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 ن أمحـد بـن       : ، تأليفتفسري سورة القدر مشس الدين حممـد بـن حممـد ـب

عبــدالقادر بــن عبــدالعزيز الــسنباوي األزهــري املعــروف بــاألمري الكــبري   
.)هـ١٢٣٢ – ١١٤٥(
 الدوسريبنت محمد بن ناصر منيرة . د



منوذجاً –لألزهري  لغة هتذيب ال– يف املعاجم أمهية القراءات القرآنية - 
 ابن عبداهللا واسيني



دراسة موضوعية – يف القرآن الكريم بر الوالدين - 
 الفريح بن يعقوبحامد. د



كما جاءت يف القرآن الكريمأساليب الشيطان يف إغواء بين آدم  
د بن عبد العزيز المسندمحم. د



ابكت لفهم اإلميانية العلمية واألصول عز وجل – ا -  
  الدريبي بن ناصرعيسى. د



 



 

 
 

 
 
 
 

 
 




 




 ابن عبداهللا واسيني 
بجامعــة حممـد بوضــياف، واليــة املــسيلة، ) صــنف ب(أسـتاذ مــساعد  •

 .اجلزائر
قـرآن كـريم (اللغة العربيـة ختـصص يف  درجة املاجستري  عىلحصل  •

 - واليــة تلمــسان –مــن جامعــة أيب بكــر بلقايــد ) ودراســات أدبيــة
 .اجلزائر

 



 

 
 



 

 
 


ًمتثـل املعــاجم العربيــة مــصدرا هامـا للباحــث يف الدراســات اللغويــة  ً
واألدبية، وال سيام بعد أن ظهرت تلك املعاجم الكـربى كـالعني للخليـل، 

ب اللغة لألزهـري،ومعجم الـصحاح للجـوهري، ومعجـم أسـاس وهتذي
نظور، ومعجــم ـــــــسان العـرب البـن مــالبالغـة جلـار اهللا الزخمـرشي، ول
 ...القاموس املحيط للفريوز أبادي

ًوقد شملت هذه املعاجم كثريا من شؤون احلياة العربية لغويـا وأدبيـا  ً ً
ًوفكريا وتارخييا ومـا إىل ذلـك، باإلضـافة إىل  اهلـدف األسـايس وهـو مجـع ً

ِألفاظ اللغة وحتديد صيغها ومعانيها وما يعرض ْ ًهلا أحيانا من اختالف بني  َ
هلجات القبائل، أو اختالف بـني آراء أهـل اللغـة، أو مـا أشـبه ذلـك، وقـد 
اعتمد أصـحاب هـذه املعـاجم عـىل القـرآن الكـريم وقراءاتـه وعـىل كـالم 

 كـام سـنبينه يف هـذا ، الـرشيف شـعرا ونثـرا وعـىل احلـديث النبـوي العرب
 .البحث



 

 
 


 مـن مـشاهري العلـامء البـارزين يف اللغـة -رمحـه اهللا-)١(ّيعد األزهـري

ّوالفقه والدراسات القرآنية، وبحكم أنه قـدم يف جمـال الدراسـات اللغويـة 
ّعمال متميزا عد من أمهات كتب اللغة العر بيـة ومـن أوثـق معامجهـا ومـن ُ

أغزرها مادة وأكثرهـا اسـتيعابا، فـال غرابـة أن نجـد األقـالم تتهافـت عـىل 
 .)٢(الكتابة عن حياته والرتمجة له

ل َّوقد تنوعت الكتب التي ترمجت أليب مــنصور األزهري بني املــطو
 .فيه واملقرص، وسأقترص عىل بعضها

وح بن األزهر األزهـري هو أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة بن ن
واألزهري . )٣("الكبار يف لغة العرب وآداهبم اهلروي الشافعي أحد األئمة

 والشافعي ،حيث ولد هبا)٤(نسبة إىل جده األزهري، واهلروي نسبة إىل هراة
                                                

 - لبنـان-إحـسان عبـاس. د:  حتقيـق- وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان–ابن خلكان : ينظر)١(
 -وياقوت احلموي .٣٣٥:ص- ٤:ج-ت. د-١٩٧١/هـ١٣٩٠  -١:ط- دار صادر–بريوت 

 -٥:ج-م ١٨٩٥هـــــ١٣١٦ -٢: ط- دار صــــادر–بــــريوت- لبنــــان–معجــــم البلــــدان
ــري. ٣٩٦/٣٩٧:ص ــن كث ــة–واب ــة و النهاي ــان- البداي ــريوت-  لبن ــارف– ب  -٢: ط- دار املع

 طبقـات -وتاج الـدين عبـد الوهـاب الـسبكي. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج-م١٩٩٥هـ١٤٢٦
 مطبعة عيـسى - القاهرة- مرص-حممود الطناحى وعبد الفتاح احللو:  حتقيق-الشافعية الكربى

 . ٦٣: ج- ٣: ج-م١٩٦٥/هـ١٣٨٤ -١: ط-بيالبايب احلل
 - مرص-عبد السالم هارون و حممد عيل النجار:  حتقيق- هتذيب اللغة -أبو منصور األزهري)  ٢(

 -١: ج-. م١٩٦٤/هــ ١٣٨٤ -١: ط– املؤسسة  املـرصية العامـة للتـأليف والنـرش–القاهرة
 .٥/١٦:ص

 .٥: ص-١:ج-  املصدر نفسه )٣(
 =: دينة عظيمة مشهورة، من أمهات مدن خراسـان، يقـول يـاقوت احلمـوي م- بالفتح– هراة -) ٤(



 

 
 

 .)١(نسبة إىل مذهبه الفقهي
ــــن اهلجــــرة  ــــائتني م ــــني وم ــــني وثامن ــــد األزهــــري ســــنة اثنت َول ُ

ن خراسان التي شـهدت قـدرا مـن النـشاط ، بإحدى مد)م٨٩٥/هـ٢٨٢(
َّا اجلو ترك األثر عـىل شخـصية أيب ذالعلمي يف القرن الرابع، وال شك أن ه

ُمنصور األزهري وعىل أمثاله من أهل هذه املدينة ممن عرفوا باجلد واملثابرة 
 .)٢(يف التحصيل العلمي

 وقد أقام األزهري صدر حياته يف مدينة هراة، وسمع هبا من احلـسني
وطائفة من علامئهـا، ويبـدو أنـه ختـصص يف بـادئ ) هـ٣٠١ت(بن إدريس 

ّ إال أنه حتول بعـد ذلـك إىل دراسـة ،األمر يف دراسة فـقه الشافعي، وبرز فيه
اللغة، وساعده عىل ذلك أنه اختلط ببعض القبائل العربيـة الفـصيحة فـرتة 

 .)٣(طويلة؛ حيث وقع يف األرس لدهيم
َلوم الدين واللغة، وكان فقيها شافعيولألزهري قدم راسخة يف ع ً 

                                                

ً مدينة أجل وال أعظم وال أفخر وال أكثر أهال منها ٦٠٧ومل أر بخراسان عند كوين هبا يف سنة " =
وقد أصابتها عني الزمان، ونكبتها طوارق احلدثان، وجاءها الكفار من الترت فخربوها وذلك يف 

 من األئمة والعلامء، مـنهم احلـسني بـن إدريـس بـن املبـارك  أحـد   ونسب إليها خلق٦١٨سنة 
 -٥: ج– معجـم البلــدان - يــاقوت احلمـوي-"مـشهوري املحـدثني هبـراة  وكــان مـن الثقـات

 .   ٣٩٦/٣٩٧:ص
 .٦٣: ص- ٣: ج- طبقات الشافعية الكربى-تاج الدين عبد الوهاب السبكي:  ينظر)١(
 .٣٣٥: ص- ٤: ج-ء أبناء الزمان وفيات األعيان وأنبا–  ابن خلكان )٢(
ري. ١٤٧: ص– ٨: ج- الكامــل يف التــاريخ-ابــن األثــري:  ينظــر)٣(  - البدايــة و النهايــة–وابــن كثــ

-أمحـد عبـد الـرمحن خميمـر.د:  تقـديم- هتذيب اللغـة-واألزهري. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج
 . ٥:  ص– ١: ج-م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥-١: ط- دار الكتب العلمية– بريوت -لبنان



 

 
 

 لكنه غلـب عليـه االشـتهار باللغـة بـسبب -ُ كام أرشت يف البداية-املذهب
َّجامعـا لـشتات اللغـة، مط"معجمه الكبري هتذيب اللغة، فقد كـان  ًلعـا عـىل ً

ً كـان إمامـا يف اللغـة، ":، قال عنه تاج الدين الـسبكي)١("ًأرسارها ودقائقها
ًافا باملذهب الشافعي، عايل اإلسـناد، ثخـني الـورع، كثـري ّعرًبصريا بالفقه، 

ــشـافعي، متحريــا يف دينــه  )٢("ًالعبــادة واملراقبــة، شــديد االنتــصارأللفاظ ال
 وكان رأسا يف اللغة والفقه ثقة ثبتا ":مة، ثم قال عنهّووصفه الذهبي بالعال

 .)٣("دينا
 "ّ التفـسري سـامهّواألزهـري أيـضا عـامل يف التفـسري؛ إذ ألـــف كتابـا يف

ِّ، كام أنه ضمن معجمه العديد من أقوال املفرسين عند "التقريب يف التفسري َ ُ َّ
ذكره شواهد القرآن الكريم وقراءاته املختلفة أو عند رشحـه ملـادة معجمـه 

ح ّيرصالغزيرة، وهذا يشهد برسوخه  يف علوم الرشيعة والدين واللغة، بل ُ
ً وإن مل يكـن جامعـا ملعـاين التنزيـل ،هـذاوكتـايب  ":بذلك يف املقدمـة بقولـه

ً فإنه حيوز مجال من فوائدها ونكتا من غريبها ومعانيهـا ،ّوألفاظ السنن كلها ُ ً ُ َ
ِّغري خارج فيها عن مذاهب املفرسين ومـسالك األئمـة املـأمونني مـن أهـل 

ّالعلم وأعالم اللغويني املعروفني باملعرفة الثاقبة والدين واالستقامة ّ")٤(. 

                                                
 .   ٣٣٥: ص- ٤: ج- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان–ن خلكان   اب)١(
 .٦٤:  ص-٣:  ج- طبقات الشافعية الكربى-  تاج الدين عبد الوهاب السبكي)٢(
 - مؤسسة الرسالة – بريوت - لبنان- سري أعالم النبالء-  شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي)٣(

 .٣١٦: ص-١٦:ج.٣١٥/٣١٧: ص-١٦: ج-م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ -٢:ط
 .٧:  ص-١:  ج- هتذيب اللغة-  األزهري)٤(



 

 
 

ّ مذهبه العقدي، فإن األزهـري سـلفي العقيـدة، يتبـع مـنهج أهـل أما
السنة واجلامعة يف األسامء والصفات، واألدلة عىل ذلك كثـرية مـن معجمـه 

ِ وأمـا قـول النـاس توحـد اهللا بـاألمر "):وحد(التهذيب، منها قوله يف باب  ْ َّ
َوتفرد فإنه وإن كان صحيحا يف العربية فإين ال أحب أن ألفظ ًِ ِْ ُّ ُ ٍ بلفظ يف صفة ّ ْ

ْاهللا مل يصف به نفسه يف التنزيل أو يف السنة، ومل أجد املتوحد وال املتفـرد يف  َ ْ ِ
َصفاته، وإنام تنتهي يف صفات اهللا إىل مـا وصـف بـه نفـسه، وال جتـاوزه إىل  َْ

ًغريه جلوازه يف العربية، تعاىل اهللا عن التمثيل والتشبيه علوا كبريا ً ّ")١(. 
ّكرت عىل عقيدته، إضافة إىل ما ألفه الدكتورفهذا دليل عىل ما ذ عـيل "ُ

عقيـدة " حول عقيـدة األزهـري؛ حيـث ألـف كتابـا سـامه "بن نفيع العليان
 وقــد أفــاض حفظــه اهللا يف هــذه "اإلمــام األزهــري صــاحب هتــذيب اللغــة

 .ّاملسألة غاية اإلفاضة، وبني غاية اإلبانة ملن شاء الرجوع إىل كتابه السابق
ّا األزهـري كتبـا ومؤلفـات عــلمية كثـرية تـشهد بتفوقـه وقد تـرك لنـ    ً ُ

ــا ـــلم منه ــوخه يف الع ــه ورس ــاب األدوات، : )٢(وعلم ــة، وكت هتــذيب اللغ
 وتفسري إصالح املنطق -عز وجل-والتقريب يف التفسري، وتفسري أسامء اهللا

البن السكيت، وتفسري السبع الطوال، وتفسري شـعر أبـى متـام، واحلـيض، 
يــب احلــديث ألبــى عبيــد، والــرد عــىل الليــث، وعلــل وتفــسري شــواهد غر

 .القراءات، وكتاب الروح وما ورد فيها من القرآن والسنة
أما وفاته، فيكاد املؤرخون جيتمعون عـىل أن وافتـه كانـت هبـراة سـنة 

                                                
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  املصدر نفسه )١(
 .١٣/١٥:  ص-١: ج– تقديم عبد السالم هارون - األزهري–هتذيب اللغة :   ينظر)٢(



 

 
 

يف ربيع اآلخر منهـا، وقيـل يف أواخرهـا، وقيـل ) هـ٣٧٠(سبعني وثالثامئة 
 .)١( أنه تويف فجأة دون مرضحيث يذكرون)هـ٣٧١(سنة إحدى وسبعني

ِفرمحة اهللا تعاىل عىل هذا العلم الذي ترك علام خيلد اسمه يف اآلخرين،  َ ُ ّ ْ َِ
ِّوينال به الرمحة واملغفرة عند رب العاملني، آمني َ َ ُ. 

                                                
عبـد القـادر األرنـؤوط و حممـد :  حتقيـق- شـذرات الـذهب-عبد احلي بن أمحد احلنبيل:   ينظر)١(

و . ٧٢: ص- ٣:ج-١٩٨٥/هـ١٤٠٦ -١: ط- دار بن كثري- دمشق– سوريا -وطاألرنؤ
 .   ٣١٦: ص-١٦:  ج– سري أعالم النبالء -الذهبي



 

 
 




 : لغة
ُالعجم ضد العرب، و َ َ ََ ّاألعجم الـذي ال يفـصح، وامـرأة عجـامء بينـة ُ َ ْ

ويف احلديث عـن أيب هريـرة، . )١(ُالعجمة والعجامء البهيمة؛ ألهنا ال تتكلم
َأن رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٌجرح العجامء جبار« : َ َْ ُ ْ َ ُ ُِ َ ْ«)٢( 

الليـل دون تفـريط مـن ًهدر ال يشء عليها إن أتلفـت شـيئا بالنهـار أو : أي
 .)٣(مالكها

كل صالة ال جيهـر فيهـا بـالقراءة، ولـذلك سـميت صـالتا : والعجامء
                                                

َّحممـد بـن حممـد  الزبيـدي. ٣٩٠:  ص-١:ح-)عجـم( بـاب- هتذيب اللغة-األزهري) ١( ّ  تـاج -ّ
ب  با-م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بريوت - لبنان-العروس من جواهر القاموس

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم(
 دار إحيـاء - لبنـان-حممد فؤاد عبد البـاقي:  حتقيق-مالك يف املوطأ يف باب جامع العقل: رواه) ٢(

ومـسلم . ٨٦٩: ص-٢: ج-باب جامع العقـل- كتاب احلدود-ت. د-ط. ط-الرتاث العريب
إحيـاء  دار - لبنـان-حممـد فـؤاد عبـد البـاقي:  حتقيق- صحيح مسلم-بن احلجاج النيسابوري

 -٣: ج-باب جرح العجامء واملعدن والبئـر جبـار- كتاب احلدود-ت.د-ط.د-الرتاث العريب
والعجامء باملد هي كل احليـوان سـوى اآلدمـي وسـميت البهيمـة عجـامء ألهنـا ال . ١٣٣٤: ص

 رشح النـووي عـىل صـحيح -ينظـر النـووي. تتكلم واجلبـار بـضم اجلـيم وختفيـف البـاء اهلـدر
 -١١:  ج-م١٩٧٢/هــ١٣٩٢ -٣:ط- دار إحيـاء الـرتاث العـريب–  بـريوت- لبنـان-مسلم
:  حتقيـق-املعـاين واألسـانيد  التمهيد ملا يف املوطأ من-ابن عبد الرب أبو عمر يوسف. ٢٢٥:ص

 .  ١٩: ص- ٧:  ج–م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١: ط-حممد الفالح 
 - دار املعرفـة–وت  بري- لبنان -حمب الدين اخلطيب : حتقيق - فتح الباري-ابن حجر : ينظر) ٣(

 ٤٨:  ص- ٤: ج- املنتقى - و الباجي-٣٦٧:  ص-١٩:  ج- د ت-ط.د



 

 
 

: الظهر والعرص بـالعجاموين، ويقـال للـصبي مـا دام ال يـتكلم وال يفـصح
 :قال امرؤ القيس. صبي أعجم

َصــم صـداها َ َ َوعــفا ََّ َ َرسمها َ ُ ْ ِواستعجمت عن منطق السـائل  َ َ َ َ ِْ ْ ْ َ َْ ْ َ 
ًالعجمة معظم الرمل وأشده تراكام، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمـره و ُ

 .)١(عىل سالكه
 تدل عـىل اإلهبـام والغمـوض )ع ج م(من ذلك كله يتضح لنا أن مادة

ُولكنا وجدنا اللغويني يقولون تعجيم الكتـاب تنقيطـه . وخالف اإليضاح
كتـاب كـي تستبني عـجمته وتتضح، وعىل ذلـك فمعنـى قولنـا أعجمـت ال

 .)٢(أوضحته وبينته
ــاك تناقــضا بــني املعجــم بمـــعنى اإلهبــام  ًوقــد يتخيــل القــارئ أن هن
الكـامن يف االسـتعامالت األوىل، وبـني املعجـم بمعنـى اإليــضاح، ولكـن 

إنام هي لإلزالة ) أعجم(ًبالتأمل ال نرى هناك تناقضا، وذلك أن اهلمزة من 
 إن قوهلم أعجمـت عـىل ":نيوالسلب، كام يقول ابن جني أبو عثامن ابن ج

وزن أفعلـت، واهلمــزة فيــه وإن كانــت يف غالـب أمرهــا إنــام تــأيت لإلثبــات 
                                                

  عـامل- بـريوت- لبنـان- حتقيـق حممـد عـيل النجـار - اخلـصائص-أبو عثامن ابن جنـي :  ينظر)١(
 .٧٥: ص- ٣:  ج- م١٩٨٢/هـ١٤٠٣  -٣ ط-الكتب

إبـراهيم .هـدي املخزومـي ودم. د:  حتقيـق- معجـم العـني-اخلليل بن أمحـد الفراهيـدي: ينظر) ٢(
 -م١٤٠٨/١٩٨٨ -١: ط- مؤسـسة اإلعالمـي للمطبوعـات– بـريوت - لبنان -السامرائي

 لـسان -وابن منظـور. ٢٣٨ -٢٣٧: ص١:ج-)عجم( فصل -باب العني واجليم وامليم معهام
ــاء الــرتاث العــريب– بــريوت- لبنــان -العــرب  بــاب – م١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ -١: ط– دار إحي

 .٣٨٥:  ص- ١٢:ج-)عجم(



 

 
 

ًواإلجياب، نحو أكرمت زيدا أي أوجبـت لـه الكرامـة، وأحـسنت إليـه أي 
ًأثبت له اإلحسان، فقـد تـأيت اهلمـزة أيـضا يـراد هبـا الـسلب والنفـي، مثـل 

 .)١("ًأشكيت زيدا، أي زلت له عام يشكوه
 تدل عىل اإلهبام واإلخفاء، إال أن كلمة *عجم* ذلك نستنتج أن مادة من

 "أعجـم" املزيـد بـاهلمزة، فأصـبح معنـى "أعجم"معجم مشتقة من الفعل 
ْأزال العجمة واإلهبام ُ. 

َإن الساعة آتيـة أكـاد أخفيهـا(: ومن ذلك قول اهللا عز وجل ِ ِْ َُ َُ ٌَ ََ َّ َّ سـورة  )ِ
 .)٢(أكاد أظهرها: أي .١٥: اآلية-طه

وعىل هذا األساس يكـون قولنـا أعجمـت الكتـاب معنـاه أزلـت منـه 
ًونظـريه أيـضا أشـكلت . أزيل عنها خفاءهـا )أخفيها(استعجامه،كام كان 

 .)٣(الكتاب إذا أزلت عنه إشكاله
 :اصطالحا

هـا، مرتبـة ّهـا أو جلّاملعجم اصطالحا كتاب يضم كلـامت لغـة مـا، كل
ًترتيبا خاصا مرشوحة بام يزيل خفاءهـ ًا وإهبامهـا، ومـضبوطة ضـبطا يبـني ً

 .حركاهتا وحروفها مقرونة بام يوضح صيغها، واشتقاقاهتا، وكيفية نطقها
أو هو كتاب يضم ألفاظ اللغـة العربيـة مرتبـة عـىل نمـط معـني، مـرشوحة 

                                                
 دار - دمـشق– سوريا-حسن هنداوي .د :  حتقيق- رس صناعة اإلعراب-أبو عثامن ابن جني ) ١(

 .٣٧:  ص-١: ج- م١٩٨٥/هـ١٤٠٥-١: ط-القلم
 .٥٨:  ص- ٣:  ج- الكشاف-أبو حممود الزخمرشي : ينظر ) ٢(
 . ٣٩/٤٠:  ص-١: ج - رس صناعة اإلعراب-أبو عثامن ابن جني) ٣(



 

 
 

ًرشحا يزيل إهبامها، ومـضافا إليهـا مـا يناسـبها مـن املعلومـات التـي تفيـد  ً
 .ول إىل مرادهالباحث، وتعني الدارس عىل الوص

أو هو كتاب يـضم بـني دفتيـه أكـرب عـدد مـن مفـردات اللغـة مقرونـة 
ًبرشحها، وتفسري معانيها، عىل أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما عـىل 

 .حروف اهلجاء أو املوضوع
واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمـة يف اللغـة مـصحوبة بـرشح 

 .)١(ّهد تبني مواضع استعامهلامعناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشوا
بعدما عرفنا معنى املعجم يف اللغة واالصطالح، أشري هنا إيل أن هناك 
ًمصطلحا آخر اشتهر بني الناس وهو القاموس، ويعنون بـه املعجـم سـواء 

 .ًأكان خاصا باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم كان مزدوج اللغة
 .)٢(ًا يف البحرأبعد موضع غور: ومعنى كلمة القاموس

وكلمة القاموس هذه صارت مرادفة ملصطلح املعجـم بـسبب تـسمية 
القـاموس املحـيط، : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي معجمـه بــ

 أراد أن يصف معجمه بالغزارة ملا اشتمل عليه من مادة - رمحه اهللا -وكأنه
 ... ": متـهعلمية، اعتربهـا هـو رصـينة، يتـضح لنـا ذلـك مـن قولـه يف مقد

َّوضمنته خالصة مـا يف العبـاب واملحكـم، وأضـفت إليـه زيـادات مـن اهللا 
... تعاىل هبا وأنعم، ورزقنيها عند غويص عليها من بطون الكتـب الفـاخرة

                                                
 .٣٨ ص-   مقدمة الصحاح-عطارأمحد عبد الغفور ) ١(
 .٣٢٣:  ص-٨:  ج-)قمس(هتذيب اللغة ـ مادة -األزهري )  ٢(



 

 
 

 .)١("وأسميته القاموس املحيط ألنه البحر األعظم
وعىل ذلك فإنه يمكن القـول بـأن القـاموس املحـيط الـذي عنـون بـه 

ٌ معجمه، وصف هلذا املعجم بأنه بحر واسـع أو عميـق، كـام الفريوز آبادي
 .نسمي بعض كتبنا الشامل، أو الكامل، أو الوايف  أو نحو ذلك

                                                
 .٣:  ص-١:  ج- القاموس املحيط- حممد بن يعقوب الفريوز آبادي -) ١(



 

 
 




اختلفت مناهج اللغويني يف إيراد أبـواب املعجـم؛ فمـنهم مـن اختـار 
ن رأى مجـع مجع املواد حسب األلفاظ مرتبا إياها ترتيبه اخلاص، ومـنهم مـ

املواد حـسب املوضـوعات مبوبـا هلـا حـسب املعـاين، وقـد اختلفـت طـرق 
الرتتيب لدى الطـائفتني؛ فـذهبت الطائفـة األوىل إىل ترتيـب األلفـاظ عـىل 

ــاظرة إىل احلــرف األول )١(خمــارج احلــروف ــة ن ، أو عــىل احلــروف اهلجائي
ــصال  أو احلــرف األخــري هلــا)٢(لفظــةلل ــا واحلــرف األول ف ــه باب ، )٣(وجتعل

وذهبــت الطائفــة الثانيــة إىل إيــراد األلفــاظ اخلاصــة باملوضــوع املعقــود لــه 
، واالستشهاد بكل منها أو لبعضها أو إىل إيراد النصوص الشعرية )٤(الباب

 .اخلاصة بالباب واستخراج األلفاظ ورشحها
 :هممجفيمكن أن نستنتج أن للعلامء منهجني يف ترتيب معا

 حسب املعاين: املنهج األول
 فيجمعون الكلامت ؛بالنظر إىل معانيها جـمع مفردات اللغة وتصنيفها

ٍالتي تتعلق بموضوع واحد يف موضع واحد؛ بحيث تكون تلـك الكلـامت  ّ
ّواحـدة، وتـسمى هـذه  ًاملرتبطـة بتلـك العالقـة اللغويـة جمموعـة يف رسـالة ُ

ــاين ـــعاجم املع ــشتمل عــىل هــذه املفــردات م ــي ت أو معــاجم  املؤلفــات الت
                                                

 .  من ذلك معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي)١(
 .  كمعجم  املقاييس البن فارس)٢(
 .  كالصحاح للجوهري)٣(
 .جم النخل والنخيل لألصمعي  كمع)٤(



 

 
 

 .ضوعاتاملو
 حسب األلفاظ:  املنهج الثاين

ّمجع مفـردات اللغـة وتـصنيفها بـالنظر إىل ألفاظهـا، فرتتـب األلفـاظ ُ 
ًاللغوية عىل ترتيب معني ينظر إىل احلروف التي تتكون منهـا، ســواء كـان ّّ ٍ ٍ 
ًالرتتيب مبنيا عـىل احلرف األول فالثاين، أم عىل احلرف األخري فاألول، أم ّ 

ّلكلمة خمرجا ثم الذي يليهعىل أقىص حروف ا ً. 
واملعجم الـذي بـني أيـدينا ينتمـي إىل املـنهج الثــاين أي مــدرسة التقلبـات 

 اعتمد املـنهج الـصويت وسـار يف -رمخه اهللا-الصـوتية؛ فصاحبنا األزهري 
 .  طريقة التقلبات أي تقليب احلروف املكونة للباب



 

 
 




 وكتـب اللغـة ًةّم مـن تـأليف املعـاجم العربيـة خاصـكان اهلـدف العـا
ُعموما هو حراسة القرآن الكريم من أن يقتحمه حلن يف النطـق أو خطـأ يف 
ُالفهم، ومحاية  اللغة العربيـة مـن أن يقـتحم حرمهـا دخيـل ال تـرىض عنـه 
ُالعربية، وصيانة هذه الثروة اللغويـة واألدبيـة مـن الـضياع بمـوت العلـامء 

ــ ــن حيــتج بلغ ــاب وم ــة بالكت ــظ املوضــوعات اللغوي ــاحتيج إىل حف تهم، ف
والتدوين خشية اضمحالهلا وما ينشأ عن ذلك من اجلهل بالقرآن الكـريم 

 .واحلديث النبوي الرشيف
َّ فعلينا أن نجتهد يف تعلم مـا يتوصـل ":يقول األزهري يف هذا الصدد ُ ُّ َ

ِّبتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الكتاب ثم الـسنن املبينـة جل مـل التنزيـل ُّ
َاملوضحة للتأويل لتنتفي عنا الشبهة الداخلة عىل كثري ْ الزيغ من رؤساء أهل ّ َّ

ــم عــىل  ــآرائهم رواإلحلــاد ث ــأولوا ب ــذين ت ــدع ال َّءوس ذوي األهــواء والب َ ِ
ّجل وعـز-َّ فأخطئوا وتكلموا يف كتاب اهللا ،املدخولة ِ بلكنـتهم العجميـة -ّ ّ

ُّدون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا ُّ َ")١( 
لذلك شمر كثري من العلامء و املفـرسين واللغـويني ومـن بيـنهم أئمـة 
اللسان وأصحاب املعاجم لذلك، وكتبوا فيه الدواوين وألفوا فيه الكتب، 
وقـامت كل طائفة بفن مــن فنونه؛ فاعتنى قوم بضبط لغاته وحتريـر كلامتـه 
ه ومعرفــة خمــارج حروفــه وعــددها وعــدد كلامتــه وآياتــه وســوره وأحزابــ

                                                
 .٤: ص - ١:ج- هتذيب اللغة-  األزهري - )١(



 

 
 

وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وغري ذلك مـن حـرص الكلـامت املتـشاهبة 
ّوا القراء، ّواآليات املتامثلة من غري تعرض ملعانيه وال تدبر ملا أودع فيه، فسم

واعتنى النحاة باملعرب منه واملبني من األسامء واألفعال واحلروف العاملة 
وب األفعـال والـالزم وغريها، وأوسعوا الكالم يف األسامء وتوابعها ورض
 .)١(...واملتعدي ورسوم خط الكلامت ومجيع ما يتعلق به

قـا ّف ابن منظور صاحب املعجم املشهور، لسان العرب، كان موّولعل
ٌ وليس يل يف هذا الكتاب فضيلة ":عندما ذكر أمهية معجمه بقوله يف مقدمته

ُأمت هبا، وال وسيلة أمتسك بسببها، سوى أين مجعت فيه م َّ َّا تفـرق يف تلـك ُّ
ِّ ويوضح غرضـه مـن هـذا العمـل اللغـوي الـضخم "...الكتب من العلوم

ِّفإين مل أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، ": فيقول
:  إىل أن يقــول"...َّإذ عليهــا مــدار أحكــام الكتــاب العزيــز والــسنة النبويــة

َّة واأللـوان، حتـى لقـد ُوذلك ملا رأيته يف هذا األوان من اخـتالف األلـسن"
ًأصبح اللحن يف الكالم يعد حلنا مردودا وصار النطق بالعربية من املعايـب  َ ُ ًُ ُّ
ــة،  ــة األعجمي ــات يف اللغ ــصانيف الرتمجان ــاس يف ت ــافس الن ــدودا، وتن ُمع ً

 .)٢("وتفاصحوا يف غري اللغة العربية
يظهر كالم ابن منظور أنه جعل اهلدف مـن تأليفـه املعجـم هـو حفـظ 

 .ل اللغة العربية ومحايتها من اللحنأصو
                                                

 - بـريوت- لبنـان-سعيد املندوب:  حتقيق- اإلتقان غي علوم القرآن- جالل الدين السيوطي)١(
 .٧٢٧: ص. م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١: ط–دار الفكر

 .١٣ -١٢:  ص- ١:  ج- لسان العرب-ابن منظور  )٢(



 

 
 

 :ويمكن أن نستنتج أمهية املعاجم وفوائدها كام ييل
ü وترصيفاهتا معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاهتا. 
ü والغامضة الكشف عن معاين املفردات الغريبة. 
ü ،واشتقاقاته معرفة أصل اللفظ. 
ü ا ف عىل مجيع دالالت اللفظ الواحد أو األلفاظ التي هلـّالتعر

أكثر من داللة فيجعلنا نتعرف عىل بعض الظـواهر اللغويـة، 
 ...االشرتاك اللفظي واألضداد: مثل
ü العامية معرفة األلفاظ الفصيحة، ومتييزها عن األلفاظ. 
ü وتطور دالالته، واستعامالته معرفة تاريخ اللفظ. 
ü االستعامل معرفة األلفاظ والكلامت القديمة التي هجرها. 
ü وهـي مفـردة، ومعناهـا يف الـسياق مـع  معرفة معنـى الكلمـة

 .مثيالهتا من الكلامت
ü  ،معرفــة بعــض الــشواهد اللغويــة، والنحويــة، والــرصفية

ــة  ــشعرية والنثري ــة وال ــشواهد القرآني ــذلك ال ــة وك والبالغي
 .وأصحاهبا

ü  جعل اللغة قادرة عىل مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطالق
: لغة اللفظي؛ مثلال أسامء عىل املخرتعات اجلديدة من خمزون

ــة  ــة هــاتف، وطابع ــذياع، وكلم ــة م ـــاسوب وكلم ــة ح كلم
 .وغريها من األلفاظ اجلديدة

ü ومحايتها من االندثار املحافظة عىل سالمة اللغة. 



 

 
 

ّوجتدر اإلشارة إىل أن النشاط املعجمي اتـسع بمختلـف أشـكاله يف  ّ
لـامء ّاللغة العربية يف عرصنا احلارض؛ فاتسع عىل مستوى فـردي، بجهـود ع

ّولغويني ومتخصصني أمثال املنجـد واملعجـم والقـاموس، وعـىل مـستوى  ِّ
ــز  ـــربية، ومراك ـــغة الع ــامع الل ـــربية، مثــل جم ــار الع ــسات يف األقط املؤس
ــل  ــومي، مث ــة، واجلامعــات، وعــىل مــستوى ق ــات العلمي البحــوث، واهليئ

 .ّاملنظامت العربية املتخصصة، واالحتادات املهنية العربية
ّعاجم واهليئات واملؤسسات العلمية هدفها خدمة القراء وكل هذه امل

ّوأعني هبم الطالب والكتاب واألساتذة واملحامني والصحفيني واخلطبـاء 
والوعــاظ وأمثــاهلم، وبعبــارة أخــرى أولئــك الــذين يــستخدمون اللغــة يف 
ُّالكالم والكتابة، ويمدهم بمعلومات لغوية عن الكلامت والتعبريات وعن  ُ َ

ســتعامالهتا وجماالهتــا، وكــذا التفريــق بــني صــحيحها وخطئهــا معانيهــا وا
 ... وأفصحها

 ؛كام أن احلاجة ماسة إىل استخدام املعجـم يف كـل مراحـل الدراسـة
ُفالتلميذ الصغري تقابله كلامت صعبة كثرية يقـف أمامهـا حـائرا، واملـدرس 
كثريا ما تصادفه كلامت غريبة حتتاج إيل البحـث والكـشف عـن مـدلوالهتا 

ملختلفة، وإن حتديد مفهوم الكلمة يساعد عيل وضوح الفكرة املتضمنة يف ا
ــة  ــدفع باملعرف ــذي ي ــسليم ال ــي ال ــك إىل الفهــم العلم ــؤدي ذل ــارة، وي العب

 .خطوات إيل األمام



 

 
 




 

ّأي زيغ أو حتريف، ومن هذا ًلقد وصل إلينا القرآن الكريم بعيدا عن 
ّاملنظور كان لزاما عىل علامء اللغة واملعـاجم والنحـو احلفـاظ عليـه مـن أي  ّ ً
َّحلن قد يأتيه من أولئك الذين اعتنقوا اإلسـالم مــن غـري العــرب، أو ممـن  ٍ
ٌكان الحتكاكهم بالشعوب األخرى أثر يف لـغتهم، فأصـاب لـساهنم لكنـة  ّ

 .أبعدهتم عن الفصاحة
َّ أال ننسى أن القرآن الكريم أحـد الـسبل الرئيـسية  للبحـث يف  وجيب َّ

لغة العرب نثرها وشعرها؛ لتكون معينة عىل فهمه وتفسريه، فهو من هـذه 
 وسـيلة مـن وسـائل ُّعـدُاجلهة دافع إىل البحث يف اللغـة، ومـن جهـة ثانيـة ي

ــد ــه  تع ــة، فقراءات ــظ اللغ ــاة ّحف ــدها النح ــي يعتم ــيلة االحتجــاج الت ّ وس
ّ حيـث إن الكثـري مـن القـراء أسـسوا ؛للغويون يف ضبط اللغة وتقعيـدهاوا َّ ّ

ّقواعد اللغة العربية عىل ما جـاء يف القـرآن، وال عجب يف ذلك فجلهم من 
عبد اهللا بن أيب إسحاق احلـرضمي، وعيـسى ابـن : فمن البرصيني"النحـاة؛ 

ي، ومـن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العالء، واخلليـل بـن أمحـد الفراهيـد
 .)١("ّعيل بن محزة الكسائي، وحييى بن زياد الفراء: الكوفيني

ّأضف إىل ذلك أن هناك صـلة قويـة بـني القـراءات القرآنيـة بأوجههـا  ً

                                                
 - دار الرائـــد العـريب-مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحـو -مهدي املخزومي.  د)١(

 .٣٨٢:  ص-م١٩٨٦ -٣ ط- لبنـان-بريوت



 

 
 

ّاملتعــددة، وبــني الدراســات املعجميــة واللغويــة، النحويــة منهــا والــرصفية 
ىل، ّ حيث إن اللغـة هـي الـسبيل القويمـة إىل فهـم كتـاب اهللا تعـا؛والبالغية

ّومعرفة دقائقه وخوافيه التي ال يعقلها إال العلامء الذين اجتهوا إىل املحافظة  َُ ْ َِ
عىل لغة القرآن الكريم بقراءاتـه املختلفـة ومـا هلـام مـن تـراث؛ فـرشعوا يف 
وضع العلوم اللغوية واألدبية خدمة هلام، فكان علم النحو، وعلم الرصف 

ِبط اللغـة ومـا يعـرض هلـا مـن وعلوم اللغة األخرى، لتقويم اللسان و ضـ ْ َ
ّأخطاء، وال سيام أن العربية جعلت حتتك بلغة األعاجم بعد الفتح، وأخـذ 
ّيترسب إىل بعض الناطقني هبا يشء من عوارض اللحن، فجمعوا مفرداهتا  ّ
َوتعبرياهتا من ألسنة البدو، ومجعوا الشعر من رواته، وأنشأوا علوم  النحو  ُ

 . )١(ومصطلح احلديث والقراءات والتفسريوالرصف والبالغة والعروض 
فاهتامم العلامء بوضع العلوم جعلهم هيتمون بجمع اللــغة السـتنباط 
القـواعد منها، ومجع اللغـة دعـا إىل مجـع القـرآن الكـريم بقراءاتـه القرآنيـة 

ــة ــشاذة-املختلف ــا وال ــواترة منه ــرب -املت ــالم الع ــرشيف وك  واحلــديث ال
للغـة واألدب أن يـستند يف قواعـده عـىل شـاهد املستشهد هبم ليتاح لعـامل ا

 .ّثابت موثق
وإذا كــان املحققــون مــن الفقهــاء والقــراء واألصــوليني ينظــرون إىل  

                                                
/ هــ١٣٨٨ -ط. د- دار إحياء الرتاث العريب- بريوت-لبنان البيان والتبيني  -اجلاحظ:  ينظر)١(

: قيـق حت- املزهر يف علوم اللغـة واألدب-وجالل الدين السيوطي. ٩٩:  ص-١:ج-م١٩٦٨
:  ص- ٢:  ج-م١٩٩٨/هــ١٤١٨ -١: ط- لبنـان- دار الكتـب العلميـة-حممد عيل منـصور

٣٤١. 



 

 
 

ُّالقراءات القرآنية باعتبارها وسـيلة تعبـد، وطريـق تقـرب إىل اهللا   -تعـاىل–ُّ
ًورشطا من رشوط صحة الصالة، ومصدرا للترشيع والتحريم والتحليل،  ً

نظـرة مغـايرة؛ ألن هـدفهم  املعـاجم واللغـويني نظـروا إليهـافإن أصحاب 
خمتلف، وغايتهم من قبول القراءة ليست العبـادة أو الـصالة هبـا، إنـام هـي 

ًجمرد إثبات حكم لغوي أو بالغي، ولذا فقد وضـعوا رشطـا واحـدا ً  كـام -ّ
ة نقلهـا عـن ّة االستدالل اللغوي بالقراءة، وهـو صـحّلصح -ذكرنا سابقا

ُلثقة حتى ولو كان فردا، سواء رويـت القـراءة بطريـق التـواتر، أو القارئ ا ً
 .)١(اآلحاد، وسواء كانت سبعية، أو عرشية، أو أكثر من ذلك

ّعربيا رواه أو قرأ بـه  ّ اللغوي تعد نصا االستشهاد والقراءة من زاوية 
ة ّ حتى عىل فرض اختالف العلامء يف صح-َمن يوثق يف عربيته، وهلذا فهي

 حتقق الرشط اللغوي، وهو النقـل عـن العـريب الثقـة، -د والصالة هباّالتعب
 .ًكان فردا حتى ولو

ّكام أن جـوهر االخـتالف بـني العلـامء يتمثـل يف اخـتالف مـوقفهم يف 
االستشهاد بالصيغ والرتاكيب والرصف والنحو، فأما املعجم فكان يعتمد 

ا يتعلق بالشواهد يف عىل املعنى، وهو غري موضع للنزاع عند العلامء، ألن م
ُاملعاين والبيان والبديع يستشهد عليها حتى بغري املوثوق بفصاحتهم، سواء  ََ ُْ ْ

 علوم ":أكانوا يف عرص االحتجاج أم يف غريه،  يقول صاحب خزانة األدب
                                                

 - املحتسب يف تبيني وجوه شـواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا -أبو الفتح عثامن بن جني:  ينظر)١(
 -عبـد   الفتـاح إسـامعيل شـلبي. ود. عبـد احللـيم النجـار. عيل النجـدي ناصـف ود: حتقيق
 .٣٢:  ص- ١:ج-م١٩٩٤/هـ١٤١٥-١: ط- مطابع األهرام- القاهرة-مرص



 

 
 

اللغة، والرصف، والنحو، واملعاين، والبيان، والبديع، والثالثة : األدب ستة
ــشهد عليهــا ُاألول ال يست َُ ــه ُ ــة األخــرية، فإن  إال بكــالم العــرب، دون الثالث

ُيستشهد فيها بكالم غريهم من املولدين؛ ألهنا راجعة إىل املعاين، وال فـرق 
 .)١("يف ذلك بني العرب وغريهم؛ إذ هو أمر راجع إىل العقل

َّفـإن ...": ُويقول ابن جني يف اخلصائص عن االستشهاد بشعر املتنبي
 )٢("دون كام يتناهبها املتقدمونَّاملعاين يتناهبها املول

ْ فإن املعاين ال يرفعها تقدم، وال يزري هبـا "ًويقول أيضا يف املحتسب  ُ ٌ ُّ
ٌتأخر فأما األلفاظ فلعمري أين هذا املوضع معترب فيها، وأما املعاين ففائتـة . ُّ

بأنفسها إىل مغرسها، وإذا جاز أليب العباس أن حيتج بأيب متام يف اللغة كـان 
 .)٣("َّجاج يف املعاين باملولد اآلخر أشبهاالحت

ّ فإذا أخذت املعاين من شعر املول ّدين واملحدثني وغريهم، كام مر ّ بنـا، ُ
ــدح يف  ــواترت عــن رجــال، ال يق ــي ت ــراءات الت ــذ الق ــاب أوىل أخ فمــن ب
ّفصاحتهم وال علمهم، إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، ثـم إىل جربيـل 

 . العزة واجلاللعليه السالم ثم إىل رب
ٍومـا هـو عـىل الغيـب بـضنني{ وقوله تعـاىل ":من ذلك قول اخلليل ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ{ 

                                                
 اهليئة املرصية العامة - مرص-عبد السالم هرون: حتقيق - خزانة األدب- البغدادي القادر عبد )١(

 .٢٩:  ص-١:ج-١٩٧٩/هـ١٣٩٩ -ط. د-للكتاب
 .٢٤:  ص- ١:  ج - اخلصائص -  أبو الفتح عثامن بن جني )٢(
 -١:ج - املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهـا - أبو الفتح عثامن بن جني )٣(

 .٢٩:  ص-املزهر يف اللغة -جالل الدين السيوطي : وينظر. ٢٣١:ص



 

 
 

ومـا هـو عـىل الغيـب بـضنني؛ أي بمكتـوم ملـا . ٢٤:  اآلية -سورة التكوير
فإنـه نـسب .)١("أوحي إليه مـن القـرآن، وقـرأت عائـشة بظنـني أي بمـتهم

ي من هي يف العلم والفصاحة ّالقراءة ألم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها وه
 .والثقة

وإذا اعتربنا أن هذه القراءات القرآنية بمثابة هلجات عربية نزل القرآن 
هبا عىل سبيل التيسري عىل األمة عىل وجه من وجوه معنى األحرف السبعة، 
فإن هذه اللهجـات ال يقـدح يف فـصاحتها وال تبعـد مـن حيـز االسـتدالل 

 .واالستشهاد
ُّ اللغات عىل اختالفها كلها حجـة، أال ":يف اخلصائصُيقول ابن جني  ُ

ُترى أن لغة احلجاز يف إعامل ما، ولغة متيم يف تركه، كل منهام يقبله القياس،  َْ َ ٌَّ ِ ْ َ
َّفليس لك أن ترد إحدى اللغتني بصاحبتها، ألهنا ليـست أحـق بـذلك مـن  ّ

ِّاألخرى، لكن غاية ما لك يف ذلك أن تتخري إحدامها فتقوهيـ َّ ََ ا عـىل أختهـا، ُ
ّوتعتقــد أن أقــوى القياســني أقبــل هلــا، وأشــد نــسبا هبــا، فأمــا رد إحــدامها  ً ُّ ُ

ُأال تـرى إىل قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم نـزل القـرآن بـسبع . باألخرى فال
ــاس ســواء، أو  ــان يف القي ــت اللغت ــاف، هــذا إذا كان ــا شــاف ك ٍلغــات كله ٍ ٍُّ

ــرت ـــدا، وكث ــإن قلــت إحــدامها جـ ــاربتني، ف ًمتق ّ ــذت ّ َ األخــرى جــدا أخ ً
ُفالواجب يف مثل ذلـك اسـتعامل مـا هـو ... ًبأوسعهام رواية وأقوامها قياسا ُ

ًأقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان مل يكن خمطئـا لكـالم العــرب،  ِ ْ ُ

                                                
 .١٠: ص-٧:ج-)ضن(باب - معجم العني-اخلليل بن أمحد الفراهيدي) ١(



 

 
 

ٍفإن الناطق عىل قياس لغة من لغات العرب مصيب غري خمطئ، لكنه خمطئ 
 أو سجع فإنه غري ملوم وال منَكر ألجود اللغتني، فإن احتاج لذلك يف شعر

 .)١("عليه
 إال -ّفإذا كان رد لغة عىل حساب لغة أخرى غري ممكن يف االستدالل 

ّ فــالقراءات القرآنيــة هلــا املزيــة يف عــدم رد بعــضها ملكانتهــا -التفــضيل
وقدسيتها، أما القراءة الصحيحة املتواترة فهي قرآن كريم ال جيوز القدح يف 

 . كان األمركلمة منها مهام 
القرآنيـة يف املعـاجم كـان  القـراءات من هذا يتضح لنا جليا أن وجود

 ؛ن كـل النـواحي اللغويـة واملعنويـة والبالغيـةـالقصد منه االستدالل هبا م
عـىل . كإثبات وجود اللفظ يف اللغة، أو ضبط نطقه، أو ذكر معناه، وغريها

 :ما سنبينه يف ما ييل
 .الناحية اللغوية: أوال

 أورد علامء املعاجم القراءات القرآنية لالستشهاد هبا مـن الناحيـة لقد
اللغوية أي للتدليل عىل صحة املعلومة اللغوية املقدمة يف متن املعجم؛ فإذا 

ة ّتها، وصــحّوردت أي لفظــة يف قــراءة مــن القــراءات فــيحكم عــىل صــح
 : معناها، عىل النحو الذي سأبينه يف هذه األمثلة

ü  ــوايل املفــردة املــذكورة يف املعجــمالتــدليل عــىل صــحة ؛ كجــواز ت
َّقـل   إن  (: ساكنني يف كلمة واحـدة، وذلـك نحـو قـراءة نـافع لقولـه تعـاىل ِ ْ ُ

                                                
 .٢٤:  ص-١: ج - اخلصائص - أبو الفتح عثامن بن جني -)١(



 

 
 

َصاليت  و َنسـكي  وحمياي  ومأمايت  هللاَِِّ  رب العاملني ِ َِ َ ِّ َ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِْ َ :  اآلية - سورة األنعام )ُ
 .)١(بتسكني الياء الثانية من حمياي. ١٦٢

 " التقـت حلقتـا البطـان"وأما قول العرب... ":  سيدا املريسقال ابن
بغـري حــذف ألــف حلقتـا لــسكوهنا وســكون الــالم، فـإهنم مجعــوا فيــه بــني 
 ساكنني يف الوصل غـري مـدغم أحـدمها يف اآلخـر، وعـىل هـذا قـراءة نـافع

ِوحمياي  ومأمايت( َ َ ََ َْ بسكون ياء حمياي لكنها ملفوظ هبا ممدودة، وهـذا مـع  )َ
 .)٢("ّألول منهام حرف مدكون ا

فقد استدل ابن سيدا عـىل جـواز تـوايل الـساكنني بقـراءة نـافع، وهـي 
 .قراءة متواترة

؛  عىل جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرفاالستدالل
ــه  ــشعر، وأنــه يتــسامح في ــك وإن عــده بعــض العلــامء ســمجا يف ال ًفــإن ذل ّ

ُ القرآنية هبذا يبعد القـول بـسامجته، للرضورة الــشعرية، فإن ورود القراءة
َوكـذلك  زيـن  لكثـري مـن  (: والقراءة الدالة عـىل ذلـك قولـه تبـارك تعـاىل َ َِ ِ ِ ٍِ َ َّ َ ََ َ

ْاملرشكني  قتل  أوالدهم  رشكـاؤهم   لـريدوهم ُ ْ ُْ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ َْ َ َ ِ :  اآليـة - سـورة األنعـام )ُْ
ىل املفعولية، وجر ُبرفع قتل عىل أنه نائب فاعل، ونصب أوالدهم ع. ١٣٧

                                                
بـدر الـدين قهـواجي و بـشري :  حتقيـق -  احلجـة يف القـراء الـسبعة-يس أبو عيل احلـسن  الفـار)١(

:  ص- ٣:  ج-م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -١: ط- سوريا- دمشق- دار املأمون للرتاث-حوجيايت
 .٢٧:  ص- اخلصائص-أبو الفتح عثامن بن جني: وينظر . ٤٤٠

- لبنـان- هنـداويعبد احلميد:  حتقيق- املحكم واملحيط األعظم- أبو احلسن بن سيدا املريس)٢(
. ٧: ص-٣:ج-)حلــق(بــاب -م٢٠٠٠/ هـــ١٤٢٠-١:ط-دار الكتــب العلميــة-بــريوت
 .٦٣:  ص-١٠:ج-)حلق(باب- لسان العرب-ابن منظور: وينظر



 

 
 

باإلضافة إىل قتل وهو من إضافة املصدر إىل فاعله، وهـذه قـراءة  ِرشكائهم
 .)١(ابن عامر أحد القراء السبعة

وقــد عــارض بعــض النحــاة هــذه القــراءة، وبعــض املفــرسين أمثــال 
 ":ًالكـشاف، متابعـا النحـاة ّالزخمرشي الذي رد هذه القراءة حيـث قـال يف

ْقتل أوالدهم رشكائهم(وأما قراءة ابن عامر ِْ ِ َ َْ ُ َُ َ َْ َ  ١٣٧:  اآلية- سورة األنعام)ُ
القتل ونصب األوالد وجر الرشكاء عىل إضافة القتل إىل الــــرشكاء،  برفع

الظـرف، فـيشء لـو كـان يف الـرضورات وهـو الـشعر،  والفصل بينهام بغري
ًلكان سـمجا مـردودا، فكيـف بـه يف الكـالم املنثـور؟ فكيـف بـه يف القـرآن  ً

 عـىل -أي ابن عـامر  - لكريم املعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والذي محلها
ًذلك أن رأى يف بعض املصاحف رشكائهم مكتوبا باليـاء، ولـو قـرئ بجـر 
األوالد والــرشكاء، لكــان األوالد رشكــاءهم يف أمــواهلم ولوجــد يف ذلــك 

 .)٢(االنكباب مندوحة عن هذا
وقت نفسه يف تفسري هذه ّوقد فصل القرطبي تفصيال تاما ورائعا يف ال

َاآلية الكريمة بعدما ذكر القراءات األربع هلا ُ، أعرضت عن ذلك صفحا )٣(َ
 .خمافة التطوال، وخمافة اخلروج عن املوضوع الذي نحن بصدد معاجلته

                                                
 .٤١٠: ص- ٣:  احلجة يف القراء السبعة ج- أبو عيل احلسن  الفاريس)١(
دار إحياء الرتاث العريب  –بريوت-لبنان  -عبد الرزاق املهدي:  حتقيق- الكشاف-  الزخمرشي)٢(

 .٥٤:  ص- ٢:ج-ت.د-ط.د–
دار إحيـاء الـرتاث - بريوت- لبنان- اجلامع ألحكام القرآن-جممد أبو عبد اهللا القرطبي:  ينظر)٣(

 .٩٣-٩١: ص-٧:ج-م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥-١:ط-العريب



 

 
 

 .الناحية املعنوية: ثانيا
ّكثريا ما كان اختالف وجوه القراءة يؤدي إىل اختالف وجهات النظر  ً

ختيـاره  ااء من وافـقّ القرآين، وفق الوجه املختار، فمن القريف معاين اللفظ
معنى اللفظ وأبقى عليه، ومنهم من خالف اختياره معنى اللفظ ووجه إىل 

 :آخر غري األول، واألمثلة عـىل ذلك كثرية منها معنى
ü َوقرآنـا فرقنـاه لتقـرأه عـىل (:  ّاختالف القراء يف قراءة قوله تعـاىل َ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ ً َُ َِ

ًاس عىل مكـث ونزلنـاه تنـزيالَّالن َ ِْ ْ َ َ َُّ َ َْ ٍَ ُ ُ  فقرأتـه .١٠٦:  اآليـة -سـورة اإلرساء )ِ ْ
ّاألمصار فرقناه بتخفيف الراء بمعنى أحكمناه وفـصلناه وبينـاه ّعامة قراء َّ ْ ََ .

ّ، بمعنـى نزلنـاه )ّفرقنـاه(ّوذكر عن ابن عباس أنه كان يقرؤه بتشديد الراء 
 .آية ًشيئا بعد يشء، آية بعد

َّ قال حممـد بـن حممـد  الزبيـدي يف معجمـه  ّ  يف هـذه " تـاج العـروس"ّ
ُوقرآنا فرقناه(:"اآلية ََ ْ َ ً َُ َأي فصلناه وأحَكمناه وبينا فيه األحكـام هـذا عـىل  )ْ ّْ ّ ْ ّْ

ٍقراءة من خفف، ومن شدد قال معناه أنزلناه مفرقا يف أيام ّ ًُ َّّ ُ َْ ّ ِ ِ")١(. 
دنا القـراءة األوىل، ألهنـا  وأوىل القراءتني بالصواب عن":الطربي قال

ُاحلجة جممعة، وال جيوز خالفها فيام كانت عليه جممعة من  القراءة التي عليه
   .)٢("أمر الدين والقرآن

                                                
َّ حممد بن حممد  الزبيدي)١( ّ  -در دار صـا– بـريوت - لبنـان- تاج العروس من جواهر القـاموس-ّ

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم( باب -م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١:ط
 مؤسسة – بريوت - لبنان-أمحد حممد شاكر:  حتقيق-- جامع البيان يف تفسري القرآن - الطربي)٢(

 .١٧٨: ص - ١٥:ج-م٢٠٠٠/  هـ١٤٢٠ -١: ط–الرسالة



 

 
 

 يف ســورة الكهــف يف قــصة ذي اخــتالف القــراء يف قــراءة قولــه تعــاىل
ِآتوين زبر احلـديد(:القرنني ِ َْ َ َ ُ  ّقـرأه باملـد  فمـن.٩٦: اآليـة -سورة الكهف )ُِ

ُآتوين جعله من اإلعطاء، ومن قـرأه أتـوين جعلـه مـن املجـيء، والوجـه ْ أن  َ
اء، كـام قـال ــ ألنه لو أراد املجيء، ألتى معه بالب؛ن اإلعطاءـيكون ها هنا م

ْوأتـوين بأهلكـم أمجعني( :تعاىل ِْ َِ ْ َْ ُ ِ ُ  .٩٣:  اآلية -سورة يوسف )ْ
دفـع أصـحاب اء يف قراءة هـذه احلـروف وأشـباهها، ّإن اختالف القر

ــه،  ــار، وتوجيه ــدعم الوجــه املخت ــردات ل ــاين املف ــتامس مع ــاجم إىل ال املع
ٍوتوضيحه، مما أدى هبم إىل أن يسهموا يف رشح مفردات عدد غري قليل من  ِ ِ ِ ِ ْ ُ ّ

   .مفردات القرآن
من هنا يمكن القول أن القراءات القرآنية قد أدلت بحظ وافر يف جمال 

لغرض الرئييس للمعاجم ملا هلا مـن أمهيـة التأليف املعجمي واللغوي ويف ا
 .يف كثرة األلفاظ والعبارات وتنوع املعاين والدالالت

وكتطبيق ملا سبق رأيت من زيادة التوضيح أن أتطرق ألمهية القراءات 
 .يف معجم هتذيب اللغة

 .أمهية القراءات القرآنية الواردة يف كتاب األزهري: املبحث الرابع
 القرآنيـة املوجـودة يف مـتن معجـم هتـذيب اللغـة بعد تتبعنا للقراءات

 ظهر لنا بجالء ووضوح املكانة العلمية للكتاب مـن -رمحه اهللا-لألزهري 
ناحية، والعرص الزاهر الذي عاش فيه املؤلف من ناحية أخرى، وكان هذا 
الزمن غنيا بكتب القراءات وتوجيهاهتا وأصحاهبا، فلم تكن، القراءات يف 

ِربة وقليلة بالنحو الذي عرف وشاع فيام قبل، فلم يكـن هذا الزمن،  مضط ُ



 

 
 

بعيدا عن زمن ابـن جماهـد صـاحب الـسبعة يف القـراءات يف القـرن الرابـع 
اهلجري، ومن علامء القراءات الذين  سبقوه أو املعارصين له الذين عـاش 

أيب عمرو بن العـالء،وأيب احلـسن عـيل بـن محـزة : معهم وأخذ عنهم أمثال
يب زكريا حييى بن زياد الفراء، وقد ذكرهم األزهري يف مقدمة الكسائي، وأ

 .)١(كتابه
ّوالذي يبدو من تصفح املعاجم اللفظيـة القديمـة هـو أن أصـحاهبا مل  ّ

 ومـن هنـا ،يكن بينهم خالف يف االحتجاج بـالقرآن وال بقراءاتـه املتعـددة
 مـن أبـرز ّحتفل هبذين املصدرين، ويعد هتذيب اللغـة ّرأينا املعاجم اللفظية

 يف هذا اجلانب، فقد اعتنى بالشواهد القرآنية، والقراءات  معاجم األلفاظ
ًالقرآنية عناية فائقة؛ وال غرابة يف ذلك فقد ربط األزهـري خاصـة ّ  وعلـامء ّ

بــني فـــهم اللغــة ومعرفــة الكتــاب العظــيم والــسنة  ّاملـــعاجم واللغــة عامــة
 واملخاطبون به عرب أولـو  نزل القرآن الكريم":ّالرشيفة، يقـول األزهري

 بلساهنم وصيغة كالمهم الـذي -جل ذكره-بيان فاضل وفهم بارع، أنزله 
ــه فتــدربوا بــه يعرفــون وجــوه خطابــه،  نــشأوا عليــه وجبلــوا عــىل النطــق ب
ويفهمون فنون نظامه، وال حيتاجون إىل تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة 

ّتى يعلمه وال يفهم رضوبه املولدين الناشئني فيمن ال يعلم لسان العرب ح
 .)٢("وأمثاله، وطرقه وأساليبه يفهمها

ومما يربز قيمة القراءات القرآنيـة يف معجـم األزهـري بعـض األمـور 
                                                

   ١٨:  ص- ١:  ج- هتذيب اللغة -األزهري :   ينظر)١(
 .٣/٤:  ص- ١:  ج-  املصدر نفسه)٢(



 

 
 

 :أمجلها يف ما ييل
لكم اهلائل من القراءات القرآنية التي تكـاد توجـد يف كـل بـاب : أوال

وجه من وجوه ّمن أبواب كتابه، فال جتد يف فصل من فصوله إال واستشهد ب
 .ّالقراءات أو رشح قراءة أو بني قاعدة نحوية أو رصفية

يذكر األزهري أكثر من ثالثة شواهد للقـراءات ) مجع(فنجده يف باب
َّوإذا أردت كسب املال قلت مجعت ... ":القرآنية؛ منها قوله نقال عن الفراء َ

ُالذي مجع ماال وعدده(:املال كقول اهللا تعاىل َ َ َ َ ََّّ ً َ َ ِ . ٠٢:  األيـة-ورة اهلمـزةسـ )َّ
َالذى مجع(وقد جيوز َ َ ِ  .)١(" بالتخفيف)َّ

ْفأمجعوا أمركم ورشكاءكم (:وقوله يف اآلية الكريمة ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ ْ :  األية-سورة يونس )َ
ْفامجعوا أمركم ورشكاءكم ( ومن قرأ ":٧١ ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ  بألف موصولة فإنه يعطـف )ْ
 .)٢("مجعوا أمركم عىل رشكائكم وجيوز فا)ْأمركم ( مع ) رشكاءكم (

ّوقـال اهللا جـل وعـز ":وكذلك قولـه ِيـا أهيـا الـذين آمنـوا إذا نـودي (ّ ُِ َ َِّ ُ َ ََ َ ُّ َ
ِللصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللاَِّ وذروا البيع ذلكم خري لكـم إن  ِْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ُ َِّ َ ْ َ َ ٌَ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُْ

َكنـتم تعلمــون ُ َْ ْ َ ُ ّخففهــا األعمــش :  قــال الفــراء،٩:يـة األ- ســورة اجلمعــة)ُ
ُوثقلها عاصم، وأهل احلجاز قال وفيها لغة اجلمعة، وهي لبني عقيل قال ْ ُ ٌ َّ :

َاجلمعة(ًولو قرئ هبا لكان صوابا، قال والذين قالوا  َ  ذهبوا هبـا إىل صـفة )ُ
َاليوم أنه جيمع الناس، كام يقال رجل مهزة ملزة ضحكة ُ َ ُ َ ُ ٌ ّ")٣(. 

                                                
 .٢٥٣:  ص-١:  ج-)مجع(باب - املصدر نفسه )١(
 .٢٥٤:  ص-١:  ج-)مجع(باب - املصدر نفسه )٢(
 اجلزء والصفحة) مجع(باب - املصدر نفسه )٣(



 

 
 

ن شواهد القرءات القرآنية تنبـئ عـىل مـدى اهـتامم هذا الكم اهلائل م
جيعـل أكثـر مـن ) باب مجع(األزهري بالقراءات، حتى أنه يف الباب السابق

 . ورقة من أصل ورقتني يتحدث فيها عن القراءات القرآنية
تصديره بعض أبواب معجمه بقراءات قرآنية وإبـراز دالالهتـا، : ثانيا

ّ عجـب قـال اهللا جـل وعـز":حيث صدرها بقولـه)عجب(من ذلك باب  ّ: 
َ طني الزب بل عجبت ويسخرون( ُ ْ َُ ََ ْ َ َِ ٍْ ٍ ِ َّ قـرأ . ١٢:  اآليـة-سـورة الـصافات ) ِ

ّ بضم التاء، وهكذا قرأ عيل وابن )ُبل عجبت ويسخرون (محزة والكسائي 
ِعباس وقرأ ابن كثري ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمروبنصب التاء َ)١(. 

ب بقراءة من القراءات القرآنية، وهذا دليـل ّفصدر األزهري هذا البا
ِعىل األمهية التي يوهلا هلا ُ. 

اعتامده عىل أصحاب القراءات املشهورين وعلـامء اللغـة الـذين : ثالثا
كان هلم قدم راسخة يف جمال القـراءات وتوجيههـا مـن كـل النـواحي، مـن 

ي، بـل وهو أكثـر العلـامء ذكـرا يف معجـم األزهـر: ذلك اعتامده عىل الفراء
 .ّيكاد يذكره يف كل استشهاداته إما يف القراءات القرآنية أو يف توجيهها

ِأما يف أخذه القراءات عنه فقـول املـصنف  وقـال الفـراء يف قـول اهللا ":ّ
ًيا أهيا الذين آمنوا توبوا إىل اهللاَِّ توبة نصوحا(: جل وعز ُ َ ْ ُ ََ ً َ ُ َُ َِّ َ ََ ِ َ ُّ  - سورة التحريم )َ

ًنصوحا(كر عن عاصمُ املدينة بفتح النـون، وذقرأها أهل. ٨ :اآلية  بضم )ُ
 .)٢("النون

                                                
 .٢٤٧: ص - ١:ج -)عجب(باب- هتذيب اللغة- األزهري)١(
 .٢٥٠: ص - ٤:ج -)نصح( باب- هتذيب اللغة-  األزهري)٢(



 

 
 

اء ّ أخذ القراءة عن الفر-رمحه اهللا-فاملالحظ يف هذا املثال أن األزهري
ُوهي فتح النون يف نصوحا وهي قـراءة أهـل املدينـة، وضـمها وهـي قـراءة 

 .عاصم
ىل وأما يف توجيه بعض القراءات نجد أن املصنف عندما ذكر قوله تعا

َالذي خلقك فسواك فعدلك(:تبارك وتعاىل ََ َ ََّ ََ ََّ َ ََ َ  يف ٧: اآلية-سورة االنفطار )ِ
مـن خفـف :  قـال الفـراء":ّوجه القراءات الـواردة فيهـا بقولـه)عدل(مادة 

ّ فرصفك إىل أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وإما - واهللا أعلم-فوجهه
جـب الـوجهني إىل  وهـو أع-ّفعـدلك فـشدد: ومن قـرأ. طويل وإما قصري

ْ ومعناه جعلك معتدال معدل اخللق-الفراء وأجودمها يف العربية َ ًَ ْ َّْ َُ ُِ")١(. 
ّ فاعتمد يف توجيه هذه القراءة عىل الفراء كام الحظنا، ومـن العلـامء الـذين 

أبـو وثعلب، والكسائي، وأبو جعفر النحاس، : كان اعتامده عليهم يف ذلك
وغـريه،  فكـان ...الزجـاج، واملـربدأبو جعفر وقطرب واحلسن األخفش، 

ــراءات وتوجيهاهتــا  ــره الق ــؤالء العلــامء يف ذك ــوال ه ــورد األزهــري أق ي
 .ورشحها

ــه ــة يف كــل معجم ــرية مبثوث ــة كث ّوهــذا يشء طيــب حيــسب . واألمثل
ًللمصنف؛ إذ أنه بذلك أعطى كتابه صبغة علمية موثقة باألدلة ً ً َ  . 

الدالـة عـىل أمهيـة القـراءات بعض العبارات املبثوثة يف املعجم : رابعا
ُكلوا (:عند قوله تعاىل* عثا * القرآنية عند أيب منصور الزهري؛ ففي مادة ُ

                                                
 .٢١٢: ص - ٢:  ج -)عدل(باب - هتذيب اللغة-  األزهري)١(



 

 
 

َوارشبوا من رزق اهللاَِّ وال تعثوا يف األرض مفسدين ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ِْ َ ْ ِ َ َْ ِْ ِ :  اآليـة-سورة البقرة )َ
٦٠. 

ِ القراء كـلهم قرءوه وال تعثوا بفتح التـاء م":يـقول األزهري َ ّ ِـن عثـى ّ َ
ّيعثى عثوا  ْ َُ ُوفيه لغتان أخريان مل يقرأ بواحدة مـنهام عثـا يعثـو مثـل سـام ... ُ

ُيسمو، ولو جـازت القـراءة هبـذه اللغـة لقـرئ وال تعثـوا، بالـضم، ولكـن  ْ َ
ّالقراءة سنة، وال يقرأ إال بام قرأ به القراء َّ...")١(  

َوآتوا النـساء صـ( :عند قوله تعاىل*صدق*ويقول يف مادة َدقاهتن نحلـةِّ ْ َِّ ًُ ( 
ــة ــتح الــدال وجيــوز " .٠٤: ســورة النــساء اآلي ــصاد وف ــضم ال َّجيــوز صــدقاهتن ب ُِ َ

ٌصدقاهتن، وال يقرأ من هذه اللغات إال بام قرئ به ألن القراءة سنة َّ ُ َّ ُُ")٢(. 
فاألزهري يف هذين املثالني يذكر لغـات لفظتـي عثـا وصـدقاهتن مـن 

ت بـه القـراءة القرآنيـة ويركـز عـىل ّحيث هي لغات العرب، ويبني ما جـاء
َسنية القراءة وال جيوز يف القرآن القراءة بغري ما قرأ به القرآن ِّ ُّ. 

ّ وإذا وافقت لغة العرب وجوه القراءة أشار إليهـا وبـني عـدم الفـرق 
بيــنهام، مــن ذلــك يف لفظــة كــره؛ حيــث ذكــر فيهــا وجهــني، بفــتح الكــاف 

رف التي ضمها هـؤالء وبـني التـي  وال أعلم ما بني األح":وبضمها، وقال
 .)٣("فتحوها فرقا يف العربية وال يف سنة تتبع

 
                                                

 .١٥٠:  ص- ٣: ج) عثا(باب - هتذيب اللغة-  األزهري)١(
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  املصدر نفسه )٢(
 .١٣:  ص- ٦: ج)  كره( باب -  املصدر نفسه)٣(



 

 
 

 :اخلامتة
بعد التطواف بمباحث هذا املقال يمكـن الوصـول إىل بعـض النتـائج 

 :أمجلها يف ماييل
 ّالدرس يف ّاملهمة املوضوعات من القرآنية القراءات موضوع َّإن: أوال 
 القـضايا مــن الكثـري يكـشف املوضـوع هـذا دراسـة َّألن العـريب، اللغوي
 عىل الضوء ويلقي) والداللية والنحوية الصوتية والرصفية(املهمة  اللغوية
 وهلذا العريب، القبائل هبا بعض اتسمت التي اخلصائص اللهجية من الكثري
 الـدرس روافـد مـن ًمهـام ًرافـدا هبـا وما يتعلق القرآنية القراءات مادة ّتعد

 دارس فيـه، والسـيام التقـصري جتاهلـه أو يمكن ال ريبالع اللغوي واألديب
 .العربية

اعتمد الكثري مـن املؤلفني القدامى يف حتليلهم ملادهتم عىل القرآن : ثانيا
الكــريم بقراءاتــه املختلفــة، كاملعــاجم  والتفاســري وكتــب النحــو والبالغــة 

 .وغريمها، ومنهم األزهري أبو منصور
يف املعاجم وكتب اللغـة؛ أي هلـا أثرهـا يف  أثر  للقراءات القرآنية:ثالثا

 .واتساعها ّتعدد املعاين
ــة : رابعــا ــشهاداته عــىل القــراءات القرآني اعتمــد األزهــري يف است

املتواترة منها والشاذة ألنه كان هيتم بإدراج املعاين اللغوية التي تـستقى مـن 
 .القراءات

ا ويف املعاجم تلكم إذن أمهية القراءات القرآنية يف كالم العرب عموم
خصوصا، وإن الكم اهلائل من وجوه القراءات التي حتوهيا املعاجم لـدليل 



 

 
 

ُقــاطع عــىل أن التــأيف املعجمــي قــد تعــزز وقــوي عــوده بتلــك القــراءا ت  َ ّ
القرآنية بكـل أنواعهـا وأقـسامها، وسـواء أكانـت  صـحيحة أم شـاذة، ألن 

الت، وهذه األخرية الغرض من تأليف املعاجم هو املسامهة يف ازدياد الدال
 .ليس هلا رشوط يف األخذ واالستدالل واالستشهاد
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