
 ( التفسٌر نشأة مرحلة: )عشر الثانٌة المحاضرة

 إَِّل  َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما: }معهم تخاطبه لٌتم. قومه بلسان رسول كل ٌرسل أن هللا ُسنة جرت

ٌِّنَ  َقْوِمهِ  ِبلَِسانِ  ٌَُب  محمد لسان كان وإذا ولسانهم, بلسانه علٌه أنزل الذي الكتاب ٌكون وأن{, لَُهمْ  لِ

ًٌّّا -وسلم علٌه هللا صلى-  محكم نطق وبذلك عربً, بلسان ٌكون علٌه أنزل الذي الكتاب فإن عرب

اًّ  قُْرآناًّ  أَْنَزْلَناهُ  إَِنا: }التنزٌل ٌّ وحُ  ِبهِ  َنَزلَ  اْلَعالَِمٌَن, َربِّ  لََتْنِزٌلُ  َوإَِنهُ {. }َتْعِقلُونَ  لََعلَُكمْ  َعَرِب  الرُّ

ً   ِبلَِسان   اْلُمْنِذِرٌَن, ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلِبكَ  َعلَى اْْلَِمٌُن,  {.ُمبٌِن   َعَرِب

 كانت وإذا العرب, عند المعانً وجوه توافق القرآن فً المعانً ووجوه عربٌة, القرآن فألفاظ

 بحتة عربٌة هً أم وعربت, أخرى لغات من أهً العلماء, أنظار فٌها تختلف قلٌلة ألفاظ هناك

ًٌّّا ٌكون أن عن القرآن ٌخرج ّل هذا فإن اللغات؟ علٌها تواردت مما ولكنها  .عرب

 أجناس بعض من غٌرهم ألفاظ مع العرب ألفاظ فٌها اتفقت كلمات أنها المحققون علٌه والذي

 كقوله ذلك فً ُرِوي ما أورد فقد. الطبري جرٌر ابن المفسرٌن جهبذ رجحه ما هو وهذا. اْلمم

نِ  ٌُْؤِتُكمْ : }تعالى ٌْ  إِنَ : }وقوله. الحبشة بلسان اْلجر من ضعفان: الِكفالن: قٌل{, َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَ

لِ  َناِشَئةَ  ٌْ ا: }وقوله. نشأ: قالوا اللٌل من الرجل قام إذا الحبشة بلسان: قٌل{, اللَ ِبً ِجَبالُ  ٌَ {, َمَعهُ  أَوِّ

 ِمنْ  ِحَجاَرةًّ : }وقوله. بالحبشٌة اْلسد: قٌل{, َقْسَوَرة   ِمنْ  َفَرتْ : }وقوله, الحبشة بلسان سبحً: قٌل

ٌل   ٌَن ثم ذلك فً ُرِوي ما الطبري أورد - أعربت فارسٌة قٌل{, ِسجِّ ا أن ب  هذه إن ٌقل لم أحدًّ

ا, للعرب تكن لم أشبهها وما اْلحرف  معناه الحبشة بلسان كذا حرف: بعضهم قال وإنما كالمًّ

 المختلفة, اْللسن فٌها اتفقت اْللفاظ بعض أن ظهر وقد كذا, معناه العجم بلسان كذا وحرف كذا,

 إلى نقل ثم بعٌنها لغة من اللفظ ٌجعل مرجح فأي والقرطاس, والقلم والدواة والدٌنار كالدرهم

 ومدعً الجنس من عنده من كان ذلك أصل ٌكون بأن أولى الجنسٌن أحد فلٌس اْلخرى؟ اللغة

ا ٌدعً ذلك  .دلٌل بال شٌئًّ


