منظومة

غريب القرآن

حققها وعلق عليها

أ .د .بندر بن نافع العبدلي

أستاذ السنة وعلومها
جامعة القصيم

¢

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة احملقق
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل حممد وعىل آله وصحبه.
أما بعد
فقـد أهـدى إ َّيل أحـد اإلخـوة األفاضل((( منذ سـنوات خمطوطـة قيمة هـي( :غريب
القـرآن) وهـي منظومـة يف عدة أبيات سـهلة وميسرة ،فقرأهتـا ورأيت حتقيقهـا والتعليق
عليهـا ،لينُتفع هبا.
ولكننـي مل أقـف على اسـم مؤلفها بعد بحـث طويل إنما كُتب يف آخرهـا :كتبه حممد
بن عبـد اهلل املقري
فال أدري هل هو املؤلف أم ال؟ ولعل أحدً ا يقف عىل مؤلفها بعد قرآهتا فيفيدين به.
خريا إنه جواد كريم.
وأسأل اهلل  أن ينفع هبا ،وأن جيزي مؤلفها ً
واهلل املوفق
املحقق.

((( وهو األخ مقبل بن عبد اهلل.
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املقـــدمة

 1احلمـــد هلل املجيـــد األعـــى

ذي املـــن والفضـــل الكريـــم املـــوىل

 2ج ــل ع ــن التجس ــيم((( والتصوي ــر

ومـــا لـــه يف امللـــك مـــن نظـــر

 3أمحـــده شـــكر ًا عـــى اإلنعـــام

مـــن علينـــا الـــرب باإلســـام
َّ

 4ثـــم صـــاة املبـــدئ املعيـــد

عـــى النبـــي الطاهـــر الرشـــيد

 5صـــى عليـــه اهلل رب اخللـــق

كـــا أتـــى مؤيـــد ًا بالصـــدق

 6وبعـــد محـــد الواســـع املجيـــب

فلنبتـــدئ بالقـــول يف الغريـــب

 7ع ــى ال ــذي ق ــد ص ــح عن ــدي في ــه

مـــن كتـــب اإليضـــاح والتنبيـــه

 8خمتـــر ًا موجـــز ًا يف اللفـــظ

لراغـــب يف درســـه واحلفـــظ

((( هذا اللفظ مل يرد يف الكتاب والسنة نف ًيا وال إثباتًا ،فاألوىل تركه ،وقد ورد بدله نفي التمثيل.
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ما جاء يف املدني

 9يـــا ســـائيل عـــن مـــدين القـــرآن

اســـمع هـــداك اهلل مـــن بيـــاين

 10مــن غــر خلــف جــاء يف اآليــات

إذ ليـــس قصـــدي كثـــرة األبيـــات

 11خمافـــة التطويـــل والتكثـــر

ورغبـــة اإلجيـــاز والتقصـــر

 12فأربـــع يف أول الطـــوال

مـــع ســـورة التوبـــة واألنفـــال

 13والرع ــد واحل ــج م ــع األح ــزاب

وســـورة النـــور بـــا ارتيـــاب

 14وســـورة القتـــال قبـــل الفتـــح

واحلجـــرات هكـــذا يف الـــرح

 15ثـــم ابتـــدئ عـــر بـــا تقييـــد

أوهلـــا

احلديـــد

 16ومل يكــن فيــا حكــوا مــع زلزلــت

والن ــر والفت ــح هب ــا ق ــد كمل ــت

ســـورة

(((

((( انظر «الربهان يف علوم القرآن» للزركيش ( )239/1و«اإلتقان يف علوم القرآن» للسيوطي (.)25/1
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ً

املنـزل منه أوال

 17نـــزول وحـــي اهلل ذي البهـــاء

يف ليلـــة القـــدر إىل الســـاء

 19فـــأول القـــرآن يف النــــزول

عـــى النبـــي الطاهـــر الرســـول

 18ثـــم نـــزل مـــن بعـــد أربعينـــا

 20مخس من اآليات يف صدر العلق

(((

عـــى النبـــي املصطفـــى نبينـــا
يف قــول مجهــور الــورى ممــن ســبق

 21وقـــد روي بأهنـــا املدثـــر

عـــن أيب عبـــد اهلل وهـــو جابـــر

 23وآيـــة الربـــا((( ومـــا يليهـــا

روايـــة الكلبـــي جـــاءت فيهـــا

 22وآخـــر النـــزول يف األنبـــاء

 24وبعدهـــا تـــويف النبـــي

 25كعـــدد القطـــر وكل مـــا خلـــق

(((
(((

كاللـــة يف آخـــر النســـاء

(((
(((

صـــى عليـــه ربنـــا العـــي

مـــا دام صبـــح ومســـاء وغســـق

(((حلديـث عائشـة ريض اهلل عنهـا أخرجـه البخـاري يف بـدء الوحـي  -كيـف كان بـدء الوحي إىل رسـول
اهلل  ح ،)3(/ومسـلم يف اإليمان ب /بـدء الوحـي إىل رسـول اهلل .)160( 
((( انظر« :فتح الباري» البن حجر ( ،)714/8و«اإلتقان» للسيوطي (.)79/1
(((أخرجه البخاري يف التفسري ،ب /تفسري سورة املدثر ( ،)4638ويف باب (وثيابك فطهر) ()4641
ومسلم يف اإليامن  -باب بدء الوحي إىل رسول ( ،)161وأجيب عنه بأجوبة ،انظر «اإلتقان» (.)78/1
((( أخرجه البخاري ( ،)4329ومسلم ( )1618عن الرباء بن عازب .
((( أخرجه البخاري ( )4270عن ابن عباس  قال :آخر آية نزلت آية الربا.
ـون فِ ِ
{وا َّت ُقـوا َي ْو ًمـا ت ُْر َج ُع َ
أيضا من
يـه إِ َل اللَِّ} ...فقد ورد عـن ابن عبـاس ً 
(((يعنـي قولـه تعـاىلَ :
طريـق الكلبـي ،عن أيب صالـح عنه «اإلتقـان» (.)87/1
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القول يف فواتح السور

 26فواتـــح الســـور يف القـــرآن

إقســـام رب ماجـــد منـــان

 27وقـــد روي بأهنـــا أســـاء

ملالـــك دانـــت لـــه األشـــياء

 28وبعضه ــم جيعله ــا فت ــح الس ــور

يعـــرف عنـــد ذكرهـــا ويعتـــر

 29وقي ــل أم ــا الن ــون فه ــو احل ــوت

م ــن حت ــت ث ــور واس ــمه هبم ــوت

 30وبعضهـــم قـــال دواة وقلـــم

(((

(((

وكل هـــذا راجـــع إىل القســـم

 31وقـــاف قالـــوا جبـــل حميـــق

بـــاألرض مـــن أطرافهـــا ســـحيق

(((

أقســـم بـــه إهلنـــا ذو الغفـــر

 33كغـــره مـــن مجلـــة األســـاء

كالليـــل والشـــمس مـــع الضحـــاء

م ْ ِ
 32وهـــو مـــن زبرجـــد ُ َ
ـــر

ِ
والزيتـــون
 34والطـــور والتـــن

(((

ومهـــا جبـــال فاســـتمع فنـــوين

 35وقيـــل بـــل إقســـامه بذاتـــه

أظهـــر ذات االســـم مـــن صفاتـــه

(((روي عـن ابـن عبـاس من روايـة أيب ظبيـان عنه ،أخرجـه ابن جريـر الطبري يف تفسيره (.)523/23
وأبـو ظبيـان قابـوس فيه لني ،كما قال ابـن حجـر يف «التقريـب» ص (.)789
((( وهو قول ابن عباس يف رواية ،وبه قال احلسن وقتادة ،انظر زاد املسري (.)327/8
((( أخرجه الطربي يف «تفسريه» )147/26( :رقم ( )13عن ابن عباس .
(((قـال جماهـد :الطـور هـو بالرسيانيـة اجلبـل ،وانظـر «اجلامـع ألحـكام القـرآن» للقرطبـي ()512/19
و(.)364/22
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 36وقــد ســمعت القــول يف الصافات
 37فالزاج ــرات للس ــحاب املج ــر

(((

فالتاليـــات كل تـــايل الذكـــر

(((

واملـــزن لألمطـــار حامـــات

(((

ويف الســـاء مقســـات أمـــر ًا

 38ثـــم ريـــاح اجلـــو ذاريـــات
 39واجلاربــات الفلــك جتــري يرسا

مالئـــك

(((

والطـــر باســـطات
(((

(((

 40كـــذا الريـــاح املرســـات عرفـــا

وقيـــل ذا للعاصفـــات عصفـــ ًا

 41وقـــد روي بأهنـــا املالئـــك

والنـــارشات رشحهـــا كذلـــك

 42نـــارشة األمطـــار عنـــد الكـــون

أو صحفـــ ًا يف أحـــد القولـــن

 43وبعضهـــم جيعلهـــا األمطـــارا

تنـــر نبـــات األرض انتشـــارا

 44وقي ــل أرض الن ــر ي ــوم البع ــث

عنـــد القيـــام بعـــد طـــول املكـــث

(((
(((

(((

َ 45أ َج ْ
ٌ
مالئـــك كـــرام
ـــل وهـــم

عليهـــم مـــن رهبـــم ســـام

 46والفارقـــات احلـــرم واحلـــال

فامللقيـــات وحـــي ذي اجلـــال

 47واختلفـــوا يف النازعـــات غرقـــا

حتـــى إىل فالســـابقات ســـبقا

((( أخرجه الطربي يف تفسريه ( )7/21عن عبد اهلل بن مسعود ومرسوق بن األجدع.
((( أخرجه الطربي يف تفسريه ( )8/21عن جماهد والسدي.
((( «املحرر الوجيز» (.)270/7
((( تفسري «غريب القرآن» للصنعاين ص (.)211
((( «اجلامع ألحكام القرآن» (.)470/19
((( أي املالئكة ،وقد روي عن عمر .
((( «زاد املسري» (.)445-444/8
((( «زاد املسري» (.)445-444/8
((( انظر هذه األقوال يف «زاد املسري» (.)445-444/8
( ((1وهو قول اجلمهور ،حكاه القرطبي يف «تفسريه» (.)494/21

(((1
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 48فبعضهـــم ينحـــو إىل املالئكـــة

منظومة غريب القرآن
(((

وبعضهـــم إىل النجـــوم الشـــائكة

(((

 49ثـــم كالب بـــارسات اللحـــم

تنهـــش كل مفصـــل وعظـــم

(((

 50وبعضهــم يعدهــا مدبــرات األمــر

(((

مالئـــك مـــن غـــر خلـــف فـــادر

 51والعادي ــات اخلي ــل فيه ــا الصب ــح

صـــوت هلـــا يف الصـــدر ثـــم القـــدح

 52إخراجه ــا الن ــار م ــن األحج ــار

والنقـــع مـــا يعلـــو مـــن الغبـــار

((( وهو قول ٌ
عيل وابن مسعود ،وروي عن ابن عباس ،انظر «زاد املسري».)14/9( :
((( وهو قول احلسن وآخرين« ،زاد املسري» (.)14/9
((( حكاه املاوردي« ،زاد املسري».)15/9( :
((( ونقل القشريي اإلمجاع عىل أن املداد هي املالئكة« ،تفسري القرطبي» (.)42/22
((( رواه الواحدي يف «أسباب النـزول» ص ( )341عن ابن عباس .

(((
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غريب سورة البقرة

وحـــرم اهلل عـــى أبينـــا
53
َّ

شـــجرة الـــر كـــذا ُأنبينـــا

 54عـــن ابـــن عبـــاس أتـــى مـــروي

وغـــره فيـــا حكـــى الســـدي

(((

 55والت ــن فافه ــم ق ــد حك ــى قت ــادة

وابـــن جريـــج صاحـــب الزهـــاده

(((

 56واملـــن حلـــو كان يف طعامهـــم

بالســـح عـــى أشـــجارهم
ينـــزل ُّ

(((

 57وعســـل أيضـــ ًا وزنجبيـــل

بذلـــك

اجلليـــل

(((

فضلهـــم
َّ

 58وبع ــده الس ــلوى ه ــي الس ــانا

(((

وقبـــل نحكيـــه كـــذا أتانـــا

 59والفــوم قالــوا كل حــب خيتبـــز

(((

فافهـــم كالمـــ ًا مســـتقي ًام بالرجـــز

((( رواه ابن جرير الطربي يف «تفسريه» ( )724من طريق جماهد عن ابن عباس.
(((انظر «تفسري القرطبي» ( )454/1وأخرج الطربي ( )722من طريق سعيد عن قتادة قال« :هي السنبلة».
وأخـرج ( )740مـن طريـق حجـاج ،عـن ابـن جريـج عن بعـض أصحـاب النبـي  قال:
التينـة؛ قـال ابـن عطيـة يف «املحـرر الوجيـز» ( :)183/1وليس يف يشء من هـذا اليقني مـا يعضده خرب،
وإنما الصـواب أن اهلل تعـاىل هنـى آدم عن شـجرة ،فخالـف هو إليهـا ،وعصى يف األكل منها.اهـ.
وقال ابن جرير الطربي يف «تفسريه» (« :)521/1وال علم عندنا بأي شجرة كانت عىل التعيني ،ألن اهلل
مل يضع لعباده ً
دليل عىل ذلك يف القرآن ،وال يف السنة الصحيحة ،فأنى يأيت ذلك؟»..اهـ
((( «تفسري غريب القرآن» ص(.)217
((( قال البغوي يف «تفسريه» املخترص ص (« :)30واألكثرون عىل أن املن هو الزنجبيل».
((( انظر «مفردات ألفاظ القرآن» لألصفهاين ص (.)424
((( روي ذلك عن قتادة واحلسن يف تفسري (الفوم) أخرجه عنهام ابن جرير يف «تفسريه» (.)128/2
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(((

 61وفـــارض مســـنة كبـــرة
 62ثـــم عـــوان وســـط األســـنان

(((

 63وقولـــه بقـــرة صفـــراء
 64وقـــد روي بأهنـــا ســـوداء

بالثـــوم

(((

وقائـــل

فرسهـــا

والبكـــر ال محـــل هبـــا صغـــرة

(((

كـــذا أتـــى يف واضـــح البيـــان
أصفـــر فيهـــا الظلـــف واملـــدراء

(((

(((

بـــكل هـــذا جـــاءت األنبـــاء

 65وقـــال قـــوم مـــن ذوي األلبـــاب

بأهنـــا

اإلهـــاب

 66صافيـــة الصفـــر ال ذلـــول

والـــذل ههنـــا هـــو التســـهيل

(((

 67أصبـــح ذا غنـــا هبـــا اليتيـــم

بملئهـــم منـــه لـــه األديـــم

(((

 68وذاك إذ شـــدوا عـــى نبيهـــم

شـــد اإللـــه ربنـــا يف أمرهـــم

(((

مصفـــرة

((( وهو قول ابن عباس  ،أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» (.)128/2
((( وهو اختيار الفراء ،وقال :هي قراءة عبد اهلل بن مسعود «زاد املسري» (.)89/1
(((قـال الكسـائي :الفـارض الكبرية العظيمة «لسـان العـرب» ( )231/10والبكر :الصغيرة التي مل حتمل
«تفسير القرطبي» (.)183/2
((( قال اجلوهري( :العوان) النصف يف سنها يف كل يشء «لسان العرب» (.)485/9
((( قال القرطبي يف «تفسريه» ( )185/2قال مكي عن بعضهم :حتى القرن والظلف.
((( وهو مروي عن احلسن ،أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» (.)199/2
قـال ابـن قتيبـة يف «تفسير غريـب القـرآن» ص ( )53عن هذا القـول :وهذا غلـط يف نعوت البقـر ،وإنام
يكـون ذلـك يف نعـوت اإلبل ،يقال :بعري أصفر ،أي أسـود ،وذلك أن السـود من اإلبل يشـوب سـوادها
صفـرة .ومثله قـال ابن جرير يف «تفسيره» (.)200/2
«الـذل بالضم  -نقيض العـزَّ ،
(((قـال يف اللسـان (ُّ :)55/5
والذل  -بالكرس  -اللني وهـو ضد الصعوبة»،
ويف مفـردات القرآن للراغب األصبهاين يف ص ( :)330أي ليسـت بصعبة.
((( رسد ملخص الروايات الواردة يف البقرة القرطبي يف «تفسريه» (.)191/2
(((روي عن أيب هريرة مرفو ًعا« :لوال أن بني إرسائيل قالوا {وإنا إن شاء اهلل ملهتدون} ما أعطوا أبدً ا ،ولو أهنم
اعرتضوا بقرة من البقر فذبحوها ألجزأت عنهم ،ولكن شدَّ دوا فشدد اهلل عليهم».
قال ابن كثري« :وهذا حديث غريب من هذا الوجه ،وأحسن أحواله أن يكون من كالم أيب هريرة» .اهـ
«تفسري القرآن العظيم» ( )511/2ط /ابن اجلوزي حتقيق أيب إسحاق احلويني.

13

منظومة غريب القرآن

 69وقاتـــل بـــه رموهـــا عـــرا
 70واجلنـــف امليـــل إىل العـــدوان

عقوبـــة إذ راجعـــوه أمـــرا

ِ 71
وســـنة يف العـــن دون العقـــل

ورفـــث تقـــرب النســـوان

(((1

والنـــوم يف العقـــل تدبـــر قـــويل

(((1

 72والقص ــد بالطاغ ــوت للش ــيطان

وقيـــل أصنـــام مـــع األوثـــان

(((1

 73ننشـــزها( ((1يعنـــي بـــه نحييهـــا

ومـــن قـــرأ بالـــراء( ((1أي نعليهـــا

 74والن ــر عنده ــم بمعن ــى الرف ــع

وتـــارة جيـــري بمعنـــى اجلمـــع

 75وطـــر إبراهيـــم يف النظـــام

ديـــك و طـــاووس مـــع احلـــام

 76ثـــم غـــراب هكـــذا حـــكاه

حييـــى بـــن ســـام كـــا رواه

(((1

 77والوابـــل الغزيـــر ذو اهنـــار

وال َّطـــل مـــا رق مـــن األمطـــار

(((1

 78واإلرص مــا كان مــن الذنــوب

(((1

(((1

(((1

فاغفـــر لنـــا يـــا عـــامل الغيـــوب

(« ((1تفسري غريب القرآن» ص(.)136
( ((1قاله ابن عباس والسدي «املحرر الوجيز» البن عطية (.)449/1
(« ((1تفسري القرطبي» (.)270/4
(« ((1زاد املسري» ( )306/1وذكر يف املراد بالطاغوت مخسة أقوال.
( ((1وهي قراءة عاصم ،وابن عامر ،ومحزة والكسائي.
( ((1وهي قراءة ابن كثري ،ونافع ،وأبو عمرو «زاد املسري» (.)312/1
( ((1انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ملكي القييس (.)259/1
( ((1وهو قول عكرمة وجماهد وعطاء وابن جريج «زاد املسري» (.)314/1
وأخرجه عنهم ابن جرير يف «تفسريه» (.)494/5
قال ابن كثري يف «تفسريه» ( )323/1ال طائل حتت تعيينها ،إذ لو كان يف ذلك مهم لنص عليه القرآن.
(« ((1تفسري القرطبي» (.)338/4
( ((1قال القرطبي يف تفسريه (« :)502/4واإلرص :الضيق والذنب والثقل».
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غريب سورة آل عمران

 79وق ــد س ــمعنا يف احلص ــور ق ــوال

هـــو الـــذي ال ينـــزل املـــاء أصـــا

(((

 80أو ليـــس خيـــرج مـــع الندامـــا

شـــيئ ًا فقـــد كرمـــه إكرامـــا

(((

 81وقائـــل ذكـــره صغـــر

طهـــره

 82وقيـــل حمصـــور عـــن الذنـــوب

بـــرأه اهلل مـــن العيـــوب

 83يلقـــى اإللـــه وحـــده يف احلـــر

(((

مـــن غـــر ذنـــب هكـــذا يف األثـــر

 84والرمـــز أن يشـــر باليديـــن

وقيـــل باحلاجـــب ثـــم العـــن

بذلـــك

القديـــر
(((

(((روي عـن ابـن عبـاس  :أخرجه ابـن جرير الطبري يف «تفسيره» )339/6( :رقـم (،)6997
أيضا «زاد املسير» (.)384/1
وروي عـن الضحـاك ً
((( «تفسري غريب القرآن» للصنعاين ص .142
((( انظر معاين القرآن للنحاس (.)394/1
قـال القـايض عيـاض يف «الشـفاء» (« :)116/1واعلـم أن ثنـاء اهلل تعـاىل على حييـى بأنه حصـور ليس
كما قـال بعضهـم :إنـه كان هيو ًبـا ،أو ال ذكـر لـه ،بـل قـد أنكـر هـذا َّ
حـذاق املفرسيـن ون َّقـاد العلماء،
وقالـوا :هـذه نقيصـة وعيـب ،وال تليـق باألنبيـاء ،وإنما معناه أنه معصـوم مـن الذنـوب ،أي :ال يأتيها،
كأنـه حصر عنهـا؛ وقيـل :مان ًعا نفسـه من الشـهوات ،وقيل :ليسـت له شـهوة يف النسـاء ،فقـد بان لك
مـن هـذا أن عدم القـدرة عىل النـكاح نقص ،وإنما الفضل يف كوهنـا موجودة ،ثـم قمعها ،إمـا بمجاهدة
كعيسـى  ،أو بكفايـة مـن اهلل تعـاىل كيحيـى  ،فضيلة زائـدة لكوهنا شـاغلة يف كثري من
األوقـات حا َّطة إىل الدنيـا »...اهـ.
(((أخرجـه ابـن جريـر يف «تفسيره» )377/6( :رقـم ( )6983 - 6981عـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن
العـاص مرفو ًعـا وموقو ًفـا ،واملوقـوف أصح؛ قـال ابن كثير  Tيف «تفسيره» ( :)369/1عـن املوقوف:
«فهـذا أصـح إسـنا ًدا مـن املرفـوع ،وقال عـن املرفـوع :غريب جـدً ا».
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 85وذاك مهـــس الشـــفتني فاعلـــم

مـــن غـــر تبيـــن لصـــوت يفهـــم

(((

(((

واألكمـــه األعمـــى يف النعـــوت

(((

 87وقولـــه بطانـــة مـــن دونكـــم

يعنـــي بـــه وليجـــة مـــن غريكـــم

 88بطانـــة االنســـان أهـــل رسه

خيربهـــم بـــا خفـــي مـــن أمـــره

(((

(((

تفســـره تســـمية للجـــرح

(((

 86والطـوع [والصمت من املوت]

 89والقــرح بالضــم قــرئ والفتــح

(((

((( انظر «تفسري الطربي» (« ، )388/6زاد املسري» ( )386/1و «تفسري غريب القرآن» ص ()169
((( مل أمتكن من معرفة املراد هبا يف املخطوط.
((( «تفسري الطربي».)428/6( :
((( «تفسري القرطبي» (.)272/5
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)112
(((قـرأ محـزة وأبو بكر والكسـائي بضـم القاف ،وقـرأ الباقون بالفتح ،انظر «الكشـف عن وجـوه القراءات
السبع» (.)356/1
((( «معاين القرآن» للفراء ( ،)234/1و«تفسري غريب القرآن» ص (.)255
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غريب سورة النساء

 90واحل ــوب م ــا كان م ــن اآلث ــام

(((

ثـــم تعولـــوا اجلـــور يف األحـــكام

(((

 91واخلـــل باجلنـــب هـــو الرفيـــق

يف ســـفر مثالـــه صديـــق

(((

 92وقي ــل ع ــرس امل ــرء غ ــر كاذب

هـــي التـــي تصحبـــه باجلانـــب

 93واجلبــت والطاغــوت فيــا ينســب

كعــب بــن أرشف مــع ابن أخطــب

 94وكل معبـــود ســـوى اإللـــه

فـــكل جبـــت ال تكـــن ســـاه

 95وكـــذا الفتيـــل بالنـــوى بالشـــق

مـــن النـــواة قالـــه ذو احلـــذق

(((
(((

(((

((( «تفسري القرطبي» (.)22-21/6
((( «تفسري البغوي» (.)392/1
((( «تفسري الطربي» (.)340/8
(((قالـه علي وابن مسـعود ،واحلسـن ،وإبراهيـم النخعـي ،وابـن أيب ليلى« ،زاد املسير» ( )80/2قال ابن
جريـر بعـد أن ذكر األقـوال الثالثة« :فالصـواب أن يقال :مجيعهـم معن ّيون بذلك ،وكلهـم قد أوىص اهلل
باإلحسـان إليه»« ،تفسير الطربي» (.)346/8
((( روي عن ابن عباس ،وبه قال الضحاك والفراء «تفسري الطربي» (.)364/8
وقـال ابـن جرير« :والصـواب يف تأويـل( :يؤمنون باجلبـت والطاغـوت) أن يقال :يصدِّ قـون بمعبودين
مـن دون اهلل ،يعبدوهنما مـن دون اهلل ،ويتخذوهنما إهلين ،وذلـك أن اجلبـت والطاغـوت إسمان لـكل
معظـم بعبـادة مـن دون اهلل أو طاعـة أو خضـوع لـه كائنًـا مـن كان ذلـك املع َّظـم مـن حجـر أو إنسـان
أو شـيطان ...وكذلـك حيـي بـن أخطـب وكعـب بـن األرشف ،ألهنام كانـا مطاعين يف أهـل ملتهام من
اليهـود يف معصيـة اهلل والكفـر برسـوله ،فكانـا جبتين وطاغوتين »...اهـ.
(((وهـو ابـن عبـاس ،وبه قـال جماهد وعطـاء بن أيب ربـاح ،والضحـاك ،وقتادة ،وابـن زيد ،ومقاتـل ،وأبو
عبيـدة ،وابن قتيبة ،والزجـاج  ،انظر «زاد املسير» (.)105/2
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 96وثقبـــة يف ظهرهـــا النقـــر

(((

والقـــرة البيضـــا هـــي القطمـــر

(((

 97والبتـــك يف اآلذان قطـــع مشـــهر

مــن فعــل أهــل اجلهــل فيــا يذكــر

(((

 98ويســـألونك عـــن الكاللـــة

هـــي انقطـــاع النســـل ال حمالـــة

 99ال ولـــد يبقـــى وال مولـــود

قـــد ذهـــب البنـــون واجلـــدود

(((

((( النقري :النقرة التي يف ظهر النواة؛ قاله الفراء يف «معاين القرآن» (.)273/1
(((قـال القرطبـي يف «تفسيره» (« :)365/17القطمير :القشرة الرقيقة البيضـاء التي بني الثمـرة والنواة،
قاله أكثـر املفرسين».
((( «تفسري الطربي» (.)214/9
((( «معاين القرآن» للفراء (،)257/1و «تفسري غريب القرآن» للصنعاين ص (.)263
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غريب سورة املائدة

 100وقـــول ريب أوفـــوا بالعقـــود

يعنـــي الوفـــا ال شـــك بالعهـــود

 101وجـــاء يف هبيمـــة األنعـــام

هـــو اجلنـــن يف دجـــى األرحـــام

 102مســـهل ُأبيـــح فيـــه األمـــر

م ــن بع ــد م ــا ينب ــت في ــه الش ــعر

 103حلـــت لنـــا الســـنة ميتتـــان

ومثلهـــا مـــن الدمـــا اثنتـــان

 104احلـــوت واجلـــراد فيـــا قالـــوا

ومـــن الدمـــا الكبـــد والطحـــال

 105ويف اجلـــراد فاســـتمع خـــاف

إن مل يكـــن ســـبق وال قطـــاف

(((

(((

(((

((( «تفسري الطربي» ( )449/9وحكى اإلمجاع عىل أن املراد بالعقود :العهود
(((وهـو قـول ابـن عمر وابن عبـاس «زاد املسير» ( )268/1قـال ابن جريـر يف تفسيره ( -)456/9بعد
أن ذكـر القولين يف ذلـك« :وأوىل القولين بالصـواب يف ذلك مـن قال عنـى بقوله{ :أحلـت لكم هبيمة
األنعـام} األنعام كلهـا :أجنتها وسـخاهلا وكبارها»اهـ.
(((يف حديـث ابـن عمـر« :أحلت لنـا ميتتان ودمـان ،فأما امليتتـان :فاحلوت واجلـراد ،وأما الدَّ مـان :فالكبد
والطحـال» .أخرجـه أمحـد ( ،)5723وابـن ماجـة ( )3314 ،3218مـن طريق عبد الرمحـن بن زيد بن
أسـلم عـن أبيـه ،عـن ابن عمـر  مرفو ًعـا .وإسـناده ضعيـف :لضعف عبـد الرمحن بـن زيد بن
منكـرا« :أحلت
أسـلم ،قـال عبـد اهلل بـن أمحـد :سـمعت أيب يضعف عبـد الرمحـن ،وقـال :روى حدي ًثا
ً
لنـا ميتتـان ودمـان» ،وضعفـه ابـن املديني جـدً ا ،وكـذا النسـائي وأبـو زرعـة يف آخرين ،انظـر «هتذيب
التهذيب» (.)161/6
وقـد روي موقو ًفـا وهـو أصح؛ أخرجه الـدار قطنـي ( )271/4والبيهقي ( )254/1من طريق سـليامن
بـن بلال ،عـن زيـد بن أسـلم ،عـن ابن عمـر موقو ًفـا؛ قـال البيهقـي« :وهـذا إسـناد صحيـح ،وهو يف
معنـى املسـند»؛ ورجـح الوقـف :أبو زرعـة وأبو حاتـم وغريمها.
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 106والطـــر فاعلـــم كلـــه يبـــاح

وليـــس يف حلومـــه جنـــاح

 107هــذا هــو الصحيــح يف األقــوال

ع ــن مال ــك ذي املج ــد واإلفض ــال

 108ويف ســـباعها دانـــت احللفـــا

مـــع الـــذي يـــأكل مـــن اجليفـــا

 109يكرهـــه عـــروة والزهـــري

وقـــول مالـــك هـــو القـــوي

 110ويف اخلطاطيـــف روى ال ُعتبــــي

عـــي
كراهـــة قـــال هبـــا
ُ

 111ابـــن زيـــاد إن يكـــن يف الوكـــر

يف مســـكن يف البـــدو أو يف احلـــر

(((

 112واجللـــد والوبـــر مـــع احليـــات

إن ذكيـــت يف موضـــع الـــذكاة

(((

 113وجوز البعض مـن أهل املذهب

اهلـــر والضبـــع ثـــم الثعلـــب

 114والضـــب والقنفـــوذ والريبـــوع

(((

وأرنـــب حـــل لنـــا اجلميـــع

(((

ســـبحان ريب الواحـــد القيـــوم

 116وهـــو حـــال فاســـتمع مقـــايل

حاللـــه مـــن رس ذي اجلـــال

النبـــي يف املأثـــور
 117وقـــد هنـــى
ُّ

عـــن كل أهـــي مـــن احلمـــر

 115وقد قفى شـعري عن احللزوم

(((

(((

((( «الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي» البن عبد الرب ص (.)186
((( «مواهب اجلليل رشح خمترص خليل»
((( «أحكام القرآن» البن العريب (.)1168 ،1167/3
((( «الكايف» البن عبد الرب ص (.)186
الرمث.
(((هكذا يف املخطوط (احللزوم) ويف «املعجم الوسيط» ( )192/1احللزون  -بالنون  -دويبة تكون يف ِّ
(((يف حديث أنس بن مالك  قال :ملا كان يوم خيرب أمر رسول اهلل  أبا طلحة فنادى« :بأن
اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية ،فإهنا رجس» أخرجه البخاري ( )5528ومسلم (.)1940
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 118وأحلـــق النـــاس هبـــا البغـــاال

واخليـــل فافهـــم واتـــق الضـــاال

(((

 119وكل ذي نـــاب مـــن الســـباع

كرهـــه النبـــي يف الســـاع

(((

 120وق ــد روي التحري ــم من ــه عن ــه

وليـــس بالقـــوي فاعلمنـــه

(((

 121وج ــاء يف األزالم ق ــول املح ــر

هـــي قـــداح القـــرع عنـــد امليـــر

 122واملي ــر والق ــار فع ـ ُ
ـل الباط ــل
 123ونصـــب حجـــارة يف الـــرح

(((

ِ
جاهـــل
يفعلـــه كل ســـفيه
كانـــت رساعـــا عندهـــم للذبـــح

(((

(((وهـو قـول اإلمـام مالـك ،واسـتدل بقولـه تعـاىل{ :اخليـل والبغـال واحلمير لرتكبوهـا وزينـة} فجعلها
للركـوب والزينـة ،ومل جيعلهـا للأكل ،ونحـوه قال أشـهب ،واجلمهـور عىل إباحـة حلوم اخليـل ملا ثبت
يف الصحيحين عـن جابـر  قـال :هنـى رسـول اهلل  يـوم خيبر عـن حلـوم احلمـر
األهليـة ،وأذن يف حلـوم اخليـل .أخرجـه البخـاري ( ،)4219ومسـلم (،)1941
وانظـر «املوطـأ» ( )497/2و«أحـكام القـرآن» البـن العـريب ( )1144/3و«تفسير القرطبـي»
( .)281 /12
(((«أخرجـه مسـلم يف «صحيحـه» ( )1934مـن حديـث ابـن عبـاس  بلفـظ« :هنـى رسـول اهلل
 عـن كل ذي نـاب مـن السـباع.»...
(((بل هو يف «صحيح مسلم» ( )1933من حديث أيب هريرة  بلفظ« :كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».
((( «تفسري القرطبي» (.)288/7
((( «تفسري الطربي» (.)508/9
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غريب سـورة األنعام

آزر يف التأويـــل
 124وقولـــه ُ
 125أو صنـــم يف أحـــد األقـــوال

اســـم لتـــارخ أيب اخلليـــل
وبعضهـــم ينحـــو إىل اإلضـــال

(((

 126تـــأول ملـــن قـــرا بالرفـــع

يعنـــي ضـــاال واعوجـــاج الـــرع

 127محولـــة األنعـــام كل ناهـــض

بحملـــه مـــن كل بـــازل وفـــارض

 128والفـرش مـا ليس يطيـق احلمال

مـــن إبـــل أو غنـــم يـــا ســـهال

(((

 129وجاءنــا يف وصــف كل ذي ظفر

يعنـــي البعـــر والنعـــام واحلمـــر

(((

 130وقيـــل كل كاســـب للظفـــر

مـــن ســـبع أو غـــره يف الطـــر

 131ثـــم احلوايـــا مبعـــر يف البطـــن

فيـــا حـــكاه ذو احلجـــى والفطـــن

(((
(((

((( «تفسري الطربي» (.)432/8
((( «زاد املسري» ( )137/3وتفسري «غريب القرآن» ص (.)143
(((وهـو قـول ابـن عباس وابـن جبري وجماهـد وقتادة والسـدي ،انظـر« :تفسير القرطبـي» (« ،)97/9زاد
املسري» (.)141/3
((( انظر« :زاد املسري» (.)141/3
((( تفسري الطربي ( )203/12وهو قول ابن عباس  وغريه.
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غريب ســــــــورة األعراف

 132والقول يف األعراف سـور ناشـز

بـــن اجلنـــان واجلحيـــم حاجـــز

(((

 133أصحابـه قـوم غزو فاستُشـهدوا

م ــن غ ــر إذن الوالدي ــن جاه ــدوا

(((

 134وقـــال قـــوم يســـتوي امليـــزان

هلـــم فـــا يظهـــر لـــه رجحـــان

(((

والقمـــل الصغـــر يف اجلـــراد
135
َّ

وقائـــل جنـــس مـــن اجلـــراد

(((

فافهـــم هـــداك امللـــك القـــدوس

 136ثـم الرباغيث رووا والسـوس

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)58
(((روي فيـه حديـث حممـد عبـد الرمحـن عـن أبيـه قـال :سـئل رسـول اهلل  عـن أصحـاب
األعـراف ،فقـال« :قـوم قتلـوا يف سـبيل اهلل بمعصيـة آبائهـم ،فمنعهـم قتلهـم يف سـبيل اهلل عـن النـار،
ومنعتهـم معصيـة آبائهـم أن يدخلوا اجلنـة» أخرجه ابـن جرير الطربي يف «تفسيره» ( )14704بسـنده
عـن حممـد بـن عبـد الرمحن بـه .وإسـناده ضعيـف ،فيـه مـن ال يعرف.
أيضـا ،وانظر حتقيـق حممود شـاكر عىل تفسير الطربي عند
وأورد ابـن جريـر حدي ًثـا آخـر وهـو ضعيف ً
هذين املوضعين (.)58 ،57/12
قـال ابـن كثير يف «تفسيره» (« :)226/2بعد أن سـاق مجلـة من األحاديـث يف ذلـك ،واهلل أعلم بصحة
هـذه األخبـار املرفوعـة وقصارها أن تكـون موقوفة ،وفيـه داللة عىل مـا ذكر.»..
(((وهـو قـول حذيفـة وابـن عبـاس وابـن مسـعود وغري واحـد مـن السـلف واخللف ،ذكـره ابـن كثري يف
تفسيره (.)225/2
بالقمـل ،انظر «زاد املسير» ( )249/3واملراد بالسـوس أي الـذي يضع يف
(((فهـذه أربعـة أقوال يف املـراد َّ
احلنطـة ،روي عـن ابن عباس وسـعيد بـن جبري.
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 137فانبجسـت تفجرت يف املعنى

(((

وإذ نتقنـــا فوقهـــم رفعنـــا

 138واالنكش ــاف فاعل ــم اجل ــاء

(((

(((

والثقـــل يف القيامـــة اخلفـــاء

 139ثـــم حفـــي عـــامل ســـؤول

(((

فافهـــم هـــداك اهلل مـــا أقـــول

(((

((( «تفسري البغوي» (.)207/2
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)300
((( يعني قوله تعاىل{ :ال جيليها لوقتها إال هو} أي يكشفها وال يظهرها «تفسري البغوي» ()219/2
((( قاله السدي «تفسري ابن كثري» (.)282/2
(((وهو مروي عن ابن عباس  ،قال ابن جرير الطربي يف تفسريه ( )300/13بعد أن ذكر األقوال
يف ذلك :وأوىل األقوال يف ذلك الصواب قول من قال :معناه :كأنك حفي باملسألة عنها فتعلمها.
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غــريب ســـــورة األنفال

 140غنائـــم فاعلـــم هـــي األنفـــال

ورشحهـــا املزيـــد واإليصـــال

(((

 141والشــوكة القتــال يف التفســر

(((

ثـــم املـــكاء الصـــوت بالتصفـــر

 142وهك ــذا التصدي ــة التصفي ــق

(((

هـــذا كالم معجـــب أنيـــق

رشد بمعنى ا ِّطرد هبم من خلفهم
ِّ 143

(((

 144وقولـــه فانبـــذ إليهـــم فاعتـــزل

 145وقولـــه ُيثخـــن يف األقطـــار

ٍ
ســـمع غريهـــم
لـــكل ثـــم
وقيـــل
ِّ
والنب ــذ ط ــرح ِ
ناج ــي ق ــد حيتم ــل

(((

يعنـــي بلـــوغ القتـــل يف الكفـــار

(((

((( «تفسري ابن كثري» (.)294/2
((( «تفسري القرطبي» (.)455/9
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)287 - 117
((( «زاد املسري» (.)372/3
((( «زاد املسري» (« ،)373/3وتفسري البغوي» (.)257/21
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)341
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غريب ســـــورة التوبة

 146والعيلــة الفقــر الــذي يــوري

(((

 147واألشـــهر ُ
ـــرم فاعلـــم عـــدِّ
احل ْ

والســـعة الطريـــق فيـــا أدري
ثالثـــة منهـــا أتـــت بالـــرد

 148حمـــرم وحجـــة وقعـــدة

ورجـــب بـــه تتـــم العـــدة

 149شـــهر أصـــم مفـــرد معظـــم

ثـــم أضـــف فاضـــل مكـــرم

 150نأســـهم تأويلـــه املحـــرم

وذاك للتأخـــر فيـــا يعلـــم

 151أذ جيعل ــون بدل ــه ش ــهر صف ــر

عنــد اســتئنافهم بحــرب قــد ظهــر

(((

(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)230
ِ
ِ
ِ
ش
(((ثبت ذلك عن النبي َق َال« :إِ َّن الز ََّم َ
ان َقدْ ْاستَدَ َار ك ََه ْيئَته َي ْو َم َخ َل َق اللَُّ َّ
الس َم َوات َو َالْ ْر َض َّ
السنَ ُة ا ْثنَا َع َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُذو ا ْل َق ْعدَ ة َو ُذو ْ
َش ْه ًرا ِمن َْها َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َث َل ٌ
جا َدى
ث ُمت ََوالِ َي ٌ
ض ا َّلذي َب ْ َ
ال َّجة َوا ُْل َح َّر ُم َو َر َج ُ
ي َُ
ب ُم َ َ
ان» ،أخرجه البخاري ( ،)4662ومسلم ( .)1679وانظر« :تفسري الطربي» (.)234/14
َو َش ْع َب َ
(((ورد ذلـك عـن ابـن عبـاس  فقد قـال يف قولـه تعـاىل{ :إنام النسيء زيـادة يف الكفر} قـال :فهو
صفـرا مرة
صفرا آخـر يف األشـهر احلرم ،وكانـوا حيرمون
ً
حيـرم عا ًمـا وصفـر عا ًما ،وزيـد ً
املحـرم ،كان َّ
َّ
وحيلونـه مـرة ،فعـاب اهلل ذلـك ،وكانت هـوازن وغطفـان وبنو سـليم تفعله.
أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )16707ويف إسناده ضعف ،وانظر« :تفسري ابن كثري» (.)670/2
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غريب سورة يونس

 152والقــدم الصــدق هــو [أقـ ِ
ـدم]

(((

مـــن صالـــح قدمتمـــوه فاعلـــم

 153وقي ــل إيضــ ًا املصطف ــى حمم ــد

يشـــفع هلـــم يـــوم اللقـــا واملشـــهد

(((

ثـــم فزيلنـــا أجـــى فرقنـــا

 154والقـــر الغبـــار قـــد ســـمعنا

(((
(((

((( غري واضحة يف األصل.
(((القـول األول قـول جماهـد واختـاره ابن جريـر يف «تفسيره» ( )16-13/15والقول الثاين قول احلسـن
البصري وقتادة ،وانظر « :زاد املسير» (« ،)5/4تفسير ابن كثير» (.)420/2
((( «تفسري الطربي» ( )72/15قال (والقرت الغبار) وهو مجع قرتة.
((( قاله ابن عباس  :فرقنا بينهم وبني آهلتهم «زاد املسري» (.)27/4
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غريب سورة هـــــود

 155والقــول يف التنــور وجــه األرض
ِ
ـوا من حجر
 156وقيـل كانـون((( ل َّ

 157عــن حســن املفــر البــري

(((

لـــكل رفـــع فهـــو فـــوق اخلفـــض

(((

صـــارا إىل نـــوح كـــذا جـــا يف األثـــر
والصبـــح أيضـــ ًا جـــاء عـــن عـــي

(((

 158والضحك معروف وقيل حاضت

روايتـــان هكـــذا قـــد جـــاءت

(((

 159ثـــم احلنيـــذ املنضـــج املشـــوي

مصحـــح مـــن قوهلـــم مـــروي

(((

 160والــروع خــوف هكــذا عصيــب

يـــوم شـــديد هولـــه عجيـــب

(((

((( روي عن ابن عباس وعكرمة وغريمها «تفسري الطربي» (.)318/15
((( الكانون :املوقد «القاموس املحيط» ص (.)1585
((( أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» ( )320/15رقم (.)18155
((( أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» ( )318/15رقم (.)18151( - )18147
((( ورد عن جماهد وعكرمة أن ضحكت بمعنى حاضت «تفسري القرطبي» (.)163/11
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)144
((( «تفسري الطربي» (.)401/15

28

منظومة غريب القرآن

غريب ســـــورة يوسف

 161وشــغف فاعلــم عــاق القلــب

يعنـــي بـــه هنايـــة يف احلـــب

(((

(((

أو جملـــس فيـــا رواه احلـــاذق

(((

 163ثـــم طعـــام قـــد أتانـــا فيـــه

بالفتـــح يف التأكيـــد أأحكيـــه

 164ثـــم زمـــاورد عـــى الســـكون

وقيـــل أتـــرج بغـــر نـــون

(((

 165واحل ــن قال ــوا س ــبعة األع ــوام

يف هـــذه الســـورة بالتـــام

(((

عـــر بعدهـــا اثنتـــان
 166وقيـــل
ٌ

مـــن الســـنني فـــزت بالرضـــوان

(((

 162وبعـــده متـــكأ نـــارق

 167واحلــن وقت ليــس باملحدود

(((

(((

وقـــد أتـــى التحديـــد يف ثمـــود

 168ثالثـــة األيـــام قـــد متتعـــوا

وبعدهـــا صبـــح هبـــم مل يرجعـــوا

 169واحلــن قالــوا يف طعــام النخــل

وقب ــل نص ــف الع ــام فاحف ــظ ق ــويل

((( «تفسري غريب القرآن» ص ( )201وقد أطال يف تقرير ما ذكر ألفاظه.
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)288
((( وهو ابن عباس  أخرجه ابن جرير عنه يف «تفسريه» (.)70/16
((( وهو قول مجاعة من السلف «تفسري الطربي» (.)72/16
((( حكى القولني وغريمها القرطبي يف تفسريه (.)330/11
((( وهو قول عكرمة «تفسري البغوي» (.)425/2
((( وهو قول مقاتل «تفسري القرطبي» (.)343/11
((( وهو قول أكثر املفرسين.
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 170واحلـــن غـــدوة مـــع األصيـــل

كـــذا روي عـــن صاحـــب التأويـــل

 171واحلـــن أيضـــ ًا مـــدة اآلجـــال

يف قـــوم يونـــس ذي اإلفضـــال

 172واحلــن أربعــون عامـ ًا قــد أتت
 173ومــن ردا اإلنســان مجــع النســل
 174والبضــع مــن تســع إىل ثــاث

عـــى أبينـــا قبـــل روح ُأدخلـــت

(((
(((

يف تســـعة الشـــهور حـــن احلمـــل

(((

واخللــط معنــى اللفــظ يف األضغاث

 175وقولـــه دأبـــا عـــى التأويـــل

والـــدأب عـــادة مـــن الفعـــال

(((

(((

والنــــزغ إفســـاد مـــن الشـــيطان

(((

 176واحل ــرض امل ــداد باألح ــزان

(((

((( أطال يف بيان معنى (احلني) واخلالف يف تأويله ،والقرطبي يف «تفسريه» (.)477/1
((( تفسري ابن كثري (.)79/1
((( «النهاية» (.)133/1
((( «زاد املسري» (.)230/1
((( «تفسري الطربي» ( )125/16قال والدأب العادة.
((( قاله أبو عبيدة «زاد املسري» (.)273/4
(((ذكـره ابـن جريـر الطبري ( )277/16قـال{ :مـن بعد أن نـزغ الشـيطان بيني وبين أخـويت} يعني من
بعـد أن أفسـد مـا بينـي وبينهـم ،وجهـل بعضنا على بعض..
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غريب ســــــورة الرعد

 177والنخ ــل ق ــد ينب ــت بالصن ــوان

إذا ســـمى مـــن أصلهـــا الفرعـــان

 179والرع ــد فاعل ــم مل ــك م ــوكل

عـــى الســـحاب وهبـــا مفضـــل

 181يزجـــر أحيانـــ ًا بـــه الســـحابا

فافهـــم بيانـــا واحفـــظ اجلوابـــا

 178وســارب قالــوا بمعنــى ظاهــرة

 180والصوت صـوت امللك املذكور
 182فربـــا انقطـــع للصواعـــق

يف رسبـــه كعيـــب مـــا حيـــاذره

(((
(((

والـــرق ســـوط عنـــده مـــن نـــور
ينــــزل حيـــث مـــا يشـــاء اخلالـــق

(((

 183وقي ــل إن ال ــرق مل ــح بالب ــر

للرعـــد هـــذا مـــا روينـــا يف اخلـــر

 184ثـــم املحـــال احلـــول واجلـــدال

وقـــوة والكيـــد والنـــكال

(((
(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)216
((( «تفسري الطربي» (.)367 -366/16
(((روى الرتمـذي يف سـننه ( )3117بسـنده َعـ ْن ا ْب ِ
ـن َع َّب ٍ
ـاس َ ق َ
ـي
ـال َأ ْق َب َل ْ
ـت ُ َيـو ُد إِ َل النَّبِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـو؟ َق َ
«م َل ٌ
ـوك ٌَّل
ـن ا َْل َلئكَـة ُم َ
ـك م ْ
الر ْعـد َمـا ُه َ
ـالَ :
بنَـا َعـ ْن َّ
َ ف َقا ُلـوا َيـا َأ َبـا ا ْل َقاسـ ِم َأ ْخ ِ ْ
ار ُ ِ
ـن ن ٍ
م ِ
ـح ِ
اب َم َعـ ُه َ َ
اب َح ْي ُ
َـار َي ُس ُ
ـاء اللَُّ»...احلديـث.
يـق م ْ
ـح َ
الس َ
الس َ
ـوق ِ َبـا َّ
بِ َّ
ـث َش َ
ِ
«ه َذا َحد ٌ
يب».
َق َال الرتمذيَ :
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
قال البغوي يف «تفسريه» (« :)11/3أكثر املفرسين عىل أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب ،والصوت
املسموع منه تسبيحه؛ وقال القرطبي يف «تفسريه» ( )217/1وعىل هذا التفسري أكثر العلامء».
((( «تفسري الطربي» ( ،)343/1وقد ذكر يف أثر ابن عباس السابق.
((( «زاد املسري» (.)316-315/4
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غريب ســورة إبراهيم

 185واملــرخ املغيث عند الشــكوى

 186والنخلـــة املوصوفـــة التمثيـــل

 187ولفظ ــة ال ــرك ه ــي اخلبيث ــة

(((

ويف حل ــول الك ــرب عن ــد البل ــوى
مثاهلـــا التوحيـــد للجليـــل

مثاهلـــا

احلنضلـــة

(((
(((

الرثيثـــة

(((

 188وقولـــه يف ذكـــر مهطعينـــا

يعنـــي بـــه يف اخلـــوف مرسعينـــا

(((

أمامهـــم

 189قــد قنعــوا رؤســهم يــا ويلهم

 190كذلـــك اإلقنـــاع يف الصـــاة

ونصبـــوا

أعينهـــم

 191يف ال َقطِـــران جاءنـــا التفســـر

مـــن شـــغل ألويل الثقـــات

(((

هـــو الـــذي يطـــى بـــه البعـــر

(((

(((

يعنـــي نحاســـ ًا بالغـــ ًا يف احلـــر

(((

 192ومــن قــرا باهلمــز بعــد الكرس

((( «تفسري القرطبي» (.)129/12
((( «تفسري الطربي» (.)569/16
((( قال ابن عباس{ :مثل كلمة خبيثة} هي الرشك «زاد املسري» (.)360/4
(((ورد مرفو ًعـا مـن حديـث أنس بـن مالـك أخرجـه الطبري ( )585/16ح( )20748مـن طريق محاد
بـن سـلمة عن شـعيب بـن احلجـاب عن أنـس ،وبه قـال أنـس وجماهد.
((( أقنع رأسه :رفعه «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب ص (.)686
((( «غريب القرآن» البن قتيبة ص (« ،)233تفسري القرطبي» (.)159/12
((( قاله احلسن البرصي أخرجه عنه الطربي يف «تفسريه» (.)55/17
طـر ٍ
(((يعنـي (مـن ِق ٍ
آن) ورويـت هـذه القـراءة عـن ابـن عبـاس وأيب هريـرة وعكرمـة وسـعيد بـن جبير
ويعقـوب .انظـر «املحـرر الوجيـز».)267/5( :
((( «تفسري الطربي» (.)55/17
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غريب ســــــــورة احلجر

 193ويابــس الطــن هــو الصلصــال

مـــن غـــر نـــار هكـــذا يقـــال

(((

 194واحلمـــأ املســـنون مـــا تغـــر

مـــن الزب الطـــن كـــذا مفـــر

(((

 195وقي ــل مس ــنون بمعن ــى الص ــب

هــذا الــذي قــد صــدروا يف الكتــب

(((

 196وذكـــروا يف الســـبعة األبـــواب

نعـــوذ بـــاهلل مـــن العـــذاب

 197جهن ــم األع ــى لظ ــى واحلطم ــة

ثـــم اجلحيـــم والســـعري املؤملـــة

 198ثــم ســقر مــن بعدهــا واهلاويــة

لي ــس مل ــن ح ــل هب ــا م ــن واقي ــة

(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)213
((( «تفسري القرطبي» (.)205/12
والسـن:
(((قـال أبـو عبيـد :املسـنون :املصبوب ،وهو من قـول العرب :سـننت املاء على الوجه إذا صببتهَّ ،
الصب «جمـاز القرآن» (« ،)351/1هتذيـب اللغة» (.)301/12
((( قاله ابن جريج ،أخرجه عنه ابن جرير الطربي ( )107/17وفيه «ثم سقر ثم اجلحيم».
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غريب ســــــورة النحل

 199وال ــدفء م ــا كان م ــن الغط ــاء

ومجلـــة

 200هـــو الطعـــام الدائـــم النقـــاء

يســـر يف الصيـــف مـــع الشـــتاء

(((

 201ثـــم إليـــه اخللـــق جيأرونـــا

يعن ــي برف ــع الص ــوت يرصخون ــا

(((

(((

و ُذلـــ ً
ا ســـاجدة للبـــاري

 202والوح ــي إهل ــام م ــن اجلب ــار

األثـــاث

والوطـــاء

(((

 203واألصــل يف َ
احل ْفــد هــم اخلــدام

كـــذا حـــكاه طـــاوس اإلمـــام

(((

 204وقيـــل أقصاهـــم بنـــو البنينـــا

عـــن ابـــن عبـــاس أتـــى مبينـــا

(((

(((

ثـــم ربائـــب مـــع األخـــدان

(((

 205وقي ــل أصه ــار م ــع األع ــوان

((( «زاد املسري» (.)430-429/4
((( «تفسري القرطبي» (.)338/12
((( «تفسري ابن كثري» (.)596/2
(((أي مطيعـة ،وهـو أحـد التفسيرين لقولـه{ :ذللا} ،والتفسير اآلخـر :اسـلكي السـبل فـذلَّ لـك ،فال
يتوعـر عليهـا مـكان سـلكته ،وهـذا قـول جماهد.
قـال ابـن جريـر(« :)249/17وكال القولين غير بعيد من الصـواب يف الصحـة وجهـان خمرجان ،غري
للسـبل ألهنا إليهـا أقرب».
أنـا اخرتنـا أن يكـون نعتًا ُّ
((( أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» ( )256/17عنه ،وروى مثله عن احلسن وعكرمة.
((( أخرجه ابن جرير (.)257/17
((( قاله ابن مسعود وغريه «زاد املسري» (.)469/4
((( رواه العويف عن ابن عباس ،وبه قال الضحاك «زاد املسري» (.)470/4
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 206أجـــل مـــا ينفـــع مـــن بنيـــه

ه ــذا ال ــذي ق ــد ص ــح عن ــدي في ــه

(((

فارغــب مــن الوهــاب هنــج الســمت

 207ثم األثاث اسـمع متـاع البيت

 208والنكــث مــا يفســخ بعــد الــرم

كنقضهـــم للعهـــد بعـــد العـــزم

(((

(((«تفسير ابـن كثير» ( )601/2قـال« :والصحيـح أعـم مـن هـذا كلـه فإنـه يتخـذ مـن األثاث البسـط
والثيـاب وغير ذلـك و يتخذ ً
مـال وجتـارة».
((( «تفسري ابن جرير» (.)285/17
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غريب ســـــورة سبحان

 209وقولـــه عـــز وجـــل أمرنـــا

باملـــد والتقصـــر أي ك َّثرنـــا

 210وقيـــل إن اهلل رب اخللـــق

أمرهـــم بالطـــوع ال بالفســـق

 211هـــذا عـــى قـــراءة التقصـــر

واألشـــهر املـــد عـــى التكثـــر

 212ومـــن قـــرا بالشـــد بالواليـــة

بـــكل هـــذا جـــاءت الروايـــة

(((

(((

واملنـــع رشح قولـــه حمظـــورا

(((

 214لوســـخ اإلذن يقـــال إالف

ووســـخ األظفـــار قيـــل التُّـــف

ف كلـــا يســـتثقل
 215ورشح ُأ ِّ

مـــن لفظـــه فقبحـــه ال جيهـــل

(((

 216وخشــية اإلنفــاق خــوف الفقــر

وحاجـــة مقطعـــة للظهـــر

(((

 213ومبع ــد م ــن قول ــه مدح ــورا

(((

((( «تفسري القرطبي» ()45/13
وقـد أشـار إىل القراءتين ومعنامهـا ومـن قـرأ هبما ابـن جريـر الطبري يف «تفسيره» ( )403/17وابن
عطيـة يف «املحـرر الوجيـز» (.)453/5
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)176
((( «تفسري القرطبي» (.)49/13
((( رسد األقوال مع ذكر املعاين ابن اجلوزي يف «زاد املسري» (.)24/5
((( «تفسري الطربي» (.)415/17
((( «تفسري القرطبي» (.)107/9
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 217والقص ــد بالقس ــطاس للمي ــزان

عـــى لســـان الـــروم بالبيـــان

 218والقـــول يف الرؤيـــا التـــي أراه

يف ليلـــة اإلرساء إذ حبـــاه

 219صدَّ قـــه قـــوم وآخرونـــا

ردوا عليـــه القـــول ظاملونـــا

 220وأنكـــروا شـــجرة الزقـــوم

ملعونـــة ختـــرج يف اجلحيـــم

 221ذائقهـــا فاعلـــم هـــو امللعـــون

خملـــد يف ســـجنه مرهـــون

(((

(((

وقبلـــه اخلاســـف لألحجـــار

(((

 222القاصــف الــكارس لألشــجار

(((

(((

 223ث ــم دل ــوك الش ــمس إذ ت ــزول

وقـــال قـــوم إنـــه األفـــول

 224وغاســـق الليـــل هـــو الظـــام

فاحفـــظ كالمـــ ًا زانـــه النظـــام

(((

 225بإمامهـــم تأويلـــه كتاهبـــم

وقـــد روي نبيهـــم أو دينهـــم

(((

 226شـــاكلة املـــرء هـــي اخلليقـــة

وقـــد أتـــى بأهنـــا الطريقـــة

(((

 227ثـــم ظهـــر ًا رشحـــه عوينـــا

(((

وبعـــده قبيـــ ً
ا أي ظمينـــا

(((1

((( قاله جماهد «تفسري البغوي» (.)114/3
((( «تفسري الطربي» (.)483/17
((( ذكره الزجاج «زاد املسري» (.)55/5
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)256
((( «تفسري القرطبي» (.)123/13
((( أشار إىل األقوال مع الرتجيح ابن عطية يف «املحرر الوجيز» (.)524 - 523/5
((( «زاد املسري» (.)64/5
ِ
(((«تفسري القرطبي» ( )164/13ثم قال :واملعنى أن كل أحد يعمل ما يشاكل أصله وأخالقه التي ألفها.
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)225
(((1وهـو توجيـه لبعـض أهـل العربيـة من قوهلـم :هو قبيـل فالن بما لفالن عليـه وزعيمـه ،وقـال قتادة:
نعاينهـم معاينـة ،ورجحـه ابـن جريـر يف «تفسيره» ( )552/17وقـال :هو مـن قوهلـم ،قابلت فالن
مقابلـة ،وفلان قبيل فلان ،بمعنـى قبالته.
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 228ثـــم عطـــا معنـــاه باإلســـكان

فافهـــم كالمـــ ًا واضـــح الربهـــان

 229والزخ ــرف البني ــان يف التأوي ــل

وزينـــة أيضـــ ًا جتـــد حتصيـــي

(((

واملكـــث يف القـــراءة الرتتيـــل

 230كذا القبور [الصقوا سـجيل]

((( غري واضحة يف األصل.
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غريب ســــــــورة الكهف

 231ثـــم انتهـــى القـــول يف الرقيـــم

ســـبعة أقـــوال عـــى الرتســـيم

 232أوهلـــا لـــوح مـــع الكتـــاب

واســـم لكلـــب البـــث يف البـــاب

 233وقريـــة وصخـــرة والـــوادي

ثـــم الـــدواة داخـــل يف األعـــدادي

(((

(((

وفجـــوة متســـع يف الكهـــف

(((

 234تقرضهـــم ناحيـــة للجـــوف

 235قــد حاطهم يف نومــه ذي العرش

واســـتقبلوا إىل بيـــان نعـــش

 236وعتبـــة البـــاب هـــي الوصيـــد

ثـــم فنـــاء الكهـــف يـــا ســـعيد

 237وبعــض أهــل العلــم قــال الباب

(((

وموضـــع العلـــو هـــو الصـــواب

 238وفضـــة تـــذاب فهـــو املهـــل

وقيـــل عكـــران ذاك املثـــل

 239وقيـــل قيـــح ودم للجاحـــد

وهـــذه األقـــوال عـــن جماهـــد

(((

(((رسد هـذه األقـوال ابـن اجلـوزي يف «زاد املسير» ( ،)108-107/5زاد قـولً آخـر وهو :اسـم اجلبل،
ورجـح ابـن جريـر وابن كثري أن املـراد بالرقيم كتـاب أو لـوح أو يشء كتب فيه أسماء أصحاب الكهف
وخربهـم «تفسير الطربي» (« ،)604/17تفسير ابن كثير» (.)77/3
((( «تفسري البغوي» (.)153/3
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)247
(((ذكـر هـذه األقوال ابـن اجلـوزي يف «زاد املسير» ( ، )119/5وقوله (موضـع العلـو) أي موضع الباب
والعتبة ،وانظر «تفسير البغـوي» (.)154/3
((( «زاد املسري» ( )135/5وقوله (عكران) أي عكر الزيت.
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 240والباقي ــات الصل ــوات اخلم ــس

هـــذا مقـــال ليـــس فيـــه لبـــس

 241وقيـــل تســـبيح مـــع التحميـــد

والكربيـــا للواحـــد احلميـــد

(((

(((

ورسبـــ ًا يعنـــي طريقـــ ًا ســـلك

(((

 242واملوب ــق املوع ــد ث ــم املهل ــك

 243وحقبـــ ًا دهـــر ًا أتـــى مبينـــ ًا

وهـــو ثامنـــون مـــن الســـنينا

 244مقـــدار يومـــه مـــن األيـــام

فيـــا روي ألـــف مـــن األعـــوام

 245ولي ــس لألحق ــاب ع ــد يع ــرف

وال هلـــا مـــد عليـــه يوقـــف

(((

وبعـــده إمـــر ًا ســـمعنا عجبـــا

(((

 247وراءهـــم يعنـــي بـــه قدامهـــم

وهــو مــن األضــداد حقــا عندهــم

(((

 246وموئــا فاعلــم بمعنــى مهربا
 248يريــد أن ينقــض يعنــي ينهــدم

(((

(((

واحلمئـــة الطـــن هبمـــز يلتـــزم

 249ومـــن قـــرى حاميـــة باملـــد

فالـــرح مفهـــوم فزيـــد عقـــد

 250واألمحـــد االســـكندر النبـــي

وقيـــل عبـــد صالـــح تقـــي

(((

(((1

((( «تفسري ابن كثري» ( )90/3واختار ابن جرير يف «تفسريه» أهنا األعامل الصاحلة كلها.
(((قال أبو عبيد :املوبق املوعد ،وقال ابن عباس وآخرون :املهلك ،ورجحه ابن جرير الطربي ()47/18
((( قاله جماهد «تفسري القرطبي» (.)319/13
((( «تفسري الطربي» (« ،)56/18تفسري ابن كثري» (« ،)97/3زاد املسري» (.)165/5
((( ذكر املفرسون أهنا بمعنى (ملجأ) انظر« :تفسري القرطبي» (.)313/13
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)96
((( «تفسري الطربي» (.)83/18
((( «تفسري البغوي» (.)175/3
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)145
ً
(((1انظـر اخللاف يف نبوته يف «تفسير البغـوي» ( )178/3وروي عـن ٌّ
صاحلا
عيل  أنه كان عبـدً ا
رواه ابـن جريـر الطبري يف «تفسيره» ( ،)93/18وقال ابـن كثير يف «البداية والنهايـة» (:)537/2
«والصحيـح أنه كان ملـكًا من امللـوك العادلني».
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 251ومل يكـــن يومـــ ًا لـــه قرنـــان

لكنهـــا

ـم قالــوا يف قــرون الــرأس
 252ومنهـ ُ

وقيـــل مـــن أجـــل طلـــوع الشـــمس

 253حتـــى انتهـــى إليهـــا يف الســـر
 254وقائـــل قرنـــان يف عذريـــه

كانـــت

ضفريتـــان

حـــكاه ابـــن شـــهاب الزهـــري

(((

كانـــت لـــه يعـــرف مـــن أذنيـــه

(((

(((أخرجـه عنـه ابـن عسـاكر يف «تاريـخ دمشـق» ( )336/17قال« :ألنـه بلغ قرين الشـمس غر ًبـا ورش ًقا
وملك مـا بينهام مـن األرض».
وقال ابن كثري يف «البداية والنهاية» ( )538/2وهذا أشبه من غريه.
(((وهـو قـول احلسـن البصري «زاد املسير» ( )184/5قال ابـن األنبـاري« :والعرب تسـمي الضفريتني
من الشـعر عذيرتين ،ومجريتين  ،وقرنني».اهـ
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غريب سورة مريم عليها السالم

 255ثـــم أجاهـــا خمـــاض احلمـــل

أجلأهـــا ألصـــل جـــذع النخـــل

 256ســـبعة أيـــام (((هلـــا معانقـــة

مـــن شـــدة األمل وهـــي ناطقـــة

 257ي ــا ليته ــا م ــن قب ــل ق ــد مات ــت

ومل تـــذق مثـــل الـــذي قـــد ذاقـــت

 258والنـــي يشء إن رمـــا حقـــر

ليـــس لـــه خطـــر وال تأثـــر

(((

 259حينئـــذ كلمهـــا الصبـــي

بقـــدرة

 260وقائـــل كلمهـــا جربيـــل

بـــكل هـــذا جاءنـــا التأويـــل

 261وقولـــه عـــز وجـــل رسيـــا

نــــهر ًا صغـــر ًا طاهـــرا نقيـــا

ـري
 262وق ــد حك ــى املف ــر الب ـ
ُّ

بـــأن عيســـى ذلـــك الـــري

قدرهـــا

العـــي
(((
(((
(((

(((الـذي ذكره املفرسون أهنا سـبعة أشـهر ،كـذا يف «املحرر الوجيـز» البن عطية ( )21/6وعنـد القرطبي يف
«تفسيره» ( )433/13قـال وقيل :لسـبعة ،وأطلق ،قـال ابن كثير ( :)122/3واملشـهور عند اجلمهور
أهنـا محلـت به تسـعة أشـهر ،وض َّعف مـا روي عن ابـن عباس من أهنـا محلت ووضعـت يف احلال.
((( «تفسري القرطبي» (.)432/013
((( «زاد املسري» ( ،)5،221واختار ابن جرير أن الذي كلمها ابنها.
((( «تفسري القرطبي» (.)433/13
ورجح األول.
((( أخرجه عنه ابن جرير الطربي يف «تفسريه» (َّ )177/18
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(((

وعجبـــ ًا يف قوهلـــا فريـــا

(((

 264ومل يكـــن أخـــا هلـــا هـــارون

يف نســـب إال التقـــى والديـــن

 265وقي ــل ه ــارون النب ــي املرت ــى

ألنـــه جـــد هلـــا فيـــا مـــى

 266وقائـــل كان مـــن الفجـــار

فشـــبهت بـــه عـــى اإلنـــكار

 267واخللف يف إدريس فافهم واستمع

أي الســـاوات إليهـــا قـــد رفـــع

 268فقائـــل إىل الســـاء الرابعـــة

وبعضهـــم دون الســـاء الســـابعة

(((

(((

ويف ممـــات اخلـــر أو حياتـــه

(((

 270وقولـــه غيـــا بمعنـــى الـــر

وقيـــل حـــرات وواد جيـــري

(((

 271وذا يقـــول حرهـــا صليـــا

وباركـــون عـــى الركـــب جثيـــا

(((

 269كــذاك جيــري اخللــف يف مماته

 272وجملـــس جلمعهـــم نديـــا

(((

ومنظـــر مـــن قولـــه وريـــا

(((

(((1

((( «تفسري القرطبي» (.)439/13
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)247
(((ذكـر هـذه األقـوال ومـن قـال هبـا ابـن جريـر يف تفسيره ( )187-186/18ثـم قـال :والصـواب من
القـول يف ذلـك مـا جاء به اخلبر عن النبـي  - :يعني بـه قوله « :إهنـم كانوا
يسـمون بأنبيائهـم والصاحلين قبلهـم» -وأهنا نسـبت إىل رجـل صالح مـن قومها.
((( «زاد املسري» ( )241/5وقد ثبت يف الصحيحني أن النبي  رآه يف السامء الرابعة.
((( «زاد املسري» (.)241/5
((( ذكر اخلالف ابن كثري يف «البداية والنهاية» (.)250/2
((( «زاد املسري» ()246/5
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)139
((( «تفسري القرطبي» (.)501/13
( ((1قاله ابن عباس ،أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)241/18
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 273ق ــوم ش ــداد يف اخلص ــام ل ــدا

(((

وعطشـــا يف الـــرح معنـــى وردا

 274وبعـــده إد ًا عظيـــ ًا فاعلـــم

(((

والرك ــز ص ــوت يف اخلف ــا مل يفه ــم

((( «تفسري القرطبي» ()528/13
((( «تفسري غريب القرآن» ص .316
((( قاله ابن عباس ،أخرجه عنه ابن جرير (.)257/18
((( قال ابن جرير (ِِّ :)265/18
«الركز يف كالم العرب :الصوت اخلفي».

(((
(((
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غريب ســـــــورة طه

 275ثــم طــوى اســم ٍ
ود فاحفظ قويل

 276وقــد قــرا قــوم طِــوى بالكرس

وقيـــل أرض ثـــم وطـــئ ِ
الر ْجـــل

(((

وقولـــه أزري بمعنـــى ظهـــري

(((

 277ولـــن القـــول بمعنـــى الرفـــق

وكنيـــة فيـــا روى ذو احلـــذق

(((

 278وجســـد العجـــل بغـــر روح

لـــه خـــوار عنـــد نفـــخ الريـــح

 279وقيـــل إن الـــروح كانـــت فيـــه

فاســـمع كالمـــي والـــذي أحكيـــه

 280والع ــوج اخلف ــض م ــن البق ــاع

واألمـــت مـــا كان مـــن ارتفـــاع

(((

 281واهلمس ضعف الصوت باكتتام

وقيـــل أيضـــ ًا املـــي باألقـــدام

(((

 282وطفقـــ ًا يـــا صـــاح خيصفـــان

يرقعـــان

(((

(((

كهيئـــة

الثـــوب

((( «املحرر الوجيز» ( )83/6و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (.)96/2
((( «زاد املسري» (.)282/5
((( وهو قول ابن عباس وجماهد والسدي «تفسري القرطبي» (.)64/14
((( «تفسري القرطبي» (.)121 - 120/14
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)67( ،)238
((( «زاد املسري» (.)323/5
((( «تفسري ابن كثري» (.)176/3
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غريب سورة األنبياء عليهم السالم

 283وك ــم قصمن ــا قري ــة أهلكن ــا

(((

والرتـــق ضـــد الفتـــق قـــد ســـمعنا

 284ففتـــق الســـاء باألمطـــاري

واألرض بالنبـــات واألشـــجار

 285وق ــال ق ــوم م ــن س ــاء س ــبعا

واألرض مثـــل ذاك خاضعـــا

(((

 286م ــن َعج ــل يعن ــي ب ــه عج ــوال

وقيـــل مـــن طـــن مكـــن ســـوال

(((

 287واألرض قـد تنقص من أطرافها

بمـــوت أهـــل العلـــم مـــع أرشافهـــا

 288وقيـــل ذاك النقـــص باألطهـــار

مـــن النبـــي املصطفـــى املختـــار

 289ونفحـــة عقوبـــة اجلبـــار

بالنفخـــة األوىل عـــى الكفـــار

(((

 290وقوهلـــم يف رشح يصحبونـــا

ويفظونـــا
يعنـــي جيارونـــا ُ

(((

(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)257
(((األول قـول ابـن عبـاس وعكرمـة وعطـاء  ،والثـاين قـول جماهـد يف روايـة أخرجـه عنهـم الطبري يف
«تفسيره» (.)432 -431/18
((( ذكر القولني وغريمها ،البغوي يف «تفسريه» ( ،)245-244/3والقرطبي (.)204/14
((( «زاد املسري» (.)340/4
((( «تفسري القرطبي» (.)210/14
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)343
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(((

 292أم ــا الس ــجل فه ــي الصحائ ــف

َـــر ٌم قالـــه ذو الفهـــم
واحلـــرث ك ْ
تظهـــر يـــوم البعـــث واملواقـــف

((( «تفسري البغوي» (.)253/3
((( وهو ابن مسعود  أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)475 -474/18
((( «تفسري القرطبي» (.)297/14

(((
(((
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غريب ســــــورة احلج

 293فـــأرذل العمـــر كـــر الســـن

َّ
كالشـــن
يـــرد بعـــد القـــوى

(((

 294واحلــرف شــك ويقــال الضعف

أو طمـــع كـــذا أتانـــا الوصـــف

(((

 295والضام ــر الرفي ــق ذو انحس ــار

م ــن ط ــول م ــا م ــر م ــن األس ــفار

(((

 296ثـــم الفقـــر البائـــس املســـكني

مـــن شـــدة احلـــال يـــرى مهـــن

 297وتفـــث تن ُّظـــف اإلنســـان

مـــن فطـــرة تكـــون يف األبـــدان

 298بيـــت عتيـــق وهـــو القديـــم

بيـــت رفيـــع طاهـــر كريـــم

 299وقيـــل معتـــوق مـــن الكفـــار

وكل بـــاغ معتـــد جبـــار

(((

خضـــع
 300وخمبتـــن خاشـــعون ََّ

واخلبـــت يف البقـــاع مـــا ال ُيرفـــع

(((

صـــواف بالتشـــديد
 301وقولـــه
َّ
((( «تفسري ابن كثري» (.)217/3
((( «تفسري القرطبي» (.)330/14
((( «تفسري القرطبي» ()362/14
((( «تفسري البغوي» (.)284/3
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)121
((( «زاد املسري» (.)428 - 427/5
((( «تفسري البغوي» (.)387/3

(((

معقولـــة

اليديـــن

(((

بالتقليـــد
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 302ومــن قــرا بالنــون مجــع صافــن

فمعقـــل إحـــدى اليديـــن ســـاكن

 303ومـــن قـــرا بالفـــاء ثـــم الفتـــح

يعنـــي هبـــا خالصـــة يف الـــرح

(((

 304والقانـــع املفصـــح بالســـؤال

مـــن شـــدة الفقـــر وســـوء احلـــال

(((

 305وقيـــل إن القانـــع العفيـــف

معتكـــف يف بيتـــه حســـيف

 306وبعـــده املعـــر وهـــو العائـــل

معـــرض األبـــواب غـــر ســـائل

 307يـــوم عقيـــم ذاك يـــوم بـــدر

وق ــال بع ــض الن ــاس ي ــوم احل ــر

((( انظر «تفسري القرطبي» فقد ذكر القراءات وتوجيهها.
((( تفسري الطربي ()637 - 636/18
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)291
((( «زاد املسري» (.)444/5

(((
(((
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غريب ســــورة املؤمنني

 308وجبـــل يف جنـــة الفـــردوس

بلغـــة الـــروم فذلـــك النفيـــس

(((

 309وصف ــوة ال ــيء ه ــي الس ــالة

وقيـــل أصـــل الـــيء باإلصالـــة

(((

 310ومضغـــة حلـــم بـــا عظـــام

والصبـــغ مـــا كان مـــن اإلدام
ِّ

(((

 311والقــول يف تــرى اتبــاع بعضهم

يف أمــر بعــض حــن كــدر قومهــم

 312وجيـــأرون يرفعـــون صوهتـــم

عنــد حلــول الكــرب أعنــي قومهم

(((

 313واهلمـــزات النخـــس لإلنســـان

مـــن الغـــوى املـــارد الشـــيطان

(((

(((

((( «تفسري القرطبي» (.)17/15
((( «تفسري البغوي» (.)304/3
((( «تفسري غريب القرآن» ص(.)217
((( «تفسري البغوي» (.)309/3
((( «تفسري القرطبي» ( )62/15وأصل اجلؤار رفع الصوت بالترضع ،ذكره الطربي (.)50/19
((( «زاد املسري» (.)489/5
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غريب ســــورة النور

 314والق ــول يف ال ــذي ت ــوىل ك ــره

ابـــن ســـلول قـــد ســـمعنا خـــره

 315وقـــال قـــوم مســـطح اليتيـــم

جـــزاؤه

العظيـــم

(((

 316والكحــل واخلاتــم فهــو الظاهر

مـــن زينـــة النســـاء قـــال املاهـــر

(((

 317وبعضهـــم ينحـــوا إىل الثيـــاب

وهـــو ابـــن مســـعود أخـــو اآلداب

(((

 318وقي ــل أيضــ ًا الوج ــه والكف ــان

(((

فيـــا روى الســـدي ذو البيـــان

 319غـــر أويل اإلربـــة يف الســـؤال

هـــو الكبـــر الســـن يف الرجـــال

 320وقيـــل جمنـــون وقيـــل أمحـــق

يف عقلـــه أو ليـــس منـــه مفـــرق

(((

 321والنهي عن رضب النسا باألرجل

خمافـــة اخللخـــال فافهـــم واعقـــل

(((

عذابـــه

(((«تفسير الطبري» ( )11/19وأشـار إىل قولين أحدمهـا أنـه عبـد اهلل بـن ُأيب بـن سـلول ،والثـاين أنـه
حسـان بـن ثابـت ،ثـم قـال« :وأوىل القولين يف ذلـك بالصـواب قـول مـن قـال :الـذي توىل كبره من
عصبـة اإلفـك كان عبـد اهلل بـن أيب».
((( وهو ابن عباس  ،أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)156/19
أيضا يف «تفسريه» (.)155/19
((( أخرجه ابن جرير عنه ً
((( وهو قول الضحاك واألوزاعي وغريمها انظر« :زاد املسري» (.)31/6
((( «زاد املسري» (.)34-33/6
((( قاله قتادة .أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)164/19
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 322والقــول يف املشــكاة يعنــي الكوة

مـــن غـــر إنفـــاذ كقنـــب اهلفـــوة

(((

 323وقيـــل يف تفســـرها القنديـــل

كـــذا رواه احلافـــظ النبيـــل

(((

 324وبعدهـــا زيتونـــة التمثيـــل

كنايـــة فاعلـــم عـــن اجلليـــل

 325وقـــد روي بأهنـــا يف اجلنـــة

وقيـــل يف الدنيـــا رزقـــت الفطنـــة

 326وقولـــه للرفـــع للمســـاجد

بنـــاؤه فيـــا حكـــى جماهـــد

 327ورفعهـــا التزيـــن والتكـــرم

والغلـــق لألبـــواب أيضـــ ًا فافهـــم

(((

 328وقد حكــى الن َّقاش ذو اإلفصاح

أن صـــاة الطـــر باجلنـــاح

(((

(((
(((

 329ث ــم اجلب ــال يف الس ــا س ــحاب

شـــبهها

 330وقــال قــوم مــن جبــال مــن بــرد

واهلل رب عـــامل فـــرد صمـــد

(((

(((

واحليـــف خـــون قالـــه ذو الفطـــن

(((

 331والودق غيـث من خالل املزن

لعظمهـــا

((( وهو قول مجهور املفرسين ،حكاه القرطبي (.)257/15
((( وهو جماهد ،رواه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)183/19
((( «تفسري القرطبي» (.)258/15
((( أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)190/19
((( «تفسري القرطبي» ( )272/15وأشار إىل اخلالف يف تزيني املساجد ونقشها.
((( «النكت والعيون» للنقاش (.)112/4
((( «تفسري الطربي» (.)202/19
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)313
((( «تفسري الطربي» (.)205/19

الوهـــاب
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غريب ســــورة الفرقان

 332واذكر إذ أتى يف الرشح قوما بورا

قـــد فســـدوا ُ
وأهلكـــوا ثبـــورا

 333حـــد اهلبـــا املنثـــور يف الشـــعاع

مـــن كـــوة البيـــت بـــا ارتفـــاع

 334وقيـــل ذري الريـــح لـــأوراق

وقيـــل فيـــه املـــاء ذو اهنـــراق

 335وقـــال قـــوم إنـــه الرمـــاد

وكل هـــذا البـــث الفســـاد

 336ثـــم اهلبـــا املنثـــور يف الغبـــار

مـــن [ســـبيل] اخليـــل لـــه انتشـــار

 337واحلج ــر م ــروف إىل احل ــرام

يف ســـورة الفرقـــان واألنعـــام

 338واحلجــر حجــر الســد ذو املقــام

والفـــرس األنثـــى عـــى النظـــام

(((

(((

ِ 339
واحلجــر معــروف لقــوم صالــح

واالســـم يف البحـــر لعقـــل راجـــح

 340واحلجــر يف القميــص مــا تقــدم

بالكــر والفتــح خصوصـ ًا فافهــم

(((

 341وال ــرس بئ ــر ق ــد ح ــكاه احل ــر

وقريـــة أو معـــدن والنهـــر

(((

 342والظـــل دائـــم إىل الـــزوال

وبعـــده الفـــيء إىل اآلصـــال

((( «تفسري الطربي» (.)248/19
((( ذكر هذه األقوال ابن اجلوزي يف «زاد املسري» ( ،)83/6والقرطبي يف «تفسريه» (.)396/15
((( انظر« :مفردات ألفاظ القرآن» لألصفهاين ص (.)220
((( «تفسري القرطبي» (.)411/15
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 343وقي ــل إن الظ ــل قب ــل الش ــمس

والفـــيء بعـــده فكـــن ذا حـــس

 344وجاءنـــا يف مـــرج البحريـــن

عـــذب ومالـــح عـــى صفـــن

 345وقيـــل بحـــر فـــارس والـــروم

بينهـــا الـــرزخ يف املعلـــوم

 346وقيـــل بحـــر األرض والســـاء

والـــرزخ النجـــوم يف اســـتواء

(((

 347والصهـر خلط اليشء واإللصاق

فافهـــم هـــداك الواحـــد اخلـــاق

(((

 348ثـــم الغـــرام فالعـــذاب الـــازم

ليـــس بمنفـــك ولكـــن دائـــم

(((

((( «زاد املسري» (.)93/6
((( «تفسري الطربي» (.)281/19
((( «تفسري القرطبي» (.)452/15
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)242

(((
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غريب ســــورة الشعراء

 349وقولــه ال ضــر يعنــي ال رضر

(((

والطـــود واحـــد اجلبـــال يف اخلـــر

(((

 350وجاءنـــا التفســـر يف أزلفنـــا

قربنـــا
عـــى هجـــا الفـــاء أي َّ

 351وم ــن ق ــرا بالق ــاف قب ــل الن ــون

قـــد زلقـــت أقدامهـــم يف الطـــن

 352الســـفلة األوضـــاع أرذلونـــا

وق ــال بع ــض الن ــاس [جائكون ــا(((]

والريـــع فـــج ويقـــال الســـوق
ِّ 353

أو رسف يف األرض والطريـــق

 354وناقـــة لصالـــح غبـــرا

م ــن صخ ــرة ق ــد أخرج ــت عس ــرا

 355وفوقهـــا كالقـــر يف التمثيـــل

وضلعهـــا عـــى قيـــاس امليـــل

 356ورضعه ــا يك ــون ي ــوم احل ــر

حوضـــ ًا لصالـــح كـــذا يف األثـــر

(((

(((

و ُظ ُّلـــة ســـحابة مـــن نـــار

(((

 357ولئكـــة مجاعـــة األشـــجار
((( «زاد املسري» (.)124/6
((( «تفسري الطربي» (.)358/19
((( «تفسري القرطبي» (.)33/16
((( «زاد املسري» (.)135/6
((( مل يثبت يف ذلك يشء.
((( «تفسري الطربي» (.)390/19
((( «تفسري غريب القرآن» ص .226

(((
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 358ثـــم الشـــياطني هـــم الغاوونـــا

أوهـــم أولـــو الســـبعة رشكونـــا

حســـان
 359واملؤمنـــون منهـــم َّ

وابـــن رواحـــة الرضـــا الديـــان

 360ث ــم اب ــن مال ــك س ــمي كع ــب

وفقهـــم إىل الصـــاح الـــرب

فصل يف ذلك ابن جرير الطربي يف «تفسريه» ( ،)420 - 415/19والقرطبي (.)98-86/16
((( َّ

(((
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غريب ســــورة النمل

 361أمــا العصــا مــن شــجر الــدكان

قـــد نبتـــت يف جنـــة الرضـــوان

 363وذرعه ــا ع ــر ب ــذرع موس ــى

فاحفــظ كالم ـ ًا قــد وقيــت لبوســا

 362وقائــل مــن عوســج يف األصــل

لســـعة يف رأســـها للظـــل
(((

 364وتس ــع آي ــات ع ــى األوص ــاف

مخـــس مضـــت يف ســـورة األعـــراف

 366واليـــد فاعلـــم أكـــر اآليـــات

كأهنـــا املصبـــاح يف الصفـــات

 365بعـــد العصـــا واليـــد والســـنينا

 367وقولـــه يف رشح يوزعونـــا
 368أم ــا س ــبأ فقي ــل أرض باليم ــن

 369وم ــن ق ــرأ بالنص ــب والتنوي ــن

 370إمـــرأة يف الـــرح أو قبيلـــة
 371وأم بلقيـــس تســـمى بارعـــه

والنقـــص يف األثـــار للطاغينـــا
دفعـــ ًا وســـوق ًا ثـــم حيبســـونا

(((
(((

ٌ
رجـــل فيـــا روي ال جيهلـــن
أو
فاســـم مؤنـــث عـــى اليقـــن
ٌ
نســـأل رب العـــرش يف الوســـيلة

(((

بـــأ ٍ
جنيـــة فاســـمع ُ
ذن ســـامعه

(((

(((«املحرر الوجيز» (« ،)88/6والنكت والعيون» ( )413/3وذكر أن كوهنا من اجلنة قول ابن عباس وأهنا من
عوسج قول وهب ،ويف ( )169/4ذكر عن الكلبي قوله :كانت من آس اجلنة عرشة أذرع عىل طول موسى.
فصل هذه اآلية وبسطها القرطبي يف «تفسريه» (.)183 - 181/13
((( َّ
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)343
((( انظر« :الكشف عن وجوه القراءات السبع» (« ،)156 - 155/2املحرر الوجيز» (.)529/6
(((«تفسير البغـوي» ( ،)414/3ويف «الدر املنثور» للسـيوطي ( ،)199/5وأخـرج احلكيم الرتمذي وابن
مردويـة عـن عثمان بن حارض قـال :كانـت أم بلقيس امرأة مـن اجلن يقال هلـا :بلقمة بنت شـيصان.
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غريب ســـورة القصص

 372عــن جنــب يعنــي به عــن جانب

وقيـــل ُبعـــده كفعـــل الذاهـــب

(((

 373وكـــزه بكفـــه يف الصـــدر

والــرب بالعــى حكــى ذو احلرب

(((

 374واحلـــن قالـــوا غفلـــة للقـــوم

أو يف املقيـــل فلتكـــن ذو فهـــم

 375وقــد روي بني العشــاء واملغرب

املعـــرب عبـــاس
الرشيـــف ابـــن
عـــن

(((

ِ
ـحران باإلس ــكان
 376وم ــن ق ــرأ س ـ ْ

(((

ينحـــو إىل التـــوراة والفرقـــان

 377وأربعـــون ُعصبـــة الرجـــال

وبعضهـــم ينحـــو إىل اإلقـــال

 378وقـــد روي عـــرة ضمينـــا

وقائـــل يبلـــغ هبـــا ســـبعينا

(((

 379مفاتـــح كانـــت مـــن اجللـــد

مـــن إبـــل دفعـــت للمريـــد

(((

 380وويـــكأن اهلل يف التفســـر

يعنـــي وأن اهلل يف التقديـــر

(((القـول األول قـول ابن عبـاس ،والثاين قول جماهـد« ،النكت والعيـون» ( ،)239/4و«تفسير الطربي»
(.)532/19
((( وهو قتادة ،وانظر القولني يف «تفسري القرطبي» (« ،)246/16زاد املسري» (.)208/6
((( أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» (.)538/19
((( قاله ابن عباس  ،أخرجه عنه ابن جرير (.)589/19
((( «زاد امليس» ( )240/6و«تفسري القرطبي» (.)317/16
((( «تفسري القرطبي» (.)318/16
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 381وقيـــل لكـــن وقيـــل ويلـــك

ثـــم أمـــا تـــرى وتلـــك ســـؤلك

(((

(((

واحلـــر واجلنـــة أيضـــ ًا موعـــده

(((

 383والوجــه ذات الــرب ذي اجلالل

وقـــال قـــوم صالـــح األعـــال

 382مرجعـــه إىل معـــاد مولـــده

(((

(((«الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع» (« ،)176/2املحـرر الوجيـز» (« ،)616/6تفسير غريـب
القـرآن» ص (.)313
((( يعني مكة «تفسري القرطبي» (.)329/16
((( قاله ابن عباس وغريه «تفسري الطربي» (.)639/19
(((القـول األول قالـه الضحـاك ،وأبـو عبيـدة ،كما يف «زاد املسير» ( ،)252/6وجماهـد كما يف «تفسير
القرطبـي» ( ،)331/16والقـول الثـاين قالـه أبو العالية وسـفيان الثـوري يف آخرين «تفسير القرطبي»
( ،)331/16وحـكاه البخـاري يف «صحيحـه» ( )505/8كاملقـرر لـه.
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غريب ســــورة العنكبوت

 384والذك ــر عن ــد الط ــوع للرمح ــن

أكـــر مـــن ذكـــر عـــى اللســـان

 385وقيـــل ذكـــر اهلل للخليقـــة

أكـــر مـــن ذكـــر الـــورى حقيقـــة

َّ
أجـــل وذكـــر اهلل يف الصـــاة
386

أكـــر منهـــا فـــزت بالنجـــاة

 387وقيـــل ذكـــر اهلل يف اإلرسار

أكـــر يف الفضـــل مـــن اإلجهـــار

(((

(((رسد هـذه األقـوال و َمن قـال هبا ابـن جريـر يف «تفسيره» ( ،)42/20والقرطبـي ( )369/16قال ابن
جريـر« :وأشـبه هـذه األقـوال بما َّ
دل عليـه ظاهر التنــزيل ،قول مـن قال :ولذكـر اهلل إياكـم أفضل من
ذكركم إيـاه» .اهـ.
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غريب ســـورة الروم

 388واحلـــي وامليـــت قـــول شـــاهر

تأويلـــه املؤمـــن ثـــم الكافـــر

 389وق ــد س ــمعنا بيض ــة م ــن طائ ــر

أو نطفـــة ســـبحانه مـــن فاطـــر

 390وقيـــل أيضـــ ًا النخـــل والنـــواة

خيـــرج منهـــا احلـــب والنبـــات

 391وقولـــه خوفـــ ًا عـــى املســـافر

وطمعـــ ًا يعنـــي بـــه للحـــارض

 392وقائ ــل خوفــ ًا م ــن الصواع ــق

وطمعـــ ًا يف الغيـــب للخالئـــق

 393وقيــل خوفـ ًا مــن هــاك الــزرع

وطمعـــ ًا فيـــا لـــه مـــن نفـــع

((( رسد األقوال فيها القرطبي يف «تفسريه» (.)86/5
((( «زاد املسري» يف سورة الرعد (.)313/4

(((

(((
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غريب سورة لقمان

 394واللهــو يف احلديــث قيــل الرشك

ثـــم الغنـــا وباطـــل وإفـــك

 395وكان لقـــان بصـــر ًا باحلكـــم

عنـــد بنـــي اجلســـجاس را ٍع للغنـــم

نبـــي
 396وقـــد روي بأنـــه
ُ

ويل
ُّ

ذو

رفعـــة

وعـــده

 397والقصــد باملــي عــى التواضــع

مـــن غـــر تعجيـــل وال تســـارع

 398وال تصاعـــر خـــدَّ ك اســـتكبار ًا

والصعـــر نبـــل فاعلـــم املقـــدارا

 399والعــروة الوثقــى هــي التوحيــد

وقـــد روي تنزهيـــه املجيـــد

 400ثـــم الغـــرور املـــارد الشـــيطان

بالفتـــح فاعلـــم أهيـــا اإلنســـان

 401واص ــل في ــا ق ــد رواه الفاض ــل

وإن رفعـــت العـــن فهـــو الباطـــل
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غريب ســــورة السجدة

ُ 402
ـــر ُز اليابـــس يف الصفـــات
واجل ُ

((( «زاد املسري» (.)106/5

حتـــرق مـــا فيـــه مـــن النبـــات

(((
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غريب ســــورة األحزاب

 403أم ــا الصي ــايص فه ــي احلص ــون

كـــا صيـــايص البقـــر القـــرون

(((

 404وقولـــه للعـــرض لألمانـــة

عبـــاديت لـــذي العـــا ســـبحانه

(((

 405ويف احلديــث عــن ذوي الثقــات

الغســـل والصـــوم مـــع الصـــاة

(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)210
((( «تفسري القرطبي» (.)244/17
(((أخرجـه النحـاس يف «إعراب القـرآن» ( )329 /3عن عبد الـرزاق ( )125/2من طريق زيد بن أسـلم
ً
مرسلا بلفـظ« :األمانة ثلاث ،الصالة والصيام ،والغسـل مـن اجلنابة» .وهو
عـن النبي 
ضعيف إلرساله.
قـال ابـن جريـر يف «تفسيره» ( )342/20وأوىل األقـوال يف ذلـك بالصـواب ما قالـه الذين قالـوا« :إنه
ُعنـي باألمانـة يف هـذا املوضـع مجيع معـاين األمانـات يف الديـن وأمانات النـاس ،وذلـك أن اهلل مل خيص
بقولـه{ :عرضنـا األمانة} بعـض معـاين األمانات ملا وصفنـا.»....
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غريب ســــورة سبأ

 406ويـــا جبـــال أويب هنـــارا

رجعـــي التســـبيح والتـــذكارا
أو ِّ

(((

(((

والـــرد نســـج حمكـــم ال زائـــل

(((

كـــذا رواه العـــامل الـــدَّ راس

(((

وكاجلـــواب كاجلصـــاص اجلابيـــة

(((

 407والســابغات الكمل الفواضل

ِ 408
والقطــر بالكــر هــو النحــاس
 409ثــم العصــا املنســاه يف الرواية

(((

 410والع ــرم ال ــوادي وقي ــل الس ــد

أو ذان مـــال يســـمى اخللـــد

ـاس هب ــا إىل ُ
اجل ــرذ
 411وق ــد نح ــا ن ـ ٌ

وال نقابـــل مـــا حكـــوه بالنبـــذ

(((

 412وكل م ــر الطع ــم عن ــد ال ــذوق

فهـــو مخـــط قالـــه ذو احلـــذق

(((

(((«املحـرر الوجيـز» ( )161 - 160/7وفيهـا قراءتـان ( ُأ ْو ِ
(أويب) بفتح
ب) بضـم اهلمزة وسـكون الـواو ِّ
اهلمـزة وتشـديد الواو.
((( «تفسري البغوي» (.)550/3
((( «تفسري اجلاللني» ص (.)440
((( وهو ابن عباس  ،أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)364/20
((( انظر «لسان العرب» (« ،)134 /14تفسري غريب القرآن» ص (.)298
((( «زاد املسري» (.)439/6
((( «تفسري القرطبي» (.)292 /17
((( قاله املربد والزجاج« ،زاد املسري» (.)446/6
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 413وقي ــل أش ــجار هب ــا أش ــواك

(((

وقـــال قـــوم بـــل هـــو األراك

(((

 414وش ــجر األث ــل ه ــو الطلح ــاء

أو شـــبهها فافهـــم كـــذا االنثـــاء

(((

 415ويشء من ســدر ثامر مــن نبق

(((

ســـبحان رب عـــامل بـــا خلـــق

((( وهو قول أيب عبيد ،انظر« :الكشف عن وجوه القراءات السبع» (.)205/2
((( وهو قول اجلمهور حكاه ابن جرير وغريه «تفسري الطربي» (.)382/20
((( «تفسري القرطبي» (.)295 / 17
((( «زاد املسري» (.)446/6
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غريب ســــورة فاطر

َ 416
واحلــزَن امل ــوت وقي ــل اجل ــوع

أو نعـــت الدنيـــا كـــذا مســـموع

 417وقيـــل شـــيطان وقيـــل النـــار

بـــكل هـــذا جـــاءت األخبـــار

(((

 418والشــيب يــا صــاح هــو النذيــر

وقـــد ســـمعنا أمحـــد البشـــر

(((

 419وقيـــل محـــا و مـــوت األهـــل

وذي فـــراق هلـــم والنســـل

(((

(((رسد هـذه األقـوال مـع األخبـار الـواردة فيهـا ابـن جريـر يف «تفسيره» )474 ،471/20( :قـال ابـن
اجلـوزي يف تفسيره« )492/6( :واآليـة عامـة يف هـذه األقـوال وغريهـا».
((( يعني النبي  قاله ابن زيد ،أخرجه ابن جرير عنه يف «تفسريه» (.)20/478
((( «تفسري القرطبي» (.)391/17
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غريب ســــورة يس

 420والشــمس حتــت العرش تســتقر

يف

 421وقـــد روي بأنـــه تكويرهـــا

إذا انقـــى ضياؤهـــا ونورهـــا

 422وقيـــل مســـتقرها يف الســـر

(((

كل

ليلـــة

وتســـتمر

ِ
فـــادر
رجوعهـــا يف كل عـــام

 423وه ــم م ــن األج ــداث ينس ــلونا

يعنـــي مـــن األحلـــاد خيرجونـــا

(((

 424وشـــغل أهـــل اجلنـــة األبـــرار

يعنـــي افتضـــاض اجلـــرد األبـــكار

(((

 425نعــم ورضب العــود واألوتار

(((

وقي ــل يف ش ـ ٍ
ـغل ع ــن أه ــل الن ــار

(((

((( «زاد املسري»« ،)19 -17/7( :تفسري القرطبي».)445 - 442/17( :
((( «تفسري غريب القرآن» ص .331
((( روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن املسيب ،أخرجه عنهم ابن جرير.534/20:
(((قـال ابن كثري يف «تفسيره» (« :)582/3وقـال ابن عباس  يف رواية عنه :يف شـغل فاكهون ،أي
بسماع األوتـار ،قـال :وقـال أبـو حاتم :لعلـه غلط من املسـتمع ،وإنما هـو افتضـاض األبكار،»..وقال
ابن اجلـوزي يف «زاد املسير» (« :)27/7وال يثبت هـذا القول».
((( وهو قول احلسن البرصي وغريه «تفسري البغوي».)16/4( :
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غريب ســــورة الصافات

 426واخللـف جيري بين أهل الرشح

فيمـــن فـــداه اهلل عنـــد الذبـــح

 428وعن ــه أيضــ ًا ق ــد روى س ــعيد

بأنـــه اســـتحقاق ال يفيـــد

 427قـــوم رووا بأنـــه إســـحاق

صـــى عليـــه الواحـــد اخلـــاق

(((

 429فـــداه كبـــش كحيـــل

قربـــه

 430وم ــن ق ــرأ إلي ــاس باإلس ــكان

يعنـــي بـــه إليـــاس ذي اإليـــان

 431وقيـــل إليـــاس وأهـــل دينـــه

كـــذا أتانـــا القـــول يف تبيينـــه

 432كأن كل واحـــد إليـــاس

فاحفـــظ كالمـــ ًا مـــا بـــه التبـــاس

 433ومــن قــرأ احلرف عــى التفضيل

فقصـــده املصطفـــى الرســـول

 434وكل م ــا لي ــس ل ــه م ــن س ــاق

مـــن شـــجر متســـع األوراق

 435فـــذاك يعطـــي لـــه ظـــال

عـــا قليـــل ولـــه ارحتـــال
َّ

لربـــه

هابيـــل

(((

(((

(((

(((انظر «تفصيل اخلالف» يف «تفسري الطربي» ( )73/21و «تفسري القرطبي» ( )61/18وقد أطال ابن كثري
يف «تفسريه» ( )21 - 18/4يف بيان ذلك ورجح أن الذبيح إسامعيل ال إسحاق ،قال( :وهو املقطوع به).
تقرب به هابيل «تفسري القرطبي» (.)73/18
(((وهو قول ابن عباس  فقد قال :هو الكبش الذي َّ
((( أشار إىل هذه األقوال مكي بن أيب طالب يف «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (.)227/2
(((يشير إىل قولـه تعـاىل{ :وأنبتنـا عليـه شـجرة مـن يقطين} وهـو كل شـجر ال يقـوم على سـاق كالقرع
والبطيـخ ...انظـر« :تفسير القرطبـي» ( )103 / 18و«تفسير غريـب القـرآن» ص (.)334
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غريب ســــورة ص

 436والقـول يف املناص ألهل املذهب

بالكفـــر مـــن الت حـــن مهـــرب

 437والتـــا حـــرف زائـــد يف اللفـــظ

مقطوعـــة يف اخلـــط يـــا ذا احلفـــظ

 438والقــول يف فرعــون ذي األوتــاد

لكثـــرة البنيـــان يف البـــاد

 439وقـــد ُحكـــي بأنـــه إبطـــال

عنـــد الـــروز هكـــذا يقـــال

 440وقيـــل أوتـــاد مـــن احلديـــد

لقـــوة العـــذاب والتشـــديد

 441والقـــط ههنـــا هـــو الكتـــاب

رش كـــذا اجلـــواب
خـــر أو ٌ
ٌ

 442وقيـــل يف تفســـره العـــذاب
 443وقولــه شــطط بمعنــى اجلــور

بـــن صـــواب
وكل هـــذا
ِّ

(((

(((

(((

(((

 444واجلس ــد امللق ــى ع ــى الك ــريس

والســوق مجــع الســاق عنــد القفــز
ُّ

ينتالـــه مـــن مـــارد جنـــي

 445حولـــه يف امللـــك أربعينـــا

يومـــا ملـــا قـــدر أن يكونـــا

((( «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (« ،)230/2زاد املسري» (.)101 - 100/7
((( «تفسري القرطبي» (.)138/18
((( «زاد املسري» (.)108/7
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)132
((( «تفسري القرطبي» (.)196 -195/18
((( «تفسري الطربي» (.)198 - 197/21

(((

(((
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 446والضغــث مثــل الكفر يــا خلييل

مـــن أثـــل أو شـــجر النخيـــل

 447وبع ــض أه ــل العل ــم باللغ ــات

جيعلـــه مـــن ســـائر النبـــات

((( «املعاين» (« ،)406/2تفسري غريب القرآن» ص (.)219

(((
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غريب ســــورة الزمر

 448خولـــه م َّلكـــه ((( وارعنـــي
 449وزمـــرا مجاعـــة مجاعـــة

(((

ثـــم اشـــمأزت نفـــرت يف املـــي

(((

مرصفـــن يـــا هلـــا مـــن ســـاعة

((( قاله أبو عبيدة يف «املجاز» (.)188/2
((( وهو قول أيب عبيدة والزجاج «زاد املسري» (.)187/7
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)181
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غريب ســــورة غافر

 450ويف بيـــان قيـــل يف ختســـر

كـــذاك نعـــت فاصـــغ للتفســـر

(((

 451وثـــم هـــم يف النـــار يســـجرونا

تأويلـــه

 452وليــس يف الســجدة غريب يذكر

كـــذا حـــكاه احلـــاذق املدبـــر

((( مل أعرف مراد الناظم .
((( «تفسري القرطبي» (.)382/18

محـــا

يغللونـــا

(((
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غريب ســــورة الشورى

 453نــزد لــه يف حرثه يعنــي العمل

(((

والــرزق غيث مــن ســحاب إن نزل

(((

 454كذا اجلواري الفلك من أعواد

(((

شـــبهها ذو العـــرش باألطـــواد

(((

((( «تفسري البغوي» (.)124/4
ِ
ِ
ِ
ِ
ـوا ِف َاأل ْر ِ
{و َل ْو َب َس َ
ض} حكاه
الـر ْز َق لع َباده َل َب َغ ْ
(((هـذا أحـد األقوال يف معنى الـرزق يف قوله تعاىلَ :
ـط اللَُّ ِّ
القرطبـي يف «تفسيره» ( .)474/18وأكثـر املفرسين على أن اآلية عامة جلميـع أنواع الرزق.
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)138
ل َو ِار ا ُْلن َْش َآ ُت ِف ا ْل َب ْح ِر ك َ
َالْ ْع َ
ل ِم} أي كاجلبال «تفسري البغوي» (.)269/4
((( يعني اجلبال يف قوله تعاىلَ :
{و َل ُه ا َ ْ
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غريب ســــورة الزخرف

 455ويعــش رضب مــن ظــام العني

((( «زاد املسري» (.)315/7

وقيـــل يعـــرض فلتكـــن ذا فطـــن

(((
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غريب ســــورة األحقاف

 456وإن أردت العل ــم يف األحق ــاف

فهـــي اعوجـــاج الرمـــل يف إرشاف

(((

 457واطلب أولـوا العزم لذا الكتاب

يف أول الشـــورى ويف األحـــزاب

(((

الرمل :مـا أرشف مـن كثبانه
(((وهـو قـول ابـن قتيبـة ،حيـث قـال :واحـد األحقـاف« :حقف ،وهـو مـن َّ
واسـتطال وانحنـى»« ،زاد املسير» (.)383/7
((( يف سورة الشورى آية رقم ( ،)13ويف سورة األحزاب آية رقم (.)7
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غريب ســــورة القتال

 458أوزار حـــرب عندهـــم ســـاح

دروعهـــا الســـيف والســـاح

(((

 459أرشاطه ــا اآلي ــات ح ــن تظه ــر

والـــرط يف البيـــع عـــام يذكـــر

(((

(((

(((

والظع ــن حق ــد كائ ــن يف الص ــدر

 461واللحــن باإلســكان يف التوجيــه

يعنـــي اخلطـــا واحلقـــد جيـــري فيـــه

 460أوىل هلـــم هتـــدد بالـــر

 462وحلـــن بالفتـــح يعنـــي ِ
الفطنـــة
ِ 463يتك ــم ينقصك ــم ي ــا ص ــاح

(((

مصح ــح م ــن ق ــول أه ــل الس ــنة

في ِ
حفكـــم مـــن كثـــرة اإلحلـــاح
ُ

(((
(((

ل ْـر ُب َأ ْو َز َار َه} انظـر« :تفسير القرطبـي»
{حتَّـى ت ََض َ
(((وهـو أحـد األقـوال يف معنـى قولـه تعـاىلَ :
ـع ا َ ْ
(.)248/19
((( «تفسري البغوي» (.)182/4
((( «زاد املسري» (.)406/7
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)76
((( ذكر هذه األقوال القرطبي يف «تفسريه» (.)284/19
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)336
((( «تفسري البغوي» (.)186/4
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غريب ســــورة الفتح

معـــرة جنايـــة للقـــوم
464
َّ

 465وشـــطأه تأويلـــه الفـــراخ

وأصلهـــا مـــن َجـــرب يف اجلســـم

(((

كـــذا رواه الســـادة األشـــياخ

(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص (« ،)278تفسري القرطبي» (.)330/19
((( «زاد املسري» (.)448/7
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غريب ســــورة احلجرات

 466ثم شـعوب الناس ملجا السـائل

حســـاهبم يربـــوا عـــى القبائـــل

(((

 467وتلمـــزوا أنفســـكم يف الـــرح

تغتابـــوا إخوانكـــم يف القبـــح

(((

 468حتسسـوا بالبحث عن األخباري

((( «تفسري القرطبي» (.)414/19
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)126
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)126

ٍ
جاســـوس هـــداك البـــاري
ومـــن

(((
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غريب ســــورة الذاريات

وح ُب ٌ
ـــك طرائـــق يف الغيـــم
ُ 469

ومثـــل ذاك يف امليـــاه ا ُّللـــج

 470وقائـــم الـــدرع ويف الرمـــال

إذا هتـــب الريـــح يف اآلصـــال

 471وقيــل ذات احلســن يف التصويــر

كـــذا روي عـــن عـــامل بصـــر

(((

 472وحبكهـــا الدينـــي بالنجـــوم

فاس ــمع كالمــ ًا ع ــن ذوي العل ــوم

(((

والـــرة الصيحـــة واجلامعـــة
473
َّ

قـــول أويل اآلداب والرباعـــة

(((

((( وهو ابن عباس  ،أخرجه عنه ابن جرير يف «تفسريه» (.)395/22
((( ذكر هذه األقوال ابن اجلوزي يف «زاد املسري» ( ،)39/8والقرطبي يف «تفسريه» (.)741/19
«الضجـة والصيحـة ،والصرة :اجلامعـة »....انظـر« :تفسير القرطبـي»
(((قـال اجلوهـري:
الصرةَّ :
َّ
(.)495/19
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غريب ســــورة النجم

 474والنجـــم آيـــات مـــن القـــرآن

عنـــد ابتـــداء الوحـــي والبيـــان

(((

 475وقـــد روي بأنـــه النجـــوم

ثـــم الرمـــا ذكرهـــا مرجـــوم

(((

 476وق ــاب قوس ــن ع ــى التقدي ــر

بـــن الذراعـــن لـــدى التفســـر

 477ودون القلـــب مـــن النبـــي

لربـــه

العـــي

 478صححـــه فيـــا روي يف األثـــر

ع ــن اب ــن عب ــاس وكع ــب احل ــر

 479وانظـــر عـــى قـــراءة التشـــديد

بحســـن فهـــم منـــك والرتديـــد

 480وزوجــه البكــر حكــت يف قصته

بـــأن جربيـــل رأى يف صورتـــه

(((

 481وقس ــمة ضي ــزى ب ــا اعت ــدال

مــن جورهــم يف وصــف ذي اجلالل

(((

 482كبائ ــر الذن ــوب س ــبع حتس ــب

وقيـــل ســـبعون منهـــا تقـــرب

 483أوهلـــا الـــرك مـــع العقـــوق

والقتـــل للنفـــس بـــا حقـــوق

((( روي عن ابن عباس «زاد املسري» (.)62/8
((( «تفسري القرطبي» (.)7/20
((( أخرجه عن ابن عباس  ابن جرير يف «تفسريه» (.)502/22
((( «تفسري القرطبي» (.)31 /20
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)219

املهيمـــن

(((
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 484ثـــم الربـــا وقـــذف حمصنـــات

والســـحر مـــع زور لبينـــات

 485وأكل أمـــوال اليتامـــى ظلـــ ًا

(((

ومـــن يفـــر مـــن الزحـــوف يومـــ ًا

 586وملـــم صغائـــر الذنـــوب

وقيـــل قصـــد الذنـــوب للعيـــوب

 487وإن يلـــم ثـــم ال يعـــود

وربنـــا

ودود

(((

 488ورشح أكــدا املنــع مــن إعطائــه

أجـــل وأعيـــا زاد يف غيائـــه

(((

ذو

رأفـــة

ِ
 489والكوكــب ِّ
احلوراء
الشــعرا ورا

نجـــم ينـــر ســـاطع الضيـــاء

 490ع َّب ــاده ق ــوم م ــن أه ــل اجله ــل

ويـــل هلـــم عـــى قبيـــح الفعـــل

 491وســـامدون رشحـــه الهونـــا

وهائمـــون ثـــم ســـاكتونا

(((

((( انظر« :تفسري القرطبي» ( )43 -42 /20و«الذخائر لرشح منظومة الكبائر» ص (.)104
((( «تفسري البغوي» (.)252/4
((( «تفسري الطربي» (.)542/22
((( روي عن ابن زيد وقتادة وجماهد ،أخرجه عنهم ابن جرير يف «تفسريه» (.)551/22
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)190

(((

82

منظومة غريب القرآن

غريب ســــورة القمر

ودرس أهـــدى لنـــا الســـاع
492
ْ
 493جتــري بأشــخاص مــن األعيــان

هـــي املســـامري أو األضـــاع
وقيـــل فاحلفـــظ مـــن الرمحـــن

((( «تفسري الطربي» (« ،)579 - 578/22تفسري القرطبي» (.)83/20

(((
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غريب ســــورة الرمحن 

 394والنج ــم م ــا كان م ــن النب ــات

مـــن غـــر ســـاق عنـــد ذي اللغـــات

 495وشـــجر خالفـــه يف الرفـــع

ويف انعقـــاد أصلـــه والفـــرع

(((

 496ويســـجدان دائـــ ًا يف الظـــل

مـــع انقيـــاد منهـــا والـــذل

(((

 497ل ــورق ال ــزرع يق ــال العص ــف

مــن بعــد يبــس قــد أتــاك الوصــف

(((

 498وخ ــرة ال ــزرع ه ــي الرحي ــان

والـــرزق فيـــا أوضـــح اليقظـــان

 499أمــا ُّ
الشــواظ اللهــب اخللصــان

كـــذا النحـــاس عندهـــم دخـــان

(((

 500واجلم ــع للدُّ ه ــن ده ــان يذك ــر

وبعضهـــم يـــروي أديـــ ًا أمحـــر

(((

 501والقصـــد باألفنـــان األغصـــان

وقائـــل ينحـــو إىل اإلخـــوان

(((

(((

((( أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» ( )11/23عن ابن عباس وغريه.
((( «املحرر الوجيز» (.)160/8
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)235
((( «زاد املسري» (.)109 - 108 /8
((( «تفسري غريب القرآن» ص ( )205و(.)309
((( «تفسري القرطبي» (.)144 /20
((( «تفسري البغوي» ( )274/4وروي عن ابن عباس أنه قال :ألوان.
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 502مدهامتــان اللــون يف اخرضار

(((

نضاختـــان املـــاء يف اهنـــار

 503ورف ــرف ري ــاض أو جمال ــس

(((

(((

وعبقـــري رشحـــه الطنافـــس

 504وعبقـــر قالـــوا بـــاد [تـــرح]

ينســـب إليهـــا كل يشء يمـــدح

 505وليـــس يـــدري أحـــد مكاهنـــا

وال متـــى كانـــت والزماهنـــا

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)293
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)305
((( «زاد املسري» (.)127/8
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)233
((( «تفسري القرطبي» (.)172 /20

(((

(((
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غريب ســــورة الواقعة

 506قيام ــة اخلل ــق يق ــال الواقع ــة

(((

خافضـــة للنـــار ثـــم رافعـــة

 507إىل جن ــان اخلل ــد ق ــوم س ــعدوا

طوب ــى هل ــم ع ــن ح ــر ن ــار ُب ِّع ــدوا

(((

وبســـت اجلبـــال يعنـــي فتِّتـــت

 509والس ــدر خمض ــود بغ ــر ش ــوك

والطلــح مــوز فاســتمع مــا أحكــي

 510وال ُعــرب األتراب نعت العشــق

للـــزوج يف غنـــج وحســـن النطـــق

 511وقيــل هــذا الوصــف يف اللغات

مـــن غـــر بغـــض متحببـــات

 512وقائـــل ينطفـــن باألعـــراب

ه ــذا ال ــذي ق ــد ص ــح يف اجل ــواب

(((

 513وجاءن ــا التأوي ــل يف األك ــواب

بأهنـــا األكـــواس للـــراب

(((

 514ث ــم الدخ ــان األس ــود املحم ــوم

مفـــر مـــن قوهلـــم مفهـــوم

(((

 508ورجـت األرض يريد حركت

(((
(((

((( «املحرر الوجيز» (.)188/8
((( «تفسري الطربي» (.)90 /23
((( «زاد املسري» (.)131/8
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)111
((( «تفسري غريب القرآن» ص ( ،)199و(.)222
((( «تفسري القرطبي» ( )200 - 199 /20وقد رسد األقوال يف املراد هبن.
((( «املحرر الوجيز» (.)194/8
((( «زاد املسري» (.)144/8

(((
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 515والعطـــش إهليـــم هـــي اجلـــال
 516واملزن يف تفســرها الســحاب

(((

واهليـــم أيضـــ ًا عندهـــم رمـــال

(((

فافهـــم هـــداك الواحـــد الوهـــاب

 517مجاعـــة الســـفر هـــم املقوينـــا

ألهنـــم يف القفـــر ينزلونـــا

 518غـــر مدينـــن حماســـبينا

فافهـــم وجمزيـــن ومملكينـــا

 519وذكـــروا يف الـــروح والرحيـــان

برمحـــة والـــرزق مـــن بيـــان

 520ومـــن قـــرأ ُروح بضـــم الـــراء

يعنـــي حيـــاة دائـــم البقـــاء

(((
(((
(((

((( «تفسري البغوي» (« ،)286/4زاد املسري» ( )145/8وذكر القولني عن ابن عباس.
((( «تفسري القرطبي» (.)214 / 20
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)294
((( «تفسري البغوي» (.)291/4
الـروح على قـراءة الفتـح وقـد اختلف يف معناهـا عىل أقـوال منهـا الرمحة ،وهو مـروي عن ابـن عباس
((( ّ
ريض اهلل عنهـا ،وعلى قـراءة الرفـع  -رفـع الـراء  -ففيها قـوالن أحدمها أهنـا الرمحة وهو قـول قتادة.
والرحيـان الـرزق على أحـد األقـوال «تفسير الطبري» (« ،)159 /23زاد املسير» ( )156/8قـال
ابـن جريـر« :وأوىل األقـوال يف ذلـك بالصـواب عنـدي قـول مـن قـال :عنـى بالـروح :الفـرح والرمحة
واملغفرة...وأمـا الرحيـان فإنـه عنـدي الرحيـان الـذي يتلقـى بـه عنـد املـوت.»....
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غريب ســـورة اجملادلة

 521ثـــم انشـــزوا تأويلـــه الرتفيـــع

((( «تفسري القرطبي» (.)319/20

عـــن جملـــس مثالـــه توســـيع

(((
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غريب ســـورة الصف

 522فالزي ــغ مي ــل ب ــل ه ــو الع ــدول

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)178 - 177

عـــا بـــه أتاهـــم الرســـول

(((
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غريب ســـورة اجلمعة

 523والله ــو فاعل ــم دحي ــة الكلب ــي

أو طبـــل قـــد جاءنـــا مـــروي

(((

(((أخـرج ابـن جريـر يف «تفسيره» ( )389/23أن املـراد باللهـو الطبل ،وأخـرج عن أيب مالـك وغريه أن
دحيـة بـن خليفـة الكلبي قـدم بتجارة زيـت من الشـام ،والنبـي  خيطب يـوم اجلمعة ،فلام
ِ
ـوا }...اآلية}.
رأوه قامـوا إليـه بالبقيع خشـوا أن يسـبقوا إليه ،قـال :فنزلـت َ
{وإِ َذا َر َأ ْوا َت َار ًة َأ ْو َل ْ ً
ويف قول مقاتل« :وذلك قبل أن يسلم  -يعني دحية».
ونقـل ابـن اجلـوزي عـن املفرسيـن قالوا :قـدم هبا مـن الشـام ،ورضب هلـا طبل يـؤذن النـاس بقدومها
«زاد املسير» (.)369/8
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غريب ســـورة التغابن

 524عـــداوة الزوجـــات واألوالد

عـــى اختـــاف الديـــن واإلحلـــاد

 525وقائ ــل يف احل ــرب م ــع نب ِّيه ــم

ختلفـــوا يف مكـــة مـــن أجلهـــم

 526وقــد روي يف طوعهــم للمعصية
 526والشــح يف النفــس بمعنى الظلم

فهـــم هلـــم أعـــداء نفـــس الباديـــة

(((

مصح ــح م ــن ق ــول أه ــل العل ــم

(((

((( «تفسري القرطبي» ()17/21
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم ا ُْل ْفل ُح َ
{و َم ْن ُي َ
ـون} [احلرش]9:
وق ُش َّ
(((أشـار إليـه ابن كثري عند تفسير قوله تعـاىلَ :
ـح َن ْفسـه َف ُأو َلئ َك ُه ُ
«تفسير ابن كثري» (.)462/4
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غريب ســـورة ن

 527ثـــم ال ُعتـــل الكافـــر الشـــديد

ذو غلظـــة مـــن زينـــة يعتـــد

(((

 528دوعـــي قـــوم زائـــد زنيـــم

متعنـــت

 529وقيـــل ذو عالمـــة يف الـــر

يعـــرف هبـــا ويـــل لـــه يف احلـــر

(((

(((

ثـــم رمـــاد أســـود فحيـــم

 531واحلـــرد منـــع ويقـــال القصـــد

والغبـــط يف تأويلـــه واحلقـــد

 530والليــل والصبح هــو الرصيم
 532وذان أيضـــ ًا ســـمي احلـــردا

(((

لربـــه

لئيـــم

والفق ــر ق ــول س ــادس ي ــا س ــعدا

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)238
((( «زاد املسري» (« ،)333/8تفسري القرطبي» (.)153/21
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)214
((( روي عن ابن عباس « تفسري البغوي» (.)379/4
((( «زاد املسري» (« ،)336/8تفسري القرطبي» (.)166/21
((( مل أقف عىل هذا القول.

(((

(((
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غريب ســـورة احلاقة

 533ورصرص ري ــح ش ــديد عاتي ــة

(((

 534عتـــت عـــى ُخزاهنـــا يف الفـــور

 535ومبتـــدأ أيامهـــا دبـــار
 536مل يبــق منهــم بعدهــا مــن باقيــة

قـــد ســـخرت عليهـــم ثامنيـــة
ِ
كحلـــق مـــن خاتـــم يف النـــر

(((

وفيـــه أيضـــ ًا اســـتؤصل الكفـــار
كأهنـــم أصـــول نخـــل خاويـــة

(((

 537خامسا عجوز قد نجت من ِ
ذلك

فيـــا روى مطـــرف عـــن مالـــك

 538وجـــاء يف الغســـلني للكفـــار

غســـالة األجـــواف واألدبـــار

(((

 539وقولـــه يف األخـــذ باليمـــن

بقـــوة مـــن ماهـــر أمـــن

(((

 540وداخ ــل الصل ــب ه ــو الوت ــن

عـــرق غليـــظ أبيـــض متـــن

 541حيي ــي الع ــروق كله ــا فالس ــعي

يف قطعـــه مـــوت لـــكل حـــي

(((

((( «املحرر الوجيز» (.)385/8
((( «تفسري القرطبي» (.)191/21
((( «تفسري القرطبي» (.)192 - 191 /21
((( وحكاه البغوي يف «تفسريه» (.)386/4
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)245
((( «زاد املسري» (.)355/8
((( «تفسري البغوي» ( ،)391/4و«تفسري القرطبي» (.)215/21

(((
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غريب ســـورة سأل سائل
(((

واألم أيضـــ ًا أو هـــي الكفيلـــة

(((

 543وجل ــد ال ــرأس وحل ــم الس ــاق

هـــي شـــواة القـــوم يف األحـــداق

(((

 544وق ــد س ــمعنا الق ــول يف عزين ــا

عـــن النذيـــر مفرتقينـــا

(((

 542عش ــرة امل ــرء ه ــي الفصيل ــة

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)250
((( قاله أشهب عن مالك «تفسري ابن كثري» (.)449/4
((( «زاد املسري» (.)362/8
((( «تفسري القرطبي» (.)243 - 241/21
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غريب ســـورة

 545وال ــود والس ــواع م ــع إخواهن ــم

نوح 

مخـــس مـــن األصنـــام يف زماهنـــم

((( قاله ابن عباس وقتادة والضحاك يف آخرين .أخرجه عنهم ابن جرير يف «تفسريه» (.)639/23

(((
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غريب ســـورة اجلن

 546وجـــدُّ ربنـــا هـــو اجلـــال

(((

 547وقـــدر ًا تنـــددوا تقطيعـــا
 548والشــط بالفتح بمعنــى اجلور

ثـــم الضـــاد أمـــره يقـــال
وافرتقـــت أهواءهـــم مجيعـــا

(((

(((

والقســـط عـــدل إن أتـــى بالكـــر

(((

فاحفـــظ كالمـــ ًا فإنـــه قـــد تعنـــت

 549وإن تكن بالضم فهو الكسـب

 550مســـاجد الرمحـــن فيهـــا يعبـــد

وقيـــل أراد مـــن عليهـــا يســـجد

((( قاله جماهد «زاد املسري» (.)378/8
((( «تفسري البغوي» (.)403/4
((( وهو قول أيب مالك «تفسري القرطبي» (.)283/21
((( «زاد املسري» (.)381/8
((( القول األول قاله احلسن البرصي ،والثاين قول سعيد بن املسيب وطلق بن حبيب.
«تفسري القرطبي» (.)298/21

(((
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غريب ســـورة املزمل عليه السالم

 551مزمـــل ملتـــف يف الثيـــاب

(((

يعنـــي بـــه النبـــي يف اخلطـــاب

 552ومثلـــه مدثـــر يـــا صـــاح

(((

صـــى عليـــه فالـــق اإلصبـــاح

 553ناش ــئة اللي ــل هدي ــت الس ــاعة

أثبـــت وطـــاء قالـــه اجلامعـــة

 554عن ــد فن ــون الص ــوت والعي ــون

ويف هـــداة النـــاس بالســـكون

 555جمتمـــع الرمـــل كثيـــب ســـايل

كـــذا مهينـــا قـــد حـــكاه الناقـــل

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)295
((( نفس املصدر السابق ص(.)295
((( «تفسري القرطبي» (.)328/21
((( «تفسري ابن كثري» (« ،)467/4زاد املسري» (.)393/8

(((
(((
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غريب ســـورة املدثر

 556والثــوب مــا وارى وقيــل القلب

بعمـــل يرضـــاه منـــه الـــرب

 557ومــن نحــا يف اللبــس يف التطهري

غســـل لـــه باملـــاء والتقصـــر

 558قســـورة يف رشحهـــا الرمـــاة

أو ُأ ُســـد فيـــا روى الثقـــات

(((
(((

(((أشـار إىل هـذه األقـوال ابـن جريـر يف «تفسيره» ( ،)11 - 9/24وابـن اجلـوزي يف «زاد املسير»
(.)401/8
((( «تفسري الطربي» (« ،)41- 39 /24تفسري غريب القرآن» ص (.)258
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غريب ســـورة القيامة

 559بصـــرة اإلنســـان يف اجلـــوارح

تش ــهد ي ــوم الع ــرض والفضائ ــح

(((

 560كـــذا املعاذيـــر هـــي الســـتور

ومجـــع عـــذر قـــد ُروي مشـــهور

(((

 562وقي ــل م ــن يرق ــى إىل الصع ــود

مالئـــك الوعـــد و الوعيـــد

 561وقي ــل َم ــن راق َم ــن الطبي ــب

لرقيـــة الـــروح فـــا جييـــب

(((
(((

 563والل ــف عن ــد امل ــوت للس ــاقني

وقي ــل س ــاق الك ــرب يف الداري ــن

(((

ث ــم س ــدى فاعل ــم بمعن ــى مهم ـ ً
ا

 564أو ال لـــه هتـــدد فـــأوىل

((( قاله ابن عباس  فيام أخرجه عنه الطربي يف «تفسريه» (.)62/24
((( «تفسري القرطبي» (.)417/21
((( «املحرر الوجيز» (.)480/8
(((أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» ( )76/24عن ابن عباس .
((( «زاد املسري» (.)424/8
((( «تفسري القرطبي» (.)438/21
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)195

(((
(((
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غريب ســـورة اإلنسان

 565وكل نطفـــة هلـــا امتـــزاج

بخلطـــة الـــدم هـــي األمشـــاج

 566وقيـــل أمشـــاج بخلـــط اللـــون

فاختـــاط املـــاء بالوجهـــن

(((

 567وقـــول رب وشـــددنا أرسهـــم

عــى هجــا الســن بمعنــى خلقهــم

(((

((( حكى ابن جرير القولني يف «تفسريه» (.)90 - 89/24
((( قاله ابن عباس وجماهد وغري واحد «تفسري ابن كثري» (.)488/4
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غريب ســـورة املرسالت

 568والكفت يف األرض بمعنى الضم
 569وم ــن ق ــرا كالق ــر بالتس ــكني
 570وبانفتــاح الصــاد فافهــم واعتــر

يف كل حـــال ياهلـــا مـــن أم
فواحـــد

القـــر

(((

باليقـــن

أعنـــاق نخـــل أو ُأصـــول تنقعـــر

(((

 571ثـــم ِجـــاالت بكـــر اجليـــم

ســـود مـــن النـــوق عـــى التحكيـــم

 572وم ــن ق ــرا اجلي ــم بض ــم يظه ــر

يعن ــي حب ــال الفل ــك في ــا يذك ــر

((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)266
((( «زاد املسري» (.)450/8
((( «الكشف عن وجوه القراءات» (« ،)358/2تفسري القرطبي» (.)512 - 510/21

(((
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غريب ســـورة النبأ

 573واملعــرات املــزن يف توقريها

(((

والثـــج ســـيل املـــاء يف توقريهـــا

(((

 574وبـــارد املـــاء هـــو الغســـاق

ضـــد احلميـــم كلـــه إحـــراق

 575وقيــل مــا يغســق من أجســامهم

ه ــذا ه ــو املش ــهور م ــن كالمه ــم

 576وقبل ــه كأس ــا دهاق ــا ينزع ــه

(((

(((

عطـــاء رب ماجـــد مـــا أو ســـعه

((( وهو قول ابن عباس وغريه «تفسري القرطبي» (.)9-8/22
(((«تفسير ابـن جريـر الطبري» ( )155/24وقـال« :وال يعـرف يف كالم العرب مـن صفة الكثـرة الثج،
الثـج :الصـب املتتابع».
وإنام
َّ
((( «تفسري الطربي» (.)165 - 164 /24
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)165
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غريب سورة النازعات

 577حافـــرة رجوعهـــم يف األثـــر

مـــن موهتـــم إىل حيـــاة فـــادر

(((

 578ســـاهرة فيـــا يكـــون الســـهر

والنـــوم أيضـــ ًا وعليهـــا احلـــر

(((

((( «زاد املسري» (.)18/9
((( «تفسري القرطبي» (.)51/22
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غريب ســــورة عبس

 579والغُل ــب م ــا كان م ــن النخي ــل

غليظـــة األعنـــاق يـــا جليـــل

(((

 580واألب بالتشـــديد يف اللغـــات

هـــو الـــذي يبـــدو مـــن النبـــات

(((

قتـــاء
 581والقضـــب يف تفســـرها
ُ

فيـــا رواه الســـادة القـــراء

(((

((( «تفسري البغوي» (.)449/4
((( «تفسري القرطبي» (.)86/22
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)259
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غريب ســـورة إذا الشمس كورت

 582ث ــم العش ــار الن ــوق ذوا احلم ــل

قـــوت النتـــاج عنـــد رأس احلـــول

 583عطلهـــا أرباهبـــا بالســـفل

ملـــا بـــدا هلـــم مـــن أمـــر اهلـــول

(((

ســـجرت اجلبـــال حـــن
584
ِّ

وفجـــرت مـــن بعضهـــا لبعـــض

(((

 585زوج ــت النف ــوس ي ــوم احل ــر

كل ملـــن يطيعـــه يف األمـــر

(((

 586مـــوؤدة بنـــات أهـــل اجلهـــل

قــد جعلــت يف الــرب خــوف اخلجل

 587يســـأهلا اجلبـــار يـــوم الفصـــل

بـــأي ذنـــب عذبـــت بالقتـــل

 588جســـد بغيـــض مـــن أبيهـــا

هـــذا مقـــال الراســـخني فيهـــا

 589ومــن قــرأ احلــرف بفتــح الســن

(((

فالقـــول منهـــا عنـــد يـــوم الديـــن

 590ومخســـه مـــن الـــداراي خنـــس

ه ــي اجل ــواري وه ــي أيضــ ًا كن ــس

 591زح ــل م ــع املري ــخ م ــع عط ــارد

وزهـــرة واملشـــرى مســـاعد

((( «تفسري القرطبي» (« ،)95/22تفسري غريب القرآن» ص (.)240
((( «تفسري الطربي» (.)243 - 242/24
((( «املحرر الوجيز» (.)546/8
((( «تفسري القرطبي» (« ،)103/22زاد املسري» (.)40/9
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 592وقـــال قـــوم ســـائر النجـــوم

ثـــم قطيـــع الوحـــش يف العلـــوم

 593والظ ــن ههن ــا بمعن ــى البخ ــل

مـــن غـــر رفـــع يف صحيـــح النقـــل

 594وم ــن ق ــرا بالظ ــا يعن ــي مته ــم

وجه ــان يف ال ــرح رواه ذو الفه ــم

((( ذكر هذه األقوال ابن جرير الطربي يف «تفسريه» (.)253 - 251/24
((( «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (« ،)364/2تفسري القرطبي» (.)116/22

(((

(((
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غريب ســـورة املطففني

 595وقولـــه ران عـــى القلـــوب

((( «تفسري البغوي» (.)460/4

غطـــا عليـــه الكســـب للذنـــوب

(((
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غريب ســـورة الربوج

 596واخلـــد يف األرض هـــو احلفـــر

حيمـــى بنـــران هلـــا زفـــر

 597عـــذب هبـــا قـــوم هلـــا إيـــان

ملـــا قـــى عليهـــم الرمحـــن

((( انظر قصة أصحاب األخدود يف «البداية والنهاية» (« ،)23/3تفسري الطربي» (.)337/24

(((
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غريب ســـورة الطارق

 598والط ــارق النج ــم بلي ــل يطل ــع

والثاقـــب النجـــم املضـــئ يلمـــع

(((

 599صحائـف الصدر هي الرتائب

(((

والرجـــع مـــاء مـــن ســـاء ســـاكب

 600ألنـــه يرجـــع يف األوقـــات

(((

والصـــدع مـــا كان مـــن النبـــات

(((

((( «تفسري غريب القرآن» ص ( )222وص (.)134
((( «زاد املسري» (.)83/9
(((قـال ابـن جريـر يف «تفسيره» (« :)358/24وأوىل األقـوال يف ذلـك بالصـواب قـول مـن قـال :معنى
ذلـك :إن اهلل على رد اإلنسـان املخلـوق مـن مـاء دافق مـن بعد مماته حيـا ،كهيئتـه قبل مماته لقـادر» .ومل
أقـف على القـول الذي أشـار إليـه الناظم.
((( «املحرر الوجيز» (.)587/8
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غريب ســـورة سبح

 601ث ــم الغُث ــا م ــا حتم ــل الس ــيول

((( «تفسري القرطبي» (.)224/22

مقـــدم

مؤخـــر

أقـــول

(((
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غريب ســـورة الغاشية

 602وباحلجـــاز ينبـــت الرضيـــع

ِش ْ ِ
ـــر ُق ُه رطـــب لـــه تقريـــع

 603وقيـــل إن الـــواد يف جهنـــم

هـــو الرضيـــع واإللـــه أعلـــم

(((

 604وإبـــل ســـحائب عظـــام

فيـــا حـــكاه املفـــرد اإلمـــام

(((

 605وقائـــل بأهنـــا اجلـــال

صورهـــا كيـــف يشـــا الف َّعـــال

(((

((( «تفسري الطربي» (.)385 - 384 /24
((( وهو أبو العباس املربد «املحرر الوجيز» (.)601/8
((( وهو قول مجهور العلامء انظر «املحرر الوجيز» (.)601/8
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غريب ســـورة الفجر

 606والفجــر فجــر الصبــح واملحــرم

يقـــال فجـــران هـــو املقـــدم

(((

 607ثــم الليــايل العــر قبــل النحــر

وقيـــل أيضـــ ًا قبـــل يـــوم الفطـــر

(((

 608والش ــفع لف ــظ جيم ــع اخلالئ ــق

والوتـــر قاســـم هلـــم ورازق

 609والوتـــر أيضـــ ًا آدم املفضـــل

شـــفع بزوجـــه التـــي ال جتهـــل

 610والش ــفع ي ــوم النح ــر ث ــم قبل ــه

ي ــوم يس ــمى الوت ــر فاع ــرف فضل ــه

 611ويف الصـــاة شـــفعها ووترهـــا

(((

 612واحلجــر رشحهــا بمعنــى اجلمع
 613وإرم املوصـــوف بالعـــاد

وه ــي ع ــاد الدي ــن ع ـ ٍ
ـال قدره ــا

مــن قــول أهــل العلــم ال مــن وضع

(((

قبيلـــه

أو

بلـــدة

لعـــاد

((( «تفسري القرطبي» (.)256/22
ورجح ابن جريـر الطربي يف
(((ومهـا قـوالن مرويـان عن ابـن عبـاس « زاد املسير» (َّ ،)103/9
«تفسيره» ( )397/24أهنـا عشر ذي احلجـة ،قـال« :إلمجاع احلجة مـن أهل التأويـل عليه».
(((ذكـر املفسرون اخللاف الـوارد يف «الشـفع والوتـر» أكثر من عرشيـن قولً ،وهـو من اختلاف التنوع،
والـوارد عـن السـلف يف مثل هذا النـوع كثري ،انظر« :تفسير الطبري» (« ،)397/24املحـرر الوجيز»
(« ،)605/8تفسير البغوي» (.)481/4
«أضـواء البيـان» ( )210/9وملـا أشـار الشـنقيطي  إىل مجلـة اخللاف الـوارد قـال :والواقـع أن
ً
وتفصيل،
أقـرب األقـوال عنـدي  -واهلل أعلم ،أنـه هو األول  -يعني أنه يشـمل مجيـع املخلوقات مجلـة
ألنـه ثبـت علم ًيـا أنـه ال يوجد كائـن موجـود بمعنى الوتـر قط ،حتـى احلصـاة الصغرية...
((( «تفسري القرطبي» (.)264 - 263/22
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 614وقيـــل عـــاد إرم تســـمى

فافهـــم كفـــاك ربنـــا املهـــا

(((

 615واســمع إىل مــا قيــل يف املرصــاد

هـــو الطريـــق الواضـــح اإلرشـــاد

(((

((( «زاد املسري» (.)109/9
((( «تفسري البغوي» (.)484/4
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غريب ســـورة ال أقسم

 616ث ــم ه ــدى اإلنس ــان للنجدي ــن

للخـــر أو للـــر أو الثديـــن

(((

 617مســـغبة جماعـــة وفاقـــة

مرتبـــة فقـــر هيـــن الطاقـــة

(((

((( «زاد املسري» ( )132/9والصحيح األول ،وقد رجحه ابن جرير .)439/24( 
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)282
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غريب ســـورة الضحى

 618ثــم الضــال مــن نبــي مرتــى

حمبـــة منـــه اهلـــدى فيـــا مـــى

 619ونحـــوه يف ســـورة الصديـــق

مل يقصـــدوا اســـ ًا عـــى التحقيـــق

 620وقيـــل يف قـــوم مـــن الضـــال

فهـــدوا بـــه لصالـــح األعـــال

 621وقائـــل ضـــل عـــن املدينـــة

فهـــدي هلـــا باهلجـــرة املبينـــة

 622وقـــد نحـــا قـــوم إىل النســـيان

ومثلـــه

النســـوان

 623وقيـــل يف تزوجيـــه لزينـــب

مـــن كافـــر وغـــر هـــذا أصـــوب

((( رسد هذه األقوال القرطبي يف «تفسريه» (.)346 - 342/22

شـــهادة

(((

115

منظومة غريب القرآن

غريب ســـورة الزيتون

 624يف أحســـن التقويـــم لإلنســـان

مـــا كان مـــن كهـــل ومـــن شـــبان

 625وقيـــل يف اإليـــان ثـــم الكفـــر

كـــذا يقينـــا قـــد حـــكاه البـــري

ِ
ـــر ٌم ســـافل أســـفلينا
َ 626وه َ

((( «تفسري الطربي» (.)507/24
((( «تفسري القرطبي» (.)370/22

والنـــار إن قلـــت لكافرينـــا

(((

(((
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غريب ســـورة الزلزلة

 627وكل مدفـــون ببطـــن األرض

فهـــو ثقـــل مـــا لـــه مـــن عـــرض

(((

فاحفـــظ رزقـــت مـــا بـــه تفـــوز

 628وقيـــل أيضـــ ًا إهنـــا الكنـــوز

((( «املحرر الوجيز» (.)667/8
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غريب ســـورة العاديات [ والقارعة]

 629والعاديــات اخليــل منهــا الصبح
 630إخراجهــا النار مــن األحجار

ص ــوت هل ــا يف الص ــدر((( ث ــم الق ــدح

(((

والنقـــع مـــا يعلـــو مـــن الغبـــار

(((

(((

مـــن أجـــل حبـــ ًا مالـــه شـــديد

(((

 632وكالفــراش كالبعــوض املنتــر

والعه ــن ص ــوف أمح ــر في ــا ذك ــر

(((

 631كذا الكفور فاعلم هي الكنود

((( «تفسري القرطبي» (.)426/22
((( «تفسري الطربي» (.)563/24
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)306
((( «تفسري ابن كثري» (.)579/4
((( «تفسري البغوي» (.)518/4
((( «تفسري القرطبي» (.)444 -443/22
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غريب ســـورة الفيل

 633طـــر أبابيـــل هلـــا افـــراق

كبـــرة

 634مث ــل اخلطاطي ــف أت ــت إليه ــم

جتربـــة أو ســـلطت عليهـــم

 635مـــع كل واحـــد مـــن األطيـــار

ثـــاث حصيـــات مـــن األحجـــار

 636فأحرق ــت أجوافه ــم يف الف ــور

كحبـــة مأكولـــة مـــن بـــر

 637كـــذاك فعـــل الواحـــد القهـــار

لـــكل بـــاغ معتـــد جبـــار

أرســـلها

اخلـــاق

((( انظر بسط قصة أصحاب الفيل يف «البداية والنهاية» (« )139/3تفسري الطربي» (.)605/24

(((
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غريب ســـورة اليتيم

 638والقــول يف املاعــون منــع العارية

ثـــم الدلـــوة أو ميـــاه جاريـــة

 639وبعضهـــم يقـــول منـــع احلـــق

ثـــم الـــكأل عـــن طالـــب للرفـــق

(((

((( «زاد املسري» (.)245/9
يرض إعطـاؤه عىل وجـه العاريـة أو اهلبـة كاإلناء
قـال ابـن سـعدي :أي يمنعـون إعطـاء اليشء الـذي ال ُّ
والدلـو والفـأس ونحـو ذلك مما جـرت العـادة ببذله والسماح بـه «تفسيره» (.)1996/4فاآليـة عامة
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غريب ســـورة الكوثر

 640والكوثـــر هنـــر مـــن اجلنـــان

واخلـــر واحلـــوض مـــع القـــرآن

(((

(((

وأبـــر ليـــس لـــه مـــن عقـــب

(((

 641والشانئ املبغض عايص الرب

(((قالـه ابـن عبـاس  :إن الكوثـر هـو اخلير الكثير والـذي مـن مجلتـه النهـر يف اجلنـة واحلـوض
والقـرآن« ..تفسير الطبري» (.)647/24
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)204
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)84
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غريب ســـورة تبت

 642وحطـــب كنايـــة النامئـــم

والشـــوك فيـــا قـــد حـــكاه العـــامل

 643وقيـــل كانـــت حتتطـــب للنـــار

مـــن بخلهـــا مـــع كثـــرة اليســـار

(((

 644ومســـد سلســـلة يف النـــار

وذرعهـــا

 645وقائـــل حبـــل مـــن األوتـــار

ملـــون فافهـــم هـــداك البـــاري

 646وقـــد روي يف جيدهـــا قـــادة

مـــن وبـــر وفقـــت لـــإرادة

ســـبعون

للكفـــار
(((

(((«تفسير الطبري» ( )678/24قـال« :وأوىل القولين يف ذلـك بالصـواب عنـدي قـول من قـال :كانت
حتمـل الشـوك فتطرحـه يف طريـق رسـول اهلل  ،ألن ذلـك هو أظهـر معنى ذلـك.»...
((( «زاد املسري» (.)262/9
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غريب ســـورة الصمد

 647والصمــد البــاري وقيــل الســيد

ِ
ـم
 648ث ــم ال ــذي ُيطع ــم لي ــس َيط َع ـ ُ

ويمـــد
ُيصمـــد إليـــه ربنـــا ُ

ومـــا لـــه جـــوف تعـــاىل ُيعلـــم

((( «تفسري الطربي» (« ،)689/24املحرر الوجيز» (.)711/8

(((
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غريب ســـورة الفلق

 649والصبح والواد سمعنا يف الفلق

(((

وغاســـق ليـــل هبيـــم إن غســـق

(((

 650والب ــدر إن ح ــل ب ــه الكس ــوف

يدعـــا بغاســـق كـــذا موصـــوف

(((

 651وقولـــه مـــن رش نافثـــات

ٍ
لعقـــد يعقـــدن ســـاحرات

((( والواد يعني ٍ
واد يف جهنم ،وقد أخرجه الطربي ( )699/24عن ابن عباس.
((( «تفسري غريب القرآن» ص (.)243
((( «تفسري البغوي» (.)547/4
((( «تفسري القرطبي» (.)575/22

(((
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غريب ســـورة الناس

 652نعـــوذ بـــاهلل مـــن الوســـواس

ومـــن رشور املـــارد اخلنـــاس

 653خينســـه الذاكـــر عنـــد الذكـــر

وإن ســـها العبـــد أتـــى يف الفـــور

 654مــن وقته موسوسـ ًا يف الصدري

مواظبـــ ًا إىل فنـــاء العمـــري

 655متـــت بحمـــد اهلل واإلحســـان

ذي اجلـــود والقـــدرة والســـلطان

 656ألفتهـــا مـــن غـــر مـــا ديـــوان

مـــن كتـــب التفســـر للقـــرآن

 657ومــن قــرا شــعري مــن اإلخوان

فليـــدع يل بالعفـــو والغفـــران

 658ويس ــر العي ــب م ــع النقص ــان

وكثـــرة

واألحلـــان

 659ألننـــي لســـت بـــذي بيـــان

وال بنحـــوي رفيـــع الشـــان

 660ثــم الصــاة عــى النبــي العدنان

حممـــد قـــد جـــاء بالربهـــان

 661صـــى عليـــه الواحـــد الرمحـــن

وآلـــه وصحبـــه مـــذ كانـــوا

((( «املحرر الوجيز» (.)717/8
((( «تفسري الطربي» (.)709/24

اخلطـــا

(((

(((
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متـت األرجـوزة املباركـة بحمـده تعـاىل ومنِّـه  ،وحسـن توفيقـه  ،وكان متامهـا وقت
الضحـى نـور اإلثنين الثالـث عرش من شـهر رجـب األصم الواقع يف سـنة سـبع وسـتني
ومئـة وألـف بخـط مالـك العبد الفقير احلقري املسـتجري لربـه من عـذاب السـعري إبراهيم
بـن احلسـن بـن علي بـن اهلـادي املحيسـني أيـده اهلل بمـداد التوفيـق واإلحسـان ورزقه يف
الداريـن العافيـة والرضوان .
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الصقيل ،يكنى بأيب بكر.
النحوي
هو حممد بن عبد اللّ املقرئ
اللغوي ّ
ّ
ّ

(((

من أهلها املقيمني هبا ،و كان من أهل القرآن و التفسري و الورع و التعفف.
قواد صقل ّية ،فهام
له يف النحو فهم صاف ،و يف اللغة قسم واف؛ ابتىل بحب فتى من أبناء ّ
به ،و سلب لبه ،و فقد أربه ،و مل يزل جسمه ينحل و يضنى ،و يذبل و يفنى وعيل يف حبه
صربه؛ إىل أن نفث الدم صدره .و كان يصنع فيه الشعر طول أيامه ،و مدّ ة غرامه؛ إىل أن
فارق دنياه ،و صار إىل أخراه؛ من دون ذنب يف ح ّبه ارتكبه ،و ال عيب يف نفسه اكتسبه،
أعاضه اللّ اجلنة من شبابه ،و غفر له يوم حسابه.
فمن شعره فيه قوله من قصيدة ّأوهلا:

هـــذا خيالـــك يف اجلفـــون يلـــوح

لـــو كان يف اجلســـم املعـــذب روح

يـــا ســـاملا ممـــا أقاســـى يف اهلـــوى

هـــل يشـــتفي مـــن قلبـــي التربيـــح

غادرتن ــي غ ــرض ال ـ ّـردى و تركتن ــي
للّ مـــا صنعـــت لواحـــظ جفنـــه

((( «إنباه الرواة عىل أنباه النحاة» (.)164/3

ال عضـــو يل ّإل و فيـــه جـــروح

لـــو بلغـــت نفـــي الـــردى فرتيـــح
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ويقول فيها:

ل ــو عاين ــت عين ــاك ق ــذيف م ــن فم ــي

كب ــدي و دمع ــي م ــع دم ــى مس ــفوح

لرأيـــت مقتـــوال و مل تـــر مقتـــا

و خللـــت أنـــى مـــن فمـــي مذبـــوح

يـــا ويـــح إين قـــد جرحـــت

ومــا دروا أنــى بأســياف اجلفــون جريــح

قــل للــذي منــه علقــت منيتــي

0

كب ــدي ع ــى ص ــدري ج ــرت ف ــإىل

أأبـــاح قتـــى يـــا ظلـــوم مبيـــح!
متــى أغدو أعـ ّ
ـذب يف اهلــوى و أروح!

ومن ذلك قوله:

حســبوا دموعــي إذ رأوهــا مــن دمــى

عـــن علـــة حدثـــت لفـــرط بـــكاء

تـــاللّ مـــا هـــي غـــر أن بليتـــي

مـــن مقلتـــي أفضـــت إىل أحشـــائي

فتقطع ــت كب ــدى و غيض ــت أدمع ــى

عينـــى فيـــض دمائـــى
فجـــرى إىل
ّ
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