كتاب جماز القرآن و أثره يف من بعده  -مناذج من
املفسرين واحملدثني واللغويني

نبيل مبارك عجرة**

أمل دمحم بن سمم*
تاريخ ُّ
تسمـ البحث 2020/12/28 :ـ

تاريخ قبكؿ النشر2021/6/8 :ـ

الممخص
لقد حظ ي كتاب مجاز القرآف باىتماـ بالغ؛ لكثرة األساليب العربية التي طبقت فيو ,كظير ىذا االىتماـ عمى أىل زمنو ,كمف جاء بعده,
اختصار ,أك انتقادا ,كما تميز بأسمكبو الذؼ كاف بدعا فيو ,فأثار عميو سياـ العمماء .كقد تأثر بكتاب
ا
سكاء كاف تقميدا ,أك اقتباسا ,أك
مجاز القرآف عمماء القرآف ,كالسنة كشركحيا ,كعمماء المغة .فمنيـ مف تأثر كأحاؿ عمى كتاب المجاز ,كمنيـ مف لـ يذكره مف قريب كال مف
بعيد.

مف ىنا آثر الباحثاف أف يكضحا مكانة كتاب المجاز بيف كتب التراث ,كيبر از مدػ اىتماـ كتب الفنكف بو كالمغة ,كالغريب ,كالتفسير,

كالحديث إلخ .مستشيديف عمى ذلؾ مف كل فف بكتاب مشيكر ,كيككف أكثر االستشياد مف كتاب المجاز الذؼ يعد أكؿ كتاب يصل إلينا
في بياف غريب ألفاظ القرآف الكريـ .كقد جاء ىذا البحث عمى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة ,كأما المباحث فيي :المبحث األكؿ :التعريف
بأبي عبيدة ,المبحث الثاني :التعريف بكتاب مجاز القرآف ,المبحث الثالث :أثر مجاز القرآف في الكتب بعده كنماذج مف ذلؾ.
كقد تكصل الباحثاف إلى أىـ نتائج البحث كىي أف كتاب مجاز القرآف أثر في كل مف جاء بعده كباألخص الذيف كتبكا في الغريب ,كما أف
تأثيره ظير في كتب التفسير كالحديث كشركحيما ,كفي أىل المغة لما يحكيو مف كـ ىائل مف األساليب العربية التي طبقيا عمميا في كتابو
الحافل مجاز القرآف.

المقدمة:

يحفل بو أىل عصره ,كلكف ىناؾ مف سار عمى

الحمد ﵀ رب العالميف ,كصمكاتو عمى خير خمقو دمحم

منكالو منيـ كممف جاء بعدىـ ,فأثر فييـ كتاب أبي

أما بعد :فالقرآف الكريـ كبلـ هللا تعالى ,أنزلو نك ار
ِ
ؾ
اب أ َْن َ ْزلَناهُ ِإَل ْي َ
كىداية لمخمق أجمعيف ,قاؿ تعالى{ :كتَ ٌ
ؾ لِيَّدبَّركا آي ِات ِو كلِيتَ َذ َّكر أُكُلك ْاألَْلب ِ
اب} [ص,]29 :
َ
ُمَب َار ٌ َ ُ َ َ َ َ

كتقريراتيـ لفيـ كبلـ هللا المجيد.

التي تناكليا المؤلفكف ممف جاء بعد أبي عبيدة سكاء

كمف أىمو الذيف نذركا أنفسيـ لخدمتو اإلماـ معمر بف

آثركا كتمانيا لحاجة في نفس يعقكب.

نبيو ,كآلو أجمعيف.

فاشتغل بو أىمو تبلكة كتدب ار كحفظا كفيما كتفسيرا,
المثنى أبك عبيدة التيمي ,ككاف مما ألفو خدمة لكتاب

هللا كتابو الحافل (مجاز القرآف) ,كقد اىتـ فيو

تأثير ظير عمى أساليبيـ كاستشياداتيـ
ا
عبيدة
كقد جاء ىذا البحث ليكضح شيئا مف تمؾ التأثيرات

منيـ مف أشار إلى منبعيا مف كتاب المجاز أك الذيف

موضوع البحث وحدوده:

أمػا مكضػكع البحػث الػذؼ سػنتطرؽ لػو :مػدػ تػأثير كتػػاب

بالتأسيس كالتطبيق إلظيار مكنكنات كتاب هللا عز

(مجاز القرآف) فػي مػف جػاء بعػده ,بػذكر تعريػف بػالمؤلف

الكتاب بدعا مف التأليف ,حيث لـ يعيد مف قبل ,فمـ

المجاز كفقا لمتقسيـ المعمكـ ,الذؼ سيأتي ذكره.

كجل عمى كفق ما كانت تعرفو العرب ,كألف ذلؾ

* مدرسة بقسم الدراسات اإلسالمية  -كلية البنات ـ جامعة حضرموت.
** األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه – جامعة اإليمان

كالمؤَل ػػف ,ث ػػـ تقس ػػيـ ال ػػذيف أكث ػػركا م ػػف األخ ػػذ م ػػف كت ػػاب
كسيككف عنكاف البحث( :كتاب مجاز القرآف ك أثره في

مف بعده  -نماذج مف المفسريف كالمحدثيف كالمغكييف).
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كحده :دراسة لمكتب التي تأثرت بكتاب مجاز القرآف

منيج البحث:

أىمية البحث:

فالكص ػػفي لبي ػػاف محتكي ػػات كت ػػاب المج ػػاز ,كاالس ػػتقرائي

سكاء في ذلؾ األسمكب أك المعاني.

كتكمف أىمية البحث في اآلتي:

 -1أىميتو مف أىمية العمـ الذؼ ينتسب لو كىك القرآف
الكريـ كبياف معانيو.

 -2يعد كتاب مجاز القرآف أكؿ كتاب يؤلف في بياف
األلفاظ الغريبة في القرآف الكريـ.

سبب اختيار الموضوع:

أما سبب اختيارنا ليذا المكضكع ,فؤلنو يتصل بخير

كتاب أنزؿ عمى خبلصة البشرية ملسو هيلع هللا ىلص ,ككذلؾ أف كتاب

مجاز القرآف لـ يعط حقو مف العناية فإنو أكؿ دراسة

تصمنا في ىذا الميداف المغكؼ في القرآف ,مع أنو
عمدة كمنشأ كتب الغريب.

أىداف البحث:

يستيدؼ اآلتي:

 -1التعرؼ عمى كتاب مف الكتب التي قد تخفى
عمى أىل التخصص فضبل عف غيرىـ.

 -2بياف طرؽ التعامل مع منيج العمماء في كتبيـ.

 -3بياف الجيد العظيـ الذؼ بذلو أبك عبيدة في

كتابو المجاز.

الدراسات السابقة:

بعد اطبلع الباحثيف عمى الكتب التي ليا عبلقة

بكتاب المجاز لـ نجد ما يقارب مكضكعنا سكػ مقاؿ

مختصر في مجمة التراث العربي بعنكاف :كتاب مجاز
القرآن ألبي عبيدة ,أ .بياء الديف عبد هللا الزىكرؼ
مجمة التراث العربي ,العدد.)82 – 18 (:

كقد تحدث ىذا المقػاؿ عػف كتػاب المجػاز كمػنيج صػاحبو
فيو مػع ترجمػة مختصػره ألبػي عبيػدة ,كأمػا مػا يميػز بحثنػا
عنػػو فمػػف الكضػػكح بمكػػاف حيػػث أف أصػػل البحػػث بيػػاف

كت ػػب العمم ػػاء ال ػػذيف ت ػػأثركا بكت ػػاب المج ػػاز ,كل ػػيس عم ػػى
منيج كتاب المجاز.

 -1اسػتخدمنا المػنيج االسػػتقرائي كالكصػفي كالتحميمػػي,
إلظيار الكتب التػي اعتمػد الباحػث عمػى كتػاب المجػاز,
كالتحميمػػي ألنػػو سػػيغكص بػػو فػػي أعمػػاؽ المػػادة العمميػػة
لنظيػػر مػػف خبللػػو أثػػر البحػػث كنتائجػػو م ػف خػػبلؿ مػػف

كقع عمييـ التطبيق.

 -2عزك اآليات مف مصحف المدينة مع كضع رقـ
اآلية كاسـ السكرة بعدىا في متف البحث.

 -3تخريج األحاديث كاآلثار مف كتب الحديث مع
ذكر الحكـ عمى الحديث إف كاف خارج الصحاح.

 -4نسبة كل قكؿ مف أقكاؿ العمماء إلى مصدره

األصمي إف أمكف كاال فبكساطة.

 -5تكضيح لبعض المفردات العربية التي يظير
لمباحثيف غرابتيا.

خطة البحث:

تتككف خطة ىذا البحث مف اآلتي:

المقدمة كتحتكؼ عمى سبب اختيار البحث ,كحدكد

المكضكع ,كمنيج البحث ,كخطة البحث.
المبحث األكؿ :التعريف بأبي عبيدة.

المبحث الثاني :التعريف بكتاب مجاز القرآف.

المبحػ ػث الثال ػػث :أث ػػر مج ػػاز القػ ػرآف ف ػػي الكت ػػب بع ػػده

كنماذج.

الخاتمة كفييا أىـ النتائج.

مصادر البحث.

المبحث األول :التعريف بأبي عبيدة:

أولا -اسمو ونسبو:
معمر بف المثنى التيمي ,مكلى تيـ ,رىط أبي بكر
الصديق .كاف مف أىل فارس ,أعجمي األصل ,يقكؿ

أبك عبيدة عف نسبو :حدثني أبي أف أباه كاف ييكديا

مف باجركاف مف نكاحي أرمينيا ,كلعمو يقصد آباءه كال

يقصد جده األقرب ,كلكف بسبب حدتو مع مخالفيو
الجِّد األقرب.
جعل مخالفيو يحممكنو عمى َ
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ثانيا -مولده ونشأتو:
ا
قد ذكر عف نفسو بأنو كلد في الميمة التي تكفي فييػا الحسػف

مف يفتشو عنو يظف أنو ال يحسف غيره ,كال يقكـ

عبد الممؾ ,الذؼ كاف بيف سنة (125 - 105ق).

كقد عاصر أبك عبيدة مف عمماء المغة األصمعي ,كأبا

البصػػرؼ فػػي رجػػب سػػنة (110ق) ,زمػػف حكػػـ ىشػػاـ بػػف

عنو( :إنو كاف ما يفتش عف عمـ مف العمكـ إال كاف

بشيء أجكد مف قيامو بو).

نشأ أبك عبيدة في البصرة ,كأخذ عف شيكخيا ,كركػ

زيد ,ككاف بينيـ مف الخبلؼ ما يككف بيف

إلى فارس كبغداد ,كتأثر تأثي ار بميغا بشيخو أبك عمرك

الثقة بما يركيو كل كاحد منيـ ,أك إلى األنفة مف

عف أخيو يزيد بف المثنى؛ فقد كاف راكيا ,كمنيا انتقل

المعاصريف ,كلكف خبلفيـ ىذا لـ يصل إلى الريبة في

بف العبلء الذؼ ظيرت أقكالو جمية في كتاب مجاز

االعتراؼ بالحق لصاحبو حيف يبدك كجو ىذا الحق.

البجمي ,كربطت أبا عبيدة عبلقة جيدة برجاؿ الدكلة

كاآلخذكف عنيـ يرجحكف أبا عبيدة إذا قاسكه بصاحبيو

القرآف ,كما أخذ كذلؾ عمى أباف بف عثماف بف يحيى

العباسية ,فكاف ليـ أثر في استقدامو إلى بغداد ,فنزؿ
في قصكرىـ ,كق أر عمييـ كتبو.

ثال اثا -مشايخو وتالميذه ومكانتو العممية:

ذلؾ ألنيـ لـ يككنكا يختمقكف كال يتزيدكف .ككاف الركاة
أك أحدىما .كلعل ممحظيـ في ىذا التفضيل أف أبا

عبيدة كاف لو -إلى غ ازرة العمـ -مركنة في فيـ المغة

عند األصمعي كأبي زيد ,عمى أف أبا عبيدة كأبا زيد

تمتع أبك عبيدة بمكانة عممية لمبلزمتو شيخو يكنس

كانا يتفقاف في كثير مف مسائل المغة( .)2كقاؿ أبك

قاؿ عنو أبك نكاس" :إنو أديـ طكؼ عمى عمـ" .كقاؿ

كاألخبار كالنسب ,كصنف كتابا في القرآف كسماه

المكصمي "بأنو مشتمل عمى جميع العمكـ" ,كمف

يحسف ذكر
أصحاب الحديث .ككاف عمي بف المديني ّ
كيصحح ركايتو .كقاؿ :كاف ال يحكي عف
أبى عبيدة
ّ

بف حبيب أربعيف سنة يمؤل كل يكـ الكاحة مف حفظو,

ابف النديـ" :كاف ديكاف العرب في بيتو" .ككصفو
التبلميذ الذيف تتممذكا عمى أبي عبيدة :عمي بف

المغيرة أبك الحسف األثرـ ,كبندار بف عبدالحميد كقيل

ابف أباف بف عمرك النيدؼ ,كأبك حاتـ السجستاني,

كالقاسـ بف سبلـ أبك عبيد ,كالعباس بف الفرج أبك

الفضل الرياشي ,كخمق كثير.

كبقي تبلميذه يسألكنو عف بعض المسائل حتى كىك

عمى فراش المكت(.)1

يدؿ عمى
إف حجـ الركايات التي نقمت عف أبي عبيدة ُّ

مقدار الثقة التي تمتع بيا عند اإلخبارييف كالمؤرخيف

كالمحدثيف كأصحاب الجرح كالتعديل ,ككصفو الفضل
بف الربيع َّ
بعبلمة أىل البصرة .قاؿ عنو عمرك بف
بحر الجاحع" :لـ يكف في األرض خارجي كال جماعي

أعمـ بجميع العمكـ منو" .كقاؿ أيضا :ككاف لو إلى

ىذه السعة في العمـ نفاذ كعمق يتمثبلف في قكليـ

العباس المبرد" :كاف أبك عبيدة عالما بالشعر كالغريب

"المجاز" .أسند عنو البخارؼ في صحيحو ,كغيره مف

العرب إال الشيء الصحيح(.)3

ابعا -مؤلفاتو:
را
كقد كاف ألبي عبيدة حسف في التأليف ,فكتب في

التفسير كالحديث كالمغة كالتاريخ ,قاؿ أبك حاتـ :ما
صنف حتى مات ,كبمغ ثبلثا كتسعيف
زاؿ أبك عبيدة ُي ِّ
سنة ,كمات سنة تسع كمئتيف( .)4كقد صنف
التصانيف الكثيرة ,فمو نحك 200مؤلف ,منيا :نقائض
جرير كالفرزدؽ كمجاز القرآف ,كالعققة كالبررة ,كمآثر

العرب كالمثالب كفتكح أرمينية ,كما تمحف فيو العامة

كأياـ العرب كالخيل ,كالقبائل ,كاألمثاؿ ,كتسمية أزكاج
النبي ,ملسو هيلع هللا ىلص ,كأكالده(.)5

خامسا -وفاتو:
ا
بالسػ ِّػـ عمػػى يػػد شػػخص  ,قيػػل إنػػو دمحم
تػػكفي أبػػك عبيػػدة ُّ
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النكشػجائى أطعمػو مػك از فمػات منػو,
بف القاسـ بف سػيل ّ
ّ
ثـ أتاه أبك العتاىية فقدـ لو مكزا ,فقاؿ لو :ما ىػذا يػا أبػا

كحذؼ كاضمار كاختصار كتقديـ كتأخير.

استحميت قتل العمماء(.)6

بعض آثار البحث البياني -الذؼ اتسع مف بعد -كىك

جعفػػرق قتمػػت أبػػا عبيػػدة بػػالمكز كتريػػد أف تقتمنػػي بػػوق لقػػد
كقد اختمف في سنة كفاتو حتى قاؿ الذىبي :كأبك

عبيدة معمر بف المثنى ,كغيرىما ,كلو أشياء غريبة

داـ يحمػ ػػل كػ ػػل خصػ ػػائص الكػ ػػبلـ العربػ ػػي؛ مػ ػػف زيػ ػػادة
ككتاب المجاز يمثل التيار المغكؼ لمتفسير ,كتكجد بو

ميـ مف ىذه الناحية ,ألنو يحدد أيضا بدء الدراسات
النقدية مف دراسات القرآف نفسيا ,كسنتناكؿ الكتاب

ينفرد بنقميا عف العرب ,كلـ أقف لو بكفاة( .)7قاؿ

ببعض التفصيل ,بدءا بمعرفة سبب تأليف ىذا الكتاب

غيره :كىك ابف ثبلث كتسعيف سنة ,كىك قكؿ أبي

نقمة إبداعية في بياف ألفاظ الكتاب العزيز ,عمى النحك

الصكلي :كمات أبك عبيدة سنة تسع كمائتيف ,كقاؿ
ّ
حاتـ( ,)8كقاؿ غيره :مات في سنة عشر ,كقيل في
سنة تسع ,كقيل في سنة ثبلث عشرة كمائتيف ,كلو

ثماف كتسعكف سنة( ,)9رحمو هللا.

المبحث الثاني :التعريف بكتاب مجاز القرآن:

المبارؾ مع ذكر منيج أبي عبيدة فيو ,كما أحدثو مف

اآلتي:

المطمب األول -سبب التأليف:

قاؿ أبك عبيدة" :أرسل إلي الفضل بف الربيع إلى
البصرة في الخركج إليو سنة (188ق)ػ ,فقدمت إلى

ألف أبك عبيدة ىذا الكتػاب فػي تفسػير القػرآف ,كيعػد أكؿ

بغداد كاستأذنت عميو فأذف لي ,كدخمت كىك في

ػر لمحمم ػػة
أكؿ كت ػػاب لمغ ػػكييف يتعم ػػق بتفس ػػير القػ ػرآف نظ ػ ا

صدره فرش عالية ,ال يرتقى إلييا إال عمى كرسي كىك

مػػا أُلػػف مػػف كتػػب غريػػب الق ػرآف ,بػػل ال يبعػػد أف يكػػكف

االسػػتنكارية التػػي قامػػت عميػػو ,ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو بػػدع

فػػي التػػأليف فػػي ىػػذا المجػػاؿ( ,)10كلػػو أسػػماء متع ػػددة,

كيعػػد أكثػػر كتػػب الغريػػب استشػػيادا بالشػػعر ,كقػػد فسػػر

ػر عمييػ ػػا فػ ػػي الغالػ ػػب كلػ ػػـ
ػب الق ػ ػرآف بالمغػ ػػة مقتصػ ػ ا
غريػ ػ َ
يخض ػ ػػع أب ػ ػػك عبي ػ ػػدة ف ػ ػػي مج ػ ػػازه ألؼ م ػ ػػف المدرس ػ ػػتيف
البص ػ ػرية كالككفيػ ػػة كلػ ػػـ يتقيػ ػػد بتمػ ػػؾ القيػ ػػكد التػ ػػي كانػ ػػت

تضعيا تمؾ المدرستاف لفيػـ النصػكص العربيػة( .)11ألف

أبػػا عبيػػدة قػػد أسػػس مدرسػػة فػػي تفسػػير الق ػرآف ,عمػػدتيا

األكلػ ػػى الفقػ ػػو بالعربيػ ػػة كأسػ ػػاليبيا ,كقػ ػػد كىػ ػػـ كثيػ ػػر مػ ػػف
البػػاحثيف المتػػأخريف ,فقػػالكا" :إف مجػػاز الق ػرآف مػػف كتػػب
الببلغةق كىك خطأ شػائعق"( .)12كميمػا يكػف الػداعي إلػى

تػػأليف ىػػذا الكتػػاب ,فقػػد كػػاف أبػػك عبيػػدة يػػرػ أف الق ػرآف

مجمس لو طكيل عريض في بساط كاحد قد مؤله ,كفي

ِؼ الكتَّاب ,لو ىيئة
جالس عمييا ...ثـ دخل رجل في زِّ
فأجمسو إلى جانبي .كقاؿ لو :أتعرؼ ىذا؟ قاؿ :ال؟,
قاؿ :ىذا أبك عبيدة َّ
عبلمة أىل البصرة .أقدمناه
لنستفيد مف عممو ,فدعا لو الرجل كقرظو لفعمو ىذا.

قاؿ لي :إني كنت إليؾ مشتاقا كقد سئمت عف مسألة

أفتأذف لي أف أعرفؾ إياىا؟ قمت :ىات قاؿ :قاؿ هللا
الشي ِ
اط ِ
يف﴾ [الصافات:
تعالىَ ﴿ :
كس َّ َ
طْم ُع َيا َكأََّن ُو ُرُء ُ
 .]65كانما يقع الكعد كاإليعاد بما قد عرؼ مثمو ,كىذا
لـ يعرؼ ,فقمت :إنما كمـ هللا العرب عمى قدر

كبلميـ ,أما سمعت قكؿ امرغ القيس:

أيقتمني كالمشرف ُّي مضاجعي
()13
كمسنكنة زرؽ كأنياب أغكاؿ

نػػص عربػػي ,كأف الػػذيف سػػمعكه مػػف الرسػػكؿ صػػمى هللا

كىـ لـ يركا الغكؿ قط ,كلكنو لما كاف أمر الغكؿ

معانيػو ,ألنيػـ كػانكا فػي غنػى عػف السػؤاؿ مػا داـ القػرآف

السائل ,كاعتقدت مف ذلؾ اليكـ أف أضع كتابا في

عميػػو كسػػمـ كمػػف الصػػحابة لػػـ يحتػػاجكا إلػػى السػؤاؿ عػػف

جاريػا عمػػى سػػنف العػػرب فػػي أحػػاديثيـ كمحػػاكراتيـ ,كمػػا

ييكليـ أكعدكا بو ,فاستحسف الفضل ذلؾ ,كاستحسنو
القرآف لمثل ىذا كأشباىو ,كلما يحتاج إليو مف عمـ.
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فمما رجعت إلى البصرة عممت كتابي الذؼ سميتو

ما يقابل الحقيقة كانما عنى بمجاز اآلية ما يعبر بو

الكزير كجمسائو ,يقاؿ لو إبراىيـ بف إسماعيل بف داكد

رحمو هللا تعالى عف المراد بالمجاز ىنا حيث قاؿ:

المجاز ,كسألت عف الرجل فقيل لي :ىك مف ُكتَّاب
الكاتب"( .)14يقكؿ الدكتكر الطيار بعد ىذه القصة:

()17

عف اآلية

 .كينبغي أف نذكر ىنا ما ذكره ابف تيمية

"أكؿ مف عرؼ أنو تكمـ بمفع المجاز أبك عبيدة معمر

(الركاية المذككرة في قصة تأليف كتاب المجاز التي

عف بالمجاز ما ىك
بف المثنى في كتابو كلكف لـ ُي َ
قسيـ الحقيقة كانما عنى بمجاز اآلية ما يعبر بو عف

أوال :أف أبا عبيدة أباف عف سبب تأليفو لممجاز ,كىما

يشير إلى ما تدؿ عميو مف حقيقة أك مثل أك تشبيو أك

األول :أف الصحابة كمف بعدىـ عرب يفيمكف

تأخير فكضع بذلؾ المبنة األكلى في صرح الدراسات

بخبلؼ مف جاء بعدىـ ممف ىك في حاجة إلى معرفة

التجكز في التحديد كلكنو منيج مبدئي كلو بذلؾ

أشار إلييا الكاتب فييا غرابة ,كتكاد أال تككف
صحيحة ,كمما يستأنس بو في رِّدىا أمراف:

سبباف:

الخطاب العربي  ,فمـ يحتاجكا إلى أف يسألكا عنو ,

ىذا الخطاب العربي.

الثاني :الرد عمى مف يزعـ أف في القرآف غير المفع

اآلية"( ,)18كذلؾ أنو حيف يتعرض لمنصكص القرآنية

كناية كما يتضمف مف ذكر أك حذؼ أك تقديـ أك
الببلغية لمقرآف الكريـ ,كقد يككف في ذلؾ بعض

مكضعو مف التقدير( .)19كذلؾ نجد محقق كتاب
المجاز يعنكف قائبل :معنى المجاز عند أبى عبيدة:

نص عمييما
العربي
(المعرب( .كىذاف السبباف قد َّ
َّ

كميما كاف األمر فإف أبا عبيدة يستعمل فى تفسيره

ثانيا :أنو لـ يذكر ىذا السبب في مقدمة تفسيره  ,كما
ا
تفسير ليذه اآلية أصبل  ,فكيف يغفل عف
ا
لـ يذكر

ك"معناه كذا" ,ك"غريبو" ,ك"تقديره" ,ك"تأكيمو" ,عمى أف
معانييا كاحدة أك تكاد ,كمعنى ىذا أف كممة (المجاز)

المطمب الثاني -المقصود بالمجاز:

تعبيراتو ,كىذا المعنى أعـ بطبيعة الحاؿ مف المعنى

نصا كاضحا في مقدمة المجاز.
ِّ

تفسير آية كانت ىي سبب تأليف الكتاب؟(.)16,15

لقد تكاطأ أكثر الذيف تأثركا بكتاب أبي عبيدة في

لآليات ىذه الكممات" :مجازه كذا" ,ك"تفسيره كذا",

عنده عبارة عف الطرؽ التي يسمكيا القرآف في
الذؼ حدده عمماء الببلغة لكممة (المجاز) فيما

تفسير المفردات القرآنية أف أبا عبيدة سماه" :مجاز

بعد(.)20

استشكل بعض العمماء مقصكد أبي عبيدة بمجاز

بذلؾ يعد أكؿ مف طبقو مف غير أف يحد لو حدا ,أك

القرآف" ,لكف ما مقصكد أبي عبيدة بكممة المجاز؟

القرآف ,حيث إنو أكؿ مف أّلف في مجازات القرآف في

أكاخر القرف الثاني اليجرؼ ,كلم ػ ػػَّا تُعرؼ بعد كممة
المجاز بحدىا المعركؼ اليكـ ,فكاف ليـ رأياف:
الرأؼ األكؿ :أنو لـ يقصد بيا صرؼ الكبلـ عف

ظاىره ,ألف الذيف أطمقكا كممة المجاز مف عمماء
السمف لـ يعنكا بيا ما ىك قسيـ الحقيقة ,فأكؿ مف

عرؼ أنو تكمـ بمفع المجاز أبك عبيدة معمر ابف

المثنى في كتابو "مجاز القرآف" ,كلكنو لـ يعف بالمجاز

الرأؼ الثاني :أنو عني بالمجاز ما يقابل الحقيقة كىك
أف مقصكده أشمل مف المجاز ,يقكؿ أبك عبيدة في

مقدمة كتاب المجاز " :ففي القرآف ما في الكبلـ

بي مف الغريب كالمعاني ,كمف المحتمل مف مجاز
العر
ِّ
ف عف
ما اختصر ,كمجاز ما ُح ِذؼ ,كمجاز ما ُك َّ
خبره ,كمجاز ما جاء لفظو لفع الجمع ,ككقع عمى

الجميع ,كمجاز ما جاء لفظو لفع الجميع ,ككقع معناه

جاء لفظو خبر الجميع عمى
عمى االثنيف ,كمجاز ما َ
لفع خبر الكاحد ,كمجاز ما جاء الجميع في مكضع
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ؾ بينو كبيف آخر مفرٍد ,كمجاز ما ُخِّبر
الكاحد إذا أ ْ
ُش ِر َ
عف اثنيف ,أك عف أكثر مف ذلؾ ,فجعل الخبر

ف عف خبر اآلخر ,كمجاز ما
كك َّ
لمكاحد ,أك لمجميعُ ,

ِ
لؤلكؿ
ُخّبر عف اثنيف ,أك أكثر مف ذلؾ ,فجعل الخبر ّ
منيما ,كمجاز ما ُخِّبر عف اثنيف أك عف أكثر مف
ذلؾ ,فجعل الخبر لآلخر منيما ,كمجاز ما جاء مف

بالناحية المغكية ,كأكثر مف استخداـ األبيات الشعرية,

كاستخدـ األحاديث النبكية ,كاألمثاؿ ,كالركايات
التاريخية ,كىذا الكتاب بركاية عمي بف المغيرة األثرـ,

طبع في مجمديف بتحقيق د .دمحم فؤاد سزكيف ,في

استنبكؿ سنة 1374ق – 1954ـ.

فحسب ,كاّنما يخرج إلى االستعماالت ,كالتراكيب,

كأما الشكاىد الشعرية في مجاز القرآف ,فقد زادت
ٍ
كي ُّ
عد ُعمدة
شكاىده عف تسعمائة َ
كخمسيف شاىداُ ,
كمصدر أصيبل في شكاىد الشعر عند المفسريف
ا
كغيرىـ ,كقد عِني العمماء بشك ِ
كشرُحكىا مفرقة في
اىده َ
ُ
ُ
جميع فنكف العمكـ المتعمقة بالمغة.

كك ُّل ىذه يجمعيا أنيا ٍ
معاف(.)22
ظاىر ما َي ُد ُّؿ عميوُ ,

في القرآف ,يبدؤكىا ببحث كممة (قرآف) ,كلو رأؼ

لفع خبر الحيكاف كالمكات عمى لفع خبر الناس؛

()21
أف المقصكد
الخ  ,كيظير مف إيراد ىذا ّ
ص ّ
الن ّ
ِ
معجميا
لغكيا
تفسير
ا
الكممات
بالمجاز ليس تفسير
ِّ
ِّ

كأساليب العرب في الخطاب ,كخركج الكبلـ عف
كعمى ىذا المعنى بنى أبك عبيدة فيمو لكممة مجاز,

يقدـ أبك عبيدة لكتابو بمقدمة في بحكث لغكية عامة
خاص في اشتقاؽ ىذه الكممة ينقمو عنو المتأخركف,

كيقصد :االنتقاؿ في التعبير مف كجو آلخر .كاالنتقاؿ

كىك قكلو" :القرآف :اسـ كتاب هللا خاصة ,كال يسمى

غير معركؼ ,أك مألكؼ .كما في قكلو تعالىِ﴿ :إَّن َيا
ِ
كس
َص ِل اْل َج ِحي ِـ * َ
طْم ُع َيا َكأََّن ُو ُرُء ُ
َش َج َرةٌ تَ ْخ ُرُج في أ ْ
الشي ِ
اط ِ
يف﴾ [الصافات .]65-64:كعمى أساس أف ىذا
َّ َ

يجمع السكر فيضميا ,كتفسير ذلؾ في آية مف

في التشبيو مف كجو الشبو المعركؼ إلى كجو آخر

بو شيء مف سائر الكتب غيره ,إنما سمي قرآنا ألنو

القرآف ,قاؿ هللا جل ثناؤهِ﴿ :إ َّف َعَم ْيَنا َج ْم َع ُو َكُق ْرَآن ُو﴾
[القيامة ]17 :مجازه :فإذا ألقينا منو شيئا فضممناه

االنتقاؿ مف تعبير قريب إلى تعبير بعيد غير معيكد

إليؾ فخذ بو كاعمل بو كضمو إليؾ كقاؿ عمرك بف

مجاز ,كانتقاال عمى طريقة العرب في االنتقاؿ,
ا
القرآف

ذراعي حرة أدماء بكر

المطمب الثالث -مكونات الكتاب وقيمتو العممية:

أؼ لـ تضـ في رحميا كلدا قط ...كفي آية أخرػَ﴿ :فِإ َذا

لغير العربي األصيل .يرػ أبك عبيدة أف في أسمكب
أك الرخصة في التعبير.

يتككف الكتاب مف جزأيف ,الجزء األكؿ يبدأه بقكلو:

"القرآف اسـ كتاب هللا خاصة" ,كينيي ىذا الجزء

بتفسير سكرة الكيف ,بقكلو" :أؼ ال يريدكف كال يحبكف

عنيا تحكيبل" ,كالجزء الثاني ,يبدأه بتفسير اآلية
الخامسة مف سكرة مريـ ﴿ َكِاِّني ِخْف ُت اْل َم َكالِي ِم ْف
َ
كرِائي كَكان ِت ِ
ِ ِ
ِ
ؾ َكلِيِّا﴾
َ َ
ام َأرَتي َعاق ار َف َي ْب لي م ْف َل ُد ْن َ
ََ
ْ
[مريـ,]5 :كينيي ىذا الجزء بتفسير اآلية الخامسة مف

سكرة الناس ,بقكلو" :ثـ يخنس" .كرتب الكتاب حسب

ترتيب سكر القرآف ,كيضع السكرة عنكانا .كاعتنى

كمثكـ في ىذا المعنى:

ىجاف المكف لـ تق أر جنينا

آف﴾ [النحل ,]98 :مجازه :إذا تمكت بعضو في
َقَأر َ
ْت اْلُق ْر َ
إثر بعض ,حتى يجتمع كينضـ بعضو إلى بعض.
كبعد أف ينتيي مف تمؾ المقدمة العامة ,التي رسـ فييا

منيجو ,ككضع فكرتو التي دار عمييا الكتاب ,يبدأ

بتناكؿ السكر كاآليات تناكال تنازليا ,بدأ بسكرة الفاتحة.
المطمب الرابع -منيجو في مجاز القرآن:

اختمفت عبارات العمماء في كصف كتاب المجاز ألبي
عبيدة ,فمف كصفو بأنو أكؿ كتاب في تفسير القرآف,

كمنيـ مف جعمو أكؿ مف صنف في بياف الغريب,
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كمنيـ مف ضمو في ضمف كتب المغة كأنو أكؿ مف

3ػ ػ الستدلل بالشاىد الشعري القديم ,أك بكبلـ

القرآنية ,كيتبع في تفسيره نظاما ال يحيد عنو ,نمخصو

كيحرص أبك عبيدة عمى أف يؤكد دائما صمة أسمكب

1ـــ تفسير اآلية بآية أخرى ما أمكن.

فيذكر دائما في ختاـ كبلمو أف العرب تفعل ىذا.
مثاؿ عند قكلو تعالى﴿ :مالِ ِؾ يك ِـ ِ
الد ِ
يف﴾ [الفاتحة:
َْ ّ
َ
,]4الديف :الحساب كالجزاء  ,يقاؿ فى المثل" :كما

استخدـ األساليب العربية في تكضيح كاظيار الببلغة

مع التمثيل فيما يأتي:

كب عَمػي ِيـ كَال َّ ِ
ض ِ
يف﴾
الضػاّل َ
مثالو قكلو تعالىَ ﴿ :غْي ِر اْل َم ْغ ُ
َْ ْ َ

[الفاتحة ,]7 :مجازىا :غيػر المغضػكب عمػييـ كالضػاليف,

العرب الفصيح ,كالخطب كاألمثاؿ كاألقكاؿ المأثكرة.

القرآف كفنكف التعبير فيو بأساليب العرب كفنكنيـ,

()28

ك"ال" مػػف حػػركؼ الزكائػػد لتتمػػيـ الكػػبلـ ,كالمعنػػى إلقاؤىػػا,
ػؾ أ ََّال تَ ْس ُػجَد﴾ [األعػراؼ:
كفى القرآف آية أخرػَ ﴿ :مػا َمَن َع َ
()23
 , ]12مجازىا :ما منعؾ أف تسجد .
الشي ِ
اط ِ
كصك َف َل ُو﴾
كقكلو تعالىَ ﴿ :ك ِم َف َّ َ
يف َم ْف َي ُغ ُ
[األنبياء,]82 :ك"مف" يقع عمى الكاحد كاالثنيف

,]56نشكييـ بالنار كننضجيـ بيا ,يقاؿ :أتانا بحمل

عمى لفع الكاحد كالمعنى عمى الجميع كقكلؾ :مف

ّللا عميو كسمـ شاة مصمية  ,أؼ مشكية(.)30
صمى ّ
َّ ِ
اس ِإ َّف َّ
اؿ َل ُيـ َّ
اس َق ْد
كمثاؿ آخر﴿ :الذ َ
الن َ
الن ُ
يف َق َ ُ
َج َم ُعكا َل ُك ْـ﴾ [آؿ عمراف ,]173 :كقع المعنى عمى

كالجميع مف المذكر كالمؤنث ,كذلؾ يقع عمى المؤنث
ِِ
ِِ
ِ
صالِحا﴾
كقكلوَ﴿ :ك َم ْف َيْقُن ْت م ْن ُك َّف َّلِل َكَرُسكلو َكتَ ْع َم ْل َ
[األحزاب,]31 :كقد يجكز أف يخرج لفع فعل "مف"
يفعل ذلؾ ,كأنت تسأؿ عف الجميع(.)24

2ـــ الستدلل بحديث في المعنى نفسو:
مثالو قكلو تعالىَ﴿ :ف ُي ْـ ِفي أ َْم ٍػر َم ِػري ٍج﴾ [ؽ,]5 :مخػتمط,
يقاؿ :قد مرج أمر النػاس :اخػتمط كأىمػل .قػاؿ أبػك ذؤيػب:
فخر كأنو حكط مريج ,أؼ سيـ.
ّ

ّللا عميو كسّمـ (كيف بؾ إذا
ّللا صمى ّ
قاؿ رسكؿ ّ
بقيت في حثالة مف الناس مرجت عيكدىـ
()25

كأماناتيـ)

أؼ اختمطت(.)26

ؾ َكِاَل َو
مثاؿ آخر عند قكلو تعالىَ ﴿ :قاُلكا َن ْعُب ُد ِإَل َي َ
آب ِائ ِ ِ
ِ
اؽ﴾ [البقرة,]133 :
َ َ
يل َكِا ْس َح َ
يـ َكِا ْس َماع َ
ؾ إ ْب َراى َ
كالعرب تجعل العـ كالخاؿ أبا .قاؿ أبك عبيدة :لـ

حماد ىذا ,قاؿ حماد بف زيد عف أيكب,
أسمع مف ّ
ّللا عميو كسمـ قاؿ يكـ
عف عكرمةّ :
إف النبي صّمى ّ
ردكا عمى
الفتح ,حيث بعث العباس إلى أىل مكةّ ( :
ّ
فإنى أخاؼ أف يفعل بو قريش ما فعمت ثقيف
أبى ّ
()27
بعركة ابف مسعكد) .

تديف تداف" ,كقاؿ ابف نفيل

أف ممكؾ زائل
كاعمـ كأيقف ّ
بأف كما تديف تداف
كاعمـ ّ
ار﴾ [النساء:
صمِي ِي ْـ َن ا
مثاؿ كبلـ العرب الفصيح ُ﴿ :ن ْ
()29

مصمى مشكؼ ,كذكركا أف ييكدية أىدت إلى النبي

رجل كاحد ,كالعرب تفعل ذلؾ ,فيقكؿ الرجل :فعمنا كذا
كفعمنا ,كانما يعنى نفسو ,كفى القرآفِ﴿ :إَّنا ُك َّل َشي ٍء
ْ
كّللا ىك الخالق(.)31
َخَمْقَناهُ ِبَق َد ٍر﴾ [القمرّ ,]49 :

المطمب الخامس -ما أخذ عمى أبي عبيدة في كتابو:

فسر أبك عبيدة معمر بف المثنى القرآف معتمدا عمى
َّ
المغة كبما يكضحيا مف آية أك حديث أك غيره ,غير

ناظر إلى قيكد أىل عصره في تفسير القرآف ,فجعل

نصا عر ِّبيا مجردا ,كىذه الطريقة التي سمكيا
القرآف ِّ
أبك عبيدة كانت سببا لحممة التشكيو التي حمميا عميو

عمماء عصره ,كمف قمدىـ ممف جاء بعدىـ ,فانتقد
الفراء ىذا الكتاب ,كقاؿ إنو يتمنى أف يضرب أبا

عبيدة بالسياط لتأليفو ىذا الكتاب ,أما أبك حاتـ
السجستاني فذكر أنو ال يصحح قراءتو إال لمف

يصحح الخطأ فيو ,كىك خبلؼ لتفسير الفقياء ,كلما

كثير عف "تفسير القرآف
ا
كاف ىذا االتجاه ال يبعد

بالرأؼ" ,كىك األمر الذؼ كاف يتحاشاه كثير مف
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المعاصريف لو مف المحدثيف كالمغكييف المحافظيف

الس ِ
اى َرِة﴾ [النازعات ]14 :قاؿ :األرض,
﴿ َفِإ َذا ُى ْـ ِب َّ
الصْمت:
كأنشد ألمية بف أبي َّ

عميو تأليفو كتاب المجاز إذ قاؿ :يتكّمـ في كتاب هللا

بيدة :يجكز ىذا عندؼ فيمػا كػاف مػف الغريػب
كقاؿ أبك ُع َ
فأم ػػا م ػػا ك ػػاف م ػػف الح ػػبلؿ كالحػ ػراـ ,كاألم ػػر
كاإلعػ ػرابّ ,

عمى النقل بالمأثكر فقد تعرض مسمؾ أبي عبيدة ىذا

لكثير مف النقد .كبمغ أبا عبيدة أف األصمعي يعيب
تعالى برأيو ,فسأؿ عف مجمس األصمعي في أؼ يكـ

كمر بحمقة
ىك؟ ,فركب حماره فى ذلؾ اليكـ,
ّ
األصمعي ,فنزؿ عف حمارهَّ ,
كسمـ عميو ,كجمس عنده

كحادثو ,ثـ قاؿ لو :يا أبا سعيد ,ما تقكؿ في الخبز,

بح ِر
كفييا لحـ ساىرٍة َك ْ

()35

الناس ػػخ كالمنس ػػكخ ,فم ػػيس لبش ػ ٍػر أف ي ػػتكّمـ في ػػو
الني ػػي ,ك ّ
كّ
ِ
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ فيو الصػحابة
فسرتو ُسَّن ُة
برأيو إالّ ما َّ
()36
كالتػػابعكف بإحسػ ٍ
ػاف بعػػدىـ .كمػػع أف الف ػراء يقػػكؿ" :لػػك

أؼ شيء ىك؟ قاؿ :ىك الذؼ نأكمو كنخبزه .قاؿ أبك
فسرت كتاب هللا برأيؾ؛ فإف هللا قاؿِ﴿ :إِّني
عبيدة :قد ّ
ِ
َح ِم ُل َف ْك َؽ َأر ِْسي ُخ ْب از﴾ [يكسف,]36 :فقاؿ
أ ََراني أ ْ
األصمعي :ىذا شيء باف لي فقمتو؛ لـ أف ّسره برأؼ.

المنحػػى لػػدػ الػػرجميف فػػي البػػدء بتفسػػير اآليػػات حسػػب

نفسره برأينا ,كقاـ فركب حماره كانصرؼ(.)32
فقمناه ,كلـ ّ

مػػف كنايػػة كتشػػبيو كمثػػل كاسػػتعارة كمجػػاز ,كاتبعػػو كظمػػو

فقاؿ أبك عبيدة :كالذؼ تعيب عمينا كّمو شيء باف لنا
كانما كاف ذلؾ التنفير مف كتاب المجاز راجع ألمريف:

أحدىما :أف كل مبتدع ألمر لـ يسبق إليو بأف يككف
قميبل ثـ يكثر يككف صاحبو غرضا لسياـ النقاد.

والثاني :إف الناس يكمئذ كاف فييـ بقية عمماء كعندىـ

حمل إلي أبك عبيدة لضػربتو عشػريف فػي كتػاب المجػاز"

فإف كتابو المعاني جاء عمى نفس طريقة أبي عبيػدة كاف
غمػػب النحػػك عمػػى نيجػػو كد ارسػػة الكتػػابيف تػػكحي باتحػػاد

ترتيبيػػا فػػي المصػػحف كاتَّبعػػو فػػي إي ػراد المسػػائل البيانيػػة
في تذييل تفسيره بذكر الحديث كاألمثمػة الشػعرية كالنثريػة
لبياف المعنى كتكضػيحو كال يفكتػو أحيانػا أف يػكرد بعػض
()37

.

المأثكر عف الصحابة كالتابعيف
كعمى كل ما ُسِّدد إلى "مجاز القرآف" مف نقد فقد ظل بػيف
الدارسػػيف مرجعػػا أصػػيبل طػكاؿ العصػػكر؛ فقػػد اعتمػػد عميػػو

عـ فاستعظمكا أف يأتي مثل
معرفة فمـ يكف الجيل قد ّ
أبي عبيدة بما لـ يستطعو عمماء عصره.

ابػػف قتيبػػة فػػي كتابيػػو "المشػػكل" ك"الغريػػب" ,كالبخػػارؼ فػػي

عمييـ قكؿ الشاعر:

مػ ػػف مناقشػ ػػتو كمقارنػ ػػة أريػ ػػو بػ ػػآراء أىػ ػػل التأكيػ ػػل كالعمػ ػػـ,

كحاؿ اإلماـ معمر بف المثنى مع منتقديو ينطبق
َصَب ْح ُت
أْ
مف ذلؾ

أنو قاؿ:

كد َكِاَّنِني
ؾ ُّ
الص ُد َ
أ َْمَن ُح َ
()33
الص ُدكِد أل َْمَي ُل
ؾ َم َع ُّ
َق َسما ِإَل ْي َ
ما ذكره مركاف بف عبد الممؾ عف أبي حاتـ
يحل ٍ
ألحد أف يقرأه – أؼ المجاز  -إال
كما ُّ

"الصحيح" ,ككذلؾ اعتمد عميو الطبػرؼ فػي تفسػيره ,كأكثػر
كالزجػاج فػي "معانيػػو" ,كأبػك بكػر السجسػػتاني فػي "غريبػػو",

كالنحػػاس فػػي "معػػاني الق ػرآف" ,كالجػػكىرؼ فػػي "الصػػحاح",
كمف أىـ مف استفاد مف كتاب المجػاز مػف المتػأخريف ابػف
حجػ ػػر العسػ ػػقبلني فػ ػػي "فػ ػػتح البػ ػػارؼ" ,كمػ ػػا سػ ػػنبيف ذلػ ػػؾ

غيره .قاؿ أبك
عمى شرط إذا َّ
كي ِّ
مر بالخطأ أف ُي ِّبينو ُ
عبد الممؾ :ثـ قرأه أبك حاتـ عمينا بعد ىذا كمو,

كخبلصة القكؿ في كتاب مجاز القرآف ألبي عبيدة,

كمف بياف أبي عبيدة لؤلصمعي يظير أنو لـ يكف

"المجاز" بمعناه العاـ ,كقد حاكؿ أبك عبيدة أف يكشف

كسمعناه منو(.)34

صاحب ىكػ كما كصفو بعضيـ ,فقد ركػ أبك عبيدة
عب ٍ
َؿ عف قكؿ هللا تعالى:
عف ابف ّ
اس ّأنو كاف ُي ْسأ ُ

مفصبل في المبحث الثالث.

أنو كاف خطكة في سبيل الكبلـ في طرؽ القكؿ ,أك
عف بعض ما جاء مف ذلؾ في أسمكب القرآف ,مع

مقارنتو بما جاء في األدب العربي ,كساعد عميو
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محصكلو المغكؼ كاألدبي الغزير فييما .كقد حددت

ىذه المحاكلة القكؿ في بعض المسائل كالمشكبلت في
أسمكب القرآف ,كالتي صارت فيما بعد مسائل البياف

العربي عامة ,كما أنيا كانت ذات قيمة لغكية كبيرة

أفادت بحكث المغة.

المبحـــث الثالـــث :أثـــر مجـــاز القـــرآن فـــي مـــن بعـــده،

نماذج من المفسرين والمحدثين والمغويين.

أثر مجاز القرآن في تفسير الطبري:

ػر ,كاحػتج
أخذ الطبرؼ في تفسيره بأقكاؿ أبي عبيػدة كثي ا
بيا كناقشيا َّ
كعقب عمييا ,يقكؿ الشيخ أحمد شاكر فػي
"أمػػا مػػا تكّمػػـ فيػػو مػػف
مقدمػػة تحقيقػػو لتفسػػير الطبػػرؼّ :
النحػ ػػك كالمغػ ػػة ,فقػ ػػد راجعتػ ػػو عمػ ػػى أصػ ػػكلو ,مػ ػػف ذلػ ػػؾ
"مج ػػاز القػ ػرآف" ألب ػػي عبي ػػدة" ,كمع ػػاني القػ ػرآف" لمفػ ػراء,
َ
مم ػ ػػف ي ػ ػػذكر أقػ ػ ػكاؿ أص ػ ػػحاب المع ػ ػػاني م ػ ػػف
كغيرىم ػ ػػا ّ

لقد أثر األسمكب الذؼ انتيجو اإلماـ معمر بف المثنى

الكػ ػػكفييف كالبص ػ ػرييف"( .)38كقػ ػػد اتخػ ػػذ الطبػ ػػرؼ ثػ ػػبلث

تاثير كاضحا في مف بعدىـ ,كما ظير
ا
ذلؾ كما أثر

الطريقة األولى :أف يصرح باسمو ككنيتو أك أحدىما

عصره ما ذكره في حكايتو مع األصمعي في مجمس

عبيدة في تفسيره ,مف أمثمة ذلؾ:

يا معمر بمغني أف عندؾ كتابا حسنا في صفة الخيل,

قاؿ ,أخبرنا معمر  ,عف قتادة في قكلو(:رجزا) ,قاؿ:

 -رحمو هللا  -في أىل عصره كاف أظيركا خبلؼ

ذلؾ في بعضيـ كفمتات أقكاليـ ,فمما يركػ عف أىل

طرائق ألخذه مف كتاب مجاز القرآف:

كىك قميل جدا بالنسبة لكمية ما نقل عف اإلماـ أبي

الرشيد فقاؿ أبك عبيدة :أدخمت عمى الرشيد فقاؿ لي:

 1ػ حدثنا الحسف بف يحيى قاؿ ,أخبرنا عبد الرزاؽ

حب أف أسمعو منؾ ,فقاؿ األصمعي :ما نصنع
أ ّ
بالكتب؛ يحضر فرسا ,كنضع أيدينا عمى عضك

عذابا(.)39

كنسميو ,كنذكر ما فيو ,فقاؿ الرشيد :يا غبلـ,
عضك
ّ
فرس .فأحضر فرسا ,فقاـ األصمعي كجعل يده عمى
عضك عضك كيقكؿ :ىذا كذا قاؿ فيو الشاعر كذا؛

الرشيد :ما تقكؿ فيما
حتى انقضى قكلو ,فقاؿ لي ّ
قاؿ؟ قاؿ :قمت :قد أصاب في بعض كأخطأ في

بعض ,فالذؼ أصاب فيو تعّممو منى ,كالذؼ أخطأ فيو

ال أدرػ مف أيف أتى بوق .كسنعرض في ىذا المبحث

تأثير
ا
نماذج مف أميات كتب الفنكف التي تأثرت
كاضحا بكتاب مجاز القرآف.

المطمب األول :أثر مجاز القرآن في كتب التفسير

ىناؾ جمع مف أىل التفسير أخذكا مف كتاب مجاز
القرآف عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ كمشاربيـ ,فمف الذيف

أخذكا مف مجاز القرآف ,ابف جرير في تفسيره,

كالكاحدؼ في البسيط ,كعبدالقاىر الجرجاني في درج

الدرر ,كابف الجكزؼ في زاد المسير ,كالثعالبي في

الجكاىر الحساف ,كعمي الحكفي في البرىاف ,ككثير

مف المتأخريف ,كسنذكر ىنا تفسير ابف جرير نمكذجا:

 2ػ حدثت بذلؾ عف أبي عبيدة معمر بػف المثنػى عنػو,
ككػ ػ ػػاف أبػ ػ ػػك عبيػ ػ ػػدة يقػ ػ ػػكؿ :معنػ ػ ػػى ذلػ ػ ػػؾ نص ػ ػ ػرتمكىـ

كأعنتمكىـ ككّقرتمكىـ كعظمتكىـ كأيَّدتمكىـ(.)40

الطريقة الثانية :أف يستشيد بكبلـ أبي عبيدة كيعتمده
بل أحيانا يرجح أقكالو مف غير أف يحيل عمى كتابو

أك عمى قائمو ,كالغالب في ىذه الطريقة أنو يذكره ,في

معرض ذكره ألقكاؿ متعددة فمنيا:

1ػ ػ أف يذكر أقكاال ثـ يذكر الرأؼ الذؼ يميل إليو

فيقكؿ :كقاؿ آخركف .مثالو :بعد ذكر آراء العمماء
قاؿ" :كقاؿ آخركف :إنما سمي ديف إبراىيـ "الحنيفية",

ألنو أكؿ إماـ سف لمعباد الختاف( ,)41فاتبعو مف بعده
عميو .قالكا :فكل مف اختتف عمى سبيل اختتاف
إبراىيـ ,فيك عمى ما كاف عميو إبراىيـ مف اإلسبلـ,

فيك "حنيف" عمى ممة إبراىيـ"(.)42

2ػ -أف يذكر قكؿ أبي عبيدة كيعتمده مع تعضيده

ببعض العبارات مف عنده تكحي بتأييده لمقكؿ ,مثالو:

فكجو "الصبغة" إلى الفطرة,
"كمف قاؿ ىذا القكؿَّ ,
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فمعناه :بل نتبع فطرة هللا َّ
كممتو التي خمق عمييا خمقو,
كذلؾ الديف القيـ .مف قكؿ هللا تعالى ذكرهَ ﴿ :ف ِ
اط ِر

 -3أف يذكر القػكؿ الػذؼ عميػو األكثػر ثػـ يػذكر قػكؿ أبػي

عبيػػدة فػػي معارضػػة تمػػؾ األق ػكاؿ ,فيقػػكؿ( :كاذ كػػاف ذلػػؾ

ِ
ات ك ْاأل َْر ِ
ض﴾ [سكرة األنعاـ .]14 :بمعنى
َّ
الس َم َاك َ
()44
()43
خالق السماكات كاألرض" .

قكؿ مف زعػـ أف معنػى قكلػو" :إال الػذيف ظممػكا مػنيـ" :كال

القكؿ ال تصريحا كال تمميحا :مثالو" :كقد يجكز أف

 -4أف يخطئػػو فػػي قكلػػو بطريقػػة رميػػو بػػالتقكؿ فػػي لغػػة

3ػ -كقد يعتمد الطبرؼ قكؿ أبي عبيدة مف غير نسبة

البار َم ْف آمف با﵀(,)45
يككف معنى الكبلـ :كلكف َّ
مكضع االسـ"(.)46
مصدر ُكضع
ا
فيككف "البر"
َ
ك ػ ػػذلؾ م ػ ػػف أمثمت ػ ػػو :ك َّ
الط ْم ػ ػػس عم ػ ػػى الع ػ ػػيف :ى ػ ػػك أف
ال يكػػكف بػػيف جفنػػي العػػيف غػّّػر ,كذلػػؾ ىػػك الشػػق الػػذؼ
بيف الجفنيف(.)47

الطريقة الثالثة :أف ينقل قكؿ أبي عبيدة في معرض
النقد كالتكجيو ,كلقد كاف الطبرؼ شديد الخصكمة

ألقكاؿ أبي عبيدة عند المخالفة ,كقد رماه بعبارات
الذعة( )48ال تميق في حق عالـ مف عمماء المسمميف,
سنكرد بعضيا في التمثيل عمى ىذه الطريقة ,كقد قاؿ

أحمد شاكر في تعميقة عمى أحدػ تمؾ العبارات :ىذا

المقدـ في العمـ بمغة العرب ,ىك أبك عبيدة معمر بف

المثنى ,في كتابو مجاز القرآف .كقد كقع بيف ماضغي

أسدق كىذا الذؼ يأتي كمو تقريع مرير مف أبي جعفر

ألبي عبيدة( .)49فمف أمثمة ىذه الطريقة:

1ػ -أف يخالفو في رأيو مع كصفو بالضعف في تفسير
القرآف كفي لغة العرب ,فيكرد كبلـ أبي عبيدة ثـ يذكر

بعض مف
الرأؼ الصحيح ,فيقكؿ :كقد زعـ أيضا
ُ
ضعفت معرفتُو بتأكيل أىل التأكيلَّ ,
كقمت ركايتو
ُ
أف "الرحمف" مجازه:
ألقكاؿ السمف مف أىل التفسيرّ ,
الراحـ(.)50
ذك الرحمة ,ك "الرحيـ" مجازهّ :

2ػ -أف يتيمو بأنو ينسب نفسو ألىل المغة فيقكؿ( :قد

إف ذلؾ
بعض المنسكبيف إلى العمـ بمغات العربّ :
قاؿ ُ
حرؼ جاء بيذه الصكرة أعني ُ"ي َخ ِادع" بصكرة
ٌ
حركؼ أمثاليا شاذةٍ
ٍ
ُ"يَفاعل" ,كىك بمعنى َ"يْف َعل" ,في
ِ
قاتمؾ هللا ,بمعنى
منطق العرب,
مف
نظير قكليـَ :
َ
َق َتمؾ هللا)(.)51

معنػػى اآليػػة بإجمػػاع الحجػػة مػػف أىػػل التأكيػػل ,فبػِّػي ٌف خط ػأُ
الذيف ظممكا منيـ( ,)52كأف "إال" بمعنى "الكاك")(.)53

أف
الع ػػرب ,فيق ػػكؿ( :كقػ ػػد زع ػػـ بعػ ػػض نحػػػكيي البص ػ ػرة ّ
تأكي ػػل قػ ػراءة م ػػف قرأ":كل ػػك َي ػ َػرػ ال ػػذيف ظممػ ػكا إذ ي ػػركف
ػذاب أف القػػكة ﵀ جميعػػا كأف هللا شػػديد العػػذاب" باليػػاء
العػ َ
في"يػرػ" كفػػتح "األلفػػيف" فػػي "أف" "كأف" :كلػػك يعممػػكف

()54

ألنيـ لـ يككنكا عممكا قدر ما يعاينكف مف العذاب)(.)55

كقكلو كذلؾ( :كقد زعـ بعض أىل العمـ بالغريب مف
أىل البصرة ,أف مجاز قكلوَ﴿ :كُي َثِّب َت ِب ِو ْاألَْق َد َاـ﴾
[األنفاؿ ,]11 :كيفرغ عمييـ الصبر كينزلو عمييـ,
فيثبتكف لعدكىـ)(.)56

كثير مف آراء أبي عبيدة
بياتيف الطريقتيف أخذ الطبرؼ ا
المسطرة في كتابو الحافل مجاز القرآف ,كأما استشياده

بالشكاىد الشعرية التي استقاىا مف مجاز القرآف فأكثر

مف أف تحصى حتى إف المحقق أحمد شاكر اتخذ

المجاز مف المراجع التي يحيل عميو لنسبة األشعار
فمربما قاؿ :لـ أجد ىذا البيت في معاني القرآف لمفراء,

كال في مجاز القرآف ألبي عبيدة ,كال في شكاىد معاجـ

المغة(.)57

المطمب الثاني :أثر مجاز القرآن في كتب غريب القرآن.

َّ
إف أثر مجاز القرآف كاضح في كتب غريب القرآف,

فيك يعد أكؿ كتاب ألف في ىذا الفف ,فكل مف جاء

بعده مف أصحاب الغريب فيك عالة عمى أبي عبيدة

في مجاز القرآف ,كابف عزيز في معاني القرآف ,كابف
قتيبة في كتابيو غريب القرآف كمشكل القرآف ,كالنحاس

في معاني القرآف ,كالراغب في مفردات القرآف ,كىناؾ
نبيف أثر المجاز عمى ابف
الكثير ممف جاء بعدىـ ,كس ّ
قتيبة في كتابيو الغريب كالمشكل:
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أولا :تأويل مشكل القرآن:
يستخدـ ابف قتيبة في كتابو مشكل القرآف طرائق
لبلستفادة مف كتاب المجاز نذكرىا في اآلتي:

غريػػب القػرآف ,بػػل تجػػد عبػػارات اإلمػػاـ معمػػر مذابػػة فػػي

كتاب ابف قتيبة ككثير ما يشػير إليػو كقػد ال يحيػل ,كمػف
الطرائق التي يستخدميا لئلفادة مف كتاب المجاز:

الطريقة األولى :يستشيد ابف قتيبة بأقكاؿ أبي عبيدة

الطريقة األكلى :يستشيد ابف قتيبة في كتابو الغريب
بأقكاؿ أبي عبيدة في تفسير القرآف الكريـ ,ثـ َّ
يعقب

1ػ ػ أف يختصر قكؿ أبي عبيدة ,ثـ يذكره بتمامو,
اف َم ْسُئكال﴾
مثالو :قكلو عز كجلّ ِ﴿ :إ َّف اْل َع ْي َد َك َ
[اإلسراء .]34 :أؼ :مسؤكال عنو .قاؿ أبك عبيدة:

كر﴾ [اإلسػ ػراء:
ق ػػاؿ تع ػػالىِ﴿ :إ ْف تَتَِّب ُع ػػك َف ِإ َّال َرُج ػػبل َم ْس ػ ُػح ا

عند اقتباسو مف المجاز باختصار قكلو ثـ ذكره
بتمامو ,أك ذكره لمقكؿ ثـ نسبتو ,نماذج مف ذلؾ:

لتسألف عيدؼ( ))58أؼ عف عيدؼ"(.)59
"يقاؿ( :
ّ
ّللاِ) إنما
كقكلو( :االسـ) يزاد ,قاؿ :أبك عبيدةِ( :ب ْس ِـ َّ
ىك با﵀(.)60

عمييا ,نماذج مف ذلؾ:

 ,]47قػ ػ ػػاؿ أبػ ػ ػػك عبيػ ػ ػػدة :يريػ ػ ػػد كبش ػ ػ ػ ار ذا َسػ ػ ػ ْػح ٍر ,أؼ ذا
ِرَئ ػ ػ ٍػة( .)66كلس ػ ػػت أدرؼ م ػ ػػا اض ػ ػػطره إل ػ ػػى ى ػ ػػذا التفس ػ ػػير
المسػػتكره؟ .كقػػد سػػبق التفسػػير مػػف السػػمف بمػػا ال اسػػتكراه

فيو(.)57

ِ
ؾ
كقاؿ تعالىَ﴿ :يأْتَم ُرك َف ِب َ
,]20قاؿ أبك عبيدة :يتشاكركف

ِ
كؾ﴾ [القصص:
لَيْقتُُم َ
فيؾ ليقتمكؾ( .)68كىذا

2ػ ػ ػ أف يػػذكر قػػكؿ أبػػي عبيػػدة ثػػـ ينسػػبو لػػو ,مثالػػو( :قػػاؿ
عز كجلُ ﴿ :خمِ َق ِْ
اف ِم ْف َع َج ٍل﴾ [األنبيػاء,]37 :أؼ
اإلْن َس ُ
خمػػق العجػػل مػػف اإلنسػػاف ,يعنػػي العجمػػة( .)61كػػذلؾ قػػاؿ

َّ
كمضادةٌ لممعنى(.)69
غمط ّبي ٌف لمف تدبر,
الطريقة الثانية :قد يذكر فقط تفسير أبي عبيدة ثـ

الطريقة الثانية :يفسر كممة مف القرآف الكريـ ,كيذكر

نماذج مف ذلؾ:

أبك عبيدة)(.)62

تفسير أبك عبيدة ليا ,نماذج مف ذلؾ:

اف﴾ [الكاقعة ]89 :بضـ الراء,
(كمف قرأَ ﴿ :ف َرْكٌح َكَرْي َح ٌ
الرزؽ
أراد فرحمة كرزؽ .كالريحاف :الرزؽ .فجمع بيف ّ

اف﴾ ,كىذا
كالرحمة ,كما قاؿ هللا تعالىَ ﴿ :ف َرْكٌح َكَرْي َح ٌ
شاىد لتفسير المفسريف .قاؿ أبك عبيدة ﴿ َف َرْكٌح﴾ ,

أراد :حياة كبقاء ال مكت فيو( .)63كمف قرأَ ﴿ :ف َرْكٌح
النسيـ)(.)64
الراحة كطيب ّ
َكَرْي َح ٌ
اف﴾ ,بالفتح ,أرادّ :
الطريقة الثالثة :يستشيد بأقكالو في مكاضع اإلعراب
النحكؼ ,نماذج مف ذلؾ:

كقالكا في (المقيميف)بأقاكيل :قاؿ بعضيـ :أراد بما
أنزؿ إليؾ كالى المقيميف .كقاؿ بعضيـ :كما أنزؿ مف
قبمؾ كمف قبل المقيميف .كقاؿ بعضيـ :ىك نصب
عمى المدح .قاؿ أبك عبيدة :ىك نصب عمى تطاكؿ

بالنسق(.)65
الكبلـ ّ

ثانيا( :غريب القرآن):
ا
كك ػػذلؾ نج ػػد اب ػػف قتيب ػػة يت ػػأثر بمج ػػاز القػ ػرآف ف ػػي كتاب ػػو

تفاسير غيره ,كقد يككف بينيما تعارض كقد ال يككف,

مف األقكاؿ المتعارضة :قاؿ تعالى﴿ :ك َّ
الم ْي ِل ِإ َذا
َ
َع ْس َع َس﴾ [التككير,]17 :قاؿ أبك عبيدة :إذا أقبل
ظبلمو(.)70كقاؿ غيره :إذا أدبر(.)71
ُ

األق ػ ػكاؿ التػ ػػي ليس ػ ػػت بمتعارضػ ػػة :ق ػ ػػاؿ تعػ ػػالىَ﴿ :ل ػ ػ ْػـ
ط ِم ْث ُي َّف ِإ ْن ٌس َق ْػبَم ُي ْـ َكَال َج ّّ
ػاف﴾ [الػرحمف,]56 :قػاؿ أبػك
َي ْ
عبيدة :لـ يمسسيف( .)72كيقاؿ :ناقة صػعبة لػـ ي ِ
طم ْثيػا
َ
َْ َ ْ
فح ػ ػ ػ ٌػل ق ػ ػ ػػط؛ أؼ ل ػ ػ ػػـ يمسس ػ ػ ػػيا .كق ػ ػ ػػاؿ الفػ ػ ػ ػراءَ﴿ :ل ػ ػ ػ ْػـ
ط ِم ْث ُي َّف﴾ :لـ يفتَ َّ
ضيف(.)73
َي ْ
أثر مجاز القرآن في كتاب (معاني القرآن) لمنحاس:

يتميز ىذا الكتاب بالنقل عف مجاز القرآف ثـ التعقيب

بعده عف أقكالو أك ذكر أقكاؿ غيره بعده ,لبياف مكافقة
أك مخالفة ,كىذه ىي الطريقة السائدة عند النحاس في
االستفادة مف كتاب المجاز كقد أخذ منو في مكاضع

كثيرة مف كتابو .نماذج ذلؾ:

ِ
ِ
اؽ َب ْيِن ِي َما﴾
 -1كقكلو جل كعزَ ﴿ :كِا ْف خْفتُ ْـ شَق َ
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[النساء ,]35 :قاؿ أبك عبيدة  :معنى خفتـ أيقنتـ(,)74

يذكرىا بنسبتيا لئلماـ معمر دكف أف يبيف مف ىك

قاؿ أبك جعفر :قاؿ إسحاؽ :ىذا عندؼ خطأ ألنا لك

معمر كغالب تمؾ النقكؿ منقطعة ,كقد يذكرىا في

كالشقاؽ العداكة كحقيقتو أف كل كاحد مف المعادييف

كقد يسرد مكاضع مف غير نسبة ألحد كىي األكثر,

أيقنا لـ يحتج الى الحكميف كخفتـ ىينا عمى بابيا

عبد في شق خبلؼ شق صاحبو(.)75

طك َف﴾ [األنعاـ:
 -2قاؿ جل كعزَ ﴿ :ك ُى ْـ َال ُيَفِّر ُ
 ,]61قاؿ أبك عبيدة :ال يتكانكف( ,)76كقاؿ غيره:

معنى فرطت قدمت العجز(.)77
 -3كقكلو تعالىِ ﴿ :مف َقب ِل أَف يأِْتي يكـ َال بيع ِف ِ
يو
ْ ْ ْ َ َ َْ ٌ َْ ٌ
َكَال ِخ َبل ٌؿ﴾ [إبراىيـ ]31 :قاؿ أبك عبيدة :البيع ىاىنا
الفدية( ,)78قاؿ أبك جعفر" :كأصل البيع في المغة أف

أثناء أقكؿ مف غير أف يذكر صاحب القكؿ اآلخر,

كسنبيف طرائق البخارؼ مع ذكر بعض األمثمة عمى

كل طريقة لو ,فأسمكب البخارؼ في استفادتو مف
كتاب المجاز كاآلتي:

الطريقة األولى :أف يذكر معنػى لمفظػة غريبػة مػف القػرآف

الكريـ مسندا ذلػؾ بقكلػو ( :قػاؿ معمػر) ,أك يػذكر المفظػة

مف القرآف فيػأتي بقػكؿ السػابقيف فييػا ,ثػـ يػذكر رأؼ آخػر

كيمح ػػق بي ػػـ معم ػػر ب ػػف المثن ػػى ,لكن ػػو ال يب ػػيف م ػػف ى ػػك

معمػػر الػػذؼ يػػكرد عنػػو البخػػارؼ تمػػؾ المعػػاني لكتػػاب هللا

تدفع كتأخذ عكضا منو ,كالذؼ قاؿ أبك عبيدة حسف
جدا كىك مثل قكلو تعالىَ ﴿ :كَال ُيْقَب ُل ِم ْن َيا َع ْد ٌؿ َكَال
ص ُرك َف﴾ [البقرة ]123 :أؼ:
تَْنَف ُع َيا َشَف َ
اع ٌة َكَال ُى ْـ ُي ْن َ
قيمة"(.)79كذكر عند قكلو تعالىَ﴿ :ي ْكَـ ُي ْنَف ُخ ِفي

معمر" أف المقصكد بو معمر بف ارشػد ألنػو األشػير عنػد

يذىب إلى أف المعنى كنفخ في األجساـ( ,)80قاؿ أبك

إلػػى ىػػذه الطريقػػة ىػػي :أف اإلمػػاـ معمػػر بػػف المثنػػى قػػد

الص ِ
كر﴾ [النبأ ]18 :قاؿ أبك عبيدة :ىك جمع صكرة.
ُّ

جعفر" :الذؼ قالو أبك عبيدة ال يعرفو أىل التفسير كال
أىل المغة كالحديث عمى أنو الصكر الذؼ ينفخ فيو
إسرافيل كأىل المغة عمى أف جمع صكرة صكر"(.)81

المطمب الثالث :أثر مجاز القرآن في كتب األحاديث.

تعالى ,كفي ىذه الطريقة قد يمتبس عمى القارغ المقصػكد

بمعمػػر كغالبػػا مػػا سػػيذىب مػػف يق ػ أر قػػكؿ البخػػارؼ" :قػػاؿ
عممػػاء الحػػديث كالكتػػاب كتػػاب حػػديث ,كذىػػاب البخػػارؼ
انتقد عميو كثي ار بسبب انتقاده البلذع ألق ارنػو ,ككػذلؾ ألف

ػر بػيف عممػاء عصػره كمػػف
كتابػو المجػاز أحػدث لغطػا كبي ا
بعػػدىـ ,ففػػي عصػػر البخػػارؼ ال يػزاؿ ذلػػؾ المغػػط مكجػػكدا
مف عمماء ليـ ثقل فػي المجتمػع كقػد َّ
غمػب البخػارؼ عػدـ

ممف أخذ مف مجاز القرآف كتأثر بأقكالو أئمة الحديث,

إظيػػاره االسػػتفادة مػػف كتػػاب قػػد يعػػكد عميػػو بغضػػبة مػػف

الحديث ,كابف الممقف في شرح الجامع الصحيح ,كقد

كقد أكضح ابف حجر كالعيني في شرح كتاب البخارؼ

كابف العربي في شرح مكطئ مالؾ ,كالحربي في غريب

كاف لو األثر األكبر في كتاب اإلماـ البخارؼ الصحيح,

أكلئؾ العمماء ,كلكنيـ لـ يعفكه منيا.

المكاضع التي نقميا مف كتاب المجاز ,كسنكضح ذلؾ

كشرحو لمحافع ابف حجر العسقبلني ,كسنجعل ىذيف

عند إيرادنا لبعض األمثمة.

أول :أثر مجاز القرآن في كتاب صحيح البخاري :

 -1كقاؿ معمر " :أكلياء مكالي ,كأكلياء كرثة"(,)82
الي ِم ِ
يف,
﴿ َعَق َد ْت أ َْي َم ُان ُك ْـ﴾ [النساءُ : ]33 :ىَك َم ْكَلى َ
()83
ِ
الم ْكَلى
يف
الحم ُ
الم ْكَلى أ َْيضا ْاب ُف َ
َك ْى َك َ
الع ّـَِ ,ك َ
َك َ
الم ْن ِعـ المعِتق ,كالمكَلى المع َتق ,كالمكَلى ِ
يؾ,
المم ُ
ُ ْ ُ َ َْ
ُ ُ ُ ْ ُ َ َْ
َ
()84
كالمكَلى مكلى ِفي ِ
الد ِ
يف " .
ّ
َ َْ َْ

الكتابيف نمكذجا ألثر المجاز في كتب الحديث:

مف العمماء الذيف استفادكا مف كتاب مجاز القرآف

اإلماـ البخارؼ فقد أكرد في كتابو الصحيح بعض مف
النقكؿ عف أبي عبيدة مف كتابو مجاز القراف ,كقد

اختمفت طريقة البخارؼ في إيراد تمؾ النقكالت ,فقد

أمثمة عمى ىذه الطريقة
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قاؿ الحافع في الفتح" :كمعمر ىذا بسككف الميممة

كثير مف ألفاظ القرآف
ا
البخارؼ عقد في كتابو التفسير

المذككر في المجاز ألبي عبيدة كاسمو معمر بف

تمؾ األلفاظ مف أبي عبيدة بف المثنى كلكف في ىذه

َس َرُى ْـ﴾ [اإلنساف":]28 :شدة
َ -2كَق َ
اؿ َم ْع َمٌر﴿ :أ ْ
الخمق( ,)87ككل شيء شددتو مف قتب كغبيط فيك

بعيد ,مع أف المنيج العممي السميـ أف نعكد بالفضل
ألىمو ,كقد أشار إلى ذلؾ العيني في شرحو لمصحيح

الطريقة الثانية :في ىذه الطريقة يذكر البخارؼ آراء

عبيدة معمر بف المثنى في مكاضع كثيرة كلـ يصرح

()85

ككنت أظنو معمر بف راشد

إلى أف رأيت الكبلـ

المثنى كلـ أره عف معمر بف راشد"(.)86

مأسكر"(.)88

حكؿ معنى لفظة مف القرآف الكريـ فيذكر طريقيف أك

كثير مف
ا
الكريـ التي تحتاج إلى معاف ,كقد استقى
الطريقة ال يشير إلى أبي عبيدة ال مف قريب كال مف

فقاؿ :كأيضا فالبخارؼ أخرج في التفسير عف أبي
باسمو ,كلكف اعتذارنا لمبخارؼ قد أشرنا إليو في

أكثر كيسمي بعض القائميف بالطريق األكؿ ثـ يقكؿ:

الطريقة األكلى فبل حاجة إلعادة ذلؾ ,كقد يتصرؼ

يككف الطريق لو كلغيره.

استشياد أبي عبيدة بالشعر فإف البخارؼ ال يذكره ,كقد

"كقاؿ غيره" ثـ يكرد كبلـ ألبي عبيدة بف المثنى كقد

البخارؼ باالختصار لقكؿ أبي عبيدة كباألخص

كذلؾ قد يبيف بعض شراح البخارؼ مف ىك المقصكد

يزيد البخارؼ عمى معاني المجاز مف كتب أخرػ

أمثمة عمى ىذه الطريقة:
" -1كَقػ ِ
ػب َج َيػ َّػن َـ﴾ [األنبيػػاء:]98 :
صػ ُ
َ َ
ػاؿ ع ْك ِرَمػ ُةَ ﴿ :ح َ
()89
ِ
«حط ػ ػ ػػب بالحبش ػ ػ ػػية» كق ػ ػ ػػاؿ غيػ ػ ػ ػره َ ﴿ :حاصػػ ػ ػػبا﴾

أمثمة ىذه الطريقة(:)94
َ﴿ -1ف ِيي تُ ْمَمى َعَم ْي ِو﴾ [الفرقاف " :]5 :تق أر عميو(,)95
َ
مف أمميت كأمممت(.)96

بقكؿ البخارؼ " :غيره".

[اإلسػراء :]68 :ال ػريح العاصػػف ,كالحاصػػب مػػا ترمػػي

ػب َج َيػ ػ َّػن َـ﴾ [األنبيػ ػػاء:]98 :
صػ ػ ُ
بػ ػػو ال ػ ػريح ,كمنػ ػػو ﴿ َح َ
يرمى بو في جينـ ىـ حصبيا"(.)90
قاؿ الحافع :كأما قكلو غيره فقاؿ أبك عبيدة في قكلو

تعالى أك يرسل عميكـ حاصبا أؼ ريحا عاصفا
يحصب كفي قكلو :حصب جينـ كل شيء ألقيتو في

النار فقد حصبتيا(.)91

ككتاب معاني القرآف كغيره.

الر ِّ
س﴾ [الفرقاف :]38 :المعدف( ,)97جمعو
َّ ﴿ -2
()98
رساس .

َحٌد﴾ [اإلخبلص ]١ :يقاؿ(:)99
ُ ﴿ -3ق ْل ُىَك َّ
ّللاُ أ َ
ال ينكف(.)100

ثانيا :أثر مجاز القران في فتح الباري لبن حجر:
ا
مف العمماء الذيف تأثركا بكتاب مجاز القرآف الحافع
ابف حجر في كتابو فتح البارؼ ,فقد أكثر مف النقل

()92
كن ُك ْـ﴾ [البقػ ػ ػ ػرة:]49 :
ػكم َ
َ -2كَق ػ ػ ػ َ
ػاؿ َغ ْي ػ ػ ػ ُػرهُ َ﴿ :ي ُس ػ ػ ػ ُ
()93
"يكلكنكـ الكالية .

لو طريقتاف في االستشياد بقكؿ أبي عبيدة كباألخص

ىك بضـ أكلو كسككف الكاك كالغير المذككر ىك أبك

الطريقة األولى :قد يذكر عدة أقكاؿ كيضمنيا قكال

قاؿ الحافع في الفتح :كقاؿ غيره يسكمكنكـ يكلكنكـ
عبيد القاسـ بف سبلـ ذكره كذلؾ في الغريب المصنف

ككذا قاؿ أبك عبيدة معمر بف المثنى في المجاز.

الطريقة الثالثة :كىذه الطريقة لمبخارؼ ىي األكثر في

إيراده لمعاني الغريب مف كتاب المجاز ,حيث إف

عف أبي عبيدة في تفسير المفردات القرآنية ,كقد كانت

في تكضيحو لكتاب التفسير مف صحيح البخارؼ:

ألبي عبيدة فيقكؿ :كقاؿ أبك عبيدة( )101كىذه الطريقة
ىي الغالبة عمى ابف حجر في أخذه مف كتاب

المجاز ,مف أمثمة ذلؾ:
()102

قكلو
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يصمصل الفخار( .)103ىك تفسير الفراء ىكذا ذكره

كىناؾ طريقة لتكضيح أك نقد لكبلـ البخارؼ عند

فإذا نقرتو صل فسمعت لو صمصمة ,فإذا طبخ بالنار

عبيدة ليبيف أف البخارؼ قد اقتبس كبلمو بالنص أك

صمصاؿ( .)104كركػ الطبرؼ عف قتادة بإسناد صحيح

معمر بف راشد ,كأمثمة ذلؾ:

قكلو :آخذ بناصيتيا :في ممكو كسمطانو ,قاؿ أبك
عبيدة في قكلو تعالى﴿ :ما ِمف داب ٍ
َّة ِإ َّال ىك ِ
آخ ٌذ
َ ْ َ
َُ
ِبن ِ
اصَيِت َيا﴾ [ىكد ]56 :أؼ :في قبضتو كممكو
َ
()106
كسمطانو .

عنو ما في تفسير سكرة النساء(.)111

كقاؿ أبكعبيدة :الصمصاؿ اليابس الذؼ لـ تصبو نار

فيك فخار ككل شيء لو صمصمة صكت فيك

نحكه(.)105

استفادتو مف أبي عبيدة ,فقد يذكر ابف حجر كبلـ أبي

تأثر بو كغير ذلؾ ,كيذكره باسمو ليفرؽ بينو كبيف
قاؿ معمر يعني :أبا عبيدة بف المثنى المغكؼ كنقل
قكلو :كيقاؿ كاحد الثبات ثبة .قائل ذلؾ ىك أبك عبيدة

معمر بف المثنى كىك في كتاب المجاز(.)112

قكلو :إعصار :ريح عاصف تيب مف األرض إلى

الطريقة الثانية :أف يأتي ابف حجر بالقكؿ الذؼ

السماء كعمكد فيو نار( .)113يريد تفسير قكلو تعالى:

أك يحيل عميو ,مف أمثمة ذلؾ:
َّ ِ
ّللاِ َكأَْي َم ِػان ِي ْـ ثَ َمنػا َقمِػيبل
يف َي ْشتَُرك َف ِب َع ْيِد َّ
قكلو باب ﴿ِإ َّف الذ َ
ِ
ػؾ َال َخػ َػبل َؽ َل ُيػ ْػـ﴾ [آؿ عم ػراف ]77 :ال خيػػر(.)107
أُكَلئػ َ
قاؿ أبك عبيدة في قكلو مف خبلؽ أؼ نصيب مف خير

المطمب الرابع :أثر مجاز القرآن في كتب المغة:

يستشيد بو كفي نيايتو يبيف أنو مف قكؿ أبي عبيدة,

قكلو أليـ مػؤلـ مكجػع مػف األلػـ كىػك فػي مكضػع مفعػل

ىػػك كػػبلـ أبػػي عبيػػدة أيضػا كاستشػػيد بقػػكؿ ذؼ الرمػػة:

يصيبؾ كجييا كىج أليـ(.)108

قكلو كقاؿ بف عباس كرؤبة :الحركر بالميل كالسمكـ

بالنيار( .)109أما قكؿ بف عباس فمـ أره مكصكال عنو
بعد كأما قكؿ رؤبة كىك بف العجاج التميمي الراجز
المشيكر فذكره أبك عبيدة عنو في المجاز كقاؿ السدؼ

المراد بالظل كالحركر في اآلية الجنة كالنار أخرجو بف
أبي حاتـ عنو قكلو يقاؿ يكلج يككر كذا في ركاية أبي

ذر كرأيت في ركاية بف شبكيو يككف بنكف كىك أشبو

كقاؿ أبك عبيدة يكلج أؼ ينقص مف الميل فيزيد في

النيار ككذلؾ النيار كركػ عبد بف حميد مف طريق
مجاىد قاؿ ما نقص مف أحدىما دخل في اآلخر
يتقاصاف ذلؾ في الساعات كمف طريق قتادة نحكه قاؿ

يكلج ليل الصيف في نياره أؼ يدخل كيدخل نيار
الشتاء في ليمو .قكلو :كليجة كل شيء أدخمتو في

شيء ىك قكؿ أبي عبيدة(.)110

ِ
ص ٌار﴾ [البقرة ]٦٢٢ :فأصابيا إعصار,
َص َاب َيا إ ْع َ
﴿ َفأ َ
كىك تفسير أبي عبيدة بمفظو(.)114
كثير ممف كاف لو مجاز القرآف مرجعا لمكصكؿ إلى

معنى كممات المغة كمف أكلئؾ الذيف تأثركا بالمجاز

أىل المغة ,كمنيـ :الجكىرؼ في صحاح المغة ,كابف
فارس في مقاييس المغة ,كابف منظكر في لساف

العرب ,كالنحاس في إعراب القرآف ,كالمنتجب

اليمذاني في إعراب القرآف ,كنبيف أثر المجاز في

بعض منيا:

أول :أثر مجاز القرآن في كتاب (الصحاح) لمجوىري:

لقد أكثر الجكىرؼ مف النقل مف مجاز القرآف في كثير

مف المكاضع ,كعند استشياده بأقكاؿ أبي عبيدة

يكردىا في ضمف األقكاؿ التي يستشيد بيا ,كيكلي
الجكىرؼ أقكاؿ أبي عبيدة عناية فائقة في االعتماد,

كذلؾ يستشيد بأبيات الشعر نقبل عف مجاز القرآف كلو
طرائق في االستفادة مف كتاب المجاز منيا:

مصدر
ا
الطريقة األولى :أف يذكر كبلـ أبي عبيدة

بقكلو قاؿ أبك عبيدة :مثالو" :قاؿ أبك عبيدة في قكلو

ص ُب َج َيَّن َـ﴾ [األنبياء :]98 :كل
تبارؾ كتعالىَ ﴿ :ح َ
()116( )115
ما ألقيتو في النار فقد حصبتيا بو" .
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كضة َف َما
َف َي ْ
كقكلو تعالى﴿ :أ ْ
ض ِر َب َمثَبل َما َب ُع َ
()117
َف ْكَق َيا﴾ [البقرة,]26 :قاؿ أبك عبيدة :فما دكنيا ,
أؼ أعظـ منيا ,يعني الذباب كالعنكبكت(.)118

القرآف أك بياف لتفسير آية مف كتاب هللا ,كفي جميع

ذلؾ قل أف ينتقد أك يرد إال بكبلـ لغكؼ آخر كىذا

نادر ,كمف الطرائق التي يستعمميا لبلستفادة مف كتاب

مصدر
ا
الطريقة الثانية :قد يكرد كبلـ أبي عبيدة,

مجاز القراف ما يأتي:

ْت لمصيد عمى افتَ َعْم ُت ,إذا اتخذت لو
عبيدةَّ :اد َأر ُ
الطعف(.)119
دريئة .كالدريئة أيضاَ :حْمَق ٌة ُيتَ َعَّم ُـ عمييا
ُ

ثـ يستشيد بقكؿ ألبي عبيدة ,مثالو(" :رجـ) الراء
كالجيـ كالميـ أصل كاحد يرِجع إلى ٍ
كجو كاحد ,كىي
ٌ
ٌ
الرْمي بػالحجارة ,ثـ يستعار ذلؾ .مف ذلؾ ِّ
الرجاـ,
َّ

بذكر اسـ أبي عبيدة مجردا عف قاؿ ,مثالو :أبك

مثاؿ آخر :أبك عبيدة :يقاؿ ماء مشركب كشريب

لمذػ بيف الممح كالعذب(.)120

الطريقة الثالثة :أف يستشيد بقكؿ نقمو أبك عبيدة في

كل ما
كتابو ,مثالو :كحكى أبك عبيدة عف رؤبةُّ :

الشمس فزالت عنو فيك فئ كظل ,كما لـ
كانت عميو
ُ
يكء .كقد
تكف عميو الشمس فيك ّّ
أفياء كُف ٌ
ظل ,كالجمع ٌ
ِ
ْت أنا في َف ْيئيا ,كتفيأت
َفيَّأت الشجرةُ تَْفِيئة ,كتََفَّيأ ُ
الظبلؿ ,أؼ تقمبت .كالمفيؤة :المقنؤة(.)121

الطريقة الرابعة :قد يبدأ الجكىرؼ تكضيح المفظة

العربية مستشيدا بقكؿ ألبي عبيدة ,مثالو( :دشت)
الدشت :الصحراء .كأنشد أبك عبيدة لؤلعشى:

قد عممت فارس كحمير كال
كقاؿ آخر:

أعراب بالدشت أيكـ نزال

أخذتو مف نعجات ست
سكد نعاج كنعاج الدشت

اتفاؽ كقع بيف المغتيف(.)122
كىك فارسي ,أك
ٌ
الطريقة الخامسة :أف يذكر الجكىرؼ تكضيح مفردة

عربية ثـ ينسب ذلؾ الكبلـ ألبي عبيدة ,مثالو" :كشئ
ِ
لميج ,كىك إتباع,
ميج
ٌ
كس ٌ
كس ْم ٌج َل ْم ٌجَ ,
سمج َلم ٌجَ ,
حكاه أبك عبيدة"(.)123

ثانيا :أثر مجاز القرآن في معجم مقاييس المغة لبن

فارس.

كثير في بياف
ا
يستشيد ابف فارس بأقكاؿ أبي عبيدة

المعنى ,سكاء كاف ذلؾ مف كبلـ العرب أك لمفظة مف

الطريقة األولى :أف يكرد معنى لفظة مف كبلـ العرب,

ض ِرب بالحجارة.
كىي الحجارة .يقاؿ ُرجـ ٌ
فبلف ,إذا ُ
كغيرهِّ :
حجٌر ي َشُّد في طرؼ
كقاؿ أبك ُعبيدة
الرجاـَ :
ُ

ض الحمأةُ حتى
الح ْبل ,ثـ َيدّلى في البئرَ ,فتُ َخ ْ
ض َخ ُ
َ
تَثُكر ثـ ُي ْس َتقى ذلؾ الماء فتُ ْستَْنَقى الِبئر"(.)124
الذـ
مثاؿ آخر" :كتقكؿ َ
الع َرب" :ال َّأـ لو" في المدح ك ّ
جميعا .قاؿ أبك عبيدة :ما ِ
أم ْم ِت
كنت ِّ
أما كلقد َ
أما
لو ِّ
ُمكمة .كفبلن ُة ُّ
تؤـ فبلنا أؼ تغذكه ,أؼ تككف ُ
أُ

تغذكه كتر ّبيو"(.)125

الطريقــة الثانيــة :يػػكرد كبلم ػا ألىػػل المغػػة ثػػـ يقػػكؿ :أبػػي
عبيػػدة كيػػكرد الكػػبلـ ,مثالػػو" :قػػاؿ ِ
ػت أََبػ َّػح
الكسػ
ػائي :مػػا كنػ َ
ّ
الب َّحػػة االسػػـ,
كلقػػد َب ِح ْحػ َ
كبحكحػػة .ك ُ
ػت بالكسػػر تَػ َػب ُّح َب َحح ػا ُ
يقاؿ بو ُب َّح ٌة شديدة .أبك عبيدةَ :ب َح ْحت بالفتح لغة"(.)126
يدة :األبقع مف الخيل الذؼ يككف
مثاؿ آخر" :أبك ُعَب َ

في َج َسده ُبَق ٌع ِّ
متفرقة مخالف ٌة لمكنو"(.)127
الطريقة الثالثة :أف يذكر قكال ألىل المغة بصيغة
التمريض ,كيستشيد بقكؿ ألبي عبيدة فيو أك استشياد

شعرؼ أكرده في كتاب المجاز ,مثالو :كيقاؿ َب َرد

داـ .كأنشد أبك عبيدة:
الشيء إذا َ
ُ
ِ
كمو
م
س
د
بار
يكـ
اليكـ ٌ ٌ َ ُ ُ
()128
ِ
مكمو
اليكـ فبل َت ُ
َمف َجزع َ
مثاؿ آخر" :كقد ركؼ عف أبي عبيدة أُنو قاؿُ :بِّي َت
ِ ()129
كي َشبَّو ذلؾ بتقدير بيكت َّ
الشعر.
الشيء إذا ُقّدر ُ ,
ُ
ٍ
أصمناه كِق ْسنا
كىذا ليس ببعيد مف األصل الذؼ ّ
()130

عميو"
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الطريقة الرابعة :أف يذكر قكؿ أبي عبيدة في ضمف

إيراده ألقكاؿ جمع مف أىل المغة ,مثالو" :كقاؿ

كرْميا ِ
كرماء .قاؿ ابف
الخميل :رمى يرمي ِرماية َ
جت ترمي في
الس ّكيت:
خرجت أتَ َرَّمى ,إذا خر َ
ُ
الح َجر مف يدؼ ْإرماء .كقاؿ
ْ
األغراض .كيقاؿ ْأرَم ْي ُت َ

أبك عبيدةِ :
الركايا الغزيرة(,)137
العَّد :القديمة مف َّ
ُ
كلذلؾ يقاؿَ :ح َس ٌب ِعّّد أؼ قديـ ,كالجمع أعداد .قاؿ:
كل ر ٍ ِ
ماء ِعّّد,
كقد يجعمكف َّ َ ّ
كية عِّدا .كيقكلكفٌ :
صَفة ,كذلؾ إذا كاف مف ِ
يجعمكنو ِ
الركايا"(.)138
ماء َّ

ثالث ا :أثر المجاز في كتاب النحاس إعراب القرآن:
مػػف العممػػاء الػػذيف نيمػػكا مػػف عمػػـ أبػػي عبيػػدة معمػػر بػػف

كصنع
صرؾ
َ
أرمى هللاُ لؾ ,أؼ َن َ
أبك ُعبيدة :يقاؿ َ
()131
الرماءِّ :
إف اشتقاؽ ذلؾ مف
َلؾ  .ك َّ
الزيادة .كقد قمنا ّ
أمٌر يترامى إلى َفكؽ"(.)132
الباب ألنو ْ

بقكؿ أبي عبيدة كيؤيػده كقػد يرجحػو عمػى غيػره مػف عممػاء

كحدثني دمحم بف ىاركف
عبيدة بسنده إليو ,مثالوّ :

ككثي ػ ار مػػا يسػػتفيد مػػف نقمػػو لكػػبلـ أبػػي عبيػػدة فػػي تقدي ارتػػو

الطريقة الخامسة :أف يكرد ابف فارس القكؿ عف أبي

الثّقفي ,عف عمي ابف عبد العزيز ,عف أبي الحسف
ّ
األثرـ ,عف أبي عبيدة قاؿ :أسررت الشيء :أخفيتو.

()133
َسُّركا َّ
ام َة َل َّما َأرَُكا
الن َد َ
كأسررتو :أعمنتو  .كقرأَ ﴿ :كأ َ
اب﴾ [يكنس  .]54قاؿ :أظيركىا .كأنشد قكؿ
اْل َع َذ َ
امرغ القيس:
لك ُي ِسُّركف َمْق َتمي .أؼ لك ُيظيركف(.)134
الطريقـــــة السادســـــة :أف يػ ػػذكر ابػ ػػف فػ ػػارس كبلم ػ ػا ألحػ ػػد

المغكييف ينتقد فيو كبلما ألبي عبيدة ,كقد يككف منو مثالو:

بعض أىل العمـ ,عف أبي الحسف عبد هللا بف
ّ
حدثني ُ
الفراء :أخطأ أبك عبيدة
سفياف
النحكؼ قاؿ :قاؿ َّ
ّ

أما التفسير فقاؿ:
التفس َير,
كصحف في االستشيادَّ .
ّ
َّ
أما
َسُّرك ّ
الندامة أؼ كتمكىا خكؼ الشماتة .ك ّ
أَ
التصحيف فإنما قاؿ امرؤ القيس:
أش َررت
لك ُي ِسُّركف َمقتمي ,أؼ :لك يظيركف .يقاؿ ْ
المحـ
أش َررت
الشيء ,إذا أبرزتَو ,كمف ذلؾ قكليـ ْ
َ
َ
()135
لمش ِ
مس .
ّ

كمثاؿ نقد ابف فارس ألبي عبيدة كىك نادر :قاؿ أبك
عبيدةِ :
أنش َد -كأكثَ ُر
الم ْبساؽ التي تَِدُّر قبل ِنتاجيا .ك َ
ُ
ِ
صن َعو أبك عبيدة:-
َ
شعر َ
ظّني ّ
أف ىذا ٌ
ِ
ِ
ف الحملِ
ص َ َْ
كم ْبسق تُ ْحَم ُب ن ْ
ُ
ِ ()136
ِ
الس ْخل
ُتدُّر مف قبل ن ِ
تاج َّ
الطريقة السابعة :أف يكرد كبلـ أبي عبيدة مختص ار
لو بما يكافق المكضع الذؼ استشيد لو ,مثالو" :قاؿ

المثنى اإلماـ النحاس في كتابو إعراب القػرآف ,فقػد يسػتدؿ
العربيػػة كلربمػػا ينقػػده بالنقػػد البنػػاء مػػع بيػػاف إجػػبلؿ كتقػػدير,

لمكبلـ المقدر عند بيانػو إلعػراب كػبلـ هللا عػز كجػل ,كلػو

في ذلؾ طرائق كىي عمى النحك اآلتي:

الطريقة األولى :أف يكرد إعرابا لمفظة مف القرآف

الكريـ ,ثـ يكرد كبلـ أبي عبيدة مؤيدا إلعرابو أك

مخالفا مف غير بياف أك نقد ,مثاؿ عمى ىذه الطريقة:
"(تعالكا) أمر فيو معنى التحريض كبياف الحجة (ندع)
جكاب األمر مجزكـ (ثـ نبتيل) عطف عميو كحكى
()139

أبك عبيدة بيمو هللا يبيمو بيمة
()140

ندعك بالمعنة"

.

أؼ لعنو كنبتيل

مثػػاؿ آخػػر(" :الػػذىب) مؤنثػػة يقػػاؿ ىػػي الػػذىب الحسػػنة,
كجمعيا ذىاب كذىكب ,كيجكز أف يككف جمع ذىبة,

كجم ػػع فض ػػة فض ػػض كالخي ػػل مؤنث ػػة .ق ػػاؿ اب ػػف كيس ػػاف

حػػدثت عػػف أبػػي عبيػػدة أنػػو قػػاؿ كاحػػد الخيػػل خائػػل مثػػل
طائر كطير كقيل لو خائل ألنو يختاؿ في مشيتو"(.)141

الطريقة الثانية :أف يصدر كبلمو بقكلو :قاؿ أبك
جعفر ثـ يذكر قكؿ أبي عبيدة ,أك يذكر قكلو ابتدأ ثـ

يذكر رأيو بقكلو :قاؿ أبك جعفر .مثاؿ عمى ىذه

الطريقة" :قاؿ أبك جعفر :كألبي عبيدة في ىذا قكؿ

حسف( ,)142قاؿ :المعنى كاذ أخذ هللا ميثاؽ الذيف أكتكا
الكتاب لتؤمنف بو لما آتيتكـ مف ذكره في التكراة كقيل

في الكبلـ حذؼ كالمعنى كاذ أخذ هللا ميثاؽ النبييف
لتعممف الناس لما جاءكـ مف كتاب كحكمة كلتأخذف
َخ ْذتُ ْـ
عمى الناس أف يؤمنكا كدؿ عمى ىذا الحذؼ ﴿َكأ َ
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ِ ِ
صرِؼ﴾ [آؿ عمراف ]١١ :كأخذتـ عمى
َعَمى َذل ُك ْـ إ ْ
ذلكـ إصرؼ )"(.)143

كصمنا إلى إتماـ ىذا البحث الذؼ عني ببياف مدػ

أبك عبيدة :الحكر شدة سكاد سكاد العيف كشدة بياض

المشيكر بأبي عبيدة في فنكف العمكـ ,كأف أبا عبيدة

مثاؿ عمى ذكره لكبلـ أبي عبيدة ابتداء ثـ رأيو" :قاؿ
بياض العيف( .)144قاؿ أبك جعفر :الحكر في المغة:

البياض كمنو الخبز الحكارؼ كعيف جمع عيناء كىك

الخاتمة:

تأثير كتاب مجاز القرآف لئلماـ معمر بف المثنى
معمر بف المثنى أحد أئمة المغة كما أنو أحد المفسريف

لكتاب هللا تعالى ,ككاف لو حسنا في التأليف ,فقد

عمى فعل أبدؿ مف الضمة كسرة لمجاكرتيا

كتب في التفسير كالحديث كالمغة كالتاريخ ,كقد تأثر

الطريقة الثالثة :أف يذكر النحاس أقكاال لعمماء المغة

مجاز القرآف ,الذؼ يعد أكؿ كتاب يؤلف في بياف

الياء"(.)145

بشيخو أبي عمر بف العبلء كظير ذلؾ جميا في كتابو

كيرجح منيا قكؿ أبي عبيدة .مثاؿ عمى ىذه الطريقة:
ّللاُ َعَمى ُك ِّل َشي ٍء ُمِقيتا﴾ [النساء ]85 :اسـ
اف َّ
﴿ َكَك َ
ْ
كاف كخبرىا" .قاؿ أبك عبيدة :المقيت الحافع(,)146

مف خبللو األشعار ,كرتب أبك عبيدة كتابو عمى

ألنو مشتق مف القكت كالقكت معناه مقدار ما يحفع

المفظة المقصكد تكضيحيا ثـ يستشيد عمى المعنى

مثاؿ آخر" :قاؿ أبك جعفر :كأما قكؿ الفراء إف (ال)

كتبيف أف
كيستشيد في كثير مف المكضع بالشعرّ ,
ىناؾ ركايات كثيرة ُنقمت عف أبي عبيدة أظيرت الثقة
التي تمتع بيا عند اإلخبارييف كالمحدثيف.

كقاؿ الكسائي المقيت المقتدر كقكؿ أبي عبيدة أكلى,

اإلنساف"(.)147

ال تزاد إال في النفي فمخالف فيو ,حكى ذلؾ مف يكثق
بعممو مف البصرييف منيـ أبك عبيدة"(.)148

الطريقة الرابعة :أف يذكر النحاس قكؿ أبي عبيدة ثـ

ينقضو مبينا كجو الخطأ الذؼ كقع فيو أبك عبيدة.
ض َّال ِذؼ
أمثمة عمى ىذه الطريقةَ ﴿ " :كِألَُبِّي َف َل ُك ْـ َب ْع َ
تختمُِفكف ِف ِ
يو﴾ [الزخرؼ ]63 :قاؿ أبك عبيدة( :بعض
َ َْ َ
بمعنى كل) كأنشد:

()149

األلفاظ الغريبة في القرآف الكريـ ,كيعد أكثر كتب

الغريب استشيادا بالشعر ,حتى صار مرجعا يخرج
ترتيب سكر المصحف الشريف ,كمنيجو :أف يذكر
الذؼ كصل إليو بآية أك حديث أك قكؿ لمعرب,

كقد ظيرت لنا بحمد هللا كتكفيقو النتائج اآلتية:

 -1يقصد أبك عبيدة بعبارة المجاز :االنتقاؿ في

التعبير مف كجو آلخر قد يككف ذلؾ االنتقاؿ قريبا كقد

يككف بعيدا ,أؼ أف مقصكده أشمل مف معنى المجاز
اليكـ ,كىك يدخل فيو ضمنا.

) ق ػ ػػاؿ أبػ ػ ػػك

 -2انتقد عمى أبي عبيدة طريقتو في تكضيح كممات

حاج ػػة عمي ػػو م ػػف معق ػػكؿ أك خب ػػر ألف بعض ػػا معناى ػػا

عصره أك مف سبقو بالكصكؿ لذلؾ عف طريق الركاية.

(أك يخت ػ ػػرـ بعػ ػ ػػض النف ػ ػػكس حماميػ ػ ػػا

جعف ػػر :كى ػػذا القػ ػػكؿ م ػػردكد عنػ ػػد جمي ػػع النحػ ػػكييف كال
خبلؼ معنى كل في كل المكاضع"(.)150

ّللاَ َج ْي َرة﴾ [النساء]153 :
مثاؿ آخرَ ﴿ :فَقاُلكا أ َِرَنا َّ
جيرة نعت لمصدر محذكؼ أؼ رؤية جيرة كقكؿ أبي
()151

عبيدة إف التقدير فقالكا جيرة

في مكضع الحاؿ,

كأرنا بإسكاف الراء بعيدة في العربية ألنو حذؼ بعد

حذؼ(.)152

القرآف ,كذلؾ لخرقو الطريقة التي كاف يسير عمييا أىل
 -3أف كتاب مجاز القرآف أثر في كل مف جاء بعده

كباألخص الذيف كتبكا في الغريب ,كما أف تأثيره ظير
عمى كتب التفسير كالحديث كشركحيا ,كعمى أىل المغة

كـ ىائل مف األساليب العربية التي
لما يحكيو مف ّ
طبقيا عمميا في كتابو الحافل مجاز القرآف.
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كيكضح ذلؾ في المكضع اآلخر الذؼ ذكر فيو المجاز فيقكؿ :كلـ

اليوامش:
( )1سير أعبلـ النببلء)445 /9( :

يعرؼ لفع المجاز في كبلـ أحد مف األئمة إال في كبلـ اإلماـ أحمد

()2

كتاب مجاز القرآف ألبي عبيدة ,أ .بياء الديف عبد هللا

فإنو قاؿ فيما كتبو مف " الرد عمى الزنادقة كالجيمية " ىذا مف مجاز

()3

إنباه الركاة عمى أنباه النحاة ,جماؿ الديف عمي بف يكسف

الذؼ صنفو في " مجاز القرآف " ثـ إف ىذا كاف معناه عند األكليف مما

الزىكرؼ ,مجمة التراث العربي :العدد 82 – 81

القفطي ,تحقيق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ ,دار الفكر العربي ,ط ,1سنة:

 1406ىػ 1982 -ـ.)280 /3( :

( )4طبقات النحكييف كالمغكييف (:ص.)175 :
( )5األعبلـ لمزركمي.)272 /7( :

( )6إنباه الركاة عمى أنباه النحاة.)280 /3( :
( )7سير أعبلـ النببلء.)323 /7( :

( )8ينظر :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ,عبد الحي ابف العماد
العكرؼ ,تحقيق :محمكد األرناؤكط كعبد القادر األرناؤكط ,دار ابف
َ
كثير ,دمشق – بيركت ,ط ,1سنة 1406 :ىػ  1986 -ـ)24/2( :

( )9ينظر :كفيات األعياف)243/5( :

القرآف  .كأكؿ مف قاؿ ذلؾ مطمقا أبك عبيدة معمر بف المثنى في كتابو

يجكز في المغة كيسكغ فيك مشتق عندىـ مف الجكاز كما يقكؿ الفقياء

عقد الزـ كجائز ككثير مف المتأخريف جعمو مف الجكاز الذؼ ىك
العبكر مف معنى الحقيقة إلى معنى المجاز ثـ إنو ال ريب أف المجاز

قد يشيع كيشتير حتى يصير حقيقة .مجمكع الفتاكػ.)277 /12( :

( )19اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر ,أ .د .فيد بف عبد
الرحمف بف سميماف الركمي ,إدارات البحكث العممية كاالفتاء كالدعكة

كاإلرشاد ,المممكة العربية السعكدية ,ط ,1سنة1407 :ىػ1986 -ـ:
(.)873 /3

( )20مف كبلـ المحقق لمجاز القرآف ,ألبي عبيدة  ,تحقيق :دمحم
فكاد سزگيف.)18 /1( :

( )10التفسير المغكؼ لمقرآف الكريـ ,د مساعد بف سميماف بف ناصر

( )21ينظر :مجاز القرآف.)19 ,18/1( :

( )11ينظر :كبلـ المحقق التفسير البسيط ,أبك الحسف عمي بف أحمد

دمحم الخراط ,مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف( :ص)52 :

اإلسبلمية ,ط ,1سنة 1430 :ىػ.)223/1( :

( )24المصدر السابق.)41/2( :

الطيار ,دار ابف الجكزؼ ,ط ,1سنة1432 :ىػ( :ص)334

الكاحدؼ ,عمادة البحث العممي  -جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد

()12

معاجـ معاني ألفاظ القرآف الكريـ ,فكزؼ يكسف اليابط ,مجمع

الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنكرة ,ط( :1ص.)32 :

( )13ديكاف امرِغ القيس ,جمع :عبد الرحمف المصطاكؼ ,دار
المعرفة ,بيركت ,ط ,2سنة  1425ىػ  2004 -ـ( :ص.)137

( )14كفيات األعياف ,)236/5( :كانباه الركاة عف أنباه النحاة:
(.)277/3

( )22عناية المسمميف بالمغة العربية خدمة لمقرآف الكريـ ,أحمد بف
( )23مجاز القرآف.)26 ,25/1( :

( )25اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ,دمحم بف حباف بف أحمد

البستي
بف حباف بف معاذ بف َم ْع َبد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارميُ ,
(المتكفى354 :ىػ) ,حققو كخرج أحاديثو كعمق عميو :شعيب األرنؤكط,
مؤسسة الرسالة ,بيركت ,الطبعة :األكلى 1408 ,ىػ 1988 -ـ

باب(ذكر البياف بأف عمى المرء عند ظيكر ما كصفنا لزكـ نفسو

كاإلقباؿ عمى شأنو دكف الخكض فيما فيو الناس)  :رقـ(.)6730

( )15قكؿ الدكتكر الطيار مف مكقع ممتقى أىل التفسير  ,التاريخ

( )26مجاز القرآف.)222/2( :

( )16ال أظف ىناؾ تعارض بيف الركاية كبيف اعتراض المعترض

تحقيق :كماؿ يكسف الحكت ,مكتبة الرشد ,الرياض ,ط1409 ,1ق:

شير صفر سنة 1424ق.

عمى قصة سبب تأليف الكتاب ,فقد يككف سؤؿ عف اآلية {كأنيا رؤس
الشياطيف} فكانت السبب األخير الذؼ دفعو لمتأليف ,مع أنو قد يككف

قد رأػ في أىل زمانو قصكر في فيـ بعض كممات القرآف لسبب
الذؼ ذكره في مقدمة كتابو .كأما عدـ ذكر الركاية في كتاب المجاز

كعدـ تفسير اآلية فبل يسقط مف ذلؾ ألف القصة ذكرىا في مكضع
أخر مف الحكاية عف نفسو كهللا أعمـ.

( )27مصنف ابف أبي شيبة ,أبك بكر عبد هللا بف دمحم ابف أبي شيبة,
( ,)402 /7رقـ( ,)36902كمجاز القرآف.)57/1( :

( )28نسبو بعضيـ إلى يزيد بف الصعق الكبلبي ,كبعضيـ :إلى
خكيمد بف نكفل الكبلبي ,كقاؿ في (الخزانة) :قاؿ بعض الكبلبيف,

كالبيت مع بيتيف قبمو ,قاليما يخاطب الحارث بف أبي شمر الغساني
حيف اغتصب ابنتو .كرد البيت في "تفسير الطبرؼ ,جامع البياف في

تأكيل القرآف ,دمحم بف جرير أبك جعفر الطبرؼ ,تحقيق :أحمد دمحم

( )17األساليب كاإلطبلقات العربية ,أبك المنذر محمكد بف دمحم المنياكؼ,

شاكر ,مؤسسة الرسالة ,ط1420 ,1ىػ  2000 -ـ)68 /1( :

( )18مجمكع الفتاكػ ,أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية,

( )30المصدر السابق)130/1( :

المكتبة الشاممة ,مصر ,ط ,1سنة 1432 :ىػ  2011 -ـ( :ص.)10

تحقيق :عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ ,مجمع الممؾ فيد لطباعة
المصحف الشريف ,المدينة النبكية ,المممكة العربية السعكدية ,ط,1

سنة 1423 :ىػ  2003 /ـ .)88/7( :.ىذا نص صريح أف ابف

تيمية يقكؿ أف أبا عبيدة ال يقصد بالمجاز ما كاف ضد الحقيقة,

( )29مجاز القرآف)23/1( :

( )31المصدر السابق)108/1( :

( )32ينظر :إنباه الركاة عف أنباه النحاة ,)278/3( :ككفيات
األعياف)237/5( :

( )33دكاكيف الشعر العربي عمى مر العصكر ()72 /17
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( )34طبقات النحكييف كالمغكييف( :ص ,)176كىذا األثر يدؿ عمى

( )60ينظر :مجاز القرآف.)13/1( :

إال كيتغير مكقفيـ.

( )62تأكيل مشكل القرآف( :ص.)125

أنيـ لربما قمدكا غيرىـ في التنفير مف كتاب المجاز فما أف يقفكا عميو

( )61ينظر :المصدر السابق)39 ,38/2( :

( )35شطر بيت ,كتمامو  -كما في الديكاف:

( )63مجاز القرآف.)253/2( :

مقيـ
كما فاىكا بو ليـ ُ
كرد منسكبا لو في معاني القرآف ,أبك زكريا يحيى بف زياد الديممي

( )65تأكيل مشكل القرآف( :ص.)39

(ص.)266

مصر ط ,)121 /1( :,1كلساف العرب ,دمحم بف مكرـ بف عمى ,ابف

( )67غريب القرآف ,أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ

كب ٍ
حر
كفييا لحـ ساىرة َ

الفراء ,تحقيق :أحمد يكسف كغيره ,دار المصرية لمتأليف كالترجمة,

منظكر ,دار صادر ,بيركت ,ط ,3سنة 1414 :ىػ.)29 /1( :

( )36عناية المسمميف بالمغة العربية خدمة لمقرآف الكريـ( :ص.)17

( )64ينظر :مجاز القرآف ,)142 /1( :كتأكيل مشكل القرآف:

( )66ينظر :مجاز القرآف.)381( :

(المتكفى276 :ىػ) ,تحقيق :أحمد صقر ,دار الكتب العممية1398 ,
ىػ  1978 -ـ( :ص.)255

( )37اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر.)873 /3( :

( )68ينظر :مجاز القرآف.)100/2( :

( )39المرجع السابق .)117 /2(:

( )70مجاز القرآف.)287/2( :

( )40المرجع السابق .)120 /10(:

( )71غريب القرآف( :ص.)517

( )38تفسير الطبرؼ.)14 /1( :

( )69غريب القرآف( :ص.)330

( )41ينظر :مجاز القرآف.)369 ,58/1( :

( )72مجاز القرآف.)245/2( :

( )43ينظر :مجاز القرآف.)122/2( ,)59/1( :

( )74مجاز القرآف)114/1( :

( )42تفسير الطبرؼ)107 /3( :

( )44مقدمة تفسير الطبرؼ ,لمشيخ أحمد شاكر)120 /3( :
( )45مجاز القرآف.)65/1( :

( )46تفسير الطبرؼ)339 /3( :

( )47تفسير الطبرؼ ,)546 /20( :كمجاز القرآف.)165/2( :

( )73غريب القرآف(:ص.)442
( )75معاني القرآف ,أبك جعفر النحاس أحمد بف دمحم (المتكفى:

338ىػ) ,تحقيق :دمحم عمي الصابكني ,جامعة أـ القرػ  -مكة
المكرمة  ,ط1409 ,1ىػ .)81/2(:

( )76مجاز القرآف)194/1( :

( )48كمف العجيب أف الطبرؼ يحط مف قدر أبي عبيدة عند أف يقف

( )77معاني القرآف.)439 /2(:

لو عمى زلة فيصفو بعدـ اإللماـ بمغة العرب ,مع أنو عند المكافقة لو

( )78ينظر :مجاز القرآف)341/1( :

العمـ بالغريب.

( )80ينظر :مجاز القرآف)196 /1( :

يقكؿ :ككاف بعض أىل العمـ بكبلـ العرب ,كيقكؿ :كقد زعـ بعض أىل
( )49تفسير الطبرؼ)68 /24( :

( )50المصدر السابق ,)132 /1( :كينظر :مجاز القرآف.)21/1( :

ِ
كف) في
( )51تفسير الطبرؼ ,)274 /1( :قاؿ أبك عبيدةُ ( :يخاد ُع َ
معنى :يخدعكف ,كمعناىا :يظيركف غير ما في أنفسيـ ,كال يكاد

قاتَم ُي ُـ
يجيء (يفاعل) ّإال مف اثنيف ,إال في حركؼ ىذا أحدىا قكلوَ ( :
ّللا .مجاز القرآف.)31 /1( :
َّ
ّللاُ) معناىا :قتميـ ّ
( )52ينظر :مجاز القرآف.)60/1( :
( )53تفسير الطبرؼ)204 /3( :

( )54يريد أف"يرػ" بمعنى  :يعمـ .ينظر :مجاز القرآف.)62/1( :
( )55تفسير الطبرؼ)283 /3( :

( )56تفسير الطبرؼ)427 /13( :

( )79معاني القرآف.)532 /3(:

( )81معاني القرآف.)503 /5( :

( )82ينظر :مجاز القرآف.)125/1( :

( )83ينظر :المصدر السابق)125/1( :
( )84صحيح البخارؼ ()44 /6

( )85ىذا الكىـ قد كقع لمكرماني في شرحو عمى البخارؼ ,عف
المقصكد بمعمر فقاؿ :قكلو (معمر) بفتح الميميف ابف راشد الصنعاني.
الككاكب الدرارؼ في شرح صحيح البخارؼ (.)76 /17

( )86فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ ,أحمد بف عمي بف حجر
العسقبلني ,دار المعرفة ,بيركت,ط ,1سنة1379 :ق)248 /8( :

( )87ينظر مجاز القرآف.)280/2( :
( )88صحيح البخارؼ .)164 /6(:

( )57المصدر السابق)15 /19( :

( )89ينظر :مجاز القرآف.)214,116/2( ,)385/1( :

( )59تأكيل مشكل القرآف  ,أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة

( )91فتح البارؼ.)332 /6( :

العممية ,بيركت – لبناف ( :ص.)146

( )93صحيح البخارؼ .)18 /6(:

( )58في المجاز" :كليسألف فبلف عيد فبلف" .مجاز القرآف)379 /1( :

الدينكرؼ (المتكفى276 :ىػ) ,تحقيق :إبراىيـ شمس الديف ,دار الكتب

( )90صحيح البخارؼ .)120 /4(:

( )92ينظر :مجاز القرآف.)40/1( :
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( )94ينظر :كتاب التفسير كباب ِ
صَف ِة َّ
الن ِارَ ,كأََّن َيا َم ْخمُكَقةٌ " صحيح
َ ُ
البخارؼ )120 /4(:

تحقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ,دار الفكر1399 ,ىػ 1979 -ـ/2( .

)493

( )95ينظر :مجاز القرآف.)70/2( :

( )125المصدر السابق.)22 /1( :

( )97ينظر :مجاز القرآف.)223 ,75/2( :

( )127المصدر السابق.)281 /1( :

( )96صحيح البخارؼ .)109 /6(:
( )98صحيح البخارؼ .)109 /6(:

( )126معجـ مقاييس المغة.)174 /1( :
( )128المصدر السابق.)243 /1( :

( )99القكؿ ىنا قكؿ أبي عبيدة .ينظر :مجاز القرآف.)316/2( :

( )129ينظر :مجاز القرآف.)133/1( :

( )101كما أف يستشيد بقكلو إال كيذكره بكنيتو إال عند تكضيح قكؿ

( )131ينظر :مجاز القرآف.)244/1( :

( )102المقصكد بو البخارؼ.

( )133ينظر :مجاز القرآف)94 ,34/2( :

( )100صحيح البخارؼ .)180 /6(:
البخارؼ :قاؿ معمر ,فيبيف االسـ.

( )130معجـ مقاييس المغة البف فارس ()325 /1
( )132معجـ مقاييس المغة البف فارس ()436 /2

( )103صحيح البخارؼ ,)131/4( :باب خمق آدـ صمكات هللا عميو

( )134معجـ مقاييس المغة البف فارس )67 /3(:

( )104مجاز القرآف.)350/1( :

( )136معجـ مقاييس المغة البف فارس.)248 /1( :

كذريتو.

( )105فتح البارؼ)364 /6( :

( )135المصدر السابق.)68,67 /3( :
( )137ينظر :مجاز القرآف.)269/1( :

( )106ف ػ ػ ػػتح الب ػ ػ ػػارؼ ,)348 /6( :كينظ ػ ػ ػػر :مج ػ ػ ػػاز القػ ػ ػ ػرآف,)290/1( :

( )138معجـ مقاييس المغة البف فارس )30 /4(:

( )107صحيح البخارؼ ,)34/6( :باب {إف الذيف يشتركف بعيد هللا

( )140إعراب القرآف ,أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل َّ
النحَّاس,

( )108فتح البارؼ ,)213 /8( :كينظر :مجاز القرآف.)32/1( :

( )141ينظر :مجاز القرآف ,)127/1( :كاعراب القرآف لمنحاس (/1

كصحيح البخارؼ ,)127/3( :باب قكلو تعالى( :كبث فييا مف كل دابة).
كأيمانيـ ثمنا قميبل أكلئؾ ال خبلؽ ليـ}.

( )139مجاز القرآف.)96/1( :

دار الكتب العممية ,بيركت ,ط ,1سنة 1421 :ق.)383 /1( :

( )109صحيح البخارؼ,)107/4( :باب صفة الشمس كالقمر

)360

( )110فتح البارؼ ,)299 /6( :كينظر :مجاز القرآف.)254/1( :

( )143إعراب القرآف)392 /1( :

بحسباف.

( )111فتح البارؼ.)207 /1( :

()142

ينظر :مجاز القرآف)97/1( :

()144

مجاز القرآف.)246/2( :

( )112فتح البارؼ ,)289 /1( :كبنظر :مجاز القرآف,)132/1( :

( )145إعراب القرآف)256 /4( :

( )113صحيح البخارؼ ,)109/4( :باب ما جاء في قكلو( :كىك

( )147إعراب القرآف.)477 /1( ,

( )114فتح البارؼ ,)301 /6( :كينظر :مجاز القرآف.)82/1( :

( )149مجاز القرآف.)94/1( :

( )115مجاز القرآف)42/2( :

( )150إعراب القرآف.)118 /4( ,

صحيح البخارؼ.)23 /4( :

الذؼ أرسل الرياح بش ار بيف يدؼ رحمتو).

( )116الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,أبك نصر إسماعيل بف
حماد الجكىرؼ الفارابي ,تحقيق :أحمد عبد الغفكر عطار ,دار العمـ
لممبلييف ,بيركت ,ط ,4سنة1407 :ىػ  1987 -ـ.)112 /1( :

( )117نص كبلـ أبي عبيدة :فما دكنيا في الصغر .ينظر :مجاز
القرآف)35 /1( :

( )118الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.)1546 /4( :
( )119المصدر السابق.)49 /1( :

( )120الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.)153 /1( :
( )121المصدر السابق.)64 /1( :

( )122المصدر السابق.)249 /1( :
( )123المصدر السابق.)339 /1( :
( )124معجـ مقاييس المغة ,أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا,

( )146ينظر( :مجاز القرآف.)135/1( :
( )148المصدر السابق.)78 /5( :

( )151ينظر :مجاز القرآف.)142/1( :
( )152إعراب القرآف.)501 /1( ,
مصادر البحث:

 -1اتجاىات التفسير في القرن الرابع عشر ،أ .د .فيد بف عبد
الرحمف بف سميماف الركمي ,طبع بإذف رئاسة إدارات البحكث العممية

كاالفتاء كالدعكة كاإلرشاد في المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى

1407ىػ1986 -ـ.
-2

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،دمحم بف حباف بف أحمد

بف حباف بف معاذ بف َم ْع َبد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,البُستي
(المتكفى354 :ىػ) ,حققو كخرج أحاديثو كعمق عميو :شعيب األرنؤكط,
مؤسسة الرسالة ,بيركت ,الطبعة :األكلى 1408 ,ىػ 1988 -ـ.

 -3األساليب واإلطالقات العربية ،أبك المنذر محمكد بف دمحم بف
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كتاب مجاز القرآف كأثره في مف بعده

أمل دمحم بف سمـ كآخركف

.................

مصطفى بف عبد المطيف المنياكؼ ،المكتبة الشاممة ,مصر ,الطبعة:

عطار ,دار العمـ لممبلييف  -بيركت ,الطبعة الرابعة 1407ىػ -

 -4إعراب القرآن ،أبك جعفر َّ
النحَّاس أحمد بف دمحم بف إسماعيل بف

 -18طبقات النحويين والمغويين ،دمحم بف الحسف بف عبيد هللا بف

األكلى 1432 ,ىػ 2011 -ـ.

يكنس المرادؼ النحكؼ (المتكفى338 :ىػ) ,منشكرات دمحم عمي
بيضكف ,دار الكتب العممية ,بيركت ,الطبعة :األكلى1421 ,ىػ.

 -5األعالم ،خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس,
الزركمي الدمشقي (المتكفى 1396 :ىػ) ,دار العمـ لممبلييف ,الطبعة

الخامسة عشر  -مايك 2002ـ.

 -6اإلنباء في تاريخ الخمفاء ،دمحم بف عمي بف دمحم المعركؼ بابف
العمراني (المتكفى580 :ىػ) ،المحقق :قاسـ السامرائي ،دار اآلفاؽ
العربية ,القاىرة ،الطبعة :األكلى 1421 ,ىػ 2001 -ـ.

 -7إنباه الرواة عمى أنباه النحاة ،جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف
يكسف القفطي (المتكفى646 :ىػ) ،المحقق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ،
دار الفكر العربي ,القاىرة ,الطبعة :األكلى 1406 ,ىػ 1982 -ـ.

 -8تاريخ الخمفاء ،عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ,تحقيق :دمحم
محي الديف عبد الحميد ,مطبعة السعادة ,مصر ،الطبعة األكلى,

1371ىػ 1952 -ـ.

 -9تأويل مشكل القرآن ,أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ
(المتكفى276 :ىػ) ,تحقيق :إبراىيـ شمس الديف ,دار الكتب العممية,

بيركت – لبناف.

 -10التفسير البسيط ,أبك الحسف عمي بف أحمد الكاحدؼ ,عمادة البحث
العممي  -جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ,ط ,1سنة1430 :ق.

1987ـ.

مذحج الزبيدؼ ,أبك بكر (المتكفى379 :ىػ) ,المحقق :دمحم أبك الفضل

إبراىيـ ،الطبعة :الثانية ,دار المعارؼ.

 -19عناية المسممين بالمغة العربية خدمة لمقرآن الكريم ،أ .د .أحمد بف
دمحم الخراط ,أبك ببلؿ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف.

 -20غريب القرآن ,أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ
(المتكفى276 :ىػ),تحقيق :أحمد صقر ,دار الكتب العممية (لعميا
مصكرة عف الطبعة المصرية) 1398 ,ىػ  1978 -ـ.

 -21فتح الباري شرح صحيح البخاري ,أحمد بف عمي بف حجر أبك
الفضل العسقبلني الشافعي ,دار المعرفة  -بيركت1379 ,ىػ.

 -22الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبك بكر بف أبي شيبة,
عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي (المتكفى:

235ىػ) ,المحقق :كماؿ يكسف الحكت ,مكتبة الرشد ,الرياض,
الطبعة :األكلى1409 ,ه.

 -23لسان العرب ،دمحم بف مكرـ بف عمى ,ابف منظكر ,دار صادر,
بيركت ,ط ,3سنة 1414 :ق

 -24مجاز القرآن ألبي عبيدة ,أ .بياء الديف الزىكرؼ ,مجمة التراث
العربي ,العدد.82 – 18 :

 -25مجاز القرآن ،أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمي البصرؼ
(المتكفى209 :ىػ) ,تحقيق :دمحم فكاد سزگيف ،مكتبة الخانجى ،القاىرة,

 -11التفسير المغوي لمقرآن الكريم ،د مساعد بف سميماف بف ناصر

الطبعة :األكلى ,سنة 1381 :ىػ.

 -12جامع البيان في تأويـل آي القـرآن ,دمحم بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر

الحراني (المتكفى728 :ىػ) ,المحقق :عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ,

الطيار ،دار ابف الجكزؼ ،الطبعة :األكلى1432 ,ىػ.

بػف غالػػب اآلممػي ,أبػػك جعفػر الطبػػرؼ (المتػكفى310 :ىػػ) ,تحقيػق :أحمػػد

دمحم شاكر ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى1420 ,ىػ 2000 -ـ.

 -13الجــامع المســند الصـــحيح المختصــر مــن أمـــور رســول

وســـننو

وأيامــو ،دمحم بػف إسػػماعيل أبػػك عبػػدهللا البخػارؼ الجعفػػي ،المحقػػق :دمحم زىيػػر بػػف

ناصر الناصر ,دار طكؽ النجاة ,الطبعة :األكلى1422 ,ىػ.

 -14ديوان امرِئ القيس ،عبد الرحمف المصطاكؼ ,دار المعرفة,
بيركت ,ط ,2سنة  1425ىػ 2004 -ـ.

 -15سير أعالم النبالء ،شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف
عثماف بف َق ْايماز الذىبي (المتكفى 748 :ىػ) ،المحقق :مجمكعة مف
المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة:
الثالثة1405 ,ىػ 1985 /ـ.

 -16شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،عبد الحي بف أحمد ابف

العكرؼ (المتكفى1089 :ىػ) ،حققو :محمكد األرناؤكط ,كعبد
العماد َ
القادر األرناؤكط ،دار ابف كثير ,دمشق – بيركت ,الطبعة :األكلى,

 1406ىػ 1986 -ـ.
 -17الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ,أبك نصر إسماعيل بف
حماد الجكىرؼ الفارابي (المتكفى393 :ىػ) ,تحقيق :أحمد عبد الغفكر

 -26مجموع الفتاوى ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف ,المدينة النبكية ,المممكة

العربية السعكدية ،عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ.

 -27معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم ،فكزؼ يكسف اليابط ،مجمع
الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنكرة.
 -28معاني القرآن ,أبك جعفر النحاس أحمد بف دمحم (المتكفى:
338ىػ) ,تحقيق :دمحم عمي الصابكني ,جامعة أـ القرػ  -مكة
المكرمة  ,الطبعة األكلى1409 ,ىػ.

 -29معاني القرآن ،أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر
الديممي الفراء (المتكفى207 :ىػ) ,المحقق :أحمد يكسف النجاتي /

دمحم عمي النجار  /عبد الفتاح إسماعيل الشمبي ،دار المصرية لمتأليف

كالترجمة ,مصر ،الطبعة :األكلى.
 -30معجم مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا,
تحقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ,دار الفكر1399 ,ىػ 1979 -ـ.

 -31وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ,أبك العباس شمس الديف
أحمد بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي

(المتكفى681 :ىػ) ,تحقيق :إحساف عباس ,دار صادر – بيركت,
الطبعة األكلى1971 ,ـ.
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Majaz al- Qur’an Book and its influence on the successor scholars: models
from Interpreters, hadeeth scholares and linguists
Amal Muhammed bin Salim

Nabil Mubarak Ajra
Abstract

This book received a great attention from both contemporary and successor scholars due to the so many
Arabic styles it included. It influenced scholars of the Qur’an, hadeeth, interpreters and linguists. Thus,
the researchers aimed at showing the importance of this heritage book and its impact on the previously
mentioned disciplines giving examples from many sources. The researchers concluded that the impact of
this book is so great on the successor scholars especially those who wrote on the oddness of the holy
Qur’an, its interpretation, hadeeths and on linguists
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