
 التفسري اللغوي للسنة الثالثة ليسانس لغة و دراسات قرآنية مقياس  حماضرات يف 
 

 اللُّغوي    التَّفسري مكانة
نِن أن يكون كتابُه بلساِن قوِمه ، اختاَر هللاُ سبحانه نبيَّه اخلامت حممد بن عبد هللا صّلى هللا عليه وسّلم عربيًّا، وكان من السَّ

لُّ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن ق َ "الرُّسِل عليهم السالم؛ كما قال تعاىل: َجْرايً على سنَّة هللا يف إرسالِ  ِِ ُْم ََ ُي ََ  َ ْوِمِه لِيُ بَ ِِّّ
ُ َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ   .4إبراهيم:  "اَّللَّ

 :ما آيٍة، منهاوقد جاَء النَّصُّ على عربيِة القرآِن يف غرِي 
 .[2قولُه تعاىل: }ِإَّنَّ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن{ ]يوسف:  -1
ُقوَن{ ]الزمر:  -2 َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ  [22وقولُه تعاىل: }قُ ْرآَّنً َعَربِيًّا َغي ْ
ْت على عربيَِّة 3َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن{ ]الزخرف: وقوله تعاىل: }ِإَّنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآَّنً َعَربِيًّا  -3 [، وغرُي هذه اآلايِت اليت َنصَّ

 .القرآنِ 
نزَل  يوملا كاَن األمُر كذلَك، َإنه ال ميكُن العدوُل عن هذه اللُّغِة اليت نزَل هبا القرآُن إىل غريِها إذا أُرِيَد تفسرُي الكتاِب الذ

َة معاين ألفاِظه ال  . تخخُذ إالَّ منهاهبا؛ ألنَّ معَر
َيا بسبٍب، حىت(: »393قال ابن َارس )ت: نَِّة والُفت ْ  إنَّ العلَم بلغِة العرِب واجٌب على ُكلِّ متعلٍق مَن العلِم ابلقرآِن والسُّ

َة ما يف   َََمنْ  .ال َغَناَء أبحٍد منهم عنه، وذلك أنَّ القرآَن َّنزٌل بلغِة العرِب، ورسوُل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم عربٌ  أراَد معَر
، وما يف ُسنَِّة رسوِل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم من كلِّ كلمٍة غريبٍة أو َنْظٍم عجيٍب، مل جيْد ِمن الع ِم لكتاِب هللِا جلَّ وعزَّ

ا"   .(35الصاحيب يف َقه اللغة، حتقيق: السيد أمحد صقر )ص: ابللغِة بُدًّ
اطيبُّ )ت: يَِِّّ، وهم العرُب الذين نزَل القرآُن بلساِِنم، َإنْ ال بُدَّ (: »095وقاَل الشَّ ريعِة من اتباِع معهوِد األمِّ   يف ََ ْهِم الشَّ

ريعِة، وإْن مل يكْن ََثَّ ُعْرٌف، َال َيِصحُّ  ْن جُيَْرى يف أكاَن للعرِب يف لساِِنم ُعْرٌف ُمستِمرٌّ َال َيِصحُّ العدوُل عنه يف ََ ْهِم الشَّ
ُه، وهذا َجاٍر يف املعاين واأللفاِظ واألساليبِ  ََ ْهِمَها على ما ال )املواَقات، للشاطيب، حتقيق: حميي الدين عبد   (تعَر

 (2:32 اْلميد
َة اللُّغِة العربيَِّة شرٌط يف ََ ْهِم القرآِن؛ ألنَّ من أراَد تفسريَه، وهو ال يَ ْعرُف اللُّغَة اليت ن َل هبا القرآُن، ز ويُفهُم من ذلك أنَّ معَر

ال َشكَّ سيقُع يف الزََّلِل، بل سيحرِّف الَكِلَم عن َمواِضِعِه، كما حصَل من بعِض املبتدعِة الذين محلوا القرآَن على  َإنه
 .مصطلحاٍت أو مدلوالٍت غرِي عربيَّةٍ 

 :و من امثلة اليت تدلُّ على أثِر اجلهل بداللِة اللَّفِظ، أو جهِل مبعناه يف لغة العرب
 العاليِة ِلَعْرِض املصاحِف: أََّن، وأابَ  اْلسن بن أب اْلسن البصري( ََجََعَنا اْلسُن )»( قال: 120)ت:عن مالِك بِن ديناٍر 

ْم َقال رجٌل: اي أاب العاليَة، قوله تعاىل يف كتاِبه: "ََ َوْيٌل لِْلُمَصلَِِّّ *الَِّذيَن هُ .، وَنْصَر بَن عاصٍم الليثي ، وعاصماً اجلحدري
 .( ما هذا السهُو؟3، 4ُهوَن"  )املاعون: َعْن َصاَلِِتِْم َسا



 .قال: الذي ال يدري عْن َكْم ينصرْف، َعْن َشْفٍع أو عن ِوْتٍر؟
قال اْلسن: َمْه اي أاب العالية، ليس هكذا، بْل الذين سهوا عن ميقاِِتا حىت تفوَِتم، قال اْلسن: أال ترى قوَله عّز وجل: 

 (39للخطاب ، ص:إعجاز القرآن،  ) "َعْن َصاَلِِتِْم"
ليمان ، ومل يُفّرِْق بينهما، قال أبو س«يف»مبعىن « عن»( يف ذلك، ألنَّه جعَل داللَة اْلرِف 93وإمنا وقَع أبو العالية )ت:

أال َه له اْلسُن َقاَل: ، ََ تَ نَ بَّ «يف»و « عن»وإمنا ُأيَت أبو العاليِة يف هذا حيُث مل يُ َفّرِْق بَ َِّْ حرف (: »322اخلطَّاب )ت:
ْهَو الذي هو الغلطُ   ترى قوله: "َعْن َصاَلِِتِْم"  يخيُد أنَّ السَّ

الِة بعَد مالبسِتها، َلو كاَن هذا هَو املراد لقيَل: يف صالِِتم ساهون، َلما قال: "َعْن َصالَ  ْم" ِتِِ يف الَعَدِد إمنا يَ ْعُرُض يف الصَّ
 .(39ن، للخطاب ، ص:َدلَّ على أن املراَد به الذهاُب عن الوقت )إعجاز القرآ

َا ََّنِظرٌَة " )القيامة:  :(: يف قوله تعاىل213قال األخفُش )ت: إىل ما  :(  يعين، وهللاُ أعلُم، ابلنَّظِر إىل هللاِ 23:" ِإىَل َرهبِّ
معاين القرآن،  .(دكأنتظُر ما عند هللِا وعن :وهللِا ما أنظُر إالَّ إىل هللِا وإليك؛ أي :أيتيهم من نَِعِمِه ورِْزِقِه، وقد تقولُ 

 (2:332 لألخفش، حتقيق: هدى قراعة

َا ََّنِظرٌَة " )القيامة:  ( ومن قاَل: إنَّ معىن قوله " 305قال األزهري )ت :  مبعىن: منتظرة، َقد أخطَأ؛ ألنَّ  (23ِإىَل َرهبِّ
 نتظرتُه، ا :نظرُت َالَّنً؛ أي :انتظرتُه، إمنا تقول :نظرُت إىل الشيِء، مبعىن :العرَب ال تقولُ 

  :ومنه قول اْلطيئة

 َوَقْد َنَظْرُتُكْم أَبْ َناَء َصاِدرٍَة  * لِْلِوْرِد طَاَل هِبَا َحْوزِي وتَ ْنَساِسي 

 . (14:301ِتذيب  َنَظْرُت إليه، مل يكْن إالَّ ابلعِِّ) :َإذا قلتَ 

َر القرآَن وهو َد العلماُء النَّكرَي على من ََ وإمنا وقَع اخلطأُ يف تفسرِي هذه األلفاِظ بسبِب جهِل لغِة العرِب، ولذا َشدَّ  سَّ
لُّ ألحٍد يخمُن ابهلِل واليوِم اآلخِر أْن يتكلَم  :أنه قال (154جاهٌل بلغِة العرِب، ومن ذلك ما ُرِوَي عن جماهٍد )ت: " ال َيَِ

( 109وقال مالك بن أنس )ت: (،1/292يف كتاِب هللِا، إذا مل يكْن عاملاً بلغاِت العرِب" ) الربهان يف علوم القرآن ، 
ُر كالَم هللِا، وهو  ترتيب املدارك، للقاضي عياض  :" )ينظر ال يعرُف لغَة العرِب، إالَّ جعلُته نكاالً :" ال أُوَتى ِبَرُجٍل يُ َفسِّ

 (2/460وما بعدها(، )معجم املفسرين، لعادل نويهض  1/152)
ِة لغِة العرِب  ِر عند هخالء األعالِم األجالِء، ومن زعَم أنه قادٌر على َهِم كالِم هللاِ وهذا يدلُّ على ظهوِر أثِر معَر من  للمفسِّ

ٍة بلساِن العرِب، َقْد قاَل حُمَااًل، وأَْعَظَم الِفْريََة، ولذا قال أبو الوليِد بِن رشٍد )ت :  ْن  325غرِي معَر يف جواٍب له َعمَّ
اهٌل، َلينصرْف عن ذلك، وْليَ ُتْب منه، َإنه ال يصلُح شيٌء من أموِر " هذا ج :قال: إنه ال َيتاُج إىل لساِن العرِب  

 (193" بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبٍِّ" )الشعراء:  :الداينِة واإلسالِم إال بلساِن العرِب، يقوُل هللاُ تعاىل



َر القرآَن، وهو جاهٌل بلغِة العرِب، أو سالٌك غرَي طريِقها :واملقصودُ  ََسَّ األكيِد، وجانَب  ، َإنه قْد وقَع يف اخلطأِ أنَّ كلَّ مْن 
ِة م ِر مْن معَر ادَر صالصواَب  إال أنَّ اللغَة ليست املصدَر الوحيَد الذي ميكُن ملْن أحكَمُه أْن يفسَر القرآَن، إْذ اَل بُدَّ للمفسِّ

نَِّة النَّبويَِّة، وأسباِب النُّزوِل، وقصِص   َيهم اخلطاُب، وتفسرياِت اآلِي، وأحواِل من نزلَ أُخَرى يعتمُد عليها يف تفسريِه؛ كالسُّ
 .الصَّحابِة والتَّابعَِّ واتبعيِهم، وغريِها من املصادِر اليت ال ميكُن أخُذها عن طريِق اللُّغةِ 

كوُن املدلوُل ي وهذا يفيُد أنَّ اعتماَد اللُّغِة مبفردها، دون النَّظِر يف غريِها من املصادِر يوقُع يف اخلطأ يف التَّفسرِي ، إذ قد 
ُهْم َماَت أَبًَدا َواَل تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِهِ  (،  َلو 24)التوبة:  "   اللُّغويُّ غرَي مراٍد يف اآليِة؛ كقوله تعاىل :" َوالَ ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

، لقلتَ  رَت الصَّالَة ابملدلوِل اللُّغويِّ ولكنََّك إذا نظرَت إىل الوارِد يف .َعاِء َمِنَُِي الرسوُل صّلى هللا عليه وسّلم عِن الدُّ  :َسَّ
"  ملا مات عبُد هللِا بُن أب َسُلوٍل،  :قال (23(عن عمَر بن اخلطاب )ت:22قصِة اآليِة، وهو ما رواه ابُن عباٍس )ت:

اي رسوَل  : إليه، َقلتُ تُ ُدِعَي رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ليصلَي عليه، َلما قاَم رسوُل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم، َوثَ بْ 
ُد عليه قوَله :قال !هللِا، أَُتَصلِّي على ابِن أب َسُلوٍل وقد قال يوَم كذا وكذا كذا وكذا؟ َم رسول هللا صّلى هللا عليه .أُعدِّ َتبسَّ

ْر عين اي عمر، َلما أكثرُت عليه، قال :وسّلم وقال ُت َاخرتُت، ولو أعلُم أين إن زدُت  :أخِّ ُر له على السبعِّ يُ ْغفَ إين ُخريِّ
َصلَّى عليه رسوُل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم، َثَّ انصرَف، َلم ميكْث إالَّ يسرياً حىت نزلت اآليتان من  :قال.لزدُت عليها

ُهْم َماَت أَبًَدا" :براءة ََ َعِجْبُت من ُجرأيت على  :(، قال24" )التوبة:     إىل قوله   "َوُهْم ََاِسُقونَ  " َوالَ ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
َإنه سيمنُعَك ذلك من أْن  ، علمَت أنَّ املراَد هبا )صالة اجلنازة( رسوِل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم، وهللاُ ورسولُه أعلُم "

ي، ط: (، َث تنظر اآلاثر يف تفسري الطرب 129 - 2/124)ينظر: َتح الباري، ط: الراين ) .حَتِْمَلَها على املعىن اللُّغويِّ 
 .(252 – 254/:15) اْلليب

 :عند السلف و عند اللغويني اللغوي  طرق التفسري 

  .يف القرون الثالثة األوىل  طريقة التفسري اللغوي أوال :  
لطبقات الثالث من الصحابة و التابعِّ و اتبعي التابعِّ و أصحاب هذه الطبقات هم أوالل علماء املسلمِّ و ابيقصد 

 : هذا املوضوع منقسما إىل قسمِّ سيكون اْلديث يف
 و ما بعدها (22األسلوب األول : : أسلوب التفسري اللفظي )  التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، مساعد الطيار ،ص: 

 و ما بعدها (29األسلوب الثاين  : أسلوب الوجوه و النظالر)  التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، مساعد الطيار ،ص: 
 –: أن يكون اللفظ املفسر مطابقا للفظ املفسر مع االستشهاد عليه  أسلوب التفسري اللفظي:   األولاألسلوب -

 . من لغة العرب شعرا أو نثرا -أحياَّن
 : لقد كان َذا االسلوب مكانة يف تفسري السلف ،و يف البيان اللغوي للقرآن على هذا األسلوب طريقتِّ



وهذا هو األغلُب .فِظ يف اللُّغِة، دوَن أْن ينصُّوا على ما يدلُّ عليه من شعٍر أو نثرٍ أْن يذكروا معىن اللَّ  : : الطريق األول 1
ُر منهم على معىن اللَّفِظ، دون أن يستشهد لتفسريه هذا، ومن أمثلِة  َيما ورد عنهم من تفسرياِِتم اللُّغويَِّة، إذ يَ ُنصُّ املفسِّ

  :ذلك ما يلي
ُفوُس ُزوَِّجْت"  :أنه ُسئَل عن قوِل هللِا عّز وجل بِن اخلطابِ عن عمَر  (315أخرَج الطَّربيُّ )ت: -أ  -"َوِإَذا الن ُّ

وِء يف :(، قال0)التكوير: وِء مع الرَّجِل السُّ اِلح يف اجلنَِّة، وَبِّ الرَّجِل السُّ احِل مع الصَّ  " يُقرُن بَِّ الرَّجِل الصَّ
ملعىن التَّزويِج يف اآليِة. وهذا هو أصُل معىن اللَّفِظ  ، تفسريٌ «يقرن» :َقولُه .(3/29تفسري الطربي،  النَّاِر")

. قاَل ابُن َارٍس )ت:  الزَّاُء والواُو واجليُم: أصٌل يدلُّ على مقارنِة شيٍء لشيٍء"  )مقاييس اللغة ("393لغوايًّ
 (12)مساعد الطيار،ص  .(3/33

 (11تعاىل  :" َكالَّ الَ َوَزَر " ) القيامة: من قولِه  «ال َوَزرَ »يف معىن  أخرَج الطَّربي عن ابِن عباٍس  -ب
 ينظر الروايتِّ عنه يف تفسري الطربي، ط: اْلليب (ال ِحْصَن وال َمْلَجَأ"» :ويف رواية أخرى عنه .«ال ِحرز» :قال

يء الذي يَ ْلَجأُ إليه اإلنساُن من حصٍن أو جبٍل أو معقٍل وهذا أحُد م :وجييء الَوَزُر مبعىن.( 29/121 اين عالشَّ
الواُو والزَّاُء والرَّاُء: أصالِن صحيحاِن: أحُدمها: امللجأُ، » :(393ت:)قاَل أمحُد بُن َارٍس .اللَّفظِة يف اللُّغةِ 

يءِ  :واآلخرُ    ( )مقاييس اللغة، 11الَوَزُر: امللجأُ، قال تعاىل: " َكالَّ الَ َوَزَر" )القيامة:  :األولُ  .الثَِّقُل يف الشَّ
2:152) 

لِف، منهم وقد ورد اُك )ت:154( وجماهٌد )ت:94سعيُد بُن ُجبرٍي )ت: :هذا التَّفسرُي عن بعِض السَّ حَّ َِّ (، 153(، وال
 .(123 – 29/122ينظر: تفسري الطربي،  (122(، وابُن زيٍد )ت110( وقتادُة )ت:115واْلسُن البصرُي )ت:

 وذلك قسمانِ  .ِهمأْن يستدلوا ملعىن اللَّفظِة من لغتِ :الطريُق الثاين :اثنيا   
عر : :القسُم األولُ   أْن يستشهدوا لذلك ابلش  

لُف يعمدوَن إىل تلك األشعار العربيَِّة  عُر ديواَن العرِب، إذ َيه خمزوٌن من حِارِِتم ولغِتهم، وكاَن السَّ لقد كان الشِّ
، ومن األمثلِة الواردِة عنهم يف يف التَّفسرِي اللُّغ َيستعينوَن هبا يف التَّفسرِي، ومْل تكْن قليلًة، وإن كانت من أقلِّ الوارِد عنهم ويِّ

 :ذلك
ْر" )املدثر:  :(ُسِئَل عن قولِه تعاىل 22أنَّ ابَن عباٍس)ت: (153عن عكرمَة )ت:-1  َََطهِّ قاَل: ال تلبْسها  (4" َوثَِياَبَك 

ََْجرٍَة، َثَّ قالَ   (229قات َحول الشعراء ، ص:أال تسمعون قوَل غيالَن بِن سلمَة )طب :على َغْدرٍَة وال 
(:" ال  250(، وهبذا قال الفراء )ت:120/:2إين ِِبَْمِد هللِا ال ثَوَب ََاِجرٍلََبْسُت، وال ِمْن َغْدرٍَة أتَ َقنَُّع )ِتذيب اللغة ، 

 (3/225،  تكن غادراً َتدنَِّس ثياَبك، َإنَّ الغادَر َدِنُس الثياِب " )معاين القرآن، للفراء
" )اْلج :  :يف قوله تعاىل (94بِن جبرٍي )ت:عن سعيٍد  - " القانُع: السالُل الذي  :(، قال32" َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ

 يسأُل، َثَّ أنشَد قوَل الشاعِر 
ْرِء ُيصِلُحُه ََ َيبَقى ... ُمَعاِقرَُه، أََعفُّ من الُقُنوِع )الدر املنثور ،:

َ
 (،2/33َلَماُل امل



ا املعىن يف اللُّغة، قال ابن َارٍس :" القاُف والنوُن والعُِّ: أصالِن صحيحاِن، أحدمها يدلُّ على اإلقباِل على وقد ورد هذ 
اإلقناُع: اإلقباُل ابلوجِه على  :َاألولُ .الشيِء، َثَّ ختتلُف معانيه مع اتفاِق القياِس، واآلخُر يدلُّ على استدارٍة يف الشيءِ 

 (32:" َوَأْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعتَ ّر") اْلج:  :َع الرجُل يَ ْقَنُع قُ ُنوعاً، إذا سأَل، قاَل هللاُ سبحانَهُ الشيِء ... ومن الباِب قَ نَ 
َي قانعاً؛ إلقباله على من يسأله.  َالقانُع: السالُل، وسُِّ

 : وهو نوعان:أن يستشهدوا ابلن َّْثر   :القسُم الثاين
ا أغلُبه .، لغة  القبيلة  اليت نزَل القرآُن بلفظ هاأْن يَ ُنصُّوا على  :النوُع األولُ  نزل القرآُن جبملٍة من ألفاِظ قبالِل العرِب، أمَّ

لِف يُعيِّنوَن القبيلَة اليت نزل القرآُن  :الرسول صّلى هللا عليه وسّلمَكاَن بلغِة  روَن من السَّ لغِة قريٍش؛ لذا كان املفسِّ
ُر ما وق.بلفِظها حابِة رضي هللا عنهم من جهِل شيٍء من معاين ألفاِظه؛ كالذي وقَع لعمَر بِن وَلَعلَّ هذا يُفسِّ َع لبعِض الصَّ

) ِته معىن )األبِّ " )عبس:  :من قوله تعاىل اخلطاِب رضي هللا عنه يف عدِم معَر (، والذي وقع البن 31" َوََاِكَهًة َوأابًّ
موات؟ حىت أاتين أعرابيَّان خيتصمان " ك :عباس يف لفظ: َاطر السموات، َقد ورد عنه أنَّه قالَ  نُت ال أدري ما َاطر السَّ

 ( ،0:3 أَّن ابتدأِتا"  )الدر املنثور :أَّن َطرِتا، يقول :يف بئٍر، َقال أحدمُها
روه بلغات العرب:   ومن أمثلة ما َسَّ

لت الثقفي :" أنَّ عمَر بَن اخلطَّاِب   رمحُة هللِا عليه   قرأ هذه اآلية  -1 لَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه  :عن أب الصَّ ِِ " َوَمْن يُرِْد َأْن ُي
وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول هللا صّلى هللا عليه  :قال .بنصب الراءِ  (123َضيًِّقا َحَرًجا" )األنعام: 

نظر: إعراب يوسّلم: " َضيِّقاً َحرِجاً " )قرأ بكسر الراء َّنَع وعاصم من رواية أب بكر شعبة، وقرأ الباقون ابلفتح، 
 (1/129،  القراءات السبع وعللها، البن خالويه

"هي بُِلَغِة قُ َرْيٍش، أَْوَصَد  :قالَ  (2يف قولِِه تعاىل :" ِإن ََّها َعَلْيِهْم ُمْخَصَدٌة" )اَمزة:  (154وعْن جماهٍد )ت: -2
َر بِِه جماهٌد 2:322 )الدر املنثور . أْغَلَقُه"  :البابَ  ، ، هو معىن هذا اللَّفِظ يف لغِة العربِ ( وهذا املعىن الذي َسَّ

اُل: أصٌل يدلُّ على َضمِّ شيٍء إىل شيٍء، أَْوَصدُت البابَ  اُد والدَّ  ... أغلقُته :قال ابُن َارٍس:" الواُو والصَّ
وَصدُ 

ُ
ْطَبُق، وقال تعاىل :وامل

ُ
 " ِإن ََّها َعَلْيِهْم ُمْخَصَدٌة" .   :امل

ا ال ندري ما األرالُك؟ حىت َلِقيَنا رجاًل من أهِل اليمِن، َأخربَّن أنَّ األريكَة ُكنَّ » :، قال(115ت:)وعِن اْلسِن  -3
واألريكُة:  :(، وكذا جاء يف معاجم اللغة253َِالل القرآن، ألب عبيد ، ص: اْلجلُة َيها السريُر") :عندهم

ْنزِيل :سريٌر يف حجلٍة، واجلمعُ  رون[32يس: ] {ِك ُمتَِّكُئونَ َعَلى اأَلرَالِ } :أرِيٌك وأرَاِلُك، ويف الت َّ  :، قال املفسِّ
ُرُر يف اِْلَجاِل.) ِتذيب اللغة  (.15/334،  األرالُك: السُّ

ُر يف هذا النَّوِع على .أن يرجعوا إىل منثور  كالم هم، دوَن أن ينصُّوا على لغة  قبيلٍة بعين ها :النوع الثاين يعتمُد املفسِّ
 من لغِة العرِب، ومن أمثلِة ذلك:شيٍء من كالِم العرب املنثوِر، أو ينصُّ على أنَّ هذا 

"إنه ليَس ابخلَامتِِ الذي خيتُم، أَما سعُتُم  :(قال22"ِخَتاُمُه ِمْسٌك" )املطففِّ :   :يف قولِه تعاىل عن ابِن مسعودٍ  -1
 ِطيُب كذا وكذا ِخْلطُُه ِمْسٌك  :م تقولُ املرأَة من نساِلكُ 



ْر" املدثر:  :يف قوله تعاىل)وعن ابن عباس   -2 َََطهِّ نَِقيُّ الثِّياِب يف كالِم  :ِمَن اإلَِث، َُثَّ قالَ » :، قال[4" َوثَِياَبَك 
َِْعَله َعٌل  :"نقيُّ الثِّياب"  أي :واملراد بقوله.(29/143)تفسري الطربي،  «العربِ  وقد ورد يف .حممودٌ أنَّ 

ثَِياُب بين َعوٍف :" َالٌن َدِنُس الثِّياِب: إذا كان خبيث الفعِل واملذهِب خبيث الِعْرِض، قال امُرؤ القيسِ  :اللُّغةِ 
َِِر غرَّانُ  َسا

َ
 (13:134      ِتذيب اللغة (َطَهاَرى نَِقيٌَّة ... وأَوُجُهُهم بِيُض امل

 ظائراألسلوب الثاين : أسلوُب الوجوه والنَّ  
  :يذكر الدكتور مساعد هذا الّتحقيق، اّلذي عّززه ابألمثلة والنماذج، قالالً 

 .الوجوه: املعاين املختلفة لّلفظة القرآنّية، يف مواضعها من القرآن"
نظرَي أي  ةوالّنظالر: املواضع القرآنّية املتعّددة للوجه الواحد، اليت اتفق َيها معىن الّلفظ، َيكون معىن الّلفظ يف هذه اآلي

 .(94شبيَه ومثيَل معىن الّلفظ يف اآلية األخرى، وهللا أعلم" ) التفسري اللغوي للقرآن ، ص
 :عالقُة الوجوه  والنَّظائر ابلتَّفسري اللُّغوي   

ُر معايَن  لوجوِه والنَّظالِر من ايظهر من ُكتِب هذا العلِم أنَّ البحَث َيه يتعلَُّق ابلنَّصِّ القرآيّنِ مباشرًة، حيُث يستنبُط املفسِّ
ياِق القرآيّنِ الذي وردت َيه اللَّفظُة، ولذا كثُرْت عندهم الوجوُه يف بعِض األلفاِظ بسبِب  اآلايت مباشرًة، ويقتنُصها من السِّ

، دون االقتصاِر على أصِل املدلوِل اللُّغويِّ ) التفسري اللغوي للقرآن ،  مسا ياقيِّ د الطيار عالنَّظِر إىل االستعماِل السِّ
  .(  وعند ِبِث عالقِة الوجوِه والنَّظالِر القرآنيَِّة ابللُّغِة، َإنَّ األمَر َيه جانباِن مرتبطاِن ابللُّغةِ 93،ص

ُة عالقِة هذه الوجوِه هبذا األصلِ  :األولُ   األصُل اجلامُع ملعىن اللَّفِظ يف لغِة العرِب، ومعَر
د هذه الدالالِت، والنَّظُر يف ذلَك يأنَّ بعَض هذه الوجوِه تكوُن  :الثاين ُد الوجوِه بتعدُّ رجُع دالالٍت لغويًَّة مباشرًة، وقد تتعدَّ

وإذا ُوِجَد يف ُكتبهم شيٌء من الوجوِه ال يوجُد له داللٌة مباشرٌة يف كتِب أهل .إىل استعماِل العرِب حسبما قرَّرُه أهُل اللُّغةِ 
و .، ولكْن يُ ْلَحُظ أنَُّه ال بدَّ من وجوِد ارتباٍط بينه وبَِّ أصِل املعىن اللُّغويِّ (2)اللُّغِة  اللُّغِة، َإنَّ هذا ال يعين خروَجه عن

  :(  135قال مقاتل )ت ،  92ذكر مساعد الطيار أمثلة توضيحية لذلك االرتباط التفسري اللغوي للقرآن الكرمي ص: 
 {َوالَ تَ ْلِبُسوا اْلَْقَّ اِبْلَباِطلِ } :خيِلطوَن، َذلَك قوله يف البقرةِ  :؛ يعينيلبسونَ  :َوجٌه منها:" تفسرُي اللَّباِس على أربعِة وجوهٍ 

ملَ ختِلطوَن،   :؛ يعين(01آل عمران: " ) ملَ تَ ْلِبُسوَن اْلَْقَّ اِبْلَباِطلِ " :ونظريها يف آل عمرانَ  .ال ختِلطوا :؛ يعين(42البقرة: )
رك :؛ يعين(22األنعام: ")  يَ ْلِبُسوا ِإميَانَ ُهْم ِبظُْلمٍ الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ " :كقوله يف األنعامِ   :والوجه الثاين.مل خيِلطوا اإلمياَن ابلشِّ

"ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم" )البقرة:  :(: َذلك قوله يف البقرة43َسَكٌن ، الوجوه والنظالر، َارون األعور )ص: :اللِّباُس؛ يعين
"؛ يعين .نساؤكم سكٌن لكم :(، يقول120 ُنَّ ََ ؛ كقولِه يف الفرقانِ  :"َوأَنْ ُتْم لَِباٌس  :" َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم  :سكٌن َنَّ

 سكناً. :(؛ يعين15" َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا" )النبأ:  :سكناً، نظريُها يف عمَّ يتساءلونَ  :(؛ يعين40اللَّْيَل لَِباًسا" )الفرقان: 
"َقْد أَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يُ َوارِي َسْوآِتُكْم  :الثِّياب الَّيت تُلَبُس، َذلك قوله يف األعراف :باُس؛ يعيناللِّ  :والوجُه الثالثُ 

خان.الثياب :(؛ يعين22َورِيًشا)األعراف:  َرٍق" )الدخان:  :وقال يف حم الدُّ  :(؛ يعين33"يَ ْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْستَ ب ْ
 .الثياب



ْقَوى" )األعراف:  " :يعين العمَل الصاحلَ، كذلك قوله يف األعرافِ  :لرابعُ والوجُه ا العمل  :( يعين22َولَِباُس الت َّ
 (90الصاحل)التفسري اللغوي ، مساعد الطيار ، ص:

 التفسري اللغوي:طريقة مشاركة اللغويني يف  اثنيا : 

ة دالالِتا  ة أساليبها يف اخلطاباللغويون : هم املشتغلون جبمع ألفاظ العرب ومعَر ، واالستدالل   واشتقاقها وتصريفا ومعَر
 لذلك بلغة العرب من شعر أو نثر .

هاس كتبهم ، ظهر أِنم برزوا يف القرن الثاين اَجري ومشاركة اللغويِّ يف التفسري كات على  وبتتبع تراجم اللغويِّ َو
 قسمِّ :

 :الغري مباشرة  شاركة املالقسم األول : 

مشاركة اللغويِّ غري املباشرة يف أمناط التأليف اللغوي اليت سلكها اللغويون يف الكتابة اللغوية و كانت كتب تربز  -
 النوادر من أقدم ما ظهر من أمناط التأليف اللغوي و قد كانت الكتابة يف هذه اأمناط اللغوية على ضربِّ :

 أوال : الكتابة على أسلوب املوضوعات :

 :أسلوِب املوضوعاِت أسبَق التَّأليفات اللُّغويَِّة، وأغلُب ما ُكِتَب كان يف موضوٍع واحٍد؛ ككتبِ  كانت الكتابُة على
وقد ظهر َجع هذه املوضوعات يف كتاب .الفروِق، والنوادِر، واألضداِد، والنباِت، وخلِق اإلنساِن، واألنواِء، ... وغريِها

َصنَِّف"  واحد عند أب عبيد 
ُ

مساعد حيُث جعَل لكلِّ موضوٍع ابابً مستقاًل،) أنظر :  يف كتابه:" الَغرِيِب امل
 (114الطيار،التفسري اللغوي،ص

 الثاين: الكتابة على اْلروف :

ِل بن يكانت الكتابُة على اْلروِف تَ ْهِدُف إىل استيعاِب ألفاِظ العرِب، وكانت البدايُة َيها بكتاِب العِِّ املنسوِب للَخلِ 
َِِّل بِن  :أمحد ، َثَّ تَ َلْتُه الكتُب األخرى، ومنها ، ، وكتاِب البارِع يف اللُّغِة، لْلُمَف يباينِّ كتاب اجلِيِم، ألب َعْمرو الشَّ

 (.118أنظر :مساعد الطيار ،التفسري اللغوي ،ص   ) .وكتاِب َجهرِة اللغِة، البن ُدَريٍدإخل َسَلَمَة، 

 مشاركة اللغويني املباشرة يف تفسري القرآن :القسم الثاين :  

مشاركة اللغويِّ املباشرة يف التفسري برزت خالل علمِّ :علم غريب القرآن و علم معاين القرآن و قد يرد بعض الكتب 
ابسم )مشكل القرآن( وهو جزء من علم معاين القرآن وكذا إعراب القرآن و جمازه و نسبت يف الغالب إىل رجال من 

 ويِّ و خاصة من النحاة . اللغ
وسلك اللغويون يف هذه الكتب مسلك السلف يف التفسري اللغوي َظهر عندهم التفسري على املعىن ،و علم الوجوه،و 

أسلوب التفسري اللفظي غري أن هذا األخري  هو الغالب على التفسري اللغوي عند اللغويِّ ،و ما جتده زالد عن السلف 
 ربية يف التفسري عند اللغويِّ .من البحوث يف مسالل الع



   :االشتقاق أوال: كثرة مباحث الصرف و  -1
 (129اثنيا :كثرة املباحث النحوية : )عد اىل مساعد الطيار ، التفسري اللغوي ، ص -2
هنا  الحظيحيث  كان الشاهد العرب عند اللغويِّ ذا قيمة كبرية و  اثلثا: كثرة االستشهاد بلغة العرب : -3

 أمران :
ية و اإلشتقاقية أكثر من الشواهد اللغوية يف كتبأن   -أ  لقرآن .معاين ا الشواهد للمسالل النحوية و الصَر

عد اىل  الباب . أن كتب الغريب يكثر َيها اإلستشهاد اللغوي و هي أكثر من شواهد كتب املعاين يف هذا -ب
 (133مساعد الطيار ، التفسري اللغوي ، ص

 الواردة يف القرآن : من حذف واختصار .بيان األساليب العربية  -4

 مصادر التفسري اللغوي
ِة مصادرَ .الكتُب اليت هي موضٌع له، وعنها يصدرُ   :وميكُن تقسيُم مصادِر التَّفسرِي اللُّغويِّ إىل ِعدَّ

 .املصدُر األوَُّل: كتُب التَّفسري    -  
ا املراُد هنا التَّمثيُل للتَّفسرِي اللُّ كتُب التَّفسرِي أكرُب من أْن حُتَْصَر يف هذه اجلزليِة من  هاالبحِث، وإمنَّ ِِ  .غويِّ يف بع

ِل؛ كسعيِد بِن جبرٍي )ت:  .(154( وجماهِد بِن جرٍب )ت:94وقْد كتَب يف التَّفسرِي أعالٌم من القرِن األوَّ
يُّ )ت: دِّ  (، 122وكتبه من أعالِم القرِن الثّاين: إساعيُل السُّ

 (، 215لثَّالِث: عبُد الرَّزَّاِق الصَّنعاينُّ )ت:ومْن أعالِم القرِن ا

 (،315ومْن أعالِم القرِن الرَّابِع: حممُد بُن جريٍر الطربيُّ )ت:

لِف الكراِم، دوَن العنايِة بنقِد األقواِل املذكورِة يف التَّ  سرِي، فوكاَن يغلُب على هذه الكتاابِت االهتماُم بنقِل ما ُرِوَي عِن السَّ
 .(315(، وابُن جريٍر الطربيُّ )ت:1( )255ه َيىي بُن سالٍم )ت:سوى ما كتب

دْت معاِلُمها؛ كعلِم النحِو، وعلِم البالغِة، وعلمِ  ا شارَك يف علِم التَّفسرِي علماُء برزوا يف علٍم من العلوِم اليت حتدَّ لفقِه، ا وَلمَّ
( يف تفسريِه: )الكشاِف عْن حقالِق 332َعَل الزخمشرُي )ت: وغريِها، َصبَ ُغوا تفاسريَهم هبذِه العلوِم اليت برزوا َيها؛ كما

ْنزِيِل وعيوِن األقاويِل يف وجوِه التَّأويِل(، الذي صبَغُه ابالجتاِه البالغيِ   .الت َّ
، وإمنا التََّمايُ ُز بينها يف طريقِة عرضِه، وِقلَِّتهِ  كثرتِِه، ومدى استفادِة و  وُكُتُب التَّفسرِي ال ميكُن أْن ختلَو من التَّفسرِي اللُّغويِّ

ِر من لغِة العرِب يف بياِن معاين كالِم هللِا سبحانَهُ    .املفسِّ

 :كتب معاين القرآن:  املصدر الثاين

 تُعترُب كتُب )معاين القرآِن( مْن أوالِل كتِب اللغويَِّ اليت كاَن َيها مشاركٌة مباشرٌة يف علِم التَّفسريِ 



 :املعاين يف االصطالح
ْلَت ُكُتَب َمَعاين الُقْرآِن؛ َكَمَعاين القرآِن للفرَّاِء )ت:إذا  اِج )ت:213(، واأَلْخَفِش )ت:250ََتَمَّ (، ََِإنََّك 311(، والزَّجَّ

؛ َكَكِثرٍي ِمَن اْلَمَباِحِث النَّحويَّة اليت تَ  اُد َتطغى على بعض كَ َسَتِجُد َمَباِحَث يف العربيَّة خَتْرُُج َعْن َمْفُهوِم )املعاين( اللُّغويِّ
يَِّة، واالْشِتَقاِقيَِّة، وغريها لِف  .الكتب، واملباحِث الصََّر ريَن من السَّ أنَّ أصحاَب كتِب معاين القرآِن يذكروَن أقواَل املفسِّ

م:  رون»، «قال أهل التَّفسري»مصدِّرين ذلك بقَو  ،«قال املفسِّ

اُس )ت: َََما332وقال النَّحَّ َأُنزلوا مْنزلَة مِن اجتََّر؛ ألنَّ الرِّبَح »[ : 12َرِِبَْت جِتَاَرتُ ُهْم{ ]البقرة:  (   يف قوله تعاىل: }
 .(3) «ىنعواخُلسراَن إمنا يكوَّنِن يف التجارِة، واملعىن: َما رِبوا يف جتارِِتم، ومثُله قوُل العرِب: َخِسَر بيُعُه؛ ألنَّه قْد ُعِرَف امل

لَت هذِه األقواَل، وجدَت  ، مما ُيْشِعُر أنَّ معاين القرآِن ِبٌث لغويٌّ يف بياِن املراِد يف القرآِن، وإذا َتمَّ أنَّ منَحاَها لغويٌّ
ُد هذا مبا أييت  ويتأكَّ

 :.املصدُر الثالُث: كتُب غريب  القرآن   
، وقد يكوُن هذا التَّفسرُي مدعوماً  واهِد العربيَِّة، وقد يكوُن اب غريُب القرآِن ، إذ يراُد به: تفسرُي ألفاِظ القرآِن تفسرياً لغوايًّ لشَّ

واهِد، وهو األكثرُ   .جمرَّداً من الشَّ
 :وألفاُظ القرآِن على قسمِِّ 

ِة الناسِ  ُة واخلاصَُّة؛ كالسماِء، واألرِض، واملاِء، وغريِها من املعاين املتَداولِة بِّ عامَّ ُه العامَّ  .قسٍم يعَر
ْرَمِد، واألْغاَلِل والِريِع، وغريِهاوقسٍم َُيتاُج يف بيانِِه إىل أهِل الِعْلمِ  ُلوِك، والسَّ  .؛ كالدُّ

 ؛وقْد تتجاوُز بعُض كتِب غريِب القرآِن إىل غرِي األلفاِظ، َتبيُِّنها؛كاملبهماِت من األعالِم يف اآلي، وأسباِب النُّزوِل، وغريِها
يعين: (: »202[، قال ابن قتيبة )ت:22ا يَ ُقوُلوَن{ ]النور: ومن ذلَك ما ورَد يف تفسرِي قولِه تعاىل: }أُولَِئَك ُمبَ رَّأُوَن ممَّ 

 .(1) «عالشة
 .املصدُر الرابُع: كتُب معاجم  اللُّغة   
 :قسمِّإىل  املعاجِم اللغويةِ تنقسم  

ملوضوعاِت ا؛ أي: َجع األلفاِظ اللُّغويَِّة اليت تتعلُق مبوضوٍع واحٍد من ُكُتٌب اعتمدْت على املوضوعات  اللُّغويَّة   :األولُ 
جستاينِّ )ت:  .(، وغريِها202(، وكتاِب )األنواِء( البن قتيبَة )ت:233اللُّغويَِّة؛ ككتاِب )األضداِد( ألب حامٍت السِّ

ِة موضوعاٍت يف كتاٍب واحٍد؛ كأب عبيٍد القاسِم بِن سالٍم )ت: ( يف كتابِِه 224وقِد اجتهَد بعُض علماِء اللُّغِة يف َجِع ِعدَّ
 .( يف كتابِِه )املخصص(1( )432املصنف(، وعلي بِن إساعيَل املعروِف اببِن ِسيَده )ت:)الغريب 

ا ها؛ ككتاب )العِِّ( للخليِل ، وإن اختلفْت يف طريقِة ترتيبِ الثاين: ُكُتٌب اعتمدْت على احلروف  اهلجائيَّة  يف ترتيب  أبواِب 
يبا103بن أمحَد )ت: (، وكتاِب )ِتذيِب اللُّغِة( ألب منصور األزهريِّ 225يّنِ )ت:(، وكتاِب )اجليِم( ألب عمرو الشَّ

 .(، وغريها305)ت:



وهذا القسُم هو  ؛ أكثُر تعرُّضاً أللفاِظ القرآِن من سابِقه، َِالً عْن أنَّ أغلَب كتِب املوضوعاِت قد احتوْتُه كتُب معاجِم 
 .األلفاِظ اليت رُتَِّبْت على اْلروفِ 

  و هي.أخرى هلا عالقة ابلتَّفسري  اللُّغوي    املصدُر اخلامُس: كتبٌ  

 .أواًل: كتب غريب اْلديث
 .اثنياً: كتب االحتجاج للقراءات

 .اثلثاً: كتب شروح دواوين الشعر
 .رابعاً: كتب األدب

 ،  وختتلُف هذه املصادُر يف عرِض التَّفسرِي اللُّغويِّ

 أثُر التَّفسري  اللُّغوي   يف اختالف  املفسريَن 
 : األاثر على قسمِّ :.أثُر التَّفسرِي اللُّغويِّ يف اختالِف املفسرينَ  -1

ماِء،  ا أالَّ خيفى على أحٍد من العرِب؛ كاألرِض، والسَّ القسُم األوُل: اللَّفُظ الذي ال َيتمُل إالَّ معىًن واحداً، وهو إمَّ
ِة اليت ال جيَهُلَها العرِبُّ  َِِّحِك، وغريِها من األلفاِظ العامَّ  .وال

ُرُز َيه .القسُم الثاين: اللَّفُظ الذي َيتمُل أكثَر من معىًن يف َوْضِع اللُّغِة؛ كالُقْرِء، وَعْسَعَس، وغريِها وهذا القسُم هو الذي تَ ب ْ
: ألنَّ اللَّفَظ الذي ال َيتمُل إالَّ معىًن واحداً ال ميكُن أْن يُ َتَصوََّر َيه وقوُع اخلال يه .فِ آاثُر التَّفسرِي اللُّغويِّ   :َو

 االختالُف بسبِب االشرتاِك اللُّغويِّ يف اللَّفظِ أوال : 
 .االختالُف بسبِب التَِّادِّ يف داللِة اللَّفظِ  :اثنياً 
 االختالُف بسبِب خمالفِة املعىن األشهِر يف اللَّفظِ  :اثلثاً 

 االختالُف بسبِب أصِل اللَّفِظ واشتقاِقهِ  :رابعاً 
 النظِر إىل املعىن القريِب املتبادِر للذهِن واملعىن البعيِد لِلَّفظِ االختالُف بسبِب  :خامساً 

 أْن يَ تَِّفَق اللَّفُظ وخيتلَف املعىن، َيكوُن اللَّفُظ الواحُد على معنيِِّ  .أوال : االختالُف بسبب  االشرتاك  اللُّغوي   يف اللَّفظ   
 :املثال   أُطِلَق عليه مصطلح: املشتَ َرك اللَّفظي على سبيل َصاعداً 

روَن يف تفسرِي لفِظ    َجُر َيْسُجَداِن{ ]الرمح« النَّْجمِ »اختلَف املفسِّ [ على 2ن: من قولِه تعاىل: }َوالنَّْجُم َوالشَّ
 :قولِِّ 

ُل: النَّجُم: ما نَ َبَت على وجِه األرِض مما ليَس له ساقٌ  يِّ .القول األوَّ دِّ وهو قوُل ابِن َعبَّاٍس وابن جبرٍي )والسُّ
 ( 122:)ت

ا اللُّغويُّوَن، َقد حكى عنهم األزهريُّ )ت: ا قولُه َجلَّ َوَعزَّ » :( َقال305وأمَّ َجُر } :وأمَّ َوالنَّْجُم َوالشَّ
النَّْجُم: كلُّ ما نَ َبَت على وجِه األرِض مما  :، َإنَّ أهَل اللُّغِة وأكثَر أهِل التَّفسرِي قالوا[2الرمحن: ] {َيْسُجَدانِ 



(وممَّْن نصَّ من اللُّغويَِِّّ على تفسرِي النَّجِم أبنه ما ال ساق له من 11/122 ِتذيب اللغة ، ليَس له ساٌق )
 النبات الَفرَّاُء وأبو ُعَبيَدَة وابن قُ َتيَبَة .

ماءِ  (، وقَ َتاَدُة 3( )115(، واَْلَسُن الَبْصرِيُّ )ت:4( )154وبه قال: جُمَاِهٌد )ت: .القوُل الثاين: النَّْجُم: ََنُْم السَّ
اُج )ت: (110)ت: وقد قيل: إنَّ النجم   أيِاً  : يراد به النُُّجوُم. وهذا جالز أن يكون؛ ألن (: »311قال الزَّجَّ

َماَواِت وَ هللا عّز وجل قد أعلمنا أن النَّْجَم يسجُد، َقال: " أمََلْ تَ َر َأنَّ  َ َيْسُجُد َلُه َمْن يف السَّ َمْن يف اأَلْرِض اَّللَّ
ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجومُ   12"اْلج:  َوالشَّ

وجيوُز أن يكوَن النَّْجُم ههنا، يعين به: ما نبَت على وجِه األرِض، وما طََلَع من َنوِم السماِء، يقاُل ِلُكلِّ ما طََلَع: 
  قد ََنَمَ 

ُح أنَّ اخلالَف الذي وقَع، إمنا كاَن بسبِب االشرتاِك اللُّغويِّ يف َداللِة لفِظ النَّْجِم، حيُث يطلُق وهذا املثاُل  يوضِّ
َماءِ  )التفسري اللغوي ، مساعد الطيار  .النَّجُم يف لغِة العرِب ويراد به ما ََنََم من األرِض، ويطلُق ويراُد به ََنْم السَّ

 (12، ص:
 .ب  التَّضاد   يف داللة  اللَّفظ  اثنيا : االختالُف بسب

يِء اْلقريِ «: َجَللٍ »األضداُد: األلفاُظ اليت َتيت للمعىن وِضدِِّه؛ كلفِظ  يِء العظيِم والشَّ  للشَّ
روَن يف لفِظ  [، 222بقرة: َة قُ ُروٍء{ ]اليف قولِه تعاىل: }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ َثالَثَ « الُقْرءِ »اختلَف املفسِّ

 :على قولِِّ 
روَن يف لفِظ  [ 10كوير: من قوله تعاىل: }َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس{ ]الت« َعْسَعسَ »اْلَيُض و الطهر اختلَف املفسِّ

 :على قولِِّ 
 (105القوُل األوُل: أدبَر و اقبل .) التفسري اللغوي ، مساعد الطيار ، ص:

 .األشهر  يف اللَّفظ   اثلثا : االختالُف بسبب  خمالفة  املعىن
يَرُِد على اللَّفِظ يف لغِة العرِب احتماُل االشرتاِك، كما سبَق، وقْد تكوُن داللُة اللَّفِظ على املعنيِِّ يف درجٍة قويٍَّة 
من االحتماِل، وقبوِل السياِق َما، وقْد تتفاوُت هذه املعاين يف هذا االحتماِل، َيكون اللَّفُظ دالراً بِّ معنيِِّ 

َم األشهُر واألظهُر من معاين  أحدمُها أشهُر وأظهُر يف معىن اللَّفِظ من اآلخِر. وإذا داَر الكالُم بَِّ هذيِن، ُقدِّ
 :اللَّفِظ، ومْن أمثلِة ذلك

ْرََّنَها ِبِِسْ « َضِحَكتْ »اختلف املفسروَن يف لفِظ  ِحَكْت ََ َبشَّ َِ ََ ِمْن َورَاِء َحاَق وَ من قوله تعاىل: }َواْمَرأَتُُه قَالَِمٌة 
 :[ على قول01ِِّإْسَحاَق يَ ْعُقوَب{ ]هود: 

َِِّحُك املعروفُ  َلِف: عبد هللا .وهو قوُل اجلمهورِ .القوُل األوُل: أنَّ معىن َضِحَكْت: ال َمْن أهِل التَّفسرِي من السَّ
يُّ ومن أهل اللُّغِة: الَفرَّاُء وأبو إسح دِّ َعاين وإساعيُل السُّ اُج ن وأبو جبُن َعبَّاٍس الصَّن ْ اُس .اق الزَّجَّ  عفر النَّحَّ

لِف منهم ابُن عبَّاٍس وجماهد، وعكرمُة وسبُب هذا  :القوُل الثاين: َضِحَكْت: َحاَضْت، وقْد ورَد عْن بعِض السَّ



َل   أي ا الثاين َقليٌل، ولذا أنكرَهُ  :اخلالِف أنَّ املعىن األوَّ عُض ب الِحَك   هو املشهوُر يف داللِة اللَّفِظ، أمَّ
ٌة على مْن مل َيفظْ  ٌم على النَّايف، ومْن حفَظ ُحجَّ ْثِبُت ُمَقدَّ

ُ
نه إنكاٌر مردوٌد، إذ امل  اللُّغويَِّ، ولكَّ

عريَِّة اليت تُ ْثِبُتُه لغًة، وهو مع ثبوتِه لغةً  واهِد الشِّ لِف، َإنه ُمدعٌَّم ابلشَّ ، وهذا القوُل، َِاًل عن وروِدِه عِن السَّ
ٌم على املعىن القليِل) التفسري اللغوي، مساعد الأضعُف يف التَّف ِل  ألنَّ املعىن املشهوَر ُمقدَّ طيار سري مَن القوِل األوَّ

 ،125) 
 .رابعا : االختالُف بسبب  أصل  اللَّفظ  واشتقاق ه  

 ابلثانيِة على معىن لَّ االشتقاق هو َأْخُذ ِصيَغٍة ِمْن أخرى مع اتفاِقهما معىًن، ومادًة أصليًة، وهيئَة تركيب َا؛ لُيد
اً أو هيئًة؛ كِارِب من َضَرَب، وَحِذٌر من َحِذَر، وهذا هو االشتقاُق  األصِل، بزايدٍة مفيدٍة؛ ألجلها اختلفا حرَو

 (340– 1/342،  األْصَغُر )املزهر، للسيوطي
روَن يف لفِظ  َخَلْقَنا اإِلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَإ " َوَلَقْد  :مْن قولِه تعاىل «صلصال»و مثال ذلك  اختلَف املفسِّ

 :على قولِّ [22َمْسُنوٍن" اْلجر: 
ُِّ اليابُس الَّذي إذا نَ َقْرتَُه َصلَّ؛ أي :القوُل األولُ  ْلَصاُل: الطِّ وِمَن .ابُن َعبَّاٍس، وقتادةُ  :وبه قالَ .أصدَر صواتً  :الصِّ

اُج ، وابُن قتيبَة والزَّ  أبو عبيدَة  :اللُّغويَِّ    جَّ
ْنِتُ  :القوُل الثاين

ُ
ْلَصلِة؛ أي. وبه قاَل جماهد .الصَّْلَصاُل: امل ُل جعَل أصَل الكلمِة ِمَن الصَّ الصَّوُت،  :والقوُل األوَّ

َِياً، ويقاُل لِْلَفرَ  :صوتُ ُهما، والصَّْلَصَلةُ  :َصْلَصَلُة اللَِّجاِم، واْلُْلِي؛ أي :ومنه اَن ِس إذا كَصوُت الرَّْعِد إذا كاَن َصا
: ""  :َحادَّ الصَّوتِ  َر وأنْ َتَ قاَل الطَّربيُّ ا القوُل الثاين، َجعَل أصَله ِمن َصلَّ الَشيُء، إذا تغي َّ ََ َرٌس َصْلَصاٌل وأمَّ

م هوا ذلَك إىل أنَّه ِمْن قوَِ م وجَّ ، وكأِنَّ ْنِتُ
ُ

ْلَصاُل: امل " )تفسري إذا  :َصلَّ اللَّْحُم، وَأَصلَّ  :وقاَل آخروُن: الصَّ أَنْ َتَ
 (.129-122(.) التفسري اللغوي ، مساعد الطيار ، ص:12/113، ، ِتذيب اللغة14/22الطربي، 

 
 خامسا : االختالُف بسبب  النظر  إىل املعىن القريب  املتبادر  للذهن  واملعىن البعيد  ل لَّفظ            

، َإنَّ واآلخُر بعيٌد، وسْعَت متكلِّماً يتكلَّم هبذا اللَّفظِ  إذا كان للفِظ مدلوالِن، أحدمها قريٌب متبادٌر للذِّهِن،
 الغالَب أن يتبادَر إىل ذهِنَك املعىن الظَّاِهُر القريُب، دون املعىن البعيِد الذي ال يُوَصُل إليه إالَّ بتقليِب النَّظِر يف

  املعاين احملتملةِ 
 :و مثال ذلك 

روَن يف لفِظ الثِّياِب مِ  ْر{ ]املدثر: اختلَف املفسِّ َََطهِّ  :[ على أقواٍل، منها4ْن قَ ْولِه تعاىل: }َوثَِياَبَك 
ُل: ثيابك: الثياُب امللبوسُة، ويكوُن ذلك ِببعاِد النجاسِة عنها ْفُس،  .القوُل األوَّ القوُل الثَّاين: أنَّ الثياَب: الن َّ

اُك ، وِعكْ  :ويكوُن ذلك بتزكَيِتهاوبه قال حَّ َِّ   رَِمُة ، وُسْفَياُن بُن ُعَييَنَة ، والشاَعيُّ و غريهم.ابُن َعبَّاٍس وال



ْفُس، ويكوُن ذلك بتزكَيِتها، قالوا :القوُل الثَّاين. َالٌن خبيُث الثِّياِب، وإذا كاَن َحَسَن العمِل،  :أنَّ الثياَب: الن َّ
، .َالٌن طاهُر الثِّيابِ  :قالوا ْعيبِّ ، و غريهم ،وقال به موورد هذا املعىن عن ابِن عبَّاٍس،  والنََّخِعيِّ َن وعامٍر الشَّ

اجُ  :اللُّغويِِّّ َبَة، والزَّجَّ َل هو القريُب املتبادُر .الَفرَّاُء ،  وابُن قُ تَ ي ْ وإذا َتملَت هذه األقواَل، وجدَت أنَّ القوَل األوَّ
َِه القوُل الثَّاين الذي هو أبعُد منه، إذ ال يتبادُر إىل الذهِن إر  تمٌل يف اآليِة ادته، وكال القولِِّ حمللذِّهِن، خبال

 (193() التفسري اللغوي ، مساعد الطيار ، 29/290،  )التحرير والتنوير
ِد احملتمالِت التَّفسرييَِّة، وكانْت هذه احملتمالُت إ نَّ هذا االختالَف الكالَن بسبَب اللُّغِة كاَن له أثٌر يف تَ َعدُّ

ماُل هنا حملُّ ِبِث هذه املسألِة، وإمنا املراُد إبراُز األثِر الذي أَرزَُه هذا االحتمرتاجحًة بِّ القبوِل وعدِمه، وليس ها
 . اللُّغويُّ يف التَّفسريِ 

 .قواعُد يف التَّفسري  اللُّغوي   

ترتبُط هذه املسألُة بزمن االحتجاِج  .أواًل: كل تفسري لغوي وارد عن السلف َيكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويِّ
 اللُّغويِّ 

 .اثنياً: إذا ورد أكثر من معىن لغويٍّ صحيح حتتمله اآلية، جاز تفسري اآلية هبا
 .اثلثاً: ال يصح اعتماد اللغة وحدها دون غريها من املصادر التفسريية

  . تفسري اللغوي والتفسري على املعىنرابعاً: ال تعارض بِّ ال

و ما بعدها .  339تفسري القرآن ملساعد الطيار، ص :الكتاب املعتمد :  اكثر عد اىل  لتوسعل



 


