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ا  

أشرف المرسلین سیدنا محمد أفصح البلغاء قاطبـة  والصالة والسالم على، الحمد هللا رب العالمین 

  :یه وعلى آله وصحبه أجمعین . وبعدوسلم وبارك عل من عرب ومن عجم اللهم، صلِ 

� �
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لالشتقاق دور  ملموس في إثراء اللغة العربیة  وكشف غامضها ، كمـا أنـه یعـد ملمحـا اف  

آنـي مــن حیـث دقــة القـرآن فــي اختیـار اللفــظ المناســب، ح اإلعجـاز البیــاني فـي الــنص القر مــمـن مال

وهـــذا جـــدیر بـــأن یـــدفع الباحـــث  إلـــى  دراســـة هـــذا العلـــم الجلیـــل؛ ولهـــذا رغـــب الباحـــث فـــي دراســـة 

االشــتقاق دراســة تطبیقیــة مــن خــالل تفاســیرالقرآن الكـــریم والتــي احتــوت علــى العدیــد مــن المســـائل 

مسائل  مسألة االشتقاق ،فقد كان لالشـتقاق حـظ وافـر الصرفیة والنحویة والداللیة ،ومن أهم هذه ال

مــن اعتنــاء المفســرین بــه، ومــن أهــم المفســرین الــذین اعتنــوا باالشــتقاق فــى تفســیرهم اإلمــام الطبــري 

في كتابه :جامع البیان فى تفسیر القرآن واإلمـام القرطبـي فـي تفسـیره الجـامع ألحكـام القرآن،اإلمـام 

واإلمـام الشـوكاني فـي تفسـیره  لعقل السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم ،أبو السعود في تفسیره:إرشاد ا

:فــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســیر،واإلمام ابـــن عاشـــور فـــي تفســـیره 

:التحریــر والتنــویر وقــد اختــار الباحــث نمــوذجین مــن هــؤالء المفســرین الكــرام یقــوم بدراســة االشــتقاق 

ما والموازنـة بینهمـا فـي ذلــك ، وهـذان النموذجـان همـا :اإلمـام الشـوكاني واإلمــام مـن خـالل تفسـیریه

ــد أحــب الباحــثابــن عاشــور.  أن یــدرس االشــتقاق دراســة تطبیقیــة مــن خــالل تفســیریهما لعــدة  ولق

  أسباب وهي:

الكشــــف عــــن جانــــب مــــن  الجوانــــب الداللیــــة والصــــرفیة فــــي القــــرآن الكــــریم مــــن خــــالل  - ١

   .رهمایتفس

 .كتبة العربیة إلى أمثال هذه الدراسات التطبیقیة في هذا المجالافتقار الم - ٢

ســد نقــص فــي المكتبــة العربیــة مــن خــالل دراســة االشــتقاق دراســة تطبیقیــة فــى تفاســیر  - ٣

 القرآن.

 الوقوف على مواطن اإلعجاز اللغوي في القرآن الكریم من خالل دراسة هذا العلم. - ٤

یــة التـــي ُأقحمــت علیــه مـــن إبــدال لغـــوي تمحــیص هــذا العلـــم وتنقیتــه مــن الظـــواهر اللغو  - ٥

 وتقالیب. ،ونحت ،

 الوقوف على جهود العلماء السابقین من قدماء ومحدثین  في هذا العلم. - ٦

ـــم   - ٧ المســـاهمة فـــي إكمـــال مســـیرة مـــن بـــدءوا هـــذه الدراســـات التطبیقیـــة ،وخاصـــة فـــي عل

  االشتقاق.

كان لهـا أثـر كبیـر فـي ذلـك ، فتوجد عدة أمور  ، أما عن سبب اختیار الباحث  لهذین التفسیرین

  وهي:
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ـــــــراءات  ـــــــة، وق ـــــــة مـــــــن أصـــــــوات ، و صـــــــرف، ونحـــــــو ، ودالل ـــــــالعلوم اللغوی اهتمـــــــام المفســـــــرْین ب

 قرآنیة.اهتمامهما البالغ بعلم االشتقاق :اللفظي والداللي.وضوح األسلوب وسهولة عرض القضایا .

 وفرة النسخ مما یجعلها في متناول الید.

ي تعین الباحث على إنجاز عمله.رجوع المفسرْین إلى العدیـد مـن غزارة المادة العلمیة الت - ١

 أمهات الكتب في اللغة والدین ونقل فرائدها وكنوزها في تفسیریهما.

فالمفســران یعــدان موســوعتین عــربیتین إســالمیتین  احتوتــا علــى العدیــد مــن 

مـن  ئللقـار  وسـوف یتضـح ذلـك یان،وقاض  ،ومحدثان ،ومفسران ،العلوم الكثیرة ،فهما لغویان

  خالل ترجمتهما ومنهجهما في التفسیر.

                                                                                          :  منهج البحث

سأســلك فــي بحثــي هــذا أكثــر مــن مــنهج، فســأبدأ بــالمنهج الوصــفي ، حیــث إننــي سأرصــد   

فسـرْین عنهـا ،وذكرهمـا آلراء اللغـویین فیهـا ، ثـم أحلـل هـذه الظاهرة موضع الدراسة، فأنقل كالم الم

ما أضــافه مــن اآلراء مؤیــًدا ومعارًضــا ؛ألنتهــي مــن خــالل التحلیــل إلــى إظهــار المأخــذ والمشــتق،و 

   داللة إلیه .

  خطة البحث

**********  

  وأعرض فیها:مقدمة یتكون البحث من 

ــــار الباحــــث  لموضــــوع االشــــتقاق واألمــــور ا - لتــــي ســــاقت الباحــــث الختیــــار تفســــیر أســــباب اختی

في بحثه و الخطة التي یسیر علیها خالل البحث.  ومنهج الباحثالشوكاني، وتفسیر ابن عاشور 

  ثالث مباحث وهي :و

ـــه  -١ ـــاول فی ـــم االشـــتقاق  وأتن ـــى عل ـــواع االشـــتقاقمـــدخل إل مـــن اشـــتقاق أصـــغر أو عـــام،  أن

شتقاق على النوع األول، وهو: (األصـغر أو وأكبر،وكبیر، وكّبار ، ؛ألنتهي من ذلك إلى قصر اال

ومسـتویات كـل قسـم  ،االشـتقاق الـداللي و،االشتقاق اللفظيالعام) ، ثم أتحدث عن قسمیه، وهما:

   وموضع (االشتقاق من اسم العین) من هذین القسمین منهما

  ْین ومنهجهما في التفسیر.التعریف بالتفسیَرْین والمفسرَ  -٢

مــع ذكــر نمــاذج منهمــا  فــى ضــوء التفســیرین موضــع الدراســة ســم العــین ســة االشــتقاق مــن اادر  -٣

تضـمنت أهـم مستخلصـات  خاتمـةب ثـم التقفیـة. معتمدا على سواهما من التفاسیر لتوضیح الفكـرة 

  . بأهم مصادر البحثفهرس و البحث

  : )االشتقاق  علم  مدخل إلى المبحث األول (-١

  لى أربعة أقسام :قسم اللغویون االشتقاق بمفهومه التولدي إ

فیـــه األحـــرف األصـــلیة للمشـــتق والمأخـــذ ،ولكـــن  تمـــا تماثلـــ االشـــتقاق الكبیـــر وهـــو: -١

اختلــف ترتیــب مواقــع تلــك األحــرف فیهــا، ومثلــوا لــذلك بنــوعین مــن األمثلــة :النــوع األول : تقالیــب 
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اســات فــي الدر  فالمــادة الواحــدة،مثل تقالیــب (ب ج ر):جــرب وجبــر وبــرج، والنــوع الثــاني :مــا عــر 

  ١القدیمة باسم القلب المكاني ،مثل: جبذ وجذب "

االشـتقاق الكّبـارهو:" مـاعرف فــي الدراسـات القدیمـة باســم النحـت، نحو:بسـمل ، قــال  -٢

  ٢سم اهللا الرحمن الرحیم": بتعالى

فیــه كــل أحــرف الكلمتــین ،وٕانمــا تماثــل بعضــها  االشــتقاق األكبــر هو:مــا لــم تتماثــل  -٣

احتفاظهــا بترتیــب مواقعهــا المتناظرة،وذلــك مثــل: نهــق، ونعــق ، ومــدح  وتقــارب بعضــها اآلخــر مــع

  فالًنا، ومدهه .

االشـــتقاق الصــــغیر،وهو أهــــم أنــــواع االشــــتقاق األربعــــة ،وهــــو المــــراد عنــــد اإلطــــالق  -٤

كبار)، كما أنه هو الذي أثبته جمهور اللغـویین ،بـل إن  -كبیر–أي:حین ال یقید بوصف (صغیر 

د غیره من اشتقاق كبیر وكبار وأكبر،واعتبروا أن هـذه األنـواع مـا هـي إال بعض اللغویین نفي وجو 

ظواهر دخلت علیه من نحـت وتقالیـب وٕابـدال لغـوي، ومـن هـؤالء الـدكتور إبـراهیم أنـیس الـذي یـرى 

بغیــة حصــر كــل  ؛طریقــة إحصــائیة لجــأ إلیهــا أصــحاب المعــاجم مــا هــي إالتقلبــات األصــول  أن 

بحــث فــي فصــل یأجــدر بــه أن " االشــتقاق األكبــر  كمــا أنــه یــرى أن ،المســتعمل مــن كلمــات اللغــة 

ــا فــي كتابــه (علــم االشــتقاق)  .٣القلــب واإلبــدال " وكــذلك الــدكتور محمــد حســن جبــل ، فقــد عقــد باًب

   ٤سماه "الظواهر الُمقَحمة على االشتقاق "

  تعریف االشتقاق العام وأنواعه:

صومة یمینًا وشماًال، مع ترك القصد. واْشِتقاُق الحرف لغًة :" األخُذ في الكالم وفي الخواالشتقاق 

و"اْشـِتقاُق الشـيء ُبْنیاُنـه مـن الُمرَتَجـل واْشِ◌ِتقـاُق الكـالم اَألخـُذ فیـه یمینـًا ).٥(من الحرف: َأْخُذُه منـه"

قِّ االْشـِتقاق : َأْخـُذ ِشـ .ویجمله الزبیـدي بقولـه :"   )٦(وشماًال واْشِتقاُق الحرف من الحرف َأْخُذه منه

ــْيِء وهــو ِنْصــُفه كمــا فــي الُعبــاِب . واالْشــِتقاُق : بُ  ــيِء مــن الُمْرَتَجــِل . وفــي الصــحاح : نْ الشَّ یــاُن الشَّ

َي َأْخـُذ الَكِلَمـِة  االْشِتقاُق : األْخُذ في الكالِم وفي الُخُصوَمِة َیِمینـًا وِشـماًال مـع تَـْرِك الَقْصـِد ومنـه ُسـمِّ

  . ٧"ى ِقْسْمیٍن : صغیر وكبیرٌ من الَكِلَمِة اشِتقاقًا وهو عل

                                                 

 هــــ/١٤٢ ٧االشــتقاق نظــرًيً◌ا وتطبیقًیا،د.محمــد حســن جبــل، مكتبــة اآلداب، القــاهرة، الطبعــة األولــى،  ١

  ٤٠م، ، ص٢٠٠٧

 ٤١المرجع نفسه، ص ٢

  ٥٧صـ  -٥٥من أسرار اللغة،د. إبراهیم أنیس، صـ انظر:٣

 ٧انظر: علم االشتقاق نظرًيً◌ا وتطبیقًیا،د.محمد حسن جبـل، مكتبـة اآلداب، القـاهرة، الطبعـة األولـى،   ٤

 ٢٦٨ص -٢٣٧م، ص٢٠٠٧هـ/ ١٤٢

 ).٣٦٤/ ص  ١(ج  - الجوهريانظر : الصحاح في اللغة ، ٥

 ،القـــــاموس المحـــــیط ، ١٠/١٨١بیـــــروت، -لســـــان العـــــرب ،ابـــــن منظـــــور،دار صـــــادر، الطبعـــــة األولـــــى٦ 

  )١١٦٠/ ص  ١(ج  الفیروزآبادي

بیدي ٧  )٦٤٠٨/ ص  ١(ج  -تاج العروس : الزَّ
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أما في االصطالح فقـد عرفـه علمـاء اللغـة قـدیًما وحـدیثًا ، فقـدیًما مـا عرفـه ابـن جنـي(ت 

تأخـــذ أصـــال مـــن األصـــول فتتقَّـــراه فتجمـــع بـــین معانیـــه وٕان اختلفـــت صـــیغه هــــ) بقولـــه :" أن ٢٩٣

رفه نحــو ســلم ویســلم ومبانیـه . وذلــك كتركیــب ( س ل م ) فإنـك تأخــذ منــه معنـى الســالمة فــي تصـ

ــة  وســالم وســلمان وســلمى والســالمة والســلیم : اللــدیغ أطلــق علیــه تفــاؤال بالســالمة . وعلــى ذلــك بقّی

الباب إذا تأّولته وبقّیة األصول غیره كتركیب ( ض ر ب ) و ( ج ل س ) و ( زب ل ) على ما 

   .١"في أیدى الناس من ذلك . فهذا هو االشتقاق األصغر

:" أْخـُذ صـیغٍة مـن أخـرى مـع اتفاقهمـا معًنـى ومـادًة أصـلیة وهیئـة بأنههـ) ٩١١تالسیوطي ( عرفهو 

لیـدل بالثانیـة علـى معنـى األصـل بزیـادة مفیـدة ألجلهـا اختلفـا حروفـًا أو هیئـة كضـارب  ؛تركیب لها

  . ٢من ضرب وَحذر من َحذر"

 المـأخوذ بـین بتناسـ مـع أكثـر أو كلمـة مـن كلمـة تعریـف األسـتاذ عبـد اهللا أمـین "أخـذ : حـدیثًاو

وعرفـه الـدكتور إبـراهیم أنـیس بقولـه :" اسـتمداد مجموعـة  . ٣جمیًعا" والمعنى في اللفظ منه والمأخوذ

غویــة أو الجــذر اللغــوي مــع اشــتراك أفرادهــذه المجموعــة فــى عــدد مـــن لمــن الكلمــات مــن المــادة ال

  . ٤الحروف وفي ترتیبها كما تشترك فى الداللة العامة "

الدكتور محمد حسن جبل بأنه"استحداث كلمـة  أخـًذا مـن كلمـة أخـرى للتعبیـر بهـا ویجمل تعریفه   

ن معنــى قــالبي جدیــد للمعنــى عــعـن معنــى جدیــد یناســب المعنــى الحرفــي للكلمــة المـأخوذ منهــا ،أو 

  . ٥الحرفي للكلمة المأخوذ منها"

كلمـة جدیـدة مـن  وعلى هذا نجد أن تعریفـات القـدماء والمحـدثین لالشـتقاق تـدور حـول أخـذ وتولیـد 

  أصل تشترك  معه فى معناه المحوري، وتشابهه فى حروفه األصلیة ،و ترتیبها.    

  

  وینقسم االشتقاق إلى قسمین هما :  

  االشتقاق اللفظي (الصرفي)   - أ

 االشتقاق الداللي  - ب

فهـــو مـــا تكـــون ثمرتـــه لفظیـــة فقـــط، تتمثـــل فـــي صـــیغة  االشـــتقاق اللفظـــيفأمـــا   

أو المعجمي للمأخذ ... فتصبح اإلضـافة فـي هـذا االشـتقاق  جدیدة توجه المعنى الحرفي

  :وینقسم إلى ،٦،هي معنى الصیغة فحسب"

                                                 

 )١٣٤/ ص  ٢(ج  -الخصائص  ١

بعـة األولـى ، المزهر ، السیوطي، تحقیق: فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتـب العلمیـة،  بیـروت، الط ٢

١/٢٧٥،  ١٩٩٨    

 ١ص أمین اهللا لعبد االشتقاق ٣

  ٦٣من أسرار اللغة ص ٤

 ١٠علم االشتقاق نظرًيً◌ا وتطبیقًیا ،د.محمد حسن جبل ، ص ٥

  ٤٢المرجع نفسه ،ص٦



         
  

 
 ١٠٣٧ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

اســم الفاعــل،  وهــى: المشــتقات الســبعة: ویــدخل فیــه  اشــتقاق قیاســي صــرفي -١   

المكــــان و الزمـــان، واســـم التفضــــیل، وصـــیغة المبالغـــة، والصــــفة ا واســـم المفعـــول، واســـم

ـــة، وی لحـــق بهـــذا المســـتوى "المصـــادر بأنواعهـــا: األصـــلي والمیمـــي المشـــبهة ، واســـم اآلل

  ١)"وأفعل به ،والصناعي، و اسما المرة والهیئة ، وصیغتا التعجب القیاسیتان ( ما أفعله

، وهــــي التــــي أخــــذت مــــن مجرداتهــــا  اشــــتقاق األفعــــال المزیــــدة مــــن المجــــردة ،   -٢

حیــث ،نــى الحرفــي ووضــعت فــي صــیغة مزیــدة للتعبیــر عــن معنــى هــذه الصــیغة مــع المع

یحمل كل فعل منها داللة مختلفـة باإلضـافة إلـى المعنـى الحرفـي لـه وذلـك مثـل: (أفعـل) 

التـــي مـــن داللتـــه الجعـــل واإلصـــحاب ، و(فّعـــل)  التـــي مـــن داللتـــه الكثـــرة والمبالغـــة ، و 

  (فاعل) و التي من داللته المصاحبة والمشاركة .

ن اس��م الع��ین "لمعن��ى الص��یغة ف��ي اس��م وھ��و االش��تقاق م��   االشتقاق من اسم العین:  -٣

وذلك مثل أَبَّل الرج�ل:كثرت  ٢"العین ال لصفات اسم العین.وأسماء األعیان أسماء لمسمیات مادیة أو حسیة

 إبلھ، وتأبّل: اقتنى اإلبل ، وأبحر: ركب البحر ،وبَِحر:أصابھ دوار من البحر. 

ــداللي   بــأن تكــون الكلمــة المشــتقة ذات ،فهــو مــا تكــون ثمرتــه داللیــة ، وأمــا "االشــتقاق ال

  اشتقاق داللي جزئي: -١ و ینقسم إلى: ٣"معنى جدید مستمد من معنى المأخذ 

فـي معنـى اشـتقاقي یمكـن بـه  دوهو اشتراك استعمالین من استعماالت جذر واحـ 

أخذ أحدهما من اآلخـر، ومـن أمثلـة ذلـك: مـا نلمحـه فـي الـربط االشـتقاقي بـین (القمـر) والمقـامرة ، 

االشتقاق  ، وتعلیل التسمیةیتحقق معنى التزاید . ولالشتقاق الداللي الجزئي صورتان هما:  حیث

، و تعلیـــل التســـمیة هـــي:"عین الملحـــظ االشـــتقاقي الـــذي مـــن أجلـــه ســـمي الشـــيء باســـمه التطـــوري

، ومــن األمثلــة علــى ذلــك: القــول بــأن القلــم ســمي قلًما؛ألنــه فــي األصــل عــود أو قصــبة  ٤المعــین"

و االشــتقاق التطــوري هــو: مــا تحولــت فیــه داللــة اللفــظ نفســه إلــى صــورة مــن صــور معنــاه  ُقِلمــت. 

مثل الصالة فداللتها األصلیة الدعاء ثم تحولت إلى حركـات یؤدیهـا المصـلي تشـتمل علـى الـدعاء 

  والعبادة هللا.     

  

احــد : و هــو "اشــتراك جمیــع اســتعماالت الجــذر الو الــربط االشــتقاقي الشــامل أو المحــوري -٢

  .٥في معنى محوري تدور كلها علیه"

  

  :)تفسیرال ما فىومنهجهوابن عاشور الشوكاني  ین:المبحث الثاني (التعریف باإلمام -٢

                                                 

 ٤٦علم االشتقاق نظرًیا وتطبیقًیا ، د.محمد حسن جبل، ص ١

  ٤٩المرجع نفسه ،صـ ٢

 ٤٣المرجع نفسه ،صـ ٣

 ٦٨اق نظرًیا وتطبیقًیا ، د.محمد حسن جبل،صـعلم االشتق٤

 ٧٢المرجع نفسه ، ص ٥



         
  

 
 ١٠٣٨ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

   التعریف باإلمام الشوكاني ومنهجه في تفسیره:

أبو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن محمد  و الشوكاني هو:

 ولــد بهجــرة شــوكان ، بــد اهللا الیمنــي الحــافظ العالمــة الشــهیر بالشــوكاني بــن صــالح بــن عیــل بــن ع

مـــ ١٧٦٠(ثــالث وســبعین ومائــة وألــف  مــن الهجــرة)  الموافــق لســنة   هـــ١١٧٣ولــد ســنة  ءصــنعاب

مـن الهجــرة)   خمســین ومـائتین وألــفهــ ( ١٢٥٠وتـوفي ســنة، (سـتین وسـبعمائة وألــف مـن المــیالد) 

فقیــه مجتهــد مــن كبــار وهــو .وثالثــین وثمانمائــة وألــف مــن المــیالد) (أربــع مـــ ١٨٣٤ الموافــق لســنة 

،كمــا أنــه مفســر ولغــوي  ومــات حاكمــا بهــا ، هـــ ١٢٢٩ســنة  صــنعاء ولي قضــاءتــعلمــاء الــیمن، 

 عالًمـا صـار حتـى والسـماع، والحفـظ المطالعـة مـن فـأكثر العلـم، طلـب فـي جـدومحدث وبلیغ، فقـد 

 يالنهمـ إسـماعیل بـن اهللا عبـد  العالمـة السـید عـن والصرف حوالن وأخذ ،" بالبنان إلیه یشار كبیًرا

 محمــد بــن حســن  العالمــة عــن والمنطــق البیــان علــم وأخــذ الخــوالني محمــد بــن القاســم:  والعالمــة

 عبــد  الســید زمانــه مجــدد العلــوم مــن كثیــر فــي والزم  عرهــب هــادي بــن علــي  والعالمــة المغربــي

 بــن إبــراهیم بــن علــي  الحــافظ عــن الحــدیث علــم فــي خــذوأ،  الكوكبــاني الحســني أحمــد بــن القــادر

    ١" والنقلیة العقلیة العلوم جمیع في خیالمشا من ذلك وغیر عامر

 منتقـى شـرح األوطـار نیـل: هـامنوقد بلغ مـا خلفـه اإلمـام مـن مؤلفـات مائـة وأربعـة عشـر مؤلفـا 

 إلـى الفحـول رشادإ ،ذر نثر الجوهر في شرح حدیث أبي ، األوام شفاء على الغمام لبو  ، ارباألخ

فـتح القـدیر الجـامع بـین فنـي الروایــة  ،السـلف مـذاهب فـي التحـف ،االصـول علـم مـن الحـق تحقیـق

  .والدرایة من علم التفسیر

  منهج  الشوكاني في تفسیره:

" ذو أهمیـة عظیمـة فـي حیاتنـا فتح القدیر الجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر"كتاب 

  : يلك من خالل المنهج الذي سلكه المفسر وهو كاآلتالعلمیة؛ وذ

والمقارنة بین التفاسـیر التـي سـبقته والتـرجیح بـین آرائهـا،  الجمع بین التفسیر بالروایة والدرایة -١

 ابـن تفسـیر و،القرطبـي تفسـیر ،وتفسیر اإلمام الطبـري :ومن كتب التفسیر التي تأثر بها الشوكاني

 إلــى معــزوا الحــدیث أذكــر وقــد ســیر الزمخشــري، وذلــك فــي قولــه: "تفو ، الســیوطي تفســیر و،كثیــر 

 فــي یقــع كمــا كــذلك عنهــا نقلــت التــي األصــول فــي أجــده ألنــي ؛اإلســناد حــال بیــان غیــر مــن راویــه

  .٢"وغیرهم والسیوطي كثیر وابن والقرطبي جریر ابن تفسیر

ألحـداق فـي علـم االشـتقاق .فقـد قـدم للمكتبـة العربیـة كتابه"نزهـة اف، العنایة باللغة أشـد العنایـة -٢

رجع الشوكاني إلى العدید من مصادر اللغة العربیـة  مثـل: الزاهـر البـن األنبـاري ،وكتـاب الجـوهرة 

                                                 

بیــروت ،  -دار الكتــب العلمیــة  ،تحقیــق : عبــد الجبــار زكــار ،صــدیق بــن حســن القنــوجي ، أبجــد العلــوم ١

٢٠١ / ١٩٧٨،٣  

مـــــ ١٩٩٤ -هـــــ ١٤١٥المنصــــورة ، -الشـــوكاني،فتح الفــــدیر،تحقبق د.عبــــد الــــرحمن عمیــــرة ، دار الوفــــاء ٢

،١/١٧  



         
  

 
 ١٠٣٩ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

. وقــد بعــد الشــوكاني عــن صــراع  ١البــن دریــد ، و تهــذیب اللغــة لألزهــري ،و الصــحاح للجــوهري"

كــان فعــال  أم مصــدرا ،وٕانمــا البصــریین والكــوفیین فــى تحدیــد أصــل االشــتقاق فــال یشــغله األصــل أ

یهــتم بالعالقــة بــین الكلمــات والمعنــى المشــترك بینهمــا ،فنــراه أحیانــا یرجــع المشــتق إلــى الفعــل وذلــك 

واالجتباء : االصطفاء أو التخلیص أو االختیار ، مشتق من جبیت الماء في الحوض فى قوله : "

اعـه المشـتق إلـى المصـدر قولـه ومـن إرج. ٢"جمعته ، فاالجتبـاء : ضـم الـذي تجتبیـه إلـى خاصـتك

 ٣"واألسیر مشتق من السیر ، وهو : القید الذي یشّد به المحمل ، فسـمي أسـیرًا؛ ألنـه یشـّد وثاقـه:"

.  

قدم للمكتبة كتابه:"الروض الوسـیع فـي الـدلیل المنیـع علـى عـدم ف عني بالبیان والبدیع  في تفسیره

  ٤انحصارعلم البدیع"

وأكثـر مرویاتـه فـي التفسـیر عـن -صلى اهللا علیه وسـلم -الرسول االهتمام بإیراد ما ثبت عن -٤

،وتـــأتي الروایــة عــن بقیـــة  -رضـــى اهللا عنــه -ثـــم عــن علــي  – رضـــى اهللا عنهمــا –ابــن عبــاس 

   ٥الصحابة بعدهما."

، حیـث یبـدأ بـذكر القـراءات الصـحیحة،ثم یـذكر  االهتمام بـذكر القـراءات الصـحیحة والشـاذة  -٥

به دائًما على شذوذها ،كما أنه في كثیـٍر مـن األحیـان یعلـل وینتقـد ویسـتند فـي القراءات الشاذة ،وین

الشـوكاني  علیهـا  اعتمـدالتي كتب القراءات ذلك على رده على قواعد اللغة أو قواعد النحو، ومن 

للفارســي،وكتاب (المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ  القــراءات  )(كتــاب القــراءات الشــاذة :فــي تفســیره

الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا) لمكـي (نها) البـن جنـي ، وكتـاب واإلیضاح ع

  بن أبي طالب.

  التعریف باإلمام ابن عاشور ومنهجه في تفسیره:

 نالمفتی كبیر : الشیخ أبو عبد اهللا محمد الطاهر بن عاشور القاضي المالكيهو ابن عاشورو 

ضاء المجمعین العربیین فى دمشق وشیخ جامع الزیتونة وفروعه بها ،"ومن أع تونسب

م (تسع ١٨٧٩هـ (ست وتسعین ومائتین وألف) من الهجرة الموافق لسنة ١٢٩٦ولد سنة٦والقاهرة"

هـ(ثالث وتسعین وثالثمائة وألف من ١٣٩٣توفي سنة  وسبعین وثمانمائة وألف) من المیالد، و

د) له مصنفات مطبوعة (ثالث وسبعین وتسعمائة وألف من المیال١٩٧٣الموافق لسنة  الهجرة)

                                                 

مــــ ١٩٩٤ -هــــ ١٤١٥المنصـــورة ، -فـــتح الفـــدیر، الشـــوكاني،تحقبق د.عبـــد الـــرحمن عمیـــرة ، دار الوفـــاء ١

،١/٣٩ 

  )٤٤١/ ص  ٢(ج  -المرجع نفسه  ٢

  )١٣٤/ ص  ١(ج  -المرجع نفسه  ٣

  ١/٣٩المرجع نفسه ،  ٤

 ١/٣٩المرجع نفسه ،  ٥

 ١٧٤/ ٦م ،١٩٩٢لطبعة التاسعة،بیروت ،ا –األعالم، خیر الدین الزركلي،دار العلم للمالیین  ٦



         
  

 
 ١٠٤٠ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

من أشهرها:مقاصد الشریعة اإلسالمیة،وأصول النظام االجتماعي فى اإلسالم ،والوقف وآثاره فى 

  اإلسالم ،وأصول اإلنشاء والخطابة ،وموجز البالغة ، والتحریر والتنویرفى تفسیر القرآن الكریم 

  ج ابن عاشور فى تفسیره:من

سالمیة جمعت الكثیر من العلومة العربیة واإلسالمیة، فقد یعد تفسیر ابن عاشور موسوعة عربیة إ

حفــل تفســیر ابــن عاشــور بالفقــه والســیرة والقــراءات وعلــوم اللغــة مــن نحــو وصــرف وداللــة ،وتعمــق 

تفسیره لیكشف عن و جوه اإلعجاز اللغوي والبیاني؛ وذلك مـن خـالل الغـوص فـى اللفظـة والجملـة 

متنوعــة ،فقــد اعتمــد منهجــه فــى التفســیرعلى الجمــع بــین واآلیــة مســتخدًما أدوات عدیــدة ومصــادر 

تفسـیر اعتمـد علـى عـدة وسـائل وهـى:   ففـى تفسـیره بالروایـةالروایة والدرایة ،ولكـل مجـال أدواتـه 

:فقـــد كـــان القـــرآن مـــن الشـــواهد التـــى لجـــأ إلیهـــا فـــى المرتبـــة األولـــى  وكـــان أغلـــب  القـــرآن القـــرآن

ة ،"ومفهوم القرآن بالقرآن  عنده قائم على أن القرآن قـد استخدامه له فى توضیح معنى آیة أو لفظ

ـــوي .١یحمـــل بعـــض آیاتـــه علـــى بعـــض ،وقـــد یســـتقل بعضـــها عـــن بعـــض" التفســـیر بالحـــدیث النب

:وقد شغل الحدیث المرتبة الثانیة بعد تفسـیر القـرآن بـالقرآن ،وقـد كانـت مصـادره مـن كتـب  الشریف

التفسـیر .  البخارى ،وصحیح مسلم،وسـنن أبـى داود السنة المعتبرة ومنها :الجامع الصحیح لإلمام

اعتمد على أقوال الصحابة مثل أقوال ابـن عمـر، وابـن عبـاس، وعلـى ف بأقوال الصحابة والتابعین:

رجـع فالتفسیر بأسـباب النـزول  .بن أبى طالب  و أقوال التابعین منهم: مجاهد، و عكرمة، وقتادة

: تفســـیر الطبـــري ،وتفســـیر القرطبـــي، وتفســـیر ابـــن إلـــى العدیـــد مـــن كتـــب الصـــحاح والتفاســـیر مثـــل

حیث كانت القراءة تمثـل عنـد ابـن عاشـور "شـاهدا   التفسیر بالقراءات:.عطیة، وتفسیر الزمخشري 

لغویا سواء أكانت صحیحة السند أم كانت من القراءات العشر المشهورة ،ومن كتب القراءات التي 

 يبــأل حجـة القـراءات ، و  بـن خالویــهال  اءات السـبعالقـر  الحجـة فــياسـتعان بهـا المفسـر فــى ذلـك:" 

  .عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة زرعة

فقد اعتمـد علـى مقومـات كـان لهـا أكبـر األثـر فـى تفسـیره ومـن هـذه أما التفسیر بالدرایة   

فقد كان شعر عصور االحتجاج "كاشفا عن معاني المفـردات القرآنیـة  أو كیفیـة  الشعر: المقومات:

،فقــد رجــع ابــن  ٢ت اللغویــة وأحوالهــا المختلفــة كمــا عرفهــا االســتعمال العربــي الفصــیح"االســتعماال

عاشــور إلــى أصــحاب المعلقــات المشــهورة مثــل: عنتــرة العبســي، وزهیــر بــن أبــى ســلمى، والنابغــة 

اهــتم المفســر اهتمامــا بالغــا باللغــة فقــد تنــاول اللفظــة الواحــدة فــى كــل آیــة وذكــر  اللغــة : الــذبیاني.

الحرفــى ثــم ذكــر داللتهــا مــن الســیاق القرآنــي مــع الــربط بینهمــا ،كمــا أنــه ربــط بــین المعنــى  معناهــا

وقـد مثـل االشـتقاق عنـده إحـدى الوسـائل  التـي تثـري تفسـیره   اللغوي للفظة والمعنى الشـرعي لهـا .

باأللفـــاظ، فهـــو یفصـــل القـــول فیهـــا مـــن حیـــث صـــیاغتها وأصـــلها ومبناهـــا. وقـــد بعـــد المفســـر عـــن 

لقـائم بـین البصـریین والكـوفیین حـول األصــل فـى المشـتقات أهـو الفعـل أم االسـم ؟ واتخــذ الخـالف ا

                                                 

 ٣٠٣المرجع نفسه،صـ ١

  ٣٠٨منهج اإلمام الطاهر ابن عاشور فى التفسیر"التحریر والتنویر ،  ٢



         
  

 
 ١٠٤١ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

موقفــا علمیــا صــحیحا وهــو تســلیط الضــوء علــى العالقــة بــین الكلمــات بغــض النظــر عــن الفعــل أو 

المصدر، فنراه مـرة یرجـع المشـتق إلـى الفعـل وتـارة یرجـع المشـتق إلـى المصـدر مبینـا وجـه التشـابه 

الكفر بالضم : إخفـاء اللي الذي یربطهما ، ومن ذلك قوله فى إرجاع المشتق إلى الفعل"والرابط الد

و مــن الشــواهد علــى  إرجاعــه  .١"النعمــة ، وبــالفتح : الســتر مطلقــًا وهــو مشــتق مــن كفــر إذا ســتر

  ٢"و ( یمد ) فعل مشتق من الَمَدد وهـو الزیـادة ، یقـال َمـدَّه إذا زادهالمشتق إلى المصدر، قوله : " 

والفرقــان مصــدر بــوزن فعــالن مشــتق مــن الفــرق وهــو الفصــل اســتعیر لتمییــز الحــق مــن وقولــه :" 

وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد أثـــار هــــذان التفســـیران فـــي الـــنفس عزیمـــة علـــى دراســــة   ، .٣"الباطل

تعـین البحـث فـى تحقیـق غرضـه وفرة للمادة العلمیـة  لما وجد من فیهما من اسم العین)  االشتقاق(

  . من مصادر متنوعة وكثیرة امنهجه تاستمدیعدان بحق  موسوعة عربیة إسالمیة كما أنهما .

 :)االشتقاق من اسم العینالمبحث الثالث (

ـــــى الصـــــیغة فـــــي اســـــم العـــــینوهـــــو االشـــــتقاق مـــــن اســـــم العـــــین " ال لصـــــفات اســـــم  لمعن

لـه، وتأّبـل: وذلك مثل َأبَّل الرجل:كثرت إب ٤العین.وأسماء األعیان أسماء لمسمیات مادیة أو حسیة"

اقتنى اإلبل ، وأبحر: ركب البحـر ،وَبِحر:أصـابه دوار مـن البحـر. وقـد شـغل االشـتقاق مـن أسـماء 

المعاني ومن أسماء العین مكانة كبیـرة عنـد العـرب ،وقـد حفلـت كتـب الصـرفیین و اللغـویین بأمثلـة 

ماء العـین ،ولـم عدیدة من ذلك .كما احتوت المعاجم على العدید من المفردات التي اشتقت من أس

 تكن التفاسیر بأقل حًظا من ذلك .

ومــن أمثلــة مــا ورد فــى كتــب الصــرفیین مــن ذلــك مــا أشــار إلیــه ســیبویه وابــن الســراج مــن 

 ، ذلـك ونحـو والقثـاَّء واألفعـى والـذئب كالسَّـبُع واألسـد األجنـاس أسـماء مـن  َمْفَعلَـة  جـواز أن تـأتي

ـا مكـان فـي كثـر قـد من الحیوان الجنس هذا أن على للداللة  وَمْذَأَبـةٌ  وَمْأَسـَدةٌ  َمْسـَبَعةٌ  أرٌض  : نحـو ، مَّ

وَمْقثَـــَأٌة ،یقـــول ســـیبویه : "وذلـــك إذا أردت أن تكثـــر الشـــيء بالمكـــان، وذلـــك قولـــك: أرٌض مســـبعٌة، 

ٍة .ویقول ابن السراج :" وذلَك ِإَذا َأردَت َأن ُتكِثـر الشـيَء بالمكـاِن نحـو : َمْسـَبعَ  ٥ومأسدٌة، ومذأبٌة. "

وقد صاغوا مفعلـة مـن الثالثـي اللفـظ أو األصـل لسـبب كثـرة ، ویقول األشموني:"  ٦وَمْأَسَدٍة َوَمذَأبٍة"

مسماه أو محلهـا مثالهـا لسـبب الكثـرة الولـد مجبنـة مبخلـة أي سـبب لكثـرة الجـبن عـن الحـرب وكثـرة 

 .٧"والقثـاء واألفعـى البخل ولمحل الكثرة مأسدة ومسبعة ومقثأة ومفعاة أي محل لكثـرة األسـد والسـبع

المصدر مشتق من الجوهر؛ كالنبات من النبت، كاالستحجار من الحجر، جنى أن :" ابن ذكر وقد

                                                 

 )٨٩/ ص  ١(ج  -التحریر والتنویر ١

 )١٢٩/ ص  ١(ج  - المرجع نفسه ٢

    )٢٩٦/ ص  ١(ج  - المرجع نفسه٣

  ٤٩،صـعلم االشتقاق نظرًیا وتطبیقًیا ، د.محمد حسن جبل ٤

 )٣٥٥/ ص  ١(ج  -الكتاب  ٥

 )١٤٨/ ص  ٣(ج  -األصول في النحو  ٦

 )١١٥٤/ ص  ١(ج  -حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالك  ٧



         
  

 
 ١٠٤٢ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

اللَِّجـاِم،  مـن وألجـم السَّـْرِج، مـن كأسـرج  جـدا كثیـر األعیـان أسـماء مـن االشـتقاق وأن ١"وكالهمـا اسـم.

 األعیان أسماء من االشتقاق أن على یدلُّ  مالك ابن قاله .وما  ٢النبَِّل" من ونبله ، السیف من وَسافَ 

 رأسـه :المسـمَّى نحـو إلصـابة َفَعـَل) ( زنـة علـى األعیـان أسـماء مـن الفعـل بنـاء ویكون ."أمر مطرد،

 وَسـاَفه َرَمَحـه : نحـو بالمسـمَّى للعمل أو ، وَلَبَنه وَشَحمه لَحَمه : نحو المسمَّى إلنالة أو ، وأَذَنه وَجَلده

 َكَلبَ  : نحو ، المسمَّى من صادر لعمل أو ، البِئْر◌َ  اِلجَداروَبَأرَ  َجَدر : نحو نفسه ىالمسمَّ  لعمل أو ،

بَعـه المـالَ  ثلَّـث : ،نحـو المسـمى بعـض ألخـذ أو البعوض .وَبَعَضه  النمَّلُ  وَنَمَلهَ  الكلبُ  وخمََّ◌سـه ورَّ
٣  .

 األعیـان أسـماء مـن قاقاالشـت قبیـل مـن اتخاذهـا یمكـن مـا المنطـق إصـالح فـي السكیت ابن أورد وقد

 وٕاذا ، والعلقـى األراك یرعـى كـان إذا وعـالقٌ  آِركٌ  وبعیـر ، الَغَضـى كـان یأكـل إذا غـاضٍ  بعیـرٌ  : نحـو

 رعـى ،وٕاذا َعِضـهٌ  : قیـل الِعَضـاهَ  رعـى وٕاذا متبقِّـٌل  قیل البقلَ  رعى ،وٕاذا عاشبٌ  : قیل رعى الُعْ◌َشب

 : ویقـال ، وٕابـلٍ  َوِمعـز صـاحب شـاةِ  كـان إذا وٕابلـيٌّ  وَمعَّـازٌ  شـاِويٌّ  رجـلٌ  : ویقـال ، هـاِرمٌ  : قیـل الـَهْ◌رمَ 

.  ٤ والحَمـضِ  والبقـل والَعْشـبِ  البُهَمـى كثیـرة كانـت إذا وُمْحِمَ◌ضـةٌ  ُمْ◌بِقلَـةٌ  ُومْعِشـبَة◌ٌ  ُمْبِهَ◌مـةٌ  أًرٌض 

یقـــال أضـــبَّت أرُض ُفـــالن إذا كثـــر ِضـــَباُبها . هـــي أرٌض َمَضـــبَّة : أي ذات  ویقـــول ابـــن األثیـــر :"

 . ٥"ِضَباب مْثل َمْأَسَدة وَمْذَأَبة وَمْرَبعة : أي ذات ُأُسود وذَئاب وَیَرابیع

 األعیـان أسـماء مـن االشـتقاق أن علـى قاطعـة داللـة تـدلهـا  أوردنـا التـي النصـوص وهـذه

  من االشتقاق. اللون بهذا ملیئة واللغة المعاجم كتب وأن ، اللغة في واسع باب

العدیـد مـن المفــردات  المشـتقة مـن أسـماء األعیــان، والتـي لـم یغفــل  وقـد احتـوى القـرآن الكــریم علـى

ابن عاشور والشوكاني الحدیث عنها فى تفسیریهما  ، وسیتناول الباحث نماذج مـن هـذه المفـردات 

  .مبیا جهود المفسرْین من خاللهما 
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والقائــل ... ، بعــدهوالمــراد بثالــث ثالثــة واحــد مــن ثالثــة ، ولهــذا یضــاف إلــى مــا اني : یقــول  الشــوك

بأنــه ســبحانه وتعــالى ثالــث ثالثــة هــم النصــارى ، والمــراد بالثالثــة : اهللا ســبحانه ، وعیســى ، ومــریم 

"٦.  

غ مـن ألّن العـرب تصـو فقوله : { ثالـث ثالثـة } معنـاه واحـد مـن تلـك الّثالثـة ، یقول ابن عاشور :" 

مضـافًا إلـى اسـم العـدد المشـتّق ُهـو منـه إلرادة أّنـه  اسم العدد مـن اثنـین إلـى عشـرة ، صـیغة فاِعـل

  ٧."]  ٤٠جزء من ذلك الَعدد نحو { ثاني اثنین } [ التوبة : 

                                                 

 )١٢٣/ ص  ١(ج  -الخصائص  ١

  ١/٣٧٤المنصف  ٢

 ٤٤٢: ٤٤٠/  ٣مالك  البن التسهیل شرح ٣

  ٣٢٦ص المنطق إصالح ٤

 )١٥٠/ ص  ٣ج ( -النهایة في غریب األثر  ٥

 )٣٤٠/ ص  ٢(ج  -فتح القدیر  ٦

  )٢٥٩/ ص  ٤(ج  -التحریر والتنویر  ٧
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 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

مسـتدال بمـا  ١قبیـل االشـتقاق مـن أسـماء األعیـان عدَّ الشیخ عضیمة االشتقاق من أسماء العـدد مـن

ــــك  ألزهــــريقالــــه الشــــیخ خالــــد ا أن االشــــتقاق مــــن العــــدد یعــــد اشــــتقاق مــــن أســــماء األجنــــاس ،وذل

بقوله:"االشــتقاق مــن أســماء العــدد ســماعي ألنــه مــن قبیــل االشــتقاق مــن أســماء األجنــاس ، كتربــت 

الفعــل الماضــي   العــدد ، و قــد اشــتق مــن أســماء٢یــداك مــن التــراب واســتحجر الطــین مــن الحجــر"

ـد  نحـو: ، واألمـر والمضـارع ـد ، الماضـي الفعـل فـي ذلـك ونحـو وربَّـع وَخمَّـس وثَّلـث َوثنَّـى وحَّ  وُیَوحِّ

» َواِحـد « ُیشتقَّ من واحد إلى َعَشَرٍة صیغُة اسـِم فاعـٍل؛ نحـو :  و المضارع الفعل في ویثلِّث ُویثَنيِّ 

عشــر ، ویجــوز أن ُیْبَنــى أیضــًا مــن أَحــَد  ، ویجــوز قلبــه فیقــال : َحــاِدي وثَــاِني وثاِلــث إلــى َعاِشــر ،

ویجوز أن ُیْسَتْعَمل مجامعًا لغیره ، وال یكوُن ،إلى ِتْسَعة عشر ، فیقال : َحاِدي عشَر وثالَث عشَر 

، وحكـُم المؤنـِث كحْكمـه ٣"إال موافقًا ، فیقال : َحاِدي عشر أحَد عشـَر ، وثالـَث عشـَر ثالثـَة عشـَر 

ــة ورابعــة ، وحادیــة عْشــ ،و   َرَة ، وثَاِلثَــة عْشــَرَة ثــالَث َعْشــَرةفــي الصــَفاِت الصــریحِة ، فیقــال : ثَاِلَث

اشــتقاق اســم الفاعــل مــن العــدد الموافــق لــه  وٕاضــافته إلیــه یعــد جــزءا منــه كقولنــا :ثــاني اثنــین أى: 

ومعنـى ثالـث ثالثـة : أنـه أحـد "قـال الزجـاج : واحد من االثنین وثالث ثالثة أي : واحد من الثالثة 

 بأنه یذكرا لم أنهما كاني باشتقاق الوصف من اسم العدد غیروقد أشار ابن عاشور والشو  . ٤"ثالثة

  . األعیان أو األجناس من أسماء االشتقاق باب من
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رزوا من قبورهم یوم القیامـة ، والبـروز : الظهـور ، { َوَبَرُزوْا ِللَِّه َجِمیًعا } أي : بیقول الشوكاني :" 

والبراز : المكان الواسع لظهوره ، ومنه امرأة برزة ، أي : تظهر للرجال ، فمعنى { برزوا } ظهروا 

  ٥"من قبورهم . 

والبروز : الخروج من مكان حاجب من بیت أو قریة . والمعنى : حشروا مـن یقول ابن عاشور :" 

  .٧"برز } خرج إلى البراز وهو األرض  ومعنى {". ٦القبور

حصـل فـي  :وبـرز،  ٨والمتسـع مـن األرض الفضـاءالفعل (برز) مشتق من اسم العین البراز وهـو "

أي : ظهـــر وخـــرج إلـــى الفضـــاء  ،فالنـــاس یـــوم القیامـــة یخرجـــون إلـــى الفضـــاء مـــن قبـــورهم  ١ بـــراز

                                                 

  ٥/٦٢٠م دراسات ألسلوب القرآن الكری ١

 ٢/٢٧٧شرح التصریح على التوضیح،خالد األزهري، ٢

 )١٨٣/ ص  ٦(ج  -تفسیر اللباب البن عادل  ٣

  )٢٤٦/ ص  ٢(ج  -زاد المسیر  ٤

  )١٣٩/ ص  ٤(ج  -فتح القدیر  ٥

   )٤٢٣/ ص  ٧(ج  -التحریر والتنویر  ٦

 )٢٥٥/ ص  ٣(ج  -التحریر والتنویر  ٧

) تفســیر اللبــاب البــن ٤٣٠/ ص  ٣(ج  -)تفســیر البحــر المحــیط ٢٥٦/ ص  ٣(ج  -تفســیر القرطبــي  ٨

 ) .٤٧٨/ ص  ٩(ج  -عادل 
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 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

(وتــرى وصـف كمــا فــى قولـه تعــالى ال -لیحاسـبهم اهللا  وقــد اشـتق العــرب مــن اسـم العــین: (البــراز) 

المبــارزة فــي الحــروب ، : أي تظهــر بــذاتها، والمصــدر ،مثــل : المبــارزة والبــروز، و االرض بــارزة)

هــي أن یبــرز كـــل واحــد مـــنهم لصــاحبه وقــت القتـــال ، واألصــل فیهـــا أن األرض الفضــاء التـــي ال 

منهما فـي األرض المسـماة حجاب فیها یقال لها البراز ، فكان البروز عبارة عن حصول كل واحد 

وقد ذكر المفسران المأخذ وهو اسـم  .٢بالبراز ، وهو أن یكون كل واحد منهما بحیث یرى صاحبه 

العین (البراز) والمشتق وما أضافه من ظهور الناس وحشرهم یوم القیامة فى فضاء متسع؛ لیالقوا 

 جزاءهم .

  حاصبا -٣
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قـال أبــو عبیـدة والقتیبــي : الحصــب : الرمـي أي : ریحــًا شـدیدة حاصــبة ، وهــي یقـول الشــوكاني :" 

  . ٣"التي ترمي بالحصى الصغار

 والحاصــب : الرامــي بالحصــباء ، وهــي الحجــارة . یقــال : حصــبه ، وهــو هنــایقــول ابــن عاشــور :"

بالـذي یرمـي الحصـباء ، أي مطـر حجـارٍة ، ، أي یرسل علیكم عارضـًا حاصـبًا ، تشـبیهًا لـه  صفة

أي َبَرد یشبه الحجارة ، وقیل : الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباء ، فصوغ اسم فاعل له من باب 

  .٤"مثل َالبٍن و َتاِمٍر  النسبفاعل الذي هو بمعنى 

الَحَصــــى  والحج����ارة. (حاصب)اســــم فاعــــل مشــــتق مــــن اســــم العــــین ( الحصــــباء) وهــــي :

َغاُر  قاله الفراء ، والحصـب الرمـي  ٦الریح ترمي بالحصباء هو وصف للریح ،فالحاصب:،و  ٥"الصِّ

  :(البسیط)قال الفرزذق       بالحصباء وهي الحجارة الصغار .
  ٧بِحاصبٍ كَنديف القُطنِ منثورِ                    مستَقبِلني شمالَ الشأمِ تَضرِبنا

باء ) شـدة وقـوة فـى الریـاح تـؤدي إلـى الهالك.وقـد فقد أضاف المشـتق حاصـب إلـى مأخـذه (الحصـ

وأرض َحِصـــَبٌة وَمْحَصـــَبٌة اشـــتق العـــرب مـــن اســـم العـــین (الحصـــباء ) الفعـــل والوصـــف، فقـــالوا :" 

ـــُب: موضـــع الِجمـــار  ـــْبُت المســـجد تحصـــیبًا، إذا فرشـــَته بهـــا. والُمَحصَّ بـــالفتح: ذاُت حصـــباء. وَحصَّ

كسر، أي رمیته بالحصباء. والحاصب: الریح الشدیدة التي تُثیر بمنى. وَحَصْبُت الرجل َأْحِصُبُه بال

وتحاَصــــَب الُقــــوم، إذا تراَمــــْوا بالحصــــى. وَحَصــــْبُت الموضــــَع، إذا ألقیــــت فیــــه الَحَصــــى  الحصــــباء.

                                                                                                                         

  )٤٣/ ص  ١(ج  -مفردات غریب القرآن لألصفهاني  ١

 )١٠٠/ ص  ٢(ج  -، تفسیر النیسابوري )٤١٨/ ص  ٣(ج  -تفسیر الرازي  ٢

 )٣٣٢/ ص  ٤(ج  -فتح القدیر  ٣

 )٢٧١/ ص  ٨(ج  -التحریر والتنویر  ٤

.                               )١٣٠/ ص  ١(ج  -الزاهـــــــــر .)٢٧٤/ ص  ١(ج  -المزهـــــــــر  .)١٠٩/ ص  ٤(ج  -المخصـــــــــص  ٥

  )٤٦٨/ ص  ١(ج  -المحكم والمحیط األعظم .)٩٥/ ص  ١(ج  -القاموس المحیط 

  )٤٦٥/ ص  ٣(ج  -)، الكشاف ٤٤٢/ ص  ٢(ج  -النكت والعیون  ٦

  )٣٧٤/ ص  ٧(ج  -تفسیر البحر المحیط ،١٩٠دیوان الفرزدق،تقدیم وشرح على فاعور، ص   ٧
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وقد ذكر المفسران اسم العین والمشتق غیر أن ابن عاشور فصل القول فى ذلك فرأى   .١"الَصغار

د یكون وصف له أي ریح هیجاء  شدیدة مهلكة ترمـي بـالبرد والرمـال ،  أن عالقة المأخذ بمشتقه ق

أو نسب أي أنها ریح عملها الرمي بالحجارة الصغیرة  ،وقـد جـاء النسـب علـى صـیغة فاعـل وذلـك 

مثل البن وتامر. أمـا الشـوكاني فـاكتفى بسـرد األقـوال وٕایـراد المعنـى المعجمـي للكلمـة دون تفصـیل 

  لذلك.   

   ٥٧النساء:  M 8 7 £    §  ¦  ¥  ¤Lظلیل  -٤

، خل ظـل الـدنیا مـن الحـّر ، والسـموموالظل الظلیل الكثیف الذي ال یدخله ما یدیقول الشوكاني :" 

ونحــو ذلــك ، وقیــل : هــو مجمــوع ظــّل األشــجار ، والقصــور . وقیــل : الظــّل الظلیــل : هــو الــدائم 

  .٢"ألیلكما یقال : لیل  ، واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للمبالغةالذي ال یزول ، 

ووصـف بالظلیــل وصـفًا مشــتّقًا مـن اسـم الموصــوف للداللـة علــى بلوغـه الغایــة یقـل ابـن عاشــور : "

في جنسه ، فقد یأتون بمثل هذا الوصف بوزن فعیـل : كمـا هنـا ، وقـولهم : داء دويُّ ، ویـأتون بـه 

وزن َفاعل : كقولهم : ِشْعر شـاعر ، وَنَصـب بوزن أْفعل : كقولهم : َلْیٌل أْلَیل وَیْوم أْیَوم ، ویأتون ب

  .٣"َناِصب 

(ظلیل) اسم مشتق من اسم العین (الظل ) وهو صفة مشبهة تـدل علـى  دوامـه وامتـداده 

الظلیــل : هــو القـوي المــتمكن . ونعــت الشــيء بمثــل مـا اشــتق مــن لفظــه یكــون والمبالغـة فــى أثــره  ف

أیوم ، وما أشبه ذلك . وهو ما كان فینانا ال جوب  مبالغة كقولهم : لیل ألیل ، وداهیة دهیاء ویوم

وقـد  ٤فیه ، ودائمًا ال تنسخه الشمس ، وسجسجًا ال حّر فیـه وال بـرد ، ولـیس ذلـك إال ظـل الجنـة .

اْســَتَظلَّ الرجــُل اْكــَتنَّ بالظِّــلِّ واْســَتَظلَّ اشـتق العــرب مــن اســم العــین (الظــل) أفعــاال وأســماء فیقــال :" 

وأَظلََّك فالٌن، كأنَّه وقـاَك ِبظلِّـه،  ٥"لیه وَقَعد فیه ومكان َظِلیٌل ذو ِظلٍّ وقیل الدائم الظِّلِّ بالظِّلِّ مال إِ 

.وقـــد ذكـــر المفســـران المشـــتق وعالقتـــه بالمأخـــذ ومـــا  ٦"وهـــو عـــزُّه وَمَنَعتُـــُه.. وَأَظـــلَّ یوُمنـــا: داَم ِظلُّـــه

  أضافه إلیه من مبالغة وتوكید للمعنى. 

M 8 7  /  7  6  5  4    3  2  1  08     :  9  حمئـــــــــة   -٥
;<    L  :٨٦الكھف 

                                                 

/  ١(ج  -. الصــحاح فــي اللغــة  ١١٥/ ص  ١(ج  -مهــرة اللغــة ) . ج١٦٣/ ص  ١(ج  -االشــتقاق  ١

 )١٣١ص 

  )١٦٤/ ص  ٢ج ( -فتح القدیر  ٢

 )٤٤٦/ ص  ٣(ج  -التحریر والتنویر  ٣

  )٤٢٣/ ص  ١(ج  -الكشاف  .)١٦٩/ ص  ٤(ج  -تفسیر البحر المحیط  ٤

 )٤١٥/ ص  ١١(ج  -لسان العرب  ٥

 )٣٦١/ ص  ٣(ج  -مقاییس اللغة  ٦



         
  

 
 ١٠٤٦ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

أي : كثیــرة الحمــأة ، وهــي الطینــة الســوداء ، تقــول : حمئــت البئــر » حمئــة « یقــول الشــوكاني :"  

  ١"حمأ بالتسكین : إذا نزعت حمأتها ، وحمأت البئر حمأتها بالتحریك : كثرت حمأتها

مشـتقًا مـن الحمـأة ، وهـو الطـین األسـود . والمعنـى :  { في عیٍن حمئـة مهمـوزاً یقول ابن عاشور:  

(حمئــة ) وصــف مشــتق مــن اســم العــین  الحمــأ   . ٢"عــین مخــتلط ماؤهــا بالحمــأة فهــو غیــر صــاف

الَحَمــأ: الّطـــیُن األســـود الُمْنـــتن. وفــي التنزیـــل: مـــن َحَمـــٍأ مســنون والمســـنون: المصـــبوب. وُیَســـمَّى ،و 

 .٣". وقول اهللا عّز وجّل: َتْغُرُب في َعْیٍن َحِمئـة أي: ذات َحْمـَأةالطین الذي نبث من الّنهر: الَحْمَأة

وقــــد أضــــاف الوصــــف الســــم العــــین المبالغــــة فــــى كثــــرة هــــذا الطــــین األســــود المنــــتن الــــذي اخــــتلط 

عـین حمئـة: كثیـرة الحمـأة، وقـد حمئــت.  بالماء.وقـد جـاء مـن اسـم العـین  الفعـل والوصــف فیقـال :"

. وقــد ذكــر  ٤"أحمأتهــا: ألقیتــه فیهــا، ونظیــره قــذیت العــین وأقــذیتهاوحمــأت البئــر: نزعــت حمأهــا. و 

  المفسران المأخذ وهو الحمأة والمشتق وما أضافه إلیه من وصف ومبالغة .

×    M8 7  Õ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í  ÌÖ   شــــــــــــغفها – ٧
Ù  ØÚ L  :٣٠یوسف  

وقیـل : دخـل حبـه فـي شـغافها . قـال أبـو  ومعنى { شغفها حبًا } : غلبها حبـه ،یقول الشوكاني :" 

عبیدة : وشغاف القلب غالفه وهو جلدة علیه . وقیل : هو وسط القلب ، وعلى هذا یكون المعنى 

   ٥": دخل حبه إلى شغافها فغلب علیه

وَشــَغف : فعــل مشــتق مــن اســم جامــد ، وهــو الِشــغاف بكســر الشــین المعجمــة یقــول ابــن عاشــور :" 

أي  ..ا الفعــل مثــل َكَبــدُه ورآُه وَجَبهــه ، إذا أصــاب َكبــده ورئتــه وَجبهتــه .وهــو غــالف القلــب . وهــذ

  .٦"أصاب حبه شغافها ، أي اخترق الشغاف فبلغ القلب ، كنایة عن التمكن 

وفـي : أي قد دخل حبـه مـن شـغاف قلبهـا(شغف ) فعل مشتق من اسم العین (الشغاف) 

  ب ، قاله ابن عباس .:أحدها : أنه حجاب القل ٧شغاف القلب خمسة أقاویل

الثاني : أنـه غـالف القلـب وهـو جلـدة رقیقـة بیضـاء تكـون علـى القلـب وربمـا سـمیت لبـاس القلـب ، 

  قاله السدي وسفیان .

  الثالث : أنه باطن القلب ، قاله الحسن ، وقیل هو حبة القلب .

                                                 

  )٤٢١/ ص  ٤(ج  -فتح القدیر  ١

 )٤٢٥/ ص  ٨(ج  -التحریر والتنویر  ٢

 )٢٣٨/ ص  ١(ج  -العین  ٣

 )٤٨٨/ ص  ٧(ج  -تفسیر البحر المحیط  ،)٩٧/ ص  ١(ج  -أساس البالغة   ٤

  )٢٤/ ص  ٤(ج  -فتح القدیر  )٥

 )٢٦٠/ ص  ٧(ج  -التحریر والتنویر ) ٦

 -نظـم الـدرر للبقـاعي  ،)١٧٦/ ص  ٩(ج  -تفسـیر القرطبـي ، )٢٥٥/ ص  ٢(ج  -لنكت والعیون )ا ٧

 ٢(ج  -، غریـب الحـدیث للحربـي )٦٤٨/ ص  ٢ج ( -غریب الحدیث للحربي  ،)٢٤٧/ ص  ٤(ج 

 ) .٦٤٩،ص  ٦٤٨/ ص 



         
  

 
 ١٠٤٧ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

  الرابع : أنه ما یكون في الجوف ، قاله األصمعي .

شــتق مــا یــدل داللــة قویــة علــى إعجــاز القــرآن ودقتــه فــى وصــف حــب وفــى اســتخدام القــرآن هــذا الم

خـرق شـغاف قلبهـا حتـى مـن قلبهـا فقـد ف -امرأة العزیز لسیدنا یوسـف، فقـد تمكـن حـب یوسـف 

.وقــد ذكــر ابــن عاشــور أن الشــغاف اســم جامــد قــد اشــتق منــه الفعــل شــغف امــا  ١وصــل إلــى الفــؤاد

شـغفها والتـي تـدل جمیعـا علـى أن شـغف مشـتق مـن الشوكاني فقـد اكتفـى بـإیراد األقـوال فـى معنـى 

  االسم الجامد( الشغاف) . 

آل  M 8 7  P  O   N  M  LQ  RS  L   حــــــــــــّس -٨

  ١٥٢عمران: 

والحّس : االستئصال بالقتل ، قاله أبو عبید . یقال : جـراد محسـوس : إذا قتلـه یقول الشوكاني :" 

وأصـله مـن الحـّس الـذي هـو اإلدراك : البرد ، وسنة حسـوس : أي : جدبـة تأكـل كـل شـيء . قیـل 

  ، وتحسونهم : تقتلونهم ، وتستأصلونهم ، بالحاسة ، فمعنى حسه : أذهب حسه بالقتل

    :قال الشاعر  
  )طویل(حسسناهم بالسيف حساً فأصبحت ... بِقيتهم قد شردوا وتَبددوا

  ٢حريق النارِ يف أَجمِ احلَصيد     تَحسهم السيوف كَما تَسامى  (الوافر)   :وقال جریر

بالقتـل » الكشـاف«والَحـّس بفـتح الحـاء الَقتـل أطلقـه أكثـر اللغـویین ، وَقّیـده فـي یقول ابـن عاشـور :"

  ٣"الذریع

  

القـوة التـى بهـا تـدرك  " (حّس) فعل مشتق من اسم العین (الحاسة) مفرد الحـواس، والحاسـة هـي : 

وأبطلــت حســه  أصــبت حاســته ،ومعنــى (حســه): ٤"عر الخمــساالعــراض الحســیة، والحــواس المشــا

إذا أصــاب بطنـــه ،  ،َبَطَنــُه  و، إذا اصــبت فــؤاده  وفأدتــه إذا أصــبت كبــده ، كبدتــه :نحــو بالقتــل،

وقــد أورد الشــوكاني اســم العــین ومــا اشــتق منــه مــن أفعــال وصــفات   .٥َوَرأَســُه ، إذا أصــاب رأســه 

  لكلمة وهو القتل دون توضیح لمأخذها.واكتفى ابن عاشور بالمعنى  المعجمي ل

  تسّور - ٩
 M 8 7D    H  G  F  EJ  I     L  KL  :٢١ص   

                                                 

  )١٤٦/ ص  ٣(ج  -تفسیر البیضاوي  ،)١٦٤/ ص  ٣(ج  -الكشاف ) ١

ــــــــــوان جریــــــــــر ،دار بیــــــــــروت  )٣٥/ ص  ٢(ج  -فــــــــــتح القــــــــــدیر  ٢ ــــــــــى  –،دی ــــــــــروت ،الطبعــــــــــة األول بی

 ٩٦م، ص١٩٨٦هـ/١٤٠٦،

  )٢٤٧/ ص  ٣(ج  -التحریر والتنویر  ٣

 )١١٦/ ص  ١(ج  -ب القرآن لألصفهاني مفردات غری ٤

/ ص  ٤(ج  -تفســیر اللبــاب البــن عــادل  ، )١١٦/ ص  ١(ج  -مفــردات غریــب القــرآن لألصــفهاني  ٥

٣٧٤( 



         
  

 
 ١٠٤٨ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

ُروْا المحراب } : أتوه من أعلى سوره ، ونزلوا إلیـه ، والسـور : یقول الشوكاني:"  ومعنى { َتَسوَّ

  ١"الحائط المرتفع

یط بمكـان أو بلـٍد یقـال : ، وهـو الجـدار المحـ مشتق من السوروالتسور : تفعل یقول ابن عاشور :"

ــُه ، إذا عــال َســنامه ، وَتــَذرأه إذا عــال  َتســّور ، إذا اعتلــى علــى الســور ، ونظیــره قــولهم : تســنم جمَل

   ٢"ذروته ، وقریب منه في االشتقاق قولهم : َصاهى ، إذا ركب صهوة فرسه

إلیـه  تصـعدوا سـوره ونزلـوا :وا(تسور) فعل مشتق من اسم العین (السور)، و معنى تسـور 

ـــره فـــي األبنیـــة : تســـنمه ، إذا عـــال ســـنامه ، وتـــذّراه : إذا عـــال  . والســـور : الحـــائط المرتفـــع ونظی

.فمن إعجاز القرآن أن یصف لنا حـال دخـول  الخصـم علـى سـیدنا داود فهـم دخلـوا علیـه  ٣"ذروته

سـوروا متسلقین متصعدین السور الذي یحیط محرابه وقد أوجـز القـرآن هـذا الشـرح فـى لفـظ واحـد (ت

َر الحـائَط َتَسـلََّقه  ).وقد اشتق العرب من السور فقالوا " ْرُته ِإذا َعَلْوتَـُه وَتَسـوَّ ُسْرُت الحائَط َسْورًا وَتَسوَّ

.ولـم یغفــل المفســران اإلشـارة إلــى اشــتقاق الفعـل مــن اســم  ٤"َرَفْعـُت لهــا شخصــي :َتسـاَوْرُت لهــا َأيو 

عین واكتفى الشوكاني باإلشارة إلیه من خـالل تفسـیر العین (السور) غیرأن ابن عاشور ذكر اسم ال

  كلمة(تسور) .  

  مكلب : -١٠ 
 Mg  f  e  dh  l  k  j  im    t  s  r  q  p   o  n

v  uw    L  :٤المائدة   
  ٥"والمكلب : معلم الكالب لكیفیة االصطیادیقول الشوكاني:"

عــل ُمعلّــم الكــالب ، یقــال : مكلِّــب ، والمكلِّــب بكســر الــالم بصــیغة اســم الفایقــول ابــن عاشــور :" 

جریـًا علـى ف { مكلِّبـین } وصـف مشـتّق مـن االسـم الجامـد اشـتّق مـن اسـم الكلـب ویقال : َكالَّب .

  ٦"الغالب في صید الجوارح

مــــؤدبین ومضــــرین (ُمكلِّبــــین )اســــم فاعــــل مشــــتق مــــن اســــم العــــین (الكلــــب ) والمعنــــى:  

وأقصى غایـة التعلـیم أْن یـدعى فیجیـب كالب المدربة هذه الجوارح على الصید  كصید ال ومعودین

فمكلبــین فــى األصــل  وصــف ، ویزجــر بعــد الظفــر فینزجــر ، ویمتنــع مــن أن یأكــل مــن الصــید . 

، اشتقت هذه الحـال مـن الكلـب ، "فألّن التأدیب أكثر ما یكون في الكالب لمعلم الكالب ومؤدبها "

ألن التأدیـــب أكثـــر مـــا یكـــون فـــي الكـــالب ، و جـــاءت غایـــة فـــي الجـــوارح علـــى ســـبیل التغلیـــب ، 

                                                 

  )٢٣٥/ ص  ٦(ج  -فتح القدیر  ١

  )٢٠٧/ ص  ١٢(ج  -التحریر والتنویر  ٢

 )١٠/ ص  ٦(ج  -الكشاف  ٣

.االشــتقاق،عبد اهللا أمــین )٣٨٤/ ص  ٤(ج  - ) لســان العــرب٣٣٩/ ص  ١(ج  -الصــحاح فــي اللغــة  ٤

 ٨٢،ص 

 )٢٧٠/ ص  ٢(ج  -فتح القدیر  ٥

 )١٤٠/ ص  ٤(ج  -التحریر والتنویر  ٦
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 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

.وقد جاء اإلعجـاز القرآنـي لیـوجز ذلـك الشـرح فـى كلمـة  ١"فاشتقت من لفظه لكثرة ذلك في جنسه 

والَكالَُّب صــاحُب مكلِّبــین . وقــد اشــتق العــرب مــن اســم العــین (الكلــب) األفعــال والصــفات، فقــالوا:"

ِإنَّ لـي ِكالبـًا ُمَكلَّبـًة فـَأْفِتني فـي "َأْخذ الصیِد وفي حدیث الصید الِكالب والُمَكلُِّب الذي ُیَعلِّم الِكالَب 

دة باالصــطیاد التــي قـد َضــِرَیْت بــه والُمَكلِّــُب بالكســر  الُمَكلَّبــةُ  ٢"َصـیدها الُمَســلَّطة علــى الصـید الُمَعــوَّ

واْسـَتْكَلَب  ...هصاِحُبها والذي یصطاُد بها وذو الَكْلـِب رجـٌل ُسـمي بـذلك َألنـه كـان لـه كلـب ال ُیفارقـ

َد َأْكـَل النـاس ٣"َضِرَي وَتَعوَّ
وقـد ذكـر   .٤"ْأُخـذهایوأْكلَـَب الرَُّجـُل: ِإذا كانـْت إبلُـه ذاَت َكلَـٍب وهـو داٌء " 

ابن عاشور اسم العین والمشتق منه أما الشوكاني فاكتفى بالمعنى المعجمي للكلمـة ،والـذي  یشـیر 

  إلى اشتقاق مكلبین من الكلب.

  ىقفَّ  -١١  
 8 7 M  y  x  w  vz  }  |    {~  L  :٨٧البقرة 

، تقـول : مأخوذة من القفا ، وهو مـؤخر العنـق والتقفیة : اإلتباع ، واإلرداف ، یقول الشوكاني : " 

استقفیته : إذا جئت من خلفه ، ومنـه سـمیت قافیـة الشـعر؛ ألنهـا تتلـو سـائر الكـالم . والمـراد : أن 

 ٥"رسًال جعلهم تابعین له ، وهم أنبیاء بني إسرائیل المبعوثون من بعـده اهللا سبحانه أرسل على أثره

.  

و ( قفى ) مضاعف قفا تقول قفوت فالنًا إذا جئـت فـي إثـره ألنـك حینئـذ كأنـك یقول ابن عاشور :"

فالتقفیـة اإلْتبـاع متشـّقة مـن ... " ٦"مثـل جبهـهفهومن األفعال المشتقة مـن الجوامـد تقصد جهة قفاه 

ه مشتّقًا من الوجه ، وتعّقب من العقبالقفا ، و    . ٧"نظیره : َتوجَّ

(قفَّى) فعل مشتق من اسم العین (القفا ) والتقفیة هي : االتباع ، ویقال : قفا فـالن إثـر  

، والتقفیـة  ٩إذا أتبعتـه إیـاه ،وقفیتـه بفـالن ٨ویقـال : قفـا أثـره إذا سـار وراءه واتبعـه إذا تبعـه ،،فـالن 

أي أتبعنـــا علــــى أثــــره رســـًال كثیــــرین وهــــم: یوشـــع وأشــــمویل وشــــمعون وداود كالتـــذنیب مــــن الــــذنب 

هـو . والقفـا  ١٠وسلیمان وشعیا وأرمیا وعزیر وحزقیل وٕالیاس والیسع ویـونس وزكریـا ویحیـى وغیـرهم

                                                 

 )٣٦٠/ ص  ٤(ج  -تفسیر البحر المحیط  .)٢/ ص  ٢(ج  -الكشاف  ١
٢  

 )١٢٠/ ص  ٢(ج  -، الصحاح في اللغة )٧٢١/ ص  ١(ج  -لسان العرب  ٣

 )١٧٧/ ص  ١(ج  -). جمهرة اللغة ٥٢/ ص  ٢ (ج -المحیط في اللغة  ٤

  )١٣٦/ ص  ١(ج  -فتح القدیر  ٥

  )٣٧١/ ص  ١(ج  -التحریر والتنویر  ٦

 )٢١٢/ ص  ٤(ج  -التحریر والتنویر  ٧

 )١٢٨٢/ ص  ١(ج  -الوسیط لسید طنطاوي  ٨

  )٦/ ص  ٥(ج  -تفسیر األلوسي  ٩

  )٢٦٤/ ص  ١(ج  -تفسیر النیسابوري  ١٠
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 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

نهـــا تتلـــو ســـائر .تقـــول اســـتقفیته إذا جئـــت مـــن خلفـــه، ومنـــه ســـمیت قافیـــة الشـــعر، أل١مـــؤخر العنـــق

أخذ والمشتق عالقة االتباع المباشر علـى فتـرة قصـیرة، فقـد خـص اهللا بنـي والعالقة بین الم الكالم.

إسرائیل بكثرة األنبیاء فما یموت نبي حتى یخلفه اآلخر. وقد اشـتق العـرب مـن اسـم العـین (القفـا ) 

َقفـاه وَقَفْیتُـه َقَفْوتُـه ضـربت َقفـاه وَقَفْیتُـه َأْقِفیـه ضـربت والَقْفـُو: َتَتبـُع الَشـْيِء،.أفعال وأسماء ،فقالوا  :" 

وَلَصــْیُته وَتَقفَّْیتــه بالعصــا واْســَتْقَفْیته ضــربت قفــاه بهــا وَتَقفَّیــت فالنــًا بعصــا فضــربته ِجئتــه مــن َخْلــف 

قفینـا و  .وفي حدیث ابـن عمـر َأَخـَذ الِمْسـحاَة فاْسـَتْقفاه فضـربه بهـا حتـى قتلـه َأي َأتـاه مـن ِقَبـل قفـاه 

وشاٌة َقِفْیَنـٌة : َمْذُبوَحـٌة  .ویقال للَقَفا: الَقَفنّ .جل إذا سرت خلفه أتبعنا وأصله من القفا تقول قفوت الر 

ـــه  مـــن َقَفاهـــا. ـــت كّل ـــعر قافیـــًة ألنَّهـــا تقفـــوا الَبْیـــت وهـــي خلـــف الَبْی َیْت قافیـــة الشِّ .وقـــد ذكـــر  ٢"وُســـمِّ

  المفسران اسم العین وهو (القفا ) وما جاء منه من مشتقات .

  طّوق -١٢
 8 7 M  Ç  Æ  Å   ÄÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    ÈÐ  Ô                 Ó  Ò  ÑÕ  Ö    ×

Û  Ú  Ù  ØÜ   à  ß  Þ  Ýá     æ  å  ä   ã  âL  :١٨٠آل عمران   
مـن نـار فـي طوقًا ومعنى التطویق هنا أنه یكون ما بخلوا به من المال یقول الشوكاني :"

، ولیس من التطویق ، الطاقة ، فهو من  أعناقهم . وقیل معناه : أنه سیحملون عقاب ما بخلوا به

  ٣"وقیل المعنى : أنهم یلزمون أعمالهم ، كما یلزم الطوق العنق 

ـل مـا فـوق القـدرة الطاقة  ویطّوقون یحتمل أنه مشتّق منیقول ابن عاشور :"  ، وهي تحمُّ

،  الطَّـْوقن أي سیحملون ما بخلوا به ، أي یكـون علـیهم وزرًا یـوم القیامـة ، واألظهـر أّنـه مشـتّق مـ

  ٤"وهو ما یلبس تحت الرقبة فوق الصدر ، أي تجعل أموالهم أطواقًا یوم القیامة فیعّذبون بحملها 

(سیطوقون ) فعل  مشتق من  اسمي عین، فهو  مشتق من الطوق أو الطاقـة فمـن رأى   

أنــه قــال : مــا مــن أحــد یمــوت لــه مــال ال یــؤدي  أنــه مشــتق مــن الطــوق اســتدل بحــدیث الرســول

اته إال جعل اهللا له یوم القیامة طوقا في عنقه شجاع أقرع فهو یفر منه وهـو یتبعـه ثـم قـرأ علینـا زك

رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم مصداقه في كتـاب اهللا { وال یحسـبن الـذین یبخلـون بمـا آتـاهم اهللا 

٥من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة }
  

                                                 

  )٢٣/ ص  ٢(ج  -ي تفسیر القرطب ١

/  ٥(ج  -) .كتـاب العـین ٤٨٤/ ص  ١(ج  -) المحیط في اللغة ١٩٢/ ص  ١٥(ج  -لسان العرب  ٢

 )٩٨/ ص  ١(ج  -). التبیان تفسیر غریب القرآن ٢٢٢ص 

  )٥٧/ ص  ٢(ج  -فتح القدیر  ٣

  )٢٩٠/ ص  ٣(ج  -التحریر والتنویر  ٤

/  ٣(ج  -الخیــرة المهــرة بزوائــد المســانید العشــرة  اتحــاف،)٣٤٤/ ص  ١(ج  -العلــوم للســمرقندي بحــر  ٥

المعجــم .) ١٢/ ص  ٤(ج  -).  صــحیح ابــن خزیمــة ٩٧/ ص  ٧مســتخرج أبــي عوانــة (ج  .)١ص 

  )٩١/ ص  ٢(ج  -الكبیر 
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مـا هـو :  الطـوق  و .١"معناه ُیجعل یوم القیامة في أعناقهم طوقـًا مـن نـار"اهیم النخعي : قال إبر و 

لقـة كطـوق الحمـام أو صــنعة كطـوق الـذهب والفضـة ویتوسـع فیـه فیقـال طوقتــه یجعـل فـي العنـق خِ 

فیصـیر معنـاه أنهـم  سـیحملون یـوم القیامـة  الطاقـةوأما مـن رأى أنـه مشـتق مـن  .٢كذا كقولك قلدته

   یطیقون حمله  من أوزار عقاب مابخلوا به  ما ال

. وقـد ٣وقال مجاهد :" یكلفون یوم القیامة أن یأتوا مّما بخلوا به في الدنیا من أموالهم یوم القیامـة  

ذكـر المفسـران هــذین المأخـذین غیــر أن ابـن عاشــور فضـل التطویــق علـى الطاقــة . أمـا الشــوكاني 

ماءهم وكــذلك لــم یوجــد لــه رأیــا فــى تفضــیل أحــد المأخــذین فــاكتفى بــأقوال العلمــاء وٕان لــم یحــدد اســ

على اآلخر . والباحث یتفق مع ابن عاشور فیما ذهب إلیه فالتطویق أشد نكاال والعجز عن حمـل 

 . الذنوب جزء منه كما أن التطویق یشرحه حدیث الرسول 

  أغرینا-١٣
 8 7 M  ,  +  *  )  (      '  &  %    $  #  "  !-  

    /  .3  2  1  04  L  :١٤المائدة  
{ َفَأْغَرْیَنا َبْیَنُهُم العداوة والبغضاء } أي : ألصـقنا ذلـك بهـم ، مـأخوذ مـن الغـراء : یقول الشوكاني :"

وهـــو مـــا یلصـــق الشـــيء بالشـــيء كالصـــمغ وشـــبهه یقـــال : غـــرى بالشـــيء یغـــري غریـــًا بفـــتح الغـــین 

  ٤"أنه صار ملتصقًا به مقصورًا ، وغراء بكسرها ممدودًا ، أي أولع به حتى ك

حقیقة اإلغراء َحّث أحٍد على فعل وتحسـیُنه إلیـه حتّـى ال یتـوانى فـي تحصـیله؛ یقول ابن عاشور :"

 ...فاســتعیر اإلغــراء لتكــوین مالزمــة العــداوة والبغضــاء فــي نفوســهم ، أي لزومهمــا لهــم فیمــا بیــنهم

ح عــن المقصــود إلــى رائحــة مــن تفســیر { أغرینــا } بمعنــى ألصــقنا تطــوّ » الكشــاف«ومــا وقــع فــي 

االشتقاق من الِغَراِء ، وهو الدهن الذي ُیْلصق الخشب به ، وقد تنوسي هذا المعنى في االستعمال 

"٥ .  

٦(أغ��رى) فع��ل مش��تق م��ن الغ��راء
ألص��قنا بھ��م ذل��ك، ق��ال ،ومعن��ى أغرین��ا :  وھ��و م��ا یلص��ق ب��ھ 

بـین  والبغضـاء صـق اهللا العـداوةفقد أل ٧"غریت بالّرجل غرى مقصورًا : ِإذا لصقت به األصمعي : 

. فقد استخدم القرآن صاروا فرقًا یكّفر بعضهم بعضاً حتى  الیهود والنصارى أو بین فرق النصارى 

                                                 

). الكشـــف والبیـــان ـ  ٢٨٢/ ص  ٤). تفســـیر القرطبـــي،  ٤٧٨/ ص  ٣(ج  -تفســـیر البحـــر المحـــیط  ١

 )٣٠٠/ ص  ٣(ج  -للثعلبى 

  )٣١٢/ ص  ١(ج  -ردات غریب القرآن لألصفهاني مف ٢

  )٤٧٨/ ص  ٣(ج  -) تفسیر البحر المحیط ٣٠٠/ ص  ٣(ج  -الكشف والبیان ـ  للثعلبى  ٣

  )٢٨٣/ ص  ٢(ج  -فتح القدیر  ٤

 )١٦٢/ ص  ٤(ج  -التحریر والتنویر  ٥

/ ص  ٦ (ج -تفســــــیر القرطبــــــي  .)١١/ ص  ٢(ج  -الكشــــــاف  ،)١٨٣/ ص  ٢(ج  -زاد المســــــیر  ٦

 )٣٦٠/ ص  ١(ج  -) مفردات غریب القرآن لألصفهاني ١١٧

 )١٨٣/ ص  ٢(ج  -زاد المسیر  ٧



         
  

 
 ١٠٥٢ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

لفــظ (أغــرى ) ؛لیــدل علــى شــدة العــداوة وتمكنهــا مــنهم فصــارت عنــد كــل مــنهم كالجســد الواحــد ال 

بمأخذه ، واعترض ابن عاشور على  انفصام فیه . وقد ذكر الشوكاني اسم العین (الغراء) وعالقته

َحـّث أن یكون المأخذ الغراء ؛ألنه یحمل داللة اللصوق، واإلغراء عنده غیر ذلـك ،فـاإلغراء هـو:  

. ویــرى الباحــث أن هــذا یحمــل معنــى أحــٍد علــى فعــل وتحســیُنه إلیــه حتّــى ال یتــوانى فــي تحصــیله

نــا أن اإلغــراء مــأخوذ مــن اســم . وبنــاء علــى ذلــك یتضــح ل ١"التحــریش، أصــله اللصــوقالتحــریش و 

َغـَرْوُت الِجْلـَد َأي َأْلَصـْقُته  العین (الغراء) ،وقد اشتق العرب من الغـراء األفعـال واألسـماء فقـالوا :" 

ــُه َیْغــُروه َغــْروًا َلِصــَق بــه وَغطَّــاه ،بــالِغراِء  ــَمُن َقْلَب  ...ْغــَرى فــي َصــْدِري َأي َیْلَصــُق بــه ...َ وَغــَرا السِّ

وَأْغــَرى ...وَغــِرَي بــه َغــراًة فهــو َغــِريٌّ َلــِزَق بــه وَلزمــه ... يء َیْغــرى َغــرًا وَغــراًء ُأوِلــَع بــه وَغــِرَي بالشــ

ــْید وهــو منــه َألنــه ...بیــنهم الَعــداوة َأْلقاهــا كَأنــه َأْلَزَقهــا بهــْم  واِإلْغــراُء اِإلیســاُد وقــد َأْغــَرى الَكْلــَب بالصَّ

  . ٢"ِإْلزاقٌ 

  استدرج  -١٤
 M 8 7       ]  \   d  c  b  a  ̀   _    ^L  :١٨٢األعراف 

    
منزلة بعد منزلـة ، والـدرج : كـّف الشـيء ، یقـال األخذ بالتدریج االستدراج : هو یقول الشوكاني : "

، فاالسـتدراج : أن یخطـو  الدرجةأدرجته ودرجته ، ومنه إدارج المیت في أكفانه . وقیل : هو من 

ج الصـبّي : إذا قـارب بـین خطـاه ، وأدرج الكتـاب : طـواه درجة بعد درجة إلى المقصـود ، ومنـه در 

شـیئًا بعــد شـيء ، ودرج القــوم : مــات بعضـهم فــي إثـر بعــض . والمعنــى : سنسـتدرجهم قلــیًال قلــیًال 

إلى ما یهلكهم ،وذلك بإدرار النعم علیهم وٕانسائهم شكرها ، فینهمكون في الغوایة ، ویتنكبون طرق 

   ٣"الهدایة الغترارهم بذلك

واالســـتدراج مشـــتق مـــن الّدَرجـــة بفتحتــین وهـــي طبقـــة مـــن البنـــاء مرتفعـــة مـــن یقــول ابـــن عاشـــور :" 

ـــو أو  ـــى مـــا فوقهـــا تیســـیرًا للصـــعود فـــي مثـــل العل ـــاء منهـــا إل األرض بقـــدر مـــا ترتفـــع الرِّْجـــل لالرتق

،  الصومعة أو البرج ، وهي أیضًا واحدة األعواد المصفوفة فـي السـلم یرتقـى منهـا إلـى التـي فوقهـا

وتسمى هذه الدرجة مرقاة ، فالسین والتـاء فـي فعـل االسـتدراج للطلـب ، أي طلـب منـه أن یتـدرج ، 

أي صاعدًا أو نازًال ، والكالم تمثیل لحال القاصد إبدال حال أحد إلى غیرها بدون إشـعاره ، بحـال 

ع مــن یطلــب مــن غیــره أن ینــزل مــن درجــة إلــى أخــرى بحیــث ینتهــي إلــى المكــان الــذي ال یســتطی

الوصول إلیـه بـدون ذلـك ، وهـو تمثیـل بـدیع یشـتمل علـى تشـبیهات كثیـرة ، فإنـه مبنـي علـى تشـبیه 

ُحســن الحــال برفعــة المكــان وضــده بســفالة المكــان ، والقرینــة تعــّین المقصــود مــن انتقــال إلــى حــال 

مـون أحسن أو أسوا .ومما یشیر إلى مراعاة هذا التمثیل في اآلیة قولـه تعـالى : { مـن حیـث ال یعل

} ولمـــا تضـــمن االســـتدراج معنـــى اإلیصـــال إلـــى المقصـــود علـــق بفعلـــه مجـــرور بمـــن االبتدائیـــة أي 
                                                 

 )١١٧/ ص  ٦(ج  -تفسیر القرطبي  ١

 )١٢١/ ص  ١٥(ج  -لسان العرب  ٢

 )١٢٨/ ص  ٣(ج  -فتح القدیر  ٣



         
  

 
 ١٠٥٣ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

مبتـــدئًا اســـتدراجهم مـــن مكـــان ال یعلمـــون أنـــه مفـــض بهـــم إلـــى المبلـــغ الضـــار ، ف { حیـــث } هنـــا 

ــة  للمكــان علــى أصــلها ، أي مــن مكــان ال یعلمــون مــا یفضــي إلیــه ، وحــذف مفعــول یعلمــون لدالل

علیه ، والتقدیر : ال یعلمون تدرجه ، وهذا مؤذن بأنه استدراج عظـیم ال یظـن بـالمفعول االستدراج 

  ١"به أن یتفطن له .

الَدَرَجـُة: الِمرقـاُة، "والفعل نستدرج فى اآلیة الكریمة فعل مشتق من اسم العین (الدرجـة )   

هم مـــن الشـــئ شـــیئا ئإدنـــابنأخـــذهم درجـــة فدرجـــة، وذلـــك " : نســـتدرجهم معنـــاهو  ،٢" والجمـــع الـــَدَرجُ 

الراقـــي  نإ حیـــثزال درجـــة تـــاســـتفعال مـــن الدرجـــة بمعنـــى االستصـــعاد أو االن، واالســـتدراج فشـــیئا

ویتبـدى اإلعجـاز وتظهـر العالقـة بـین اسـم العـین والمشـتق   فـى  ٣والنازل یرقى وینـزل مرقـاة مرقـاة

قــي الراقــي الدرجــة كمــا یرتاستحضــار حــال المشــركین وذلــك  بأخــذهم قلــیال قلــیال وعــدم مبــاغتتهم  

كلمـا جـددوا لهـم خطیئـة جـددنا لهـم نعمـة فأنسـیناهم "فلیتدرج شیئا بعد شيء حتـى یصـل إلـى العلـو 

. وقــد بــین ابــن عاشــور للقــارئ أن الفعــل نســتدرجهم مشــتق مــن اســم العــین (الدرجــة)  ٤"االســتغفار

حیـث دل حـرف الجـر مؤكًدا ذلك بقرینـة السـیاق القرآنـي وهـو قولـه تعـالى :" مـن حیـث الیعلمـون " 

"من" على االبتداء فاهللا سبحانه یتدرج بهم من حیث یعلم والیعلمون حتـى ینتهـي بهـم إلـى الضـالل 

والهــالك وقــد اقتضــى ذلــك أن یكــون الفعــل نســتدرجهم مشــتق مــن الدرجــة أمــا الشــوكاني فقــد اكتفــى 

  الدرجة". بذكر أقوال العلماء  فى داللة  نستدرجهم ومنها أنها مشتقة من اسم العین"

   یطیروا -١٥   
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   ١٣١األعراف: 

یتشــاءموا بموســى ومــن معــه مــن المــؤمنین بــه ، واألصــل یتطیــروا أدغمــت التــاء یقــول الشــوكاني :" 

فـي . وقد كانـت العـرب تتطیـر بأشـیاء مـن الطیـور والحیوانـات ، ثـم اسـتعمل بعـد ذلـك ..في الطاء 

 .٥"كل من تشاءم بشيء 

{ وَیَطّیُروا } أصـله یَتطیـروا ، وهـو َتَفّعـُل ، مشـتق مـن اسـم الَطْیـِر ، یقول ابن عاشور :" 

كأنهم صاغوه على وزن التفّعل لما فیه من تكلف معرفة حظ المرء بداللة حركات الطیر 

ان ، أو هـــو مطاوعـــة ســـمي بهـــا مـــا یحصـــل مـــن االنفعـــال مـــن إثـــر طیـــران الطیـــر . وكـــ

العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة ، نظروا إلى ما یالقیهم أول سیرهم من طـائر ، فكـانوا 

مـنٍن فـي یُ یزعمون أن في مروره عالمات ُیمن وعالماِت ُشؤم ، فالذي في طیرانه عالمة 

                                                 

 )٢٤/ ص  ٦(ج  -التحریر والتنویر  ١

 )٢٠١/ ص  ١(ج  -الصحاح في اللغة  ٢

زاد  .)٤٨/ ص  ٢(ج  -تفســــیر النســــفي  .)١٦٧/ ص  ١(ج  -یــــب القــــرآن لألصــــفهاني مفــــردات غر  ٣

  )٢٩٥/ ص  ٣(ج  -المسیر 

  )٢١٣/ ص  ١(ج  -التبیان تفسیر غریب القرآن  ٤

 )٨٠/ ص  ٣(ج  -فتح القدیر  ٥



         
  

 
 ١٠٥٤ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

إصــطالحهم یســمونه الســانح ، وهــو الــذي یــنهض فیطیــر مــن جهــة الیمــین للســائر والــذي 

وهو الذي یمر على الیسار ، وٕاذا وجد السائر طیرًا جاثمًا آثـاره  عالمته الشؤم هو الَبارح

لینظـــر أي جهـــة یطیـــر ، وتســـمى تلـــك اإلثـــارة زجـــرًا ، فمـــن الطیـــر میمـــون ومنـــه مشـــؤوم 

، ثم غلب اسـتعمال لفـظ التطیـر » على الطائر المیمون«والعرب یْدُعون للمسافر بقولهم 

الـنفس ، ألن توقـع الضـر أدخـل فـي  الشـؤم داللـة أشـد علـى .في معنـى التشـاؤم خاصـة 

  .  ١"النفوس من رجاء النفع 

تطّیر فعل مشتق من اسـم العـین ( الطیـر) وهـو أخـذ الحـظ مـن الطیـر سـواء أكـان خیـًرا  

كانــت فــأطلق علــى التشــاؤم. فقــد ثــم غلــب فــي الشــر  أو شــرا وقــد غلــب اســتعمال الكلمــة

جهـة الشـمال ، وتتبـرك بالسـانح  العرب تزجر الطیر فتتشاءم بالبارح وهـو الـذي یـأتي مـن

  (الطویل)وأنشدوا : وهو الذي یأتي من جهة الیمین

  ٢زجرت هلا طري الشمال فإن يكن ... هواك الذي هتوى يصبك اجتناهبا

،وقـد ذكـر المفسـران العالقـة بـین اسـم العـین (الطـائر )  ٣"بالسـانح بعـد البـارح" في المثل من إلىّ و 

    والمشتق تطّیر . 

  اجتثت -١٦
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  <   ;L  :وجملــة { اجتثـت مــن فــوق األرض } صــفة ل { یقـول ابــن عاشــور :"  ٢٦إب��راھیم

شجرة خبیثة } ألن الناس ال یتركونها تلتف على األشجار فتقتلهـا . واالجتثـاث : قطـع الشـيء كلّـه 

  . ٤"، مشتق من الُجثة وهي الذات

{ اجتثت ِمـن فَـْوِق األرض } أي : استؤصـلت واقتلعـت مـن أصـلها ، ومنـه قـول  یقول الشوكاني :"

  ٥هو اجلَالء الَّذي يجتَث أَصلَكُم       فَمن رأى مثلَ ذا رأياً ومن سمعا (البسیط)  لقیط بن یعمر 
عـه ، واجتثـه قال المؤرج : أخذت جثتها وهي نفسها ، والجثة : شخص اإلنسان ، یقـال : جثـَّه : قل

  . ١": اقتلعه

                                                 

 )٤٢٦/ ص  ٥(ج  -التحریر والتنویر  ١

َزَجرَت َلها َطیَر الَسنیِح َفِإن ُتِصب        ب:،وفى روایة دیوان أبي ذؤی )٣١٩/ ص  ٦(ج  -تفسیر األلوسي  ٢

 الناش�ر: دار الكت�ب المص�ریة  ، محم�ود أب�و الوف�ا -المحق�ق: أحم�د ال�زین  ،دیوان الھذلیین انظر:  ...

  ٧٠،ص ١٩٦٥ – ١٣٨٥سنة النشر:  ،

 وأبـــ محمــد:  تحقیـــق ،العســكري هــالل أبـــي ،كتــاب جمهـــرة األمثــال  ، )٢٣/ ص  ٣(ج  -زاد المســیر  ٣

(ج ، ١٩٨٨ ، الثانیة الطبعة،الفكر دار - الفكر دار:  الناشر، قطامش المجید عبد و  إبراهیم الفضل

 محمـد:  تحقیـق ،النیسـابوري المیـداني محمـد بـن أحمـد الفضـل أبـو ،مجمع األمثـال  . )٢٢٦/ ص  ٢

  )٣٠١/ ص  ٢(ج ،بیروت – المعرفة دار:  الناشر،الحمید عبد الدین محیى

 )٤٣٠/ ص  ٧(ج  -لتنویر التحریر وا ٤

  )٣٥٩/ ص  ٢٢(ج  -األغاني  ٥



         
  

 
 ١٠٥٥ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

والفعـل مشـتق مـن اسـم العـین (الجثـة ) والعالقـة  .٢هـا بنـزع األصـولتاجتثت : اقتلعت جث

بین المأخذ والمشتق یدل على المبالغـة فـى االستئصـال مـن حیـث إزالـة الجثـة واقتالعهـا فـال رجـاء 

األســماء واألفعــال  ،وقــد اشــتق العــرب مــن الجثــة ٣أخــذت بكمالهــافــى بقائهــا ،حیــث إن الجثــة  قــد 

َجثَّــه َیُجثُّــه .و یقــال َجثَْثتُـه واْجَتثَْثتُــه فانَجـثَّ  ...والَجــثُّ الَقْطـُع وقیــل َقْطـُع الشــيء مــن َأصـله  فقـالوا:"

. وقــد ذكــر ابــن عاشــور   ٤"َجثّــًا واْجَتثَّــه فانَجــثَّ واْجتَــثَّ وشــجرة ُمْجَتثَّــة لــیس لهــا َأصــل فــي اَألرض

بــه .أمــا الشــوكاني فقــد ذكــر أقــوال العلمــاء فــى داللــة الكلمــة وٕان كانــت اســم العــین وعالقــة المشــتق 

  تشیر فى مجملها إلى اسم العین (الجثة ). 

  فاجلدوا -١٦
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{ فاجلـــدوا } والجلـــد الضـــرب ، یقـــال : جلـــده إذا ضـــرب جلـــده ، مثـــل بطنـــه إذا "یقـــول الشـــوكاني : 

  ٥"ضرب بطنه ، ورأسه إذا ضرب رأسه

والجلد : الضرب بسـیر مـن جلـد . مشـتق مـن الجلـد بكسـر الجـیم ألنـه ضـرب یقول ابن عاشور : "

ا ضـــرب جبهتـــه ، الجلــد . أي البشـــرة . كمـــا اشـــتق الَجْبـــه ، والـــَبْطن ، والــرأس فـــي قـــولهم َجَبهـــه إذ

وفي لفظ الجلد إشارة إلى » : الكشاف«وَبطَنه إذا ضرب بطنه ، وَرأسه إذا ضرب رأسه . قال في 

  .٦"أنه ال ینبغي أن یتجاوز األلم إلى اللحم

 ٧"والَجْلـد ضــرب الِجلــْد ومنـه َجلــَده الجــالَّد" (جلـد) فعــل مشـتق مــن اســم العـین ( الجلــد) ،  

. وتتضـح  ٨إذا ضـرب رأسـه وظهـره وبطنـه،نـه ره وبطَ سـه وظهَـرأَ  و:  جلده إذا ضـرب جلـده ،فیقال،

دقــــة الــــنص القرآنــــي فــــى اســــتخدام  لفــــظ اجلــــدوا  المشــــتق مــــن الجلــــد  لیبــــین أن الضــــرب یكــــون 

ــم إلــى اللحــم . الجــالد فــى جلــده ال یبــالغ مخصوصــا  بالِجلــد والیتجــاوزه إلــى اللحــم فــ " لیصــل األل

                                                                                                                         

 )١٤٥/ ص  ٤(ج  -فتح القدیر  ١

  )١٥٧/ ص  ٧(ج  -تفسیر البحر المحیط  )٣٠٣/ ص  ٢(ج  -تفسیر الثعالبي  ٢

  )٣٥٩/ ص  ٩(ج  -. تفسیر األلوسي )٢٨/ ص  ٤(ج  -زاد المسیر  ٣

  )١٢٦/ ص  ٢(ج  -لسان العرب  ٤

 )١٨٣ص  / ٥(ج  -فتح القدیر  ٥

  ١٨/١٤٧التحریر والتنویر  ٦

 -) تفســـیر الـــرازي ١٠٤/ ص  ١(ج  -) التعریفـــات ١٥٣/ ص  ١(ج  -المغــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب  ٧

/ ص  ٥(ج  -) نظــــم الــــدرر للبقــــاعي ٣٦٩/ ص  ٤(ج  -) تفســــیر البیضــــاوي ٢٣٥/ ص  ١١(ج 

٤٣٨  ( 

(ج  -تفسـیر النسـفي  )٤٥٩ص /  ٥(ج  -تفسیر النیسـابوري  )٣١١/ ص  ١٣(ج  -تفسیر األلوسي  ٨

  )٣٩٨/ ص  ٢



         
  

 
 ١٠٥٦ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

.وقـد ذكـر ابـن عاشـور اسـم العـین ١وال یبـرح وال تبلـغ بـه اللحـم""فذكر الضرب بلفظ الجلد لـئّال ینكـأ 

(الجلد ) وأشار الشوكاني إلیه من خالل داللـة الفعـل( اجلـدوا).  وقـد اشـتق العـرب مـن اسـم العـین 

وَجلَّـَد الجـزور نـزع عنهـا ، …عظم ُمَجلَّـد لـم یبـق علیـه ِإال الجلـد (الجلد ) األسماء واألفعال،فقالوا :"

ویقــال َجَلْدتــه بالســـیف  ،…وَجَلــَده الحــّد جلـــدًا َأي ضــربه وَأصــاب ِجْلــده ..،لخ الشــاةجلــدها كمــا تســ

  .٢" والسوط َجْلدًا ِإذا ضربت ِجْلَده 

 یتمطى -١٧
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فتخــارًا بــذلك یقــول الشــوكاني :"  { ثُــمَّ َذَهــَب إلــى َأْهِلــِه یتمطــى } أي : یتبختــر ویختــال فــي مشــیته ا

وهــو التمـــدد  وقیــل أصــله یـــتمططوهــو الظهــر والمعنـــى یلــوي مطـــاه  وقیــل هــو مـــأخوذ مــن المطـــي

    ٣والتثاقل : أي یتثاقل ویتكاسل عن الداعي إلى الحق.

یقول ابن عاشور :" و { یتمّطى } : یمشي الُمَطْیَطاَء ( بضم المیم وفتح الطاء بعدها یاء ثـم طـاء 

التبختـــر .وأصـــل { یتمطـــى } : یـــتمطط ، أي یتمـــدد ألن المتبختـــر یُمـــّد مقصـــورة وممـــدودة ) وهـــي 

خطاه وهي مشیة المعجب بنفسه . والمعنى : أنـه أهمـل االسـتعداد لآلخـرة ولـم یعبـأ بـدعوة الرسـول 

   ٤صلى اهللا علیه وسلم وذهب إلى أهله مزدهیًا بنفسه غیر مفكر في مصیره" 

ان أحـدهما مـن اسـم مأخـذ.  ولهـذا الفعـل ة بتبختـر معنـاه یمشـي المطیطـاء وهـي مشـی :٥)یتمطى( 

تمـدد فـي مشـیه ومـد یي أ والمأخـذ اآلخـر( الـتمطط) متبختـرا یلویـهنه ألوهو الظهر  )المطا العین (

یتمطط أي یتمدد ، ألن المتبختر یمد خطاه ، فقلبت الطاء فیه یـاء ، كمـا  یتمطى  أصلو  ،منكبیه

)، مأخذ األول وهـو اسـم العـین (المطـاى مبحثنا هو ال.وما یعنینا فقیل : في تقصى أصله تقصص

المطیــة: البعیــر ُیمتطــى  وقــد اشــتق العــرب منــه األســماء واألفعــال، فقــالوا : "الظَّْهــُر " والمطــا هــو:

. ٦"َمَطــا الرجــل المــرأة وَمطَأهــا بــالهمز أي َوطَئهــا ،ظهــره، وجمعــه المطایــا یقــع علــى الــذكر واألنثــى

ن للفعــل (یتمطــى ) ورأى ابــن عاشــورأن مأخــذ الفعــل یتمطــى هــو اســم وقــد ذكــر الشــوكاني المأخــذی

  العین (المطا).  

                                                 

/  ٤(ج  -) زاد المسـیر ٣٧٥/ ص  ٤(ج  -الكشـاف  )٢٧١/ ص  ٩(ج  -الكشف والبیان ـ  للثعلبى  ١

 ).٢٨٤/ ص  ٨(ج  -) تفسیر البحر المحیط ٤٢٩ص 

 ٣٤االشتقاق ،عبداهللا أمین ص .)١٢٤/ ص  ٣(ج  -لسان العرب   ٢

  )٣٦٩/ ص  ٧(ج  -)فتح القدیر  ٣

 )٤٥١/ ص  ١٥(ج  -)لتحریر والتنویر ا ٤

) تفسـیر السـراج المنیـر ١٣٢٢/ ص  ١(ج  -)الكشاف ٦٩/ ص  ٩(ج  -)انظر : تفسیر أبي السعود  ٥

/ ص  ٦(ج  -).البحــــــــــر المدیــــــــــد ٤٦٠/ ص  ٦(ج  -).المحــــــــــرر الــــــــــوجیز ٥٠١٠/ ص  ١(ج  -

). ١١٤ص  / ١٦(ج  -).تفســـــیر اللبـــــاب البـــــن عـــــادل ١٩٦/ ص  ٦(ج  -).تفســـــیر الخـــــازن ٤٦٤

 -) تفســیر الثعــالبي ١٦٤/ ص  ٥(ج  -).معــانى القــرآن للفــراء ٢٠٨/ ص  ١٦(ج  -تفســیر الــرازي 

 )٤٤٧/ ص  ١٣(ج  -). الكشف والبیان ـ  للثعلبى ٣٦٩/ ص  ٤(ج 

 )٤٩٨/ ص  ٨(ج  -المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر   .)٤٣٠/ ص  ٤(ج  -تهذیب اللغة  ٦)
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

  َفَیْدَمُغهُ  -١٨ 
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{ َفَیْدَمُغــُه } أي یقهــره ، وأصــل الــدمغ : شــج الــرأس حتــى یبلــغ الــدماغ ، ومنــه یقــول الشــوكاني :"  

دامغة . قال الزجاج : المعنى : نذهبه ذهاب الصغار واإلذالل ، وذلك أن أصـله إصـابة الـدماغ ال

  . ١"بالضرب

والــدمغ : َكْســر الجســم الُصــلب األجــوف ، وهــو هنــا ترشــیح الســتعارة القــذف یقــول ابــن عاشــور :" 

یزیــل القــذف  إلیــراد مــا یبطــل ، وهــو اســتعارة أیضــًا حیــث اســتعیر الــدمغ لمحــق الباطــل وٕازالِتــه كمــا

  . ٢"الجسم المقذوف ، فاالستعارتان من استعارة المحسوسین للمعقولین

 ٣من االشتقاق من اسم العین اشتقاق الفعل (دمغ) مـن اسـم العـین "الـدماغ" ،والـدمغ هـو"
فقد صـور  كسُر الشيء الرِّْخِو األجوِف وهو الدِّماغ بحیث یشق غشاَءه المؤّدَي إلى ُزهوق الروحِ  :

یشجه على رأسه الباطل فى زهوقه بالرجل المفسد الذي یدمغ المصلح رأسه للقضاء علیه  فالقرآن 
. وقد  اشتق العـرب  شجة تبلغ الدماغ، وٕاذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم یكن له بعدها حیاة

ْغتُـه أدَمغـه الدَّْمُغ: كسُر الّصـاُقورِة عـن الـدِّماِغ. و َدمَ  من اسم العین الدماغ الوصف والفعل فقالوا:"
َدْمغــًا، إذا ضــربت دماَغــه. ودمغتــه الشــمُس، إذا آلمــت دماغــه. ورجــل دمیــغ ومــدموغ، إذا ُضــرب 

وقد ذكر المفسران اسـم العـین (الـدماغ) وعالقـة المشـتق بـه والـذي تـدل علـى محـق  .٤"على دماغه

  الباطل وٕازالته بالكلیة .  
°       ¥  ¦  §   ¨  ©  M ¯  ®  ¬  «  ª 7 8    مشــــــــــــــید -١٩
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والقصـر المشـید هـو : المرفـوع البنیـان ، كـذا قـال قتـادة والضـحاك ، ویـدّل علیـه یقول الشـوكاني : "
 شاده مرمراً وجلَّلَه كلْ       سا فَللطَري يف ذُراه وكور: (الخفیف)    قول عدّي بن زید 

٥
  

ن جبیر وعطاء وعكرمة ومجاهـد : المـراد بالمشـید : المجصـص ، شاده : أي رفعه . وقال سعید ب
  ( البسیط)(الشماخ الذبیاني )مأخوذ من الشید ، وهو الجص ، ومنه قول الراجز 

الشيدو الطَي نيب املاء ةيراً       كَحءاً غَممرا إِن كُنتي ونب١ال تَحس  

                                                 

  )٤٦ص /  ٥(ج  -فتح القدیر  ١

  )١٣٧/ ص  ٩(ج  -التحریر والتنویر  ٢

. تفسـیر البحـر )٤٢١/ ص  ١٨(ج  -) تفسیر الطبـري ٤٠٧/ ص  ٤(ج  -تفسیر أبي السعود انظر:  ٣

   ).٧٢/ ص  ٣(ج  -). النكت والعیون ١٤٧/ ص  ٨(ج  -المحیط 

/  ١(ج  -العــــین  .)٣٥٩/ ص  ١(ج  -جمهـــرة اللغـــة .) ٢٤٧/ ص  ٢(ج  -مقـــاییس اللغـــة  انظـــر: ٤

 )٣٥٢ص 

منشـــورات وزارة الثقافـــة واالرشـــاد _ ،حققـــه وجمعـــه : محمـــد جبـــار المعیبد،دیـــوان عـــدي بـــن زیـــد العبادي ٥

 ٨٥، ص  م 1965 /هـ 1385  بغداد مدیریة الثقافة العامة
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 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

ال الجـــوهري : المشـــید المعمــــول بالشـــید ، والشــــید : وقیـــل : المشـــید : الحصــــین قالـــه الكلبـــّي . قــــ
بالكسر: كّل شيء طلیت به الحائط مـن جـّص أو بـالط ، وبـالفتح المصـدر ، تقـول : شـاده یشـیده 

قولـــه تعـــالى :  جصصـــه ، والمشـــید بالتشـــدید : المطـــّول . قـــال الكســـائي : [ المِشـــید ] للواحـــد مـــن
َشیََّدٍة } [ النسـاء : وقصر مشید } والُمشیِّد للجمع ، من قوله تع{ ] والمعنـى  ٧٨الى : { ِفى ُبُروٍج مُّ

: أن��ھ  المعنــّي : وكــم مــن قصــر مشــید معطــل مثــل البئــر المعطلــة؟ ومعنــى التعطیــل فــي القصــر هــو

  ٢"معطل من أھلھ ، أو من آالتھ ، أو نحو ذلك . 

الجّص : وٕانما یبنى بـه  والَمِشید : المبنّي بالّشید بكسر الشین وسكون الیاء وهویقول ابن عاشور:"
  ٣"البناء من الحجر ألّن الجّص أشّد من التراب فبشدة مسكه یطول بقاء الحجر الذي ُرّص به

(مشید) اسم مفعول مشتق من الشِّید ، والشِّید في كالم العـرب هـو الجـّص بعینـه؛ ومنـه  
وتَيماء لَم يرتُك بِها جِـذع نَخلَـة       وال    : وقول امرئ القیس  ٤قول الراجز:َكَحبَِّة الَماِء بیَن الطَّّي والشِّیدِ 

ــدلِ  ــا مشــيداً بِجن لّ حیــث یصــف امــرؤ القــیس الســیل أنــه  لــم یــدع الســیل بیتــا مبینــا بحصــى  ٥ أُطُمــاً إِ
  وحجارة إال هدمه إال المشید بجندل فإنه سلم لقوته.

ِكـَم مــن البنــاِء فقـد ُشــیَِّد وَتْشــییُد وكـل مــا ُأحْ . أو اسـم مفعــول مـن الفعــل شــاد یشـید َشــیدا أي: مرتفــع 
ألّن الجــّص أشــّد مــن التــراب فبشــدة مســكه یطــول بقــاء الحجــر الــذي وذلــك  ٦البنــاء ِإحكاُمــه وَرْفُعــه

وهذا یدل على أن اسم العین (الشیِّد) قد اشتق العرب ، ق الفعل من الشیِّد أیضا شتُ فقد اُ   ُرّص به
لبنیــان : إذا رفعــه ، أو ا: مرفــوع البنیــان ، مــن شــاد   اشــیدمَ  اقْصــر منــه الصــفات واألفعــال فقــالوا: 

ـَحه وبنـاٌء  و مجّصص بالشید ، أي : الجـص ، أي : مبنًیـا بالشـید والجنـدل شـاده َیِشـیُده َشـْیدًا َجصَّ
وقد اكتفى الشوكاني بنقل المعاني المعجمیة للكلمة من لسان العـرب . أمـا . ٧َمِشیٌد معمول بالشِّید 

  د سلط الضوء على أن الشیِّد هو  اسم العین الذي اشتق منه الوصف مشید.   ابن عاشور فق

  

  

                                                                                                                         

سـنة . دار المعـارف : دار النشـر صـالح الـدین الهـادي :تحقیـق وشـرح. دیـوان الشـماخ بـن ضـرار الـذبیاني ١

  . ١٢١،ص م١٩٦٨هـ / 1388) : الطبع

  )١٢٤/ ص  ٥(ج  -فتح القدیر  ٢

  )٢٨٦/ ص  ٩(ج  -التحریر والتنویر  ٣

  )٦٥٦/ ص  ١٨(ج  -تفسیر الطبري  ٤

 ،دیـوان امـرئ القـیس  ). ٣٣( مختـار الشـعر الجـاهلي ، بشـرح مصـطفى السـقا ، طبعـة الحلبـي ، ص  ٥

 ٢٠٠٤ – ١٤٢٥ســـنة النشـــر:   ،لمیـــةالناشـــر: دار الكتـــب الع ، المحقـــق: مصـــطفى عبـــد الشـــافي 

  ١٢٢،ص

  )٢٣٢/ ص  ٣(ج  -لسان العرب  ٦

 ١٣(ج  -) تفسـیر األلوسـي ١٢٠/ ص  ٣(ج  -النكـت والعیـون  .)١٥٠/ ص  ٤(ج  -البحـر المدیـد  ٧

  )٢٣٢/ ص  ٣(ج  -). لسان العرب ٨٢/ ص 



         
  

 
 ١٠٥٩ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

ا  

  النتائج من أهمها :من مجموعة إلى  البحث  خلصفقد  سبق  من خالل ما
شــغل االشــتقاق مــن أســماء المعــاني ومــن أســماء العــین مكانــة كبیــرة عنــد العــرب .فقــد حفلــت  -أوال

ثلة عدیدة من ذلك ،كما احتـوت المعـاجم علـى العدیـد مـن المفـردات كتب الصرفیین و اللغویین بأم
التـي اشـتقت مـن أسـماء العـین ،ولـم تكـن التفاســیر بأقـل حًظـا مـن ذلـك ، وقـد احتـوى القـرآن الكــریم 
علــى العدیــد مــن المفــردات  المشــتقة مــن أســماء األعیــان، والتــي لــم یغفــل ابــن عاشــور والشــوكاني 

مثــل : مقنطــرة مــن القنطــار ،والفعــل (بــرز) مشــتق مــن اســم العــین  الحــدیث عنهــا فــى تفســیریهما، 
و(شــغف ) فعــل مشــتق مــن اســم العـــین  ،البــراز ،و (ظلیــل) اســم مشــتق مــن اســم العــین (الظــل) 

 .(الشغاف)
تعریفات القدماء والمحدثین لالشتقاق تدور حول أخذ وتولید  كلمة جدیدة مـن أصـل تشـترك   -ثانیا

  شابهه فى الحروف األصلیة و ترتیبها مع أصلها .  معه فى معناه المحوري وت
ــــین  -ثالثــــا    ــــى الخصیصــــة االشــــتقاقیة التوالدیــــة ،ونظــــروا فیمــــا ب وقــــف القــــدماء والمحــــدثون عل

المشتقات المتولدة من الجذور من وشائج داللیة ،فتكشف ذلك في نهایة األمر عن تعیین ضروب 
 األثر في إثراء اللغة العربیة.من االشتقاق بمفهومه التولُّدى كان لها أكبر 

  : أقسام أربعة االشتقاق أقسام بلغت -الثثا
أهـم أنـواع االشـتقاق  هـو العـام واالشـتقاق األصـغر االشـتقاق علیـه ویطلـق الصـغیر االشـتقاق - ١

 . كبار) -كبیر–األربعة وهو المراد عند اإلطالق أي:حین ال یقید بوصف (صغیر 
 . اللغوي یعرف بالقلب ما وهو أیضاً  األكبر االشتقاق یهعل ویطلق الكبیر االشتقاق - ٢
 باإلبـدال أمـین اهللا األسـتاذ عبـد سـماه وقـد اللغوي باإلبدال قدیماً  عرف ما وهو األكبر االشتقاق - ٣

 . االشتقاقي
فقـد أدرج . بالنحـت عـرف قـدیماً  مـا وهـو أمـین اهللا عبـد األسـتاذ سـمَّاه مـا وهـذا : الُكبَّار االشتقاق - ٤

  اللغویون مصطلحات بعیدة عن االشتقاق فى بابه مثل النحت واإلبدال والقلب .
أثبتت الدراسة أن االعتناء بدراسة االشتقاق  أمـر ذات أهمیـة قصـوى وخاصـة فـى القـرآن  - رابعا 

الكـریم ، وذلـك ألنـه یوقفنـا علـى المعنـى الـدقیق للفظـة فـى سـیاقها ولهـذا زخـرت بـه كتـب المفســرین 
 خصبة.   فیه ما یجعل بیئة البحثواللغویین م

یغلــب علــى تفســیر الشــوكاني روح التقلیــد فقــد ظهــر الشــوكاني فــى أغلــب معالجاتــه   - خامســا
لمسائل االشتقاق ناقال فنقل عن الطبري والقرطبي وأبي السـعود والزجـاج والزبیـدي وغیرهمـا  وقلمـا 

 بحیـث النقـل فـي لطویـلالنفس ا صاحب فهو ظهرت شخصیته كباحث ناقد وصاحب رأي مستقل،
وطال .ولهذا یعد تفسـیره موسـوعة فـى علـوم اللغـة والـدین   كثر مهما العلم أهل كالم نقل من َیَملُّ  ال

مما یجعله كتاب جامع شامل .  أما ابن عاشور فقـد غلـب علـى تفسـیره روح العصـر الحـدیث مـن 
القـارئ بالـدلیل والحجـة و لـذلك حیث   التجدید والنقد لبعض األقوال مرجحا رأیا على اآلخر مقنعا 

كمــا زخــر تفســیره بالمســائل العلمیــة  .لــم نعــدم لــه رأیــا مســتقال منفــردا بــه عــن غیــره مــن المفســرین  
وخاصة عند تناوله الفلك وما یتصل به من منـازل القمـر وأبـراج الكواكـب. واهـتم فـى تفسـیره بالفقـه 

نــي ألي مفســر عــن هــذین التفســیرین   والتــاریخ مرجحــا بعــض الروایــات علــى األخــرى . ولهــذا الغ
  من حیث الجمع بین األصالة والتجدید .  



         
  

 
 ١٠٦٠ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

  ادر
، ترجمة حمزة بن قبالن المزیني، المجلس يآفاق جدیدة في دراسة اللغة والذهن،نعوم تشو مسك

  مـ ٢٠٠٥األعلى للثقافة،

 دار الكتــب ،تحقیــق : عبــد الجبــار زكــار  ،صــدیق بــن حســن القنــوجي ، أبجــد العلــوم .١
 .١٩٧٨بیروت ،  -العلمیة 

أبـو العبـاس شـهاب الـدین أحمـد  :المؤلـف إتحـاف الخیـرة المهـرة بزوائـد المسـانید العشـرة .٢
بن أبي بكر بن إسماعیل بن سـلیم بـن قایمـاز بـن عثمـان البوصـیري الكنـاني الشـافعي 

دار  :المحقـق فضـیلة الشـیخ الـدكتور أحمـد معبـد عبـد الكـریم :تقـدیم (هـ٨٤٠(المتوفى: 
دار الــوطن  :دار النشــر مشــكاة للبحــث العلمــي بإشــراف أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیمال

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠األولى،  :الطبعة للنشر، الریاض
أبو القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار اهللا (المتـوفى: ،أساس البالغة .٣

 لبنان -بیروت  دار الكتب العلمیة، :الناشر محمد باسل عیون السود :تحقیق (هـ٥٣٨
  م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩األولى،  :الطبعة

 أحمـــد:  تحقیـــق ، إســـحاق بــن یعقـــوب یوســـف أبـــو ، الســكیت البـــن المنطـــق  إصــالح .٤
 ، الرابعـــة الطبعــة القـــاهرة -  المعــارف دار،هـــارون محمــد عبدالســـالم و شــاكر محمــد

١٩٤٩  
هــ  ١٤٢٠الثانیـة ، أمین ، الناشـر:مكتبة الخـانجي ،القـاهرة الطبعـة  اهللا االشتقاق ،عبد .٥

 م٢٠٠٠،
 (هــ٣٢١أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دریـد األزدي (المتـوفى:  :المؤلـف االشـتقاق .٦

 :الطبعـة لبنـان -دار الجیـل، بیـروت  :الناشر عبد السالم محمد هارون :تحقیق وشرح
  م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١األولى، 

:  تحقیـق ،ديالبغـدا النحـوي السـراج بـن سـهل بـن محمـد بكـر وأبـ ،النحـو فـي األصول .٧
   ١٩٨٨ ، الثالثة الطبعة،بیروت – الرسالة مؤسسة ،الفتلي الحسین عبد.د

 م ١٩٩٢بیروت ،الطبعة التاسعة، –األعالم،خیر الدین الزركلي، دار العلم للمالیین  .٨
ناصــر الــدین أبــو سـعید عبــد اهللا بــن عمــر بــن  :المؤلـف أنـوار التنزیــل وأســرار التأویــل .٩

دار إحیـاء  :الناشـر محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي :لمحققا،محمد الشیرازي البیضاوي 
   هـ ١٤١٨ -األولى  :الطبعة بیروت -التراث العربي 

تحقیـق:  ،أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم السمرقندي الفقیه الحنفـي ،بحر العلوم  .١٠
  بیروت –دار النشر : دار الفكر  ،د.محمود مطرجي

حمد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن حیـان أبو حیان م ،البحر المحیط في التفسیر .١١
دار  :الناشـر صـدقي محمـد جمیـل :المحقـق ،هــ٧٤٥أثیـر الـدین األندلسـي (المتـوفى: 

  . هـ 1420 الطبعة بیروت -الفكر 
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي  :المؤلف البحر المدید في تفسیر القرآن المجید .١٢

أحمد عبـد  :المحقق (هـ١٢٢٤لمتوفى: بن عجیبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي (ا
 هـ  1419 :الطبعة القاهرة -الدكتور حسن عباس زكي  :الناشر اهللا القرشي رسالن
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

محّمــد بــن محّمــد بــن عبــد الــرّزاق الحســیني الملّقــب ،تــاج العــروس مــن جــواهر القاموس .١٣
بیــدي (المتـوفى:   الطبعـة: األولــى،بیروت –الناشـر: دار الفكــر ـ، هــ١٢٠٥بمرتضـى الزَّ

  ١٩٩٣/هـ ١٤١٤،
 المصـري الجیاني الهائم محمد بن أحمد الدین شهاب ،القرآن غریب تفسیر في التبیان .١٤

 الطبعــــة،القاهرة – بطنطــــا للتــــراث الصــــحابة دار،الــــدابولي أنــــور فتحــــي.د:  تحقیــــق ،
  ١٩٩٢ ، األولى

طلوب،وخدیجـة )،تحقیق:أحمـد م٦٥١التبیان فى علم البیـان ،ابـن الزملكاني(كمـال الـدین عبـد الواحـد(ت: .١٥

 . ١٩٦٤الحدیثي ،بغداد ،
تحریـــر المعنـــى الســـدید وتنـــویر العقـــل الجدیـــد مـــن تفســـیر الكتـــاب «التحریـــر والتنـــویر  .١٦

المؤلـف: محمــد الطـاهر بـن محمــد بـن محمـد الطــاهر بـن عاشـور التونســي  ،» المجیـد
 مـ١٩٨٤،الدار التونسیة للنشر ، تونس،  هـ١٣٩٣(المتوفى: 

 العربـي الكتـاب دار:  الناشـر ، األبیـاري إبـراهیم:  تحقیـق ،الجرجـاني علي نب محمد بن علي،التعریفات .١٧

 هـ١٤٠٥ ، األولى الطبعة،بیروت –

عالء الدین علـي بـن محمـد  :المؤلف لباب التأویل في معاني التنزیل(تفسیر الخازن )  .١٨
 (هـــ٧٤١بــن إبــراهیم بــن عمــر الشــیحي أبــو الحســن، المعــروف بالخــازن (المتــوفى: 

 :الطبعـة بیـروت -دار الكتـب العلمیـة  :الناشـر صـحیح محمـد علـي شـاهینت :المحقـق
  .هـ) ١٤١٥ -األولى 

محمــد بــن ،إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا القــرآن الكریم تفســیر أبــى الســعود المســمى: .١٩
   بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، محمد العمادي أبو السعود

 حبیــب بـن محمـد بـن محمـد بـن علــي نالحسـ أبـو )،والعیـون النكـت ( المـاوردي تفسـیر .٢٠
 عبــد ابــن الســید: المحقــق،)هـــ٤٥٠: المتــوفى( بالمــاوردي الشــهیر البغــدادي، البصــري
  لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار: الناشر،الرحیم عبد بن المقصود

نظـام الـدین الحسـن بـن محمـد بـن ، غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـانتفسـیر النیسـابوري ، .٢١
 :الناشـر، الشـیخ زكریـا عمیـرات :المحقـق ،هــ٨٥٠یسـابوري (المتـوفى: حسین القمي الن

 هـ ١٤١٦ -األولى  :الطبعة بیروت -دار الكتب العلمیه 

دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر  :الناشـر محمـد سـید طنطـاوي :المؤلـف التفسیر الوسیط للقـرآن الكـریم .٢٢

  ١٩٩٨ ، األولى :الطبعة القاهرة -والتوزیع، الفجالة 
 عـــــوض محمـــــد:  تحقیـــــق ،األزهـــــري أحمـــــد بـــــن محمـــــد منصـــــور أبـــــو ،اللغـــــة تهـــــذیب .٢٣

  م٢٠٠١ األولى:  الطبعة ، بیروت - العربي التراث إحیاء دار،مرعب
 اآلملــي، غالـب بـن كثیـر بـن یزیـد بـن جریـر بـن محمـد ،القـرآن تأویـل فـي البیـان جـامع .٢٤

 ، األولـى  الطبعـة، الرسـالة مؤسسـة ،شـاكر محمـد أحمـد:  قیـحقت الطبـري، جعفـر أبو
 م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

أبو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري   ،الجامع ألحكام القرآن .٢٥
دار  :الناشـر أحمد البردونـي وٕابـراهیم أطفـیش :تحقیق ،الخزرجي شمس الدین القرطبي 

  م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانیة،  :الطبعة القاهرة -الكتب المصریة 



         
  

 
 ١٠٦٢ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

مختـــار إبـــراهیم  ،جـــالل الـــدین الســـیوطي ،الجـــامع الكبیـــر جمـــع الجوامـــع المعـــروف ب .٢٦
الناشـــر: األزهـــر   ،حســـن عیســـى عبـــد الظـــاهر -عبـــد الحمیـــد محمـــد نـــدا  -الهـــائج 

    ٢٠٠٥ - ١٤٢٦،مجمع البحوث اإلسالمیة -الشریف 
 )،هـــ٣٢١أبــو بكــر محمـــد بــن الحســـن بــن دریــد األزدي (المتـــوفى:  ،اللغــة جمهــرة .٢٧

ــــم للمالیین،بیــــروت :رمزي منیــــر بعلبكــــي ،دتحقیــــق ــــى  –ار العل لبنــــان ، الطبعــــة األول
،١٩٨٧ 

 بــــن محمــــد بـــن الــــرحمن عبـــد)،(الثعالبي تفســــیر(القـــرآن تفســــیر فـــي الحســــان الجـــواهر .٢٨
 .بیروت – للمطبوعات األعلمي مؤسسة )،الثعالبي مخلوف

ان أبــو العرفــان محمـد بــن علــي الصــب :المؤلــف حاشـیة الصــبان علــى شـرح األشــمونى أللفیــة ابـن مالــك .٢٩

 :الطبعـة - لبنـان -دار الكتـب العلمیـة بیـروت :الناشـر ،هــ١٢٠٦(المتـوفى: الشـافعي 
  م ١٩٩٧-  ١٤١٧ ، األولى

 ، األفغـاني سـعید:  تحقیـق ،زرعة أبو زنجلة بن محمد بن الرحمن عبد ،القراءات حجة .٣٠
  ١٩٨٢ - ١٤٠٢ ، الثانیة الطبعة،بیروت – الرسالة مؤسسة

  الكتــب عــالم:  الناشــر،النجار علــي محمــد:  تحقیــق ،جنــي بــن ثمــانع الفــتح أبــي:  المؤلف،الخصــائص .٣١

  بیروت -

أبـو العبـاس، شـهاب الـدین، أحمـد بـن یوسـف بـن عبـد  :المؤلـف الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون .٣٢

دار  :الناشـر الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط :المحقـق (هــ٧٥٦الدائم المعروف بالسـمین الحلبـي (المتـوفى: 

  القلم، دمشق
الســیوطي، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقیــق: فــؤاد علــي منصــور، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة،   .٣٣

   ١٩٩٨بیروت، الطبعة األولى ، 

الطبعة ،دار الشــرق العربــي للطباعــة والنشــر، محمــد األنطــاكي ،دراسـات فــي فقــه اللغــة .٣٤
  الرابعة

  مـ ١٩٦٠هـ/  ١٣٧٩یین،  دراسات في فقه اللغة،د.صبحي الصالح ، دار العلم للمال .٣٥
   ،محمد عبد الخالق عضیمة،دار الحدیث،القاهرةالقرآن الكریم  ألسلوب دراسات .٣٦
 ، الفضـل أبـو األلوسـي محمـود ،المثـاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح .٣٧

  .بیروت – العربي التراث إحیاء دار
 المكتـــب ، الجـــوزي محمـــد بـــن علـــي بـــن الـــرحمن عبـــد ،التفســـیر علـــم فـــي المســـیر زاد .٣٨

  هـ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة،بیروت – اإلسالمي
المؤلــف: محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن مالــك الطــائي  ،شــرح التســهیل البــن مالــك .٣٩

 محمـــد المختـــون -المحقـــق: عبـــد الـــرحمن الســـید   ،الجیـــاني األندلســـي جمـــال الـــدین
  لناشر: دار هجر،ا

اهللا األزهـــــري،دار إحیـــــاء الكتـــــب  شـــــرح التصـــــریح علـــــى التوضـــــیح، خالـــــد بـــــن عبـــــد .٤٠
  العربیة،القاهرة

شــرح الرضــي علــى الكافیــة ،مطــابع الشــروق ،بیــروت ،تعلیــق وتصــحیح یوســف حســن  .٤١
  .١٣٩٨/١٩٧٨عمر،



         
  

 
 ١٠٦٣ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

شــرح شــافیة ابــن الحاجــب ، رضــي الــدین األســتراباذي مــع شــرح شــواهده لعبــد القــادر البغــدادى حققهمــا  .٤٢

ــــد وضــــبط غریبهمــــا وشــــرح مبهمهمــــا محمــــد نــــور الحســــن ، ومحمــــدالزقراف ،ومحمــــد محیــــى الــــدین عب

 –لبنان –الحمید،دار الكتب العلمیة بیروت 

 تحقیـق ،النیسـابوري السـلمي بكـر أبو خزیمة بن إسحاق بن محمد ،خزیمة ابن صحیح .٤٣
 – ١٣٩٠ ، بیــروت - اإلســالمي المكتــب:  الناشــر ،األعظمــي مصــطفى محمــد. د: 

١٩٧٠  
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجـوهري الفـارابي (المتـوفى:  :المؤلف،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٤٤

 -  هــ ١٤٠٧الرابعـة  :الطبعـة ،بیـروت –دار العلم للمالیین  ،أحمد عبد الغفور عطار :تحقیق )،هـ٣٩٣

  م ١٩٨٧
 المخزومـي مهـدي.د:  تحقیـق،  الفراهیـدي أحمـد بـن الخلیـل الـرحمن عبـد أبي ، العین .٤٥

   الهالل بةومكت دار ،السامرائي إبراهیم.ود
  

علـم االشـتقاق نظــرًيً◌ا وتطبیقًیا،د.محمـد حسـن جبــل، مكتبـة اآلداب، القـاهرة، الطبعــة  .٤٦
 م٢٠٠٧هـ/ ١٤٢ ٧األولى، 

علـم األصـول ،اإلسـنوي، ضـبطه ووضــع حواشـیه عبـد القـادر محمــد علـي ،دار الكتـب العلمیـة ،بیــروت،  .٤٧

 مـ.  ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠لبنان ،الطبعة األولى ،

 إبـراهیم سـلیمان. د:  تحقیـق ،إسـحاق أبـو الحربـي إسـحاق بـن مبـراهی،إ الحـدیث غریب .٤٨
  ١٤٠٥ ، األولى الطبعة،المكرمة مكة - القرى أم جامعة،العاید محمد

 غنیة الطالب ومنیة الراغب في النحو والصرف وحروف المعاني  ،أحمد فارس .٤٩

ــــتح  .٥٠  الیمنــــي الشــــوكاني اهللا عبــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد: المؤلف،القــــدیر ف
  ،)هـ١٢٥٠: توفىالم(
  هـ ١٤١٤ - األولى: الطبعة.بیروت دمشق، - الطیب الكلم دار كثیر، ابن دار: الناشر

أبـو هـالل الحسـن بـن عبـد اهللا بـن سـهل بـن سـعید بـن یحیـى  :المؤلـف الفروق اللغویة  .٥١
 محمـد إبـراهیم سـلیم :حققـه وعلـق علیـه (هــ٣٩٥بـن مهـران العسـكري (المتـوفى: نحـو 

  مصر   -والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة دار العلم  :الناشر

القــاهرة ،الطبعــة :السادســة  –فصــول فــى فقــه العربیــة ،رمضــان عبــد التواب،الخــانجي  .٥٢
 م١٩٩٩هـ/١٤٢٠،

الطــوغلي ،الطبعــة :الرابعــة  –فقــه اللغــة ،علــى عبــد الواحــد وافي،لجنــة البیــان العربــي  .٥٣
 م١٩٥٦هـ/١٣٧٥،

بیـروت ،الطبعـة :السادسـة  –ك ،دار الفكـر فقه اللغة وخصائص العربیة ،محمد المبار  .٥٤
 م ١٩٧٥هـ/١٣٩٥،

فقـــــــــــــه اللغـــــــــــــة العربیة،یاســـــــــــــر كاصـــــــــــــد الزیـــــــــــــدي، مدیریـــــــــــــة دار الكتب،الموصـــــــــــــل  .٥٥
  مـ١٩٨٧هـ/١٤٠٧،

 ،هــ٨١٧مجـد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى (المتـوفى:  :المؤلـف القـاموس المحـیط .٥٦
مؤسسـة  :الناشـر ،محمـد نعـیم العرقُسوسـي :بإشـراف مكتـب تحقیـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة :تحقیـق

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الثامنة،  :الطبعة لبنان -الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
    ١٩٨٢هـ /١٤٠٢  السالم هارون،الطبعة الثانیة ، عبد الكتاب،سیبویه،تحقیق .٥٧



         
  

 
 ١٠٦٤ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

تحقیـق :عـادل ، اهللا جـار الزمخشـري أحمـد بـن عمرو بن محمود القاسم أبو ، الكشاف .٥٨
،مكتبـــــــة العبیكـــــــان ،الطبعـــــــة األولـــــــى علـــــــى محمـــــــد معوض أحمـــــــد عبـــــــد الموجـــــــود ،

 م.١٩٩٨هـ/١٤١٨،
أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم الثعلبـي، أبـو  :المؤلـف الكشـف والبیـان عـن تفسـیر القـرآن .٥٩

 :مراجعـة وتـدقیق اإلمـام أبـي محمـد بـن عاشـور :تحقیـق (هــ٤٢٧إسـحاق (المتـوفى: 
 :الطبعـة لبنـان -دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت  :الناشـر األسـتاذ نظیـر السـاعدي

  . م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األولى 
عبــد اهللا بـن الحســن العكبرى،تحقیــق عبــد  البقــاءأبــى ،اللبـاب فــى علــل البنـاء واإلعراب .٦٠

 . ١٩٩٥األولى الطبعة –بیروت،لبنان  –لفكرالمعاصر ادار –اإلله نبهان 

المؤلف: عمر بن علي بن عـادل الدمشـقي ،ن عادلاللباب في علوم الكتاب (تفسیر اب .٦١
علـــــــــي محمـــــــــد  -المحقـــــــــق: عـــــــــادل أحمـــــــــد عبـــــــــد الموجـــــــــود ،الحنبلـــــــــي أبـــــــــو حفص

 ١٩٩٨ – ١٤١٩سنة النشر:    ،،الناشر: دار الكتب العلمیة، معوض
  بیروت -لسان العرب ،ابن منظور،دار صادر، الطبعة األولى .٦٢
 ١٩٩٤الثقافة ،اللغة العربیة معناها ومبناها ،تمام حسان ،دار  .٦٣
أبو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن  :المؤلف المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .٦٤

عبـد  :المحقـق (هــ٥٤٢عبد الرحمن بن تمام بـن عطیـة األندلسـي المحـاربي (المتـوفى: 
 -األولـى  :الطبعـة بیـروت -دار الكتـب العلمیـة  :الناشـر السـالم عبـد الشـافي محمـد

  هـ  ١٤٢٢
،تحقیق :عبد الحمیـد هنـداوي ،دار الكتـب العلمیـة  سیده ابن ،األعظم حیطوالم المحكم .٦٥

  م٢٠٠٠هـ/١٤٢١لبنان ،الطبعة األولى ،-بیروت 
القاســم إســماعیل ابــن عبــاد بــن العبــاس بــن أحمــد بــن إدریــس  وأبــ ،المحــیط فــي اللغــة  .٦٦

بیــروت / لبنــان  -عــالم الكتــب  ، تحقیــق : الشــیخ محمــد حســن آل یاســین ، الطالقــاني
   م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤لطبعة : األولى ا،

أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي (المتــوفى:  :المؤلــف المخصــص .٦٧
 بیـروت -دار إحیـاء التـراث العربـي  :الناشـر خلیـل إبـراهم جفـال :المحقـق (هــ٤٥٨

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧األولى،  :الطبعة
حمد بن محمود النسـفي عبد اهللا بن أ ،مدارك التنزیل وحقائق التأویل (تفسیر النسفي)  .٦٨

  .الناشر: نزار مصطفى الباز ،: سید زكریا،تحقیقأبوالبركات
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السیوطي، تحقیق: فؤاد علـي منصـور، الناشـر: دار  .٦٩

   ١٩٩٨الكتب العلمیة،  بیروت، الطبعة األولى ، 
 مقـــــريال علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد، الكبیـــــر الشـــــرح غریـــــب فـــــي المنیـــــر لمصـــــباحا .٧٠

 بیروت – العلمیة المكتبة،الفیومي
أبــو عوانــة یعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهیم النیســابوري  :المؤلــف ،مسـتخرج أبــي عوانــة .٧١

دار المعرفة  :الناشر أیمن بن عارف الدمشقي :تحقیق ، هـ٣١٦اإلسفراییني (المتوفى: 
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األولى،  :الطبعة بیروت -

الهــادي  ، دار  دواألســلوبیة والشــعریة ،یورطــان محمــالمصــطلحات اللســانیة والبالغیــة  .٧٢
 مـ، ٢٠٠٨هـ/١٤٨٢الكتاب الحدیث ،



         
  

 
 ١٠٦٥ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

 بـن حمـدي:  تحقیـق ،الطبرانـي القاسـم أبـو أیـوب بـن أحمـد بن سلیمان ،الكبیر المعجم .٧٣
ـــة ،الســـلفي المجیـــد عبـــد  - ١٤٠٤ ، الثانیـــة طبعـــة ،الموصـــل – والحكـــم العلـــوم مكتب

١٩٨٣  
الفتح ناصر الدین بن عبد السیدبن علـي بـن المطـرز  أبو ،المغرب في ترتیب المعرب .٧٤

الطبعة األولـى  ،: مكتبة أسامة بن زید،تحقیق : محمود فاخوري و عبدالحمید مختار،
  ١٩٧٩حلب، ،

المفــردات فــى غریــب القــرآن، الراغــب األصــفهاني، تحقیــق محمــد ســید كیالنــي ، دار  .٧٥
 ،األزدي السجسـتاني داود أبـو األشـعث بـن سـلیمان ،داود أبـي سـننبیروت  –المعرفة 

    الفكر دار، الحمید عبد الدین محیي محمد:  تحقیق
الممتــع الكبیـــر  فـــى التصـــریف ،ابـــن عصـــفور ،تحقیـــق فخـــر الـــدین قباوة،مكتبـــة لبنـــان  .٧٦

  م١٩٩٦لبنان ،الطبعة األولى ، –ناشرون 
أبـو الفـتح  :المؤلـف المنصـف البـن جنـي، شـرح كتـاب التصـریف ألبـي عثمـان المـازني .٧٧

األولـى  :الطبعـة دار إحیاء التراث القدیم ،هـ٣٩٢بن جني الموصلي (المتوفى:  عثمان
  م ١٩٥٤أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣في ذي الحجة سنة 

 محمد بن المبارك السعادات أبو(األثیر ابن ، واألثر الحدیث غریب في النهایة .٧٨
 -  ةالعلمی المكتبة، الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر:  تحقیق )،الجزري
  م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ ، بیروت

ـــرازي عبـــدالقادر بـــن بكـــر أبـــي بـــن محمـــد،  الصـــحاح  مختـــار .٧٩  محمـــود:  تحقیـــق ، ال
  ١٩٩٥ - ١٤١٥ ،  بیروت – ناشرون لبنان مكتبة ،خاطر

  ١٩٤٨ مختارالشعر الجاهلي ، بشرح مصطفى السقا ، طبعة الحلبي ، .٨٠
أحمـــد یوســـف نجـــاتى / معـــاني القـــرآن ، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء ،تحقیـــق :  .٨١

  محمدعلى نجار / عبد الفتاح إسماعیل شلبى، الدارالمصریة للتألیف والترجمة،مصر.
 - القــرى أم جامعــة ،الصــابوني علــي محمــد:  تحقیــق ،النحــاس ،الكــریم القــرآن معــاني .٨٢

 ١٤٠٩ ، األولى الطبعة، رمةكالم مكة
 مـ١٩٩٩هـ/١٤١٩معرفة اللغة،جورج یول، ترجمة د.محمود فراج ، .٨٣

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـین التیمـي  :المؤلـف مفـاتیح الغیـب = التفسـیر الكبیـر .٨٤

 :الطبعـة بیـروت -دار إحیـاء التـراث العربـي  :الناشـر (،الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

  هـ ١٤٢٠ -الثالثة 
د عبـــــد المقصـــــود،مكتبة الثقافـــــة مفهـــــوم االشـــــتقاق الصـــــرفي وتطـــــوره عنـــــد النحـــــویین واألصـــــولیین،محم .٨٥

 م. ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧الدینیة،الطبعة األولى ،

مقــــاییس اللغــــة، ابــــن فــــارس، تحقیق:عبــــد الســــالم محمــــد هــــارون، دار إحیــــاء الكتــــب  .٨٦
  هـ١٣٦٦القاهرة، -العربیة

  م.٢٠٠٣من أسرار اللغة ،إبراهیم أنیس،مكتبة األنجلو،الطبعة: الثامنة، .٨٧
  ١٩٩٠ ،مكتبة األنجلو المصریة ، سانتمام ح   ، مناهج البحث في اللغة .٨٨
منهج اإلمـام الطـاهر ابـن عاشـور فـى التفسـیر"التحریر والتنـویر"  ،نبیـل أحمـد صـقر ،  .٨٩

 م ٢٠٠١الدار المصریة للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،



         
  

 
 ١٠٦٦ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   عباساملجلد ال  

 (دراسة رصفية داللية  تطبيقية مقارنة ) ىف تفسريي: فتح القدير للشوكاين و التحرير والتنوير البن عاشور االشتقاق من اسامء األعيان  

إبـراهیم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن  :المؤلـف ،الدرر في تناسب اآلیات والسور نظم .٩٠
دار الكتــاب اإلســالمي،   :الناشــر (،هـــ٨٨٥(المتــوفى:  علــي بــن أبــي بكــر البقــاعي

  .القاهرة
) ، العلل االشتقاقیة أللفاظ الشجاعة والجبن، ٣٤(دوریات) : مجلة دار العلوم ،العدد(

 الدكتور. عبد الكریم محمد جبل.
  

واوا   
 دیوان األعشى ، شرح ونعلیق:  محمد حسن ، المطبعة النموذجیة  .١
 ١٤٢٥سـنة النشـر:   الناشـر: دار الكتـب العلمیـة، المحقـق: مصـطفى عبـد الشـافي ،  دیوان امرئ القیس،   .٢

– ٢٠٠٤  
  م١٩٨٦هـ/١٤٠٦بیروت ،الطبعة األولى ، –دیوان جریر ،دار بیروت  .٣
سـنة . دار المعـارف : دار النشـر صـالح الـدین الهـادي :تحقیـق وشـرح. دیـوان الشـماخ بـن ضـرار الـذبیاني .٤

 .م )١٩٦٨هـ / 1388) : الطبع
دیوان عدي بن زید العبادي،حققه وجمعه : محمد جبار المعیبد،منشورات وزارة الثقافـة واالرشـاد _ مدیریـة   .٥

 م  1965 هـ/ 1385  بغداد الثقافة العامة
/  ١٤٠٧لبنـــان ،الطبعـــة األولـــى،–دیـــوان الفرزدق،تقـــدیم وشـــرح علـــى فـــاعور، دار الكتـــب العلمیـــة ،بیـــروت  .٦

١٩٨٧  
 ١٤١٦سـنة النشـر:    الناشـر: دار الكتـب العلمیـة،   المحقـق: عبـاس عبـد السـاتر، ، دیوان النابغة الذبیاني .٧

– ١٩٩٦  
ســنة النشــر:  الناشــر: دار الكتــب المصــریة ،  ،محمــود أبـو الوفــا  -المحقــق: أحمــد الــزین  دیـوان الهــذلیین، .٨

١٩٦٥ – ١٣٨٥ 

األصــفهاني (المتـــوفى: شــرح دیــوان الحماســـة ،المؤلــف: أبــو علـــى أحمــد بــن محمـــد بــن الحســن المرزوقـــي  .٩

المحقق: غرید الشـیخ وضـع فهارسـه العامـة: إبـراهیم شـمس الـدین ،الناشـر: دار الكتـب العلمیـة،  هـ)، ٤٢١

  م    ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان ، الطبعة: األولى،  –بیروت 


