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ملخص البحث

يحيط علم الصرف بأحوال الكلية سواء أكان في البنية أم في الصيغة  ،فدرس /في
بحثي اليوسوم  :الظواهر الصرفية في تفسير الكواشي عبر سورتي ( الفاتحة والبقرة
) فكان /اليحاور على النحو اآلتي :
اليحور األول  :الييزان الصرفي  ،بين /فيه يا ورد ين يسائل عالج فيها الكواشي
ييزان الكليا ، /وتعليل سبب الوزن  ،واستعيال األصل لتأكيد الوزن .
واليحور الثاني  :كان في االشتقاق ُ ،بحث فيه االختماف في أصل الكلية  ،وذكر
تصاريف عدة لكلية واحدة .
واليحور الثالث  :درس /فيه العلة الصرفية التي ذكرها الكواشي أثناء عرضه
لألحكام الصرفية  ،ينها علة التخفيف  ،وعلة األصل  ،وعلة الحيل على اليعنى ،
وعلة االتباع  ،وعلة اللغة وغيرها .
واليحور الرابع  :ربط /بين التفسير الصرفي والتفسير الداللي التي تعرض لها
الكواشي في أثناء تفسير اآليا ، /فكان /توجيهاته الصرفية لها بحسب يا تفيد في
تفسير اآليا /يع يراعاة أصول اللغة وقواعدها الصرفية .

Abstract
Morphology is concerned with the study of word aspects, i.e.
, the study of word structures and forms. This research is
Al-Kawashi

in

Phenomena

(Morphological

entitled

Interpretation of Al-Fatiha and Al-Baqara Suras). The
researcher studied the following aspects:
1- Morphological structure in which the researcher
referred to a particular matters tackled by Al-Kawashi
interpretation such as words structure and their reasons
to emphasize the

and the use of word etymology
structure of words.
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2- Derivation: The researcher studied the difference in the
origin of words mentioning different derivations for a
single word.
3- The researcher studied
mentioned by

the morphological defect

Al-Kawashi through his presentation of

the morphological rules such as lightening, etymology,
meaning dependence,

following up and linguistic

defects.
4- The researcher connected between the morphological

and semantic interpretation that were dealt with by AlKawashi interpretation of the previously mentioned Suras
.His morphological recommendations were beneficial in
the interpretation of these Suras with reference to the
principles of language and its morphological rules
Keyword : phenomena , morphological , kawashi

المقدمة

،  ويجري ينها يجرى اليعيار والييزان، علم الصرف يتعلق ببنى األلفاظ العربية
 ويا يعتريها ين زيادة وحذف وقلب، فهو يدرس بنية اليفردة ووزنها الذي هي عليه
. واعتمال وغير ذلك
 فيتبين كون الكلية أسياً أو، ويدرس علم الصرف الداللة اليتعلقة ببنية الكلية

 والجيوع وغير/ أو كونها نوعاً ين األسياء أنفسها فينها اليصادر واليشتقا، ًفعما

. 1 ذلك

. 6 :  ابن الحاجب،  الشافية: ينظر1
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ويحيط علم الصرف بأحوال الكلية سواء أكان في البنية أم في الصيغة  ،فيختص
ببحثه في البنية التغيير والتبدل التي يعتريها في حاال /االفراد والتثنية والجيع
والتصغير والنسب واالشتقاق ويا إليها.
ويختص ببحثه في الصيغة الهيئة أو القالب اللغوي الذي تظهر فيه الكلية

1

 .إذ

ٍ
يبان وصيغ يحددة تتعين بيوجبها اليعاني
ترجع جييع األلفاظ في اللغة إلى
الوظيفية والصرفية التي سياها ابن جني الداللة الصناعية لأللفاظ

2

 .فللصيغة

أهيية كبرى في إثراء اللغة  ،إذ بوساطتها ييكن إضافة ألفاظ جديدة على وزن
الصيغة األصلية نفسها  ،كيا إنها تيثل القوالب الفكرية التي تصب فيها اليعاني ،
فهي تحددها وتعطيها حجيها ويعناها الخاص . 3

واذا يا بين /دراسة الظواهر الصرفية في كتاب "التلخيص في تفسير القرآن
العظيم" ،ليوفق الدين أبي العباس أحيد بن يوسف اليعروف بالكواشي ( 686/هـ )
 .في سورتي ( الفاتحة والبقرة ) كان /عبر اليحاور اآلتية  ،اليحور األول  :الييزان
الصرفي بحث /فيه يا ورد ين يسائل في "التلخيص" عالج فيها الييزان الصرفي
للكليا ، /وتعليل سبب الوزن  ،واستخدام األصل لتأكيد الوزن .
واليحور الثاني  :االشتقاق بحث /فيه االختماف في أصل الكلية وذكر تصاريف
عدة للكلية الواحدة.
أيا اليحور الثالث :فدرس /العلة الصرفية التي تطرق إليها في أثناء عرضه
لألحكام الصرفية  ،ينها علة التخفيف  ،وعلة األصل  ،وعلة القياس  ،وعلة الحيل
على اليعنى  ،وعلة اإلتباع  ،وعلة اللغة وغيرها .
خصص/
وتضين اليحور الرابع :ربط التفسير الصرفي بالتفسير الداللي  ،إذ
ُ
هذا اليحور لدراسة دالال /األبنية الصرفية التي تعرض لها الكواشي في أثناء تفسيره

 1ينظر :اللغة العربية يعناها ويبناها ،تيام حسان.22 :
 2ينظر :الخصائص  ،ابن جني . 166 3 :
 3ينظر :البحث الداللي في التبيان ،ابتهال كاصد. 62 :
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اآلي  ،فقد اهتم الكواشي اهتياياً بالغاً بداللة األبنية  ،وكان /توجيهاته لها بحسب

يا تفيد في تفسير اآلي يع يراعا /أصول اللغة وقواعدها الصرفية .

وقبل البحث عن الظواهر الصرفيه في سورتي (الفاتحة والبقرة) في كتاب
"التلخيص في القران الكريم" البد ين التعريف بيؤلفه (الكواشي) أوالً والوقوف على

تفسيره ثانياً :

أ -صاحب التفسير (الكواشي):
الكواشي هو يوفق الدين ابو العباس احيد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن

حسين بن سودان الشيباني اليوصلي الكواشي . 1

ولد بقلعه كواشة سنة تسعين او احدى وتسعين وخيسيائه للهجرِة ،وتوفي سنه
 686هـ

2

و حصل على قدر كبير ين علوم عصره وق أر على ابيه القرآن الكريم

واخذ عنه القراءا /واخذ عن الكثير ين اليشايخ في يدينته (كواشة)  ،وارتحل الى
الشام فأخذ عن عليائها  ،واشتغل بالعلم حتى برع في القراءا /والتفسير والعربيه

والفضائل ،3فتوارد عليه طلبه العلم ليأخذوا عنه عليه الغزير والسييا العلوم الشرعية

4

وقد ترك الكواشي جيله ين اليؤلفا /اختص /في التفسير نحو " :كشف الحقائق
في التفسير" ،وفي األلفاظ اليتشابهة في القران الكريم نحو " :يتشابه القران" ،وفي

القراءا /القرآنيه نحو" :اليواقف في القراءة" ،و"اليطالع واليقاطع".2

ب – كتاب "التلخيص في تفسير القرآن الكريم":
ضم في طياته يعاني األلفاظ ،وأوجه
هو ُي َؤلَّف في تفسير القرآن الكريمَّ ،
القراءا ،/وأسباب النزول ،ووجوه اإلعراب ،وذكر األصول اللغوية لعدد ين اليفردا/

 1وفيا /األعيان . 42 :
 2اليصدر نفسه.

 3ينظر :التلخيص في القرآن الكريم ( الدراسة ) . 31 1 :
 4ينظر :اليصدر نفسه . 43 1 :

2ينظر :اليصدر نفسه . 22 – 22 1 :
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إلى جانب بيان يعاني اآليا ، /واإلشارة إلى اختماف تلك اليعاني باختماف القراءة

أو الوقف أو اإلعراب  ،بينهج يختصر يبتعد فيه عن الحشو والزيادة . 1

وقد وقف دكتور يحيي همال السرحان ين حقيقة كتاب "التلخيص" وبيان اسيه
ويوضوعه  ،فقد عقد يوازنة بين يقدية كتاب "تبصرة اليتذكر وتذكرة اليتبصر في
تفسير القرآن" وكتاب "التلخيص في تفسير القرآن الكريم" أثب /أن "التلخيص" يستيد
ين "التبصرة" إذ يقول اليحقق (( :فكتاب "التلخيص" إذن هو كتاب في تفسير
القرآن)) جيع فيه اليؤلف األيام الكواشي لباب القول ييا أودعه في "التبصرة" ين
اليعاني  ،وبيان الوقوف  ،وأحوال القراءا ، /وأوجه اإلعراب  ،واللغة  ،وأسباب
النزول  ،واألحكام الفقهية وسائر العلوم اليتعلقة بالقرآن وعلويه  ،بعبارة وجيزة
يحكية يستوعباً في تفسيره جييع سور القرآن  .ليكون عوناً لطلبة العلم الشريف ،

وتيسي اًر لفهم أوجه اإلعجاز وأسرار التنزيل . 2

أوالً  :الميزان الصرفي :

اتفق الصرفيون على وضع كلية ( فعل ) ييزاناً للكليا/؛ ُي ْع َرف ين خماله عدد
حروف الكلية ويافيها ين أصول وزوائد وحركا /وسكونا /ويا يط أر عليها ين

تغيير .
لقد كان اختيارهم الييزان على ثماثة أحرف بسبب غلبة الكليا /الثماثية األصول
في األستعيال ،وقد جعلوا كلية ( فعل ) ييزاناً لهم؛ ألن يخارج الحروف ثماثة هي:

الشفتان واللسان والحلق  ،فأخذوا حرف الفاء ين الحروف الشفوية  ،وحرف العين

ين الحروف الحلقية  ،وحرف المام ين حروف اللسان  .وعليه ُسيي الحرف اليقابل
وسيي
لفاء ( فعل ) فاء الكلية  ،وسيي الحرف اليقابل لعين ( فعل ) عين الكلية ُ ،

 1ينظر :اليصدر نفسه (الدراسه) . 22-22 1 :
2ينظر :التلخيص (الدراسه).25 1 :
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الحرف اليقابل لمام ( فعل ) الم الكلية  .1وللييزان الصرفي قواعد عاية أجيع

اليحدثون .2
عليها القدايى و ُ
وقد عالج الكواشي يسائل في الييزان الصرفي أُختلِف في وزنها عند الصرفيين ،
ين ذلك لفظة (آدم).
وللصرفيين في ِ
هذه الكلية ثماثة أقوال :
األول :أنها عربية األصل ووزنها ( أَ ْف َعل ) ،واألصل فيها ( أَأ َْدم ) ،فليا اجتيع/
هيزته األولى ينهيا يتحركة والثانية ساكنة  ،قلب /الساكنة َي َّداً ُيجانسة لحركة
ِ
سيبويه  3واليازني وابن جني.4
آدم ) ،وذهب إلى ذلك:
األولى فأصبحَ ( /

وعليه ُي ْح َيل قول الكواشي  ( :يشتق ين األ ُْد َيه  :السيره  .أو ين أديم االرض :
وجهها .وكنيته  :أبو البشر ،ووزنه  :أفعل  ،ولو كان وزنه فاعما النصرف ).2

اعل )  ،وهو قول الزيخشري ورد في
الثاني  :انها أعجييه األصل ووزنها ( فَ َ
ِ
وعلم آدم االسياء ُكلَّها "  . 6إذ يقول فيها
تعليقه على هذه اللفظة في قوله تعالى َ " :
 ( :اسم أعجيي  ،واقرب أيره  ،أن يكون على فاعل َك َآزر ) .5
تجيء السم الفاعل
الثالث  :وهو َ
للع ْيني الذي ذهب الى انها ( ين االوزان التي ْ

يخالفه لزنه الفاعل )  .8وعليه فهي ين األلفاظ العربية األصل عنده .

 1ينظر :أبنيه الصرف في كتاب سيبويه . 88-85:

 2ينظر :الينصف 11 1:؛ التصريف اليلوكي 16:؛ شرح الشافيه 16 1؛ شرح اليراح في
التصريف 28 :؛ شذا العرف في فن الصرف. 22 :
 3ينظر :الكتاب. 161 2 :

 4ينظر :الينصف . 313 2 :
 2التلخيص. 226 1 :
 6البقره  :آية . 31

 5الكشاف . 252 1 :
 8شرح اليراح في التصريف . 115 :
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الرابع :ويرى البيضاوي ان لفظة (آدم) يشتقة ين ((األدية) ،أو لفظة األية
بيعنى األسوة أو ين أديم األرض  ..أو ين األدم أو األدية بيعنى األلفة تعسف
كاشتقاق إدريس ين الدرس ويعقوب ين العقب وابلس ين اإلبماس واالسم باعتبار
ِ
للشيء ودليماً يرفعهُ إلى الذهن يع األلفاظ والصفا/
االشتقاق يا يكون عماية
1
واألفعال)
وين الظواهر العايه التي نجدها في يسائل ( الييزان الصرفي ) :
 -1تعليل سبب الوزن :

هناك ألفاظ ذكر لها الكواشي أكثر ين زنه يعلِّما سبب يجيئها على ِ
هذه الزنة ،
َُ
ِ
وهذه الظاهرة قليلة الورود في "التلخيص"  ،فين ذلك لفظة ( الطاغو ) /قال تعالى "

فين يكفر بالطاغو ، 2 " /إذ قال ( :ووزنه بعد التغيير والقلب َف ْل َعو /عند بعضهم ،
وهو ين الياء ين طغى يطغي  .....أو  :ين طغى يطغو  ،والياء اكثر  ،فحيله

عليها أولى  ،فأصله  :طغيو ، /ثم قدي /المام فصار طيغو ، /فتحرك /الياء
فقلب /ألفاً  ،ويذكر ويؤنث  ،ويفرد ويجيع ) .3
 -2استخدام األصل لتأكيد الوزن :

فالكواشي قد َي ْتبِع زنة الكلية باألصل الثماثي لها وكأنه بذلك يؤكد زنتها التي
الن ِ
جاء /عليها  ،فين ذلك على سبيل اليثال يا جاء في قوله تعالى  " :وين َّ
اس
4

 ،إذ يقول  ( :أصله  :أناس حذف /هيزته

َي ْن يقول آينا باهلل وباليوم اآلخر "
تخفيفاً  ،أبدلوا ين هيزته ألفاً والياً  ،وال يكادون يقولون أناس  ،ووزنه فُ َعال  ،يراعاة
ألصله  ،كـ ( ِق ْه ) ووزنه ( افعل ) ) .2

 1تفسير البيضاوي. 284 1 :
 2البقرة  :آية . 226

 3التلخيص . 322 2 :
 4البقرة  :آية . 8

 2التلخيص . 151 1 :
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األرض والتسقي الحرث ُي َسلَّية
ثير
َ
وكذلك في قوله تعالى " :إنها بقرةٌ الذلول تُ ُ
الشية فيها "  1إذ جاء في "التلخيص"  ( :وأصلها  :وشية ؛ ألنها في األصل يصدر
وشاهُ وشاية وشية  :إذا خلط لونه بلون آخر  ،وينه ثوب يوشى  ،فوزنها بعد
الحذف ِ :علَةٌ ) .2

وينه أيضاً يا جاء في كمايه عن لفظة بعوض  ،إذ يقول  ( :والبعوض  :صغار

البق  ،صفة في األصل على فَ ُعول بيعنى القطع  ،وجييع اليستعيل ين تعكيس (
ض ) يشيله يعنى القطع والبينونة ) .3
ب َ
ع َ
َ

ثانياً  :االشتقاق :

صوية يييناً وشياالً يع ترك القصد .4
االشتقاق لغ ًة :األَخذ في الكمام وفي ُ
الخ ُ
أيا اصطماحاً فهو ( :أن يجتيع اللفظان في اليعنى والتركيب ويتغاي ار في

الصيغة  ،ويزيد أحد اليعنيين على اآلخر )  ،2أو هو ( أَخذ كلية ين كلية أو أكثر

يع تناسب بين اليأخوذ واليأخوذ ينه في اللفظ واليعنى جييعا ) .6

واالشتقاق أربعة أقسام  ،االشتقاق الصغير  ،وهو انتزاع كلية ين كلية أخرى
بتغيير في الصيغة يع تشابه في اليعنى  ،واالشتقاق الكبير  ،وهو يا ُي ْعرف باإلبدال
اللغوي  ،واالشتقاق األكبر  ،وهو يا يعرف بالقلب اللغوي  ،واالشتقاق ال ْكبار  ،وهو

يا ُي ْعرف بالنح. 5 /
وين الظواهر االشتقاقية التي نجدها عند الكواشي  ،هي :
 -1االختماف في أصل اليشتق :

 1البقرة  :آية . 51
 2التلخيص . 364 1 :

 3اليصدر نفسه . 265 1 :
 4الصحاح . 1264 4 :

 2الغرة اليخفية في شرح الدرة األلفية . 524 2 :
 6االشتقاق  ،عبد اهلل أيين . 1 :
 5اليصدر نفسه . 2-1 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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ذكر الكواشي قولين في اشتقاق لفظة ( تابو ) /ين (  /ب  ،1 ) /وين ( /

و ب )  ،2وقد ذكر الكواشي القولين  ،ولم يرجح أي واحد ينهيا  ،جاء ذلك في
تفسير قوله تعالى  " :إن آيةُ ي ِ
لك ِه أن يأتيكم التابو ، 3 " /إذ قال  ( :زعم بعضهم
ُ
أن التابو ( /فَ َعلُو ) /ين التوب  :الرجوع ؛ قال  :ألنه يرجع إليه ويستخرج ينه
يافيه  .وبعضهم أنكر هذا وقال  :اليعنى ال يساعده  ،وانيا يشتق إذا صح اليعنى

 ،وانيا هو فاعول  ،ويعضد هذا يا قرئ  :تابوه بالهاء ) .4

غير أننا نجد الزيخشري يرجح اختياره اشتقاق اللفظة ين (  /و ب ) لشيئين ،
األول  :ان األفعال التي يتياثل فيها الفاء والمام قليلة في العربية  ،واآلخر  :ان (
فاعول ) ين يثل هذه األفعال غير واردة في العربية  ،وين ق أر بالهاء فهو فَ ِ
اعل

ال ين التاء الجتياعهيا في الهيس وأنهيا ين حروف
عنده إال فيين جعل هاءه بد ً
الزيادة ولذلك أ ِ
ُبدلَ /ين تاء التأنيث . 2
وتوجيه الزيخشري ِ
لهذه القراءة يخالف ابن جني الذي يرى أن ين قرأها ( تابوه )

فاألصل عنده ( /ب ه )  ،6في حين يذهب الزيخشري إلى أن قراءة ( تابوه ) هي

ب ) وهو (تَ ِاوب )  ،وقد حدث قلب يكاني في الكلية
ين أخذ اسم الفاعل ين ( تََو َ
فأصبح ( /تابو ) ثم جيء بحرف الهاء لليبالغة . 5

ويذهب الكواشي اليذهب نفسه في اشتقاق لفظة ( شيطان )  ،إذ يذكر
االشتقاقا /الواردة في اللفظة دون أن يفضل أحدها على اآلخر  ،وذلك يا جاء في

 1ينظر :لسان العرب  15 2 :يادة (تب.)/
 2ينظر :لسان العرب  233 1 :يادة (توب).
 3البقرة  :آية . 248

 4التلخيص . 328-325 2 :
 2ينظر :الكشاف . 386 1 :

 6ينظر :اليحتسب . 121 1 :
 5ينظر :الكشاف . 386 1 :
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تفسيره لقوله تعالى  " :واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا يعكم إنيا نحن يستهزئون" ،1
فهو يقول ( :والشيطان :العاتي واليتيرد ين الجن واإلنس والدواب ونونه أصيلة ين

شطنَ :ب ُع َد؛ لبعده ين رحية اهلل تعالى .أو زائدة ،ين شاط يشيط :احترق ).2
ِ
سيبويه واليبرد إلى ذكر االشتقاقين يعاً  ،فهيا يريان أن
وهذا يا ذهب إليه
 /ين َشاط لم َي ُج ْز . 3
(شيطان) إن ُعد /ين َش َ
ص ْرفها  ،واذا ُج ِعلَ ْ
طن جاز َ
ِ
سيبويه نون الشيطان في يوضع ين كتابه أصلية وفي آخر زائدة .
( فقد جعل
طن  :إذ َب ُع َد ُلب ْع ِده ين الصماح
والدليل على أصالتها قولهم تَ َش ْيطن  ،واشتقاقه ين َش َ
والخير  ،وين شاط إذا َبطُ َل إذا ُج ِعل /نونه زائدة ) .4
وعلى هذا يرى الزيخشري أن أصل االشتقاق في ( شيطان ) يعود إلى اليقصود

طن )  ،وان أريد به البطل فهو ين ( َشاط ) .2
ينه  .فإن أريد به البعد فهو ين ( َش َ
ويبدو أن شيطان الواردة في القرآن هي ين ( َشطَن ) وليس ين ( شاط )
6

لورودها يصروفه في قوله تعالى  " :وان َي ْد ُع ْون إال َش ْيطَاناً َي ِرْيدًا "
قول سيبويه واليبرد إنها ال تصرف إذا كان ين َشاط  .وكذلك فإن يعنى ( شطن )

 ،وقد سبق

رب إلى ياهية ( الشيطان ) ين ( َشاط ) إذا َهلَك .
وهو البعد عن الخير أَ ْق َ
 -2ذكر تصاريف الكلية الواحدة :
قال تعالى  ":اهللُ َي ْستَهزئ بهم َوَي ُي ْدهم في طُ ْغَيانِهم َي ْع ِيهون "  .5جاء في
ِ
أيده واحد :ز َادهُ ،أيا لفظة ( طُ ْغَيانهم
"التلخيص" أن لفظة( ُييدهم) ينَ :ي َّدهُ و َ
طغى ِ ،
وطغي يطغى  ،كلقي يلقى  ،طغيان ًا . 1
وي ْ
ط َغى َي ْ
) فإنها ين َ :
طغو َ

 1البقرة :آية . 14 :
 2التلخيص . 158 1 :

 3ينظر :الكتاب 11 2 :؛ واليقتضب . 13 4 :
 4الكشاف . 184 1 :

 2ينظر :اليصدر نفسه . 184 1 :
 6النساء  :آية. 115 :
 5البقرة  :آية.12 :
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2

 ،جاء في

وقال تعالى  " :ربنا واجعلنا ُي ْسليين لك وين ُذريتنا أُية يسلية لك "
"التلخيص"  ( :أي  :يطيعين وخاضعين  .أسلم له  ،وسلم  ،واستسلم  :خضع

وانقاد) .3

الصرفية :
ثالثاً  :العلَّة
ّ

لم تهتم الكتب اللغوية بالعلة الصرفية كاهتيايها بالعلة النحوية  ،إذ النجد في

الكتب قديياً وحديثاً َي ْن ُي ْفرد جزء للحديث عن العلة الصرفية  ،في حين نجد كتب ًا
ألف /في علل النحو ،ولعل أهم الكتب التي تهتم بالعلة وتفصيلها في كتاب
"اإليضاح في علل النحو" للزجاجي الذي قسم فيه علل النحو على ثماثة أقسام :

علل تعلييية وعلل قياسية وعلل جدلية نظرية .4

وقد أفرد ابن األنباري قسياً ين كتابه "لُ َيع األدلة في أصول النحو"  ،2وجيع
السيوطي أقوال العلياء في يسألة العلة وضينها في كتابه "االقتراح". 6
وان عدم وجود كتب أو يباحث عن العلة الصرفية اليعني ُخلُو يصادر اللغة
ِ
سيبويه وابن جني الظواهر الصرفية تعليما /عدة ال ُّ
تقل ِس َعة ين
ينها  ،فقد علل
حيث النوع عن تعليماتهم للظواهر النحوية وفي "التلخيص" نجد للعلة الصرفية يكانة
عند الكواشي  ،فقد كان التعليل ين أبرز سيا /الكواشي في "التلخيص" ،وهو يع
تعليماته الكثيرة اليصرح بالعلة كأن يقول  :وعلة كذا  ......وكذا  ،وانيا يفهم ين
كمايه إشارته إلى العلة والسييا ان أغلب عباراته تيتاز باإليجاز البليغ  ،وهذا
أسلوبه .
وييكن تقسيم العلة التي أوردها الكواشي على النحو اآلتي :

 1ينظر :التلخيص . 151 1 :
 2البقرة  :آية. 128 :

 3التلخيص . 461 1 :
 4ينظر :اإليضاح في علل النحو . 64 :
 2ينظر :لُيع األدلة . 24 :
 6ينظر :االقتراح . 46 :
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 -1علة التخفيف :
وهي ين أوسع العلل التي نجدها في "التلخيص"  ،ولعل سبب هذه السعة يعود
إلى دخول هذه العلة في كثير ين الظواهر الصرفية  ،يثل  :تسهيل الهيزة ،
وتسكين الحرف  ،وحذف الحرف  ،وقلب الحرف نحو قوله في المام في لفظة ( اهلل
) فهو يراها ليس /للتعريف بل لليبالغة وحذف /ألفه خطاً تخفيفاً

1

 .وليا كان أغلب

القراءا /القرآنية يدخل ضين هذه الظواهر  ،كان الكواشي ي ْكث اًر ين إيراد القراءا، /

بسبب سعة هذا النوع ين العلة عنده .

وين أيثلة هذه العلة يا ذكره في قراءة ( ُي َذبِّحون )  ،2إذ قال  ( :وقوله " :

يذب ُحون أبناءكم " أصل الذبح  :الشق  ،والتشديد للتكثر  .وقرئ  :يذبحون يخففا )
3
طهُرن ) 4إذ قال  ( :القراءة  :بفتح
 ،وين ذلك أيضاً قوله في قراءة ين ق أر (حتى َي ْ
الطاء والهاء يشددين ؛ أي يغتسلن  .وبسكون الطاء وضم الهاء يخففين ) .2
 -2علة التشبيه :
وقد أستعيلها الكواشي في يواضع عدة ينها استعياله إياها في تعليله قراءة ين
ق أر ( يواقي 6 ) /بالكسر  ،واألصل ينها ( َي َو ِاقي ) /بالفتح  ،إذ قال  ( :وقرئ
بالكسر اسم كالطَّحن و ِ
الطحن )  ،5والتشبيه الذي أراده الكواشي هنا هو تشبيه (
يواقي ) /بنحو الطَّحن و ِ
الطحن  ،فإذا قُرأ /بالفتح فإنها يصدر يثل الطحن  ،واذا
قُرأ /بالكسر فإنها تصبح اسياً يثل ِ
الطحن . 8

 1ينظر :التلخيص . 136 1 :
 2البقرة  :آية. 41 :

 3التلخيص . 224 1 :
 4البقرة  :آية. 222 :

 2التلخيص 231 2 :؛ وينظر :يعجم القراءا. 368 1 : /
 6البقرة  :آية. 181 :

 5التلخيص . 128 2 :
 8ينظر :إعراب القرآن للنحاس . 211 1 :
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 -3علة األصل :
ورد /هذه العلة عند الكواشي في كمايه في قوله تعالى " فين حج البي /أو
اعتير فما جناح عليه أن يطَّ َّوف بهيا "  ، 1إذ قال  ( :القراءة  :يطوف  ،أصله :

يتطوف فأدغي /التاء في الطاء).2

وفي قوله تعالى  " :إنها بقرة ال ذلول تثير األرض والتسقي الحرث يسلية الشية
فيها "

3

 ،نجده يعلق على لفظة ( الشية ) بكونها يصد اًر في األصل إذ يقول ( :

وأصلها وشية ؛ ألنها في األصل يصدر وشاهُ وشياً وشية ) .4
 -4علة الحيل على اليعنى :

ربط الكواشي سبب بعض الظواهر الصرفية باليعنى ( الداللة )  ،ين ذلك تعليله
2

 ،فين شدد

قراءة تشديد لفظة ( َك َذب ) في قوله تعالى  " :بيا كانوا يكذبون "
اللفظة ( ُي َك ِّذبون ) أصبح اليعنى بتكذيبهم وين خفف أصبح اليعنى يكذبهم في

قولهم  ،إذ يقول الكواشي  ( :القراءة يخففاً  ،أي :يكذبهم في قولهم آينا  ،ويشدداً

أي :بتكذيبهم غيرهم )  .6بيعنى وصفهم بالتكذيب أبلغ ين وصفهم بالكذب ؛ ألن
يكذب كاذب  ،وليس كل كاذب ِّ
كل ِّ
َّ
يكذباً  ،فيكون حيل اللفظ على يا يعم اليعنيين
أولى ين حيلِ ِه على يا يخص أحدهيا . 5

كيا يذهب الزيخشري إلى القول بأن التشديد لليبالغة في الكذب كيا ُبولِ َغ في :
ص َّدق  ،ونظيره َبان الشيء وبين . 8
ص َد َ
قَ :
َ

 1البقرة  :آية. 128 :

 2التلخيص . 41 2 :
 3البقرة  :آية. 51 :

 4اليصدر نفسه . 364 1 :
 2البقرة  :آية . 16

 6التلخيص . 154 1 :

 5ينظر :كتاب القراءا /ألبي عبيد  ،جاسم الحاج جاسم . 116 :
 8ينظر :الكشاف . 151 1 :
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1

ِ
ص ْرُه َّن إليك "
وفي قوله تعالى  " :قال فَ ُخ ْذ أرَب َعةً ين
الطير فَ ُ
فص ْرهن )  ،ويعلل كل قراءة لليعنى الذي آرادهُ
يذكر القراءا /الواردة في لفظة ( ُ
ص ْرهن إليك ) 2بضم الصاد أراد يعنى :
َح َس َ
ب توجيه تلك القراءة  ،فين ق أر ( فَ ُ
ِ
ِ
وص ْرتُهُ لغتان تفيدان
قطعهن  ،وين كسر الصاد أراد يعنى  :أي ْلهُن ؛ ألن ص ْرتْه ُ
 ،نجد الكواشي

يعنى  :أيلته وقطعته . 3

فصرهن ) 4بضم الصاد وكسرها فهي ين صره ُبصره وبِصره :
أيا ين ق أر ( ُ
ويض ُّرهُ ين الضرر. 2
بض ُّرهُ ُ
ض َّرهُ ُ
جيعه  ،على نحو َ

صرُهن ) هي ين التصرية :
ثم يذكر الكواشي أن قراءة ضم الصاد والتشديد ( فَ ُ
الجيع  ،وأيا ين فتح فهي ين الصرير  :الصو ، /ثم يعلل بعد ذلك بقوله ( :
وجييع اليستعيل ين ( ص و ر ) يشيله يعنى ( الييل ) وأير بضيها إليه بعد

األير بأخذها ليتأيلها ويعرف أشكالها لئما يلتبس عليه بعد عودها إليه ) .6
 -2علة اإلتباع :

وهي علة تعنى بالحركا /والسكونا ، /والتدخل الحروف ضينها  ،وتقابل هذه

ٍ
ضرب ) في
العلة في الصرف (علة اليجاورة ) في النحو  ،نحو علة الكسر في (
ِ
ض ِر ٍب )  ،والقياس فيها الضم  ،وانيا ُك ِس َر /ليجاورتها
يثل قولهم ( ُح ْج ُر ض ٍب َ
اليكسور  . 5ولعل سبب اختماف تسيية ِ
هذه العلة بين الصرف والنحو يعود إلى أن
علم الصرف يهتم ببنية الكلية لذا فإن كان /الحركا /قريبة بعضها ين بعض تبع/

 1البقرة  :آية. 216 :
 2ينظر :يعجم القراءا. 351 1 : /
 3ينظر :التلخيص . 362 2 :

 4ينظر :يعجم القراءا. 355 1 : /
 2ينظر :التلخيص . 366 2 :
 6اليصدر نفسه . 366 2 :
 5ينظر :األقتراح . 48 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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ُّ
ينصب على الجيلة والتركيب فلذلك كان/
الحركة الحركة  ،أيا علم النحو فاهتيايه
الحركا /فيه يتجاورة ألنها في كليتين ال في كلية واحدة .
وين أيثلة علة اإلتباع الواردة في "التلخيص" يا جاء في تعليق الكواشي للفظة (
1

ُخطُوا ) /في قوله تعالى  " :والتتبعوا ُخطُوا /الشيطان "
الطاء إنها جاء /نتيجة االتباع في الحركة  ،إذ يقول  ( :بضم الخاء والطاء إتباع ًا

)  ،2وقد رجح قراءة ضم ( الطاء ) على تسكينها

3

 ،فقد علل قراءة ضم

؛ حيماً على أصل األسياء ،

وأتى بلفظ الجيع على حقيقة يا وجب له ؛ َّ
ألنهُ جيع ُخطوة  ،إذ يقول ( :وأصلها
طوة بضم الخاء  ،وهي يابين رجلي الخاطي ) .4
الخ ْ
ين ُ
 -6علة اللغة :

احتل /هذه العلة قسياً كبي اًر ين تعليما /الكواشي للقراءا /القرآنية التي أوردها ،

غير أنه يكتفي بالقول أن ذلك لُغة ين دون أن يشير إلى أصحاب اللغة  ،وين

األيثلة على ذلك ينها ياجاء في تعليقه على قراءة ين ق أر ( َي ْي َس َرة ) في قوله تعالى
 " :وان كان ذو عسرٍة فََنظرةٌ إلى َي ْي َسرة  ،2فقال الكواشي  ( :القراءة بفتح السين
وضيها  ،لغتان ) .6

يفعلة بضم العين قليل ،
وتوجيه هذه القراءة على نحو يا قال ابن عطية ُ ( :
يفعلة بفتح العين أكثر في كمايهم )  ،5والفتح لغة أهل نجد  ،والضم لغة أهل
ولكن َ
الحجاز  ،واليعنى واحد . 8

 1البقرة  :آية. 168 :

 2التلخيص . 66 2 :
 3ينظر :الحجة في القراءا /السبع . 12 :
 4التلخيص . 66 2 :
 2البقرة  :آية. 286 :

 6التلخيص . 462 2 :

 5يفردا /ألفاظ القرآن . 812 :
 8ينظر :التوجيه النحوي واللغوي لقراءا /قرآنية  ،خليل إبراهيم . 146 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية

344

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

الظواهر الصرفية عند الكواشي في سورتي (الفاتحة والبقرة)

وفي قوله تعالى  " :فَ َين خاف ين ُّي ٍ
وص جنفاً " ، 1نجده يقول  ( :القراءة :
ٍ
يوص ) وتشديدها  ،وصى وأوصى لغتان ) .2
بتخفيف (
و ( وصى ) فعل  ،و ( أوصى ) أفعل  ،فعمان ثماثيان يزيدان  ،األول يزيد بهيزة
 ،والثاني يزيد بالتضعيف  .وقيل :ان هناك فرقاً بين الصيغتين فيعنى ( فعل )
اليبالغة والتكثير

3

 ،ويعنى (أفعل ) االستحقاق والتعويض  ،قال الزجاج ( ( :

وصى ) أبلغ ين ( أوصى ) ؛ ألن أوصى جائز أن يكون  :قال له يرة واحدة  .و(
وصى ) التكون إال لير ٍ
ا /كثيرٍة ) .4
 -5علة القياس :
ونحو ِ
هذه العلة يا ذكره الكواشي في تعليله لفظة ( قروء ) في قوله تعالى " :

واليطلقا /يترَّبصن بأنفسهن ثماثة قُُروٍء "
جيع على ( فعول ) جيع كثرة  ،وقياسه أن يجيع على ( أفعال ) جيع قلة ) .6
2

 ،إذ يقول  ( :قروء جيع قرء ، .... ،

وتعليقه على لفظة ( اليسجد ) فين قرأها بالكسر فإنيا يريد اليوضع لذلك يقول :
ال ،
( واليسجد بالكسر يوضع السجود ؛ وللذي يصلي فيه شاذاً قياسياً ال إستعيا ً
ِ
بالكسر ) .5
كجلَس يجلس فاليوضع
وبالفتح اليصدر ؛ ألن يا كان فَ َعل َي ْف ِعل ْ

رابعا  :ربط التفسير الصرفي بالتفسير الداللي:

وين الظواهر التي نجدها في تفسير "التلخيص" هي اإلفادة ين علم الصرف في
يعرفة دالال /أبنية االلفاظ ؛لهذا ينهج الكواشي في تفسيره وشرح يعنى اآلية الى
تفصيل أبنية االلفاظ ،أيا ان يذكر اصل اللفظه  ،أو التغييرا /التي طرا /عليها ،أو

 1البقرة  :آية. 182 :
 2التلخيص . 15 2 :

 3ينظر :اليهذب في علم التصريف .12 :
 4يعاني القرآن واعرابه . 211 1 :
 2البقرة  :آية. 225 :

 6التلخيص . 222 2 :
 5اليصدر نفسه . 16 2 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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أن الهيأة التي جاء /بها اللفظة هي ين جعلتها تفيد يعنى بعينه دون غيره  ،أوقد
يلجأ الى ذكر أكثر ين رأي في تفصيل الهيأة التي ورد /بها اللفظة في اآلية .
ولبيان ربط التفسير الصرفي بالتفسير الداللي عند الكواشي في سورتي (الفاتحة،
والبقرة) ،سأذكر اليفردا /التي وجدتها قد اعتيد فيها على يسائل الصرف في بيان
يعناها ضين سياق اآلية .
 -1الرحين  ،الرحيم :

الحيد هلل رب العاليين  .الرحين الرحيم " 1إذ ذكر الكواشي أن
في قوله تعالى ":
ُ
(الرحين الرحيم) صفتان يبنيتان ين ( َر ِحم )  ( ،وأصلها الرقة والتعطف ين الرحم
 ،لرقتها أو انعطافها على يا فيها ) .
غير أنه يرى في كلتا الصيغتين فرقاً في اليعنى  ،فالرحين ( فَ ْعمان ) فيها زيادة
يبالغة  ،وهذه اليبالغة أد /إلى جعلها ( عام يعنى ؛ ألنه الرازق لكل الخلق في
الدنيا  ،وخاص لفظاً  ،ألن غيره تعالى لم يسم ( رحين ) ويا َّ
شذ فما اعتداد به ) .2
ْ
أيا الرحيم صيغة ( فعيل ) فأنها تختلف عن صيغة ( فَ ْعمان ) الرحين ؛ ألنها (
خاص يعنى ؛ ألنه يرحم اليؤينين خاصة يوم القياية وعام لفظاً ؛ ألن غيره قد

يسيى رحيياً ) .3

وهذا يدل على أن الرحية ين اهلل (عز وجل) هي احسان على العبد ؛ ألنه وحده

ييتلك الرحية  ،والقادر على كشف الضر عن عبده إن شاء برحيته  ،وان الرحية
لدى اليخلوق رقة وتعطف  ( ،فهو قد يكون رحيم القلب بين وقع عليه االبتماء غير
أنه ال يقدر على دفع الضر عنه ،ولذا اليقال له :رحين)

4

َ -3ذ ْلول :

 1الفاتحة  :اآليتان. 2-1 :
 2التلخيص . 135 1 :

 3اليصدر نفسه . 135 1 :
 4البحث الداللي في ارشاد العقل السليم  ،زينب عبد الحسين . 54 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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األرض والتسقي
 -4في قوله تعالى  " :قال إنه يقول إنها َبقَرةُ الذلُول تُثير
َ
ث "  1فين الصفا /التي ُب ْين /لليهود ليعرفة البقرة أنها يذللة بالعيل
الح ْر َ
َ
2
بيعنى لم تذلل للكراب واثارة األرض ؛ فجيء بصيغة اليبالغة ( فَ ُع ْول ) ،
وهي ين أبنية صيغ اليبالغة القياسية الخاصة بأبنية األسياء

3

 ،لهذا نجد

الكواشي يقول  ( :أي  :يذللة بالعيل  ،وهو بناء يبالغة  ،وَف ُعول إذا كان
وصفاً لم تدخله الهاء ؛ كصبور  ،وشكور ) .4

َ -3ب ِديع :
في قوله تعالى َ " :ب ِديع السياوا /واألرض "  2نجد الكواشي يفصل القول في
لفظة ( َب ِديع ) ويجعلها على صورتين األولى أنها جاء /على صيغة ( فَ ِعْيل )
بيعنى ( ُي ْف ِعل ) إذ يقول  ( :أي :يبدعهيا كسييع بيعنى يسيع  ،وفعله  :أبدع
خلقهيا على غير يثال سبق  ،وينه بدعة واإلضافة على هذه حقيقة ؛ ألن اإلبداع
لهيا ياض) .6

إن األصل في اللغة العربية أن يكون ِّ
لكل صيغة يعنى يعين  ،ولكن واقع هذه

اللغة وقدرتها على التغيير في التراكيب اليختلفة دعا إلى أن تجيء بعض الصيغ
بيعنى بعضها اآلخر  ،لتحقيق فائدة يعنوية  ،إذ يقع اللفظ يوقعاً ليس له أصماً ،
فيقوم يقام ذلك األصل ويكتسب صفاته ين تأثر وتأثير  ،وداللة  ،ووظيفه واعراب ،

وبناء. 5

 1البقرة  :آية. 51 :
 2ينظر :تفسير النسفي . 288 :

 3ينظر :الكتاب 26 1 :؛ شرح قطر الندى 254 :؛ شرح ابن عقيل . 111 2 :
4البقرة  :آية. 115 :

 2التلخيص . 312 1 :

 6اليصدر نفسه . 382 1 :
 5ينظر :النيابة في األبنية الصرفية  ،نهاد فليح . 152 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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عيل ) التي ورد /في اآلية الكريية هي ين صيغ اليبالغة دخل /أبواباً
فصيغة ( فَ ْ
أخرى كثيرة وناب /يناب صيغها وجاء /بيعنى ( ُي ْف ِعل ) اسم فاعل يشتق ين
الفعل الرباعي (افعل) وقد ورد /صيغه (فعيل) بيعنى ( يفعل) في أكثر ين يوضع
ين القرآن الكريم  ،والسييا في تفسير صفا /اهلل (عز وجل)  :بصير ي ْب ِ
صر ،
ُ
سييع ُي ْس ِيع . 1
فاليعنى الذي قصده الكواشي أن بديع السياوا /واألرض هو يبدعهيا  ،فاسم

الفاعل يدل على الحدوث والتجدد

2

 ،فدل أن اهلل سبحانه وتعالى أبدع خلق

السياوا /واألرض  ،أي :أحدثها على غير يثال سبق .
وأيا الصورة األخرى التي ذكرها الكواشي للفظة ( بديع ) أنها جاء /على صيغة
ف
ع فهو َب ِد ْيع  ،ك َش ُر َ
الصفة اليشبهة على وزن ( فعيل )  ،إذ يقول  ( :أو فعله َب َد َ
فهو شريف  ،واإلضافة على هذا ين إضافة الصفة اليشبهة إلى فاعلها ؛ أي  :بديع

سياواته وأرضه ) .3

والصفة اليشبهة هي وصف ُيشتق ين الفعل الثماثي الآلزم للداللة على
وصف صاحبه على وجه الدوام والثبو ، 4 /وداللتها على الثبو /والدوام داللة

عقلية الوضعية ؛ ألن األصل في ِّ
كل ثاب /دوايه . 2

أيا إذا أردنا بيان الفرق في داللة اسم الفاعل والصفة اليشبهة ؛ نجد أن
الصفة اليشبهة سيي /كذلك لشبهها صيغة اسم الفاعل في داللتها على ذا /قام
بها الفعل  ،وتختلف بأنها تفيد ثبو /يعناها لين اتصف بها  ،واسم الفاعل يفيد
الحدوث والتجدد

6

 .فالكواشي حين أرادها لفظة (بديع) على يعنى اسم الفاعل

 1ينظر :البحث الداللي في التبيان ،ابتهال كاصد .86:

 2ينظر :اليهذب في علم التصريف  ،هاشم طه شماش . 222 :
 3التلخيص . 382 1 :

 4ينظر :اليهذب . 255 :

 2ينظر :الصرف الوافي . 162 :
 6ينظر :اليهذب . 255 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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أراد يعنى الحدوث  ،وحين وصفها بالصفة اليشبهة أراد بيان يعنى الثبو/
والدوام لصيغة ( بديع ) ألنه يقول  ( :وجييع اليستعيل ين تعاكيس ( ب د ع )
يشيله يعنى الحدوث والظهور ) .1

ُّ -4
القيوم :

الحي ُّ
القيوم " ، 2جاء في "التلخيص"  ( :القَُّيوم ،
في قوله تعالى " ال إله إال هو
ُّ
فَ ْي ُع ْول  ،بناء يبالغة  ،وهو القائم دائياً بتدبير خلقه ) .3

إن بناء ( فَ ْي ُع ْول ) أفاد يعنى اليبالغة  ،وذلك يعود إلى أَن لليبالغة في العربية
أوزاناً قياسية  ،وأخرى سياعية  ،واألبنية السياعية التي تفيد يعنى اليبالغة كثيرة في

اللغة  ، 4وينها وزن ( فَ ْي ُع ْول) الذي أستند إليه الكواشي في بيان يعنى أن اهلل (عز
وجل) قائم بذاته بتدبير خلقه ين عباده .
 -2الرؤوف :
في قوله تعالى  " :إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم "

2

قال الكواشي في "التلخيص":

( القراءة  :لرؤف بهيزة ين غير واو بعدها وبهيزة يضيوية بعدها واو ساكنة ،
لغتان ين الرأفة بيعنى الرحية إال أنها أشد ين الرحية  ،فلذلك جيع بينهيا  ،فين
عم أراد أراد رحيته إياهم في الخلق والرزق والصحة  ،وين خص أراد رحيته
لليؤينين خاصة ) .6

إن وجه قراءة ( رؤف ) على زنة ( فَ ُعل )  ،لغة بني أسد  ،وهو الوزن الغالب
عند أهل الحجاز  ،وين ق أر على هذا الوجه يرى أنه الوزن األبلغ في اليدح  .وأيا

 1التلخيص . 382 :
2البقرة  :آية. 222 :

 3التلخيص . 346 2 :
 4ينظر :شرح الشافية . 151-158 2 :
 2البقرة  :آية. 143 :

 6التلخيص . 14 2 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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ين ق أر ( رؤوف ) على زنة ( فَ ُع ْول) ؛ فألنه األكثر في كمام العرب وجاء /عليه
صفا /كثيرة يثل شكور وغفور  ،واثبا /الواو هي األكثر في االستعيال لنظائره . 1
أيا جيع لفظة ( رؤوف ) و ( رحيم ) في السياق الواحد  ،فالكواشي يرى كما
الرأفة أشد ين الرحية  ،على الرغم ين كونها
اللفظتين يؤدي يعنى الرحية  ،إال أن َّ

ين أبنية اليبالغة  ،غير أن هذه اليبالغة في لفظة ( رؤوف ) تفيد العيوم في اليعنى

الخ ْلق في الدنيا  ،أيا اليبالغة في لفظة (الرحيم) فإنها تفيد الخصوص
 ،ألنه رحيم َ
في اليعنى  ،ألنه يرحم اليؤينين خاصة يوم القياية .
 -5الشيء :
في قوله تعالى  " :إن اهلل على كل شيء قدير "

2

 ،ذكر الكواشي أن يعنى لفظة

( الشيء ) هو يايعلم ويخبر به  ،وصف هلل (عز وجل)؛ ألن األصل يصدر ( شاء
ٍ
) بيعنى ( ٍ
وحينئذ يصف البارئ تعالى  ،واذا جئ اليصدر بيعنى ( اليشيء
شاء )

) ؛ فأنه وصف يخص غيره . 3

وذهب البيضاوي في "تفسيره" أن يعنى (يشيء) ( :أي :يشيء وجوده ويا شاء
اهلل وجوده فهو يوجود في الجيلة وعليه قوله تعالى  " :إن اهلل على كل شيء قدير "
" اهلل خالق كل شيء " فهيا على عيويهيا بما يثنوية واليعتزلة ليا قالوا الشيء
يايصح أن يوجد وهو يعم الواجب والييكن أو يا يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم

الييتنع أيضاً  ،لزيهم التخصيص بالييكن في اليوضعين بدليل العقل ) .4

 -6الرياح :

في قوله تعالى  " :وتصريف الرياح والسحاب اليسخر بين السياء واألرض "

2

،

يذهب الكواشي إلى أن لفظة ( ريح ) في القرآن الكريم ترد يفردة إذ لم يكن بها ألف

 1ينظر :التوجيه النحوي واللغوي لقراءا /قرآنية  ،خليل إبراهيم . 165 :
2البقرة  :آية. 26 :

 3ينظر :التلخيص . 112 1 :

 4تفسير البيضاوي . 266 1 :
 2البقرة  :آية. 164 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
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والم  ،بيعنى ترد نكرة  ،وتجيع إذا كان /بها ألف والم ( يعرفة ) ياعدا قوله تعالى
ٍ
أرسلنا عليهم الريح العقيم "  ، 1وقوله تعالى  " :وين
في الذاريا " : /وفي َعاد إذ َ
ولي ِذقكم ِين رحيته "  ، 2فإنها جاء /في القرآن
آياته أن يرسل الرياح ُيبشراُ /
يجيوعة يع الرحية ويفردة يع العذاب . 3

وقد ذكر القرطبي إن أبا جعفر اليدني يزيد بن القعقاع ( اليقرئ ) ذهب اليذهب
ن فسه  ،إذ يوحد (الريح) يا ليس فيه ألف والم  ،ويجيع عكس ذلك  ،ويعلل ياذهب
إليه أن ين وحد الريح فألنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير وين جيع
فماختماف الجها /التي تهب ينها الرياح  ،وين جيع يع الرحية ووحد يع العذاب

فإنه فعل ذلك اعتبا اًر باألغلب في القرآن . 4

 -5الوسط :

في قوله تعالى  " :وكذلك جعلناكم أية َو َسط ًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيداً " َ ، 2بي َن الكواشي أن ( َو َسطاً ) أي :خيار  ،وعدل ؛ ( ألن

خيار الشيء وسطه ؛ ألن األطراف قد يتسارع إليها الفساد  .ويقال للخيار وسط
أيضاً  ،وهذا وصف باالسم الذي هو وسط الشيء  ،ولذلك استوى فيه الذكر واألنثى

 ،واليفرد والجيع ) .6

وذكر الكواشي فضماً عن ذلك أن لفظة ( الوسط ) ترد بصيغتين  ،يرة بفتح
ٍ
صلب
عندئذ الكيية اليتصلة كالجسم  ،نحو قولنا َ :و َسطه
الوسط )  ،فتفيد
ٌ
السين ( َ

 1آية . 41 :
 2آية . 46 :

 3ينظر :التلخيص . 21 2 :
4ينظر :القرطبي . 188 2 :
2البقرة  :آية. 144 :
 6التلخيص . 5 2 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية

344

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

الظواهر الصرفية عند الكواشي في سورتي (الفاتحة والبقرة)

الوسط )  ،فتفيد الفصل بين جسيين  ،نحو قولنا جلس َو ْسط
 ،وترد تارةً بالسكون ( ْ
القوم . 1
وسط ) بالتحريك جاز أن يقع صفة ،
وعند رجوعنا إلى "لسان العرب" نجد أن ( َ
وسطَه
وأن يكون أسياً ليا بين طرفي الشيء  ،وجزء ييا يضاف إليه  ،فقولنا َ :
وسط الرأس بعضها .
ٌ
صلب  ،أي :أن وسط الرأس صلب ؛ ألن َ
ٍ
عندئذ ظرف ال اسم  ،والتكون بعض ياتضاف إليه
أيا ( َو ْسط ) بالسكون فهي

 ،فقولنا َو ْسط القوم أي :غيرهم . 2
وعليه يذهب الكواشي إلى القول إن  ( :تلخيصه  :ياصلح يوضعه ( بين ) فهو
يسكن  ،ويا لم يصلح فهو يحرك  ،وليس بيختار ) .3
 -8قروء :

في قوله تعالى  " :واليطلقا /يترَّبصن بأنفسهن ثماثة قُُروٍء "
لفظ ( قروء ) هي جيع قرء  ،غير أنها جيع /على وزن ( فُعول )  ،وهو جيع
4

 ،بين الكواشي أن

تكسير بصيغة الكثرة  ،والقياس أن ترد هذه اللفظة على زنة ( أفعال ) بصيغة القلة

؛ ويعلل سبب ذلك ألن ِّ
لكل يطلقة ثماثة أقراء

2

 ،بيعنى ثماثة أدوار أو ثماثة

انتقاال ، /فتنقل ين طهر إلى حيض  ،وتارة ين حيض إلى طهر فيستقيم يعنى

الكمام وداللته على الطهر والحيض جييعاً فيصير االسم يشتركاً . 6

ولذا يرجح الكواشي وضع جيع الكثرة يوضع جيع القلة الشت اركهيا في الجيع

5

 ،فاليعروف عن العرب أنهم يستعيلون صيغاً يعني ًة إذا أرادوا عدداً يحدداً ال يقل

1اليصدر نفسه . 5 2 :
 2ينظر :لسان العرب . 426 5 :

3التلخيص 5 2 :؛ وينظر :الجايع ألحكام القرآن 148 2 :؛ وتفسبر البيضاوي . 412 1 :
 4البقرة  :آية. 228 :

2ينظر :التلخيص . 222 2 :

6ينظر :القرطبي 165 3 :؛ تفسير البيضاوي . 213 1 :
5ينظر :التلخيص . 222 2 :
مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية

344

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

الظواهر الصرفية عند الكواشي في سورتي (الفاتحة والبقرة)

عن ثماثة وال يزيد على عشرة  ،وتسيى ( صيغ جيوع القلة )  ،ويستعيلون صيغ
أخرى إذا أرادوا عدداً اليقل عن ثماثة ولكنه يزيد عن عشرة  ،وتسيى ( صيغ جيوع

الكثرة ) .1

 -1الكره :

في قوله تعالى  " :كتب عليكم القتال وهو ُك ْره لكم "  ، 2يذكر الكواشي أن لفظة (
ُك ْره ) ترد بفتح الكاف على أنها يصدر بيعنى الكراهية  ،وورودها بالضم فهي اسم
لليصدر . 3

وبرجوعنا لكتب اللغة واليعاجم والتفاسير وجدنا أن أكثر علياء اللغة يجيعون أن
الرْهب
الغ ْسل َ
ال ُك ْره وال َك ْره لغتان بيعنى واحد يثل ُ :
الض ْعف و َ
الغ ْسل  ،و ُ
الض ْعف  ،و ُ
الرْهب. 4
وَ
في حين يذهب علياء آخرون إلى التفرقة يا بين اللفظتين

2

 ،بجعل ضم الكاف

يصد اًر  ،والفتح أسياً  ،إذ قيل  ( :اليفتوح اليشقة التي تنال األنسان ين الخارج
كل ٍ
واليضيوم بيعنى الكراهة وعلى ِّ
حال فأن كان يصد اًر فيؤول أو يحيول على
اليبالغة أو هو صفة كخبز يخبوز  ،وان كان بيعنى األكراه وحيل على الكره عليه

فهو على التشبيه البليغ كأنهم اكرهوا عليه لشدته وعظم يشقته ثم كون القتل يكروهاً

ال ينافي اإلييان ألن تلك الكراهة طبيعية ليا فيه ين القتل واألسر وافناء البدن ) .6

وييا يؤيد يا تقدم أَن علم اللغة فَرق يا بين داللة اليصدر وداللة االسم  ،فاألول
يدل على الحدث اليجرد  ،والثاني يدل على ذا /يحسوسة  ،ووسيلة التفرقة تقوم
على أساس تغير حركا /اليصدر عن االسم .

1ينظر :اليهذب في علم التصريف . 182 :
 2البقرة  :آية. 216 :

 3التلخيص . 261 2 :
 4ينظر :لسان العرب  ،234 13 :يادة (كره).

 2ينظر :الطبري 325 2 :؛ القرطبي 38 3 :؛ والبيضاوي 411 1 :؛ والنسفي . 163 1 :
6روح اليعاني . 166 2 :
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ويسيى هذا التغيير في علم اللغة الحديث بالتغير اليورفييي أو ( التحول الداخلي
)  ،إ ْذ تتحول اليصوتا /القصيرة الداخلية في بنية الكلية فيتغير يعها يعنى الكلية
في نحو َ :فعول وفُعول  ،وَفعله وفُعله وغيرها وتعد عيلية التحول ِ
هذه ين أساليب
العربية في صياغة أبنية جديدة إلثراء اللغة . 1

وقد ورد /في تفسير "التلخيص" أيثلة عدة  ،عيد فيها الكواشي إلى التفرقة
اليعنوية  ،فين ذلك وقوفه عند قوله تعالى  " :يسألونك عن األهلة ُق ْل هي َي َواقي/
2
وي ِواقي /بالكسر
للناس والحج "  ،إذ فرق بين َي َواقي /بالفتح على أنها يصدر َ
على أنها اسم يثل الطَّحن و ِ
الطحن . 3
ِّ
الي ْس ِجد الحرام "
وييا وقف عنده أيضاً قوله تعالى  " :فَ َول وجهك شطر َ
ِ
بالكسر يوضع السجود  ،وللذي فَ َعل َي ْف ِعل كجلس يجلس فاليوضع
الي ْس ِجد
قال  ( :و َ
4

 ،إ ْذ

بالكسر واليصدر بالفتح ؛ فرقاً بين اليصدر واالسم  ،ويا كان على فَ َعل َي ْف ُعل
كسجد يسجد فالي ْفعل ينه بالفتح يصد اًر كان أو اسياً إال يا َّ
شذ قياساً ؛ كاليسجد
َ َ

واليشرق واليغرب ) .2

إن القياس في اسيي الزيان واليكان أن تكون على صيغتي ( َي ْف ِعل ) و( َي ْف َعل )
 ،وترد ألفاظٌ على الصيغتين  ،وهي ييا يجوز فيه الوجهان  ،وقد فرق بين يعناها

بالفتح  ،ويعناها في الكسر  ،فقيل  :إن يعناها في حالة الكسر يطلق على االسم
الجايد  ،وأيا الفتح فيدل على يكان الفعل  ،فاليسجد بالكسر هو اليبنى ولو لم

يسجد فيه  ،والفتح يكان السجود ين األرض  ،ولو لم يكن يبنياً . 6

 1ينظر :البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن. 52 ، 54 :
 2البقرة  :آية. 181 :

 3ينظر :التلخيص . 128 2 :
 4البقرة  :آية. 143 :

 2التلخيص . 16 2 :

 6ينظر :اليهذب في علم التصريف . 214 :
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المصادر والمراجع:

 .2ابني ــه الص ــرف ف ــي كت ــاب س ــيبويه ،خديج ــه الح ــديثي ،يكتب ــة النهض ــة ،بغ ــداد،
(1162م).

 .2االشتقاق ،عبد اهلل أيين ،يطبعة لجنة التأليف والترجية والنشر( ،القاهرة)،
ط1126( ،1م).
 .3إعراب القران الكريم ،ابو جعفر النحاس (338/هـ ) ،تحقيق  :زهير غازي
زاهد ،يطبعة العاني( ،بغداد)1155( ،م).
 .4االقتراح ،السيوطي ،جمال الدين عبد الرحين بن أبي بكر (111/هـ) ،دائرة
اليعارف العثيانية ،ط1131( ،2هـ).
 .2اإليضاح في علل النحو ،الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحين بن إسحاق
(335/هـ) ،تحقيق :يازن اليبارك ،يطبعة اليدني( ،يصر)1121( ،م).
 .6البحث الداللي في ارشاد العقل السليم الى يزايا الكتاب الكريم ألبي السعود
(182 /هـ) ،زينب عبد الحسين بمال  ،أطروحة دكتوراه ،جايعة بغداد كلية
التربية للبنا2662( ،/م).
 .5البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن الكريم ،أبو جعفر يحيد بن
الحسن الطوسي (466 /هـ) ،ابتهال كاصد ياسر ،أطروحة دكتوراه ،جايعة
بغداد كلية التربية للبنا2664( ،/م).
 .8تفسير اآللوسي (روح اليعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع اليثاني)،
اآللوسي (أبو الفضل شهاب الدين السيد يحيود (1256/هـ)) ،دار إحياء
التراث العربي( ،بيرو( ،)/د.)/.
 .1تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ،البيضاوي (ناصر الدين أبو
سعيد عبد اهلل بن عير بن يحيد الشيرازي (682/هـ)) ،دار الجيل،
(بيرو( ،)/د.)/.
.16

تفسير النسفي (يدارك التنزيل وحقائق التأويل) ،النسفي (عبد اهلل أحيد

بن يحيد (516/هـ)) ،اعتنى به :عبد اليجيد طعية حلبي ،دار اليعرفة،
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(بيرو ،)/ط2666( ،1م).
.11

التصريف اليلوكي ،ابن جني (أبو الفتح عثيان (312/هـ)) ،تحقيق:

يحيد سعيد بن يصطفى النعسان( ،ديشق) ،ط1156( ،2م).
.12

التلخيص في تفسـير القـرآن الكـريم ،الكواشـي (يوفـق الـدين أبـي العبـاس

أحيد بن يوسف (686/هـ)) ،تحقيق :يحيي همال السرحان( ،بغداد) (2666م).
.13

التوجيه النحوي واللغـوي لقـراءا /قرآنيـة ،خليـل إبـراهيم حيـودي وصـالح

حيدر ،يؤسسة الرسالة ،ط2665( ،1م).
.14

الجايع ألحكام القرآن ،القرطبي (ابو عبد اهلل يحيد بن احيد (/

651هـ)) ،دار إحياء التراث العربي( ،بيرو1162( ،)/م).
.12

جايع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري (أبو جعفر يحيد بن جرير

(316/هـ)) ،دار الرشاد( ،بيرو1188( ،)/م).
.16

الحجة في القراءا /السبع ،ابن خالويه (356/هـ ) ،تحقيق :عبد

العال سالم يكرم ،يؤسسة الرسالة ،ط1116( ،2م).
.15

الخصائص ،ابن جني (312/هـ) ،تحقيق :يحيد علي النجار ،دار

الشؤون الثقافية العاية( ،بغداد) ،ط1116( ،4م).
.18

شذا العرف في فن الصرف ،أحيد الحيماوي ،يطبعة البابي الحلبي،

(يصر) ،ط1162( ،16م).
.11

شرح أبن عقيل على ألفية أبن يالك ،ابن عقيل (بهاء الدين عبد اهلل

الهيداني ( 561/هـ)) ،تحقيق :يحيد يحيي الدين عبد الحييد ،اليكتبة العصرية
للطباعة( ،بيرو ،)/ط( ،2د.)/.
.26

شرح شافية أبن الحجاب ،رضي الدين األستربادي (688/هـ)،

تحقيق :يحيد يحيي الدين عبد الحييد وآخرين ،يطبعة حجازي( ،القاهرة)،
(1138م).
.21

شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام (أبو يحيد يحيد عبد اهلل

جيال الدين (561/هـ)) ،تحقيق :يحيد يحيي الدين عبد الحييد ،اليكتبة
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العصرية للطباعة( ،بيرو2663( ،)/م).
.22

شرح اليراح في التصريف ،العيني (بدر الدين يحيود بن أحيد

(822/هـ)) ،تحقيق :عبد الستار أحيد( ،بغداد)1116( ،م).
.23

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ،الجواهري (إسياعيل بن حياد

(466/هـ)) ،تحقيق :أحيد عبد الغفور عطارد( ،يصر)1126( ،م).
.24

الصرف الوافي (دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض اليسائل

الصوتية) ،هادي نهر ،و ازرة التعليم العالي ،الجايعة اليستنصرية1181( ،م).
الغرة اليخفية (البن الخباز (631/هـ)) في شرح الدرة األلفية (البن

.22
ُي ْع ِط (628/هـ)) ،تحقيق :حايد يحيد العبدلي ،دار األنبار ،ط1116( ،1م).
كتاب سيبويه (ابن بشر عيرو بن عثيان بن قنبر (186/هـ))،
.26
تحقيق :عبد السمام هارون( ،القاهرة) ،ط1188( ،3م).
.25

كتاب القراءا /ألبي عبيد (القاسم بن سمام (126/هـ)) ،جيع

ودراسة :جاسم الحاج جاسم( ،بغداد) ،ط2665( ،1م).
.28

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،

الزيخشري (جاراهلل يحيود بن عير (238/هـ)) ،دار الكتاب العربي( ،بيرو،)/
(1185م).
.21

يعاني القرآن واعرابه ،الزجاج (أبو أسحاق إبراهيم بن السري

(311/هـ)) ،تحقيق :عبد الجليل عبد الشلبي ،عالم الكتب ،ط1188( ،1م).
.36

يعجم القراءا /القرآنية ،عبد العال سالم يكرم واحيد يختار عير،

جايعة الكوي ،/ط1182( ،2م).
.31

يفردا /ألفاظ القرآن ،الراغب الصفهاني (الحسين بن يحيد

(422/هـ) ،تحقيق :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم ،ط1112( ،1م).
.32

اليقتضب ،اليبرد (286/هـ) ،تحقيق :يحيد عبد الخالق عضيية،

عالم الكتب( ،بيرو( ،)/د.)/.
.33

الينصف (شرح اإليام أبي الفتح عثيان بن جني لكتاب التصريف
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لإليام أبي عثيان اليازني النحوي البصري) ،تحقيق :إبراهيم يصطفى وعبد اهلل
أيين ،يطبعة البابي الحلبي( ،يصر) ،ط1166( ،1م).
.34

اليهذب في علم التصريف ،هاشم طه شماش وصماح يهدي

الفرطوسي وعبدالجليل عبيد حسين ،بي /الحكية( ،بغداد)( ،د.)/.
.32

لسان العرب ،ابن ينظور (أبو الفضل جيال الدين يحيد بن يكرم

(611/هـ)) ،دار صادر( ،بيرو1122( ،)/م).
.36

اللغة العربية يعناها ويبناها ،تيام حسان ،الهيئة اليصرية العاية

للكتاب1153( ،م).
.35

ليع األدلة في أصول النحو ،أبو البركا /األنباري (255/هـ)،

تحقيق :عطية عاير ،اليطبعة الكاثوليكية( ،بيرو1163( ،)/م).
.38

النيابة في األبنية الصرفية ،نهاد فليح حسن ،يجلة آداب اليستنصرية،

العدد1114( ،22 ،24 :م).
.31

وفيا /األعيان ،ابن خلكان (شيس الدين أحيد بن يحيد

( 681/هـ)) ،تحقيق :يحيد يحيي الدين عبد الحييد ،يكتبة النهضة اليصرية،
(1148م).
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