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لوجوه والنظائر يف القرآن الكري ، بني مقاتل بن سليمان، وأبي هالل العسكري، ا
  ِدَراَسٌة وُمَوازنٌة يف َألفـَـــاٍظ ُمخـْــَاارٍةواحِلْيِري النيسابوري، 

 عجيزه يمحمد علأ.د/

  ابنه جامعة– اآلداب كلية –قسم اللغة العربية 
 ملخص البحث

تدور هذه الدراسةة اليةي جةامو ممسةممة بعنةماوج المجةمه والن ةاقر ن ال ةر و 

الكريم، بين م اتل بن سليماو، وأبي هالل العسكري، والِحْيةِري النيسةابمري، ن 

ع ةةد مماةنةةة بةةين م اتةةل بةةن سةةليماو  علةةم المجةةمه والن ةةاقر ال ر نيةةة، مةةن  ةةالل

(، والِحْيةةةِري النيسةةةابمري ةهةةة400(، وأبةةةي هةةةالل العسةةةكري )وجهةةةة150)وج

 (.ةه431)وج

وقةةد أرهةةرو الدراسةةة مةةن  ةةالل المةةنها الملةةاي ال ةةاقم علةة  ا سةةي رام 

واليحليةةل، والمةةنها الم ةةةارو ال ةةاقم علةة  المماةنةةةة والم ابلةةة، أو  أبةةا هةةةالل 

النيسةابمري قةةد أاةادا مةةن كيةاب م اتةةل بةن سةةليماو، و يةةر العسةكري والِحْيةةِري 

د أبةم هةالل  شاهد عل  ذلة  الياةابب بيةنهم ن المجةمه والاةماهد. ه  أنةب قةد تاةرال

 والحيري بإضااة كثير من وجمه والن اقر.

وقد جام ذل  ن تمهيد ن ةري قةدمم مةن  اللةب مةدا ل تعريايةة، وم حثةينج 

للعلمام الثالثة. والثةا:ج تناولةم ايةب األلاةا  األولج تناولم ايب تراجم مخيصرة 

 المخيارة باليحليل والمماةنة، للمقمف عل  أوجب ا تااق، وأوجب ا  يالف. 

 لغة والن اقر المجمه -ال ر و غريب –علم المجمه والن اقر  الكلمات املفااحية:

 - النيسةابمري الحيةري – العسةكري هالل أبم – سليماو بن م اتل – والطالحا

 يم.  الكر ال ر و ألاا  تاسير
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Abstract 

This study comes with the title of FACES (meanings) 

AND ANALOGS IN THE HOLY QURAN, comparing 

opinions of Muqatel Ibn Sulayman(150 AH), Aby Hilal 

Al-Askary(400 AH), and Al-Hayri Al-Naysabouri(431 

AH), in the science of the qur'anic faces and analogs.  

Through the descriptive approach that is based on 

induction and analysis, and the comparative approach that 

is based on balancing, the study showed that both of Aby 

Hilal Al-Askary and Al-Hayri Al-Naysabouri have 

benefited from the book of Muqatel Ibn Sulayman, and 

it's clear from the similarities between them when it 

comes to the faces and examples they mentioned, except 

that both of them were unique by adding many more of 

the faces and analogs. 

All the previous information came in a theoretical 

abstract through introductory entries and two researches, 

the first one contains a brief resume about the three 

scientists, and the second one is discussing the analysis 

and balancing of the choosed words, to clarify the points 

of agreements and disagreements.      
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 تـــقديـــــــــم
بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم عل  رسملب ومصطااه، سيدنا محمد 

 وعل   لب ولح ب ومن وا ه وت عب بإحساو هل  يمم الدين، أما بعدج

ا د جعل اهلل تعال  كيابب الكريم ن عا اياضا ينهل منب كةل الةالب العلةم، ايجةد 

ِمةب وتمْعلِيِمةب، ا ةال ايب كل هنساو مةراد لو ه وم يغةاه، وحثنةا رسةملنا الكةريم علة  تمعم

 ْبةِن 
ِ
ْ ةِد اهلل ةْن عم لل  اهلل عليب وسلمج  يةركم مةن تعلةم ال ةر و وعلمةب. ولةمم   اعم

ج  ل مم قمالم سم ْيِب وم لم ل   اهلُل عم ِّ لم
ِن الن  ِي ْسُعمٍد رضي اهلل عنب، عم ْْدُ  "مم ا اْلُ ةْر وم م ذم بمةُة هِو  هم

ةا اْسةيمطمْعُيْم.... وقةد حةرا سةلانا الصةال  علة   ُْْدبميِةِب مم ُمما مِةْن مم ل  يمعم الم ، ام  تمعم
ِ
اهلل

ُ ةُب، وم م يمْخُلةُ  
اقِ جم ةي عم

َِ نْ م نةز ثمةين،  م تم اليمس  بكياب اهلل تعةال  وعراةما أنةب كم

؛ امجد ايب الةالب العلةم علة  ا ةيالف تخصصةا م  دِّ ِة الر  ْثرم لم  كم واهيمامةا م عم

مهم، اغراما منب، كل ن مجالةب، اكةاو سة  ا  العلمية، ما يل ي الممحهم، وُيْا ع نمهم

ن ناْة كثير من العلمم، مثةلج الياسةير واليْويةل، وعلةم الا ةب، وعلةم ال ةراماو، 

وعلم النحم والصرف، وعلم اللغة، وعلم ال الغة... هلخ، الةم يةْو ال ةرو الثةا: 

َةة علميةة، وحركةة اكريةة، اسةي ط م كثيةرا مةن الةال ي الهجري ه  وقد شهد هن

 العلم.

ْربةا بةين ُدُروب  طالةم لهةا دم ومن هذه العلمم اليي نمهلم مةن ال ةر و الكةريم، و م

ة  اللاة   -أقراهنا ون راقها من العلمم األ رى  علةم المجةمه والن ةاقر، الةذى أْولم

لملةب، اجةامو بداياتةب ال ر : عناية ك يرة، محاو  المقمف عل  أسراره، واهم مد

م كةةةرة ن ال ةةةرو األول الهجةةةري، علةةة  يةةةد ع ةةةد اهلل بةةةن ع ةةةا  رضةةةي اهلل 

ه(، وقةةد أشةةار الحيةري هليةةب ن م دمةةة كيابةب، وت عةةب مةةم ه عكرمةةة 68عنهمةا)وج
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 بةةةن أبةةةي اللحةةةة )وج105)وج
ال
ه(، ثةةةم م اتةةةل بةةةن سةةةليماو 143ه(، ثةةةم علةةةي

 المجمه والن اقر. ه(، اكاو كيابب هم أول كياب يصل هلينا ن 150)وج

اتِةةل   ةةا (1)وقةد ذكةةر ُم م ْرُامع  يمابِةةِب حةديف مم
ةةْدِر كِ هلةة  الن ةي لةةل  اهلل عليةةب  اِةي لم

. وسلم،  ة  ثِيةرم ةا كم ى لِْلُ ةْر ِو ُوُجمه  ةرم ي ة  يم ةا ُكةل  اْلِاْ ةِب حم ِ يه  ُجةُل ام ُكةمُو الر  قةالج  م يم

ةةْعٍد وم  ةةُب اْبةةُن سم جم ا أمْ رم ةةذم ةةا وذكةةر السةةيماليج ُقْلةةُمج هم ْمُقما  اِم مم ْردم ةةْن أمبِةةي الةةد  ْيةةُرُه عم غم

ْاُ ُبج  لم ُجُل ُكل  اْلِاْ بِ "وم ُب الر  ْا م  م يم
(2)  . 

وبةالرغم مةن أوال ُم ةاتال قةد ُاتالِهةم بالكةذب اةإوال الحةديف الةذي ذكةره ن م دمةةة 

مصناب ي دو أنةب  قة  ق ةم  عنةد العلمةام، وكْنةب كةاو دعةمة حةارة ألو يمةدد كةل 

هل  ال ر و الكريم، اْق ل كثير من العلمام بدوااع مخيلاةة هلة  وضةع منهم بس ب 

مصنااو ن هةذا العلةم، الةم يمةن قةرو هجةري مةن ال ةروو العاةرة األولة  ه  

وكةةاو هنةةان مصةةنص أو مصةةنااو، وكةةاو مصةةنص م اتةةل بةةن سةةليماو هةةم دلةةيلهم 

 وهمامهم ن هذا المَمار.

ةن وضةةه400وكاو أبم هالل العسكري)وج ع مصةناا عنمانةبج تصةحي  (،  مِمال

المجمه والن ةاقر ن ال ةر و الكةريم، وجةام مةن بعةده أبةم ع ةد الةرحمن هسةماعيل 

نُب بةة وجمه ال ر و. ةه431الِحْيِري النيسابمري )وج نْمم  (، الذي ألص كيابا عم

                                                

ينظر: الوجوه والنظائر، مقاتل بن سليمان، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. مكتبة  الردة ،  (1)

. والبرهان يف علوم القةرنن، الركشية ، 19.: ص: 2011 -ه1432الرياض، الطبع  الثاني : 

النادةر: داك إحيةا   بو الفضل إبراهيم. المحقق: محم  أبو الفضل إبةراهيم،تحقيق: محم  أ

م، 1957 -هةةة 1376الكتةةا العربيةة  عيلةةب البةةابب الحلبةة  ودةةرشائو، الطبعةة  ا ولةةب: 

1/102 ،103. 

ينظةةر: اقتقةةان يف علةةوم القةةرنن، اللةةيو  ، تحقيةةق: محمةة  أبةةو الفضةةل إبةةراهيم. ال ي ةة   (2)

 .145، 2/144م.  1974-هة1394 بع :  المصري  العام  للكتاب،
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هةل أاةاد كةل مةن أبةي هةالل العسةكري، والِحْيةِري النيسةابمري مةن  وتساءلت:

هةةل أضةةاف كةةل منهمةةا وجمهةةا جديةةدة لةةم يةةذكرها كيةةاب م اتةةل بةةن سةةليماو  و

 م اتل .

م أنةب ممضةم  جةدير بالدراسةة، فوجدت  ةن ااو شةيم نا األجةالال بعد تصةاو  ُمصم

ولكنب سيكمو عمال ضخما، اكةاو المخةره هةم تنةاول ألاةا  مخيةارة رهةر ايهةا 

أوجةةب ا  ةةيالف بيةةنهم. اكةةاو عنةةماو ال حةةف هةةمج المجةةمه والن ةةاقر ن ال ةةر و 

اةنةة   ، بين م اتل وأبي هالل العسكري والِحْيةِري النيسةابمري.الكريم اسةة  وُممم ِدرم

 .ن أملاةمةةةةةةاٍ  ُمخةْةةةةةيمارةٍ 

اانطل  ال حف من هذه اإلشكالية، وكاو  بد من وضةع ُأاُلةر وحةدود تَة طب،  

ا مم با ييار س ع وعارين لا ة، اتا  ايها العلمام الثالثة، وهي تمثةل حةروف 

العربي، وقد تجاوةنا حرفج الغين؛ لعدم اتاةاق العلمةام الثالثةة ن لا ةة المعجم 

 ت دأ بب. 

 والباحث يرى أن هذا املوضوع يكتسب أمهيته من ثالث جهات:

شرف انيسابب هل  لغة ال ر و الكريم، ذل  الكياب الذي   يْتيب ال االةل  األوىل:

 من بين يديب و  من  لاب، وأْنِعم بب من نمسب.

ي دم دراسة ومماةنة بين ثالثة من شةيم  العربيةة مةن أعةالم اليصةنيص  ية:الثان

ن هذا الان ن تاسيرهم لأللاا  ال ر نية من جهة المجمه والن اقر. حيف يمثلةمو 

ثالثةةة قةةروو هجريةةة ميعاق ةةة، ام اتةةل يمثةةل ال ةةرو الثةةا: الهجةةري، وأبةةم هةةالل 

 مري يمثل ال رو الخامس. العسكري يمثل ال رو الرابع، والِحْيِريال النيساب
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يعد مصنص م اتل أول مؤلص يصةل هلينةا ن هةذا الاةن، كمةا أو كيةاب  الثالثة:

د األضخم بين كيب المجمه؛ لما يحيميب من أبماب.      الِحْيِري ُيعم

 وقد طرحُت بعَض األسئلة اليت أرجو أن ُيجيب عنها البحث، وهي:
ُد كياُب المجمه والن اقر لم اتةل -1 بةن سةليماو المن ةع الةذي هنةل منةب  هل ُيعم

 أبم هالل العسكري، والِحْيِري النيسابمري .

هةةل سةةل  أبةةم هةةالل العسةةكري والِحْيةةِري النيسةةابمري مةةنها م اتةةل ن  -2

تاسيره لأللاا    أم  ط  ألناسهما منهجا جديدا   وما مدى هااد ما من مصنص 

 م اتل  .

ْيةِري النيسةةابمري وجمهةةا هةل أضةةاف كةل مةةن أبةةي هةالل العسةةكري والحِ  -3

 جديدة ن تاسيرهم لأللاا  لم يذكرها م اتل  .

هل كانم أوجب ا  يالف بين العلمام الثالثة أكرب من أوجةب ا تاةاق أو أو   -4

 العكس هم الصحي  . 

ون س يل أو أجد هجابة عن هذه األسئلة، كاو   بد من  طة ينهن عليها هةذا 

أع  هةا تمهيةد، وثالثةة م احةف. اْمةا اليمهيةد ا ةد ال حف، اكانةم الم دمةة، ثةم 

 تناولم ايب مدا ل تعرياية، هي كالياليج

 ج المجمه والن اقر ن اللغة وا لطالح.الم خل ا ول

 ج أهمية علم المجمه والن اقر.الم خل الثاين

ضعم ُمصناا ن علم المجمه والن اقر.الم خل الثالث ن وم  ج أهم مم

د ذكةةرو ايةةب ترجمةةة مخيصةةرة لكةةل شةةيخ مةةن شةةيم نا ا ةة وأمــا املبحــث األول:

الثالثة، بينم ايها اسمب ول  ب، وعلمب، وشيم ب وتالمذتب، وأهةم مؤلااتةب، وسةنة 

 وااتب. وأحلم ن الهامش لمصادر تل  الرتاجم لمن أراد الالسيزادة. 
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ا ةةد تناولةةم ايةةب اليعريةةص بالمصةةنااو ماةةكلة ال حةةف،  املبحــث الثــاني: وأمــا

المجمه والن اقر لم اتل بن سليماو، وكيةاب المجةمه والن ةاقر ألبةي وهيج كياب 

 هالل العسكري، وكياب وجمه ال ر و للِحْيِري النيسابمري.

ةُم ايةب اليحليةل وأما املبحث الثالث ج اهةم يَةم لةلب هةذا ال حةف، حيةف تناولم

والمماةنة بةين الاةيم  الثالثةة ن تاسةيرهم لأللاةا  السة عة والعاةرين مةن جهةة 

مجمه والن اقر. وقد جعلُم لكل لا ة بابا مسةي ال، عرضةم ايةب مةا قالةب م اتةل ال

من وجمه، ثم ن لم ما قالب أبم هالل العسةكري، ومةا قالةب الحيةري مةن وجةمه ن 

نم كةةل ذلةة  ن جةةدول، يم هةةر مةةن  اللةةب أوُجةةب ا تاةةاق  اللا ةةة ناسةةها، وضةةمال

تيةب المجةمه واة  الرتتيةب وا  يالف ن المجمه. مع الين يب عل  أنني اليزمم تر

الذي اعيمده م اتل، أما أوجب أبي هالل العسكري والِحْيِري، ا ةد أعةدو ترتي هةا 

 ن الجدول بما ييماا  مع ما ذكره م اتل.

اليي ذكرو ايها أهم مةا تملةلم هليةب مةن نيةاقا رهةرو  ث  كانت خامتة البحث

تكةمو المماةنةة بةين من  الل الدراسة واليحليل والمماةنة، وكم كنم أتمنة  أو 

األلاا  جميعها ن المصنااو الثالثة، ولكنب عمل ضةخم يحيةاه هلة  جهةد ك يةر 

 ووقم أالمل.

ومل يأت هذذا البثذث مصال ذال  سذا  ذب ه مذن  وا ذات وتذوث  ذال  

 وجال  يف هذا امليدان، ولكصه أفا  من كل ما  ب ه.

رام وقةةةد هنةةةن ال حةةةف ميكئةةةا علةةة  المةةةنها الملةةةاي ال ةةةاقم علةةة  ا سةةةي 

واليحليل، ون ضمقب قمم با ييار لا  لكل حرف معجمةي، راعيةُم ن األلاةا  

أو يكمو ايها محل  الف ن تنةاول العلمةام الثالثةة لهةا، ثةم تناولةم كةل لاة  ن 

باب مسي ل، أث مو ايب ما قالب م اتةل مةن وجةمه ن اللا ةة المخيةارة، ثةم وضةعُم 
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نُْيُب المجمه ا ليي قالها أبةم هةالل العسةكري والِحيةِري تل  المجمه ن جدول، ضم 

 ن اللا ة ذا ا؛ حي  ييَ  من  اللب أوجب ا تااق وأوجب ا  يالف.

ْجُم عل  المنها الم ارو الذي ن ضمقب قْمُم بع د مماةنة بةين المجةمه  ثم عر 

عند العلمام الثالثة ن كل لا ة عل  حةدة، بيالنةم مةن  اللهةا أوْجةبم ا تاةاق ايمةا 

سمام أكاو ذل  ن المجمه أم ن شةماهد المجةمه. وأمةا أوجةب الخةالف ا ةد بينهم 

اصلالُم ذل ، وجعلم مةا  ةالص ايةب أبةم هةالل م ةاتال مناصةال عمةا  ةالص ايةب 

الِحْيِري م اتال. وما جام عندهما من وجمه ةاقدة أو  الاا ايةب م ةاتال تةم الرجةم  

علةة  مةةدى لةةحة  باةةْنب هلةة  كيةةب الياسةةير وكيةةب المجةةمه األ ةةرى، للمقةةمف

 الياسير، وأي المجمه أنسب للا ة.     

وبعد اهذا هةم جهةدي الميماضةع الةذي مةا أردو بةب ه  أو أرتاةص رشةاة مةن 

علم يسيمد مادتب من كياب اهلل عز وجل، وأو أْمةدد هليةب بسة ب، وه: ألرجةم مةن 

الجةزام اهلل تعال  أْو يكمو عملنا هذا  الصا لمجهب الكريم، وأو يثي نةا عليةب  يةر 

 ن الدنيا واآل رة.         

   و  ر دعمانا أو الحمد هلل رب العالمين،،،،،،     
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 متهـــــــــــــــيد:
 علم الوجـــــوه والنظائر مداخل تعريفية.

 املدخل األول: الوجوه والنظائر يف اللغة واالصطالح:

 أوال: : الوجوه يف اللغة:
ْمُع ال ، والجم ْعُروف  ْجُبج مم  األُُجةمه. المم

ِّ
ةي ِّ الُمُجةمهم وحم

ةي اُمج حم ةر  كم  الام ُمُجمُه وحم

ْم. والمْجةُب والِجهةُة  ةم  َم اِو هذا اْن ا اِةي الةمم ثِيةر  لِة م كم ُلةموم ذم ْاعم يِمج ويم ةكال الم اْبُن السِّ قم

اِ  بمعن  ، والهام عمض  من الماو. ْأُي نمْاُسُب. وم ، أي ُهمم الر  ْأيال ْجُب الر  ا وم ذم اُلج هم ُي م ي وم

ةابمُب  يمام ِر تم ا ألمو ُوُجمهم اْل م م  َ ها بمْع َُ ِر، أمي ُيْا ِب بمْع رم اِيمنًا كُمُجمِه ال م م كم ِديِفج أمنب ذم اْلحم

اُو  ةا. وي ةمل ابةن اةار ج اْلةمم هم ْيةصم ُيةْؤتم  لم ى كم ة   م ُيةْدرم ا؛ أمراد أمهنا اِةيمن  ُمْاةيم ِهم ثِير  كم

اِحد   اُمج أمْلل  وم اْلهم اْلِجيُم وم ٍم. وم
ْ
ي ْجُب ُمْسيمْ  ِل  لُِكلِّ شم اْلمم ٍم. وم ْ

ي ٍة لِام ابملم لم  ُم م  يمُدلو عم

ةثمال  لأِْلمْمةِر هِذا لةم  ةرب مم َم ةُب؛ ُي الم ةُب ِوْجهةة  مم الم ة  مم ِر ِجهم جم ب الحم جِّ ُب تم ملج وم رم والعم

بِّر اأْلمْمرم  ى. أمي دم ُب تدبير  من جهٍة ُأْ رم ب لم ةِذي يمسيمِ م من جهٍة أمو ُيمج  ْجِهةِب ال  علة  وم

اِي ُحْسِن اليالْدبِيرِ  ْيِب، وم لم بم عم ج  نْ مِغي أمو ُيمم بم وْجبم األمْمِر وعْينمب يم رم اُلج ضم ُي م
(1). 

 

                                                

ينظةةر: العةةين مرتبةةا علةةب حةةروا المع ةةم، ال ليةةل بةةن أحمةة  ، تحقيةةق: د. عبةة  الحميةة   (1)

. وت ةييا 4/66ه، 1424 -م2003هن اوي، داك الكتا العلمي ، بيةرو،، الطبعة  ا ولةب 

للتةللي  اللغ ، أبو منصوك ا زهةري. تحقيةق: عبة  اللةحم محمة  هةاكون. الة اك المصةري  

، ال وهري، تحقيق: أحمة  عبة  الغفةوك عطةاك، داك . والصحاح6/187والترجم . د. ،، 

. ومقةايي  اللغة ، 6/2255، م1987 - هة1407العلم للمحيين ، بيرو،، الطبع  الرابع : 

م. وللةان 1979 -هةة 1399قبن فاكس، تحقيق: عبة  اللةحم محمة  هةاكون، داك الفكةر، 

 .4775، ص 53، جة 6ك المعاكا، مصر. د. ،: الم ل  العرب، ابن منظوك، دا
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 ثانيا: النظائر يف اللغة:
ج   ةالم ام، قم مم ا النارُر ر هما سم ْيِهمم رم هِلم من ُب هِذا نم م

ِ
و ن يُرن أمي مِْثُل  أل الم الل ْيفج االم قم

م واألشةةيام واألاعةةال واألقةةمال وا ةةالم ةةاقِر، اِةي اْلكم ْْنِيةُف الن  ِيةةرُة، والجميةةعج الن  م لي 

ا.  كلهم

اُم  الر  اُم وم ال   ة   -كما ي مل ابُن امار  -االنومُو وم ْرِجةُع ُاُروُعةُب هِلم ِحي   يم أمْلل  لم

نمُيُب، ُثم   ايم ُمعم ِم وم ْ
ي ُل الا  ْممو ُهمم تم اِحٍد وم ْعن   وم ة  مم ةْرُو هِلم ةاُلج نم م ُي م ُع اِيِب. ام ُيي سم اُر وم ُيْسيمعم

نْيمُب. ايم ا عم ْيِب، هِذم ِم أمْنُ ُر هِلم ْ
ي  الا 

، ون يةُرن   ةابمْيب نمْ ةرة  ةِذي أملم ا. والمنْ ةمُر أمْيَةا ال  ةذم ا ن يرا  لهم ذم اوم هم ا كم الج مم ُي م وم

قمالم األملمعيج عم  أمْيَا ال ِذي ُينارِرن وُتنارِرُه. ةةةةةةةْثنم  وم رم أمي مم
ٍو نم اقِ ْدُو هِبِلم ُاالم دم

ا. يِهم اعم مم نُْ ُر هِل  جم ا وأمنم تم ْدتمهم دم ارا  هِذا عم مم ا جم ْدُتهم دم عم ةةةةةةةةةْثنم ، وم  مم

ُسةمل اهلل ي ةمم  مةا،  ةاوم رم يِةي كم ر ال 
ةاقِ ْسةُعمدج ل ةد عراةُم الن  م ةِديف اْبةن مم اِي حم وم

ةل  ة مةن الماص  ةها ِعْارين ُسمرم َِ ةاقِر  شةيِ اه بع ةل، ُسةميمْم نم م ر الماص  يمْعنِةي ُسةمم

ى اِةي  ا بِةاأْلُْ رم ة مِنْهم اِحدم ر ل راو كل وم
اقِ ا ُسميمْم نم م يْحيممل أمن هم بِ مْعن اِي الطمل. وم

ة ْكعم امم ما اِي رم قرم
(1) . 

                                                

، . والفةائق يف رريةا الحة يث5/444. ومقةايي  اللغة : 14/266ينظر: ت ةييا اللغة :  (1)

الرم يري، تحقيق: عل  محم  الب اوي، ومحم  أبو الفضل إبراهيم، داك المعرف ، لبنان، 

تحقيةق: د. عبة  المعطة   زي. ورريا الحة يث، قبةن ال ةو3/446، الطبع  الثاني . د. ،

، م1985 -هةة 1405أمين القلع  ، داك الكتةا العلمية ، بيةرو،،  لبنةان، الطبعة  ا ولةب: 

. الن ايةة  يف رريةةا الحةة يث وا نةةر، ابةةن ا نيةةر، تحقيةةق:  ةةاهر أحمةة  الةةراو ، 2/418

. وللةان 5/78م، 1979 -هةة1399ومحمود محم  الطناح ، المكتبة  العلمية ، بيةرو،: 

. واإلبان  يف اللغ  العربي ، َسَلم  بن ُمْلِلم الَعةْوتب  الُصةحاكي، تحقيةق: د. 5/219 العرب:

عب  الكريم خليف ، ونخرين، وزاكة التراث القوم  والثقافة ، ملةق ، سةلطن  عمةان، الطبعة  
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 ثالثا: الوجوه والنظائر يف االصطالح:
جمه والن اقر، اذهب ابن الجمةي ا يلص الماسروو واللغميمو ن تعريص الم

أعلةم أمو معنة   "هل  أوال الن اقرج اسم لأللاةا ، والمجةمهج اسةم للمعةا:، ا ةالج وم

اِضع من اْلُ ْر و علة  لاة   مم ة، ذكرو اِي مم اِحدم ة وم مم
لِ اْلُمُجمه والن اقر أمو تكمو اْلكم

او معن  غير اآل ر، ام  كم ُأِريد بُِكل مم ة، وم اِحدم اِحد، وحركة وم لا  كل كلمةة ذكةرو وم

ْاِسةير كةل كلمةة  تم ة اِةي اْلممضةع اآل ةر، وم ةْذُكمرم ةة اْلمم مم
لِ مِضع نم ِير للاة  اْلكم اِي مم

ْعن  غير معن  اآل رى ُهمم اْلُمُجمه.  بِمم

ا األمْلةل اِةي وضةع  ةذم اْلُمُجةمهج اْسةم للمعةا:، امهم رج اْسم لأللاا ، وم
اقِ امإِذو الن  م

ْضةةع كيةةب اْلُمُجةةمه والن ةةاقر أمو كيةةب اْلُمُجةةمه والن ةةاقر، وم  ةةام بِمم ادم اْلعلمم ةةِذي أمرم ال 

ةا  ةة مم ةِذِه الل ْا م اد بِهم ةْيسم الُمةرم أمنةب لم ا تْخيملص، وم انِيهم عم ر أمو مم
اقِ ِذِه الن  م امع لهم يعراما الس 

ى  . (1)"ُأِريد بِاأْلُْ رم

اِو  اِ  ُمْعِجةزم لِة م مِةْن أمْنةمم ةهم يةرى أوال ذم َم انمةِم وهذا ما جعل بع ْيةُف كم اْلُ ةْر ِو حم

ُة  مم
لِ  اْلكم

                                                                                                          

. والغةريبين يف القةرنن والحة يث، ال ةروي، تحقيةق: 4/392م، 1999 -هة 1420ا ولب: 

 -هةةة 1419، مكتبةة  نةراك مصةطفب البةاز، اللةةعودي ، الطبعة  ا ولةب: أحمة  فرية  المرية ي

 .6/1858م، 1999

ينظر: نرهة  ا عةين النةوا ر، ابةن ال ةوزي، تحقيةق: محمة  عبة  الكةريم شةا م الرا ة .  (1)

، 83م، ص 1984 -هةة 1404مؤسل  الرسال ، بيةرو،، الطبعة  ا ولةب: الطبعة : ا ولةب، 

العلوم، الت انوي، تحقيق: د. عل  دحةرو،، نقةل الةن  . وشياا اصطححا، الفنون و84

الفاكس  إلب العربي : د. عب  اهلل ال ال ي الترجم  ا جنبية : د. جةوك، زينةاين، مكتبة  لبنةان 

 .2/1704م، 1996نادرون ، بيرو،، الطبع  ا ولب: 
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لِة م اِةي كةالم  ةُد ذم ْو أمقمةل  وم م ُيمجم ْو أمْكثمةرم أم ةا أم ْجه  ِرُف هِلم  ِعْاةِرينم وم نْصم ُة تم اِحدم اْلمم

 ال ار.   

ْمةُع اِةي  "وُضعِّص هذا الرأي كما ي مل الزركاي؛    ةاوم اْلجم كم ا لم ةذم ْم ُأِريدم هم من ُب لم
ِ
أل

ا ِ  اِحةد  اِةي  اأْلمْلام ْعنمةاُه وم ةِذي مم ةْذُكُرووم اِةي تِْلة م اْلُكُيةِب الل ْاة م ال  ُهْم يم ِة، وم اْلُمْايمِركم

اأْلمْمثماِل.  رم كم ا   م رم نمْمع 
اقِ الن  م اٍم، وم مْقسم

ِ
ا أل ُلموم اْلُمُجمهم نمْمع  يمْجعم ٍة، ام ثِيرم اِضعم كم مم  مم

ن ةةاقر لأللاةا  الميماالئةةة، وذهةب هلة  أوال الُمجةةمه تكةمو للاةة  الماةرتن، وال 

ةِذي  "ون ل السيمالي عنب هذا الرأي. ي مل الزركايج ُن ال  ْاةُ  اْلُمْاةيمرم اْلُمُجمُه الل  ام

ئمةةِ 
االِ ةاِ  اْلُميممم اأْلمْلام ُر كم

ةاقِ الن  م ةِة وم ْاةِ  اأْلممم لم اٍو كم عم ِة مم ُل اِي ِعد  . ا ةد قصةد (1)"ُيْسيمْعمم

  ا ةةط. وت عةةب ن ذلةة  السةةيمالي ولةةاحب الزركاةةي بةةالمجمه والن ةةاقر األلاةةا

 تاسير المنار وال اسمي ن تاسيره.

والم صةمد بةةاللا  الماةةرتن هنةةا هةةم الماةةرتن اللا ةةي، وهةةم كمةةا ي ةةمل ابةةن 

عةين "و "عةين المةام"تسم  األشيام الكثيةرة با سةم الماحةد، نحةمج  "اار  أْوج

ه أهةل األلةم ". وقةال السةيماليج(2)"عين السةحاب"و "المال ل بْنةب اللاةُ  حةد 

                                                

. 145، 2/414. واقتقان يف علةوم القةرنن: 103، 1/102ينظر: البرهان يف علوم القرنن:  (1)

ومحاسن التلويل، جمال ال ين القاسةم ، تحقيةق: محمة  باسةل عيةون اللةود، داك الكتةا 

. وتفلةةير القةةرنن الحكةةيم  تفلةةير 2/258هةةة،  1418العلميةة ، بيةةرو،، الطبعةة  ا ولةةب: 

م، 1990المنةةاك ، محمةة  كدةةي  القلمةةوين الحلةةين ، ال ي ةة  المصةةري  العامةة  للكتةةاب، 

 ، م موعة  مةن ا سةاتية والعلمةا  المت صصةين، الم لة  . والموسوع  القرننية3/160

 .   2/138م، 2002 -هة1423ا علب للي ون اإلسحمي ، مصر، عام النير: 

ينظر: الصاحب  يف فقةو اللغة ، ابةن فةاكس، محمة  علة  بيضةون، بيةرو،، الطبعة  ا ولةب:  (2)

مةن العلمةا  . وشتاب التعريفا،، لل رجاين، تحقيةق: جماعة  59م. ص 1997 -هة1418

م، ص 1983-هةة 1403بإدراا النادر، داك الكتا العلمي  بيرو،، لبنان، الطبع  ا ولةب: 

215. 
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الماحةةُد الةةدالو علةة  معنيةةين مخيلاةةين اةةْكثر د لةةة علةة  السةةمام عنةةد أهةةل تلةة  

ن وقةم   (2). أي ما كاو لا ب ميحدا، ومعنةاه مخيلاةا. وا يلةص العلمةام(1)"اللغة

 هذا النم . والمكاو   ييسع ل سط هذه المسْلة. 

 ةةًا اهةةي الميماالئةةة، وأمةا هذا كانةةم األسةةمام ميا ةة ن اللاةة  وكةةاو معناهةا ميا

ي مل الجرجا:ج الكلي الةذي يكةمو حصةمل معنةاه ولةدقب علة  أاةراده الذهنيةة 

ِميالة، كاإلنساو، والامس؛ اإو اإلنسةاو لةب أاةراد ن الخةاره،  والخارجية عل  الس 

ةةا   َ ولةةدقب عليهةةا بالسةةمية، والاةةمس لهةةا أاةةراد ن الةةذهن، ولةةدقها عليهةةا أي

 ن اللا  والمعن ، نحم أسمام األجنا .  . اهي ن اقر ميا ة(3)بالسمية

وال اهر بعد هذا والذي أميل هليب هم رأي ابن الجمةي، االن اقر هةي أو يكةمو 

اللا  ن يرا للا    ر ن ممضةع   ةر. أمةا المجةمه اهةي المعةا: المخيلاةة ليلة  

األلاا  ن مماضعها المخيلاة. والمعن  اللغمي لكل مةن الن ةاقر والمجةمه يؤيةد 

 يارنا هذا.ا ي

                                                

ينظر: المرهر يف علوم اللغة ، لللةيو  ، تحقيةق: فةؤاد علة  منصةوك، داك الكتةا العلمية ،  (1)

 .1/292م، 1998 -هة1418بيرو،، الطبع  ا ولب: 

 .329، 1/292ينظر: المرجع اللابق:  (2)

. وم موع فتاو  ابن تيمي ، تحقيةق: عبة  الةرحمن بةن محمة  بةن 199ينظر: التعريفا،:  (3)

م. 1995 -ه 1416قاسم، م مع الملك ف   لطباع  المصح  اليةري ، الم ينة  النبوية ، 

 .20/427. و142، 11/141
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ة( ْحمم اإنب يْيت عل  أربعة عار وجها ن ال ر و  (1) ومن أمثلة ذل  لا  )الر 

 الكريم، هي كالياليج

ِمج نحم قملب تعال جج األول ْسالم امُ } اإْلِ ْن يمام يِِب مم ْحمم ،]ال  رةج {يمْخيمصو بِرم

105.] 

اِوج نحم قملب تعال جج الثاني يمم
]سمرة  {جم هل مل خل}اإْلِ

 [.28همدج

ن ِةج ك ملب تعال جالثالث نل ] {جك مق حق مف حفخف جف مغ} ج اْلجم

 [.107عمران:

ِرج نحم قملب تعال جلرابعا طم  [.57]األعرافج ،ەئىئ ائ ائ يئىج اْلمم

ِةج ك ملب تعال جاخلامس  ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئج النِّْعمم

 [.83]النسامج

ِةج نحم قملب تعال جالسادس [، 9، ]اج  {خب حب جب هئ مئ}ج النوُ م 

 [.32، ]الز رفج  ىئ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ يئوقملب تعال ج

، ]يمنسج  {ىك مك لك اك}ج اْلُ ْر ِوج نحم قملب تعال جالسابع

58.] 

 [.100، ]اإلسرامج  {ين ىن نن}ج الرةاقج نحم قملب تعال جالثامن

                                                

حقيةق: . والوجوه والنظائر،  ب  هحل العلكري، ت44ينظر: الوجوه والنظائر لمقاتل، ص (1)

م: 2007 -هةةةة 1428محمةة  عثمةةةان، مكتبةةة  الثقافةةة  ال ينيةةة ، القةةةاهرة، الطبعةةة  ا ولةةةب: 

. وجوه القرنن، للحيةري، تحقيةق: د. ن ة  عردة ، م مةع البحةوث اإلسةحمي ، 226ص

 .150، 2/149. واقتقان يف علوم القرنن: 266ه: ص1422إيران: 
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ْيِ ج نحم قملب تعال جالااسع اْلام  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ يئٹج الن ْصِر وم

 [.17، ]األحزابج ڦڦىئ

 [.38، ]الزمرج  {جس مخ جخ} جج العاايةج نحم قملب تعالالعاشر

، ]الحديدج  {ىكيك مك}عارج والممدةج نحم قملب تعال جاحلادي 

 [.29، ]الاي ج  {جنحن يم}تعال ج [، وقملب 27

ِةج نحم قملب تعال ج الثاني عشر: عم ،]ال  رةج  {خئمئ حئ جئ يي}الس 

178.] 

ِةج نحم قملب تعال جالثالث عشر ْغِارم  {زتمت رت يب ىب}ج اْلمم
 [.12]األنعامج 

ِةج نحم قملب تعال جبع عشرالرا  خس حس جس مخ جخ مح جح مج}ج اْلِعْصمم
 [.43، ]همدج  {مسحص

ولعل ن مثل هذا األنممذه ما يمض  الم صمد بعلةم المجةمه والن ةاقر، الةذي 

 ُيعد من العلمم اللا ية اليي تندره تحم علمم ال ر و.

  ومن المهم ن هةذا الم ةام أْو نمضة  الاةرق بينةب وبةين تاسةير ماةرداو ألاةا 

ال ةةر و، ذلةة  العلةةم الةةذي ينةةدره هةةم اآل ةةر تحةةم علةةمم ال ةةر و. وهةةم يينةةاول 

الماةةردة اللغميةةة أو  ثةةم ي ةةين معناهةةا ن اللغةةة، ويسةةمق لهةةا الاةةماهد المخيلاةةة 

ال ر نية وغيرها؛ ليدلل  ا عل  المعن ، و ير مثال عل  ذل  نمةمذه نسةمقب مةن 

ين. كيابج المارداو للراغب األلاها:، وبب ييَ  ا  لارق بين الِعْلمم

ةر،   ُر الايمج حصمل ما يدلال عل  وجمده، ي الج أثر وأثال ي مل ن لا ةج )أثر(ج أمثم

،]الحديةدج  {يت ىت نت مت زت}والجمعج اآلثار. قال اهلل تعال ج 
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  ىئ ی ی ی ی ىئ يئ[ ، وقملةةبج 21[، وم ثةةارا  اِةةي اأْلمْرِض ]غةةاارج 27

 [ .50]الرومج 

مج  ثةار، نحةم قملةب تعةال ج ومةن هةذا ي ةال للطرية  المسةيد ل بةب علة  مةن ت ةدال

 خئ حئ جئ}[ ، وقملةةةةبج 70، ]الصةةةةاااوج  {خص حص مس خس حس}
 [ .84، ]البج  {مئ

ْرُو ال عيةرج جعلةم  ُمنمْم اإلبُل عل  أثارٍة، أيج عل  أثر من شحم، وأمثم ومنبج سم

لم  ا عل  أثره، وُتسمال  ُر ن األرِض لُيْسيدم ، أيج عالمة ُتؤثال ة  ب ُأْثرم   الحديةدة عل   اال

 اليي ُيْعمُل بِها ذل  الِمْئثرة.

ج  ةْرُو الِعلةمم ْمهُره وأثر جمدُتُب، وهم الِارْنُد، وسةيص مةْثمر. وأمثم وأمْثُر السيصج جم

ُه. ، وأللبج تي عُم أمثرم ة  ة  وُأْثرم ارم ويُيُب،  ُثُرُه أمْثرا  وأمثم  رم

ٍة( وهةم مةا يةروى4، ]األح افج  {حض جض مص}أمْو  رم أو يكيةب  [ ، وقرئج )أمثم

.  اي  م  لب أثر 

والمآثرج ما يروى من مكارم اإلنساو، وُيسيعار األثر للاَل، واإليثار للياَل 

[، وقةةةالج 9،]الحاةةةرج  {مك لك خك}ومنةةةبج  ثرتةةةب، وقملةةةب تعةةةال ج 

 ٰر ٰذ يي}[ و91]يمسةةةةةةةةةةةةةةةصج   ىئ ہ ہ ہ ہ يئۀ
أيج يسةةيْثر « سةةيكمو بعةةدي أثةةرة»[. ون الحةةديفج 16]األعلةة ج   {ٌّ ٰى

 عن.بعَكم عل  ب

د بالايم من دوو غيره، وقملهمج اسيْثر اهلل باالو، كنايةة عةن  وا سيئثارج اليارال

د تعال  بب من دوو المرى ن الطااه وتارال ممتب، تن يب أنالب ممال
(1)   . 

***    ***    *** 

                                                

حقيةق: صةفوان عة نان الة اودي، داك المفةردا، يف رريةا القةرنن، للرارةا ا صةف انب، ت (1)

 . 63، 62ه، ص1412دميق بيرو،، الطبع  ا ولب:  -القلم، ال اك اليامي  



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

  املدخل الثاين: أمهية علم الوجوه والنظائر:

األدواو اليةةي   يمكةةن أو   ن ةةالإ هذا قلنةةا هوال هةةذا العلةةم ُيعةةد أداة مةةن أهةةم 

مةن ألاارةب الاةرياة.  -عةز وجةل-يسيغني عنها كل من ييصدى لياسةير مةراد اهلل 

اتِل   ه ُم م رم كم ِديف  ذم الم يكد يصل هل  العلمام حم
ا هلة  الن ةي  (1) ْرُامع  يمابِِب مم

ْدِر كِ اِي لم

ةا ُكةل  اْلِاْ ة ِ يه  ُجةُل ام ُكةمُو الر  ى لِْلُ ةْر ِو لل  اهلل عليةب وسةلم، قةالج  م يم ةرم ي ة  يم ِب حم

 . ة  ثِيرم ا كم  ُوُجمه 

ةةا  ْمُقما  اِم مم ْردم ةْن أمبِةي الةد  ْيةُرُه عم غم ةْعٍد وم ةُب اْبةُن سم جم ا أمْ رم ةذم قةال السةيماليج ُقْلةُمج هم

ْاُ ُبج  لم ُجُل ُكل  اْلِاْ ِب "وم ُب الر  ْا م ة" م يم ادم أمْو يم ْمو  اْلُمةرم ُهْم بِة َُ ُه بمْع رم قمْد امس  ى الل ْاة م ج وم رم

ْ يمِصةُر بِةِب  ٍة وم م يم ةاد  َم ْيةرم ُميم انمةْم غم ا كم ا هِذم ْيهم لم ُب عم يمْحِملم ة  ام دم دِّ م ُميمعم
انِي عم اِحدم يمْحيمِمُل مم اْلمم

اِحٍد. ْعن   وم لم  مم  عم

مُ  ةدم عم نمةِة وم
اِو اْل ماالِ ةارم شم

اُل اإْلِ ادم بِةِب اْسةيِْعمم ة  أمو  اْلُمةرم ُرووم هِلم ارم   م أمشم ةاِر  وم ْقيِصم
ِ
ا 

ْيةٍد  ةاِد ْبةِن ةم م  ِريِ  حم اِريِخِب مِْن الم ٍر اِي تم
اكِ سم ُب اْبُن عم جم قمْد أمْ رم اِهِر، وم لم  الي ْاِسيِر ال   عم

ى  ةرم ي ة  تم بم ُكةل  اْلِاْ ةِب حم ْا م ْن تم ج )هِن  م لم اِم، قمالم ْردم ْن أمبِي الد  بمةم عم ْن أمبِي قاِلم ْن أميومبم عم عم

ةةُبج لِْلُ ةةرْ  ْملم أمْيةةمم قم ج أمرم ةةمبم ميو
ِ
ُ ْلةةُم أل ج ام ةةاد  م  ةةالم حم ةةا(، قم ى لِْلُ ةةْر ِو " ِو ُوُجمه  ةةرم ي ةة  تم حم

ا  ا "ُوُجمه  ذم ْم، ُهمم هم ج نمعم ْيِب قمالم لم امم عم ْقدم
اُب اإْلِ يمهم ا ام ُب ُوُجمه  ى لم أمُهمم أمْو يمرم

(2). 

                                                

 .103، 1/102. والبرهان يف علوم القرنن: 19ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1)

. والطبقةا، الكبةر ، قبةن سةع ، تحقيةق: 145، 2/144ينظر: اقتقان يف علةوم القةرنن:  (2)

م، 1990 -هةة 1410القادك عطا، داك الكتا العلمية ، بيةرو،، الطبعة  ا ولةب:  محم  عب 

. والتصةاكي  لتفلةير القةةرنن، قبةن سةةحم، حققتةو: هنة  دةةلب ، اليةرش  التونلةةي  2/273

 . 2/138. والموسوع  القرنني : 28م، مق م  التحقيق: ص1979للتوزيع، عام النير: 
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ةن  يةٍد عم اُد بُن ةم مال بمةةم أو  أمبمةا واللا  عند ابن عساكرج أ ربنا حم ةن أبِةي قاِلم أيةمبم عم

ةال  ثةم   تمعم
ِ
نْةِب اهلل ي ة  تم ةمم النالةا م اِةي جم ةبم ُكةل  اْلِاْ ةِب حم ْا م ْن تم اِم قالج هِن  م لم ْردم الد 

ةبم ُكةل  اْلِاْ ةِب  ْا م ةْن تم ةاقِر النةاِ  وهِن ة م لم مم ِعنْدنم مِْن سم ا أْم م ترجع هل  ناِس م ايمجُدهم

ى لِ  ي   تمرم ةُبج حم ْملم أمْيةمم قم ج أمرم ميوةمبم
ِ
ُ ْلةُم أل ج ام ةاد  م  ةالم حم ةا. قم ى "ْلُ ْر ِو ُوُجمه  ةرم ي ة  تم حم

ةاُب  يمهم ةا ام ةُب ُوُجمه  ى لم ةرم ةا. قةال اسةكم هنيهةة قةال ا لةُمج أمُهةمم أمْو تم لِْلُ ْر ِو ُوُجمه 

ا ُهمم  ذم ْم، هم ج نمعم الم ْيِب ا م لم امم عم ْقدم
 .  (1)اإْلِ

أمْ     ْبةنم وقال السيماليج وم
لِةي ِن اْبِن عم  اٍ  أمو  عم ةم عم ِريِ  ِعْكِرمم ْعٍد مِْن الم هم اْبُن سم رم

ج  ةةالم اِرِه ام م ةةمم ة  اْلخم ُب هِلم ةةلم الِةةٍب أمْرسم ُهْم "أمبِةي الم ةةاج  اِلةةْمُهْم وم م ُتحم ةةْيِهْم امخم ةْب هِلم اْذهم

ن ةِ  اِلْمُهْم بِالسو ْن  م
كِ لم إِن ُب ُذو ُوُجمٍه وم  ." بِاْلُ ْر ِو ام

ةُم بِكِيمةاِب  ْمنمةا أمْعلم ا أممِيةرم اْلُمةْؤمِنِينم ام ُبج يم الم لم رم أمو  اْبنم عم  اٍ  قم ْجٍب   م هم مِْن وم أمْ رم وم

يمُ مُلموم  ال  ُذو ُوُجمٍه تمُ مُل وم م  ن  اْلُ ْر وم حم
كِ لم ْقمم وم دم ج لم لم قمالم  مِنُْهْم اِي ُبُيمتِنما نمزم

ِ
اهلل

اِلْمهُ  كِْن  م لم ُهْم وم ةمم الم ةْيِهْم امخم هم هِلم ةرم ةا امخم ِحيص  ةا مم نْهم ْن يمِجةُدوا عم إِن ُهْم لم نمِن ام ْم بِالسو

ة   ْمْيِديِهْم ُحج  ْ  م بِ ْم تم لم نمِن ام بِالسو
(2). 

***    ***    *** 

                                                

حقيق: عمةرو بةن ررامة  العمةروي، داك الفكةر للطباعة  ينظر: تاكيخ دميق، قبن علاشر، ت (1)

 . 47/173م، 1995 -هة 1415والنير والتوزيع، 

 . 2/145ينظر: اقتقان يف علوم القرنن:  (2)
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  املدخل الثالث: أهم مَن وَضعَ مُصنفا يف علم الوجوه والنظائر:

هذا العلِم حي  أْسر م العلمام ن وضةع تصةانيص ن لم يمكد يمِصل العلمامم أهِمي ة 

ةةالم  مةةن  ةةرو  ه  وتجةةد ُمصةةن اا أو أكثةةر أ رجةةب لنةةا عم ُمةةرو قم ةةم يمكةةْد يم هةةذا العلةةم، الم

ْارة األولم  الهجرية هل  أربعٍة  نااُو ن ال روِو العم ذه المص  لم هم العلمام، ا د ولم

مةي عارة منهةا ن  ةر ا وعارينم كيابا، ذكر ابن الجم نزهةة األعةين النةمارر، وحصم

م ةةالال ةةاريص  بةةن سم يمةةاِب اليصم
ْم عةةن هدراه كيةةاب أبِةةي هةةالل (1)ُمح  ةةُة كِ ةةهم ، وسم

ن اا ن هذا العلم هؤ ِم العلماُمج  ضعم ُمصم ْن وم  العسكريج المجمه والن اقر. وأهم مم

 .(2)(ةه68)وج -رضي اهلل عنهما -ع د اهلل بن ع ا   -1

 .(3)(ةه105)وج  -رضي اهلل عنهما -ع ا  عكرمة ممل  ابن  -2

 .(4)(ةه143علي بن أبي اللحة. )وج  -3

 .(5)(ةه146محمد بن الساقب الكل ي، )وج  -4

                                                

ةةان، ا كدن،  (1) ينظةةر: التصةةاكي ، قبةةن سةةحم، تحقيةةق: هنةة  دةةلب ، مؤسلةة  نل البيةة ، عم 

تحقيةةق: د. ن ةة  عردةة ،  . ووجةةوه القةةرنن، للحيةةري،59 -46م، ص 2008 -ةهةة1429

 .  39 -36ه. ص: 1422م مع البحوث اإلسحمي ، إيران: 

 . 54، 53ذشره الحيري يف مق م  مصنفو. ينظر: وجوه القرنن: ص:  (2)

. وينظر: واقتقان يف علوم القةرنن: 82أداك إليو ابن ال وزي يف: نره  ا عين النوا ر: ص: (3)

 والفنون: حاج  خليف ، مكتب  المثنةب، بغة اد،. وشي  الظنون عن أسام  الكتا 2/156

 .  2/2001م: 1941تاكيخ النير: 

. وينظةةر: شيةة  الظنةةون: 82أدةةاك إليةةو ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةوا ر: ص: (4)

2/2001  . 

 .  82أداك إليو ابن ال وزي يف: نره  ا عين النوا ر: ص: (5)
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ه(، وكيابةةب بعنةةماوج المجةةمه والن ةةاقر ن 150م اتةةل بةةن سةةليماو، )وج  -5

 .(1)ال ر و الكريم

أبةةةةم الاَةةةةل، الع ةةةةا  بةةةةن الاَةةةةل األنصةةةةاري المملةةةةلي الم ةةةةرئ،  -6

 .(2)(ةه861)وج

 .(3)ع د اهلل بن هاروو الحجاةي -7

 .(4)(، وكيابب بعنماوج اليصاريصةه200يحي  بن سالم، )وج -8

 .(5)(، وكيابب ما اتا  لا ب وا يلص معناهةه285أبم الع ا  المربد، )وج  -9

محمد بن علي بن الحسن الحكيم الرتمذي، وقد ا يلص ن تةاريخ وااتةب  -10

 .  (6)(، وكيابب بعنماوج تحصيل ن اقر ال ر وةه315 (، و)وجةه285بين )وج 

                                                

د. حاتم الضامن. وأعي ،  باعتو يف الرياض عام م، بتحقيق: 2006تم  باعتو ببغ اد، عام  (1)

 م.2011

. وينظةةر: شيةة  الظنةةون: 82أدةةاك إليةةو ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةوا ر: ص: (2)

2/2001  . 

كو : مطروح بن محم  بن داشر، عن عب  اهلل بن هاكون الح ةازي، عةن أبيةو. أدةاك إليةو  (3)

. ووجةةوه 2/2001. وشيةة  الظنةةون: 28ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةوا ر: ص:

 بال امش.   4، كقم 36القرنن: 

ةان، عةام 1980تم  باعتو بتون ، عةام  (4) م، بتحقيةق: د. هنة  دةلب . وأعية ،  باعتةو يف عم 

 م.   2008

ه، بتحقيق: العحم  عب  العرير الميمن  الراجكوت ، وأعي   باعتةو 1350 بع بالقاهرة عام  (5)

 م. 1989د. أحم  محم  سليمان أبو كع ، عام يف الكوي ، بتحقيق: 

ح. 3585/2لةةو نلةة   مصةةوكة يف مع ةة  الم طو ةةا، بالقةةاهرة. تحةة  كقةةم:  البل يةة    (6)

 ق[.35
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أبم بكر محمد الن اش، وهم محمةد بةن الحسةين بةن محمةد بةن ةيةاد بةن  -11

 .(1)(ةه351هاروو الممللي األلل ال غدادي )وج 
(، وكيابةب ةهة395أبم الحسين أحمةد بةن اةار  ال زوينةي اللغةمي، )وج  -12

 .(2)بعنماوج األاراد
ل -13 ، )وج  أمُبم ِهالم

ِ
ُن بُن عم ةِد اهلل سم ري، اْلحم ْسكم ِميال العم (، وكيابةب ةهة400اللالغم

 .(3)بعنماوج المجمه والن اقر
(، وكيابةب بعنةماوج ةهة429الثعال ي )أرنب أبا منصمر، ع د الملة (، )وج  -14

 .(4)األش اه والن اقر
، )وج  -15 (، وكيابةةب بعنةةماوج ةهةة431أبةةم ع ةةد الةةرحمن هسةةماعيل الِحيةةِريال

 .(5)ه ال ر ووجم
أبةةةم علةةةي، ابةةةن ال نةةةام، الحسةةةن بةةةن ال نةةةام الم ةةةري، الحن لةةةي )وج  -16

 .(6)(ةه471

                                                
. وينظةةر: شيةة  الظنةةون: 82أدةةاك إليةةو ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةوا ر: ص: (1)

2/2001  . 

. 82: نرهةة  ا عةين النةةوا ر: ص:. وابةةن ال ةوزي يف2/156ذشةره اللةةيو   يف اقتقةان:  (2)

 .  2/2001وشي  الظنون: 

 م، بتحقيق: محم  عثمان.  2007تم  باعتو بمصر، مكتب  الثقاف  ال يني  عام  (3)

ق[ . .  51. 52  ولة  الة ين  أداك إليو ف رس مع   الم طو ةا، يف القةاهرة، تحة  كقةم (4)

     .32ينظر: التصاكي  لتفلير القرنن، مق م  المحقق: ص 

ه، مةن ِقَبةل م مةع البحةوث اإلسةحمي ، بتحقيةق د. 1422تم  باعتو، ونير يف إيةران عةام:  (5)

 ن   عرد .     

. وينظةةر: شيةة  الظنةةون: 82أدةةاك إليةةو ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةوا ر: ص:  (6)

2/2001  . 
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(، وكيابب بعنةماوج ةه478أبم ع د اهلل، الحسين بن محمد الدامغا:، )وج  -17

 . (1)قامم  ال ر و، أو هلالح المجمه والنمارر ن ال ر و الكريم
، ال غةةةةدادي، الحن لةةةةي، أبةةةةم الحسةةةةن، علةةةةي بةةةةن ع يةةةةد اهلل الزاغةةةةم: -18

 . (2)(ةه527)وج
ه(، وكيابةب 597أبم الاره، جمال الدين ع د الرحمن بن الجةمةي، )وج  -19

 .(3)بعنماوج نزهة األعين النمارر ن علم المجمه والن اقر
(، وكيابةب بعنةماوج بصةاقر ةهة817محمد بن يع مب الايروة  بادي، )وج  -20

 . (4)يزذوي اليمييز ن لطاقص الكياب العز
ةةةد بةةن علةةي ال ل يسةةي ال ةةةاهري، )وج  -21 ةةد بةةن محمال شةةمس الةةدين محمال

 .(5)(، وكيابب بعنماوج كاص السراقر ن معن  المجمه والن اقرةه887

د المصري -22 د بن ع د الصمم أبم الحسين محمال
(6) . 

 ابن أبي المعان. -23

ج معةرتن ه(، وكيابب بعنماو911ع د الرحمن بن أبي بكر السيمالي، )وج  -24

 .(7)األقراو ن مارتن ال ر و
***    ***    *** 

                                                
بتحقيةق: عبة  العريةر  م،1983تم  باعتو ونيره يف لبنان، بيرو،، داك العلم للمحيين، عةام  (1)

 سي  ا هل.  

. وينظةةر: شيةة  الظنةةون: 82أدةةاك إليةةو ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةوا ر: ص:  (2)

2/2001  . 

تم  باعتو بملاع ة الل ن  الو ني  يف العراق، ونيرتو مؤسل  الرسال ، ببيرو،، لبنان، عام  (3)

 م، بتحقيق: محم  عب  الكريم شا م الرا  .  1987

ي  محم   عل  الن اك.  1965تم  باعتو يف القاهرة، عام  (4)  م، بتحقيق: الل 

 . 39. ينظر: وجوه القرنن: 18324لو نل   يف داك الكتا الو ني  التونلي  تح  كقم  (5)

نلا إليو الليو   شتابا يف هيا العلم، وقةال بلنةو مةن المتةلخرين. ينظةر: اقتقةان يف علةوم  (6)

 . 2/144القرنن: 

 تم  باعتو يف داك الفكر بتحقيق ا ستاذ عل  محم  الب اوي، يف نحن  أجرا . (7)
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 أبــــــو هــــالل العسكري. -2

 أبو عبد الرمحن إمساعيل احلِريِيّ النيسابوري. -3

  

 

 

 

 

 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

خِي -1
ْ
ل
َ
ان الب

َ
ليم
ُ
اتِل بن س

َ
ق
ُ
 م

 م( 767 - 000هـ =  150 - 000)
او    ْيمم اتل بةن ُسةلم ةانِي بةن بمِاةير م م اسم ، اْلُخرم مةمل  األةد. وكنييةب أمُبةم  المةروةيو

ْرو وكاو ي صال اِي جامعهةا.  اْلحسن ال لخي لاحب الياسير. أللب من بمْلخ قدم مم

 واني ل هل  ال صرة و ره منها، ود ل بغداد، احدث  ا.

نةةب أنةةب روى عةةن الَةةحان بةةن مةةزاحم وعطةةام. روو كيةةب الةةرتاجم والسةةير ع

 ، امةنهم مةن شةهد لةب بن مغةب وبمكانيةب ن علةم الياسةير.ا يلص العلمام ن أمرهو

اب ن الرواية ونس ب هل  الكذب. وقيلج كاو ييكلم ن الصةااو بمةا  ن ضعال ومنهم مم

   تحل الرواية عنب.

وى عنةةب كثيةةر  مِةةنم العلمةةام، وجةةامو كُيةةُب الةةرتاجم وال سةةةةةةةةةةةةةةير ُحْ لةة  ورم

وتمةرنم م اتةُل مجممعةة مةةةةةةةةةةةةةةةةن المؤلاةاو، أهمهةا وأشةهرهاج بْسمام هؤ م. 

 و)المجمه والن اقر(.، )الياسير الك ير(

ْمِسةةْينم هةة(150)سةنة  مسةةين وماقةةة مةاو ن ال صةةرة  ةنمةم نميِّةةٍص، وم م . وقيةةلج سم

ٍة. ماقم وم
(1). 

                                                

الطبقا، الكبر ، قبن سع ، تحقيق: محمة  عبة  القةادك عطةا، داك الكتةا العلمية ،  ينظر: (1)

. والم ةةروحين، قبةةن حبةةان، 7/263 م: 1990 -هةةة  1410بيةةرو،، الطبعةة : ا ولةةب، 

. 3/14هةة، 1396ير: داك الوع ، حلةا، الطبعة  ا ولةب، تحقيق: محمود إبراهيم زاي . ن

دائةةرة المعةاكا العثمانيةة  بحية ك نبةةاد الة شن ال نةة  الطبعة  ا ولةةب: والثقةا،، قبةةن حبةان، 

وفةةتح البةةاب يف الكنةةب وا لقةةاب،  بةة  عبةة  اهلل العبةة ي، . 9/171 م.1973 - ه1393

 -هةة1417، الريةاض، الطبعة  ا ولةب: تحقيق: أب  قتيب  الفاكياب ، مكتب  الكونر، اللعودي 

وتاكيخ جرجان،  ب  القاسم ال رجاين، تحقيق: تحة  مراقبة  محمة   .221م، ص 1996

، 169م، ص 1987 -هةة 1407عب  المعية  خةان، عةالم الكتةا، بيةرو،، الطبعة  الرابعة : 
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. وتةةاكيخ بغةة اد، لل طيةةا البغةة ادي، تحقيةةق: د. بيةةاك عةةواد معةةروا، داك الغةةرب 170

تاكيخ بغ اد وذيولو، و . 15/207م، 2002 -هة 1422سحم ، بيرو،، الطبع  ا ولب، اإل

لل طيا الغ ادي، تحقيق: مصطفب عب  القادك عطةا، داك الكتةا العلمية ، بيةرو،، الطبعة  

. واقشمال يف كفع اقكتياب، قبن ماشوق، داك الكتا العلمية ، 13/164ه، 1417ا ولب: 

. وفيةا، ا عيةان وأنبةا  أبنةا  7/165م، 1990-هةة1411 ولةب: بيرو،، لبنةان، الطبعة  ا

. وم تصر تاكيخ 5/255الرمان، قبن خلكان، تحقيق: إحلان عباس. داك صادك، بيرو،، 

كوحيةة  النحةةاس، ونخةةَرين، داك الفكةةر للطباعةة  والتوزيةةع  دميةةق، قبةةن علةةاشر: تحقيةةق:

. وت ةييا الكمةال 25/197، م1984 -هةة 1402والنير، دميق، سوكيا. الطبع  ا ولب: 

يف أسما  الرجال،  ب  الح ا، يوس  المةري، تحقيةق: د. بيةاك عةواد معةروا، مؤسلة  

. 32/113و .440، 439/ 28م،  1980 -ه1400الرسةةةال ، بيةةةرو،، الطبعةةة  ا ولةةةب: 

 .7/202 م،2006-هةة1427داك الحة يث، القةاهرة،  بعة : وسير أعحم النبح ، لليهب ، 

ال، للةيهب ، تحقيةةق: علة  بةن محمةة  الب ةاوي. ل: داك المعرفة ، بيةةرو،، وميةران اقعتة 

. والتكميل يف ال رح والتع يل، قبةن شثيةر، 4/173م .: 1963 -ه1382الطبع  ا ولب،  

م، 2011 -هة 1432تحقيق: د. دادي بن محم  بن سالم نل نعمان، اليمن، الطبع  ا ولب: 

قريةري، تحقيةق: أيمةن بةن عةاكا ال ميةق ، . وم تصر الكامةل يف الضةعفا ، للم1/160

. وت ةةييا 192م، ص1994 -هةةة 1415مكتبةة  اللةةن ، القةةاهرة، مصةةر، الطبعةة  ا ولةةب: 

الت ييا، قبن ح ر العلقحين: تحقيق: محم  عوام ، داك الردي ، سوكيا، الطبع  ا ولةب: 

رة تحقيةةق: دائةةوللةةان الميةةران، قبةةن ح ةةر العلةةقحين:  .10/279م، 1986 -ه1406

المعةةرا النظاميةة ، ال نةة ، مؤسلةة  ا علمةة  للمطبوعةةا، بيةةرو،، لبنةةان، الطبعةة  الثانيةة : 

وتقريا الت ةييا، قبةن ح ةر العلةقحين، تحقيةق: محمة  ، 7/397 م،1971-هة 1390

مغاين ا خيةاك و. 3/413م،  1986 –ه 1406سوكيا، الطبع  ا ولب:  –عوام ، داك الردي  

آلناك، لب ك ال ين العين ، تحقيةق: محمة  حلةن محمة  حلةن يف درح أسام  كجال معاين ا

 .3/73م، 2006 -هةة 1427إسماعيل، داك الكتا العلمي ، بيرو،، لبنان، الطبع  ا ولب: 
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المقص  ا كد ،  ب  إسحاق، برهان ال ين، تحقيق: د. عب  الرحمن بن سليمان العثيمين، 

. و بقةا، 1/162م، 1990 -هةة 1410 مكتب  الرد ، الرياض، اللعودي ، الطبع  ا ولب:

المفلةرين، لللةيو  ، تحقيةق: علة  محمة  عمةةر، مكتبة  وهبة ، القةاهرة، الطبعة  ا ولةةب: 

. وقةةحدة النحةةر يف وفيةةا، أعيةةان الةة هر،  بةة  محمةة  الطيةةا بةةن عبةة  اهلل 20ه، ص1396

طبعة  خالة  زواكي، داك المن ةا،، جة ة، ال -الِ  راين الحضرم ، ُعن  بو: بو جمعة  مكةري

. والتا، المكلل،  ب  الطيا الِقنَّوج ، وزاكة 2/169،170م، 2008 -هة 1428ا ولب: 

. 122م، ص 2007 -هةةةة 1428ا وقةةةاا واليةةةؤون اإلسةةةحمي ، قطةةةر، الطبعةةة  ا ولةةةب، 

م، 2002ا عةةةحم، للركشلةةة ، داك العلةةةم للمحيةةةين، بيةةةرو،، الطبعةةة  ال املةةة  عيةةةرة: و

7/281.   
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ُ
ر َأب

َ
َ
ْ
ْ
َ
 .(1)ل الع

 م( 1005بعد  - 000هـ =  395بعد  - 000) 

                                                

م ا دبةةا ، يةاقو، الحمةةوي، تحقيةق: إحلةان عبةةاس، داك الغةرب اإلسةةحم ، ينظةر: مع ة (1)

. وإنبةةاه الةةرواة علةةب أنبةةاه النحةةاة، 2/918م، 1993 -هةةة 1414بيةةرو،، الطبعةة  ا ولةةب: 

جمةةال الةة ين القفطةة ، تحقيةةق: محمةة  أبةةو الفضةةل إبةةراهيم، داك الفكةةر العربةة ، القةةاهرة، 

. والة ك 4/189م، 1982 -هةة  1406 ولةب: ومؤسل  الكتةا الثقافية ، بيةرو،، الطبعة  ا

ةاع ، تحقيةق وتعليةق: أحمة   الثمين يف أسما  المصنفين، عل  بن أن ا تا، ال ين ابةن اللَّ

هةة 1430محم  سعي  حني ، داك الغرب اقسحم ، تون ، الطبع  ا ولب:  -دوق  بنبين 

يم  ال ين الةيهب ، . وتاكيخ اإلسحم َوَوفيا، المياهير َوا عحم، ل338م، ص 2009 -

اد معةروا، داك الغةرب اإلسةحم ، الطبعة  ا ولةب:  . 9/338م، 2003تحقيق: د. بياك عو 

والوايف بالوفيا،، صحح ال ين الصف ي، تحقيةق: أحمة  ا كنةا ول وترشة  مصةطفب، داك 

. والبلغ  يف تراجم أئم  النحةو واللغة ، 12/50م، 2000 -هة1420إحيا  التراث، بيرو،، 

 ين الفيروزنبةةاد ، داك سةةع  الةة ين للطباعةة  والنيةةر والتوزيةةع، الطبعةة  ا ولةةب: م ةة  الةة

. وبغية  الوعةاة، جةحل الة ين اللةيو  ، تحقيةق: محمة  أبةو 1/116م، 2000 -هة1421

. و بقا، المفلةرين، للة اوودي، 1/506الفضل إبراهيم، المكتب  العصري ، لبنان، صي ا، 

و بقا، المفلةرين، أحمة  بةن محمة  ا دنةو وي،  .1/138بيرو،:  –داك الكتا العلمي  

تحقيةةق: سةةليمان بةةن صةةالح ال ةةري، مكتبةة  العلةةوم والحكةةم، اللةةعودي ، الطبعةة  ا ولةةب: 

. ومع م المفلةرين مةن صة ك 2/196. وا عحم، للركشل : 96م، ص 1997 -هة1417

لترجمة  اإلسحم وحتب العصر الحا ر، عادل نوي ض، مؤسل  نوي ض الثقافية  للتةللي  وا

 . 1/141م، 1988 -هة 1409والنير، بيرو،، لبنان، الطبع  الثالث : 
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ل  او، وُكنيُيُب أمُبةم ِهةالم عيٍد بن يمْحيم  بن مْهرم ْهٍل بن سم  بن سم
ِ
ُن بُن عم ِد اهلل سم هم اْلحم

اة( حيةف ينسةب  م )مةن كةمر األْهةمم ْسةكر ُمكةرم ري أمْيَا. ولةد ن عم ْسكم ِميال العم اللالغم

ر بالثياب. وقيلج تعلم ب غداد هليها.  وال صرة وألاهاو. وات جم

ْسةم 
ِ
ةِذي ق لةب، وقةد تماا ةا اِةي ا  تيلمذ عل  يةد  الةب أبةي أمْحمةد العسةكري ال 

النِّْس مة. ولم ينةل أبةم هةالل مةا نالةب  الةب مةن الاةهرة. وكةاو عالمةا  اسم اأْلمب وم وم

كةاو علة  درايةة واسةعة باْلِاْ ةب أمْيَةعاياا وغلب عليب األدب والاةعر،  . وكةاو اوم

ة احرتاةا من الطمةع والةدنامة والي ةذل. ون ةل عنةب جماعةة مةن العلمةام مةنهم  يي زال

. وتةرن لنةا أبةم هةالل العسةكري هرثةا    ةااِ  بِةالريِّ الحاا  أمُبم سعد السةماو اْلحم

عر، الا ب. ومنبج كياب تصحي  المجمه والن اقر  .(1)ي در بثمن ن األدب والاال

ير شيئا عن مملده، وا يلام أيَا ن سةنة وااتةب، ولم تذكر كيب الرتاجم والس

 والغالب أنب ُتمن ن مطلع ال رو الخامس الهجري.

***    ***    *** 

                                                

َنَلا شثير من المؤكخين شتاب: تصحيح الوجوه والنظائر، إلب أب  أحم  العلكري، خال  (1)

أب  هحل ودي و، ولكن محقق الكتاب است ل علب أن نلبتو الصحيح  تعود إلب أب  هةحل 

والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، مق مة  التحقيةق: ص  العلكري. ينظر: تصحيح الوجةوه

15 .  
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 م( 1093بعد  - 972هـ =  430بعد  - 361)
اِعيل بن أمْحمد بن ع د اهلل أمُبم ع د الر    اُبمِري هم هِْسمم ن اْلِحيِريال الن ْيسم ْحمم

ِرير، ولد سنة هحدى وسيين وثالثماقة )  َ (. ن الحيرة وهي محلالة ك يرة ةه 361ال

ث  دال ا، وحم ماهمرة بنيسابمر، اسمع من علماقها، ورحل ن اللب الحديف كثير 

ا.  ا وُ ُل   ا وأمانة ولدق  يخ ِعْلم   عن كثير من العلمام، وكاو نِْعم الاال

ار كيب الرتاجم والسير هل  أسمام من أ ذوا عنب ه  الخطيب ال غةدادي ولم ت

 الذي قرأ عليب لحي  ال خاري كلب ن ثالثة مجالس. 

لب كثير من اليصانيص الماهمرة ن ال ر و، وال راماو، والحةديف، والةمع . و

والةذي ولةلنا مةن هةذه اليصةانيص كيابةاو، األولج الكاايةة ن الياسةير. واآل ةةرج 

 بج وجمه ال ر و. كيا

أمْربمعِماقمة ر ن سنمِة ثالثين وم وكانم وااتب عل  األْشهم
(1). 

***    ***    *** 

                                                

. 2/647. ومع ةم ا دبةا : 1/11. وتةاكيخ بغة اد وذيولةو: 54ينظر:  وجوه القةرنن: ص  (1)

. 5/331م، 1995ومع ةم البلة ان، يةةاقو، الحمةوي، داك صةادك، بيةةرو، الطبعة  الثانيةة : 

ابةن نقطة  الحنبلة  البغة ادي، تحقيةق:  والتقيي  لمعرف  كواة اللنن والملاني ، معين ال ين،

. 203م، ص 1988 -هةة 1408شمال يوس  الحو،، داك الكتا العلمية ، الطبعة  ا ولةب 

وال امع  حكام القرنن، القر ب ، تحقيةق: أحمة  البةردوين وإبةراهيم أ فةيش، داك الكتةا 

م: . وتةةةاكيخ اإلسةةةح3/272م، 1964 -هةةةة 1384المصةةةري ، القةةةاهرة، الطبعةةة  الثانيةةة : 

و بقةةا، اليةةافعي  الكبةةر ، لتةةا، الةة ين اللةةبك ، تحقيةةق: د. محمةةود محمةة   .9/473

الطنةةاح ، ود. عبةة  الفتةةاح محمةة  الحلةةو، ه ةةر للطباعةة  والنيةةر والتوزيةةع الطبعةة  الثانيةة : 

. و بقا، المفلرين، لألدنةو 1/106و بقا، المفلرين، لل اوودي:  .4/266، ةه1413

 .1/309. وا عحم للركشل : 110ص وي:
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 الوجوه والنظائر مُلَقاِتل بن ُسليَمان الَبْلِخي.  -1
 الوجوه والنظائر ألبــــي هــــالل العسكري. -2
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خِي:
ْ
ل
َ
ان الب

َ
ليم
ُ
اتِل بن س

َ
ق
ُ
 الوجوه والنظائر مل

يعد كياب م اتل أقدم كياب ولل هلينا ن المجةمه والن ةاقر ن ال ةر و الكةريم، 

وهْو لم يكةن أول ُمصةن ص ن هةذا العلةم، حيةف سة  ب ن هةذا الةدرب ع ةد اهلل بةن 

)وج  -رضةةي اهلل عنهمةةا -، وعكرمةةة مةةمل  ابةةن ع ةةا  (1)(ةهةة68ع ةةا )وج

، ومحمد بن الساقب الكل ةي، (3)(ةه143، وعلي بن أبي اللحة. )وج (2)(ةه105

. أي أنب أ ذ هذا العلم عن هؤ م األعالم، ومصناب ُيعةد اميةدادا (4) (ةه146)وج 

 لهم.

وى عةن الَةحان بةكما تاير المصادر هل  أوال ُم اتةل  ذكةر  ن مةزاحم وعطةام.رم

ج  ةالم اِن. قم ةح   َ ْع مِةنم ال ْم تمْسمم ُمما أمن   لم عم اتٍِلج ةم الذه ي أوال اْبُن ُعيمْينمةم قالج ُقْلُم لُِم م

ِدْينمةةةِ  ةةْل بمةةاُب المم ُ ْلةةُم اِةةي نمْاِسةةيج أمجم ، ام ْيةةِب بمةةاب  لم عم   وم
ةةي لم ةةاوم ُيْغلِةةُ  عم وجةةام ن .(5)كم

ى الكمةةال أوال م اتةةلج وم ،  رم ْ ُ ةةِريِّ ةةِعيد المم ةةنج ثابةةم الْ نةةا:، وةيةةد ْبةةن أسةةلم، وسم عم

اِحم، وعم ةد اهلل بةن بريةدة،  اِن ْبةن ُمةزم ةح   َ ال ةار، وم ةْملم  األْنصم ةْعٍد مم ْح ِْيلم بِن سم ُشرم وم

وُع ميد اهلل ْبن أمبي بكر ْبن أنس ْبن مالة ، وعطةام ْبةن أمبةي ربةاح، وعطيةة ْبةن سةعد 

                                                

 . 54، 53ذشره الحيري يف مق م  مصنفو. ينظر: وجوه القرنن: ص:  (1)

. وينظر: واقتقان يف علوم القةرنن: 82أداك إليو ابن ال وزي يف: نره  ا عين النوا ر: ص: (2)

 .  2/2001. وشي  الظنون عن أسام  الكتا والفنون: 2/156

. وينظةةر: شيةة  الظنةةون: 82ا ر: ص:أدةةاك إليةةو ابةةن ال ةةوزي يف: نرهةة  ا عةةين النةةو (3)

2/2001  . 

 .  82أداك إليو ابن ال وزي يف: نره  ا عين النوا ر: ص: (4)

 .7/202سير أعحم النبح ، لليهب : ينظر:  (5)
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ْمةةِرو بةةنِ  عم ،  العةةمن،  وم ْيٍب، ومجاهةةد اْبةةن جةةرب المكةةي، ومحمةةد بةةِن ِسةةْيِرْينم ُشةةعم

ةةر، وأبةةي هسةةحاق  ، ونةةااع مةةمل  اْبةةن ُعمم ْهةةِريال ومحمةةد ْبةةن مسةةلم ْبةةن شةةهاب الزو

 .(1)الس يعي، وأبي الزبير المكي

 ، ه  أهنم شهدوا لب بن مغةب وبمكانيةب ن علةم الياسةير.وا يلص العلمام ن أمره

 عن اإلمام الاااع
م
ي، رضي اهلل عنب، أنب قالج النا  كلهم عيال عل  ثالثةج وُحكِي

عل  م اتل بن سليماو ن الياسير، وعل  ةهيةر ابةن أبةي سةلم  ن الاةعر، وعلة  

اتةل بةن (2)أبي حنياة ن الكالم ن م م نْ مل عم ْملم أمْحمد بن حم م سم . وقال الكل   اأْلمْثرم

أمْيم أحدا أعلم بالياسي ا رم ج مم او قمالم ْيمم اتلُسلم  . (3)ر من م م

اب ن الروايةة، قةال أحمةد بةن سةيارج .. هةم مةيهم مةرتون   ن ضعال ومن العلمام مم

 .(4)الحديف مهجمر ال مل، وكاو ييكلم ن الصااو بما   تحل الرواية عنب

وال اهر من أقمال العلمام ن مغب ن علم الياسةير، وهْو كةاو ُيؤ ةذ عليةب ضةعاب 

ةةص ايةةب  الةةذي ن علةةم الياسةةيري ةةدح ن مكانيةةب  ن روايةةة الحةةديف، اةةإو  هةةذا   ألال

 . )الياسير الك ير(، وهم أقدم تاسير كامل لل ر و ولل هلينا

لةةم يكةةن لم اتةةل بةةن سةةليماو بةةن سةةليماو ن كيابةةبج المجةةمه، مةةنها واضةة  و 

ومحدد، حيةف جةامو األلاةا  عنةده دوو ترتيةب علة  حةروف المعجةم، وهنمةا 

                                                

، وم تصةةر تةةاكيخ 435، 28/434. و ت ةةييا الكمةةال: 15/207ينظةةر: تةةاكيخ بغةة اد:  (1)

، 1/160التكميةل يف ال ةرح والتعة يل: . و6/602. وسير أعحم النبح  25/197دميق: 

 .3/73مغاين ا خياك: و

 . 4/173. وميران اقعت ال : 5/255ينظر: وفيا، ا عيان:  (2)

 . 2/169،170. وقحدة النحر يف وفيا، أعيان ال هر: 1/162ينظر: المقص  ا كد :  (3)

ان اقعتةةة ال: . وميةةةر6/602. وسةةةير أعةةةحم النةةةبح : 5/256ينظةةةر: وفيةةةا، ا عيةةةان:  (4)
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ابب ماقة وسيا وسة عين كلمةة. ومةع هةذا كةاو كيابةب جامو م عثرة. وقد تناول ن كي

 معينا لمن جاموا بعده، وألاما ن هذا الان، وهؤ م العلمام همج

 هاروو بن ممس ، ومؤلابج المجمه والن اقر ن ال ر و.  -1

 .(1)(، وكيابب بعنماوج اليصاريصةه200يحي  بن سالم، )وج -2

ن تةاريخ وااتةب بةين )وج  محمد بن علةي الحكةيم الرتمةذي، وقةد ا يلةص -3

 .(2)(، وكيابب بعنماوج تحصيل ن اقر ال ر وةه315(، و)وج ةه285

، ا يلةص ن تةاريخ وااتةب  -4
ِ
ُن بةُن عم ةِد اهلل سم ري، اْلحم ْسكم ِميال العم ل اللالغم أمُبم ِهالم

 .(3)(، وكيابب بعنماوج المجمه والن اقرةه400(، و)وج ةه395بين )وج 

، )وج أبم ع د الرحمن هسما -5 (، وكيابةب بعنةماوج وجةمه ةه431عيل الِحيِريال

 .(4)ال ر و

(، وكيابةب بعنةماوج ةهة478أبم ع د اهلل، الحسين بن محمد الةدامغا:، )وج  -6

 . (5)قامم  ال ر و، أو هلالح المجمه والنمارر ن ال ر و الكريم

                                                
ةان، عةام 1980تم  باعتو بتون ، عةام  (1) م، بتحقيةق: د. هنة  دةلب . وأعية ،  باعتةو يف عم 

 م.   2008

ح. 3585/2لةةو نلةة   مصةةوكة يف مع ةة  الم طو ةةا، بالقةةاهرة. تحةة  كقةةم:  البل يةة    (2)

 ق[.35

   عثمان.  م، بتحقيق: محم2007تم  باعتو بمصر، مكتب  الثقاف  ال يني  عام  (3)

ه، مةن ِقَبةل م مةع البحةوث اإلسةحمي ، بتحقيةق د. 1422تم  باعتو، ونير يف إيةران عةام:  (4)

 ن   عرد .     

م، بتحقيةق: عبة  العريةر 1983تم  باعتو ونيره يف لبنان، بيرو،، داك العلم للمحيين، عام  (5)

 سي  ا هل.  
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ه(، وكيابةب 597أبم الاره، جمال الةدين ع ةد الةرحمن بةن الجةمةي، )وج  -7

 .(1)نماوج نزهة األعين النمارر ن علم المجمه والن اقربع

وهذا يدل د لة قاالعة عل  أو ُمصنص م اتل كاو المرجع األهم لكل مةن جةام 

 بعده، ولن ص مؤلاا ن هذا العلم.

وهذا الكياب قةد تةم ال عةب ن ال ةاهرة ممسةمما بةة )األشة اه والن ةاقر ن ال ةر و 

 شةحاتب، وأعةاد تح ي ةب الةدكيمرج حةاتم لةال  الكريم( تح ي  الدكيمرج ع ةد اهلل

الَامن، وأث م من  الل تح ي ب أوال كيةابج األشة اه والن ةاقر المناةمر   يمثةل 

كياب م اتل، وهنما هم نسخة ناقصة من كيةاب هةاروو بةن ممسة ، وسةاق األدلةة 

 . لذا اعيمدو ن هذه الدراسة نسخة الدكيمرج حاتم الَامن.  (2)اليي تؤكد ذل 

***    ***    *** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

ونيرتو مؤسل  الرسال ، ببيرو،، لبنان، عةام  تم  باعتو بملاع ة الل ن  الو ني  يف العراق، (1)

 م، بتحقيق: محم  عب  الكريم شا م الرا  .  1987

 .  10ينظر مق م  المحقق يف شتاب الوجوه والنظائر، لمقاتل: ص (2)
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 الوجوه والنظائر ألبــــي هــــلل العَْر .
وكةةاو ألبةةي هةةالل العسةةكري  ةةال واا ةةب ن اسةةمب واسةةم أبيةةب، والنسةة ة اهةةم 

م( مةةن كةةمر األهةةماةعسةةكري أيَةةا، وكالهمةةا ينيمةةي هلةة   ر ُمكةةرم ْسةةكم ةةالم  .)عم قم

اسةم اأْلمب السلمِايج ُهمم تلميذ أبي أمْحمد العسكري ال ِذي ق لب، تما ْسةم وم
ِ
ا ا اِةي ا 

النِّْسةة مة وم
.ه  أو  الةةب ةا  لةةييب، وغطةةم شةةهرتب اآلاةةاق، وانيهةةم هليةةب رياسةةة (1)

اليحديف واإلمالم واليدريس ن بالد) مةسياو( ن عصره، وي دو أو شهرة  الب 

غطم عليب الم ينل مةن الاةهرة مةا نالةب  الةب. الةذي تيلمةذ أبةم هةالل علة  يديةب 

نْبُ   .(2)، وعن أبي ال اسم ْبن شيراو، وغير واحدوحمل عم

وقةد اليةة س األمةةر علةة  كثيةةر مةن المةةؤر ين انسةة ما كيةةابج تصةةحي  المجةةمه 

والن ةةاقر، هلةة  أبةةي أحمةةد العسةةكري،  ةةال أبةةي هةةالل وشةةيخب، ولكةةن مح ةة  

الكياب اسيدل عل  أو نسة يب الصةحيحة تعةمد هلة  أبةي هةالل العسةكري. ا ةالج 

ب ألبي هالل مةا وجةدناه علة  نسةخيب المخطمالةة ون والذي جعلنا ننسب الكيا

بداييب حيف قال الناسخج قال الايخ أبم هالل الحسن بن ع د اهلل بةن سةهل رحمةب 

اهلل. وقال أيَاج وبياو ذل  ماةروح ن كيابنةا الاةروق، وكيةاب الاةروق معةروف 

 .(3)ألبي هالل العسكري

                                                

. و بقةةةا، 1/138. و بقةةةا، المفلةةةرين، للةةة اوودي: 1/506ينظةةةر: بغيةةة  الوعةةةاة:  (1)

 .96المفلرين، لألدنو وي: ص

. والبلغة  يف تةراجم أئمة  النحةو 9/338. وتةاكيخ اإلسةحم: 2/918مع م ا دبا :  ينظر: (2)

 . 1/116واللغ : 

 .  15ينظر: تصحيح الوجوه والنظائر،  ب  هحل العلكري، مق م  التحقيق: ص  (3)
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ة  وأما عن منها أبي هالل ن كيابب والغاية مةن وضةع هة ذا المصةنص ا ةد وضال

ذل  ن م دمة الكياب، وي دو أو اعيناقب لاكةر المعيزلةة كةاو لةب أثةره ن تمجيهةب، 

ذكةةرو أنةة  الالعةةم الكيةةب المصةةناة ن المجةةمه  -سةةددن اهلل  -اإنةة  ي ةةملج 

والن اقر من كياب اهلل جل ثناؤه، امجدو ايها تةْويالو تطالةرد علة  أُلةمل أهةل 

 العدل.الح  من ال اقلين باليمحيد و

اْردو أو ُيرد كل شيم منها هل  ح ةب، وألايةم ن معانيهةا مةا يةد ل بعَةب ن 

بعن، االيمسم هيراد كل نم  منها عل  وجهب، وتم يم أو يكمو ما تاةرق منهةا 

الحاجةة هليةب، مجممعا ن كياب واحد عل  وجب ي رب اسيخراه ما يراد منةب عنةد 

 ب السلص.من جنسب مما لم تيكلم ايويزاد عليب ما كاو 

اعملم كيةابي هةذا ماةيمال علة  أنةما  هةذا الاةن، محمةم  علة  مةا الل ةم،  

ومسةةلمكا بةةب الريةة  مةةا سةةْلم، قةةد ناةةي اللةة س عةةن جميعةةب، وي ةةين الصةةماب ن 

 لنماب، وميزو وجمهب تمييزا لحيحا، وقسمم أبمابب ت سيما مليحا.

ون ةم علة   وذكر ألل كل كلمة منب واشةي اقها ن العربيةة؛ ليكثةر ااقةدت  بةب،

نس  حروف المعجم؛ ليييسر الململ هل  المطلمب من أنماعب، وييسهل نيةل مةا 

 . (1)ين غي من ألنااب

اْهم ما يميز منها أبي هالل ن كيابب ترتيب األلاا  واة  الحةروف الهجاقيةة، 

م يدأ بالكلماو اليي ت دأ بحرف األلص ومثنيا بما كاو ن أولب ال ام، وهكةذا حية  

وجعةل لكةل حةرف بابةا تنةدره تحيةب الكلمةاو، وكْنةب  ةذا أراد أو  حرف اليةام،

                                                

 .  26، 25ينظر: الوجوه والنظائر،  ب  هحل العلكري، مق م  التحقيق: ص  (1)
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يصمب ما جام عند م اتل، حيف جامو األلاا  عنده م عثةرة دوو ترتيةب معةين. 

 مع الين يب عل  أوال أبا هالل لم يرا  ن الرتتيب الجذر اللغمي للكلمة.  

لغةةمي كمةةا يالحةة  ن منهجةةب أنةةب تاةةرد عةةن م اتةةل والحيةةري بةةذكر المعنةة  ال 

للكلمةة، ليكثةر الااقةدة كمةا ي ةمل، ثةم ُيثنةي بعةد ذلة  بةذكر المجةمه، اليةي يةذكر 

ن ثنايا كالمب دوو أو  -ن بعن المماضع -بعَها لريحة، ويذكر بعَها اآل ر

 تكمو ضمن المجمه المعدودة للكلمة.

كما يالح  ن منها أبي هالل أنب يذكر ن ثنايا كالمةب وجمهةا أ ةرى للكلمةة، 

 غيره دوو أو يذكر قاقلها، وي دي ايها رأيب وعادة يا يران ال مل  ا.      ذكرها 

امجدو ايها تْويالو تطالةرد علة  أُلةمل أهةل الحة  مةن ) شما نلمح يف قولو:

ال اقلين باليمحيد والعدل(. اكر المعيزلة الذي جام ميناثرا ن ثنايا الكياب، وكةاو 

 .(1)لب تْثيره ن تمجيهب ن ذكر المجمه

وبالرغم من أوال أبا هالل لم يذكر شيئا عن كياب م اتةل، اةإو الماقةع يؤكةد أنةب  

 أااد منب، وييَ  هذا من الياابب بينهما ن المجمه والاماهد.

***    ***    *** 

 

                                                

 .397، 360، 300، 226، 223، 108لنظائر: صينظر: الوجوه وا (1)
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 النيْابور .
ّ
وه القرآن للحِريِ 

ُ
 وج

 لم يكن كياب وجمه ال ر و للِحْيِري من الكيب الميداولة ن العلةم، ولةم يطلةع

عليب ابن الجمةي، وهذا ما ياهم من كياببج نزهةة األعةين النةمارر ن علةم المجةمه 

والن اقر. وكذل  لةم يطلةع عليةب السةيمالي، حيةف ذكةره ن ا ت ةاو ضةمن كيةب 

غريةةب ال ةةر و، وعنةةدما تحةةدث عةةن مصةةنااو المجةةمه والن ةةاقر ن ال ةةر و لةةم 

 .(1)يذكره

يمةد الِحْيةِري علة  ثالثةة مةن ومع هذا االكيةاب مؤلةص قةيم ن مجالةب، وقةد اع

ه(، 146ه(، وابةن السةاقب الكل ةي )وج68الرواة، وهم ع ةد اهلل بةن ع ةا  )وج 

ه(، رضةي اهلل عةنهم جميعةا. وأ ةذ عةنهم واعيمةد 150وم اتل بن سةليماو )وج 

علةة  مؤلاةةا م؛ اجةةامو أقمالةةب مماا ةةة لمةةا عنةةد م اتةةل مماا ةةة تامةةة ن كثيةةر مةةن 

ياببج والساب  لهذا اليصنيص ع د اهلل بن ع ةا  رضةي المماضع. ي مل ن م دمة ك

 . (2)اهلل عنب، ثم م اتل، ثم الكل ي

 مةةل مجمةةع 
وقةةد قةةام بيح يةة  هةةذا المؤلةةص د. نجةةص عرشةةي، وتةةم ناةةره مةةن قِ

 ه، وجام ن ال عيب الثانية ن ثمب قايب. 1432ال حمث اإلسالمية، ن هيراو، عام 

نهجةةب مغةةايرا لمةةا سةة  ب مةةن مؤلاةةاو ن وقةةد اعينةة  الِحْيةةِري بكيابةةب اجةةام ن م

المجمه، حيف رت ب عل  حروف الهجام ليسهل تناولب، وهذا مةا يميةزه عةن كيةاب 

 م اتل. 

وقسمب هل  ثماو وعارين كيابا، وكل حرف يمثل كيابا، وقسم كةل كيةاب هلة  

أبماب، وجعل لكل كلمة بابا، وكاو كياب األلص هم أالمل الكيةب، حيةف تنةاول 

                                                

 .  1/301ينظر: اقتقان يف علوم القرنن:  (1)

 .  54ينظر: وجوه القرنن: ص  (2)
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ب، وكاو أقصرها كياب الهام، حيةف جةام ماةيمال علة  أربعةة أبةماب. ايب ماقة با

ولكن ما نالح ب أنب لم يعيمد ن تريب الكلماو عل  جذرها اللغمي، وهنما جةام 

ترتي ب لها اعيمةادا علة  الحةرف األول، امجةدنا مةثالج كلمةة اإلناةاق، واليسة ي ، 

لرتتيةب. وبعةد اهةذا جامتا ن باب األلص ولةيس ن بةابج النةمو، والسةين، علة  ا

الكياب من أضخم الكيب ن انالب حيف جةام ماةيمال علة  سةيماقة وثةالث عاةرة 

 .   (1)كلمة

 

                                                

 .  40ينظر: وجوه القرنن: ص  (1)
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 املبحــــث الثالث
 املوازنة بني األلفـاظ ودراستها

 البــــــــاب/ اللفـــــــظة م البـــــــــــاب/ اللفــــــــظة م
ْرب(.باب الَادج )ا 15 باب األلصج )اإلثةةةةم(. 1  َ  ل

 باب الطامج )الطالعام(. 16 باب ال امج )ال ماالِل(. 2

ةةةةةة (. باب اليامج 3 ل   )ال اللم(. باب ال امج 17 )تمم

ى(. 4 ْثةةةةةمم  )العةمةْاةم(. باب العينج 18 باب الثامج )مم

ال(. 5  )الُاْرقماو(. باب الاامج 19 باب الجيمج )الِجدم

يماة(. باب الحامج 6 لِيل(. 20 )الحم  باب ال افج )قم

 )الُكْار(. باب الكافج 21 باب الخامج )الِخْزي(. 7

ام(. 8 عم  )اللِّ ما  والل ْ س(. باب الالمج 22 باب الدالج )الدو

ْكر(. 9 ةةةةةثمل، ومِةةةْثل(. 23 باب الذالج )الذِّ  باب الميمج )مم

جةةةةةام(. باب الرامج 10  ةةةةةةار(.باب النموج )النةةة  24 )الر 

ُبر(. باب الزايج 11 ةةةةةةةلم (. 25 )الزو  باب الهامج )هم

ميع(. باب السينج 12 ة(. باب الماوج 26 )الس  ِوْجهم ْجةُهةةُب وم  )وم

ا(. باب الاينج 13  )الةةةةةةيةةمةةةد(. باب اليامج 27 )ِشيمع 

راط(. باب الصادج 14    )الصِّ
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م
ْ
 .(1) الباب األول: )اإِلث

  :ث  يف اللغةاإل 
ُهةمم اْلةةُ ْطُم  اِحةةٍد، وم ةة  أمْلةٍل وم لم ةُدلو عم اْلِمةيُم تم الث ةةاُم وم ُة وم ْمةزم ةةار ج اْلهم ُ ةمُل ابةُن ام يم

ا. ِجيرم اُو اْلهم مم
بم اآْلثِ ذم ا كم الم اأْلمْعام ج هِذم . قم ة  رم ْم ِّ ، أمْيج ُميم ة  مم

اُلج نماقمة   ثِ ُر. ُي م ْم و الي   وم

ْثُم ُمْايم    اإْلِ نُْب. وم ر  عم ْم ِّ ْيِر ُميم ِن اْلخم ْثِم بمطِيم  عم
ا اإْلِ مو  ذم

ِ
، أل لِ م  مِْن ذم

ِرهم  اُل حم ا ُي م مم ْمث مم كم يلم تم
ص  قِ كم هم وم ر  ا تمحم إِذم ْثِم، ام

قمعم اِي اإْلِ و  وم مم ُاالم
لِيُلج أمثِ الم اْلخم قم

ِه. رم ِن اْلحم دم عم هم تم ماعم ر  تمحم ِه، وم رم قمعم اِي اْلحم ةرم  وم كم ذم . وم ةيم  أمُثةمم 
ُجل  أمثِ ْيٍدج رم الم أمُبم ةم قم وم

ِش  ِن اأْلمْ ام ُيُب  -نما   عم ْيةصم ِلةح  ةمم كم ا  -وم م أمْعلم ةذم ةاوم هم ةإِْو كم ْمُر،...ام ْثةمم اْلخم
أمو  اإْلِ

ْثمِ  ا اِي اإْلِ اِح مهم ُع لم
ا ُتمقِ من هم

ِ
ا امُهمم اْلِ يماُ  أل ِحيح  لم

(2). 

 هذه الماردة  مسة أوجب ن ال ر و الكريم، هي كالياليجل (3)وقد ذكر م اتل

ج  الوجو ا ول: ْرنم  خت}اذل  قملةب تعةال  ن سةمرة الماقةدةج  اإِلْثم، يمْعنِي الاِّ
    .[63من اآليةج]  {جح مج حج مث هت مت

                                                

تناول مقاتل هيه الكلم   من أكبع ونحنين شلم  تبة أ بةا ل ، ولكن ةا جةا ، مبعثةرة يف  (1) 

لعلكري  من ننتين ونحنين شلم  م موع  يف بةاب ا لة ، و الكتاب، وتناول ا أبو هحل ا

تناول ةةا الحيةةري النيلةةابوكي  ةةمن مائةة  شلمةة  تحةة   شتةةاب ا لةة  ، وكاعةةب أبةةو هةةحل 

والِحْيةةرِي ترتيةةا الكلمةةا، وفةةق الترتيةةا ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن 

العلكري، تحقيق: محمة   ، والوجوه والنظائر،  ب  هحل300، 299، 169سليمان، ص 

، 523، 98م، ص 2007 -هةة 1428عثمان، مكتب  الثقاف  ال يني ، القاهرة، الطبع  ا ولةب: 

 .662 -660، 94، ووجوه القرنن، للحيري، ص 524

 .161، 160/ 15. وت ييا اللغ ، ا زهري، 1/61ينظر: مقايي  اللغ :  (2)

 .169، مقاتل بن سليمان، صينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم (3) 
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ج الوجةةو الثةةاين:  ْعِصةةيةم اةةذل  قملةةب سةة حانب وتعةةال  ن سةةمرة اإِلْثةةم، يمْعنِةةيج المم

[. وقةال 3من اآليةج ]  {يف ىف يث ىث نث مث زث}الماقدةج 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت}عةز وجةل ن سةمرة األعةرافج 
 مق حق مف}وقال جل شةْنب ن سةمرة الماقةدةج  [.33، من اآليةج ] {ىث

وقةةةال تعةةةال  اسةةةمب ن سةةةمرة ال  ةةةرةج  [.2، مةةةن اآليةةةةج ] {حكخك جك

مةةةن اآليةةةةج   ىئ ڦ يئ، يعنةةةيج المعصةةةية ، {ٰى ٰر ٰذ}

، يعنةي  {هت مت خت}مرة المجادلةةج وقال سة حانب وتعةال  ن سة [،85]

 [ج ال لم.9، من اآليةج ] ىئ ڦ يئبالمعصية، 

ْنُبج  الوجةةو الثالةةث:  مم}اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج اإلثةةُمج الةةذ 
، يعنةةيج   ذنةةب عليةةب، وذنمبةةب مغاةةمرة،  {من خن حن جن يم ىم

[. وقال عةةةةز وجةةةةةةةةةةل ن 203، من اآليةج ] {ىهيه مه جه ين ىن}

[، 20، مةةةن اآليةةةةج ] {ىه مه جه ين ىن}مج سةةةمرة النسةةةا

 يعنيج ذن ا بيِّن ا.

نمةةةاج اإِلْثةةةم الوجةةةو الرابةةةع: اةةةذل  قملةةةب جةةةل شةةةْنب ن سةةةمرة ، يمْعنِةةةيج الزِّ

نا ن السةر 120، من اآليةج] {زئمئ رئ ّٰ ِّ}األنعامج [، يعني ج الزِّ

 والعالنية.

طمْج  الوجو ال ام : رة ال  ةرةج اةذل  قملةب عةز وجةل ن سةم اإِلْثم، يمْعنِيج الخم

ا أو 182، مةةةن اآليةةةةج ] {خم حم جم يل ىل مل خل} ْمةةةد  [، يمْعنِةةةيج عم

  ْ طم  .  م
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 احِلْيِرّي النيسابوري أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
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 )الدراسة واملوازنة( 
م ن تسةةعة وأربعةةين ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةري  اإِلْنةةم وردو لا ةةة 

، تناول منها م اتل بن سليماو عارة مماضع، وجامو ممةعة ن  مسة (1)ممضعا

أوجب. وتناول أبةم هةالل العسةكري ثمانيةة مماضةع، وااة  م ةاتال ن أربعةة منهةا، 

وجامو مماضةعب ممةعةة علة  أربعةة أوجةب. وااة  م ةاتال ن وجهةين منهةا، وةاد 

مانية مماضع، وااة  م ةاتال ن  مسةة منهةا، وقةد وجهين. وتناول الِحْيِريال أيَا ث

جامو هذه المماضع ممةعة عل  سة عة أوجةب، وااة  م ةاتال ن أربعةة منهةا، وةاد 

 الياصيل الياليج ثة أوجب. وسمف ييَ  هذا من  الل عليب ثال

 أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال: 

ا م اتال ن وجهين لا ا ومعن ، وهمةاج واا  أبم هالل العسكري والِحْيرِ   يال مع 

ةةةْ. وكةةةذل  واا ةةةاه ن مماضةةةع  طم اإِلْثةةةم، يعنةةةيج المعصةةةية، واإِلْثةةةم، يعنةةةيج الخم

الاةةماهد، ااةةي وجةةبج المعصةةية، واا ةةب أبةةم هةةالل ن ثالثةةة مماضةةع، هةةيج سةةمرة 

[. أمةا 33[، وسمرة األعراف، مةن اآليةةج ]3[، ومن اآليةج ]2الماقدة، من اآليةج ]

[، وممضةع سةمرة ال  ةرة، 2الِحْيِري اماا ب ن ممضع سمرة الماقةدة، مةن اآليةةج ]

ةةْ، واا ةةاه ن ممضةةع الاةةاهد وهةةم مةةن اآليةةةج 85مةةن اآليةةةج ] طم [. ون وجةةبج الخم

 [ من سمرة ال  رة.182]

وواا  الحيري وحده م ةاتال ن وجهةين   ةرين، لا ةا ومعنة ، وهمةاج اإِلْثةُم، 

، واإلِ  ْرنم ْثُم، يمْعنِيج الزنما. كما واا ةب ن ممضةع الاةاهد ايهمةا، وهةم مةن يمْعنِي الاِّ

                                                

ينظر: المع م المف رس  لفةا  القةرنن الكةريم، محمة  فةؤاد عبة  البةاق ، داك الحة يث،  (1) 

  أنم . 11ه، ص:1364القاهرة، 
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[ مةةن سةةمرة 120[ سةةمرة الماقةةدة، ن وجةةبج الاةةرن. ومةةن اآليةةةج ]63اآليةةةج ]

 األنعام، ن وجبج الزنا.          

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال: 

 زا  أبو هالل العسكري  لى م اتل وجهني، مها:

 مت خت}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج الَكةةِيَب  اإلثةةُم، يمْعنِةةيج  ول:ا

، أيج [63سةةةمرة الماقةةةدة، مةةةن اآليةةةة ]  {جح مج حج مث هت

وأو يد اهلل مغلملة. وقد جام هةذا الاةاهد عنةد م اتةل ن الكذب بْو عزيرا ابن اهلل 

 وجبج الارن.  

وقد ا يلص الماسروو ن هذا الممضع، ا يلج اإلثُم هةمم الكاةرُ 
. وقيةلج هةمم (1)

. وقيلج اإلثُمج ما يمخةيُص بِهةم(2)الكذُب 
. ومةنهم مةن قةال بةْو المعنة ج األْمةُر (3)

ن الُمنكرِ  عُروِف والن ْهي عم بالمم
ج اإلثمم هشةارة  (4) . وذهب الراغب األلاها: هل  أو 

ْم يمْحُكْم  ْن لم  هلم ج مم

                                                

المحرك الوجير يف تفلير الكتاب العرير: ابن عطي . تحقيق: عب  اللحم عب  اليايف محم ،  (1) 

. وينظر: البحر المحي ، 214/ 2هة، 1422ا ولب: داك الكتا العلمي ، بيرو،، الطبع  

هة. 1420أبو حيان ا ن لل ، تحقيق: ص ق  محم  جميل، داك الفكر، بيرو،، الطبع : 

4 /312 . 

الكياا عن حقائق التنريل وعيون ا قاويل يف وجوه التلويل: الرم يري، داك الكتاب  (2) 

 . 654، 365/ 1هة، 1407العرب ، بيرو،، الطبع  الثالث : 

 . 654، 653/ 1الكياا:  (3) 

 . 6/237ينظر: ال امع يف أحكام القرنن:  (4) 
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لم اهللُ  ا أمْنزم بِمم
 . هذا واهلل أعل  وأعلم. (1)

ةةيَق، اإلثةةُم، يمْعنِةةيج ين:الثةةا  مم}واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج  الَحةةرَ، والضق

[. أيج اال 203، سمرة ال  رة، من اآليةج] {من خن حن جن يم ىم

ْنُب. يِب. وهذا الممضع كاو المجب ايب عند م اتل همج الذ  رهم علم  حم

وبالرجم  هلة  كيةب اليااسةير ت ةين أهنةم قةد ا يلاةما، اةذهب بعَةهم هلة  أوال 

ه المجب رم ايب همج   حم
ةن وِعْكرمةة (2) سم . وُنِسبم هذا ال ةمل هلة  ابةن ع ةا  والحم

وُمجاهد. وقيلج   ُجنماحم عليب
ا لب(3) غُامر  جعم مم . وقيلج رم

لِي وأبةي (4) . وهم قمل عم

                                                

ِ ي، داك الو ن، الرياض،  (1)  ينظر: تفلير الرارا ا صف اين، تحقيق: د. عادل بن عل  اليق

 .5/390م، 2003 -هة 1424الطبع  ا ولب: 

أبةةو النيةةل النادةةر: داك الفكةةر  ينظةةر: تفلةةير م اهةة  تحقيةةق: الةة شتوك محمةة  عبةة  اللةةحم (2) 

. وجةامع البيةان، 230م، ص1989 -هةة 1410اإلسحم  الح يث ، مصةر، الطبعة  ا ولةب: 

هةة 1420قبن جرير الطبري، تحقيق: أحم  محم  داشر، مؤسل  الرسال ، الطبع  ا ولب: 

. ووالوسي  يف التفلير، للواحة ي: تحقيةق: اليةيخ عةادل أحمة  عبة  4/216م، 2000 -

 -هةةة 1415موجةةود، ونخةةرين. داك الكتةةا العلميةة ، بيةةرو،، لبنةةان، الطبعةة  ا ولةةب: ال

. وتفلير القرنن، أبو المظفر، منصوك بن محم  اللمعاين، تحقيةق: ياسةر 1/309م، 1994

بةن إبةةراهيم ورنةةيم بةةن عبةةاس بةةن رنةةيم، داك الةةو ن، الريةةاض، اللةةعودي ، الطبعةة  ا ولةةب: 

 . 1/278الوجير:  . والمحرك1/206م، 1997 -هة1418

ينظر: تفلير القرنن العظيم  تفلير ابن أب  حاتم : تحقيق: أسع  محم  الطيا. ل: مكتب   (3) 

 . 2/362ه، 1419نراك مصطفب الباز، مك  المكرم ، الطبع  الثالث : 

ينظر: تفلير الماتري ي  تلويح، أهل اللن  ، محم  أبةو منصةوك الماترية ي، تحقيةق: د.  (4) 

م، 2005 -هةة 1426سلوم، داك الكتةا العلمية ، بيةرو،، لبنةان، الطبعة  ا ولةب: م  ي با

. والكي  والبيان عن تفلير القرنن، أبو إسحاق الثعلب ، تحقيق: اإلمام أبة  محمة  2/99
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ةةخير. وقيةةلج  ةةرهم مِةةْن ذنمبةةِب كيةةمم  ةةع ي ومطةةرٍف بةةن الاال سةةُعمد والاال ذرٍّ وابةةن مم

ذه المجمه قريب. والمالح  أنب لم يصةرح أحةد مةن االمعن  بين ه  .(1)ولدتب أمب

 الماسرين بمجبج الذنِب، الذي قال بب م اتل.

ه مةن المجةمه، وهةمج  -2 ةاد أبم هالل العسكري وجها ن ثنايا كالمب ولةم يعةدال

، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج  امم ةةرم  جه ين ىن}اإلثةةُم يمعنِةةيج الحم

را20، سمرة النسام من اآليةج ] {ىه مه ا بيِّن ا. وهم يخةالص ن هةذا [، أيج حم م 

. وقةال ابةن (2)م اتال الذي اسياهد بةب ن وجةبج الةذنِب. الةذي ذكةره السةمرقندي

مةي(3)ع ا ج ُرْلما اِم ا د ذكره ابن الجم رم . أما وجبج الحم
(4)     . 

اتِةةل أو المْجةةبم نج )اإلْثةةِم( ن قملةةب تعةةال ج  -3  رئ ّٰ ِّ}ذكةةر ُم م
[، همج الزنما، بينمةا اسياةهد أبةم هةالل 120يةج ]سمرة األنعام، من اآل ، {زئمئ

ْعِصيمِة.   العسكري بالااهد ناسب عل  وجبج المم

                                                                                                          

م، 2002 -هةة 1422بن عادوك، داك إحيا  التراث العرب ، بيرو،، لبنان، الطبعة : ا ولةب ا

. ومعةالم التنريةل يف تفلةير القةرنن س تفلةير البغةوي، 1/206. وتفلير اللةمعاين: 2/118

أبو محمة  الحلةين بةن ملةعود البغةوي، تحقيةق: عبة  الةرزاق الم ة ي، داك إحيةا  التةراث 

 . 1/262هة، 1420العرب ، بيرو،، الطبع  ا ولب: 

 .  2/119ينظر: تفلير الثعلب :  (1) 

 . 1/290أحم  بن إبراهيم اللمرقن ي،  ينظر: بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محم  بن (2) 

ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس، جمعو: م   ال ين أبو  اهر الفيروزنباد ، داك  (3) 

 .67الكتا العلمي ، لبنان: ص

 . 148ينظر: نره  ا عين النوا ر: ص  (4) 
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. وذهةةةةةةةةةةةةب (1)وقد ت ين من أقمال الماسرين أوال أكثرهم قد قالما بمجبج الزنا

ةاِو وال منةاِو (3). وقيلج الذنمب(2)بعَهم هل  أنبج المعصية . وقيةلج نِكةاُح األْمهم

ارمِ ونكاُح ا حم لمم
. االمجمه مي اربة ن معناها؛ امن وقةع ن )الزنةا( ا ةد ارتكةب (4)

. واهلل تعال  أعل  وأعلم.  ْعصية ، وهم  ثم وعليب هثم   مم

لةةِم المجةةمُه عنةةد أبةةي هةةالل العسةةكري مةةن ثالثةةة أوجةةب ذكرهةةا م اتةةل،  -4  م

نما.  وهيج وجبج الارن، ووجبج الذنب، ووجبج الزال

ري شاهدا ن وجبج المعصية، الةذي وااة  ايةب م ةاتال، ةاد أبم هالل العسك -5

[ مةن سةمرة 120، مةن اآليةةج] {زئمئ رئ ّٰ ِّ}وهم قملةب تعةال ج

نما. وقال بب أكثُر الماسرين.  األنعام. وهذا الممضع المجب ايب عند م اتل همج الزِّ

                                                

اك إحيةا  التةراث، ينظر: تفلةير مقاتةل بةن سةليمان، تحقيةق: د.عبة  اهلل محمةود دةحاتو. د (1) 

. وتفلير ابن أب  حاتم: 73/ 12. جامع البيان: 1/586هة، 1423بيرو،، الطبع  ا ولب: 

. والوسةي  يف التفلةةير: 1/478. وبحةر العلةوم : 4/243. وتفلةير الماترية ي: 4/1377

. وتفلير التلتري أبو محمة  سة ل بةن كفيةع الُتلةتري، 2/155. وتفلير البغوي: 2/316

بكةر محمة  البلة ي، تحقيةق: محمة  باسةل عيةون اللةود، النادةر محمة  علة  جمع ا: أبو 

/ 2. والكيةاا: 62هةة: ص1423بيضون، داك الكتا العلمية ، بيةرو،، الطبعة : ا ولةب: 

. وتنةوير المقبةاس: ص 7/74. وال امع  حكام القةرنن : 2/339. والمحرك الوجير: 61

118. 

 .2/339. والمحرك الوجير: 2/316 التفلير: . والوسي  يف12/73ينظر: جامع البيان:  (2) 

 . 4/185ينظر: تفلير الثعلب :  (3) 

. وتفلةةير اللةةمعاين: 1/478. وبحةةر العلةةوم: 4/1376ينظةةر: تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (4) 

 . 2/339. والمحرك الوجير: 2/139
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ْعِصةةيمِة، الةةذي وااةة  ايةةب م ةةاتال  -6 أغاةةل أبةةم هةةالل العسةةكري ن وجةةبج المم

[ 9[ من سمرة ال  رة. ومن اآليةةج ]85هما م اتل، وهماج من اآليةج ]شاهدين ذكر

 من سمرة المجادلة.   

 خامسا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:
 زا  احِلْيِرّي  لى م اتل ثالثة أوجه، هي:  -1

 نت مت زت رت}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج الَ ْمةةرَ  ج اإلثةم، يمْعنِةةيجاألول
[، وهةم 33األعراف، من اآليةة ] سمرة  {ىث نث مث زث رث يت ىت

 الااهد الذي اسياهد بب م اتل ن وجبج المعصية.  

وبمراجعة أقمال الماسةرين ن هةذا الممضةع اتَة  لنةا أو الجمهةمر علة  أوج 

ْثمم عام لكل ذنب
ْعِصيمةُ (1)اإْلِ . وذهب الطربيج هل  أنبج المم

ْثةُم اسةم  (2)
. وقيةلج  اإْلِ

. وق دو ا يمجُب ايب الحم غاقُر الذُنمِب لِمم  .(3) يلج لم

لم ِي ين الحم مم ومنهم من ذهب هل  ال مل بْنب )الخمُر(. قال السو
روى  عن  (4) هنب مم

ن ال مْصري. وهذا ما أنكره أبم الع ا . وجام ن ال حر المحيطج  سم ابن ع ا  والحم

ج دم أمْنام ْمُر، وم ْثُم اْلخم ُلج اإْلِ َْ الم اْلام قم  وم

                                                
  .  44/ 5، والبحر المحي : 395/ 2، والمحرك الوجير: 101/ 2ينظر: الكياا:  (1) 

 403/ 12ينظر: جامع البيان:  (2) 

ين الةرازي، داك إحيةةا  التةراث العربة ، بيةةرو،، الطبعة  الثالثةة :  (3)  تفلةير الةرازي،: ف ةةر الة ق

. وينظةر: ررائةةا القةةرنن وكرائةةا الفرقةان، نظةةام الةة ين النيلةةابوكي، 232/ 14ه : 1420

/ 3هةة، 1416  ا ولةب: تحقيق: الييخ زشريا عميرا،، داك الكتا العلمي ، بيرو،، الطبعة

227. 

 ،ال ك المصون يف علوم الكتةاب المكنةون: أحمة  بةن يوسة  المعةروا باللةمين الحلبة  (4) 

. وينظةر: أنةواك التنريةل وأسةراك 306/ 5تحقيق: أحم  محم  ال رال. داك القلم، دميةق، 

 ، التلويل، البيضةاوي، تحقيةق: محمة  عبة  الةرحمن المرعيةل ، داك إحيةا  التةراث العربة

 .11/ 3ه،  1418بيرو،، الطبع  ا ولب: 
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  َأْن َنْقةةَرَب اْلَ نَةةا َنَ اَنةةا َكُسةةوُل اهللِ 

 

ْنةةَم الَّةةِيي ُيوِجةةُا    َوَأْن َنْيةةَرَب اإْلِ

 اْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوْزَكا

 

اج  َ ْي و أم
ِعي دم اأْلمْلمم أمْنام  وم

ِ َُْ َْتتتتتَ  ِ َت تتتتتبا ُْ ََ ْْ تتتتَبِع َا ًا ذَتتتتت َِلع َِح َُ َِورُْحتتتت
ِ

َِ  َتتتتتتبُِِِِ تتتتتت ا َََِّْخْوَِ    ِعْما َُ َِتتتتتتتماْ  َِكتتتتتتَشِرا
ِ

ْمُر هِ  م   اْلخم قمْد ُتسم ج وم ْ لِيقمالم ل  عم ي   ةم ْثمم حم
ِرْبُم اإْلِ ج شم دم أمْنام ا وم  .(1)"ْثم 

وهذا ال مل مردود ألوال سمرة األعراف مكية والاريعة لم ُتْعةنم بيحةريم الخمةر 

،  يصةةة  عنةةةد أكثةةةر (2)ه  بالمدينةةةة المنةةةمرة . وبعةةةُد امةةةا ذهةةةب هليةةةب الِحْيةةةِريال

ْعِصيمة( اهم األول   . واهلل أعلم. الماسرين، وأما وجب م اتل )المم

 ين ىن}واسياهد لب ب ملةب تعةال ج  النكيرة، ج اإلثم، يعنيجالثاني

[. وهةذا الممضةع كةاو المجةب 20، سمرة النسام، من اآليةةج] {ىه مه جه

 .  ايب عند م اتلج الذْنبم

وبالرجم  لكيب الياسير واللغة وجدو أهنم قةد ذكةروا أو )اإلثةم( هنةا تعنِةي   

 . (3)د وقع ن اإلثم، ايكمو  ثماالذْنبم ال اهر، وأو لاح ب ق

ا قمل الِحْيِريال الم ي ل بب أحد، وقد رأيم ن اللغةةج أو الن كِيةُرج اْسةُم اإِلْنكةاِر  أمال

ةُب  مم ر  ةْرُ  وحم ةُب الا  ا قم  حم ِر. وكلو مم ْغيِيُر الُمنْكم يُر واإِلنكاُرج تم
ْعنماُه الي ْغيِيُر. والن كِ ال ِذي مم

                                                

 .44/ 5البحر المحي :  (1) 

 .306/ 5، وال ك المصون: 44/ 5، والبحر المحي : 395/ 2ينظر: المحرك الوجير:  (2) 

، البحةر المحةي : 1154/ 3، وتفلةير الرارةا ا صةف اين: 540/ 6ينظر: جامع البيان:  (3) 

، وتفلةير 377/ 2ئا القةرنن وكرائةا الفرقةان: ،وررا3/634، وال ك المصون: 573/ 3

أب  اللعود اللعود س إكداد العقل اللليم إلب مرايا الكتاب الكةريم، أبةو اللةعود العمةادي، 

 159/ 2داك إحيا  التراث العرب ، بيرو،، 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

ُب، امُهمم  ِرهم كم ر   وم ُمنْكم
ن يماعل هذا ُمنْكر  ُمْسيم    (1) . ولعلب ي صد بةة النكيرةج أو  اِْعل مم

ن الار ، أو قد يكمو هنان تصحيص من الناسخ أو سهم منب. وقد ذكر أبةم هةالل 

 العسكري ايب وجبج الحرام. هذا واهلل أعلم.

،  ىئ ڻڻ ڻ ں يئواسياهد لةب ب ملةب تعةال ج  الَعْيَا، ج اإلثُم، يِْعنِيجالثالث

[. ولم يكن هةذا الممضةع مةن شةماهد م اتةل، ولةم 173سمرة ال  رة، من اآليةج]

 يذكره أبم هالل العسكري. 

وقد اتَ  من  الل كيب اليااسير واللغة أنب لم يمُ ةل أحةد  بةْوال )اإلثةم( يعنةيج 

ةره  ْاةُع الحم ، ولكةن المياة  عليةب بيةنهم، أوال المعنة  ن هةذا الممضةع هةم رم ْيةبم العم

اَل  ُم. (2)ي وال ْْثم ة هم هةمج اْلمم ةرم ج الحم . وهذا المجب ييماا  مةع ألةل اللغةة، حيةف هو 

ارُهج اآلثِم ُهج اإِلْثُم. والحم رم والِحْرُه والحم
. أما وجةب )العيةب( اةال ينيسةب هلة  (3)

 لا ة اإلثم بصلة. هذا واهلل أعلم.

شةةماهد أغاةل الِحْيةةِريال ن وجةةبج المعصةةية، الةةذي وااة  ايةةب م ةةاتال، ثالثةةة  -2

[ مةةن 33[ مةةن سةةمرة الماقةةدة. ومةةن اآليةةةج ]3ذكرهةةا م اتةةل، وهةةيج مةةن اآليةةةج ]

 [ من سمرة المجادلة.9سمرة األعراف، ومن اآليةج ]

  لم وجمه الِحْيِريال من وجبج الذنب، الذي ذكره م اتل.  -4

                                                

 ، مادة نكر .4539، ص/ 50، جة / 6ينظر: للان العرب، م ل  / (1) 

، 202/ 1، ومعةةالم التنريةةل: 46/ 2: تفلةةير الثعلبةة :  ، وينظةةر326/ 3جةةامع البيةةان:  (2) 

 .473/ 1، وررائا القرنن وكرائا الفرقان: 5/193وتفلير الرازي: 

، 10، جةة/1. وللان العرب، الم ل  /300/ 1ينظر: العين مرتبا علب حروا المع م:  (3) 

 . مادة  حر، . 821ص 
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اطِل(
َ
 .(1)الباب الثاني: )الب

 : البَاطِل يف اللغة

ة ْلةةُم الا  ْيةفج أمْبطم ةة  قةال الل  ةةامم بكةذب واْدعم وج جم يمم جعلُيةب بمةةاالاِل. وأْبطمةل اةالم

ُهمم اتِّ ما  الل ْهم والجهالة. وبمطمةل الاةيُم ُبْطةال  امُهةمم  بماالاِل. والي  مطوُلج اِْعُل ال مطالة، وم

ااِلُل، وأبماالِيُل جمع أبطملة ْمُع اْل ماالِل بممم جْمُع ال مطِل أمْبطال  وجم بماالِل، وم
(2). 

 أو هذه اللا ة ترد عل  أربعة أوجب ن ال ر و، هي كالياليج (3)لوذكر م ات

  الَكِيَب:ال ماالُِل، يمْعنِيج  :الوجه األول

، مةن  {ّٰ ِّ ُّ َّ}اذل  قملب ن المؤمن)سمرة غاار(ج 

 مب}[، يعنيج المكذبمو بالعذاب. وقال عز وجةل ن سةمرة الجاثيةة78اآليةج ]
و بالعذاب. وقال جل شةْنب [، يعني المكذبم27، من اآليةج ] {حت جت هب

[، يعنةيج 48، من اآليةج ] {مك لك اك يق}ن سمرة العنك موج

 ىك مك}المكةةذبمو، وهةةم اليهةةمد. وقةةال سةة حانب وتعةةال  نج حةةم السةةجدةج
[ مةةن سةةمرة اصةةلم، 42، مةةن اآليةةةج ] {رنزن مم ام يل ىل مل يك

ي ملج   يْيت ال ر و اليكةذيب مةن الكيةب اليةي كانةم ق لةب، و  يجةيم مةن بعةده 

 ب  ايكذبب.كيا

                                                
ين شلما، تب أ بحةرا البةا ، وجةا ، جا ، هيه الكلم  عن  مقاتل بن سليمان  من نما (1) 

منثوكة يف شتابو.  وجا ، عن  أب  هةحل العلةكري  ةمن تلةع شلمةا،، م موعة  يف بةاب 

البا ، وأما أبو عب  الرحمن النيلابوكي فق  جا ،  من سبع وعيرين شلمة ، م موعة  يف 

والنظةائر،  شتاب البةا . وكتب ةا أبةو هةحل والِحْيةرِي وفةق الترتيةا ال  ةائ . ينظةر: الوجةوه

، والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، ص 301، 300، 125مقاتل بن سليمان، ص

 . 662، 135، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص524، 129

  بطل . 355، 354/ 13ينظر: ت ييا اللغ ، ا زهري،  (2)

  .126، 125ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 
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اُل، يمْعنِيج : الوجه الثاني   اإلْحَباَل:اإلْبطم

، ي ةةةملج    {جض مص خص}اةةةذل  قملةةةب تعةةةال  ن سةةةمرة ال  ةةةرةج 

[. وقةةال جةةل شةةْنب ن سةةمرة 264، مةةن اآليةةةج ] {خض حض}تح طمهةةا، 

 يت ىت نت مت زت رت}محمد )عليةب الصةالة والسةالم(ج 
 [، ي ملج   تح طمها.33، اآليةج] {ىث نث مث زث رث

رَك الِيي َلْيَ  َلُو َأْصٌل نابٌ :ال ماالُِل، يمْعنِيج  لثالث:الوجه ا  اليق

 من زن رن مم}اذل  قملب عز وجل ن سمرة بني هسةراقيل ]اإلسةرام[ج 
ةرنج ع ةادة الاةيطاو، {ننىن ج اليمحيةد، وةهة  ال االةلج ذهةبم الاِّ  ين}، الح و
ةرن،  {ٰى [؛ ألو الاةرن لةيسم لةب 81، اآليةةج ] {مي زي ري}، يعنيج الاِّ

ل  ن األرض و  ار   ن السمام، الذل  كاو ةهمقا. وقال عةز وجةل ن سةمرة أْل 

، يعنةةةةةةةيج بع ةةةةةةةادة الاةةةةةةةيطاو،  {حك جك مق}العنك ةةةةةةةموج 

، مةةةةةن اآليةةةةةةج  {خل حل جل مك لك خك}الاةةةةةرن،

، مةةن اآليةةةج  ىئ مث جث يئ[. وقةةال جةةل شةةْنب ن سةةمرة النحةةلج 52]

قمو.72] دِّ  [، يعنيج بع ادة الايطاو، الارن ُيصم

 الظُّْلَم:ال ماالُِل، يمْعنِيج  :الوجه الرابع

 نن من زن} اةةةذل  قملةةةب عةةةز وجةةةل ن سةةةمرة ال  ةةةرةج 
، مةن اآليةةج  {مي زي ري ٰى}، يعنيج بةال لم، {ين ىن

 . (1)[. ن يُرها ن سمرة النسام188]

                                                

َ ا الَِّييَن نَمنُوا َق َتْلُشُلوا َأْمَوالَ 29ييير إلب اآلي :   (1) ُكْم َبْينَُكْم   وه  قولو تعالب: ﴿َياَأيُّ

 بِاْلَبا ِِل﴾.
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 ( عند العلماء الثالثةالبَاطِلواجلدول التايل يُبَني وجوه لفظة )

مقاتل بن  املؤلف
 سليمان

أبو هالل 
 العسكري

ْيِرّي احِل 
 النيسابوري
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ِذُب  1 ِذُب  الكم ِذُب  الكم  الكم

 اإلْح ماُط  اإلْح ماُط  اإلْح ماُط  2

3 

ْرن الذي  الاِّ

ليس لب ألل  

 ثابم  

ما ُيْع مد مِْن ُدوِو 

 اهلل 
ْرُن ال  اِّ

ْلمُ  4 ْلُم   ال و ْلُم  ال و  ال و

 الذي   أْللم لب  ِ المُف الحم ِّ   - 5

ال   - - 6  ِلاة الدجال

 الاْيطاوُ   - - 7

 )الدراسة واملوازنة( 

وردو كلمةةةة)ال االل( ومةةةا تاةةةر  منهةةةا ن ال ةةةر و الكةةةريم ن سةةةية وثالثةةةين 

د عاةر ممضةعا، و لةص هلة  أو ، ذكر منها م اتل ن هذا الممضةع أحة(1)ممضعا

هذه الكلمة تْيت ن ال ر و عل  أربعةة أوجةب، وت عةب كةل مةن أبةم هةالل العسةكري 

والِحْيِريال النيسابمري، ااتا ا معب ن بعن المجمه، وةادا وجمها أ رى، وهذا مةا 

ةةلب مةةن  ةةالل الن ةةاط  اتَةة  هجمةةا  مةةن  ةةالل الجةةدول السةةاب ، وسةةمف ناصال

 الياليةج

                                                

  بطل . 123ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، محم  فؤاد عب  الباق ، ص:  (1) 
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 ق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال: أوال: ما واف

 وافق أبو هالل العسكري واحِلْيِرّي م اتال يف أوبعة أوجه هي كالتايل:

[ من سمرة 78اسياهد عليب م اتل بْربعة مماضع، هيج من اآليةج ] :الَكِذُب -1

[ مةن سةمرة العنك ةمو، 48[ سمرة الجاثيةة، ومةن اآليةةج ]27غاار، ومن اآليةج ]

[ من سمرة اصلم. وقد اكيا  أبم هالل العسكري بةذكر ممضةع 42اآليةج ] ومن

سةةمرة اصةةلم، أمةةا الِحْيةةِريال ا ةةد ذكةةر المماضةةع األربعةةة عةةدا ممضةةع سةةمرة 

 العنك مو.

[، مةةن 264ج اسياةةهد عليةةب م اتةةل بممضةةعين، همةةاج مةةن اآليةةةج]اإلحَبــاُ  -2

ة والسةةالم(، [ مةةن سةةمرة محمةةد )عليةةب الصةةال33سةةمرة ال  ةةرة، ومةةن اآليةةةج ]

.  وذكرهما كل من أبي هالل والِحْيِريال

مةةن  [188اسياةةهد عليةةب م اتةةل بممضةةع واحةةد، هةةمج مةةن اآليةةةج] الظْلــُ : -3

[ مةن سةمرة النسةام. 29سمرة ال  رة، وأشةار هلة  ممضةع   ةر وهةمج مةن اآليةةج ]

، واكيا  أبم هالل بممضع سمرة ال  رة.  وواا ب ن ذل  الِحْيِريال

[ مةةن سةةمرة 81اآليةةةج] سياةةهد عليةةب م اتةل بثالثةةة مماضةةع، هةيجا :الشِّـْر ُ  -4

[ مةةن سةةمرة 52[ مةةن سةةمرة العنك ةةمو، ومةةن اآليةةةج]72اإلسةةرام، ومةةن اآليةةةج ]

وقد اكيا  الِحْيِريال بممضع سمرة اإلسرام، أمةا أبةم هةالل العسةكري ا ةد النحل. 

 اكيا  بممضعيين، وهما سمرة العنك مو، وسمرة النحل.

    ***    ****** 
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 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

اتةل، وهةمج  -1 ج خةحُا الَحةق  ةاد أبم هالل العسكري وجها   ر لم يةذكره ُم م

 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم} واسياةةةهد عليةةةب ب ملةةةب تعةةةال ج
 [ من سمرة اإلسرام. 81، اآليةج ] {مي زي

وجةبج ا ةد قيةل  وبالرجم  هل  كيب اليااسير وجدو ن هذا الممضع أكثر مةن

ي وابةةن  ةةدِّ ةةْرُن، وُنِسةةبم هلةة  السو ة. وقيةةل هنةةبج الاِّ يمةةادم اُو، وُنِسةةب هلةة  قم هنةبج الاةةيطم

ْيا، ي مل الثعل يج هم م اْل االُِل أي ذهب الايطاو  "ُجرم ةم ُقْل جامم اْلحم و يعني أت  وم وم

يج الح و اإلْسالُم، وال ماالُِل الاِّ  دِّ  . (1)"ْرنُ وهلكب، قالب قيادة. وقال السو

ةميج ةاِو، ي ةمل ال مغم ،  "وقيلج هم األوثاُو أو ِع مةادُة األْوثم
ِ
ُة اهلل ة و ِع مةادم ج اْلحم يةلم

قِ وم

ُة اأْلمْلنمامِ  اِب ايةب (2)"وال االُل ِع مادم مم  -، وقيل غيُر ذل ، ه  أو أمْولم  األقماِل بالص 

 اِْيةةِب و  الا "كمةةا ي ةةمل الطةةربيج
ِ
ةةا هلل ةةةم ممةةا هةةم لةةب معصةةية كةةلال مةةا كةةاو   ِرضم عم

. االصماب كما ي مل ابن عطية (3)"وللايطاو الاعة اهم بماالِل 
هم تعميم اللا   (4)

 بالغاية الممكنة، حي  ينطمي عل  جميع ما جام ن الار . 

                                                

، والبحةر 689/ 2، والكيةاا: 537/ 17ان: . وينظر: جامع البي128/ 6تفلير الثعلب :  (1)

 .    7/103المحي : 

 .    128/ 6. وينظر: تفلير الثعلب : 157/ 3معالم التنريل:  (2)

 .    538/ 17جامع البيان:  (3)

 ،  480/ 3ينظر: المحر الوجير:  (4)
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وعليب ا د جام قمل أبي هالل العسكري مناردا لم ي ةل بةب أحةد بلا ةب، ولكةن 

جمه الساب ة، وبخالةة أو األولة  من حيف المعن  اهم يندره تحم وجب من الم

 كما رهر هم حمل اللا  )ال االل( عل  العممم.

أغال أبم هةالل العسةكري ثالثةة مماضةع مةن المماضةع اليةي اسياةهد  ةا  -2

[ مةةن سةةمرة 48م اتةةل ن وجةةبج الكةةذب، الةةذي واا ةةب ايةةب، وهةةيج مةةن اآليةةةج ]

 من سمرة الجاثية.[ 27[ من سمرة غاار، ومن اآليةج ]78العنك مو، ومن اآليةج]

***    ***    *** 
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  ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال: 

ةْرك الةيي لةيَ  لةو ع  ر ُم اتل ن المجب الثالةف عةن ال االةل بْنةبج  -1  اليق

[؛ 81، واسياهد لب بثالثة مماضةع هةيج سةمرة )اإلسةرام( مةن اآليةةج ]أصٌل نابٌِ  

ةةا 72سةةمرة )النحةةل( مةةن اآليةةةج ][. و52وسةةمرة )العنك ةةمو( مةةن اآليةةةج ] [. أمال

، وقةد يكةمو هنةان تاةابب  ن اللاة  اليي ق أصل لو الِحْيِريال ا د ذكر وجها همج )

اتِةةل؛ حيةةف لةةم يمْسياةةِهد  ْيةةري لةةم ي صةةد مةةا عنةةاه ُم م اتِةةل ه  أوال الحم مةةع وجةةب ُم م

اتِل، وهنمةا اسياةهد ب ملةب تعةال ج  د  ا ُم م  مظ حط}بالمماضع اليي اْسيماهم
[ مةةن سةةمرة الرعةةد. وهةةم لةةيس مةةن شةةماهد 17مةةن اآليةةةج ]  {جغمغ مع جع

اتل.  ُم م

او ُكُيِب الياسير اتَة  لةي أو تاسةير كلمةة )ال االةل( قةد   وبالرجم  ألُم 

ثمةةٍل ضةةربمب اهلل تعةةال  للحةة   جةةامو ن م ابةةل كلمةةة )الحةة (، حيةةف جةةاما ن مم

ةٍ  ٍة ُمناردم ْر بُصمرم وال االل. ولم ُتْذكم
اقُل . وقيلج هم ال(1) اُم الذاهُب والز  مم

(2). 

ْجُب الِحْيِريال لةم ي ةل بةب أحةد مةن الماسةرين، ولكةن ُيمكةن أو يكةمو   وعليب اممم

بمد عديم الااقدة و  ينياةع  مل المجبم عل  س يل اليا يب، اكما أوال الز  الِحْيِريال قد حم

 النا  بب، اكذل  ال االل هنا، اكاو كالذي   ألل لب. هذا واهلل أعلم. 

ا لم يذكره ُم اتل، وهمج  -2 الِ ةاد الِحْيِري وْجه  ج  ، وقةد اسياةهد لةب ِصةفُ  الة َّ

[ من سمرة ال  رة، وهةي 42من اآليةج ]  {مل يك ىك مك}ب ملب تعال ج 

من اآلياو اليي لةم يةذكرها م اتةل ن هةذا الممضةع. وال ةاهر أو الِحْيةِريال ي صةد 

                                                

 .   283/ 5. وينظر: تفلير الثعلب : 414/ 16جامع البيان:  (1)

 .   14/ 3الم التنريل: ينظر: مع (2)
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ال ن اللغة مِنْ  جال لم الرُجُل  "الكذب، االد  ُهمم مِةْن دمجم ب، وم ذم الج كم ُهمم دمج  ه، وم رم وسم

ال ج  م الد 
ي بِِب ُسمِّ اُب، وم ذ  ه الكم مِّ اِجُلج الُممم يمة . والد 

ِذبم تمْغطِ لِ م ألمو اْلكم  . (1)"ذم

والثابم ن كيب اليااسير أو )ال االةل( ن هةذا الممضةع قةد قِيةل ايةب أكثةر مةن   

ةاُو، وهةذا قةمل وجب، وكاو تعيين معناه مرت طا بكلمة الح  ْيمم
، ا د قيل معناهج الكِ

اتل بن ُسليماو ها:(2)ُم م هل  ابن ع ا . وقيةلج  (3). وقيلج الكذُب، ونس ب األمْلام

ةعيد عةن قيةادة انِيالُة ن ُم ابِل اإلْسالِم، وهذا قةمل ُمجاهةد، وسم الُيُهمِديالُة والن ْصرم
(4) .

لةُب اليهةمُد ن اليةمراِة، وهةم قةمل ا يةدوقيلج ما بد  ْحةُد اليمهةمِد أو (5)بةن ةم . وقيةلج جم

يكةةمو الرسةةمل محمةةد لةةل  اهلل عليةةب وسةةلم قةةد ُبِعةةفم هلةةيهم، وهةةذا قةةمل أبةةي 

الِيمةة العم
طيةةة (6) ، ونسة ُب ابةُن عم ، ومةا أبطنةةما مِةنم الكاةِر باالةةل  ة   . وقيةلج اإليمةةاُو حم

ْنيا(7)للطربي . ون (9)والي ْ ةِديُل  . وقيلج ال االُلج اليغييةرُ (8). وقيلج ال االُلج أْمُر الدو

 ضمم المجمه الساب ة يمكن حمُل وْجِب الِحْيِري عليها.  

. وقةد اسياةهد لةب اليةيطانُ ةاد الِحْيِريال وجها   ر لم يةذكره م اتةل وهةمج  -3

[، وأشةار 67، سمرة العنك مو، من اآليةةج ] ىئ مث جث يئب ملب تعال ج 

                                                
  .        1330، ص   15، جة 2للان العرب، الم ل   (1)

 .   102، 101/ 1ينظر: تفلير مقاتل بن سليمان:  (2)

 .290/ 1. والبحر المحي : 172/ 1ينظر: تفلير الرارا ا صف اين:  (3)

/ 1ام القرنن : . وال امع  حك110/ 1. ومعالم التنريل: 568/ 1ينظر: جامع البيان:  (4)

342 . 

/ 1.  والبحر المحي : 132/ 1. والكياا: 172/ 1ينظر: تفلير الرارا ا صف اين:  (5)

290. 

 . 342/ 1. وال امع  حكام القرنن : 135/ 1ينظر: المحرك الوجير:  (6)

 135/ 1ينظر: المحرك الوجير:  (7)

 . 31ينظر: تفلير التلتري: ص  (8)

 .342/ 1م القرنن : ينظر: ال امع  حكا (9)
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 مم خم حم جم يل} هلة  أوال ن يةةره ن سةةمرة سة ْ، وهةةم قملةةب تعةةال ج
اتِةل. وبةالرجم  هلة   [.49من اآليةج ] ، {ىم والممضعاو لم يكمنا من شماهد ُم م

 كيب الياسير اتَ  لنا اآليتج

اْما ممضةع سةمرة العنك ةمو ا ةد ذكةر ايةب الماسةروو أكثةر مةن وجةب، ا يةلج 

ةرُن، وهةم منسةمب  (1)ال االُل الايطاُو، وهذا قمل م اتةل بةن سةليماو . وقيةلج الاِّ

ة يمادم هل  قم
م(2) ةال  . وقيةلج (4).وقيةلج األْلةنمامُ (3). وقيةلج هبلةيُس، وهةم قةمل ابةن سم

، وهم قمل ابن ع ا 
ِ
 .(5)عااِيُة اهلل

أمةا ممضةع سةمرة سة ْ ا ةد قيةل ايةةب هةم اآل ةُر أكثةر مةن وجةب، ا يةلج ال االةةُل 

او ْيمم اتِةةل بةةن ُسةةلم الاةةيطاُو، وهةةذا قةةمل ُم م
. وقيةةلج هبلةةيُس، ونسةة ب الث ْعلم ةةي (6)

ان (7)اُل ةةيوالُ رْ  ةةح  اَل يالةةاو هلةة ج ال هلةة  قيةةادة، وقيةةلج األْلةةناُم، ونسةة ب أبةةم حم
(8) .

ةِذِب والُكْاةرِ  ة ال مةن الكم وقالم ارقةةج هةم ِ ةالُف الحم
. امةا قالةب الِحْيةِريال ذكةره (9)

 الماسروو.

                                                
 .390/ 3ينظر: تفلير مقاتل بن سليمان:  (1)

 62/ 20. و جامع البيان: 364/ 13ينظر: ال امع  حكام القرنن :  (2)

 . 364/ 13. وال امع  حكام القرنن : 365ينظر: التصاكي :  (3)

 . 77/ 25. وتفلير الرازي: 289/ 7ينظر: تفلير الثعلب :  (4)

 .   364/ 13 حكام القرنن :  ينظر: ال امع (5)

، وال ةامع  حكةام 216/ 25، وتفلير الرازي: 538/ 3ينظر: تفلير مقاتل بن سليمان:  (6)

 .   13/364القرنن : 

/ 3. والكيةةاا: 313/ 14، وال ةةامع  حكةةام القةةرنن : 94/ 8ينظةةر: تفلةةير الثعلبةة :  (7)

592. 

 .      564/ 8ينظر: البحر المحي :  (8)

. وال ةامع  حكةام القةرنن : 216/ 25. وتفلير الرازي: 426/ 4ر: المحرك الوجير: ينظ (9)

14 /313   . 
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أغال الِحْيِريال ثالثة مماضع من الاةماهد اليةي اسياةهد  ةا م اتةل، وهةيج  -4

النحةل مةن اآليةةج [، وسةمرة 52[، ومةن اآليةةج ]48ج ]سمرة العنك مو، من اآلية

[72.] 

ةاد الِحْيِريال أربعة شماهد لم يذكرها م اتل وكةذل  أبةم هةالل العسةكري،  -5

[ من سمرة ال  ةرة، 42من اآليةج ]  {مل يك ىك مك}وهيج قملب تعال ج 

[ مةن سةةمرة 17مةن اآليةةةج ]  {جغمغ مع جع مظ حط}وقملةب تعةةال ج 

 [،67، سمرة العنك مو، من اآليةج ] ىئ مث جث يئالرعد. وقملب تعال ج 

[ مةن سةمرة 49من اآليةج ]،  {ىم مم خم حم جم يل} وقملب تعال ج

.  س ْ. وقد جامو ن وجمه تارد  ا الِحْيِريال

***    ***    *** 
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ــــــى
َّ
ل
َ
 .(1) الباب الثالث: )تو

  )تَوَلَّى( يف اللغة:

م عم  قال
لي م الايمم ووم

لي ْهج وم ل   اهلل اْبُن ِسيدم ، لم  
ُرِويم أمو الن  ِي ، وم ْيِب ِو ية  ووم ية  لم

ةاُلج  ُي م : اليمنُْصةْره. وم ةرم ةْن نمصم ْعنمةاُه مم َيةا، مم
لِ ل  عم : اْليميمةمم ةمم   ةْن تم ج مم ةالم ، قم ةل مم سم ْيِب وم لم عم

ن اهلل. ويُ  رم ْعنم  نمصم يمُكمُو بِمم لِي م اهلُل، وم نم اهلُل أمي وم ُهْم تممم   ةذم ا أمي ات خم ل   قمْمم  الج تممم  م

ُب. ابمُهْم ومجةاةاتمهم  أمولِيام لم ةمم ل   ثم يمةمم لِةيوهم أمي يم ج وم يلم
قِ ِدي  والن ِصير. وم ج الص  و

لي والمم

ُنمو  ج الُ ْرُب والدو ُ
ْلي لِيالًا. والمم ُه وم ذم هج ات خم بُِحْسِن أمعمالهم. وتممم  

(2). 

 اردة أربعة أوجب ن ال ر و الكريمج هي كالياليجلهذه الم (3)وذكر م اتل

 اْنَصرَا:تمل  ، يمْعنِيج  :الوجه األول

، مةن اآليةةج  {زت رت يب ىب}اذل  قملب عز وجةل ن سةمرة ال صةصج 

. وك ملب س حانب وتعال  ن سمرة النمةلج 24]  {رن مم ام}[، يعنيج انصرفم

 هت}مرة بةةرامةج [، يعنةيج انصةةرف عةنهم. وقةةال جةل شةةْنب ن سة28، مةن اآليةةةج]

                                                

تناول مقاتل هيه الكلم   من س  شلما،، جا ، منثوكة رير مرتب ، وتناول ةا أبةو هةحل  (1) 

العلكري  من س  شلما،، جا ، م موع  يف باب التا . وتناول ا الِحْيرِي النيلةابوكي 

رة شلم ، جا ، م موعة  يف شتةاب التةا . وقة  كاعةب أبةو هةحل العلةكري  من س  عي

والِحْيةةرِي ترتيةةا الكلمةةا، وفةةق الترتيةةا ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن 

،  524، 144، والوجةةوه والنظةةائر،  بةة  هةةحل العلةةكري: ص 301، 205سةةليمان: ص

 .662، 153ووجوه القرنن، للحيري، ص 

 ، مادة  ول  . 4924، 4923، ص/ 54، جة /6ان العرب، م ل  /ينظر: لل (2) 

 .205ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 
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، مةةن اآليةةةةج  {حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

مع.92]  [، ي مُلج انصراما عن  وأعينهم تايُن من الد 

ما، يمْعنِي،: الوجه الثاني ل   َأَبوا: تممم

 يث ىث نث مث زث}اةةذل  قملةةب عةةز وجةةل ن سةةمرة النسةةامج 
 گ يئ، يعنةةةةيج اةةةةإْو أمبمةةةةما الهجةةةةرة،  {مك لك يقاك ىق يف ىف

ر اآلية. وقال عز من قاقل ن سمرة الماقةدةج [، هل    89، من اآليةج ] ىئ گ

، مةةةةةن اآليةةةةةةج  {مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص}

[49.  [، يعنيج اإْو أمبمما ولن يرُضما بُِحْكِم م

ما، يمْعنِيج  :الوجه الثالث ل   َأْعَرُ وا:تممم

 خم جمحم يل ىل مل خل}اةةةذل  قملةةةب تعةةةال  ن سةةةمرة النالةةةمرج 

 من خن حن جن يم ىم}، يعنةةيج اةةإْو أعرضةةما عةةن الةةاعيهم،  {مم

،  ىئ ڦ ڤ يئ[. وك ملةب تعةال  ن سةمرة يةمنسج 54، من اآليةةج] {ىنين

[. 72، مةن اآليةةج ] {يئرب ىئ نئ مئ}يعنيج اإْو أعرضةيم عةن اإليمةاو، 

،  {ٰر ٰذ يي ىي مي خي}وقال عةز وجةل أيَةا ن سةمرة الةذارياوج 
ْمْعرض عنهم.54اآليةج ]  [، ي ملج ا

ل  ، يمْعنِيج  :الوجه الرابع  الَ ِريَمَ :تممم

، ن سةةمرة األناةةالج  ، يعنةةيج  {مص خص حص مس}ك ملةةب عةةزال وجةةلال

[، 15، مةةن اآلييةةينج ] {مض خض حض جض}الهزيمةةة، يعنةةيج   تنهزمةةما، 
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ا. وقال س حانب وتعةال  ن سةمرة األحةزابج 16] زم   خك}[، يعنيج يممم بمْدٍر ُمنْهم
[، منهةزمين. 15، من اآليةج ] {جمحم هل مل خل حل جل مك لك

 جت هب مب خب حب}مةج وقةةال أيَةةا سةة حانب ن سةةمرة بةةرا
 [، يعنيج منهزمين.25، من اآليةج ] {هت مت خت حت

 ( عند العلماء الثالثةتَوَلَّىواجلدول التايل يُبَني وجوه لفظة )

مقاتل بن  املؤلف
 سليمان

أبو هالل 
 العسكري

إمساعيل 
 النيسابوري

 4 6 4 عدد المجمه
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مه
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
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ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
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لم

 

رفم  1 اُف  اْنصم اُف  ا ْنِصرم  ا ْنِصرم

 اإلبماُم  ا ْميِنما ُ  أمبمما 2

اُض   أمْعرُضما 3 اُض  اإلْعرم  اإلْعرم

ةُ  4 زيمم ُة   الهم زيمم ُة  الهم زيمم  الهم

   - و يُة األْمرِ   -  5

الم يُة ِ الُف  - 6

اوةِ  دم  العم

-    

 )الدراسةُ واملُوازنةُ( 

( ومةا تاةعب منهةا ن ال ةر و الكةريم بصةيغة الاعةل ن ماقةة بَتةَولَّ وردو لا ة)

 وأحد 

، تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو أحةةد عاةةر ممضةةعا، جةةامو (1)عاةةر ممضةةعا

مةةةةةةةةمةعة عل  المجمه األربعة، وتةاله أبةم هةالل العسةكري اينةاول منهةا ثمانيةة 

نهةا وأضةاف مماضع وأضاف  مسة أ رى، أما الِحْيِريال ا د تناول سية مماضع م

                                                

   ول  .  766 -764ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 
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هليهةةا ممضةةعين   ةةرين. وقةةد اتاةة  أبةةم هةةالل العسةةكري مةةع م اتةةل ن المجةةمه 

وعةددها، أمةا الِحْيةةِري ا ةد واا ةةب وةاد عليةب وجهةةين. وهةذا سييَةة  مةن  ةةالل 

 اليحليل الياليج

 أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال: 

ج اسياهد م اتل لةب بثالثةة انصرَا  لمجبجتْيت عل  أربعة أوجبج ا  َتَولَّب  هم أوال  

مماضع من ال ةر و الكةريم، ذكرهةا أبةم هةالل العسةكري، واكياة  الِحْيةِريال بةذكر 

اسياةهد لةب  أَبةوا:[ مةن سةمرة اليمبةة. والمجةبج 92ممضع واحد، هم مةن اآليةةج ]

م اتل بممضعين، ذكرهما أبم هالل العسكري، واكيا  الِحْيةِريال بممضةع واحةد، 

[ من سمرة النسةام، وأضةاف ممضةعا   ةر سةنيناولب بعةد قليةل. 89يةج]هم من اآل

اسياةةهد لةةب م اتةةل بثالثةةة مماضةةع، اكياةة  منهةةا أبةةم هةةالل  أعر ةةوا:والمجةةبج 

[ مةةن سةةمرة يةةمنس، والثةةا:ج مةةن 72العسةةكري بممضةةعين، األولج مةةن اآليةةةج ]

ولهمةةاج [ مةةن سةةمرة الةةذارياو. أمةةا الِحْيةةِريال ا ةةد اكياةة  بممضةةعينج أ54اآليةةةج ]

[. 54[، وثانيهمةةاج سةةمرة الةةذارياو، مةةن اآليةةةج ]54سةةمرة النةةمر مةةن اآليةةةج ]

اسياهد ايب م اتل بثالثة مماضةع، اكياة  أبةم هةالل العسةكري  ال ريم : والمجبج

[. أمةةا الِحْيةةِريال ا ةةد اكياةة  16[، و]15بممضةةع سةةمرة األناةةال، مةةن اآلييةةينج]

[، وثانيهمةةاج مةةن 16[، و]15ج]بممضةةعينج أولهمةةاج سةةمرة األناةةال، مةةن اآلييةةين

 [ من سمرة اليمبة. 25اآليةج]

***    ***    *** 
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 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال: 

واسياهد لةب ب ملةب تعةال ج  وقي  ا مر:ةاد أبم هالل العسكري وجها همج  -1

 "[ مةةةن سةةةمرة النةةةمر، ا ةةةال ايةةةبج 11، مةةةن اآليةةةةج ] {ٰى ٰر ٰذ يي}

ُه، أيج بالكسةةر، أي ج تةةمل  اإلثةةم ايةةب، كْنةةب لةةار لةةاحب اإلثةةم ايةةب، وقةةرئ ُكْ ةةرم

ْصدُر الكم يةِر مةن  ْ ُرج مم
يمج ُمْع ُمُب، وكذل  كِْ رهج لغياو، وقيل كِ ُمْع ُمُب، وُكْ ُر الاال

، مثلج الكرِب، والُكربج الكم ِير أيَا نال ْصدُر الك يِر السِّ ْ ُرج مم
 .(1)"األُممر، وكِ

ليااسةةير والمجةةمه والن ةةاقر وال ةةراماو اتَةة  لنةةا أو وبةةالرجم  هلةة  كيةةب ا

ه( هلة  اةري ينج مةنهم مةن  ْ ةرم
ل   كِ ةمم الماسرين قد ان سمما ن الم صمد بةةة )الِذي تم

ُه(  ْ ةرم
ل   كِ ةمم ةِذي تم ال  ْمُلُبج)وم اِنج قم ةح   َ ةِن ال ةْرِوي  عم يرى أو معناهج الذي بةدأه. وهةم مم

لِ م  أم بِذم . ومنهم مةن يةرى أو معنةاهج ُمْع ممةُب، وهةم حةديف أبةي (2)"يمُ مُلج ال ِذي بمدم

ج "ةرعة 
ِ
ةْمِل اهلل ةِعيِد ْبةِن ُج مْيةٍر، اِةي قم ةْن سم ةُب،  ىئ ڤ ڤ ڤ يئ "عم مم يمْعنِةيج ِع م

ل   جم ز  وم  عم
ِ
ا ِعنْدم اهلل ُم هِْثم  ُهمم أمْع م يئمةم بِنمْاِسِب وم

طِ ل   تِْل م اْلخم  . (3)"يمْعنِيج ال ِذي تممم

ةمو الكةافوال ه(، وُرِويم ايها ضم ْ رم
ْسر الرام من كلمة )كِ . وهمةا (4)جمهمر عل  كم

ةاقيج لغيةاو مثةلج ِلةْار وُلةْار كما ي مل الكِسم
. ولكةن العةرب اسةيعملم ضةم (1)

                                                

لةب حةروا المع ةم: . وينظةر: شتةاب العةين مرتبةا ع145الوجوه والنظةائر:  بة  هةحل:  (1) 

 مادة  شبر . 6، 4/5

. ومعةةالم التنريةةل: 19/120وينظةةر: جةةامع البيةةان:. 8/2544تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (2) 

 .23/338الرازي:  وتفلير. 3/392

 .392/ 3، ومعالم التنريل 78/  7، وتفلير الثعلب : 8/2544تفلير ابن أب  حاتم:  (3) 

ْهةرِيُّ َوَأُبةو  َوَقَرَأ اْلُ ْمُ وُك شِْبَرهُ  (4)  ْحَمِن َوالرُّ بَِكْلرِ اْلَكاِا. َوَقَرَأ اْلَحَلُن َوَعْمَرُة بِنْةُ  َعْبةِ  الةرَّ

ْبةُن َكَجاٍ  َوُمَ اِهٌ  َوَأُبو اْلَبَرْهَلِم َواْ َْعَمُش َوُحَمْيٌ  َواْبةُن َأبِة  َعْبَلةَ  َوُسةْفَياُن الثَّةْوِكيُّ َوَيِريةُ  
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كانمةة ، كمةا ي ةمل ابةةن  الكةاف ن السةن ت ةمل هةذا ُكْ ةر ال ةمم أي كم يةرهم ِسةن ا أو مم

الم الْ (2)عطية ل   . وهذا المجب كما قم ةمم و  تم ُ ةمُلج ُاةالم بم تم ةرم مو  اْلعم
ِ
، أل يِّةد  ْجةب  جم اُمج وم ةر  ام

هُ  ا، أمْي أمْك مرم ذم كم ا وم ذم ُعْ مم كم
(3)      . 

 
م
نِةي ْسةِر عم ةا بِاْلكم أهم رم ةْن قم ُمةُب، ومم ادم ُمْع م ةمِّ أرم  َ ُه بِال ْ رم

أم كِ رم ْن قم مل أوال مم ة ال م وُ اللم

قِيلم  ْاِ . وم ُة بِاإْلِ امم ْثمُ اْلُ دم ْسِر اإْلِ . وعليب اكالم أبي هالل لم ييجاوة مةا قالةب (4)ج بِاْلكم

لال  األمةرم  ةمم أه وتم ْن بمةدم ل عل  المعنيين، اصاحب اإلا  هم مم ال دمام، االمجب ُيْحمم

 ااسيح   عم ِيم الِمْةر واإلثم من اهلل تعال . واهلل أعل  وأعلم.  

واسياةهد لةب  خةحا العة اوة:الوقية ،  ةاد أبم هالل العسكري وجها همج -2

ج  لال [ مةن سةمرة 51، من اآليةج ] {ىهيه مه جه ين ىن}ب مل اهلل عزال وجم

[ 13، مةن اآليةةج ] {زت رت يب ىب نب مب}الماقدة، وب ملب تعال ج 

 من سمرة المميحنة. 

 .(5)"والمعن  كما ي ملج يْمرهم بعداو م أو   ينالحمهم

                                                                                                          

 ق َوَمْحُبوٌب َعْن َأبِ  َعْمةرٍو بَِضةمق ُقَطْيٍا َوَيْعُقوُب َوالرَّ 
 ُّ َواْبُن ِمْقَلٍم َوَسْوَكُة َعِن اْلكَِلائِ

ْعَفَرانِ

 .8/21اْلَكاِا. ينظر: ال امع  حكام القرنن : 

 .3/392ينظر: معالم التنريل  (1) 

 .78/ 7. وتفلير الثعلب : 4/170ينظر: المحرك الوجير  (2) 

 .  12/200القرنن :  ينظر: ال امع  حكام (3) 

الم لةة  ا علةةب لليةة ون اإلسةةحمي ،  -ينظةةر: المحتلةةا، قبةةن جنةة ، وزاكة ا وقةةاا (4) 

 .8/21، والبحر المحي ،  ب  حيان: 104/ 2م. 1999 -هة1420الطبع : 

 .146الوجوه والنظائر:  ب  هحل العلكري، ص:  (5) 
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ةا وقد اتَ  من  الل كةالم الماسةرين ن اآلييةين ال ة م  ر نييين السةاب يين أنةب لم

اِلةةُلمنمُهْم  ُيمم ْمْ  مةةاِر اْلُمةةْؤمِنِينم وم ِمينم ُيْخ ِةةُرووم اْليمُهةمدم بِ
اِم اْلُمْسةةلِ ةرم ةةا مِةةْن ُا م كةاو ُأنماس 

. اال يجب عليهم أْو ييخةذوهم أوليةام  لِ م ْن ذم نُُهما عم اِرِهْم ام مم
لِ م مِْن ثِ ُيِصيُ موم بِذم ام

ويؤا ةةةةمهنم ويصةةةةاامهنم ويعاشةةةةروهنم معاشةةةةرة ينصةةةةروهنم ويسينصةةةةروهنم 

ةْدُهْم  (2). ورأي ال رال ي(1)المؤمنين َُ ْع ُهْم مِةنُْكْم( أمْي يم ل  يمةمم ةْن يم مم أوال المعن  نج )وم

الم اْبُن عم  ا ٍ  . وقم ِمينم
لم  اْلُمْسلِ ُهْم (3)عم ل  يمةمم ةْن يم مم إِن ُب مِنُْهْم اِي ُحْكةِم اْلُكْاةِر، أمْي وم ج ام

ةْن اِي الدِّ  مم ج وم يةلم
قِ ِة. وم إِن ةُب مِةنُْهْم اِةي اآْلِ ةرم ْنيما ام ُهْم اِي الدو ل  يممم ْن يم مم ْيُرُهج وم الم غم قم يِن. وم

ِة اأْلمْمِر. هذا واهلل تعال  أعلم. ام الم إِن ُب مِنُْهْم اِي ُمخم ْهِد ام ُهْم مِنُْكْم اِي اْلعم ل  يممم  يم

لِّي عنةةد أبةةي هةالل العسةةك -3 ري بمعنةة ج ا مينةةا ، وهةةم عنةةد جةام وجةةب الي ةةمم

 ُم اتِل بمعن ج أبما. والمجهاو وهْو ا يلاا ن اللا  االمعن  ايهما واحد.

***    ***    *** 

                                                

 .525/ 29وتفلير الرازي  ،203/ 2، والمحرك الوجير 1/642ينظر: الكياا  (1) 

 . 6/217ينظر: ال امع  حكام القرنن :  (2) 

 .4/291ينظر: البحر المحي :  (3) 
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 ثانيا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال: 

اكياة  بآيةة  اإلبةا  لم يمزد الِحْيِريال عل  م اتل وجها من المجمه ولكنب ن وجةبج

ج مةةن اآلييةةين الليةةين ذك ةةلال  رب}رهمةةا ُم اتِةةل، وةاد عليةةب  ييةةين همةةاج قملةةب عةةزال وجم
[ من سمرة ال  رة، وقملةب تعةال  اسةمبج 64، من اآليةج ] {ىبيب نب مب زب

 [ من سمرة ال  رة.83، من اآليةج ] {مف خف حف جف مغ}

وبالرجم  هل  كالم الماسرين اتَ  لنا أهنم يكةادوو ُيجِمعةمو ن الممضةعين 

قةال أبةم جعاةرج يعنةي  ". جةام ن جةامع ال يةاوعراضاإل عل  أوال المجب ايهما همج

ْضُيم. وهنما هم  ْيُيم(ج ثم أمْعرم ل  ْلُيم"ب ملب جل ثناؤهج )ثم تممم ع  :  "تمام من قملهمج )وم  

ل ذلة  ن ُكةلِّ تةارن  ْلةصم رهةره. ثةم ُيْسةيعمم ةُب  م ُه( هذا اْسةيمدبرم عنةب و ل ام و  ُدُبةرم ُاالم

ل   عةن "بمْجِهِب. ي الج الاعٍة ُأمِرم  ا، وُمْعرض  ةمم ل   ُاالو  عن الاعِة ُاالٍو، وتم قد تممم

ليِبِ  اتةل بةن سةليماو، وال غةمي، والزمخاةري، وابةن (1)"ُممالم . وهةذا مةا قالةبج ُم م

 عطية، والراةي، وال رال ي، وأبم حياو.

وعليةب يكةةمو المجةةب الةةذي سةةاقب الِحْيةةِري لهةةذين الممضةةعين وهةةم )اإلبةةام(   

ة  أو يكةمو المجةُب ييماا  مع أ اتةل ن تاسةيره، واألْولم قمال الماسةرين، ومةنهم ُم م

اُض، كما أجمع عليب الماسروو.    ايهما همج اإلْعرم

 إال أنه ميكن أن نأخذ بالوجه الذي  اقه احِلْيِرّي؛ لشيئني:

                                                

. 139/ 1، ومعةالم التنريةل: 1/120. وينظر: تفلير مقاتل: 298، 2/162جامع البيان:  (1) 

. 590، 539/ 3. تفلةةةةير الةةةةرازي: 159/ 1، والمحةةةةرك الةةةةوجير:1/147الكيةةةةاا: و

 .4/291. والبحر المحي : 2/17، 438/ 1كام القرنن: وال امع  ح
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[ مةن سةمرة ال  ةرة، حيةف 83ما نلمحب ن كالم الزمخاةري ن اآليةةج ] ا ول:

ل   "قةالج ةمم . (1)"ْيُيْم علة  الري ةة ا لياةاو أى تةملييم عةن الميثةاق وراَةةيممهُثةم  تم

 حيف ذكر معن  اإلبام والران.

( براع ال ليل عل  ال دل مةن  الثاين: لِيل  ُرِويم عن أبي عمرو أو قمما قرأوا )ه  قم

ْيُيْم، وجاة ذل  كما قةال ابةن عطيةة ل  الَمير ن تممم
مةع أو الكةالم لةم يي ةدم ايةب  (2)

. هذا واهلل أعلة  ناي؛  ْيُيْم معناه الناي كْنب قال ثم لم تمُاما بالميثاِق ه  قليل  ل  ألو تممم

 وأعلم.

ن هذا الممضةع كالمةا الي ةا أذكةره ن الهةامش  (3)وقد ساق الراغب األلاها:

ليُعمال الااقدة، ألو اآلية كما قال منطميةة علة  عامةة األحكةام ا عي اديةة والعلميةة 

 ة ومكارم األ الق. واآلداب الارعي

                                                

 .1/159الكياا:  (1) 

 .   1/471. وينظر: ال ك المصون: 1/173المحرك الوجير:  (2) 

حةةال مؤشةة ة،  ن  {َوَأْنةةُتْم ُمْعرُِ ةونَ }قيةل فيةةو نحنة  أقةةوال، ا ول: أن قولةو  {ُنةمَّ َتةةَولَّْيُتمْ } (3) 

ذلك علب قول مةن جعل ةا خطابةف لفريةق واحة ، والثةاين: أن تق يره:  نم توليتم معر ين ، 

التول  ق  يكون لحاج  ت عو إلب اقنصراا مع نبو، العق  واإلعراض هو اقنصةراا عةن 

الي   بالقلا، والثالث: أن التول  واإلعراض يف دلك مثل ملخوذ مةن سةلوك الطريةق، وإذا 

ن، إح اهما: أن يرجع عوده علب ب ئةو، اعتبرنا حال سالك المن ج يف ترك سلوشو، فلو حالتا

وذاك هةةو التةةول ، والثانيةة : أن يتةةرك الةةن ج ويلخةةي يف عةةرض الطريةةق مت طيةةف، وذلةةك هةةو 

اإلعراض والمتول  أقرب أمرا من المعرض، و نو متب ن م علب كجوعو سة ل عليةو العةودة 

ود إليةو، فمتةب إلب سلوك المن ج، وأخي يف عرض المفازة إلب  لا من  و، فيعلر عليو العة

جعةةل ال طبةةان لفريةةق واحةة ، فةةيلك رايةة  الةةيم، فةةإن م جمعةةوا بةةين العةةود عةةن اللةةلوك 

لللل ، وأنةتم معر ةون لل لة ، فتنبيةو  "توليتم  "واإلعراض عن المللك، ومتب جعل 

أنكم در من أسحفكم، فق  شان من م التول ، ومةنكم اإلعةراض، واآلية  منطوية  علةب عامة  

  والعلمي  واآلداب اليرعي  ومكاكم ا خحق، وفي ةا ذم لبنة  إسةرائيل أن ا حكام اقعتقادي

مع أخي الميثاق من م بيلك لم يكن من أشثرهم الوفا  بو. ينظر: تفلير الرارةا ا صةف اين: 

1 /248       . 
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ى
َ
ـــــو

ْ
ث
َ
 .(1) الباب الرابع: )م

 املَثْوَى يف اللغة: 

ى.  . وُي اُل للم يملج قد ثممم ْثِمي ثمام  ى يم يج والث ماُمج اُلمُل الُم ام، وقد ثممم مِْن ثممم

ْثةمىج الممضةع. وأثمييةبج حم مْسةيب  وي ال للغريةب الم ةيم ب لةدةج هةم ثاويهةا. والمم

ج عندي. والث ِميو  ةْيص. والث ةِميو  َ ي ةْ لل ْمِف بيٍم، وقيةلج هةم ال يةُم الُمهم ج بيم  ن جم

ة ام. وربال  ةُن عليهةا السِّ تِد ُيْمخم ْيئمِة الُك الِة عل  المم ق  كهم ةج ِ رم ْيُص نمْاُسب. والثوم   َ ال

ال مْيِمج أبم مثماي، وربالة ال يمج أمال مثماي
(2). 

 ج: هي كالتايلهلذه املفردة ثالثة أوجه(3)وذكر مقاتل

ى، يمْعنِيج  الوجه األول: ْثمم  َمْلَو :مم

 هث مث هت}اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة محمةةد، عليةةب السةةالمج 
[، يعنةيج مةْوى الميكةربين. وقةال ايهةا عةز وجةل 19، من اآليةج ] {هس مس

                                                

 لم يتناول مقاتل بن سليمان تح  حرا الثا  إق هيه الكلم ، وهو لم يراع  ترتيبا يف تناولةو (1) 

الكلمةا،، وأمةا أبةوهحل العلةكري فقة  تنةاول شلمة  واحة ة يف بةاب الثةا ، وهة  مةا نحةن 

بص دها، وأما النيلابوكي فق  تناول خم  شلمةا، ولةم تكةن هةيه الكلمة   ةمن ا، وإنمةا 

جةةا ،  ةةمن الكلمةةا، التةة  يف أول ةةا مةةيم يف شتةةاب المةةيم. والتةةرم الِحْيةةرِي والنيلةةابوكي 

، والوجةوه 301ظةر: الوجةوه والنظةائر، مقاتةل بةن سةليمان، صترتيا الكلما، ه ائيا، ين

، 542. ووجوه القةرنن، للنيلةابوكي، ص 525، 155والنظائر،  ب  هحل العلكري، ص 

663. 

 ، مادة: نو . 211، ص 1شتاب العين مرتبا علب حروا المع م، ال ليل بن أحم ، جة:  (2) 

 .130مقاتل بن سليمان، ص  ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، (3) 
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[، يعنةةي مةةْوى لهةةم. 12، مةةن اآليةةةج ] {مي خي حي جي}أيَةةا للكاةةارج 

، مةن اآليةةج  ىئ ڭ ۓ ۓ ے يئوقال جل شْنب ن سةمرة الزمةرج 

 يت}[، يعنةةي مةةْوى الميكةةربين. وقةةال سةة حانب وتعةةال  ن )حةةم( السةةجدةج 72]
 [ من سمرة اصلم، يعنيج مْوى لهم.24، من اآلية ] {نثىث مث زث رث

ْثمى، يمْعنِيج  :الوجه الثاين  َمنْرلً :مم

[، 21، من اآليةةج ] {مج حج} اذل  قملب عز وجل ن سمرة يمسصج

، من  {جيحي يه ىه مه}وقال س حانب أيَا ايهاج  يمْعنِي أحسني منزليب.

 [، يعنيج منزليي.23اآليةج ]

 اإلقاَمَ  فِ  الَمَكان:المثمى، يمْعنِيج  :الوجه الثالث

 يي ىي مي خي حي} "اةذل  قملةب جةل شةْنب ن سةمرة ال صةصج

ْديمنم اةيعلم كيةص كةاو 45، من اآليةج ] {ٰذ [، ي مل لم تكن يا محمد م يما بمم

 ة بْمرهم وناْ م. أمرهم ايخرب أهل مك

 ( عند العلماء الثالثة.مَثْوَىواجلدول التايل يُبَني وجوه لفظة )

مقاتل بن  املؤلف
 سليمان

أبو هالل 
 العسكري

إمساعيل 
 النيسابوري

 3 3 3 عدد المجمه

ال 
مه
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
م

 

ى  1 ْْوم ى مم ْْوم ى المم ْْوم  المم

ة 2 نِْزلم ة مم نِْزلم ة المم نِْزلم  المم

ة ن  3 اإلقامم

 المكاو  

ة  ة  اإلقامم  اإلقامم
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 )الدراسة واملوازنة(

، (1)وما تاعب منها ن ال ر و الكريم  أربعة عاةر ممضةعا  َمْثَو  وردو لا ة 

تناول منها م اتل بن سليماو س عة مماضع، جامو ممةعة علة  المجةمه األربعةة، 

اتِةةل، أمةةا وتةةاله أبةةم هةةالل العسةةكري الةةذي تنةةاول أربعةةة مماضةةع  ممةة ا تناولةةب ُم م

الِحْيِريال ا د تناول  مسة مماضع مما تناولب م اتل وأضاف هليهةا ممضةعا وأشةار 

هلةة    ةةر. وقةةد اتاةة  أبةةم هةةالل العسةةكري والِحْيةةِريال النيسةةابمري مةةع م اتةةل ن 

 المجمه وعددها، وسمف ييَ  هذا من  الل اليحليل الياليج

 حلِيْرِيّ مع مقاتل: أوال: ما اتفق فيه أبو هالل العسكري وا

تةةةْيت علةة  ثالثةةةة   َمْثةةةَو   اتاةة  العلمةةام الثالثةةةة ن هةةذا الممضةةةع علةة  أوال  

 أوجةةةةةةةةب، كما اتا ما عل  أسمام المجمه، وهيج 

 والمْجبُ ملَو  المْجُب األوُلج ، 

  والمْجُب َمنِرَل ٌ الثا:ج ، 

  اإلقاَمُ  فِ  الَمَكاِن.الثالُفج 

 هالل العسكري واحلِيْرِيّ مُقَاتِال: ثانيا: ما خالف فيه أبو

بالرغم من أوال علمامنا الثالثة اتا ما ن عدد المجمه وأسماقها ه  أنةب يمجةد  -1

ُلةما  ةا علة  المجةمه. ا ةد اسياةهد  ل  بينهم  الف ن عدد الاماهد ال ر نية اليةي دم

تَة  وقةد ا -بْربعة مماضع مةن ال ةر و الكةريم ملَو ،م اتل عل  المجب األولج 

، ه  أو أبا هالل العسكري قد ذكر ممضعين منهةا وأغاةل اآل ةرينج  -ذل  ساب ا

[ من سمرة محمةد، 12، من اآليةج ] {مي خي حي جي}األول قملب تعال ج 

                                                

   نوي . 162ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 
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 ىئ ڭ ۓ ۓ ے يئعليب الصالة والسالم. واآل رج قملب تعةال ج 

ن [ من سةمرة الزمةر، وكةذل  الِحْيةِريال ا ةد اكياة  بةذكر ممضةعي72، من اآليةج ]

 هث مث هت}منهةةا، وأغاةةل هةةم اآل ةةر ممضةةعينج األولج قملةةب تعةةال ج 
[ مةةةن سةةةمرة محمةةد، عليةةةب الصةةةالة والسةةةالم. 19، مةةن اآليةةةةج ] {هس مس

[ مةن سةمرة اصةلم. 24، مةن اآليةةج ] {نثىث مث زث رث يت} واآل رج

وةاد الِحْيِري ممضعا   ر وأشار هل  ممضةعين   ةرين. وهةذا مةا سةن ينب ن ن طةة 

اسياةهد ايةب م اتةل بممضةعين، ذكةر أبةم هةالل  منرلة :لثةا:ج  ح ة. ون المجب ا

،  {مج حج}العسكري منهما ممضةعا وأغاةل الثةا: وهةمج قملةب تعةال ج 
[ مةةن سةةمرة يمسةةص، عليةةب السةةالم. وأمةةا الِحْيةةِريال ا ةةد ذكةةر 21مةةن اآليةةةج ]

 اليس ايب  الف. اإلقام  يف المكان: الممضعين. وأما المجب الثالفج

 ىئ} ممضةعا وهةم قملةب تعةال ج ملَو ،ن المجب األولج  ةاد الِحْيِري -2
[ من سمرة  ل عمراو. كما أشةار 151، من اآليةج ] {زب رب يئ

 رث يت}هلةةة  ممضةةةعين   ةةةرين ولةةةم يث يهمةةةا، األولج قملةةةب تعةةةال ج 

[ من سمرة النحل. واآل ةرج قملةب تعةال ج 29، من اآليةج ] {مث زث

 غاار.  [ من سمرة )الطمل(76، من اآليةج ] ىئ ڭ ۓ ۓ ے يئ

وبعرض قمل الِحْيِريال عل  أقمال الماسرين ن هذه المماضع الثالثة اتَة  لنةا 

 اآليتج
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 ن ممضع سمرة  ل عمراو تؤكد ما ذهب  (1)جامو بعن أقمال الماسرين -أ

هليب الِحْيِريال من أو المجب ايبج المْوى، وهذا ما ذكره م اتل بن سةليماو، وابةن 

المعنة  ناسةب ولكةن بلاة  مخيلةص  (2)ر   ةرووعطية، والراةي، وال رال ي. وذك

ةةام، وهةةذا قةةملج الطةةربي، والثعل ةةي، وال غةةمي. وع الةةر عنةةب الراغةةب  وهةةمج اْلُم م

ةةة األلةةاها: ب ملةةبج والمثةةمىج هالالةةُة الُمالةمم
ين (3) ةةمم . وعةةرب عنةةب ال رال ةةي والسو

ْوى، ي مل ال رال يج اُو  "الحل ي بلا  يؤدي معن  المم كم ىج اْلمم ْثمم اْلمم ةاُم وم ةِذي ُي م ال 

ام   ْثِمي ثممم ى يم اُلج ثممم . االمعن  واحد بين كةل هةذه األقةمال وهو ا يلاةم (4)"اِيِب، ُي م

 األلاا .

.  "ولكن ي ابلنا رأي أبي حياو الذي ي ملج ةامم ْثةِمي أمقم ى يم ْل مِْن ثمةمم ْاعم ىج مم ْثمم اْلمم

ا الث ةةمم ةةاِو، وم كم اْلمم ةةاِو وم مم الز  ِر وم ْصةةدم ُكةةمُو لِْلمم ةةاوِ يم كم ةةُة بِاْلمم امم قم
. وهةةذا ال ةةمل (5)"ُمج اإْلِ

.  يجعل اآلية الكريمة ضمن المجب الثالف وليس األول كما ذهب الِحْيِريال

أما ممضع سةمرة النحةل، وممضةع سةمر غةاار ا ةد جةام كةالم الماسةرين  -ب

، ورأى الطةربي (6)ايهما مياا ا. ا ال ايهما م اتةل بالمجةب األول، وهةم المةْوى

                                                

، 385/ 9، وتفلةير الةرازي:  1/524. والمحةرك الةوجير: 306/ 1ينظر: تفلير مقاتةل:  (1) 

 .    4/233وال امع  حكام القرنن : 

 .     1/522ومعالم التنريل:  ،3/183، وتفلير الثعلب : 279/ 7ينظر: جامع البيان:  (2) 

 .     908/ 3ينظر: تفلير الرارا ا صف اين:  (3) 

. والةة ك المصةةون: 3/358. وينظةةر: البحةةر المحةةي : 4/233ال ةةامع  حكةةام القةةرنن :  (4) 

3/436       . 

 .   3/358البحر المحي :  (5) 

 .3/721، 2/466ينظر: تفلير مقاتل:  (6) 
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نِْزل المثمى ايهما بمعن ج مم
ةةِ (1) مِضةُع اإلقامم ، ورأى ابن عطية أهنمةاج مم

، وذهةب (2)

ةةامُ  ال رال ةةي هلةة  أهنمةةا بمعنةة ج مم م
. والمالحةة  أو المعةةا: ايهةةا كلهةةا واحةةدة، (3)

ةامج هةم ممضةع اإلقامةة؛ وهةذا يعنةي أو ألاةارهم  االمنزُل اِي اللغةِةج الةداُر، واْلُم م

  ناسةب، وهةي جهةنم، مةْوى الكةةاارين، أي جةامو مخيلاةة ولكنهةا تةؤدي المعنة

 المجب األول. واهلل أعلم.

***    ***    *** 

 

 

 

                                                

 .418/ 21، 17/196ن: ينظر: جامع البيا (1) 

 .570/ 4، 390/ 3ينظر: المحرك الوجير:  (2) 
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 .(1) الباب اخلامس: )اجلِدَال

  اجلِدَال يف اللغة:

، لم ةادم ر  مِنم الِاْعِل جم ْصدم ةْد  مم قم ةا، وم ْيهم لم ُد اِةي الُخصةممة وال ةدرُة عم ةدم لج الل  ةدم والجم

ا    ة  وِجدم لم ادم ُب ُمجم لم ادم ةاُلج جم ُي م ل. وم ةدم ةِديُد الجم ل ومِْجةدالج شم ةِدل ومِْجةدم ُجل  جم رم . وم

ى اِةي الِخصةام.  ةاوم أمْقةمم ِدل  هِذا كم ُجل  جم رم ْ ُيُب. وم لم ْد   أمي غم ْلُيُب جم دم ْلُم الرجلم اجم ادم جم

ة الخصةممة. ون ُهةمم شةد  ل، وم ةدم ْسُم الجم
ِ
ا  ، وم ة  وِجدا   لم ادم ُب ُمجم مم الم ُب أمي  م لم ادم  وجم

ةةةِة؛  ةةةِة بِاْلُحج  ةةةُة اْلُحج  ابملم لج ُم م ةةةدم ةةةلوما؛ الجم لم قةةةمم  هِ   ضم ةةةدم ةةةا ُأويتم الجم ةةةِديِفج مم اْلحم

لمة  اْل ماالِةِل  ُل عم ةدم ةِديِف الجم اُد بِِب اِةي اْلحم اْلُمرم ُة، وم مم الم اْلُمخم ُة وم رم ُةج اْلُمنمارم لم ادم اْلُمجم وم

الم مِة بِِب  م همرهار اْلحم ال  لمُب اْلُمغم والم
(2). 

 هلذه املفردة وجهني فقط: مها كالتايل: (3)وذكر مقاتل

ال، يمْعنِي :الوجه األول  جالُ ُصوَم َ  الِجدم

، مةةن اآليةةةج  {خم حم جم هل} اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة الرعةةدج

 ن اهلل. وقةةال عةةةز وجةةل ن سةةمرة هةةةمد 13]
ال
الةةةُممو النال ةةي [، يعنةةيج وهةةم ُيخم

                                                

تناول ا مقاتل بن سليمان هيه الكلم   من أكبةع شلمةا، فقة ، تبة أ بحةرا ال ةيم، وقة   (1) 

لكري فق  تناول ةا  ةمن سة  شلمةا،، جةا ، جا ، متنانرة يف الكتاب، أما أبوهحل الع

م موع  تح  باب ال يم، وأما النيلابوكي فق  جا ، عن ه  من إح   وعيرين شلم ، 

، 301، 167م موع  تح  شتاب ال يم. ينظر: الوجوه والنظائر، مقاتل بةن سةليمان، ص 

وكي، ،  ووجةوه القةرنن، للنيلةاب525، 167والوجوه والنظائر،  ب  هحل العلةكري، ص 

 .663، 172ص 

 ، مادة: ج ل. 571، ص: 7، جة/ 1ينظر: للان العرب، م ل /  (2) 

 .167ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 
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[، يعنيج ُيخاِلُمنا. وقال 74]، من اآليةج  {زب رب يئ ىئ نئ}إلبراهيمج 

[، يعنةيج 5، مةن اآليةةج ] {من زن}جل شْنب ن سمرة المؤمن )غاار(ج 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئو الةةمما بال االةةل. وقةةال سةة حانب ن سةةمرة الحةةاج 

اِلم.3، من اآليةج ] ىئ چ ڃ ڃ  [، يعني ج ُيخم

ال، يمْعنِيج :الوجه الثاين  جالِمَرا َ  الِجدم

، مةن اآليةةج  {ينجه ىن من خن}ال  رةج اذل  قملب جل وعال ن سمرة 

. وقةال سة حانب ن سةمرة هةمدج 197]  مم ام يل}[، يعنيج و  مِرام ن الحةاال

نةا. وقةال 32، من اآليةج ] {من زن رن امم ْييمنا اْكثْروم مِرم [، يعنيج مارم

[، 4، مةن اآليةةج ] {نت مت زت رت يب} جل شْنب ن سمرة المؤمن )غاار(ج

اِري ن  ياو اهلل.  يعنيج ما ُيمم

 ( عند العلماء الثالثةاجلِدَالاجلدول التايل يُبَني وجوه لفظة )و

مقاتل بن  املؤلف
 سليمان

أبو هالل 
 العسكري

إمساعيل 
 النيسابوري

 3 4 2 عدد المجمه

  

مه
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ج
لم
ا

 

مة  الُخُصممة  الُخُصممة 1 الم  الُمخم

ام 2 ام الِمرم ام  الِمرم  الِمرم

ة ال -  3 رم  الا    ُمنمارم

ال -   4 ؤم  -  السو
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 )الدراسةُ واملوازنةُ(

ومةا تاةعب منهةا ن ال ةر و الكةريم ن تسةعة وعاةرين   الِ ةَ ال وردو لا ة 

، تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو سةة عة مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  (1)ممضةةعا

ع، أربعةة منهةا المجهين، وتاله أبم هالل العسكري الذي تناول منها ثمانيةة مماضة

واا  ايها م اتال، وأربعة أ رى أضااها، أما الِحْيِريال ا ةد تنةاول  مسةة مماضةع، 

واحدا واا  ايب م ةاتال، وأربعةة أ ةرى أضةااها. وقةد وااة  أبةم هةالل العسةكري 

م اتال ن وجهين وأضاف وجهين   رين، أما الِحْيِريال ا د واا ةب ن وجهةين وةاد 

   من  الل اليحليل الياليجعليب وجها   ر. وهذا سييَ

 أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال: 

ج وقد اسياهد م اتل لب بْربعةة الُ ُصوَم ُ  ا ول:أيت عل  وجهين،   الِ َ ال  أوال 

[ مةن 13مماضع، تنةاول منهةا أبةم هةالل العسةكري وجهةينج األولج مةن اآليةةج ]

[ من سمرة غاار. وأغال وجهينج األولج مةن 5]سمرة الرعد، واآل رج من اآليةج 

[ مةن سةمرة الحةا. وأمةا 3[ من سةمرة هبةراهيم، واآل ةرج مةن اآليةةج ]74اآليةج ]

الِحْيةةِري الةةم يةةذكر منهةةا شةةيئا، وذكةةر ثالثةةة مماضةةع جديةةدة لةةم يةةذكرها م اتةةل، 

 وسمف نمضحها بعد قليل.

أبةةةم هةةةالل  ج واسياةةةهد ايةةةب م اتةةةل بثالثةةةة مماضةةةع، ذكةةةرالِمةةةَرا  :واآلخـــر

[ من سةمرة ال  ةرة، واآل ةرج مةن 197العسةةةةةكري ممضعينج األولج من اآليةج ]

[ من سمرة هةمد، 32[ من سمرة غاار، وأغال ممضعا، وهمج من اآليةج ]4اآليةج ]

[ مةن سةمرة هةمد، وأغاةل 32وأما الِحْيِريال ا ةد ذكةر ممضةعا، وهةمج مةن اآليةةج ]

                                                

   ول  .  766 -764ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 
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[ مةن 4سمرة ال  رة، واآل رج من اآليةةج ][ من 197ممضعين، األولج من اآليةج ]

سمرة غاار. والن اط اليالية سمف تزيد جمانب ا تاةاق وا  ةيالف بةين العلمةام 

 الثالثة ن تناولهم هذا الممضع وضمحا.

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

 ةا ا يلص أبم هالل العسكري مع م اتل ن عةدد المماضةع اليةي اسياةهد  -1

ين اتا ةةةا ايهمةةةا، حيةةةف ذكةةةر ممضةةةعين ا ةةةط ن وجةةةبج  مةةةن   ن الةةةمجهين اللةةةذم

ام.  الخصممة، وممضعين ن وجبج اْلِمرم

اتِل وجهينج -2  ةاد أبم هالل العسكري عل  ُم م

عل  هث او الح  وهبطةال ال االةل، ودلةل عليةب ب ملةب تعةال ج  اْلُمنا رة:األولج 

مرة هةمد. ون [، من س32، من اآليةج ] {من زن رن مم ام يل}

ُم بةب الُحْجةةم ولةم  ذلة   ةمِّ ، وأنةب ُي م ن  سم ِة حم ِة الُحجال هذا دليل عل  أو الِجدالم إلقامم

 لم ُيجادل نمح عليب السالم.

ةيِن بةةْو يكةمو كةل واحةد منهمةا ينةةارر  وةاد قةاقالج وقةد يكةمو الُمنةارراو ُمح م

ا ُمْ طِ  يِن ه  وأحُدُهمم الم ليعرف الح ، و  يكمناو ُميمجاِدلم ةا؛ ألو  الِجةدم ل  أو كاِلُهمم

، قةال اهلل تعةال ج  ة ِّ باالةل  ة ِّ عةن الحم ْصةِم عةن مذه ِةِب، وايةُل الحم ْيُل الخم  حض}هم ام

[ مةن سةمرة الز ةرف، وقةد عةاب اهلل 58، من اآليةج ] {مظجع حط مض خض

ةن جةادل ن  ياتةب ب ملةبج   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ يئتعال  مم

وال الجةةدال  ةةا هةةم الصةةحيُ ، [ مةةن سةةمرة غةةاار؛ أل35مةةن اآليةةةج ]،  ىئ ڃچ

ْاع   د  ودم والجداُل ايها رم
(1). 

                                                

 .  168، 167ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

وبعرض وجب )المناررة( الذي قالب أبم هالل العسكري ن هةذا الممضةع علة  

أقمال الماسرين اتَ  لنةا أو الماسةرين قةد ذكةروا أكثةر مةن وجةب ن )جادلينةا(، 

 وذل  عل  النحم الياليج 

ْييمنماج وقالب مجاهد، -أ ارم وم اتل بن سةليماو، والثعل ةي. جةام ن تاسةير  تمْعنِ ج مم

اِهةةةٍدج  "مجاهةةةدج ةةةْن ُمجم ْييمنمةةةاىئ ڱ ڳ يئعم ارم اُه( مِةةةرام، (1)"، يمْعنِةةةيج مم ةةةارم . و)مم

ج نارره وجادلب اة  ارم وُممم
(2) . 

ج وهذا قمل الطربي، حيف قالج -ب مم قةال قةمم نةمح لنةمح عليةب  "تمْعنِيج  الم

ْمينا اْكثْروم ُ ُصةم يناالسالمج قد  الم .وت عةب ن هةذا الثعل ةي، وابةن عطيةة، (3)"مم

 وال رال ي، وأبم حياو.

ْييمنمةاج وهةذا قةمل ابةن أبةي حةاتم -جة ادم تمْعنِيج مم
اه هلة  (4) ةارم . و) مةاداه( تعنةيج جم

ى د  مم
(5). 

نما -د الم  . (6)ج وهم قمل الزمخاريوشرْعمم ايب اْكثرتبُ  تمْعنِيج أرْدوم ِجدم

                                                

تفلير م اهة ، تحقيةق: د. محمة  عبة  اللةحم أبةو النيةل، داك الفكةر اإلسةحم  الح يثة ،  (1) 

، وتفلةير 280/ 2. وينظر: تفلير مقاتةل: 387م، 1989 -هة 1410مصر، الطبع  ا ولب: 

   .166/ 5الثعلب : 

 ، مر . 866ينظر: المع م الوسي : ص  (2) 

، 166/ 3، والمحةرك الةوجير: 166/ 5الثعلب :  . وينظر: تفلير303/ 15جامع البيان:  (3) 

  .146/ 6، والبحر المحي : 27/ 9وال امع  حكام القرنن : 

 . 2024/ 6تفلير ابن أب  حاتم: ينظر:   (4) 

 ، أم  .    859ينظر: المع م الوسي : ص  (5) 

 .391/ 2الكياا: ينظر:  (6) 
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 تمْعنِيج دعمتناج وهذا ال -ه
ال
 . (1)مجب ن لب أبم حياو عن الكل ي

.  -و انم ْعةمم ة   دم ةا لم ُانُمنِةِب اممم اِل وم اِ  اْلِجةدم ْمْنمم ْ يمنما. وقيلج أمتمْيمم بِ عم تمْعنِيج قيلج وم

 .(2)وهذا المجهاو ذكرهما أبم حياو

وبعُد اإنب يمكن أو ن مل هو المجب الذي ذهةب هليةب أبةم هةالل العسةكري لةيس 

ر ن هةذا الممضةع أو ه  وجها من عدة وج مه ذكرها الماسةروو، وأرى أو األْشةهم

ةُب  ُب هلة  المْجةِب األول، و  نمُخصال ةمال َُ ، وعليةب يمكةن أو نم ةمم الم يكمو المجب ايبج  م

 بمْجٍب ُمْسي ٍل. واهلل أعلم.

، مةةن  {زب رب يئ ىئ نئ}ومث ةةل لةةب ب ملةةب تعةةال ج  اللةةؤال:واآل ةةرج 

ا ويسيث م أمر ما يعذب بب قمم لةمط، [ من سمرة همد، أيج تسْل رسلن74اآليةج ]

وقال أبم عليج جادلهم بما اسيح ما عذاب ا سيئصال، وهةل ذلة  واقةع  ةم   

 . (3)محالة، أم هم لي  لما هل  الطاعة، وهذا ي مي ما ت دم من أنب سؤال

وبالعمدة هل  أقةمال العلمةام ن كيةب الياسةير اتَة  لنةا أو عامةة أهةل الياسةير 

ةْمِم ُلةمٍط(، أيج يجةادل رسةلنا؛ ألو  ن قملب تعةال ج رأوا أو المعن  )ُيجاِدُلنةا اِةي قم

ةا  حاشا لب أو يجادل ربةب. -عليب وعل  ن ينا الصالة والسالم -سيدنا هبراهيم  هِن مم وم

م الم ج )يجادلنا( عل  اليمسع ن اْلكم أما عن المجمه ن كلمة )يجادلنةا(، ا ةد . (4)قِيلم

 قيل ايهاج

                                                

 .146/ 6البحر المحي : ينظر:  (1) 

 .146/ 6رجع اللابق: المينظر:  (2) 

 .  167ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (3) 

، 2/412، والكيةةةاا: 2/457. ومعةةةالم التنريةةةل : 2/445ينظةةةر: تفلةةةير اللةةةمعاين:  (4) 

 .9/72، وال امع  حكام القرنن : 18/376وتفلير الرازي:



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

ُم. وهذا قةمل مجاهةد، وم اتةل، والطةربي، اعةن مجاهةد أنةب بمعن ج ُيخاِل  -أ

ةةْمِم ُلةةمطٍ قةةالج  اِلةةُمنما اِةةي قم . والمجادلةةة كمةةا ي ةةمل ابةةن عطيةةة أعةةم مةةن (1)ُيخم

 .(2)المخالمة ا د يجادل من   يخالم كإبراهيم عليب السالم

ْسةةُْل، وهةةذا المجةةب ذكةةره الطةةربي، والثعل ةةي، وال غةةمي، وأبةةم  -ب ْعنمةة ج يم بمم

ةل  كمةا ي ةمل الثعل ةيج  -عليب السالم -؛ ألو هبراهيم حياو جم ةز  وم ب ةُب عم ةاِدُل رم  م ُيجم

ْيبِ  ْطُلُب هِلم يم ْمُلُب وم ْس ا يم هِن مم
(3). 

بمعن ج يكلمنا، وهذا المجب ذكره الطةربي حيةف قةالج وةعةم بعةن أهةل  -جة

ادلنا( ُيكلُمنا  .(4)"العربية من أهل ال صرة أو معن  قملبج )ُيجم

ام علي ذل  ا د جةام ا ييةار أبةي هةالل العسةكري ميصةال بةْقمال العلمةام وبن

الساب ين، وأرى أنب أنسب المجمه اليةي ُيحمةل عليةب هةذا الممضةع؛ ألنةب   يلية  

بخةةةةةةةةةةليل الرحمن أو يجادل ربب عل  الح ي ة، وهنمةا يسةْلب ويطلةب منةب. واهلل 

 أعل  وأعلم.

قد اسياةهد بممضةع سةمرة هةمد، وهةم قملةب  ُلمِح  أوال أبا هالل العسكري -3

[، علةةة  أو 32، مةةةن اآليةةةةج ] {من زن رن مم ام يل}تعةةةال ج 
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. وأرى أو الِمةةَرا ُ  ، ولكةةن  م ةةاتال رأى أو المجةةب ايةةبجالمنةةا رةالمجةةب ايةةب هةةمج 

 المعن  ن المجهين واحد  االمرام لغة هم المناررة. كما ذكرو منذ قليل. 

 مُقَاتِال: ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ 

ا يلص الِحْيِريال مع م اتل ن عدد المماضع اليةي اسياةهد  ةا ن الةمجهين  -1

ين اتا ا ايهمةا، حيةف لةم يةذكر ن المجةب األول اهج -اللذم ، الُمَ اَصةَم  الةذي سةم 

ممضةعا ممةا اسياةهد بةب م اتةل، وأمةا ن  -بالُ ُصةوَم  بد  من تسمية م اتل لةبج 

ايةةب بممضةةع واحةد مةةن المماضةةع الثالثةة اليةةي ذكرهةةا  ج ا ةةد اكياة الِمةةَرا وجةبج 

اتِل.   ُم م

اتِل وجها همج  -2 كُّ ةاد الِحْيِريال عل  ُم م  ىم}، واسياهد لب ب ملةب تعةال ج اليَّ
[ مةةةن سةةةمرة 197، مةةةن اآليةةةةج ] {ينجه ىن من خن حن جن يم

ال  رة، أي و  ش ال ن أيام الحاال 
(1) . 

ُ  أو هذا الممضةع قةد اسياةهد بةب ُم اتة ل ن وجةبج المةرام، وواا ةب أبةم وُيالحم

هالل العسكري. وبالرجم  هل  كيب الياسير واليْويل وجةدو أهنةم أااضةما ايةب 

ال( ن الن ةةاط  ةةص مةةاذه ما هليةةب مةةن بيةةاو وجةةمه )الِجةةدم وأكثةةروا، ويمكةةن أو نلخِّ

 الياليةج

ج هم مذهب مجاهد، حيف ي ملج -أ ْجُب الاال ِّ ةدْ  وم ُْ، قم ة ا ُينْسم ةْهر  ْيسم ُهةمم شم ُبةيِّنم  لم

او اِيِب، وم م شم   اِيبِ  اْلحم
 . ون لب عنب كثير ممن جاموا بعده.(2)

ام ك ملةةب -ب اتةةل، حيةةف ي ةةملج يمعنةةي وم  مِةةرم اِمج هةةم قةةمل ُم م ْجةةُب الِمةةرم  -وم

انمبُ  ُهةمم ُمْحةِرم، أمْو -ُسْ حم ةب وم َم ْغ ي ة  يم اِري حم . يعنيج ما ُيمم
ِ
ا ُيجاِدُل اِي  ياِو اهلل ج مم
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 َِ لِ م الُيْطِعْم مِْسةكِيناُيْغ ، اممْن اعلم ذم ُهمم ُمْحِرم  ب لاح مُب وم
. وجةام هةذا المجةب (1)

 منسمب ا هل  ابن ع ا  ن جامِع ال ياو.

ْجُب السِّ ماِبج وجام منسمبا ن جامع ال ياو هل  ابن ع ةا ، وقيةادة. وقةال  -جة وم

ْ ِد األمْعلم  نما ُيمُنُس ْبُن عم نِةي ُيةمُنُس  ابن أبي حاتمج أمْ  مرم ْهةٍب، أمْ  مرم ْم اْبةُن وم ة  أمْن مة امم رم
قِ

ج  ةةاِّ اُل اِةةي اْلحم ُ ةةمُلج اْلِجةدم ةةاوم يم ، كم ةرم  ْبةةنم ُعمم
ِ
ْ ةةدم اهلل ُه، أمو  عم ةةا أمْ  مةرم ، أمو  نمااِع  ِزيةةدم ْبةُن يم

اُو  اْلُخُصممم اُم وم اْلِمرم السِّ ماُب، وم
(2).   

ةةْيٍن امةةيأل ةةين  مِةةْن ام و بةةب كيةةب الياسةةير واليْويةةل، وقةةد والح ي ةةة أوال هةةذا غم

اتَةة  أو المجةةب الةةذي ذهةةب هليةةب الِحْيةةِريال هةةم قةةمل مجاهةةد. وأرى أو المجةةب 

األنسب هم وجبج المرام، وهم ماذهب هليب م اتةل وكثيةر ممةن جةاموا بعةده. هةذا 

 واهلل تعال  أعل  وأعلم.

خصةةممة،  ةةالص الِحْيةةِريال م ةةاتال ن الاةةماهد ال ر نيةةة ن المجةةب األولج ال -3

والثالةفج المخالةمة،  "وهو واا ب ن المجب معن  و الاب لا ةا، وترتي ةا، ا ةالج 

[ 107، من اآليةةج ] {ىنين من خن حن جن يم}ك ملب تعال ج 

، مةن اآليةةج  {جتحت هب مب خب}من سمرة النسام، وقملةب تعةال ج 

 حم جم يل ىل مل}[ مةةن سةةةمرة النحةةةل، وقملةةةب تعةةةال ج125]
 .(3)"عنك مو[ من سمرة ال46، من اآليةج ] {ىم مم خم
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اْما ممضع سمرة النسام ا د ذكر ايب الماسةروو ثالثةة أوجةبج األولج الخصةام 

. والمجةةب اآل ةةرج (1)أو المخالةةمة، وذكةةر هةةذا الطةةربي، وال غةةمي، وال رال ةةي

ُة. وذكر هذا الراغب األلاها: عم  . (2)الُم اتلمُة. وقيلج الُمناةم

، أعةرْض عةْن أَذاُهةمْ ولج وأما ممضع سمرة النحةل ا ةد ُذكِةر ايهةا وجهةاو، األ

ا: وهةةذا قةةمل ُمجاهةةد، وذكةةره ابةةن أبةةي حةةاتم، والسةةْمعم
. والمجةةب اآل ةةر هةةمج (3)

ِة (4)، وهذا ما ذكره الطربي، والثعل يبالُ ُصوَم ِ  خاِصْمُ مْ  ْرُهم بالُخُصممم
. أوج نمارِ

مي ا قال ال مغم كمم
(5). 

ولج   ت ةاتلمهم، وأما ممضع سمرة العنك مو ا د ُذكر ايةب وجهةاو أيَةا، األ

، ثنةا سةاياو،  "ي مل ابن أبي حاتمج ةل  م  ، ثنةا ُمؤم ةاِريو ةاٍم األمْنصم ُد ْبةُن ِعصم نما أمْحمم ثم د  حم

ةُن  م أمْحسم
يِي ِهةي ةاِدُلما أمْهةلم اْلكِيمةاِب هِ  بِةال  ْمُلُبج وم  ُتجم اِهٍد قم ْن ُمجم عن ابن نمِجيٍ ، عم

لم  ةةةاتم ةةةْن قم ةةةاتُِلما هِ  مم ج  م ُت م ةةةالم ةةةةم قم ةةةي اْلِجْزيم
ةةةْم ُيْعطِ لم . والمجةةةب اآل ةةةرج   (6)"ُكْم وم

اِلةةُممُهْم، هِ   "تخالةةُممُهم، ي ةةمل ال غةةميج  وم  ُتجةةاِدُلما أمْهةةلم اْلكِيةةاِب،  م ُتخم

نُ  م أمْحسم
يِي ِهي  .(7)"بِال 

اال اهر أو وجب المخالمة أو الخصام  الذي ذكره الِحْيةِري ن هةذه المماضةع 

 ماضع الثالثة. هذا واهلل أعلم.  اليي ذكرها الماسروو ن هذه المكاو أحد األوجب 
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اة
َ
ي
َ
 .(1) الباب الْادس: )احل

 احلياة يف اللغة: 

ص ُلةيِْعلمم أو الةماو بعةد اليةام، وي ةالج  ْمِو، وكي م بالماو ن المْصحم نمِ يُن اْلمم

ْرِجُعهةة ةةم األلةةص اليةةي مم خِّ ا هلةة  الةةماو نحةةمج الصةةلمة بةةل ُكيِ مةةْم علةة  لغةةة مةةن ُيام

 
ال
ىج حةي يوةما. وُلغةة ُأ ةرم ، وي ةال للجميةعج حم ِّ

ةي م يمْحيا اهم حم
يِي كمة. وي الج حم والزال

ُيما  اياة مثلج بمْ ما ، والجميعج حم و
ي يمحم

(2). 

  على ستة أوجه:(3)وجاءت عند مقاتل

يماُة، يمْعنِيج  :الوجه األول وح:الحم ل وَنْفَخ الرُّ   الَ ْلَق ا و 

، مةةن  {مسحص خس حس} ل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةجاةةذ

ةةا اخل كةم وجعةةل اةيكم األرواح. وقةةال تعةةال  ن  [،28اآليةةج ] يعنةةيج كنةيم ُنطما 

ج الحيةاة األولة  [11، مةن اآليةةج ] {زث رث}سمرة المؤمن )غاار(ج 

روا ن األرحام، وُنِاخ ايها الروُح. وقال عةز وجةل ن سةمرة  ل عمةراوج  حين ُلمِّ

                                                

تناول مقاتل بن سليمان هيه الكلم   من نحث عيرة شلم ، يف أول ةا حةرا الحةا ، وقة   (1) 

جا ، هيه الكلما، متنانرة يف شتابو، وتناول ا أبوهحل العلكري  من نحث عيةرة شلمة  

الحةا . وأمةا النيلةابوكي فقة  تناول ةا  ةمن سة  وأكبعةين أيضا، جا ، م موع  يف باب 

شلمةة ، جةةا ، م موعةة   يف شتةةاب الحةةا . ينظةةر: الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن سةةليمان، 

،  ووجةةةوه 525، 191، والوجةةوه والنظةةائر،  بةةة  هةةحل العلةةكري، ص 302، 301ص

 .664، 663، 221القرنن، للنيلابوكي، ص 

، مةةادة: حيةو. وللةةان 380، ص 1علةب حةةروا المع ةم، جةة: ينظةر: شتةاب العةةين مرتبةا  (2) 

 ، مادة: حيو. 1075، ص: 12، جة/ 2العرب، م ل / 

 .273 -271ينظر: الوجوه والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص:    (3) 
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يعنةةةيج وتخةةةره الحيةةةماو مةةةن  [،27، مةةةن اآليةةةةج] {مب خب حب جب}

، مةةن اآليةةةج  {َّ ٍّ ٌّ}النوطمةةص. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الحةةاج 

يعنيج الذي  ل كم وجعل ايكم األرواح. وقال تعةال  ن سةمرة الجاثيةةج [، 66]

ْل . [26، من اآليةج ] {ىل مل يك}  ، يعنيج اهلل  ل كم، يعنيج بدم الخم

، يم  :الوجه الثاني و
ي  الُمْؤِمُن الُمْ تِ ي:ْعنِيج الحم

 مل خل حل جل مك}اةذل  قملةةب سة حانب وتعةةال  ن سةمرة يةةسج 

ا ُمؤمن ا ن علم اهلل تعةال . وقةال تعةال  ن  [،70، من اآليةج ] {هل يعنيج ُمهيِدي 

يعنةةةيج  [،122، مةةن اآليةةةةج ] {رن مم ام يل}سةةمرة األنعةةةامج 

 جه ين}ج اهةةةديناه لايمةةةاو. وقةةةال تعةةةال  ن سةةةمرة المالقكةةةة )اةةةاالر(

ار.  [،22، من اآليةج ] {يهجي ىه}يعنيج المؤمنين، ،  {مه  يعنيج الُكاال

ياُة، يمْعنِيج  :الَوْجه الثالث   الَبقاَ :الحم

 ۇ يئيعنةةةيج ب ةةةام، ،  {مث هت مت خت}اةةةذل  قملةةةب ن ال  ةةةرةج 

 حي جي}. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الماقةةدةج [179] ، مةةن اآليةةةج ىئ ۆ
ن أب اهةةةا يعنةةةيج ومةةة [،32، مةةةن اآليةةةةج ] {يي ىي مي خي

،  ىئ ڀڀ ڀ يئاكْنما أب   النا  جميعا. وقال تعال  ن سةمرة ال  ةرةج 

كم. ن يرها ن األعراف[، 49من اآليةج ] يعنيج ُيْ  مو نسامم
 . (2)، ون هبراهيم(1)

                                                

  : ﴿ُيَقتقُلوَن َأْبناَ ُشْم َوَيْلَتْحُيوَن نِلاَ ُشْم﴾.  141ييير إلب اآلي :   (1) 

  : ﴿َوُيَيبقُحوَن َأْبنَاَ ُشْم َوَيْلَتْحُيوَن نَِلاَ ُشْم﴾.6ي :  ييير إلب اآل (2) 
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ياُة، يمْعنِيج  :الَوْجه الرابع   َحَياَة ا ْكِض بالنَباِ،:الحم

 جت هب مب خب حب}اذل  قملةب تعةال  ن سةمرة المالقكةة )اةاالر(ج 

، يعنةيج بالمةام، [9، مةن اآليةةج ] {هت مت خت}ليس ايب ن او،  ، {حت

 ، وغيرها. (1)ان يم من ألماو الن او، وحياُتها ن اُتها. ن يرها ن يس

ياُةج  :الوجه اخلامس ةٍر ن َحَيةاُة ِعْبةَرة قْبةَل َيةوِم الِقَياَمة ِ الحم يةِر ِرْةٍق و  أثم ، مِةْن غم

نياج   الدال

 ڳ گ گ يئليةةب السةةالم ن سةةمرة  ل عمةةراوج اةةذل  قةةمل عيسةة  ع

وكاو عيس  ُيحيي الممت  بإذِو اهلل، ليكمو عيس  ِعْ ةرة   [،49، من اآليةج ] ىئڳڳ

قما بب، وأحيا سام بن نمح، وكلالم النا ، ووقةع ميي ةا كمةا  دِّ ل ني هسراقيل، لكي ُيصم

 . (2)كاو، ن يرها ن الماقدة

يماُة، يمْعنِي  :الوجه السادس  ج َحياَة َيوم الِقَياَمِ  بِح َمْوٍ، َبْعَ هُ الالحم

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ يئاةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة مةةريمج 

ج بعةةد المةةمو يةةمم ال يامةةة. وقةةال تعةةال  ن قصةةة [15، اآليةةةج ] ىئ ڄ ڦ ڦ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي}عيسةة  عليةةب السةةالم ن السةةمر ذا ةةاج 
عةال  ن ج بعد الممو يةمم ال يامةة. وقةال ت[33، اآليةج ] {خب حب جب هئ

                                                

  : ﴿َونَيٌ  َلُ ُم اْ َْكُض اْلَمْيَتُ  َأْحَيْينَاَها َوَأْخَرْجنَا ِمنَْ ا﴾.33ييير إلب اآلي :   (1) 

ُُ اْ َْشَمةَو َواْ َْبةَرَص بِةإِْذنِ  َوإِْذ 110ييير إلةب اآلية :   (2)  ُتْ ةرُِ، اْلَمةْوتب بِةإِْذنِ ﴾.  : ﴿َوُتْبةرِ

 واللفظ لي  في ا ولكنو حمل ا علب المعنب.
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، اآليةةةةةةج  {مح جح مج حج مث هت مت خت}سةةةةةمرة ال يامةةةةةةج 

[40 ،] .  يعنيج يممم ال يامة. ونحُمُه كثير 

 واجلدول التايل يُبَني وجوه لفظة )احلَيَاة( عند العلماء الثالثة

 احِلْيِرّي النيسابوري أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 9 6 6 عدد المجمه
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ياة، يعنيج  1 الحم

ْل  وناخ  الخم

وح   الرو

تمييز الصمرة 

وح   وناخ الرو

نيا   الحياُة ن الدو

، يعنيج  2
و
الحي

 المؤمنم الُمهيدي 

 بمعن  
و
الحي

 الُمْهيِدي 

ايُة   الِهدم

ياة، يمْعنيج  3 الحم

 ال  امم 

عن  الحياة بم

 ال  ام 

   ال  ام 

ياة، يمْعنِيج  4 الحم

ياةم األرِض  حم

 بالن اِو 

ن اسين ذها  مم

من الَالل اكْنب 

 أحيا النا  جميعا

هحيام األرض 

 بالن او 

ياُةج حيماُة  5 الحم

ِعْ رة ق لم يممِم 

ة، من غير  ال يامم

رةق و  أثر ن 

 الدنيا

 
ال
ُمْحيي الحي

بمعن  العاقل 

 العارف

ياة  بالر  ةِق حم

 

ياُة، يمْعنيج  6 الحم

الحياةم يممم 

ِة بال ممٍو  ال يامم

هُ   بمْعدم

الحياُة بْعدم 

مِو   المم

ياُة ن اآل رةِ   الحم
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ياُة ن ال ربِ  - - 7 الحم

 واإلْحيماُم ن ال عِف 

ِة  - - 8 امم ياة  بالكرم  حم

ِة  - - 9 يُش ن الطاعم  العم

 )الدراسةُ واملوازنةُ( 

وما تاعب منها ن ال ر و الكريم ن ماقة وتسعة وثمةانين  َياة  الَح وردو لا ة 

، ذكر منها م اتل بن سليماو سية عار ممضعا، وأشار هل  أربعة أ رى، (1)ممضعا

وقد جامو ممةعة عل  المجمه السية، وتاله أبم هالل العسكري الةذي ذكةر منهةا 

ذكرها م اتةل، أمةا  مسة مماضع مما تناولب م اتل، وةاد ثالثة مماضع أ رى لم ي

الِحْيةِريال ا ةد تنةاول سة عة مماضةع، ممةا تناولةب م اتةل، وةاد عليةب أربعةة مماضةع 

أ رى. وقد واا  أبم هالل العسكري م اتال ن ثالثة أوجب، وأضةاف ثالثةة أوجةب 

أ ةرى، أمةةا الِحْيةةِري ا ةةد واا ةةب ن أربعةة أوجةةب وةاد عليةةب  مسةةة أوجةةب أ ةةرى. 

 اليحليل الياليجوسمف ييَ  تاصيال من  الل 

 أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

أوال   ،ن الجةةدول السةةاب  الَحَيةةاة ، رهةةر مةةن  ةةالل المجةةمه السةةاب ة ن لا ةةةج 

م اتال قد ذكر ايها سةية وجةمه، واا ةب أبةم هةالل العسةكري والِحْيةِريال ن المجةمه 

ن المعنةة ، وهو ا يلاةةم بعةةن الثالثةةة األولةة ، اليةةي جةةامو مياةةا ة بمضةةمح 

ا م اتال ن المجب الرابع لا ةا ومعنة ،  الايم ن اللا ، كذل  شابب الحيري منارد 

أما المجمه األ رى اايها تااليل كثيرة تيَ  أثنام اليحليل والدراسة. كمةا اتاة  

أبم هالل العسكري والِحْيِريال مع م اتل ن ثالثةة مماضةع تةم ا سياةهاد  ةا علة  

[ مةن سةمرة ال  ةرة، وذلة  ن المجةب األول، ومةن 28ه، وهيج من اآليةةج ]المجم

                                                

   حي  .  225 -223ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 
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[ مةن 179[ من سمرة األنعام، وذلة  ن المجةب الثةا:. ومةن اآليةةج ]122اآليةج ]

 سمرة ال  رة، وذل  ن المجب الثالف. 

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال: 

العسةكري ن المجةب السةاد ج )الحيةاة، يعنةيج الحيةاة يةمم عم الر أبةم هةالل  -1

ال يامةة بةةال مةمو بعةةده( عةن الةةمجهينج الخةامسج )الحيةةاةج حيةاة ِعْ ةةرة ق ةل يةةمم 

ال يامة، من غيةر رةق و  أثةر ن الةدنيا(، والسةاد ج )الحيةاة، يعنةيج الحيةاة يةمم 

اتِةل، وقةد اسياةهد أبةم هةالل ال عسةكري لمجهةب ال يامة بال مةمو بعةده(، عنةد ُم م

، سةمرة  ل عمةراو،  ىئ ڳڳ ڳ گ گ يئ بممضعينج األولج قملب تعال ج

[، وهم ما اسياهد بب م اتةل علة  المجةب الخةامس. واآل ةرج قملةب 49من اآليةج ]

 [،40، مةةن اآليةةةج ] {مح جح مج حج مث هت مت خت}تعةةال ج 

  من سمرة ال يامة. وهم ما اسياهد بب م اتل عل  المجب الساد .

ةارِف،  ُمْحة  الَحة   ل العسةكري وجهةا هةمج ةاد أبم هةال -2 اقةِل العم ْعنة  العم بِمم

، مةةن  {هل مل خل حل جل مك}وكةةاو شةةاهده هةةم قملةةب تعةةال ج 

سةةمرة يةةس. ه  أو  ُم ةةاتال اسياةةهد بةةب ن المجةةب الثةةا:، وهةةمج [، مةةن 70اآليةةةج ]

، يعنيج الُمؤمنم الُمهيِدي ال
و ال مِصة .الحي

ةي ال ال ْلةِب حم
ةي ةِ وقد قيل المجب ايبج حم يرم

(1) .

اقُِل الُمؤمِنُ  وقيلج العم
اقُِل الُميْمُل (2) . وقيلج العم

 ال ْلب(3)
ال
ي . وقيلج الُمْؤمُِن الحم

(4).  

                                                

، 26/305، وتفلةير الةرازي: 4/462، والمحرك الةوجير: 20/550ينظر: جامع البيان:  (1) 

 .  15/55وال امع  حكام القرنن: 

 .8/136نظر: تفلير الثعلب : ي (2) 

 . 4/27ينظر: الكياا:  (3) 

 .  4/22ينظر: معالم التنريل :  (4) 
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كاو المجب الرابع عند أبي هالل العسكري، والذي مثةل لةب ب ملةب تعةالج ن  -3

، مةةةةن  {يي ىي مي خي حي جي}سةةةةمرة الماقةةةةدةج 

ا مةن المكةروه فكلنةو أحيةا من اسةتنقيها مةن الضةحل أو أران ة [، همج32اآليةج ]

ةْن ُيْحيةي النةا م الناس جميعةا ِميعةا، وأْجةُر مم ةن أحيةا النةا م جم ، أيج أْجةُرُه أْجةُر مم

ى هلة  كةل  جميعا ييَاعُص عل  قةدر ذلة ، ويجةمة أو يكةمو معنةاه أنةب قةد أْسةدم

ا بإحياقب أ اه المؤمن؛ اكْنب أحياهم كما ت مل للرجل ُيْسدي هلي   واحد منهم يد 

ا ق د أْحيمْييمنِةي، وهو كةاو   ي ةدر علة  ذلة يد 
 معنة  ُيةؤدي هةذا ن والمعنة  –. (1)

، وهةم مةا اتاة  ايةب مةع م اتةل. والةذي البقةا  ، يعنةيجالحياة جوهةمج الثالف المجب

يؤكد ما نذهب هليب هم أنب قد اسياهد عل  المجةب الرابةع بآيةة سةمرة الماقةدة اليةي 

، أما أبم هالل ا د اسياهد عل  وجةب لبقا ا اسياهد  ا م اتل عل  المجب الثالفج

 ، وقد واا  ايب م اتال.[179] ال  ام بممضع سمرة ال  رة، من اآليةج

ْ يةل أحةدا، وهةذا  وقد قيل ن ممضع سمرة الماقدةج هو معن ج أحياهةاج أي لةم يم

ِق (2)قمل ُمجاهد رم اها مِنم الغم ْن أمْنجم . وقيلج مم
ةبم (3) جم ةْن وم ا عمال ام ْن عم عليةِب  . وقيلج مم

اُا  الِ صم
ْن تمرال م عن قيلها(4) . وقيلج مم

. وال اهر ن كل هذه األقمال أو معناهةا (5)

                                                

 .  193الوجوه والنظائر:  ب  هحل العلكري:  (1) 

 .307ينظر: تفلير م اه : ص  (2) 

 . 10/238ينظر: جامع البيان:  (3) 

 . 2/42، ومعالم التنريل: 4/54ينظر: تفلير الثعلب :  (4) 

 . 42/ 2ينظر: معالم التنريل:  (5) 
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ُة جميةع  ةالمم قريب؛ ألهنا تؤدي هل  معنة  اإلحيةاِم الةذي ا يةاره الطةربي وهةمج سم

 .(1)النام  منب

ل الوجذذه الول ةاد أبةةم هةةالل العسةةكري ن -4 ْلةة م األوال ج الحيةةاة، يعنةةيج الخم

وِح. ممضعين لم يسياهد  ما م اتةل، األولج قملةب تعةال ج ونمْاخم ا  حس}لرو
[ من سمرة ال  رة. حيف قةال ايةبج أي كنةيم 28، من اآليةج ] {مسحص خس

وحم كةذا قيةل، ويجةمُة عنةدنا أْو يكةموم أراد  تمُكْم، وناةخ اةيكم الةرو ا اممي ز ُلةمرم ُنطما 

ُكْم أحيام   ا اجعلم ا أممات  أنكم كنيم ُنطما 
(2) . 

[ من 19، من اآليةج ] ىئ ڀ ڀ پ پ يئج قملب تعال ج وض  اخآخروامل

ةةر ايةبج قةةالما ُيخةره الحيةماو مةةن النوطاةة والطةةاقر مةن ال يَةةة،  سةمرة الةروم. وذكم

وقيلج ُيخره الُمْؤمِنم مِنم الكااِِر، ويجمة أْو يكموم أراد أنكةم كنةيم تراب ةا اجعلُكةْم 

مال  مييا عل  جهة اُد قد تسم مم ، والجم كةةِ  أحيام  رم ةِدم الحةس  والحم ةِع؛ ألنةُب عم اليمسو
(3) .

ُه كثير  من الماسرين، وهما يندرجاو تحم هذا المجةب ج وكالُمب ن الممضعين ذمكرم

وح. ل ونمْاخ الرال ْل  األوال الخم
(4) . 

اتةل، : البقا الحياة، يعنيكسا زا  يف الوجه الثالث:  ، ممضةعا لةم يةرد عنةد ُم م

[ من سمرة األعةراف. 141من اآليةج ]،  ىئ ڀڀ ڀ يئوهم قملب تعال ج 

ُص المحنةُة علةيكم ب  ةام النسةام مةع  ةاعم َم ُي والمعن   ايب كما قةالج أي يسةي  مهنم ام

                                                

 . 10/241ينظرجامع البيان:  (1) 

 .  191الوجوه والنظائر:  ب  هحل العلكري: ص (2) 

 .192، 191المرجع اللابق:  (3) 

، وتفلةير 1/73. وتفلةير ابةن أبة  حةاتم: 20/85. 420، 419/ 1ينظر: جامع البيةان:  (4) 

 .4/332، 1/114. والمحرك الوجير: 1/001. وتفلير الثعلب : 1/173الثعلب : 
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ُه، واسةيحياه  انام الرجال، واْسةيمْحياُه واْسةيم  اُه بمعنة  واحةد ااسةي  اه اللةبم ب ةامم

أكةةةةةةةةةةةةةةةةثُر ن  اللبم حياتمُب، و  يمسي  يب ه  وهم يمسيحييب، ولكن لاةُ  ا سةي  امِ 

ةةةُروا ا سيةةةةةةةةةحيامم با سةةةي  ام، أ رُجةةةما  ا سةةةيعمال؛ األجةةةِل هةةةةةةةةةةةةةةةةذا امس 

ر نم هل  األْشهم األْغمم
(1) . 

بالرغم من أو أبا هالل العسكري قد واا  م اتال ن أربعة وجمه اإنب أغاةل  -5

ل منها ن المجةب األول ثالثةة كثيرا من المماضع اليي اسياهد  ا م اتل، الم ييناو

مةن سةمرة  ل  [27] مةن سةمرة غةاار، ومةن اآليةةج [11] مماضع هةيج مةن اآليةةج

من سمرة الجاثيةة. وممضةعا ن المجةب الثةا:، هةمج مةن  [26] عمراو، ومن اآليةج

 [32] من سمرة يس. وممضةعين ن المجةب الثالةف، همةاج مةن اآليةةج [70] اآليةج

مةةن سةةمرة ال  ةةرة. وممضةةعين ن المجةةب  [49] آليةةةجمةةن سةةمرة الماقةةدة، ومةةن ا

 من سمرة مريم. [33]، و[32] الساد ، هماج من اآليةج

***    ***    *** 

  ثانيا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ النيسابوري مُقَاتِال:

رهر من  الل اليحليل أو هنان ن االا ا يلص ايها الِحْيِريال عن م اتل ن تناول 

 ييَ  من  الل اآليتجهذا الممضع، وهذا س

ةاد الِحْيِريال ن باب الحياة وجها -1
، ومث ةل لةب ب ةمل الحَيةاُة يف اآلِخةَرةِ هةمج (2)

من سمرة الحا. وما  [66، من اآليةج ] ىئ ې ې ې ۉ يئ عز وجلج

 .(3)ذهب هليب الِحْيِري ن هذا الممضع هم ما ذكره أكثر الماسرين

                                                

 .13/85. وينظر: جامع البيان: 193المرجع اللابق:  (1) 

 .221ينظر: وجوه القرنن: ص  (2) 

، وتفلير اللمعاين: 3/279، والتفلير الوسي ، للواح ي: 33/ 7ينظر:  تفلير الثعلب :  (3) 

وال امع  حكةام القةرنن ، 248/ 23، وتفلير الرازي: 3/350، ومعالم التنريل: 453/ 3

 .7/531، والبحر المحي : 93/ 12: 
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، واإلحيةاُم ن الحياُة يف القْبرِ ن باب الحيةاةج  من المجمه اليي ةادها الِحْيِري -2

، مةةةن اآليةةةةج  {زث رث يت ىت نت}ال ْعةةةِف، ك ملةةةب تعةةةال ج 

د  ن ال ْ ِر، واآل ُر ن ال مْعِف  [11] من سمرة غاارج أمحم
. وقد اسياهد م اتل  ذا (1)

وِح،الممضةةع ن المجةةب األول، وهةةمج  ُل ونمْاةةُخ الةةرو ْلةةُ  األوال ةةدم بةةب الحيةة الخم اةم وقصم

وُح. أما الِحْيِريال الةم ي ِصةْد  ُخ ايها الرو اِم، وُينام مر األجنة ن األرحم األولم  حين ُتصم

ْ ِر، واإلحيمامم عندم ال مْعِف. ة، وهنما قصدم اإلحيامم ن ال م رال  هذه المم

 وقد اختلف املفسرون يف هذا املوضع، واملشهور فيه قوالن:

ا اِي أمْلال ا ول: ات  اُنما أمْممم ْمْحيمةاُهْم، ُثةم  ُيِميةُيُهْم، ُثةم  كم ُهْم ام جم ِب  بماقِِهْم، ُثم  أمْ ةرم

ْمِو. وهم منسمب  هل  ابةن مسةعمد وابةن ع ةا  وُمجاهةد وقيةادة  ُيْحيِيِهْم بمْعدم اْلمم

ان ح  اَل  .(3). وهذا أث ُم األقماِل كما قال ابن عطية(2)وال

ْمُو  الثاين: اتةم األْولم  ُهمم اْلمم ْحيماُم اِةي  أمو  اإلمم ْعُروُف، واإلحياُم األوُل ُهمم اإْلِ اْلمم

ْ ةر، واإلحيةاُم الث انِيمةة  ْحيماِم اِةي اْل م م اإلماتُة بعدم اإْلِ
اتُة الث انِيمُة ِهي اقلمِة، واإلمم ْ ِر للُمسم اْل م

ي دِّ ْحيماُم لل ْعِف. وهذا ما ذكره السو
 اإْلِ
م
. (4)ِهي  . وهذا هم ما أ ذ بب الِحْيِريال

والمالح  أو اإلحيام عند ال عةف قةد  صةب الِحْيةِريال بمجةب   ةر، وهةم المجةب 

اُب.  ِة، حيُف يكمُو ال عُف والِحسم ياُة ن اآل رم  الساد ، وهمج الحم

                                                

 .222ينظر: وجوه القرنن: ص  (1) 

، والتفلةير الوسةي ، 8/268، وتفلةير الثعلبة :10/3265ينظر: تفلير ابن أبة  حةاتم:  (2) 

 .  15/297، وال امع  حكام القرنن: 4/108، وتفلير  البغوي: 6/ 4للواح ي: 

 .549/ 4جير: ينظر: المحرك الو (3) 

 . 108/ 4. ومعالم التنريل: 9/ 5ينظر: تفلير اللمعاين:  (4) 
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ث ةل لةب  حياٌة بالرزق،من المجمه اليي ةادها الِحْيِري أيَا ن باب الحيماةج  -3 ومم

مةن  [73، مةن اآليةةج ] ىئ گ گ ک ک ک ک يئ ب ملب تعةال ج

مةن  [49، مةن اآليةةج ] ىئ ڳڳ ڳ گ گ يئسمرة ال  ةرة، وقملةب تعةال ج 

سمرة  ل عمراو. وبالرجم  هل  كيب اليااسير لم أجد من قةال  ةذا المجةب الةذي 

.  قالب الِحْيِريال

وناير هل  أو ممضع سمرة  ل عمراو الذي جةام بةب الِحْيةِريال شةاهدا علة  هةذا 

ٍة ق ةل المجب، قد جعلب م اتل ن وجب   ر،  يةاُة ِعْ ةرم هم المجب الخامسج الحيةاُةج حم

نيا. واسياةهد بةب أبةم هةالل العسةكري ن  ةٍر ن الةدال ِة، من غير ِرْةٍق و  أثم يمم ال يامم

المجب الساد ج الحياة بعد الممو. ا د جام دا  علة  ثالثةة وجةمه مخيلاةة عنةد 

 واهلل أعلم  العلمام الثالثة. ومعناه عند م اتل وأبي هالل العسكري أوض .

ةا   ةر هةمج  -4 ث ةل لةب  حيةاٌة بالكرامة ،ةاد الِحْيِري أيَا ن باب الحياة وجه  ومم

ج   حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس}ب ملةةةةب عةةةةز  وجةةةةلال
ةةرين  (24، مةن اآليةةةج) {جع مظ سِّ مةةن سةةمرة األناةال. وذكةةر جمهةةمُر المام

ةةا ن هةةذا الممضةةع، ا يةةلج هةةم الحةةُ . وهةةذا قةةمل مجاهةةد أْوُجه 
 . وقيةةلج هةةم(1)

ي ةةدِّ ةةاِو، وُنِسةةبم هلةة  السال يمم
يمْحيمةةا بِاإْلِ يِّةةم  ام ةةااِرم مم مو  اْلكم

ِ
. وقيةةلج هةةم (2)اإليمةةاُو، أل

                                                

 .13/465. وجامع البيان: 353ينظر: تفلير م اه : ص  (1) 

. والتفلةير الوسةي : 4/342. وتفلةير الثعلبة : 5/1680ينظةر: تفلةير ابةن أبة  حةاتم:  (2) 

 .2/257. وتفلير اللمعاين: 2/452
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يمةادة ْيِن، وُنِسةب هلة  قم ارم ُة اِةي الةد  اْلِعْصةمم ةاُة وم بِةِب الن جم يمةاُة وم مو  اِيةِب اْلحم
ِ
. (1)اْلُ ْر ُو، أل

اُد؛ الذي ُيحيي بب اهللُ  ْرُب والِجهم ةيُكم، وُنِسةبم هلة  ابةن وقيلج هم الحم
 ِديةنمكم وُيْعلِ

ِمي هل  ابةن قيي ةة(2)هسحاق، والارام وابن قي ة ادُة، ونمسم ُب ال مغم هال . وقيلج ُهمم الاِّ
(3) .

وقيلج ُهمم اإلْسالمُ 
ة  األقةماِل ن ذلة  بالصةماب، (4) . وذهةب الطةربي هلة  أو  أْولم

، هذا دعةةاكم الرسةةمل لمةةا قةةمُل مةةن قةةالج معنةةاهج اسةةيجي ما هلل وللرسةةمل بالطاعةةة

ُ ةةْل أحةةد  بالمْجةةِب الةةذي ذكةةرُه (5)يحيةةيكم مةةن الحةة  . والماضةة  مةةن هةةذا أنةةب لةةم يم

  .  الِحْيِريال

ث ةلم  الَعةيُش فِة  الطاَعةِ ،و  ر ما ةاده الِحْيِري مِن أوجٍب ن باب الحياة همج  -5 ومم

من سةمرة  [97، من اآليةج ] {مكىك لك اك}لب ب ملب س حانب وتعال ج 

ةِة، الن ةعيد بةن ُج ميةرج العةيشم ن الطاعم ْجةٍب ا ةالج قةال سم حل. ون ةلم ايةِب أكثةرم مِةْن وم

ةةالوُة  ةةاِل، وي ةةالج ال ناعةةُة، وي ةةالج حم ْسةةُب الحم ن ةةِة، وي ةةالج كم وي ةةالج حيةةاة  ن الجم

ةِ   .(7). وقد جامو هذه األقماُل وغيُرها ن كيب الياسير(6)الطاعم

                                                
. وتفلةةير اللةةمعاين: 4/342. وتفلةةير الثعلبة : 5/1680بةة  حةاتم: ينظةر: تفلةةير ابةن أ (1) 

2/257. 

 .465/ 13. وجامع البيان: 98ينظر: تلويل ميكل القرنن، ابن قيب : ص  (2) 

 . 342/ 4. وتفلير الثعلب : 2/282ينظر: معالم التنريل :  (3) 

محةةرك الةةوجير: . وال5/1680. وتفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم: 13/464ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (4) 

2/514. 

 .2/514.  والمحرك الوجير: 13/465ينظر: جامع البيان:  (5) 

 .222ينظر: وجوه القرنن: ص  (6) 

. وتفلةةير 2301/ 7. وتفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  291 -17/289ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (7) 

ل : ية. ومعةالم التنر3/200. وتفلير اللةمعاين: 3/81. والتفلير الوسي : 6/40الثعلب : 

 3/419. والمحرك الوجير: 3/95
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ع من ال ر و الكةريم اليةي لةم ييعةرض لهةا اسياهد الِحْيِريال ب عن المماض -6

مةن  [25، مةن اآليةةج ] {َّ ٍّ ٌّ ٰى} م اتل، وهةي قملةب تعةال ج

 ڤ ڤ ٹ ٹ يئ سةةةةمرة األعةةةةراف، ن المجةةةةب األول. وقملةةةةب تعةةةةال ج

ج [164، من اآليةج ]ڤىئ  من سةمرة ال  ةرة، ن المجةب الرابةع. وقملةب عةزال وجةلال

،  {جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس}
 سةةمرة األناةةال، ن المجةةب الثةةامن. وقملةةب تعةةال  اسةةمبج مةةن [24مةةن اآليةةةج ]

 من سمرة النحل، ن المجب الياسع. [97، من اآليةج ] {مكىك لك اك}

كما ةاد الِحْيِريال مماضع من ال ر و الكريم لم يذكرها م اتل، كةذل  أغاةل  -7

 مماضع ذكرها م اتل، وبخالةة ن المجةمه اليةي واا ةب ايهةا، وهةيج قملةب تعةال ج

 جب} من سمرة غاار، وقملةب تعةال ج [11، من اآليةج ] {زث رث}
 ٌّ} من سةمرة  ل عمةراو، وقملةب تعةال ج [27، من اآليةج ] {مب خب حب
من سةمرة الحةا، وذلة  ن المجةب األول.  [66، من اآليةج ] {َّ ٍّ

مةةن  [70، مةةن اآليةةةج ] {هل مل خل حل جل مك} وقملةةب تعةةال ج

، مةةةةن  {يهجي ىه مه جه ين} سةةةةمرة يةةةةس. وقملةةةةب تعةةةةال ج

 ڀ يئ من سةمرة اةاالر، وذلة  ن المجةب الثةا:. وقملةب تعةال ج [22اآليةج]

مةةن سةةمرة ال  ةةرة، وذلةة  ن المجةةب الثالةةف. وقملةةب  [49، مةةن اآليةةةج ] ىئ ڀڀ

من سمرة اةاالر، وذلة  ن المجةب  [9، من اآليةج ] {هت مت خت} تعال ج

 الرابع. 

ن  كانم هذه هي أهم الن اط اليي اتَ  من  اللها أوجب ا تااق وا  ةيالف

 هذا الممضع. هذا واهلل أعل  وأعلم.

***    ***    *** 
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ْ
 .(1) الباب الْابع: )اخلِز

 اخلِزْي يف اللغة:

ةةب علةة  ِ ْزيةةٍة،   ةةمِم، واهلل أْ ةةزاه وأمقامم ى ِ ْزيةةًا، وهةةم مةةن السو ةةِزيم اةةالو  يمْخةةزم  م

ى ممةةا  زايةةُةج ا سةةيِْحيماُم، ت ةةملج   يةةْنمُص و  يمْخةةزم ْصةةنُع. وعلةة  مخةةزاة. والخم يم

ْو  ْزيا، أيج اعل أمةرا  ق يحةًا ااشةيد  ْزياُو، وامرأة  م ِزيُمج اسيْحيمْيُم. ورجل   م و م

زايا. ْمُعُب  م يماؤه، وجم ل م أيج حم يمُب لذم زايم ةا،   م ةِزي الرجةُل يمْخةزى ِ ْزي  وت ملج قد  م

ا زم ، هذا اْسيمْحيما، وقد  م ايمة  زم ِزي يمْخزى  م يالة، وقد  م
ا، هذا هذا وقعم ن بملِ ةْزو  ه يمْخةُزوه  م

بُ  حم َم انمُب وام اُه اهلُل، أيج أهم ُة، وقد أمْ زم يحم
َِ ماُو والام ه. والِخْزُيج الهم رم قمهم ب وم اسم سم

(2). 

 هلذه املفردة أربعة أوجه يف القرآن الكرمي: (3)وذكر مقاتل

 القتل و ال ح :الِخْزي يعنيج  :الوجه األول

 نت مت زت رت يب ىب} اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج
ي ة، وجالم أهل 85، من اآليةج ] {مثنث زث رث يت ىت [، يعنيج قيل ُقرم

                                                

تناول مقاتل هيه الكلم   من سبع شلما، فا  الكلم  في ا حرا ال ا  وجا ، مبعثرة يف  (1) 

شتابةو، وأمةا أبةو هةحل العلةةكري فقة  تناول ةا  ةمن تلةةع شلمةا، جةا ، يف بةاب ال ةةا ، 

بةةو هةةحل وذشرهةةا النيلةةابوكي  ةةمن ننتةةين وعيةةرين شلمةة  يف شتةةاب ال ةةا ، وقةة  كاعةةب أ

والحيةةري ترتيةةا الكلمةةا، وفةةق الترتيةةا ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن 

،  526، 525، 201، والوجوه والنظائر،  ب  هحل العلكري، ص 302، 41سليمان، ص 

 .664، 234ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص 

دة: خةري. وإصةحح ، مةا407، ص 1ينظر: شتاب العين مرتبا علب حروا المع ةم، جةة:  (2) 

 .170/ 1. والتفلير الوسي  : 273المنطق: 

 .41ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئالن َير. ن يُرهةا ن سةمرة الماقةدةج 

ةر بةن الحةارثج 41، من اآليةج ] ىئ گ گ َْ ، للن  [. وقال تعال  ن سمرة الحاال

 [، يعنيج ال يل ب مدٍر.9، من اآليةج ] {ىتيت نت مت زت}

  العياُب:الِخْزُيج  :الوجه الثاين

،  {لكمك خك حك جك}اذل  قملب س حانب وتعال  ن سةمرة  ل عمةراوج
بنا يةةمم ال يامةةة. وقملةةب تعةةال  ن سةةمرة هةةمدج 194مةةن اآليةةةج) (، يعنةةيج   ُتعةةذِّ

،  {ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف}
 جي}[، يعنيج من عذاب يممئِةٍذ. وقملةب تعةال  ن سةمرة الاةعرامج 66من اآليةج ]
بني،  ، يعنيج   {حي [. وك ملب عز وجل ن 87، اآلية] ىئ ڃ ڃ ڄ يئُتعذِّ

[، يعنةةيج 26، مةةن اآليةةة ] {جبحب هئ مئ خئ حئ جئ}سةةمرة الزمةةرج 

نيا، وقملةةب تعةةال  ن سةةمرة اليحةةريمج   مي خي حي جي}العةةذاب ن الحيةةاة الةةدال
ُب اهلُل النال ي،  {ىي  [.8، من اآلية ] ىئ ائ ى ى يئ، يعنيج   ُيعذِّ

نياج الِخْزي يمعني :الوجه الثالث لَّ والَ واَن يف الحياة ال ُّ  جالي 

 هب مب خب حب جب}اةةةةذل  قملةةةةب تعةةةةال  ن سةةةةمرة  ل عمةةةةراوج 
[، يعنةيج ا ةد أهنيةب. وقةال تعةال  ن سةمرة يةمنسج 192، من اآليةج ] {جتحت

[، يعنةةيج عةةذاب الهةةماو ن 98، مةةن اآليةةةج ] {ىن من خن حن}

 يه} ، يعنيج الهةماو، {ىه مه}الدنيا. و قال تعال  ن سمرة النالحلج 
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[. وقةةةةال تعةةةةال  ن سةةةةمرة الحاةةةةرج 27، مةةةةن اآليةةةةةج ] {خي حي جي

.5، من اآلية ] {ٰر ٰذ يي}  [، يعنيج لُِيِذلال

 جالَفِضيَح َ  يمعنيج الوجه الرّابع:

، مةن اآليةةةج  {مث هت مت خت}اةذل  قملةةب جةل شةةْنب ن سةمرة هةةمدج

[، يعنةةيج و  تاَةةحمِو. نم ِيُرهةةا ن سةةمرة الحجةةر، ياةةير هلةة  قملةةب تعةةال ج 78]

 [.69، اآليةج ] {جل مك لك خك حك}

 واجلدول التايل يُبنَي وجوه لفظة )اخلِزْي( عند العلماء الثالثة.

 المؤلص
م اتل بن 

 سليماو

أبم هالل 

 العسكري

هسماعيل 

 النيسابمري

 8 4 4 عدد المجمه
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المال يُل  1 الم  والجم  ال يُل  ال يُل والجم

ذاُب  2 ذاُب  العم ذاُب   العم  العم

ماو  3 لال والهم  الهماُو  الهماُو  الذو

يحة 4 َِ يحة  الام َِ  اليامير الام

 الحدال  - - 5

6 - - 
 راُب الُ لداو 

 بالجزية

 الذلال  - - 7

لال  - - 8  الذو
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 )الدراسة واملوازنة(

، (1)وما تاعب منها ن ال ر و الكةريم ن ثالثةين ممضةعا ي  الِ رْ وردو لا ة 

تناول منها م اتل بةن سةليماو أربعةة عاةر ممضةعا، جةامو ممةعةة علة  المجةمه 

األربعةة، وتنةةاول أبةةم هةةالل العسةةكري منهةةا أحةةد عاةةر ممضةةعا، وااةة  م ةةاتال ن 

ا عارة وأضةاف ممضةعا، أمةا الِحْيةِريال ا ةد تنةاول اثنةي عاةر ممضةعا، وااة  ايهة

م اتال. وقد واا  أبم هالل العسكري والِحْيةِريال م ةاتال ن أربعةة أوجةب، وأضةاف 

 الحيري أربعة أوجب أ رى، تيَ  تااليلها أثنام الدراسة والمماةنة. 

 أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ  مقاتال: 

بعة أوجب، وواا ةب تْيت عل  أر  الِ ْري  واا  أبم هالل العسكري ُم اتال ن أوال  

ج اسياهد م اتل عليةب بثالثةة القتل وال ح  الِحْيِريال ن ثالثة. والمجمه هيج وجبج

مماضةةع، تناولهةةا أبةةم هةةالل العسةةكري، وأضةةاف هليهةةا ممضةةعا   ةةر، مةةن سةةمرة 

ج العةةياُب [. وتناولهةةا الِحْيةةِريال دوو هضةةااة. ووجةةبج 114ال  ةةرة، مةةن اآليةةةج ]

ع، ذكةر منهةا أبةم هةالل العسةكري أربعةة مماضةع اسياهد لب م اتل بخمسة مماض

[. وأما الِحْيِريال ا د تناول 26وأغال ممضعا، هم ممضع سمرة الزمر، من اآليةج ]

منهةةا ثالثةةة مماضةةع، وأغاةةل ممضةةعينج األولج ممضةةع سةةمرة هةةمد، مةةن اآليةةةج 

ل وال ةوان يف [. ووجةبج 26[، والثا:ج ممضع سةمرة الزمةر، مةن اآليةةج ]66] الةي 

نياالحيا ، اسياةهد لةب م اتةل بْربعةة مماضةع، ذكةر منهةا أبةم هةالل العسةكري ة ال ُّ

[ 5[ من سمرة  ل عمراو، واآل رج من اآليةةج ]192ممضعينج األولج من اآليةج ]

من سمرة الحار، وأغال الممضعين اآل رين. وأما الِحْيِريال ا ةد ذكةر منهةا ثالثةة 
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[ مةن سةمرة الحاةر ن وجةب 5مماضع، وذكةر الممضةع الرابةع وهةمج مةن اآليةةج ]

ج اسياةةهد لةةب م اتةةل بممضةةعين، ذكةةر منهمةةا أبةةم هةةالل الفضةةيح ووجةةبج    ةةر.

[ من سمرة هةمد. وأمةا الِحْيةِريال الةم 78العسكري ممضع سمرة همد، من اآليةج ]

يذكر هذا المجب بلا ب، ولكنب اسياهد عليةب بممضةع مةن ممضةعي م اتةل، وهةمج 

ا الممضةةع يحيمةةل الةةمجهينج الاَةةيحة، [ مةةن سةةمرة هةةمد. وهةةذ78مةةن اآليةةةج ]

 واليامير. وهذا سييَ  بعد قليل.

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

 الص أبم هةالل العسةكري م ةاتال ن عةدد المماضةع اليةي اسياةهد  ةا ن  -1

ن المجةةب [، 26، ا ةد أغاةل ممضةةع سةمرة الزمةر، مةن اآليةةج ](1)المجةمه األربعةة

الثةةا: )العةةذاب(، وأغاةةل ممضةةعين ن المجةةب الثالةةف )الةةذل والهةةماو(، وهمةةاج 

[. 27[، وممضةع سةمرة النحةل، مةن اآليةةج ]98ممضع سمرة يمنس، من اآليةج ]

[، ن المجةب الرابع)الاَةيحة(. وةاد 69وأغال ممضع سمرة الِحْجر، من اآليةةج ]

 ڑ ژ ژ يئقملةةب تعةةال ج  ممضةةعا ن المجةةب األول )ال يةةل والجةةالم(، وهةةم

 [ من سمرة ال  رة.85، من اآليةج] ىئ ڑ

ُروو  ةُ  ،اِي اْلِخْزِي وقد ا يلصم الماسِّ يمادم الم قم ا م
ةُة (2) اْلِجْزيم ِّ وم

ْربِةي ْيةُل لِْلحم ج ُهمم اْل م

ة وقالللذمي.  مِري  مو ةْيُ  عم ام ، وم ْهِديِّ يماُم اْلمم
ْنيما قِ ُهْم اِي الدو ج اْلِخْزُي لم يو دِّ ُرومِي ةةم السو ةم وم
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ْل ِي اتِل والكم ا هل  ُم م  َ لِ م مِْن ُمُدنِِهْم. وُنِسبم أي ْيِر ذم غم ، وم ينِي ةم
نْطِ ُقْسطم وم

وقال أبم  .(1)

اُو واإلذ ل لهم حياوج مم ْنيماج ُهمم اْلهم اْلِخْزُي اِي الدو
ج (2) ال يل لمن أقةام علة  . وقِيلم

ةةالم الطةةربيج (3)الكاةةر ةةرُ . وقم ةةاُر والا  ةةُة  العم لال ةة ِاُم، وهمةةا الذِّ ْيةةُل والسال ةةُة همةةا ال م لال والذِّ

اُر بةْدام الجزيةة  غم والص 
. وعليةب االمجةب ن هةذا الممضةع   يخيلةص عةن وجةب (4)

 ُم اتل الذي قال بب الماسروو. 

، العةيابممضعا اسياهد بةب م اتةل ن وجةبج  (5)أغال أبم هالل العسكري -2

ل  . كمةا أغاةل ممضةعين ن وجةبج [26] وهمج ممضع سمرة الزمر، مةن اآليةةج الةي 

نيا . وممضةع [98] ، وهماج ممضع سةمرة يةمنس، مةن اآليةةجوالَ وان يف الَحياة ال ُّ

ا ن وجةةبج [27] سةةمرة الن ْحةةل، مةةن اآليةةةج ، وهةةمج الَفِضةةيح . كمةةا أغاةةل ممضةةع 

 .[69] ممضع سمرة الِحْجر، من اآليةج

***    ***    *** 
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 يْرِيّ مُقَاتِال: ثالثا: ما خالف فيه احلِ

( علةة  القتةةل وال ةةح وةال  الِحْيةةِريال المجةةب األول لةةدى م اتةةل ، وهةةمج) -1

 ج (1)وجهين

،  األول: واسياةهد لةب بممضةعين مةن المماضةع اليةي اسياةهد  ةا الَحةةةةةةةةةةةة  

. وممضةع [85] ، مةن اآليةةجم اتل ن وجهةب األول، وهمةاج ممضةع سةمرة ال  ةرة

 . [41] آليةجسمرة الماقدة، من ا

او،  ةمم ا ممضع سمرة ال  رة ا ةد ا يلةص ايةب الماسةروو، ا يةلج الِخةْزيج الهم اْمال

. وهةةذا قةةمل 
م
الن ْاةةي مم وم ةةالم ةةيِر اْلجم

َِ ِ ةةْزُي الن  ، وم م
ةةْ ي الس  ْيةةلم وم ةةةم اْل م ْي م اكةةاو ِ ةةْزُي ُقرم

ن، (2)م اتل سم اُر، وهذا قمُل الحم غم الص  ُة وم اُد اْلِجْزيم اةي. وقيلج اْلُمرم ُب الةر  ام ع  وضم
(3) .

ْن قميل اا ايمم وقيلج الِ صم
ارُ (4) غم . وقيلج الذلو والص 

ادم (5) ة  أمو  اْلُمةرم . وقيةلج اأْلمْولم

لِةة م بِةة مْعِن اْلُمُجةةمِه ُدووم  ْيةةِر تمْخِصةةيِص ذم الي ْحِ يةةُر اْل مةةالُِإ مِةةْن غم ةةيُم وم
مو اْلعم ِ مِنْةةُب الةةذ 

بمْعنٍ 
(6) . 
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ا ممضع سمرة ال  وأمال
ُ
ْ ي ماقدة ا يل المجب ايبج ال يُل والس 
 وهم (1)

ُ
ْ ي . وقيلج الس 

ْرِوي  عن ُساياو الثْمِري مم
اوُ (2) مم . وقيلج الذلو والهم

ُة للمناا ين، (3) يحم
َِ . وقيلج الام

 لليهةةمد
ُ
ةةْ ي ةةُة وال يةةُل والس  والِجْزيم

ةةيحُة (4) َِ ةةْير للمنةةاا ين والام يةةُ  السِّ . وقيةةلج هم

ُيْسةيمحم  مِنةب .وقيلج ما(5)لليهمد
نمةُ (6) ْسةكم ذلةُة والمم . وقيةلج المم

الةم ي ةل أحةد . (7)

بمجةةب الِحْيةةِريال ن الممضةةعين، ولكةةةةةةةةةةةةةةن ال ريةةب مةةن ممضةةع سةةمرة ال  ةةرةج 

 ال مل بال صاا. واهلل أعلم.

وهم ممةا ، [9] ، من اآليةجواسياهد لب بممضع سمرة الحاالقةةةةةةتل:  واآلخر:

ةةالُم(. وأكثةةر الماسةةرين علةة  أو اسياةةهد  ةةا م اتةةل ن  وجهةةب األول)ال يةةُل والجم

ةةماُو وهةةم ال يةةُل يةةمم بمةةْدر المجةةب ايةةب هةةمج العةةذاُب والهم
. وقيةةلج ال يةةُل والةةذلو (8)
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انة هم والمم
اُر وال يُل (1) غم . وقيلج الص 

ْكِر . وقيلج (2) ةُب مِةنم الةذِّ ا يمْجةِري لم ُذل  بِمم او  وم مم هم

لمة  أمْلِسةنم  ةةِ اْل م ِةيِ  عم ةْمِم اْلِ يمامم ة  يم ِة اْلُمةْؤمِنِينم هِلم
. والمعنة  بينهةا قريةب. وهةةم   (3)

 يخيلص عما قالب م اتل. 

ع -2 نياالِحْيِريال وجب م اتل الثالف، وهةمج)م وةال ل وال ةوان يف الحيةاة الة ُّ ( الةي 

 ج(4)عل  وجهين

 ل واسياةةهد لةةب بثالثةةة مماضةةع، أحةةدهاج ممضةةع سةةمرة الَ ةةةةةةةةةةوان،  جاألول

. [98] . والثةةا:ج ممضةةع سةةمرة يةةمنس، مةةن اآليةةةج[192] ، مةةن اآليةةةجعمةةراو

 (. وهي مةن المماضةع اليةي27والثالفج ممضع سةةةةةةةةةةةةةةةمرة النحل، من اآليةج)

 اسياهد  ا م اتل ن وجهب الثالف. 

ل: ج واآلخر ، مةن وهم المجب الثامن، واسياهد لب بممضةع سةمرة الحاةرالةةةةةيُّ

وهم الممضع الرابع الةذي اسياةهد بةب م اتةل ن المجةب الثالةف )الةذل ، [5]اآليةج

والهةةماو(. اةةالخالف بينهمةةا  ةةالف شةةكلي ييمثةةل ن تمةيةةع المجةةمه، ولكةةن 

 المَممو والمعن  واحد.

وهةم المجةب السةاد ،  (5) خَراب البلة ان بال رية :ةاد الِحْيِريال وجها همج  -3

[، وهةم ممةا 41لماقةدة، مةن اآليةةج ]واسياهد لةب بممضةع واحةد هةم مةن سةمرة ا
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بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

اسياهد بب م اتل ن المجب األولج ال يل والجالم، وأيَةا اسياةهد بةب الِحْيةِريال ن 

 المجب األولج ال يل. 

وقد اسيعرضنا أقمال الماسرين ن ممضع الماقدة ق ل قليل، ولم ي ل ايةب أحةد 

 منهم  ذا المجب.  

وهةم المجةب الرابةع، واسياةهد لةب  (1) وير:التيةةاد الِحْيِريال وجها ثانيا همج  -4

[، وهةم ممةا اسياةهد بةب م اتةل ن 78بممضع واحد هم سةمرة هةمد، مةن اآليةةج ]

. وواا ةةب ايةةب أبةةم هةةالل العسةةكري. والماةةهمر عنةةد الفضةةيح  المجةةب الرابةةعج

ُل الماسرين ن هذا الممضع وجهاوج  ُحمنِي اِي أمْضيمااِ ج اأْلمو  َم ْا ي،   ُتْخُزوِوج  م تم

ةا نُْهمم م اهلل عم
ِضي وهذا قمُل اْبِن عم  اٍ  رم

ةْيِايج أمْي  م (2) الث ةانِيج  م ُتْخُزونِةي اِةي ضم .وم

  .  (3)ُتْخِجُلمنِي اِيِهمْ 

، (4)وقيةةةل ايةةةب أيَةةةاج  ُتةةةِذلالم:، و  ُتِهيُنةةةم:، و  ُتْاةةةهُرو:، و  تمُسةةةممو:

وهمج الياةمير، اهةم يمااة  المجةب  والمعن  بينها قريب. وأما ماذهب هليب الِحْيِريال 

ةةر،  "الثةةا: مةةن الةةمجهين السةةاب ين، أي ج   ُتْخِجُلةةم:، ي ةةمل الجةةمهريج ام الخم

 . ة  ةةرم اِّ ة  وُميمخم ِاةةرم ِاةةر بالكسةةر، وجاريةةة   م ة الحيةةام. ت ةةمل منةةبج  م باليحريةة ج شةةدال
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ر الدابةةم  ". وجام ن شمس العلممج(1)"واليخايرج اليمْاميرُ  م  ج هِذا ن ةر )اليامير(ج شم

ةمار وهةم العةمرة.  رم ببج هِذا أ جلب، ي الج هم من الا  مال كيص جريب ن المامار. وشم

ر هِليب بيدهج أي أشار م  وشم
ايجةمة ايةب أو يكةمو  .  االممضةع يحيمةل الةمجهين،(2)

. واهلل  ُه الِحْيةِريال ايمة وا يمةارم زم من الخزي وا ياره م اتل، ويحيمل أو يكمو من الخم

 .أعل  وأعلم

ل   ةاد الِحْيِريال وجها   ر، همج -5 ةب  (3)،الةةةةةةةةيُّ صال وهم المجب السةابع، وقةد  م

بمجةةب   ةةر هةةم المجةةب الثةةامن، وقةةد تناولنةةاه منةةذ قليةةل. أمةةا المجةةب الحةةالي ا ةةد 

ِمينم }اسياهد لب الحيري ب ملب تعال ج  ِن اْلعةالم ْم نمنْهم م عم لم ، {وم ُتْخُزوِو * قاُلما أموم

[. من سمرة الِحْجر، وقد اسياهد بةب ُم اتةل ن المجةب الرابةعج 70، 69من اآليةج ]

ة. وهةةم ن يةةُر ممضةةع سةةمرة هةةمد، مةةن اآليةةةج ] ةةيحم
َِ [، الةةذي تناولنةةاه ق ةةل 78الام

يمُجةمُة ايهةا أمْو تمُكةموم مِةنم اْلِخةْزِي قليل. وقد ذهةب الماسةروو هلة  أو )ُتْخةُزوو( 

اُو، ويجمة أو تم  مم اْلهم لو وم ُهمم الذو ةُل وم جم اْلخم يةاُم وم ةِة وهةمم الحم ايم زم ُكموم مةن الخم
واهلل  .(4)

 تعال  أعل  وأعلم. 

***    ***    *** 

                                                

 . باب  خمر .2/649لصحاح تا، اللغ  وصحاح العربي : ا (1) 

دم  العلوم ودوا  شحم العرب من الكلوم، نيوان بن سعي  الحمير  اليمن ، تحقيةق: د  (2) 

حلين بن عب  اهلل العمري ونخَرين، داك الفكر المعاصر، بيرو،، لبنان، وداك الفكر، دميق، 

 . باب: التيويك. 6/3587م.: 1999 -هة 1420سوكي ، الطبع  ا ولب:

 . 235ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 

. وتفلةةير 5/346. الكيةة  والبيةةان عةةن تفلةةير القةةرنن: 17/117ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (4) 

. وتفلةةةير الةةةرازي: 2/585. والكيةةةاا: 3/62. ومعةةةالم التنريةةةل: 3/145اللةةةمعاين: 

 .10/39. وال امع  حكام القرنن : 19/155
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اء
َ
ع
ُّ
 .(1)  الباب الثامن: )الد

 الدعاء يف اللغة:

ْيِب اِةةي  ةةاُه ِسةةي ممم كم ى؛ حم ْعةةمم ةةام  ودم ةةاُه ُدعم عم ، دم ةةل  جم ةةز  وم  عم
ِ
ةة  اهلل ْغ مةةُة هِلم عاُمج الر  الةةدو

اِدرِ  صم ةْن  اْلمم اِحُد األمْدِعيمة، وأمللب ُدعاو ألمنب مم اُمج وم عم ْْنيف. والدو ا أملص الي يِي  ِ ُرهم ال 

ْو بمْعةدم األملةص ُهِمةزْو. ةامم ا جم اوم لم  ْمو، هِ   أمو  اْلمم عم ج  دم ةام  ْعةما  وُدعم عةا الرجةلم دم ودم

ن ا أمي ِلْحم بِبِ  ْمو ُاالم عم ة. ودم ْعمم ْسُم الد 
ِ
ا  اُه، وم ْييب نمادم  .(2)واْسيمْدعم

 :يف هذه اللفظة ستة أوجه (3)وذكر مقاتل

عام، يعنيج :الوجه األول   الَقْول: الدو

 رت يب ىب نب مب}اةةةةذل م قملةةةةب تعةةةةال  ن سةةةةمرة األعةةةةرافج 

هم عةةةذاُبنا، {زت  رث يت ىت نت مت}، يعنةةةيج امةةةا كةةةاو قةةةملهم هْذ جةةةامم

 نئ مئ زئ}[. وقةةةال تعةةةال  ن سةةةمرة األن يةةةامج 5، اآليةةةةج ] {مث زث

.....}يعنيج اما ةال الميل قملهم حينم قالماج  ، {ىئ نا هِن ا ُكن ةا رةالِِمينم ْيلم  يا وم

ِصةيدا   امِةِدينم  ْلنةاُهْم حم عم ي   جم [. وقةال تعةال  ن سةمرة 15 -14، اآليةاوج ] {حم

                                                

اتل يف حرا ال ال يف شتاب الوجوه سو  هيه الكلم ، أما أبو هحل العلكري لم يتناول مق (1) 

فقةة  تناول ةةا مةةع شلمةة  أخةةر ، يف بةةاب الةة ال، وأمةةا النيلةةابوكي فقةة  تناول ةةا  ةةمن نمةةاين 

شلما،، جا ، م موع  تح  شتاب ال ال. ينظةر: الوجةوه والنظةائر، مقاتةل بةن سةليمان، 

،  ووجةةةوه 526، 219هةةحل العلةةكري، ص ، والوجةةوه والنظةةائر،  بةةة 302، 138ص 

 .664، 245القرنن، للنيلابوكي، ص 

 ، مادة: دعا.1386، 1385، ص: 16، جة/2ينظر: للان العرب، م ل  / (2) 

 .141 -138ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

، يعنيج قملهم ن الجنةة هذا اشةيهما  {مب زب رب يئ}يمنسج 

 [.  10، من اآليةج ] {يبرت ىب نب}الطعامج ُس حان ، 

عام، يعنيج  الوجه الثاين:   العبادة:الدو

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک يئاةةذل م قملةةب تعةةال  ن سةةمرة األنعةةامج 

[، يعنةةيج أمنمْعُ ةةُد. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الاةةعرامج 71، مةةن اآليةةةج ] ىئ ڳ ڳ

ةا 213، من اآليةج ] {رب يئ ىئ نئ مئ زئ} [، يعنيج   تع ةد مةع اهلل هله 

، مةةن  {مم ام يل ىل مل}ج غيةةره. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة العنك ةةمو

 يف ىف يث ىث}[، يعنيج يع دوو. وقال تعال  ن سةمرة ال صةصج 42اآليةج ]
. وقةال ن الارقةاوج 88، من اآليةج ] {يقاك ىق ا   رم [، يعنيج   تع د مع اهلل هله 

[، يعنةةيج   يع ةةدووم 68، مةةن اآليةةةج ] {خم حم جم يل ىل مل خل}

. وقةةةال تعةةةال  ايهةةةا أيَةةةاج  ةةةا   ةةةرم  ى ې ې ې ې ۉ يئمةةةع اهلل هله 

 [، يعنيج لم  ع ادتكم. 77، من اآليةج ] ىئ ىائ

  نَِ اً : ُدعام، يمْعنيج :الوجه الثالث

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}اذل  قملب تعال  ن سةمرةج اقرتبةم )ال مةر(ج 

ب ةب. وقةال تعةال  ايهةا أيَةاج 10، اآليةج ] {رئ  مك لك خك}[، يعنيج انادى رم

شيٍم ُنُكةر. وقةال  [، يعنيج ينادي المنادي هل 6، من اآليةج ] {خل حل جل

، مةةن  {يئ ىئ نئ مئ}تعةةال  أيَةةا ن سةةمرة اإلسةةرامج 

 حم}[، ي ملج يمم ُينةاديكم هسةراايل. وقةال تعةال  ن سةمرة األن يةامج 52اآليةج ]
[، يعنةةةيج النِّةةةدام. وقةةةال تعةةةال  ن 45، مةةةن اآليةةةةج ] {ىم مم خم
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[، يُ ةمُلج 14، مةن اآليةةج ] {يك ىك مك لك اك}المالقكة )ااالر(ج 

امكم. هْو تنادوهم     يسمعما نِدم

عام، يمْعنيج  :الوجه الرابع   اقْستِغانَ :الدو

، مةةن  {مف خف حف جف مغ}اةةذل  قملةةب تعةةال  ن ال  ةةرةج

 ۈ ۆ يئ[، ي ملج اسيغيثما باركاقكم. وقال تعال  ن سمرة يمنسج23اآليةج ]

. (1)[، ي ةةملج اسةةيغيثما. ن يرهةةا ن هةةمد38، مةةن اآليةةةج ] ىئ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

[، يعنةيج 26، مةن اآليةةج ] {خممم حم}مرة المؤمن )غاار(ج وقال تعال  ن س

ب ب.   وليسيغف رم

عام، يمْعنيج  :الوجه اخلامس ؤاَل:الدو   اللُّ

ةلال ن سةمرة ال  ةرة، لممسة  عليةب السةالمج   ۈ ۆ ۆ يئاذل  قملب عزال وجم

ب  . وقال تعال  ايها أيَةاج68، من اآليةج ] ىئ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ْل لنا رم  [، معناُهج سم

ب ةة . 69، مةةن اآليةةةج ] {مكجل لك خك حك جك مق حق} ةةْل لنةةا رم [، يعنةةيج سم

 مغ جغ مع جع مظ حط}وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الكهةةصج 

،  {جف ، مةةن اآليةةةج  ىئ ۆئ ۇئ ۇئ يئ، يعنةةيج اسةةْلمهمج أمُهةةم  لهةةة 

 [، أن هم  لهة . 52]

  سؤاًق فِ   لبِِو:دعام، يمْعنِيج  :الوجه السادس

                                                

 إِْن ُشنْةةُتْم  ، وهةة  قولةةو تعةةالب: ﴿َواْدُعةةو13ييةةير إلةةب اآليةة :   (1) 
ِ
ا َمةةِن اْسةةَتَطْعُتْم ِمةةْن ُدوِن اهلل

 صاِدِقيَن﴾.
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، مةةن  {يف ىف يث ىث}اةةذل  قملةةب عةةزال وجةةلال ن سةةمرة األعةةرافج 

ةةْل لنةةا رب ةة . وقةةال تعةةال  ن سةةمرة المةةؤمن )غةةاار(ج 134اآليةةةج] [، يعنةةيج سم

ُلم:. وقال تعةال  ايهةا 60، من اآليةج ] {جهمه ين ىن} [، يعنيج سم

، يعنةةةةيج  {حك جك مق حق مف خف حف جف}أيَةةةةاج 

ُلما رب كةم، االل ةما هليةب،  ، اآليةةج  {خل حل جل مك لك خك}سم

، مةةن  {جي يه ىه مه جه}[. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الز ةةرفج 49]

ْل لنا رب  .49اآليةج ]  [، يعنيج سم

 واجلدول التايل يُبَني وجوه لفظة )الدُّعَاء( عند العلماء الثالثة.

 إمساعيل النيسابوري أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 5 5 6 عدد المجمه

   
   

مه
ةةة
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ةةة
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مْ  1 ْمل   ل ال م ْمل   ال م  ال م

ة  الِع مادة  2 ة  الِع مادم  الِع مادم

 الندام  الندام  ندام  3

اثة 4 انة   ا ْسيةغم انة    ا ْسيِعم  ا ْسيِعم

ؤال 5 ؤال السو ؤال  السو  السو

  - - سؤال ن الل ب 6
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 )الدراسة واملوازنة(

ام( وما تاعب منها ن ال ر عم  و الكةريم ن مةاقيين واثنةي عاةر وردو لا ة )الدو

، تناول منها م اتل بن سليماو  مسة وعارين ممضعا، جةامو ممةعةة (1)ممضعا

عل  المجمه السية، وتناول أبم هالل العسكري منها اثنين وعارين ممضعا، منهةا 

س عة عار ممضعا واا  ايها م ةاتال، وأضةاف  مسةة مماضةع، أمةا الِحْيةِريال ا ةد 

ممضعا، واا  م اتال ن سية عار ممضةعا، وأضةاف تسةعة  تناول  مسة وعارين

مماضةةع. وقةةد وااةة  أبةةم هةةالل العسةةكري والِحْيةةِريال م ةةاتال ن أربعةةة وجةةمه. 

 وتااليل ذل  سيَ  أثنام الدراسة والمماةنة. 

 أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال: 

والِحْيةةةةِريال  (2)وااةةةة  أبةةةةم هةةةةالل العسةةةةكري 
ُم ةةةةاتال ن أربعةةةةة أوجةةةةب ن  (3)

َعا  لا ة  . ال ُّ

ج وقةد اسياةهد لةب م اتةل بثالثةة مماضةع، تناولهةا أبةم هةالل الَقْول جاألول وجه

العسةةكري كاملةةة، وتنةةاول منهةةا الِحْيةةِريال ممضةةعا واحةةدا، هةةم ممضةةع سةةمرة 

 [. 5األعراف، من اآليةج ]

ع، ذكر منهةا أبةم هةالل ج وقد اسياهد لب م اتل بسية مماضالِعَباَدةج والثاين وجه

[، والثةةا:ج 71العسةةكري ممضةةعينج األولج ممضةةع سةةمرة األنعةةام، مةةن اآليةةةج ]

[. أما الِحْيِريال ا د تناول منها ثالثة مماضع، 77ممضع سمرة الارقاو، من اآليةج ]

                                                

 ،   دعو . 260 -257ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .  219ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 . 245ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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[، والثةا:ج ممضةع سةمرة الاةعرام، 71األولج ممضع سمرة األنعام، مةن اآليةةج ]

 [. 88ثالفج ممضع سمرة ال صص، من اآليةج ][، وال213من اآليةج ]

، واسياةةهد لةةب م اتةةل بخمسةةة مماضةةع، ذكرهةةا أبةةم هةةالل نةة ا  جوالثالــث وجــه

العسةكري كاملةةة. وأمةا الِحْيةةِريال ا ةد ذكةةر منهةا ممضةةعين، األولج ممضةع سةةمرة 

  [.52[، والثا:ج ممضع سمرة اإلسرام، من اآليةج ]6ال مر، من اآليةج ]

ابع وجبج  ؤالالوالرال ج واسياهد لب م اتل بثالثة مماضةع، ذكةر منهةا أبةم هةالل لُّ

[. وأمةا الِحْيةِريال ا ةد 68العسكري ممضعا، هم ممضع سمرة ال  ةرة، مةن اآليةةج ]

 [ من سمرة ال  رة.69[، و]68ذكر منها ممضعين، هماج من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

 ، وهةةم قملةب تعةةال ج(1)( ممضةعاالِعَبةةاَدةةاد أبةم هةالل العسةةكري ن وجةب ) -1

[، مةن سةمرة المؤمنةةمو. 117، مةن اآليةةج ] {مظ حط مض خض حض جض}

قةةد ذكةةر ايةةب هةةذا  (2)وبةةالرجم  هلةة  أهةةل الياسةةير واليْويةةل ت ةةين لنةةا أوال بعَةةهم

المعن ، وذكر ايب الراةي أنةةةةةةةةةةةةةةةةب بمعنة ج اد عة 
وةهةا أكثةرهم دوو .  وتجا(3)

 تاسير وتْويل. 

ةةؤالةاد أبةةم هةةالل العسةةكري ن وجةةب ) -2 ( أربعةةة مماضةةع، األولج قملةةب اللُّ

، مةةةن  {مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث}تعةةةال ج 

                                                

 . 220ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

. وتفلير ابن شثير، تحقيق: سام  4/97. وأنواك التنريل: 3/301لير الوسي : ينظر: التف (2) 

 .   5/502م، 1999 -هة 1420بن محم  سحم ، داك  يب  للنير والتوزيع، الطبع  الثاني : 

 .  23/300ينظر: تفلير الرازي:  (3) 
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ل. والثةا:ج قملةب تعةال ج134اآليةج ] ْلُب يمْاعم  جه} [، من سمرة األعراف، أيج سم

لةةةف [، مةةةن سةةةمرة الز ةةةرف. والثا49، مةةةن اآليةةةةج ] {جي يه ىه مه

[، مةةن سةةمرة األعةةراف. 55، مةةن اآليةةةج] ىئ ھ ہ يئوالرابةةعج قملةةب تعةةال ج

ةْرُب مةن السةؤال واجةب 49ومن اآليةج ] اَل ُلمه، وهذا ال [، من سمرة غاار، أيج سم

. مع الين يةب علة  أو (1)عل  الع د؛ ألو األمر قد جام مطل ا، واألمر عل  المجمب

 بمجب   ر، هم المجةب السةاد ج م اتال قد  صال الممضع األول، والثا:، والرابع

 ، ولم يذكره أبم هالل العسكري. سؤال يف  لبو

وقد اتَ  بمراجعة كيب الياسير أو أكثر الماسرين لم يذكروا وجب السؤال ن 

، (2)ن هذه المماضع، ومن قال بب ن الممضع األولج السمرقندي والةراةي اْدُع  

ون الممضةةةةةع الرابةةةةةعج  ،(3)ون الممضةةةةةع الثةةةةةا:ج السةةةةةمرقندي والثعل ةةةةةي

ا الممضع الثالف ]األعةرافج (4)السمرقندي ح ايةب أحةد   ةذا 55. وأمال ةرِّ [ الةم ُيصم

ةُهْمج اْعُ ةُدوا،  "المجب. وذكةر الةراةي ايةب قةملين واألرهةر منهمةا الثةا:ج َُ ةالم بمْع قم

م 
ِ
ُر، أل ْمُل الث انِي ُهمم اأْلمْرهم اْل م اُم ... وم عم ج ُهمم الدو ُرووم قمالم   م ِة وم ةايِر  لِْلِع مةادم امم ُمغم عم و  الةدو

ْعنم  ةالم (5)"اِي اْلمم ج قم ةالم ةاِو ْبةِن بمِاةيٍر قم ةِن النوْعمم . وجام ن تاسير  ابن أبةي حةاتمج عم

                                                

 . 220ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

 . 14/347لير الرازي: . وتف1/543ينظر: بحر العلوم:  (2) 

 . 8/338. وتفلير الثعلب : 3/260ينظر: بحر العلوم:  (3) 

 . 3/209ينظر: بحر العلوم:  (4) 

 14/279ينظر: تفلير الرازي:  (5) 
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ةُ  اُم ُهةةمم اْلِع مةةادم عم ج الةةدو ةةل مم سم ْيةةِب وم لم ةةل   اهلُل عم  لم
ِ
ُسةةمُل اهلل رم

. االممضةةع يجةةمة ايةةب (1)

  المجهاو واهلل أعلم.  

 ةةالص أبةةم هةةالل العسةةكري م ةةاتال ن المجةةب الرابةةع، حيةةف جةةام عنةةدهج  -3

. وقد اسياهد لب بالمماضع اليةي اسياةهد اقْستةَغان  ، وجام عند م اتلجاقْستَِعان 

 ا م اتل، وعليب اْنا أرى أو ا  يالف ليس جمهريا، اإو كاو اللا ةاو مخيلاةين 

 اإو المعن  بينهما قريب. واهلل أعلم.

الِعَبةادة، من م اهر ا  ةيالف أو أبةا هةالل العسةكري قةد أغاةل ن وجةبج  -4

أربعةةة مماضةةع اسياةةهد  ةةا م اتةةل، وهةةيج ممضةةع سةةمرة الاةةعرام، مةةن اآليةةةج 

[. وممضةع سةمرة ال صةص، 42[. وممضع سمرة العنك مو، مةن اآليةةج ]213]

ن  [. وأغاةل ممضةعين68[. وممضع سةمرة الارقةاو، مةن اآليةةج ]88من اآليةج ]

ةةؤال وجةةبج [. وممضةةع سةةمرة 69، وهمةةاج ممضةةع سةةمرة ال  ةةرة، مةةن اآليةةةج ]اللُّ

، وهةمج ممضةع ُسةؤال يف  لبةو [. وأغال ممضعا ن وجبج52الكهص، من اآليةج ]

 [.60سمرة غاار، من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال: 

 ، وهمةةاج قملةةب تعةةال ج(2)( ممضةةعينالِعَبةةاَدة: )ةاد الِحْيةةِريال ن المجةةب الثةةا -1

[، من 106، من اآليةج ] {خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل}

 حم جم هل مل خل حل جل مك} سةةةةةمرة يةةةةةمنس. وقملةةةةةب تعةةةةةال ج
[، مةن سةمرة الارقةاو. وهةذا الممضةع لةيس ايةب محةل 55، من اآليةةج ] {خممم

                                                

 .1/522. وينظر: بحر العلوم: 5/1499ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (1) 

 .246، 245ينظر: وجوه القرنن: ص  (2) 
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يةةف للاةةاهد، ولعةةل الحيةةري أراد بةةب وجةةب الاةة ب بةةين) تةةد ( و)يع ةةدوو( مةةن ح

 المعن .

وبالرجم  هل  أقمال الماسرين ن ممضع سمرة يةمنس، ت ةين لنةا أو اسياةهاده 

ةْد ُ  ، وذكةر (1) ق تعبة وا  بب قد واا  أقمالهم، حيف ذه ةما هلة  أو المجةب نج   تم

ةاُم (2)الراةي أنب قد يكمو بمعن ج الطلةب ةاوم ُدعم ا كم ؛ ألنةب كمةا ي ةمل أبةم حيةاوج هِذم

نْهِ  ااأْلمْلنماِم مم تِهم ْن ِع مادم ى أمْو ُينْهم  عم ْمْحرم نُْب ام َيا عم
(3)   . 

ةؤالةاد الِحْيِريال ن المجةب الخةامس ) -2   ( سة عة مماضةع، األول والثةا:ج اللُّ

[ مةن سةةمرة ال  ةةرة، 70[،و]61، مةن اآليةةةج ] {ىي ني مي} قملةب تعةةال ج

، مةةن  {اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث} والثالةةفج قملةةب تعةةال ج

، مةن  ىئ ھ ہ يئمرة األعراف، والرابعج قملةب تعةال ج [، من س134اآليةج ]

 مح جح}[، مةةةن سةةةمرة األعةةةراف. والخةةةامسج قملةةةب تعةةةال ج 55اآليةةةةج ]
[، مةةةن سةةةمرة األعةةةراف. والسةةةاد ج قملةةةب تعةةةال ج 56، مةةةن اآليةةةةج ] {جخمخ

[، مةةن سةةمرة األن يةةام. والسةةابعج 90، مةةن اآليةةةج ] {جغمغ مع جع}

 من سمرة غاار.[، 60، من اآليةج ] {جهمه ين ىن}قملب تعال ج 

وُننم ُِّب عل  أو الممضعينج الثالف، والسابع، قةد اسياةهد  مةا م اتةل ن المجةب 

. ُسَؤاٌل يف  َلبِوِ  الساد ، وهمج  ، وهذا المجب لم ي ل بب الِحْيِريال

                                                

. 5/154. وتفلةةير الثعلبةة : 2/135. وبحةةر العلةةوم: 218/ 15لبيةةان: ينظةةر: جةةامع ا (1) 

 .8/388. وال امع  حكام القرنن: 2/437. ومعالم التنريل: 2/562والتفلير الوسي  : 

 .17/309ينظر: تفلير الرازي:  (2) 

 .6/112ينظر: البحر المحي :  (3) 
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 وبالرجوع إىل أقوال املفسرين ياضح لنا الاالي:
[ 70، 61  ةرةج ذكر بعن الماسرين ن الممضعين األول والثةا: ]سةمرة ال -أ

ْل، وعليب يكمو ا ييار الِحْيِريال لهمةا لالسياةهاد  مةا ن  أو المعن  ايهما، همج سم

وجبج السؤال، قد وااة  أقةمالهم، ولةيس بعيةدا عةن ا ييةار ُم اتةل لهمةا ن وجهةب 

 . (1)الساد ، وهمج سؤال ن اللب، االمجهاو قري او ن اللا  والمعن 
[، الةةم أعثةةر علةة  56مرة األعةةراف ]أمةةا الممضةةع الخةةامس، ممضةةع سةة -ب

ال مل ايب بمعن  السؤال، وال اهر ايب هم األمةر بةإ الا الةدعام هلل، ألو الةدعام 

 .(2)نم  من أنما  الع ادة
الم أعثةر ن أقةمال  -[ 90]األن يام سمرة ممضع –وأما الممضع الساد   -جة

، وذهةب الطةربي الماسرين عل  من قال ايب بمجةبج السةؤال، الةذي قالةب الِحْيةِري

هل  أو المجب ايب همج الِع مادة
(3). 

ا الممضع السابع ]غاارج -د  [ ايكةاد ُيْجِمةُع الماسةروو علة  أو المجةب 60وأمال

. وذهب (4)ايب همج الع ادة أو اليمحيد، ونسب هذا هل  ابن ع ا  رضي اهلل عنهما

ج هِن   قِيلم اِم، وم عم . وعليةب يكةمو (5)ُب األمر بالع ادةالراةي هل  أنب يجمة ايبج اأْلمْمُر بِالدو

                                                

. والتفلةةير الوسةةي  : 216، 1/205. وتفلةةير الثعلبةة : 62، 1/57ينظةةر: بحةةر العلةةوم:  (1) 

. وال ةةامع  حكةةام 129، 1/123. ومعةةالم التنريةةل: 1/93. وتفلةير اللةةمعاين: 1/146

 . 1/424القرنن: 

 .12/487ينظر: جامع البيان:  (2) 

 .98/ 4. وينظر: المحرك الوجير: 18/521ينظر: جامع البيان:  (3) 

. 3/211. وبحر العلوم: 1/3269تم: . وتفلير ابن أب  حا21/406ينظر: جامع البيان:  (4) 

. ومعةالم 5/28. وتفلةير اللةمعاين: 4/19. والتفلير الوسةي  : 8/279وتفلير الثعلب : 

 .326/ 15. وال امع  حكام القرنن: 566/ 4. والمحرك الوجير: 4/120التنريل: 

 .27/527ينظر: تفلير الرازي:  (5) 
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تمْعيين المْجِب ن هذه الممضع بةةج السؤال، من جانب الِحْيِريال ليس دقي ا، واألولة  

ْجُبج الِع مادة. واهلل أعلم.    ايب وم

وقد تناولنا الممضع الثالف والرابع عند أبي هالل العسةكري منةذ قليةل، وهةذا 

 يغني عن هعادتب. 

، اقْسةتَِعان م اتال ن تسمية المجب الرابع، حيف كاو عنةدهج   الص الِحْيِريال  -3

. وقد اسياهد لب بالمماضةع اليةي اسياةهد  ةا م اتةل اقْستةَغان  وكاو عند م اتلج

ن وجهب، وعليب االماض  أو ا  يالف بينهما ليس جمهريا، اإو كاو قد ا يلةص 

  أعلم.المجهاو عندهما ن اللا  اإو المعن  ايهما قريب. واهلل

ثالثةة مماضةع الِعَبةادة، من م اهر ا  يالف أو الِحْيِريال قد أغال ن وجةبج  -4

[. وممضةعا 42اسياهد  ا م اتل، وهةيج ممضةع سةمرة العنك ةمو، مةن اآليةةج ]

[. وأغال ثالثة مماضع ن وجةبج 77[، ومن اآليةج ]68سمرة الارقاو، من اآليةج ]

[. وممضع سمرة األن يةام، مةن 10ن اآليةج ]، وهيج ممضع سمرة ال مر، منةةةةة ا 

[. كما أغاةل ممضةعا واحةدا ن 14[. وممضع سمرة ااالر، من اآليةج ]45اآليةج ]

ؤالوجبج  [. كما أغال ممضةعين 52، وهمج ممضع سمرة الكهص، من اآليةج ]اللُّ

، وهةمج ممضةع سةمرة غةاار، ُسةؤال يف  لبةو ن المجب الساد  الذي ذكره م اتلج

 [.49[. وممضع سمرة الز رف، من اآليةج ]49] من اآليةج

***    ***    *** 
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ر
ْ
ك
ِّ
 .(1) الباب التاسع: )الذ

 الذِّكْر يف اللغة:

ى، بالكسةةرج  ةةالف النِْسةةياِو.   ا والةةِذْكُر والةةِذْكرم ةةذكُرُه ِذْكةةر  ُه يم ةةرم كم ر  مِةةْن ذم ْصةةدم مم

ُة، وقال كعب بن ُةهيرج   وكذل  الُذْكرم

ةةةب َأَلةةةمَّ بِةةةةَك   الَ يةةةاُل َيطيةةةةُ  أنَّ

 

 وَمطاُفةةةةُو لةةةةك ُذْشةةةةَرُة وُدةةةةفوُا   

ى. والةِذْكُرج   ْكرم ْسةمج الةذِّ
ِ
ا  يةر ُمْجةراٍة. وم ْرُتُب ِذْكةرى، غم كم والِذكرى مِْثُلُب. ت ملج ذم

بُ  سم رم مج دم ْ
ي  .(2)الصيُم والثمناُم. واسيذكر الا 

 جوجهًا: هي كالتايل ستة عشرهلذه املفردة  (3)وذكر مقاتل

ْكُرج : ألولالوجه ا  الط اع  والَعَمل:الذِّ

، مةةن اآليةةةج  {حط مض}اةةذل م قملةةب عةةز وجةةلال ن سةةمرة ال  ةةرةج 

 [، ي ملج اذكرو: بالطالاعة وأاليعم: أذكركم بخير.152]

                                                

فا هةا حةرا الةيال شلمتةين فقة  من مةا شلمة   تناول مقاتل بن سليمان من الكلمةا، التة  (1) 

ْشر، أمةا أبةوهحل العلةكري فقةة  تنةاول تحة  حةرا الةيال شلمةة  واحة ة هة  مةا نحةةن  الةيق

ْشر. وقة  الثةرم أبةو هةحل  بص دها، وأما النيلابوكي فق  تناول خم  شلما، من ا شلم  اليق

ائر، مقاتل بن سةليمان، العلكري والنيلابوكي تريا الكلما، ه ائيا. ينظر: الوجوه والنظ

، ووجوه القةرنن، 526، 221، والوجوه والنظائر،  ب  هحل العلكري، ص 302، 59ص 

 .665، 251للنيلابوكي، ص 

. والمحكم والمحةي  ا عظةم، قبةن سةي ة، 665، 664/ 2ينظر: الصحاح، لل وهري:  (2) 

 -هةة 1421  ا ولةب: تحقيق: عب  الحمي  هن اوي. ل: داك الكتا العلمي ، بيةرو،، الطبعة

   الكاا واليال والرا  .787/ 6م، 2000

 .63 -59ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 
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ْشر بالللان: :الوجه الثاني   اليق

 ام يل ىل مل} اةةذل  قملةةب جةةلال شةةْنب ن سةةمرة  ل عمةةراوج
 وك ملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج [، يعنةةي باللسةةاو.191، مةةن اآليةةةج ] {مم

، مةةةةن اآليةةةةةج  {جئحئ يي ىي ني مي زي ري}

 مل} [، يعنةةي الةةذكر باللسةةاو. وقملةةب سةة حانب وتعةةال  ن سةةمرة النسةةامج200]
،  ىئ ڳ ڳ يئ، يعنيج اذكروا باللساو،  {مم ام يل ىل

 جم هل مل}[. وقال س حانب وتعةال  ن سةمرة األحةزابج 103من اآليةج ]

لةةذكر باللسةةاو. ن يرهةةا ايهةةا وهةةيج [، يعنةةي ا41، مةةن اآليةةةج ] {خم حم

 [. 35، من اآليةج ] {جح مج حج مث}

ْشُر يف القلوب:الوجه الثالث  : اليق

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ يئاةةذل  قملةةب عةةز وجةةلال ن سةةمرة  ل عمةةراوج 

[، يعنةةيج ذكةةروا ن أناسةةهم، 135، مةةن اآليةةةج ] ىئ ڄ ڄ ڄ ڄ

 يعنيج الم ام عليب، أنب يسْلهم عنب.    

ْكرُ : الوجه الرابع  ، يمعنيج اذُكْر أمْمري هل  االٍوجا مرُ  جالذِّ

، مةةن اآليةةةج  {جح مج حج} اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة يمسةةصج

 [، ي ةةمُل يمسةةصج اذكةةْر أمةةري عنةةدم الملةةِ . وقةةال تعةةال  ن سةةمرة مةةريمج42]

ةةةم أمْمةةرم 41، مةةن اآليةةةج ] {ييٰذ ىي مي خي} [،  ي ةةملج اذُكةةْر ألهةةِل مك 

   أمْمرم ممس ، وهدريس، وهسماعيل. هبراهيم، لل  اهلل عليب وسلم، وكذل
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ْكُر، يمعنيج الوجه اخلامس   الِحفَظ:ج الذِّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ يئ اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج

 ڦ ڦ يئ، يعنةةيج احا ةةما مةةا ن اليةةمراة. وايهةةاج [63] ، مةةن اآليةةةج ىئ ڃ

 ڦ ڦ ڦ يئ . وكةةةذل  ن سةةةمرة  ل عمةةةراوج[231]، مةةةن اآليةةةةج ىئ ڦ

 يئيعنيج احا ما. وقملب تعال  ن سةمرة األعةرافج  (،103، من اآليةج ) ىئ ڦ

يعنةةةةةيج  [،171، مةةةةةن اآليةةةةةةج ] ىئ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 احا ما ما ن اليمراة من األمر والنهي. ونحمه كثير. 

ْكُر، يعنيج  :الوجه السادس َرا:الذِّ  اليَّ

 مص خص حص مس خس}اةةةةذل  قملةةةةب تعةةةةال  ن سةةةةمرة األن يةةةةامج 

امكم. وقملب عةز وجةل ن سةمرة المؤمنةموج يمعنِ [، 10، من اآليةج ] {جضحض رم يج شم

امُهم. ون سةمرة الز ةرفج [71] ، من اآليةج {مغ جغ مع} رم ، يمْعنِي شم

، يعنةةةيج أو هةةةذا [44] ، اآليةةةةج ىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ يئ

 ال ر و لارف ل  ل مم . 

ْكُرج :الوجه السابع   الَوْعُظ: الذِّ

يعنةيج  ، ىئ ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئاذل  قملب تعةال  ن سةمرة األنعةامج 

. ن يرهةةا ن [44، مةةن اآليةةةج ] {خم حم جم هل مل} مةةا ُوِع ةةما بةةب،

 ٰذ}، يعنيج ما وع ما بةب،  ىئ ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئ سمرة األعرافج
 گ يئ . وقال تعال  ن سمرة يسج[165]، من اآليةج {ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 جس}، يعنةيج ُوِع ةُيم. وقةال تعةال  ن سةمرة قج [19] ، من اآليةج ىئ گڳ
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يعنةةيج امِعةة  بةةال ر و. وقةةال  [،45ةج ]، مةةن اآليةة {خص حص مس خس حس

ةةةةْل أتةةةةانم حةةةةديُف الغاِشةةةةيمِةج  ،  {خل حل جل مك لك}تعةةةةال  نج هم
. [21]اآليةج  ، يعنيج امِعْ  هنما أنم واع . ونحُمُه كثير 

ْكُرج  :الوجه الثامن   الَ َبُر:الذِّ

، مةةن  ىئ جت يب ىب مب خب يئاةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة الكهةةصج  

 مم خم حم جم}. وقةال عةز وجةل ن سةمرة األن يةامج ، يعنيج  م مرا[83] اآليةج

ْن كاوم ق لةي.  [،24، من اآليةج ] {خنمن حن جن ْن معي و م مُر مم ذا  م مُر مم ي ملج هم

 ، اآليةةةةةج {زي ري ٰى ين ىن نن من}وك ملةةةةب تعةةةةال  ن والصةةةةاااوج 

لِين.[168]  ، يعنيج  م مرا من األمو 

ْكُر، يمْعنِيج  الوجه الااسع:   الَوْحَ :الذِّ

، مةةةن  {مننن زن رن مم ام}ملةةةب عةةةزال وجةةةلال ن سةةةمرة اج اةةةذل  ق

ْحي. وقال تعال  ن سمرة الصاااوج [8]اآليةج ،  {ىم مم خم}، يعنيج المم
، يعنةةةيج الةةةمحي. وقةةةال سةةة حانب وتعةةةال  ن سةةةمرة المرسةةةالوج [3] اآليةةةةج

ْحيا. [5] ، اآليةج {ين ىن نن}  ، يعنيج وم

ْكُر، يمْعنِيج  :الوجه العاشر   الُقرنَن:الذِّ

لال ن سمرة األن يةامج اذل  ق زال وجم  ، مةن اآليةةج {مل يك ىك}ملب عم

 مل يك}، يعنةةيج ال ةةر و. وقةةةال تعةةال  ن سةةمرة الز ةةةرفج[50]
 يعني ال ر و. ونحمه كثير. [، 5، من اآليةج] {يل ىل

ْكُر، يمْعنيج  الوجو الحادي عير:   التوكاَة:الذِّ
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ْسةئمُلما أمْهةلم الةذِّ }اذل  قملةب تعةال  ن سةمرة األن يةامج  ، [7] ، مةن اآليةةج {ْكرِ ام

يعنةةيج أهةةل اليةةمراة، ع ةةد اهلل بةةن سةةالم، وألةةحابب. ن يرهةةا ن سةةمرة النحةةلج 

ْكرِ } ْسئمُلما أمْهلم الذِّ  ، يعنيج ع د اهلل بن سالم، وألحابب. [43] ، من اآليةج {ام

ْكُر، يمْعنيج  :الوجه الثاني عشر   اللوَح الَمْحُفوَ :الذِّ

 زت رت يب ىب نب مب}األن يةةامج اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة 
 ، يعنيج مِْن بعد اللمح المحام . [105] ، من اآليةج {مت

ْكُر، يمْعنيج  :الوجه الثالث عشر   الَبياَن:الذِّ

 ڱ ڱ يئاةةةذل  قملةةةب عةةةز وجةةةل ن سةةةمرة األعةةةراف، ن قصةةةة نةةةمحج 

، يعنةةيج بميمانةةا. وقةةال تعةةال  ن [63] ، مةةن اآليةةةج ىئ ڻ ں ں ڱ

يعنيج ذي ال ياو. وقةال  [،1اآليةج ]،  {حم جم يل ىل خلمل}سمرة اج 

 ، يعنيج بميمانا. [49] ، من اآليةج ىئ جئ ی يئتعال  ايهاج 

ْكُر، يمْعنِيج الوجه الرابع عشر َر:ج الذِّ   التََّفكُّ

،  ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ پ يئ اةةةذل  قملةةةب تعةةةال  ن سةةةمرة اج

ر  للعالمين. ن يرهةا نج هذا الاة [،87اآليةج ] مس كةمروج يعنيج ما ال ر ُو ه  تاكو

ا. وقةال تعةال  [27] ، اآليةج ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ پ يئ ر  ، يعنيج تاكو

، يعنةيج هْو هةم [69] ، اآليةةج {لك خك حك جك مق حق مف}ن سمرة يسج 

 . ر   ه  تاكو

ْكُر، يمْعنِيج  الوجه اخلامس عشر: لَواِ، الَ ْم :الذِّ   الصَّ
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، يعنةيج  {ىه مه جه ين}اذل  قملب تعةال  ن سةمرة ال  ةرةج 

،  {يي ىي مي خي حي جي يه}لماو الخمس، اصلما الصال 
 جم يل ىل مل خل}. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة النةةمرج [239] مةةن اآليةةةج
لماو الخمةسج وقةال تعةال  ن [37] ، من اآليةج {ىم مم خم حم ، يعنيج الصال

،  {جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}سةةةمرة المنةةةاا ينج 
 ، يعنيج الصلماو الخمس. [9] من اآليةج

ْعنِ  :الوجه السادس عشر ْكُر، يم   َصحَة الَعْصرِ:يج الذِّ

، مةةن  {ىك مك لك اك يق ىق يف}وذلةة  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة اج 

ها. وقملةةب تعةةال  ن سةةمرة الجمعةةةج [32] اآليةةةج ْصةةِر وحةةدم ةةالة العم ، يمعنِةةيج لم

ها.[9] ، من اآليةج {خن حن جن يم} ة وحدم الةم الُجُمعم  ، يعنيج هل  لم

 اء الثالثة.واجلدول الاالي ُيَبني وجوه لفظة )الذِّْكر( عند العلم
 احِلْيِريّ النيسابوري أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
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 )الدراسة واملوازنة(

ْشر وردو لا ةةة  ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن مةةاقيين واثنةةين   الةةيق

، تناول منها م اتل بن سليماو  مسة وأربعين ممضعا، جامو (1)وتسعين ممضعا

ل منها أبم هةالل العسةكري تسةعة وثالثةين ممةعة عل  المجمه السية عار، وتناو

ممضعا، واا  م اتال ن أكثرها، وأضاف سية مماضع، أما الِحْيِريال ا د تناول منهةا 

ثمانية وأربعين ممضةعا، وااة  م ةاتال  ن مع مهةا، وأضةاف اثنةي عاةر ممضةعا. 

 ةب وقد واا  أبم هالل العسكري م اتال ن أربعة عار وجها، أما الِحْيةِريال ا ةد واا

ن سةةية عاةةر وجهةةا، وأضةةاف ثالثةةة أوجةةب. وسةةمف تيَةة  تاالةةيل ذلةة  أثنةةام 

 الدراسة والمماةنة. 

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

والِحْيِريال  (2)واا  أبم هالل العسكري
 ُم اتال ن  مسة عار وجهةا ن لا ةة (3)

ْشر   ، وهيج  اليق

قد اسياهد لب م اتل بممضع واحد، تناولب أبةم هةالل ج والطاع  والعمل األول:

، وهمج من اآليةج ]  [ من سمرة ال  رة. 152العسكري، والِحْيِريال

ْشر بالللان الثاين: ج واسياهد لب م اتل بْربعة مماضع، ذكر منهةا أبةم هةالل اليق

[ مةن سةةمرة النسةةام. أمةا الِحْيةةِريال ا ةةد 103العسةكري ممضةةعا، هةمج مةةن اآليةةةج ]

                                                

 ،   ذشر . 275 -270ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .  225 -221ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 . 255 -251القرنن: ص ينظر: وجوه  (3) 
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[ مةن سةمرة  ل عمةراو، ومةن اآليةةج 191ل منها ممضعين، همةاج مةن اآليةةج]تناو

 [ من سمرة النسام. 103]

ْشر يف القلوب الثالث: ، واسياهد لب م اتل بممضةع واحةد، ذكةره أبةم هةالل اليق

، وهمج من اآليةج ]   [ من سمرة  ل عمراو.135العسكري والِحْيِريال

مضعين، وأشار هل  ثالثة أ رى، ذكر منها ج واسياهد لب م اتل بما َْمرُ ج لرابعا

[ مةةن سةةمرة 42أبةةم هةةالل العسةةكري والِحْيةةِريال الممضةةعين وهمةةاج مةةن اآليةةةج ]

[ من سمرة مريم، وأشار الِحْيِريال هل  ثالثة الممضع41يمسص، ومن اآليةج ]
(1) . 

ج واسياةهد لةب م اتةل بْربعةة مماضةع، تنةاول منهةا أبةم هةةالل الِحْفةظ جخلـامسا

[ 171[ من سمرة ال  رة، ومن اآليةةج ]63ممضعين، وهماج من اآليةج ]العسكري 

[، 63من سمرة األعراف، وتنةاول منهةاالِحْيِريال ثالثةة مماضةع، هةيج مةن اآليةةج ]

 [ من سمرة  ل عمراو. 103[ من سمرة ال  رة، ومن اآليةج ]231و]

ةةرا  جلســادا ل ج واسياةةهد لةةب م اتةةل بثالثةةة مماضةةع، ذكةةر منهةةا أبةةم هةةالاليَّ

[ 44[ من سمرة المؤمنمو، ومن اآليةةج]71العسكري ممضعين، هماج من اآليةج ]

 من سمرة الز رف. أما الِحْيِريال ا د تناول المماضع الثالثة.

ــابع ، واسياةةهد لةةب م اتةةل بخمسةةة مماضةةع، ذكرهةةا أبةةم هةةالل الةةَوْعظ جالس

[ 44اآليةةج ]العسكري كاملة. وأما الِحْيِريال ا د ذكر منها أربعة مماضع، هيج مةن 

[ مةن 45[ من سمرة األعراف، ومةن اآليةةج ]165من سمرة األنعام، ومن اآليةج ]

  [ من سمرة الغاشية.21سمرة ق، ومن اآليةج ]

                                                

الموا ع الثحن  من سوكة مريم: ا ول: قولو تعالب:  َواْذُشْر فِ  اْلكِتاِب ُموسب  من اآلية :  (1) 

 ، والثالةث: قولةو 54 ، والثاين: قولو تعالب:  َواْذُشْر فِ  اْلكِتاِب إِْسماِعيَل  مةن اآلية :  51 

  .56ن اآلي :  تعالب:  َواْذُشْر فِ  اْلكِتاِب إِْدِكيَ   م
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ج واسياهد لب م اتل بثالثة مماضع، ذكرهةا أبةم هةالل العسةكري الَ َبر جلثامنا

[ مةن سةمرة 83كاملة، وأما الِحْيةِريال ا ةد ذكةر منهةا ممضةعين، همةاج مةن اآليةةج ]

 [ من سمرة األن يام. 24الكهص، ومن اآليةج ]

، واسياهد لب م اتل بثالثة مماضع، ذكرها أبم هةالل العسةكري الَوْح  جالتاسع

 والِحْيِريال كاملة. 

، واسياهد لب م اتةل بممضةعين، ذكرهمةا أبةم هةالل العسةكري الُقْرنن جالعاشر

 ،  والِحْيِريال

هد لب م اتةل بممضةعين، ذكرهمةا الِحْيةِريال وذكةر ، واسياالتَّْوَكاة جاحلادي عشر

 [ من سمرة النحل. 43أبم هالل العسكري ممضعا، همج من اآليةج ]

، واسياةهد لةب م اتةل بممضةع واحةد، ذكةره أبةم الل وح المحفو  الثاين عشر:

 .  هالل العسكري والِحْيِريال

ا أبةم هةالل ، واسياةهد لةب م اتةل بثالثةة مماضةع، ذكةر منهةالَبَيان جالثالث عشر

[ 1[ من سةمرة األعةراف، ومةن اآليةةج ]63العسكري ممضعين، هماج من اآليةج ]

[ مةن سةمرة 63من سةمرة ا، وذكةر الِحْيةِريال ممضةعا واحةدا، هةمج مةن اآليةةج ]

 األعراف. 

ر جالرابع عشر ، واسياهد لب م اتةل بثالثةة مماضةع، ذكةر منهةا أبةم هةالل الت َفكُّ

[ مةن 69[ من سةمرة ا، ومةن اآليةةج ]87يةج ]العسكري ممضعين، هماج من اآل

. وذكةةر مةةن سةةمرة اليكةةمير [27] اآليةةةجسةةمرة يةةس، وأشةةار هلةة  الثالةةف، وهةةمج 

[ مةن 27[ مةن سةمرة ا، ومةن اآليةةج ]87الِحْيِريال ممضعين، همةاج مةن اآليةةج ]

 سمرة اليكمير. 
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، واسياهد لةب م اتةل بثالثةة مماضةع، ذكرهةا الصلوا، ال م  جاخلامس عشر

 هالل العسكري والِحْيِريال كاملة.  أبم

ــر ، وااةة  الِحْيةةِريال وحةةده م ةةاتال ن ممضةةع مةةن صةةحة العصةةرج الســادس عش

 [ من سمرة ا. 32الممضعين اللذين اسياهد  ما م اتل، وهمج من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

، واسياةةهد لةةب بثالثةةة التفكةةرم اتةةل باسةةمج  جةةام المجةةب الرابةةع عاةةر عنةةد -1

قملةب  :مماضع، أث م منها أبم هالل ممضعين، وأشار هلة  ممضةعين   ةرين، همةا

مةةةن سةةةمرة  [104] ، مةةةن اآليةةةةج ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ پ يئتعةةةال ج

ولكةن جعةل المجةب ايهمةاج الةدليل، ، (1)من سمرة اليكةمير [27] اآليةجو يمسص،

 وأجاة أو يكموج الممع ة. 

 ع إىل أقوال املفسرين وجدنا التايل:وبالرجو

مع ةةةُ 69ن ممضةةعج سةةمرة يةةس  يةةة]  [، قيةةلج المجةةب ايةةب هةةمج المم
، وقيةةلج (2)

مع ةةُ 87. ون ممضع سمرة ا  يةة](3)اليذكرُة أو اليذكيرُ  [، قيةلج المم
، وقيةلج (4)

                                                

يبةة و أن الناسةةخ قةة  سةة ا،  نةةو ذشةةر سةةوكة: عةةب ، والصةةواب مةةا أنبت ةةو. ينظةةر: الوجةةوه  (1) 

 .  224ص 

. وتفلةير 4/22. ومعالم التنريل: 3/519.التفلير الوسي  : 3/130ينظر: بحر العلوم:  (2) 

 .    26/305الرازي: 

 .4/387للمعاين: . وتفلير ا20/549ينظر: جامع البيان:  (3) 

. 3/568.التفلةةير الوسةةي  : 8/219. وتفلةةير الثعلبةة : 175/ 3ينظةةر: بحةةر العلةةوم:  (4) 

 .  4/78ومعالم التنريل: 
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ةةذكير   شةةرف  وتم
[، قيةةلج المجةةب ايةةبج 204. ون ممضةةعج سةةمرة يمسةةص  يةةة](1)

ةةةةُ  ةةةذكرة  ، وقيةةة(2)الِع م [، قيةةةلج 27. ون ممضةةةعج سةةةمرة اليكةةةمير  يةةةة](3)لج تم

اية  (5)، وقيلج تذكرة  وِع ة  (4)الممع ةُ   . (6)، وقيلج بياو  وِهدم

وعليب االمجب الااقع ن هذه المماضع همج الممع ة، ويليةبج اليةذكر أو الياكةر 

 هلل أعلم.كما ذهب م اتل، أما وجبج الدليل، الذي قالب أبم هالل الم أعثر عليب. وا

بالرغم من أو أبا هالل العسكري قد واا  م اتال ن المجب الخةامس عاةرج  -2

، ه  أنةةب  الاةةب الةةرأي ن الاةةماهد اليةةي اسياةةهد  ةةا، وهةةيج الصةةوا، ال مةة 

[، وممضةعج 37[، وممضعج سمرة النمر  يةة]239ممضع سمرة ال  رة من اآليةج ]

والصحي  أنةب أراد تمةام الصةالة  "ج [، ا ال ع ب  ية ال  رة9سمرة المناا مو  ية]

 منىن خن حن جن يم}مع الذكر ايها؛ ألنب تعةال  قةال ن أول اآليةةج 
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
ةةُدَوا والمةةراد.  {يي ا الةةم ت ةةدروا علةة  الركةةم  والسةةجمد،  اةةإو  اةةيم عم ةة ع  أو سم

 اصلوما عل  أرجلكم....اإذا ةال عنكم الخمف اصلوما الصالة اليامةة واذكةروا اهلل

                                                

 .4/456. وتفلير اللمعاين: 21/243ينظر: جامع البيان:  (1) 

. 3/70. وتفلةةير اللةةمعاين: 5/262. وتفلةةير الثعلبةة : 16/285ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (2) 

 .2/517م التنريل: ومعال

 .18/519. وتفلير الرازي: 2/637ينظر: التفلير الوسي  :  (3) 

 .5/218. ومعالم التنريل: 4/432. والتفلير الوسي  : 3/355ينظر: بحر العلوم :  (4) 

 .6/171. وتفلير اللمعاين: 24/263ينظر: جامع البيان:  (5) 

 .31/71ينظر: تفلير الرازي:  (6) 
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 مم خم حم جم يل ىل مل خل}وقولةةو: ايهةةا كمةةا علمكةةم الاةةراقع. 
[، قةةالماج يعنةةيج الصةةلماو الخمةةس، ولةةيس هةةذا 37، سةةمرة النةةمر  يةةةج ] {ىم

..وقةال . ىئ ڀڀ ڀ ڀ پ يئبالمجب ن هذه اآلية؛ ألنب قةال ايهةاج

، يعنةةةةةةيج  {جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى} تعةةةةةةال ج

 حن جن يم} الصلماو الخمةس ةعمةما، قةالج ودليةل ذلة  قملةب تعةال ج

 .(1)"، يعنيج لالة الجمعة {خن

أما عن المجب ن )ذكر اهلل( ن المماضع السةاب ة ا ةد ا يلةص الماسةروو ايهةا، 

[، اةةْكثر الماسةةرين عةةةةةةةةةةةةةةةل  أو 239ااةةي ممضةةع سةةمرة ال  ةةرة مةةن اآليةةةج ]

ةةة ةةةُ (2)المجةب هةمج الصةةلماُو الخْمةُس تامم ةالُة اليامم . وقيةلج الص 
ةةالُة  (3) وقيةلج الص 

 . وما قالب م اتل وأبم هالل قريب. (4)والاكرُ 

[ قةةال قةةمم هةةمج الثنةةام علةة  اهلل تعةةال  37ون ممضةةع سةةمرة النةةمر اآليةةةج ]

. وقيلج الصالة المكيمبة، وهذا منسةمب هلة  ابةن ع ةا  رضةي اهلل (5)والدعماو

                                                

 .225النظائر: الوجوه و (1) 

. 2/200. وتفلير الثعلبة :2/451. وتفلير ابن أب  حاتم: 5/248ينظر: جامع البيان:  (2) 

 .1/327. ومعالم التنريل: 1/244. وتفلير اللمعاين: 1/353والتفلير الوسي  : 

 . 1/325. والمحرك الوجير:1/288ينظر: الكياا:  (3) 

 .6/491ينظر: تفلير الرازي:  (4) 

 .24/397ر: المرجع اللابق: ينظ (5) 
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ْن ِذْكةِر ا(1)عنهما، وعليب أكثر الماسرين ( . وهنما ذكر هقامة الصالة بعد قملةبج)عم
ِ
هلل

ر الصالة عةن  والمراد بب الصالة الماروضة بيانا أهنم يؤدوهنا ن وقيها، ألو من أ ال

ا (2)وقيها لم يكن من م يمي الصالة ْاِسةير  ةالِة تم هِقةاِم الص  ْمُلُبج وم . ويمُجمُة أمْو يمُكموم قم

ةِ  ةةالم اِةةي الص  ِة وم ةةالم ْ ةةلم الص  ةةْذُكُرووم اهلل قم ُهةةْم يم لِةةِذْكِر اهلل ام
. ومةةا قالةةب أبةةم هةةالل   (3)

ن أمن وأدالى الصالة اإنب يؤديها تامة. واهلل أعلم.   يخيلص عما قالب م اتل، ألو مم

( همج الصلماو الخمس، وهةم قةمل 9وقيل ن ممضع سمرة المناا مو )اآليةج 

. وقيلج الاعةة (4)الَحان وعطام وألحابب، وبب أ ذ م اتل وعليب أكثر الماسرين

. وقيلج ال ر و، وقال الكل يج الجهاد مع رسةمل اهلل (6)اإليماو باهلل . وقيلج(5)اهلل

                                                

. 2/515. وبحر العلوم: 8/2608. وتفلير ابن أب  حاتم: 19/193ينظر: جامع البيان:  (1) 

. ومعةالم 3/535. وتفلير اللمعاين: 3/321.التفلير الوسي  : 9/323وتفلير الثعلب : 

 .4/186. والمحرك الوجير: 3/420التنريل: 

 .322، 3/321التفلير الوسي :  (2) 

 .24/397تفلير الرازي:  (3) 

. 5/101. ومعةةالم التنريةةل: 9/323. وتفلةةير الثعلبةة : 23/410ينظةةر: جةةامع البيةةان:   (4) 

 .5/315. والمحرك الوجير: 4/544والكياا: 

. وتفلةير 5/315. والمحةرك الةوجير: 4/544. والكيةاا: 3/453ينظر: بحر العلوم:  (5) 

 . 30/550الرازي: 

 .  5/446للمعاين: ينظر: تفلير ا (6) 
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. وال اهر هم قمل م اتل؛ ألنب عليب أكثةر الماسةرين. واهلل (1)لل  اهلل عليب وسلم

 أعلم.

[ همج ممع ة اإلمةام، وهةم قةمل سةعيد 9وقيل ن ممضع سمرة الجمعة اآليةج ]

يالب بن الُمسم
. (4)طامج الذهاب والماةي هلة  الصةالة. وقال عم (3). وقيلج الصالة(2)

. وقد ذكر م اتل أو المجب ايب هةمج لةالة العصةر. ولةم (5)وقيلج الخط ة والصالة

 أعثر عل  هذا المجب ن أقمال العلمام. واهلل أعلم. 

[ ن المجةةب السةةاد  32اسياةةهد م اتةةل بممضةةع سةةمرةج ا مةةن اآليةةةج ] -3 

ةب ع  وقةالما ن قملةب تعةال ج "ليةب ا ةالجعارج لالة العصر، ولكةنال أبةا هةالل ع ال

، أيج  ثةرو حةب المةال علة  الصةالة، وقيةلج  {ىك مك لك اك يق ىق}

ا؛ ألو الن ي لل  اهلل عليب وسةلم  عل  ذكر اهلل، وين غي أو تكمو الصالة هنا تطمع 

. مةع اإلحاالةة بةْو م ةاتال قةد اسياةهد  ةذا الممضةع ن (6)"  يَيع الماةروض

. ولم يرد عند أبي هالل العسكري ولكنةب ورد صر: صحة العالمجب الساد  عار

 .  عند الِحْيِريال

                                                

 .4/544ينظر: الكياا:  (1) 

 . 5/309. والمحرك الوجير:3/448. وبحر العلوم : 26/384ينظر: جامع البيان:  (2) 

 . 5/85. ومعالم التنريل: 5/435. تفلير اللمعاين: 3/448ينظر: بحر العلوم:  (3) 

 .4/299ينظر: التفلير الوسي :  (4) 

 .  03/543ينظر: تفلير الرازي:  (5) 

 . 225الوجوه والنظائر:  (6) 
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ةةالة  وبةةالعمدة هلةة  أقةةمال الماسةةرين رأينةةا أكثةةرهم علةة  أو المجةةب ايةةب هةةمج لم

. وقيلج هنب (2)، وقال ابن عطية هو المجب ايب عند الجمهمرج لالة العاام(1)العصر

 .(3)اليمراة

مةةب، ولكنةةب لةةم ُيدرجةةب ضةةمن ةاد أبةةم هةةالل العسةةكري وجهةةا ن ثنايةةا كال -4

و ةره لنةا وجةب   ةر، وهةم الةذكر بمعنة ج الغيةب ن قملةب  "المجمه، حيف قةالج

، سةةمرة األن يةةام  {يي ىي مي خي حي جي يه ىه}تعةةال ج 

. وُنن الب علة  (4)"[، أيج يعي هم، كذا قيل، والصحي  أنبج يذكرهم بالعيب60 يةج ]

جةمه السةاب ة، ولكنةب ورد أو هذا الممضع لةم يكةن ممةا اسياةهد بةب م اتةل ن الم

.  عندالِحْيِريال

وبال حف ن كيب الياسير رأيم أو أكثر الماسرين قد ذكروا أو المجب ايةب هةمج 

، ، وهذا ما لم ي  لب أبم هالل. وقيةلج يةذكرهم بعيةب(6). وقيلج بالغيب(5)يعي هم

 . وهم ما ا ياره أبم هالل.(7)وهم قمل ابن ُجريا

                                                

. التفلةير 8/200. وتفلير الثعلب :3/166. بحر العلوم : 21/194ينظر: جامع البيان:  (1) 

 .15/195. وال امع  حكام القرنن: 4/68. ومعالم التنريل:3/551الوسي  :

 . 225الوجوه والنظائر:  (2) 

 .4/503ينظر: المحرك الوجير:  (3) 

 .26/390: تفلير الرازي: ينظر (4) 

 .26/390ينظر: المرجع اللابق:  (5) 

 .26/390ينظر: المرجع اللابق:  (6) 

 .26/390ينظر: المرجع اللابق:  (7) 
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ا ةط،  الطاعة هةالل العسةكري م يصةرا علة ج جام المجب األول عنةد أبةي  -5

، وأعي د أو المعن  ايهما قريةب. كمةا أجةاة والعمل الطاع بينما ورد عند م اتلج 

ويجةةمة أو يكةةمو  "أبةةم هةةالل أو يكةةمو المجةةبج الةةذكر بال لةةب واللسةةاو، ي ةةملج

 . (1)"معناهج اذكرو: ب لمبكم وألسنيكم

ةر أو  يشر بالللةان،الةقال أبم هةالل العسةكري ن شةماهد وجةبج  -6 أنةب   ُينكم

 .  (2)يكمو المجب ايهاج الذكر بال لب واللساو جميعا

عند أبي هالل العسكري، من حيةف المعنة   ذشر الصف  وا مر،جام وجبج  -7

   يخيلص كثيرا عما جام عند م اتل وهمج األمُر.

 يك}، ن شةاهد الز ةرفج الُقةْرنن ن ل أبم هالل العسكري ن وجةبج -8
[، ال ةةمل بمجةةب   ةةر، قيةةلج أراد ذكةةر 5، مةةن اآليةةةج ] {يل ىل مل

 .  (3)العذاب

 خلمل}، ن شةةاهد سةةمرةج اج البيةةان ن ةةل أبةةم هةةالل العسةةكري ن وجةةبج -9
[، ال مل بمجةب   ةر، قيةلج يعنةيج بةب مةا 1، من اآليةج ] {حم جم يل ىل

 .  (4)ذكر ايب من األقاليص والحالل والحرام

المماضع اليي اسياهد  ا م اتل، وهيج أغال أبم هالل العسكري بعن  -10

ْشر بالللةةان، ثالثةةة مماضةةع ن وجةةبج  [ مةةن سةةمرة  ل 191وهةةيج مةةن اآليةةةج ]الةةيق

                                                

 .221الوجوه والنظائر:  (1) 

 .222المرجع اللابق:  (2) 

 .223الوجوه والنظائر:  (3) 

 .224المرجع اللابق:  (4) 
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[ سةمرة النسةام. 35[ مةن سةمرة ال  ةرة، ومةن اآليةةج ]200عمراو، ومةن اآليةةج ]

[ مةةن سةةمرة ال  ةةرة، ومةةن 231، وهمةةاج مةةن اآليةةةج ]الِحْفةةظ وممضةةعاو ن وجةةبج

ةرا ن سةمرة  ل عمةراو. وممضةع ن وجةبج[ مة103اآليةج ] ، هةمج مةن اآليةةج اليَّ

[ من سةمرة 7، وهمج من اآليةج ]التَّْوكاة [ من سمرة األن يام. وممضع ن وجبج10]

[ مةن سةمرة ا. وممضةع 49، وهمج من اآليةج ]الَبَيان األن يام. وممضع ن وجبج

ةةر ن وجةبج  ر. وممضةةع ن وجةةبج[ مةةن سةمرة اليكةةمي27، وهةةمج مةن اآليةةةج ]التََّفكُّ

 [ من سمرة الجمعة.9، وهمج من اآليةج ]َصَحة الَعْصر

أضاف أبم هالل العسكري بعن المماضع اليي اسياهد  ا ولم يةذكرها  -11

ْشر بالللةان، م اتل، أو ذكرها ن وجب غيةر المجةب، وهةيج ممضةعاو ن وجةبج  الةيق

[ من سةمرة األحةزاب. 41[ من سمرة األناال، ومن اآليةج ]45وهماج من اآليةج ]

 [ من سمرة مريم. وممضع ن وجةبج16، وهمج من اآليةج ]ا َْمرُ  وممضع ن وجبج

ليل أو  [ مةن سةمرة األن يةةام. وممضةعاو ن وجةةبج2، وهةةمج مةن اآليةةةج]الُقةْرنن الةة َّ

[ من سةمرة 27[ من سمرة يمسص، ومن اآليةج ]104، وهماج من اآليةج]الموعظ 

رهذا الممضع األ ير ن المجب الرابع عارج  اليكمير، وقد ذكر م اتل  .التََّفكُّ

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احِلْيِرّي ُمَقاِتال: 
ورد المجب الرابع عند الحيري يحمةل اسةما غيةر اسةمب عنةد م اتةل، وهةمج  -1

، وقةد اسياةهد الحيةِريال بالاةماهد اليةي ا مةروهم عند م اتلج ، (1)ذشر الم لوق

                                                

 .225ينظر: وجوه القرنن:  (1) 
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د  ا م اتل، وهذ هو دل عل  شيم اإنما يدل عل  أو ا  يالف بينهما هةم اسياه

 ا يالف ن اللا  ولكنال المعن  واحد.

، (1)صحة ال معة  من المجمه اليي أضااها الِحْيِريال ولم يذكرها م اتل همج -2

 حن جن يم}وهةةم المجةةب السةةابع عاةةر، وقةةد اسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج 

ة الجمعة، وهذا الااهد قد اسياهد بب م اتل علة  من سمر [9] ، من اآليةج {خن

، وقةد ذكرنةا أقةمال الماسةرين ايةب منةذ صةحة العصةرالمجب الساد  عار، وهمج 

ةةمه بصةةالة  قليةةل أثنةةام الحةةديف عةةن أبةةي هةةالل العسةةكري، وبي نةةا أهنةةم لةةم يمُخصو

 الجمعة.

ياةهد لةب ، واس(2)الَعْيةا أضاف الِحْيِريال وجها   ر لم يذكره م اتل، وهمج -3

، اآليةةةةج  {يي ىي مي خي حي جي يه ىه}ج ب ملةةةب تعةةةال 

لنا ال مل ايب ق ل قليل، واتَ  أو مةا ذهةب هليةب 60] [ من سمرة األن يام، وقد امص 

 الِحْيِريال يماا  أكثر كالم الماسرين. 

النب  صلب اهلل عليو أضاف الِحْيِريال أيَا وجها ثالثا لم يذكره م اتل، وهمج  -4

[ 52، اآليةةج ] {خب حب جب هئ مئ خئ}ب ملب تعال ج واسياهد لب  وسلم،

من سمرة ال لم. وبمراجعة كيب الياسير اتَ  لنا أوال أكثر الماسرين قد ذه ةما ن 

                                                

 .252ينظر: المرجع اللابق:  (1) 

 .253ينظر: المرجع اللابق:  (2) 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

، وهم منسمب هل  ابةن ع ةا  رضةي (1)الِعَظ همج  هذا الممضع هل  أوال المجب ايب

ن قال ب مل (3)تيشير، وقيلج (2)درا اهلل عنهما. وقيلج الِحْيِريال . ولم أعثر عل  مم

انِي هل  أوال هذا المجبج  امغم  النب  صلب اهلل عليو وسةلم،ن هذا الممضع. وذهب الدال

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ يئن ممضةةةةعين، األولج قملةةةةب تعةةةةال ج 

  ىئ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 جن يم ىم} [ من سمرة الطالق، والثةا:ج قملةب تعةال ج12، 11من اآلييينج]

[ من سمر األن يةام. وهةذا 2يةج ]من اآل  {جه ين ىن من خن حن

 الممضع األ ير ذكر ايب الِحْيِريال أو المجب ايب همج ال ر و. هذا واهلل أعل  وأعلم. 

، وهةيج ممضةعاو ن  -5 هنان شماهد ذكرها م اتل للمجمه قد أغالها الِحْيةِريال

ْشر بالللان، وجبج  [ 35[ من سمرة ال  رة، ومن اآليةج ]200وهماج من اآليةج ]اليق

[ مةةن سةةمرة 171، وهةةمج مةةن اآليةةةج ]الِحْفةةظ سةةمرة النسةةام. وممضةةع ن وجةةبج

                                                

. 5/143. ومعةةالم التنريةةل: 4/342. التفلةةير الوسةةي  : 3/487ينظةةر: بحةةر العلةةوم:  (1) 

. وتفلير النلةف : 4/327. وزاد الملير: 5/355. والمحرك الوجير: 4/597والكياا: 

 .10/250. والبحر المحي : 3/527

تفلةةير المةاوكدي تحقيةةق: اللةي  ابةةن عبةة  المقصةود بةةن عبة  الةةرحيم، داك الكتةةا  ينظةر: (2) 

. وال ةةامع  حكةةام القةةرنن: 6/32. وتفلةةير اللةةمعاين: 6/74العلميةة ، بيةةرو،، لبنةةان، 

. وتفلير النلف ، حققو: يوس  عل  ب يوي، داك الكلم الطيا، بيةرو،، الطبعة  18/256

 .  3/527م: 1998 -هة 1419ا ولب: 

. 30/619. وتفلةير الةرازي: 10/24. وتفلةير الثعلبة : 23/565ينظر: جامع البيةان:  (3) 

 .18/256وال امع  حكام القرنن: 
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[ مةةن سةةمرة يةةس. 19، وهةةمج مةةن اآليةةةج ]الةةَوْعظ األعةةراف. وممضةةع ن وجةةبج

[ من سمرة الصاااو. وممضةعاو 168، وهمج من اآليةج ]الَ َبر وممضع ن وجبج

مرة ا. وممضةع ن [ مةن سة49[، واآليةةج ]1، وهماج من اآليةج ]الَبَيان ن وجبج

ر وجبج ج مةن صحة العصةر [ من سمرة يس. ون وجبج69، وهمج من اآليةج ]التََّفكُّ

، ولةم َصةَحة ال معة [ من سمرة الجمعة، اسياهد بةب الِحْيةِريال ن وجةبج 9اآليةج ]

 يغالب.

هنان شماهد أضااها الِحْيِريال لةم ييناولهةا م اتةل، وهةيج ممضةع ن وجةبج   -6

ْشر باللل  [ من سمرة ال  رة. وأربعة مماضع ن وجةبج198وهمج من اآليةج ]ان، اليق

[ 7[ مةن سةمرة ال  ةرة، ومةن اآليةةج ]47[ واآليةة]40، وهةيج مةن اآليةةج ]الِحْفظ

، همةاج مةن اآليةةج الةَوْعظ [ مةن سةمرة الماقةدة. وممضةعاو ن وجةبج110واآلية ]

. وممضةةعاو ن [ مةةن سةةمرة الةةذارياو55[ مةةن سةةمرة الماقةةدة، ومةةن اآليةةةج]13]

[ مةن سةمرة 5[ من سةمرة األن يةام، ومةن اآليةةج ]2، هماج من اآليةج ]الُقْرنن وجبج

ةر الاعرام. وممضع ن وجةبج [ مةن سةمرة يمسةص. 104، وهةمج مةن اآليةةج]التََّفكُّ

[ مةن سةمرة األن يةام. وممضةع ن 60، وهمج مةن اآليةةج ]الَغْيا وممضع ن وجبج

 [ من سمرة ال لم. 52ج من اآليةج ]مالنب  صلب اهلل عليو وسل وجبج

***    ***    *** 

 

 

    

 

 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

ــاء
َ
جـــ

َّ
 .(1) الباب العاشر: )الر

. الرجةةا  يف اللغةة :   ةةام  جم ْرُجةةم رم ةةا يم جم ِْْ .. رم ج نمِ ةةيُن اليمةة ْمةةُدود  ةةاُم، مم جم الرم

ج  ْن قالم ي ا، ومم ج   يمرتمج  . تمرجِّ ي. وتمرم ي. وارتجم  ُيْرتجم ج   ُيرجِّ اة أْو يُكموم ورم جم رم

ةةيٍم. وا ثنةةاِوج  ج ناِحيمةةُة ُكةةلِّ شم ْ صةةمر  جةةا، مم . والرال ةةام  جم ةةْ، هنالمةةا هةةمم رم ةةْد أْ طم ا ام م كةةذم

ا ُأبمالي، مةن  جُمج الم ا ة. ]ي ال[ج ما أرُجم، أيج مم ام. والر  ِميُعج أمْرجم اِو، والجم مم جم رم

قةارا   ةِب وم ْرُجموم لِل  ُكْم   تم [ أي،   تخةاامو و  13( ] نةمحجقمل اهلل عز وجلج )ما لم

 . (2)ُت المو

 :وجهنيأهنا أتت يف القرآن الكرمي على  (3)وذكر مقاتل

اُم، يمعنِيج  الوجه األول: جم   الطََّمَع:الر 

،  {جف مغ}اةةذل م قملةةب تعةةال  ن سةةمرة بنةةي هسةةراقيل )اإلسةةرام(ج 
 [. وقال عزال وجلال 57، من اآليةج ] {خفمف حف}يعنيج يطمعمو ن جنيب، 

                                                

تناول مقاتل هيه الكلم   من سبع شلما، وكد، مبعثةرة، وجةا  فةا  الكلمة  في ةا حةرا  (1) 

ذشرهةةا الةرا ، وأمةا أبةةو هةحل العلةكري فقةة  تناول ةا  ةةمن سة  شلمةا، يف بةةاب الةرا ، و

النيلةةابوكي  ةةمن نةةحث ونحنةةين شلمةة  يف شتةةاب الةةرا ، وقةة  كاعةةب أبةةو هةةحل والِحْيةةرِي 

، 302، 215الترتيا ال  ائ  للكلما،. ينظر: الوجةوه والنظةائر، مقاتةل بةن سةليمان، ص 

، ووجةوه القةرنن، للنيلةابوكي، 526، 231والوجوه والنظائر،  ب  هةحل العلةكري، ص 

 .665، 282ص

، مةادة: كجةا. وأسةاس 105، ص 2شتاب العين مرتبةا علةب حةروا المع ةم: جةة:  ينظر: (2) 

 .  كجو .341/ 1البحر : 

 .215ينظر: الوجوه والنظائر يف القرنن العظيم، مقاتل بن سليمان، ص  (3) 
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[، يعنةةةي 218، مةةةن اآليةةةةج ] ىئ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ يئن سةةةمرة ال  ةةةرةج 

 .  يطمعمو ن جنة اهلل. ونحمُه كثير 

اُم، يمعنِيج  :الوجه الثاني جم  الَ ْيَيَ : الر 

، مةةةن  ىئ يث ىث مث جث يت يئاةةةذل  قملةةةب تعةةةال  ن سةةةمرة الكهةةةصج 

 [، ي ملج من كاو يخاة  العةذاب اةإو ال يامةة جاقيةة. وقةال تعةال  ن110اآليةج]

[، يعنةيج   يخاةمو 21، مةن اآليةةج ] {حم جم يل ىل مل}الارقاوج 

 {جم يل ىل مل خل}ال عف. وقال س حانب وتعال  ن سةمرة يةمنسج 
[، يعنةةةيج   يخاةةةمو ال عةةةف. وقةةةال سةةة حانب وتعةةةال  نج عةةةم 7، مةةةن اآليةةةةج ]

[، يعنةةةةيج   27، اآليةةةةةج ] {حط مض خض حض جض مص}ييسةةةةاملموج 

 يخامو حسابا.

 جوه لفظة )الرَّجـــــاء( عند العلماء الثالثة.واجلدول التايل يُبنَي و

 احِلْيِرّي الّنْيَسابوري أبو ِهالل الَعْسكري ُمقاِتل بن ُسَلْيَمان  
 4 2 2 عدد المجمه

   
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جةة
لم
ا

 

ع  1 ع  األمل   الطالمم  الطالمم

ْايمة  2 مف  الخم مف  الخم  الخم

ْغ مة - - 4  الر 

 الِعْلم - - 5
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 )الدراسة واملوازنة(

جةةةةةا  وردو لا ة  وما تاعب منها ن ال ر و الكةريم ن ثمانيةة وعاةرين   الرَّ

، تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو سةةية مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  (1)ممضةةعا

المجهين، وتناول منها أبم هالل العسةكري أربعةة مماضةع، وااة  م ةاتال ن ثالثةة 

ِريال ا د تناول منها سية مماضع، واا  م ةاتال  ن أربعةة، وأضاف ممضعا، أما الِحيْ 

وأضاف ممضعين. وقد واا  أبم هالل العسةكري والِحْيةِريال م ةاتال ن الةمجهين، 

وأضةاف الِحْيةِريال  وجهةين   ةرين. وسةةمف تيَة  تاالةيل ذلة  أثنةام الدراسةةة 

 والمماةنة. 

   :أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال

والِحْيةِريال  (2)واا  أبم هةالل العسةكري
ُم ةاتال ن عةدد المجةمه، ون بعةن  (3)

ج اسياةةهد لةةب م اتةةل بممضةةعين، واا ةةب أبةةم الط َمةةع الاةةماهد، ااةةي المجةةب األولج

[ مةن سةمرة 57هالل العسكري والِحْيِريال ن الممضةع األول، وهةمج مةن اآليةةج ]

[ مةةن 218الثةةا:، وهةةم مةةن اآليةةةج ]اإلسةةرام. وواا ةةب الِحْيةةِريال ا ةةط ن الممضةةع 

ج اسياهد لب م اتةل بْربعةة مماضةع، واا ةب الَ ْيَي  سمرة ال  رة. ون المجب الثا:ج

[ مةةن سةةمرة 110أبةةم هةةالل العسةةكري والِحْيةةِريال ن ممضةةع، هةةمج مةةن اآليةةةج ]

[ 27الكهص. وواا ب أبم هالل العسكري مناردا ن ممضع   ر، وهمج من اآليةج ]

                                                

 ،   ذشر . 275 -270ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .  231ص  ينظر: الوجوه والنظائر: (2) 

 . 282ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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[ مةن 7ن ْ. وواا ب الِحْيِريال مناردا ن ممضةع   ةر، وهةمج مةن اآليةةج ]من سمرة ال

 سمر يمنس. أما عن أسمام المجهين ا ينهم  الف شكلي ييَ  ايما يلي. 

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

تةةلج ، وهةم عنةد م اا ََمةةلأاللة  أبةم هةالل العسةةكري علة  المجةب األولج  -1

، وقد اسياهد لةب أبةم هةالل العسةكري بممضةع سةمرة اإلسةرام مةن اآليةةج الطََّمع

 [، وهةةةةةةةةةم مةةةن الممضعين اللذين اسياهد  ما م اتل. 57]

أو  "وقد بين أبم هالل العسكري س ب ا ييةارهج األمةل ولةيسج الطمةع، وهةمج

رجةةام الةةرف، مةةن يرجةةم نيةةل الاةةيم اإنةةب يخةةاف امتةةب ن أكثةةر الحةةال، اكةةاو ال

والخمف الرف. اْما الطمع ايما قيل ايمالين الناس عل  نيل المطلةمب مةن غيةر 

مخااة للامو. والصحي  أو الرجام ما كاو عن س ب، والطمةع مةا كةاو عةن غيةر 

م الرجاُم. وربما جام الطمع ن معن  األلل، وهةم  س ب، ولهذا ُذم الطمُع ولم ُيذم

اةةعرام ، سةةمرة ال {مم خم حم جم هل مل خل حل جل}قملةةبج 

[. ثم قال بعةد أو ذكةر المجةب األول وشةاهده مةن سةمرة اإلسةرامج وهةذا 82 يةج ]

ا ا، والخمفم الرا  دليل عل  ما ُقْلنماُه من أوال الرجامم يكمُو الرا 
(1). 

والماض  أو الخالف هنا  الف ن اللا ؛ ألوال اللا ةين يي اربةاو ن معناهمةا، 

د.االطمع هم الرغ ة ن الايم، واألمل هم الرج  ام ن شيم ُمسي عم

، وجةام عنةد م اتةلج الَ ةْوا جام المجب الثا: عنةد أبةي هةالل العسةكريج -2

، وقد اسياهد أبم هالل بممضعين ممةا اسياةهد  مةا م اتةل، وهمةاج مةن الَ ْيَي 

[ مةةن سةةمرة الن ةةْ. وأضةةاف 27[ مةةن سةةمرة الكهةةص، ومةةن اآليةةةج ]110اآليةةةج]

                                                

 .  231ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 
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[ من 5، من اآليةج ] ىئ ەئ ائ ائ ى ى يئممضعا ثالثاج وهم قملب تعال ج 

سمرة العنك مو. وعل  قاقالج والرجةام بمعنة  الخةمف معةروف ن العربيةة. قةال 

ها ْسعم ْرُه لم عْيُب الن ْحُل لم يم سم الهزليج هِذا لم
جةام (1) ج هن مةا ُيْسةيمْعمل الر  . وقالم األْةهريو

ا ةْرُف نْاةٍي. وقةالم الاةر  ةب حم عم ةْمف هِذا كةاوم مم ةْمِف بمْعن  الخم ْعنة  الخم لةم نمِجةْد مم ُمج وم

جةةام  ةةِة الر  ةةْمُف علةة  ِجهم ةةإِذا كةةاوم كةةذل م كةةاوم الخم ، ام ْحةةد  ةةُب جم عم مم جةةام  ه   وم يكةةمو رم

جاُم كذل م  والخمِف كاوم الر 
. والمماضةع اليةي اسياةهد  ةا م اتةل وأبةم هةالل (2)

 العسكري منها ما ايب ناي ومنها ما  ال من الناي. 

ل العسةةكري بمجةةبج الخةةمف، ن هةةذا الممضةةع مةةن سةةمرة جةةام قةةمل أبةةي هةةال

، وهم قمل ابن ع ا  وم اتل. وهةم مةا (3)العنك مو مماا ا قمل بعن الماسرين

اه؛  ةاِم، ولةيس ن الكةالم ِضةدراَب الزجال ةمف ِضةدو الرجم ألو الخم
ُب (4) ام ةع  . كمةا ضم

ْية ةُع اْلخم قو اِم ُهةمم تممم جم ْاُهمرم اِي الر  لمة  أمو  الراةي؛ ألو  اْلمم ْعنمةا عم من ةا أمْجمم
ِ
أل ْيةُر، وم ِر  م غم

                                                

 .  232ينظر: المرجع اللابق: ص  (1) 

بي ي، تحقيق: م موع  من المحققةين، داك ال  اية .:  (2)  . 132/ 38ينظر: تا، العروس، الر 

بةراهيم العطية ، ال م وكية  كجو. والتقفي  يف اللغ  أبةو بيةر الَبنة ني  ، تحقيةق: د. خليةل إ

م، 1976العراقيةةة ، وزاكة ا وقةةةاا، إحيةةةا  التةةةراث اإلسةةةحم ، مطبعةةة  العةةةاين،  بغةةة اد، 

، حةرا الةرا . والغةريبين يف القةرنن والحة يث: 3/158. واإلبان  يف اللغ  العربي : 1/191

3/723  . 

تفلةةير الوسةةي  : . ال7/271. وتفلةةير الثعلبةة : 9/3034ينظةةر: تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (3) 

 .13/327. وال امع  حكام القرنن: 3/413

 .4/160ينظر: معاين القرنن وإعرابو:  (4) 
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ِ
ةلم اهلل َْ ةاُف ام ةُم مِنْةُب أم م  وم م ُيْاهم

ِ
ةلم اهلل َْ اُلج أمْرُجم ام ْعنم  ُي م ا اْلمم ذم دم بِهم رم امم وم جم الر 

(1). 

ع، وهم قمل سعيد بن ج ير وقيل ايب بمجبج الطمم
. وقيل ايبج األمُل، وُنِسبم هل  (2)

اه الزجال
. واهلل (4)والصحي  أو الرجام هاهنا عل  بابب ميمكنةا. وقال ابن عطيةج (3)

 أعل  وأعلم. 

والماضةة  أو ا  ةةيالف بةةين أبةةي هةةالل وم اتةةل كةةاو ا يالاةةا ن اللاةة ؛ ألو 

ْايمة( قريب، ه  أو الماهمر ايب كمةا اتَة   ْمف(، و)الخم المعن  ن اللا ينج)الخم

 هم وجبج الطمع. واهلل أعلم.

أبم هالل العسكري ثالثة شماهد ذكرها م اتل ن المجهين، أحةدهما  أغال -3

[. واآل راو ن وجةبج 218وهم ممضعج سمرة ال  رة من اآليةج ]الطََّمع، ن وجبج 

[، وممضع سةمرة يةمنس مةن 21، وهماج ممضع سمرة الارقاو من اآليةج ]الَ ْيَي 

 [.7اآليةج ]

الَ ْيةةَي ، م اتةةل ن وجةةبج  أضةةاف أبةةم هةةالل العسةةكري شةةاهدا لةةم يةةذكره -4

[ مةةن سةةمرة 5، مةةن اآليةةةج ] ىئ ەئ ائ ائ ى ى يئ وهةةةةةم قملةةب تعةةال ج

 العنك مو. وقد تناولناه ق ل قليل.

***    ***    *** 

 

                                                

 .25/28ينظر: تفلير الرازي:  (1) 

. 3/413.التفلةةير الوسةةي  : 7/271. وتفلةةير الثعلبةة : 19/10ينظةةر: جةةامع البيةةان: (2) 

 .  3/550ومعالم التنريل: 

 .3/440. والكياا: 4/167. وتفلير اللمعاين: 3/134ينظر: التفلير الوسي :  (3) 

 .4/307المحرك الوجير:  (4) 
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 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:

أضاف الِحْيِريال وجهين لم يذكرهما م اتل، وهما -1
 ج(1)

 مي خي}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج بةة الرراألولج الرجةةاُم يمْعنةةيج 
[. وبةالعمدة هلة  60، سمرة النمر من اآليةةج ] {ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ْرُجمو( تعنيج   يطمعةن كيب الياسير وجدنا ايها أقما ، منها أو  )  يم
، وقيةلج (2)

. وكلهةةا أقةةمال مي اربةةة ن المعنةة ، (4)، وقيةةلج   ُيةةرْدو(3)  يحةةيجن و  يةةرغ ن

 ي مماا ا لها. وجب الِحْيرِ 

 يه ىه مه جه ين} ، واسياهد لب ب ملب تعةال جالِعْلماآل رج الرجام يعنيج 
[. وقةةةد ا يلاةةةم  رام الماسةةةرين ن هةةةذا 13، سةةةمرة نةةةمح اآليةةةةج ] {حي جي

، وهةم (5)الممضع، ا يةل هو الرجةام هنةا هةمج الخةمف، أيج   تخةاامو هلل ع مةة

ةاقِزٍ  ْيةُر جم ةْمِف اِةي منسمب هل  الكل ي. وهةم عنةد الةراةي غم ةامم ِضةدو اْلخم جم مو  الر 
ِ
، أل

ْعنمةة   ة  بِمم ْمُضةةمعم ةةِة مم ةةاِم اِةةي اللوغم جم ةةةم الر  ْا م ةةْم ُقْلنمةةاج هِو  لم لم ِة، ام ةةاِهرم ِة ال   اتِرم ةةِة اْلُميمةةمم اللوغم

                                                

 . 282ينظر: وجوه القرنن: ص  (1) 

 . 3/255. والكياا: 7/117. وتفلير الثعلب : 19/216ينظر: جامع البيان:  (2) 

 .2/523ينظر: بحر العلوم:  (3) 

. ومعةةالم التنريةةل: 3/548اين: . وتفلةةير اللةةمع8/2640ينظةةر: تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (4) 

3/429. 

. وتفلةةير الثعلبةة : 3/500. وبحةةر العلةةوم: 10/3375ينظةةر: تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (5) 

.  ومعةةةالم التنريةةةل: 6/56.  وتفلةةةير اللةةةمعاين: 4/358. التفلةةةير الوسةةةي  : 10/44

. والبحةةةر 18/303. وال ةةةامع  حكةةةام القةةةرنن: 5/374.  والمحةةةرك الةةةوجير: 5/156

 . 10/282ي : المح
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ةِة ا ايم وم لم  الرِّ اِد عم ِة الث ابِيمِة بِاآْلحم ايم وم ا لِلرِّ ْرِجيح  لِ م تم اوم ذم كم ْمِف لم اُتِر؛ اْلخم ةِة بِةالي مم نُْ ملم ْلمم

ةا  ْعةُل نمْايِةِب هِْث مات  ةُن جم
ُيْمكِ ْاة م اِيةِب هِ   وم إِن ةُب  م لم ْدِح اِةي اْلُ ةْر ِو، ام ي هِلم  اْل م

َِ ا ُيْا ذم هم وم

ِريةةِ   ا الط  ةةذم هِْث ماتِةةِب نمْاي ةةا بِهم وم
. وقيةةلج   تةةْملمو، وهةةم قةةمل الزمخاةةري وا يةةاره (1)

. (3)تعلممو، وهم قمل العمن عن ابن ع ا  رضي اهلل عنهما . وقيلج  (2)الراةي

وقيةةلج   ُت مةةاُلمو، وهةةم قةةمل ُقْطةةرب
، وهةةم قةةمل ابةةن ع ةةا  (4) ْووم ةةرم . وقيةةلج   تم

ةمو(6). وقيلج   تمْعِرُاةمو(5)ومجاهد . وقةال سةعيد بةن ج يةرج (7). وقيةلج   تمْخام

ُممنمبُ  ُتعم ِّ
ْرُجمو عل  (8) . والماضة  مةن (9)با ةا ن الرجةام. وقال بعن العلمامج تم

 هذا أوال ما قالب الحيري هم وجب من هذه المجمه ولكنب ليس األشهر. 

، وعنةد الَ ةْوا  الص الِحْيِريال م اتال ن تسمية المجةب الثةا:، اهةم عنةدهج -2 

، وقةةد اسياةةهد الِحْيةةِريال لةةب بممضةةعين، أحةةدهماج ممضةةع سةةمرة الَ ْيةةَي م اتةةلج 

[، وهمةا مةن 7[، واآل رج ممضع سمرة يمنس من اآليةةج ]57]اإلسرام من اآليةج 

المماضع اليي اسياهد  ا م اتل. ولكنب ةاد شاهدا   ةر، لةم يةذكره م اتةل، وهةم 

[ من سمرة العنك ةمو. 5، من اآليةج ] ىئ ەئ ائ ائ ى ى يئ قملب تعال ج

                                                

 .  653/ 30ينظر: تفلير الرازي:  (1) 

 .653/ 30. وتفلير الرازي: 617/ 4ينظر: الكياا:  (2) 

 .   303/ 18. وال امع  حكام القرنن: 44/ 10ينظر: تفلير الثعلب :  (3) 

 .30/653ينظر: تفلير اللمعاين:  (4) 

 .5/156.  ومعةةالم التنريةةل: 10/44. وتفلةةير الثعلبةة : 23/634ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (5) 

 .18/303: وال امع  حكام القرنن

 .10/3375ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (6) 

 .18/303. وال امع  حكام القرنن: 10/3375ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (7) 

 . 5/156ينظر: معالم التنريل:  (8) 

 .5/374ينظر: المحرك الوجير:  (9) 
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وقةد ذكرنةا ق ةل قليةل أو المعنة  بةةين اللا ةين قريةب، وأوال الخةالف بينهمةا لةةيس 

 اا جمهريا، هذ هم  الف ن اللا . ال

أغال الِحْيِريال  -3
، وهمةاج الَ ْيةَي شاهدين ذكرهما م اتل ن المجةب الثةا:ج  (1)

 [.27[، وممضع سمرة الن ْ من اآليةج ]21ممضع سمرة الارقاو من اآليةج ]

ةاد الِحْيةِريال  -4
ن الةةمجهين، أحةةدهما ن  -لةم يةةذكرهما م اتةل -شةةاهدين (2)

 جع مظ حط مض خض حض جض}، وهةةةم قملةةةب تعةةةال ج عالطََّمةةةوجةةةب 
[ من سمرة الزمةر، واآل ةرج ن 9، من اآليةج ] {حفخف جف مغ جغ مع

[ من سةمرة العنك ةمو. وقةد أث يناهةا ق ةل قليةل، 5وهم من اآليةج]الَ ْيَي ، وجبج 

 وبيالنا ما قيل ايها.

اْمةةا ممضةةع سةةمرة العنك ةةمو ا ةةد تناولنةةاه أثنةةام تحليلنةةا كةةالم أبةةي هةةالل 

وأمةةا ممضةةع سةةمرة الزمةةر ا ةةد قةةال السةةمعا: ايةةب بمجةةبج  ةةل قليةةل. العسةةكري ق

. وي دو أو الرجام ن هذا الممضع يجري عل  بابب؛ لهةذا لةم يةذكر أكثةر (3)الطمع

 الماسرين ايب وجها. واهلل أعلم. 

كما أضاف الِحْيِريال شةاهدين   ةرين ن هةذين الةمجهين، أحةدهماج مةن   

[ من سةمرة 13. واآل رج من اآليةج ]الررب جبج [ من سمرة النمر، ن و60اآليةج ]

 . وقد أث ينا اآلييين ق ل قليل، وما ايهما من وجمه.العلمنمح، ن وجبج 

***    ***    *** 

                                                

 . 282نن: ص ينظر: وجوه القر (1) 

 . 282ينظر: المرجع اللابق: ص  (2) 

 .4/461ينظر: تفلير اللمعاين:  (3) 
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ر
ُ
ب
ُّ
 .(1) الباب احلاد  عشر: )الز

 الزُّبُر يف اللغة:

ةا لم  هِْحكم ا يمُدلو عم ُدُهمم ِوج أمحم اُم أمْلالم الر  اْل ماُم وم اُم وم ةُر الز  اآْل م يِ ةِب، وم
ْمثِ تم ِم وم ْ

ةي ِم الا 

ةا  ْييمهم ا الممم ، هِذم بمةْرُو اْل ِْئةرم ةْمُلُهْم ةم ُل قم ةاأْلمو  . ام لِة م ةا أمْشة مبم ذم مم يمابمةٍة وم
كِ ٍة وم امم ةرم

لمة  قِ يمُدلو عم

مِ  . وم ْمُع ُةبمر  اْلجم ُة مِنُْب، وم م اْلِ ْطعم
ِهي ِديِد، وم ُة اْلحم مِنُْب ُةْبرم ِة. وم ارم ُةج بِاْلِحجم ْبةرم نم اْل مةاِب الزو

مِةنم اْل مةاِب  ِة. وم ةارم ةِة بِاْلِحجم ْطِمي  ِة، أمِي اْلمم ْزُبةمرم ةاْل ِْئِر اْلمم من ُب كم
ِ
لِ م أل  بِذم

م
ي ُسمِّ ْدُر. وم الص 

ةِب. ْوبمةِرِه، أمْي ُكلِّ مم بِزم ْ
ةي ةذم الا  مِنم اْل ماِبج أم م اِهيمُة. وم م الد 

ِهي بِيُر، وم مِةنم اْل مةاِب  الز  ةا وم ج مم

. اُس   ْ ل  وم م تممم ُب عم ا لم ، أمْي مم ْبر  ٍو ةم  لُِاالم

ا  ةُب، هِذم بمْرتم ةاُلماج ةم ا قم ُرب مم ُبمُر. وم مِنُْب الز  يمْ يمُب. وم ا كم ، هِذم يمابم
بمْرُو اْلكِ ُرج ةم اأْلمْلُل اآْل م وم

ِةج  مم
لِ يمُ مُلموم اِي اْلكم ْأتمُب. وم رم تِي  "قم ْزبِرم ، . "أمنما أمْعِرُف تم ُبةمر  يمةاٍبج ةم

ُكلو كِ يمابميِي. وم
أميو كِ

لممُ  ْسِرج اْل م . والِمْزبمُر، بِاْلكم ْمنب ُةبِرم أمي ُكيِبم ْاُعمٍل ك ْعنم  مم ُبمُر امُعمل بِمم ج الز  يلم
قِ وم

(2) . 

  :أهنا جاءت يف القرآن الكرمي على مخسة أوجه (3)وذكر مُقاتِل

ُبر، َيعن : ح يَث ا م الوجو ا ول:  م ال الي  وأمرهم اليي يف الكتا:الرُّ

                                                

لم يتناول مقاتل بن سليمان شلمةا، تبة أ حةرا الةراي سةو  هةيه الكلمة ، أمةا أبةو هةحل  (1) 

العلكري فقة  تناول ةا  ةمن نةحث شلمةا، يف بةاب الةراي، وأمةا النيلةابوكي فقة  تناول ةا 

اب الةراي، وقة  كاعةب أبةو هةحل العلةكري والنيلةابوكي ترتيةا  من س  شلما، يف شت

، 189الكلمةا، وفةق الترتيةةا ال  ةائ . ينظةةر: الوجةوه والنظةائر، مقاتةةل بةن سةةليمان، ص

، ووجةةةوه القةةةرنن، 526، 240، والوجةةةوه والنظةةةائر،  بةةة  هةةةحل العلةةةكري، ص302

 .665، 290للنيلابوكي، ص

، ص/ 20، جةةةةة /3لةةةةان العةةةةرب، م لةةةة  /. ول45، 3/44ينظةةةةر: مقةةةةايي  اللغةةةة :  (2) 

 ،مادة زبر . 1804

 .189ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

 زن رن مم}اةةةذل  قملةةةب تعةةةال  ن سةةةمرة  ل عمةةةراوج 
، يعنيج باآلياو اليةي كانةم تجةيم  ةا األن يةام [184] ، من اآليةج {نن من

ُبةر والكيةاب المنيةر، يعنةيج حةديف الكيةب ومةا كةاو قة لهم مةن  هل  قممهم. والزو

ِه ونمْهيةةِب. ن يُرهةةا ن سةةمرة المةةماع ، والكيةةاب المنيةةر، يعنةةيج المَةةيم ن أمْمةةرِ 

 . (2)، وكذل  أيَا ن سمرة النحل(1)المالقكة) ااالر(

ُبر، َيْعنِ : الُكُتَا:  الوجو الثاين: الرُّ

 اآليةج،  {هئ مئ خئ حئ جئ}اذل  قملب عزال وجلال ن سمرة الاعرامج  

يِب لاةي كيةب األولةين[196] . ، يعنيج نمْعُم محمد لل  اهلل عليب وسلم وبعثب وُأم 

، يعنةيج الكيةةب  {يب ىب نب مب}وك ملةب تعةةال  ن سةمرة األن يةةامج 

 يمْعنِيج بعد اللمح المحام . ، [105]اآليةج ، من {مت زت رت}كل ها،

ُبر،  الوجو الثالث:   َيْعنِ : الل وَح الَمحفو :الزو

 جه ين ىن}اذل  قملةب عةزال وجةلال نج اقرتبةم السةاعة ) سةمرة ال مةر(ج 
 ج ن اللالمح المحام . يعني ،[52، اآليةج ] {يه ىه مه

ُبر، َيْعنِ : قِطَع الَحِ يِ : الوجو الرابع:   الرُّ

 ، مةةن اآليةةةج {جهمه هن من}اةةذل  قملةةب عةةزال وجةةلال ن سةةمرة الكهةةصج 

 مج حج}، يعنيج قطع الحديد. وك ملب تعةال  ن سةمرة المةؤمنينج [96]
ا. [53] ، من اآليةج {محجخ جح طمع 

 ، يعنيج قِ

                                                

ُبرِ َوبِاْلكِتةاِب اْلُمنِيةرِ ، مةن ييير إلةب قولةو تعةالب:   (1)  اآلية : جةاَ ْتُ ْم ُكُسةُلُ ْم بِاْلَبيقنةاِ، َوبِةالرُّ

 26.  

بُ  ييير إلب قولو تعالب: (2)    .44رِ ، من اآلي :   بِاْلَبيقناِ، َوالرُّ
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ُبوك، َيعْ  الوجو ال ام :   نِ : َزُبوَك َداود عليو اللحم:الرَّ

، مةن  ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ يئاذل  قملب س حانب وتعال  ن سمرة النسامج 

اود. ن يُرها ن بني هسراقيل) اإلسرام([163]اآليةج يابم دم
، يمْعنِيج كِ

(1) . 

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )الزُّبُر( عند العلماء الثالثة.

 احِلْيِرّي الّنيَسابوري  ل العسكريأبو هال مقاتل بن سليمان املؤلف
 3 3 5 عدد المجمه

   
 

مه
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

1 

ح يُث ا مِم 

وأمرهم  ال الي 

 اليي يف الكتا

 األ  ارُ  -

 الُكُيُب  الُكُيب الُكُيُب  2

  اللالمح المحام  اللالمُح المحامُ   3

ُع الحديدِ  4 ا قِطم طمع 
عُ  قِ  الِ طم

ب 5  - - مر داودةم

 )الدراسة واملوازنة( 

ُبر وردو لا ة   ، (2)وما تاعب منها ن ال ر و الكريم ن أحد عار ممضعا  الرُّ

تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو عاةةرة مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  المجةةمه 

الخمسة، وتناول منها أبم هالل العسكري  مسة مماضع، وااة  م ةاتال ايهةا، أمةا 

ناول منها س عة مماضع، واا  ايها م اتال أيَا. وقد واا  أبم هةالل الِحْيِريال ا د ت

                                                

  .55 َونَتْينا داُوَد َزُبوكًا ، من اآلي :   ييير إلب قولو تعالب: (1) 

 .   ذشر . 330، 329ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (2) 
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العسكري والِحْيِريال م اتال ن ثالثة أوجب، وةاد م اتل عليهما وجهةين. وتاالةيل 

 ذل  ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

هةةيج الكيةةب، واللةةمح  ُم ةةاتال ن ثالثةةة أوجةةب، (1)وااةة  أبةةم هةةالل العسةةكري

المحام ، وقطع الحديد، وكذل  الِحْيِريال 
واا  م ةاتال ن ثالثةة وجةمه، هةيج  (2)

األ  ار، والكيب، والِ طمع. وكذل  واا اه ن بعن المماضةع اليةي اسياةهد  ةا، 

[ 53[ من سمرة الاةعرام، ن وجةبج الكيةب، ومةن اآليةةج ]196وهيج من اآليةج ]

[ من سمرة الكهص، ن وجبج قِطمةع الحديةد. 96آليةج ]من سمرة المؤمنمو، ومن ا

[، ن 52وواا  أبم هالل العسكري م اتال مناردا ن ممضع سمرة ال مةر، اآليةةج ]

وجبج اللمح المحاةم . كمةا وااة  الِحْيةِريال  م ةاتال مناةردا ن ممضةعينج األولج 

[، ن 25[، واآل ةرج سةمرة اةاالر، مةن اآليةةج ]184سمرة  ل عمراو، من اآليةةج ]

 وجبج حديف األمم.

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

[، عل  وجبج 184] اسياهد أبم هالل بممضع سمرة  ل عمراو، من اآليةج -1

وأمةرهم الةيي يف  حة يث ا مةم ال الية  واسيخدمب ق لب م اتةل ن وجةبج الُكُتا،

رين يةدل علةة  أوال الماةةهمر ايهةا ا ييةةار أبةةي . وال ةةاهر مةن أقةةمال الماسةةالكتةا

                                                

 . 240ينظر: الوجوه والنظائر: ص (1) 

 . 291، 290ينظر: وجوه القرنن: ص  (2) 
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ي ةدِّ ُبر كيب األن يام، وهذا هةم قةمل السو هالل، حيف قيلج الزو
. وقيةلج أحاديةف (1)

 . (2)األن يام، وهم قمل الكل ي

 .   (4). وقيلج الكياُب (3)وقيلج الصحُص 

لم يْو عند أبةي هةالل العسةكري وجهةاو ذكرهمةا م اتةل، وهمةاج المجةب  -2

المجةب الخةامس، وهةمج . ووأْمةرهم الةيي يف الكتةا  يُث ا ُمم ال الي حاألولج 

 .َزُبوك داود عليو اللحم

 ج بممضةةع سةةمرة األن يةةام مةةن اآليةةةجالُكُتةةا اسياةةهد م اتةةل علةة  وجةةبج -3

 مب}[، ولم ي  ل بةب أبةم هةالل العسةكري، ا ةالج قةال بعةن الماسةرينج105]
هةةةا، ، أنةةب يعنةةةيج بةةالزبمر الكيةةةب كل {مت زت رت يب ىب نب

ن ه  بةدليل، و  دليةةل ه  أْو يكةةمو ال ةةرامة ن  ولةيس بالمجةةب؛ ألو ال ةةاهر   ُيْيةةرم

الزبمر، جمع ِةْبر مثل ِسْار وُسُامر، ولةيس ذلة  الماةهمر، و  ين غةي ال ةرامة بةب 

 .   (5)عندنا

ُبةمِرج  ُبمر، ا الةم اِْرقةة الز  وُكُيب الياسير ُتْ ِهر ا يالف الماسرين ن معن ج الز 

اِهةةد وابةةن  اسةةم يمُعةةمال جميةةع الكيةةب المنزلةةة. وُينسةةب هلةة  سةةعيد بةةن ُج ميةةر، وُمجم

                                                

. والتفلةةير الوسةةي : 3/224. وتفلةةير الثعلبةة : 3/832بةة  حةةاتم: ينظةةر: تفلةةير ابةةن أ (1) 

 . 1/548. ومعالم التنريل: 1/529

 .1/271ينظر: بحر العلوم:  (2) 

 .1/448ينظر: الكياا:  (3) 

ينظر: معةاين القةرنن وإعرابةو، الرجةا،، تحقيةق: عبة  ال ليةل عبة ه دةلب ، عةالم الكتةا،  (4) 

 .1/550. والمحرك الوجير: 1/495م، 1988 -هة 1408بيرو،، الطبع  ا ولب: 

 . 240ينظر: الوجوه والنظائر: ص (5) 
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ُبةةمرم والكيةةاب بمعن ةة  واحةةٍد، وهةةذا ا ييةةار . وقيةةلج هةةم الكيةةاُب؛ (1)ةيةةد ألو الز 

ُلمب، وألُلب مِن ، (2)الزجاه ُكمب والحم ُسمل والر  ْاُعمل، كالر  ْعنم  مم وهم امُعمل بِمم

يةةابم 
بمةةْرُو الكِ . (3)لج هةةم كيةةاب داود عليةةب السةةالم، وهةةم قةةمل الاةةع يوقيةة .ةم

ُبةةمِر بَةةم  وجمهةةمر ال ةةرام ايهةةا علةة  اةةي  الةةزاي، وقةةرأ األعمةةش وحمةةزةج الزو

 .(4)الزاي

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال: 

 لةةم المجةةمه عنةةد الِحْيةةِريال مةةن وجهةةين ذكرهمةةا م اتةةل، وهمةةا، المجةةب  -1

 ج الثالف

 .َزُبوك داود عليو اللحموالمجب الخامسج  الل وح الَمْحفو .

كةةاو المجةةب األول عنةةد الِحْيةةِريال هةةمج األ  ةةار، وهةةم يخةةالص المجةةب عنةةد  -2

، وال اهر أو الم صمد ح يث ا مم ال الي  وأمرهم اليي يف الكتا م اتل، وهمج

ي اسياةةةهد واحةةد، وهو كةةاو هنةةان ا ةةيالف ن اللاةة ، ويؤكةةد هةةذا أو الِحْيةةرِ 

                                                

. 254/ 3. والتفلةير الوسةي : 2/444. وبحةر العلةوم:  547/ 18ينظةر: جةامع البيةان:  (1) 

 .3/320ومعالم التنريل: 

 .254/ 3والتفلير الوسي  :  .3/407ينظر: معاين القرنن وإعرابو:  (2) 

. 3/412. وتفلير اللمعاين: 3/254. والتفلير الوسي  : 6/313الثعلب :  ينظر: تفلير (3) 

 .3/138والكياا: 

 .4/103. والمحرك الوجير: 6/313ينظر: تفلير الثعلب   (4) 
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ومةن من سةمرة  ل عمةراو،  [184] بااهدين من شماهد م اتل، وهماج من اآليةج

 [ من سمرة ااالر.25اآليةج ]

 ، ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ يئ ذهب الِحْيِريال هل  أوال المجب ن قملةب تعةال ج -3

[، 55[ من سةمرة النسةام، ون يةره ن سةمرة اإلسةرام، مةن اآليةةج ]163من اآليةج]

َزُبةوك لص ن هذا م اتال الذي ذهب هلة  أو المجةب ايهمةا هةمج همج الُكةةةةُيب، و ا

  .داود عليو اللحم

اي( كةةاو المجةبج و تينةةا داود  ةن قةةرأ باةي  )الةز  والمجهةاو ن كيةب الياسةةير، امم

ْبةةٍر(، كةةاو المجةةُبج  ْمةةع) ةم اي( جم ةةمال )الةةز  َم ةةن قةةرأ بِ ا(. ومم الكيةةاب المسةةم )ةبمر 

، أيج و تينا داود ُكي  ا و ْزبمرةالكيبم ا مم ُلحا 
 . هذا واهلل أعلم.(1)

[ الةذي اسياةهد بةب 105أغال الِحْيِريال ممضع سمرة األن يةام، مةن اآليةةج ] -4

[، وقةد 44] سةمرة النحةل، مةن اآليةةج م اتل عل  وجبج الُكُيب. وكةذل  ممضةع

 .    ح يث ا مم ال الي  وأمرهم اليي يف الكتا ذكره م اتل ن المجب األولج

 ***    ***   *** 

 

 

   

 

 

                                                

. والتفلةير 3/415. وتفلير الثعلب  1/357. وبحر العلوم: 9/401ينظر: جامع البيان:  (1) 

. ومعةةالم 2/136. والمحةةرك الةةوجير: 1/250. وتفلةةير اللةةمعاين: 2/140الوسةةي  : 

 .267/ 11. وتفلير الرازي: 1/722التنريل: 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
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ميع
َّ
 .(1) الباب الثاني عشر: )الْ

 السميع يف اللغة:

ْمُعج ِحسو األُذو ةماِعية .، الس  ةماعة  وسم ةماعًا وسم ْمعًا وِسةْمعًا وسم ب سم ِمعم قمْد سم  وم

ةْمُع أميَةًاج  ْسةُم. والس 
ِ
ةمعج ا  ُر، والسِّ ْصةدم ْمُع اْلمم ُهْم الس  َُ الم بمْع قم ج وم و

الم اللِّْحيمانِي قم

ا ا اِحةد  ْيِرِه، يمُكةمُو وم غم ْمُع اإِلنساو وم ْمُع سم يِمج الس  كِّ . اْبُن السِّ ْمُع أمْسما   اْلجم ألُذو، وم

ةةُب. عم لم عبج اْسةةيممم ةةْموم وأمسةةمم ب الص  عم ةةم  ةةا. وسم ْمع  جم ْوه  وم ةةد  ، وعم ج سةةامِع  ةةِميع  ُجةةل  سم رم وم

ِميُعج الس  ِميع  قْملم م وقمْملم غيِرن. وم اُلماج ُهمم سم ، وأمسةماقب  م  ام م ةل  جم ز  وم اتِِب عم مِْن ِلام

ج مِةْن أمْبنِيةِة  ةٍة. وامِعيةل  اِرحم ْيةِر جم ُع بِغم ، امُهمم يمْسمم م
ِاي ، وهِو  م ْسُمم   ْن هِْدراكِب مم يمْعُزُب عم

 . (2)الُم الغة

 أهنا جاءت يف القرآن الكرمي على وَجْهَنيِ: (3)وذكر مقاتل

ل: ِميع، يعنيج الَوْجو ا و   جسميًعا باإليَمان بالقلا الس 

، مةن  {خي حي جي يه}اذل م قملب عزال وجلال ن سةمرة هةمدج 

[، يعنةةيج لةةم يطي ةةما سةةمع اإليمةةاو بال لةةب. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة 20اآليةةةج]

                                                

تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من إح   عيرة شلمة ، جةا ، متنةانرة يف الكتةاب، أمةا  (1) 

أبو هحل العلكري فق  تناول ا  من عير شلمةا، جةا ، م موعة  يف بةاب اللةين، وأمةا 

نحث ونحنين شلم ، جةا ، م موعة  يف شتةاب اللةين، وقة  النيلابوكي فق  تناول ا  من 

كاعب أبو هحل العلكري والنيلابوكي يف ترتيا الكلما، الترتيا ال  ائ . ينظر: الوجةوه 

، والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، 303، 268والنظائر، مقاتل بةن سةليمان، ص

 .566، 665، 295، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص527، 254ص

 ، مادة  سمع .2096، 2095، ص/ 24، جة /3ينظر: للان العرب، م ل  / (2) 

 .268ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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ةةةْمعم 101، مةةةن اآليةةةةج ] {مت زت رت يب ىب}الكهةةةصج  [، يمْعنِةةةيج سم

اِو بال لمب.   اإليمم

ِميع، يعنيج  الَوْجو الثاين:   ُُذَنين:َسْمَع االس 

 مع جع مظ حط مض}اذل م قملب تعال  ن سمرةج هل أتة  )اإلنسةاو(ج 
[، يعنيج سميع األذنين. وقةال عةزال 2، من اآليةج ] {حف جف مغ جغ

، من اآليةةج  {جس مخ جخ مح جح}وجلال ن سمرة  ل عمراوج 

 [، االُمنماِديج الن ي لل  اهلل عليب وسلم.193]

 ( عند العلماء الثالثة.واجلدول التايل يبني وُجُوه لفظة )السَّمِيع

 احِلْيِرّي الّنيَسابوري أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 9 2 2 عدد المجمه

   
   
  

مه
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
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لم
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1 
سميعا باإليمان  

 بالقلا
مُع ال لِب  -  سم

ْمُع األذنين  2 مو سم ْمُع الص  ْمُع اآلذاِو  سم  سم

ْمع  باِل  لٍة  -    -  3  سم

 ال  مُل  ال  مُل واإلجابةُ    -  4

عامِ  - -  5  ُمجيُب الدو

اُلموم  - - 6  ال م 

ماسيُس  - - 7  الجم

 الطاعةُ  - - 8

ةُ  - - 9 ادم هم  الاال
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 )الدراسة واملوازنة(

ةةِميع وردو لا ةةة  ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن ماقةةة و مسةةة   اللَّ

، تنةةاول منهةةا م اتةةل أربعةةة مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  (1)ن ممضةةعاوثمةةاني

المجهين، وتناول منها أبم هالل العسكري ثالثة مماضع، وااة  م ةاتال ن ممضةع 

منهةةا، وجةةامو ممةعةةة علةة  الةةمجهين، اللةةذين وااةة  م ةةاتال ن أحةةدهما. وأمةةا 

أيالهةا، وجةامو  الِحْيِريال ا د تناول منها سية وعارين ممضعا، لم يمااة  م ةاتال ن

ممةعة عل  تسةعة أوجةب، وااة  ايهةا م ةاتال ن وجهةين، وةاد عليةب سة عة أوجةب. 

 وتااليل ذل  ايما يلي.

  أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحِلْيِرّي مقاتال:
ْمِو  ْمُع الص  واا  أبم هالل العسكري م اتال ن وجٍب، همج سم
، وهةم ن معنةاه (2)

ةْمع األذنةين، كمةا واا ةب ن شةاهد واحةد،  يماا  المجب الثا: عند م اتل، وهةمج سم

[، ه  20، مةن اآليةةج ] {خي حي جي يه}همج مةن سةمرة هةمدج 

أو المجب ايب مخيلةص بينهمةا. وأمةا الِحْيةِريال ا ةد وااة  م ةاتال ن الةمجهين، وةاد 

 عليب س عة أوجب.

***    ***    *** 

 ِتال:ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري ُمَقا
و،كاو المجب األول عند أبي هالل العسكري همج  -1 ، وهةم يمااة  َسْمع الص 

ةةْمع األذنةةين، والماضةة  أوال هنةةان ا يالاةةا ن  المجةةب الثةةا: عنةةد م اتةةل، وهةةمج سم

                                                

 .   سمع . 361 -358ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص  (1) 

 . 254ينظر: الوجوه والنظائر:  (2) 
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اللا ، ولكنال المعن  ايهما قريب. ومع هذا سةاق أبةم هةالل شةاهدا مخيلاةا عمةا 

، مةةن  {خي حي جي يه}اسياةةهد بةةب م اتةةل، وهةةم قملةةب تعةةال ج

ةرُامو عنةب انصةراف 20اآليةج ] نْصم [ من سمرة همد، أيج ُيعِرُضمو عن اإليمةاو ويم

ن   يسيطيع سمعب مم
. وهم الممضع ذاتةب الةذي اسياةهد بةب م اتةل علة  وجةبج (1)

 سميع باإليماو بال لب.

، واسياهد عليب ب ملةب القُبوَل واإلَجاَب َ كاو المجب الثا: عند أبي هالل همج  -2

 "[. ا ةالج38، سمرة  ل عمراو، من اآليةةج ] {مه جه ين ىن} تعال ج

أيج مجي ب، وأنم ت مل لصاح  ج اسمع نصيحيي مةع أنة  تعلةم أنةب يسةيجي ها، 

ةا ت ةمُل  ةة ، أيج ألق مةل مم ا والاعم ةْمع  ةُبج سم وهنما يريةد أق ةل، ونحةمه قملة  لمةن ُتِجل 

[. وهةذا المجةب 23. وساق شاهدا   ر مةن سةمرة األناةال  يةةج ](2)"وأاليع م ايبِ 

 والااهداو لم يذكرهما م اتل.

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احِلْيِرّي ُمَقاِتال:
همج سةمع ال لةب، وهةم قريةب مةن وجةب (3)كاو المجب األول عند الحيري -1

م اتلج سميعا باإليماو بال لب، االمعني بينهما قريب وهو كةاو هنةان ا ةيالف ن 

ذا اإو الِحْيِريال قد سةاق لمجهةب شةماهد لةم يةذكرها م اتةل، اللا . وبالرغم من ه

سةةمرة ال  ةةرة ،   {مهىه جه ين ىن من خن}وهةةيج قملةةب تعةةال ج 

  {ىكيك مك لك اك يق ىق}:[، وقملةةةب تعةةةةال 7مةةةن اآليةةةةةج ]
                                                

 . 254ينظر: الوجوه والنظائر:  (1) 

 . 254مرجع اللابق: ينظر: ال (2) 

 .295ينظر: وجوه القرنن:  (3) 
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سةمرة   {خن حن جن يم}[، وقملةب تعةال ج 20سمرة ال  رة ، من اآليةج ]

 [.23الجاثية، من اآليةج ]

ةْمع اآلذاو، ماةا ا لمجةب م اتةلج جام المجةب الثةا: عنةد الحية -2 ري وهةمج سم

ْمع األذنين، ولكنب جةام عنةد الِحْيةِريال باةماهد لةم يةذكرها م اتةل، وهةيج قملةب  سم

سمرة األنعام، من   {جع مظ حط مض حضخض جض مص خص}تعال ج 

[، وسةمرة محمةد لةل  اهلل 42[، ومثلةب ن سةمرة يةمنس، مةن اآليةةج ]25اآليةج ]

سةمرة   {جغ مع جع مظ}قملةب تعةال ج [. و15عليب وسلم، من اآليةج ]

 ژ ژ يئ[، وقملةب تعةال ج7[، ون سمرة ل مةاو، مةن اآليةةج]6اليمبة، من اآليةج ]

 [.8سمرة الجاثية، من اآليةج ]  ىئ ڑ

ةاد الِحْيِريال عل  م اتل س عة أوجب -3
 ، بياهنا كالياليج(1)

سةمرة ال  ةرة،   ىئ ڳ ڳ ڳ ڳ يئ، ك ملةب تعةال ج َسْمٌع بةح نلة األولج 

 خن}[، وغيرها مةن هةذه السةمرة وسةمر أ ةرى، وقملةب تعةال ج 137اآليةج]من 
[. وهذا المجةب لةم أعثةر 148سمرة النسام، من اآليةج ]  {جه ين ىن من

 عليب ن كيب الياسير وعلمم ال ر و.

سةةمرة ال  ةةرة، مةةن   {مبهب خب حب}، ك ملةةب تعةةال ج الَقُبةةوُل الثةةا:ج 

 جض}[، وقملةب تعةال ج  7قةدةج[، و] سةمرة الما51[، و] سمرة النمرج285اآليةج]
(. وهةذا 46(. و)سةمرة النسةامج93سمرة ال  رة، من اآليةةج)  {خض حض

                                                

 .296، 295ينظر: وجوه القرنن:  (1) 
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. وهةةم (2). وقةةال الزمخاةةريج أج نةةا(1)واللغةةميين المجةب قةةال بةةب أكثةةر الماسةةرين

 . (4). وقيلج سمعنا قمل  وأالعنا أمرن(3)بمعن  ال  مل. وقيلج سمعنا لل ر و

َعا الثالفج  سةمرة  ل   {مه جه ين ىن}تعةال ج  ، ك ملةبُمِ يُا الة ُّ

ْعنم ج (5)(. وقال الماسروو  ذا المجب38عمراو، من اآليةج) ا بِمم ِميع  . وقيلج هو سم

امِع سم
(6).   

اُلونَ  الرابعج سةمرة الماقةدة، مةن   ىئ ھ ہ يئ، ك ملب تعال ج القوَّ

[. وغيرها من هذه السمرة. وقةال  ةذا المجةب م اتةل ن تاسةيره، وت عةب 41اآليةج]

ةذب، وتْويلةب أهنةم  (8). وقال ايةب الزجةاه(7)روو   ةاُبلمو للكم وجهةينج األولج قم

                                                

. وتفلةةير الةةرازي: 1/288. وتفلةةير اللةةمعاين: 1/369ينظةةر: معةةاين القةةرنن وإعرابةةو:  (1) 

 .2/759. والبحر المحي : 3/429. وال امع  حكام القرنن: 7/113

 .  1/331ينظر: الكياا:  (2) 

 . 2/576ر: تفلير ابن أب  حاتم: ينظ (3) 

 . 1/402. ومعالم التنريل : 1/409. والتفلير الوسي  : 2/305ينظر: تفلير الثعلب :  (4) 

. 1/435. ومعةةةالم التنريةةةل: 3/59. وتفلةةةير الثعلبةةة : 1/210ينظةةةر: بحةةةر العلةةةوم:  (5) 

محةي : . والبحةر ال8/210. وتفلير الةرازي: 1/278. وزاد الملير: 1/359والكياا: 

3/127 . 

 .1/278. وزاد الملير: 1/427ينظر: المحرك الوجير:  (6) 

. وتفلةةير الثعلبةة : 1/389. وبحةةر العلةةوم: 1/478ينظةةر: تفلةةير مقاتةةل بةةن سةةليمان:  (7) 

4/63   . 

. وتفلةير اللةمعاين: 2/186. وينظةر: التفلةير الوسةي   : 2/174معاين القرنن وإعرابو:  (8) 

. 11/359. وتفلةةةير الةةةرازي: 1/633. والكيةةةاا: 2/50:  . ومعةةةالم التنريةةةل2/37

 .4/261، والبحر المحي : 2/192. والمحرك الوجير: 6/181وال امع  حكام القرنن: 
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. واآل ةةرج يسةمعمو منةة  لِيمكةِذُبما علية . وقةةال ال ي ةيج قةةاقلمو  ْ  مُلةموم الكةِذبم يم

 .(1)للكذب

سةمرة اليمبةةة،   {حض جض}، ك ملةةب تعةال ج الَ َواِسةيُ   الخةامسج

تةةل ن تاسةيره، وذكةره كثيةر مةةن [. وقةد سةة  ب هلة  هةذا المجةب م ا47مةن اآليةةج ]

ةةاُه أو يكةةمو (2)الماسةةرين . وهةةذا المجةةب قةةمل مجاهةةد وابةةن ةيةةد. وأجةةاة الزجال

ُه، ايْويلةب  ه، أمي تم م  ةل اهلل حمةدم ِمةدم ةْن حم ةِمعم اهلُل لِمم ْن يم  ُل مِنهم، ومِنُْبج سم المجبج مم

ْ  مُلةةموم مةةا ي ملةةمو أهنةةم يم
ةةاو (4)مو. وقةةال أبةةم ع يةةدة وقيةةادةج ُمطِيُعةة(3) . والمْجهم

 األ يراو قري ماو ن المعن . واهلل تعال  أعلم.   

[، و]سةمرة 67، ك ملةب تعةال ج ن ] سةمرة يةمنس، مةن اآليةةج الطاَع ُ الساد ج 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئ[ج 23[، و] سةةمرة الةةرومج65النحةةلج

ون سمرة ال صص، من اآليةةج  . {خض حض جض}وقملب تعال ج   ىئ ھ

. وال اهر ن هةذه  {يي ىي ني}[ج 26اآليةج ] [. وسمرة السجدةج من71]

                                                

. وتفلةةير الرارةةا ا صةةف اين: 2/37. وتفلةةير اللةةمعاين: 1/389ينظةةر: بحةةر العلةةوم:  (1) 

4/352   . 

. وتفلةير 2/63. وبحةر العلةوم: 14/282. وجامع البيةان: 2/173ينظر: تفلير مقاتل:  (2) 

 .   5/51الثعلب : 

/ 2. وتفلةةير اللةةمعاين: 2/63. وبحةةر العلةةوم: 2/451ينظةةر: معةةاين القةةرنن وإعرابةةو:  (3) 

314    . 

. 2/277. والكيةةةاا: 2/355. ومعةةةالم التنريةةةل: 2/314ينظةةةر: تفلةةةير اللةةةمعاين:  (4) 

 .   8/157وال امع  حكام القرنن: 
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ةٍ  ماُ  ِع مٍة وِعْيرم المماضع من أقمال أكثر الماسرين، أوال السْمعم ايها سم
. أما وجةب (1)

 الطاعة ا د جام ذكره ن المجب الساب .

ةةةةَ ادةُ السةةةةابعج    {حق مف خف حف جف}، ك ملةةةةب تعةةةةال ج اليَّ
وقيلج اْاليُعم:. وقةد ذكةر  (، أي ااشهدو: يا أيها الرسل.25سمرة يس،  اآليةج)

ُ ةةمُل  (2)بعةةن الماسةةرين وْجةةبم الاةةهادِة ن هةةذا الممضةةع. وقيةةلج ال م
. وقيةةلج (3)

ُعما مني(4)أمِجيُ م: . وقيلج ااْسمم
 . واهلل أعل  وأعلم.(5)

***    ***    *** 

 

                                                

. 5/140. وتفلةةير الثعلبةة : 2/124. وبحةةر العلةةوم: 145/ 15جةةامع البيةةان: ينظةةر: (1) 

 .2/340. وزاد الملير: 2/427. ومعالم التنريل: 2/554والتفلير الوسي  : 

 . 4/451. والمحرك الوجير: 121/ 3. وبحر العلوم: 8/512ينظر: تفلير الماتري ي:  (2) 

 . 26/267ينظر: تفلير الرازي:  (3) 

 .8/512: تفلير الماتري ي: ينظر (4) 

 . 4/11.والكياا: 4/11. ومعالم التنريل: 4/373ينظر: تفلير اللمعاين: (5) 
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ا
ً
ع
َ
 .(1) الباب الثالث عشر: )شِي

 الشّيَع يف اللغة: 

اةاعًا  يُم يمِايُع مم ، هذا رهةر وأشةْعُيُب وشةْعُم بةبج شا م الاال ة  اهةم شةاقع  ةْيُعمعم وشم

ْكةةُيُم شةةيئ ا.  ، وهةةم الةةذي   يم ُجةةل  مِْاةةيا   مِةةْذيا   ةةْعُم بِةةِب. ورم ةةةج أشم أذعيةةب. ون ُلغم

ام  والُماايمعُةج ميابعُي  هنسان ا عل  أمٍر. ةي ُعمو، أيج يمُهةموو أهةمم يمام يعُةج قةمم يم والاِّ

ُعةما علة  أمةٍر قمم وُييمابُِعمنمهم. وِشيْ  اُبُب وأت ماُعةُب. وكةلال قةمٍم اجيمم ُجةِلج أمْلةحم ُة الر  عم

ة  وأْلنماُاُهْمج ِشيمع اُهْم ِشيعم
(2). 

 أهنا جاءت يف القرآن الكرمي على مخسة أوجه:  (3)وذكر مُقَاتل

ل: ا، يمعنِيج  الوجو ا و   فَِرًقا وَأْحراًبا:ِشيمع 

 نب مب زب رب يئ}اةةةذل  قملةةةب عةةةزال وجةةةلال ن سةةةمرة األنعةةةامج 

ةةا، يهةةمد ونصةةارى ولةةابئين 159، مةةن اآليةةةج ) {ىب ق  (، يعنةةيج أحزاب ةةا اِرم

                                                

تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من نةحث شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف الكتةاب، أمةا أبةو  (1) 

هةةحل العلةةكري فقةة  تناول ةةا  ةةمن أكبةةع شلمةةا، جةةا ، م موعةة  يف بةةاب اليةةين، وأمةةا 

وكي فق  تناول ا  من عيرين شلم ، جا ، م موعة  يف شتةاب اليةين، وقة  كاعةب النيلاب

أبةةو هةةحل العلةةكري والنيلةةابوكي يف ترتيةةا الكلمةةا، الترتيةةا ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه 

، والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، 303، 199والنظائر، مقاتل بةن سةليمان، ص

 .666، 665، 339ص، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، 527، 274ص

، 372، 371، ص2ينظر: شتاب العين مرتبا علب حروا المع م، ال ليل بن أحم ، جة:  (2) 

 مادة: ديع.

 .199ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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ومج  ،  {هلجم مل خل حل جل مك}وغيةةرهم. ن يُرهةةا ن سةةمرة الةةرال
ةا. وقةال سة حانب وتعةال  ن سةمرة ال صةصج 32من اآليةةج ] ق  [، يعنةيج أحزاب ةا اِرم

[، يعنةيج 4، من اآليةج ] {هت مت خت حت جت هب مب خب}

ا، اارقة ال ِ  ق   ين}ْ ط وارقة بني هسراقيل. وقةال عةزال وجةلال ن سةمرة الحجةرج اِرم

لين، 10، اآليةج ] {يي ىي ني مي زي ري ٰى ق األوال [، يعنيج اِرم

 يعنيج قمم نمح وقمم همد واألمم. 

يمع، يمعنِيج  الوجو الثاين:  الِ نَْ :الاِّ

 ٿ يئاذل  قملب س حانب وتعةال  ن سةمرة ال صةص لممسة  عليةب السةالمج 

ْيِن، ، يعنةة ىئ ٹ ٹ ٿ ، يعنةةيج رجةةال مةةن  {يي ىي مي}يج كةةااِرم

[، يعنةةيج 15، مةةن اآليةةةج ] {ٰىٌّ ٰر ٰذ}ِجنِْسةةِب، يعنةةيج مةةن بنةةي هسةةراقيل، 

ه الِ  طي.   اآل ر من عدوِّ

يمع، يمْعنِيج  الوجو الثالث: َ :الاِّ  الِملَّ

 ىم مم}اةةذل  قملةةب سةة حانب وتعةةال  ن سةةمرةج اقرتبةةم ) ال مةةر(ج 
ةة. وك ملةب تعةال  ن [، يعنيج 51، من اآليةج ] {يم كال ةيِكم يةا أهةلم مم أهل مِل 

[، يعنةيج بْهةِل 54، مةن اآليةةج ] {يلام ىل مل يك ىك}سمرة سة ْج 

ةةيِهم. وك ملةةب عةةزال وجةةلال ن سةةمرة مةةريمج  ، مةةن  {رت يب ىب نب}مِل 

ةةة. وك ملةةب تعةةال  اسةةمب ن سةةمرة الصةةاااوج 69اآليةةةج ]  ُّ َّ}[، يعنةةيج مِل 
، [، ي ةةملج وهو  مةة83، اآليةةةج ] {رئ ّٰ ِّ ةةِة نةةمٍح إلبةةراهيمم ن أهةةِل مِل 

ييب.   ومن ُذرال
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 َتْفُيو:تمِايع، يمْعنِيج  الوجو الرابع:

،  {لك خك حك جك مق حق}اذل  قملةب تعةال  ن سةمرة النةمرج 
 [، يعني ُيح وموم أْو تمْاُامم الااحاُة ن الذين  منما.19من اآليةج ]

 ا َْهوا  المةةُ تلف :ِشيمع، يعنيج  الوجو ال ام :

[، 65، مةةن اآليةةةج ] {حج مث هت}قملةةب تعةةال  ن سةمرة األنعةةامج اةذل  

 يعنيج األهمام المخيلاة.

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )شِيَع( عند العلماء الثالثة.

 احلِيْرِيّ النّيسَابوري أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف

 5 4 5 عدد المجمه
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اب  1 ق وأْحزم ق المخيلاة  اِرم ق  الِارم  الِارم

 الجنس  من بني هسراقيل   الِجنْس  2

 أهل الملة  أهل دين    الِمل ة  3

 اإلااام - تمْاُام  4

5 
األهمام 

 المخيلاة
 األهمام المخيلاة ا يالف األهمام    
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 )الدراسة واملوازنة(

ن ال ر و الكريم ن اثنمي عارم ممضعا وما تاعب منها  ِدَيع وردو لا ة 
(1) ، 

تناول منها م اتةل أحةد عاةر ممضةعا، جةامو ممةعةة علة  المجةمه الخمسةة. 

وتناول أبمهالل العسكري منهةا تسةعة مماضةع، جةامو ممةعةة عنةده علة  أربعةة 

أوجب، واا  ايها م اتال. وتناول الِحْيِريال منها أيَا تسعة مماضع، جةامو ممةعةة 

 مسة أوجب، واا  ايها م اتال. وتااليل ذل  ايما يلي.عنده عل   

  أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحِلْيِرّي مقاتال:
فِةَرق وأْحةَراب، والِ ةنْ ، جامو )ِشيمع( عند م اتل عل   مسةة أوجةب، هةيج 

ج واا ب أبم هالل العسكري والِحْيِريال ايها ما عةدا وجةب والِملَّ ، وا هوا ، وَتْفُيو.

فةرق تاام لم يث م عند أبي هالل. كمةا واا ةاه ن مماضةع الاةماهد، ااةي وجةبج 

[ من سةمرة األنعةام، ومةن 159، واا اه ن ثالثة مماضع هيج من اآليةج ]وأحراب

 [ مةن سةةمرة ال صةص. ون وجةةبج4[ مةن سةةمرة الةروم، ومةةن اآليةةج ]32اآليةةج ]

[ مةن سةمرة 15من اآليةج ]ج واا اه ن ممضع واحد اكيا  بب م اتل، وهمج ال ن 

، واا ةاه ن ثالثةة مماضةةع مةن أربعةة، هةيج مةن اآليةةةج الملة ال صةص. ون وجةبج 

[ مةن 69[ مةن سةمرة سة ْ، ومةن اآليةةج ]54[ من سمرة ال مر، ومةن اآليةةج ]51]

[ 83سمرة مريم. وواا ب أبم هالل مناردا ن الممضع الرابع، وهةمج ومةن اآليةةج ]

ج واا اه ن ممضع واحةد اكياة  بةب م اتةل، ا هوا بج من سمرة الصاااو. ون وج

[ من سمرة األنعةام. وواا ةب الِحْيةِريال مناةردا ن ممضةع   ةر 65وهمج من اآليةج ]

 [ من سمرة النمر. اسياهد بب م اتل ن وجبج تمْاُام.19وهمج ومن اآليةج ]

***    ***    *** 

                                                

 .  ديع . 398ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص  (1) 
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 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري ُمَقاِتال:
ة ا يالااو كثيرة بين أبي هالل العسكري وم اتل ن هذا الممضةع،  لم يكن ثممال

 وأهم ما رلدناه ن الن اط الياليةج

لم يكن المجبج تمْاُام، ضمن المجةمه اليةي ذكرهةا أبةم هةالل العسةكري ن  -1

 كلمةج ِشيمع، اليي جامو عنده عل  أربعة أوجب ا ط.

لعسةكري مخيلاةة بعةن الاةيم عةن جامو أسمام المجمه عند أبي هالل ا -2

أسماقها عند م اتةل، ولكنهةا ا يالاةاو   تةؤثر علة  المعنة ، امةثال وجةبج اةرق 

وأحزاب، جام عند أبي هةاللج الاةرق المخيلاةة. ووجةبج الجةنس، جةام عنةد أبةي 

ْجبج الِمل ة، جام عنةد أبةي  هاللج ولد ابنب هسراقيل، أي ليس من جنس األق اط. ووم

ام، جةةام عنةةد أبةةي هةةاللج هةةاللج أهةةل الةةدين ْجةةبج األْهةةمم ، امعناهمةةا واحةةد. ووم

 ا يالف اآلرام وتغاير األهمام. 

اما كاو من ةيادة أو ن ص ن أسمام المجمه عند أبي هالل العسكري، لةم يةؤثر 

 عل  معن  المجمه، الذي جام ميا ا مع وجمه م اتل.

وأحةةزاب، أغاةل أبةةم هةةالل العسةةكري شةةاهدا ذكةةره م اتةةل ن وجةةبج اةةرق  -3

 [ من سمرة الحجر. 10وهمج من اآليةج ]

***    ***    *** 

  ثالثا: ما خالف فيه احِلْيِرّي ُمَقاِتال:
 بالرغم من أنب لم يكن ثمة  الف ك ير بينهما، ه  أننا رلدنا الن اط الياليةج 

وردو أسمام المجمه الخمسة عند الِحْيِري  ا ا يالااو يسيرة ن األلاا   -1

ق. بالزيةة ، ورد عنةةد الِحْيةةِريج الِاةةرم اب  ق  وأْحةةزم ْجةةبج اِةةرم ادة أو بةةالن ص، امةةثالج وم
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ْاُاةةم، ورد عنةةد الِحْيةةِري بصةةيغة  ةةة. ووجةةبج تم ةةة، ورد عنةةدهج أهةةل الِمل  ووجةبج الِمل 

المصدرج اإلااام. ووجبج األهمام، ورد عندهج األهمام المخيلاةة. ولكةنال المجةمه 

نةة  المجةمه عنةد م اتةل، اا  يالاةاو شةةكلية عنةده   تخيلةص ن معناهةا عةن مع

 وليسم جمهرية.

أغال الِحْيِري شاهدا ذكره م اتل ن وجبج ارق وأحزاب، وهمج مةن اآليةةج  -2

[ من سمرة الِحْجر. كما أغاةل شةاهدا   ةر ن وجةبج الملةة، وهةم مةن اآليةةج 10]

 [ من سمرة الصاااو.  83]

مةةن جانةةب الِحْيةةِري علةة   لةةم يث ةةم ن هةةذا الممضةةع هضةةااة وجةةب جديةةد -3

 المجمه اليي ذكرها م اتل. 

***    ***    *** 
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راط
ِّ
 .(1) الباب الرابع عشر: )الص

 الصِّرَاطُ يف اللُّغة:

ةاِو  كم ةاِد أمعلة  لِمم الص  اِط، وم ةرم ةة  اِةي السِّ ةراط ُلغم اِضةُ ، والصِّ ة ِيُل اْلمم راُطج الس  السِّ

يُن هِ  انمِم السِّ عة، وهِو كم  الُمَارم
م
ِهةي ج وم قيِةلم ةيِن. وم م األملةل، وقرأمهةا يمْعُ ةمُب بِالسِّ

ي

ةا  ُلهم ِب تمْجعم ةرم ةُة اْلعم ام  عم ج وم يةلم
قِ يمةاُب. وم

ةا اْلكِ ةامم بِهم يِةي جم لةين ال  ْيٍش األموال ُة ُقرم ادِّ ُلغم بِالص 

ْسةةيمِرُط المةة ْمنةةب يم اط  ألمنةةب ك اِضةةِ  ِسةةرم ِريةةِ  اْلمم يةةلم لِلط 
ج هِنمةةا قِ قِيةةلم ة لكثةةرة ِسةةين ا. وم ارال

سلمكهم  ِح مبُ 
(2). 

  :أهنا تأيت يف القرآن الكرمي على وجهني (3)وذكر مقاتل 

راط، يمْعنِيج  الوجو ا ول:  الطَّريَق:الصِّ

 ين ىن نن من}اةةذل  قملةةب عةةزال وجةةلال ن سةةمرة األعةةرافج 

[، يعنةةةيج بكةةةلِّ الريةةة . وقةةةال تعةةةال  ن سةةةمرة 86، مةةن اآليةةةةج] {ٰى

                                                

 ، متنةانرة يف الكتةاب، أمةا أبةو تناول مقاتل بن سةليمان الكلمة   ةمن سةبع شلمةا،، جةا (1) 

هةحل العلةكري فقةة  تناول ةا  ةةمن نمةاين شلمةا، جةةا ، م موعة  يف بةةاب الصةاد، وأمةةا 

النيلابوكي فق  تناول ا  من أكبع وعيرين شلم ، جا ، م موعة  يف شتةاب الصةاد، وقة  

وه كاعب أبو هحل العلكري والنيلابوكي يف ترتيا الكلما، الترتيا ال  ائ . ينظر: الوجة

، والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، 303، 142والنظائر، مقاتل بن سةليمان، ص 

 .667، 666، 243، 242، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص527، 286ص

 ، مادة  سرل . 1993، ص/ 24، جة /3ينظر: للان العرب، م ل  / (2) 

 .142ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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[،  يمْعنِةةيج الريةة م 23اآليةةةج ]، مةةن  {خن حن جن مم خم}الصةةاااوج 

ِحيم.   الجم

يَن:الصراط، يمْعنِيج  الوجو الثاين:  ال ق

 ىي مي خي} اذل  قملب سة حانب وتعةال  ن ااتحةة الكيةابج

ين المسةي يم. وقةال تعةال  ن سةمرة األنعةامج 6، اآليةج] {يي  رب}[، يعنيج الةدِّ

ا، وقةال 153، من اآليةج ] {نب مب زب [، يعنيج هذا دينةي مسةي يم 

[، يعنةيج 126، من اآليةةج ] {ّٰرئ ِّ ُّ َّ}تعال  ايها أيَاج 

. ا. ونحُمُه كثير   دين ربم  مسي يم 

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )الصِّراط( عند العلماء الثالثة.

 أبو هالل العسكري مُقاتل بن سليمان املؤلف
إمساعيل 

 النيسابوري

 4 2 2 عدد المجمه

ه 
جم
لم
ا

 
 الط ريُ    يُ   الط ر الط ريُ    1

يُن  2 يُن   الدال يُن   الدال  الدال

نيعُ  - - 3  الص 

الحين - - 4  ممرو الص 
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 )الدراسة واملوازنة(

رال وردو لا ة  وما تاةعب منهةا ن ال ةر و الكةريم ن  مسةة وأربعةين   الصق

، تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو سةة عة مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  (1)ممضةةعا

، وتناول منها أبم هالل العسكري أربعة مماضةع، وااة  ايهةا م ةاتال، أمةا المجهين

الِحْيِريال ا د تناول منهةا ثالثةة عاةر ممضةعا، وااة  ن بعَةها م ةاتال أيَةا. وقةد 

وااةة  أبةةمهالل العسةةكري والِحْيةةِريال م ةةاتال ن وجهةةين، وةاد عليهمةةا الِحْيةةِريال 

 وجهين. وتااليل ذل  ايما يلي.

  فيه أبو هالل العسكري واحِلْيِرّي مقاتال:أوال: ما وافق 
، والِحْيةِريال (2)واا  أبم هةالل العسةكري

ُم ةاتال ن وجهةين، همةاج الطرية ،  (3)

والدين. وكذل  واا اه ن ممضعي ا سياهاد ن وجبج الطري ، وهماج من اآليةةج 

[ مةةن سةةمرة الصةةاااو. ون وجةةبج 23[ مةةن سةةمرة األعةةراف، ومةةن اآليةةةج ]86]

[، 6، واا ب أبم هالل العسةكري ن ممضةعين، همةاج سةمرة الااتحةة اآليةةج ]الدين

[ من سمرة األنعام. وواا ةب الِحْيةِريال ن ممضةعين، همةاج سةمرة 126ومن اآليةج ]

 [. 153[، وسمرة األنعام من اآليةج ]6الااتحة اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري ُمَقاِتال:
لةةم نلحةة  أي  ةةالف جةةمهري بةةين أبةةي هةةالل العسةةكري وم اتةةل ن هةةذا 

الممضع، ه  أنةب أغاةل ممضةعا مةن المماضةع اليةي اسياةهد  ةا م اتةل ن وجةبج 

ين، وهمج من اآليةج  من سمرة األنعام. [153]الدال

                                                

 .   صرل . 407ف رس  لفا  القرنن الكريم، ص: ينظر: المع م الم (1) 

 . 240ينظر: الوجوه والنظائر: ص (2) 

 . 291، 290ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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 ثالثا: ما خالف فيه احِلْيِرّي ُمَقاِتال:
 رهما م اتل، وهما كالياليجةاد الِحْيِريال وجهين ن هذا الممضع، لم يذك -1

ةةةةةنِيعُ األولج   ِّ ُّ َّ}، واسياةةةةةهد عليةةةةةب ب ملةةةةةب تعةةةةةال ج الصَّ
 ، مةةن  {ّٰرئ

[ من سمرة األنعام. مع الين يب عل  أو هذا الممضع قد اسياهد بةب 126اآليةج ]

م اتل ن وجبج الدين. والمجب الماهمر عند الماسرين ن هذا الممضع هةمج ديةن 

ل  المجب الذي ذهب هليب الِحْيِري، ا د ذكةره أبةم حيةاو . ه  أنني عثرو ع(1)رب 

ا  ونمسم ب هل  هسماعيل الَرير، ا الج ةذم ةِريِر يمْعنِةيج هم  َ اِعيلم ال ْمُل هِْسةمم نمْحم  مِنُْب قم وم

بِّ م  ُلنُْع رم
(2).   

الِِحينالثا:ج   يل ىل مل يك}، واسياةهد عليةب ب ملةب تعةال ج َمَمرُّ الصَّ
سمرة الحجر. ولم يةذكر أحةد مةن الماسةرين [ من 41، اآليةج ] {مم ام

ن أالاع  هذا المجب، ه  السمرقندي الذي قالج ممر مم
وقيل ن هذا الممضةعج  .(3)

 .(4)هذا أمر

أغاةةل الِحْيةةِريال ممضةةعا مةةن المماضةةع اليةةي اسياةةهد  ةةا م اتةةل ن وجةةبج  -2

ين، وهمج من اآليةج جةب ةاده، من سمرة األنعام. ه  أنب اسياهد بب ن و [126] الدال

 وهمج الصنيع.

                                                

. وتفلةير 2/159. ومعالم التنريل: 1/481. وبحر العلوم: 1/588ينظر: تفلير مقاتل:  (1) 

 .13/145الرازي: 

 .4/641ينظر: البحر المحي :  (2) 

 .2/256بحر العلوم: ينظر:  (3) 

 .6/478ينظر: البحر المحي :  (4) 
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، بثالثةةة مماضةةع، ذكةةر منهةةا الحيةةري الةة ين اسياةةهد م اتةةل علةة  وجةةبج -3

 يئممضعين، وةاد عليها تسعة مماضع لم ييطرق هليها م اتل، وهةيج قملةب تعةال ج 

[ مةةن سةةمرة 213، مةةن اآليةةةج ] ىئ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ يئوقملةةةةب تعةةةةال ج ال  ةةةةرة.

، مةةةةةةةةةةةةةةةن  ىئ ٱ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 يك ىك}وقملةب تعةال ج [ من سةمرة النسةام.176[، و]175اآلييينج ]
وقملةةةةب  [ مةةةةن سةةةةمرة الماقةةةةدة.16، مةةةةن اآليةةةةةج ] {يل ىل مل

، مةةةةةن اآليةةةةةةج  {حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}تعةةةةةال ج

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ يئوقملةةب تعةةال ج [ مةةن سةةمرة األنعةةام.161]

[، 25، مةةن اآلييةةينج ] ىئ ٻ ٻ ٻ ٱ جت يب ىب مب خب حب

، مةن  {رت يب ىب نب مب زب}وقملةب تعةال ج .[ من سمرة يةمنس26و]

،  {يئ ىئ نئ مئ زئ}وقملةب تعةال ج [ مةن سةمرة هةمد.56اآليةج ]

 حئ جئ يي}وقملةةةب تعةةةال ج [ مةةةن سةةةمرة النحةةةل.121مةةةن اآليةةةةج]

 ىي}وقملةةةب تعةةةال ج[ مةةةن سةةةمرة النحل.76، مةةةن اآليةةةةج ] {مئ خئ
  [ من سمرة الامرى.52، من اآليةج] {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

***    ***    *** 
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بالباب اخل
ْ
ر
َّ
 .(1) ام  عشر: )الَّ

 الضَّرْبُ يف اللغة:

بمب.  ةةر  ةةْربًا وضم ةةِرُبب ضم َْ بمب يم ةةرم ْبُيب؛ وضم ةةرم ُر ضم ْصةةدم ةةْرُب مم  َ ، وال ْعةةُروف  ةةْرُب مم  َ ال

ْسةةِر اْلِمةةيِمج شةةديُد  ، بِكم ب  ةةرم َْ
ةةِرب  ومِ ةةريب  وضم ةةُروب  وضم ُجةةل  ضةةاِرب  وضم رم وم

ةةريُبج   َ ةةْرب. وال  َ ثِيةةُر ال ةةْرب، أمو كم  َ ةةراُب ال َْ ُب والِم ةةرم َْ ةةروُب. والِم َْ المم

ةاِل،  ِميةِع األْعمم ةُع علمة  جم ةْرُب ي م  َ ه. اال ةدم الم بمُب أمي جم ةارم ا ُضةِربم بِةِب. وضم اج مم ِميع  جم

هم ايب ، يِصُص ذمهابمهم وأمْ ذم
ِ
ْرب  اِي اليجارِة، واِي األْرِض، واِي سم يل اهلل ضم

(2). 

  : على مخسة أوجهأهنا جاءت يف القرآن الكرمي (3)وذكر مُقاتل

ْرب، يمْعنِيج  الوجو ا ول:  َ ْيَر:ال  اللَّ

، مةةن اآليةةةج  {حم جم هل مل}اةةذل  قمُلةةب تعةةال  ن سةةمرة النسةةامج 

ةةةْيرج وقةةةال تعةةةال  ايهةةةا أيَةةةاج 101]  مئ خئ حئ جئ}[، يعنةةةيج الس 
[، يعنةةيج هذا ِسةةْرتم. وقةةال عةةزال وجةةلال ن سةةمرة المزمةةلج 94، مةةن اآليةةةج ]{هئ

 [، يعنيج يمِسيُروو ن األرض. 20يةج ]، من اآل {مب زب رب يئ}

                                                

تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من نةحث شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف الكتةاب، أمةا أبةو  (1) 

هحل العلةكري فقة  تناول ةا  ةمن أكبةع شلمةا،، جةا ، م موعة  يف بةاب الضةاد، وأمةا 

وع  تح  شتاب الضاد، وق  النيلابوكي فق  تناول ا  من إح   عيرة شلم ، جا ، م م

كاعب أبو هحل العلكري والنيلابوكي يف ترتيا الكلما، الترتيا ال  ائ . ينظر: الوجةوه 

، والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، 304، 273والنظائر، مقاتل بةن سةليمان، ص

 .367،667، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص528، 527، 294ص

، مةادة:   ةرب . 372، 371، ص2تبا علب حروا المع ةم، جةة: ينظر: شتاب العين مر (2) 

 ، مادة   رب . 1993، ص/ 29، جة /4وللان العرب، م ل / 

 .273ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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ْرب، يمْعنِيج  الوجو الثاين:  َ ْرَب بالَيَ ْيِن:ال  الضَّ

، يعنةةةيج  {من زن رن}اةةةذل  قملةةةب تعةةةال  ن سةةةمرة األناةةةالج 

ْرب بالسالح،   َ [، يعنةيج 12، من اآليةةج ] {ري ٰى ين ىن نن}ال

، {رث يت}األالراف. وقال عزال وجلال ن سمرة محمد لل  اهلل عليب وسلمج 
ةةةةْرب بالسةةةةالح باليةةةةةدين. وقةةةةال ن النسةةةةةامج 4مةةةةن اآليةةةةةج ]  َ [، يعنةةةةةيج ال

ٍح. 34، من اآليةج ]{ٍَّّ} ْرب ا غيرم ُم مرِّ  [، يعنيج باليدين ضم

ْرب،  الوجو الثالث:  َ  َيْعنِ  الَوْصَ :ال

، يعنيج ولةصم اهلُل  ىئ ېئ ۈئ ۈئ يئاذل  قملب عز  وجل  ن سمرة النحلج 

ا،  ، يعنةيج  ىئ ک ک ڑ يئ[، 75يةةج ]، مةن اآل {ِّ ُّ}شم مه 

ا، ةةة مه  [. وقةةةال 76، مةةةن اآليةةةةج ] {مك لك اك}ولةةةصم اهلُل شم

[، ي ةملج 74، من اآليةةج ] {يهجي ىه مه جه}س حانب وتعال  ايها أيَاج 

ةصم اهلُل 112، مةن اآليةةج] {جي يه ىه مه}  تمِصُاما هللج  لم [، يعنةيج وم

ا.   شم مه 

، يمعنيج  الوجو الرابع: ربم ْشُر:الوْصَ ، وهو الضم  ي 

 ىب نب مب زب رب يئ} اةةةةذل  قملةةةةب تعةةةةال  ن سةةةةمرة ال  ةةةةرةج
. وقةةال عةةز  وجةةل  ن سةةمرة 26، مةةن اآليةةةج ]{يب [، يعنةةيج أْو يصةةصم ايةةذكرم

[، ي ةمُلج ولمةا ولةصم ابةن 57، من اآليةج ] {مج حج مث هت}الز رفج 
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. وقال تعال  ن سمرة الحارج   ىئ ہہ ۀ ۀ ڻ يئمريم وذكرم

 ا ايذكرها للنا . [، يعنيج يصاه21، من اآليةج ]

، وهم  الوجو ال ام : صم لم ج وم بم رم  البياُن:ضم

، مةن  {رث يت ىت نت}قال س حانب وتعال  ن سمرة هبةراهيمج 

ةةْانما. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الارقةةاوج 45اآليةةةج ]  مك}[، يعنةةيج بي ن ةةا، وولم

اُهةُب ن 39، من اآليةةج] {ملىل يك ىك ةْانما. وقةال عةز  جم [، يعنةي بمي نةا وولم

[، 43، مةةةن اآليةةةةج ] ىئ ہہ ۀ ۀ ڻ يئالعنك ةةةموج  سةةةمرة

ُن ميِّنها.  يعنيج نمِصُاها ام

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )الضَّرْب( عند العلماء الثالثة.

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 8 3 5 عدد المجمه

   
   
  

ةةة
ةةة
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ْير 1  الس 
ْرُب ن   َ ال

 األرض
ْيرُ   الس 

2 
ْرُب   َ ال

ين  باليدم

ْرُب باليد   َ ال

 والسيص
ْرُب بعينبِ   َ  ال

ْلصم  3  يعني المم
الي يُن 

 والملُص 
 الي يالينُ 

4 
ْلُص وهم  المم

ْكر  الذِّ
 الصاةُ  -

، وهم  5 ص  لم ْرُب بالاْ ِ  -وم  َ  ال
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 ال ميماو

6 - - 
ْرُب   َ  ال

الِح   بالسال

 الجعُل  - - 7

 اإلعراُض  - - 8

 )الدراسة واملوازنة(

ْرب وردو لا ة   َ وما تاعب منهةا ن ال ةر و الكةريم ن ثمانيةة و مسةين   ال

، تناول منها م اتل بن سليماو سنة عاةر ممضةعا، جةامو ممةعةة علة  (1)ممضعا

وااة  م ةاتال ن  المجمه الخمسة، وتناول منها أبم هالل العسكري عارة مماضع،

س عة منها، أما الِحْيِريال ا د تناول منها سةية عاةر ممضةعا، وااة  م ةاتال ن عاةرة 

منهةةا. وقةةد وااةة  أبةةمهالل العسةةكري والِحْيةةِريال م ةةاتال ن بعةةن المجةةمه، وةاد 

 الِحْيِريال وجهين. وتااليل ذل  ايما يلي.

  أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحِلْيِرّي مقاتال:
، م اتال ن ثالثةة أوجةبج اثنةين ن اللاة  والمعنة ، (2)واا  أبم هالل العسكري

ه  أنةةب ةاد ن اللاةة ، وهمةةاج الَةةرب باليةةد وبالسةةيص، حيةةف ةادج وبالسةةيص. 

والي ين والملص، حيف ةادج الي ين، والمعن  ايهما يماا  الةمجهين عنةد م اتةل، 

ير، والَرب باليدين. والثالف واا  ب ن المعن  ا ط، وهمج الَةرب ن وهماج الس 

 األرض، وهم يماا  وجبج السير،عند م اتل ن المعن . 

                                                

 .    رب . 419، 418ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 . 295، 294ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 
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أما الِحْيِريال 
ا د واا  ُم ةاتال ن الخمسةة وجةمه، األولج السةير، واا ةب لا ةا  (1)

ومعن ، واألربعة األ رى واا ب ن المعن  وهو جام اللا  مخيلاةا بعةن الاةيم، 

الف. وكذل  واا اه ن مماضع ا سياهاد ااةي وهذا ما سنمضحب ن مماضع الخ

[ مةن سةمرة النسةام، ومةن 94، واا ةاه ن ممضةعين همةاج مةن اآليةةج ]الليروجبج 

[ مةن سةمرة المزمةل، واناةرد الحيةةري عةن أبةي هةالل بممضةع سةةمرة 20اآليةةج ]

، واا ةاه ن ممضةعج سةمرة الضةرب بالية ين[. ون وجةبج 101النسامج من اآليةج ]

[، وانارد أبم هالل عن الحيري بممضع سمرة محمد عليةب 12اآليةج ]األناال من 

، واا ةةاه ن ممضةةع سةةمرة الوصةة [. ون وجةةبج 4الصةةالة والسةةالم مةةن اآليةةةج ]

[، وانارد أبم هالل عن الحيري بممضع النحل من اآليةةج 112النحل، من اآليةج ]

أبةي هةالل [. واناةرد الحيةري عةن 24[، وممضع سمرة هبةراهيم مةن اآليةةج ]74]

 [. 76[، و]75بممضعي سمرة النحلج من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري ُمَقاِتال:
، عنةد أبةي هةالل يخةالص المجةب األول عنةد الضرب يف ا كضورد وجةبج  -1

م اتةةل، وهةةمج السةةير. ولكةةن المالحةة  أو الخةةالف ن اللاةة  ا ةةط؛ ألو المعنةة  

ارب، ويكاد يكمو ميا ا، هذ المعنة  نج ضةرب الرجةل ن األرض، أيج ايهما مي 

 .(2)ذهب وأبعد وأسر  ن السير

، ةاقةدا ن لا ةب الضةرب بالية  وباللةي ورد المجب الثا: عند أبةي هةاللج  -2

علةة  وجةةةب م اتةةةل، وهةةةمج الَةةةرب باليةةةدين. وأرى أو المعنةةة  ايهمةةةا قريةةةب، 

                                                

 . 368، 367ينظر: وجوه القرنن: ص  (1) 

 .  رب. 536ينظر: المع م الوسي :  (2) 
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  ذلةة  أوال أبةا هةةالل اسياةهد علةة  والخةالف ايهمةا  ةةالف لا ةي، والةةدليل علة

وجهب بممضعي م اتةل، وهمةاج ممضةع سةمرة محمةد لةل  اهلل عليةب وسةلم مةن 

 [.12(، وممضع سمرة األناال من اآليةج]4اآليةج )

 (1)، عنةد ابةن قي ةةالتبيُن والوْصةُ  ورد المجب الثالف عند أبي هالل، وهمج  -3

م اتةل، وهةمج ولةص وهةم  بنصب. وقد جام ماا ا ن لا ةب المجةب الخةامس عنةد

ال يةةاو، ه  أوال المعنةة  بينهمةةا مخيلةةص، اةةْبم هةةالل ي صةةد وجةةبج الملةةص، وهةةم 

المجب الثالف عند م اتل، والدليل عل  ذل  أنب اسياهد بالمماضع اليةي اسياةهد 

  ا م اتل ن وجبج الملص.  

، ضةمن وجةمه أبةي الوصة  وهةو الةيشرلم يْو وجب م اتل الرابع، وهمج  -4

العسةةكري. وكةةذل  المجةةب الخةةامسج ولةةص وهةةم ال يةةاو، وبةةالرغم مةةن هةةالل 

ْلةص، ه  أوال المعنة  بينهمةا  الياابب اللا ي بينب وبين وجب أبي هاللج الي  مةين والمم

 مخيلص؛ ألو شماهده قد اسياهد  ا م اتل ن وجبج المْلِص.

اتةلج ةاد أبم هالل ن وجبج الَرب ن األرض شاهدين لم يْتيا ن وجةب م  -5

[. وممضع سمرة س ْ من اآليةةج 32السير، وهما ممضع سمرة األناال من اآليةج ]

[19.] 

بالرغم من الياابب بين أبي هالل وم اتةل ن المجةب الثةا:، ه  أو أبةا هةالل  -6

 [.34أغال ممضعا من شماهد م اتل، وهم وممضع سمرة النسام من اآليةج ]

***    ***    *** 

                                                

ينظر: تلويل ميكل القرنن، ابن قتيب   تحقيق: إبةراهيم دةم  الة ين، داك الكتةا العلمية ،  (1) 

 . 497بيرو،، لبنان، ص 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 يه احِلْيِرّي ُمَقاِتال:ثالثا: ما خالف ف
، ن ثالثةة أوجةب مناصةلة، الضرب بالي ينأورد الِحْيِري وجب م اتل الثا:ج  -1

 هي كالياليج 

[، وقةد 34، واسياهد لب بممضع سمرة النسام من اآليةج ]الضرُب بَِعينِوِ األولج 

ٍح.  ْرب ا غيرم ُم مرِّ  اسياهد بب م اتل، ويعني ببج باليدين ضم

، واسياةةهد لةةب بممضةةع سةةمرة األناةةال مةةن اآليةةةج ضةةرُب باللةةحِح الوالثةةا:ج 

 [، وقد ذكر م اتل هذا المجب ضمن وجمهب واسياهد لب بالممضع ناسب.12]

،  {مئ خئ حئ}. واسياهد لب ب ملب تعةال ج الضرُب بالَفْلسِ والثالفج 
[ مةةن سةةمرة الصةةاااو، ولةةم يكةةن هةةذا الممضةةع ضةةمن مماضةةع 93مةةن اآليةةةج ]

مجب   يخيلص عن المجب الساب ج الَرب بالسالح، ولكنةب ةيةادة م اتل. وهذا ال

 وتاصيل من جانب الحيري.

َف ِ ورد وجبج  -2 ، عند الِحْيِري يخيلص عن وجبج الملص، عند م اتل، ن الصق

اللا  ا ط، ولكن المعن  الةذي قصةده الِحْيةِري هةم المعنة  عنةد م اتةل، والةذي 

ثةة مماضةع اسياةهد  ةا م اتةل، وهةيج مةن يؤكد ذل  أوال الحيري قد اسياهد بثال

[ مةةن سةةمرة النحةةل. وأضةةاف شةةاهدا   ةةر، هةةم 112[، و]76[، و]75اآليةةاوج ]

[، وهم ممضع من المماضع اليةي اسياةهد  ةا 26ممضع سمرة ال  رة من اآليةج ]

م اتل عل  المجب الرابعج الملص وهم الذكر، وكةْوال الِحْيةِري أراد  ةذا أو يجمةع 

 لمجهين الثالف والرابع عند م اتل. ن وجهب معن  ا

، عند الِحْيةِري وهةم يخيلةص عةن وجةب م اتةل الخةامسج التَّبيين ورد وجبج -3

ولص وهم ال ياو، وقد اسياهد الِحْيِري بممضع من المماضع اليةي اسياةهد  ةا 

[، وةاد ممضعا هةم قملةب تعةال ج 45م اتل، وهم ممضع سمرة هبراهيم من اآليةج ]
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[ مةةةن سةةةمرة يةةةس. 13مةةةن اآليةةةةج ] ، {جم يل ىل مل خل}

 وأرى أو الخالف ن هذا الممضع  الف لا ي، والمعني المراد واحد. 

، واسياهد لب بممضةعين، الَ ْعلةاد الِحْيِريال وجها لم يذكره م اتل، وهمج  -4

 }األول قملب تعال ج 
ِ
ةٍب مِةنم اهلل َم باُؤ بِغم نمُة وم ْسكم اْلمم ُة وم ل  ْيِهُم الذِّ لم ُضِربمْم عم ، مةن  {وم

ةا ُثِ ُاةما هِ   }[ من سمرة ال  رة. وقملب تعال ج 61اآليةج] ُة أمْينم مم ل  ْيِهُم الذِّ لم ُضِربمْم عم

نمةُ  ْسةكم ةْيِهُم اْلمم لم ُضةِربمْم عم  وم
ِ
ٍب مِةنم اهلل َم باُؤ بِغم ْ ٍل مِنم الن اِ  وم حم  وم

ِ
ْ ٍل مِنم اهلل ،  {بِحم

وقد ذكر كثير مةن الماسةرين هةذا المجةب، [ من سمرة  ل عمراو. 112من اآليةج ]

وُنِسبم هل  الحسن وقيادة
. والمعنة  ن (3). وقيةلج ُأْلزممهةا(2). وقيلج ُاِرضةم(1)

 المجهين األ يرين قريب.  

                                                

. 1/123. ومعةةالم التنريةةل: 206//1. وتفلةةير الثعلبةة : 1/58ينظةةر: بحةةر العلةةوم:  (1) 

 .  1/384. والبحر المحي : 3/534. وتفلير الرازي: 1/145كياا: وال

 .  2/136ينظر: جامع البيان:  (2) 

. وتفلةةير الرارةةا ا صةةف اين، تحقيةةق: د. محمةة  عبةة  1/147ينظةةر: التفلةةير الوسةةي :  (3) 

. 1/212م، 1999 -هةة 1420العرير بليوين،  شلي  اآلداب، جامع   نطا، الطبع  ا ولةب: 

 .  1/430. وال امع  حكام القرنن: 1/72. وزاد الملير: 1/154الوجير:  والمحرك
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، اإلْعةَراُض ةاد الِحْيِريال أيَا وجها   ر لةم يةْو ذكةره عنةد م اتةل، وهةمج  -5

، مةةن اآليةةةج  {يل ىل مل يك}واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج 

 . (1)[ من سمرة الز رف. وقد ذكر أكثر الماسرين هذا المجب5]

ةاد الِحْيِريال بعن الاةماهد اليةي لةم تةْو عنةد م اتةل، ااةي وجةبج السةير،  -6

ِْْ ، 272أضاف ممضعا من سمرة ال  ةرة مةن اآليةةج ] ة ةْرِب بالام  َ [. ون وجةبج ال

 يةين، أضةاف [. ون وجةبج الي  93أضاف ممضعا من سمرة الصةاااو مةن اآليةةج ]

 [. 13ممضعا من سمرة يس من اآليةج ]

***    ***    *** 

                                                

. 8/328. وتفلةةير الثعلبةة : 3/252. وبحةةر العلةةوم: 21/568ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (1) 

. وال ةامع 5/46. والمحةرك الةوجير: 4/154. ومعالم التنريل: 4/64والتفلير الوسي : 

 .  9/358. والبحر المحي : 16/63 حكام القرنن: 
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ام(
َ
ع
ّ
 .(1)الباب الْادس عشر: )الط

 الطّعام يف اللغة:

ةلم  ا أمكم ةُم اُلْعمةًا، امُهةمم الةاِعم  هِذم ْطعم قمْد المِعمم يم ُل، وم ا ُيؤكم الط عاُمج اسم  جامع  لُِكلِّ مم

ْغنمُم ُغنْم نِمم يم ، مِثماُل غم الِي أمو ذاقم و  قمل  اُلْعُمب أمي أمْكُلب. والعم اُلج ُاالم ُي م . وم ًا، امُهمم غانِم 

ة. وي الج اسةم لةب وللُخْ ةِز المخ ةمة، ثةم  بج أوال الطالعام هم الُ رو  الال رم ِم العم الم ن كم

ِه، وكةةلو مةا يمُسةةدو جمعةةًا اهةةم المعةةام.  ةةدال ةةارم ن حم لم ةةُربم مِنْةُب، وم ةةا قم ةةام مم ةم   بالطعم ُيسم

ُي م  ةِن وم ُرِويم عم ةِل. وم ْْكم يُِّب المم ْملِ م الم ِم كم م ْطعم يالُب المم طم هِن ُب لم مًا وم ْطعم ُم مم ْطعم اُلج المِعمم يم

ا  ْاة مُع اإِلنسةاُو هِذم ةاُم اُلْعةٍم وِشةااُم ُسةْ ٍم أمي يم ةا المعم ج هِن هم مم ْمةزم الم اِةي ةم اْبِن عم  اٍ  أمنب قم

امِ  ْا مُع مِنم الط عم ا يم مم ها كم رب مامم شم
(2). 

 أهنا تأيت يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه:  (3)وذكر مُقَاتل

ل:  الِيي يلشُلُو الن اُس:الطالعام، يمْعنِيج  الَوْجو ا و 

                                                

تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من خم  شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف الكتةاب، أمةا أبةو  (1) 

هةحل العلةكري فقة  تناول ةا  ةمن نمةاين شلمةا،، جةا ، م موعة  يف بةاب الطةا ، وأمةا 

النيلابوكي فق  تناول ا  من أكبع عيرة شلم ، جا ، م موعة  تحة  شتةاب الطةا ، وقة  

ري والنيلابوكي يف ترتيا الكلما، الترتيا ال  ائ . ينظر: الوجةوه كاعب أبو هحل العلك

، والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، 304، 237والنظائر، مقاتل بن سةليمان، ص 

 .667، 375، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص 528، 313ص 

. وللةان ، مةادة:   عةم 49، ص3ينظر: شتةاب العةين مرتبةا علةب حةروا المع ةم، جةة:  (2) 

 ، مادة   عم  . 2673، ص/ 30، جة /4العرب، م ل / 

 .237ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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 جه ين ىن من} اةةةذل  قملةةةب عةةةزال وجةةةلال ن سةةةمرة قةةةريشج

 يي}[، وقةال تعةال  ن سةمرة األنعةامج 4، اآليةج ] {جي يه ىه مه

 خئ} سةةمرة األحةةزابج [، وقةةال تعةةال  ن14، مةةن اآليةةةج] {خئمئ حئ جئ

. 53، من اآليةج ] {هئ مئ  [، ونحُمُه كثير 

َبائَح:الطالعام، يمْعنِيج  الَوْجو الثاين:  الي 

 حص مس خس حس جس مخ} اذل  قملب عزال وجلال ن سةمرة الماقةدةج

 [ ، يعنيج الذباق  ِحل  لهم ولكم. 5، من اآليةج ] {جضحض مص خص

مِك العام، يمْعنِيج  الَوْجو الثالث:  ، منفعتو لكم:َمليَح اللَّ

 حم جم يل ىل مل خل}اذل  قملب تعال  ن سمرة الماقدةج 
ِ  مناعيب لكم. 96، من اآليةج ] {خم مم ي م الس 

لِ  [، يمْعنِيج مم

 َدرُِبوا:المِعُمما، يمْعنِيج  الَوْجو الرابع:

 رب يئ ىئ نئ مئ}اةةذل  قملةةب عةةز  وجةةل  ن سةةمرة الماقةةةدةج 
ةرِ 93، من اآليةج ] {ىب نب مب زب ُبما مةن الخمةر [، يعنيج ايما شم

ْ ةةلم اليحةةريم. وك ملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج   مه جه ين ىن}قم

ْبُب اإنالُب مِنِّي.249، من اآليةج ] {ىه ْن لم يارم  [، يمْعنِيج ومم



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

 ( عند العلماء الثالثة.الطَّعَامواجلدول التايل يبني وجوه لفظة )

 املؤلف
مقاتل بن 
 سليمان

أبو هالل 
 العسكري

إمساعيل 
 النيسابوري

 12 4 4 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

1 
الذي يْكُلُب 

 النالاُ  

الذي يْكُلُب 

 النالاُ  
 الذي ُيْؤكُل 

باقُ     2 باقُ   الذال باقُ   الذال  الذال

مِ   3 مِ   مليُ  الس  ُ   مليُ  الس  مم  الس 

ِرُبما 4 ِربم  شم رُب  شم  الاال

ى - - 5  المنو والسلمم

 اليِّينُ  - - 6

 األُدمُ  - - 7

ُم  - - 8  الذي ُيطعم

 الصدقُة  - - 9

 الُخ ُز والِعنمُب  - - 10

 الن ارُ  - - 11

12 - - 
الطعاُم بمعن  

ِجيع  الر 
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 )الدراسة واملوازنة(

ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن ثمانيةةة وثالثةةين       الطعةةام وردو لا ةةة 

هةا م اتةل بةن سةليماو سة عة مماضةع، جةةةةةةةةةةةةةةامو ممةعةة ، تنةاول من(1)ممضعا

 عةةةةةةةةةةةةةل  المجمه 

األربعةة، وتنةةاول منهةةا أبةةم هةةالل العسةكري سةةية مماضةةع، وااةة  ايهةةا م ةةاتال، 

وتناول الِحْيِريال ثمانية عار ممضعا، واا  م ةاتال ن سة عة. وقةد وااة  أبةم هةالل 

مه األربعة، وةاد الحيري عليهما ثمانية أوجةب. العسكري والِحْيِريال م اتال ن المج

 وتااليل ذل  ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

والِحْيةةِريال  (2)وااةة  أبةةم هةةالل العسةةكري
ُم ةةاتال ن المجةةمه األربعةةة، وهةةيج  (3)

كما واا اه ن الذي يْكلب النا ، والذباق ، وملي  السم ، مناعيب لكم، وشربما. 

 مماضع ا سياهاد عل  تل  المجمه.

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

ومعروف أنب لم يرد الخ ز واألدام اين غي أْو يكةمو  "ةاد ن وجبج الذباق ج  -1

 . اجعلها تامل الخ ز واإلدام.(4)"عل  الذباق 

ضعا من المماضع اليي اسياةهد  ةا م اتةل ن أغال أبم هالل العسكري مم -2

 [.93وجبج شربما، وهم ممضع سمرة الماقدة، اآليةج ]

                                                

 .    عم . 426، 425ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 . 237ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 . 376، 375ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 

 . 237ظائر: ص ينظر: الوجوه والن (4) 
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ِرُبما، عند أبي هالل العسكري اعةال مجةردا مةن  -3 ورد وجب المِعُمما، يعنيج شم

 واو الجماعة، همج شرب، وهذا   يؤثر ن المعن ، االمعن  ن اللا ين واحد.

***    ***    *** 

 ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:ثالثا: 

وردو بعن ا  يالااو ال سيطة ن أسمام المجمه اليي واا  ايها م ةاتال،  -1

ولكنها ا يالااو   تؤثر ن المعنة ، وهةيج ن وجةب الطعةام، يعنةيج الةذي يْكلةب 

النةا ، ورد عنةةدهج الةةذي ُيْؤكةةل. ون وجةةبج العةةام، يعنةةيج ملةةي  السةةم  مناعيةةب 

ةِرُبما، ورد عنةدهج الاةرب. لكم، ورد عن دهج السم ، ون وجبج المِعُمةما، يعنةيج شم

 وهي ا يالااو لا ية   تؤثر ن المعن . 

ةاد الحيري ثمانية أوجب لةم يةذكرها م اتةل، وأبةم هةالل العسةكري، وهةي  -2

 كالياليج

 ڻ ں ں يئ، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج المةةن  واللةةلو الطعةةامج  ا ول:

[. وهذا المجب هم قةمل قيةادة، 61ل  رة من اآليةج ]، من سمرة ا ىئ ڻ ڻ

. وقةةال أبةةم العاليةةةج (1)وذكةةةةةةةةةةةةةةةةةةره م اتةةل ن تاسةةيره، وذكةةره أكثةةر الماسةةرين

العامهم السلمى، وشرا م المنال 
ةِن . وقد جاما بلا  واحد؛ (2) بم ُتعم ِّةُر عم ةرم مو  اْلعم

ِ
أل

                                                

. 1/58. وبحةر العلةوم: 1/143. ومعةاين القةرنن وإعرابةو: 1/111ينظر: تفلير مقاتةل:  (1) 

. 1/123. ومعةةةالم التنريةةةل: 1/85. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 1/146والتفلةةةير الوسةةةي  : 

. 1/422. وال امع  حكام القةرنن: 3/531. وتفلير الرازي: 1/153والمحرك الوجير: 

 . 1/389وال ك المصون: 

 . 1/122. وتفلير ابن أب  حاتم: 2/125ينظر: جامع البيان:  (2) 
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ا ُتعم  مم اِحِد كم ْاِ  اْلمم ْثنمْيِن بِلم
ِ
ْثنمْينِ ا 

ِ
اِحِد بِلمْاِ  ا  ِن اْلمم  ُِّر عم

، أو ألهنمةا كانةا يةؤكالو (1)

 . (2)ن وقم واحد

 حض جض مص}، واسياةةةهد لةةةب ب ملةةةب تعةةةال ج التقةةةين الطعةةةامج الثةةةاين:
[. ذكر الماسروو وجهين 259،من سمرة ال  رة من اآليةج ] {حطمظ مض خض

يج (3)يِّينن الطعام ن هذا الممضع، قال قيادة وروي عن مجاهدج ال ةدِّ . وقةال السو

 .(4)اليين والعنب

 لك خك حك جك}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج ا ُدمالطعةةامج  الثالةةث:
[. لةم أعثةر علة  هةذا المجةب عنةد 37، من سةمرة يمسةص مةن اآليةةج ] {مك

 الماسرين. 

 مي زي ري ٰى}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج الةةيي ُيْطَعةةم الرابةةةةع:
، وبمعنةاه (5)[. ورد هذا المجةب بلا ةب53ج ]،من سمرة األحزاب من اآلية {ني

 .(6)عند أكثر الماسرين

                                                
 .   1/123ينظر: معالم التنريل:  (1) 

 .1/153ينظر: المحرك الوجير:  (2) 

. والتفلةةير الوسةةي  : 2/503. وتفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم: 5/452ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (3) 

. والمحةةةرك الةةةوجير: 1/354ل: . ومعةةةالم التنريةةة1/264. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 1/373

1/348. 

. 1/307. والكيةةاا: 1/172. وبحةةر العلةةوم: 2/503ينظةةر: تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (4) 

 .1/348والمحرك الوجير: 

 .  197ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس:  (5) 

. 3/947. والتفلةةير الوسةةي  : 3/70.  وبحةةر العلةةوم : 20/305ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (6) 

 .25/179وتفلير الرازي: 
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 حج يث ىث مث يئ، واسياةهد لةب ب ملةب تعةال ج الصة ق  الطعامج ال ام :

[ مةةن سةةمرة 34[. ون يرهةةا اآليةةةج ]3، سةةمرة المةةاعمو اآليةةةج ] ىئ جح مج

. وقةال الماسةروو كالمةا (1)الحاقة. جام هذا المجب بلا ب منسمبا هلة  ابةن ع ةا 

 .    (2)ناهج   يطعمب و  يْمر بإالعامببمع

 ې ې يئ، واسياةهد لةب ب ملةب تعةال ج ال بةر والعنةاالطعامج  اللادس:

[. ا يلةةةص الماسةةةروو ن 19، مةةةن سةةةمرة الكهةةةص مةةةن اآليةةةةج ] ىئ ې ې

الم صمد بالطعام، ولكن ُذكر ش يب هةذا المجةب عنةد ابةن عطيةة وال رال ةي، حيةف 

بِ  اوم ةم اُم كم لِ م الط عم اُم اأْلمُرةو قيلج ذم لِ م الط عم ا. وقيلج ذم ْمر  ج تم يلم
قِ ي  ا. وم

ُم.(3)  . واهلُل أمْعلم

 ىل مل يك ىك مك}ر، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج النةةاالطعةةامج  اللةةابع:
 يل ىل مل خل}[. وقملةةةب تعةةةال ج6،مةةةن سةةةمرة الغاشةةةية اآليةةةةج ] {ام يل
[. وقةةةد ذكةةةر الماسةةةروو ن هةةةذا 36، مةةةن سةةةمرة الحاقةةةة اآليةةةةج ] {حم جم

. وقيةلج الةذي يسةيل (4)لممضع وجمها. قيلج لديد أهل النار، قالةب ابةن ع ةا ا

                                                

 .  484ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس:  (1) 

. 6/288. وتفلةير اللةمعاين: 4/348. والتفلةير الوسةي  : 3/625ينظر: بحر العلوم:  (2) 

. وزاد الملةير: 5/361. والمحرك الةوجير: 4/605. والكياا: 5/312ومعالم التنريل: 

4/333. 

 .10/375. وال امع  حكام القرنن: 3/506الوجير: ينظر: المحرك  (3) 

. 3/491. وبحر العلةوم: 5/218. ومعاين القرنن وإعرابو: 23/591ينظر: جامع البيان:  (4) 

 .  4/348والتفلير الوسي  : 
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. وقةال الَةحان والربيةعج شةجر (1)ال ي  والدم من أهل النةار، وهةذا قةمل م اتةل

 .(3). وقيلج شيم من ضريع(2)يْكلب أهل النار

 مس خس}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج الطعةةام بمعنةةب الرجيةةع الثةةامن:
 مت خت حت}[. وقملةةب تعلةة ج 75لماقةةدة مةةن اآليةةةج ]، مةةن سةةمرة ا {حصخص
[. ورد هةذا المجةب بلا ةب عنةد ابةن 24، من سمرة ع س مةن اآليةةج ] {مث هت

. وقيةلج (5). وقيل ايب أيَاج ِرْةُقب، وهم قمل م اتةل(4)عطية ن ممضع سمرة ع س

ما يمخُره منب كيص ان لب من الطيِّب هل  الخم يف، قالب ابةن ع ةا . وقةال أبةي بةن 

بج ما بمخةل بةبكع
ْخرجةب  .(6) ْد لةب ومم وقةال ُمجاهةدج مم

ْطعُمةُب الةذي (7) .وقيةلج مم

قةةم وج أحةةدهماج أهنمةةا  . وقيةةل ن ممضةةع سةةمرة الماقةةدة(8)جعلةةب سةة  ا لحياتةةب

يعياةاو بالغةةذام، قالةةب الزجةاه. والثةةا:ج أنةةب ن الةب بْْكةةل الطعةةام علة  عاق يةةب، وهةةم 

 أعلم.. واهلل أعل  و(9)الحدث،  قالب ابن قيي ة

***    ***    *** 

                                                

 . 4/424ينظر: تفلير مقاتل:  (1) 

. 5/149ل: . ومعةةالم التنريةة6/41. وتفلةةير اللةةمعاين: 10/32ينظةةر: تفلةةير الثعلبةة :  (2) 

 . 5/361. والمحرك الوجير: 4/606والكياا: 

 .362، 5/361ينظر: المحرك الوجير:  (3) 

 . 5/439ينظر: المرجع اللابق:  (4) 

 .4/592ينظر: تفلير مقاتل:  (5) 

 .6/160ينظر: تفلير اللمعاين:  (6) 

 .5/211. ومعالم التنريل: 10/132ينظر: تفلير الثعلب :  (7) 

 .4/402. وزاد الملير: 2/222. والمحرك الوجير: 4/704لكياا: ينظر: ا (8) 

.ومعالم 2/213. التفلير الوسي  : 4/96. وتفلير الثعلب : 1/409ينظر: بحر العلوم:  (9) 

 .12/409. وتفلير الرازي: 1/572. وزاد الملير: 2/72التنريل: 
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لم
ّ
 .(1) الباب الْابع عشر: )الظ

  الظّلم يف اللغة:

لةُم  ، وال و
 
ْصةدر  ح ي ةي ْلُم مم ، اةال   مةة 

ْ لِ ْلمةًا وُرْلمةًا ومم ُمةُب رم
ْ لِ ةب يم مم لم اُلج رم ُي م

لمم. ُهمم رالم  ورم ِر، وم ْصدم ْيِر  ا سُم يمُ مُم مم ام اْلمم ِم اِي غم
ْ
ي ْضع الا   ممِضعب.وُهمم وم

ُب تمُ ةملج  ةرم اْلعم صةد، وم ِن ال م ْيُل عم . وال وْلمج المم ة الحدِّ ةم ْمُر وُمجاوم أمْلُل ال ولم الجم وم

نْبُ  نُْب أمْي  م تمُجْر عم ْ لِْم عم ْمبم وم م تم ا الص  ذم ْم هم اْلزم
(2). 

  :أن الظلم يأيت يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه (3)وذكر مقاتل

رَك: لُم، يمْعنِيج ال الوجو ا ول:  اليق

 جم يل ىل مل خل}اةةذل  قملةةب عةةز  وجةةل  ن سةةمرة األنعةةامج 
 ٌّ ٰى ٰر}[، يعنةيج بِِاةْرٍن. ك ةمل ل مةاو  بنةبج 82، من اآليةةج ] {حم

                                                

رة يف الكتةاب، وأمةا أبةو تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من سةبع شلمةا،، جةا ، متنةان (1) 

هحل العلكري فق  تناول ا  من س  شلما،، جةا ، م موعة  يف بةاب الطةا ، وشةيلك 

النيلابوكي تناول ا  من س  شلما،، جا ، م موع  تح  شتاب الطا ، وق  كاعةب أبةو 

هحل العلكري والنيلابوكي يف ترتيا الكلما، الترتيا ال  ائ . ينظر: الوجوه والنظائر، 

، 323، والوجةةوه والنظةةائر،  بةة  هةةحل العلةةكري، ص304، 97بةةن سةةليمان، صمقاتةةل 

 .667، 386، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص528

، مةادة   لةم  . وشتةاب 2757، 2756، ص/ 31، جةة /4ينظر: للةان العةرب، م لة /  (2) 

 ، مادة:   لم .  79، 78، ص 3العين مرتبا علب حروا المع م، جة: 

 .97وه والنظائر، ص: ينظر: الوج (3) 
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ْنب  13، سمرة ل ماو، من اآليةج ] {زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ [، يعنيج لذم

 .  ع يم 

 نٍا ُيِصيُبُو ِمن رير ِدْرٍك: لَم الَعبِ  نفَلُو بيال لُم، يمْعنِيج  الوجو الثاين: 

 من خن حن}اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرة، ن أمةةر الطةةالقج 
[، بذن ةب مةن غيةر 231، من اآليةج ] {حيخي جي يه ىه مه جه ىنين

،  ىئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ يئِشْرٍن. ك ملب س حانب وتعال  ن سمرة النسام ال صرىج 

ِشةْرٍن. [ج بمعصةييب مةن غيةر 1، من اآليةةج ] ىئ ٹٹ ٿ ٿ يئن أمر الطالق، 

، مةن اآليةةج  {ٰى ٰر ٰذ}وقال تعةال  ن سةمرة المالقكةة )اةاالر(ج 

[، يعنيج ألحاب الك اقر من أهل اليمحيد رلمةما أناسةهم بةذنم م مةن غيةر 32]

 ِشْرٍن. 

 الِيي َيظلُم الن اَس: ال لُم، يمْعنِيج الوجو الثالث:

 ىن نن}اةةةذل  قملةةةب عةةةز  وجةةةل  ن سةةةمرة بنةةةي هسةةةراقيل )اإلسةةةرام(ج 
. وقةةال ن 33مةن اآليةةةج ]، {ين [، يعنةةيج الم يةةمل، رلمةةب ال اتةةل بغيةةر حةة ٍّ

 زث رث}، يعنةيج قيةل الةناس وأ ةذ األمةمال،  ىئ ٿ ٿ ٺ يئالنسامج 
 ىت}[. وقةال تعةال  ن السةمرة ناسةهاج 30، من اآليةةج] {ىثيث نث مث
 [. 10، من اآليةج] {نث مث زث رث يت

 الن ْقَ :ال اللم، يمْعنِيج  الَوْجو الرابع: 

 مق حق مف خف حف جف}عز  وجلِّ ن سةمرة الكهةصج اذل  قملب 

[، يعني ولم تن ص منةب شةيئ ا. وقةال تعةال  ن سةمرة 33، من اآليةج ] {حكخك جك
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،  {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}األن يةةةةامج 
 خس}[، يعنيج   تن ص ناةس  شةيئ ا. ك ملةب تعةال  ن سةمرة مةريمج 47من اآليةج ]
ُصمو60، من اآليةج ] {خص حص مس الِهم شيئ ا. [، ي ملج و  ُينْ م  مِْن أعمم

 ( عند العلماء الثالثة.الظُّلْمواجلدول التايل يبني وجوه لفظة )

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 10 4 4 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

ْرنُ  1 ْرنُ  الاِّ ْرنُ  الاِّ  الاِّ

2 

بُ   ُرْلُم الع ِد ناسم

بذنب من غير 

 ِشْرن

بُ   ُرْلُم الع ِد ناسم
ْعِصية من غير  المم

 ِشْرن

3 
الذي ي لم 

 النا 
هُ   ال ولم علم  النا  ُرْلُم اإلنساِو غيرم

اوُ  الن ْ ُص  الن ْ ُص  4  النوْ صم

ريرُ  - - 5  َ  ال

6 - - 
وْضُع الايِم ن 

ْمِضعب  غيِر مم

ةُ  - - 7 رقم  الس 

 الُجُحمدُ  - - 8

 الي ْكِذيُب  - - 9

 الُعلمال والُكْار - - 10
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 )الدراسة واملوازنة(

ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن مةةاقيين وتسةةعة   الظُّْلةةم وردو لا ةةة 

، تنةاول منهةةا م اتةةل بةن سةةليماو أحةةد عاةر ممضةةعا، جةةامو (1)وثمةانين ممضةةعا

أبةةم هةةالل العسةةكري سةة عة ممةعةةة عةةةةةةةةةةةةةةةل  المجةةمه األربعةةة، وتنةةاول منهةةا 

مماضع، واا  ايها م اتال، وتناول الِحْيِريال س عة وعاةرين ممضةعا، وااة  م ةاتال 

ن أربعة منها. وقد واا  أبم هالل العسكري والِحْيِريال م اتال ن المجةمه األربعةة، 

 وةاد الحيري عليهما سية أوجب. وتااليل ذل  ايما يلي.

  سكري واحلِيْرِيّ مقاتال: أوال: ما وافق فيه أبو هالل الع

والِحْيِريال  (2)واا  أبم هالل العسكري -1
ُم اتال ن المجمه األربعةة، وهةيج  (3)

ْرن، وُرْلم الع د ناسب بذنب من غير ِشْرن، والذي ي لم النا ، والن ْ ص.   الاِّ

واا اه أيَا ن بعةن مماضةع ا سياةهاد علة  تلة  المجةمه. ااةي وجةبج  -2

ْرن، واا  اه ن الممضعين، ون وجبج ُرْلةم الع ةد ناسةب بةذنب مةن غيةر ِشةْرن، الاِّ

[، وواا ةةب أبةةمهالل مناةةردا ن 231واا ةةاه ن ممضةةع سةةمرة ال  ةةرة، مةةن اآليةةةج ]

[، وواا ب الحيري ن ممضةع سةمرة الطةالق مةن 32ممضع سمرة ااالر من اآليةج]

ضةع، هةمج سةمرة [. ون وجبج الذي ي لم النا ، واا ب أبةم هةالل ن مم1اآليةج ]

[، ون وجةبج الةن ْ ص، واا ةب أبةم هةالل ن ممضةعين، همةاج 30النسام من اآليةةج ]

 [. 47[، وسمرة األن يام، من اآليةج ]33سمرة الكهص، من اآليةج ]

ْرن، والن ْ ص، عند أبي هالل والِحْيِريال بلا يهما. -3  ورد وجهاج الاِّ

***    ***    *** 

                                                

 .   لم . 438 -434ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 . 323ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .387، 386ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

 هالل العسكري مُقَاتاِل: ثانيا: ما خالف فيه أبو

، ناقصا ن اللا  عنةد ُ ْلم العب  نفلو بينا من رير ِدْركورد وجب م اتلج  -1

أبي هالل العسكري، حيف اقيصر عل ج ُرْلم الع د ناسب. وأرى أوال هذا ا  يةزال 

 لم يؤثر ن المعن ، اكالهما يؤدياو المعن  ناسب.

نةةد أبةةي هةةالل العسةةكري بلاةة  ، عالةةيي يظلةةُم النةةاَس ورد وجةةب م اتةةلج  -2

مخيلص، وهمج ُرْلم اإلنساو غيةره. وال ةاهر ن هةذا ا  ةيالف أنالةب   يةؤثر علة  

 المعن ، االمعن  ايهما واحد.

أغاةةل أبةةم هةةالل العسةةكري بعةةن مماضةةع ا سياةةهاد اليةةي جةةامو عنةةد  -3

[، 1م اتل، ااي وجبج ُرْلم الع د ناسب، أغاةل ممضةع سةمرة الطةالق مةن اآليةةج ]

ون وجبج ُرْلم اإلنساو غيره، أغاةل ممضةعين، همةاج ممضةع سةمرة اإلسةرام مةن 

[. ون وجةةبج الةةن ْ صج أغاةةل 1[، وممضةةع سةةمرة النسةةام مةةن اآليةةةج ]33اآليةةةج ]

 [.60ممضع سمرة مريم من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتاِل: 

ُب بذنب مِن غير ِشْرن، عنةد الِحْيةِريال بلاة  ورد وجب م اتلج ُرْلم الع -1  د ناسم

. والميْمل ن المجهين سةيدرن أوال المعنة  الَمْعِصَي  من رير دركمخيلص، وهمج 

 ايها واحد، وأو ا يالف اللا  لم يؤثر ن المعن  المراد.

وقةةد اسياةةهد الحيةةري بممضةةعيين مةةن مماضةةع م اتةةل، وأضةةاف لهمةةا ثالثةةة 

[ مةن 23مةن اآليةةج ]  {يل ىل مل}ب تعةال ج مماضع أ رى، هيج قملة

 ني مي زي ري ٰى}سةةمرة األعةةراف، وقملةةب تعةةال ج 
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 ىث نث مث زث}[ مةةن سةمرة األن يةةام، وقملةةب تعةةال ج 87مةن اآليةةةج ]  {ىي
 [ من سمرة ال صص.16من اآليةج ]  {يث

يةِريال بلاة    ةر، هةمج  -2 الُظْلةم ورد وجب م اتلج الذي ي لم النا ، عنةد الحم

ن هذا ا  يالف أنالب   يةؤثر علة  المعنة ، اةالمعن  ايهمةا  . وال اهرعلب الناس

 واحد. 

وقد اسياهد الِحْيِريال لب بثالثة مماضع من سمرة الامرى لم تةْو عنةد م اتةل، 

[، قملةب تعةال ج 40مةن اآليةةج ]  {مخ جخ مح جح مج}وهيج قملب تعال ج 

 حط مض}[، قملب تعال ج 41من اآليةج ]  {حص مس خس حس جس}
 [.42من اآليةج ]  {جغ مع جع مظ

ةْرك، ةاد الِحْيِريال ن وجبج  -3 ممضةعين لةم يةذكرهما م اتةل، وهمةاج قملةب اليق

[ مةةن سةةمرة 75مةةن اآليةةةج ]  {جي يه ىه مه جه ين}تعةةال ج 

[ 18مةن اآليةةج ]  {هل مل خل حل جل مك}النسام، وقملةب تعةال ج 

 من سمرة همد.

ةاو -4 ، غيةر مةذكمرة جامو مماضع ا سياةهاد عنةد الِحْيةِريال ن وجةبج النوْ صم

 ۆئ ۇئ ۇئ يئعند م اتل ن وجبج الن ْ ص، وهي ثالثة مماضعج قملةب تعةال ج 

[ مةةن سةةمرة ال  ةةرة. ومةةن اآليةةةج 57مةةن اآليةةةج ]  ىئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 لك خك حك جك مق}[ مةةةن سةةةمرة األعةةةراف. وقملةةةب تعةةةال ج160]
 [ من سمرة النحل. 33من اآليةج ]  {حل جل مك

ل، وأبةةم هةةالل العسةةكري، وهةةي ةاد الِحْيةةِري سةةية أوجةةب لةةم يةةذكرها م اتةة -5

 كالياليج

ةةركُ  ال لةةمج ا ول: ، مةةن سةةمرة  ىئ ې ې ې ې يئ، ك ملةةب تعةةال ج الضَّ

، من سمرة  ل عمراو  {خت حت جت}[. وقملب تعال ج 35ال  رة من اآليةج ]
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،  {جي ٰه مه جه هن}[. وقملب تعال ج 128من اآليةج ]
رين، ا يةةلج [. ورد هةةذا المجةةب عنةةد الماسةة52مةةن سةةمرة األنعةةام مةةن اآليةةةج ]

. وقيلج رلمما أناسهم بمعصية (3). وقيل العالين(2). وقيلج الَالين(1)الَارين

 . واهلل أعلم.   (5). وقيلج وضع الحكمة ن غير أهلها(4)اهلل

 مف خف حف}، ك ملةةب تعةةال ج وْ ةُع اليةة ِ  يف َرْيةةرِ َمْوِ ةِعوِ ال لةةُمج  الثةاين:
 ڤ يئتعةةال ج  [. وقملةب31، مةن سةمرة غةاار مةن اآليةةج ] {جك مق حق

[. ن يرهةا 182، من سمرة  ل عمراو مةن اآليةةج ] ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

[. وقملةةب تعةةال  وقملةةب 29مةةن اآليةةةج ]  {حك جك مق حق مف}ن سةةمرة ق

[. 44، مةةن سةةمرة يةةمنس مةةن اآليةةةج ] {ىه مه جه ين ىن من}تعةةال ج 

والمالح  ن هذا المجةب أنةب يةدل علة  األلةل ن معنة  ال لةم، وبةب قةال بعةن 

ذهةةب   ةةروو ن المماضةةع السةةاب ة هلةة  أو المجةةب ايهةةا هةةمج   . و(6)الماسةةرين

ْنٍب (7)يْ ُذُهْم باِل ُجرم ير ذم ُب علم  غم ذِّ . وقال م اتلج   ُيعم
 . وقيلج   (8)

                                                
 .7. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص 1/427ينظر: تفلير الماتري ي:  (1) 

 .1/44: ينظر: بحر العلوم (2) 

 .1/128. والمحرك الوجير: 1/122ينظر: التفلير الوسي  :  (3) 

. 3/453. وتفلةةير الةةرازي: 1/127.الكيةةاا:3/758ينظةةر:  تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (4) 

 .1/257. والبحر المحي : 1/72وأنواك التنريل: 

 .3/93ينظر: تفلير الماتري ي:  (5) 

. والتفلةةةير الوسةةةي  : 1/182لةةةير الثعلبةةة : . وتف8/102ينظةةةر: تفلةةةير الماتريةةة ي:  (6) 

 .  1/105. ومعالم التنريل: 1/122

 .  62. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 1/270ينظر: بحر العلوم:  (7) 

. 5/18. وتفلةةير اللةةمعاين: 22/359. وجةةامع البيةةان: 1/319ينظةةر: تفلةةير مقاتةةل:  (8) 

 .  1/547ومعالم التنريل: 
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سنماتِهم  . وهذه المجمه كلها قري ة ن المعن . واهلل أعلم.  (1)ُينِ ُص مِن حم

ةةةةرَق  ال لةةةةمج الثالةةةةث:  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}، ك ملةةةةب تعةةةةال ج اللَّ
 يقاك ىق}[. وقملةةب تعةةال ج 39، مةةن سةةمرة الماقةةدة مةةن اآليةةةج ] {ّٰ
[. قةةال  ةةذا 75، مةةن سةةمرة يمسةةص مةةن اآليةةةج ] {يك ىك مك لك

 .   (2)المجب ابن ع ا  ن الممضعين، وذكره م اتل وأكثر الماسرين

 ين ىن من خن حن}، ك ملب تعةال ج الُ ُحودُ ال لمج  الرابع:
. ورد هةةذا المجةةب منسةةمبا هلةة  ابةةن [59، مةةن سةةمرة اإلسةةرام مةةن اآليةةةج ] {جهمه

. وقيةل ايةبج كاةروا (3)ع ا ، وقةال بةب م اتةل وأكثةر الماسةرين ن هةذا الممضةع

بما  ا(4) ا وا  ا(5). وقيلج كذ  . وقيلج قرو
ا كاوم ُرْلُمُهم(6)  .  (7). وقال األ اشج بِهم

،  {جخمخ مح جح}، ك ملةةب تعةةال ج التَّْكةةِييُا  ال لةةمج ال ةةام :
. وقةال (8)[. ورد هذا المجب منسمبا هلة  ابةن ع ةا 153من اآليةج ]سمرة النسام 

. وقيةلج (9)م اتل ومن ت عب ن هذا الممضعج ب لمهم، أيج ب ةملهم أرنةا اهلل جهةرة

                                                
 . 2/118العلوم: ينظر: بحر  (1) 

.وبحةةر 16/182، 10/298. وجةةامع البيةةان: 2/345، 1/474ينظةةر: تفلةةير مقاتةةل:  (2) 

. والمحرك 1/632. والكياا: 505، 2/50. ومعالم التنريل: 2/203، 1/388العلوم: 

 .  238. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 2/189الوجير: 

. وزاد 3/141. ومعةالم التنريةل: 2/318لةوم: . وبحةر الع2/538ينظر: تفلةير مقاتةل:  (3) 

 .  238. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص7/73. والبحر المحي : 3/34الملير: 

 .  3/467. والمحرك الوجير: 2/674. والكياا: 17/478ينظر: جامع البيان:  (4) 

 .  10/281. وال امع  حكام القرنن: 3/253ينظر: تفلير اللمعاين:  (5) 

 .  6/108ينظر: تفلير الثعلب :  (6) 

 .  2/425ينظر: معاين القرنن:  (7) 

 .  84ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص  (8) 

 .9/359. وجامع البيان: 1/419ينظر: تفلير مقاتل:  (9) 
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نوم بسؤالهم سؤال تمعم
. والماةهمرج بسةؤالهم. واهلل (2). وقيلج ب ملِهم وسؤالهم(1)

 أعلم.       

 ىل مل خل}، ك ملةةب تعةةال ج الُعلةةو  والُكْفةةرُ ال لةةُمج  اللةةادس:
[. ذكر الماسةروو ن هةذا 14، من سمرة النمل من اآليةج ] {حمخم جم يل

ا، أيج  ا وُعلم  الممضع وجمها قري ة من وجب الحيري، ا ال م اتل ومن ت عب، ُرلم 

ا ِشْركا وتك ور 
. وقيلج اعيدام  وتكرب (3)

(4). 

ا  ا واسيِك مار  ياج تمعم وم  وقال ابن ُجرم
ِشةرن  وُعُلةم  . وقيةلج (5)

. وقيةلج ِ ةالف  (6)

ام   واعيِدم
ام، أو اليعم وم. واهلل (7) ْرن، أو ا ْعيِدم . اال لم كما هم واض  قد يعنيج الاِّ

 أعل  وأعلم.   

***    ***    *** 

 

 

                                                
. 2/131. والمحةةرك الةةوجير: 1/585. والكيةةاا: 3/407ينظةةر: تفلةةير الماتريةة ي:  (1) 

 .4/121لمحي : والبحر ا

 .1/353ينظر: بحر العلوم :  (2) 

. 4/81. وتفلةير اللةمعاين: 3/370.والتفلةير الوسةي  : 3/298ينظر: تفلةير مقاتةل:  (3) 

 .3/492ومعالم التنريل:

 .19/436ينظر: جامع البيان:  (4) 

 ..19/436ينظر: جامع البيان:  (5) 

 .3/535. وزاد الملير: 2/575ينظر: بحر العلوم: (6) 

 .  316ينظر: تنوير المقباس يف تفلير ابن عباس:  (7) 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ـو
ْ
ـف
َ
 .(1) الباب الثامن عشر: )العـ

 العَفْو يف اللُّغة:

بم ُع مبةة  اعاةموم عنةب   اةمر.ترُك م هنسانًا اسةيمجم ُاةمو الغم ةاُلج  تعُاةم، واهلل العم ُي م

ْعةُروف.  ْاُمج المم لو الماِل وأاليُ ب. والعم ْاُمج أحم . والعم ُام  ْاما ، امُهمم عاٍف وعم ا يمْعُام عم ام عم

ةةب.  عروام لم ةةُم مم يةةُم االنةةًاج الم . واْعيمام والُعاةةاُةج اُلةةالالُب المعةةروف، وهةةم الُمْعيمُاةةموم

وابِّ والط   ْيرج اُلالالب الةِرةِق، اسةم  لهةم جةامع. والعاايةُةج ِداةاُ  اهلل والعاايُة من الد 

لُِّاة  أمةرا  أو ُيعاية  منةب أي  كاِره. واإلسيِعااُمج أو تمْطُلبم هل  من ُيكم عن الع د المم

روُ ، اةاُمج الةدو ااُمج اليوةراُب. والعم اةاُم.  يمصِرُاب عن . والعم ةبم العم هم ةن ذم علة   ثةار مم

ُثر من بمر والِعاام ما كم  .(2)الريش والمم

 ج أهنا تأيت يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجه (3)وذكر مقاتل

ْام، يمْعنِيج  الوجو ا ول:   الَفْضَل ِمَن الَماِل:العم

  {خك جكحك مق حق خفمف}اذل  قملب تعال  ن سمرة ال  ةرةج 
 زئ}. يعنةةيج الاَةةل مةةن أمةةمالهم. ون سةةمرة األعةةرافج [219مةةن اآليةةةج]
دقة. [199من اآليةج ]  {مئ  . يمعنِيج الاَلم من أممالهم ن الص 

                                                

تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من تلةع شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف الكتةاب، وأمةا أبةو  (1) 

هحل العلكري فق  تناول ا  من إح   عيرة شلم ، جا ، م موع  يف باب العةين، وأمةا 

 ، جا ، م موع  تح  شتاب العين، وق  النيلابوكي فق  تناول ا  من ننتين ونحنين شلم

كاعب أبو هحل العلكري والنيلابوكي يف ترتيةا الكلمةا، وفةق الترتيةا ال  ةائ . ينظةر: 

. والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل 305، 304، 80الوجوه والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص 

 .668، 411. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص 528، 348العلكري، ص

، مةادة:  عفو ..وللةان 192، ص 3ظر: شتاب العين مرتبا علةب حةروا المع ةم، جةة: ين (2) 

 ، مادة  عفو .   3018، ص/ 34، جة /4العرب، م ل / 

 .80ينظر: الوجوه والنظائر، ص: (3) 
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ْام، يمْعنِيج الوجو الثاين:  التَّْرَك: العم

، يعنةةيج ه ال أْو يةةرتكنم  {جغ مع جع}وذلةة  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج 

 ، مةةن اآليةةةج   {حقمق مف خف حف جف مغ}نِْصةصم المهةةر ألةواجهةةنال

وه النصص الذي  مرأتب. [237]  . يعنيج أو يرتن الزال

. [187مةةةن اآليةةةةج ]  {ىييي مي خي حي}تعةةةال  أيَةةةاج  وقةةةال

ُكم الةم يعةاق كم. وقةال نج حةم عسة ج ي ةملج ،  {خت حت جت}يعنيج وتركم

 ، ْ لميمُب وألل م نم مم رم ْن تم  . [40سمرة الامرى من اآليةج ]  {مثحج هت مت}امم

ْامجالوجو الثالث   الَعْفو بَِعْينِِو: ج العم

 مت خت} اهنزمةما يةمم ُأُحةةدج اةذل  قملةب تعةال  ن سةمرة  ل عمةراو، للةذين
 مب زب}. حينم لم يسيْللهم. ون سمرة بةرامةج [155من اآليةج ]  {مثحج هت
ينِِب. [43من اآليةج ]  {رت يب ىب نب ْامم بِعم  . يمعنِيج العم

 ( عند العلماء الثالثة.العفوواجلدول التايل يبني وجوه لفظة )

إمساعيل  أبو هالل العسكري ُمقاتل بن سليمان املؤلف
 ابوريالنيس

 5 3 3 عدد المجمه

   
ه 
جم
لم
ا

 

الِ  1 ُل مِنم المم َْ ل من المالِ  الام َْ ُل  الام َْ  الام

 الي ْرنُ  الي ْرنُ  الي ْرنُ  2

ام بعينب 3 ام عن الذنِب  العم  اليجاوةُ  العم

 الطاقُة  - - 4

 الكثرةُ  - - 5
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 )الدراسة واملوازنة(

ال ةةر و الكةةريم ن  مسةةة وثالثةةين  ومةةا تاةةعب منهةةا ن  الَعْفةةو وردو لا ةةة 

، تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو سةة عة مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  (1)ممضةةعا

المجمه الثالثة، وتناول منها أبم هالل العسكري  مسةة مماضةع، وااة  م ةاتال ن 

أربعة منها، أما الِحْيِريال ا د تناول منها عارة مماضع، واا  م اتال ن أربعةة منهةا. 

أبةمهالل العسةكري والِحْيةِريال م ةاتال ن المجةمه الثالثةة، وةاد عليهمةا  وقد وااة 

 الِحْيِريال وجهين. وتااليل ذل  ايما يلي.

  أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال: 

، والِحْيِريال (2)واا  أبم هالل العسكري -1
ُم اتال ن وجهةين، لا ةا ومعنة   (3)

ةةل مةةن ال َْ مةةال، والي ةةْرن. ه  أو الِحْيةةِري ا يصةةر المجةةب األول علةة ج وهمةةاج الام

الاَل، وحذف الجار والمجرور. وواا اه ن المجب الثالف ن المعن  ا ةط، وهْو 

كاو اللا  عندهما قري ا من لا  م اتل، امع  رم عنب أبةم هةالل العسةكري بةةةج العاةم 

الهما   يخيلص ن معناه عن وجةب عن الذنب، وعم  رم عنب الِحْيِريال بةةج اليجاوة، وك

 م اتل الذي همج العام بعينب. 

ةال، واا ةب  -2 ةل مةن المم َْ ْجةِبج الام واا اه ن بعن مماضع ا سياهاد، ااةي وم

[. وواا ةب الِحْيةِريال ن ممضةع 219أبم هالل ن ممضع سةمرة ال  ةرةج مةن اآليةةج ]

واا ب أبم هةالل ن ممضةعي [. ون وْجِبج الي ْرنج 199سمرة األعراف، من اآليةج ]

[، واقيصر الِحْيِريال عل  اآليةةج 187[، ومن اآليةج ]237سمرة ال  رةج من اآليةج ]

                                                

 .  عفو .  466ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .80ينظر: الوجوه والنظائر: ص (2) 

 . 411ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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ينِِب، واا اه ن ممضع سةمرة اليمبةة مةن اآليةةج 237] ْام بعم [. ون المجب الثالفج العم

[43 .] 

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتاِل:

، بصةمرة أ ةرى عنةد أبةي هةالل العسةكري، الَعْفةو بِعينِةوِ ورد وْجُب ُم اتلج  -1

ْنِب. وأرى أوال هةذا ا  ةيالف اللا ةي   يحمةل معةب ا يالاةا  ن الذ  ْام عم وهيج العم

ين  ةالِمم ك يرا ن المعني، اكالهما يؤدياو المعن  ناسب. والذي يؤيد هذا أوال كةال العم

[. واليةي اسةيدل  ةا أبةم هةالل 43ن اآليةةج ]قد اسياهدا بممضع سةمرة اليمبةة مة

اةةم  ولكةةن ذنةةم م  علةة  أو األن يةةام يةةذن مو؛ ألنةةب هذا لةةم يكةةن ذنةةب  لةةم يمكةةن عم

غاقرُ  لم
(1) . 

أغال أبم هالل العسكري ممضةعين مةن مماضةع ا سياةهاد اليةي أوردهةا  -2 

ةل مةن المةال، أغاةل ممضةع سةمرة األعةراف مةن اآليةةج  َْ م اتل، ااةي وجةبج الام

 [. 40[، ون وجبج الي ْرن، أغال ممضع سمرة الامرى من اآليةج ]199]

 مم}، شةاهدا لةم يةْو عنةد م اتةل، وهةم قملةب تعةال ج التَّْركِ ةاد ن وجبج  -3
وهةذا الممضةع قةد  .[178سمرة ال  ةرة مةن اآليةةج ]  {ىن نن من زن رن

، تعنيج الي ْرنم  م
عن الَةحان ، وهذا (2)ا يلص ايب الماسروو، امنهم من قالج ُعِاي

                                                

 .   349ينظر: الوجوه والنظائر:  (1) 

. 1/295. وتفلير ابةن أبة  حةاتم: 3/366. وجامع البيان: 1/164ينظر: تفلير مقاتل:  (2) 

 .2/252. وال امع  حكام القرنن: 5/226. وتفلير الرازي: 1/118بحر العلوم :
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ي ةة ُ مل الدِّ ، وهةذا قةمل ابةن ع ةا . (1)عن ابن ع ا  رضي اهلل عنب. ومنهم قالج قم

 لب
م
 (2)وقيلج ُأْعطِي

م
، وهذا عةن ع ةد اهلل بةن ع ةا  رضةي اهلل عنهمةا. وقيةلج ُمِحةي

بُ   . واهلل أعل  وأعلم.(3)لم

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتاِل: 

ةل، بةدوو الفضةل يف المةالوجب م اتةل األولج  جام -1 َْ ج الام ، عنةةةد الِحيةِريال

الجار والمجرور، وهذا يجعل الد لة ايب أكثةر اتسةاعا ممةا عليةب ن وجةب م اتةل، 

 زئ}ايامل الاَل ن المال ون غيره. وقد اسياهد علة  وجهةب ب ملةب تعةال ج 
سةْل جربيةةل  [، وقةةالج هو الن ةي لةةل  اهلل عليةب وسةةلم199]األعةراف  {مئ

ةْن  ، وِلةْل مم مم م رم ْن حم ، وأْعِط مم ن رلممم م عليب السالم عن تاسيره، ا الج اْعُص عمال

امم هلي  ْن أسم ، وأْحِسْن هلم  مم قمطمعم م
(4). 

ج  -2 ، عنةد العفةو بعينةو، قةد شةابب وجةبج الت ةاوزبالرغم من أوال وجةب الِحْيةِريال

جهةب بممضةع سةمرة ال  ةرة، مةن م اتةل، ن المعنة ، اةإوال الِحْيةِريال قةد اسياةهد لم

[، وهم الممضع ناسب الذي اسياهد بب م اتةل لمجةبج الةرتن. وأقةمال 187اآليةج]

. وقيةلج (5)الماسرين ت ين ا يالاهم ن تاسيرج عاا. امةنهم مةن قةالج أنةزل عاةمه

                                                

. 1/294. وتفلةير ابةن أبة  حةاتم: 3/367ن: . وجامع البيةا57ينظر: تفلير ابن عباس:  (1) 

. وتفلةةير 1/265.  والتفلةةير الوسةةي : 2/54. وتفلةةير الثعلبةة : 1/118وبحةةر العلةةوم: 

 .1/209. ومعالم التنريل: 1/173اللمعاين: 

 .2/10ينظر: تفلير الماتري ي:  (2) 

 .2/149. والبحر المحي : 1/222ينظر: الكياا:  (3) 

 .412: ينظر: وجوه القرنن (4) 

 .1/317ينظر: تفيبر ابن أب  حاتم:  (5) 
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. وكلها أقةمال مي اربةة (3). وقيلج محا ذنمبكم(2). وقيلج العام عل  بابب(1)تجاوة

 المجب عند الِحْيِريج اليجاوة، أقرب لها من وجب م اتلج الي ْرن.     ن المعن ، و

ج   -3 ، عنةةد م اتةةل، ن العفةةو بعينةو، ماةةا ا وجةبج التَ ةاوزورد وجةب الِحْيةةِريال

المعن ، وقةد ةاد الِحْيةِريال ن وجهةب  مسةة شةماهد لةم يةذكرها م اتةل ن وجهةب، 

مةن سةمرة  [52من اآليةج ]  {مت زت رت يب ىب نب}وهي قملب تعال ج

[، وقملةةةب تعةةةال ج 187مةةن اآليةةةةج ]  {ىييي مي}ال  ةةرة، وقملةةةب تعةةةال ج 

[ من سمرة  ل عمراو، وقملةب تعةال  152من اآليةج ]  {زيمي ري ٰى}

 حق مف خف}[، و99مةةن اآليةةةج]  {مج حج مث هت مت}ن سةةمرة النسةةامج 
 [.43من اآليةج ]  {حك جك مق

ا م اتةل، ااةي أغال الِحْيِريال ثالثة مماضةع مةن المماضةع اليةي اسياةهد  ة -4

ل من المال، أغال ممضع سمرة ال  رة مةن اآليةةج ] َْ [، ون وجةبج 219وجبج الام

[، وممضةع سةمرة ال  ةرة مةن 40الي ْرن، أغال ممضع سمرة الاةمرى مةن اآليةةج ]

 [، وقد اسياهد بب الِحْيِريال ن وجب   ر همج اليجاوة. 187اآليةج ]

وأبةةم هةةالل العسةةكري، وهمةةا لةةم يةةذكرهما م اتةةل،  ةاد الحيةةري وجهةةين -5 

 كالياليج

 ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ يئك ملةةةب تعةةةال ج  الطاَقةةةَ ،العاةةةم يمْعنِةةةيج  ا ول:

وقةال ابةن ع  ةا ج العاةم  "[. ثم قالج219، من سمرة ال  رة من اآليةج ] ىئ ېئىئ

                                                

 .1/229ينظر: معالم التنريل:  (1) 

 .5/267. وتفلير الرازي: 1/286. والتفلير الوسي : 1/124ينظر: بحر العلوم : (2) 

. والبحةةر المحةةي : 2/317. وال ةةامع  حكةةام القةةرنن : 2/78ينظةةر: تفلةةير الثعلبةة :  (3) 

2/213. 
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. ولةم يث ةم هةذا المجةب عنةد (1)"هاهناج الاَةل عةن الكةل، وقةال م اتةلج الطاقةة

ج (2) المجاةم اتل، ولكن ذكره أبمع يدة ن . وأكثةر الماسةرين علة  أوال المجةبم ُهةمم

ُل  َْ . وقيلج اليمِسيُر من كل شيم(4). وقيلج الزكاةُ (3)الام
(5)   . 

 هل مل خل حل}ك ملةةب تعةةال ج  الكثةةرَة،العاةةم يمْعنِةةيج  الثةةاين:
[. وهذا المجةب هةم قةمل 95، من سمرة األعراف من اآليةج ] {خم حم جم

. وقةال م اتةلج (6).كثةروا وكثةرو أمةمالهم حية يقةول:  ابن ع ةا ، ومعنةاه كمةا

ما مو جم
يا قةال، قةال ابةن ع ةا ج )حية   .(7) وروى هذا المجب الطربي عن ابِن ُجةرم

ما مو عاما( ، قالج جم
ج (8) ةم  ةال  جم مم ٍم. وم ْ

ةي ثِيةُر مِةْن ُكةلِّ شم ةُمج اْلكم مم ةمو والجم . ُي الج الجم

ثِير   كم
 . واهلل أعل  وأعلم.(9)

***    ***    *** 

                                                

 .412، 411لقرنن: ص ينظر: وجوه ا (1) 

ينظر: م از القرنن، أبو عبي ة، تحقيةق: محمة  فةواد سةر ين، مكتبة  ال ةان ب، القةاهرة،  (2) 

 . 1/73هة، 1381 بع : 

تحقيق: أحم  يوس  الن ات ، ونخرين، داك المصري  للتللي   ينظر: معاين القرنن، الفرا : (3) 

تحقيةق: أحمة  صةقر، رنن، ابن قيب ، . ورريا الق1/141والترجم ، مصر، الطبع  ا ولب، 

. وتفلةةةير 3/367. وجةةةامع البيةةةان: 82، صم1978 -هةةةة 1398داك الكتةةةا العلميةةة ، 

 .1/281. ومعالم التنريل: 1/220اللمعاين: 

 .  1/145ينظر: بحر العلوم:  (4) 

 .1/282. ومعالم التنريل: 1/220. وتفلير اللمعاين: 4/338ينظر: جامع البيان:  (5) 

 .  2/200. وتفلير اللمعاين: 1/534. وبحر العلوم : 12/575نظر: جامع البيان: ي (6) 

 .  2/50ينظر: تفلير مقاتل:  (7) 

 .  12/575ينظر: جامع البيان:  (8) 

 . 686، ص 8، جة 1ينظر: للان العرب، الم ل / (9) 
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انا
َ
ق
ْ
ر
ُ
 .(1) لباب التاسع عشر: )الف

 الفرقان يف اللغة:

ةالم ج  ةالم اهلُل تمعم ا قم ةذم لِهم اْل ماالِِل، امُهةمم ُاْرقةاو؛ وم ا ُاِرقم بِِب بمْينم اْلحم ِّ وم ُكلو مم اْلُ ْر ُو. وم

نم ِيةةُرُه الخُ  . والُاةةْرق أميَةةًاج الُاْرقةةاو وم هةةاُرووم اْلُاْرقةةاوم ْينةةا ُممسةة  وم ةةْد  تم لم م ْسةةر وم

ِل  ةالم اْلحم اْل ماالِِل وم والُخْسراو؛ والُاْرقاوج مِْن أمسمام اْلُ ْر ِو أمي أمنب ااِرق  بمْينم اْلحم ِّ وم

ةِ  اعم مم قم بمْينم اْلجم رم اُل أميًَاج ام ُي م اْل ماالِِل، وم قم بمْينم اْلحم ِّ وم رم اُلج ام ُي م اِم. وم رم اْلحم وم
(2). 

  :كرمي على ثالثة أوجهأنه يأيت يف القرآن ال (3)وذكر مقاتل

 القرنَن:الارقاُو، يمْعنِيج  الوجو ا ول:

، من  {مث هت مت خت}اذل  قملب عزال وجلال ن سمرة الارقاوج 

اللة. وك ملب تعال  ن 1اآليةج]  َ ْ هة وال [. يعنيج ال ر و ايب المخره من الاو

[. يعنيج ال ر و ايب المخره 4، من اآليةج ] {ٰرٰى ٰذ}سمرة  ل عمراوج 

اللة. من   َ ْ هة وال  الاو

                                                

الكتةاب، وأمةا تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من أكبع عيةرة شلمة ، جةا ، متنةانرة يف  (1) 

أبو هحل العلكري فق  تناول ا  من إح   عيرة شلمة ، جةا ، م موعة  يف بةاب الفةا ، 

وأما النيلابوكي فق  تناول ا  من عيرين شلم ، جا ، م موع  تح  شتةاب الفةا ، وقة  

كاعب أبو هحل العلكري والنيلابوكي يف ترتيا الكلما، الترتيا ال  ائ . ينظر: الوجةوه 

، والوجةةوه والنظةةائر،  بةة  هةةحل العلةةكري، 305، 47قاتةةل بةةن سةةليمان، صوالنظةةائر، م

 .669، 668، 437، ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص 529، 365ص

، مادة  فرق . وشتةاب العةين مرتبةا 3399، ص/ 38، جة /5ينظر: للان العرب، م ل /  (2) 

 ، مادة:  فرق .  317، ص 3علب حروا المع م، جة: 

 .47جوه والنظائر، ص:ينظر: الو (3) 
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 النَّْصَر:الُارقاو، يمْعنِيج  الوجو الثاين:

 نث مث زث رث}اذل  قملب عز  جاُهُب ن سمرة ال  رةج 
ق بين الح ِّ وال االل، ونصرم 53، من اآليةج ] {ىث [. يعنيج النالصر، ار 

ه. وقال س حانب وتعال  ن سمرة األناالج  ُدو   خي حي جي}ممس  وأهلم م عم
، 41، من اآليةج ] {ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي [. يمعنِيج الن صرم

ه.  ُدو  ق بين الح ِّ وال االل، ونصر اهلل تعال  نم ِي ُب عليب السالم، وهزمم عم  ار 

 الَم َرَ،:الُارقاو، يمْعنِيج  الوجو الثالث:

،  {زيمي ري ٰى ين}اذل  قملب عز  وجل  ن سمرة ال  رةج 
اللة. وقال س حانب [. يعنيج المخره ن الدين م185من اآليةج] اَل ْ هة وال ن الاال

[. يعنيج 29، من اآليةج ] {ىت نت مت}وتعال  ن سمرة األناالج

اللة. اَل ْ هة وال ه ن الدين من الاال  المخرم

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )الفُرْقان( عند العلماء الثالثة.

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 4 3 3 المجمهعدد 

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

 الُ ْر وُ  الُ ْر وُ  الُ ْر وُ  1

 النالْصرةُ  النالْصرةُ  الن ْصرُ  2

ُه  3 ْخرال  - المم
ْخرُه مِنم  المم

 الا هاِو 

ينِ  - 4  ال يِّنُة ن الدال
الارُق بينم الحِ  

 وال االلِ 
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 )الدراسة واملُوَازنة(

ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن ثنيةةين وسةة عين  ان  الُفْرَقةةوردو لا ةةة 

، تناول منها م اتل بن سليماو سية مماضع، جامو ممةعة عل  المجمه (1)ممضعا

الثالثة، وتناول منها أبم هالل العسكري والِحْيةِريال المماضةع ناسةها. كمةا واا ةاه 

 ل ذل  ايما يلي.ن المجمه الثالثة، ولكنال الِحْيِريال ةاد عليهما وجها. وتاالي

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

، والِحْيِريال (2)واا  أبم هالل العسكري -1
ُم اتال ن وجهةين، لا ةا ومعنة   (3)

والُارقاو، يعنيج الن ْصر. وواا ب الِحْيةِريال مناةردا ن ، وهماج الارقاُو، يعنيج ال ر و

ه. ه  أنب ةاد عليبج )من الا هاو(.  وجب ثالف همج الُارقاو، يع خرم  نيج المم

واا اه أيَا ن مماضع ا سياهاد، اْما أبم هالل العسةكري اجةام ا تاةاق  -2

 ، بينهما تاما، وأمةا الِحْيةِريال ا ةد واا ةب ن ممضةعي وجةبج الارقةاُو، يمْعنِةيج الُ ةر وم

قاوج من اآليةج [. وممضع سمرة الار4وهماج ممضع سمرة  ل عمراوج من اآليةج ]

[. وواا ب ن ممضع واحد ن وجبج الُارقاو، يعنيج الن ْصر، وهةم ممضةع سةمرة 1]

ه، واا ةب ن ممضةع 41األناال، مةن اآليةةج] خةرم [. ون وجةبج الُارقةاو، يعنةيج المم

 [.   185واحد، هم ممضع سمرة ال  رةج من اآليةج ]

***    ***    *** 

 عسكري مُقَاتِال:ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل ال

، بصةمرة أ ةرى عنةد أبةي هةالل الَم ةَر،ورد وجب م اتلج الُارقاو، يعنيج  -1

ين. وأرى أوال أبا هالل ي صةد المعنة  ناسةب ن وجةب  العسكري، وهيج ال يِّنة ن الدِّ

                                                

 . فرق . 517، 516ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .365ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 . 437ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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م اتل، والدليل عل  ذل  شيئاوج أحدهماج أنب اسياةهد علة  وجهةب بالممضةعين 

واآل رج أنب قال ن شاهد ممضةع سةمرة ال  ةرة، قملةب اللذين اسياهد  ما م اتل. 

يعنيج ال يِّنةة ن  "[ج185، من اآليةج ] {زيمي ري ٰى ين}تعال ج

. وهم ما قالب م اتةل. وعليةب اةا  يالف (1)"الدين وه راجا من الا هة والَاللة

بينهما ا يالف لا ي   يحمةل معةب ا يالاةا ن المعنةي، اكالهمةا يةؤدي المعنة  

 ناسب. 

اسياهد أبم هالل العسكري عل  وجبج الُارقاو، يعنيج الن ْصر، بممضعين   -2 

 {ىث نث مث زث رث}واا  ايهما م اتال، وهماج قملب تعال ج 
 ىي مي خي حي جي}[ ، وقملةةةب تعةةةال ج 53، سةةةمرة ال  ةةةرة مةةةن اآليةةةةج ]
الي ةِة أْو يكةموم المْجةُب 41سمرة األناال من اآليةةج]  {يي [. وذهةب هلة  احيمم

ق ن ممضةع األن ةلم قةد ُاةةرِّ
اةال هةمج الاةةرقم بةين الحة  وال االةل؛ ألو الحةة   وال االِ

بم هلة  أنةب قةد قيةلم  ق ايب بين المؤمنين والكاارين. وذهم بينهما يمم بمْدر، أو ألنب ُارِّ

ةةالِل  اُق ال محةةِر، وقيةةلج بيةةاُو الحم ن ممضةةع سةةمرة األناةةالج هو الُارقةةاوم هةةمج انِاةةرم

راِم الذي ن اليمراة، وق ةمو، والحم ج الممضُع الذي ُاِرق ايب بين ممس  وبين اِْرعم يلم

م يممُم بمْدٍر الُارقاوم 
ي كما ُسمِّ

(2). 
***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:

ةاد الِحْيِري وجها لم يذكره م اتةل، وأبةم هةالل العسةكري، وهةم الارقةاو  -1 

د لةب بممضةع سةمرة األناةال مةن اآليةةج ، واسياةهالفرق بين الحق والبا ليعنيج 

 [ ، وقد ذكرناه ق ل قليل. ويالح  ن ذل  أمرينج 41]

                                                

 .   366ينظر: الوجوه والنظائر:  (1) 

 .   366، 365ينظر: المرجع اللابق:  (2) 
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د بةب م اتةل وأبةمهالل العسةكري علة  وجةب  ا ول: أوال هذا الممضع قد اْسيماهم

 الُارقاو، يعنيج الن ْصر.

أوال هذا المجب الذي ةاده الِحْيِريال قد ذكرناه ق ل قليةل، حيةف سة  ب هليةب  اآلخر:

بمهالل عندما قال باحيمالييب ن ممضع سمرة األناةال، ه  أنةب لةم ُيدرْجةُب ضةمن أ

 .  المجمه، كما اعل الِحْيِريال

ةاد الِحْيِريال شةاهدا هلة  وجةبج الارقةاُو، يعنةيج ال ةر و. وهةم قملةب تعةال ج  -2

[ ، وهةم 53، سمرة ال  رة مةن اآليةةج ] {ىث نث مث زث رث}

ال وأبةا هةالل العسةكري قةد اسياةهدا بةب ن ليس من المماضع الجديدة؛ ألوال م ات

 وجبج الُارقاو، يعنيج الن ْصر.

***    ***    *** 
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لِيل
َ
 .(1) الباب العشرون: )ق

 القليلُ فِي اللغَةِ:

ةة وُقةاَل، امُهةمم قم  ل 
ِ ةلو قِ ةْد قمةل  يم قم ُف الُكْثر، وم ج ِ الم ِة. والُ لو ْثرم ليةل الِ ل ُةج ِ الُف اْلكم

ةُب  لم عم ةب جم لم ل  ج قم يةلم
قِ ، وم يال 

لِ ُب قم لم عم ل بج جم لمب وأمقم ل  ِن اْبِن ِجنِّي. وقم ْيِ ؛ عم وُقالل وقمالل، بِاْلام

ْينِةِب أمي أمراه  ةب اِةي عم لم ل  ةِن اْبةِن ِجنِّةي. وقم ل لب؛ عم لِيل. وأمقمل  مِنُْبج ك م ج أمت  ب م . وأمقمل  قمليال 

 
ْ
ي . وأمقمل  الا  ل ب قمليال  ل لم الايمم واْسةيم م اُلج تم م . ُي م ل بج رم ُه قمليال  . واْسيم م اب قمليال  ج لادم مم

ب هِذا رم ُه قمليال   ال  وتم م
(2). 

  أنه يأيت يف القرآن الكرمي على ستة أوجه: (3)وذكر مُقَاتل

، يمْعنِيج  الوجو ا ول:  َيِليًرا:قليل 

، من  {زئمئ رئ ّٰ ِّ}اذل  قملب عز  وجلال ن سمرة ال  رةج 

ا.79اآليةج ] ا يمسير  ْرض   [. يعنيج عم

، يمْعنِيج  الوجو الثاين:  جِكياً  وُسْمع ً قليل 

                                                

الكلم   من س  شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف الكتةاب، وأمةا أبةو  تناول مقاتل بن سليمان (1) 

هحل العلكري فق  تناول ا  من نماين شلما،، جا ، م موع  تح  بةاب القةاا، وأمةا 

النيلابوكي فق  تناول ا  من سبع وعيرين شلمة ، جةا ، م موعة  تحة  شتةاب القةاا، 

الترتيةا ال  ةائ . ينظةر: وق  كاعب أبو هحل العلةكري والنيلةابوكي يف ترتيةا الكلمةا، 

. والوجةةوه والنظةةائر،  بةة  هةةحل 305، 147الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن سةةليمان، ص

 .669، 459. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص530، 529، 400العلكري، ص

، مادة  قلل  . وشتةاب العةين مرتبةا 3726، ص/ 41، جة /5ينظر: للان العرب، م ل /  (2) 

 ، مادة:  قلل .  425، ص 3ة: علب حروا المع م، ج

 .148، 147ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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،  {يث ىث نث مث زث رث}اذل  قملب تعال  ن سمرة األحزابج 
 زث رث}[. يعنيج ِريام  وُسمعة . وقال س حانب ن سمرة النسامج 18من اآليةج]
ام  142، من اآليةج ] {يث ىث نث مث . [. يعنيج ِريم  وُسْمعة 

 ق َد َ :قليل، يمْعنِيج  الوجو الثالث:

، من اآليةج  ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ يئاذل  قملب تعال  ن سمرة األعرافج 

ا ن النمل10] . مثُلهم [. يعنيج بْهنم   ياكروو أل ي ةم
(1). 

، من اآليةج  {خف حف جف مغ}وقال تعال  ن سمرة  ال  رةج 

 [. يعنيجألهنم   يؤمنمو أل يالة.88]

 مل خل حل جل مك لك خك}عزال وجلال ن سمرة ت ارنج  وقال
[. يعنيج بْهنم   ياكروو 23، من اآليةج ] {جن مم خم حم هلجم

 أل يالة. 

، {ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي}وقال جلال شْنب ن سمرة الحاقةج 
،  {رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ}[. يعنيج بْهنم   يؤمنمو أل يالة،41اآليةج]
 [. يعنيج بْهنم   يمذكُروو أل يالة.42اآليةج ]

، يمْعنِيج  الوجو الرابع:  القليَل فِ  الَكثيرِ:قليل 

،  {خك حك جك مق حق}اذل  قملب عز وجل ن سمرة الاعرامج 
[. يعنيج هم قليل  ن كثرتنا. وكاو ألحاب ممس  عليب السالم، سم 54اآليةج]

 ماقة ألص، وارعمو وألحابب ن س عة ألص ألص. 

                                                

ُروَن  من اآلي :   (1)   َقِليحً ما َتَيشَّ
ِ
  .62ييير إلب قولو تعالب:  َأإِلٌو َمَع اهلل
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 حم جم يل ىل مل خل}وقال تعال  اسمب ن سمرة النسامج 
، من اآليةج  {ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

لوهم. 66]  [. يعنيج ه ال أمقم

، يمْعنِيج  الوجو ال ام :  نحَث ِمائ  ونحنَ  عيَر:قليل 

 ٰر ٰذ يي}اذل  قملب عز وجل ن سمرة ال  رة، أللحاب الالموج 
ة 249، من اآليةج ] {ٌٍّّ ٰى ِعد  [. يعنيج ثالث ماقة وثالثة عار، كم

 لل
ال
   اهلل عليب وسلم يمم بمْدٍر. ألحاِب الن  ِي

، يمْعنِيج  الوجو اللادس:  نَمانِيَن نفًلا:قليل 

اينة، ساينة نمح عليب  اذل  قملب عز  وجل  ن سمرة همد، أللحاب الس 

[. يعنيج ه  ثمانمو 40، من اآليةج ] {ىف يث ىث نث مث زث}السالمج 

ا، أربعمو رجال  وأربعمو امرأة.  ناس 

 ( عند العلماء الثالثة.قلـــيلوجوه لفظة )واجلدول التايل يبني 

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 8 3 6 عدد المجمه

ه  
جم
ةم
لةة
ا

 

 اليمِسيرُ  اليمِسيرُ  يمِسير 1

ام وُسْمعة 2 امُ  ِريم يم ْمعة الرِّ ام والسو يم  الرِّ

    شيم 3
ُ
 ِللمة   الناي

ْنيا  - رِ ال ليُل ن الكثي 4  الدو

5 
ثالثة ماقة وثالثة 

 عار
- 

ثالثُة مِاقة وثالثةم 

 عارم 

ا 6 ا - ثمانين ناس   ثمانموم ناس 

 سيالماقة ألص - - 7

ُة ُمحمدٍ  - - 8  أم 
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 )الدراسة واملوازنة( 

ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن  مسةةة ثمةةانين   قليةةل وردو لا ةةة 

بن سليماو اثني عار ممضةعا، جةامو ممةعةة علة   ، تناول منها م اتل(1)ممضعا

المجمه السية، وتناول منهةا أبةم هةالل العسةكري أربعةة مماضةع، وااة  م ةاتال ن 

ممضع واحد، أما الِحْيةِريال ا ةد تنةاول منهةا سة عة عاةر ممضةعا، وااة  م ةاتال ن 

 ةب ثمانية منها. وقد وااة  أبةمهالل العسةكري والِحْيةِريال م ةاتال ن وجهةين، وواا

 الِحْيِريال مناردا ن وجهين، وةاد عليب وجهين. وتااليل ذل  ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

، والِحْيِريال (2)واا  أبم هالل العسكري -1
ُم اتال ن وجهةين، لا ةا ومعنة   (3)

  أو أبةا هةالل اقيصةر ن . هِكيةاً  وُسةْمع وقليل، يعنيج  َيِلير.وهماج قليل، يعنيج 

، الرِيا ً المجب الثا: عل ج   . وواا ب الِحْيِريال وحده ن وجهةين   ةرين، همةاج قليةل 

، يعنيج  نحَث مائٍ  ونحنَ  عيَر.يمْعنِيج   نمانيَن َنْفًلا.وقليل 

، واا ةب ِكَيا  وُسةْمع واا اه كذل  ن بعن مماضع ا سياهاد، ااي وجبج  -2

[. وواا ةةةب الِحْيةةةِريال ن 142سةةةمرة النسةةةامج مةةةن اآليةةةةج ] أبةةةم هةةةالل ن ممضةةةع

[ من سةمرة 18[ من سمرة النسام، ومن اآليةج ]142وهماج من اآليةج ] ممضعينج

واا ةب الِحْيةةِريال ن ممضةع سةةمرة  نةةحث مائة  ونحنةة  عيةر، األحةزاب. ون وجةبج

                                                

 .  قلل .  552، 551ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .400ص  ينظر: الوجوه والنظائر: (2) 

 .459ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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نمةانين  ج[ ن وجب54[. وممضع سمرة الاعرام من اآليةج ]249ال  رة من اآليةج ]

 .نفًلا

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

، بصمرة أ رى عند أبي هالل قليل ورد وجب م اتلج -1 يمم ، يعنيج   شم

 . والراج  أوال المعنم  ايهما واحد ألمرينجالنف  العسكري، وهيج

مداو ن وجب م اتل، األولج أوال الااهدين اللذين اسياهد  ما أبم هالل ممج

، سمرة األعراف من اآليةج  ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ يئوهماج قملب تعال ج

، سمرة  ال  رةج من اآليةج  {خف حف جف مغ}[. وقملب تعال ج 10]

[88.] 

اآل رج أو تمضي  أبي هالل للااهدين جام مماا ا كالم م اتل، ا ال ن 

 .(1)رمعنيهماج أي،   يؤمنمو و  ياكروو ألال؛ ألنب ن لاة الكاا

لذا اا  يالف بين المجهين ا يالف لا ي   يحمل معب ا يالاا ن المعني، 

 االمعن  ن كليهما واحد.

أغاةةل أبةةم هةةالل العسةةكري ثالثةةة مماضةةع مةةن مماضةةع ا سياةةهاد اليةةي  -2

يم، وهم ما جام عنده باسمج الن ْاةي، والمماضةع هةيج  أوردها م اتل ن وجبج   شم

[ مةن سةمرة 42[، واآليةةج ]41ة الملة ، ومةن اآليةةج ][ مةن سةمر23من اآليةج ]

 الحاقة.  

***    ***    *** 

 

                                                

 .401ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 
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 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:

لةم يةذكرهما م اتةل، وأبةمهالل العسةكري، وهةي  ةاد الِحْيِري أربعة أوجةب -1

 كالياليج

ْنَيا ، سةةمرة اليمبةةة مةةن اآليةةةج  {ىف يث}، ك ملةةب تعةةال ج ا ول: الةة ُّ

 .(1)[. ثم قالج وهذا قمل أبي روق82]

وقةد تعةةددو أقةةمال الماسةرين ن )ال لِيةةِل( ن هةةذا الممضةع، ا ةةال م اتةةلج ن 

ْنيما(2)الدنيا قليال . وقيلج قليةل  اِةي الةدو
ْنيما (3) . وروى الطةربي عةن ابةن ع ةا ج الةدو

لِيل    . اليَحكما ايها ما شاموا. (4)قم

، سةمرة  {خك حك جك مق}ملب تعال ج ج ك ستُّمائِ  ألِ  َكجل الثاين:

[. وقد ذكر الماسرين ن )قليل( ن هذا الممضةع وجمهةا، 54الاعرام من اآليةج ]

ِة أمْلٍص (5)قيلج ائة قليلة . ونسب الراةي هذا ال مل هل  ابن (6). وقال م اتلج ِسي ِماقم

                                                
 .460ينظر: وجوه القرنن: ص  (1) 

 .2/187ينظر: تفلير مقاتل:  (2) 

ينظر: تفلير عب  الرزاق، تحقيق: د. محمود محمة  عبة ه، داك الكتةا العلمية ،   بيةرو،،  (3) 

. والتفلةةةير الوسةةةي  : 5/78ر الثعلبةةة : . وتفلةةةي2/160هةةةة.: 1419الطبعةةة  ا ولةةةب: 

. وال امع  حكام القرنن : 3/66. والمحرك الوجير: 2/333. وتفلير اللمعاين: 2/516

 . 163. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص8/216

. 2/78. وبحر العلةوم : 6/1855. وتفلير ابن أب  حاتم: 14/401ينظر: جامع البيان:  (4) 

 .4/256جحل ال ين الليو  ، داك الفكر، بيرو،. د. ،، وال ك المنثوك، 

 .308. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 8/60ينظر: تفلير الماتري ي:  (5) 

. 3/467. ومعةالم التنريةل: 3/354. والتفلةير الوسةي  : 3/265ينظر: تفلير مقاتةل:  (6) 

 .24/506وتفلير الرازي: 
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ِة أمْلٍص وم (1)ع ا  رضي اهلل عنب. وقيلج قليل  ن كثير ةا. وقيلج ِسيوِماقم ْ ُعموم أمْلا  سم
(2) .

 ونسب هذا ال مل هل  ع د اهلل بن مسعمد رضي اهلل عنب.

وُنن الب هنا هل  أوال هذا الممضع قد اسياهد بب م اتةل ن وجةبج ال ليةل ن الكثيةر، 

ِة أمْلةٍص. وأمةا الحيةري ا ةد أناةْ  ولكنالب ن تاسيره قال بمجب مخيلةص وهةمج ِسةيوِماقم

وأ ةذ بمجةب م اتةل ن تاسةيره. وأرى أو  -رأينا كما - ذا الممضع وجها مسي ال

  المعني ايهما مي ارب. 

ة   صةلب اهلل عليةو وسةلم : الثالث: ُ  ُمَحم   جك مق حق}ك ملةب تعةال ج ُأم 

 جح مج حج}[. وقملةةب تعةةال ج13، سةةمرة سةة ْ مةةن اآليةةةج ] {خك حك
[. وقملةةةةةةب 24، سةةةةةمرة ا مةةةةةن اآليةةةةةةج ] {حسخس جس مخ جخ مح

[. 17ارياو، اآليةةةج ]، سةةمرة الةةذ {مك لك اك يق ىق يف ىف}تعةةال ج

[. وقةد ث ةم 14، سمرة الماقعةة اآليةةج ] {مخ جخ مح جح}وقملب تعال ج

 ن المماضع الساب ة، ما عدا ممضع سمرةج ا.   (3)هذا المجب بْقمال الماسرين

، سةمرة ال  ةرة  {خف حف جف مغ}ك ملةب تعةال ج ِصَلةةةةةةةٌ ،الرابعج 

ألعةراف مةن ، سمرة ا ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ يئ[. وقملب تعال ج88من اآليةج ]

                                                
تحقيةق: د. هنة  دةلب  داك الكتةا العلمية ، بيةرو،، لبنةان  ينظر: تفلةير يحيةب بةن سةحم، (1) 

 .407. وشتاب التصاكي : 2/504م، 2004 -هة 1425الطبع  ا ولب: 

. 2/555. وبحةر العلةوم : 4/91. ومعاين القرنن وإعرابةو: 19/351ينظر: جامع البيان:  (2) 

المحةةرك . و3/314. والكيةةاا: 4/47. وتفلةةير اللةةمعاين: 7/164وتفلةةير الثعلبةة : 

 . 13/100. وال امع  حكام القرنن : 4/232الوجير: 

. ومعةالم 3/392. وبحةر العلةوم : 23/98. وجامع البيان: 4/216ينظر: تفلير مقاتل:  (3) 

 . 14/277. وال امع  حكام القرنن : 4/410. والمحرك الوجير: 5/6التنريل: 
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، سةةمرة األعةةراف، اآليةةةج  ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ يئ[. وقملةةب تعةةال ج3اآليةةةج ]

[، وسةمرة المؤمنةمو مةن اآليةةج 9[. ون يرها نج سمرة السةجدة مةن اآليةةج ]10]

 [.23[ وسمرة المل  من اآليةج ]78]

ويالح  ن هذا المجب أو الِحْيِريال قد اسيعار ثالثة شماهد من الاماهد اليي 

يم. وهيج ممضع سمرة ال  رة، اسياهد  ا م  اتل ن وجبج قليل، يعنيج   شم

وسمرة األعراف، وسمرة المل . وبالعمدة هل  كيب الياسير واليْويل وجدو 

ْعمرج   يؤمنمو  أوال الماسرين قد ا يلاما ن تحديد الم صمد بة )ال ليل(، ا ال مم

. وقال الماقديج (2) قليل. وقال قيادةج   يؤمن منهم ه (1)ه  ب ليل مما ن أيديهم

. وقيلج هيمانا قليال ما يؤمنمو. وهذا المجب هم ا ييار الطربي (3)  يؤمنمو ألال

. وقد (4)وبعن الماسرين . ولم أعثر عل  من قال من الماسرين بمجب الِحْيِريال

اهي عل  األقمال الساب ة ِللة  جامو كلمةج )ِللمة( عندهم  الة بةة )ما(، 

                                                

. 1/508. وتفلير الماتري ي:2/329. وجامع البيان: 1/280ينظر: تفلير عب  الرازق:  (1) 

 .1/141ومعالم التنريل: 

. 1/234. وتفلير الثعلبة : 1/171. وتفلير ابن أب  حاتم: 2/329ينظر:جامع البيان:  (2) 

 .1/215. وال ك المنثوك: 1/141. ومعالم التنريل: 1/172والتفلير الوسي  : 

. وال ةامع  حكةام القةرنن : 1/141. ومعةالم التنريةل: 1/107ينظر: تفلةير اللةمعاين:  (3) 

 .1/502. وال ك المصون: 2/26

. 1/107. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 1/72. وبحةةةر العلةةةوم : 2/330ينظةةةر: جةةةامع البيةةةان:  (4) 

 .1/502. وال ك المصون: 2/26. وال امع  حكام القرنن : 1/177والكياا: 
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، اإث ا ا وه راجها من الكالم   ياسد معن  الكالم.هذا وقد ُذكِر دمزيدة  لليْكي

. (1)هذا المجبج ال ليلج ِللة، عند هاروو  وي دو أنب ن لب عن الِحْيِريال

اسياهد الِحْيِريال ن وجبج اليسير، وهم من المجمه اليي واا  ايها م اتال،  -2

،  ىئ ک ڑ ڑ ژ ژ يئبممضع لم يذكره م اتل، وهم قملب تعال ج

 [.41سمرة ال  رة من اآليةج ]

أغال الِحْيةِريال ممضةعا اسياةهد بةب م اتةل، ن وجهةب األولج قليةل، يعنةيج  -3

 [.79يمِسيرا، وهم ممضع سمرة ال  رة من اآليةج ]

***    ***    *** 

 

                                                

 .944ينظر: نره  ا عين النوا ر يف علم الوجوه والنوا ر: ص  (1) 
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ر
ْ
ف
ُ
 .(1) الباب احلاد  والعشرون: )الَ

 الكُفْرُ يف اللّغَةِ:

اِو؛  من ا بِا ْكُار ُكْارا  وُكُامرا  نمِ يُن اإِليمم رم باهلل يم ام اُغمِو؛ كم ْرنا بِالط  ام  وكم
ِ
هلل

ُهمم ِضدو  .وُكْارانًا ِة، وم ْكِر. والُكْاُرج ُجحمد النِّْعمم ُهمم نمِ يُن الاو ِة، وم وُكْاُر النِّْعمم

اج جم  ر بِهم ام  يمْكُارها ُكُامرا  وُكْارانًا وكم
ِ
ةم اهلل رم نمْعمم ام ْكِر. وكم ه الاو رم يمرها. وكاام ها وسم دم حم

اِحد   ج جم ااِر  ُجل  كم رم عم هِحسانب. وم ِة مم ْجُحمُد النِّْعمم رج مم ا  ُجل  ُمكم رم ه. وم دم حم بج جم حم  

اِعل   ْمنب ام ْيٍدج ك الم اْبُن ُدرم ْل ِِب. قم لم  قم َط  عم ج ألمنب ُمغم يلم
قِ ْير، وم ، ُمْايم   مِنم الس 

ِ
ألمْنُعِم اهلل

ْعنم  ٍم ونِيمامٍ  اِي مم
نماقِ ٍع وِجياٍ  وم

اقِ ة وكِاار  مِْثلم جم رم ام ار وكم ْمُع ُكا  اْلجم ْاُعمٍل، وم مم
(2). 

  :إهنا تأيت على أربعة أوجه (3)وقال مُقاتِل

، واإلنكاك لو ا ول:  جالُكْفُر بتوِحيِ  اهلل، عرَّ وجلَّ

 جم يل ىل مل خل}اةةةةذل  قملةةةةب تعةةةةال  ن سةةةةمرة ال  ةةةةرةج 

[. يعنةةي الةةذين كاةةروا 6يةةةج ]، اآل {حن جن يم ىم مم خم حم

                                                

تناول مقاتل بن سليمان الكلم   من س  شلما،، جا ، متنانرة يف شتابو، وأما أبو هحل  (1) 

العلةةكري فقةة  تناول ةةا  ةةمن سةةبع شلمةةا،، جةةا ، م موعةة  تحةة  بةةاب الكةةاا، وأمةةا 

النيلابوكي فق  تناول ا  من س  عيرة شلم ، جا ، م موع  تح  شتةاب القةاا، وقة  

لابوكي يف ترتيةا الكلمةا، وفةق الترتيةا ال  ةائ . ينظةر: كاعب أبو هحل العلكري والني

، والوجةةوه والنظةةائر،  بةة  هةةحل 306، 25الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن سةةليمان، ص 

 .669، 482. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص530، 409العلكري، ص

رتبةا ، مادة  شفر  . وشتاب العةين م3897، ص/ 43، جة /5ينظر: للان العرب، م ل /  (2) 

 ، مادة:  شفر .  38، ص 4علب حروا المع م، جة: 

 .27 -25ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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بيمحيد اهلل تعال . وك ملب س حانب وتعال  ن سمرة محمد لةل  اهلل عليةب وسةلمج 

[. يعنةي الةذين 32، من اآليةةج ] ىئ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئ

 .  كاروا بيمحيد اهلل. ونحُمُه كثير 

 ُشْفَر الُ ُحودِ:يمْعنِي  الوجو الثاين:

، مةن  {حيخي جي يه ىه مه جه}اذل  قملب عز وجل ن ال  ةرةج 

  ىئ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ[. وهةةم يعرامنةةب. وايهةةا أيَةةاج 89اآليةةةج]

 حن جن يم ىم خممم حم جم}يعنةةةةةي ق لةةةةةة الكع ةةةةةة.

 ٻ ٱ يئ[. ون سةةمرة األنعةةامج 146، اآليةةةج ] {ين ىن من خن

يعني الن ي لل  اهلل عليب وسلم لِنمْعيِب   ىئ پپ پ ٻ ٻ ٻ

، اآليةةةةةةج  ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ يئمعهةةةةةم ن اليةةةةةمراة،

 خب حب}اروا بعةد المعراةة. وك ملةب تعةال  ن سةمرة  ل عمةراوج [. ألهنم ك20]

، يعنةةيج مةةن كاةةر بةةالحا  {مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب

هلة  ال يةم الحةرام مةن أهةل الكيةاب وأهةل األديةاو، الةم ُي ةرال بةْو الحةا واجةب 

[. يعنةيج عةن أهةل 97، مةن اآليةةج ] {حس جس مخ جخ مح جح}اجحد بب، 

 الكياب وغيرهم. 

 النقْعَمِ :الكفُر بِ  الوجو الثالث:

، من  {مغ جغ مع جع مظ}اذل  قملب عز وجل ن ال  رةج 

[. يعنيج نعميي. وك مل اهلل تعال ، حكاية عن ارعمو ن سمرة 152اآليةج ]
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 جي ٰه مه جه هن من}الاعرام، لممس  عليب السالمج 

ا وأحسنم هليب. 19، اآليةج ] {خي حي  [. يعني لنعميي، حين ربالاُه لغير 

 حئ جئ يي}النمل(  -عليب السالم -ة سليماووك ملب عزال وجل  ن سمر

[. يعنيج كار النعمة. وك ملب تعال  ن سمرة ل ماوج 40، من اآليةج ] {خئمئ

 مه جه}، يعنيج النالعمة،  ىئ ىب مب يئهل  قملبج   {خممم حم جم يل}
 [. 12من اآليةج]  {جي يه ىه

 الَبَرا َة:يمْعنِي  الوجو الرابع:

ة عن قةمل هبلةيس، لعنةب اهلل، لمةن اذل  قمل اهلل تعال  ن سمرة هبراهيم، حكاي

[. 22مةةةةن اآليةةةةةج ] ، {هتمث مت خت حت جت هب}أالاعةةةةبج 

 مئ زئ رئ}يعنةةةيج تةةةربالأو. وقملةةةب عةةةز  وجةةةل  ن سةةةمرة العنك ةةةموج 
[. يعنةيج ييةربالأ بعَةكم مةن بعةن. 25من اآليةج ] ، {يئ ىئ نئ

 مث هت مت خت حت جت}وقملةةب تعةةال  ن المةةمدة )سةةمرة المميحنةةة(ج 
.[. يعني ت4، من اآليةج] {حج  ربأنا منكم. ونحُمُه كثير 
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 ( عند العلماء الثالثة.الكُفْرواجلدول التايل يبني وجوه لفظة )
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 )الدراسة واملوازنة(

يم ن  مسةماقة و مسةة وما تاعب منهةا ن ال ةر و الكةر  الُكْفر وردو لا ة 

، تناول منهةا م اتةل بةن سةليماو ثالثةة عاةر ممضةعا، جةامو (1)وعارين ممضعا

ممةعة عل  المجةمه األربعةة، وتنةاول منهةا أبةم هةالل العسةكري ثمانيةة مماضةع، 

واا  م اتال ن س عة منها، أما الِحْيِريال ا د تناول منها  مسة عار ممضةعا، وااة  

واا  أبمهالل العسكري والِحْيِريال م اتال ن ثالثة أوجةب، م اتال ن سية منها. وقد 

 وةاد الِحْيِريال سية أوجب جديدة. وتااليل ذل  ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

، والِحْيِريال (2)واا  أبم هالل العسكري -1
ُم اتال ن وجهةين، لا ةا ومعنة   (3)

الكاةر بالنعمةة.  ُحمد، والةربامة. وواا ةب أبةمهالل مناةردا ن وجةبجوهماج ُكْارم الجُ 

، واإلنكةاِر لةب. ولكةنال  وواا ب الِحْيِريال وحده ن وجبج الكْاِر بيمحيِد اهلل، عز  وجةل 

 الِحْيِري ذكره مخيصرا، وهمج اإلنكاُر.  

ه واا اه كذل  ن بعن مماضع ا سياهاد، ااي وجبج ُكْارم الُجُحمد، واا ا -2

[. ون وجبج الربامة، واا ب أبم هالل ن 89ن ممضع سمرة ال  رةج من اآليةج ]

وهماج من اآليةج ، المماضع الثالثة، وأما الِحْيِريال ا د واا ب ن ممضعين ا ط

[ ن سمرة المميحنة. وواا ب أبم هالل 4[ من سمرة العنك مو، ومن اآليةج ]25]

 لثالثة.ن وجبج الكار بالنعمة، ن المماضع ا

***    ***    *** 

                                                

 .  شفر . 613 -605ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .409ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .482ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

لم تكن هنان  الااو جمهرية ن هذا الممضع بين أبي هالل العسكري 

، ولكننا نرلد ن طيين، ليس الخالف ايهما ذا أهمية، وهماج  والِحْيِريال

ة مماضع اسياهد أغال أبم هالل العسكري ن وجبج ُكْاِر الُجُحمِد، ثالث -1

[ ن سمرة 20[ من سمرة ال  رة، ومن اآليةج ]146 ما م اتل، وهيج من اآليةج ]

[ من سمرة  ل عمراو. كما أغال ممضعا ن وجبج الكار 97األنعام، من اآليةج ]

 [ من سمرة ل ماو. 12بالنعمة، من اآليةج ]

ْحِد، لم يذكره م اتل، وهمج -2 [ 21من اآليةج ] ةاد شاهدا واحدا ن وجبج الجم

 من سمرة  ل عمراو. 

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:

لةةم يةةذكرهما م اتةةل، وأبةةمهالل العسةةكري، وهةةي  ةاد الِحْيةةِري سةةية أوجةةب -1

 كالياليج

ةةةةْرك، ا ول: ،  {مغ جغ مع جع مظ}ك ملةةةةب تعةةةةال ج  اليق

 جئ يي ىي ني مي زي}[. وقملب تعةال ج 152سمرة ال  رة من اآليةج]

،  {حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ
 [.  40سمرة النمل من اآليةج]

ويالحة  ن هةذا المجةب أنةب جةام بلاةة  لةم يةرد عنةد م اتةل، ولكةنال الاةةاهدين  

اللذين اسياهد  ما الِحْيِريال كانا ضمن الاماهد األربعة اليي اسياةهد  ةا م اتةل 

ةِة. والاةاهداو اآل ةراو وهمةاج ممضةع سةمرة الاةعرام مةن  ن وجبج الُكْاِر بالنِّْعمم
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[، ا ةد اسياةهد بةب م اتةل علة  وجةب جديةد ةاده وهةمج النِّْسةيماو. وأمةا 19اآليةةج]

. 12الااهد األ ير وهم من سمرة ل ماو من اآليةج]  [، الم يرد عن الِحْيِريال

وقد جام ن ممضع سمرة ال  رة ن كيب اليااسير أكثةر مةن وجةب، ا ةال م اتةلج 

ةُدوا هحسةا:(1)روا  ةاو  تكا . وقيةلج   تمْجحم
يةي(2) .  وقيةلج   تكاةروا نِْعمم

(3) .

ةةا: اةةإذا نمسةةييني ا ةةد كارتنةةي وقيةةلج   تنْسم
ْعِصةةيمةِ (4) . وقيةةلج   تكُاةةُرووم بالمم

(5) .

ا هم وقيلج   ترتكما ُشْكرم
(6)     . 

ألشهر ايةب وأما ممضع سمرة الن ْمل اال اهر ايب من أقمال الماسرين أوال المجب ا

ةِ  همج ُكْاُر النِّْعمم
. وقيل ايبج أمْترُن ُشكرم نعميب(7)

ماج ب. (8) ر ن أدام مم وقيلج ُأقمصِّ
(9) .

ن هم ُدونِي ن الدنيا أعلمم مني وقيلج هذا رأيم مم
(10) . 

                                                

 .1/150ينظر: تفلير مقاتل:  (1) 

 . 3/212ينظر: جامع البيان:  (2) 

 .1/114. وأنواك التنريل: 2/172ينظر: ال امع  حكام القرنن :  (3) 

 . 1/261ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (4) 

 .1/185. ومعالم التنريل: 1/155ينظر: تفلير اللمعاين:  (5) 

 .21ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس:  (6) 

. 19/468. وجةامع البيةان: 2/545. وتفلةير ابةن سةحم: 3/308مقاتةل: ينظر: تفلةير  (7) 

. ومعةالم 3/378. والتفلةير الوسةي  : 7/212. وتفلةير الثعلبة : 2/583وبحر العلوم: 

. وال ةامع  حكةةام 1/226. والمحةرك الةوجير: 3/368. والكيةاا: 506//3التنريةل: 

 .13/206القرنن: 

 .318ابن عباس: ص ينظر: تنوير المقباس من تفلير  (8) 

 .4/161ينظر: أنواك التنريل:  (9) 

 .4/261ينظر: المحرك الوجير:  (10) 
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 خن حن جن يم ىم}، ك ملةةةب تعةةةال ج الثةةةاين: الكَِتةةةاُب 
ع أكثةر مةن [. وقةد جةام ن هةذا الممضة102، سمرة ال  رة من اآليةج] {من

اُو (1)وجةةب ن أقةةمال الماسةةرين، ا يةةلج مةةا علةةم بالسةةحر ةةا كيةةبم سةةليمم . وقيةةلج مم

ةةحر السال
ا(2) ةةاِحر  . وقيةةلج مةةا كةةاوم سم

ةةْحرِ (3) . وقيةةلج مةةا كاةةرم بالسِّ
. وقيةةلج الُكْاةةُر (4)

ْعُهمدُ  المم
. امْجُب الِحْيةِريال وجةب مةذكمر  ولكنةب لةيس األشةهر، واألشةهر هةمج مةا (5)

ْحرِ   . واهلل أعلم.  بالسِّ

،  {حقمق مف خف حف جف مغ}، ك ملةةةب تعةةةال جالثالةةةث: النقْلةةةَيان
 مه جه هن من}[. وقملةب تعةال ج115سمرة  ل عمراو من اآليةج ]

[. مةةع الين يةةب علةة  أو 19، سةةمرة الاةةعرام اآليةةةج ] {خي حي جي ٰه

ةة. وهةم المْجةُب  ممضع سمرة الاعرام قةد ورد عنةد م اتةل نج وجةبج الُكْاةر بالنِّْعمم

يج الكةةاارين بةةاهلل علةة  (6)ار عنةةد أكثةةر الماسةةرينالمخيةة ةةدِّ . وقةةال الحسةةن والسو

اُهج الكاارين ب يل  الذي قيلم(7)ديننا . وقال الزجال
(8). 

                                                

 .1/187ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (1) 

 .15ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس:  (2) 

 .1/115. وتفلير اللمعاين: 1/182. والتفلير الوسي  : 1/78ينظر: بحر العلوم :  (3) 

. والمحرك 1/172. والكياا: 1/148. ومعالم التنريل: 1/245ر: تفلير الثعلب : ينظ (4) 

 .2/42. وال امع  حكام القرنن : 1/186الوجير: 

 .1/115ينظر: تفلير اللمعاين:  (5) 

. وبحةةر العلةةوم : 8/2754. وتفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم: 19/340ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (6) 

. 3/305. والكيةةةاا: 3/464ومعةةةالم التنريةةةل: . 7/160. وتفلةةةير الثعلبةةة : 2/552

 .15. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص 4/227والمحرك الوجير: 

. والتفلةير الوسةي  : 8/2754. وتفلةير ابةن أبة  حةاتم: 19/339ينظر: جةامع البيةان:  (7) 

 .  3/464. ومعالم التنريل: 3/352

 .4/86ينظر: معاين القرنن وإعرابو:  (8) 
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وأما ممضع  ل عمراو ا د قيل ايب أقمال  كثيرة  ومنها وجبج النِّْسيماو، الةذي قةال 

. (1)لايروة بةاديبب الِحْيِريال اهم قمل ابةن ع ةا ، وقةد ث ةم عنةد السةمرقندي، وا

ةل عةةنهم َم ةها قريةب  ن المعنة . ا يةةلج الةن ُي َُ وقيلةم ايةب وجةمه أ ةةرى بع
(2) .

لهةم مم وقيلج الن ُيْ طِلم اهلل ثمابم عم
طة  (4).وقيةلج الةن ُي لمةمه(3) . وقيةلج الةن ُيغم

ةُكم(5)عل  ما اعُلمه من  ير . وقيلج الن ين صم
. وقيةلج الةن تْعةِدُمما ثمابمةب(6)

(7) .

زامهوقيلج المن يُ  ْجحدوا جم
ممه(8) . وقيلج النج ُتحرم

(9)     . 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}، ك ملب تعال جالُبطحنُ الرابعج 

[. قال  ذا المجب بعن 94، سمرة األن يام من اآليةج ] {مئ زئ رئ

 . وقال م اتلج (10)الماسرين

 

                                                

 . 54. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 1/240ينظر: بحر العلوم:  (1) 

 . 3/740. وتفلير ابن أب  حاتم: 7/132. وجامع البيان: 1/296ينظر: تفلير مقاتل:  (2) 

 .  7/132ينظر: جامع البيان:  (3) 

 . 2/461. وتفلير الماتري ي: 3/740ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (4) 

  7/132مع البيان: ينظر: جا (5) 

 .  2/461ينظر: تفلير الماتري ي:  (6) 

 .   1/497ينظر: معالم التنريل:  (7) 

 .  1/494. والمحرك الوجير: 1/481. والتفلير الوسي  : 3/132ينظر: تفلير الثعلب :  (8) 

 .  1/403ينظر: الكياا:  (9) 

 .22/184. وتفلير الرازي: 3/316. ومعالم التنريل: 6/306ينظر: تفلير الثعلب :  (10) 
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ْعيب(2). وقيلج   ُينس  ثمابب(1)ُيْاكر عملب . وقيلج   ُجُحمدم لِسم
(3)   . 

انونَ سج الخام ، سمرة الاي  من  {زتمت رت يب}، ك ملب تعال جالحرَّ

، سمرة الحديد من اآليةج  {رب يئ ىئ}[. وقملب تعال ج29اآليةج]

ا 20] ر  [. ا يلص الماسروو ن )الكاار( ن هذين الممضعين، ا يلج الزو
(4) .

كة، أو الكا اُر وهذا المجب يماا  وجب الِحْيِريال ولكْن بلا  ُمخيلص. وقيلج أهُل مم

اِحُدوو لنعمِة اهلل(5)باهلل . وعند الزمخاريج الجم
(6)  . 

ُ ودالساد ج  ،  {حك جك مق حق مف خف}، ك ملب تعال جاللُّ
ن هذا الممضع  (7)[. ذكر م اتل وأكثر الماسرين16سمرة الحار من اآليةج ]

 هذا المجب.  

                                                

 .7/375. وتفلير الماتري ي: 18/524. وجامع البيان: 3/92ينظر: تفلير مقاتل:  (1) 

 . 54. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص2/440ينظر: بحر العلوم :  (2) 

 .   11/399. وال امع  حكام القرنن: 3/407ينظر: تفلير اللمعاين:  (3) 

. ومعةةالم التنريةةل: 9/244. وتفلةةير الثعلبةة : 528، 9/320ر الماتريةة ي: ينظةةر: تفلةةي (4) 

 .458. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص5/32

. وتفلةةةير 3/321. وبحةةةر العلةةةوم : 5/127ينظةةةر: معةةةاين القةةةرنن وإعرابةةةو للرجةةةا،:  (5) 

 .5/32. ومعةةةالم التنريةةةل: 244، 9/67. وتفلةةةير الثعلبةةة : 528، 9/320الماتريةةة ي: 

 .  5/143،267والمحرك الوجير: 

 . 4/479ينظر: الكياا:  (6) 

. وتفلةةةير ابةةن أبةة  حةةةاتم: 23/295. وجةةامع البيةةان: 4/283ينظةةر: تفلةةير مقاتةةةل:  (7) 

. والمحةةةرك الةةةوجير: 9/286. وتفلةةةير الثعلبةةة : 3/431. وبحةةةر العلةةةوم: 10/3348

 . 18/39. وال امع  حكام القرنن : 5/290
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اد أغال الِحْيِريال ن المجمه اليي واا  ايها م اتال بعن مماضع ا سياه -2

، واإلنكار لب، أغال  اليي ذكرها م اتل، ااي وجبج الكار بيمحيد اهلل، عز  وجل 

[. ون وجبج ُكْار 32ممضع سمرة محمد، لل  اهلل عليب وسلم، من اآليةج ]

[ من سمرة ال  رة، ومن 146الُجحمد، أغال ثالثة مماضع، هيج من اآليةج ]

من سمرة  ل عمراو. كما أغال  [97[ ن سمرة األنعام، من اآليةج ]20اآليةج ]

 [ من سمرة هبراهيم. 22ممضعا ن وجبج الربامة، من اآليةج ]

ةاد الِحْيِريال ممضعين ن وجهين واا  ايهما م اتل، وهماج ممضع سمرة  -3

[، ن وجبج ُكْار الُجُحمد. وممضع سمرة غاار من 10غاار من اآليةج]

 [، ن وجبج الربامة.84اآليةج]

  ***    ***  *** 
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اسالباب الثاني والعشرون: 
َ
ب
ِّ
  )الل

ْ
ب
َّ
 .(1)  والل

 اللِّبَاس يف اللغة:

ْل مُسةب ُلْ سةًا   ة ِسم الث ةْمبم يم لم ْسِر، مِثُلب. وم ْ ُس، بِاْلكم ْل مس واللِّ لِ م المم ذم كم ا ُيْل مس، وم مم

ْصةدم  ج مم ةمِّ  َ ةْ ُس، بِال لمْي م ثمبم . واللو ب هِياه، وأمْل مس عم ُر قمْملِة م لم ِْسةُم الثةمبم وأمْل مسم

ثمةْمب   لمْطةم. وم ْيةِب األممةرم أمْلة مُس  م لم ُر قمْملِة م لم مْسةم عم ْصةدم ْيِ ج مم أمْل مس، والل ْ س، بِاْلام

ْوُجهةا  أمُتةب، وةم ُجةِلج اْمرم ٍمج ِغاةاُؤه. ولِ مةاُ  الر  ْ
ةي ُثرم ُلْ ُسُب. ولِ اُ  ُكةلِّ شم لم ِيس هِذا كم

ْ ُس وا ْ سةًا اةاْليم مسم هِذا لِ اُسها. والل  ْل ُِسةب لم ْيِب األممةرم يم لم ُط األممر. ل مسم عم لل  مُسج اْ ياِلم

ْيِب األممر أمي ا يلمطم واْشيم مب لم يمب. واْليم مسم عم ي    م يعِرف ِجهم ْيِب حم لم لمطمب عم  م
(2). 

 ج إهنا تأيت يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه (3)وقال مُقاتِل

 َيْ لُِطوَن:ْل ُِسمو، يمْعنِيج يم  الوجو ا ول:

، مةةن اآليةةةج  {مل يك ىك مك}اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة ال  ةةرةج 

 جم يل ىل}[. يعنةةةةيج   تخلطةةةةما. ن يرهةةةةا ن سةةةةمرة  ل عمةةةةراوج 42]

                                                

ن سليمان الكلم   ةمن خمة  شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف شتابةو، وشةيلك تناول مقاتل ب (1) 

تناول ا أبو هحل العلكري  من خم  شلما،، جا ، م موع  تحة  بةاب الةحم، وأمةا 

الَحيري  فق  تناول ا  من سبع عيرة شلم ، جا ، م موع  تحة  شتةاب الةحم، يف بةابين: 

للبةاس، وتنةاول فيةو نحنة  أوجةو،. وقة  ا ول باب اللب ، وذشر فيو وج ين. واآلخر: باب ا

كاعب أبو هحل العلكري الِحْيرِي  يف ترتيا الكلما، وفق التريا ال  ةائ . ينظةر: الوجةوه 

، والوجوه والنظائر،  ب  هةحل العلةكري، ص 306، 34والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص 

، ص 530، 423  .670، 508، 505. ووجوه القرنن، للَحيرِي 

. مةادة  لةب  . وشتةاب 3987، 3986، ص/ 44، جةة /5: للةان العةرب، م لة / ينظةر (2) 

 ، مادة:  لب  .  67، ص 4العين مرتبا علب حروا المع م، جة: 

 .34ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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[. يعنيج لِمم تخلطمو. وك ملب س حانب وتعال  ن سةمرة 71، من اآليةج] {حم

يج لةم [. يمْعنِة82، من اآليةج ] {حم جم يل ىل مل خل}األنعامج 

 يخلطما بارن. 

 َسَكنًا:ج اللال ماُ ، يمْعنِيج الوجو الثاين

 خن حن جن يم ىم}اةةذل  قملةةب عةةز وجةةل ن سةةمرة ال  ةةرةج 

، يعنةيج 187، من اآليةج ] {منىن ن  لكم، وأنةيم ل ةا   لهةنال كم [. ي ملج نساؤكم سم

. وك ملةب تعةال  ن سةمرة الارقةاوج  كن ا لهةنال ، مةن  {ىب نب مب زب}سم

ن ا. ن يرها ن عم  [. يعنيج47اآليةج ] كم  سم

كن ا.10، اآليةج ] {مئ زئ رئ ّٰ}ييساملمو) سمرة الن ْ(ج   [. يعني سم

 الث َياَب:اللال ماُ ، يمْعنِيج  الوجو الثالث: 

 رب يئ ىئ نئ مئ}اةةذل  قملةةب عةةز وجةةل ن سةةمرة األعةةرافج 

[. يعنةةيج الثاليةةاب. وقةةال تعةةال  ن سةةمرة الةةد اوج 26، مةةن اآليةةةج ] {زب

. 53يةج ]، من اآل {مي زي ري ٰى}  [. يمْعنِيج الثاليابم

الُِح:اللال ماُ ج  الوجو الرابع:  الَعَمُل الص 

[. 26، من اآليةج ] {يب ىب}اذل  قملب تعال  ن سمرة األعرافج 

. ال م لم الصال مم  يمْعنِيج العم
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 ( عند العلماء الثالثة.اللِّبَاس واللَّبْسواجلدول التايل يبني وجوه لفظيت )

 إمساعيل النيسابوري أبو هالل العسكري انمقاتل بن سليم املؤلف
 5 3 4 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

 الخلط -  يخلطمو 1

كن ا 2 كن ا سم كن سم  السال

 الثالياب  - الثالياب  3

ال  4 ال  العمل الص   - العمل الص 

 الحيام  - - 5

 - الن او - 6

 الا   - - 7

 املوازنة()الدراسة و

ةةْب  وردو لا يةةا  َبةةاس واللَّ ومةةا تاةةعب منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن ثالثةةة   اللق

، تناول منها م اتل بن سليماو تسةعة مماضةع، جةامو ممةعةة (1)وعارين ممضعا

عل  المجمه األربعة، وتناول منها أبم هةالل العسةكري أربعةة مماضةع وااة  ايهةا 

ها سية مماضع، واا  م اتال ن  مسة منهةا. وقةد م اتال، أما الِحْيِريال ا د تناول من

ِريال ن ثالثةة واا  أبمهالل العسكري م اتال ن وجهين، وةاد وجها. وواا ةب الِحْية

 واليااليل ن الياليج،أوجب، وةاد وجهين

                                                

 .  لب  . 645ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 
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  أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحِلْيِرّي مقاتال:
، والِحْيِريال (1)واا  أبم هالل العسكري -1

ُم ةاتال ن وجةبج اللال ةا ، يعنةيج  (2)

ُه م ةاتال ن وجةبج اللال ةا ج  ن ا، لا ا ومعن . ووااة  أبةمهالل العسةكري وحةدم كم سم

ْل ُِسةمو،  ال ، لا ا ومعن . وواا ةب الِحْيةِريال وحةده ن وجهةين، همةاج يم العمل الصال

 يعنيج يخلطمو. واللال ما ، يعنيج الثالياب.

اللال ةةا ، يعنةةيج  سياةةهاد، ااةةي وجةةبجواا ةةاه كةةذل  ن بعةةن مماضةةع ا  -2

ن ا، واا اه ن ممضعين هماج ممضع سمرة ال  رةج مةن اآليةةج ] كم [، وممضةع 187سم

ةال ، واا ةب أبةمهالل 10سمرة الن ْج من اآليةج ] [. ون وجبج اللال ةا ج العمةل الصال

ُه ن ممضةع سةمرة األعةرافج مةن اآليةةج ] [. وواا ةب الحيةري 26العسةكري وحةدم

ْل ُِسمو، يعنيج يخلطمو. واا ب ن ممضعين، همةاج ممضةع سةمرة وحده ن و جبج يم

[. وكةذل  ن 71[، وممضع سمرة  ل عمةراوج مةن اآليةةج ]42ال  رةج من اآليةج ]

 [. 26وجبج اللال ما ، يعنيج الثالياب. واا ب ن ممضع سمرة األعراف من اآليةج ]

 
***    ***    *** 

 كري ُمَقاِتال:ثانيا: ما خالف فيه أبوهالل العس
  الص أبمهالل العسكري م اتال ن أمرين، هماج 

ْعنِيج الن  ماوم  -1 ةاد أبم هالل وجها همج الل ماُ ، يم
، واسياهد لب ب ملب (3)

، سمرة األعراف، الممضع  {زب رب يئ ىئ نئ مئ} تعال ج

                                                

 .423ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

 .508، 505ينظر: وجوه القرنن: ص  (2) 

وكد، شلم : النبا، بالثا  ب ق من النون، ولعل الناسخ ق  س ا أو اخطل، وما أنبتةو يتوافةق  (3) 

 .423مع شحم أب  هحل. ينظر: الوجوه والنظائر: ص 
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. وقال  .[26األول من اآليةج ] ولم يْو هذا المجب عند م اتل ولم يذكره الِحْيِريال

، أعطيناكم، كما قال س حانب  {ىئ نئ}أبمهاللج ومعن  قملب تعال ج 

سمرة الحديد من اآليةج   {جه ين ىن من خن}وتعال  تعال ج 

، والحديد هنما يسيثار من األرض، وعم الر عن اإلعطام باإلنزال، كما ُيعم الر [25]

ْعل بالراع، اي ملج راعنا أمرنا هل  المالي، وقيلج هنما قالج   نئ}عن الجم

؛ ألو ألمل الل ا  ين م كمام السمام، وقيلج بذرة كاو من  {يئ ىئ

او ذكر هذا الكالم بعده السمعا:، وال غمي، االن او . و(1)السمام كم مِن بمرم

ام؛ اميكمو  مم  الس 

امِ  مم اِو اأْلمْرِض منسمبة هل  الس  كم ج ُكلو بمرم يلم
قِ ام. وم مم ل من الس  كالُمنمزال

(2) .  

ن ا، وهم ما واا  ايب أغال أبم هالل ا -2   كم لعسكري ن وجبج اللال ا ، يعنيج سم

 [.47م اتال، ممضعا اسياهد بب م اتل، وهم ممضع سمرة الارقاو، من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احِلْيِرّي ُمَقاِتال:
لةةم يةةذكرهما م اتةةل، وأبةةمهالل العسةةكري، وهمةةا  ةاد الِحْيةةِري وجهةةين -1

 كالياليج

،  {زتمت رت يب ىب}ك ملب تعال ج  الَحَياَ ،الل ماُ ، يمْعنِيج  ا ول:
 [. 26سمرة األعراف الممضع الثا: من اآليةج ]

                                                

 .423ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

 .2/185: . ومعالم التنريل2/173ينظر: تفلير اللمعاين:  (2) 
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وبالرجم  هل  كيب الياسير اتَ  لنا أوال الماسرين قد ذكروا نج )ل ا  

ُة الي مى( أكثر من وجب، وكاو وجُب الِحْيِريال ضمن هذه المجمه، وهيج  يمادم الم قم قم

ا اوُ وم يمم
ج ُهمم اإْلِ يو دِّ لسو

يمامُ . (1) ُنج ُهمم اْلحم سم الم اْلحم قم وم
اوم (2) ا  اوم ْبِن عم ْن ُعْثمم عم . وم

نُ  سم ْمُم اْلحم ج هم الس  رضي اهلل عنب أمن ُب قمالم
يماةُ (3) ج هم اْلحم ِّ

نِي ْع مِد اْلُجهم الم مم قم . وم
(4) .

مم  ِن اْبِن عم  اٍ ج ُهمم اْلعم ام  عم طم قمالم عم الُِ  وم ُل الص 
(5).  

و
ْل ِي الم اْلكم قم اُف ج وم ام ُهمم اْلعم

(6). 

 
ِ
ْايمُة اهلل بمْيِرج  م ُة ْبُن الزو الم ُعْروم قم وم
ين .(7) ُنج الدِّ سم وقمال الحم

ْيٍدج ُهمم (8) الم اْبُن ةم قم . وم

ةِ  ْمرم ْيُر اْلعم سم
مج ال ر و .(9) وقال أُبم بمْكر األملم

اُلج (10) ةم ُي م ْن ِعْكِرمم ْل مُس . وعم ا يم مم

                                                

 .12/366ينظر: جامع البيان:  (1) 

. وتفلةير 1/509. وبحةر العلةوم : 12/366. وجامع البيةان: 166ينظر: رريا القرنن:  (2) 

 .  2/175اللمعاين: 

. 2/185. ومعةةةالم التنريةةةل : 2/173. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 12/367جةةةامع البيةةةان:  (3) 

 .2/389والمحرك الوجير: 

 .  5/1458أب  حاتم:  ينظر: تفلير ابن (4) 

 .2/359. والتفلير الوسي : 12/367. وجامع البيان: 2/33ينظر: تفلير مقاتل:  (5) 

 .2/186. ومعالم التنريل: 1/509. وبحر العلوم:4/395ينظر: تفلير الماتري ي:  (6) 

 .2/389. والمحرك الوجير: 4/226. وتفلير الثعلب : 12/368ينظر: جامع البيان:  (7) 

 .4/395ينظر: تفلير الماتري ي:  (8) 

. وتفلةير ابةن أبة  حةاتم: 2/329. ومعاين القرنن وإعرابو: 12/368ينظر: جامع البيان:  (9) 

5/1458. 

 . 4/395ينظر: تفلير الماتري ي:  (10) 
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ةِ  اْلُمي ُ موم يمْممم اْلِ يمامم
مُ (1) ْسالم ج اإْلِ ، قمالم

ٍّ
لِي ْيِد ْبِن عم ْن ةم ج . (2). وعم

ٍّ
لِي ْيُد ْبُن عم الم ةم قم وم

ْرب ا اِي اْلحم يِي ُيي  م  بِهم ُو ال  ة .(3)اآْل م الثِّيماُب  .(4)وقيلج هم العاال مُف وم ج الصو يلم
قِ وم

لْ  يِي يم ِانمُة ال  رم ِ اْلخم ا أمْهُل اْلمم  مُسهم
ُل (5) ج ُهمم اللِّ ماُ  اأْلمو  الم اْبُن اأْلمْن ماِريِّ قم . وم

. واهلل (6)

 أعل  وأعلم.    

ْ ُس يمْعنِيج  الثانِ :  :اللال  هل مل خل حل جل مك لك}ك ملةب تعةال ج  اليكَّ
[. وهةذا المجةب ينسةب هلة  ابةن ع ةا  رضةي اهلل 15، سمرة ق مةن اآليةةج ] {جم

 .(7)اتل وابُن سالم، وُجل الماسرين والميْولينعنب، وذكره م 

ْ ُس يمعنيج الا ال اسياهد الِحْيِريال ن وجبج  -2 ، وهم من المجمه اليي ةادهةا اللال

 [ سمرة ق.15من اآليةج ] عل  م اتل، بممضع لم يذكره م اتل، وهم

أغال الِحْيِريال ثالثة مماضع من المماضع اليي اسياهد بب م اتل ن المجةمه  -3

، وهةيج ممضةع سةمرة األنعةام مةن اآليةةج ]ا  [، ن وجةبج82لي واا ب ايها الِحْيِريال

                                                

 .  5/1458ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (1) 

 .5/1458ينظر: المرجع اللابق:  (2) 

 .2/97. الكياا: 2/185ل: ينظر: معالم التنري (3) 

. وتنوير المقباس من تفلةير ابةن 2/389. والمحرك الوجير: 1/509ينظر: بحر العلوم :  (4) 

 .125عباس: 

 .7/185. وال امع  حكام القرنن: 2/186ينظر: معالم التنريل:  (5) 

 .2/110ينظر: زاد الملير:  (6) 

. 341، 22/340وجةةامع البيةةان:  ،120. والتصةةاكي : 4/112ينظةةر: تفلةةير مقاتةةل:  (7) 

. 2/185. ومعةالم التنريةل : 3/334. وبحةر العلةوم: 10/3308وتفلير ابةن أبة  حةاتم: 

 .439وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 
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ْل ُِسةةمو، يعنةةيج يخلطةةمو، وممضةةع سةةمرة الارقةةاو مةةن اآليةةةج ]  [، ن وجةةبج47يم

ن ا. وممضع سمرة الد او من اآليةةج ] كم [، ن وجةبج اللال مةا ، 53اللال ا ، يعنيج سم

 يعنيج الثالياب.

، لم يْو وجب م اتل الر -4 ةال ، عنةد الِحْيةِريال ابع، وهةمج اللال ةا ج العمةل الصال

،  {يب ىب} ولكن الااهد الذي اسياهد بةب م اتةل وهةم قملةب تعةال ج
أناْ بب الحيةريال وجهةا [ من سمر األعراف، قد 26وهم الممضع الثا: من اآليةج ]

. وهةم مةةن المجةمه اليةةي قةال  ةةا  يةةامم ةاده علة  م اتةةل، وهةمج الل ةةا ، يعنةيج الحم

 سروو ن هذا الممضع، كما رهر ق ل قليل. الما

جةةامو المجةةمُه عنةةد الِحْيةةِري ن بةةابين مناصةةلين، اْمةةا ال ةةاب األولج ا ةةد  -5

ةا ال ةاب الثةا:ج ا ةد تنةاول  تناول ايبج اللِّ ما ، وقد جامو عل  ثالثةة وجةمه. وأمال

ايبج الل ْ س، وجام عل  وجهين. وهةذا لةم يةرد عنةد م اتةل حيةف جةامو المجةمه 

 ألربعة تحمج كلمةج الل ماِ .ا

***    ***    *** 

 

 

    

 

 

 

 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ل
ْ
ل، ومِـــث

َ
ـــــث

َ
 .(1)  الباب الثالث والعشرون: )م

 املَثَل واملِثْل يف اللغة:

ثمةُلج الحةديف ناُسةب.  ُل مِْثلمب. والمم يمْجعم ٍم مِْثال  ام ْ
ي ب لِام ُم ال ِذي ُيَرم ْ

ي ثمُلج الا  المم

ُة تمْسِميم  مم
لِ ةالم اْبةُن والِمثل كم ْعن  ؛ قم اُل ِشْ ُهُب وشم مُهُب بِمم ا ُي م مم ثملُب كم ا مِْثلُب ومم ذم اُلج هم ٍة. ُي م

اواِة أمو الُمساواةم تمُكمُو بمْينم المخيلِايِن اِي الِجنْس  لمِة والُمسم اثم ْرُق بمْينم الُممم ج اْلام يٍّ بمرِّ

اِوي ُهمم الي كاُاُؤ اِي  ْيِن، ألمو الي سم لمُة والُمي ا م اثم ا الُممم نُْ ُص، وأمم  ِزيُد وم م يم الِمْ داِر  م يم

ْعن ة   ة مب  بِمم ثمةل  وِشةْ ب  وشم ةاُلج مِْثةل  ومم ْ ُب. ُي م ْيِن. والِمْثلج الاِّ امالم تمُكمُو هِ  اِي اْلُمي ِا م

اِحٍد. ْمُع أمْمثال   وم اْلجم ثِيُلج كالِمْثل، وم ثمُل والمم والمم
(2) . 

   أنّ ) مَثَل( تأيت يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه: (3)وذكر مُقاتِل

ج  الوجو ا ول: ثمل   َدَبٌو:مم

يعنةةيج األشةة اه، ،  ىئ ۀ ڻ يئاةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة الحاةةرج 

ك ملب س حانب وتعال  ن سمرة النحةلج [. 21، من اآليةج ] ىئ ہہ يئۀ

                                                

تناول مقاتل بن سليمان شلمة   َمَثةل  فقة   ةمن خمة  عيةرة شلمة ، جةا ، متنةانرة يف  (1) 

شةيلك تناول ةا أبةو هةحل العلةكري  ةمن خمة  شتابو، وبعض ا ليل  الفةا  فيةو ميمةا. و

شلما،، جا ، م موع  تح  بةاب المةيم، وأمةا النيلةابوكي فقة  تنةاول الكلمتةين  ةمن 

تلع وأكبعين شلم ، جا ، م موع  تح  شتاب الميم،  وفصل بين الَمَثل والِمْثةل، وجعةل 

لمةا، الترتيةا لكل من ما بابا، وق  كاعب أبةو هةحل العلةكري والنيلةابوكي يف ترتيةا الك

. والوجةةوه 307، 306، 197ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن سةةليمان، ص

، 521. و وجةوه القةرنن، للنيلةابوكي، ص530، 452والنظائر،  ب  هحل العلكري، ص

670 ،671. 

، مةادة:  مثةل . وللةان 118، ص 4ينظر: شتاب العين مرتبةا علةب حةروا المع ةم، جةة:  (2) 

 ، مادة  لب   . و  4133، 4132، ص/ 46، جة /6ل / العرب، م 

 .197ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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ا. وقةا [.75، من اآليةج ] ىئ ېئ ۈئ ۈئ يئ ة مه  ل عةز  وجةل  يعنيج ولصم اهلُل شم

ة مُههم ن اليةمراة، ،  {َُّّ ٍّ ٌّ ٰى}ن سمرة الاي ج   ِّ}يعنيج شم

 يعنيج شم مُههم ايب.  [.29، من اآليةج ] {رئ ّٰ

، يمْعنِيج  الوجو الثاين: ثمل    ُسنَنًا:مم

 مج حج مث هت مت خت}اذل  قملب عةز و جةل ن سةمرة ال  ةرةج 

مةن  [.214، مةن اآليةةج ] ىئ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ يئيعنيج سةنن، ،  {مح جح

 جت}المةأل، يعنةةيج مةةؤمني األمةم الخاليةةة. وقةةال تعةال  ن سةةمرة الز ةةرفج 
يعنيج ُسنمن األولين. وقال س حانب ن سةمرة  [.8، من اآليةج] {مت خت حت

يعنةةةيج ُسةةةنمن  [.34، مةةةن اآليةةةةج ] {ني مي زي ري ٰى ين}النةةةمرج 

 العذاب ن األمم الخالية. 

، يمْعنِيج  الوجو الثالث: ثمل   ِعْبرًة:مم

 جت هب مب}ز و جةةةل ن سةةةمرة الز ةةةةرفج اةةةذل  قملةةةب عةةةة

ْن بعدهم. وقةال  [.56، اآليةج ] {خت حت يعنيج ِعْ رة  لآل رين، يعنيج لِمم

 خك حك جك مق حق مف خف}عةةةز  وجةةةل  لعيسةةة ، عليةةةب السةةةالمج 

، ،  {لك  من سمرة الز رف.  [59اآليةج ]  ىئ ٹ ٹ يئيعنيج ِعْ رة 

، يمْعنِيج  الوجو الرابع: ثل   َعَياًبا:مم

 ملىل يك ىك مك}نب ن سةةةةمرة الارقةةةةاوج اةةةةذل  قملةةةةب سةةةة حا

يعنيج ولانا لةب العةذاب، هِن ةُب نةاةل   [.39، اآليةج ] {رن مم ام يل
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نيا، يعنيج األمم الخالية. ن يرهةا ن سةمرة هبةراهيم، حيةف ي ةمل ت ةارن   م ن الدو

ةْانا لكةم  [.45، من اآليةج] {رث يت ىت نت}وتعال ج  لم يعنةيج وم

ةم.العذاب، يمْعنِيج عذابم األمم الخال ارم أهِل مك  ُف ُكا  مِّ  ية. ُيخم

 عند العلماء الثالثة. )مَـــــثَل، ومِثْل(واجلدول التايل يبني وجوه لفظيت 

 أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
إمساعيل 
 النيسابوري

 7 4 4 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

 الام مب الام مب شم مب   1

نمن ن  ُسنم  2 نمة السو  السو

ة   3 ة ِعْ رم ة الِعْ رم  الِعْ رم

ا 4 اب  ذم ذاب - عم  العم

ة - 5 ام ة الصِّ ام  الصِّ

 الام مب - - 6

لة - - 7  الصِّ
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 ()الدرس واملوازنة

ةةةةةثمل، ومِْثل وردو لا يا  وما تاعب منها ن ال ر و الكةريم ن ماقةة وتسةعة   مم

ها م اتةل بةن سةليماو عاةرة مماضةع، جةامو ممةعةة ، تناول من(1)وسيين ممضعا

ثمةةل، ا ةةط.  وتنةةاول منهةةا أبةةم هةةالل  علةة  المجةةمه األربعةةة، اليةةي جةةامو نج المم

العسكري أحد عار ممضعا واا  م اتال ن  مسة، أمةا الِحْيةِريال ا ةد تنةاول منهةا 

ثمةل، والِمْثةل. وااة  م ةاتال ن سة عة منهةا. وقة د سية عار ممضةعا، جةامو نج المم

ثمل، وةاد أبةمهالل  واا  أبمهالل العسكري والِحْيِريال م اتال ن ثالثة أوجب نج المم

ثمةةل، وةاد  ثمةةل. أمةةا الِحْيةةِريال ا ةةد وااةة  م ةةاتال ن وجةةب رابةةع نج المم وجهةةا نج المم

 وجهين ن الِمْثل. وتااليل ذل  ايما يليج

   أوق: ما وافق فيو أبو هحل العلكري والِحْيرِي  مقاتح:

، والِحْيةةِريال (2)وااةة  أبةةم هةةالل العسةةكري -1
ُم ةةاتال ن ثالثةةة أوجةةب، لا ةةا  (3)

ج  ثمةل  ومعن ، وهو كاو هنان ا يالف يسير ن اللا . وهةذه المجةمه هةيج األولج مم

. والثةةا:ج ة مب  . وواا ةةب الِحْيةةِريال  شم ثمةةل، يعنةةيج ِعْ ةةرة  ، يمْعنِةةيج ُسةةنمنا. والثالةةفج مم ثمةةل  مم

اب ا. همجوحده ن وجب رابع،  ذم ، يعنيج عم ثل   مم

2-  ، ة مب  ج شم ثمةل  واا اه أيَا ن بعةن مماضةع ا سياةهاد، ااةي المجةب األولج مم

[. 29واا ب الِحْيِري وحده ن ممضع واحد، وهم ممضع سمرة الاي ج من اآليةةج ]

، يمْعنِيج ُسنمنا، واا اه معا ن المماضع الثالثة، وهةيج ممضةع  ون المجب الثا:ج ثمل  مم

                                                

 .  مثل . 661 -659ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .452ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .524، 521ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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[، 8[، وممضةةع سةةمرة الز ةةرفج مةةن اآليةةةج ]214مرة ال  ةةرةج مةةن اآليةةةج ]سةة

، 34وممضةع سةةمرة النةةمرج مةن اآليةةةج ] ، يمْعنِةةيج ِعْ ةةرة  ثمةةل  [. ون المجةةب الثالةفج مم

[، ومةن 56واا اه معا ن الااهدين، وهماج ممضعا سةمرة الز ةرفج مةن اآليةةج ]

ذم 59اآليةج ] ثل، يعنيج عم اب ا، واا ب الحيري ن ممضع سةمرة [. ون المجب الرابعج مم

 [.39الارقاو من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبوهالل العسكري مُقَاتِال:

  الص أبمهالل العسكري م اتال ن الن اط الياليةج 

واسياهد لب ب ملب  الصف ،ةاد أبم هالل العسكري عل  م اتل وجها همج  -1

، سمرة  {لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث}تعال ج 

. وهذا (1)[، أيج لايها أو ايها أهنارا15محمد لل  اهلل عليب وسلم، من اآليةج ]

رين سِّ المجب هم ما ذكره أكثُر الُمام
. وقيل ايب بمجبج الا  مب(2)

(3). 

ثل، يعنيج  -2 ضمن وجمه  أبي  َعَياًبا،لم يرد المجب الرابع عند م اتل، وهمج مم

 هالل العسكري.

                                                

 .452ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

. 9/32. وتفلةةير الثعلبةة : 22/166. جةةامع البيةةان: 270ينظةةر: تلويةةل ميةةكل القةةرنن:  (2) 

. 4/212. ومعةةةالم التنريةةةل: 5/173. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 4/122والتفلةةير الوسةةةي  : 

. تنوير المقباس من تفلةير 16/236. وال امع  حكام القرنن: 5/114والمحرك الوجير: 

 .428ابن عباس: 

 .9/32فلير الثعلب : ينظر: ت (3) 
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ج شم مب  اس -3 ثمل  وقد جام عندهج  -ياهد أبم هالل العسكري عل  وجبج مم

بمماضع غير المماضع اليي ذكرها م اتل، وهي  مسة  -الا ب، باأللص والالم

، سمرة ال  رة، من  {جم يل ىل مل خل}مماضعج قملب تعال ج 

 يت ىت نت مت زت رت يب}[، وقملب تعال ج 17اآليةج ]

[، 41] ، سمرة العنك مو، من اآليةج {نثىث مث زث رث

[، ومثلب 11، سمرة اليحريم، من اآليةج ] ىئ ک ک ڑ يئوقملب تعال ج 

[، أيج ولصم ش ها، 112[، ومن اآليةج ]76ن سمرة النحلج من اآليةج ]

ارم اِيها ْرُب المثل جعلُب يسير ن ال الد من قمل ج ضربم ن األرِض، هذا سم وضم
(1). 

، ومن س  ما أبا (2)ماسرينوقد ورد هذا المجب ن هذه المماضع ن أقمال ال

ة ام هالل العسكري. كما قيل بمجبج الصِّ
 ، ن ممضع سمرة ال  رة.(3)

نمن، كاو ألبي هالل العسكري رأي ن مماضع ا سياهاد ن وجب -4 ج السو

 هت مت خت}سمرة ال  رةجوالذي واا  م اتال ايب ون شماهده. ااي ممضع 

[، 214، من اآليةج ] {حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

                                                

 .452ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

. 1/160. وتفلةير الثعلبة : 269. وتلويل ميكل القرنن: 323، 322ينظر: التصاكي :  (2) 

 .1/90. ومعالم التنريل: 1/93والتفلير الوسي  : 

 . 1/90. ومعالم التنريل: 1/52ينظر: تفلير اللمعاين:  (3) 
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ا ُيص كم مثل ما ألا م من السرام والَرام. قا الج أنب أراد ولمال لج والمجب أو ُي م

 . (1)وليس كما قيلج وهم، ما أ روا عليب ن الدنيا من السرام والَرام وهذا بعيد

َنن،وال مل بمجب . وذهب الطربي (2)ن هذا الممضع قالب ابن أبي حاتم : اللُّ

ُة، وهذا ما حكاه (3)والزمخاريهل  أنبج الا  مُب، وت عب ال غمي  ام . وقيلج هنب الصِّ

ْيٍل، وقال بب الزجاه، وت عب السمرقندي والسمعا: ُر ْبُن ُشمم َْ الن 
؛ وعليب يكمو (4)

ِم. وأما  نم اْل مالم
ْ لُِكْم، أمْي مِ ِذينم مِْن قم ابم ال  ِذي أملم ا ُيِصْ ُكْم مِْثُل ال  م  لم المعن ج وم

ُكْم  المعن  ن وجبج الا ب، ْ لم اوم قم ْن كم ا اْميُِحنم بِِب مم نُما بِِمثِْل مم ْم ُتْميمحم لم ايكموج أمْي وم

ا لم مُروا مم يمْص ُِروا كم ام
(5). 

، من اآليةج  {ني مي زي ري ٰى ين}وقال ن ممضع سمرة النمرج 

ذاِب، كذا قيل، والصحي  أنب أرادج34]  من زن رن}[، يعنيج ُسنمنم العم
[، أيج 34اآليةج ]، النمر من  {ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

أ  ارا تكمو لكم مثال، وعربة تعيربوهنا اينياعمو  ا ن  ياو الدين والدنيا، 

، الز رف من  {مت خت حت جت}وهكذا معن  قملب تعال ج 

. وكْنب يرى أو  (6)[، أيج مَ  ن ال ر و من أ  ارهم ما يكمو مثال8اآليةج]

نمُن. المجب األنسب ن هذين الممضعين همج الِعربُة، وليسم   ج السو

                                                

 .453لنظائر: ص ينظر: الوجوه وا (1) 

 .2/379ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (2) 

 .1/256. والكياا: 1/272. ومعالم التنريل: 4/288ينظر: جامع البيان:  (3) 

. وتفلةةير اللةةةمعاين: 1/140. وبحةةر العلةةوم: 1/285ينظةةر: معةةاين القةةرنن وإعرابةةو:  (4) 

1/215. 

 .3/34ينظر: ال امع  حكام القرنن:  (5) 

 .453الوجوه والنظائر: ص  ينظر: (6) 
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اْما ممضع سمرة النمر ا د تعددو ايب أقمال الماسرين، ا يلج أ  ار  
(1) .

نمنم  يج السو دال وقال السو
ج الا  مبُ (2) . وقيلم

(3) . 

ةُ  ج الِ ص  وقيلم
ةُ (4) ام ج الصِّ . وقيلم

ُة الُحُدودِ (5) ج هقامم . وقيلم
ْجُبج الا  مِب، هم (6) وم . وم

 األشهُر ن هذا الممضع. 

ا ممضع الز رف اايب أكثر من وجب هم اآل ر، اعن قيادة أنبج ع مبُة وأم

لِينم  األوال
نةم (7) . وقال مجاهدج السو

ةُ (8) ام ج الصِّ . وقيلم
ُة (9) ن  ُة والسال ام . وقيلج الصِّ

والُعُ مبمةُ 
ُر ن هذا الممضع. واهلل أعل  وأعلم. (10) ن ِة همم األْشهم  . ووجبج السو

***    ***    *** 

 : ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:ثالثا

لم يذكرهما م اتل، منها وجهاو نج الِمْثةل، ووجةب  ةاد الِحْيِري ثالثة أوجب -1

ثمل، وهي كالياليج  نج المم

                                                
 .7/99. وتفلير الثعلب : 2/512. وبحر العلوم: 1/448ينظر: تفلير ابن سحن:  (1) 

 .1/448ينظر: تفلير ابن سحم:  (2) 

. ومعةةةالم التنريةةةل : 3/529. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 3/319ينظةةر: الوسةةةي  يف التفلةةةير:  (3) 

 . 23/378. وتفلير الرازي: 3/415

 .3/240لكياا: ينظر: ا (4) 

 .295ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس:  (5) 

 .23/378ينظر: تفلير الرازي:  (6) 

. وال ةةامع  حكةةام القةةرنن: 5/91. وتفلةةير اللةةمعاين: 21/571ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (7) 

16/64. 

. وبحةةةر العلةةةوم: 4/406. ومعةةةاين القةةةرنن وإعرابةةةو: 21/571ينظر:جةةةامع البيةةةان:  (8) 

 .5/46.والمحرك الوجير: 3/252

 .16/64. وال امع  حكام القرنن: 4/155ينظر: معالم التنريل:  (9) 

 .8/329ينظر: تفلير الثعلب :  (10) 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ثمةةةةل، يعنيج  ا ول: َف ،المم  يل ىل مل خل}ك ملب تعال ج  الصق

 ٻ ٻ ٻ ٻ يئ[. وقملب تعال ج 17، سمرة ال  رة من اآليةج ] {جم

[. وقد ث م من أقمال الماسرين أو  35، سمرة الرعد من اآليةج ] ىئ پپ

ةِ  ام أكثرهم قال بمجبج الصِّ
، ن ممضع سمرة الرعد، وقال م اتل ايب بمجبج (1)

الا  مب
 .    (3). وكذل  ث م المجهاو ن ممضع سمرة ال  رة عند بعن الماسرين(2)

 جي يه ىهمه جه ين}ك ملب تعال ج  ِصَلٌ ،الِمْثةةةُلج  الثاين:
 جع مظ}[. وقملب تعال ج 11، سمرة الامرى من اآليةج ] {خي حي
 يت ىت نت}[. وقملب تعال ج 23، سمرة ال  رة من اآليةج ] {جغ مع
[ وذكر ا  يالف 137، سمرة ال  رة من اآليةج ] {ىثيث نث مث زث رث

، ن المماضع (5). وقد ث م من أقمال الماسرين ال مل بمجبج ِللة(4)نج مِْثل

، 23هنان من قال ن ممضع سمرة ال  رة اآليةج ]الثالثة، ولكن  ج مِْنج ِللة  [، بْوال

، أيج اْتما ب ر و بمثل ال ر و ومِثلج ُمْث مم 
(6) . 

                                                
. 2/229. وبحةر العلةوم: 3/150. ومعاين القرنن وإعرابو: 16/469ينظر:جامع البيان:  (1) 

. وال ةامع 3/25التنريةل:  . ومعةالم3/97. وتفلةير اللةمعاين: 5/295وتفلير الثعلبة : 

 .209. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 9/324 حكام القرنن: 

 .6/348. وتفلير الماتري ي: 2/381ينظر: تفلير مقاتل:  (2) 

. 1/52. وتفلةير اللةمعاين: 1/93. والتفلةير الوسةي  : 1/160ينظر: تفلةير الثعلبة :  (3) 

 . 1/90ومعالم التنريل: 

 .525جوه القرنن: ص ينظر: و (4) 

 . 4/140. ومعالم التنريل: 3/238ينظر: بحر العلوم:  (5) 

، 1/100. ومعةاين القةرنن وإعرابةو: 1/374. وجامع البيةان: 1/93ينظر: تفلير مقاتل:  (6) 

. وال ةةةامع 1/93. ومعةةةالم التنريةةةل: 1/168. وتفلةةةير الثعلبةةة : 1/34وبحةةةر العلةةةوم: 

 .5لمقباس من تفلير ابن عباس: ص . وتنوير ا1/232 حكام القرنن: 
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ْبو،الِمْثةةةلج  الثالث:    خن حن جن يم ىم مم خم}ك ملب تعال ج  اليق
،  {حط مض خض حض}[. وقملب تعال ج 89، سمرة همد من اآليةج ] {من

لممضعاو يجري ايهماج ايهماج الِمثل، عل  ألل [. وا31سمرة غاار من اآليةج]

وضعب، وهم اليسمية والاال ب؛ لذل لم ي ص أمامب الماسروو. وذكر الطربي ن 

 .    (1)ممضع سمرة غاارج السنالة

ج  -2 ثمل  شاهدين لم يذكرهما  -الذي واا  ايب م اتال -َدَبٌو ةاد ن وجبج مم

رة ، سم {جم يل ىل مل خل}م اتل، وهماج قملب تعال ج 

،  ىئ ہہ ۀ ۀ ڻ يئ[. وقملب تعال ج 13يس من اآليةج]

[. اْما ممضع العنك مو االماهمر ايب عند 43سمرة العنك مو من اآليةج]

ةِ  (2)الماسرين ام هم وجبج الا  مِب، وقال ايب ابن سالم بمجبج الصِّ
. وث م وجب (3)

الا  مِب ن ممضع سمرة يس عند الماسرين
(4). 

ج أغال الِحْيِريال مم -3 ثمل  ضعين من المماضع اليي اسياهد بب م اتل ن وجبج مم

، وهمةةاج ممضةةع سةةمرة الحاةةر مةةن اآليةةةج ] ، الةةذي واا ةةب ايةةب الِحْيةةِريال ةة مب  [، 21شم

 [. 75وممضع سمرة النحل من اآليةج ]

***    ***    *** 

 

 

                                                

 . 21/378ينظر: جامع البيان:  (1) 

. 3/557. ومعةةالم التنريةةل: 4/182. وتفلةةير اللةةمعاين: 20/40ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (2) 

 .3/455والكياا: 

 .7/280. وتفلير الثعلب : 2/631ينظر: تفلير ابن سحم:  (3) 

 .4/9نريل: . ومعالم الت3/118ينظر: بحر العلوم :  (4) 
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ــــــار
َّ
 .(1) الباب الرابع والعشرون: )النـــ

 النَّار يف اللغة:

الن ةةارُ   ْمةةعم أمْنةةُمر  وم اْلجم . وم ة  ْيرم ا ُنةةمم هم ْصةةِغيرم اِو ألمو تم م مِةةنم اْلةةمم
ِهةةي ةةُة ُأنثةة ، وم ْعُروام ج مم

ةِع الن ةاِر  . وقيةلج ُتْجمم ة  وُنةمر  ونِيةار  ةا، ونِْيةرم ْ لمهم ا قم ِة مم ْسرم ام  لِكم اُو يم لم مِم اْلمم ، اْن م ونِيراو 

لم  أمْنياٍر، وأمللها أمْنمار  ألمهنا مِةنم اْلةمم  ، عم ِعيةٍد أمْريةاح  وأمْعيةاد  ةامم اِةي ِريةٍ  وم ةا جم مم اِو كم

اوِ  ا مِنم اْلمم ُهمم وم
(2). 

 أنّ )النار( تأيت يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجه:   (3)وذكر مُقاتِل

 النوَك:الناُر، يمْعنِيج  الوجو ا ول:  

[. 10، مةن اآليةةج ] ىئ ۈ ۆ ۆ يئاذل  قملب ت ارن اسمب ن سمرة البج 

 . (5)، وال صص(4)أيم نارا. مثلها ن سمريتج النمليعنيج ر

                                                

تناول مقاتل بن سليمان شلم   الناك   من عير شلما،، جا ، متنانرة يف شتابو. وتناول ا  (1) 

أبو هحل العلكري  ةمن إحة   عيةرة شلمة ، جةا ، م موعة  تحة  بةاب النةون، وأمةا 

النيلابوكي فق  تناول ا  من ننتين وعيرين شلمة ، جةا ، م موعة  تحة  شتةاب النةون، 

ل العلكري والنيلةابوكي يف ترتيةا  الكلمةا، الترتيةا ال  ةائ . ينظةر: وق  كاعب أبو هح

. والوجةةوه والنظةةائر،  بةة  هةةحل 307، 265الوجةةوه والنظةةائر، مقاتةةل بةةن سةةليمان، ص

 .671، 557. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص531، 468العلكري، ص

 ، مادة  نوك .4572، ص/ 46، جة /6ينظر: للان العرب، م ل /  (2) 

 .265ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 

  ، وه :  إِْذ قاَل ُموسب ِ َْهِلِو إِنق  نَنْلُ  ناكًا .7ييير إلب اآلي :   (4) 

ا َقضب ُموَسةب اْ ََجةَل َوسةاَك بَِلْهِلةِو نَنةَ  ِمةْن 29ييير إلب اآلي :   (5)   ، وه  قولو تعالب: َفَلمَّ

 جانِِا الطُّوِك ناكًا .
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عز وجل  جيمةا  اليهةمد علة  عةداوة الن ةي  َمثٌل َ َرَبُو اهللُ الناُرج  الوجو الثاين:

 جي ٰه مه}لل  اهلل عليب وسلمج  اذل  قملب سة حانب ن سةمرة الماقةدةج 
[. يعنةةيج أجمعةةما أمةةرهم علةة  محاربةةة 64، مةةن اآليةةةج ] {ميهي خي حي

 اهلل عليب وسلم ارق اهلل أمرهم، اْالاْ اهلل نارهم.  الن ي لل 

 الناُك الت  َتْحرُِق: الوجو الثالث:

 حم جم هل مل خل}اةذل  قملةب عةز و جةل ن سةمرة ال  ةرةج 
. (1)[. يعنةةيج نةةار جهةةنم. مثلهةةا ن سةةمرة اليحةةريم24، مةةن اآليةةةج ] {خممم

 يي ىي}وقةةال سةة حانب وتعةةال  نج والسةةمام ذاو الةةربوه، سةةمرة الةةربوهج 
 [. يعنيج النار اليي تحرق.5، اآليةج ] {ٰر ٰذ

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )النَّار( عند العلماء الثالثة.

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 6 2 3 عدد المجمه
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 ةةةةمرالنةةةةةةوةة - النةةةةةةوةةةةةةمر 1

بمب اهلل 2 رم ةةةثمل   مثمل  ضم  - مم

 نار جهن م - النةة ار اليي تحرق 3

ْنيا  النةةةة ار بعينها  - 4  نار الدو

 نار الزند - - 5

 نار الاجر - - 6

 نار حرام - - 7

     

                                                

اِخِليَن  .10ب اآلي :  ييير إل (1)    ، وه  قولو تعالب:  َوِقيَل اْدُخح النَّاَك َمَع ال َّ



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 ()الدراسةُ واملُوازنةُ  

، (1)سةة وأربعةين ممضةعان ال ةر و الكةريم ن ماقةة و م  النةَّةةةاك وردو لا ة 
تنةةاول منهةةا م اتةةل بةةن سةةليماو سةةية مماضةةع، جةةامو ممةعةةة علةة  ثالثةةة أوجةةب، 

وتناول منها أبم هالل العسكري ممضعين، واا  ايهما م اتال، وجاما ن وجهةين، 

أما الِحْيِريال ا د تناول منها عارة مماضع، واا  م ةاتال ن ثالثةة منهةا. وقةد وااة  

ال ن وجةب واحةد، وواا ةب الِحْيةِريال ن وجةب واحةد، وةاد أبمهالل العسكري م ةات

 عليب  مسة وجمه. وتااليل ذل  ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

ُم اتال ن وجةب واحةد، لا ةا ومعنة ، وهةمج النةارج  (2)واا  أبم هالل العسكري

بُب اهلل عز وجل، كما واا ب ن رم ثمل  ضم  شاهده وهم ممضع سمرة الماقدة من اآليةةج مم

[.   وواا  الِحْيةِريال 64]
كمةا  النةار، يعنةيج النةمر.م ةاتال ن وجةب واحةد، هةمج  (3)

 [. 10واا ب ن شاهده، وهم ممضع سمرة الب من اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتاِل:

 حم}، واسياةهد لةب ب ملةب تعةال ج الناك بعين ةاةاد أبم هالل وجها همج  -1
وقةد رأى ابةُن عم الةا   [.29، سمرة ال صص من اآليةج ] {يم ىم مم خم

رضي اهلل عنب أوال المجبم هنا همج النار، تعنيج النمر، وت عب بعن الماسرين
(4) . 

                                                

 .  ناك .  725 -723ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .468ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .557ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 

. 4/136. وتفلير اللةمعاين: 3/343ن مقاتل: ، وتفلير اب616ينظر: تفلير ابن عباس:  (4) 

. وال ةةةامع  حكةةةام القةةةرنن : 22/16. وتفلةةةير الةةةرازي: 4/286والمحةةةرك الةةةوجير: 

11/172. 
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. وهةم مةن وجةمه النةوك النةار، يعنةيجلم يذكر أبةم هةالل العسةكري وجةبج  -2

 م اتل. 

وهةم مةن المجةمه  -الناك الت  تحرقد عند أبي هالل العسكري وجبج لم ير -3

ولعةل أبةا هةالل أراد بمجهةبج النةار بعينهةا، وجةب م اتلجالنةار  -اليي ذكرها م اتةل

 اليي تحرق.

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتاِل:

د عنةةد أبةي هةةالل لةم يةذكرها م اتةةل، ولةم تةر (1)ةاد الِحْيةِري  مسةة أوجةةب -1

 العسكري، وهي كالياليج

، سمرة الةربوه اآليةةج  {ٰر ٰذ يي ىي}، ك ملب تعال ج ا ول: ناُك ال ْنَيا

 [. وقد اسياهد م اتل  ذا الممضع ن وجبج النار اليي تحرق.5]

الِحْيِريال ن هذا المجب لهذا الممضةع. وقيةل ايةبج  (2)وقد واا  بعن الماسرين

 .(4)وقيلج ناُر األْ ُدود .(3)النارج ناُر اآل رة

 حت جت هب مب خب حب}، ك ملةب تعةال ج ناُك اليَ رِ  الثاين: 
[. وُياهم هذا من سياق اآلية. وجام هةذا المجةب 80، سمرة يس من اآليةج ] {خت

اِب (5)عند الراةي ذم  .  (6). وقال ابن ع ا ج غيرم العم

                                                
 .557ينظر: وجوه القرنن: ص  (1) 

 .4/461. والوسي  يف التفلير: 10/169ينظر: تفلير الثعلب :  (2) 

 .460ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 

 .5/462ك الوجير: ينظر: المحر (4) 

 .22/16ينظر: تفلير الرازي:  (5) 

 .373ينظر: تفلير ابن عباس:  (6) 
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، سةةمرة  {مض خض حض جض مص}، ك ملةةب تعةةال ج نةةاُك الرْنةة ِ  الثالةةث:

ةْدِح [. وياهم هذا المجب من السةياق، اهةي 71ة اآليةج]الماقع ةُر بِاْل م يِةي ُتْ هم الن ةاِر ال 

رِ  جم مِنم الا 
. وذكةر بعةن الماسةرين وجهةا (2). وقد ذكةر هةذا المجةب الةدامغا:(1)

 .(3)  ر، وهمج ناُر الدنيا

، سةمرة  {مح جح مج حج مث هت}، ك ملب تعال ج ناٌك َحَرامٌ  الرابع:

،  {ىقيق يف ىف يث ىث}[.  وقملةب تعةال ج 174]ال  رة مةن اآليةةج 
[. وقةد ورد هةذا المجةب ن تاسةير ابةن ع ةا ، وذكةره 10سمرة النسام من اآليةةج]

 . (4)السمرقندي والدامغا:

، سمرة ال  رة مةن  {مت هب مب مئهئ}، ك ملب تعال ج ناُك َجَ ن م الرابع: 

 خممم حم جم هل مل خل}[.  وقملةةب تعةةال ج 126اآليةةةج]
قملةةةب تعةةةةال ج و [،24ة مةةةةن اآليةةةةج]، سةةةمرة ال  ةةةر {خن حن جن

[،  وقملةةب 10، سةةمرة  ل عمةةراو مةةن اآليةةةج ] {مه جه ين ىن من}

، سةةةةةةمرة  ل عمةةةةةةراو  {حل جل مك لك خك حك}تعةةةةةةال ج 

[ عنةد م اتةل شةاهدا ن 24[. وقد جام ممضع سمرة ال  رة من اآليةج]131اآليةج]

                                                
. وبحةةر العلةةوم : 5/357. وتفلةةير اللةةمعاين: 5/115ينظةةر: معةةاين القةةرنن وإعرابةةو:  (1) 

 .4/467. والكياا: 3/396

 . 469ينظر: قاموس القرنن :  (2) 

. وال ةةامع  حكةةام القةةرنن: 5/18تنريةةل : . ومعةةالم ال9/217ينظةةر: تفلةةير الثعلبةة :  (3) 

17/221. 

. وقةاموس 284، 1/115. وبحةر العلةوم : 24ينظر: تنوير المقباس يف تفلير ابن عباس:  (4) 

 . 468القرنن: 
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وجبج النار اليي تحرق. أما عن وْجِب الِحْيِريال ا د ذكره الدامغا:
. وذكر الثعل ي (1)

 .(2)وابن عطية معناه

النةار، يعنةيج أغالم الِحْيِريال ممضعين أشار هليهما م اتةل، ن وجهةب األولج  -2

، ، وهمةةاج ممضةةع سةةمرة النمةةل النةةمرم  زث رث يت}"وهةةم مةةا واا ةةب ايةةب الِحْيةةِريال
 حنخن جن}[. وممضع سمرة ال صةصج 7، من اآليةج ] {يث ىث نث مث

 [.29، من اآليةج ] {جه ين ىن من

 ***   ***    *** 

 

                                                
 . 468ينظر: قاموس القرنن:  (1) 

 .  1/108. والمحرك الوجير: 1/169ينظر: تفلير الثعلب :  (2) 
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ك
َ
ـــــــل

َ
 .(1) الباب اخلام  والعشرون: )ه

 هلك يف اللغة:

ْهُلكةًا   كةًا ومم
ْهلِ ْهلمكًا ومم الكًا وُهلمكًا ومم لم م الايُم يمْهلُِ  هم ج هم ِريو ْمهم قال اْلجم

ا ج الي ْهُلكةةة مِةةْن نمةةمم ةةالم اْليمِزيةةِديو ؛ وقم ةةمِّ  َ ْسةةُم الُهْلةةُ ، بِال
ِ
ا  ، وم ةةة  ةةاِدِر وتمْهُلكم صم ِدِر اْلمم

لمة م  ةالن. وهم لِ م اليوْهلةمن الهم ذم كم ج وم يٍّ الم اْبُن بمرِّ لم  اْلِ يماُ ؛ وقم ا يمْجِري عم ْم مِم  ْيسم لم

ْرُث والن ْسُل(، وجعلةب  ْن قرأمج )ويمْهلمُ  الحم . ومم اوم الكًاج مم ْلكًا وهم يمْهلُِ  ُهْلكًا وهم

ْ نم  نمطم يم ُن وقم ْركم نم يم كم اذِّ مِْن بماِب رم ُه ابُن ِجنِّي من الا   .(2)ُط )باي  عين المَار ( عدال

 أنّ ) هلك( تأيت على أربعة أوجه يف القرآن الكرمي:   (3)وذكر مُقاتِل

، يمْعنِيج الوجو ا ول:   لم م  َماَ،: هم

، مةن اآليةةج  {يم ىم مم}اذل  قملةب ت ةارن وتعةال  ن سةمرة النسةامج 

 جك مق حق}سةةمرة يمسةةصج  [. يعنةةيج مةةاو. وقةةال عةةزل وجةةل ن176]

                                                

شلمة   هلةةك   ةةمن نةةحث شلمةا،، جةةا ، متنةةانرة يف شتابةةو. تنةاول مقاتةةل بةةن سةةليمان  (1) 

وتناول ا أبو هحل العلكري أيضا  من نحث شلما،، جا ، م موع  يف باب ال ا ، وأما 

النيلابوكي فق  تناول ا  من أكبع شلما،، جا ، م موع  تح  شتاب ال ا ، وقة  كاعةب 

يةةا ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه أبةةو هةةحل العلةةكري والنيلةةابوكي يف ترتيةةا  الكلمةةا، الترت

. والوجوه والنظائر،  ب  هحل العلكري، ص 307، 102والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص

 .671، 573. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص 532، 531، 502

ينظر: الصةحاح، تةا، اللغة  وصةحاح العربية ، الم لة  الرابةع، بةاب الكةاا فصةل ال ةا ،  (2) 

، مادة هلةةك . 4686، ص/ 51، جةةة /6العةةرب، م لةة / ، وللةةان 1616 هلةةك  ص/ 

 ، مادة:  هلك .318، ص 4وشتاب العين مرتبا علب حروا المع م، جة:

 .104 -102ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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يِّيةين. وقةال سة حانب ن سةمرة 85، من اآليةج] {خك حك [. يعنيج من اْلمم

،  {خم حم جم هل مل خل حل جل مك}بني هسةراقيل )اإلسةرام(ج 
[. يعنيج ُمِمييين أهلها ق لم يمم ال يامة. وقال ت ارن اسةمب ن سةمرة 58من اآليةج ]

يٍم [. يعنيج كلال شم 88، من اآليةج ] {رنزن مم ام يل ىل}ال صصج 

، اإنب   يممُو.  ل  يالم  ه  اهلل عز  وجم  مِن الحيماِو مم

، يمْعنِيج الوجو الثاين نم الم  الَعياَب:ج الهم

، ي ةةمل  {مص خص حص}اةةذل  قملةةب تعةةال  ن سةةمرة الكهةةصج 

ْبنماهم  ةةذ  ةةار األمةةم الخاليةةة، عم ، يعنةةيج  ىئ ۉ ۅ يئسةة حانبج تلةة  ال ةةرى ُكا 

[. يعنةةيج وجعلنةةا 59، مةةن اآليةةةج ] ىئ ائ ى ى ې يئأشةةركما، 

 لعذا م وقي ا. 

، يعنيج ومةا  ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ يئوقال س حانب وتعال  ن سمرة الحجرج 

ةةار األمةةم الخاليةةة،  بنا مةةن قريةةة مةةن ُكا    {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}عةةذ 
ةةةل  ن سةةةمرة ال صةةةصج 4اآليةةةةج ] جم ةةةز  وم  خف حف جف مغ}[. وقةةةال عم
ب ال رى،  {مف ذِّ فم اِي ُأمِّ }، يعنيج لُيعم ْ عم ي   يم مةا ُكن ةا ُمْهلِكِةي حم ُسم  ... وم ها رم

ى،  {اْلُ رى بي الُ ةرم ةذِّ [. 59، مةن اآليةةج ] {جن مم خم حم}، يعنةيج ُمعم

، مةةةةةن  ىئ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ يئوقةةةةال تعةةةةال  ن سةةةةمرة األنعةةةةامج 

ْرٍو. 6اآليةج] ة مِْن قم اِر مكال ْبنما ق لم ُكا   [. يعنيج كم عذ 

، يمْعنِيج الوجو الثالث: لم م : هم  َ لَّ
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ةل  ن سةمرة الحاقةةج اذل   ز  وجم [. 29، اآليةةج ] {حل جل مك لك}قملب عم

يِي.  ل ْم عني ُحج   يعنيج ضم

، يمْعنِيج  الوجو الرابع: لم م  الَفَلاَد:هم

 ىف ىثيث نث مث}اذل  قملب سة حانب وتعةال  ن سةمرة ال  ةرةج 

[. ي ةةةمُلج ُيْاِسةةةد. وقةةةال تعةةةال  ن 205، مةةةن اآليةةةةج ] {اك يق ىق يف

ةةل )سةةمرة  ص  ُ ةةمُلج 6، اآليةةةج ] {من زن رن مم ام}ال لةةد(ج اْلُمام [. يم

ا.  ْدُو ما   كثير   أمْاسم

 عند العلماء الثالثة.)هَـــــلَك( واجلدول التايل يبني وجوه لفظة 

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 3 5 4 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

 الممُو  لممُو ا ماوم  1

ذاُب  2 اُب  العم ذم  - العم

ل   3 اللُة  - ضم اَل  ال

ادُ  4 ادُ  الاسم  - الاسم

نامُ  - 5  - الام

 - الذهاُب  - 6

 الهالُن بعينبِ  - - 7
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 ()الدراسةُ واملوازنة

ومةةةا تاةةةر  منهةةةا ن ال ةةةر و الكةةةريم ن ثمانيةةةة وسةةةيين   هلةةةك وردو لا ةةةة 

بن سليماو أحد عار ممضةعا، جةامو ممةعةة علة   ، تناول منها م اتل(1)ممضعا

أربعةةة أوجةةب، وتنةةاول منهةةا أبةةم هةةالل العسةةكري تسةةعة مماضةةع، وااةة  م ةةاتال ن 

 مسة منها، جامو ن ثالثةة أوجةب، أمةا الِحْيةِريال ا ةد تنةاول منهةا ثالثةة مماضةع، 

 واا  م اتال ن اثنين منها، جاما ن ممضعين. وقد واا  أبمهالل العسكري م ةاتال

ن ثالثة أوجب وةاد عليب وجهين، أما الِحْيةِريال ا ةد وااة  م ةاتال ن وجهةين، وةاد 

 عليب وجها. وتااليل ذل  ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

والِحْيةِريال  (2)واا  أبةم هةالل العسةكري
معةا ُم ةاتال ن وْجةٍب، لا ةا ومعنة .  (3)

ةمُو، وهةم وهمج هل ، يمعْ  ، ولكنب جام عندهما بصيغة ا سةم، وهةمج المم اوم نِيج مم

ثِّر. وواا اه ن شاهده وهم ممضع سمرة النسام، من اآليةج ] [. 176 الف  غيُر ُمؤم

وواا  أبةم هةالل وحةده م ةاتال ن وجهةين   ةرين، لا ةا ومعنة ، وهمةاج األولج 

ذاب، وواا ب ايب ن ممضعين من شم ، يعنيج العم اهده، وهماج ممضع سمرة الهالنم

[. والمجةب 59[. وممضةع سةمرة ال صةص، مةن اآليةةج ]59الكهةص، مةن اآليةةج ]

، يعنيج الاساد. وواا ب ن شاهديب، وهماج ممضةع سةمرة ال  ةرة،  اآل ر همج هل م

[. ووااة  الِحْيةِريال وحةده 6[. وممضةع سةمرة ال لةد، مةن اآليةةج]205من اآليةج ]

                                                

 ..  هلك . 738، 737ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .502ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .573ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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، ولكنةب جةام عنةده بصةيغة ا سةم، م اتال ن وجب   ر، وهةمج هلة م  ةل  ، يعنةيج ضم

وهمج الَاللة. وهذا غير مؤثر، وواا ب ن شاهده، وهم ممضع سمرة الحاقة، مةن 

 [.29اآليةج ]

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

 ةاد أبم هالل عل  م اتل وجهين، هما كالياليج -1

،  {رنزن مم ام يل ىل}سياهد لب ب ملب تعةال ج وا الفنا ،األولج 
وهذا الااهد من المماضةع اليةي اسياةهد  [.88سةةةةةةةةةةةةمرة ال صص من اآليةج ]

. وقد واا ُب ايب أبم هةالل. وقةد ورد  اوم ، يمْعنِيج مم لم م  ا م اتل اةةةةةةةي وجةةةةةةةةبج هم

ة(1)المجهاو عنةد الةراةي ، وهةمج مم ْرُدود  . وقةال ابةن ع ةا  بمجةٍب   ةرم
. وقيةلج (2)

ُميمغيِّر  
بُ (3) . وقيلج   ثمابم لم

 . واهلل أعل  وأعلم. (4)

َهاباآل ةةرج  ، سةةمرة  {حل جل مك لك}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج الةةيَّ

، يعنةيج  [.29الحاقة اآليةج ] وهةذا الاةاهد قةد اسياةهد بةب م اتةل ن وجةبج هلة م

. وبالعمدة هل  أقمال الماسرين والميْولين، ره ل  ر لنةا أوال كثيةرا مةن الماسةرين ضم

قةةالما بمجةةب م اتةةل، وهةةمج ضةةل، الةةذي ُنِسةةب هلةة  ابةةن ع ةةا  رضةةي اهلل عنةةب، 

                                                

 .25/20ينظر: تفلير الرازي:  (1) 

 .331ينظر: تنوير المقباس من تفلير ابن عباس:  (2) 

 .2/623ينظر: بحر العلوم:  (3) 

 .2/623ينظر: المرجع اللابق:  (4) 
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ْيةٍد بمْجةٍب (2). وذهب بعَهم هل  ال مل بمجبج الذهاب(1)والَحان . وقةال ابةُن ةم

نِّي . وقيلج بمطملم (3)ثالف، وهمج ةالم عم
(4)        . ل   . وهم بمعن  ضم

سكري شاهدين ن وجبج العذاب، الذي واا  ايب م ةاتال، ةاد أبم هالل الع -3 

[. 208سمرة الاعرام، من اآليةج ]  ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ يئوهماج قملب تعال ج 

 من خن حن جن مم خم حم جم}وقملةةةةةب تعةةةةةال ج 
[. وقد ذكر ايهما م اتةل وكثيةر مةن الماسةرين 117سمرة همد، من اآليةج]،  {هن

 .  (5)وجبج العذاب
اهد ن وجهين واا  ايهمةا م ةاتال، وهةيج ن أغال أبم هالل العسكري شم -4

ةْمِو، أغاةةل شةاهدين، همةةاج سةمرة يمسةص، مةةن اآليةةج ] [. وسةةمرة 85وجةبج المم

اِب، أغاةةل شةةاهدين، وهمةةاج سةةمرة 58اإلسةةرام، مةةن اآليةةةج] ةةذم [. ون وجةةِبج العم

 [.  6[. وسمرة األنعام، من اآليةج]4الحجر، من اآليةج ]

***    ***    *** 

 

                                                

. 5/148. ومعالم التنريةل: 4/347. والوسي  يف التفلير: 23/588ينظر: جامع البيان:  (1) 

 .30/630. وتفلير الرازي: 4/604ياا: والك

. ونفلةير الثعلبة : 10/184. وتفلةير الماترية ي: 5/217ينظر: معاين القرنن وإعرابةو:  (2) 

10/31. 

 .5/148. ومعالم التنريل: 10/31ينظر: تفلير الثعلب :  (3) 

 .6/40ينظر: تفلير اللمعاين:  (4) 

. وتفلةةةير الثعلبةةة : 2/568العلةةةوم: . وبحةةةر 3/281، 2/301ينظةةةر: تفلةةةير مقاتةةةل:  (5) 

. ومعةةالم التنريةةةل: 4/68. وتفلةةير اللةةمعاين: 3/363. والوسةةي  يف التفلةةير: 7/181

 .9/114. وال امع  حكام القرنن: 479//3
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 ا خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:ثالثا: م

ْينِةةِب، واسياةهد لةةب ب ملةةب  -1 ةالُن بعم ةاد الِحْيةِري علةة  م اتةل وجهةةا، وهةةمج الهم

سةمرة الكهةص. [ مةن 59، من اآليةج ] {مظ حط مض خض}تعال ج 

اِب. والماةةهمر ايةةب وجةةُبج  ةةذم وهةةم الاةةاهد الةةذي اسياةةهد بةةب م اتةةل ن وجةةبج العم

اِب، وذكره ابن سالم وال  اويالعذم َم  .(1)ي

ةمِو، الةذي وااة   -2  أغال الِحْيِريال ثالثة شماهد ذكرهمةا م اتةل ن وجةبج المم

[. وسةةةمرة اإلسةةةرام، مةةةن 85ايةةب م ةةةاتال، وهةةةيج سةةةمرة يمسةةةص، مةةةن اآليةةةةج ]

 [.   88[. وسمرة ال صص، من اآليةج ]58اآليةج]

***    ***    *** 
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وِ 
َ
 و
ُ
ــه
ُ
ـه
ْ
ج
َ
ةالباب الْادس والعشرون: )و

َ
ه
ْ
 .(1)  ج

 الوَجْه يف اللغة:

 األُُجةمه. 
ِّ
ةي ِّ الُمُجمهم وحم

ي اُمج حم ر  كم  اْلام حم ْمُع الُمُجمه. وم اْلجم ، وم ْعُروف  ْجُبج مم  المم

. ْمُع أمْوُجب  وُوُجةمه  اْلجم ةِدج أمشةراُاب. وم ةاُم  وُوُجةمُه اْل ملم اْلهم ْعن ة ، وم ةُة بِمم ْجةب والِجهم والمم

ا اِو، وم ض  مِنم اْلمم ا.ِعمم هم ةمِّ ضم اِو وم ْسِر اْلةمم ُة، بِكم ُة والُمْجهم ْسُم الِمْجهم
ِ
ةاِرج    ْجةُب الن هم ووم

ُلةةُب. . أمو  ْجةةب  اِحةةُدُهْم وم ُتُهْم، وم ةةادم ةةْمِمج سم ُيةةب  وُوُجةةمُه اْل م ُيةةُب وِوْجهم هم ةةُة األممةةِر وجم وِجهم

ة والُمْجهة، بِكم  ْسُم الِمْجهم
ِ
ج ا  ِريو ْمهم ْجُهُب. اْلجم ُيُبج وم اوُوْجهم هم مِّ ضم اِو وم ْسِر اْلمم

(2). 

 أنّ )وَجْـهُــهُ وَوِجْهَة( تأيت يف القرآن الكرمي على مخسة أوجه:   (3)وذكر مُقاتِل

، يمْعنِيج  الوجو ا ول: ة  ً :ِوْجهم  ِملَّ

ةة، ،  {يي ىي}اذل  قملةب ت ةارن اسةمب ن سةمرة ال  ةرةج  يعنةيج مِل 

 ىق}ن سةمرة النسةامج  وقال سة حانب وتعةال  .[148] ، من اآليةج {ٰرٰى ٰذ}
                                                

ْج ةو وِوْجَ ة    ةمن تلةع شلمةا،، جةا ، متنةانرة يف تناول مقاتل بن سةليمان شلمتة   وَ  (1) 

شتابو. وتناول أبو هحل العلكري  الوجو   من أكبع شلما،، جا ، م موع  تح  باب 

الواو، وأما النيلابوكي فق  تناول ا  من نحث عيرة شلم ، جا ، م موعة  تحة  شتةاب 

لمةا، الترتيةا ال  ةائ . الواو، وق  كاعب أبو هحل العلكري والنيلةابوكي يف ترتيةا  الك

. والوجةوه والنظةائر،  بة  307، 301، 57ينظر: الوجوه والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص 

 .672،  671، 576. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص531، 495هحل العلكري، ص

، وشتةاب العةين 2255، باب ال ا  فصل الواو،  وجةو  ص/ 6ينظر: الصحاح، الم ل /  (2) 

، جةة 6، مادة:  وجو .وللان العرب، م لة / 349، ص 4حروا المع م، جة/ مرتبا علب

 ، مادة  وجو . 4686، ص/ 51/

 .57ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

لم اْلِمل ة عةن الُهةدى 47] ، من اآليةج {مك لك اك يق مِّ [ج من ق ل أو ُنحم

 وال مصيرة. 

ْجُهُبج  الوجو الثاين: ينُُو:وم
 دِ

 يك ىك مك لك اك}اةةةذل  قملةةةب عةةةز وجةةةل ن سةةةمرة النسةةةامج 
ةةالم ن  .[125] ، مةةن اآليةةةج {مل ةةل  وعم يعنةةيج أ لةةصم دينةةب اهلل. وك ملةةب جم

 .[112] ، مةةةن اآليةةةةةج {جن مم خم حم جم هل} سةةةمرة ال  ةةةرةج

 . (1)يعنيج أ لصم دينمُب. ن يُرها ن ل ماو

ْجُهُب، يمْعنِيج  الوجو الثالث: :وم  اهللَ َعرَّ وَجلَّ

 ، مةن اآليةةج {مننن زن رن مم ام}اذل  قملب تعال  ن سمرة ال  ةرةج 

 خف}ج يعنةةيج اةةثمم  اهلل ت ةةارن وتعةةال . وقةةال عةةز  وجةةل  ن سةةمرة األنعةةام .[115]

 ، مةةةةةةن اآليةةةةةةةج {مكجل لك خك حك جك مق حق مف

ةاُه. وقةال سة حانب ن سةمرة ال صةصج . [25] ، وِرضم ةل  يعنيج يريدوو اهلل عةزال وجم

يعنيج ه  اهلل. وقال تعةال   .[88] ، من اآليةج {رنزن مم ام يل ىل}

ي ةمُلج تريةدوو  .[39] ، مةن اآليةةج {خس حس جس}اسمب ن سمرة الةرومج 

. وك ملب تعا لال زال وجم  ىي}ل  نج هل أت  عل  اإلنسةاو )سةمرة اإلنسةاو(ج بب اهلل عم

 يعنيج اهلل.  .[9] ، من اآليةج {ٰر ٰذ يي

ْجُهُب، يمْعنِيج  الوجو الرابع:  الَوْجَو بَِعينِِو:وم

                                                

 .22ييير إلب اآلي :   (1) 
ِ
   من سوك لقمان، وه :  َوَمْن ُيْلِلْم َوْجَ ُو إَِلب اهلل
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ةةةالم ن سةةةمرة  ل عمةةةراوج   جح مج حج مث}اةةةذل  قملةةةب جةةةل  وعم

 يعنيج المجب بعينب.  .[106] ، من اآليةج {محجخ

، يعنيج  الوجو ال ام : ْجب  ل:أوم  و 

 حي جي يه ىه مه جه}اذل  قمُل اليهمد ن سمرة  ل عمراوج 

،  {ٰى ٰر ٰذ يي ىي}يعنيج أول النهار، ،  {مي خي
. .[72] من اآليةج ثير   نحُمُه كم

 عند العلماء الثالثة. )وَجْـهُــهُ وَوِجْهَة( واجلدول التايل يبني وجوه لفظة

 ورياحِلْيِرّي النيساب أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 7 4 5 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

ة 1 ة - مِل   الِمل 

ينُ  دينُبُ  2 يُن    الدال  الدِّ

 - الايُم ناُسبُ  اهلل عز  وجل   3

ينِِب  4 ْجُب بعم ْينِبِ  - المم  المْجُب بعم

ُل  5 ُل  أو  ُل  األو   األوال

6 - 
ْجُب الِذي يريُدُه  المم

 اهللُ 
االرِّ   ضم

ينُ  - - 7  العم

 ِللمة   -   
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 )الدراسةُ واملُوازنةُ(

ومةةا تاةةر  منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن ثمانيةةة وسةة عين   َوْجةةو  وردو لا ةةة

، تنةاول منهةا م اتةل بةن سةليماو اثنةي عاةر ممضةعا، ن  مسةة أوجةب، (1)ممضعا

نهةةا، وتنةةاول منهةةا أبةةم هةةالل العسةةكري سةة عة مماضةةع، وااةة  م ةةاتال ن ثالثةةة م

وجةةامو  المماضةةع ن أربعةةة أوجةةب، أمةةا الِحْيةةِريال ا ةةد تنةةاول منهةةا أربعةةة عاةةر 

ةا  ع  ممضعا، واا  م اتال ن ثالثة منها. وقةد وااة  أبةمهالل العسةكري والِحْيةِريال مم

م اتال ن وجهين اثنين، وواا ب الِحْيِريال مناردا ن وجهين   رين، وةاد أبةم هةالل 

 ْيِريال ثالثة أوجب. وتااليل ذل  ايما يلي.عل  م اتل وجهين، وةاد الحِ 

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

والِحْيِريال  (2)واا  أبم هالل العسكري 
ا ُم اتال ن وجهةين، لا ةا ومعنة .  (3) ع  مم

ْجُهُبج  ينُوُ وهماج األولج وم
، ولكنةب جةام عنةدهما بصةيغة ا سةم المعةرف بةاأللص دِ

يُن، وواا ةب أبةم هةالل ن شةاهدين وهمةاج قملةب تعةال جوالالم  ی يئ، وهمج الدِّ

 ىث نث} [. وقملةةب تعةةال ج125سةةمرة النسةةام، مةةن اآليةةةج ] ، ىئ حئ جئ
[. وأجةةاة أبةةم هةةالل أو يكةةمو 22سةةمرة ل مةةاو، مةةن اآليةةةج]  {يف ىف يث

 ون ةل ال ةمل بةْو المجةبج هةم العمةل.  وأمةا الِحْيةِريال ا ةد اْسَتْلةَلَم.المجب ايهماج 

 واا ب ن ممضع سمرة ال  رة ا ط.

ْجةب، يمْعنِةيج والمجب اآل رج  ًق  وم ، وقةد جةام عنةدهما معراةا بةْل،  وواا ةاه ن أو 

 [.  72شاهده، وهم ممضع سمرة  ل عمراو، من اآليةج ]

                                                

 .  وجو . 744، 743ريم، ص: ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الك (1) 

 .495ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .576ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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ةة، يعنةيج  وواا  الِحْيِريال وحةده م ةاتال ن وجهةين   ةرين، همةاج األولج ِوْجهم

ةةة،  وواا ةةب أيَةةا ن شةةا هد مةةن شةةاهديب وهةةم ممضةةع سةةمرة ال  ةةرة مةةن اآليةةةج مِل 

ينِِب، ولكن لم يماا ب ن شاهِدِه.148] ْجُهُب، يعنيج المْجبم بِعم  [. والمُجُب اآل ُرج وم

***    ***    *** 

 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

 ، هي كالياليج(1)ةاد أبم هالل عل  م اتل ثالثة أوجب -1

ْجةةُب يعنةةيج األولج ا  يل ىل}، واسياةةهد لةةب ب ملةةب تعةةال ج اليةة َ  نفَلةةوُ لمم
وقالج أيج ه  هم، ولةم [. 88، سمرة ال صص من اآليةج ] {رنزن مم ام

كاو لب وجب غيره عل  ما يمج ب راهر اآلية وعل  ما ي ملب الُما الهة لكاو ين غي أو 

ةمْ  عاو، ولةيس هةم يان  جميعب وي    وْجُهُب، وليس هذا قم  ألحد ه  ل ياو بن سم

مما ُيْعيمدال بب ل ياو بطالنب ود لة الع ل واإلجما  عل   الاةب. ومثلةب قملةب تعةال ج 

. أيج هلل. وهةةةةذاو [9، سةةةةمرة اإلنسةةةةاو مةةةةن اآليةةةةةج ] {ٰر ٰذ يي ىي}

ةز   الاةاهداو مةن المماضةع اليةي اسياةهد  ةا م اتةل اةةةةةةةةيج ْجُهةُب، يعنةيج اهلل عم وم

، وال اهر أوال المجب ع ل  ند أبي هالل العسكري   يخيلص عةن وجةب م اتةل ه  وجم

 ن اللا  ا ط؛ ألو المعن  الذي قصده أبم هالل هم ما عناه م اتل.

ْجب، أيج   رن مم ام}، نحم قملب تعةال ج الَوْجو اليي يري ه اهللالثا:ج المم
. أيج المجةب الةذي يريةده اهلل. وذكةر [115، سمرة ال  رة مةن اآليةةج ] {مننن زن

اسةةرين لةةيس هةةذا ممضةةع ذكرهةةا. وهةةذا الممضةةع مةةن المماضةةع اليةةي أقةةما  للم

. وقةد ا يلةةص الماسةةروو ن  ةةل  ةز  وجم ْجُهةةُب، يعنةةيج اهلل عم اسياةهد  ةةا م اتةل نج وم

                                                

 . 496، 495ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 
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ةةةم  يالةةاوج قِْ لم ُة وُم اتةةل  بةُن حم ةةُن وُمجاِهةد  وقيةةادم المجةب ن هةةذا الممضةع، ا ةةال الحسم

 
ِ
 (1)اهلل

ِ
ةا اهلل . وقيلج اةثممال ِرضم
 . وقية(2)

ِ
لج اةثممال ُمْلةُ  اهلل
(3) 

ِ
ةثمم  قمْصةُد اهلل . وقيةلج ام
(4) .

ج ِللمة    .  (5)وقيلم
ْجب يعنيج   ، وهذا المجب ذكره أبةم هةالل ن ثنايةا كالمةب ولةم الثوابالثالفج المم

 مت زت رت}ُيدرجب ضةمن المجةمه، ا ةالج وقةالماج المجةب ن قملةب تعةال ج 
، أيج لةةم ياعةةل ذلةة  . وهةةم الثةةماب[20، سةةمرة الليةةل اآليةةةج ] {يت ىت نت

مجاةاة ليد ُأْسِديمْم هليب ه  الل ا لثماب اهلل. وهذا المجب ذكره الماحدي
(6) . 

 
ِ
امم اهلل  .  (7)وبعن الماسرين قالماج ِرضم

ةة، ن كيابةب المجةمه،  -2 لم يةذكر أبةم هةالل العسةكري وجمهةا ن لا ةةج ِوْجهم

ْجب( ا ط.  وهنما اقيصر عل  لا ة )المم

*    ***    ***** 

 

                                                

.  وبحةةر العلةةوم : 1/545.  وتفلةةير الماتريةة ي: 1/212ينظةةر: تفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم:  (1) 

. وتنوير المقباس مةن تفلةير 1/158: . ومعالم التنريل1/129. وتفلير اللمعاين: 1/87

 . 17ابن عباس: ص 

 .1/158. ومعالم التنريل: 1/129. وتفلير اللمعاين: 1/87ينظر: بحر العلوم:  (2) 

 . 1/87ينظر: بحر العلوم:  (3) 

 .1/129ينظر: تفلير اللمعاين:  (4) 

 .1/158ينظر: معالم التنريل:  (5) 

 .   4/055ينظر: الوسي  يف التفلير:  (6) 

. 5/264. ومعةةالم التنريةةل : 6/241. وتفلةةير اللةةمعاين: 3/590ينظةةر: بحةةر العلةةوم:  (7) 

 .513وتنوير المقباس: ص 
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 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:

لةةم يةةذكرها م اتةةل، ولةةم تةةرد عنةةد أبةةي هةةالل  (1)ةاد الحيةةري ثالثةةة أوجةةب -1

 العسكري أيَا، وهي كالياليج

، واسياهد لب بثالثة مماضع، منهةا ممضةعاو همةاج قملةب تعةال ج الرَِ ا ُ  ا ول:

قملةب تعةةال ج [. و115، سةمرة ال  ةرة مةةن اآليةةج ] {مننن زن رن مم ام}

[. 39، سمرة الةروم مةن اآليةةج ] {خس حس جس مخ جخ مح جح}

. وجام ممضع ال  رة من اآليةةج  اسياهد  ما م اتل نج ل  ز  وجم ْجُهُب، يعنيج اهلل عم وم

[، عند أبي هةالل ن وجةب   ةر، كمةا أشةرو سةاب ا. وأمةا الممضةع الثالةف 115]

، سةةمرة ال  ةةرة مةةن  {يقاك ىق يف ىف يث ىث}ا ملةةب تعةةال ج 

ج ما عنةدم اهلل272يةج ]اآل
ِ
ْجب اهلل اُهج وم [. وقد ُذكر ايب أكثُر من وجب، ا ال الزجال

(2) .

 
ِ
 (3)وقيلج ثماُب اهلل

ِ
ةُة اهلل  (4). وقيلج قِْ لم

ِ
ةاِة اهلل ْرضم . وقيةلج مم
. وأمةا ممضةع سةمرة (5)

 
ِ
 . (6)الروم، ا يل ايبج ثماُب اهلل

                                                

 .577، 576ينظر: وجوه القرنن: ص  (1) 

 .1/355ينظر: معاين القرنن وإعرابو:  (2) 

 .1/181ينظر: بحر العلوم:  (3) 

 . 1/263ينظر: تفلير الثعلب :  (4) 

 .39. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص 1/276ر: تفلير اللمعاين: ينظ (5) 

 .20/105ينظر: جامع البيان:  (6) 
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ِ
ا ِعنْدم اهلل اُهج مم وقال الزج 
 . وقال السمرقندي(1)

ِ
امم اهلل ج ِرضم
ةاِم، (2) ضم . امجةبج الرِّ

. رينم جيُئُب عندم الُماسِّ  ث مم مم

ةةْيُن، ك ملةةب تعةةال ج  الثةةاين:  ، سةةمرة  {ريزي ٰى ين ىن نن من}العم

ةةاُه بلا ةةب144ال  ةرة مةةن اآليةةةج ] [. وهةةذا المجةةب قالةةب الزجال
وذكةةره ال رال ةةي.  (3)

ن ةرم ةُرهُ . وقيةلج بم (4)وذكره بعةن الماسةرين بمعنةاه، ا ةال م اتةلج نم م صم
. وقةال (5)

حُلبُ  ِر ألنالُب مم ن   بالمجب عن ال مصم ين الحةةةمةةةةلم يج كم مم السو
(6). 

، سةةةمرة  {رنزن مم ام يل ىل}ِلةةةلمة ، ك ملةةةب تعةةةال ج  الثالةةةث:

، سمرة الرحمن مةن  {مب زب رب}[. وقملب تعال ج 88ال صص من اآليةج]

ْجُهُب، [. وقد ورد ممضع سمرة ال صص عند م اتل ن وجب   ر، ه27اآليةج] مج وم

. أما ممضع سمرة الرحمن الم يْو عند م اتل. ل  ز  وجم  يعنيج اهلل عم

وال اهر من أقمال الماسرين ن هةذين الممضةعين هةم وجةب م اتةل، وهةمج اهلل 

زال وجلال أو ه ال ُهمم  عم
، الةذي (8)، وقيل ايهما بمجمه أ رى مةن بينهةا وجةبج ِلةلمة(7)

 .  ذكره الِحْيِريال

                                                
 . 4/188ينظر: معاين القرنن وإعرابو:  (1) 

 .3/13ينظر: بحر العلوم :  (2) 

 .2/158. وال امع  حكام القرنن: 1/221ينظر: معاين القرنن وإعرابو:  (3) 

 .1/202. والكياا: 3/173. وجامع البيان: 1/146مقاتل: ينظر: تفلير  (4) 

. وتنوير 1/221. والمحرك الوجير: 1/101. وبحر العلوم: 3/172ينظر: جامع البيان:  (5) 

 . 20المقباس: ص

 .2/160ينظر: ال ك المصون:  (6) 

 . ومعةالم4/164. وتفلير اللةمعاين: 19/643. وجامع البيان: 220ينظر: التصاكي :  (7) 

 .3/548التنريل: 

 .1/158ينظر: معالم التنريل:  (8) 
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ةة ال  وقةد قيةل ن ممضةع ةا ُأِريةدم بِةةِب (1)سةمرة ال صةصج الحم . وقةال ابةن ع ةا ج مم

بُ (2)وْجُهبُ  اهم . وقال أبم ع يدةج جم
 (4). وقيلج الُمْلُ  (3)

ِ
. وبعَها (5). وقيلج ذاُو اهلل

قريب ن معناه. وقيل ن ممضع سمرة الرحمن بةالمجمه ناسةها، وقةال الماتريةدي 

امُ  ضم بمجب   ر همج الرِّ
(6) .  

ْجُهُب، يعنةيج المجةب بعينةب، جامو مماضع -2  الاماهد عند الِحْيِريال ن وجبج وم

 ۓ يئقملةةةب تعةةةال ج : مغةةةايرة لمةةةا اسياةةةهد بةةةب م اتةةةل، وهةةةذه المماضةةةع هةةةي

[. 150[، ومةةن اآليةةةج]144، سةةمرة ال  ةةرة مةةن اآليةةةج ] ىئ ڭڭ ۓ

[. وقملةةب 6، سةةمرة الماقةةدة مةةن اآليةةةج ] {ىم مم}وقملةةب تعةةال ج 

[، وسةةةمرة 43نسةةةام مةةةن اآليةةةةج]، سةةةمرة ال ىئ وئ ەئ يئتعةةةال ج 

 [.    6الماقدة من اآليةج ]

ْجُهةُبج ِديُنةُب،  -3 أغال الِحْيِريال شماهد ن وجمه واا  ايها ُم اتال، ااةي وجةبج وم

[، وممضةع سةمرة 125أغال ممضةعين، همةاج ممضةع سةمرة النسةام مةن اآليةةج ]

ة، يعنيج 22ل ماو من اآليةج ] ة [. ون وجبج ِوْجهم مضةع سةمرة ال  ةرة ، أغاةل مِملَّ

 [.  148من اآليةج ]

                                                

 .7/268ينظر: تفلير الثعلب :  (1) 

. وتفلير اللمعاين: 3/411. والوسي  يف التفلير: 9/3208ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (2) 

 .331. وتنوير المقباس يف تفلير ابن عباس: ص 3/548. ومعالم التنريل : 4/164

 . 13/322 حكام القرنن: ينظر: ال امع  (3) 

 .3/548. ومعالم التنريل: 7/268. وتفلير الثعلب : 2/623ينظر: بحر العلوم :  (4) 

 . 25/21. وتفلير الرازي: 3/437ينظر: الكياا:  (5) 

 .9/472ينظر: تفلير الماتري ي:  (6) 
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ـــد
َ
 .(1) الباب الْابع والعشرون: )الــــــيــ

  اليد يف اللغة:

ْمةُع  ا جم ةذم هم ، وم ةا أمْيةٍد وُيةِدي  هم ْمعم ةْيِن؛ ألمو جم نمُة اْلعم
اكِ لم  امْعل، سم اليمُد أمللها يمْدي  عم

ُع ام  ْلٍس وأمْاُلٍس وُاُلمٍ ، وم م ُيْجمم ٍة امْعٍل مِْثلم ام لم  أمْاُعةل هِ  اِةي ُحةُروٍف يمِسةيرم ل  عم عم

ةِم األمْيةدي اِةي  ةْد ُجِمعم قم ا وأمْعٍص، وم ص  عم ٍن وأمْةُمٍن وجم مٍل وأمْجُ ٍل وم مم ٍة مِْثلم ةم ْعُدودم مم

ةا ُتْسةيمْعِمُل األميةادي  . وأمكثر مم ْمِع مِْثلم أمْكُرٍ  وأمكاِر م ْمُع اْلجم ُهمم جم لم  أمياٍد؛ وم ْعِر عم الاِّ

ة ج الُعةمد اِ  حم ةُد الر  لمة  الي ْمثِيةِلج ويم ب عم َُ ِ  ْ ي النِّعم  م اِي األمْعَام. ويمُد السيِصج مم

ُة.  ةنِيعم نُِعب والِمن ةُة والص  اِحُن. واليمُدج النِّْعمةُة واإِلْحسةاُو تمْصةطم ْيِب الط  لم ال ِذي يمْ  ِن عم

ٍو أمي اِة ةِد ُاةالم ُة اِي يم نْعم ِذِه الص  اُلج هم ُي م اه. وم ةم  ه اهلُل أمي قم ةدم ُة. وأمي  ةب. واليمةُدج الُ ةم 
ي مِْلكِ

ةمادا . واليمةُد الُ ةْدرة، واليمةُد الُسةْلطاُو،  ةْمحًا جم ةاوم سم ِميةُل اليمةِد هِذا كم و  الم اُلج ُاةالم وُي م

ماعُة، واليمُد األمْكُل  واليمُد الطاعُة، واليمُد الجم
(2). 

   :لقرآن الكرمي على ثالثة أوجهأنّ )اليَد( تأيت يف ا (3)وذكر مُقاتِل

                                                

تابةةو. تنةةاول مقاتةةل بةةن سةةليمان شلمةة   اليةة    ةةمن خمةة  شلمةةا،، جةةا ، متنةةانرة يف ش (1) 

وتناول ا أبو هحل العلكري  من خم  شلما،، جا ، م موع  تح  بةاب اليةا ، وأمةا 

النيلابوكي فق  تناول ا  من سبع شلما،، جا ، م موع  تح  شتاب الواو، وقة  كاعةب 

أبةةو هةةحل العلةةكري والنيلةةابوكي يف ترتيةةا  الكلمةةا، الترتيةةا ال  ةةائ . ينظةةر: الوجةةوه 

. والوجةوه والنظةائر،  بة  هةحل العلةكري، 308، 186، ص والنظائر، مقاتل بن سةليمان

 .672، 590. ووجوه القرنن، للنيلابوكي، ص 532، 508ص 

، وشتةاب العةين 2539، باب اليا  فصةل اليةا ،  ية ي  ص/ 6ينظر: الصحاح، الم ل /  (2) 

، جةة 6، مادة:  ي ي .وللان العرب، م لة / 410، ص 4مرتبا علب حروا المع م، جة/

 ، مادة  ي ي . 4950ص/  ،55/

 .187، 186ينظر: الوجوه والنظائر، ص:  (3) 
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 الوجو ا ول: الَيُ  بَعينِ ا: 

 خص حص مس خس حس جس}اةةذل  قملةةب سةة حانب ن سةةمرة ا إلبلةةيسج 

حمن، ت ةارن وتعةال . وذلة  أنةب  لة  75، من اآليةج ] {مصجض [. يعنيج بيةد الةرال

، يعنيج اليد بعينهةا. وقةال الم بيده اليي  ا ي  ُن السمماِو واألرضم   دم عليب السال

[. 64، مةةةن اآليةةةةج ] {خف حف جف}ت ةةارن وتعةةةال  ن سةةةمرة الماقةةدةج 

. وقةال تعةةال  لممسة  ن سةمرة األعةةرافج  ةل   ڃ يئيعنةيج يةد الةرحمن عةةز  وجم

 [. يعنيج اليد بعينها. 108، اآليةج ] ىئ ڇ چ چ چ چ ڃ

 جَمَثٌل َ َرَبُو اهللُ يف النََّفَق اليمُدج  الوجو الثاين:

للن ةي لةل  اهلل عليةب  -سةمرة اإلسةرام -هسةراقيل اذل  قملب عز وجةل ن بنةي

[. ي ةةةملج   29، مةةةن اآليةةةةج ] {ىه مه جه ين ىن من}وسةةةلمج 

ُتْمِس  يدنم عن النا ة، بمنزلة المغلملةة هلة  ُعنُِ ة ، و  تسةيطيع بمْسةطمها. ك ملةب 

[. 64، مةةةن اآليةةةةج ] {خضمض حض جض مص خص}تعةةةال  ن سةةةمرة الماقةةةدةج 

ُه عن الن ا ة لم  ةم ن  يعنموج أمسم م يدم ةق، كما امعم ع علينا مةةةةةن الرِّ علينا، اال ُيمسِّ

بمُب اهلُل ت ارن وتعال .  رم ثمل  ضم  ةماو بني هسراقيل. اهذا مم

 الِفْعَل:اليمد، يمْعنِيج  الوجو الثالث:

 خم حم جم يل ىل مل خل}اذل  قملب جل اسةمب ن سةمرة يةسج
ا.71، من اآليةج ] {ىم مم ْلنما أنعام  وقال سة حانب ن سةمرة  [. يعنيج مما امعم

[. يعنةةيج اِْعةةل اهلل هلةةيهم 10، مةةن اآليةةةج ] {يمجن ىم مم خم}الاةةي ج 

ْي ِيمة. وقال عز وجةل ن سةمرة يةسج  الخير أاَل من اِْعلهم ن أْمِر ال يعة يممم الُحدم
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[.يعنيج لم يكْن ذل  مةن اِْعلهةم. وقةال 35، من اآليةج] {نيىي مي زي}

[. يعنةيج 10، مةن اآليةةج ] {يق ىق يف ىف}عز  وجةل  ن سةمرة الحةاج 

.  بِاْعلِ م

 واجلدول التايل يبني وجوه لفظة )اليـَـد( عند العلماء الثالثة.

إمساعيل  أبو هالل العسكري مقاتل بن سليمان املؤلف
 النيسابوري

 6 4 3 عدد المجمه

  
ه  
ةم
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
ةةة
جة
لم
ا

 

ينِها 1  اليمكيدُ  اليمد بعم
اِو   ِلاة  مِْن ِلام

 
ِ
 اهلل

بمُب اهللُ  2 رم ثمل  ضم ةُ  مم  - النِّْعمم

ةُ  - الِاْعُل  3  النوْصرم

ةُ  - 4 ارحم ةُ  الجم ارحم  الجم

ةُ  - 5  الي ديُر  الُ ْدرم

 ال مةُ  - - 6

 ال ْهُر والذلو  - - 7
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 ()الدراسةُ واملُوازنةُ

عاةةر ومةةا تاةةر  منهةةا ن ال ةةر و الكةةريم ن ماقةةة وسةة عة   اليةة  وردو لا ةةة

، تناول منها م اتل بن سةليماو تسةعة مماضةع، ن ثالثةة أوجةب، وتنةاول (1)ممضعا

منهةا أبةم هةالل العسةكري  مسةة مماضةع، وااة  م ةاتال ن ثالثةة منهةا، وجةةامو 

الخمسة ن أربعة أوجب، أما الِحْيِريال ا د تناول منهةا ثمانيةة مماضةع، وااة  م ةاتال 

عل  سية أوجب. وبالرغم من مماا يهما  ن ثالثة منها. وقد جامو مماضعب ممةعة

م ةاتال ن بعةن الاةماهد ه  أو  أسةمام المجةمه جةامو مخيلاةة. وتاالةيل ذلة  

 ايما يلي.

   أوال: ما وافق فيه أبو هالل العسكري واحلِيْرِيّ مقاتال:

والِحْيِريال  (2)واا  أبم هالل العسكري 
ا ُم اتال ن وجب واحةد، ن المعنة   (3) ع  مم

ةا، ولكنةب جةام عنةد أبةي هةالل والِحْيةِريال ا ط، و ْينِهم ذل  ن المجةب األولج اليةُد بعم

ُة. وقد واا اه ن بعن الاماهد، ولكنها جامو عنةدهما ن  ارحم باسم   ر همج الجم

وجمه غير وجمه م اتل، اماا ب أبم هالل ن ثالثة مماضع، هيج ممضع سةمرة ا 

[، وممضع سةمرة الماقةدة 29يةج ][، وممضع سمرة اإلسرام من اآل75من اآليةج ]

[. وواا ب الِحْيِريال ن ثالثة مماضةع أيَةا، هةيج ممضةع سةمرة ا 64من اآليةج ]

[، وممضةع سةمرة الاةي  مةن 71[، وممضع سمرة يس من اآليةةج ]75من اآليةج ]

 [.   64اآليةج]

***    ***    *** 

                                                

 .  ي ي . 772 - 770ينظر: المع م المف رس  لفا  القرنن الكريم، ص:  (1) 

 .509، 508ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (2) 

 .591، 590ينظر: وجوه القرنن: ص  (3) 
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 ثانيا: ما خالف فيه أبو هالل العسكري مُقَاتِال:

جمُه األربعة عند أبي هالل بْسمام مخيلاة لةم يمااة  ايهةا م ةاتال ه  جامو الم

ن وجةةب واحةةد واا ةةب ايةةب ن المعنةة ، وهةةذا سييَةة  مةةن  ةةالل تنةةاول المجةةمه 

 (1)األربعةج

ْعنمةةيج ا ول ، سةةمرة  {خف حف جف}، قةةال اهلل تعةةال ج النقْعَمةة ج اليةةُد بمم

 جه ين ىن من}وهةةذا مثةةل قملةةب تعةةال ج [.... 64الماقةةدة مةةن اآليةةةج ]
[. وقةةد 29، سةةمرة اإلسةةرام مةةن اآليةةةج ] {خي حي جي يه ىه مه

ة.  بمُب اهلُل ن الن ام م رم ثمل  ضم  جام المجب عند م اتل ن هذين الممضعين همج مم

وما ذكره بعن الماسةرين ن ممضةع سةمرة اإلسةرام ييمااة  مةع وجةب م اتةل، 

بمُب اهللُ  ةرم وهةم أوال المْجةبم ايةبج مثةل  ضم
مرة الماقةدة ا ةد جةام ايةب . وأمةا ممضةع سة(2)

طمام عندهم أكثر من وجب، ا ال الطربيج العم
ةُ (3) . وقيلج النِّْعمم

. وقةال ال رال ةيج (4)

ة الُ ْدرم
. وقيلج ِرْةُقُب واِسع  (5)

ال  بال كيص(6) ة  هلل تعم . وقيلج ِلام
(7)  . 

                                                

 . 496، 495ينظر: الوجوه والنظائر: ص  (1) 

. 2/662. والكيةةةاا: 3/236. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 17/433ينظةةةر: جةةةامع البيةةةان:  (2) 

 .10/250. وال امع  حكام القرنن: 3/450والمحرك الوجير: 

 .10/451ينظر: جامع البيان:  (3) 

. وتفلير الرارا ا صف اين: 2/207. والوسي  يف التفلير: 4/89ينظر: تفلير الثعلب :  (4) 

 .2/216ير: . والمحرك الوج5/393

 .6/240ينظر: ال امع  حكام القرنن:  (5) 

 .1/404ينظر: بحر العلوم :  (6) 

 .12/396. وتفلير الرازي: 2/51ينظر: تفلير اللمعاين:  (7) 
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ْعنميج  والثاين: ، سةمرة ا  {مصجض خص}، وهةم قملةب تعةال ج التَّوشِية اليُد بِمم

[، أي  ل م أنا، كما ت ملج هذا ما كس م يدن ايذكر اليةدم تمكيةدا، 75اآليةج]من 

. وقةةد كةةاوم المْجةةُب عنةةد م اتةةل ن هةةذا الممضةةع هةةمج اليمةةُد  سةةْ مم والمعنة ج أنةةمم كم

ا، ا د ذكةره الطةربي والماحةدي ْينِهم ينِها. اْما وجب م اتلج اليُد بعم بعم
. وأمةا وجةب (1)

. (2)الثعل ةي ونسة ب هلة  ُمجاهةد، وذكةره ال رال ةيأبي هاللج اليمكيةد، ا ةد ذكةره 

ة ة والُ ةْدرم وقيلم ايِب وجهاو   راو، هماج الُ ةمال
ْيةِر واِسةطمةٍ (3) ُ  ن (4). وبغم . والُمةرجال

ْميمنِةُع أمْو هذا الممضع هم قمل أبي هالل؛ ألنب كما ي مل الراةيج  ة ِّ اهلل يم اْليمُد اِي حم

ِة، وم  اِرحم ْعنم  اْلجم انِي اكلها حاللةتمُكموم بِمم عم ُر اْلمم
اقِ ا سم أمم 

    . واهلل أعل  وأعلم.(5)

ْعنمةةةيج الثالةةةثو  ژ ژ ڈ يئ، قةةةال اهلل تعةةةال ج الَ اكَحةةة ج اليةةةُد بمم

[. وهذا الممضةع لةم يكةن مةن 2، سمرة المميحنة من اآليةج ] ىئ ڑ ڑ

 .  (6)شماهد م اتل. وما قالب أبم هالل العسكري س  ب هليب جمهمر الماسرين

                                                

 .3/567. والوسي  يف التفلير: 21/239ينظر: جامع البيان:  (1) 

 . 15/228. وال امع  حكام القرنن: 8/216ينظر:  تفلير الثعلب :  (2) 

. وال ةةامع  حكةةام القةةرنن: 4/514. والمحةةرك الةةوجير: 3/174ينظةةر: بحةةر العلةةوم :  (3) 

15/228 . 

 .4/107ينظر: الكياا:  (4) 

 . .12/395ينظر: تفلير الرازي:  (5) 

. وتفلةير 3/436. وبحر العلوم : 23/316. جامع البيان: 4/300ينظر: تفلير مقاتل:  (6) 

. ومعةةالم 5/414. وتفلةةير اللةةمعاين: 4/283  يف التفلةةير: . والوسةةي9/292الثعلبةة : 

. وال ةةامع  حكةةةام 5/294. والمحةةرك الةةةوجير: 4/513. والكيةةةاا: 5/70التنريةةل: 

 .466. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: 18/55القرنن: 
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ْعنمةةيج  لرابةةع:او ،  {مث زث رث يت ىت}، قةةال اهلل تعةةال ج الُقةةْ كةاليةةُد بمم
[، أي هم ال ادر عليب. وهذا الممضع لم يكةن مةن 73سمرة  ل عمراو من اآليةج ]

هةذا المجةب. وذكةر بعةن الماسةرين وجمهةا  (1)شماهد م اتل. وقد ذكر ال رال ي

 
ِ
ا(2)قري ة منب ن المعن ، ا يةلج بيْمايةِ  اهلل ْيةبِ . وقيةلج مم لم ةادر  عم ةُب قم لِة   لم

. وقيةلج (3)

ِة. (4)ُميصِرف  ايب اِرحم ِن اْلجم ه  عم الم  ُمنمز  ؛ ألنب تمعم  . وهذا ما يلي  بذاو اهلل عزال وجل 

***    ***    *** 

 ثالثا: ما خالف فيه احلِيْرِيّ مُقَاتِال:

واا ةب ن  الِحْيِريال سية أوجب لم يمااة  ن أي منهةا م ةاتال ن اللاة ، ولكنةب ذكر

  (5)المعن  ن وْجٍب واحٍد، وهذا سييَ  من  الل تناول المجمهج

 خص} ، ك ملةةب تعةةال  ن قصةةة  دمجِصةةفٌ  ِمةةْن ِصةةَفا، اهللِ بِةةح شْيةة أحةةدهاج 
وقد كاو المجب ن هذا الممضع عنةد م اتةل  [.75، سمرة ا من اآليةج ] {مصجض

ينِها. وهم ما ذكره الطربي والماحةدي همج اليمُد بعم
. وذكةر ايةب الماسةروو أيَةا (6)

ة والُ ْدرة وجبج الُ مال
لمةُ (7) . وقيلج اليْكيُد والصِّ

. وُنِسب هذا ال مُل هل  ُمجاهةد. (8)

                                                

 .6/238ينظر: ال امع  حكام القرنن:  (1) 

 .1/223ينظر: بحر العلوم :  (2) 

 .8/261تفلير الرازي:  ينظر: (3) 

 .3/217ينظر: البحر المحي :  (4) 

 . 591، 590ينظر: وجوه القرنن:  (5) 

 .3/567. والوسي  يف التفلير: 21/239ينظر: جامع البيان:  (6) 

. وال ةةامع  حكةةام القةةرنن: 4/514. والمحةةرك الةةوجير: 3/174ينظةةر: بحةةر العلةةوم :  (7) 

15/228 . 

 . 15/228. وال امع  حكام القرنن: 8/216لب : ينظر:  تفلير الثع (8) 
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يِر واِسطمةٍ  . وأرى أوال وجب الِحْيِريال أول  ن هذا الممضع؛ ألنب كما ذكر (1)وقيلج بِغم

ْميمنُِع أم  الراةي ق ل قليلج ةاقُِر أوال اْليمُد اِي حم ِّ اهلل يم ةا سم أمم  ةِة، وم اِرحم ْعنمة  اْلجم ْو تمُكموم بِمم

انِي اكلها حاللة. واهلل أعلم. عم  اْلمم

 مم خم}[، 10، ك ملةةب تعةةال  ن سةةمرة الاةةي  مةةن اآليةةةج ]النُّْصةةَرة والثةةا:ج
. وجام هذا الممضع عنةد م اتةل شةاهدا ن وجةبج الِاْعةل. وأكثةر  {يمجن ىم

ةُ الماسرين قد ذه ما هل  أوال المجب ن هة ُة والنوْصةرم ذا الممضةع هةمج الُ ةمال
. وقةال (2)

ة ةُد . و(3)بعن الميْولينج اليد، بمعن ج النِّْعمم اه ايةب وجهةينج أحةُدهما يم ذكر الزجال

ام امْمقم أْيِديهم. وجام أْيًَاج يُد اهلل ن الثماب امق أْيِديهم. والياسةير  ام  -اهلل ن المم

 ن الِمن ةِ  -واهلل أعلم 
ِ
ةِ  يُد اهلل ايمِة امق أْيِديِهْم ن الطاعم ْيِهْم ن الِهدم لم عم

(4). 

 جك مق حق خفمف حف جف مغ}، ك ملةةب تعةةال ج الَ اكَحةة ُ الثالةةفج و
[. وهةةذا الممضةةع لةةم يكةةن 195، سةةمرة األعةةراف مةةن اآليةةةج ] {خكلك حك

 . (5)ضمن شماهد م اتل. وهذا المجب هم ما ذكره الماسروو

                                                
 .4/107ينظر: الكياا:  (1) 

. 3/314. وبحةر العلةوم : 9/299. وتفلةير الماترية ي: 22/210ينظر: جةامع البيةان:  (2) 

. 5/194. وتفلةةير اللةةمعاين: 4/136. والوسةةي  يف التفلةةير: 9/45وتفلةةير الثعلبةة : 

. وال ةةةامع  حكةةةام القةةةرنن: 28/73ي: . وتفلةةةير الةةةراز5/129والمحةةةرك الةةةوجير: 

 .432. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص16/268

. وال ةةامع  حكةام القةةرنن: 28/73. وتفلةةير الةرازي: 5/129ينظةر: المحةةرك الةوجير:  (3) 

16/267. 

 .  4/224. وينظر: معالم التنريل: 5/22معاين القرنن وإعرابو:  (4) 

. 1/575. وبحةر العلةوم : 5/117. وتفلةير الماترية ي: 31/322ينظر: جةامع البيةان:  (5) 

. 2/241. وتفلةةير اللةةمعاين: 2/436. والوسةةي  يف التفلةةير: 4/317وتفلةةير الثعلبةة : 

 .2/489. والمحرك الوجير: 2/259ومعالم التنريل : 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ُل الرابعج و  ام يل ىل مل يك ىك}ل ج ، ك ملب تعاالَقْ ُر واليُّ
[. وهذا الممضةع لةم يكةن ضةمن 29، سمرة اليمبة من اآليةج ] {رن مم

 شماهد م اتل.

ةٍد، أيج  ل الماسروو هذا الممضع بْكثر من تْويل، ا ةال م اتةلج عةن يم وقد تْوال

ةِد غيةرهم(1)أناسهم . وقةال (2). وقال ابن ع ا ج بْيديهم و  يرسةلمو  ةا علة  يم

ة . وقيةلج هنعةام  علةيهم(3)قيادةج عن قْهٍر وِذلال
ةٍ (4) ةْن ُقةْدرم . وقيةلج عم

ا (5) . وقيةل ج يةد 

بِيمدٍ 
ياٍم مِن يمٍد اِي يمدٍ (6)

ْن قِ . وُنِسبم هذا ال مل هل  ابن ع ةا . وقيةلج (7). وقيلج عم

ةةِدهِ  مِةةْن يم
ةةاعيِهم(8) مم ج عةةْن جم . وقيةةلم

ةةا(9) ْره  . وبعةةن هةةذه (10). وقةةال األ اةةشج كم

 المعن .   المجمه كما هم مالح  مي ارب ن

 خم حم جم يل ىل مل خل}، ك ملةةب تعةةال ج التقةة يرُ الخةةامسج و
[. وهذا الممضةع كةاو عنةد م اتةل مةن 71، سمرة يس من اآليةج ] {ىم مم

                                                
 .  2/167ينظر: تفلير مقاتل:  (1) 

. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 2/489ر: . والوسةةةي  يف التفلةةةي5/29ينظةةةر: تفلةةةير الثعلبةةة :  (2) 

 .2/335. ومعالم التنريل: 2/301

. وتفلةةير 6/1780. وتفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم: 2/442ينظةةر: معةةاين القةةرنن وإعرابةةو:  (3) 

. ومعةالم التنريةل: 2/301. وتفلير اللمعاين: 2/52. وبحر العلوم : 5/341الماتري ي: 

 .3/23. والمحرك الوجير: 2/335

. وتفلةةةير اللةةةمعاين: 2/52. وبحةةةر العلةةةوم : 2/442القةةةرنن وإعرابةةةو:  ينظةةةر: معةةةاين (4) 

 .3/23. والمحرك الوجير: 2/335ومعالم التنريل: 

 . 6/1780ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (5) 

 .5/341ينظر: تفلير الماتري ي:  (6) 

 .156. وتنوير المقباس من تفلير ابن عباس: ص2/335ينظر: معالم التنريل:  (7) 

. وتفلةةير الثعلبةة : 6/1780. وتفلةةير ابةةن أبةة  حةةاتم: 14/199ينظةةر: جةةامع البيةةان:  (8) 

5/29. 

 .  5/341ينظر: تفلير الماتري ي:  (9) 

 .  2/52ينظر: بحر العلوم:  (10) 
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م ةةالال شةةماهد وجةةبج الِاْعةةل. الةةذي ذكةةره ابةةن سم
. والماسةةروو ا يلاةةما ن هةةذا (1)

ة الممضةع، ا ةالماج اليةُد هةيج الُ ةدرم
ة(2) . وقيةلج الُ ةم 

. وقيةلج (4)ة. وقيةلج ِلةلم (3)

ينا ُلنْعم
 . والمعن  قريب بين بعن هذه المجمه.(5)

ةالساد ج و ، سمرة ا مةن  ىئ پڀ پ پ پ ٻ يئ، ك ملب تعال ج الُقو 

، سةمرة ا مةن اآليةةج  {زئ رئ ّٰ ِّ}وقملب تعةال ج  [.17اآليةج ]

، سةةةةةةمرة  {جك مق حق مف خف حف}وقملةةةةةب تعةةةةةال ج  [.45]

 ن شماهد م اتل.[. وهذه المماضع لم تكن ضم47الذارياو اآليةج ]

ة.  وذهب أكثر الماسرين ن هذه المماضع الثالثة هلة  أو المجةب ايهةا هةمج الُ ةم 

. وقيةل ن ممضةع سةمرة ا مةن اآليةةج (6)وهم قمل ابن ع ا  وُمجاهةد وُم اتةل

ةة45] [ وجةب   ةر، هةمج النِّْعمم
[، وجةةب  47. وقيةةلم ن ممضةع الةذارياو اآليةةج ](7)

ة   ُر، وهمج الُ ْدرم
(8) . 

***    ***    *** 

                                                
 . 2/819. وتفلير ابن سحم: 3/548ينظر: تفلير مقاتل:  (1) 

. وتنوير المقبةاس مةن تفلةير 26/306زي: . وتفلير الرا4/463ينظر: المحرك الوجير:  (2) 

 .373ابن عباس: 

 .3/131. وبحر العلوم: 8/538ينظر: تفلير الماتري ي:  (3) 

 . 6/238ينظر: ال امع  حكام القرنن:  (4) 

 .10/3201ينظر: تفلير ابن أب  حاتم:  (5) 

، 3/639 . وتفلةير مقاتةل:621، 573. وتفلةير م اهة : 763ينظر: تفلير ابن عباس:  (6) 

. 336، 4/323، ومعاين القرنن وإعرابةو: 245، 21/166. وجامع البيان: 4/132، 649

، 170، 3/161. وبحةةةر العلةةةوم: 9/390. 636، 8/610. وتفلةةةير الماتريةةة ي: 5/57

 . 442، 381. وتنوير المقباس: ص287، 74، 4/56. ومعالم التنريل: 347

 .5/31أنواك التنريل: . و15/217ينظر: ال امع  حكام القرنن:  (7) 

 .17/52. وال امع  حكام القرنن: 28/186ينظر: تفلير الرازي:  (8) 
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 ــــامتـــــــــــةاخل
ون  يةام هةذا ال حةف الةذي تةم ايةب المماةنةة بةين شةيم نا الثالثةة األجةالم ن 

تناولهم هذه األلاا  المخيارة من ال ر و الكريم، وتعيين المجمه ايهةا، يمكةن أو 

رعية نخلص هل  بعن النياقا العامة اليي نَياها هل  كثير من النياقا األ رى الا

 اليي جامو منثمرة ن ثنايا ال حف، وهيج

اتَ  من  الل المماةنة واليحليل أو كيةاب م اتةل بةن سةليماوج المجةمه  -1

د مصدرا مهما من المصادر اليي اعيمةد عليهةا أبةم هةالل العسةكري،  والن اقر، ُيعم

ذي والِحْيةةِري النيسةةابمري، ن كيابيهمةةا، و  ن ةةالإ هذا قلنةةا هنةةب المصةةدر األهةةم الةة

 سارا عل  هنجب كال الايخين. 

كنم حريصا ن هذا ال حف عل  أو ألل هل  المجب األقرب لأللاا  اليةي  -2

وقع ا  ييار عليها، وذلة  بةالعمدة هلة  كيةب المجةمه والن ةاقر، وكيةب الياسةير 

 واليْويل.

ث م من  ةالل ال حةف ن هةذا الممضةم  أو األلاةا  اليةي تناولهةا م اتةل  -3

سم وس عين، وهي قليلة بال يا  هل  تل  اليي تناولها كةل مةن أبةي كانم ماقة و

هالل العسكري، والحيري النيسةابمري، ا ةد تنةاول أبةم هةالل العسةكري مةاقيين 

وثالث عارة كلمة، وتناول الحيري النيسابمري سيماقة وثالث عارة كلمة، كما 

جم، وهذا مةا أو األلاا  جامو عند م اتل ميناثرة، دوو ترتيب عل  حروف المع

تالااه كل من أبي هالل والِحيِريال ن أغلب الكلماو، حيةف حرلةا علة  أو تةْيت 

ل علةة  ال ةةارئ الملةةمل هلةة   األلاةةا  واةة  ترتيةةب حةةروف المعجةةم، ممةةا ُيسةةهال

 اللا ة، والمقمف عل  المجمه ايها.
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رهر من  الل المماةنة مدى اهيمام أبةي هةالل العسةكري بكيةاب م اتةل  -4 

وقد تجل  هذا مةن  ةالل مماا يةب لةب ن كثيةر مةن المجةمه ن اللا ةة بن سليماو، 

محل المماةنة وغيرها، كمةا أنةب كثيةرا مةا كةاو يماا ةب أيَةا ن عةدد المجةمه اليةي 

كانم عادة ما تْيت ميسةاوية مةع أوجةب م اتةل، وربمةا جةامو أقةل منةب، أو أكثةر ن 

 بعن األلاا .

لاا  أنب كاو يذكر لها وجمها ن لمح  عل  تناول أبي هالل العسكري لأل -5

ثنايةةا كالمةةب غيةةر تلةة  المجةةمه المعةةدودة، مثةةلج وجةةبج الغيةةب، ن لا ةةةج الةةذكر. 

 ووجب الثماب، ن لا ةج المجب.  

اتَ  من  الل ال حف أو أبا هالل والحيري كانا عةادة يماا ةاو م ةاتال ن  -6

ال ر نيةة اليةي كانةا  كثير مةن المجةمه، ولكنهمةا كانةا يخالاانةب ن مماضةع الاةماهد

 يسياهداو  ا.  

لمح  أيَا عند أبي هالل والحيري أهنما كانا ييناو و شاهدا مةن شةماهد  -7

م اتل، ويذكراو ايب وجها   ر غير المجب الذي ذكره م اتل. وعادة ما تكةمو هةذه 

الاةةماهد محةةل  ةةالف بةةين الماسةةرين والميةةْولين. وذلةة  مثةةل كلمةةة اإلثةةم، ن 

ن سمرة الماقدة، حيف ذكةر ايهةا أبةم هةالل وجةبج الكةذب، والمجةب ، م63اآليةج 

 ايها عند م اتلج الارن.

اتَ  أيَا أو الحيةري النيسةابمري كةاو يكياةي ن الغالةب األعةم باةاهد  -8

 واحد أو شاهدين ن المجمه اليي كاو يذكرها، ويخالص ايها م اتال.



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

الص ايهةا أبةم هةةالل أرهةر ال حةف أو أقةمال الماسةرين ن المجةمه اليةي  ة -9

العسكري والحيري والنيسابمري م اتال، كانم تْيت ن بعَها أقرب هل  ما ذهةب 

 هليب م اتل، ون بعَها اآل ر تماا  ما ذهب هليب أبم هالل العسكري والحيري.

اتَ  من  الل المماةنة أو الحيري كاو أكثر العلمةام الثالثةة هسةهاما ن  -10

مخيةةارة، ا ةةد تصةةل المجةةمه عنةةده ن بعةةن المماضةةع ذكةةر المجةةمه ن األلاةةا  ال

ِضْعص ما ذكره م اتل، وأبم هالل العسكري، مثلما رهر ن لا ةج الطعام، ولا ةج 

 الكار. وغيرهما. 

جةام الخةةالف ن بعةةن المجةةمه بةةين العلمةةام الثالثةةة  الاةةا لا يةةا ا ةةط،  -11

الف بيةةنهم حيةةف كةةاو المعنةة  ايهمةةا واحةةدا أو قري ةةا، وكةةاو مةةن بماعةةف ا  ةةي

 اليمسع ن ال مل با شي اق ن اللا ة الماحدة.

كاو أبم هةالل العسةكري والحيةري النيسةابمري كثيةرا مةا يغاةالو بعةن  -12

 مماضع الاماهد ن المجمه اليي يماا او ايها م اتال، ويكياياو ب عَها. 

ةة، ن كيابةب المجةمه، -13  لم يذكر أبم هالل العسةكري وجمهةا ن لا ةةج ِوْجهم

ْجب ا ط.  وهنما اقيصر عل  ذكر المجمه ن لا ةج المم

وبعد اهذه هي أهم النياقا اليي رهرو من  الل اليحليةل والمماةنةة ن ألاةا  

مخيارة بين العلمام الثالثةة. وه: ألرجةم أو يكةمو اليماية  قةد حةالاني، اةإو كةاو 

 هذا اهم من اهلل تعال ، وهذا كاو هنان ت صير امن ناسي. 

 عم أو يكمو هذا العمل  الصا لمجهب الكريم.واهلل أد
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 م.1989 -هة1410الحديثة، مصر، الط عة األول ج

43- 

)الميةةمىفج  تاسةةير م اتةةل، ألبةةي الحسةةن م اتةةل بةةن سةةليماو ال لخةة 

هة(. تح ي ج د.ع د اهلل محممد شحاتب. دار هحيام الرتاث، بيةروو، 150

 هة.1423الط عة األول ج 

44- 
تاسةةير  المنةةار، لمحمةةد رشةةيد بةةن علةةي  لياةةة ال لمةةم: )الميةةمىفج 

 م.1990للكياب، هة(، الهيئة المصرية العامة 1354

45- 

تاسير النساي )مدارن الينزيل وح اق  اليْويل(، ألبي الربكةاو ع ةد اهلل 

هةة(، ح  ةبج يمسةص علةي بةديمي، دار 710بن أحمد النساي )الميمىفج 

 م.1998 -هة 1419الكلم الطيب، بيروو، الط عة األول ج 

46- 
 ي دار ، تح ية ج د. هنةد شةل)هةة200تاسير يحي  بن سةالم، )الميةمىفج 

 م.2004 -هة 1425الكيب العلمية، بيروو، ل ناو الط عة األول ج 
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47- 

ت ريةةب اليهةةذيب، ألبةةي الاَةةل أحمةةد بةةن علةةي  بةةن حجةةر العسةة ال: 

هة(، تح ي ج محمد عمامة، دار الرشةيد، سةمريا، الط عةة 852)الميمىفج 

 .م1986 –ه 1406األول ج 

48- 

أبةي اليمةاو ال نةدنيجي، )الميةمىفج الي اية ن اللغة، ألبي بار، اليماو بن 

هة(، تح ية ج د.  ليةل هبةراهيم العطيةة، العةراق، وةارة األوقةاف،  284

 م.1976هحيام الرتاث اإلسالمي، مط عة العا:، بغداد، 

49- 

الي ييد لمعراة رواة السنن والمسانيد، ألبي بكر، معين الةدين ال غةدادي 

مو، دار الكيب العلميةة، هة(، تح ي ج كمال يمسص الح629)الميمىفج 

 م.1988 -هة 1408الط عة األول  

50- 

اِهيةةل،   ةةعاام والمجم َو ةةاو وال ْعِراةةة الثِّ م ةةْرح والي ْعةةِديل ومم الي ْكميةةل ن الجم

هة(، دراسة وتح ي ج د. شةادي بةن محمةد بةن 774 بن كثير )الميمىفج 

 م.2011 -هة 1432سالم  ل نعماو، اليمن، الط عة األول ج 

51- 

رضةي  -تنمير الم  ا  من تاسير ابن ع ا ، ينسبج لع د اهلل بن ع ا 

هةةةةة(، جمعةةةةبج مجةةةةد الةةةةدين أبةةةةم الةةةةاهر 68)الميةةةةمىفج  -اهلل عنهمةةةةا

 ناو.ل  –هة(، دار الكيب العلمية 817الايروة بادى )الميمىفج 

52- 
هةة(، تح يةة ج 852)الميةةمىفج   ةذيب اليهةةذيب،  بةن حجةةر العسة ال:

 م.1986 -ه1406لرشيد، سمريا، الط عة األول ج محمد عمامة، دار ا

53- 

  ةةةذيب الكمةةةال ن أسةةةمام الرجةةةالج ألبةةةي الحجةةةاه يمسةةةص المةةةزي

هة(. تح ية ج د. باةار عةماد معةروف. مؤسسةة الرسةالة، 742)الميمىفج 

 م.1980 -ه1400بيروو، الط عة األول ج 

54- 
 )الميةةمىفج  ةةذيب اللغةةةج ألبةةي منصةةمر محمةةد بةةن أحمةةد األةهةةري

هة(. تح ي ج ع د السةالم محمةد هةاروو. الةدار المصةرية لليةْليص 370
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 والرتجمة. د. و. 

55- 

تمضي  الماي ب ن ض ط أسمام الرواة وأنسا م وأل ا م وكناهم،   بن 

هةة(، المح ة ج محمةد نعةيم العرقسمسةةي، 842نالةر الةدين )الميةمىفج 

 م. 1993مؤسسة الرسالة، بيروو، الط عة األول ج 

56- 
هة(، داقرة المعةارف العثمانيةة بحيةدر 354الث او،  بن ح او)الميمىفج 

 م. 1973 - ه1393 باد الدكن الهند الط عة األول ج 

57- 

 الجةةامع ألحكةةام ال ةةر و، ألبةةي ع ةةد اهلل محمةةد بةةن أحمةةد ال رال ةةي

هةةة(، تح يةة ج أحمةةد الةةربدو: وهبةةراهيم أالاةةيش، دار 671)الميةةمىفج 

 م.1964 -هة 1384رة، الط عة الثانيةج الكيب المصرية، ال اه

58- 

 جةةامع ال يةةاو ن تْويةةل ال ةةر و، ألبةةي جعاةةر محمةةد بةةن جريةةر الطةةربي

هةةة(، تح يةة ج أحمةةد محمةةد شةةاكر، مؤسسةةة الرسةةالة، 310)الميةةمىفج 

 م.2000 -هة 1420الط عة األول ج 

59- 

الجةةةماهر الحسةةةاو ن تاسةةةير ال ةةةر و، ألبةةةي ةيةةةد الثعةةةال ي )الميةةةمىفج 

ة(، تح ي ج الايخ محمد علي معمض والايخ عةادل أحمةد ع ةد ه875

 ه.1418الممجمد، دار هحيام الرتاث العربي، بيروو، الط عة األول ج 

60- 

ةةاعي )الميةةمىفج  الةةدر الثمةةين ن أسةةمام المصةةناين، ليةةاه الةةدين ابةةن الس 

محمةةد سةةعيد حناةةي، دار  -هةةة(، تح يةة  ج أحمةةد شةةمقي بن ةةين674

 م.2009 -هة 1430نس، الط عة األول ج الغرب ا سالمي، تم

61- 
)الميةةمىفج  الةةدر المصةةمو ن علةةمم الكيةةاب المكنةةمو، للسةةمين الحل ةةي

 هة(. تح ي ج أحمد محمد الخراط. دار ال لم، دما . د. و.756

62- 
هةةة(، دار 911)الميةةمىفج  الةةدر المنثةةمر ن الياسةةير بالمةةْثمر، للسةةيمالي

 الاكر، بيروو. د. و.  

هة(، المح  ج 597)الميمىفج  المسير ن علم الياسير،  بن الجمةيةاد  -63
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ع ةةد الةةرةاق المهةةدي، دار الكيةةاب العربةةي، بيةةروو، الط عةةة األولةة ج 

 هة. 1422

64- 
هةة(، دار الحةديف، ال ةاهرة، 748)الميةمىفج  سير أعالم الن الم، للذه ي

 م.2006-هة1427ال عةج 

65- 

الكلمم، لناماو الحميةرى اليمنةي شمس العلمم ودوام كالم العرب من 

ين،دار 573)الميمىفج  هة(، تح ي ج د. حسين بن ع د اهلل العمةري و  ةرم

الاكةةر المعالةةر، بيةةروو، ل نةةاو، دار الاكةةر، دماةة ، سةةمرية، الط عةةة 

 م.1999 -هة 1420األول ج

66- 
هة(، محمد علي بيَةمو، الط عةة 395الصاح ي،  بن اار  )الميمىفج 

 م.1997-هة1418األول ج 

67- 

هةةة(، تح ية ج أحمةةد ع ةد الغاةةمر 393الصةحاح، للجةةمهري )الميةمىفج 

 - هةةةة1407عطةةةار، دار العلةةةم للماليةةةين، بيةةةروو، الط عةةةة الرابعةةةةج 

  م.1987

68- 

ين السةة كي ةةااعي ة الكةةربىج ليةةاه الةةدِّ هةةة(، 771)الميةةمىفج  ال  ةةاو الا 

الحلةةم،  تح يةة ج د. محمةةمد محمةةد الطنةةاحي، ود. ع ةةد الايةةاح محمةةد

 هة. 1413هجر للط اعة والنار واليمةيع الط عة الثانيةج 

69- 

تح ية ج محمةد ع ةد  هةة(،230الط  او الكربى،   بن سعد )الميةمىفج 

 -هةة 1410ال ادر عطةا، دار الكيةب العلميةة، بيةروو، الط عةة األولة ج 

 م.  1990

70- 

هةة(، 11ال  او الماسرين، ألحمةد بةن محمةد األدنةب وي )الميةمىفج ق 

تح ي ج سليماو بن لال  الخةزي، مكي ةة العلةمم والحكةم، السةعمدية، 

 م.1997 -هة1417الط عة األول ج 
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71- 
هةة(، دار الكيةب العلميةة، 945ال  او الماسرين، للداوودي )الميمىفج 

 بيروو. د. و.

72- 
هةةة(، تح يةة ج 911ال  ةةاو الماسةةرين العاةةرين، للسةةيمالي )الميةةمىفج 

 ه.1396وه ة، ال اهرة، الط عة األول ج  علي محمد عمر، مكي ة

73- 

هةةة(، تح يةة ج محمةةد 756عمةةدة الحاةةا ، السةةمين الحل ةةي )الميةةمىفج 

 -هةةة 1417باسةةل عيةةمو السةةمد، دار الكيةةب العلميةةة، الط عةةة األولةة ج 

 م.1996

74- 

 العةةين مرت ةةا علةة  حةةروف المعجةةم، للخليةةل بةةن أحمةةد الاراهيةةدي

الحميةةةد هنةةةداوي، دار الكيةةةب  هةةةة(، تح يةةة ج د. ع ةةةد170)الميةةةمىفج

 ه.1424 -م2003العلمية، بيروو، الط عة األول  

75- 

غراقةةب ال ةةر و ورغاقةةب الارقةةاو، لن ةةام الةةدين الحسةةن بةةن محمةةد 

هةةة(، تح يةة ج الاةةيخ ةكريةةا عميةةراو، دار 850النيسةةابمري )الميةةمىفج 

 هة.1416الكيب العلمية، بيروو، الط عة األول ج 

76- 

هةة(، تح ية ج الةدكيمر 597ن الجةمةي )الميةمىفج غريب الحةديف،  بة

ع ةةد المعطةةي أمةةين ال لعجةةي، دار الكيةةب العلميةةة، بيةةروو، الط عةةة 

 م.1985 -هة 1405األول ج 

77- 

هة(، تح ية ج أحمةد لة ر، دار 276غريب ال ر و،  بن قيي ة )الميمىفج 

 -هةةة 1398الكيةةب العلميةةة )لعلهةةا مصةةمرة عةةن الط عةةة المصةةرية(، 

 م.1978

78- 

هةةة( 401الغةري ين ن ال ةةر و والحةةديف، ألبةةي ع يةةد الهةةروي )الميةةمىفج

تح ية ج أحمةةد اريةةد المزيةةدي، مكي ةة نةةزار مصةةطا  ال ةةاة، السةةعمدية، 

 م. 1999 -هة1419الط عة األول ج 

هةةة(، 538الاةةاق  ن غريةةب الحةةديف واألثةةر، للزمخاةةري )الميةةمىفج  -79
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َةةةل هبةةةراهيم، دار تح يةةة ج علةةةي محمةةةد ال جةةةاوي، ومحمةةةد أبةةةم الا

 المعراة، ل ناو، الط عة الثانية. د. و.

80- 

ه الع ةدي )الميةمىفج  نْةدم هةة( 395اي  ال اب ن الكنة  واألل ةاب،  بةن مم

تح ية ج أبةم قيي ةةة الااريةابي، مكي ةةة الكةمثر، الريةةاض، الط عةة األولةة ج 

 م.1996 -هة1417

81- 

تح ية ج مكيةب  هةة(،817)الميةمىفج  ال امم  المحةيط، للايروة بةادي

 -هةة 1426تح ي  الةرتاث، مؤسسةة الرسةالة، بيةروو، الط عةة الثامنةةج 

 م.2005

82- 

قالدة النحر ن وايةاو أعيةاو الةدهر، ألبةي محمةد الحَةرمي الاةااعي 

 الةةةد ةواري، دار  -هةةة(، ُعنةةةي بةةبج بةةةم جمعةةة مكةةةري 947 - 870)

 م.2008 -هة 1428المنهاه، جدة، الط عة األول ج 

83- 

هةة(، تح ية ج جماعةة مةن 816اليعريااو، للجرجةا: )الميةمىفج كياب 

العلمةةام بإشةةراف الناشةةر، دار الكيةةب العلميةةة بيةةروو، ل نةةاو، الط عةةة 

 م(.1983 -هة 1403األول  )

84- 

الكاةةص وال يةةاو عةةن تاسةةير ال ةةر و، ألحمةةد بةةن محمةةد الثعل ةةي، أبةةم 

شةمر، دار هة(، تح ي ج اإلمام أبةي محمةد بةن عا427هسحاق )الميمىفج 

 م.2002 -هة1422هحيام الرتاث العربي، بيروو، الط عةج األول  

85- 
هة(، دار الكياب العربي، بيةروو، 538الكااف، الزمخاري )الميمىفج 

 هة.1407الط عة الثالثةج 

86- 
)الميةمىفج  كاص ال نةمو عةن أسةامي الكيةب والانةمو، لحةاجي  لياةة

 م. 1941 هة(، مكي ة المثن ، بغداد،1067

هةة(، تح ية ج أبةم 310)الميةمىفج  الكن  واألسمام، ألبي بار الةدو بي -87
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قيي ة ن ر محمد الااريابي، دار ابن حزم، بيروو، ل ناو، الط عة األولة ج 

 م. 2000 -هة 1421

88- 
هةة(، دار المعةارف، مصةر. د. 711لساو العرب،  بن من مر )الميمىفج 

 و.  

89- 

هةة(، تح ية ج داقةرة 852)الميمىفج  عس ال:لساو الميزاو،  بن حجر ال

المعةةرف الن اميةةة، الهنةةد، مؤسسةةة األعلمةةي للمط معةةاو، بيةةروو، 

 م.  1971-هة 1390الط عة الثانيةج 

90- 

المؤتملِص والمخيملِص، ألبي الحسن علي بةن عمةر ال غةدادي الةدارقطني 

الغةرب هة( تح ي ج مما  بن ع د اهلل بن ع د ال ةادر، دار 385)الميمىفج 

 م. 1986 -هة 1406اإلسالمي، بيروو الط عة األول ج 

91- 
هةة(. تح ية ج 209)الميةمىفج  مجاة ال ر و، ألبي ع يدة معمر بن المثن 

 هة.1381محمد اماد سزگين، مكي ة الخانج ، ال اهرة، 

92- 

المجروحين من المحةدثين والَةعاام والمرتوكةينج لمحمةد بةن ح ةاو 

(. تح ية ج محمةمد هبةراهيم ةايةد. دار الةمعي، هة354)الميمىفج  ال سيي

 هة.1396حلب، الط عة األول ، 

93- 

هة(، تح ية ج ع ةد الةرحمن 728مجمم  الاياوى،  بن تيمية )الميمىفج 

بن محمد بةن قاسةم، مجمةع الملة  اهةد لط اعةة المصةحص الاةريص، 

 م1995 -هة1416المدينة الن مية، 

94- 

ن بةةن محمةةد سةةعيد ال اسةةمي محاسةةن اليْويةةل، لمحمةةد جمةةال الةةدي

هةةة( تح يةة ج محمةةد باسةةل عيةةمو السةةمد، دار الكيةةب 1332)الميةةمىفج 

 هة.1418العلمية، بيروو، الط عة األول ج 

95- 
المحيسةةةب ن ت يةةةين وجةةةمه شةةةماذ ال ةةةراماو،  بةةةن جنةةةي )الميةةةمىفج 

المجلةةةس األعلةةة  للاةةةئمو اإلسةةةالمية،  -هةةةة(، وةارة األوقةةةاف392
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 م.1999 -هة1420ال اهرة، 

96- 

هة(. 542)الميمىفج  المحرر المجيز ن تاسير الكياب العزيز،  بن عطية

تح ي ج ع ةد السةالم ع ةد الاةان محمةد، دار الكيةب العلميةة، بيةروو، 

 هة.  1422الط عة األول ج 

97- 

هةة(. تح يةة ج 458المحكةم والمحةيط األع ةم،  بةةن سةيده )الميةمىفج 

لعلميةة، بيةروو، الط عةة األولة ج ع د الحميد هنداوي. طج دار الكيب ا

 م(.2000 -هة 1421

98- 

روحيةة  هةة(. تح ية ج711مخيصر تاريخ دما ،  بن عساكر)الميمىفج 

ين، دار الاكر للط اعة واليمةيع والنار، دما ، سمريا.  النحا ، و  رم

 م.1984 -هة 1402الط عة األول ج 

99- 

هةةة(، تح يةة ج 845مخيصةةر الكامةةل ن الَةةعاام، للم ريةةزي )الميةةمىفج 

أيمن بن عارف الدما ي، مكي ة السنة، ال اهرة، مصر، الط عةة األولة ج 

 م.1994 -هة 1415

100- 

هةة(، تح ية ج 911المزهر ن علمم اللغة وأنماعها، للسيمالي )الميةمىفج 

اةةةؤاد علةةةي منصةةةمر، دار الكيةةةب العلميةةةة، بيةةةروو، الط عةةةة األولةةة ج 

 م.1998 -هة1418

101- 

ن تاسةير ال ةر و إ تاسةير ال غةمي، ألبةي محمةد ال غةمي  معالم الينزيةل

هةةة(، تح يةة ج ع ةةد الةرةاق المهةةدي، دار هحيةةام الةةرتاث 510)الميةمىف ج 

 هة.1420العربي، بيروو، الط عة األول ج 

102- 

هة(، تح ي ج ع ةد الجليةل 311معا: ال ر و وهعرابب، للزجاه )الميمىفج 

 -هةةةة 1408ة األولةةة ج ع ةةةده شةةةل ي، عةةةالم الكيةةةب، بيةةةروو، الط عةةة

 م.1988
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103- 
هة(، تح ي ج أحمد يمسص النجايت، 207معا: ال ر و، للارام )الميمىفج 

 و  رين، دار المصرية لليْليص والرتجمة، مصر، الط عة األول . د. و.

104- 

هةةة(، تح يةة ج هحسةةاو 626معجةةم األدبةةام، ليةةاقمو الحممي)الميةةمىفج 

 -هةةة 1414، الط عةةة األولةة ج ع ةةا ، دار الغةةرب اإلسةةالمي، بيةةروو

 م.  1993

105- 
هةةة(، دار 626معجةةم ال لةةداو، ليةةاقمو بةةن ع ةةد اهلل الحممي)الميةةمىفج 

 م. 1995لادر، بيروو الط عة الثانيةج 

106- 

، لعةادل «مةن لةدر اإلسةالم وحية  العصةر الحاضةر»معجم الماسرين 

ْيخ حسن  ا لةد، مؤسسةة نميهن، قدم لبج ُمايي الجمهمرية الل نانية الا 

نةةميهن الث اايةةة لليةةْليص والرتجمةةة والناةةر، بيةةروو، ل نةةاو، الط عةةة 

 م.1988 -هة 1409الثالثةج 

107- 
المعجم الماهر  أللاا  ال ر و الكريم، لمحمد اؤاد ع ةد ال ةاقي، دار 

 ه. 1364الحديف، ال اهرة، 

108- 

ينة  مغا: األ يار ن شرح أسامي رجةال معةا: اآلثةار، ألبةي محمةد الع

هةةةة(، تح يةةة ج محمةةةد حسةةةن هسةةةماعيل، دار الكيةةةب 855)الميةةةمىفج 

 م.2006 -هة 1427العلمية، بيروو، ل ناو، الط عة األول ج 

109- 
م ةاييس اللغةةة،  بةن اةةار ، تح ية ج ع ةةد السةالم محمةةد هةةاروو، دار 

 م.1979 -هة 1399الاكر، 

110- 

محمةةد  الم صةةد األرشةةد ن ذكةةر ألةةحاب اإلمةةام أحمةةد، إلبةةراهيم بةةن

هةة(، تح ية ج د. ع ةد الةرحمن بةن سةليماو 884برهاو الدين )الميمىفج 

 م.1990 -هة1410العثيمين، مكي ة الرشد، الرياض، الط عة األول ج 

111- 
الممسةةمعة ال ر نيةةة الميخصصةةة، لمجممعةةة مةةن األسةةاتذة والعلمةةام 

 -هةة 1423الميخصصين، المجلس األعل  للائمو اإلسالمية، مصر،  



  
 

بين مقاتل بن سليمان وأبي هالل  وجوه و النظائر في القرآن الكريمال
 دِرَاسَةٌ ومُوَازنةٌ في أَلفـَـــاظٍ مُخـْــتَارةٍ- سكري والحِيِْريّ النيسابوريالع

 

 
 

 

 

 م.2002

112- 

ممسةةةمعة كاةةةاف الةةةطالحاو الانةةةمو والعلةةةمم، لمحمةةةد بةةةن علةةةي 

هةةة(، تح يةة ج د. علةةي دحةةروه، مكي ةةة 1158اليهةةانمي )الميةةمىفج بعةةد 

 م.1996ل ناو ناشروو ، بيروو، الط عة األول ج 

113- 

هة(. تح ية ج علةي 748ميزاو ا عيدال، ألبي ع د اهلل الذه ي )الميمىفج 

لمعراةةةة، بيةةةروو، الط عةةةة األولةةة ، بةةةن محمةةةد ال جةةةاوي. طج دار ا

 م(.1963 -ه1382)

114- 

نزهة األعين النمارر ن علم المجةمه والن ةاقر،  بةن الجمةي)الميةمىفج 

هة(. تح ي ج محمد ع د الكريم كارم الراضةي. مؤسسةة الرسةالة، 597

 م.1984 -هة 1404بيروو، الط عة األول ، 

115- 

هةةة(، 606األثيةةر )الميةةمىفج النهايةةة ن غريةةب الحةةديف واألثةةر،  بةةن 

تح يةة ج الةةاهر أحمةةد الةةزاوى، ومحمةةمد محمةةد الطنةةاحي، المكي ةةة 

 م.1979 -هة1399العلمية، بيرووج 

116- 

هةة(، تح ية ج 764المان بالماياو، لصةالح الةدين الصةادي )الميةمىفج 

أحمةةةد األرنةةةاؤوط وتركةةةي مصةةةطا ، دار هحيةةةام الةةةرتاث، بيةةةروو، 

 م.2000 -هة1420

117- 

ال ةةةر و، ألبةةةي ع ةةةد الةةةرحمن هسةةةماعيل بةةةن أحمةةةد الحيةةةري وجةةةمه 

ه(، تح يةةة ج د. نجةةةص عرشةةةي، مجمةةةع 431النيسةةةابمري) الميةةةمىفج 

 ه.1422ال حمث اإلسالمية، هيراوج 

118- 

هةةة(، 395المجةةمه والن ةةاقر، ألبةةي هةةالل العسةةكري )الميةةمىفج نحةةم  

ولة ج تح ي ج محمد عثماو، مكي ةة الث ااةة الدينيةة، ال ةاهرة، الط عةة األ

 م.2007 -هة 1428
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119- 
المجةةمه والن ةةاقر ن ال ةةر و، دراسةةة ومماةنةةة، د. سةةليماو بةةن لةةال  

 .1990 -ه1410ال رعاوي، الط عة األول ج 

120- 

المجةةمه والن ةةاقر ن ال ةةر و الكةةريم، لم اتةةل بةةن سةةليماو ) الميةةمىفج 

ه(، تح يةة ج د. حةةاتم لةةال  الَةةامن. مكي ةةة الرشةةد، الريةةاض، 150

 م.2011 -ه1432الثانيةج  الط عة

121- 

المسةةيط ن تاسةةير ال ةةر و المجيةةد، ألبةةي الحسةةن الماحةةدي )الميةةمىفج 

هةةة(، تح يةة ج الاةةيخ عةةادل أحمةةد ع ةةد الممجةةمد، و  ةةرين. دار 468

 م.1994 -هة 1415الكيب العلمية، بيروو، ل ناو، الط عة األول ج 

122- 
هةة(. 681)الميةمىفج  وواياو األعيةاو وأن ةام أبنةام الزمةاو،  بةن  لكةا

 تح ي ج هحساو ع ا . دار لادر، بيروو.

 

 




