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امللخّــص
يهــدف هــذا البحــث إىل دراســة إشــكالية املعــرب يف املعاجــم القرآنيــة
وفــق منهــج وصفــي مقــارن ،ويحــاول أن يتبــن مقاربــة مؤلفــي هــذه املعاجــم
للمداخــل املشــركة يف اللغــات الســامية ،وللمداخــل أعجميــة األصــول ،إضافــة
إىل مقارنــة بــن معجمــن مــن املعاجــم املعــارصة ،هــا معجــم محمــد التونجي،
ومعجــم محمــد حســن جبــل .ومــن النتائــج التــي خلــص إليهــا اختــاف
املعاجــم القرآنيــة قدميــا وحديثــا يف الحكــم عــى املداخــل القرآنيــة املعربــة،
وأثــر بيئــة املؤلــف واطالعــه عــى اللغــات عامــة واللغــات الســامية خاصــة يف
هــذا الحكــم ،وتكلــف أتبــاع املدرســة االشــتقاقية يف نفــي التعريــب عــن كثــر
مــن املداخــل القرآنيــة.
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La problématique des mots arabisés dans les dictionnaires
coraniques - Etude descriptive comparative Résumé
Cette recherche vise à étudier la problématique des mots arabisés dans
les dictionnaires coraniques, selon une méthode descriptive et comparative.
On tente de discerner les approches des auteurs de ces dictionnaires,
concernant les entrées communes dans les langues sémitiques, et les
entrées non-arabes‚ ainsi qu’une comparaison entre deux dictionnaires
contemporains: le dictionnaire de Muhammad Altunji et le dictionnaire
de Mohammad Hassan Djabel. Parmi les résultats auxquels nous sommes
parvenus: lʼexistence de différences entre les dictionnaires coraniques
anciens et modernes relativement aux entrées coraniques non-arabes,
l’influence de l’environnement de l’auteur et sa connaissance des langues
en général et des langues sémitiques en particulier, et l’arbitraire - des
suiveurs de l’école de dérivation - dans la négation de l’arabisation de
beaucoup d’entrées coraniques.
Mots clés:
Mots arabisés - dictionnaires coraniques - entrée - langues sémitiques étymologie.
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The problematic of arabized words in the Quranic dictionaries
- A comparative and descriptive study Abstract
This research aims to study the problematic of arabized words in
Quranic dictionaries, according to a descriptive and comparative method.
We try to discern the approaches of authors of these dictionaries, as regard
to the common entries in the semitic languages, and the non - arabic
entries. as well as a comparison between two contemporary dictionaries,
the dictionary of Muhammad Altunji and the dictionary of Mohammad
Hassan Djabel. Among the results we have reached are the existence of
differences between ancient and modern Quranic dictionaries regarding
non-arabic Quranic entries, the influence of the author’s environment and
his knowledge of languages in general and semitic languages in particular,
and the arbitrariness of those who follow the school of derivation - in the
denial of arabization of many Quranic entrances
Keywords:
Arabized words - quranic dictionaries - entry - semitic languages etymology.
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مقدمــة

اعتنــى العلــاء قدميــا وحديثــا بإشــكالية املعــرب يف اللغــة العربيــة ويف القــرآن
الكريــم ،وأفــرده كثــرون بالتأليــف ،و ُخــص القــرآن الكريــم مبعاجــم كثــرة اختلــف
واضعوه��ا يف مقارب��ة املداخ��ل القرآني��ة الت��ي اختل��ف يف تأثيلهــا ،وقـ�د ُدرســت مواقــف
ومناهــج املفرسيــن واللغويــن واملحدثــن مــن وجــود املعــرب يف القــرآن الكريــم ،ومل
نق��ف ع�لى م��ن خ��ص املع��رب يف املعاج��م القرآني��ة بالدراس��ة ،فاخرتن��ا أن نتبــن جــواب
إشــكالية بحيالهــا وهــي :كيــف قــارب مؤلفــو املعاجــم القرآنيــة املداخــل التــي اختلــف
يف أصله��ا؟ وع��ن ه��ذه اإلش��كالية تتفـ�رع أس��ئلة أخ��رى هـ�ي :مــا هــي املســلامت التــي
بنــى عليهــا كل مؤلــف موقفــه مــن املعــرب يف القــرآن الكريــم؟ ومــا أثــر العلــم باللغات
عامــة وباللغــات الســامية خاصــة يف هــذا املوقــف؟
تشــتمل الدراســة عــى مدخــل لبيــان الخــاف يف املعــرب مــن مداخــل القــرآن الكريــم،
م�رـورا مببحــث عــن مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة ،بَــ ْد ًءا باملتقدمــن مــن العــرب الذيــن
خــروا طرفــا مــن اللغــات الســامية أو مــن ذوي األصــول األعجميــة منهــم ،مــع بيــان
للمصطلحــات التــي عــروا بهــا عــن املعــرب ،وانتهــى بدراســة املعــرب القــرآين يف املعاجــم
القرآنيــة عنــد املتأخريــن بــن مــن أثبتــه وبــن مــن نفــاه ،أعقبــه مبحــث اختــص باملداخل
القرآنيــة التــي اشــركت أصولهــا الســامية ،ومبحــث آخــر للمداخــل املعجميــة املعربــة،
إضافــة إىل دراســة مقاربــة املعاجــم القرآنيــة لألعــام يف القــرآن الكريــم.
يفــرض الباحــث اختــاف مناهــج مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة املتقدمــن يف مقاربــة
كل مــن إشــكالية املعــرب يف القــرآن
املداخــل التــي اختلــف يف تأثيلهــا ،حســب موقــف ٍّ
الكريــم ،ويفــرض تقلــص دائــرة الخــاف واعتــاد املتأخريــن منهــم عــى نتائــج بحــوث
فقــه اللغــة املقــارن ،وخاصــة مــا تعلــق بالكتــب املؤلفــة يف اللغــات الســامية مــن قبــل
املستــرشقني وتالميذهــم العرــب .ويســتند البحــث عــى منهــج وصفــي مقــارن ،مــع
محاولــة الســتقراء اآلراء التــي ذكــرت يف املعاجــم القرآنيــة القدميــة والحديثــة.
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1.1مدخل:

نــزل القــرآن الكريــم عــى النبــي عليــه الصــاة والســام بلســان عــريب ،واختلــف
يف دالالت ألفاظــه مــن حيــث املجــاز بــن مــا يحمــل عــى املعنــى اللغــوي ،وبــن مــا
يحمــل عــى الحقيقــة الرشعيــة ،1واختلــف يف تأثيــل ألفاظــه مــن حيــث أصلهــا العــريب أو
األعجمــي ،ومعلــوم "أن كث ـرا مــن األلفــاظ النرصانيــة دخلــت اللغــة العربيــة يف العــر
الجاهــي ،كالقســيس والديــر والتــوراة واإلنجيــل وغريهــا" (زيــدان ،2012 ،ص ،)57
وكذلــك دخلــت ألفــاظ مــن حضــارات مختلفــة؛ بفعــل الرتحــال والتجــارة ،والخــاف يف
وجــود مــا هــو أعجمــي يف القــرآن قديــم ،منعــه كثــرون منهــم الشــافعي وأبــو عبيــدة،
والباقــاين ،وابــن فــارس (الســيوطي[ ،د ت] ،ص  ،)57وابــن جريــر الطــري القائــل باتفــاق
اللغــات -وقــد ظهــر هــذا املصطلــح مــن قبــل الذيــن رفضــوا وجــود املعــرب يف القــرآن
الكريــم (يُنظــر :معــن ،2002 ،ص  ،-)48وأجــازه ابــن عبــاس وابــن قتيبــة وابــن دريــد
وأبــو منصــور الثعالبــي وابــن عطيــة ،واختــاره الســيوطي وآخــرون (يُنظــر :البديــري،
 ،2005ص .)120-118
موقــف املانعــن مســتند إىل تأويــل اآليــات التــي وصفــت القــرآن بأنــه نــزل بلســان
عــريب ،أي هــو ناشــئ عــن وازع دينــي ،ومل ميِــز املانعــون– يف الغالــب  -بــن األســلوب
واملعجــم ،فــا يختلــف اثنــان يف أســلوب القــرآن العــريب ،أمــا املعجــم فــرد فيــه مفــردات
أعجميــة ،وهــذا ال يخــرج القــرآن عــن كونــه عربيــا ،كــا ال يخــرج النصــوص الفرنســية أو
اإلســبانية املتأخــرة التــي بهــا عـرات املفــردات العربيــة عــن أصلهــا ،وال يخــرج النصــوص
العربيــة املعــارصة التــي بهــا عــدد كبــر مــن املفــردات واألســاليب اإلنجليزيــة والفرنســية
 -وهــي كثــرة جــدا  -عــن عربيتهــا (يُنظــر :الســامرايئ ،1991 ،ص.)379-355

2.2املؤلفون يف املعجم القرآين من القدامى واملحدثني:

إذا نظرنــا إىل املعجميــن املتقدمــن نجــد أن الســمني الحلبــي ميثــل موقــف النافــن
بــإزاء الراغــب األصفهــاين الــذي رصح يف أكــر مــن موضــع بالتعريــب ،أمــا عنــد املتأخريــن
فــإن محمــد حســن جبــل ميثــل أصحــاب املوقــف األول ،يف حــن ميثــل محمــد التونجــي
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أصحــاب املوقــف الثــاين ،وســنذكر املتقدمــن الذيــن خــروا طرفــا مــن اللغــات
األعجميــة باقتضــاب مــع بيــان اصطالحهــم يف هــذا املبحــث ،ونخــص املتأخريــن بدراســة
مقارنــة بــن معجــم محمــد حســن جبــل ومعجــم محمــد التونجــي.

 1.2املؤلفون من القدامى:

مــن مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة القدامــى الذيــن درســوا طرفــا مــن اللغــات األعجميــة
أبــو حيــان  2يف كتابــه "تحفــة األريــب مبــا يف القــرآن مــن الغريــب"؛ غــر أن وجــازة معجمه
هــذا منعتــه مــن ذكــر األصــول غــر العربيــة لبعــض املداخــل القرآنيــة ،عــدا قولــه يف
إســتربق" :ثخــن الديبــاج .فــاريس معــرب" (أبــو حيــان ،1983 ،ص  ،)71وهــي عبــارة أيب
بكــر السجســتاين يف "نزهــة القلــوب" (يُنظــر :السجســتاين ،1995 ،ص .)107وهــذا خــاف
مــا نجــده يف تفســره "البحــر املحيــط"؛ مــن ذلــك أنــه مل يذكــر املرجــان أو يرشحــه يف
املعجــم ،كــا مل يذكــر اللؤلــؤ ،والياقــوت مــع أنهــا وردا يف آيــة﴿ :يَ ْخـ ُر ُج ِم ْن ُهـ َـا اللُّ ْؤلُـ ُؤ
َوالْ َم ْر َجانُ﴾(الرحمــن ،)22 :ويف آيــة﴿ :كَأَنَّ ُه ـ َّن الْ َياقُــوتُ َوالْ َم ْر َجــانُ﴾ (الرحمــن ،)58 :يف
حــن قــال يف التفســر " :واملرجــان :اســم أعجمــي معــرب" (أبــو حيــان 1420 ،هـــ/10 ،
.)61
ومــن مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة املتقدمــن الراغــب األصفهــاين صاحــب "مفــردات
ألفــاظ القــرآن" ،وأثــر ثقافتــه الفارســية  -التــي ظهــرت يف كتابــه "الذريعــة إىل مــكارم
الرشيعــة" أيــن كان يرتجــم بعــض عبــارات كتابــه إىل الفارســية (الشــدي[ ،د ت]- ))44 ،
ظاهــر أيضــا يف معجمــه حــن جــزم فقــال" :الـرادق فــاريس معــرب ،وليــس يف كالمهــم
اســم مفــرد ثالثــه ألــف ،وبعــده حرفــان " (األصفهــاين ،2009 ،ص  406ومــا بعدهــا) ،وقــال
أيضــا " :واإلســوار مــن أســاورة الفــرس أكــر مــا يســتعمل يف الرمــاة ،ويقــال :هــو فــاريس
معــرب .وســوار املــرأة معــرب ،وأصلــه دســتوار " (األصفهــاين ،2009 ،ص  ،)433ومــا قيــل
يف الراغــب األصفهــاين يصــدق عــى مجــد الديــن الفــروز آبــادي.
وكــا أن للبيئــة أثـرا مهــا يف حكــم املؤلــف عــى اللفظــة بكونهــا مع َّربــة أو ال ،كذلــك
لهــا أثــر فيــا يــورِده مــن شــواهد لغويــة عــى ذلــك الحكــم ،إال أن البيئــة وحدهــا غــر
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كافيــة يف إثبــات التعريــب أو نفيــه ،مثالــه قــول ســلمة العوتبــي  -يف بيــان اشــراك
الحبشــية والعربيــة يف مدخــل املشــكاة " :-ومــن الدليــل عــى أنهــا بلســان العــرب قــول
أيب زبيــد الطــايئ يصــف الســبع ،ومــا ذكــر يف يشء مــن أخبــاره أنــه أىت أرض الحبشــة:
قيض اقتياضاً بأطراف املناقري
			
كأن عينيه مشكاتان من حجر
					

(العوتبي)101/1 ،1999 ،

ومثــل هــذا االســتدالل يظــل ظنيــا ،وليــس ممتنعــا أن يكــون مــن قبيــل (هجــرة
األلفــاظ) ،وأن يكــون أبــو زبيــد الطــايئ قــد أخــذه عــن غــره ،قــال األصبهــاين" :كان طــول
أيب زبيــد ثالثــة عــر ش ـرا وكان أعــور ،أخوه من خاصــة ملــوك العجــم " (العســقالين،
1415هـ.)137/7،
أمــا املصطلحــات التــي توصــف بهــا املداخــل املقرتضــة مــن لغات أخــرى فقــد اختلفت
عندهــم ،ولكــن أكرثهــا اســتعامال هــو (املعــرب) ،فقــد أكــر منــه الســمني الحلبــي
والراغــب األصفهــاين ،وقــد يســبق اصطــاح املعــرب بـــ :أعجمــي ،نحــو قــول الســمني
الحلبـ�ي" :والبــاس :الــذي هــو املســح ،أعجمــي معــرب" (الحلبــي،)228/1 ،1996 ،
وهــي عبــارة الراغــب األصفهــاين الــذي قــال" :وأمــا البــاس :للمســح ،ففــاريس معــرب"
(األصفهــاين ،2009 ،ص  .)114وقــد يســبق باللغــة املقــرض منهــا ،مثــال ذلــك قول الســمني
ـاريس معــرب أصلــه :رسه " (الحلبــي،
الحلبــي " :والرسقــة :الحريــر الجيــد .قيــل :هــو فـ ٌ
 ،)195/2 ،1996وقــد يذكــر املعجمــي أصلــن ،ومثالــه قــول الفريوزآبــادي يف لقــان:
"اتفقــوا عــى أنــه اســم أعجمــي ممنــوع مــن الــرف ،قيــل عــراين ،وقيــل رسيــاين"
(الفريوزآبــادي.)90/6 ،1996 ،

 2.2املؤلفون من املحدثني:

ممــن ألــف يف املعجــم القــرآين مــن املحدثــن ونبــه إىل وجــود املعــرب يف القــرآن
الهنــدي حميــد الديــن الفراهــي (ت )1930 .الــذي يقــول " :وأمــا كــو ُن بعـ ِ
ـض األلفــاظ
ِمــن غ ـرِ لغ ـ ِة قريــش فــإن ص ّحــت الروايــة فنحملهــا عــى بيــان أصــل الكلمــة ،فإنّــه ال
شــك أن غـ َر واحـ ٍـد مــن األلفــاظ العربيـ ِة مجلوبــة مــن لســانٍ آخــر ،مثــل كلمــة ســجيل
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وقســطاس وقنطــار" (الفراهــي ،2002 ،ص  ،)109ومــن املتأخريــن الذيــن ألفــوا يف املعجــم
القــرآين واســتزادوا مــن اللغــات الســامية والهنــدو أوربيــة محمــد التونجــي صاحــب
"املعجــم املفصــل يف تفســر غريــب القــرآن الكريــم" وســنفرده بالدراســة ،والشــيخ
حســن املصطفــوي صاحــب "التحقيــق يف كلــات القــرآن" ،ومعجمــه مــن أوســع املعاجــم
القرآنيــة ،ومــن املواضــع التــي اعتمــد فيهــا التأثيــل قولــه يف مــادة (كهــن)" :والتحقيــق
أن هــذه اللغــة مأخــوذة مــن العربيــة والرسيانيــة واآلراميــة وكان هــذا املعنــى متــداوال
بينهــم مــن زمــان مــوىس " (املصطفــوي1385 ،هـــ.)142/10 ،

 1.2.2املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكريــم ملحمــد حســن
جبــل:

يقــف محمــد حســن جبــل (ت )2015 .موقــف النــايف ملــا ادعــي فيــه التعريــب،
وميكــن أن نعــده مــن مدرســة االشــتقاقيني ،خاصــة أنــه ألــف يف االشــتقاق ويف تقويــم
نظريــة االشــتقاق األكــر البــن جنــي كتــاب" :علــم االشــتقاق نظريــا وتطبيقيــا" ،وأشــار
إليــه يف الجــزء النظــري مــن املعجــم (جبــل ،)42/1 ،2010 ،وهــو امتــداد البــن دريــد وأيب
حاتــم صاحــب "الزينــة يف الكلــات اإلســامية العربيــة" ،وقــد وصــم إبراهيــم أنيــس هــذا
املنهــج بالتكلــف والتعســف يف تقديــم كتــاب الزينــة ،ورضب لذلــك مثــال مدخــل عــدن
الــذي قــال فيــه أبــو حاتــم إنــه مــن :عـ َدن باملــكان أي أقــام ،رغــم ورود هــذه الكلمــة يف
النصــوص العربيــة القدميــة يف ســفر التكويــن (اإلصحــاح الثــاين والثالــث) ،قــال إبراهيــم
أنيــس" :ومــن الخــر أال نــرف يف الربــط بينهــا وبــن املــادة العربيــة املألوفــة" (الـرازي،
 ،1994ص  .)12ومحمــد حســن جبــل نفســه أخــذ بهــذا املعنــى ،وتجاهــل ورود عــدن
علَـ ًـا عــى الجنــة ،فقــالَ ﴿ :ج َزا ُؤ ُهـ ْم ِع ْنـ َد َربِّ ِهـ ْم َج َّنــاتُ َعـ ْدنٍ (البينــة )8:إقامـ ٍة و ُخلـ ٍـد ال
إىل حــن كمتــع الدنيــا .وليــس يف القــرآن مــن الرتكيــب إال ( َعـ ْدن) بهــذا املعنــى" (جبــل،
 ،)1425/3 ،2010ومل يــر إىل أي أصــل غــر عــريب.
ومــن املواضــع التــي ميكــن أن نتبــن فيهــا منهــج محمــد حســن جبــل االشــتقاقي
بحثــه أصــل إســتربق  -التــي مل يختلــف أكــر املتقدمــن أو املتأخريــن يف أصلهــا الفــاريس،
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فهــي مأخــوذة مــن اســتفره" ،وقــال ابــن دريــد اســروه ونقــل مــن العجمــة إىل العربيــة"
(الجواليقــي ،1990 ،ص  ،- )180فاســتند إىل ثالثــة أدلــة (جبــل:)109/1 ،2010 ،
 -1وجود الربيق يف هذا املدخل.
 -2عــدم غرابــة الــوزن مــع قولهــم :اســتربق املــكان :ملــع بالــرق .وتكــون الســن
والتــاء للمبالغــة ،مثــل قولــه" :يسـ ُ
ـتربق األُفُـ ُـق األقــى إذا ابتســمت" (ابــن منظــور،
1414ه.)15/10 ،
الس ـ َداة (ضــد اللُ ْحمــة)
والس ـتَى  -كالفتــى ،واألُ ْس ـ ِت ّى  -كجنــدي :تعنــي َ
الســتاه َ
َ -3
ـر ُق َســتاه أي مــا ســتاه مــن حريــر
فــكأن النســيج إذا ُمـز َِج مبــا لــه بريــق عنــى مــا يَـ ْ ُ
أيضً ــا كاإلســتربق.
والتكلــف ههنــا ظاهــر يف الجمــع بــن مــادة بــرق وبــن إســتربق الــذي معنــاه" :مــا
غلــظ مــن الحريــر" (ابــن منظــور1414 ،هـــ ،)5/10 ،وهــو شــبه خــادع مثالــه" :كلمــة
 badمعناهــا يف اإلنجليزيــة هــو معناهــا يف الفارســية ،ولكــن ليــس لهــذه الكلمــة يف
اإلنجليزيــة عالقــة اشــتقاقية [باملعنــى نفســه] يف الفارســية" (الســعران ،1997 ،ص ،)208
وال يعــرف عــن محمــد حســن جبــل علــم باللغــات الســامية ،كــا ال يعــرف ذلــك عــن
الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر الــذي حقــق "املعــرب" للجواليقــي وطبعــه ســنة ،1942
يق�وـل محق�قـ املع��رب فانيامباــدي عبــد الرحيــم" :أمــا تحقيــق الكلــات الدخيلــة مبعنــى
إرجاعهــا إىل أصلهــا فلــم يتعــرض لــه إال قليــا ،واكتفــى يف كثــر مــن املواضــع بنقــل مــا
ورد يف املعاجــم كاللســان والقامــوس " (الجواليقــي ،1990 ،ص  ،)7وأكــر اعتــاد محمــد
حســن جبــل يف املعــرب عــى تعليقــات فانيامبــادي عبــد الرحيــم ،وقــد ذكــره يف املعجــم
أكــر مــن عرشيــن مــرة.
مــن املواضــع التــي نفــى فيهــا التعريــب قولــه يف الرقيــم" :ودعــوى التعريــب
غريبــة ال أســاس لهــا" (جبــل .)841/2 ،2010 ،وأكــر ردوده عــى "املتــوكيل" للســيوطي
و"املعــرب" للجواليقــي ،ومــن ذلــك نفيــه فارســية الزنجبيــل (جبــل،)926/2 ،2010 ،
وقــال يف الغســاق" :ودعــوى تعريــب الغســاق عــن الرتكيــة كــا يف املتــوكيل للســيوطي
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أو غريهــا :زائفــة" (جبــل ،)1580/3 ،2010 ،ورد مــا ورد يف "املعــرب" للجواليقــي مــن
أن القرطــاس يونــاين أو رسيــاين ،وقــال" :إن دعــوى التعريــب رجــم بالظــن" (جبــل،
)1771/4 ،2010؛ والتحقيــق أن الكلمــة "مأخــوذة مــن الرسيانيــة ،وأصلهــا يونــاين،
ويســتعمل عــى وزن بــاب دحــرج اشــتقاقا انتزاعيــا ،فيقــال قرطــس يقرطــس قرطســة،
وهــذا الــوزن متأخــرا بالســن كثــر يف اللغــة اليونانيــة" (املصطفــوي 1385 ،هـــ،
 .)267/9ونفــى أيضــا تعريــب القســورة (جبــل ،)1779/4 ،2010 ،واســتند إىل املشــرك
الســامي يف الحكــم بعروبــة إبليــس ،والعربيــة عنــده هــي أم الســاميات (جبــل،2010 ،
 ،)175/1وناقــش تعريــب الســندس ورده وقــال" :فالكلمــة لهــا أصــل جــزري (ســامي)،
والعربيــة كــرى الجزريــات وقُدماهــا " (جبــل ،)1086/2 ،2010 ،وكذلــك اســتند إىل
االشــراك الســامي يف رد تعريــب الياقــوت (جبــل ،)1734/4 ،2010 ،والقفــل (جبــل،
 ،)1821/4 ،2010ولكنــه عــد يف موضــع آخــر -محــاوال إثبــات عروبــة قناطــر -اآلكاديــة
الصــورة القدمــى للعربيــة ،وبــأن فيهــا الكثــر مــن مفــردات العربيــة وخصائصهــا ،قــال:
"وهنــا يتــاح افـراض أن اليونانيــة اقتبســت منهــا كل مــا ينســب إليهــا مــن عربيــة القــرآن
الكريــم" (جبــل.)1851/4 ،2010 ،
مثــل هــذا االضطــراب ناشــئ عــن الجــزم بــأن اللغــة العربيــة هــي أقــدم اللغــات
الســامية ،رغــم الخــاف فيهــا .ورد تعريــب الفــردوس (جبــل )1657/3 ،2010 ،واملقاليــد
(جبــل )1831/4 ،2010 ،وقــد صــدر املعجــم بالقــول إن االشــتقاق يعــد فيصــا يف الحكــم
بعروبــة اللفــظ (جبــل ،)11/1 ،2010 ،ومــن املواضــع القليلــة التــي قــال فيهــا بالتعريــب
قولــه " :أمــا يف (دنــر) فاألشــبه أن الدينــار مع ـ ّرب" (جبــل ،)687-682/2 ،2010 ،وقبولــه
للتعريــب ليــس عــى إطالقــه؛ لــذا قــال" :أو تكــون هــذه ُع ّجمــت عــن العربيــة القدميــة،
فخفــي وجههــا" (جبــل.)651/2 ،2010 ،
اســتدرك محمــد حســن جبــل عــى أمــن الخــويل يف مواضــع عديــدة قــال فيهــا بتعريب
األلفــاظ القرآنيــة ،والظاهــر أن أقــوال أمــن الخــويل وردت يف "معجــم ألفــاظ القــرآن
الكريــم" ملجمــع اللغــة ،ولكــن محمــد حســن جبــل يكتفــي أحيانــا بذكــر الخــويل مــن غــر
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أن يبــن موضــع النقــل مــن املعجــم ،ويف قامئــة املصــادر مل يذكــر تاريــخ أو طبعــة املعجــم
الــذي اعتمــده (جبــل.)2380/4 ،2010 ،
أمــا أمــن الخــويل فأخــرج الجــزء الرابــع مــن معجــم املجمــع ســنة  1967ووقــف عنــد
حــرف الفــاء (إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،ص أ) .مــن هــذه املواضــع قــول الخــويل
بتعريــب مصحــف (جبــل )1199/3 ،2010 ،وصــواع (جبــل )1223/3 ،2010 ،وصومعــة
(جبــل )1258/3 ،2010 ،والفخــار (جبــل )1639/3 ،2010 ،وفــردوس (جبــل،2010 ،
 )1656/3وتوقفــه إزاء الصهــر (جبــل ،)1247/3 ،2010 ،وإزاء (صلــوات) مــن آية﴿:لَ ُه ِّد َم ْت
َص َوا ِمــ ُع َو ِب َيــ ٌع َو َصلَــ َواتٌ ﴾ (الحــج( )40 :جبــل .)1265/3 ،2010 ،وإذا عدنــا إىل طبعــة
"معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم" لســنة  1998نجــد أن صــواع مل يذكــر تعريبهــا (إبراهيــم
حمــروش وآخــرون ،1989 ،ص ،)688ومثلهــا فــردوس (إبراهيــم حمــروش وآخــرون،
،1989ص  )845وصومعــة مفــرد صوامــع (إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،ص ،)682 ،1989
وفخــار (مجموعــة مؤلفــن،1989 ،ص  )842ومل يذكــر املصحــف يف مــادة (ص ح ف) ألنــه
ليــس مــن املداخــل القرآنيــة (إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،ص  ،)660مــا يلفــت إىل
أن الطبعــة القدميــة ُعدلــت ،وقــد اعــرض الشــيخ محمــد مصطفــى املراغــي عــى بنــد مــن
بنــود الجلســة الخامســة مــن مؤمتــر  1940الخــاص بإعــداد هــذا املعجــم ،ويقــرح هــذا
البنــد الرجــوع إىل مــا ميكــن أن يكــون للكلمــة مــن أصــل يف اللغــات الســامية أو غريهــا
(إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،ك) ومعلــوم أن الطبعــة األوىل ســارت وفــق مناهــج
متعــددة ،ولكــن طبعــة ُ 1998و ِّحــد فيهــا املنهــج ،وأعيــد النظــر فيــا ســبق (إبراهيــم
حمــروش وآخــرون 1989 ،م).

 .2.2.2املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكريم ملحمد التونجي:

اعتنــى محمــد التونجــي بذكــر األصــول األجنبيــة ملــا اختلــف فيــه مــن مداخــل قرآنيــة
خالفــا ملحمــد حســن جبــل ،مســتندا إىل مــا ذكــر عنــد األقدمــن دارســا إياهــا دراســة
علمية،ومســتفيدا مــن تخصصــه يف اللغتــن الفارســية والعربيــة كــا رصح (التونجــي،
 ،2002ص  ،)15مــن ذلــك قولــه يف (الســبت)" :وهــو أول أســبوع اليهــود مــن قولهــم
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 Shabatمبعنــى الراحــة" (التونجــي ،2002 ،ص  ،)228وكقولــه يف األســباط" :هــي كلمــة
عربيــة أصلهــا بالشــن" (التونجــي ،2002 ،ص  ،)229وقــد يــورد للمدخــل أصلــن نحــو
قولــه يف الســجل" :قيــل إن الكلمــة حبشــية معناهــا الرجــل ،وقيــل بــل التينيــة أصلهــا
( "Sigillumالتونجــي ،2002 ،ص  ،)232ونحــو ســندس التــي قــال إنهــا فارســية أو هنديــة،
وأنهــا عربــت يف الجاهليــة (التونجــي ،2002 ،ص .)251
ومــن الكلــات التــي ردهــا إىل أصــل فــاريس ســجيل ،قــال" :كلمــة فارســية
مركبــة مــن ســنك بــكاف فارســية مبعنــى حجــر ،وكل بــكاف فارســية مبعنــى
طــن ،أي الطــن املتحجــر" (التونجــي ،2002 ،ص  ،)233وقــال يف رسادق:
"كلمة فارسية أصلها رسادر أي رأس الدهليز" (التونجي ،2002 ،ص .)238
ويعتمــد التونجــي قضيــة املســتعمل واملهمــل عــى شــاكلة الراغــب األصفهــاين يف تأثيــل
املداخــل ،مــن ذلــك قولــه يف (ســكرا) مــن آيــة﴿ :تَتَّ ِخ ـذُو َن ِم ْن ـ ُه َس ـ َك ًرا﴾ (النحــل")67:
كلمــة حبشــية مبعنــى الخــل ،وقــال ابــن منظــور :وهــذا يشء ال يعرفــه أهــل اللغــة"
(التونجــي ،2002 ،ص  ،)245أي ال يعرفونــه مبعنــى الخــل ،ثــم ذكــر وجودهــا يف اآلراميــة
 Shakroمبعنــى كل مســكر (التونجــي ،2002 ،ص  ،)245والفعــل ســ ِكر تشــرك فيــه
العربيــة والعربيــة والحبشــية والرسيانيــة واآلشــورية (كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)222ومل
يغفــل التونجــي رأي القائلــن بعروبتهــا فــأورد معانيهــم (التونجــي ،2002 ،ص .)246
وصاحــب هــذا املعجــم املختــص يف اللغتــن الفارســية والعربيــة ،يــرى أن يف القــرآن أكرث
مــن مائــة وعرشيــن لفظــة غــر عربيــة ،مــن الفــرس والــروم والنبــط والحبشــة والرببــر
والرسيــان والــرك واليهــود والقبــط والهنــد (التونجــي ،2002 ،ص .)16

 .3املداخل القرآنية التي اشرتكت أصولها السامية:

عــدد املداخــل املشــركة يف اللغــات الســامية كثــر ،وأفردهــا حــازم عــي كــال الديــن
مبؤلــف ســاه" :معجــم مفــردات املشــرك الســامي يف اللغــة العربيــة" ،ومــن املداخــل
القرآنيــة يف هــذا املعجــم اآليــة مبعنــى عالمــة يف العربيــة والعربيــة واآلراميــة والرسيانيــة
(كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)70-69واإلنســان باملعنــى ذاتــه يف العربيــة أو مبعنــى النــاس
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(كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)64وبــر (كــال الديــن،2008 ،ص  )73وبئــس يف اللغــات
الســالفة الذكــر ويف اآلشــورية والحبشــية (كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)74وبــرأ مبعنــى
خلــق (كــال الديــن ،2008 ،ص  )76وبــرق مبعنــى أضــاء وملــع (كــال الديــن ،2008 ،ص
 )77يف اللغــات األربعــة ويف اآلشــورية ،وغــر ذلــك كثــر ،وهــذا املبحــث مخصــص لبيــان
مقاربــة مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة للمداخــل القرآنيــة التــي اشــركت أصولهــا الســامية.

 1.3أبا:

وردت هــذه الكلمــة يف قولــه تعــاىل﴿ :وفاكهــة وأبــا﴾ (عبــس)31 :؛ هــذا املدخــل مــا
اســتعمل يف اللغــات الســامية" ،فمعنــاه يف العربيــة أخــر ،ويف اآلراميــة والرسيانيــة مثــرة،
ويف العربيــة مرعــى أو عشــب" (كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)33قــال الراغــب األصفهــاين:
"األب :املرعــى املتهيــئ للرعــي والجــز ،مــن قولهــم :أب لكــذا أي :تهيــأ" (األصفهــاين،
 ،2009ص ،)59وقــال الفريوزآبــادي" :األب مشــددة مبعنــى املرعــى" (الفريوزآبــادي،1996 ،
 ،)45-44 /1وقــال الســمني الحلبــي هــو للمرعــى مطلقــا ،وذكــر بعــض الشــواهد ،ونقــل
رشح الراغــب األصفهــاين ،ثــم ذكــر روايــات عــن أيب بكــر الصديــق وعمــر وابــن عبــاس
ريض اللــه عنهــم ،والكلبــي (الحلبــي4 /1 ،1996 ،ى معجــم مجمــع اللغــة بذكــر آيــة:
﴿وفاكهــة وأبــا﴾ (عبــس ،)31 :ورشح أبــا بقولــه" :عشــبا وكأل" (مجموعــة مؤلفــن،1989 ،
ص ،)2وفصــل فيهــا محمــد حســن جبــل ،ورد أقــواال ورجــح أخــرى معتمــدا املعاجــم
األب
ـاألب ،والــكأل واملرعــى كأنهــن ســواء مــن هــذه الناحيــة ،وتفســر ّ
اللغويــة ،قــال" :فـ ّ
ـأي منهــا هــو الدقيــق" (جبــل ،)54/1 ،2010 ،ومل يذكــر للكلمــة أصــا أعجميــا غــر
بـ ٍّ
محمــد التونجــي الــذي أىت باملعــاين التــي ذكرهــا املعجميــون ،وختــم رشحــه بالقــول:
"وقيــل الكلمــة بربريــة" (التونجــي ،2002 ،ص .)17
ومــا ســبق نلحــظ أن مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة مطمئنــون ألصلهــا العــريب وإن
اختلفــوا يف اشــتقاقها ومعناهــا مــن حيــث العمــوم والخصــوص.

اللّـسانيـــــات  -املجلد  - 25العدد 1

189

شعيب حبيلة ومسعودة خالّف

 2.3سفر:

َــل ال َِّذيــ َن ُح ِّملُــوا التَّــ ْو َرا َة ث ُــ َّم لَــ ْم يَ ْح ِملُو َهــا
ورد مدخــل ســفر جمعــا يف آيــةَ ﴿ :مث ُ
ـس َمثَـ ُـل الْ َقـ ْو ِم ال َِّذيـ َن كَ َّذبُــوا بِآيَـ ِ
ـات اللَّـ ِه َواللَّـ ُه لَ يَ ْهـ ِـدي
كَ َمثَــلِ ال ِْحـ َـا ِر يَ ْح ِمـ ُـل أَ ْسـفَا ًرا ِبئْـ َ
الْ َقـ ْو َم الظَّالِ ِمـ َن﴾ (الجمعــة ،)5 :قــال محمــد التونجــي" :والحــق أن كلمــة ســفر مبعنــى
الكتــاب وردت يف كل اللغــات الســامية مبــا فيهــا العربيــة" (التونجــي ،2002 ،ص)243
(ينظــر أيضــا :كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)220ورشح السجســتاين أســفارا بالقــول" :كتبــا"
(السجســتاين ،1995 ،ص ،)83وأضــاف الراغــب األصفهــاين قيــدا فقــال" :الكتــاب الــذي
يســفر عــن الحقائــق" (األصفهــاين ،2009 ،ص .)412ونقــل الفريوزآبــادي كالم الراغــب
(الفريوزآبــادي ،)225/3 ،1996 ،وكذلــك فعــل الســمني الحلبــي (الحلبــي،)201/2 ،1996 ،
وعلــق حميــد الديــن الفراهــي بالقــول إن هــذه الكلمــة باقيــة يف العربانيــة ،وحــى
محقــق الكتــاب فقــال :واألشــورية واآلراميــة والرسيانيــة ،محيــا إىل معجــم جزينيــوس
العــري أللفــاظ العهــد القديــم (الفراهــي ،2002 ،ص  ،)285ومل يذكــر أبــو حيــان غــر
معنــى الكتــب ومفــرد األســفار (أبــو حيــان ،1983 ،ص  ،)164وكذلــك فعــل معجــم مجمع
اللغــة (إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،ص .)574
نلحــظ يف هــذا املدخــل أثــر تحصيــل اللغــات الســامية عنــد كل مــن محمــد التونجــي
وحميــد الديــن الفراهــي ،ومــؤدى رشحهــم القــول باالشــراك الســامي ،عكــس باقــي
املعجميــن الذيــن اكتفــوا بــازم الســياق القــرآين ،مثلــا فعلــوا يف رشح مدخــل األب.

 3.3الرباين:

أىت مدخــل الربــاين جمعــا يف ثالثــة مواضــع مــن القــرآن الكريــم ،وقــد ذكــر عبــد
الكريــم بلبــل أن لفــظ الربــاين ورد يف القــرآن أربــع مـرات (بلبــل ،2015 ،ص  ،)163والحــق
أنــه ورد ثــاث مــرات جمعــا ،يف (آل عمــران ،)79 :و(املائــدة 44 :و ،)63وأمــا املوضــع
ـي قَاتَـ َـل َم َعـ ُه ِربِّ ُّيــو َن كَ ِثـ ٌر﴾ (آل عمـران:
الرابــع فهــو ربيــون مــن قولــهَ ﴿ :وكَأَيِّـ ْن ِمـ ْن نَ ِبـ ٍّ
ـر أَ ْن
 ،)146وكلهــا يف ســياق آيــات عــن أهــل الكتــاب ،كــا يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :مــا كَا َن لِبَـ َ ٍ
ـول لِل َّنـ ِ
ـاب َوالْ ُح ْك ـ َم َوال ُّن ُب ـ َّو َة ث ُـ َّم يَ ُقـ َ
ـاس كُونُــوا ِع َبــا ًدا ِل ِم ـ ْن ُدونِ اللَّ ـ ِه
يُ ْؤتِ َي ـ ُه اللَّ ـ ُه الْ ِكتَـ َ
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ـاب َوبِ َــا كُ ْنتُـ ْم تَ ْد ُر ُســونَ﴾ (آل عمـران.)79 :
َولَ ِكـ ْن كُونُــوا َربَّانِ ِّيـ َن بِ َــا كُ ْنتُـ ْم ت ُ َعلِّ ُمــو َن الْ ِكتَـ َ
ذكــر الســمني الحلبــي يف اشــتقاق الربــاين أنــه منســوب إىل الــرب مثــل
دهــري ،أو إىل الربــة وهــي الجامعــة ،أو إىل ربــان مــن رب كــا يف عطشــان مــن
عطــش ،وذكــر ترجيــح الراغــب األصفهــاين لألصــل الرسيــاين ،وأنكــر عليــه فقــال:
"وقــد اختــار غــر املختــار ،ألنــا متــى وجدنــا لفظًــا مواف ًقــا لألصــول اشــتقاقًا ومع ًنــى،
فــأي معنــى إىل ادعــاء الرسيانيــة فيــه؟" (الحلبــي ،)62/2 ،1996 ،والحــق أن موافقــة
اللفــظ لألصــول اشــتقاقا ومعنــى غــر كاف يف االحتجــاج لعروبتــه؛ إذ املعــول عليــه ههنــا
االســتعامل ،وهــو مــؤدى كالم الراغــب األصفهــاين الــذي ذكــر االشــتقاق الــذي نقلــه
الســمني الحلبــي ،ورجــح األصــل الرسيــاين فقــال" :ربــاين لفــظ يف األصــل رسيــاين ،وأخلــق
بذلــك ،فقلــا يوجــد يف كالمهــم" (األصفهــاين ،2009 ،ص  336ومــا بعدهــا) ،ومعنــى
قلــا يوجــد يف كالمهــم أي كالم العــرب ،ولعلــه أخذهــا عــن أيب عبيــدة الــذي قــال:
"مل يعرفــوا ربانيــن" (أبوعبيــدة ،)97/1 ،1962 ،ورشحهــا أبــو بكــر السجســتاين بقولــه:
"ربانيــون :كاملــو العلــم" (السجســتاين ،1995 ،ص  ،)235وهــي عنــده عربيــة األصــل،
أمــا الفريوزآبــادي فعــرض الرأيــن ومل يرجــح (الفريوزآبــادي ،)29/3 ،1996 ،وقــد ســاق
الســيوطي اختيــار جمــع مــن العلــاء لرسيانيتهــا (الســيوطي[ ،د ت])91 ،؛ وهــم كل
مــن :أيب حاتــم الـرازي (ت 322 .هـــ) يف كتــاب "الزينــة يف الكلــات اإلســامية العربيــة"
(الـرازي ،1994 ،ص  )142والواســطي القالنــي (ت 561 .ه) يف "إرشـ�اد املبتـ�دي وتذكــرة
املنتهــي يف القـراءات العــر" 3وإســاعيلنب عمــرو املقــرئ (ت  429هـــ) صاحــب "لغــات
القــرآن" الــذي عــر بلفــظ االتفــاق فقــال" :كونــوا ربانيــن يعنــي علــاء وافقــت لغــة
الرسيانيــة" (املقــرئ ،1946 ،ص .)23
ودافــع محمــد إبراهيــم محمــد مصطفــى عــن عربيتهــا ،مســتدال بالنســب إىل الــرب
ترصيفــا عربيــا صحيحــا ،وباالشــتقاق ،وبتمكنهــا يف اللغــة الســامية ،قــال" :وال نرتــي
إخالصهــا للرسيانيــة ونرتــي عــى األقــل التوافــق فيهــا معهــا" (مصطفــى[ ،د ت]،)137 ،
وعــرض فريــد الزامــل الســليم الخــاف يف أصلهــا ورد قــول مــن نســبها إىل الرسيانيــة
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(الســليم ،)316-314 ،2006 ،أمــا معجــم مجمــع اللغــة فرشحهــا بالقــول" :العــامل الراســخ
يف علــوم الديــن" (مجموعــة مؤلفــن ،)470 ،1989 ،وهــي العبــارة ذاتهــا التــي رشح بهــا
املدخــل الــذي تــاه وهــو (ر ِِّب) جمــع (ربيــون) .وذكــر محمــد التونجــي اشــتقاقها ،وأن
أصلهــا ســامي قديــم (التونجــي ،2002 ،ص  ،)189-188أمــا محمــد حســن جبــل فرفــض
تعريبهــا وقــال" :ودعــوى تعريبهــا عــن العربيــة تبــدو غريبــة" (جبــل.)740/2 ،2010 ،
والحــق أن ســياق اآليــة وكونهــا تخاطــب أهــل الكتــاب ،يؤكــد آراميتهــا ،لقولــه :مبــا
كنتــم تعلمــون الكتــاب ،واللفــظ يف اآلراميــة :ربــوين وربــاين وريب معنــاه :يــا معلــم ،ويف
إنجيــل يوحنــا" :قــال لهــا يســوع يــا مريــم ،فالتفتــت تلــك وقالــت لــه :ربــوين الــذي
تفســره يــا معلــم" (يوحنــا[ ،د ت] ،)203 ،وأمــا الربانيــة فهــي " :تقليــد يف تعليــم الديــن
اليهــودي نشــأ يف القــرن األول ب .م وكان لــه الــدور الجــازم يف حيــاة الجامعــات اليهوديــة،
وال ـ َريب كلمــة عربيــة وآراميــة معناهــا معلمــي ،وبهــا يوجــه الــكالم إىل علــاء الرشيعــة،
وبعــد  70ب .م أصبحــت تســمية االختصاصيــن يف الكتــب املقدســة ،وقــد أنشــأوا مــدراس
ربانيــة" (اليســوعي ،1998 ،ص .)230

 4.3اليم:

قــال الفريوزآبــادي" :اليــم :البحــر ،وقيــل :لجــة البحــر .وهــو معــرب ،رسيانيــة أصلهــا
ميــا .ال يكــر وال يجمــع جمــع الســامة" (الفريوزآبــادي ،)394/5 ،1996 ،واكتفــى أبــو
بكــر السجســتاين بالقــول" :يــم بحــر" (السجســتاين ،1995 ،ص  ،)507ومثلــه أبــو حيــان
(أبــو حيــان ،1983 ،ص  ،)325ونظــر محمــد حســن جبــل إىل املعنــى املحــوري ملــادة
(ميــم) وكونــه ينطبــق عــى تجمــع املــاء أصــدق انطبــاق ،ردا عــى مــن قــال إن اليــم ُعــرب
مــن الرسيانيــة (جبــل ،)2015/4 ،2010 ،أمــا محمــد التونجــي فــرأى أن اليــم هــو البحــر
بالعربيــة ،ومل يغفــل وجودهــا يف النبطيــة والرسيانيــة (التونجــي ،2002 ،ص  ،)533والحــق
أن هــذا املدخــل مــن املشــرك الســامي (كــال الديــن ،2008 ،ص  ،)411ونلحــظ إهــدار
الســياق القــرآين يف الحكــم عــى عروبــة مدخــل اليــم ،فقــد ورد يف القــرآن مثــاين م ـرات
كلهــا يف ســياق قصــة مــوىس عليــه الســام (طبــل ،1998 ،ص  ،)221فناســب أن يــأيت مبــا

192

اللّـسانيـــــات  -املجلد  - 25العدد 1

إشكالية األلفاظ املعربة يف املعاجم القرآنية  -دراسة وصفية مقارنة -

هــو مســتعمل يف لســان مــوىس وقومــه ،ولكــن الخــاف يف لســان مــوىس عليــه الســام
متشــعب ،واختــار الشــيخ رشــيد رضــا أن تكــون لغتــه مرصيــة فقــال" :ال دليــل عــى أن
مــوىس  -عليــه الســام  -كان يعــرف اللغــة العربانيــة وإمنــا كانــت لغتــه مرصيــة" (رضــا،
 ،)219/3 ،1990ومهــا يكــن فــإن (يــم) يف اللغــة القبطيــة ي ـراد بــه البحــر ،ومــن ذلــك
املدينــة املرصيــة املســاة الفيــوم وهــي اســم للبحــر ُســبق بــأداة تعريــف (اقلوديــوس،
[د ت].)19/3 ،

 .4املداخل القرآنية املعربة:
 1.4سقر:

وردت ســقر يف القــرآن الكريــم أربــع مـرات ،قــال محمــد التونجــي فيهــا" :اســم النــار
اآلخــرة ،وهــي يف اآلراميــة  ،Shagarمبعنــى اإلحراق...وامليــل إىل عجمتهــا ألنهــا ممنوعــة
مــن الــرف" (التونجــي ،2002 ،ص  .)244وهــي عنــد األصفهــاين عربيــة ،واملانــع مــن
الــرف عنــده هــو العلميــة والتأنيــث؛ ألنــه قــال" :و ُجعــل َس ـ َق ُر اســم علــم لجهنــم"
(األصفهــاين ،2009 ،ص  ،)414وكــرر الفريوزآبــادي رشح الراغــب (الفريوزآبــادي،1996 ،
 ،)229/3وأغفلهــا الســمني الحلبــي ،ومل يذكــر معجــم املجمــع عجمتهــا فقــال" :علــم عــى
جهنــم" (مجموعــة مؤلفــن ،1989 ،ص  ،)576أمــا محمــد حســن جبــل فذكــر اشــتقاقها
العــريب ،وأشــار إىل أنــه ال التفــات إىل مــن قــال بعجمتهــا (جبــل.)1035-1034/2 ،2010 ،
والحاصــل أن املتقدمــن -ممــن ألفــوا يف املعجــم القــرآين  -مل يذكــروا لهــا أصــا أعجميــا
لخلــو الذهــن مــن وجودهــا يف غــر العربيــة ،أمــا محمد حســن جبــل فلنزعته االشــتقاقية.

 2.4جهنم:

وردت جهنــم يف عـرات املواضــع مــن القــرآن الكريــم ،قــال الراغب األصفهــاين" :جهنم
اســم لنــار اللــه املوقــدة ،قيــل :وأصلهــا فــاريس معــرب جهنــام ،وقــال أبــو مســلم :كهنــام"
(األصفهــاين ،2009 ،ص ،)210-209ورد الســمني الحلبــي قــول الراغــب األصفهــاين رغــم أن
أكــر النحويــن عــى ذلــك (ينظــر :ضنــاوي[ ،د ت] ،)165 ،قــال يونــس بــن حبيــب وأكــر
النحويــن :جهنــم اســم النــار التــي يعــذب اللــه بهــا يف اآلخــرة ،وهــي أعجميــة ال تجــرى
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للتعريــف والعجمــة (ابــن منظــور1414 ،هـــ ،)112/12 ،ورد الحلبــي منــع رصفهــا للعلمية
والعجمــة ،وقــال" :بــل املشــهور عندهــم أنهــا عربيــة ،وأن منعهــا للعلميــة والتأنيــث"
(الحلبــي ،)355/1 ،1996 ،ورجــح أســامة رشــيد الصفــار يف الفصــل الــذي عقــده لأللفــاظ
القرآنيــة أن تكــون لفظــة جهنــم عربيــة األثــل ،وأنهــا دخلــت العربيــة بطريــق الصيغــة
الحبشــية ج ه َّن م ،وتفســرها يف العربيــة مــن (ج ي ا) أي وادي ،و(ه ن و م) ،أي وادي
هنــوم ،وموقعــه يف جــوار القــدس (الصفــار[ ،د ت] ،)162 ،أمــا محمــد التونجــي فذكــر
األصــل العــري ،والقائلــون بأنهــا عربيــة أو فارســية واهمــون حســبه (التونجــي،2002 ،
ص  ،)115واكتفــى معجــم مجمــع اللغــة بالقــول" :النــار التــي يعــذب بهــا يف اآلخــرة"
(إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،،ص  ،)253وأكــر مــن فصــل يف هــذا املدخــل الشــيخ
حســن املصطفــوي إذ أىت بالخــاف املفصــل يف لســان العــرب ،واعتمــد قامــوس األعــام
لشــمس الديــن ســامي وقامــوس الكتــاب املقــدس ،ودائــرة املعــارف اإلســامية ليختــم
ذلــك بالقــول" :فظهــر اشــتقاق هــذه الكلمــة مضافــا إىل مــا ســبق مــن التناســب بينهــا
وبــن مــادة جهــم :مــن مــادة عربيــة" (املصطفــوي 1385 ،ه.)157/2 ،
والراجــح أن جهنــم مدخــل معــرب عــن العربيــة ،ونلحــظ أن محمــد حســن جبــل أورد
املعنــى اللغــوي الــذي ســاقه القائلــون بعروبــة جهنــم وهــو :بــر جهنــم بعيــدة القعــر،
واســتند إىل كونــه يقــع وصفــا للبــر وعلــا ولقبــا "يف تزييــف ادعــاء تعريــب اللفــظ عــن
الفارســية أو العربيــة كهنــام" حســبه (جبــل.)353/1 ،2010 ،

 3.4راعنا:

ورد هــذا املدخــل مرتــن يف القــرآن الكريــم يف قولــه﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا َل تَقُولُــوا
َرا ِع َنــا َوقُولُــوا انْظُ ْرنَــا﴾ (البقــرة ،)104 :ويف قولــهِ ﴿ :م ـ َن ال َِّذي ـ َن َهــا ُدوا يُ َح ِّرفُــو َن الْ َكلِ ـ َم
َــر ُم ْســ َمعٍ َو َرا ِع َنــا لَ ًّيــا ِبأَل ِْســ َن ِت ِه ْم
َعــ ْن َم َو ِاض ِعــ ِه َويَقُولُــو َن َســ ِم ْع َنا َو َع َص ْي َنــا َو ْاســ َم ْع غ ْ َ
َوطَ ْع ًنــا ِف الدِّينِ ﴾(النســاء،)46 :واختلــف املعجميــون يف تعريبهــا ،فاعتمــد الســمني
الحلبــي االشــتقاق العــريب ،فقــال" :يقــال :راعنــي ،أي افهــم عنــي وافهمنــي .وقيــل :هــي
كلمــة مــن الرعونــة" (الحلبــي ،)98/2 ،1996 ،واختــار السجســتاين معنــى" :حافظنــا مــن
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راعيــت الرجــل إذا تأملتــه ،وتعرفــت أحوالــه فــكان املســلمون يقولــون للنبــي  -صــى الله
عليــه وســلم  :-راعنــا .وكانــت اليهــود ،وهــي بلغتهــم ســب( "...السجســتاين،1995 ،ص
 ،)236واختــار الراغــب معنــى الرعونــة (األصفهــاين ،2009 ،ص  ،)358واكتفــى أبــو حيــان
بالقــول" :احفظنــا ،نرعــى مــن الرعــي" (أبــو حيــان ،1983 ،ص  ،)145وهــي عنــد ابــن
عبــاس ســب بلســان اليهــود (الســيوطي[ ،د ت] ،)89 ،وأىت معجــم مجمــع اللغــة العربيــة
باملعنــى العــري فقــال" :فراعنــا يف العربيــة تفيــد معنــى رشيرنــا" (إبراهيــم حمــروش
وآخــرون ،1989،ص  ،)506وابتــدأ املعجــم املفصــل رشحهــا بـــ" :كلمــة ســب وتنقيــص
باللغــة العربيــة" (التونجــي .)2002 ،2002 ،والراجــح أن القــرآن الكريــم إمنــا نهــى عــن
املدخــل العــري املعــرب ،وإن كان االشــتقاق العــريب يصدقــه.

 4.4رسيا:

ورد هــذا املدخــل مــرة واحــدة يف القــرآن الكريــم مــن قولــه﴿ :فَ َنا َدا َهــا ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا أَ َّل
ـك تَ ْحتَـ ِ
ت َ ْحـ َز ِن قَـ ْد َج َعـ َـل َربُّـ ِ
سيًّــا﴾ (مريــم ،)24 :قــال محمــد التونجــي" :رسيــا جــدوال
ـك َ ِ
سيــ ٌو" (التونجــي ،2002 ،ص  .)240وذكــر
صغــرا أو نهــرا والكلمــة رسيانيــة أصلهــا َ ِ
الســمني الحلبــي لهــا معــان عــدة ،أهمهــا الســيد والنهــر ،وذكــر األصــل رسيــو مــن غــر
أن يشــر إىل عجمتــه (الحلبــي ،)195/2 ،1996 ،واختــار األصفهــاين معنــى" :نهــر يــري،
وذكــر أقــواال أخــرى ،وهــو عنــده عــريب" (األصفهــاين ،2009 ،ص  ،)409واختــار أبــو حيــان
معنــى النهــر وذكــر معنــى الســيد (أبــو حيــان ،)178 ،1983 ،أمــا معجــم مجمــع اللغــة
فذكــر معنــى الســيد فقــط فقــال" :رسيــا :ســيدا رشيفــا" (إبراهيــم حمــروش وآخــرون،
 ،1989ص  ،)570والحاصــل أن ســياق اآليــة وكونهــا عــى لســان عيــى عليــه الســام يؤيــد
األصــل الرسيــاين.

 5.4الرصاط:

ورد مدخــل الــراط يف القــرآن الكريــم يف عــرات املواضــع ،واختلــف املعجميــون
يف أصلهــا فقــال الراغــب األصفهــاين" :الطريــق املســتقيم" (األصفهــاين ،2009 ،ص ،)483
وأضــاف الفريوزآبــادي" :كأَنــه يصطــرط املــا ّرة" (الفريوزآبــادي .)411/3 ،1996 ،واكتفــى
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كل مــن أيب حيــان ومعجــم مجمــع اللغــة مبعنــى الطريــق (أبــو حيــان)197 ،1983 ،
(إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،ص  ،)669وبســط الســمني الحلبــي القــول فيــه،
وذكــر لــه معنيــان :الطريــق املســلوك ،واملستســهل ،وبأنــه اســتعري للديــن واالعتقــادات،
وأصلــه عنــده مــن رسط الطعــام واســرطه أي ابتلعــه (الحلبــي،)192-191/2 ،1996 ،
واعتمــد صاحــب محمــد التونجــي رشح الســمني الحلبــي ،وذكــر خــاف العلــاء فيهــا،
واختــار أنهــا بلغــة الــروم -وهــو قــول النقــاش وابــن الجــوزي وأيب حاتم(الســيوطي[ ،د
ت] ،ص ،-)105-105قــال" :ومنهــا  streetمبعنــى الشــارع" (التونجــي ،2002 ،ص  ،)280أما
محمــد حســن جبــل فانتــر لعروبتــه وقــال" :واللفــظ عــريب أصـ ًـا ومع ًنــى وصيغـ ًة ،ولــه
نظائــر ...فدعــوى التعريــب التــي ذكرهــا املتــوكيل ســاقطة وال ســند لهــا" (جبــل،2010 ،
.)999-998/2

 6.4مرجان:

ورد مدخــل املرجــان مرتــن يف القــرآن الكريــم ،مــن قولــه﴿ :يَ ْخ ـ ُر ُج ِم ْن ُه َم اللُّ ْؤلُ ـ ُؤ َو
الْ َم ْر َجانُ﴾ (الرحمــن )22 :ومــن قولــه﴿ :كَأَنَّ ُه ـ َّن الْ َياقُــوتُ َوالْ َم ْر َجــانُ﴾ (الرحمــن،)58 :
ور ّجــح فيهــا محمــد التونجــي األصــل الفــاريس (مرواريــد) مبعنــى اللؤلــؤ ،ونفــى عربيتهــا
أو آراميتهــا (التونجــي ،2002 ،ص  .)449-448وهــي عنــد السجســتاين عربيــة ،قــال" :صغار
اللؤلــؤ" (السجســتاين ،1995 ،ص  ،)426ومثلــه عنــد الســمني الحلبــي (الحلبــي،1996 ،
 )81/4وعنــد الراغــب األصفهــاين (األصفهــاين ،2009 ،ص  ،)764واكتفــى معجــم املجمــع
بالقــول" :جوهــر نفيــس أحمــر اللــون" (إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989،ص.)1040
والحاصــل أن رشح مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة للمرجــان ال يختلــف عــا هــو مبثــوث يف
معاجــم اللغــة ،ومــا يؤيــد عجمتــه اختالفهــم فيــه أهــو ثــايث أم رباعــي (ابــن منظــور،
1414هـ.)366/2 ،

 7.4مشكاة:

السـ َـا َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض َمثَـ ُـل نُــو ِر ِه كَ ِمشْ ـكَا ٍة ِفي َهــا
وردت املشــكاة يف قولــه﴿ :اللَّ ـ ُه نُــو ُر َّ
اح﴾(النــور ،)35 :مل يذكــر السجســتاين أصلهــا ،واكتفــى بالقــول " :كــوة غــر نافــذة "
ِم ْص َب ٌ
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(السجســتاين ،)456 ،1995 ،وأصــل هــذا التعريــف تفســر أيب عبيــدة الــذي قــال " :وهــي
الك ـ ّوة يف الحائــط التــي ليســت بنافــذة " (أبوعبيــدة )66/2 ،1962 ،ونقــل الــرح ذاتــه
أبــو حيــان (أبــو حيــان ،)190 ،1983 ،وقريــب منــه رشح الفريوزآبــادي (الفريوزآبــادي،
 )343/3 ،1996الــذي نقلــه عــن الراغــب األصفهــاين (األصفهــاين ،2009 ،ص  ،)463وقريــب
منــه أيضــا تعريــف معجــم مجمــع اللغــة (إبراهيــم حمــروش وآخــرون ،1989 ،ص )639
ومل يذكــر أصلــه األعجمــي غــر محمــد التونجــي الــذي أىت بتعريــف السجســتاين ،وقــال:
"والكلمــة حبشــية ،ولفظهــا عندهــم  .Maskotوعــد بعضهــم امليــم فيها زائــدة" (التونجي،
 ،2002ص  ،)268وهــي عنــد محمــد حســن جبــل عربيــة (جبــل.)1162/2 ،2010 ،

 .5مقاربة املعاجم القرآنية لألعالم يف القرآن الكريم:

ال خــاف يف وجــود األعــام األعجميــة يف القــرآن (الخالــدي[ ،د ت] ،)6 ،ويــرى
الخالــدي أن األعــام األعجميــة يف القــرآن عدتهــا مثانيــة وخمســون علــا ،وأن ليــس
يف القــرآن مــن املفــردات األعجميــة إال األعــام (الخالــدي[ ،د ت] ،)7 ،والغالــب عــى
األعــام القرآنيــة أنهــا ممنوعــة مــن الــرف كونهــا أعالمــا أعجميــة األصــل (خليــل،
 ،)6 ،2004وخالــف بعــض أصحــاب املعاجــم القرآنيــة ذلــك ،فــردوا األعــام األعجميــة
إىل اشــتقاق عــريب ،كقــول الفريوزآبــادي يف قــارون" :وهــو اســم عــري غــر منــرف،
وقيــل مشــتق مــن قــرن ،فاعــول منــه للمبالغــة ،ســمي بــه ألنــه قــرن بامللــك ثــم
قــرن بالهلــك" (الفريوزآبــادي ،)73/6 ،1996 ،وكقــول الراغــب األصفهــاين يف آدم:
"قيــل :ســمي بذلــك لكــون جســده مــن أديــم األرض ،وقيــل :لســمرة يف لونــه" (األصفهــاين،
ورشح
رشح الفريوزآبــادي (الفريوزآبــادي،)22/6 ،1996 ،
ُ
 ،2009ص  ،)70وقريــب منــه ُ
حميــد الديــن الفراهــي الــذي ذكــر وجــوده يف العربانيــة ،ورجــح أن العربيــة أقــرب
إىل األصــل أو كاألصــل (الفراهــي ،2002 ،ص ،)333واكتفــى محمــد حســن جبــل بذكــر
االشــتقاق العــريب (جبــل.)677/2 ،2010 ،
وكــا اســتند الراغــب األصفهــاين إىل عــدم االســتعامل يف (ربــاين) ،تـراه يرد عــى من قال
إن تــوراه تفعلــة نحــو تنفلــة بالقــول" :وليــس يف كالمهــم تفعلة اســا" (األصفهــاين،2009 ،
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ص ،)168ولكنــه اختــار الــورى أصــا لهــا ،والتــاء يف التــوراة مقلوبــة عنــده (األصفهــاين،
 ،2009ص  ،)168أمــا السجســتاين فقــال" :معنــاه الضيــاء والنــور" (السجســتاين،1995 ،
ص  ،)136وذكــر الخــاف بــن البرصيــن والكوفيــن يف اشــتقاقها ،رغــم أنــه التــوراة اســم
عــري ،ومــن خــال هــذه األمثلــة نتبــن أن بعــض مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة مل يقفــوا عنــد
عجمــة األعــام ،بــل حاولــوا ردهــا إىل االشــتقاق العــريب وإن اختلفــوا فيــه.

خامتة

خلصت هذه الدراسة إىل جملة نتائج ،أهمها:
1.1اختــاف مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة املتقدمــن يف املداخــل القرآنيــة مــن حيــث
القــول بتعريبهــا ،وأكــر مــن قــال بالتعريــب الراغــب األصفهــاين والفريوزآبــادي خالفــا
للســمني الحلبــي وأيب بكــر السجســتاين.
2.2أث��ر بيئ��ة الراغ��ب األصفهـ�اين  -الف��اريس األص��ل البغــدادي النشـ�أة – ظاهــر يف
حكمــه عــى املعــرب يف القــرآن ،وإن كان يف أكــر أمــره ناقــا ألقــوال لغويــن ســبقوه،
ومثلــه مجــد الديــن الفــروز آبــادي.
3.3أكــر املداخــل القرآنيــة التــي اختلــف يف تعريبهــا تعــد مــن قبيــل املشــرك
الســامي ،وقــد تبــن ذلــك عنــد املتأخريــن أكــر منــه عنــد املتقدمــن.
4.4أثــر تعلــم اللغــات الســامية والهنديــة -األوربيــة ظاهــر يف معاجــم املتأخريــن،
وكــرة الدراســات املقارنــة جعلــت كال مــن محمــد التونجــي وحســن املصطفــوي
مقتدريــن عــى الفصــل فيــا اختلــف فيــه املتقدمــون ،وقــد مــال املتأخــرون إىل
اإلكثــار مــن القــول بالتعريــب خالفــا للمتقدمــن.
5.5أكــر الذيــن نفــوا املعــرب عــن كثــر مــن املداخــل القرآنيــة ينتمــون إىل مدرســة
االشــتقاقيني ،وأحكامهــم فيهــا يشء مــن التكلــف والتعســف ،مــع قلــة درايــة باللغات
الســامية خاصــة ،ومثــال ذلــك محمــد حســن جبــل يف"املعجــم االشــتقاقي املؤصــل".
6.6معايــر الحكــم عــى كــون ألفــاظ مــن القــرآن الكريــم معربــة عنــد التحقيــق
هــي الســياق القــرآين إذا وجــدت هــذه األلفــاظ يف لغــات أخــرى ،خاصــة مــا تعلــق
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بأهــل الكتــاب ،مثــال ذلــك مدخــا الربــاين واليــم ،وعــدم اســتعامل العــرب لهــا وإن
وافقــت االشــتقاق العــريب ،وكونهــا ممنوعــة مــن الــرف لعلــة العجمــة والعلميــة.
7.7اســتناد مؤلفــي املعاجــم القرآنيــة يف رشح عــدد كبــر مــن األعــام القرآنيــة
األعجميــة إىل االشــتقاق العــريب ،واختالفهــم فيــه اختالفــا كبــرا.

اللّـسانيـــــات  -املجلد  - 25العدد 1

199

شعيب حبيلة ومسعودة خالّف

اإلحاالت
 -1قــد يــدور اللفــظ القــرآين بــن املعنــى اللغــوي والحقيقــة الرشعيــة فيختلــف العلــاء
السـ َـا َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض
عــى أيهــا يُحمــل ،مثالــه الســجود يف آيــةَ ﴿ :ولِلَّ ـ ِه يَ ْس ـ ُج ُد َم ـ ْن ِف َّ
طَ ْو ًعــا َوكَ ْر ًهــا َو ِظ َللُ ُه ـ ْم بِالْ ُغ ـ ُد ِّو َو ْال َصــا ِل﴾ (الرعــد.)15 :
 -2صاحــب "اإلدراك يف لســان األتـراك" ،و"نــور الغبــش يف لســان الحبــش" (ينظــر :ناعيــم،
.)9 ،2013
 -3مل أجد اختيار الواسطي لرسيانية مدخل (الربانيني) يف كتابه هذا.
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املصادر واملراجع

1.1القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
2.2ابن منظور ،محمد بن مكرم .)1414( .لسان العرب ،ط .3دار صادر ،بريوت.
3.3األصفهــاين ،الراغــب .)2009 (.مفــردات ألفــاظ القــرآن .ط .4تحقيــق :صفــوان عدنــان
داوودي .دار القلــم ،دمشــق ،الــدار الدمشــقية ،بــروت.
4.4اقلوديــوس ي لبيــب (.د ت) .قامــوس اللغــة القبطيــة .د .ط .مطبعــة عــن شــمس،
مــر.
5.5األندلــي ،أبــو حيــان 1420 (.هـــ) .البحــر املحيــط يف التفســر ،تحقيــق :صدقــي محمد
جميــل .د ط .دار الفكــر ،بــروت.
6.6األندلــي ،أبــو حيــان .)1983( .تحفــة األريــب مبــا يف القــرآن مــن الغريــب .ط.1
تحقيــق :ســمري املجــذوب .املكتــب اإلســامي .بــروت ،دمشــق.
7.7البديــري ،مجيــد حميــد" .)2005(.املعــرب يف القــرآن الكريــم وأثــره يف حركــة
االقتبــاس" ،مجلــة أهــل البيــت ،العــدد ،2العــراق.
8.8بلبــل ،عبــد الكريــم .)2015( .املفاهيــم املفتاحيــة لنظريــة املعرفــة يف القـران الكريــم.
ط .1املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي .الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
9.9التونجــي ،محمــد .)2002(.املعجــم املفصــل يف تفســر غريــب القــرآن .ط. 1.دار الكتب
العلميــة .بــروت ،لبنان.
 1010جبــل ،محمــد حســن .)2010 (.املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكريــم.
ط .1مكتبــة اآلداب .القاهــرة.
1111الجواليقــي ،أبــو منصــور .)1990(.املعــرب مــن الــكالم األعجمــي عــى حــروف
املعجــم .ط .1تحقيــق :فانيامبــادي عبــد الرحيــم .دار القلــم .دمشــق.
 1212الحلبــي ،الســمني .)1996( .عمــدة الحفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ .ط.1
تحقيــق :محمــد باســل عيــون الســود .دار الكتــب العلميــة .بــروت.
 1313الخالــدي صــاح ،عبــد الفتــاح (.د ت) .األعــام األعجميــة يف القــرآن تعريــف وبيــان.
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د ط .دار القلــم .دمشــق.
 1414خليــل عبــد العظيــم ،فتحــي .)2004 (.األعــام املمنوعــة مــن الــرف يف القــرآن
الكريــم .ط .1مكتبــة اآلداب .القاهــرة.
 1515ال ـرازي ،أبــو حاتــم .)1994( .الزينــة يف الكلــات اإلســامية العربيــة .ط .1تحقيــق:
حســن الهمــداين .مكــرز الدراســات والبحــوث اليمنــي .صنعــاء.
 1616رضــا ،محمــد رشــيد .)1990 (.تفســر املنــار .د ط .الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.
مــر.
 1717زيــدان ،جورجــي .)2012 (.اللغــة العربيــة كائــن حــي .د ط .مؤسســة هنــداوي
للتعليــم والثقافــة.
 1818الســامرايئ ،إبراهيــم .)1991(.معجميــات .ط .1املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنرش
والتوزيع.
 1919السجســتاين ،أبــو بكــر .)1995 (.نزهــة القلــوب .ط .1تحقيــق :محمــد أديــب جمـران.
دار قتيبــة ،ســوريا.
 2020الســعران ،محمــود .)1997(.علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــريب .ط .2دار الفكــر
العــريب .القاهــرة.
 2121الســليم ،فريــد الزامــل .)1427( .الخــاف الترصيفــي وأثــره الــداليل يف القـران الكريــم.
ط .1دار ابــن الجــوزي .اململكــة العربيــة الســعودية.
 2222الســيوطي ،جــال الديــن( .د ت) .املهــذب فيــا وقــع يف القــرآن مــن املعــرب .د ط.
تحقيــق :التهامــي الراجــي الهاشــمي .مطبعــة فضالــة.
 2323الشــدي ،عــادل( .د ت) .تفســر الراغــب األصفهــاين املتوىف يف حــدود ســنة  450هـــ
دراســة وتحقيقــا .أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة أم القــرى .اململكــة العربيــة الســعودية.
 2424الصالــح ،صبحــي إبراهيــم .)1960(.دراســات يف فقــه اللغــة .ط .1دار العلــم للماليــن.
بريوت.
 2525الصفــار ،أســامة رشــيد( .د ت) .املعــرب والدخيــل واأللفــاظ العامليــة (دراســة نقديــة
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تأثيليــة يف تــاج العــروس) .د ط  .دار الكتــب العلميــة .بــروت.
 2626ضنــاوي ،ســعدي( .د ت) .املعجــم املفصــل يف املعــرب والدخيــل .د ط  .دار الكتــب
العلميــة .بــروت.
 2727طبــل ،حســن .)1998( .أســلوب االلتفــات يف البالغــة القرآنيــة .د ط  .دار الفكــر
العــريب.
 2828العســقالين ،ابــن حجــر1415(.ه) .اإلصابــة يف متييــز الصحابــة .ط .1تحقيــق :عــادل
املوجــود وعــي معــوض .دار الكتــب العلميــة .بــروت.
 2929ال َع ْوتبــي ،ســلمة .)1999(.اإلبانــة يف اللغــة العربيــة .ط .1تحقيــق :عبــد الكريــم
خليفــة وآخــرون .وزارة الــراث القومــي والثقافــة .ســلطنة عــان.
 3030الفراهــي ،حميــد الديــن .)2002( .مفــردات القــرآن .ط .1تحقيــق :محمــد أجمــل
أيــوب اإلصالحــي .دار الغــرب اإلســامي.
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