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  لسان�عربي�مبن.. .لنص�القرآنيا

 عماد�سعد�فايز�أبو�حسن�

  :تلخيص�

يحـــدد�هـــذا�ا�قـــال�رقعـــة�النقـــاش�البح*ـــ'�والعلمـــ'�&ـــي�دائـــرة�القـــول�بعربيـــة�الـــنص�القرآنـــي�وقرشـــيته،�

وبالعديــد�،�عJــى�تحقيــق�ذلــك�بجملــه�مــن�Fدلــة�والبيانــات�اومســتعينً ،�أي�تطلــع�للــزعم�بخــ8ف�ذلــك�انافًيــ

أحقيـة�هـذا�الوصـف��–بالتـاXي��-وترسـخ،�التاريخية�والعقلية�الS'�تؤكد�مثل�هذا�التوجه�من�MستدKKت

ـ وكل�ما�قيل�خ8ف�ذلك.. .دون�سواه
ً
محـدودة�وردت�بفعـل�تـداخل�الشـعوب�وتـوارد��ا�Kيعـدو�كونـه�ألفاظ

efلفــــاظ�وصــــو ،�اللغـــات�وعوامــــل�التــــأثر�والتــــأثFــــى�أهميــــة�البحـــث�&ــــي�أصــــول�هــــذه�Xشــــارة�إmمــــع� 
ً
Kــــ�Xى�مــــا�إ

�ابعــــًد �-بالتأكيــــد�–اســـتقرت�عليــــه�زمـــن�التrsيــــل،�ومـــا�آلــــت�إليــــه�ضـــمن�Mســــتخدام�القرآنـــي�الــــذي�منحهـــا�

  ...اومؤثرً �اخاصً �اوتصوًر �اومفهوما�متطوًر �اجديًد 

  

  :مقدمة� •

�؟مــا�طبيعــة�الــنص�القرآنــي :قــد�يكــون�مــن�ا�مكــن�طــرح�صــيغة�العنــوان�بصــورة�الســؤال�wتــي

�ُمِبٍن بِ [: وما�ا�راد�بقوله�تعاXى    .}195:الشعراء{]ِلَساٍن�َعَرِبّيٍ

efن�وج�'�نظر�للتفسfقصود�من�هذا��؛هنا�يمكن�أن�تتب�راد�وا�إحداهما�عامة�توسع�دائرة�ا

فتجعلـــه�&ـــي�،�دائـــرة�القــول�فيـــه والثانيـــة�خاصــة�تضـــيق،�لســـان�العـــرب فتجعلـــه�&ـــي�عمــوم،�اللســان

عربيــة�": مقولــة،�ســياق�وجهــة�النظــر�FوXــى�&ــي،�فت�ــeز... او�Kأراهــم�يجــاوزون�قريًشــ،�خاصــة�العــرب

فيظهـــــر،�للوهلـــــة�"... قرشـــــية�الـــــنص�القرآنـــــي�": و&ـــــي�الســـــياق�ا�قابـــــل�ت�ـــــeز�مقولــــة" الــــنص�القرآنـــــي�

هذه�الحقيقة�هـو�غـرض�هـذا� وإثبات. ذلك تعارضا�بي��ما،�لكّن�حقيقة�Fمر�خ8ف أن�ثمة،�FوXى

،�قق�من�عربيته�أو الذي��Kيمكن�بلوغه�دون�التح البحث�وهدفه�Fول 
ً
Kوالوثوق���ا...  

  : فقد�أمكن�تناول�هذا�ا�وضع�ضمن�هذين�ا�حورين،�وعليه
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  .عربية�النص�القرآني -1

  .قرشية�النص�القرآني -2

 أو  •
ً
 : "عربية�النص�القرآني": 5

�wتي �السؤال �بصورة �العنوان �هذا �ُيطرح �أن �القرآني: يمكن �النص �طبيعة �مع����؟ما وما

�ُمِبنِبِلَس [: قوله�تعاXى    ؟)1( ] اٍن�َعَرِبّيٍ

  : &ي�هذا�السياق�ُتطرح�مقولتان

  .. .إن�النص�القرآني�عربي�خالص: ا0قولة�:و9ى

،�وإنما�فيه�ما�ليس�من�ك8م�العرب�...اخالصً �اإن�النص�القرآني�ليس�عربيً : وا0قولة�الثانية

ه�صّنف�الع8مة�السيوطي�وفي.. .أو�الدخيل،�أو�ا�عّرب،�وهو�ما�اصطلحوا�عJى�تسميته�با�عجم'

ب�فيما�وقع�&ي�القرآن�من�ا�عّرب"أسماه��اكتابً ) هـ911(
ّ

   )2("...ا�هذ

�والجمهور  �القدماء، �من �أو�Fك�eون �ا�قولة، �أصحاب �FوXى�من �وأنصارها، �رأسهم، ،�وعJى

�مقدم¡�م �وفـي ،� �سنــة �ا�تو&ى �الشاف¢ي �ا�ت )3( )هـm)204مام �جرير�الط�eي �بن �سنـة�والع8مـة و&ى

                                                 
 .)195: (الشعراء )1(

 .2/66،�علوم�القرآن�?تقان�<ي،�ُينظر�السيوطي )2(

محمد�بن�إدريس�بن�العباس�بن�عثمان�بن�شافع�بن�السائب�بن�عبيد�بن�عبد�يزيد�،�هو�mمام�أبو�عبد�هللا )3(

�مناف �عبد �بن �ا�طلب �عد �بن �هاشم �ابن �الشاف¢ي، �ا�طل§' �السنة. القر©¨' �أهل �عند �Fربعة �Fئمة ،�أحد

وحمل�م��ا�إXى�مكة�وهو�ابن�سنتfن،�وزار�) هـ150(سطfن�سنة�بفل" غزة�" ولد�&ي�،�وإليه�نسبة�الشافعية�كافة

 ...وقد�أف��Sوهو�ابن�عشرين�سنة،�وكان�أول�من�تكلم�بأصول�الفقه،�هـ199وقصد�مصر�سنة�،�بغداد�مرتfن

�الذكاء �&ي �مفرطا �ذكيا �وكان �وشاعرا، �وأديبا، �وفق»�ا، �وFصول .. .ومحدثا، �الفقه �&ي �كثefة �تصانيف ،�وله

أبي��؛تنظر�ترجمته�&ي�ابن�خلكان. رحمه�هللا�ور¬¨'�عنه). هـ204(وقد�تو&ي�بمصر�سنة�،�دبوF  والحديث،

،�وفيات�:عيان�وأنباء�أبناء�الزمان،�هـ681 العباس�شمس�الدين�أحمد�بن�محمد�بن�أبي�بكر�ا�تو&ى�سنة

- 6/26،�:عCم،�والزركJي. )558(،�رقم�الeجمــة�169- 163/ 4،�دار�صادر،�بefوت،�إحسان�عباس. تحقيق�د

مطبعة� ،FHذيب�الFGذيب،�هـ852 الفضل�أحمد�بن�عJي�ابن�حجر�ا�تو&ى�سنة�و أب�؛وابن�حجر�العسق8ني. 27
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�سنـة. )4( )هـ310( �ا�توفـى � )هـ210( وأبو�عبيدة �سنــة �ا�تو&ى �أبـو�بكر�الباق8ني  )هـ403(والقا¬¨'

   )5(...وغيـرهم�)هـ816(وابن�فارس�ا�تو&ى�سنة�

وَن [: وقد�استدلوا�بقوله�تعاXى
ُ
ْعِقل

َ
ْم�ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا�ل Nا�َعَرِبي

ً
ن

َ
ْرآ

ُ
اُه�ق

َ
ن

ْ
ا�َجَعل

َّ
�ِبلِ [: وقوله،�)6(] ِإن َساٍن�َعَرِبّيٍ

]ُمِبن
�َوَعَرِبيٌّ [: وقوله،�)7( ْعَجِميٌّ

َ
أ

َ
ُه�أ

ُ
َيات

َ
ْت�آ

َ
ل ّصِ

ُ
�ف

َ
ْو5

َ
وا�ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ا�ل Nْعَجِمي

َ
ا�أ

ً
ن

َ
ْرآ

ُ
اُه�ق

َ
ن

ْ
ْو�َجَعل

َ
   )8(...]َول

�القرآن �&ي �Fعجم' �بوجود �النك�efعJى�القائلfن �الشاف¢ي �وشّدد ��امبينً ، �من �علم�" أن جماع

والقرآن�يدل�عJى�أْن�ليس�"  )9( ..."ميع�كتاب�هللا�إنما�نزل�بلسان�العرب�العلم�بأن�ج،�كتاب�هللا

�بلسان�العرب�
ّ
Kلسنة�مذهبً "  )10( ..."من�كتاب�هللا�©¨'ء�إFها�اوأن�لسان�العرب�أوسع�eوأك��،

 
ً
   )11(.. ."و�Kنعلمه�يحيط�بجميع�علمه�إنساٌن�غ�efن§'�ا،�ألفاظ

                                                                                                                            
�الدكن �حيدر�أباد �بمحروسة �الهند �&ي �الكائنة �النظامية �ا�عارف �دائرة �مجلس �)1(ط، ،�دار�صـادر. هـ1326،

 .31-9/25بefوت،�

�هو�أبو�جعفر )4( �يز ، �جرير�بن �بن �الط�eي محمد �خالد �بن �يد �ا�فسر، �ا�ؤرخ �mمام ،� �مصنفات �له &ي�عديدة

بآمل�،�)هـ224(وقد�ولد�سنة�.. .الم�يقلد�أحًد ،�كان�من�Fئمة�ا�ج¡�دين،�التفس�efوالحديث�والفقه�والتاريخ

�ط�eستان �بغداد، �واستوطن ،� �تو&ي �و��ا �خلكان. هـ310سنة �ابن �&ي �تنظر�ترجمته �:عيان،، - 4/191 وفيات

 .6/69:عCم،�،�والزركJي). 570(رقم�الeجمة� ،192

 . 2/66 ،?تقان�<ي�علوم�القرآن،�ينظر�السيوطي�)5(

،�3: وفصلت،�28: والزمر،�113: وطه،�2:يوسف�: (كما�&ي،�قرآن�عربي وقد�وصف�غ�efمرة�بأنه) 3(:الزُّخرف )6(

 ).7: والشورى

 . )195: (الشعراء )7(

 ).44: (فصلت )8(

 .40ص،�شاكر  أحمد�محمد: وشرح�تحقيقالرسالة،�،�هـ204 محمد�بن�إدريس�ا�تو&ى�سنة�؛اف¢يينظر�الش )9(

 .42ص ،السابق )10(

 .42،�صالسابق )11(



 عماد�سعد�أبو�الحسن

 108 صفحة�،)2011( �5ا�جمع،�العدد

ولعل�من�قال�" : فيقول ،��ن�خالف�هذا�الرأيومع�ذلك�يحاول�الشاف¢ي�التماس�العذر�

�العرب �غ�efلسان �&ي�القرآن �إن �منه، �ذلك بل
ُ
�وق �خاصً ، �القرآن �من �إXى�أن �بعضه��اذهب يجهل

   )12("...بعُض�العرب

�لسان�العـرب �ليست�مـن �ُيظن�أ¼�ا �التـي �Fلفاظ �بعض �وجـود �ويعلل �همـا، التعلم،�: بسببfن

وهــو�مـا�أفــرد�لـه�السيوطـي��–فق�اللغات�فــي�النطـق�ببعض�Fلفـاظ�أي�تـوا�؛أو�التـوافق،�والتـوارد

 �ابابً 
ً
فقد�نجد�مـن�العجم�من�ينطق�: فإن�قال�قائل" : يقول�الشاف¢ي - )13(فـي�كتابـه�ا�زهـر�اخاصـ

�العرب �لسان �من �بالÀ¨'ء �م��م، �تعلمه �من �وصفت �ما �يحتمل �فذلك �تعلمه�، �من �يكن �لم فإن

�بالقليل�منهف�8يوجد�ينط،�م��م
ّ
Kننكر�إذا�،�فهو�تبع�للعرب�فيه،�وَمْن�نطق�بقليل�م��م،�ق�إ�Kو

 أو�بعضها�قلي،�أن�يوافق�لساُن�العجما،�أو�نطق�به�موضوعً ،�كان�اللفظ�قبل�تعلمها
ً
من�لسان��8

�يتفق�القليل�من�ألسنة�العجم�ا�تباينة�&ي�أك��eك8مها�مع�تنائي�ديارها واخت8ف�،�العرب،�كما

   )14("...وُبعد�Fواصر�بي��ا�وبfن�َمْن�وافقت�بعض�لسانه�م��ا ،لسا¼�ا

  : <ي�غ�bآية�منه،�ويحتج�لذلك�بكتاب�هللا

ْوِمِه [ -1
َ
�ِبِلَساِن�ق

َّ
ا�ِمْن�َرُسوٍل�ِإ5

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
   )15(] َوَما�أ

�ُمِبٍن �ِبِلَساٍن [ -2   )16(] َعَرِبّيٍ

ِلَك [ -3
َ

ذ
َ

ا�َوك Nًما�َعَرِبي
ْ

اُه�ُحك
َ
ن

ْ
َزل

ْ
ن

َ
  )17(] أ

                                                 
 .42،�صالسابق )12(

 .1/266 ،ا0زهر،�السيوطي )13(

 .45-44صالرسالة،�،�الشاف¢ي )14(

 .)4:(إبراهيم )15(

 .)195(:الشعراء )16(

 ).37(:الرعد )17(
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ِلَك [ -4
َ

ذ
َ

َها�َوك
َ
َرى�َوَمْن�َحْول

ُ
�الق مَّ

ُ
ِذَر�أ

ْ
ن

ُ
ا�ِلت Nا�َعَرِبي

ً
ن

َ
ْرآ

ُ
ْيَك�ق

َ
ا�ِإل

َ
ْوَحْين

َ
)18(] أ

 

ا[ -5
َّ
وَن �ِإن

ُ
ْعِقل

َ
ْم�ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا�ل Nا�َعَرِبي

ً
ن

َ
ْرآ

ُ
اُه�ق

َ
ن

ْ
  )19(] َجَعل

ا[  -6
ً
ن

َ
ْرآ

ُ
وَن �ق

ُ
ق ُهْم�َيتَّ

َّ
َعل

َ
�bَِذي�ِعَوٍج�لْ

َ
ا�غ N20(] َعَرِبي(  

  

ثم�أكّد�ذلك�بأن�نفى�عنه�.. .فأقام�حجته�بأنه�كتاب�عربي�&ي�كل�آية�ذكرناها: قال�الشافnي

  )21(: كل�لسان�غ�efلسان�العرب�&ي�آيتfن�من�كتابه�–جل�ثناؤه��–

ا�[ -1
َ

�َوَهذ ْعَجِميٌّ
َ
�أ ْيِه

َ
�ِإل ِحُدوَن

ْ
�ُيل ِذي

َّ
�ال ٌر�ِلَساُن

َ
�َبش ُمُه ِ

ّ
�ُيَعل َما

َّ
�ِإن وَن

ُ
ول

ُ
�َيق �أFsْم ُم

َ
ْعل

َ
�ن ْد

َ
ق

َ
َول

�ُمِبٌن لِ    .. .)22(] َساٌن�َعَرِبيٌّ

وْ [ -2
َ
�َوَعَرِبيٌّ �َول ْعَجِميٌّ

َ
أ

َ
ُه�أ

ُ
َيات

َ
ْت�آ

َ
ل ّصِ

ُ
�ف

َ
ْو5

َ
وا�ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ا�ل Nْعَجِمي

َ
ا�أ

ً
ن

َ
ْرآ

ُ
اُه�ق

َ
ن

ْ
 ...)23(] ...َجَعل

نزل�القرآن�بلسان�عربي�مبfن" : وقال�أبو�عبيدة
ُ
�أ فمن�زعم�أن�فيه�غ�efالعربية�فقد�،�إنما

اًبا[أن��ومن�زعم،�أعظم�القول 
َّ

   )25( ..."فقد�أك��eالقول�،�بالنبطية�)24(] ِكذ

                                                 
ورى )18(  .)7(:الشُّ

 .)3(:الزُّخرف )19(

مر )20(  ).28(:الزُّ

 . 47ص ،الرسالة،�الشاف¢ي )21(

 .)103(:النحل )22(

لت )23(  . )44(:فّصِ

 ).28�،35: (النبأ )24(

موهوب�بن�أحمد�ابن�محمد�بن�،�أبو�منصور �؛والجواليقي. 1/266: وا�زهر. 2/66،�?تقان،�ُينظر�السيوطي )25(

،�دار�الكتب،�عبد�الوهاب�عزام. د: تحقيق،�ا0عّرب�<ي�كCم�العرب،�هـ540 �تو&ى�سنةالخضر�بن�الحسن�ا

 .52ص،�م1969،�القاهرة
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�اللغات �بتوافق �هذا �رأيه �ويعلل �الشاف¢ي، �عند �تقدم �أبو�عبيدة.. .كما �يوافق�" : يقول وقد

،�)26(.. " .وwخر�بالفارسية�أو�غefها،�وأحدهما�بالعربية،�ومعناهما�واحد،�ويقاربه،�اللفظ�اللفظ

�باÇست�eق  �لذلك ل
ّ
�الديباجوه�؛ومث �من �و�الغليظ �" وهو�، �" است�eه �وبـ الذي��)اِ�ْسح(بالفارسية

eس(ويسميه�أهل�مكة�،�يجعل�فيه�أصحاب�الطعام�ال�Ëفأمالوها) َب8س(وهو�بالفارسية�) الب�،

   )27( ..."فقاربت�الفارسية�العربية�&ي�اللفظ�،�وأعربوها

�لغا �مع �التوافق �ف»�ا �وقع 'Sال� �الكلمات �بذكر�بعض �غ�efالعربويستطرد �يعقب�.. .ت ثم

   )28( "...وإن�وافقه�&ي�لفظه�ومعناه�©¨'ء�من�غ�efلغا�Ìم،�وذلك�كله�من�لغات�العرب" : عل»�ا�بقوله

عJى�ذلك�بالقول�بأنه�لو�كان�فيه�من��امعقبً �)29(...وذكر�ابن�فارس�أن�Fمر�كما�قال�أبو�عبيدة

�عن� �عجزت �أن�العرب�إنما �متوهم �لتوهم �©¨'ء �غ�efالعرب ��Kلغة �لغات �أتى ��نه �بمثله mتيان

   )30( ...يعرفو¼�ا

 مقبو �اورأى�الط�eي�&ي�توارد�اللغات�سببً 
ً
Kُيظن�أ¼�ا�ليست�من���'Sلفاظ�الFي�وقوع�بعض�&

�العرب �ك8م �الط�eي ، �أ¼�ا�" : يقول �القرآن �من �تفس�efألفاظ �من �وغefه �عباس �ابن �عن فأورد

�بالفارسية �أو�الحبشية، �أو�النبطية، �ذلك�أو�نحو ، ���ا�، �فتكلمت �اللغات، �توارد �ف»�ا �اتفق إنما

   )31( ..."العرب�والفرس�والحبشة�بلفظ�واحد�

                                                 
 .1/266: ا0زهر،�ُينظر�السيوطي�)26(

 .59ص،�الصاuي�<ي�فقه�اللغة،�وابن�فارس. 1/266،�السابق )27(

 .1/266: ا0زهر،�السيوطي�)28(

 .59،�صuي�<ي�فقه�اللغةالصافارس،�وابن�. 1/266،�السابق )29(

)30(�� �?تقانُينظر�السيوطي، ،2/66 .� �فارس، �اللغةوابن �فقه �<ي �صالصاuي �مصطفى�( 59، �الدكتور تحقيق

 ).م1963بدران�للطباعة�والنشر،�بefوت،�. الشويم'،�مؤسسة�أ

مع�البيان�عن�جاهـ،�310والط�eي؛�أبو�جعفر�محمد�بن�جرير�ا�تو&ى�سنة�. 2/66،�?تقانُينظر�السيوطي،��)31(

� �القرآن �آي �بتفس�bالطbyي (تأويل �حواشيه. )ا0شهور �وعلق �وخّرج�: حققه �وراجعه �شاكر، �محمد محمود

 ).مقدمة�التفسef( 1/16هـ،�1374أحمد�محمد�شاكر،�دار�ا�عارف،�القاهرة،�: أحاديثه
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�نحو�قوله �&ي �الرازي �فخر�الدين �mمام �مال �الرأي �هذا �نحو�" : وإXى �من �القرآن �&ي �وقع ما

بل�غايته�أن�وضع�العرب�،��Kنسلم�أ¼�ا�غ�efعربية،�والسجيل،�وmست�eق ،�والقسطاس،�ا�شكاة

خرى ف
ُ
   )32(. "فإن�اللغات�ف»�ا�متفقة�،�والتنور ،�كالصابون ،�»�ا�وافق�لغة�أ

�له �وتأكيده �اللغات، �بتوافق �القول �إXى �ميله �يؤكد �ما �صاحبه �أورد �الصحاح �و&ي " : يقول ،

�الصحراء: الدشت �الشاعر، �الدشت*: قال �كنعاج �نعاٍج �وهو�فارÐ¨'* سود �بfن�، �وقع أو�اتفاق

   )33(."اللغتfن�

،�وإنما�هو�وفاق�وقع": وهو�ما�نفهمه�من�قوله،�قول�باKشeاك�والتوافق�وMتساعوابن�ج�'�ي

 ولو�كان�منقو 
ً
K� ًها�لوجب�أن�يكون�أيضefى�اللغة�العربية�من�غXاإ� 

ً
،�بfن�جميع�اللغات�غefها�اوفاق

 ،�ومعلوم�سعة�اللغات�غ�efالعربية
ً
 اجاز�أيضً ،�&ي�جميع�ما�عدا�العربية�افإن�جاز�أن�يكون�مشeك

 
ً
 �اوقد�يجوز�أيضً .. .ف»�ا�اأن�يكون�وفاق

ً
ثم�،�وقع�بfن�لغتfن�أو�ث8ث�أو�نحو�ذلك�اأن�يكون�وفاق

  )34(. "انتشر�بالنقل�&ي�جميعها

� �كتابه �&ي �الثعال§' �اللغة"وأفرد �"فقه  فص،
ً
�عJى��8 �والفرس �العرب 'Sلغ� �&ي �قائمة �أسماء &ي

   )35(...والدينار�والدرهم،�والزمان،�كالتنور�والخم�ef؛لفظ�واحد

                                                 
 .1/267: ا0زهرالسيوطي،� )32(

  . 1/267: ا0زهروالسيوطي،�). تدش(،�مادة�1/249،�الصحاحهـ،�393ينظر�الجوهري� )33(

هو�إسماعيل�بن�حماد،�أبو�نصر،�كان�أول�من�حاول�الطefان،�ومات�&ي�سبيله،�وهو�لغوي�بارع،� :والجوهري    

،�ودخل�العراق�صغeًfا،�وسافر�إXى�الحجاز،�ثم�"فاراب"وأصله�من�". الصحاح�" وله�مصنفات�عديدة�أشهرها�

� �إXى �"خراسان"عاد �&ي �وأقام �"ر نيسابو "، �سنة �ف»�ا �وتو&ي �الطefان. هـ393، �&ي�. إثر�محاولته تنظر�ترجمته

 .1/313:عCم،�الزركJي،�

 .268-1/267: ا0زهرُينظر�السيوطي،� )34(

�السابق )35( �النيسابوري�. 1/268، �الثعال§' �إسماعيل �بن �محمد �بن �ا�لك �عبد �أبو�منصور، �mمام والثعال§'؛

وطبعة�البابي�. 315-314،�دار�الكتب�العلمية،�بefوت،�صة�وسر�العربيةكتاب�فقه�اللغهـ،�429ا�تو&ى�سنة�

عبد�ا�لك�بن�محمد�بن�إسماعيل�الثعال§'�النيسابوري،� هو�أبو�منصور،: والثعال��. 315ص: هـ1357الحل§'،�

� �سنــة �نيسابور �فــي �وعم350ولــد �الثعالب �جلود �خياطة �إXى �نسبة �والثعال§' �وFدب، �اللغة �أئمة �من لها،�هـ،
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�الحديث �اللغة �فقه �استبعده �احتمال �اللغات �توافق �فكرة �أن �ومع �ا�حدثfن�، �بعض إ�Kأن

 �ظلَّ 
ً
�مبfن�امتشبث �عربي �بلسان �تrsل �كتاب �&ي �غ�efعربي �رآه �ما �ورود �لتعليل �Fستاذ�... .��ا لعل

�هؤKء �بfن �من �شاكر�واحد �أحمد�محمد �ا�رحوم �نشره�، �مقدمة �&ي �مذهبه�هذا �يؤكد �راح حfن

فلعل�Fلفاظ�القرآنية�الS'�يظن�أن�أصلها�ليس�من�لسان�" : يقول ،�للجواليقي" ا�عرب�" كتاب�ل

لعله�من�بعض�ما�فقد�أصله�وبقي�الحرف�وحده،�ثم�تزيد�،�العرب�و�Kيعرف�مصدر�اشتقاقها

    )36(. �لفاظ�من�حروف�القرآن بعض�العلماء�ا�تأخرين�وتكاثروا�&ي�ادعاء�العجمة

 أو�تعليا،�رأيً " mتقان"ي�&ي�يوطوينقل�لنا�الس
ً
والS'�بفضلها�كان�،�يقوم�عJى�أساس�ا�خالطة�8

 ،�التأثر�بلغات�Fمم�Fخرى�الS'�خالط¡�ا�العرب
ً
غefّت�بعضها�بالنقص��افأخذت�من�لغا�Ìم�ألفاظ

�حروفها �من �ومحاورا�Ìا، �أشعارها �&ي �واستعمل¡�ا �الفصيح، �العربي �مجرى �جرت �Sح� ���ا�، ووقع

�بإمكان�وقوع�Fلفاظ�،�أما�أصحاب�ا�قولة�الثانية.  )37(....ونزل���ا�القرآن،�البيان والذين�قالوا

،�)39(،�وابن�جبef)38(ومجاهـد،�Fعجمية�فــي�القرآن،�فقـد�اعتمدوا�علـى�مـا�نقل�عـن�ابن�عباس

                                                                                                                            
� �سنة �وتو&ي �سائر�الفنون، �&ي �وبرع �الكتب، �من �العديد �&ي. هـ429صّنف �: ُتنظر�ترجمته �خلكان، وفيات�ابن

 . 164-4/163:عCم،�والزركJي،�). 38(،�رقم�الeجمة�180    -3/178،�:عيان

)36( � د�<ي�الحلم'�خليل،�. ود. 14 – 13،�ص)مقدمة�الكتاب(،�ا0عّربينظر�الجواليقي،
ّ
،�دار�)2(،�طعربيةا0ول

 . 118م،�ص1985ال��ضة�العربية،�بefوت،�

 . 66/  2?تقان،�ُينظر�السيوطي،��)37(

)38( �efثبات،�أخذ�التفسFع8م�Fتاب¢ي،�مفسر،�أحد��،eى�ب�'�مخزوم،�مجاهد�بن�ج�Xكي،�مو�هو�أبو�الحجاج�ا

هـ،�وتو&ي��821فة�عمر�بن�الخطاب�سنة�عن�ابن�عباس،�تنقل�&ي�Fسفار،�واستقر�&ي�الكوفة،�وقد�ولد�فــي�خ

وقد�اعتمد�عJى�تفسefه�كل�من�الشاف¢ي�والبخاري،�. هـ103هـ،�وقيل�سنة��104سنة��–وهو�ساجد��–بمكة�

�وعدالته �ثقته �يعكس �&ي. مما �: تنظر�ترجمته �:عCمالزركJي، �الذه§'،�. 278/ 5، �حسfن �محمد والدكتور

 . 107 – 104/  1م،�1976،�)2(مصر،�ط�،�دار�الكتب�الحديثة،التفس�bوا0فسرون

)39( � �هللا �أبو�عبد ��–هو�التاب¢ي �أبو�محمد �حبÀ¨'��–وقيل �الكو&ي، �بالوKء، �Fسدي �هشام �جب�efبن �بن سعيد

Fصل،�من�مواXي�ب�'�والبة�بن�الحارث�من�ب�'�أسد،�كان�أسود،�أخذ�العلم�عن�ابن�عباس،�وعبد�هللا�ابن�

هـ،�وقتله�الحجاج�ص�eًا��45ولد�سنة�. تقدم»�م�&ي�التفس�efوالحديث�والفقهعمر،�وكان�من�كبار�التابعfن�وم

� �&ي. هـ�95سنة �: تنظر�ترجمته �خلكان، �ابن �:عيانوفيات ،2/371–374� �الeجمة �رقم �حجر�). 261(، وابن
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�وعطاء)40(وعكرمة ،)41(� �&ي �قالوا �أ¼�م �العلم �أهل �من �وغefهم �ا، �بلغات �إ¼�ا �كثefة لعجم،�أحرف

،�"والفردوس،�والقسطاس،�والصراط"،�قالوا�إ¼�ا�بالسريانية،�"والربانيfن،�والطور ،�واليم،�طه"كـ

�بالرومية �ومشكاة"، �"وكفلfن، �حبشية، ،� �لك"و �حورانية" هيت �من�، �العلم �أهل �قول وهذا

  )42(.. .الفقهاء

ا[: وقد�أجابوا�عن�قوله�تعاXى Nَعَرِبي� ا
ً
ن

َ
ْرآ

ُ
�الكلمات�،�)43(]ق اليسefة�بغ�efالعربية��Kتخرجه�بأ¼�ا

�عربيً  �كونه �عن �تعاXىا، �قوله �َوَعَرِبيٌّ [: وعن ْعَجِميٌّ
َ
أ

َ
�السياق )44(] أ �من �ا�ع�� �أعجم'�: "بأن أك8م

                                                                                                                            
،�التفس�bوا0فسرونوالدكتور�الذه§'،�. 3/93،�:عCموالزركJي،�. FH�،4/11- 14ذيب�الFGذيبالعسق8ني،�

1/102– 103. 

،�أصله�من�ال�eبر�من�أهل�ا�غرب،�كان�لحصfن�)ر¬¨'�هللا�ع��ما(هو�التاب¢ي�عكرمة�ال�eبري،�موXى�ابن�عباس� )40(

� �عباس �Kبن �فوهبه �الحر�العن�eي، �ع��ما(بن �هللا �) ر¬¨' �طالب �أبي �بن �لعJي �البصرة �وXي �هللا�(حfن ر¬¨'

�)عنه �والسنة، �القرآن �تعليمه �&ي �عباس �ابن �فاج¡�د �الناس�، �أعلم �من �فكان �العرب، �بأسماء وسماه

وتو&ي�با�دينة�سنة�) هـ25(بالتفس�efوا�غازي،�طاف�البلدان،�وروى�عنه�أك��eمن�سبعfن�تابعيا،�ولـــد�سنـة�

�). هـ105( �خلكان، �ابن �&ي �:عيانتنظر�ترجمته �وفيات ،3/265-266 .� �الeجمة �حجر�). 421(رقم وابن

� �الFGذيبالعسق8ني، �FHذيب ،7/263-273 .� �:عCموالزركJي، ،4/244 .� �الذه§'، التفس�bوالدكتور

 .112-1/107،�وا0فسرون

هو�التاب¢ي�الجليل،�أبو�محمد،�عطاء�بن�أبي�رباح،�واسمه�أسلم�القر©¨'،�بالوKء،�وقيل�اسمه�سالم،�وهو� )41( 

� �سنة �ولد �ا�كي، �فهر�أو�مذحج �ب�' �موXى �صفوان �27ابن �&ي �" هـ �" َجَند �مفS'�باليمن، �فكان �بمكة، ونشأ

��–هـ،�وكان�114أهلها،�ومحد×�م،�وتو&ي�ف»�ا�سنة� أسود،�أعور،�أفطس،�أشل،�أعرج،�ثم��–يرحمه�هللا

�بن� �عمرو �عمر،وابن �وابن �عباس، �ابن �عن �روى �وزهادها، �مكة �وتاب¢ي �الفقهاء، �أج8ء �وهو�من عم'،

- 3/261،�وفيات�:عيانبن�خلكان،�تنظر�ترجمة�&ي�ا. العاص�وغefهم،�فقيه،�عالم،�ثقة،�كث�efالحديث

/ 4،�:عCموالزركJي،�. FH�،7/199-203ذيب�الFGذيبوابن�حجر�العسق8ني،�). 419(،�رقم�الeجمة�263

 . 114-113/ 1،�التفس�bوا0فسرونوالدكتور�الذه§'،�. 235

 .1/268: ا0زهرُينظر�السيوطي،� )42(

 ).2(:يوسف�)43(

لت )44(  ). 44(:فّصِ
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،�للعلمية�والعجمة) إبراهيم(واستدلوا�باتفاق�النحاة�عJى�أن�منع�صرف�نحو�،�"ومخاطب�عربي�

فالك8م�&ي�غefها�موّجه�بأنه�إذا�اتفق�عJى�،�8فوُرّد�هذا�MستدKل�بأن�Fع8م�ليست�محل�خ

�Fجناس �وقوع �من �ف�8مانع �Fع8م �ميسرة�. دخول �أبي �عن �صحيح �جرير�بسند �أخرج�ابن وقد

ووهب�بن�،�وروي�مثله�عن�سعيد�بن�جبef،�"&ي�القرآن�من�كل�لسان�" : التاب¢ي�الجليل�أنه�قال

   )45(.. .منّبه

�س8  �بن �القاسم �أبو�عبيد �حاول �وقد �سنة �ا�تو&ى �Fزدي �الطرفfن�)هـ224(م �بfن ،�التوفيق

�القولfن �وبfن �جميعً ":يقول ، �القولfن �تصديق �فيه �مذهب �عندي �هذه��ا؛والصواب �أن وذلك

�عجمية �أصولها �الحروف �الفقهاء، �قال �كما �بألسن¡�ا، �فأعرب¡�ا �العرب �إXى �سقطت �أ¼�ا Kإ�،

� �إXى �العجم �ألفاظ �عن �عربية�ألفاظهاوحّول¡�ا �القرآن ،فصارت �نزل �ثم �هذه�، �اختلطت وقد

  )46(. "ومن�قال�عجمية�فهو�صادق،�فمن�قال�إ¼�ا�عربية�فهو�صادق،�الحروف�بك8م�العرب

                                                 
،�لغة�القرآن�الكريموالدكتور�عبد�الجليل�عبد�الرحيم،�. 2/67،�?تقان�<ي�علوم�القرآنالسيوطي،��يُنظر  )45(

به(وما�بعدها�و�– 208م،�ص1981،�)F)1ردن،�ط�/ مكتبة�الرسالة�الحديثة،�عّمان�
ّ
هو�أبو�: )وهب�بن�من

�الك �كثm�efخبار�عن �مؤرخ �الذماري، �Fبناوي، �الصنعاني، �اليماني، �هللا �با�ساط�efعبد �وعالم �السابقة، تب

�&ي�التابعfن،�أصله�من�أبناء�الفرس�الذين�ملكوا�اليمن،�وأمه�من�حمef،�ولد�بصنعاء� وmسرائيليات،�وُيَعدُّ

تنظر�. هـ،�عJى�Fرجح،�ويقال�إنه�صحب�ابن�عباس�وKزمه�ث8ث�عشرة�سنة114،�و��ا�مات�سنة�)هـ34(سنة�

� �خلكان، �ابن �&ي �:عياترجمته �الeجمة. 36-6/35،�نوفيات �). 772= (رقم �حجر�العسق8ني، FHذيب�وابن

 . 126-125/ 8،:عCموالزركJي،. 168-11/166،�الFGذيب

م�الهروي�Fزدي،�الخزاÚي،�: وأبو�عبيد. 2/69و?تقان،�. 1/269ا0زهر،�يُنظر�السيوطي،� )46(
ّ
هو�القاسم�بن�س8

�القا¬¨' �الفقيه �البغدادي، �الخراساني �والفقه��بالوKء، �وFدب �بالحديث، �اشتغل �التصانيف، صاحب

�والفقه� �القراءات �من �mس8م �علوم �أصناف �&ي �متفنًنا �ربانًيا �وعلمه، �دينه �&ي
ً
�فاض8 �كان �وFخبار، والعربية

م���ا،�ورحل�إXى�بغداد�ووXي�157سنة�" هراة�" والعربية�وFخبار،�حسن�الرواية�صحيح�النقل،�ولد�بـ�
ّ
هـ،�وتعل

وقيل�با�دينة�بعد�. هـ224بطرسوس�ثماني�عشرة�سنة،�كما�رحل�إXى�مصر،�وحج�فتو&ي�بمكة�سنة�القضاء�

وابن�حجر�). 534(رقم�الeجمة�. 63- 60/ 4،�وفيات�:عيان&ي�ابن�خلكان،��هتنظر�ترجمت... الفراغ�من�الحج

 .176/ 5:عCم،�والزركJي،�. FH�،8/315-318ذيب�الFGذيبالعسق8ني،�
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،�)48(وابن�الجوزي،�ومال�إليه�الجواليقي�)47(&ي�كتابه ونقله افقه�عJى�هذا�القول�ابن�فارسو و 

�الجواليقي.. .وآخرون ��نإ":يقول �&ي �العرب �بغ�efلسان �الحروف �عJى�هذه �أولئك �فقال Fصل،

�Fصل �بألسن¡�ا، �العرب �به �لفظت �ثم �فعّربته، �إياه�افصار�عربيً ، �بتعري�Ýا �باعتبار�، �عربيه 'Þف

   )49(.. " .عجميه�باعتبار�Fصل،�الحال

� �مبدأ �عJى �يقوم �التعليل �هذا �اللغوي "ويبدو�أن �إدراك�" Mقeاض �أساس �عJى �يقوم الذي

  .. .ضها�بعضها�من�بعضواقeا،�حقيقة�الصلة�بfن�اللغات

�الكريم �القرآن �&ي �الواردة �Fعجمية �با�لفاظ
َ
�سردا �السيوطي �ويسوق �حروف�، �عJى مرتبة

   )50(.. .ويقول�إ¼�ا�زادت�عن�مائة�لفظة،�ا�عجم

                                                 
 .61،�صالصاuي�<ي�فقه�اللغةابن�فارس،�ُينظر� )47(

هو�أبو�الفرج،�عبد�الرحمن�بن�أبي�الحسن�عJي�ابن�محمد�: وابن�الجوزي. 2/69?تقان،�ُينظر�السيوطي،� )48(

� �بكر�الصديق �أبي �إXى �نسبه �يرجع �البغدادي، �القر©¨'، �هللا �عبيد �بن �عJي �عنه(بن �هللا �وهو�فقيه�)ر¬¨' ،

ّقب�بجمال�الدي
ُ
مة�عصره،�وإمام�وقته�&ي�الحديث�وصناعة�الوعظ�حنبJي،�وواعظ�ل

ّ
ن�الحافظ،�كان�ع8

� �إXى �نسبة �الجْوز "والجوزي �أو�"فرضة ، "� �الجوز �بغداد" مشرعة �محال �&ي�. من �عديدة؛ �مصنفات وله

تنظر�. هـ597هـ،�و��ا�تو&ي�سنة��508كما�له�أشعار�كثefة،�ولد�&ي�بغداد�سنة�.... التفس�efوالحديث،�والتاريخ

 – 3/316،�:عCموالزركJي،�). 370(،�رقم�الeجمة�142 – 3/140،�وفيات�:عياني�ابن�خلكان،�ترجمة�&

317 . 

. 61،�صالصاuي�<ي�فقه�اللغةوابن�فارس،�. 1/269 ،ا0زهروالسيوطي،�. 53صا0عّرب،�ينظر�الجواليقي،��)49(

ابن�الحسن�البغدادي�Fديب�هو�أبو�منصور،�موهوب�بن�أبي�طاهر�أحمد�بن�محمد�بن�الخضر�: والجواليقي

�&ي�فنون�Fدب،�ومن�مفاخر�بغداد،�قرأ�Fدب�عJى�الخطيب �وتتلمذ�له�ح��S= اللغوي؛�كان�إماًما الت�eيزي،

�من� �العديد �له �كث�efالضبط، �الخط، �مليح �وافر�العقل، �غزير�الفضل، �ثقة، �وهو�متدين، �فنه، �&ي برع

�. التصانيف �الجواليق �عمل �إXى �نسبة �Fوعيةو (والجواليقي �) ßي �سنة �بغداد �&ي �وKدته �وكانت هـ�466وبيعها،

،�رقم�344 – 5/342،�وفيات�:عيانابن�خلكان،�: تنظر�ترجمته�&ي. هـ539هـ،�وقيل�540ووفاته�ف»�ا�سنة�

 .7/335،�:عCموالزركJي،�). 751(الeجمة�

 . 80 -2/69?تقان،�ُينظر�السيوطي،� )50(
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�ا�حدثون  �اللغويون �أما �واخت8فها، �أرا�àم �تباين �من �الرغم �فعJى �خرجت�، �قد ف�8يبدو�أ¼�ا

،�عليه� أو�اختلفوا،�اتفقوا�به�؛شايعوهم�&ي�ُجّل�ما�ذهبوا�إليهفقد��؛عما�استقر�لدى�القدماء

كالشيخ�أحمد�محمد�شاكر��؛وقوع�أي�لفظ�غ�efعربي�&ي�القرآن�–مع�ا�نكرين��–فم��م�من�أنكر�

قد�أصله بأ¼�ا،�الذي�راح�يعلل�ورود�بعض�Fلفاظ�الS'�ُيظن�أ¼�ا�ليست�من�لسان�العرب
ُ
،�مما�ف

�وحده �الحرف �بأنهوي )51(...وبقي �شاهfن �عبد�الصبور �الدكتور �عليه �شاكر��–رد �الشيخ ما��–أي

تبت�
ُ

كان�ليذهب�مثل�هذا�ا�ذهب�لو�Kأنه�كان�قد�اكتفى�باKعتماد�عJى�ا�راجع�القديمة�الS'�ك

عرف�الفصائل�اللغوية
ُ
  )52(.. .قبل�أن�ت

  )53(: تقع�<ي�أربع�مجموعات،�ويرى�شاهن�أن�:لفاظ�القرآنية�ال���قيل�بأعجميFGا

  . والنبطية،�والحبشية،�والسريانية،�كالع�eية�؛ألفاظ�ا�جموعة�السامية: :و9ى

  .والزنجية،�والقبطية،�كال�eبرية�؛ألفاظ�ا�جموعة�الحامية: والثانية

  . والهندية،�واليونانية،�كالفارسية�؛ألفاظ�ا�جموعة�الهندوأوروبية: والثالثة

  .. .لeكيةكا�؛ألفاظ�ا�جموعة�الطورانية: والرابعة

،�Fقدمfن�&ي�معرض�دحضه��قوالهم�وتفنيدها جّهل فقد ،)54(السامرائي إبراهيم أما�الدكتور 

خرى 
ُ
Fعرفة�باللغات��مهم�بالخلط�وقصور�ا�Ìوأن�قولهم�بعجمة�لفظ�من�ألفاظ�العربية�لم�،�وا

                                                 
أحمد�محمد�شاكر،�دار�: ،�تحقيق�وشرحمن�الكCم�:عجمي�ع�ى�حروف�ا0عجما0عّرب�ينظر�الجواليقي،� )51(

،�دار�<ي�القرآن�من�كل�لسانوالدكتور�سميح�أبو�ُمغJي،�. 14،�ص)مقدمة�ا�حقق(هـ،�1361الكتب،�القاهرة،�

 . 89م،�صF)1(�،1987ردن،�ط�/ مجدKوي�للنشر�والتوزيع،�عمان�

،�دار�الكاتب�العربي،�القاهرة،�قراءات�القرآنية�<ي�ضوء�علم�اللغة�الحديثالعبد�الصبور�شاهfن،�. ُينظر�د )52(

 . 90،�ص<ي�القرآن�من�كل�لسانسميح�أبو�مغJي،�. ود. 310م،�ص1986

�. ُينظر�د )53( �شاهfن، �الصبور �الحديثعبد �اللغة �علم �ضوء �<ي �القرآنية �صالقراءات حلم'�. ود. 313-321،

 . 115-112،�صا0ولد�<ي�العربيةخليل،�

 . 174م،�ص1978،�)2(،�دار�العلم�للم8يfن،�بefوت،�ط�فقه�اللغة�ا0قارن إبراهيم�السامرائي،�. ينظر�د )54(
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�مبنيً  �والدرس�ايكن �البحث �عJى �غ�efالع، خرى
ُ
�أ �بلغات �علم �عJى �به �القائلfن �ربيةأو�أن وإنما�،

  .. .كانت�أقوالهم�مبنية�عJى�الظن�والتوهم

يرون�أن�كل�كلمة�لم�يش¡�ر�ف»�ا�استعمال�جاهJي،ßي��–كما�يقول�السامرائي��–فا�قدمون�

أو�حبشية،�ولم��áتدوا�،�أو�سريانية،�ع�eانية�عند�آخر،�كلمة�دخيلة؛�فÞ'�فارسية�عند�أحدهم

�و  �والحبشية �والسريانية �العربية �بfن �أن �مردها�إXى �لغوية �وقرابات �تاريخية �ع8قات خرى
ُ
�أ لغات

�الحديث �البحث �عل»�ا �دل 'Sال� �FوXى �السامية �Fصول �العربية،�، �إXى �دخيلة �كلمات وربما�عزوا

  ...وأخضعوها�لقوانfن�Mشتقاق�&ي�العربية

  )55(: ويستخلص�الدكتور�محمد�عيد�من�مناقشته��راء�ا0تقدمن�وا0تأخرين�ما�ي�ي

�الدار  -1 مإن
ّ
�س8 �ابن �القاسم �عبيد �أبي �عن �جاءت 'Sال� �الرواية �ارتضوا �قد �ا�تأخرين ،�سfن

 .. .من�هذا�الخ8ف�اوكأ¼�م�وجدوا�ف»�ا�لهذه�القضية�خروًج 

2- �
ً
�باعتبار�Fصل،�عربية

ً
خرى�أعجمية

ُ
إنه�سواء�أكانت�Fلفاظ�الواردة�&ي�القرآن�من�لغات�أ

�باعتبار�الحال �والح، �باعتبار�Fصل
ً
�أعجمية �الأم �أن�، �عJى �يدل �القرآن �&ي �ورودها فإن

وفهمهم�لها�يدل�عJى�شيوعها�بي��م�من�قبل�أن�يأت»�م�القرآن�،�وتقبلوها،�العرب�قد�فهموها

وهذا�يثبت�ما�نحن�بصدده�من�وجود�Fلفاظ�ا�نقولة�من�لغات�أخرى�&ي�الجاهلية�أو� ...��ا

  . من�استمرار�ذلك�حfن�جاء�mس8م

جود�ا�عّرب�&ي�القرآن�قد�سيطر�عل»�م�الوازع�الدي�'�أك��eمن�تقرير�يبدو�أن�الذين�رفضوا�و  -3

 ...الواقع�اللغوي 

إن�ا�رء��Kيستطيع�أن�يجزم�بنسبة�هذه�Fلفاظ�&ي�القرآن�إXى�اللغات�الS'�قيل�إ¼�ا�جاءت� -4

�م��ا �اللغات، �تلك ��عرفة �يحتاج �ذلك ��ن �من�، �ذلك �إل»�م سب
ُ
�ن �يتوافر��ن وهو�أمر�لم

 ...تابعfنالصحابة�وال

                                                 
 .30- 28،�ص)1(،�جزء�9،�مجلد�"مجلة�اللسان�العربي�" ،�العوامل�الطارئة�ع�ى�اللغةمحمد�عيد،�. ينظر�د )55(
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�إنما� �Fقوال �هذه �بأن �إقراره �مع �Fقوال �تلك �تلقي �الحذر�&ي �بوجوب �القول �إXى �يخلص ثم

وقد�استخدم�،�عJى�وقوع�ألفاظ�معّربة�&ي�الك8م�العربي�&ي�عصور�مبكرة،�بمجرد�ورودها،�تدل

  .. .القرآن�بعض�هذه�Fلفاظ�حfن�نزل��خاطبة�العرب

&ي�القرآن�من�": وطة�ا�توكJي�للسيوطي�قول�الط�eي وينقل�الدكتور�صبâي�الصالح�عن�مخط

إن�بعض�ما�ذكره�السيوطي�قد�يفتقر�إXى�صحة�نسبته�":،�ثم�يعلق�عليه�بالقول )56("كل�لسان

إ�Kأن�للسيوطي�&ي�ذلك�فضل�الجمع�والتنسيق�والتصنيف�وتوجيه�،�Çحدى�اللغات�الS'�ذكرها

�لãع �القرآن �تعريب �&ي ��Kترى �جديدة �خطرً Fنظار�وجهة �جم' �عJى�ا، �له �مزية �ذلك �&ي �ترى بل

  )57(.. " .الكتب�السابقة

بأن�ذلك�إنما�يكون�،�موقف�ا�نكرين�وقوع�Fعجم'�&ي�القرآن�اوشارًح �اموضًح ،�ويستطرد

ويطبع�بميسمها�،�لكنه�حfن�ُيrsل�عJى�أحكام�العربية،�حال�بقاء�Fعجم'�عJى�حاله�من�العجمة

  )58(...عبيد�القاسم�بن�س8مف�8بأس�&ي�أن�يرى�فيه�رأي�أبي�

&ي�إيراد�ما�استطاع�Mهتداء�إليه�من�Fلفاظ�الحبشية�الS'�" نولدكه�" ويج¡�د�ا�ستشرق�

طائفة�أخرى�من�Fلفاظ�العربية�الدينية�الS'�ترجع�" برجشeاسر�" كما�يذكر�،�استعملها�القرآن

  )59(...وبرهان،�حفومص،�ومحراب،�ومن�e،�وفطر،�ومنافق،�إXى�أصل�حبÀ¨'�كالحواريfن

                                                 
نق�8. 316م،�ص1980،�)8(م�للم8يfن،�بefوت،�ط،�دار�العلدراسات�<ي�فقه�اللغةصبâي�الصالح،�. ينظر�د )56(

 . 2/1،�مخطوطة�ا0توك�ي�للسيوطيعن�

 .31،�صدراسات�<ي�فقه�اللغةصبâي�الصالح،�. ينظر�د )57(

 .317،�صالسابق )58(

)59( � �العربيةينظر�برجشeاسر، �للغة �النحوي �التطور �القاهرة، �السماح، �مطبعة �ص1929، عبد�. ود. 146م،

 . 95،�ص<ي�القرآن�من�كل�لسانسميح�أبو�مغJي،�. ود. 184،�صلغة�القرآن�الكريميم،�الجليل�عبد�الرح
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�القرآن� �&ي �معّربة �ألفاظ �بوجود �Mعeاف �&ي �غضاضة �أبو�مغJي �سميح �الدكتور �يجد Kو

مما�،�وإسرائيل،�كفرعون �؛أسماء�أع8م�إمابيد�أنه�يرى�أن�غالبية�هذه�Fلفاظ�ا�عربة�،�الكريم

ات�اش¡�رت�&ي�وإما�أسماء��سمي،��Kيستطيع�أحد�أن�ينكر�كو¼�ا�أسماء�من�لغات�غ�efالعربية

بحسب�رأيه��–مما�يحّتم�.. .والقسطاس،�وmست�eق ،�والكافور ،�كالزنجبيل�؛ب8د�غ�efب8د�العرب

   )m...)60قرار�بكو¼�ا�معّربة�من�لغات�الب8د�الS'�اش¡�رت�ف»�ا�–

 ويلتمس�أبو�مغJي�تعلي
ً
آخر�لورود�مثل�هذه�Fلفاظ�&ي�القرآن�بأ¼�ا�قد�دخلت�العربية�قبل��8

�ا �لقرآنتrsل �ألسن¡�م، �&ي �العرب �اعتادها �بحيث �بمrsلة�، �صارت �Sح� �أشعارهم �&ي واستعملوها

  .. .ألفاظهم

�Kيشكل�،�ويخلص�إXى�القول�بأن�وجود�مثل�هذه�Fلفاظ�ا�عّربة�القليلة�&ي�القرآن�الكريم

   )61(.. .و�Kيتعارض�مع�كونه�نزل�بلسان�عربي�مبfن،�عليه�اخطرً 

�الطويلوالحق�أن�العربية�خ8ل�تا �لغة�،�ومنذ�انفصالها�عن�السامية�Fم،�ريخها واستوا�àا

ون��eالجاهليfن،�،�حية�مستقلة�وناضجة�عرفناها�&ي�ما�وصل�إلينا�من�نصوص�الشعر�الجاهJي

�القرآني �النص �ومن �ونمت، �ف»�ا �تطورت �كثefة �عوامل �بfن �تقلبت �عن�.. .قد �بمعزل �تكن ولم

خرى 
ُ
Fمسواء�من�الفصيلة�السام،�اللغات�Fخرى ،�ية�

ُ
Fها�من�الفصائل�اللغوية�efأو�من�غ. ..

وتأثرها�ببعضها�البعض�،�تداخل�هذه�اللغات�وامrاجها�–عJى�Fعم�Fغلب��–وهو�أمر�استدÚى�

�Sى بناءً  اللغة علماء بعض ذهب حJى الحقيقة هذه عXأنه إ� Kمختلطة��efغ� �لغة ف��8)62(...توجد

وأن�ينتقل�إXى�ألسنة�غ�ef،�ا�ليس�&ي�Fصل�من�لسا¼�مأن�يدخل�لسان�العرب�م�–إذن��–غرو�

�وMتساع� �والتوافق �Mشeاك �من �عديدة �عوامل �بفعل �العرب �لسان �من �هو �ما العرب

�وMقeاض ،��Sبش� �Fجناس �بfن �والتعارف �وMخت8ط �والتداخل �التواصل �ضرورة استدع¡�ا

                                                 
 .100-99،�ص<ي�القرآن�من�كل�لسانسميح�أبو�مغJي،�. ينظر�د )60(

 .100،�صالسابق )61(

م،�1950،�تعريب�عبد�الحميد�الدواخJي،�والقصاص،�لجنة�البيان�العربي،�القاهرة،�اللغةقندريس،�: ينظر�ج )62(

 . 177،�صلغة�القرآن�الكريمعبد�الجليل�عبد�الرحيم،�. ود. 349ص
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�ألوا¼�م �وألسن¡�م، �لغا�Ìم �.. .وبمختلف �قد �الداخل �هذا �العربيةلكن �بطابع �انطبع ���ا، ،�وامrج

� �يعد �ثم–فلم �ع��ا�اغريبً �–من �نسب¡�ا،
ً
�ثابتة �باتت �بحيث �واشتقاقا�Ìا، �تصاريفها �عن ،�أو

�عربي¡�ا
ً
�لغة�.. .وواضحة �Kحتضان �وسموها �وكمالها �نضجها �كل�أسباب �ال�Ì�'Sيأت �العربية تلك

  ...ا�وصوف�بأنه�تrsل�بلسان�عربي�مبfن.. .التrsيل

إن�هذا�يدفعنا�إXى�طرح��؟عربي�قر©¨'�؟والرسول �؛ومكان¡�ا�من�العرب،�عن�قريش�ولكن�ماذا

ماذا�عن�ع8قة�،�ومن�ثم�؟ومكان¡�ا�من�لغة�العرب،�ماذا�عن�لغة�قريش: السؤال�بطريقة�أخرى 

.. .وهذا�هو�نص�التساؤل�الثاني�الذي�يؤسس�لع8قة�ما�بالنص�القرآني�؟لغة�قريش�بلغة�القرآن

  .. .رآنيأي�قرشية�النص�الق

 :"قرشية�النص�القرآني: "اثانيً  •

 أن�النص�القرآني�قد�تrsل�فع�اهل�حًق 
ً
�؟وما�ßي�لغة�قريش�؟أو�بلغة�قريش،�بلسان�قريش�8

تلك�ßي��؟وأية�واحدة�ßي�إذن�؟أم�ßي�واحدة�من�لغا�Ìم�العديدة�؟هل�تختلف�عن�لغة�العرب

  .. .ا�سألة

،�قر©¨'$ فالرسول ،�كون�القرآن�بلغة�قريشيرى�أنه�من�الطبي¢ي�أن�ي�–رحمه�هللا–فالراف¢ي�

،�وسقاية�الحاج،�وقد�استمازت�قريش�من�العرب�بجوار�البيت.. .ولغة�قريش�سيدة�اللغات�كلها

والعرب�،�وغefها�من�الخصائص�الS'�انفردوا���ا�عن�غefهم�من�العرب،�وعمارة�ا�سجد�الحرام

وهذه�،�يألفوا�مثله�&ي�ك8م�هللا�أوXى�فãن،�واحتملوهم�عليه،�وأفردوهم�به،�قد�ألفوا�أمرهم�ذلك

�وتألفهم �الحفاة، �أولئك �سياسة �&ي �بالغة �حكمة �نشرهم، �وضم �يكن�، �لو�لم �القرآن �هذا فإن

  )63(...ولو�كانت�ب8غته�مما�يميت�ويحè'،�بلسان�قريش�ما�اجتمع�له�العرب�البتة

وهو�تأكيد�يستند��)64(...ويؤكد�طه�حسfن�أن�لغة�القرآن�ولهجته�إنما�ßي�لغة�قريش�ولهج¡�ا

ßي�أفصح��اعJى�أقوال�Fقدمfن�ومواقفهم�بما�اتفقت�عليه�كلم¡�م�من�أن�قريًش �–فيما�يبدو��–

                                                 
 . 63م،�ص1965،�مطبعة�Mستقامة،�مصر،�إعجاز�القرآن�الكريمُينظر�مصطفى�صادق�الراف¢ي،� )63(

 .94م،�ص1969،�)10(،�دار�ا�عرف،�مصر،�ط<ي�:دب�الجاه�يُينظر�طه�حسfن،� )64(



 لسان�عربي�مبن�...النص�القرآني

 121 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

�السياÐ¨'�؛&ي��Ìذيب�اللغة�االقبائل�عJى�mط8ق�وأعظمها�أثرً  �الدي�'�،�فبحكم�نفوذها ومركزها

وأخفها�،�ا�&ي�الك8مواقتبست�م��ا�أوضح�ألفاظها�وأعذ��،�التقت�بجميع�قبائل�العرب،�والتجاري 

ح��Sغدت�عJى�مّر�الزمان�أجمع�،�وأجرت���ا�ألسن¡�ا،�ثم�أضافته�إXى�لغ¡�ا،�عJى�اللسان�اجريانً 

  .. .أن�يتrsل�القرآن���ا-والحال�هذه��–فكان�من�الطبي¢ي�،�لêى�العرب�وأفصحها

م�وأيامهم�والرواة��شعارهم�والعلماء�بلغا�Ì،�أجمع�علماؤنا�بك8م�العرب" : يقول�ابن�فارس

اختارهم�من�جميع�،�جل�ثناؤه،�وذلك�أن�هللا،�وأصفاهم�لغة،�أفصح�العرب�ألسنة�اأن�قريًش 

�العرب �واصطفاهم، �محمًد ، �الرحمة �ن§' �قريًش �� اواختار�م��م �الحرام��افجعل �بيته جefان

ويتحاكمون�إXى�قريش�،�فكانت�وفود�العرب�من�حجاجها�وغefهم�يفدون�إXى�مكة�للحج،�ووKته

 
ُ
�أ �مورهم&ي �مناسكهم، �تعلمهم �قريش �وكانت �بي��م، �فصاح¡�ا... وتحكم �عJى �وكانت وحسن�،

،�تخefوا�من�ك8مهم�وأشعارهم�أحسن�لغا�Ìم ورقة�ألسن¡�ا�ـ�إذا�أت¡�م�الوفود�من�العرب،�لغا�Ìا

�ك8مهم �وأصفى �عل»�ا، �طبعوا 'Sال� �وس8ئقهم �نحائزهم �إXى �اللغات �تلك �من �تخefوا �ما . فاجتمع

  )65(."أفصح�العرب��فصاروا�بذلك

�جانبً  �يكشف �هذا �فارس �ابن �لهجة��امهًم �اوك8م �اختار�القرآن �أجلها �من 'Sال� �Fسباب من

أن�يتrsل�القرآن�بلغة��–إذن��–وطبي¢ي�،�قريش،�وßي�أسباب�تجعل�من�قريش�أفصح�العرب

  ...أفصح�لغا�Ìم�–من�ثم��–أفصحهم،�وأن�تكون�لغته�

 وßي�أسباب�جعلت�رج
ً
Fهوازي�يجزم�بأن�اللغة�الS'�نزل���ا�القرآن�لم�تتعد�مثل�أبي�عJي��8

ودفعت�آخر�مثل�ابن�قتيبة�ليستنكر�بقوة�قول�القائلfن�بأن�القرآن�نزل�بغ�ef،�مع�بطو¼�ا�اقريًش 

ْوِمِه [: بقوله�تعاXى�امحتًج ،�لغة�قريش
َ
�ِبِلَساِن�ق

َّ
ا�ِمْن�َرُسوٍل�ِإ5

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
   )66(...]َوَما�أ

                                                 
 . 52،�صلغةالصاuي�<ي�فقه�الُينظر�ابن�فارس،�� )65(

�الصدد�ُينظر�ابن�حجر�العسق8ني�ا�تو&ى�سنة�). 4(:إبراهيم�)66( فتح�الباري�<ي�شرح�صحيح�هـ،�852و&ي�هذا

  . 1/47،�?تقانوالسيوطي،�. 402/ 10م،�1959،�مطبعة�مصطفى�البابي�الحل§'،�البخاري 

النحوي،�اللغوي،�كان��–ل�ا�روزي�ويقا�–هو�أبو�محمد،�عبد�هللا�بن�مسلم�بن�قتيبة�الدينوري�: وابن�قتيبة���

،�ولد�بالكوفة�أو�ببغداد�سنة�
ً
مدة�من�الزمن،�فنسب�إل»�ا،�ثم�" الدينور�" هـ،�وتوXى�قضاء�213ثقة�فاض8
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� �أخرج�أبو�داوود �عمر�وقد �Fنصاري�أن �كعب �عنه��–من�طريق �هللا �ابن��–ر¬¨' كتب�إXى

� ��–مسعود �عنه �هللا �عربيً �–ر¬¨' �القرآن �أنزل �هللا �أن �ولغ¡�ما، �قريش �بلسان �وأنزله فأقرئ�،

  )67(...الناس�بلغة�قريش��Kبلغة�هذيل

� �عفان �بن �عثمان �عن �روي �ما �هذا �من ��–وقريب �عنه �هللا �القرشيfن��–ر¬¨' �¨ìأو� أنه

�العاص�؛الث8ثة �بن �سعيد ،efالزب� �بن �هللا �وعبد �هشام، �بن �الحارث �بن �الرحمن �وعبد حfن�،

أْن�إذا�اختلفوا��–ر¬¨'�هللا�ع��م�أجمعfن��–كلفهم�بنسخ�القرآن�&ي�ا�صاحف�مع�زيد�بن�ثابت�

  )68(...فإنما�نزل�بلسا¼�م،�مع�زيد�بن�ثابت�&ي�©¨'ء�من�القرآن�أن�يكتبوه�بلسان�قريش

�ُمِبٍن [: تعاXىوفّسر�ابن�عباس�قوله� ولو�كان�غ�efعربي�ما�،�بأنه�لسان�قريش )69(] ِبِلَساٍن�َعَرِبّيٍ

  )70(...فهموه

                                                                                                                            
�إمام�مدرسة�بغداد�النحوية،�وله�تصانيف�عديدة�ومتنوعة،�واختلف�&ي� اشتغل�بالتدريس�&ي�بغداد،�وُيَعدٌّ

� �سنة �فقيل �وفاته؛ �أو�س270سنة �هـ، �271نة �سنة �وقيل �أنه�276هـ، �ويروي �Fخefة، �خلكان �ابن �ويرجح هـ،

وفيات�تنظر�ترجمته�&ي�ابن�خلكان،�. مات�فجأة�بعد�أن�صاح�صيحة�سمعت�من�بعد�ثم�أغم'�عليه�ومات

�:عيان ،3/42 –44� �الeجمة �ورقم ،)328 .(� �كتابه �محقق �الحميد �عبد �الدين �مâي �محمد �كتبه أدب�" وما

 . 9-6ص. ة�و�Kتاريخب�8طبع"  الكاتب

)67( � �حجر�العسق8ني، �الباري ُينظر�ابن �فتح ،1/383 .� �538والزمخشري �Mستقامة،�الكشافهـ، �مطبعة ،

 . 1/47م،�1951،�)2(،�مطبعة�ا�شهد�الحس�'،�ط?تقانوالسيوطي،�. 3/460�،468م،�1946القاهرة،�

هـ،�322؛�أبو�حاتم،�أحمد�بن�حمدان�ا�تو&ى�سنة�والرازي . 10/394،�فتح�الباري ُينظر�ابن�حجر�العسق8ني،� )68(

 . 1/141م،�1957،�)2(،�مطابع�دار�الكتاب�ا�صري،�طالزينة�<ي�الكلمات�?سCمية

 ).195( :الشعراء�)69(

م�ا�تو&ى�سنة� )70(
ّ
،�مطبوع�ما�ورد�<ي�القرآن�الكريم�من�لغات�القبائلهـ،�224ُينظر�أبو�عبيد؛�القاسم�بن�س8

 . 124مطبعة�عيî¨��الحل§'،�ص�"�bالجCلن�تفس" ��امش�
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ليس�،�عن�أبي�بكر�الواسطي�أنه�كان�يقول�بأن�القرآن�كله�بلغة�قريش�)71(وينقل�السيوطي�

ِغُضوَن [ :وßي�قوله ،أحرف غ�efث8ثة م��ا غريب حرف فيه
ْ
َسُين

َ
ْيَك  ف

َ
ا[،�و)72(]ُرُءوَسُهْم  ِإل

ً
،�)73(]ُمِقيت

ْد�Fِ�ِْم [و� ّرِ
َ

ش
َ
  .. .)74(] ف

�قوله �قتادة �عن �أفضل�" : ويروى �لغ¡�ا �ح��Sصارت �العرب �لغات �تجت§'�أفضل �قريش كانت

يدل�عJى�عظيم�مrsلة��اوتحّدى�العرب�وفصحا�àم�أن�يأتوا�بمثله�تحديً ،�فrsل�القرآن���ا،�لغا�Ìم

  )75(.. ."الب8غة�عندهم�

أن�ابن�عباس�كان�يقول�بأن�القرآن�قد�نزل�بلغة�" فضائل�القرآن�" كتابه��ويذكر�أبو�عبيد�&ي

�قريش�؛الكعبfن �كعب �خزاعة، �له.. .وكعب �قيل ��ا �ذاك: وأنه �متعل�؟كيف  أجاب
ً
�الدار��8 بأن

،�&ي�مكة�اوفسره�أبو�عبيد�بأن�ابن�عباس�إنما�كان�يع�'�أن�خزاعة�قد�جاورت�قريًش .. .واحدة

  )76(.. .�موأخذت�بلغ¡،�فتأثرت���م

                                                 
 . 1/206،�دار�الفكر�العربي،�القاهرة،�مع�bك�:قران�<ي�إعجاز�القرآنهـ،�911ُينظر�السيوطي� )71(

 ).51(:mسراء�)72(

 ).85(:النساء�)73(

 ).57(:Fنفال�)74(

)75( � �العامJي، �رضا �اللغةُينظر�أحمد �م�ن �بefوت،معجم �الحياة، �دار�مكتبة ، 1958� �ا�جال�. 1/43م، �هذا و&ي

،�مطبعة�Mستقامة،�تاريخ�آداب�العربوالراف¢ي،�. * 1/211السيوطي،�ا�زهر،�: * يمكن�العودة�إXى�كل�من

�ط �)3(القاهرة، ،1953� �ومحم. * 94-1/93م، �ا�سلوت، �الحميد �جاد،��دوعبد �وحسن �خفاجة، �ا�نعم عبد

وإبراهيم�محمد�نجا،�* ،�62- 61ا�نefية�با�زهر،�القاهرة،�ص�،�ا�طبعة:دب�العربي�بن�الجاهلية�و?سCم

تادة�بن�ِدعامة�بن�ُعزيز�: وقتادة. 68-66،�مطبعة�السعادة،�مصر،�صاللهجات�العربية
َ
اب،�ق

ّ
هو�أبو�الخط

بن�سدوس،�السدوÐ¨'�ا�صري�Fكمه،�مفسر�وحافظ،�وعالم�كب�ef&ي�العربية،�ومفردات�اللغة�وأيام�العرب�

�ومـ �والنسب، �سنـة �ولــد �الكبــار، �التابعfن �60ن �سنة �وتو&ي �أو�117هـ، �بـ118هـ �الطاعون " واسط"هـ تنظر�. &ي

 . 5/189:عCم،�والزركJي،�). 541(،�ورقم�الeجمة�86-85/ 4،�وفيات�:عيانترجمته�&ي�ابن�خلكان،�

 . 1/283،�مع�bك�:قرانوالسيوطي،�. 1/402،�فتح�الباري ُينظر�ابن�حجر�العسق8ني،� )76(
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�Kتتعارض�مع�ما�تقدم�من�تفس�efابن�عباس�للسان�،�ورواية�أبي�عبيد�هذه�عن�ابن�عباس

�قريش �لسان �بأنه �ا�بfن �العربي �وتؤكده، �توضحه �Mعتقاد�.. .وإنما �إXى �يدفع   مما

إنما�هو�لسان�قريش�،�بأن�اللسان�العربي�ا�بfن�الوارد�&ي�وصف�القرآن�الكريم�للغته�الكريمة�

�وwثار�الذي �القرآن.. .وضحته�Fحاديث �عربية �عن �الS'�تحدثت �القرآنية �wيات �وبوضع وأنه�،

إزاء�Fحاديث�وwثار�الS'�تحدثت�عن�قرشية�هذا�اللسان،�يمكن�التوصل�،�بلسان�عربي�مبfن

�قريش �لسان �سوى �ليس �ا�بfن �أن�اللسان�العربي �مفادها 'Sالنتيجة�التقابلية�ال� �ورد�... إXى وما

يدل�دKلة�قاطعة�عJى�،�ونفي�اللحن�عن�نفسه،�&ي�معرض�حديثه�عن�فصاحته�����لرسول�عن�ا

�بالفصاحة �قريش �تفرد �الب8غة، �&ي �... وعلو�كع�Ýا �&ي�:"  ����يقول �أمي �ولدت�' �العرب �أعرب أنا

بيد�،�أنا�أفصح�العرب" : اويقول�أيضً .. ."فأنى�يأتي�'�اللحن�،�ونشأت�&ي�ب�'�سعد�بن�بكر،�قريش

  )77(.. ."ش�أني�من�قري

 لتعطي�مدلو ،�تتضافر�مع�وصفه�بالعربي،�فالقرشية�وصف�آخر�للقرآن�الكريم
ً
Kأصالة���eأك�

�وإنتماءً  ، 
ً
�وعمًق �اوعرق �ونقاءً �اأك��eعراقة �إXى�.. .وصفاًء �ا�عّربة �الكلمات �بعض �دخول �أن وكما

،�عربية�إليهفكذلك�دخول�بعض�اللهجات�ال،�أو�يضefه�&ي�©¨'ء،��Kينفي�عربيته،�القرآن�الكريم

  ...أو�يؤثر�عليه�&ي�©¨'ء،��Kينفي�قرشيته

وFحاديث�وwثار�،�كما�تقدم) لسان�عربي�مبfن(وإذا�كان�النص�القرآني�يصف�نفسه�بأنه�

� �بأنه �تصفه �الباب �هذا �&ي �قريش(الواردة �أيضً ) لسان �تقدم �كما �دKلةا، �ثمة �فهل أو�ع8قة�،

   ؟يمكن�أن�تفهم�من�مثل�هذا�التقاطع�وMشeاك

                                                 
)77(�� �سنة �ا�تو&ى �سنان �بن �محمد �بن �هللا �عبد �أبو�محمد �الخفاïي؛ �سنان �466ينظر�ابن ،�سّر�الفصاحةهـ،

�ص �صبيح، �مطبعة �الصعيدي، �عياض�. 60تحقيق �ابن �¨Ðمو� �بن �عياض �أبو�الفضل �عياض؛ والقا¬¨'

�بتعريف�حقوق�ا0صطفىهـ،�544السبS'�ا�تو&ى�سنة� . 1/47لحسي�'،�،�نشر�وطبع�مكتبة�ا�شهد�االشفا

نسيم�الرياض�<ي�شرح�شفاء�القا¡ ��هـ،�1069والشهاب�الخفاïي؛�أحمد�بن�محمد�ا�صري�ا�تو&ى�سنة�

  . 1/529هـ،�1312،�ا�طبعة�العثمانية،�عياض
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لغة�مشeكة�لكل��–من�ثم��–هذه�اللغة�الS'�أضحت�.. .سيادة�لغة�قريش�ولسا¼�م.. .أجل

�أشعارهم ���ا �ينظمون �وعشائرهم �العربية �القبائل �ومآثرهم، �ذكرهم ���ا والقرآن�.. .ويخلدون

  : بصريح�نص�القرآن�نفسه،�الكريم�هو�ذكر�لهم
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� �الرائع �التوافق �باب �من ��–أف�8يكون �الشاعرية��–إذن �اللغة �هذه �بمثل �القرآن �يتrsل أن

   ؟...وأمجادهم،�وتدوين�مآثرهم،�وذكريا�Ìم،�ها�لتخليد�ذكرهموالS'�ارتضو ،�ا�شeكة

                                                 
 ).44( :الزُّخرف�)78(

 ).10( :Fنبياء�)79(

 .)71( :ا�ؤمنون �)80(
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  :بيلوغرافيا

مطبعـة�البـابي�الحل§ـ'،�: مصـر. فـتح�البـاري�<ـي�شـرح�صـحيح�البخـاري .  ابن�حجر�العسق8ني −

1959 . 

: حيدر�أباد�الدكن،�الهنـد. FHذيب�الFGذيب. ابن�حجر�العسق8ني،�أبو�الفضل�أحمد�بن�عJي −

 .هـ1326دار�صادر،�: عارف�النظامية،�بefوتمطبعة�مجلس�دائرة�ا�

. وفيات�:عيان�وأنباء�أبناء�الزمان. ابن�خلكان،�أبو�العباس�شمس�الدين�أحمد�بن�محمد −

 . 1970دار�صادر،�: بefوت. عباس،�إحسان: تحقيق

: م.د. الصعيدي: ،�تحقيقسر�الفصاحة. ابن�سنان�الخفاïي،�أبو�محمد�عبد�هللا�بن�محمد −

 . ت. مطبعة�صبيح،�د

الصـــاح���<ـــي�فقـــه�. ابـــن�فـــارس،�أبـــو�الحســـfن�أحمـــد�بـــن�فـــارس�بـــن�زكريـــا�بـــن�حبيـــب�الـــرازي  −

: الطبـــاع،�عمـــر�فـــاروق،�بfـــeوت:  تحقيـــق. اللغـــة�العربيـــة�ومســـائلها�وســـ¤ن�العـــرب�<ـــي�كCمهـــا

 . 1993مكتبة�ا�عارف،�

م −
ّ
�ــامش�مطبــوع��. مــا�ورد�<ــي�القــرآن�الكــريم�مــن�لغــات�القبائــل. أبــو�عبيــد،�القاســم�بــن�ســ8

 . ت.مطبعة�عيî¨��الحل§'،�د: مصر"  تفس�bالجCلن"

دار�مجــدKوي�للنشــر�والتوزيـــع،�: Fردن/ عمــان. <ــي�القــرآن�مـــن�كــل�لســان. أبــو�مغJــي،�ســميح −

1987 . 

 .1929مطبعة�السماح،�: القاهرة. التطور�النحوي�للغة�العربية. برجشeاسر −

كتــــاب�فقــــه�اللغــــة�وســــر�. نيســــابوريالثعـــال§'،�mمــــام�أبــــو�منصـــور،�عبــــد�ا�لــــك�بــــن�محمـــد�ال −

 . ت. دار�الكتب�العلمية،�د: بefوت. العربية

:  تحقيـــق. ا0عـــّرب�<ـــي�كـــCم�العـــرب. الجـــواليقي،�أبـــو�منصـــور�موهـــوب�بـــن�أحمـــد�بـــن�الحســـن −

 . 1969دار�الكتب،�: القاهرة. عزام،�عبد�الوهاب

عطــــار،�: تحقيـــق. الصـــحاح،�تــــاج�اللغـــة�وصـــحاح�العربيــــة. الجـــوهري،�إســـماعيل�بـــن�حمــــاد −

 . 1984دار�العلم�للم8يfن،�: بefوت��.3.ط. أحمد�عبد�الغفور 

 . 1969دار�ا�عارف،�: مصر. 10.ط. <ي�:دب�الجاه�ي. حسfن،�طه −
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د�<ي�العربية. خليل،�حلم' −
ّ
 . 1985دار�ال��ضة�العربية،�: بefوت. 2.ط. ا0ول

 . 1976ديثة،�دار�الكتب�الح: مصر. 2.ط. التفس�bوا0فسرون. الذه§'،�محمد�حسfن −

 :القـــاهرة. 2.ط. الزينــة�<ــي�الكلمـــات�?ســCمية. الــرازي،�أبــو�حــاتم،�أحمـــد�بــن�حمــدان�اللي*ـــ' −

 . 1957مطابع�دار�الكتاب�ا�صري،�

 . 1965مطبعة�Mستقامة،�: مصر. إعجاز�القرآن�الكريم. الراف¢ي،�مصطفى�صادق −

 . 1953عة�Mستقامة،�مطب: القاهرة.  3.ط. تاريخ�آداب�العرب. الراف¢ي،�مصطفى�صادق −

 . 1992دار�العلم�للم8يfن،�: بefوت .10.ط. :عCم. الزركJي،�خ�efالدين −

الكشــــاف�عــــن�حقــــائق�الت¤¥يــــل�وعيــــون�:قاويــــل�<ــــي�وجــــوه�. الزمخشــــري،�جــــار�هللا�محمــــود −

 . 1946مطبعة�Mستقامة،�: القاهرة. التأويل

 . 1978ار�العلم�للم8يfن،�د: بefوت. 2ط. فقه�اللغة�ا0قارن . السامرائي،�إبراهيم −

جاد�ا�وXى،�محمد�أحمد؛�البجاوي،�عJي�: تحقيق. ا0زهر�<ي�علوم�اللغة�وأنواعها. السيوطي −

 . ت. دار�الفكر،�ودار�الجيل،�د: بefوت.  محمد�وإبراهيم،�محمد�أبو�الفضل

 . ت. دار�الفكر�العربي،�د: القاهرة. مع�bك�:قران�<ي�إعجاز�القرآن. السيوطي −

سـعد،�: تحقيـق. ?تقـان�<ـي�علـوم�القـرآن. وطي،�ج8ل�الدين�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكـرالسي −

 . ت. ا�كتبة�التوفيقية،�د: القاهرة. طه�عبد�الرؤوف

 . ت. شاكر،�أحمد�محمد،�د: تحقيق. الرسالة. الشاف¢ي،�محمد�بن�إدريس −

دار�الكاتب�: رةالقاه. القراءات�القرآنية�<ي�ضوء�علم�اللغة�الحديث. شاهfن،�عبد�الصبور  −

 .1986العربي،�

ا�طبعـة�العثمانيـة،�: م.د. نسيم�الرياض�<ـي�شـرح�شـفاء�القا¡ـ ��عيـاض. الشهاب�الخفـاïي −

 . هـ1312

 . 1980دار�العلم�للم8يfن،�: بefوت. 8.ط. دراسات�<ي�فقه�اللغة. الصالح،�صبâي −

: تحقيـق) طyـbي ا0شهور�بتفسـ�bال(جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن�. الط�eي،�ابن�جرير −

دار�الكتـــــب�العلميـــــة،�: بfـــــeوت.3.هــــــ؛�ط1374دار�ا�عــــارف،�: القـــــاهرة. شــــاكر،�محمـــــود�محمـــــد

1999 . 
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 .1958دار�مكتبة�الحياة،�: بefوت. معجم�م�ن�اللغة�العربية. العامJي،�أحمد�رضا −

مكتبـــة�الرســـالة�الحديثـــة،�: Fردن/ عمـــان. لغـــة�القـــرآن�الكـــريم. عبـــد�الـــرحيم،�عبـــد�الجليـــل −

1981 . 

 . 1،�جزء9مجلد�اللسان�العربيمجلة�" العوامل�الطارئة�عJى�اللغة. "عيد،�محمد −

لجنــة�البيــان�العربــي،�: القــاهرة. الــدواخJي،�عبــد�الحميــد�والقصــاص: ترجمــة. اللغــة. فنــدريس −

1955 . 

− 'Sـ¨��السـبÐالشـفا�بتعريـف�حقـوق�ا0صـطفى. القا¬¨'�عيـاض،�أبـو�الفضـل�عيـاض�بـن�مو .

 . ت.ي�'،�دمكتبة�ا�شهد�الحس: م.د

:دب�العربـــــي�بـــــن�. ا�ســـــلوت،�عبـــــد�الحميـــــد؛�خفاجـــــة،�محمـــــد�عبـــــد�ا�ـــــنعم�وجـــــاد،�حســـــن −

 .ت.ا�طبعة�ا�نefية�با�زهر،�د: القاهرةالجاهلية�و?سCم،�

 .ت. مطبعة�السعادة،�د: مصر.  اللهجات�العربية. نجا،�إبراهيم�محمد −

 

 


