
 أعمال موجهة فً التفسٌر اللغوي

 الدرس األول

 النــص 

و كتب التفسٌر ال ٌمكن أن تخلو من التفسٌر اللغوي ، و إنما التماٌز بٌنها فً طرٌقة عرضه >> 

 . ، و قلته و كثرته ، و مدى استفادة المفسر من لغة العرب فً بٌان معانً كالم هللا سبحانه 

 :   و من كتب التفسٌر 

 : جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن للطبري

:    و قد نص فً مقدمته على وجوه تأوٌل القرآن، و هً

 .(ما استأثر هللا بعلمه  )ما ال سبٌل للوصول إلٌه - 1

 . ما خص هللا بعلم تأوٌله نبٌه صلى هللا علٌه و سلم دون سائر أمته- 2

 . ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، و ذلك علم تأوٌل عربٌته و إعرابه - 3

 ضابط التفسٌر لدى الطبري 

ٌكمن الضابط  فً عدم خروج المفسر باللغة عن أقوال السلف من الصحابة و األئمة ، و الخلف  

 (الصحابة و التابعون و أتباعهم  ).من التابعٌن و علماء األمة 

 اللغوٌون فً نظر الطبري  

و أما  اللغوٌون الذٌن عاصروا أتباع التابعٌن فإنه كان ٌردُّ أقوالهم ، و إن كانت تحتملها اآلٌة ، و 

 . ٌعلل ذلك بخروجها عن أقوال أهل التأوٌل ، و ٌعنً بهم هؤالء الطبقات الثالث من علماء األمة 

 التفسٌر اللغوي لدى الطبري 

  هذا و قد أخذ التفسٌر اللغوي فً تفسٌر الطبري مساحة واسعة ، حتى إنه ال ٌكاد أن ٌمر به لفظ 

ٌُخرج من تفسٌره كتاب فً تفسٌر ألفاظ  قرآنً دون أن ٌتعرض لبٌانه اللغوي ، و ٌمكن بذلك أن 

" . غرٌب القرآن " القرآن ، و هو ما ٌسمى بعلم 

 

 

 



"  ابن جرٌر الطبري " صور التفسٌر اللغوي لدى 

  تفسٌر األلفاظ دون ذكر الشاهد –أوال 

 :   مثاله قوله عزوجل 

التً جاءتك أٌها  هذه السكرة: قال الطبري  ،  

 . اإلنسان بالحق ، هو الشًء الذي كنت تهرب منه ، و عنه تروغ

حاد عن الشًء ٌحٌد حٌدة و حٌودا ، و هو معنى الروغان : المٌل و العدول ، ٌقال : و الِحٌد ُ 

 .الذي فّسر به

 تفسٌر األلفاظ مع ذكر الشاهد: ثانٌا 

: تكثر الشواهد الشعرٌة فً تفسٌر الطبري ، مثال ذلك قوله تعالى 

فإن : ٌقول تعالى ( 59: الذارٌات  ) 

للذٌن أشركوا باهلل من قرٌش و غٌرهم ذنوبا ، و هً الدلو العظٌمة ، و هو الّسجل أٌضا ، إذا 

و منه  قول . الحظ و النصٌب : ملئت أو قاربت الملء ، و إنما ٌرٌد بالذنوب فً هذا الموضع 

 : علقمة بن عبدة 

ْوٍم َقْد  ٌَ  ِمْن َنداَك َذُنوبُ لَشأٍْس ِبِنعَمٍة       َو ُحقَّ َخَبْطَت          َو ِفً ُكلِّ 

 ظواهر فً التفسٌر اللغوي عند الطبري  

 .االستشهاد بأقوال السلف: أوال

:  مثال ذلك قوله عزوجل قبول المحتمالت اللغوٌة الواردة عن السلف : ثانٌا 

 : ورد فٌها أربعة أقوال 

 . هللا و هو قول مجاهد: اإللُّ : األول 

 .القرابة و هو قول ابن عباس: الثانً 

 .الِحلف و به قال قتادة: الثالث 

 .الَعهد و به قال مجاهد: الرابع 

 استعمال اللغة فً الترجٌح: الثالثة 



 أبدع الطبري فً استخدام اللغة كترجٌحه لقول من أقوال المفسرٌن، و كان فً هذا داللة على 

 .تمكنه و معرفته بلغة العرب

 األسئلة  المقترحة 

 .اقترح عنوانا للنص- 1

 .قدم ترجمة للطبري و لتفسٌره- 2

 ما المقصود بالطبقات المذكورة فً النص؟- 3

 ما المقصود بغرٌب القرآن؟- 4

التفسٌر " أذكر مثاال آخر للطبري بخصوص المحتمالت اللغوٌة الواردة باالعتماد على كتاب - 5

المعلومات : أنظر ) ؟  (200- 199ص  )اللغوي  للقرآن الكرٌم  ،  الذي أخذ منه هذا النص  

 (فً األسفل 

  : التفسٌر اللغوي،  وقوفا  عند قوله تعالى " وضح بالشرح هذه الظاهرة باالعتماد على كتاب - 6

   

 التفسٌر اللغوي : عنوان الكتاب 

 مساعد بن سلٌمان ناصر الطٌار: المؤلف 

 ه 1422 ، 1السعودٌة ، ط : دار ابن الجوزي 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثانً 

  تفسٌر الرسول صلى هللا علٌه و سلم 

و المالحظ على تفسٌر الرسول صلى هللا علٌه و سلم أنه خال من الشواهد الشعرٌة ، ألنه لٌس محتاجا 

للدلٌل ، فهو مؤٌد من السماء ، و ذو سلطة لغوٌة ترفعه عن البحث على صحة ما ٌشرح ، إذ الدلٌل 

 ( 20ص  ).ٌستمده من شخصه ذاته ، فلٌس محتاجا إلى الشعر ٌّدعم به المعنى المعجمً 

 : المطلوب

 . شرح العبارة المذكورة- 1

ماهً الشواهد القرآنٌة التً فسرها " التفسٌر اللغوي عند ابن جنً " جاء هذا النص فً كتاب - 2

 . النبً صلى هللا علٌه و سلم تفسٌرا لغوٌا 

 و هل فّسر الرسول صلى هللا علٌه و سلم القرآن كامال للصحابة رضوان هللا علٌهم ؟ - 3

 معلومات الكتاب 

مٌثم محمد علً : التفسٌر اللغوي للقرآن الكرٌم  عند ابن جنً ، أحمد محسن خلف ، إشراف 

 ).العراق :  الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة التربٌة ، قسم اللغة العربٌة 2014- ه1436الموسوي ، 

  (على شبكة االنترنت

 الدرس الثالث 

و كتب غرٌب القرآن ، من الكتب التً تعنى بتفسٌر غرٌب  ألفاظ القرآن تفسٌرا لغوٌا ، و تبٌن 

المعانً المحتملة اعتمادا على اللغة كتبٌٌن أصل اللفظ ، و ذكر مفرده و جمعه ، و ذكر معناه اعتمادا 

و  }: من قوله تعالى   (ٌأتل )لفظ  " ابن قتٌبة  " و من األلفاظ التً فسرها ...على الشواهد الشعرٌة 

َعِة  .  أي ال ٌحلف ، و هو ٌفتعل من األلٌة و هً الٌمٌن 22: النور ) {ال ٌأَتِل أولُوا الَفْضِل ِمْنكْم و السِّ

 (25 ص التفسٌر اللغوي للقرآن الكرٌم  عند ابن جنً )

 .قدم بحثا عن دور كتب غرٌب القرآن فً تفسٌره لغوٌا : المطلوب  

 

 



 الدرس الرابع

و كان مجاز القرآن من جهة أخرى تأسٌسا لمنهج لغوي فً مباشرة النص ، توظف فٌه اللغة فً 

فحرص أبو عبٌدة حٌث كان الغموض حاصال ، أو محتمال أن ٌعّرف بأسبابه ... خدمة الداللة 

المعجمٌة أو اإلعرابٌة أو التركٌبٌة أو البالغٌة ، و أن ٌخرج الكالم إلى الوضوح و الفهم فً مستواه 

 .األول ، و هو مستوى التفسٌر دون أن ٌتخطى ذلك إلى مستوى التأوٌل 

أنه لم ٌتقٌد : أوالهما  (مجاز القرآن  )  و وصف إبراهٌم رفٌدة أبا عبٌدة بصفتٌن امتاز بهما فً 

ٌّن ، فهو حر فً االنتقاء من أقوال النحوٌٌن ، بما ٌنسجم مع تفكٌره و ٌطبق ذلك  بمذهب نحوي مع

التفسٌر  ). 26- 25ص . و ثانٌهما كان جرٌئا فً تبنً أقوال لم ٌقل بها أحد غٌره.  على اآلٌة 

 (اللغوي للقرآن الكرٌم  عند ابن جنً

 : المطلوب 

 . التعرٌف بأبً عبٌدة و بكتابه مجاز القرآن 

 .استخرج األفكار األساسٌة للنص - 2


