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 امللخص
 كتابه يف الكرماين عند "الغريب" مصطلح مفهوم توضيح محاولة البحث هذا يف

، واتجاهاته وبيان أنواعه ،ورسم حدوده ،"وعجائب التأويل التفسير بائغر"

 التي العلماء بأقوال مرتبط هنا والغريب تناوله. يف المنهجية وأهم السمات

 كتاب يف الغريب مواضع واستقراء بجمع البحث قام وقد. الكرماين جمعها

 مصطلح مفهوم بيان أهمها من كان نتائج بعدة للخروج ودراستها الكرماين

 بين العالقة انيبو  ،. نواعهأو فيه منهجه توضيح و الكرماين، عند الغريب

 ..كتابه يف الكرماين ذكره ما ضوء يف "الغريب" مصطلح و "العجيب" مصطلح

الصوتية  المختلفة:وفق مستويات اللغة  "الغريب"تم عرض أهم مواضع وقد 

كما كان  ،ونتائجويعقب كل مستوى خالصة  والداللية، والصرفية والنحوية

 تقوية الغريب أو دفعه. يفوتوظيفه للبحث وقفة خاصة مع السياق 

 .الكرماين-التَّأويلِ وَعَجائِب التَّْفِسيِر  َغرائب-الَغِريِب  الكلمات المفتاحية:
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The term “al-Gharib” is a reading in the book 

“Gharayib al-Tafseer and Aajaieb al-Ta'wil” by 
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Abstract 

     In this research an attempt is made to clarify the 
concept of the term “al-Gharib” according to al-Karmani 
in his book “Gharayib al-Tafseer and Aajaieb al-Ta'wil”, 
and to draw its boundaries, its types and trends, and the 
most important methodological features in dealing with it. 
“Al-Gharib”  thing here is related to the sayings of 
scholars compiled by Al-Karmani. The research collected 
and extrapolated the places of Al-Gharib in Al-Karmani’s 
book and studied them to come up with several results, 
the most important of which was clarifying the concept of 
the term "Al-Gharib" in Al-Karmani  . And to clarify his 
approach to it and its types ..., and that the relationship 
between the term "Al-Ghareeb"  and the term "Al Ajeb" 
in light of what Al-Karmani mentioned in his book… The 
most important positions of the "Al-Gharib" have been 
presented according to the different levels of language: 
Phonetic, morphological, syntax and semantic, and each 
level is followed by a summary and results . ..  

Also in this research was a pause with context   and its 
use in strengthening or pushing "Al-Gharib". 

keywords :Al-Ghareeb, Al-Aajeeb, term, The context, 
Phonetic level , Morphological level , syntax level, 
Semantic level  
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 مقدمة
الحمُد هلل ربِّ العالمين ، و الّصالُة و السالم على سّيدنا ونبينا  محمد ، وعلى 

 الدين...  آلِه األطهار وصحابته األبرار، ومن سار على هديهم إلى يوم

 و بعُد...

للكرماين يدرك لونا  "غرائب التفسير وعجائب التأويل"فإن من يطالع كتاب 

من النقد اللغوي ينمُّ عن درجة علمية عالية متميزة، و يلمس جهدا ُبذل يف جمع 

 "الغريب"مادته من علوم شتى ومصادر متعددة ، وذلك لتعلق مصطلحي

من اللغويين و النحويين والمفسرين  بآراء وأقوال العلماء (1)"العجيب"و

 والفقهاء...وغيرهم يف تفسير كتاب اهلل وتأويل آياته...

مصطلح الغريب ، قراءة يف كتاب غرائب التفسير وعجائب  "وهذا البحث:

عند  "الغريب"كان الدافع له الوقوف على مفهوم مصطلح  "التأويل، للكرماين 

الوقوف على أهّم المالمح المنهجّية عنده الكرماين ومعرفة حّدِه وأضربِه ،وكذا 

يف تناول الغريب ؛ فالكرماين لم يصرح بمقصوده منه ، و ترك القارئ يستنبط 

مفهومه، ويجمع فروعه وأضربه من تصريح تارة ومن استنباط وجمع قرائن 

؛ لذا (2)"العجيب"وأدلة تارات أخرى... بينما ذكر بإيجاز المقصود بمصطلح 

 ى المصطلح األول.اقتصر البحث عل

                                                

 موضعا684موضعا والعجيب يف نحو 1032جاء الغريب يف نحو  (1

غرائب التفسير وعجائب  "نى خلل ونظروكل ما وصفته بالعجيب ففيه أد "حيث قال (2

يجب االستغفار  "،بل إنه عدَّ من العجيب وجوها  2/1413التأويل للكرماين 

 1/93السابق"منها
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ومما ينبغي التنبيه له أن هذا البحث ال يتعلق مباشرة باللفظ القرآين وإنما 

؛ لذا فهذه "الغريب"يتعلق باألقوال التي قيلت يف تفسيره وتأويله وقد ُوسمت بـ 

من معنى ، أما اللفظ القرآين فيبعد  "الغريب"األقوال تتحمل ما يتسع له مصطلح 

تقابل الفصاحة عند البالغيين ـ فليست ألفاظه من الوحشي عن الغرابة ـ التي 

النافر..؛ لقد كان لفظه مما عرفه العربي واستعمله ووعاه؛ عرفه من عرفه وجهله 

من جهله ، يقوي ذلك عبارات ابن عباس رضي اهلل عنهما لنافع بن األزرق عندما 

بنعم ، ويأيت كان األخير يسأله وهل تعرف العرُب ذلك ؟ فُيجيُب ابُن عباس 

بشاهد.    ومن يطالع كتب الغريب يف القرآن و الحديث النبوي يجدها ال تخرج 

عن الشرح و التفسير ، وإال فمن أين عرفوا معاين ما ُأطلق عليه غريبا وأتوا عليها 

 بشواهد؟! .

 (1)و إطالق الغريب على غير الفصيح عند البالغيين فيه نظٌر؛ ألّن األَمر نسبي

عليه يف العملية الكالمية هو المتلقي ، وهو ليس على درجة واحدة من  والمعّوُل 

العلم واإلحاطة، فما يكون عند مخاطب بعيدا قد يكون عند غيره أقرب، يحكي 

  ففّسره، 
ّ
 عن شعر البن حزام الُعْكلِي

َّ
ابُن فارس أن الّرشيد لما سأل األصمعي

، فقال: َيا أمير المؤمنين، أال إِن الغريب عندك لَغْيُر غريبفقال: َيا أصمعي، "

.واألمثلة على ذلك (2)?"أكون كذلك َوَقْد حفظُت للَحَجر سبعين اسمًا

                                                

الشيخ بهاُء الدين السبكي يف عروس األفراح: ينبغي أن ُيحَمل قوله:  "يدل على ذلك قول (1

ال بالنسبة إلى استعمال الناس وإال لكان  )والغرابة( على الَغَرابِة بالنسبة إلى العرب الَعْرباء

 1/149المزهر للسيوطي".والَقطُع بخالفهجميُع ما يف ُكُتب الغريب غيَر فصيح 

  22الصاحبي يف فقه اللغة/ (2
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البليغ من التشبيه ما كان من البعيد ؛ لغرابته وليس من القريب  ُذكَِر أنّ  وقد(1)كثيرة

 .(2)المبتذل

غراِئب " يف كتاب "الغريب"وقد قمت باستقراء مواضع ورود مصطلح  

ودراستها للخروج بنتائَج أرجو أْن تسهم يف ، للكرماين "ْفِسير وعجائب التأويلالتَّ 

 تجلية مفهومه وترسيم حدوده عنده.

 وقد جاء البحث بعد المقدمة يف مدخل وخمسة مباحث وخاتمة وفهرس .   

 مستعانواهلل ال                                                                              

 

 

                                                

ُه َقاَل َعَلى اْلِمنَْبرِ: َما َتُقوُلوَن "ومن ذلك ماورد يف األثر عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه (1 َأنَّ

ٍف( )النحل/فِي َهِذِه ا ( َفَسَكُتوا َفَقاَم َشْيٌخ ِمْن ُهَذْيٍل َفَقاَل: 47ْْلَيِة؟)َأْو َيْأُخَذُهْم َعلى َتَخوُّ

ُف التَّنَقُُّص...   2/608مفاتيح الغيب "َهِذِه ُلَغُتنَا التََّخوُّ

لشيء والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع ، أعني البعيد ؛ لغرابته، و ألن ا"قال القزويني:(2

إذا نيل بعد الطلب له، و االشتياق إليه؛ كان نيله أحلى ، وموقعه من النفس ألطف وبالمسرة 

أولى ..وقد ُيتصرف يف القريب المبتذل بما يخرجه من االبتذال إلى الغرابة وهو على 

   199ـ198اإليضاح/ "وجوه
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 مدخل ـ
 (1)أوال ـ نبذة عن الكرماين

هو برهان الدين أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر ، المعروف بتاج القراء 

الشافعي المقرئ المفسر النحوي اللغوي األديب، إمام كبير محقق  (2)الكـَْرماين

 ثقة .

امد والده حمزة بن نصر الكرماين ، و أبو المحاسن محمد بن ح : من شيوخه

 بن الحسن الخيام الطوسي ، نزيل نيسابور ، المقرئ المفسر المحدث.

(،وأبو علي هـ538ت: اإلمام جاراهلل محمود بن عمر الزمخشري)من تالميذه

 هـ( 548الفضل بن الحسن الطربسي)ت

:كتاب )الربهان يف متشابه القرآن ( رسالة ماجستير ج القاهرة  من آثاره

 م.1975لـمنصور محمد الحفناوي 

وأعاد تحقيقه د. أحمد عبد القادر عطا بعنوان )أسرار التكرار يف القرآن (،   

 دار االعتصام بالقاهرة.

وكتاب)لباب التفسير(،وتم تحقيقه يف ج اإلمام قسم القرآن وعلومه كلية  

 أصول الدين بالمملكة العربية السعودية 

                                                

المطالع يف تناسب  ،ومراصد291ـ2/114يراجع غاية النهاية يف طبقات القراء البن الجزري(1

ـ ، وقد 12/161،ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة46المقاطع والمطالع للسيوطي/

د.شمران "غرائب التفسير و عجائب التأويل"اختصرنا يف الترجمة؛ لسبق محقق كتاب 

،وما 27سركال يونس العجلي.يف الترجمة له .غرائب التفسير وعجائب التأويل، المقدمة/

 بعدها

 لى كرمان مدينة إيرانيةينسب إ (2
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م(  1141هـ/ 535م( ، أو بعد سنة )1137هـ/  531كانت بعد سنة ):  وفاته

 أو يف خاللها.

 ـ الدراسات السابقة: ثانيا

غرائب التفسير وعجائب "هناك دراسات قامت على كتاب الكرماين 

غرائب التفسير "كتاب الكرماين (1)منها الدراسة التي قام هبا محقق"التأويل

  (2).وهناك دراسات أخرى."وعجائب التأويل

 ثالثا ـ سبب تأليف الكتاب وتسميته :

وبعد: َفإن أكثَر "صرح الكرماين يف مقدمة كتابه بسبب تأليفه إياه، فقال: 

العلماء والمتعلمين يف زماننا يرغبون يف غرائب تفسير القرآن وعجائب تأويله، 

                                                

أنه بسط القول يف مفهوم الغريب و  "غرائب التفسير وعجائب التأويل"ذكر محقق كتاب  (1

ـ ومن يطالع  8العجيب  والمؤلفات يف الغريب و المؤلفات يف العجيب . ينظرالمقدمة ـ ص 

وبين ما  الكتاب يلحظ أن المحقق خلط بين أمرين بين ما ألف يف غريب لفظ القرآن الكريم

ألف يف غريب أقوال العلماء يف تفسير القرآن الكريم. ثانيا ـ أن المحقق فاته عرض ما وعد به 

 ."بسط القول يف مفهوم الغريب و العجيب "من 

 "ردود الكرماين على النحاة يف كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل  "( منها دراسة بعنوان 2

سن إلى مجلس كلية التربية للعلوم اإلنسانية يف جامعة ديالي رسالة تقدم بها علي عبداهلل محي

م وقد اطلعت 2012 )العراق(وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير يف اللغة العربية 

 عليها .

ومن الدراسات التي لم  أطلع عليها: المسائل النحوية والصرفية يف غرائب التفسير وعجائب 

م/ 2000صر الكرماين/ عبد الحميد السيد دومة/ دكتوراه التأويل لمحمود بن حمزة ابن ن

جامعة األزهر/كلية اللغة العربية/ شبين الكوم ـ و الظواهر اللغوية يف كتاب غرائب التفسير 

م/ جامعة األزهر/ كلية اللغة العربية/ 2004وعجائب التأويل/ أحمد حميدة / ماجستير

 أسيوط.
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ويميلون إلى المشكالِت المعضالت يف أقاويله فجمعت يف كتابي هذا منها، ما 

 (1)."لطلبتهم  أقدر أن فيه مقنعًا لرغبتهم ومكتفى  

 وقد أشار هنا  إىل شيئني:
 ـ سبب التأليف رغبة أكثر المتعلمين يف زمانه يف غرائب التفسير... األول

ـ أن السبب عند من رغب من العلماء يف غرائب التفسير...سبب ديني ـ  الثاين

-لما روي عن النبي "يرجع إلى االمتثال لماورد يف الحديث و األثرـ فيقول:

أعِربوا القرآَن والتمُسوا غَرائَبة، فإن اهلل يحب أْن "-أنه قال -مصلي اهلل عليه وسل

: أن هذا القرآن ذو -رضي اهلل عنه-ولما ذكر ابن عباس   (2)"تعرَب آي القرآن 

شجوٍن وفنون وظهور وبطوٍن، ال تنقضي عجائِبه، فمن أوغَل فيه برفٍق نجا. ومن 

تمس عنوان كتابه من الحديث وفيه أيضا إشارة إلى أنه ال "أوغل فيه بعنف هوى

 واألثر 

 رابعاـ حترير مصطلح الغريب عندالكرماين:

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء "قديما عرف المصطلح بأنه  ـ املصطلح :1

األول لمناسبة بينهما أو مشاهبتهما يف وصف أو  باسم بعد نقله عن موضعه

فاق المتخصصين الَمْعنّيين المصطلح ال يكون إال عند ات". و حديثا (3)"غيرها

 .(4)"على داللته الدقيقة 

                                                

 89ـ1/88السابق..  (1

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن أَ "نصه  (2
ِ
َأْعرُِبوا اْلُقْرآَن َواْلَتِمُسوا »بِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 .3/125.مسند أبي يعلى "َغَرائَِبهُ 

 /صلح"كشاف اصطالح الفنون للتهانوي"تعريفات الجرجاين وقارن ب  (3

   10جازي/األسس اللغوية لعلم المصطلح د محمود فهمي ح (4
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فملحظ الدقة البد من وجوده فضال عن شرط والدة المصطلح يف بيئة 

اختلف المصطلح عن كلمات أخرى يف اللغة العامة نتيجة "المتخصصين ؛ لذا 

 تغير داللي يطرأ على الكلمة العامة فيجعلها مصطلحا ذا داللة خاصة

إنه خاضع يف تطوره للتخصص نفسه وال يتحدد إال يف داخل  ؛ إذ (1)"ومحددة

النظام الذي يكونه ذلك التخصص.  ومن أهم سماته الداللة الواضحة المحددة 

الواحدة داخل التخصص الواحد، على خالف الكلمات األخرى التي ال يتحدد 

قله معناها إال عن طريق السياق ... وهذا ما يجعل المصطلح مفهوم المعنى يف ح

، وإذا كانت المصطلحات جزءا من لغة  (2)وعند المتخصصين إذا ما كان مفردا

التخصص فإن لغات التخصص ليست قاصرة على المصطلحات حيث إهنا 

دة ...والفرق  وحدها ال تقيم لغة بل إن هناك خصائص صرفية و نحوية محدِّ

التخصص األساس بين المصطلحات وبين الخصائص الصرفية و النحوية يف لغة 

يكمن يف أن مصطلحات كثيرة تتكون يف داخل لغة التخصص وبعضها ينتقل إلى 

اللغة العامة بينما الخصائص الصرفية و النحوية ال تتكون إال يف اللغة العامة 

ويختار بعضها فقط لتلبية متطلبات التخصص ، ولغة التخصص لما كانت 

جوهرية يف المصطلحات تتوخى الدقة و الداللة المباشرة ـ وكلتاهما سمة 

العلمية ـ  فقد اختلفت عن لغة العامة و عن اللغة األدبية و الفئوية وبعض 

أصحاب الحرف والجماعات الهامشية ، ولغات التخصص تتجنب اإليحاء و 

العموم و عدم الدقة ؛ ولهذا فإن المصطلحات ينبغي أن تكون دالة على نحو 

                                                

   10األسس اللغوية لعلم المصطلح د محمود فهمي حجازي/ (1

 13ـ12يراجع السابق / (2
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وتتسم لغات التخصص  (1)مباشر ودقيق وبعيد عن اللغز و الغموض

بمصطلحاهتا المحدودة وبرتاكيبها السهلة لذا فهي تمثل يف علم اللغة أسلوبا من 

أساليب اللغة وهو األسلوب الوظيفي ..واألساليب هي أسس تنظيم صور تحقق 

 النظام اللغوي .

 ، ولم تخُل كتب(2)".اْلُبعدالغريب: "ذكر ابن قتيبة أن َاأْلَْصل فِي  ـ الغريب :2

اللغة من ذكر هذا المعنى يف تركيب)غرب( واستعماالته ، يقول ابن 

اُر. َومِْن َهَذا الَباِب: ُغُروُب  اْلُبْعدُ اْلُغْرَبُة: "فارس: َعِن اْلَوَطِن، ُيَقاُل: َغَرَبِت الدَّ

ُه  ْمِس، َكَأنَّ ٌب، َأْي  ُبْعُدَهاالشَّ  (3)".َبِعيدٌ َعْن َوْجِه اأْلَْرِض. َوَشْأٌو ُمَغرَّ

لكّل شيء فيما بين جنسه عديم النّظير: َغِريٌب....وقيل:  "وقال الراغب: 

يف  ُمبعداالعلماء ُغَرَباُء، لقّلتهم فيما بين الجّهال، والُغَراُب سّمي لكونه 

 .(4)"الّذهاب

 الغامضمعنى الغريب واشتقاقه الغريب من الكالم إنما هو ":قال الخطابي يف

عن الوطن الُمنْقطع َعن  البعيدالناس، إنما هو كالغريب من  الفهممن  البعيد

ُجل إذا نّحْيَتُه وأقَصْيَتُه: اغُرب عني: أي اْبِعْد...  .(5)"األْهل، ومِنُْه قولك للرَّ

                                                

 14يراجع السابق / (1

هـ(تح/ د. عبد 276غريب الحديث لـ أبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  (2

     2/567اهلل الجبوري

ا (3  4/416ِء َوَما َيْثِلُثُهَما)غرب(معجم مقاييس اللغة َباُب اْلَغْيِن َوالرَّ

  604المفردات يف غريب القرآن للراغب األصبهاين كتاب الغين)غرب(/ (4

 1/70غريب الحديث للخطابي (5
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ومِْن فصاَحتِِه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وَسَعِة بيانِِه أّنه قد ُيوَجُد يف  "ويقول:

 الذي َيْعيا به قومُ 
ّ
ُه وأْصَحاُبُه وعاّمُتُهْم عَرٌب ُصرحاء، كالمه الغريُب الوْحشي

 .(1)"لساُنهم لسانه، وداُرُهم داُرهُ 

وغرابة الكلمة ُبعدها بغموض معناها لسبب ما  واْلَغِريب من اْلَكاَلم إِنََّما ُهَو 

الغامض اْلبعيد من اْلَفهم أواالستعمال كالغريب من النَّاس....وُبْعد الكلمة ـ 

ه إلى على إطالقه ليس ـ شرطا  إلخراج الكلمة من فصاحتها  وصواهبا واألمر مردُّ

 الفصيِح ال "؛ فالغريب ـ كما يقول ابن جني ـ قد (2)االستعمال
ّ
ُيْسمُع مِن العَربِي

                                                
 1/66السابق (1

للتطور الداللي قد ُتهجر ألفاظ أو ُيتحول عن معناها وعند إعادة استعمالها تبدو الغرابة التي (2

غة بعدم  فصاحة الكالم . لكن على تفصيل ؛حيث ير  أبو ارتبط ذكرها عند علماء البال

مجوز للقدماء، ليس من أجل أنه "هـ( أن الغريب من األلفاظ337الفرج قدامة بن جعفر )ت

حسن ولكن من شعرائهم من كان أعرابيا قد غلبت عليه العجرفية، ومست الحاجة الى 

بالحوشي لم يكن يأتي به على جهة االستشهاد بأشعارهم يف الغريب وألن من كان يأتي منهم 

. فأما أصحاب التكلف لكن لعادته وعلى سجية لفظه، والتكلف لما استعمله منهالتطلب 

. بينما 65صاحب كتاب نقد الشعر/ "لذلك فهم يأتون منه بما ينفر الطبع، وينبو عن السمع

يه داللة يف كالم إال أفسده وف يكثر الغريب لم"هـ(أن 395ير  أبو هالل العسكري)ت

.وألبي القاسم الحسن بن بشر 3الصناعتين ألبي هالل الهسكري/ "االستكراه والتكلف

يقع  "هـ( رأي يف الغريب حيث ُيعد مقبوال بل قد يدل على الفصاحة إذا لم 370اْلمدي)ت

يف ابتداء القصيدة وأن ال يتجاور ويتالحق بل يأتي متفرقًا قد انفصل بعضه عن بعض بألفاظ 

حة، وأن يكون دون الوحشي( والوحشي عنده هو ماغرب على البدو أنفسهم وقل سهلة واض

 theبـ تداوله . وهنا أراه يحتكم إلى االستعمال أو ما يعرف يف علم اللغة الحديث عندهم 

language in used . هـ(تح/  370الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لآلمدي )ت

 . 1/471السيد أحمد صقر

المثل السائر هـ( في630تعمال اللغوي يحتكم ضياء الدين بن األثير)توإلى االس

ثالثة أقسام ، قسمان حسنان وقسم قبيح، فالقسمان الحسنان  حيث رأ  أن األلفاظ1/161

أحدهما ماتداول استعماله األول واْلخر من الزمن القديم إلى زماننا هذا واليطلق عليه 

ل دون اْلخر، ويختلف يف استعماله بالنسبة إلى وحشي. واْلخر ماتداول استعماله األو

الزمن وأهله ، وهذا هو الذي اليعاب استعماله عند العرب ألنه لم يكن عندهم وحشيًا وهو 
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وُيرجع ابن جني الغرابة ـ يف لفظ ذكره ـ إلى أنه ليس يف العادة  (1)"ُيسَمُع مِْن غيرهِ 

،  (2)"عزيزا غريباحوال كان فلما استعمل يف بعض األ"و العرف استعماله 

له دور مهم...وقد استعمل ابن جني الغريب يف معنى االنفراد كما  فاالستعمال

يف كلمات من الغريب لْم يأِت "وأورد ابُن جني بابا "نقل السيوطي يف تفسير ذلك

ء من اللغة 
َ
. فاعلْم أّن هذا القدَر وهو انفراُد شخٍص بنَْقل شي

ُّ
هبا إال الباهلي

 (3)"ية....العرب

 "غرب"ومماسبق يتضح أن يف (5) القراءةأو(4)الرأيأو التفسيركذلك الوجه من 

عموم معنى الداللة على الُبْعد غير المحدد باتجاه ، ومصطلح الغريب استعمله 

كما استعمله يف  (7)و الخطأ (6)الكرماين  يف الجانب المعياري جهتي الصواب 

                                                                                                          
وقد تضمن القرآن الكريم منه كلمات عدة وهي التي يطلق عليها غريب عندنا وحشي، 

   غريب الحديث.عليه  ، وكذلك تضمن الحديث النبوي منه شيئًا وهو الذي يطلقالقرآن

 2/23الخصائص البن جني(1

 2/126غرائب التفسير ...  (2

 1/92المزهر للسيوطي(3

 1/320قد يكون الغريب رأيا يف الفقه. ينظر غرائب التفسير... (4

 ينظر مما يؤخذ عليه يف المنهج وتسويته القراءة باألوجه و األقوال للمفسرين والعلماء .... (5

استعماله الغريب فيماله نظير يف العربية ففضال عن تلك المواضع التي وسم  ومن ذلك مثال (6

بها الغريب يف اتجاه الصواب كما ذكرنا يف المنهج فقد يقوي الغريب بنظيره من كالم العرب 

فيه: قراءة الحسن: وهو إشمامه الضم  الغريب)كهيعص( ." "أو القراءة القرآنية مثال يقول:

الصالة  إن من العرب من يشم، وهذا لما حكى سيبويه: "اءي"و"هاء"و  "كاف"يف 

،  2/685غرائب التفسير "والزكاة الضم، ويومي إلى الواو، ولهذا كتبتا يف المصحف بالواو

( ...وقيل: يا إنسان، وقيل: يارجل وقيل: اسم من أسماء 1قوله تعالى:)يس/ "وقوله:

يه آل ياسين-صلى اهلل عليه وسلم  -النبي : وزنه على هذا فاعيل كقابيل الغريب. ، ويقوِّ

  2/955 السابق "من قرأ:)يس( بفتح النون. ويقويهوهابيل، 

والضعف، المثل. "ومن ذلك مثال استعماله الغريب فيما ليس له نظير يف العربية حيث قال (7

 وال نظير: قول من قال: ضعفين ثالثة أمثاله. الغريبوقيل: أربعة أمثاله، والضعف المثالن 

 1/231السابق".لهذا يف العربية
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سيأيت (1)بأوصاف للغريب يف مواضع متعددة الدرجات المختلفة بينهما ،فقد جاء

 ذكرها.

وكالهما  "الغموض"و "االنفراد"ومن كالم العلماء السابق نأخذ معنى 

مرتبط بالُبْعد ؛أما األول فألن الغريب من الناس من َبُعد عن الوطن وانقطع عن 

 مضالغااألهل ، فكأنه صار منفردا ،وأما الثاين فألن الغريب من الكالم إنما هو 

وله عندي "ومن األمثلة التي ينطبق عليها هذا قول الكرماين  الفهم.من  البعيد

 . (2)"غريب

وقد يخرج الغريب من دائرة المعيارية وينفك عن االنفراد و الوضوح  

عن بعض العلماء والغموض ويجنح إلى االستبعاد أو عدم توقع مثل هذا القول 

ال " ، أو(3)"ال أدري": ؤال بـ، فقد عد من الغريب إجابة بعضهم عن الس

 .(4)"أعلم...

بذكر اآليات الظاهرة "و قد ذكر الَكْرماينُّ يف مقدمة كتابه أنه لم يشتغل   

يقابلها غير  "معروفة"ـكما سيأيت يف منهجهـ فالـ"والوجوه المعروفة المتظاهرة 

                                                

( قال النحاس: قال أبو إسحاق: وهو 3قوله ـتعاليـ:)إاِل َتْذكَِرًة لَِمْن َيْخَشى()طه/"مثل قوله :(1

: أنه منصوب على وهذا وجه بعيد. والقريببدل من )لتشقى( أي ما أنزلناه للشقاء.قال: 

كما ذكره النحاس، ألن  بعيدحق المصدر. هذا كالمه. قال الشيخ اإلمام: ما قاله أبو إس

من قول  أبعدوجوه البدل ممتنعة بين التذكرة والشقاء، وقول النحاس: إنه مفعول من أجله، 

 2/1280ونحوه توجيه / بعيد  ـ أبعد ـ قريب. السابق  2/710السابق"أبي اسحق....

 1/148السابق (2

.فقال: : سئل ابن عباس عن المحصنات يف اْلالغريب"الكرماين:قال  (3 من  ال أدريية َمن هن.

 1/289السابق"المعني بها.

 . 1/291،وينظر قول الشافعي يف السابق  1/641السابق (4
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 (1)"الوجوه المتظاهرة"لبعدها عن الفهم أو االستعمال و"الغامضة"المعروفة

ووصفه  "البعيد"بمعنى  "الغريب". لقد استعمل الكرماين "المنفردة"قصد غير 

 .(3)، أو أنه بعيد(2)بأنه فيه ُبعديف بعض المواضع 

ولم أشتغل بذكِر اآليات الظاهرة ":فإذا أضفنا قول الكرماني إلسابق إىل ما سبق

قصوده من أمكننا الخروج بأقرب تصور لم "والوجوه المعروفة المتظاهرة.

تلك الوجوه غير "، حيث يمكن القول بأنه أطلقه على "غرائب التفسير"مصطلح 

أو غير المتوقعة من  يف االستعمالالظاهرة أو غيرالمتظاهرة أو غيرالمعروفة 

األقوال واآلراء التي تتعلق بتفسير آيات القرآن الكريم، هذه الوجوه قد تكون 

الخطأ ، كما قد تكون على درجة من  على درجة من الصواب ،أو على درجة من

، وقد (4)التفرد أو الوضوح أو الغموض ؛ األمر الذي يحوج إلى طلب التأمل 

 "تكون على درجة من استبعاد الوقوع.

                                                

يمكن أن تكون من الظهور والوضوح فتعضد المعنى السابق ويمكن أن تكون من معنى  (1

، َوإِْن َتظاَهرا َعَلْيِه ( 9ظاَهْرُتُه:عاونته. قال تعالى: )َوظاَهُروا َعلى إِْخراِجُكْم( )الممتحنة/"

ْثِم َواْلُعْدواِن )البقرة/ 4)التحريم/ المفردات يف  "(85( ، أي: تعاونا، َتظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ

ُيَقال: تظاهَر القوُم على ُفالن، وتظافروا وتضافروا إِذا تعاَونوا  "و 540غريب القرآن  /

ظاء مع الراء. وكال المعنيين سواء الصريف أبواب الهاء وال6/135تهذيب اللغة "َعَلْيِه.

 أم المعنى المعجمي ال يتأتى من مفرد  "تفاعل "المستفاد من الصيغة 

 2/1062،  2/895، 2/770غرائب التفسير ...(2

 1/925، 1/564،2/908السابق... (3

 "فتأمل"الذي وصفه بأنه أحسن ما قيل  "المستو  التركيبي "( يراجع المبحث الثالث 4

 2/719غرائب التفسير.. .و
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 ـــ من الفروق بني الغريب و العجيب عند الكرماين: خامسا
يف اتجاه الخلل و واقع يف دائرته ال ينفك عنها وفق تصريح  "العجيب"

فألوانه متعددة متدرجة من درجة الفصاحة إلى الخطأ ـ  "الغريب"لكرماين. أما ا

وقد يلتمس له (1)قد يلتمس للغريب وجها أما  العجيب فغالبا ال وجه له يف العربية

 لذا أرى يف الغريب عموما ؛ (2)سببا

  درجة كبيرة يف الُبعد أردفه الكرماين بصفة/ مصطلح  "الغريب"ـ إذا بلغ

 ـ كما سيأيت يف المنهج ـ .  "العجيب"

 أما (3)ـ انتصر الكرماين للغريب يف مواضع غير قليلة والتمس له وجها ،

 .(4)مع العجيب فنادرا ما يفعل 

 ـ ورود صفات يف جانب العجيب لم ترد يف جانب الغريب، مثل وصفه 

هذه وأمثالها يجب "، وقال يف بعض األقوال التي وصفها بالعجيب:(5)بالشنيع

 .(6)"ستغفار منهااال

                                                

 2/955،2/1153، 2/916، 1/1،535/664السابق (1

بكسر الحاء وضم الباء وليس لهذا يف كالم  -، قرأ أبو مالك، الِحُبك العجيب"مثل قوله:(2

  2/1139السابق"العرب نظير..ولعله جمع بين اللغتين

 2/743 السابق  (3

 1139ـ 2/1138، 306/ 1السابق (4

 1/002السابق   (5

 1/92السابق  (6
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 ـ  الغريب بني الصواب واخلطأ وبني الوضوح و الغموض والتفرد...: سادسا

ـ من الغريب ماجاء يف جانب الظاهر املعروف أو الصواب ، و وصفه 1

 الكرماين بأوصاف منها:

  أو  (3)"أحسن ما قيل "أو (2)أو من فصيح كالم العرب(1)"األظهر"ـ أنه

أوعلى درجة  (6)أو مرضي عند النحاة  (5)ائز عند البعضأو ج (4)"وجه حسن  "

 (8)"محتمال"أو(7)الجائز

                                                

 1/361السابق (1

 1/264السابق (2

َل َعَلْيِهْم ِمْن َقْبِلِه َلُمْبِلِسيَن )الروم/ (3 (الزجاج: من قبَل اإلنزال من 49قوله: )ِمْن َقْبِل َأْن ُينَزَّ

: من قبل النبات، ذكره صاحب النظم قال: ولم يتقدم ذكره. وكذلك الغريبقبل المطر....

ا()الروم/ قوله: )َفَرَأْوهُ  : يحتمل أن الغريب. ومن ألن المطر يدل عليه( أي النبات، 51ُمْصَفرًّ

يعود إلى االستبشار، وتقديره من قبل اإلنزال من قبل االستبشار، أال تر  أنه قرنه باإلبالس، 

   2/896السابق  ".وهذا الوجه أحسن ما قيل يف اْليةومن عليهم بالمطر واالستبشار، 

(...ابن عباس: يف القيامة مواطن، منهم 31)ِعنَْد َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن()الزمر/قوله:"كقوله:(4

الغريب: قال الشيخ اإلمام: لآلية يختصمون يف بعضها ويسكتون يف بعضها عن الخصومة....

وهو أن القوم يوم القيامة يختصمون، فيقول اهلل سبحانه لهم ال تختصموا لدي،  وجه حسن،

ونحوه يف السابق  1014ـ 21/1013السابق"تختصموالما قال ال  فلو لم يكن اختصام

1/640   

 1/158السابق (5

 2/875السابق  (6

 2/850السابق  (7

 2/1347السابق  (8
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ولو بقراءة (1)وقد نجد الكرماين يف بعض المواضع يذكر ما يقوي الغريب 

 .(4)وقد يأيت للغريب الواحد  بأكثر من شاهد(3)أو بالحجة(2)شاذة

يكون لغيرهـ وهذا له  وكثيرا ما يأيت الكرماين بالوجه الغريب منسوبا إليه ـوقد

 :صورتان

وله "وهي قليلة أن يقول بعد ذكر األوجه/األقوال يف النص القرآين: األوىل: 

وهنا أراه يجنح بالغريب ـ فضال  (6)"له عندي وجه غريب"أو (5)"عندي غريب

عن المعيارية إن وجدت ـ إلى البعد و الغموض عن اإلدراك وطلب التأمل ـ كما 

 ع ـ . ذكر يف بعض المواض

وعّدها من الغريب،وال أظنه يقدم  (7)الشيخ اإلماماحتماالت قالها  الثانية:

للصواب ـكما  "االحتمال"شيئا من ذلك إال وهو يعّده  على درجة من الصحة و

عّبرـ...السيما وأنه كان يدعم بعض االحتماالت من أوجه الغريب بما يقويها من 

 (8)ه يشير إلى من أخذ عنه هذا االحتمالأو يستند فيها لرأي وكأن دليل أو شاهد

وقد يذكر االحتمال دون وسمه  (9)وإن كان كثيرا من االحتماالت لم ينسبها

                                                
   2/955، 1/419السابق  (1

(أي الحلم يف الغالم، والحيض يف 6قوله: )َبَلُغوا النَِّكاَح()النساء/ "كقوله: (2

بلغت الجارية التزويج ما لم َتْعنُس. لقد التمس للقراءة التي  : قال مالك:الغريبالجارية.

 1/284غرائب التفسير"وردت على غريب الشواذ وجها يبينها...

  664/ 1، 1/350 السابق (3

  1/437السابق  (4

 1/148السابق (5

  1/155السابق (6

 11392، 2/768،1138، 691/ 2،  686/ 2،  682ـ 681/ 2السابق  (7

 (115)المؤمنون/ )َعَبًثا( : قوله تعالى " أقل من رأي الجمهور ومنه ماذكره يف: ولوكان (8

 786ـ  2/785السابق

، فحذف النون الثاين، "ننجي": يحتمل،أن األصل:: قال الشيخ اإلمامالغريب" ومنه (9

 2/111وقارن بالمحتسب 2/747السابق "وحذف النون يكثر يف الكالم
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عنده، وهو غير مرغوب  "غريبا جدا"، بل قد يكون القول (1)بالغريب أو العجيب

 "العجيب"؛ فقد أعطى لـ(2)عنه وغير مردود ،خالفا ألدنى تلبس بوصف العجيب

فال يدخل يف هذا الحكم. ومن "الغريب جدا"حكما وسكت عن  "األعجب"و

 (3)صور التدرج أن يكون الغريب بين الوجه الحسن و الوجه العجيب

ـ من الغريب ما جاء بعيدا عن الظاهر املعروف ـ يف جهة التفرد أو 2
 عدم الوضوح أو اخلطأ ـ ومن ذلك: 

 (6)أو ضعيفا (5)اوقد يرى الغريب َوْهم   (4)"فيه نظر"إن الغريب :قوله

أو يذكر أن  (9)"هو بعيد، ركيك"أو يقول  (8)أو غير ُمرض وال مألوف (7)أومدفوعا

  (10)"سهوا"فيه 

                                                
 2/1156غرائب التفسير..مثال:  (1

... قول من قال: كل استثناء يف القرآن فهو الناسخ لما  ومن الغريب جداً "يقول مثال:  (2

من هذين قول  وأعجب: قول من قال: ليس يف القرآن ناسخ وال منسوخ... والعجيبقبله.

 1/169السابق "وهذه األقوال الثالثة مرغوب عنها مردودة على قائليهامن قال....

خمسة أوجه: وجهان حسنان،  "َما"(يف 88َفَقِليال َما ُيْؤِمنُوَن()البقرة/قوله: ) "كقوله: (3

 1/157السابق"، ووجه عجيب...غريبانووجهان 

 2/1409،  971/ 2السابق  (4

  1/415السابق  (5

 2/1115،    2/886،  1/673،  1/404، 1/257السابق  (6

 2/1132،  2/962السابق  (7

  148ــ 1/147السابق  (8

  2/1245سابق ال (9

   289/ 1السابق  (10



 يرِ وَ عََجائِب التَّأويلِ"مُصْطَلَحُ"الغَرِيبِ"قراءةٌ فِي كتاب"غَرائب التَّفْسِ
 هـ(535للشَّيخِ اإلمام  بُرهانِ الدّينِ أبي القاسمِ محمود بن حمزةَ بن نصْرِ  الكَرْمَانِيّ)ت نحو

 
 

 

 

أو أنه ال يجوز يف (2)أو ال نظير له يف العربية (1)"ليس له يف الكالم نظير"أو أنه

ن وم (7)"خطأ"أو (6)"فاسد"أو  (5)"زائف"أو  (4)"ُمزّيف"ـ أو أنه (3)العربية

إلى  "الغريب"تدرج من  المواضع التي تدل على مراعاة التدرج يف منهجه أنه

العجيب "وحكم على  "األعجب"ثم  "العجيب"ثم  "الغريب جدا"

وقد يعّبر عن درجة أعلى يف (8)بأهنا أقوال مرغوب عنها مردودة. "واألعجب

، (9)"الغريب بل العجيب "فيجمع بين الغريب والعجيب بقوله: "الخلل"اتجاه 

 (10)"الغريب العجيب"أو بقوله: 

                                                

، ووزنه 39قوله: )َكاْلُعْرُجوِن()يس/ "قال الكرماين: (1 (هو عود الشمراخ إذا يبس واعوج.

فعلول...الغريب: وزنه فعلون من عرج، قاله الزجاج، وليس له يف الكالم نظير.السابق 

 961ـ 2/960

مثلين، والضعف، المثل. وقيل: أربعة (أي 265قوله: )ِضْعَفْيِن()البقرة/ "قال الكرماين: (2

أمثاله، والضعف المثالن الغريب: قول من قال: ضعفين ثالثة أمثاله.وال نظير لهذا يف 

 1/231السابق "العربية.

 2/1014السابق (3

  2/877السابق  (4

 384ـ1/383السابق (5

بال معه هـ(يف تفسيره:سخرنا أهل الج327: قال أبو القاسم الكعبي)تالغريب"كقوله:(6

 2/994السابق"يشهد بفساد قوله "ُيَسبِّْحنَ "والضمير يف 

  2/732السابق(7

 169ـ1/168السابق (8

 2/1161، 2/607 السابق (9

 . 729، 702/ 669،2، 654، 652، 636، 564/ 1، 1/530 السابق (10
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وقد ال يذكر من (2)وقد يذكر يف بعضها تعليال (1)"الغريب العجيب جدا  "أو قوله: 

 .(3)األوجه إال العجيب

ـ  وإذا كان الَكْرماين فيما سبق انصّب وصفه على الغريب مباشرة فقد يسلك 

فيكون نقيض الكرماين مسلكا آخر ،حيث يصرف الوصف إلى الوجه المعروف 

هذا الوصف للغريب استلزاما،  ومن ذلك وصفه الوجه المقابل للغريب بأنه 

 .(7)، أو أنه الَوْجهُ (6)أو أْقوي، (5) ، أو أْولى(4)"أظهر"

 سابعاـ نبذه عن أهم املالمح املنهجية يف عرض الغريب يف الكتاب ....

ي فقط فقد لم يكن هدف الكرماين من ذكر الغريب والعجيب التنويع اللفظ

اتضح للباحث أن بينهما فرقا يف التوظيف واالستعمال وساعد يف ذلك إفصاحه 

عن المقصود بالعجيب ـ كما سبق ـ و أكمل البحث إظهار مقصوده من الغريب 

 "ولم أشتغل بذكِر اآليات الظاهرة والوجوه المعروفة المتظاهرة."عنده فقوله: 

ألقوال واآلراء التي تتعلق بتفسير يساعد يف توضيح مفهوم غريب الوجوه من ا

اآليات غير الظاهرة هذه الوجوه التي تتدرج وتتنوع بين معياري الصواب 

                                                

 "عهمجدًا: قول من قال: لم يكن كلبًا، وإنما كان طباخًا لهم تب الغريب العجيب"كقوله  (1

 1/654السابق

    1/564السابق.. (2

: النساء العجيبقوله: )فالحامالت وقرا(السحاب، وقيل: الرياح. "نحو قوله : (3

 2/1137السابق "الحوامل.

 2/1134السابق  (4

  698ـ 2/697السابق  (5

  2/1098السابق  (6

  2/872،  1/439 السابق (7
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والخطأ ،وبين درجات الوضوح عند المتلقي . ويضاف إلى أقوال العلماء 

ما نقل من لغات ولهجات.. وإذا كان الكرماين لقراءات التي وصفها بالغرابة...وا

ائرة الخلل ـ كما سبق يف أول المقدمةـ فقد ترك الغرائب قد حصر العجائب يف د

دون حصر؛ لتنوعها وتعددها على مدرج بين متقابلين...كما سيأيت وعلى أية 

 حال فالغريب أعلى درجة أو لنقل إنه أعم ألنه يشمل الصحيح المقبول وغيره... 

ـ وقد تعدد  بذكر الوجه المعروف أوال (1)ومن هنا كان الكرماين يبدأ ـ غالبا ـ

األوجه المعروفة ـ ثم يتبعه بالوجه الغريب ثم العجيب إن ُوجد...وقد يقدم 

ومثل ذلك أن يذكر الغريب ثم العجيب (2)العجيب على الغريب وهذا قليل جدا

و (4)وقد يذكر الغريب ثم العجيب ثم الغريب ثم يعود إلى العجيب  (3)ثم الغريب

ل يف النص القرآين ثم يتبعه بقوله والغريب الغالب أن يعرض األقوال أو القومن 

.وقد يذكر الغريب من (5)كذا...والقليل أْن يذكر القول ثم ُيتبعه بقوله و هو غريب

 .(6)األقوال دون أن يذكر القريب الظاهر منها

                                                

وعيد،  "أولى": عن ابن عباس،:الغريبومن  "ومن غير الغالب أن يبدأ بالغريب،كقوله: )1

والكالم به تام. ثم قال لهم طاعة وقول معروف، أي للمؤمنين، حكاه الفراء. والجمهورعلى 

 2/1107 غرائب التفسير.. "أنه خبر مبتدأ محذوف...

 2/1404،  2/1262،   948،  2/947، 1/512السابق (2

 2/986 السابق (3

 2/1138السابق  (4

   1/552، 1/626مثال غرائب التفسير...ينظر  (5

 2/1079( السابق 54( ينظر السابق يف قوله تعالى )وزوجناهم بحور عين()الدخان/ 6
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وقد يذكر (1)يف نحو ثمانية مواضع "الغريب العجيب"وقد جمع بينهما بقوله

.ولم يأت (2)يف ثالثة مواضع "العجيب الغريب و "ذلك يف صورة العطف 

ويف "العكس قاصدا تأكيد الخلل..وقد يشرتكان عنده يف عموم الُبعد كقوله:

، وإن كان اقرتان العجيب بالغريب غالبا يبعده (3)"القولين ـالغريب والعجيبـ  ُبعدٌ 

عن الصواب ويجذبه إلى جهة الخطأ ،وقد تتعدد أوجه الغريب على الموضع 

تبع الغريب الغريب يف نفس .أو لنقل قد يُ (4)التفسير الواحد يف

 (6)وقداليذكر  غريبا  ويذكر عجيبا فقط.(5)الموضع

ـ يف غير موضع ـ يحيل يف فقد كان ـ  ومن معامل منهجه ـ كما صرح ـ اإلجياز

غرائب التفسير وعجائب "، يقول عن "لباب التفاسير"التفصيل إلى كتابه 

ولم أشتغل بذكِر اآليات ُت ألفاظُه من غيِر إطناب... أوجز "يف مقدمته:"التأويل

. وال بذكر األسباب والنزوِل والقصص الظاهرة والوجوه المعروفة المتظاهرة

من  "لباب التفاسير "والفصوِل. فإين قد أودعت جميع ذلك يف كتابي الموسوم بـ 

  "غير إفراٍط مني فيه وال تقصير.

                                                

 .729، 702، 696،  654، 652،  636، 564، 1/530السابق  (1

 552،  1/313،538( السابق  2

  1/564، ومثل ذلك   1/549 السابق (3

(الجمهورعلى أن. ال 12َأالَّ َتْسُجَد()األعراف/ قوله:)َما َمَنَعَك  "كقوله: (4

 ":المنع بمعنى القولالغريبمعناه ما الذي جعلك يف منعه من عدائي.والغريب:زائدة،...

 1/398السابق

 159ـ 1/158السابق (5

 1/529(السابق 6
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ـ غالبا ـ من ناحيتي  مسكوتا عنه "الغريب"مجيء أن هذا  كان سببا يف  وأرى      

 ، وبيان درجتها... "العلة": بيان وجه الغرابة 

إن هذا المصنف للكرماين يعد تطبيقا عمليا للنقد  ومن مالمح منهجه يف النقد 

اللغوي بصفة عامة فإن التمييز بين الصحيح المعروف من األوجه أو القريب 

من ناحية ـ ورؤيته الغريب على هذا التدرج بين منها وبين الغريب البعيد ـ 

الصواب  وغير الصواب ـ أو التدرج بين الوضوح واالبتذال وبين الغموض و 

 "الغريب"التفرد ـ من ناحية ثانيةـ هو يف دائرة النقد، فضال عن التمييز بين 

ـ من ناحية ثالثةـ،وغالبا ما يذكر الغريب دون وصف أو تعليل ،وقد "العجيب"و

 (3)أو مع التعليل (2)وقد يصفه دون تعليل(1)ذكر التعليل مع الغريب دون وصفهي

، وقد يوجه نقده إلى معين مدعما رأيه باألدلة (4)وقد يتبع الغريب بما يقويه 

كما كان يربز اعتزازه برأيه أحيانا  (5)أومقارنا بين الوجوه المختلفة من األقوال

 .(6)"والقول عندي"كقوله:

                                                

 1/394السابق"قول من قال هو جمع قيمة ؛ألن المعنى ال يحتملها الغريب "كقوله: (1

      384ـ 1/383السابق"زائف"، أو أنه 1/362"الضعف"الغريب بـ كوصفه(2

الغريب: قول من قال: أنه للتأكيد، وهذا ضعيف، ألن ذلك إنمايزاد مع األلف  "كقوله:  (3

 2/732،  1/404السابق"والالم، أو مع أفعال أو مع المستقبل.

 2/743السابق(4

يب ـ الفراء،  فقد عقد مقارنة بينه وبين وممن قام بالنقل عنه يف الغريب ـ وكذلك العج (5

/ 1األخفش ووصف قول الفراء بأنه فاسد والوجه ماذهب إليه األخفش السابق

قال الفراء: ألن الغالب يف األعضاء الشفع فأجر  الوتر مجر  الشفع، وهذا  "،وقوله:438

 . 1/330السابق"فيه بعد، ألنه يؤدي إلى االلتباس

 2/721السابق (6
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 على غرائب الوجوه  الشواهد   
أويذكر للغريب (1)"وُيقّويه ـ كذاـ..."قد يأيت مع الغريب ما يقويه كقوله:

أو  (3)بل إنه قد يسوي بين القريب و الغريب يف ذكر ما يقوي كال منهما (2)وجها

أومن (5)أو شاهدا من قراءة قرآنية ولو شاذة (4)يذكر للغريب نظيرا من القرآن

أو يذكر شاهدا  (7)نظير من القرآن وشاهد من الحديثأو يجمع بين ال(6)حديث

، و قد يأيت  (10)أو يضيف شاهدا من األثر (9)أومن فصيح كالم العرب(8)من شعر

                                                

 . 2/977،  1/377 السابق،ومثل ذلك ينظر 710ـ2/709السابق(1

 2/1017. السابق ومنه انتصاره لقراءة أبي جعفر ضد النحاة والتماسه وجهين لها (2

(...قيل: يا إنسان، وقيل: يارجل وقيل: اسم من أسماء 1قوله تعالى: )يس/ "كقوله: (3

يه، -صلى اهلل عليه وسلم-النبي نه على هذا فاعيل كقابيل آل ياسين.الغريب: وز ويقوِّ

ومماذكره يف تقوبة الغريب   955/ 2السابق"من قرأ:)يس( بفتح النون. ويقويهوهابيل، 

قراءة  يقويه: تقديره. وما خلقه الذكر واألنثى، فحذف الهاء، وجعل بدالمنه، الغريب قوله

للغريب  و يف تقوية الوجه المقابل2/1349السابق ".-بالجر  - "الذكر واألنثى"من قرأ 

 2/1098 ينظر السابق

َه الثََّقاَلِن( الغريب"ومن ذلك  (4 : قال الشيخ اإلمام: يحتمل أن أثقالها جمع لقوله سبحانه)َأيُّ

  2/1373السابق"

   2/977،  710ـ 2/709 219ـ1/218 (5

 1/442السابق(6

 1/437السابق (7

 2/1021، 599/ 1، 558/ 1/158،1السابق(8

 1/131، 1/264السابق (9

 .  1/402السابق (10
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السماع عن العرب ،أواالستعمال الواقعي للغة ، ومن الغريب ما اعتمد على 

                       .                                                     (1)كالم التوراة

 من أهم مصادره : 
، (2)كان من أهم مصادره طائفة من كتب التفسير ذكرها ونص على أصحابها 

ح بوصف بعض أقوالهم بالغريب :  ن صر.  وِمم.

ـ  (4)هـ(68ـ ابن عّباس)ت (3)هـ(40علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه)ت

ـ  (6)هـ(96اهيم النَّخعي)تـ إبر (5)هـ تقريبا(78القاضي ُشريح بن الحارث)ت 

 ـ (7)هـ(118َقتادة )ت

                                                
غضبت، ويف التوراة: ابن ادم اذكرين حين  "َنِسيَت ": عكرمة: معنى الغريب"قال الكرماين (1

 657/ 1السابق "تغضب أذكْرَك حين أغضب

ر شيعي كويف ) (2 ت هـ( غرائب 150أبوحمزة الثمالي راوي وُمفس.

، أبو القاسم الكعبي 2/1408هـ( ومعاين القرآن السابق 207،الفراء)ت2/726التفسير...

، النقاش الموصلي 2/994،1054هـ( مع ذكر تفسيره ، السابق 329المعتزلي)ت

هـ( 373، أبوالليث السمرقندي)ت2/1107هـ( مع ذكر تفسيره ، السابق 351البغدادي)ت

،و أبو مسلم 2/1408هـ(377،وأبو علي يف الحجة)ت2/1029مع ذكر تفسيره.  السابق 

هـ( مع ذكر تفسيره ، السابق 1067عروف بـابن مهريزد )تابن  بحر المعتزلي الم

/ 2، علي بن عيسى2/1171هـ(يف تفسيره.السابق 427،الثعلبي أبوإسحاق )ت2/957

 مع ذكر تفسيره ، السابقأبو القاسم الكعبي  ،2/1019ومع ذكر تفسيره. السابق  1335

 وغيره. 2/994

 2/734السابق (3

 .1/540، 386،1/425، 1/385، 285/ 1السابق  (4

 1/283السابق  (5

 1/283السابق (6

 690/ 1السابق  (7
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ـ   (3)هـ(182ـ ُيونس بن حبيب)ت (2)هـ(180ـ سيبويه) (1)هـ(127الّسّدي)ت 

ـ  (6)هـ(204ـ الّشافعي) (5)هـ(202ـ الَيزيدي) (4)هـ(198ُسفيان بن ُعيينة)ت

األْخفش ـ  (9)هـ(210ـ أبوُعَبْيدة)ت (8)هـ(207ـ الفّراء)ت (7)هـ(206ُقْطُرب)ت

 ابن َسَماعةـ  (11)هـ(231)ت ابن األْعرابي ـ (10)هـ(221)ت األوسط

ـ  (14)هـ(255)ت ـ أبوحاتم الّسجْستاين (13)هـ(247)ت الماِزينّ ـ (12)هـ(233)ت

 ـ (15)هـ(286الُمربِّد)ت

                                                
   658/ 1السابق (1

   2/758السابق (2

  2/882السابق )3

   1/423السابق(4

    2/1215السابق(5

 1/283، و128، 1/67السابق (6

  2/1125،  1/347السابق  (7

 وغيرها..2/1135،  2/1022و  1/571و 1/213، و2/880،  670/ 1السابق  (8

 2/1130/،2، 1/423، ، 2/699السابق  (9

  1/600، 1/316، 1/448،1/373،1/419، 1/673السابق (10

  2/1107السابق (11

قاضي بغداد العالمة أبو عبد اهلل محمد بن سماعة بن عبيد اهلل بن هالل التيمي الكويف )ت  (12

 (.هـ233

 1089،/1/360السابق  (13

 2/1015السابق (14

   2/507،2/877،2/978السابق (15
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 َجرير الطَبريـ ابن  (2)هـ(291الُمفّضل )تـ   (1)هـ(291)ت َثْعلب

ـ  (5)هـ(319أبوالقاسم الَكْعبي البْلخي )ت(4)(هـ311)ت الّزّجاجـ(3)هـ(310)ت

 الَقّفال ـ  أبوبكر (7)هـ(351ـ أبو بكرالنّقاش )ت (6)هـ(328)ت ابن األنباري

كما  "صاحب النظم"ـ الُجْرجاين أو (9)هـ(370ـ األزهري)ت (8)هـ(365)ت

ابن   ـ (11)هـ(377ـ أبو علي الفارسي)ت (10)(هـ474أو  471تيسميه الكْرماين )

ّماين  ـ (12)هـ(381)ت ْهران النْيساُبوريمِ  ابن  ـ  (13)هـ(384)ت ابن عيسى الرُّ

ـ أبو الحسن الماوْردي  (15)هـ(467ـ محمد بن الهْيضم) (14)هـ(392ِجنّي)ت

                                                

 1/96السابق (1

 .   2/1301السابق (2

 وغيرها 1/674،2/999، 1/165،1/347السابق (3

 2/877،  664/ 1، 1/362السابق (4

 2/994السابق   (5

  2/405السابق  (6

، 419/ 1،و  668،  667/ 1نقل عنه كثيرا وغالبا ماكان موضع نقد ينظر مثال السابق...  (7

 .  2/886،2/863، و  1/397

     2/858السابق   (8

   641/ 1السابق  (9

وبين  "الجرجاين"، وغيرها ، وقد جمع بين  467،  354، 1/302السابق مثال: (10

 1/529يف موضع واحد.السابق "صاحب النظم"

 2/1192،  1/550،  670/ 1،  1/741السابق   (11

  147/ 1السابق  (12

 وغيره 1/438، 1/273، 1/166،  1/215مثال :السبق  (13

  2/1328السابق (14

 2/737،و  2/693و 687/ 1/680،1السابق  (15



 
 

 م2020 ديسمبر إصدار –كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون  مجلة

 
 

 

 

ازي )ت (1)هـ(450)ت ـ أبو مسلم ابن بْحر األصفهاين  (2)هـ(606ـ الرَّ

 .(5).وغيرهم(4)هـ(949)ت أبوجعفر)النّحاس( ـ (3) هـ(626الُمعتزلي)

قال "وبمناسبة ذكرذكر أسماء من نقل عنهم الغريب ننبه هنا إلى تردد عبارة :

كثيرا يف الكتاب، وكأن الكاتب غير  "قال الشيخ: العجيب "أو "الشيخ: الغريب

 الكرماين أو ممن سمع أو أملي عليه ما قاله الكرماين.

 ثامناـ مما يؤخذ عليه:

 ومن ذلك  (6)كتابه منهجاـ مخالفته يف غير موضع ماعده ل

  .(8)وأسباب النزول(7)ذكرالقصص

  وكتابه وضع يف غرائب (9)ـ يف بعض المواضع يعّد من  الغريب قراءة قرآنية

 التفسير وليس يف القراءات .

                                                
  2/861، 2/214،  2/1145السابق (1

 1/530السابق (2

أبومسلم محمد بن بحر المعروف بـابن َمْهَرَيْزد األصفهاين المفسر المعتزلي)ت  (3

 863/ 2، 2/849،  2/830، 2/886، 2/702،  1/616هـ(.ينظر السابق:322

 2/691،957ومع النص على تفسيره   ينظرالسابق2/1323

 2/756،  2/721، 717/ 2، 22/705، 1/474، 449/ 397،1/ 1السابق   (4

هـ( ينظر السابق: 110)ت"الحسن"ـ 2/828هـ( ينظرالسابق 100)ت"الشعبي"(5

ـ 1/298هـ( السابق931ابن ُعلي.ة)تـ.ـ 2/940هـ( 146)ت"الكلبي"ـ 2/783،2/758

أبو "هـ(ـ 238ـ ابن حبيب السلمي)ت2/994هـ(السابق 327أبو القاسم الكعبي )ت

  2/894. السابق "جماعة من المفسرين "ـ 2/759السابق "محمد البصري

 1/88غرائب التفسير.. (6

 2/816من ذلك مثال السابق(7

/  2، 478، 474،  394، 428، 427،  371،  339،  304، 1/303،  1/85ينظر السابق(8

763،762،917 ،918،1334،1353،1411 

: قرأ عاصم الجحدري:)َجاءْتِك آياتي فكذْبِت بها واْستْكَبْرِت الغريب"من ذلك مثال قوله(9

   2362/797،/1،كما ينظر السابق  2/1018.السابق"على خطاب النفسَوُكنِْت( 
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 ... (1)ـ إدخال بعض ماجاء يف الصحيحين دائرة الغريب 

 م يعود إلى ـ يف بعض المواضع تناول الغريب يف الكلمة وينتقل إلى أخرى ث

 .(2)األولى بغريب جديد

  ـ يف الغالب أن يقدم الغريب على العجيب غير أنه يف بعض المواضع كان

 .(3)يعكس

  ـ يف أغلب المواضع ال ينسب  األقوال إلى أصحاهبا ؛وقد يكون السبب قصد

  اإليجاز...

 أو بالضعف (4)ــ يف بعض المواضع ال يصف الوجه بالغريب مع وصفه بالبعد

قد يصف الوجه السابق ذكره على الغريب بالضعف مع التعليل ثم يذكر  و(5)

أو يذكر وجهين واصفا األول بالصواب  فيكون (6)الغريب بعده دون تعقيب

وقد (7)الثاين غيرصواب ـ استلزاماـ دون وصف الثاين بالغريب أو العجيب

 دون وصفه بالغريب أو العجيب . (9)أوضعفه(8)يصرح بخطأ الوجه

                                                

 2/1353السابق (1

 2/1152(غرائب التفسير..6()النجم/كما ذكر يف قوله تعالى: )ذو مرة (2

 1/513(السابق71)َفَضِحَكْت()هود/يف تفسير قوله تعالى ينظر ماذكره (3

 .2/852، 2/710،  1/376، 1/330، 1/195، 1/330 غرائب التفسير(4

، ضعفصلة، وفيه "َفْوَق "(ذهب بعضهم إلى أن 11قوله: )َفْوَق اْثنََتْيِن()النساء/"كقوله:(5

 ..1106ـ1105، 863،/1/2،285/739 ،1/285"..."نَّ َفَلهُ "لقوله 

   1/294السابق(6

 2/1089السابق (7

 1/192السابق(8

 2/1289يف تفسير قوله تعالى:)َزْنَجبِيال(السابقينظر ماذكره  (9



 
 

 م2020 ديسمبر إصدار –كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون  مجلة

 
 

 

 

 يأيت بأوجه التفسير يف الموضع الواحد دون وصف أحدها بالغريب أو قد  ـ

 .  (1) العجيب

  ـ كما سبق يف المنهج ـ من ناحيتي بيان وجه  مسكوتا عنهـ غالبا ـ  الغريبـ أتى

الغرابة )بيان العلة( ،ومن ناحية بيان درجته ؛ وربما دعاه إلى ذلك ما أشار إليه 

ما أراه عول على القارئ المتخصص، فضال يف المقدمة من قصد اإليجاز ، ك

 يف أكثر من موضع . "لباب التفسير"عن اعتماده على اإلحالة إلى كتابه 

 مع إفادته بأن العجيب اليخلو من أدين  (2)ـ عد الوجه العجيب قوال حسنا،

خلل ـكما ذكر سابقاـ بل قد يلتمس له وجها ، وقد جمع بين الغريب و 

 ، كما جمع بينهما يف الخطأ. (3)نالعجيب يف وصفهما بالحس

و يف املباحث اآلتية نعرض أهم النقاط الواردة يف وجوه الغريب وفق 

 املستويات اللغوية.

 

 

 

                                                

( .سماه باسم ما يؤول إليه، 10قوله: )َيْأُكُلوَن فِي ُبُطونِِهْم َناًرا()النساء/"ـ "(نحو قوله: 1

لون يف القيامة نارًا. وقوله: )فِي ُبُطونِِهْم َناًرا( وعيد وتأكيد، ألن األكل قد يستعمل وقيل: يأك

..   680/ 1ينظر مثال :غرائب التفسير.. ومثل ذلك 1/285السابق "لغير المطعوم.

2/1135 

ِخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى( ، وكل أبعاضه مقام إبر "يف قوله:(2 : الغريباهيم....قوله: )َواتَّ

فيه البتداء الغاية، أي وننزل ما هو شفاء ورحمة من القرآن ال من غيره.العجيب:  "من"

   1/640. السابق حسنانللتبعيض، والمراد به الناسخ دون المنسوخ، وهذان القوالن  "من"

 السابق نفسه(3
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 املبحث األول 
 "الغريب" يف املستوى الصوتي 

 أوالـ الغريب الذي له ما يقويه:

: يف قوله بالغريقال الشيخ الكرماين إن  ـ )اإلبدال الصوتي( :بني اهلمزة واهلاء1

كناية عن األرض،  "ها"يحتمل أن )طاء( أمر من وطِىء يطأ، و "تعالى :)طه( 

وذلك، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي على إحدى قدميه، فأنزل: )طه( 

ألن الهاء بدل من )َطْه، ما أنزلنا( (1)أي طأ األرض بقدميك، تقويه قراءة من قرأ

 .(2)"ة لالسرتاح "الهاء"، وقيل:الهمزة

وقد اعتمد احتمال الوجه الغريب على السياق الخارجي التاريخي )سبب 

 النزول( ، كما اعتمد على القراءة القرآنية الشاذة .

()النور/قراءة  (3):ذكر الكرماين الغريب  اإلبدال بني اهلمزة والياء  يٌّ ( 35)ُدرِّ

رأ الظلمة عن نفسه .وذكر ابن جني أنه من درَأت؛ وذلك ألنه يد(4)بالضم والهمزة

يٌء  افخففبضوئه، وأصله على هذا ُدرِّ   (5)، وقد قرئ به مهموز 

قوله: )َوَأْعَتْدَنا( .هيأنا، من العتيد، وهو "قال الكرماين   اإلبدال بني التاء والدال ـ

   (6). "أعددنا قلب الدال تاء  أصله، الحاضر. الغريب: 

                                                
 .89البن خالويه /مختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع  "َطْه بإسكان الهاء الحسن"( 1

    710ـ 2/709غرائب التفسير..  (2

()النور/"قال الكرماين : (3 يٌّ : منها: الضم والغريب( ، قر ء بوجوه 35قوله )ُدرِّ

   2/797.. غرائب التفسير"والهمزة.

قرأ أبو بكر وحمزة بضم الدال ثم ياء ساكنة ثم همزة ممدودة من الدرء بمعنى الدفع أي:  "(4

     411اإلتحاف للدمياطي / "بعضا ..يدفع بعضها 

  156/ 1هـ(392المحتسب .... البن جني )ت  (5

 1/296غرائب التفسير.. (6
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  (1)"العدة. من أعتد فهو معتد. األصمعي يقال قد أعتد له وأعد له من"قال 

 (2)الغريب هنا تفسير وتأصيل القراءة .وقد ذكر الراغب األمرين على السواء 

: أصله أعددنا، قلبت الدال األولى تاء... {َوَأْعَتْدَنا} "ومن المحدثين من رأى أن

وقيل: أصله أعددنا، فأبدلت  "ويف موضع آخر قال: (3)وليست التاء تاء االفتعال

ا من توالي مثليندال تاء ال  (5)وهذا قانون المخالفة الصوتية (4)".فرار 

(...أصله، 29الحج/قوله:)َتَفَثُهْم()"ــ قال الكرماين:اإلبدال بني الثاء و الفاء :

 الوسخ.

قلب الفاء ثاء أبو محمد البصري:هو من التف، وسخ األظفار،  الغريب:

 . (6)"ومغفور، وجدث ومغثور كجدف

 ُقلَِبتوالتََّفُث قيل: أصُله مِْن التَّفِّ وهو َوَسُخ األظفاِر، "الحلبي: قال السمين

 .(7)"الفاُء ثاء  كُمْغُثور يف ُمْغُفور

 الفاء المقصودة هي الثانية وعلة المخالفة الصوتية هنا واضحة.

                                                
 باب الدال و التاء. 16القلب واإلبدال البن السكيت، / (1

أعتدنا. قيل: أصله: أعددنا، فأبدل من إحد  الدالين تاء. وقيل: هو أفعلنا من العتاد  "فقال: (2

   3/1148فسير الراغب ت"أي العدة.

تفسير حدائق الروح والريحان يف روابي علوم القرآن لمحمد األمين بن عبد اهلل العلوي  (3

  7/35الشافعي  

 23/50السابق (4

وبين المبدل والمبدل منه عالقة صوتية واضحة يف المخرج ويف بعض الصفات.يراجع  (5

 4/461الكتاب لسيبويه 

 2/759غرائب التفسير.. (6

، وقارن بـ اللباب يف علوم الكتاب البن  8/268الدر المصون للسمين الحلبي  (7

  14/76عادل/
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 "زيد عليه التاء ،و "ال"أهنا  "الت"ذكر الكرماين يف اإلبدال بني التاء و السني:

قلب الياء ألفًا وقلب السين تاء. كما قال: يا قاتَل اهلُل بني  "ليـِس"أصله  :الغريب

ْعالِت عمَرو بَن َيْرُبوٍع شراَر الناِت  َلْيسوا بأخياٍر وال َأْكياِت   السَّ

 .(2).وهذا الرأي ذكره ابن هشام(1)"يريد: الناس، وأكياس 

 قوله:" قال الكرماين بني الضم والكسر:ــ ـ  اإلبدال احلركي:2

 (جمع راجل،والراجل هو الذي يمشي على رجله.27)ِرَجاال()الحج/

،ورْجالن وَرْجلى.كسكران (3)كقراءة حفص -بكسرالجيم -: رِجلالغريب

 .(6). والكسر لغة(5)"سيبويه (4)وَسْكرى،حكاه

وهنا ليس الوجه الغريب قراءة وإنما تعليل وتوجيه القراءة بني الفتح و الكسر: 

(...ومن فتحها قلب الياء ألفا...ثم 4يوسف/قوله:)َيا َأَبِت()"ين:قال الكرما

 حذف واكتفى بالفتحة دليال . 

: هو كما تقول يا طلحة كأنك رخمت فصار يا قال أبو على يف الحجة: لغريبا

  (7)"طلح ثم رددت الهاء وتركته مفتوحًا.

                                                

 2/990غرائب التفسير (1

َأن َأْصلَها َليَس بَِكْسر اْلَياء فقلبت اْلَياء ألفا لتحركها وانفتاح َما قبلَها "ذكر ابن هشام (2

ين َتاء  1/334المغني "وأبدلت السِّ

يف  لغة( فحفص بكسر الجيم مفرد أريد به الجمع 64)اإلسراء/ "ِلكَوَرجِ "اختلف يف " (3

 .1/359إتحاف فضالء البشر للدمياطي. "رجل بمعنى راجل أي: ماش

      3/646هـ(تح/ هارون 180ينظر الكتاب لسيبويه )ت/ (4

 2/758غرائب التفسير..  (5

ي: ماش كحذر . إتحاف رجل بكسر الجيم مفرد أريد به الجمع لغة يف رُجل بمعنى راجل أ (6

 1/359فضالء البشر 

 526ـ  1/527.. غرائب التفسير (7
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 (.1مريم/)كهيعص()"ــ قال الكرماين:"اإلمشام":

، "ياء"و"هاء"و  "كاف"ءة الحسن:وهو إشمامه الضم يف قرا الغريب فيه:

من يشم الصالة والزكاة الضم، ويومي إلى  من العربوهذا لما حكى سيبويه: إن 

الغريب هنا قراءة وهي على لغة  (1)"الواو، ولهذا كتبتا يف المصحف بالواو

 للعرب.و الضم هنا ليس على حقيقته ، وإال لوجب قلب ما بعدهن من األلفات

وهي  على لغة أهل الحجازواوات، بل المراد أن تنحى هذه األلفات نحو الواو 

 . (2)التي تسمى ألف التفخيم ضد اإلمالة

 ثانياـ الغريب الذي له وجه حمتمل ذكره الكرماني : 
 ـ حذف صامت:1

( يف المصحف بنون 88األنبياء/قوله: )ُننِْجي اْلُمْؤمِنِيَن() "ــ قال الكرماين

باإلخفاء،  -وغيرهما -بالتشديد  -ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واحدة، و 

أن  ،اإلمام: حيتمل الشيخالغريب: قال واختلف النحاة يف قراءة ابن عامر...

وقد  (3)".النون يكثر يف الكالمفحذف النون الثاين، وحذف  "ننجي":األصل

 استدل باالستعمال الواقعي للغة.

ي، فحذف النون الثانية فاء الِفعل  "يُنجِّ  "وذكرابن جني أن َمن قرأ: يريد: ننجِّ

 . (4)"استخفافااللتقاء النونين 

                                                

 2/685 غرائب التفسير (1

 ـ   65القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي/ (2

 2/747.. غرائب التفسير (3

 2/120(السابق  4
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(.أي خاضوا 69قوله تعالى:)َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا()التوبة/"ـ وقوله يف 

الوجه الغريب هنا  (1)": خضتم كالذين خاضوا، فحذف النون.ومن الغريبفيه...

 .(3)ة . وغيره من أمثل(2)لغة  "حذف النون"

 ـ  تقصري احلركة الطويلة:2
ْقف  "ـ قال الكرماين: جمعه، كـ َرْهن  -واحد، وبالضمتيٍن  -بالفتح  -والسَّ

  وقيل هو جمع الجمع، أي َسْقف وسقوف وسُقف."ورُهن 

أراد السقوف، فحذف الواو، كما جاء يف الشاذ: وبالنُُّجم هم  الغريب:

 .(4)"يهتدون

ءة الشاذة وأن ماحدث هنا هو تقصير للحركة نلحظ هنا االستدالل بالقرا

قال أبو الفتح: النُُّجم "واالجتزاء عنها بالضمة القصيرة ،"واو المد"الطويلة 

                                                

 1/460غرائب التفسير  (1

أربع لغات المشهورة ولغة هذيل وحذف نونه لطول االسم  "لذينا"يف  "قال المرادي: (2

توضيح المقاصد والمسالك بشرح  "بالصلة مطلقا...واللغة الرابعة حذف األلف والالم

هذه لغة وقيل: إن حذف النون للضرورة. وقلت: "قال المحقق 1/425ألفية ابن مالك 

 فال يحتاج للضرورة. هامش السابق نفسه هذيل

على  "يا مال": قرأ علي يف جماعة: الغريبقوله: )َيا َمالُِك(هو خازن النار. "له:مثل قو (3

 "الترخيم، وخص بالترخيم بعجزهم عن اإليضاح وضعفهم عن إتمام القول.

وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي اهلل عنهما ويحيى  2/1068السابق

يف هذه اْلية  "ال": أن تقدر غريبالومن "و من األمثلة : 2/257المحتسب"واألعمش: 

 2/1341غرائب التفسير "فحذف األلف والمعنى: أقسم بهذا البلد. "إال"

 2/1063السابق (4
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وإن شئت جمع َنْجم، ومثله مّما ُكّسَر من َفْعل على ُفُعل: َسْقف وُسُقف....

 . (1)"، فقال: النُُجم. قلت: أراد النجوم، فقصر الكلمة فحذف واوها

وقد  (3)،كما جاء يف الشعر (2)الواو من الرسم القرآين يف أربعة أفعالحذفت 

نسبت ظاهرة تقصير الحركات الطويلة لمجموعة من القبائل البدوية التي من 

سماهتا السرعة و من مظاهر السرعة اختصار الحركة الطويلة وعللها ابن جني 

 .(4)مرة للتخفيف ومرة لالختصار وثالثة لكثرة االستعمال

 ـ التأصيل احلركي ـ حذف احلركة:3

 -بثالث كسرات  -]بِسِم[  أن أصلهما ذكر فيه،  غريبمن "ــ قال الكرماين :

، وأنشد: بِسم -بكسر السين  -من قال: ِسم  لغة...وكسرُة السين، وهي على 

الذي يف كلِّ سوَرة: ِسُمه.... فسكن السين، لتوالي الكسرات، ...وقال بعضهْم 

، وأنشد البيت بالوجهين، ثم سكن والضم فيه لغة.-بين كسرتين بضم  -بُِسم 

السين، إذ ليس يف كالمهم خروج من كسر إلى ضم بناء  الزما. وهذان القوالن 

 (6)"، ألنه فيه بغير ألف.(5)أشد موافقة لإلمام

                                                

  2/8المحتسب(1

اع()القمر/11) يدع اإلنسان()اإلسراء/(2 بانِيَة()العلق/7(، )يْدُع الد. ()ويْمُح 18( )سنَْدُع الز.

 (24اهللُ الباطل()الشور /

أي "حتى إذا بلت حالقيم الُحُلق"أي الخطوب،"بنات الدهر الخُطب ومنه ضرس "(3

 1/299أي النجوم.المحتسب"إن ترد الماء إذا غاب النُُجم"الحلوق،

 209ـ206الحركات العربية يف ضوء علم اللغة الحديث د. الموايف الرفاعي البيلي   (4

سال ُنسخ منُه إلى األمصار المصحف اإلمام الذي جمعه عثمان بن عفان، وأمر بكتابته وإر (5

 1/306اإلسالمية.  سير أعالم النبالء  للذهبي. 

 90ـ 1/89غرائب التفسير... (6
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فالوجه الغريب األول تم )بحذف الكسرة الثانية( لعدم توالي 

لثاين فلثقل االنتقال من الكسر إلى الضم...وقد الكسرات....وأما التسكين يف ا

ربط القولين الغريبين برسم المصحف اإلمام  الذي وافقهما حيث جاء الرسم 

 دون األلف.

 ـ التأثري والتأثر بني األصوات يف السياق4
(، ذكر الفعل حمال  70قوله:)إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْينَا()البقرة/""قال الكرماين:

وتاء التأنيث،  -بالتشديد - "تّشاهبت" غريب الشواذلجنس.وقرىء يف على ا

:إن العرب قد تزيد على تفعل (1)يف الشواذ وقال ابن مهران، وأجمعوا على خطئه

 . (2)يف الماضي تاء فتقول: تتفعل، وأنشد: َتَتّقطعت بي دونك األسباب

، وهو: أن وله عندي غريب،وهذا القول منه ليس بمرٍض، وال البيت بمقبول

نجعل التاء من البقرة والفعل اّشاهبت، وكتب المصحف على اللفظ، كقراءة 

 .(3)"الكسائي )أال َيْسُجُدوا(

                                                

َقَرَأ اْبُن َأبِي إِْسَحاَق:  َ ".قال أبو حيان:139هـ(/381غرائب القراءات البن مهران)ت (1

ِه فِْعال َماِضيًا، َوبِ 
يِن َمَع َكْونِ اَبَهْت، بَِتْشِديِد الشِّ ْأنِيِث آِخَرُه....َوُيْمكُِن َتشَّ َه َهِذِه تَاِء التَّ َأْن ُتَوجَّ

اَبَهْت َعَلْينَا...َأِو اْلِقَراَءُة َعَلى َأنَّ َأْصَلهُ  اَبَهْت، َوالتَّاُء ِهَي َتاُء اْلَبَقَرِة، َوَأْصُلُه َأنَّ اْلَبَقَرَة اشَّ : اشَّ

اَبَهْت َأْصُلُه: َتَشاَبَهْت، َفُأْدِغَمِت التَّ  يِن َواْجُتلِبَْت َهْمَزُة اْلَوْصِل. َفِحيَن َأْدَرَج اْبُن اشَّ ي الشِّ
اُء فِ

اَبَهْت، َفَظنَّ  ْفُظ: َأنَّ اْلَبَقَرَة اشَّ اِمُع َأنَّ َتاَء اْلَبَقَرِة ِهَي َتاٌء ِفي َأبِي إِْسَحاَق اْلِقَراَءَة، َصاَر اللَّ السَّ

مَ  اَبَهْت  اْلِفْعِل، إِِذ النُّْطُق َواِحٌد، َفَتَوهَّ ُه َقَرَأ: َتشَّ ُه َرْأٌس َأنَّ ، َوَهَذا ال ُيَظنُّ بِاْبِن َأبِي إِْسَحاَق، َفإِنَّ

ي ِعْلِم النَّْحو
 708وقارن بـ مغني اللبيب/ 1/410البحر المحيط  "فِ

  43ينظر البيت يف ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي تح /خليل عمران المنصور/ (2

 148ـ146/ 1غرائب التفسير..  (3
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ولم يصف القول السابق "له عندي غريب"والشاهد هنا قول الكرماين 

 بالغريب. 
 ثالثاـ "الغريب الضعيف" عند الكرماني :

مسكوت، من حيث تعليل  وقد أتى "الغريب الضعيف" مسكوتا عنه وغيـ 

 :الضعف أو الدفع

قوله:)َلْم  "ــ قال الكرماين: ـ ومن األول ـ اإلبدال بين النون والياء

 -: لم يتسنن الغريب( من قولهم: َسنَِه الطعام، إذا تغير، 259البقرة/َيَتَسنَّْه()

ال أي لم يتغير، قلبت: النون ياء، ثم حذف....ففي المه ثالثة أقوال: ق -بنونين 

بعضهم: المه، هاء، والدليل عليه، قولهم: ُسنيهات، تصغير سنيهة.ومنهم من 

 . (1)".ضعيفقال: المه واو بدليل: سنوات، ومنهم من قال: الم فعله نون.وهو 

نلحظ أن الوجه الغريب هنا ضعيف ولم يذكر له دليل كالوجهين اآلخرين  

صالة النون وإنما يعلل وبالبحث عن صاحب الغريب وجدته لم يذكر دليال على أ

إبدالها هاء  
 .بالمخالفة الصوتية ، وهذا ما ُيعرف يف الدراسة الصوتية الحديثة(2)

 "الغريب المدفوع"بقراءة أو "الغريب الضعيف المدفوع"ومن الثاين ـ 

 بالسياق اللغوي :

                                                

 1/228السابق (1

بِإِْثَبات اْلَهاء فِي  {لم يتسنه}َقاَل اأْلَْزَهرِي: اْلَوْجه فِي اْلِقَراَءة: "قال المرتضى الزبيدي: ( 2

اْلَوْقف واإلدراج َوُهَو اْختَِيار أبي َعْمرو، من َقْولهم: سنه الطََّعام: إِذا تغير. َوَقاَل أبوعمرو 

: َأصله يتسنن ي.
ْيَبانِ تاج العروس فصل "، فأبدلوا َكَما َقاُلوا تظنيت وقصيت أظفاريالشَّ

 36/410السين مع الهاء)سنه(
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 فمن "الغريب الضعيف املدفوع" بقراءة:

قوله:)َقاَل "قال الكرماين:و الهمزةـ اإلبدال بين التاء و الواو وبين الواو  

ا()الكهف/ َخْذَت َعَلْيِه َأْجر  (، قرىء بالتشديد والتخفيف، وهما 77َلْوِشْئَت التَّ

: حكى ابن كيسان عن األخفش:أن التاء األولى من الغريبمثل َتبع واتبع.  لغتان

من  ، ألنه أراد أن يجعلهضعيفوهذا اتخذ بدل من واو، والواو بدل من همزة....

هنا استدالل  (1)".تدفعه وتأباه -بالكسر -"َلَتِخذَت "باب أخذ، وقراءة من قرأ 

 ."الغريب"بالقراءة على ضعف 

ـ اإلبدال بين نون التوكيد واأللف  ومن "الغريب املدفوع" بالسياق اللغوي:

 :"وقفا"

(الخطاب للملكين. محمد بن جرير: 24قوله:)ألقيا()ق/ "قال الكرماين: ـــ

 -بنون التوكيد الخفيفة  -: أراد ألقين الغريبام مقام التثنية كالقعيد...قرين ق

فصار ألقيا يف الوقف كقوله لنسفعًا وليكونًا يف الوقف، ثم أجرى الوصل مجرى 

وقد اعتمد على السياق يف الحكم على   . (2)"فألقياه"وهذايدفعه قوله الوقف، 

 الغريب بأنه مدفوع

 بُعد" ملخالفة اجلمهور:زيادة صامت:رابعاـ الغريب الذي فيه "

 :ــ جاء الغريب يف ناحيتني 

وإن أجازها  لمخالفة الجمهورماتعلق بقراءة أدخلها دائرة الغريب األولى 

 .(3)البعض،وهذا يؤخذ عليه لما سبق يف الكالم عن منهجه

                                                

 1/673 غرائب التفسير..  (1

 2/1132السابق (2

:ما أجازه بعضهم من التشديد والغريب)آمين(المعروف فيه المد والقصر."قال الكرماين: (3

 1/510السابق"وفيه بعد وخالف الجمهوربمعنى قاصدين....
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الوجه القائل بزيادة الميم يف  "الغريب العجيب"فمنها جعله من وأما الثانية

(وجعله الكلمة من الحول و الحيلة، واصفا هذا 13الرعد/)المحال()تعالى قوله

ألن الِمْفَعل والِمفعال يصحان كالِمْخيط "معلال بقوله: "بعيد"الوجه بأنه

 .(1)"والِمْقود والِمْحور

 خامساـ الغريب الذي قابل القياس:

يِسين"ذكر الكرماين أن ـ اإلبدال بني الياء و الواو: يسقِ "جمع  "قِسِّ  "سِّ

وأن الغريب ما حكاه األزهري  القياسوهو "قسايَِسة"وجمع التكسير 

 ،وحكاه  األزهري عن الفراء . وهنا الغريب قابل القياس (2)"قساوسة"

 سادساـ الغريب املوسوم صاحبه بأنه "أساء القول" :

بِيال(هذه األلفات"ــزيادة حركة قصية: نُوَنا(،)السَّ ُسوال(،)الظُّ  قوله:)الرَّ

 لروي اآليات موافقة لما قبلها وما بعدها.

من وصل وقف بغير ألف، قال هذه األلفات بدل من الفتحة، وهكذا الغريب:

كان يف خط ِحْمير، الفتحة ألف والضمة واو والكسرة ياء.وعلى هذا وقع يف 

أهنا للتذكير،فقد أساء  ابن عيسى وما ذهب إليهالقرآن يف مواضع موقع الحركات، 

                                                
: الغريب(، أي األخذ واالنتقام والعداوة. 13قوله:)َشِديُد اْلِمَحاِل()الرعد/"قال الكرماين:(1

أصل، من قولهم محل به، إذا عرضه للهالك.  "والميم"اإلهالك بالمحل،وهو القحط 

، ألن الِمْفَعل بعيد، والكلمة من الحول والحيلة، وهو الميم زيادة: الغريب العجيب

  1/564السابق"ان كالِمْخيط والِمْقود والِمْحوروالِمفعال يصح

يِسيَن(جمع قسيس، ويجمع جمع التكسير، قسايسة، وهو "قال الكرماين (2 قوله:)ِقسِّ

 1/336السابق "يف التهذيب وحكاه األزهري -بالواو -: جمعه قساوسة الغريبالقياس.

يناُت فأبدلوا َقاَل: وُيْجَمُع الِقسيُس قساِوَسًة. "ونقل األزهري عن الفراء ..فكثَُرِت السِّ

 214ـ8/213تهذيب اللغة باب القاف والسين"إحداُهنَّ واواً 
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ومطل الحركة أو زيادة  (1)"نه عز اسمه غير موصوف بالغلط والتذكيرالقول، أل

 . (2)الحركة هو لهجة من لهجات العرب

 خنلص مما سبق يف هذا املبحث إىل  ما يأيت :

  ـ الغريب يف بعض المواضع جاء قويا ، معتمدا على ما يقويه من :سياق

 خارجي تاريخي )سبب النزول(، أو قراءة قرآنية شاذة....

 :ـ من غريب التعليل للوجه الغريب يف اإلبدال بين الصوامت 

  جاء االعتماد على قانون المخالفة الصوتية ـ كما جاء االعتماد على

 ، ومنه ما اعتمد على القراءة القرآنية.. اللهجياالختالف 

 . ــ  ويف  غريب القول باإلبدال الحركي   تم اعتماد قانون المخالفة الصوتية 

 الوجه الغريب القائل عتماد على االستعمال الواقعي للغة يفـ وجاء اال 

، كما جاء الغريب ُمعلَّال ، بالحذف التخفيفي للصوامت ،ومنه بحذف صامت

 ماجاء ُمستدال له بالقراءة القرآنية .

 ـ ويف القول بتقصير الحركة جاء االستدالل بالقراءة الشاذة 

 لتعليل بالمخالفة الصوتية ، ـ ويف التأصيل للحركة والقول بحذفها جاء ا

 والتخفيف ، وموافقة رسم المصحف..

                                                
ويف موضع آخر جعل زيادة الحركة أو ماعرف باإلشباع من  2/924غرائب التفسير..  (1

 1/272السابق  "استكان ـ استكن"العجيب 

وذكر . 3/249هري/)برقع(البرقوع لغة يف البرقع.تهذيب اللغة لألز"فقد جاء عن العرب  (2

، وقال ابن الجمهرة / رظنابن دريد أن طيئا يقولون :نظرت إليه أنظور يف معنى أنظر.

 "ربما وصلت الضمة بالواو والفتحة باأللف و الكسرة بالياء العرب "األنباري :

وقارن  2/719وذكرابن جني أن العرب أشبعت الفتحة.. سرالصناعة  299ـ2/298الزاهر

 340، 1/259المحتسببـ
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 .التمس الكرماين وجها غريبا لقراءة ذكر أهنا جاءت يف غريب الشواذ 

و التعليل له وجدنا أوجه الغريب التي  ويف مقابل التقوية للوجه الغريب

 وصفها الكرماين بالضعف أو بالدفع ، وكانت هذه األوجه مسكوتا عنها وغير

مسكوت عنها ، من حيث ذكر علة وصفها بالضعف وعدم ذكرها، وقد استعان يف 

التضعيف والدفع للوجه الغريب بالقراءة القرآنية ..، و السياق اللغوي ، ومخالفة 

 الجمهور ، و مخالفة القياس ، و إساءة القول...
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 املبحث الثاني 
 "الغريب" يف املستوى الصريف 

 وجه أو معه دليل أوالـ الغريب الذي له 

)عِسيتم/عَسْيتم( "فعـَل"يف  "فِعل" لغريباـ : الغريب يف الصيغ و األوزان

وقد ذكر أبو  (1)والغريب هنا نقله الكرماين عن ابن األعرابي وذكر أنه قراءة نافع

 .(2)أعرفهما الفتح لغتانعبيد أهنما 

  (3))أتبع/تبع("فعل"بمعنى"أفعل"القول بأن الغريبـ  

  (4).ما يقويه من القراءاتوزنه فاعيل وذكر له "يس" الغريبـ  

بذكر  مستدالمصدر ،  "سبت": القول بـأن الـ الغريب بني املصدر و االسم :

 (6).وغيره(5)يف السياق اللفظي بعده "يسبتون "فعله

                                                

فعل ال يتصرف.  "عسى"(22قوله:)َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا()محمد/ " قال الكرماين (1

بكسر السين  -: رو  ابن األعرابي: َعِسَي َيْعَسى فهو َعِسي، وبه قرأ نافع: عِسيُتم الغريب

 2/1107غرائب التفسير..."

  140ـ139هـ(تح/ سعيد األفغاين403 حجة القراءات البن زنجلة )ت حوالي (2

ْرَعْوُن بُِجنُوِدِه()طه/"قال الكرماين: (3
()الباء( زائدة، أي ألحقهم فرعون 78قوله:)َفَأْتَبَعُهْم فِ

 2/725غرائب التفسير..  ": معناه: فلحقهم.الغريبجنوده ...

م من أسماء قوله تعالى:)يس(...قيل: يا إنسان، وقيل: يارجل وقيل: اس"قال الكرماين:(4

يه آل ياسين. -صلى اهلل عليه وسلم  - : وزنه على هذا فاعيل كقابيل وهابيل، الغريب، ويقوِّ

 2/955غرائب التفسير "ويقويه من قرأ:)يس( بفتح النون.

:السبت ها الغريب(هو آخر يوم يف األسبوع....163قوله:)َيْوَم َسْبتِِهْم()األعراف/"كقوله (5

 1/425السابق"قوله:)َوَيْوَم ال َيْسبُِتوَن(هنا مصدر، بدليل 

 1/316السابق  "شنآن"ـ و 1/461السابق..  "القبر"ومنه كلمة (6
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على  والتصغير وجمعها: األرض، جمع أرضة، الغريب "ــ بين المفرد والجمع

  .هنا نالحظ ذكر ما يدعم الغريب(2)وغيره من أمثلة (1)"على ذلك يدالنأرضين 

 ثانيا ـ الغريب املحتمل عند الكرماين   

 التردد بني إضافة املصدر إىل الفاعل وإىل املفعول

تعود  "الهاء"(177)َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه()البقرة/ قوله ـ تعالى ـ"ــ قال يف 

 اإليتاء. والفعل يدل على المصدر.إلى اهلل، وقيل: إلى المال، وقيل: إلى 

أو اإليتاء، وعلى هذا يكون  -سبحانه-)َعَلى ُحبِِّه( المال أو اهلل  والغريب: 

العجيب: على حب  الحب مضافًا إلى الفاعل، ويف األول مضاف إلى المفعول.

 (3)"اهلل اإليتاء.

، (أي على حب اهلل8قوله: )َعَلى ُحبِِّه()اإلنسان/ "ويف موضع آخر قال :

 وقيل: على حب الطعام وعزته. 

، : ويحتمل على حب اهلل اإلطعامالشيخقال على حب اإلطعام.  الغريب:

 (4)"ويكون المصدر مضافًا إلى الفاعل

                                                

 1/350 السابق (1

وِر()األنعام/"كقوله: (2 : جمع صورة، كسورة الغريب(هو قرن ينفخ فيه.73قوله:)الصُّ

ويف موضع آخر  1/367السابق "وسور... أي ينفخ األرواح يف األجساد

، ومثل ذلك ذكريف 2/783غرائب التفسير..  ":الحسن:جمع صورةالغريب"ال:ق

ور: الَقْرن الذي ينفخ "، و2/861و 2/730موضعين آخرين.ينظرالسابق المراد بالصُّ

ور: هو جمع صورة، كما يف بسرة جمعها بسر، أي: ينفخ يف  : والصُّ فيه....يقول الجوهريُّ

َوريوم "صور الموتى األرواح وقرأ الحسن:   463/ 11جامع البيان للطبري  "ينفخ يف الصُّ

 )صور(باب الراء فصل الصاد .2/716وقارن بـ الصحاح للجوهري 

 1/194غرائب التفسير..   (3

ما يتحمل اإلضافة إلى الفاعل  "وقد ذكره الشيخ عبد الخالق عضيمة يف   2/1287السابق  (4

 6/225دراسات يف أسلوب القرآن "وللمفعول
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يف الموضعين السابقين عّد إضافة الُحّب إلى المفعول  نلحظ أن الكرماين 

. أما إضافة الحب بمن القري)الضمير العائد إلى لفظ الجاللة أو المال أواإليتاء(

إلى الفاعل فإن كان عائدا على اإلنسان فقد عده من الغريب وإن كان عائدا إلى 

 (1)اهلل تعالى فقد عّده عجيبا والعجيب أكثر بعدا من الغريب. وغير ذلك من أمثلة.

 ثالثاـ الغريب الذي ليس له يف الكالم نظري  

ـُعلول"يف "فـُعلون" لغريباـ : الغريب يف الصيغ و األوزان )الُعرجون(وقد "ف

وذكر (3)"ليس له يف الكالم نظير"، وأن الغريب هنا قاله الزجاج  (2)ذكر الكرماين

 (4)غيره ما يفيد أنه مرجوح.

رابعا ـ الغريب الذي الذي يقابل رأي اجلمهور أو القياس أوكان يف حكم القليل أو 

 الشاذ

  ه رجل؛ حيث قابل جمع وواحد "القوم"القول بأن ـ من الغريب  عنده

 .(5)رأي الجمهور

                                                

ْوَن ِمنُْكْم()البقرة/"وله يفينظر ق(1  1/217غرائب التفسير.. ( 234قوله:)ُيَتَوفَّ

، ووزنه 39قوله:)َكاْلُعْرُجوِن()يس/"قال الكرماين(2 (هو عود الشمراخ إذا يبس واعوج.

قاله الزجاج،وليس له يف الكالم فعلول....الغريب: وزنه فعلون من عرج، 

 961ـ2/960السابق"نظير

معاين القرآن وإعرابه: للزجاج )ت: "ْرُجون( ُفْعُلول. مَن االنعراج)عُ  "قال الزجاج: (3

 .  4/288هـ(تح: عبد الجليل عبده شلبي311

ُح يف وزنِه وجهان، أحدهما: أنه ُفْعُلول فنوُنه أصليٌة، وهذا هو " "حيث قال: (4 . والثاين: المرجَّ

اج أنَّ نوَنه مزيدٌة، ووزُنه ُفْعُلْون، مشت الدر  "قًا من االنعراِج وهو االنعطاُف وهو قوُل الزجَّ

 ـ  9/270المصون للسمين الحلبي 

إلى أن القوم اسم يقع  الجمهور(ذهب 11قوله:)َقْوٌم ِمْن َقْوٍم()الحجرات/ "قال الكرماين:(5

على الرجال وال يقع على النساء بدليل العطف، ....واشتقاقه من القيام،وهو القوام على 

، 2/1123السابق  "م جمع وواحده رجل، كالنساء واحدها امرأة.النساء...الغريب: القو
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  فاعل"بمعنى"فعيل"القول: من الغريب يف صيغ املشتقاتـ" 

 .(1))نطيحة/ناطحة(لمخالفة القياس

  (2)"المدح" مقلوب" الحمد" القول بأن من الغريب: : القلب املكاينـ 

كما  "وليس بسديدٍ ".(3)والغريب هنا يبعد عن الصواب وفقا لمقياس ابن جني

 .(5).وغير ذلك من أمثلة (4)ضذكر البع

  ـُل"الغريب ـ ـُع ـَُعل يف الف )الَحَبك والِحبِك والُحَبك "الَفَعل والِفِعل والف

 القليل.والغريب هنا يف حكم (6)يف الُحُبك(

                                                                                                          
غرائب التفسير..  ": المبرد: جمع ال واحد له....الغريب"جمع سفر"ومثله أسفار

2/1211 

( فعيل، بمعنى مفعول، وكان القياس أن ال 3قوله:)النَّطِيَحُة()المائدة/"قال الكرماين: (1

:النَّطِيَحة، فعيل، بمعنى فاعل، أي الغريب..."كف خضيب وعن كحيل"يدخلها الهاء كـ 

 ،  1/317السابق "نطحت حتى هلكت.

المدح، والفرق بينهما: أنَّ " مقلوبالحمد: أنه  -ومن غريب ما جاء يف  "قال الكرماين: (2

المدح يقع على صفات الذات وصفات الفعل، والحمد يختص بصفات الفعل، وقيل: 

ما: أن اهلل سبحانه يحمد ذاته، وال يشكر، ألن الشكر الحمد والشكر واحد، والفرق بينه

 1/96.السابق"يستدعي سابقة إحسان

 1/72يراجع الخصائص البن جني  (3

 1/37الدر المصون  (4

: الغريب(هي فِْعَلى من السومة، وهي العالمة.46قوله )بِِسيَماُهْم()األعراف/"مثل قوله (5

، وقوله: وله: 1/405فسيرغرائب الت"هي من الوسم، كالجاه من الوجه.

: هو مقلوب َنَأَم، أي: الغريب(األنام هو الخلق وهو اإلنس...10)لِألََناِم()الرحمن/

ت.     2/1168السابق "َصوَّ

 -:قرئ يف الشواذ، الَحَبك الغريب(اْلُحُبك: ُحْسنُها....7قوله:)َذاِت اْلُحُبِك()الذاريات/ "(6

 1139ـ 2/1138.السابق"بضم ثم فتح -َبك والُح  -بكسرتين  -والِحبـِك  -بفتحتين 

وقد أفاد ابن جني أن  288ـ2/287ألبي مالك الغفاري .المحتسب البن جنيوهذه القراءة

الِحبـِك قليل ، وأن الَحَبك واحدتها حَبَكة وأما الُحَبك كُطْرقة وُطَرق وال يجوز أن يكون 
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 ـُْعلة"يف "مفعولة""َمثـُوبة" الغريب ـ  (2)ويف ذلك خالف.(1)."مف

 اك من قال بشذوذ وهن(3)ال يثنى وال يجمع "بال"القول بأن ـ من الغريب

 .(4)جمعه

،وقد ذكر  بأن المصدر )قيما( جمع القول:خامساـ الغريب الذي الحيتمله املعىن

 .(5)"أن المعنى ال يحتملها"الكرماين أن سبب الغرابة 

                                                                                                          

اصة ،كقولهم يف ُجُدد :ُجَدد. ُحَبك معدوال إليها تخفيفا ألن ذلك يستسهل يف المضاعف خ

 السابق نفسه

: وزنها الغريب(وزنها مْفعلة، نقلت حركة العين إلى الفاء.60قوله:)َمُثوَبًة()المائدة/"(1

غرائب "مفعولة، نقلت الحركة فاجتمعت واوان ساكنان. فحذف أحدهما

 1/333التفسير...

ضمة الواو إلى ما قبلها وحذفت  اختلف يف وزن مثوبة فقيل: مفعولة وأصلها مثووبة فنقلت (2

اللتقاء الساكنين وهي من المصادر التي جاءت على مفعولة كمصدوقة... وقيل: مفُعلة 

َهاِب َعَلى تْفسيِر بضم العين نقلت الضمة إلى ما قبلها فهي مصدر ميمي  َحاِشيُة الشِّ

 .  2/217الَبيَضاِوي، 

وشأنهم،وقيل: البال، القلب، من قولهم: ( حالهم 2قوله: )بالهم()محمد/"قال الكرماين: (3

وقد ذكر  2/1101غرائب التفسير... ":البال،ال يثنى وال يجمعالغريبما خطر هذا ببالي.

،وذكر الثعالبي أنها  9/455. البحر المحيط أبوحيان شذوذ قولهم: باالت يف جمعه

 يثنى وال ُيْجَمُع، وقد جاء مصدر كالحال والشأن، وال ُيْسَتْعَمُل منه فِْعٌل، وكذلك ُعْرُفُه ال"

ا يف قولهم:     5/229الجواهر الحسان يف تفسير القرآن للثعالبي"« باالت»مجموعا شاذ.

،وذكر الثعالبي  9/455. البحر المحيط وقد ذكر أبوحيان شذوذ قولهم: باالت يف جمعه (4

ال يثنى وال ُيْجَمُع، وقد  مصدر كالحال والشأن، وال ُيْسَتْعَمُل منه فِْعٌل، وكذلك ُعْرُفهُ "أنها 

ا يف قولهم:     5/229الجواهر الحسان يف تفسير القرآن للثعالبي "« بآالت»جاء مجموعا شاذ.

يِن اْلَقيِِّم( ، 161قوله: )ِدينًا ِقَيًما( )األنعام /" قال الكرماين (5 لدِّ
(من شدد جعله من قوله )لِ

: قول من قال: هو الغريبصغر والكبر....جعله مصدرًا كال -ومن قرأ )ِقَيًما( بكسرالقاف 
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 ومن الغريب الذي مل يعقب عليه ومل يصفه ومل حيدده : 
 ـ يف معاين صيغ املشتقات:

 "مفعول"بمعنى "فاعل "، و(1)َهْرن()يطهرن/يطَّ "يتفّعل"بمعنى  "يفعل"

 "فعيل"، و(3))حفي/محفي( "ُمفِعل"بمعنى  "فعيل"و، (2))صادق/مصدوق(

ل"بمعنى  "فعيل"، و(4)"فاعلة"بمعنى   . (5))قريب/مقرب( "ُمَفعَّ

تأنيث  "ُفعلى""الحسنى ":القول بأن  بني املصدر والصفة: الغريب

 .(6)، وليست مصدرا  "األحسن"

قوله: ":القول بأن  الغريبـ ني التفضيل و املصدر:صيغة"أفعل" ب

(، الجار مضمر، أي أخفى من السر. الغريب: )َأْخَفى( فعل 7)َوَأْخَفى()طه/ 

ماض، أي يعلم أسرار العباد، وأخفى سره، والمفعول مضمر، وقيل: يعلم أسرار 

 (7)"العباد، وأخفاها عن غيره.

                                                                                                          
، ومن ذلك  1/394 غرائب التفسير..  ".ألن المعنى ال يحتملهاجمع قيمة، 

الدسر الغريب:(...والدسر جمع دسار...13قوله:)َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسر()القمر/"قوله:

أمثلة ،وغيره من 2/1164السابق"مصدر كالُشغل بمعنى الدْسر وهو الدفع أي تدسر الماء

 1/547، 1/682، 1284/250،/1ينظرالسابق

 -الدم، بانقطاع ُينقين ـ بالتخفيف–(222قوله:)َحتَّى َيْطُهْرَن()البقرة/"قال الكرماين:(1

 1/213السابق"ُيجعل المشدد بمعنى المخفف أن:والغريب.َيغتسلن -وبالتشديد

 أبوعبيدة: :الغريب وعد أنجز،(...أي إذا 54قوله:)َصاِدَق اْلَوْعِد()مريم/ "قال الكرماين:(2

 2/699السابق"أي كان مصدوق الوعد صادق بمعنى مصدوق،

َك َحِفيٌّ َعنَْها()األعراف/"قال الكرماين: (3 : يجوز أن يكون الغريب(...187قوله:)َكَأنَّ

 1/430السابق"فعيال بمعنى ُمفِعل من أحفى يف السؤال إذا بالغ فيه. "َحِفيٌّ "

(لم يقل بغية، ألن وزنه فعول...وقيل: فعيل بمعنى 28: )بغيًا()مريم/ قوله"الكرماين:قال (4

 2/691 غرائب التفسير..  ": وصف خصت النساء به كحائضالغريبمفعول....

   1/408السابق (5

ِذيَن َأْحَسنُوا اْلُحْسنَى()يونس/"كقوله(6 لَّ
:هي تأنيث الغريب(مصدر كالبشر .26قوله:)لِ

 1/840السابق"األحسن

 2/711ائب التفسير..غر (7
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 )بَِأْحَسنَِها( وله:ق" :ـغة "أفعل" بني التفضيل واملبالغةصي 

أي بالناسخ دون المنسوخ. وقيل: بالفرض ال بالندب.  (،145)األعراف/

  (1)"الغريب: أفعل هنا للمبالغة ال للتفضيل كما يف قوله )َوَأْحَسُن َمِقيال(

ْحَمِن(" ـ قال الكرماين:: التردد يف  مفرد اجلمع  قوله: )َوِعَباُد الرَّ

  ( جمع عبد.63)الفرقان/

: ابن بحر: العباد: ها هنا جمع عابد، كصاحب وصحاب وراجل يبالغر

 .(3)وغير ذلك من أمثلة  (2)"ورجال

قوله: " قال الكرماين: :"التأنيث وعدم االعتداد بالظاهر"التضمني

 ( ، تأنيث لألمثل، وتأنيثها لتأنيث الطريقة.63)اْلُمْثَلى()طه/ 

 .(5)"راد بالطريقة، الجماعة التأنيث للجماعة، فإن الم :(4)الغريب: النحاس 

قوله: )َوآَتْينَاُه مَِن  "قال الكرماين: مفرد اجلمع بني اسم اآللة واسم املكان ـ

( ، جمع مِْفَتح أي مفتاح. الغريب: جمع 76القصص/اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه()

 "َمفتح "جمع  "مفاتح"والغريب هنا أن  (6)"وهو الخزانة. -بالفتح  -َمفتح 

                                                
 1/422السابق(1

   2/821 السابق(2

السابق  "الرهبان"،و1/220السابق "ألوف"1/213السابق"اليتامى"ينظر:(3

 "خصم"،2/784السابق "موازين"،و1/654السابق "أيقاظا"،و1/337

الساب"جنود"،و812ـ2/811السابق"بورا"،و1/503السابق"أراذل"،و2/755السابق

 "ُسرر"،و2/1262السابق"مساجد"،و2/1022بقالسا"حافين"،و2/645ق

   2/1373"الثقالن"،و2/1215السابق"ُخشب"، و1/591السابق

َوَيْذَهبا بَِطرِيَقتُِكُم اْلُمْثلى تأنيث أمثل، كما يقال: األفضل والفضلى، وأن.ثت الطريقة على  "(4

إعراب  "عة.اللفظ، وإن كان يراد بها الرجال، ويجوز أن يكون التأنيث على معنى الجما

اس تح: عبد المنعم خليل إبراهيم   3/33القرآن ألبي جعفر النَّحَّ

 721/ 2غرائب التفسير...  (5

 2/873غرائب التفسير...  (6
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كان ذكره أبو حيان وذكر ما سواء أكان أماكن الغيب أم خزائن الغيب اسم م

 .(1)يؤيده

 (2)القول بوقوع  فعل األمر موقع املصدر

 هذا"ويف تذكير"قال الكرماين: سبب تذكي ما حقه التأنيث

: الغريبالطالع ربي... هذا( أقوال:الكسائي واألخفش. 78)األنعام/"ربي

-اعتقد أنه الرب  -عليه السالم-يجتمعان، وإبراهيم الربوبية والتأنيث ال 

على قول ابن عباس، أو حكى عنها أو أظهر على قول سائر المفسرين،  -سبحانه

 .(4)وغيره (3)"لباب التفاسير"وقد بينتها يف 

 خنلص هنا إىل أن :

ـ الغريب جاء قويا مستمدا قوته من: السياق و من القراءة القرآنية ...، ومن 

 ر  والجمع.التصغي

 ـ كما جاء الغريب جائزا محتمال عند الكرماين ..

 ـ كما جاء قليال وشاذا .

قابل رأي الجمهور..أو قابل  القياس    لحكم على الوجه بالغرابة ؛ ألنه:ـ جاء ا

 ، أو ألنه ليس له نظير يف الكالم ..،  أو لعدم احتمال المعنى له .

                                                

 .313ـ 13/312 "تفسير القرطبي"وقارن بـ 4/534يراجع البحر  (1

الصيغة صيغة األمر (80قوله:)اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم()التوبة/"كقوله (2

 1/461غرائب التفسير..": األمر والنهي واقعان موقع المصدرالغريبوالنهي...

 1/368السابق  (3

(، سيبويه: ذات قرب على النسب 17قوله: )لعل الساعة قريب()الشور /"قال الكرماين: (4

: عبيدةو : أبالغريبكطالق وطامث، وقيل قريب إتيانها. الزجاج: ألن تأنيثها غير حقيقي. 

البعد والقرب إذا كانا يف الزمان والمكان، يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد 

 2/1051السابق  "والجمع.
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 املبحث الثالث 
 الرتكيبي"الغريب" يف املستوى 

 أوال ـ الغريب املقبول اجلائز عند الكرماين  وهو متدرج ..

ـ الوجه الغريب قد يكون أحسن ماقيل من توجيه وتفسي  وقديكون 1

 هو األظهر :

القول باحتمال أن تكون الغريب ماجاء يف إعراب المثنى  ومن األول ــ 

ب وليست للتثنية ، وهذا الغري"هذا"إنما هي ألف "هذان""ألف"

.وقد نقل (1) للوجه الغريب هنا التأملمع طلبه ، "أحسن ما قيل فيه"المحتمل

 .(2)عن سيبويه نحو ذلك مفسراالنحاس 

َل "قال الكرماين: ومثله عود الضمي إىل غي مذكورـــ  قوله: )مِْن َقْبِل َأْن ُينَزَّ

اإلنزال من قبل المطر.  (.الزجاج: من قبَل 49َعَلْيِهْم مِْن َقْبلِِه َلُمْبلِِسيَن( )الروم/

تأكيد كقولهم: كلهم أجمعون.المربد: الثاين للسحاب،  "مِْن َقْبلِهِ "األخفش: 

                                                

ففيه كالم، قال بعض النحاة: جاء  -باأللف -(من قرأ63قوله: )إِْن َهَذاِن َلَساِحَراِن()طه/"(1

حران، فحذف الهاء. هذا على لغة بلحارث بن كعب...وقال بعضهم: أصله، إنه هذان لسا

تقع حينئٍذ يف خبرالمبتدأ، وذلك جائز يف الشعر...قال الشيخ  "الالم"وهذا فيه ضعف، ألن 

اجتمع يف التثنية ألف هذا وألف التثنية، فحذف ألف  "هذا": أنه لما ثنى الغريباإلمام: ومن 

تحذفه اإلضافة، ألنه ال التثنية اللتقاء الساكنين، وناب عن ألف التثنية النون، فإنه الزم له ال 

قال: حذف ألف هذا وبقي ألف التثنية، ثم انقلبت يف حال  "هذين"يضاف، ومن قرأه 

 .721ـ2/719السابق". فإنه أحسن ما قيل فيه، فتأملالنصب والجر ياء... 

اُس: (2 َك إِذَ "َقاَل النَّحَّ ا َثنَّْيَت اْلَواِحَد ِزْدَت َعَلْيِه َوِمْن َأْبَيِن َما فِي َهَذا َقْوُل ِسيَبَوْيِه: َواْعَلْم َأنَّ

ْعَراِب، َقاَل َأُبو َجْعَفرٍ َفَقْوُل ِسيَبَوْيهِ  َدَتْيِن، اأْلُوَلى ِمنُْهَما َحْرُف َمدٍّ َولِيٍن َوُهَو َحْرُف اإْلِ
 َزائِ

ْعَراِب، ُيوِجُب َأنَّ اأْلَْصَل َأالَّ يتغير، فيكون18ـ1/17ـالكتاب  "ن هذانإ "ـ َوُهَو َحْرُف اإْلِ

وقارن بإعراب القرآن   218ـ 11/217تفسير القرطبي "جاءَعَلى َأْصِلِه لُِيْعَلَم َذلَِك... 

  3/33للنحاس 
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ألهنم لما رأوا السحاب كانوا راجين للمطر.ابن عيسى: من قبل 

. ولم يتقدم ذكرهقال:  الغريب: من قبل النبات، ذكره صاحب النظماإلرسال.

ا( : الغريب.ومن ألن المطر يدل عليه، النباتأي  وكذلك قوله: )َفَرَأْوُه ُمْصَفرًّ

يحتمل أن يعود إلى االستبشار، وتقديره من قبل اإلنزال من قبل االستبشار، أال 

وهذا الوجه أحسن ما ترى أنه قرنه باإلبالس، ومن عليهم بالمطر واالستبشار، 

 . (1)".قيل يف اْلية

بته ـ كما صرح ـ يف لصاحب النظم ـ الجرجاين ـ وغرا الوجه الغريب األول

 لكنه تقوى بقرينة المطر الذي يدل عليه  (2)عود الضمير على مالم يتقدم ذكره

وله  "من قبل اإلنزال من قبل االستبشار"ـولم ينسبهـ  الوجه الغريب اآلخر

 . وفق رأي الكرماين الغريب هنا أحسن ما قيل يف اآليةدليله يف سياق النص و 

ور مما يدل عليه المعنى له شواهد كثيرة يف القرآن وعْود الضمير على غير مذك

 .(4).وغيره من أمثله القول بعود الضمير على غير مذكور(3)الكريم

                                                

            896/ 2 السابق (1

ُه َعَمٌل َغْيُر "ومن الغريب عودالضمير على مالم يتقدم ذكره ، قال الكرماين: (2 قوله: )إِنَّ

: أن سؤالك َغْيُر الغريبإلى االبن، أي ذو عمل....ومن تعود  "الهاء"( 46َصالٍِح( )هود/

قوله: )َوَما َتْتُلو ِمنُْه( أي من "،وقوله:1/507غرائب التفسير  "َصالٍِح، أي إذا عرفت كفره.

اهلل، وقيل: من الشأن، أي من أجله.الغريب: الضمير يعود إلى القرآن، أي من القرآن.)ِمْن 

 1/480ِمْن( األول لبيان الجنس. والثاين  للتبعيض.ُقْرآٍن( أي بعضًا منه، فيكون )

هـ( تصدير:  1404دراسات ألسلوب القرآن الكريم لـ محمد عبد الخالق عضيمة )ت  (3

 .  8/48محمود محمد شاكر 

 2/887، 2/865،  2/730،  1/648، 1/343، 1/274غرائب التفسير..  (4
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 "الالم"قوله: )لَِيُقوُلوا َأَهُؤاَلِء َمنَّ اهلُل َعَلْيِهْم مِْن َبْينِنَا(. "ـ قوله: ومن الثاين

وقد (1)"نى العاقبة، وهذا أظهربمع "الالم"....الغريب: الم كي، أي فتنوا ليقولوا

 . (2)يأتي العكس

سلك الكرماين مسلكين يف الحكم على الغريب ، األول كان مباشرا يف  وهنا

توجيه الحكم إلى الغريب ، والثاين كان عن طريق االستلزام عندما وجه حكمه 

 إلى الوجه المقابل للوجه الغريب.

اس ، أو مساع، أو دليل أو وقد يكون للغريب ما يقويه من شاهد ،أو قيـ 2

 تعليل، أو تقوى مبا حسنه هو ،أو تقوى بالسياق :

تحديد عود الضمير   ومن الغريب الذي ذكر ما يقويه من قراءة شاذة ما ذكره يف

 (4).و القول بالتقديم والتأخير(3)ومرجعه

                                                

 1/361السابق (1

اٍب()ق/قوله:)َهَذا َما ُتوَعُدو"كقوله(2 ُكلِّ َأوَّ
صفته "َما ُتوَعُدونَ "مبتدأ  "هذا"(32َن لِ

اٍب "...و ُكلِّ َأوَّ
 ".أظهر واألول: القول مضمر أي يقال لهم يف القيامة. الغريبخبره.  "لِ

 2/1134 السابق

وَن َعَلْيَها وَ "قال يف قوله تعالى: (3 َماَواِت َواألَْرِض َيُمرُّ ي السَّ
ْن آَيٍة فِ ُهْم َعنَْها )َوَكَأيِّن مِّ

: يعود إلى الغريب( وقوله:)يمرون عليها(يعود إلى اْليات.105ُمْعرُِضوَن ()يوسف/

 "-بالرفع  - "واألرُض "األرض، وقوله:)عنها( يعود إلى اْليات ال غير.وقر ء يف الشواذ 

 1/599،  1/553السابق

بدوا إلهين، فيكون اثنين توكيدًا قوله: )اَل َتتَِّخُذوا إَِلَهْيِن اْثنَْيِن( .أي ال تع" كقوله: (4

 "إَِلَهْينِ "المفعول األول، و  "اْثنَْينِ ": تقديره، ال تتخذوا اثنين إلهين، فيكون الغريبللتثنية.

  1/607السابق"المفعول الثاين، ألن ماله ثان فليس بإله، ألن اإللَه هو الذي ال ثاين َله.
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 .   (2)"حال" "المفعول به"القول بأن و (1)المصدرية "ما"والقول بتقدير 

القول بعدم جواز إطالق الغريب يف  بقة الضمي العائد على مثىن:ـ مطا

. الغريب (3)وحده تعالىعلى عدم جواز إطالقهاعليه  قياسا تعالىالتثنية على اهلل 

 هنا اعتمد القياس ،و له مثيل من القرآن وشاهد من الحديث.

                                                

َكَر  "قال الكرماين:(1 ، وهو اهلل ـعز "من"بمعنى  "َما"(3َواأْلُْنَثى()الليل/ قوله:)َوَما َخَلَق الذَّ

: تقديره. و خلقه الذكر واألنثى، فحذف الهاء، وجعل بدال منه، يقويه قراءة الغريبوجل ـ...

ُذكر عن عبد اهلل بن مسعود وأبي  2/1349السابق "-بالجر - "الذكر واألنثى"من قرأ 

كَ  رِ واألْنَثى( ويأُثُره أبو الدرداء عن رسول اهلل صلى اهلل الدرداء: أنهما كانا يقرآن ذلك )والذَّ

قال أبو الفتح: يف هذه القراءة شاهد لما أخبرنا به "، 24/465تفسير الطبري  "عليه وسلم.

َوَما َخَلَق "أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى من قراءة بعضهم: 

َكَر َواأْلُْنَثى ، فقراءة النبي صلى اهلل عليه وسلم "ما"لكونه بدال من ، وذلك أنه جره"الذَّ

َلِف َمْن َقَرَأ: َوَما ". قال أبو حيان : 2/364المحتسب"شاهد بذلك َذَكَر َثْعَلٌب َأنَّ ِمَن السَّ

ُجوُه َعلَ  ، َوَقْد َخرَّ يِّ
َمْخَشرِيُّ َعِن اْلكَِسائِ َكرِ، َوَذَكَرَها الزَّ َكرِ، بَِجرِّ الذَّ ى اْلَبَدِل من َعَلى َخَلَق الذَّ

َكِر  ِم اْلَمْصَدِر، َأْي َوَخْلِق الذَّ ُج َعَلى َتَوهُّ َتْقِديرِ: َوالَِّذي َخَلَق اهللُ، َوَقْد ُيَخرَّ

 10/492البحرالمحيط"َواأْلُْنَثى

الَلُة()األعراف/ "قال الكرماين: (2 األولى  (فريقًا30قوله: )َفرِيًقا َهَد  َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ

الَلُة( ، أي وأضل فريقًا "بهد "منصوب  ، والثاين منصوب بفعل دل عليه )َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ

قراءة ابن مسعود،  يقويه: كالهما منصوب على الحال من الضمير يف تعودون الغريب...

الَلُة(  "وتعودون فريقين"  1/401التفسير...غرائب ")َفرِيًقا َهَد  َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ

(كان القياس، عنهما، لتقدم ذكر اهلل 20قوله: )َوال َتَولَّْوا َعنُْه()األنفال/"قال الكرماين: (3

: كما ال يجوز إطالق لفظ التثنية على اهلل الغريبورسوله يف قوله: )َأطِيُعوا اهلَل َوَرُسوَلُه(...

ألن التثنية تقتضي المماثلة، وهو منزه سبحانه وحده، كذلك ال يجوز إجراء التثنية مع الغير، 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم( ولم يقل  ومثلهعن المثل والشبه،  لرَّ
ِه َولِ يف القرآن: )اْسَتِجيُبوا لِلَّ

على من ذكره بلفظ التثنية مع  -صلى اهلل عليه وسلم-دعواكم...وجاء النكيُر عن النبي 
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. (1)من كالم العربله ما يدعمه  ـ عود الضمي إىل القريب دون البعيد

 ."السماع"

ِميِر (2) ـ عود الضمي إىل البعيد دون القريب .وإِْن َكاَنِت اْلَقاِعَدُة َعْوَد الضَّ

.فالقول بعود الضمير على البعيد له وجه (3)إَِلى اأْلَْقَرِب َفقْد َيُعوُد إَِلى َغْيِرِه لوجه

 .(4)كما ذكر أبو حيان

عالى)ُكلُّ َذلَِك َكاَن قوله ت"قال الكرماين: تذكي صفة املؤنث املجازي ــ 

يجوز  "مكروهًا"جعلها خرب كان، و -بالتنوين  -(...من قرأ38َسيُِّئُه()اإلسراء/

                                                                                                          

فقام بين يديه وقال: من  -هلل عليه وسلمصلى ا-الغير، وهو أن رجالً جاء إلى رسول اهلل 

بئس خطيب القوم أنت، هال "أطاع اهلل ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غو ، فقال: 

وأما الجمع فعند  "وأما الجمع فقال: 1/437السابق"قلت: ومن عصى اهلل ورسوله

 سابق نفسه. كما ال تجوز التثنية، الوالمحققون على أنه ال يجوز الجمعبعضهم يجوز... 

: يعود الغريبتعود إلى عيسى.  "الهاء"(157قوله:)َوَما َقَتُلوُه()النساء/ "قال الكرماين: (1

غرائب التفسير  "فيه.. ، تقول العرب: قتلت الشيء علما، إذا استقصى نظرهإلى العلم

 ذكر الشيخ عضيمة يف صالحية ضمير الغائب ألن يعود على أشياء متنوعة سبقته 1/311

 82، 8/79دراسات ألسلوب القرآن الكريم يراجع

: يعود الغريب(حاالن من الهاء يف أن يكتبوه.288)َصِغيًرا َأْو َكبِيًرا()البقرة/"قال الكرماين:(2

و من علماء التفسير من  1/236غرائب التفسير.. "إلى أول اْلية، أي بدين صغير أو كبير

هـ( 710ينظر مثال: تفسير النسفي )ت  قال بعود الضمير إلى الدين المذكور يف أول اْلية

 1/562ومنهم من قال بعوده إلى الحق.ينظر تفسير القرآن العظيم البن كثير 1/229

  1/124هـ( تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم 794البرهان يف علوم القرآن للزركشي )ت  (3

ْيِن، لَِسْبِقِه، َأْو َعَلى اْلَحقِّ َوَضِميُر النَّْصِب فِي: َتْكُتُبوُه، َعائٌِد َعَلى "قال أبو حيان: (4 الدَّ

  2/737البحر المحيط /"لُِقْربِِه....
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: صفة الغريبأن يكون خربا بعد خرب، ويجوز أن يكون حاال  كما ذكرت. 

 .(2)وغيره من أمثلة(1)"ألن تأنيثها مجاز. "لسيئه"

قوله: )اْرِجُعوا  ":قال الكرماين والقول بأن"وراء" اسم فعل أمرـــ 

: الغريب( أي إلى الموضع الذي أخذنا منه النور....ومن 13الحديد/َوَراَءُكْم()

وراءكم ها هنا ليس بظرف، ألن لفظ ارجعوا ينبئ عن الوراء، وإنما هو اسم من 

 (3)"األسماء التي سميت األفعال هبا والمعنى: ارجعوا فكأنه قال ارجعوا ارجعوا.

ِق "ـ قال الكرماين: عليه ما حسنه هو القول الغريب يدل قوله: )إِنَُّه َمْن َيتَّ

صلته،  "يتقي"، و"الذي": )من( الشرط بمعنى الغريب(...90يوسف/َوَيْصبِْر()

وجزم الراء يصير حمال  على الشرط الذي تضمنه الذي،وحسن لذلك 

 (4)".ذكره أبو علي يف الحجةيف خربه. "الفاء"دخول

 يف القول بعدم حذف المضاف السياق العريفاعتماد الغريب على ـ 

(....التقدير: أهل القرية، فحذف 82يوسف/قوله: )َواْسَأِل اْلَقْرَيَة()"كقوله:

المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا يف القرآن كثير جدا .الغريب: ليس يف 

 (5)."اآلية حذف، والمعنى ليس بمستنكر أن يكلمك جدران القرية، فإنك نبي

                                                

 1/627غرائب التفسير..   (1

َن َربَُّك()األعراف/ (أي أعلَم، كقوله: )آَذْنُتُكْم( ، أي أعلمتكم، ويأتي "كقوله: (2 قوله: )َتَأذَّ

اه، وأوعده وتوعده ل بمعنى، نحو: أرضاه وتَرض. ، وأيقنته وتيقنته، وقيل: تأذن أعلم وتَفع.

 1/426السابق": معناه حلف، ولهذا جاءت بالالم.الغريبمعناه: أَمَر من اإلذن. 

 1185../2غرائب التفسير (3

 1/550السابق (4

 1/550السابق (5
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قوله: )َوْيَكَأنَّ "قال الكرماين: الغريب قد يكون مرضيا عند النحاةــ ـ3

كلمة ندم، وهي منفصلة عن كان، قال  "وي"(. سيبويه: 82القصص/اهلَل()

 الشاعر:

.  َوْي كأْن َمْن يكْن له َنَشٌب ُيْح . . . َبْب وَمْن َيْفَتِقْر َيِعْش عيَش ُضرِّ

بإضمار أعلم، قال األوائل: المسرة ال  األخفش: أصله، ويك وما بعده مفتوح

أصله ويلك. قال: . . . ويك عنرت  الغريبتدوم، وال يبقى على البؤس النعيم. 

 (1)".وهذا مرضي عند النحاة أقدم . 

 .(3)أويذكره دون وصف له وصرح غيره بجوازه  (2)ـ غريب َصّرح  جبوازه4

يف  "الباء"و":قال الكرماينالقول بأن الوجه لغة من لغات العرب:ـ 5

( متصل بالمعنى، أي قرناهم هبن.الغريب: 54الدخان/)"زوجناهم بحور"

  (4)"زوجته امرأة وزوجته بامرأة لغتان.

                                                
 875ـ2/874غرائب التفسير.. (1

َئٍة بِِمْثِلَها(.اعتراض بين : )َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة( عطف على )َكَسُبوا( ، و )َجزَ الغريب "كقوله:(2 اُء َسيِّ

المعطوف والمعطوف عليه، وجاز ألن فيه تشديد الكالم وباب االعتراض باب 

، ومواضع أخر  صرح فيها بأن الغريب جائز ينظر السابق مثال:  1/481السابق"واسع.

 642، 627،  481،  337،  233ـ 1/232

: الغريب(صفتان للقرآن.4َنِذيًرا()فصلت/قوله: )َبِشيًرا وَ  "من ذلك قول الكرماين:(3

والغريب هنا من الجائز.ينظر إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين  1038 /2السابق"حاالن.

قال  "هلك"، ومنه القول بتعدي الفعل  8/530هـ(ـ 1403بن أحمد مصطفى درويش )ت 

 غرائب التفسير ": هلك متعدالغريبالزم.  "هلك"متعد و"أهلك"الكرماين:

ونقله عنه  4/678هلكه بمعنى أهلكه  الكشاف ". قال الزمخشري  2/854ومثله 1/664

وهناك أمثلة أخر  مما يحتمله المعنى ينظر غرائب   1/375أبو حيان يف البحر المحيط 

ـ  2/1061، 2/737،  1/621ـ ، 1/498،  1/338،  1/235،  1/225التفسير..

،2/780   

   2/1079السابق(4
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:كقوله باحتمال التقديم و التأخير يف  احتماالت ذكرها الشيخ الكرماينـ 6

، واحتمال تحمل حروف المعاين معاين  (2)واحتمال التضمين(1)أكثر من موضع

 .(5)يعللهأو (4)، وقد يذكر ما يقوي االحتمال(3)ا..بعضه

                                                
اٍر َعِليٍم()األعراف/ق "كقوله:(1 (أي فعل ما أشاروا به 112وله: )َيْأُتوَك بُِكلِّ َسحَّ

اٍر َعِليٍم، تقديمًا وتأخيرا: يحتمل أن يف اْليات الغريبفجمع. ، والتقدير: َيْأُتوَك بُِكلِّ َسحَّ

وما ذكره من احتمال نصب 2/831السابق"َفَأْرَسَل فِْرَعْوُن فِي اْلَمَدائِِن َحاِشرِيَن.

وهي  "( على التمييز 25قولهتعالى:)َثالَث ِماَئٍة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسًعا()الكهف/"يف"سعات"

 .  1/658السابق  مفعول به

: الغريب: قال الشيخ اإلمام(...78قوله: )َوَتَرْكنَا َعَلْيِه فِي اْْلِخرِيَن()الصافات/"( كقوله: 2

عليه. ألن الظاهر يف القولين األولين تركنا له،  يحتمل أن معنى تركنا عليه أثنينا عليه أوسلمنا

    2/977"ال عليه، وال يجوز أن يكون عليه متعلقا بالثناء المضمر

 "الباء"أقوال: أبو علي:  "الباء"(....ويف 25قوله: )بِِجْذِع النَّْخَلِة()مريم/"كقوله  (3

لة، ويكون جذع النخلة لآل "الباء": يحتمل أن الغريبزائدة.....قال الشيخ اإلمام: ومن 

غير النخلة التي صار لها رأس ُوُخوص ورطب، بل يكون خشبا ملقى، أي هزي إليك بهزك 

 ،  1/693 السابق "جذع النخلة رطبًا.

الغريب: يحتمل أنه محمول على مضمر دل عليه خرجنا، أي ويخرج من النخل  "كقوله: (4

: ومثله: )َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض "بٌّ متراكب من طلعها قنوان، تقويه قراءة من قرأ: يخرج منه ح

)َأْن  "وكقوله يف تحديد المفعول به :377ـ1/376السابق "َنَباًتا( ، أي أنبتكم وتنبتون نباتا.

( أي تْبنى، من قوله: )َيْرَفُع إِبَْراِهيُم اْلَقَواِعَد(...قال الشيخ اإلمام: ويحتمل 36ُتْرَفَع()النور/

قوله: )َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه( ، أي يتلى  يقويهالوة القرآن وذكر اهلل، ترفع األصوات ت

( .خبر بعد خبر، وقيل: 4قوله: )َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم()يس/"، وقوله 2/799السابق"كتابه

: قال الشيخ اإلمام: يحتمل أنه حال للمخاطب، الغريبمحله نصب، وهو متصل باإلرسال.

 2/955السابق "ار قائماكما تقول: إنك يف الد

قوله تعالى:)َوَتَرْكنَا َعَلْيِه فِي اْْلِخرِيَن. َساَلٌم َعَلى ُنوٍح فِي " كذكره احتمال التضمين يف (5

فيه قوالن: أحدهما: تركنا عليه قول الناس سالم على (79ـ78)الصافات/اْلَعاَلِميَن(

سالم فيكون السالم من اهلل  نوح...والثاين: وتركنا عليه ثناء حسنًا، ثم استأنف، فقال

ألن أن معنى تركنا عليه أثنينا عليه أوسلمنا عليه.  الغريب: قال الشيخ اإلمام: يحتملسبحانه.
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الغريب الذي قابل رأي اجلمهور أو البصريني أو سيبويه أو املفسرين ـ  7

 جائز عند البعض:    وهو

فقد يذكر  ـ أما الغريب الذي قابل رأي الجمهور فقد تعددت أحواله وصفاته

كالقول بأن  "ال وجه له "ه، وقد يذكرأن(1)الوجه الغريب دون تعقيب من الكرماين

أو أن  (4)"ضعيف"أو الـ(3)"ضعف"، وقد يصفه بـالـ(2)"موصولة"النافية   "ما"

. كما جاء الغريب يف االستثناء لمقابلته رأي (5)"وخالف الجمهور ُبعدفيه "

  (7)أويأيت معه بشاهد، و رأي الجمهور ظاهر  بالسياق (6)الجمهور دون تعقيب

                                                                                                          

، وال يجوز أن يكون عليه متعلقا بالثناء الظاهر يف القولين األولين تركنا له، ال عليه

    2/977"المضمر

له:)ُمْسَتْكبِرِيَن بِِه َساِمًرا قو"عود الضمير إلى غير مذكور،قال الكرماين:(1

(ذهب الجمهور إلى أنه كناية عن غير مذكور، أي بالبيت 87َتْهُجُروَن()المؤمنون/

 2/780السابق  "-وبالحرم.الغريب: بمحمد ـ عليه السالم

للنفي عند الجمهور.  "َما"(68)َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة()القصص/"قال الكرماين:(2

: والوجهبمعنى الذي، والتقدير، ما كان لهم الخيرة فيه. "َما": ريبالغ

، وغيره من أمثلة ينظر )َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما  872ـ2/871السابق"األول..

 2/907( السابق17ُأْخِفَي()السجدة/

 1/285غرائب التفسير..(3

 2/963السابق (4

  1/105قالساب "وخالف الجمهور بعدوالغريب....فيه "كقوله:  (5

 1222ـ 2/1221السابق (6

( الجمهور أجروهما على 46قوله: )َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن( )الرحمن/"(7

: الفراء: هي جنة واحدة، لكن العرب قد تجري الواحد مجر  التثنية. قال: الغريبالتثنية.

الَسمتين  .  قال وهو معه واحد بدليل قوله: وَمْهَمَهْيِن َقَذَفْيِن َمْرَتْيْن. . . قطعته بالَسمت ال ب

( ، فقد صارت 62؛ لقوله )َوِمْن ُدونِِهَما َجنََّتاِن( )الرحمن/والظاهر قول الجمهورقطعه. 

 2/1172غرائب التفسير "أربعًا، ثم قال: )فِيِهنَّ َخْيَراٌت( .
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عند الكرماين، وال يدخل  (1)"لقول عند الجمهور هو المقولا"وأنبه هنا إلى أن 

 .(2)دائرة الغريب ولو كان مردودا من المحققين قول الجمهور

لقد كان الكرماين يعتز برأي البصريين ويكفي عنده لدخول دائرة الغريب أن 

 ، و أحيانا(4)،ولو كان جائزا ـ بتصريحه ـ وله دليل ـ(3)يكون الرأي مقابال لرأيهم

قوله: )ُثمَّ َبَدا َلُهْم مِْن َبْعِد َما "كان الكرماين يعقب بذكر حكم البصريين،كقوله:

مضمر تقديره: بداء، "بدا"( فاعل 35َرَأُوا اآلَياِت َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحيٍن)يوسف/

، فإهنم يجوزون (5)الكوفيين فاعله، وهذا على قول "َلَيْسُجُننَّهُ "أو رأى...الغريب:

                                                
  2/505السابق  (1

ُتنَا آ"قال الكرماين: (2 ْلَك ُحجَّ
(ذهب 83َتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه()األنعام/ويف اْلية: )َوتِ

ُتنَا"متعلق بقوله  "على"إلى أن الجمهور عند المحققين، ألنه ال يحال  مدفوعوهذا "ُحجَّ

: الغريب..."آَتْينَاَها إِْبَراِهيمَ "بين المصدر وصلته بأجنبي من المصدر، وحيل ها هنا بقوله: 

  1/369السابق"قول: هذا لك وهذا عليكيحتمل أنه خبر بعد خبر، كما ت

ذهب الكوفيون إلى أن  343/ 1كعده من الغريب القول بأن المبتدأ رفع بالخبر السابق(3

المبتدأ والخبر يترافعان... وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع باالبتداء، وأما الخبر 

بيين عن مذاهب النحويين وقارن بالت 1/38فاختلفوا فيه.اإلنصاف ألبي البركات األنباري 

، ومن ذلك العطف على الضمير المرفوع المتصل الذي لم يؤكد بالضمير 224للعكبري/

المنفصل  ومع إقراره بجوازه فقد ذكره  يف الغريب ألنه رأي الفراء وهو ممتنع عند البصريين 

 2/1153السابق 

ُه َتَعاَلى(الغريب "كقوله: (4 ( وما بعده عطفًا على الهاء 3)الجن/: أجاز الفراء: أن يكون)َوَأنَّ

السابق "كثر حذف الباء مع أن.  وهذا مع امتناعه عند البصريين جائز، ألنهيف قوله، )آَمنَّا بِِه(. 

2/1259 

ي اإِلْسنَاد إَِلى اْلُجْمَلة على َمَذاِهب َأَصحَها اْلَمنْع َفاَل يكون َفاِعال َواَل َنائِبا َعنُه "(5
اْختلف فِ

فأجازوا   {ثمَّ بدا َلُهم من بعد َما َرَأْوا اْْلَيات ليسجننه}ي اْلَجَواز لوروده فِي َقْوله َتَعاَلى َوالثَّانِ 

ُيعجبنِي يقوم زيد... َوالثَّالِث يجوز َأن َيقع َفاِعال َأو َنائِبا َعنُه بِفعل من َأفَعال اْلُقُلوب إِذا علق 

 هـ(911ع  للسيوطي )ت: همع الهوام "َنْحو ظهر لي َأَقاَم زيد أم َعْمرو

     1/590تح/هنداوي
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.أو (2)وغيره من أمثلة(1)".وال يجوز عند البصريينلجملة موقع الفاعل، وقوع ا

ويف  (4)."وليس هذا مذهب البصريين "أو (3)"وأنكره البصريون":يعقب بقوله

 .(5)هذا داللة على أنه يتبع مذهبهم وإن لم يسلموا من نقده 

يب أو وإذا كان الغالب عنده أن يكون رأي الكوفيين أو بعضهم يف دائرة الغر 

، ففي بعض المواضع ال يدخل ما أجازه الكوفيون يف (6)الغريب البعيد

                                                
 537ـ1/536السابق  (1

َخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا()التوبة/  "كقوله: (2 (...ذهب أبو علي إلى أن 107قوله: )َوالَِّذيَن اتَّ

:قال الفراء: خبره )ال َتُقْم فِيِه الغريبالخبر مضمر...قال: والمعنى ينتقم منهم أويعذبون. 

ومن أمثلة  1/466السابق "....وهذا ال يجوز عند البصريينيف مسجدهم.  َأَبًدا(، أي

الغريب التي قابلت رأي البصريين القول بالعطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار 

،ويراجع اإلنصاف  1/444.السابق  وعقب بـأنه ال يجوز إال بإعادة الجار، عند البصريين

2/379 

(الجواب مضى تقديره: سعدوا 73َذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت()الزمر/وقوله: )َحتَّى إِ "كقوله: (3

بدخولها، وقيل: تقديره حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقيل: جوابه دخلوها بعد قوله: 

)فادخلوها( وقيل: الواوللحال، وقد مضمر، أي جاءوها وقد فتحت أبوابها بخالف النار. 

غرائب   ")لما( وبعد )حتى إذا(، وأنكره البصريون.زيادة، وهي تزاد بعد  "الواو": الغريب

 2/1022التفسير

: قال الفراء: كان يف الغريبقوله: )إِال َأْن ُتْغِمُضوا فِيِه()البقرة/(أي إال بإِغماض. "كقوله: (4

 "ففتحها.... وليس هذا مذهب البصريين."إال"الشرط دخل عليه  "إن"األصل 

 233ـ 1/232السابق

 1/610السابق "ويف قول البصريين أيضًا نظر "قال فيه: يف موضع واحد (5

قوله، )َأرَأيَتُكْم( .التاء ضمير الفاعل، والكاف لمجرد الخطاب، ومعنى "قال الكرماين(6

: ذهب الكوفيون إلى: أن الكاف اسم، والمعنى أرأيت نفسك، الغريباالسم مخلوع عنه ... 

لباب، إذا كان مفردًا أن يكون هو إياه وليس هو المفعول الثاين يف هذا ا وهذا بعيد، ألن شرط

... ) ْمَت َعَليَّ وقد ذكر العكبري  1/351السابق "كذلك يف قوله: )َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّ

 1/491لهذا الرأي التبيان يف إعراب القرآن للعكبري "إبطال"ما فيه 
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ويف  (2)ويف موضع وضع الغريب مقابل مذهب البصريين وأكثر الكوفيين.(1)دائرته

 .(3)مواضع قليلة جدا يذكر رأي الكوفيين دون عده غريبا

يب هنا والغر(4)دخول الفاء على الخرب " ـ ومن الغريب املمتنع عند سيبويه 

عمل  و إعمال اسم الفاعل(5)جائز عند البعض وإن كان فيه ضعف

 .(7)وغيره(6)الفعل

الضمير على القريب غير  عود ومن الغريب املقابل لرأي املفسرينـ 

 (71مريم/)َوإِْن مِنُْكْم إاِلَّ َواِرُدَها() قوله:" المتحدث عنه ـ قال الكرماين:

 لنار.على أن الضمير يعود إلى ا :ملفسرونا

                                                
غة من غير إشراك، كما يجيز الكوفيون: العسل (مبال60قوله: )َشرٌّ َمَكاًنا()المائدة/"كقوله: (1

 290ـ1/289وغيرها 1/334 غرائب التفسير أحلى من الخل.

بمعنى الواو أي وال الذين ظلموا.  "إال"والغريب: قول أبي عبيدة: أن "قال الكرماين ـ (2

 وأنشد:

 الخليفِة إال داُر مروانا      ما بالمدينِة داٌر غيُر واحدٍة     . . .    دارُ                            

 1/185".وليس مذهب البصريين وال أكثر الكوفيين    

(مبالغة من غير إشراك، كما 60قوله: )َشرٌّ َمَكاًنا()المائدة/ "وقفت على موضعين األول(3

 290ـ1/289،والثاين334/"1يجيز الكوفيون:العسل أحلى من الخل

مَ "قال الكرماين:(4 خبره.وهذاعند "َفاْعُبْدهُ "( مبتدأ، 65اَواِت()مريم/الغريب: )َربُّ السَّ

فإن الفاء تدخل المعرفة الموصولة والنكرة الموصوفة، وألن الغالب  "للفاء"سيبويه ممتنع 

 .   2/703 غرائب التفسير.."عليه النصب

ما هو عاٍر من معنى الشرط والجزاِء....لم يدخل الفاُء يف خبره. تقول:  "قال ابن يعيش: (5

لم يجز، وكان أبو الحسن األخفُش ُيجيز ذلك  "زيٌد فمنطلٌق "ولو قلت:  "زيٌد منطلق"

   1/250شرح المفصل البن يعيش "على زيادِة الفاء، وذكر أن ذلك ورد عنهم كثيًرا...

: الغريب)َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن()هود/( رفع باالبتداء، )َباطٌِل( خبره تقدم عليه."قال الكرماين: (6

اطٌِل( رفع باالبتداء، )َما َكاُنوا( رفع بالفاعل. قاله األخفش، وعند سيبويه ال يعمل اسم )بَ 

 1/499السابق"الفاعل على عمل الفعل بتة.

  2/1130 السابق (7



 يرِ وَ عََجائِب التَّأويلِ"مُصْطَلَحُ"الغَرِيبِ"قراءةٌ فِي كتاب"غَرائب التَّفْسِ
 هـ(535للشَّيخِ اإلمام  بُرهانِ الدّينِ أبي القاسمِ محمود بن حمزةَ بن نصْرِ  الكَرْمَانِيّ)ت نحو

 
 

 

 

رأي المفسرين  (2)": الضمير يعود إلى الساعة أو القيامة(1)الغريب:النحاس

كرره "مقابل رأي النحاس إن القول بعود الضمير على األقرب قد يصطدم بما

سيبويه يف كتابه قوله:)االثنان جمع(...وما ذكره اآلمدي يف كتابه )اإلحكام(.ويف 

مثنى وأن األولى أن يكون الضمير القرآن آيات عاد فيها ضمير الجمع إلى ال

  .(4).وغيره من أمثلة(3)للمتحدث عنه

ثانياـ الغريب "البعيد"أو الذي"فيه بعد" أو "ضعف" وهو بني 

  ومنه:(6) وعدمه(5)اجلواز

أن من الغريب قول أبي عبيدة يف قوله تعالى )َلْيُسوا (7)ـ  ذكر الكرماين  

()آل عمران/ اسم  يقول: أكلوين الرباغيث.وأمة هذا على لغة من"(113َسَواء 

                                                

 2/120إعراب القرآن  للنحاس(1

 2/705غرائب التفسير..    (2

 8/72دراسات ألسلوب القرآن للشيخ عضيمة  (3

: على أن االستثناء المفسرون(23وله: )إِالَّ َمْن َتَولَّى َوَكَفَر()الغاشية/قال الكرماين ق "(4

: متصل، أي إال من تولى من الكفار، الغريبمنقطع، أي لكن من تولى وكفر، فيعذبه اهلل.

 2/1335غرائب التفسير..    "فأنت مسلط عليه بالسيف يف الجهاد.

يحال بين الصلة وبين المعطوف على أن  "الغريب الضعيف"حيث جعل الكرماين من  (5

فيه تشديد الكالم وباب  وجاز ألن "ويف موضع آخرقال 1/198الصلة بأجنبي منها.السابق

 1/481.السابق السابق "االعتراض باب واسع

: قال الزجاج: الغريب(محله نصب على االستثناء. 37قوله: )إاِلَّ َمْن آَمَن()سبأ/ "كقوله: (6

السابق  ".ال يجوزالبدل من ضمير المخاطب  ألن.ضعف، ويف قوله بدل من الكاف والميم

2/938 

)َلْيُسوا( : اْلَواُو اْسُم َلْيَس، َوِهَي َراِجَعٌة َعَلى اْلَمْذُكوِريَن "قال العكبري1/265السابق  (7

ٌة َأْي َلْيُسوا ُمْسَتِويَن، ُثمَّ اْسَتْأَنَف َفَقاَل  ;َقْبَلَها، َو )َسَواًء( : َخَبُرَها  : )ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ

ٌة اْسُم َلْيَس، َواْلَواُو فِيَها َحْرٌف َيُدلُّ َعَلى اْلَجْمِع، َكَما َقاُلوا: َأَكُلونِي َقائَِمٌة(.... َوِقيَل: ُأمَّ
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ألن الضمير يف قوله أكلوين "وعلل بقوله: ".وفيه ُبعد"، وقال الكرماين "ليس

الضمير  "وعنده الوجه القريب أن "الرباغيث لم يمكن حمله على شيء سابق.

يعود إلى اليهود، وقد تقدم ذكرهم، أي ليسوا كفرة معاندين.بل منهم أمة 

 حكم هنا .فالمعنى هو ال"قائمة.

وهذا الوجه بعيد عن الصواب أقرب منه إلى الخطأ وعرب العكربي عن  

أكلوين "مستدال بالمعنى؛فالغريب ال يتعلق بلهجة "الضعف"بـ "البعد"

، وإنما أسقطها على ماال ينطبق، وقد ذكر الكرماين يف أكثر من موضع "الرباغيث

 (1)هذه اللهجة دون وصفها بالغريب

 بالعجيب يف درجة الخطأ نجده يف موضع آخر يصف الوجهومن باب التدرج  

فيمن رأى أن قوله تعالى )فإن كانتا اثنتين( على لغة أكلوين الرباغيث ؛ لخلل رآه 

 (2)بحسه اللغوي النحوي.

 .(3)القول بأن المبتدأ رفع بالخرب ومن الغريب"البعيد"ـ  

  :)كَِتاَب تعالىقوله  "القول بالنصب على اإلغراء يفومنه 
ِ
اهلل

وإضمار الفاعل من غير تقدم (4)لعلة "بعيدٌ "(وهذا عنده 24النساء/َعَلْيُكْم()

                                                                                                          
ِة اْلَقائَِمِة التَّالَِيِة َلْيَس اْلَغَرُض َبَياَن َتَفاُوِت اأْلُمَّ  إِذْ  اْلَبَراِغيُث. َوَسَواٌء اْلَخَبُر، َوَهَذا َضِعيٌف،

، َبِل اْلَغَرُض َأنَّ ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُمْؤِمنًا َوَكافًِرا.
ِ
 1/286التبيان  "ِْلَياِت اهلل

 734ـ2/733،  1/625، 1/314،1/336غرائب التفسير.. (1

 1/314السابق (2

رفع باالبتداء،  "اْلَعاكُِف "(25ج/قوله: )َسَواًء اْلَعاكُِف فِيِه َواْلَباِد()الح"قال الكرماين: (3

رفع  "َسَواءٌ "خبره تقدم عليه...الغريب: قال النحاس:  "َسَواءً "عطف عليه، و "اْلَبادِ "و

    2/756السابق".بعيدرفع بالخبر، وهذا  "اْلَعاكُِف فِيِه َواْلَبادِ "باالبتداء.

 َعَلْيُكْم()النساء/ "قال الكرماين:(4
ِ
: الغريب(نصب على المصدر...24قوله: )كَِتاَب اهلل

 نصب على اإلغراء، والتقدير، عليكم كباب اهلل، فقدم.كقول الشاعر:  

 يا أيُّها المائُح َدْلوي دوَنَكا . . .  إين رأْيُت الناَس َيْحَمدونكا .

   1/290السابق "، ألن ما انتصب على اإلغراء ال يتقدم على ما ينصبه.بعيدوهذا  



 يرِ وَ عََجائِب التَّأويلِ"مُصْطَلَحُ"الغَرِيبِ"قراءةٌ فِي كتاب"غَرائب التَّفْسِ
 هـ(535للشَّيخِ اإلمام  بُرهانِ الدّينِ أبي القاسمِ محمود بن حمزةَ بن نصْرِ  الكَرْمَانِيّ)ت نحو

 
 

 

 

وقد يلتمس للغريب الضعيف وجها و  (1)وغير جائز. بعيدٌ الذكر وذلك 

 .(2)مخرجا

البدل المصحوب بحرف معنى:قال "ومن الغريب"الضعيف ـ 

ا"الكرماين: بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب مِْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح  قوله: )َأنَُّه َمْن َعِمَل مِنُْكْم ُسوء 

 (...54األنعام/َفَأنَُّه()

ُه الغريب: ذهب الزجاج يف مجاعة ، إلى أن )َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم( بدل من قوله:)َأنَّ

َأنَّ  "؛ذكر العكربي معلال الضعف هنا(3)".َضْعفَمْن َعِمَل( فيمن فتحها. وفيه 

، َوُهَو اْلَبَدَل اَل َيْصحَ   (4)".َضِعيٌف ُبُه َحْرُف َمْعن ى إاِلَّ َأْن َتْجَعَل اْلَفاَء َزائَِدة 

من الغريب ـ الذي فيه ضعف مع التعليل ـ"إضمار ماال حاجة ـ 

 .(6)وغيره(5)إليه"

                                                
ْدِق()الزمر/قول"الكرماين: قال(1  "الصدق"( .قيل: هو جبريل، و33ه: )َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

... وقيل: جاء بالصدق وصدق به -محمد ـعليه الصالة و السالم  "صدق به "القرآن، و

َق بِهِ ":ال يجوز يف العربية أن يكون فاعل الغريب...-عليه السالم-جميعًا لمحمد  "َوَصدَّ

، وإضمار الفاعل وذلك غير جائزيستدعي إضمار الذي، غير فاعل جاء بالصدق ألن ذلك 

إضمار المفعول من غير تقدم  "ومثله 2/1014السابق ".بعيدمن غير تقدم الذكر وذلك 

 2/1097. السابق"ِذْكرٍ 

إال أن يحمل ، بعيدللمصدر، وهو  "َما":الغريبللنفي... "َما")َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم()يس/((2

 2/959السابق "عمل أيديهم رض أي وآية لهمعلى العطف على األ

   362/ 1السابق(3

 1/500التبيان للعكبري(4

قوله:)َأْوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم(...وهذه الوجوه تدل على أن للحر أن يتزوج "قال الكرماين: (5

ْو َما أربعا من اإلماء مع قدرته على نكاح الحرة، ألنه خير بين نكاح الحرة واألمة، بقوله:)أَ 

أو اقتصر على ما ملكت أيمانكم،  "فواحدةً ": يف بعض التفاسير:الغريبَمَلَكْت َأْيَماُنُكْم(. 

وفيه ضعف؛ إلضَمارَك ما ال حاجة ويف بعضها: فواحدًة أو اتخذ مما ملكت أيمانكم، 

   1/281غرائب التفسير.. ".إليهِ 

لالستفهام، وفيه ضعف، ألن  "َما": الغريبالمصدر. "َما"قوله: )َفبَِما َأْغَوْيَتنِي( "ـ كقوله(6

   1/399"ألفه تحذف مع الجار، إال يف الشعر
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بعود الضمير الثاين إلى القريب دون البعيدــ قال  ـ من الغريب الضعيف القول

 َكَمَثِل آَدَم  قوله:)إِنَّ َمَثَل "الكرماين:
ِ
ُكْن  َلهُ مِْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل  َخَلَقهُ ِعيَسى ِعنَْد اهلل

 تعود إلى آدم... "الهاء"(59َفَيُكوُن()آل عمران/

يف حال اإلفراد (1)"تعود إلى آدم، )له( يعود إلى عيسى "الهاء" :)خلقه(الغريب

الضمير على  وقد يكون عود(2)عود الضمير إلى األقرب قد يكون هو األولى

والمحدث عنه هنا هو عيسى...أما  (3)المحدث عنه أولى من عوده على األقرب

تطابق الضمائر ورجوعها إلى شيء واحد أولى من "فيما زاد على المفرد فإن

و "الباء التبعيض"ومنه القول بإفادة.(4)البعدهنا أو  الغرابةوهذا هو سر  "تفريقها

ل بين المعطوف و المعطوف عليه بأجنبي بالفصومنه القول  (5)عدم زيادهتا

ابِِريَن( نصب على المدح عند الجمهور. "  ..و)الصَّ

                                                

 1/260غرائب التفسير..  (1

واعلم أنه إذا تقدم ما يصلح : »2/9عوده على األقرب. يف شرح كافية ابن الحاجب للرضي (2

ضربته، أي للتفسير شيئان فصاعًدا فالمفسر هو األقرب ال غير، نحو: جاءين زيد وبكر ف

وانظر «.ضربته بكًرا، ويجوز مع القرينة أن يعود لألبعد، نحو: جاءين عالم وجاهل فأكرمته

.وكذلك قال أبو حيان: ال يعود الضمير على غير األقرب إال 39: 4البرهان للزركشي 

 .185/ 1بدليل. تفسير البحرالمحيط  

البحر "وده على األقربعود الضمير على المحدث عنه أولى من ع "قال أبو حيان: (3

 8/29وقارن بدراسات ألسلوب القرآن للشيخ عضيمة 8/342

 8/36دراسات ألسلوب القرآن للشيخ عضيمة (4

: قال علي بن كيسان: أفاد الغريبقوله:)َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم(الباء زائدة. "قال الكرماين:(5

، ضعيفأخذت طرفًا منه،وهو  الباء التبعيض، كما إذا قلت:أخذت زمام الناقة، أفاد أنك

يدل  "الباء"ألن أخذت الزمام ال يدل على وصول مواضع قدرك إليه، ومع 

اْلَباُء َزائَِدٌة، َوَقاَل َمْن اَل ِخْبَرَة َلُه "ونحو ذلك ذكر العكبري قال: 1/320السابق"عليه.
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ال يحال بين الصلة  ألنهقول الزجاج: إنه عطف على ذوي القربى؛  والغريب:

الوجه وبين المعطوف على الصلة بأجنبي منها،)َواْلُموُفوَن(أجنبي منها إال على 

، حيث  فه،  ويف موضع آخرجوزهعلل الغريب وضعهنا  (1)"الضعيف

َئٍة الغريب"قال: ٌة( عطف على )َكَسُبوا(، و)َجَزاُء َسيِّ : )َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ

وجاز ألن فيه تشديد الكالم بِِمْثلَِها(اعرتاض بين المعطوف والمعطوف عليه، 

  (2)".وباب االعرتاض باب واسع

قوله:)إاِلَّ َمْن  "ين:قول الكرما ـ ومن الغريب الذي فيه "ضعف" مع التعليل

: قال الزجاج: بدل من الغريب(محله نصب على االستثناء. 37سبأ/آَمَن()

من ضمير المخاطب ال  ضعف؛ ألن البدلالكاف والميم، ويف قوله 

 .(4)وغيره(3)".يجوز

 مع االعتماد على السياق يف التعليل :ـ ومن الغريب الذي فيه بعد عن الصواب 

ْهِن())َتنُْبُت بِ  قوله:"ـ  "الباء"جعل "التاء"(، من فتح 74المؤمنون/الدُّ

: أربعة أوجه:أحدهما للتعدي أيضًا "الباء"ففي  "التاء"للتعدي. ومن ضم 

                                                                                                          

ْبِعيِض، َوَلْيَس بِ  لتَّ
َها َتُدلُّ بِاْلَعَربِيَِّة: اْلَباُء فِي ِمْثِل َهَذا لِ َشْيٍء َيْعرُِفُه َأْهُل النَّْحِو. َوَوْجُه ُدُخولَِها َأنَّ

ْأِس.  1/422التبيان"َعَلى إِْلَصاِق اْلَمْسِح بِالرَّ

 1/195غرائب التفسير.. (1

 1/481السابق  (2

 2/938السابق  (3

ُبرِ()آل عمران/"كقوله:   (4 بقوله: )ُنوِحي إَِلْيِهْم(  ( .قيل، هو متصل184قوله: )بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ

: هو متصل بقوله: )وما أرسلنا الغريب، ومعنى يوحي إليهم.يرسل إليهم بالبيناِت والزبرِ. 

ما قبل االستثناء ال يعمل فيما  ألن، ضعيفمن قبلك.. بالبينات والزبر..إال رجااًل( ، وهذا 

 1/605غرائب التفسير.. "بعده
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وأْنَبَت الزم... والثاين زيادة وهي كثيرة. والثالث: للحال، أي ُتنْبِت الثمرة 

ونة إذا أرض مده تقولبالدهن....الرابع: للسبب، والدهن: القليل من المطر، 

 (1)."عقيبة: )َوِصْبٍغ لِْْلكِلِيَن(وفيه ُبْعٌد لقوله   الغريبوهو  -أصاهبا مطر قليل 

ثالثا ـ الغريب: "اخلطأ" و "الوهم"و الـ"سهو"والـ"الزائف" و"املزيف"و "املزعوم" 
و"املمتنع"و الذي "فيه نظر"أو "فيه فساد"والغريب" الذي ال يستقيم على الظاهر وهو 

 :غري صحيح"
وبين  "ما"القول بالبدل الفاصل بين الموصول وصلته الفصل بين  ـ ومن األول

متصل بصلة  "لنفتنهم"ألن قوله:  "معلال بقوله: "الحياة "بـ  "لنفتنهم"الصلة 

 .(2)"فال يجوز البدل إال بعد تمام الموصول بصلته. "َما"

 (3)"المفاجأة حرف "إَِذا"القول بأن  ومن "الوهم" 

                                                

الخامس اعتماد الوجه الغريب على السياق الواقعي  وسيأتي يف المبحث 775/ 2السابق(1

 االستعمالي للغة ..

ْنَيا لِنَْفتِنَُهْم فِيِه "قال الكرماين: (2 (قال الزجاج: نصب 131()طه/ۚ  قوله:)َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ

: الغريبعلى المحل. ومن  "به": بدل من الهاء يف الغريب..."متعنا"بفعل مضمر دل عليه 

وكال القولين على الموضع،  "َما". العجيب: )َزْهَرَة( بدل من "َما"بدل من  "َياةِ اْلَح "...

فال يجوز البدل إال بعد تمام الموصول  "َما"متصل بصلة  "لنفتنهم"، ألن قوله: خطأ

 732/  2غرائب التفسير.. "بصلته.

 "إَِذا"(197،108ْيَضاُء()األعراف/قوله: )َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمبِيٌن(،)َفإَِذا ِهَي بَ  "قال الكرماين(3

هذه يسميها النحويون: إذا المفاجأة، تقول: خرجت فإذا زيد قائم، وذهب المبرد: إلى أنه 

ظرف مكان.وذهب علي بن سليمان: إلى أن التقدير، فإذا حدوث زيد قائم.قال: وهو ظرف 

ه على هذا أنه رأ  المفاجأة حرف، وإنما حمل "إَِذا": ذهب بعضهم إلى أن الغريبزمان...

، ألن ذلك محمول على أنه معمول وهذا وهم منهالمبتدأ والخبر بعده ثابتين، 

 1/415السابق"الخبر.
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ـ حمل وصف على موصوفين مختلفي العامل:قال  ثومن الثال

()النساء/"الكرماين: تِي َدَخْلُتْم بِِهنَّ  ( صفة لقوله:)مِْن نَِسائُِكُم(23قوله: )الالَّ

،ألن الغريب: ذهب بعض الفقهاء إىل أنه وصف للنسائني، وهذا سهو

األولى مجرورة باإلضافة، والثانية مجرورة بمن وال يجوز حمل وصف على 

 .(2)وغيره من أمثلة (1)"وفين مختلفي العاملموص

)َأَكابَِر ُمْجِرمِيَها( .أي جعلنا هبا أكابَر "تعالى قوله يف قوله ومن الرابع ـ

 المجرمين كما جعنا بسائر البالد..

ال يحصى عددهم إلى أن التقدير جعلنا  : ذهب مجاعة من املفسرينالغريب

 .(4)وغيره (3)"الوجه ما سبق.، وزائفوهذا يف كل قرية مجرميها أكابر، 

ا ":قول الكرماينومن اخلامس  َقُكنَّ َأْن ُيْبِدَلُه َأْزَواج  قوله: )َعَسى َربُُّه إِْن َطلَّ

()التحريم / ا مِنُْكنَّ (....ويحسن الوقف على ثيبات، واالبتداء 5َخْير 

ا( . ر وقد يذك(5)"بعضهم واو الثمانية زعم: هو على الغريببقوله:)َوَأْبَكار 

                                                

   289/ 1السابق  (1

: زعم بعضهم: أن الغريبقوله تعالي: )َرُسواًل ِمْنُهْم()الجمعة(أي من األميين... "كقوله:  (2

أفعل "من وجهين: أحدهما: أن  هوسهو الذي  يصحب أفعل التفضيل. وهذا  "منهم"

ال يثنى وال يجمع مع من، والثاين ال يستعمل ِمن مع آَخر، وال مع أول، ومنهم يف اْلية  "ِمن

 2/1211السابق"وبيان. "آخرين"صفة لقوله: 

 384ـ1/383السابق(3

ن. ( منصوب بواسطة الجار، أي بأن وأل2قوله: )َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا()العنكبوت/"كقوله: (4

َفه أبو علي يف إصالح اإلغفال مع أن  "َأْن َيُقوُلوا": الزجاج: الغريب بدل من َأْن ُيْتَرُكوا، وزيَّ

 877/ 2السابق "لم يكن من الزجاج القول بذلك صريحا.

 1227ـ2/1226السابق(5
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قول الفراء بحذف الهاء ك الكرماين الوجه الغريب ويعده غيره زعما أو غلطا

 .(1)لإلضافة

(حال من 25قوله:)مَِن األرِض()الروم/"قول الكرماين: ومن السادس ـ

)  المخاطبيَن، وقيل: صفة لقوله: )َدْعَوة 

إلى أنه متصل بقوله:)َتْخُرُجوَن(، أي  جماعة من المفسرينذهب  :الغريب 

ال يتقدم عليه نص  "إذا"، ألن ما بعدممتنعأنتم تخرجون من األرِض، وهذا  إذا

  (2)"يف اآلية.

 .(3)دون أن يعلل حكمهاالستثناء ما ذكره يف  ومن الغريب الذي فيه نظر

والسياق اللفظي يشهد "القول بحذف المضاف ومن الغريب الذي فيه فساد

 .(4)"بفساده

                                                

( فحذف 3:الفراء:)ِمْن َبعِد غلبتهم()الروم/الغريبوالغلبة والغلب لغات."قال الكرماين(1

و رأي الفراء  2/890السابق"(73اء كما حذف من قوله )وإقام الصالة( )األنبياء/اله

َوَهَذا َغَلٌط ال ُيَخيَُّل َعَلى "وقال النحاس: ،14/6عند البعض تفسير القرطبي "زعما"ُعد. 

الةَ  "َكثِيرٍ ِمْن َأْهِل النَّْحِو، ألَنَّ  اُء َمْصَدٌر َقْد ُحِذَف ِمنُْه الْعتاِلِل  "َأقاَم الصَّ فِْعِلِه، َفُجِعَلِت التَّ

إعراب القرآن "َلْيَس بمعتل وال حذف منه شي "َغَلَب "ِعَوًضا ِمَن اْلَمْحُذوِف،َو 

 3/178للنحاس

 2/894السابق (2

فأتبعه "( استثناء منقطع، وخبره 10قوله:)إاِلَمْن َخطَِف الَْخْطَفَة()الصافات/"كقوله:(3

ُعوَن( :استثناء من قوله:)اَل الغريبشهابإ.  مَّ  2/971السابق"، ومحله رفعوفيه نظرَيسَّ

: الغريب...-عليه السالم-(كانت الجبال تسبح مع داود18قوله:)ُيَسبِّْحَن()ص/ "كقوله: (4

هـ(يف تفسيره:سخرنا أهل الجبال معه. 327قال أبو القاسم الكعبي)َشْيُخ الُمْعَتِزَلة ت

 2/994ابقالس"بفساد قولهيشهد  "ُيَسبِّْحنَ "والضمير يف 
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.وهناك من الغريب ما (1)لحذف واإلضمارذكره الكرماين يف ا ومن األخيما

 .(2)ذكر علة غرابته دون وصفه

 .(3)وهناك من األقوال ماعدها غير صواب ولم يجعلها من الغريب أو العجيب

كما يلحق هبذا النوع الذي فيه بعد عن الصواب مع عدم ذكر تعليل للغريب 

 .(4)بالتشابه الغريب مع وجه سابق حكم عليه بالبعد دون أن يعده غري

                                                

(صفة للسرر، أي موصول بعضها 20قوله:)ُمتَّكِئِيَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة()الطور/"كقوله: (1

ببعض...الغريب: ذهب بعضهم إلى أن التقدير متكئين على نمارق مصفوفة على سرر،ألن 

لى ، فإن جعل التقدير عوهذا القول ال يستقيم على الظاهراالتكاء، إنما يكون على النمارق،

َوفِي اْلَكاَلِم َحْذٌف "قال القرطبي: 2/1147السابق "سرر مصفوفة عليها النمارق صح

وما اطلعت عليه من  17/65تفسير القرطبي  "َتْقِديُرُه: ُمتَّكِئِيَن َعَلى َنَماِرَق ُسُرٍر)َمْصُفوَفٍة(

 رر....كتب التفسير لم أجد عبارته المنقولة وإنما ُخص. االتكاء بالنمارق والصف بالس

ا َأْنَزْلنَاُه( )الدخان/":كقوله (2 تعود إلى القرآن،  "الهاء"(جواب القسم، و3قوله تعالى: )إِنَّ

ا ُكنَّا ُمنِْذِريَن( لما سبق يف الزخرف، الغريبوقيل: إلى جبريل. أنه ال يقسم بما : جوابه )إِنَّ

ا أَْنَزْلنَاُه فِي َلْيَلٍة ُمَباَرَكةٍ "، فيصير يخبر عنه غرائب  "اعتراضا بين القسم وجوابه. "إِنَّ

 2/1073التفسير..

اَعُة إِْن َنُظنُّ إاِلَّ َظنًّا()الجاثية/"كقوله:(3  "َما"مبتدأ و"الساعة"(32قوله:)َما َنْدِري َما السَّ

 2/1089السابق"خبره.والصواب األول "الساعة"مبتدأ، و "َما"خبره،وقيل: 

ُس "نحوقوله:(4 ( اْلية. فيه أربعة أوجه:أحدها: ذكروها 214وُل()البقرة/قوله:)َحتَّى َيُقوَل الرَّ

 َقرِيٌب(.والثاين: استبطئوا النصر، 
ِ
استعجاالً لوقت النصر، فأجابهم اهلل بقوله )َأاَل إِنَّ َنْصَر اهلل

واثقون بوعد اهلل، منتظرون ألمر  -عليهم السالم-وإليه ذهب القتبي، وفيه ُبْعد؛ ألن األنبياء 

( .ويقول الرسول )َأاَل إِنَّ َنْصَر اهلل. الثا
ِ
لث: أن التقدير، حتى يقول الذين آمنوا )َمَتى َنْصُر اهلل

 َقرِيٌب(...
ِ
(، ثم قال لمحمد والغريباهلل

ِ
صلى  -: إن الكالم قد تم عند قوله:)َمَتى َنْصُر اهلل

 َقرِيٌب(-اهلل عليه وسلم 
ِ
ـ ذكر أن ما ذهب إليه القتبي فيه 1 1/211السابق")َأاَل إِنَّ َنْصَر اهلل
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 خنلص مما سبق يف هذا املبحث إىل أن:

  ـ كثرة االحتكام إلى المذهب البصري يف المسائل النحوية وعّد المخالفة

له من معايير الحكم على الوجه بالغرابة يجعل وضعه مع البصريين أقرب من 

 غيره. 

  دائرة  قول الجمهورـ قول الجمهور هو المقول، عند الكرماين، وال يدخل

 ولو كان مردودا من المحققين. الغريب

  أحسن ما قيل  "؛ألنه  يحتاج إلى تأملـ جاء الغريب على أضرب : فمنه ما

 من أوجه ، مع التعليل. "

  الذي تقوى بشاهد ، أو قياس ،أو سماع  ، أو دليل أو  "الغريب"ـ ومنه

 تعليل، أوسياق...

 اع الباب ـ جاء الغريب عنده يف بعض المواضع جائزا استنادا إلى اتس

 الوارد فيه...

  و من الغريب الجائز ما عّده الشيخ من المحتمل. وقد قّوى بعض أوجه

 الغريب ودعمها.

  ـ كما جاء الغريب ما فيه ُبعد أو ضعف، أو فساد، أو خطأ ، أو الوهم ، أو

سهو ، أو كان زائفا ، أو مزيفا ، أو زعما ، أو ممتنعا ، أو فيه نظر، أو غير صحيح و 

 قيم مع الظاهر. وقدارتبط الُبْعُد غالبا بمخالفة الجمهور.ال يست

  عنها يف  مسكوتاوكانت ِعَلُل حكِمِه أو َوصفِه السابقة على الغريب إّما

 عنها يف مواضع أخرى.  غير مسكوتمواضع، أو 

                                                                                                          

ـ الرأي الثالث هو الراجح وهو مايعرف عند البالغيين باللف و 2ُبعد  مع أنه  لم يسمه غريبا  

 ـ الغريب وهو خالف ماسبق من آراء التي لم تذكر أن تمام الكالم عند)متى نصر اهلل(.4النشر
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  ـ ومِّما تّم اعتماده يف األحكام السابقة على الغريب ـ الذي َبُعد عن

اهر ـ القياس ـ القاعدة المطردة ـ السياق الذي كان له المعروف ـ  : المعنى الظ

  دوره البارز يف الحكم للغريب أو عليه. 

  ـ وقد سلك الكرماين مسلكين يف الحكم على الغريب ، األول كان مباشرا

يف توجيه الحكم إلى الغريب ، والثاين كان عن طريق االستلزام ، عندما يوجه 

 :بين المسلكين، كقوله ـ السابق ـ ب، وقد يجمعالحكم إلى الوجه المقابل للغري

 ."، والوجه ما سبقوهذا زائف"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م2020 ديسمبر إصدار –كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون  مجلة

 
 

 

 

 املبحث الرابع 
 "الغريب" يف املستوى الداليل

 الغريب الذي معه ما يقويه من شاهد أو سياق:

ما جاء يف تبادل الوقوع بين األزمنة وهنا نشير إلى أن الغريب عنده  ـفمن األول 

،ومنه ما تقوى بشاهد من (1)رابته...إذا تقوى بقراءة ولو كانت شاذةيخرج عن غ

أو  (3)، وما جاء يف الحقيقة(2)حديث ،كما جاء يف تخصيص عام أو تعميم خاص 

                                                

، إال ُبعد: )َفَتَمتَُّعوا( ماض، وفيه الغريبيٍد.(.أمر تهد34قوله: )َفَتَمتَُّعوا( )الروم/"كقوله ـ (1

 2/895السابق"شاذوذلك  -بالياء "يعلمون"على من قرأ 

الخشوع: أن ينظر إلى موضع السجدة، وقيل: إال بمكة فإنه يستحب أن  ":قوله ومن األول (2

ينظر إلى البيت، وقيل: خائفون، وقيل: متواضعون.الغريب: هو أن ال تعبث بشيء من 

لو  "أبصر رجالً يعبث بلحيته يف الصالة، فقال: -عليه السالم-دك يف الصالة، فإن النبي جس

، الحديث يف حلية األولياء وطبقات  2/769السابق"خشع قلب هذا خشعت جوارحه

قوله: )َوَأنَّ  "قوله: ومن الثاين10/23هـ(430األصفياء ال بن مهران األصبهاين )ت 

ِه()الجن/ أن المساجد هي األرض  قال الشيخ: ومن الغريب: يحتمل( ....18اْلَمَساِجَد لِلَّ

، أي ال يعبدون غير اهلل "جعلت لي األرض مسجدًا وطهوراً ":-عليه السالم-جميعًا.لقوله 

والحديث يف صحيح البخاري َباُب َقْوِل النَّبِيِّ 2/1262غرائب التفسير..  "يف أرض اهلل

 1/95"ِعَلْت لِي األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًراُج  "َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

الغريب: ( .أي دولتكم وقدرتكم ونصرتكم.46قوله: )َوَتْذَهَب ِريُحُكْم()األنفال/":كقوله (3

)نصرت  -صلى اهلل عليه وسلم-إذا كانت يف قوم ظفروا، ولهذا قال  هي الريح الحقيقية

، 2/33صحيح البخاري والحديث يف  1/442"بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور(

4/109،4/137    
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، وما جاء يف (1)منه ما تقوى بشاهد من الشعر ، كما جاء يف التأصيل االشتقاقي 

 .(3)لي للغة من كالم العرب ، ومنه ما تقوى بالواقع  االستعما(2)تعليل التسمية 

أو سياق العرف و  (2)أو سياق النص(1)ـ االستدالل بالسياق اللغوي ومن الثاين 

، وقد جمع بين وجهين من الغريب اعتمد أحدهما على السياق اللغوي (3)العادة

 . (4)الداخلي واعتمد اآلخر على السياق الخارجي)التاريخي(

                                                

(أي بالمشقة 7قوله: )َلْم َتُكوُنوا َبالِِغيِه إاِلَّ بِِشقِّ اأْلَْنُفِس()النحل/"قال الكرماين:(1

الشديدة.الغريب: لم تكونوا بالغيه إال بنصف النفس، لِذهاب نصفها بالتعب.أي بنصف 

بنفٍس ماَت أكثرها. . . وليتني  قو  أنفسكم، ويقوي هذا المعنى قول المتنبي:حتى وصلُت 

َأْصٌل  ":"شق"قال ابن فارس يف   1/599غرائب التفسير..  "عشُت منها بالذي َفُضال

ْيِء، ُثمَّ ُيْحَمُل َعَلْيِه َوُيْشَتقُّ ِمنُْه َعَلى َمْعَنى  ي الشَّ
َواِحٌد َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى اْنِصَداٍع فِ

ْستَِعاَرِة....َوُيَقاُل َأَصا
ِ
تِِه َيُشقُّ اال ُه ِمْن ِشدَّ ِديُد َكَأنَّ َك اأْلَْمُر الشَّ

ٌة، َوَذلِ َب ُفاَلًنا ِشقٌّ َوَمَشقَّ

ا.  ْنَساَن َشقًّ ُلُه ِشيٌن فِي اْلُمَضاَعِف "اإْلِ معجم مقاييس اللغة / َباُب َما َجاَء ِمْن َكاَلِم اْلَعَرِب َأوَّ

 3/170َواْلُمَطاَبِق 

( يقال: رجٌل أذن إذا كان يقبل كالم كل قائل 61ُهَو ُأُذٌن()التوبة/ قوله: )َوَيُقوُلونَ ":كقوله (2

ويعمل به.ويف تسميته بذلك قوالن:أحدهما: أن األذن هي الجارحة، وسمي لكثرة استعماله 

 الغريبوهو  -ذلك كما سمي الجاسوس عينًا والمركوب ظهرا لكثرة االستعمال.والثاين:

 ال: : أنه فعل من أَذن يأَذن أذنا. ق-

ْيُخ َلُه . . . َوَحِديٍث ِمْثِل َماِذيٍّ ُمَشاِر. أي يستمع الشيخ له. غرائب التفسير..  "بَِسَماٍع َيأَْذُن الشَّ

َوِقيَل: ُأُذٌن َوْصٌف  "، قال أبو حيان:95والبيت لعدي بن زيد يف ديوانه ص   460ـ1/459

 5/448البحرالمحيط "ْسَتَمَع، َنْحَو َأَنَف َوَشَلَل َواْرَتَفَع.ُبنَِي َعَلى َفَعَل ِمْن َأَذَن َيْأَذُن ُأُذًنا إَِذا ا

ْنَيا()األحقاف/" كقوله(3 ُكُم الدُّ
(أي نلتم لذاتكم وأصبتم 20قوله: )َأْذَهْبُتْم َطيَِّباتُِكْم فِي َحَياتِ

شبابكم وقوتكم من قول العرب: ذهب  "طيباتكم "شهواتكم يف الدنيا. وقيل: الغريب: 

 1096ـ 2/1095ائب التفسير..  غر "أطيباه.
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لنَّاِس()المائدة/ (1
( حين رفع 116القول بأن زمن وقوع السؤال يف قوله تعالى:)َأَأْنَت ُقْلَت لِ

: السدي الغريبالجمهور: إن هذا سؤال يكون يف القيامة. "قال الكرماين:إلى السماء، 

)إذ( ، ألنه علم للماضي، قوله:  بدليلوقطرب وابن جرير: خاطبه به حين رفع إلى السماء، 

 1/347 "قوله: )َوإِْن َتْغِفْر َلُهْم( : ألنهم كانوا بعد أحياء، يتصور منهم اإليمان. وبدليل

(أي باليد اليمنى، فإنها أقو ، وقيل: 93قوله: )باليميِن( )الصافات/".ومثله 

 أَلَكِيَد الغريببالقوة.
ِ
نَّ َأْصنَاَمُكْم( . : باليمين التي سبقت منه، وهو قوله: )َوَتاهلل

 2/979السابق"اْلية.

ْع ِمنُْكْم َطْواًل()النساء"قال الكرماين: (2
(غنى وسعة، وقيل: نياًل 1/292قوله:)َوَمْن َلْم َيْسَتطِ

وقدرة......الغريب: )َطْواًل( هو  فيكون المعنى، من لم يستطع أن ينكح حرة لِما يف قلبه 

. وقد  292ـ 1/291السابق "وإليه ذهب جماعة من هو  أمة، فله أن ينكح تلك األمة،

قصدت بسياق النص ماهو أعم من السياق اللغوي وهو ماكان يعرف بتفسير القرآن بالقرآن 

تَِّصاِل بَْعِضِه بَِبْعضٍ  "أو كما قال الفخر الرازي:
ِ
وَرِة اْلَواِحَدِة ال ُه َكالسُّ مفاتيح "اْلُقْرآَن ُكلَّ

(أي مع 21قوله: )َعَلى َجَبٍل()الحشر/ "ين يف ذلك قوله:ومما ذكره الكرما 30/719الغيب

لِيَن(  "الجبل "غلظته وشدته. الغريب: قيل:  َة اأْلَوَّ األمم الخالية، من قوله )َواْلِجبِلَّ

اِجَفُة "،وقوله: 2/1200السابق"(184)الشعراء/ قوله: )َيْوَم َتْرُجُف الرَّ

: الراجفة: األرض من قوله الغريبلثانية. ا "الرادفة"(أي الصيحة األولى، و7()النازعات/

غرائب "(14تعالى: )َيْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكثِيًبا َمِهياًل( )المزمل/

 .    2/1302التفسير.. 

كما جرت عادة نفى،  "ُمبَاَرًكا"قوله:)ُمَباَرًكا(أي معلم خير...الغريب:قوله: " كقوله (3

قوله: ":، وكقوله  2/696السابق"من الشيء يقع على خالف العادة به من التشاؤم الناس

(أي اشتْد يف األمر، والجناح: 32)َواْضُمْم إَِلْيَك َجنَاَحَك()القصص/

أن يبسط يديه كالمتقي بهما من عادة اإلنسان : من الغريباليد.....الفراء:الجناح: العصا....

 2/868السابق  "سطه من يديك خوفًا على نفسك.الشيء يخافه، فقيل له: ضم ما ب

 ِمْن َقْبُل()البقرة/" كقوله (4
ِ
(ال يسوغ إجراؤه على الظاهر، 91قوله: )ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَن َأْنبَِياَء اهلل

ه سيبويه، يف المجاز.  : ما قال ابن السراج: إن هذه أمثلة والغريبال تقول أضرب أمس، وعدَّ
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، وهنا ننبه إلى أنه من أوجه الغريب ما ثبت (1)وقد يستند إلى الحجة العقلية 

 .(2)صحته وخطأ غيره من األوجه المتعارف عليها

أو لهجات  .(3)إلى  االستعمال الواقعي للغة ـ كالم العرب ـ وقد يستند الغريب

 .  (4)العرب ، وجاء من ذلك يف االشتقاق و التأصيل

                                                                                                          

ع بعض إذا لم يورث التباسًا. والذي يف اْلية بمعنى الماضي، و )ِمْن جاز وقوع بعضها موق

َقْبُل( دل عليه، وقيل إنما جاز ذلك، ألن المعنى لم تعتقدون صحة ما فعل آباؤكم من القتل 

يلحظ هنا أن ما قاله ابن السراج ال يعد بعيدا أو غريبا ؛ فقد اعتد  1/158السابق"من قبل.

للنص القرآين بينما اعتمد غيره السياق الخارجي التاريخي  "يالداخل"بالسياق اللفظي 

: معناه لم يقصدون قتل والغريب "حيث  ذكر الكرماين بعد النص السابق مباشرة قوله:

وقد وحده،  -صلى اهلل عليه وسلم  -واألنبياء هنا محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -محمد 

 1/159السابق  ".قصد اليهود قتله

()المرسالت/قو"كقوله )1 (يعني دخان جهنم. الغريب: الظل هو النار 30له: )إَِلى ِظلٍّ

قوله: )َوَلُه َما َسَكَن فِي  "، وقوله:2/1193السابق"نفسها، ألن مرجعهم إليها ال إلى ظلها.

ْيِل َوالنََّهاِر()األنعام/ : الغريب( .أراد سكن وتحرك، فاكتفى بذكر الضدين عن اْلخر. 13اللَّ

كون.اختار ذكر  ، وألن. مآل كل. متحرك إلى الس.  1/354السابق"السكون ألن السكون أعم.

(أي بسطناها، وهذا دليل على أن األرض مبسوطة 7قوله: )َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها( )ق/"كقوله (2

: المد التطويل، والمدور والكرة لها عرض وطول وعمق. الغريبوليست على شكل الكرة. 

 2/1129السابق "

(أي أحسن َخْلَق كل شي، فهو 7قوله: )َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه( )السجدة/"له:كقو (3

  2/906 السابق ".من قولهم هو يحسن كذا أي يعلمه: أحسن بمعنى َعِلم الغريببدل.

(من َأَلَت َيْألِت إذا نقص. و )ال َيِلْتُكْم( من الَت 14قوله: )ال َيْألِْتُكْم()الحجرات/ "كقوله: (4

: هو من ولت يلت، حكاه قطرب، وهو بمعنى الغريبيُت بمعناه وقيل: ال يصرفكم.َيلِ 

 2/1125 السابق"...لغاتصرفه، وفيه 
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 :منهاومن أوجه الغريب اجلائزة احتماالت ذكرها الكرماين 

  .(1)الوجه الغريب الحسن المأخوذ من مفهوم النص ـ1 

ـ احتماالت ذكرها الكرماين يف: تعميم الداللة ـ مع ذكر 2

ويف المشرتك اللفظي الغريب كثيرا (4)والحمل على المعنى،(3)،والكناية(2)شاهدـ

                                                

(حكى القتبي: أن المعترض قال: هذا 31قوله: )ِعنَْد َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن()الزمر/ "كقوله: (1

( ، ابن 28خر :)ال تختصموا()ق/تناقض يقول يف سورة )ِعنَْد َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن(، ويف األ

عباس: يف القيامة موإطن، منهم يختصمون يف بعضها ويسكتون يف بعضها عن 

قال الشيخ اإلمام: لآلية وجه حسن، وهو أن القوم يوم القيامة : الغريبالخصومة....

، فيقول اهلل سبحانه لهم ال تختصموا لدي، فلو لم يكن اختصام لما قال ال يختصمون

 1014ـ 21/1013 السابق "تختصموا

ِه()الجن/ "كقوله:(2 أن  قال الشيخ: ومن الغريب: يحتمل(....18قوله: )َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَّ

، "جعلت لي األرض مسجدًا وطهوراً ":-عليه السالم-المساجد هي األرض جميعًا.لقوله 

 2/1262السابق  "أي ال يعبدون غير اهلل يف أرض اهلل

ا َرَأْينَُه َأْكَبْرَنُه()يوسف/قوله:)َفلَ  "كقوله(3 أمذين...  "َأْكَبْرَنهُ ":الغريب(، أي عظمنه.31مَّ

: ويمكن تصحيح أكبر بمعنى حاض أو أمذ  الغالم والجارية من وجه، قال الشيخ اإلمام

وهو أن يحمل على أول حيض وأول إمذاء، فإن ذلك عالمة الكبر، ثم صار كناية عن 

ْيُل َسابُِق النََّهاِر( أي هما  "،وقوله  1/535السابق  "الحيض واإلمذاء. قوله: )َواَل اللَّ

ْمُس َينَْبِغي َلَها َأْن  يحتمل: قال الشيخ اإلمام: الغريبيتعاقبان....ومن  أن التقدير: اَل الشَّ

ُتْدِرَك اْلَقَمَر وال القمر يبغي له أن يدرك الشمس، فكنى عن القمر بالليل، وعن النهار 

 2/961ب التفسير...غرائ"بالشمس.

لفظُه موحد، ومعناه جمع، فحمل اليمين على اللفظ، وحمل  "َما": الغريب"كقوله: (4

الشمال على المعنى، وكذلك قوله: )ظالله( جمع حمالً على المعنى، ووحد الضمير حماًل 

ويحتمل أن المراد بالشمائل الشمال والقدام  ومن الغريب: قال الشيخ:على اللفظ. 

الظل يفيء من الجهات كلها، فبدأ باليمين، ألن ابتداء التفيء منها، أو تيمنًا  ألنوالخلف، 

السابق  "بذكرِها، ثم جمع الباقي على لفظ الشمال لما بينهما وبين اليمين من الخالف 

/606 
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 وكأنه يشير إلى الواقع االستعمالي السياقي الذي يحدد(1)"ما ينبه بقوله "ههنا

الكرماين يف  الشيخو نجد  (2)المعنى ، ومن االحتماالت ما قد يذكرمعها مايقّويها

بعض المواضع ينقل وجها قيل فيه بالغرابة ،و يدافع عن الغريب ويلتمس له 

وجها آخذا بظاهر القرآن وسياقه اللفظي، وهنا نخرج بأن بعض ما ُيعد غريبا ، بل 

، كما وجدناه يرد على من قام بنقد (3)قد ال ُيعّد غريبا وله دليل "محاال"

 .(4)الغريب

                                                
(سمى الثاين سيئة ازدواجًا 40وقوله: )َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها( )الشور / "قال:(1

 ": السيئة ها هنا، ما يكرهه الناس طبعًا، كالقطع والحد والقصاص.الغريبللكالم.

( )َوَخَسَف 7قوله: )َبرَِق اْلَبَصُر()القيامة/ "ــ وقوله: 2/1055السابق

ها هنا بياض  "اْلَقَمرُ ": الغريب(ذهب ضؤه وغاب.8اْلَقَمر(ُ)القيامة/

  2/1280السابق"العين

(ابن عباس: هو النبات، وعنه أيضًا: 7األَْرِض ِزينًَة َلَها()الكهف/ قوله:)َما َعَلى":كقوله (2

: عام فيما على وجه الغريب. "من"بمعنى  "َما"األنبياء والعلماء وحفظة القرآن.فيكون 

 ألنهاأن يكون المراد به ها هنا المحرمات منها،  يحتمل: الغريباألرض.قال الشيخ: ومن 

ُهْم َأْحَسُن  ويقويهفال تتعرضوا لها،  حرمت زينة األرض، فيكون المعنى قوله: )لِنَْبُلَوُهْم َأيُّ

: قال الشيخ الغريبومن "،  1/649 السابق "( ، أي يف تركه وتعاطيه.7َعَماًل()الكهف/

عليه السالم -(أي ذو داٍء، من قوله 89)الصافات/"إين سقيم"اإلمام: يحتمل أن معنى قوله:

 2/970"عن السالمة بالسقم.: )كفى بالسالمة داء( ، فكنى -

( ، ال 60: حكى الزجاج أن بعضهم قال يف تفسير )اَل َأْبَرُح()الكهف/الغريب" كقوله (3

أزول، قال: وهذا محال، ألنه إذا لم يزل من مكانه لم يقطع أرضًا، وإنما المعنى ال أزال 

القائل أراد، ال  لعل قال الشيخ اإلمام:أسير، أي أدوم عليه وال أفتر حتى يكون أحد األمرين. 

أزول عن حالي يف السير، ال عن مكاين، فال تكون فيه استحالة، وظاهر لفظ القرآن كذلك، 

ألنه فيه: )اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن( ، وإذا لم يبرح كيف يصل، وإنما المعنى 

 1/664السابق "والمراد: ال أبرح من السير حتى أبلغ.

: الحسن: هو الغريب(....69)َيا َناُر ُكونِي َبْرًدا َوَساَلًما َعَلى إِْبَراِهيَم()األنبياء/ "قوله :ك )4

تسليم من اهلل على إبراهيم.قال النقاش: لو كان كما قال الحسن لكان رفعًا. قال الشيخ 

، كما يف اإلمام: وال يدفع تأويل الحسن لكونه منصوبًا، ألن المعنى: سلم اهلل عليه سالمًا

   2/743 "قوله: )قالوا سالمًا( أي سلموا سالمًا.
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 الغريب الذي بَعُدَ عن اإلمجاع أو شبهه:  

والقول بتخصيص (1)رأي الجمهور، ومنه القول بالَمَثل الغريب الذي قابلـ 

ويف موضٍع  (4)ومنه ما تعلق بحكم فقهي (3)أو وجه يف تفسير معنى كلمة(2)الداللة

، ومن الغريب ماقابل (5)الذي قابل رأي الجمهورَحَكَم بالّضعِف على الغريب 

 .(7)"جلَّ المفسرين"أو (6)"أكثر المفسرين"رأي

                                                
( )آل عمران/"قال يف قوله تعالى: (1 على أن المراد  الجمهور(106)َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ

ومنه القول بأن   1/265السابق"...مثالن: أنهما الغريببه بياض اللون وسواد اللون.

   . 2/784قالساب "َمثـَل ": "الميزان"

، ما ذهب الغريبيف جميع الديون. عامعلى أنها  والجمهور)َفنَظَِرٌة( أي عليه نظرة."كقوله:(2

  1/234السابق"خاصةإليه شريح، وإبراهيم:أن هذا يف دين الربا 

ُق اْلَحبِّ َوالنََّو ( ()األنعام/"كقوله(3
(ابن عباس: خالق الحب والنو ، 95قوله: )إِنَّ اهلَل َفالِ

لجمهور، فالق الحب عن السنبلة وفالق النواة عن النخلة، وكل نبات فعن حب أو ا

 1/374غرائب التفسير... ": مجاهد: هو الشقاق الذي يف الحب والنواة.الغريبنواة.

ا( 4قوله: )َفإِْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسكِينًا()المجادلة / "كقوله (4 (عند الجمهور مقيد بقوله )َأْن َيَتَماسَّ

: ذَهَب جماعة إلى جواز اإلطعام بعد المسيس، ألنه يف اْلية مطلق الغريبل والثاين. كاألو

 2/1192السابق"غير مقيد، كاألول والثاين فإنهما مقيد

على أن ال زائدة، وقيل:  الجمهور(12قوله: )َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد( )األعراف:  ":كقوله(5

الممنوع من الشيء مضطر إلى خالف ما منع منه، معناه ما دعاك إلى أن ال تسجد. وقيل: 

: المنع بمعنى القول، أي من قال الغريبفكأنه قيل: أي شيء اضطرك إلى أن ال تسجد....

 370قال يف لباب التفسير/ 1/398السابق"، ألنه يقتضى الخبروهذاضعيفلك ال تسجد. 

 "؛ ألن النهي مجزوم. وقيل: المنع بمعنى القول، أي: من قال لك ال تسجد، وهذا مزي.ف"

على أنهما بحر فارس  أكثر المفسرين(19قوله: )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن()الرحمن/ "كقوله: (6

: ابن عباس: البحرين: بحر السماء وبحر الغريبوالروم وبينهما جزيرة العرب...

األرض.يلتقيان كل سنة، ومنه المطر بينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول، وبحر 

 2/1170 السابق"رض من الصعود.األ

على أن اليقين،  ُجل. المفسرين(99قوله: )َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقيُن )الحجر/ "كقوله:(7

قوله:  "وقوله: 1/597السابق": ابن بحر: اليقين: النصر على الكافرين.الغريبالموت....

َجَهنََّم َهِل اْمَتأَلِْت 
على أن  وجل المفسرين(...30َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد()ق/)َيْوَم َنُقوُل لِ
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 .(1)"بعض المفسرين"ويف المقابل يأيت الغريب يف جانب القول من 

بعيد...غير "، ومنه ما وصفه الكرماين بأنه (2)ومن الغريب ماغيره أظهر منه

كما  (4)"و فيه ُبْعد"منه ما وصفه بقوله: و(3)الداخلي السياق؛اعتمادا على  "مقبول

، كما جاء يف "ضعيف"، وما وصفه بأنه (5)جاء يف القول بالرتادف اللهجي

يف  "الضعيف"، كما جاء الغريب (7)، أومع التعليل(6)تخصيص العام دون تعليل

                                                                                                          

، وتقديره، لو مجاز: هذا الغريب، وقيل الخطاب والجواب ألهل جهنم.حقيقةالقول يف اْلية 

 2/1133غرائب التفسير... "كان لها تمييز

ْنَيا()العنكبوت/ "كقوله: (1 ي الدُّ
اء الحسن، والولد ( .قيل: الثن27قوله: )َوآَتْينَاُه َأْجَرُه فِ

: هذا دليل على أن اهلل قد يعطي األجر يف بعض المفسرين: قال الغريبالصالح.

 2/881السابق"الدنيا.

ُه َربِّي()يوسف/"كقوله:: (2 :إن اهلل ربي، الغريب(أي زوجك ربي أحسن تربيتي 23قوله:)إِنَّ

 1/533السابق "واألول أظهر لقوله لها فيه:)أكرمي مثواه(

ُهْم  بعيد: العذاب األدنى عذاب القبر، وهو يف هذه اْلية الغريبمن و"كقوله:(3 لقوله: )َلَعلَّ

   2/908"مقبولَيْرِجُعوَن(فإن الرجوع إلى اإليمان بعد الموت غير 

ُهْم َكاُنوا َيْهَتُدوَن( )القصص/ "كقوله: (4 (.جوابه، محذوف، أي لما رأوا 64قوله:)َلْوَأنَّ

،الغريبالعذاب.    2/871السابق ".ُبعدأي ودوا لو أنهم كانوا يهتدون. وفيه  : هذا تمنٍّ

غرائب  " بعيد، وهو -بالنبطية -(، أي من بطنها 24)مريم/"من تحتها"ذكر أن الغريب: (5

 1/569، والسابق 2/692التفسير...

ي َمنَاِمَك(، أي يف رؤياك. "كقوله: (6
ي َمنَاِمَك، أي يفالغريبقوله:)فِ

 : الحسن يف جماعة: فِ

، ألن المنام يصلح للمصدر والزمان ضعيفعينيك. وزعموا: أن المنام موضع النوم، وهذا 

 فليس يختصوالمكان، ويريد بالمكان مكان النائم وموضعه، وأما كيفية النوم ومنشؤه 

 1/442السابق"بالعين دون غيرها من الحواس.

ْن ِمْن َدابٍَّة اَل َتْحِمُل رِ "كقوله: (7 : ابن بحر، الغريب(...60ْزَقَها()العنكبوت/قوله: )َوَكَأيِّ

ْن ِمْن َدابٍَّة( يريد محمدًا  اسم  ألن، ضعيفوهذا -صلى اهلل عليه وسلم  -والنقاش: )َوَكَأيِّ
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، ويف التأصيل (2)يف تعليل التسمية "ضعف"، و الغريب الذي فيه (1)المتضاد

، كما جاء الغريب الضعيف ـ مع التعليل ـ، يف الزيادة وتكرار (3)االشتقاقي

 .(5)ويف غير ذلك  (4)األلفاظ

                                                                                                          
صلى اهلل -الدابة ال يقع على اْلدمي مطلقًا إال شتمًا. ولعلهما أرادا أن اْلية نزلت يف النبي 

اُكْم(... -عليه وسلم السابق "عليه السالم يشعر أن الدابة للعموم، ال للنبي وقوله: )َوإِيَّ

ي َمنَاِمَك(، أي يف رؤياك. ":، وقوله 2/886
: الحسن يف جماعة: فِي الغريبقوله:)فِ

، ألن المنام يصلح ضعيفَمنَاِمَك، أي يف عينيك. وزعموا: أن المنام موضع النوم، وهذا 

نائم وموضعه، وأما كيفية النوم ومنشؤه للمصدر والزمان والمكان، ويريد بالمكان مكان ال

   1/442"بالعين دون غيرها من الحواس. فليس يختص

َم َعَلْيُكْم()آل عمران/ "كقوله: (1 : إن البعض بمعنى الغريب(...50قوله: )َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

 1/257السابق"ضعيفالكل، وهو 

ذي يريد سفرًا وال يجد نفقة، وفيه :هو الالغريبوابن السبيل، هو المسافر..."قال الكرماين: (2

 1/296السابق"، ألنه ما لم يسافر ال يسمى ابن السبيلضعف

( .هي من نشطت الدلو 2قوله: )والناشطاِت()النازعات/ "يف بيان األصل االشتقاقي قال: (3

: هي من األلوطة، وهي العقدة يمد أحد طرفيها فينحل، خالف الغريبأخرجتها من البئر. 

يقتضي المنثسطات، وقيل: هي من نِشط، أي بادر إلى الشيء فنجا  ألنه، ضعففيه المبرم. و

، لقد  2/1302السابق "-بالفتح  -، ألنه يقتضي والناشطات نشاطاضعيفبه، وهذا أيضًا 

 صرح بأن الغريب فيه ضعف وعلل الضعف من ناحية المأخذ االشتقاقي  يف موضعين . 

افُِروَن( سؤال: لَِم قال يف هذه السورة: )َوُهْم بِاْْلِخَرِة )َوُهْم بِاْْلِخَرِة كَ  "كقوله:(4

( بزيادة 19(، وقال يف هود: )َوُهْم بِاْْلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن()هود/45َكافُِروَن()األعراف/

؟. الجواب: ألن ما يف األعراف على القياس، وما يف هود لما تقدم من قوله: )َهُؤاَلِء "ُهمْ "

وَن َعْن َسبِيِل الَِّذيَن َكَذبُ   َعَلى الظَّالِِميَن . الَِّذيَن َيُصدُّ
ِ
وا َعَلى َربِِّهْم( ، ثم قال: )َأاَل َلْعنَُة اهلل

(.ولم يذكر بلفظ الكناية احتمل أنهم هم، ويحتمل أنهم غيرهم، أعاد ذكرهم ليعلم أنهم 
ِ
اهلل

ذلك إنما يزاد مع  ألن، فضعي: قول من قال: أنه للتأكيد، وهذا الغريبهم المذكورون. قيل 

  1/404غرائب التفسير... "األلف والالم، أو مع أفعال أو مع المستقبل

على أن ال زائدة، وقيل: معناه  الجمهور(12قوله:)َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد()األعراف/ "كقوله: (5

. : المنع بمعنى القول، أي من قال لك ال تسجدالغريبما دعاك إلى أن ال تسجد...
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 ،(2)و الغريب المدفوع بالسياق الداخلي، (1)ـ ومنه الغريب المدفوع بقراءة

 .(3)والغريب الذي غيره هو الوجه

الغريب العجيب "، أو (5)"الغريب العجيب "و ،(4)"غير الصواب"و الغريب  

 ، (6)السياقوهو قول مدفوع؛ اعتمادا على  "داج

                                                                                                          
وقيل: المنع " 370قال يف لباب التفسير/ 1/398السابق"يقتضى الخبر وهذاضعيف، ألنه

 "؛ ألن النهي مجزوم. مزي.فبمعنى القول، أي: من قال لك ال تسجد، وهذا 

ِة( )البينة/"كقوله:(1 : الفراء: هو من الغريب(، هي الخلق مشتق من برأ اهلل. 7قوله:)اْلَبرِيَّ

ى خيبر ، وشر ما َير . وقال الَبَر ، وهو التراب،  وقال: العرب تقول: بفيه الَبَر ، وحم.

ـ 2/1370 السابق".وقراءة من قرأ بالهمز تدفع القولينالكسائي: هو من بريت العود. 

1371 

:هواإلبل، الغريب(يريد السفن...42قوله:)َوَخَلْقنَا َلُهْم ِمْن ِمْثِلِه َما َيْرَكُبوَن()يس/"كقوله:(2

 2/962السابق"لبر.ويدفع هذاقولهعز وجل:)َوإِْن َنَشْأ ُنْغرِْقُهْم(وإنها سفن ا

َبُهْم َوَأْنَت فِيِهْم()األنفال/"كقوله )3 (استعجل النفر وأصحابه 34قوله: )َوَما َكاَن اهللُ لُِيَعذِّ

َبُهْم العذاب بقولهم: )إِْن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِْدَك(، اْلية، فأنزل اهلل )َوَما كَ  اَن اهللُ لُِيَعذِّ

َوَأْنَت فِيِهْم( ، أٍي ليس يفعل وليس من شأنه، وأنت يا محمد فيهم ومعهم، ألنك بعثت 

: هذه من تمام كالم النضر وأصحابه، أي وقالوا: )َوَما َكاَن اهلُل الغريبرحمة للعالمين.

َبُهْم َوَأْنَت فِيِهْم(، اْلية ......    439/ 1السابق ".ألولوالوجه هو الُِيَعذِّ

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلكَِبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما(هذا من الخطاب  (4 جاء يف تحديد المخاطب قوله: )إِمَّ

: قتادة: نسخ اهلل من هذه الغريب، والمراد به غيره...-عليه السالم-الذي خوطب به نبيهم 

لنَّبِ 
يِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمْشرِكِيَن(والصواب: هو اْلية هذا اللفظ بقوله: )َما َكاَن لِ

 1/625لسابق"فقد أبويه قبل هذا الخطاب بإجماع -عليه السالم -األول، ألنه 

ُل إِالَّ بَِأْمرِ َربَِّك َلُه َما َبْيَن َأْيِدينَا َوَما َخْلَفنَا()مريم/ "كقوله:(5 وحي اهلل (من 64قوله:)َوَما َنَتنَزَّ

ُل إاِلَّ -عليه السالم  -على جبريل حين استبطأه النبي  ، وقيل: مضمر فيه، أي قل: َوَما َنَتنَزَّ

: ابن بحر، هذا من كالم أهل الجنة بعضهم لبعض إذا دخلوها، الغريب العجيببَِأْمرِ َربَِّك.

     2/270السابق"وهي متصلة باْلية األولى، إلى قوله: )َوَما َبْيَن َذلَِك( 

: قول من قال: لم يكن كلبًا، وإنما كان طباخًا لهم تبعهم، الغريب العجيب جداً "كقوله:(6

 (18)الكهف/ )باسط ذراعيه بالوصيد( القولين قوله: ويدفعوقيل: كان راعيا، 

 1/564السابق
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  .(2)"بعيد ركيك"، والذي وصفه بأنه(1)"الغريب العجيب الـبعيد"أو

كما أن هناك طائفة من أوجه الغريب تلحق بالبعيد عن الصواب وتقع يف دائرة 

أو الغريب (3)الخطأ تلك التي اعتمدت على االسرائيليات و التوراة يف التفسير

 . (4)س له ما يقويه من اللغة السيما ما تعلق بالغيبياتالذي  لي

، و ربما كان (5)"ال أدري"من الغريب قول العالم :هنا أنه عد  ـ ومن الغريب

عدم توقع الحدوث يدخل يف البعد أو استبعاد توقع حدوث مثل هذه اإلجابة من 

 العالم. 

                                                

: الغريب(، أي األخذ واالنتقام والعداوة. 13قوله: )َشِديُد اْلِمَحاِل()الرعد/"كقوله:(1

أصل، من قولهم محل به، إذا عرضه للهالك.  "والميم"إلهالك بالمحل، وهو القحط ا

، ألن الِمْفَعل بعيد: الميم زيادة، والكلمة من الحول والحيلة، وهو الغريب العجيب

  1/564السابق"والِمفعال يصحان كالِمْخيط والِمْقود والِمْحور.

وهو من الجبال ما عليه  -يه السالمعل-قوله تعالى:)والطوِر( هو جبل موسى"كقوله: (2

ما َطَرأ على قلوب الخائفين. حكاه "الطور": الغريبالشجر.العجيب:عام يف الجبال.

 2/1245 السابق ".وهوبعيد، ركيكالماوردي. 

غضبت، ويف التوراة: ابن ادم اذكرين حين  "َنِسيَت ": عكرمة: معنى الغريب"كقوله:  (3

 الهامش للمحقق  1/223، وينظر السابق 1/657السابق"تغضب أذكْرَك حين أغضب

(هو السرير دون العرش...ابن عباس:ُكْرِسيُُّه علمه 255)َوِسَع ُكْرِسيُُّه()البقرة/ "كقوله: (4

هُ الغريب.... والكرسى:العالِم...  1/225السابق ": ُكْرِسيُُّه: ِسرُّ

من  ال أدرين هن.فقال: : سئل ابن عباس عن المحصنات يف اْلية مَ الغريب"قال الكرماين: (5

 1/289 السابق "المعني بها.



 يرِ وَ عََجائِب التَّأويلِ"مُصْطَلَحُ"الغَرِيبِ"قراءةٌ فِي كتاب"غَرائب التَّفْسِ
 هـ(535للشَّيخِ اإلمام  بُرهانِ الدّينِ أبي القاسمِ محمود بن حمزةَ بن نصْرِ  الكَرْمَانِيّ)ت نحو

 
 

 

 

 من املوضوعات الداللية اليت جاء فيها الغريب

أو يف القول  (2)واالشتقاق اللغويأ، (1)يكون يف التأصيل اللغوي الغريب قد

 ،(3)ـوعدم الحذفبالحقيقة ـ 

                                                
منها مثال : عده رأي الشافعي غريبا ـ حيث قابل رأي الجمهورـ  عندما ذكر أن )َتُعوُلوا(  (1

، وقالوا: إنما يقال أعال الرجل إذا كثر عياله، الجمهور(: ُتْكثِروا عيالكم، وأنكره 3)النساء/

ه 1/283السابق"م: عالت الفريضة إذا زادت.وأجازه قوم، وقالوا: هو من قوله ،ومنه عد.

من الرعونة، وهي االضطراب "( 104من الغريب القول بأن)َراِعنَا()البقرة/

، و قوله يف قوله تعالى:)وما استكانوا(...الغريب: هو من أكانه إذا 1/166السابق"

( هو 3ْزالِم()المائدة/قوله: )َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَ "،وقوله :1/272السابق"أخضعه...

: هو استفعال من الَقَسم، أي اليمين الغريبوهو النصيب ...-بالكسر  -استفعال من الِقْسم 

ه من الغريب القول بأن 1/317السابق" قاسمهما: من "،وعد.

(من نقضت البناء، 400ـ1/399السابق"المقاسمة ه من الغريب القول بأن)َينَْقضَّ ، وعد.

نَا َعْن آلَِهتِنَا()الفرقان/"ه ، وكقول1/672السابق"  "كاد"(..42قوله:)إِْن َكاَد َلُيِضلُّ

 2/817السابق "من الكيد. "كاد": الغريبللتقريب.

(الكاللة: الورثة إذا لم يكونوا 12قوله:)َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة()النساء/"كقوله:(2

يكن له الوالدان وال الولد، واألظهر يف  الوالدين وال األوالد. وقيل: الكاللة: الميت إذا لم

: الكاللة: المال يرثه غير الوالدين وغير الولد، قاله عطاء. الغريباْلية أنها الميت...

من قوله: )َكلٌّ َعَلى  مشتقة: هي الغريبمن تكلله النسب، إذا أحاط به...  واشتقاقها

قوله: "، وقوله: 1/287لسابقا"(، أي ثقل، أي هم بمنزلة الثقل عليه76َمْوالُه()النحل/

( .المكاء: صوت يشبه صوت المكاء وهو طائر معروف 35)إاِلَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة()األنفال/

من مكا يمكو، وهو أن يجعل بعض أصابع اليمنى ببعض أصابع اليسر  يف فمه، ثم  اشتقاقه

و أن تسمع من الصد ، وه واشتقاقهيصفر، والتصدية: ضرب إحد  اليدين على األخر ، 

مك. الفصيل،  من: المكاء الغريبمثل صياحك من أماكن تمنع الصوت من النفوذ. 

  1/440السابق"صد يصد.. منوالتصدية 

( .أي دولتكم وقدرتكم 46قوله: )َوَتْذَهَب ِريُحُكْم()األنفال /"قال الكرماين: (3

صلى اهلل عليه -قال : هي الريح الحقيقية إذا كانت يف قوم ظفروا، ولهذا الغريبونصرتكم.

: أجاز بعضهم الغريب"،وقوله1/442": )نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور(-وسلم

إسناد لفظ العجب إلى اهلل سبحانه، كقوله: )َوَمَكَر اهللُ(، )اهلُل َيْسَتْهِزُئ بِِهْم( 
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، أويف المجاز (2)"االستعارة"،  أو (1)أو يف القول بالمجازاللغوي

المواضع بمسمى القلب وقد ذكر يف بعض ، (4)أويف المجاز العقلي(3)المرسل

                                                                                                          

 (قوله: )َواْسَأِل اْلَقْرَيةَ  "ومن القول بظاهر اْلية قوله: 973ـ2/972السابق"..

هي قرية بالقرب من مصر، ألنهم كانوا قد خرجوا من مصر، وقيل:القرية هي  (82)يوسف/

مصر، والتقدير: أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا يف القرآن 

: ليس يف اْلية حذف، والمعنى ليس بمستنكر أن يكلمك جدران القرية، الغريبكثير جدًا. 

 1/550السابق "فإنك نبي.

َجَهنََّم َهِل اْمَتأَلِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد()ق/ "قال الكرماين: (1
وجل (...30قوله: )َيْوَم َنُقوُل لِ

: هذا الغريبعلى أن القول يف اْلية حقيقة، وقيل الخطاب والجواب ألهل جهنم. المفسرين

 2/1133السابق "، وتقديره، لو كان لها تمييزمجاز

َزْلَزَلَة "،ومن الغريب قول من قال:2/828يب تفسير النبات باإلنسان.السابقمن الغرجاء  (2

اَعةِ  قوله: )َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرُطوِم(  "،ومنه2/751السابق ، والمراد شدتها.استعارة، "السَّ

نارالغريب(...16)ن/ : الغريب"، و1239ـ2/1238السابق": هو استعارة عن العار والشَّ

 .1/513السابق"لونها من قولهم: ضحكت الروضة.أشرق  "ضحكت"معنى

 عند خروجه من البطن"بما يؤول إليه "الطعام"ومما جاء من الغريب تفسير (3

 "فسماه باسم ما يؤول إليه." "الماء" تفسير اللباس بـ،و2/1309السابق"

والعالقة الكلية، 1/330السابق"أطراف األصابع"بـ"اليد"، وتفسير1/192السابق

 1/402بالمشط والعالقة السببية. السابق"زينةال"وتفسير

ْأُس َشْيًبا()مريم/"ومن الغريب عنده  تفسير (4 (....اشتعل شيب الرأس، 4قوله:)َواْشَتَعَل الرَّ

بالسن عند اإلسناد للفعل  "العظم"،ومنه تفسير2/686"الفعل إلى الرأس. فصرف

 "مستورًا به" أي"ساترا"قول من قال  الغريب،ومنه عده 2/686السابق"وهن"

، 1/644"أي آت "َمْأتِيًّا"،ومنه القول بأن)َمْسُحوًرا( بمعنى ساحر، كقوله:1/628السابق

: مبصرًا بها، كماء دافق، أي: مدفوق، وعيشة الغريب(...13)ُمْبِصَرًة()النمل/"و قوله 

(هي أول 10)النازعات/"يف الحافرة"قوله:  "وقوله 2/844السابق "راضية، أي:مرضية



 يرِ وَ عََجائِب التَّأويلِ"مُصْطَلَحُ"الغَرِيبِ"قراءةٌ فِي كتاب"غَرائب التَّفْسِ
 هـ(535للشَّيخِ اإلمام  بُرهانِ الدّينِ أبي القاسمِ محمود بن حمزةَ بن نصْرِ  الكَرْمَانِيّ)ت نحو

 
 

 

 

، ومن الغريب ـ الذي له وجه (1)تسميةومن أوجه الغريب بعض ما قيل يف تعليل ال

عبارة "أو يستعمل ،(4)وجاء منه أمثلة متعددة (3)"التعبير"أو(2)القول بالكناية ـ  

                                                                                                          

: الحافرة، األرض تحفر فيها قبورهم، وهي الغريبر، من قولهم: النقد عند الحافرة...األم

،ومنه تفسيرالتاء يف)َتْلَقْف َما 2/1302السابق "بمعنى المحفورة.

عنده  الغريب، ومن 2/722السابق "تاءالخطاب على طريق السبب"(بـ69َصنَُعوا()طه/

،ومنه عده من الغريب القول 967ـ2/966السابق"الحسن:)عملت َأْيِدينَا(: قوتنا"قول:

 2/1302السابق"المحفورة"بمعنى  "الحافرة"بأن 

: سمي َيْحَيى ألنه استْشِهد، والشهداء الغريب)َيْحَيى( اسم عجمي، وقيل: عربي..."كقوله(1

: ابن حبيب: إنما الغريب"، وكقوله 1/687وذكره مرة أخر  1/253السابق"أحياء.

:قال أبو حمزة الثمالي: سمي السامري، الغريب.."،و1/222قالساب"سمي طالوت لطوله.

: كان اسمه الغريب... "، وقوله:2/726السابق"ألنه كان من أرض يقال لها سامرون.

 2/1077السابق"أسعد بن ُكلي َكرِب، سمي تبعًا لكثرة تبعته

ون... "ُيْحَشُرونَ "معنى "كقوله: (2 ه، إذا : هو من قولك: مشى فالن على وجهالغريبيجر.

 2/815السابق"لم يدر أين ذهب

تجمع من الكلمات  "وهو (idiom/من الوحدة الداللية األكثر شمولية عند نيدا )التعبير (3

يملك معاين حرفية ومعنى غير حريف، مثل التعبير العربي :ضرب كفا بكف الذي يحمل 

وليس المعنى فالمراد التعبير بالكلمات عن معنى واحد  33علم الداللة /"معنى تحي.ر

 المعجمي لها.

ُمُهُم اهللُ()البقرة"كقوله: )4 :ال والغريب(أي بكالم وتحية وسالم...174قوله:)َواَل ُيَكلِّ

قوله:)ال َتْثرِيَب َعَلْيُكُم  "، وقوله:1/193السابق "عن الغضب.. كنايةيكلمهم 

عتب.قال  (الجمهور ال تعيير عليكم... وقيل:ال لوم عليكم وال92اْلَيْوَم()يوسف/

عن التوبيخ واللوم  كناية:يحتمل أنه من الثرب،كما ذكر ابن بحر...الغريبالشيخ:ومن 

ْنَيا()المؤمنون/ "، وقوله:551ـ 1/550السابق "واالنتظار ( 37قوله:)إِْن ِهَي إِال َحَياُتنَا الدُّ

    2/777السابق"عن النهاية  كناية: الغريب
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، وقد يكون الغريب القول بالكناية مما أطلق (2)"كالم من يقول بكذا" ، أو(1)"عن

كنى عندما يُ  عند بعض المحدثين (3)عليه المعنى اإليحائي أو المعنى االنعكاسي

. وقد يكون الغريب من الكناية (4)الحدث أوالجماع أواإلمذاء أوالفروج:عن مثل

. وقد يكون الغريب تعميم (6)من الغريب"التعبير"وقد اليكون  (5)ُيْضرُب  "َمثال"

وقديكون مع غريبين  (2)، أو تخصيص عام(1)مع تعلق بحكم فقهي (7)خاص

                                                

 2/702"عن الدوام. عبارة( معا 62)مريم/"َعِشيًّاُبْكَرًة وَ ": الغريبومن  "كقوله: (1

(إن اهلل خاطبهما وقدرهما على اإلجابة 11قوله: )َأَتْينَا َطائِِعيَن()فصلت/"وقوله:

 2/1040"عن اإليجاد والوجود، وليست ثم أمر وال قول عبارة: هذه الغريب...

من يقول :هذا كالم الغريب(....24قوله: )نموت ونحيا( )الجاثية/"كقوله:(2

 2/1088السابق"بالتناسخ..

 يراجع يف ذلك علم الداللة د.أحمد مختار عمر (3

(.أي كانا محتاجين إلى الطعام 75قوله ـ تعاليـ:)َيْأُكالِن الطََّعاَم()المائدة/ "ومنه قوله:)4

: هو كناية عن الحدث، أي من كان بهذه الصفة، ال يصلح أن يكون الغريبكسائر الحيوان.

( أي 71قوله...)إِْن ُكنُْتْم َفاِعِليَن()الحجر/"، و قوله:1/336..رائب التفسيرغ "إلهًا.

الحسن:)إِْن ُكنُْتْم َفاِعِليَن كناية عن الجماع، المبرد:إن كنتم تريدون  الغريبَراغبين فيِهن.

ُكْم ِمْن َأْزوَ  "، وقوله1/592السابق  "النكاح. اِجُكْم( .أي قوله: )َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُّ

كناية عن الفروج. وكانوا يأتون النساء يف  "َما": الغريبمن خلقُهن. لكم من النساء.

 2/836السابق "أدبارهن

: يجعل اهلل الولدان فيه شيبًا، الغريب(...17قوله: )َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا()المزمل/ "قال (5

 2/1268السابق"ضربه اهلل للشدة. مثلهذا 

عن شدة األمر وصعوبته، ومثله  عبارة(هذه 42َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق( )القلم/قوله: ) (6

 2/1241السابق"قولهم: شمر عن ساقه...

: قيل: الفرقان ها هنا الغريبالفارق بين الحق والباطل.  القرآنقوله: )اْلُفْرَقاَن( هو "كقوله(7

 22/807السابق "كتب اهلل لجميعاسم 
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 2/751".كان أو كبيراً  صغيراً ( عن ولدها 2()الحج/: )تذهلالغريب"وقوله:

(ابن عباس: هو النبات، وعنه أيضًا: 7قوله: )َما َعَلى األَْرِض ِزينًَة َلَها()الكهف/"،وقوله:

الغريب: عام فيما على وجه "من"بمعنى  "َما"األنبياء والعلماء وحفظة القرآن. فيكون 

ومن ":الغريبل مكة، يعني العرب.قوله: )ومن حولها( حو"،وقوله  1/649"األرض

قوله:)َأِن اْشُكْر ِلي "ـ وقوله: 2/1049"أهل األرض جميعًا. "حولها

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه( محمول على أن اإلنسان مأمور 14َولَِوالَِدْيَك()لقمان/ ْينَا اإْلِ ( بعد قوله:)َوَوصَّ

من أفادك علمًا، فقد قيل: : أراد بالوالدين األب والغريبباإلحسان إليهما والشكر لهما.

 2/891السابق "األب أبوان.أبو نسب وأبو أدب

ا()المجادلة / "قال الكرماين  (1 : عنى به كل أنواع الغريب( أي يتجامعا. 3،4قوله: )َأْن َيَتَماسَّ

 2/1192السابق "المسيس

 والجمهور( أي عليه نظرة. قوله: )َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة( ، غريمًا لكم.)َفنَظَِرةٌ "قال الكرماين: (2

، ما ذهب إليه شريح، وإبراهيم: أن هذا يف دين الربا الغريبعلى أنها عام يف جميع الديون. 

(هو ما يلبس من ثوب 81قوله تعالى: )َسَرابِيَل()النحل/"، وقوله:1/234السابق".خاصة

 وجعله من الغريب الوجه الذي .1/615السابق "خاصة: القميص الغريبأو درع. 

وقصر النجو  على ثالثة.السابق  1/734غرائب التفسير... "أهل الذكر"خصص 

، و 1/358(السابق38قوله: )ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم()األنعام/ "و تخصيص المماثلة يف ـ1/306

(أي كيف 8قوله: )َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم()التوبة/"القول بتخصيص الخطاب يف قوله: 

: كيف ال تقتلونهم، وليس هذا تكرارا، ألن األول الغريببذكر األول  لهم عهد، واكتفى

اإلهراع، "،وقوله:1/449السابق"لجميع المشركين، وهذا لليهود، حكاه النحاس.

سراع، وجاء بلفظ المجهول...
ِ
: الكسائي، اإلهراع، اإلسراع مع الغريباإل

َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها( يف قوله تعالى: )"النقصان"، و تخصيص515ـ1/514السابق"رعدة.

وا "،وتخصيص اللغو يف 1/740(السابق44)األنبياء/ ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ قوله تعالى: )َوإَِذا َمرُّ

ْنَساُن 2/824(السابق72كَِراًما( )الفرقان/ ،وتخصيص آدم بالصفة يف قوله تعالى )ُخِلَق اإْلِ

)َقْواًل "القول اللين يف قوله تعالى ،و تخصيص 1/739(السابق 37ِمْن َعَجٍل( )األنبياء/
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 (2)أو القول بالرتادف لهجيا (1)أحدهما تخصيص والثاين تعميم يف نفس الموضع

أوبين الصيغ  (4)الفروق الداللية بين الكلماتوقد يكون يف  (3)أم غير لهجي

                                                                                                          

لطيف استخرج من  كلالساللة  "،وقوله: 2/717السابق"(: أي كن.ياه44َليِّنًا()طه/

  2/771 ": الساللة ما يخرج بين األصبعين من الشيء إذا عصر.الغريبكثيف....

( أي عبادي الذين خلقتهم 56قوله: )إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن()اإلسراء/"وقوله:(1

: إن الغريبللجنة، ليس لك عليهم سلطان أن تضلهم. أو تحملهم على ذنب ال يغفر. 

 "...الغريب: إن عبادي عامعبادي الذين أطاعوين وعصوك ليس لك عليهم حجة. ومن 

  1/634السابق 

َدًة ِمَن النَّاِس()إبراهيم/ "قال (2
فؤاد، وسمي فؤادًا لحرارته، (، هي جمع 37قوله:)َفاْجَعْل َأْفئِ

فود.  : قال المؤرج: األفئدة الِقَطع من الناس بلغة الغريبوفأدت شويت، والِمْفأد: السَّ

َوَقاَل  "، قال أبوحيان:1/581غرائب التفسير"قريش، وإليه ذهب ابن بحر، وفيه كالم

َدُة: اْلَقْطُع ِمَن النَّاِس بُِلَغِة ُقَرْيٍش، وَ 
ٌج األَْفئِ البحرالمحيط...  "إَِلْيِه َذَهَب اْبُن َبْحرٍ ُمَؤرِّ

: الليل بلغة ِحمير "الغيب":الغريب، وأمثلة أخر  منها : 6/447

: سنة، بلغة "ُحُقًبا" 1/653السابق ": ناحية بلغة كنانة"فجوة"،1/547السابق

، قاله الكلبيالغريب".1/665قيس.السابق  وقد  2/709السابق ": )طه( يا رجل بلغة َعكٍّ

الزجاج ـ اللهوـ الولد  بلغة "نقل عن فقد  كر الترادف اللهجي دون أن يعده غريبايذ

 2/1218السابق"المؤرج: )زَعَم( كذب بلغِة ِحْمَير"، و عن  2/735السابق"حضرموت 

ِل اْلَكافِرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا()الطارق/"قال(3 ابن : الغريب( أي إمهاالً رويدًا.17قوله:)َفَمهِّ

)اْرِجُعوا  "وقوله2/1328غرائب التفسير "هي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد :جني

 2/1158السابق "(...المعنى: ارجعوا فكأنه قال ارجعوا ارجعوا.13َوَراَءُكْم()الحديد/

 459ـ1/458": المسكين والفقير واحدالغريب "،وقوله

ي يعيب بالغيب، واللمزة يعيب يف (...الهَمزة الذ1قوله تعالى: )لُِكلِّ ُهَمَزٍة()الهمزة/"قال:(4

 2/1387": الهمز باليد، واللمز باللسان.الغريبالوجه.
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كما جاء الغريب يف الوقف  (2)، أو االختالف يف تعريف الشيء بوصفه(1)الصرفية

 ،(4)، ويف الُمــــــعّرب(3)واالبتداء

                                                

: الُمقامة: الموضع الذي ُيوكل الغريب(.اإلقامة.35قوله: )َداَر اْلُمَقاَمِة()األنعام/ "كقوله:(1

 2/952 السابق "كل موضع يجتمع فيه ألمرِ حتى ُيقَطع. -بالفتح  -فيه ويشَرب، والَمقامة 

ْرَبِة()النور/"قال(2 (، قيل: الصبي.الشعبي: العنين. ابن جير: 31قوله:)َأِوالتَّابِِعيَن َغْيرِ ُأولِي اإْلِ

: عكرمة: المخنث الذي الغريباألبله. وقيل: الشيخ الهرم وقيل: المجبوب.وقيل: الخصي.

 2/795"ال يقوم زبه.

 "َوُهْم َيْطَمُعونَ "(الجملة التي 46األعراف/قوله:)َلْم َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن()"كقوله:(3

: معناه: دخلوها وهم ال يطمعون، الغريبحال من الضمير، وقيل:...هي جملة مستأنفة.

وينظر كالم أبي بكر  1/405السابق".، قاله األنباريفنقل النفي من الطمع إلى الدخول

 2/655هـ( يف إيضاح الوقف واالبتداء 328األنباري)ت: 

وهم "الوقف لم يدخلوها، ثم يبتدئ وهم يطمعون، أي: يف دخولها، فقوله: قيل "   

مستأنف غير متصل بالنفي... وهذا أولى، وإن جعلت النفي واقعا على الطمع لم  "يطمعون

يجز الوقف على لم يدخلوها، وكذلك أنك تريد لم يدخلوها طامعين، وإنما دخلوها يف غير 

منار  "ول إلى الطمع، أي: دخلوها وهم ال يطمعونطمع، فيكون النفي منقوال من الدخ

هـ(تح: 1100الهد  يف بيان الوقف واالبتدا ألحمد بن عبد الكريم  األشموين )ت: نحو 

 299شريف أبو العال العدوي/

:مجاهد: اسم الجنة بلغة الغريب( ُفعلى من الطيب.29قوله: )ُطوَبى َلُهْم()الرعد/"كقوله: (4

ي  "يف التعريب والمعرب"ويراجع  1/569...غرائب التفسير"الحبشة. لـ عبد اهلل بن َبر.

ومن غريب ما ذكر يف الرحمن الرحيم  "وقوله :،وقوله: 121تح: د. إبراهيم السامرائي /

قول ثعلب، قال: الرحمن اسم عجمي، ولهذا أْنَكَرْته العرب على ما جاء يف القرآن من قوله: 

ْحَمُن()الفرقان/)َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا لِ  ْحَمِن َقاُلوا َوَما الرَّ (.قال: وهو بالسريانية 60لرَّ

يس هجرتكم. . . ومسحكم  -الرخمن  بخاٍء معجمة وَأْنشَد:          أو تتركون إلى القسِّ

 "عزير"،كما كان من الغريب عنده القول بأن  1/96السابق "صلب الرخمن قربانا 

: اسم الغريب"و،1/450السابق"معرفةحذف منه التنوين ألنه اسم أعجمي " سِّ :الرَّ
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،ويف  (1)قول بالتقديم والتأخير، ويف ال(2)، ويف  المتضاد(1)ويف المشرتك اللفظي

 .(4)، ويف القول بالحذف مع التأخير(3)بالحذف، و القول (2)القول بالزيادة

                                                                                                          

 ": مسبح، بلغةالحبشةأواب"،ومن الغريب عنده2/816السابق"عجمي.

 2/1337السابق ": إرم هو سام بن نوح، اسم عجميالغريب "،وقوله:2/994السابق

نه : اليمين، القسم، ألالغريب(قيل...: اليمين، القوة.67قوله: )بَِيِمينِِه()الزمر/ "كقوله: (1

قوله: )باليميِن( "ومثله ـ2/1020السابق"سبحانه حلف أن يطويها ويفنيها.

: باليمين التي سبقت الغريب(أي باليد اليمنى، فإنها أقو ، وقيل: بالقوة.93)الصافات/

 أَلَكِيَدنَّ َأْصنَاَمُكْم( اْلية
ِ
، ومن المشترك اللفظي مع  2/979السابق"منه، وهو قوله: )َوَتاهلل

ي النُُّجوِم()الصافات/"اختالف األصل االشتقاقي قوله: مشترك مع
(أي يف عالم 88قوله: )فِ

: جمع نْجم الغريبالنجوم، وكتبها، وكان علمًا نبويًا فنسخ، وقيل: نظر إلى نجوم السماء. 

َر "ـ2/978السابق  "وهو مصدر: أي فيما نجم لهم من الرأي، قاله المبرد قوله:)َفُتَذكِّ

: قول الغريب(إن نسيت إحداهما الشهادة ذكرتها األخر .282ْخَر ()البقرة/إِْحَداُهَما اأْلُ 

من جعل من التذكير ضد التأنيث، أي تلحق إحداهما األخر  بالذكور، أي بالرجال يف 

 1/236السابق"الشهادة

قال  "الَبْين "من األلفاظ التي  عد أحد الوجهين المتضادين يف تفسيرها من الغريب  (2

ها هنا  -: قال الفراء: البين الغريب(...52قوله:)وجعلنا بينهما َمْوبًِقا()الكهف/" الكرماين:

ويف موضع  1/663غرائب التفسير..."، أي جعلنا تواصلهم يف الدنيا مهلكًا يف اْلخرة.-

 ": البين: الفراق، وقد يستعمل بضده، وهو الوصل، أي تقطع وصلكم الغريب"آخر قال :

الطارئ القليل كان سببا يف المعنى األول  "البْين"معنى  ونلحظ أن 1/373السابق

بمعنى  "الرجاء"وذكر 2/882السابق"الرجاء"كما ذكر من المتضاد   "الوصل"هو

ـ وقد يكون الوجه الغريب من الكرماين مع ذكر الكناية  ،2/878يخاف من الغريب. السابق 

الشيخ اإلمام: : قال الغريبومن ""سقيم"سببا الحتمال المعنى المضاد ، كما يف كلمة 

: -عليه السالم -(أي ذو داٍء، من قوله 89)الصافات/"إين سقيم "أن معنى قوله: يحتمل

، وقد ينقل عن غيره  سبب 2/970")كفى بالسالمة داء( ، فكنى عن السالمة بالسقم.

:قوله: الغريبقوله:)ُمَباَرًكا(أي معلم خير..."غرابة القول بالوجه المضاد،حيث قال
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الذي يعد من صور خروج الكالم عن  (5)بالقلبومما جاء يف الغريب القول 

 . (6)مقتضى الظاهر عند البالغيين

                                                                                                          

 "نفى، كما جرت عادة الناس به من التشاؤم من الشيء يقع على خالف العادة "ُمَباَرًكا"

   2/696 السابق

()النحل/"( كقوله  1
ِ
( .أي إذا أردت قراءة 98قوله: )َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهلل

قال "، وقوله:1/616ق الساب": تقديره، وإذا استعذت باهلل فاقرأ القرآن.الغريبالقرآن...

: المعنى: انشق القمر فاقتربت الغريب(أي دنت دنوا قريبًا...1تعالى: )اقتربت()القمر/

.وأجمع المفسرون وأصحاب "اقتربت الساعة وقد انشق القمر"الساعة، وقر ء يف الشاذ

 -صلى اهلل عليه وسلم -الحديث يف الصحيحين: أن القمر قد انشق على عهد رسول اهلل 

 2/1161السابق "حتى رآه الناس شقين

َل َأْمَثاَلُكْم()الواقعة/ "كقوله:(2 السابق "زيادة "الِمْثل ": الغريب(....61قوله: )َعَلى َأْن ُنَبدِّ

2/1179 

( حال، والعامل فيه المعنى، ومحل الجملة نصب على 72)وَشْيًخا()هود/ "كقوله: (3

: الغريبو قولها )َوَأَنا َعُجوٌز(الحال، وهو عطف على جملة أخر ، هي حال أيضًا.وه

 1/514السابق"َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعِلي يلد َشْيًخا"تقديره، يف اْلية 

(قيل: هي تأكيد، وقيل: فيه تقديم، أي األخر  20قوله: )الثَّالَِثَة اأْلُْخَر ()النجم/"(كقوله: 4

ولى والعز  األخر ، ومناَة الثالثة. فحذف : تقديره، الالَت األالغريبالثالثة، فأخر اْلية. 

 2/1155"األولى اكتفاء وأخر األخر ، اْلية.

، أي سكت المقلوب: هذا من الغريب "يف موضع صرح  بالقلب أراد به المجاز كقوله: (5

للتعدية، أي  "الباء"قوله: )َلَتنُوُء بِاْلُعْصَبِة( "،وقوله: 1/424السابق"موسى عن الغضب

قوله: "،وقوله: 2/873السابق "، أي تنوء العصبة بها.القلب: هذا من باب بالغريتثقلها.

 1/254السابق ".القلب: بلْغُتُه على الغريب)َوَقْد َبَلَغنَِي اْلكَِبُر( أي بلغني بحدوثه يف.. 

، 1/489،1/504،2/802،2/809، 1/428السابق وغيره من أمثلة

2/846،2/1219 

ء الكالم مكان جزء آخر يجعله مكانه على وجه يثبت أن يجعل المتكلم أحد أجزا"وهو(6

حكم كل منهما لآلخر فليس منه التقديم والتأخير يف نحو قولك يف الدار زيد..ألنك يف مثل 

علم المعاين دراسة بالغية ونقدية د  "هذا التقديم لم تثبت حكم المقدم  للمؤخر وال العكس

 268بسيوين عبدالفتاح فيود/
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 .(1) و قد يذكر القلب دون وصفه القول به غريبا

المخالفة يف صيغ "ومنه أيضا  (2)مخالفة يف األسماء واألفعال ال ومنه أيضا

وغير ذلك  (4)الوقوع بين صيغ األزمنة مشروطا جواز تبادلوقد يأيت  (3)"األفعال

ومن الغريب تفسير الخرب  (5)من صور خروج الكالم عن مقتضى الظاهر

  (6)باإلنشاء

                                                

(من باب القلب، ألنهم ودوا 42وله ـتعاليـ:)َلْو ُتَسوَّ  بِِهُم اأْلَْرُض()النساء/ق "ومنه قوله: (1

   1/297السابق"أن يصيروا مثل األرض،ال أن تصيراألرض مثلهم

: الغريب(أهل الرجل: امرأته وأوالده وأتباعه.45قوله: )َوَأْهَلَك()هود/ "كقوله: (2

والقول عند الجمهور هو ال من سبق القول بنجاته، ها هنا فعل ماض، أي أهلكهم، إ

   1/505 غرائب التفسير "المقول

اَرَك ِعْلُمُهْم فِي اْْلِخَرِة()النمل/ "كقوله:(3 (...أي تتابع منهم القول يف 66قوله: )َبِل ادَّ

 2/856السابق ": الماضي ها هنا بمعنى المستقبلالغريباْلخرة...

 ِمْن َقْبُل()البقرة/ قوله: )ُقْل َفِلمَ " كقوله(4
ِ
(ال يسوغ إجراؤه على الظاهر، 91َتْقُتُلوَن َأْنبَِياَء اهلل

ه سيبويه، يف المجاز.  : ما قال ابن السراج: إن هذه أمثلة والغريبال تقول أضرب أمس، وعدَّ

. والذي يف اْلية بمعنى الماضي، و )ِمْن إذا لم يورث التباسًاوقوع بعضها موقع بعض  جاز

 1/158السابق"( دل عليه َقْبُل 

(محا اهلل 43قوله: )َعَفا اهللُ َعنَْك()التوبة/ "قال الكرماين:"الخبر دعاء"ومنه القول بأن  (5

: هذا توقير ودعاء له، كما الغريبذنبك، قدم العفو على العتاب، وقيل معناه: أدام اهلل عفوك. 

مر األ ،ومنه القول بأن1/455السابق "تقول للرجل: عفا اهلل عنك ما صنعت يف حاجتىِ 

ْحَمُن  "قال الكرماين: بمعنى الدعاء اَلَلِة َفْلَيْمُدْد َلُه الرَّ ي الضَّ
قوله: )ُقْل َمْن َكاَن فِ

ا()مريم/ (، أي مده اهلل يف كفره، ومتعه بطول عمره، ليزداد طغيانا. الصيغة صيغة 75َمدًّ

 705/ 2 السابق "فزاده اهلل ضالالً : هذا دعاء عليه، أي الغريباألمر، والمعنى: الخبر. 

( ناسخة كما سبق.الغريب: إنها دعاء، 286كقوله: )اَل ُيَكلُِّف اهللُ َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها()البقرة/(6

ُهْم َأْقَرُب  "، وقوله: 1/237السابق  "أي ال تكلفنا. قوله: )آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ
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،ومن  (2)لضعف مع التعليل ـ ـ وقد يحكم على األخير با(1)أوتفسير اإلنشاء بالخرب

، ومنه  (4)ال ُيشرتط وجوده "َاَلَمَثل"،أو القول بأن (3)"التعريض"الغريب القول بـ

                                                                                                          

(يف اْلخرة بالشفاعة، وقيل: يف الدنيا، وقيل: بالموت، فتنتفعون 11)النساء/َلُكْم َنْفًعا(

: الغريببتركته، وقيل: معناه اهلل تولى قسمته، ولو فوضها إليكم لوضعتموها غير موضعها. 

 1/286غرائب التفسير.. "يحتمل أنه نهي عن تمني موت َمن إذا مات ورْثَته

( تعالي"كقوله: (1 ن بإذن اهلل.الغريب: الدعاء ها هنا بمعنى اإلرادة، أي أراد )ُثمَّ اْدُعُهنَّ

 1/230السابق  "إتيانهن

على أن ال  الجمهور(12قوله:)َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد()األعراف/ "قال الكرماين: (2

يقتضى  وهذاضعيف، ألنه: المنع بمعنى القول، أي من قال لك ال تسجد. الغريبزائدة....

َك َأْن ُيَقاَل: إِنَّ  "،  "1/983السابق"الخبر
َواُب ِعنِْدي ِمَن اْلَقْوِل فِي َذلِ َقاَل َأُبو َجْعَفرٍ: َوالصَّ

ُجوِد َفَأْحَوَج  ي اْلَكالِم َمْحُذوًفا َقْد َكَفى َدلِيُل الظَّاِهرِ ِمنُْه، َوُهَو َأنَّ َمْعنَاُه: َما َمنََعَك ِمَن السُّ
َك فِ

اِمِعينَ َر َأْحَوَجَك َأْن ال َتْسُجَد؟ َفَتَرَك ِذكْ   12/325تفسير الطبري  ".اْستِْغنَاًء بَِمْعرَِفِة السَّ

ُل اْلَعابِِديَن()الزخرف/"قال الكرماين:(3 ْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ لرَّ
( 81قوله: )إِْن َكاَن لِ

ه : إن كان للرحمن ولد، فأنا أول من يعبد ذلك الولد، لكن ليس لالغريبقيل:)األتَقْيَن(...

ا هذا تعريض الكالمولد، فليس إلى اعتماده سبيل، ذكره القفال، وقال: على  ، كما قال:)َوإِنَّ

اُكْم َلَعَلى ُهًد  َأْو فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن( ويف الموضع اْلخر  2/1068غرائب التفسير..."َأْو إِيَّ

،قال التعريضالذي أشار إليه لم يكن التعريض غريبا ،غير أنه ذكر فيه مفهوم 

اُكْم َلَعَلى ُهًد  َأْو فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن()سبأ/"الكرماين: ا َأْو إِيَّ (تقديره عند 24قوله: )َوإِنَّ

أنه تعريض يف بعضهم: إنا لعلى هد  أو يف ضالل، وإياكم لعلى هد  أويف ضالل، على 

، كما تقول لصاحبك: أحدنا كاذب، فيكون الكالم توصالً إلى المقصود بلفظ غيرشنيع

من أن تقول له أنت كاذب.الغريب: تقديره إنا لعلى هد  وإياكم يف ضالل، وأو ألطف 

  2/936السابق"بمعنى الواو

( ذهب بعضهم إلى أنهما كانا رجلين من أهل مكة، 32قوله:)َرُجَلْيِن()الكهف/"كقوله:(4

لنبي أحدهما: مؤمن، وهو أبو سلمة عبد اهلل بن عبد األسد بن عبد ياليل، زوج أم سلمة قبل ا
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، كما جاء الغريب يف التفسير بداللة (2)و الحمل على المعنى (1)الحمل على اللفظ

 .(3)النص ومفهومه

 

                                                                                                          

وال  مثل: هذا الغريب، وقيل: كانا أخوين يف بني إسرائيل....-صلى اهلل عليه وسلم  -

  1/659السابق"يشترط وجوده.

(أي خلق، كقوله: )َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن 59قوله: )َأْنَزَل اهللُ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق()يونس/":كقوله(1

(.والجمهور على أنه أنِزل المطر، فصار 25يَد()الحديد/(، )َوَأْنَزْلنَا اْلَحدِ 6اأْلَْنَعاِم()الزمر/

ٌل من هذا الوجه. الغريب: من أصالً لكل نبات، وصار النبات أصال لكل حيوان، فالكل ُمنزَّ

، فقال كلها منزل.إذ ال مانع من النزول، وسيأتي ذكر المفسرين من أجراه على الظاهر

وَن اْلِكَتاَب بَِأْيِديِهْم( .تقييده بقوله: قوله: )َيْكُتبُ "وقوله:ـ 1/487الحديد يف موضعه.

)بَِأْيِديِهْم( تأكيد كقوله: )َيطِيُر بَِجنَاَحْيِه( .قال ابن السراج: أي كتبوه من تلقاء أنفسهم، ثم 

: ما رواه األعمش عن إبراهيم أنه كره أن تكتب والغريبجعل الويل لهم ثالث مرات.

صلى اهلل  -اهلل بن شقيق: كان أصحاب رسول اهلل  المصاحف باألجرة، لهذه اْلية. قال عبد

 1/153السابق "يكرهون بيع المصاحف.  -عليه وسلم 

لفظُه موحد، ومعناه جمع، فحمل اليمين على اللفظ، وحمل  "َما"الغريب: ":كقوله (2

الشمال على المعنى، وكذلك قوله: )ظالله( جمع حمالً على المعنى، ووحد الضمير حماًل 

: ويحتمل أن المراد بالشمائل الشمال والقدام الغريب: قال الشيخ. ومن على اللفظ

والخلف، ألن الظل يفيء من الجهات كلها، فبدأ باليمين، ألن ابتداء التفيء منها، أو تيمنًا 

 "بذكرِها، ثم جمع الباقي على لفظ الشمال لما بينهما وبين اليمين من الخالف 

 1/606السابق

ا َرَزَقُكُم اهللُ()األعراف/قوله:)َأفِ "كقوله:(3 هذا : الغريب(...50يُضوا َعَلْينَا ِمَن اْلَماِء َأْو ِممَّ

اْلدمي ال يستغني عن الطعام والشراب وإن كان معذبا أشد  إعالم أن

(معينا لهم 86قوله: )َظِهيًرا لِْلَكافِرِيَن()القصص/ "،وقوله:1/405السابق"العذاب.

 876ـ2/875السابق".وهذا أمر بالهجرةيهم.: ال تكن بين ظهرانالغريب...
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 :خنلص مما سبق يف هذا املبحث إىل أن

 لمبحث وقد تعددت ألوانه ودرجاته ، فجاء يف ـ جاء الغريب يف هذا ا

بعض المواضع مستقويا  بشاهد أو بالسياق ومنه السياق اللغوي ، أو سياق العادة 

أو سياق العرف أو سياق النص،  وقد يستند الغريب إلى  االستعمال الواقعي 

 للغة ، كما جاء مستندا للحجة العقلية .

 تي ذكرها الكرماين  ومعها ما ـ كما جاء  الغريب من االحتماالت ال

 يقويها .

  ه البعض ُمحاال ورآه الشيخ محتمال جائزا آخذا ـ  ومن الغريب ما َعدَّ

 بالسياق اللفظي الظاهري للقرآن الكريم.

  ـ كما جاء الغريب موسوما بأنه عجيب بعيد، أو بعيد ركيك، أو غير

 صواب .

  بيان وجه الغرابة  ،من ناحيتي مسكوتا عنهـ يف مواضع ـ  الغريبـ أتى

عنه ببيان الحكم على الغريب  غير مسكوت)بيان العلة( ،و بيان درجته ، كما أتى 

 وبيان العلة يف مواضع أخرى.

  ،ـ مّما تّم اعتماده يف إدخال الوجه دائرة الغريب والحكم عليه أو وصفه

أو بيان درجته من الغرابة: السياق ، مقابلة رأي الجمهور ، أخذ الوجه 

 سرائيليات و التوراة ، قول الأدري ،أو ال أعلم...باإل

  ـ جاء حكم الكرماين على الغريب أو وصفه له يف صورتين ، األولى

مباشرة ،واألخرى استلزاما  كوصف المقابل للغريب بأنه أظهر منه ، أو أنه هو 

 الوجه ....
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 املبحث اخلامس
 )متفرقات يف الغريب(

 يف احلكم على الوجه الغريب:  (1)ـ  عما سبق ذكرهاعتماده ـ فضال   من أهم ما مت

 :ـ "السياق" وتوظيفه يف احلكم على  الوجه الغريب ، تقوية أو دفعا1

قوله: )إذ "قول الكرماين: فمن االعتماد على السياق اللفظي يف تقوية الغريب

( المفسرون: على أنه ُقدار، وجاء يف المثل أشقى 12الشمس/انَبَعَث أْشقاها()

قدار، وهو أحيمر ثمود.الغريب: الفراء: هما رجالن: َقدار بن سالف وآخر  من

معه، ولم يقل: أشقياها اآلية. وقال الكلبي: قدار بن سالف ومصدع بن دهر.ومن 

: يحتمل أن يقال: لو جاز ما قال الفراء والكلبي: لجاز أن يقال: هم الغريب

( ، ألّن َقدار بن سالف 48نمل/الالتسعة المذكورون يف قوله: )تِْسَعُة َرْهٍط()

واحد منهم، ولم يجمع يف قوله أشقاها لما ذكر الفراء، وألن أفعل، إذا أضفته 

معه ظاهرا . ومثله يف  "من"لم يثّن ولم يجمع، كما إذا كان  "من"وفيه معنى 

القرآن )بل أكثرهم( ولم يجمع، وكذلك )َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص 

(ولم ويقويه قوله عقيبهولم يجمع، ( 96البقرة/النَّاِس()
ِ
: )َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل

ُبوُه َفَعَقُروَها( ...  (2)"يقل: له وال لهما، وكذلك )َفَكذَّ

جاء مثال قول  ومن االعتماد على السياق اللفظي يف دفع الغريب

: قول من قال: لم يكن كلبًا، وإنما كان طباخًا الغريب العجيب جدا  "الكرماين:

                                                

 ما سبق يف كل مبحث مما تقوي به الوجه الغريب من شواهد وأدلة .. (1

 2/1347( السابق  2
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 )باسط ذراعيه بالوصيد( قوله: ويدفع القولينلهم تبعهم، وقيل: كان راعيا، 

 .(1)"(18الكهف/)

فقد حكم على الغريب بعد وصفه بالعجيب جدا بالدفع أي الرفض وعدم  

 القبول  مستدال بالسياق اللفظي.  

 ـ السياق التارخيي ـما تعلق بأسباب  الزنول ـ

( .الكرب، 56غافر/ِهْم إاِلَّ كِْبٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِه()قوله: )إِْن فِي ُصُدورِ "ـ كقوله:

: الكرب ها هنا الغريبالعظمة، أي ما هم ببالغي تلك العظمة، فإن اهلل يخذلهم....

إن صاحبنَا  - عليه السالم -ذكر الدجال، واآلية نزلت يف اليهود حين قالوا للنبي 

  (2)"المسيح بن داود، يعنون الدجال

واعتمد عليه الوجه الغريب يف القول بعدم حذف المضاف  العريف ـ السياق 

  .(3)كما سبق يف المستو  التركيبي

وقد سبق يف املبحث األول املستوى الصويت ذكر السياق ودوره يف تقوية 

 الغريب تارة ودفعه تارة أخرى . 

ويف املبحث الرابع املستوى الداليل ذكرت طائفة من أنواع السياق ،مع 

 ثلة.األم

  

                                                

 1/654السابق (1

(، أي يف ترك الصالة.)واسجد( 19قوله:)ال تطعه()العلق/ "، ومثله قوله: 2/1032السابق(2

واقترب  -عليه السالم-جد خطاب للنبي هلل رغمًا له)واقترب( تقرب... الغريب: واس

خطاب ألبي جهل، أي اقترب لما قلَت: ألطأن رقبته لتنال ما تستحقه، والمعنى: قل له ذلك 

 2/1363غرائب التفسير "يا محمد

(....التقدير: أهل القرية، فحذف المضاف 82قوله: )َواْسَأِل الَْقْرَيَة()يوسف/"كقوله: (3

وهذا يف القرآن كثير جدًا.الغريب: ليس يف اْلية حذف، والمعنى وأقيم المضاف إليه مقامه، 

 1/550. السابق"ليس بمستنكر أن يكلمك جدران القرية، فإنك نبي
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 ـ وقد يستند الغريب إىل  االستعمال الواقعي للغة)أقوال العرب(.2

: الغريب( أي ممالة، وقيل: منصوبة. 4المنافقون/قوله:)ُمَسنََّدٌة()"كقوله:

: اإلهالك الغريب"وقوله: (1)": رجل مسند، أي طويل.تقول)ُمَسنََّدٌة( طوال، 

ل به، إذا عرضه مح قولهمأصل، من  "والميم"بالمحل، وهو القحط 

 .(3). وغيره من أمثلة (2)"للهالك

واالستناد إلى االستعمال الواقعي للغة لم يقتصر على الغريب بل جاء يف 

 .(4)القريب أيضا

 .(5)وقد يستند الغريب يف تَقَوِّيه إىل القياسـ 3

                                                

 2/1215السابق (1

 ، وسبق يف مبحث 564/ 1السابق  (2

د (أي يف الصالة، وقيل: عن98قوله: )َوَأُعوُذ بَِك َربِّ َأْن َيْحُضُروِن()المؤمنون/ "كقوله: (3

 2/782السابق "الموت. الغريب: أن يصيبوين بسوء منهم، من قول العرب، اللبن محضور

(أي أحسن َخْلَق كل شي، فهو 7قوله: )َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه( )السجدة/ "، وقوله:

،  2/906 السابق ".من قولهم هو يحسن كذا أي يعلمه: أحسن بمعنى َعِلم الغريببدل.

(طوال حسنة الخلق. الغريب: باسقات حوامل من 10نَّْخَل َباِسَقاٍت()ق/قوله:)َوال"وقوله:

 "قول العرب: أبسقت الشاة، إذا حملت، فيكون مثل قوله )لواقح( أي مالقح ومبسقات

َب()الليل/ "،وقوله:2/1130السابق  (، أي كذب الرسول. الغريب: 16قوله: )الَِّذي َكذَّ

 السابق "على فالن يف الحرب فما كذب. الفراء: كذب معناه قصر، من قولهم حمل

 ، ـ 2/1351

وا كَِراًما()الفرقان/"كقوله:(4 (،أي معرضين عنه، وذكر أن أصله من قول العرب 72قوله:)َمرُّ

شاة كريمة إذا كانت تعرض عن الحالب بوجهها عند حلبها، فاستعير للصفح عن 

من قول َخاِوَيًة(أي، ساقطة متهدمة،  قوله: )َفتِْلَك ُبُيوُتُهمْ  "، وقوله:2/824السابق"الذنب

 2/855السابق"إذا سقط. "َخَو  النجم": العرب

 يراجع المبحث الثالث المستو  التركيبي   (5
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 . (1)وقد يستند الغريب إىل احلجة العقليةـ 4

 .(2)نباطوقد يتطلب التأمل و الفكر و االستـ 5

وقد (3)على عدم النظير  قد يعتمد يف الحكم على الوجه بالغرابة ويف املقابل

فضال عما سبق ذكره  من مخالفة  (4)يعتمد على المعنى وعدم احتمال الوجه له.

 الجمهور ، و مخالفة القياس .....

 ـ مما جاء فيه الغريب :

جاز إلى المواطن سبق الحديث عن اتجاهات الغريب ودرجاته وهنا نشير بإي

 التي غلب وروده فيها عند الكرماين ..

فضال عن تعلقه بالمستويات اللغوية المختلفة كما سبق فقد جاء يف 

، وفيما تعلق (7)ويف الحديث واألثر، (6)، ويف رسم بعض المصاحف(5)القراءات

                                                

()المرسالت/"كقوله )1 (يعني دخان جهنم. الغريب: الظل هو النار 30قوله: )إَِلى ِظلٍّ

قوله: )َوَلُه َما َسَكَن فِي  "، وقوله:2/1193السابق"نفسها، ألن مرجعهم إليها ال إلى ظلها.

ْيِل َوالنََّهاِر()األنعام/ : الغريب( .أراد سكن وتحرك، فاكتفى بذكر الضدين عن اْلخر. 13اللَّ

كون. ، وألن. مآل كل. متحرك إلى الس.  1/354السابق"اختار ذكر السكون ألن السكون أعم.

، فإنه أحسن ما فتأمل "ريب:، حيث قال يف الغسبق يف المبحث الثالث المستو  التركيبي (2

 721ـ2/719السابق"قيل فيه.

 ـ يراجع المبحث الثاين المستو  الصريف ( 3

 يراجع المبحث الثاين المستو  الصريف. ( 4

   1198ـ 2/1069،2/1187،  2/999،  2/860،  2/815غرائب التفسير  (5

ْم َمْن َيْمِشي َعَلى َوِمنْهُ "الغريب: يف مصحف أبي،  "، 2/913، 1/537، 288/ 1السابق(6

 803ـ2/802"، من ذلك."أكثر

حيث كان ضعف الحديث سببا للغرابة  1/429،  341/ 188،1ـ 1/189السابق (7

،2/839  ،2/1006   ،2/1360 
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علق وفيما ت(2)، وفيما تعلق بالنسخ والمحكم والمتشابه يف القرآن(1)باإلسرائيليات

، وفيما تعلق بالخطاب (4)، وفيما تعلق بتوظيف حساب الُجّمل(3)بصفاته تعالى

، (6)، ويف كل ما ذكره الكرماين من احتماالت(5)والمخاطب يف القرآن الكريم

ال "، و يف استفتاح الكالم بـ (8)ويف اإلجابة بال أدري!(7)وفيما خالف البصريين

، ويف األقوال التي (10)مار ماال حاجة إليه، وفيما تعلق بإض(9)"أعلم كذا إال كذا

،  وفيما تعلق باالتصال الداخلي بين الجمل (11)ظاهرها الجمع بين نقيضين

                                                

والغريب: قول القفال: زعمت اليهود، أن اهلل لما خلق األرض صعد إلى السماء "كقوله: (1

 "استقبلوا المشرق لوالدة مريم من جهته من الصخرة، فاتخذوها قبلة، والنصار 

 2/1001، 1/427،  ،1/156السابق كما ينظر  1/171السابق

   1400ـ2/1399،  2/1156، 2/940، 1/242،1/287، 169ـ167/ السابق (2

 1/251السابق  (3

 2/709السابق (4

(أي يقال 22َذا( )ق/قوله: )َلَقْد ُكنَْت فِي َغْفَلٍة ِمْن هَ  "ومن الغريب يف تخصيص الخطاب : (5

أي  -عليه السالم  -لهم، الخطاب عام، وقيل للكفار. الغريب: ابن زيد، الخطاب للنبي 

كنت قبل الوحي يف غفلة من هذا العلم، فكشفنا عنك غطاءك بالوحي فبصرك اليوم حديد 

 وغير ذلك من أمثلة... 2/758 ، والسابق2/1131غرائب التفسير "فعلمك نافذ.

 1139، 2/768،1138، 691/ 1،   686/ 1،  682/ 1، 681، 1/377ثال السابق م (6

 2/1324، 1/249،1/267السابق مثال:  (7

 1/289،1/641،2/994السابق (8

 ،  1/291،وينظر قول الشافعي يف السابق  1/641السابق (9

 وقد سبق 1/281السابق  (10

 2/1400السابق"ز : يف هذا التكرار اختصار وإيجاز هو اإلعجاالغريب"كقوله: (11
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، وفيما تعلق بمعاين (3)وفيما تعلق بأسباب النزول(2)وفيما بين السور، (1)واآليات

 ، وفيما تعلق(5)وفيما تعلق بأسماء السور، (4)الحروف المقطعة يف أوائل السور

، وفيما (7)ما تعلق بأمور غيبية ، وفي(6)بأسماء األماكن و األشخاص و األمم...

 .(8)تعلق ببعض التعليالت

                                                
: هي الغريب()كان( ها هنا هي الناقصة...110قوله: )كنتم خيرأمٍة( )آل عمران/"كقوله (1

ٍة(  1/265السابق "متصلة بقوله )هم فيها خالدون( ويقال لهم يف القيامة )ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

()األ"كقوله (2 (أي أمرك بالخروج، ويف 5نفال/قوله: )َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيتَِك بِاْلَحقِّ

كاف التشبيه أقوال:أحدها: أن التشبيه وقع بين الحقين، أي هم المؤمنون حقًا كما أخرجك 

... َك  "الكاف": الغريبربك من بيتك بِاْلَحقِّ متصل بما يف سورة القصص من قوله:)َلَرادُّ

 1/434 السابق "َك( يعني مكةإَِلى َمَعاٍد(، وهو مكة، )َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيتِ 

 2/915، 2/886،  1/554،2/792، 1/427من ذلك مثال غرائب التفسير...  (3

 2/989، 1/395ينظر غرائب التفسير.. مثال (4

 " 2/1083السابق ": سورة الدهر، وقيل: سورة الشريعة.الغريبسورة الجاثية "كقوله: (5

 2/1009السابق": سورة الُغَرفالزمرالغريبسورة 

ه 1/667 ": اسمه: حصرون بن قابيل بن آدم الغريبينظر السابق مثال: اسم الخضر :(6 ، وعد.

، وماجاء يف اسم يأجوج 2/690اسم رجل. السابق "تقي.ا":القول بأن الغريبمن 

 1/367السابق"الغريب: آزر اسم صنم"، وقوله: 1/680ومأجوج.السابق

     2/743 "ي باركنا فيها مكة.: عن ابن عباس أيضًا: األرض التالغريب"وقوله:

يَن()المؤمنون/ "كقوله (7 اب الذين الغريب( أي المالئكة.113قوله:)َفاْسَأِل اْلَعادِّ :الُحسَّ

َرج والدقائق. : ابن الغريب": "دابة األرض"وقوله يف  ،2/785السابق"يعدون األيام والدَّ

 2/1163السابقك وغيرذل .858ـ2/857السابق"عباس: لها زغب وريش وأربع قوائم.

 ِحيَن ُتْمُسوَن()الروم/ "ومنه قوله:(8
ِ
: قرن سبحان باإلمساء الغريب(...18قوله:)َفُسْبَحاَن اهلل

واإلصباح، والحمد بالعشي واإلظهار.ألن األولين مما يرفع الصوت بقراءة القرآن فيهما، 

الحمد ال ينبىء وأصل التسبيح من رفع الصوت، واألخريين مما يخافت بالقراءة فيهما، و

      2/892السابق"عن الصوت
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 اخلامتة
 الحمد هلل وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى ...

 وبعد:

 "غرائب التفسير وعجائب التأويل"يف كتاب  "الغريب"فقد طاف بنا مصطلح 

لمختلفة ويف كل مستوى كان بين تصعد إلى علياء للكرماين بين مستويات اللغة ا

الفصحى وتسفل الخطأ المنكر ويف كل األحوال كان على درجة من البعد بمعناه 

العام من القريب المتعارف عليه أو المجمع عليه. ورأينا تردده بين قطبي المنهج 

ي كانت المعياري ـ الصواب و الخطأ ـ مع التدرج بينهما ،كما رأينا مقاربته الت

ولما كان مصطلح الغريب (1)تبئيرا للغموض والبعد اإلدراكي بعيدا عن المعيارية

متسعا يف عموم داللته ؛تركه الكرماين لعقل القارئ ليصول معه ويجول يف طول 

 الكتاب و عرضه .وقد كان من أهم نتائج هذا البحث.

  خذ منه الذي أ "الُبعد "ـ الغريب مصطلح ارتبط بمدلوله اللغوي العام

الغموض فكان مقابال للقريب ،و مقابال لما  عليه إجماع أو شبهه من رأي 

الجمهور أو من المتعارف عليه المشهور ـ من لغويين و نحاة و مفسرين وفقهاء 

... كما أيت استعماله فيما فاق وبعد وعال  وارتفع عن القريب  المبتذل المعروف 

من مسائل فقهية وعقدية ....وكان ، يف اللغة ومستويات المختلفة وغيرها 

انطالقه من الناحية المعيارية و بيان درجة البعد والقرب من الصواب و الخطأ  ، 

 "الغموض"كما انطلق من ناحية أخرى ارتبطت بالمعنى اللغوي للمصطلح 

ودرجة البعد والقرب من إدراك المتلقي وفهمه ، مستعينا بأوصاف أطلقها على 

                                                

 ويف ثنايا البحث "الغريب"كما سبق يف تفسير مصطلح  (1
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عنها أحيانا أخرى ،ومثل ذلك فعل مع التعليل للحكم على  وسكتالغريب حينا 

 الوجه الغريب أو وصفه فتارة يأيت الغريب موصوفا معلال وتارة مسكوتا عنه..

  عند  "الغريب"ـ وقد وقف البحث على أقرب تصور لمفهوم مصطلح

 الكرماين كما سبق .

  ـ كما وقف البحث على أهم مالمح منهجه يف عرض غرائب وجوه

 سير ، وأهم المآخذ عليه .التف

  ـ كان من أهم مالمح منهجه اإليجاز؛ معتمدا على تصريحه بذلك يف

الذي كان يحيل إليه القارئ يف بعض  "لباب التفسير"مقدمة كتابه ، وعلى كتابه 

 لقارئ الكتاب... "الخاص"المواضع ،وعلى  المستوى العلمي

  ؛ مكنته منها الدرجة العلمية ـ تبوأ الكرماين منزلة متميزة يف النقد اللغوي

التي وصل إليها ، وكان هذا واضحا فيما كتبه وجمعه وعلق عليه ، وانعكس ذلك 

 .(1)على اعتزازه برأيه كما سبق

  ـ كان من أهم منطلقات قياس الغريب عند الكرماين أومن نقل عنهم

كما  السيما من الناحية المعيارية : اإلجماع أو شبهه ،مما جاء معربا عن ذلك

وقول الجمهور عنده ال يكون (2)"القول عند الجمهور هو المقول "سبق قوله:

ولو كان (4)والغريب ما قابل رأي الجمهور(3)غريبا ولو كان مدفوعا عند المحققين

                                                
 (سبق يف  المالمح المنهجية يف هذا البحث 1

 2/505السابق .. (2

تُنَا آَتْينَاَها إِبَْراِهيَم َعَلى َقْوِمِه()األنعام/"كقوله:(3 ْلَك ُحجَّ
 ذهب الجمهور(83ويف اْلية:)َوتِ

ُتنَا"متعلق بقوله  "على"لى أنإ ألنه ال يحال بين  المحققين،وهذا مدفوع عند "ُحجَّ

المصدر وصلته بأجنبي من المصدر...وذهبوا إلى أنه متصل بفعل مضمر دل عليه 

ُتنَا" : يحتمل أنه خبر بعد خبر، كما تقول: هذا لك الغريب، أي يحتج على قومه. "ُحجَّ

  1/369السابق  "وهذا عليك.

  1/166السابق  (4
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وإن كان جائزا (3)وما قابل رأي البصريين (2)والغريب ماقابل القياس (1)للشافعي

جملة  لقد احتفى باإلمام سيبويه وبمذهب .وبال(5)وإن أيت صاحبه بدليل(4)عنده 

البصريين وبالمقابل كان غيرهم يف دائرة الغريب وموضع نقد غالبا أو يحمل 

 صفة الغريب.

  عدم "ـ من أهم علل رد الوجه  الغريب عند  الكرماين أو من نقل عنهم

 .(6)"احتمال المعنى له

 رتكيبي كما كان من أهم أسباب ضعف الغريب عنده  يف المستوى ال

 (7)"إضَمارَك ما ال حاجة إليهِ "

  ــ ذكر الكرماين احتماالت أدخلها يف دائرة الغريب يف نحو أربعة وثمانين

 ، (8)موضعا

                                                
 1/283السابق (1

   1/336سبق يف مبحث المستو  الصريف ، وينظر غرائب التفسير... (2

 1/444السابق (3

 2/1259السابق (4

: قال الفراء: الغريبقوله: )إاِل َأْن ُتْغِمُضوا فِيِه()البقرة/(أي إال بإِغماض. "قال الكرماين: (5

ففتحها، قال: والدليل عليه: أن المعنى: إن "إال"الشرط دخل عليه  "إن"كان يف األصل 

وليس هذا أغمضهم فيه أخذتموه، وبنى على هذا )إاِل َأْن َيَشاَء اهللُ(: و )إاِل َأْن َيْعُفوَن(: 

 233ـ 1/232السابق ".مذهب البصريين

 1/394ينظر مبحث المستو  الصريف أو غرائب التفسير..  (6

   1/281غريب الذي فيه ضعف، أو غرائب التفسير.. ينظر مبحث المستو  التركيبي، ال (7

، 472، 429، 377، 369، 360، 308، 286، 266، 255، 235، 1/234ينظر السابق(8

481 ،487  ،499 ،501 ،519 ،525 ،535  ،551 ،552 ،588 ،610  ،624 ،641 ،

649  ،658 ،659 ،2 /682  ،689  ،691  ،693 ،708  ،709 ،723  ،727  ،731  ،

477  ،768  ،786  ،797  ،804  ،809  ،815  ،831  ،862  ،866  ،868  ،893  ،

،  1027،  983،   961،موضعان يف  959،  955، 948، 915،  914،  911،  896

 1107،  1103،  1100،  1086، 1080، موضعان يف  1078،  1074،  1065،  1057
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وذكر المحتمل دون تصنيفه (1)ولم يذكرها يف العجيب إال يف نحو موضعين

 (2)يف أحد عشر موضعا "عجيبا"أو "غريبا"

 رها الشيخ الكرماين يعد يف نطاق ـ الغريب الذي وقع بعده احتماالت ذك

 الصحيح المقبول الجائز ...  

  ـ يف بعض المواضع استوي عند الكرماين القريب و الغريب يف

 .(3)االحتمال

  ـ لم يكن الغريب على درجة واحدة من الصواب أو الخطأ كما لم يكن

درجة واحدة من القرب أو البعد من الوضوح واإلدراك من المتلقي،كذلك أتى 

يف مواضع متفردا ،ويف مواضع يحتاج إلى إعمال فكر وتأمل ، بل جاء يف كل 

من فصيح كالم العرب أو  ذلك مع اختالف الدرجات وتنوعها فمنه ما ُعدّ 

 األظهر من األقوال أو أحسنها أو جائزا ...كما سبق مفصال..  

  ـ قد يكون مع الوجه الغريب من الحجة العقلية ما يجعله مقدما على

ومن الغريب ما أثبت العلم صحته وخطأ الرأي  (4)جه القريب المعروفالو

 .(5)المقابل

                                                                                                          
 ،1124  ،1138  ،1139  ،1154  ،1177  ،1243  ،5912  ،1262  ،1310  ،1319 ،

1329 ،1369  ،1373  ،1404     . 

 896،  1/268السابق (1

،  1087،  993،  802،  742/ 2،  660،  567،   462،  135، 131،  49/ 1السابق (2

1346 . 

(هذه اللفظة يف العربية تحتمل ثالثة أوجه:أحدها: صيغة 104عندما ذكر أن )َراِعنَا()البقرة/ (3

راعى يراعي، وهو قول الجمهور، وتقول العرب: راعي سمعك وأرعي سمعك،  األمر من

،ويراجع ماذكر يف 1/166السابق"أي استمع مني. الثاين: وهو غريب: أنه من الرعونة..

 التمهيد صفات الغريب.

يف 1/354المبحث الداللي يف قوة الغريب واستناده إلى الحجة العقلية أو غرائب التفسير  (4

ْيِل َوالنََّهاِر()األنعام/ ه تعالىتفسير قول ي اللَّ
 ( 13)َوَلُه َما َسَكَن فِ

 2/1129سبق يف المبحث الداللي قوة الغريب واعتماده على شاهد ودليل ، وينظر السابق  (5

 "(7قوله تعالى: )َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها( )ق/ "يف تفسير 
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  ـ لقد تقوى الغريب بما تقوى به غير الغريب ـ عدا قول الجمهور ـ ، حيث

جاء مستندا إلى : القياس ، أو السماع، أو االستعمال الواقعي للغة ، أو السياق ـ 

 ة ، أو التأمل وإعمال الفكر...بأنواعه ـ ،أو المعنى ، أو العلة و الحج

  كانت من الغريب يف بعض المواضع ويف (1)ـ بعض الظواهر اللغوية

 مواضع أخرى لم ُتعد منه.

  عند البعض ال يعد غريبا عند الكرماين "محاال"ـ بعض ما قد ُيعد غريبا بل

وله دليل وأن ما جمعه من وجوه الغريب من األقوال منها ما وافق عليه ومنها ما 

  (2)رده

  ـ من الغريب الذي َبُعد عن الصحيح أو الصواب عند البعض ما يمكن

فلم يكن ناقال أو جامعا  (3)تصحيحه عند الكرماين ليخرج بذلك من دائرة الغريب

  (4)للغريب دون إعمال فكره وإبداء رأيه فقد ينتصر للغريب بالحجة و الدليل

 وعلى آله وصحبِه وسلْم. وصلِّ اللهمَّ وسلْم وبارْك على سّيِدنا محمدٍ 

 

 

                                                

  2/936،  2/1068ير ... يراجع المبحث الداللي ، وغرائب التفس"التعريض"كـ (1

 وينظر المبحث الداللي يف هذا البحث 1/664السابق (2

قال الشيخ اإلمام: ويمكن تصحيح أكبر بمعنى أمذين...  "َأْكَبْرَنهُ "الغريب:"قال الكرماين:(3

، وهو أن يحمل على أول حيض وأول إمذاء، فإن حاض أو أمذ  الغالم والجارية من وجه

 1/535السابق  "عن الحيض واإلمذاء. كنايةصار ذلك عالمة الكبر، ثم 

(...الغريب: الحسن: هو 69)َيا َناُر ُكونِي َبْرًدا َوَساَلًما َعَلى إِْبَراِهيَم()األنبياء/ "كقوله : (4

تسليم من اهلل على إبراهيم.قال النقاش: لو كان كما قال الحسن لكان رفعًا. قال الشيخ 

كونه منصوبًا، ألن المعنى: سلم اهلل عليه سالمًا، كما يف اإلمام: وال يدفع تأويل الحسن ل

   2/743 "قوله: )قالوا سالمًا( أي سلموا سالمًا.
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 أهم مراجع البحث
ألحمد بن محمد بن أحمد "إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر .1

، شهاب الدين الشهير بالبناء )
ّ
(تح/ أنس هـ1117تبن عبد الغني الدمياطي

 م .2006ـ 3ـ ط لبنان –مهرة ،دار الكتب العلمية 

اس أح .2 مد بن محمد بن إسماعيل بن يونس إعراب القرآن ألبي جعفر النَّحَّ

(وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل هـ338تالمرادي النحوي )

 هـ. 1421ـ 1إبراهيم ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ ط

(ـ هـ1403تإعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ) .3

 هـ1415ـ 4سورية ط -حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعية 

إيضاح الوقف واالبتداء لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبي بكر  .4

(تح/ محيي الدين عبد الرحمن رمضان ـ مطبوعات مجمع هـ328ت: األنباري )

 م1971 -اللغة العربية بدمشق 

تاج العروس من جواهر القاموس ،لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  .5

بيدي )الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، ال (تح/ مجموعة هـ1205تزَّ

 من المحققين ـ  دار الهداية

تاج اللغة وصحاح العربية ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  .6

- 4بيروت ـ ط –(تح:أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للماليين هـ393ت)

 م1987

عبد تفسير حدائق الروح والريحان يف روابي علوم القرآن لمحمد األمين بن  .7

اهلل العلوي الشافعي  إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين 

 م 2001ـ1لبنان ـ ط  –مهدي ـ دار طوق النجاة، بيروت 
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 -هـ(تح: د. محمد بسيوين ـ  كلية اآلداب 502تفسير الراغب األصفهاين )ت   .8

 م 1999 - 1ج طنطا ـ ط

ت بن كثيرالقرشي ) تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر .9

(تح/محمد حسين شمس الدين ـ دار الكتب العلمية، هـ774

 1،1419بيروت،ط

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ألبي الربكات عبد اهلل بن  .10

هـ(تح/ يوسف علي بديوي دار 710أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت 

 م1998 -1الكلم الطيب، بيروت ط

والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي ألبي محمد بدر  توضيح المقاصد .11

 المرادي المصري 
ّ
الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علي

 -1هـ(تح د.عبد الرحمن علي سليمان ـ دار الفكر العربي ـ ط749المالكي)ت:

 م 2008

جامع البيان يف تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .12

  2000 1(تح/أحمد محمد شاكرـ مؤسسة الرسالة، طهـ310ت ) اآلملي

اة: ِعنَايُة الَقاِضى وكَِفايُة  .13 َهاِب َعَلى تْفسيِر الَبيَضاِوي، اْلُمَسمَّ َحاِشيُة الشِّ

اِضى َعَلى تْفسيِر الَبيَضاوي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي  الرَّ

 .بيروت –( دار صادر هـ1069تالمصري )

اءات لعبد الرحمن بن محمد، أبي زرعة ابن زنجلة )ت حجة القر .14

 هـ(تح/سعيد األفغاين ـ الرسالة بيروت.403حوالي

دراسات ألسلوب القرآن الكريم لـلشيخ/محمد عبد الخالق عضيمة  .15

 ( تصدير: محمود محمد شاكر ـ دار الحديث، القاهرة.هـ1404ت)
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َهاِب َعَلى تْفسيِر الَبيَضاِوي، الْ  .16 اة: ِعنَايُة الَقاِضى وكَِفايُة َحاِشيُة الشِّ ُمَسمَّ

اِضى َعَلى تْفسيِر الَبيَضاوي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي  الرَّ

 بيروت ـ دون ت. –هـ(ـ  دار صادر 1069المصري الحنفي )ت

حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن  .17

بجوار محافظة  -ـ السعادة هـ(430تاألصبهاين ) إسحاق بن موسى بن مهران

 م  1974مصر، 

(ـ دار هـ392ت: سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي ) .18

 م2000 -هـ1421ـ 1لبنان ـ ط-الكتب العلمية بيروت

سير أعالم النبالءـ لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .19

(تح/مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب هـ748ت َقاْيماز الذهبي )

 م.1985هـ/1405، 3األرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ ط

شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن  .20

هـ( تح/د.إميل يعقوب دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 686األسرتاباذي)ت

 م2007ـ1ط

أبي السرايا محمد  شرح المفصل للزمخشري لـ يعيش بن علي بن يعيش ابن .21

هـ( قدم له: د إميل بديع 643بن علي، موفق الدين األسدي الموصلي)ت

 م1،2001يعقوب ـ  دار الكتب العلمية، بيروت ـ ط 

صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي  .22

 هـ1422، 1تح: محمد زهير بن ناصر الناصرـ  دار طوق النجاة ط

عر البن عصفور اإلشبيلي تح /خليل عمران المنصورـ  دار الكتب ضرائر الش .23

 العلمية بيروت.
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علم المعاين دراسة بالغية ونقدية د بسيوين عبدالفتاح فيودـ مؤسسة المختار  .24

 م.2015 4للنشروالتوزيع، ط

غاية النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن  .25

 .هـ.ج. برجسرتاسر 1351: 1( مكتبة ابن تيمية طهـ833تمحمد بن يوسف )

غرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء محمود بن حمزة الكرماين  .26

ـ دار 1983(تح/ د.شمران سركال يونس العجلي القاهرة هـ505ت: نحو )

  بيروت –جدة، مؤسسة علوم القرآن  -القبلة للثقافة اإلسالمية 

يمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب غريب الحديث ألبي سل .27

-دمشق  -هـ(تح/عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ـ دارالفكر388البستي)ت

 م.1982

غريب الحديث لـأبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  .28

 .1397، 1بغداد ـ ط -مطبعة العاين ـ  (تح/ د. عبد اهلل الجبوريهـ276ت)

(تح: هـ582تد اهلل بن َبّري المصري، أبو محمد )يف التعريب والمعرب لـعب .29

 بيروت. –د. إبراهيم السامرائي ـ مؤسسة الرسالة 

كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين  .30

–(تح/ جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت هـ816ت)

 م.1983ـ 1لبنان ـ ط

مصطلح د محمود فهمي حجازي ـ مكتبة غريب ـ  األسس اللغوية لعلم ال .31

 دون ت.

اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين ـ لعبد  .32

الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، أبي الربكات، كمال الدين األنباري 

 .م2003 -1هـ(ـ المكتبة العصرية ـ ط577)ت 
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(وضع حواشيه هـ739تقزويني)اإليضاح يف علوم البالغة الخطيب ال .33

 م.2002ـ1إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت ط

البحر المحيط يف التفسيرألبي حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين  .34

 بيروت –(تح/صدقي محمد جميل ـ دار الفكرهـ745تاألندلسي )

 .هـ1420ط

بن عبد اهلل بن هبادر  الربهان يف علوم القرآن ألبي عبد اهلل بدر الدين محمد .35

( تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية هـ794تالزركشي )

 .م1957 1عيسى البابى الحلبي وشركائه ـ ط

التبيان يف إعراب القرآن ـ  ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكربي  .36

 ي.(تح/علي محمد البجاوي ـ عيسى البابي الحلبهـ616ت)

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ألبي البقاء عبد اهلل بن  .37

هـ(تح/ د. عبد 616الحسين بن عبد اهلل العكربي البغدادي محب الدين )ت 

 م.1986ـ   1الرحمن العثيمين ـ  دار الغرب اإلسالمي ـ ط

هـ(تح: أحمد الربدوين وإبراهيم 671الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )ت .38

 م.1964-هـ 1384 2القاهرة ـ ط –طفيش ـ دار الكتب المصرية أ

الجواهر الحسان يف تفسير القرآن ألبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن  .39

(تح/ الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل هـ875تمخلوف الثعالبي )

 هـ.1418ـ 1بيروت ـ ط –أحمد عبد الموجود  ـ دار إحياء الرتاث العربي 

 1ة يف ضوء علم اللغة الحديث د. الموايف الرفاعي البيلي  . طالحركات العربي .40

 م.1992هـ ـ 1412

(،الهيئة المصرية هـ392تالخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي ) .41

 دون ت4 العامة للكتاب ـ ط
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الدرالمصون يف علوم الكتاب المكنون ألبي العباس أحمد بن يوسف بن  .42

هـ( تح:د.أحمد محمد 756)ت يالمعروف بالسمين الحلبعبد الدائم

 الخراط،دارالقلم، دمشق.

الصناعتين ألبي هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  .43

(تح/علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل هـ395ت:نحومهران العسكري )

 هـ1419بيروت  ـ  –إبراهيم ـ المكتبة العصرية 

تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي  ـ  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب .44

 دار الكتاب العربي بيروت.

هـ( 244القلب واإلبدال البن السكيت، أبي يوسف يعقوب بن إسحاق )ت  .45

 باب الدال و التاءـ دون ت.

(تح/ هارون هـ180تالكتاب لعمرو بن عثمان بن قنرب الملقب سيبويه) .46

 م1988ـ 3مكتبة الخانجي، القاهرة ط

الكتاب ألبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل اللباب يف علوم  .47

هـ(تح: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي 775الحنبلي الدمشق )ت 

 .م1998 1بيروت ـ ط  -ـ دار الكتب العلمية  معوض

المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر لنصر اهلل بن محمد بن محمد بن عبد  .48

هـ(تح/ محمد محي 637ر الكاتب )ت الكريم الشيباين المعروف بابن األثي

 هـ.1420بيروت  –الدين عبد الحميد ـ المكتبة العصرية

المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات ألبي الفتح عثمان بن جني  .49

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية -(وزارة األوقافهـ392تالموصلي )

 م.1999ـ



 يرِ وَ عََجائِب التَّأويلِ"مُصْطَلَحُ"الغَرِيبِ"قراءةٌ فِي كتاب"غَرائب التَّفْسِ
 هـ(535للشَّيخِ اإلمام  بُرهانِ الدّينِ أبي القاسمِ محمود بن حمزةَ بن نصْرِ  الكَرْمَانِيّ)ت نحو

 
 

 

 

محمد المعروف المفردات يف غريب القرآن ألبي القاسم الحسين بن  .50

دمشق  -(تح/صفوان عدنان الداودي ـ دار القلمهـ502تبالراغب األصفهانى)

 هـ.1412 -1ـ ط

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحرتي ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلمدي  .51

 دار المعارف. 4ط –(تح/السيد أحمد صقرـ دار المعارفهـ 370ت)

ن خالويه ـ مكتبة المتنبي ـ القاهرة مختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع الب .52

 ـ دون ت.

مراصد المطالع يف تناسب المقاطع والمطالع لعبد الرحمن بن أبي بكر،  .53

 (هـ911تجالل الدين السيوطي )

قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر ـ مكتبة دار المنهاج للنشر 

 هـ1426، 1المملكة العربية السعودية،ـ ط -والتوزيع، الرياض 

(تح هـ307ت مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى التميمي ) .54

 م.1984ـ1حسين أسدـ دار المأمون للرتاث دمشق ـ طـ

معاين القرآن وإعرابه: إلبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج  .55

 م 1988 -1بيروت ط –(تح/عبد الجليل عبده شلبي ـ عالم الكتب هـ311ت)

بيروت ـ دار إحياء الرتاث  –المؤلفين لعمر رضا كحالةـ مكتبة المثنى معجم  .56

 العربي ـ بيروت.

معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو  .57

 م.1979هـ(تح/عبد السالم محمد هارون ـ دار الفكرـ 395الحسين )ت

الدين ابن هشام  مغني اللبيب عن كتب األعاريب لـعبد اهلل بن يوسف  جمال .58

 1985 6(تح:د.مازن المبارك ـ دار الفكر دمشق ـ ط هـ761ت)
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(  ـ هـ606ت مفاتيح الغيب ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسين الرازي ) .59

 .هـ1420 -3ط ـ بيروت –دار إحياء الرتاث العربي 

ت: منار الهدى يف بيان الوقف واالبتدا ألحمد بن عبد الكريم  األشموين ) .60

، 1بيروت  ط -دار الكتب العلمية  (تح: شريف أبو العال العدويهـ1100 نحو

 م 2002 -هـ  1422

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي  .61

هـ(تح/ 1158محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد 

 م.1996 ـ1بيروت ـ ط –د.علي دحروج  ـ مكتبة لبنان ناشرون 

ت نقد الشعر لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج ) .62

 هـ.1302ـ 1قسطنطينية ـ ط –(مطبعة الجوائب هـ337

همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  .63

 مصر. –(تح/عبد الحميد هنداوي ـ المكتبة التوفيقية هـ911تالسيوطي )

 العلمية  لرسائلا

غرائب القراءات وما جاء فيها من اختالف الرواية عن الصحابة والتابعين  .1

واألئمة المتقدمين ألبي بكر أحمد بن الحسين األصفهاين المعروف بابن مهران 

هـ( رسالة دكتوراه للطالب براء بن هاشم األهدل ـ جامعة أم القرى كلية 381)ت

 هـ.1439الدعوة وأصول الدين قسم القراءات 

لباب التفاسير، ألبي القاسم محمود بن حمزة الكرماين، المتوىف بعد سنة  .2

رسائل دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول « دراسة وتحقيقًا»هـ(  531)

 1الدين قسم القرآن وعلومه يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تحقيق: 

 -ة إلى آخر سورة النساء من أول سورة الفاتح -ناصر بن سليمان العمر  -
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من أول سورة المائدة إلى آخر  -ـ عبد اهلل بن حمد المنصور 2]*[ هـ. 1404

  1429 -سورة اإلسراء 

من أول سورة الكهف إلى آخر سورة  -ـ إبراهيم بن محمد بن حسن دومري 3

 هـ.1429 -الصافات 

رة الناس من أول سورة ص إلى آخر سو -إبراهيم بن علي بن ولي الحكمي  - 4

 هـ.1429 -

 




