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 المقدمة 
الحمدهلل ذى الرحمة والمتنان على اإلنسان بتعليمه القرآن العظيم الشان، 

القائل عن ذاته فى معجزة البيان التى نزَّلها على نبيه العدنان : )      

           )(1). 

نام وصفوة خلق الرحمان ، وعلى آله م على سيد األالة والسالوالص

 وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الواحد الديان. 

 أما بعد،،،

فإن من حق من أتحف بنعمه تعليم القرآن أن يعتنى بتفهمه وتدبره حسب 

اإلمكان، وأدنى مراتبه أن يعرف معانى األلفاظ الغريبة، ليتأنى له تدبر آياته 

أسراره الدقيقة، وأحكامه السديدة، ونكاته اللطيفة، فكان العجيبة، والوقوف على 

أول ما يجب على المفسر لكتاب اهلل تعالى البدء به من العلوم معرفة العلوم اللفظية، 

وأول طريقها تحقيق األلفاظ المعفردة، فتحصيل معانى المفردات من ألفاظ القرآن 

  الكريم من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه.

: "إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من -رحمه اهلل–قال الراغب األصفهانى  

ل يحصتف ،تحقيق األلفاظ المفردة ة، ومن العلوم اللفظيةعلوم القرآن العلوم اللفظي

وائل المعاون لمن يريد ان يدرك معانيه، أمعانى مفردات القرآن في كونه من 

ناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذتك ب ئل المعاون فيأواكتحصيل اللبن في كونه من 

نافًعا في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن 

وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء هي لب كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، 

وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما  في أحكامهم وحكمهم،

داها وعد األلفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو باإلضافة إليها كالقشور ع

وكالحثالة والتبن باإلضافة إلى لبوب  ثمرة،والنوى باإلضافة إلى أطايب ال

 .(2)الحنطة

يشددون النكير على من  –رضوان اهلل عليهم- ألجل هذا كان سلفنا الصالح

حاذق بلغات العرب، بل جعلوه من اهلل تعالى وهو غير  يتصدى لتفسير كتاب

- نسأ المحرمات التي تستوجب الزجر و النكال. قال إمام دار الهجرة مالك بن

                                                 



بلغة العرب إال  رجل يفسر كتاب اهلل تعالى غير عالمبيرجل  ى"ال أوت -رحمه اهلل

–وقال إمام التابعين فى التفسير مجاهد بن جبر المخزومى المكى  (1)جعلته نكااًل"

: "ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم فى كتاب اهلل إذ لم يكن -اهللرحمه 

 .(2)عالماص بلغات العرب"

وعلم اللغة هو المنوط بإيضاح المعانى التى وضعت األلفاظ المفردة  

 وغريب الحديث.  (3)غريب القرآن–بإزائها، ومن مخاضه تولد علم الغريب بنوعيه 

لغة: "مشتق من َغَرب بمعنى َبُعَد والَغْرُب النوى وتعريف الغريب فى ال 

والبعد، والغريب الغامض من الكالم ومنه كلمة غريب، ورجل غريب بعيد عن 

 فمادة غرب تفيد البعد فى المكان والغموض فى الكالم.  (4)أهله"

وفى االصطالح: علم غريب القرآن: هو العلم المختص بتفسير األلفاظ  

 .(5)الكريم وتوضيح معانيها بما جاء فى لغة العرب وكالمهم" الغامضة فى القرآن

والمكتبة اإلسالمية ذخيرة بثروة هائلة من أمهات التراث فى علم غريب  

 القرآن الكريم من أهمها على سبيل المثال ال الحصر. 

 هـ مطبوع فى مجلدين. 215معانى القرآن لألخفنش األوسط ت  -1

 هـ.276قتيبة ت تفسير غريب القرآن البن  -2

 هـ مطبوع فى خمسة مجلدات. 311معانى القرآن وإعرابه للزجاج ت  -3

                                                 



نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن العظيم ألبى بكر محمد بن عزيز   -4

هـ مطبوع فى مجلد واحد تحقيق محمد أديب 330العزيزى السجستانى ت 

 عبد الواحد.

هـ تحقيق يوسف 447بى طالب ت العمدة فى غريب القرآن منسوب لمكى بن أ -5

 المرعشلى.

 هـ.502صفهانى المفردات فى غريب القرآن الراغب األ -6

 هـ.597تذكرة األريب فى تفسير الغريب ألبى الفرج بن الجوزى ت -7

هـ طبع بتحقيق د/ 745تحفة األريب فى تفسير الغريب ألبى حيان األندلسى ت -8

 أحمد مطلوب ود/ خديجة الحديثى. 

 جم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العريبة، القاهرة.مع -9

 وباستقراء طرق التصنيف فى هذه المؤلفات وغيرها يتبين أنها ال تخرج عن

طريقين األول: جاء ترتيب األلفظا فيه على ترتيب السور، ويذكر اسم السورة ثم 

 يذكر الغريب من كلماتها ومن المؤلفات فى ذلك: 

بن قتيبة، وتذكرة األريب فى تفسير الغريب البن الجوزى تفسير غريب القرآن ال

 ومعانى القرآن للزجاج. 

اآلخر: ترتيب األلفاظ على حروف التهجى مثال كتاب مفردات فى غريب القرآن 

لألصفهانى، وكتاب نزهة القلوب فى تفسير القرآن العظيم للسجستانى وتحفة 

ألخير فى التصنيف سار الباحث األريب ألبى حيان األندلسى. وعلى هذا النسق ا

الغريب فى القرآن الكريم، فهذا لم يعمد إليه  فى عمله هذا بيد أنه لم يتناول كل ألفاظ

الباحث من دراسته، بل الهدف هو دراسة األلفاظ التى لم تتكرر مادتها فى القرآن 

 الكريم، ولذلك سميتها "الجوهر الفريد من مفردات القرآن المجيد".

 خطوات المنهجية التالية: واتبعت ال

إذا تكررت مادة الكلمة بتصريف مختلف فى موضع آخر واتحد معناها لم  -أ

 .(1) (   تشملها الدراسة مثل كلمة "إناه" فى قوله تعالى )

من قوله قد أنى هذا الشئ يأنى إنى وأنيا وإناء ومعناه غير منتظين "فهى مصدر 

 .(2)وعن ابن عباس غير متحينين نضجه" إدراكه وبلوغه

                                                 



فقد جاءت هذه الكلمة باشتقاق آخر فى قوره تعالى: )         

 )(1)  . بين ماء قد أسخن وأغلى حتى  -رحمه اهلل-قال اإلمام الطبرى"

انتهى حره وأنى طبخه، وكل شئ قد أدرك وبلغ فقد أنى ومنه قوله )     

 )(2). 

 وأنت ترى أن معنى الصيغتين واحد رغم اختالف صورتيهما.  

رحمه -قال اإلمام ابن عطية  (3)(   ومثال آخر قوله تعالى: )

 .(4)"يئوده معناه يثقله يقال أدنى الشئ بمعنى أثقلنى وتحملت منه مشقة" -اهلل

الكلمة بصيغة اسم المفعول قال تعالى: )فلقد تكررت هذه        

 ،     )(5) قال القاضى ابن عطية: "الموؤدة اسم معانه .

 .(6)(   المثقل عليها ومنه )

مثل قوله تعالى:  أما إذا تكررت مادتها فى اآلية عينها فقد تناولتها بالدراسة 

(                   مريم.  83( آية 

                                                 



 وسيأتى بيان ذلك فى أثناء الدراسة بالتفصيل. 

لم يتناول البحث أسماء األعالم مثل هاروت وماروت وزيد والمدن مثل إرم  -ب

ريش وأسماء الحيوانات والنباتات المعروفة مثل وبابل ويثرب والقبائل مثل ق

 عدسها وبصلها والتين إلى غير ذلك مما ورد فى آى الذكر الحكيم. 

األلفاظ الواضحة المعنى لم تشملها الدراسة أيضًا مثل كلمة الخبز فى قوله  -جـ

تعالى: )                ) يوسف 36آية- 

 .(1)قال صاحب المصباح: "الخبز معروف وخزته خبزرًا من باب ضرب"

 والخد فى قوله تعالى: )     لقمان.  18( آية 

 والخشب فى قوله تعالى:)               

)(2). 

 يات إلى سورها. قمت بعزو اآل -د

قمت بتخريج األحاديث النبوية الواردة فى البحث تخريجًا مفصاًل من أمهات  -هـ

الكتب الحديثية المعتبرة لدى علماء التخريج فذكرت اسم المصدر والكتاب 

 والباب ورقم الجزء والصفحة واسم الطبعة. 

لقرآنية وعزوت االستشهاد بالشعر العربى فى بيان معانى الغريب من األلفاظ ا -و

 األبيات الشعرية إلى قائليها وذكرت الديوان ورقم الصفحة إن وجد. 

 الترجمة لألعالم المبهمة على البعض الواردة فى هذا البحث.  -ز

ذكرت فى هذه الدراسة أقوال أئمة اللغة والتفسير بعد البيان مادة اكلمة وأصلها  -ح

آل إليه استعمالها اللغوى اللغوى وما طرأ عليها من اشتقاق صرفى، وما 

والعرفى حتى تخرج الدراسة بصورتها المنشودة التى عمدت إليها راجيًا 

المولى عزوجل أن يكتب لى السداد والتوفيق فى المشاركة بوضع لبنة من 

لبنات هذا الصح الشامخ فى علم غريب القرآن الكريم فهو حسبى وعليه 

 اعتمادى وموئلى. 

 راجى عفو ربه

                                                 



 شعبان البسيونى مسعد د/ مصطفى

 مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين
 جامعة األزهر فرع المنوفية

 



 زةـل الهمـفص
 اـأب

قال تعالى: )      سورة عبس.  31( آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

اب، ومن هنا قيل: أبَّ الرجُل َيُؤبُّ َأبًَّا وَأَباَبًا وَأَباَبًة بالفتح إذا تهيأ للذه

الثمرة الرطبة هى الفاكهة، واليابس منها اأَلبُّ ألنه يعد زادًا للشتاء والسفر فجعل 

 .(1)أصل األب االستعداد

 أقوال اللغويين فى بيان معنى األب: 

قال صاحب المصباح: "األب المرعى الذى لم يزرعه الناس مما تأكله  

 .(2)األب للدواب"الدواب واألنعام، ويقال الفاكهة للناس و

: األب المرعى المتهيئ للرعى والجز من قولهم  -رحمه اهلل-وقال الراغب  

أب لكذا إذا تهيأ أبا وأبابة وأبابا، وأب إلى وطنه إذا نزع إلى وطنه نزوعا تهيأ 

لقصده، وكذا أب لسيفه إذا تهيأ لسله، وإبان ذلك فعالن منه وهو الزمان المهيأ لفعله 

 .(3)ومجيئه

ادة الكلمة "أبًَّا" بصيغها المختلفة ال يخرج أصلها اللغوى عن معنى فم 

ل للمرعى المتهيئ للرعى والجز أب، التهيؤ والقصد واالستعداد للفعل، ولذا قي

 وللثمرة اليابسة أب لألوب إليها فى السفر والشتاء. 

أما عن وضعها اللغوى فلقد وضعت لمعان مختلفة، فقال صاحب اللسان:  

الكأل وعبر بعضهم عنه بأنه المرعى. وقال الزجاج األب جميع الكأل الذى "األب 

)تعتلفه الماشية وفى التنزيل العزيز       ) قال أبو حنيفة: سمى اهلل تعالى

المرعى كله أبا. وقال الفراء األب ما يأكله األنعام.... وقال تعلب األب كل ما 

 .(4)أخرجت األرض من النبات"

 قوال أهل التفسير فى ذلك: أ

                                                 



عن المفسرين سبعة أوجه فى بيان  -رحمه اهلل-حكى اإلمام الماوردى  

 .(1)معنى األب: األول: أن األب ما ترعاه البهائم وما يأكله األدميون الحصيدة

 :قال الشاعر فى مدح النبى 

 (2)بها ينبت اهلل الحصيدة واألبَّا   له دعوة ميمونة ريحها الصبا  

 .-رضى اهلل عنهما–نسب هذا القول إلى ابن عباس و

 الثانى: أنه كل شئ ينبت على وجه األرض قاله الضحاك وعطاء. 

 الثالث: كل نبات سوى الفاكهة وهذا ظاهر قول الكلبى. 

 الرابع: أنه الثمار الرطبة قاله ابن أبى طلحة. 

 الخامس: أنه التبن خاصة وهو يحكى عن ابن عباس أيضًا. 

 لشاعر:قال ا

 (3)واألب عندهم ُيْقَدُر     فما لهم َمْرتع للسوام 

هو لبعض المتأخيرين أن رطب الثمار قال اإلمام الماوردى: ووجدت سادسًا 

 الفاكهة ويابسها األب. 

والفاكهة مالم يخلف مثل ويحتمل سابعًا: أن األب ما أخلف مثل أصله كالحبوب 

 .(4)أصله من الشجر"

رض من ألب هل هو عام فى كل ما تخرجه األظ اومحل الخالف فى لف 

نبات مما يأكله الناس واألنعام أم هو خاص باألنعام فقط، وهل كل ما تعتلفه األنعام 

 يطلق عليه ذلك فذهب إلى القول بعمومه عطاء والضحاك. 

وفرق األخرون فمنهم من جعل األب لألنعام فى مقابلة الفاكهة لإلنسان،  

على اليابس من الثمار والفاكهة على الرطب منها، وقيل إن  ومنهم من أطلق األب

 األب ما أخلف مثل أصله كالحبوب والفاكهة ما لم يخلف مثل أصله من الشجر.
  

 قــأب

                                                 



 قال تعالى: )       ،              )

 .140، 139الصافات آية 

 قاق الصرفى للكلمة:االشت

 .(1)َأَبَق يأَبُق ويأُبق أْبَقًا وإباقًا فهو آبق، وجمعه َأباق

 :أقوال اللغويين فى بيان معنى "أبق"

 قال ابن سيده: أبق وتأبق استخفى ثم ذهب. 

 قال األعشى:

 (2)ولكن أتاُه الموُت ال َيَتأبَُّق  فذاك ولم َيعُجْر من الموِت ربَُّه  

باق هروب العبد من سيده قال اهلل تعالى فى يونس عليه السالم وقال األزهرى: اإل

حين ندَّ فى األرض مغاضبًا لقومه: )         )  وتأبق استتر

ويقال احتبس، وقيده الخليل فى العين بهروب العبيد وذهابهم من غير خوف وال كد 

فاألصل  (3)ذا كان من كد عمل أو خوف لم يرد"عمل قال وهذا الحكم فيه أنه يرد فإ

أو  اللغوى لهذه الكلمة يطلق على هروب العبد من سيده مطلقًا كما ذكر األزهرى

 .-رحمه اهلل-بسبب الخوف ومشقة العمل كما قيده الخليل 

 أقوال أهل التفسير فى معنى كلمة "أبق":

-ل اإلمام القرطبى لم يخرج المعنى عند المفسرين عن أقوال أئمة اللغة قا 

وقال أبو الليث  (4): قال المبرد أصل أبق تباعد ومنه غالم آبق-رحمه اهلل

كيف استعملت هذه الكلمة فى  ولكن (5)السمرقندى: "إذ أبق إذ فزع ويقال إذ هرب"

كما ذكر العالمة –من قومه؟ الجواب  -عليه السالم-هروب نبى اهلل يونس بن منى 

تخلصًا من إبالغ الرسالة واقعًا بغير منهم لما كان هروبه  -رحمه اهلل-ابن عاشور 

إذن ربه حسن إطالقها عليه على سبيل االستعارة التمثيلية حيث شبه حالة خروجه 
                                                 



من البلد الذى كلفه ربه فيه بالرسالة تباعدًا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذى 

 .(1)كلفه عمال"
 

 أبابيـل

قال تعالى: )       الفيل.  3( آية 

 اختالف اللغويين فى بيان مفرد كلمة أبابيل:

اختلف أهل اللغة فى مفرد الكلمة فقيل واحدة إبِّيل وإبَّْول، وذهب أبو عبيدة  

إلى أن األبابيل جمع ال واحد له بمنزلة عبابيد وشماطيط وشعاليل. قال الجوهرى: 

) لم أجد العرب تعرف له واحدا، وفى التنزيلوقال بعضهم إبِّيل و    

  .) 

وقيل إبَّالة وإباله كأنها جمعًا، وقيل إبَّْول وأبابيل مثل ِعجَّْول وعجاجيل،  

 أن واحدها (2)ولم يقل أحد منهم إبِّيل على وزن ِفعِّيل لواحد أبابيل، وزعم الرؤاسى

 .(3)قيل واحد األبابيل إيبالة كان صوابًا كما قالوا دينار ودنانير"إبَّالة... ولو 

فالخالف الواقع بين اللغويين فى لفظ "أبابيل" محله هو هل هذا الجمع ال  

واحد له أم له مفرد؟ والقائلون بالثانى اختلفوا فيه. هل مفرده إبِّيل أو إبَّْول أو إبَّالة 

 ظور كما ذكر. أو إيبالة وهذا األخير رجحه ابن من

 أقوال المفسرين فى بيان معنى "أبابيل":

 للمفسرين فى بيان معناها خمسة وجوه  

 أحدها: أنها المتفرقة من ههنا وههنا قال ابن مسعود واألخفس 

 الثانى: أنها المتتابعة التى يتبع بعضها بعضًا قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل 
                                                 



 الثالث: الكثيرة قاله الحسن وطووس

ابع: أنها الجمع بعد الجمع قاله عطاء وأبو صالح وكذلك قال أبو عبيدة وابن الر

 قتيبة والزجاج "األبابيل" جماعات متفرقة. 

وحاصل ما ذكر أن معنى كلمة أبابيل  (1)الخامس: المختلفة األلوان قاله زيد بن أسلم

 جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضًا. 
 

 أثــل

قال تعالى: )                  

  )سبأ 16ية آ 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

ل وَأثَّل ماَله أصَّله، وَتَأثَّل ماًل اكتسبه واتخذه صََّأَثَل َيْأِثُل ُأثواًل وَتَأثَّل تأ

ثَّل وُمَتَاثِّل ومال ُمَؤثَّل والَتَأثُُّل اتخاذ أصل ؤَ وثمره.... وكل شئ قديم مؤصل َأِثيل وُم

 .(2)مال

 بيان المعنى اللغوى للكلمة:

طويلة مستقيمة  (4)شجرة من العضاة وقيل (3)قال الزمخشرى: األثل السمرة 

الخشب تعمل منها القصاع واألقداح، فوقعت مجازًا فى قولهم نحلت أثلته إذا 

 قال األعشى: تنقصه، وفالن ال تنحت أثلته 

 (5)وَلْسَت َضاِئَرَها ما أطَِّت اإلِبُل    َأَلْسَت ُمْنَتِهيًا عن َنْحِت َأْثَلِتَنا 

ولفالن أثلة مال أى أصل مال ثم قالوا أثلت مااًل وتأثلته، وشرف مؤثل وأثيل وقد 

أثل أثالة حتى سمى المجد باألثال بالفتح تقول: "له أثال كأنه أثال أى مجد كأنه 

                                                 



ل" فاألصل اللغوى لكلمة األثل موضوع السم شجرة تنحت منها القصاع الجب

 واألقداح غير أنه استعمل مجازًا فى األصل والشرف والمجد.

 مذاهب المفسرين فى المراد باألثل: 

 اختلفوا فى ذلك على خمسة أقوال: 

  .أحدها: أنه الطرفاء قاله ابن عباس

 .الثانى: أنه السمرة حكاه ابن جرير

 لث: أنه شجر يشبه الطرفاء إال أنه أعظم منه قاله الفراء وغيره من أهل اللغة. الثا

 األثل الخشب قاله الحسن.  الرابع:

 (1)الخامس: شجر النطار قاله أبو عبيدة.

 بأنه شجر الطرفاء أو الشبيه بالطرفاء هو األقرب والموافق لقول أهل اللغة.  والقول

 .(2)يشبه الطرفاء إال أنه أعظم منها وأجود عودًا"قال الخليل بن أحمد: "األثل شجر 
 

 إدا 

 قال تعالى: )      مريم. 89( آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

حكى تَأدُّ فإما أن  (3)اإِلدُّ الداهية َتِئدُّ وَتُؤدُّ أدًَّا قال ابن سيدة وأرى اللحيانى 

يكون من باب َأَبى يْأَبى وَأّده األمر َيُؤده ويئّده  يكون بنى ماضية على فعل، وإما أن

إذا دهاه. قال الليث يقال َأدَّت فالنا داهية تؤده أدًَّا بالفتح قال رؤبة: واإِلَدَد اإِلداَد 

 .(5). واإلد بالكسر الشدة(4)والَعضائال

 بيان المعنى اللغوى للكلمة: 

                                                 



هية وكذلك اآلد مثل فاعل اإلد واإلدة العجب والمر والفظيع العظيم والدا 

 .(1)وجمع اإلد إداد، وجمع اإلدة إدد

 القراءات الواردة فى الكلمة وبيان معنى كل قراءة: 

اإلد بكسر الهمزة كما فى قراءة الجمهور وبفتحها كما قرأ السملى العجب 

واإلداة الشدة وأدنى األمر وآدنى أثقلنى كما قال ابن خالوية. وقال العظيم المنكر، 

ظم على وقال الراغب اإلد: المنكر فيه جلبة من قولتهم: أدت الناقة تئد أى وع

رجعت حنينها ترجيعًا شديدًا وقيل األد بالفتح مصدر وبالكسر اسم أى فعلتم أمرًا 

 .(2)عجيبًا أو منكرًا شديدًا ال يقادر قدره

ل وحاصل ما تقدم أن األد بالفتح واإلد بالكسر بمعنى الداهية والشدة، وقي 

األد بالفتح مصدر وبالكسر اسم معناه األمر العجيب أو المنكر الشديد الذى ال يقادر 

 قدره. 
 

 أزا

 قال تعالى: )                 83( آية 

 مريم

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

 أزًَّا وأزيزا وأزازا، وائَتزَّت ائتزازا إذا اشتد غليانها َأزَّت الِقْدُر َتُؤز وَتٍئزُّ 

 .(3)وقيل هو غليان ليس بالشديد

 بيان المعنى اللغوى للكلمة: 

: "تؤزهم أزا" أى تزعجهم وتقلقهم فهذا فى -رحمه اهلل-قال ابن جنى  

معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين، وكأنهم 

صوا هذا المعنى بالهمزة ألنها أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم فى النفوس من خ

. وقال الراغب (4)الهز ألنك قد تهز ماال بال له، الجذع وساق الشجرة ونحو ذلك

"كان يصلى  غليانها وروى أنه  "تؤزهم أزا" أى ترجعهم إرجاع القدر إذا اشتد

                                                 



فبين كلمتى األز والهز  ،(2)من هزه وأزه أبلغ (1)ولجوفه أزيز كأزيز المرجل"

تقارب فى اللفظ والمعنى بيد أن األز أقوى وأعظم أثرًا فى النفوس فناسب الهمزة 

التى هى أقوى من الهاء، والهز قد يكون لشئ غير ذى بال كالجذع وساق الشجرة 

 ونحو ذلك. 

 أقوال المفسرين فى معنى "أزا"

"تحركهم باإلغواء واإلضالل  معناه -رحمه اهلل-قال اإلمام الطبرى  

فتزعجهم إلى معاصى اهلل وتغريهم بها حتى يواقعوها "أزا" إزعاجًا وإغواء 

 .(3)وروى ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم"

وقال اإلمام األلوسى: "تؤزهم أزا" تغريهم وتهيجهم على المعاصى تهييجًا  

الهز واإلستفزاز أخوات معناها شدة شديدًا بأنواع التسويالت والوساوس فإن األز و

، وما ذكره المفسرون ال يخرج عن األصل اللغوى ألن فى إعواء (4)اإلزعاج

 الشياطين تحريك وتهييج وإرجاع إلى الضالل كإرجاع القدر عند غليانها. 
 

 آسن

قال تعالى: )                           )....

 سورة محمد.  15آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

أَسَن الماء أْسَنًا وُأُسونا فهو آِسٌن: متغير الطعم وماء َأِسٌن وأْسٌن وآِسٌن... 

وَآِسَن الرجُل يأَسُن أَسنًا: إذا دخل بئرًا فأصابته ريُح الماء األِسِن فُغِشَى عليه وَتَأسََّن 

  .(5)عهده أى تغيرود فالن و

                                                 



فمادة الكلمة بمشتقاتها تدل على التغير وعلى هذا فمعنى قوله تعالى )  

   غير متغير وهذا ما أورده اللغويون والمفسرون. ( أى 

 بيان معنى الكلمة عند اللغويين والمفسرين:

 .(1)"من ماء غير آسن" قال غير متغير -رضى اهلل عنهما–عن ابن عباس  

وقال أبو عبيدة والزجاج اآلسن المتغير الريح وقال ابن قبيبة هو المتغير 

 . (2)الريح والطعم واآلجن
 

 أمتــا

 قال تعالى: )             )  طه.  107آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

يقال كم أمت ما بينك وبين َأَمَت الشَئ َيْأِمُته َأْمتًا وَأمََّته َقدَّره وَحَزَره و 

الكوفة؟ أى َقْدُر.... وأَمُت الشئ أْمَتًا قصدته وقدرته... وقد َأَمُته آِمُته أْمتًا واألْمُت 

المكان المرتفع وشئ مأموت معروف واألمت االنخفاض واالرتفاع واالختالف فى 

 . (3)الشئ

تالف وإيك فمادة الكلمة تدور حول معانى القصد والتقدير واالرتفاع والخ 

 ما ذكره اللغويون والمفسرون فى بيان معناها. 

 بيان المعنى اللغوى للكلمة: 

األمت الروابى الصغار، واألمت النبك وكذلك  -رحمه اهلل-ابن منظور  قال 

عبر عنه ثعلب واألمت النباك وهى التالل الصغار، واألمت الوهدة بين نشزين 

 وفى التنزيل العزيز )             أى ال انخفاض فيها وال )

 . (4)ارتفاع قال الفراء: األمت النبك من األرض ما ارتفع

                                                 



وقال ابن جنى: األمت االنخفاض واالرتفاع واالختالف قال اهلل عزوجل 

(      أى اختالفًا  )(1). 

 : أقوال المفسرين فى بيان معنى الكلمة

ما ذكره اللغويون من معانى الكلمة ال يخرج عنها أقوال المفسرين فعن ابن  

 قوله ) -رضى اهلل عنه–عباس                )  .وال أمتا رابية

وقال مجاهد: ارتفاعًا وال انخفاضًان وقيل األمت االرتفاع عن اآلكام وأشباهها. قال 

ه، وقيل األمت األثر روى عن ابن عباس األمت األثر مثل قتادة وال أمتا وال أكم

 .(2)الشراك .... وروى عن قتادة األمت الحدب
 

 إى

قال تعالى: )                        

)  يونس  53آية 

 إى":أقوال اللغويين والمفسرين فى معنى "

قال الزجاج فى قوله )        )  المعنى نعم وربى ونحو ذلك

 .(3)روى أحمد بن يحى عن ابن األعرابى وهذا هو القول الصحيح

وقال الخليل: وأما أى فإنها تدخل فى اليمين كالصلة واالفتتاح ومنه قول  

، ويبين اإلمام األلوسى (4)نعم واهللالمعنى  (   اهلل عزوجل )

فائدة حرف أى فى استخدامه حرف جواب ال يستعمل إال معهه القسم فيقول: "إى 

حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل: وال يستعمل كذلك إال مع القسم خاصة، كما 

أن هل بمعنى قد فى االستفهام خاصة، ولذلك سمع من كالمهم وصلها بواو القسم 

                                                 



كر المقسم به، فيقولون إيو ويصلون به هاء السكت أيضًا فيقولون: إيوه 1إذا لم يذ

 .(1)وهذه اللفظة شائعة اليوم فى لسان المصريين وأهل ذلك الصقع

وخالصة القول: أن إى حرف جواب وتصديق بمعنى نعم يستعمل مع  

 القسم خاصة كالصلة واالفتتاح له. 
 

 ىـاأليام

قال تعالى: )                   

                   )  النور.  32آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

تَأيََّمْت زمانا وأَتاَمْت مًا وُأُيومًا وَأْيَمًة وِإيَمًة وآَمِت المرأة من زوجها َتِئيُم أْي 

 .(2)وَأَتَيْمُتها تزوجتها َأيِّمًا

 أقوال أئمة اللغة والتفسير فى بيان معنى "األيامى":

قال ابن منظور: األيامى الذين ال أزواج لهم من الرجال والنساء، وأصله  

ه: أيايم فقلبت ألن الواحد رجل أيِّم سواء كان تزوج قبل أو لم يتزوج. وقال ابن سيد

األيم من النساء التى ال زوج لها بكرًا كانت أوثيبا، ومن الرجال الذى ال امرأة له، 

وجمع األيِّم من النساء أيائم وأيامى، فأما أيائم فعلى بابه، وأما أيامى فقيل هو من 

باب الوضع فلذلك وضع على هذه الصيغة، وقال الفارسى هو مقلوب موضع العين 

إلمام األلوسى الخالف بين اللغويين فى وقوع القلب فى ، وقد ذكر ا(3)إلى الالم

كلمة "أيامى" من عدمه مفصاًل فقال: األيامى كما نقل فى التحرير عن أبى عمرو 

وإليه ذهب الزمخشرى مقلوب أيايم جمع أيم ألن فيعل ال يجمع على فعالى أى إن 

وانفتاح ما قبلها، أصله ذلك فقدمت الميم وفتحت للتخفيف فقلبت الياء ألفا لحركتها 

وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى أنه جمع شاذ ال قلب فيه ووزنه فعالى وهو ظاهر 

كالم سيبويه. واأليم قال النضربن شميل كل ذكر ال أنثى معه وكل أنثى ال ذكر 

 .(4)معها بكرًا أو ثيبا"

                                                 



وحاصل ما تقدم أن كلمة "األيامى" وصف يطلق على من ال زوج له رجاًل كان أو 

 امرأة بكرًا كان أو ثيبا، وفى أصل اشتقاقها قوالن: 

أحدها: أن أصل أيامى أيايم قلبت عينه "الياء" وجعلت بعد الميم وإلى هذا ذهب أبو 

 عمرو بن العالء والزمخشرى.

ثانيها: أن هذه الصيغة وضعت هكذا أيامى بدون قلب وهو مذهب سيبويه وابن 

 مالك ومن تبعهم. 



 فصل الباء

 األبتر

 قال تعالى: )      )  الكوثر 3آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة:

َبَتَرُه َيْبُتُرُه َبْترًا فاْنَبَتر وَتَبتََّر وسيف باِتٌر وَبُتوٌر وَبتَّار قطَّاع والباتر السيف 

فمادة  ،(1)القاطع واألبتر المقطوع الذََّنب من أى موضع كان من جميع الدواب

تر" يدور معناها حول القطع، واألصل اللغوى لكلمة األبتر يطلق على الحيوان "ب

 المقطوع الذنب ثم استعملت فى كل مقطوع مطلقًا. 

 المعانى اللغوية لكلمة "األبتر":

قال ابن منظور: قال أبو إسحاق الزجاج: "األبتر الذى ال عقب له وبه فسر  

 قوله تعالى )        األبتر  -رحمه اهلل-( قال ابن األثير

المنبتر الذى ال ولد له قيل لم يكن يومئذ ولد له قال: وفيه نظر ألنه ولد له قبل 

البعث والوحى إال أن يكون أراد لم يعش له ولد ذكر، واألبتر الُمْعِدم، واألبتر 

 .(2)الخاسر، واألبتر الذى ال عروة بله من المزاد والدالء"

 المفسرين فى بيان معنى الكلمة: أقوال 

: "األبتر المقطوع من أصله، والمقطوع -رحمه اهلل-قال اإلمام البقاعى 

النسل، والمعدم، والمنقطع الخير والبركة والذكر، ال يعقبه من يقوم بأمره ويذكر به 

مال وفرغ بدنه لكل جمال، وأنت الموصول األمر النابه الذكر، لوإن جمع ا

، فال تلتفت إليهم بوجه من الوجوه، فإنهم أقل من أن يبالى بهم من قدرالمرفوع ال

فبين أقوال اللغويين والمفسرين  (3)يفرغ نفسه للفوز بالمثول فى حضراتنا الشريفة"

توافق فى أن البتر هو القطع، واألبتر هو المقطوع من أصله إما بانقطاع نسله أو 

 يه. بانعدام ذكره أو بفقدان الخير به والبركة ف
 

 فليبتكن 

                                                 



قال تعالى: )               

 .....)  النساء. 119آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

َبَتَك الشَئ َيْبُتُكه َبْتكًا إذا قطعه. وسيف باِتك وَبتوك إذا كان صارمًا وفى  

التنزيل )      والِبْتَكة: الِقطعة من كل شئ والجمع )

 . قال زهير: (1)ِبَتك

 (2)طارْت وكِفه من ريشها ِبَتُك حتى إذا ما َهَوْت كفُّ الغالِم لها 

 المعنى اللغوى للكلمة: 

البتك قبضك على الشئ على شعر أو  -رحمه اهلل-قال الخليل بن أحمد 

والبتك قطع  –تجذبه إليك فينبتك من أصله، أى ينقطع وينتتف ريش أو نحو ذلك ثم 

 .(3)(  األذن من أصلها قال اهلل تعالى )

 أقوال المفسرين فى معنى الكلمة:

قال اإلمام الطبرى: "البتك القطع، وهو فى هذا الموضع قطع أذن البحيرة  

بذلك الخبيث أن يدعوهم إلى البحيرة فيستحييون له  ليعلم أنها بحيرة، وإنما أراد

 (4)ويعملون بها طاعة له وروى ذلك المعنى بسنده عن قتادة والسدى وعكرمة"

 فالبتك القطع مطلقًا والمراد به فى اآلية قطع أذن البحيرة. 
 

 فانبجست

                                                 



قال تعالى: )                   

                 .......)  160اآلية 

 األعراف.

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

واالنبجاس عام َبَجَس وَبَجْسُته واْبُجُسه َبْجسًا فاْنَبَجَس، وَبجَّْسُته َفَتَبجََّس ...  

 .(1)والنبوع للعين خاصة

 المعنى اللغوى للكلمة: 

"الَبْجُس انشقاق فى قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء، فإن لم ينبع  

)فليس بانبجاس قال اهلل تعالى         )  والسحاب

 .(2)يتبجس بالمطر واالنبجاس عام والنبوع"

 ق بينه وبين النبوع: أقوال المفسرين فى معنى االنبجاس والفر

فانبجس الماء وانبجاسة  –فيما نقل عنه الرازى –قال اإلمام الواحدى  

 انفجاره. 

يقال بجس الماء يبجس وانبجس وتبجس إذا تفجر هذا قول أهل اللغة. ثم  

قال واالنبجاس واالنفجار سواء، وعلى هذا التقدير فال تناقض بين االنبجاس 

ار المذكور فى سورة البقرة، وقال آخرون االنبجاس المذكور ههنا وبين االلنفج

خروج الماء بقلة واالنفجار خروجه بكثرة، وطريق الجمع: أن الماء ابتدأ بالخروج 

 . (3)قلياًل ثم صار كثيرًا وهذا الفرق مروى عن أبى عمرو بن العالء

وذكر اإلمام األلوسى فرقًا آخر: وهو أن االنبجاس خروجه من الصلب 

 .(4)ر خروجه من اللين ورجع استعمالهما بمعنى واحدواالنفجا

 وخالصة القول فى الفرق بين االنبجاس واالنفجار والنبوع ما ياتى: 

 االنبجاس عام والنبوع خاص بالعين دون غيرها وهو قول أهل اللغة.  -أ

 االنبجاس واالنفجار بمعنى واحد وهو الراجح عند الكثير من المفسرين. -ب

                                                 



 خروج الماء بقلة واالنفجار خروجه بكثرة.  االنبجاس -جـ

"كالحجر ونحوه" واالنفجار خروجه االنبجاس خروج الماء من الشئ الصلب  -د

 من اللين. 
 

 يبحث 

قال تعالى: )           ......... )  المائدة 31اآلية 

  :المعنى اللغوى لكلمة "بحث"

حث الكشف والطلب يقال بحثت عن األمر وبحثت كذا قال قال الراغب: الب

تعالى )           وقيل بحثت الناقة األرض برجلها ،)

 .(1)فى السير إذا شددت الوطء تشبيهًا لذلك"

 الفرق اللغوى بين البحث والطلب: 

طه فأصله أن قال أبو هالل العسكرى: "البحث هو طلب الشئ مما يخل 

يبحث التراب عن شئ يطلبه، أما الطلب فأعم من ذلك إذ هو موضوع له 

 .(2)ولغيره"

 تفسير كلمة "يبحث":

قال اإلمام القرطبى: والمعنى "يفتش التراب بمنقاره ويثيره، ولهذا سميت  

 . (3)سورة "التوبة" سورة البحوث ألنها فتشت عن المنافقين"

بحث" يكون الزمًا ومتعديًا فتقول بحثت عن كذا مما سبق يتبين: أن الفعل " 

وبحثت كذا، واألصل اللغوى للكلمة يستعمل فى تفتيش التراب عن شئ الستخراجه 

ثم استعمل فى مطلق البحث عن أمر من األمور تشبيهًا بمن يبحث فى التراب 

من باب التشبيه  -كما ذكر الراغب–الستخراج الشئ، واستعمل فى شدة السيد 

 . أيضًا
 

 بدارا

                                                 



   )قال تعالى:                   

        )...... النساء 6اآلية 

 االشتقاق الصرفى والمعنى اللغوى للكلمة:

ورًا أسرعت، وكذلك باَدْرُت إليه وَتَباَدَر القوُم َبَدر َبَدْرت إلى الشئ أْبُدُر ُبدُ  

 . (1)أسرعوا، وابتدروا السالم َتباَدُروا إلى أخذه، وباَدَر الشَئ مباَدَرًة وِبدارًا

قال الزمخشرى: بدر إلى الخير وبادره الغاية وإلى الغاية.. وفالن يبادر 

 .(2)فى أكل مال اليتيم بلوغًا بدارًا"

ان فى تفسيره: "والدار مصدر بادر وهو من باب قال اإلمام أبو حي 

المفاعلة التى تكون بين اثنين ألن اليتيم مبادر إلى الكبر والولى مبادر إلى أخذ 

ماله، فكأنهما متسابقان، ويجوز أن يكون من واحد والمعنى مبادرة كبرهم وهو 

ورة فى اآلية قد فمعنى المبادرة المسابقة والمعاجلة، والمفاعلة المذك (3)حال البلوغ"

تكون على بابها أى أن كال من اليتيم ووليه يتبادران األول إلى البلوغ والثانى إلى 

 أخذ المال، أو ليست على بابها والمبادرة هى بلوغ اليتيم. 
 

 البدن

قال تعالى: )                      ......) ية اآل

 الحج. 36

 ى معنى الكلمة: فأقوال المفسرين 

: البدن جمع َبَدنة سميت بدنة بعظمها وضخامتها -رحمه اهلل-قال البغوى  

يريد: اإلبل العظام الصحاح األجسام يقال: َبَدن الرجل َبْدنا وبدانة إذا ضخم، فأما 

 بدن تبدينا. إذا أسن واسترخى يقال 

والبقر أما الغنم فال تسمى بدنة، وعن ابن  قال عطاء والسدى: البدن اإلبل 

قال: البدنة ذات الخف. وعنه قال: البدنة ذات البدن من  -رضى اهلل عنهما–عمر 

                                                 



اإلبل والبقر. وعن مجاهد قال: ليس البدن إال من اإلبل، وعن عبد الكريم قال: 

 اختلف عطاء والحكم فقال عطاء البدن من اإلبل والبقر وقال الحكم البدن من

 .(1)اإلبل"

 تحرير محل النزاع: 

الخالف قائم بين اللغويين والفقهاء فى دخول البقر تحت البدن أم ال، فقال  

"قالوا هى ناقة أو بقرة وزاد األزهرى أو بعير ذكر. قال وال تقع صاحب المصباح: 

البدنة على الشاة. وقال بعض األئمة "البدنة" هى اإلبل خاصة، ويدل عليه قوله 

) تعالى:       سميت بذلك لعظم بدنها، وإنما ألحقت البقرة باإلبل )

بالسنة وهو قوله عليه الصالة والسالم "تجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن 

ففرق الحديث بينهما بالعطف إذ لو كانت البدنة فى الوضع تطلق على  (2)سبعة"

المعطوف عليه، وفى الحديث ما يدل البقرة لما ساغ عطفهما ألن المعطوف غير 

سبعة منا فى بدنة فقال رنجل فى الحج والعمرة  عليه قال اشتركنا مع رسول اهلل 

، (3)لجابر أنشترك فى البقرة ما نشترك فى الجزور فقال ما هى إال من البدن

والمعنى فى الحكم إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما جعلها أهل اللسان ولفهمت 

 .(4)اإلطالق أيضًا والجمع بدنات مثل قصبة وقصبات وُبُدن بضمتين وإسكان عند

قال اإلمام األلوسى: "وكونهما من النوعين "اإلبل والبقر" قول معظم أئمة  

اللغة وهو مذهب الحنفية. وقال صاحب البارع من اللغويين إنها ال تطق على ما 

، والراجح (5)هب الشافعية"يكون من البقر وروى ذلك عن مجاهد والحسن وهو مذ

أن البدنة خاصة باإلبل بدليل القرآن قال تعالى: ) -واهلل أعلم–من المذهبين   

                                                 



     قال األلوسى: أى سقطت على األرض وهو كناية عن الموت ،)

وظاهر ذلك أنها تذبح وهى قائمة، وأيد به كون البدن من اإلبل دون البقر ألنه لم 

قائمة وإنما تذبح مضطجعة، وقلما شوهد نحر اإلبل  -أبى البقر–عادة بذبحها  تجر

"البدنة عن سبعة والبقرة عن  وبدليل السنة وهو قوله  (1)وهى مضطجعة"

سبعة" ألن العطف يقتضى التغاير، وهو المتبادر عند اإلطالق بدليل قول السائل 

قرة من جنس البدن ما جهلها لجابر فى الحديث "أنشترك فى البقر" فلو كانت الب

 أهل اللسان واهلل أعلم. 
 

 أباريق

قال تعالى: )        ،          

)  الواقعة.  18، 17آية 

 األصل اللغوى للفظ "أبريق"

ُمَعرَّب قال ابن  إبريق يجمع على أباريق واإلبريق إناء معروف فارسى 

 (2)َبرِّى شاهده قول عدى بن زيد

 (3)قينة فى َيِمينِها إبريق ودعا بالصُبوح يومًا فقامت 

: هو الكوز، وقال أبو حنيفة مرة هو الكوز وقال مرة هو مثل الكوز، (4)وقال ُكراع

 .(1)وهو فى كل ذلك فارسى"

                                                 



 تعريف اإلبريق عند أهل التفسير: 

 (2)العرى سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء""هى ذوات الخراطيم و 

 الفرق اللغوى بين األبريق والكوب: 

ذكر قتادة الفرق بينهما فقال: الكوب المدور القصير العنق القصير العروة،  

واإلبريق المستطيل العنق الطويل العروة. وقال األخفش: األكواب األباريق التى ال 

هى األباريق التى ليست لها عرى. وقال  خراطيم لها، وقال قطرب: األكواب

مجاهد إنها "األكواب" اآلنية المدورة األفواه وقال السدى: "األكواب" هى التى ال 

قصير العنق ال عروة له وال  إذن الفرق بينهما واضح فالكوب مدور (3)آذان لها"

 أذن، أما اإلبريق فهو مستطيل طويل العنق وعروة وأذن.
 

 باسقات

) قال تعالى:         )  سورة ق  10آية 

 االشتقاق الصرفى والمعنى اللغوى لكلمة "باسقات" 

َبَسَق الشُئ َيْبُسُق ُبُسوقا تم طوله وفى التنزيل: )         

   ) سق فهن طوال قال الفراء: باسقات طوااًل. يقال: بسق طواًل فهو با

                                                                                                                        



"صلى بنا رسول  (1)النخل، وَبَسَق النخُل ُبُسوقًا أى طال. وفى حديث ُقْطَبَة بن مالك

 . (2)حتى قرأ. والنخل باسقات" الباسق المرتفع فى علوه اهلل 

إذ أشرق ضرع الناقة ووقع فيه اللبن  قال: ىوروى أبو عبيد عن األصمع 

 ُمبسق، فإذا دنا نتاجها فهو ُمْدِنية. فهو مضرع، فإذا وقع فيه قبل النتاج فهو 

ن قبل الوالدة بشهر أو بوقال الليث: أبسقت الشاة فهى ُمبسق إذا أنزلت الل 

 .(3)أكثر فتحلب

 أقوال المفسرين فى معنى الكلمة: 

مما سبق يتبين أن اإلطالق اللغوى لكلمة "باسقات" وضع لمعنيين: األول:  

المعنيين افترق أهل التفسير، فذهب ابن عباس  الطوال والثانى الحوامل وإلى هذين

 ومجاهد إلى األول. قال ابن نوفل البن هبيرة: 

 (4)َبَسقت على قيس فزاره     ياْبن الذين بفضلهم 

 عكرمة إلى الثانى فقال: إنها التى ثقلت من الحمل قال الشاعر:وذهب 

 (5)قات المواِقُربُقرَّان منها الباس     فلما تركَن الداَر قلُت َمِنيَفٌة 

فكال المعنيين ثبت لغويًا ولفظ اآلية يحتملها، فالنخل باسقات عاليات طواًل، ومثقلة 

 محملة بالثمر فال تنافى بين المعنيين. 
 

 فتبسم

 )قال تعالى:          .......)  النمل 19اآلية 

                                                 



 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

 . (1)ْسَمًا، وَتَبسََّم واْبَتَسَم وهو أقل الضحك وأحسنهَبَسَم َيْبِسُم َب 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال الزجاج: التبسم أكثر ضحك األنبياء عليهم الصالة والسالم وقال الليث:  

 َبَسَم َيْبِسُم َبْسَمًا إذا فتح َشَفتيه كالُمكاشر وامرأة َبسَّامة ورجل َبسَّام وفى صفته 

قال ابن عطية: "والتبسم ضحك األنبياء وفى  (2)كان رجل ضحكه التبسم" "أنه

 .(3)غالب أمرهم ال يليق بهم سواه"
 

 ليبطئن

 قال تعالى: )                  

          )  النساء.  72آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

َبُطؤ تباطأ واستبطأ وأبطأ فبطؤ إذا تخصص بالبطء وتباطأ تحرى وتكلف  

 .(4)ذلك، واستبطأ طلبه، وأبطأ صار ذا بطء

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

 قال الراغب: البطء تأخر االنبعاث فى السير .... وقوله تعالى: )

      )  أى يثبط غيره وقيل يكثر هو التثبيت نفسه والمقصد من

 .(5)ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غيره

                                                 



وهذه اآلية نزلت فى وصف المنافقين الذين تثاقلت رؤوسهم عن الجهاد، 

 وقاموا بتثبيط غيرهم عنه. قال اإلمام القرطبى: قوله تعالى: )    

    ) ،يعنى المنافقين والتبطئة واإلبطاء التأخر. تقول: ما أبطأك عنا فهو الزم

ويجوز بطأت فالنًا عن كذا أى أخرته فهو متعد، والمعنيان مراد فى اآلية فكانوا 

 . (1)يقعدون عن الخروج، ويقعدون غيرهم
 

 البقعة

قال تعالى: )                   

                      ) 

 القصص. 30 آية

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

الُبْقَعة والَبْقَعُة: قطعة من األرض على غير هيئة التى إلى جنبها بقاع كل  

 . (2)َقٌع وبقاعواحدة منها بقعة والجمع ُب

البقعة من األرض القطعة منهم وتضم الباء فى "قال صاحب المصباح:  

مث لكلب مثل ُغْرفة ُغَرف، وتفتح فتجمع على بقاع األكثر فتجمع على ُبَقع 

هى القطعة  -كما ذكر المفسرون–والمراد بالبقعة المباركة فى اآلية  (3)وكالب"

  .(4)المباركة بتكليم اهلل موسى فيها
 

 بقلها

                                                 



.... قال تعالى: )                      ...) 

 البقرة.  61 آية

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

"البقل كل نبات اخضرت به األرض قاله ابن فارس وأبقلت األرض أنبتت  

ال ينبت أصله وفرعه فى الشتاء، وقد اشتق البقل فهى مبقلة. قال الراغب: البقل ما

من لفظه الفعل فقيل َبَقل أى نبت، وَبَقل وجه الصبى تشبيها به وكذا بقل ناب البعير 

 .(2)وأبقل المكان صار ذا بقل (1)قال ابن السكيت

. وفرق (3)وقال القاضى ابن عطية: البقل كل ما تنبته األرض من النجم 

الشجر فقال البقل كل نبات ليس له ساق والشجر ماله اإلمام القرطبى بين البقل و

 . (4)ساق

وخالصة القول: أن المراد بالبقل هو كل نبات ليس له ساق، وال ينبت فى  

الشتاء، وذهب ابن فارس فيما نقله عنه صاحب المصباح أنه كل نبات اخضرت به 

 األرض، فهو عام لكل نبات. 
 

 ةـبك

   قال تعالى: )            

  آل عمران 96( آية 

 اختالف اللغويين والمفسرين فى سبب تسمية مكة ببكة: 

 البك دق العنق واختلفوا فى سبب التسمية بذلك على ثالثة أقوال:  

 ة والفراء ومقاتل. أحدها: الزدحام الناس بها قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاد
                                                 



الثانى: ألنها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها فلم يقصدها جبار إال قصمه اهلل وروى 

 عن عبد اهلل بن الزبير وذكره الزجاج. 

أى وضعت منه ورددت الثالث: ألنها تضع من نخوة المتجبر يقال: بككت الرجل 

 . (1)نخوته قاله أبو عبد الرحمن اليزيدى وقطرب

 بكة ومكة:  الفرق بين

بين مكة وبكة فقالوا: إن مكة اسم لجميع البلد واختلفوا فى فرق المفسرون 

 بكة على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه اسم للبقعة التى فيها الكعبة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وإبراهيم 

 وعطية. 

 الثانى: أنها ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك قاله عكرمة. 

 ها المسجد والبيت ومكة اسم للحرم كله قاله الزهرى وضمرة بن حبيب. الثالث: أن

الرابع: بكة هى مكة قاله الضحاك وابن قتيبة واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من 

 .(2)الميم يقال َسَمَد رأسه وسبد رأسه إذا استأصله، وشر الزم والزب
 

 ابلعى

 قال تعالى: )       .....)  هود 44آية 

 اللغات الواردة فى اشتقاق الكلمة: 

يقال َبَلَع الماء َيْبَلُعُه مثل َمَنع َيْمَنُع، وَبَلع يْبُلع مثل َحَمد َيْحُمد لغتان حكاهما  

 . (3)الكسائى والفراء

 المراد بالبلع عند المفسرين:

االزدراد البلع الشرب ومنه البالوعة وهى الموضع الذى يشرب الماء و 

يقال: بلع ما فى فمه من الطعام إذا ازدرده واستعير البلع الذى هو من فعل الحيوان 

 . (4)للنشف داللة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدرج
 

 نبتهل

                                                 



قال تعالى: )               ) 61 آية 

 عمران آل

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال األزهرى: يقال باَهْلُت فالنا أى الَعْنُته، وعليه َبْهَلُة اهلل وُبْهَلُة اهلل أى لعنة اهلل، 

 وابتهل فالن فى الدعاء إذا اجتهد ومنه قول اهلل عزوجل: )     

         ) كل منا فى الدعاء ولعن الكاذب أى يجتهد

–، وهذا المعنى ال يخرج عما ذكره المفسرون فى اآلية "فعن ابن عباس (1)منا

رضى اهلل عنهما" نبتهل أى نتضرع، وقال أبو عبيد والكسائى نلتعن وأصل 

 االبتهال االجتهاد فى الدعاء باللعن وغيره قال لبيد: 

 (2)لدهُر إليهْم فاْبَتَهْلَنَظر ا فى ُقُروم ساَدٍة ِمْن َقْوِمِه 

أى اجتهد فى إهالكهم يقال: بهله اهلل أى لعنه، والبهل اللعن، والبهل الماء القليل، 

 .(3)وأبهلته إذا خليته وإرادته وبهلته أيضًا وحكى أبو عبيدة بهلة اهلل يبهله أى لعنه

وخالصة القول أن معنى نبتهل فى اآلية نجتهد فى الدعاء ولعن الكاذب من 

 والمجادلين فى أمر عيسى عليه السالم". الفريقين "الرسول 
 

 تبيد

قال تعالى: )                    

 )  الكهف  35آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

ودا وَبْيُدوَدَة واألخيرة عن اللحيانى: انقطع َبَيَد باد الشئ َيِبيُد بَََْيدا وَبَيادا وُبي 

 . (4)وذهب. َباَد َيبيد َبْيَدًا إذا هلك

                                                 



 المعنى اللغوى للكلمة: 

لكه تبيد: تهلك. وبادت الشمس بُيودا: غرب حكاه سيبويه وأبداه اهلل أى أه 

أى هلكوا وانقرضوا وفى حديث  (2)وفى الحديث: "فإذا هم بديار باد أهلها" .(1)اهلل

أى ال نهلك وال نموت فأصل الكلمة  (3)لحور العين "نحن الخالدات ال نبيد"ا

 ومشتقاتها يدل على الهالك والفناء. 

 

                                                 



 فصل التاء
 تعس

 قال تعالى: )           )  سورة محمد 8آية 

 المعنى اللغوى للكلمة:

فى سفال، ال ينتعش العاثر من عثرته، وأن ينكس  التعس العثر والتعس أن 

)وقيل التعس االنخطاط والعثور. قال أبو اسحاق فى قوله تعالى:     

     ) يجوز أن يكون نصبا على معنى أتعسهم اهلل قال: والتعس فى

 اللغة: االنخطاط والعثور قال األعشى: 

 (1)فالتعُس أْدَنى لها من أن أقوَل َلَعا  ذا عثرْتبذاِت لوٍث عفرناٍة إ

 (2)والتعس أيضًا الهالك

 أقوال المفسرين الواردة فى معنى الكلمة: 

 اختلف المفسرون فى قوله تعالى: ) :على تسعة أقوال ) 

 أحدها: خزيا لهم قاله السدى

 الثانى: شقاء لهم قاله ابن زيد 

 ه الحسن الثالث: شتما لهم قال

 الرابع: هالكًا لهم قاله ثعلب

 الخامس: خيبة لهم قاله ابن زياد 

 السادس: قبحًا لهم حكاه النقاش

 السابع: بعد الهم قاله ابن جريج

 الثامن: رغمًا لهم قاله الضحاك 

، وهذه المعانى متقاربة ال (3)التاسع: أن التعس االنحطاط والعثار حكاه ابن عيسى

 ء على الكفار بالهالك والبعد عن الرحمة. تخرج عن معنى الدعا
 

                                                 



 تفث

 قال تعالى: )                  ) 

 الحج. 29آية 

 المعنى اللغوى للكلمة: 

م قال الفراء: التفث نحر البدن وغيرها من البقر والغنم وحلق الرأس وتقلي 

األظفار وأشباهه. وقال الزجاج: التفث أهل اللغة ال يعرفونه إال من التفسير قال: 

التفث األخذ من الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة واألخذ من الشعر 

كأنه الخروج من اإلحرام إلى اإلحالل. وقال أعرابى آلخر ما أتفثك وأدرنك، وقال 

ناسك الحج رجل تفث أى ُمْغَبٌر َشِعٌث لم َيدَّهن ولم ابن شميل: التفث النسك من م

يستحد، قال األزهرى: لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل جعل 

 التفث التشعَُّث وجعل قضاءه إذهاب الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 

وقال ابن األعرابى قى قوله: )      ء حوائجهم ( قال قضا

 .(1)من الحلق والتنظيف وما أشبهه"

 أقوال المفسرين فى بيان معنى "التفث":

 يقول تعالى ذكره: ) -رحمه اهلل-قال ابن جرير        ثم )

حجهم: من حلق شعر وأخذ شارب ورمى جمرة  كليقضوا ما عليهم من مناس

 التفث: المناسك كلها. وطواف بالبيت وروى بسنده عن ابن عمر قال

وعن ابن عباس التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين ونتف اإلبط وحلق  

العانة وقص األظفار، واألخذ من العارضين ورمى الجمار والموقف بعرفة 

مثله، وعن محمد بن كعب القرظى أنه كان يقول فى والمزدلفة. وروى عن عكرمة 

)هذه اآلية        رمى الجمار وذبح الذبيحة وأخذ من الشاربين )

، ومجمل أقوال المفسرين (2)األظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروةواللحية و

رضى اهلل –واللغويين: أن التفث هو مناسك الحج وهو قول ابن عمر وابن عباس 

                                                 



أو إزالة شعث الحج من تقليم ظفر وأخذ شعر واستعمال طيب وهو قول  -عنهم

 ونسبه األزهرى إلى ابن شميل. -(1)ذكره الماوردى–لحسن ا
 

 أتقن

 قال تعالى: )                 ) 

 النمل. 88 آية

 المعنى اللغوى للكلمة: 

ئ. قال أبو قال الخليل: التِّْقن ُرَساَبة الماء فى الربيع... واالتقان اإلحكام للش 

عبيد يقال رجل ِبْقٌن وهو الحاضر المنطق والجواب، وقال الفراء: َرجٌل ِبْقٌن حاذق 

باألشياء .. وقال ابن السكيت ابن ِبْقن رجل من عاد، ولم يكن يسقط له سهم .. قلت 

األصل فى تقن ابن تقن هذا ثم قيل لكل حاذق فى عمل يعمله عالم بأمره تقن، ومنه 

 .(2)أمره إذا أحكمه يقال أتقن فالن

 أقوال المفسرين الواردة فى معنى الكلمة: 

  قال اإلمام الطبرى: قوله )         ،أوثق خلقه )

  )وأخرج بسنده عن ابن عباس قوله        )  وفى رواية

وعن مجاهد أوثق كل شئ وسوى، وهذه أخرى عنه أحسن كل شئ خلقه وأوثقه. 

 األقوال متقاربة ال تخرج عن معنى الحذق واإلحكام. 
 

 يتيهون

قال تعالى: )                       

            )  المائدة. 25آية 

 الواردة فى الكلمة والمعنى اللغوى لها:اللغات 

                                                 



"يقال تاه يتيه إذا تحير، وتاه يتوه لغة فى تاه يتيه، وفى قصة بنى إسرائيل:  

أربعين سنة يتيهون فى الأرض، وتوهه وتيهه إذا حيره وطرحه، ووقع فى التيه 

 .(1)والتوه أى فى موضع الحيرة، ومغازة تيهاء تحير سالكوها"

 لكلمة: ما ورد فى تفسير ا

قال اإلمام القرطبى: أصل التيه فى اللغة الحيرة، يقال منها: تاه يتيه توها  

إذا تحيرا، وتيهته وتوهته بالياء والواو، والياء أكثر، واألرض التيهاء التى ال 

يسيرون فى قدر ستة  -بنو إسرائيل–يهتدى فيها وأرض تيه وتيهاء... فكانوا 

ث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا فكانوا سيارة فراسخ يومهم وليلتهم فيصبحون حي

، فأصل التيه الحيرة والضالل ومعنى يتيهون فى األرض يتحيرون (2)ال قرار لهم

 فيها. 

                                                 



 فصل الثاء
 ثبطهم

قال تعالى: )                 

          )  التوبة. 46آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

الليث: ثبطه اهلل عن األمر تثبيطًا إذا شغله عنه، وقال اهلل عزوجل: قال  

(        )  قال أبو إسحاق: التثبيط: رد اإلنسان عن

 .(1)كره اهلل أن يخرجوا معكم فردهم عن الخروج الشئ يفعله أى

وقال الراغب "فثبطهم" حبسهم وشغلهم يقال ثبطه المرض وأثبطه إذا حبسه ومنعه 

، وقال العالمة الزمخشرى: "فثبطهم" فكسلهم وخذلهم وضعف (2)ولم يكد يفارقه

عوا ، وثبطهم حبسهم بالجبن والكسل فثبطوا عنه ولم يستد(3)رغبتهم فى االنبعاث

 .(4)له

وخالصة القول أن التثبيط حبس اإلنسان عما يريد فعله بمرض أو جبن أو 

 كسل أو بأى طريق كان. 
 

 ثجاجا

قال تعالى: )             النبأ 14( آية 

 االشتقاق الصرفى والمعنى اللغوى للكلمة: 

إذا صببته صبا كثيرًا، وكذلك فسر فى التنزيل فى  َثَجْجُت الماَء أضُثجُُّه َثجًَّا 

قوله عزوجل )     فاعل والموضع مفعول ألن ( وهذا مما جاء فى لفظ

                                                 



السحاب يثج الماء فهو مثجوج، وقال بعض أهل اللغة: ثججت الماء وثج الماء 

ومذروف...  وانثج الماء كما قالوا: َذَرَفِت العين الدمَع، وذرف الَدمُع، فهو ذارف

فالعج: العجيج فى الدعاء والثج: سفك  (1)وفى الحديث "تمام الحج والعج والثج"

 .(2)دماء البدن وغيرها، والثج السيالن، وثجيج الماء صوت انصبابه

 أقوال المفسرين فى معنى الكلمة: 

ما نقل عن أهل اللغة موافق ألقوال المفسرين "فعن ابن عباس ومجاهد  

صبابا متتابعًا، يقال: ثججت دمه فأنا أصجه ثجا، وقد ثج الدم يثج  وغيرهما ثجاجا:

ثجوجًا وكذلك الماء، فهو الزم ومتعد والثجاج فى اآلية المنصب. وقال الزجاج أى 

والمعنى واحد كما ترى، والفعل ثج  (3)الصباب.. وقال ابن زيد: "ثجاجا كثيرًا"

 يستعمل الزمًا ومتعديا كما سبق بيانه. 

 

 تثريب

قال تعالى: )                     

  )  يوسف. 92آية 

 المعنى اللغوى للكلمة: 

للدنوب عليكم وال توبيخ، قال الزجاج: معناه ال إفساد عليكم، وقيل ال تعداد  

نوبه، وقال ثعلب عن ابن األعرابى: ثرب فالن على فالن إذا بكته وعدد عليه ذ

 (4)الثارب المؤبِّخ وفى الحديث: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد وال تثريب"

                                                 



قال شمر: التثريب اإلفساد  قلت معناه أنه ال يبكتها وال يقرعها بعد الضرب

َثْرُب: شحم والتخليط يقال ّثّرب َيْثِرب وثرََّب ُتَثرِّب وأْثرب ُيْثِرب .... وقال الليث ال

 .(1)رقيق يَغشِّى الكرش واألمعاء وجحمعه ثروب

 أقوال المفسرين فى الكلمة: 

قال سفيان بن عيينة: "ال تثريب علكم أى ال تعيير عليكم، وقال ابن  

إسحاق: ال تأنيب فيما صنعتم، وعن مجاهد ال إباء عليكم فى قولكم وقيل ال عقاب 

يغشى الكرش واألمعاء من شحم ثم استعمل ، فالثرب يستعمل حقيقة فيما (2)عليكم

مجازًا فى اللوم والتأنيب. قال اإلمام األلوسى: ال تثريب أى ال تأنيب وال لوم 

عليكم، وأصله من الثرب وهو الشحم الرقيق فى الجوف وعلى الكرش، وصيغة 

التفعيل للسلب أى إزالة الثرب كالتجليد والتفريع بمعنى إزالة الجلد والقرع، 

ير للوم الذى يمزق األعراض ويذهب بهاء الوجه ألنه بإزالة الشحم يبدو واستع

الهزال وما ال يرضى كما أنه باللوم تظهر العيوب فالجامع بينهما طريان النقص 

بعد الكمال وإزالة ما به الكمال والجمال، واستعمال التثريب "التفعيل" للسلب كما 

نظر ألن سلب السلب إثبات فيكون  فى اآلية فيه -واهلل أعلم– (3)ذكر األلوسى

 الحاصل إثبات اللوم والعتاب وهذا مخالف لسياق الكالم.
 

 الثرى

 قال تعالى: )                         

 طه. 6آية  (

 المعنى اللغوى للكلمة: 

. قال (4)أو الذى إذا ُبلَّ لم يصر طينا الزبا" الثرى: "الندى والتراب النَِّدى 

: "وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة، وذلك أن الثرى -رحمه اهلل-ابن جنى 

 ى" لقولهم التقى الثريان.  ر وهو الندى من تركيب "ث

 .(5)و" ألنه من الثروة ر  فمن تركيب "ث -لكثرة المال–وأما الثرء  

                                                 



ى"  ر نقوص، والثراء الممدود: أن مادة األول "ثفالفرق بين "الثرى" الم

و" مأخوذ من الثروة والمراد فى اآلية  ر والمصدر الثرى، أما الثانى فمادته "ث

 األول ومعناه التراب المبتل أو الندى. 

 أقوال المفسرين فى معنى الكلمة:

 ويعنى بالثرى الندى، يقال للتراب الرطب المبتل -رحمه اهلل-قال الطبرى  

ثرى منقوص. يقال منه ثريت األرض تثرى ثرى منقوص والثرى مصدر، وبنحو 

الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل: فعن قتادة الثرى: كل شئ مبتل. وعن الضحاك 

تحت الثرى ما حفر من التراب مبتاًل، وإنما عنى بذلك وما تحت األرضين السبع 

 .(1)وعن محمد بن كعب "تحت الثرى" سبع أرضين"
 

 ثيبات

قال تعالى: )                 

                    التحريم.  5 ( آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

من َثاَب ِتُثوُب َثْوبا، وزنه َفْيِعل كسيد وهى التى تثوب أى ثيبات جمع َثيِّب  

، قال ابن منظور: الثيب من النساء التى (2)ترجع عن الزوج بعد زوال عذرتها

تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه كان بعد أن مسها، وقال أبو الهيثم امرأة ثيب 

 . (3)كانت ذات زوج ثم مات عنها أو طلعت ثم رجعت إلى النكاح

قال اإلمام القرطبى: "وقيل إنما سميت الثيب ثيبا ألنها راجعة إلى زوجها  

إن أقام معها أو إلى غيره إن فارقها"، وقيل ألنها ثابت إلى بيت أبويها وهذا أصح 

. فمادة الكلمة تدل على الرجوع، وسميت المرأة (4)ألنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج

أى ترجع إلى النكاح ثانية سواء من زوجها التى سبق نكاحها ثيبا؛ ألنها تثوب 

األول أم من غيره، أو ألنها ترجع إلى بيت أبيها وهذا ما رجحه القرطبى وهو 

 الظاهر. 

                                                 



 فصل الجيم
 الجيت

 قال تعالى: )                 

                       

   ) النساء. 51 آية 

 أصل الكلمة ومعناها اللغوى: 

قال  (1)قال المبرد وقطرب: "أصل الجيت الجبس التاء مبدلة من السين" 

الجبت الزجاج: قال أهل اللغة: كل معبود من دون اهلل جبت وطاغوت قال: وقيل 

والطاغوت الكهنة والشياطين، وجاء فى التفسير الجبت والطاغوت حى بن أخطب 

وكعب بن األشرف اليهوديان قال: وهذا غير خارج مما قال أهل اللغة ألنهما إذا 

 .(2)اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من دون اهلل

 األقوال التفسيرية الواردة فى معنى الكلمة: 

اغوت صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون قال عكرمة: الجبت والط 

اهلل، وقال: أبو عبيدة هما كل معبود يعبد من دون اهلل ... وقال عمر الجبت السحر 

 . (3)والطاغوت الشيطان هو قول الشعبى ومجاهد

وقيل الجبت األوثان والطاغوت شياطين األوثان.... وقال محمد بن سيرين  

ت الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: ومكحول: الجبت الكاهن والطاغو

الجبت الساحر بلسان الحبشة. وقال الضحاك: الجبت حي بن أخطب والطاغوت 

وأولى  (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوتكعب بن األشرف دليله قوله تعالى: )

األقوال أن الجبت والطاغوت كل معبود من دون اهلل وهو األوفق لغة يندرج هذه 

 جميع ما ذكر من أقوال واهلل أعلم. تحته 
 

 اجتثت 

                                                 



قال تعالى: )                   

    ) إبراهيم. 26 آية 

 االشتقاق الصرفى والمعنى اللغوى للكلمة: 

وْاَتثَّ وشجرة ُمْجَتثَّة ليس لها أصل فى َجثَّه َيُجثُّه َجثًَّا واجتثَّه فانجثَّ  

األرض، فالجث القطع وقيل انتزاع الشجر من أصوله، وفى التنزيل )    

     ) (1)فسرت بأنها المنزعة المقتلعة. 

 األقوال التفسيرية الواردة فى معنى الكلمة: 

، وقال اإلمام (2)االجتثاث أخذ الجثة كلهاقال اإلمام الرازى: حقيقة  

القرطبى: اجتثت من فوق األرض: اقتلعت من أصلها قاله ابن عباس، ومنه قول 

 لقيط: 

 (3)فمن رأى مثل ذا يوما ومن سمعا     هو الجالء الذى يجتث أصلكم 

 (4).... واجتثه اقتلعه
 

 دــج

قال تعالى: )                ) الجن. 3 آية 

 المعنى اللغوى للكلمة:

والعظمة وفى  جددت باألمر جدا حظيت به خيرًا كان أو شرًا والجد 

التنزيل )        قيل جده عظمته، وقيل غناه، وفى حديث أنس )

                                                 



أى عظم فى أعيننا،  (1)جد فينا" "أنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران

وخص بعضهم بالجد عظمة اهلل عزوجل، وقول أنس هنا يرد عذا ألنه قد أوقعه 

 .(2)على الرجل

 األقوال التفسيرية الواردة فى معنى الكلمة: 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس جد اهلل أالؤه وقدرته ونعمته على  

ا، وقال قتادة: تعالى جالله وعظمته حلقه، وروى عن مجاهد وعكرمة جالل ربن

وأمره، وقال السدى: تعالى أمر ربنا، وعن أبى الدرداء ومجاهد أيضًا وابن جريح: 

 .(3)( أى تعالى تعالى ذكره، وقال سعيد بن جبير )

وهذه األقوال متقاربة يمكن الجمع بينها إذ هى ترجع إلى معانى العظمة  

 لذى الجالل واإلكرام. والجالل وصفات الكمال 
 

 دد ـج

قال تعالى: )                 ) 

 فاطر. 27 آية

 للكلمة: المعنى اللغوى والتفسيرى 

قال الراغب: جدد جمع جدة أى طريقة ظاهرة من قولهم طريق مجدود أى  

، وقال اإلمام القرطبى: الجدد جمع جدة وهى (4)ة الطريقمسلوك مقطوع ومنه جاد

ولو كان الطرائق المختلفة األلوان وإن كان الجميع حجرًا أو ترابًا وقال األخفش: 

جمع جديد لقال ُجُدد بضم الجيم والدال نحو سرير وسرر .. قال الجوهرى: والجدة 

الجمع جدد قال تعالى: الحظة التى فى ظهر الحمار تخالف لونه، والجدة الطريقة و

(                أى طرائق تخالف لون ،)

الجبل ومنه قولهم ركب فالن جدة من األمر إذا رأى فيه رأيا، وكساء مجدد فيه 

                                                 



ة طرائق المختلفال، وحاصل القول أن الُجَدَد جمع جدة والمراد بها (1)خطوط مختلفة

 األلوان.
 

 يتجرعه

قال تعالى: )                   

               ) إبراهيم. 17 آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

 إذا تابع الجرع مرة بعد أخرىَجِرع الماَء َيْجَرُعه َجْرعًا، واْجَتَرَعه، ف

كالمتكارة قيل تجرعه قال تعالى )       )  والُجْرعة ملء

 .(2)الفم يبتلُعه. والَجرعة المرة الواحدة وجمع الُجرعة ُجَرع"

 معنى كلمة "يتجرعه":

"التجرع تناول المشروب جرعة جرعة ال فى مرة واحدة وذلك لشدة 

 .(3)ه، وإنما يكرهه على شربه"كراهت
 

 جرف

قال تعالى: )                    

                        

       ) التوبة. 109 آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

َجَرَف الشئ يْجُرُفُه بالضم َجْرفًا واْجَترَفه أخذه أخدا كثيرًا... وَجَرفت الشَئ  

أْجُرفه بالضم َجْرفًا أى ذهبت به كله أو جله .... وَجَرف السيُل الوادى َيْجُرفه َجْرفًا 

                                                 



ْسٍر وُعُسر ما تجرفته السيول َجوَّفه قال الجوهرى: والُجْرف والُجُرف مثل عُ 

 .(1)وأكلته من األرض

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال صاحب اللسان الَجْرف اجترافك الشئ عن وجه األرض.... والجرف  

، وقال العالمة أبو السعود: "الجرف ما جرفه السيل أى استأصله (2)األخذ الكثير

 .(3)دام"واحتفر ما تحته فبقى واهيًا يريد االنه
 

 جفاء

قال تعالى: )                        

 ....)  الرعد 17آية 

 االشتقاق الصرفى وبيان أصل الكلمة: 

ْدُر رمت َجَفأ الوادى ُغَثاَءه َيْجَفُأ َجْفًأ رمى بالزََّبِد والقذى، وكذلك َجَفَأِت الِق 

بزبدها عند الغليان وأْجَفَأت به وَأْجَفَأته .... وفى التنزيل العزيز )     

 ) وقيل أصل ذلك (4). قال الفراء: أصله الهمزةأى باطاًل .

جفوة وجفاء ومن الواو ال الهمز ويقال جفت وأجفت ومنه الجفاء، وقد جفوته أجفوه 

 . (5)ا السراج عن ظهر الدابة رفعت عنهأصله أخذ جف

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال الراغب: الجفاء هو ما يرمى به الوادى أو القدر من الغثاء إلى جوانبه  

وقال الفراء: الجفاء الرمى واإلطراح يقال جفا الوادى غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه، 

لى بعض، وبنحو هذا قال ابن قتيبة: فقال والجفاء اسم للمجتمع منه المنضم بعضه إ

هو ما رمى به الوادى إلى جنباته يقال أجفأت القدر بزبدها إذا ألقت عنه. وقال ابن 

                                                 



فارس: الجفاء ما نفاه السيل ومنه اشتقاق الجفاء. وقال ابن األنبارى جفاء أى باليًا 

يتضح أن اللغويين ، مما سبق (1)متفرقًا قال ابن عباس: إذا مس الزبد لم يكن شيئًا

اختلفوا فى لفظة "جفاء" هل الهمزة فيها أصلية أم منقلبة عن واو قوالن ذكرهما 

الفراء والراغب األصفهانى، أما معناها فذهب المفسرون واللغويون إلى أن الجفاء 

ما طرحه الوادى أو السيل إلى جنباته، وما ألقته القدر من زبدها، وزاد ابن 

  وهو أن الجفاء البالى المتفرق. األنبارى معنى ثالثًا
 

 جفان

 )قال تعالى:                     ...) 

 سبأ 13 آية

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة:

قال عزوجل: )الجفنة خصت بوعاء األطعمة وجمعها جفان    

) وجاء فى اللسان  (3)أى الطعام" (2)وفى الحديث "وأنت الجفنة الغراء

"الجفنة معرفة أعظم ما يكون من القصاع والجمع ِجَفان وِجَفن عن سيبويه كَهْضَبٍة 

وبنحو ما ذكره اللغوييون ذهب إليه المفسرون، قال اإلمام األلوسى:  (4)وِهَضب"

لقًا كما ذكره غير واحد. وقال جفان جمع جفنه وهى ما يوضع عليها الطعام مط

بعض اللغويين الجفنة أعظم القصاع ويليها القصعة وهى ما تشبع العشرة ويليها 

الصفحة وهى ما تشبع الخمسة ويليها المئكلة وهى ما تشبع اإلثنين والثالثة ويليها 

 . (5)الصحيفة وهى ما تشبع الواحد
 

 تتجافى

                                                 



قال تعالى: )                 

        ) السجدة. 16 آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال صاحب اللسان: جفا جنبه عن الفراش وتجافى نبا عنه ولم يطمئن  

راش أى نبا عليه، وجافيت جنبى عن الفراش فتجافى... وتجافى جنبه عن الف

 (1)(   واستجفاه أى عده جافيًا وفى التنزيل: )

: جفا الرجل الموضع إذا تركه وتجافى الجنب -رحمه اهلل-وقال القاضى ابن عطية 

عن موضعه إذا تركه وجافى الرجل جنبه عن مضجعه ومنه فى الحديث "يجافى 

األرض وعن يديه فقوله: )بضبعيه" أى يبعدهما عن       

 )  :أى تبعد وتزول ومنه قول عبد اهلل بن رواحة 

 (2)إذا استثقلت بالمشركين المضاجع    نبى تجافه جنبه عن فراشه 

. (3)ويروى يبيت يجافى قال الزجاج والرمانى: التجافى التنحى إلى جهة فوق

 وضع والبعد عنه. فالتجافى ترك الم
 

 جالبيبهن

قال تعالى: )                      

       )  األحزاب 59آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

                                                 



و ما تغطَّى به ثياَبها الجالليب جمع جلباب قيل هو ما تغطى به المرأة، أو ه

من فوق كالملحفة أو هو الخمار كذا فى المحكم، ونقله ابن السكيت عن العامرية، 

وقيل هو اإلزار قاله ابن األعرابى ... وقال الخفاجى فى العناية قيل هو فى األصل 

. وقال األمام القرطبى: الجالبيب جمع (1)المْلَحَفة ثم استعير لغيرها من الثياب

وهو ثوب أكبر من الخمار وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء، جلباب 

. وفى صحيح مسلم (2)وقيل إنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن

عن أم عطية قلت يا رسول اهلل: "إحدانا ال يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من 

 .(3)جلبابها"
 

 أجلب

قال تعالى: )                   

  ) اإلسراء. 64 آية 

 االشتقاق الصرفى للكلمة: 

َأْجَلَب الرجُل الرجَل إذا توعده بشر وَجَمع الَجْمَع عليه، وكذلك َجَلَب َيْجُلُب  

  .(4)َجْلبًا

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال صاحب اللسان الَجْلُب سوق الشئ من موضع إلى آخر ... وفى التنزيل  

، (5)أى أجمع عليهم وتوعدهم بالشر (   العزيز: )

قال اإلمام القرطبى: أصل اإلجالب السوق يجلبه من السائق يقال: أجلب إجالبًا، 

                                                 



فسى واجتلبته بمعنى، وأجلب على العدو إجالبًا والجلبة وجلبًا وجلبت الشئ إلى ن

  .(1)أى أجمع عليهم، فالمعنى أجمع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك

فمصدر أْجَلَل إْجالبًا، ومصدر َجَلب َجْلبًا واألصل اللغوى للكلمة السوق  

يجلبه من موضع إلى آخر ثم استعملت فى الجمع على األعداء بما أوتينا من عدة 

 . وقوة
 

 المجالس 

قال تعالى: )                

       )  المجادلة.  11 آية 

 االشتقاق الصرفى واألصل اللغوى للكلمة: 

والِجْلَسة الهيئة التى الجلوس القعود: َجَلس َيْجِلُس ُجُلوسًا فهو جالس...  

الغليظ .... قال الراغب أصل الجلس (2)عليها بالكسر على ما يطرد عليه هذا النحو

من األرض، وسمى النجد جلسًا لذلك ... وجلس أصله أن يقعد بمقعده جلسًا من 

األرض ثم جعل الجلوس لكل قعود، والمجلس لكل موضع يقعد فيه اإلنسان قال اهلل 

قال ابن سيده: المجالس  (3)(     )تعالى: 

موضع الجلوس، وهو من غير المتعدى إليها الفعل بغير فى قال سيبويه: ال تقول 

هو مجلس زيد، وقوله تعالى: )             

   عنى مجلس النبى، وقيل يعنى بالمجالس مجالس الحرب ( قيل ي

 . (4)كما قال تعالى مقاعد للقتال

 مذاهب المفسرين فى بيان معنى الكلمة: 

 اختلف المفسرون فى المراد بالمجالس فى اآلية على أقوال:  

                                                 



كانوا يتضامون فيه تنافسًا على القرب  القول األول: أن المراد مجلس رسول اهلل 

 َا على استماع كالمه. منه وحرص

: القول الثانى: وهو اختيار الحسن أن المراد تفسحوا فى مجالس القتال وهو كقوله

(     ) وكان الرجل يأتى الصف  -عمران آل 121 آية

 فيقول تفسحوا فيأبون لحرصهم على الشهادة.

اضى، واألقرب أن المراد أن المراد جميع المجالس والمجامع قال القالقول الثالث: 

منه مجلس الرسول عليه السالم؛ ألنه تعالى ذكر المجلس على وجه 

يقتضى كونه معهودًا، والمعهود فى زمان نزول اآلية ليس إال مجلس 

ومعلوم أن للقرب منه ميزة عظيمة  الرسول الذى يعظم التنافس عليه،

ال عليه السالم لما فيه من سماع حديثه، ولما فيه من المنزلة، ولذلك ق

ولذلك كان يقدم األفاضل من  (1)نى منكم أولوا األحالم والنهى"ي"ليل

أصحابهن وكانوا لكثرتهم يتضايقون فأمروا بالتفسح إذا أمكن ألن 

الدين،  أدخل فى التحبب وفى االشتراك فى سماع ماالبد منه فىذلك 

ربما وإذا صح ذلك فى مجلسه، فحال الجهاد ينبغى أن يكون مثله بل 

كان أولى ألن الشديد البأس قد يكون متأخرًا عن الصف األول، 

والحاجة إلى تقدمه ماسة فالبد من التفسح ثم يقاس على هذا سائر 

 .(2)مجالس العلم والذكر

فاألصل اللغوى لكلمة "الجلس" الغليظ من األرض، وجلس أصله القعود  

والمجلس كل موضع يقعد  بالمقعدة جلسًا من األرض ثم أطلق الجلوس لكل قعود،

وهو الراجح لمعهود زمن نزول  فيه اإلنسان والمراد به فى اآلية مجلس النبى 

أو مجلس الحرب أو جميع المجالس على الخالف  -كما رجحه البيضاوى–اآلية 

 المذكور. 
 

 يجمحون

                                                 



قال تعالى: )                    

  )  التوبة.  57 آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

قال الليث: َجَمح الفرس بصابحبه جماحًا إذا جرى به َجْريًا غالبًا، وكل شئ  

إذا مضى ِلَوْجِهه على أمر فقد جمح به، وفرس جموح وجامح الذكر واألنثى فى 

)قول اهلل عزوجل: النعتين سواء .. وقال الفراء فى          ) 

يجمحون. قال يسرعون إسراعًا ال َيُرد أى ولوا إليه مسرعين. وقال الزجاج وهم 

، (1)وجوَههم شئ، ومن هذا قيل فرس جموح وهو الذى إذا َحَمَل لم يرده اللجام

ن عطية معناه وهذه العبارة األخيرة ذكرها الزمخشرى فى تفسيره. وقال اب

 يسرعون مصممين غير مثنيين ومنه قول مهلهل:

 (2)حتى رأيت ذوى أحسابهم خمدوا  لقد َجِمْحُت ِجماحًا فى دمائهم 

 فمعنى يجمحون أى يسرعون إسراعًا ال يرد وجوههم شئ. 

 االشتقاق الصرفى والمعنى اللغوى للكلمة: 

، ويقال لك جامد هذا الماء وذائبه الَجَمد الماء الجامد، وقد َجَمَد يْجُمُد ُجُمودا 

أى ما َجَمد منه وما ذاب... ورجل جامد العين إذا قل دمعه، وسنة جماد جامدة ال 

 .(3)كأل فيها وال ِخْصب وال مطر، وأجمد القوم بخلوا وقل خيرهم

 المعنى التفسيرى للكلمة: 

لم  والمراد "بجامدة" فى اآلية كما ذكر المفسرون من جمد فى مكانه إذا 

تسير السحاب، فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة يبرح تجمع الجبال فتسير كما 

ثابتة فى مكان واحد وهى تمر مرًَّا حثيثًا كما يمر السحاب وهكذا األجرام والعظام 

 . (4)المتكاثرة العدد إذا تحركت ال تكاد تتبين حركتها
 

 اـجم

                                                 



 قال تعالى: )      )  الفجر. 20آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

الجم الكثير من كل شئ ... يقال مال جم وَجَمٌم أى كثير وفى التنزيل:  

(          قال أبو عبيد أى كثيرًا وقال أبو خراشى )

 الهذلى:

 (1)َلمَّاوأى َعْبٍد لك ال أ  إن َتْغِفُر اللُهمَّ َتْغِفُر جما

أعلم أن الجم هو الكثرة يقال جم الشئ يجم جمومًا  -رحمه اهلل-قال اإلمام الرازى 

يقال ذلك فى المال وغيره فهو شئ جم وجام. وقال أبو عمرو: جم يجم أى يكثر 

 .(2)والمعنى وتحبون المال حبًا كثيرًا شديدًا
 

 ةـأجن

 قال تعالى: )                   

      ) النجم.  32 آية 

 لغوى والتفسيرى للكلمة: لالمعنى ا

أجنة جمع جنين والجنين كأمير الولد مادام فى البطن الستتاره فيه قال  

الراغب: فعيل بمعنى مفعول... وقيل كل مستور جنين حتى إنهم ليقولون حقد 

، قال أهل التفسير: األجنة هم الذين فى بطون األمهات وبعد الخروج ال (3)نجني

 ، فالجنين سمى بذلك الجتنانه واستتاره فى بطن أمه. (4)يسمى إال ولدًا أو سقطًا
 

 الجودى

                                                 



قال تعالى: )                 ) 44 آية 

  هود.

الجودى بالضم وتشديد الياء جبل بقرب الموصل.... وقد قيل إن الجودى اسم لكل 

 جبل ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل: 

 (1)وَقْبَلَنا سبَّح الُجوِدىُّ والُجُمُد  ُسْبَحاَنه ثم شبحانا يعود له 
 

 الجياد

قال تعالى: )                ) ص. 31 آية 

قال المبرد: الجياد جمع جواد وهو شديد الجرى، كما أن الجواد من الناس 

هو السريع البذل، فالمقصود وصفها بالفضيلة والكمال حالتى وقوفها وحركتها، أما 

، فالمراد (2)حال وقوفها فوصفها بالصفون، وأما حال حركتها فوصفها بالجودة

  بالجياد الخيل شديد الجرى.
 

 فجاسوا

 قال تعالى: )                      

            ) اإلسراء. 5 آية 

 المعنى اللغوى للكلمة:

مصدر جاس يجوُس، الجلوُس طلب الشئ باالستقصاء عن الزجاج وهو  

) :والجوس أيضًا التردد خالل الدُّور والبيوت فى الغارة قال اهلل تعالى   

   )  أى ترددوا بينها للغارة. وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم قال

وحاسوا بمعنى واحد يذهبون ويجيئون. قيل الجوس الطواف فيها، ومعنى  وجاسوا

                                                 



ا خالل الدار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه، وفى الصحاح جاسوا خالل اآلية فطافو

 .(1)الديار أى تخللوها فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل األخبار أى يطلبها"

 المعنى التفسيرى للكلمة: 

والخالف الواقع بين اللغويين فى بيان معنى الجوس تطرق إلى التفسير  

: "اختلفت -رحمه اهلل-قال اإلمام الرازى  فاختلفت عبارات المفسرين فى ذلك.

عبارات المفسرين فى تفسير جاسوا فعن ابن عباس فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا 

من فيها، وقال ابن قتيبة: عاثوا وأفسدوا. وقال الزجاج: طافوا خالل الديار هل بقى 

ا أحد لم يقتلوه. قال الواحدى الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل م

 ، وهذه المعانى متقاربة إذ لفظ اآلية يحتملها كلها واله أعلم. (2)قالوه"
 

 جوف

 قال تعالى: )              ..) األحزاب.  4 آية 

 المعنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: 

 الجوف المطمئن من األرض، وجوف اإلنسان بطنه معروف، وقال ابن 

سيدة: الجوف باطن البطن، والجوف ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان واألضالع 

 . (3)وجمعهما أجواف

باطن اإلنسان "الجوف:  -رحمه اهلل-وقد عرف اإلمام الطاهر بن عاشور  

من كل شئ فالجوف  (4)وبطنه وهو مقر األعضاء الرئيسية عدا الدماغ"صدره 

ف اإلنسان ما انطوى عليه صدره وأضالعه باطنه ممتلئًا كان أم فارغًا، وجو

 وجمعه أجواف. 
 

 وــج

قال تعالى: )                     

               النحل. 79 ( آية 

                                                 



قوله: "الجو الهواء المتباعد من األرض فى الجو الهواء، وعرفه الزمخشرى ب

 . (1)سمت العلّو والسكاك أبعد منه واللوح مثله. وقيل الجو ما بين السماء واألرض

فهذه التعاريف مآلها إلى مفهوم واحد وهو ما بين السماء واألرض من 

 فضاء. 
 

 دـالجي

 قال تعالى: )      ) المسد. 5 آية 

 عنى اللغوى والتفسيرى للكلمة: الم

الجيد بالكسر العنق. قال السهيلى: الجيد إنما يستمعل فى مقام المدح،  

 والعنق فى الذم فتقول صفعت عنقه وال تقول صفعت جيده قال: وقوله تعالى: )

       ) إنما جاء على طريق التهكم والتلميح بجعل الحبل

 العرب تسمى العنق جيد، ومن قول امرئ القيس: ، و(2)كالعقد

 (3)إذا هى نّصْتُه وال بمعطل   وِجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 

 وقول ذى الرمة: 

 (4)وجيدِك إال أنه فى العقائص  َعْيَناك منها والدَّالُل داللهاَف

 .(5)وإلى ذلك ذهب أهل التأويل

                                                 


