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٤/٦/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٩/٢/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
. وقــد صـنف كتبــا كثیــرة فـي علــوم القــرآنة العربیــة عــالم اللغـأیعـد أبــو بكــر االنبـاري احــد 

والبحث محاولة لبیان جهوده في مـا یتعلـق بالمسـائل ،والمذكر والمؤنث دوغریب الحدیث واالضدا

یتعلـق ببیانهـا مـن خـالل مـا) وخاصـةً )الزاهر في معاني كلمـات النـاس((اللغویة الواردة في كتابه

الكتــــاب . وقــــد تنــــاول البحــــث ســــیرته ومنهجــــه فــــي كتابــــه القرآنیــــة الــــواردة فــــي هــــذالغــــة الشــــواهد

غنــاء مــادة الكتــاب اكــان لهــا االثــر فــي التــيالزاهــر)) . كمــا تطــرق البحــث إلــى مســألة الشــواهد ((

هجـات وبعـض المسـائل النحویـة لة االشـتقاق واللومسـأوكذلك تنـاول العالقـات الداللیـة بـین األلفـاظ

منت أهم النتائج التي توصل إلیها البحث .صرفیة وانتهى البحث إلى خاتمة تضوال

Abo Bakir Al – Anbari 's Efforts in the Employed the
Quranic Prospect of the language Thronght the Writing of

AL – Zhahir in the Meaning of the People Words

Assistant lecturer
Alhan Salih Mahdi
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Abstract:
Abo bakir is considered one of the Arabic language scientists . He

has classified many books in the sciences of Quraan and the strange of al

hadeeth and the masculine and the feminine .

The research is an attempt to show his efforts in what is related

with the linguistic issues which are mentioned in his book al- zahir in the

meanings of the peoples' words , especially ; in what is relaled with their

explanations throughout the The Quranic prospect language that are

mentioned in this book .
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The research tackles his biography and his method in his book Al –

Zahir . The research deals with the issue of witnesses which had an effect

in enriching the material of the book . The research also tackles the

significont relations between the utterances and the issue of the

derivations and the dialects and some grammaticol issues . And the

research ends to a conclusion which inoolves the most important results

that the research reached at throughout The research .

:المقدمة
))الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس(بكر االنباري في كتاب (بيالبحث جهود أ هذا تناول

في الكشف عن المسائل اللغویة وبیان معانیها ودالالتها وذلك مـن خـالل إیـراد المثـل أو القـول ثـم 

.لقرآنيا لشاهدربط تلك المسائل با

:الجهود ثالثة مباحث هوقد شملت دراسة هذ

مـن الحـدیث )شواهده(منهاألولمطلبتناول ال)شواهده وموارده(بحث األول بعنوان كان الم.١

ـــــة .أمـــــا ال ـــــال واألقـــــوال واألدعی ـــــي واألمث ـــــوي الشـــــریف والشـــــعر العرب ـــــاني فقـــــد مطلـــــبالنب الث

.و عبیدة   ، والفراء ،  واألصمعيراء علماء اللغة ومنهم أبالمتمثلة بآ)موارده(تضمن

ین : طلبــمفقــد شــمل)شــتقاق واللهجــات والعالقــات الداللیــة بــین األلفــاظ(االأمــا المبحــث الثاني.٢

الثــاني تضــمن العالقــات الداللیــة طلــباالشــتقاق واللغــات .والمتياألول تنــاول مســأل طلــبالم

.)االشتراك ، والتضاد ، والمثنیات والمثلثات وفعل افعل(ومنها بین األلفاظ 

أیضــــا : مطلبــــینتضــــمن وتیة والصــــرفیة) فقــــدبعنوان(المباحــــث الصــــالمبحــــث الثالــــثوجــــاء .٣

الثـاني  طلـب) وقـد تضـمن ظـاهرة الهمـز واإلبـدال .والم)المباحث الصـوتیة((األول  طلبالم

الجمع والتذكیر والتأنیث . مسألتي)  تناول )المباحث الصرفیة((

أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث .ضمتمل البحث على خاتمةتشد اوق

:التمھید
:بكر االنباري  يالتعریف بحیاة أب

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن بیان بن سماعة بن فروة بن :اسمه ولقبه وكنیته -

وكنیتـه ٣صـاحب التصـانیف  فـي النحـو واألدب ٢واللغـوي  ١قطن بن دعامة االنبـاري النحـوي 

.٤أبو بكر 

. ٣٦٩/ ٢السیوطي  : عاةو وبغیة ال ١٨١/ ٣البغدادي تاریخ بغداد ـ ١

  . ٢١٢م  ١بغیة الدعاة  ٢

.١٥٢/ ٤ ابن خلكانلزمان :ا أبناءوأنباءاألعیانوفیات  ٣

.٢١٢/ ١: السمعاني : األنساب ٤
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حـــدى عشـــرة لیلـــة خلـــت مـــن رجـــب ســـنة إحـــدى إل ١ولـــد أبـــو بكـــر فـــي مدینـــة االنبـــار :والدتـــه -

.٢ ٢٧١وسبعین ومئتین 

.٣نشأ أبو بكر في بیـت علـم إذ كـان أبـوه مـن كبـراء علمـاء الكـوفیین فـي عصـره:نشأته وثقافته-

متجـاورتین كـان اعلـم تاهمـافكان یملي في ناحیة من المسجد وأبوه في ناحیـة أخـرى فكانـت حلق

لغة والشعر وتفسـیر القـرآن قیـل كـان یحفـظ ثالثمائـة ألـف بیـت بالنحو واألدب ، وأكثرهم حفظًا ل

 را. وكــان یحفــظ مائــة وعشــرین تفســی٤ن وكــان یملــي مــن حفظــه ال مــن كتــاب رآشــاهدًا فــي القــ

.٥بأسانیدها وكان مع حفظه زاهدًا متواضعًا وكان صدوقًا ثقة دینًا خیرًا من أهل السنة 

ــه - ــ:كتب ن ، وغریــب الحــدیث ، والمشــكل ، والوقــف آالقــر  مو كثیــرة فــي علــ اصــنف أبــو بكــر كتب

.٦واالبتداء واألضداد ، والمذكر والمؤنث وغیرها

.٧هـ في بغداد . ودفن في داره ٣٢٨توفي لیلة النحر من ذي الحجة سنة :وفاته -

التعریف بالزاھر
منھجھ : .١

دعــواتهم وصــلواتهم هـو كتــاب یعــرض األمثــال واألقــوال واألحادیــث ومـا یــردده النــاس فــيو 

فهو یشرح القـول والمثـل وغریـب المفـردات ویستشـهد لـذلك كلـه باآلیـات واألحادیـث وأشـعار العـرب 

یتعــرض للظــواهر اللغویــة مــا وجــد إلــى ذلــك ضــرورة كالتــذكیر والتأنیــث واألضــداد واإلبــدال .  ووهــ

راء آا إلــــى ویعتمـــد كثیــــرًا فــــي شــــروحه علــــى أقــــوال أهـــل الحــــدیث والتفســــیر . وهــــو یتعــــرض أیضــــ

البصریین والكوفیین دونما تعصب . وكثیرًا ما یرد على أقوال علماء اللغة ویناقشها كما انـه یـذكر 

ویمكــن القــول انــه معجــم رأیـه فــي كثیــر مــن القضــایا اللغویــة والنحویــة وقضــایا التفســیر والحــدیث .

.٨یعرض األقوال واألمثال من غیر منهٍج ثابٍت أو یسلك طریقًا معینًا 

.٦٠٤/ ٢معجم المفسرین  ١

.٤/١٥٣ األعیانوفیات  ٢

.١٥٣/  ١بكر الزبیدي أبو:غویینلطبقات النحویین وال ٣

. ٢١٢/  ١ ةعاو ینظر بغیة ال ٤

. ٣/١٨٢ینظر تاریخ بغداد  ٥

  . ١/٢١٣ألنساب ا ٦

. ١١٨ابن الندیم :والفهرست ١/٢١٤ینظر بغیة الوعاة  ٧

.  ٤٦- ٤٠ المحققمقدمة:ینظر الزاهر  ٨
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شواھدهُ من القران : .٢
ـــة ، لفصـــاحة كالمـــه وبالغـــة تعبیـــره لـــذلك آُیعـــد القـــر  ـــى أنـــواع الشـــواهد منزل ن الكـــریم أعل

استشــهد العلمــاء بــه فــي دراســتهم اللغویــة والنحویــة والصــرفیة . فهــو "منــزه عــن الخطــأ واللحــن وقــد 

.١"ما ورد انه قرئ به صحیح االحتجاج واالستشهاد به  على أناجمع العلماء 

الینبوع الصافي والمعین الذي ال ینضب للشـواهد الصـحیحة والفصـیحة وقـد أطـروه (وهو (

عمــاد لغــة العــرب األســمى تــدین لــه فــي بقائهــا (وهــو ( . ٢))بمــا یســتحقه وقــالوا فیــه بمــا هــو أهلــه

وسالمتها . ألنها تستمد علومها منه علـى تنوعهـا وكثرتهـا ، وبـه تفـوق سـائر اللغـات العالمیـة فـي

ن الكـریم موضـع العنایـة آ. لـذلك كـان القـر  ٤))نزل بأفصـح  اللغـات(، ألنه (٣))أسالیبها ومادتهم

حكامهم وقواعدهم اللغویة والنحویة . أالعنایة الكبرى من قبل العلماء في بناء 

ـــى شـــرحه علـــى الشـــاهد القرآنـــي فـــيوقـــد اعتمـــد أبـــو بكـــر  لألقـــوال واألمثـــال باألضـــافة ال

وقـد زخـر بهـا الكتـاب ویكـاد ال یخلـو العربي ومافیها من مسائل لغویـة .األحادیث النبویة والشعر

.ن شاهد قرآني أوأكثرلتوضیح داللتهمأي قول أو مثل

شواھده وموارده:األولبحثالم
شواھده:المطلب األول 

الحدیث النبوي الشریف .أ
.٥))ریراتــه وصــفاتهوأفعالــه وتق)(مــا یشــمل علــى أقــوال النبــي((:المقصــود بالحــدیث 

ن الكـریم فـي فصـاحته وبالغتـه ولـذلك یعـد مـن أهـم مصـادر آوتأتي منزلة الحـدیث النبـوي بعـد القـر 

ن الكریم ولقد اعتمد أبـو بكـر االنبـاري علـى الحـدیث آاالحتجاج بالمسائل اللغویة والنحویة بعد القر 

في بناء معاجمها ولم تختلف (() مثلما اعتمدت علیه المدارس المعجمیة وذلك )الزاهر(في كتابه (

.٦))مدرسة واحدة بل لم یتردد معجم عربي واحد عن األخذ بالحدیث الشریف ابتداء من العین

الحـدیث الشـریف فـي مختلـف استطاع ابوبكرأن یبین لغة الشاهدالقرآني وذلـك باألحتجـاج ب

) الـواردة فــي )أذن(ظـة (المسـائل اللغویـة  وتقریـب معناهـا إلـى األذهـان . ویتضـح ذلـك مـثًال فـي لف

. ٤٨السیوطي / :االقتراح ١

٢٠٢ -٢٠١عبد الجبار علوان النایلة / :الشواهد واالستشهاد في النحو  ٢

١/١٣ي محمد عبد العظیم الزرقان:مناهل العرفان في علوم القران ٣

 ٢٦احمد بن فارس / :الصاحبي في فقه اللغة  ٤

. ١٨ - ١٧/  ٢: الجاحظ  نوالتبییالبیان  ٥

.  ٣٢٥/  حویة : د . محمد ضاري حمادينفي الدراسات اللغویة والوأثرهالحدیث النبوي الشریف  ٦
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وقـولهم ائـذنوا بحـرب  : ((٢قـال أبـو بكـر االنبـاري ١فأذنوا بحـرب مـن اهللا ورسـولهقوله تعـالى

معناه اعلموا ذلك وتیقنوا واسمعوا ، یقال : أذن الرجل یأذن إذنـًا إذا سـمع وعلـم وقـد آذنتـه للصـالة 

٤. وأذن له إذنًا استمع ، واألذان اإلعـالم ٣)، یقال للرجل السامع من كل احٍد ُأذنُ ٌ◌ )إذا أعلمته

 ى) .وقد استشهد لهذا المعنـ)قد آذنته بكذا وكذا أذنه إیذانًا إذا أعلمته(أن (  ٥. جاء في اللسان ٤

ومعنـى الحـدیث كمـا ٦ )نآذن اهللا لشـيء كإذنـه لنبـي یتغنـى بـالقر أمـا ()(قول الرسولب ىالمعن

) واستشـهد لهـذا )نآ لشيء كاستماعه لنبي یجهـر بـالقر ما استمع اهللا(انه (٧ذكر أبو بكر االنباري 

:٨المعنى بقول عدي بن زید 

همي في سماٍع وأذنْ بَدَدْن                         إنً عللأیها القلبُ  ت

(٩قـــــال ابـــــن األثیـــــر  األذان وهـــــو اإلعـــــالم بالشـــــيء  .. . والمشـــــدد مخصـــــوص فـــــي (:

))طبــع(ســتداللته بشــواهد الحــدیث مــا جــاء فــي لفظــة (ومــن ا.))االســتعمال بــإعالم وقــت الصــالة

" قـال ١١قـال أبـو بكـر ١٠كذلك یطبُع اهللا على قلـوب الـذین ال یعلمـونالواردة في قوله تعالى 

ــــاه : قــــد ُغشــــي علــــى قلــــب فــــالن بالصــــد ــــدنس  أأبــــو عبیــــدة   قــــد طبــــع علــــى قلــــب فــــالن معن وال

) . وفي هذا المعنى )طبع طبعًا  إذا دنسهو مأخوذ من قولهم  : قد طبع السیف ی.وقال:والوسخ

ن تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أالطبع ((١٢قال الراغب األصفهاني 

) وقـد استشـهد )َطَبـعُ وقیـل رجـلً اعم من الختم واخص من النقش ... وطبع السیف صـدؤه ودنسـهً 

. أي یــؤدي ١٣)طبــعطمــع یــدني إلــى تعــوذوا بــاهللا مــن()(لهــذا المعنــى بقــول الرســول الكــریم

.  ٢٧٩ اآلیةسورة البقرة  ١

.  ١/١١١ابن المنظور :وینظر لسان العرب  ٢/٧الزاهر  ٢

.  ٥٠احمد بن فارس /  :غة لینظر مقاییس ال ٣

.  ١٩٢/ ١ي ف، وتفسیر النس ٣٥ :الجوهري :ینظر الصحاح ٤

١١١/ ١ ٥  .

.  ٨٦/  ٩فتح الباري في شرح صحیح البخاري :نظری، و  ٧/ ٢الزاهر  ٦

.  ١٣٩/  ٢عبید أبو:، ینظر غریب الحدیث  ٧/ ٢الزاهر  ٧

.  ١٧٢/  ، دیوانه ٧/  ٢الزاهر  ٨

 ٣٧/ ١:  واألثرالنهایة في غریب الحدیث  ٩

  .  ٥٩ اآلیةسورة الروم  ١٠

.  ٥٦١/  ٥ و لسان العرب ١٢٥/  ٢عبیدة أبو:، ینظر مجاز القران  ١/٤٣٩الزاهر  ١١

  .  ٣٠٤المفردات في غریب القران /  ١٢

.  ١٠٣ / ٣ األثیر: ابن واألثر، النهایة في الغریب الحدیث  ٤٣٩/  ١الزاهر  ١٣
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عنـى اآلیـة : أي یخـتم اهللا علـى قلـوب الجهلـة الـذین علـم م. و   ١ نهـو الـدیإلـى شـین وعیـب وقیـل 

.٢األمور الدینیة اهللا منهم اختیار الضالل وذلك بالدنس وتصیره غیر قابل لفهم

الشعر العربي .ب
اللغــة العربیــة ، وقــد اعتمــد العلمــاء مصــادر االستشــهاد فــين یعــد الشــعر مصــدرًا مهمــًا مــ

أربـــع ((٣علیـــه كثیـــرًا فـــي احتجـــاجهم بالمســـائل اللغویـــة والنحویـــة والصـــرفیة . وقـــد ذكـــر البغـــدادي 

ــــــة یطبقــــــات للشــــــعراء : األولــــــى : طبقــــــة الجــــــاهلی ن  كــــــامرئ القــــــیس ، األعشــــــى ، والثانیــــــة طبق

ت : والثالثة طبقة المتقدمین ویقال المخضرمین وهم الذین ادركو الجاهلیة واإلسالم كحسان بن ثاب

مة ، والرابعة : طبقة المولـدین ر لهم اإلسالمیون وهم الذین كانوا في مرحلة اإلسالم كجریر وذي ال

ویقــال لهــم المحــدثون كبشــار بــن بــرد . فالطبقتــان األولــى والثانیــة یستشــهد بشــعرهما اجماعــًا أمــا 

. فكان  ٤))مطلقاً  اهالصحیح انه ال یستشهد بكالمالثالثة فالصحیح صحة االستشهاد بها والرابعة ف

بالطبقات الثالثة األولى ونادرًا ما كان یورد في بیان لغة الشاهدالقرآنيبكر  يفكان جل استشهاد أب

شعار الطبقة الرابعة . أ

شـرحالقیس وهـذا یتضـح فـيؤ بكـر بشـعرهم امـر  يالذین استشهد أبینیالجاهلفمن الشعراء

.٥وجعل لكم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیكم بأسكمة في قوله تعالى ) الوارد)سربال(لفظة (

.

((٦قال أبو بكر  السربال في كالم العرب ینقسم على قسـمین في قولهم:قدخرق سرباله،:

) فالسرابیل جمع سربال وهـو كـل مـا یلـبس )قسمین : یكون السربال القمیص ویكون السربال الدرع
٨و بكر بأنه أراد بالسرابیل األولى الُقمـص وبالسـرابیل الثانیـة الـدروع . ومعنى اآلیة كما بینها أب٧

(٩. قــال ابــن عاشــور ٨ الســرابیل وهــو القمــیص یقــي حــر الشــمس كمــا یقیــه البــرد وخــص الحــر (.

س هــي دروع الحدیــد أهنــا ألنــه أكثــر أحــوال المخــاطبین فــي وقــت نزولــه ، والســرابیل التــي تقــي البــ

.  ١٠٣/  ٣ینظر النهایة :  ١

.  ١٣٢٧/ ٢ يف، وتفسیر النس ١٣٤/ ٢١ینظر التحریر والتنویر : ابن عاشور  ٢

.  ٤٨٩/  ٢السیوطي :. المزهر  ٦ – ٥/  ١ : البغدادي األدبخزانة  ٣

.  ٦/  فیما یصح به االستشهاد : االلوسياألمجادوٕاتحاف،  ٦/  ١ األدبینظر خزانة  ٤

.  ٨١ اآلیةورة النحل س ٥

.  ٥٤٨/  ٤، ینظر لسان العرب  ١٤١/  ٢الزاهر  ٦

.  ١٣٣/  ٥السعود : أبيینظر تفسیر  ٧

.  ٢٤٨، ینظر تفسیر غریب القران /  ١٤١/ ٢الزاهر  ٨

.  ٢٤٠/  ١٣التحریر والتنویر  ٩
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البأس الذي یصل إلى بعضـكم مـن الـبعض فـي الحـروب مـن  ان. أي ) )الشدة في الحربوالبأس

معنـى األول لهـذه اللفظـة وهـو ال. واستشـهد أبـو بكـر علـى ١ضـرب وطعـن تقیـه الـدروع والجواشـن 

:٢) بقول امرئ القیس )القمیص((

َلعوٌب  تُنسیني إذا قمت ِسرباليَلةُ فبیضاُء العوارِض طومثُلك

ن فقـد استشـهد بشـعرهم ومـنهم الشـاعر حسـان بـن ثابـت وذلـك فـي و أما الشعراء المخضـرم

یعمــروا مســاجد اهللا شــاهدین علــى  أنماكــان للمشــركین ) الــواردة فــي قولــة تعــالى )شــهد(لفظــة (

وقولهم اشهد ان ال الـه إال اهللا معنـاه عنـد (هذه اللفظة بقوله (٤بین أبو بكر ٣الكفر بأنفسهم 

) وذلك انه لما جحدوا النبـوة كـانوا )العربیة اعلم انه ال اله إال اهللا وأبیُن انه ال اله إال اهللاعند أهل

شـهد اهللا انـه ال الـه قد بینـوا علـى أنفسـهم الضـاللة  والكفـر . وقـد أورد لهـذا المعنـى قولـه تعـالى 

(٦قال أبو بكر ٥إال هو  له إال هو واعلم انه ال اله قال أبو العباس : معناه بین اهللا انه ال ا(:

الــه إال هــو ، ومــن ذلــك قــولهم : قــد شــهد الشــاهد عنــد الحــاكم معنــاه قــد بــین للحــاكم واعلمــُه الخبــر 

.٧) واستشهد لهذا المعنى بقول حسان بن ثابت )الذي عنده

ُأرسلَت نورًا بدین قیمعبد الملیك            نكَ أ اشهدُ 

لملیك . معناه أبین انك عبد ا

اصـل هـذه اللفظـة یـدل علـى حضـور وعلـم وٕاعـالم ال یخـرج شـيٌء مـن  أنوهذا یدل علـى 

.٨عالم إ فروعه من ذلك الشهادة فهي تجمع األصول من حضور وعلم و 

) )عـــرةم(لفظـــة ( فـــي◌ً ن وهـــذا یتضـــح مـــثالیوقـــد ُعنـــي أبـــو بكـــر بشـــعر الشـــعراء اإلســـالمی

فـي بیـان معنـى هـذه ١٠ذكر أبو بكر ٩ةٌ  بغیر علم فتصیبهم منهم معر الواردة في قوله تعالى

الــذي یجنــي علــى أهلــه  ةفــالن عــرةٌ  . فیــه أربعــة أقــوال : قــال أبــو عبیــدة : العــر (اللفظــة بقولــه : (

) و هـذا علـى )والعـر : الجـرب،وٕاخوانه ویلحقهم من الجنایة واألذى مثل ما یلحق العر بصـاحبه

.  ٢٣٥هاني / الراغب االصف:، المفردات في غریب القران  ٣٥٧/  ١ینظر تفسیر الجاللین  ١

.  ١٤٠، دیوانه /  ١٤١/  ٢الزاهر  ٢

.  ١٧ اآلیةسورة التوبة  ٣

.  ٢١٥/  ٥، ینظر لسان العرب  ١٢٥/  ١الزاهر  ٤

.  ١٨ اآلیةعمرانآلسورة  ٥

.  ١٦/  ٢السعود أبي، ینظر تفسیر  ١٢٥/  ١الزاهر  ٦

حقًا)) . أرسلتبلفظة ((نشهد)) و (( ٢٧٥/ ، وجاء في شرح الدیوان  ٢٢٣، دیوانه /  ١٢٥/  ١الزاهر :  ٧

.  ٥١٧ینظر مقاییس اللغة /  ٨

.  ٢٥ اآلیةح فتسورة ال ٩

.  ٢١٧/  ٢. وینظر مجاز القران  ٢٤٥/  ١الزاهر  ١٠
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. واستشهد لهذا المعنى بقول هشام بـن ١نایة كجنایة الجرب جتصیبهم أنبفسر به اآلیة الكریمة 

٢بن عقبة أخي ذي الرمة :

إذا األمر أغنى عنك حنویه فاجتنب                        َمعرة أمر أنت عنه بمعزلٍ 

) فـي حـین ذهـب كـل مـن )الجـرب() على معنى  ()معرة(وقد انفرد أبو بكر بتفسیرلفظة  (

في تفسیر معنى هذه اللفظة على أنها اإلثم ٦، وغیرهم٥، والنسفي ٤ر ، وابن عاشو ٣ابن كثیر 

العــرة عنــد العــرب : القــذر الــدنس الــذي یلحــق ((  إن ٧، ثــم ذكــر أبــو بكــر اإلثــم والغرامــة والمشــقة

) وقـد كـان أبـو بكـر مقـًال باالستشـهاد )دنسًا وقذرًا كـدنس العـرة ... والعـرة : الضـعیف العـاجز أهله

.٨ذلك استشهاده بشعر بشار بن برد بشعر المولدین من 

:األمثال واألدعیة وأقوال العرب .ج
انــــه ١٠قــــال عنــــه الزمخشــــري ٩))قــــول ســــائر یشــــبه بــــه حــــال الثــــاني بــــاألول(المثــــل : (

) وهـي مـن مصـادر )قصارى فصاحة العرب العرباء وجوامع كلمها ونـوادر حكمهـا وزبـدة حوارهـا((

فــي كتابــه  ينبــار كــریم والحــدیث الشــریف . ولقــد اعتمــد أبــو بكــر األاالستشــهاد المهمــة بعــد القــران ال

على األمثال فهو یشرحه ویبین غریب مفرداته ویوضح من خالله المسائل اللغویة مستشهدًا علـى 

.الكریم القرآن لغةذلك ب

فكلـوا منهـا واطعمـوا القـانع ) الـواردة فـي قولـه تعـالى )قنـع(ویتضح ذلك مـثًال فـي لفظـة (

(١٢قال أبو بكر ١١عتر والمُ  قـد قنعـت بالشـيء أذا رضـیت بـه ، اقنـع بـه قناعـة ، ویقـال قنـع (:

))مـع فـالن قناعـة() واستشـهد لهـذا المعنـى بقـولهم فـي المثـل ()الرجل یقنع قنوعـًا إذا سـأل واحتـاج

  .  ١٦٥/  ٦ولسان العرب .  ٢٤٥ / ١ینظر الزاهر  ١

.  ٣٨٧/  ٢، شرح دیوان الحماسة  ٢٤٥/  ١الزاهر  ٢

.  ١٩٤/  ٤تفسیر ابن كثیر  ٣

.  ١٩١/  ٢٥التحریر والتنویر  ٤

.  ١٦٦٨/  ٣تفسیر النسفي  ٥

.  ١١١/  ٨السعود أبيینظر تفسیر  ٦

.  ١٦٦ – ١٦٥/  ٦، ولسان العرب  ٢٤٥/  ١الزاهر  ٧

  ٣٧٢ ٠١الزاهر  ٨

(المقدمة) .  ٥/  ١الفضل المیداني أبو:األمثالمجمع  ٩

.ري : ورقة / ب (المقدمة)العرب : الزمخشأمثالصي في قالمست ١٠

. ٣٦ اآلیةسورة الحج ١١

.  ١٩٠/  ١ عسكريهالل الأبو:، والفروق اللغویة  ٥١١/  ٧، وینظر لسان العرب  ٤٥/  ٢الزاهر  ١٢
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القنــواع قــد یكــون بمعنــى الرضــا والقــانع بمعنــى الراضــي  إن(ویقــال : (أي رضــي بمــا قســم لــه .١

. وسـمیت قناعـة ألنـه یقبـل علـى الشـيء الـذي لـه راضـیًا وفـالن شـاهد مقنعـًا ٢))و من األضدادوه

إن  ()) الواردة في اآلیة بقوله :)قنع((٤وقد فسر أبو بكر ٣وهذا من قنعت بالشيء إذا رضیت به

(٥قال أبو عبیدة ()بها لة وال یصرحأإن القانع السائل والمعتر الذي یعرض بالمس جازه القانع م(:

جازه السائل الذي قنع إلیكم ومعنـاه سـأل وخضـع ومصـدره القنـوع مـن الفقـر والخضـوع ، والمعتـر م

القانع هو الراضي بما عنده من غیر سؤال والمعتر  إنل ی) وق)الذي یعتر بقربك أي یأتیك لتعطیه

.٦المتعرض للسؤال

رب فقـد كـان كتابـه ومن الشواهد التي اعتمد علیها أبو بكر في المسـائل اللغویـة أقـوال العـ

.٧ومـا ُأهـَل بـه لغیـر اهللا) الواردة فـي قولـه تعـالى)أهل(ذلك مثًال في لفظة (زاخرًا بها ویتضح

وقــولهم قــد رئــي الهــالل : قــال أبــو العبــاس إنمــا ســمي الهــالل هــالًال الن النــاس ((٨أبــو بكــرقــال

قــد أهــل الرجــل (لعــرب فقــال () ولقــد استشــهد لهــذا المعنــى بقــول ا)عنــهیرفعــون أصــواتهم باإلخبــار

اصـل الهــالل هـو رفــع الصـوت وكــل رافـع الصــوت ((١٠قـال األصــمعي٩))صــوتهسـتهل إذا رفـعآو 

) ومنـه أیضـًا اإلهـالل بـالحج وهـو اإلیجـاب بالتلبیـة ، ویقـال أهـلَّ المحـرم بـالحج اهـالالً )فهو ُمهـل

غیر اسم اهللا علیه إذا ذبـح أي ما ذكر ١٢ومعنى اآلیة كما بینها أبو بكر١١إذا لبى ورفع صوته .

إذا ( فـي المولـود)(فیظهر ذلك أو یرفع الصوت به . وقد أورد لهذا المعنى أیضـًا حـدیث النبـي

. أي حتــى یرفــع صــوته بالصــراخ لیســتدل بــذلك )١٣ولــد لــم یــرث ولــم ُیــوَرث حتــى ُیســتهل صــارخًا 

:١بغة الجعدي وبین هذا المعنى أیضًا بقول النا١٤على انه یسقط إلى األرض حیًا 

. ٢/٤٥الزاهر  ١

  .  ٧/  الصحاح ٢

 . ٢٩٣/  :ابن قتیبةالقران بوتفسیر غری،  ٨٣٥ینظر مقاییس اللغة /  ٣

. ١٥٦/  ١٦نظر التحریر والتنویر ی ٤٥/  ٢الزاهر  ٤

.  ٥٦٤: ابن السكیت /  األلفاظ، وینظر تهذیب  ٥١/  ٢مجاز القران  ٥

.  ١٠٧/  ٦السعود أبي، وتفسیر  ١٠٧٦/ ٢ي فینظر تفسیر النس ٦

.  ١٧٣ اآلیةسورة البقرة  ٧

  .  ٥٢٢، ینظر مفردات غریب القران /  ٥٧٧/  ١الزاهر  ٨

.  ١٢٢/  ٩لسان العرب ینظر ٥٧٧/  ١الزاهر  ٩

 . ٢٨٥/ ١عبیدة : أبوینظر غریب الحدیث :  ١٠

 ٩١/ ٦التحریر والتنویر ، ١٠١٦ینظر مقاییس اللغة /  ١١

.  ١/١٤٩، ینظر مجاز القران  ٥٧٧/ ١الزاهر  ١٢

.  ٣/٤٠٥: الزمخشري واألثرحدیث ال غریب، الفائق في ١/٥٧٧الزاهر  ١٣

.  ١١٠٤، الصحاح /  ٥٧٧/ ١الزاهر  ١٤
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هل وَیسجدتى یرها یَ مهٌج ها                             بَ واصُ فیٌة غَ دَ رٌة صَ أودُ 

أي یرفع صوته بالحمد والثناء .

مــن ذلــك مــثًال لفظــة  ينــآالقر  للغــة الشــاهدباألدعیــة فــي بیانــهوقــد استشــهد أبــو بكــر أیضــاً 

:٣. قــال أبــو بكــر ٢نــار وأنهــم مفرطــون أن لهــم ال ال جــرمَ ) الــواردة فــي قولــه تعــالى)فــرط((

وقـولهم : قـد فـرط فــالن فـي حـاجتي : معنــاه قـد قـدم فیهــا التقصـیر والعجـز وهــو مـن قـولهم : قــد ((

) ومنـه أیضـًا )في طلب الماء ، والفارط هو الذي یتقـدم القـوم إلـى المـاء وجمعـه فُـراط فرط . لفارط

فرط القوم یفرطهم فرطـًا وفراطـة : تقـدمهم إلـى ((:٥. قال ابن منظور٤امرأة َفَرٌط ونساُءٌ◌ فرٌط 

فیهـــا ، وفرطـــت القـــوم أفـــرطهم فرطـــًا أي الحیـــاظ والســـقيالـــورد إلصـــالح االرشـــیة والـــدالء ومـــدر

قال أبو عمرو بن العالء : (بن العالء : (رو عم ي) وقد بین معنى اآلیة بقول أب)سبقتهم إلى الماء

اشــد أهــل النــار اســتحقاقًا لهــا وعلــى هــذا الوجــه ألنهــم ٦) )هــاأنهــم مقــدمون إلــى النــار معجلــون إلی

. واستشـهد لهـذا المعنـى بـدعاء یقـال فـي ٧ط علـى هـذا المعنـى اسـتعارة تهكمیـةایكون إطالق االفـر 

. یقـال افـَرط فـالن ٩. أي اجعلـه لنـا اجـرًا متقـدماً ٨اللهم اجعلُه َفَرطًا))((الصالة على الصبي المیت

١١:.واستشهد لهذا المعنى بقول القطامي ١٠قبله و صغیرإذا مات وه له ابناً 

حابتنا                              كما تعجل فّراٌط ِلواردِ عجلونا وكانوا من صَ استَ ف

في طلب الماء .متقدمونأي كما تعجل ال

:موارده:المطلب الثاني
ن ، ین وكـوفییواللغة بصریبآراء العدید من علماء النحو )الزاهر(احتج أبو بكر في كتابه 

رأیهم في تفسیر  علىغیر انه لم یذكر كتب هؤالء الذین أفاد منهم . ومن أهم العلماء الذین اعتمد

دالالت ألفاظ القرآن الكریم .

.  ٩٢، دیوانه /  ١/٥٧٧الزاهر  ١

٦٢ اآلیةسورة النحل  ٢

.٦٧المنطق : ابن السكیت /إصالح، ینظر  ٤١٢/ ١الزاهر  ٣

.  ٢٤٨بكر االنباري / أبوینظر المذكر والمؤنث :  ٤

. ٧٣/ ٧لسان العرب  ٥

. ٢٤٤، وینظر تفسیر غریب القران /  ٤١٢/ ١الزاهر  ٦

. ١٩٣/ ١٣نویر ینظر التحریر والت ٧

. ٣٦١/ ١الرسول : منصور علي ناصیف أحادیثفي  لألصول، وینظر التاج الجامع  ٤١٣/ ١الزاهر  ٨

. ٨١٢، وینظر مقاییس اللغة /  ٤١٣/ ١الزاهر  ٩

. ٣٨٨/  ٣ واألثرالنهایة في غریب الحدیث  ١٠

. ٥٩نباري / بكر االألبياألضدادوالبیت في كتاب  ٩٠، دیوانه /  ٤١٣/  ١الزاهر  ١١
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١٠٨

.١ )هـ ٢٠٧( ) والمتوفى سنة)الفراء(هو أبو زكریا بن عبد اهللا بن مروان الملقب بـ  (: الفراء . أ

.  وقــد  ٢)، وغیرهـار ، والمقصـور والممـدود ، واللغــاتالنــوادو القـرآن ، معـاني(. مـن أهـم كتبــه 

) الـواردة فـي )شـیطان(اخذ أبو بكر االنباري برأیه في كثیر من المواضع من ذلك مـثًال لفظـة (

وقـــولهم فــــالن شـــیطان مــــن ((٤. قـــال أبــــو بكـــر  ٣كأنــــه رؤوس الشـــیاطین قولـــه تعـــالى 

) . ثــم أورد رأي الفــراء فــي بیــان داللــة هــذه اللفظــة فقــال : )الشــیاطین : معنــاه قــوي نشــط مــرح

الشــیطان وان كـــان لــم یعـــاین فیقــع التشـــبیه بـــه  إن:  هاقــال الفـــراء : فیــه ثالثـــة أقــوال : إحـــد((

بالمعاینــة فــإن صــورته فــي القلــوب فــي نهایــة الوحشــة فــأوقع الرجــل علــى مــا یتصــور فــي نفســه 

عرب تسمي ضربًا من الحیـات ذا عـرف مـن أسـمج مـا ال إنویحیط به علمه ، والقول الثاني : 

 إنیكـــون منهـــا رؤوس الشـــیاطین ویســـمون الواحـــدة شـــیطانة والواحـــد شـــیطانا ، والقـــول الثالـــث 

لسماجته العرب تسمي ضربًا من النبات وحشي الرؤوس ، رؤوس الشیاطین فأوقع التشبه بهذا 

٦الفـراء فقـد جـاء فـي معـاني القـرآن بكر قـد توسـع فـي نقـل رأي  ا. والظاهر أن أب٥))ووحشته

أن تشـبه طلعهـا فـي قبحـه بـرؤوس الشـیاطین ألنهـا  هاالعربیة ثالثـة أوجـه احـد في إن(( قوله :

موصوفة بالقبح وٕان كانت ال ترى ، واألخر أن العرب تسمي بعض الحیات شیطانا وهو حیـة 

(٧دة ) . وقـال أبـو عبیـ)ذو عرف ، والثالث یذهب إلى معنى واحد فـي القـبح الشـیطان اسـم (:

) . فقـد شـبه اهللا عـز وجـل طلـع شـجرة الزقـوم بـرؤوس )لكل عارم من الجن واإلنس والحیوانـات

الشـــیاطین للداللـــة علـــى تناهیـــه فـــي الكراهیـــة وقـــبح المنظـــر الن الشـــیطان مكـــروه مســـتقبح فـــي 

.٩. وهذا تشبیه بالمخیل ٨طباع الناس العتقادهم انه شر محض 

.١٠ )هــ ٢١٠هـو أبـو عبیـدة معمـر بـن المثنـى التیمـي البصـري ، تـوفي سـنة (:أبو عبیـدة . ب

. وقــد اخــذ أبــو بكــر ١١مــن أهــم كتبــه ، مجــاز القــرآن ، والدیباجــة ، والتــاج ، وغریــب الحــدیث

))دحــض(فــي عــدة مواضــع منهــا لفظــة ()مجــاز القــرآن(عبیــدة وخاصــة مــن كتابــه  يبــرأي أبــ

. ٣٣٣/  ٢بغیة الوعاة :  ١

. ١٧٨/  ٩الزركشي :  اإلعالم : ٢

. ٦٥ اآلیةسورة الصافات  ٣

. ٢٩٣طالب المفضل بن سلمة بن عاصم : أبو. ینظر الفاخر  ٢٦٩/  ١الزاهر  ٤

. ٣٨٧/  ٢الفراء  :، ینظر معاني القرآن ٢٦٩/  ١الزاهر  ٥

٣٨٧/  ٢ ٦ .

. ٢٦٤یب القرآن / ینظر المفردات في غر  ٧

. ٤٦٠/  ٣، وتفسیر النسفي  ١١/  ٤ینظر تفسیر ابن كثیر  ٨

. ١٣١/  ٧السعود أبيتفسیر  ٩

. ٢٩٤/  ٢بغیة الوعاة  ١٠

. ٥٣الفهرست /  ١١
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(٢قال أبو بكر١ه الحقلیدحضوا بالواردة في قوله تعالى وقولهم قد أدحضت حجة فـالن (:

قـال أبـو عبیـدة: (عبیـدة فقـال : ( ي) . وأید هـذا المعنـى بقـول أبـ)فالن معناه قد أزلتها وأبطلتها

وال حــافر وال ُخــفهــو مــأخوذ مــن قــولهم : مكــان دحــٌض إذا كــان ُمــزًال  ومزلقــًا ال یثبــت فیــه

فـــالن إذالـــم  الشـــمس زالــت ودحضـــت حجــةُ ) . ومنـــه دحضــت رجلـــه ، ازلقــت ودحضـــت )٣قــدم

(٥ومعنــى اآلیــة كمــا بینهــا أبــو بكـــر.٤تثبــت ) وقــد جــاءت هـــذه )لیزیلــوا بــه الحــق ویبطلــوه(.

. وقـــد استشـــهد لهـــذا ٦اللفظـــة علـــى المعنـــى المجـــازي فـــي اآلیـــة الن اصـــل الـــدحض االزالق 

:٧المعنى بقول طرفة بن العبد 

وِحْدَت كما حاَد البعیر عن الَدْحضِ أبا منذر ُرْمَت الوفاَء فهبتُه    

. مـن أهـم ٨ )هـ ٢١٦(األصمعي المتوفى سنة هو أبو سعید عبدالملك بن قریب:األصمعي  .ج

. وقــــد اخــــذ أبــــو بكــــر بــــرأي ٩اإلنســــان  ، واألنــــواء وكتــــاب اإلبــــل وغیرهــــا أهــــم كتبــــه ، خلــــق

مــــن ذلــــك مــــثًال لفظــــة لقرآني االشــــاهد غــــةاألصــــمعي فــــي مواضــــع عدیــــدة وخاصــــةً فــــي بیــــان ل

ــــه تعــــالى)البســــق(( ــــي قول ــــواردة ف ــــو بكــــ١٠والنخــــل باســــقات )ال ــــال أب ((١١ر. ق ــــول : ــــي ق ف

ــا، لالناس:التبســق علین ــاقــال األصــمعي : معنــاه ال ُتَطــوِّ وهــو مــأخوذ مــن البســوق وهــو علین

:١٢فــارس قــال ابــن) یقــال َبســَقِت النخلــة ، وبســق فــالن علــى فــالن إذا طــال علیــه . )الطــول

عـال .... وغمامـةُ  باسـقة أي بیضـاء عالیـة وبواسـق یقال َبَسَق الرجل طال وبسق في عمله((

.١٣) . ومعنــى اآلیــة أي النخــل الطــویالت فــي ارتفــاع أي عالیــات مــع اســتقامة )أعالیــهالنخــل

.١٤وامتنانًا وهذا إیحاء إلى بدیع خلقه وجمال طلعته استدالال

. ٥٦ اآلیةسورة الكهف  ١

.  ٣٠٧ – ٣٠٦/  ٣، وینظر لسان العرب  ٤٣٧/  ١الزاهر  ٢

. ٤٠٨/  ١، مجاز القرآن  ٤٣٧/  ١الزاهر  ٣

.  ٣٥٨مقاییس اللغة /  ٤

.  ٣٨٩/ ١، ینظر تفسیر الجاللین  ٤٣٧/  ١الزاهر  ٥

.  ٣٩٣/  ١، ومعاني القران  ٣٥٣/  ١٣ینظر التحریر والتنویر  ٦

.  ٢١٠، وینظر شعره في طرفة بن العبد شعره وشخصیته /  ٤٣٧/ ١الزاهر  ٧

.  ٢/١٩٧الرواة  أنباه ٨

.  ٣٤٤/  ٢:  األعیانوفیات  ٩

.  ١٠ ال اآلیةسورة ق ١٠

.  ١٨.، الفاخر /  ٣٦٨/  ١الزاهر  ١١

.  ١١٦مقاییس اللغة /  ١٢

.  ٣٩٣/  ٢٥التحریر والتنویر  ١٣

.  ٢٢٣/  ٢، ومجاز القران  ٣٦٨/  ١الزاهر  ١٤
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االشتقاق واللھجات والعالقات الداللیة بین األلفاظ:المبحث الثاني
األول طلبالم
االشتقاقأ. 

وهــو مــن أهــم خصــائص العربیــة ووســیلة مهمــة مــن وســائل تنمیــة اللغــة وزیــادة مفرداتهــا 

خـذ كلمـة مـن كلمـة أخـرى مـع وجـود تناسـب بینهمـا فـي المعنـى وتغییـر أ(وتحدید دالالتهـا . وهـو (

.٢))وتغایرهمــا فــي الصــیغة اوتركیبــ ىخــر شــرط مناســبتهما معنــألفــظ مــن نــزع ((أو ١))فــي الصــیغة

ولذلك یمكن القول بان االشتقاق هو أساس نظام المعجم العربي وهـو طریـق إلـى حسـن فهـم اللغـة 

ألنه یربط األلفاظ ویوصل بین معانیها . 

اللغــوي والــذي یعنینــا فــي هــذا البحــث هــو االشــتقاق اللغــوي المتعلــق بــالرجوع إلــى األصــل 

ن . فلم یتناول أبو بكر االشتقاق بمعناه االصـطالحي رآللفظة وبقدر ما یتعلق األمر ببیان لغة الق

، ولكنه بین االشتقاق اللغوي من خالل معاني المفردات وعن طریق ربطه لتلـك المعـاني وخاصـة 

فیما یتعلق بالتصاریف المختلفة التي تتشعب عن الجذر اللغوي . 

فان استطعت إن تبتغي نفقًا ) الواردة في قوله تعالى )نفق(في لفظة ( وهذا یتضح مثالً 

) . أو أهویـة )سـربًا فـي األرض(. بقولـه : (٤) كما بینها أبو بكـر )نفق(. فلفظة (٣األرض  في

. ثم بین األصل ٥یة یؤمنون بها آأهویة أو منفذًا تنفذوا فیه إلى ما تحت األرض حتى تطلع لهم 

وقــولهم : رجــل منــافق فیــه ثالثــة (عبیــد فقــال : ( ية مــن خــالل رأي أبــاألصــل اللغــوي لهــذه اللفظــ

أقوال : قال أبو عبید : إنما قیل له منافق ألنه نافق كالیربوع یقال قد نافق الیربـوع وَنفَـَق إذا دخـل 

نافقاءه قال : وله جحر أخر یقال له القاصعاء فإذا طلب من النافقاء قصع فخرج من القاصعاء . 

اإلسـالم مـن غیـر القاصعاء نفـق فخـرج مـن النافقـاء فقیـل لـه منـافق ألنـه یخـرج مـنولذا طلب من

الوجــه الــذي دخــل فیــه . وقــال آخــرون المنــافق مــأخوذ مــن النفــق وهــو الســرب أي یتســتر باإلســالم 

كما یتستر الرجل فـي السـرب ... وقـال قـوم المنـافق مـأخوذ مـن النافقـاء وهـو حجـر یخرقـه الیربـوع 

فــإذا بلــغ جلــدة األرض ارق حتــى إذا رابــه ریــب دفــع التــراب برأســه وخــرج فقیــل مــن داخــل األرض 

 فـي ورد. وقـد ٦))للمنافق منافق ألنه یظهر بمنزلة النافقـاء ظـاهره غیـر بـین وباطنـه حفـر األرض

.  ١٩فؤاد حنا ترزي / :االشتقاق  ١

.  ٤١٨ محمد االنطاكي / :فقه اللغة في  الوجیز ٢

.  ٣٥ اآلیةاألنعام سورة  ٣

.  ١٥٣، وینظر تفسیر غریب القران /  ٢٢٩/  ١الزاهر  ٤

.  ٤٤٩/  ١، وتفسیر النسفي  ١٩٠/  ١مجاز القران  ٥

.  ١٣/  ٣عبید أبو:، غریب الحدیث  ٢٣٠ - ٢٢٩/  ١الزاهر  ٦



الحان صالح مهدي

١١١

(ٕاذجــاء فیــهالرأي األخیر مایؤیــد١لســان العــرب یقــال نــافق ینــافق منافقــًة ونفاقــًا وهــو مــأخوذ مــن (:

. وقـد یرجـع أبـو بكـر ٢ن األصـل فـي هـذا البـاب واحـد وهـو الخـروج إ) . ویقال )منالنفقالنافقاء ال

لفظة جاءت على المعنى المجازي إلى أصلها اللغوي الذي أخذت منه من ذلك مـا جـاء فـي لفظـة 

ـــه تعـــالى )نبـــذ(( معنـــاه طرحـــوه ((.٤قـــال أبـــو بكـــر ٣فنبـــذوه وراء ظهـــورهم ) الـــواردة فـــي قول

ي طرحـــوا مـــا اخـــذ مـــنهم مـــن المیثـــاق الموثـــق وان نبـــذ الشـــيء وراء الظهـــر مـــثًال فـــي ) . أ)والقـــوه

. وقـد أشــار أبــو ٦. وهــو هنــا اسـتعارة لعــدم العمـل بالعهــد ٥االسـتهانة بــه واإلعـراض عنــه بالكلیـة 

وقولهم فالن یشرب النبیذ إنمـا ُسـمي النبیـذ نبیـذًا ألنـه منبـوذ (إلى اصل هذه اللفظة بقوله : (٧بكر

الظــرف ، أي طــرح فــي ظرفــه وُألقــَي ، واألصــل فیــه المنبــوذ ، فصــرف عــن المنبــوذ إلــى النبیــذ  فــي

كمــا قـــالوا هـــذا مقتــول وقتیـــل ومجـــروح وجـــریح ... وهــو مـــن قـــولهم : قـــد نبــذت الشـــيء انبـــذه نبـــذًا 

. ومـــن األلفـــاظ التـــي بـــین ٨))لـــم یلتفـــت إلیهـــا انبـــذت حـــاجتي خلـــف ظهـــرك إذ() یقـــال : ()وُنبـــذةً 

:١٠قـال أبـو بكـر ٩فتیممـوا صـعیدًا طیبـًا ) الواردة في قولـه تعـالى)تیمم(لفظة ( اللغوي أصلها

))أي تعمدوا وجه األرض طیبًا طاهراً (بقوله : (١١) وقد بین هذا أبو عبیدة)أي اقصدوا وتعمدوا((

الكلمــة انــه كثــر اســتعمالهم لهــذه(. ویقــال : (١٢. وهــو بــدل جعلــه الشــرع عــن الطهــارة إذا ُفقــد المــاء

.١٣))حتى صار التیمم اسمًا علمًا لمسح الوجه والیدین بالتراب

وقــولهم : قــد تــیمم (إلــى األصــل اللغــوي الــذي أخــذت منــه بقولــه: (١٤وقــد أشــار أبــو بكــر 

الرجـل معنــاه قــد مســح التــراب عــن یدیــه ووجهــه واصـل تــیمم فــي اللغــة قصــد ،فمعنــى تــیمم : قصــد 

٦٥٧/  ٨ ١  .

  .  ١٠٠١مقاییس اللغة /  ٢

.  ١٨٧ اآلیةعمران آلسورة  ٣

.  ٢٧٦/  ١ي فینظر تفسیر النس، ٢٨٢/  ١الزاهر  ٤

.  ١٢٥/  ٢سعود أبوینظر تفسیر  ٥

. ٣/١٩٢التحریر والتنویر  ٦

  . ٨/٤٢٩، ینظر لسان العرب  ١/٢٨٢الزاهر  ٧

. ١/١١١مجاز القران  ٨

. ٤٣ اآلیةسورة النساء  ٩

. ٧٢٨، ینظر كتاب تفسیر القران /  ١/١٣٥الزاهر  ١٠

. ١/١٥٥مجاز القران  ١١

.  ٦٨/  ٣لتحریر والتنویر ینظر ا ١٢

  . ١/٢٢٥لسان العرب  ١٣

. ١٢٦ – ١٢٥/  ٢عبید أبو:، وینظر غریب الحدیث ١٣٥ – ١٣٤/  ١الزاهر  ١٤



…القرآني باري في توظیف لغة الشاهدجهود أبي بكر االن

١١٢

فالتیمم یجري مجـرى التـوخي یقـال .١تأممته وتیممته إذا قصدته التراب ... ویقال َأممُت الرجل و 

.لــه تــیمم امــرًا حســنًا وتیممــوا أطیــب مــا عنــدكم أي تصــدقوا بــه والتــیمم بالصــعید مــن هــذا المعنــى

:٢القیس  ىوقد استشهد أبو بكر لمعنى هذه اللفظة بقول امر 

أدنى دارها نظٌر عالٍ بیثربَ              ها                ذرعاٍت وأهلُ أَتیمَّمُتها من 

:اللھجات.ب
مجموعة من الصفات اللغویة تنتمـي إلـى بیئـة خاصـة ویشـترك (اللهجة عند علماء اللغة (

. ومن مجموع اللهجات تتكون لغة مستقلة عن غیرها ٣))في هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة

ن مـلعام والخاص ولكل لغة صفات تمیزها غیرها من اللغات ، فالعالقة بین اللهجة واللغة عالقة ا

.٤غیرها من اللغات 

أنـــه قـــد یـــذكر لغتـــین للفظـــة الواحـــدة مبینـــًا كـــال اللغتـــین فـــي اآلیـــات بكـــر يومـــن مـــنهج أبـــ

وقـولهم فـالن یرصـد فالنـًا معنـاه یعقـد لـه ((٥) . قال أبو بكـر )رصد(القرآنیة من ذلك مثًال لفظة (

قــال (. ثــم أورد رأي الفــراء فقــال : (٦عــدوا لهــم كــل مرصــدواق ) كقولــه تعــالى :)علــى طریقــة

. أو كونـوا لهـم رصـدًا لتأخـذوهم فـي ٧))الفراء : معناه اقعـدوا لهـم علـى طـریقهم إلـى البیـت الحـرام

:٩. واستشهد لهذا المعنى بقول عدي بن زید ٨أي وجه توجهوا

ال َبْمرَصدِ نایا للرجَ وان المَ من ذلة الفتى                         إن الجهلَ أعاذلُ 

إن ربـك من ذلـك قولـه تعـالى١٠))المرصد والمرصاد عند العرب الطریق(ن (أثم ذكر 

. وقیــل إن المرصــد موضــع ١٢. أي بــالطریق أو المكــان الــذي یترقــب فیــه الرصــد ١١َلبآلمرصــاد 

. ٣٤مقاییس اللغة /  ١

وجاء بلفظة تنورتها بدًال من تیممتها . – ١٤١دیوانه /  – ١٣٥/ ١ الزاهر ٢

. ١٦ /إبراهیم أنیس :في اللهجات العربیة  ٣

. ٢٠٦ – ٢٠٥كاصد یاسر الزیدي / :ظر فقه اللغة العربیة ین ٤

١٨٣، ینظر تفسیر غریب القران /  ٢/٢٠الزاهر  ٥

. ٤یة اآلسورة التوبة  ٦

  . ١/٤٢، معاني القران  ٢/٢٠الزاهر  ٧

. ٤/١٥٣ینظر لسان العرب  ٨

. ١٠٣، دیوانه / ٢/٢٠الزاهر  ٩

. ٤/١٥٣، ینظر لسان العرب  ٢/٢٠الزاهر  ١٠

. ١٤ اآلیةسورة الفجر  ١١

. ٣٠/٣٢٣، ینظر التحریر والتنویر  ٢/٢٠الزاهر  ١٢



الحان صالح مهدي

١١٣

وضـــع الترصـــد ... المرصـــد هـــو م((ى أنإلـــ ٢. فـــي حـــین ذهـــب الجـــوهري ١الرصـــد والمرصـــاد 

.)والمرصاد الطریق (

حـال فـان الخـالف الصـوتي والمبنـي علـى إثبـات حـرف أو نفیـه فـي لفظـة اتفـق  ةوعلى أیـ

.٣فیها المعنى سمة من سمات التمایز بین لغة وأخرى من لغات العرب 

منهجه أیضا في بیان اللغات انه یعزو لفظة ما إلى لغة قبیلة ویتضح ذلك مثًال في ومن

٥قــال أبــو بكــر .٤عــم یتســاءلون عــن النبــأ العظــیم ) الــواردة فــي قولــه تعــالى : )نبــي(ة (لفظــ

واخذ من النباوة ، والنبـاوة نبي اهللا معناه في كالم العرب : الرفیع الشأن ،)(وقولهم : محمد((

یاء  الواوما ارتفع من األرض واألصل فیه نبیٌو فلما اجتمعت الیاء والواو والسابق ساكن أبدل من 

(٦فـي لسـان العـربجـاءهـذا  مثل) . و )وأدغمت الیاء األولى فیها وان أخـذت النبـي مـن النبـوة (:

النباوة وهي االرتفاع من األرض ، فاهللا َقدرُه ألنه ُشرف على سائر الخلق فأصله غیر الهمز وهـو 

 ىیكون النبـي سـمی أنویجوز () . ثم ذكر لغة أخرى في هذه اللفظة فقال : ()فعیل بمعنى مفعول

.٧أخذ من النبأ وهو الخبر)) نبیًا ألنه ینبئ عن اهللا عز وجل أي یخبر عنُه ،

ویكــون األصــل (بقولــه : (٨) الــواردة فــي اآلیــة الســابقة فقــد بینهــا أبــو بكــر )نبــأ(أمــا لفظــة (

ترك الهمز فیه من الهمزة یاء وأدغمت الیاء األولى فیها ... واالختیار وأبدلفیها نبیئًا فترك همزُه 

) ومعنى اآلیة یسألونك عن الخبر الهائـل ))(ألنه مذهب قریش وأهل الحجاز . وهو لغة النبي 

.١٠، وهو بیان للشأن العظیم ٩المفظع وهو البعث بعد الموت 

وهــو یشــیر أحیانــا إلــى الضــبط اللغــوي للمفــردات . فمــن األلفــاظ التــي عمــد أبــو بكــر إلــى 

:١٢قال أبو بكـر١١ولتعرفنهم في لْحِن القولالواردة في قوله تعالى ))لحن((ضبط حركتها لفظة

اللْحــن بتســكین الحــاء الخطــأ واللَحــن بفــتح الحــاء الفطنــة ، وربمــا ســكنوا الحــاء فــي الفطنــة وعلــى ((

٢٠٢. ینظر:المفردات في غریب القرآن :الراغب األصفهاني ١

.٤٠٩الصحاح: ٢

. ٦٧ – ٦٥محمد ضاري حمادي / :في الدراسات اللغویة وأثرهینظر الحدیث  ٣

. ١ اآلیةسورة النبأ ٤

. ٩٧٣یس اللغة / ، ینظر مقای ٢/١١٩الزاهر  ٥

. ٤٤٢/ ٨لسان العرب ٦

٩٧٣/  ، ینظر مقاییس اللغة ١١٩/ ٢الزاهر  ٧

. ٢/١١٩الزاهر  ٨

  . ٤/٤٦٣ ریثینظر تفسیر ابن ك ٩

. ٣/١٩١٤ینظر تفسیر النسفي  ١٠

. ٣٠ اآلیةسورة محمد  ١١

.  ٧٦٤/  ١٧، ینظر لسان العرب  ٤٠٩/  ١الزاهر  ١٢



…القرآني باري في توظیف لغة الشاهدجهود أبي بكر االن

١١٤

.١الفطنــة تكــون مفتوحــة الحــاء والخطــأ بســكونها  إن) . فعامــة أهــل اللغــة قــالوا )هــذا فســرت اآلیــة

(٢أبو بكر للفظة على الحركتین قالوفي بیان معنى ا فالن ألَحن بحجته من فـالن معنـاه فـالن (:

أقوم وافطن لها وهو مأخوذ من قولهم قد لحن الرجل یلحن لحنا ، ویقال قد لحن الرجل یلحن لحنًا 

إذا اخطــأ وقـــد لحــن یلحـــن لحنـــًا إذا أصــاب ... ویقـــال رجــل لحـــن إذا كـــان فِطنــا ورجـــل الحـــن إذا 

(٣الزبیــدي ) . قــال)اخطــأ اللحــن الفهــم والفطنــة وقــد ألحنــه القــول إذا افهمــه إیــاه فلحنــه كســمعه (:

ولحنه غیره مثل جعله إذا فهمه وفطن لما لـم یفطـن لـه غیـره . وقـد استشـهد أبـو بكـر لهـذا المعنـى 

:٤بقول لبید 

بلن وبانِ ذَ بٍ سُ لمًا على عُ عید بكفِه                                 َق◌َ یُ حنٌ لَ متعودٌ 

.٥ الكلم))  جوامعَ ال یعرفُ ن الناس كیفَ حَ لمن الَ عجبتُ (وكذلك بقول عمر بن عبد العزیز (

العالقات الداللیة بین األلفاظ:الثانيطلبالم
االشتراك.أ

اللفـــظ الواحـــد (. أو ( ٦))تكـــون اللفظـــة محتملـــة لمعنیـــین أو أكثـــر أن(یـــراد باالشـــتراك : (

٨. ویعــد ســیبویه ٧))مختلفــین فــأكثر داللــة علــى الســواء عنــد أهــل تلــك اللغــةالــدال علــى معینــین 

.)إن من كالمهم ... إتفاق اللفظتین والمعنـى مختلـف(أقدم من أشار إلى هذه الظاهرة بقوله : ( (

في اللغات الحیة المتحضرة أصـبح (واالشتراك ظاهرة لغویة معروفة في اللغات األخرى فوجودها (

. إال انــه لــم ١٠وقــد اقـر أبــو بكــر بوقــوع االشــتراك فـي كــالم العــرب .٩))لمســلم بهــاا مـن القضــایا

یح العبارة بـل أورد ألفاظـًا لهـا أكثـر مـن معنـى مشـیرًا إلیهـا فـي اغلـب األحیـان إلـى ر یذكر ذلك بص

وجود تقسیمات لها . 

ابن فارس :، والمجمل في اللغة ١٣/٢٥٧بدر الدین العیني :ح البخاري ینظر عمدة القارىء في شرح صحی ١

٤/٢٦٩ .

. ٨١العباس ثعلب / أبو:، ینظر كتاب الفصیح  ٤٠٩ – ١/٤٠٨الزاهر  ٢

. ٩/١٥٤تاج العروس  ٣

. ١٣٨، دیوانه /  ١/٤٠٩الزاهر  ٤

. ٢/٢٣٢ :ابوعبیدینظر غریب الحدیث  – ٤١٠ – ١/٤٠٩الزاهر  ٥

.  ٢٦٩ابن فارس /  : ي في فقه اللغةباحالص ٦

. ١/٣٦٩ : السیوطي:المزهر ٧

. ١/٢٤ : الكتاب ٨

، مجلد  ٤احمد الجنابي ، مجلة مجمع العلمي العراقي ج :ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة ٩

. ٣٦٤: /  ١٩٨٤لسنة  ٣٥

.  ١٤٢كاصد یاسر الزیدي : / :ینظر فقه اللغة العربیة ١٠
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بـین دالالتهـا فمن األلفاظ المشتركة التي بینها أبو بكر والتي أرجعها إلى أصـلها اللغـوي و 

وقــــــولهم: قــــــد قنـــــــت الرجــــــل وقــــــد اخــــــذ فـــــــي ((١) . قــــــال أبـــــــو بكــــــر )قنــــــت((اإلســــــالمیة لفظــــــة

) كما قـال عـز )لى أربعة أقسام : یكون القنوت الطاعةرب عع...والقنوت ینقسم في كالم الالقنوت

وهـذا هـو اصـل اللفظـة وهـو اصـل صـحیح ٣))ه مطیعـونلـ معنـاه كـل٢كل لـه قـانتون وجل 

) كمـا قـال عـز )القنـوت الصـالة(( أن ٥ثم ذكر أبو بكر ٤لى الطاعة یقال قنت یقنت قنوتًا یدل ع

٧. أي قـومي فـي الصـالة أو أطیلـي القیـام فیهـا لـه ٦یا مریم اقنتي لربك واسـجدي عز وجل 

أي الصــالة )(ســئل النبــي(() قــال جــابر بــن عبــد اهللا)ویكــون القنــوت طــوال القیــام(.وقــال : (

القنـوت یكـون بمعنـى السـكوت ، یـروى عـن (( أن ٩وذكـر أبـو بكـر ٨))قال طول القنوتأفضل ؟ ف

وقومـــوا هللا ((زیــد بــن األرقـــم انــه قـــال : كنــا نـــتكلم فــي الصــالة یكلـــم احــدنا الـــذي یلیــه حتـــى نزلــت

فالقنوت مصطلح إسالمي خصص فـي معنـى محـدد وهـو االنقیـاد )).) فأمسكنا عن الكالم)قانتین

س بتمام العبودیة أمام الخالق في الصالة .والخضوع واإلحسا

وقــد یــذكر أحیانـــًا أن اللفظــة المشــتركة تكـــون علــى أقســـام . وهــذا یتضــح مـــثًال فــي لفظـــة 

(١٠أبو بكر ) قال)جبر(( وقولهم : باسم الجبار المتكبر ، الجبار في كـالم العـرب ذو الجبریـة (:

) مـن )لجبـار القهـار ویكـون الجبـار المسـلطوهو القهار ، والجبار ینقسم على سـتة أقسـام . یكـون ا

١٢))ویكـون الجبـار القـوي العظـیم الجسـم(. قـال : (١١وما أنت علیهم بجبـار ذلك قوله تعالى

كقولـه تعـالى١٤))المتكبـر(الجبـار ( أن. وذكـر  ١٣إن فیها قومـًا جبـارین من ذلك قوله تعالى

.  ٥٠٤/  ٧، ینظر لسان العرب  ١٦٣/ ١الزاهر  ١

.  ١١٦ اآلیةسورة البقرة  ٢

.  ٥١/  ١ن آ، ینظر مجاز القر  ١٦٣/  ١الزاهر  ٣

. ٨٣٤ینظر مقاییس اللغة /  ٤

.  ٢١٩/  ١ي ف، ینظر تفسیر النس ١٦٣/ ١الزاهر  ٥

.  ٤٣ اآلیةسورة مریم  ٦

.  ١٩٧تفسیر القران / ، وكتاب ٣٥/  ٢سعود لا أبيینظر تفسیر  ٧

. ١/١٩٨منصور علي ناصف :الرسول أحادیثفي  لألصول، ینظر التاج الجامع  ١/١٦٣الزاهر  ٨

. ٧/٥٠٤، ینظر لسان العرب  ١/١٦٣الزاهر  ٩

. ١/١٥، ینظر لسان العرب  ١/١٧٧الزاهر  ١٠

. ٤٥ اآلیةسورة ق  ١١

. ٢٦١ل العسكري / الهال أبو:، ینظر الفروق اللغویة ١/١٧٧الزاهر  ١٢

. ٢٢ اآلیةسورة المائدة  ١٣

. . ٩٣مفردات غریب القران / ، ینظر ١/١٧٧الزاهر  ١٤
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١١٦

 ولــم یجعلنــي جبــارًا شــقیًاویكــون الجبــار(عــن عبادتــه . ثــم قــال : ( اتكبــر . أي لــم یجعلنــي م١

ویكــون الجبــار الطویــل مـــن (قــال : (.٣وٕاذا بطشــتم بطشــتم جبـــارین كقولــه تعــالى ٢))القتــال

) بصـورة )جبـر(. فلفظـة (٥تجبـر الشـجر إذا نبـت فیهـا الشـيء وهـو یـابس))(ومنـه یقـال (٤))النخل

.٦مة عامة اصل یدل على العظمة والعلو والطول واالستقا

ن هناك عالقة بین اللفظة المشتركة وبین الزمان الذي یحدد معنى هذه أوقد بین أبو بكر 

(٧) . قــال أبــو بكــر )حــین(اللفظــة علــى وجــه الخصــوص مــن ذلــك لفظــة ( الحــین عنــد العــرب (:

. مـن ٨) فالمحدد هو وقـت بلـوغ الشـيء وحصـوله)الوقت من الزمان غیر محدد وقد یجيء محدداً 

١٠. أي معنـاه كـل عـام وقیـل سـتة اشـهر ٩تؤتي أكلها كل حین بإذن ربهـا تعالى :  ذلك قوله

قـال أبـو بكـر ١١حتـى حـینلیسـجننهثم بدا لهم من بعد مـا وراء اآلیـات . ثم ذكر قوله تعالى 
معنـاه إلـى یــوم (قـال : (١٣فتـولى عـنهم حتـى حــین وقــال تعـالى ))معنـاه إلـى سـبع سـنین((١٢

١٥وقیل هي مدة یسیرة وهي المدة التي أمهلوا فیها أو إلى یوم بدر أو إلى فتح مكة .١٤))القیامة

معنــاه إلــى ((١٧قــال أبــو بكــر١٦حــین ولكــم فــي األرض مســتقر ومتــاع إلــى. وقــال تعــالى : 

بـین أبـو بكـر داللـه ١٨هل أتى علـى اإلنسـان حـین مـن الـدهر) . وقال تعالى )انقضاء اآلجال

. ٣٢ اآلیةسورة مریم  ١

  .  ١٥١الصحاح / ، ینظر ١/٧٧الزاهر  ٢

. ١٣٠ اآلیةسورة الشعراء  ٣

. ٥١، ینظر الصحاح /  ١/١٧٧الزاهر  ٤

. ٩/  تابن السكی : األلفاظینظر تهذیب  ٥

. ٢١٦اللغة /  سمقاییینظر  ٦

. ٢/٦٨٨، ینظر لسان العرب  ٦٦/ ٢الزاهر  ٧

. ١٤٤ینظر مفردات غریب القران /  ٨

. ٢٥ اآلیةإبراهیمسورة  ٩

. ٣٤٠، ینظر مجاز القران /  ٢/٦٦ینظر الزاهر  ١٠

. ٣٥ اآلیةسورة یوسف  ١١

. ٢/٦٦الزاهر  ١٢

. ١٧٤ اآلیةسورة الصافات  ١٣

. ٢/٦٦الزاهر  ١٤

. ١٤٧٤/  ٣ینظر تفسیر النسفي  ١٥

. ٢٤/  اآلیة األعرافسورة  ١٦

. ١٩٥/  ١، ینظر تفسیر الجاللین  ٦٧/  ٢الزاهر  ١٧

١ اآلیةاإلنسانسورة  ١٨
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١١٧

(هذه اللفظة بقوله اهللا خلـق ادم علیـه السـالم ولـم یـنفخ فیـه  إنالحین ها هنا تربعـون سـنة یقـال (:

))الحــین(( أنثــم ذكــر .١))الـروح أربعــین ســنة فكــان خلقـًا ولــم یكــن شــیئًا مــذكورًا ألنـه ال روح فیــه

. ومـن هنـا ٣ثمـود إذ قیـل لهـم تمتعـوا حتـى حـین وفـي . من ذلك قوله تعالى٢تعني ثالثة أیام 

.٤) زمان دل على قلیل أو كثیر)حین(األصل في لفظة ( أننرى 

:التضاد.ب
یطلــق اللفــظ (تعـد ظــاهرة التضــاد ســمة مـن ســمات اللغــة العربیــة وخصائصـها وهــي أن : (

) وهـــو یشـــبه )مـــن ســـنن العـــرب فـــي األســـماء((٦. وقـــد عـــده ابـــن فـــارس ٥))علـــى معنـــى وضـــده

:٨قــال عنــه أبــو بكــر االنبــاري ٧))ر مــن معنــىفــي كــون اللفظــة منهــا تــدل علــى أكثــ((االشــتراك

إذا وقــع الحــرف علــى معنیــین متضــادین فاألصــل فــي معنــى واحــد ثــم تــداخل االثنــان علــى جهــة ((

.)االتساع (

وقد خدمت دراسة األضداد القرآن الكریم وذلك لتوضیح معانیه وٕازالة الغموض من بعـض 

(٩آیاتــه . قــال بالشــییر  تعــداد الــدوافع لمبحــث األضــداد أن أضــع هــذا ... وهكــذا حاولــت فــي(:

) . وللتفسیر القرآني األثر في تكثیر )البحث في أفضل مكان له في المستوى الدیني الذي بدأ منه

األضداد فقد یكون من نتائج الخالف في تفسیر كلمة ما أن یكون لها معنیان متضادان .

قـرآن الكــریم یتضـح ذلــك مـثًال فــي وقـد أشــار أبـو بكــر إلـى هــذه الظـاهرة فــي إیضـاح لغــة ال

١١. قـال أبـو بكـر ١٠ومن اللیـل فتهجـد بـه نافلـة لـك ) الواردة في قوله تعالى : )هجد(لفظة (

))وقـولهم : قـد تهجـد الرجــل هجـودًا إذا سـهر ، وهجــد هجـودًا إذا نـام وهــو حـرف مـن األضــداد((:

(١٢قال ابن السكیت  ) . فـالهجود )إذا نـام وٕاذا سـهرهجد حرف من األضداد یقال هجد وتهجد(:

 ٣٧٢/ ٢٩، ینظر التحریر والتنویر  ٦٧/  ٢الزاهر  ١

. ٦٧/  ٢الزاهر  ٢

. ٤٣ اآلیةسورة الذاریات  ٣

. ٢٧٣ینظر مقاییس اللغة /  ٤

. ١٩٦فقه اللغة : علي عبد الواحد وافي /  ٥

. ٩٨ – ٩٧/  الصاحبي في فقه اللغة ٦

. ٤١٨الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث : محمد حسین آل یاسین /  ٧

. ٨كتاب األضداد : أبو بكر االنباري /  ٨

. ١٩٧١ – ١٩٧٧لسنة  ١اصل نظریة األضداد : مجلة اللسان العربي مج  ٩

. ٧٩سورة اإلسراء اآلیة  ١٠

. ٣٨٩/  ١، ینظر مجاز القرآن  ٧١/  ٢الزاهر  ١١

. ٨٤٩تهذیب األلفاظ /  ١٢
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. وقـد بـین أبـو بكـر معنـى ١النوم والهاجد النائم وهجدته فتهجد أزلت هجودُه ومعناُه ایقظُتُه فتیقظ 

. وعلى هذا یكون التهجد هو الصالة في أثنـاء ٢))سهر بذكر اهللا والقرآنآأي ف(( هذه اآلیة بقوله

. وقد استشهد أبو بكر لهذین المعنیین بأبیات ٣أثناء اللیل وهو اسم مشتق من الهجود وهو النوم 

:٤بأبیات من الشعر : فالذي جاء بمعنى السهر قول الحطیئة 

  دُهجوالَة◌َ وٍص بأعلى ذي طُ د ما هداك لفتیٍة                              وخُ فحیاِك وُ 

.٥معنى النوم قول المرقش بوالذي جاء 

ودُ فَأرقني وأصحابي ُهجُ سرى لیًال خیاٌل من ُسلیمى                

) التي جاءت على صیغة َتَفعَّل أفادت سلب النوم وٕالقـاءه )تهجد(ومن هنا نرى أن لفظة (

وذلك لتالئم السیاق القرآني مع أن هجد في اللغة تعني نام ال غیر فاعتبرت لذلك من األضداد .

د دون ذكـر اإلشـارة إلیهـا بشـكل ومن األلفاظ التي بینها أبو بكـر التـي جـاءت بمعنـى الضـ

قال أبو بكر ٦واقسطوا إن اهللا یحب المقسطین ) الواردة في قوله تعالى )قسط(( لفظة صریح

قسـاط ) واإل)المقسط في كالمهم العادل یقال : اقسط الرجُل یقسط فهـو مقسـط إذا عـدل((:٧بكر 

ن أ ٩ذكـر أبـو الهـالل العسـكري . و  ٨العدل في القسمة والحكم یقال أقسطت بینهم وأقسطت إلـیهم 

قسط القوم الشيء بینهم إذا قسموه على القسط ویجوزأن یقـال : القسـط اسـم للعـدل فـي القسـم (ن (أ

.)..ومنه سمي المكیال قسطًا والمیزان قسطًا ألنه یصور لك العدل. (

ومعنــى اآلیــة : هـــو أمــر للمســلمین بالعـــدل أمــرًا عامـــًا تــذییًال لألمــر بالعـــدل الخــاص فـــي 

المسلمین . لصلح بینا

وأمـا إلى معنى الضد لهذه اللفظـة وبینهـا مـن خـالل قولـه تعـالى ١٠وقد أشار أبو بكر 

.١٢))یقــال قســط الرجــل فهــو قاســط إذا جــار(حیــث قــال : (١١القاســطون فكــانوا لجهــنم حطبــًا 

. ٥١٤ینظر مفردات غریب القرآن /  ١

. ٣٧٥، ینظر تفسیر الجاللین /  ٧٢/  ٢الزاهر  ٢

. ١٠٢٤، ومقاییس اللغة /  ١٨٥/  ١٣ینظر التحریر والتنویر  ٣

. ١٤٨دیوانه / ،  ٧٢/  ٢الزاهر  ٤

. ٨٧٤م: / ١٩٧٠، ١، شعر المرقش:تحقیق د.فوزي القیسي،مجلةالعرب السعودیةج ٧٢/  ٢الزاهر  ٥

. ٩سورة الحجرات اآلیة  ٦

. ٨٤/  ١، ینظر مجاز القرآن  ١٩٤/  ١الزاهر  ٧

. ٣٥٩/  ٧ینظر لسان العرب  ٨

. ٢٤٨ – ١٧٤الفروق اللغویة /  ٩

. ٢٤٨/  ٢٥ینظر التحریر والتنویر  ١٠

. ١٥سورة الجن اآلیة  ١١

. ٤٩٠، ینظر تفسیر غریب القرآن /  ١٩٤/  ١الزاهر  ١٢
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١١٩

ى هــذا . وعلــ ١فالقســوط الجــور والعــدول عــن الحــق وقــد قســط یقســط قســوطًا فهــو قاســط إذا جــار 

یكــون معنــى اآلیــة الجــائرون هــم الــذین كــانوا حطبــًا لجهــنم فهــو كــالظلم یــراد بــه ظلــم المــرء نفســه 

ــــى معنیــــین٢باإلشــــراك  . فتحــــول معنــــى اللفظــــة ٣متضــــادین . فالقســــط اصــــل صــــحیح یــــدل عل

بالتصریف من الجور إلى العدل .

:الُمثنیات.ج
تــین فــي حركــة فاءاتهــا ویترتــب علــى إیــراد كلمتــین متفقتــین بترتیــب الحــروف مختلف(هــي (

 الظـاهرة هـذه على أول من أطلق٥كاصد الزیدي . ویعد الدكتور٤))ذلك اختالف المعنى بینهما

) . وقـــد تناولـــت كتـــب اللغـــة وتفســـیر القـــرآن الكـــریم واألحادیـــث النبویـــة )المثنیـــات((اســـم الظـــاهرة

.٦راء ) للف)معاني القرآن(مجموعة من تلك األلفاظ من ذلك مثًال كتاب (

ا مـهیوقد أشار أبو بكر إلى هـذه الظـاهرة مـن خـالل إیـراد لفظتـین مختلفتـین فـي حركـة فاء

وترتـــب علیـــه اخـــتالف فـــي معنـــى هـــذه اللفظـــة ودالالتهـــا . ویـــورد اآلیـــة القرآنیـــة علـــى إحـــدى هـــذه 

هما .یالحركات أو كلت

. وقـد فسـر ٧نـهإذ َتُحسـونهم بإذ) الـواردة فـي قولـه تعـالى )حس(من ذلك مثًال لفظة (

الَحــَس ، القتــل ومعناهــا فــي اآلیــة إذ تقتلــونهم (هــذه اللفظــة علــى داللــة الفــتح بقولــه : (٨أبــو بكــر 

حسســناهم أي استأصــلناهم قــتًال () . ومنــه یقــال ()یقـال : قــد َحسَّــهم األمیــر َیحســهم َحســًا إذا قــتلهم

یقال : سنة َحُسوس إذا أتت على كل شيء .٩))وَحَسهم َیحُسهُّم حسًا قتلهم قتًال ذریعًا مستأصالً 

)(. ومنه الحدیث الذي یروى عن بعض أزواج النبي ١٠الَبرد شيء ، وجراد محسوس إذا قتلهُ 

. ٣٥٩/  ٧، ینظر لسان العرب  ٨٥٩ینظر الصحاح /  ١

. ٢١٦/  ٢٩ینظر التحریر والتنویر  ٢

. ٨٥٦ینظر مقاییس اللغة /  ٣

، رسالة ماجستیر ، كلیة اآلداب ،منهج الراغب في كتاب مفردات ألفاظ القرآن : رافع عبد اهللا مالو  ٤

. ١٩٨٩جامعة الموصل 

. ٢٣٧فقه اللغة العربیة /  ٥

. ٢٣٨/  ١ینظر مثًال في  ٦

. ١٥٢سورة آل عمران اآلیة  ٧

. ٢٣٣، ینظر الصحاح /  ٣٣١/  ١الزاهر  ٨

. ١٠٤/  ١، ینظر مجاز القرآن  ٤٤٢/  ٢ینظر لسان العرب  ٩

. ١١٤تفسیر غریب القرآن /  ١٠
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١٢٠

) في هذه اللفظة أطلقه أكثر اللغویین وقیـدُه )القتل(. ومعنى (١))انه أتى بجراد محسوس نأكله((

.٢وقیدُه الكشاف بالقتل الذریع وهو أصوب 

.))والِحس بكسر الحاء الحسـیس : الصـوت(بقوله : (٣فقد بینها أبو بكر داللة الكسر  و

(٤جاء في لسان العرب.))الصوت الِحس : هو الذي تسمعه مما كان قریبًا منك وال تراه وهـو (:

ال  ) . وقـد بـین أبـو بكـر داللـة هـذه اللفظـة مـن خـالل قولـه تعـالى :)كلهـا وهو عام في األشـیاء

عون صـــوتها ، بـــأن ال یقربـــون مـــن النـــار وال تبلـــغ أســـماعهم . أي ال یســـم٥یســـمعون حسیســـها 

.٧. وهذا أسلوب مبالغة في اإلبعاد عنها ٦أصواتها 

))عمـر(ذلـك لفظـة ( یرجح أبو بكر لفظة جاءت على حركة ما على لفظة أخرى مـن وقد

العــرب  : معنــى لعمــري : أي ، وحیــاتي ، وذلــك إن الُعمــُر عنــدقــال أهــل اللغــة((:فقــد بینهــا بقولــه

الحیاة والبقاء وفیه ثالث لغات : ُعُمر بضم العین والمیم وُعْمر بضم العین وتسكین المیم ،وَعْمـر 

داللــة (( ٩فقـد لبثــُت فـیكم ُعُمــرًا مـن قبلــه وقـد أورد قولــه تعــالى ٨))بفـتح العــین وتسـكین المــیم

العمــران ألنــه مــدة الحیــاة الضــم ، فــالعمر الحیــاة اشــتق مــنعلــى اللغتــین األولــى والثانیــة أي لغــة

. ومعنى اآلیة لبثت فیكم أربعین سنة تحفظون تفاصیل أحوالي ١٠))ُیعمر بها الحي العالم الدنیوي

.١١القرآن  وتحیطون بما لدي خبرًا من قبله أي من قبل نزول

َلَعمـرك أنهـم أبو بكر لغة الفتح التي تدل على القسم من خـالل قولـه تعـالى : قد رجح و 

قال ابن عباس : معناُه وحیاتك وٕانما قالوا في القسم ((١٣قال أبو بكر ١٢یعمهون سكرتهملفي 

ختـاروا المفتـوح للقسـم آَلَعمرك ولم یستعملوا اللغتین األخریین لكثرة ما یستعملون القسم فـي الكـالم ف

ر الـدوران ) أي ُخص القسم بـالمفتوح إیثـارًا لألخـف ألنـه كثیـ)ألنه اخف على اللسان من المضموم

. ٣٧٨/  ٤غریب الحدیث  ١

. ١٢٧/  ٣ینظر التحریر والتنویر  ٢

. ٢٣٣، ینظر الصحاح /  ٣٣٢/  ١الزاهر  ٣

٤٤٢/  ٢ ٤ .

. ١٠٢سورة األنبیاء اآلیة  ٥

. ٨٧/  ٦، وتفسیر أبي السعود  ٣٣٢/  ١ینظر الزاهر  ٦

. ١٠٥٨/  ٢ینظر تفسیر النسفي  ٧

. ٢٧٦، مجاز القرآن /  ٧٤٠، ینظر الصحاح /  ٤٩٥/  ١الزاهر  ٨

. ١٦ سورة یونس اآلیة ٩

. ١٢٢/  ١١ینظر التحریر والتنویر  ١٠

. ١٣٠/  ٤ینظر تفسیر أبي السعود  ١١

. ٧٢سورة الحجر اآلیة  ١٢

. ٨٦/  ٥، وینظر تفسیر أبي السعود  ٤٩٥الزاهر /  ١٣



الحان صالح مهدي

١٢١

. ومعنى اآلیـة ، وحیاتـك وعمـرك وبقائـك ١في الكالم ، ولذا حذفوا الخبر ، وتقدیره لعمرك قسمي 

.٢تعظیمًا لُه في الدنیا وما اقسم اهللا ألحٍد قط سوى الرسول 

:المثلثات.د
. وأول ٣))اتفــاق ثــالث كلمــات فــي حروفهــا مــع اخــتالف فــي حركــة فاءاتهــا(یــراد بهــا : (

.وقـــد تنـــاول أبـــو بكـــر هـــذه ٤) )٢٠٦قطـــرب ت (ف فیهـــا محمـــد بـــن المســـتنیر الملقـــب بــــ (مـــن ألـــ

الظاهرة فهو یـورد اللفظـة بـاختالف حركـة فائهـا مـن ضـم أو فـتح أو كسـر وبیـان معناهـا وتفسـیرها 

) الـواردة فـي قولـه تعـالى : )جـد(فـي اآلیـات القرآنیـة . مـن ذلـك لفظـة ( افي كل حالة وردت فیهـ

ویكــون الَجــُد ...(بقولــه : (٦فداللــة الفــتح فــي هــذه اللفظــة بینهــا أبــو بكــر ٥لى َجــدُّ ربنــا وأنَّــه تعــا

:٧) . واستشهد لهذا المعنى بقول الشاعر )الجالل ویكون الجَد العظمة

  االالِسجَ األعادي إلیكَ قتنيَ سَ إني امرؤٌ َجدُّكَ رفعَ تَ 

كــان الرجــل إذا قــرأ البقــرة وآل (قــول َعمــر (. ومنــه ٨یقــال َجــدَّ الرجــُل فــي عینــي أي عَظــم 

. ومعنـى اآلیـة ارتفعـت عظمـة اهللا وَعظُـم تمكنـه وسـلطانه ٩))عمران َجد فینا أي عظم فـي عیوننـا

.١٠والولد  وغناُه عن الصاحبة

والِجـد بكسـر الجـیم ینقسـم (إلى داللة الكسر في هذه اللفظة بقولـه : (١١أشار أبو بكر وقد

١٢))د االنكمــاش ... ویكــون الِجــد الحــق كقولــك ِجــد فــي الجــد ودع الهــزلعلــى قســمین یكــون الِجــ

١٣))یقـال فـالن لَجـاٌد ُمِجـٌد بـاللغتین جمیعـاً (فیه . قال األصـمعي : (ومنه عذاٌب ِجد ُمحقق مبالغ

. ٣٥٠، ومفردات غریب القرآن /  ٨٥٠/  ٢ینظر تفسیر النسفي  ١

. ٥٥٦/  ٢سیر ابن كثیر ینظر تف ٢

. ١١٣االشتقاق : عبد اهللا أمین /  ٣

مثلثات قطرب : تحقیق الظاهر احمد الزاوي . ٤

. ٣سورة الجن اآلیة  ٥

. ٤٧/  ٢، ینظر لسان العرب  ١١٣/  ١الزاهر  ٦

. ١٠٥/  ٢٦، ینظر البیت في تفسیر الطبري  ١١٣/  ١الزاهر  ٧

. ١٧٨ینظر مقاییس اللغة /  ٨

. ١٨٧٥/  ٣ظر تفسیر النسفي ین ٩

  . ٤٣/  ٩ینظر تفسیر أبي السعود  ١٠

. ١٥٧١والصحاح  ١٧٨، ینظر مقاییس اللغة /  ١١٥/  ١الزاهر  ١١

. ٤٧/  ٢ینظر لسان العرب  ١٢

. ١٥٧ینظر الصحاح /  ١٣
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والُجـد بضـم الجـیم : البئـر القدیمـة الجیـدة الموضـُع مـن (وأما داللة الضـم فأشـار إلیهـا بقولـه : (.

.١))... یقال رجٌل ُجد إذا كان له َجد في الناسالكأل 

:فعل أفعل.ھـ
تنـاول اللغویــون القــدماء هــذه الظـاهرة التــي تتعلــق بتعــدد اللهجـات ومــنهم الخلیــل بــن احمــد

. وقــد افــرد بعــض مــنهم ٤ ٤٥٨، وابــن ســیدة ت٣٤٧٣، وابــن دســتوریة ت ١٧٥٢ت  الفراهیــدي

، وأبــو إســحاق الزجــاج ٢٥٥٥ت أبــو حــاتم السجســتانيلهــذه الظــاهرة مصــنفات مســتقلة كمــا فعــل

.٣١١٦ت

)فعـل أفعـل(و بكر االنباري في كتابه الزاهر إلى االختالف في وزن صیغتي أبأشار  وقد

٧رب أوزعني أن اشكر نعمتك تعالى :  ) الواردة في قوله)وزع(ویتضح ذلك مثًال في لفظة (

. وِزعنــا ُشــْكَرك معنــاه اللهــم ألهمنــا ، یقــال أوزعــت الرجــل وقــولهم : اللهــم أَ (( : ٨قــال أبــو بكــر

(٩) . قــال ابــن فــارس )بالشــيء إذا أغریتــه بفعلــه أو أردُت منــه إتیانــه َوزَع بنــاء موضــوع علــى (:

غیر قیاس ... وأوزع بناء أخر ، یقال أوزع اهللا فالنًا الشـكر : ألهمـه إیـاه ویقـال مـن أوزع بالشـيء 

بهـا علـي تَ نـ) . ومعنـى اآلیـة ألهمنـي أن اشـكر نعمتـك التـي من)بشـكرهِ ولعهُ إذا ُأولع به كأن اهللا یُ 

.١٠))والحیوانمن تعلیمي منطق الطیر

١١نفهــم یوزعــو بــین أبــو بكــر الــوزن األخــر للفظــة وذلــك مــن خــالل قــول تعــالى : وقــد 

(١٢قــال أبــو بكــر  الجــیش إذا ) . یقــال وزعــتُ )وُیقــال وزعــت الرجــل بــال ألــف إذا كففتــُه وحبســتهُ (:

آخرهم حتـى یجتمعـوا ، وهـي مـن وزعـتُ  الرجـل تقـول ألوزعـنكم عـن الظلـم فهـذا علىـحبسُت أولهـم 

. ١٧٨، ومقاییس اللغة /  ١١٧ – ١١٦/  ١الزاهر  ١

. ٦١/  ٤الكتاب  ٢

. ١٦٦/  ١تصحیح الفصیح  ٣

. ١٧١/  ١٤المخصص  ٤

كتاب فعلت أفعلت . ٥

كتاب فعلت أفعلت ضمن كتاب الطرق األدبیة . ٦

. ١٩سورة النمل اآلیة  ٧

. ٢٨٩/  ٩، ینظر لسان العرب  ٤١٠/  ٢الزاهر  ٨

. ١٠٥١مقاییس اللغة /  ٩

. ١٤١/  ٣ینظر تفسیر ابن كثیر  ١٠

. ١٧سورة النمل اآلیة  ١١

. ٢٤٣/  ١٨التحریر والتنویر ، ینظر ٤١٠/  ٢الزاهر  ١٢



الحان صالح مهدي

١٢٣

انه أراد أن یحبس أولهم على أخرهم حتى یدخلوا ((٢. ومعنى اآلیة كما بینها أبو بكر ١من ذلك 

یة . ) .وهذا االختالف في معنى الوزن لهذه اللفظة یعطي الصیغتین معنى الضد)یدخلوا النار

المباحث الصوتیة والصرفیة:المبحث الثالث
المباحث الصوتیة:األول طلبالم
:الھمز.١

وقـد  ٣))إعطـاء كـل حـرف حقـه مـن إشـباع المـد وتحقیـق الهمـز وغیـره(المقصود بالهمز (

بـــین أبـــو بكـــر هـــذه المســـألة الصـــوتیة التـــي لهـــا عالقـــة بتعـــدد اللغـــات مـــن ذلـــك تحقیـــق الهمـــز أو 

نه مبینًا ذلك من خالل آیات القرآن الكریم .التخلص م

٤تم فیها أوٕاذ قتلتم نفسًا فادار ) الواردة في قوله تعالى )درأ(یتضح ذلك مثًال في لفظة (و 

٤ ٥. قال أبو بكر) ) . قـال أبـو )درأت الرجل إذا دفعتُه بـالهمز وقـد تـدارأ الـرجالن إذا تـدافعا(:

) . ومنه الدریئة وهو البعیر أو غیـره الـذي یسـتتر بـه )أتهكل ما دفعته عنك فقد در ((:٦أبو عبید 

العائد من الـوحش یختـل حتـى إذا أمكـن رمیـه رمـى وهـو مهمـوز ألنهـا تـدرأ نحـو الصـد أي تـدفع . 

حالــة٨ثــم أورد أبـو بكـر٧.ومعنـى اآلیـة تـدافعتم فــي شـأنها بـأن طــرح كـل واحـد قتلهــا إلـى اآلخـر 

داریُت الرجل معناه : قد الینتُه وأصل هذهالتخلص من الهمز بقوله : ((وقولهم

قــولهم : قــد داریــت الظبــي ودریتــه إذا احتلــُت لــُه وختلــُت لــُه حتــى اصــیدُه ... فیجــوز تــرك 

تــم أصــلها تــدارأتم ، فُأریــد منــه اإلدغــام تخفیفــًا فأدغمــت التــاء فــي الــدال أ) . ویقــال : أن ادار )الهمـز

.٩اجتلبُت لها ألف الوصل وُأدخلت األلف لیسلم سكون الدال األول و 

))بـرأ(بین أبو بكر األسباب فـي تحقیـق الهمـز أو تركـه فـي لفظـة مـا مـن ذلـك لفظـة (قد و 

(١١قال أبو بكر ١٠قتلوا أنفسكم آفتوبوا إلى بارئكم فالواردة في قوله تعالى  وقـولهم مـا فـي (:

. ٢٧٧/  ٦، وینظر تفسیر أبي السعود  ٢٨٩/  ٢معاني القرآن  ١

. ٢٨٩/  ٩، ینظر لسان العرب  ٤١٠/  ٢الزاهر  ٢

. ٢٠٥/  ١: ابن الجوزي النشر في القراءات العشر ٣

. ٧٢سورة البقرةاآلیة  ٤

. ٣٣٤، ینظر مقاییس اللغة /  ٥٣/  ٢الزاهر  ٥

. ٣٣٨/  ١الحدیث غریب  ٦

. ١١٣/  ١، ینظر تفسیر أبي السعود  ٥٣/  ٢الزاهر  ٧

. ٣٣٥/  ١ ، ینظر مقاییس اللغة ٥٣/  ٢الزاهر  ٨

. ١٧٣، ومفردات غریب القرآن /  ٣٣٦ینظر الصحاح /  ٩

. ٥٤سورة البقرة اآلیة  ١٠

. ٤٠٧/  ١، ینظر لسان العرب  ١٢١/  ٢الزاهر  ١١



…القرآني باري في توظیف لغة الشاهدجهود أبي بكر االن

١٢٤

) أي خـالقكم ... )بـارئكم(تعـالى (البریة مثل فالن معناُه في كـالم العـرب الَخْلـق . أمـا معنـى قولـه

فمن همزها أخذها من برأ اهللا الخلق ومن لم یهمزها قال : هي مـأخوذة مـن والبریة تهمز وال تهمز

) . وقد ذهب )برا اهللا الخلق مبنیة على ترك الهمز ویجوز أن تكون مأخوذة من البري وهو التراب

) . یقـال )البریـة : الخلـق وأصـلُه الهمـز((إلـى أن اصـل هـذه اللفظـة هـو الهمـز فقـال :١الجوهري 

(٣قـال ابـن منظـور ٢َبَرَأ اهللا الخلق یبرؤهم برءًا والبارئ اهللا جـل ثنـاؤُه ومعنـاُه الخلـق  مـن ذهـب (:

))إلـــى أن أصـــله الهمـــز أخـــذه مـــن بـــرأ اهللا الخلـــق یبـــرؤهم أي خلقهـــم ثـــم تـــرك فیهـــا الهمـــز تخفیفـــاً 

بریئًا من العیوب والتفاوت وفیه تقریع لما كان منهم من تـرك .ومعنى اآلیة ، توبوا إلى من خلقكم 

.٤عبادة الحكیم الذي برأهم أبریاء من التفاوت إلى عبادة البقر الذي هو مثل في الغباوة والبالدة 

.

:اإلبدال .٢
ــــه : (٥عرفــــه الزركشــــي عضــــها مقــــام بعــــض مــــن كالمهــــم إبــــدال الحــــروف وٕاقامــــة ب(بقول

.٦))إقامــة حــرف مكــان حــرف مــع اإلبقــاء علــى ســائر أحــرف الكلمــة((.أوومدهــه))مدحــهیقولون:

) . وهو عامل مهم من عوامل نمو اللغـة العربیـة )سنن العرب في كالمهم((من٧وجعلُه ابن فارس

العربیــة وتطورهــا واغنائهــا بــالمفردات وجعلهــا قــادرة علــى التجــدد ومواكبــة العصــور وتطورهــا . وقــد 

خـالل إیـراده  نمـا أو قـد ال یصـرح بهـا بـل یشـیر إلیهـا مـیصرح أبو بكـر بوجـود اإلبـدال فـي لفظـة

))رجــس(ا اإلبــدال وانهمــا لغتــان والمعنــى واحــد مــن ذلــك مــثًال لفظــة (مــحصــل فیه نتــیلللفظتــین ال

(٩. قـال أبـو بكـر ٨فزادتهم رجسًا إلى رجسهم تعالى : قوله في الواردة الـرجُس ، النـتن ، (:

هم ، أو الـِنجس بمعنـى الـَنجس وٕانمـا تكسـر نونـه إذا جـاء بعـد رجـس نتـن، وقد أراد باآلیـة نتنـًا إلـى

فإذا افرد قیل َنجس ولم یقل ِنجٌس ، والِرجز بالزاي یقال هو الرجس بالسین معناُه كمعناه بـالزاي ، 

) . وهـذا مـا ذهـب )كقولهم : األزد واألسد ، ولزق ولسق بـهوالزاي والسین أختان في هذا الموضع

. ٨١الصحاح /  ١

. ٤١، ومجاز القرآن /  ١١١مقاییس اللغة / ینظر  ٢

. ٤٠٧/  ١لسان العرب  ٣

. ٧١/  ١ینظر تفسیر النسفي  ٤

. ٤٤٣/  ٣البرهان في علوم القرآن  ٥

. ١١٠التطور اللغوي التاریخي : إبراهیم السامرائي /  ٦

. ٢٠٣الصاحبي في فقه اللغة /  ٧

. ١٢٥سورة التوبة اآلیة  ٨

. ١٩٤ینظر مفردات غریب القرآن / ، ٢١٣/  ٢الزاهر  ٩



الحان صالح مهدي

١٢٥

الـرجَس هـو (إلـى وجـود اإلبـدال فـي هـذه اللفظـة بقولـه : (٢. وقد أشار الجوهري ١إلیه أبو عبیدة 

العقـاب والغضـب وهـو مضـارع : الرجـز قـال : ولعلهمــا لغتـان أبـدلت السـین زایـًا كمـا قیـل لألســد : 

(٣) . وقیــل هــي نــوع مــن القلــب المكــاني . وهــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن منظــور بقولــه)االزد الــرجُس (:

.)كالرجز وهو العذاب ُقلبت الزاي سینًا كما قیل األسد واالزدفي القرآن  (

وقـد بــین أبـو بكــر فـي تعلیلــه لإلبـدال وذلــك مـن خــالل الرجـوع إلــى اصـل اللفظــة مـن ذلــك 

:٥. قـــال أبـــو بكـــر ٤وذهـــب إلـــى أهلـــه یتمطـــى ) الـــواردة فـــي قولـــه تعـــالى : )مطـــط(( لفظـــة

دَّ یـده واعضـاَءُه وهـو تَفعـل مـن قـولهم قـد مطـوُت بهـم فـي وقولهم : قد تمطى فالٌن : معناه قد َمـ((

) . وقـد أورد رأي الفـراء فـي هـذه )السـیر أمطـو إذا َمـددُت بهـم . ویقـال قـد تمطـى الرجـل إذا تبختـر

قــال الفــراء : إنمــا قیــل للــذي یتبختــر : قــد تمطــى ألنــه یمــد مطــاه أي ظهــره فعلــى (اللفظــة بقولــه : (

، أي أن اصل یتمطى من المطیطـاء وهـي مشـیة فیهـا تبختـر ٦))قول الفراء هو من مطوت أمطو
قــال أبــو عبیــدة : معنــى (عبیــدة فقــال : ( يهــذا الــرأي مــن خــالل قــول أبــ٨. وقــد بــین أبــو بكــر ٧

قـولهم للتبختـر قـد تمطـى أي قــد مشـى المطیطـاء وهـي مشـیة یتبختــر فیهـا فأصـل تمطـى عنـد أبــي 

) وذلــك الجتمــاع ثالثــة )ءات فأبــدلوا مــن الثانیــة یــاءعبیــدة تمطــط فاســتثقلوا الجمــع بــین ثــالث طــا

إذا مشت أمتي المطیطاء وخـدمتهم (. وقد استشهد لهذا المعنى بقول الرسول ٩أحرف متماثلة 

ن التمطي مأخوذة مـن المطیطـة وهـو المـاء ا. ویقال ١٠)وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بینهم

.١١شيء مددته فقد مطوتهالخاثر في أسفل الحوض ألنه یتمطط أي یتمدد ، وكل

مباحث صرفیة:الثاني طلبالم
:الجمع.١

. ٢٠٦مجاز القرآن /  ١

. ٣٩٤الصحاح /  ٢

. ٧٥/  ٤لسان العرب  ٣

. ٣٣سورة القیامةاآلیة  ٤

. ٣٨٦/  ٢، ینظر القاموس المحیط  ٥٢٩/  ١الزاهر  ٥

. ٢١٢/  ٣، ینظر معاني القرآن  ٥٢٩/  ١الزاهر  ٦

. ٣٨٠/  ١٣ة ، وتهذیب اللغ ٢١٢/  ٣ینظر معاني القرآن  ٧

. ٢٧٨/  ٢، ینظر مجاز القرآن  ٥٢٩/  ١الزاهر  ٨

. ١٩٠٠/  ٣ینظر تفسیر النسفي  ٩

. ٢٢٣/  ١، ینظر غریب الحدیث: أبو عبید  ٥٢٩/  ١الزاهر  ١٠

. ٣١٣/  ٨ینظر لسان العرب  ١١



…القرآني باري في توظیف لغة الشاهدجهود أبي بكر االن

١٢٦

ما یتعلق باأللفاظ التـي وردت فیالتفت أبو بكر إلى موضوع الجموع بأهمیة كبیرة وخاصة 

في النصوص القرآنیة فهو یورد مثًال اللفظة في حالتي الجمع والمفرد أو قد یذكر للفظـة أكثـر مـن 

أو یـورد لفظـة ، كثر من حالة جمع وفي كل حالة یكون مفردهـا مختلفـًا جمع ، أو یورد لفظة لها أ

جاءت بصیغة الجمع ویرجح فیها إحدى أسالیب الجمع .

١والقـائلین إلخـوانهم َهلـمَّ إلینـا ) الـواردة فـي قولـه تعـالى : )هلـم(من ذلك مثًال لفظة (

ًا وهلما جـرًا وللجمیـع َهلـُم لكـم ، وللمـرأة یقال للرجل : هلم جرًا وللرجلین َهلُم جر ((٢:قال أبو بكر

. وقد رجـح ٣) . ومن العرب من یثنیها ویجمعها ویؤنثها وهي لغة تمیم )َهلُم لك وللنسوة َهلم لكن

هلم یـا رجـل بفـتح المـیم بمعنـى تعـال . قـال الخلیـل : أصـله لُـم (لغة أخرى بقوله (٤رجح أبو بكر 

كأنه أراد ُلمَّ نفسـك إلینـا ، وهـا للتنبیـه وٕانمـا حـذفت ألفهـا لكثـرة من قولهم : َلمَّ اهللا َشیعتُه أي َجمعهُ 

) وأهـل )االستعمال أو ُجعال اسمًا واحدًا یسـتوي فیـه الواحـد والجمـع والتأنیـث فـي لغـة أهـل الحجـاز

الثنـــین هلمـــا وللجمیـــع هلمـــوا وللمـــرأة هلمـــي ، وللنســـاء َهلْممـــُن واألول ل :نجـــد یصـــرفونها فیقولـــون 

.٦لوا عن جیش المسلمین واقبلوا إلینا ذاآلیة انخومعنى.٥أفصح 

) الـواردة فـي )سـفر(وقد بین أبو بكر لفظة جاءت بأكثر من صیغة جمع مـن ذلـك لفظـة (

وقــولهم : قــرأ ِســفرًا مــن التــوراة ((٨قــال أبــو بكــر ٧كمثــِل الحمــار َیحمــل أســفارا قولــه تعــالى :

) . ُســمي بــذلك الن )ْفر عنــد العــرب الكتــاب وجمعــُه أســفارواإلنجیــل معنــاه قــرأ كتابــًا منهمــا ، والِســ

ـــه المكتـــوب  ـــة تفســـیر عمـــا یحتـــاج إلی ـــم أورد أبـــو بكـــر٩الكتاب رأي الفـــراء فـــي جمـــع لفظـــة ١٠. ث

.)قــال الفــراء : األســفار الكتــب العظــام واحــدها ِســفر() فقــال : ()ســفر(( وهــذا مــا ذهــب إلیــه أبــو)

فقـد بینهـا ١٢بأیـدي سـفرة للجمـع وردت فـي قولـه تعـالىثـم أورد صـیغة أخـرى .١١أیضـًا عبیدة

. ٣٣سورة األحزاب اآلیة  ١

. ١٢٨/  ٩، ولسان العرب  ٤٧٦/  ١الزاهر  ٢

. ٢٠٨/  ١، ینظر مجاز القرآن  ٣٥٦/  ٢ث ابن االنباري المذكر والمؤن ٣

. ٩٦، تفسیر أبي السعود /  ٣٥٦/  ٢المذكر والمؤنث  ٤

. ١١٠٥الصحاح /  ٥

. ٥٥٢/  ١، تفسیر الجاللین  ٢٩٥/  ٢١التحریر والتنویر  ٦

. ٥اآلیة سورة الجمعة ٧

. ٥٩٨/  ٤، وینظر لسان العرب  ١٧٤/  ١الزاهر  ٨

. ٤٦٢/  ةللغمقاییس ا ٩

. ١٥٥/  ٣، ینظر معاني القرآن  ١٧٤/  ١الزاهر  ١٠

. ٤٨٦/  ٢مجاز القرآن  ١١

. ١٥سورة عبس اآلیة  ١٢
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. وقــد جــاءت فــي ١))قــال الفــراء : الســفرة المالئكــة واحــدها ســافر(بقولــه : (مــن خــالل رأي الفــراء

العرب تقول َسفرُت بین القـوم إذا أصـلحُت بیـنهم فجعلـُت المالئكـة بـوحي اهللا (إن ( ٢معاني القرآن 

) فالسفیر هو الرسول بین القوم یكشف ویزیل ما بینهم مـن )ین القوموتأدیبه كالِسفر الذي یصلح ب

. وقیـل ٣الوحشة والِسفارة الرسالة . فالرسول والمالئكة والكتب مشتركة في كونها سافرة عن القوم 

) أصحاب محمـد علیـه السـالم وقیـل هـم القـراء ألنهـم سـفراء بـین اهللا )السفرة(( ـن المقصود بإوقیل 

.٤وخلقه 

أبو بكر أحیانًا صیغة جمع للفظة جاءت مفـردة فـي القـرآن الكـریم مـن ذلـك لفظـةوقد بین

وقــولهم : (: ( ٦. قــال أبــو بكــر ٥وأخــُر مــن شــكلِه أزواج ) الــواردة فــي قولــه تعــالى )شــكل((

معناُه ، لسُت من أمثاله وأشباهه ، وواحد األشكال : شكل ، والشـكُل المثـل لست من أشكال فالن

.)والشبه ٧ویقال هذا شكل هذا أي مثلُه ، وأمٌر مشكل كمـا یقـال أمـر مشـتبه أي هـذا شـابه هـذا )

ــكُل : بــالفتح الشــبه والمثــل (أكثــر مــن جمــع لهــذه الصــیغة بقولــه : (٨. وقــد أورد ابــن منظــور  الشَّ

.)والجمع أشكال وشكول (

غیــر خــرآ. أي عــذاب  ٩خــر مــن جنســه وضــربه أو مثلــه فــي الهیئــة آومعنــى اآلیــة رأي 

.١٠ذلك الذي ذاقوُه من الحمیم والغساق 

التذكیر والتأنیث.٢
مــن المفــردات  اُعنــي اللغویــون بظــاهرة التــذكیر والتأنیــث . فالدارســون القــدماء واجهــوا كثیــر 

(١١التـي تضــطرُب فـي االســتعمال بــین التـذكیر والتأنیــث وذلـك بحســب لهجــة النـاطق بهــا  غیــر (.

. ٢٣٦/  ٣/ معاني القرآن  ١٧٤/  ١الزاهر  ١

٢٣٦/  ٣ ٢ .

. ٢٣٩ینظر المفردات في غریب القرآن /  ٣

. ٤٧٢/  ٤ینظر: تفسیر ابن كثیر  ٤

. ٥٨سورة ص اآلیة  ٥

. ٥٥٨، ینظر الصحاح /  ٥٦٤/  ١زاهر ال ٦

. ٥١١مقاییس اللغة /  ٧

. ١٦٥/  ٥لسان العرب  ٨

. ١٧٤/  ٢، ینظر مجاز القرآن  ٥٦٤/  ١الزاهر  ٩

  . ٢٨٧/  ٢٣التحریر والتنویر  ١٠

. ٤٨٤ینظر الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث الهجري : محمد حسین آل یاسین /  ١١
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اللغة بالقواعد المطردة والقیاس الشامل لذلك رفضوا المؤنثات الن أنهم كانوا حریصین على توحید

.١))األكثر تذكیرها ، وأهملوا بعض المذكرات الن األوسع واألفصح تأنیثها

غیر أن اللغة بدأت تمیل إلـى التفریـق فخصصـت بعـض األلفـاظ بالتأنیـث فـي اللهجـات ((

هـذه الظـاهرة فـي كتابـه وذلـك باإلشـارة إلـى . وقـد تنـاول أبـو بكـر٢))وبالتذكیر في لهجـات أخـرى

.طائفة من األلفاظ التي یجوز فیها التذكیر والتأنیث 

ـــه تعـــالى : )ســـلطان(مـــن ذلـــك مـــثًال لفظـــة ( مـــا كـــان لـــُه علـــیهم مـــن) الـــواردة فـــي قول

ن : احدهما سمي سلطانًا لتسـلطه والقـول األخـر یفي السلطان قول(إن ( ٤أبو بكر . قال٣سلطان

ســـمیت الحجـــة ((٥:. قـــال االصـــفهاني ))ون ســـمي ســـلطانًا ألنـــه حجـــُة مـــن ُحجـــجاألخـــر أن یكـــ

سـلطانًا وذلـك لمـا یلحــق مـن الهجـوم علـى القلــوب لكـن أكثـر تسـلطه علــى أهـل العلـم والحكمـة مــن 

قــال الفــراء : الســلطان () . وقــد ذكــر رأي الفــراء فــي تــذكیر وتأنیــث هــذه اللفظــة فقــال : ()المــؤمنین

وحكى عن العرب قولهم قضـت بـه .٦))السلطان ت: غضب السلطان وغضبیذكر ویؤنث یقال 

فمــن ذكــر الســلطان ((معنــى كــل واحــد منهمــا بقولــه:٨. وقــد بــین أبــو بكــر ٧بــه علیــك الســلطان 

جل ومن أنثه ذهب إلى معنى الحجة ، قال محمد بن یزید البصري : من ذكر ر ذهب إلى معنى ال

.)ثه ذهب إلى معنى الجمعالسلطان ذهب إلى معنى الواحد ومن أن (

وقــد استشــهد أبــو بكــر علــى هــذین المعنیــین بقــول الشــاعر : ضــمن مــا جــاء علــى معنــى 

:٩التذكیر بقوله 

  هـــــفذْعُه ینِفذُه إلى أوانلطانهالجور من سُ أو ِخفَت بعَض 

:١٠ومما جاء على معنى التأنیث قوله 

یدانان منكَ ـــــلطالسُ نت بما جَ ولیس ليلك ُهنتَ لوال المُ أحجاجُ 

. ٢٥كر والمؤنث : الفراء / المذ ١

. ٧٤، ولهجة تمیم /  ٢٥ینظر المذكر والمؤنث : الفراء /  ٢

. ٢١سورة سبأ اآلیة  ٣

. ٦٤٦/  ٤، ینظر لسان العرب  ٢٩/  ٢الزاهر  ٤

. ٢٤٤المفردات في غریب القرآن /  ٥

. ٣٦٠/  ٢، معاني القرآن  ٢٩/  ٢الزاهر  ٦

. ٣٨١/  ١لمؤنث : ابن االنباري ، ینظر المذكر وا ٢٩/  ٢الزاهر  ٧

. ٦٤٦/  ٤، ینظر لسان العرب  ٣٠،  ٢٩/  ٢الزاهر  ٨

. ٣٨٢/  ١، والشاعر هو العماني ، ینظر المذكر والمؤنث : ابن االنباري  ٣٠ ٢الزاهر  ٩

. ٣٨٢/  ١، ینظر المذكر والمؤنث بال عزو  ٣٠/  ٢الزاهر  ١٠
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.١ومعنى اآلیة : انه لیس للشیطان على اإلنسان بالوسوسة واالستیالء 

))خلــف(وقــد بــین أبــو بكــر  جمــع لفظــة جــاءت علــى التــذكیر والتأنیــث مــن ذلــك لفظــة (

ســمي الخلیفـة خلیفــة ((٣. قــال أبـو بكـر ٢خلفــاء مـن بعـد قــوم نـوح الـواردة فـي قولــه تعـالى : 

واألصل فیـه خلیـف بغیـر هـاء ... یقـال : قـال الخلیفـة ، وقالـت ل لخالفته رسول اهللا في األص

خــــر وقالــــت الخلیفــــة األخــــرى فمــــن ذكــــر قــــال : الخلیفــــة معنــــاه الخلیفــــة ، ویقــــال قــــال الخلیفــــة اآل

) . كمـا جـاء فـي اآلیـة السـابقة . )فالن...ومن استعمل المعنى المذكر قال فـي الجمـع ،خلفـاء ...

نــه یقــع للرجــال خاصــة ، إقــال ابــن الســكیت ف(عــن ابــن الســكیت قولــه :  (٤ابــن منظــور وقــد نقــل 

واألجــود أن ُیحمــل علــى معنــاه فإنــه ربمــا یقــع للرجــال وان كانــت فیــه الهــاء ، أال تــرى أنهــم جمعــوا 

الهاء فصار مثل ظریف وظرفاء الن فعیله بالهاء ال تجمع على  طخلفاء ؟ ... وجمعوهُ على اسقا

ومـن أنـث قـال هـو وصـف قـد دخلتـه عالمـة (. ثـم قـال : (٥. أي أن خلفاء جمـع خلیـف ) )فعالء

فــــظ المؤنــــث قــــال الجمــــع خالئــــف التأنیــــث فُحمــــل الفعــــل علــــى لفــــظ المؤنــــث ... ومــــن اســــتعمل ل

أي مــن اســتعمل اللفــظ قــال فــي الجمــع خالئــف ومــن اســتعمل المعنــى قــال فــي الجمــع ٦ ))األرض

.٧عًا خلفاء وقد نزل بها القرآن جمی

. ١٤٠١/  ٣ینظر تفسیر النسفي  ١

. ٦٩األعراف اآلیة سورة  ٢

. ١٦٢، وینظر المفردات في غریب القرآن /  ٢٤٢ – ٢٤١/  ٢الزاهر  ٣

. ١٨٦/ ٣لسان العرب  ٤

. ٢٠٩/  ١، ینظر مجاز القرآن  ٢٤٢ – ٢٤١/  ٢الزاهر  ٥

. ٢٤٢_٢٤١. ٢الزاهر٦

. ١٦٣/  ٢ینظر المذكر والمؤنث : ابن االنباري  ٧



…القرآني باري في توظیف لغة الشاهدجهود أبي بكر االن

١٣٠

:الخاتمة
الزاهـــر فـــي معـــاني (وذلـــك مـــن خـــالل كتـــاب آنـــيالقر  لغـــة الشـــاهدتوظیـــفتنـــاول البحـــث 

 ألفاظـهمسـائل اللغویـة التـي تخـص لود مؤلفه وذلك من خـالل عرضـه لهجاً موضح)كلمات الناس

:. وقد انتهى البحث بمجموعة مهمة من النتائج 

رأیــه فــي ولتأكیــد وذلــك لتثبیــت القاعــدة اللغویــةاســتطاع ابــوبكرأن یوظــف لغــة الشــاهد القرآنــي.١

ـــىبعـــض المســـائل اللغویـــة االحتجـــاج بالحـــدیث النبـــوي الشـــریف فـــي كثیـــر مـــن باإلضـــافة ال

أمـــا)ین والمخضــرمین والمتقـــدمینیالجـــاهل(بالشـــعر العربــي بطبقاتـــه حـــتجالمواضــع كمـــا انــه ا

وأقـــوالالعربیــة باألمثـــالتجحــفقـــد كــان نــادر االستشـــهاد بشــعرهم . كمـــا انــه ا نو شــعر المولــد

العلمـاء مـن  آلراء إیـرادهو هـي  ))مـوارده(هـذا المبحـث ( فـيتنـاول كمـا أنـه.واألدعیـةالعرب 

)مجـــاز القـــران(عبیــدة فـــي كتابــه وأبـــوالقــران عـــاني راء فـــي مفــكتــبهم وهـــم الأســـماءدون ذكــر 

في كتبه المتنوعة . واألصمعي

قد بینه أبو بكر معتمـدًا علـى تأصـیل اللفظـة ف) )شتقاقاال(ظاهرة ( وقد تضمن المبحث الثاني.٢

فهــــو یبــــین بــــالمعنى االصــــطالحي بــــل بــــالمعنى اللغــــوي هوبیــــان داللتهــــا . أي انــــه لــــم یتناولــــ

المعنـى أساسعلى  أومنه أخذتاللفظ اللغوي الذي  أساسجاءت على  األلفاظمجموعة من 

موضــــوع  إلــــىكمــــا انــــه تطــــرق .معناهــــا الحقیقــــي نخــــذ عــــأُ  يالمجــــازي للفظــــة المشــــتقة الــــذ

مــن لغــة للفظــة أكثــرفهــو قــد یــورد القرآنیــةاآلیــات) فقــد بــین اللغــات الــواردة فــي )اللهجــات((

العالقــات (الـى  فــي هـذا المبحــثأشـار قــدو  لغـة قبیلــة أخـرى . إلــىانـه یعــزو لفظـة  أوالواحـدة 

فقـد بـین المعـاني المختلفـة )االشـتراك اللغـوي(بظـاهرةأبـو بكـرفقد عنـي  )األلفاظالداللیة بین 

اللغــوي وبــین أصــلها إلــى األلفــاظالقــران الكــریم . وقــد ارجــع بعــض  ألفــاظللفظــة الواحــدة مــن 

عالقة بین اللفظة المشتركة والزمان الذي یحدد معنى  كهنا أنن ییبوأحیاناً اإلسالمیة اداللته

ن آالقـر  ألفـاظفي  )ضادالت(وجود ظاهرة إلى أشارصوص . كما انه خهذه اللفظة على وجه ال

كمـــا انـــه عنـــي بظـــاهرة  ه .بـــمـــن دون التصـــریح إلیـــهاإلشـــارةمجـــرد  أوالكـــریم بشـــكل صـــریح 

إخـتالف فـي معنـىیترتـب علیـه ممـا ا مـهئلفظتین مختلفتین في حركـة فاإیرادوهي  )المثنیات(

جاءت علـى هما وقد یرجع لفظة یكلت أوهذه الحركات إحدىعلى  القرآنیةاآلیة.ویورد  لداللةا

یـورد إال انـه،وان لم یصرح بها )ثلثاتمال(ظاهرة  أیضاً حركة ما على لفظة أخرى . وتناول 

كمــا انـه اهــتم فـتح أو كســر وبیـان معناهــا وتفسـیرها  أوهــا مـن ضــم ئفظـة بــاختالف حركـة فالال

بظـــاهر أوزان الفعـــل ومعانیـــه فهـــو یبـــین االخـــتالف الحاصـــل فـــي معنـــى الفعـــل عنـــد اخـــتالف 

.صیغته

أشارفقد  )الهمز() وتضمن دراسة ظاهرة)مباحث صوتیة((تناول فیه فقد المبحث الثالثاما.٣

التحقیـق مـن أسـبابن مبینـًا رآلفـاظ القـأتخفیفه في بعض  أووجود تحقیق الهمز  إلى أبي بكر
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 أو فـي لفظـة مـااإلبـدالفهـو قـد یصـرح بوجـود  )اللغـوي اإلبـدال(ظـاهرة  أیضاً وتناول عدمه .

نهمـا لغتـان إ و  اإلبـدالا مـللفظتین حصل فیهإیرادهمن خالل إلیهابل یشیر ،  یصرح بهاقد ال

مباحــث ((وتضــمن ایضــااصــل اللفظــة . إلــىه مــن خــالل الرجــوع نبــقــد ی، أونـى واحــد عوالم

اللفظـة فـي حـالتي أحیانـاً جمـع فهـو یـورد لوا اإلفـرادلة أبمسـأبي بكـرفقد شمل عنایة ))صرفیة

مــن حالــة جمــع وفــي أكثــریــورد للفظــة  أومــن جمــع أكثــرقــد یــذكر للفظــة  أو ، دالجمــع والمفــر 

طائفـة  إلـى أشـارفقـد  )التـذكیر والتأنیـث(كل حالة یكون مفردها مختلفًا . وفیما یتعلـق بمسـالة 

بجمع یجوز فیه التذكیر والتأنیث .یأتيقد  أو ،التي یجوز فیها التذكیر والتأنیث  األلفاظمن 

لمراجع :المصادر وا
الكتب : .اوالً 

،)هـ٣٤٢ت (د. د . السید محمد شكري االلوسياالستشهافي ما یصح بهاألمجادإتحاف.١

  م . ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، بغداد اإلرشادمطبعة ،عدنان عبد الرحمن الدوريـ تحـ

م.  ١٩٦٨- هـ٣٨٨ ، القاهرة، مطبعة الرسالة٦افي، ط و االشتقاق : د . علي عبد الواحد .٢

.  )د . ت(تقاق : د . فؤاد حنا ترزي ، مطبعة دار الكتب ، بیروت . االش.٣

: احمد محمد شاكر تحـ )هـ ٢٤٤ت (یوسف یعقوب بن السكیت ، أبوالمنطق : إصالح.٤

م . ١٩٥٦ - هـ ١٣٧٥، دار المعارف ، القاهرة ،  ٢ن ، ط و ولید . سالم هار 

م.  ١٩٤٩ -  هـ ١٣٥٩، بیروت  ٣یر الدین الزركلي ، ط خ:)قاموس تراجم(: االعالم.٥

: احمد صبحي فرات ، مطبعة االقتراح في علم اصول النحو : جالل الدین السیوطي ، تحـ.٦

م . ١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥، ، استانبول اآلدابكلیة 

. )هـ٦٤٦ت (ن جمال الدین علي بن یوسف القفطي،الحسأبونباه النحاة:أالرواة على  إنباه.٧

 -  هـ ١٣٧١ صریة ، القاهرةعالكتب المطبعة.  ١، ط  مإبراهیالفضل أبيتحـ محمد 

م . ١٩٥٢

،  )هـ ٥٦٢ت (سعید عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني أبو:األنساب.٨

–بیروت  ١ط  –دار الجنان –، مؤسسة الكتب الثقافیة علق علیه : عبداهللا عمر البارودي

م . ١٩٨٨

الدین محمد بن عبداهللا الزركشي ، علق علیه مصطفى ن : بدر آالبرهان في علوم القر .٩

م .  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ –بیروت –عبدالقادر عطا دار الفكر 

أبي: محمد تحـبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة جالل الدین عبد الرحمن السیوطي ،.١٠

م.  ١٩٦٤ -  هـ ١٣٨٣، مطبعة عیسى البابي الجلي ، مصر  ١، ط إبراهیمالفضل 
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فوزي  ن تحـ )هـ ٢٥٥ت (، )الجاحظ(عثمان عمرو بن المعروف بـ أبو:  نوالتبییالبیان .١١

.  )د . ت( عطوري ، دار صعب ، بیروت ،

، دار  ٤الرسول : الشیخ منصور علي ناصف ، ط أحادیثفي  لألصولالتاج الجامع .١٢

م .  ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الفكر ، بیروت 

ط  ، )هـ ١٢٠٥(السید محمد مرتضى الزبیدي ، ماملإلتاج العروس من جواهر القاموس : .١٣

هـ .  ١٣٠٦، المطبعة الخیریة ، مصر ،  ١

–بیروت –بكر الخطیب ، البغدادي ، دار الكتب العلمیة أبوتاریخ بغداد : احمد بن علي .١٤

. )د . ت(

 . )د . ت(الدار التونسیة للنشر ،التحریر والتنویر : الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور.١٥

، تحـ : عبداهللا الجبوري ،  )هـ ٣٤٧ت (، یهستو ر تصحیح الفصیح : عبداهللا بن جعفر بن د.١٦

م . ١٩٧٥بغداد ،،اإلرشاد، مطبعة ١ط 

 - هـ ١٣٨٦ السامرائي ، دار الرائد للطباعة ، مصرإبراهیمالتطور اللغوي التاریخي : د . .١٧

م ١٩٦٦

، دار  )هـ ٧٧٤ت (الفداء ، أبوقي الدمشكثیربن عمر بن إسماعیل:كثیرتفسیر ابن .١٨

هـ . ١٤٠١الفكر ، بیروت ، 

 )هـ ٩٨٢ت(ود محمد بن مصطفى العمادي الحنفيالسعأبيالسعود : القاضي أبيتفسیر .١٩

م  ١٩٩٩ - هـ١٤١٩–بیروت-دار الكتب العلمیة - نعبد الرحمعبد اللطیف وضع حواشیة،

 )هـ٩١١ت ( بكر المحلي السیوطي ،أبيمحمد بن احمد عبد الرحمن بن :تفسیر الجاللین .٢٠

.  )د . ت( ، ١ط  –القاهرة  -  ، دار الحدیث

.  ١٩٥٤ –مصر -مطبعة البابي الحلبي–لطبري ل )نجامع البیا(تفسیر الطبري : .٢١

إحیاءاحمد صقر ، دار ،تحـ ،:أبومحمدعبداهللا بن مسلم بن قتیبةنآتفسیر غریب القر .٢٢

م.  ١٩٥٨ - هـ  ١٣٧٨حلبي وشركاُه، الكتب العربیة ، عیسى البابي ال

عبداهللا بن احمد بن محمود النسفي قدم له الشیخ قاسم الشماعي لإلمام:تفسیر النسفي .٢٣

.  )د . ت(محمد رمضان ، دار القلم بیروت إبراهیمالرفاعي مراجعة الشیخ ، 

 هعلى طبع قف، و  )هـ ٢١٤ت (السكیت إسحاقیوسف یعقوب بن أبو:  األلفاظتهذیب .٢٤

ین یالیسوعلآلباءالكاثولیكیة المطبعةلویس شیخو الیسوعي ، األب وضبطه وجمع روایته :

م .  ١٨٩٥

،  ١، ط في الدراسات اللغویة والنحویة : محمد ضاري حماديوأثرهالحدیث النبوي الشریف .٢٥

م .  ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ بغداد
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، تحـ عبد  )هـ ١٠٩٣ت (، ولب لباب العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي األدب خزانة.٢٦

م .  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨القاهرة ، ، مطبعة العاني ، ٢السالم هارون ، ط 

، دار  ١یاسین ، ط آلنهایة القرن الثالث :محمد حسین  إلىالدراسات اللغویة عند العرب .٢٧

م .  ١٩٧٨مكتبة الحیاة ، بیروت ، 

بیروت –صادر للطباعة والنشر  ودار –القیس : دار بیروت للطباعة والنشر  ىدیوان امر .٢٨

م .  ١٩٦٦

م .  ١٩٦٦دار صادر بیروت للطباعة والنشر ، :دیوان حسان بن ثابت .٢٩

م .  ١٩٥٨، طه ، القاهرةأمین: لقمان تحـ:الحطیئة دیوان.٣٠

صالح ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق ،أبو سعبد القدو :تحـ:دیوان ذي الرمة .٣١

م .  ١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢

حققه وجمعه ، محمد عبد جبار المعیبد ، دار الجمهوریة للطباعة :دیوان عدي بن زید .٣٢

م . ١٩٦٥والنشر بغداد ، 

.م١٩٦٢ –، بغداد  ١، ط ، مطبعة المعارفأدبیةدراسة دیوان لبید بن ربیعة العامري:.٣٣

. م١٩٧٧مصر –دار المعارف –إبراهیمالفضلأبوتحقیق محمد دیوان النابغة الجعدي:.٣٤

، تحـ :  )هـ ٣٢٨ت (القاسم االنباري ،  نمحمد ببكر أبو:الزاهر في معاني كلمات الناس .٣٥

م.  ١٩٧ ٩ دبغدا، ٢، ج  ١٩٧٩ ١ج  . الرشید النشرالضامن ، دارحاتم صالح

المكتبة التجاریة –وضحه وصححه عبد الرحمن البرقوقي :شرح دیوان حسان بن ثابت .٣٦

.  )د . ت(السعادة مصر مطبعة –الكبرى 

م .  ١٩٥١القاهرة  –تحقیق : عبد السالم هارون المرزوقي:شرح دیوان الحماسة .٣٧

سمیر بدران قطامي ، الیاس فرحات شاعر العرب في المهجر حیاته وشعره :شعر القطامي.٣٨

م .  ١٩٧١ القاهرة ، دار المعارف–

م.١٩٧٠،  ١ج  ب السعودیةتحقیق د . فوزي القیسي ، نشر في مجلة العر شعر المرقش:.٣٩

، مطبعة الزهراء ، بغداد  ١لة ، ط ین النااالشواهد واالستشهاد في النحو : عبد الجبار علو .٤٠

م . ١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦

 ٣٩٥ت (الحسن احمد بن فارس ، أبوالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها : .٤١

. ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣بدران ،  ةمؤسسحققه وقدم له : مصطفى الشویمي ، )هـ

اسماعیل بن حماد الجوهري ، اعتنى به ، خلیل :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٤٢

م . ٢٠٠٥ – ٥ط  –بیروت –دار المعرفة –مأمون شیحة 

أبي:تحـ )هـ ٣٧٩ت (بكر الزبیدي محمد بن الحسن أبو:طبقات النحویین واللغویین .٤٣

م . ١٩٧٣ –مصر –دار المعارف –الفضل 
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دار الفكر العربي . –علي الجندي –تحقیق ودراسة :فة بن العبد شعره وشخصیته طر .٤٤

ت ( عمدة القارىء في شرح صحیح البخاري : العالمة بدر الدین ابو محمد محمود العیني.٤٥

. )د . ت(المطبعة المنیریة ، مصر  إدارة )هـ ٨٥٥

–بیروت –الكتاب العربي ، دار )هـ ٢٢٤ت (عبید القاسم بن سالم ، أبوغریب الحدیث : .٤٦

م . ١٩٦٧،  ١ط

، وضع حواشه  )٥٨٦ت (الفائق في غریب الحدیث : جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري .٤٧

م . ١٩٩٦ – ١ط –بیروت –دار الكتب العلمیة –شمس الدین إبراهیم:

: عبد العلیم تحـ )هـ ٢٩١ت (طالب ، المفضل بن سلمة بن عاصم ، أبوالفاخر : .٤٨

الكتاب العري ، عیسى البابي إحیاءدار  ، ١وي ، مراجعة محمد علي البخار ، طالطحا

هـ . ١٩٦٠ - هـ  ١٣٨٠وشركاؤه ، 

،  )هـ ٨٥٢ت ( سقالني ،عحجر ال نصحیح البخاري : احمد بن علي بشرحفتح الباري في.٤٩

–د القاضي واحادثه ، محمد فؤاد عبولبوابهرقم كتبه تحـ : عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ،

 –٣ط –الریاض –مكتبة دار السالم –دمشق –الریاض ودار الفیحاء –دار السالم 

م . ٢٠٠٠

 - هـ  ١٤٠١ الجدیدة ، بیروت ، األفاق، دار  ٥الهالل العسكري ، طأبوالفروق في اللغة : .٥٠

م . ١٩٨١

 ١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨ ، مطبعة الرسالة ، القاهرة، ٦فقه اللغة : د . علي عبد الواحد وافي ، ط.٥١

م .

فقه اللغة العربیة : د . كاصد یاسر الزیدي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، .٥٢

م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧

م  ١٣٩٨بیروت ، ، دار المعرفة، )هـ ١٣٨٥ت (بن الندیم ، إسحاقالفهرست : محمد بن .٥٣

م . ١٩٧٨ –

 - هـ  ١٣٩٣ نجلو المصریة،، مكتبة اال ٤، طأنیسإبراهیمفي اللهجات العربیة : د . .٥٤

م . ١٩٧١

، المؤسسة العربیة  )هـ ٨١٧ت ( أباديمجد الدین بن یعقوب الفیروز :القاموس المحیط .٥٥

. )د ت(للطباعة والنشر ، الجیل ، بیروت ، 

، مطبعة الحكومة ، إبراهیمالفضل أبوبكر بن االنباري ، تحـ : محمد أبو:األضدادكتاب .٥٦

م .  ١٩٦٠الكویت 
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 )هـ ٣١٨ت ( ابوريسبن المنذر النیإبراهیمبكر محمد بن أبيلإلمام:تاب تفسیر القران ك.٥٧

دار  السعد ـ السعودیة ـقدم له الدكتور عبد اهللا عبد المحسن التركي ، تحـ : سعد بن محمد

م .  ٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣،  ١، ط المآثر

، تحـ)هـ ١٨٠ت (، )سیبویه(بن قنبر المعروف بـ بشیر عمر بن عثمانأبو:ب سیبویهاكت.٥٨

م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥بیروت –: عبد السالم هارون ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع 

.

تحـ : عاطف مدكور ، دار المعارف ، ، )هـ ٢٩٢ت (العباس ثعلب ، أبو:ب الفصیح اكت.٥٩

م . ١٩٨٤هـ  ١٤٠٢ ،القاهرة 

تحـ : د. طارق عبد ، )هـ٣٢٨ت ( ،نباري بكر محمد بن القاسم االأبو:المذكر والمؤنث .٦٠

م .١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بیروت عون الجنابي ، دار الرائد العربي ،

تحقیق د . رمضان عبد التواب ، القاهرة ،اد الفراء یز  بنزكریا یحیىأبو:المذكر والمؤنث .٦١

م .  ١٩٧٥ –

. م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ –هرة القا –دار الحدیث -العالمة ابن منظورلإلمام:لسان العرب .٦٢

في العربیة الموحدة : د . غالب فاضل المطلبي ، دار الحریة ، بغداد ، وأثرهالهجة تمیم .٦٣

م .  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧

، ، علق علیه ، محمد فؤاد سركین )هـ٢١٠ت (بن المثنى  رعبیدة معمأبو: نآمجاز القر .٦٤

م . ١٩٨٨ –دار غریب للطباعة  –القاهرة  –مكتبة الخانجي 

تحقیق ، )هـ٥١٨ت (النیسابوري المیداني ، إبراهیممحمد بن احمد بن أبو:األمثالمجمع .٦٥

م . ١٩٥٥هـ ١٣٧٥: محمد محي الدین عبد الحمید ، مطبعة السنة المحمدیة ، بیروت 

 -  هـ١٣٩٨، دار الفكر ، بیروت ،  )هـ ٤٥٨ت ( ابن سیده االندلسي ،:المخصص .٦٦

م . ١٩٧٨

تحقیق  )هـ٩١١ت (جالل الدین عبد الرحمن السیوطي ، :نواعهاوأالمزهر في علوم اللغة .٦٧

دار  ٤، ط إبراهیمالفضل أبومحمد احمد جاد المولى ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد 

م .  ١٩٥٨ -هـ  ١٣٧٨الكتب العربیة ، إحیاء

 .م١٩٨٣، ، الطبعة الثالثة )هـ ٢٠٧ت (ى بن زیاد الفراء یحیزكریا أبو: نآمعاني القر .٦٨

 )هـ ٦٢٦ت (عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي البغدادي ، أبيشهاب الدین :األدباءمعجم .٦٩

.  )د . ت(، التراث بیروتإحیاءالطبعة األخیرة ، دار 

ت (القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني أبو: ن آالمفردات في غریب القر .٧٠

.  )د . ت(مصر –الرحمن وائل احمد عبدراجعه وقدم له ، )هـ٥٠٢



…القرآني باري في توظیف لغة الشاهدجهود أبي بكر االن

١٣٦

، اعتنى به د . محمد  )هــ ٣٩٥ت (مقاییس اللغة : أبو الحسین احمد بن فارس بن زكریا .٧١

 ١ط –بیروت –دار إحیاء التراث العربي –عوض مرعب ، واآلنسة فاطمة محمد أصالن 

 م . ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢ –

أمیني ، اعتنى بتصحیحه ، مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظیم الزرقان.٧٢

التراث العربي .إحیاءدار  –سلیمان الكردي 

مراجعة  – )هـ ٨٣٣ت (بن محمد بن الجوزي  دالخیر محمأبوالنشر في القراءات العشر : .٧٣

. )د . ت(بیروت : علي محمد الضباغ ، دار الكتب العلمیة ،

خرج ،)هـ ٦٠٦ت (الجزري ألثیرابن  اداتعالسأبي: مجد الدین واألثرالنهایة في الحدیث .٧٤

منشورات محمد علي –عبد الرحمن صالح بن محمد بن عویضة أبو–وعلق علیه أحادیثه

م . ٢٠٠٢،  ٢ط –بیروت –دار الكتب –بیصنون 

 ٦٨١ت ( خلكان ،بناحمدشمس الدینأبو العباسالزمان :وفیات األعیان وأنباء أبناء.٧٥

–دار الكتب العلمیة –ل ، والدكتورة مریم قاسم طول ، تحـ ، د . یوسف علي طوی )هـ

م . ١٩٩٨ – ١ط –بیروت 

:الرسائل الجامعیة .ثانیاً 
منهج الراغب في كتاب مفردات ألفاظ القرآن : رافع عبد اهللا مالو ، رسالة ماجستیر ، كلیة 

  . ١٩٨٩اآلداب ، جامعة الموصل 

:المجالت والدوریات .ثالثاً 
ك اللفظي ومشكلة غموض الداللة ، احمد الجنابي ، مجلة مجمع العلمي ظاهرة المشتر .١

. ٣٦٤: /  ١٩٨٤، لسنة  ٣٥، مجلد  ٤العراقي ، ج

  .٧٧: /  ١٩٧٧، لسنة  ١، مجلد  ١اصل نظریة األضداد،مجلة اللسان العربي ج.٢


