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 المعاجم القرآنية 
 نشأتها، أهميتها، أنواعها

 د. محمد بن علي الغامدي  
 أستاذ مساعد، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

 المملكة العربية السعودية  –جامعة أم القرى  - كلية الدعوة وأصول الدين

 
 ملخص الدراسة

إلى أجزاء جاء ترتيب القرآن الكريم على نسق لم يكن معروفًا من حيث تقسيمه 
 وأحزاب وأرباع مشتملة على سور وآيات معلومة الترتيب والترقيم.

نف في غريب القرآن ومعانيه،  ولعل هذه الطريقة في التصنيف كانت ملهمة لمن صَّ
 والذي يمكن أن ُيعد البذرة األولى في التصنيف المعجمي.

ف: تسعى هذه الدراسة إلى توضيح معنى هذا المصطلح الحادث في التصني
 ، وبيان مفهومه والمراد به.المعاجم القرآنية

ثم تستعرض نشأة ومراحل التأليف والتصنيف المعجمي والمرجعي للقرآن الكريم  
 عبر العصور.

كما أنها تبين أهمية المعاجم القرآنية، وأهمية التصنيف فيها، وحاجة الباحثين إليها 
 بمختلف أنواعها.

وأشهر المصنفات والمعاجم المؤلفة في كل نوع  ثم توضح أنواع المعاجم القرآنية،
 منها.

 
 الكلمات المفتاحية:

 المعجم، القرآن، المعاجم القرآنية، المعجم المعنوي، المعجم اللفظي، المعجم الموضوعي.
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 الـمـقـــّدمـــة
، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  ، نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد هلل

إلـه إال اهلل وحده  ، وأشهد أال ، ومن يضلل فال هادي له مضل له من يهده اهلل فال ، أعمالنا
 ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . شريك له ال
  [102عمران: ]آل ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ﴿

  [1]النساء:﴾ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦٿ  ٹ   ٹ    

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   . ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿

  [71،  70]األحزاب:﴾ۈ  ٴۇ

 أما بعد :
فقد أنزل اهلل هذا القرآن وجعله هدى للناس وتبيانًا لكل شيء، وتكفل بحفظه من التحريف 

 خالدة الباقية التي التتغير على مر السنين والعصور.والتبديل والتغيير؛ ليكون المعجزة ال
وقد جاء هذا الكتاب الكريم زاخرًا بثروة لغوية ولفظية وموضوعية هائلة، فاعتنى بها 

 المسلمون، وانكبوا على سبر محتواها، والغوص في لججها، واستخراج دقائق مكنوناته.
 المعاجم القرآنيةرآن الكريم: ومما صنف من مصنفات من أنواع التصانيف المتعلقة الق 

بمختلف أنواعها، التي ال يستغني عنها القاريء والباحث في علوم القرآن الكريم، كونها وثيقة 
 الصلة بعلم التفسير، ورافدًا مهمًا من روافده، وال غرو في أهميتها وضرورتها.

في بيان مفهومها، فآثرت الكتابة في هذا الموضوع: المعاجم القرآنية، مسهمًا بجهد المقل 
 ونشأتها، وأهميتها، مبينًا مراحل تطور التصنيف فيها، ومعرجًا على ذكر أنواعها الرئيسة.

 :والهدف من هذه الدراسة
 إظهار مدى العناية التي حظي بها هذا القرآن الكريم. -1
 توضيح االتجاهات النوعية للتصنيف في المعاجم القرآنية. -2
ة من العلماء السابقين والمعاصرين في تصنيف أوعية المعلومات إبراز الجهود المبذول -3

 القرآنية المتنوعة والمتخصصة التي تعين المفسر والقاريء والباحث.
 وجعلت ما كتبت مؤتلفًا من: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.
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 أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع، ومما يتألف. 
 ، وفيه ثالثة مطالب:ة المعاجم القرآنية ، وأهميتهانشأفعنونت له بـ  المبحث األولوأما 

 مفهوم المعاجم القرآنية. المـطلب األول:
 نشأة المعاجم القرآنية وتطورها. المطلب الثاني:
 أهمية المعاجم القرآنية في الصناعة التفسيرية. المطلب الثالث:

 ه في ثالثة مطالب:، وجعلتأنواع المعاجم القرآنيةفتحدثت فيه عن  المبحث الثانيوأما 
 المعاجم القرآنية المعنوية. المطلب األول:
 المعاجم القرآنية اللفظية. المـطلب الثاني:
 المعاجم القرآنية الموضوعية. المطلب الثالث:

ذكرت خالصة ما توصلت إليه في هذه الدراسة، وأتبعتها بكشافين:  خاتمة البحثثم في 
يه بيانات المرجع كاملة فاستغنيت بذلك عن ذكرها األول منها للمصادر والمراجع، ذكرت ف

 عند أول ورود لها في البحث، والثاني للموضوعات.
وقد سرت في كتابة هذا البحث وفق ضوابط الكتابة العلمية، من حيث التوثيق، وعزو اآليات 

 وتـخريج األحاديث.
إلسالم واهلل أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ا 

 والمسلمين، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 المبحث األول 
 نشأة المعاجم القرآنية وأهميتها 

 وفيه ثالثة مطالب
 المـطلب األول: مفهوم المعاجم القرآنية

 المطلب الثاني: نشأة المعاجم القرآنية وتطورها
 الصناعة التفسيرية المطلب الثالث: أهمية المعاجم القرآنية في
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 المطلب األول
 مفهوم المعاجم القرآنية

 تعريف المعاجم في اللغة:
المعاجم جمع معجم، والمعجم مصدر بمنزلة اإلعجام، من عجم ، وأعجمت، ووزنه َفَعل 

 .(1)وأْفعلت، وفعل وأفعلت تأتيان لإلثبات واإليجاب، وقد تأتيان للسلب والنفي 
 كالم العرب على معنيين متضادين : ومادة )ع ج م ( وقعت في 

، وضد البيان واإلفصاح، ومن ذلك قولهم: رجل أعجم وامرأة عجماء، األول: الخفاء واإلبهام
 .(2)إذا كانا ال يفصحان وال يبينان عن كالمهما 

ومنه أيضًا تسمية نوى التمر والزبيب بالعجم، فيقال: عجم التمر وعجم الزبيب، وسمي بذلك 
فائه، كما سميت البهيمة بالعجماء ؛ ألنها ال توضح عما في نفسها، وسميت الستتارة وخ

، وسمت (3) صالتي الظهر والعصر بالعجماوان؛ ألنهما ال يجهر وال يفصح فيهما بالقراءة
 .(4)العرب غيرهم باألعاجم ألجل ذلك

، إذا أزلت ، ومن ذلك قولهم : أعجمت الكتاب وعجمتهالثاني: إزالة الخفاء وإلبهام واإلشكال
خفاءه ، ونظيره: أشكلت الكتاب أي : أزلت عنه إشكاله، ومن هذا المعنى جاءت تسمية 
بعض الحروف بحروف المعجم، أي الحروف التي تختص بالنقط، والتي من شأنها أن تعجم 

نما استجاوزا تسمية جميع الحروف بذلك (5) » ، ثم استعملت هذه التسمية لسائر الحروف ، وا 
الواحد إذا اختلفت أصواته فأعجمَت بعضها وتركت بعضها فقد ُعلم هذا المتروك  ألن الشكل

بغير إعجام هو غير ذلك الذي عادته أن ُيعجم، فقد ارتفع أيضًا بما فعلوا اإلشكال 
واالستبهام عنهما جميعًا، وال فرق بين أن يزول االستبهام عن الحرف بإعجاٍم عليه، أو ما 

إليضاح والبيان، أال ترى أنك إذا أعجمت الجيم بواحدة من أسفل يقوم مقام اإلعجام في ا
والخاء بواحدة من فوق وتركت الحاء ُغْفاًل فقد ُعلم بإغفالها أنها لليست بواحدة الحرفين 

 
 (.39، 1/37(  انظر: سر صناعة اإلعراب البن جني : )1)

 ( .1/237(  انظر: العين للخليل بن أحمد : )2)

 (.1/344بن سيده: )ال(  انظر: المحكم والمحيط األعظم 3)

 (.33/58لزبيدي: )محمد مرتضى ا من جواھر القاموس للسيد (  انظر: تاج العروس4)

 (.175(  انظر: مختار الصحاح للرازي : )5)
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وكذلك الدال والذال، والصاد والضاد، وسائر الحروف، فلما  –أعني الجيم والخاء  –اآلخرين 
 . (1) «سميتها : حروف المعجم استمر البيان في جميعها جاز ت
 تعريف المعاجم في االصطالح:

لكلمة المعاجم: أنها الكتب واألوعية والمراجع الموسوعية التي ترتب فيها  المفهوم العام
 بطريقة مخصوصة، تسهِّل عملية الرجوع إليها بسرعة ويسر . فٍن ماالمعلومات المتكاثرة في 

ُيعنى بشرح فهي ال تخرج عن دائرة كونه وعاء  معجماللكلمة:  التعاريف االصطالحيةأما 
 ومن هذه التعاريف ما يأتي:  مفردات اللغة وغريبها ،

كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة، مقرونة بشرحها وتفسير معانيها، » المعجم  – 1
 على أن تكون الموارد مرتبة ترتيبًا خاصًا، إما على حروف الهجاء أو الموضوع ، والمعجم

الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها 
 .(2) «وشواهد تبين مواضع استعمالها 

ديوان لمفردات اللغة، مرتب على حروف » تعريف المعجم في كتاب المعجم الوسيط :  – 2
 .(3) «المعجم )ج( معجمات ومعاجم 

كتاب يشتمل على عدد كبير من » ُعرِّف المعجم بأنه :  في الموسوعة العربية العالمية – 3
مفردات اللغة، مرتبة ترتيبًا معينًا ، مقرونة بطريقة نطقها وشرحها وتفسير معانيها، 

 .(4) «ويطلق عليه أحيانًا اسم القاموس 
 مركب إضافي، فإنه يقال في تعريفه اآلتي: المعاجم القرآنيةوبما أن مصطلح 

: هي الكتب المتعلقة بالقرآن الكريم: مفردات، وأعالم، ومصطلحات، المعاجم القرآنية»
تشرح معاني المفردات، وتعرف باألعالم  -غالبًا ما يكون هجائياً  –مرتبة ترتيبًا خاصًا 

 .(5)« والمصطلحات 
 

 (.12/385(، وانظر أيضاً: لسان العرب البن منظور: )1/39(  سر صناعة اإلعراب البن جني : )1)

 (.38: )ألحمد عبدالغفور عطار الصحاحمقدمة (  2)

 ( .586(  المعجم الوسيط : )3)

في اللغة واألدب حركة التأليف عند العرب نظرة تاريخية في ( ، وانظر: 23/455: ) عالمية(  الموسوعة العربية ال4)

( ، ومعجم المعاجم 19(، وصناعة المعجم الحديث ألحمد مختار عمر : )9ألمجد الطرابلسي: )والتاريخ والجغرافيا 

 ( .17العربية ليسـري عبدالغني عبدهللا : )

 ( . 138) (  معجم مصطلحات علوم القرآن :5)
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هو الكتاب الذي ُترتَّب فيها »  المعجم القرآني:كما يمكن أن ُيقال بعبارة أخرى في تعريف 
 «.القرآنية بطريقة مخصوصة ، ُتسهِّل عملية الرجوع إليها بسرعة ويسر  المعلومات

ظاهرة، فمن داللة االستعمال  اللغوي الثاني  والعالقة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي
المعاجم المزيلة جاءت تسمية المعجم؛ إذ المراد بها :  –لمادة )ع ج م( الذي مر آنفًا 
والمعاجم القرآنية تزيل أي إبهام أو غموض يتعلق بالقرآن للغموض واإلبهام واإلشكال، 

 الكريم والمعلومات المجموعة بشأنه.
 

***** 
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 المطلب الثاني
 نشأة المعاجم القرآنية وتطورها

لم يستعمل فيها لفظ المعجم في تاريخيًا ... مرت الصناعة المعجمية عامة بعدة مراحل، 
تحديد متى كان تاريخ أول استخدام أو إطالق للفظ ، وال يعرف على وجه التسمية المصنفات

 .(1)المعجم واستعماله في عناوين الكتب والمصنفات بالمعنى المتداول اليوم 
التي لم  )القرآن الكريم(ولعل طريقة التصنيف المتميزة والجديدة لمحتوى كتاب اهلل عزوجل 

ابتكار فكرة المعاجم العربية يسبق إليها من قبل في التأليف يمكن أن ينسب لها الفضل في 
عامة، والمعاجم القرآنية خاصة، وتأسيس طريقة التصنيف المعجمي، والقول بأنها مستقاة من 
فهرسة وترتيب القرآن الكريم وتقسيمه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع ، واألجزاء مشتملة على سور 

 وآيات معلومة الترقيم .
البواكير  –ب المصنفات في غريب القرآن الكريم ومما يؤيد هذا أنك إذا ما نظرت في ترتي

وجدت  أن مادتها العلمية مرتبة وفق سور القرآن الكريم بحيث تذكر تحت كل سورة  –منها 
منها الكلمات الغريبة في اآلية مفسرة ومرتبة حسب ورودها في السورة، وانظر في ذلك 

 . (3)، وتفسير غريب القرآن(2)ترتيب الغريب في مجاز القرآن
وألن كان التصنيف في غريب القرآن الكريم ُيعد لبنة أولى في بدايات حركة التأليف 
المعجمي عامة، وصناعة المعاجم القرآنية خاصة، فإنه يمكن القول أن طرق التصنيف في 
المعاجم القرآنية  تغيرت وتطورت مع التغير والتطور الذي شهدته حركة التأليف بوجه عام 

ادي الذي مرت بها حركة التأليف والنشر والطباعة واألدوات البحثية وسرعة نتيجة للتطور الم
 الحصول على المعلومة مقارنة بما كانت عليه في السابق، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى ساهم االنتفتاح على اآلخر واالحتكاك به، واالطالع على كتبه ومصنفاته 
مبتكرة في التأليف والتصنيف، فكان نتاج في تالقح األفكار، واالستفادة من طرق وأساليب 

 

 (.23/455: ) عالمية( ، والموسوعة العربية ال681: ) لدقاق(  انظر: مصادر التراث العربي لعمر ا1)

 ( وما بعدھا.1/20انظر: مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى: )(  2)

 ( وما بعدھا.38انظر: تفسير غريب القرآن البن قتيبة: )(  3)
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ذلك ما نشهده من تنوع في المؤلفات والمصنفات التي أثرت الحركة العلمية، وازدهرت بسبها  
 هذه الصناعة.

ويمكن أن نصنف أنواع المؤلفات في المعاجم القرآنية وفق ثالثة معايير رئيسة تندرج تحتها 
 عاجم القرآنية، وهذه المعايير هي:المؤلفات المختلفة التي ظهرت في فن الم

 :األول: المعيار المعنوي
وتحته تأتي المصنفات التي ُرتِّبت فيها المادة المعجمية لغرض تبيين معاني األلفاظ 

 والمفردات القرآنية.
 الثاني: المعيار اللفظي:

 سة.وتأتي هنا المعاجم التي اعتنت باأللفاظ القرآنية من حيث العدِّ واإلحصاء والفهر 
 الثالث: المعيار الموضوعي:

وتندرج تحت هذا المعيار الكتب والمعاجم التي اعتنت بآيات القرن الكريم من حيث 
 الموضوعات التي تتحدث عنها.

ذا تأملت هذه معايير هذه األنواع تبين لك أنها غاية ما يسعى له المفسر والباحث في علوم  وا 
 ل بعضها بعضًا، فالعالقة بينها ظاهرة وواضحة.هذا الكتاب، وأنها متناغمة ومتآلفة ويكم

وأما ما استجد التصنيف فيه حديثًا من معاجم تتعلق بموضوعات تضاف إلى القرآن الكريم، 
فهي ال تعدو أن تكون راجعة في أصل مادَّتها إلى واحد من هذه المعايير، أو اثنين منها 

.  (1) ا هذه المصنفاتمعًا، فال ضرورة تدعو إلضافة معايير أخرى تدرج تحته

 

 األعالم معجم، ويالدوا السيد حمد، لمالكريم القرآن في األرقام معجمديثاً : من المعاجم التي استجدت ح(  1)
، إبراھيم إسماعيل محمد، لالقرآنية واألعالم األلفاظ معجم، ومرزوق الصبور عبد، لالكريم القرآن في والموضوعات

 .يم، ليحيى على كمندر. لالستزادة انظر: كشافات معاجم القرآن الكرعتريس محمد، لالقرآنية التعبيرات معجمو
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 المطلب الثالث
 أهمية المعاجم القرآنية في الصناعة التفسيرية

أهمية أي فن تعرف باالطالع على فائدته والوقوف عليها، وفائدة فن المعاجم القرآنية كبيرة 
وجليلة ، وذلك أن المعلومات المتكاثرة المتعلقة بالقرآن الكريم، بتصنيفاتها المختلفة: 

، واللفظية ، والموضوعية عظيمة، وأثرها في صناعة تفسير القرآن الكريم وتوضيح المعنوية
 معانيه ال تخفى على الباحث الحصيف.

والمحقق الحذق يدرك أن جمع هذه المعلومات، وترتيبها، وتصنيفها وفق أنواع التصانيف 
 جية سهلة.المختلفة، له أثر كبير وملموس في اإللمام بشتى الجوانب البحثية، وفق منه

وال ريب في أن إفراد كل نوع من أنواع المعاجم القرآنية بالتأليف كان له دور فاعل في 
التسهيل والتيسير على الباحثين عن العلم والمعرفة، والمحققين الدارسين آليات وسور وعلوم 
ل هذا الكتاب الكريم، األمر الذي سرع وسهل عملية جمع المادة العلمية،  وساعد في الحصو 

على المعلومات المطلوبة بأقل جهد مبذول وأيسـر طريق مسلوك، مما مكنهم من المقارنة 
 والمقاربة والتحليل بكل موضوعية وتجرد.

لها الباحثون من خالل  -بإيجاز-وها هنا أوضح  بعضًا من أهم الفوائد التي يمكن أن يحصِّ
 اطالعهم على هذه المعاجم واستعمالهم لها بمختلف أنواعها:

 أواًل: المعاجم القرآنية المعنوية:
 اإلعانة على فهم اآليات القرآنية وتفسيرها. -1
 المساعدة في تحليل المفردة القرآنية. -2
 إزالة اإلشكال عن غريب األلفاظ القرآنية.  -3

 ثانيًا: المعاجم اللفظية اإلحصائية:
حصائها. -1  تسهيل عملية جمع األلفاظ القرآنية وعدها وا 
 ن القاريء من المقارنة بين األلفاظ واستخداماتها.تمكي -2
 إرشاد الباحث إلى األساليب واالستعماالت اللغوية المختلفة.  -3
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 المعاجم الموضوعية:
جمع اآليات ذات الوحدة الموضوعية المشتركة في مكان واحد مما يعين على الفهم  -1

 واالستنباط الصحيح.
 اني للقرآن الكريم.اإلسهام في إيضاح اإلعجاز البي -2
اإللمام بكافة الجوانب الموضوعية المتعلقة بموضوع ما، واستخراج الفكرة القرآنية الكلية  -3

 والجزئية المتعلقة بهذا الموضوع.
 
 
 

***** 
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 المبحث الثاني 
 أنواع المعاجم القرآنية
 وفيه ثالثة مطالب

 المطلب األول: المعاجم القرآنية المعنوية
 لثاني: المعاجم القرآنية اللفظيةالمـطلب ا

 المـطلب الثالث: المعاجم القرآنية الموضوعية
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 المطلب األول
 المعاجم القرآنية المعنوية

المعاجم التي يتعرض فيها مصنفوها أللفاظ وكلمات يقصد بالمعاجم القرآنية المعنوية :  
ها معنوية من هذه الجهة تسميت -القرآن الكريم بالشرح والتفسير والتوضيح وبيان المعنى 

 وترتب األلفاظ فيها وفق مناهج مختلفة ، وتصنف بطريقة معينة.  -
ويرتبط أول ظهور لهذا النوع من المعاجم ببداية حركة التأليف المعجمي في علم غريب 

)مجاز القرآن( أول القرآن الكريم، والتي بدأت خالل القرن الثاني الهجري، ويعتبر كتاب : 
 . (1)يصلنا من كتب غريب القرآن الكريم كتاب مطبوع

والكتاب مرتب األلفاظ والمفردات وفق ترتيب سور القرآن الكريم، وهذا الترتيب الذي سار 
عليه المصنف في كتابه، هو ما سار عليه من جاء بعده ممن صنف في علم غريب القرآن 

 .(2)الكريم
ب مجاز القرآن فهي إما كتب وأما ما ُذكر من تصانيف في علم غريب القرآن قبل كتا

 .(3)مفقودة، أو مشكوك في صحة نسبتها إلى مؤلفيها 
وال غرو في أن حركة الـتأليف المعجمي لغريب القرآن الكريم بدأت متواضعة، وغير منظمة، 

، غير أنها (4)وذلك أن مقصدها الرئيس كان توضيح غريب ألفاظ وآيات الكتاب العزيز
نزهة مت على سوقها، فظهر كتاب غريب القرآن المسمى : سرعان ما اشتد عودها، وقا

، الذي ِصير في ترتيبه إلى ترتيب ُمبتدع لم ُيسبق إليه، حيث ُرتِّب على حروف (5)القلوب
المعجم ترتيبًا ألفًا بائيًا، مع مراعاة أوائل الكلمات من غير تجريد زوائدها، وهذا الترتيب جاء 

 سور القرآن الكريم. على خالف المعهود من الترتيب على

 

رآن الكريم لمساعد انظر: التفسير اللغوي للق ،ھـ(210ألبي عبيدة معمر بن المثني المتوفى سنة )مجاز القرآن  ( 1)

 .(334) الطيار:

 .(42) العربية ليسرى عبد الغني عبدهللا:نظر: معجم المعاجم ا(  2)

، وھي نسبة ال تصح؛ ألنها ليست من صنيعھ بل من صنيع من مثل ما نُسب إلى ابن عباس كتابات في غريب القرآن(  3)

ين ـھ وتطوره لحسـأتـشـن عربيالمعجم ال جاء بعده، ومثل ما نُسب إلى زيد بن علي، وأبان بن تغلب وغيرھما، انظر:

 ( وما بعدھا.329: )غوي للقرآن الكريموالتفسير الل ،(34-33): صارـن

 ( .26وره : )(  انظر: المعجم العربي نشأتھ وتط4)

 .ھـ(330بي بكر محمد بن ُعزيز السجستاني المتوفى سنة )أل كتاب نزھة القلوب(  5)



 محمد بن علي الغامدي /د  

 

 620 مجلة بحوث كلية اآلداب  

هذا تفسير غريب القرآن، ألف على حروف المعجم، » يقول المصنف في مقدمة كتابه : 
 .(1) «ليقرب تناوله ويسهل حفظه على من أرده 

وال شك أنَّ هذا الصنيع في الترتيب ُيعد تحواًل في الصنعة المعجمية القرآنية، ومؤشرًا 
 ه. لبداية التطور الفني الذي بدأت تنتهج

، الذي ُرتِّب وفق حروف المعجم، (2)مفردات ألفاظ القرآنوامتدادًا لهذا التطور، جاء كتاب 
 مع مراعاة أصل الكلمة على الطريقة المعروفة في معاجم اللغة العربية. 

وقد استخرت اهلل تعالى في إمالء كتاب مستوٍف فيه » يقول المصنف في مقدمة كتابه: 
حروف التهجي ، فُنقدِّم ما أوله األلف، ثم الباء على ترتيب  مفردات ألفاظ القرآن على

 .(3)« حروف المعجم، معتبرًا فيه أوائل حروفه األصلية دون الزوائد ... 
واستمر التأليف في المعاجم القرآنية المعنوية ، وتتابعت المصنفات فيها حتى عصرنا 

 .(4)الحالي
 المطلب الثاني

 المعاجم القرآنية اللفظية
المعاجم القرآنية التي ُتعنى باأللفاظ والمفردات صد بهذا النوع من المعاجم القرآنية : يق

واألدوات القرآنية من حيث اإلحصاء والحصـر والعد والتكشيف والفهرسة، ومن ثم ترتيبها 
  وتصنيفها مع ذكر مواضع هذه الكلمات واأللفاظ من اآليات والسور.

نواع المعاجم القرآنية امتدادًا لحركة التطور في صناعة ويعد التصنيف في هذا النوع من أ
 المعجمية القرآنية، والتي بدأت في أوائل القرن الرابع الهجري. 

وقد ظهر هذا النوع من المعاجم القرآنية حديثًا، حين اتجهت جهود بعض الباحثين نحو 
حصاء وعد األلفاظ والكلمات القرآنية ، وذلك تسهياًل للدارس ين والباحثين في فهرسة وا 

 الدراسات القرآنية . 
 

 (.3: ) نزھة القلوب(  1)

 .ھـ425اللراغب األصفهاني المتوفى سنة ) مفردات ألفاظ القرآنكتاب (  2)

 ( .55(  مفردات ألفاظ القرآن : )3)

قودة والمخطوطة والمطبوعة، ومعاجمھ المعنوية في : معجم مصنفات (  انظر: في سرد مصنفات غريب القرآن المف4)

 (.3/292القرآن لعلي شواخ إسحاق : )
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ولعل أول ظهور لمصنف في هذا النوع من المعاجم القرآنية كان في القرن الحادي عشر 
كتابًا في  (1) م(1651هـ/ 1061الهجري حين ألف الحافظ محمود الوارداري المتوفى سنة )

ورتبها وفق حروف  ، جمع فيه ألفاظ ومفردات القرآن الكريم ، (2)مفردات كلمات القرآن
المعجم، ذاكرًا اسم السورة ثم الكلمة القرآنية وموضعها من اآلية التي وردت فيها، فبدأ بلفظة: 

[، ثم كلمة: )آتاني( في 11]النساء:  چۈئ ۆئچ )آباؤكم( في سورة النساء ، في قوله تعالى : 
ي وقوله [، وفي سورة هود ، ف30]مريم :  چڑ ک چ سورة مريم ، في وقوله تعالى : 

 ۇئچ [، ثم كلمة : )آتت( في سورة الكهف، في قوله تعالى : 28]هود:   چی ی چ تعالى : 

 .(3)[ ، .... الخ 34]الكهف:   چۆئ
فصنع كتاب : نجوم القرآن  (4)ثم أتى بعد الوارداري العالمة مصطفى محمد سعيد الجونبوري

 . (5)في تخريج آيات القرآن
كتاب: ( Gustavas Flugel) (6)اني جوستاف فلوجلوفي أوروبا صنع المستشرق األلم

Concordantiae Corani Arabicae) ،) الذي ُعرَّب باسم: نجوم القرآن في أطراف
 ، ورتبه ترتيبًا ألفبائي بحسب جذور األلفاظ ، وتحت كل كلمة مشتقاتها. (7)القرآن

 
رفي ، من آثاره بحر المسائل ص(  محمود بن عبدهللا الوارداري الرومي الحنفي، من أھل بلدة واردار بتركيا ، مقرئ ، فرضي ، 1)

مناقب الدرر على الغرر والدرر، وكتابھ ھذا الذي اشتهر باسم : ترتيب زيبا والذي في الفرائض ، وحاشية على الشافية، شرح البناء، 

( ، واألشهر أنھ توفي 1054( ، وقيل )1045ھـ( ، وقيل )1030ھـ( ، اختلف في وفاتھ، فقيل توفي سنة )1054فرغ من تأليفھ سنة )

(، 7/176( ، واألعالم للزركلي : )2/414سماعيل باشا : )ال أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ھـ(. انظر: ھدية العارفين1061سنة )

 ( . 12/176معجم المؤلفين لعمر كحالة : )

مكتبات حول العالم، بعناوين مختلفة ، منها: ترتيب زيبا، وترتيب آيات عدة ھ نسخ خطية مختلفة ومتعددة في من(  الكتاب توجد 2)

م( واعتنى بتهذيبھ وترتيبھ وترجمتھ عدد 1868 -1867/ھـ 1284استانبول سنة )القرآن ، ومرشد ألفاظ القرآن، وغيرھا ، وطبع في 

من العلماء منهم: بالي زادة، وحافظ بن إبراھيم مصطفى، ومصطفى بن سليمان الولي، وغيرھم. انظر: الفهرس الشامل للتراث 

(، وموسوعة المستشرقين 897، 895 ،834، 702، 1/692: ) العربي اإلسالمي المخطوط )مخطوطات التفسير وعلوم القرآن (

 (.441لعبد الرحمن بدوي : )

 أ( ./2مفردات كلمات القرآن : )مخطوط (  انظر: 3)

(  الشيخ مصطفى بن محمد سعيد الجونبوري ، ثم األورنك آبادي ، من علماء الهند المبرزين في القرن الثاني عشر الهجري، انظر: 4)

 ( . 6/846هجة المسامع والنواظر لعبدالحي الحسني : )بعالم المسمى بنـزھة الخواطر واإلعالم بمن في تاريخ الهند من األ

( ، وذكر عبد الرحمن بدوي أنھ أول فهرس 828(  ذكره خدا بخش خان في محبوب األلباب في تعريف الكتب والمكتبات : )5)

م( . انظر: 1875 -ھـ 1292مدارس بالهند سنة ) ھـ( ، ثم أعيد طبعھ في1811مطبوع للقرآن ، حيث طبع في كلكتا بالهند سنة )

 (.441موسوعة المستشرقين : )

العربية، وحقق كثيراً من كتب التراث اإلسالمي والعربي،  غةفلوجل مستشرق ألماني، درس علم الالھوت والفلسفة والل فوستاج(  6)

مي الكتب والفنون لحاجي خليفة، وألف عدداً من الكتب ومنها: الفهرست البن النديم ، والتعريفات للجرجاني، وكشف الظنون عن أسا

وفهارس المخطوطات العربية في مكتبات مختلفة في أوروبا من ذلك : حياة السيوطي ومؤلفاتھ، ومقتنيات مخطوطات مكتبة باريس ، 

( ، 411حمن بدوي : )انظر موسوعة المستشرقين لعبد الر. م(1870توفي سنة ) ومكتبة القصر بميونخ، ومكتبة فينا، وغيرھا،

 (. 327د لمنير البعلبكي: )رومومعجم أعالم ال

 م.1898وأعيد طبعھ سنة  ، م1842 في ليبسك  سنة(  الكتاب طبع 7)
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ألفاظ القرآن، ورتبه بعمل فهرس شامل للقرآن ، مشتمل على كل  (1)ثم قام ميرزا محمد كاظم
وكما ورد ، (2)على حروف الهجاء، وسماه : مفتاح كنوز القرآن في الكشف عن كلمات القرآن

فهرس كامل للقرآن ، ويحتوي على كل األلفاظ، وعبارات النصوص  »تحت العنوان فهو 
 التي ترشد المستشرقين في أبحاثهم عن الدين، والتشريع، والتاريخ واألدب الموجود بهذا
الكتاب )القرآن( ، مرتبة بحسب ترتيب حروف الهجاء العربية، ويحتوي على المفاتيح 

 .(3) « والكلمات المرادة في القرآن، مع االستشهاد بكل المواضع التي استعملت فيها
، لمؤلفه علمي زاده  (4)هـ ُطبع كتاب : فتح الرحمن لطالب آيات القرآن 1323ثم في سنة 

والذي ذكر في مقدمته أنه اطلع على كتابي: الوارداري وفلوجل وتبين  ، (5)فيض اهلل الحسني
له أن اإلفادة منهما محدودة، وأن عليهما مآخذ في منهج الجمع والتصنيف، ولذا فإنه لم ير 

غنى عن مفتاح جديد للقرآن العظيم يجمع ما في الكتابين المذكورين من بعض المحاسن » 
ا من المغامز ، فيفي بكمال الغرض، بما يحوي من دقة الجمع ويبرأ بإذن اهلل من كل ما فيهم

تقان التقسيم والتبويب   .(6)  «والترتيب، وا 
، فصنع معجمًا مفهرسًا أللفاظ القرآن الكريم، سماه  (7)ثم جاء بعد ذلك محمد فؤاد عبدالباقي

قاتها، ذاكرًا تحت : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، فهرس فيه ألفاظ القرآن الكريم ومشت
كل لفظة اآليات التي وردت فيها، مشيرًا إلى رقم اآلية والسورة ، ورتب ألفاظه وكلماته وفق 

 

م. 1859 -ھـ1275(  كاظم ميرزا ، أو ميرزا محمد كاظم بك، من أساتذة جامعة سان بطرسبرج ، كان حياً قبل عام 1)

 (8/139) ر: معجم المؤلفين لعمر كحالة:انظ

. ( ورقة343م( في )1859لوم سنة )الكتاب طبع في سان بطرسبرج في المطبعة األكاديمية اإلمبراطورية للع ( 2)

 (.2/1826انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس : )

 . (441موسوعة المستشرقين : ) ( 3)

ھـ( برخصة من نظارة المعارف 1323ية ببيروت سنة )(  الكتاب طبع عدة طبعات ، منها: طبعة المطبعة األھل4)

ھـ، وأشرف على طبعھ أحمد حسن طبارة، وطبعتھ دار الكتب العلمية 10/9/1322( تاريخ 506/873الجليلة رقم )

 م.2005بيروت سنة 

ھـ. انظر: 1323(  فيض هللا بن موسى بن فيض هللا العلمي ، من أھل القدس، كان مديراً لبلدة بيت لحم، توفي بعد 5)

 . 8/86، ومعجم المؤلفين ، لعمر كحالة : 5/168األعالم للزركلي : 

 . (ھـ) :(  فتح الرحمن الطالب آيات القرآن : المقدمة6)

(  محمد فؤاد عبد الباقي بن صالح بن محمد ، مصري عالم بعلم الفهارس والكشافات واألطراف، ولد بالقليوبية سنة 7)

وعمل مترجماً عن الفرنسية بالنبك الزراعي، من آثاره : ترجمة مفتاح كنوز ، لقاھرةنشأ با، وم(1882 -ھـ 1299)

فهرس موطأ مالك، واللؤلؤ  ين،بوم عن الفرنسية ، أطراف الصحيحتفصيل آيات القرآن لجول ال ،السنة عن اإلنجليزية

( . انظر: األعالم للزركلي م1968 -ھـ 1388والمرجان فيما اتفق عليھ الشيخان ، وغيرھا، توفي بالقاھرة سنة )

(6/333 .) 
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حروف المعجم، مراعيًا أصل الكلمة على حسب أوائلها فثوانيها فثوالثها ، فافتح المعجم 
ترتيب بمادة: )أ ب ب ( ، وختمه بمادة : )ي و م( وكذا المشتقات رتبها بنفس طريقة 

أصول الكلمات مراعيًا األوائل فالثواني والثوالث من أحرفها، مبتدأ بالفعل المجرد المبني 
للمعلوم، ماضيه فمضارعه فأمره، ثم المبني للمجهول من الماضي والمضارع، ثم المزيد 

 .(1)بالتضعيف ، فالمزيد بحرف ... الخ 
لوجل في كتابه: نجوم الفرقان من رد وكان قد قصد بكتابه هذا االستدراك على ما أخطأ فيه ف

للكلمات إلى غير أصولها، وما اعتمد من ترقيم لآليات على مصحفه الذي طبعه خصيصًا 
لهذا العمل غير مستند في عد آيه إلى علم وثيق، مما أدى إلى اختالف عظيم في ألوف من 

 .(2)الوقت المواضع بين مصحفه ومصحف الملك فؤاد األول الذي كان متداواًل في ذلك
على األلفاظ دون  –غالبًا  –ولما كان المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم مقتصـرًا 

الحروف واألدوات فقد انبرى بعض المحققين المعاصرين إلعداد معجم مختص باألدوات 
لقد عني المفهرسون أللفاظ القرآن » ، ومما جاء في مقدمته : (3)والضمائر في القرآن الكريم

سماء الصريحة واألفعال، وتفننوا في عالجها بطرق متنوعة... وكان من خير تلك باأل
في كتابه : المعجم  -رحمه اهلل –الفهارس وأكثرها شيوعًا ما عمله محمد فؤاد عبد الباقي 

المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ، ولذا فقد جعلنا من هذا المعجم أساسًا لعملنا هذا، فقد كان 
ي فهرسة لألسماء الصريحة واألفعال القرآنية وأما معجمنا هذا فهو تتمة معجم عبد الباق

 .(4)« متواضعة لذلك ، ففهرسنا األدوات والضمائر ... 
وقد قام المؤلفان بتقسيم الكتاب إلى قسمين رئيسين األول منهما مختص باألدوات، ورتب 

ثاني فمختص بالضمائر وفق حروف الهجاء مع منهج خاص اعتمداه في ذلك ، وأما القسم ال
مبتدئْين بضمائر الرفع فالنصب فالجر، مع تقديم الضمائر المنفصلة على المتصلة ، 

 

 (.مفتاح الكتاب) :(  انظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : المقدمة1)

 وما بعدھا. (ھـ) :كلمة واضع المعجم: (  انظر: المصدر السابق2)

 .وھو كتاب معجم األدوات والضمائر إلسماعيل عمايرة، وعبد الحميد السيد(  3)

 . (10قدمة )مالوات والضمائر : (  معجم األد4)
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والمتصلة باألسماء على المتصلة باألفعال، فالمتصلة بالحروف، مع ذكر اآلية التي وردت 
 .(1)فيها األداة أو الضمير ، ورقمها ورقم سورتها 

والكشافات والمعاجم المختصة باأللفاظ القرآنية وتعددت  واليوم تتوالى المصنفات والفهارس
 .(2)وتتـخذت أشكااًل متنوعة مستفيدة من تقنيات الحاسب اآللي ، والفهرسة اآللية

 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 . (11-10قدمة )مال(  انظر: المصدر السابق : 1)

برامج القرآن الكريم اآللية دراسة نقدية، لهانيء عطية، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، السنة: (  انظر: 2)

  ھـ. 1415عشرة، العدد: الثالث،  الرابعة
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 المطلب الثالث
 المعاجم القرآنية الموضوعية

رآنية من جهة موضوعها، المعاجم التي تتناول  المعاني القالمراد بهذا النوع من المعاجم: 
حيث يتم فيها تصنيف اآليات وتقسيمها إلى وحدات موضوعية كلية، وتندرج تحتها 
وحدات موضوعية فرعية، أو إلى كتب وتحتها أبواب، ونحو ذلك من أساليب وطرق 

 التقسيم المتدرجة من الكل إلى الجزء، أو من األصل إلى الفرع.
لباحث في موضوع معين عن طريق جمع اآليات والغرض من هذا العمل التيسير على ا
 المتعلقة بهذا الموضوع في موضع واحد.

 (1)وأول  ظهور لهذا التصنيف المعجمي كان على يد المستشرق الفرنسي جوليوس البوم
(Jules La Beaume)  :الذي صــنع مــعــجـمًا باللــغة الـــفـــرنسـية ســمًّاه (Le Koren 

Analyse)بعنوان: تفصيل آيات القرآن الحكيم  (2)ى العربية: محمد فؤاد عبدالباقي، ونقله إل
، حيث قام بصنيف موضوعاته وتقسيمها إلى أبواب رئيسة بلغت ثمانية عشر بابًا بدأها (3)

بباب التاريخ، فباب محمد صلى اهلل عليه وسلم، فباب التبليغ، مرورًا بباب الدين، فباب 
 تمها بباب التجارة، فباب التهذيب، فبباب النجاح.العقائد، فباب العبادات، وخ

وجعل تحت كل باب من هذه األبواب موضوعات فرعية بلغ عددها ثالثمائة وخمسين 
موضوعًا، ذاكرًا تحت كل موضوع من هذه الموضوعات: رقم السورة، واسمها، ورقم اآلية، ثم 

 يورد اآلية.
مجلدين، أسماه: الترتيب والبيان عن عن  ، فألف معجمًا في(4)ثم جاء بعده محمد زكي صالح

، وذكر في مقدمته السبب الذي دعاه إلى تأليفه، وذلك أنه لم يقف على (1) تفصيل آي القرآن

 

  لم أقف على ترجمتھ.  (  1)

  ترجمتھ.  سبقت (  2)

الكتاب طبع عدة طبعات منها: طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، الطبعة األولى (  3)

م(، التي 1954ھـ/1373م(، وقدم لها أ. محمد فريد وجدي، وطبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية )1924ھـ/1342)

فهرس مواد ترجمة المستشرق الفرنسي: : (، وھو عبارة عن Table des Matieres) أُلحق بها كتاب:

(Edward Montet للقرآن الكريم ) :المستدرك(، وا نقلھ إلى العربية أيضاً أ. محمد فؤاد عبد الباقي بعنوان(  .  

الثالثينيات الميالدية، برلماني، اعتزل األستاذ محمد زكي صالح،  من كبار موظفي الحكومة المصرية في فترة (  4)

 اسي وانكب على الدراسة الدينية. انظر: تقديم الكتاب: )د(العمل السي
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كتاب يعنى بترتيب آي القرآن على الموضوعات باستثناء كتاب جول البوم، الذي لم يحقق 
لى تأليف كتابه هذا ما كانت تصبو إليه نفسه وتبتغي من استقصاء وتبويب، فعزم ع

استدراكًا لما فات، وتنبيهًا على ما ُأغفل، وتوضيحًا لما خفي من داللة اآليات الكريمة  »
» (2). 

فحاول حصر موضوعات القرآن البارزة في أبواب عديدة قسمها على جزأي الكتاب، ذاكرًا 
 المصحف. اسم السورة ورقم اآلية ثم يورد اآليات ملتزمًا بترتيبها وفق ورودها في

كما أنه ضمن كتابه هذا شيئًا من التفسير من غير اكتفاء بمجرد سرد اآليات، وعلى 
األخص تفسير المفردات اللغوية، واآليات الكونية مع توجيه معانيها توجيهًا حديثًا متأثرًا 

 .(3) بتخصصه العلمي في العلوم الطبية والرياضيات والكيمياء والفيزياء غيرها
كتابين توالت المصنفات في هذا النوع من المعاجم وتنوعت وتوسعت، ومنها وبعد هذين ال

على سبيل المثال: تبويب آي القرآن من الناحية الموضوعية، للدكتور أحمد إبراهيم مهنا، 
والجامع لموضوعات القرآن الكريم، لمحمد فارس بركات، والمعجم الموضوعي آليات القرآن 

 وغيرها. الكريم، لصبحي عبدالرؤف عصر،
***** 

 

م(، ونشرتھ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 1957ھـ/1376الكتاب طبع بمصر بتقديم مصطفى السقا، عام )(  1)

 الحلبي وأوالده. 

 الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن: مقدمة الكتاب )ز((  2)

 عن تفصيل آي القرآن: مقدمة مصطفى السقا )د(انظر: الترتيب والبيان (  3)
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 الـخــاتـمــــة
الحمدهلل والصالة والسالم رسول اهلل ، محمد بن عبداهلل ، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

 : وبعد
 فهذا أهم خُلصت إليها من خالل هذا البحث :

مرت نشأة الصناعة المعجمية بشكل عام بعدة مراحل، لم يستعمل فيها لفظ المعجم في  أواًل:
فات، وال يعرف على وجه التحديد متى كان تاريخ أول استعمال للفظ المعجم عناوين المصن

 في عناوين كتب المعاجم بالمعنى المتداول اليوم.
ُيمكن أن ينسب الفضل في ابتكار فكرة المعاجم العربية عامة، والمعاجم القرآنية ثانيًا: 

ميزة والجديدة لترتيب خاصة، وتأسيس طريقة التصنيف المعجمي فيها لطريقة التصنيف المت
 محتوى كتاب اهلل عزوجل: القرآن الكريم وتقسيمه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع.

ُيعد التصنيف في غريب القرآن الكريم لبنة أولى في بدايات حركة التأليف المعجمي  ثالثًا:
 عامة، وصناعة المعاجم القرآنية خاصة.

ف في المعاجم القرآنية وفق ثالثة معايير يمكن أن نصنف االتجاهات النوعية للتصني رابعًا:
رئيسة تندرج تحتها المصنفات المختلفة التي ظهرت في فن المعاجم القرآنية، وهذه المعايير 

 هي: المعيار المعنوي، والمعيار اللفظي، والمعيار الموضوعي.
ة بالقرآن فائدة فن المعاجم القرآنية كبيرة؛ وذلك أن المعلومات المتكاثرة المتعلق خامسًا:

الكريم، المعنوية، واللفظية ، والموضوعية عظيمة، وأثرها في صناعة تفسير القرآن الكريم 
 وتوضيح معانيه ال تـخفى على الباحث والمحقق.

هذا إيجاز ألهم ما خلصت إليه من خالل هذه الدراسة، أسال اهلل أن ينفع بها كاتبها وقارئها، 
  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل
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 فهرس المصادر والمراجع
اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم المسمى بنـزھة الخواطر وبهجة المسامع  •

 م، األولى. 1999-ھـ1420والنواظر، عبدالحي الحسني، دار ابن حزم، بيروت، 

مستعمرين والمستشرقين، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء والعرب وال •

 م، الخامسة عشر.2002خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، 

برامج القرآن الكريم اآللية دراسة نقدية، ھانيء عطية، مجلة المكتبات والمعلومات  •

 ھـ.1415عشرة، العدد: الثالث،  العربية، السنة: الرابعة

د مرتضى الزبيدي، مطبعة حكومة تاج العروس من جواھر القاموس، السيد محم •

 م.1986-ھـ1406الكويت، 

ترتيب زيبا )مفردات كلمات القرآن(، محمود عبد هللا الوارداري، مخطوط رقم  •

، مكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات، نسخة بخط عثمان عبدي، 3511

 نُسخت في القرن الثاني عشر الهجري تقريباً.

القرآن، محمد زكي صالح، شركة مكتبة ومطبعة  الترتيب والبيان عن تفصيل أي •

 م، األولى.1957-ھـ1376مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، المملكة العربية  •

 ھـ، األولى.1422السعودية، 

قيق: السيد احمد صقر، تفسير غريب القرآن، أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة، تح •

 م.1978-ھـ1398دار الكتب العلمية، بيروت، 

تفصيل آيات القرآن الحكيم، جول البوم، نقلھ الى اللغة العربية محمد فؤاد عبد  •

 الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، األولى.

حمد تفصيل آيات القرآن الحكيم، ويليھ المستدرك إلدوار مونتيھ، نقلھ إلى العربية م •

 م، الثانية.1954-ھـ1373فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

سر صناعة االعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: د. حسن ھنداوي، دار القلم،  •

 م، الثانية.1993-ھـ1413دمشق، 

 م، الثانية.2009صناعة المعجم الحديث، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة،  •

 لخليل بن أحمد، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراھيم السامرائي.العين، ا •

غريب القرآن المسمى نزھة القلوب، أبو بكر محمد ابن عزيز السجستاني، مكتبة  •

 م.1963-ھـ1382ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، مصر، 

فتح الرحمن لطالب آيات القرآن، علمي زاد فيض هللا الحسني، المطبعة األھلية،  •

 ھـ.1323بيروت، 

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )مخطوطات التفسير وعلومھ(،  •

المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت )مآب(، عمان، 

 م.1989-ھـ1410
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كشافات معاجم القرآن الكريم، يحيى علي كمندر، معهد البحوث واالستشارات  •

 بجامعة الملك عبد العزيز.

ن العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، دار صادر، لسا •

 بيروت.

مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين، مكتبة  •

 م.1954-ھـ1374الخانجي، القاھرة، 

محبوب األلباب في تعريف الكتب والمكتبات، خدا بخش خان، مكتبة جامعة عليكرة،  •

 م، الثانية.1991الهند، 

المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق: د. عبد  •

 م، األولى.2000-ھـ1421الحميد ھنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1986مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت،  •

دب والتراجم، د. عمر الدقاق، مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم واأل •

 م، الثالثة.1972بيروت، 

 م، األولى.1992معجم أعالم المورد، منير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت،  •

معجم األدوات والضمائر، إسماعيل عمايرة، وعبد الحميد السيد، مؤسسة الرسالة،  •

 م، األولى.1986-ھـ1407بيروت، 
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Abstract 
 

The order of the Holy Quran came in a format that was not known in 
terms of its division into parts, parties and quarters, including the wall 
and verses of the known order and numbering. 
Perhaps this method of classification has been inspiring for those 
who have been classified in the strange Qur'an and its meanings, 
which can be the first seed in lexical classification. 
This study seeks to clarify the meaning of this term occurring in the 
classification: Quranic dictionaries, and to clarify its concept and 
intended. 
Then review the emergence and stages of authorship and lexical and 
reference classification of the Koran through the ages. 
It also shows the importance of Quranic dictionaries, and the 
importance of classification in them, and the need for researchers of 
various types. 
It then explains the types of Quranic dictionaries, and the most 
famous works and dictionaries composed in each type. 
key words: 
Lexicon, Quran, Quranic dictionaries, moral lexicon, verbal lexicon, 
objective lexicon. 

 


