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علم الغريب وأمهيتو ُب فهم معاين القرآن الكرًن

األستاذ الدكتور احلافظ عبدالرحيم



فرحت رياض



The article titled: “Strange science and its importance in understanding
the meanings of the Quran” deals with the importance authenticity and
authority of old words called: “Ilm Gharib-ul-Quran’’ or “MufradatulQuran’’ to understand the meanings of the Holy Quran. This is one of
the most important scenic of the Quranic sciences. The article also
highlights on main sources’ and references of the old words: take, “AlMufradatei-Ghareeb-ul-Quran’’ by AL-Imam al- Raghibe al-Asfahani
(D.502 A.H), who occupies an important palace in the respective field.

يرتقي دور األلفاظ مع تطور احلياة الفكرية وتقدم العلوم .ويربز ذلك حُت
تصبح األلفاظ أوعية الفكر ومظهره .إذ لوالىا دلا وصلت العلوم وادلعارف من السابق إيل
الالحق شيء.
ودلا كانت األلفاظ خزائن ادلعاين وحاضنة ادلعارف ،توقف عليها الكثَت من
األمور ،إذ بفهمها فهم مدلوذلا وحتصيل ما حتويو من معان ،وذلذا كانت مقدمة علي
ادلعاين عند العلماء.ذكر اإلمام رلد الدين بن األثَت ما يلزم دلعرفة علم احلديث ،قال:
أحدمها معرفة الفاظو ،والثاين معرفة معانيو .وال شك أن معرفة الفاظو مقدمة ُب الرتبة،
ألهنا األصل ُب اخلطاب ،وهبا حيصل التفاىم ،فإذا عرفت ترتبت ادلعاين عليها ،فكان
االىتمام ببياهنا أويل)1(.
وتقديراً ألمهية األلفاظ اشًتط األئمة ُب الفقيو معرفتها ،واإلدلام هبا ،نقل عنهم
قوذلم :إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا
اّلل صلى
بسبب ،حىت ال غٌت ألحد منهم عنو.وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب ،ورسول ّ
هللا عليو وسلم عرىب .فمن أراد معرفة ما َب كتاب هللا عزوجل وما َب سنة رسول هللا صلى
هللا عليو وسلم من كل كلمة عربية ،أو نظم عجيب ،مل جيد من العلم باللغة ب ّدا)2(.
وتوسع العلماء َب تقدير معرفة اللغة إىل درجة أعلى ،حُت رفعوا تكليف تعلمها
واإلمام هبا إىل مرتبة "فرض الكفاية" ،قال ابن حزم":وأما النحو واللغة ففرض على
 أستاذ اللغة العربية ّتامعة هباء الدين زكريا ملتان

 باحثة ماجستير الفلسفة فى اللغة العربية بجامعة بهاء الدين زكريا ملتان
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ِ
ُت ذلم﴾ )3 (.وأنزل
الكفاية ..ألن اهللا يقول﴿:وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومو ليُبَ ِّ َ
القرآن على نبيو عليو السالم بلسان عريب مبُت ،فمن مل يعلم النحو واللغة ،فلم يعلم
اللسان الذي بو بُت اهللا لنا ديننا وخاطبنا بو ومن مل يعلم ذلك فلم يعلم دينو ،ومن مل
يعلم دينو ،ففرض عليو أن يتعلمو ،وفرض عليو واجب تعلم اللغة والنحو")4(.
جليالً ُب حياة اإلنسان اجتماعياً وفكرياً..
وحقيقة األمر أن األلفاظ تتدي دوراً
فإذا ما أصاهبا الزلل واعًتاىا اخلطل ،تعطل دورىا وخفيت داللتها ،فبات اإلنسان َب حَتة
من أمره .وال غرابة بعد ذلك أن ينشد البحًتى(:من الكامل).
باللفظ يقرب فهمو َب ب ِ
عدهِ
ِ
ويبع ُد نَيلوُ َب قُر ِبو ()5
عنا ُ
َ ُ ُ ُُ ُ
ولعظم أمهية األلفاظ ،أعارىا علماء العربية عنايتهم من الدراسة واجلمع ،فكانت
بواكَت ادلتلفات اللغوية تدور حول األلفاظ ،من ىذه ادلتلفات كتب"غريب القرآن" ،وُب
طليعتها كتاب عبداهللا بن عباس(ت  86ه687/م) ،الذي ع ّد اللبنة األوىل ُب بناء
ادلعاجم العربية(.)6
ٍب تواىل التأليف ُب ىذا اللون من اللغة ،فعرف كتاب غريب القرآن ألىب عبيدة،
السدوسي ،وكتاب غريب القرآن البن قتيبة ،وكتاب غريب
وكتاب غريب القرآن دلترج ّ
القرآن أليب عبدالرمحن اليزيدي ،وكتاب غريب القرآن أليب عبد القاسم بن سالم اذلروي
سواىا(.)7
وتعدت متلفات العلماء ُب الغريب حدود القرآن إىل اللغة نفسها ،عرف من
كتبها غريب اللغة للدار قطٍت (على بن عمر) )8 (.وتفسَت الغريب لبزرج بن زلمد
العروضي وغريب األمساء أليب زيد األنصاري ...وغَتىا)9(.
الغريب من الكالم إمنا ىو الغامض البعيد من الفهم كما أ ّن الغريب من النّاس
إمنا ىو البعيد عن الوطن ادلنقطع عن األىل  .والغريب من الكالم يقال بو على وجهُت،
أحدمها :أن يراد بو إنو بعيد ادلعٍت غامضو ال يتناولو الفهم ّإال عن بعد ومعاناة فكر،
والوجو اآلخر :أن يرا بو كالم من بعدت بو الدار من شواذ قبائل العرب فإذا وقعت إلينا
الكلمة من لغاهتم إستغربنا انتهى ،وال يقصد من ىذا التعريف غريب القرآن أل ّن القرآن
الكرًن نزل بلغة فهمها النّاس على سلتلف طبقاهتم وتفاوهتم ُب ادلعرفة والفهم)10(.
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معٌت الغريب لغةً

الغريب َب اللغة البعيد عن وطنو ،يقال غريب الكالم غرابة :غمض و خفى،
فهو غريب واجلمع غرباء ،وىى غريبة ،واجلمع :غرائب ،والغريب غَت ادلعروف()11

معٌت للغريب اصطالحاً

ما احتاج إىل البيان أو إىل مزيد منو من ألفاظ القرآن الكرًن أوغَته .وليس ادلقصود ىنا
الغرابة بادلعٌت الذي عده علماء البالغة عيبا سلال بفصاحة الكلمة ذاىبا بفصاحة وبالغة
ما يشتمل عليو من كالم ،والذي عرفوه يكون الكلمة وحشية غَت ظاىرة ادلعٌتْ ،تيث ال
ينتقل ذىن العرىب اخلالص العروبة إىل معناىا بسهولة ،أوكوهنا غَت مألوسة اإلستعمال ُب
ادلعٌت ادلراد منها لدى خلّص العربْ ،تيث حيتاج خترج األمر فيها إىل وجو بعيد)12(.
)13
الغريب ُب االصطالح ىو "الغامض من الكالم ،وكلمة غريبة"(.
ويقال" :تكلم فاغرب إذا جاء بغرائب الكالم و نوادره ،وقد غربت ىذه الكلمة أي
غمضت فهي غريبة ،ومنو ُمصنف الغريب )14 (.وأوضحوا ادلقصود من الكالم الغريب،
بقوذلم" :وكالم غريب بعيد عن الفهم")15(.
بعد ماسبق ،يالحظ أن الكالم الغريب ،أو الغرابة ُب اللفظة" كون الكلمة
وحشية غَت ظاىرة ادلعٌت وال مأنوسة")16(.
ألن فصاحة الكالم فضال عن بالغتو متوقفة ال زلالة على فصاحة كل
كلمة منو ،والقرآن الكرًن قد انتهى من البالغة إىل حد اإلعجاز .وَب ذلك يقول
السعد التغتازاىن يرمحة هللا مدافعا عن عدم اشتمال القرآن على كلمات غَت
فصيحة فيقول :فمجرد اشتمال القرآن على كالم غَت فصيح ،بل على كالم
)17
غَتفصيحة إمنا يقود إىل نسبة اجلهل أو العجز إىل هللا ،تعاىل هللا عن ذلك(.
وترتيبا على ما سبق ال يصع ْتال مارواه ادلتساىلون من األخبار ادلتذنة
ّتهالة اجلماىَت من الصحابة دلعاىن بعض ألفاظ القرآن ،ألهنم عرب خلّص ،وما
كانت لتغوت احلمية العربية وال سيما لدى أىلها أعداء الدين والقرآن َب عصره
مطعنا بوجهونو إىل القرآن َب مقتل .نعم قد جير العجل الذي خلق منو اإلنسان
رلاز فيقع خطأ
إىل عدم ُّ
تبصر َب سياق أو تدبر َب قرينة تستوجب احلمل على ٌ
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الفهم من بعضهم حىت يستبُت النىب صلى هللا عليو وسلم فيبنيو لو ،كقصة عدى
بن حاًب ُب اخليط األبيض واألسود)18(.
وقد يتعنت من سفو نفسو من كفرة العرب تلقاء لفظ من ألفاظ القرآن اجمليد فينكر ماَب
حقيقة من البيان واذلدى ،فما يلبث القرآن أن يفضح أمره ببيانو احلاسم أن حقيقة أمر
اللفظ معلومة للكافة كقصتهم مع لفظ الرمحن )19(،وقصتهم مع شجرة الزقوم.
وتابع الراغب األصفهاين ُب غريبو اللفظة ،فشرحها موضحاً معناىا ُب كل
موضع جاءت فيو ،أي ْتسب استعماذلا ُب القرآن الكرًن .من أمثلتو ما جاء ُب مادة
جعل ادلال بعضو على بعض وحفظو وأصلو من كن زت التمر ُب
"كن ز" قال" :الكن ز ُ
الوعاء ،وزمن ِ
الكناز وقت ما يكن ز فيو التمر ،وناقة كناز مكتن زة اللحم.
 )20أي يدخروهنا وقولو{ :فذوقوا
الذىب والفضة}(،
وقولو{ :والذين يَكنِزون
َ
ما كنتم تَكنِزون})21(.
 )22أي مال عظيم{ ،وكان حتتو كن ٌز
وقولو{ :لوال أنزل عليو كن ٌز}(،
ذلما}( )23قيل كان صحيفة علم(.)24

ضرورة بعلم غريب القرآن

ٍ
نعرف مجيعاً أن النّاس يتكلّمون ُب ٍ
ذلجات متع ّدد ًة
لغات سلتلفة وكل لغة حتمل
ومن العلوم أ ّن العرب الذين نزل هبم القرآن الكرًن وقد كانوا ينطقون اللغة العربية بلهجات
سلتلفة .وقد ورد َب احلديث﴿:إِ َّن ال ُقرآ َن أُن ِزَل علَى سب ع ِة أَحر ٍ
ف﴾)25(.
َ َْ َ ُ
ألنو اُنزل هللا القرآن الكرًن على قلب النيب صلى هللا عليو وسلم ،ليبلغ وليبُت
للناس دعوة رهبم ،ومعاين كتابو و أو امره ونواىيو ،فتلفت قلوب أصحابو ىذا البيان غضاً
طرياً وأخذت بو وسعت لتحقيق مضامينو بينماً ال لبس فيو ،فلسانو لساهنم ،وبيانو طريق
العرب ومنرب فخرىم ،وميدان فصائهم وسالحهم الذي ال ينبوأ مام اخلصوم وَب سائر
التخوم .جاء القرآن وفق أساليب العرب ادلعهودة وإن كان ألسلوب القرآن دتيز ،الينكر
القريب وال البعيد ،ال من بلغ من البيان شأوا من أو نزلت بو عيوب اللحن قدراً ،وقد
تفاوت العرب َب فهمو ،وتأويل معانيو ،تفاوت الطبائع واالستعدادات وادليول ذلم،
واختلفت َب سعة الفهم وأساليبو.
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كان ىذا التمايز واالختالف سبباً ُب مسائل داللية دفعت إليو ضرورت الدين،
وكانت البواكَت األوىل للبحث ُب القرآن ومعرفة معانيو ،بدأت بن زول القرآن ،وبيان الرسول
صلى هللا عليو وسلم ألصحابو بعض ما أشكل عليهم من ادلعاين ،مع كل ضرورة حكمية،
أو واجب شرعى  ،أو فريضة مطلوبة من عبد هللا تعاىل)26(.
وألجل ىذا رمبا كان بعض العرب جيهل عن بعض اللهجات وإنو قد ثبت أن
الراسخُت ُب اللغة العربية وفصحائها كانوا جيهلون معاين كثَتة من األلفاظ)27(.
ىناك كثَت من اآلثار ادلروية عن الصحابة رضى هللا عنهم َب ىذا الصدد .وىي
كلها تدل على أ ّن بعض ادلفردات من القرآن قد حتفى معانيها على الناطقُت بالضاد
فاعتربت مثل تلك ادلفردات من قسم الغريب لغرابتها وخفاء معانيها على أىل اللغة والنيب
صلى هللا عليو وسلم بيد أنو كان أفصح العرب وكان يتكلم بالوفود بلغتهم وبلهجتم
والصحابة مل يكونوا يفهموهنا.
وترى أ ّن موضوع غريب القرآن مهم جدَّا بل تقول إنو واجب خاصة على من
يتصدى بفهم القرآن
وتفسَته ألنّو ّأول ما حيتاج أن يشتغل بو من علوم القرآن ىو العلم اللّفظية.
ومن العلوم اللّفظية حتقيق األلفاظ ادلفردة يأتى مبرتبة أوىل ِألن حتصيل معاين مفردات
القرآن من أوائل ادلعاون دلن يريد أن يدرك معانيو كتحصيل اللّنب ُب كونو من ّأول ادلعادن
كل علم من علوم
ُب بناء ما يريد أن يبنيو وليس ذلك نافعاً ُب علوم القرآن فقط بل َب ّ
لب كالم العرب وزبدتو و واسطتو وكرائمو وعليو اعتماد الفقهاء
الشرع ،فألفاظ القرآن ىي ّ
واحلكماء َب أحكامهم وحكمهم وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء ُب نظمهم ونثرىم ما
ادلتفرعات منها وادلشتقات منها ىو باإلضافة إىل أطيب الثمرة
عداىا وعدا األلفاظ ّ
وكاحلثالة والتبُت باإلضافة إىل لبوب احلنطة)28(.
قلنا آنفاً أ ّن ادلعرفة مبعاين مفردات القرآن واجبة على من يتص ّدى للكتاب هللا
ليبُت معانيو ويفسر أحكامو وجتب أن تكون ىذه ادلعرفة بغريب القرآن حيث دتنع عنو
ّ
الزلل وتبعده عن اخلطأ.
يقول الزركشى ُب الربىان":ومعرفة ىنا ىذا الفن ضروري إال فال حيل لو اإلقدام
على كتاب هللا تعاىل")29(.
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وقال رلاىد ":ال حيل ألحد يتمن با﵁ واليوم اآلخر أن يتكلم ُب كتاب هللا إذا
مل يكن عادلاً بلغات العرب")30(.
وىناك أسباب كثَتة لضرورة العلم بغرائب القرآن من شأهنا اإلفصاء إىل التغَتات
ُب اللغات واللهجات ،فوجد اللحن َب العربية.واشتدت احلاجة إىل حفظ القرآن من ىذا
التضاد فوق هللا العلماء ادلسلمُت على خدمة كتابة العظيم بتدوين العلوم العربية ومنها
الئمة اللغة اإلثبات حنو اخلليل
وضع ادلعاجم وقد ق ّدر )31 (.السبق ُب ىذا اجملال ّ
الراغب وابن منظور والزبيدى ( )33وأمثاذلم.
والزسلشرى( )32و ّ

أمهية علم غريب القرآن

فال غرو أن يكون القرآن الكرًن موضع عناية للمسلمُت منذ القدًن فقد تتابعت
أنواع التأليف ُب أحكامو وُب تفسَته وُب بالغتو وُب لغة وُب إعرابو ومفرداتو حىت لقد إذ
دىرت ُب الثقافة اإلسالمية ضروب من العلوم والفنون حول القرآن الكرًن.
وكذلك موضوع غريب القرآن حيتمل مكانو شلتازة سامية من بُت علوم القرآن.
فإ ّن العلماء األعالم ُب اللغة العربية بذلوا رلهوداهتم ادلشكورة ُب خدمة علومها فبلغوا ح ّد
الكمال ورعوا فيها فصنفوا عن مفرداهتا ومركباهتا ومعانيها ومفاىيما وألفوا ادلعاجم حلفظ
ادلفردات وحت ّدثوا عن القواعد الصرفيّة والنحويّة لضبط احلركات وصحة النطق هبا وىذه
العلوم أكثر من أن حتصى فال حاجة إىل إطالة الكالم وال داعية إىل ع ّدىا وقد خلّفوا لنا
كل ىذه اجلهود ادلبذولة قدداً وحديثاً فإن القرآن يبغى ْتراً ذاخراً.
ثروة علميّة ىائلة .ومع ّ
يدعوا دلن ّتوض ُب أعماقو ليستخرج منو الآلىلء والدرر .وجدير بالذكر أ ّن القرآن لو
شأن كبَت ُب إنشاء علوم كثَتة مل تكن تعرف من قبل ولوال القرآن يقضى على اللّغة
العربية كسائر اللغات وال بد ثرت آثارىا خالل م ّدة أربعة عشر قرنا)34(.
واعلم أنَّو ليس لغَت العامل ْتقائق اللغة وموضوعاهتا تفسَت شيء من كالم هللا،
وال يكفي ُب ح ّقة تعلُّم اليسَت منها‘ فقد يكون اللفظ مشًتكا وىو يعلم أحد ادلعنيُت
وادلراد ادلعٍت اآلخر ،وىذا أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما من أفصح قريش ،سئل أبو بكر
اّلل ما ال
أي أرض تقلٍّت إذا قلت ُب كالم ّ
عن" ّ
أي مساء تظلٍّت ،و ّ
اآلب" فقال أبو بكرّ :
أعلم! وقرأ عمر سورة عبس ،فلما بلغ "األب")35(.
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قال :الفاكهة قد عرفناىا ،فما األب؟ ٍب قال :لعمرك يا بن اخلطّاب إن ىذا
ذلو التكلّف .وروي عنو أيضا أنو قال﴿:آمنَّا بِِو ُكلٌّ ِمن ِع ِ
ند َربِّنَا﴾ )36 (.وُب رواية قال:
َ
األب؟ ٍب قال :ما كلّفنا ،أو أمرنا هبذا.
فما ّ
األب"؛ وإمنا حيتمل وهللا أعلم أن"األب" من األلفاظ
وما ذاك ّتهل منهما دلعٍت" ّ
ادلشًتكة ُب لغتهما أو ُب لغات ،فحشيا إن فسراه مبعٍت من معانيو أن يكون ادلراد وغَته،
وىذا اختلف ادلفسرون ُب معٍت"األب" علي سبعة أقوال ،فقيل :ماترعاة البهائم ،وأما ما
كل ما نبت علي وجو
اآلدمي فاحلصيد .والثاين :التنب خاصة.
يأكلو
والثالثّ :
ّ
األرض.والرابع :ما سوى الفاكهة .واخلامس :الثمار الرطبة ،وفيو بُعد ،ألن الفاكهة تدخل
ُب الثمار الرطبة؛ وال يقال :أفردت للتفضيل ،إذ لو أريد ذلك لتأخر ذكرىا حنو﴿:فاكِ َهةٌ
األب .والسابع أنو
َ
وَن ٌل َو ُرَّما ّن﴾ .والسادس :أن رطب الثمار ىو الفاكهة ويابسها ىو ّ
لؤلنعام كالفاكهة للناس)37(.
وغريب القرآن يراد بو ماورد ُب القرآن من ادلفردات الّىت أشكل فهمها على
القارئُت بو .إن القرآن الكرًن لو شأن كبَت لدى اإلسالم وادلسلمُت فهو ىديهم ُب
شريعتهم وىو ادلنار الذي يستفاد بو ُب أساليب البالغة العربية بل ىو ادلنبع الصاُب الّذي
ينهلون منو وىو فلسفتهم الروحيّة واخللقية وىو باجلملة دستورهبم ُب احلياة وادلعامالت
وشىت ادلظاىر االجتماعية وىو الذكر احلكيم والصراط ادلستقيم  .من قال بو صدق من
عمل بو أجرو من حكم بو عدل .ومن علوم القرآن ىي العلوم اللفظية ،ومن العلوم
اللفظية حتقيق األلفاظ ادلفردة يأٌب مبرتبة أوىل ومن دعا إليو ىدي إىل صراط
مستقيم)38(.

أشهرعلماء غريب القرآن

بدأ التأليف ُب غريب القرآن ُب العصر الثاين لعصر الرسول صلى هللا عليو وآلو
وسلم ،كما وصفو ابن األثَت ُب النهاية":وُب العصر الثاين كان اللسان العريب عندىم
صحيحاً زلروساً ال يتداخلو اخللل ،وال يتطرق إليو الزلل إىل أن فتحت األمصار ،وخالط
العرب غَتجنسهم من الروم والفرس واحلبش والنبط وغَتىم من أنواع األمم الذين فتح هللا
على ادلسلمُت بالدىم ،فاختلطت الفرق ،وامتزجت األلسن ،وتداخلت اللغات ،ونشأ
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بينهم األوالد ،فتعلموا من اللسان ماال ب ّد ذلم ُب اخلطّاب منو  ،وحفظوا من اللغة ماال
غٌت ذلم ُب ا﵀اورة عنو  ،وتركوا ماعداه لعدم احلاجة إليو وأمهلوه لقلة الرغبة ُب الباعث
عليو ،فصار بعد كونو من أىم ادلعارف مطرحاً مهجوراً ،فما انقضى زماهنم على إحساهنم
إال واللسان العريب قد استحال أعجمياً أو كاد فال ترى ادلستقل بو وا﵀افظ عليو إال
اآلحاد")39(.
هبذا الوصف ادلوجز الرائع حيدثنا العالمة ابن األثَت عن األسباب ادلهمة اليت أوجبت على
العلماء االىتمام هبذا العلم الشريف وحثهم على التأليف فيو حفظا لو من الضياع  ،وُب
حفظو أمانا للغة العربية من االندثار ،وصوناً دلعاين الكلمات القرآنية واألحاديث النبوية
من النسيان  ،وىي أسباب مهمة جداً حفزت آئمة اللغة وعلمائها للتأليف ُب غرييب
القرآن واحلديث فال ترى متلفاً فيها إال وقد أمل هبما إذ كانت األسباب واحدة والغرض
معرفة الكلمة الغريبة لغة ومعٌت وإعراباً ،ولو ال ىذه العناية اليت بذذلا العلماء رمحهم هللا
حلدث للغة العربية ما حدث لغَتىا من اللغات اليت اندرست وتبعثرت مفرداهتا مبرور
الزمن ،واختالط األجناس ،وامتزاج األلسن  ،وتداخل اللغات)40(.

أشهرمتلفات غريب القرآن

صنف ُب الغريب فريق كبَت من اللغويُت وادلفسرين وا﵀دثُت تربوا قائمة متلفاهتم
على اخلمسُت كتاباً كما ذكرهتا معاجم الكتب والرجال ،إال أن الواصل الينا من تصانيفهم
قليل جداً وىي خسارة ال تعوض ُب ثروتنا العلمية وثراننا اإلسالمي باإلضافة إىل اخلسائر
الفادحة اليت مٍت هبا األدب العريب مبا فقده من نفائس اآلثار ،ورائع الفنون ولوال العناية
اليت بذذلا العلماء ادلتأخرون حلفظ ما تبقى من كتب السلف وآثارىم ال نطمس القسم
األوفر من آثار ادلدنية اإلسالمية.
وكان أول من صنف ُب غريب القرآن وعٍت ّتمعو وترتيبو أبوسعيد أبان بن
تغلب بن رباح اجلريري التابعي ادلتوُب سنة 141م وىو من أصحاب اإلمام الصادق
والباقرعليها السالمٍ .ب تبعو مجاعة من جهابذة العلماء من بينهم أبو القاسم احلسُت بن
زلمد بن ادلفضل األصفهاين ادلعروف بالراغب فألف كتاباً َمسَّاهُ "معجم ادلفردات أللفاظ
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القرآن" أ" "ادلفردات ُب غريب القرآن" وفيمايلي قائمة لبعض الرجال الذين كتبوا ُب علم
غريب القرآن وىناك عدد كبَت من العلماء الذين قاموا ُب ىذا العلم ،وىم)41(:
- 1ابوبكر زلمد بن احلسُت بن زياد النقاش ادلوصلي (م )351 :كتابو "اإلشاره ُب
غريب القرآن".
- 2ابو فيد مورج بن عمر النحوي السدوسي البصرى م.)174(:
- 3أبو جعفر زلمد بن احلسن بن أيب سارة الرواسي الكوُب (190:م)
- 4أبو احلسن النضر بن مشيل ادلازىن البصرى ( 203:م)
- 5زلمد بن السائب بن بشر الكليب الكوُب النسابة (م )146 :كتابو "التفسَت الكبَت".
 )207كتابو "معاين
بالفراء (م:
- 6أبو زكريا حيِت بن زياد الديلمي ادلعروف ّ
القرآن")42(.
- 7أبو القاسم احلسُت بن زلمد بن ادلفضل اإلصفهاين (م565 :ى ) كتابو "ادلفردات ُب
غريب القرآن")43(.
- 8أبو الفرج عبدالرمحن بن علي اجلوزي (م597 :ى ) "األريب مبا ُب القرآن من الغريب"
ويسمى "األريب مبا ُب تفسَت الغريب")44(.
- 9أبو عبدهللا زلمد بن أيب بكر بن يوسف الفرغاين (م700 :ى ) "البيان ُب غريب
القرآن" ويسمى األريب ُب تفسَت الغريب.
 - 10أبوحيان أثَت الدين زلمد بن يوسف علي بن حيان األندلسي(م74 :ى ) كتابو
"إحتاف األريب مبا ُب القرآن من الغريب" ويسمي "األريب ُب تفسَت الغريب" ()45
 - 11نظام الدين احلسن بن زلمد بن احلسُت القيمى النيسابوري (م827 :ى ) كتابو
"غريب القرآن و رغائب الفرقان".
 - 12أبوعبدالرمحن عبد هللا بن سللوف ادلالكي األشعري (م875 :ى ) الذىب األبريز
ُب غريب كتابو "غريب القرآن العزيز".
 –10جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي
(م )910 :كتابو "اإلتقان ُب علوم القرآن")46(.
 - 13فخرالدين عبدالرمحن بن زلمد علي الطرحيي النجفي (م )1085 :و كتابو "
تفسَت غريب القرآن الكرًن".
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1132ى ) كتابو " جامع

 - 14زلمد مراد بن علي الكشمَتي النقشبندي (م:
ادلفردات القرآنية".
 - 15زلمود بن إبراىيم وىبو كتابو "تفسَتغريب القرآن" .تابع ُب القاىرة عام
.1913
 - 16الشيخ قاسم بن احلسن آل زلي الدين اجلامعي كتابو "التبيان ُب نظم غريب
القرآن" .وعلق على النظم نثراً ومساه "البيان ُب غريب القرآن".
 - 17أبوبكر زلمد بن عزيز السجستاين (م )330 :كتابو "نزىة القلوب وفرحة
ادلكروب" ويعرف بالعزيزى طبع ُب القاىرة عام .129
 - 18أبوبكر زلمد بن احلسن بن زياد النقاش ادلوصلى (م )351 :كتابو "االشارة ُب
غريب القرآن".
 - 19أبو حيي زلمد بن رضوان بن زلمد أمحد النمَتي الوادياشي (م )657 :كتابو
"ادلختصر ادلاد الذكر".
 - 20عالء الدين على بن عثمان الًتكماىن ادلارديٌت احلنفي (م )750 :كتابو "هبجة
االريب دلا "شلا" ُب كتاب هللا العزيز من الغريب".
 - 21الشهاب أمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن زلمد ادلعروف بابن السمُت احلليب
(م )756 :كتابو "عمدة األلفاظ ُب تفسَت أشرف األلفاظ" ،ويعرف "مبفردات
القرآن" رأيت منو اجلزء األول َب مكتبة االوقاف ببغداد عدد 1080م.
 - 22أبو العباس شهاب الدين أمحد بن زلمد بن اذلائم الشافعي ادلصري (م)815 :
كتابو " التبيان ُب غريب القرآن".
 - 23عبدالرمحن (أبو عبدالرمحن عبدهللا) بن سللوف ادلالكي األشعري ادلعروف
بالثعاليب (م )875 :كتابو "الذىب االبريز ُب غريب "غرائب القرآن العزيز".
 )910كتابو
 - 24جالل الدين عبدالرمحن بن أىب بكر السيوطي الشافعي (م:
ادلفردات
"مفحمات األقران َب مبهمات القرآن " وىو النوع الرابع والسبعون"
القرآنية" ضمن اجلزء الثاين من كتابو التبيان ُب علوم القرآن ادلطبوع َب القاىرة عام
 1839وَب القاىرة عام
 ،1306و  ،1318وادلطبوع منفرداً َب ليدن عام
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 ،1284وعام  ،1309وطبع َب القاىرة عام  1309مع شرح منظومة السجاعي
ُب بيان األنبياء ادلذكورين ُب القرآن الكرًن.
 - 25زلمد مراد علي الكشمَتي النقشبندى (م )1122 :كتابو "جامع ادلفردات
القرآنية".
 - 26مصطفى بن يوسف األسَت احلسيٍت البَتوٌب كتابو "ىدية األخوان ُب تفسَت ما
أهبم على العامة من ألفاظ القرآن" طبع ُب بَتوت عام  ،1308وُب دمشق عام
.1331
 - 27عبدالرؤوف ادلصري ا﵀امي كتابو "معجم القرآن الكرًن" طبع ُب جزئُت عام
.1367
 - 28أبوعبيد أمحد بن زلمد (بن عبدالرمحن) بن أيب عبيد العبيدين اذلروي الفاشاين
(الباشاين) (م )401 :كتابو "الغريبُت"(.غرييب القرآن واحلديث).
 - 29زلمد طاىر الصديقي الفسيت اذلندي ادلعرف مبلك ا﵀ديثُت ادلقتول سنة 981
( )984كتابو "رلمع البحار ُب غرائب التن زيل ولطائف األخبار" طبع ُب جزئُت
بلكناؤ عام  ،1248وُب أربعة أجزاء بلكناؤ عام .1314 ،1284
 - 30فخر الدين بن زلمد علي الطرحيي النجفي (م )1085 :كتابو "رلمع البحرين
ومطلع النَتين")47(.
فهتالء العلماء السالفُت الذين ذكرهتم آنفا ألّفوا ُب علم غريب القرآن  ،واإلمام الراغب
َخرا عنهم زمناً لكنّو سبق ُب تأليف كتاب ُب غريب القرآن لكونو أمجع مادة
وإن كان متأ َّ
وأكثر نفعا وأسهل تناولو وأقرب فهما .وطبعا إنّو كان لقد قدر لو االطالع على ماقالو
القرآن ُب ىذا العلم فإذا كتاب ادلفردات ُب غريب القرآن جيمع ما قبل ُب غرائب القرآن
قبل اإلمام الراغب فضال مبن ما كانت نتيجة جهود ادلتلف ادلشكورة وآرائو القيّمة .ما عدا
الكتاب":ادلفردات ُب غريب القرآن " ىناك عدة متلفات أصدرت حديثا ُب ىذا الفن.

ھوامش
- 1

ابن األثَت ،رلد الدين بن األثَت( 544م606-ه) النّهاية ُب غريب احلديث واألثر (حتقيق طاىر
امحد الزاوي وزلمود زلمد الطناحي ،ادلكتبة العلمية بَتوت،لبنان ال.تا) .3/1
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1383ه –1964م) ُب فقو اللغة(وحقيقو وقدم
 - 2الصاحيب’ أمحد بن فارس الصاحيب(
.64و إىل مثلة ذىب ابن
لو مصطفى الشودي ،متسسة أ.بدران ،بَتوت  ،ص
حزم.يراجع ابن حزم إحسان عباس( 1987م)‘رسالة التلخيص لوجوه التلخيص(ضمن
رسا ئل ابن حزم ،ادلتسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ط163/3 ،2
 - 3سورة إبراىيم،اآلية.6:
 - 4ابن حزم :رسالة التلخيص لوجوه التلخيص(ضمن رسائل ابن حزم) .162/3
 - 5البحًتي’ أبوعباده الوليد بن عبد البحًتى(284_206م) الديوان  ،دار صادر ،بَتوت
.335/2
 - 6أمحد عبد الغفور عطار(1410ه1990-م) الصحاح ومدارس ادلعجمات العربية مكة ادلكرمة
ص .63زلمد حسن آل ياسُت :الدراسات اللغوية عند العرب إىل هناية القرن الثالث،منشورات
- 7
- 8

- 9
- 10

- 11

- 12
- 13
- 14
- 15

دار مكتبة ،بَتوت ط1400 ،1:ه1980-م ،ص.166
ابن الندًن ،زلمد بن إسحاق الندًن( 285ه388-ه :الفهرست :دار ادلعرفة  ،بَتوت ،ص
.55-53
حاجى خليفة ،مصطفى بن عبد هللا ادلعروف ْتاجى خليفة ( 1017ه1067-ه) كشف
1360ى _ 1941م)،
الظنون عن أسامي الكتب والفنون دار الفكر بَتوت ،لبنان (
.1208/2
زلمد حسن آل ياسُت :الدراسات اللغوية عند العرب إىل هناية القرن الثالث ،ص.166
الطرحيى ،الشيخ فخر الدين الطرحيى ( 1085م) :تفسَت غريب القرآن  ،مكتبة األوقاف
الرومي (1017ى ) ببغداد 106ى ):
،ببغداد ,حاجى خليفة  ،ادلصطفى بن عبدهللا القسطنطيٍت ُّ
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون دار الفكر بَتوت لبنان1402( ،ى 1982 -م).
الدكتور إبراىيم مدكور(1380ه1960-م) :ادلعجم الوسيط اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء
الًتاث القاىرة.
البستاىن ،بطرس البستاين :دائر ادلعارف :دار ادلعرفة بَتوت لبنان ط .3’1
التفتازاىن ،سعد الدين التفتازاىن لتلخيص ادلفتاح للخطيب :شرح سلتصر.
ابن منظور ،زلمد بن مكرم بن منظور ابو الفضل االفريقى(1610ه1990-م) لسان العرب ،
دار صادر,بَتوت مادة (غريب) .640/1
الزسلشري  ،اإلمام جار هللا زلمود بن عمر الزسلرى (م528 :ه) أساس البالغة  ،دار الكتب
العربية بَتوت لبنان ص 447مادة (عرب).
الفيومي :ادلصباح ادلنَت ،مكتبة لبنان  ،بَتوت1987 ،م ص  ،169مادة (غرب).
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 - 16الشريف اجلرجاين :كتاب التعريفات  ،مكتبة لبنان  ،بَتوت  ،ط جديدة1985 ،م ص ،167
مادة (غرابة).
 - 17القزويٌت وحاشية الدسوقى عليو شروح التلخيص .82/1
1401ه1981-م) كتاب
 - 18البخارى،أبو عبد هللا زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم البخاري(
التفسَت ،تفسَت سورة البقرة .6
 - 19البخاري،كتاب التفسَت ،تفسَت سورة االنشقاق .5
 - 20سورة التوبو :اآلية .34
 - 21سورة التوبو :اآلية .35
 - 22سورة ىود  :اآلية .12
 - 23سورة الكهف  :اآلية .82
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
31

- 32
- 33

األصفهاين  ،الراغب األصفهاين :ادلفردات ُب غريب القرآن دار ادلعرفة  ،بَتوت لبنان ،
.212/5
البخاري باب كالم اخلصوم بعضهم ُب بعض .90/3 :
غريب القرآن ُب عصر الرسول والصحابة  ،لعبد العال سامل مكرم.
مقدمة الصحاح ألمحد عبدالغفور احلطار -دار العلم للماليُت – بَتوت .14
الراغب ،ادلفردات ُب غريب القرآن.6:
الزركشى  ،اإلمام بدر الدين زلمد بن عبدهللا الزركشى ( 1400ه1980-م) الربىان ُب علوم
القرآن  ،دار الفكر بَتوت .لبنان.292/1 .
العاين ,عبد القهار داود العاين ( :1972م) دراسات ُب علوم القرآن  ،مطبعة ادلعارف ،ببغداد.
.353/1
 األذدي ،أبو عبدالرمحن خليل بن األزدي :كتاب اإليقاع و كتاب اجلمل و كتاب العُت دارالكتب الًتاث – بَتوت ،واحلموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا احلموي ( 626ه):
معجم األدباء ،دار إحياء الًتاث العريب بَتوت – لبنان77-72/11 .
الزسلشرى ،اإلمام جار هللا زلمود بن عمر الزسلشرى (م528:ى ) :الكشاف  ،دار الكتب العربية
بَتوت لبنان  ،احلموي ،معجم األدباء.135-126/19 :
الزبيدى ،أبو الفضل زلمد بن عبدالرزاق احلسُت الزبيدى ( 1205ى 1791 -م) :تاج العروس
َب شرح القاموس  ،منشورات دار مكتبو احلياة ،بَتوت،
الزركلى  ،خَتالدين الزركلى (ت1397 :ه) :األعالم  ،بَتوت ،لبنان 1985م دار العلم
للماليُت.70/7 .

القلم  ---دمسرب 2014ء

علم الغريب وأمهيتو ُب فهم معاين القرآن الكرًن ) (333

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 34النيسابورى ،نظام الدين احلسن بن زلمد بن احلسن القى النيسابورى (م728 :ى ) :غرائب
القرآن و رغائب الفرقان  ،دار الكتب بَتوت – لبنان.
 - 35سورة عبس .31
 - 36سورة آل عمران .7
 - 37الزركشى  ،الربىان ُب علوم القرآن .295/1
 - 38صحيح البخارى ُب اخلصومات باب كالم اخلصوم بعضهم ُب بعض.90/3 :
 - 39الطرحيى ،تفسَت غريب القرآن ص ى  ،وابن األثَت،مقدمة النهاية ص .4-3
 - 40الطرحيى  ،تفسَت غريب القرآن ص ى  ،و.
 - 41الطرحيى  ،تفسَت غريب القرآن ص و.
 - 42ادلصدر نفسو
- 43
- 44
- 45
- 46
47
48
49
50

-

األسلمى  ،ابو زكريا حيي بن زياد بن عبد هللا ابن منظور األسلمى ادلعروف الفراء (م207 :ه):
وفيات األعيان  ،بَتوت لبنان ،182 – 176/6 .والزركلى ،األعالم.145/8 :
الزركلى ،األعالم.316/3 :
ادلصدر نفسو .316/2 :
ادلصدر نفسو .182/7 :
ادلصدر نفسو .216/4 :
ادلصدر نفسو.302-301/3 :
ادلصدر نفسو .78/3 :
الطرحيي ،تفسَت غريب القرآن :ص.9

