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خالصة البحث

إف ظاىرة اختالؼ المفسريف كانت الشغل الشاغل لكثير مف الباحثيف ،فيناؾ كثير مف الدراسات
القرآنية التي سمطت األضواء عمى ىذا الخالؼ وأسبابو وضوابطو ،إال إف ىذه الدراسات ركزت عمى

الجوانب الفقيية والعقائدية والفكرية وغيرىا ،وجاء ذكر المغة في أشتات متفرقة مف ىذه الدراسات،

ومف خالؿ تدريسي لمادة تفسير القرآف الكريـ لسنيف عديدة وجدت أف لمجانب المغوي أث ار واضحا في
اختالؼ التفسير وتعدد آراء المغوييف والمفسريف وىذا ما دعاني إلى أف اكتب في ىذا الموضوع

المبارؾ (أثر الدالؿة اللغويت للمفردة القرآنيت في اختالف التفسير) ،وقد قسمت البحث على أربعت
مباحث هي:
المبحث األوؿ :الداللة المغوية لممفردة القرآنية وأىميتيا في التفسير.

المبحث الثاني :أثر المشترؾ المفظي في اختالؼ التفسير.
المبحث الثالث :أثر التضاد في اختالؼ التفسير.

المبحث الرابع :أثر الترادؼ والفروؽ المغوية في اختالؼ التفسير.
Research Summay
The phenomenon of different commentators was the preoccupation of
many researchers, there are a lot of Koranic studies that shed light on this
controversy, its causes and its controls, but these studies have focused on
doctrinal and ideological, intellectual and other aspects, and was mentioned
language in sundries isolated from these studies, and through teaching
Article interpretation of the Koran for many years and found that the
linguistic side effect is clear in different interpretation and multiple views of
linguists and interpreters and this is what he invited me to type in this
blessed subject (the impact of linguistic significance of the single Quranic
different interpretation), has divided the search on four topics are:
First topic: the significance of a single language and its importance in
Koranic interpretation.
The second topic: the common verbal impact in different interpretation.
The third topic: the impact of the contrast in the different interpretation.
The fourth topic: the impact of synonyms and linguistic differences in the
different interpretation.
المــقــدمة
الحمد هلل رب العالميف ،أنزؿ خير كتبو عمى خير رسمو ،وجعمو بمساف عربي مبيف ،فكاف نو ار

وىدى لألوليف واآلخريف ،والصالة والسالـ عمى النبي األمي العربي الذي جاء بالحق المبيف ،وعمى
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أىل بيتو الطيبيف الطاىريف ،وأصحابو الغر المياميف ،وعمى التابعيف ليـ بإحساف إلى يوـ الديف ،أما

بعد..

فإف عمـ التفسير لما كاف متعمقاً بكتاب هللا عز وجل فيما ودالل ًة وبياناً ،كاف مف أشرؼ العموـ
وأعظميا ،بل ىو رأس العموـ ورئيسيا ،فشرؼ كل عمـ مف شرؼ المعموـ ،وقد حاز عمـ تفسير القراف

الكريـ ىذا الشرؼ مف جية موضوعو وغرضوَّ ،
وشدة الحاجة إليو ،فيو أشد العموـ تعمقاً بكتاب هللا

تعالى ،بل ىو سبيل عممو ومنيج فيمو ،وكل العموـ الشرعية متوقف ٌة عميو وراجع ٌة إليو ،وال ريب في
َّ
ومقاـ كريـ ،فدراسة النص القرآني المبارؾ مف
أف االشتغاؿ بكتاب هللا تعالى وتفسيره شرؼ عظيـ،
ٌ
أعظـ اآلالء؛ ألَّنيا تغمر الدارس بفوائد عممية رفيعة ،فضالً عف أجر اآلخرة الذي أعده هللا لممتدبريف

أتـ
كتابو العاكفيف عمى بيانو وكشف حقائقو وأس ارره ،ولقد عرؼ العمماء ليذا العمـ قدره ،فاعتنوا بو ّ
ٍ
أقالـ وأغراض المبطميف ،وتحريف
عناية ،واىتموا بو أيَّما اىتماـ ،جمعوه ووثّقوه ،ونافحوا عنو
َ
ِ
ِّ
فيرمى.
فبينوا
المحرفيفّ ،
فيروى ،وما ُيرفض منو ُ
صحيحو مف سقيمو ،وما ُيقبل منو ُ
َ
ُّ
وتعد لغة العرب مف أىـ المصادر وأوثقيا في معرفة النص القرآني وتدبره وفيمو ،وقد عكف

المفسروف  -منذ بدايات عمـ التفسير -عمى بياف دالالت الكالـ ومعاني األلفاظ ،إذ اعتمد جل
المفسريف عمى ممكاتيـ المغوية والخزيف المعرفي المغوي في توجيو النص المبارؾ ،فالمغة ىي السد

المنيع لمف أراد أف يفسر كالـ هللا تعالى ،بل إف معرفتيا شرط مف شروط فيـ القرآف؛ ألف مف أراد

سيحرؼ الكمـ عف
تفسيره وىو ال يعرؼ المغة التي نػػزؿ بيػا القرآف ،فإنو ال شؾ سيقع في الزلل ،بل
ّ
مواضعو ،وسيخالف المساف الذي أُرسل بو رسوؿ هللا (صمى هللا عميو وآلو وسّمـ).
وقد احتمت التوجييات المغػوية منزلػة مف أرفػع المنازؿ عند المفسريف ،فيي التي تستنبط أسرار

القرآف الكريـ وتسبر أغوار معانيو ،وتَ ِ
آللئيا ودررىا فضال عف إبانتيا عف وجوه
ستخرُج مف بحاره َ
تفرده واشارات إعجازه ،والعمماء مف المفسريف والمغوييف متفاوتوف في فيميـ لمنص القرآني وذلؾ
ُّ
يرجع إلى الوسائل التي اعتمدوىا في بياف مقاصد النص ،والمغة ىي األداة الرئيسة في ذلؾ ،مف ىنا

اء مختمفة في تفسير القرآف الكريـ عمى مػدى العصور المختمفة ،ونشأت بذلؾ
نجد أقواال متعددة وآر ً
المئات مف كتب التفسير ومعاني القرآف ،تعددت في سبميا وطرقيا وتوجيياتيا ،وما ييمنا منيا ىو
جانب الداللة المغوية لممفردة القرآنية وأثرىا في اختالؼ التفسير وتعدد األقواؿ في كتاب هللا تعالى.

إف ظاىرة اختالؼ المفسريف كانت الشغل الشاغل لكثير مف الباحثيف ،فيناؾ كثير مف الدراسات

القرآنية التي سمطت األضواء عمى ىذا الخالؼ وأسبابو وضوابطو ،إال إف ىذه الدراسات ركزت عمى

الجوانب الفقيية والعقائدية والفكرية وغيرىا ،وجاء ذكر المغة في أشتات متفرقة مف ىذه الدراسات،
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ومف خالؿ تدريسي لمادة تفسير القرآف الكريـ لسنيف عديدة وجدت أف لمجانب المغوي أث ار واضحا في
اختالؼ التفسير وتعدد آراء المغوييف والمفسريف وىذا ما دعاني إلى أف اكتب في ىذا الموضوع

المبارؾ (أثر الداللة المغوية لممفردة القرآنية في اختالؼ التفسير) ،وقد قسمت البحث عمى اربعة

مباحث ىي:

المبحث األوؿ :الداللة المغوية لممفردة القرآنية وأىميتيا في التفسير.

المبحث الثاني :أثر المشترؾ المفظي في اختالؼ التفسير.

المبحث الثالث :أثر التضاد في اختالؼ التفسير.

المبحث الرابع :أثر الترادؼ والفروؽ المغوية في اختالؼ التفسير.

ثـ ذكرت خاتمة بأىـ النتائج التي توصل الييا البحث ومف هللا التوفيق والسداد.

المبحث األول :الداللـــــــــة اللغــويــة للمفردة القرآنية وأهميتها في التفسير

ُّ
تعد الدالل ُة المغوي ُة مف أىـ األسس التي اعتمدىا المفسروف في بياف ألفاظ القراف الكريـ ودالالتيا
وتعدد معانييا ،إذ يشكل المعنى الموضوع الرئيس في الداللة المغوية ،فيو األساس الذي تقوـ عميو

ىذه الداللة ،فيي تبحث في معنى الكممة والجممة فتخضعيما لمتحميل الدقيق عمى أف ىذا البحث عف
المعنى لـ يكف بحثاً عنو بوصفو (( كياناً مستقالً أو كياناً تمتمكو الكممات وانما ىو فيـ لماىية
الكممات والجمل أي كيف تكوف ىذه الكممات والجمل ذوات معنى))(ٔ).

(ٕ)
بناء عمى ذلؾ (( ما يتوصل بو
واصل الداللة في المغة (( إبانة الشيء بأمارة تتعمميا))  ،وىي ً
إلى معرفة الشيء كداللة األلفاظ عمى المعنى وداللة اإلشارات والرموز ،)ٖ())...و(الداللة) مصدر

يدؿ دالل ًة ،وقد ذكر عمماء المغة في لفع (داللة) ثالث لغاتَ :داللة ِ
وداللة بفتح
دؿ ُّ
الفعل َّ
وداللة ُ
(ٗ)
(دؿ) لمعاف عديدة ،منيا :أف يكوف بمعنى ىدى
الداؿ وكسرىا وضميا والفتح أقوى  ،وجاء الفعل ّ
ودؿ فالف إذا ىدى))(٘).
وارشد ،جاء في لساف العربّ (( :
أما الداللة في االصطالح فتعني :دراسة المعنى( ،)ٙوالقياـ بمعالجة مفاىيـ األلفاظ بطرائق

منيجية ،وتحديد عالقاتيا بالعالـ الخارجي ،وبياف العالقات الداللية بيف األلفاظ المفردة مف اشتراؾ
وترادؼ وتضاد وغيرىا.

وكاف لممفسريف عناي ٌة واضحة بالبحث الداللي لمنص القرآني المبارؾ فقد ارتبط عمـ التفسير

بعموـ المغة كافة؛ ألنيا وسيمتو في تفسير آيات القراف الكريـ وتوضيحيا ،ولذا تعد مف الزـ العموـ

يمـ بيا حتى يسوغ لو أف يقوؿ في كتاب هللا تعالى ما ينور هللا بو
التي يجب عمى المفسر أف َّ
بصيرتو .ولما كاف القرآف قد نزؿ بمغة العرب ،وعمى أساليب بالغتيـ ،فإنيـ كانوا يفيمونو ويعمموف
ٖ
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()ٚ

معانيو في مفرداتو وتراكيبو

بالفيـ الذي عيدوه في الداللة المغوية لمنصوص في لغتيـ ،وقد وردت

العديد مف النصوص القرآنية المؤكدة عمى عربية ىذا القراف وخموه مف العجمة وىذا شرؼ ليذه المغة

المباركة ،ومف ىذه النصوص:
ٔ -ق ػػولػ ػػو تعػػالػػى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ( ،)ٛقاؿ اإلماـ الطبري (رحمو هللا):
(( إنا أنزلنا ىذا الكتاب المبيف قراناً عربياً عمى العرب ألف لسانيـ وكالميـ عربي فأنزلنا ىذا
الكتاب بمسانيـ ليعقموه ويفقيوا منو ،وذلؾ قولو (لعمكـ تعقموف)))(.)ٜ
ٕ -ق ػػول ػ ػػو تعػػالػ ػػى(( :وك َذلِؾ أَن ْزلناه ُقرآنا عربِيِّا وص َّرْفنا ِف ِ
يو ِم َف اْل َو ِع ِيد َل َعَّم ُي ْـ َيتَُّقو َف أ َْو ُي ْحِد ُث َل ُي ْـ
َ َ َ َْ َ ُ ْ ً َ َ َ َ َ
ِذ ْك ًار))(ٓٔ).
ٖ -وق ػػول ػػو تعػػالػػى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(ٔٔ).

ٗ -وق ػػول ػػو تعػػال ػػى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(ٕٔ).
٘ -وقػ ػػاؿ تعػػال ػػى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

(ٖٔ)

وغيرىا مف النصوص القرانية المباركة التي

تصرح بعربية القراف وبيانو.

فيذه اآليات قد نصت عمى أف القراف الكريـ عربي مبيف ،وبيانو يكوف بمغتو التي نزؿ بيا وال
يمكف العدوؿ عنيا ،ومف ىنا كانت الداللة المغوية مف أىـ الوسائل التي يستعيف بيا المفسر عند

تصديو لتفسير كتاب هللا تعالى ،قاؿ الشاطبي متحدثاً عف القراف الكريـ (( :فمف أراد تفيمو فمف جية
ط ِ
مب فيمو مف غير ىذه الجية ...إف القراف نزؿ بمساف العرب وانو
لساف العرب ُيَفيـ ،وال سبيل إلى ت ّ
عربي وانو ال عجمة فيو ،فبمعنى أنو أنزؿ عمى لساف معيود العرب في ألفاظيا الخاصة وأساليب

العاـ في
تخاطب بالعاـ يرُاد بو
طرت عميو مف لسانيا
ُ
ُ
معانييا ،وانيا فيما ُف َ
ظاىره ،وبالعاـ يراد بو ّ
عرؼ مف
وجو والخاص في وجو وبالعاـ يراد بو الخاص ،والظاىر يراد بو غير الظاىر ،وكل ذلؾ ُي َ
أوؿ الكالـ أو وسطو أو آخره وتتكمـ بالكالـ ينبئ أولو عف آخره ،أو آخره عف أولو ،وتتكمـ بالشيء

وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة ،واألشياء الكثيرة باسـ واحد،
ُيعرؼ بالمعنى كما يعرؼ باإلشارة،
ّ
وكل ىذا معروؼ عندىا ال ترتاب في شيء منو ىي وال مف تعمق بعمـ كالميا))(ٗٔ).

ومف المتفق عميو لدى عمماء المغة والتفسير أف المفردات المغوية ذات دالالت مختمفة ،وأحياناً
تكوف تمؾ الدالالت متعارضة ومتباينة ،وبناء عمى ذلؾ االختالؼ في الدالالت المغوية يختمف تفسير

النص القرآني ،ولو رجعنا إلى كتب التفسير فإننا سوؼ نجد االختالؼ الكبير في الدالالت المغوية
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يعد مف أىـ الموضوعات في عمـ التفسير
لأللفاظ القرآنية فضالً عف أف موضوع (داللة األلفاظ) ّ
وأكثرىا دقة؛ َّ
ألف النص القرآني ال يمكف أف يفيـ فيماً صحيحاً إال بعد معرفة قواعد داللة األلفاظ،
وليذا بدأ البحث في داللة األلفاظ مبك اًر عند العرب ،وذلؾ منذ أف بدأ البحث في مشكل اآليات

واعجازىا وتفسير غريبيا واستخراج األحكاـ الشرعية منيػ ػػا ،فقد كاف موضوع العالقة بيف المفع
والمعنى حاض اًر في المدونات األولى في الحضارة اإلسالمية ،فمصنفات الوجوه والنظائر في القراف

كانت الحاضف األوؿ لمبحث الداللي المتعدد المعنى في األلفاظ(٘ٔ).

وداللة المفع :ىي ما ينصرؼ إليو ىذا المفع في الذىف مف معنى مدرؾ او محسوس ،والتالزـ

بيف الكممة وداللتيا أمر البد منو في المغة ليتـ التفاىـ بيف الناس( ،)ٔٙوانما جعمت األلفاظ أدلة

يستدؿ بيا عمى مراد المتكمـ( .)ٔٚوسأبيف في المباحث القادمة إف شاء هللا الخالؼ الذي نشأ في
التفسير بسبب اختالؼ داللة المفظة في داللتيا المغوية .

المبحث الثاني :أثر المشترك اللفظي في اختالف التفسير

معنى االشت ػراؾ :ىو(( أف تكوف المفظة محتممة لمعنييف أو أكثر))( ،)ٔٛوعرفو السي ػوطي بقولػ ػو:

(( المفع الواحد الداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر داللة عمى السواء عند أىل تمؾ المغة))(.)ٜٔ
َّ
ومثموا لو بعيف الماء ،وعيف الماؿ ،وعيف السحاب ،وعيف الجاسوس ،فيو ما اتحدت صورتو

واختمف معناه ،ويظير تنوع المعنى في تنوع االستعماؿ ،إما لتغاير البيئات المغوية ،أو لتفاوت

المستعمميف في مدى ولوعيـ بالمجاز أو إيثارىـ الحقيقية ،وىو موجود في سائر المغات ،واف كثر في

العربية(ٕٓ).

واختمف عمماء المغة في المشترؾ المفظي ،فمنيـ مف أنكره كابف درستويو ومنيـ مف قاؿ بوجوده

كاألصمعي والخميل وسيبويو وابف فػػارس وابف قتيبػػة وغيػػرىػـ ،فاألكثروف عمى انو ممكف الوقوع(ٕٔ)،
ويؤكد الراغب األصفياني عمى اثر المشترؾ المفظي بل ضرورتو المغوية في استيعاب المعاني

المتكاثرة ،فيقوؿ(( :األصل في األلفاظ أف تكوف مختمفة بحسب اختالؼ المعاني ،لكف ذلػ ػػؾ ل ػػـ يكػػف
فػػي اإلمكػاف ،إذ كانت المعاني بال نيايػػة ،واأللف ػػاظ مع اختػػالؼ تركيبيػػا ذات نيػايػػة ،وغير المتناىي
ال يحويو المتناىي ،فمـ يكف بد مف وقوع المشترؾ))(ٕٕ).

أثره الداللي في تفسير القراف الكريـ ،فكما أف التعبير عف المعنى
والشؾ في أف لممشترؾ المفظي َ
المراد يتسع مف طريق االشتراؾ ،فانو يثير قضايا داللية مرتبطة في عموميا بظواىر لغوية تناسب

ظروؼ االستعماؿ ،وطبيعة العالقة بيف المعنييف الداخميف في مفيوـ االشتراؾ وقضية الغموض
والوضوح ،واألثر الذي يجب أف يكوف لمكممة الواحدة في سياؽ معيف.
4

أثـر الداللة اللغوية للمفردة

القرآنية في اختالف التفسير

مجلة آداب الفراهيدي

أ.م.د عماد سركول محيي الدين البرزنجي
العدد ( )53أيلول 8102م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إف القراف نزؿ بالعربية وجرى مجاري العرب في البياف واستعمل مشترؾ األلفاظ كاف ذلؾ

مف أسباب االختالؼ عند المفسريف ،بسبب االختالؼ في أي تمؾ المعاني لممشترؾ ىو المراد ،ومف
أمثمة ذلؾ قولو تعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﭼ(ٖٕ) ،فقد وردت لفظة (سنف) في ىذا النص المبارؾ ،وىذه المفظة ىي جمع
( ُسَّنة) ،وىي تحتمل معاني عديدة منيا(ٕٗ):
ٔ -الطريقة المستقيمة.

ٕ -اإلماـ المتبع المؤتـ بو.
ٖ -األمة.

ٍ
معاف أخرى فيكوف المجموع ثمانية معاف(ٕ٘) ،واختمفوا في
وقد ذكر ىاروف بف موسى خمسة

قولو( :سنف الذيف مف قبمكـ) ىل ذلؾ عمى ظاىره مف اليداية لسنَّتيػػـ؟ أو عمى التشبيو ؟ أي ييديكـ
سننا مثل سنف الذيف مف قبمكـ ،فقيل المراد بالسنف ما عنى في قولو عز وجل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
()ٕٙ
ع َل ُكـ ّم َف
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ  ،وقيل المراد ما ذكره بقولوَ (( :ش َر َ
الِِد ِ
صى ِب ِو ُنوحاً))( ،)ٕٚوقيل طرائق َمف قبمكـ إلى الجنة ،وقيل :مناىج مف كاف قبمكـ مف
يف َما َو َّ

األنبياء والصالحيف(.)ٕٛ

والذيف قالوا إف ذلؾ عمى التشبيو قالوا :إف المعنى أف طرؽ األمـ السابقة في ىدايتيا بإرساؿ

الرسل ،وانزاؿ الكتب ،وبياف األحكاـ ،ىي طريقكـ انتـ يا امة دمحم " "فأراد أف يرشدكـ إلى شرائع
دينكـ وأحكاـ ممتكـ بالبياف والتفصيل ،كما ارشد الذيف مف قبمكـ مف المؤمنيف(.)ٕٜ

والنص القرآني كثي اًر ما يختار مفردة معينة ليا أكثر مف داللة واحدة كمفظة (قسورة) في قولو
(ٖٓ)
ِ
فسرت بأنيػػا ال ارم ػػي أو األس ػ ػ ػػد ،أو جماعة الرماة ،أو أصوات
تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ فقد ّ
الناس ،أو ظالـ الميل(ٖٔ) ،وبيذا تتواشج ىذه المعاني لترسـ ابمغ صورة ليؤالء الذيف كانوا ينفروف مف
مجرد صوت القراف كما تنفر الحمر مف أي صوت تسمعو أو أي شخص تراه أو حيواف تشاىده
ِ
وشاىُدنا ىنا
خوفاً أف يفترسيا فالصفة الجامعة بينيما إف كال منيما ضعيف منيار أماـ جبار قوي،
ىو أف لفظة (قسورة) مف المشتركات التي دلت عمى معاف متعددة كميا محتممة ومرادة في سياؽ
ىذا النص القرآني ،لذلؾ نجد بعض المفسريف يجيز كال المعنييف في المشترؾ فال يرجح احدىما

ترجح داللة احد
عمى اآلخر ،إذا كاف لكل مف المعنييف أساس لغوي وليس ىناؾ قرينة حاسمة ّ
المعاني ،يقوؿ الشريف المرتضى (( :وليس يجب أف يستبعد حمل الكالـ عمى بعض ما يحتممو إذا
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كاف ل ػػو شاىد مف المغة وكالـ العرب ،الف الواجب عمى مف يتعاطى تفسير غريب الكالـ والشعر أف
يذكر كل ما يحتممو الكالـ مف الوجوه والمعاني))(ٕٖ).

والمشترؾ المفظي ىو بمثابة تعدد اآليات في الموضوع الواحد فيو مف جماليات االستعماؿ

عد السيوطي وجود األلفاظ المشتركة في القراف مف أعظـ مظاىر إعجازه ،فقاؿ(( :حيث
القرآني ،بل ّ
كانت الكممة الواحدة تتصرؼ إلى عشريف وجياً وأكثر واقل ،وال يوجد ذلؾ في كالـ البشر))(ٖٖ).
المبحث الثالث :أثر التضاد في اختالف التفسير

األضداد :ىي األلفاظ المستعممة في معنييف مختمفتيف(ٖٗ) ،أو ىي إطالؽ المفع الواحد عمى
(ٖ٘)
(جَم ٍل) لمشيء العظيـ والشيء الحقير(.)ٖٙ
معنييف احدىما نقيض اآلخر  ،كمفع َ
والتضاد نوع مف المشترؾ المفظي ،قاؿ قطرب(( :الوجو الثالث :أف يتفق المفع ويختمف المعنى،

فيكوف المفع الواحد عمى معنييف فصاعداً ...ومف ى ػػذا :المفع الواحد الذي يجيء عمى معنييف
فصاعداً ،ما يكوف متضاداً في الشيء وضده))(.)ٖٚ
ولورود ظاىرة التضاد في القراف الكريـ فقد اعتنى بو المغويوف والمفسروف ومف ذلؾ ما ذكره أبو

حممنا عمى تأليفو أنا وجدنا مف األضداد في كالميـ
حاتـ السجستاني في مقدمة كتابو (األضداد)َ (( :
وشكاً ،و(الرجاء)
والمقموب شيئاً كثي اًر ،فأوضحنا ما حضر منو إذ كاف يجيء في القراف (الظف) يقيناً ّ

خوفاً وطمعاً ،وىو مشيور في كالـ العرب))(.)ٖٛ

فس َرت ىذه الظاىرة المغوية ،ولكف
ولـ ُ
تخل مؤلفات القدماء في األضداد مف األمثمة القرآنية التي ّ
المالحع أف بعض األمثمة التي ذكروىا مف األضداد لـ يقع فيو خالؼ بيف المفسريف ،واف كاف المفع

يأتي لممعنى وضده ،لكف احد معاني ػ ػ ػ ػػو جاء في غير القراف ،أو يجيء في موضعيف مف القراف،
ولكل موضع معنى يخالف اآلخر ويضاده ،ومف ذلؾ لفع (الظف) ،حيث يستعمل عند العرب لمشؾ

واليقيف.

وقد ورد في القراف الكريـ بالمعنييف ،في موضعيف مختمفيف ،قاؿ ابف االنباري(( :فأما معنى

الشؾ فأكثر مف أف تحصى شواىده ،وأما معنى اليقيف ،فمنو قوؿ هللا عز وجل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ( )ٖٜمعن ػػاهَ :عمِ ْمنػػا ،وقاؿ جل اسمو :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(ٓٗ) ،معناه (( :فعمموا بغير شؾ )ٗٔ())..والمقصود أف ىذا المفع
واف كاف مف األضداد لـ يقع بيف المفسريف خالؼ فيو في موضع واحد.
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إف التضاد قد يثػػير بع ػػض اإلشكاالت والسيما فيما يتعمق بتفس ػػير القػ ػراف الكريػ ػ ػػـ ،الف ليذه

األلفاظ مف األىميػػة والخطػورة ما ليس لغيػرىا مف األلفاظ ،في فيػػـ المعنى ،غير انو مف المالحع
عمى أكثر األلفاظ المتضادة التي وردت في القراف الكريـ أنيا وردت بمعنى واحد في الغالب ،الف

القراف استعمميا في إحدى داللتييا دوف األخرى.

ومف أمثمة التضاد التي وقع فييا الخالؼ في التفسير ما جاء في قولو تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(ٕٗ) ،فقد وردت لفظة (يشروف) في اآلية الكريمة ،و(يشروف) بمعنى (يشتروف)
أو بمعنى (يبيعوف) فيي مف األضداد(ٖٗ) ،فاف كاف بمعنى (يشتروف) فالمراد بالموصوؿ (الذيف) ىـ
ِ
يغيروا ما بيـ مف النفاؽ ويخمصوا اإليماف باهلل ورسولو،
ظوا باف ّ
المبطؤوف والمنافقوف ،فيـ ُوع ُ
ويجاىدوا في سبيل هللا حق الجياد(ٗٗ) .واف كاف بمعنى (يبيعوف) فالمقصود ب ػ (الذيف) ىـ المؤمنوف
الذيف يستحبوف اآلجمة عمى العاجمة ويستبدلونيا بيا ،فيـ تركوا الدنيا واختاروا اآلخرة(٘ٗ).

ومف التضاد لفع (عسعس) الػ ػ ػوارد في ق ػػولػػو تعػػالػى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ( ،)ٗٙفقد اختمف
فيو العمماء عمى قوليف:
القوؿ األوؿ :أدبر ،وىذا قوؿ اإلماـ عمي (عميو السالـ) والضحاؾ وقتادة

()ٗٚ

واختاره

الطبري( ،)ٗٛوزعـ الفراء أف المفسريف اجمعوا عمى ىذا القوؿ( ،)ٜٗوليس كما زعـ كما نرى في القوؿ

الثاني.

والقوؿ الثاني :إف عسعس بمعنى (أقبل) وىو ضد (أدبر) ،وقد ذىب إلى ذلؾ مجاىد والحسف

البصري وغيرىما(ٓ٘).

وأظف أف أولى القوليػ ػ ػػف ىو القوؿ األوؿ ،بتفسير (عسعس) ب ػ (أدبر) استدالالً بقػػولػػو تعػػالػػى:
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ(ٔ٘) ،فيكػ ػػوف القسػ ػػـ بآخػ ػ ػ ػػر الميػػل ،واف أفضل الميػ ػػل السحر.
وقد حكى ىذيف القوليف أصحاب كتب معاني القراف وغريبو ،كأبي عبيدة(ٕ٘) ،وابف قتيبة(ٖ٘)،

والزجاج(ٗ٘) ،ومف المغوييف ابف دريد(٘٘) ،واألزىري( ،)٘ٙوابف فارس( ،)٘ٚوغيرىـ(.)٘ٛ

وبيذا يظير أف لفظة (عسعس) ذات داللتيف متضادتيف في لغة العرب ،واآلية تحتمل ىاتيف

الداللتيف ،فقاؿ مفسر بإحداىما ،وقاؿ اآلخر بالداللة األخرى ،اجتياداً منيما في اختيار إحدى
الداللتيف ،فالتضاد الذي في داللة الكممة الواحدة كاف سبباً في الخالؼ بيف المفسريف ،وىناؾ بعض
األمثمة األخرى التي ذكرىا أصحاب كتب األضداد وبينوا الخالؼ في تفسيرىا وتوجيييا(.)ٜ٘
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المبحث الرابع :أثر الترادف والفروق اللغوية في اختالف التفسير

الترادؼ في المغة التتابع ،قاؿ ابف منظور(( :الردؼ ما يتبع الشيء وكل شيء تبع شيئاً فيو ردفو،

واذا تتابع شيء خمف شيء فيو الترادؼ))(ٓ.)ٙ

وقد ورد مصطمح (الترادؼ) بيذا المعنى في االستعماؿ القرآني ،ومنو قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜﭼ(ٔ ،)ٙأي متتابعيف فرقة بعد فرقة يتبع
بعضيـ بعضاً(ٕ ،)ٙوليس في ىذا المعنى ما يدؿ عمى اتحاد التابع بالمتبوع ،بل المتبادر مف ذلؾ أف

لكل مف التابع والمتبوع شخصيتو المستقمة ،وكذلؾ نجد في المغة أف العقل يحتـ أف يكوف لكل لفع
معناه الخاص بو ،فالجذر المعجمي لػ(ؽ ع د) وضع في األصل لمعنى محدد ،وكذا األصل اآلخر

(ج ؿ س) فإذا تقاربت لظروؼ متنوعة داللة كل منيما ،فميس معنى ذلؾ أنيما شيء واحد.

فمعنى الترادؼ عند أصحاب المعجمات العربية القديمة ال يخرج عف معنى التتابع ،وبيذا يظير

أف استعماؿ لفظة (الترادؼ) بالمعنى الذي اشتيرت بو أخي اًر مف انو :توالي األلفاظ المفردة عمى

معنى واحد – أو نحو ىذا – إنما ىو اصطالح متأخر ،إذ انو ليس مستعمالً في المعجمات العربية
األولى بيذا المفيوـ ،بل انو ليس عربياً قحاً وانمػا ىو مف قبيل المول ػػد كمػ ػػا صرحت بذل ػػؾ بعض

معجمات المغ ػػة ،إذ جاء في القاموس المحيط (( :والمترادؼ مف القػ ػوافػػي :ما اجتم ػػع في ػ ػػو ساكناف،
واف تكوف أسماء لشيء واحد ،وىي موّلدة))(ٖ ،)ٙومثل ىذا جاء في تاج العروس إذ قاؿ:

(( والمترادؼ :أف تكوف أسماء لشيء واحد وىي موّلدة ،ومشتقة مف تراكب األشياء))(ٗ.)ٙ

ومما يؤيد ذلؾ ،أف الكالـ عند اغمب عمماء العربية المتقدميف ،حوؿ ما يسمى اآلف بػ (الترادؼ)،
عد األصمعي أوؿ مف َّألف
وي ّ
يدخل تحت عنواف عالقة المفع بالمعنى مف حيث االتفاؽ واالختالؼُ ،
سماه( :ما اختمفت ألفاظو واتفقت معانيو).
كتاباً مستقالً في ىذا المعنى ،وقد ّ
ربما يكوف سيبويو ىو أوؿ مف أشار إلى ظاىرة الترادؼ في الكالـ ،إذ خصص باباً تحت

عنواف( :ىذا باب المفع لممعاني) ،قاؿ فيو(( :اعمـ أف مف كالميـ – يعني العرب – اختالؼ المفظيف
الختالؼ المعنييف ،واختالؼ المفظيف والمعنى واحد ،واتفاؽ المفظيف واختالؼ المعنييف ...فاختالؼ

المفظيف والمعنى واحد نحو :ذىب وانطمق.)ٙ٘())...

ولعل أوؿ مف استعمل اصطالح (الترادؼ) وألف فيو تحت ىذا العنواف أبو الحسف عمي بف

عيسى الرماني المتوفى سنة (ٖٗٛىػ) في كتابو (األلفاظ المترادفة) مع انو لـ يتعرض لو بتعريف،

وانما ابتدأ كالمو فيو بذكر األمثمة عميو(.)ٙٙ
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عرفو الزركشي بقولو(( :ىو األلفاظ المفردة الدالة عمى شيء
أما الترادؼ في االصطالح فقد ّ
واحد باعتبار واحد))( ،)ٙٚوعرفو آخروف بقوليـ :ىو داللة عدة كممات مختمفة ومنفردة عمى المسمى

الواحد أو المعنى الواحد داللة واحدة ،أو ىو توالي األلفاظ المفردة وتتابعيا عمى معنى واحد ،وذلؾ

بأف يدؿ لفظاف أو أكثر عمى معنى واحد داللة حقيقية أصيمة( ،)ٙٛأي ورود لفظيف أو أكثر مختمفيف

في االشتقاؽ متفقيف في المعنى ،بحيث يدالف عميو داللة حقيقة بدوف فروؽ بينيما ،مثل القعود

والجموس ،فيما لفظاف مختمفاف في االشتقاؽ والحروؼ لكنيما بمعنى واحد ،وال فرؽ بينيما في

المعنى ،عند القائميف بالترادؼ.

وعمماء المغة والمفسروف بيف مثبت وناؼ لمترادؼ في القراف الكريـ( ،)ٜٙوىي مسألة معمومة

ومشيورة في مظانيا ،وليذا جاءت تسميتنا ليذا المبحث بػ(الترادؼ والفروؽ المغوية) ،ليشمل الرأييف

في قضية الترادؼ وورودىا في القراف الكريـ .وقد وضع المحدثوف شروطاً البد مف تحققيا بيف

األلفاظ حتى يقاؿ بالترادؼ بينيا واىـ ىذه الشروط(ٓ:)ٚ

ٔ -االتفاؽ في المعنى بيف الكممتيف اتفاقاً تاماً في ذىف الكثرة الغالبة إلفراد البيئة الواحدة فإذا
عداف مف الترادؼ أي إذا وجدت فروؽ طفيفة بيف
ّ
ميز العربي بيف (جمس) و(قعد) ،فال ُي ّ
المفظيف فاف ذلؾ يخرجيما مف دائرة الترادؼ.

ٕ -االتحاد التاـ بيف المفظيف في البيئة المغوية الواحدة ،بانتمائيا إلى ليجة لغوية واحدة ،أو
ليجات عربية متجانسة.

ٖ -االتحاد في العصر فما يستعمل في عصر ليس بالضرورة أف يكوف معروفاً بالمعنى نفسو
في عصر آخر فالمتنبي – مثالً – حيف استعمل (الصارـ والبتار واليندي واليماني) لـ يكف
صنع فييا ،ولـ
يعمد إلى كممة (اليندي) وفي ذىنو صفات خاصة تتصل ببيئة اليند التي ُ
يعمد إلى كممة (الصارـ) وفي ذىنو اعتبار آخر ال يراه في كممة أخرى كالبتار مثالً.

ٗ -أالّ يكوف احد المفظيف نتيجة تطور صوتي لمفع اآلخر فاف كانا كذلؾ كانا لفظاً واحداً وليس

وص َع َق.
وج َ
لفظيف مترادفيف مثل َجب َذ َ
صَق َع َ
ذبَ ،
وعد
وتطبيق ىذه الشروط عمى األلفاظ التي زعموىا مترادفة يؤدي إلى تضييق دائرة الترادؼّ ،
تمؾ األلفاظ متقاربة وليست مترادفة ،وال يثبت الترادؼ بيذه الشروط إال في ألفاظ قميمة جداً في المغة

العربية.
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ولمترادؼ والفروؽ المغوية بيف األلفاظ القرآنية اثر واضح في اختالؼ التفسير وتعدد المعنػػى

القرآني ،ونستطيع إيضاح ذلؾ في سرد بعض األمثمػػة القرآنيػػة التػ ػػي وقعت فييا ظاىرة الترادؼ –
عند القائميف بيا – أو الفرؽ المغوية بيف األلفاظ عند النافيف ليذه الظاىرة في االستعماؿ القرآني.

النصيب والكفل ورد ىذاف المفظاف في قولو تعالى :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(ٔ.)ٚ
قاؿ ابف قتيبة(( :ومف يشفع شفاعة سيئة يكف لو كفل منيا ،أي نصيب ،ومنو قولو تعالى:
ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﭼ(ٕ ،)ٖٚ()))ٚو(كفميف مف رحمتو) أي :نصيبيف(ٗ ،)ٚفالمفظاف مترادفتاف عمى ىذا
الرأي ،وذلؾ الشتراكيما في المعنى نفسو.

وذىب بعض المفسريف إلى أف (الكفل) ىو النصيب ولكنو أكثر ما يستعمل في الشر ،كػػما في

الشفاعة السيئة الواردة في اآلية السػػالفة(٘ ،)ٚوقاؿ آخروف عكس ذلؾ وىو إف الكفل نصيب يعتمد
عميو اإلنساف في المصالح وأكثر ما يستعمل في الحػ ػػيز ،وقد ذكػ ػػر مع الشػ ػفػػاعػػة السػ ػيػ ػئ ػػة عمى
سبي ػػل التػ ػػيكـ ،كقػ ػػولو ع ػػز وج ػ ػػل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ(.)ٚٙ
فالغرض منو التنبيو عمى أف الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكوف عظيمة العقاب
ميالة بأصحابيا لمشفاعة
عند هللا سبحانو وتعالى ،وما غمع ىذا الزجر إال لمعمـ باف أكثر النفوس ّ
بالباطل(.)ٚٚ

وقد فر ّؽ الراغب األصفياني بيف المفظيف ،فقاؿ (( :فاف الكفل ىاىنا ليس بمعنى األوؿ ،بل ىو
مستعار مف ِ
الكْفل وىو الشيء الرديء))(.)ٚٛ
واذا ما رجعنا إلى معجمات المغة وجدنا أف مف معاني الكفل ىو النصيب المساوي ،أو ِ
المثل،
والكفيل يضمف بقدر ما كفل ليس أكثر( ،)ٜٚأما النصيب فيو غير محدد(ٓ ،)ٛوليذا جاء قولو عز

وجل(( :يكف لو كفل منيا)) ،ألف السيئة تجازى بقدرىا كما قاؿ تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﭼ(ٔ ،)ٛأما الحسنة فتُضاعف كمػػا قاؿ ع ػػز وجػػل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﭼ(ٕ،)ٛ
اء ِباْل َح َس َن ِة َفَم ُو َخ ْيٌر ِم ْن َيا)) (ٖ ،)ٛومف عظيـ فضل هللا تعالى عمى عباده أف يجعل
وق ػ ػ ػ ػ ػػاؿَ :
((م ْف َج َ
شترط فيو المماثمة ،عكس الشفاعة السيئة التي
لمشفاعة الحسنة مقدا اًر غير محدد أو مضاعفاً ال تُ َ
يجازي هللا بمثميا ،وىذا مف عفو هللا ورحمتو بعباده.
آنس وأبصر:
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يرى كثير مف المفسريف أف لفظتي (انس) و(أبصر) مترادفتاف ،وأف معناىما واحد ،وىو رؤية الشيء،
يقاؿ :أبصر الرجل الشيء وآنسو ورآه إذا نظر إليو بعينيو ،وليذا فسروا قولو تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ(ٗ ،)ٛبأف معنى آنست:

أبصرت(٘ ،)ٛفأينما ورد لفع (آنس) فيو مرادؼ ألبصػػر ومف ذلؾ ما ذك ػره القرطػػبي :قولو تعالى
()ٛٙ
استَأِْن ْس َى ْل
اؿ ْاأل َْزَى ِر ُّي :تَُق ُ
ص َر َوَأرَىَ .ق َ
ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ  ،أ ْ
وؿ اْل َع َر ُب ا ْذ َى ْب َف ْ
َي أ َْب َ
ص ْر))(.)ٛٚ
َحًداَ ،م ْع َناهُ تََب َّ
تَ َرى أ َ

واذا ما أنعمنا النظر في ورود لفظة (آنس) في قصة موسى (عميو السالـ) فإننا نجده قد ورد

أربع مرات ،ىي:

ٔ -قولو تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﭼ(.)ٛٛ
ٕ -قولو تعالى:ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﭼ (.)ٜٛ
ٖ -وٗ -قولو تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (ٓ.)ٜ
ىذه المواضع األربعة ُذكرت فييا لفظة (آنس) في اإلخبار عف النار التي رآىا موسى (عميو

السالـ) ،وفي ىذه النصوص جميعيا قاؿ موسى (آنست) ولـ يقل (أبصرت) ،وأظف  -وهللا اعمـ –
تعبر عف مقصود موسى (عميو السالـ) ،فإبصار النار ىنا
أف لفظة (أبصرت) في ىذه المواضع ال ّ
فيو رؤية بصرية واستبشار ،إذ استبشر موسى خي اًر عندما رأى النار ألنيا ستحل المشكمة التي يمر
بيػػا ىػػو وأىمػ ػػو ،إذ رجا أف يجد عندىا أحدا يسألو عف الطريق ،أو أف يأخذ منيا جذوة أو قبساً مف

النار ليصطمي أىمو عميو.

فإبصار النار مف بعيد ىنا ىو ليس مجرد إبصار ،بل ىو إبصار وزيادة فإبصاره بالنار لـ يكف

كإبصار أي شيء معتاد عميو ،بل ىو إبصار بالعيف مع انشراح الصدر ،وىذا المعنى ال يوجد في

قولو :أبصر مف جانب الطور نا اًر ،وانما يوجد في لفظة (آنس) ،فاإليناس ليس مجرد إبصار ،بل ىو
إبصار واستئناس بالنفس والقمب والمشاعر واألحاسيس.
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كل إبصار إيناساً ،فاف رأى اإلنساف ما يسره
ومف ذلؾ نستنتج أف كل إيناس إبصار ،وليس ُّ

التسره رؤيتو ،وال يأنس إليو ،يقاؿ :أبصره.
آنس ُو ،واف رأى ما ّ
ويستبشر بو ويأنس إليو يقاؿَ :
ومف خالؿ عرضنا بعض األمثمة القرآنية ،وبياف أثرىا في اختالؼ التفسير يتبيف لنا أف ىناؾ

فروقاً دقيقة بيف ىذه األلفاظ المستعممة في البياف القرآني بخالؼ االستعماؿ البشري لأللفاظ ،إذ قد
يقع الترادؼ في استعماؿ منشئ النص ،إال أف االستعماؿ الرباني لأللفاظ تأتي مقصودة ودالة عمى

معناىا الدقيق ،وال ريب في أف القراف الكريـ أفصح الكالـ ،وجميع ألفاظو وتراكيبو في قمة الفصاحة
والبياف ،وكل كممة قد جعمت في موضعيا الالئق بيا ،وكل لفع في موضعو يؤدي معنى ال يؤديو
غيره مف األلفاظ ،وظ ػػاىر القػ ػرآف التػػفريق بيف معان ػػي األلفاظ ،إذ ف ػػر ّؽ بيف قوؿ لفع وآخر ،مما يدؿ
عمى وجوب اىتماـ المفسر بالفروؽ بيف األلفاظ ،واف ال يجزـ بترادؼ األلفاظ وليا بدونو وجو ثابت

صحيح.

الخاتمة

بعد ىذه الدراسة المباركة في كتاب هللا تعالى وتفسيره وبياف أثر الداللة المغوية لممفردة القرآنية

في اختالؼ التفسير ،توصل البحث إلى العديد مف النتائج ،ويمكننا ذكر أىميا عمى ما يأتي:

َّ
إف الخالؼ بيف المفسريف حقيقة واقعة ال مجاؿ لصرؼ النظر عنيا وىذا الخالؼ كاف معظمو

كل منيـ في
يدؿ ظاىرىا عمى أكثر مف رأي ،واعتمد ّ
في توجيو دالالت النصوص القرآنية التي ّ
إثبات رأيو عمى الداللة المغوية لممفردة القرآنية وتأويالتيا.
كل تفسير لكتاب هللا تعالى إف لـ يكف مأخوذا مف داللة ألفاظ اآلية وسياقيا فيو تفسير خاطئ،

خارج عف مقاصد القرآف الكريـ ،فباأللفاظ يكوف التخاطب واإلفصاح عف المراد ،فيي قوالب المعاني،
والغاء دالالتيا إبطاؿ لمغة التخاطب وفائدتو.

ليس ىناؾ ترادؼ في لغة القرآف ،فقد يقع ذلؾ في لغة البشر ،أما الكالـ الرباني فاستعمالو دقيق،

نيت بناء محكما ،بحيث لو فتشنا عف جميع المفردات المغوية لما وجدنا لفظة تحل
وكل لفظة فيو قد ُب ْ
محل المفظة القرآنية ،واف كانت ىذه المفظة مف القرآف نفسو .

بالرغـ مف أف المغة ىي األداة الرئيسة لفيـ القرآف الكريـ وتفسيره ،إال أنو ال يصح أف يكوف كل

ما ثبت في المغة يجب حمل اآليات عميو ،فيناؾ قرائف تحف بالخطاب القرآني حاؿ التنزيل ،وينبغي
عمى المفسر مراعاة السياؽ والقرائف المفظية والمقامية لمفظة القرآنية ،فمكل كممة معنى في سياؽ أو

مقاـ قد ال يصمح في سياؽ أو مقاـ آخر.يبقى النػص القرآنػي خاضعا لمتوجييات المغوية والنحوية في
بياف دالالتو ومقاصده ،فتفسير القرآف الكريـ متجدد في كػل زمػاف وال يقتػصر عنػد زماف معيف ،أو
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فيـ واحد ،بل يأتي كل جيل مف المفسريف لينِّقبوا في نصوصو ويستخرجوا مف كنوزه ما غاب عف

ٍ
ص ُر القر ِ
وتخصيصو بو ُي ُّ
عد تعطيالً ليذا النص المبارؾ ،وال سيَّما
تفسير معيف
آف عمى
السابقيف ،وَق ْ
ُ
ِ
ػص عمػى جػي ٍػل معيػف أو زم ٍ
َّ
ػاف
نفسو دعا َّ
كل جػيػل إلػى ّ
تدبػره وفػيػمو ولػـ يػَِرد التخصي ُ
أف القرآف َ
تفسير القرآف الكريـ تفسي اًر عصرَّياً يتناسب وقضايا الواقع المعاصر
مخػصػوص ،ومف ىنا ينبغي
ُ
تدبر ىذا النص المبارؾ ،وهللا
الذي يعيشو العالـ اإلسالمي ،وايجاد الحموؿ الناجعة ليا مف خالؿ ّ
تعالى أعمـ بالصواب.

الهوامش

(ٔ) منيج البحث المغوي بيف التراث والمغة الحديث :د.عمي زويف ،دار الشؤوف الثقافية ،بغدادٜٔٛٙ ،ـ.ٜٔ ،
(ٕ) مقاييس المغة احمد بف فارس (ٖٜٓىػ) -تحقيق :عبد السالـ ىاروف-دار الفكر-بيروت.ٖٖ :

(ٖ) مفردات ألفاظ القرآف ،ألبي القاسـ الحسيف بف دمحم المعروؼ بالراغب األصفياني (ٕٓ٘ىػ) ،تحقيق ،دمحم سيد
كيالني ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،القاىرةٖٔٛٔ ،ىػٕٜٜٔ ،ـ.ٔٚٔ ،

الزبيدي (تٕ٘ٓٔىػ) ،المطبعة الخيرية،
(ٗ) تاج العروس (دلل) :مف جواىر القاموس ،لدمحم مرتضى الحسيني ّ
القاىرةٖٔٓٙ ،ىػ .ٜٗٛ/ٕٛ
(٘) لساف العرب (دلل) :أبو الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكرـ بف منظور المصري (ٔٔٚىػ) ،دار صادر بيروت،
طٗٔٗٔٗ ،ىػ ٔٔ.ٕٗٚ/

( )ٙينظر عمـ الداللة ،:د .احمد مختار عمر ،مكتبة دار العروبة لمنشر والتوزيعٕٔٗٓ ،ىػ ػ ٕٜٔٛـ.ٔٔ ،
( )ٚمقدمة ابف خمدوف :عمي عبد الواحد وافي ،نيضة مصر ط ٖ( ،د.ت).ٜٗٛ
( )ٛيوسف.ٕ :

( )ٜجامع البياف عف تأويل أي القراف :أبو جعفر دمحم بف جرير الطبري (تٖٓٔىػ) تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٕٓٓٓ -ـ ٘ٔ.٘٘ٔ/

(ٓٔ) طو.ٖٔٔ :
(ٔٔ) الزمر.ٕٛ :
(ٕٔ) فصمت.ٖ :

(ٖٔ) الشورى.ٚ :
(ٗٔ) الموافقات :إبراىيـ بف موسى بف دمحم الغرناطي الشيير بالشاطبي (ت ٜٓٚىػ) تحقيق :أبو عبيدة مشيور بف
حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفاف ،الطبعة األولى ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ /ـ ٕ.ٖٔٓ-ٕٔٓ /
(٘ٔ) ينظر داللة األلفاظ ،د.ابراىيـ أنيس :د.إبراىيـ أنيس ،مطبعة لجنة البياف العربي ،القاىرة ،طٕٜٖٔٙ ،ـ ٘.وما
بعدىا.

( )ٔٙالترادؼ في المغة :حاكـ مالؾ لعيبي ،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالـ بغداد ٜٓٔٛـ.ٖٔ/
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( )ٔٚينظر الخصائص ،:ألبي الفتح عثماف بف جني (ٕٖٜىػ)،تحقيق .دمحم عمي النجار ،دار الكتب المصرية،
القاىرةٖٔٚٔ ،ىػٜٕٔ٘/ـ ،ٔٓٓ/ٖ ،والموافقات.ٛٚ/ٕ :

( )ٔٛالصاحبي :في فقو المغة وسنف العرب في كالميا -أبو الحسيف احمد بف زكريا بف فارس (٘ ٖٜىػ) -تحقيق
الدكتور :مصطفى الشويمي -مؤسسة أبدراف -بيروتٖٕٔٛ -ىػٜٖٔٙ-ـ.ٗ٘ٙ /
( )ٜٔالمزىر :في عموـ المغة وانواعيا-جالؿ الديف السيوطي (ٜٔٔىػ)-تحقيق :دمحم احمد جاد المولى وجماعتو-
مطبعة عيسى البابي الحمبي-مصر –طٖٗٔٚٛ /ىػٜٔ٘ٛ-ـ.

(ٕٓ) ينظر دراسات في فقو المغة (صبحي الصالح).ٖٕٓ :
(ٕٔ) المزىر.ٖٜٙ/ٔ :

(ٕٕ) مقدمة جامع التفاسير :لمراغب األصفياني ،تحقيق :د .أحمد حسف فرحات ،دار الدعوةٔٗٓ٘ ،ىػٜٔٛٗ/ـ،
ٖٓ.
(ٖٕ) النساء.ٕٙ :

(ٕٗ) ينظر البحر المحيط :في أصوؿ الفقو ،لبدر الديف دمحم بف بيادر الزركشي ،تحقيق جماعة مف الباحثيف ،نشر
و ازرة األوقاؼ الكويتية ،طٕٖٔٗٔ ،ىػ ٖ ،ٙٓٔ/وفتح القدير :الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير،
لدمحم بف عمي الشوكاني (ٕٓ٘ٔىػ) ،دار الفكر ،بيروت ،د.ت ٔ.ٖٖٛ/

(ٕ٘) الوجوه والنظائر :في القرآف الكريـ ،ىاروف بف موسى القاريء (أواخر القرف الثاني اليجري) ،تحقيق الدكتور
حاتـ صالح الضامف ،و ازرة الثقافة واإلعالـ العراقية ،دائرة اآلثار والتراثٜٔٗٓ،ىػٜٔٛٛ /ـ.ٙ٘-ٙٗ ،

( )ٕٙالنحل.ٕٖٔ :
( )ٕٚالشورى.ٖٔ :

( )ٕٛينظر البحر المحيط ،ٙٓٔ/ٖ :وفتح القدير.ٖٖٛ/ٔ :
( )ٕٜينظر البحر المحيط.ٙٓٔ/ٖ :
(ٖٓ) المدثر.٘ٔ :

(ٖٔ) ينظر جامع البياف عف تأويل أي القراف :أبو جعفر دمحم بف جرير الطبري (تٖٓٔىػ) تحقيق :أحمد دمحم شاكر،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٕٓٓٓ -ـ ٕٗ ،ٗٔ/وتفسير القراف العظيـ :ألبي الفداء إسماعيل
بف كثير الدمشقي (ٗٚٚىػ) ،دار الفكر ،بيروتٔٗٓٔ ،ىػ.ٕٖٚ/ٛ ،

(ٕٖ) أمالي السيد المرتضى :عمي بف الطاىر( ،الشريف المرتضى ) ،مكتبة المرعشي النجفي ،قـٖٔٗٓ ،ىػ،
ٔ.ٜٔ/
سمى (إعجاز القرآف ومعترؾ األقراف) ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ
وي َّ
(ٖٖ) معترؾ األقراف في إعجاز القرآفُ ،
الديف السيوطي (ت ٜٔٔىػ) ،دار الكتب العممية  -بيروت – لبناف ،الطبعة :األولى  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ،
ٔ.ٖٛٚ/

(ٖٗ) عمـ الداللة (احمد مختار).ٜٔٔ :
(ٖ٘) المزىر في عموـ المغة.ٖٛٚ/ٔ :
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( )ٖٙينظر األضداد :ابو بكر دمحم بف القاسـ بف االنباري (تٖٕٛىػ) تحقيق :دمحم ابو الفضل ابراىيـ ،الكويت
ٜٓٔٙالبف األنباري.ٙ-ٔ ،

( )ٖٚالمصدر نفسو ،ٚٓ :وينظر المزىر في عموـ المغة.ٖٛٚ/ٔ :
( )ٖٛاألضداد.ٕٚ:
( )ٖٜالجف.ٕٔ :
(ٓٗ) الكيف.ٖ٘ :

(ٔٗ) األضداد.ٔٗ :
(ٕٗ) النساء.ٚٗ :
(ٖٗ) ينظر نظـ الدررفي تناسب اآليات والسور ،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي (ت
٘ٛٛىػ) ،تحقيق :عبد الرزاؽ غالب الميدي ،دار الكتب العممية  -بيروت  ٔٗٔ٘ -ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ ٕ،ٕٛٓ/
وروح المعاني :في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،ألدبي الفضل محمود اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،دار احياء
التراث العربي ،بيروت ،د.ت ٘.ٛٔ/

(ٗٗ) الكشاؼ :عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل ،ألبي القاسـ محمود بف عمر الزمخشري
(ٖ٘ٛىػ) دار إحياء التراث ،بيروت ،لبناف ،الطبعة األولىٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ ،ٕٗٗ/ٔ ،وروح المعاني.ٛٔ/٘ :
(٘ٗ) روح المعاني :في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،ألدبي الفضل محمود اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،دار احياء
التراث العربي ،بيروت ،د.ت.ٛٔ/٘ ،

( )ٗٙالتكوير.ٔٚ :
( )ٗٚجامع البياف عف تأويل أي القراف.ٚٛ/ٖٓ :
( )ٗٛالمصدر نفسو.

السري (ٖٔٔىػ) ،تحقيق .الدكتور عبد الجميل عبده شبمي ،دار
( )ٜٗمعاني القراف :لمزجاج ،أبي اسحاؽ ابراىيـ بف ّ
الحديث ،القاىرةٕٔٗٗ ،ىػٕٓٓٗ/ـ.ٕٕٗ/ٖ ،
(ٓ٘) ينظر جامع البياف عف تأويل أي القراف.ٚٛ/ٖٓ :
(ٔ٘) المدثر.ٖٗ-ٖٖ :
(ٕ٘) مجاز القراف :ألبي عبيدة معمر بف المثنى(تٕٓٔىػ) ،عارضو بأصولو وعمق عميو الدكتور دمحم فؤاد سزكيف،
طٔ ،مكتبة الخانجي ،مصرٖٔٚٗ ،ىػٜٔ٘ٗ-ـ.ٕٛٛ-ٕٚٛ/ٕ ،

(ٖ٘) تفسير غريب القراف :ألبي دمحم عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة الدنيوري (تٕٚٙىػ) ،تح .السيد أحمد صقر ،دار
الكتب العممية ،بيروت ،لبنافٖٜٔٛ ،ىػٜٔٚٛ /ـ.٘ٔٚ ،
(ٗ٘) معاني القراف واعرابو.ٕٜٕ/٘ :

(٘٘) جميرة المغة :ألبي بكر دمحم الحسف بف دريد (ٕٖٔىػ)،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آبادٖٕٔٗ/ىػ،
ٔ.ٕٖٓ/
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( )٘ٙتيذيب المغة :ألبي منصور دمحم بف احمد األزىري (ٖٓٚىػ)،تح  .عبد السالـ دمحم ىاروف وآخريف ،دار الكتاب
العربي ،القاىرة ٜٔٙٚـ.ٜٚ-ٚٛ/ٔ ،

( )٘ٚمجمل المغة :أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسيف (ت ٖٜ٘ىػ)،دراسة وتحقيق :زىير عبد
المحسف سمطاف ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية  ٔٗٓٙ -ىػ  ٜٔٛٙ -ـ.ٙٔٗ/ٖ،
( )٘ٛتنظر مادة (عسعس) في لساف العرب وتاج العروس.

( )ٜ٘ينظر األضداد البف االنباري :ابو بكر دمحم بف القاسـ بف االنباري (تٖٕٛىػ) تحقيق :دمحم ابو الفضل ابراىيـ،
الكويت ٓ ،ٕٙ-ٕٖ ،ٜٔٙواألضداد لقطرب :تحقيق حنا حداد ،نشر دار العموـ بالرياضٔٗٓ٘،ىػ.ٜٛ،

(ٓ )ٙلساف العرب (ردؼ).ٔٔٗ/ٜ :
(ٔ )ٙاألنفاؿ.ٜ :
(ٕ )ٙينظر جامع البياف عف تأويل أي القراف.ٗٔٗ/ٖٔ :
(ٖ )ٙالقاموس المحيط.ٔٗٗ/ٖ :
(ٗ )ٙتاج العروس.ٔٔٙ/ٙ :

(٘ )ٙالكتاب :كتاب سيبويو البي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر (ت ٓ)٘ٔٛتحقيق عبدالسالـ دمحم ىاروف ،عالـ
الكتب ،بيروت ،الطبعة الثالثةٖٔٗٓ ،ىػٜٖٔٛ/ـ.ٕٗ/ٔ ،
( )ٙٙينظر الترادؼ في المغة.ٖٗ :

( )ٙٚالبحر المحيط في أصوؿ الفقو.ٔٓ٘/ٕ :
( )ٙٛينظر الترادؼ في المغة.ٖٕ :

( )ٜٙاختمف العمماء وأىل البياف في وقوع الترادؼ في القراف الكريـ ،فمف القائميف بو سيبويو ،وأبو زيد األنصاري،
وابف خالويو ،واألصمعي ،وابف جني ،والفيروز آبادي ،وقطرب ،والرماني ،والمبرد ،وغيرىـ ،ومف النافيف لو ابف
درستويو ،وأبو ىالؿ العسكري ،واحمد بف فارس ،وثعمب ،والطبري ،والراغب األصفياني ،والزمخشري ،والقرطبي،

والزركشي ،وغيرىـ :ينظر الترادؼ في المغة.ٕٓٓ-ٜٔ٘ :
(ٓ )ٚينظر في الميجات العربية ،ٔٚٛ :والترادؼ في المغة.ٕٚٔ-ٕٜ٘ :
(ٔ )ٚالنساء.ٛ٘ :
(ٕ )ٚالحديد.ٕٛ :

(ٖ )ٚتفسير غريب القراف :ألبي دمحم عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة الدنيوري (تٕٚٙىػ) ،تح .السيد أحمد صقر ،دار
الكتب العممية ،بيروت ،لبنافٖٜٔٛ ،ىػٜٔٚٛ /ـ.ٖٕٔ ،
(ٗ )ٚمعاني القراف لمفراء.ٕٛٔ/ٔ :
(٘ )ٚينظر البحر المحيط ،ٖٕٚ/ٖ :وصفوة التفاسير.ٕٗٔ/ٔ :
( )ٚٙآؿ عمراف.ٕٔ :

( )ٚٚينظر نظـ الدرر.ٕٜٔ/ٕ :
( )ٚٛمفردات ألفاظ القراف.ٚٔٛ :
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( )ٜٚينظر كتاب العيف مادة (ؾ ؼ ؿ) ،ٖٖٚ/٘ :وجميرة المغة ،ٜٜٙ/ٕ :وتيذيب المغة ،ٔٗٓ/ٔٓ :ولساف
العرب (كفل).٘ٛٛ/ٔٔ :

(ٓ )ٛينظر المساف (نصب).ٚٙٔ/ٔ :
(ٔ )ٛغافر.ٗٓ :
(ٕ )ٛاألنعاـ.ٔٙٓ :
(ٖ )ٛالقصص.ٛٗ :
(ٗ )ٛالنمل.ٚ :

(٘ )ٛينظر تفسير القراف لمسمعاني ،ٖٔٙ/ٗ :ومعالـ التنزيل ،ٙٗ/ٙ :وأنوار التنزيل /ٕٜٔ/ٔ :والمباب في عموـ
الكتاب ،ٜٔٛ/ٙ :وتفسير الجالليف ،٘ٔٔ :والسراج المنير ،ٜٚ/ٖ :والبحر المديد.ٔٔ/ٕ :
( )ٛٙالقصص.ٕٜ :
( )ٛٚالجامع ألحكاـ القراف :ألبي عبد هللا دمحم بف احمد بف أبي بكر القرطبي (ٔٙٚىػ) ،تحقيق  .احمد عبد العميـ
البردوني ،دار الشعب ،القاىرة ،الطبعة الثانيةٖٕٔٚ،ىػ ٘ ،ٖٙ/وينظر تيذيب المغة.ٙٓ/ٖٔ :

( )ٛٛطو.ٔٓ :
( )ٜٛالنمل.ٚ :
(ٓ )ٜالقصص.ٕٜ :
المصـــادر والمراجع

 القرآف الكريـ

 االضداد :ابو بكر دمحم بف القاسـ بف االنباري (تٖٕٛىػ) تحقيق :دمحم ابو الفضل ابراىيـ ،الكويت ٓ.ٜٔٙ
 األضداد لقط ػػرب ،تحقيق حنا حداد ،نشر دار العموـ بالرياضٔٗٓ٘،ىػ.
 أمالي السيد المرتضى ،عمي بف الطاىر( ،الشريف المرتضى) ،مكتبة المرعشي النجفي ،قـٖٔٗٓ ،ىػ.

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،لناصر الديف عبد هللا بف عمر البيضاوي (ٜٔٚىػ) ،تػ ػػحقيق .عبد القادر عرفات
العشا حػ ػس ػػونو،دار الفكر،بيروتٜٜٔٙ،ـ .

 البحر المحيط في أصوؿ الفقو ،لبدر الديف دمحم بف بيادر الزركشي ،تحقيق جماعة مف الباحثيف ،نشر و ازرة
األوقاؼ الكويتية ،طٕٖٔٗٔ ،ىػ.
 البحر المحيط في التفسير ،أبو حياف دمحم بف يوسف بف عمي بف يوسف بف حياف أثير الديف األندلسي
(المتوفىٚٗ٘ :ىػ) ،تحقيق :صدقي دمحم جميل،دار الفكر – بيروتٕٔٗٓ ،ىػ .

 البحر المديد ،أبو العباس أحمد بف دمحم بف الميدي بف عجيبة الحسني (ت ٕٕٗٔىػ) ،دار الكتب العممية ػ
بيروت،الطبعة الثانية ٕٕٓٓ /ـ ػ ٖٕٗٔ ىػ.
الزبيدي (تٕ٘ٓٔىػ) ،المطبعة الخيرية ،القاىرة،
 تاج العروس مف جواىر القاموس ،لدمحم مرتضى الحسيني ّ
ٖٔٓٙىػ .
 الترادؼ في المغة /حاكـ مالؾ لعيبي ،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالـ بغداد ٜٓٔٛـ.
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 تفسير الجالليف ،جالؿ الديف دمحم بف أحمد المحمي (تٓ ٜٛىػ) وجالؿ الديف السيوطي (تٜٔٔىػ)،دار
الحديث ،مصر.

 تفسير غريب القرآف ،ألبي دمحم عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة الدنيوري (تٕٚٙىػ) ،تح .السيد أحمد صقر ،دار
الكتب العممية ،بيروت،لبنافٖٜٔٛ ،ىػٜٔٚٛ /ـ .

 تفسير القرآف ،أبو المظفر منصور بف دمحم بف عبد الجبار ابف أحمد المروزى السمعاني (ت ٜٗٛىػ)،تحقيق:
ياسر بف إبراىيـ وغنيـ بف عباس بف غنيـ ،دار الوطف ،الرياض – السعودية،الطبعة :األولىٔٗٔٛ ،ىػ-

ٜٜٔٚـ.

 تفسير القرآف العظيـ ،ألبي الفداء إسماعيل بف كثير الدمشقي (ٗٚٚىػ)،دار الفكر،بيروتٔٗٓٔ،ىػ.

 تيذيب المغة ،ألبي منصور دمحم بف احمد األزىري (ٖٓٚىػ)،تح  .عبد السالـ دمحم ىاروف وآخريف ،دار الكتاب
العربي ،القاىرة ٜٔٙٚـ .

 جامع البياف عف تأويل القرآف ،أبو جعفر دمحم بف جرير الطبري (تٖٓٔىػ) تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،مؤسسة
الرسالة،الطبعة :األولى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.

 الجامع ألحكاـ القرآف  ،ألبي عبد هللا دمحم بف احمد بف أبي بكر القرطبي (ٔٙٚىػ) ،تحقيق  .احمد عبد العميـ
البردوني ،دار الشعب ،القاىرة ،الطبعة الثانيةٖٕٔٚ،ىػ .
 جميرة المغة،ألبي بكر دمحم الحسف بف دريد (ٕٖٔىػ)،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آبادٖٕٔٗ/ىػ.

 الخصائص ،ألبي الفتح عثماف بف جني (ٕٖٜىػ)،تحقيق .دمحم عمي النجار ،دار الكتب المصرية ،القاىرة،
ٖٔٔٚىػٜٕٔ٘/ـ .
 دراسات في فقو المغة -الدكتور :صبحي الصالح -دار العمـ لممالييف -بيروت -طٜٗٔٚٓ-ٖٔٚٓ/ـ.
 داللة األلفاظ ،د.إبراىيـ أنيس ،مطبعة لجنة البياف العربي ،القاىرة ،طٕٜٖٔٙ ،ـ.

 روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،ألدبي الفضل محمود اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،دار احياء
التراث العربي ،بيروت ،د.ت .
 السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ الخبير ،شمس الديف ،دمحم بف أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (ت ٜٚٚىػ) ،مطبعة بوالؽ (األميرية) – القاىرة ٕٔٛ٘ ،ىػ.
 الصاحبي في فقو المغة وسنف العرب في كالميا -أبو الحسيف احمد بف زكريا بف فارس (٘ ٖٜىػ) -تحقيق
الدكتور :مصطفى الشويمي -مؤسسة أبدراف -بيروتٖٕٔٛ -ىػٜٖٔٙ-ـ.

 صفوة التفاسير ،لدمحم عمي الصابوني ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف ،الطبعة األولى،
ٖٕٗٔىػٕٕٓٓ/ـ .
 عمـ الداللة ،د .احمد مختار عمر ،مكتبة دار العروبة لمنشر والتوزيعٕٔٗٓ ،ىػ ػ ٕٜٔٛـ .

 العيف ،لمخميل بف أحمد الفراىيدي (٘ٔٚىػ) ،تحقيق  .الدكتور ميدي المخزومي والدكتور إبراىيـ السامرائي،
دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ٜٔٛٙـ .
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 فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير ،لدمحم بف عمي الشوكاني (ٕٓ٘ٔىػ) ،دار الفكر،
بيروت ،د.ت.

 في الميجات العربية ،الدكتور :إبراىيـ أنيس ،المطبعة الفنية الحديثة ،مصر -طٖٜٔٙ٘ /ـ.
 القاموس المحيط،مجد الديف أبو طاىر دمحم بف يعقوب الفيروزآبادى (المتوفىٛٔٚ :ىػ)،تحقيق :مكتب تحقيق
قسوسي،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت –
التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراؼ :دمحم نعيـ العر ُ
لبناف.

 كتاب سيبويو ،ألبي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر (ٓٔٛىػ) ،تحقيق  .عبدالسالـ دمحم ىاروف ،عالـ الكتب،
بيروت ،الطبعة الثالثةٖٔٗٓ ،ىػٜٖٔٛ/ـ .

 الكشاؼ عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل ،ألبي القاسـ محمود بف عمر الزمخشري
(ٖ٘ٛىػ) دار إحياء التراث ،بيروت ،لبناف ،الطبعة األولىٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ .
 المباب في عموـ الكتاب ،أبو حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي (ت ٘ٚٚىػ)،تحقيق
الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود والشيخ عمي دمحم معوض ،دار الكتب العممية  -بيروت /لبناف ،الطبعة:

األولى ٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛ-ـ.

 لساف العرب ،أبو الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكرـ بف منظور المصري (ٔٔٚىػ) ،دار صادر
بيروت.طٗٔٗٔ ٖ,ىػ .

 المزىر في عموـ المغة وانواعيا-جالؿ الديف السيوطي (ٜٔٔىػ)-تحقيق :دمحم احمد جاد المولى وجماعتو-
مطبعة عيسى البابي الحمبي-مصر –طٖٗٔٚٛ /ىػٜٔ٘ٛ-ـ.
 مجاز القرآف ،ألبي عبيدة معمر بف المثنى(تٕٓٔىػ) ،عارضو بأصولو وعمق عميو الدكتور دمحم فؤاد
سزكيف،ط ،ٔ/مكتبة الخانجي ،مصرٖٔٚٗ ،ىػٜٔ٘ٗ-ـ.

 مجمل المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسيف (ت ٖٜ٘ىػ)،دراسة وتحقيق :زىير عبد
المحسف سمطاف ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية  ٔٗٓٙ -ىػ  ٜٔٛٙ -ـ .
 المزىر في عموـ المغة وانواعيا-جالؿ الديف السيوطي (ٜٔٔىػ)-تحقيق :دمحم احمد جاد المولى وجماعتو-
مطبعة عيسى البابي الحمبي-مصر –طٖٗٔٚٛ /ىػٜٔ٘ٛ-ـ.

 معالـ التنزيل،ألبف دمحم الحسيف بف مسعود البغوي (٘ٔٙىػ)،تػ ػػحقيق .خالد العؾ ومرواف سوار ،دار المعرفة،
بيروت ،الطبعة الثانيةٜٔٛٚ،ـ.

 معاني القراف :ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء (تٕٓٚىػ) ،تحقيق .دمحم عمي النجار وآخريف ،دار
السرور،د.ت.

السري (ٖٔٔىػ) ،تحقيق .الدكتور عبد الجميل عبده
 معاني القرآف و إعرابو لمزجاج ،أبي اسحاؽ ابراىيـ بف ّ
شبمي ،دار الحديث ،القاىرةٕٔٗٗ ،ىػٕٓٓٗ/ـ.
سمى (إعجاز القرآف ومعترؾ األقراف) ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ
وي َّ
 معترؾ األقراف في إعجاز القرآفُ ،
الديف السيوطي (ت ٜٔٔىػ) ،دار الكتب العممية  -بيروت – لبناف ،الطبعة :األولى  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ.
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 مفردات ألفاظ القرآف ،ألبي القاسـ الحسيف بف دمحم المعروؼ بالراغب األصفياني (ٕٓ٘ىػ) ،تحقيق ،دمحم سيد
كيالني ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،القاىرةٖٔٛٔ ،ىػٕٜٜٔ ،ـ .

 مقاييس المغة احمد بف فارس (ٖٜٓىػ)-تحقيق :عبد السالـ ىاروف-دار الفكر-بيروت.

 مقدمة ابف خمدوف ،البف خمدوف (تح) :عمي عبد الواحد وافي ،نيضة مصر ط ٖ( ،د.ت).
 مقدمة جامع التفاسير ،لمراغب األصفياني ،تحقيق :د .أحمد حسف فرحات ،دار الدعوةٔٗٓ٘ ،ىػٜٔٛٗ/ـ.
 منيج البحث المغوي بيف التراث وعمـ المغة الحديث ،د .عمي زويف ،دار الشؤوف الثقافية ،بغدادٜٔٛٙ ،ـ .

 الموافقات ،إبراىيـ بف موسى بف دمحم الغرناطي الشيير بالشاطبي (ت ٜٓٚىػ) تحقيق :أبو عبيدة مشيور بف
حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفاف ،الطبعة األولى ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ /ـ.
 نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي (ت
٘ٛٛىػ) ،تحقيق :عبد الرزاؽ غالب الميدي ،دار الكتب العممية  -بيروت  ٔٗٔ٘ -ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ.

 الوجوه والنظائر في القرآف الكريـ ،ىاروف بف موسى القاريء (أواخر القرف الثاني اليجري)،تحقيق الدكتور
حاتـ صالح الضامف ،و ازرة الثقافة واإلعالـ العراقية ،دائرة اآلثار والتراثٜٔٗٓ،ىػٜٔٛٛ /ـ.
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