
 "بيعة" و"تابوت" و"صلوات" نماذج :أثر اللغات السامية في تفسير الدخيل واملعرب 

 215 صفحة ،(2018) 13املجمع، العدد 

ُّ
 
ُّأثر الل ُّ خيل واملعربامية في تفسير الد ُّغات الس 

 "بيعة" و"تابوت" و"صلوات" نماذج

ُّ*مليكة ناعيم

ُّاملل
 
ُّ:صخ

َّالعربي َّة من لغات غير لغوي َّ ن القرآن الكريم مواد َّتضم َّ
 
َّة، منها ما وظ

 
فظ ومنها ما دخل فه بالل

َّ  
رين في املوضوع بين مثبت ومنكر فقط باملعنى، ومنها ما أخذ فقط الوزن. وتباينت وجهات املفس 

َّ 
َّ ظ. وقل َّومتحف 

 
اغوية في تفسير القرآن الكريم، توظيفهم للمقارنات الل م  َّ م  كوت عن نتج عنه الس 

َّ
 
ه َّهدف غوية. وتبعض القضايا الل َّ ٰهذ   

فسير نبيه إلى بعض املسكوت عنه في كتب الت َّراسة إلى الت َّالد 

ا م  َّ م  َّله عالقة بالد 
 
ةاغة خيل إلى الل ي  َّ لَعَرب 

 
َّمن الل َّغات الس 

 
دة، وهي: محد َّ ا من مواد َّامية، انطالق

َّ"بيعة" و"صلوات" و"تابوت".

ُّتوطئة:

َّ 
 
َّل تأويل الن َّيمث  

َّاملقد َّ ص 
 

َّد َّ معق َّس إشكال
 
ة، لنفتاحه على ة اإلسالمي َّقافة العربي َّا في الث

َّتين تبدوان متناقضتين من منظور العربي املسلم:قضي َّ

َّأولهما: قدسي َّ
 
تيتها ة وأفضلي َّغة العربي َّة الل

 
ة ها لغة الجن َّارتقى بها بعضهم إلى الجزم بأن َّ ال

َّ  
َّ.(1)ىَّقوَّام الت َّة آلدم زمن توبته وأي َّالعز َّ ولغة خطاب رب 

َّي القرآن الكريم أحيان َّة أخرى حضرت فوثانيهما: النفتاح على أنساق لغوي َّ 
 
خر فظ وآا بالل

َّباملعنى أو بصيغة صرفي َّ
 
 فظ ألداء معنى جديد.ة يلبسها الل

َّويتجاذب   ىاران الباحثين في القرآن الكريم، ي َّالت َّ ٰهذان  َّ َحت 
 
َّشك  

ا بحسب رون أقطاب َّل املفس 

َّ 
َّموقفهم من مكو 

 
َّغوي"، ومن خالل سؤالين رئيسين، وهما:نات "نسق القرآن الل

                                                           

 *َّ 
 
َّي َّكل

 
َّب.اكش، املغرَّة، مر َّغة العربي َّة الل

(1) َّ
 
 َّوفن ََّّة القائلين بهوقد ناقش اإلمام ابن حزم أدل

عاءاتهم. ينظر كتاب اإلحكام في أصول األحكام، د اد 

َّقة على طبعة محق َّ
 
تيسخة مخطوطتين ومقابلة على الن

 
َّحق َّ ال يخ أحمد شاكر، تقديم إحسان قها الش 

َّ. 35-1/32، 1983، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، 2اس، ط.عب َّ
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    َّ  َّ ـ هل هو عربي 
 
 َّمحض يمث

َّ؟(1)مبين" ل ظاهر قوله تعالى: "بلسان عربي 

    َّ
 
َّغة العربي َّـ هل هو ينهل من غير الل

 
َّة من الل َّأويل؟ابقة على وجوه الت َّغات فتنفتح اآلية الس 

َّ ولعل َّ  
َّي َّالت َّسم ألصحاب راع ح َّالص 

 
َّاني، إذ بدا للعيان ار الث ن 

َ
القرآن الكريم هو في لغته  أ

َّ 
 
ة ألسباب ا بأقوام تعايشت مع العربي َّر َّعربي وبلسان قومه كما كان في زمن نزول الوحي متأث

َّ مختلفة، ولعل َّ
 
 َّكون مك

َّ ة ومحج َّجاري َّة ملتقى للقوافل الت 
 

أي. عراء واألدباء يدعم الر َّالش

 َّواملراد 
ذيَنَّمبين إذن، هو مناسبة لغة القوم  بعربي 

 
َّ ال خيل، نزل إليهم من حيث األصيل والد 

َّ
 
َّة ة ل تزيد العربي َّرات دللي َّة وتغي َّسق من إبدالت صوتي َّوكذا من حيث ما يقبله الن

 
ل  إ 

َّا وغنى، ول تضيف إلى القرآن انفتاح َّ
 

ل  َّة في الت َّا إلعجازه وقو َّتأكيد َّ إ 
وإذا  عارضة.ي واملحد 

َّ
 
َّغة العربي َّأخذت الل

 
 َّغوي َّة من الفصائل الل

 
َّ، (4)ةوحامي َّ (3)ةوطوراني َّ(2)ةها هندوـ أوربي َّة كل ن  إ 

َ
 ف

                                                           
(1) َّ َّ.195عراء، اآلية سورة الش 

(2) َّ
 
 َّغات الهندي َّفصيلة الل

َّي َّة _ األورب 
 
َّ اغات انتشار َّة: وهي أكثر الل

 
َّ مفي العالم؛ إذ يتكل

 
ا ان أورب َّبها أكثر سك

َّ
 
ه َّان آسيا. ويندرج تحت وأمريكا وأستراليا، وقسم كبير من سك َّ ٰهذ 

 
غات البائدة املجموعة عدد من الل

َّ  
َّة القديمة، والبهلوي َّة، والفارسي َّنسكريتي َّكالس 

 
ة القديمة، كما ة، واإلغريقي َّة، واليوناني َّغات الجرماني َّة، والل

ه َّيدخل ضمن  َّاملج ٰهذ 
 
َّغات املستعملة الحي َّموعة من الل

 
ة، ة، والكردي َّة، والفارسي َّغات الهندي َّة الل

َّة، واأللباني َّة، واألرميني َّواألفغاني َّ
 
 َّة، والل

َّي َّغات األورب  ة، وغيرها. حلمي خليل: ة واإلسكندنافي َّالفي َّة، والس 

َّ 
َّمقد 

 
َّ.124ص.، 1993ة، غة، دار املعرفة الجامعي َّمة لدراسة فقه الل

َّإ َّوََّوتسميتها بالفصيلة من قبيل املجاز،  (3)
 

َّ ل ن  إ 
َ
ه َّ ف َّلغات ل تربط بينها عالقات،  الفصيلة تضم َّ ٰهذ  ن  ك 

ٰ
 َول

ه َّقسيمات. ومن ا من كثرة الت َّالسم؛ احتراز َّ ٰهذامولر جمعها تحت  َّ ٰهذ 
 
َّالفصيلة  الل  

ة، يني َّغات  الص 

َّوالياباني َّ
 
َّفحة نفسها.املصدر نفسه والص َّ ة، وغيرها.ة، واملغولي َّركي َّة، والت

 َّالحامي َّ (4)
ٰهذايت ة سم  َّ ب 

 
تية القديمة وهي غات املصري َّالسم نسبة إلى حام بن نوح، وأفرادها هي، الل

 
 ال

َّتفر َّ
 
َّغة القبطي َّعت منها الل

 
َّغة املصري َّة أو ما يعرف بالل

 
َّغة األمازيغي َّة الحديثة، والل

 
والقبائل وارق ة )الط

َّ 
 
 َّة والن َّيبي َّوالل

َّيجر والر 
 
ة: نسبة إلى كوش بن غات الكوشي َّيف( في شمال إفريقيا، ول تزال مستعملة، والل

َّ َّحام، وهي لغات الس 
 
 َّك

َّان األصلي  َّين للقسم الش 
 
غات رقي من إفريقيا على حدود البحر األحمر، ومنها الل

َّومالي َّالص َّ
 
َّة )الن َّشادي َّة ولغات مناطق من الحبشة والت

 
 َّيجر وغانا والط

 
ة أفريقية شاد وجمهوري َّوغو والت

َّفحة نفسها.الوسطى(. املصدر نفسه والص َّ
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َّ
 
َّاألخذ من شقيقاتها الل َّأقوى؛  (1)ةامي َّغات الس 

َ
َّو َّأ

 
ا لتقارب في عايش، وثاني َّبفعل الجوار والت َّ ل

َّ
 
َّالن  

تيمات، فالعالقة سق والس 
 
تربط بينها، كما يقول ابن حزم، مثل العالقة بين لهجات  ال

ا، (2)البلد الواحد م   َّ م 
 
َّد يؤك ن 

َ
َّتفسير القرآن الكريم يقتض ي بالض َّ أ

 
غات رورة النفتاح على الل

تي
 
َّ ال  

تيياقات حضرت فيه بحسب الس 
 
 َّ ال

ا على أصولها اعتماد َّ وردت فيها لتفسير املواد 

َّ َّالت َّا من الخطأ في احتراس 
 
خيل ة على الد َّة وقواعد العربي َّغوي َّأويل بإسقاط األصول الل

َّ
 
ـماا واملعرب، وبحث البحث  ٰهذاة. وسأحاول في ة ودللي َّة وصرفي َّعرفته من إبدالت صوتي َّ ل 

َّ 
َّ الوجيز الوقوف عند بعض املواد 

 
ع" يََّة في القرآن الكريم، وهي: "صلوات" و"ب َّغوي َّالل

ة ة وصرفي َّفسير من قضايا صوتي َّعض املسكوت عنه في كتب الت َّو"تابوت"، وتبيان ب

َّوتركيبي َّ ة وشقيقاتها ة، أعني املقارنة بين العربي َّامي َّة نتيجة عدم استثمار املقارنات الس 

َّ
 
َّالل َّفسير.ة، في الت َّامي َّغات الس 

َيٌع: في قوله تعالى: "1 َّ/ ب 
َ

ل و 
َ
َّ َول ع 

 
َّ َدف ه 

 
اَسَّ الل م الن  َضه  َّ َبع  ض 

َبع  َّ ب  َمت   
د  ه 

 
َّ ل ع  َيٌعَّ َصَوام  َواٌتَّ َوب 

َ
 َوَصل

َّ د  ر َّ َوَمَساج 
َ
ك

 
ذ يَها ي  م َّ ف  ه َّ اس 

 
ا الل ير  ث 

َ
َّ .(3)"ك

تيفسير جوع إلى كتب الت َّبالر َّ
 
َّ تهتم َّ ال

 
َّباملدخل الل

 
 َّغوي والت

في القرآن الكريم، وقد عاينت  ركيبي 

َّ نجد تفسير، مائة حوالي  
ع" عند حدود القول: معابد يََّتفسير كلمة "ب َّ في يقفونَّ ريناملفس 

، ول أجد منهم من وقف (2)اصارى مع َّ، أو معابد اليهود والن َّ(1)صارىَّأو معابد الن َّ (4)اليهود

                                                           
(1) َّ

 
َّة واآلرامي َّة والكنعاني َّة والعبري َّة والحبشي َّغة العربي َّمنها الل

 
َّادي َّة واألك

 
غات ة. ينظر: بروكلمان: فقه الل

َّ  َّو َّة، ترجمة رمضان عبد الت َّامي َّالس 
 .13ـ11، ص. ص. 1977ياض، اب، مطبوعات جامعة الر 

َّ.1/33، ج1ابن حزم: اإلحكام في أصول األحكام، مج (2)

(3) َّ  .40، اآلية:الحج 

 َّحميد وابن أبي حاتم عن ابن عب َّ"أخرج عبد بن  (4)
تيوامع مت صوامع( اآلية. قال: الص َّاس في قوله: )لهد 

 
 ال

صارى واملساجد مساجد املسلمين". اليهود، و)صلوات( كنائس الن َّهبان والبيع مساجد يكون فيها الر َّ

َّ  َّالس 
َّاملنثور في الت َّ ر َّين، الد َّيوطي، جالل الد 

 
، 1ركي، ط.فسير باملأثور، تحقيق عبد هللا عبد املحسن الت

َّ 
َّ.10/515ة ة واإلسالمي َّعربي َّراسات الالقاهرة، مركز هجر للد 
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عليه، بل لم يذكر نوعها  ال بما يدل َّعند دللة الكلمة في ذاتها ول في أصلها أو عالقة الد َّ

َّمن حيث العدد 
 

ل َّ إ   
صارى ة: "والبيع كنائس الن َّرين ومنه قول ابن عطي َّقليل من املفس 

َّ
 
م َّ: وقيل هي كنائس اليهود بري َّواحدها بيعة قال الط

 
أدخل عن مجاهد ما ل يقتض ي  ث

َّ
ٰ
َكَّذ صارى واحدها بيعة، وقيل كنائس ان الغرناطي بالقول: "البيع كنائس الن َّ. وأبو حي َّ(3)"ل 

َّ(4)اليهود" هاإلى  . وذهب بعضهم ومنهم املاوردي  ن 
َ
معرب وقال القرافي: اسم  اسم أعجمي َّ أ

َّد الن َّملتعب َّ  
اغب ربطه من دون تعقيب عن الر َّ األلوس ي. ونقل صارى، اسم مرتجل غير مشتق 

َّأبالفعل باع في 
 
صارى ى الن َّغرب تخريج له فقال: "والبيع واحدها بيعة بوزن فعلة وهي مصل

َّ َّاغب: فإن يكن الر َّومعة، قال برهبانهم كالص َّ ول تختص 
ٰ
َكَّذ ا في األصل فوجه عربي َّ ل 

َّ
 
َّسمية به ملا قال سبحانه: "الت ن  . وقيل هي كنيسة (5)هللا اشترى من املؤمنين أنفسهم" إ 

َّ(6)اليهود"  
َّ. في حين أكثروا القول عن جارتها في الس  للة ياق "صلوات" من حيث الد 

                                                                                                                                             
َّوهو القول املشهور في كتب الت َّ (1) ة. وبيع بيع هباني َّ: "صوامع صوامع الر َّفسير، ومنه قول البيضاوي 

 َّالن َّ
َّيت بها صارى وصلوات كنائس اليهود، سم 

َ
هأل  َّ ان 

 
 َّى فيها، وقيل أصلها صلوتا بالعبراني َّيصل

بت". ة فعر 

َّ 
َّالبيضاوي القاض ي ناصر الد  قه وعلق عليه أويل، حق َّنزيل وأسرار الت َّوار الت َّى أنين: تفسير البيضاوي املسم 

َّوأخرج أحاديثه وضبط نص َّ
 

 -شيد، دمشق، دار الر 1َّد أحمد األطرش، ط.ق ومحم َّه محمد حسن حال

َّ َّ.4/73، 2000سة اإليمان، بيروت، لبنان، بيروت، مؤس 

صارى". من وحي لليهود والن َّيع جمع بيعة بكسر الباء، وهي معبد قال حسين فضل هللا: )وبيع(: الب َّ (2)

َّ  
 
َّالقرآن، دار املالك للط

 
 .16/151، 1998وزيع، بيروت، لبنان، شر والت َّباعة والن

 َّابن عطي َّ (3)
َّة: املحر  َّر الوجيز، تحقيق عبد الس  ة، بيروت، . دار الكتب العلمي 1َّد، ط.افي محم َّالم عبد الش 

َّ.4/125، 2001لبنان، 

ة، ، بيروت، دار الكتب العلمي 1َّحيط، تحقيق عادل أحمد عبد املوجود وآخرون، ط.ان: البحر املأبو حي َّ (4)

2001 ،6/345.َّ

َّ.111وبة، اآلية:سورة الت َّ (5)

(6) َّ  
َّاأللوس ي، شهاب الد  َّين محمود: روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والس 

 
راث بع املثاني، دار إحياء الت

َّ.17/163العربي، بيروت، لبنان، 
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ن َّة املختلفة حولها، والقراءات القرآني َّ ك 
ٰ
البحث. غير  ٰهذافي  سيجيئا كما لم تستثمر أيض َّ اهل

َّ ن 
َ
تية وتي َّرات الص َّطو َّدة في اآلن نفسه إذا انفتحنا بها على الت َّاملسألة يسيرة ومعق َّ أ

 
عرفتها  ال

َّ
 
َّبعض الل ذيَنَّة وإذا ربطناها بالقوم امي َّغات الس 

 
هم، وهو في اآلن نفسه سبب تخص َّ ال

َّعقيد، الت َّ
ٰ
َكَّذ َّ ل  ن 

َ
َّ أ  

رين؛ أصل بيعة بيضة ول عالقة لها بالفعل باع كما اقترح بعض املفس 

َّة العالقة بين الد َّوهي لفظة تعكس اعتباطي َّ  
ت من استمد َّ ال واملدلول وعالقة الجزء بالكل 

تية شكل القب َّ
 
ه َّكانت توضع فوق  ال  َّ ٰهذ 

 َّر الص َّطو َّ، بحسب الت َّاملعابد في شكل بيضوي 
 وتي 

َّد املعق َّ
 
َّعرفته الض َّ ذيال

 
َّبمرحلتين: ة؛ إذ مر َّغة اآلرامي َّاد في الل

َّر تطو َّ -
َ
َّو َّأ

َ
إلى صوت القاف وقيل غين، فصارت بيقة أو بيغة بحسب قول  ل

َّ.(1)بروكلمان

م َّ -
 
َّا إلى صوت العين فصارت بيعة.ر ثاني َّتطو َّ ث

َّوتي َّرات الص َّطو َّوهو من أغرب الت َّ 
 
تيدة ة املؤك

 
َّ ال رس لم يجد لها معظم من اشتغل على الد 

َّ ه َّ، وأشار بروكلمان إلى (2)اامي املقارن تفسير َّالس  ن 
َ
على سبيل املخالفة من خالل كلمة أرعا  أ

َّ، وهو قول يرد َّ(3)ةاآلرامي َّعريف وهي األرض واأللف املمدودة في األخير هو أداة الت َّ  
 
 ٰهذاراد ه اط

ه َّأقرب تفسير  كما نلحظ في بيعة، ولعل َّ ةاآلرامي َّالقلب في  ٰهذ  َّ ل 
 
اهرة وما شاكلها في الظ

َّ
 
َّالل َّصحيف والبتعاد عن األصل، امية هو الت َّغات الس 

ٰ
َكَّذ أليف وندرته، ر الت َّكله بسبب تأخ َّ ل 

ذيحريف، ر ظهور حركات اإلعجام والت َّسم وتأخ َّوتقارب الحروف في الر َّ
 
َّتعر َّ ال

 
غة ضت له الل

 َّأمام توالي الكتبة وكثرتهم وتأخ َّ
 َّر زمن الكتابة، وغياب الحركات والن 

زة كما كانت قاط املمي 

ا ا أو ضاد َّا أو طاء أو ظاد َّنقيط واإلعجام فحرف "ص" يمكن أن يقرأ صاد َّة قبل الت َّالعربي َّ

                                                           
َّ روكلمان،ب( 1)

 
َّكارل: فقه الل  َّو َّة، ترجمة رمضان عبد الت َّامي َّغات الس 

، 1977 ياض،اب، مطبوعات جامعة الر 

َّ.51ـ50ص. 

(2) َّ
 
َّغة العربي َّحجازي، محمود فهمي: علم الل

 
َّة مدخل تاريخي مقارن في ضوء الت

 
َّراث والل ة، امي َّغات الس 

َّ.199الكويت، وكالة املطبوعات، د.ت، ص.

(3) َّ
 
َّبروكلمان: فقه الل َّ.51-50ة، صامي َّغات الس 
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َّ 
 
ا ظ أثرها جلي َّلحرات ي َّون وسط الكلمة، وهي تطو َّاء والياء والن َّسبة ألصل الباء والت َّوكذا بالن

َّفي بعض القراءات القرآني َّ
 

َّ.ة ومنها حصب وحطب مثال

از فقط اد متقاربة في أصلها في شكل دائرة تتمي َّفالقاف والعين والض َّ م  َّ إ 
 
ين وسطها بخط

َّ 
 
 َّ ام َّإ َّوََّاد سبة للض َّبالن

 
 َّقاف ونقص في الد َّلسبة لشرطة قصيرة بالن

 
سبة للعين، فكان ائرة بالن

 َّر في الن َّاريخ ويواكبه تطو َّر عبر الت َّطو َّالت َّ ٰهذاا أن يحدث طبيعي َّ
ضياع بعض  طق إلى حد 

هالحظ ة اليوم إذ ي َّاألصوات، كما يحدث لبعض األصوات في العربي َّ ن 
َ
ا ل تنطق نطق َّ أ

َّا صحيح َّ
 

ل َّ إ 
 
َّلدى القل

 
َّة، وبدأت تضيع من الكتابة ومنها الث

 
َّاء والذ

 
اد، فمراقبة ال والظ

َّ
 
َّبمنجزات الط
 

هاب أجد ال ن 
َ
َّا ورب َّحروف آيلة لالنقراض نطق َّ أ

 
رتيب ما كتابة لتنوب عنها بالت

ه َّال. اء أو الد َّال والض َّاء والد َّنفسه الت َّ َّاملسألة تقتض ي من َّ َوٰهذ 
 
ث في إصدار األحكام ري َّا الت

َّ
 
َّبخصوص أصوات الل َّامي َّغات الس 

 
م َّدة، ها موح َّة وحروفها، فهي في أصلها كل

 
ارت تطو َّ ث م   إ 

ياع كما ا يسير نحو الض َّسم أيض َّة اآلن وإن بدا الر َّسم كما يحدث للعربي َّا دون الر َّنطق َّ

َّأشرت من قبل وبدأ الن َّ  ام َّإ َّوََّاء القرآن الكريم، خبة ومنها قر َّحيح ينحصر في نطق الن َّطق الص 

َّا دون الن َّرسم َّ
 
َّة بتأثير من ادي َّطق كما حدث لألك تية ومري َّالس 

 
لم تكن لها رموز لبعض  ال

َّ  
 
 َّالحروف في خط

 َّنطق َّ ام َّإ َّوََّيني ولسيما حروف الحلق، ها السفي 
 
سبة ا وكتابة كما نرى هنا بالن

 ٰهذاوََّة لها. مني َّر بحسب الفترات الز َّطو َّاد وإن لم نستحضر مراحل الت َّة في حرف الض َّلآلرامي َّ

ه َّ إشارته، ولعل َّملح إليه بروكلمان في أما  ر طو َّا تفتح إمكان مقاربة الت َّاملسألة أيض َّ ٰهذ 

ذيللي الد َّ
 
َّآة وإيجاد مخرج عرفته بعض األلفاظ العربي َّ ال

 
ه َّرادف بجانب القول خر للت ن   إ 

َّ
 
ه َّة بأن نقول هجات العربي َّاختالف بين الل ن  َّ إ 

 
َّاختالف بين الل ة، من مثل القول امي َّغات الس 

َّ ن  َّ إ  َّضرب بمعنى الس 
 

ائع، عي هو من أصل عبر وعرب، وليس من ضرب بمعناه املشهور والش

َّ ٰهذا ولعل َّ
 
ة حين قال إن ارم وعبر وعرب ة سومر العراقي َّما استند إليه صاحب مقال مجل
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َّ َّ، وات َّ(1)عي في األرضبمعنى واحد وهو الس 
 

َّ على خذه دليال ن 
َ
َّالعربي َّ أ  

 ة هي األصل لكل 

َّشقيقاتها، 
َ
ة. وهو ة هي ضرب العربي َّوتي تكون عرب اآلرامي َّر الص َّطو َّالت َّ ٰهذاباعتماد  نان َّأل 

ه َّباب مفتوح للبحث، كما  ن 
َ
َّأيض َّ أ

 
ة وإيجاد مخرج هجات العربي َّا مجال ملراجعة تقسيم الل

 ة.وتي َّما الص َّلكثير من قضاياها لسي َّ

َّظهر ي َّ ٰهذاوََّ ن 
َ
ة مهما بدت صغيرة ئي َّجزَّ ة ل تستثني أي َّالقرآن الكريم يقتض ي قراءة نسقي َّ أ

تية وتي َّبدالت الص َّومنها بعض اإلَّ
 
َّة وأحيان َّتحضر في القراءات القرآني َّ ال

 
َّا الش

 
َّاذ  

يغ ة والص 

 َّوَّمجال خصب للبحث  ٰهذاوََّة، رفي َّالص َّ
َّراسة.الد 

َّسم:/ "صلواة" وسؤال الر 2َّ

َّ َّؤال يثار الس  ه َّابق نفسه بخصوص الس  َّاملاد َّ ٰهذ  َّابقة نفسها ة في اآلية الس  ن  ك 
ٰ
من زاوية  ل

َّأخرى وهي الر َّ
 

 َّسم واألصل، وكتابتها في القرآن بالواو بعد الال
 
َّد م يؤك ن 

َ
ة وليس م َّاألصل الض َّ أ

َّ
 

 َّالفتحة املمدودة كما هو الش
 
َّر نهج تعامل ، ويتغي َّ(2)سبة ملشكاة وزكاة...أن بالن  

رين معها املفس 

ن َّة اء والقراءات القرآني َّبإيعاز من القر َّ ك 
ٰ
جوع إلى فسير. وبالر َّلم تستثمر في الستنتاج والت َّ هال

 َّ املصادرَّ
 
َّكر نفسها أجد سالفة الذ ن 

َ
َّمعظم  أ  

َّرين ذكروا املفس  ن 
َ
. (3)صلوات كنائس اليهود أ

َّبأن َّ ة وأقر َّوهناك من بحث املاد َّ َّخيلة في القرآن، غير ها من األلفاظ الد  ن 
َ
معظمهم يجعلونها  أ

َّذات أصول عبري َّ  األلوس ي، وطرح (4)ة"عود: "وقيل أصلها صلوتا بالعبراني َّة، يقول أبو الس 

                                                           
(1) َّ  

عليه  ، ورد 1959َّسومر  ةفاضل بعنوان: عربي، آرامي، عبري، نشر بالعدد من مجل مقال لعبد الحق 

َّ َّامر َّإبراهيم الس 
 
َّ . ينظر: رد 1959َّة سومر ائي في العدد من مجل

 
ة على مقال عربي، آرامي، عبري، مجل

َّ.41ـ38ص. ، 3،1989سومر، العدد 

َّر الن َّطو َّبرجستراسر، جوتهالف: الت َّ (2)
 
َّغة العربي َّحوي لل َّة، أخرجه وصح 

 
ق عليه رمضان عبد حه وعل

َّ.218، 2003، القاهرة: مكتبة الخانجي، 4اب، ط.و َّالت َّ

َّمنهم: ابن عاشور محم َّ (3)
 
َّ ر الوجيز،اهر: املحر َّد الط َّونسي َّار الت َّتونس: الد 

 
َّ.71/278، 1984شر، ة للن

(4) َّ َّعود بن محم َّأبو الس  ليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق عبد القادر أحمد د الحنفي: إرشاد العقل الس 

َّ َّ.4/29عادة، د.ت، عطا، مطبعة الس 
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َّة في عالقته باألصل غير املحد َّمشكل تصريف املاد َّ
 
ة وما في األمر من خالف فقال: د بدق

َّ
 
َّ"معرب صلوثا بالث

 
َّومعناها بالعبراني َّثة والقصر اء املثل

 
ى. وروي عن أبي رجاء ة املصل

َّ 
م َّوأبي العالية ومجاهد  والجحدري  ه  ن 

َ
َكَّب َّقرأوا  أ ل 

ٰ
َّذ

 
ه َّاهر . والظ ن 

َ
القول اسم جنس  ٰهذاعلى  أ

َّ ،عريب وبعدهل علم قبل الت َّ ن  ك 
ٰ
ما رواه هرون عن أبي عمرو من عدم تنوينه ومنع صرفه  ل

َّة والعجمة يقتض ي للعلمي َّ
َ
ه َّأ علم جنس إذ كونه اسم موضع بعينه كما قيل بعيد فعليه  ن 

َّن َّإفلذا قيل  ،كان ينبغي منع صرفه على القراءة املشهورة
 
ا ه صرف ملشابهته للجمع لفظ

َّ
 
ه َّاهر كعرفات. والظ ن 

َ
َّ أ

 
 َّن

 
اا ل علم َّع َّإذ ج َّ رََّك ـم 

َ
 َّع َّ ل

اب، ر  م 
َ
َّب َّالقول  َوأ

َ
َّأ  َّ ن 

نه القائل به ل ينو 

َّ
 
ة الكثيرة من غير تفسير . وكثير منهم ينقل وجوه القراءات القرآني َّ(1)قال به الخفاجي"ف فتكل

 َّعد َّول مساءلة لطبيعة الت َّ
َّر َّز لها عن غيرها، إذ الق َّد املمي 

 
ة ل أصل املاد َّاء كانوا األقرب إلى تمث

 َّمع تباين بحسب نظرتهم لها هل هي مفردة أم جمع، وترد َّ
سنرى. ولم  غه كمادهم له ما يسو 

َّ  
َّيلتفت كثير من املفس  َّرين إلى األمر، قال الس 

 
َّ: "صلوات بفتح الص َّمين الحلبي مثال

 
م اد والال

َّ َكَّحاك جمع صالة )...( قال الكلبي والض  ل 
ٰ
ذ

َ
َّ :ك

 
ل ما إ  ه  ن 

َ
اء بثالث من فوقها أعجما الت َّ أ

َكَّا وأبو العالية وأبو رجاء ومجاهد أيض َّ والجحدري َّ ل 
ٰ
ذ

َ
َّ، :ك

 
ل م َّ إ  ه  ن 

َ
َّجعلوا بعد الت َّ أ

 
ثة اء املثل

ه َّ حدري َّصلوثا وروي عن الج ا، فقرؤواألف َّ ن َّ. (2)ا..."اة من فوق أيض َّاء املثن َّالت َّ ٰهذ  ك 
ٰ
وقف  ه َّل

َّقل من دون إشارة ول تعقيب.الن َّ ٰهذاعند حدود 

َّ ٰهذاوََّ  
ومختصر، قل بين مسهب رين مع اختالف في حجم الن َّالقول نقله كثير من املفس 

َّ
 
 َّوأضاف صاحبه ربط اختالف القراءات بأصل الل

َّ فظة غير العربي 
 

 عن غيره من غير نقال

َّة دخلت في لسان العرب ة أو عبري َّحسم يقول: "قيل: هي سرياني َّ
ٰ
ذ َكََّول  َّ ل 

 
. (3)غات"كثر فيها الل

ن َّة وهي إشارة ذكي َّ ك 
ٰ
َّمبني َّ هال

 
َّة على الظ  

َّت َّفسير والولم تستثمر في الت َّ ن 
 
فظ. وذهب أصيل لل

                                                           
َّ.17/163األلوس ي: روح املعاني،  (1)

(2) َّ اط، دار د الخر َّاملصون في علوم الكتاب املكنون، أحمد محم َّ ر َّ، أحمد بن يوسف، الد َّمين الحلبي َّالس 

َّ.285ـ8/284القلم، دمشق، د.ت، 

َّ.8/285املصدر نفسه،  (3)



 "بيعة" و"تابوت" و"صلوات" نماذج :أثر اللغات السامية في تفسير الدخيل واملعرب 

 223 صفحة ،(2018) 13املجمع، العدد 

َّبعضهم إلى  ن 
َ
َّ أ

 
َّالل

 
َّفظ من الش

 
َّواذ ال

 
َّتي ل يعرف لها أصل قال الط اك ح َّوس ي: "وقرأ الض 

ه َّصلوث بثالث نقط، وقال: هي مساجد اليهود،  َّ َوٰهذ 
 
َّ شواذ

 
غة ل يقرأ بها ول يعرف لها في الل

َّ. (1)أصل"

َّ وأهم َّ
 
 َّلفتة في الت

َّ راث العربي 
 
 َّنجدها عند ابن عاشور فقد أنكر على الل

يين العرب إغفال غو 

ه َّ َّم لها تفسير َّة وقد َّاملاد َّ ٰهذ 
 
أللفاظ القرآن  صيلأغات وحرصه على الت َّا يبين عن معرفته بالل

َّ لوات" جمع: صالة وهي هنا مراد بها كنائس أويل، يقول: ""والص َّا من الخطأ في الت َّاحتراس 

 َّاليهود ع َّ
َّبت عن ر 

 
 َّا ع َّخره بعدها ألف(. فلم َّآثة في كلمة )صلوتا( )باملثل

بت جعلوا مكان ر 

َّ
 
َكَّة وجمعوها اة فوقي َّثة مثن َّاملثل ل 

ٰ
ذ

َ
 َّ:ك

، وأبي العالية، وأبي رجاء . وعن مجاهد والجحدري 

م َّ ه  ن 
َ
َّ أ

 
ة: قرأ عكرمة ومجاهد )صلويثا( ثة في آخره. وقال ابن عطي َّقرأوها هنا )وصلواث( بمثل

َّر الص َّبكس
 

َّاد وسكون الال
 
َّم وكسر الواو وقصر األلف بعد الث

 
( ثة كما قال القرطبي َّاءـ )أي املثل

ُّاملاد ُّ َوٰهِذهُِّ
 
 َّ. (2)غة وهي غفلة عجيبة"ة قد فاتت أهل الل

ٰهذاا ن َّمبي  ة العناية القول أهمي َّ ب 

َّفسير. وهي إشارة لطيفة من ابن عاشور.خيل واملعرب في الت َّبالد َّ

َّ ن  َّفي إبدال حرفين متجانسين الت َّ اء هنا ل ينحصرَّاختالف القر َّ إ 
 
اء بحسب ما يقبله اء والث

َّ
 
َّالن َّسق العربي   

َّإ َّوََّرين، ، كما قال الكثير من املفس 
َّ مان 

 
ة غة األصل وهي اآلرامي َّاألمر يرتبط في الل

َّعريف بحسب نكير والت َّد بين الت َّبتغيير املفرد بالجمع والعكس، مع ترد َّ
 
غة قاعدته في الل

َّأداة الت َّ األصل، ورد َّ
 
َّعريف إلى األصل، فصلوثا بالث

 
َّآثة مفرد واأللف في اء املثل

 
فظ هي خر الل

َّأداة الت َّ
 
َّ ٰهذاوََّة، غة اآلرامي َّعريف في الل

 
، (3)ة، وأصلها بمعنى انحنىفظة آرامي َّيحسم كون الل

                                                           
(1) َّ

 
 َّوس ي، أبو جعفر محم َّالط

َّد بن الحسن: الت 
 
راث العربي، بيروت، بيان في تفسير القرآن، دار إحياء الت

7/321.َّ

َّ.17/278نوير، حرير والت َّابن عاشور: تفسير الت َّ (2)

َّممعظم  (3)
 
َّة ذكرت غة العربي َّعاجم الل ن 

َ
َّ أ َّعاء وهو معنى املاد َّأصلها الد 

 
ة وليس في األصل غة العربي َّة في الل

َّ 
، 2003ين: لسان العرب، دار صادر، اآلرامي. ينظر على سبيل املثال: ابن منظور، أبو الفضل جمال الد 

َّمادة صال.
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َّ 
هاد قول من قال ويؤي  ن  ة جوم في اآلرامي َّون عبدة الكواكب والن َّابئة، وهم املندائي َّمعابد الص َّ إ 

َّ
 

 َّرقي َّالش
 
َّي: وروي ة، قال مك ن 

َ
وثا ابئين تسم َّمساجد الص َّ أ

 
ل َكَّى ص  ل 

ٰ
ذ َّ قرأ الكلبي َّ َوب 

 
اء أعني بالث

هامن قال  املعجمة من فوق"، ويرد َّ ن   َّ إ 
وابن  مخشري َّوهم كثر، منهم الز َّ من أصل عبراني 

َّالجوزي قال: "وهي بالعبراني َّ
 
ا. ة أيض َّغة العبري َّة صلوثا". ول يمنع أن تكون دخلت إلى الل

خيلة في كالم عامل مع األلفاظ الد َّه إلى نهج جميل في الت َّان بين األمرين ونب َّوجمع أبو حي َّ

َّ  
اة رياني َّالعرب، قال: "قيل هي مساجد اليهود هي بالس  م  لعرب، وقيل: دخل في كالم ا م 

الوات املعهودة في األمم، ة وينبغي أن تكون قراءة الجمهور يراد بها الص َّعبراني َّ م 
َ
غيرها ما  َوأ

َّ 
 
ذيسان تالعبت فيه العرب بتحريف وتغيير فينظر ما مدلوله في الل

 
َّ ال ر نقل منه فيفس 

َّ(1)به"
 
ٰهذاان ر أبو حي َّ. لقد سط َّب َّعامل مع ألفاظ القرآن الكريم وجزم ا للت َّالقول نهج َّ ب 

َ
َّأ فيه  ن 

َّة ما يقتض ي فهمه الر َّمن األلفاظ غير العربي َّ حيح جوع إلى لغته األصل إلدراك املعنى الص 

اوالحتراس  م  فسير، صحيف ومن الخطإ في الت َّحريف والت َّفي بعض األلفاظ من الت َّ وقع م 

َّغير  ن 
َ
َّكثير َّ أ  

ه َّإلى  رين لم يتنبهواا من املفس  ااملسألة  ٰهذ  م  فسير بعض جعل في كتب الت َّ م 

َّ
 
 َّالث

سم اة هي الجمع كما كتبت في الر َّاء املثن َّ. وصلوتا بالت َّغرات ولسيما في الجانب املعجمي 

َّالقرآني،  ن 
َ
َّ أل 

 
ة إلى رسم واحد وهو اء بنوعيها )املبسوطة واملربوطة(، تختزل في اآلرامي َّاء والت َّالث

َّة في املربوطة في العربي َّاء الت َّ
َ
َّأ َّوََّموقع في الكلمة،  ي 

َ
َّ هان َّأ

 
َّحذفت الث

 
 اء األصل في الجمع لئال

َّ 
َّضت بتاء الجمع وقبلها ألف الت َّيتوالى املتماثالن وعو 

 
ن َّف ر َّعََّأنيث، ولم ت

َ
املوقع موقع تنكير  أل 

تيبدليل الكلمات 
 
َّه على عطفت عليها: بيع ومساجد وصوامع، وقد نب َّ ال

ٰ
َكَّذ اآللوس ي في  ل 

َّ  
َّه املذكور أعاله، ومع نص 

ٰ
َكَّذ َّوجد من قرأ بالت َّ ل   

نكير ياق يناسبه الت َّعريف فقرأ صلوتا، والس 

َّ
 
َّا، فظ مع املعطوف عليه واملعطوف أيض َّلينسجم الل

َ
هأل  جاءت معطوفة على صلوات  ان 

 َّ ٰهذاوََّوعطفت عليها مساجد. 
 
َّد يؤك ن 

َ
ما صريف فحسب وإن َّل للمعجم والت َّ مهم َّ صيلأالت َّ أ

َّ
 
اركيب للت ض  ي 

َ
َّ.أ

                                                           
 .6/347املحيط، ان: البحر أبو حي َّ (1)
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َّ ن  ة فهي ة والنتباه إلى القراءات القرآني َّوتي َّيوحي بضرورة الهتمام بالقضايا الص َّ ٰهذا إ 

رات طو َّة أساس لقراءة لغة القرآن الكريم وتفسيره، ومعرفة الت َّة علمي َّن ماد َّتتضم َّ

َّة وطبيعة القلب واإلَّوتي َّالص َّ
 
َّبدال في الل ة، والنتباه إلى حكمة القرآن في الحكاية امي َّغات الس 

َّ
 
َّغة املحكي َّواللتزام بدقائق الخصائص في الل

 
َّة، ويقاس على ما ذكر: الط  

كاة يل والز َّور وسج 

َّوحنيف، وغيرها كثير.

َّ/ تابوت ووزن فاعول: 3

ها مجمع ة، ولم يقر َّة القياسي َّون العرب وزن فاعول ضمن األوزان العربي َّحوي َّلم يدرج الن َّ

َّ
 
َّالل

َ
َّة بالقاهرة العربي َّ ةغ

 
ل َّ 1963سنة  إ 

 
للة على ة في كالم العرب للد َّردت املاد َّبعد أن اط

َّ ٰهذاغم من غرابة . وعلى الر َّ(1)اآللة
 
 َّالوزن على الن

َّ، سق العربي 
َ
َّإ َّف

حاضر في كالم العرب،  ه َّن 

َّخذ دللت ثالث: اسم العلم ويت َّ  
ه َّب َّفة. وقد ورد واسم اآللة والص   َّ ٰهذ 

 
ها في القرآن األقسام كل

َّ  
 ٰهذاوََّ. (4)، ومن اآللة ماعونَّ(3)وجالوت (2)فة طالوتالكريم، فمن العلم داود، ومن الص 

ه َّيقتض ي بحث  َّ ٰهذ   
للت صنيف مع الحفر في األصول وامليز في الد َّالت َّ ٰهذايغة في ضوء الص 

َّ  
 َّمن مبالغة وتكثير، واآللة الد َّفة وما فيها بين الص 

م َّز مفرد الة على حي 
 
اسم العلم. وسأقف  ث

َّ 
فسير من ن من خالله بعض ما يمكن مالحظته في كتب الت َّهنا عند نموذج واحد فقط أبي 

 َّتمح َّ
َل للماد َّ ل نتيجة عدم الهتمام باألصل غير العربي 

َ
ة، وهو تابوت، من قوله تعالى: "وقا

م   ه 
َ
ىل وس َ َرَك آل م 

َ
ا ت م  ة م  ي  م  َوَبق 

 
ك  

ن  َرب   م 
ٌ
يَنة يه  َسك  وت  ف  اب  م الت 

 
يك ت 

 
ن  َيأ

َ
ه أ ك 

 
ل  م 

َ
ن  آَية  إ 

م  ه  يئ  ب 
َ
 ن

ة"
َ
ك ئ 

َ
ال

َ
ه  امل

 
ل م 

ح 
َ
وَن ت َّ. (5)َوآل َهار 

                                                           
َّينظر: رجاء عبد الر َّ (1)

 
، 2012، نيسان 18ة، العددي َّة دراسات تربوَّحيم خشيم، دللة فاعول، مجل

102َّ، ص. 136ـ 101ص. .
 

َّ. نقال
 
َّ عن مجل

 
 .599، 3، عدد46ة، مجغة العربي َّة مجمع الل

َّ.249و 247سورة البقرة، اآليتان  (2)

َّ.125و250و249سورة البقرة، اآليات:  (3)

َّ.7سورة املاعون، اآلية  (4)

َّ.248سورة البقرة، اآلية  (5)
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ابوت؟ قلت ل يخلو أن يكون فعلوتا أو مخشري في تفسيره: "فإن قلت ما وزن الت َّقال الز َّ 

َّفا
 
ه َّته، نحو: سلس وقلق، عول، فال يكون فاعول لقل ن 

َ
تركيب غير معروف، فال يجوز ترك  َوأل 

ه َّجوع، وب، وهو الر َّاملعروف إليه، فهو إذن فعلوت من الت َّ ن 
َ
ظرف توضع فيه األشياء  َوأل 

َّ. (1)وتودعه، فال يزال يرجع ما يخرج منه"

َّ لقد
 
ه َّمخشري في إيجاد مخرج ف الز َّتكل ٰهذ  َّ ل   

َّته يغة وحج َّالص  ن 
َ
أمثلتها قليلة في  أ

ََّّةالعربي َّ
 
َّوالحرص على إثبات أصالة الل ؤال: ما عالقة فظ في كالم العرب، وهنا يطرح الس 

ه َّوب، فلم ترد جوع إلى ما يوضع فيه، وهو الوتب أو الت َّلة تابوت بالر َّاسم اآل العالقة ل  ٰهذ 

َّمخشري ة. وما لم ينتبه إليه الز َّة في البالغة العربي َّاملجازي َّة ول في في العالقات الحقيقي َّ ن 
َ
 أ

اة تاب ماد َّ ض  ي 
َ
تي أ

 
هااستعاض عنها بدليل  ال ن 

َ
ة ومقابلتها ة من اآلرامي َّنادرة دخلت إلى العربي َّ أ

ا. (2)ة شابثاب بمعنى رجع وفي العبري َّ ةاآلرامي َّفي  م  َّيعني  م  ن 
َ
املادة دخلت باشتقاقاتها إلى  أ

م َّة. العربي َّ
 
َّ ث ن  َّ إ 

 
َّلة علمي َّالقول بعدم جواز البحث في غير املعروف غير معل

 
َّا بل القليل والش

 
 اذ

َّيقتضيان البحث في أسباب الوقوع، مع الت َّ
 
ف في إيجاد مرجع له في أصيل له من غير تكل

َّ
 
َّ ون العربحوي َّة، وقد قال الن َّغة العربي َّالل

 
َّته؛ بمعنى ما جاء على أصله ل يسأل عن عل ن 

َ
ما  أ

ذيلم يعرف أصله هو 
 
ة؛ عليل نفسه نجده عند ابن عطي َّعليل. والت َّيقتض ي البحث والت َّ ال

َّد قول مجاهد إذ فن َّ ن  َّ إ 
 
َّالط

 
 ، قال: "وقال مجاهد، لفظ سرياني 1َّية.ور اآلَّور، من سورة الط

َّ
 
َّفي كتاب الط  

َّضعيف،  ٰهذاوََّة، رياني َّبري: الجبل بالس  ن 
َ
ة يقض ي على ما حكاه في العربي َّ أل 

َّ، ول خالف ٰهذا ن 
َ
َّ أ

 
َّفي شبه جزيرة سيناء جبال َّ يسم 

 
 ٰهذاوََّ. (3)ور" وهو طور سيناء"ى بـ"الط

َّة عليه حج َّ ن 
َ
ضح اآلن ة، وقد ات َّة قبل أن تكون عربي َّشبه جزيرة سيناء كانت منطقة أرامي َّ أل 

                                                           
َّالز َّ (1) نزيل وعيون األقاويل في اف عن حقائق غوامض الت َّمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر: الكش 

1/474َّ، 1998، مكتبة العبيكان، 1أويل، ط.وجوه الت َّ

َّ.223التطور النحوي للغة العربية،  :َّجوتهالف برجستراسر، (2)

 .5/185ابن عطية: املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  (3)
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َّ ن 
َ
َّأ  

َّرفي َّيغ الص َّ: "الص 
 
ة هي الفيصل في الحكم على انتماء لفظة من حوي َّراكيب الن َّة والت

َّ
 
َّهجات. األلفاظ إلى لغة بعينها، وكذا في انتماء الل

اغم وعلى الر َّ م  َّفي قول الز َّ م  َّمخشري الس 
 
َّابق من تكل  

ه من جاء بعده، ف فقد نقله بنص 

َّالقول:  وأضاف الغرناطي في البحر املحيط ن  وزنه فاعول ول يعرف له اشتقاق ولغة فيه  إ 

َّابوه بالهاء آخر َّالت َّ
 

اء كما أبدلوها منها في الوقف في مثل طلحة  من الت َّا ويجوز أن يكون بدل

فقالوا طلحه، ول يجوز أن يكون فعلوتا كملكوت من تاب يتوب لفقدان معنى الشتقاق 

َّة وشرقي َّسامي َّة من عالم بلغات . وهي إشارة ذكي َّ(1)فيه"  
ذيهج رها حسب الن َّة، لم يفس 

 
 ال

َّ َّابق، ولم يحسن استثمارها لعتماده على قول الز َّرسمه في القول الس  َّإ َّوََّابق؛ مخشري الس 
 

 ل

َّفالقول بعدم معرفة أصل الشتقاق يفيد  ن 
َ
َّة كما ة ليس لها جذور في العربي َّاملاد َّ أ ن 

َ
إبدال  أ

َّاء له في الهاء من الت َّ  
َّرياني َّالس   

َّره وهو ة ما يفس  ن 
َ
َّاء في الت َّ أ

 
َّالل

َ
ا مربوطة. ة دائم َّاآلرامي َّ ةغ

َّوسبب الوهم هو  ن 
َ
َّ أ  

 َّاملفس 
 كثير وبين ما هو لآللة. ولعل َّة بين ما هو للت َّزوا في املاد َّرين لم يمي 

َّ  
ذير الوحيد املفس 

 
 جمي َّح بأصل فاعول األعجمي هو ابن عاشور، يقول: "اسم أعصر َّ ال

َّعلى  ة، فيدل َّالوزن قليل في األسماء العربي َّ ٰهذاوََّمعرب فوزنه فاعول،  ن 
َ
ما كان على وزنه  أ

. وهي نفسها (2)ندوق املستطيل"ابوت بمعنى الص َّما هو معرب مثل ناقوس وناموس...والت َّإن َّ

تية الحج َّ
 
 َّ درة مع اختالف بينهما في تأويله، ولممخشري الن َّاعتمدها الز َّ ال

ن ابن عاشور يعي 

ا ض  ي 
َ
َّاألصل  أ ن  ك 

ٰ
ه َّه إلى حسبه أن نب َّ ل ن 

َ
َّدخيل، وهي صيغة آرامي َّ أ

 
َّة دال

 
ردت ة على اآللة واط

َّ  
َّفات للت َّفي أسماء األعالم وفي الص  َّبل القول كثير. فكان أيسر الس  ن  لفظة تابوت على وزن  إ 

َّة ة دخلت إلى العربي َّة شاب اآلرامي َّفاعول من ماد َّ  
ه َّوََّيغة واملعنى، بالص  ن 

َ
يقف فيه اآلرام  أ

َّعلى الهاء 
َ
َّإ َّوََّخر الكلمة آاء في ل يقفون على الت َّ م َّه َّن َّأل 

َّب َّذكير على الهاء مع الت َّ مان 
َ
َّأ اء الت َّ ن 

فسير ونقلت كثير في كتب الت َّ ٰهذاتكتب مربوطة ورسمها شبيه بالهاء في آخر الكلمة. ومثل 

ه َّ َّنبيه. للت َّة فقط املاد َّ ٰهذ 

                                                           
َّ.2/269ان: البحر املحيط، أبو حي َّ (1)

َّ.2/491نوير، حرير والت َّابن عاشور: الت َّ (2)
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َّالبحث: ٰهذا: يستفاد من خالصة

- َّ ن 
َ
َّ أ

 
َّالل  َّامي َّغات الس 

 
َّل مرجع َّة تمث َّا رئيس 

 
ة املسكوت عنها غوي َّا لبحث كثير من القضايا الل

َّفي القرآن في مختلف مستويات الد َّ
 
 َّرس الل

َّغوي   
َّيغ.، ومنها الص 

- َّ ن 
َ
َّوتي في العربي َّمعرفة قوانين اإلبدال الص َّ أ

 
َّغات ة والل ا كثير َّ ة كفيلة بأن تحل َّامي َّالس 

َّ 
 
ة املختلفة من مثل صلوثا وتي َّور الص َّقة بأصول الكلمات ذات الص َّمن املشكالت املتعل

َّوصلوتا.

- َّ ن 
َ
َّ أ ه َّخيل من دراسة الد  َّ ٰهذ 

 
َّالل  َّة إلى العربي َّامي َّغات الس 

ه َّب َّراية ة يقتض ي الد  َّ ٰهذ 
 
غات الل

نبيه هنا إلى ضرورة امليز بين معرفة دقيقة، مع الت َّبة ملعرفة أصول الكلمات املعر َّ

َّالد َّ َّامي.خيل وبين املشترك الس 

- َّ ن 
َ
 َّكتب الت َّ أ

 
َّل مرجع َّفسير تمث  َّا رئيس 

اتجة عن بعض الفراغات الن َّ ا وهي بحاجة إلى سد 

َّ
 
َّعدم استثمار الل َّفسير.ة في الت َّامي َّغات الس 

- َّ ن 
َ
َّالقراءات القرآني َّ أ

 
 َّالعربي َّهجات ة والل

 
َّا لكثير من اان َّا وخز َّل مرجع َّة تمث

 
َّلظ ة امي َّواهر الس 

َّ
 
َّة.غة العربي َّفي الل

- َّ ن 
َ
َّوتي َّالقوانين الص َّ أ

 
َّة في الل ة وقواعد القلب واإلبدال تحتاج إلى مزيد من امي َّغات الس 

َّ 
 
َّخيل وضبط املعجم.ا في دراسة املعرب والد َّا مهم َّل مرجع َّالبحث وتمث

- َّ ن 
َ
َّ أ  

َّرفي َّيغ الص َّالص 
 
ة وفي لغة القرآن الكريم بالخصوص بحاجة إلى غة العربي َّة في الل

َّ 
َّمزيد من الد  َّة من حيث البناء ومن حيث املعنى.امي َّراسة في ضوء املقارنات الس 

- َّ ن 
َ
َّكثير َّ أ

 
َّا من الظ

 
َّغوي َّواهر الل

 
َّة املسكوت عنها في الت

 
 َّراث الل

 َّ غوي 
ا لها في تجد تفسير َّ العربي 

َّ
 
َّالل َّة.امي َّغات الس 

- َّ ن 
َ
َّة علمي َّن ماد َّفسير تتضم َّكتب الت َّ َوأ

 
غرات من ة كثيرة تحتاج فقط إلى ملء بعض الث

َّ
 
َّة غوي َّخالل استثمار املقارنات الل ن  ك 

ٰ
نبيه على ضرورة النفتاح على كتب تفسير مع الت َّ ل
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َّ
 
َّأهملت من مثل الل

 
غم فسير املشهورة على الر َّا حبيس ي كتب الت َّ نبقى دائم َّباب وغيره وأل

َّ 
َّتهما.ي َّمن أهم 

- َّ ن 
َ
ة مهما بدت صغيرة من جزئي َّ ة ل تستثني أي َّلغة القرآن الكريم تقتض ي قراءة نسقي َّ َوأ

تية وتي َّلت الص َّبد َّمثل بعض الت َّ
 
َّتحضر في القراءات القرآني َّ ال

 
َّة املتواترة والش

 
ة اذ

َّ  
َّرفي َّيغ الص َّوالص 

 
َّردة من مثل فاعول وشفعل وهفعل.ة غير املط

َّوأختم بالقول  ن  َّ إ 
 
َّتوظيف القرآن الكريم لل

 
له غات ضرب من ضروب اإلعجاز يعكس تمث

َّللغة القوم والبيئة وقيمهم األساس في الت َّ
 
َّة رسالته. سامح وعاملي َّعايش والت

َّ

ُّ  
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ُّاملصادر واملراجع: 

َّاأللوس ي  
ُّروح املعاني في  .ين محمود، شهاب الد   .بع املثانيتفسير القرآن العظيم والس 

َّدار بيروت: 
 
َّراث العربي، د.ت.إحياء الت

ُّ ، جوتهالف.برجستراسر
 
ُّطو ُّالت

 
ُّر الن

 
َّ أخرجه .ةغة العربي ُّحوي لل َّوصح 

 
 :ق عليهحه وعل

َّ.2003مكتبة الخانجي،  :القاهرة. 4ط. .ابو َّرمضان عبد الت َّ

ُّ .، كارلَّبروكلمان
 
ُّفقه الل مطبوعات  . د.م:ابو َّرمضان عبد الت َّ :ترجمة .ةامي ُّغات الس 

َّ 
َّ. 1977ياض، جامعة الر 

 َّ ،البيضاويُّ
ُّتفسير البيضاوي املسم ُّ .ينالقاض ي ناصر الد 

 
ُّى أنوار الت

 
 .أويلنزيل وأسرار الت

َّحق َّ
 
َّمحم َّ :هق عليه وأخرج أحاديثه وضبط نص َّقه وعل

 
د أحمد ق ومحم َّد حسن حال

َّ :بيروت .شيددار الر َّدمشق:  .1ط. .األطرش َّ.2000 ،سة اإليمانمؤس 

ُّ .محمود فهمي ،حجازيُّ
 
ُّغة العربي ُّعلم الل

 
ُّة مدخل تاريخي مقارن في ضوء الت

 
غات راث والل

ُّ َّد.ت. ،وكالة املطبوعات :الكويت .ةامي ُّالس 

دار  :بيروت .2ط. .لجنة من العلماء :قه وراجعهحق َّ .اإلحكام في أصول األحكام .ابن حزم

َّ.1987، الجيل

َّبيروت:  .من وحي القرآن .فضل هللا ،حسين  
 
َّدار املالك للط

 
َّ.1998 ،وزيعشر والت َّباعة والن

ُّ .خليل ،حلمي ِ
ُّمقد 

 
1993َّ ،ةدار املعرفة الجامعي َّد.م:  .غةمة لدراسة فقه الل

دار  :بيروت .1ط. .وآخرونعادل أحمد عبد املوجود  :تحقيق .البحر املحيط ،انبو حي َّأ

َّ 
َّ. 2001 ،ةالكتب العلمي 

ُّ ".دللة فاعولَّ" .حيمرجاء عبد الر َّ ،خشيم
 
نيسان  .18 العدد .ةتربوي ُّة دراسات مجل

َّ. 136-101ص. .2012

ُّ .أبو القاسم محمود بن عمر ،مخشريُّالز ُّ
 

ُّالكش
 
نزيل وعيون اف عن حقائق غوامض الت

ُّ
 
َّ.1998 ،مكتبة العبيكاند.م:  .1ط. .أويلاألقاويل في وجوه الت
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ُّ  .3.1989العدد  .مجلة سومر ".عبريَّ-راميآ-على مقال عربي رد َّ" .إبراهيم ،ائيامر ُّالس 

َّ.41-38ص.ص. 

ُّ ُّ .د الحنفيبن محم َّ ،عودأبو الس   :تحقيق .ليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل الس 

َّد.م:  .عبد القادر أحمد عطا َّد.ت. ،عادةمطبعة الس 

ُّ ُّ .أحمد بن يوسف ،مين الحلبيالس  د أحمد محم َّ .املصون في علوم الكتاب املكنونُّ ر ُّالد 

َّد.ت. ،دار القلمدمشق:  .اطالخر َّ

ُّ  َّ ،يوطيالس 
ُّ .ينجالل الد  ُّ ر ُّالد 

 
عبد هللا عبد املحسن  :تحقيق .فسير باملأثورُّاملنثور في الت

َّ
 
َّ :القاهرة .1ط. .ركيالت  

 د.ت. ،ةة واإلسالمي َّراسات العربي َّمركز هجر للد 

ُّ
 
ُِّ .د بن الحسنأبو جعفر محم َّ ،وس يالط

 
َّبيروت:  .القرآنبيان في تفسير الت

 
راث دار إحياء الت

َّ.د.ت ،العربي

َّمحم َّ ،ابن عاشورُّ
 
ُّ .اهرد الط

 
ُّالت

 
َّ :تونس .نويرحرير والت َّار الت َّالد 

 
َّ.1984 ،شرونسية للن

َّ :تحقيق .ر الوجيزاملحر ُّ .ةابن عطي ُّ َّعبد الس 
 

دار بيروت: . 1ط. .دافي محم َّالم عبد الش

َّ.2001 ،ةالكتب العلمي َّ

 َّ ،ابن منظورُّ
َّ.2003 ،دار صادرد.م:  .لسان العرب .ينأبو الفضل جمال الد 

َّ

َّ

َّ  
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َّ


