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 امللخص

يتطّرق البحث إىل أثر التأليف املعجمي يف تفسري القرآن الكريم وكذا أوجه التأثر 

هيدف إىل بسط مسألة التفسري املعجمي للقرآن الكريم. ورصد ووالتأثري بينهام. 

. حتدثُت فيه عن مفهوم املعجم، وعرفت اتهأصحاب املعاجم يف تعاملهم مع آي

، وعالقة االتفاق هامتلك اآلثار املتبادلة بينُت إىل التفسري وبينُت أمهيته، ثم تطرق

 .أوجه تأثري املعجم يف التفسري كتطبيق للبحث أهنيته بذكرثم  واالختالف بينهام

كعلم من علوم  ،وخُلص البحث إىل أن هناك عالقة وطيدة بني علم التفسري

للفظة القرآنية أو القرآن الكريم، واملعجم كآلة من آالت فهمه. وأنه ال يكتمل تفسري ا

اآلية الكريمة إالّ إذا اجتمع يف حتليلها وبيان معناها كل من التفسري باملأثور املبني عىل 

القرآن الكريم واحلديث الرشيف وأقوال الصحابة والتابعني مع ما تقتضيه اللغة 

 العربية من قواعد وأساليب.
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 مقدمة

، والصالة والسالم عىل رسول اهلل الصادق األمني، وعىل احلمد هلل رب العاملني

 آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين.

 أما بعد،

فإن كثريا من علامء اللغة وأصحاب املعاجم اعتنوا بكتاب اهلل عناية فائقة، 

فوائده  معانيه، واستنباط تفسري القرآن الكريم، وإبراز مة يفقيّ  أقوال هلم وُوجدت

عىل رصد بعض جهودهم يف  -  بعد االستعانة باهلل- لذلك عزمت وإرشاداته،

 تفسري اللفظة القرآنية الكريمة.

تكمن أمهية البحث يف أّنه يتعلق بعلم من علوم القرآن الكريم  أمهية البحث:

والذي له رباط وثيق به، وهو التفسري، ويتعلق كذلك بآلة من آالت فهم القرآن 

 ة واللسان، وهو املعجم.الكريم، وعلم من علم اللغ

ويمكنني أن أخلّص أهداف البحث يف أنه حياول الوقوف عىل  البحث: أهداف

أثر املعاجم العربية يف التفسري وبيان معاين اآليات القرآنية. وذلك بالتعرف عىل 

لفاظ األعىل منهج املعجم يف عرض تفسري وأوجه االتفاق واالختالف بينهام، 

  ية.القرآن

لقد نالت قضية الّتفسري الّلغوي ملفردات القرآن الكريم  لسابقة:الدراسات ا

سات حول الّتفسري املعجمي للقرآن الكريم احّظا واسعا من الّتأليف، إاّل أّن الّدر

عليه من بحوث، وجاءت هذه الّدراسة  اّطلعتفيام  ما، نوعا ،ال يزال شحيحا

أرضية هلا يف الّتعامل مع لتكمل بعض النّقص يف ذلك، وجتعل من املعجم العريب 

التي جاءت بني يدّي يف ما  والكتابات ألفاظ القرآن الكريم وآياته. ومن البحوث

 خيّص املعجم والقرآن الكريم وما يتعّلق به من علوم ما ييل:
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االختيار املعجمي أللفاظ اجلنة يف سورة الرمحن، قراءة لسانية اجتامعية،  -1

، اإلصدار 25ألبحاث )العلوم اإلنسانية( جملد عبري نّجار، جملة جامعة النجاح ل

8 ،2011. 

اخلاص بوصف اجلنة، الوارد ابة عن سؤال املعجم جإلالدراسة ل سعت هذه

تفصيال متثيليا جلنان أربع، فقد عرض اهلل سبحانه وتعاىل ذكرها يف سورة الرمحن، 

يبحث يف اختذت الدراسة املنهج البنيوي والداخيل الذي و ام،أخربنا عن صفاهتو

االختيار املعجمي من خالل بنية السورة الداخلية، واملنهج الثقايف اخلارجي الذي 

 يقرأ االختيار املعجمي من خالل ثقافة العرب زمن التلقي األول للنص القرآين.

إعداد  "تاج العروس نموذجا"أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية  -2

رازق القادويس، إرشاف: رجب عبد اجلواد الباحث: عبد الرازق محودة عبد ال

 هـ/1431إبراهيم، كلية اآلداب قسم اللغة العربية، جامعة حلوان، مرص، 

 م.2010

مدى أثر القراءات القرآنية، يف جانب الصناعة املعجمية، وذلك  البحث يدرس

وعىل الرغم من أن القراءات ، اج العروس من جواهر القاموستمن خالل معجم 

الذي يعد  - "العني"قد ظهر إسهامها بفاعلية يف صناعة املعجم العريب منذ القرآنية 

َع يف استخدامها فيام تاله من معاجم موسوعية،  -أول عمل معجمي للعربية  وُتُوسِّ

 فإن املكتبة العربية ال زالت يف حاجة ملثل هذه الدراسة.

دار  ،يارمساعد بن سليامن بن نارص الط ،التفسري اللغوي للقرآن الكريم -3

 .هـ1432، 1، ط:ابن اجلوزي

ولعّل القاسم املشرتك بني البحث وهذه الدراسات هو املعجم والقرآن الكريم 

 .الت القرآنيةالاملعجم يف رشح الد تي يكتنفهامن حيث إبراز األمهية ال
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لعّل املنهج املناسب هلذا البحث هو )املنهج الوصفي التحلييل(  منهج البحث:

املقارنة؛ حيث قمت برصد بعض اآلراء املعجمية والداللية يف تفسري ب مع االستعانة

 ين، ومناقشتها.مع أقوال املفّس  -يف بعض األحيان -ومقارنتها ،القرآن الكريم

مباحث، وخامتة.  ثالثةارتأيت أن أقّسم هذا البحث إىل: مقّدمة،  خطة البحث:

 عىل النحو التايل:

وأمهيته، وأهدافه، والدراسات السابقة، تناولت فيها موضوع البحث،  مقدمة:

 ومنهجه، وخطته.

 .متهيد
 : التعريف بمصطلحي املعجم والتفسري.املبحث األول

 : تعريف املعجم وأمهيته.املطلب األول

 : املعجم يف اللغة واالصطالح.أوال

 : أمهية املعاجم ووظيفتها: اثنيا

 : تعريفه التفسري يف اللغة واالصطالحاملطلب الثاين

 : عالقة التفسري باملعجم وأوجه االتفاق واالختالف بينهام.املبحث الثاين

 : صور العالقة بني املعجم والتفسري.املطلب األول

 عدم وجود عالقة بني املعجم والتفسري. .الصورة األوىل

 ارتباط التفسري باملعجم ارتباطا وثيقا. .الصورة الثانية

 ف بني املعجم والتفسري.: أوجه االتفاق واالختالاملطلب الثاين

 : أوجـه االتفاق. أوال

 : أوجه االختالف.اثنيا

 وجوه تأثري املعجم يف الّتفسري. :املبحث الثالث

 : بيان معنى اللفظة القرآنية.املطلب األول
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 توسيع دالالت الكلمة القرآنية. :املطلب الثاين

 رآنية.: إزالة الغموض واإلشكاالت من بعض اآليات القاملطلب الثالث

 الرتجيح بني الدالالت املحتملة للفظ القرآين. :املطلب الرابع

 املتوصل إليها. أهم نتائج البحثضّمنُتها  :خامتة

 التوصيات.
 فهرس املصادر واملراجع.

 فهرس املوضوعات.
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 متهيد

ة التي املعجمي قديم؛ َظَهر بظهور احلضارات اإلنسانية القديم إن التأليف

وضعت األسس األوىل للمعاجم؛ كحضارة اليونان والصني واهلند، وذلك عىل 

شكل تصنيف الرسائل املخترصة واجلداول التوضيحية؛ أما عند العرب، فقد بدأ 

عىل العديد من اللهجات العربية،  ئهظهوره بعد نزول القرآن الكريم، الحتوا

منهم،  ردات القرآن عىل كثريودخول غري العرب يف اإلسالم، واستعصاء بعض مف

 احلديث النبوي الرشيف، فظهرت كتب الغريبغريب و همما استدعى رشح غريب

 وغريها.

يف الدراسات القرآنية، إالّ أنه  العربية وعىل الرغم من املكانة املتميزة للمعاجم

رصدت لنا دالالت اللغة  اشرتاط فهم القرآن بمعاجم لغويةلنا ال جيوز 

بعد  فسريتّ الأكرَب األثر يف  هلا، ولكّن يمكن القول بأن يف كالم العرب واستعامالهتا

العربية بشكل عام، والتي ِمن ِضمنها  كتب التفسري، ألمهيتها يف رشح األلفاظ

األلفاظ القرآنية؛ فبها يعرف معنى الكثري من اآليات القرآنية. وهذا ما سنعرفه يف 

 هذا البحث. 

جوه أثر املعاجم العربية يف تفسري اللفظة القرآنية وسأقف يف دراستي هذه عند و

حتدث عن املعجم والتفسري من حيث التعريف واألمهية أأو اآلية الكريمة، وس

ختم ذلك بوجوه تأثري املعجم عىل تفسري القرآن الكريم، انطالقا أوالعالقة بينهام، و

 ه.من بعض اآليات الكريمة التي تكون أنموذجا للقرآن الكريم كلّ 
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 املبحث األول

 التعريف مبصطلحي املعجم والتفسري 

 سأحتّدث يف هذا املبحث عن املعجم والتفسري عىل النحو التايل: 

 تعريف املعجم وأمهيته. املطلب األول:
إن أثر املعاجم ومدى فعاليتها يف تلك املجاالت السابقة الذكر عامة، ويف 

وّقف بصورة أساسية عىل معرفتنا بكنهها وأنواعها التفسري بشكل اخلاص يت

وأشكاهلا ومناهج تصنيف املفردات هبا ونسبة استعامهلا، ثم عىل طرق استخدامها 

 وكيفية استغالهلا وأوجه االستفادة منها... 

 أوال: املعجم يف اللغة واالصطالح.
صح، وامرأة ، واألْعَجم الذي ال يفالَعَرِب  ضدّ  املعجم يف اللغة من الَعَجمِ 

. جاء يف احلديث الذي رواه (1)عجامء بّينة الُعجمة والعجامء البهيمة؛ ألهنا ال تتكلم

ُجْرُح اْلَعْجَماِء : »َقاَل  × هللأيب هريرة، َأنَّ َرُسوَل ااإلمام مالك يف املوطأ عن 
 (2)«ُجَبار  

 هدر ال يشء عليها إن أتلفت شيئًا بالنهار أو الليل دون تفريط منوتعني 

. والعجامء: كل صالة ال جيهر فيها بالقراءة، ولذلك سميت صالتا الظهر (3)مالكها

                                       
 ( .1/390) حتقيق: عبد السالم هارون وحممد النجار، مادة عجمهتذيب اللغة، األزهري،  (1)

البهيمة عجامء رواه مالك يف املوطأ ومسلم والنسائي. والعجامء هي كل احليوان سوى اآلدمي وسميت  (2)

ألهنا ال تتكلم واجلبار بضم اجليم وختفيف الباء اهلدر. ينظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم، النووي، 

. والتمهيد ملا يف املوطأ من ( 11/225كتاب احلدود، باب جرح العجامء واملعدن والبئر جبار أي هدر )

 ( .7/20مصطفى العلوي وحممد البكري، باب امليم ) املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب، حتقيق:

ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، باب َقْوِل اهللَِّ َتَعاىَل: َواْلَعاِملنَِي ( 3)

( . واملنتقى رشح موطأ، سليامن الباجي، كتاب العقول، 19/367 اإِلَمام )َعَلْيَها. وحماسبة املصدقني َمعَ 

 (. 4/48باب جامع العقل، )
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والعرص بالعجاموين، ويقال للصبي ما دام ال يتكلم وال يفصح: صبي أعجم. قال 

 :(1)امرؤ القيس

 ائلِ واْسَتْعَجَمْت َعْن َمنْطِق السَّ            َرْســـُمَها َوَعــَفا َصمَّ َصَداَها

معظم الرمل وأشده تراكاًم، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمره عىل  والُعجمة

 .(2) سالكه

أما املعجم يف االصطالح فهو كتاب يضم كلامت لغة ما، كلها أو جلها، مرتبة 

ترتيبًا خاصًا مرشوحة بام يزيل خفاءها وإهبامها، ومضبوطة ضبطًا يبني حركاهتا 

هتا، وكيفية نطقها.أو هو كتاب يضم وحروفها مقرونة بام يوضح صيغها، واشتقاقا

ألفاظ اللغة العربية مرتبة عىل نمط معني، مرشوحة رشحًا يزيل إهبامها، ومضافًا 

إليها ما يناسبها من املعلومات التي تفيد الباحث، وتعني الدارس عىل الوصول إىل 

مراده، أو هو كتاب يضم بني دفتيه أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة برشحها، 

وتفسري معانيها، عىل أن تكون املواد مرتبة ترتيبًا خاصا، إما عىل حروف اهلجاء أو 

املوضوع، واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة برشح 

 .(3)معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبنّي مواضع استعامهلا

التي خّلفها علامء  جمموع الثروة العظيمة» وقد عّرفه عدنان اخلطيب بأنه:

العربية، عىل مدى العصور، فحفظوا لنا لغة العرب، لغة القرآن الكريم، اللغة التي 

 .(4) «نفخر هبا وَنعَتزّ 

برشحها  ، مقرونةفاملعجم هو ذاك الكتاب الذي حيوي كلامت من أي لغة كانت

                                       
 (.141ديوان امرؤ القيس، امرؤ القيس بن ُحجر بن احلارث الكندي، اعتنى به: عبد الرمحن املصطاوي ) (1)

 (.3/75)قيق: حممد النجارينظر: اخلصائص، ابن جني، حت (2)

(. 1/38صحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسامعيل اجلوهري، أمحد عبد الغفور عطار )مقدمة ال (3)

  (.13)املعاجم العربية وطرق ترتيبها، أمحد بن عبد اهلل الباتيل  وينظر: 

 (. 39) املعجم العريب بني املايض واحلارض، عدنان اخلطيب (4)
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ا ودالالهتا باإلضافة إىل وجود ترتيب خاص ومنهج مّتبع يف هذا الرتتيب وهذ

 فاظ عىل اللغة العربية والقرآن الكريم. الرشح والفائدة منه احلِ 

أشري هنا إىل أن هناك مصطلحًا آخر اشتهر بني الناس وهو القاموس، ويعنون به 

 املعجم سواء أكان خاصًا باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم كان مزدوج اللغة.

  اثنيا: أمهية املعاجم ووظيفتها
 (1)ام ييل:ووظيفتها فيتها نتج أمهيأن نست يمكن

  معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاهتا وترصيفاهتا، وأصل اللفظ، وبيان

 ومصادرها ونحو ذلك. اشتقاقاته. ومجوعها

 معرفة األلفاظ والكلامت والغريبة والغامضة،  الكشف عن معاين املفردات

 االستعامل. القديمة التي هجرها

 اللفظ الواحد أو معاين األلفاظ التي هلا أكثر مـن  التعّرف عىل مجيع دالالت

، فهذا األمر جيعلنا نتعرف عىل بعض الظواهر اللغوية، مثل: االشرتاك (2)داللة

 اللفظي واألضداد...

 العامية، وكذلك معرفة تاريخ  معرفة األلفاظ الفصيحة، ومتييزها عن األلفاظ

 وتطّور دالالته، و استعامالته. اللفظ

 وهي مفردة، ومعناها يف السياق مع مثيالهتا من  ى الكلمةمعرفة معن

 الكلامت.

 ،والرصفية، والبالغية وكذلك  معرفة بعض الشواهد اللغوية، والنحوية

الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية وأصحاهبا. فقد حفظت لنا املعاجم كام هائال 

 أشعارهم.من هذه الشواهد، ولوالها ملاتت مع أصحاهبا الذين مل جتمع 

                                       
 . (14-13)اهلل الباتيل  ينظر: املعاجم العربية وطرق ترتيبها، أمحد بن عبد (1)

 (.13)ينظر: البحث األديب )طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره( شوقي ضيف  (2)
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  جعل اللغة قادرة عىل مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطالق أسامء عىل

املخرتعات اجلديدة من خمزون اللغة اللفظي؛ مثل: كلمة حـاسوب وكلمة مذياع، 

 وكلمة هاتف، وطابعة وغريها من األلفاظ اجلديدة.

 ءيش خشية ضياعها املحافظة عىل سالمة اللغة ومحايتها من االندثار، وتدوين 

 وكذا املحافظة عليها من دخول ما ليس منها. ،ائهاحمن مفرداهتا، ال سيام حياة فص

 ن تفسري مفرداته يعني عىل معرفة إ؛ حيث (1) املسامهة يف فهم اآليات القرآنية

 معنى آياته، وذلك بمراجعة املؤلفات يف غريب القرآن.

 نية بأسهل الطرق، وهذا املسامهة يف معرفة كّل القراءات القرآنية للكلمة القرآ

 نجده يف املعجامت التي ختتص بالقراءات القرآنية.  ما

  تفسري األلفاظ الغربية الواردة يف األحاديث املروية عن رسول اهلل× 
 رمحهم اهلل تعاىل يف كتب غريب احلديث. والتابعني   الصحابةواآلثار الواردة عن 

 وربطها بالتعريفات االصطالحية  معرفة املراد بألفاظ بعض الفقهاء يف املتون

 عندهم، وذلك يف املؤلفات اخلاصة بغريب ألفاظ الفقهاء أو لغة الفقه.

 طع النثرية الغامضةقفهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة وال. 

 .ضبط الكلامت املعضلة بالشكل، ومعرفة نطقها الصحيح 

 .حتديد بعض أماكن املواقع اجلغرافيا واملدن التارخيية 

 كتساب ثروة لغوية هائلة ال سيام عند تعدد مدلوالت الكلمة واختالف ا

 معانيها بحسب السياق. 

  القراءات القرآنية والشواهد احلديثية والشعريةواالهتامم بالشواهد القرآنية.  

هذا ما وسع ذكُره يف أمهية املعاجم ووظيفتها، ولعّله من بعض هذه الوظائف 

  تعاىل ويف البحث عن معنى اآليات الكريمة.يظهر أثرها يف رشح كالم اهلل

                                       
 .( 27)ينظر: معجم املعاجم، العربية يسى عبد الغني (1)
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 املطلب الثاين: تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح
للغويني يف معنى التفسري أقوال طريفة ومتعددة، أورد بعضها السيوطي يف كتابه 

 . (1) والكشف ها تلتقي يف معنى اإليضاح والبيانوكل   ،اإلتقان

امء الذين اهتموا بمثل هذه الدراسات. وهذا ما سُأظهره يف أقوال بعض العل

: التفسري» فقد ذكر الليث عن اخلليل بن أمحد أنه قال: وهو بيان وتفصيل  ،الَفْسُ

الَفْسُ كشُف » . وقال األزهري:(2) «للِكتاب، وَفَسه يفِسه فسا، وفسه تفسريا

ومل خيرج ابن  .(3) «ما ُغطَِّي، وقال الليث الَفْس التفسري وهو بياٌن وتفصيٌل للكتاب

ه » منظور عن هذا املعنى بقوله: ه بالكس وَيْفُسُ الَفْس البيان، َفَسَ اليشء َيْفِسُ

ه أبانه والتفسري مثله ا وَفَسَ .وزاد صاحب التعريفات معنى آخر (4)«بالضم َفْسً

 .(5)«التفسري يف األصل هو الكشف واإلظهار» للتفسري وهو اإلظهار، قال :

التعريفات جمتمعة عىل أن معنى التفسري يف اللغة الكشف البيان فكّل هذه 

واإلظهار واإليضاح؛ يقال سفرت املرأة سفورا؛ إذا ألقت مخارها عن وجهها، 

 وأسفر الصبح أضاء، وسافر فالن... ،وهي سافرة

أما يف االصطالح، فقد عّرف بتعريفات كثرية، يمكن إرجاعها كلها إىل واحد 

ن خمتلفة من جهة اللفظ، إال أهنا تكاد تكون مّتحدة من جهة منها، فهي وإن كا

                                       
وتاج العروس من جواهر القاموس، (. 461-2/460)ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي  (1)

وأساس (. 1/211)وخمتار الصحاح، حممد الرازي، مادة فس (. 13/323)الزبيدي، مادة فس

والقاموس املحيط، الفريوزأبادي، باب الراء، فصل الفاء  (.473)البالغة، الزخمرشي، مادة فس

الم َهاُرون، باب الفاء والسني وما و معجم مقاييس اللغة(. و587) أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السَّ

 (.4/402)يثلثهام 

ر: العني، اخلليل الفراهيدي، حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، باب السني والراء والفاء ينظ (2)

 (.8/480). واملحكم واملحيط األعظم، ابن سيده، حتقيق: عبد احلميد هنداوي (7/247-248)

 (.12/282)هتذيب اللغة، األزهري، باب السني والراء، فصل فس  (3)

 ( .5/55)منظور، فصل الفاء باب فس لسان العرب، ابن  (4)

 (.1/87)اب التاء، فصل التفسريبالتعريفات، اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري،  (5)
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. وسأكتفي بتعريف أيب حيان األندليس يف التفسري ألنه (1)املعنى وما هتدف إليه

علٌم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » جامع مانع. فقد عّرفه بقوله:

مل عليها حالة ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية، ومعانيها التي حُت 

 . (2)«الرتكيب وتتامت لذلك

ج التعريف ورشحه رشحا مبسطا، فقال : هو جنس  )علم(فقولنا:» ثم خرَّ

هذا هو  ُيبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن( )يشمل سائر العلوم، وقولنا:

أي مدلوالت تلك األلفاظ، وهذا هو علم  )ومدلوالهتا( علم القراءات وقولنا:

هذا  )وأحكامها اإلفرادية والرتكيبة( لذي حُيتاج إليه يف هذا العلم، وقولنا:اللغة ا

 يشمل علم الترصيف، وعلم اإلعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، وقولنا:

يشمل ما داللته عليه باحلقيقة، وما  )ومعانيها التي حُتمل عليها حالة الرتكيب(

بظاهره شيئًا ويصد عن احلمل عىل داللته عليه باملجاز، فإن الرتكيب قد يقتىض 

: )وتتامت الظاهر صاد فيحتاج ألجل ذلك أن حُيمل عىل الظاهر وهو املجاز، وقولنا

هو معرفة النَْسخ وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما أهبم يف القرآن،  لذلك(

 .(3) «ونحو ذلك

الكريم فالظاهر من هذا التعريف أن التفسري جيمع كل العلوم املتعلقة بالقرآن 

 قصص وناسخ ومنسوخ وغريها.ومن قراءات ورسم ونحو ورصف وبالغة 

ُيستخلص من هذا التعريف وغريه أهنا تتفق كلها عىل أن علم التفسري علم 

يبحث عن مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة الَبرشية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 

بني هذه  -نوعا ما- مشرتكا معنى يمكن أن نستَخلصاملعنى، وبيان املراد، كام 

                                       
 .(6)ينظر: علم التفسري، حممد حسني الذهبي ( 1)

 .( 1/212)البحر املحيط، أبو حيان األندليس، حتقيق: عادل عبد املوجود وعيل معوض( 2)

 ( .1/212)أبو حيان األندليس،  البحر املحيط، (3)
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علم شرح معاين » هالتفسري، وهو أن حدّ  عن التعريفات والتعريف اللغوي يكشف
القرآن الكرمي وألفاظه وغرائبه، معتمدا يف ذلك على كل علم له عالقة ابلقرآن 

 .«...وانسخ ومنسوخ وقراءات، وشرح مفردات وإعراب الكرمي؛ من أسباب نزول،

يطلق عىل تفسري القرآن وتفسري احلديث  يف اللغة التفسري يبقى اإلشارة إىل أن

 كَ لب َّيْ »الذي يقول فيه  ×الشعر وغريها، ذكر األزهري يف رشح حديث النبي و
وهذا خرب صحيح وحاجة » يقول:(1)«كَ يْ إلَ  سَ يْ  لَ ر  والشَ  كَ يْ دَ يف يَ  رْيُ والَ  كَ يْ وَسْعدَ 

ة فأما لبَّ  يك فهو مأخوذ من َلبَّ باملكان وأَلبَّ أي أهل العلم إىل معرفة تفسريه ماسَّ

أقام به َلّبًا وإلبابًا كأنه يقول أنا مقيم يف طاعتك إقامة بعد إقامة وجميب لك إجابة 

 .(2) «بعد إجابة

فبدأ األزهري رشحه للحديث بأنه تفسري له، ولكن إذا أطلقنا لفظة التفسري 

متعلِّق ببيان معاين  -إذا أطلق-بدون قيد مل يكن إال القرآن الكريم؛ فعلم التفسري

نصوص القرآن الكريم واآليات القرآنية، وعىل الرغم مما تقدم، نجد أن بعض 

العلامء من مفسين ولغويني، قد استخدموا كلمة التفسري بمعناها اللغوي، وهو 

بيان الكالم وإيضاحه ورشحه، سواًء أكان الكالم آيًة قرآنيًة أم حديثًا نبويًا أم شعراً 

أم نثرًا، فقد وردت هذه الكلمة بمعناها اللغوي يف الكتب التي رشحت السنة 

النبوية، ويف كتب الفقه وأصوله وغريها، كام أهنا استخدمت يف كتب اللغة واألدب 

هبذا املعنى، فيقولون فّس احلديث بمعنى كذا، وأن هذا البيت تفسريه كذا، وهذا 

 هو تفسري هذه اللفظة...

 
                                       

َباُب َقْولِِه َيُقوُل اهلُل آِلَدَم: َأْخِرْج َبْعَث النَّاِر  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، باب اإليامن، (1)

 (.1/535ِمْن ُكلِّ َأْلٍف تِْسَعاِمَئٍة َوتَِسَعٍة َوتِْسِعنَي )

 (.1/43)هتذيب اللغة، األزهري  (2)
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 املبحث الثاني

 عالقة التفسري باملعجم وأوجه االتفاق واالختالف بينهما

 املطلب األول: صور العالقة بني املعجم والتفسري
تتبعنا لالختالفات العامة  تعريفنا لكل من التفسري واملعجم، ومن يظهر من

 واجلوهرية بينهام، أن العالقة بينهام تتخذ صورتني أساسيتني، مها: 

 عدم وجود عالقة بني املعجم والتفسري :صورة األوىلال
أي أن املفّس ال يستفيد من املعجم يف أي حال من األحوال؛ ال يف رشح آلية، 

وال يف حتديد معنى، وال يف توضيح غموض يف ألفاظ القرآن الكريم، فهذه الصورة 

بأقوال الرسول  تكون يف التفسري باملأثور؛ أي يف تفسري القرآن بالقرآن الكريم، أو

 فال دخل للغة وال للمعجم يف هذه الصورة. أو بأقوال الصحابة  ×

 ارتباط التفسري ابملعجم ارتباطا وثيقا :الصورة الثانية
يستفيد طالُب التفسري واملتصفُح للقرآن الكريم، والباحُث عن معنى من معاين 

لدالالت اجلديدة له، كالم اهلل تعاىل من املعجم؛ وذلك يف رشح مفرداته وتوجيه ا

، والرّتجيح بني املعاين املحتملة لآلية الكريمة، وتبديد اإلشكاالت والغموض

وغري ذلك مما يؤّثر يف الّتفسري، وهذه الصورة نجدها يف التفسري بالرأي أو التفسري 

َ هنا ُيْعِمُل عقَله يف َفْهِم   واالستنباط منه مستخدماً كالم اهلل بالدراية؛ ألن املفسِّ

وذكر أبو حيان األندليس يف مقدمة   آالت االجتهاد التي من ضمنها اللغة واملعجم.

تفسري البحر املحيط أن اللغة واملعجم من أوائل ما يرجع إليه املفس يف رشح 

 اآليات القرآنية وتفسريها، ثم ذكر مجلة من كتب اللغة التي تناولت ذلك فقال:

كتاب ابن سيده، فإن احلافظ أبا حممد عيل بن ...وأكثر املوضوعات يف علم اللغة »

أمحد الفاريس ذكر أنه يف مائة سفر، بدأ فيه بالفك وختم بالذرة ومن الكتب املطولة 
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 "البارع"للجوهري و "الصّحاح"البن التياين، و"املوعب"و "األزهري" فيه كتاب
 .(1) «للصاغاين "جممع البحرين"لقايل، و األيب عيل

يدّل داللة واضحة أن هناك  وحرب األمة، جبال التفسري هذا القول جلبل من

 حدها عن اآلخر.ألعالقة وطيدة بينهام، وال غنى 

 املطلب الثاين: أوجه االتفاق واالختالف بني املعجم والتفسري
بعد الوقوف عىل تعريف كل من التفسري واملعجم وذكر صور العالقة بينهام، 

 وجه اتفاق، كام أن بينهام أوجه اختالف: يمكن القول إهنام ينطويان عىل بعض أ

 : أوج ه االتفاقأوالا 
 من أوجه اتفاقهام ما ييل:

يتفق كل من التفسري واملعجم يف كوهنام يشتغالن عىل رشح األلفاظ، وبيان  .1

يشتغل عىل ألفاظ  األولجيمع كل ألفاظ اللغة عامة، بينام  الثاينمعانيها، إالّ أّن 

كام قلت -فقد عّرفه أمحد عمر خمتار  ء من ألفاظ اللغة.القرآن الكريم التي هي جز

كتاب جيمع كلامت لغة ما، ويرشحها، ويوضح معناها، ويرتبها » بأنه: -سابقا

علم يبحث عن » بينام عّرف التفسرَي أبو حيان األندليس بأنه:. (2)«بشكل معني

يبية، ومعانيها كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرادية والرتك

فكأّن بني التفسري واملعجِم  .(3)«التي حُتمل عليها حالة الرتكيب وتتامت لذلك

ُخصوًصا وُعموًما؛ فاملعجم أعّم من الّتفسري من حيث األلفاظ والكلامت، ويمكن 

القول أن الّتفسري أعّم من املعجم من حيث اعتامد العلوم املختلفة كالناسخ 

 رآنية وأسباب النزول وغريها.  واملنسوخ والقراءات الق

                                       
  (.1/105)ملحيط، أبو حيان األندليس البحر ا (1)

   (.38أمحد عمر خمتار)مقدمة الصحاح،  (2)

 (.1/212)البحر املحيطـ، أبو حيان األندليس  (3)
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ويتفقان كذلك يف وظيفة كل منهام؛ فاملفِسّ وصاحب املعجم يعمالن عىل  .2

فظ املراد رشحه تقديم املعلومات الرصفية والصوتية والنحوية والداللية بالنسبة للّ 

 وتبيان دالالتِه. وهذا ما يمكن استنتاجه من تعريف كل منهام.

اختصار كل من املعجم وكتاب التفسري، وخاصة كام أنه يمكننا أن نقوم ب .3

لة منهام، وقد وردت مؤلفات يف ذلك، هدفها اختصار كل منهام؛ مثل: )خمترص امُلَطوَّ

)معجم هتذيب  ونجد يف املعاجم (2)()خمترص الطربي. و(1)البن كثري (ابن كثري

 (3)اقترص فيه خمترِصه لويس شيخو عىل متن الكتابوالسكيت،  البن( األلفاظ

( تعّد خمترصات ألّمهات املعاجم العربية )معجم اجليب( و)معجم الطالبوكذا 

 املشهورة.

والتفسري التزام بالرتتيب يف عرض قضاياه؛ فنجد  كذلك يف كل من املعجم .4

أو مجَع موضوع  .(4) الرتتيب الصويت أو األلفبائي أو األبجدي يف املعاجم اللفظية

ليله فيام خيص املعاجم املعنوية، يف حني أن واحد أو معنى واحد ثم دراسته وحت

التفاسري تلتزم برتتيب السور، وهذا هو املشهور فيها. وهناك من يلتزم بأول ما نزل 

 من القرآن ثم الذي يليه، وهكذا وهذا قليل يف ترتيب كتب التفسري.

  : أوجه االختالفياا ناث
  ييل:يمكن أن ُنجمل أوجه االختالف بني التفسري واملعجم فيام

تتميز كتب التفسري عن املعاجم باالتساع يف معاجلة القضايا السابقة؛ فاملفسِّ  .1

هيتم هبذه القضايا لإلحاطة بكل ما يتصل باللفظ القرآين ويساعد عىل فهم معناه، 

بينام  ودراسة دالالت هذا اللفظ مع غريه من األلفاظ يف سياق اآلية أو السورة.

                                       
 .حممد نسيب الرفاعي(، املقدمة)ينظر مثال: تيسري العيل القدير الختصار ابن كثري  (1)

 (.هابعد و ما1)ينظر مثال: خمترص الطربي، حممد بن صمـادح  (2)

 (.3) خمترص هتذيب األلفاظ، لويس شيخو الياسوعي (3)

 (.35) عدنان اخلطيب، ينظر: املعجم العريب بني املايض واحلارض (4)
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طحي، إالّ أننا نجد بعض سصله ودالالته؛ أي بشكل نجد املعجم هيتم باللفظ وأ

املعجامت تعتني ببعض املعلومات املوسوعية اخلارجة عن املعجم؛ مثل التهذيب 

 ولسان العرب وتاج العروس.

حيمل التفسري يف طّياته الكثري من العلوم املتصلة به من علوم اللغة  .2

 ،واحلديث قرآين، والفقهواإلعراب وأسباب النزول والناسخ واملنسوخ والرسم ال

بينام نجد أن املعجم قد يعتمد فقط عىل اللغة ، مع التوّسع فيها ورشحها وحتليلها

والشواهد احلديثة والشعرية والنثرية لالستشهاد هبا دون رشحها، وقد يأيت هبا 

 صاحب املعجم لالستئناس هبا ال غري.

اللغوية والرصفية ال يستغني التفسري عن املعجم؛ ألنه يمده باملعلومات  .3

والصوتية والداللية للفظة القرآنية، أما املعجم فقد يستغني عن التفسري بالكلّية؛ 

كريمة أو ال اتياآل معاينفكثري من املعاجم استوفت رشوطها دون أن تشري إىل 

، وهناك من املعاجم من ذكرت آيات قليلة ال تصل إىل مرتبة رشح مفرداهتا

  .رينهارت بيرت آن ُدوِزي،  لاملعاجم العربيةتكملة االستدالل، ككتاب 

لم يّتسم التفسري بالعمق يف حتليل اللفظة القرآنية، ذلك أن التفسري عِ  .1

متخّصص، والتخّصص يف اليشء يؤّدي إىل العمق والتشعب واإلحاطة باجلوانب 

 .(1)املختلفة. بينام املعجم يقوم برشح بسيط ملفردات أية لغة دون تعمق يف ذلك

عىل أعظم كالم وهو القرآن الكريم، وهو كالم اهلل تعاىل  التفسريغل يشت .2

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، بينام يشتغل املعجم عىل ألفاظ لغة 

ما، عربية كانت أو غريها؛ وهي لغة برشية، وشّتان بني الكالمني. وال جمال 

 للمقارنة بينهام. 

                                       
 ال ننكر أنه يوجد معاجم اّتسمت بالعمق يف التحليل، لكن الغالب عليها عدم التعّمق. (1)
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من املناهج يف حتليله لأللفاظ القرآنية؛ فنجد يعتمد التفسري عىل الكثري  .3

التفسري باملأثور، والتفسري اللغوي، والتفسري املذهبي، والتفسري الفقهي، والتفسري 

الصويف، والتفسري املقاصدي...وهذه كلها مناهج وأنواع للتفسري، بينام املعجم 

 ا يتشّعب عنهام.يعتمد عىل منهجني أساسيني يف التحليل ومها األلفاظ واملعاين وم
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 املبحث الثالث

 وجوه تأثري املعجم  يف الّتفسري

، وهو القسم التطبيقي، إىل وجوه آثار املعجم يف املبحثسأتطرق يف هذ 

التفسري؛ وذلك أن املفّس يستفيد من كتب املعاجم يف تفسري القرآن الكريم وتبيان 

بيان معنى اللفظة القرآنية. وتوسيع دالالت  ها:معانيه، من وجوه متعّددة، أمه  

الكلمة القرآنية. وإزالة الغموض واإلشكاالت من بعض اآليات القرآنية. 

 والرتجيح بني الدالالت املحتملة للفظ القرآين.

ويمكن التمثيل لكل وجه من هذه الوجوه األربعة، لتوضيح تأثري املعاجم يف 

 تفسري القرآن الكريم كام ييل:

 املطلب األول: بيان معىن اللفظة القرآنية
فسري؛ فكثريا ما نرجع إىل املعجم الستخراج وهذا األثر واضح وجيّل يف التّ 

معنى اللفظة القرآنية وحتديد دالالهتا، وذلك بالرجوع إىل أصلها أو مصدرها 

ومشتّقاهتا ولغات القبائل التي تتكلم هبا وغريها، وهذه املسألة هي األصل يف 

ملعجم؛ وكثري من املفسين يصّدرون تفسريهم اآلية الكريمة برشح معنى مفرداهتا ا

وألفاظها، وكأن ذلك مفتاح لتفسري اآلية كلها أو السورة، وهذا ما نجده يف كتب 

عبد غريب القرآن، ولعّل هذا هو السبب الرئيس يف نشأة املعجم، تقول يسى 

مشكلة فهم  ×واَجه أصحاب رسول اهلل  واملعجم العريب يبدأ تارخيه منذ» :الغاين

النص القرآين، وبخاصة حني كانوا حيدون يف هذا النص ألفاظا ال يعرفون معانيها، 

  .(1) «فيسألون عنها ثم يقيدون تفسرياهتا إىل جانبها

َمْن قَ َرَأ الُقْرآَن َفَأْعَربَُه كاَن َلُه » وذكر السيوطي حديثا عن ابن عمر مرفوعا:
                                       

 (.29) ينظر: معجم املعاجم العربية، يسى عبد الغاين عبد اهلل (1)
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ٍف ِعْشُروَن َحَسَنةا، وَمْن قَ َرَأُه بَِغرْيِ ِإْعراٍب كاَن َلُه ِبُكلِ  َحْرٍف َعْشُر ِبُكلِ  َحرْ 
املراد بإعرابه معرفة معاين ألفاظه وليس املراد به اإلعراب » ثم قال: .(1) «َحَسناتٍ 

وهو ما يقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقده ليست قراءة  ،املصطلح عليه عند النحاة

 .(2)«يها، وعىل اخلائض يف ذلك التثبت والرجوع إىل كتب أهل الفن...وال ثواب ف

ومعرفة معاين املفردات القرآنية من األمهية بمكان عند كلِّ َمن له صلة بالقرآن 

الكريم وبغريه من العلوم الرشعية من العلامء والفقهاء وطاّلب العلم. وهذا ما 

ل ما حُيتاج أن ُيشَتَغل به إن أوّ » قوله:ذهب إليه الراغب األصفهاين يف مقدمة كتابه ب

من علوم القرآن، العلوُم اللفظية، ومن العلوم اللفظية حتقيُق األلفاظ املفردة، 

فتحصيُل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل امُلعاون ملن يريد أن يدرك 

 .(3) «معانيه...

-اهلل تعاىل يكون من وجوهالنظر يف تفسري كتاب » بقوله:وذهب إليه أبو حيان 

علم اللغة اسام وفعال وحرفا، احلروف لقلتها تكلم عىل معانيها النحاة،  -أوهلا

 .(4)«فيؤخذ ذلك من كتبهم، وأما األسامء واألفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة

ون يف العرص احلديث بدأوا مصنفاهتم برشح مفردات اآليات كام  ؛وهناك مفسِّ

زائري يف كتابه أيس التفاسري؛ حيث كان يصّدر تفسريه نجد عند أيب بكر اجل

َي َخلََق  ﴿ ة؛ ففي قوله تعاىل:بريغلآليات القرآنية برشح مفرداهتا ال َ ٱَّله ُد ّلَِله َمح ٱۡلح
َٰتَ  لَُم ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ

َ ََٰت وَٱۡلح ََٰو َم َدلُونَ  ٱلسه ْ بََرب َهَمح َيعح َيَن َكَفُروا َۖ ثُمه ٱَّله ُّوَر َي  ُهوَ ١وَٱنل ٱَّله
َن َطين  َ  َخلََقُكم م  َۖ ثُمه ق َجٗل

َ
َسًّمى ََضٰٓ أ َجٞل مُّ

َ
ونَ  َوأ ََتُ نتُمح تَمح

َ
ۖۥَ ثُمه أ ُ ُ َِف  ٢عَنَده وَُهَو ٱّلِله

لَُم َِسهُكمح  ۡرَض َيعح
َ ََٰت َوَِف ٱۡلح ََٰو َم َسبُونَ  ٱلسه لَُم َما تَكح َرُكمح َويَعح  . [3-1األنعام:] ﴾٣ وََجهح

                                       
 (.1/303)اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي  (1)

 .املصدر نفسه (2)

 (.1/5)، حتقيق: حممد سيد كيالين صفهايناألاملفردات يف غريب القرآن، الراغب  (3)

 (.1/212)البحر املحيط، أبو حيان األندليس  (4)
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دُ ﴿» :(رشح املفردات) بقوله:يقول بعدما صّدر ذلك  مح َ الثناء باللسان عىل  ﴾ٱۡلح

لَقَ ﴿ املحمود بصفات اجلامل واجلالل لُونَ ﴿ أنشأ وأوجد ﴾َخ َد يسوون به  ﴾َيعح

الوقت املحدد لعمل ما من األعامل يتم فيه أو ينتهي  ﴾لَج األَ ﴿ غريه فيعبدونه معه

ونَ ﴿ فيه، واألجل األوىل أجل كل إنسان، والثاين أجل الدنيا ََتُ مح ون يف  ﴾َت تشك 

 البعث اآلخرة واجلزاء: كام تشكون يف وجوب توحيده بعبادته وحده دون غريه.

َٰتَ ﴿ ََٰو َم ُ َِف ٱلسه َسُبونَ ﴿أي معبود يف السموات ويف األرض ﴾َوُهَو ٱّلِله  ﴾َما تَكح

 .(1) «أي من خري ورش، وصالح فساد

ورة الكهف حاكيا عن يف قوله تعاىل يف س عند السيوطي ومن ذلك مـا نجده

َت ﴿:قصتهم مح َحَسبح
َ

َٰتََنا َعَجًبا  أ ْ َمنح َءاَي قَيَم ََكنُوا َف َوٱلره ََٰب ٱلحَكهح َح صح
َ

نه أ
َ

 ﴾٩أ
 :تفسريا معجميا شارحا ألفاظها بقولهحيث نجد أن السيوطي يفسها  . [9الكهف:]

َت ﴿» مح َحَسبح
َ

َف ﴿ ظننت أي ﴾أ حَكهح ََٰب ٱل َح صح
َ

نه أ
َ

قَيمَ ﴿ اجلبل الغار يف ﴾أ ره  ﴾َوٱل

يف  (اُنواْ قصتهم)كَ  عن × وقد سئلاللوح املكتوب فيه أسامؤهم وأنساهبم، 

ًبا﴿ مجلة قصتهم من َٰتَنَا َعَج خرب كان وما قبله حال أي كانوا عجبا دون باقي  ﴾َءاَي

 .(2) «اآليات، أو أعجبها ليس األمر كذلك

فردات ومعاين واملالحظ أن اآلية ُفّست لفظيا؛ أي أهنا اعتمدت رشح امل

 -فمن هذين املثالني؛ األلفاظ القرآنية، ومعلوم أن هذا من مهامت املعجم

يتضح لنا أن املفسين استعانوا بام يف املعجم من  -للسيوطي وأيب بكر اجلزائري

   دالالت لتفسري الكثري من املفردات القرآنية.

تفسري؛ وخاصة بل تكاد تكون يف كل مصنَّف يف ال ،واألمثلة عىل ذلك كثرية

 املخترصة منها؛ كتفسري اجلاللني، وخمترص تفسري ابن كثري، وخمترص تفسري الطربي.

ح بقوله بعد ذكر اآليات حيث يرّص  أنموذج كذلك ملا ذكرُت؛ تفسري املراغيولعّل 

                                       
 (.5/3) أيس التفسري لكالم العيل الكبري ، أبو بكر اجلزائري (1)

 (.1/381)تفسري اجلاللني ، السيوطي،  (2)
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 .(1) التي يروم تفسريها: تفسري املفردات

 توسيع دالالت الكلمة القرآنية. املطلب الثاين:
 هذه كل معنى وتكون من أكثر حيتمل بتعبري ُيؤتى أن هو املعنى يف التوّسع

، وبفضل املعجم وكالم العرب ُوِجَد لبعض األلفاظ القرآنية  (2) املعاين مرادة

وهذه  املسألة العديد من الدالالت وكلها حتتملها اآلية التي حوت هذا اللفظ؛ 

لتفسريية، ما مل يكن بني هذه مبثوثة يف كتب اللغة والتفسري، يف احتامل املعاين ا

ا  ُجندٞ ﴿ الدالالت تناقض أو تضاد، ولذلك قال الشنقيطي يف تفسري قوله تعاىل: مه
َزابَ  حح

َ َن ٱۡلح َ ُزومٞ م  وال مانع من محل اآلية عىل ما مَحََلها عليه » [11ص:] ﴾١١ُهَنالََك َمهح

ر عند ون، وما ذكرنا أيضًا أنه يفهم منها، ملَِا تقرَّ العلامء من أن اآلية إن كانت  املفسِّ

 . (3) «حتتمل معاين كلَّها صحيحًة، تعنّي محُلها عىل اجلميع

ن يف علوم القرآن إىل ووقد تطرق علامء اللغة والتفسري والغريب واملتخصص

 وسأذكر أمثلة عىل ذلك:.  (4) "الوجوه والنظائر"هذه القضية فيام يسمى بـ

  يَرحُقبُونَ  َل  ﴿ :عاىل( يف قوله تبارك وتاإلّل ) لفظة -أ
مٍَن إَل ٗ ٗة  َِف ُمؤح ٰٓئََك  َوَل ذَمه ْولَ

ُ
 َوأ

تَُدوَن  حُمعح والتي تعني يف كالم العرب: اهلل تبارك وتعاىل، وتعني  [10]التوبة:﴾ُهُم ٱل

. قال (5) العهد، وتعني كذلك احللف واجلوار والذمة والقرابة والنسب وكذا احِلْرَبة

، وهو اسمه  يراد به اهلل  »:(6) تفسري هذا اللفظابن عطية األندليس يف

بالسيانية، ومن ذلك قول أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه حني سمع كالم مسيلمة، 

                                       
 (.1/62)ينظر مثال: تفسري املراغي، مصطفى املراغي  (1)

 (.61) ئيمن أرسار البيان يف التعبري القرآين، فاضل صالح السامرا (2)

 (.2/258)أضواء البيان، الشنقيطي  (3)

 (.2/253)ينظر: الربهان يف علوم القرآن  (4)

وأضواء البيان، الشنقيطي،  (.361-8/360)د الفراهيدي، باب اللفيف من الالم العني، اخلليل بن أمح (5)

(4/287.) 

 (.3/10)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندليس، حتقيق: عبد السالم حممد  (6)
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 .(1) «َهَذا َكاَلُم ََلْ ََيُْرْج ِمن ِإلٍ  وال ِبر ٍ » فقال :

قال وهذا عندنا ليس » بقوله: وقد رّد األزهري هذا الوجه يف تفسري اآلية

جه ألن أسامء اهلل تعاىل َمْعروفة، كام جاءت يف الُقرآن، وُتليت يف األَخبار، ومل بالوَ 

عاء: يا إّل، كام يقول يا  وحقيقة اإلّل  :هلل ويا رمحان، قالاَنسمع الّداعي يقول يف الد 

وجيوز . (3). واإلّل كذلك جبل بمكة هو جبل عرفات(2)«عندي عىل ما ُتوجبه الل غة

 .(إالّ )هد، والعرُب تقول للعهد واخللق واجلوار ونحو هذه املعاين أن يراد به الع

 :(4) ومنه قول أيب جهل

 َمتنٌِي قَواُه َغرُي ُمنَتكِث احلَْبلِ                إللٍّ علْينَا َواِجٌب الَ ُنِضيعهُ 

 :(5)يف لغة العرب يقال له إّل، ومنه قول ابن مقبل اوجيوز أن يراد به القرابة فإهن

ِحم            أفَسَد النَّاَس ُخُلوٌف َخَلُفوا    َقّطُعوا اإلّل وَأْعَراَق الرَّ

أي قطَّعوا الرحم، وقول حسان بن ثابت  
 (6): 

ْقِب ِمن َرْأِل النَّعامِ               َلَعْمُرك إّن إِلَّك ِمن ُقَرْيٍش   كإِلِّ السَّ

َ » قال األزهري بعدما ذكر هذه الدالالت وغريها: اإلّل خيرج يف مجيع ما ُفسِّ

واإلّل اسم يشتمل عىل » وبنّي الطرّبي ذلك بقوله: .(7) «ِمَن العهد والقرابة واجلوار

وهو أيضا بمعنى اهلل، فإذ كانت ، معان ثالثة؛ وهي العهد والعقد واحللف والقرابة

معنًى، الكلمة تشمل هذه املعاين الثالثة، ومل يكن اهلل خّص ِمن ذلك معنًى دون 

                                       
 (.3/10)غريب احلديث، ابن سالم اهلروي، حتقيق: حممد خان  (1)

 (.15/312) باب أللهتذيب اللغة، األزهري،  (2)

  (.8/361)العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، باب اللفيف من الالم  (3)

 (.6/19)أمحد اخلراط  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، شهاب الدين بن عبد الدائم، حتقيق: (4)

 (.14/148) ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، ابن جرير الطربي (5)

 (.1/394)ن بن ثابت، حسان بن ثابت، حتقيق: وليد عرفات ديوان حسا (6)

  (.15/312) باب أللهتذيب اللغة، األزهري ،  (7)
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فالصواب أن يعّم ذلك كام عمَّ هبا جل ثناؤه معانيها الثالثة فيقال ال يرقبون يف 

 .(1) «مؤمن اهلل وال قرابة وال عهدا وال ميثاقا

فاملعجم قّدم تفسرياٍت متعددًة ملعنى اإلّل، وكل هذه الّتفسريات حتتملها اآلية 

 تبارك وتعاىل، وال القرابَة، يرقبون فيكم، هؤالء املرشكون، اهللَ املباركة؛ فنقول ال

ة، وال جوارا.  وال النسَب، وال العهَد، وال الذمَّ

رح ﴿لفظة الثياب يف قوله تعاىل:  -ب َ  . [4]املدثر: ﴾٤َوثََيابََك َفَطه 

للثياب يف لغة العرب معان كثرية أورها أصحاب املعاجم يف مصنفاهتم منها 

عن اخلطايب أن معناها  ل، وقد ورد قواللباس الظاهر أو القلب أو النفس أو العمل

اء يف قول » . ومن هؤالء نجد األزهري؛ حيث يقول:(2) نساءك طهرهن وقال الفرَّ

َرح ﴿ اهلل جّل وعزّ  ين ﴾٤َوثََيابََك َفَطه  يقول ال تكن غاِدرًا فُتدنَِّس  :قال بعُض املفسِّ

َ ﴿ثيابك، فإّن الغادر َدنُِس الّثياب، وقيل معنى قوله ب رح َوثََيا َ يقول َعَمَلك  ﴾َك َفَطه 

َر﴿ فَأْصِلْح، وقال بعضهم ْ فإِنَّ تقصري الثِّياب ُطهٌر، وَروى ﴾َوثََيابََك َفَطه  أي َقرصِّ

ر﴿ ِعكرمة عن ابن عباس يف قوله جّل وعزّ  َ يقول ال َتْلَبس ثياَبك  ﴾َوثََيابََك َفَطه 

ما قيل يف قوله عّز وكّل » . ثم قال بعد ذلك قال:(3)«عىل معصية وال ُفجور وُكفر

رح ﴿وجّل  َ فهو صحيح من جهة الل غة ومعانيها متقاربة واهلل أعلم بام  ﴾َوثََيابََك َفَطه 

 .(4) «أراد

 "الثياب"قد اختلف املفسون يف املراد من كل من لفظتي» وقال الشنقيطي:
رْ "و ، أم هل مها دالّ عىل احلقيقة، ويكون املراد طهارة الثوب من النجاسات "َفَطهِّ

مها عىل الكناية، واملراد بالثوب البدن والطهارة عن املعنويات من معاص وآثام 

                                       
 (.10/85)جامع البيان يف تأويل القرآن ابن جرير الطربي  (1)

 .(2/101)غريب احلديث، أمحد بن حممد البستي، حتقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي  (2)

 (.6/110زهري، باب هطر، فصل طهر )هتذيب اللغة، األ (3)

 املصدر نفسه.  (4)
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 .(1)«ونحوها، أم عىل احلقيقة والكناية

املعجم، بيظهر من قويل األزهري الل غوّي، والشنقيطي املفسِّ مدى تأّثر التفسري 

الكريمة املعاين وذلك بذكر الدالالت املحَتملة للفظة القرآنية؛ فإن احتملت اآلية 

 العديدة فال بأس بذلك، مامل خُيش التناقض وااللتباس.

 بعض اآلايت القرآنيةفهم املطلب الثالث: إزالة الغموض واإلشكاالت من 
املعاين والدالالت التي رجعنا إىل ما،  تفسري لفظةمعنى وإذا َعَرَض ُغموٌض يف 

 م العرب، والتي تكوني يف تفسري هذ اللفظ، واحتملها كالنص عليها املعجم

  ألصق بمعنى اآلية وأوفقها لسياقها.

 ومن األمثلة عىل ذلك ما ييل:

ُددح  َمن ََكنَ ﴿ :قوله تبارك وتعاىل -أ َ فَلحيَمح يَا وَٱٓأۡلَخرَة نح ُ َِف ٱدلُّ ُ ٱّلِله ه ن لهن يَنُُصَ
َ

َيُظنُّ أ
 ُ َطعح فَلحيَنُظرح َهلح ي َقح َمآءَ ثُمه ۡلح هَََبه َكيحُدهُۥ َما يَغَيُظ بََسبٍَب إَََل ٱلسه   .[15 : احلج] ﴾١٥ذح

 "الّسبب"ال يمكننا معرفة معنى هذه اآلية إالّ إذا عدنا إىل املعجم، وَعَرفنا معنى 
االختناق، الذي هو  "القطع"الذي هو السقف، ومعنى "السامء"الذي هو احلبل، و

َطعح  ثُمه  أمجع املفّسون عىل أّن تأويل قوله ﴿ » قال األزهري: َقح ﴾ ثم ليختنق، وهو  ۡلح

حمتاٌج إىل رشٍح يزيد يف بيانه، واملعنى واهلل أعلُم من كان يظن  من الكّفار أّن اهلل ال 

ُددح  ينرُص حممدًا حّتى ُيْظهره عىل املِلل كّلها فليُمْت غيظًا وهو تفسري قوله ﴿ فَلحيَمح
َطعح  َقح َ ثُمه ۡلح َمآء ب ﴾بََسبٍَب إَََل ٱلسه ه املختنُق إىل َسْقف بيته، وسامُء والسَّ ب احلبل يشد 

 سقُفه ﴿
ٍ
َطعح  كلِّ يشء َقح ﴾ أي ليمدَّ احلبل مشدودًا عىل َحْلقه مّدًا شديدًا يوتِّره  ثُمه ۡلح

 . (2) «حتَّى يقطع حياَته وَنْفَسه َخنْقاً 

مه ثُ  أراد ثم ليجعل يف سامء بيته حباًل ثم ليختنْق به فذلك قوله ﴿» وقال الفراء:
                                       

 (.8/361)أضواء البيان، حممد أمني الشنقيطي (1)

 (.1/129)لعني والقاف مع الطاء اهتذيب اللغة، األزهري، باب  (2)
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َطعح  َقح ﴾ يعني السبب وهو احلْبُل ثم ليقَطْعه﴿ :﴾ اختناقًا قال ويف قراءة عبد اهلل ۡلح

 .(1)«املشدوُد يف عنقه حتى تنقطع نفُسه فيموت

أي  » ومل خيرج الشنقيطي يف تفسري هذه اآلية  عن رأي اللغويني؛ حيث قال: 

لعرب ُتسّمي كلَّ ما عالك بحبل إىل السامء؛ أي سامء بيته، واملراد به السقف؛ ألن ا

َطعح  سامء، واملعنى فليعقد رأس احلبل يف خشبة السقف ﴿ َقح ﴾ أي ليختنق  ثُمه ۡلح

باحلبل، فيشده يف عنقه ويتدىل مع احلبل املعلق يف السقف حتى يموت، وإنام أطلق 

القطع عىل االختناق ألن االختناق يقطع النفس بسبب حبس جماريه، ولذا قيل 

هَََبه َكيحُدهُۥ تابع النفس قطع فلينظر إذا اختنق ﴿للبهر وهو ت ﴾ أي هل يذهب  َهلح يُذح

 .(2) « يف الدنيا واآلخرة فعله ذلك ما يغيظه من نرص اهلل نبيه 

ومعلوم أننا نأخذ تلك الدالالت من املعجم الذي أزال االلتباس املوجود يف 

عنى القطع يف اآلية اآلية الكريمة، فرشح لنا معنى السبب ومعنى السامء وم

 الكريمة، وهو احلبل والسقف واالختناق.

ٞ ﴿ قوله تعاىل: -ب تُُهۥ قَآئََمة
َ

َرأ َرآءَ َوٱمح ََٰق َوَمن َو َح ََٰها بَإَسح َن ح فََضَحَكتح فَبََّشه
ُقوَب  ََٰق َيعح َح عند بعض املفّسين حاضت،  ﴾ فََضَحَكت﴿ىمعن[ 71هود:] ﴾٧١إَسح

 : (4)، ومنه قول الشاعر(3) حاضتمأخوذة من قوهلم ضحكت األرنب أي 

َفا َقا           وِضْحُك األَرانِب َفْوَق الصَّ  َكِمْثِل َدِم اجَلْوِف َيْوَم اللِّ

وروى األزهري عن َسَلمة عن الَفّراء يف تفسري هذه اآلية: ملّا قال ُرُسل اهلل جّل 

مرَأُته، وكانت قائمة َضِحَكْت عند ذلك ا .﴾الَ خَتَْف ﴿ وعّز لِعبِده وَخِليله إبراهيم

                                       
 (.1/129)باب لعني والقاف مع الطاء  املصدر نفسه، (1)

 (.4/287)أضواء البيان، حممد أمني الشنقيطي  (2)

 (.3/33)ينظر: املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن ابن سيدة  (3)

 (.6/355)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، شهاب الدين أمحد بن يوسف،  (4)
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ت بعد الضِحك بإْسحاق، وإنام َضِحكت  َ عليهم وهو قاعد، فَضِحكت فُبرشِّ

 .(1) رسورًا باألمن ألهنا َخافت كام خاف إبراهيم

واختلفوا يف الّضحك عىل » ولعّل فخر الدين الرازي بّدد هذا اإلشكال بقوله:

اللفظ عىل معنى آخر قولني منهم من محله عىل نفس الضحك ومنهم من محل هذا 

﴾ حاضت، وهو منقول َفَضِحَكْت ﴿ سوى الضحك... الثاين هو أن يكون معنى

عن جماهد وعكرمة؛ قاال ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسالمة من اخلوف، 

فلام ظهر حيضها برشت بحصول الولد، وأنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون 

ه اللغة إن مل يعرفها هؤالء هذ » ضحكت بمعنى حاضت، قال أبو بكر األنباري:

 .(2) «طمثت ﴾َفَضِحَكْت فقد عرفها غريهم، حكى الليث يف هذه اآلية ﴿

وكأن الرازي حيتكم إىل الليث صاحب املعجم يف إزالة ما كان يف اآلية من لبس 

 وغموض ويقّر بأن اآلية قد حتتمل أن الضحك يمكن أن يكون بمعنى احليض. 

وهذا ال  (3) غويني أنكروا هذا الوجه؛ أمثال الفراءوأشري ىف األخري أن بعض الل

يعارض أننا نجتهد يف إزالة اللبس واإلشكال والتعارض بني الدالالت اللغوية 

 التي حتتملها االية القرآنية.

َ ٱلحُقرحءَاُن ُهدٗ ﴿ قوله تعاىل: -ج نزََل فَيه
ُ

َٓي أ ُر َرَمَضاَن ٱَّله  ل َلنهاَس ى َشهح
َٰتن  ََن ٱ َوبَي ََن قَاَنِۚ َفَمن َشهََد مَنُكُم م  حُهَدىَٰ وَٱلحُفرح َٰ ل وح لََعَ

َ
ُهَۖ وََمن ََكَن َمرَيًضا أ َر فَلحيَُصمح هح ٱلشه

ن  ٞ  َسَفر ة َ َوَل يُرَيُد بَُكمُ فَعَده ُ بَُكُم ٱلحيُۡسح َۗ يُرَيُد ٱّلِله َخَر
ُ

هاٍم أ ي
َ

َنح أ ةَ  م  ْ ٱلحعَده مَلُوا َ َوَِلُكح ٱلحُعۡسح
 َ ْ ٱّلِله وا ُ َ ُكُرونَ َوَِلَُكّب  َُٰكمح َولََعلهُكمح تَشح َٰ َما َهَدى اختلف أهل  فقد [185:البقرة] ﴾ لََعَ

يف اآلية الكريمة، فمنهم من محلها عىل الرؤية البرصية،  "شهد" التفسري يف داللة

                                       
 (.4/56)هتذيب اللغة، األزهري، باب احلاء والكاف مع الضاد  (1)

 (.22-18/21التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، ) (2)

 (.3/363 القرآن، الفراء، حتقيق: حممد عيل الصابوين )ينظر: معاين (3)
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وهذا كثري، أي رأى اهلالل، ومنهم من ذكر أن معناها من احلضور؛ أي من كان 

 ر رمضان ومن كان مسافرا فعدة من أّيام أخر،حارضا مقيام غري كسافر، فليصم شه

 .(1)وهذه املسألة مبثوثة يف كتب التفسري واللغة واملعاجم

حرض  بمعنى فالذي ساعد عىل كشف معنى اآلية هو املعجم بتفسري)شهد(

 البالد يف هذا الشهر املبارك.

 الرتجيح بني الدالالت احملتملة للفظ القرآين املطلب الرابع:
ده عند الكثري من املفسين؛ حيث يذكرون اآلراء املختلفة للفظة، وهذا ما نج

ثم يرّجحون املعنى الذي عليه املعجم أو كالم العرب، ونلمس هذا يف القراءات 

القرآنية، ومن رشوط القراءة الصحيحة موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. قال 

 حديثه عن القراءة الصحيحة:عند  "النرش يف القراءات العرش"ابن اجلزري يف كتابه 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد املصاحف العثامنية ولو احتامال »

وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي ال جيوز ردها وال حيل إنكارها، بل هي 

 .  (2)«من األحرف السبعة التي نزل هبا القرآن

رب املوجود يف املعجم، ومن فالتفاضل بني القراءات تكون يف الكالم الع

 ييل: األمثلة عىل ذلك ما

ٰٓئََكُة َوُهَو قَآئَمٞ ﴿: سيدنا زكرّياءحكاية عن  قوله تبارك وتعاىل -أ حَملَ حُه ٱل َ  َفَناَدت
يَُصّل 

َۢا قَ َ ََيَٰ ُمَصد  َك بََيحح ُ َ َ يُبََّش  نه ٱّلِله
َ

َراَب أ حَمحح َدٗ  بََكلََمةن  َِف ٱل َ وََسي  ََن ٱّلِله رٗ م  ا ا َونَبَي ٗ ا وََحُصو
لََحَي  َٰ َن ٱلصه َ  .[39:آل عمران]﴾ ٣٩م 

َك﴾  ﴿ إن لفظة ُ قرئت بضم الياء وتشديد الشني، وقرئت بفتح الياء وضم ُيَبرشِّ

                                       
 (. وتاج2/373(. واخلصائص، ابن جني، حتقيق: حممد النجار )5/75ينظر: التفسري الكبري، الرازي، ) (1)

بيدي )  (.8/261العروس، الزَّ

 (.1/9)النرش يف القراءات العرش،  ابن اجلزري  (2)
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َك﴾الكاف وختفيفها  والقراءة التي » ورّجح الطربي القراءة األوىل فقال: (1)﴿َيــْبرُشُ

عنى التبشري؛ ألن ذلك هي هي القراءة عندنا يف ذلك ضم الياء وتشديد الشني بم

 .(2)«اللغة الّسائرة والكالم املستفيض املعروف يف الناس

 .العرب فشو هذا املعنى يف كالم إىل مرده األوىل للقراءة الطربي فرتجيح

َٰلََميَ ﴿ تعاىل:اهلل  قول -ب َع َ ٱلح َ رَب  ُد ّلَِله مح َ  .[2الفاحتة:] ﴾٢ٱۡلح

لك( من حيث زيادة األلف عىل فقد تنوعت أوجه القراءة يف قوله تعاىل )ما

ينِ  قرأ ابن كثري ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ومحزةوجهني؛ ف بدون  َمِلك َيْوِم الدِّ

 .(3)بألٍف  ﴾َمالِِك ﴿وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب: ألف، 

معنى كل  دارت أكثر أقوال املفسين يف بياهنم ملعنى هذه اآلية الكريمة عىل بيان

سبحانه  ة الواردة فيها، وبيان أي القراءتني أمدح يف حق اهللوجه من أوجه القراء

أن هلل امللك » هو ابن جرير الطربي يقول: وتعاىل، ويظهر ذلك جليا يف أقواهلم؛ فها

الدين خالصا دون مجيع خلقه الذين كانوا قبل ذلك يف الدنيا ملوكا جبابرة  يوم

لعظمة والسلطان واجلربية، فأيقنوا امللك و يدافعونه االنفراد بالكربياء وا ينازعونه

غرة األذلة وأن له دوهنم ودون غريهم امللك والكربياء بلقاء  اهلل يوم الدين أهنم الصَّ

دون ملوك الدنيا الذين  ، فأخرب تعاىل أنه املنفرد يومئذ بامللك...والعزة والبهاء

  .(4)« خساراملعاد إىل صاروا يوم الدين من ملكهم إىل ذلة وصغار، ومن دنياهم يف

التأويلني باآلية وأصح القراءتني يف  وأوىل» ح القراءة بدون ألف، وقال:ثم رّج 

قرأ ملك بمعنى املُلك؛ ألن يف اإلقرار  التالوة عندي التأويل األول وهي قراءة من

                                       
 (.10-9) حتقيق: أنس مهرةأمحد الدمياطي،  اءات األربعة عرش،إحتاف فضالء البرش يف القرينظر:  (1)

 (.3/251)جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي  (2)

 (.1/20)ينظر: البحر املحيط، أبو حيان األندليس (3)

 (.1/65)جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي  (4)
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باملِلك، وفضيلة زيادة امللك عىل املالك إذ كان  له باالنفراد بامُللك إجيابا النفراده

 .(1)«يكون املالك ال ملكا ال ملك إال وهو مالك وقد معلوما أن

القراءتني، نحو ما فعل الشوكاين حيث  وحاول بعض أهل التفسري اجلمع بني

واحلق أن لكل واحد من الوصفني نوع أخصية  ...اختلف العلامء أهّيام أبلغ» يقـول:

رصفات بام هو يقدر عليه امللك من الت ال يوجد يف اآلخر؛ فاملالك يقدر عىل ما ال

يقدر عىل ما ال يقدر عليه املالك من  مالك له بالبيع واهلبة والعتق ونحوها، وامللك

ورعاية مصالح الرعية فاملالك أقوى  الترصفات العائدة إىل تدبري امللك وحياطته

بعض األمور والفرق بني  من امللك يف بعض األمور وامللك أقوى من املالك يف

 .(2)«واملالك صفة لفعله الرب سبحانه أن امللك صفة لذاتهالوصفني بالنسبة إىل 

حُملحَك ﴿من قرأ مالك قوله تعاىل: حجة» قال األزهري: َٰلََك ٱل ُهمه َم آل ] ﴾قَُل ٱلله

 من ملك ألنه جيمع االسم والفعل دُح أمْ  ُك . ومالِ ِك لْ املُ  ُك لِ يقل مَ  ومل .[26:عمران

َمع َمالِكا وَمالِك ال جَيًمَ  كل من يملك فهو مالك ألنه بتأويل ع ملكـا؛ إذ وَملِك جَتْ

 .(3)«الفعل مالك الدراهم، ومالك الثوب، ومالك يوم الدين يملك إقامة يوم الدين

له األمر املطلق دون غريه، واحلاكم النافُِذ أمُره  مَللِك هوا أنوخالصة القراءتني 

يَّة األعيان، ويكون له  وأن امَلالِك هو الذي ترجع
 حق الترصف فيها. له ِملكِ

يف  ة حول املعجم والتفسريلوهذا التوجيه من علامء اللغة يعطينا فكرة جلي

 الرتجيح بني املعاين حسب كالم العرب.

نخلص يف األخري إىل أن هناك عالقًة وطيدًة بني التفسري والتأليف املعجمي عند 

اآلخر؛ كام أن  العرب؛ ذلك أن ُكال منهام حيتاج إىل اآلخر، وال غنى ألحدمها عن

                                       
 (.1/65)جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي  (1)

 (.1/22) عيل الشوكاين حممد تح القدير،ف (2)

 (.10/268) هتذيب اللغة، األزهري، باب الكاف والالم مع امليم (3)
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التفسري باملأثور ال يستغني عن التفسري بالرأي، فالتفسري يستمد  دالالت ألفاظ 

القرآن الكريم من املعجم، وهذا األخري يستعني ببعض املعاين الرشعية من التفسري 

 لتوسعة هذه املعاين واإلكثار من تلك الدالالت.
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 امتةاخل

ني جنبات هذه املباحث، لعلنا نخرج بأهم االستنتاجات التي بعد طوافنا ب

 :وهي يمكنا استخالصها منها

أن العالقة بني املعجم والتفسري عالقة وطيدة، ال يمكن من خالهلا أن -1

 ا عن اآلخر.نفصل أحدمه

قّدم املعجم للتفسري خدمة جليلة متثلت يف رشحه ملفردات القرآن الكريم  -2

 معنى اآلية الكريمة.رشحا نصل به إىل 

 ال يمكن ولوج التفسري للمفس بدون اآللة اللغوية املعجمية.-3

ال يكتمل تفسري اللفظة القرآنية أو اآلية الكريمة إالّ إذا اجتمع يف بيان -4

معناها كل من التفسري باملأثور املبني عىل القرآن الكريم واحلديث الرشيف وأقوال 

 ضيه اللغة العربية من قواعد وأساليب ومعجم.الصحابة والتابعني مع ما تقت

لقد أثر القرآن وتفسريه يف الدراسات املعجمية، وذلك من خالل البحث يف -5

 املعاجم عن أصل املفردة القرآنية واشتقاقاهتا وعالقتها مع غريها يف السياق.

وأخريا مل يكن اهلدف من هذا البحث ذكر كل آثار املعجم يف التفسري واستقصاء 

ذلك يف كل سور القرآن، وإنام كان اهلدف إبراز أمهية املعجم العريب ودوره يف 

 بعض اآليات القرآنية، واكتفيت ببعض النامذج فقط.

ن أصبت فمن اهلل وحده، وله احلمد واملنة، وإن إكام أنا هذا جهد املقّل؛ ف

 ، وال أعدم إن شاء اهلل أجرا واحدا. واحلمد هللاجتهدتأخطأت فحسبي أن 

 والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
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 التوصيات:
بعد هذا البحث وبعد هذه النتائج التي استخلصناها، أود  أن أبرز بعض 

التوصيات التي من شأهنا أن تثري البحث العلمي بصفة عامة والدراسات القرآنية 

 والعربية بصفة خاصة، منها:

قرآن الكريم أو علومه االهتامم بالدراسات املعجمية التي هلا عالقة بال -1

 األخرى كالقراءات القرآنية والتفسري واملناسبات والفقه واألصول والفرائض...

االهتامم باملعاجم وإخراج كنوزها، وخاصة تلك الكنوز التي هلا عالقة  -2

 بالقرآن الكريم أو احلديث أو غريمها من علوم الغة.

لبالغة، بأن نجعل هذه دراسة علوم القرآن يف املعاجم وكتب اللغة وا -3

نة يف البحوث األكاديمية والرسائل اجلامعية، فندرُس مثال  األخري هي املدوَّ

القراءات القرآنية يف املعاجم، التفسري يف كتب اللغة القديمة، والقرآن الكريم يف 

 كتب البالغة، وإعراب القرآن الكريم يف كتاب اخلصائص مثال...
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 م.1972هـ/1392، 3ط:

 د.ط، د.ت. ، لبنان، دار الكتب العلمية ،ابن اجلزري القراءات العشر،يف النشر  .41

، د.ت، دار الرسالة، سعيد األفغاين، حتقيق: بد الرمحن بن زنجلةع ،حجة القراءات .42

 د.ط.
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 .هـ1401، 1ط:

، 2، دار املعارف، مرص، ط:شوقي ضيف، حتقيق: بن جماهدا ،كتاب السبعة يف القراءات .44

 .هـ1400
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