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 الكرمي قرآنلل التفسري اللغوي              :الدرس األول
 (مفاهيم لغوية واصطالحية)

مستتللتني " اللغتوي"و   "التفستري" عند كلمتي الوقوفأوال  يتعني ركبكم"التفسري اللغوي  "حتديد مفهومقبل البدء يف  -
 . اللغوية و االصطالحيةمن الناحيتني 

 مفهوم التفسري :أوال
 ،صل املتاة  اللغويتة أ من الفسر( ل  ع  فت  ) على وزن( رفس  )الفعل  وهي مصدر، (تفعيل ) وزنعلى  كلمة(التفسري) :لغة-(أ
 .2كشف املغطى  :سرفال (هت132ت)ابن األعرايبقال و هلذا ، 1شيء و إيضاحهالدل على بيان هي تو 

 . 3 كذلك  أوضحته و فسرته تفسرياره فسرا إذا بينته و فسرت احلديث أفس  : ن املاة  اللغوية مأخوذ  من قوهلمإو قيل 
تت:"قولتته لســان العــربوجتتاء يف  ، والتفستتري  هنتتفسرا،وفستتر  أاب( ابلضتتم)ويفس تتر ه( ابلكستتر)ر ه  الفستتر البيتتان ،فستتر الشتتيء يفس 

 .4."كشف املراة عن اللفظ املشكل:كشف املغطى ،والتفسري:الفسر :"مث أضاف قائال..." مثله
فسترت الفتر  :تلتول:قتال ععلتب.طتال  ألنويطلت  التفستري أيضتا علتى التعريتة ل(:"...هت547ت)دلسيألنأبو حيان اوقال 

 5". لذي يريده منه من اجلريكشف ظهره هلذا ا  أنهوهو راجع ملعىن الكشف،فك... عريته لينطل :
      6 ".و التفستتري املبالغتتة كالفستتر...الفستتر إظهتتار املعلتتول " :أن يف مفرداتــ   (هتتت403ت)لراغــا األصــفهايا ذكرالعالمتتةو 

  .الفسريف أصل املعىن واحد هو إظهار املعىن لكن التفسري يف املبالغة أكثر من  "الفسر"و "التفسري"و هذا يعين أن 
ت) (ر  ف  الس ت)ومستي  ،7 ارهتا عتن وجههتامخسفرت املرأ  ستفورا إذا أللت  :يلال( سفر)مللوب من( فسر)م أن و زعم قو   (راف  س 

ــــَفرَ  قولتتتته تعتتتتاى الكتتتترم لتتتتر نالو جتتتتاء يف  .يكشتتتتف عتتتتن أحتتتتوال النتتتتا  هألنتتتت ِذ إذَأا َأسإ ــــبإ مبعتتتتىن  ،44/املــــد ر ﴾ ﴿ َوالصُّ
تت8ظهتتر ــ ذ احلإذَمــارذ  ...﴿ : يف ستتور  اجلمعتتة تعتتاى هللا قتتال رعتته أستتفاذي يستتفر عتتن احللتتائ   ومالكتتتاب التت: فر،والس   َكَمَث

ـــَفارْا بذـــلإَس َمثَـــَ  الإَقـــوإمذ  ـــَ  َأسإ َّلَلتذ ا َّذ  ََيإمذ َِذ بَوا  يَن َكـــنَّ  و( كاتتتتب )تكتتت  (ستتتافر)متتتع  (الستتفر )و...، 5/اجلمعـــة ﴾...الَّـــنذ
 ...و هكذا  أيضا الكتابة تكشف و توضح ألن،... (كتبة)

                                     

 . 704/ 4ع السالم هارون ج: حتلي  ،أمحد بن فار  .ملاييس اللغة  - 1
 .21/404زهري جاأل أبو منصور هتذيب اللغة. ينظر - 2
 .5/144ليل بن أمحد الفراهيدي جاخل.، و العني 1/527بن ةريد جا .مهر  اللغة - 3
 فسر: ماة منظور  ابن .لسان العرب - 4
 .2/212أبو حيان األندلسي ج .البحر احمليط -5
 175ص.يوسف الشيخ دمحم البلاعي :حتلي  .راغب األصفهاينال .معجم مفرةات ألفاظ اللر ن - 6
 1/245بدرالدين الزركشي  ج.الربهان يف علوم اللر ن  - 7
 754ص.ي وجالل الدين احمللى جالل الدين السيوط.تفسري اجلاللني - 8
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ََ  :الكترم يف قولته تعتاى لتر نالبتشديد حرف السني و بته جتاء  (تفسريا) (رفس  :(يف االستعمال  هشهرواأل-  ﴿ َواَل َيَإتَونَـ
ــريْا ﴾ َســَن تـَفإسذ َــقَذ َوَأحإ حلإ َذ َنــاَا  لـإ َثَــ إ إذالَّ جذ و أحســن ":يف تفستتري اةيتتة (تهتت204ت)جماهتتد بتتن جتترب  قتتال ،44/الفرقــان ِبذ

   . 9"بياان:تفسريا
التفستري و التأويتل  " :قال ابتن األعترايب ( . املعىن)لفظ ، و (التأويل)لة على التفسري لفظ من األلفاظ الي تستخدم للدالو -   
 11.(ن املراة هو تفسريها إأتويل هذه اةية كذا ف):أو قال   (معىن هذه اةية كذا:(فإذا قال مفسر، 10 "املعىن واحدو 

يف كتابتته استتتعماال واستتعا مبعتتىن التفستتري ( أتويتتل)جيتتده يستتتعمل مصتتطلح  (هتتت320 ت)و املتتبتتع لتفستتري ابتتن جريتتر الطتتربي
أهتل التأويتل :كما كان يطل  هذا اللفظ علتى أهتل التفستري فيلتول، " لر نالجامع البيان عن أتويل أي "بدءا بعنوان كتابه 

 12  .."..ويل قوله تعاىأت يفاللول ' :هلولبو يصدر تفسريه لآلية 
 :كن استنتا  املالحاات اآلتيةو مما تقدم مي

 .يفسر فسرا  "فسر :"ماة  هالتفسري أصل  إن-2
اجلانتتتب  الداللتتتة علتتتى يفاملصتتتطلح هتتتذا استتتتعمال ةاللتتتة التفستتتري تتتتدور حتتتول الكشتتتف و البيتتتان و ا يضتتتا  و يغلتتتب -1

 .ال عن ابن األعرايبنل حيانعىن احلسي وحو ما أهشار إليه أبو ، كما ميكن أن يستعمل يف الداللة على املاملعنوي 
ر  )يكون بكسر عني الفعل ( فسر)إن املضارع من -3  (يت ْفس ر  )، كما يكون بضمها(يت ْفس 
 .( املعىن)و ( التأويل)من مثل السلف عند   كلمات تلابلها يف الداللة عبت  (تفسري) لفظل-4
يف خمتلفتتتة جيتتدها عديتتتد  و  (لتفستتتريا)ملصتتطلح  تعريتتتفإن املتتبتتتع ألقتتوال العلمتتتاء التتذين اجتهتتتدوا لوضتتع :اصــطالحا -(ب
عضتها بهشيء متن التوستع و  اهذه األقوال فيهبعض  كما أن   .هتدف إليهو  د  من جهة املعىنحا متأهنإال  ا هلفظأو  هتاعبار 
 :ومن هذه التعريفات .وا جياز االختصارمييزه  اةخر

و ،و متتتدلوالهتا لتتتر ناللنطتتت  الفتتتاظ التفستتتري علتتتم يبحتتتث فيتتته عتتتن كيفيتتتة ا":(هتتتت547ت)دلســـيألناحيـــان أيب تعريـــ  -1
 مث تتتوى هشتتر  هتتذا التعريتتف 13"اليكيتتب و تتمتتات لتتذلك ةمتتل عليهتتا حالتتحتو معانيهتتا التتي ،فراةيتتة و اليكيبيتتةا  أحكامهتتا 

 : بلوله
 .يشمل سائر العلوم جنسهو ( علم)فلولنا "-
 .هذا علم اللراءات  (قرآناليبحث في  عن كيفية النطق أبلفاظ )وقولنا -

                                     

 21/21ج.عن أتويل  ي اللر ن ،ابن جرير الطربي جامع البيان - 9
 21/405ج.هتذيب اللغة - 10
 عين:ماة  .مرتضى الزبيدي .اتج العرو  من جواهر اللامو  - 11
 .وغريها 2/245،241،271،240،247ج.مثال ينظرو  (عنوان الكتاب) ينظر.حتلي  عبد احملسن اليكي. جامع البيان  -12.

 .2/212البحر احمليط ج - 13
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 .أي مدلول تلك األلفاظ و هذا علم اللغة الي حيتاج إليه يف هذا العلم ( و مدلوالهتا)و قولنا -
 .ريف و علم ا عراب و علم البيان و علم البديع صهذا يشمل علم الت(و إحكامها االفرادية و الرتكيبية)و قولنا -
و ما ةاللته عليته ،عليه ابحلليلة ته ما ال ةالل (ل عليها محتالي )مشل بلوله ( و معانيها اليت كم  عليها حال الرتكيا)-

متل علتتى و يصتد عتن احلمتل علتى الظتاهر صتاة فيحتتاج ألجتل ذلتك أن حي  ،هشتياا  هن اليكيتب قتد يلتضتي بظتاهر إفت ،ابجملتاز
 .غري الظاهر و هو اجملاز

 14".و وحو ذلك لر نالهم يف بناتوضح ما  ةالنزول و قص  معرفة النسخ و سبب" هو( تتمات لنلَ) و قولنا-
 :يبدو أن تعريف أيب حيان االندلسي يدور حول ملة من املفاهيم وهي

طريلتة ةراستته واهلتدف املتتوخى متن الدراستة وهتي التفسري علم من العلوم كبلية العلوم األخرى بعد أن حتتدة موضتوعه و -(أ
 . ا نسانية وا نسانية عناصر يطلبها كل علم وإن كان هناك فر  بني العلوم التجريبية والعلوم

وعلتم ،وعلتم التصتريف  ،علتم الداللتة) كتت  لتوم العربيتةما حيتاجه املفستر متن عبني  عند أيب حيان  مفهوم التفسري مع-(ب 
علتم اللتراءات وعلتم أستباب النتزول )كتلوم اللر ن  ع وما حيتاجه من ( واحلليلة واجملاز ،وعلم البديع  ،وعلم البيان ،الياكيب
 (.ووحو ذلك)وهذا يف قوله  مثال وغريهاأوما ميكن أن خيدم بيان التنزيل من قصص ووقائع و ( ناسخ واملنسوخ وعلم ال

معتني علتى التفستري وقتد اليكتون لته عالقتة ابملعتىن وال  وهتوا هشار  إى علم اللراءات ميكن أن يكون له أعر يف املعىن  -(ج
 .ليس  من علوم التفسري الي حيتاجها املفسر ا ،فهيوغريه( اهلمز)و(ا ةغام )و(ا مالة )أعر له كت 

 ".لر نالالربهان يف علوم  "هاعنني من كتاب وضعنيو قد ورة يف م (هـ794ت)تعري  بدر الدين الزركشي-9
هللا عليته و ستلم و بيتان معانيته علم يعرف به فهم كتاب هللا املنتزل علتى نبيته دمحم صتلى "هو :يلول فيهف املوضع األولفأما 

 15".أحكامه و حكمه استخراج و 
ها هتا ومتدني   كي   م   وا هشارات النازلتة فيهتا ، مث ترتيتب   ،ا ا،و أقاصيصههتهو علم نزول اةية و سور " :قال املوضع الثايويف  

 . رهافس  م  لها و م  دها ،و جم  طللها، وملي  ها، و م  م    ها، و عاص   وخها، و خانس  و م    خهاا ،و انس  ه  تشاب   و م  ها م  ك  ،وم  
 16".و أمثاهلا   علم حالهلا ،و حرامها ،و وعدها، و وعيدها، وأمرها ،و هنيها، وعربها :و زاة فيه قوم فلالو

 :ميكن أن نسجل على تعريف الزركشي ملة مالحظات وهي 
 .علم كبلية العلوم وهذا يتف  مع ماذكره أبو حيان األندلسي التفسريا هشار  إى أن  -(أ

                                     

 .2/14جنفسه  املصدر. - 14
 . 2/23الربهان يف علوم اللر ن ج- 15
 . 1/47املصدر نفسه ج - 16
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لتفسري حول الكتاب املنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وهذا خيرج بلية الكتب األخرى املنزلتة علتى أنبيتاء هللا تعتاى كتالتورا  ةوران ا-(ب
 .....واالجنيل 

 .اليكيز على العلوم الي هلا صلة بعلوم اللر ن والتفصيل فيها جاء يف اللول الثاين-(تج
الكترم متتن حيتتث ةاللتتته  لتتر نالعلتتم يبحتتث فيته عتتن "هتو :قتتال (م  7491/ـه   7631ت )تعريــ  عبــد العاــيم الــزر قــاي-3

 17".على مراة هللا بلدر الطاقة البشرية
 :تضمن تعريف عبد العظيم الزرقاين عالث نلاط أساسية وهي

 .ا هشار  إى أن التفسري علم وفيه أتكيد ملا تلدم يف التعريفني السابلني-(أ
 .يف كتاب هللا تعاى ،ومفهوم الداللة هنا فيه اتساع التفسري حبث عن ةاللة ما جاء-(ب
أتكيد علتى أن متراة هللا تعتاى اليعلمته إال هتو ومتا يلتع التفسري حبث عن مراة هللا تعاى بلدر الطاقة البشريه ويف هذا -(ج

 .من املفسر اجتهاة بشري يتفاوت النا  فيه كل حبسب قدراته وعلمه
و ما يستفاة منها  لر نالاسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ  ...التفسري:الق .الطاهر بن عاشوردمحمتعري  -4

  18".ابختصار أو توسع
 :يتضح من تعريف  دمحم الطاهر بن عاهشور ما أييت

 .التأكيد على أن التفسري علم وبذا يتحل  العلماء حول كون التفسري علم كبلية العلوم األخرى-(ا
وكشف ةالالت ألفاظ اللر ن الكرم ومن ورائها الوقوف على ةالالت اةايت الكرمية أي التفسري يبحث عن بيان  -(ب

                                                                                                                                   ...أن املعرفة بداللة األلفاظ سيؤةي حتما للوقوف على مايستفاة منها من ةالالت ختص اةية واةيتني وهكذا
متن املعتىن اللغتوي  (التفستري) لفظتل  يف حتديد الداللتة االصتطالحية لتلا انطأهن ميعها هذه التعاريف  لىعيالحظ ما ومما
 .لتفسريكشف للتعبري عن معىن ا  بيان و هشر  و:و قد استعمل  ملة عبارات و هي .و هذا ميثل وجه الصواب    ،
 " .الكرمي قرآنال أو شرح بيان" نهالتفسري ا يد مفهوم دحتميكن  من مالحظات حول التعاريفبناء على ما تلدم و 
و غريهتا ممتا يتذكر يف   لتر نالاملستائل النحويتة و مبهمتات متن املستائل الفلهيتة و  خيترج كتل متا كتان غتري بيتان (بيـان) معىنو  

  .له يف التفسري أعركتب التفسري مما ال 
تت(الكــرمي قــرآنال)القــول  و - رج كتتل متتا كتتان متتن كتتالم لغتتري هللا تعتتاى و كالمتته ملالئكتتته و كالمتته لرستتله الستتابلني حملمتتد خي 

 .احلديث اللدسي كذلكصلى هللا عليه و سلم و 

                                     

 .1/3ج. عبد العظيم الزرقاين.مناهل العرفان -17
 .2/22ج . دمحم الطاهر بن عاهشور.التحرير و التنويرتفسري  -18
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 مفهوم اللغة:اثنيا 
 (ل  ع تفت  )علتى وزن  (و  غ تل  )أو  (ي  غ تل  ):و قيتل ، (و ْغتل   (و أصل اللغتة هتي .تكلم :من لغو  مبعىن  (علةف   )وزن اللغة :لغة -(أ

هتذه لغتتهم التي يلغتون بتا أي ينطلتون :  يلتالطْ و الن  ن   سْ الل   :و اللغة19 .غونو لغات و ل   غي  ل  :عها و اهلاء فيها عوض ومْ 
 :فليل اللفظو اختلف يف أصل اهشتلا  21.أصواهتا :الطري ىو  غْ و ل  20.با 
هتتؤالء  ألنو اللغتتة أختتذت متتن هتتذا :"متتال منتته قتتال ابتتن األعتترايب ان الصتتواب إذعتت نالفتت لتت :يف قتتوهلمامليــ   متتن هتتي -(أ

 22" .كالم مالوا فيه عن لغة هؤالء اةخرينبتكلموا 
يلهتب صتاحبها :إن اهشتتلا  اللغتة منته أي :ابألمتر إذا هلتب بته،و يلتال ىلغت" :قال ابن فتار  اللهج َلشيءمن هي  -(ب
 23".با
  24.فا لكالم لكثر  احلاجة إليه يرمى به لطرحاللغو و هو ا:و قيل مصدرها-(جت
 :ورة يف تعريفها عد  تعار يف نذكر منها:اللغة اصطالحا-ب
 :تضمن التعريف أربع مسائل و هي 25".أصوات يعرب هبا ك  قوم عن أغراضهم"اللغة  :(ته311)ابن جينتعري   -1
 .اللغة أصوات و هذا يعين طبيعة اللغة *
  .ن اللغة وسيلة للتواصل و التعبري أي هلا وظيفةو هذا يعين أ،يعرب با *
  .لتعبري ابللوم عند اللدامى امع و تأي كل جم،كل قوم *
  .مجاهتعن أغراضهم أي حا*
املـراد إفهامهـا و لكـ   ألفـاظ يعـرب هبـا عـن املسـميات و عـن املعـاي"هي :(ته474ت)دلسيألنابن حزم اتعري   -1
 :ل اةتيةاملسائالتعريف   تضمن26" .مة لغتهمأ
    .الذي تلدم رنة بتعريف ابن جيناو هذا املفهوم ضي  مل،لفاظ أ اللغة *

                                     

 لغو : ماة .ابن منظور.ينظر لسان العرب -19
  لغو :املصدر نفسه ماة  -20
 . املصدر نفسه -21

 .املصدر نفسه  22-
 .7/174ج .بن فار ا .ملاييس اللغة -23
 لغو:ماة .مرتضى الزبيدي .اتج العرو  - 24
 2/34ج بن جينأبو عثمان . اخلصا ئص -25
 .2/71ج.  ابن حزم  األند لسي. ا حكام يف أصول األحكام- 26
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، فيتته إهشتتار  إى أن اللغتتة كاهشتتفة عتتن املعتتاين املاةيتتة احملسوستتة، و غتتري عتتن املعتتاين املتتراة إحكامهتتايعتترب بتتا عتتن املستتميات و *
  .احملسوسة

 .اختالف اللغة و لكل قوم لغتهم*
  تضتتمن 27".الكــالم املصــطلِ عليــ  بــل كــ  قبيــ هــي  " :جتتاء فيتته و (هـــ1915ت)ديمرتضــا الزبيــتعريــ    -3

 :مسألتني أساسيتنيالتعريف 
وهتتي نظريتتتة   اللغتتة هتتي كتتالم وقتتع عليتته االتفتتا  واالصتتطال ،وهذا املعتتىن يتترتبط ةحتتدى النظتترايت املفستتر  لنشتتأ  اللغتتة*

 .التواضع واالصطال 
 .اللغات واأللسن تتعدة وهذا يعين أنلكل جمتمع أو قبيل لغة ،*
 :ميكن تسجيل املالحظات اةتيةومما تلدم من تعريفات حول املفهوم االصطالحي للغة   

 .يف التعبريات و األلفاظ اتلارب هذه التعاريف يف الداللة على اللغة اصطالحا و إن هناك اختالف*
و هذا يعين ،هم بني اعنني عن طري  النط  ابأللفاظ ا جتعل اللغة الطري  الذي يصل به التفاأهنهذه التعاريف  يتضح من *

 .على وضعهاتداوهلا اللوم الذين اصطلحوا يأن أسا  اللغة هي األلفاظ الي 
و  ،استتعار  ،و ختصتار احذف و من العربيةعند األساليب الي تتميز با اللغة  وقوفجمتمعات ال يغيب يف هذه التعاريف *

اللغتتة العربيتتة متتن  ال ستتيما إذا متتا علمنتتا أنو ،يف الفهتتم عنتتد التخاطتتب بتتني اعنتتني  أعتتر لتتهيكتتون   او غريهتتا ممتت......كنايتتة 
،و هتذا يعتين أن كتالم املخاطتب  بتل إن الفصتاحة والبيتان يرتكتزان عليهتا بتذه األستاليب و أمثاهلتا نأوسع اللغتات يف التفتن

ق تال وا  ﴿ :قولته تعتاى كحال. ذي استعمله املتكلم أللفاظ،  بل حيتاج إى معرفة األسلوب اليف فهمه  معرفة ا يكفيقد ال 
ؤ ان  أ ْو أ ْن نت ْفع ل  يف  أ ْمو ال ن ا م ا ن ش اء  إ ن   ت ك  أت ْم ر ك  أ ْن نت تتْر ك  م ا يت ْعب د    اب  تيد  اي  هش ع ْيب  أ ص ال   .75/هتوة  ﴾.ك  أل  ْن   احلْ ل تيم  الر هش 

 ذلك 
لكتن الستيا  متد  و تتدل علتى  أللفاظ املستعملة هي ألفاظ ا ألن،ظاهره مد   ( احلليم   الرهشيدألننك إ:)جند قوهلمأننا 
يلتول ابتتن جريتر الطتتربي يف . ألن اللتتوم منكترون ملتا جتتاء بته علتتى أن هتذا األستلوب أستتلوب هتكتم و ستخرية نالامللتام يتدو 

 و إمنا سفهوه وجهلوه بذا استهزاءا به ، له كذل قالوا م أعداء هللاهنإف (  احلليم الرهشيدألن:) لشعيب أما قوهلم و " :تفسريه
و ابتتتتتتن (تهتتتتتت 270ت)بمث ذكتتتتتتر الروايتتتتتتة يف ذلتتتتتتك عتتتتتتن ابتتتتتتن جتتتتتتري28".مبتتتتتتا قلنتتتتتتا متتتتتتن ذلتتتتتتك قتتتتتتال أهتتتتتتل التأويتتتتتتل و .الكتتتتتتالم 

 29.(ته271ت)زيد

                                     

 لغو:ماة .لزبيدي مرتضى ا.اتج العرو   - 27
 .430-411ص  .بن فار ا .الصاحيب يف فله اللغة .و ينظر 203/ 21ج.جامع البيان  28-

 21/203جامع البيان ج - 29
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و ،عبت  ذلتك العلمتاءأمصتطلح اللغتة كمتا ون الصتحابة والتتابعاستتخدم  :الصحابة والتابعلمصطلِ اللغة يف كالم :اثلثا 
كمتتا يظهتتر ممتا قالتته الضتتحاك بتتن متتزاحم   بياتة هلجيتتة معينتتة،ا بلغتتة أهنتتوا ص تتن  هتذا حينمتتا كتتانوا بصتتدة تفستتري بعتض األلفتتاظ فت  

كمتا  30."بلغـة حيمـريعتين اجلبتل ":حيتث قتال ، 22 /﴾ الليامتة ك تال  ال  و ز ر  ﴿: يف تفسري قوله تعتاى (هت  207ت)اهلاليل
التعبتري عبت  عتن بعتض الصتحابة كمتا   (.املعترب)لغتة قتريأ أو لغتة العترب مبصتطلح  عن اللفتظ التذي جتاء بغتري جند التعبري

ترْ  ﴿ :يف توجيته قولته تعتاى(هتت 47ت )عبتا   و من ذلك ما ورة عتن ابتن ، (الكالم  )اهنعن اللغة ا ﴾  و ع ي اب تك  ف ط ه  

 .ب هنا يعين لغتهمفكالم العر  ،31  "  كالم العرب نلي الثيابيف   من ا مث و هي " :قال.  1/املدعر
 : الكرمي قرآناليف (لغة )رادفة للفظ امل األلفاظ -

﴿و م ا  :كما تشري إليه اةية الكرمية يف قوله تعاى  (اللسان)مصطلح و هو ( اللغة)الكرم مبا يلابل لفظ  لر ناليطالعنا      
تته  ل يت بت تتني    هل  تتمْ  تتان  قت ْوم  تتْن ر س تتول  إ ال  ب ل س  تتْلن ا م  يف (هتتت 225ت )و قتتد ذهتتب قتتتاة  بتتن ةعامتتة السدوستتي . 4/إبتتراهيم﴾.. .أ ْرس 

ْلت   الس تم او ات  : كما ورة هذا اللفظ املراةف أيضتا يف قولته تعتاى، 32" بلغة قومه" نهتفسري لفظ اللسان ا ت ته  خ  تْن   اي  ﴿ و م 
تتتن ت ك ْم و أ لْتتتو ان ك ْم ﴾  التتتروم ف  أ ْلس  و اختتتتالف منطتتت  ألستتتنتكم و ":لولتتته بالطتتتربي قتتتد فستتتره  انكتتتو ..  11/و اأْل ْرض  و اْختتتت ال 

ن توة   :قوله تعاى يف تفسريابن عبا   عندكما عب  هذا املراةف 33".لغاتكم ْنس ان  ل ر ب  ته  ل ك  حيتث .4/العتاةايت﴾.﴿ إ ن  اْ  
اعون متن قولته تعتاى يف توضتيح لفتظ املت (هتت14ت) ستعيد بتن املستيبقتال و 34 ".الكفور:الكنوة بلساننا أهل البلد":قال 
فهتتتذه األقتتتوال وغريهتتتا ممتتتا يتتتدور يف كتتتتب التفستتتري وعلتتتى ألستتتنة الستتتلف متتتن .35﴾.  املتتتال :املتتتاعون بلستتتان قتتتريأ﴿  و :

 (.اللسان)بلفظ  خر وهو( اللغة)الصحابة والتابعني يؤكد حضور معىن لفظ
  :كمركا" التفسري اللغوي "تعري :رابعا 

تفستتري لل  مفهومتتا نتصتتورأن ستتري و اللغتتة متتن النتتاحيتني اللغويتتة و االصتتطالحية ميكتتن بعتتد أن حت حتديتتد مفهتتوم لفظتتي التف
 ."يف ألفاظهم وأساليبهم العرب لسانِبا ورد يف  ودالالت  الكرمي قرآنالبيان معاي ": يلوم على نها كمركب  اللغوي

 : جانبني مهمني هذا التعريف نلحظ يف 
الكترم نفسته ،و  لر نالعبار  تشمل ميع مصاةر البيتان املعتول عليهتا يف التفستري كتو هذه ال،" قرآنالبيان معاي ":األول 

  .والكشف عن ةالالت اللر ن الكرم مما حيتاج إليه للبيان و غريها......السنة النبوية  و أسباب النزول 
                                     

 .11/237ج الساب ملصدر ا - 30
 .7/314ج .يف التفسري ابملأعور الدر املنثور - 31
 .23/27جامع البيان ج - 32
 .12/32املصدر نفسه ج - 33
 . 7/403ج .التفسري ابملأعور يف الدر املنثور -34
 .30/321ج .جامع البيان  -35
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التذي وقتع لتفستري  والكشتف  يتضمن وصف نوع  البيان فهذا،" يف ألفاظهم وأساليبهم  العرب لسانِبا ورد يف ":الثاي
 .مما عرفوه واصطلحوا عليه ،واالعتماة على ألفاظهم ،وأساليبهمالكرم و هو ما كان سبيله النلل عن أهل العربية لر نال
ن ما عدا هتذا البيتان كالبيتان استباب النتزول و قصتص اةايت الكرميتات و غرييتا ممتا لتيس طريلته إف على ماتلدم،و بناء  

املتراة مبتا ورة أتكيتد لعتل و  .، وإمنا حيتاج إليه يف التفستري ابملتأعور بشتكل أقتوىا لتفسري اللغوي من ه ميكن إبعاةمعرفة اللغة 
ن إفتت":حيتث قتتال ،(تهتت510ت)لشتتاطيبا أيب إستحا  هتو متتا ميكتتن إةراكته متتن إهشتتار وحاجتة املفستتر إليتته  العتترب  لستانيف 
نتتزل علتتى لستتان معهتتوة العتترب يف ألفاظهتتا أ أنتتهال عجمتتة فيتته فيعتتين  أنتتهعتتريب  و  أنتتهنتتزل بلستتان العتترب و  لتتر نالن إقلنتتا 

اب لعتام يتراة بته ظتاهره و ابلعتام يتراة بته العتام يف وجته و   ا ختاطتبهناا فطترت عليته متن لستأهنتاخلاصة و أساليب معانيها و 
الكتتالم أو وستتطه أو  ولأغتتري الظتتاهر وكتتل ذلتتك يعتترف متتن بتته  يتتراة و ظتتاهر ، و أو ابلعتتام يتتراة بتته اخلتتاص،اخلتتاص يف وجتته 

 36...."خره  
، حتتري بنتا أن نلتتف عنتد أييتتة ومكانتة اللغتتة يف تفستري كتتتاب هللا (لغتتة واصتطالحا )وبعتد أن عرفنتتا مفهتوم التفستتري اللغتوي
   .املبينة هلذه األيية عور أتعاى، و معرفة النصوص النللية وامل

 

 (ه.ا)
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                     

  114-1/113ج .أبو إسحا  الشاطيب.املوافلات -36
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 الكرمي قرآنالللغة يف تفسري أمهية ا:                 لدرس الثايا
 قر نتتهنتتزل أممتتا ال هشتتك فيتته أن للغتتة العربيتتة أييتتة كتتربى يف تفستتري كتتتاب هللا عتتز و جتتل ،ال ستتيما و أن هللا تعتتاى          

و هلتذا جنتد احلت  تبتارك و ،عليته قومته  أعليه دمحم صتلى هللا عليته و ستلم ،و نشت أهو اللسان الذي نشو  بلسان عريب مبني ،
ته  ل يت بت تني    ﴿  :قالحيث  ،بلسان قومه أنهحينما كلف نبيه ابلبيان نص على  تعاى تان  قت ْوم  تْن ر س تول  إ ال  ب ل س  تْلن ا م  هل  تْم  و م تا أ ْرس 

ل  اَّلل   م ْن ي ش اء  و يت ْهد ي م ْن ي ش اء  و ه و  اْلع ز يز  احلْ ك يم  ﴾إبراهيم  . 4/فت ي ض 

  :مهية اللغة يف التفسريأ عن دلة النقلية الكاشفةاأل*
 .عب  يف اللر ن الكرم يف مواضع كثري  أن اللر ن نزل بلسان عريب ، وأن عربيته صفة تالزمه ومن ذلك

 .9/يوس ﴾.إذَّنَّ َأنـإَزلإَناَه قـَرإَآَّْن َعَربذيًّا َلَعلََّكمإ تـَعإقذَلونَ  ﴿ :تعاىل قول 
ََ َأنـإَزلإَناَه قـَرإَآَّنْ  ﴿ :تعاىل  قال َنا فذي ذ مذَن الإَوعذيدذ وََكَنلذ  .114/ط ﴾... َعَربذيًّا َوَصرَّفـإ
َر أذي عذَو إ َلَعلََّهمإ يـَتـََّقونَ  ﴿ :تعاىل   قال  .92/الزمر﴾.قـَرإَآَّْن َعَربذيًّا َغيـإ
 .4/الزخرف﴾.إذَّنَّ َجَعلإَناَه قـَرإَآَّْن َعَربذيًّا َلَعلََّكمإ تـَعإقذَلونَ  ﴿ :تعاىل  قال
بتل الواجتب أن نستتعني ابلعربيتة يف فهتم كتتاب هللا تعتاى و تفستريه و الوقتوف عنتد  ،من الضتروري نهإبناء على ما تلدم فو 

أئمتتة العربيتتة  علتتى ألستنةوص كثتتري  ورةت هنتتاك نصت كمتتا أن ،ال تؤختتذ إال منهتا  لتتر نالألفتاظ  معرفتتة معتتاين ألن ،متراة هللا
 .ومنها يلف عند مراة هللا تعاىأن  املعرفة ابللغة العربية إذا أراةعلمائها  تلزم املفسر و 
و الستنة،و الفتيتا  لتر نلإن العلم بلغة العترب واجتب علتى كتل متعلت  متن العلتم اب":(هت317ت ) بن فارس أمحدقول -(أ 

رستتول هللا صتتلى عليتته و ستتلم عتتريب ، فمتتن و  انزل بلغتتة العتترب ، لتتر نالحتتد متتنهم عنتته ،وذلتتك أن ألبستبب ،حتت  ال غنتتاء 
تاب هللا جل و عز وما يف سنة رسول هللا صلى هللا عليته و ستلم متن كتل كلمتة غريبتة أو نظتم   جيتد متن أراة معرفة ما يف ك

  37."العلم ابللغة العربية بدا
ا بلست لتر نالتبتاع معهتوة األميتني و هتم العترب التذي نتزل افهتم الشتريعة متن  يف ال بد" :لشاطيباأبو إسحاق يلول و -(ب
رف فتال يصتح أن ع ت رف مستمر فال يصح العدول عنه يف فهم الشتريعة ،و إن   يكتن مث   م عهنان كان للعرب يف لسإم ،فهن

هناك نصوص أخرى تؤكد هذه األيية و 38".وهذا جار يف املعاين و األلفاظ و األساليب ،جيرى يف فهمها على ما ال تعرفه

                                     

 .70ص . سيد أمحد صلر:حتلي  . بن فار ا.الصاحيب يف فله اللغة  37-
 .1/74ج .املوافلات  - 38
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فلتتال صتتلى هللا  'أفضتتل لتر نالعلتتم  أي"ستال ذات يتتوم  أنتتهمنهتا متتا نستتب للرستول عليتته الصتتال  و الستالم فيمتتا روي عنتته 
 39."لر نالعربيته فلتمسوها يف ':عليه و سلم 

لتمستوا او  لر نالعربو أ" :قال أنهفيما يروى عن النيب صلى هللا عليه و سلم  (هت47ت ) عبد هللا بن عباسو ذكر "-(جت
ه ا عتراب املصتطلح عليته عنتد النحتا  ، و هتو بيتان معانيته و ألفاظته و لتيس امللصتوة بت لر نالو املراة ةعراب ، 40."غرائبه

مييتز " :أمحتد بتن فتار  اللغتةإمتام لتول يكمتا   هألنتييتتب عليته معرفتة املعتىن كتذلك -و ال هشتك -إن كان ا عراب النحتوي 
 41."املعاين و يوقف على أغراض املتكلمني

  42."ن الشعر ةيوان العربإر ففالتمسوه يف الشع لر نالإذا سألتموين عن غريب ':قال أنه عن ابن عباسيروى و -(ة
  ،43"ن فيه تفسري كتابكم و معاين كالمكم إعليكم بديوانكم ف':قال  أنهروي عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر و -(ه  
ال حيتل ألحتد يتؤمن اب  و اليتوم األختر أن يتتكلم يف كتتاب هللا إذا   يكتن ":قتال أنته (هتت204ت)عن جماهد بن جربو (و

 44".ربعاملا بلغات الع
حستن :"عن الرجل يتعلم العربية يلتمس با حسن النط  و يليم بتا اللتراء  فلتال (هت220ت)سل  احلسن البصريو -(ي

 45" .اةية فيعي بوجهها فيهلك فيها أن الرجل يلر إفتعلمها ،ف
لى هللا عليته و ستلم متن  أراة معرفة كتاب هللا تعاى ،و ما جاء يف ستنة النتيب صت يتبني من هذه األقوال وغريها أنه من      

 تتهو املراة ابلعلم ابللغة العربية ليس ا حاطة بكل ما قال،كل كلمة غريبة أو نظم عجيب   جيد من العلم ابللغة العربية بدا 
صتول اللغتة و ستنن اعلتم الإال للمعصتوم عليته الستالم ،بتل إن الواجتب متن ذلتك هتو  طاعمست غريذلك أمر  ألن ، العرب

عرفتة أمستاء مباحملتدث أو الفليته  الكرم ،و جاء يف السنة النبويتة املباركتة ،فأمتا أن يكلتف متثال لر نالكثرها نزل العرب الي ا
خترج أ و.األبنية الشاذ ، و غريب التصريف و غريها فال حاجتة إليتهمثال و  الفيايف أمساءبشأن السباع ،و ما ورة عن العرب 

وجته تعرفتته العترب متن كالمهتتا ،و :التفســري أربعـة أوجــ ":قتال أنتهن عبتتا  متن طتر  عتتد  عتن ابتغتتريه ابتن جريتر الطتربي و 
 حد أتفسري ال يعذر 

                                     

   2/222ج سيوطيال .ا تلان يف علوم اللر ن -39
 .2/241ج املصدر نفسه -40
 .243ص   .صاحيب يف فله اللغةال - 41
 2/275ج  .ا تلان يف علوم اللر ن - 42
 154ص   . عائشة عبد الرمحان بن  الشاطئ. ا عجاز البياين لللر ننلال عن كتاب  - 43
 . 1/132ج  ا تلان يف علوم اللر ن- 44

 .1/132ج  املصدر نفسه 45-
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يف هتتذا التلستتيم التتذي ذكتتره ترمتتان  47و قتتد وجتتد العلمتتاء46".تفستتري ال يعلمتته إال هللاو جبهالتتته ،و تفستتري تعرفتته العلمتتاء ،
 :ن تفسري كتاب هللا ،و الحظوا أ منهبا حدة معا  عابن عبا  متس لر نال
م فيمتتا يتعلتت  ابللغتتة العربيتتة و علومهتتا و هناهتتو ذاك التتذي يرجتتع فيتته إى لستت:الوجــ  الــني تعرفــ  العــرب مــن كالمهــا-2 

إى هتذا اللستتم فستتبيل املفستتر  يعتتوةفمتتا كتتان متن تفستتري  .وغتري ذلتتك....فروعهتا متتن علتتم ا عتراب و التصتتريف و الغريتتب
متتن أهتتل العلتتم حبلتتائ  اللغتتة العربيتتة ال حيتت  لتته أن يلحتتم نفستته يف  التوقتتف فيتته علتتى متتا ورة يف لستتان العتترب و متتن لتتيس

 تفسريه 
فهتام إى معرفتته و إةراك معنتاه و مضتمونه ةون ألا رفهو ذلتك الوجته التذي تتبتاة:حد جبهالت أدر عالوج  الني ال يو  -1

قتتال العالمتتة بتتدر التتدين  .وحيتتدو هتتذا يف  ايت األمتتر و النهتتي و احلتتالل و احلتترام و  ايت العليتتد  و الت،عنتتاء أو مشتتلة 

ف تاْعل ْم  ﴿ :حتد يتدرك معتىن التوحيتد متن قولته تعتاىأاللسم ال خيتلف حكمته و ال يلتتبس أتويلته إذ كتل  فهذا:" الزركشي 
ن تتتتتتات   تتتتتتْؤم ن ني  و اْلم ْؤم  نْب ك  و ل ْلم   ريك لتتتتتته يفال هشتتتتتت أنتتتتتتهو    .21/﴾ دمحم...أ ن تتتتتته  ال  إ ل تتتتتته  إ ال  اَّلل   و اْستتتتتتتت ْغف ْر ل تتتتتتذ 

تتتا   و أ ط يع تتتوا اَّلل   فتتت.. ﴿: ابلضتتترور  أن ملتضتتتى قولتتته تعتتتاى أحتتتدو يعلتتتم كتتتل .....ألوهيتتتته أ ق يم وا الص تتتال    و   ت تتتوا الز ك 
ل تتتتون   ب تتتتري  مب  تتتتا تت ْعم  و وحوهتتتتا فيمتتتا جيتتتتب الليتتتتام بتتته فهتتتتذا ممتتتا ال عنتتتتاء يف فهمتتتته و ال ،23/ ﴾ اجملاةلتتتةو ر س تتتول ه  و اَّلل   خ 

 48".لإهشكا
فهتو متا يتعلت  امتور االجتهتاة يف تفستري الكتتاب الستتنباط األحكتام الشترعية :الوج  الني يقتصر علم  علا العلماءو  -3

و كتتل لفتتظ يف اةايت احتمتتل معنيتتني "    :قتتال الزركشتتي.هتتذا يف اةايت التتي حتتمتتل املعتتاين الكثتتري  و الوجتتوه املتعتتدة  ،و 
ماء االجتهاة فيه و على العلماء إعمال الشواهد و الدالئل و ليس هلم أن يعتمدوا جمرة الذي ال جيوز لغري العل وهففصاعدا 
 49."رأيهم فيه

قيتتام الستتاعة و أحتتوال  ألخبتتارهتتو كتتل متتا جتترى جمتترى علتتم الغيتتب كتتاةايت املتضتتمنة :الوجــ  الــني ال يعلمــ  إال هللاو  -4
رف املتلطعتة يف أوائتل الستور، و اةايت املتشتابات التي ال اةختر  ،و املتضتمنة للغيبيتات كاملالئكتة و اجلتن ،و كتذلك األحت

 .مساغ لتفسري، و ال أتويل يف اخلوض فيها
 :كون معرفته بتتتتتتتتأن  اللغة العربية و من ذلك هذهكاف من   ريكون على علم بلد انإن املفسر لكتاب هللا تعاى مطالب -

                                     

 2ج -امللدمة–جامع البيان للطربي - 46
 .2/23جالزركشي بدر الدين .هان يف علوم اللر ن الرب ينظر مثال  - 47
 .1/24ج .الساب املصدر  - 48
 .24 /1املصدر نفسه  ج- 49
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 األلفاظ العربية و ةاللتها -
 منها املهمل معرفة املستعمل و -
 معرفة املولد من األلفاظ -
 من كالم العرب  عو نمعرفة املص -
 و املذموم منها(اللهجات)معرفة اختالف اللغات -
 معرفة الشواهد العربية -
 (اهشياك و تضاة و تراةف )معرفة الظواهر الداللية من- 
 معرفة اخلاص و العام  -
 املطل  و املليد -
 ...اوالبديع و علم التصريف و غريه بيان و املعاينمعرفة ما يتعل  بعلم ال- 
نلتتط يعتتد نلتتط ا عتتراب و :اهتمــام املســلمل بلغــة القــرآن الكــرمي اعــراب ونقــا اإلع ــام  ماهــر نقــا اإل*

اللتر ن الكترم و تفستريه و وتدبر ا عجام  مظهرين ابرزين من مظاهر اهتمام املسلمني و أهل العربية ابللغة العربية يف فهم 
، بعتد أن فشتا هتذا األختري  إليها اللحنتسرب فلد رأى املسلمون ان هناك ضرور  للحفاظ على لغة التنزيل من .يحهتوض

 45ت)فتصتدى زاية بتن أبيته. على األلسنة السيما عند طبلة املستعربني الوافدين علتى البياتة العربيتة بعتد ةختوهلم ا ستالم
أن يعمتتل علتتى ضتتبط (هتتت41ت)ذه املهمتتة فطلتتب متتن أيب األستتوة التتدؤيل للليتتام بتت -و كتتان يوماتتذ واليتتا علتتى العتترا  -(هتتت

و  50.اللر ن، فاعتذر أبو األسوة ابةئ األمر ملا كان بينه و بني زاية من جفاء،مث سرعان متا وافت  علتى الليتام مباعهتد إليته
 عبتتتد اللتتتيس  حيتتتث هكتتذا حت أليب األستتتوة وضتتتع نلتتتط ا عتتراب لللتتتر ن الكتتترم متختتتذا لتتذلك كاتبتتتا فطنتتتا حاذقتتتا متتن بتتتين

إذا رأيتين فتح  فمي ابحلترف فتانلط نلطتة فوقته علتى أعتاله و إن ضتمم  هشتفي :  استدعاه وأجلسه بني يديه مث قال له
فانلط  نلطة بني يدي احلرف و إن كسرت هشفي فاجعل النلطة من حت  احلرف فإن اتبع  هشياا  من ذلك غنة فاجعتل 

 51.... النلطة نلطتني ففعل 
بو األستوة املصتحف حت  أتتى  ختره بينمتا كتان الكاتتب يضتع التنلط بصتب   خيتالف   لونته املتداة التذي كتبت  بته و ابتدأ أ

و أهشتتاع تالميتتذ أيب األستتوة التتدؤيل متتن قتتراء اللتتر ن هتتذا العمتتل و (.رستتم العربيتتة )  و مستتي هتتذا العمتتل بتتت .اةايت اللر نيتتة 
، وحيتتتتتتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتتتتتتتن (هتتتتتتتتتتتتتتتت225ت)رمتتتتتتتتتتتتتتتز، وعبتتتتتتتتتتتتتتتد الرمحتتتتتتتتتتتتتتتان بتتتتتتتتتتتتتتتن ه(هتتتتتتتتتتتتتتتت71ت)يثتتتتتتتتتتتتتتتيلنصتتتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتن عاصتتتتتتتتتتتتتتتم ال: هتتتتتتتتتتتتتتتم
،فهتتؤالء نلطتتوا املصتتحف و أختتذ عتتنهم التتنلط و (هتتت200ت)،وميمتتون األقتترن(هتتت200ت)،وعنبستتةالفيل(هتتت211ت)عمتتر

 .حفظ و ضبط و قيد و عمل به و اتبع فيه سنتهم و اقتدي مبذاهبهم
                                     

 .تراجع كتب الطبلات واألخبار.هناك اختالف يف تعني من قام بتكليف أيب األسوة الدؤيل للليام بذه العملية و هذه إحدى الرواايت -50
 .4/2444ايقوت احلموي ج.معجم األةابء - 51
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 -األخص من غريالعرب وعلى–و ملا استتب األمر هلذا النلط يف قراء  النا  للمصحف برزت مشكلة جديد  للمسلمني 
يف قتراء  اللتر ن و هتتي مشتكلة التمييتتز بتني احلتروف املتشتتابة يف الرستم ،ذلتتك أن الستليلة   تعتد تستتعف اللتارئ يف التميتتز 

فتتصدى احلجاج بن يوسف الثلفي و كان يوماذ واليا على العرا  للليام بذه املهمة فندب لذلك . بني املعجمة و املهملة
تلميذ أيب األسوة الدؤيل ، و طلب منه أن يعمل علتى  حتل (هت71ت)نصر بن عاصم الليثي -واايتعلى خالف يف الر –

هتتذا ا هشتتكال فوضتتع نلطتتا جديتتد  علتتى حتتروف املصتتحف مييتتز بتتني األحتترف املتشتتابة يف الرستتم منستتلا بتتني جمموعتتات 
نلتتتط )ذا التتتنلط بتتتت احلتتتروف انقطتتتا بعضتتتها متتتن فتتتو  و بعضتتتها متتتن حتتتت  حتتت  استتتتكمل  احلتتتروف إعجامهتتتا و مستتتي هتتت

 (.ا عجام
و بنلط أيب األسوة ا عرايب، و نلط نصر بن عاصتم الليثتي ا عجتامي استتطاع املستلمون أن حيصتنوا اللتر ن الكترم حبصتن 

 52.منيع من التلحتتن و اخلطأ
عمليتة  عمليا ومظهراي يفوبذه األةلة النللية من اللر ن الكرم نفسه ،ومن األقوال املأعور  عن الصحابة والتابعني ومما عب  

أييتتة العلتتم ابلعربيتتة وفلههتتا عنتتد عمتتوم الدارستتني لكتتتاب هللا تعتتاى والستتيما التتذين  تتأكتتدنلتتط ا عتتراب ونلتتط ا عجتتام 
 .واملستنبطني ألحكامه وحكمه هيتصدون لتفسري 

 

 (ه.ا)                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .27ص.دمحم حسني  ل اي سن .الدراسات اللغوية عند العرب إى هناية اللرن الثالث اهلجري- 52
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 . (نو الصحابة والتابع )السل عند  الكرمي التفسري اللغوي للقرآن     : الدرس الثالث
 :متهيد 

قبتتتتتتل الشتتتتتتروع يف احلتتتتتتديث عتتتتتتن التفستتتتتتري اللغتتتتتتوي عنتتتتتتد صتتتتتتحابة الرستتتتتتول ملسو هيلع هللا ىلص،و التتتتتتتابعني متتتتتتن بعتتتتتتدهم ال بتتتتتتد متتتتتتن      
    ?اللغوي    لللر ن الكرم ما اصطلح عليه ابلتفسريهل جند يف تفسري الرسول ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة 
التفسري يف كتب احلديث (أ بواب)و ( كتب) ما اصطلح عليه بت يبدو من تتبع كتب احلديث النبوي الشريف والوقوف عند     

ستتتتتتتتتدرك م) ،و( النستتتتتتتتائي) ،و( ستتتتتتتتنن اليميتتتتتتتتذي)،و (صتتتتتتتتحيح مستتتتتتتتلم)و(  صتتتتتتتتحيح البختتتتتتتتاري) الصتتتتتتتتحا  والستتتتتتتتنن ،مثتتتتتتتتل 
 -فالنيب عليه الصال  و السالم   يفسر من ألفاظ اللر ن.  ملسو هيلع هللا ىلصو غريها يتبني لنا هشأن التفسري اللغوي عنده    .........(احلاكم

ر ،ستواء أكتان هتذا التفستتري تفستريا عامتا متراةا بته املعتىن التذي تتتدو  متتا كتانوا حباجتة إليتهلصتحابته إال بلتدر  -بتل متن اللتر ن كلته 
 .مما عب  نصا صحيحا منسواب إليه عليه الصال  والسالم أم كان بياان لفظيا لبعض كلمات اللر ن هنا وهناك  ،حوله اةية

مهنع هللا يضر حباجتة إليته هشتيئ  قليتل،ونزر يستري العتبتارات كثتري  يتصتدرها كتوهنم مهنع هللا يضر  الصتحابة أن ماكتان الثاب  يف كتب الستري من و    
هتتم متتراة هللا تعتتاى ،ألن اللتتر ن الكتترم نتتزل بلغتتتهم و أستتاليبهم، وعلتتى منتتوال ماينستتجون كالمهتتم ويتواصتتلون بتته علتتى متتؤهلني لف

أو بعتتض اةايت والياكيتتب ،وحتتني تشتتكل علتتيهم ألفتتاظ متتن اللتتر ن الكتترم  .مستتتوى اللفتتظ واليكيتتب والداللتتة، والبالغتتة والبيتتان
 مكلتتتف متتتن هللا تعتتتاى ابلبيتتتان ويتتتوجههم إى ةاللتتتته ومتتتراةه تعتتتاى ذلتتتك ألنتتته  فيبتتتني هلتتتم فتتتإهنم كتتتانوا يتوجهتتتون إى الرستتتول ملسو هيلع هللا ىلص

ملتا عبت  عنته  مثتال توضتيحي واحتد هنتا ةيتراة  هواكتفتي  .يف اةيتة أو اةيتة كلهتاسواء أكان هذا البيان متعللا بلفظ  والتفسري ،
ميكن الرجوع إليها يف كتتب الصتحا   وإال فإن األمثلة على ذلك كثري   ؤال وعند احلاجة،ملسو هيلع هللا ىلص من بيان لفظي لصحابته عند الس

 :  والسنن
َــيإاذ ...﴿ : يف قولتته تعتتاى اخلــيا األبــيأل واألســود  ملسو هيلع هللا ىلصتفســريه *  ــَن اخلإ ــَيأَل مذ َبـإ ــيإَا األإ ــلََّ َلَكــَم اخلَإ بـَ ــَربَوا َحــتَّ يـَتـَ وََكلَــوا َواشإ

َودذ  َسإ رذ  األإ ، ففستره الرستول ان ذلتك هتو بيتاض لعـدي بـن حـام، وهتذاحينما وقتع ا هشتكال فيهمتا  121/البقرة ﴾...مذَن الإَف إ
يكشتتف أن  الصتتحابة كتتانوا أيتتتون  اللتتر ن الكتترم علتتى حتتدما يفهمونتته متتن  التفستترييو هتتذا املستتلك .53النهتتار و ستتواة الليتتل 

و سألوه عنه، وهذا ما يتضح  ملسو هيلع هللا ىلصيل إزاء لفظ معني جلأوا إى الرسول لغتهم لوضو  ذلك عندهم،فإن حدث عندهم إهشكال ةال
و يلتوي هتذا احلكتم أي اعتمتاة الصتحابةعلى أنفستهم  وعلتى عتربيتهم يف فهتم متراة . فيما حدث مع عدي بن حتاحت كمتا تلتدم 

 هللا تعاى ،
َُإ يـَلإبذَســــــوا إذميَــــــانـََهمإ بذاَلإــــــمإ ﴿ ا :ملتتتتتتا نزلتتتتتت  : " حيتتتتتتث قتتتتتتال( هتتتتتتت37ت)حتتتتتتديث عبتتتتتتد هللا بتتتتتتن مستتتتتتعوة-2 ــــــوا َو يَن َآَمَن لَّــــــنذ

َتــــَدوَن﴾ ــــَن َوَهــــمإ َمهإ َمإ َــــَم األإ َُ  ََ . لتتتتيس كمتتتتا تلولتتتتون: اي رستتتتول هللا و أينتتتتا   يظلتتتتم نفستتتته   قتتتتال:قلنتتتتا، 29/األنعــــام َأوَللذــــ

                                     

 (اهلامأ) 3/722ج.حتلي   ل هشاكر.جامع البيان عن أتويل  ي اللر ن  - 53
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َهلل إن الشـــــرا لالـــــم عاـــــيم  ﴿ َّلل بـــــين ال تشـــــرا:أ  تستتتتتتمعوا إى قتتتتتول للمتتتتتان البنتتتتته. بشتتتتترك:   يلبستتتتتوا إميتتتتتاهنم بظلتتتتتم
 . 2354 /﴾ لقمان

ففتتتتتي هتتتتتذا احلتتتتتديث واخلتتتتترب ةاللتتتتتة علتتتتتى أن الصتتتتتحابة كتتتتتانوا يعتمتتتتتدون يف فهتتتتتم اللتتتتتر ن الكتتتتترم التتتتتذي نتتتتتزل بلغتتتتتتهم علتتتتتى متتتتتا  
  .ملسو هيلع هللا ىلصيفهمونه ، فإن حدث ا هشكال يف هشيء منه عاةوا إى الرسول 

اختتتتتتتالف يف تفستتتتتتري بعتتتتتتض ألفتتتتتتاظ اللتتتتتتر ن الكتتتتتترم التتتتتتي هلتتتتتتا أكثتتتتتتر متتتتتتن ةاللتتتتتتة لغويتتتتتتة متتتتتتا وقتتتتتتع بتتتتتتني الصتتتتتتحابة مهنع هللا يضر متتتتتتن -1
 :ومن أمثلة ذلك. ،حيث محلها بعضهم على معىن، و محلها  خرون على معىن  خر

هذنَّ َ اَل ََة قـََروءإ : يف قوله تعتاى (القرء)اختالفهم يف تفسري لفظ-(أ نـإَفسذ فلتد . 992/البقـرة ﴾. ..﴿ َوالإَمَطلََّقاَت يـَتـََربَّصإَن أبَذ
 :قوالن كاليا له أصل عند أهل العربية ويا (القرء)ورة يف معىن لفظ  

عمتتتتتر بتتتتتن اخلطتتتتتاب و أيب بتتتتتن كعتتتتتب ،و عبتتتتتد هللا بتتتتتن مستتتتتعوة، و علتتتتتي بتتتتتن أيب طالتتتتتب ،و  قالتتتتته (احلـــــيأل)مبعتتتتتىن : األول 
 . أبو موسى األهشعري ،و عبد هللا بن عبا 

  55.ن اثب  ،و عائشة ،و معاوية بن أيب سفيان و عبد هللا بن عمرزيد ب: هقال( الطهر) معىن :الثاي 
فهتتتتتذا االختتتتتتالف يكشتتتتتف اجتهتتتتتاة الصتتتتتحابة مهنع هللا يضر ،كمتتتتتا يكشتتتتتف متتتتتن وجتتتتته  ختتتتتر، أن الرستتتتتول   يفصتتتتتل يف ةاللتتتتتة اللفتتتتتظ 

أن االجتهتتتتتاة يف والظتتتتتاهر .عنتتتتتدهم، و متتتتتن هنتتتتتا جنتتتتتدهم عتتتتتاةوا إى لغتتتتتة العتتتتترب كاهشتتتتتفني عتتتتتن الداللتتتتتة املناستتتتتبة ملتتتتتراة هللا تعتتتتتاى
التفستتتتتتري يف جيتتتتتتل التتتتتتتابعني و أتبتتتتتتاعهم استتتتتتتمر كتتتتتتذلك ابعتمتتتتتتتاة اللغتتتتتتة مصتتتتتتدرا لتتتتتتذلك، حيتتتتتتث جنتتتتتتدهم يف مواضتتتتتتع  كثتتتتتتتري  

 .جمتهدين و خمتلفني يف توجيه ةاللة ألفاظ اللر ن 
ــَعَس﴾ :يف قولتته تعتتاى (عســعس)اختتتالفهم يف توجيتته ةاللتتة لفتتظ (-ب يتتث فستتر اللفتتظ ،ح 11/التكــوير ﴿ َواللَّيإــ ذ إذَأا َعسإ

 :تفسريين 
، و (هتتتتتتت207ت)علتتتتتتي بتتتتتتن أيب طالتتتتتتب، و ابتتتتتتن  عبتتتتتتا ، و الضتتتتتتحاك بتتتتتتن متتتتتتزاحم : قالتتتتتته (و الليتتتتتتل إذا أةبتتتتتتر )مبعتتتتتتىن :األول

 ( هت271ت)،و ابن زيد( هت225ت)قتاة  بن ةعامة السدوسي

 . 56جماهد بن جرب،واحلسن البصري ،و عطية العويف  :قاله (والليل إذا أقبل)مبعىن  :الثاي  
يتضتتتتح ممتتتتا تلتتتتدم أن الستتتتلف الصتتتتاى متتتتن صتتتتحابة الرستتتتول صتتتتلى هللا عليتتتته و ستتتتلم والتتتتتابعني متتتتن بعتتتتدهم كتتتتانوا جيتهتتتتدون 

  يكتتتتتتتن ليفستتتتتتتر كتتتتتتتل متتتتتتتا ورة متتتتتتتن ألفتتتتتتتاظ أهشتتتتتتتكل   ملسو هيلع هللا ىلصيف الكشتتتتتتتف عتتتتتتتن ةاللتتتتتتتة ألفتتتتتتتاظ اللتتتتتتتر ن الكتتتتتتترم ،و أن الرستتتتتتتول 
 . عليهم إال بلدر احلاجة وماكانوا يسألون عنه

                                     

 4/447ج. الساب أخرجه البخاري املصدر  - 54
 702.-4/700ج.املصدر نفسه- 55
 240-14/240ج. املصدر نفسه - 56
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 .عند الصحابة والتابعل( اللغوي) ادر التفسريمص-
يبتتتتدو و متتتتن تتبتتتتع األقتتتتوال التتتتوارة  عتتتتن الستتتتلف الصتتتتاى أهنتتتتم كتتتتانوا يعتمتتتتدون يف بيتتتتان اللتتتتر ن عامتتتتة علتتتتى ملتتتتة مصتتتتاةر 

 .مصتاةر نللتتتتتتتية و أخرى استتتتتتتتتتتتتداللتتتتتتية : وهي صنفني اعننيميكن تصنيفها 
 :تشمل ما أييت و املصادر النقلية: أوال 
 و ماعبتتتتتت  عنتتتتتته.و قتتتتتتد ذكتتتتتترت أن هتتتتتتذه املتتتتتتاة  املتعللتتتتتتة ابلتفستتتتتتريعموما، والبيتتتتتتان اللفظتتتتتتي ملسو هيلع هللا ىلصمتتتتتتا روي عتتتتتتن الرستتتتتتول  -أ

 .ههنا حتتفظ به كتب الصحا  والسنن
 تظتاهرات يف و منته  ستؤال عبتد هللا بتن عبتا  لعمتر بتن اخلطتاب عتن املترأتني اللتتنيما كان يرويه بعض السلف عن بعتض -ب 

  .457/التحرمي ﴾...﴿ إذنإ تـََتوََ إذىَل ا َّذ فَـَقدإ َصَغتإ قـََلوبََكَما: قوله تعاى
 . ما كانوا يعرفونه من أحوال من نزل فيهم اخلطاب اللر ين من العرب  و أهل الكتاب اليهوة والنصارى-تج 

حتتد، فيكتتون ستتبب النتتزول متتن أحتتوال متتا نتتزل فتتيهم وهتتذا املصتتدر و التتذي قبلتته يشتتيكان يف مثتتال وا:  أســباب النــزول-ة
ـنإ َشـَعائذرذ ا َّذ َفَمــنإ َحـجَّ الإبـَيإـَت َأوذاعإَتَمـَر فَـاَل َجَنـاَح َعَليإـ ذ َأنإ َيطَّــوَّ اخلطتاب كستبب نتزول اةيتة َف ﴿إذنَّ الصَّـَفا َوالإَمـرإَوَة مذ

  58.على أهنما من أمر اجلاهلية و ذلك بسبب حترج األنصار من الطواف بما . 152/البقرة﴾  ..هبذذَما
،و هتتتتتو متتتتتا اصتتتتتطلح عليتتتتته اب ستتتتترائليات و لتتتتته أمثلتتتتتة   مـــــا روي عـــــن أهـــــ  الكتـــــاب مـــــن اليهـــــود و النصـــــار  -هتتتتتتت 

و قتتتتتد عتتتتترف عبتتتتتد هللا ابتتتتتن عبتتتتتا  ابلنلتتتتتل عتتتتتنهم يف مستتتتتائل عديتتتتتد ، علمتتتتتا أن ابتتتتتن عبتتتتتا  ومدرستتتتتة التتتتتتابعني . كثتتتتتري  
  .ا سرائيلية وعن أعالمها مبكة كان  ال تتحرج يف النلل عن املروايت

ويضتتتتتتتاف إليهتتتتتتتا متتتتتتتا عتتتتتتترف بعتتتتتتتاةات العتتتتتتترب يف اجلاهليتتتتتتتة التتتتتتتي ستتتتتتتاةت يف اجملتمتتتتتتتع العتتتتتتتريب اجلتتتتتتتاهلي  وصتتتتتتتارت عتتتتتتتاة  
تعتتتتتتتارف عليهتتتتتتتا اجملتمتتتتتتتع العتتتتتتتريب بتتتتتتتال ختتتتتتتالف ،فهتتتتتتتي كثتتتتتتتريا متتتتتتتاتتحكم يف الكشتتتتتتتف عتتتتتتتن ةالالت نصتتتتتتتوص الكتتتتتتتتاب ، 

  . وعليها املعتمد يف البيان
اعتمتتتتتتدها صتتتتتحابة الرستتتتتتول و التتتتتتتابعون متتتتتن بعتتتتتتدهم يف تفستتتتتتري كتتتتتتاب هللا عمومتتتتتتا و تفستتتتتتريه تلكتتتتتم هتتتتتتي املصتتتتتاةر التتتتتتي 

 .لفظيا على وجه اخلصوص اتفسري 
ويتتتتتتراة ابملصتتتتتتدر االستتتتتتتداليل ماكتتتتتتان للصتتتتتتحايب أو التتتتتتتابعي فيتتتتتته اجتهتتتتتتاة وهتتتتتتو الينفتتتتتتك :املصــــــادر االســــــتداللية: اثنيــــــا

عنتتتتد الستتتتلف جيتتتتد أن هتتتتذا املصتتتتدر ينستتتتب متتتتن وجتتتته إى و النتتتتاظر يف التفستتتتري بطريتتتت  اللغتتتتة .يعتمتتتتد علتتتتى النلتتتتل أيضتتتتا
النلتتتتتل، كمتتتتتا ينستتتتتب متتتتتن وجتتتتته  ختتتتتر إى االستتتتتتدالل،وبيان ذلتتتتتك أنتتتتته إن كتتتتتان التفستتتتتري املعتمتتتتتد علتتتتتى اللغتتتتتة ال حيتمتتتتتل 

                                     

 7/717ج .ابن حجر العسلالين .فتح الباري ينظر-- 57
 17-7/14املصدر نفسة ج - 58
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إال معتتتتتتتتىن واحتتتتتتتتدا فإنتتتتتتتته يف هتتتتتتتتذه احلالتتتتتتتتة يلحتتتتتتتت  ابملصتتتتتتتتاةر النلليتتتتتتتتة لعتتتتتتتتدم وجتتتتتتتتوة احتمتتتتتتتتال  ختتتتتتتتر يف هتتتتتتتتذا حيتتتتتتتتتاج إى 
فتتتتتتتتإن محلتتتتتتتته علتتتتتتتتى أحتتتتتتتتد  ،ن اللفتتتتتتتتظ حيتمتتتتتتتتل أكثتتتتتتتتر متتتتتتتتن معتتتتتتتتىن، كشتتتتتتتتأن املشتتتتتتتتيك اللفظتتتتتتتتيو أمتتتتتتتتا إذا كتتتتتتتتا. استتتتتتتتتدالل

 .االحتماالت الوارة  يلرب هذا التفسري إى الرأي و االجتهاة ،و من مثة يكون أصال يف االستدالل 
 :و لتوضيح هذه املسالة أكثر نضرب أمثلة مبا عب  يف كتاب هللا تعاى هلذين الوجهني -
َبـإتـََر﴾:وله تعاىيف توجيه ق:األول- ََ َهَو األإ ذكرت كتب التفسري ابملأعور أن املعتىن واحتد، حبيتث . 4/الكو ر ﴿ إذنَّ َشانذَل

هذا املعىن  هو الوارة  والثاب  يف لغتة العترب، و لتيس (.مبغضك )  : ، و أنه مبعىن(هشاناك)  يلع خالف يف تفسري لفظ
الشتني و النتون و اهلمتز  أحترف تتدل علتى " :عجمه ملاييس اللغتة فيلتول يف م :له احتمال  خر مثلما ينلله لنا  ابن فار 

 59. "الب ْغضة و التجنب للشيء

ُإـذيمذ  ﴾: متتن قولته تعتتاى( اهلتيم)يف توجيتته لفتتظ  والثـاي - وقتتد عبت  يف جتتامع البيتتان   55/ الواقعــة﴿ َفَشــارذبَوَن َشــرإَب ا
 :     تفسري اللفظ  مبعنيني

ذكتتتتتر هتتتتتذا املعتتتتتىن  ابتتتتتن عبتتتتتا  وجماهتتتتتد  بتتتتتن جتتتتترب، و عكرمتتتتتة متتتتتوى ابتتتتتن .هتتتتتي ا بتتتتتل العطتتتتتا  ( اهلتتتتتيم:)املعتتتتتىن األول  
 60عبا  ،و الضحاك، وقتاة  

هي الر مل ،وذكر هذا املعىن سفيان الثوري( اهليم: )املعىن الثاي
61 . 

علتتتتتت  وهتتتتتو متو لعتتتتتل ستتتتتبب االختتتتتتالف يف حتديتتتتتد متتتتتدلول اللفظ،تفستتتتتريه هتتتتتتو اعتبتتتتتار اللفتتتتتظ متتتتتن املشتتتتتيك اللفظتتتتتي،   
وعليتتتتتته فتتتتتتإن اختيتتتتتتار املفستتتتتتر ألحتتتتتتد املعنيتتتتتتني احملتملتتتتتتني يكتتتتتتون اجتهتتتتتتاةا منتتتتتته وترجيحتتتتتتا، فيتتتتتتدخل حيناتتتتتتذ بلغتتتتتتة العتتتتتترب ،

 .ضمن ةائر  االستدالل
وخالصتتتتتة اللتتتتتول ، فتتتتتتإن املصتتتتتاةر التتتتتتي اعتمتتتتتد عليهتتتتتا الستتتتتتلف يف تفستتتتتري اللتتتتتتر ن الكتتتتترم عامتتتتتة وتفستتتتتتريه تفستتتتتريا لغتتتتتتواي 

ستتتتتتتتدالل أيضتتتتتتتا، وحستتتتتتتبنا متتتتتتتا جنتتتتتتتده يف كتتتتتتتتب التفستتتتتتتري والستتتتتتتيما كتتتتتتتتب علتتتتتتتى وجتتتتتتته اخلصتتتتتتتوص مرتبطتتتتتتتة ابلنلتتتتتتتل وابال
                                                            .التفسري اللغوي

 (اهـــــ)                                                                               
 

 
                                     

  شنأ  :مادة،و لسان العرب  3/125ج. ملاييس اللغة - 59
 .11/343ج   .حتلي  اليكي.جامع البيان  - 60
 11/344ج. املصدر نفسه - 61
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  تفسريا لغوَّلل بة والتابعل يف تفسري القرآن الكرميطريقة الصحا          : الدرس الرابع
أن التفستتتتتري اللغتتتتتوي، أو متتتتتا ميكتتتتتن  وغريهتتتتتا يتبتتتتتني متتتتتن تتبتتتتتع تفستتتتتري الصتتتتتحابة والتتتتتتابعني يف كتتتتتتب التفستتتتتري ابملتتتتتأعور    

هتتتتو إحتتتتد ى الطتتتتر  يف كتتتتتاب هللا تعتتتتاى ومشتتتتكل أفتتتتظ لملتتتتا جتتتتاء متتتتن غريتتتتب   "البيــــان اللفاــــي"ـ بــــاالصتتتتطال  عليتتتته  
  .مراة هللا تعاىتمدت يف التفسري والكشف عن الي اع

وإى .  وكالمهتتتتتا يف لغتتتتتة العتتتتترب هنتتتتتا هتتتتتو تفستتتتتري اللفتتتتتظ مبتتتتتا يطابلتتتتته متتتتتن لفتتتتتظ يتتتتتدل عليتتتتته َلبيـــــان اللفاـــــيواملتتتتتراة   
وهتتتتتتذا النتتتتتتوع متتتتتتتن ،"التفســــــري بداللـــــــة الســــــياق "عليتتتتتته بتتتتتتت  اصتتتتتتطلحالتفستتتتتتري  متتتتتتتنظهتتتتتتر نتتتتتتوع جانتتتتتتب هتتتتتتذا البيانتتتتتت  
وهتتتتتتذا  "  .و الناــــــائر األشــــــباه "أو" الوجــــــوه و الناــــــائر"كتتتتتتتب اطلتتتتتت  عليهتتتتتتا استتتتتتم اطتتتتتته بوارتب التفستتتتتترييكثر وجتتتتتتوةه 

 .يف النوع األول تفصيل اللول
 : (التفسري اللفاي  )أو البيان اللفاي :النوع األول  * 
،و هتتتتتو التتتتتذي يلتتتتتف فيتتتتته املفستتتتتر عنتتتتتد الغريتتتتتب املتعلتتتتت   التفســـــري اللغـــــوي للقـــــرآنبتتتتتني   زيتتتتتالتمي الضتتتتتروري أوال متتتتتن  
التتتتتذي  التفســـــري اللفاـــــي،و بتتتتتني  ...النحتتتتتوي و الصتتتتتريف و الصتتتتتويت و املعجمتتتتتي التتتتتداليل يف جانبهتتتتتا ستتتتتتوايت اللغتتتتتةمب

 . يلوم على بيان ما يلابل اللفظ من ةاللة هلا نظري يف كالم العرب
 كتتتترمفتتتتالكالم هنتتتتا يتعلتتتت   ابلبيتتتتان اللفظتتتتي لللتتتتر ن الكتتتترم وهتتتتو ال خيتتتترج اي حتتتتال متتتتن األحتتتتوال عتتتتن تفستتتتري اللتتتتر ن ال

 .ولو كان يدور حول ألفاظ اللر ن الكرم الغري
إن أستتتتلوب التفستتتتري اللفظتتتتي لللتتتتر ن الكتتتترم هتتتتو أستتتتلوب يلتتتتوم علتتتتى بيتتتتان اللفتتتتظ الغريتتتتب  حبيتتتتث حيصتتتتل فيتتتته التطتتتتاب  

 فس ر ،و يلجأ فيه املفسر إى تلوية ما يذهب إليه من معىن إى االستشهاة عليه بكالم العرب 
 .مع اللفظ امل

ألستتتتتلوب التفستتتتتريي احتتتتتتل مكانتتتتتة كتتتتتربى يف تفستتتتتري الصتتتتتحابة والتتتتتتابعني يف كتتتتتتب التفستتتتتري ابملتتتتتأعور وال ستتتتتيما و هتتتتتذا ا 
 :األسلوب طريلتني ،وقد اختذ هذاتفسري ابن جرير الطربي 

 .الصحايب أو التابعي  معىن اللفاة يف اللغة دون أن يستشهد عليها بكالم العرب فيها ينكر  : األوىل
 :  أمثلته ،و من لفاي وبيان  و يعد هذا املسلك هو الغالب فيما ورة عن السلف من تفسري

أنتتتتته  هنع هللا يضر عتتتتتن عمتتتتتر بتتتتتن اخلطتتتتتاب"البيتتتتتان عتتتتتن أتويتتتتتل اللتتتتتر ن جتتتتتامع"الطتتتتتربي يف أبتتتتتو جعفتتتتتر متتتتتا ذكتتتتتره :املثـــــال األول 
﴾: ستتتتتال عتتتتتن قتتتتتول هللا عتتتتتز و جتتتتتل  َفـــــوَس َزوَذَجـــــتإ يلتتتتترن بتتتتتني الرجتتتتتل الصتتتتتاى : "هنع هللا يضر لتتتتتالف. 5/التكـــــوير ﴿ َوإذَأا النـُّ
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و متتتتا ذكتتتتره عمتتتتر بتتتتن اخلطتتتتاب متتتتن تفستتتتري  62". لصتتتتاى يف اجلنتتتتة و بتتتتني الرجتتتتل الستتتتوء متتتتع الرجتتتتل الستتتتوء يف النتتتتارامتتتتع 
 معىن اللفظ ، أصحاب كتب املعاجم الذين نبهوا على أصلهو عينه الذي عب  عند ( يلرن)لفظي لكلمة 

 . 63"لزاء و الواو و اجليم أصل يدل على ملارنة هشيء لشيءا":يلول ابن فار   يف معجمه 
ــــال الثــــاي َهاقْــــا  :متتتتن قولتتتته تعتتتتاى( هاقتتتتاة  )عبتتتت  عتتتتن عبتتتتد هللا بتتتتن عبتتتتا  أنتتتته قتتتتال يف تفستتتتري كلمتتتتة  :املث ﴿  وََكأإْســــا دذ

أيضتتتتتا جماهتتتتتد بتتتتتن جتتتتترب، و احلستتتتتن البصتتتتتري، و قتتتتتتاة  بتتتتتن  ذكتتتتتره املعتتتتتىن هتتتتتذا  و 64(.ىمتتتتتأل)أهنتتتتتا مبعتتتتتىن  44/النبـــــأ ﴾
و حتتتتتني نعتتتتتوة إى كتتتتتتب املعتتتتتاجم جنتتتتتد أن أصتتتتتل معتتتتتىن هتتتتتذه اللفظتتتتتة يتتتتتدل علتتتتتى متتتتتا 65ةعامتتتتتة السدوستتتتتي و ابتتتتتن زيتتتتتد 

التتتتدال و اهلتتتتاء :"  أن بتتتتن فتتتتار اويتتتتذكر  .متتتتا ذكتتتتره ابتتتتن جريتتتتر الطتتتتربي يف جامعتتتتهفي( ةهاقتتتتا)فستتتتر بتتتته ابتتتتن عبتتتتا  لفتتتتظ 
﴿ : قتتتتتتتال هللا تعتتتتتتتاى. ا يلتتتتتتتال أةهلتتتتتتت  الكتتتتتتتأ  مألهتتتتتتتت. و اللتتتتتتتاف يتتتتتتتدل علتتتتتتتى امتتتتتتتتالء يف جمتتتتتتتيء و ذهتتتتتتتاب اضتتتتتتتطراب

َهاْقا﴾  66". 44/النبأ وََكأإْسا دذ

ــــث  ــــال الثال ﴿  َكــــالَّ  :متتتتن قولتتتته تعتتتتاى( ال وزر)ذكتتتتر ابتتتتن جريتتتتر الطتتتتربي نلتتتتال عتتتتن ابتتتتن عبتتتتا  يف توضتتتتيح لفتتتتظ  :املث
  67" . ال حصن و ال ملجا"و يف رواية " ال حرز"فلال  .11/القيامة اَل َوَزَر  ﴾

و هتتتتتتتذا 68. نستتتتتتتان متتتتتتتن حصتتتتتتتن أو جبتتتتتتتل أو معلتتتتتتتل و الشتتتتتتتيء التتتتتتتذي يلجتتتتتتتأ إليتتتتتتته ا معتتتتتتتىن التتتتتتتوزر عنتتتتتتتد الطتتتتتتتربي هتتتتتتت و
ابتتتتن عبتتتتا  ورة أيضتتتتا عنتتتتد بعتتتتض التتتتتابعني  كستتتتعيد بتتتتن جبتتتتري، و جماهتتتتد بتتتتن جتتتترب، و الضتتتتحاك،  التتتتذي ذكتتتترهالتفستتتتري 

   69. السدوسي و ابن زيد ةعامة و احلسن البصري ،و قتاة  بن
التتتتتواو و التتتتتزاي و ":ه الستتتتتلف مثبتتتتت  عنتتتتتد ابتتتتتن فتتتتتار  حيتتتتتث قتتتتتال و ابلعتتتتتوة  إى كتتتتتتب املعتتتتتاجم جنتتتتتد أن متتتتتا ذهتتتتتب إليتتتتت

﴿َكـــــالَّ  :قتتتتتال تعتتتتتاى.امللجتتتتتأ  :الـــــوزر :األول.الثلتتتتتل يف الشتتتتتيء :رامللجتتتتتأ أو اةختتتتت:حتتتتتديا أ" ن صتتتتتحيحانالالتتتتتراء أصتتتتت
 70..... 11/ القيامة  اَل َوَزَر  ﴾

  :العربلغة  ء يفِبا جا مستشهدا علي  الصاحيب أو التابعي معىن اللفظ فيها ينكر :الثانية 

                                     

 30/41جامع البيان ج - 62
 .3/37ج .ملاييس اللغة - 63
 .21-30/27جامع البيان  ج-- 64
 .30/21ج .املصدر نفسه - 65
 1/305ج. ملاييس اللغة  - 66
 .11/272ج .امع البيانج - 67
 11/272املصدر نفسه ج- 68
    .273-11/271املصدر نفسه  ج - 69
 .4/207ج .ملاييس اللغة - 70
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يعتمــــد فيــــ  علــــا  نــــوع  آخــــر -(ب.نــــوع يعتمــــد فيــــ  علــــا الشــــعر العــــريب-(أ :نوعتتتتان بتتتتدورها  ه الطريلتتتتةو هتتتتذ
منثتتتتتتور  -)أو،( لغتتتتتتة اللبيلتتتتتتة التتتتتتي نتتتتتتزل بلفظهتتتتتتا اللتتتتتتر ن الكتتتتتترم -)إمتتتتتتا   وذلتتتتتتك ان يتتتتتتذكر الصتتتتتتحايب أو التتتتتتتابعي :النثــــــر

 .ا متثيل للنوعنيوهذ.(كالم العرب ةون أن ينص على لغة قبيلة بعينها

 .َلشاهد الشعري اللفاي تدعيم التفسري:   النوع األول-(أ
بســـــ االت   واملصتتتتتاةر يف بعتتتتتض الكتتتتتب عتتتترف عبتتتتتد هللا بتتتتن عبتتتتتا  فيمتتتتاالصتتتتتحايب اجلليتتتتل  و هتتتتذا اللستتتتم اهشتتتتتتهر بتتتته 

ى ، حيتتتتث كتتتتان ابتتتتن عبتتتتا  يفستتتتر متتتتا أهشتتتتكل متتتتن ألفتتتتاظ وغريتتتتب لفتتتتظ اللتتتتر ن الكتتتترم مث يستتتتتدل علتتتتَّنفــــع بــــن األزرق
تفستتتتتريه اللفظتتتتتي أو اللغتتتتتوي هتتتتتذا مبتتتتتا كتتتتتان حيفظتتتتته متتتتتن الشتتتتتعر العتتتتتريب يف اجلاهليتتتتتة أو ا ستتتتتالم تتتتتتدعيما ملتتتتتا ذكتتتتتره متتتتتن 

و متتتتتتن أمثلتتتتتتته متتتتتتا  ان اللتتتتتتر ن نتتتتتتزل بلغتتتتتتة العتتتتتترب، وزاية  أتكيتتتتتتد إعبتتتتتتاتمتتتتتتن الشتتتتتتر  والبيتتتتتتان  ةاللتتتتتتة ويف هتتتتتتذا املستتتتتتلك 
 :أييت

﴿   :هللا بتتتتتتتن عبتتتتتتتا  حتتتتتتتني ستتتتتتتال عتتتتتتتن قتتتتتتتول هللا تعتتتتتتتاى عكرمتتتتتتتة عتتتتتتتن عبتتتتتتتدبعتتتتتتتض التتتتتتتتابعني ك متتتتتتتا ذكتتتتتتتره: املثـــــــال األول
ـــــرإ ﴾ ََ َفَطهَذ ـــــ ال تلبستتتتتها علتتتتتى غتتتتتدر  و ال فجتتتتتر  ، مث قتتتتتال أال ":هشتتتتتارحا  بتتتتتن عبتتتتتا  عبتتتتتد هللا فلتتتتتال .4/املـــــد ر  َو ذَياَب

  71" .لبست و ال من غدرة أتقنع***إي حبمد هللا ال  وب فاجر      :غيالن بن سلم  قولتسمعون 
 "معتتتتاين اللتتتتتر ن :"يف كتابتتتته (ه105ت) أبتتتتو زكتتتتراي الفتتتتتراءأعبتتتتتته  متتتتتن توجيتتتته لفظتتتتي ةاليلبتتتتن عبتتتتا    متتتتا انتهتتتتى إليتتتتتهو -
   72."ال تكن غاةرا فتدنس عيابك ،فإن الغاةر ةنس الثياب"قوله  يف،

ــــَدة  : بتتتن عبتتتتا  يف تفستتتري قولتتتته تعتتتاىاعكرمتتتة أيضتتتتا عتتتن التتتتتابعي  هذكتتتر  :املثـــال الثــــاي ـــَرة  َواحذ ــــَي زَجإ َــــا هذ ، َفــــإذَأا ﴿ َفإذَّنَّ
لسَّاهذَرةذ  َذ  .أمية بن أيب الصل   عنهشعرا مث أورة ."على األرض"لال ف.14-14/النازعات﴾ .َهمإ 

   73."عندَّن صيد حبر وصيد ساهرة"  : يف قوله
بتتتتتن اعتتتتتن ابتتتتتن عبتتتتتا  ،أعبتتتتتته أهتتتتتل اللغتتتتتة مثلمتتتتتا ذهتتتتتب إليتتتتته  هيف تفستتتتتري  الطتتتتتربي ذكتتتتتره ابتتتتتن جريتتتتترو هتتتتتذا املعتتتتتىن التتتتتذي .

الستتتتتتاهر ،  و مسيتتتتتت  بتتتتتتذلك ألن عملهتتتتتتتا يف النبتتتتتت  ةائمتتتتتتا لتتتتتتيال و هنتتتتتتتارا ،و :و يلتتتتتتال لتتتتتتتألرض " :فتتتتتتار  حيتتتتتتث قتتتتتتال 
 أيبأميتتتتتتتة بتتتتتتتن و قتتتتتتتال " ختتتتتتتري املتتتتتتتال عتتتتتتتني ختتتتتتتر ار  يف أرض ختتتتتتتو اره تستتتتتتتهر إذا منتتتتتتت  و تشتتتتتتتهد إذا غبتتتتتتت :لتتتتتتتذلك يلتتتتتتتال 

  : الصل 
َم َمقذيمَ و ما َفاَهوا ب***و فيها حلَإم ساهرةإ و حَبرإ                                َُ   . 

                                     

 31/247ج .جامع البيان - 71
 3/110ج.زكراي الفراء بوأ .معاين اللر ن  - 72
 34/ 30ج .جامع البيان - 73
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ن ساهرْة كأن عميمها :       يذكر محري الوحأ و قال  خر يمها أسداَف لي ذ َمالمذ ***يرَتدإ  .و َجَذ
ـــــــاهذَرةذ ﴾ :قتتتتتتتال هللا تعتتتتتتتاى .مث  صتتتتتتارت الستتتتتتتاهر  امستتتتتتتا لكتتتتتتتل أرض لسَّ َذ ـــــــإذَأا َهـــــــمإ  ـــــــَدة ، َف ـــــــَرة  َواحذ ـــــــَي زَجإ َـــــــا هذ  ﴿ َفإذَّنَّ

 74." 14-14/النازعات 
 هو ولد الزان ومتثل : عب  أن عكرمة موى بن عبا  سال عن لفظ الزنيم فلال :لثاملثال الثا

األ*** ن أبوهزنيم  ليس يَعرف مَ                     :بلول الشاعر  75." م أو حسا لليمَ بغي  
  التتتتتزاي و النتتتتتون و املتتتتتيم أصتتتتتل واحتتتتتد يتتتتتدل علتتتتتى تعلتتتتت:"وهتتتتتذا املعتتتتتىن ورة يف ملتتتتتاييس اللغتتتتتة البتتتتتن فتتتتتار ، حيتتتتتث قتتتتتال

 : اخلطيم التميميقال ... ي  ع  هشيء بشيء و من ذلك الزنيم و هو الد  
 76."يف عرإض األدميذ األكارع يدَ كما زذ ***زنيم  تداعاه الرَذجال زَّللدةْ                         
ََ َقَسم  لذنذي حذ إرإ﴾:من قوله تعاى (حجر)ذكر السدي يف تفسري كلمة :املثال الرابع :" قال.5/الف ر ﴿ َه إ يفذ َألذ

 :  احلارث بن ععلبةقال " .لذي لب
رذ ***وكي  رجائي أن تَثوَب و إَّنا                         77" .يـََرجَّا من الفتيان من كان أا حذ إ

ْجتتتتترا ألنتتتتته مينتتتتتع متتتتتن : "و متتتتتا ذهتتتتتب إليتتتتته الستتتتتدي متتتتتن معتتتتتىن ذكتتتتتره ابتتتتتن فتتتتتار  يف ملاييستتتتته فلتتتتتال و العلتتتتتل يستتتتتمى ح 
ْجتتتتتتر ﴾ :مستتتتتتي علتتتتتتال تشتتتتتتبيها لتتتتتته ابلع ل تتتتتتال، قتتتتتتال هللا تعتتتتتتاىإتيتتتتتتان متتتتتتا ال ينبغتتتتتتي، كمتتتتتتا  تتتتتتم  ل تتتتتتذ ي ح  تتتتتتْل يف  ذ ل تتتتتتك  ق س   ﴿ ه 

  78"7/الفجر
 : وجهانَلنثر و ل   اللفاي تدعيم التفسري: النوع الثاي  
 :الصحايب أو التابعي لغة اللبيلة الي نزل بلفظها اللر ن و من أمثلة ذلك  فيها يوظف:  الوج  األول 
رََه َضــــيَذْقا اه أبتتتتو الصتتتتل  الثلفتتتتي أن عمتتتتر بتتتتن اخلطتتتتاب قتتتترأ هتتتتذه اةيتتتتة متتتتا رو -2 ــــلََّ  َرإَعــــ إ َصــــدإ ﴿ َوَمــــنإ يَــــرذدإ َأنإ َيضذ

ـــــَماءذ  ـــــعََّد يفذ السَّ َـــــا َيصَّ ـــــا َكَأَّنَّ و قتتتتترأ بعتتتتتض متتتتتن عنتتتتتده متتتتتن أصتتتتتحاب : قتتتتتال  .بنصتتتتتب التتتتتراء 195/األنعـــــام ﴾...َحَرْج
تتتتتا)الرستتتتتول  أي متتتتتن بتتتتتين )رجتتتتتال متتتتتن كنانتتتتتة واجعلتتتتتوه راعتتتتتي غتتتتتنم ولتتتتتيكن م تتتتتْدجل  يا قتتتتتال عمتتتتتر أبغتتتتتوين ...79( ضتتتتتيلا ح ر ج 

احلرجتتتتتتة فينتتتتتتا الشتتتتتتجر  : قتتتتتتال ?،قتتتتتتال التتتتتتراوي فتتتتتتأتوا بتتتتتته ،فلتتتتتتال عمتتتتتتر اي فتتتتتت  ماحلرجتتتتتتة( متتتتتتد  و هتتتتتتي قبيلتتتتتتة متتتتتتن كنانتتتتتتة 
 تكون بني 
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يء متتتتتن قتتتتتال عمتتتتر كتتتتتذلك قلتتتتتب املنتتتتتاف  ال يصتتتتتل إليتتتتته هشتتتتت. األهشتتتتجار التتتتتي ال تصتتتتتل إليهتتتتتا راعيتتتتتة وال وحشتتتتتية وال هشتتتتتيء
 80." اخلري
ــــن م:متتتتا ورة عتتتتن عكرمتتتتة عتتتتن ابتتتتن عبتتتتا  يف تفستتتتري قولتتتته تعتتتتاى-1 ــــَتمإ َســــامذَدوَن﴾ ال هتتتتو الغنتتتتاء  :"قتتتتال  ،42/﴿ َوَأنـإ

   81."قال اليماين امْس دْ .كانوا إذا مسعوا اللر ن تغنوا و لعبوا و هي لغة أهل اليمن 
معجمتتتتته اتج العتتتتترو  متتتتتن جتتتتتواهر اللتتتتتامو ، حيتتتتتث و هتتتتذا املعتتتتتىن نللتتتتته علمتتتتتاء اللغتتتتتة فيمتتتتتا ذكتتتتتره مرتضتتتتتى الزبيتتتتتدي يف 

ـــــَتمإ َســـــامذَدوَن﴾ الـــــن م :وقولتتتتته عتتتتتز وجتتتتتتل. وهتتتتتي قليلتتتتتة:قتتتتتال ععلتتتتتتب . غ تتتتتىن  : مستتتتتد مستتتتتوةا:"قتتتتتال  تتتتتتف   . 11/﴿ َوَأنـإ ر س  
: و يف أستتتتتتا  البالغتتتتتتة للزخمشتتتتتتري ذكرقولتتتتتته 82".الستتتتتتموة الغنتتتتتتاء بلغتتتتتتة محتتتتتري: وروي عتتتتتتن ابتتتتتتن عبتتتتتتا  أنتتتتته قتتتتتتال.ابلغنتتتتتاء 

و الستتتتتتتامد الالهتتتتتتتي ( "هتتتتتتتت312ت)و ذكتتتتتتتر ابتتتتتتتن ةريتتتتتتتد يف اجلمهتتتتتتتر   83".امستتتتتتتدينا، أي أهلينتتتتتتتا ابلغنتتتتتتتاءيلتتتتتتتال لللينتتتتتتتة "...
  84."مسد يسمد مسوةا لغة ميانية، يلولون لللينة امسدينا أي أهلينا

قتتتتتال  ?ممتتتتتن أنتتتتت  :فتتتتتدعاه فلتتتتتال?متتتتتن بعتتتتتل هتتتتتذه :أبصتتتتتر رجتتتتتال يستتتتتو  بلتتتتتر  فلتتتتتال "روي أن ابتتتتتن عبتتتتتا  حينمتتتتتا  -3
َعوَن بـَعإاْل﴾  ﴿لغة هي: فلال. من أهل اليمن   85" ،أي راب 217 /الصافاتَأَتدإ

:     هتتتتتي رب، و هتتتتتذا املعتتتتتىن نفستتتتته أعبتتتتتتته كتتتتتتب اللغتتتتتة، فلتتتتتد جتتتتتاء يف لستتتتتان العتتتتترب البتتتتتن منظتتتتتور: فمعتتتتتىن كلمتتتتتة بعتتتتتل 
َعوَن بـَعإـــــاْل َوتَـــــَنَرونَ  :وقولتتتتته عتتتتتز وجتتتتتل.ميعتتتتتا صتتتتتنم مستتتتتي بتتتتتذلك لعبتتتتتاةهتم إايه كأنتتتتته ربتتتتتم  والبعتتتتتل   وبعتتتتتل   "  ﴿ َأتَـــــدإ

َالذقذَل﴾ ـــــَن اخلإ َس أان بعتتتتتل هتتتتتذا الشتتتتتيء  أي :هتتتتتو صتتتتتنم يلتتتتتال: أتتتتتتدعون راب ،و قيتتتتتل:قيتتتتتل معنتتتتتاه. 195/الصـــــافاتَأحإ
تتتتت"... وذكتتتتتر صتتتتتاحب اللستتتتتان أنتتتتته ورة عتتتتتن ابتتتتتن عبتتتتتا  أنتتتتته  86."أتتتتتتدعون راب ستتتتتوى هللا :ربتتتتته ومالكتتتتته، كأنتتتتته قتتتتتال  ر  م 

 :أي ?متتتتتتن بعتتتتتتل هتتتتتتذه الناقتتتتتتة: وقتتتتتتوهلم.و ربتتتتتتا أان بعلهتتتتتتا ،أي مالكهتتتتتتا : بتتتتتترجلني خيتصتتتتتتمان يف انقتتتتتتة وأحتتتتتتديا يلتتتتتتول
  87."من ربا وصاحبها

متتتتتن ( هتتتتتت214ت)،وا متتتتتام الزهتتتتتري(هتتتتتت17ت)عنتتتتتد كتتتتتل متتتتتن ستتتتتعيد بتتتتتن املستتتتتيب( املتتتتتاعون)ورة يف تفستتتتتري لفتتتتتظ4-  
َعوَن الإَماَعونَ  :قوله تعاى   88."املاعون بلسان قريأ املال":قوهلم،  .1/املاعون ﴾.﴿ َومَيإنـَ
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حتمتتتتتل هتتتتتذا املعتتتتتىن التتتتتذي ذكتتتتتره ستتتتتعيد بتتتتتن املستتتتتيب و الزهتتتتتري وإن   ( م ع تتتتتن  )اللغتتتتتة جنتتتتتد أن متتتتتاة  وابلعتتتتتوة  إى كتتتتتتب  
ْعتتتتتتن .هتتتتتتذه كتتتتتتتب صتتتتتتراحة أن املتتتتتتاعون هتتتتتتو املتتتتتتال  تتتتتتتذكر

 
ومنتتتتتته . اللليتتتتتتل متتتتتتن املتتتتتتال والكثتتتتتتري متتتتتتن املتتتتتتال :فلتتتتتتد ورة أن امل

 الزكتتتتتتا  مبعتتتتتتىن أن املتتتتتاعون  ر  ك تتتتتتمتتتتتتا ذ  ك.مالتتتتتته ،وهتتتتتتومن األضتتتتتداة  ل  إذا ق تتتتت: إذا كثتتتتتر مالتتتتتته، وأمعتتتتتتن :أمعتتتتتتن الرجتتتتتتل :قتتتتتوهلم
 . 89وهي راجعة إى معىن املال وإن   تكن نصا فيه   أيضا
وهتتتتي أن يعتتتتتوة الصتتتتحايب أو التتتتتابعي إى منثتتتتور كتتتتالم العتتتتترب ةون أن يتتتتنص علتتتتى لغتتتتة قبيلتتتتة بعينهتتتتتا، و :الوجــــ  الثــــاي 

 :إمنا يكتفي ابللول اهنا من لغة العرب ومثاله
َنافذَســـــــوَن﴾ :بتتتتتتن مستتتتتتعوة يف قولتتتتتته تعتتتتتتاىمتتتتتتا ورةعتتتتتتن عبتتتتتتد هللا  -2 َنــــــاَفسذ الإَمتـَ تـَ ََ فَـلإيـَ َ  َويفذ َألذــــــ ــــــ َتاَمـــــــَ  مذسإ  ﴿ خذ

طيتتتتتب كتتتتتذا وكتتتتتذا :إنتتتتته لتتتتتيس ابخلتتتتتاحت التتتتتذي خيتتتتتتم أمتتتتتا مسعتتتتتتهم املتتتتترأ  متتتتتن نستتتتتائكم تلتتتتتول":حيتتتتتث قتتتتتال  .91/املطففـــــل
ْلط     90."م ْسك   ه  خ 
ََ  :متتتتتاورة عتتتتتن ابتتتتتن عبتتتتتا  يف قولتتتتته تعتتتتتاى  -1 ـــــرإ  ﴿ َو ذَيابَـــــ نلتتتتتي الثيتتتتتاب : متتتتتن ا مث مث قتتتتتال:"قتتتتتال 4/املـــــد ر﴾. َفَطهَذ

فكانتتتتتت  العتتتتتترب تستتتتتتمي الرجتتتتتتل إذا .طهرهتتتتتتا متتتتتتن املعاصتتتتتتي :"ويف روايتتتتتتة أختتتتتترى عتتتتتتن قتتتتتتتاة  قتتتتتتال 91." يف كتتتتتتالم العتتتتتترب
تتتتط  م  : وأصتتتتلح قتتتتتالوا ف  نكتتتتث و   يتتتتف بعهتتتتتده إنتتتته لتتتتتدنس الثيتتتتاب وإذا و   نلتتتتتي )فتتتتاملراة بلتتتتول ابتتتتتن عبتتتتا  92."الثيتتتتتاب ر  ه 

فتتتتتتالن :"يف معجمتتتتتته هتتتتتتتذيب اللغتتتتتتة قتتتتتتال األزهتتتتتتري. وهتتتتتتذا املعتتتتتتىن لتتتتتته عبتتتتتتوت يف كتتتتتتتب اللغتتتتتتة. أن فعلتتتتتته ممتتتتتتوة:(ابالثيتتتتتت
 93..." ةنس الثياب إذا كان خبيث الفعل واملذهب خبيث العرض

كنتتتتتتت  الأةري مافتتتتتتتاطر الستتتتتتتماوات حتتتتتتت  أاتين أعرابيتتتتتتتان خيتصتتتتتتتمان يف باتتتتتتتر :ومتتتتتتتا ورة عتتتتتتتن ابتتتتتتتن عبتتتتتتتا  أنتتتتتتته قتتتتتتتال -3
أان : و هتتتتتذا املعتتتتىن عبتتتتت  عنتتتتد بعتتتتتض أئمتتتتة اللغتتتتتة  قتتتتال ابتتتتتن األعتتتتترايب  ."أان ابتتتتتدأهتا: فطرهتمتتتتا  يعتتتتتينأان :فلتتتتال أحتتتتتديا 

 94." أول من فطر هذا، أي ابتدأه
ــــــــَ ودذ فَــــــــاَل  :ومتتتتتتتتا ذكتتتتتتتتره عكرمتتتتتتتتة يف توجيتتتتتتتته قولتتتتتتتته تعتتتتتتتتاى-4 َعوإَن إذىَل السُّ َشــــــــَ  َعــــــــنإ َســــــــاقإ َويَــــــــدإ َم يَكإ ــــــــوإ ﴿ يـَ

ــــــَتطذيَعونَ  إن العتتتتتترب إذا اهشتتتتتتتد اللتتتتتتتال فتتتتتتيهم واحلتتتتتترب وعظتتتتتتم األمتتتتتتر :"فلتتتتتتال(ستتتتتتا )د لفتتتتتتظوهتتتتتتو يريتتتتتت. 49/القلــــــم﴾.َيسإ
 95."قد كشف  احلرب عن سا ، فذكر هللا هشد  ذلك اليوم ملا يعرفون:فيهم ،قالوا لشد  ذلك
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﴾... ﴿: ماعبتتتتت  عتتتتتن احلستتتتتن البصتتتتتري يف قولتتتتته تعتتتتتاى--7 َذ َســـــرذَّللًّ َذ َ إَتـــــ : أنتتتتته قتتتتتال . 94/مـــــرمي قَـــــدإ َجَعـــــَ  رَبُـّــــ
  97".،وذكر الطربي أن الس ري معروف من كالم العرب أنه النهر الصغري 96"يعين عيسى نفسهوالسري "

  .98وما ذهب إليه احلسن البصري ، وكشف عنه الطربي ورة يف كتب اللغة
فهتتتتذه بعتتتتض األمثلتتتتة مبتتتتا عبتتتت  عتتتتن الستتتتلف متتتتن تفستتتتري لفظتتتتي لللتتتتر ن الكتتتترم ،وفيمتتتتا عتتتترف عتتتتنهم بتفستتتتري اللفتتتتظ مبتتتتا 

، وهتتتتتتي أمثلتتتتتتة تؤكتتتتتتد حضتتتتتتور البيتتتتتتان اللفظتتتتتتي بصتتتتتتوره املختلفتتتتتتة وتثبتتتتتت  وجتتتتتتوة متتتتتتنهب أو طتتتتتتاب  لتتتتتتهيلابلتتتتتته متتتتتتن معتتتتتتىن م
 .طريلة تبناها السلف من الصحابة والتابعني يف التعامل مع اللفظ الغريب واملشكل يف اللر ن الكرم

صتتتتتتطلح عليتتتتتته امل ننتلتتتتتتل بعتتتتتتد بيتتتتتتان األستتتتتتلوب األول التتتتتتذي اعتمتتتتتتده الستتتتتتلف يف تفستتتتتتري اللتتتتتتر ن إى األستتتتتتلوب الثتتتتتتاين 
 .َلتفسري بداللة السيــــــــــــــــاق

 
 

 (اهـــ)
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  التفسري بداللة السياق                :  الدرس اخلامس 
و سلم، و التتابعني متن  بعدما عرفنا النوع األول من التفسري اللفظي لللر ن الكرم عند صحابة الرسول صلى هللا عليه     

األصل اللائم على بيان ما يلابل اللفظ اللر ين من لغة العرب ، نشرع يف بيان النوع الثاين من أنواع بعدهم ، وهو التفسري 
 .البيان و هو املصطلح عليه ابلتفسري ابملدلول السياقي للفظ

هتتو أستتلوب عتترف عنتتد الستتلف الستتيما عنتتد التتتابعني متتنهم ،واختتتذ تستتميتني :  فالتفســري َملــدلول الســياقي للفــظ

 ".األشباه و الناائر" أو "الوجوه و الناائر" :هتما ابرزتني 
الوجــوه و : ) متتن هتتاتني التستتميتني األوى أي  استتتعماال  ويبتتدو متتن تتبتتع وروةيتتا يف مصتتنفات الستتلف أن الغالتتب     

  .(الناائر 
يف امليدان اللتر ين يف التدر  ما هي يف الواقع إال مؤلفات يف املشيك اللفظي ( األهشباه و النظائر)أو ( الوجوه و النظائر)و 

بتدهلا هتااتن التستميتان ت يف اللتر ن الكترم   تترة عنتد اللتدامى، و إمنتا ورة  َملشـرتا اللفاـياحلتديث ، غتري أن التستمية 
عتدل ال تلال يف رحاب اللر ن الكرم ابعتبار ما تؤول إليه الكلمة من الناحية اللغوية ، وهلتذا ( لفظ ) أن مصطلح  ،ذلك
( ه334ت) ، يلتول أبتو احلستن األهشتعري  (الكلمـة)مصتطلح  مى إى بديل عنها يف التعامل مع كالم هللا تعتاى إىاللدا
اللتر ن يلترأ يف احلليلتة و يتلتى و ال جيتوز أن :) حدعوان عن اللفظ ابللر ن كيف تلولون فيه   قيتل لته : فإن قال قائل : " 
لفظت  بتتالللمة : إن كالم هللا ملفوظ به ، ألن العرب إذا قتال قتائلهم : أن يلول يت ْلف ظ  به ، ألن اللائل ال جيوز له : يلال 

، (يت ْلتر أ  و يت تتْل تى و ي ْكت تب  و حي ْف تتظ  : ، و إمنتا يلتال  يلفتظ بته: و كتالم هللا تعتاى ال يلتتال متن فمتي ، فمعناهتا رميت  بتا ، 
 99". نها ال حتمل امسه هلذا السبب وضع  عناوين أخرى حتمل معىن املشيك اللفظي و لك

متال التدين أبتو الفترج ،ما ذكره على سبيل ا مال  املشرتا اللفاي للقرآن الكرميو من العناوين واملؤلفات الي تناول  
ملتتا نظتترت يف كتتتب الوجتتوه و النظتتائر التتي ألفهتتا أرابب االهشتتتغال : " حيتتث يلتتول ( هتتت715ت ) عبتتد الرمحتتان ابتتن اجلتتوزي

ي  كل متأخر عن متلتدم حيتذو حتذوه و ينلتل قولته مللتدا لته متن غتري فكتر  فيمتا نللته ، و ال حبتث عمتا بعلوم اللر ن ، رأ
يف  (نزهـة األعـل النـواظر يف علـم الوجـوه و الناـائر : ) ، مث هشترع ابتن اجلتوزي بعتد هتذه امللدمتة متن كتابته100" حص له 

كتب يف عهد مبكر ،   الذين نسب  إليهمومن . ميدانهإليهم كتب يف هذا احللل ، و يف ذكر من ألف يف   ْ ب  س  سرة من ن  

                                     

 . 202ص .وقيه حسنيحتلي  ف.أبو احلسن األهشعري . ا ابنة عن أصول الداينة  -  99
 .ابن اجلوزيأبو الفرج عبد الرمحان  .نزهة األعني النواظر يف علم األهشباه و النظائر. ملدمة كتابه  - 100
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ذكتتر ابتتن اجلتتوزي أنتته نستتب إى عكرمتتة عتتن ابتتن عبتتا  رضتتي هللا عنهمتتا كتتتاب ، و كتتتاب  ختتر نستتب إى علتتي ابتتن أيب 
 .101عن ابن عبا  ( هت245ت )طلحة 

 : و أما النين ألفوا يف هنا امليدان ، فقال عنهم ابن اجلوزي
و أبتو الفضتتل العبتتا  ( هتتت270ت )و ملاتتتل بتن ستتلمان ( هتتت  244ت ) و النظتتائر الكلتيب  و ممتن ألتتف كتتب الوجتتوه"  

عتتتن عبتتتد هللا بتتتن هتتتتارون ( هتتتتت152ت )و روى مطتتتترو  بتتتن دمحم بتتتن هشتتتاكر .102( هتتتت  274ت )بتتتن الفضتتتل األنصتتتاري 
أبو عبد هللا احلسني بن  و( هت  372ت )احلجازي عن أبيه كتااب يف الوجوه و النظائر ، و أبو بكر دمحم بن احلسن النلا  

متتن أصتتحابنا ، و هشتتيخنا أبتتو احلستتن علتتي بتتن عبتتد هللا ( هتتت452ت )، و أبتتو علتتي البنتتاء ( هتتت 457ت ) دمحم التتدامغاين
و ال أعلم أحدا مع الوجوه و النظائر سوى :"و ختم ابن اجلوزي حديثه عن املؤلفني بلوله.  103( "هت 715ت )الزاغوين 
 .104"هؤالء 

أن الذي صتنف يف معرفتة الوجتوه و النظتائر قتدميا ملاتتل ( ا تلان يف علوم اللر ن: )يف كتابه( ه122ت)و ذكر السيوطي
بن سلمان ، كما ذكر أن الذين صنفوا يف هذا الفن متن املتتأخرين ابتن اجلتوزي ، و ابتن التدامغاين ، و أبتو احلستني دمحم بتن 

 .105عبد الصمد املصري و ابن فار  و  خرون
و للتتد أفتترةت يف هتتذا الفتتن  :  " أستتهم يف هتتذا احللتتل مبصتتنف وذلتتك بلولتته  -هشخصتتيا-طي تتتذكريان انتتهو   يتتنس الستتيو 

 . 106( "معرتا األقران يف مشرتا القرآن الكرمي: )كتااب مسيته 
البتتن اجلتتتوزي ( نزهتتة األعتتني النتتتواظر) هتتذا و قتتد تنتتتاول األستتتاذ دمحم عبتتد الكتتترم كتتاظم الرضتتتا يف ملدمتتة حتليلتته لكتتتتاب  
ؤلفتتتات التتتي وضتتتع  يف حلتتتل الوجتتتوه و النظتتتائر ، و بيتتتان املطبتتتوع منهتتتا و املخطتتتوط و خالصتتتة متتتا ستتتجله متتتن هتتتتذه امل

 :املصنفات نذكر اةيت 
 : الكتا الين وصلت إلينا مطبوعة أو خمطوطة: أوال 
 . بتحلي  الدكتور عبد هللا مموةهشحاته ( هت  270ت )كتاب ملاتل بن سلمان   -(2
الوجتتتوه و ) عتتتن عبتتتد هللا بتتتن هتتتارون احلجتتتازي ، و عنوانتتته  (هتتتت  152ت )طتتترو  بتتتن دمحم بتتتن هشتتتاكر كتتتتاب بروايتتتة م  -(1

 .و يذكر الباحث أنه ما زال مفوظا و قد طبع بتحلي  الدكتور حاحت صاى الضامن( النظائر

                                     

 . نزهة األعني النواظر يف علم األهشباه و النظائر .هامأ حتلي  الكتاب. ينظر  - 101
 .73-71ص .هامأ حتلي  الكتاب . ينظر  - 102
 .73-71 ص .املصدر نفسه. يظر  - 103
 .73-71ص  .املصدر نفسه. ينظر  - 104
 .2/277ج. االتلان يف علوم اللر ن  - 105
 .2/277ج .املصدر نفسه - 106
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 . صتتر زيتتدان مطبتتوع بتحليتت  حستتين ن( حتصتتيل نظتتائر اللتتر ن: )و عنوانتته ( هتتت  310ت )كتتتاب احلكتتيم اليميتتذي   -(3 
 . ، و طبتتتتتتتتع الكتتتتتتتتتاب بتحليتتتتتتتت  دمحم املصتتتتتتتتري (األهشتتتتتتتتباه و النظتتتتتتتتائر: ) املستتتتتتتتمى( هتتتتتتتتت  411ت )كتتتتتتتتتاب الثعتتتتتتتتاليب   -(4
و هتذا الكتتاب ال "وجتوه اللتر ن : " و عنوانته ( هتت430ت )كتاب أيب عبد الرمحان امساعيل بن أمحد الضرير املتتوف   -(7

 .يزال خمطوطا
و هتتو ( الوجتتوه و النظتتائر يف اللتتر ن الكتترم : و عنوانتته( هتتت  447ت )ن دمحم التتدامغاين كتتتاب أيب عبتتد هللا حستتني بتت  -(4

 . مطبوع بتحلي  عبد العزيز سيد األهل 
، حتليت  (نزهة األعتني النتواظر يف علتم الوجتوه و النظتائر: ) ابسم ( هت715ت )كتاب أيب الفرج عبد الرمحان اجلوزي   -(5

 .دمحم عبد الكرم كاظم الرضى 
 .والكتتتتاب ال يتتتزال خمطوطتتتا"وجتتتوه اللتتر ن : " و عنوانتتته ( هتتت  477ت )كتتتاب أيب العبتتتا  أمحتتتد بتتن علتتتي امللتتترىء   -(7
لإلمام أمحد بتن " حتفة الولد ( " املنتخب من كتاب : )كتاب أيب العبا  أمحد بن علي بن اللاسم البامياين و عنوانه  -(1

  .الكتاب ال يزال خمطوطا دمحم احلداةي ، و 
كشتتتف الستتترائد عتتتن معتتتىن الوجتتتوه و   و عنوانتتته ( هتتتت  775ت )كتتتتاب مشتتتس التتتدين بتتتن دمحم بتتتن علتتتي العمتتتاة   -(20

 . ، مطبوع بتحلي  الدكتور فؤاة عبد املنعم (النظائر
 .و هتتتتو كتتتتتاب ال يتتتتزال خمطوطتتتتا ( هتتتتت 2277ت )كتتتتتاب العالمتتتتة مصتتتتطفى بتتتتن عبتتتتد الرمحتتتتان بتتتتن دمحم األزيتتتتري   -(22
 . و ال يزال خمطوطا " بيان معاين وجه األلفاظ اللر نية : " انه كتاب جملهول عنو   -(21
 :كتا ُ تص  إلينا و وصلت إلينا مقتطفات منها : اثنيا 
 .كتاب عكرمة مويل ابن عبا    يصل إلينا ، ذكره ابن الندم يف الفهرس  ، كما ذكره ابن اجلوزي يف ملدمة كتابه   -(2
و قتتد استتتخرج األستتتاذ دمحم . عتتن ابتتن عبتتا  أيضتتا   يصتتل إلينتتا ( هتتت 243ت )ي كتتتاب علتتي بتتن أيب طلحتتة اهلتتامش  -(1

غريتب فؤاة عبد الباقي ألفاظا من صحيح البخاري نسب  إيل ابن عبا  عن طري  علتي بتن أيب طلحتة يف كتتاب مستتاه 
 .لدمتتتتتتة كتابتتتتتتهذكتتتتتره ابتتتتتتن اجلتتتتتوزي يف م ،  يصتتتتتل إلينتتتتتتا ( هتتتتتتت 244ت )كتتتتتتتاب دمحم بتتتتتن الستتتتتتائب الكلتتتتتيب   -(3( اللتتتتتر ن

 .ذكره ابتن اجلتوزي يف ملدمتة كتابته  ،  يصل إلينا ( هت  274ت )كتاب أيب الفضل العباسي بن الفضل األنصاري   -(4
  يصل إلينا ،و أهشار ابتن النتدم يف الفهرست  إى كتتب منهتا ( هت  372ت )كتاب أيب بكر دمحم بن احلسن النلا    -(7
 ا هشار  إى غريب اللر ن    -(أ:  
 .املوضح يف اللر ن و معانيه  -(ب  

، ( الربهان  يف علوم اللر ن) يف ( ه514ت)و قد أهشار إليه الزركشي( هت  317ت )كتاب أمحد بن فار  اللغوي   -(4
 .و قد نلال منه ( ا فراة : ) ابسم كتابه ( ا تلان يف علوم اللر ن ) و السيوطي يف 
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 ( نزهة األعني : )ذكره ابن اجلوزي يف ملدمة كتابه ،  يصل إلينا ( هت 452ت ) كتبا أيب علي احلسن بن أمحد البناء  -(5
و هتو هشتيخ ابتن اجلتوزي ، ذكتره يف ملدمتة كتابته ، كمتا نلتل ( هتت  715ت )كتاب أيب احلستن عبتد هللا بتن الزاغتوين   -(7

 (.نزهة األعني النواظر)عنه يف 
و ( الربهتتتان يف علتتتوم اللتتتر ن ) ذكتتتره الزركشتتتي يف . يصتتتل إلينتتتا كتتتتاب أيب احلستتتن دمحم بتتتن عبتتتد الصتتتمد املصتتتري     -(1

 ( .معيك األقران يف إعجاز اللر ن ) ،و ( ا تلان ) السيوطي يف
 "  .ا تلان"والسيوطي يف" الربهان" كتاب ابن أيب املعايف   يصل إلينا ، ذكره الزركشي يف   -(20
معتيك األقتران يف ) و قد أفرةت يف هتذا الفتن كتتااب مسيتته : " قال كتاب جالل الدين السيوطي ذكره يف ا تلان و  -(22

 107( .معيك األقران يف إعجاز اللر ن ) و وصل إلينا الكثري منه يف كتاب السيوطي ( . مشيك اللر ن
 :معىن األشباه و الناائر 

 :لغة: أوال*
بته: " قوله ( ه 725ت )ورة يف اللامو  احمليط للفريوز أابةي    : املثل ، و اجلمع :  ابلكسر و التحريك و كأمري  الش  

املثيل ، و الشبيه يف كل هشيء : و املناظر  –كأمري   –النظر : " يف هشرحه ( هت 2107ت )و قال الزبيدي .108" أهشباه 
و األفاضل : و النظائر : " و قال . 109" مثلك ألنه إذا نظر إليهما الناظر ر يا سواء : فالن نظريك ، أي : يلال . 
و مما تلدم يتبني أن لفظي األهشباه و النظائر أيتيان يف .110" ل ، بعضهم ببعض يف األخال  و األفعال و األقوال اعاألم

 .اللغة ملعىن واحد ، و عليه يكون معىن األهشباه هو معىن النظائر 
 : اصطالحا :اثنيا* 
و كتتان أول متتن تنتتاول هتتذه التستتمية ابلشتتر  و كتتران متتن قبتتل أن املصتتطلح غلتتب علتتى املؤلفتتات التتي كتبتت  يف هتتذا العلتتم ذ 

نزهتة األعتني النتواظر يف :" التحليل ابن اجلوزي حيث حلل يف كتابه معىن الوجوه و النظتائر، فتذكر يف مفتتتح ملدمتة كتابته 
ن و اعلتتم أن معتىن الوجتوه و النظتائر أن تكتون الكلمتتة واحتد  ذكترت يف مواضتع متن اللتتر " :فلتال" علتم الوجتوه و النظتائر 

فلفتتظ كتتل كلمتتة ذكتترت يف موضتتع نظتتري للفتتظ . علتتى لفتتظ واحتتدو حركتتة واحتتد  ، و أريتتد بكتتل مكتتان معتتىن غتتري اةختتر 
اســــم  :الناــــائرا فــــإأْ ،  الوجــــوه و تفستتتتري كتتتتل كلمتتتتة مبعتتتتىن غتتتتري املعتتتتىن اةختتتتر هتتتتو.الكلمتتتتة املتتتتذكور  يف املوضتتتتع اةختتتتر 

                                     

 بتصرف " نزهة األعني النواظر " ملدمة األستاذ دمحم عبد الكرم كاظم . ينظر  - 107
   شب : ماة . اللامو  احمليط  - 108
   نار: ماة . اتج العرو   - 109
 .  نار:ماة . ه املصدر نفس - 110
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و ملزيتد بيتان نستتتعني مبثتال ممتتا   111. "لوجتوه و النظتتائر، فهتتذا األصتل يف وضتع كتتتب ا اســم للمعـاي: الوجوه ،و لأللفـاظ
  ."األهشباه و النظائر " ورة يف كتاب ملاتل ابن سليمان و هو 

 :على عالعة أوجه  احلسىن تفسري( : " هت  270ت) قال ملاتل 
يَن َأۡحَسَنواإ ٱحۡلَۡسىَنى  :فذلك قوله يف يونس . اجلنة : احلسىن ، يعين :  فوج  منها   ، 91/يونس ﴾..... َوزذَّلَلَدة ﴿لَذلَّنذ

النظر إى وجه هللا ، و نظريها يف النجم ، : يعين  14/يونس ( و زاية  ) اجلنة ، : ، يعين  دوا هلم احلسىنالذين وح  يعين 
يَن َأۡحَسَنواإ بذٱحۡلَۡسىَن .... ﴿: حيث يلول  زذَي ٱلَّنذ ﴿َهۡ  : ان ابجلنة ، و كلوله يف الرمح: ، يعين  41/الن م ﴾.َوَرۡ

َن ﴾ ۡحسَى نذ إذالَّ ٱإۡلذ ۡحسَى  .هل جزاء أهل التوحيد إال اجلنة : ، يلول  11/الرمحان َجَزٓاَء ٱإۡلذ
ََم ٱلنَّاَر  ...﴿: احلسىن ، أي البنون ، فذلك قول هللا تعاى يف النحل :  و الوج  الثاي َُ ََم ٱحۡلَۡسىَنىٰۚ اَل َجَرَم َأنَّ  َُ َأنَّ 

 . أي البنون  112 19/ النح  ]َرطَوَن ﴾َوَأنَـَّهم مُّفۡ 
التوبة ﴾ ..َوَلَيۡحلذَفنَّ إذۡن َأَرۡدََّنٓ إذالَّ ٱحۡلَۡسىَنىٰۖ .... ﴿: اخلري ، فذلك قوله يف براء  : احلسىن ، يعين :  و الوج  الثالث

لذَفوَن بذٱ ...﴿ :و نظريها يف النساء .  113ما أرةان ببناء املسجد إال اخلري: يلول   111/ نا ََيۡ  َّذ إذۡن َأَرۡدَّنَٓ إذالَّٓ إذۡحسَى
 " اخلري : عين ،ي19/النساء  114﴾َوتـَۡوفذيْقا 

اجلنتتة و : ) يف اللتتر ن الكترم علتى عالعتتة وجتوه و هتي ( احلستىن ) يالحتظ ممتا تلتدم أن ملاتتتل بتن ستليمان جعتتل لفتظ ( 2
 .خمتلفة ُده اللفاة هنه الوجوه معايو ( البنون و اخلري 

و  (احلستىن)كمتا يف ، و إن   تتفت  يف صتور  اللفتظ   أن تتفت  يف املتاة  اللغويتةظ أيضا أنه يكفي يف الوجتوه كما يالح( 1
 .(ا حسان )
يف  يتة ستور  التنجم نظتتري   (احلستتىن)، مث جعتل  (اجلنتة )يف  يتة يتتونس اهنتا (احلستىن)يظهتر متن تفستري ملاتتل أنتته فستر ( 3

يف  يتة ستور  النستاء نظتري  هلتا ،  (احلستىن)، مث جعتل (اخلتري  )ة ستور  بتراء  اهنتايف  يت(احلستىن  )و فسر. ةية سور  يونس 
متا يصتطلح  هوو هذا يعين أن متاعل املدلول يف اةيتني  ،فهما موضعان خمتلفان من اللر ن لكنهما اتفلا يف مدلول اللفظ 

 . (الناائر )بــــــ عليه
متتن  جتتهيف كتل و  ابلضتترور  لآليتتة ، و هتذا يعتتين أنتته ال يلتزم أن يكتتون اظتتري يف الوجتته الثتاين ن ملاتتتل بتن ستتليمان   يتذكر( 4

 :ان  نلولمبكن أن  مالحظات ماتلدم من و بناء على. الوجوه نظائر من اةايت 

                                     

 73ص. األعني النواظر ةملدمة نزه. ينظر  - 111
 (هلم احلسن  الكذب أىن مو جيعلون   ما يكرهون و تصف ألسنته) اةية  - 112
  (املؤمنني بنيو الذين اختذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريلا )  إهشار  إى أول اةية ، وهو قوله تعاى - 113
 .22ص .لاتل بن سلمانم. األهشباه و النظار .ينظر - 114
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 .الكرم هي املعاين املختلفة للفظة اللر نية يف مواضعها من اللر ن: الوجوه 
املتعتتدة  للوجتته الواحتتد التي اتفتت  فيهتتا معتىن اللفتتظ ، فيكتتون معتتىن  (اللر نيتةاةايت ) املواضتتع اللر نيتتة هتيف:  الناــائر أمــاو 

 . أي هشبيه معىن اللفظ يف اةية األخرى ،نظري  يةاللفظ يف هذه اة
" أختترى متتن كتتتاب  نعتتزز ذكتتره بنمتتاذجمتتن الناحيتتة االصتتطالحية  داللــة الوجــوه و الناــائر ابلتمثيتتل  أن وضتتحنا عتتدبو 

 : على النحو اةيت ملقات  بن سليمان" األشباه و الناائر 
  (اللبس ) داللة لفظ : األول  النموأ -2

 : على أربعة وجوه  تفسري اللبس: " قال ملاتل بن سليمان 
ۡلبذَسـواإ ٱحۡلَـقَّ بذٱۡلبَىطذـ ذ َوَتۡكَتَمـواإ ٱحۡلَـقَّ َوَأنـتَ : خيلطون ، فذلك قوله يف البلر  : يلبسون يعين :  فوج  منها ۡعَلَمـوَن ﴿َواَل تـَ ۡم تـَ

ۡلبذَسـوَن ٱحۡلَـقَّ بذٱۡلبَىطذـ ذ َوَتۡكَتَمـوَن ٱحۡلَـقَّ : و نظريهتا يف  ل عمتران . ال ختلطتوا : يعتين ،  49/البقرة ﴾ َ تـَ ﴿َيَىَٓۡهـَ  ٱۡلكذتَىـاذ ُذ
ۡعَلَمــوَن ﴾ ــواإ وَ :   ختلطتتون ، كلولتته يف األنعتتام : يعتتين .  11/ آل عمــران َوَأنــَتۡم تـَ يَن َءاَمَن ــمإ ﴿ٱلَّــنذ ــنـََهم بذاَۡل َُۡ يـَۡلبذَســٓواإ إذميَى

ََم ٱأۡلَۡمَن َوَهم مُّۡهَتَدوَن ﴾ َُ  ََ لَىٓلذ  .،   خيلطوا ا ميان ابلشرك 29/ األنعام َأوإ
ـَيامذ ٱلرَّفَـَث إذىَلى نذَسـآئذَكۡمٰۚ : اللبا  يعين ، سكن ، فذلك قوله يف البلتر  :  و الوج  الثاي َلَة ٱلصَذ َهـنَّ لذَبـاس  ﴿َأحذ َّ َلَكۡم َليـۡ

ـَـنَّ   َُّ ستتكن هلتتن ،  : ، يعتتين ( و أنتتتم لبتتا  هلتتن ) نستتاؤكم ستتكن لكتتم ، : ، يلتتول  121/ البقــرة ﴾...لََّكــۡم َوَأنــَتۡم لذَبــاس 
ـۡوَم َسـَباا: كلوله يف الفرقتان  يف  ستكنا ، نظريهتا: ، يعتين  41/الفرقـان  ﴾... ﴿َوَهَو ٱلَّنذي َجَعـَ  َلَكـَم ٱلَّۡيـَ  لذَباسـا َوٱلنـَّ

 . ، يعين سكنا  11/النبأ﴿َوَجَعۡلَنا ٱلَّۡيَ  لذَباسا ﴾عم  يتساءلون 
﴿يَىَبـينذٓ َءاَدَم قَـۡد َأنَزۡلَنـا َعَلـۡيَكۡم لذَباسـا : الثياب الي تلبس ، فذلك قوله يف األعتراف : اللبا  ، يعين :  و الوج  الثالث  

ۡقــَو ى  تذَكۡم َورذيشــاٰۖ َولذَبــاَس ٱلتـَّ رذي َســۡوءَى ــن  :و قتتال يف حتتم التتدخان . يعتتين الثيتتاب  14 /األعــراف ﴾... يـَــوَى ﴿يـَۡلَبَســوَن مذ
بذلذَل ﴾ قَى َرق مُّتـَ بـۡ  .الثياب : يعين  54/الدخان ]َسنَدس َوإذۡستـَ

،  91/األعـراف  ﴾...َورذيشـاٰۖ َولذَبـاَس ٱلتـَّۡقـَو ى ... ﴿: يعين العمل الصاى ،  كذلك قوله يف األعراف :  و الوج  الرابع
 115. "  العمل الصاىيعين
 :  املالحظتتتتتتتتتتتتات اةتيتتتتتتتتتتتتة فإننتتتتتتتتتتتتا نستتتتتتتتتتتتجلملاتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتليمان  ذكرهتتتتتتتتتتتتافعنتتتتتتتتتتتتد ةراستتتتتتتتتتتتة و حتليتتتتتتتتتتتتل الوجتتتتتتتتتتتتوه التتتتتتتتتتتتي -
يف معجمته ملتاييس  ابتن فتار  عبت  عنتدداخلتة كمتا املخالطتة و معتىن امليتدل علتى اللغويتة  ( لتبس ) إن أصل ماة   -(2

 عاجم املالوارة  يف  املذكور  جاء على أصل ماة  اللفظ (املعاين)لوجوهمن ا (املعىن األول)و يظهر أن الوجه األول ،116اللغة
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 لتو أنتهو  117على الثياب امللبوسة ، فصار هشيوع هذا املعىن أهشبه ان يكتون أصتل املتاة  (اللبا )غلب إطال  لفظ  -(1
متن  (املعتىن) ستري الوجته الثالتث، و علتى هتذا املعتىن املشتهور جتاء تف (املخالطة و املداخلة )يعوة إى معىن ة األمريف حليل
 .الي ذكر ملاتل بن سليمان  (املعاين)الوجوه

احلمل على )كان قد وحا بما إى التفسري على املعىن   بن سليمان  فإن ملاتل، (املعىن)أما الوجه الثاين و الرابع  -(3
أهشد ارتباطا ، و هو (االختالط  )اة  الدال علىاملعىن يعوة إى أصل امل وإن كان ، و   يبني مدلول اللفظ املباهشر ، (املعىن

َنَّ  ... ﴿: فلوله تعاى ، (اللبا  )ابملدلول املشهور يف املاة  و هو  والتصاقا َُّ البقرة  ﴾...َهنَّ لذَباس لََّكۡم َوَأنَتۡم لذَباس 
، (السكن )هذه اةية انه  يف(اللبا   )و تفسريه.فيه تشبيه للزوجني ابللبا  ، لشد  خمالطتهما فيما بينهما . 121/

َهاٰۖ ... ﴿: يدل عليه قوله تعاى يثبته و ، كما  اةخرألن كل واحد من الزوجني يسكن إى  َها َزۡوَجَها لذَيۡسَكَن إذَليـۡ نـۡ َوَجَعَ  مذ
َكۡم أَ : أيضا يف  ية أخرى، و قوله  122/األعراف ﴾.... ۡن أَنَفسذ ۡن َءايَىتذ ذۦٓ َأۡن َخَلَق َلَكم مَذ َها ﴿َومذ ۡزوَىجا لَذَتۡسَكنـَٓواإ إذَليـۡ

ََ أَلٓيَىت لَذَقۡوم يـَتـََفكََّروَن ﴾ لذ  إذنَّ يفذ أَى
ٰۚ
َنَكم مََّودَّة َوَرمۡحَْة  .91/الرومَوَجَعَ  بـَيـۡ

ب ، و نظريه من سور  النبأ ، هو من اب 41/الفرقان ﴾ ...﴿َوَهَو ٱلَّنذي َجَعَ  َلَكَم ٱلَّۡيَ  لذَباسا : قوله تعاى  أماو  -
 )يسي (الليل )وكذلك احلال فإنتشبيه الليل ابللبا  الذي يسي ا نسان أي أن اللبا  كان يسي جسم ا نسان ، 

 . (ا نسان 
﴿َهَو ٱلَّنذي : ، كأن فيه إهشار  إى تفسريها مبا ورة يف قوله تعاى ( السكن ) يف هاتني اةيتني انه  (اللبا )و تفسري 

ْراٰۚ َجَعَ  َلَكَم ٱلَّۡيَ   َُۡ يـََرۡواإ َأَّنَّ َجَعۡلَنا ٱلَّۡيَ  لذَيۡسَكَنواإ : ، و قوله تعاى  11/ يونس ﴾ ...لذَتۡسَكَنواإ فذي ذ َوٱلنـََّهاَر َمۡبصذ ﴿َأ
ْراٰۚ   – يف حليلة األمر–، و غريها من اةايت الدالة على هذا املعىن الذي ال خيرج  21/النم   ﴾...فذي ذ َوٱلنـََّهاَر َمۡبصذ

 . كون له كاللبا  الذي يلبسه يىن املخالطة ألن الليل خيتلط اب نسان و يغطيه فعن مع
ََ ﴾.... ﴿ :و أما تفسري قوله تعاى - لذ ََ َخرۡي أَى لذ ، انه العمل الصاى ، فهو تفسري  91/األعرافَولذَباَس ٱلتـَّۡقَو ى أَى

و إتيان ما أمر هللا به ، و  هنى هللا عنهعما يف االنتهاء على ملعىن ، ألن املراة بلبا  التلوى استشعار النفس تلوى هللا 
فت تت ل ب س ه  بذا يدل على املخالطة منه هلذه األمور ح  كأهنا عليه كاللبا  الذي . 118ذلك جيمع ا ميان و العمل الصاى

، و ما يلح  ذلك من يلبسه ، فكما يظهر أعر لباسه عليه ، يظهر عليه أعر التلوى بعمل الطاعات و اجتناب املنهيات 
 . و احلياء و غريها من أخال  ا ميان  السم حسن 
 (الطاغوت ) داللة لفظ : الثاي  النموأ 
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 : تفسري الطاغوت على عالعة وجوه '' : قال ملاتل بن سليمان 
َويـَۡ مذۢن بذٱ َّذ فـََقدذ  َفَمن َيۡكَفۡر بذٱلطَّىَغوتذ  ...﴿ :يعين به الشيطان ، فذلك قوله يف البلر  : الطاغوت :  فوج  منها

َقاى 
ََ بذٱۡلَعۡرَوةذ ٱۡلَو ـۡ تذَلوَن يفذ ... ﴿: ،نظريها يف النساء  حيث يلول  951/ البقرة  ﴾ ...ٱۡسَتۡمَس َوٱلَّنذيَن َكَفَرواإ يـَقَى

تذَلٓواإ َأۡولذَيٓاَء ٱلشَّۡيطَىنذٰۖ  طان ، و نظريها أيضا يف املائد  حيث ، يعين يف طاعة الشي 11/النساء﴾... َسبذي ذ ٱلطَّىَغوتذ فَـقَى
َهمَ : يلول  نـۡ َا َعَلۡي ذ َوَجَعَ  مذ َ َوَغضذ ََ َمثَوبَْة عذنَد ٱ َّذٰۚ َمن لََّعَنَ  ٱ َّ لذ  ٱۡلقذَرَدَة َوٱخۡلََنازذيَر َوَعَبَد ﴿َقۡ  َهۡ  أَنـَبَذَلَكم بذَشَر مَذن أَى

 . الشيطان : ، يعين  11/ املائدة ]ٱلطَّىَغوَتٰۚ ﴾
َنا يفذ َك َذ أَمَّة : األواثن الي تعبد من ةون هللا ، فذاك قوله يف النحل : الطاغوت يعين :  الوج  الثاي و  ﴿َوَلَقۡد بـََعثـۡ

اجتنبوا عباة  األواثن ، و نظريها يف الزمر حيث : يعين  41/ النح  ﴾....رََّسواْل َأنذ ٱۡعَبَدواإ ٱ ََّ َوٱۡجَتنذَبواإ ٱلطَّىَغوَتٰۖ 
نـََبواإ ٱلطَّىَغوَت َأن يـَۡعَبَدوَها َوَأََّنبـَٓواإ إذىَل ٱ َّذ :  يلول يَن ٱۡجتـَ الذين اجتنبوا عباة  األواثن : ، يعين  11/الزمر ﴾.... ﴿َوٱلَّنذ

 .، و أانبوا إى ربم 
ـــَرٓواإ َوٱلَّـــنذي.... ﴿: كعتتتب بتتتن األهشتتترف اليهتتتوةي ، فتتتذلك قولتتته يف البلتتتر  : يعتتتين : الطتتتاغوت :  و الوجـــ  الثالـــث َن َكَف

، نظريهتا يف النستاء حيتث ( خيرجتوهنم متن النتور إى الظلمتات ) كعتب ، : ، يعتين  951/البقـرة﴾...َأۡولذَيٓاَؤَهَم ٱلطَّىغَـوَت 
َن ٱۡلكذتَىاذ  :يلول  يبا مَذ يَن َأوتَواإ َنصذ َُۡ تـََر إذىَل ٱلَّنذ  (تذ َوٱلطَّىغَـوتذ يـَۡ مذنَـوَن بذٱجۡلذۡبـ)اليهوة ، : ، يعين  51/ النساء ﴾....﴿َأ

 .119" يعين كعب األهشرف 
 : فحينمتتتا ننظتتتتر هتتتتذه الوجتتتتوه و التفستتتتريات التتتي أورةهتتتتا ملاتتتتتل بتتتتن ستتتتليمان ميكتتتن أن نلتتتتف عنتتتتد املالحظتتتتات اةتيتتتتة  -
املذكور  للفظ الطاغوت هي تفاسري على املعتىن ، نظتر فيهتا ملاتتل بتن ستليمان إى ستياقات  (املعاين)إن مله الوجوه -(2

 . وكتب املعاجم فسر با ، و   يلتف  إى أصل اللفظ و معناه يف اللغةاةي ف
ل هشيء جتاوز ك، ف120و هذه املاة  هلا أصل واحدو هو جماوز  احلد ( طغى ) فالطاغوت كلمة مأخوذ  من املاة  اللغوية  

" و كتل معبتوة متن ةون هللا   عبتار  عتن كتل متعتد  ،: الطتاغوت : " احلد فلد طغى به ، يلول الراغب األصتفهاين  ءبه املر 
121. 
املعتتتىن التتتذي ذكتتتره الراغتتتب  إى هتتذاجيتتتدها ترجتتتع ( الطتتتاغوت ) إن املتأمتتل يف الوجتتتوه الثالعتتتة التتتوارة  تفستتريا للفتتتظ  -(1 

 .األصفهاين 
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 : و خالصة األمر

إذا كتتان متتراةا يف  تتتداء،اب املعــىن اللغــويتتتنص علتتى "الوجتتوه و النظتتائر "أن كتتتب  تبتتني بوضتتو إن هتتذه األمثلتتة و أمثاهلتتا  
 ختروج عتن املعتىن اللغتوي –غالبا  –، و ال يكون فيه  املناسا للسياقأي  املعىن االستعمايلاةية ، كما تكثر من ذكر 

 .كما اتضح من النماذج واألمثلة املذكور ،   األصل
ر اللر نيتة متن جهتة ، و اللغتة متن جهتة عالقتة قائمتة و بلتو  بتني علتم الوجتوه و النظتائ وجتوة نؤكد هذه الثنائية الداللية و  

 :أخرى ، و هذه العالقة ميكن جتسيدها يف أمرين 
 . األصتتتتتتتتتتتتل اجلتتتتتتتتتتتتامع ملعتتتتتتتتتتتتىن اللفتتتتتتتتتتتتظ يف لغتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتترب ، و معرفتتتتتتتتتتتتة عالقتتتتتتتتتتتتة هتتتتتتتتتتتتذه الوجتتتتتتتتتتتتوه بتتتتتتتتتتتتذا األصتتتتتتتتتتتتل : األول  

ت ، والنظتر يف ذلتك أن بعض هذه الوجوه يكون ةالالت لغويتة مباهشتر  ، و قتد تتعتدة الوجتوه بتعتدة هتذه التدالال: الثاين 
و إذا وجتتد يف كتتتبهم هشتتيء متتن الوجتتوه ال يوجتتد لتته ةاللتتة مباهشتتر  يف  . قتترره أهتتل اللغتتة  حستتبمايرجتتع إى استتتعمال العتترب 
ا ال يعتين خروجتته عتن اللغتتة ، و لكتن يلحتظ أنتته ال بتد متتن وجتوة ارتبتتاط بينته و بتتني أصتل املعتتىن ذكتتب أهتل اللغتتة فتإن هتت

    .اللغوي
 

 

 (اهــ)                                                                           


