ﻤﺠـــﻠــــﺔ ﻋـــﻠــــﻤﯿﺔ ﻤــﺤﻛﻤـــﺔ

ﻟﻠــﻌـــــﻠـﻮﻡ

ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴــﺔ

ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

ﺍﻹﺳـﻼﻣـﻴﺔ

اﻟﻣﺟﻠد  ،19اﻟﻌدد 2
ذو اﻟﻘﻌدة 1443ھـ  /ﯾوﻧﯾو 2022م
اﻟﺗرﻗﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدورﯾﺎت 2616-7166

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

https//:doi.org/10.36394 / jsis.v19.i2.8

ظاهرة العدول عن األصل بين صيغ المشتقات الصرفية وأثرها في معاني
األلفاظ القرآنية دراسة في كتاب مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى

فادي بن محمود الرياحنة

كلية اآلداب والعلوم االنسانية  -جامعة طيبة
المدينة المنورة  -المملكة العربية السعودية
تاريخ االستالم2019-04-22 :

تاريخ القبول2020-04-23 :

ملخص البحث:
يعالــج هــذا البحــث ظاهــرة العــدول عــن األصــل بيــن المشــتقات الصرفيــة ،وأثــره علــى
معانــي األلفــاظ القرآنيــة؛ وذلــك مــن خــال كتــاب مجــاز القــرآن الكريــم ألبــي عبيــدة معمــر بــن
المثنــى ،حيــث قــام الباحــث فيــه بدراســة ذلــك فــي مبحثيــن:
المبحــث التمهيــدي ،وفيــه المدخــل إلــى الموضــوع مــن خــال مطلبيــن؛ عــرف فــي األول
باإلمــام أبــي عبيــدة وبكتابــه مجــاز القــرآن ،وفــي الثانــي تحــدث عــن مفهــوم العــدول الصرفــي،
وفــي المبحــث التطبيقــي - ،وهــو عمــاد الدراســة  -انتقــل الباحــث فــي حديثــه عــن هــذه الظاهــرة
مــن حيــز النظريــة إلــى فضــاء التطبيــق ،وذلــك مــن خــال مطلبيــن عــرض  -فــي االول  -مواضــع
متعــددة مــن كتــاب مجــاز القــرآن ،نــص فيهــا المؤلــف (رحمــه هللا) علــى وقــوع مثــل هــذه الظاهــرة
فــي كتــاب هللا تعالــى .وتحــدث فــي المطلــب الثانــي عــن منهــج أبــي عبيــدة وطريقتــه فــي التعــرض
لهــذه الظاهــرة.
وكل ذلــك ليتبيــن للقــارئ الكريــم جهــود أبــي عبيــدة ،وطريقتــه فــي دراســة هــذا النــوع مــن
آيــات القــرآن الكريــم ،ومــا هــو موقفــه مــن هــذه الظاهــرة ،كمــا يمكــن إبــراز دوره فــي التأصيــل
للدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع بشــكل مختــص؛ كونــه أحــد أقــدم العلمــاء المعنييــن
بتفســير معانــي ألفــاظ القــرآن الكريــم وبيــان معانيهــا ،وفــي األخيــر ختــم البحــث بخاتمــة تضمنــت
مجموعــة مــن النتائــج والحقائــق ،تلتهــا بعــد ذلــك قائمــة بأهــم المصــادر والمراجــع التــي أفــاد منهــا.
الكلمات الدالة :العدول الصرفي ،مجاز القرآن الكريم ،االمام ابو عبيدة
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المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،أحمــده ســبحانه ،وأثنــي عليــه الخيــر كلــه ،وأصلــي وأســلم علــى
المبعــوث رحمــة للعالميــن؛ نبينــا محمــد ،صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه ،ومــن تبعهــم
بإحســان إلــى يــوم الديــن ،أمّــا بعــد:
فــإن القــرآن العظيــم ،هــو كالم هللا الم َنـ َّ
ـزل علــى رســوله محمــد صلَّــى هللا عليــه وســلَّم النبــي
معجــزا ،باقيًــا خالــ ًداًّ ،
ً
حقــا ال يأتيــه الباطــل مــن بيــن
العربي األمين ،أنزله سبحانه كتابًــا
ْ
ُ
َّ َ
نزيــل َر ِّب ال َعالَ ِميــنَ * َنـ َ
ـز َل ِبـ ِه
يديــه وال مــن خلفــه ،تنْزيــل مــن حكيــم حميــد .قــال تعالــىَ ﴿ :وإِنـ ُه ل َت ِ
الــرُّ وحُ ْ َ
(((.
ْ
ْ َ ُ
َ
ال ِميـ ُ
ـن﴾ "
ـان عَ َر ِبـ ٍّ
ـي م ُِّبيـ ٍ
ـن * عَ لــى َقل ِبــك لِ َتكــونَ ِمــنَ المُن ِذ ِرينَ ِبلِ َسـ ٍ
قــال ابــن كثيــر فــي تفســير هــذه اآليــة " :ذلــك ألن لغــة العــرب ،أفصــح اللغــات وأبينهــا
وأوســعها ،وأكثرهــا تأديــة للمعانــي التــي تقــوم بالنفــوس ،فلهــذا أنــزل أشــرف الكتــب بأشــرف
اللغــات ،علــى أشــرف الرســل ،بســفارة أشــرف المالئكــة ،وكان ذلــك فــي أشــرف بقــاع األرض،
(((.
وابتــدئ إنزالــه فــي أشــرف شــهور الســنة ،وهــو رمضــان فكمــل مــن كل الوجــوه"
وعليــه؛ فإنــه ال يخفــى علــى ذي لـ ّ
ـب ،مــا لدراســة علــوم اللغــة العربيــة؛ مــن أهميــة فــي تفســير
وفهــم كتــاب هللا عــز وجــل ،فقــد ذكــر اإلمــام بــدر الديــن الزركشــي عــن يحيــى بــن نضلــة المدينــى،
أنّه سمع مالك بن أنس رضي هللا عنهما يقــول " :ال أوتــى برجــل يفسّ ــر كتــاب هللا ،غيــر
ً (((.
عالــم بلغــة العــرب إال جعلتــه نــكاال"
ولمــا كانــت صيــغ األلفــاظ الصرفيــة ،ومــا يتعلــق بهــا مــن ظواهــر ،مــن أهــم مــا يتصــل ببنيــة
الكلمــة وبفهــم معانيهــا الدقيقــة ،جعلهــا العلمــاء األجــاء مــن أعظــم مــا يجــب علــى المفســر معرفتــه
لفهــم كتــاب هللا عــز وجــل .قــال اإلمــام مكــي بــن أبــي طالــب فــي مقدمــة مشــكله" :ورأيــت مــن
أعظــم مــا يجــب علــى طالــب علــوم القــرآن ،الراغــب فــي فهــم معانيــه؛ معرفــة إعرابــه والوقــوف
علــى تصــرُّ ف حركاتــه وســواكنه؛ .. .إذ بمعرفــة حقائــق اإلعــراب تُعــرف أكثــر المعانــي وينجلــي
(((.
اإلشــكال ،وتظهــر الفوائــد ،وي ُْف َهــم الخطــاب ،وتصــحُّ معرفــة حقيقــة المــراد"

((( سورة النساء ،اآلية 19
((( ابن كثير ،أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،دار الفكر ،بيروت1406 ،هـ365 / 4 ،
((( الـزركـشي ،اإلمام بدر الدين ،البرهان في علوم القرآن ،ت :محمد أبي الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،صيدا،
بيروت1972 ،م .ص29
((( الزركشي ،البرهان في علوم القرآن١٧٥ / ٢ ,
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ولمــا كانــت ظاهــرة العــدول عــن األصــل بيــن المشــتقات الصرفيــة خروجهــا عــن أصلهــا تعــد
مــن أبــرز هــذه الظواهــر وأكثرهــا أثــرا علــى معنــى الكلمــة ،خصهــا علماؤنــا األجــاء ،بمزيــد
بحــث ودراســة ،وتعرضــوا لهــا فــي مصنفاتهــم المطولــة والمختصــرة .فقــد عقــد ابــن فــارس
"الصاحبــي فــي فقــه اللّغــة" ســماه " :بــاب المفعــول يأتــي بلفــظ الفاعــل"،
لهــا بابــا فــي كتابــه
ّ
عــرض فيــه لمجموعــة كبيــرة مــن هــذه األلفــاظ المعدولــة ،اســتعملها القــرآن علــى غيــر صورتهــا
المعروفــة واستشــهد علــى ذلــك بأمثلــة كثيــرة .وذكــر مــن أمثلــة ذلــك ،قــول العــرب " :ســرّ كاتـ ٌم
اصـ َم ْال َيــوْ َم ِمـ ْ َ
واالصــل فيهــا َمكتــو ٌم . .،وقــال :وفــي كتــاب هللا جـ ّ
ـرهللاِ﴾((( أي
ـل ثنــاؤه﴿ :ال عَ ِ
ـن أ ْمـ ِ
(((.
عصــوم"
ال َم ُ
كمــا عالــج الثّعالبــي هــذه الظاهــرة فــي فصليــن؛ أحدهمــا عنونــه بـــعنوان" :فــي المفعــول يأتي
بلفــظ الفاعــل" ،واآلخــر عنونــه بـــ" :فــي الفاعــل يأتــي بلفــظ المفعــول" وذكــر مــن أمثلتــه قولــه
تعالــى﴿ :إِنَّ ـ ُه َكانَ َوعْ ـ ُد ُه َم ْأ ِت ًيّــا﴾ واألصــل أي آتيــا"((( .كمــا تحــدث عــن ســر جمالهــا وأثرهــا فــي
المعنــى ابــن األثيــر فقــال " :إعلــم أيهــا المتوشــح لمعرفــة علــم البيــان ،أن العــدول عــن صيغــة مــن
األلفــاظ إلــى صيغــة أخــرى ال يكــون إال لنــوع خصوصيــة اقتضــت ذلــك ،وهــو ال يتوخــاه فــي
كالمــه إال العــارف برمــوز الفصاحــة والبالغــة ،الــذي اطلــع علــى أســرارها ،وفتــش عــن دفائنهــا،
وال تجــد ذلــك فــي كل كالم ،فإنــه مــن أشــكل ضــروب علــم البيــان ،وأدقهــا فهمــا ،وأغمضهــا
(((.
طريــق"
وفــي هــذا اإلطــار ،ينــدرج كتــاب قيّــم ،يعـ ّد مــن هــذه أهــم كتــب التفســير وأقدمهــا تنـ ً
ـاول لهــذه
الظاهــرة ،أال وهــو كتــاب "مجــاز القــرآن الكريــم" للعالمــة البحــر المبــرز فــي اللغــة وعلومهــا؛
معمــر بــن المثنــى المعــروف بأبــي عبيــدة ،فــإن الــدارس لــه ،يجــد ّ
أن مؤلفــه (رحمــه هللا تعالــى)،
قــد تعــرض إلــى طائفــة كبيــرة مــن هــذه الصيــغ المتحولــة عــن أصلهــا ،أثنــاء تفســيره لكتــاب هللا
عز وجل ،فكالمه رحمه هللا يكشــف عــن معرفتــه ودرايتــه العميقــة فــي هــذه الظاهــرة،
فإنــك تجــده فــي مقدمــة كتابــه يســتخدم عبــارات ومصطلحــات دالــة علــى ذلــك فيقــول مثـ ً
ـا " :ومــن
ـن ْال ِبــرَّ َمـ ْ
مجــاز (المصــدر) الــذي فــى موضــع (االســم) أو (الصفــة) قولــه تعالــىَ ﴿ :ول ِكـ َّ
ـن آ َمــنَ

((( سورة هود ،اآلية 43
((( ابن فارس ،أحمد بن زكريا ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،محمد علي
بيضون ،أبو منصور :الطبعة األولى 1418هـ-1997م ص187
((( الثعالبي ،عبد الملك بن محمد ابو منصور ،فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق ياسين ،ط ،2القسم الثاني ،ص 365
((( ابن األثير ،ضياء الدين بن األثير ،نصر هللا بن محمد ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،المحقق :أحمد
الحوفي ،بدوي طبانة ،دار نهضة مصر القاهرة.12 / 2 ،
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ـماوات َو ْ َ
بـ َّ
الرْ َ
ض
ـاللِ﴾ "((( ،خــروج المعنــى البــارّ "((( .وكذلــك عنــد تفســير قولــه تعالــى ﴿ :أَ َّن السَّ ـ
ِ
ِ
كا َنتــا َر ْتقــاً﴾ "((( ،نجــده يقــول( " :والرتــق مصــدر) وهــو فــى موضــع (مرتوقتيــن) "((( فقولــه
(خرجــت) وقولــه (وهــي فــي موضــع) وغيرهــا مــن األلفــاظ ،كلهــا عبــارات صريحــة دالــة علــى
معرفتــه وعنايتــه بهــذه الظاهــرة.
ولمعرفــة جهــوده (رحمــه هللا تعالــى) ،وطريقتــه فــي تنــاول هــذه الظاهــرة ،والتأصيــل لهــا،
كتبــت هــذا البحــث بعــد االســتعانة بــاهلل ،فــي مبحثيــن :المبحــث التمهيــدي ،وفيــه المدخــل إلــى
الموضــوع مــن خــال مطلبيــن؛ عرّ فــت فــي األول باإلمــام أبــي عبيــدة وبكتابــه مجــاز القــرآن،
وفــي الثانــي تحدثــت عــن مفهــوم العــدول الصرفــي.
وفي المبحث التطبيقي ،وهو عماد الدراسة ،-انتقلت في حديثي عن هذه الظاهرة في كتاب هللا
عز وجل ،-من حيز النظرية إلى فضاء التطبيق ،وذلك في مطلبين ،قمت في المطلب االول بعرض
ودراسة مواضع مختلفة وأمثلة منوعة من كتاب (مجاز القرآن) نص فيها المؤلف (رحمه هللا) على
وقوع هذه الظاهرة؛ فيها وفي المطلب الثاني وهو األخير :تحدثت عن منهج أبي عبيدة وطريقته في
تناول هذه الظاهرة والتعرض لها.
وكل ذلــك ليتبيــن للقــارئ الكريــم جهــود أبــي عبيــدة وطريقتــه فــي بحثهــا ،كمــا يمكــن إبــراز
دوره فــي التأصيــل للدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع بشــكل مختــص؛ كونــه أحــد أقــدم
العلمــاء المعنييــن بتفســير أيــات القــرآن الكريــم وبيــان معناهــا.
وفــي األخيــر ختمــت البحــث بخاتمــة تضمنــت مجموعــة مــن النتائــج والحقائــق ،تلتهــا بعــد
ذلــك قائمــة بأهــم المصــادر والمراجــع التــي أفــاد منهــا.

((( سورة البقرة ،اآلية 177
((( مجاز القرآن أبو عبيدة ،معمر بن المثنى التيمى البصري مجاز القرآن ،المحقق :محمد فواد سزگين ،مكتبة
الخانجى ،القاهرة13 / 1 ،
((( سورة األنبياء ،اآلية 30
((( مجاز القرآن 13 / 1

258

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

فادي بن محمود الرياحنة ( )255 - 280
المبحث األول :مقدمات تمهيدية:
المطلب األول :التعريف باإلمام أبي عبيدة معمر بن المثنى؛ وبكتابه مجاز القرآن
أوالً التعريف باإلمام أبي عبيدة.
هــو اإلمــام العالمــة البحــر ،معمــر بــن المثنــى التيمــي موالهــم البصــري النحــوي ،ولــد عــام
110هـــ .عــاش رحمــه هللا حيــاة حافلــة بالعلــم ،حيــث تلقــاه عــن شــيوخه مــن أكابــر العلمــاء أمثــال"
أبــي عمــرو بــن العــاء ،والخليــل بــن أحمــد .تمتــع أبــو عبيــدة بمكانــة علميــة عاليــة ،فشــهد لــه
ُ
ـوي علــى
العلمــاء بســعة علمــه وغــزارة مادتــه ،فقــد ســئل عنــه أبــو نــواس فقــال فيــه" :أديــم طـ ِ
علــم .كان مــن أجمــع النــاس للعلــم وأعلمهــم بأيــام العــرب وأخبارهــا ،ووصفــه ابــن النديـــم فقــال:
"كـــان ديــوان العــرب فــي بيتــه"((( وقــال يعقــوب بــن شــيبة" :ســمعت علــي بــن المدينــي ذكــر أبــا
عبيــدة وأثنــى فأحســن ذكــره "وقــال الفــراء فــي حقــه" :أمــا إنــه أكمــل القــوم وأعلمهــم بالشــعر
وأتقنهــم للغــة وأحضرهــم حفظــا"((( وهــذا يزيــد بــن مــرة يقــول" :مــا كان أبــو عبيــدة يفتــش عــن
علــم مــن العلــوم ،إال كان مــن يفتشــه عنــه ،يظــن أنــه ال يحســن غيــره ،وال يقــوم بشــيء أجــود
مــن قيامــه بــه"((( .توفــي فــي البصــرة ،فيمــا بيــن ســنتي (209هـــ و213هـــ) ،ولــه نحــو مائتــي
(((.
مصنــف((( ،رحمــه هللا تعالــى رحمــة واســعة
ثانيا ً التعريف بكتابه مجاز القرآن وبقيمته العلمية
حظــي كتــاب (مجــاز القــرآن) ،بمنزلــة عاليــة بيــن الكتــب المصنفــة فــي تفســير القــرآن وبيــان
غريبــه؛ ألنــه مــن أوائــل الكتــب المصنفــة فــي هــذا الموضــوع ،ولتقــدم مؤلفــه فــي معرفــة غريــب
اللغــة وأســاليبها وعادتهــا فــي الــكالم ،ولمــا حفظــه مــن كالم العــرب شــعراً ونثــراً ،ولهــذا فقــد
أفــاد منــه المفســرون واللغويــون والمحدثــون وغيرهــم ،وتأثــر بــه بعضهــم فــي مادتهــم العلميــة،
وطريقــة عرضهــا وتناولــه ،وعلــى الرغــم ممــا ســدد إليــه مــن نقــد مــن بعــض معاصريــه فقــد ظــل
بيــن الدراســين قديمــاً وحديثــاً ،مرجعــاً أصيـ ً
ـا ،ينهلــون منــه ويرجعــون إليــه .فقــد اعتمــد عليــه ابــن
((( انظر :الذهـبي ،شمس الدين ،محمد بن أحمد بن قايماز ،ميزان االعتدال في نقد الرجال ،تحقيق :علي محمد
البجاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ .155 / 4
((( انظر :الذهـبي ،شمس الدين ،محمد بن أحمد بن قايماز ،سير أعالم النبالء ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط1982 ،1م446 / 9 .454 / 9 .
((( السيوطي ،أبو الفضل ،جالل الدين الدين عبدالرحمن الشافعي ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،دار
الفكر ،ط ثانية 1979 ،م294 / 2 ،
((( الـزركـلـي ،خيـرالـديـن ،محمد بن عبد هللا ،األعالم ،طبعة  ،14دار العلم للماليين ،بيروت1999 ،م272 / 7 ،
((( انظر :سزكين ،محمد فؤاد ،مقدمة محقق مجاز القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1981 ،م ،ص .11
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قتيبــة فــي كتابيــه( :تأويــل مشــكل القــرآن) و(تفســير غريــب القــرآن) ،والطبــري فــي (تفســيره)،
والزجــاج فــي (معانيــه) ،وابــن دريــد فــي (الجمهــرة) ،وغيرهــم الكثيــر مــن المتقدميــن والمتأخريــن
(((
مــن المفســرين واللغوييــن
المطلب الثاني :مفهوم العدول عن االصل بين المشتقات الصرفية.
لقــد تنــاول علمــاء اللغــة القدامــى هــذه الظاهــرة بالبحــث والدراســة واطلقــوا عليهــا مصطلحات
مختلفــة مــن أهمهــا :المجــاز ،النقــل ،االنتقــال ،االلتفــات ،االنصــراف ،التلــون ..وغيرهــا مــن
العبــارات ،وهــي كلهــا مصطلحــات مترادفــة تحيــل فــي محصلتهــا النهائيــة إلــى معنــى الخــروج
عــن األصــل إلــى مــا ليــس بأصــل.
وقــد حــاول علمــاء اللغــة المحدثــون وضــع تعريــف يوضــح المقصــود بالعــدول الصرفــي فقــد
عرفــه الدكتــور ســعد مصلــوح((( بأنــه" :الخــروج عــن األصــل ،أو المخالفــة لقاعــدة ،ولكــن هــذا
الخــروج وتلــك المخالفــة اكتســبا فــي االســتعمال األســلوبي قــدرً ا مــن االطــراد رقــي بهمــا إلــى
مرتبــة األصــول التــي يقــاس عليهــا"((( .وعرفــه الدكتــور الهنــداوي((( كذلــك بأنــه" :خــروج عــن
(((
النمــط المتعــارف عليــه فــي النظــام اللغـــوي ،أو ميـــل عـــن النظـــام أو األصـــل اللغــوي"
وعلــى أي تعريــف منهــا ،يمكــن القــول؛ أن العــدول الصرفــي فــي صيــغ المشــتقات هــو:
تــرك صيغــة صرفيــة يقتضيهــا الســياق إلــى صيغــة أخـــرى ،تشـــترك معهـــا فــي تأديـــة معناهـــا
العـــام ،وتفضلهــا بوجــه مــن الوجــوه فــي الســياق الــذي تــرد فيــه؛ كاســتعمال المصــدر فــي موضــع
اســم الفاعــل ،واســم الفاعــل فــي موضـــع اســـم المفعــول ،أو الماضــي بــدال مــن المضــارع ،وذلــك
كلــه لغايــات فنيــة وجماليــة معتبــرة ،كالتوكيــد أو المبالغــة أو االســتغراق ..وغيرهــا مــن المعانــي
البالغيــة واألســرار الجماليــة. ..
وقد تنبه أبو عبيدة الى هذا األسلوب وتناوله أثناء تفسيره لكتاب هللا تعالى ،فهو يقف عند هذا
النوع من مشتقات صيغ ألفاظ القرآن الكريم ،مدققا وموضحا لهذه الظاهرة ومستشهدا عليها بمختلف
((( انظر :سزكين ،مقدمة محقق مجاز القرآن ،ص .11
((( االستاذ الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح ،أستاذ اللسانيات– كلية اآلداب ،جامعة الكويت ،من أهم مؤلفاته " مدخل
إلى التصوير الطيفي للكالم "عالم الكتب– القاهرة ،الطبعة الثانية  " .202و" اتجاهات البحث اللساني " المجلس
األعلى للثقافة – مصر ،ط ."2000 ،2
((( سعد مصلوح ،األسلوب دراسة لغوية إحصائية ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،1992 ،3ص.43
((( عبدالمجيد احمد يوسف هنداوي ،االستاذ بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،من أهم البحوث والمؤلفات العلمية،
أسلوب التكرار في القرآن الكريم في ضوء الدراسات األسلوبية الحديثة ،نشر بصحيفة دار العلوم 2008م
((( عبدالحميد هنداوي ،االعجاز الصرفي في القرآن الكريم ،المكتبة العصرية ،بيروت2002 ،م ،ص.163
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الشواهد المعتبرة ،وال شك أن األمثلة القادمة ،ستوضح هذا المفهوم وتجليه.

المبحث الثاني؛ وفيه مطلبان:
المطلب األول :الدراسة التطبيقية.
فــي هــذا المطلــب ،مواضــع مختــارة مــن كتــاب مجــاز القــرآن ،يتبيّــن مــن خاللهــا ،موقــف
أبــي عبيــدة مــن ظاهــرة العــدول عــن األصــل بيــن صيــغ المشــتقات الصرفيــة؛ وقــد جائــت هــذه
التطبيقــات مــن مواضــع متفرّ قــة مــن القــرآن الكريــم ،وأيضــا متنوّعــة فــي صــور تلــك الصيــغ،
حيــث جــاءت علــى النحــو اآلتــي:
الموضع األول :مجيء لفظة (كظيم) في موضع (كاظم) :
وقـ َ
وذلــك فــي قولــه تعالــى﴿ :و َت َولَّــى عَ ْن ُه ـ ْم َ
َضـ ْ
ـال َيــا أَ َس ـ َفى عَ لَــى يُوسُ ـ َ
ـف وا ْبي َّ
ـت عَ ْي َنــا ُه ِمــنَ
الحُ ـ ْ
ـزنِ َف ُهـوَ َكظِيـمٌ﴾((( قــال أبــو عبيــدةَ " :و ُهـ َو َك ِظيـ ٌم" أي يكظــم شــدة حزنــه ووجــده وال يظهــره،
(((.
وهــو فــى موضــع (كاظــم) خــرج مخــرج (عليــم وعالــم) "
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا تعالــى ،يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء صيغــة فعيــل كظيــم
فــي موضــع اســم الفاعــل كاظــم فــي وصــف حــزن يعقــوب عليــه الســام علــى ابنــه يوســف عليــه
الســام.-
ومعنــى (الكظيــم) فــي لغــة العــرب هــو :مــن يحبــس الحــزن واله ـ ّم فــي نفســه فــا يظهــره
ألحــد((( .قــال أبــو حيــان " :ذلــك ألن يعقــوب عليــه الســام ،لــم يكــن يشــكو إلــى أح ـ ٍد ،بــل كان
يكتــم فــي نفســه ،ويمســك ه ّمــه فــي صــدره ،وكان يكظمــه أي يــرده إلــى قلبــه وال يرســله بالشــكوى
(((.
والغضــب والضجــر"
وفــي الوقــت الــذي يوضــح فيــه أبــو عبيــدة وقــوع هــذه الظاهــرة فــي هــذه اآليــة الكريمــة،
يتلمــس غيــره مــن العلمــاء تلــك العلــل البالغيــة وراء هــذا العــدول.
((( سورة يوسف ،اآلية 84
((( مجاز القرآن 268 / 2
((( ابن فارس ،أحمد بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،عبدالسالم هارون ،دار إحياء الكتب العربية1368 ،هـ/ 2 ،
 503وانظر المناوي ،زين الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج الحدادي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،عالم
الكتب  ،38القاهرة ،الطبعة :األولى1410 ،هـ-1990م ،ص 282
((( أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي ،البحر المحيط في التفسير ،المحقق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت
333 / 5
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فبعــد الرجــوع إلــى كالمهــم تبيــن أن صيغــة (فعيــل) تــؤدي معانــى بالغيــة ال تؤديهــا الصيغــة
األخــرى ،وهــي معانــي :المبالغــة ،والثبــوت ،واللــزوم .قــال أبــو حيــان" :قــال ابــن طلحــة وصيغــة
(((.
(فعيــل)  :لمــن صــار لــه كالطبيعــة"
ويقــول صاحــب شــرح الكافيــة "" :وبنــاء (فعيــل) هــو مــن ابنيــة الصفــة المشــبهة ،والصفــة
(((
المشــبهة تــدل علــى أن مــن اتصــف بالحــدث اتصافــا ثابتــا ال يــزول "
وعليــه لمــا كان إكثــار اإلنســان مــن فعــل أمــر مــا والديمومــة عليــه ،يجعلــه كالصفــة الراســخة
فــي نفســه .جــاءت هــذه الصيغــة لتصــف حــزن يعقــوب عليــه الســام وصفــاً دقيقــاً ،فهــي تــدل علــى
معاناتــه عليــه الســام وحزنــه الشــديد الدائــم ،وكأن هــذه الحالــة أصبحــت لكثرتهــا وديمومتهــا مــن
الســجايا والطبائــع الالزمــة لــه عليــه الســام.
قــال ابــن عاشــور" :والكظيــم :مبالغــة للكاظــم ،والكظــم :اإلمســاك النفســاني ،أي كاظم للحــزن
(((.
ال يظهــره بيــن النــاس ،ويبكــي فــي خلوتــه"
وقــال اإلمــام البقاعــي" :و(كظيــم) شــديد الكظــم المتالئــه مــن الكــرب ،مانــع نفســه مــن عمــل
مــا يقتضيــه ذلــك بمــا آتــاه هللا مــن العلــم والحكمــة ،وذلــك أشــد مــا يكــون علــى النفــس وأقــوى مــا
(((.
يكــون للحــزن"
الموضع الثاني :مجيء لفظ (أثيم) في موضع (آثم) :
ْ
﴿قــل أُ َنبِّئُ ُك ْم عَ لَ ٰى َمن َت َن َّز ُل َّ
ينَ ،ت َن َّ
َاط ُ
ــاك
وذلــك فــي قولــه تعالــى:
ــز ُل عَ لَــى ُك ِّل أَ َّف ٍ
الشــي ِ
َ
(((.
يــم﴾"((( ،قــال أبــو عبيــدة" :أثيــم أي(آثــم) بمنزلــة عليــم فــى موضــع (عالــم) "
أ ِث ٍ
وفي هذا الموضع من كتاب هللا تعالى ،يوضح أبو عبيدة مجيء صيغة فعيل أثيم ،في موضع اسم
الفاعل– آثم ،وذلك في وصف أتباع الشياطين في األرض من الكهنة والسحرة والطغات الجبابرة.
((( السيوطي ،جالل الدين ،النكت على االلفية والكافية والشافية ،تحقيق :فاخر جبر مطر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1977م ،ج82 / 2
((( ابن الحاجب ،رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،تحقيق وتصحيح وتعليق :أ.
د .يوسف حسن عمر ،الناشر :جامعة قار يونس– ليبيا1395 ،هـ 1975م.431 / 3 ،
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير .43 / 13
((( البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،دار الكتاب اإلسالمي،
القاهرة.196 / 1 .
((( سورة الشعراء 222
((( مجاز القرآن91 / 2 ،
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ومعنــى لفــظ (األثيــم) فــي كالم العــرب؛ هــو الممعــن فــي ارتــكاب اإلثــم ،و(اإلثــم) هــو :مــا
(((
يعــد خطيئــة وفســاداً عنــد أهــل العقــول والمــروءة"
وقــد جــاء التعبيــر القرآنــي علــى هــذه الصيغــة الدالة علــى معانــي :المبالغــة واإلكثــار واللزوم،
للداللــة علــى أن هــؤالء الكهنــة ومــن كان علــى شــاكلتهم مــن الســحرة والمشــعوذين ،قــد أكثــروا
مــن فعــل اآلثــام والمداومــة عليهــا ،حتــى أصبــح هــذا الفعــل مــن طباعهــم وســجاياهم الالزمــة لهــم.
قــال الزمخشــري" :واألثيــم" :المتبالــغ فــي اقتــراف اآلثــام"((( وقــال ابــن عاشــور" :واألثيــم كثيــر
(((
اإلثــم وهــو فعيــل مــن أمثلــة المبالغــة "
الموضع الثالث :مجيء لفظ (رجيم) في موضع (مرجوم) :
وذلــك فــي قولــه تعالــىْ َ :
ُ ِّ
َ
ان رَّ ِجيــم﴾((( قــال أبــو عبيــدةَ :
ْطان
(ش ـي ٍ
﴿وح ِفظ َناهَ ــا ِمــن كل َش ـيْط ٍ
ٍ
(((
َر ِجيـ ٍـم) .أي مرجــوم بالنجــوم ،خــرج مخــرج (قتيــل) فــى موضــع (مقتــول)
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا تعالــى ،يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء صيغــة فعيــل رجيــم،
فــي موضــع اســم المفعــول مرجــوم.
وأصــل (الرجــم) فــي لغــة العــرب هــو :الرمــي بالحجــارة ،يقــال :رجمــه يرجمــه رجمــاً فهــو
(((.
مرجــوم ورجيــم .ومنــه اســتعير للطــرد واللعــن والشــتم
وقــد ورد التعبيــر القرآنــي علــى صيغــة (فعيــل) معـ ً
ـدوال بهــا عــن صيغــة (المفعــول) كــون
هــذه الصيغــة تــدل علــى معانــي :المبالغــة ،والثبــوت ،واالســتمرارية .قــال ابــن هشــام" :وأقيــم
(((
(فعيــل) مقــام (مفعــول) ألنــه أبلــغ منــه"
وعليــه تكــون داللــة اآليــة الكريمــة فــي وصفهــا الشــيطان بكونــه (رجيــم) ال (مرجــوم) للداللــة
علــى أن اللعــن والطــرد والشــتم ثابــت فــي وصفــه ومســتمر فيــه ،ال ينفــك عنــه إلــى قيــام الســاعة.

((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير 4507 / 1
((( الزمخشري ،الكشاف509 / 3 :
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير 4507 / 1
((( سورة الحجر ،اآلية17 :
((( مجاز القرآن348 / 1 ،
((( التنوجي ،محمد ،المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم ،دار الكتب العلمية ،ص.194
((( ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،المحقق :عبدالغني الدقر ،الشركة
المتحدة للتوزيع ،سوريا ،ص.111
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ُتصلــة بــه ،الحقــه لــه ،متواتــرة
قــال ابــن كثيــر" :أي َمرْ جــوم ،وإنَّــه قــد أتبعــه لعنــة ال َتــزال م ِ
عليــه إلــى يــوم القيامــة"((( وقــال د .الســامرائي" :وعــدل بــه الــى فعيــل ألن فعيــل بمعنــى مفعــول
تــدل علــى أن الوصــف قــد وقــع علــى صاحبــه بحيــث أصبــح ســجية لــه فالرجيــم ،أي الــذي يســتحق
(((
أن يرجــم علــى وجــه الثبــوت"
الموضع الرابع :مجيء لفظ (غورا) في موضع (غائر) :
وذلــك فــي قولــه تعالــىُ ﴿ :قـ ْ
ْ ُ
ُ
ـل أَ َرأَيْتُ ـ ْم ْ
ـن﴾
إن أَ ْ
ص َبـ َ
ـح َما ُؤك ـ ْم َغــوْ رً ا َف َمــن يَأ ِتيكــم ِب َمــا ٍء َّم ِعيـ ٍ
وكذلــك
بمصــدره،
قال أبو عبيدة" :غورا" ،مجازها غائر والعرب قد تصف (الفاعــل)
(((.
االثنيــن والجميــع علــى لفــظ المصــدر"
(((

وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا تعالــى ،يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء المصدر-غــورا– فــي
موضع اسم الفاعل غائــر.
ومعنــى كلمــة (غــور) فــي لغــة العــرب :هــو بُعــد كل شــيء وقعــره ،ومنــه قيــل :المــاء الغائــر؛
(((
أي :المــاء الذاهــب فــي قعــر األرض .قــال ابــن منظــور" :غــور كل شــيء :عمقــه وبعــده"
وقــد جــاء التعبيــر القرآنــي فــي وصــف ذهــاب المــاء علــى صيغــة المصــدر ،كــون هــذه
الصيغــة تــؤدي معنــى ال تؤديــه الصيغــة األخــرى وهــو معنــى المبالغــة واالســتغراق.
قــال ابــن جنــي" :وإنمــا انصرفــت العــرب فــي بعــض األحــوال إلــى أن وصفــت بالمصــدر. ..
(((
فصــار الموصــوف كأنــه فــي الحقيقــة مخلــوق مــن ذلــك الفعــل"
وعليــه يكــون الســر البالغــي فــي العــدول إلــى هــذه الصيغــة ،هــو للمبالغــة فــي وصــف ذهــاب
المــاء فــي األرض ،وكأنــه لشــدة ذهابــه فــي (القعــر) كأنــه أصبــح هــو القعــر نفســه.
قــال اإلمــام البقاعــي" :ولمــا كان المقصــود المبالغــة ،جعلــه نفــس المصــدر فقــال (غــورا) أي
(((.
نــازالً فــي األرض بحيــث ال يمكــن لكــم نيلــه بنــوع حيلــة ،بمــا دل على ذلــك الوصف بالمصــدر"
((( ابن كثير ،أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،دار الفكر ،بيروت1406 ،هـ534 / 4 ،
((( السامرائي ،فاضل صالح ،معاني األبنية في العربية ،الناشر :دار عمار ،األردن ،2007 –1428 ،ص.61
((( سورة الملك ،اآلية30 :
((( مجاز القرآن 404 / 1
((( لسان العرب مادة (غور)
((( ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة0 262 / 3 ،
((( البقاعي ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور272 / 20 ،
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ـن عَ ِطيــة" :والغــور :مصــدر يوصــف بــه علــى معنــى المبالغــة"((( وقــال ابــن عاشــور:
وقــال ابـ ِ
ْ
واإلخبــار بــه عــن المــاء مــن
"والغــور :مصــدر غــارت البئــر ،إذا َنــزح ماؤهــا فلــم تنلــه الــدالءِ ،
(((
بــاب الوصــف بالمصــدر للمبالغــة"
وقــال اإلمــام اآللوســي" :والتعبيــر بالمصــدر للمبالغــة َ
(فلَـ ْ
يع لَ ـ ُه) أي للمــاء الغائــر
ـن َتسْ ـ َت ِط َ
َطلَبــاً تحــركا وعمــا فــي رده وإخراجــه ،والمــراد نفــي اســتطاعة الوصــول إليــه فعبــر عنــه بنفــي
(((.
الطلــب إشــارة إلــى أنــه غيــر ممكــن والعاقــل ال يطلــب مثلــه"
الموضع الخامس :مجيء لفظ (نجوى) في موضع (متناجين)
ـن أَعْ لَـ ُم ب َمــا يَسْ ـ َت ِم ُعونَ بـ ِه إ ْذ يَسْ ـ َت ِم ُعونَ إلَ ْيـ َ
وذلــك فــي قولــه تعالــى ﴿ :نحْ ـ ُ
ـك َوإِ ْذ ُهـ ْم َنجْ ـ َوى إِ ْذ
ِ
ِ
ِ ِ
ــول َّ
(((
ي َُق ُ
الظالِ ُمــونَ إِ ْن َتتَّ ِب ُعــونَ إِال َرجُ ــا مَسْ ــحُ ورً ا﴾ قــال أبــو عبيــدة" :وإذ هــم نجــوى :وهــى
مصــدر مــن (ناجيــت) أو اســم منهــا فوصــف القــوم بهــا والعــرب تفعــل ذلــك ،كقولهــم :إنمــا هــم
(((
عــذاب وأنتــم غ ـ ّم ،فجــاءت فــى موضــع (متناجيــن) "
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء صيغــة المصــدر (نجــوى)
عــدوال عــن اســم المفعــول (متناجيــن) ،ومعنــى لفــظ (النجــوى) فــي كالم العــرب هــي المســارة فــي
الحديــث بيــن االثنيــن.
المســارّ ة فــي الحديــث ،وهــي مشـ ّ
ـتقة مــن النجــو،
قــال ابــن عاشــور" :والنجــوى مصــدر ،هــي َ
(((.
المفضــي إليــه ينجــو مــن طالبــه"
وهــو المــكان المســتتر الــذي
ِ
ومــا قيــل فــي المثــال الســابق –يقــال فــي هــذا الموضــع ،-وهــو أن الوصــف بالمصــدر يفيــد
معنــى المبالغــة واالســتغراق فــي الوصــف ،وعليــه فقــد جــاء التعبيــر القرآنــي علــى هــذه الطريقــة
الفــادة معنــى المبالغــة فــي وصــف تناجيهــم وكثــرة انشــالغهم بهــا عنــد ســماعهم للقــرآن ،وكأنهــم
لكثــرة تناجيهــم أصبحــوا هــم حقيقــة النجــوى.

((( ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز344 / 5 ،
((( ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد ،تفسير التحرير والتنوير ،الدار التونسية1984 ،هـ 55 / 29
((( اآللوسي ،شهاب الدين محمود بن عبدهللا ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،المحقق :علي
عبدالباري عطية ،دار الكتب العلمية– بيروت ،الطبعة :األولى1415 ،هـ267 / 8 ،
((( سورة االسراء ،اآلية47 :
((( مجاز القرآن 381 / 1
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير198 / 5 ،
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معمر بن املثنى ( )255 - 280
قــال القاســمي" :ولفــظ نجــوى؛ مصــدر بمعنــى التناجــي ،أطلــق علــى المتناجيــن مبالغــة"
وقــال الشــيخ الطنطــاوي" :ولفــظ َنجْ ــوى مصــدر بمعنــى التناجــي والمســارة فــي الحديــث .وقــد
جعلــوا عيــن النجــوى علــى ســبيل المبالغــة ،كمــا فــي قولهــم :قــوم عــدل"((( .وقــال ابــن عاشــور:
"والنجــوى :اســم مصــدر المناجــاة ،وهــي المحادثــة ِســراً وأخبــر عنهــم بالمصــدر للمبالغــة فــي
(((.
ـاغ ً
كثــرة تناجيهــم عنــد اســتماع القــرآن تشـ ُ
ال عنــه"
(((.

الموضع السادس :مجيء لفظ (حرضا) في موضع (محروض)
﴿قالُــوا َتـ َّ
وذلــك فــي قولــه تعالــىَ :
ـاللِ َت ْف َتــأُ َت ْذ ُكــرُ يُوسُ ـ َ
ـف َحتَّــى َت ُكــونَ َح َر ً
ضــا أَوْ َت ُكــونَ ِمــنَ
ْال َهالِ ِكيــنَ ﴾ "((( .قــال ابــو عبيــدة" :والحــرض الــذي أذابــه الحــزن أو العشــق وهــو فــى موضــع
(((
محــروض"
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا تعالــى يبيــن أبــو عبيــدة مجــيء المصــدر حرضــا فــي
موضــع "اســم المفعــول محــروض .ومعنــى لفــظ (المحــروض) فــي لغــة العــرب؛ هــو :مــن أَذابــه
الحــزن أو العشــق حتــى أشــرف علــى الهــاك ،قــال صاحــب المصبــاح المنيــر" :حــرض حرضــا
مــن بــاب تعــب أشــرف علــى الهــاك فهــو حــرض تســمية بالمصــدر مبالغــة وحرضتــه علــى
(((.
الشــيء تحريضــا"
وقــد جــاء التعبيــر القرآنــي مســتخدما المصــدر بــدال مــن اســم المفعــول كونــه كمــا مــر ســابقا
يفيــد معنــى القــوة فــي الوصــف والمبالغــة فيــه.
وعليــه يكــون الســر فــي هــذ العــدول هــو إرادة المبالغــة فــي إنــكار اخــوة يوســف لصنيــع أبيهــم
ً
ً
مريضــا مشــفيًا علــى
حرضــا أي
فــي دوام ذكــره ليوســف عليــه الســام حتــى يصيــر بكثــرة ذلــك
الهــاك أو حتــى يكــون الهــاك نفســه.

((( القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد ،محاسن التأويل ،المحقق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلميه،
1418هـ206 / 6 ،
بيروت ،الطبعة :األولى
((( طنطاوي ،محمد سيد ،تفسير الوسيط للقرآن الكريم ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،الطبعة :األولى
366 / 8 ،1997
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير120 / 15 ،
((( سورة يوسف 85
((( مجاز القرآن316 / 1 ،
((( الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ،بيروت1 ،
،130 /
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(حتَّــى َت ُكــونَ َح َرضــاً) وصــف بالمصــدر للمبالغــة .والحــرض فســاد فــي
قــال أبــو زيــدَ :
الجســم والعقــل للحــزن والحــب حتــى ال يكــون كاألحيــاء وال كاألمــوات ،أرادوا أنــك تذكــر يوســف
(((.
بالحــزن والبــكاء عليــه حتــى تشــفى علــى الهــاك أو تهلــك"
ْ
ـرض ْالم ُْش ـ ِفي عَ لَــى ْال َهـ َ
ص ـ َدرٌ ُ
ـا ِكَ ،و ُه ـ َو
"ح َرضــاً؛ َم ْ
وقــال ابــن عاشــورَ :
وه ـ َوِ :ش ـ َّد ُة ال َمـ َ ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
صـ ٌ
َ
َ
ْ
ص ـد َِر ،أَ ْي َحتَّــى َتكــونَ َح َر ً
النــكارُ عَ ل ْي ـ ِه
ُور لــكَ .و َمق ُ
ـف ِب ْال َم ْ
َو ْ
ضــا ،أ ْي بَالِ ًيــا ل ش ـع َ
صو ُد ُه ـ ُم ِ
َ
ِّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
صـ ًّدا لـ ُه عَ ـ ْ
ضــي إِلــى َد َو ِام
ـر يُوسُ ــف عَ ل ْيـ ِه السَّ ــا ُم عَ لــى لِ َســا ِن ِه ِل َّن ِذكـ َ
َ
ـان يُف ِ
ـر ُه ِبالل َسـ ِ
ـن ُمدَا َو َمـ ِة ِذكـ ِ
(((.
حُ ُ
ـور ِه ِفــي ِذ ْه ِن ـ ِه"
ضـ ِ
(راضيَ ٍة) في موضع (مرضية) :
الموضع السابع :مجيء لفظ
ِ
وذلــك فــي قولــه تعالــىَ :
﴿ف ُهـ َو ِفــي ِع َ
اض َيـ ٍة﴾ "((( ،قــال أبــو عبيــدة" :مجــاز (مرضيــة)
يشـ ٍة َر ِ
فخــرج مخــرج لفــظ صفتهــا ،والعــرب تفعــل ذلــك إذا كان مــن الســبب فــي شــىء يقــال :نــام ليلــه
(((.
وإنمــا ينــام هــو فيــه" ..
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء اســم الفاعــل –راضيــة ،فــي
موضــع اســم المفعــول مرضيــة.
وفــي الوقــت الــذي يكتفــي أبــو عبيــدة فيــه ببيــان هــذا النــوع مــن العــدول ،يتلمــس غيــره مــن
علمــاء اللغــة والتفســير تلــك المعانــي البالغيــة ،واألســرار اإلعجازيــة فيــه.
فقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن عاشــور فقــال" :والراضــي :هــو صاحــب العيشــة ال ال ِعيشــة ،ألن
(راضيــة) اســم فاعــل ،رض َيــت إذا حصــل لهــا الرضــى وهــو الفــرح والغبطــة . ..والعيشــة ليســت
ُ
فوصفهــا بـ (راضيــة) مــن إســناد الوصــف إلــى غيــر
راضيــة ولكنهــا لحســنها َرضــي صاحبهــا،
(((.
مــا هــو لــه ،وهــو مــن المبالغــة ألنــه يــدل علــى شــدة الرضــى بســببها حتــى ســرى إليهــا"

((( النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان119 / 4 ،
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير 44 / 13
((( سورة القارعة اآلية 7
((( مجاز القرآن 268 / 2
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير132 / 29 ،
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الموضع الثامن :مجيء لفظ (طفال) في موضع (أطفاال):
َ
َْ
ُ
ـل م َُسـ ّمًى ثُـ َّم نُ ْخ ِرجُ ُكـ ْم
ـام َمــا َن َشــا ُء إِلَــى أ َجـ ٍ
وذلــك عنــد تفســيره لقولــه تعالــىَ ﴿ :ون ِقــرُّ ِفــي الرْ َحـ ِ
ـا﴾((( قــال أبــو عبيــدة" :ثُـ َّم نُ ْخرجُ ُكـ ْم ِط ْفـ ً
ِط ْفـ ً
ـا مجــازه أنــه فــى موضــع (أطفــال) والعــرب تضــع
ِ
(((
لفــظ الواحــد فــى معنــى الجميــع"
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا تعالــى ،يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء صيغــة المفرد(طفــا)
فــي موضــع صيغــة الجمــع (أطفــاال) مــع عــدم تناســبها مــع صيغــة الجمــع (نخرجكــم).
وعــن ســر هــذا العــدول يقــول الســهيلي" :فاألحســن فــي حكــم البالغــة أن يعبــر عــن (األطفال)
الرضــع بـــ (الطفــل) فــي الواحــد والجميــع ،ألنهــم مــع حدثــان الــوالدة كالجنــس الــذي يقــع علــى
القليــل والكثيــر بلفــظ واحــد ..أال تــرى أن بــدء الخلــق مــن طيــن ،ثــم منــي ،والمنــي جنــس ال يتميــز
بعضــه مــن بعــض ،فلذلــك ال يجمــع ،وكذلــك الطيــن ،ثــم يكــون الخلــق علقــا ،وهــو الــدم ،فيكــون
ذلــك جنســا ،ثــم يخرجهــم هللا طفــا ،أي جنســا تاليــا للعلــق ،والمنــي ال يــكاد يتميــز بعضهــم مــن
بعــض إال عنــد آبائهــم ،فــإذا كبــروا وخالطــوا النــاس ،وعــرف النــاس صورهــم وبعضهــم مــن
بعــض ،فصــاروا كالرجــال والفتيــان قيــل فيهــم حينئــذ( :أطفــال) ،كمــا يقــال :رجــال وفتيــان ،وال
يعتــرض علــى هــذا األصــل باألجنــة ،أنهــم مغيبــون فــي البطــون ،فلــم يكونــوا كالجنــس الظاهــر
للعيــون ،كالمــاء والطيــن والعلــق ،وإنمــا جمــع جنيــن علــى أجنــة ،وحســن ذلــك فيــه ،ألنــه تبــع
(((
للبطــن الــذي هــو فيــه"
"وحسُ ــنَ لفــظ الواحــد
وفــي بيــان جمــال التعبيــر القرآنــي فــي هــذا العــدول ،يقــول ابــن جنــيَ :
ـر ألمــره ،فـ َ
ـاق بــه ذكــر الواحــد لذلــك ،لقلتــه
ـر لشــأن اإلنســان ،وتحقيـ ٍ
هاهنــا؛ ألنــه موضــعُ تصغيـ ٍ
ً
ً
ْ
ـع الواحــد موضــع
عــن الجماعــة ،وألن معنــاه أيضــا نخــرج كل واحــد منكــم طفــا ،وهــذا مــن َوضـ ِ
(((
الجماعــة اتّســاعاً فــي اللغــة"
الموضع التاسع :مجيء لفظ (رفيقا) في موضع (رفقاء):
ـع الَّ ِذيــنَ أَ ْن َعـ َم َّ
الص ِّدي ِقيــنَ َو ُّ
﴿فأُولَ ِئـ َ
وذلــك فــي قولــه تعالــىَ :
الشـ َهدَا ِء
للاُ عَ لَي ِْهـ ْم ِمــنَ النَّ ِبيِّيــنَ َو ِّ
ـك َمـ َ
((( سورة الحج ،اآلية 5
((( مجاز القرآن 404 / 2
((( السهيلي ،أبو القاسم عبدالرحمن بن عبد هللا بن أحمد ،الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام ،المحقق:
عمر عبدالسالم السالمي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ2000 /م61 / 7 ،
((( ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،وزارة األوقاف ،الطبعة:
1999م267 / 2 ،
1420هـ
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ــك َر ِف ًيقــا﴾((( ،قــال ابــو عبيــدةَ "" :و َحسُ ــنَ أُول ِئ َ
الصالِ ِحيــنَ َو َحسُ ــنَ أُولَ ِئ َ
ــك َر ِفيقــاً" أي رفقــاء،
َو َّ
(((.
والعــرب تلفــظ بلفــظ (الواحــد) والمعنــى يقــع علــى (الجميــع)"
وفــي هــذا الموضــع مــن كتــاب هللا تعالــى ،يوضــح أبــو عبيــدة مجــيء صيغــة المفرد-رفيقــا
فــي موضــع صيغــة الجمــع رفقــاء.-
هــذا وقــد توقــف غيــر واحــد مــن العلمــاء لبيــان ســر هــذا العــدول والغــرض منــه .قــال
الســهيلي" :وفــي التنزيــلَ ( :و َحسُ ــنَ أُولَـ ـ ِئ َك َر ِف ًيقــا) ،أفــرد ألنّــه صفــة لفريــق وحــزب ،ويقبــح ْ
أن
تقــول :قومــك ضاحـ ٌ
ـاك ،وإنّمــا يحســن هــذا إذا وصفــت بصديــق ورفيــق وعــدو ،ألنّهــا صفــة
ـك أو بـ ٍ
تصلــح للفريــق والحــزبّ ،
ألن العــداوة والصداقــة صفتــان متضا ّدتــان ..فــإذا كان علــى أحدهمــا
الفريــق الواحــد ،كان اآلخــر علــى ض ّدهــا ،وكانــت قلــوب أحــد الفريقيــن فــي تلــك الصفــة علــى
(((
قلــب رجــل واحــد فــي عــرف العــادة ،فحســن اإلفــراد ،..كمــا يقــال :هــم صديــق"
وبعد ،فهذه مجموعة من األمثلة ،والصور الموضحة الهتمام أبي عبيدة بموضوع العدول
عن األصل في صيغ المشتقات الصرفية في كتاب مجاز القرآن ،حيث تبيّن من خاللها سعة علمه،
وغزارة معرفته رحمه هللا لمعاني هذه الصيغ ودالالتها الصرفية ،وبقي في ختام هذا البحث أن
نبين أبرز معالم منهجه رحمه هللا وطريقته في تناول هذه الظاهرة ،ما سنبينه باذن هللا تعالى في
المطلب القادم.
المطلب الثاني :منهج أبي عبيدة وطريقته في بيان األلفاظ المعدولة عن أصلها الصرفي:
حيث يمكن إيجاز منهجه رحمه هللا وطريقته في ثالث نقاط على النحو اآلتي:
1 .لم يصرح أبو عبيدة بمصطلح العدول الصرفي:
يظهر لدارس هذه الظاهرة عند أبي عبيدة أنّه لم ينص صراحة على مصطلح العدول
الصرفي ،وإنّما اكتفى رحمه هللا بذكر ألفاظ وعبارات متنوعة ،نستطيع من خاللها فهم عنايته بها،
ً
مثـال( :والعرب قد تضع لفظ في موضع لفظ) ،وقوله:
ومن أشهر هذه األلفاظ الدالة على ذلك ،قوله
(وهذه اللفظة قد خرجت مخرج ،) ..إلى غير ذلك مما يشتق من هذه األلفاظ وغيرها ،التي تحمل
الداللة نفسها .ومن أمثلة ذلك غير ما مر سابقا:-

((( سورة النساء ،اآلية 96
((( مجاز القرآن131 / 1 ،
((( السهيلي ،الروض األنف60 / 7 ،
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ظاهرة العدول عن األصل بني صيغ املشتقات الرصفية وأثرها يف معاين األلفاظ القرآنية دراسة يف كتاب مجاز القرآن أليب عبيدة
معمر بن املثنى ( )255 - 280
•عنــد تفســيره لقــول هللا تعالــى﴿ :وَلَ تَـزَالُ تَطَّلِعُ عَلَـىٰ خَائِنَةٍ ِّمنْهُـمْ﴾ "((( يبيــن أبــو عبيــدة
مجــي صيغــة اســم الفاعــل (خائــن) ،فــي موضــع المصــدر (خيانــة) فيقــول" :وقــد قــال
قــوم بــل "خائنــة منهــم" هاهنــا الخيانــة( ،والعــرب قــد تضــع) لفــظ "فاعلــة" فــى موضــع
(((
المصــدر"
ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً عنــد تفســير قولــه تعالــى﴿ :قــل أُ َنبِّئُكم عَ لَ ٰى َمن َت َن َّز ُل َّ
َاط ُ
ين،
الشــي ِ
َت َنـ َّ
ـاك أَ ِثيـ ٍـم﴾((( ،يوضــح أبــو عبيــدة مجــي صيغــة فعيــل (أثيــم) فــي موضــع صيغــة
ـز ُل عَ لَــى ُك ِّل أَ َّفـ ٍ
(((
اســم الفاعل(آثــم)  :فيقــول" :أثيــم أي آثــم (بمنزلــة) عليــم فــى موضــع عالــم"
ـذاب ْ َ
اللِيـ َم﴾((( نجـده يبيـن مجـيء
َـروُا ْال َع َ
﴿حتَّـى ي َ
ومـن ذلـك أيضـا عنـد تفسـير قولـه تعالـىَ :
صيغـة فعيـل (أليـم) فـي موضـع صيغـة مفعـل (مؤلـم) فيقـول" :والمؤلـم وهـو الموجـع ،والعـرب
(((
تضـع (فعيـل) فـى موضـع (مفعـل) "
وبعد ،فهذه األمثلة توضح بعض األلفاظ والعبارات التي استخدمها أبو عبيدة ،حيث إن فيها
إشارة واضحة وصريحة إلى عنايته ووقوفه على هذه الظاهرة اللغوية في كتاب هللا تعالى.
2 .اكتفى أبو عبيدة بذكر األلفاظ المعدولة ،دون التعرض ألسراره البالغية.
أوجــز أبــو عبيــدة رحمــه هللا فــي ذكــره لأللفــاظ المعدولــة عــن أصلهــا الصرفــي ،مكتفيــاً فــي
بيــان موضعهــا دون التعــرض ألســرارها البالغيــة أو لفتاتهــا الجماليــة ،ولهــذا فإنــك تجــده فــي
ً
ـان لبعدهــا
جميــع األمثلــة الســابقة ال يعــدو أن يكــون كالمــه تحليــا لهــذه الظاهــرة اللغويــة ،دون بيـ ٍ
الداللــي أو دورهــا التعبيــري.
3 .استشهد أبو عبيدة على األلفاظ المعدولة بالشواهد المعتبرة
أبــو عبيــدة يولــي التوثيــق جــل عنايتــه ،فهــو حيــن يعــرض لهــذه الظاهــرة ال يعــدم أن يستشــهد
عليهــا بشــاهد مــن الشــعر العربــي المحتــج بــه ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك عنــد تفســيره لقولــه تعالــى:
(((
ـل لِ َتسْ ـ ُ
ْصــرً ا إ َّن ِفــي َذلِـ َ
ـل لَ ُكـ ُم اللَّ ْيـ َ
﴿هـ َو الَّـ ِذي َج َعـ َ
ـات لِ َقــوْ ٍم يَسْ ـ َم ُعونَ ﴾
ـك َل َيـ ٍ
ـكنُوا ِفيـ ِه َوالنَّ َهـ َ
ـار ُمب ِ
ِ
((( سورة المائدة ،اآلية13 :
((( مجاز القرآن158 / 1 ،
((( سورة الشعراء اآلية 22
((( مجاز القرآن91 / 2 ،
((( سورة يونس ،اآلية .88
((( مجاز القرآن282 / 1 ،
((( سورة البقرة اآلية177 :
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قــال أبــو عبيــدة .." :والعــرب قــد وضعــوا أشــياء مــن كالمهــم فــى موضــع (الفاعــل) ،والمعنــى:
أنــه (مفعــول) ،ألنــه ظــرف يفعــل فيــه غيــره؛ ألن النهــار ال يبصــر ولكنــه يبصــر فيــه الــذي ينظــر،
قــال رؤبــة:
ار ُث َق ْد َفرَّجْ َت عَ ِّني َهمِّيَ . ..ف َنا َم لِ َيلِي وَ َتجَ لَّى َغمِّي
حَ ِ

(((

فأبــو عبيــدة رحمــه هللا يوضــح مجــيء اســم الفاعــل فــي موضــع اســم المفعــول ويستشــهد
على هذا النوع من العدول بقول الشاعر رؤبة الســابق :-وموضــع الشــاهد فيــه قولــه
(فنــام ليلــي) فــإن الليــل ال ينــام ،ولكــن ينــام فيــه ،فنســب الفعــل إلــى الليــل وهــو فــي أصلــه مفعــول
فيــه .وقــد أفــاض العلمــاء فــي الحديــث عــن الغــرض مــن هــذا العــدول وعــن أســراره اإلعجازيــة.
وفي الختام أسأل هللا تعالى أن أكون قد وفقت في توضيح موقف أبي عبيدة ،ورأيه وطريقته
(رحمه هللا) في التعامل مع هذه الظاهرة ،سائله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي
وحسناتكم أجمعين ،إنه على كل شئ قدير ،وباإلجابة جدير.

الخاتمــة:
الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه
وصحبــه وســلم تســليما كثيــرا ،فهــذه خاتمــة البحــث ،وفيهــا أهــم النتائــج المســتنبطة:
•تنبــع أهميــة هــذا المبحــث كونــه يتنــاول أحــد أهــم العلــوم المتصلــة بالقــرآن وهــو علــم
الصــرف ،فهــو الركــن الثانــي فــي إفادتــه للمعنــى .وقــد بيــن البحــث أن هــذا العلــم ،ومــا
يتعلــق بــه مــن قضايــا وظواهــر ،يعــد أحــد أهــم قواعــد التفســير؛ وأصـ ً
ـا مــن أصولــه
تعالى.-
التي ينبغي للمفسر معرفتها ،وتعلمها ،قبل اإلقدام على تفسير كتاب هللا
•بيّــن البحــث أن العــدول الصرفــي هــو عبــارة عــن :تــرك صيغــة صرفيــة يقتضيهــا
الســياق إلــى صيغــة أخـــرى تشـــترك معهـــا في تأديـــة معناهـــا العـــام وتفضلهــا بوجه من
الوجــوه فــي الســياق الــذي تــرد فيــه كاســتعمال المصــدر فــي موضــع اســم الفاعــل ،واســم
الفاعــل فــي موضـــع اســـم المفعــول ،أو الماضــي بــدال مــن المضــارع.
•بيّــن البحــث أن العــدول عــن األصــل فــي المشــتقات الصرفيــة فــي اللغــة وفــي القــرآن
الكريــم ،مــا هــو إال لغايــات بالغيــة وعلــل ومعانــي فنيــة ،وقــد حــاول البحــث اظهــار
بعــض هــذه الــدالالت الجماليــة .وهــو مــا يؤكــد أن دراســة هــذه الظاهــرة مــا هــي إال أحــد
طــرق الكشــف عــن مكامــن األســرار الربانيــة لإلعجــاز اللغــوي فــي القــرآن الكريــم.
((( مجاز القرآن  279 / 1ديوانه ،142 :يمدح الحارث بن سليم ،من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة.
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•بيّــن البحــث أن أبــا عبيــدة لــم ينــص صراحــة علــى مصطلــح العــدول الصرفــي ،وأنــه
إنّمــا اكتفــى رحمــه هللا بذكــر ألفــاظ وعبــارات متنوعــة ،نســتطيع مــن خاللهــا فهــم إقــراره
بوجودهــا ،ومــن أشــهر هــذه األلفــاظ والعبــارات الدالــة علــى ذلــك ،قولــه( :والعــرب
قــد تضــع) (فــي موضــع( ،) ..بمنزلــة)( ،خرجــت مخــرج .. .، ) ..إلــى غيــر ذلــك ممــا
يشــتق مــن هــذه األلفــاظ التــي تحمــل الداللــة نفســها.
•أوجــز أبــو عبيــدة رحمــه هللا فــي ذكــره لأللفــاظ المعدولــة عــن أصلهــا الصرفــي ،مكتفيــاً
ـان لبعدهــا الداللــي أو دورهــا التعبيــري.
فــي بيــان موضعهــا والتأصيــل لهــا دون بيـ ٍ
•تعــرض البحــث إلــى عــدد مــن صيــغ المشــتقات المعدولــة ،أمكــن التأكيــد مــن خاللهــا
ّ
أن أبــا عبيــدة مــن القائليــن بجــواز مجــيء بعــض الصيــغ فــي موضــع بعضــه اآلخــر،
وهــو الــرأي الــذي أقــر بــه كبــار علمــاء اللغــة والتفســير أمثــال :قطــرب ،والفــرا َء،
ّ
واألصمعــي ،وابــنَ
الســكيت ،وابــن قتيبــة ،وغيرهــم الكثيــر.
ّ
• ّ
أكــد أبــو عبيــدة صحــة رأيــه بشــواهد مختلفــة مــن الشــعر العربــي المحتــج بــه؛ إضافــة
إلــى المعــروف والمشــهور مــن كالم العــرب ،كمــا شــهد لــكالم أبــي عبيــدة جمهــرة مــن
علمــاء التفســير واللغــة.
•أفــاد أبــو عبيــدة مــن درايتــه العميقــة فــي اللغــة وأســرارها ،فعــرض إلــى بعــض المواضع
التــي خرجــت فيهــا صيــغ المشــتقات الصرفيــة عــن أصلهــا اللغــوي ،واضعــا بذلــك حجــر
األســاس لــكل الدراســات المتخصصــة التــي جــاءت بعــده فــي هــذا المجــال .كمــا بيــن
البحث أهمية كتابه رحمــه هللا ،-ودوره فــي التأصيــل لدراســة هــذه الظاهــرة،
ال ســيما وأنــه مــن الكتــب المبكــرة المتقدمــة؛ ولــو اســتثنينا بعــض التفاســير األولــى فــي
القــرن الثانــي لمقاتــل ابــن ســليمان ت150هـــ ،وشــعبة ت160هـــ ،وغيرهــم ،لمــا وجدنــا
كتبــاً ســبقت كتابــه (مجــاز القــرآن) إال القليــل ،ممــا جعلــه مفيــداً لــكل مــن جــاء بعــده فــي
تنــاول هــذه الظاهــرة.
•األصــل الــذي بنيــت عليــه اللغــة أن يكــون لــكل كلمــة صيغــة ومعنــى خاصــاً بهــا ال
تشــاركها فــي هــذا المعنــى صيغــة أخــرى ،وهــذا األصــل ومقتضــى اإلبانــة التــي وضعت
اللغــة مــن أجلهــا ،لكــن العــرب قــد توســعت فــي االســتخدام فأخرجــوا بعــض هــذه الصيــغ
عــن معناهــا األصلــي الــذي وضعــت لــه إلــى معنــى آخــر ،وهــذا االتســاع فــي االســتعمال
هــو أحــد دالئــل عظمــة لغتنــا العربيــة لغــة القــرآن ،-وســر مــن أســرارها التــي تتفــرد بــه
علــى بقيــة اللغــات األخــرى.
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وأخيرا فإن هذه الدراسة ما هي إال خدمة متواضعة لهذا القرآن الكريم ولغته الشريفة السامية،
هدفت من خاللها إلى إبراز جهود أحد كبار فحول العلم في دراسة هذه الظاهرة وبيان موقفه (رحمه
هللا) وطريقته في التعرض إليها في ثنايا تفسيره لكتاب هللا -عز وجل.-

قائمة المصادر و المراجع:
المراجع العربية:
1.ابـن األثيـر ،ضيـاء الديـن بـن األثير ،نصـر هللا بن محمد .المثل السـائر فـي أدب الكاتب والشـاعر .المحقق :أحمد
الحوفـي ،بـدوي طبانـة( ،الفجالة ـ القاهـرة :دار نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيع).
 2.ابـن الجـوزي ،أبـو الفـرج ،عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمد1404( ،هــ1984/م) .زاد المسـير في علم التفسـير
(ط( .)3بيـروت ،دمشـق :المكتب اإلسلامي).
 3.ابـن السـراج ،أبـو بكـر محمـد بن السـري بـن سـهل1996( ،م) ،األصول في النحـو (ط .)3تحقيق :عبد الحــسن
الفتلــي( ،لبنان :مؤسـسة الرسالة).
 4.ابن قيم الجوزية ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد .الفوائد .الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان.
 5.ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصلي1421( ،هـ2000/م) .سر صناعة اإلعراب (ط( .)1بيروت
لبنـان :دار الكتـب العلميـة).
 6.ابــن جنــي ،أبـو الفــتح ،عثمــان بــن الموصلـي1952( ،م) .الخصائص .تحقيـق :محمد علي النجـار( ،القاهرة:
دار الكتب).
 7.ابـن جنـي ،أبـو الفتـح عثمـان الموصلـي1420( ،هــ1999/م) .المحتسـب فـي تبييـن وجـوه شـواذ القـراءات
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية).
واإليضاح عنها( .وزارة األوقاف
 8.ابـن سـيده ،علـي بـن إسـماعيل أبـو الحسـن األندلسـي1318( ،هــ) .المخصص .طبعـة مصورة فـي بيروت عن
طبعـة بوالق.
 9.ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد1984( ،هـ) .تفسير التحرير والتنوير( .الدار التونسية).
	 10.ابـن عطيـة األندلسـي ،أبـو محمـد ،عبـد الحـق بـن غالـب1414( ،هــ) .المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب
العزيـز(ط .)1ت :عبدالسلام عبدالشـافي محمـد( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 11.ابـن فـارس ،أحمـد بـن زكريـا1368( ،هــ) .معجم مقاييس اللغـة ،تحقيق :عبدالسلام هـارون( ،دار إحياء الكتب
العربية).
	 12.ابـن فـارس ،أحمـد بـن زكريـا1418( ،هــ1997/م) .الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسـائلها وسـنن العرب في
كالمها (ط .)1الناشـر :محمـد علي بيضون.
	 13.ابـن قتيبـة ،عبـد هللا بـن مسـلم1973( ،م) .تأويـل مشـكل القـرآن (ط .)2تحقيـق :السـيد أحمـد صقـر( ،القاهـرة:
دار التـراث).
	 14.ابن كثير ،أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر1406( ،هـ) .تفسير القرآن العظيم( .بيروت :دار الفكر).
	 15.ابن منظور ،محمد بن مكرم األفريقي1300( ،هـ) .لسان العرب (ط ( .)1بيروت :دار صادر).
	 16.أبـو الفـرج المعافـى ،زكريـا بـن يحيـى الجريـرى النهروانـي1426( ،هــ) .الجليـس الصالـح الكافـي واألنيـس
الناصـح الشـافي (ط .)1المحقـق :عبـد الكريـم سـامي الجنـدي( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 17.أبـو حيـان ،محمـد بـن يوسـف بـن علـي .البحـر المحيـط فـي التفسـير .المحقـق :صدقـي محمـد جميـل ،الناشـر:
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(بيـروت :دار الفكـر)
	 18.أبـو عبيـدة ،معمـر بـن المثنـى التيمـى البصـري1973( ،م) .مجـاز القـرآن(ط  .)4المحقق :محمد فواد سـزگين،
(القاهـرة :مكتبـة الخانجى).
	 19.أنـيـس ،إبـراهيم .في اللهجات العربية( .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية).
	 20.البقاعـي ،إبراهيـم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي .نظـم الدرر في تناسـب اآليـات والسـور( .القاهـرة :دار
الكتاب اإلسلامي)
	 21.البيضـاوي ،ناصـر الديـن عبـد هللا بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي .أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل( .مصـر:
المكتبـة التجاريـة الكبـرى).
	 22.التنوجي ،محمد .المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم( .دار الكتب العلمية).
	 23.الثعالبي ،أبو منصور الثعالبي .فقه اللغة وسر العربية (ط .)2تحقيق :ياسين.
	 24.الحمـوي ،شـهاب الديـن أبـو عبـد هللا ياقوت (1414هــ) .معجم األدباء(ط .)1المحقق :إحسـان عبـاس( ،بيروت:
دار الغرب اإلسلامي).
	 25.الخــطابي ،أبـو سـليمان ،حمـد بـن محمـد1976( ،م) .بيـان إعجاز القرآن ضمــن ثلاث رسـائل (ط  .)3تحقيق:
محمـد خلـف هللا ،محمـد زغلـول( ،القاهـرة :دار المعارف).
	 26.خليفـات ،عدنـان عبـد الكريـم2013( ،م) .المسـائل التـي خالـف فيهـا أبـو عبيدة المفسـرين ،مجلة دراسـات علوم
الشـريعة والقانـون( ،المجلـد ( ،)40العـددhttps: //doi. org/10. 12816 / 0000715 .)1
	 27.ديرة ،أحمد1991( ،م) .دراسة في النحو الكوفي( ،ط ( .)1بيروت :دار قتيبة).
	 28.الذهــبي ،شـمس الديـن ،محمـد بـن أحمد بـن قايماز1382( ،هــ) .ميزان االعتـدال في نقد الرجـال(ط .)1تحقيق:
علي محمد البجاوي( ،بيروتلبنـان :دار المعرفـة).
	 29.الذهــبي ،محمد بن أحمد بن عثمان1982( ،م) .سـير أعالم النبالء (ط .)1تحقيق :شـعيب األرنؤوط( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة).
	 30.الراغـب ،أبـو القاسـم ،الحسـين بـن محمـد بـن المفضـل المعـروف باألصفهانـي1392( ،هــ-1972م) .معجـم
مفـردات ألفـاظ القـرآن ،تحقيـق :نديـم مرعشـلي( ،بيـروت :دار الفكـر)
	 31.الرافعي ،مصطفى صادق1383( ،هـ) .تحت راية القرآن (ط( .)5القاهرة :المكتبة التجارية الكبرى).
	 32.الزجــاج ،أبو اسحق ،إبراهيم السّري1408( ،هـ1988/م) .معانــي القرآن وإعرابــه ،ت :د .عبد الجليل شلبي،
(بيــروت :عالم الكتب).
	 33.الـزركــشي ،اإلمـام بـدر الديـن1972( ،م) .البرهـان فـي علوم القـرآن ،ت :محمد أبي الفضـل إبراهيم( ،بيروت
صيدا :المكتبـة العصرية).
	 34.الـزركـلـي ،خيـرالـديـن ،محمد بن عبد هللا1999( ،م) .األعالم (ط .)14دار العلم للماليين ،بيروت.
	 35.الـزمخشــري ،أبـو القاسـم جــارهللا محمـود بـن عمـر (1979م) .أسـاس البالغـة .تحقيـق :عبدالرحيـم محمـود،
(بيـروت :دار المعرفـة).
	 36.سزكين ،محمد فؤاد1981( ،م) .مقدمة محقق مجاز القرآن( ،بيروت ،مؤسسة الرسالة).
	 37.سعد مصلوح1992( ،م) .األسلوب دراسة لغوية إحصائية (ط( .)3القاهرة :عالم الكتب).
َّ
	 38.الربيعـي ،سـعدون أحمـد علـي2007( ،م) .األثـر الصرفـي لمعانـي القـرآن وإعرابـه للزجَّـاج فـي الكشـاف
للزمخشـريّ .مجلـة جامعـة بابـل (العلـوم االنسـانية) ،كليـة التربيـة للعلـوم اإلنسـانية ،العـراق( ،ع .)11
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	 39.السـيوطي ،أبـو الفضـل ،جلال الديـن عبدالرحمـن1964( ،م) .اإلتقـان فـي علـوم القـرآن .تحقيـق :محمـد أبـو
الفضـل إبراهيـم( ،بيـروت :المكتبـة العصريـة).
	 40.السـيوطي ،أبـو الفضـل ،جلال الديـن الديـن عبد الرحمـن1979( ،م) .بغيـة الوعاة فـي طبقات اللغوييـن والنحاة
(ط ( .)2دار الفكـر).
	 41.السـيوطي ،أبـو الفضـل ،جلال الديـن الديـن عبـد الرحمـن .الـدر المنثـور فـي التفسـير بالمأثـور( .بيـروت :دار
المعرفة).
	 42.السـيوطي1964( ،م) .اإلتقـان فـي علـوم القـرآن (طبعـة البابـي الحلبـي) .تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم،
(بيـروت :المكتبـة العصريـة).
	 43.الشـاطبي :إبراهيـم بـن موسـى اللخمـ ّي1997( ،م) .الموافقـات .خـرّج أحاديثـه مشـهور آل سـلمان( .المملكـة
العربيّـة السـعوديّة :دار ابـن عفّـان).
	 44.الشـربيني ،شـمس الديـن ،محمـد بـن أحمـد الخطيب1285( ،هـ) .السـراج المنيـر في اإلعانة علـى معرفة بعض
معانـي كالم ربنـا الحكيـم الخبيـر( ،القاهرة :مطبعة بـوالق (األميرية) ).
	 45.الشريف الرضي ،تلخيص البيان فى مجازات القرآن( ،بيروت :دار األضواء).
	 46.رضـا ،محمـد رشـيد بـن علـي بن محمد شـمس الديـن1990( ،م) .تفسـير القرآن الحكيم (تفسـير المنـار)( ،الهيئة
المصريـة العامة للكتاب).
	 47.العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل .الفروق اللغوية .تحقيق :محمد إبراهيم سليم( ،القاهرة
مصـر :دار العلـم والثقافـة للنشـر والتوزيـع).
	 48.الفراهيـدي ،أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد .كتـاب العيـن .المحقـق :د .مهـدي المخزومـي ،د .إبراهيـم
السـامرائي( ،دار ومكتبـة الهلال).
1964م) .الجامع ألحكام القرآن (ط .)2تحقيق :أحمد
	 49.القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد1384( ،هـ
البردونـي وإبراهيـم أطفيـش( ،القاهـرة :دار الكتـب المصريـة).
	 50.سـيبويه ،عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر الحارثـي1408( ،هــ-1988م) .الكتـاب (ط .)3المحقق :عبدالسلام محمد
هـارون ،الناشـر( :القاهـرة :مكتبـة الخانجي).
	 51.المرزوقـي ،أبـو علـى أحمـد بـن محمـد بن الحسـن1417( ،هــ) .األزمنـة واألمكنـة (ط( .)1بيـروت :دار الكتب
العلمية).
	 52.السـيوطي ،عبـد الرحمـن بـن أبـي بكر1418( ،هــ1998 /م) .المزهر في علـوم اللغة وأنواعهـا (ط .)1المحقق:
فـؤاد علي منصـور( ،بيروت :دار الكتـب العلمية).
	 53.المنـاوي ،زيـن الديـن محمـد عبـد الـرؤوف بـن تـاج الحـدادي1410( ،هــ-1990م) .التوقيـف علـى مهمـات
التعاريـف (ط( .)1القاهـرة :عالـم الكتـب).
	 54.الهنداوي ،عبد الحميد 2002( ،م) .اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم( .بيروت :المكتبة العصرية).
	 55.الفـراء ،أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد بن عبـد هللا .معاني القـرآن (ط .)1المحقق :أحمد يوسـف النجاتـي وآخرون،
(مصـر :دار المصرية).
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Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

ibna alʾathīri ḍīāʾa al-dīni bn alʾathīri naṣuri al-lha bn muḥammadin almithlu alsāʾiru fī ʾdabi alkātibi wa-al-shā‘iri almuḥaqqiqu ʾaḥamida alḥawfiyyu badawiyya
ṭabbānatin al-fjālah alqāhiratu dāru nahḍati miṣrin lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri waal-tawzī‘i

2.

ibna aljawziyyi ʾabū alfaraji ‘abda al-Raḥmāni bn ‘aliyyu bn muḥammadin
1404h / 1984m). zāda almusayyaru fī ‘ilmi al-tafsīri ṭ ( bayrūta dimashqa
almuktibu alʾislāmiyyu

3.

ibna al-sirāji ʾabū bikri muḥammadi bn al-sirriyyi bn sahlin 1996m)، alʾuṣwla
fī al-naḥwi ṭ taḥqīqun ‘abdu alḥusni alfatliyyi lubnānun muʾassasatu al-risālati

4.

ibna qayyimi aljawziyyati shamsa al-dīni ʾabī ‘abdu al-lhi muḥammadi alfawāʾidu
al-shawqu ʾilā ‘ulūmi alqurʾāni wa‘ilmi albayāni

5.

ibna janniyyin ʾabū alfatḥi ‘uthmāna almawṣiliyyi 1421h / 2000m). sirra ṣinā‘ati
alʾi‘rābi ṭ ( bayrūta- lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati

6.

ibna janniyyin ʾabū alfatḥi ‘uthmāna bn almawṣiliyyi 1952m). al-khṣāʾṣ taḥqīqun
muḥammadu ‘aliyyu al-najjāri alqāhirata dāru alkutubi

7.

ibna janniyyin ʾabū alfatḥi ‘uthmāna almawṣiliyyi 1420h / 1999m). almuḥtasiba
fī tabyīni wujūhi shawādhdhi alqirāʾāti wa-al-ʾīḍāḥ ‘anhā ( wizāratu alʾawqāfialmajlisa alʾ‘lā lil-shʾwn alʾislāmiyyata

8.

ibna sayyidihi ‘uliya bn ʾismā‘yl ʾabū alḥusni alʾandalusiyyi 1318h). almukhaṣṣaṣa
ṭab‘atu muṣawwiratin fī bayrūti ‘an ṭab‘ati būlāqin

9.

ibna ‘āshūrin muḥammada al-ṭāhiri bn muḥammadu bn muḥammadin 1984h).
tafsīra al-taḥrīri wa-al-tanwīri ( al-dāru al-twnisiyyatu

10. ibna ‘aṭiyyati alʾandalusiyyi ʾabū muḥammadin ‘abda alḥaqqi bn ghālibin 1414h).
almuḥarrira alwajīza fī tafsīri alkitābi al‘azīzi ṭ t ‘abdālsalāmu ‘abdālshāfī
muḥammadi bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
11. ibna fārisin ʾaḥamida bn zakariyyā 1368h). mu‘jama maqāyīsi al-lughati taḥqīqun
‘abdālsalāmu hārūnin dāra ʾiḥyāʾi alkutubi al‘arabiyyati
12. ibna fārisin ʾaḥamida bn zakariyyā 1418h / 1997m). al-ṣāḥibiyya fī fiqhi allughata al‘arabiyyata wamasāʾilahā wasanana al‘urbi fī kalāamihā ṭ al-nāshira
muḥammadu ‘aliya bayḍūnan
13. ibna qutaybatin ‘abda al-lhi bn muslimin 1973m). tʾīl mushakkala alqurʾāni ṭ
taḥqīqun al-sayyidu ʾaḥamida ṣaqrun alqāhirata dāru al-turāthi
14. ibna kathīri ʾabū alfidāʾi ʾismā‘yl bn ‘umarin 1406h). tafsīra alqurʾāni al‘aẓīmi
( bayrūtu dāru alfikri
15. ibna manẓūrin muḥammada bn mukarramu al-ʾfryqy 1300h). lisāna al‘arabi ṭ
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1). ( bayrūta dāru ṣādiru
16. ʾabū alfaraji almu‘āfā zakariyyā bn yaḥyā aljurayriāi al-nahrawāniyyu 1426h).
aljalīsa al-ṣāliḥa alkāffiyya wa-al-ʾānīsa al-nāṣiḥa al-shāfy ṭ almuḥaqqiqa ‘abdu
alkarīmi sāmmay aljundiyya bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
17. ʾabū ḥayyāni muḥammada bn yūsf bn ‘aliyyin albaḥri almuḥīṭi fī al-tafsīri
almuḥaqqiqu ṣaddiqī muḥammada jamīla al-nāshira bayrūtu dāru alfikri
18. ʾabū ‘abīdatin mu‘ammara bn almuthannā al-taymiāʾāa albaṣariyya 1973m).
majāza alqurʾāni ṭ 4). almuḥaqqiqa muḥammadu fawādin szyn alqāhirata
maktabatu al-khānjā
19. ʾanīsa ʾibrāhym fī al-lahjāti al‘arabiyyati ( alqāhiratu maktabatu al-ʾnjlw
almiṣriyyata
20. albiqā‘iyya ʾibrāhym bn ‘umari bn ḥusni al-ribāṭi bn ‘aliyyin naẓẓama al-duraru
fī tanāsubi al-ʾāyāt wa-al-sūrin ( alqāhiratu dāru alkitābi alʾislāmiyyi
21. albayḍawiyya nāṣira al-dīni ‘abda al-lhi bn ‘umari bn muḥammadu al-shīrāziyyi
ʾanuwwāru al-tanzīli waʾasrāri al-tʾīl ( miṣrun almaktabatu al-tijāriyyatu alkubrā
22. al-tnwjy muḥammadālmu‘jamu almufaṣṣalu fī tafsīri gharībi alqurʾāni alkarīmi (
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
23. al-tha‘ālibiyya ʾabū manṣūri al-tha‘ālibiyyi fiqhu al-lughati wasirri al‘arabiyyati
ṭ taḥqīqun yāsīnun
24. ilḥamuī shihāba al-dīni ʾabū ‘abdi al-lhi yāqūti 1414h). mu‘jama alʾudabāʾi ṭ
almuḥaqqiqa ʾiḥsānu ‘abbāsu bayrūta dāru algharbi alʾislāmiyyi
25. alkhiṭābiyya ʾabū salīmāni ḥamida bn muḥammadin 1976m). bayāna ʾi‘jāzi
alqurʾāni ḍimna thalāth rasāʾila ṭ 3). taḥqīqun muḥammadu khalfi al-lhi
muḥammada zughlwlin alqāhirata dāru alma‘ārifi
26. khalīfātin ‘adnāni ‘abda alkarīmi 2013m). almasāʾila allatī khālifu fīhā ʾabū
‘abīdati almufassirīna majallata dirāsāti ‘ulūmi al-sharī‘ati wa-al-qānūni
almujallada 40)،( al-‘dd
https://doi.org/10.12816/0000715
27. dayratan ʾaḥamdun 1991m). dirāsatan fī al-naḥwi alkūfiyyi ṭ 1). ( bayrūta dāru
qutaybati
28. al-dhahabiyya shamsa al-dīni muḥammada bn ʾaḥamida bn qāymāzi 1382h).
mīzāna ali‘tidāli fī naqdi al-rujjāli ṭ taḥqīqun ‘uliya muḥammadu al-bjāʾī
bayrūta- lubnānun dāru alma‘rifati
29. al-dhahabiyya muḥammada bn ʾaḥamida bn ‘uthmānin 1982m). sayra ʾa‘lāami
al-nubalāʾi ṭ taḥqīqun shu‘aybu al-ʾrnʾwṭ bayrūta muʾassasatu al-risālati
30. al-rāghiba ʾabū alqāsimi alḥissayni bn muḥammadu bn almufaḍḍali alma‘rūfi bi-
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al-ʾṣfhāny 1392h- 1972m). ma‘jama mufradātu ʾalfāẓi alqurʾāni taḥqīqun nadīmu
mr‘shlī bayrūta dāru alfikri
31. al-rāfi‘iyya muṣṭafā ṣādiqa 1383h). taḥta rāyati alqurʾāni ṭ ( alqāhirata almaktabatu
al-tijāriyyatu alkubrā
32. al-zajjāja ʾabū usḥuq ʾibrāhym al-sirriyya 1408h / 1988m). m‘āny alqurʾāna
waʾi‘rābtu t d ‘abdu aljalīli shalabiyyan bayrūta ‘ālamu alkutubi
33. al-zarkashiyya alʾimāma bidurri al-dīni 1972m). alburhāna fī ‘ulūmi alqurʾāni
t muḥammadun ʾabī alfaḍlu ʾibrāhym bayrūta ṣaydan almaktabatu al‘aṣriyyatu
34. al-zrkly khyrāldyn muḥammada bn ‘abdi al-lhi 1999m). alʾa‘lāama ṭ dāra al‘ilmi
lil-malāayīni bayrūta
35. al-zamakhshariyyu ʾabū alqāsimi jārāllta maḥmūda bn ‘umari 1979m). ʾasāsa
albalāghati taḥqīqun ‘abdālraḥīmu maḥmūdu bayrūta dāru alma‘rifati
36. szkyn muḥammada fuʾādin 1981m). muqaddamata muḥaqqiqa majāzi alqurʾāni
bayrūta muʾassasata al-risālati
37. sa‘ida mṣlwḥ 1992m). alʾuslwba dirāsata lughawiyyata ʾiḥṣāʾiyyata ṭ ( alqāhirata
‘ālamu alkutubi
38. al-rabī‘iyyu sa‘dūnan ʾaḥamida ‘aliyyun 2007m). alʾthara al-ṣarfiyya lama‘āniyyu
alqurʾāni waʾi‘rābihi lil-zajjāji fī alkashshāfi lil-zamakhshariyyi majallatu jāmi‘ati
bābili al‘ulūma al-ansānyah kulliyyata al-tarbiyati lil-‘ulūmi alʾinsāniyyati al‘irāqa
‘ 11).
39. al-suyūṭiyya ʾabū alfaḍli jalāala al-dīni ‘abdālraḥmanan 1964m). alʾitqāna fī
‘ulūmi alqurʾāni taḥqīqun muḥammadu ʾabū alfaḍli ʾibrāhym bayrūta almaktabatu
al‘aṣriyyatu
40. al-suyūṭiyya ʾabū alfaḍli jalāala al-dīni al-dayyini ‘abda al-Raḥmāni 1979m).
bughyata alwu‘āti fī ṭabaqāti al-lughawiyyīna wa-al-nuḥāti ṭ 2). ( dāra alfikri
41. al-suyūṭiyya ʾabū alfaḍli jalāala al-dīni al-dayyini ‘abda al-Raḥmāni al-durru
almanthūru fī al-tafsīri bi-al-mʾthwr ( bayrūtu dāru alma‘rifati
42. al-suyūṭiyya 1964m). alʾitqāna fī ‘ulūmi alqurʾāni ṭab‘ata albābiyyi alḥalbiyyi
taḥqīqun muḥammadu ʾabū alfaḍli ʾibrāhym bayrūta almaktabatu al‘aṣriyyatu
43. al-shāṭibiyya ʾibrāhym bn mūsā al-lakhamiyyi 1997m). almūāfaqāti kharaja
ʾaḥādīthuhu mashhūra ʾāla sullamāni ( almamlakatu al‘arabiyyatu al-su‘ūdiyyatu
dāra ibna ‘affāni
44. al-sharbīniyya shamsa al-dīni muḥammada bn ʾaḥamida alkhaṭību 1285h). alsirāja almunīra fī alʾi‘ānati ‘alā ma‘rifati ba‘ḍi m‘āny kalāama rabbinā alḥakīmi
alkhabīri alqāhirata miṭba‘atu būlāqi alʾamīriyyata
45. al-sharīfa al-raḍḍiyya talkhyṣa albayāni fiāʾāa majāzāti alqurʾāni bayrūta dāru
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alʾaḍwāʾi
46. riḍā muḥammada rashyda bn ‘aliyyu bn muḥammadu shamsi al-dīni 1990m).
tafsīra alqurʾāni alḥakīmi tafsīra almanāri alhayʾata almiṣriyyata al‘āmmata lilkitābi
47. al‘askariyya ʾabū halāali alḥusni bn ‘abdāllti bn sahlin alfarūqu al-lughawiyyatu
taḥqīqun muḥammadu ʾibrāhym salīma alqāhiraʾaha- miṣrun dāru al‘ilmi wa-althaqāfati lil-nashri wa-al-tawzī‘i
48. alfarāhīdiyyu ʾabū ‘abdi al-Raḥmāni alkhalīli bn ʾaḥamdun kitābi al‘ayni
almuḥaqqiqu d mahhidī al-mkhzwmy d ʾibrāhym al-sāmarrāʾiyya dārun
wamaktabatu alhalāali
49. alqurṭubiyya ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn ʾaḥamdun 1384h- 1964m). aljāmi‘a
liʾaḥkāmi alqurʾāni ṭ taḥqīqun ʾaḥamida al-brdwny wʾibrāhym ʾṭfysh alqāhirata
dāru alkutubi almiṣriyyati
50. sībūʾiyyuhu ‘umrū bn ‘uthmāni bn qanbarun alḥārithiyya 1408h- 1988m).
alkitāba ṭ almuḥaqqiqa ‘abdālsalāmu muḥammadu hārūnin al-nāshira alqāhiratu
maktabatu al-khānjy
51. almarzūqiyya ʾabū ‘alā ʾaḥamida bn muḥammadu bn alḥusni 1417h). alʾazminata
wa-al-ʾāmkinata ṭ ( bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
52. al-suyūṭiyya ‘abda al-Raḥmāni bn ʾabī bikrin 1418h / 1998m). almizhara fī
‘ulūmi al-lughati waʾanwā‘ihā ṭ almuḥaqqiqa fuʾādu ‘aliya manṣūran bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
53. almunawī zayyana al-dīnu muḥammadu ‘abdi al-raʾūfi bn tāji alḥaddādiyyi
1410h- 1990m). al-tawqīfa ‘alā muhimmātin al-t‘āryf ṭ ( alqāhirata ‘ālamu
alkutubi
54. alhindawiyya ‘abda alḥamīdi 2002 m alʾi‘jāza al-ṣarfiyya fī alqurʾāni alkarīmi (
bayrūtu almaktabatu al‘aṣriyyatu
55. alfarrāʾa ʾabū zakariyyā yaḥyā bn zyād bn ‘abdi al-lhi m‘āny alqurʾāna ṭ
almuḥaqqiqa ʾaḥamida yūsf al-njāty wʾākhrwn miṣrun dāru almiṣriyyati
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The phenomenon of deviating from the origin among
morphological derivatives and its impact on the
meanings of the Quranic words: A study of the book
Majaz Al-Quran by Abi-Obydah Momar Ibn
Al-Muthana
Fadi Mahmoud Al-Rayahneh
College of Arts and Humanities - Taibah University
Medina - KSA

Abstract:
This research addresses the phenomenon of deviating from the origin
among morphological derivatives and its impact on the meanings of the
Quranic words: A study of the book Majaz Al-Quran by Abi-Obydah
Momar Ibn Al-Muthana. The study includes two sections. The first section
is introductory and it is divided into two parts; the first introduces Imam
Abe-Obydah and his book Majaz Al-Quran, while the second talks about
the concept of "morphological deviation". In the applied section - which
is the study’s major part – the author shifts focus from theory to practice
by exploring two themes: the first draws on several sections from Majaz
Al-Quran where the author (God bless his soul) mentions this phenomena
in Quran. The second theme revolves around Abe-Obydah's method in
studying this phenomenon. This research is meant to show the reader the
efforts of Abi-Obydah, his methods in studying this type of Quranic verses,
his position on this phenomenon, and his role in rooting the studies that
approached this subject in detail as one of the pioneers who interpreted
the holly Quran. The research concludes with several results and facts,
followed by the list of cited works.
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