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Abstract: 

This study is an effort to review the linguistic studies 

made in connection with the Qur’anic commentaries in 

the first phase of Islam. They include the basis of 

Phonetical, Morphological, Syntactical and stylistic and 

other linguistic studies. The linguistic studies began in 

the west in the 20th century with the name of 

Linguistics. While a glimpse into the Qur’anic 

commentaries of the first phase testifies that they are 

teemed with fundamentals of linguistics from the very 

beginning. And this is very natural as all branches of 

linguistics were being stemmed out for the 

understanding of the Qur’an. The Qur’anic 

commentators laid down the foundations of linguistics 

and grammarians and lexicographers later on benefitted 

from them. This article presents morphological study of 

the word ’’ا
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of various commentators of the past. A comparative 

study of different opinions in this regard has also been 

covered in the article.  
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بدأ التفسّب القرآين بنوع الّتفسّب الّذي يسّّم بالتفسّب اللغوّي، وقد 
ذكرت المصادر التفسّبية واللغوية روايات كثّبة تكشف الحقيقة أّن صحابة 

لون بعد القرآن وسّنة خاتم الّنبّيْب صىل اهلل الرسول صىل اهلل عليه وسلّم كانوا يع ّوِ
عليه وسلم بلغمهت العربية الفصىح وأساليب كالمهم البليغ يف فهم معاين القرآن 
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ّ الّذي كان ديوانهم ومنبع  الكريم. وبهذا الصدد كانوا يستدلّون من الشعر العريب
 فخرهم.

اآلية: ﴿وفاكهة  كما جاء يف أّن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قرأ
(، فسأل عن معُب )األب( وطلب الشهادة عليه فقام شيخ هذيلّي 13ّوأبّا﴾ )عؽس:

فعرض عليه الشعر لشاعر من هذيل فاطمأّن عمر رضي اهلل عنه. وهكذا كان عبد 
اهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما، اشتهر فيه أنّه كان إذا سئل عن معُب كلمٍة من كلمات 

، ومن أقواله:  القرآن الكريم فكان ٍّ إذا سألتموين عن شيء من »يستشهد بشعٍر عريب
 .1«غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر فإّن الشعر ديوان العرب

وهكذا عندما تعّرض العلماء المسلمون لتفسّب اآليات القرآنية وتدوينه 
 ّ عاّمة  فاحتلّت اللّغة أكرب اهتمامهم فيه، وإذا أشكل علمهي أمٌر اعؾنوا بالكالم العريب

ّ خاّصة. وإّن التفاسّب القرآنية المطبوعة الٍّب هي بأيدينا، وتنسب  وبالّشعر العريب
إىل أصحابها تصنيفاً تدلّنا عىل هذه الحقيقة. ومن هذه التفاسّب تفسّب غريب 
القرآن لإلمام الشهيد زيد بن علي زين العابدين عليهما الرحمة، الّذي كان بحّق 

ه(، وثالثة كتب باسم معاين القرآن أّولها للكسايّئ 311تويّف بـ سنة )يلّقب بـ حليف القرآن 
ه(، 102ه(، وثانيها للفراء أيب زكريا يحٓب بن زياد المتوّف بـ )381علي بن حمزة المتوّّف بـ )

ه( هؤالء الثالثة كلهم 132وثالثها لألخفش األوسط وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة )
صاحب من أصحاب القراءات السبع المتواترة الشهّبة، معروفون بالّنحو والكسايئ 

من  130وكان من معاصريهم صاحب مجاز القرآن أبو عؽيدة الّذي تويّف بالسنة 
الهجرة، ومن اشتهر من بعد هؤالء أكثر من أي مفّسر من مفّسري القرون الثالثة 

ـسنة سّت األوىل هو أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتؼبة الّدينوري المتوّّف ب
( من الهجرة. وهؤالء من الجهابذة الّذين أسسوا علم 122وسبعْب بعد مائتْب )

التفسّب تدويناً وسّنوا للناس سنة، وكان اعتمادهم كما ذكرنا عىل التفسّب اللغوّي، 

                                                           
وللتفصيل ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. الكّشاف عن حقائق التزنيل وعيون األقاويل يف  1

المطبعة الكربى األمّبية )، والقلقشندي، صبح األعىش 202 - 0/200هـ(: 3002وجوه التأويل )بّبوت: دار الكتاب العريب، 
ه = 3013، والسيوطي، اإلتقان لعلوم القرآن )بّبوت: دار الكتب العلمية. ط.أوىل: 3/22م(:3101ق مصر، ط. أوىل:ببوال

 .3/101م(: 1000
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فمن جاء بعدهم اعتمد علمهي وعىل دراسمهت وأحال األفكار واألقوال إلمهي يف كثّب 
وكانوا أحّق بذلك االسؾناد واالعتماد ألنّهم شهدوا عصر من األقوال والمعاين، 

 االستشهاد. فتفاسّبهم هي المصادر يف مجال التفسّب اللغوّي.
ومجاز القرآن أليب عؽيدة أّول كتاٍب مطبوٍع متداوٍل يف هذا المجال ووصل 
بأيدينا ككتاٍب مستقّلٍ ألّفه صاحبه، ولو أّن تفسّب اإلمام زيد رحمه اهلل سبقه 
ولكْن تنقصه بعض صفحات وال يغوص يف الموضوع اللغوّي غوصا كما يشرح الفّراء 
وأبو عؽيدة وغّبهما من المفسرين من القرون الثالثة األوىل ولم يزل هؤالء 
المفسرون المتقدمون وتفاسّبهم مراجع يف هذا الباب. ومن الملحوظ أّن أبا زكريا 

يدة من حيث وفاته ولكّن كتاب أيب عؽيدة يحٓب بن زياد الفّراء كان أقدم من أيب عؽ
مجاز القرآن أقدم منه يف التأليف ولم يزل مرجعا بْب الدارسْب ال فقط يف المعُب 
اللغوّي فحسب بل يف الدراسات الصرفية والنحويّة والداللية واألسلوبية من حيث 

وردنا آراء االستشهاد واالعَباض، فؽناًء عىل ذلك جعلناه أصال يف دراسؾنا هذه ثّم أ
المفّسرين اآلخرين من هذه القرون الثالثة األوىل للحصول عىل اآلراء المختلفة 
والوصول إىل الحقيقة ثّم ألحقنا بهم آراء وأقوال علماء القرون األربعة األخرى 
للعثور عىل الشرح والتوضيح آلراء المتقدمْب والتأثر والتأثّب، وهكذا صارت هذه 

لماء القرون السبعة األوىل يف التفسّب الّذين كان جّل المقالة شاملة آلراء ع
اهتمامهم باللغة يف تفسّب القرآن الكريم. وبما أنّهم قد ناقشوا مسائل لغوية 
مختلفة يف تفسّب القرآن الكريم قد ركّزنا يف مقالؾنا هذه بحمهث حول كلمة 

 من حيث بنؼته وهيػته الصرفية.‘‘ كّذاباً ’’
القرآن أليب عؽيدة يمتاز بميزات ال يحوزها تفسّب  ومن المعلوم أّن مجاز

آخر من تفاسّب معاصريه إذ نجد فيه نصؼبا وافرا لدراسات لسانية عىل مختلف 
 مستوياتها مثل األصوات وبنية الكلمة وبناء الجملة والّداللة واألسلوب.

ويف هذه المقالة اخَبنا مشكلة صرفية جاءت يف تفاسّب المفّسرين، وهي 
ابا﴾ )الّنبأ:‘‘ ِكّذاب’’كلمة  بُوا بآيَاتَِنا ِكّذَ ( من خالل دراسؾنا وجدنا 18يف اآلية ﴿َوَكّذَ

المفّسرين مختلفْب يف هذا الباب، واإلشكال يف بنية هذه الكلمة هل هي من 
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هـ( يف مجاز القرآن 130وفيما يلي ندرس رأي أيب عؽيدة )‘‘. تفعيل’’أو ‘‘ مفاعلة’’
 ّم نورد آراء المفّسرين اآلخرين مثل الفّراء والكسايئّ.ونحلّله بالتفصيل ومن ث

وقبل أن نتطّرق بالموضوع مباشرة ينبغي أن نبّْبِ أنّها وردت ثالث قراءات 
ابا﴾ أْي بكسر الكاف وتشديد  يف هذه الكلمة القرآنية: أشهر القراءة فيها: ﴿ِكّذَ

بن أيب طالب كّرم اهلل الّذال وهي قراءة الجمهور، والقراءة الثانية وردْت عن علي 
هـ( بخالف عنه )َكَذبُوا 301هـ( وعؼىس بن عمر )308هـ( واألعمش )302هـ( وأيب رجاء )00وجهه )

. والقراءة الثالثة هي قراءة رويت عن 1...ِكَذابًا( بتخفيف الذال يف الفعل والمصدر
ال303عمر بن عبد العزيز ) ابًا( أي عىل وزن ُفّعَ بوا ...ُكّذَ بضم الكاف وشد  هـ( )َكّذَ

ابا﴾ فناقش المفّسرون يف  2الذال. بُوا بآيَاتَِنا ِكّذَ ولما أّن قراءة الجمهور هي ﴿َوَكّذَ
؟ أي من باب تفعيل أو مفاعلة؛ ‘‘مكاذبة’’أو ‘‘ تكذيب’’أصل الكلمة )ِكّذابًا( أهي من 

 وفيما يلي نورد هذه المناقشة:
ال’’زن ورود و  يف القرآن الكريم‘‘ فِّعَ

 ً إىل حقيقة المسألة الٍّب تتعلق بالصورة الصرفية للكلمة؛ إذ فّتْشنا نظرا
ال’’وزن  (: 1/23؛ يف سورة البقرة )‘‘ِقّثاء’’يف القرآن الكريم لم نجده سوى كلمة:‘‘ ِفّعَ

ا تُْنِبُت األَْرُض ِمْن بَْقلَِها َوِقّثَائَِها َوُفْوِمَها وَ  عََدِسَها ﴿َفاْدُع لََنا َربََّك يُْخِرْج لََنا ِمّمَ
الٍّب وردت يف هذه السورة مّرتْب. والكلمة ‘‘ ِكّذاباً ’’َوبََصلَِها﴾. باإلضافة  هذه الكلمة 

)ال صلة لها بهذه المسألة ألنّها( اسٌم لنباٍت، وأّما المسألة الٍّب نحن بصددها ‘‘ ِقّثاء’’
 للمصدر.‘‘ ِفّعال’’هي حول وزن 

 المفّسرون وآراؤهم يف هذا الباب
أشّدُ من الكذب وهما مصدر المكاذبة قال ‘‘ِكّذاباً »’’عؽيدة فيه:  يقول أبو

 :3األعىش
                                                           

3 ،3ط. الدين، سعد دار )دمشق: القراءات، معجمعبد اللطيف الخطيب، الدكتور.  1 0 1  سالم. و30/121 م(،1001= هـ1
 جامعة )الكويت: ،القرآنية القراءات معجم عمر. مختار دأحم والدكتور العال، عبد الدكتور مكرم،

3 ،1ط. الكويت، 00 3هـ=8 1 8  .8/08 م(،8
 .8/08. و الدكتور عبد العال سالم مكرم، مرجع سابق، 120 – 30/121عبد اللطيف الخطيب، الدكتور. مرجع سابق،  2

وائلي، ويقال له األعىش الكبّب، األعىش: أي أبو بصّب، ميمون بن قؼس بن جندل، من بِب قؼس بن ثعلبة ال 3
َب بـ ))صّناجة  كان أعّم، وأحد أصحاب المعلقات من العصر الجاهلي، وكان غزير الشعر، ولما كان ُيغِّبِ به َفلُّقِ
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 1«والمرُء ينفعه ِكذابُهْ  * فصَدقُتها وكَذبُتها 
ال يتبّْب لنا من هذا النص شيٌء ال المسألة وال الجواب، وأّما ما نقل ابن 

يف هذا الموضع فهو  قول  أيب عؽيدة‘‘ زاد المسّب’’هـ( يف تفسّبه 212الجوزي المتوّف بـ )
يلقي الضوء عىل هذه المسألة ومن عبارته يتبْب رأي أيب عؽيدة يف هذه المسألة، 

هذه  2«الِكّذاُب أشّدُ من الِكذاب وهما مصدر المكاذبة...»فيقول ابن الجوزي : 
العبارة تفيد أّن أبا عؽيدة يثّب يف هذا الموضوع مسألة الصورة الصّرفية لكلمة 

حسب ‘‘ مفاعلة’’َباءى أنّه مصدٌر من باب المكاذبة. أي من باب وي‘‘ ِكّذاب’’
المصطلح الصريفّ، وإذا اقؾنعنا بهذا الجواب فتنشأ هنا مشكلة أخرى وهي عدم 

َب ’’مطابقة المصدر بفعله، الفعل  فكان من المناسب ‘‘ تفعيل’’جاء من باب ‘‘ َكّذَ
ية مفعواًل مطلًقا. فيجيب أن يكون المصدر من الباب نفسه،  الّذي جاء يف هذه اآل

 أبو عؽيدة عىل هذا السؤال مستشهًدا بقول األعىش: 
 ]كامل مجزوء[ والمرُء ينفعه ِكذابُهْ  * فصَدقُتها وكَذبُتها 

نرى أّن هذا االستشهاد يفيد يف جواز مجيء المصدر عىل غّب فعله، وعليه 
ال’’و يف مجيء وزن ، وأّما الخالف فه3شواهد من اآليات القرآنية وجّوزه النحاة ‘‘ ِفّعَ

بتشديد العْب مصدراً للمفاعلة أو التفعيل ذهب أبو عؽيدة أنّه مصدر للمفاعلة فلم 

                                                                                                                            

ُة يف شعره، ونقل ابن قتؼبة يف كتابه الشعر  العرب((، كان يفد عىل ملوك فارَس، ولذلك ُكُثرت الفارسّيَ
ة كان يقّدمه عىل طرفة ويعّده رابَع الشعراء المتقّدمْب، والسبب يف هذا التقديم أنّه والشعراء أّن أبا عؽيد

أكَثُر عََدِد ِطواٍل جياٍد، وله فضيلة عليه يف وصف للخمِر والُحمر وكذا يف المدح والهجاء. )ينظر: ابن قتؼبة 
. 122- 122/ 3 ،م(3128هـ=3122، 1دار المعارف، ط.الدينوري، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم. كتاب الّشعر والشعراء، )القاهرة: 

الشاهد من شعر يمدح به األعىش  .2/103م(، 1001، 32والزركلي، خّب الدين. األعالم )بّبوت: دار العلم للماليْب، ط.
ً من كندة، يقال: ربيعة بن َحْبوة، ]ينظر: ابن بّري، عبد اهلل. شرح شواهد اإليضاح أليب علي الفارسي  رجال

.[ ولم أجد هذا الؽيت يف ديوانه. وورد الؽيت يف المخّصص: 202م(، 3182هـ=3002هؼئة العامة لشئون المطابع األمّبية، )ال
؛ المحكم والمحيط 30/318أبو الحسْب علي بن إسماعيل النحوي، المعروف باين سيدة، دار الكتب العلمية، بّبوت. 

 ؛ واللسان )ص د ق(.2/381األعظم )ص د ق( 
 . 1/181(، م(3120=هـ3120، 3الخانجي الكؾيب )ط.عؽيدة، معمر بن المؿُب. مجاز القرآن )مصر:  أبو  1
م(، 3180هـ/3000، 1ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين. زاد المسّب يف علم التفسّب )بّبوت: المكتب اإلسالمي، ط. 2

 والتخفيف مصدر المكاذبة. ، أَّنَ الِكذاب بالتشديد1/33، وشرح ابن الجوزي هذا القول يف 1/1
 .81 – 0/83م(، 3188هـ=3008، 1ينظر: سؼبويه، أبو عمرو بن عثمان. الكتاب )القاهرة: مكؾبة الخانجي، ط. 3
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يوافقه أحد من المفّسرين فيه، بل ذهب جميع المفّسرين وعلماء الّصرف إىل أنّه من 
 ، كما نرى يف االقؾباسات الّتالية:1تفعيل شذوًذا

. هذا القول 2«ن قولهم كاذبته ِكذاباً ومكاذبةً هو م : »هـ(381الكسايئ )ت يقول 
كّذبوا( يفيد الِكّذاب »)يدّل عىل قراءة مختلفة وهي بتخفيف الذال. وأّما قوله: 

بتخفيف الذال مصدر من ‘‘ الِكَذاب’’. فؼتضح من قول الكسايئّ أّن 3«بالمصدر
 بتشديد الذال مصدر من التفعيل. ‘‘ الِكّذاب’’المفاعلة و 

: وقّررها لغة يمانية فصيحة، ومّثلها من لغمهت هـ(102الفّراء )ت وإليه ذهب
كّذابا، واآلخر خّرقت القميص خّراقا، وقال أنّه كل ما هو فعله عىل  قولْب: كّذبت به

فّعلت فمصدره فّعال ّف لغمهت مشدد، ثّم نقل سؤال  األعرايب ممهن له عىل المروة، 
؟ واستشهد بقول بعض بِب كالب بدون وهو يستفٍب: آلحلق أحب إليك أم القّصار

 النسبة إىل شاعر محدد. والؽيت هو: 
اُؤَها ِمْن ِشَفائَِيا* َطاَل َما ثََبّطْؾُب َعن صَحابٍَِبْ  لََقْد   4وعن حوج ِقّضَ

مصدر من فّعل وإىل هذا ‘‘ الِكّذاب’’من خالل هذه العبارة يّتضح لنا أّن 
الفّراء ونسبوا هذا المصدر إىل لغة  الّرأي ذهب جميع المفّسرين واستحسنوا قول

 8هـ(012والّثعليب ) 7هـ(130والّطربي ) 6هـ(113وثعلب ) 5هـ(132يمانية فصيحة، مثل األخفش )

                                                           
ل"»المفتاح يف الصرف: كما ذكر صاحب  1 م نادر من "َفّعَ اب وكاِّلَ َل " تَْخِريج وتَْكِرَمة وتَْوِصَية، وِكّذَ ، «ومن "َفّعَ
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. 4هـ(201والراغب األصفهاين) 3هـ(023والجرجاين ) 2هـ(020والطوسي ) 1هـ(012ومكي بن أيب طالب )
يؤيِّد رأي ‘‘ شافالك’’هـ( يف 218. وإىل الّرأي نفسه ذهب الزمخشري )4هـ(201األصفهاين)

َل ’’من ذهب إىل أنّه مصدر من  َل كله »فيقول: ‘‘ فّعَ ِكّذابًا تكذيبا، وِفّعال يف باب فّعَ
فاش يف كالم فصحاء من العرب ال يقولون غّبه، وسمعِب بعضهم أفسر آية فقال 

. ولكّنه لم يرفض الّرأي اآلخر رفًضا تاّما بل 5«لقد فسرتها فسارا ما سمع بمثله
وإن جعلته بمعُب المكاذبة فمعناه: وكذبوا بآياتنا، فكاذبوا مكاذبة. أو كذبوا »يقول: 

بها مكاذبْب، ألنهم إذا كانوا عند المسلمْب كاذبْب وكان المسلمون عندهم كاذبْب 
فبؼمهن مكاذبة. أو ألنهم يتكلمون بما هو إفراط يف الكذب فعل من يغالب يف أمر، 

الجمهور ذهب الرازي صاحب مفاتيح الغيب إذ  . وإىل رأي6«فؼبلغ فيه أقىص جهده
اباً أي تكذيباً وفعال من مصادر التفعيل»يقول:   .7«وقوله ِكّذَ

ومن خالل هذه الّدراسة يتضح لنا أّن أبا عؽيدة متفّرد إذْ لم يوافقه أحد 
هـ( يف 202من هؤالء المفّسرين. وأّما من الصرفّيْب فذكر صاحب الشافية ابن الحاجب )

اء’’بالتشديد، ولكْن عّده شاذّا ومّثل له ‘‘ ِفّعال’’وزن‘‘ فاعل’’ وهكذا وزن ‘‘ ِمّرَ
ال’’، وقد يكون ‘‘ِقْؼتال’’ومثاله ‘‘ ِفْيَعال’’ ونجد الّتفصيل مع التوجيه يف  8‘‘.ِقّتَ
وتجري يف أكثر الثالثي المزيد »المفصل يف صنعة اإلعراب للزمخشري، إذ فيه: ’’

د. وذلك ... يف فعل تفعيل وتفعلة، وعن ناس من العرب فيه والرباعي عىل سنن واح
ابا﴾. ويف فاعل مفاعلة  بُوا بآيَاتَِنا ِكّذَ ماً، ويف التزنيل: ﴿َوَكّذَ ال. وقالوا كلَّمته كاِّلَ ِفّعَ
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م قاتل قؼتال. وقال سؼبويه ) ال، ومن قال كاِّلَ هـ( يف فعال كأنهم حذفوا الياء 380وِفّعَ
 .1«ؼتال ونحوها. وقد قالوا ماريته مراء وقاتلته قتاالالٍب جاء بها أولئك يف ق

وأّما الشاهد الشعري الّذي جاء به أبو عؽيدة، فهو يدّل عىل جواز مجيء 
 بالتشديد مصدر للمفاعلة.‘‘ ِكّذاب’’المصدر عىل غّب الفعل، ولكّنه ال يدّل عىل أّن 

أّن الؽيت  ولم يعًِب بهذا الؽيت أحد من المفّسرين المذكورين، والمعلوم
لألعىش وقد بّؼّنا يف الحاشية أنّه أحد شعراء الجاهلية من الطبقة األوىل، وهكذا أحد 
َب بـ))صّناجة العرب(( بسبب  أصحاب المعلقات. وكان معروفا بغزير الشعر، ولُّقِ
ُة يف شعره،  غنائه بالشعر، ولما أنّه كان يفد عىل ملوك فارَس، ولذلك كُثرت الفارسّيَ

الّناقدين غّب قابل لالحتجاج، ولكّن أبا عؽيدة استشهد به إذ كان يعّده  وعّده بعض
مْب، وقد نقل ابن قتؼبة ) هـ( يف الشعر والشعراء قول أيب عؽيدة: 122من المَقّدَ

ُم عىل َطَرفة. ألنّه أكَثُر عََدِد ِطواٍل » األعىش هو رابُع الشعراء المتقّدمْب، وهو يَُقّدَ
 .2«الُحمر. وأمدُح وأْهَج جياٍد، وأوصُف للخمِر و

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