جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي
د حامد فرحان جاسم الفهداوي
كلية املعارف اجلامعة األهلية
Dr. Hamid Farhan Jasim Al- Fahdawy

Ibn Abi Al-Rabee 's Efforts in the area of
Liguistics, presented by.



جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي



Abstract
The study presents Ibn Abi Al- Rabee 's efforts in the area of linguistics. He is the great grammarian,
interpreter, and is considered the pioneer of his age ( 688 Hijri). He was one among many who added an
extensive and unique contribution to the area of linguistics. Moreover, he dealt with multiple issues and
discussed many linguistic and semantic controversies that are scattered in different resources as well. The
study presents the introduction ,and that followed by three parts, with its final conclusions.
The first part illustrates the linguist'life, Ibn Abi Al-Rabee, Allah peace and blessings be on him as well as
his famous scientific traces. While the second part illustrates his major efforts in the area of linguistics , the
third part concentrates on the study of the semantics analysis for Ibn Abi Al Rabee .The study ends with a
conclusion that illustrates certain issues to be taken into consideration.And ask Allah the best of success in
all our endeavours.
Reasercher: Dr. Hamid Farhan Jasim Al- Fahdawy

املقدمة:

الحمد هلل الذي أنزل كتابه بلس ان عربي مبين ،وتفضل على عباده بنعمة النطق والتبيين ،والصالة والسالم على محمد بن عبد هللا أفصح

العرب أجمعين ،وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين .وبعد:فإن عنوان هذا البحث ( جهود ابن أبي الربيع في المجال اللغوي ) و هو

اللغوي والمفسر الكبير  ,الذي يعد من أ شهر العلماء في عصره  ،وقد حفلت كتب اللغة والنحو واألدب والقراءات والتفسير بمادة وفيرة

من آراءه الدقيقة  ،لما جعلها أن تكون مصد اًر مهماً من مصادر االحتجاج اللغوي والنحوي عند علماء العربية والتفسير  .وتكشف لنا
المصنفات المعزوة إليه ذلك  ،وال تزال جهود الكثير من الدارسـين والباحثين في زماننا ينظرون إلى مسائله اللغوية  ،وال شـك أن تلك
الجهود تتضمن أفكا اًر صرفية وصوتية ومعجمية متميزة  ،تستحق أن تُدرس وتنشر  .كان ابن أبي الربيع ( ت 688ه ) أحد هؤالء
العلماء الذين أسهموا في دراسة علم اللغة دراسة مستفيضة متميزة  .وله مسائل لغوية ودالالت معجمية متناثرة في ثنايا مصادر شتى ال
يجمعها رباط واحد ،ويتطلب تصفحها قد اًر كبي اًر من الصبر والجلد واألناة ،ال سيما وأن االهتمام بالمسائل اللغوية لم يكن هم اللغويين
والنحويين وحدهم ،بل شاركهم في ذلك األدباء والمفسرون والمح ّدثون والفقهاء وغيرهم.ولما كان كل جانب من هذه الجوانب يحتاج إلى
دراسة واسعة عميقة ،وإلى جهد غير واحد من المشتغلين بالدراسات اللغوية ،رأيت أن اقتصر في هذا البحث على دراسة الجانب اللغوي

عند ابن أبي الربيع  ,وهي مسائل برزت بوضوح في مؤلفات العلماء األفاضل  ,وقد اقتضت خطة البحث أن تؤول بعد هذه المقدمة

إلى ثالث مباحث وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات  :أما المبحث األول جاء ليبين حياة الشيخ ابن أبي الربيع رحمه هللا وآثاره
العلمية  ,وجاء المبحث الثاني
الربيع

 :لبيان جهوده في الدرس اللغوي وتحدث المبحث الثالث عن دراسة الدالالت اللغوية عند ابن أبي

،واتبعنا البحث بخاتمة عرضنا فيها النتائج والتوصيات راجياً من هللا األجر والثواب  ،وهللا أسأل أن يتقبل منا صدق األعمال

َّ ,إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير  ،و يثيبني بعملي هذا الذي رجوت منه خدمة اللغة العربية والناطقين بها  ،جميل الذكر في

الدنيا وجزيل األجر في اآلخرة  ،متضرعا إلى هللا تعالى طلبا للنجاة أن يستر زللي  ،ويسد خللي ,وإني لرّجاع عن الخطأ وأشكر سلفاً من
بيَّن لي خطأي ويصلح ما قصر وبعد عنه الفهم فاإلنسان محل النسيان وان أول من نسي كان أول الناس " ،"1ويرحم هللا عبداً قال ِ
آم َينا
َْ َ ُ ُ َ ْ
َ
"،"2وهللا من وراء القصد والحمد هلل في البدء والختام

املبحث األول  :ابن أَبي الرَّبيع حياته وآثاره
أَبُو الْحُسَيْن اإلشبيلي ت  688ه

ِ
اإلمام أ َُبو اْل ُحس ْين اْل ِ
قرشي ْاأل َم ِوي العثماني األندلسي اإلشبيلي" وإشبيلية
هو عبيد هللا بن أ ْ
َحمد بن عبيد هللا ْ ,ابن أبي ّ
َ
الربيع َ
بالكسر  ،ثم السكون وكسر الباء الموحدة  ،وياء ساكنة  ،والم وياء خفيفة :هي مدينـة عظيـمة  ،ليس باألنـدلس أشهر منها إال دار

الملك باألندلس غربي مدينة قرطبة ،و بينهما ثالثون فرسخا  ،ولقربها من البحر يطل عليها جبل الشرف  ،وهو جبل كثير الشجر (ْ .)3ابن
()4
ِ
ِ
أبي الربيعِ ,إمام أهل اللغة و َّ ِ
ِ
اشتغل
ين وست مائة
وقد ْ
خمس مائة َوتُوّفي سنة ثَ َمان َوثَ َمان َ
ّ
الن ْحو في َزَمانه  ,ولد سنة تسع َوت ْسعين َو ْ
َ
بالعلم وفنونه  ,وَق أَر كتاب ِسيبوي ٍه وأخذ اْلقراءات على أبي عمر مح َّمد ابن أبي هرون التَّي ِمي  ,وعن والِ
َحمد بن ُم َح َّمد َوَق َأَر النحو ,
أ
ده
َُ ْ
ْ
َ
َ َ
ََ ْ َ
ََ
ْ ّ
َّ ()5
طلبة الصغار ويحصل َله ِمنهم ما ي ْك ِف ِ
ِ
ِ
يه َوسمع بعض اْل ُم َوطأ
ال
ه
ي
ل
إ
سل
ر
ي
ار
ص
و
لألشغال
يتصدر
َن
أ
ه
ل
أذن
و
الشلوبين
َو َغيره على
َ َُ
َْ
َ َ َ ُْ
ُ ُْ َ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِإَلى سبتة ( )Ceutaوصنف
َوَبعض اْل َكافي على الَقاضي اْلَقاسم بن َبقي َ ,وأ َ
َج َاز َل ُه َولما استولى الفرنج على إشبيليه االندلس َ ,ج َ
ِ
ِ
بها "كتاب اإلفصاح ِفي شرح ِْ
ين ِد َينا ار َو ُهَو ِفي أَربع مجلدات كبارَ ,وله كتاب القوانين ُم َجلد
مصر ِب َخ ْم َسة َوثَ َالث َ
اإل َ
َ
يضاح "  ,وقد بيع ب ْ
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ِ ٍ
ِ
ِ
ال
َكِبير وتعليقاته الفريدة على كتاب س َيب َوْيه َ ,وشرح اْلجمل في عشر مجلدات َ ,و ُهَو من الكتب التي لم تشذ َع ُ
نه َم ْسأََلة في اْل َع َربيَّةَ ,ق َ
ِ
الدين َقرأت ه ِذه التَّرجمة على َق ِائلها أبي اْلَق ِ
اسم ابن عمران  ,وَقال حضرت ِ
َّ
َج َاز
الش ْيخ شمس ّ َ َ
ْ
ْ
مجلس ْاأل ُْستَاذ أبي اْل ُح َس ْين َوسمعت َعَل ْيه َوأ َ
َ
َ َ
َ
ْ ََ
()6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َحمد الغافقي)
هم أَُبو ِإ ْس َحاق ِإ ْب َراهيم بن أ ْ
لي َوأ َ
َج َاز ع ْند َموته كل من ْأدرك َح َياته بعد أَن رغب في َذلك طلبته َو َخلفه في َم ْوضعه َكبير ْ
لذلك نجد ابن أبي الربيع له ثقافة علمية مستقلة متنوعة المشارب  ,وقد أخذ القراءات عن محمد بن أبي هارون التيمي ،وجاء الى
سبتة وأق أر بها النحو.وكذلك من كتبه التي صنفها " شرح كتاب سيبويه " و " شرح الجمل " عشر مجلدات ،و السفر الرابع منه في خزانة

الرباط ( 379كتاني) و " الملخص و اغلب مؤلفاته في اللغة والنحو ()7ومن ثناء العلماء عليه  ,قال عنه اإلمام الجزري " عبيد هللا بن
أحمد بن عبيد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أبي الربيع أبو الحسين القرشي األموي العثماني أستاذ كبير ،أخذ القراءات عن محمد بن أحمد

بن أبي هارون وأجازه أبو القاسم بن بقي صاحب شريح ،ق أر عليه أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم القصري".

()8

وذكره جالل الدين السيوطي

َحمد بن عبيد هللا بن م َح َّمد بن عبيد هللا ِ
الربيع اْل ِ
قرشي ْاأل َم ِوي العثماني اإلشبيلي ِ ,إ َمام
بقوله " عبد هللا بن أ ْ
اإل َمام أ َُبو اْل ُح َس ْين ْابن أبي ّ
ُ
أهل ا َّلنحو ِفي َزمانه؛ ولد ِفي رمضان سنة تسع وِتسعين و َخم ِ
سمائةَ ،وَق َأَر َّ
الن ْحو على الدباج والشلوبينَ ،وأذن َل ُه أَن يتصدر إلشغاله،
ََ َ
ْ
َ ْ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءات َعن ُم َح َّمد بن أبي َه ُارون التَّْيمي،
ص َار ُي ْرسل ِإَل ْيه ال ّ
ط َلبة الصغارَ ،ويحصل َل ُه م ْن ُهم َما َي ْكفيه؛ َفِإَّن ُه َك َ
ان َال َش ْيء َل ُهَ .وأخذ اْل َ
َو َ
قر َ
ّ
ِ
ِ
بها َّ
الن ْحو دهرهَ .ولم يكن ِفي طلبة الشلوبين أ َْن َجب
ه.و َجاء ِإَلى سبتة لما استولى الفرنج على إشبيلية ،وأق أر َ
َوسمع من اْلَقاسم بن َبقي َو َغير َ
ِ
ِ
َّان.وصنف :شرح ِْ
اعة؛ ِم ْن ُهم ِب ِْ
يضاح،
اإل َج َازِة أَُبو َحي
ّ
نه ُم َح َّمد بن ُع َب ْي َدة اإلشبيلي َوإ ِْب َراهيم الغافقي َ
اإل َ
جم َ
وخلق ،وروى َع ُ
م ْن ُه.أَخذ َع ُ
نه َ
ِ ٍ
الملخص ،القوانين ِ -ك َال ُه َما ِفي َّ
نه َم ْسأََلة ِفي اْل َع َربيَّة )9( ".وقد قدر البن
عشرة مجلدات ،لم يشذ َع ُ
الن ْحو  -شرح س َيب َوْيه ،شرح اْلجمل؛ َ
مصنفاتهم وسائر
أبي الربيع االتصال بنخبة المعة من أئمة العلم البارزين في األندلس وأن يأخذ عنهم ويحمل ما أجازوه حمله وروايته من
ّ
الكتب التي رووها عن أشياخهم ودرسوها في مجالسهم وحلقات دروسهم العامة ،وقد ساعده على جودة التحصيل طموح قاده إلى التّفوق
العلمي ،وكفاءة سمت به إلى ذروة المجد يوم خلف شيخه أبا علي الشلوبين على درسه في الجامع األعظم بإشبيلية بتوجيه من شيخه أبي
علي فوصل درسه بدرس شيخه وسنده بسنده في كفاءة نادرة ال يجارى فيها وبراعة فائقة ال يشق له غبار ،وأداء ما يتقاصر فيه عن شيخه

البَله الّلذين نحس حظ أبي علي
أبي علي الشلوبين ،إن لم يكن فاقة في رجاحة العقل ونباهة الضمير وحسن الممالحة ،في مقابل الغفلة و َ
الصفات المنغصة في حياة أبي علي الشلوبين رحمه هللا )10(.كان ابن أبي الربيع ِم ّم ْن نسأ هللا له في األجل
الشلوبين بهما ،وغيرهما من ّ
صَله
وبارك له في حسن العمل ،فقد أمضى ِسني حياته -التي قاربت التسعين عاماً في محراب العلم ،طالبا
يتلقى وعالماً يعطى ثمار ما َح َّ
ً ّ
ّ
طوي به رحلته الطويلة في الدرس
اد
ر
أ
عمل
آخر
وكان
،
ة
باقي
ة
ز
إجا
و
،
دة
سن
م
اية
و
ور
ا
منظم
أن َي ْ
ً
الدارسين علماً
ً
من العلم لطالب العلم و ّ
ْ
ً
ُ َ ً
َعده في آخر أيامه من تفسير وإعر ِ
اب وقراءا ٍت
والتأليف ،ويختم به نشاطه العلمي هو تفسير الكتاب العزيز وإعرابه ،فقد شرع في إمالء ما أ َّ ُ

السادس عشر من شهر صفر من سنة 688
على القرآن الكريم ،وفيما كان يتوجه هذا العمل بين يديه أتاه اليقين صبيح َة يوم الجمعة ّ
هـ )11(.وقد اتصل ابن أبي الربيع بمجموعة نادرة من شيوخه األفاضل اّلذين التقى بهم وصحبهم ودرس وق أر عليهم ،أو سمع ما ُيق أر في
رووه عن أشياخهم أو أذنوا له برواية مصنفاتهم ,لقد ُق ِّد َر البن أبي الربيع رحمه هللا نشأة علمية
مجالسهم العلمية ،وقد أجازوه رواية ما َ
قت له طموحه في تّحصيله العلمي ،وان يطلع بمقروءه الواسع على موارد العلم المختلفة ،واإلحاطة بأدق العلوم العقلية والنقلية,
متميزة َحَّق ْ
ّ

التي كانت شغل العالمين والدارسين في وقته .ولذا نجده يوصف باللغوي ,والنحوي ،والفرضي ،وإمام المقرئين ،وبالحافظ المتقن .وغير
ِ
كل شيخ
ورَد ذ ْك ُرهم في كتب التراجم والسير  ,و بحسب الكنية التي تصدرت اسم ّ
ذلك  ,وفيما يلي تعريف موجز لبعض مشايخه الذين َ
()12
مجوداً ورعاً ُمتََقّلال ِمن ُّ
الدنيا
منهم .أبو بكر محمد بن عبد هللا األنصاري اإلشبيلي المعروف بالقرطبي المقري وقد كان عالماً مقرئاً ّ
أت عليه شيوخ البخاري
عاكفاً على التقييد ،حريصاً على استفادة العلم..قال ابن أبي الربيع فيما أخذ عنه :لزمتُه
وحضرت مجَل َس ُه وقر ُ
ُ
()13
ومسلم ،وكتاب علوم الحديث ،وغيرها.قال ابن أبي الربيع" :لقيته بإشبيلية ،وأجازني في جميع ما رواه عن شيوخه" ومنهم أبو علي
تصدر للتدريس ِسِنى حياته ،له العديد من المصنفات
الشلوبين عمر بن محمد األزدي 646-562( 2هـ) كان إماماً في علوم العربيةّ ،
ّ
والشروحات.قال ابن أبي الربيع" :لزمت مجلسه وقرأت عليه جميع كتاب اإليضاح وأكثر كتاب سيبويه ،وسمعت بعضه بقراءة غيري،
وقرأت عليه بعض الحماسة األعلمية ،وبعض األمثال ألبي عبيد ،وسمعت عليه بقراءة غيري بعض شعر حبيب ،وبعض األمالي للبغدادي،
أسمع ،وأجازني جميع ما رواه عن شيوخه" ومنهم كذلك
وبعض المفصل للزمخشري  ...إلى أن يقول :وكانت الجزولية تق أر عليه وأنا
ُ



 







جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي

أبو عمر محمد بن إبراهيم اإلشبيلي المعروف بابن زغلل .4كان فقيهاً ِ
حافظاً ،عارفاً بالنوازل ،فرضياً قال ابن أبي الربيع :فيما حمله

وحدثني به عن القاضي أبي القاسم المذكور) ومن شيوخه
عنه:
"حملت عنه إجازة كتاب ابن القاسم الحوفي في الفرائضّ ،
ُ
أبو عمر محمد بن أحمد بن هارون التميمي اإلشبيلي  ,أخذ عن أبيه أبي القاسم ،وأبي الحسن بن خروف ،وابن طلحة ،وغيرهم.

()14

ونفهم ان من شيوخه من يمتلك ويتقن أكثر من فن ومنهم أجاد بفن واحد ولكنهم جميعا شاركوا مشاركة طيبة في نشأته العلمية  ,وذكرت

المصادر التاريخية التي ترجمت البن أبي الربيع أسماء عدد من تالميذه الذين روى عنه القراءات واخذوا عنه اللغة ودرسوا عليه العربية

،وقد أبدع في النحو واللغة وفنون األدب ,ونذكر من طالبه على سبيل المثال ال الحصر:

ابن َرِشيد  721 - 657( :هـ وهو محمد بن عمر بن محمد ،أبو عبد هللا ،محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي :رحالة ،عالم باألدب،
عارف بالت فسير والتاريخ .ولد بسبتة ،وولي الخطابة بجامع غرناطة األعظم ،ومات بفاس .رحل إلى مصر والشام والحرمين (سنة 683
هـ وصنف رحلة سماها (ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة  -خ) أجزاء منه ،وهو في ست مجلدات ،قال ابن

حجر :فقيه من الفوائد شئ كثير ،وقفت عليه وانتخبت منه .ومن كتبه (تلخيص القوانين) نحو ،و (السنن األبين ،والمورد األمعن ،في

المحاكمة بين اإلمامين  -البخاري ومسلم  ,و (إفادة النصيح  -بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح ) كالهما بتونس ،و (إيضاح المذاهب
فيمن يطلق عليه اسم الصاحب)

()15

ط :فرضي فقيه
ط  723 - 632( :ه  ,وهو قاسم بن عبد هللا بن محمد األنصاري السبتي ،أبو القاسم سراج الدين ،ابن الشا ّ
ابن الشا ّ

مالكي ،من الكتّاب .قال ابن فرحون :ريان من األدب .مولده ووفاته بسبتة .أق أر األصول والفرائض.
ط لقب لجده عرف به ألنه كان طواال .من كتبه " ،ادوار الشروق على أنواء البروق  -ط " حاشية ،و " غنية الرائض في علم
والشا ّ
()16

الفرائض " و " برنامج ابن أَبي الرَّبيع األندلسي  -ط " و " اإلشراف على أعلى الشرف ،في التعريف برجال البخاري من طريق الشريف
أبي علي بن أبي الشرف 0

ابن َّ
الزيَّات 728 :هـ وهو أحمد بن الحسن بن علي ،أبو جعفر الكالعي البلشي ،ابن الزيات :مقرئ ،عارف باألدب.وكان شيخ مدينة

بّلش (باألندلس) قال الذهبي :كان ذا فنون وتواضع ومروءة .من كتبه (لذة السمع في القراآت السبع) قصيدة على نمط الشاطبية .وله
قصيدة في (أصول الدين)

()17

املبحث الثاني  :جهود ابن أبي الربيع يف الدرس اللغوي

يعد ابن أبي الربيع من كبار العلماء العاملين المجتهدين ،حيث يسر هللا له من العلوم في العربية اليد الطولى  ,ما يمكنه من النظر

الكافي في العلوم الدينية واللغوية  ،وقد كرس جهوده ألول وهلة في حياته العلمية لفنون اللغة والشريعة  ,لذا لمسنا في تفسيره لكالم هللا

جل وعال اهتماما واضحا بالدرس اللغوي  ,الذي يعد من أهم أدوات المفسر فكان رحمه هللا صاحب دراية كافية بالقراءات وطرقها واختالف

وجوهها ( )18ومن اآليات الكريمات التي وقف عندها ابن أبي الربيع قوله تعالى َّ :
وض ًة)
(إن ْ َّ
ّللْاَ الَ يستحي أَن َي ْ
ض ِر َب َمثَالً َّما َب ُع َ
فقد أورد ابن أبي الربيع قولين في المسألة :أحدهما لسيبويه واآلخر للخليل ،ودور ابن أبي الربيع هو العرض والموازنة  ,ولم يرجح ألحد
القولين رأي  ،وإنما وجه ِاإلعالل بقول الخليل ،وبنحو ما وجه به قول سيبويه ،فقال( :وحكى سيبويه :استحيت فأنا استحي .وذهب فيه
()19

:

أن الياءين استثقلتا مع الكسرة فحذفت المكسورة ،وجعلت حركتها على الحاء لالستثقال مع كثرة االستعمال ()20وذهب الخليل
سيبويه إلى ّ
استقم ُت ِإلعالل قام ،واعتالل العين والالم يتطلب باالعتالل ،ولم يثبت
أن "يستحي " جاء على إعالل العين وترك الالم ،كما جاء
إلى ّ
ْ

من كالم العرب متى اجتمعت العين مع الالم في طلب االعتالل أعّلوا الالّم وتركوا العين ،نحو الهوى والحيا ،وال تقول حاى وال هاى
()22
 ،فيعلون العين ويتركون الالم..اإلبدال في "خطاياكم " من اآلية( :وُقولُوا ِح َّ
اك ْم)
نغِف ْر َل ُك ْم َخ َ
 :وأورد ابن أبي الربيع توجيهاً
ط َاي ُ
طةٌ ْ
َ
للفراء لكلمة (مثَ ًال ما بعوض ًة) هو الواردة في قوله عز وجلِ( :إ َّن ْ َّ ِ
استدل
وض ًة َفما َف ْوَق َهاَ 5 )..وَرّد ما ّ
ّللْا الَ يستحي أَن َي ْ
ض ِر َب َمثَالً َّما َب ُع َ
ُ
َ
ِ
ِ
االست ْدالل به ،ومما قاله في رده( .وأما ما ذهب إليه الفراء ،وهو َّ
أن المعنى :ما بين
دليل يدخله االحتمال م ّما يقتضي ُب ْ
به؛ ألنه ُ
طالن ْ
وض ًة فما فوقها ِ
خارٌج عن طريق كالم العرب؛ َّ
جلست َزيداً تريد َجَل ْس ُت عند ز ٍيد،
مخفوض ُه ،ال تقول:
قامه
ألن ال ّ
ُ
ُ
َب ُع َ
ف ُويقا ُم َم ُ
رف ال ُيح َذ ُ
ظ َ
هذا ليس من كال ِم العرب ،واستدال له بقول العرب :له عشرون ( )23ومن جهودة اللغوية عنايته بالدرس الصوتي وذلك من النماذج التي
ذكرها في تفسيره آليات من الذكر الحكيم نحو اإلدغام  ,واالقالب والتسهيل والهمز كما في قوله تعالى (َفِإن َّل ْم تَْف َعلُوا َوَلن تَْف َعلُوا فاتقوا
َّ
األصل نور ،فانقلبت الواو
النار عينها واو ،و
الن َار )..فقد تناول ابن الربيع مسائل التصريف الواردة فيها بشيء من اإليجاز فقال ..( :و ّ
ُ
()21



 







جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي

النار من نارت تنور نور ونيا اًر ،واألصل في نيار
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ،يدلك على ذلك في الجمع أنوار إلى أن يقول :واشتقاق ّ
نوار لكنها اعتلت العتاللها في الماضي ،ولو لم تعتل في الماضي لم تعتل في المصدر ،قالوا :الوذ لواذاً فلم تعتل في (لواذاً) ِلصحتها

(وِإ َذا َخَل ْوا
في الماضي ،وقالوا قام قياما اعتلت في فعال العتاللها في الماضي.وقال االشتقاق في كلمة شيطان الواردة في اآلية الكريمةَ :
ِ ِ
كل منهما
إلى َش َياطين ِه ْم َقاُلوا ِإَّنا َم َع ُك ْم ِإَّن َما َن ْح ُن مستهزئون)  :وأورد ابن أبي الربيع اشتقاقين مختلفين في كلمة شيطان وبين ما يرد على ّ

كل في االشتقاق ،ثم ختم الحديث بذكر المصدر لهذين االشتقاقين ،قال في تفصيل ما أجمل هنا ..(:اختلف
وما يقوى به كل منهما ومادة ّ
الرجل
أبعد ،فيكون وزنه فيعاالً بمنزلة بيطار ،وهذا
َّ
النحويون في الشيطان ،فمنهم َم ْن جعله مشتقاً ِم ْن َش َ
طن إذا َ
القول َيْقوى بقولهم :شيطن ّ
ُ
مادة و ٍ
تمرد؛ألن تَْف ِعيل ِمن كالم العرب وتََفعَلن ليس ِمن َكالم ِهم ،وجعلهما من ٍ
َّ
احدة ُه َو البين )24(،وفصل القول ابن أبي الربيع في
إذا
ْ َ َْ
ِ
الس َم ِاء) ( )25األول في إبدال الواو ياء ،والثاني إبدالهما همزة ،قال
من َّ
صِّي ٍب َ
نوعين من اإلعالل في كلمة "صيب" من قوله تعالى( :أ َْو َك َ
ِ
متقد َم ًة أو متأخرة،
ياء إذا كانت الواو ّ
مفصالً ذلك :واألصلَ :
ص ْيوب ،ومتى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ً
ِ
فمثال المتأخرة :سيد وميت ،واألصل :سيود ،مي ِ
تقدمة
طويت طياّ ،وَلويت ليَّا واألصل َ
وت ،ومثال المتقدمةَ :
ياء ُم ّ
َْ
ّ ّ
َ
ط ْوياً وَل ْوياً .و ّإنما قلبوا ً

()26
تأخرًةَّ ،
إن َبعدتا في
ياء ليصح اإلدغام ،وأدغمت الواو في الياء والياء في الواو
كانت أو ُم ّ
وْ
ألن الياء عندهم أخف من الواو وقلبت ً
ادفان في الر ِ
ِ
مد ولين والياء كذلك .أال تراهما ًيتر ِ
يأتيان مع العار
دف فيأتي العير مع المور وال
المخرج لُِق ْربهما في الصفة ،والواو حرف ّ
ّ
َ
لزيادة م ّد ِة األلف ،وقال في بيان هذا ِ
اإلبدال( :وجمع "صيب " صيائب بالهمزة ،واألصل :صياوب ،وألف الجمع إذا اكتنفها ياءان أو
َ

تقلب األخيرة همزة ،نحو :أوائل وحيائر وصيائب ،وأما قوله:
واوان ،أو ياء وواو ،واألخيرة تلي ال ّ
طرف وجوداً وحكماً ُ
طرف على هذا في الحكم،
وكحل العينين بالعواور فاألصل :عواوير ،وحذفت الياء للقافية ،فلم تل الواو ال ّ
َ ... ........................

َّ
ألن حذف الياء للضرورة؛ ألََّنه جمع ُع َّو ٍار وعلى هذا جمهور النحويين ،وقد نقل عن األخفش خالف هذا ولم يتابع على ذلك ،ووافق في
ألن العرب قالت :أوائل ،واألصل :اَو ِاول. .واإلعالل في "يستحي " من اآلية الكريمة َّ
ض ِر َب َمثَالً َّما
(إن ْ َّ
ّللْاَ الَ يستحي أَن َي ْ
الواوين؛ ّ

وض ًة) (: )27أورد ابن أبي الربيع قولين في المسألة :أحدهما لسيبويه واآلخر للخليل ،ودور ابن أبي الربيع هو النقل ولم يرجح أحد
َب ُع َ
القولين ،وإنما وجه ِاإلعالل يا قول الخليل ،بنحو ما وجه به قول سيبويه ،فقال(:وحكى سيبويه :استحيت فأنا استحي .وذهب فيه سيبويه
أن
أن الياءين استثقلتا مع الكسرة فحذفت المكسورة ،وجعلت حركتها على الحاء لالستثقال مع كثرة االستعمال  ,وذهب الخليل إلى ّ
إلى ّ
استقم ُت ِإلعالل قام ،واعتالل العين والالم يتطلب باالعتالل ،ولم يثبت من كالم
"يستحي " جاء على إعالل العين وترك الالم ،كما جاء
ْ
 ،فيعلون

العرب متى اجتمعت العين مع الالم في طلب االعتالل أعّلوا الالّم وتركوا العين ،نحو الهوى والحيا ،وال تقول حاى وال هاى
العين ويتركون الالم..اإلبدال في "خطاياكم " من اآلية( :وُقولُوا ِح َّ
اك ْم)(: )29تناول ابن أبي الربيع صور اإلبدال في
نغِف ْر َل ُك ْم َخ َ
ط َاي ُ
طةٌ ْ
َ
كل صورة بالصفة التي أفضت بها إليها من القلب ،وختم المسألة بالعلة التي قلبت بها الهمزة ياء ولم تقلب واواً ،وما
كلمة خطايا واصفاً ّ
()28

اوردنا من مختارات لغوية البن أبي الربيع يسيرة ومقتضبة  ,ولمن أراد الزيادة فلينهل من مسائله وعلومه اللغوية  ,ويجد ذلك في بطون

الكتب والمصنفات العلمية

املبحث الثالث :الداللة اللغوية عند بن أبي الربيع

الداللة اللغوية هي فحص األلفاظ التي لم تعرف بنفسها  ,ولكن عندما يضم بعضها إلى بعض خالل السياق  ,تظهر الفوائد فيما

بينها  .ولقد وردت عند ابن أبي الربيع – رحمه هللا – مفردات قرآنية في كتاب هللا العزيز تحتاج إلى بيان مقصدها ومعناها  ,وهو جهد

يكشف فيه عن داللة األلفاظ وسر الكلمات وفي شرحه لهذه المفردات الغامضة إنما كان يشق منهجاً واضحاً في ثنايا تفسيره ,
للوصول إلى إصابة أغراضه اللغوية والداللية و ببيان مرادها اللغوي وهذا المطلوب
في الدرس اللغوي

خالل تفسيره آليات من الذكر الحكيم

()30

وفي هذا المبحث نبين جهد ابن أبي الربيع

 ,وذلك ألهمية الجهد المبذول فيه ولعلماء العربية القدامى والمحدثين

جهود كبيرة في دراسة علم اللغة وال شك أن تلك الجهود تتضمن أفكار ومعاني تستحق أن تدرس وتنشر ومنهم اإلمام اللغوي

النحوي ابن أبي الربيع  -رحمه هللا – الذي كان :احد هؤالء الجهابذة الذين أسهموا في دراسة المفردات اللغوية واستشهد عليها بكالم

العرب الموزون والمنثور إليضاح داللتها ومعناها  ,وقد نظمت المفردات التي كشف معناها ابن أبي الربيع بحسب وضعها في
اآليات من غير أن نسقط ألي شيء من أصواتها ,و على نسق حروف المعجم  ,فبدأت بما كان أوله همزة  ,واتبعته بما كان أوله باء

 ,ثم كذلك إلى أخر الحروف  ,وبدون مسميات للمسائل اللغوية  ,ومهما يكن من األمر فالمستفاد من مجموع النصوص القرآنية



 







جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي

هو الحصول على ثروة جديدة من األلفاظ التي لم تدرس دراسة لغوية ومعجمية  ,وقد تنوعت مظاهر الداللة عند ابن أبي الربيع

بحسب مقصدها وفحواها و هي تصور لنا المراد والمقصد القرآني ,لذا نخرج بنتيجة أن الدالالت اللغوية تتسع في معانيها كلما تقدم

الزمن بالمعاجم العربية وقد رأينا عدد الجذور اللغوية تختلف من معجم إلى آخر كلما تباعد الزمن بينها .مفردة " الحمد "في قوله تعالى:
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اق )31(} ...قال ابن أبي الربيع ( :اْل َح ْم ُد) هو الثناء ،والثناء مشتق من التثنية فهو
ِس َح َ
{اْل َح ْم ُد َّّلِل الذي َو َه َب لي َعَلى اْلك َب ِر ِإ ْس َماع َ
يل َوإ ْ
إنما يصدق على حمد مرة بعد أخرى ( , )32وقال أهل اللغة الحمد هو الثناء الجميل وحمد هللا تعالى هو الثناء عليه بصفاته الحسنى وربما
أنعم على عباده ويكون في الحمد معنى الشكر وفيه معنى المدح وهو أعم من الشكر ألن الحمد يوضع موضع الشكر وال يوضع الشكر

موضع الحمد وقال بعضهم الشكر أعم ألنه باللسان وبالجوارح وبالقلب والحمد يكون باللسان خاصة كما قال " اعملوا آل داود شك ار "
()33
ون "
وروي عن ابن عباس أنه قال ( الحمد هلل كلمة كل شاكر ) مفردة " اْل ُمْفِل ُح َ
ون }( )34قال ابن أبي الربيع الفالح البقاء وتأويل قوله":وأولئك هم المفلحون" أي أولئك هم
{وأُوَلِئ َك ُه ُم اْل ُمْفلِ ُح َ
في تأويل قوله جل ثناؤهَ :
المنجحون المدركون ما طلبوا عند هللا تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم باّلِل وكتبه ورسله ،من الفوز بالثواب ،والخلود في الجنان ،والنجاة مما
()35
الفَل ُح :البقاء ،قال
ون)
أعد هللا تبارك وتعالى ألعدائه من العقاب.
:الفالح و َ
وقال في تفسير المفلحون من اآلية( :أ ُْوَلِئ َك ُه ُم اْل ُمْفِل ُح َ
ُ
أنشدهُ يعقوب:
األعشى ،و َ
ِ
نت َكقو ٍم َهلكوا  ...ما ِل ْحي ياَلقو ِم ِم ْن فلح
َوَلئ ْن ُك ُ
ّ
أي من بقاء.وقال عدي بن زيد:
ِ
األم ِر ِ ...ة َو َارْت ُهم ُهناك الُقُب ِ
ور
ثم بعد الَفالَح والملك و ْ
ّ
المعنى :ال بقاء معه .و (فلح)  :من الفلح الشق ،وقيل الحديد بالحديد يفلح ،أي يشق .والفالح األكار لذلك .والفالح الظفر وإدراك بغية،

وذلك ضربان :دنيوى وأخروى ،فالدنيوى الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز وإياه قصده الشاعر بقوله:
أفلح بما شتت فقد يدرك بالض  ...عف وقد يخدع األريب

()36

اه ِد َنا "
الداللة المعجمية لمفردة " ْ
ِ
ِ
ِ
يم}
اه ِد َنا في قوله تعالى :
الص َار َ
ْ
مفردة ْ :
{اهد َنا ّ
ط اْل ُم ْستَق َ
ِ
أرش ْدنا وبيَّن لنا ،وهو بمعنى :ثَب ْتنا .وَق ْد جاء هذا وهذا م ْنُقوَلين ع ِن َّ ِ
(اه ِد َنا) بمعنى ِ
(اه ِد َنا)
السَلفُ ،ويمك ُن أ ْ
َن َي ُكو َن ْ
قال ابن أبي الربيع ْ
َ
ّ َ َ َ َ َ َ
َ
َّ
أي َبّين َلنا و ْأرِش ْدنا ،وثَِّب ْتنا -وقال وهذه اآلية فيها معنى االختصاص كما حكي عن العرب إياك اعني واسمعي يا جارة
لها ُكل َهاْ ،
َراجعاً َ
()37
ِ
ِ
ِ
أي َبّين َلنا و ْأرِش ْدنا ،وثَِّب ْتنا-
َعَل ُم وفي هذه اآلية كشف لنا ابن أبي الربيع المعاني المعجمية الواردة
الص َار َ
ْ
وهللا أ َ
يم} ْ
في{اهدَنا ّ
ط اْل ُم ْستَق َ
()38
َعَل ُم.-
وهللا أ َ
ِ َّ ِ
ظلُم ٍ
ات ال يب ِ
ِ
ّللْا ِب ُن ِ ِ
ون
استَ ْوَق َد َن ًا
ص ُر َ
ار َفَل َّما أ َ
ُْ
اء ْت َما َح ْوَل ُه َذ َه َب َّ ُ
{مَثلُ ُه ْم َك َم َثل الذي ْ
وره ْم َوتَ َرَك ُه ْم في ُ َ
مفردة " تَ َرَك ُه ْم "القول في تأويل قولهَ :
َض َ
} ()39قال ابن أبي الربيع ترك بمعنى صير ( )40وقال البيضاوي " وترك في األصل بمعنى طرح وخلى ،وله مفعول واحد فضمن معنى
السباع ين ْشنه  ...يقضمن حسن ِ
ظلُ ٍ
ِ
بنان ِه
مات".وقول
صير ،فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالىَ :وتَ َرَك ُه ْم ِفي ُ
ْ
َ ُ َْ ُ َ
َُ َ ُ
الشاعر:فتركتُه َج ْزَر ّ
()41
ِ
ص ِم
والم ْع َ
ّللْا ِمن ب ِحيرٍة  ,وَال س ِائب ٍة  ,وَال و ِ
صيَل ٍة وَال َحامٍ} ()42ابن قال أبي الربيع واْل َحام اْلَف ْح ُل ِم َن ِ
اإلِب ِل
َ
{ما َج َع َل َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
مفردة " َحام " في قوله تعالى َ :
َ ُ
ِ
ك فسموه الحام ()43ويقول القرطبي والحامي الفحل إذا ركب ولد
ود َفِإ َذا َبَل َغ َذلِ َك َقالُواَ :ق ْد َح َمى َ
اب اْل َم ْع ُد َ
ض ِر ُب ّ
ان َي ْ
ِإ َذا َك َ
ظ ْه َرهُ َف ُي ْت َر ُ
الض َر َ
ولده .قال :

وقد ذهب أكثر المفسرين حول هذا المعنى المراد من اآلية
حماها أبو قابوس في عز ملكه  ...كما قد حمى أوالد أوالده الفحل
الربِي ِعَ ،ع ْن ِع ْك ِرم َةَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ود َ :ش َج َرةٌ ِفي
{و ِظ ٍّل َم ْم ُدوٍد} ( )45قال ْاب ُن أَِبي َّ
ال :ال ِّ
ظ ُّل اْل َم ْم ُد ُ
َّاس َق َ
َ
مفردة " ظل "في قوله تعالىَ :
َّاكب ِفي نوا ِحيها م َائ َة عامٍَ .قالَ :في ْخرج ِإَليها أَهل اْلجَّن ِة ،أَهل اْل ُغر ِ
ِ
ِ
اْلجَّن ِة عَلى س ِ ِ ِ
ون ِفي ِظّلِ َها.
ف َو َغ ْي ُرُه ْمَ ،فَيتَ َح َّدثُ َ
ََ َ َ َ
ُْ َ
َ َ ُ ُ َْ ْ ُ َ
ير الر ُ
اق ظّل َهاَ ،ق ْد ُر َما َيس ُ
َ َ َ
()46
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُّ
َّ
ُّ
ك تْل َك الش َج َرةَ ب ُك ّل َل ْهو في الد ْن َيا  .مفردة " غ َش َاوة " في توجيه
ض ُه ْم َوَي ْذ ُك ُر َل ْه َو الد ْن َيا َف ُي ْرس ُل َّ
الَ :ف َي ْشتَ ِهي َب ْع ُ
يحا م َن اْل َجنة َفتُ َح ّر ُ
ّللْاُ ر ً
َق َ
)
47
(
ِ
َّ
ِ
ىء في غير
ص ِارِه ْم ِغ َش َاوةٌ)
قراءة (غ َش َاوة) من قوله تعالىَ :
السبع إال ّ
ذكر ابن أبي الربيع أنه لم يق أر هذا في ّ
(عَلى أ َْب َ
بالرفع ،وُقر َ
السبع بنصب َ ِ
(وختَ َم)
ورِو َي ذلك عن عاصم في روايته المشهورة عنه لها وجه ،وهو أن يكون منصوباً بإضمار فعل َد ّل عليه َ
"غش َاوة " ُ
()44
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َّ ،
و"غشاوة" يضم العين ،وبالعين غير
السمع نظير جعل الغشاوة على العين " ،والمعنى تغطية ،وهو مصدرُ .
ألن الختم في القلب َو ّ
شية
ألنهم قالوا :عشا يعشو ،و َّ
أما َم ْن َق َأرَهُ َ
بالغ ْي ِن فالواو ُم ْنقلب ٌة َع ْن َي ٍاءّ ،
المعجمة .والواو في عشاوة أصلّ ،
ألنهم قالوا :الغشيان .وقالواَ :غ َ
السبع ِ
وُقرىء ِ
ِ
(غشاوة) بكسر الغين وفتح الواو
"غ ْش َوَة
اءات لم تثبت في السبع ،والثابت في َّ
"بكسر الغين والواو منقلبة َع ْن ياء ،وهذه قر ٌ
َ
()48
ِ
ِ
ِ
ف} [البقرة ] 88 :قال ابن أبي الربيع غلف معناه قلوبنا مغطاة ال تفهم شيأ
ل
غ
ا
ن
وب
ل
ق
{
ى:
ل
ا
ع
ت
ه
ل
و
ق
ي
"ف
ف
ل
غ
"
مفردة
التاء.
ورفع
َْ ََ َ
ُ ُ َُ ُ ْ ٌ
ُْ ٌ
ألجل هذا قيل رجل أغلف إذا لم يختن ( )49وكذلك وقف عند الداللة المعجمية لمفردة " َفأ ََزَّلهما " ِفي َقولِ ِه تَ َعاَلى " َفأَ َزَّلهما َّ
طان
الش ْي ُ
ْ
َُ
َُ
ِ ِ
ِ
ض َع ُدٌّو وَل ُكم ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُكم لِ َب ْع ٍ
ض ُم ْستََق ٌّر َو َمتاعٌ ِإلى ِح ٍ
ين" ( )50قال ابن أبي الربيع أي
اهِب ُ
َع ْنها َفأ ْ
َخ َر َج ُهما م َّما كانا فيه َوُقْل َنا ْ
َ ْ
طوا َب ْع ُ ْ
فأسقطهما الشيطان الن معنى أزل منقول من زل( )51وزل بمعنى سقط مستدال بقول امرؤ القيس
()52
ُخرى طي ٍب ماؤها َخ ِ
بم ِاء سح ٍ
اب َزّل َع ْن َم ِ
ص ْر
ّ
خرة  ...إلى بطن أ ْ َ
ص َ
َ َ َ
تن َ
صلِ ُحون "
مفردة " ُم ْ
ِ
ِ
يل َل ُهم الَ تُْف ِس ُدوْا ِفي األ َْر ِ
ون} ( )53قال ابن أبى الربيع الفساد ضد الصالح ( )54والمعنى
صِل ُح َ
ض َقاُلوْا إَّن َما َن ْح ُن ُم ْ
{وإِ َذا ق َ ْ
وفي قوله تعالى َ
هم موصوفون بالصالح مفردة " َمثُّوبة "ومما خرج فيه ابن أبي الربيع القراءة السبعية على خالف القياس والقراءة غير السبعية على
ِ
مقتضى القياس كلمة ُّ
ون) قال في بيان القياس
من ِعند هللا َخ ْيٌر ْلو َك ُانوا َي ْعَل ُم َ
وب ٌة ْ
آم ُنوا َواتََّق ْوا َل َمثُ َ
هم َ
(وَل ْو أََّن ْ
(مثوبة) من قوله عز وجلَ :
َ
القياس في مثوبة مثابة ،ولم يق أر به في
يقال مثوبة ،ومعناهُ الثَّواب ،وكان
ُ
(مثوب ٌة) حيث بين الداللة المعجمية لمفردة مثوبة بقوله (ُ ..
في َ
السبع ،وُق ِرىء في ِ
ألن الفعل معتل فينبغي أن يكون
السبعَّ ،
لكن ُه جاء مصححاً
المصدر كذِل َك ،مثل المنابة والمقامة والمقالة والمثابةّ ،
ُ
غير ّ
ّ
)
55
(
ِ
ِ
ين} قال ابن أبى الربيع و معنى
َّاك َن ْستَع ُ
ص َوى والَقود مفردة " َن ْستَع ُ
َّاك َن ْع ُب ُد َوإِي َ
ين " في قوله تعالى {ِإي َ
على األصل كما جاء الُق ْ
يكون بهدايته سبحانهَ ،،ف ِمن أجل هذا جاءِ :
(ن ْستعين) ،
َ"ن ْستعين"
نطلب عونك على العبادة بهذه الوجوه األربعة .وهذا ِإَّنما ُ ُ
(اهدَنا) َب ْع َد َ
ْ
ُْ ُُ
ْ ْ
ُ
ِ
ون :أو اه ِد َنا! هو بمعنى :ثَب ْتنا .وَق ْد جاء هذا وهذا م ْنُقوَلين ع ِن َّ ِ
(اه ِد َنا) بمعنى ِ
َن
أرش ْدنا َوبيَّن لناُ ،
فعلى هذا ُ
ويك ُ
يك ُ
السَلفُ ،ويمك ُن أ ْ
ْ
ونْ :
َ
َ
ّ َ َ َ َ َ َ
ِ
َّ
أي َبّين َلنا و ْأرِش ْدنا ،وثَِّب ْتنا -وقال وهذه االية فيها معنى االختصاص كما حكي عن العرب اياك اعني
َي ُك َ
ون ْ
لها ُكل َهاْ ،
(اهد َنا) َراجعاً َ
()56
اكم ِم ْن ِ
آل
واسمعي ياجارة
َّي َن ُ
وهللا أ َ
{وإِ ْذ َنج ْ
َعَل ُم مفردة " َنج ْ
َّيَن ُ ّ
اكم " ومن المعاني التي أوردها في هذه اآلية من قوله تعالى َ
اب ي َذِبحون أَبنآء ُكم ويستَحيون ِنسآء ُكم وِفي َذلِ ُكم بالء ِمن رَّب ُ ِ
ِ
ِ
يم}( )57قال ابن أبي الربيع نجيناكم أي
وم َ
ْ َ ٌ ّ ّ
ِك ْم َعظ ٌ
وء اْل َع َذ ُ ّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ف ْرَع ْو َن َي ُس ُ
ون ُك ْم ُس َ
ِ
ِ
اها َن َك ًاال لِ َما َب ْي َن َي َد ْي َها}( )58قال ابن أبي الربيع في بيان نكاالَ ،ي ْعِني عقابا ()59و
دفعنا عنكم مفردة " َن َك ًاال "في َق ْولِه َع َّز َو َج َّلَ { :ف َج َعْل َن َ
ِ
َّ ِ
اب ِم ْث ُل َّ ِ ِ
ول َن َك َل َع ْن ُه ،ومنه
ول أ ْ
قال اإلمام الرازي رحمه هللا " اْل َع َذ ُ
َع َذ َب َع ِن الش ْيء ِإ َذا أ َْم َس َك َع ْن ُهَ ،ك َما تَُق ُ
اء َو َم ْعًنى ،ألََّن َك تَُق ُ
الن َكال ب َن ً
ِ
ِ ِ
َي َي ْك ِس ُرهَُ ،وُف َراتًا ِألََّن ُه َي ْرُفتُ ُه
اخاِ ،ألََّن ُه َي ْنَق ُخ اْل َع َ
العذابِ ،ألََّن ُه َيْق َم ُع اْل َع َ
طَ
طَ
يدهَُ ،وَي ُد ُّل َعَل ْيه تَ ْس ِم َيتُ ُه ْم ِإيَّاهُ ُنَق ً
ش َوَي ْرَد ُع ُه ِب ِخ َالف اْلمْل ُح َفِإَّن ُه َي ِز ُ
شأْ
ِ
ِ ِِ ِ
َي ِعَق ًابا َي ْرتَ ِدعُ ِب ِه اْل َج ِاني َع ِن اْل ُم َع َاوَد ِة ،والفرق بين العظيم والكبير:
َع ِن اْلَقْل ِب ،ثُ َّم اتُّس َع فيه َف ُس ّم َي ُك ُّل أََل ٍم َفاد ٍح َع َذ ًابا َوإ ْ
ِن َل ْم َي ُك ْن َن َك ًاال أ ْ
ِ
َن اْلع ِظ ِ
الص ِغ ِ
َن اْل َع ِظيم َف ْو َق اْل َكِب ِ
الص ِغ ِ
يض اْل َحِق ِ
يرَ ،ك َما أ َّ
يرَ ،ف َكأ َّ
يرَ ،وُي ْستَ ْع َم َال ِن ِفي اْل ُجثَ ِث
ون َّ
يض َّ
َن اْل َحِق َير ُد َ
يرَ ،واْل َكِب َير َنق ُ
يم َنق ُ
َ
أ َّ َ َ
ِ
و ْاأل ِ ِ
ط َرهَُ ،و َم ْع َنى التَّْن ِك ِ
ير أ َّ
َغ ِطَي ِة َغ ْي َر َما َيتَ َع َارُف ُه
يد ُجثَّتَ ُه أ َْو َخ َ
ص ِارِه ْم َن ْو ًعا ِم َن ْاأل ْ
ير تُ ِر ُ
يم َوَكِب ٌ
َ ْ
َح َداث َجم ً
يعا ،تَُق ُ
َن َعَلى أ َْب َ
ولَ :ر ُج ٌل َعظ ٌ
()60
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
والحمد هلل في البدء
ّللْاُ تَ َعاَلى".
يم َال َي ْعَل ُم ُك ْن َه ُه إال َّ
اء الت َعامي َع ْن َآيات َّ
ّللْاَ ،وَل ُه ْم م ْن َب ْي ِن ْاآل َال ِم اْلع َ
اسَ ،و ُه َو غ َ
الن ُ
ظا ِم َن ْوعٌ َعظ ٌ
طُ
والختام

اخلامتة
•

وبعد هذا العمل الذي قدمناه نخرج بخاتمة طيبة نبين فيها جهود ابن أبي الربيع رحمه هللا في الدرس اللغوي  ,وفي إطار ما قدم
إلينا من تحقيقات لغوية متنوعة  ,وقد أجهد ذهنه وفكره غاية الجهد .كي ما يقدم لنا عمال عمليا لغوياً محر اًر في اتجاه الدرس اللغوي

من علو العربية .
•

كان ابن أبي الربيع من أئمة اللغة والنحو والتفسير في المغرب العربي ,وقد جمع بين اللغة والشرع واالدب

•

موضحا فيه معظم
يعد تفسير ابن أبي الربيع  :كتاب ذو قيمة لغوية ونحوية  ,حفظ لنا مادة اللغة العربية ,وحفظ لنا ثروة أدبية
ً
المفردات الغريبة واأللفاظ الغامضة ووجه كثير من القراءات القرآنية ,كما أنه ال ينسى الدرس الصوتي والصرفي لمفردات القران الكريم
 ,وقد يغمض شرحها أحيانا وقد تفتقر إلى المألوف  ,وقد ال تخطر ببال إنسان ...

•

تجدر اإلشارة إلى أننا بحاجة إلى معجم لغوي كبير في حقل الموضوعات والمعاني تلبي احتياجات الفكر العربي المعاصر0
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•

كانت البن أبي الربيع سعة لغوية في إدراك معنى المفردة القرآنية  ,ألنه كان يشرح المفردة بالمعنى اللغوي والداللي  ,أو أكثر من

•

أظهر البحث الترابط بين علم اللغة والتفسير ,باعتبار أن الزمن له دور كبير في تحديد المعنى المعجمي للمفردة.

•

انفرد ابن أبي الربيع بمعان معجمية لمفردات لغوية و شرعية يمكن أن تضاف إلى القاموس المعجمي.

مقابل معجمي  ,مستعيناً باالستشهاد من كالم العرب على ذلك  .وهذا يعني أن همه أوسع من حدود األلفاظ في النظرية والتطبيق .

•

استعمل دالالت ومقاصد لغوية خاصة في مجمل عمله اللغوي  ,وفي مجملها انطوت على ثوابت منهجية لتعبر عن فكره العلمي ,

•

جمع البحث ألفاظا في أنماط لغوية وظفها ابن أب ي الربيع داخل اآليات القرآنية ,وقد استهدى بمصباح كبير يقرر عنده خصوصية"

وال تنازعها الرؤية الذاتية غير الموضوعية في توجيه المقاصد اللغوية

مراد الشرع أخص من مراد اللغة" .
•

أخي ار  :الدرس اللغوي عند ابن أبي الربيع يصور لنا أنه يقف على مجال واحد من علوم العربية من القراءة والصوت والمعجم والنحو

والصرف والداللة

**ثبت موارد البحث**
القرآن الكريم .

الجامع ألحكام القرآن :المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى:

 671هـ) المحقق :هشام سمير البخاري الناشر :دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية

بحر العلوم المؤلف :أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى373 :هـ)
األعالم  :خير الدين الزركلي  ,بيروت  1389 ,هـ0

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،المعروف بتفسير البيضاوى  .ط :دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ د ت البحر

المحيط ألبى حيان االندلسى ـ دار الفكر ـ الطبعة الثانية 1403هـ= 1983م0

تاج العروس من جواهر القاموس :محمد مرتضى الزبيدي ج  7تح  .عبد السالم هارون  ,الكويت 1965م0

تفسير الكتاب العزيز وإعرابه المؤلف :عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا ،ابن أبي الربيع القرشي األموي العثماني اإلشبيلي (المتوفى:

688هـ) المحقق :علي بن سلطان الحكمي الناشر :الجامعة اإلسالمية بالدينة المنورة الطبعة :األعداد  100 - 85السنوات - 22
 25المحرم  1410هـ  -ذو الحجة  1413هـ

تفسير البيضاوى (انوار التنزيل واسرار التاويل)  :القاضى عبد هللا بن عمر ،ت  685هـ ،مط الميمنية بمصر  1320هـ.

تفسير الرازى (مفاتيح الغيب)  :الفخر الرازى ،محمد بن عمر ،ت  606هـ مط التهية المصرية.

تفسير الطبرى (جامع البيان)  :ابو جعفر محمدبن جرير الطبرى ،ت  310هـ ،البابى الحلبى بمصر .1954
تفسير القرطبى (الجامع الحكام القرآن)  :القرطبى ،محمد بن احمد ،ت  671هـ ،القاهرة 1967
زاد المسير في علم التفسير :ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ،ت  597هـ ،دمشق .1965

طبقات القراء (غاية النهاية)  :ابن الجزرى ،محمد بن محمد ،ت  833هـ ،تح برجستراسر وبرتزل ،القاهرة .35 - 1932
طبقات المفسرين :الداودى ،محمد بن على ،ت  945هـ ،تح على محمد عمر ،القاهرة .1972

هوامش البحث
 1اشارة الى االية الكريمة َ { :وَلَق ْد َع ِه ْد َنا إَلى َآد َم ِم ْن َقْب ُل َف َن ِسي َوَل ْم َن ِج ْد َل ُه َع ْزًما } طه 115 :
َ
2
ِ
ِ
قال آم َينا
هذا عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة  ،وتمام الشاهد "يا َر ِّب ال تسل َبّني ُحبَّها أبداً *** َ
وي ْرَح ُم هللاُ َعْبداً َ
 ))3ينظر  :مراصد األطالع . 80 /1
 ))4األعالم للزركلي ()191 /4

 ))5اإلمام مالك بن أنس أمام دار الهجرة
 ))6طبقات المفسرين للداوودي ()220 /2



 





جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي



 ))7بغية الوعاة 319
 ))8غاية النهاية في طبقات القراء ()485 /1
 ))9بغية الوعاة ()125 /2
 ))10تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص304 :
 ))11تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)312 :

 ))12ينظر ترجمته في الذيل والتكملة  ،240 /6وتفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)306 :
 ))13أنباه الرواة  ،332/2وسير أعالم النبالء2 0 8 -2 0 7 /23
 ))14وفيات األعيان ،45 2 -45 1 /3
 ))15جذوة االقتباس  180وبغية الوعاة  85وينظر  :األعالم للزركلي ()314 /6
 ))16األعالم للزركلي ()177 /5

 ))17غاية النهاية  . 47 :1وفي كشف الظنون  1548ذكره (أحمد بن الحسن المالقي) األعالم للزركلي ()111 /1
 ))18الشمعة المضية 121/1
 ))19سورة البقرة آية.26 :

 ))20ينظر الكتاب  ،399 /4واألصول  ،25 0-249 /3و
 ))21إعراب القرآن للنحاس  ،152/1والمنصف  .205-204/2تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)336 :
 ))22سورة البقرة آية.58 :
 ))23شرح الشافية  ،1/263وارتشاف الضرب .19 1/1
 ))24تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)340 :
 ))25سورة البقرة آية.19 :

26
ظهر هنا أن ال وجه لإلدغام؛ ألن قلب الواو ياء جاء لهذا الغرض ،والتعليل بقرب الصفة مع تباعد
)) هكذا جاء في األصل ،واأل ُ
المخرج ليس مسوغاَ لهذا ِ
اإلدغام ،فهذا من االتساع عند ابن أبى الربيع .تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)336 :

 ))27سورة البقرة آية.26 :

 ))28ينظر الكتاب  ،399 /4واألصول  ،25 0-249 /3وإعراب القرآن للنحاس  ،152/1والمنصف .205-204/2
 ))29سورة البقرة آية..58 :
 ))30تاج العروس 1/1 :
 ))31سورة إبراهيم 39
 ))32تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)81 :
 ))33تفسير السمرقندي = بحر العلوم ط دار الفكر ()40 /1
 ))34سورة البقرة 5 /

 ))35تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)361 :
 ))36الموسوعة القرآنية ()433 /8
 ))37تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص )391 :ينظر البسيط  ,539/1الملخص 161 /1
 ))38تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)391 :
 ))39سورة البقرة 17 /

 ))40تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ()318 /1

 ))41تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل ()50 /1
[ ))42المائدة]103 :



 





جهوده ابن أبي الربيع يف اجملال اللغوي



 ))43تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)357 :
 ))44الجامع ألحكام القرآن ()337 /6
[ ))45الواقعة]30 :
 ))46تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة ()451 /2
 ))47سورة البقرة آية.7 :

 ))48تفسير ابن أبى الربيع , 33 /.وينظر التذكرة في القراءات البن غليون  ،2/309والمحرر الوجيز 156-155 /1
 ))49تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ()250 /1
[ ))50سورة البقرة  :آية ]36
 ))51معانى القرآن لألخفش ( )97 /1زاد المسير في علم التفسير ()56 /1
 ))52ديوان امرئ القيس ت المصطاوي (ص)99 :
 ))53سورة البقرة 11 /
 ))54تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)359 :
 ))55تفسير ابن أبي حاتم  -محققا ()3331 /10
 ))56تفسير الكتاب العزيز وإعرابه (ص)391 :

 ))57ينظر البسيط  ,539/1الملخص 161 /1
[ ))58البقرة]66 :
 ))59تفسير مجاهد (ص)205 :

))60تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ()296 /2



 



