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الرحيم
الر٘نن ّ
بسم ّ
ّ
املقديت
عريب مبٌن ،تبصرة وذكرى ألويل
اٜنمد هلل ّ
رب العاٞنٌن ،منزؿ الكتاب العظيم بلساف ّ

األلباب .قاؿ تعاىل :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

السبلـ على سيّد اٞنرسلٌن ،مادامت
الروـ ،ٕٕ :و ّ
الصبلة و ّ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ّ
السماوات واألرض ،وعلى آلو وصحبو أٗنعٌن.
ّ
خصها من بٌن
علي أف جعلين من َخ َدمة العربيّة ،اليت ّ
وبعد :فإ ّف من فضل هللا تعاىل ّ

عز من قائل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
اللّغات أبف جعلها لغة كتابو العزيز ،حيث قاؿ ّ

الشرعيّة
الزخرؼٖ :؛ ولذا انلت علوـ اللّغة العربيّة كغًنىا من العلوـ ّ
ﮉ ﮊﭼ ّ
اٞنتخصصة ،ومنها دراسة اللّغات واللّهجات العربيّة القد٬نة
نصيباً وافراً من ال ّدراسات العلميّة
ّ
االْناه يف دراسة اللّغة ما زاؿ جديراً ابلبحث يف مستوايت اللّغة
منذ زمن بعيد؛ إالّ أ ّف ىذا ّ
على اختبلفها.
ِناصة على اٞنستوى اللّغوي
ونظراً ٜناجة اٞنكتبة العربيّة إىل ُنوث يف تلك ال ّدراسة ،و ّ
للقبائل العربيّة؛ ٞنا ٟنا من اتّصاؿ وثيق بعلوـ القرآف وقراءتو ،تتجلّى فائدهتا يف توجيو قراءة،
أو ٘نلها على لغة من اللّغات العربيّة ،كما قاؿ رسوؿ هللا-صلّى هللا عليو وسلّم( :-إ ّف ىذا
تيسر منو).
القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ ،فاقرأوا ما ّ
الضوء على ما يصادفنا من تع ّدد الوجوه
ويتح ّقق مع ىذا النّوع من ال ّدراسات إلقاء ّ
يف قضيّة من قضااي اللّغة ،وتفسًن بعض الظّواىر اللّغوية؛ ونظراً لذلك رأيت أف يكوف
و١نل دراسيت كتاب( :اٛنامع ألحكاـ القرآف للقرطيب) الذي يع ّد مصدراً من
موضوع ُنثيّ ،
أىم مصادر ال ّدراسات اللّغويّة القرآنيّة ،فكاف اٞنوضوع( :لغات القبائل العربيّة يف اجلامع
ّ
للقرطيب ،دراسة لغويّة).
ألحكام القرآن
ّ
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أهموّة املوضوع وأدباب اختواره:
أعظم من كتاب
من اٞنسلّم أ ّف شرؼ العلم من شرؼ اٞنعلوـ ،وليس ىناؾ
ُ
أشرؼ وال ُ
أئمة البياف ،وشهد لو من ٚنعو
هللا تعاىل ،الذي قهر بو أرابب الفصاحة ،وعجز عن ٠ناراتو ّ
ابٜنبلوة ،والطّبلوة ،والبياف ،ومل يزؿ العلماء منذ أف أنزؿ القرآف إىل اليوـ يستخرجوف منو
أحلى درر ،وأهبى صور.
ومعلوـ أ ّف دراسة لغات العرب أمر لو أ٨نيّتو؛ وذلك أ ّف القرآف الكرًن يع ّد اٞنصدر
األوؿ يف االستشهاد عند اللّغويٌن لتقعيد قاعدة ،أو أتصيل مسألة ،والقرآف الكرًن نزؿ
ّ
اٞنوحدة اٞنختارة وىي لغة قريش ،واختار هللا سبحانو من لغات العرب أٗنل ما
بتلك اللّغة ّ
الشاذ ،وكبل
فيها؛ ولذا مل تكن القراءات القرآنيّة على درجة واحدة ،فمنها اٞنتواتر ،ومنها ّ
يدؿ على
ىذين القسمٌن يع ّد مصدراً من مصادر االستشهاد عند اللّغويٌن-أيضاً .-وىذا ّ
مدى أ٨نيّة تلك اٞنوضوعات اليت تتّصل ابلقرآف الكرًن وقراءاتو.
ّأما أسباب اختياره ،فيمكن تلخيصها يف النّقاط التّالية:
ٔ -تعلّقو ابلقرآف الكرًن ،فهو دستور اٞنسلمٌن.
أىم مصادر اللّغة.
ٕ -أ ّف لغات القبائل العربيّة من ّ
ٖ -كثرة لغات القبائل العربيّة اليت وردت يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف).

ػرطيب مػػن علػػم زيػػر يف علػػوـ اللّغػػة ،وتظهػػر شخصػػيّتو
ٗ -مػػا يتمتّػػع بػػو العبلّمػػة القػ ّ
اتـ -يف تفسًنه.
العلميّة -بوضوح ّ
اٞنتخصص ٞنعرفة ما يتعلّق بلغات القبائل العربيّة من نواح ٢نتلفة.
٘ -حاجة
ّ
 -ٙأ ّف ىذا اٞنوضوع الذي اخرتتو مل يتناوؿ من قبل ابلبحث ،أو ال ّدراسػة-علػى حػ ّد
ما وصل إليو علمي.
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الدّرادات السّابؼة:
حّت اآلف -على رسالة علميّة أفردت لدراسة لغات القبائل العربيّة يف
مل أقفّ -
القرطيب،
للقرطيب) ،ولكن ىناؾ رسائل ودراسات درست
كتاب( :اٛنامع ألحكاـ القرآف
ّ
ّ
وتفسًنه من جوانب أخرى ،وفيما يلي بياف ٞنا وقفت عليو من ىذه ال ّدراسات:
١نمػػد ابز،
ػرطيب) ،لعبػػد هللا أ٘نػػد ّ
ٔ -الفػػروؽ اللّغويػّػة يف كتػػاب (اٛنػػامع ألحكػػاـ القػػرآف للقػ ّ
الزىراء للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،عاـٕٓٓٔ :ـ.
دار ّ
١نم ػػد ب ػػن ١نم ػػود
ػرطيب ،لعب ػػد الق ػػادر ب ػػن ّ
ٕ -اإلع ػراب واالحتج ػػاج للقػ ػراءات يف تفس ػػًن الق ػ ّ
الطّفي ػػل ،إش ػ ػراؼ :د .إب ػ ػراىيم عب ػػد هللا رفي ػػدة ،كليّ ػػة ال ػ ػ ّدعوة -بط ػ ػرابلس -ليبي ػػا ،ع ػػاـ:
ٜٔٚٚـ.
ػاىلي يف تفسػًن القػرآف الكػرًن "دراسػة توثيقيّػة معجميّػة دالليّػة" يف شػواىد ابػن
ّٖ -
الشعر اٛن ّ
الر٘نن بػن
عبّاس ،وتفسًني ّ
القرطيب ،رسالة دكتوراه ،لل ّدكتور عمر علوي عبد ّ
الكشاؼ و ّ
شهاب.
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خطّة البحث
تتكوف خطّة البحث مػن مق ّدمػة ،وٕنهيػد ،وٙنسػة فصػوؿ ،وخإنػة ،وفهػارس تفصػيليّة
ّ
على النّحو التّايل:
املؼدّمة :وفوها بوان أهموّة املوضووع وأدوباب اختوواره والدّرادوات السّوابؼة
وخطّة البحث ومنهجي فوه.
التّمهود :الؼرطيبّ وتػسريه ولغات الؼبائل العربوّة وفوه مبحثان:
القرطيب وتفسريه (اجلامع ألحكام القرآن) وفيو مطلبان:
األول:
ادلبحث ّ
ّ

القرطيب ،حياتو ،وآاثره إب٩ناز.
األوؿ:
اٞنطلب ّ
ّ
اٞنطلب الثّاين :اٛنامع ألحكاـ القرآف ،وقيمتو العلميّة من خبلؿ ال ّدراسات اليت تناولتو.
ادلبحث الثّاين :لغات القبائل العربيّة ،وفيو مخسة مطالب:

األوؿ :مفهوـ اللّغة واللّهجة ،والعبلقة بينهما عند القدماء واحملدثٌن.
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :اٞنؤلّفات يف لغات القبائل العربيّة.
ػزوة يف
اٞنطلػب الثّالػػث :تعريػف مػػوجز ابلقبائػػل العربيّػة ومواطنهػػا الػػيت ذكػرت لغاهتػػا معػ ّ
(اٛنامع ألحكاـ القرآف).
الرابع :لغة القػرآف الكػرًن ،وآراء العلمػاء يف ورود ألفػاظ ػًن عربيّػة فيػو ،ورأي
اٞنطلب ّ
القرطيب يف ذلك.
ّ
اٞنطلب اٝنامس :أ٨نيّة دراسة لغات القبائل العربيّة وطرقها قد٬ناً وحديثاً ،ومصادرىا.

الػصل األوّل :اختالف اللّغات يف املستوى الصّوتي وفوه دبعة مباحث:

األول :اإلبدال ،وفيو ثالثة مطالب:
ادلبحث ّ

١نل آخر صحيح.
اٞنطلب ّ
األوؿ :إحبلؿ صوت صحيح ّ
معتل.
١نل آخر ّ
معتل ّ
اٞنطلب الثّاين :إحبلؿ صوت ّ
١نل آخر صحيح.
معتل ّ
اٞنطلب الثّالث :إحبلؿ صوت ّ
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ادلبحث الثّاين :اذلمزة ،وفيو ثالثة مطالب:

األوؿٓ :نقيق اٟنمزة ،ؤنفيفها.
اٞنطلب ّ

اٞنطلب الثّاين :حذؼ اٟنمزة.
١نل صوت آخر.
اٞنطلب الثّالث :إحبلؿ اٟنمزة ّ
ادلبحث الثّالث :الوقف ،وفيو ثالثة مطالب:

األوؿ :الوقف على ضمًن اٞنتكلّم (أان).
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :الوقف على ما آخره (ايء) ابٜنذؼ أو اإلبقاء.
اٞنطلب الثّالث :الوقف على (اٟناء).

الرابع :تغيري حركة بعض احلروف ،وفيو أربعة مطالب:
ادلبحث ّ

األوؿ :كسر حروؼ اٞنضارعة.
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :فتح (الـ األمر) ،و(الـ كي).
اٞنطلب الثّالث :كسر ّأوؿ الكلمة.
اٞنبين للمجهوؿ (قاؿ).
اٞنطلب ّ
الرابع :حركة فاء ّ

الصوائت بني احلذف واإلشباع ،وفيو أربعة مطالب:
ادلبحث اخلامسّ :

األوؿ :إشباع ضمًن الغيبة (اٟناء).
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :إشباع كسرة الكاؼ يف (ملِ ِ
ك).
َ
اٞنطلب الثّالث :إسكاف (شٌن عشرة).

الصيغ.
الصائت يف بعض ّ
الرابع:حذؼ ّ
اٞنطلب ّ

السادس :التّوافق احلركي ،وفيو مطلب واحد:
ادلبحث ّ
الصيغ.
إتباع حركات اٜنروؼ يف بعض ّ

السابع :اإلدغام واإلسناد ،وفيو مطلبان:
ادلبحث ّ

األوؿ :إد اـ اٞنتجانسٌن.
اٞنطلب ّ
الضمائر.
اٞنضعف إىل ّ
اٞنطلب الثّاين :إسناد ّ
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الػصل الثّاني :اختالف اللّغات يف املستوى الصّريف وفوه أربعة مباحث:
الصيغ االمسيّة ،والفعليّة ،وادلشت ّقات ،وفيو مخسة مطالب:
األولّ :
ادلبحث ّ

األوؿ :صيغ االسم الثّبلثي.
اٞنطلب ّ
اجملرد.
اٞنطلب الثّاين :صيغ الفعل الثّبلثي ّ

اٞنطلب الثّالث :أبواب الثّبلثي.
الرابع( :فَػ َع َل) و(أَفْػ َع َل).
اٞنطلب ّ
اٞنطلب اٝنامس :صيغ أٚناء الفاعلٌن ،واٞنبالغة.
ادلبحث الثّاين :القلب ادلكاين.

ادلبحث الثّالث :التّذكري والتّأنيث.
الرابع :ظواىر أخرى يف بنية الكلمة.
ادلبحث ّ

الػصل الثّالث :اختالف اللغات يف املستوى النّحوي وفوه اثنا عشر مبحثاً:

األول :نواسخ اجلملة االمسيّة ،وفيو ثالثة مطالب:
ادلبحث ّ

األوؿ( :ما) بٌن اإلعماؿ واإل٨ناؿ.
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :زايدة (الباء) يف خرب (ما).
تردد (ما) بٌن النّفي واٞنوصوليّة.
اٞنطلب الثّالثّ :

ورجردىا ،وفيو مطلبان:
ادلبحث الثّاين :إحلاق ال ّ
ضمائر ببعض األفعال وما شاهههاّ ،
األوؿ :إٜناؽ عبلمة التّثنية واٛنمع ابلفعل.
اٞنطلب ّ
(ىلم) ولغات العرب فيو.
اٞنطلب الثّاينّ :
ادلبحث الثّالث :االستثناء ،وفيو ثالثة مطالب:

األوؿ :االستثناء اٞننقطع.
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :نصب ( ًن) إذا جاءت ّنعىن (إالّ).
اٞنطلب الثّالث٠ :نيء (ٞنا) ّنعىن (إالّ).
ّ
الصرف) ،وفيو أربعة مطالب:
من
ع
ادلمنو
(صرف
كات
ابحلر
الرابع :اإلعراب
ّ
ادلبحث ّ
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األوؿَ ( :زَك ِراايء) ولغات العرب فيو.
اٞنطلب ّ

الصرؼ واٞننع.
اٞنطلب الثّاين( :فُػَر َادى) بٌن ّ
الصرؼ واٞننع.
(حنيَػ ٌْن) بٌن ّ
اٞنطلب الثّالثُ :
الصرؼ واٞننع.
الرابع( :قَػ َوا ِرير) بٌن ّ
اٞنطلب ّ

ادلبحث اخلامس :اإلعراب ابحلروف ،وفيو ثالثة مطالب:

اٞنثىن.
األوؿ :إعراب ّ
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين :إعراب االسم اٞنوصوؿ (الذين).
اٞنطلب الثّالث :لغات العرب يف تشديد نوف اإلشارة ،واالسم اٞنوصوؿ.
السادس( :الالّيت) ولغات العرب فيو.
ادلبحث ّ
السابع( :ىؤالء) ولغات العرب فيو.
ادلبحث ّ
ب) ولغات العرب فيو.
(ر ّ
ادلبحث الثّامنُ :

ادلبحث التّاسع :ما يرتّدد بني اإلعراب والبناء ،وفيو ثالثة مطالب:

ث) ولغات العرب فيو.
(حْي ُ
األوؿَ :
اٞنطلب ّ
اٞنطلب الثّاين( :لَ ُد ْف) ولغات العرب فيو.
اٞنطلب الثّالث( :البلات) ولغات العرب فيو.

ادلبحث العاشر :ترّدد (ما) بني ادلصدريّة ،وادلوصوليّة.
ادلبحث احلادي عشر :التّع ّدي واللّزوم.
ادلبحث الثّاين عشر( :واو) الثّمانية.

الػصل الرّابع :اختالف اللّغات يف املستوى الدّاللي وفوه مبحثان:

األول :ادلشرتك اللّفظي ،وادلتضا ّد.
ادلبحث ّ
ادلبحث الثّاين :ادلرتادف.

يب يف إوراد اللّغات وفوه ثالثة مباحث:
الػصل اخلامس :منهج الؼرط ّ

شواىد اللّغويّة.
األول :موقفو من القراءات ،وال ّ
ادلبحث ّ
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السماع ،والقياس.
ادلبحث الثّاين :منهجو يف ّ

ادلبحث الثّالث :مصادره.

توصل إليها الباحث.
أىم النّتائج اليت ّ
اخلامتة :ويرد فيها -إف شاء هللاّ -

الػهارس التّػصولوّة وهي:

ٔ -فهرس اآلايت القرآنيّة.
ٕ -فهرس األحاديث النّبويّة.
ٖ -فهرس اآلاثر.
ٗ -فهرس األقواؿ واٞنثل.
٘ -فهرس األشعار.
 -ٙفهرس األعبلـ.
 -ٚفهرس األماكن والبلداف.
 -ٛفهرس القبائل واٛنماعات.
 -ٜفهرس اٞنصادر واٞنراجع.
ٓٔ -فهرس اٞنوضوعات.
ٔٔ -فهرس الفهارس.
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ٖٔ

منهج البحث والدّرادة:
حليلي ،وفق
سأعتمد يف ىذا البحث -إف شاء هللا تعاىل -على اٞننهج
الوصفي التّ ّ
ّ
اٝنطوات التّالية:
اٞنادة العلميّة من (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،وتصنيفها يف مواضعها حسب
ٔٗ -نع ّ
خطّة البحث.
القرطيب.
ٕ -ذكر اآلايت اليت وردت فيها لغات القبائل العربيّة اليت عزاىا اإلماـ
ّ
القرطيب إىل أصحاهبا ،مع ذكر ٧ناذج
ٖ -االقتصار على اللّغات اليت عزاىا اإلماـ
ّ
مشاهبة يف البحث إف دعت اٜناجة إىل ذلك.
الصريف ،والنّحوي،
(الصويت ،و ّ
ٗ -دراستها دراسة لغويّة وفق مستوايهتا األربعةّ :
وال ّداليل).
٘ -االستعانة بكتب التّفاسًن؛ لتوضيح ىذه الظّواىر اللّغويّة.
كل قضيّة -وفق خطّة البحث -عرضاً موجزاً ،أفصح معها عن أصحاهبا
 -ٙعرض ّ
القرطيب.
صرح هبم اإلماـ
من القبائل العربيّة اليت ّ
ّ

 -ٚمناقشة ىذه اللّغات مناقشة علميّة ،وذلك اب ّلرجوع إىل اٞنصادر اللّغويّة اٞنعتمدة.
ٍ
كل ذلك من
 -ٛذكر ما ورد يف تلك اللّغات من آراء ّ
ألئمة اللّغة ،مع توثيق ّ
مصادره ،أو مظانّو.
ابلرسم العثماينّ.
 -ٜعزو اآلايت القرآنيّة إىل سورىا ،مع بياف رقمها ،وكتابتها ّ
ٓٔ -توثيق القراءات القرآنيّة من كتب القراءات.
الصحيحٌن ،أو يف أحد٨نا فإنّين
ٔٔ -عزو األحاديث النبويّة ،فإف كاف اٜنديث يف ّ
أكتفي بعزوه إليهما ،وإف مل يكن فيهما ،أو يف أحد٨نا فإنّين أعزوه إىل كتب اٜنديث
اٞنعتمدة.
ٕٔ -توثيق أقواؿ العرب ،واألمثاؿ العربيّة من الكتب اٞنعتمدة.
ٖٔ -نسبة األبيات الشعريّة إىل أصحاهبا ما أمكنين ذلك ،وتوثيقها من مصادرىا ،أو
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مظاّنا.
ّ

ٗٔ

ٗٔ -شرح الكلمات الغريبة ،والتّعريف ابٞنصطلحات العلميّة ،واألماكن ،والبلداف
تعريفاً موجزاً من الكتب اٞنعتمدة.
الرتٗنة لؤلعبلـ اٞنغمورين ترٗنة موجزة.
ّ٘ٔ -
الرتقيم ،وضبط ما ٪نتاج إىل ضبط.
 -ٔٙااللتزاـ بعبلمات ّ
عامة يف آخر الكتاب وفق ما ذكر يف خطّة البحث.
 -ٔٚوضع فهارس ّ
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ّ
ّ
ّ
انتًٓيد :انقرطبي ٔتفسرئِ ،نغاث انقبائم انعربيت.

وفيو مبحثاف:
القرطيب وتفسريه (اجلامع ألحكام القرآن)
األول:
ادلبحث ّ
ّ

ادلبحث الثّاين :لغات القبائل العربيّة.
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ّ
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املبحث األٔل :انقرطبي ٔتفسريِ (اجلايع ألحكاو انقرآٌ).
وفيو مطلبان:
القرطيب ،حياتو ،وآاثره.
األول:
ادلطلب ّ
ّ

ادلطلب الثاين :اجلامع ألحكام القرآن وقيمتو العلميّة من خالل ال ّدراسات اليت تناولتو.
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ي وتفسيره ،ولغات القبائل العربيّة
التّمهيد :القرطب ّ

ّ
ّ
املطهب األٔل :انقرطبي ،حياتّٔ ،آثارِ

ّأوالً :حياتو:

امسو ،وكنيتو ،ولقبو:
الراء -مشس ال ّدين،
ىو أبو عبد هللاّ ،
١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر بن فَػ ْرح -إبسكاف ّ

القرطيب(ٔ).
األندلسي،
اٞنالكي،
اٝنزرجي،
األنصاري،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

والدتو ونشأتو:
ولِ
القرطيب -ر٘نو هللا -بقرطبة؛ إحدى مدف األندلس الكربى ،ورافد مه ّم من
اإلماـ
د
َ
ُ
ّ
روافد الثّقافة اإلسبلميّة ،والعلوـ الشرعيّة ،والعربيّة.
ىذا؛ ومل تذكر اٞنصادر واٞنراجع -اليت تناولت جانب حياتو -اتريخ والدتوّ ،إال أنّو قد
اٟنجري ،أو
السادس
ّ
ّ
رجح بعض الباحثٌن وال ّدارسٌن أ ّف والدتو كانت يف أواخر القرف ّ
السنوسي:
السابع اٟنجري .يقوؿ ال ّدكتور مفتاح
مستهل القرف ّ
ّ
ّ
الرتاجم واٞنصادر اليت بٌن أيدينا
"وإف كنّا نعلم سنة وفاتو ،وىيٙٚٔ( :ىػ) فإ ّف كتب ّ
سكتت عن اتريخ مولده ،كما سكتت عن اتريخ رحلتو اٞنشرقيّة ،ومل تنطق بشيء يدور
ولعل ذلك يرجع إىل مكانة أسرتو
حولو ،وال عن مرحلة طفولتو وسين حياتو األوىلّ .
عيشي؛ إ ْذ كاف والده فبلّحاً ال َى ام لو-
الثقايف و
االجتماعيّة ،من حيث اٞنستوى
ّ
السياسي واٞن ّ
ّ
العامةّ -إال حرث األرض وزراعتها وتشجًنىا ،كما أخرب بذلك
بعد اإلٞناـ ّنبادئ اإلسبلـ ّ
(ٕ)
القرطيب ،حينما ّبٌن كيفيّة وفاتو وانتقالو إىل جوار ربّو
ابنو أبو عبد هللا
ولعل الظّروؼ
.
ّ
ّ
القرطيب قد أسهمت يف صرؼ النّاس عن االىتماـ برصد شيء
الصعبة الشاقّة اليت ولد فيها
ّ
ّ
يتعلّق ّنولده وحياة طفولتو وصباه .وعلى العموـ فالذي نستطيع أف نؤّكده أ ّف صاحبنا-

اٞنفسرين صٕ ،ٜونفح الطّيب
(ٔ) ينظر :الوايف ابلوفيات ٕ ،ٛٚ/و ّ
الديباج اٞنذىب ص ،ٖٔٚوطبقات ّ
ٕ ،ٕٔٓ/وشذرات ال ّذىب  ،٘ٛٗ/ٚوإيضاح اٞنكنوف ٖ ،ٛٔ/واألعبلـ ٘ ،ٖٕٕ/ومعجم اٞنؤلّفٌن
.ٕٖٜ/ٛ
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٕٕٚ/
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التّمهيد :القرطب ّ

ٔٛ

اٟنجري على
السادس
السابع
القرطيب -قد ولد يف
ّ
ّ
اٟنجري ،أو أواخر القرف ّ
مستهل القرف ّ
ّ
ّ
(ٔ)
الرتجيح" .
ّ
اٞنوحدين يف كنف أبيو ورعايتو
وقد نشأ اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا -يف قرطبة يف عصر ّ
ّ
إىل أف قُتِل والده مع ًنه من اٞنسلمٌن على يد النّصارى بقرطبة ،سنةٕٙٚ( :ىػ) .يقوؿ-
ر٘نو هللا -وىو يذكر الظّروؼ اليت أحاطت بوفاة والده:
صبا َح قوماً يف منزٟنم ومل يعلموا بو فقتل منهم ،فهل يكوف حكمو حكم
العدو إذا َ
" ّ
قتيل اٞنعرتؾ أو حكم سائر اٞنوتى؟ ،وىذه اٞنسألة نزلت عندان بقرطبة -أعادىا هللا .-أ ار
العدو -قصمو هللا -صبيحة الثّالث من رمضاف اٞنعظّم ،سنة( :سبع وعشرين وستّمائة)
ّ
والنّاس يف أجراّنم على فلة ،فَػ َقتَل وأَ َسر ،وكاف من ٗنلة من قُتِل والدي -ر٘نو هللا،-
وصل عليو،
فسألت شيخنا اٞنقرئ األستاذ أاب جعفر أ٘ند اٞنعروؼ أبيب ّ
حجة ،فقاؿّ :سلو ّ
الر٘نن بن أ٘ند بن
فإ ّف أابؾ مل يقتل يف اٞنعرتؾ بٌن الص ّفٌن .ثّ سألت شيخنا ربيع بن عبد ّ

يب ،فقاؿ :إ ّف حكمو حكم القتلى يف اٞنعرتؾ .ثّ سألت قاضي اٛنماعة أاب اٜنسن
ربيع بن أَُّ
وصل عليو ،ففعلت .ثّ
علي بن قطراؿ -وحولو ٗناعة من الفقهاء ،-فقالواّ :سلو وك ّفنو ّ
ّ
اللخمي و ًنىا .ولو كاف ذلك قبل
بعد ذلك وقفت على اٞنسألة يف"التبصرة" أليب اٜنسن
ّ
ذلك ما ّسلتو ،وكنت دفنتو بدمو يف ثيابو"(ٕ).
النص أ ّف والده مل يكن من ذوي اٛناه والسلطاف ،وال من ذوي العلم
يبدو يف ىذا ّ
السبب يف عدـ عناية
ولعل ىذا ىو ّ
يتبوأ مكانة اجتماعيّة مرموقة -كما ّ
واٞنعرفة ،ومل ّ
مرّ .-
اٞنؤرخٌن بذكر جوانب حياتو؛ إ ْذ إ ّف اٞنصادر -اليت وقفت عليها -مل تشر إىل
اٞنرتٗنٌن و ّ
القرطيب األسريّة وأثرىا على نفسيّتو وثقافتو ،ومدى استفادتو من ىذه اٜنياة اليت يكوف
حياة
ّ
أىم عامل من عوامل أتثًن البيئة يف الطّفل أو النّاشئ؛ فلم تشر تلك اٞنصادر إىل
الوالداف ّ
ابلقرطيب ،وأثرىم يف تنشئتو وثقافتو .كما يفهم-
حياة أبويو وإخوتو وأقاربو وعبلقتهم ٗنيعاً
ّ

القرطيب حياتو وآاثره العلميّة ومنهجو يف التّفسًن ص٘.ٛ
(ٔ) ينظر:
ّ
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٕٕٚ/
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التّمهيد :القرطب ّ

أيضاً -أنّو كاف يغلب على حالو وحاؿ أسرتو الفقر والبساطة .يقوؿ -ر٘نو هللا -عن نفسو

الرتاب من مقربة
عما كاف يفعلو ّأايـ شبابو" :ولقد كنت يف زمن ّ
الشباب أان و ًني ننقل ّ
ّ
(ٔ)
تسمىّ :نقربة اليهود خارج قرطبة" .
عندان ّ
الرزؽ يف ّأايمو األوىلّ ،إال أنّو -ر٘نو هللا -أقبل على طلب العلوـ
وإىل جانب طلبو ّ
واٞنعارؼ منذ صغره؛ فحفظ القرآف الكرًن ،وتل ّقى ال ّدروس من علماء قرطبة ،وعكف على
ونسيج وحده
حّت أصبح من أشهر علماء قرطبة،
َ
ٓنصيل العلم ومداومة النّظر يف الكتبّ ،
كل مسألة يعرضها ،وذا دراية فائقة يف ٢نتلف العلوـ اليت يتناوٟنا ابلبياف؛ فكأنّو قد
يف ّ
ٔنصص فيها ،وصرؼ وقتو كلّو يف دراسة قضاايىا؛ ٤ند ذلك يف الفقو وأصولو ،واللّغة
ّ
(ٕ)
الرجاؿ ،والتّاريخ .
و رائبها ،والنّحو وأبواهبا ،وعلوـ القرآف ،والقراءات ،واٜنديث وعلم ّ
أجل التّفاسًن،
وقد ٗنع -ر٘نو هللا -ىذه العلوـ يف تفسًنه الذي يع ّد أشهر تصانيفو ،و ّ
وأعظمها نفعاً ،حيث يقوؿ يف مق ّدمتو:

أيت أف أشتغل بو مدى عمري ،وأستفرغ فيو منيت(ٖ) أبف أكتب تعليقاً وجيزاً،
"ر ُ
الزيغ
ّ
يتضمن نكتاً من التّفسًن ،واللّغات ،واإلعراب ،والقراءات ،و ّ
الرد على أىل ّ
الضبلالت ،وأحاديث كثًنة شاىدة ٞنا نذكره من األحكاـ ونزوؿ اآلايت؛ جامعاً بٌن
و ّ
السلف ،ومن تبعهم من اٝنلف"(ٗ).
معانيهما ،ومبيّناً ما أشكل منهما أبقاويل ّ
وبعد سقوط قرطبة ،عاـٖٖٙ( :ىػ) ادرىا ىارابً ،يقوؿ -ر٘نو هللا" :-ولقد اتّفق يل
ِِ
العدو
مثل ىذا .وذلك ّ
بببلدان األندلس ُن ْ
أين ىر ُ
بت أماـ ّ
ص ِن َمْنػثُور من أعماؿ قرطبة ُ
ا٥نزت إىل انحية عنو ،فلم ألبث أف خرج يف طليب فارساف وأان يف فضاء من األرض قاع ٌد
و ُ
علي ثّ
ليس يسرتين عنهما شيء ،وأان أقرأ ّأوؿ سورة (يس) و ًن ذلك من القرآف ،فعربا ّ
(ٔ) ينظر كتابو :التّذكرة يف أحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة ص.ٖٛ
أئمة التّفسًن صٕٖ.
(ٕ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
األنباري ٔ.ٗٔٗ/
القوة .ينظرٗ :نهرة اللّغة ٔ ،ٔٚٓ/والزاىر يف معاين كلمات النّاس أليب بكر
ّ
(ٖ) اٞنُنّةّ :
(ٗ) ينظر :تفسًنه ٔ.ٖ/
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التّمهيد :القرطب ّ

ٕٓ

عز
رجعا من حيث جاءا وأحد٨نا يقوؿ لآلخر :ىذا َديْػبَػلَة ،يعنوف :شيطاانً .وأعمى هللاّ -
(ٔ)
وتوجو إىل إِ ْشبِيلياة ،ثّ
وجل -أبصارىم فلم يروين ،واٜنمد هلل ٘نداً كثًناً على ذلك" ّ .
ّ
(ٕ)
يستقر يف صعيد مصر .
انتقل إىل اإلسكندريّة ،حيث نزؿ فيها فرتة قبل أف ّ
شيوخو وتالمذتو:

القرطيب -ر٘نو هللا -العلوـ اٞنختلفة عن عدد من اٞنشايخ ،ذكرىم من
لقد أخذ اإلماـ
ّ
مر ّنرحلتٌن؛ األوىل :يف بلده األندلس (قرطبة) ،والثّانية :يف
ترجم لو .وٞنّا كاف تل ّقيو للعلوـ ّ
مصر .انسب أف يكوف تقسيم شيوخو قسمٌن:
األول :شيوخو ابألندلس:
القسم ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -ابألندلس ىم الذين ٓن ّدث عنهم يف تفسًنه
إ ّف أبرز شيوخ اإلماـ
ّ
وصرح برجوعو إليهم يف اٞنشكبلت وال ّدقائق العلميّة ،وىم:
(اٛنامع ألحكاـ القرآف)ّ ،
ٔ -ابن َح ْوط هللا (ٕٔٙىػ).

الر٘نن بن سليماف بن
ىو :اٜنافظ أبو ّ
١نمد ،عبد هللا بن سليماف بن داود بن عبد ّ
ي١ ،ن ّدث األندلس ،حافظ ،مقرئُ ،مْن ِشئ،
نصاري ،اٜنارث ّي ،األند ّ
عمر بن َح ْوط هللا ،األ ّ
٥نوي.
خطيب ،شاعرّ ،
تص ّدر للقراءات والعربيّة ،و ّأدب أوالد اٞننصور ّنراكش وانؿ من جهتهم دنيا عريضة،
ويل قضاء إشبيليّة وقرطبة ،ومل يكن يف زمانو أكثر ٚناعاً منو.

ولد أبنده ،سنةٜ٘ٗ( :ىػ) ،وتويف بغرانطة متوليّاً قضاءىا ،سنةٕٙٔ( :ىػ) .صنّف
لرتمذي) ،ولو رسائل،
النسائي ،وا
البخاري ،ومسلم ،وأيب داود ،و
كتاابً يف( :ذكر شيوخ
ّ
ّ
ّ
الشعر(ٖ).
وخطب ،ومشاركة يف نظم ّ

(ٔ) ينظر :تفسًنه ٓٔ.ٕٚٓ/
القرطيب ومنهجو يف التّفسًن صٕٕ.
(ٕ) ينظر:
ّ
(ٖ) ينظر :الوايف ابلوفيّات  ،ٔٓٙ/ٔٚوىديّة العارفٌن ٔ ،ٗ٘ٛ/ومعجم اٞنؤلّفٌن .ٙٔ/ٙ
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القرطيب -ر٘نو هللا -ذكره يف شيوخو ،وح ّدث عنو(ٔ).
جاء يف ال ّديباج :أ ّف اإلماـ
ّ
األشعري (ٖٖٙىػ).
ٕ -أبو سليماف ،ربيع
ّ

الر٘نن بن ربيع
الر٘نن بن أ٘ند بن عبد ّ
ىو :أبو سليماف القاضي ،ربيع بن عبد ّ
األشعري ،من أىل قرطبة وقاضيها .ولد يف ذي القعدة سنةٜٜ٘( :ىػ) ،وقيلٜ٘ٙ( :ىػ).
ّ
كاف رجبلً صاٜناً ،نبيو القدر والبيت ،عدالً يف أحكامو ،ابرعاً يف اللّغة ،عارفاً ابٜنديث،
واألدب ،أجاز لو أبوه .خرج من قرطبة بعد سقوطها ،فنزؿ إشبيليّة وتويف هبا ،سنة:
(ٖٖٙىػ)(ٕ).
األشعري (ٖٜٙىػ).
ٖ -أبو عامر٪ ،نٍن
ّ

األشعري،
الر٘نن بن ربيع
ّ
الر٘نن بن أ٘ند بن عبد ّ
ىو :أبو عامر٪ ،نٍن بن عبد ّ
صويل١ ،ن ّدث ،حافظ ،مشارؾ يف العلوـ العقليّة ،دقيق النّظر ،سديد
متكلّم ،فقيو ،أ ّ
البحث ،سهل اٞنناظرةٚ .نع من أبيو أيب اٜنسٌن ،وابن بشكواؿ؛ وأجاز لو أبو بكر بن
اٛن ّد ،وأبو عبد هللا بن زرقوف .وقد كاف -ر٘نو هللا -علماً من أعبلـ األندلس ،انصراً للسنّة،
رادعاً ألىل األىواء .ويل قضاء ٗناعة أىل السنّة بقرطبة ،وخرج منها حٌن تغلّب عليها
توىل قضاء رانطة .ولد سنةٖ٘ٙ( :ىػ) ،تويف ّنَالََقة مصروفاً لفاًف أصابو وأقعده
الروـ ،ثّ ّ
ّ
بداره ،سنةٖٜٙ( :ىػ) ،وقيلٙٗٓ( :ىػ)(ٖ).

ٗ -أبو جعفر ،أ٘ند اٞنعروؼ اببن أيب ُح اجة (ٖٗٙىػ).
القرطيب،
القيسي،
١نمد
١نمد بن ّ
١نمد بن ّ
١نمد بن ّ
ىو :أبو جعفر ،أ٘ند بن ّ
ّ
ّ
النحوي ،اٞنالكي ،اٞنعروؼ اببن أيب ح اجة .ولد سنةٕ٘ٙ( :ىػ) .كاف من كبار
ندلسي،
ّ
األ ّ
الزىد والورع
٥نوايً ١ن ّققاً١ ،ن ّداثً ،حافظاً،
مشهور الفضل ،من أىل ّ
األساتيذ ،مقرئً متق ّدماًّ ،
َ
والتّواضع .تص ّدر إلقراء القرآف ،وتعليم العربيّة ،وتسميع اٜنديث بقرطبة؛ ثّ خرج عند تغلّب
العدو عليها إىل إشبيلية ،وويل القضاء واٝنطابة هبا.
ّ
(ٔ) ينظر :ا ّلديباج اٞنذىب يف معرفة أعياف علماء اٞنذىب ص.ٜٙ
الصلة ٔ ،ٕٙٓ/وبغية الوعاة ٔ.٘ٙٙ/
(ٕ) ينظر :التّكملة لكتاب ّ
الديباج صٖٖ٘ ،ومعجم اٞنؤلّفٌن ٖٔ.ٕٓٙ-ٕٓ٘/
الصلة ٗ ،ٜٕٔ/و ّ
(ٖ) ينظر :التّكملة لكتاب ّ
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الروـ ىو وأىلو يف
يقوؿ
السيوطي يف بغية الوعاة" :ركب البحر إىل سبتة ،فأسره ّ
ّ
البحر ،فامتحن ابلتّعذيب ،ثّ ٘نل إىل منورقة -ابلنّوف  -ففداه أىلها ،فمكث ثبلثة ّأايـ
ومات .وقيل :مات على ظهر البحر قبل الوصوؿ هبم إىل منورقة وذلك سنة (ٖٗٙىػ)"(ٔ).
عبلـ الغيوب)،
من مؤلّفاتو( :تسديد اللّساف لذكر أنواع البياف) ،و(تفهيم القلوب آايت ّ
البخاري ومسلم)(ٕ).
الصحيحٌن
ٞنكي) ،و(اٛنمع بٌن ّ
ّ
و(٢نتصر التّبصرة يف القراءات ّ
علي اٞنعروؼ اببن قُطَْر ّاؿ (ٔ٘ٙىػ).
٘ -أبو اٜنسنّ ،

١نمد بن يوسف بن يوسف بن أ٘ند
علي بن عبد هللا بن ّ
ىو :القاضي أبو اٜنسنّ ،
القرطيب ،اٞنعروؼ اببن قطراؿ .ويل قضاء شاطبة ،ثّ قرطبة ،ثّ فاس.
ندلسي،
ّ
ّ
األنصاري ،األ ّ
ولد سنة (ٖ٘ٙىػ) بقرطبة .كاف من رجاؿ الكماؿ علماً وعمبلً ،شارؾ يف فنوف كثًنة ،وٕنيّز
الصبلح واٝنًن؛ أُ ِخ َذت عنو
ابلببل ة واإلدراؾ يف الكتابة مع دماثة اٝنلق ،ولٌن اٛنانب ،و ّ
األوؿ سنةٙ٘ٔ( :ىػ) ،بعد والية قضاء
بشاطبة ٗنلةٌ من روايتو .تويف ّنراكش يف شهر ربيع ّ
أ مات(ٖ).
صرح يف تفسًنه
ىؤالء ىم شيوخ اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا -يف األندلس الذين ّ
ّ

(اٛنامع ألحكاـ القرآف) ابألخذ عنهم ،واإلفادة منهم؛ فقد سأؿ أاب جعفر أ٘ند اٞنعروؼ
الصبلة
علي بن قُطَْر ّاؿ عن سل والده ،و ّ
اببن أيب ّ
حجة ،وربيع بن عبد ّ
الر٘نن ،وأاب اٜنسن ّ
عليو يوـ قُتِل يف ارة األعداء على قرطبة .فقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ(ٗ):
"وكاف من ٗنلة من قُتِل والدي -ر٘نو هللا ،-فسألت شيخنا اٞنقرئ األستاذ أاب جعفر

وصل عليو ،فإ ّف أابؾ مل يقتل يف اٞنعرتؾ بٌن
أ٘ند اٞنعروؼ أبيب ّ
حجة ،فقاؿّ ،سلو ّ
(ٔ) ينظر :بغية الوعاة ٔ.ٖٖٛ/
(ٕ) ينظر :ال ّذيل والتّكملة ٖ ،ٜٗ٘/وكشف الظّنوف ٔ ،ٜٜ٘/واألعبلـ ص ،ٕٜٔوىديّة العارفٌن ٔ.ٜٗ/
الصلة ٖ ،ٕٗٔ/والوايف ابلوفيّات ٕٔ.ٔٗٔ/
(ٖ) ينظر :التّكملة لكتاب ّ
(ٗ) آؿ عمراف.ٜٔٙ :
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يب ،فقاؿ :إ ّف حكمو
الص ّفٌن .ثّ سألت شيخنا ربيع بن عبد ّ
الر٘نن بن أ٘ند بن ربيع بن أَُّ

علي بن قُطَْر ّاؿ -وحولو ٗناعة
حكم القتلى يف اٞنعرتؾ .ثّ سألت قاضي اٛنماعة أاب اٜنسن ّ
وصل عليو ،ففعلت .ثّ بعد ذلك وقفت على اٞنسألة
من الفقهاء ،-فقالواّ :سلو وك ّفنو ّ
اللخمي و ًنىا ،ولو كاف ذلك قبل ذلك ما ّسلتو ،وكنت دفنتو
يف"التبصرة" أليب اٜنسن
ّ
بدمو يف ثيابو"(ٔ).
حجة يف
وقد أكثر -ر٘نو هللا -من ذكر شيخو أيب جعفر ،أ٘ند اٞنعروؼ اببن أيب ّ
تفسًنه؛ من ذلك قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ(ٕ):

القيسي
١نمد
"ٚنعت شيخنا األستاذ اٞنقرئ،
١نمد بن ّ
النحوي ،احمل ّدث أاب جعفر أ٘ند بن ّ
ّ
ّ
السبلـ( :ال يزاؿ أىل
القرطيب اٞنعروؼ اببن أيب ّ
حجة -ر٘نو هللا -يقوؿ يف أتويل قولو عليو ّ
ّ
(ٖ)
الساعة) ّ :إّنم العلماء ،قاؿ :وذلك أ ّف (الغَْرب) لفظ
اٜنق ّ
الغَْرب ظاىرين على ّ
حّت تقوـ ّ
مشرتؾ يطلق على ال ّدلو الكبًنة ،وعلى مغرب الشمس ،ويطلق على فيضة من ال ّدمع"(ٗ).

وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(٘)ٚ" :نعت شيخنا األستاذ

الغي الفساد؛ وىو
اٞنقرئ أاب جعفر
القرطيب ،يقوؿ( :فغوى) ففسد عيشو بنزولو إىل ال ّدنيا ،و ّ
ّ
الغي الذي ىو ض ّد
أتويل حسن ،وىو أوىل من أتويل من يقوؿ( :فغوى) معناهّ :
ضل ،من ّ
الرشد"(.)ٙ
ّ
وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ(..." :)ٚوإليو

القرطيب ،اٞنعروؼ
القيسي
١نمد
١نمد بن ّ
كاف يذىب شيخنا األستاذ أبو جعفر ،أ٘ند بن ّ
ّ
ّ
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٕٕٚ/
(ٕ) التّوبة.ٕٕٔ :
(ٖ) صحيح مسلم ٖ.ٕٔ٘٘/
(ٗ) ينظر :تفسًنه .ٕٜٚ/ٛ
(٘) طو.ٕٔٔ :
( )ٙينظر :تفسًنه ٔٔ.ٕ٘ٚ/
( )ٚالنّساء.ٕٔٓ :
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أبيب حجة"(ٔ).
صرح ابألخذ عنو عند
الر٘نن
ّ
األشعري ،فقد ّ
و ّأما شيخو أبو عامر٪ ،نٍن بن عبد ّ
تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ(ٕ)،
الشيخ الفقيو ،اإلماـ احمل ّدث ،القاضي أبو عامر ٪نٍن بن عامر بن أ٘ند بن
قاؿ" :أخربان ّ
األشعري نسباً ومذىباً ،بقرطبة -أعادىا هللا -يف ربيع اآلخر عاـٖ( :نانية وعشرين
ربيع،
ّ

مين عليو قاؿ :أخربان أيب إجازةً ،قاؿٞ ...نا نزلت :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
وستّمائة) قراءة ّ
ّ

ﯨ ﯩﭼ ،قاؿ أبو ال ّدحداح :اي رسوؿ هللا أََو إ ّف هللا تعاىل يريد منّا القرض؟ قاؿ :نعم

فإين أقرضت هللا حائطاً فيو ستّمائة
اي أاب ال ّدحداح ،قاؿ :أرين يدؾ ،قاؿ :فناولو ،قاؿّ :
حّت أتى اٜنائط وأُـ ال ّدحداح فيو وعيالو ،فناداىا :اي ّأـ ال ّدحداح،
٦نلة ،ثّ جاء ٬نشي ّ
وجل -حائطاً فيو ستّمائة ٦نلة"(ٖ).
قالت :لبّيك ،قاؿ :اخرجي ،قد أقرضت ّ
ريبّ -
عز ّ
القسم الثّاين :شيوخو يف مصر:

القرطيب -ر٘نو هللا -العلوـ اٞنختلفة يف مرحلة حياتو
إ ّف أبرز من أخذ عنهم اإلماـ
ّ
وصرح ابألخذ عنهم ،ىم:
العلميّة الثّانيةّ ،
اللخمي اإلسكندراينّ (ٖٙٛىػ).
١نمد ،عبد اٞنعطي
ٔ -أبو ّ
ّ

١نمد ،عبد اٞنعطي بن ١نمود بن عبد اٞنعطي بن عبد اٝنالق بن أيب الثّناء،
ىو :أبو ّ
صويف ،ضرير .ولد وعاش ابإلسكندريّة ،سنة:
مالكي،
اإلسكندري ،فقيو،
اللخمي،
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسالة
(ٖ٘ٙىػ) ،وكاف لو فيها رابط مشهور بو .من تصانيفو( :شرح ال ّداللة على فوائد ّ
ُ ِ
للمحاسيب) .تويف ّن ّكة ودفن
الرعاية
السائرين لل ّ
للق َش ًْن ّ
هروي) ،و(شرح ّ
ي) ،و(شرح منازؿ ّ
ّ

ابٞنعلى ،سنةٖٙٛ( :ىػ) ر٘نو هللا(ٗ).

(ٔ) ينظر :تفسًنه ٘.ٖٚٓ/
(ٕ) البقرة.ٕٗ٘ :
البزار ٘.ٕٗٓ/
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٖ .ٕٖٛ-ٕٖٚ/وينظر :مسند ّ
كلي ٗ ،ٔ٘٘/وإيضاح اٞنكنوف
(ٗ) ينظر :اتريخ اإلسبلـ ووفيّات اٞنشاىًن  ،ٖٚٓ/ٗٙواألعبلـ للزر ّ
ٖ ،ٕٔٓ/وىديّة العارفٌن ٔ.ٕٕٙ/
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وصرح ابٚنو يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) يف مواطن
أخذ عنو
القرطيب -ر٘نو هللاّ -
ّ
٢نتلفة ،منها :قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
(ٔ)
١نمد ،عبد اٞنعطي
أبو
شيخنا
ذكر
فيما
اس
الن
من
كثًن
ؿ
أتو
وقد
"
:
ﮃﭼ
ّ
ّ
ّ
اإلسكندراين -هنع هللا يضر -أ ّف اإلماـ اٞنح ِ
اسِ ّيب -ر٘نو هللا -يرى أ ّف التّوبة من أجناس اٞنعاصي ال
َُ
ّ
كل عقد
ّ
كل فعل َنارحتو ،و ّ
تصح ،وأ ّف النّدـ على ٗنلتها ال يكفي ،بل الب ّد أف يتوب من ّ
بقلبو على التّعيٌن .ظنّوا ذلك من قولو ،وليس ىذا مراده ،وال يقتضيو كبلمو"(ٕ).

وقاؿ -ر٘نو هللا -عنو أيضاً عند تفسًن قولو تعاىل:ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

(ٖ)
١نمد ،عبد اٞنعطي بثغر
ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ " :وٚنعت شيخنا اإلماـ أاب ّ

الصياـ ،فإذا
اإلسكندريّة ،يقوؿ :إ ّف شيطاانً يقاؿ لو:
البيضاوي ،يتمثّل للفقراء اٞنواصلٌن يف ّ
ّ
حّت ٬نؤل عليهم البيوت،
أضر أبدمغتهم يكشف ٟنم عن ضياء ونور ّ
استحكم منهم اٛنوع و ّ
فيظنّوف ّأّنم قد وصلوا وأ ّف ذلك من هللا ،وليس كما ظنّوا"(ٗ).
السبلـ ،-قاؿ:
وحكى عنو أيضاً عند ذكر ّ
نيب هللا موسى مع اٝنضر -عليهما ّ
قصة ّ
اللخمي يف (شرح
١نمد ،عبد اٞنعطي بن ١نمود بن عبد اٞنعطي
"وقد ذكر شيخنا اإلماـ أبو ّ
ّ
الرسالة لو ُ ِ
أبّنم رأوا اٝنضر-
الصاٜنات ّ
الصاٜنٌن و ّ
ي) حكاايت كثًنة عن ٗناعة من ّ
للق َش ًْن ّ
ّ
(٘)
الظن ُنياتو" .
السبلـ -ولقوه؛ يفيد ٠نموعها لبة ّ
عليو ّ

(ٔ) آؿ عمراف.ٖٔ٘ :
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٕٔٗ/
(ٖ) الكهف.٘ٓ :
(ٗ) ينظر :تفسًنه ٓٔ.ٕٕٗ/
(٘) ينظر :تفسًنه ٔٔ.ٖٗ/



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ي وتفسيره ،ولغات القبائل العربيّة
التّمهيد :القرطب ّ

ٕٙ

الوىاب بن رواج (ٙٗٛىػ).
١نمد ،عبد ّ
ٕ -أبو ّ

علي بن فتوح بن اٜنسٌن بن إبراىيم،
١نمد ،عبد ّ
ىو :أبو ّ
الوىاب بن ظافر بن ّ
اٞنالكي ،احمل ّدث
القرشي ،اإلسكندراينّ،
األزدي،
اٞنشهور اببن رواج -وىو لقب أبيو-
ّ
ّ
ّ
اٞن ْسنِد ،رشيد ال ّدين .ولد سنة٘٘ٗ( :ىػ) .كاف فقيهاً لبيباً١ ،ن ّداثً حافظاً ،فاضبلً ،صحيح
ُ
ِ
ِ
وخرج لنفسو أربعٌن حديثاً؛
الكثًن
و
ط
ِن
كتب
و
،
ًنه
و
ي
ف
ل
الس
من
الكثًن
ٚنع
ماع؛
الس
ّ
ّ
ّ
َّ ّ
ح ّدث ابإلسكندريّة ،والقاىرة ،ووروى عنو خلق كثًن ،تويف سنةٙٗٛ( :ىػ) ،وقيل:

(ٜٙٗىػ)(ٔ).

اٞنطهرة ،وكاف حريصاً على حضور دروسو
أخذ عنو
القرطيب -ر٘نو هللا -السنّة ّ
ّ
وحلقاتو اليت كانت تقاـ ّنسجده بثغر اإلسكندريّة(ٕ) .قاؿ -وىو ينقل عنو يف كتابو التّذكار

السابع والعشرين فيما جاء فيمن تعلّم القرآف وعلّمو) .أنبأان
يف أفضل األذكار(" :-الباب ّ
ِ
السلَ ِف ّي ،قاؿ...عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر ،-قاؿ :قاؿ يل رسوؿ هللا-
ابن رواج إجازة عن اٜنافظ ّ
مت وأنت كذلك
صلّى هللا عليو وسلّم" :-اي أاب ىريرة ،علّم النّاس القرآف وتعلّمو ،فإنّك إف ّ
زارت اٞنبلئكة قربؾ كما يزار البيت العتيق ،وعلّم النّاس سنّيت وإف كرىوا ذلك ،وإف أحببت
حّت تدخل اٛننّة فبل ٓن ّدث يف دين هللا حداثّ
الصراط طرفة عٌن ّ
أف ال توقف على ّ
برأيك"(ٖ).
وقاؿ يف كتابو (التّذكار أبحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة) يف ابب (ما يسأؿ عنو العبد،
الراوية
الوىاب قراءة عليو بثغر اإلسكندريّة-
السؤاؿ)" :أخربان ّ
القرشي عبد ّ
الشيخ ّ
وكيفيّة ّ
ّ
٘ناه هللا -قاؿ :قرئ على اٜنافظ ِ ِ
ذر -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ
السلَف ّي وأان أٚنع ،قاؿ...عن أيب ّ
ّ
(ٔ) ينظر :اتريخ اإلسبلـ ووفيّات اٞنشاىًن واألعبلـ  ،ٖٜٚ/ٗٚوالوايف ابلوفيّات .ٕٕٓ/ٜٔ
القرطيب حياتو وآاثره العلمية ومنهجو يف التّفسًن
(ٕ) ينظر كتابو :التّذكار يف أفضل األذكار ص .ٙوينظر:
ّ
صٗٔٔ.
الشيخ األلباينّ ىذا اٜنديث يف كتابو:
(ٖ) ينظر كتابو :التّذكار يف أفضل األذكار صٔٓٔ .ٕٔٓ-وقد ذكر ّ
الضعيفة واٞنوضوعة) .ينظر.ٖٗٓ/ٔ :
(سلسلة األحاديث ّ
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ابلرجل يوـ القيامة ،فيقاؿ :أعرضوا عليو صغار
رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّم" :-يؤتى ّ

يقر
مرات .قاؿ :وىو ّ
ذنوبو ،ؤنبأ كبارىا ،فيقاؿ :عملت يوـ كذا وكذا ،كذا وكذا ،ثبلث ّ
ليس ينكر ،قاؿ :وىو مشفق من الكبار أف ْنيء .قاؿ :فإذا أراد هللا بو خًناً قاؿ أعطوه
رب إ ّف يل ذنوابً ما رأيتها ىا ىنا ،قاؿ :فلقد
كل سيّئة حسنة ،فيقوؿ حٌن طمع :اي ّ
مكاف ّ
حّت بدت نواجذه ،ثّ تلى :ﭽﭹ
رأيت رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّم -ضحك ّ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ "(ٔ).

افعي (ٜٙٗىػ).
زي ّ
ٖ -أبو اٜنسن ،هباء ال ّدين اٛنُ امْي ّ
الش ّ

علي
علي بن ىبة هللا بن سبلمة بن اٞنسلم بن أ٘ند بن ّ
ىو :أبو اٜنسن ،هباء ال ّدين ّ
العبلمة ،مسند ال ّداير
بن
الشافع ّي ،اإلماـ ّ
زيّ ،
ي ،اٞنعروؼ اببن اٛنُ امْي ّ
اللخمي ،اٞنصر ّ
ّ
أقل ،ورحل بو أبوه
اٞنصريّة؛ ولد سنةٜ٘٘( :ىػ) .حفظ القرآف وىو ابن عشر سنٌن أو ّ
علي بن عساكر،
وٚنع بدمشق ،ورحل معو إىل بغداد وقرأ ابلقراءات العشر على أيب اٜنسن ّ
وٚنع ابإلسكندرية من ِ ِ
وتفرد عنو أبشياء؛ وخطب م ّدة َنامع القاىرة ،وكاف رئيس
ّ
السلَف ّي ّ
ّ
ِ
السلَ ِف ّي ،وابن
العلماء ابلقاىرة يف وقتوُ ،م َعظاماً عند ّ
اٝناصة و ّ
العامة ،وال يعلم أحد ٚنع من ّ
وش ْه َدة سواه ّإال اٜنافظ عبد القادر بن عبد هللا .وقد روى عنو خلق من أىل
عساكرُ ،
دمشق ،وأىل م ّكة ،وأىل مصر ،وانتهت إليو رايسة العلم ابل ّداير اٞنصريّة ،وانقطع ّنوتو
إسناد عاؿ ،تويف -ر٘نو هللا -سنةٜٙٗ( :ىػ) وقد جاوز التّسعٌن(ٕ).
اٛنميزي ،حيث ذكر اٚنو مقروانً ابسم
صرح
القرطيب -ر٘نو هللا -ابألخذ عن ابن ّ
ّ
ّ
شيخو ابن رواج ،قاؿ يف كتابو التّذكار(" :الباب اٝنامس عشر يف أ ّف أفضل اٝنلق إ٬ناانً َم ْن
الوىاب بن
وجل) .أنبأان ّ
١نمد ،عبد ّ
عمل بكتاب هللا ّ
الراوية ّ
اٜناج أبو ّ
الشيخ ّ
اٞنسن ّ
عز ّ
الشيخ
علي بن فتوحُ ،ع ِرؼ اببن رواج ّنسجده بثغر اإلسكندريّة٘ -،ناه هللا -و ّ
ظافر بن ّ
(ٔ) الفرقاف .ٚٓ :وصحيح مسلم ٔ .ٔٚٚ/وينظر كتابو :التّذكار يف أفضل األذكار صٕ.ٕٖٙ-ٕٙ
القراء الكبار صٖٓ٘ ،والوايف ابلوفيّات ٕٕ ،ٔٚٙ-ٔٚ٘/وطبقات الشافعيّة الكربى
(ٕ) ينظر :معرفة ّ
.ٖٓٔ/ٛ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ي وتفسيره ،ولغات القبائل العربيّة
التّمهيد :القرطب ّ

ٕٛ

صيب على ظهر
علي بن ىبة هللا
الشافعيّ ،ننية بين ُخ َ
ّ
الفقيو اإلماـ مفيت األانـ أبو اٜنسنّ ،

النّيل هبا إجازة ،قاال ٗنيعاً...أح ّدثكم ُنديث ٚنعتُو من رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّم-
قاؿ :فقلنا :ىات ر٘نك هللا؟ قاؿ :كنّا مع رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّم -ومعاذ معنا
عاشر عشرة ،فقلنا :اي رسوؿ هللا ىل من قوـ أعظم منّا أجراً؟ آمنّا بك واتّبعناؾ؟ قاؿ" :ما
٬ننعكم من ذلك ورسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسّلم -بٌن أظهركم ،أيتيكم الوحي من
ٌن لَْو َح ٌْن فيؤمنوف بو ،ويعملوف ّنا فيو،
السماء؛ بلى قوـ أيتوف من بعدكم أيتيهم كتاب بَػ ْ َ
ّ
(ٔ)
أولئك أعظم أجراً منكم" .
القرطيب اٞنعروؼ اببن اٞنَزيِّن (ٙ٘ٙىػ).
ٗ -أبو العبّاس ،أ٘ند
ّ
ُ
اٞنالكي،
،
األنصاري
عمر
بن
اىيم
ر
إب
بن
ىو :أبو العبّاس ،ضياء ال ّدين أ٘ند بن عمر
ّ
ّ
اٞندرس؛ ولد بقرطبة سنة٘ٚٛ( :ىػ) ،وٚنع الكثًن ىنالك ،ثّ انتقل إىل
الفقيو ،احمل ّدثّ ،
األئمة اٞنشهورين والعلماء
اٞنشرؽ ،فنزؿ اإلسكندريّة واستوطنها ودرس هبا؛ وكاف من ّ
اٞنعروفٌن ،كاف ابرعاً يف الفقو ،والعربيّة ،وعارفاً ابٜنديث .اشتهر ىناؾ وطار صيتو .أخذ
الصحيحٌن ،ومن تصانيفو -أيضاً( :-اٞنفهم ٞنا أشكل
النّاس عنو ،وانتفعوا بكتبو .اختصر ّ

النووي -ر٘نو
أجل الكتب؛ ويكفيو شرفاً اعتماد اإلماـ
ّ
من تلخيص كتاب مسلم) وىو من ّ
السماع) ،تويف -ر٘نو هللا-
هللا -عليو يف كثًن من اٞنواضع .و(كشف القناع عن الوجد و ّ
ابإلسكندريّة سنةٙ٘ٙ( :ىػ)(ٕ).
صرح ابٚنو يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،قاؿ
أخذ عنو اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا ،-و ّ
ّ
عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     ﭼ(ٖ)" :قاؿ
(ٔ) ينظر كتابو :التّذكار يف أفضل األذكار ص٘.ٚٙ-ٚ
الديباج اٞنذىب ص ،ٙٛونفح الطّيب ٕ.ٙٔ٘/
(ٕ) ينظرّ :
(ٖ) آؿ عمراف.ٚ :
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شيخنا أبو العبّاس -ر٘نة هللا عليو :-متّبعو اٞنتشابو ال ٫نلو أف يتّبعوه و٩نمعوه طلباً
الزاندقة والقرامطة الطّاعنوف يف القرآف ،أو
للتّشكيك يف القرآف وإضبلؿ العو ّاـ ،كما فعلتو ّ
اجملسمة الذين ٗنعوا ما يف الكتاب والسنّة ٣نّا ظاىره
طلباً العتقاد ظواىر اٞنتشابو ،كما فعلتو ّ
مصورة ذات وجو ،،وعٌن ،ويد،
اٛنسميّة ّ
٠نسم ،وصورة ّ
حّت اعتقدوا أ ّف البارئ تعاىل جسم ّ
وجنب ،ورجل ،وأصبع؛ تعاىل هللا عن ذلك"(ٔ).
وحكى قولو عند قولو تعاىل :ﭽ﮹ ﮺ ﮻ﭼ ،قاؿ" :والوقف على ىذا يكوف
الصحيح؛
الراسخوف يف العلم) .قاؿ شيخنا أبو العبّاس أ٘ند بن عمر :وىو ّ
عند قولو( :و ّ
فإ ّف تسميتهم راسخٌن يقتضي أ ّّن م يعلموف أكثر من احملكم الذي يستوي يف علمو ٗنيع من
أي شيء ىو رسوخهم إذا مل يعلموا ّإال ما يعلم اٛنميع"(ٕ).
يفهم كبلـ العرب .وىف ّ

ونقل قولو -أيضاً -عند قولو تعاىل :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ(ٖ)" :قاؿ شيخنا الفقيو اإلماـ أبو العباس
فإّنم قالوا :إ ّف القليل من اٝنمر
أ٘ند -هنع هللا يضر :-العجب من اٞنخالفٌن يف ىذه اٞنسألةّ ،
حرـ القليل من اٝنمر
اٞنعتصر من العنب حراـ ككثًنه ،وىو ٠نمع عليو ،فإذا قيل ٟنم :فلم ّ
وليس ُم ْذ ِىباً للعقل؟ فبل ب ّد أف يقاؿ :ألنّو داعية إىل الكثًن ،أو للتعبّد ،فحينئذ يقاؿ ٟنم:
كل ما ق ّدرٕنوه يف قليل اٝنمر ىو بعينو موجود يف قليل النّبيذ فيحرـ أيضاً؛ إ ْذ ال فارؽ
ّ
٠نرد االسم إذا سلم ذلك"(ٗ).
بينهما ّإال ّ

وقاؿ -أيضاً -عند قولو تعاىل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﭼ(٘)" :قاؿ شيخنا أبو العبّاس أ٘ند بن عمر :وقد أنكر ىذا كثًن من
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٔٗ-ٖٔ/
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٔٗ-ٖٔ/
(ٖ) اٞنائدة.ٜٖ :
(ٗ) ينظر :تفسًنه .ٕٜ٘/ٙ
(٘) العنكبوت.ٗٛ :
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متف ّقهة األندلس و ًنىم ،وش ّددوا النّكًن فيو ،ونسبوا قائلو إىل الكفر ،وذلك دليل على
عدـ العلوـ النظريّة ،وعدـ التوقّف يف تكفًن اٞنسلمٌن ،ومل يتفطّنوا؛ أل ّف تكفًن اٞنسلم كقتلو
الصحيح"(ٔ).
السبلـ يف ّ
على ما جاء عنو عليو ّ
وقاؿ -ر٘نو هللا -أيضاً عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ(ٕ)" :قاؿ شيخنا اإلماـ أبو العبّاس
لقرطيب يف كتاب (اٞن ْف ِهم) لو :وإّ٧نا كاف عند ىذا القائل األقرب لقولو تعاىل:
أ٘ند بن عمر ا ّ
ُ
ِ
خاصة خارقة للعادة ،وال يكوف من
(تُ َكلّ ُم ُه ْم) ،وعلى ىذا فبل يكوف يف ىذه الدابّة آية ّ
احملتجٌن على أىل البدع كثًن ،فبل
العشر اآلايت اٞنذكورة يف اٜنديث؛ أل ّف وجود اٞنناظرين و ّ
خاصة هبا فبل ينبغي أف تذكر مع العشر ،وترتفع خصوصيّة وجودىا إذا وقع القوؿ"(ٖ).
آية ّ
مرت بنا.
ونقل عنو يف ًن ىذه اٞنواطن اليت ّ
البكري (ٙ٘ٙىػ).
علي ،اٜنسن بن َع ْم ُروؾ
ّ
٘ -أبو ّ
١نمد بن
١نمد بن ّ
١نمد بن ّ
١نمد بن ّ
علي اٜنافظ صدر ال ّدين ،اٜنسن بن ّ
ىو :أبو ّ

الصويف؛ ولد
الدمشقي،
البكري،
التيمي،
القرشي،
١نمد،
النيسابوري ،ثّ
عمروؾ بن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بدمشق ،سنة٘ٚٗ( :ىػ)ٚ .نع ّن ّكة ،وبدمشق ،وبنيسابور ،وأصبهاف ،وبغداد ،وإربل،
واٞنوصل ،وحلب ،والقدس ،والقاىرة من كبار العلماء ىناؾ؛ وروى الكتب الكبار كػ(األنواع
خرج األربعٌن البلديّة) ،و٘نل
الصحيح أليب عوانة) ،و( ّ
البن حبّاف) ،و( ّ
الصحيح ٞنسلم) ،و( ّ
الشيوخ بدمشق واٜنسبة؛ ابتلي ابلفاًف آخر عمره فانتقل إىل
عنو خلق كثًن .ويل مشيخة ّ
وع ِدـ بعد موتو ر٘نو هللا(ٗ).
مصر ومات هبا ،سنةٙ٘ٙ( :ىػ)ُ ،
صرح بذلك عند تفسًنه لقولو تعاىل:
وىو ٣نّن أخذ عنهم
القرطيب -ر٘نو هللاّ -
ّ
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٖٔ.ٖٖ٘-ٖٕ٘/
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٔٛ/
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٖٔ.ٕٖٙ/
(ٗ) ينظر :سًن أعبلـ النّببلء  ،ٔٓ٘/ٔٙوالوايف ابلوفيّات ٕٔ ،ٔ٘ٙ/وشذرات ال ّذىب .ٗٚٗ/ٚ
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ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
(ٔ)
الشيخ اإلماـ احمل ّدث اٜنافظ أيب
أي
قلت
"
قاؿ:
،
ﰈﭼ
أت على ّ
القرطيب :-قر ُ
ُ
ْ
ّ
البكري ابٛنزيرة قبالة اٞننصورة من
١نمد بن َع ْم ُروؾ
١نمد بن ّ
١نمد بن ّ
علي ،اٜنسن بن ّ
ّ
ّ
اٝندري ،قاؿٚ :نعت رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو
ال ّداير اٞنصريّة ،قاؿ...عن أيب سعيد
ّ
العزة
رب ّ
مرتٌن ،يقوؿ يف آخر صبلتو أو حٌن ينصرؼ" :سبحاف ربّك ّ
مرة وال ّ
وسلّمً -ن ّ
رب العاٞنٌن"(ٕ).
عما يصفوف.
ٌ
وسبلـ على اٞنرسلٌن .واٜنمد هلل ّ
ّ
ىتم بذكرىم؛ حيث
ىؤالء ىم شيوخ اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا -الذين أفاد منهم ،وا ّ
ّ
وترب على موائد فكرىم ،وثقافتهم
تل ّقى عنهم علومو ،واستم ّد منهم ثقافتو العلميّةّ ،

اإلسبلميّة العظيمة اليت كاف ٟنا دور كبًن يف تكوين حياتو الفكريّة والعقليّة .وىذا االىتماـ
الرتاجم واٞنصادر -اليت وقفت
ّ
يدؿ على أمانتو العلميّة ،ونسبة الفضل إىل أىلو؛ إ ْذ إ ّف كتب ّ
عليها -سكتت عن إفادتو ر٘نو هللا من ىؤالء،كما سكتت عن حياتو العلميّة يف األندلس
ومصر .وقد ذكرت سبب ذلك عند ترٗنتو.

الصافّات.ٕٔٛ-ٔٛٓ :
(ٔ) ّ
الرتمذي ٕ.ٜٙ/
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٘ٔ .ٔٗٔ/وينظر :اٞننتخب من مسند عبد بن ٘نيد ص ،ٕٜٚوسنن
ّ
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تالمذتو:

السبب
الرتاجم ُْْن ِمع على إ فاؿ لتبلمذة اإلماـ
تكاد كتب ّ
ولعل ّ
القرطيب -ر٘نو هللاّ -
ّ

يف ذلك يرجع إىل اعتزالو يف آخر حياتو ٠نالس النّاس ،واعتكافو على كتابة مؤلّفاتو
العظيمة .على أ ّف بعضهم قد أشار إىل ذكر عدد يسًن منهم مع وفور علمو وجبللة قدره،
وىم:
القرطيب.
ٔ -ابنو ،شهاب ال ّدين أ٘ند
ّ

١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر القرطيب .كاف عاٞناً مشاركاً
ىو :شهاب ال ّدين ،أ٘ند بن ّ
اٞنفسرين) عند ترٗنتو لئلماـ
يف الفنوف ،أجازه والده ،قاؿ
السيوطي يف كتابو (طبقات ّ
ّ
القرطيب" :وروى عنو ابإلجازة ولده شهاب ال ّدين أ٘ند"(ٔ).
ّ
انطي (ٚٓٛىػ).
ٕ -أبو جعفر ،أ٘ند بن ّ
الزبًن الغر ّ

انطي،
١نمد بن إبراىيم،
ىو :أبو جعفر ،أ٘ند بن إبراىيم بن ّ
الزبًن بن ّ
الثقفي ،الغر ّ
ّ
وتصدر لئلقراء وإٚناع
ابلسبع،
اٜنافظ،
ّ
النحويّ ،
ّ
مؤرخ؛ ولد يف جياف سنةٕٙٚ( :ىػ) .تبل ّ
الرايسة ابألندلس
اٜنديث ،وتعليم العربيّة ،وتدريس الفقوٚ .نع منو خلق كثًن؛ وانتهت إليو ّ
الصلة) ،و(مبلؾ
يف العربيّة ،ورواية اٜنديث ،والتّفسًن ،واألصوؿ .من تصانيفة( :صلة ّ
التّأويل يف اٞنتشابو اللّفظ يف التّنزيل) ،و(الربىاف يف ترتيب سور القرآف) ،و(اإلعبلـ ّنن ختم
األندلسي من األعبلـ) ،و(معجم) ٗنع فيو أٚناء شيوخو وتراٗنهم .قاؿ ابن
بو القطر
ّ

حجر :كانت لو مع ملوؾ عصره وقائع ،وكانت بينو وبٌن أمًني مالقة و رانطة صداقة،
العامة .تويف -ر٘نو هللا -بغرانطة ،سنةٚٓٛ( :ىػ)(ٕ).
وكاف معظّما عند ّ
اٝناصة و ّ
القرطيب ،جاء
القرطيب -ر٘نو هللا -حيث ذُكِر لو سند يف إجازتو عن اإلماـ
أخذ عن
ّ
ّ
ُنق
علي بن خليفة" :وأجازين -أيضاً -تذكرة
ابلسند إىل مؤلّفها .قاؿّ :
القرطيب ّ
ّ
يف فهرسة ّ
اٞنفسرين صٕ.ٜ
(ٔ) ينظر :طبقات ّ
كلي ص ،ٛٚ-ٛٙوإيضاح اٞنكنوف
(ٕ) ينظرّ :
الدرر الكامنة ٔ ،ٜٙ/وشذرات ال ّذىب  ،ٖٔ/ٛواألعبلـ للزر ّ
ٗ ،٘/وىديّة العارفٌن ٔ ،ٖٔٓ/ومعجم اٞنؤلّفٌن ٔ.ٖٔٛ/
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البابلي ،عن يوسف الزرقاينّ،
١نمد
أخذي لذلك عن شيخنا
البشبيشي ،عن أيب عبد هللا ّ
ّ
ّ
الرحيم بن الفرات ،عن
عن ّ
الرملي ،عن القاضي زكرّاي ،عن القاضي أيب ّ
١نمد عبد ّ
الشمس ّ
١نمد بن أ٘ند بن أيب
القاضي ابن ٗناعة ،عن أيب جعفر بن ّ
الزبًن ،عن مؤلّفها أيب عبد هللا ّ
القرطيب"(ٔ).
الراء وابٜناء اٞنهملة
بكر بن فَػ ْرح -بسكوف ّ
ّ
ٖ -إٚناعيل اٝنراستاينّ (ٜٚٓىػ).

الصمد اٝنراستاينّ .ولد يف رجب سنة:
١نمد بن عبد الكرًن بن عبد ّ
ىو :إٚناعيل بن ّ
(ٖٜٙىػ) .كاف ٫ندـ يف ال ّدواوين مع جودة ،وحسن خلق؛ تويف يف احملرـ سنةٜٚٓ( :ىػ).
ٚنع من العلماء
نص على ذلك ابن حجر يف ال ّدرر
ّ
طيب -ر٘نو هللاّ -
األجبلء ،منهم القر ّ
الكامنة(ٕ).
١نمد بن أ٘ند القسطبلينّ (ٙٛٙىػ).
ٗ -قطب ال ّدينّ ،

١نمد بن اٜنسن بن
ىوّ :
علي بن ّ
الشيخ قطب ال ّدين القسطبلينّّ ،
١نمد بن أ٘ند بن ّ
اٞنكي؛ ولد ّنصر سنةٙٔٗ( :ىػ) ،ونشأ
التوزري،
عبد هللا بن أ٘ند بن ميموف،
ّ
ّ
اٞنصري ثّ ّ
الشافعي،
ّن ّكة وٚنع هبا جامع
الرتمذي من أيب اٜنسن بن البنّاء ،وتف ّقو يف مذىب اإلماـ ّ
ّ
الشاـ ،واٛنزيرة ،وكاف أحد من
وأفّت .ثّ رحل سنةٜٙٗ( :ىػ) ،فسمع ببغداد ،ومصر ،و ّ

ٗنع بٌن العلم والعمل ،واٟنيبة والورع؛ فقد كاف شيخاً عاٞناً ،عامبلً ،زاىداً ،عابداً ،جامعاً
للفضائل ،كرًن النّفس ،كثًن اإليثار ،حسن األخبلؽ ،قليل اٞنثل ،مأوى الفقراء ،والواردين
السبعة؛
عليو ّ
يربىم ويعٌن كثًناً منهم .طلب من م ّكة إىل القاىرة وأجيز لو ،وأجاز أوالده ّ
القرطيب -ر٘نو .-ويل مشيخة الكامليّة ابلقاىرة إىل أف تويف سنة:
وكاف ٣نّن أخذ عنهم
ّ
(ٙٛٙىػ) ،ر٘نو هللا(ٖ).

اٞنساكين ص.ٗٓ-ٖٜ
علي بن خليفة
ّ
(ٔ) ينظر :فهرسة ّ
الدرر الكامنة ٔ.ٗ٘ٔ/
(ٕ) ينظرّ :
القرطيب
الزاىرة  ،ٖٖٚ/ٚوشذرات ال ّذىب  ،ٜٙٗ/ٚواإلماـ
(ٖ) ينظر :الوايف ابلوفيّات ٕ ،ٜٗ/والنّجوـ ّ
ّ
أئمة التّفسًن صٖ.ٜٗ-ٜ
شيخ ّ
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ٖٗ

ابلسطر٩ني.
٘ -ضياء ال ّدين ،أ٘ند اٞنعروؼ
ّ

طر٩ني.
السعود بن أيب اٞنعايل
ّ
البغدادي ،اٞنعروؼ ّ
ىو :ضياء ال ّدين ،أ٘ند بن أيب ّ
ابلس ّ

انولو
القرطيب -ر٘نو هللا-كتابو( :التّذكرة يف أحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة) ،وكتب إليو ِنطّو
ّ
السعود بن أيب اٞنعايل
صو:
ُ
ما ن ّ
"انولت ٗنيع ىذا الكتاب ضياء ال ّدين ،أ٘ند بن أيب ّ
١نمد بن أ٘ند
طر٩ني ،و ُ
أذنت لو أف يناولو من شاء .قالو مصنّفو ّ
ّ
البغدادي ،اٞنعروؼ ّ
ابلس ّ
وست مئة)؛ حامداً هلل
ست وٙنسٌن
ّ
بتاريخ الثّامن والعشرين من شهر شعباف ،سنةّ ( :
١نمد اٞنصطفى"(ٔ).
تعاىل ،ومصليّاً على نبيّو ّ
القرطيب -ر٘نهم هللا -ومل أقف على ًنىم يف الكتب
ىؤالء ىم تبلمذة اإلماـ
ّ
واٞنصادر اليت رجعت إليها وترٗنت لو.

أئمة التّفسًن صٗ.ٜ
(ٔ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
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آاثره العلميّة:

القرطيب -ر٘نو هللا -كتباً كثًنة يف علوـ ٢نتلفة ،ذكر بعضها يف تفسًنه
ألّف اإلماـ
ّ
(اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،وبعضها يف كتابيو( :التّذكار يف أفضل األذكار) ،و(التّذكرة يف
أحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة) .وقد وصل إلينا بعض ما ذكر ،وضاع البعض اآلخر يف ٛنج
الفنت والقبلقل اليت حلّت ابٞنسلمٌن يف اتر٫نهم الطّويل؛ كما حدث يف زو التّتار ،و زو
الصليبيٌّن ،ويف ٘نلة اإلابدة اليت قاـ هبا اٞنسيحيّوف يف األندلس .ولو وصلت إلينا تلك
اآلاثر العلميّة اٞنفقودة أللقت أضواء ساطعة على سًنة ىذا العامل الف ّذ ،وألانرت كثًناً من
جوانب حياتو وثقافتو .ومع ىذا فإ ّف من نظر يف آتليف اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا٩ -ند ّأّنا
ّ
وحس
تستويف التّحقيق
العلمي النّاصع ،ويرى ّ
اٞنتمعن فيها أ ّف صاحبها ذو ذوؽ مرىفّ ،
ّ
وقوة ابلغة يف اٜنفظ ،وقدرة عجيبة على التّأليف أبنصع
نقي ،ودقّة اندرة يف الفهمّ ،
علمي ّ
ّ
أسلوب.
القرطيب -ر٘نو هللا -أنّو ال يرى فيها أثراً لبلستعبلء
و٣نّا يلحظو القارئ لكتب اإلماـ
ّ
الشرعي اٜننيف،
اٛنم اٞنصحوب ابلعلم واألدب
واالنتفاخ يف العلم ،بل يلمس فيها التّواضع ّ
ّ

مكرراً يف مصنّفاتو ٗنيعاً؛ وٟنذا كثرت اإلحالة على كتبو؛ وىذه
كما أنّو ال ٩نده يقوؿ معاداً ّ
كل من كاف قريباً من مصنّفاتو.
ظاىرة ّ
عامة يلمسها ّ
القرطيب -ر٘نو هللا -قد امتازت بتدوين كثًن من
ويلحظ أيضاً أ ّف مؤلّفات اإلماـ
ّ
األحداث التار٫نيّة اٞنصحوبة بنظراتو الشخصيّة .وقد أومأ يف ضوف تفسًنه لبعض اآلايت
إىل بعض األحداث التار٫نيّة ،والقضااي االجتماعيّة اليت تق ّدـ لنا طرفاً من معامل العصر الذي
عاش فيو؛ وقد سبقت اإلشارة يف ترٗنتو إىل شيء من ىذا.
القرطيب -ر٘نو هللا -بعد تقسيمها إىل قسمٌن،
وسأذكر فيما يلي مصنّفات اإلماـ
ّ
و٨نا:
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األول :مؤلّفاتو ادلطبوعة:
القسم ّ

تضمنو من السنّة وآي الفرقاف) ،وىذا ٠ناؿ
ٔ( -اٛنامع ألحكاـ القرآف ،و ّ
اٞنبٌن ٞنا ّ
البحث.
ذكره اإلماـ
تتضمن حكماً
القرطيب -ر٘نو هللا -ىكذا يف مق ّدمتو ،قاؿ..." :فإف مل ّ
ّ

ذكرت ما فيها من التّفسًن والتّأويل ،ىكذا إىل آخر الكتاب .وٚنّيتو بػ(اٛنامع ألحكاـ
تضمنو من السنّة وآي الفرقاف) جعلو هللا خالصاً لوجهو ،وأف ينفعين بو
القرآف ،و ّ
اٞنبٌن ٞنا ّ
الدي ومن أراده ّننّو ،إنّو ٚنيع ال ّدعاء ،قريب ٠نيب ،آمٌن"(ٔ).
وو ّ
أىم آاثره العلميّة ،ولو قيمة عالية بٌن كتب التّفسًن؛ فهو جامع
يعترب ىذا التّفسًن من ّ
ابلرأي .وقد بذؿ
وشامل للتّفسًن ابٞنأثور ،وكذلك ٪نوي على األحكاـ الفقهيّة ،والتّفسًن ّ
فيو جهداً كبًناً يف البحث ،والتّحليل ،واالستنباط ،والفهم ،ثّ ترجيح ما يراه صواابً ،قاؿ يف
استقل ابلسنّة
الشرع ،الذي
فلما كاف كتاب هللا ىو الكفيل َنمع علوـ ّ
مق ّدمتو" :وبعد؛ ّ
ّ
السماء إىل أمٌن األرض ،رأيت أف أشتغل بو مدى عمري ،وأستفرغ
والفرض ،ونزؿ بو أمٌن ّ
(ٕ)
فيو ُمنايت
يتضمن نكتاً من التّفسًن ،واللّغات ،واإلعراب،
،
ا
ز
وجي
ا
تعليق
أكتب
أبف
ً
ً
ّ
الضبلالت ،وأحاديث كثًنة شاىدة ٞنا نذكره من األحكاـ
الزيغ و ّ
والقراءات ،و ّ
الرد على أىل ّ
السلف ،ومن تبعهم
ونزوؿ اآلايت ،جامعاً بٌن معانيهما ،ومبيّنا ما أشكل منهما ،أبقاويل ّ
من اٝنلف .وعملتُو تذكرًة لنفسي ،وذخًنة ليوـ رمسي ،وعمبلً صاٜناً بعد مويت .قاؿ هللا
تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(ٖ) ،وقاؿ تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭼ(ٗ) ،وقاؿ رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّم( :-إذا مات اإلنساف انقطع عملو ّإال
من ثبلث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صاٌف يدعو لو)(٘).
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٔ.ٖ/
األنباري ٔ.ٗٔٗ/
القوة .ينظرٗ :نهرة اللّغة ٔ ،ٔٚٓ/والزاىر يف معاين كلمات النّاس أليب بكر
ّ
(ٕ) اٞنُنّةّ :
(ٖ) القيامة.ٖٔ :
(ٗ) االنفطار.٘ :
(٘) صحيح مسلم.ٕٔ٘٘/ٖ :
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وشرطي يف ىذا الكتاب :إضافة األقواؿ إىل قائليها ،واألحاديث إىل مصنّفيها؛ فإنّو
يقاؿ :من بركة العلم أف يضاؼ القوؿ إىل قائلو .وكثًناً ما ٩نيء اٜنديث يف كتب الفقو
والتّفسًن مبهماً ،ال يَػ ْع ِرؼ من أخرجو ّإال من اطّلع على كتب اٜنديث؛ فيبقى من ال خربة
السقيم؛ ومعرفة ذلك علم جسيم ،فبل يقبل منو
لو بذلك حائراً ،ال يعرؼ ّ
الصحيح من ّ
األئمة األعبلـ ،والثّقات
االحتجاج بو ،وال االستدالؿ ّ
خرجو من ّ
حّت يضيفو إىل من ّ
اٞنشاىًن من علماء اإلسبلـ.
للصواب .وأضرب عن
و٥نن نشًن إىل ٗنل من ذلك يف ىذا الكتاب ،وهللا اٞنوفّق ّ
ت
اٞنؤرخٌنّ ،إال ماال ب ّد منو وال ىن عنو للتّبيٌن ،و ْاعتَ ْ
ضُ
اٞنفسرين ،وأخبار ّ
كثًن من قصص ّ
من ذلك تبيٌن آي األحكاـ ّنسائل تفسًن عن معناىا ،وترشد الطّالب إىل مقتضاىا،
نبٌن فيها ما ٓنتوي عليو من
لتضمن حكماً أو حكمٌن فما زاد،
مسائل ّ
كل آية ّ
ّ
فضمنت ّ
َ
تتضمن حكماً ذكرت ما فيها من التّفسًن
أسباب النّزوؿ ،والتّفسًن الغريب واٜنكم ،فإف مل ّ
تضمنو من
والتّأويل ،ىكذا إىل آخر الكتاب .وٚنّيتو بػ(اٛنامع ألحكاـ القرآف ،و ّ
اٞنبٌن ٞنا ّ
الدي ومن أراده ّننّو ،إنّو
السنّة وآي الفرقاف) جعلو هللا خالصاً لوجهو ،وأف ينفعين بو وو ّ
ٚنيع ال ّدعاء ،قريب ٠نيب ،آمٌن"(ٔ).
ثناء العلماء على ىذا الكتاب:

القرطيب خًن
الز٢نشري" :وتفسًن
قاؿ ابن تيمية يف الفتاوى الكربى بعد ذكر تفسًن
ّ
ّ
منو بكثًن ،وأقرب إىل طريقة أىل الكتاب والسنّة ،وأبعد عن البدع"(ٕ).
الركباف ،وىو تفسًن عظيم
وقاؿ
ّ
الصفدي يف الوايف ابلوفيّات" :وقد سارت بتفسًنه ّ
يف اببو"(ٖ).
أجل التّفاسًن وأعظمها نفعاً ،أسقط
وقاؿ ابن فرحوف يف ال ّديباج اٞنذىب" :وىو من ّ
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٔ.ٖ-ٕ/
(ٕ) ينظر :الفتاوى الكربى ٘.ٛ٘/
(ٖ) ينظر :الوايف ابلوفيّات ٕ.ٛٚ/
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منو القصص والتّواريخ ،وأثبت عوضها أحكاـ القرآف ،واستنباط األدلّة ،وذكر القراءات،

واإلعراب ،والنّاسخ واٞننسوخ"(ٔ).
"فلما رجع النّاس إىل التّحقيق والتّمحيص ،وجاء أبو
ويقوؿ ابن خلدوف يف مق ّدمتوّ :
وٓنرى ما ىو أقرب
١نمد بن عطيّة -من اٞنتأخرين ابٞنغربّ -
ّ
فلخص تلك التّفاسًن كلّهاّ ،
الصحة منها ،ووضع ذلك يف كتاب متداوؿ بٌن أىل اٞنغرب واألندلس -حسن
إىل ّ
القرطيب يف تلك الطّريقة على منهاج واحد يف كتاب آخر مشهور
اٞننحى -وتبعو
ّ
ابٞنشرؽ"(ٕ).
يب" :مصنّف التّفسًن اٞنشهور،
ويقوؿ
السيوطي يف طبقات ّ
اٞنفسرين عند ترٗنتو للقرط ّ
ّ
الركباف"(ٖ).
الذي سارت بو ّ
اٜننبلي يف شذرات ال ّذىب" :والتّفسًن اٛنامع ألحكاـ القرآف،
وقاؿ ابن العماد
ّ
السلف كلّها ،وما أكثر فوائده"(ٗ).
اٜناكي مذاىب ّ
و ّأما طبعات ىذا الكتاب فعديدةّ ،أوٟنا :طبعة دار الكتب اٞنصريّة يف القاىر سنة:
(ٖٖٜٔـ) ،ثّ أعادت طبعو سنةٜٔٙٗ( :ـ) ،ثّ طبعتو ال ّدار القوميّة للطّباعة والنّشر سنة:
العريب للطّباعة والنّشر سنةٜٔٙٚ( :ـ) يف القاىرة.
(ٜٔٔٙـ) ،ثّ طبع يف دار الكتاب
ّ
الرتاث
مرة يف أكثر من دار للنّشر والتّوزيع يف بًنوت ،وطبع يف دار إحياء ّ
وصور أكثر من ّ
ّ
العريب سنةٖٕٔٚ( :ىػ) ،ودار اٜنديث سنةٕٖٔٗ( :ىػ) ،ودار ابن حزـ سنة:
ّ
الرسالة سنةٕٔٗٚ( :ىػ) اليت أشرؼ على ٓنقيقها ال ّدكتور عبد
(ٕ٘ٗٔىػ) ،وآخرىا طبعة ّ
كي يف أربعة وعشرين ٠نلّداً.
هللا بن عبد احملسن الرت ّ

الديباج اٞنذىب ص.ٖٔٚ
(ٔ) ينظرّ :
مقدمة ابن خلدوف ٔ.ٗٗٓ/
(ٕ) ينظرّ :
اٞنفسرين صٕ.ٜ
(ٖ) ينظر :طبقات ّ
(ٗ) ينظر :شذرات ال ّذىب .٘ٛ٘/ٚ
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ٕ -التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة.

القرطيب -ر٘نو هللا -يف مق ّدمة ىذا الكتاب :اٚنو ،ومنهجو ،وسبب
ذكر اإلماـ
ّ
فإين رأيت أف أكتب كتاابً وجيزاً يكوف تذكرة لنفسي،
أتليفو ،ومصادره ،فقاؿ" :وبعد؛ ّ
وعمبلً صاٜناً بعد مويت يف ذكر اٞنوت وأحواؿ اٞنوتى ،وذكر اٜنشر ،والنّشر ،واٛننّة ،والنّار،
األمة حسب ما رويتو
األئمة ،وثقات أعبلـ ىذه ّ
والفنت ،واألشراط .نقلتو من كتب ّ
كل
ورأيتو...وٚنّيتو( :التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة)ّ ،
وبوبتو ابابً ابابً ،وجعلت عقب ّ
ابب فصبلً ،أو فصوالً نذكر فيو ما ٪نتاج إليو من بياف ريب ،أو فقو يف حديث ،أو
إيضاح مشكل لتكمل فائدتو ،وتعظم منفعتو؛ إ ْذ التف ّقو يف حديث رسوؿ هللا -صلّى هللا
الرأي احملمود ،والعمل اٞنوجود يف اٞنقاـ احملمود ،واليوـ
عليو وسلّم -ىو معىن اٞنقصود ،و ّ
اٞنشهود"(ٔ).
القرطيب -ر٘نو هللا -إىل ىذا الكتاب يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) يف
وقد أشار اإلماـ
ّ
مواطن كثًنة ج ّداً ،منها:
قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﭼ(ٕ)" :وقد أتينا على ىذا اٞنعىن ُمبَػياناً يف كتاب( :التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى وأمور

أتوؿ يف
اآلخرة) واٜنمد هلل .وقد ذكران ىناؾ كم ّ
الشهداء ،و ّأّنم ٢نتلفو اٜناؿ .و ّأما من ّ
يرده القرآف والسنّة ،فإ ّف قولو تعاىل( :بل
ال ّشهداء ّأّنم أحياءّ ،نعىن ّأّنم سيحيوف فبعيد ّ
حي"(ٖ).
أحياء) دليل على حياهتم ،و ّأّنم يرزقوف ،وال يرزؽ ّإال ّ
وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭼ(ٗ)..." :وروي عن أيب ذر قاؿ :اِ
النيب -صلّى هللا عليو
عند
شااتف
ت
ح
ط
ت
ػ
ن
َ
ْ
َ َ ْ
ّ
ّ
(ٔ) ينظر :التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة صٖ.
(ٕ) آؿ عمراف.ٜٔٙ :
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٗ.ٕٚٓ/
(ٗ) األنعاـ.ٖٛ :
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ِ
لكن هللا تعاىل يدري
ذر ىل تدري فيما انْػتَطَ َحتَا؟ ُ
قلت :ال .قاؿّ :
وسلّم -فقاؿ( :اي أاب ّ
(ٔ)
نص ،وقد زدانه بياانً يف كتاب (التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى وأمور
وسيقضي بينهما)  .وىذا ّ
اآلخرة) .وهللا أعلم"(ٕ).
وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(ٖ)" ،وىذه صفة
األجساـ ال صفة األعراض ،وقد ذكران األخبار هبذا كلّو يف كتاب( :التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى
وأمور اآلخرة)"(ٗ).
ويقوؿ -أيضاً -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(٘)" :وعن ابن عمر :إذا كاف يوـ القيامة م ّدت

حّت
اب والبهائم والوحوش ،ثّ يوضع القصاص بٌن البهائمّ ،
األرض م ّد األدًن ،وحشر الدو ّ
الشاة القرانء بنطحتها( ،)ٙفإذا فرغ من القصاص بينها قيل ٟنا:
اٛنماء من ّ
يقتص ّ
ّ
للشاة ّ
كوين تراابً ،فعند ذلك قوؿ الكافر :اي ليتين كنت تراابً...وقد ذكرانه يف كتاب( :التّذكرة
٠نوداً ،واٜنمد هلل(.")ٚ
أبحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة) ّ

ويقوؿ -أيضاً -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ(" :)ٛوعلى

تضم نت أحواؿ القيامة من بعث وحشر ،وسؤاؿ وعرض ،إىل ًن ذلك من أىواٟنا
ىذا ّ
وأفزاعها ،حسب ما ذكرانه يف كتاب( :التّذكرة أبحواؿ اٞنوتى وأمور اآلخرة)"(.)ٜ
احملجة ٕ.ٖٖٙ/
اٜنجة يف بياف ّ
(ٔ) ينظرّ :
(ٕ) ينظر :تفسًنه .ٕٕٗ-ٕٗٔ/ٙ
الزمر.ٕٗ :
(ٖ) ّ
(ٗ) ينظر :تفسًنه ٘ٔ.ٕٕٙ/
(٘) النّبأ.ٗٓ :
( )ٙينظر :مسند أ٘ند ٕٔ.ٖٔٚ/
( )ٚينظر :تفسًنه .ٜٔٛ/ٜٔ
( )ٛالتّكاثر.٘ :
( )ٜينظر :تفسًنه ٕٓ.ٖٔٚ/
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الرايض
وٟنذا الكتاب ع ّدة طبعات منها :طبعة مكتبة دار اٞننهاج للنّشر والتّوزيعّ ،
١نمد بن إبراىيم .وطبعة دار اٜنديث سنةٕٔٗٗ( :ىػ)
(ٕ٘ٗٔىػ) بتحقيقّ :
الصادؽ بن ّ
الصباطي .وطبع -أيضاً -بتحقيقّ :فواز أ٘ند زمريل .وطبعة اٞنكتبة
بتحقيق :عصاـ ال ّدين
ّ
الرؤوؼ سعد .وطبعة مطابع مدكور وأوالده
اٞنكرمة بتحقيق :طو عبد ّ
الفيصليّة ّن ّكة ّ
١نمد مرسي.
ابلقاىرة بتحقيق :أ٘ند ّ
ٖ -التّذكار يف أفضل األذكار.

القرطيب -ر٘نو هللا -يف مق ّدمة ىذا الكتاب سبب أتليفو ،ومنهجو ،واٚنو،
أورد اإلماـ
ّ
فقاؿ..." :فرأيت أف أكتب يف ذلك كتاابً وجيزاً ٪نتوي على فضل القرآف ،وقارئو،
ومستمعو ،والعامل بو ،وحرمتو ،وحرمة القرآف وكيفية تبلوتو ،والبكاء عنده ،وفضل من قرأه
مبٌن يف
وذـ من قرأه رايءً وعجباً ،إىل ًن ذلك ٣نّا يضمنو الكتاب ،حسبما ىو ّ
معرابًّ ،
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم...-
أبواب .وكاف اٞنقصد ّ
األوؿ ٔنريج أربعٌن حديثاً عن ّ
فيسر يل ٔنريج أربعٌن ابابً يف
علي يف ذلكّ ،
فاستخرت هللا سبحانو يف ذلك وسألتو التّيسًن ّ
فضل كتابو العزيز ،وقارئو ،ومستمعو ،والعامل بو ،وٚنّيتو( :كتاب التّذكار يف أفضل
األذكار) ،وىو سبحانو اٞنسؤوؿ أف ٩نعل ذلك خالصاً لوجهو ّننّو وكرمو ولطفو ،وأف ينفعين
الدي ومن قرأه وٚنعو .آمٌن"(ٔ).
بو وو ّ
وقد أشار -ر٘نو هللا -إىل اسم ىذا الكتاب يف تفسًنه( :اٛنامع ألحكاـ القرآف) عند

قولو تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ(ٕ) ،قاؿ" :ويف

الرتتيل أفضل من اٟن ّذ(ٖ)؛ إ ْذ ال
ىذا دليل على وجوب معرفة معاين القرآف ،ودليل على أ ّف ّ
يصح التدبّر مع اٟن ّذ؛ على ما بيّػنّاه يف كتاب( :التّذكار)"(ٗ).
ّ
(ٔ) ينظر :التّذكار يف أفضل األذكار ص٘.ٚ-
(ٕ) ص.ٕٜ :
(ٖ) اٟن ّذ :سرعة القراءة.
(ٗ) ينظر :تفسًنه ٘ٔ.ٜٕٔ/
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القرطيب -ر٘نو هللا -ىذا الكتاب على طريقة (التّبياف يف آداب ٘نلة
وقد وضع اإلماـ
ّ

لنووي) ،قاؿ ابن فرحوف يف ال ّديباج" :وكتاب (التّذكار يف أفضل األذكار)
القرآف لئلماـ ا ّ
للنووي؛ لكن ىذا أتّ منو ،وأكثر علماً"(ٔ).
وضعو على طريقة التّبياف
ّ
الغماري سنة:
وٟنذا الكتاب ع ّدة طبعات ،منها :طبعة يف القاىرة بتحقيق :أ٘ند
ّ
العريب
(ٖ٘٘ٔىػ) .وطبعة دار البياف بتحقيق :عبد القادر األرانؤوط .وطبعة دار الكتاب ّ
بتحقيقّ :فواز أ٘ند زمريل عاـٕٖٔٗ( :ىػ).
ٗ -األسىن يف شرح أٚناء هللا اٜنسىن.

القرطيب -ر٘نو هللا -اسم ىذا الكتاب ،وتعريفو يف تفسًنه (اٛنامع
ذكر اإلماـ
ّ
ألحكاـ القرآف) عند قولو تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
(ٕ)
الرتمذي ،وسنن ابن ماجو
كتاب
يف
جاء
"
قاؿ:
،
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ
ّ
(ٖ)
نص فيو( :إ ّف هلل تسعة
عن
يرة
ر
ى
أيب
عن
حديث
:
و ًن٨نا
النيب -صلّى هللا عليو وسلّمّ -
ّ
وتسعٌن اٚناً يف أحد٨نا ما ليس يف اآلخر) .وقد بيّػنّا ذلك يف الكتاب( :األسىن يف شرح

الرتمذي :-وذلك اٜنديث ليس ابٞنتواتر،
أٚناء هللا اٜنسىن) .قاؿ ابن عطيّة -وذكر حديث
ّ
وإف كاف قد قاؿ فيو أبو عيسى :ىذا حديث ريب ال نعرفو ّإال من حديث صفواف بن
صاٌف ،وىو ثقة عند أىل اٜنديث .وإّ٧نا اٞنتواتر منو قولو صلّى هللا عليو وسلّم( :إ ّف هلل تسعة
وتسعٌن اٚناً ،مائة ّإال واحداً ،من أحصاىا دخل اٛننّة) .ومعىن (أحصاىا) ع ّدىا
وحفظها)(ٗ).
الرتمذي .وذكران من
وقيل ًن ىذا ٣نّا بيّػنّاه يف كتابنا .وذكران ىناؾ تصحيح حديث
ّ
ِ
ِ
أئمتنا ما ينيف على مائيت
األٚناء ما اجتُم َع عليو وما اختُل َ
ف فيو ٣نّا وقفنا عليو يف كتب ّ
الديباج اٞنذىب ص.ٖٔٚ
(ٔ) ينظرّ :
(ٕ) األعراؼ.ٔٛٓ :
الرتمذي ٘ ،ٖ٘ٓ/وٕٖ٘.
(ٖ) سنن ابن ماجو ٕ ،ٕٜٔٙ/وسنن
ّ
احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ٕ.ٗٛٔ/
(ٗ) ينظر تفسًن ابن عطيّةّ :
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اسم .وذكران قبل تعيينها يف مق ّدمة الكتاب :اثنٌن وثبلثٌن فصبلً فيما يتعلّق أبحكامها.
فمن أراده وقف عليو ىناؾ ،ويف ًنه من الكتب اٞنوضوعة يف ىذا الباب .وهللا اٞنوفّق
رب سواه"(ٔ).
ّ
للصواب ،ال ّ
وقد جاء ذكر ىذا الكتاب -أيضاً -يف ع ّدة مواضع من تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ
القرآف) ،منها:
(ٕ)
عاـ يف
قولو -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱﭼ " :ىذا ّ
كل شيء؛ فهو القابض الباسط ،وقد أتينا عليهما يف (شرح األٚناء اٜنسىن يف الكتاب
ّ
(ٖ)
األسىن) .
(ٗ)
أي :عالياً عليها ومرتفعاً .وىذا
"
،
وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮉ ﮊﭼ
ْ
أي :يف كثرة الثّواب...وىو اختيار ابن اٜنصار يف
ّ
يدؿ على أتويل من يقوؿ ابلتّفضيلْ ،
(كتاب شرح السنّة لو) .وقد ذكران ما ذكره يف كتابنا يف (شرح األٚناء اٜنسىن) ،واٜنمد
هلل"(٘).

وقاؿ -ر٘نو هللا -عند قولو تعاىل :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ(" :)ٙاٚناف من أٚنائو
سبحانو .وقد بيّػنّا٨نا يف كتاب (األسىن يف شرح األٚناء اٜنسىن)"(.)ٚ
وقاؿ -أيضاً -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ

()ٛ
عما يقوؿ اٞنشركوف ،اٞنستعلي
(اٞنتعاؿ)
.
دونو
ء
شي
كل
الذي
(الكبًن)
و
"
:
ﮏﭼ
ّ
ّ

(ٔ) ينظر :تفسًنه .ٖٕ٘/ٚ
(ٕ) البقرة.ٕٗ٘ :
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٖ.ٕٖٗ/
(ٗ) اٞنائدة.ٗٛ :
(٘) ينظر :تفسًنه .ٕٔٓ/ٙ
( )ٙىود.ٜٓ :
( )ٚينظر :تفسًنه .ٜٓ/ٜ
الرعد.ٜ :
(ّ )ٛ
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مستوىف ،واٜنمد هلل"(ٔ).
كل شيء بقدرتو وقهره ،وقد ذكران٨نا يف (شرح األٚناء)
ً
على ّ

وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

(ٕ)
الشرعي على وحدانيّتو...
و
العقلي
ليل
د
ال
قاـ
وقد
سة.
د
اٞنق
ذاتو
يعين
"
:
ﯫﭼ
ّ
ّ
ّ
ّ
وذكرانه يف اٚنو( :الواحد) يف (شرح األٚناء) ،واٜنمد هلل"(ٖ).
١نمد حسن جبل،
الصحابة ّ
وىذا الكتاب مطبوع بدار ّ
للرتاث بطنطا بتحقيقّ :
١نمد.
وطارؽ أ٘ند ّ

الشفاعة.
ورد ّ
السؤاؿ ابلكتب و ّ
ابلزىد والقناعةّ ،
٘ -قمع اٜنرص ّ
ذؿ ّ

القرطيب -ر٘نو هللا-
ىكذا ورد اسم الكتاب يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،قاؿ اإلماـ
ّ

(ٗ)
الرتمذي عن عبد هللا ،قاؿ:
روى
"
:
عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ
ّ
اَّللََ -عاز َو َج ال٪ُِ -نب أَ ْف
ضلِ ِو ،فَِإ اف ا
(سلُوا ا
اَّللَ ِم ْن فَ ْ
قاؿ رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّمَ :-
(٘)
وخرج -أيضاً -ابن ماجو عن أيب ىريرة ،قاؿ :قاؿ
ض ُل العِبَ َادةِ انْتِظَ ُار َ
يُ ْسأ ََؿَ ،وأَفْ َ
الفَرِج) ّ .
ب َعلَْي ِو)(.)ٙ
رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّمَ ( :-م ْن َملْ يَ ْسأ َِؿ ا
اَّللَ يَػ ْغ َ
ضْ
ابلسؤاؿ هلل تعاىل واجب ،وقد أخذ بعض العلماء ىذا اٞنعىن
وىذا ّ
يدؿ على أ ّف األمر ّ
فنظّمو فقاؿ:
ك
ـب
ـني يُ ْسـ ـ ـأ ُ
هل يهـغْ ه
اَللُ يهـغْ ه
ه
ـد ه
هوبُـ ـ ـ هم
ـب إك ْن تهـ هرْكـ ـ ـ ـ ه
ـت ُسـ ـ ـ ـ هـؤالهوُ
آد هم ح ـ ـ ه
ضــ ُ
ضـ ـ ـ ـ ُ
اٞنالكي فأحسن:
وقاؿ أ٘ند بن اٞن َع ّذؿ أبو الفضل الفقيو
ّ
ُ
ك
ك
م ـ ــا ُدونهـ ــوُ إك ْن كس ـ ــيل كم ـ ــن ح ك
اج ـ ــبك
ال ـ ـ ـ ـ ــته كم ك
س ْاأل ْهرهَا هق عْنـ ـ ـ ـ ـ ـ هد ال ـ ـ ـ ـ ــذي
ه ْ ه
ه

(ٔ) ينظر :تفسًنه .ٕٜٛ/ٜ
(ٕ) النّحل.٘ٔ :
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٓٔ.ٖٔٔ/
(ٗ) النّساء.ٖٕ :
الرتمذي ٘.٘ٙ٘/
(٘) سنن
ّ
مذي .ينظر :سننو ٘ .٘ٙ٘/ومل أقف عليو يف سنن ابن ماجو.
( )ٙأخرجو الرت ّ
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ك
ض التـ ـ ـ ـ ــا كر هك ته ْس ـ ـ ـ ـ ـآلهوُ
همـ ـ ـ ـ ـ ْـن يُـ ـ ـ ـ ـ ْـبغ ُ
هوهمـ ـ ـ ـ ـ ْـن إك هجا قهـ ـ ـ ـ ـ ه
ـال هجـ ـ ـ ـ ـ هـرى قهـ ْولُـ ـ ـ ـ ــوُ

ع ــى هعـ ـ كن الطالك ـ ك
ـب
ُج ــوداً هوهم ـ ْـن يهـ ْر ه
ـري تهـ ْوقكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع إك ه هكاتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك
بكغهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك
ـب

ابلزىد والقناعة)(ٔ).
وقد أشبعنا القوؿ يف ىذا اٞنعىن يف كتاب( :قمع اٜنرص ّ

وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

(ٕ)
يلم
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ..." :والتوّكل :اعتماد القلب على ّ
الرب يف أف ّ
اٜنق .سأؿ رجل اإلماـ
ّنجرد األمر؛ وىذا ىو ّ
شعثو و٩نمع عليو أََربَو ،ثّ يتناوؿ األسباب ّ
اٜنج على قدـ التوّكل .فقاؿ :اخرج وحدؾ ،فقاؿ :الّ ،إال
أ٘ند بن حنبل ،فقاؿّ ( :
إين أريد ّ
مع النّاس .فقاؿ لو :أنت إذف متّكل على أَ ْج ِربَتِ ِهم) .وقد أتينا على ىذا يف كتاب( :قمع
الشفاعو)(ٖ).
ورد ّ
السؤاؿ ابلكتب و ّ
ابلزىد والقناعةّ ،
اٜنرص ّ
ذؿ ّ

وقاؿ -أيضاً -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(ٗ)..." :وروي أ ّف
قوماً من األعراب زرعوا زرعاً فأصابتو جائحة فحزنوا ألجلو ،فخرجت عليهم أعرابيّة،
فقالت :ما يل أراكم قد نكستم رءوسكم ،وضاقت صدوركم ،ىو ربّنا والعامل بناِ ،رْزقُنا عليو
ابلزىد والقناعة).
أيتينا بو حيث شاء...وقد استوفينا ىذا الباب يف كتاب( :قمع اٜنرص ّ
واٜنمد هلل"(٘).

وكذا ذكره من ترجم لو ،منهم :ابن فرحوف يف كتابو( :ال ّديباج) ،قاؿ بعد ذكر اسم
البغدادي يف
ىذا الكتاب " مل أقف على أتليف أحسن منو يف اببو"( .)ٙومنهم :إٚناعيل
ّ
الشفاعة) بدؿ
كتابيو( :ىديّة العارفٌن) ،و(إيضاح اٞنكنوف) وورد يف األخًن:
(ابلكف و ّ
ّ
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٘.ٔٙ٘-ٔٙٗ/
(ٕ) الفرقاف.ٕٓ :
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٖٔ.ٔٙ/
(ٗ) ال ّذارايت.ٕٓ :
(٘) ينظر :تفسًنه .ٖٗ/ٔٚ
الديباج اٞنذىب ص.ٖٔٚ
( )ٙينظرّ :
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الشفاعة)(ٔ).
(ابلكتب و ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -ىذا الكتاب على أربعٌن ابابً يف التّفسًن
وقد رتّب اإلماـ
ّ
يتضمن أحكاـ اإلسبلـ يف دعوة أتباعو إىل العمل والكسب اٜنبلؿ،
واٜنديث؛ وىو كتاب ّ
السعي وراء لقمة العيش اليت ليست اية اٞنسلم يف ىذه اٜنياة؛ وإّ٧نا ىي وسيلة توصلو إىل
و ّ
اٞنستمر لفهم أحكاـ اإلسبلـ وتنفيذىا يف
السعي
ّ
ايتو اٞنثلى ،اٞنتمثّلة يف العمل ال ّدؤوب ،و ّ
حّت تكوف كلمة هللا ىي
بشّت الطّرؽ الشرعيّة ّ
واقع اٜنياة العمليّة ،وتبليغها للنّاس كافّة ّ
البشري كلّو ال
السفلى ،ويكوف اإلسبلـ حاكماً للواقع
ّ
العليا ،وكلمة الذين كفروا ىي ّ
السؤاؿ
١نكوماً بو...وكذلك ّ
يتضمن ١ناربة اإلسبلـ للكساىل الذين ارتضوا ألنفسهم ذلّة ّ
بشّت الوسائل.
والتط ّفل على النّاس ّ
للرتاث بطنطا ،بتحقيق ٠ندي فتحي السيّد ،الطّبعة األوىل
الصحابة ّ
وقد طبعتو دار ّ
عاـٜٜٔٛ( :ـ).
 -ٙاإلعبلـ ّنا يف دين النّصارى من اٞنفاسد واألوىاـ ،وإظهار ١ناسن اإلسبلـ.
يب -ر٘نو هللا -لبياف فساد العقيدة اٞنسيحيّة وإبطاٟنا،
ىذا الكتاب ألّفو اإلماـ القرط ّ

الشبهات عن اإلسبلـ اليت أاثرىا أحد النّصارى يف كتابو( :تثليث الوحدانيّة).
ورد ّ
ّ
القرطيب -ر٘نو هللا -عند ترٗنتو
البغدادي ىذا الكتاب لئلماـ
وقد نسب إٚناعيل
ّ
ّ
(ٕ)
السقا.
حجازي
أ٘ند
بتحقيق:
)
ـ
ٜٓٔٛ
(
عاـ:
،
العريب
اث
الرت
دار
من
وع
طب
م
وىو
.
لو
ّ
ّ
ّ

(ٔ) ينظر :ىديّة العارفٌن ٕ ،ٕٜٔ/وإيضاح اٞنكنوف ٗ.ٕٗٔ/
(ٕ) ينظر :ىديّة العارفٌن ٕ.ٕٜٔ/
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القسم الثّاين :مؤلّفاتو ادلخطوطة وادلفقودة(ٔ):

القرطيب -ر٘نو هللا -اليت مل تطبع وال تزاؿ ٢نطوطة ،أو
ىذا القسم يشمل كتب اإلماـ
ّ

فُِق َدت ومل يػُ ْعثَر عليها؛ وقد نسبها اإلماـ لنفسو وأشار إليها يف بعض مؤلّفاتو ،مثل :تفسًنه
(اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،أو (التّذكرة) ،ومن ىذه اٞنؤلّفات:
السبلـ.
ٔ -اإلعبلـ يف معرفة مولد اٞنصطفى عليو ّ
الصبلة و ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -ىذا الكتاب يف موطنٌن من تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ
ذكر اإلماـ
ّ

القرآف) ،قاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫﭼ(ٕ)..." ،و ّأما ما روي من
للنيب -صلّى هللا عليو وسلّم :-اي ابن ال ّذبيحٌن،
طريق معاوية ،قاؿٚ( :نعت رجبلً يقوؿ ّ

النيب -صلّى هللا عليو وسلّم .-ثّ قاؿ معاوية :إ ّف عبد اٞنطلب ٞنا حفر بئر زمزـ،
فضحك
ّ
ّ
السهم على
فوقع
فسهل هللا عليو أمرىا،
سهل عليو أمرىا
ليذُنن أحد ولده هللّ ،
نذر هلل إف ّ
ّ
ّ
عبد هللا ،فمنعو أخوالو بنو ٢نزوـ ،وقالوا :افد ابنك ،ففداه ّنائة من اإلبل وىو ال ّذبيح،
حجة فيو؛ أل ّف سنده ال يثبت على ما ذكرانه يف كتاب
وإٚناعيل ىو ال ّذبيح الثّاين) فبل ّ
السبلـ)"(ٖ).
(اإلعبلـ يف معرفة مولد اٞنصطفى عليو ّ
الصبلة و ّ
وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳﭴ

استدؿ هبذه اآلية من قاؿ :إ ّف ال ّذبيح إسحاؽ ال إٚناعيل ،وىو
ﭵﭼ(ٗ)..." :وقد
ّ
النيب عليو السبلـ)"(٘).
ّ
الصحيح على ما ذكرانه يف كتاب (اإلعبلـ ّنولد ّ
()ٙ
وتوجد منو نسختاف يف (مكتبة كوبريلي برتكيا) ،رقم. )ٛٔٗ( ،)ٜٚٗ( :
أئمة التّفسًن ص٘ٗٔ.
(ٔ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
الصافّات.ٔٓٚ :
(ٕ) ّ
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٘ٔ.ٖٔٔ/
(ٗ) ص.ٗ٘ :
(٘) ينظر :تفسًنه ٘ٔ.ٕٔٚ/
الر٘نن صٔ.ٜ
( )ٙينظر:
اٞنفسر ليوسف عبد ّ
القرطيب ّ
ّ
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لشاـ وأىل اٜنجاز.
ٕ -االنتهاز يف قراءة أىل الكوفة والبصرة وا ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -يف ىذا الكتاب موضوعات قرآنيّة متعلّقة بعلم القراءات.
عاًف
ّ
وقد أورد ذكره يف كتابو( :التّذكار يف أفضل األذكار) عند حديثو عن ترؾ البسملة يف سورة
(براءة) ،قاؿ" :وللعلماء من ترؾ البسملة يف سورة (براءة) ٙنسة أقواؿ ،ذكرانىا يف كتاب:
تضمن من السنّة وآي الفرقاف) ،وذكرانىا -أيضاً -يف
(جامع أحكاـ القرآف ،واٞنبٌّن ٞنا ّ
الشاـ وأىل اٜنجاز)"(ٔ).
كتاب( :االنتهاز يف قراء أىل الكوفة والبصرة و ّ
الزىاد.
السالكٌن و ّ
ٖ -منهج العبّاد ّ
و١نجة ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -ىذا الكتاب يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف) عند تفسًن
ذكر
ّ

قولو تعاىل :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭼ(ٕ):
بقصة أيّوب يف تفضيل
رد ىذا الكبلـ صاحب (القوت) و ّ
قلت :وقد ّ
استدؿ ّ
قاؿُ ..." :
الغين ،وذكر كبلماً كثًناً شيّد بو كبلمو ،وقد ذكرانه يف ًن ىذا اٞنوضع من
الفقًن على ّ
السبلـ -كاف
السالكٌن و ّ
كتاب( :منهج العبّاد ّ
الزىاد) .وخفي عليو أ ّف أيّوب -عليو ّ
و١نجة ّ
أحد األ نياء من األنبياء قبل الببلء وبعده ،وإّ٧نا ابتلي بذىاب مالو وولده وعظيم ال ّداء يف
جسده"(ٖ).
الصحاح.
ٗ -اٞنصباح يف اٛنمع بٌن األفعاؿ و ّ
علي بن جعفر القطّاع،
وىو دراسة تدور حوؿ كتايب( :أبنية األفعاؿ) أليب القاسم ّ
اٞنتوىف
اٞنتوىف سنة٘ٔ٘( :ىػ) .وكتاب( :اتج اللّغة وصحاح العربيّة) أليب نصر
اٛنوىريّ ،
ّ
ّ
سنةٖٜٛ( :ىػ).
وٟنذا الكتاب نسخ كثًنة يف مكتبات العامل ،منها :بريل يف ىولندا ٓنت رقم:
(ٖ .)ٕٛوجاروال يف استانبوؿ ٓنت رقم.)ٗ()ٕٙ٘( :
(ٔ) ينظر :التّذكار ص .ٕٜوينظر ىذه األقواؿ اٝنمسة يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف).ٖٙ-ٙٔ/ٛ :
(ٕ) ص.ٗٗ :
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٘ٔ.ٕٔٙ/
أئمة التّفسًن صٖ٘ٔ.
القرطيب حياتو وآاثره العلميّة ص ،ٜٔٗواإلماـ
(ٗ) ينظر:
القرطيب شيخ ّ
ّ
ّ
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٘ -اللّمع اللؤلؤيّة يف شرح العشرينات النبويّة.
القرطيب -ر٘نو هللا -اسم ىذا الكتاب يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف) يف
أورد
ّ

موضعٌن ،قاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ(ٔ)..." :ويف صحيح مسلم عن
ؼ َح َجراً
جابر بن ٚنرة -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو وسلّم( :-إِِّين َأل َْع ِر ُ
ِ
ث ،إِِّين َأل َْع ِرفُوُ اآل َف)(ٕ) .قيل :إنّو اٜنجر األسود ،وهللا
ِّنَ اكةَ َكا َف يُ َسلّ ُم َعلَ اي قَػْب َل أَ ْف أُبْػ َع َ
أعلم .واألخبار يف ىذا اٞنعىن كثًنة ،وقد أتينا على ٗنلة منها يف( :اللّمع اللؤلؤيّة يف شرح
للفاداري ر٘نو هللا)(ٖ).
العِ ْشرينيّات النبويّة،
ّ
وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
(ٗ)
نيب هللا ورسولو ،خات النبيٌّن،
هللا
عبد
بن
د
١نم
إىل
:
انو
و
عن
على
كتب
و
"...
:
ﯽﭼ
ّ
ّ
ِ
األوؿ .وقد ذكران بقيّة خربه و ّأولو يف:
ورسوؿ ّ
رب العاٞنٌن -صلّى هللا عليو وسلّم ،-م ْن تبّع ّ

ايب ر٘نو هللا)(٘).
(اللّمع اللؤلؤيّة شرح َ
الع ْشر بيّنات النبويّة ،للفار ّ
السنوسي بلعم :وىذا الكتاب -أيضاً -مل أعثر عليو ،وال أعرؼ
قاؿ ال ّدكتور مفتاح
ّ
كل منهما عن
شيئاً عنو سوى أ ّف مؤلّفو ذكره يف موضعٌن من تفسًنه بشكل ٫نتلف ّ
القرطيب على ىذا إلضطراب بقوٟنم" :اضطربت األصوؿ
اآلخر...وقد علّق احمل ّققوف لتفسًن
ّ
يف ىذا الكتاب ،ويف اسم مؤلّفو ،ومل نعثر عليو"(.)ٙ

(ٔ) اإلسراء.ٗٗ :
(ٕ) مسند أ٘ند ٖٗ.ٜٗٔ/
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٓٔ.ٕٙٛ/
الدخاف.ٖٚ :
(ٗ) ّ
(٘) ينظر :تفسًنه .ٔٗٙ/ٔٙ
القرطيب حياتو وآاثره العلميّة ومنهجو يف التّفسًن صٗٗٔ .وينظر تعليق ١ن ّقق تفسًنه يف ىامش
( )ٙينظر:
ّ
صفحة .ٔٗٙ/ٔٙ
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 -ٙاٞنقتبس من شرح موطّأ مالك بن أنس.

القرطيب -ر٘نو هللا -من ذكر ىذا الكتاب يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف)،
أكثر
ّ

السبب يف ذلك يرجع إىل احتماؿ كوف اإلماـ ألّفو قبل جامعو ىذا(ٔ).
وعلّل بعضهم أب ّف ّ

فمن اٞنواطن ،قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ(ٕ):
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم-
"...ومن حجتّهم حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص ،عن ّ
قاؿ( :إذا رفع اإلماـ رأسو من آخر سجدة يف صبلتو ،ثّ أحدث فقد ٕنّت صبلتو)(ٖ) .وىو
يصح على ما قالو أبو عمر ،وقد بيّناه يف كتاب( :اٞنقتبس)"(ٗ).
حديث ال ّ
وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ(٘)..." :روى مالك عن ٪نٍن بن سعيد عن عطاء
ِ
األوؿ .قاؿ
للرعاء أف يرموا ابللّيل ،يقوؿ يف ّ
الزمن ّ
بن أيب رابح :أنّو ٚنعو يذكر أنّو أُْرخص ّ
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم-؛ ألنّو
الباجي( :قولو :يف ّ
الزمن ّ
األوؿ) يقتضي إطبلقو زمن ّ
الشريعة ،فعلى ىذا ىو مرسل .و٪نتمل أف يريد بو ّأوؿ زمن أدركو عطاء،
ّأوؿ زمن ىذه ّ
فيكوف موقوفاً مسنداً .وهللا أعلم...وقد ذكرانه يف( :اٞنقتبس يف شرح موطّأ مالك بن
أنس)"(.)ٙ

وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼ(" :)ٚقد أتينا على ما
ِ
ِ
اٜنجة يف
للعلماء يف ىذا الباب -م ْن أَ ْكثَر اٜنيض ،وأَقَػلّو ،وأَقَ ّل الطّهر ،وىف االستظهار ،و ّ
أئمة التّفسًن صٔ٘ٔ.
(ٔ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
(ٕ) البقرة.ٖ :
الرزاؽ الصنعاينّ ٕ ،ٖٖ٘/واالستذكار ٔ.ٕ٘ٗ/
(ٖ) مصنّف عبد ّ
(ٗ) ينظر :تفسًنه ٔ.ٖٔٚ/
(٘) البقرة.ٕٖٓ :
( )ٙينظر :تفسًنه ٖ.ٜ/
( )ٚالبقرة.ٕٕٕ :
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ذلك -يف( :اٞنقتبس يف شرح موطّأ مالك بن أنس)"(ٔ).
وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
(ٕ)
خص هللا
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ " :وىذه اآلية تدخل يف كثًن من األحكاـ ،وىي ٣نّا ّ

البصري :أ ّف ىذه يف تقدًن األىلّة وأتخًنىا
األمة...وروي عن ابن عبّاس ،واٜنسن
هبا ىذه ّ
ّ
اٜنجة فوقفوا قبل يوـ عرفة
الصوـ .فإذا أخطأت اٛنماعة َ
يف الفطر ،واألضحى ،و ّ
ىبلؿ ذي ّ
بيوـ ،أو وقفوا يوـ النّحر أجزأىم ،على خبلؼ فيو؛ بيّناه يف كتاب( :اٞنقتبس يف شرح موطّأ
مالك بن أنس هنع هللا يضر)"(ٖ).
وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ

ﯬﭼ(ٗ)..." :وقد روي من حديث أنس ،قاؿ :سئل رسوؿ هللا -صلّى هللا عليو

وسلّم -عن أوالد اٞنشركٌن ،فقاؿ( :مل تكن ٟنم حسنات فيجزوا هبا فيكونوا من ملوؾ اٛننّة،
ومل تكن ٟنم سيّئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أىل النّار ،فهم خدـ ألىل اٛننّة)(٘) ،ذكره
٪نٍن بن سبلـ يف التّفسًن لو( .)ٙوقد زدان ىذه اٞنسألة بياانً يف كتاب( :التّذكرة) ،وذكران يف
كتاب( :اٞنقتبس يف شرح موطّأ مالك بن أنس)"(.)ٚ

وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

(ٔ) ينظر :تفسًنه ٖ.ٛٗ/
اٜنج.ٚٛ :
(ٕ) ّ
(ٖ) ينظر :تفسًنه ٕٔ.ٔٓٓ/
الروـ.ٖٓ :
(ٗ) ّ
للبيهقي صٖ٘٘.
(٘) مسند أيب داود الطّيالسي ٖ ،٘ٛٓ/والقضاء والقدر
ّ
( )ٙينظر :تفسًن ٪نٍن بن سبلـ ٕ.ٙ٘ٚ/
( )ٚينظر :تفسًنه ٗٔ.ٖٓ/
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ﭙﭼ(ٔ)..." :وقد انفصل علماؤان عن ىذا أحسن انفصاؿ .بيانو يف ًن ىذا اٞنوضع.

وقد ذكرانه يف كتاب( :اٞنقتبس من شرح موطّأ مالك بن أنس)"(ٕ).
أئمة
رجح مشهور حسن ١نمود سلماف يف كتابو (اإلماـ
ىذا؛ وقد ّ
القرطيب شيخ ّ
ّ
(ٖ)
التقصي)
التّفسًن) :كوف كتاب (اٞنقتبس ،والتّقريب ،وشرح
مسميات لكتاب
ة
ثبلث
ّ
ّ
واحد؛ قاؿ" :إ ْذ مل أ ََر من ٗنع نسبة ىذه الكتب أو كتابٌن منها لو .فذكر كارؿ بروكلماف
القرطيب اختصره ،وذكر أ ّف لو نسخة يف مكتبة القرويٌن
عند حديثو عن (التّمهيد) أ ّف اإلماـ
ّ

القرطيب أ ّف لو( :التّقريب لكتاب التّمهيد) ،وقاؿ :يف ٠نلّدين
كلي يف ترٗنة
بفاس .وذكر ّ
ّ
الزر ّ
القرطيب عند ذكره كتاب
الرقم (ٓ .)ٔٔٚ/ٛوأٞنع
ضخمٌن يف خزانة القرويٌن بفاسّ ،
ّ
أي :ابن عبد الربّ-
(اٞنقتبس) يف مسألة( :مصًن أوالد اٞنشركٌن) ،أنّو ذكر كبلـ أيب عمرْ -
الصلة)
نساخ (ال ّذيل و ّ
يقوي ما ذكرانه ،ويؤيّد ما ذىبنا إليو :ما علّقو بعض ّ
فيها؛ وىذا ّ
القرطيب" :واختصر التّمهيد ،وزاد زايدات مناسبة ،وتكلّم
فكتبوا يف ىامشو عند ترٗنة اإلماـ
ّ
على اآلاثر يف ٙنسة أسفار"(ٗ).
القرطيب -ر٘نو هللا -يف بعض مؤلّفو ،ونسبها
ىذه ىي الكتب اليت ذكرىا اإلماـ
ّ
لنفسو ،وذكرىا من ترجم لو ،ووقفت على ذكر أكثرىا يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف)،
وعلى بعضها يف كتابيو( :التّذكار يف أفضل األذكار) ،و(التّذكرة يف أحواؿ اٞنوتى وأمور
تدؿ على إمامتو
اآلخرة) .ولو آتليف أخرى وتعاليق مفيدة ًن ما ذُكِر تنسب إليو -وىي ّ

وكثرة اطّبلعو -ذكرىا من ترجم لو ،ومل أقف على ذكر أٚنائها يف كتبو اٞنطبوعة ،منها:
ٔ -رسالة يف ألقاب اٜنديث.

القرطيب حياتو وآاثره العلميّة) :أ ّف ٟنذا
السنوسي بلعم يف كتابو (
ذكر ال ّدكتور مفتاح
ّ
ّ
(ٔ) الطّبلؽ.ٔ :
(ٕ) ينظر :تفسًنه .ٕٔ٘/ٔٛ
القرطيب.
(ٖ) ىذه الكتب منتسبة لئلماـ
ّ
أئمة التّفسًن صٔ٘ٔ.ٕٔ٘-
(ٗ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
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الكتاب نسخة خطيّة يف مكتبة اٛنزائرٓ ،نت رقم (.)ٔ()ٖٚٚ
ٕ -كتاب األقضية.

منو نسخة خطيّة يف اآلصفية ابٟنند جػٔ/ص.)ٕ(ٙ٘ٛ
ٖ -أرجوزة.

للقرطيب ،قاؿ" :ولو
ذكر ابن فرحوف يف (ال ّديباج اٞنذىب) ىذا الكتاب ونسبو
ّ
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم .)ٖ("-وقاؿ حاجي خليفة يف (كشف
أرجوزةٗ ،نع فيها أٚناء ّ
القرطيب .ثّ شرحها،
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم -أليب عبد هللا
ّ
الظّنوف)" :أرجوزة يف أٚناء ّ
فذكر فيها ما زاد على الثّبلٖنائة"(ٗ).

القرطيب حياتو وآاثره العلميّة ص.ٔٗٛ
(ٔ) ينظر:
ّ
السابق ص.ٜٔٗ
(ٕ) ينظرّ :
الديباج اٞنذىب ص.ٖٔٚ
(ٖ) ينظرّ :
(ٗ) ينظر :كشف الظّنوف ٔ.ٔ/
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مكانتو العلمّية:
القرطيب العلميّة .ومل أقف على أحد
اٞنؤرخٌن على بياف مكانة اإلماـ
تضافرت أقواؿ ّ
ّ

السبب يف ذلك يرجع إىل ما يلي:
ولعل ّ
٣نّن كتب عنو قد مزه أو عابو بكلمة؛ ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -كاف يلتزـ األصوؿ العلميّة ،ويتبع أساليب العلماء
ٔ -أ ّف اإلماـ
ّ

الفضبلء يف األمانة العلميّة؛ وقد أشار إىل ىذا يف مق ّدمة تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف):
"وشرطي يف ىذا الكتاب :إضافة األقواؿ إىل قائليها ،واألحاديث إىل مصنّفيها؛ فإنّو يقاؿ:
من بركة العلم أف يضاؼ القوؿ إىل قائلو"(ٔ).
ٕ -اجتهاده وكثرة قراءتو ومطالعتو؛ وىذا شأف العلماء الكبار ،وٚنة العارفٌن

الفضبلء.

حّت
تعصبو ٞنذىبو
اٞنالكي ،بل كاف -ر٘نو هللا٬ -نشي مع ال ّدليل ّ
ٖ -إنصافو وعدـ ّ
ّ
صواب ّأايً كاف قائلو.
يصل إىل ما يرى أنّو ال ّ
ٗ -أمانتو العلميّة يف بياف ٢نتلف اآلراء ،وموضوعيّتو ،ولٌن جانبو ،وع ّفة لسانو ،ورقّة
عبارتو ،وحسن فهمو ومناظرتو ،وتصنيفو ،وتفريعو ،وعرضو للمسائل.

٘ -مشوليّة معرفتو ابلتّفسًن ،وإجادتو أللواف أخرى من الثّقافة واٞنعرفة؛ فهو -ر٘نو
هللا -ابإلضافة إىل تص ّدره يف ميداف علم التّفسًن كاف فقيهاً ،وعاٞناً ابلقراءات وحروفها،
ولغوايً ،وأصوليّاً ،وعارفاً ابلعقائد والفرؽ واٞنلل والنّحل.
ومؤرخاًّ ،
و١ن ّداثًّ ،
ثناء العلماء عليو -رمحو هللا:-

القرطيب -ر٘نو هللا -مكانة عظيمة ورفيعة عند العلماء؛ وأصدؽ ال ّشواىد على
لئلماـ
ّ
ىذا ما ٤نده يف( :نفح الطّيب من صن األندلس) ،فقد نقل صاحب ىذا الكتاب ثناء
تبلمذتو عليو ،وانتصاراهتم ٟنم ،قاؿ" :ويف اتريخ
نصو :كاف شيخاً
الكتيب يف ح ّقو ما ّ
ّ
تدؿ على كثرة اطّبلعو ووفور علمو ،منها( :تفسًن القرآف) مليح
فاضبلً ،ولو تصانيف مفيدة ّ
إىل الغاية ،اثنا عشر ٠نلّداً .انتهى.
(ٔ) ينظر :تفسًنه ٔ.ٖ-ٕ/
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وكتب بعض تبلمذتو على اٟنامش ما صورتو :قد أجحف اٞنصنّف يف ترٗنتو ج ّداً،
متبحراً يف العلم .انتهى.
وكاف متفنّناًّ ،
نصو :قاؿ
الذىيب :رحل ،وكتب ،وٚنع ،وكاف يقظاً
وكتب بعض إبثر ىذا الكبلـ ما ّ
ّ
فهماً ،حسن اٜنفظ ،مليح النّظم ،حسن اٞنذاكرة ،ثقة ،حافظاً .انتهى.
وكتب آخر إثر ذلك الكبلـ ما صورتو :مشاحة شيخنا للمصنّف يف ىذه العبارة ما
١نمد بن أ٘ند بن أيب
ٟنا فائدة؛ فإ ّف
الذىيب قاؿ يف اتريخ اإلسبلـ :العبلّمة أبو عبد هللاّ ،
ّ
تدؿ على
بكر بن فَػ ْرح اإلماـ
متبحر يف العلم ،لو تصانيف مفيدةّ ،
القرطيب؛ إماـ ،متفنّنّ ،
ّ
كثرة اطّبلعو ،ووفور عقلو وفضلو .ثّ ذكر موتو ،وقاؿ بعده :وقد سارت بتفسًنه العظيم
تدؿ على إمامتو،
الركباف ،ولو (األسىن يف شرح األٚناء اٜنسىن) ،و(التّذكرة) ،وأشياء ّ
ّ
الشأف ّ
وذكائو ،وكثرة اطّبلعو .انتهى.
الذىيب ترجم لو ّنا
صو :فر هللا لك ،إذا كاف
وكتب آخر إبثر ىذا الكبلـ ما ن ّ
ّ
ذكرت -وىو وهللا فوؽ ذلك -فكيف تقوؿ :إ ّف مشاحة شيخك ال فائدة فيها ،وتسيء
َ
(ٔ)
األدب معو ،وتقوؿ إ ّف كبلمو ال فائدة فيو؟! فاهلل يسرت عليك .انتهى" .

وفاتو -رمحو هللا:-

القرطيب -ر٘نو هللا -تويف ليلة االثنٌن التّاسع من
الرتاجم على أ ّف اإلماـ
أٗنعت كتب ّ
ّ
ابلصعيد األدىن ،مشاؿ
صْيب ،وىي مدينة تقع ّ
شواؿ سنةٙٚٔ( :ىػ) يف مصر ّننية بين ُخ َ
ّ
ِ
يسمى( :أرض سلطاف) ابٞنِْنػيَا،
أسيوط ،ويقاؿ ٟنا اليوـ( :اٞنْنػيَا) .وقربه معروؼ اليوـ ّنكاف ّ
القرطيب ،يف عاـٜٔٚٔ( :ـ)(ٕ) .ر٘نو هللا
وقد بين ىناؾ مسجد كبًن٪ ،نمل اسم اإلماـ
ّ
السائرين على دربو .آمٌن
ر٘نة واسعة ،وأدخلو فسيح جنّاتو ،وجعلنا من ّ
(ٔ) ينظر :نفح الطّيب من صن األندلس ٕ.ٕٔٔ/
للسيوطي صٕ ،ٜونفح
اٞنفسرين
(ٕ) ينظر :الوايف ابلوفيّات ٕ ،ٛٚ/و ّ
الديباج اٞنذىب ص ،ٖٔٛوطبقات ّ
ّ
أئمة التّفسًن
كلي ٘ ،ٖٕٕ/واإلماـ
الطّيب من صن األندلس ٕ ،ٕٔٔ/واألعبلـ ّ
القرطيب شيخ ّ
ّ
للزر ّ
ص٘ٗ.ٗٙ-
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ّ
ّ
املطهب انثاَي( :اجلايع ألحكاو انقرآٌ)ٔ ،قيًتّ انعهًيت يٍ خالل
ّ
اندراساث انتي تُأنتّ

٘ٙ

ٞنا كاف ىذا الكتاب من أجود كتب التّفسًن وأكثرىا نفعاً؛ لسهولة أسلوبو ،وحسن
ّ
استمر طيلة قروف منذ
بو
العلم
وطلبة
العلماء
ـ
اىتما
كاف
قضاايه؛
وتبويب
مسائلو
تنظيم
ّ
وفاة
القرطيب -ر٘نو هللا -إىل ّأايمنا ىذه ،واألدلّة على ذلك كثًنة ،منها:
ّ

ّأوالً :كثرة نسخو اخلطيّة:
إ ّف عدد النّسخ اٝنطيّة اليت توافرت من ىذا التّفسًن بلغ أربعاً وعشرين نسخة ،منها
أكثر من نسخة كاملة .وقد توافر ىذا العدد يف دار الكتب ،واٞنكتبات األخرى ّنصر
اٟنجري (،)ٖٚٚ
وحدىا .وإ ّف تواريخ نسخ ىذه اٞنخطوطات أترجحت بٌن القرف الثّامن
ّ
يدؿ على امتداد العناية هبذا التّفسًن .وإ ّف كاتيب
الرابع عشر
اٟنجري (ٖٖٓٔ)؛ ٣نّا ّ
ّ
والقرف ّ
اٜننفي؛ ويف ىذا دليل على ما
ىذه النّسخ اٞنتع ّددة ٢نتلفو اٞنذاىب؛ فمنهمّ :
افعي و ّ
الش ّ
القرطيب من درجة عالية لدى ٗنيع اٞنشتغلٌن ابلعلوـ الدينيّة ،ولو مل يكونوا مثلو من
لتفسًن
ّ
اٞنالكيّة(ٔ).

ادلفسرين بو واعتمادىم عليو يف مؤلّفاهتم:
اثنياً :اعتناء ّ

ٟنذا التّفسًن أثر كبًن على مؤلّفي التّفاسًن القرآنيّة الذين جاؤا بعده ،فنقلوا عنو كثًناً
يف ٠ناالت علوـ القرآف ،واٜنديث ،واللّغة ،والنّحو ،والفقو ،وأسباب النّزوؿ .وقد كاف ذلك
إشارة منهم إىل أ٨نيّتو وعظيم فائدتو؛ فمن نقوٟنم:
توىف سنةٚٗ٘( :ىػ) يف تفسًنه (البحر احمليط) -عند
قوؿ أيب حيّاف
األندلسي -اٞن ّ
ّ

قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ(ٕ)..." :وقد
الصبلة الوسطى صبلة العصر) ،ثّ نسخت فنزلت( :حافظوا على
روي أنّو نزلت( :و ّ
أئمة التّفسًن صٔٓٔ.
(ٔ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
(ٕ) البقرة.ٕٖٛ :



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

٘ٚ

ي وتفسيره ،ولغات القبائل العربيّة
التّمهيد :القرطب ّ

ِ
ت .قاؿ
ت بعد أف ُعيِّنَ ْ
الصبلة الوسطى) ،فيلزـ من ىذا نسخ تعيينها ،وأُْهب َم ْ
الصلوات و ّ
ّ
الرتجيح ،فلم يبق ّإال
الصحيح إف شاء هللا؛ لتعارض األدلّة وعدـ ّ
فسر :وىو ّ
القرطيب اٞن ّ
ّ
(ٔ)
احملافظة على ٗنيعها وأدائها" .
الدمشقي -الذي أكثر النّقل عنو يف تفسًنه (اللّباب يف علوـ
اٜننبلي
وقوؿ ابن عادؿ
ّ
ّ

الكتاب) -عند قولو تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ(ٕ)" :قاؿ
البلـ) منو أبف
قرطيب :ويَ ْستَ ِحيي أصلو( :يَ ْستَ ْحيِ ُي) عينو والمو حرفا علّة ،أعلّت ( ّ
ال ّ
وم ْستَ ْحيٌِن ،وقد جاء :اِ ْستَ َحى
الضمة على (الياء) فسكنت ،واٛنمعُ :م ْستَ ْحيُوف ُ
استثقلت ّ
ِ
استَػ َقى يَ ْستَ ِقي"(ٖ).
يَ ْستَحي فهوُ :م ْستَ ٍح ،مثلْ :
(الصواعق اٞنرسلة على
ويقوؿ ابن قيّم اٛنوزيّة -اٞن ّ
توىف سنةٚ٘ٔ( :ىػ) -يف كتابو ّ
اٛنهميّة واٞنعطّلة) ،وىو ينقل عن
اٞنالكي
القرطيب
القرطيب -ر٘نو هللا" :-وقاؿ أبو عبد هللا
ّ
ّ
ّ
يف (شرح األٚناء اٜنسىن) ٞنا ذكر اختبلؼ النّاس يف تفسًن االستواء ،قاؿ :وأظهر األقواؿ
ّ
يف ذلك ما تظاىرت عليو اآلي ،واألخبار ،وقالو الفضبلء األخيار أ ّف هللا على عرشو كما
الصاٌف
السلف ّ
أخرب يف كتابو ،وعلى لساف نبيّو ،ببل كيف ،ابئن من خلقو .ىذا مذىب ّ
فيما نقل عنهم الثّقات"(ٗ).
اٞنتوىف سنةٚٚٗ( :ىػ) ،يف
القرشي
و٣نّن نقل عنو وأفاد من تفسًنه :ابن كثًن
البصريّ ،
ّ
ّ
كتابو (تفسًن القرآف العظيم) ،يقوؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭖ ﭗ ﭘ

(٘)
النيب -صلّى
عن
أنس
عن
)
األصوؿ
ادر
و
ن
(
ويف
تفسًنه،
يف
القرطيب
وقاؿ
"
:
ﭙﭼ
ّ
ّ

هللا عليو وسلّم -قاؿ( :لو أ ّف ال ّدنيا ُنذافًنىا يف يد رجل من ّأميت ،ثّ قاؿ :اٜنمد هلل،
(ٔ) ينظر :البحر احمليط ٕ.٘ٗ٘/
(ٕ) البقرة.ٕٙ :
(ٖ) ينظر :اللّباب يف علوـ الكتاب ٔ.ٕٗٙ/
الصواعق اٞنرسلة ٗ.ٕٜٕٔ/
(ٗ) ينظرّ :
(٘) الفآنة.ٕ :
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أي لكاف إٟنامو (اٜنمد هلل) أكرب
لكاف اٜنمد هلل أفضل من ذلك) .قاؿ
القرطيب ،و ًنهْ :
ّ
نعمة عليو من نعم ال ّدنيا؛ أل ّف ثواب (اٜنمد) ال يفىن ،ونعيم ال ّدنيا ال يبقى"(ٔ).
السراج
بيينّ -
ويقوؿ ّ
اٞنتوىف سنةٜٚٚ( :ىػ) ،يف تفسًنه ( ّ
١نمد بن أ٘ند اٝنطيب الشر ّ

(ٕ)
القرطيب (مل
وقاؿ
"
:
اٞننًن) -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ
ّ
اجهن أحد .وىذا شامل لنساء اٛننّة ولنساء ال ّدنيا بعد
يطمثهن) :مل
يصبهن ابٛنماع قبل أزو ّ
ّ
ّ
(ٖ)
إنشائهن خلقاً جديداً" .
ّ

اٞنتوىف سنةٕٔ٘ٓ( :ىػ) صاحب تفسًن (فتح
اليمينّ ،
و ّأما ّ
علي الشوكاينّ ّ
١نمد بن ّ
القرطيب -ر٘نو هللا -كثًناً؛ حيث اعتمد على تفسًنه اعتماداً كبًناً؛ من
القدير) ،فينقل عن
ّ
ذلك قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

(ٗ)
الرجل واٞنرأة ،وأ ّف
قاؿ
"
:
ﮄﭼ
السوأتٌن عورة من ّ
القرطيب :أٗنع اٞنسلموف على أ ّف ّ
ّ
اٞنرأة كلّها عورة ّإال وجهها ويديها على خبلؼ يف ذلك"(٘).
اثلثاً :خمتصراتو:

يدؿ على ش ّدة العناية هبذا الكتاب ،اختصاره وانتقائو لطلبة العلم؛ فقد اختصره
و٣نّا ّ
اٞنتوىف سنةٛٓٗ( :ىػ)( .)ٙوانتقاه
افعيّ ،
علي بن اٞنل ّقن ّ
ّ
الش ّ
الشيخ سراج ال ّدين ،عمر بن ّ
خاصة يف كثًن من سور القرآف ،و٣نّا ٩ند لو صلة
توفيق اٜنكيم ،فاستخرج منو فقرات ّ
ّنشكبلت النّاس يف ىذا العصر ،وما يشغلهم من أمور ال ّدين وقضاايه ،وٚنّاه٢( :نتار تفسًن

(ٔ) ينظر :تفسًن القرآف العظيم ٔ.ٖٔٓ/
الر٘نن.٘ٙ :
(ٕ) ّ
السراج اٞننًن ٗ.ٖٔٚ/
(ٖ) ينظرّ :
(ٗ) النّور.ٖٓ :
(٘) ينظر :فتح القدير ٗ.ٕٜ/
( )ٙينظر :كشف الظّنوف ٔ.ٖ٘ٗ/
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القرطيب) .وقد َعْنػ َوف ٟنذه اٞنختارات بعنواانت موضوعيّة(ٔ).
ّ
اليت تناولتو:
رابعاً :ال ّدراسات ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -يف تفسًنه ،وعنايتو بذكر
جذبت الباحثٌن وال ّدارسٌن دقّةُ اإلماـ
ّ
النحوي،
اٞنفسر ،واحمل ّدث ،والفقيو ،و
ّ
قضااي متع ّددة من قضااي الفكر والعلم؛ فاستفاد منو ّ
اللغوي ،واألديب؛ ووضعوه يف مق ّدمة أ ّمات اٞنصادر واٞنراجع اإلسبلميّة والعربيّة؛ وأفرد
و ّ
بعضهم دراسات وأُنااثً عنو -ر٘نو هللا ،-منها:
١نمد هبجت البيطار عن (اٛنامع ألحكاـ القرآف) يف ٠نلّة اجملمع
ٔ -ما نشره ّ
الشيخ ّ

"كنا
العلمي
العريب بدمشقٓ ،نت عنواف٢( :نطوطات ومطبوعات) ،جاء يف مق ّدمتوّ :
ّ
ّ
فلما طبع أقبلنا عليو نتص ّفح أجزاءه لنقف على
نسمع هبذا التّفسًن اٛنليل قبل أف نراهّ ،
خصائصو ومزاايه...ينقل اٞنؤلّف يف ىذه اٞنباحث أو اٞنسائل من تفسًن اٞنفردات اللغويّة
الشواىد الشعريّة ،إىل ُنث اشتقاؽ الكلمات ومآخذىا ،إىل تصريفها وإعبلٟنا ،إىل
وإيراد ّ
السلف فيها ،إىل ما ٫نتار اٞنؤلّف -أحياانً -من
تصحيحها وإعراهبا ،إىل ما قالو ّ
أئمة ّ
كل اإلحساف بعزو األحاديث إىل ٢نرجيها من أصحاب الكتب
معانيها .أحسن اٞنؤلّف ّ
ورداً وىو يسند األقواؿ إىل
الستّة و ًنىم ،وقد يتكلّم على اٜنديث متناً وسنداً ،قبوالً ّ
قائليها -أيضاً -ومن بركة العلم أف يضاؼ القوؿ إىل قائلو"(ٕ).

اٞنفسرين يف
ٕ -ما نشره األستاذ أ٘ند أ٘ند ّ
الرسالةٓ ،نت عنواف( :من ّ
بدوي يف ّ
القرطيب -ر٘نو
القرطيب) ،وجاء فيو بعد ذكر شيء من حياة اإلماـ
عصر اٜنروب الصليبيّة:
ّ
ّ
الرسوؿ -صلّى هللا عليو
هللا" :-وىو ال يقف يف تفسًن القرآف عندما روى من ذلك عن ّ
الصاٌف؛ بل يتّخذ ما أوتيو من أدوات العلم وسيلة يستعٌن هبا على فهمو،
السلف ّ
وسلّم ،-و ّ
أئمة
القرطيب) ص ،ٛ-ٙواإلماـ
مقدمة توفيق اٜنكيم على كتابو (٢نتار تفسًن
(ٔ) ينظرّ :
القرطيب شيخ ّ
ّ
ّ
التّفسًن صٕٓٔ.
العريب بدمشقٓ ،نت عنواف٢( :نطوطات ومطبوعات) اجمللّد العشروف عاـ:
العلمي
(ٕ) ينظر٠ :نلّة اجملمع
ّ
ّ
ٜ٘ٗٔـ ،صٕ.٘ٙ٘-٘ٙ
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وإف كاف يع ّد معرفة ما أثر من ذلك ضرورّايً لفهم كتاب هللا...ويػُ ْع ِمل فكره يف االستدالؿ
جملرد اٟنوى ،ولكن اعتماداً على قوانٌن العلوـ ،ووقوفاً عند حدودىا ،وأخذاً
واالستنباط ال ّ
وحل اٞنشكل"(ٔ).
عن ّ
السلف ما يرى ضرورة األخذ بو من تفسًن اجململّ ،

اٞنفسروف) عن اإلماـ
السيد
ٖ -ما كتبو ال ّدكتور ّ
الذىيب يف كتابو (التّفسًن و ّ
١نمد ّ
ّ
القرطيب -ر٘نو هللا ،-قاؿ" :و ّأما من انحية األحكاـ ،فإ ّان نبلحظ عليو أنّو يفيض ىف ذكر
ّ
كل
مسائل اٝنبلؼ ما تعلّق منها ابآلايت عن قُػ ْرب ،وما تعلّق هبا عن بػُ ْعد ،مع بياف أدلّة ّ
حّت يصل
يتعصب ٞنذىبو اٞنالك ّي ،بل ٬نشي مع ال ّدليل ّ
الرجل أنّو ال ّ
قوؿ ...وخًن ما ىف ّ
الصواب ّأايً كاف قائلو...وعلى اٛنملة :فإ ّف
القرطيب -ر٘نو هللا -ىف تفسًنه
إىل ما يرى أنّو ّ
ّ
عف ىف مناقشتو وجدلوُ ،ملِ ّم ابلتّفسًن من ٗنيع نواحيو،
حر ىف ُنثو ،نزيو ىف نقدهّ ،
ىذا ّ
فن استطرد إليو وتكلّم فيوّ ...أما الكتاب فقد كاف النّاس ١نرومٌن منو إىل زمن
كل ّ
ابرع ىف ّ
قريب ،ثّ أراد هللا لو ال ّذيوع بٌن أويل العلم ،فقامت دار الكتب اٞنصريّة بطبعو"(ٕ).
القرطيب -ر٘نو هللا -يف رسالتو
ٗ -ما ألّفو ال ّدكتور القصيب ١نمود زلط عن اإلماـ
ّ
(القرطيب ومنهجو يف التّفسًن) ،وىي
لل ّدكتوراه بكليّة أصوؿ ال ّدين يف جامعة األزىر ،بعواف:
ّ
مطبوعة يف دار األنصار ابلقاىرة ،سنةٖٜٜٔ( :ىػٜٜٔٚ ،ـ).
ِ
اٞنفسر ،سًنة
قرطيب ّ
٘ -دراسة ال ّدكتور يوسف عبد ّ
الر٘نن الفرت ،بعنواف( :ال ّ
ومنهج) ،وىي رسالتو لل ّدكتوراه ،طبعت يف دار القلم ابلكويت ،سنةٕٔٗٓ( :ىػ،

القرطيب -ر٘نو هللا ،-وآاثره العلميّة،
ٕٜٔٛـ) .فهااتف الّرسالتاف تناولتا حياة اإلماـ
ّ
للمادة العلميّة.
ومنهجو يف التّفسًن ،وطريقة عرضو ّ
القرطيب -أيضاً -ما ألّفو :مشهور حسن
 -ٙمن اٞنؤلّفات اليت اىتمت بتناوؿ اإلماـ
ّ
أئمة التّفسًن) ،طبعتو دار القلم بدمشق ،عاـ:
١نمود سلماف ،بعنواف( :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
(ٖٜٜٔـ) .جاء يف مق ّدمتو" :فهذه دراسة أساىم هبا يف سلسلة (أعبلـ اٞنسلمٌن) ،تتناوؿ
السنةٜٜٔٗ( :ـ) صٖٓ.ٔٚٓ٘-ٔٚ
(ٔ) ينظرّ :
الرسالة ،العدد ،ٛ٘ٙ :اجمللّدّ ،ٕ :
اٞنفسروف ٕ ،ٖٖٛ/ؤٖٗ.
(ٕ) ينظر :التّفسًن و ّ
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شخصيّة من أبرز الشخصيّات من حيث أثرىا ،وما تركت من مؤلّفات حساف ،وما زالت-

وستبقى -كنوزاً للباحثٌن ،ومرجعاً أصيبلً للعلماء واٞنطّلعٌن.)ٔ("....

(القرطيب حياتو وآاثره العلميّة
السنوسي بلعم ،بعنواف:
 -ٚما ألّفو ال ّدكتور مفتاح
ّ
ّ
ومنهجو يف التّفسًن) ،طبعتو دار الكتب الوطنيّة بنغازي ،عاـٜٜٔٛ( :ـ) ،جاء يف مق ّدمتو:
وطبلب الثّقافة اإلسبلميّة ،وقد اشتمل ىذا
"لئلماـ
القرطيب تفسًن مشهور بٌن الباحثٌن ّ
ّ
التّفسًن على معارؼ متع ّددة ،وُنوث علميّة مفيدة .األمر الذي دفعين إىل التّفكًن يف دراسة
الرتاث
ىذا التّفسًن ،وبياف منهج مؤلّفو فيو خدمة ّ
لطبلب العلم ،ومسا٨نة يف إحياء ّ
العلمي ،ومشاركتو يف
القرطيب كذلك رأيت أف أذكر نشاطو
اإلسبلمي...وٞنا كاف اإلماـ
ّ
ّ
ّ ّ
(ٕ)
نشر العلوـ الشرعيّة والثّقافة اإلسبلميّة ،ومناقشاتو لعلماء عصره الذين التقى هبم. "..
الر٘نن بن شهاب -اٞنشرؼ على ىذا البحث
 -ٛما ألّفو ال ّدكتور عمر علوي عبد ّ

اٛناىلي يف تفسًن القرآف الكرًن -دراسة توثيقيّة دالليّة إسلوبيّة
(الشعر
حفظو هللا -بعنوافّ :
ّ
القرطيب) ،وىو رسالة دكتوراه يف
معجميّة -يف شواىد ابن عبّاس ،وتفسًني ّ
الكشاؼ و ّ
جامعة األزىر -كليّة ال ّدراسات اإلسبلميّة والعربيّة القاىرة ،عاـٕٕٓٓ( :ـ) .جاء يف
اٛناىلي يف تفسًن القرآف الكرًن دوف سواه ،قصدت بو
الشعر
مق ّدمتو" :إ ّف اختياي لدراسة ّ
ّ
درس اللّغة اليت ارتكز على قواعدىا ،وبىن على ىيكلها ومرتكزاهتا قرآننا اجمليد ،فما عنيت
النص الذي عرؼ
بدرس ّ
الشواىد التّفاسًن لذاهتا كما قد يتبادر للوىلة ،لكنّين آثرت درس ّ
الرسل...حيث أمسكت
وشاع وذاع قبل نزوؿ الوحي األمٌن ،على سيّد األمم وخات ّ
أىم كتب تفسًن القرآف الكرًن عرب
ّ
ابلشاىد مباشرة يف كتب تفسًن ١ن ّددة ،مثّلت يف نظري ّ
القرطيب
كل منها بسمات وخصائص ال ْندىا يف سواه...وتفسًن
العصور من حيث ّ
تفرد ّ
ّ
اٞنسمى (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،والذي أوعى وأملّ ّنجمل األحكاـ والتّشريعات اليت منها
ّ
اٞنشرعوف ومستنبطو األدلّة العقليّة والنقليّة...ىو عامل ف ّذ من علماء
وإليها يصدر ويرد ّ

أئمة التّفسًن ص.ٚ
(ٔ) ينظر :اإلماـ
القرطيب شيخ ّ
ّ
القرطيب حياتو وآاثره العلميّة ص.ٙ
(ٕ) ينظر:
ّ
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اٞنالكيّة ،كثًناً ما يفيض تفسًنه بذكر القراءات واإلعراب ،ويشرح الغريب من األلفاظ،
القرطيب
السابقٌن الثّقات...ولقد ٓن ّدث
ويضيف األقاويل إىل قائليها ،وينقل عن العلماء ّ
ّ
يتضمن نكتاً من التّفسًن ،واللّغات،
نفسو عن تفسًنه يف مق ّدمة ىذا التّفسًن ،وحكى أنّو ّ
واإلعراب ،والقراءات ،مع إضافة األقواؿ إىل قائليها ،واألحاديث إىل مصنّفيها ،فإنّو يقاؿ:
من بركة العلم أف يضاؼ القوؿ إىل قائلو.
وىف ّنػػا شػػرط علػػى نفسػػو ،فهػػو يعػػرض لػػذكر أسػػباب النّػػزوؿ،
ػرطيب قػػد ّ
واٜنػ ّػق أ ّف القػ ّ
والقػراءات ،واإلعػػراب ،ويبػ ّػٌن الغريػػب مػػن ألفػػاظ القػػرآف ،و٪نػػتكم كثػًناً إىل اللّغػػة ،ويكثػػر مػػن
السػػلف نسػػب كػ ّػل قػػوؿ إىل قائلػػو وفػػاء بشػػرطو،
اإلستشػػهاد أبشػػعار العػػرب ،وإذا نقػػل عػػن ّ
ويضػػيف مػػن انحيػػة األحكػػاـ يف ذكػػر مسػػائل اٝنػػبلؼ مػػا تعلّػػق منهػػا ابآلايت عػػن قػػرب ومػػا
تعلّق منها عن بعد ،مع بياف أدلّة كل قوؿ"(ٔ).
يدؿ على اىتماـ طلبة العلم هبذا التّفسًن إفرادىم أبُناث ودراسات تتناوؿ
و٣نّا ّ

العلمي
جوانب ٢نتلفة كلّها تثري اٞنكتبات العربيّة واإلسبلميّة .ومن ىذه ال ّدراسات :اٞنشروع
ّ
اٞنكرمة -كليّة
الضخم ،الذي ق ّدمو ٠نموعة من ّ
ّ
طبلب وطالبات جامعة ّأـ القرى ّن ّكة ّ
القرطيب يف
ال ّدعوة وأصوؿ ال ّدين -قسم الكتاب والسنّة ،بعنواف( :ترجيحات اإلماـ
ّ
التّفسًن) .ومن ىؤالء:
١نمد صاٌف زريق الشهراينّ( ،من ّأوؿ اآلية " "ٜٔٛمن سورة البقرة إىل آخر
 خالد ّاآلية "ٕ٘ٔ" من سورة آؿ عمراف ،عاـٕٔٗٛ :ىػٕٓٓٚ ،ـ).
الرعد إىل آخر سورة إبراىيم ،عاـ:
 فهد بن زويد بن مزيدّ
العطري( ،من ّأوؿ سورة ّ
ٖٔٗٛىػٕٓٓٚ ،ـ).
١نمد ساكو( ،من ّأوؿ اآلية "ٖ٘ٔ" من سورة آؿ عمراف إىل آخر
 عبد هللا حسٌن ّاآلية "ٕٗ" من سورة النّساء ،عاـٕٜٔٗ :ىػٕٓٓٛ ،ـ).
١نمد كوما( ،من اآلية "ٖٗ" :من سورة النّساء إىل آخر سورة اٞنائدة،
 مامودو ّاٛناىلي يف تفسًن القرآف الكرًن صٕٔ.ٖٓ-
الشعر
(ٔ) ينظرّ :
ّ
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عاـٖٔٗٓ-ٕٜٔٗ :ىػ).
السلومي( ،من ّأوؿ سورة األنعاـ إىل أخرىا ،عاـ:
١نمد عبد هللا
 أٚناء بنت ّّ
ٖٜٔٗىػٕٓٓٛ ،ـ).
ىوساوي( ،من ّأوؿ سورة ىود إىل آخر سورة يوسف ،عاـ:
 إيناس بكر حسنّ
ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ ،ـ).
 لولوة بنت عبد هللا بن أ٘ند ِنيت( ،من آية "ٔٙ" :سورة مرًن إىل طو آية "ٕ،"ٛعاـٕٔٗٛ :ىػٕٓٓٛ ،ـ).
مكي سقطي( ،من ّأوؿ سورة يس إىل آخر سورة ص ،عاـ:
 نواؿ بنت ّ١نمد ّ
ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ ،ـ).
السلمي( ،من ّأوؿ سورة اٛناثية إىل آخر سورة ؽ ،عاـ:
 ٘نداف بن ٘نيد بن بريكّ
ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ ،ـ).
العصيمي( ،من اآلية "ٔٗ" من سورة التّوبة إىل آخر سورة
 خلود سليماف سليمّ
يونس ،عاـٖٔٗٓ :ىػٕٜٓٓ ،ـ).
علي قنق( ،من ّأوؿ سورة اٞنؤمنوف إىل اآلية :العاشرة من سورة النّور،
 أمًنة أسعد ّعاـٖٔٗٓ :ىػ.)ٕٜٓٓ ،
 انىد بنت أ٘ند بن عبد الباسط ابجنيد( ،من اآلية :اٜنادية عشرة "سورة النّور إىلآخر سورة الفرقاف" ،عاـٖٔٗٓ :ىػٕٜٓٓ ،ـ).
الشورى إىل آخر سورة ال ّدخاف ،عاـ:
 ٘نيداف إبراىيمالصحفي( ،من ّأوؿ سورة ّ
ّ
ٕٔٔٓـ).
الضخم ذي الفائدة
و ًنىم من ّ
الطبلب والطّالبات الذين شاركوا يف ىذا اٞنشروع ّ
العلميّة الكبًنة.
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خامساً :كثرة طبعاتو:

مرة يف القاىرة
و٣نّا ّ
يدؿ على القيمة العلميّة ٟنذا الكتاب كثرة طبعاتو؛ فقد طبع ّ
ألوؿ ّ

استمر طبعو سبع
يف عشرين ٠نلّداً ،وعنيت بتصحيحو وطبعو (دار الكتب اٞنصريّة) .وقد
ّ
عشرة سنة ،منٜٖٖٔ( :ـ) إىلٜٔٙٔ( :ـ) ،ثّ أعادت طبعو ال ّدار القوميّة للطّباعة والنّشر
الشعب يف ٖنانٌن جزءاً ،ثّ طبع يف دار الكتاب
سنةٜٔٙٔ( :ـ) ضمن سلسلة كتاب ّ
مرة
صور أكثر من ّ
العريب للطّباعة والنّشر -اٞنكتبة العربيّة سنةٜٔٙٚ( :ـ) يف القاىرة .وقد ّ
ّ
يف أكثر من دار للنّشر والتّوزيع يف بًنوت.
وىذا كلّو دليل على تل ّقي العلماء وطلبة العلم ٟنذا التّفسًن ابلقبوؿ ،وانشغاٟنم بو،
ِ
تدؿ على
ورحم هللا
متبحر يف العلم ،لو تصانيف مفيدة ّ
الذىيب إ ْذ قاؿ فيو" :إماـ متفنّن ّ
ّ
الشأف الرْكباف ،وىو كامل يف
ووفُور فضلو...وقد سارت بتفسًنه العظيم ّ
كثرة اطّبلعو ُ
معناه"(ٔ).

(ٔ) ينظر :اتريخ اإلسبلـ ٓ٘.ٚ٘/



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ّ

ّ
املبحث انثاَي :نغاث انقبائم انعربيت.
وفيو مخسة مطالب:
األول :مفهوم اللّغة واللّهجة ،والعالقة بينهما عند القدماء واحملدثني.
ادلطلب ّ

ادلطلب الثّاين :ادلؤلّفات يف لغات القبائل العربيّة.
ـزوة
ادلطلب الثّالث :تعريف موجز ابلقبائل العربيّة ومواطنهـا الـيت جكـرت لغاهتـا مع ّ
يف (اجلامع ألحكام القرآن).
الرابع :لغـة القـرآن الكـرو ،وآراء العلمـاء يف ورود ألفـاغ غـري عربيّـة فيـو،
ادلطلب ّ
القرطيب يف جلك.
ورأي
ّ

ادلطل ــب اخل ــامس :أريّ ــة دراس ــة لغ ــات القبائ ــل العربيّ ــة وطرقه ــا ق ــد اً وح ــديثاً،
ومصادرىا.
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ّ
ّ
ّ
املطهب األٔل :يفٕٓو انهغت ٔانهٓجتٔ ،انعالقت بيًُٓا عُد انقدياء

ٙٙ

ٔاحملدثني

٫نتلف القدماء واحملدثوف يف ٓنديد مفهوـ اللّغة والّلهجة ،ويلحظ ىذا يف تناوٟنم ٟنما
عند بياف حدود٨نا وتعريفهما.

كل قوـ عن
جين يف اٝنصائص" :أصوات ّ
فاللّغة :كما ّ
يعرب هبا ّ
عرفها ابن ّ
أ راضهم"(ٔ).
جين يف ىذا التّعريف ح ّد اللّغة على وسيلة واحدة من وسائل التّعبًن واالتّصاؿ،
فابن ّ
اٞنعربة عن أ راضو
وىي :الوسيلة اللغويّة اليت تتمثّل فيما يصدر عن اإلنساف من األصوات ّ
وحاجاتو يف شؤوف اٜنياة .يفهم ىذا القوؿ من تعليق ابن سيده على ىذا التّعريف ،قاؿ:
يعرب بو عن اٞنعىن
كل صوت ّ
"وىذا ح ّد دائر على ١ندود ١نيط بو ال يلحقو خلل؛ إ ْذ ّ

اٞنتصور يف النّفس"(ٕ).
كل لغة ،فهي :صوت ّ
يعرب بو عن اٞنعىن ّ
اٞنقصود يف النّفس لغة .و ّ
حجازي" :وىذا التّعريف دقيق ،ويتّفق يف جوىره مع عناصر
ويقوؿ ال ّدكتور ١نمود
ّ
للرموز اللغويّة،
تعريف اللّغة عند الباحثٌن اٞنعاصرين ،فهو يؤّكد من جانب الطّبيعة الصوتيّة ّ
ويبٌن -أيضاً -أ ّف وظيفتها االجتماعيّة ىي :تعبًن ونقل الفكر يف إطار البيئة اللغويّة .ويذكر
ّ
(ٖ)
فلكل قوـ لغتهم" .
كذلك ّأّنا ّ
تؤدي وظيفتها يف ٠نتمع بعينوّ ،
اٛنرجاين للّغة يف كتابو( :التّعريفات) أوضح وأمشل
علي
ّ
ّ
ولكن الذي يظهر أ ّف تعريف ّ
(ٗ)
كل قوـ عن أ راضهم" ؛ وذلك
جين ٟنا؛ إ ْذ يقوؿ" :اللّغة ،ىي :ما ّ
يعرب هبا ّ
من تعريف ابن ّ
اٞنعربة عن األ راض
أل ّف مصطلح اللّغة ال يقتصر على ما يصدر عن اإلنساف من األصوات ّ
فحسب ،وإّ٧نا يتجاوز الوسيلة اللغويّة إىل ًنىا من العبلمات كاإلشارات ،واإل٬ناءات،
(ٔ) ينظر :اٝنصائص ٔ.ٖٗ/
اٞنخصص ٔ.ٖ٘/
(ٕ) ينظر:
ّ
(ٖ) ينظر :اللغّة العربيّة عرب القروف صٗ.
(ٗ) ينظر :كتاب التّعريفات صٕ.ٜٔ
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ويعربوف
كل وسيلة ينتقل هبا معىن مفيد تربط بٌن أفراد اجملتمعّ ،
وتعبًنات الوجو ،و ّ
الرموز ،و ّ

هبا عن شؤوّنم اٞنختلفة.
خاصة
و ّأما اللّغة عند احملدثٌن ،فهي كما يقوؿ سابًن" :اللّغة وسيلة ال ريزيّةّ ،
يؤديها بصورة اختياريّة
الر بات عرب رموز ّ
ابإلنساف يستعملها إليصاؿ األفكار ،واٞنشاعر ،و ّ
وقصديّة"(ٔ).
وعرفها تشومسكي ،بقولو" :اللّغة ملكة فطريّة عند اٞنتكلّمٌن بلغة ما ،لتكوين وفهم
ّ
(ٕ)
ٗنل ٥نويّة" .
الرموز الصوتيّة ،أو
ضامن -نقبلً عن (دي سوسًن)ّ -
ويقوؿ حات ال ّ
أبّنا" :نظاـ من ّ
الصور اللفظيّة ٔنتزف يف أذىاف أفراد اٛنماعة اللغويّة ،وتستخدـ للتّفاىم بٌن
٠نموعة من ّ
السماع"(ٖ).
أبناء ٠نتمع ّ
معٌن ،ويتل ّقاىا الفرد عن اٛنماعة اليت يعيش معو عن طريق ّ
تدؿ على اٞنعاين من أٚناء ،وأفعاؿ ،وحروؼ .ويراد
فاللّغة إذاً يراد هبا :األلفاظ اليت ّ
كل ما
هبا النّحوْ ،
أي :طريق أتليف الكلمات وإعراهبا لل ّداللة على اٞنقصود .وكذا يراد هبا ّ
يتعلّق ابشتقاؽ الكلمات وتوليدىا ،وبنية الكلمة ونسجها(ٗ).
وأما اللّهجة :فقد جاء يف لساف العرب ٓنديدىا لغةً ،يقوؿ ابن منظور" :اللا ْه َجة
ّ

واللا َه َجة :طرؼ اللّساف .واللا ْه َجة واللا َه َجة :جرس الكبلـ ،والفتح أعلى .ويقاؿ :فبلف
فصيح اللا ْه َجة واللا َه َجة ،وىي لغتو اليت جبل عليها فاعتادىا ونشأ عليها .ويف اٜنديث( :ما
ذر)"(٘).
من ذي َٟنْ َجة أصدؽ من أيب ّ
واللّهجة يف اصطبلح احملدثٌن ،ىي -كما يقوؿ ال ّدكتور إبراىيم أنيس٠" :-نموعة من
(ٔ) ينظر :اللّغة لو ص.ٛ
(ٕ) ينظر :جوانب النظريّة النحويّة لتشومسكي صٓ.ٜ٘
(ٖ) ينظر :علم اللّغة لو صٕٖ.
الوىاب ٘نودة صٗٓ٘.
(ٗ) ينظر :القراءات واللّهجات لعبد ّ
الرتمذي ٘،ٜٙٙ/
(٘) ينظر :لساف العرب ٕ .ٖٜ٘/وينظر اٜنديث يف :مسند أ٘ند ٔٔ ،ٙ٘ٓ/وسنن
ّ
وسنن ابن ماجو ٔ.٘٘/
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الصفات ٗنيع أفراد ىذه البيئة.
خاصة ،ويشرتؾ يف ىذه ّ
الصفات اللغويّة تنتمي إىل بيئة ّ
ّ
لكل منها خصائصها؛
وبيئة اللّهجة ىي جزء من بيئة أوسع وأمشل ّ
تضم ع ّدة ٟنجات ّ
تيسر اتّصاؿ أفراد ىذه البيئات
ولكنّها تشرتؾ ٗنيعاً يف ٠نموعة من الظّواىر اللغويّة اليت ّ
الرابطة اليت تربط
بعضهم ببعض ،وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهماً يتوقّف على قدر ّ
الشاملة اليت تتألّف من ع ّدة ٟنجات ىي اليت اصطلح على
بٌن ىذه اللّهجات .وتلك البيئة ّ
تسميتها :ابللّغة"(ٔ).
أبّنا" :الطّريقة اليت تتكلّم هبا ٗناعة ما لغة ما ،واليت ٕنيّزىا
علي اٝنويل ّ
وعرفها ّ
ّ
١نمد ّ
عن سواىا من اٛنماعات اليت تتكلّم نفسها .واللّهجة قد تكوف اجتماعيّة ٕنيّز طبقة عن
أي :إقليميّةٕ -نيّز إقليميّاً عن إقليم"(ٕ).
طبقة ،أو جغرافيّةْ -
خاصة،
ضامن ّ
وعرفها حات ال ّ
الصفات اللغويّة تنتمي إىل بيئة ّ
أبّنا٠" :نموعة من ّ
ّ
الصفات اليت تتميّز هبا اللّهجة تكاد
الصفات ٗنيع أفراد ىذه البيئة .و ّ
ويشرتؾ يف ىذه ّ

تنحصر يف األصوات وطبيعتها ،وكيفيّة صدورىا"(ٖ).
وتتفرع منها ،واٜنديث عنهما
يفهم من ىذه التّعريفات أ ّف اللّهجة تتولّد من اللّغة ّ
اٝناص ،أو الفرع واألصل؛ فالعبلقة بينهما عند احملدثٌن واضحة؛ فهي
كاٜنديث عن ّ
العاـ و ّ
الصفات اللغويّة تنتمي إىل بيئة
اٝناص
كما سبق عبلقة
ابلعاـ .فاللّهجة٠ :نموعة من ّ
ّ
ّ
الصفات ٗنيع أفراد ىذه البيئة .واللّغة :تشتمل على ع ّدة ٟنجات
خاصة ،ويشرتؾ يف ىذه ّ
ّ
الصفات اللغويّة ،والعادات
لكل منها ما ٬نيّزىا ،وٗنيع ىذه اللّهجات تشرتؾ يف ٠نموعة من ّ
ّ
(ٗ)
الكبلميّة اليت تؤلّف لغة مستقلّة عن ًنىا من اللّغات .
ّأما عند اللغويٌّن العرب القدماء فلم تكن ىذه العبلقة موجودة عندىم؛ إ ْذ ٤ندىم
(ٔ) ينظر :يف اللّهجات العربيّة ص.ٔٙ
(ٕ) ينظر :معجم علم األصوات ص.ٔٗٙ
(ٖ) ينظر :علم اللّغة لو صٖٖ.
الراجحي ص ،ٖٚوفصوؿ يف فقو العربيّة
(ٗ) ينظر :اللّهجات العربيّة يف القراءات القرآنيّة لل ّدكتور عبده ّ
صٕ.ٚ
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حينما كانوا يشًنوف إىل تلك الفروؽ بٌن ٟنجات القبائل ال يستعملوف مصطلح (اللّهجة)
اللغوي اٜنديث ،وإ ّف اية ما يوجد يف كتبهم أ ّف
على النّحو الذي يعرؼ يف ال ّدرس
ّ
(اللّهجة) ىي :اللّساف ،أو طرفو ،أو جرس الكبلـ .وٟنجة فبلف :لغتو اليت جبل عليها،
فاعتادىا ،ونشأ عليها .فهم بذلك يطلقوف على اللّهجة (لغة ،أو لغيّة) ،وقد أشار إىل ىذا
الرواةُ ألشعارىم،
أ٘ند بن فارس يف كتابو
الصاحيب ،قاؿ" :أٗنع علماؤان بكبلـ العرب ،و ّ
ّ
والعلماءُ بلغاهتم و ّأايمهم و١نا ِّٟنم أ ّف قريشاً أفصح العرب ألسنةً وأصفاىم لغةً؛ وذلك أ ّف هللا
تعاىل اختارىم من ٗنيع العرب واختار منهم ١نم ّداً -صلّى هللا عليو وسلّم -فجعل قريشاً
ِ
ِ
ِ
للحج،
ووالََة بَػْيتو ،فكانت وفود العرب من ّ
حجاجها و ًنىم يَف ُدوف إىل م ّكة ّ
قُطاا َف َحَرمو ُ
ويتحاكموف إىل قريش؛ وكانت قريش مع فصاحتها ،وحسن لغاهتا ،وِرقّة ألسنتها إذا أتتهم
الوفود من العرب ٔنَياػ ُروا من كبلمهم وأشعارىم أحسن لغاهتم وأصفى كبلمهم؛ فاجتمع ما
ِ
أفصح العرب"(ٔ).
ٔنَياػ ُروا من تلك اللّغات إىل سبلئقهم اليت طُبعوا عليها ،فصاروا بذلك َ

حجة ،قاؿ:
جين يف اٝنصائص :ابابً ّ
خاصاً يف اختبلؼ اللّغات وأ ّف كلّها ّ
ّ
وبوب ابن ّ
"اعلم أ ّف سعة القياس تبيح ٟنم ذلك وال ٓنظره عليهم ،أال ترى أ ّف لغة التميميٌّن يف ترؾ
لكل واحد من القومٌن
إعماؿ (ما) يقبلها القياس ،ولغة اٜنجازيٌّن يف إعماٟنا كذلك؛ أل ّف ّ
ألّنا
ضرابً من القياس يؤخذ بو و٫نلد إىل مثلو .وليس لك أف تَػ ُراد إحدى اللّغتٌن بصاحبتها؛ ّ
فتقويها على
أحق بذلك من وسيلتها ،لكن اية مالك يف ذلك أف ّ
ليست ّ
تتخًن إحدا٨نا ّ
رد إحدا٨نا ابألخرى فبلَ .أوَال
فأما ّ
أقبل ٟنا وأشد أنساهباّ .
أختها ،وتعتقد أ ّف أقوى القياسٌن ُ
ترى إىل قوؿ النيب -صلّى هللا عليو وسلّم( :-نزؿ القرآف بسبع لغات كلّها ٍ
كاؼ
ّ
ٍ
شاؼ)"(ٕ).
عما
وجاء يف اٞنزىر" :قاؿ ابن نوفلُ :
ٚنعت أيب يقوؿ أليب عمرو بن العبلء :أخربين ّ
فقلت كيف تصنع فيما
وضعت ٣نّا ٚنّيتو عربيّة ،أَيَ ْد ُخل فيو كبلـ العرب كلّو؟ ،فقاؿ :الُ .
َ
الصاحيب يف فقو اللّغة العربيّة ص.ٕٛ
(ٔ) ينظر:
ّ
البخاري .ٔٛٗ/ٙ
(ٕ) ينظر :اٝنصائص ٕ .ٕٔ/وينظر :صحيح
ّ
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أ٘نل على األكثر ،وأُ َِٚنّي ما خالفين لغات"(ٔ).
ْ
خالفتك فيو العرب وىم ّ
حجة ،فقاؿُ :

فاللغويّوف القدماء يف ىذه النّصوص يشًنوف إىل أ ّف القبائل العربيّة كانت ٟنا لغات،
وتلك اللّغات مل يكن االختبلؼ بينها كبًناً؛ فهو يكمن يف طريق نطق بعض األصوات ،ويف
طبيعة األداء .وإىل ىذا يشًن ال ّدكتور إبراىيم أنيس بقولو" :وقد كاف القدماء من علماء
نسميو اآلف ابللّهجة بكلمة( :اللّغة) حيناً ،وبػ(اللّحن) حيناً آخر .يػَُرى
العربيّة ّ
عما ّ
يعربوف ّ
الرواايت األدبيّة ،فيقولوف مثبلً:
ىذا واضحاً جليّاً يف اٞنعاجم العريقة القد٬نة ويف بعض ّ
وابلزاي لغة .وقد ُيرَوى لنا أ ّف أعربيّاً يقوؿ يف معرض
ابلصاد -من الطّيور اٛنارحةّ ،
الصقرّ -
ّ
(ٕ)
اٜنديث عن مسألة ٥نويّة :ليس ىذا ٜنين وال ٜنن قومي  .وكثًناً ما يشًن أصحاب اٞنعاجم
إىل لغة ٕنيم ،ولغة طيّئ ،ولغة ىذيل ،وال يريدوف ّنثل ىذا التّعبًن سوى ما نعنيو ٥نن اآلف
بكلمة :اللّهجة"(ٖ).
وعليو٬ ،نكن القوؿ :أب ّف اللّهجة ما ىي ّإال لغة ،وما اللّغة ّإال مزيج من اللّهجات
تيسر اتّصاؿ أفراد
لكل خصائصها ،لكنّها تشرتؾ ٗنيعاً يف ٠نموعة من الظّواىر اللغويّة اليت ّ
ٍّ

أي :إ ّف بيئة اللّهجة تتميّز بصفات ٔنالف صفات
بيئات اللّهجات ببعضها البعضْ ،
يفرؽ بٌن ٟنجة وأخرى ىو بعض االختبلؼ
اللّهجات األخرى يف اللّغة الواحدة .فالذي ّ
ت) :فُػ ْزُد ،كما
الصويتّ يف الب األحياف ،فيُػ ْرَوى مثبلً أ ّف قبيلة ٕنيم كانوا يقولوف يف (فُػ ْز ُ
َجلَو) عند بين سعد(ٗ).
َجلَح) -وىو األصلع -ينطق هبا( :األ ْ
يػُْرَوى أ ّف (األ ْ
وقد تتميّز اللّهجة -أيضاً -بقليل من صفات ترجع إىل بنية الكلمات ونسجها ،أو
(م ْديُوف) ،و ًنىم يقوؿ:
معاين بعض الكلمات؛ فيُػ ْرَوى أ ّف بعضاً من ٕنيم كانوا يقولوفَ :
اليائي .وأ ّف بين أسد كانوا يقولوف:
(م ِدين) يف اسم اٞنفعوؿ من الفعل
َ
الثبلثي األجوؼ ّ
ّ

(ٔ) ينظر :اٞنزىر ٔ.ٔٗٙ/
(ٕ) ينظر :لساف العرب ٖٔ.ٖٛٔ/
(ٖ) ينظر :يف اللّهجات العربيّة ص.ٔٙ
(ٗ) ينظر :لساف العرب ٖٔ.ٗٛ٘/
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(سكرانة) بدالً من (سكرى) اليت كاف ينطق هبا سائر العرب .وكما ورد أ ّف كلمة( :اٟنِ ْج ِرس)

عند أىل اٜنجاز ّنعىن :القرد ،وعند ٕنيم ّنعىن :الثّعلب(ٔ).
اٝناصة اليت مرجعها الكلمات وداللتها من القلّة
الصفات ّ
ولكن ٩نب أف تكوف ىذه ّ
ُنيث ال ْنعل اللّهجة ريبة عن أخواهتا ،عسًنة الفهم على أبناء اللّهجات األخرى.
حّت تصًن لغة ،كما حدث للعربيّة
فاللّهجة إذا ما هتيّأت ٟنا من األسباب تنمو وتكتمل ّ
تشعبت إىل ٟنجات ،كذلك اللّهجة
حينما انفصلت عن أخواهتا الساميّات؛ وكما أ ّف اللّغة ّ
حّت تصًن لغة(ٕ).
تستقل وتشيع وتثبت أقدامها ّ
ّ

الصحاح ٕ ،ٙٛٚ/واتج العروس ٖ٘.٘ٔ/
(ٔ) ينظر :هتذيب اللّغة  ،ٕٚٓ/ٙو ّ
(ٕ) ينظر :يف اللّهجات العربيّة ص.ٔٚ-ٔٙ
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ّ
ّ
ّ
املطهب انثاَي :املؤنفاث يف نغاث انقبائم انعربيت:

ٕٚ

يهتموف بدراسة ٟنجة كاملة من ٟنجات القبائل العربيّة اليت كانت
مل يكن القدماء ّ
اللهجية
كل مبلحظاهتم كانت تنصب على الفروؽ
ّ
يتكلّمها النّاس يف حياهتم العاديّة؛ بل ّ
اليت دخلت الفصحى .فلم ٓنظ ىذه اللّهجات العربيّة القد٬نة ببعض ما حظيت بو
تضار بدراسة ٟنجة ما،
الفصحى من تدوين ودراسة؛ وذلك خوفاً على الفصحى من أف ّ
األساسي ابلفصحى اليت تضمن الوحدة العربيّة ،وإف كانت ٟنم إشارات
فكاف اىتمامهم
ّ
مبعثرة يف ثنااي كتب اللّغة ،واألدب ،والتّفسًن ،والقراءات ،واٜنديث ،و ًنىا.
الرتاجم أ ّف عدداً من العلماء اللغويٌّن القدماء قد كتبوا
ىذا؛ وقد ذكرت لنا كتب ّ
مؤلّفات أطلقوا عليها( :كتاب اللّغات) ،منها:
اٞنتوىف سنةٖٔٛ( :ىػ)(ٔ).
ٔ -كتاب اللّغات ،ليونس بن حبيبّ ،
اٞنتوىف سنةٕٓٙ( :ىػ)(ٕ).
ٕ -كتاب اللّغات ،أليب عمرو الشيباينّّ ،
اٞنتوىف سنةٕٓٚ( :ىػ)(ٖ).
للفراءّ ،
ٖ -كتاب اللّغاتّ ،

اٞنتوىف سنةٕٔٓ( :ىػ)(ٗ).
اٞنثىنّ ،
معمر بن ّ
ٗ -كتاب اللّغات ،أليب عبيدة ّ
اٞنتوىف سنة( :ت ٕ٘ٔىػ)(٘).
٘ -كتاب اللّغات ،أليب زيد
األنصاريّ ،
ّ
اٞنتوىف سنةٕٔٙ( :ىػ)(.)ٙ
 -ٙكتاب اللّغات،
لؤلصمعيّ ،
ّ

اٞنتوىف سنةٖٕٔ( :ىػ)(.)ٚ
 -ٚكتاب اللّغات ،البن دريدّ ،
(ٔ) ينظر :الفهرست صٗ ،ٙوىديّة العارفٌن ٕ.٘ٚٔ/
كلي ٔ.ٕٜٙ/
(ٕ) ينظر :الفهرست صٖ ،ٜواألعبلـ للزر ّ
(ٖ) ينظر :الفهرست صٕ ،ٜوىديّة العارفٌن ٕ.٘ٔٗ/
(ٗ) ينظر :الفهرست ص ،ٚٚوبغية الوعاة ٕ ،ٕٜ٘/وىديّة العارفٌن ٕ.ٗٙٚ/
(٘) ينظر :الفهرست ص ،ٚٛوىديّة العارفٌن ٔ.ٖٛٚ/
( )ٙينظر :الفهرست ص ،ٜٚوبغية الوعاة ٕ ،ٖٔٔ/وىديّة العارفٌن ٔ.ٕٖٙ/
( )ٚينظر :الفهرست ص ،ٛٙوىديّة العارفٌن ٕ.ٖٕ/
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اٞنتوىف سنةٖٖٜ( :ىػ)(ٔ).
ايبّ ،
 -ٛكتاب اللّغات ،للفار ّ

الراجحي على ىذه اٞنؤلّفات بقولو" :و٥نن ال نعرؼ شيئاً عن
وقد علّق ال ّدكتور عبده ّ
نتبٌن بعض
ىذه الكتب؛ إ ْذ مل يصلنا منها كتاب واحد لسوء اٜن ّ
ظ ،لكنّنا نستطيع أف ّ
طرائقها ٣نّا نقلو بعض اللغويٌّن؛ إ ْذ ينقل ابن دريد من كتاب اللّغات أليب زيد( :إنّو لَيَأْ ُخذ
الفكْر و ِ
الفكْر و ِ
الفكْرة ،ويقاؿ :النكْر
كل وجو .قاؿ :ويقاؿَ :
وس ٍّن َ
وع ٍّنْ ،
كل فَ ٍّن َ
أي :يف ّ
يف ّ
وس ِرقاً .ويقاؿ :انتُِقع لونو ،وامتُِقع ،واىتُِقع ،والتُ ِمع،
وسَرقاً َ
والناكْر ،ويقاؿَ :سَر َؽ َس ْرقاً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت .فمن قاؿِ :مت ،قاؿ:
ت ُ
ود ْم ُ
ومت ،ود ْم ُ
والتُهم ،وانتُشف...قاؿ :ويقولوف :مت ُ
ِ
ت ،قاؿ:
َ٬نَات...وأكثر ما يتكلّم هبا طيّئ ،وقد تكلّم هبا سائر العرب .ومن قاؿ :د ْم ُ
تَداـ)(ٕ).
وواضح من ىذه النّصوص أ ّف ىذه الكتب كانت نوعاً من اٞنعاجم ،وأ ّف مؤلّفيها مل
يهتموفّ -إال يف القليل -بعزو اللّهجات إىل أصحاهبا"(ٖ) .و٣نّا ألّفو القدماء من
يكونوا ّ
اىتم أصحاهبا-
الكتب اليت ّ
اىتمت بلغات القبائل العربيّة اليت وردت يف القرآف الكرًن ،و ّ
أيضاً -بعزو ما ورد فيها من الكلمات إىل من تكلّم هبا ،ما يلي:
للفراء ،اٞنتو ّىف سنةٕٓٚ( :ىػ)(ٗ).
ٔ -كتاب لغات القرآفّ ،

اٞنتوىف سنةٕٓٚ( :ىػ)(٘).
عديّ ،
ٕ -كتاب لغات القرآف ،للهيثم بن ّ

اٞنتوىف سنةٕٔ٘( :ىػ)(.)ٙ
ٖ -كتاب لغات القرآف ،أليب زيد
األنصاريّ ،
ّ
اٞنتوىف سنةٕٔٙ( :ىػ)(.)ٚ
ٗ -كتاب لغات القرآف،
لؤلصمعيّ ،
ّ
(ٔ) ينظر :ىديّة العارفٌن ٕ.ٗٓ/
(ٕ) ينظرٗ :نهرة اللّغة ٖ ،ٕٜٔ٘/وٖ.ٖٔٓٚ/
(ٖ) ينظر :اللّهجات العربيّة يف القراءات القرآنيّة صٔ٘.ٕ٘-
(ٗ) ينظر :الفهرست صٗ٘.
السابق.
(٘) ينظرّ :
السابق
( )ٙينظرّ :
السابق.
( )ٚينظرّ :
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اٞنتوىف سنةٖٛٙ( :ىػ)(ٔ).
ائيّ ،
٘ -كتاب اللّغات يف القرآف ،البن حسنوف السامر ّ
حملمد بن ٪نٍن القطيع ّي(ٕ).
 -ٙكتاب لغات القرآفّ ،

الفراء .و٣نّا جاء فيو من األمثلة ،قولو عند
وقد وصلنا بعض ىذه الكتب ،ككتاب ّ
تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ(ٖ) " :ويف (نَستعِ
فأما قريش،
لغتاف:
)
ٌن
َْ
ّ
وعامة العرب من ٕنيم ،وأسد ،وقيس ،وربيعة يقولوف:
وكنانة فينصبوف النّوف ،وعليها القراءةّ .
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٌن ،بكسر الياء؛ أل ّف الياء قد يػُ ْرت ُؾ
ن ْستَعٌن ،وت ْستَعٌن ،وأان إِ ْستَعٌن .وال يقولوف :ىو يِ ْستَع ُ
الكسر؛ أال ترى ّأّنم
كسرىا يف اإلعراب الذي تستح ّقو ،فهي ىاىنا أوىل أبف يُ ْستَػثْػ َقل فيها
ُ
ُ
الكسر فيها .وقد
مررت بقاض ٍي؛ استثقاالً للكسر يف الياء؛ فكذلك استُػثْ ِقل
ال يقولوفُ :
ُ
يقوؿ ذلك بعض َكْل ٍ
ب ،وىي من الشا ّذ"(ٗ).
ائي .و٣نّا جاء فيو من األمثلة ،قولو عند قولو
وكذلك وصلنا كتاب ابن حسنوف السامر ّ
تعاىل :ﭽﯝﭼ(٘) ،يعين :اٝنصب بلغة طيّئ .وقولو :ﭽﯕ ﯖﭼ( ،)ٙيعين:

اٞنوت بلغة ُع َماف"(.)ٚ
تنوعت دراستهم للغات القبائل العربيّة ،فمنهم من تناوؿ
و ّأما اللغويّوف احملدثوف فقد ّ
عامة؛ ويف كلتا ال ّدراستٌن يقوـ
لغة واحدة لقبيلة بعينها ،ومنهم من تناوؿ اللّغات العربيّة ّ
كل ما ٬نكنو من ظواىر تلك اللّغة لقبيلة بعينها ،أو جملموعة قبائل كثًنة ٣نّا
الباحث َنمع ّ
الرتاث ،ويق ّدـ دراسة اتر٫نيّة وجغرافيّة واجتماعيّة عن أصحاهبا ،و٪نلّل
احتفظت هبا كتب ّ
كل جوانبها -الصوتيّة ،والصرفيّة ،والنحويّة،
ّ
مادهتا اللغويّة ،ويصنّفها إىل عناصرىا ،ويدرس ّ
كلي ٗ.ٜٚ/
(ٔ) ينظر :األعبلـ للزر ّ
(ٕ) ينظر :الفهرست صٗ٘.
(ٖ) الفآنة.٘ :
(ٗ) ينظر :كتاب فيو لغات القرآف ص.ٚ-ٙ
(٘) البقرة.ٖ٘ :
( )ٙالبقرة.٘٘ :
( )ٚينظر :اللّغات يف القرآف صٕٓ.
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والدالليّة -و٩نتهد يف الكشف عن العوامل اليت أثّرت فيها ،واستنباط القوانٌن اليت خضعت
ٟنا .ومن ىذه اٞنؤلّفات:
كي ،نشرتو
علي ٪نٍن اٞنبار ّ
ٔ -أثر اختبلؼ اللّهجات العربيّة يف النّحو ،لل ّدكتور ٪نٍن ّ
دار النّشر للجامعات ابلقاىرة ،عاـٕٓٓٚ( :ـ).

ٕ -اٛنوانب النحويّة يف ٟنجات العرب وموقف النّحاة منها ،لل ّدكتور مصطفى عبد

السنجرجي ،رسالة دكتوراه َنامعة القاىرة ،كليّة دار العلوـ ،سنةٜٔٙٛ( :ـ).
العزيز
ّ

حملمد بن أ٘ند بن سعيد العمري ،رسالة
ٖ -خصائص لغة ٕنيم أصوااتً وبنية وداللةّ ،

اٞنكرمة ،عاـٖٜٔٙ( :ىػ).
ماجستًن من قسم ال ّدرسات العليا العربيّة -كليّة ّ
الشريعة ّن ّكة ّ

الر٘نن أيّوب ،وقد طبع الطّبعة األوىل ّنطابع
ٗ -العربيّة وٟنجاهتا ،لل ّدكتور عبد ّ
سجل العرب ابلقاىرة ،سنةٜٔٙٛ( :ـ).
ّ
كاوي ،وقد طبع
٘ -الفصحى وٟنجاهتا دراسة اتر٫نيّة مقارنة ،لل ّدكتور عبد الفتّاح الرب ّ

الطّبعة األوىل ،سنةٔٗٓ٘( :ىػ).

 -ٙيف اللّهجات العربيّة ،لل ّدكتور إبراىيم أنيس ،نشرتو مكتبة األ٤نلو اٞنصريّة
ابلقاىرة.

النحوي،
األندلسي -اٛنانب
 -ٚاللّغات العربيّة يف تفسًن البحر احمليط ،أليب حيّاف
ّ
ّ

ثي ،رسالة ماجستًن يف جامعة ّأـ القرى ،عاـ:
لدينا ّ
١نمد بن ٘نود بن اٜنسٌن اٜنار ّ
(٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘ -ـ).

 -ٛلغات القبائل يف كتب إعراب القرآف ومعانيو ،لل ّدكتور إٚناعيل ١نمود منيزؿ
القياـ ،الطّبعة األوىل عاـٕٓٓٛ( :ـ).
١نمد يعقوب تركستاينّ ،رسالة دكتوراه َنامعة ّأـ القرى،
 -ٜلغات طيّئ ،لل ّدكتور ّ
عاـٕٔٗٓ( :ىػ).
١نمد بن أ٘ند العمري ،رسالة دكتوراه َنامعة ّأـ القرى،
ٓٔ -لغات قيس ،لل ّدكتور ّ

سنةٕٔٗٓ( :ىػ).
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العامة
ٔٔ -لغة ٕنيم دراسة اتر٫نيّة وصفيّة ،لل ّدكتور ضاحي عبد الباقي ،طبعتو اٟنيئة ّ

لشئوف اٞنطابع األمًنيّة ابلقاىرة ،سنةٔٗٓ٘( :ىػ).

ابلرايض،
ٕٔ -لغة قريشٞ ،نختار سيدي الغوث ،وىو من إصدارات النّادي
األديب ّ
ّ
سنةٕٔٗٔ( :ىػ).
العامة للكتاب،
ٖٟٔ -نجات العرب ،أل٘ند تيمور ابشا ،وقد طبعتو اٟنيئة اٞنصريّة ّ
سنةٖٜٖٔ( :ىػٜٖٔٚ -ـ).
ٗٔ -اللّهجات العربيّة القد٬نة يف رب اٛنزيرة العربيّة ،للمستشرؽ تشيم رابٌن ،عاـ

(ٜٔ٘ٔـ) .وقد ترٗنو ال ّدكتور عبد الكرًن ٠ناىد ،وطبع يف دار الفارس للنّشر والتّوزيع عاـ:
(ٕٕٓٓـ).

٘ٔ -اللّهجات العربيّة القد٬نة ،لل ّدكتور داود سلوـ ،وىو من إصدارات دار عامل
الكتب ببًنوت ،الطّبعة األوىل ،سنةٔٗٓٙ( :ىػ).

الرتاث ،لل ّدكتور أ٘ند علم ال ّدين اٛنندي ،نشرتو ال ّدار
 -ٔٙاللّهجات العربيّة يف ّ
العربيّة للكتاب ،سنةٜٖٔٛ( :ـ).

احجي ،نشرتو دار
 -ٔٚاللّهجات العربيّة يف القراءات القرآنيّة ،لل ّدكتور عبده الر ّ
اٞنعرفة اٛنامعيّة ابإلسكندريّة ،سنةٜٜٔٛ( :ـ).
وتطوراً ،لل ّدكتور عبد الغ ّفار حامد ىبلؿ ،وقد نشرتو
 -ٔٛاللّهجات العربيّة نشأة ّ
العريب ابلقاىرة سنةٔٗٔٛ( :ىػ).
دار الفكر ّ

السعادة سنة:
 -ٜٔاللّهجات العربيّة ،لل ّدكتور إبراىيم ٤نا ،نشرتو مطبعة ّ
(ٖٜٔٙىػ).

ٕٓ -اللّهجات يف الكتاب لسيبويو -أصوااتً وبنية ،-لصاٜنة بنت راشد آؿ نيم،
اإلسبلمي َنامعة ّأـ القرى ،الطّبعة
الرتاث
وىو من إصدارات مركز البحث
العلمي وإحياء ّ
ّ
ّ
األوىل ،سنةٔٗٓ٘( :ىػ).
الر٘نن سعد
ٕٔ -اللّهجات يف كتاب سيبويو دراسة ٥نويّة ،لعبد هللا بن عبد ّ
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العيّاؼ ،رسالة دكتوراه يف جامعة ّأـ القرى ،عاـٕٖٔٗ( :ىػٕٕٓٓ -ـ).

الر٘نن ،كليّة العلوـ اإلنسانيّة-
ٕٕٟ -نجة بين عقيل ،لل ّدكتور عادؿ ّ
١نمد عبد ّ
السنة الثّانية عاـٕٓٓٚ( :ـ).
الرابعّ ،
جامعة بغداد٠ ،-نلّة كليّة اإلماـ األعظم ،العدد ّ
ٖٕٟ -نجة بين كبلب ،لل ّدكتور موسى مصطفى العبيداف ،نشرتو دار الببلد َن ّدة،
الطّبعة األوىل سنةٔٗٔٛ( :ىػ).

اٞنطليب ،منشورات
اٞنوحدة ،لل ّدكتور الب فاضل
ٕٟٗ -نجة ٕنيم وأثرىا يف العربيّة ّ
ّ
وزارة الثّقافة والفنوف ،اٛنمهوريّة العراقيّة ،عاـٜٔٚٛ( :ـ).
ٕٟ٘ -نجة ربيعة دراسة لغويّة يف ضوء علم اللّغة اٜنديث ،لل ّدكتور عبد اٟنادي أ٘ند

السلموف ،جامعة األزىر -كليّة اللّغة العربيّة أبسيوط -سنةٔٗٔٚ( :ىػ).

العامة
لعلي انصر الب ،من منشورات دار ّ
الشؤوف الثقافيّة ّ
ٟ -ٕٙنجة قبيلة أسدّ ،
بغداد ،الطّبعة األوىل عاـٜٜٔٛ( :ىػ).
١نمد إٚناعيل ،وقد نشرتو
الر٘نن ّ
 -ٕٚمظاىر اختبلؼ لغات العرب ،لل ّدكتور عبد ّ

اٜنليب ،سنةٔٗٓ٘( :ىػ).
مكتبة عيسى ّ

١نمد سامل ١نيسن ،نشرتو
 -ٕٛاٞنقتبس من اللّهجات العربيّة والقرآنيّة ،لل ّدكتور ّ
مؤسسة شباب اٛنامعة للطّباعة والنّشر ابإلسكندريّة ،عاـٜٔٛٙ( :ـ).
ّ

١نمد رايض كرًن ،كليّة اللّغة العربيّة
 -ٕٜاٞنقتضب يف ٟنجات العرب ،لل ّدكتور ّ
ابلزقازيق ،عاـٜٜٔٙ( :ـ).
ّ

ٖٓ -مق ّدمة لل ّدراسة يف اللّهجات العربيّة ،لل ّدكتور دمحم أ٘ند خاطر ،نشرتو مطبعة
اٜنسٌن اإلسبلميّة ابلقاىرة ،سنةٜٔٚٛ( :ـ).
ٖٔ -من لغات العرب لغة ىذيل ،لل ّدكتور عبد اٛنواد الطيّب ،جامعة طرابلس.

ٕٖ -ميزاف ال ّذىب يف معرفة ٟنجات العرب ،لل ّدكتور عبد التّواب مرسي حسن
األكرت ،نشرتو مكتبة اآلداب القاىرة ،عاـٖٔٗٔ( :ىػٕٓٔٓ -ـ).
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ّ
ّ
املطهب انثانث :تعريف يٕجز بانقبائم انعربيت ٔيٕاطُٓا ،انتي ذكرث
ّ
نغاتٓا يعزٔة يف (اجلايع ألحكاو انقرآٌ):

شك أ ّف دراسة لغات القبائل العربيّة تقتضي التح ّدث عن أقساـ القبائل العربيّة،
ال ّ
والبيئات اٞنختلفة اليت عاشت فيها تلك القبائل ،واٞنناطق اليت نشأت فيها لغات تلك
القبائل؛ وىذا يقودان إىل فهم العبلقات بٌن ىذه اللّغات على أرض اٛنزيرة العربيّة ،ولنطّلع
أىم أسباب تع ّدد اللّغات؛ لذا سيكوف ىذا اٞنطلب مقصوراً على ذكر مواطن القبائل
على ّ
القرطيب -ر٘نو هللا -يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف).
اليت ورد ذكرىا عند اإلماـ
ّ
ّأوالً :القحطانيّون
السبلـ .وىم
وىم بنو قحطاف بن عابر بن َشا ٌَف بن أَْرفَ ْخ َشذ بن ساـ بن نوح عليو ّ
وتسمى عربيّتهم ابلقحطانيّة ،أو العربيّة اٛننوبيّة .و ّأما القبائل اليت تنتمي إىل
عرب اليمنّ ،

قحطاف فهي من نسل فرعٌن كبًنين٨ ،نا(ٔ):
األول :كمحْ هري
الفرع ّ
وقد كانت منازٟنم األوىل أبرض سبأ من (اليمن) يف موضع يقاؿ لوِ٘ :نًَْن ،رب
صنعاء(ٕ).
الفرع الثّاين :كهالن

وىم بنو كهبلف بن سبأ ،وكانوا متداولٌن اٞنلك ابليمن مع بين ٘نًن .و( َك ْهبلَف) جبل
يقع يف صعدة أبرض اليمن(ٖ).
تفرعت
وىذاف الفرعاف من أوالد سبأ بن يَ ْش ُجب بن يَػ ْع ُرب بن قحطاف .ومنهما ّ
العَرْ٤نج ،وىو:
تفرقت قبائل اليمن من كهبلف و َ
القبائل والبطوف اليمنيّة .قاؿ ّ
اٞنربد" :وإّ٧نا ّ

للمربد ص ،ٔٛوٗنهرة أنساب العرب ص ،ٛوص ،ٖٕٜواألعبلـ
(ٔ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف ّ
٘.ٜٔٓ/
اٜنموي ٕ.ٖٓٚ-ٖٓٙ/
(ٕ) ينظر :معجم البلداف للياقوت
ّ
(ٖ) ينظر :معجم البلداف ٗ.ٜٗٙ/
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(ٔ)
العَرْ٤نَج ،وىو ٘نًن؛ وفيهما العدد
و
كهبلف؛
سبأ:
فولد
...
"
حزـ:
ابن
وقاؿ
.
ِ٘نًَْن"
َ
(ٕ)
تفرعت منهما ،ما يلي:
اليت
البطوف
و
القبائل
ومن
.
واٛنمهرة"
ّ

ٔ -قضاعة:

النسابوف فيو ،فقوـ يقولوف ىو :قضاعة بن مالك بن عمرو بن
شعب عظيم .اختلف ّ
أي :من بين ٘نًن بن سبأ .وذىب
زيد بن مالك بن ٘نًن .فهم من القبائل القحطانيّةْ ،
بعضهم إىل أ ّف قضاعة من العداننيّة ،ويقولوف ىو :قضاعة بن معد بن عدانف .واٞنشهور
ندي ،و
السهيلي(ٖ).
الصحيح ،كما قاؿ َ
األوؿ ،وىو ّ
القوؿ ّ
القْل َق َش ّ
ّ
الش ْحر ،ثّ يف ٤نراف ،ثّ يف
و ّأما عن دايرىم ،فيقوؿ عمر كحالة" :كانت دايرىم يف ِّ
الشاـ واٜنجاز ،إىل العراؽ يف أَيْػلَة وجباؿ
الشاـ .فكاف ٟنم ُمْلك ما بٌن ّ
اٜنجاز ،ثّ يف ّ
الروـ على ابدية العرب ىناؾ"(ٗ).
الكرؾ ،إىل مشارؼ ّ
الشاـ .و ْ
استَػ ْع َملَ ُهم ّ
القرطيب-
ومن ٧ناذج ٠نيء اسم ىذه القبيلة يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،قوؿ اإلماـ
ّ
ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ(٘)" :وإذا وقفت قلت( :أَ َان) زدت "األلف" لبياف اٜنركة،

الكسائي :ومن
وىي اللّغة الفصيحة .وقاؿ األخفش :ومن العرب من يقوؿ ":أَ َف" .وقاؿ
ّ
العرب من يقوؿ ":أَنَ ْو" .ثبلث لغات.
ألّنا زائدة لبياف
ويف الوصل -أيضاً -ثبلث لغات :أف ٓنذؼ "األلف" يف اإلدراج؛ ّ
الشاعر:
اٜنركة يف الوقف .ومن العرب من يثبت "األلف" يف الوصل ،كما قاؿ ّ
(ٔ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف ص.ٔٛ
(ٕ) ينظرٗ :نهرة أنساب العرب ص.ٖٕٜ
الروض األنف ٔ ،ٙٓ/وصبح
(ٖ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف صٖٕٗ ،نهرة أنساب العرب ص ،ٛو ّ
األعشى ٔ ،ٖٙٚ/ومعجم قبائل العرب ٖ.ٜ٘ٚ/
(ٗ) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٜ٘ٚ/
(٘) األنعاـ.ٜٚ :
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ف ك
ت السنه هاما
ريةك فها ْع كرفُ كوين ُ ...محهْيداً قه ْد ته هذريْ ُ
أ ههَن هسْي ُ ه
العش ه

الفراء .ومن العرب من يقوؿ يف الوصل :آ َف
وىي لغة بعض بين قيس وربيعة ،عن ّ
فعلت ،مثل َعا َف فعلت ،حكاه
الكسائي عن بعض قضاعة"(ٔ).
ّ

ُٕ -ع ْذ َرة:
جاء يف معجم قبائل العرب" :عذرة بن سعد :بطن عظيم من قضاعة من القحطانيّة،
وىم :بنو عذرة بن سعد بن ىذًن بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن اٜنايف بن
قضاعة"(ٕ).
القلقشندي يف صبح األعشى" :وإىل عذرة ىؤالء ينسب العشق والتتيّم ،ومنهم
ويقوؿ
ّ
عروة بن حزاـ صاحب (عفراء) أحد اٞنتيّمٌن ،وٗنيل صاحب (بثينة) .ومن أحسن ما ٪نكى
أنّو قيل لرجل منهم :ما ابؿ العشق يقتلكم اي بين عذرة؟ قاؿ :أل ّف فينا ٗناالً وع ّفة ...وٟنم
ابلشاـ أيضاً"(ٖ).
بقااي ابلدقهليّة واٞنراتحيّة من ال ّداير اٞنصريّة ،وبقااي ّ
ٖ -كلب:

وىم :بنو كلب بن وبرة .بطن من قضاعة من القحطانيّة .و ّأما عن مساكنهم فقد
السماوة
السماوة ،وال ٫نالط بطوّنا يف ّ
ح ّددىا اٟنمداينّ بقولو" :و ّأما كلب فمساكنها ّ
أحد...وما وقع يف داير كلب من القرى :تدمر ،وسلميّة ،والعاصميّة ،و٘نص"(ٗ) .ويقوؿ
الشاـ ،ونزؿ خلق عظيم على
عمر كحالة" :كانوا ينزلوف دومة اٛنندؿ ،وتبوؾ ،وأطراؼ ّ

خليج القسطنطينيّة"(٘).
الق ٌْن:
َٗ -

بطن من قضاعة من القحطانيّة ،وىم :بنو القٌن ،واٚنو :النّعماف بن َج ْسر بن شيع

(ٔ) ينظر :صٖٕٔ ،من البحث.
(ٕ) ينظر :معجم قبائل العرب القد٬نة واٜنديثة ٕ.ٚٙٛ/
(ٖ) ينظر :صبح األعشى ٔ.ٖٙٛ/
(ٗ) ينظر :صفة جزيرة العرب ص ،ٕٜٔؤٕٖ.
(٘) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٜٜٔ/
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البلت بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلواف بن عمراف بن اٜنايف بن قضاعة .ومن منازٟنم
ّ

السبلسل سنة:
حفًن .قاؿ عمر كحالة" :اختصمت وكلب يف قراقر .وحاربوا يف زوة ذات ّ
الروـ يف زوة مؤتة"(ٔ).
انضم منهم إىل ّ
( ٚىػ) .و ّ
الق ٌْن) يف تفسًنه
وقد أورد
القرطيب -ر٘نو هللا -ىذه القبائل الثّبلث ( ُع ْذ َرة ،وكلب ،و َ
ّ

عند قولو تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

(ٕ)
السٌن" من االسرتاط ّنعىن :االبتبلع؛ كأ ّف الطّريق
السراط بػ" ّ
ﭳﭼ  ،قاؿ" :قرئّ :
السٌن" األصل.
الزاي و ّ
يسرتط من يسلكو .وقرئ بٌن " ّ
الصاد" .وقرئ "بزاء" خالصة .و" ّ
الزاي" لغة لعذرة وكلب وبين القٌن ،قاؿ:
الزراط إبخبلص " ّ
الفراء قاؿّ :
وحكى سلمة عن ّ
وىؤالء يقولوف يف أصدؽ :أزدؽ ،وقد قالوا :األزد واألسد ،ولسق بو ولصق بو"(ٖ).

٘ -كندة:

عدي بن اٜنارث
قبيلة عظيمة من كهبلف تنتسب إىل كندة ،واٚنو :ثور بن ُع َفًن بن ّ
ٚني :بكندة؛ ألنّو
بن ّ
مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهبلف .قيل ّ

أي :كفر نعمتو .كانت ببلدىم َنباؿ اليمن ٣نّا يلي حضرموت ،وكاف ٟنم ملك
َكنَد أابهْ ،
ابليمن واٜنجاز .ومن قراىم :الكسر ،وىي قرى كثًنة ُنضرموت يقاؿ ٟنا :كسر
قشاقش(ٗ) .يقوؿ اٟنمداينّ" :ويف حضرموت سكنت كندة بعد أف أجلت عن البحرين"،
وتصب أوديتو يف حضرموت"(٘).
ويصف ببلدىم بقولو" :وبلد كندة مرتفع كأنّو سراة،
ّ
القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن
وقد جاء ذكرىم يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،يقوؿ
ّ
(ٔ) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ .ٜٚٗ/وينظرٗ :نهرة أنساب العرب صٗ٘ٗ ،ونسب عدانف وقحطاف
صٕٗ.
(ٕ) الفآنة.ٚ-ٙ :
(ٖ) ينظر :صٖٗٔ ،من البحث.
(ٗ) ينظر :صبح األعشى ٔ ،ٖٛٔ/ومعجم قبائل العرب ٖ.ٜٜٛ/
(٘) ينظر :صفة جزيرة العرب ص ،ٛٙوص.ٛٛ
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قولو تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(ٔ)" :وقد روي عن ابن عبّاس -أيضاً -أنّو قاؿ:

(ال َكنُود) بلساف كندة وحضرموت :العاصي ،وبلساف ربيعة ومضر :الكفور .وبلساف كنانة:
البخيل السيّئ اٞنلكة"(ٕ).
 -ٙاألزد:

من أعظم القبائل العربيّة وأشهرىا .تنتسب إىل :األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن
زيد بن كهبلف بن سبأ ،من القحطانيّة .وتنقسم إىل ثبلثة أقساـ:
األول :أزد شنوءة ،ونسبتهم إىل كعب بن اٜنارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن
ّ

السراة.
نصر بن األزد .كانت منازٟنم ّ

القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل:
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة قوؿ
ّ
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(ٖ)" :قاؿ ابن عبّاسْ :نعلوف شكركم التّكذيب .وذكر
أي :ما شكره"(ٗ).
عدي :أ ّف من لغة أزد شنوءة :ما رزؽ فبلف؟ ْ
اٟنيثم بن ّ
السراة):
السراة ،كانت منازٟنم يف اٛنباؿ اٞنعروفة هبذا االسم .و ّأما ( ّ
الثّاين :أزد ّ
فموضع أبطراؼ اليمن نزؿ بو فرقة منهم فعرفوا بو.
قاؿ القرطيب -ر٘نو هللا -وىو يذكر اسم ىذه القبيلة عند تفسًن قولو :ﭽﮭ ﮮ ﮯ

ّ
(٘)
ِ
ت)
٘نن
الر
عبد
أبو
و
،
ؼ
مصر
بن
طلحة
أ
ر
وق
"
:
ﮰ ﮱﭼ
السلمي ،و ًن٨نا( :د ْم َ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
اؼ"(.)ٙ
ت َٔنَ ُ
ت تَ َداـ ،مثل :خ ْف َ
السراة ،من :د ْم َ
بكسر ال ّداؿ و٨نا لغتاف؛ والكسر لغة أزد ّ

و(ع َماف) :مدينة ابلبحرين نزٟنا قوـ منهم،
الثّالث :أزد ُع َماف .كانت منازٟنم ُبع َمافُ .

فعرفوا هبا.

(ٔ) العادايت.ٙ :
(ٕ) ينظر :صٗ٘ ،ٙمن البحث.
(ٖ) الواقعة.ٕٛ :
(ٗ) ينظر :صٖٗ ،ٙمن البحث.
(٘) آؿ عمراف.ٚ٘ :
( )ٙينظر :صٗ ،ٕٙمن البحث.
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القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل:
ومن أمثلة ورود اسم ىذه القبيلة قوؿ
ّ
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ(ٔ)ِ " :
الضحاؾ"(ٕ).
أي :عنَباً ،بلغة ُع َماف ،قالو ّ
ْ
 -ٚطيّئ:

جاء يف صبح األعشى" :وىم :بنو طيّئ بن أَُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد
الشاعر
الطائي اٞنشهور ابلكرـ ،وأبو ٕنّاـ
بن كهبلف بن سبأ .وإليهم ينسب حات
الطائي ّ
ّ
ّ
تفرقهم بسيل العرـ،
اٞنشهور .كانت منازٟنم ابليمن ،فخرجوا منها على إثر خروج األزد عند ّ
فنزلوا بنجد واٜنجاز على القرب من بين أسد؛ ثّ لبوا بين أسد على جبلي( :أجأ وسلمى)

من ببلد ٤ند ،فنزلو٨نا فعرفا َنبلي طيّيء إىل اآلف؛ ثّ افرتقوا يف ّأوؿ اإلسبلـ زمن الفتوحات
يف األقطار"(ٖ).
القرطيب -ر٘نو هللا -ىذه القبيلة يف جامعو ،قولو عند تفسًن
ومن أمثلة ذكر اإلماـ
ّ
قولو تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ(ٗ):
"وقرأ اٜنسن ( َما بَػ َقى) ابأللف ،وىي لغة طيّئ ،يقولوف للجاريةَ :ج َاراة ،وللنّاصية:

صاة"(٘).
َان َ

َ -ٛم ْذ ِحج(:)ٙ
بطن من كهبلف من القحطانيّة ،وىم :بنو َم ْذ ِحج ،واٚنو :مالك بن أَُدد بن زيد بن
يشجب بن عريب بن زيد بن كهبلف بن سبأ .وقد كاف أ لبهم يسكنوف اليمن .وىي من
مستقرة يف اليمن ،وتسكن سروا ،عرؼ بسرو مذحج .ومن
القبائل اليمنيّة اليت ظلّت
ّ
منازٟنم :بينوف ،واٜنًنة(.)ٚ

(ٔ) يوسف.ٖٙ :
(ٕ) ينظر :ص ،ٙٛٚمن البحث.
(ٖ) ينظر :صبح األعشى ٔ.ٖٕٚ/
(ٗ) البقرة.ٕٚٛ :
(٘) ينظر :صٖٗ٘ ،من البحث.
ِ
( )ٙعلى وزف (م ْفعِل) ،قاؿ اٛنوىريِ :
الصحاح ٔ.ٖٗٓ/
(م ْذحج ،مثاؿ َم ْسجد) .ينظرّ :
ّ َ
َ
( )ٚينظر :صفة جزيرة العرب صٕ ،ٜواإلنباه صٕٓٔ ،وقبلئد اٛنماف ص ،ٜٛومعجم قبائل العرب ٖ.ٕٔٓٙ/
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وقد ذكر اإلماـ القرطيب -ر٘نو هللا -اسم ىذه القبيلة عند قولو تعاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ

ّ
ﯠ ﯡ ﯢﭼ(ٔ)ُ ( :كبِتُوا) ،قاؿ أبو عبيدة ،واألخفش :أُ ْىلِ ُكوا .وقاؿ قتادة :اُ ْخ ُزوا كما
ِ
ِ
الفراءِ :يظُوا يوـ
ي الذين من قبلهم .وقاؿ ابن زيدُ :ع ِّذبُوا .وقاؿ
ّ
السدي :لُعنُوا .وقاؿ ّ
أُ ْخز َ
ِ
أي :سيكبتوف؛
اٝنندؽ .وقيل :يوـ بدر .واٞنراد :اٞنشركوف .وقيل :اٞننافقوف .وقيلُ ( :كبتُوا)ْ ،
للم ْخ َرب عنو.
وىو بشارة من هللا تعاىل للمؤمنٌن ابلنّصر؛ وأُ ْخ ِرج
ُ
الكبلـ بلفظ اٞناضي تقريباً ُ
وقيل :ىي بلغة َم ْذ ِحج(ٕ).
 -ٜبنو اٜنارث:

جاء يف ّناية األرب" :بنو اٜنارث :بطن من َم ْذ ِحج من القحطانيّة ،وىم :بنو اٜنارث
بن كعب بن عمرو بن ِعلّة بن جلد بن مالك بن أَُدد .ومالك ىو :مذحج"(ٖ).
أىم قبائل اليمن ،تقع دايرىا بٌن صنعاء
ويقاؿ ٟنم( :بلحارث بن كعب) ،وىم من ّ
ومأرب ،وقد كانت مساكنها يف شعوب ٣نّا يلي صنعاء ،وٕنت ّد أراضيها إىل طرؼ ببلد بين
حشيش يف قرية الفرس .وسكنوا يف مقاطعة ٤نراف ،وكانوا جًناانً لبين ذىل بن مزيقياء(ٗ).

القرطيب -ر٘نو هللا -وىو يورد اسم ىذه القبيلة يف تفسًنه عند قولو
يقوؿ اإلماـ
ّ
تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ(٘) ..." :قاؿ أبو حات:
يريد اٜنسن -فيما أحسبَ ( -والَ أَ ْد َريْػتُ ُك ْم بِِو) ،فأبدؿ من "الياء" ألفاً على لغة بين اٜنارث
بن كعب ،يبدلوف من "الياء" ألفاً إذا انفتح ما قبلها ،مثل :ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ"(.)ٙ

(ٔ) اجملادلة.٘ :
(ٕ) ينظر :صٖ ،ٜٙمن البحث.
(ٖ) ينظرّ :ناية األرب يف معرفة أنساب العرب ص.ٜٗ
(ٗ) ينظر :معجم قبائل العرب ٔ ،ٕٕ٘/ؤ.ٕٖٔ/
(٘) يونس.ٔٙ :
( )ٙطو .ٖٙ :وينظر :صٔ ،ٔٛمن البحث.
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ٓٔ -النّخع:
بطن من َم ْذ ِحج من القحطانيّة ،وىم :بنو النّخع ،واٚنو :جسر بن عمرو بن علّة بن
جلد بن مذحج-وىو مالك -بن أَُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهبلف.
أي :بَػ ُع َد عنهم فنزؿ بيشة ،ونزلوا يف اإلسبلـ
وقيل لو (النّخع)؛ ألنّو انتخع من قوموْ ،
الكوفة ،وانتشر ذكرىم(ٔ).
جاء ذكرىم يف تفسًن اإلماـ القرطيب -ر٘نو هللا -عند قولو تعاىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ

ّ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(ٕ)  ،قاؿ(" :يَػْيأَس) ّنعىن يعلم ،لغة النّخع،
الصحاح"(ٖ).
أي :أفلم يعلموا ،وقالو
وحكاه
اٛنوىري يف ّ
القشًني عن ابن عبّاسْ ،
ّ
ّ
ُٔٔ -زبَػْيد:

بطن من َم ْذ ِحج ،وىو منبّو األكرب بن صعب بن سعد العشًنة ،من بين زيد بن
كهبلف من القحطانيّة .ويعرؼ ُبزبَػْيد األكرب ،منهم بطن يعرؼ ُبزبَػْيد األصغر بن ربيعة.
فعن ،فر اف ،تثليث ،سازة ،مربع .ومن حصوّنم ابليمن :مثوة،
من ببلدىم وقراىمّ :
ىيوة ،العصم ،ر٬نة من حصوف صنعاء ،وأنسب"(ٗ).
ٕٔ -خثعم:
قبيلة من القحطانيّة ،تنتسب إىل خثعم ،واٚنو :أَفْػتَل بن أ٧نار بن إَِراش بن عمرو بن
السراة وما
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهبلف بن سبأ .كانت منازٟنم َنباؿ ّ
واالىا(٘) .جاء يف ّناية األرب" :وببلد خثعم مع إخوهتم ََِنيلَة بسروات اليمن واٜنجاز إىل

(ٔ) ينظر :اللّباب يف هتذيب األنساب ٖ.ٖٓٗ/
الرعد.ٖٔ :
(ٕ) ّ
(ٖ) ينظر :ص٘ ،ٙٚمن البحث.
(ٗ) ينظر :اللّباب يف هتذيب األنساب ٕ ،ٙٓ/وّناية األرب ص ،ٕٙٛومعجم قبائل العرب ٕ.ٗٙ٘/
(٘) ينظر :نسب معد واليمن الكبًن صٖٖٗ ،ص ،ٖ٘ٙومعجم قبائل العرب ٔ.ٖٖٔ/
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قبالة ،وقد افرتقوا يف اآلفاؽ ّأايـ الفتح ،فلم يبق منهم يف مواطنهم ّإال القليل"(ٔ).

(زبَػْيد ،وخثعم) عند تفسًن قولو تعاىل:
وقد أورد
القرطيب -ر٘نو هللا -ىاتٌن القبيلتٌن ُ
ّ

(ٕ)
أي( :إِ اف
ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ  ،قاؿ" :قلت :وللعلماء يف قراءة أىل اٞندينة والكوفةْ -
ى َذ ِاف لَس ِ
الرد لو،
احَراف) بتشديد نوف (إ ّف) -ستّة أقواؿ ،ذكرىا ابن
األنباري يف آخر كتاب ّ
َ
ّ
َ
وزبَػْيد،
األوؿ من األقواؿ الستّةّ :أّنا لغة بىن اٜنرث بن كعبُ ،
و ّ
النحاس يف إعرابو .القوؿ ّ
الزيداف،
وخثْػ َعم ،وكنانة بن زيد؛ ٩نعلوف رفع االثنٌن ونصبو وخفضو بػ"األلف" ،يقولوف :جاء ّ
َ

ابلزيداف"(ٖ).
الزيداف،
ُ
ومررت ّ
أيت ّ
ور ُ
ٖٔ -خزاعة:

بنو خزاعة ،قبيلة من األزد من القحطانيّة ،وىم :بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن
تفرقت بطوّنا.
مزيقيا .وعمرو ىذا أبو خزاعة كلّها ،ومنو ّ
الكليب يف سبب تسميتهم ِنزاعة ،قاؿ" :وٚنّوا خزاعة؛ أل ّف
القلقشندي قوؿ ابن
نقل
ّ
ّ
تفرقت األزد من اليمن يف الببلد نزؿ بنو مازف على ماء بٌن ُزبَػْيد
بين مازف بن األزد ٞنّا ّ
ورفع ،يقاؿ لوّ :ساف ،وأقبل بنو عمرو بن ُٜنَ ّي فا٦نزعوا(ٗ) علن قومهم فنزلوا م ّكة ،ثّ أقبل
فسمي اٛنميع
بنو سلم ومالك وملكاف بن أقصى بن حارثة فا٦نزعوا عن قومهم أيضاًّ ،
(٘)
ومّر الظّهراف وما بينهما ،وكانوا حلفاء لقريش ،وكاف
خزاعة"  .وكانت مواطنهم :م ّكة َ
ٝنزاعة والية البيت بعد ُج ْرُىم .وبقااي خزاعة أبرض اٜنجاز ،و ّزة(.)ٙ
(ٔ) ينظرّ :ناية األرب ٖٕٗ.
(ٕ) طو.ٖٙ :
(ٖ) ينظر :صٕٗ٘ ،من البحث.
الرجل عن أصحابو يف مسًنىم .وٚنّيت خزاعة بذلك ،أل ّّنم
(خَز َ
(ٗ) قاؿ اٝنليل بن أ٘ندَ :
ع :اٝنُُزوعٔ :نلّف ّ
الشاـ).
ٔنزعوا عنهم فأقاموا وسار اآلخروف إىل ّ
فلما انتهوا إىل م ّكة ّ
ساروا مع قومهم من سبأ ّأايـ سيل العرـّ ،
ينظر :العٌن ٔ.ٔٔٗ/
(٘) ينظرّ :ناية األرب صٕٗٗ .وينظر :نسب عدانف وقحطاف صٕٕ.
( )ٙينظر :قبلئد اٛنماف ص.ٜٜ
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القرطيب -ر٘نو
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،قوؿ
ّ

(ٔ)
الرجاء) ىنا ّنعىن:
(
قيل:
و
"
قاؿ:
،
هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ
ّ
أي :مالكم ال ٔنافوف هلل عظمة ،وقدرة على أحدكم ابلعقوبة...وقاؿ ابن عبّاس-
اٝنوؼْ ،
الضحاؾ :ما لكم ال تبالوف هلل
أيضاً -و٠ناىد :مالكم ال تروف هلل عظمة .وعن ٠ناىد و ّ
عظمة .قاؿ قطرب :ىذه لغة حجازيّة ،وىذيل ،وخزاعة ،ومضر يقولوف :مل أَْر ُج :مل أابؿ"(ٕ).

ٗٔٝ -نم:

مرة بن أَُدد بن
بطن عظيم ،ينتسب إىل ٝنم ،واٚنو :مالك بن ّ
عدي بن اٜنارث بن ّ

زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهبلف ،من القحطانيّة.
الشماؿ ،يقوؿ ابن حزـ يف ٗنهرة أنساب
وىي من القبائل اليمنيّة اليت ىاجرت إىل ّ
ابلشاـ بٌن مصر وبٌن الشاـ حواىل العريش"(ٖ) .ويف معجم قبائل العرب:
العرب" :ودار ٝنم ّ
الرملة ،ومصر يف اٛنفار ،ومنها يف اٛنوالف ،ومنها يف
متفرقة ،وأكثرىا بٌن ّ
"كانت مساكنهم ّ
ابلشاـ ،وقد نزؿ قوـ
حوراف ،والبثنيّة ،ومدينة نوى .ومن ببلدىم بفلسطٌن :رفح ،وحدس ّ
العامة اليوـ :بيت ٜنم"(ٗ).
وتسميها ّ
منهم ّننطقة بيت اٞنقدس ،فدعيت ابٚنهمّ ،
وقد جاء ذكرىم يف تفسًن القرطيب -ر٘نو هللا -عند قولو تعاىل :ﭽﯢ ﯣ

ّ
(٘)
أي :أفقره ،فهو الزـ ومتع ّد.
أي :افتقر .وأَْملَ َقوْ ،
ﯤ ﯥ ﯦﭼ  ،قاؿ" :أَْملَقْ ،
مؤرج أنّو قاؿ :اإلمبلؽ اٛنوع بلغة ٝنم"(.)ٙ
وحكى الن ّقاش عن ّ

تفرع منها من البطوف ىي من العرب العاربة ،وىم
مرت بنا -وما ّ
ىذه القبائل -اليت ّ

(ٔ) نوح.ٖٔ :
(ٕ) ينظر :ص ،ٜٙٚمن البحث.
(ٖ) ينظرٗ :نهرة أنساب العرب صٕٗٗ.
(ٗ) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٕٔٓٔ-ٔٓٔٔ/
(٘) األنعاـ.ٔ٘ٔ :
( )ٙينظر :ص ،ٙٛٙمن البحث.
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اٝنلّص من العرب؛ وىم بنو قحطاف الذين تكّلموا بلساف يعرب بن قحطاف .جاء يف لساف
العرب" :والعرب العاربة :ىم اٝنلّص منهم ،وأخذ من لفظو فأ ّكد بو ،كقولك :ليل الئل،
ومتعربة ومستعربة :دخبلء ،ليسوا ِنلّص"(ٔ).
تقوؿ عرب عاربة وعرابء :صرحاءّ .

اثنياً :العدَننيّون
ىم بنو نَِزار بن َم َع ّد بن عدانف .وىم شعب عظيم يتّصل نسبهم إبٚناعيل -عليو
النسابٌن .واختفلوا يف عدد اآلابء بينو وبٌن إٚناعيل؛ فذكر بعضهم:
السبلـ -ابتّفاؽ من ّ
ّ
سبعة آابء بينهما .وذكر بعضهم مثل ذلكّ ،إال ّأّنم خالفوىم يف بعض األٚناء .وعن طائفة
منهم :تسعة آابء ٢نالفة -أيضاً -يف بعض األٚناء .وعن طائفةٙ :نسة عشر أابً بٌن عدانف
السبلـ .وعن طائفة :أربعوف أابً.
وإٚناعيل عليو ّ
رحالة ،إّال قريشاً فكانوا يقيموف
و ّأما مواطنهم :فقد كانت ّ
٢نتصة بنجد ،وكلّهم ابدية ّ
ّن ّكة ،ثّ انتشروا يف هتامة واٜنجاز ،ثّ يف العراؽ واٛنزيرة ،ثّ افرتقوا يف كثًن من بقاع
(ٕ)
األرض
السهيلي  :وال يشارؾ بين عدانف من العرب يف
قاؿ
"
اٛنماف:
قبلئد
يف
جاء
.
ّ
أرض ٤ند أحد من قحطاف ّإال طيّئ من كهبلف فيما بٌن اٛنبلٌن :سلمى وأجأ .قاؿ :ثّ
افرتؽ بنو عدانف يف هتامة اٜنجاز ،ثّ يف العراؽ واٛنزيرة -يعين اٛنزيرة الفراتيّة فيما بٌن دجلة
والفرات ،-ثّ افرتقوا بعد اإلسبلـ يف األقطار"(ٖ).
تفرع منها من البطوف :العرب اٞنستعربة أو
ويقاؿ للقبائل اٞننتسبة إىل عدانف وما ّ
السبلـ -كانت العربانيّة
اٞنتعربة .ويذكروف يف ّ
قصة تسميتهم بذلك :أ ّف لغة إٚناعيل -عليو ّ
ّ
تزوج منهم ،وتعلّم
فلما نزلت ُج ْرُىم -من القحطانيّة -عليو وعلى ّأمو ّن ّكة ّ
أو السراينيّةّ ،
فسموا بذلك ،ويعرفوف -أيضاً :-ابلعداننيّة ،نسبة إىل عدانف من
منهم ىو وبنوه العربيّةّ ،
النسابوف عدانف إىل فرعٌن كبًنين٨ ،نا:
قسم ّ
السبلـ .وقد ّ
ولد إٚناعيل عليو ّ

(ٔ) ينظر :لساف العرب ٔ.٘ٛٙ/
الرواة ص ،ٔٙومعجم قبائل العرب ٕ.ٚٙٔ/
(ٕ) ينظر :اإلنباه على قبائل ّ
الزماف صٓٔٔ.
(ٖ) ينظر :قبلئد اٛنماف يف التّعريف بقبائل عرب ّ
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األول :مضر
الفرع ّ

مضر بن نزار :قبيلة عظيمة من العداننيّة .جاء يف معجم ما استعجم من أٚناء الببلد

السروات ،وما دوّنا من الغور ،وما واالىا
واٞنواضع" :وصار ٞنضر بن نزار :حيّز اٜنرـ إىل ّ
السهل واٛنبل"(ٔ) .وامت ّدت دايرىا بقرب من
من الببلد ٞنساكنهم ،ومراعي أنعامهم من ّ
الرفة ،ومششاط ،وسروج ،وتل موزف .وكانت دايرىم ابٛنزيرة بٌن
حراف ،و ّ
شرقي الفرات ٥نو ّ
ّ
الرافقة .وكانوا أىل الكثرة
دجلة والفرات٠ ،ناورة ّ
قي الفراتّ :
الشاـ ،ومن مدّنم الواقعة شر ّ
والغلب ابٜنجاز من سائر بين عدانف ،وكانت ٟنم رايسة م ّكة ،و٩نمعهم فخذاف عظيماف:
خندؼ ،وقيس(ٕ) .ويقوؿ اٟنمداينّ" :ومنازٟنم م ّكة وما واالىا من هتامة؛ وانتشروا فيما
احملاؿ؛ وأ رض العرب يومئذ خاوية وليس فيها
يليهم من الببلد ،وتنافسوا يف اٞننازؿ و ّ
نصر إ ّايىا ،وإجبلء أىلها
بتهامتها ،و٤ندىا ،وحجازىا ،وعروضها كثًن أحد إلخراب ُِنْت ّ
ّإال من كاف اعتصم منهم برؤوس اٛنباؿ وشعاهبا"(ٖ).
الفرع الثّاين :ربيعة

وىم :بنو ربيعة بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .وىم شعب عظيم فيهم قبائل عظاـ،
الفَرس؛ أل ّف الذي أصابو من مًناث أبيو بوصيّة أبيو
وبطوف ،وأفخاذ .ويقاؿ لو :ربيعة َ
اٝنيل(ٗ).
(ٔ) ينظر :معجم ما استعجم من أٚناء الببلد واٞنواضع ٔ.ٔٛ/
(ٕ) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٔٔٓٚ/
(ٖ) ينظر :صفة جزيرة العرب ص.ٗٙ
الرواة" :ويقاؿ لربيعة :ربيعة الفرس ،وٞنضر :مضر اٜنمراء؛ وذلك فيما
(ٗ) يقوؿ صاحب اإلنباه على قبائل ّ
مشهور فضلِو
تقسم بنوه مًناثو ،واستهموا عليو؛ وكاف لنزار فرس
يزعموف أنّو ٞنا مات نزار بن ّ
َ
معد بن عدانف ّ
ّ
ِ
الفضل يف العرب
الفرس ربيعةُ؛ فلذلك ٚنّيت ربيعة الفرس .وكاف لنزار انقة ٘نراء مشهورَة
فأصاب
يف العرب
َ
مضر؛ فلذلك ٚنّيت مضر اٜنمراء ،وكانت لنزار -أيضاً -جفنة عظيمة يطعم فيها الطّعاـ
فأصاب الناق َة ٌ
فأصاب اٛنفنة إايد .وكاف لو قدح كبًن يسقي بو إذا أطعم فأصاب القدح أ٧نار ،فيما يذكروف .وهللا أعلم".
ينظر :اإلنباه ص.ٛٙ
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الشعب كما يقوؿ عمر كحالة " :فيما يليو من ببلد ٤ند وهتامة،
وكانت داير ىذا ّ

فكانت بقرف اٞننازؿ ،وحضن ،وعكاظ ،وركبة ،وحنٌن ،و مرة أوطاس ،وذات عرؽ،
والعقيق ،وما واالىا من ٤ند ،ومعهم كندة...ثّ وقعت اٜنرب بٌن بين ربيعة ،فاقتتلوا قتاالً
فتفرقت ربيعة يف تلك اٜنرب ،وٕنايزت فارٓنلت بطوّنا إىل
شديداً ،فكاف الفناء واٟنبلؾّ ،
بقاع ٢نتلفة؛ فاختار بعضهم البحرين ،وىجر ،وظواىر ببلد ٤ند ،واٜنجاز ،والكور الواقعة
القلقشندي" :ودايرىم بٌن اليمامة ،والبحرين ،والعراؽ...
بٌن اٛنزيرة ،والعراؽ"(ٔ) .ويقوؿ
ّ
قلت :وبببلد أسواف من ال ّداير اٞنصريّة قوـ منهم"(ٕ).
تفرعت القبائل
وإىل ىذين الفرعٌن -مضر وربيعة -ينتهي نسب عدانف ،ومنهما ّ
والبطوف اٞننتمية إىل عدانف .وفيما يلي ذكر ما وقفنا عليو يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف):
ٔ -قُػَريْش:
قبيلة عظيمة ،وىم :بنو النّضر بن كنانة بن ُخَزْ٬نَة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن
ِ
النسابٌن.
نَزار بن مع ّد بن عدانف .وىذه النّسبة ىي اٞنعتمدة عند ٗنهور ّ
واختلفوا -أيضاً -يف تسميتها ،فقاؿ قوـ :قُػَريْش من القرش ،وىو :الكسب واٛنمع.

الصحيح إ ّّنا ٚنّيت الجتماعها؛ من
وقاؿ بعضهم :من التّقريش ،وىو :التّفتيش .وقيلّ :
أي٩ :نمعو شيئاً إىل شيء(ٖ) .وتنقسم قريش إىل قسمٌن
يتقرش ماؿ فبلفْ ،
قوٟنم :فبلف ّ
عظيمٌن:
ِ
ِ
لؤي ،وىم:
قُػَريْش البطاح ،وقُػَريْش الظّواىرّ .أما قريش البطاح :فهي قبائل كعب بن ّ
العزى ،بنو عبد ال ّدار ،بنو زىرة ،بنو تيم ،بنو ٢نزوـ ،بنو ٗنح ،بنو
بنو عبد مناؼ ،بنو عبد ّ
عدي بن كعب؛ وىؤالء ىم الذين ينزلوف
سهم ابين عمرو بن ىصيص بن كعب ،وبنو ّ
(ٔ) ينظر :معجم قبائل العرب ٕ .ٕٗٗ/وينظر :معجم ما استعجم من أٚناء الببلد واٞنواضع ٔ،ٔٛ/
ؤ.ٛٓ-ٜٚ/
(ٕ) ينظر :معجم قبائل العرب ٕ.ٕٗٗ/
الصحاح ٖ.ٔٓٔٙ/
(ٖ) ينظر :الفائق يف ريب اٜنديث ٖ ،ٔٛٗ/و ّ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ٜٔ

ي وتفسيره ،ولغات القبائل العربيّة
التّمهيد :القرطب ّ

لؤي بن ٫نلد بن
ّ
الشعب بٌن أخشيب م ّكة .و ّأما قريش الظّواىر ،فهي :قبائل بين عامر بن ّ

الشعب(ٔ).
النّضر؛ وىم الذين ينزلوف خارج ّ
القرطيب-
الشريفة (يف اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،قوؿ
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة ّ
ّ
ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

(ٕ)
القراء يف قراءة( :أَأَنْ َذ ْرتَػ ُه ْم) ،فقرأ أىل اٞندينة ،وأبو عمرو،
اختلف
"
:
ﭛﭼ
ّ
واألعمش ،وعبد هللا بن أيب إسحاؽ( :أَانْ َذ ْرتَػ ُه ْم) بتحقيق األوىل وتسهيل الثّانية ،واختارىا
الشاعر:
اٝنليل وسيبويو ،وىي لغة قريش وسعد بن بكر ،وعليها قوؿ ّ
أهَي ظهبـيةه الو ْع ك
ت أ ْهم أُم هساكل"(ٖ).
ني النـ هقا آنْ ه
ني ُج هال كجل  ...هوبهـ ْ ه
ساء بهـ ْ ه
ه ْه ه ه
ٕٕ -نيم:

مر بن أُّد بن طاِنة بن إلياس بن مضر
قبيلة عظيمة من العداننيّة ،وىم :بنو ٕنيم بن ّ
بن نزار بن مع ّد بن عدانف .يقوؿ عمر كحالة" :كانت منازٟنم أبرض ٤ند ،دائرة من ىنالك
الع َذيْب من أرض الكوفة ،ثّ
على البصرة واليمامةّ ،
حّت يتّصلوا ابلبحرين ،وانتشرت إىل ُ
ابلشرؽ زية من
تفرقوا يف اٜنواضر ،ومل تبق منهم ابقية ،وورث منازٟنم اٜنيّاف العظيماف ّ
ّ

طيّئ ،وخفاجة من بين عقيل بن كعب"(ٗ) .ويقوؿ ابن حزـ يف ٗنهرة أنساب العرب" :وىم
قاعدة من أكرب قواعد العرب"(٘).
القرطيب-
ومن مواطن ورود اسم ىذه القبيلة يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) قوؿ اإلماـ
ّ
ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ(" :)ٙقاؿ سيبويو:

الرواة ٖٗ ،ومعجم قبائل العرب ٖ.ٜٗٛ/
(ٔ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف صٕ ،واإلنباه على قبائل ّ
(ٕ) البقرة.ٙ :
(ٖ) ينظر :ص ،ٕٓٚمن البحث.
(ٗ) ينظر :معجم قبائل العرب ٔ.ٕٔٙ/
(٘) ينظرٗ :نهرة أنساب العرب ص.ٕٓٚ
( )ٙاألنعاـ.ٜٜ :
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الفراء :ىذه لغة قيس ،وأىل اٜنجاز يقولوف :قِْنػ َواف،
ومن العرب من يقوؿ :قُػْنػ َواف .قاؿ ّ
وٕنيم يقولوف :قِْنػيَاف ،ثّ ٩نتمعوف يف الواحد فيقولوف :قِْنو وقَػْنو"(ٔ).
العْنػ َرب:
ٖ -بنو َ
بطن من ٕنيم ،من العداننيّة ،ويقاؿ ٟنم :بَػْل َعْنػ َرب .وىم :بنو العنرب بن عمرو بن ٕنيم بن
مر بن ّأد بن طاِنة بن إلياس بن مضر بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .يقوؿ عمر كحالة:
ّ
(ٕ)
"ومن أوديتهم :األعزلة ،وفلج" .
القرطيب -ر٘نو هللا -عند
وقد ورد اسم ىذه القبيلة يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ،يقوؿ
ّ
تفسًن قولو تعاىل :ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎﭼ(ٖ)" :قولو تعاىل( :لِيُ َحاجوُك ْم)
نصب بػ"الـ كي" ،وإف شئت إبضمار "أ ْف" ،وعبلمة النّصب حذؼ "النّوف" .قاؿ يونس:
وانس من العرب يفتحوف "الـ كي" .قاؿ األخفش :أل ّف الفتح األصل .قاؿ خلف األ٘نر:
ىي لغة بين العنرب"(ٗ).
ٗ -بنو يَػ ْربُوع:
بطن من ٕنيم ،من العداننيّة ،وىم :بنو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ٕنيم
مر بن ّأد بن طاِنة بن إلياس بن مضر بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف(٘).
بن ّ
يقوؿ اإلماـ القرطيب -ر٘نو هللا -يف ذكر اسم ىذه القبيلة عند قولو تعاىل:ﭽﮭ ﮮ

ّ
ﮯﭼ(" :)ٙوقراءة العامةِ( :
ص ِرِخ اي) بفتح "الياء" .وقرأ األعمش و٘نزة:
ّن
ُ
ْ
ّ
(ِّنُص ِرِخ ِي) بكسر "الياء" .واألصل فيهاِّ :نُ ِ
ين ،فذىبت "النّوف" لئلضافة ،وأد مت
ص ِرخي ِ ا
ْ
ْ ّ
(ٔ) ينظر :صٔ ،ٕٙمن البحث.
(ٕ) ينظر :معجم قبائل العرب ٕ .ٛٗ٘/وينظرّ :ناية األرب ص.ٙٛ
(ٖ) البقرة.ٚٙ :
(ٗ) ينظر :صٕ٘٘ ،من البحث.
(٘) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ .ٕٕٔٙ/وينظرّ :ناية األرب صٓ٘ٗ.
( )ٙإبراىيم.ٕٕ :
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"ايء" اٛنماعة يف "ايء" اإلضافة .فمن نصب فؤلجل التّضعيف...ومن كسر فبللتقاء

حركت إىل الكسر؛ أل ّف "الياء" أخت الكسرة...قاؿ قطرب :ىذه لغة بين يربوع
ّ
الساكنٌن ّ
(ٔ)
يزيدوف على "ايء" اإلضافة ايءً" .

ُ٘ -ى َذيْل:
ىذيل بن مدركة ،بطن من مدركة بن إلياس ،من العداننيّة .وىم :بنو ىذيل بن مدركة
ابلسروات،
بن إلياس بن مضر بن نزار بن مع ّد بن عدانف .يقوؿ الق
ّ
لقشندي" :ودايرىم ّ
وسرا ُهتم متّصلة َنبل زواف اٞنتّصل ابلطّائف .وٟنم مياه وأماكن يف جهات ٤ند وهتامة ،بٌن
م ّكة واٞندينة"(ٕ).
القرطيب -ر٘نو هللا -اسم ىذه القبيلة يف مواطن كثًنة يف جامعو ،من ذلك
وقد ذكر
ّ
قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

(ٖ)
ِ
ي)  ،وىو لغة ىذيل ،يقولوف:
ي ( ُى َد ا
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ " :وقرأ اٛنَ ْح َدر ّ
ص اي َوَْ١نيَ اي .وأنشد النحويّوف أليب ذؤيب يرثي بنيو:
ُى َد ا
ي َو َع َ
ك
ك
ص هرعُ"(ٗ).
اى ُم  ...فهـتُ ُخ ّكرُموا هول ُك كل هجْنب هم ْ
هسبهـ ُقوا هى هوي هوأه ْعنهـ ُقوا ذلههو ُ

 -ٙكنانة:

قبيلة عظيمة ،من العداننيّة ،وىم :بنو كنانة بن ُخَزْ٬نة بن مدركة بن إلياس بن مضر
بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .كانت دايرىم َنهات م ّكة ،وقدمت طائفة منهم ال ّداير
وضْن َكاف،
اٞنصريّة .وح ّدد اٟنمداينّ مساكنهم بقولو" :ثّ بلد حراـ من كنانة :وىو وادي إٔنة َ
الص َحا ِريَة ،ووادي احملرـ وال اسَريْن
وحْلي ،وىو ٢نبلؼ وقصبتها ّ
حرة كنانة واٞنعقد َ
اٜنرة ّ
و ّ
ساحل كنانة"(٘).

(ٔ) ينظر :ص ،ٜٔٚمن البحث.
(ٕ) ينظر :قبلئد اٛنماف صٖٖٔ .وينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٕٖٔٔ/
(ٖ) البقرة.ٖٛ :
(ٗ) ينظر :صٗ ،ٔٚمن البحث.
(٘) ينظر :صفة جزيرة العرب صٕٓٔ .وينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٜٜٙ/
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القرطيب -ر٘نو هللا -يف جامعو اسم ىذه القبيلة ،قاؿ عند تفسًن
وقد أورد اإلماـ
ّ
(ٔ)
ألّنا خالفت
على
ة
مبني
)
ث
ي
و(ح
"
:
قولو تعاىل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
الضم؛ ّ
ُ
ْ
ّ
َ
ّ
فضمت .قاؿ
أخواهتا الظّروؼ يف ّأّنا ال تضاؼ ،فأشبهت (قَػْب ُل ،وبَػ ْع ُد) إذا أُفْ ِرَد َات ّ
الضم .ولغة ٕنيم الفتح"(ٕ).
الكسائي :لغة قيس ،وكنانة ّ
ّ
 -ٚقيس:

شعب عظيم ينتسب إىل قيس َعْيبلف -أو قيس بن َعْيبلف -بن مضر بن نزار بن مع ّد
بن عدانف .قيل :قيس بن َعْيبلف ،واسم َعْيبلف :النّاس ،فػ( َعْيبلف) على ىذا أبو قيس.

وقيلَ :عْيبلف فرسو ،وقيل :خادمو ،وقيل :كلبو .فعلى ىذا يقاؿ قيس َعْيبلف إبضافة قيس
األصح أنّو قيس بن مضر ،وأ ّف ( َعْيبلف) عبد حضنو ،فنسب
إىل عيبلف .قاؿ ابن حزـ" :و ّ
(ٖ)
اٞنتفرعة عنو ُجعل يف مقابلة عرب اليمن قاطبة ،إدراجاً لسائر
البطوف
ولكثرة
.
قيس إليو"
ّ
العداننيّة فيو ،فيقاؿ :قيس ،و٬نن(ٗ).
القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل:
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة ،قوؿ
ّ
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ(٘)" :قولو (قِ
يل) :من
َ
الق ْوؿ ،وأصلو :قُ ِوَؿ ،نقلت كسرة "الواو" إىل "القاؼ" ،فانقلبت الواو ايءً...وقاؿ
َ
يسم فاعلو ،وىي لغة قيس،
الضم؛ ّ
ليدؿ على أنّو ٞنا مل ّ
الكسائي :و٩نوز إمشاـ "القاؼ" ّ
ّ
()ٙ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت" .
يق ،وسيءَ ،وس َيئ ْ
يل ،وس َ
وكذلك :جيءَ ،و َ
يض ،وح َ

(ٔ) البقرة.ٖ٘ :
(ٕ) ينظر :صٗ ،٘ٙمن البحث.
(ٖ) ينظرٗ :نهرة أنساب العرب ٖٕٗ.
(ٗ) ينظر :ينظر :قبلئد اٛنماف صٔٔٔ.
(٘) البقرة.ٔٔ :
( )ٙينظر :ص ،ٕٚٚمن البحث.
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ُ -ٛسلَْيم:

قبيلة عظيمة من قيس َعْي َبلف ،من العداننيّة .وىم :بنو ُسلَْيم بن منصور بن عكرمة بن
خصفة بن قيس َعْي َبلف بن مضر بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .جاء يف قبلئد اٛنماف" :وىم
حرة
أكثر قبائل قيس عدداً .وكانت مساكنهم يف عالية ٤ند ابلقرب من َخْيػ َرب .ومن منازٟنمّ :
ابلصعيد ،والفيوـ ،والبُ َح ًْنة خلق
وحرة النّار ،بٌن وادي القرى وتيماء...ومنهم ّ
ُسلَْيمّ ،
كثًن"(ٔ).
يقوؿ القرطيب ر٘نو هللا -وىو يذكر اسم ىذه القبيلة -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮄ

ّ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ(ٕ)" :ومعىن نَ َكص :رجع بلغة ُسلَْيم"(ٖ).
 -ٜىوازف:

بطن من قيس َعْي َبلف ،من العداننيّة ،وىم :بنو ىوازف بن منصور بن عكرمة بن
خصفة بن قيس َعْي َبلف بن مضر بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .لو أفخاذ كثًنة٩ ،نمعهم ثبلثة
أجراـ ،كلّهم لبكر بن ىوازف ،وىم :بنو سعد بن بكر ،وبنو معاوية بن بكر ،وبنو منبّو بن
بكر(ٗ) .يقوؿ عمر كحالة" :كانوا يقطنوف يف ٤ند ٣نّا يلي اليمن .ومن أوديتهمُ :حنَػ ٌْن"(٘).

القرطيب -ر٘نو هللا -عند قولو تعاىل:
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة قوؿ اإلماـ
ّ
()ٙ
ِ
ث) ،وىي لغة حكاىا سيبويو .قاؿ
ﭽﯡ ﯢﭼ " :قرأ أىل الكوفة( :فَ ِئل ِّم ِو الثػلُ ُ
البلـ ٞنا كانت مكسورة ،وكانت متّصلة
الكسائي :ىي لغة كثًن من ىوازف،
وى َذيْل؛ وأل ّف ّ
ُ
ّ
ّ
()ٚ
الضمة كسرة؛ ألنّو ليس يف الكبلـ (فِ ُعل)" .
ضمة بعد كسرة ،فأبدلوا من ّ
ابٜنرؼ كرىوا ّ
(ٔ) ينظر :قبلئد اٛنماف صٖٕٔ.ٕٔٗ-
(ٕ) األنفاؿ.ٗٛ :
(ٖ) ينظر :ص ،ٙٛٙمن البحث.
(ٗ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف صٖٔ ،وٗنهرة أنساب العرب صٗ.ٕٙ
(٘) ينظر :معجم قبائل العرب ٖ.ٕٖٔٔ/
( )ٙالنّساء.ٔٔ :
( )ٚينظر :ص ،ٖٜٓمن البحث.
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ٓٔ -ثقيف:
بطن من ىوازف ،من العداننيّة ،اشتهروا ابسم أبيهم ،فيقاؿ ٟنم :ثقيف ،وىم :بنو
ثقيف ،واٚنو قِ ِس ّي بن ُمنَػبِّو بن بكر بن ىوازف بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس
َعْي َبلف بن مضر بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .ومن ثقيف :بنو جهم بن ثقيف ،وبنو عوؼ
بن ثقيف؛ ويعرفوف ابألحبلؼ .كانت مواطنهم ابلطّائف(ٔ).
القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل -وىو يذكر اسم ىذه القبيلة
يقوؿ اإلماـ
ّ
(ٕ)
حّت يقوال) نصب بػ"ح ّّت"؛
يف جامعو :-ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ّ (" :

فلذلك حذفت منو "النّوف" ،ولغة ىذيل وثقيف" َع اّت" ابلعٌن ًن اٞنعجمة"(ٖ).
ٔٔ -سعد بن بكر:

بطن من ىوازف ،من قيس َعْي َبلف ،من العداننيّة .وىم :بنو سعد بن بكر بن ىوازف بن
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيبلف بن مضر بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .وىم
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم.)ٗ(-
أصحاب نم .منهم حليمة السعديّة اليت أرضعت ّ
يقوؿ اإلماـ القرطيب -ر٘نو هللا -يف ذكر اسم ىذه القيبلة عند قولو تعاىل :ﭽﭑ

ّ

(٘)
القراء يف قراءة:
اختلف
"
:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ
ّ
(أَأَنْ َذ ْرتَػ ُه ْم) ،فقرأ أىل اٞندينة ،وأبو عمرو ،واألعمش ،وعبد هللا بن أيب إسحاؽ( :أانْ َذ ْرتَػ ُه ْم)
بتحقيق األوىل وتسهيل الثّانية ،واختارىا اٝنليل وسيبويو ،وىي لغة قريش وسعد بن بكر،
وعليها قوؿ ال ّشاعر:
أهَي ظهبـيةه الْو ْع ك
ت أ ْهم أُم هساكل"(.)ٙ
ني النـ هقا آنْ ه
ني ُج هال كجل  ...هوبهـ ْ ه
ساء بهـ ْ ه
ه ْه ه ه

(ٔ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف صٖٔ ،وّناية األرب ص ،ٜٔٛومعجم قبائل العرب ٔ.ٛ/
(ٕ) البقرة.ٕٔٓ :
(ٖ) ينظر :ص٘٘ٔ ،ٔ٘ٙ-من البحث.
(ٗ) ينظرّ :ناية األرب صٓ.ٕٜ
(٘) البقرة.ٙ :
( )ٙينظر :ص ،ٕٓٚمن البحث.
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ٕٔ -بنو عامر:
بطن من ىوازف ،من قيس عيبلف ،من العداننيّة .وىم :بنو عامر بن صعصعة بن
معاوية بن بكر بن ىوازف بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيبلف بن مضر بن نَِزار
بن مع ّد بن عدانف .جاء يف معجم قبائل العربّ " :أما منازٟنم :فكانوا كلّهم بنجد ،ثّ نزلوا
انحية من الطّائف٠ ،ناورين لعدواف أصهارىم ،فنزلوا حوٟنم ،وكانوا بذلك زماانً ،ووقعت بٌن
عدواف حرب وتشتّت أمرىم ،فطمعت فيهم بنو عامر ،وأخرجتهم من الطّائف ،ونفوىم
عنها ،فكانت بنو عامر يتصيّفوف الطّائف لطيبها وٖنارىا ،ويتشتّوف ببلدىم من أرض ٤ند،
لسعتها ،وكثرة مراعيها ،وإمراء كلئها ،و٫نتاروّنا على الطّائف"(ٔ).
يقوؿ القرطيب-ر٘نو هللا -وىو يذكر اسم ىذه القبيلة عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮏ

ّ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ(ٕ) " :قولو تعاىل( :و ّأما الذين
كفروا) ،لغة بين ٕنيم ،وبين عامر يف" ّأما" :أَْ٬نَا ،يبدلوف من إحدى اٞنيمٌن "ايءً" كراىية
التّضعيف ،وعلى ىذا ينشد بيت عمر بن أيب ربيعة:
ضحى وأ ْ ا ك
ص ُر"(ٖ).
ر ْ
عْ
عار ه
ابلعش ّكي فهـيه ْخ ه
ه
ت  ...فهـيه ْ ه
س ه
أت هرجالً أ ْ ا إجا الش ْم ُ
ٖٔ -بنو ُع َقْيل:
بطن من عامر بن صعصعة ،من قيس َعْي َبلف ،من العداننيّة .وىم :بنو ُع َقْيل بن كعب
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ىوازف بن منصور بن عكرمة بن
ِ
خصفة بن قيس َعْي َبلف بن مضر بن نَزار بن مع ّد بن عدانف .كانت مساكنهم ابلبحرين ،ثّ
ساروا إىل العراؽ ،وملكوا الكوفة ،والببلد الفراتيّة ،وتغلّبوا على اٛنزيرة ،واٞنوصل ،وملكوا
حّت لبهم عليها اٞنلوؾ السلجقيّوف(ٗ).
تلك الببلد ،وبقيت اٞنملكة أبيديهمّ ،
(ٔ) ينظر :معجم قبائل العرب ٕ.ٜٚٓ-ٚٓٛ/
(ٕ) البقرة.ٕٙ :
(ٖ) ينظر :صٖ ،ٜٔمن البحث.
(ٗ) ينظر :قبلئد اٛنماف ص ،ٜٔٔوّناية األرب ص ،ٖٙٙومعجم قبائل العرب ٕ.ٛٓٔ/
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القرطيب -ر٘نو
وقد جاء يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) ذكر اسم ىذه القبيلة ،يقوؿ
ّ
هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ(ٔ):
الزبًن ،واألعمش ،و ًن٨نا (اٛنُ ْم َع ِة) :إبسكاف "اٞنيم" على التّخفيف ،و٨نا
"قرأ عبد هللا بن ّ
بضم
الفراء :يقاؿ (اٛنُ ْم َعة) بسكوف "اٞنيم" ،و(اٛنُ ُم َعة) ّ
لغتاف .وٗنعهماُٗ :نَع َو ُٗنَُعات .قاؿ ّ
"اٞنيم" ،و(اٛنُ َم َعة) بفتح "اٞنيم"...وفتح "اٞنيم" لغة بين عقيل"(ٕ).
ٗٔ -أسد:

قبيلة عظيمة من العداننيّة ،تنتسب إىل أسد بن ُخَزْ٬نة بن مدركة بن إلياس بن مضر

بن نَِزار بن مع ّد بن عدانف .كانت ببلدىم فيما يلي الكرخ من أرض ٤ند ،ويف ٠ناورة طيّئ؛
تفرقوا من ببلد اٜنجاز بعد اإلسبلـ على األقطار ،فنزلوا العراؽ ،وسكنوا الكوفة منذ
ثّ ّ
سنةٜٔ( :ىػ)(ٖ).
القرطيب –ر٘نو هللا -اسم ىذه القبيلة يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف)
وقد أورد اإلماـ
ّ

(ٗ)
كثًناً ،من ذلك قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭼ
أي :ش ّدة،
"
:
ْ
البلـ .قاؿ
وقوة ،و٘نيّة .وروى الفضل عن األعمش ،وعاصمْ َ ( :لظَة) بفتح الغٌن وإسكاف ّ
ّ
(٘)
بضم الغٌن" .
الفراء :لغة أىل اٜنجاز ،وبين أسد بكسر الغٌن ،ولغة بين ٕنيم ( ُْلظَة) ّ
ّ

٘ٔ -بنو ُدبَػ ًْن:

بطن من أسد بن ُخَزْ٬نة ،من العداننيّة .وىم :بنو ُدبَػ ًْن ،واٚنو :كعب بن عمرو بن
قُػ َع ٌْن بن اٜنارث بن ثعلبة بن دوداف بن أسد بن ُخَزْ٬نَة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نَِزار
بن مع ّد بن عدانف .جاء يف كتاب ٗنل من أنساب األشراؼ" :وإّ٧نا ٚنّي كعبُ ( :دبَػ ًْن)؛
(ٔ) اٛنمعة.ٜ :
(ٕ) ينظر :ص ،ٕٜٚمن البحث.
(ٖ) ينظرّ :ناية األرب ص ،ٖٚومعجم قبائل العرب ٔ.ٕٔ/
(ٗ) التّوبة.ٕٖٔ :
(٘) ينظر :صٕ ،ٕٙمن البحث.
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السبلح لكثرة ٘نلو ّإايه"(ٔ).
ألنّو ٘نل شيئاً ثقيبلً فأدبر ظهره ،وبنو ُدبَػ ًْن يقولوف :إنّو أدبره ّ
 -ٔٙبنو فَػ ْق َعس:

بطن من أسد بن ُخَزْ٬نَة ،من العداننيّة .وىم :بنو فَػ ْق َعس بن طريف بن عمرو بن قُػ َعٌن
بن اٜنارث بن ثعلبة بن دوداف بن أسد بن ُخَزْ٬نَة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نَِزار بن
مع ّد بن عدانف(ٕ).
ومن ٠نيء اٚني ىذين البطنٌن من أسد يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) قوؿ اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ّ

(ٖ)
ِ
الق ْوؿ ،وأصلو :قُ ِوَؿ ،نقلت كسرة "الواو" إىل
يل) من َ
ﮚ ﮛﭼ " :قولو( :ق َ
فأما ُى َذيْل ،وبنو ُدبػَ ًْن من أسد ،وبنو فقعس ،فيقولوف:
"القاؼ" ،فانقلبت الواو ايءًّ ...
وؿ) بواو ساكنة"(ٗ).
(قُ َ

 -ٔٚبكر بن وائل:

قبيلة عظيمة من العداننيّة ،تنتسب إىل بكر بن وائل بن أسد بن نَِزار بن مع ّد بن
عدانف .كانت دايرىم من اليمامة إىل البحرين ،فأطراؼ سواد العراؽ ،وقد تق ّدمت شيئاً

اٞندعوة ابٚنهم :داير بكر(٘).
فشيئاً يف العراؽ فقطنت على دجلة يف اٞننطقة ّ
القرطيب -ر٘نو
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة يف (اٛنامع ألحكاـ القرآف) قوؿ
ّ
هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ(:)ٙ
الضمة
"(يَ ْستَ ْحيِي) أصلو :يَ ْستَ ْحيِ ُي ،عينو والمو حرفا علّة؛ أعلّت ّ
البلـ منو أبف استثقلت ّ
للببلذري ٔٔ .ٔ٘ٗ/وينظرٗ :نهرة أنساب العرب ص٘،ٜٔ
(ٔ) ينظرٗ :نل من أنساب األشراؼ
ّ
واألنساب للسمعاينّ ٘.ٖٕٔ/
(ٕ) ينظر :نسب عدانف وقحطاف ص٘ ،وّناية األرب صٖ ،ٖٜومعجم قبائل العرب ٖ.ٜٕ٘/
(ٖ) البقرة.ٔٔ :
(ٗ) ينظر :ص ،ٕٚٚمن البحث.
(٘) ينظر :معجم قبائل العرب ٔ.ٜٖ/
( )ٙالبقرة.ٕٙ :
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ٓٓٔ

على "الياء" فسكنت...وقرأ ابن ١نيصن (يَ ْستَ ِحي) بكسر "اٜناء" و"ايء" واحدة ساكنة،

وروي عن ابن كثًن ،وىي لغة ٕنيم ،وبكر بن وائل"(ٔ).
 -ٔٛبنو حنيفة:

علي
قبيلة من بكر بن وائل ،من العداننيّة ،تنتسب إىل حنيفة بن ٛنيم بن صعب بن ّ
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن
ابن بكر بن وائل بن قاسط بن ىنب بن أفصى بن
ّ
ِ
تفرقت يف كثًن من البلداف ،فسكنت
نَزار بن مع ّد بن عدانف .كانت تقطن اليمامة ،ثّ ّ
الزوراء(ٕ).
ّ
قاؿ القرطيب -ر٘نو هللا -وىو يذكر اسم ىذه القبيلة عند قولو تعاىل :ﭽﮢ

ّ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ " :قرأ حفص ،والسلَ ِم ّي ،وعيسى بن عمرو ،وابن أيب
ِ
ِ
بضم
الراء وإسكاف اٟناء .وقرأ ابن عامر ،والكوفيّوف ّإال حفصاً ّ
إسحاؽ( :م َن الارْىب) بفتح ّ
الراء واٟناء...قاؿ بعض أىل اٞنعاين( :الارْىب) ال ُكم بلغة
الراء وجزـ اٟناء .والباقوف بفتح ّ
ّ
(ٗ)
٘نًن ،وبين حنيفة" .
(ٖ)

ُ -ٔٛع ْكل:

بطن من طاِنة ،من العداننيّة .وىم :بنو عوؼ بن وائل بن قيس بن عوؼ بن عبد
ِ
وع ْكل :اسم أ ََمة
مناة بن أُّد بن طاِنة بن إلياس بن مضر بن نَزار بن مع ّد بن عدانفُ .
حضنتهم بعد ىبلؾ أُِّمهم ،فغلبت عليهم ،وٚنّوا ابٚنها .من قراىم :ال ّشقراء ،واألشيقر(٘).
القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل:
و٣نّا جاء يف ذكر اسم ىذه القبيلة ،قوؿ
ّ
(ٔ) ينظر :ص ،ٕٗٙمن البحث.
الرواة ص ،ٛٚوّناية األرب ص ،ٕٖٜومعجم
(ٕ) ينظرٗ :نهرة أنساب العرب ص ،ٖٜٓواإلنباه على قبائل ّ
قبائل العرب ٔ.ٖٕٔ/
(ٖ) القصص.ٖٕ :
(ٗ) ينظر :صٓ ،ٜٙٔ-ٜٙمن البحث.
الرواة صٕ ،ٙوّناية األرب ص.ٖٙٛ
(٘) ينظرٗ :نهرة أنساب العرب ص ،ٜٔٛواإلنباه على قبائل ّ
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(ٔ)
الصحاح:
ا
٣ن
وتندموف
بذىاهبا
تعجبوف
:
أي
"
:
ﭽﮥ ﮦﭼ
ّ
حل بكم...ويف ّ
ْ
ّ
الفراء :و"النّوف"
أيّ :
وتف ّكوْ ،
تعجب ،ويقاؿ :تن ّدـ...وفيو لغتاف :تف ّكهوف وتف ّكنوف ،قاؿ ّ
لغة ُعكْل"(ٕ).
اىتم بلغات القبائل العربيّة
وبعد ىذه ال ّدراسة وجدان اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا -قد ّ
ّ
اىتم -أيضاً -بعزو ما ورد فيها من الكلمات إىل من تكلّم
اليت وردت يف القرآف الكرًن ،و ّ
هبا من القبائل أو البطوف؛ ّإال أنّنا يف بعض الكلمات ٤نده -عند تفسًنه لبعض اآلايت-

عامة أىل منطقة ،أو إىل الفرع الذي ينتهي إليو نسب قبيلة أو بطن؛ من ذلك
يعزوىا إىل ّ
مثبلً:
ٔ٘ -نًن:

يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
(ٖ)
أي :مل نعلم وقت
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ ْ " :

أخذانه منك أنّو يسرؽ فبل أنخذه .وقاؿ ٠ناىد ،وقتادة :ما كنّا نعلم أ ّف ابنك يسرؽ ويصًن
أمران إىل ىذا ،وإّ٧نا قلنا٥ :نفظ أخاان فيما نطيق .وقاؿ ابن عبّاس :يعنوف أنّو سرؽ ليبلً وىم
نياـ ،و(الغيب) ىو :اللّيل بلغة ٘نًن"(ٗ).
ٕ -مضر:

(٘)
الرجاء) ىنا
(
"
،
يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ
ّ

أي :مالكم ال ٔنافوف هلل عظمة ،وقدرة على أحدكم ابلعقوبة...وقاؿ ابن
ّنعىن :اٝنوؼْ ،
الضحاؾ :ما لكم ال تبالوف
عبّاس -أيضاً -و٠ناىد :مالكم ال تروف هلل عظمة .وعن ٠ناىد و ّ
(ٔ) الواقعة.ٙ٘ :
(ٕ) ينظر :صٗٗٔ ،من البحث.
(ٖ) يوسف.ٛٔ :
(ٗ) ينظر :ص ،ٜٙٛمن البحث.
(٘) نوح.ٖٔ :
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ٕٓٔ

هلل عظمة .قاؿ قطرب :ىذه لغة حجازيّة ،وىذيل ،وخزاعة ،ومضر يقولوف :مل أَْر ُج :مل
أابؿ"(ٔ).
ٖ -ربيعة:

(ٕ)
أي طبع
يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ْ " :
اإلنساف على كفراف النّعمة .قاؿ ابن عبّاس( :لَ َكنُود) لكفور جحود لنعم هللا .وقد روي عن
ابن عبّاس -أيضاً -أنّو قاؿ( :ال َكنُود) بلساف كندة ،وحضرموت :العاصي ،وبلساف ربيعة،
ومضر :الكفور .وبلساف كنانة :البخيل السيّئ اٞنلكة"(ٖ).

ٗ -أىل اليمن:

(ٗ)
أي :كلح
(وبَ َسر)ْ ،
يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ َ " :

يتأخر .قالوا :وكذلك يقوؿ أىل
وتغًن لونو...وقاؿ قوـ( :بَ َسر) وقف ال يتق ّدـ وال ّ
وجهو ّ
أي :وقف"(٘).
اليمن إذا وقف اٞنركب ،فلم ٩نئ ومل يذىب :قد بسر اٞنركب ،وأبسر ْ
٘ -حضرموت:

يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(" :)ٙأي طبع
اإلنساف على كفراف النّعمة .قاؿ ابن عبّاس( :لَ َكنُود) لكفور جحود لنعم هللا .وقد روي عن
ابن عبّاس -أيضاً -أنّو قاؿ( :ال َكنُود) بلساف كندة ،وحضرموت :العاصي ،وبلساف ربيعة،
ومضر :الكفور .وبلساف كنانة :البخيل السيّئ اٞنلكة"(.)ٚ
(ٔ) ينظر :ص ،ٜٙٚمن البحث.
(ٕ) العادايت.ٙ :
(ٖ) ينظر :صٗ٘ ،ٙمن البحث.
(ٗ) اٞندثّر.ٕٕ :
(٘) ينظر :ص ،ٖٜٙمن البحث.
( )ٙالعادايت.ٙ :
( )ٚينظر :صٗ٘ ،ٙمن البحث.
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 -ٙأىل ُع َماف:

يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ

ﯟﭼ(ٔ)ِ " :
الضحاؾ"(ٕ).
أي :عنَباً ،بلغة ُع َماف ،قالو ّ
ْ
 -ٚأىل ٤ند:

يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢﭼ(ٖ)" :وقرأ اٜنسن،

وأبو حيوة( :ال اسْب ُع) بسكوف "الباء" ،وىي لغة ألىل ٤ند"(ٗ).
 -ٛأىل اٜنجاز:

يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(٘)" :وىو
أمل
اٞنديوف اٞنطلوبّ ،
يقر على نفسو بلسانو ليُػ ْعلَم ما عليو .واإلمبلء واإلمبلؿ لغتافّ ،
فأمل لغة أىل اٜنجاز .وبين أسد ،وٕنيم تقوؿ :أمليت .وجاء القرآف ابللّغتٌن ،قاؿ
وأملى؛ ّ

()ٙ
ت ،أبدؿ من "البلّـ"
وجل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ  ،واألصل :أَْملَْل ُ
ّ
عز ّ
()ٚ
أخف" .
ايءً؛ ألنّو ّ
 -ٜأىل العالية:

القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭖ ﭗﭼ(" :)ٛوقرأ ابن
يقوؿ
ّ
الكسائي ،و٘نزة ،وخلف( :وال ِوتْر) بكسر "الواو" ،والباقوف بفتح
مسعود ،وأصحابو ،و
ّ
(ٔ) يوسف.ٖٙ :
(ٕ) ينظر :ص ،ٙٛٚمن البحث.
(ٖ) اٞنائدة.ٖ :
(ٗ) ينظر :ص٘ ،ٕٜمن البحث.
(٘) البقرة.ٕٕٛ :
( )ٙالفرقاف.٘ :
( )ٚينظر :صٗ ،ٜٔمن البحث.
( )ٛالفجر.ٖ :
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ٗٓٔ

ِ
الوتْر بفتح "الواو":
"الواو" .و٨نا لغتاف ّنعىن واحد .ويف ّ
الصحاح :الوتْر بػ"الكسر" :الفرد ،و َ
فأما ٕنيم فبػ"الكسر"
فأما لغة أىل اٜنجاز فبالض ّد منهمّ .
ال اذ ْحل .ىذه لغة أىل العاليةّ .
فيهما(ٔ).

ٓٔ -عليا مضر:
يقوؿ القرطيب -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ّ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ(ٕ)" ،قرأ ابن أيب إسحاؽ ،وعيسى بن عمر ،وعاصم اٛنَ ْح َد ِري:

( َوَْ١نيَ اي) بتشديد "الياء" الثّانية من ًن ألف ،وىي لغة عليا مضر ،يقولوف :قَػ َف اي
ص اي"(ٖ).
َ
وع َ
ٔٔ -هتامة:
يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ(ٗ)(" :يػُبَ ِّش ُرَؾ) ابلتّشديد قراءة أىل اٞندينة .وقرأ ٘نزة:
وضم "الياء" وخ ّفف
كسر " ّ
الشٌن" ّ
اٞنكي إالّ أنّو ّ
(يَػْب ُش ُرَؾ) ٢ن ّففاً ،وكذلك ُ٘نَيد بن القيس ّ

"الباء" .قاؿ األخفش :ىي ثبلث لغات ّنعىن واحد...و ّأما الثّانية :وىي قراءة عبد هللا بن
مسعود ،فهي من :بَ َشَر يَػْب ُش ُر ،وىي لغة هتامة"(٘).
ٕٔ -األنصار:
يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﯺ ﯻ ﯼﭼ(" :)ٙوقراءة
ّ ِ
بضم "الباء" وسكوف "اٝناء" .وقرأ أنس ،وعبيد بن عمًن ،و٪نٍن بن يعمر،
العامة (ابلبُ ْخل) ّ
(ٔ) ينظر :صٔ ،ٕٙمن البحث.
(ٕ) األنعاـ.ٕٔٙ :
(ٖ) ينظر :ص ،ٔٚٙمن البحث.
(ٗ) آؿ عمراف.ٖٜ :
(٘) ينظر :ص٘ٔٗ ،من البحث.
( )ٙاٜنديد.ٕٗ :
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الكسائي ( ِابلبَ َخل) بفتحتٌن وىي لغة األنصار"(ٔ).
و٠ناىد ،و٘نيد ،وابن ١نيصن ،و٘نزة ،و
ّ
الشاـ:
ٖٔ -أىل ّ

يقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﭼ(ٕ)".وىذه القراءات كلّها يرجع اشتقاقها إىل شيء واحد ،إىل
التليٌن والتذليل .و(درست) :من درس ي ْدر ِ
اسةً ،وىي القراءة على الغًن .وقيل :درستُو،
ّ
ّ
ََ ْ َ
س د َر َ
ََ َ َ ُ ُ
أي :داسو .وال ِّد َايس :ال ِّد َراس بلغة أىل
س الطّ َ
عاـْ ،
ْ
أي :ذلّلتُو بكثرة القراءة ،وأصلوَ :د َر َ
(ٖ)
الشاـ" .
ّ
وبعد ىذه احملاولة ٞنعرفة القبائل العربيّة ومنازٟنا على وجو التّقريب ،ومعرفة البيئة
لكل قبيلة -واليت تعٌن الباحث على فهم ىذه الظّواىر اللغويّة -وأ ّف الس ّكاف ٟنذه
اٛنغرافيّة ّ
البيئة عرب خلّص٬ ،نكننا أف ننتقل إىل اٜنديث عن( :لغة القرآف الكرًن ،وآراء العلماء يف
ورود ألفاظ ًن عربيّة فيو).

(ٔ) ينظر :صٗ ،ٕٜمن البحث.
(ٕ) األنعاـ.ٔٓ٘ :
(ٖ) ينظر :ص٘ ،ٙٛمن البحث.
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ٔٓٙ

ّ
ّ
املطهب انرابع :نغت انقرآٌ انكريىٔ ،آراء انعهًاء يف ٔرٔد أنفاظ غري عربيت
ّ
فئّ ،رأي انقرطبي يف ذنك

اختلف العلماء يف ورود لغة من لغات العرب ًن لغة قريش يف القرآف الكرًن؛ وقد
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم -عن األحرؼ
جاء ىذا االختبلؼ يف تفسًنىم ٜنديث ّ
ويستدؿ ّنا روي
السبعة؛ فبعضهم يذىب إىل وجود لغات القبائل العربيّة يف القرآف الكرًن،
ّ
ّ
ٙنس بلغة
عن ابن عبّاس -رضي هللا عنهما -أنّو قاؿ" :نزؿ القرآف على سبع لغات ،منها ٌ
وج َشم بن بكر ،ونصر بن
الع ُجز من ىوازف" .قاؿ أبو عبيد :و َ
َ
الع ُجز ىم :سعد بن بكرُ ،
معاوية ،وثقيف .وىذه القبائل يقاؿ ٟنا :عليا ىوازف ،وىم الذين قاؿ فيهم أبو عمرو بن
العبلء :أفصح العرب عليا ىوازف ،وسفلى ٕنيم .فهذه :عليا ىوازف ،و ّأما سفلى ٕنيم :فبنو
َدا ِرـ"(ٔ) .وقاؿ أبو حات السجستاينّ" :نزؿ بلغة قريش ،وىذيل ،وٕنيم ،واألزد ،وربيعة،
وىوازف ،وسعد بن بكر"(ٕ).
وذىب بعضهم -منهم ابن قتيبة -إىل أ ّف القرآف الكرًن أُنْ ِزؿ بلغة قريش وحدىا ،قاؿ:
"مل ينزؿ القرآف ّإال بلغة قريش ،لقولو تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﭼ"(ٖ).

الشيخ ٗناؿ ال ّدين بن مالك(ٗ):
وذىب فريق اثلث إىل التّوفيق بٌن اٞنذىبٌن ،قاؿ ّ
"أنزؿ هللا القرآف بلغة اٜنجازيٌّن ّإال قليبلً فإنّو نزؿ بلغة التميميٌّن ،فمن القليل إد اـ :ﭽﭗ

ﭘ ﭙﭼ(٘) ،وقولو :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ( ،)ٙيف قراءة ًن انفع وابن

(ٔ) ينظر :فضائل القرآف للقاسم بن سبلـ صٖٓٗ.
(ٕ) ينظر :اإلتقاف يف علوـ القرآف ٔ.ٜٔٙ/
(ٖ) إبراىيم .ٗ :وينظر :الربىاف يف علوـ القرآف ٔ.ٕٔٛ/
(ٗ) ينظر :الربىاف يف علوـ القرآف ٔ ،ٕٛ٘/واإلتقاف ٕ.ٕٖٔ/
(٘) اٜنشر.ٗ :
( )ٙالبقرة.ٕٔٚ :
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(ٔ)
لفك لغة أىل اٜنجاز
عامر ؛ فإ ّف اإلد اـ يف اجملزوـ واالسم اٞنضاعف لغة ٕنيم وٟنذا قَ ال ،وا ّ

وٟنذا كثر٥ ،نو :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ،وقولو :ﭽﮅ ﮆﭼ(ٕ)،
وﭽﭴ ﭵﭼ(ٖ) ،ﭽﭖﭼ(ٗ) ،ﭽﮨ ﮩﭼ(٘).

األوؿ الذي يقوؿ بوجود لغات القبائل العربيّة يف
الراجح يف ىذا اٝنبلؼ :القوؿ ّ
وّ
تدؿ على قريش وحدىا؛ فالعرب قوـ
القرآف الكرًن .و ّأما اآلية اليت
استدؿ هبا ابن قتيبة فبل ّ
ّ
النيب -صلّى هللا عليو وسلّم ،-ويف اآلية أيضاً قراءة أخرى تؤيّد ما نقوؿ ،وىيَ ( :وَما أ َْر َسْلنَا
ّ
()ٚ
ِ ِ ()ٙ
ِ
ِمن رس ٍ
وؿ إِاال بِلُ ُس ِن قَػ ْومو)  ،قاؿ ابن خالويو" :أراد ٗنع لساف ،مثلٖ :نَار وُٖنُر" .
ْ َُ
ائي" :اللّغات اليت وردت يف القرآف الكرًن تكاد تكوف ٗنلة
ويقوؿ إبراىيم السامر ّ
العرب...وقوؿ للكثًنين :إ ّف القرآف نزؿ بلغة قريشً ،ن سديد .والذي وقع يف كبلـ
لغات
ٌ
الزعم"(.)ٛ
هللا -تبارؾ اٚنو -ينفي ىذا ّ
مفرقة يف القرآف الكرًن؛ بعضو بلغة قريش ،وبعضو بلغة ىذيل،
فلغات القبائل العربيّة ّ
وبعضو بلغة ىوازف ،وبعضو بلغة اليمن و ًنىم .وإ ّف بعض ىذه اللّغات أسعد من بعض
القرطيب -ر٘نو هللا -وال ّدليل على ذلك:
وأكثر نصيباً .وىذا القوؿ ىو اٞنذىب عند اإلماـ
ّ
إيراده لغات القبائل العربيّة يف تفسًنه (اٛنامع ألحكاـ القرآف).

السبعة يف القرءات صٕ٘ٗ.
(ٔ) ينظرّ :
(ٕ) البقرة.ٕٕٛ :
(ٖ) آؿ عمراف.ٖٔ :
(ٗ) نوح.ٕٔ :
(٘) األنفاؿ.ٖٔ :
( )ٙقرأ هبا :جناح بن حبيش .ينظر٢ :نتصر يف شواذّ القرآف صٕ.ٚ
السابق.
(ّ )ٚ
ائي صٗ٘ٔ.
( )ٛينظر :من سعة العربيّة إلبراىيم السامر ّ
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آراء العلماء يف ورود ألفاغ غري عربيّة يف القرآن:

ومتوسط
اختلفت آراء العلماء يف ىذه اٞنسألة مابٌن مانع من ذلك ،وقائل ابلورود،
ّ

بينهما.

القائلون ابدلنع وأدلّتهم:
الطربي ،والقاضي أبو بكر
افعي ،وأبو عبيدة ،واإلماـ ابن جرير
ّ
ذىب اإلماـ الش ّ
اٞنعرب يف القرآف الكرًن ،مستندين يف ذلك إىل قولو
الباقبلّينّ ،وابن فارس إىل عدـ وقوع ّ

تعاىل :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ(ٔ) ،وقولو تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﭼ(ٕ).
ورد على اٞنخالفٌن ،قاؿ يف رسالتو" :ومن
فصل اإلماـ
الشافعي القوؿ يف اٞنسألة ّ
وقد ّ
ّ
اَّلل إّ٧نا نزؿ بلساف العرب...وقد تكلّم يف
وجل -العلم أب ّف ٗنيع كتاب ّ
ٗناع كتاب ّ
اَّللّ -
عز ّ
السبلمة
العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلّم فيو منو لكاف اإلمساؾ أوىل بو ،وأقرب من ّ
يدؿ على أ ْف ليس
لو إف شاء هللا .فقاؿ منهم قائل :إ ّف يف القرآف عربيّاً وأعجميّاً .والقرآف ّ
ولعل من قاؿ :إ ّف يف القرآف ًن لساف العرب،
من كتاب هللا شيء ّإال بلساف العربّ ...
ِ
بعض العرب .ولساف العرب
خاصاً ٩نهل َ
ب إىل أ ّف من القرآف ّ
بعضو ُ
وقُب َل ذلك منو َذ َى َ
نيب ،ولكنّو
أوسع األلسنة مذىباً ،وأكثرىا ألفاظاً ،وال نعلمو ٪نيط َنميع علمو إنساف ًنُ ّ
حّت ال يكوف موجوداً فيها من يعرفو"(ٖ).
عامتها ّ
ال يذىب منو شيء على ّ
للرد على اٞنخالفٌن
وقد سار اإلماـ ابن جرير
وتعرض ّ
ّ
الطربي على الطّريق نفسوّ ،
الصحابة
عريب ،مع توجيو ٞنا ُرِوي عن ّ
وإبطاؿ دعواىم أب ّف يف القرآف ألفاظاً من أصل ًن ّ
صحة االستدالؿ،
والتّابعٌن من نسبة ألفاظ من القرآف إىل لغات
أعجمية ّنا ٫نرج بو عن ّ
ّ
استدؿ على عربيّة ألفاظ القرآف
خاصاً يف مق ّدمة تفسًنه ،بعد أف
ّ
وىذا ما عقد لو فصبلً ّ
(ٔ) يوسف.ٕ :
فصلت.ٗٗ :
(ٕ) ّ
افعي ٕ.ٜٛٛ/
(ٖ) ينظرّ :
الرسالة صٖٗ .وينظر :تفسًن اإلماـ الش ّ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ٜٔٓ

ي وتفسيره ،ولغات القبائل العربيّة
التّمهيد :القرطب ّ

الكرًن ،وأ ّف ما ذكر أنّو بلساف ًن العرب ٪نمل على التّوافق ،قاؿ يف تفسًنه" :القوؿ يف
البياف عن األحرؼ اليت اتّفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ ًنىا من بعض أجناس
األمم...ومل يستنكر أف يكوف من الكبلـ ما يتّفق فيو ألفاظ ٗنيع أجناس األمم اٞنختلفة
فاؽ كث ًٍن منو فيما قد علمناه
األلسن ّنعىن واحد ،فكيف َننسٌن منها .كما قد وجدان اتّ َ
من األلسن اٞنختلفة ،وذلك كال ّدرىم ،وال ّدينار ،وال ّدواة ،والقلم ،والقرطاس و ًن ذلك ٣نّا
صحة القوؿ ّنا فيو الكفاية ٞنن وفّق لفهمو،
٬نل تعداده...قد دلّلنا على ّ
يتعب إحصاؤه ،و ّ
جل ثناؤه -أنزؿ ٗنيع القرآف بلساف العرب دوف ًنىا من ألسن سائر أجناس
على أ ّف هللاّ -
األمم ،وعلى فساد قوؿ من زعم أ ّف منو ما ليس بلساف العرب ولغتها"(ٔ).
و ّأما أبو عبيدة فقد ش ّدد النّكًن على من ّادعى أ ّف يف القرآف من ًن العربيّة ،فقاؿ يف
عرب مبٌن ،فمن زعم أ ّف فيو ًن العربيّة فقد أعظم القوؿ ،ومن
٠نازه" :نزؿ القرآف بلساف ّ
زعم أ ّف (طو) ابلنّبطيّة فقد أكرب القوؿ ،وإف مل يعلم ما ىو؛ فهو افتتاح كبلـ ،وىو اسم

ظ ويقاربو ومعنا٨نا واحد؛ أحد٨نا ابلعربيّة ،واآلخر
ظ اللّف َ
للسورة وشعار ٟنا .وقد يوافق اللّف ُ
ّ
(ٕ)
ابلفارسيّة أو ًنىا" .
جل ثناؤه -شيء بغًن لغة العرب.
وقاؿ ابن فارس يف ّ
الصاحيب" :ليس يف كتاب هللاّ -
لتوىم
فالقوؿ إذف ما قالو أبو عبيدة؛ وذلك أ ّف القرآف لو كاف فيو من ًن لغة العرب شيء ّ
متوىم أ ّف العرب إّ٧نا عجزت عن اإلتياف ّنثلو؛ ألنّو أيت بلغات ال يعرفوّنا ،ويف ذلك ما
ّ
فيو"(ٖ).
الشيخ أ٘ند شاكر١ ،ن ّقق كتاب (اٞنعارب من
وقد ذىب إىل ىذا القوؿ من اٞنعاصرين ّ
القي -من
الكبلـ
اليقي)٢ ،نالفاً ما ذىب إليو صاحب الكتابْ -
أي :اٛنو ّ
األعجمي للجو ّ
ّ
اٞنعرب يف القرآف بعد جراينو على لساف العرب ،يقوؿ يف مق ّدمتو" :وىو قوؿ
ترجيح وقوع ّ
(ٔ) ينظر :جامع البياف ٔ.ٕٓ-ٖٔ/
(ٕ) ينظر٠ :ناز القرآف ص.ٔٚ
الصاحيب يف فقو اللّغة العربيّة صٖٖ.
(ٖ) ينظرّ :
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ينبو عنو التّحقيق ،وإّ٧نا ذىب إليو من ذىب إعظاماً ٞنا ُرِوي عن بعض األقدمٌن يف ألفاظ

صحة ىذه اٜنروؼ يف
الرواية عنهم ،وعن ٓنقيق ّ
معربة ،وعجزاً عن ٓنقيق ّ
صحة ّ
قرآنيّة ّأّنا ّ
كبلـ العرب ،ثّ تقليداً ألولئك القائلٌن ،وٗنعاً بٌن القولٌن زعموا .والعرب ّأمة من أقدـ
األمم ،ولغتها من أقدـ اللّغات وجوداً؛ كانت قبل إبراىيم وإٚناعيل ،وقبل الكلدانيّة،
الشيء الكثًن بذىاب مدنيّتهم
والعربيّة ،والسراينيّة و ًنىا ،بلو الفارسيّة .وقد ذىب منها ّ
يظن أ ّف أصلها ليس من لساف العرب ،وال
فلعل األلفاظ القرآنيّة اليت ّ
األوىل قبل التّاريخ؛ ّ
يعرؼ مصدر اشتقاقها ،لعلّها من بعض ما فقد أصلو وبقي اٜنرؼ وحده"(ٔ).
آراء القائلني جبواَ ورود ألفاغ غري عربيّة يف القرآن الكرو:

اٞنعرب يف القرآف الكرًن ،منهم :أبو عبيد القاسم
وذىب الفريق الثّاين إىل جواز وقوع ّ
سيوطي آراءىم وأدلّتهم يف( :اٞنه ّذب فيما وقع يف
سبلـ ،وابن النّقيب؛ وقد نقل ال
ابن ّ
ّ
اٞنعرب) ،و(اإلتقاف يف علوـ القرآف) ،و(اٞنزىر يف علوـ اللّغة وأنواعها) ،و٣نّا ذكر
القرآف من ّ
عنهم ما يلي:
ٔ -ما روي عن ابن عبّاس ،و٠ناىد ،وابن جبًن ،وعكرمة ،وعطاء و ًنىم من أىل

اليم ،والطّور ،والرابنيّوف)؛
العلم ّأّنم قالوا يف أحرؼ كثًنة ّإّنا بلغات العجم٥ ،نو(" :طو ،و ّ

الصراط ،والقسطاس ،والفردوس) يقاؿ :إ ّّنا ابلروميّة .و(مشكاة،
فيقاؿّ :إّنا ابلسراينيّة .و( ّ
ت لك) يقاؿّ :إّنا ابٜنورانيّة .وىذا قوؿ أيب عبيد
وكفلٌن) ،يقاؿ :إ ّّنا ابٜنبشيّة .و( َىْي َ
القاسم بن سبلّـ الذي نسبو إىل أىل العلم من الفقهاء"(ٕ).
ٕ -ما اتّفق عليو النّحاة على منع صرؼ كثًن من األٚناء اٞنوجودة يف القرآف الكرًن

للعلميّة والعجمة ،كػ(إبراىيم) مثبلً .وإذا اتّفق على وقوع األعبلـ فبل مانع من وقوع
األجناس(ٖ).
األعجمي صٔٔ.ٖٔ-
اٞنعرب من الكبلـ
(ٔ) ينظرّ :
ّ
(ٕ) ينظر :اٞنزىر ٔ.ٕٕٔ/
(ٖ) ينظر :اإلتقاف ٕ.ٕٔٙ/
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األولٌن
اٞنعرب؛ أ ّف القرآف الكرًن قد حوى علوـ ّ
ٖ -ما ذكروه من حكمة وقوع ّ
ليتم إحاطتو
كل شيء؛ فبلب ّد أف تقع فيو اإلشارة إىل أنواع اللّغات واأللسنّ ،
واآلخرين ،ونبأ ّ
كل لغة أعذهبا وأخ ّفها وأكثرىا استعماالً للعرب(ٔ).
بكل شيء؛ فاختًن لو من ّ
ّ

اٞننزلةّ :أّنا نزلت بلغة القوـ الذين
ٗ -أ ّف من خصائص القرآف على سائر كتب هللا ّ

أنزلت عليهم ،ومل ينزؿ فيها شيء بلغة ًنىم .والقرآف احتوى على ٗنيع لغات العرب،
الروـ ،والفرس ،واٜنبشة شيء كثًن .حكاه ابن النّقيب(ٕ).
وأنزؿ فيو بلغات ًنىم من ّ
صرح بو يف كتابو( :اٞنه ّذب) ،قاؿ:
وىذا القوؿ ىو اٞنختار عند
السيوطي ،وقد ّ
ّ
"وأقوى ما رأيتو للوقوع -وىو اختياري -ما أخرجو ابن جرير ،قاؿ" :ح ّدثنا ابن ٘نيد،
ح ّدثنا يعقوب القم ّي عن جعفر عن ابن اٞنغًنة عن سعيد بن جبًن قاؿ" :قالت قريش لوال
أنزؿ ىذا القرآف أعجميّاً وعربيّاً؟ ،فأنزؿ هللا :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﭼ

(ٖ)

بكل لساف ،فيو :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭼ
اآلية ،فأنزؿ هللا بعد ىذه اآلية القرآ َف ّ

(ٗ)

فارسية"(٘).
وقد ماؿ إىل ىذا القوؿ من اٞنعاصرين ال ّدكتور رمضاف عبد التّواب ،قاؿ يف كتابو:
الشيخ أ٘ند شاكر فيما ذىب إليو من عدـ جواز
(فصوؿ يف فقو العربيّة) -بعد أف انتقد ّ
الشيخ أ٘ند
وقوع اٞنعارب يف القرآف الكرًن" :-لو ذىبنا نع ّدد األمثلة اليت ّ
تعصب ّ
تدؿ على ّ
اٞنعربة
اٞنعرب يف القرآف ،وىو ّ
تعصب ال ّ
مربر لو؛ إذ الكلمة ّ
شاكر ض ّد القوؿ بوقوع ّ
تصبح -كما قلنا من قبل -عربيّة ابستعماؿ العرب ّإايىا على مناىجهم يف لغتهمً ،ن أ ّف
تدؿ على شيء مل يكن لو وجود يف
ما دعا العلماء إىل القوؿ بعدـ أصالتها يف العربيّةّ :أّنا ّ
األصل يف البيئة العربيّة ،وإّ٧نا ىو وافد مع اٚنو إىل تلك البيئة...وىكذا نرى أنّو من العبث
(ٔ) ينظر :اٞنه ّذب صٕ.ٙ
السابق.
(ٕ) ينظرّ :
فصلت.ٗٗ :
(ٖ) ّ
(ٗ) ىود.ٕٛ :
(٘) ينظر :اٞنه ّذب صٓ.ٙ
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اٞنعرب يف العربيّة الفصحى والقرآف الكرًن"(ٔ).
إنكار وقوع ّ

ادلتوسط بني ادلنع والورود:
الرأي ّ
ّ

التوسط بٌن الفريقٌن ،من ىؤالء :أبو عبيد القاسم بن
ويذىب الفريق الثّالث إىل ّ
الصواب عندي :مذىب فيو تصديق القولٌن
سبلـ -أيضاً -نقل
ّ
السيوطي قولو ،قاؿ" :و ّ
ّ
ٗنيعاً؛ وذلك أ ّف ىذه األحرؼ أصوٟنا أعجميّة كما قاؿ الفقهاء ،لكنّها وقعت للعرب
وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها ،فصارت عربيّة ،ثّ نزؿ القرآف وقد
فعربتها أبلسنتهاّ ،
ّ
اختلطت ىذه اٜنروؼ بكبلـ العرب؛ فمن قاؿ ّإّنا عربيّة فهو صادؽ ،ومن قاؿ ّإّنا
أعجميّة فصادؽ"(ٕ).
انضم إىل ىذا الفريق من اٞنعاصرين ال ّدكتور طاىر سليماف ٘نودة ،حيث قاؿ-
وقد ّ
التوسط بٌن اٞننكرين
بعد أف عرض أقواؿ العلماء يف ذلك" :-وٖنّة رأي حاوؿ صاحبو ّ
اللغوي؛ وما ينتج عن
واٞنثبتٌن ،وىو يف اٜنقيقة أصوب ىذه اآلراء ،وأكثرىا إدراكاً للواقع
ّ
كل لغة بعض
اختبلط اللّغات بعضها ببعض من وقوع التّأثًن والتأثّر يف األلفاظ ،واستعماؿ ّ
ألفاظ األخرى بعد هتذيبها وصقلها وصو ها بصيغها اٞنألوفة ،وىو ما يعرؼ يف العربيّة:
ابلتّعريب ،وقد وقع ىذا التّعريب يف العربيّة ،ووجدت ألفاظ أجنبيّة استعملها العرب قبل
اإلسبلـ يف لغتهم نتيجة االختبلط بينهم وبٌن ًنىم من األمم"(ٖ).
القرطيب واختياره:
رأي اإلمام
ّ
اٞنعرب يف
أيّد اإلماـ
القرطيب -ر٘نو هللا -مذىب الفريق ّ
األوؿ القائل :بعدـ وقوع ّ
ّ
أبّنا
دؿ على رأيو بصراحة ووضوح يف كثًن من الكلمات اليت قيل عنها ّ
القرآف الكرًن ،وقد ّ

معربّة؛ منها :قولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

(ٗ)
عربتو العرب ،فلها فيو ىذه اللّغات؛
اسم
)
جربيل
(
ًنه:
قاؿ
"...
:
ﮓ ﮔﭼ
أعجمي ّ
ّ

(ٔ) ينظر :فصوؿ يف فقو العربيّة صٕ.ٖٖٙ-ٖٙ
(ٕ) ينظر :اٞنه ّذب ص٘ ،ٙواٞنزىر ٔ ،ٕٕٔ/واإلتقاف ٕ.ٕٜٔ/
اللغوي صٔ.ٜٕٔ-ٜٔ
الدرس
الدين السيوط ّي عصره وحياتو وآاثره وجهوده يف ّ
(ٖ) ينظر :جبلؿ ّ
ّ
(ٗ) البقرة.ٜٚ :
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الصحيح يف ىذه األلفاظ عربيّة نزؿ
قلت :قد تق ّدـ يف ّأوؿ الكتاب أ ّف ّ
ولذلك مل ينصرؼُ .
عريب مبٌن"(ٔ).
هبا جربيل بلساف ّ

وقولو عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ(ٕ)" ،وقيل

أي :إ ّف نشأة اللّيل ىي أش ّد وطئاً.
(النّاشئة) :مصدر ّنعىن قياـ اللّيل ،كاٝناطئة والكاذبةْ ،
أي :قاـ؛ فلعلّو
وقيل إ ّف انشئة اللّيل :قياـ اللّيل .قاؿ ابن مسعود :اٜنبشة يقولوف :نشأْ ،
وإال فليس يف القرآف ما
أراد أ ّف الكلمة عربيّة ،ولكنّها شائعة يف كبلـ اٜنبشة البة عليهمّ ،
ليس يف لغة العرب .وقد تق ّدـ بياف ىذا يف مق ّدمة الكتاب مستوىف"(ٖ).
وقاؿ عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ(ٗ)،

معرب .قاؿ
القتيب:
فارسي ّ
ّ
"فػ(اإلستربؽ) :ال ّديباج .قاؿ ابن ُنر :اٞننسوج ابل ّذىب .قاؿ ّ
اٛنوىري :وتصغًنه أُبػ ًِنؽ(٘) .وقيل :ىو (اِ
الصحيح أنّو وفاؽ بٌن
و
يق.
رب
ال
من
)
ل
ع
ف
ػ
ت
س
ْ
َْ
ّ
َْ َ
ّ
()ٙ
اللّغتٌن؛ إ ْذ ليس يف القرآف ما ليس من لغة العرب ،على ما تق ّدـ ،وهللا أعلم" .
ويقوؿ -ر٘نو هللا -عند تفسًن قولو تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ( ،)ٚوليس

يدؿ
سجٌن) ليس عربيّاً ،كما ال ّ
يف قولو :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ( )ٛما ّ
يدؿ على أ ّف لفظّ ( :

يف قولو :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ( ،)ٜبل ىو تعظيم ألمر
عريب"(ٓٔ).
( ّ
سجٌن) .وقد مضى يف مق ّدمة الكتاب -واٜنمد هلل -أنّو ليس يف القرآف ًن ّ

(ٔ) ينظر :تفسًنه ٕ.ٖٛ/
اٞنزمل.ٙ :
(ٕ) ّ
(ٖ) ينظر :تفسًنه .ٖٜ/ٜٔ
(ٗ) الكهف.ٖٔ :
الصحاح اتج اللّغة ٗ.ٔٗ٘ٓ/
(٘) ينظرّ :
( )ٙينظر :تفسًنه ٓٔ.ٖٜٚ/
( )ٚاٞنط ّففٌن.ٚ :
( )ٛاٞنط ّففٌن.ٛ :
( )ٜالقارعة.ٖ ،ٕ ،ٔ :
(ٓٔ) ينظر :تفسًنه .ٕ٘ٛ/ٜٔ
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٣نّا سبق من النّصوص ٦نلص إىل القوؿ :إ ّف اٝنبلؼ بٌن العلماء حوؿ ىذه اٞنسألة
ينحصر يف أمرين اثنٌن:

عريب مبٌن ،ال دخيل فيو وال ريب من لغة
ّ
األول :أ ّف القرآف الكرًن نزؿ بلساف ّ
أخرى ،وأ ّف ما ذكر عن بعض األلفاظ أب ّّنا أعجميّة؛ فهي على سبيل التّوافق أو التّوارد بٌن
اللّغات ،وىذا أمر معروؼ يف اللّغات ،وىو قليل شا ّذ.
عريب اٞنبىن ،فصيح اٞنعىن؛ وىذا أمر مت ّفق عليو عند اٛنميع،
الثّاين :أ ّف القرآف الكرًن ّ

ولكن اٝنبلؼ حوؿ ىذه الكلمات اليت نقل أب ّّنا أعجميّة ،فذىب بعض العلماء إىل القوؿ
ّ
أب ّف أصوٟنا أعجميّة ،ولكن ابستعماؿ العرب ٟنا وتغيًن بعض حروفها أصبحت عربيّة
الراجح واٞنختار ،وىو أقرب إىل الواقع؛ إ ْذ من اٞنعروؼ أ ّف
فصيحة .وىذا القوؿ ىو ّ
اٞنكرمة عن طريق التّجارة
االختبلط بٌن العرب و ًنىم من األمم كاف موجوداً يف م ّكة
ّ
و ًنىا٣ ،نّا ّأدى إىل التّأثر والتّأثًن يف اللّغة ،فدخلت إىل العربيّة بعض ألفاظهم مع شيء من
الصوت .و٤ند ذلك يف أشعار اٛناىليٌّن ،والسيّما من أكثر ال ّدخوؿ
الصيغة و ّ
التّحوير يف ّ
الشعراء .وقد أشار إىل ىذا القوؿ ال ّدكتور طاىر سليماف ٘نودة،
الروـ من ّ
ببلد فارس ،و ّ
الروـ ،والفرس ٣نّن اشتغلوا ابلتّجارة
قاؿ" :وقد كاف ّن ّكة جاليات أجنبيّة من اٜنبشة ،و ّ

وأقاموا هبا ،وقد دخلت إىل العربيّة بعض ألفاظهم بعد شيء من التّحوير يف أصواهتا وصيغها
الصيغ العربيّة ،كما أ ّف اختبلط العرب ابألمم احمليطة هبمَ -و ُى ْم طريق
لتناسب األصوات و ّ
الشرؽ والغرب -معروؼ ،ونبلحظ مصداؽ ذلك يف أشعار اٛناىليٌّن ال
التّجارة وأداهتا بٌن ّ
الروـ ،أو الببلد اجملاورة ٟنا؛ فنبلحظ لديهم
سيّما من أكثر منهم دخوؿ ببلد الفرس ،و ّ
استعماؿ األلفاظ األجنبيّة بعد تعريبها .والقوؿ الذي يشًن إىل ىذه اٜنقيقة ويرى استعماؿ
عربتها العرب ىو ما نسب إىل أيب عبيد القاسم بن
األلفاظ اٞنعربة يف القرآف الكرًن بعد أف ّ
(ٔ)
الصواب عندي مذىب فيو تصديق القولٌن ٗنيعاً،
سبلـ ،وقد نقل عنو
ّ
السيوطي قولو ( :و ّ
ّ
فعربتها
وذلك أ ّف ىذه األحرؼ أصوٟنا أعجميّة كما قاؿ الفقهاء؛ لكنّها وقعت للعرب ّ

(ٔ) ينظر :اٞنه ّذب ص٘ ،ٙواٞنزىر ٔ ،ٕٕٔ/واإلتقاف ٕ.ٕٜٔ/
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وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها فصارت عربيّة ،ثّ نزؿ القرآف وقد اختلطت
أبلسنتها ّ

ىذه اٜنروؼ بكبلـ العرب ،فمن قاؿ ّإّنا عربيّة فهو صادؽ ،ومن قاؿ عجميّة
فصادؽ)"(ٔ).
رطيب -ر٘نو هللا -تفصيل ىذه األقواؿ كلّها عند حديثو عن ىذه
وقد ذكر اإلماـ الق ّ
اٞنسألة ،فقاؿ يف مق ّدمة تفسًنه(" :ابب ىل ورد يف القرآف كلمات خارجة عن لغات العرب
األئمة أنّو ليس يف القرآف كبلـ مرّكب على أساليب ًن
أو ال؟) -قاؿ -ال خبلؼ بٌن ّ
العرب ،وأ ّف فيو أٚناءً أعبلماً ٞنن لسانو ًن العرب ،كػ(إسرائيل ،وجربيل ،وعمراف ،ونوح،
ولوط) .واختلفوا ىل وقع فيو ألفاظ ًن أعبلـ مفردة من كبلـ ًن العرب؟.
الطربي ،و ًن٨نا إىل :أ ّف ذلك ال يوجد فيو،
فذىب القاضي أبو بكر بن الطيّب ،و ّ
عريب صريح ،وما وجد فيو من األلفاظ اليت تنسب إىل سائر اللّغات إّ٧نا اتّفق
وأ ّف القرآف ّ
فيها أف تواردت اللّغات عليها ،فتكلّمت هبا العرب ،والفرس ،واٜنبشة ،و ًنىم.
وذىب بعضهم إىل :وجودىا فيو ،وأ ّف تلك األلفاظ لقلّتها ال ٔنرج القرآف عن كونو
الكوة .ونشأ :قاـ من
عربيّاً مبيناً ،وال رسوؿ هللا عن كونو متكلّماً بلساف قومو؛ فاٞنشكاةّ :

(ٖ)
(ٕ)
أي :ضعفٌن .وﭽﭠ ﭡ
اللّيل ،ومنو :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭼ  .و ﭽﯓ ﯔﭼ ْ ،

(ٗ)
الرتؾ.
و
اٜنبشة.
بلساف
و
ل
ك
؛
األسد
:
أي
،
ﭢﭼ
ّ
الغساؽ :البارد اٞنننت ،بلساف ّ
ْ
ّ
السجيل :اٜنجارة والطٌّن ،بلساف الفرس .والطّور :اٛنبل.
الروـ .و ّ
والقسطاس :اٞنيزاف ،بلغة ّ
اليم :البحر ،ابلسراينيّة .والتنّور :وجو األرض ،ابلعجميّة.
و ّ
قاؿ ابن عطيّة" :فحقيقة العبارة عن ىذه األلفاظ ّأّنا يف األصل أعجميّة ،لكن
وعربتها ،فهي عربيّة هبذا الوجو .وقد كاف للعرب العاربة اليت نزؿ القرآف
استعملتها العرب ّ

اللغوي صٕ.ٜٔ
الدرس
الدين السيوط ّي عصره وحياتو وآاثره وجهوده يف ّ
(ٔ) ينظر :جبلؿ ّ
ّ
اٞنزمل.ٙ :
(ٕ) ّ
(ٖ) اٜنديد.ٕٛ :
(ٗ) اٞندثّر.٘ٔ :
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بلساّنا بعض ٢نالطة لسائر األلسنة بتجارات وبرحليت قريش -وكسفر مسافر بن أيب عمرو
الشاـ ،وكسفر عمر بن اٝنطّاب ،وكسفر عمرو بن العاص ،وعمارة بن الوليد إىل أرض
إىل ّ
حجة يف اللّغة ،-فَػ َعلِ َقت
اٜنبشة ،وكسفر األعشى إىل اٜنًنة وصحبتو لنصاراىا مع كونو ّ
العرب هبذا كلّو ألفاظاً أعجميّة ًّنت بعضها ابلنّقص من حروفها ،وجرت إىل ٔنفيف ثقل
ُ
الصحيح ،ووقع هبا
حّت جرت ٠نرى
العجمة ،واستعملتها يف أشعارىا و١ناوراهتا ّ
العريب ّ
ّ
الصريح ّنا يف لغة
عريب ما فكجهلو ّ
البياف ،وعلى ىذا اٜن ّد نزؿ هبا القرآف؛ فإف جهلها ّ
ًنه ،كما مل يعرؼ ابن عبّاس معىن (فاطر) إىل ًن ذلك -قاؿ ابن عطيّة -وما ذىب إليو
الطربي ر٘نو هللا من أ ّف اللّغتٌن اتّفقتا يف لفظة فذلك بعيد ،بل إحدا٨نا :أصل ،واألخرى:
ّ
(ٔ)
فرع يف األكثر؛ أل ّان الندفع -أيضاً -جواز االتّفاؽ قليبلً شا ّذاً" .
أصح .وقولو :ىي أصل يف كبلـ ًنىم دخيلة يف كبلمهم ،ليس
األوؿ ّ
قاؿ ًنه :و ّ
األوؿ فهي من
أبوىل من العكس؛ فإ ّف العرب ال ٫نلو أف تكوف ٔناطب هبا أو ال؛ فإف كاف ّ

كبلمهم ،إ ْذ ال معىن للغتهم وكبلمهم ّإال ما كاف كذلك عندىم ،وال يبعد أف يكوف ًنىم
قد وافقهم على بعض كلماهتم ،وقد قاؿ ذلك اإلماـ الكبًن أبو عبيدة.
فإف قيل :ليست ىذه الكلمات على أوزاف كبلـ العرب فبل تكوف منو .قلنا :ومن
حّت ٔنرجوا ىذه منها ،فقد ُنث القاضي عن أصوؿ أوزاف
سلّم لكم أنّكم حصرت أوزاّنم ّ
ورد ىذه األٚناء إليها على الطّريقة النحويّة .و ّأما إف مل تكن العرب ٔناطبت
كبلـ العربّ ،
ٍ
وحينئذ ال يكوف القرآف عربيّاً مبيناً،
هبا وال عرفتها استحاؿ أف ٫ناطبهم هللا ّنا ال يعرفوف،
الرسوؿ ٢ناطباً لقومو بلساّنم ،وهللا أعلم"(ٕ) .انتهى كبلمو.
وال يكوف ّ

احملرر الوجيز ٔ.٘ٔ/
(ٔ) ينظرّ :
(ٕ) ينظر :تفسًنه ٔ.ٜٙ-ٙٛ/
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ّ
ّ
ً
املطهب اخلايس :أًْيت دراست نغاث انقبائم انعربيت ٔطرقٓا قدميا
ً
ٔحديثأ ،يصادرْا:

تساعد دراسة اللّغات اٞنختلفة اليت تنتمي إىل لغة واحدة -من وجهة نظر علم اللّغة
وتطورىا ،وبياف اتر٫نها ،والكشف
اٜنديث -على فهم طبيعة تلك اللّغة ،ومراحل نشوئها ّ
عن أتثًن البيئة يف ذلك كلّو.
االْناىات يف البحوث اللّغويّة؛ فلقد
بل وتع ّد دراسة اللّهجات (اللّغات) من أحدث ّ
حّت
ظهرت و٧نت يف اٛنامعات األوروبيّة خبلؿ القرنٌن( :التّاسع عشر ،والعشرين) ّ
مهماً بٌن ال ّدراسات اللغويّة اٜنديثة ،وأُ ِّس َست ٟنا يف بعض اٛنامعات
أصبحت اآلف عنصراً ّ
خاصة بدراستها تُػ ْعىن بشرحها ،وٓنليل خصائصها ،وتسجيل ٧ناذج منها
الراقية فروعٌ ّ
ّ
الزمن.
مر ّ
تسجيبلً صوتيّاً يبقى على ّ
ويذكر ال ّدكتور إبراىيم أنيس يف كتابو( :يف اللّهجات العربيّة) أ ّف ّأوؿ مؤلاف يف
الصغًنة اليت ألقاىا حفين انصف بك
الرسالة ّ
اللّغات العربيّة -يف العصر اٜنديث -ىو تلك ّ
يف مؤٕنر اٞنستشرقٌن يف فينّا عاـٖٔٓٗ( :ىػ) ،واليت ٚنّاىا٣( :نيّزات لغات العرب)(ٔ).
كما يذكر يف كتابو -أيضاً -الذي تناوؿ فيو اللّغات العربيّة القد٬نة ،معتمداً على
سجلها اللغويّوف العرب يف كتب اللّغة ،واألدب ،والتّاريخ؛ واعترب
الرواايت القد٬نة اليت ّ
ّ
الصحيحة اليت تبىن عليها دراسة اللّغات العربيّة القد٬نة تعتمد على ثبلث
الطّريقة العلميّة ّ
دعائم:

كل البيئات العربيّة دراسة مستفيضة؛
ّأوذلا :دراسة اللّهجات العربيّة اٜنديثة يف ّ
السفر إىل تلك البيئات ،واإلقامة فيها
ويقتضي ذلك جهد ٗناعات وىيئات ال فرد ،و ّ
للتعرؼ على خصائصها وما امتازت بو.
ّ
(ٔ) ينظر :يف اللّهجات العربيّة إلبراىيم أنيس ص .ٔٓ-ٜوينظر :اٞنقتضب يف ٟنجات العرب صٖٗ ،وٟنجة
اٞنوحدة صٕٖ.
ٕنيم وأثرىا يف العربيّة ّ
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اثنيها :دراسة القراءات القرآنيّة دراسة واسعة ،وتطبيق رواايت القراءات على ما يسمع

من أفواه اجمليدين للقراءات يف البيئات العربيّة اٞنختلفة ابستخداـ النظرّايت الصوتيّة اٜنديثة،

واٞنقاييس واآلالت اٞنستخدمة يف معامل األصوات؛ أل ّف القراءات القرآنيّة احتفظت بعناصر
ىامة مرجعها اختبلؼ اللّغات العربيّة القد٬نة.
ّ

٬نت إىل اللّغات القد٬نة
الرواايت اٞنتناثرة يف بطوف كتب اللّغة واألدب ٣نّا ّ
اثلثهاٗ :نع ّ

بصلة ،وٓنقيقها وٕنحيصها ،وإصبلح ما فسد منها يف رواية مبتورة ،أو رواية ٣نسوخة،
الصحيح من
السند اليت عين هبا علماء اٜنديث لنميّز ّ
اٜنق من الباطل ،و ّ
سالكٌن طريقة تتبّع ّ
١نمد -صلّى هللا
ّ
الرسوؿ ّ
الزائف .ىذا إىل جانب دراسة تن ّقبلت القبائل العربيّة قبل بعثة ّ
عليو وسلّم -وبعدىا وبيئاهتا االجتماعيّة ،وما خالطت من أمم أو شعوب .وبعد ىذا كلّو
أتيت مرحلة اٞنقارنة ،واستنباط القوانٌن اليت خضعت ٟنا اللّغات العربيّة يف عصورىا األوىل،
تطورىا بعد الفتح
اإلسبلمي(ٔ).
وقوانٌن ّ
ّ
الرتاث) أ ّف خًن
دي يف كتابو( :اللّهجات العربيّة يف ّ
ويرى ال ّدكتور أ٘ند علم ال ّدين اٛنن ّ
طريق لدراسة اللّهجات أف تدرس متّصلة ابإلنساف ،ال أف تدرس عن طريق الكتب؛ أل ّف
الكتابة العربيّة ال ٕنثّل اللّهجات وإّ٧نا ىي اصطبلح فقط ،بدليل ّأّنا مل تنقل اللّهجات كما

متطور؛ وٟنذا كثًناً ما يقع سوء
كاف ينطقها أىلها ّ
حي ّ
ألّنا جامدة ىامدة ،واللّغة كائن ّ
اٛنو الذي قيلت فيو اللّهجة
الفهم واللّبس يف اللّهجات على عاتق الكتابة .كما أ ّف معرفة ّ
يساعد على فهمها ودراستها(ٕ).
وحدة) أف
ويرى ال ّدكتور الب فاضل
اٞنطليب يف كتابوٟ( :نجة ٕنيم وأثرىا يف العربيّة اٞن ّ
ّ
التأين بوصفو األساس يف
السرعة و ّ
تقوـ ىذه ال ّدراسة على مبلحظة طبيعة األداء من حيث ّ
قوي على اللّهجات اٜنديثة؛ لذا
نشوء الظّواىر اللغويّة ،وّنا أ ّف اللّهجات القد٬نة ٟنا أتثًن ّ
٩نب أف ينظر إليها بوصفها ظواىر لغويّة عربيّة ال ٬نكن التّغاضي عنها يف دراسة اللّغة
(ٔ) ينظر :يف اللّهجات العربيّة إلبراىيم أنيس صٓٔ.ٖٔ-
الرتاث صٔ ،ٜٔ-ٛواللّغات العربيّة يف تفسًن أيب حيّاف ص.ٖٚ
(ٕ) ينظر :اللّهجات العربيّة يف ّ
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تطورىا(ٔ).
العربيّة ومراحل ّ

اجحي يف كتابو( :اللّهجات العربيّة يف القراءات القرآنيّة) ضرورة
ويرى ال ّدكتور عبده الر ّ
االعتماد يف دراسة اللّغات على دراسة الظّاىرة اللغويّة عن طريق انقساـ البيئة إىل بدويّة
أي ظاىرة منسوبة لقبيلة بذاهتا فهماً
وحضريّة؛ فال ّدراسة البيئيّة أو اٛنغرافيّة تعٌن على فهم ّ
ٓنضر واستقرار ٕنيل إىل طرائق يف اللّغة ٔنتلف عن
صحيحاً؛ أل ّف القبائل اليت تعيش حياة ّ
اللغوي للعربيّة قبل
تلك اليت ٕنيل إليها القبائل البدويّة .كما يرى ضرورة ١ناولة فهم الواقع
ّ
١نمد -صلّى هللا عليو وسلّم -كما ٕنثّلو القراءات القرآنيّة؛ فهي مصدر موثّق
الرسوؿ ّ
بعثة ّ
ألّنا وصلت إلينا ابلتّواتر عن ثقات عدوؿ ،وذلك بتحديد كثًن من الظّواىر اللهجيّة قبل
ّ
اإلسبلـ وعزوىا إىل أصحاهبا ٣نّا يعٌن يف التّاريخ ٟنذه اللّغة اتر٫نيّاً يعتمد على اٞننهج
العلمي(ٕ).
ّ
(ٖ)
وترجع أ٨نيّة دراسة اللّغات العربيّة إىل ما يلي :

اللغوي للعربيّة
التطور
ٔ -إ ّف دراسة اللّغات العربيّة تعٌن الباحث
ّ
ّ
تصور ّ
اللغوي على ّ
اللغوي .ولذا ٩نب أف تدرس اللّغات العربيّة القد٬نة من مصادرىا
وفهمو ،وأتصيل ال ّدرس
ّ
الرواايت اٞنتناثرة يف بطوف كتب اللّغة ،واألدب ،والتّاريخ
اٞنختلفة ،من القراءات القرآنيّة ،و ّ
اللغوي.
التطور
ّ
تصور ّ
و ًنىا ،ومن اآلاثر والنّقوش يف شبو اٛنزيرة العربيّة للوقوؼ على ّ

ٕ -تفيد دراسة اللّغات العربيّة القد٬نة يف معرفة مصادر القراءات القرآنيّة اٞنختلفة اليت

رويت لنا ًن منسوبة إىل لغة معيّنة.
التوسع يف دراسة ٗنيع اللّغات العربيّة القد٬نة يزيد اللّغة العربيّة ثروة ،و٬ننحها ّقوة.
ّٖ -

العريب يرشدان إىل معرفة مصادر ىذه
ٗ -البحث يف اللّهجات العربيّة يف الوطن
ّ
اللّهجات ،وأ ّف كثًناً منها يرجع إىل لغات القبائل العربيّة القد٬نة.
اٞنوحدة صٓ.ٕٜ
(ٔ) ينظرٟ :نجة ٕنيم وأثرىا يف العربيّة ّ
(ٕ) ينظر :اللّهجات العربيّة يف القراءات القرآنيّة صٕ٘ٓ.
(ٖ) ينظر :اٞنقتضب يف ٟنجات العرب صٖٗ.ٗٙ-
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فالنّطق ال ّدارج يف مصر مثبلً لكلمة( :سكرى) ىو :سكرانة ،يرجع إىل لغة بين أسد.

تتم
وكذلك نطقهم لكلميت( :مدين ،ومعيب) ىو :مديوف ومعيوب ،يرجع إىل لغة ٕنيم اليت ّ
(شعًِنَ ،ور ِيف) ىوِ :شعًِن
اسم اٞنفعوؿ من الفعل
اليائي .والنّطق لكلمةَ :
الثبلثي األجوؼ ّ
ّ
ِِ
يكسروف ّأوؿ( :فَعِيل) إذا كاف اثنيو
ور يف -بكسر الفاء -يرجع إىل ٟنجة ٕنيم ،حيث ّ
اٛنر ابلكسر يف ٥نو :اٞناؿ لِك يرجع إىل لغة قضاعة.
حرفاً من أحرؼ اٜنلق .والنّطق لػ(الـ) ّ
وىي) :ى او ِ
ِ
وى اي -بتشديد الواو والياء -يرجع إىل لغة ٨نداف(ٔ).
والنّطق ّ
(ى َو َ ُ
للضمًنينُ :

نتعرؼ على ما ج ّد فيها من
٘٬ -نكننا عن طريق دراسة اللّهجات العربيّة اٜنديثة أف ّ

مادة ،وعلى اٞنصدر الذي دخلت منو إليها؛ خصوصاً بعد أف أصبح لعلم اللّغة اٜنديث
ّ
اٞنادة اللغويّة ،وٓنليلها على اٞنستوايت الصوتيّة والنحويّة والقاموسيّة؛ وبعد
مناىجو يف ٗنع ّ
أف ظهرت اٞنخرتعات اٞنختلفة اليت ٕن ّدان بوسائل حديثة ودقيقة للتّسجيل والتّحليل.

ترسبت فيو ظواىر لغويّة كثًنة
 -ٙاللّهجات العربيّة اٜنديثة ىي اٞنستودع الذي ّ
األديب ،وقد يكوف بعض ىذه الظّواىر ابقياً من بعض اللّغات
انقرضت من االستعماؿ
ّ
اٞنادة
اٛناىليّة أو اإلسبلميّة ،وقد يكوف بعضها عربيّاً فصيحاً ندر استعمالو ،وبواسطة ّ
اللغويّة اٞنتخلفة يف اللّهجات اٜنديثة ودراستها ٬نكن أف ّنتدي إىل أصل بعض مواد اللّغة

تطورت ،و ّأنذت مظهراً
نتعرؼ على الطّريق الذي سلكتو ظاىرة لغويّة ما ّ
حّت ّ
العربيّة ،أو ّ
آخر يف العربيّة الفصحى .ولذا ٬نكن القوؿ أب ّف األُناث اللغويّة التار٫نيّة تعتمد بصفة
أساسيّة على اللّهجات اٜنديثة(ٕ).
وبعد ىذا العرض تظهر لنا أ٨نيّة دراسة اللّغات (اللّهجات) القد٬نة واٜنديثة؛ أل ّف
تلك اللّهجات ال زالت ٓنتفظ بسمات اللّغة العربيّة اٞنشرتكة ،فينظر لتلك اللّهجات
تطورىا ،مع أ٨نيّة
بوصفها ظواىر لغويّة عربيّة ال ٬نكن إ فاٟنا يف دراسة اللّغة العربيّة ومراحل ّ

(ٔ) ينظر :اٞنقتضب يف ٟنجات العرب صٗٗ.ٗ٘-
الر٘نن أيّوب صٖ٘.
(ٕ) ينظر :العربيّة وٟنجاهتا لعبد ّ
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ألّنا ٕنثّل جزءاً من اتريخ
دراسة اللّغات العربيّة القد٬نة على أساس أصغر وحدة قبليّة(ٔ)؛ ّ
العربيّة.
كما تظهر لنا أ٨نيّة أخذ اللّغات من مصادرىا اٞنختلفة اٞنتمثلّة يف مصنّفات اللغويٌّن
العرب القدماء يف اللّغات العربيّة القد٬نة .وقد سبق ذكر ىذه اٞنصنّفات يف اٞنطلب الثّاين:
(اٞنؤلّفات يف لغات القبائل العربيّة).

اٛنندي..." :ولؤلسف ىذا ما حدث فعبلً ،ضاعت الوحدة االجتماعيّة
الدين
(ٔ) يقوؿ ال ّدكتور أ٘ند علم ّ
ّ
الصغرى ،وأصبحنا ال نرى ّإال وحدات ضخمة كالعزو إىل ٕنيم ،أو أسد ،أو ربيعة ،أو مضر ،أو اليمن،
ّ
مشوىة واسعة اٜندود والبطوف ،وكلّها ابلطّبع ال ترضي
أو اٜنجاز ،أو ٤ند؛ وكلّها وحدات ضخمة ّ
كل
الباحث وال تشفي لّتو؛ فإذا ما طالعنا العلماء ابلعزو إىل قبيلة ٕنيم مثبلً ،فماذا يقصد بتميم ،ىل ّ
بطوّنا وعمائرىا وفصائله ا أو بعضها؟ وإذا كاف بعضها فلم سكتت اٞنصادر عن تعيٌن ىذا البعض يف
الرتاث صٕ.ٛ
كثًن من األحياف؟" .ينظر :اللّهجات العربيّة يف ّ



