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 مقدمة:
. ة   وماد  شكل   مات  ا من املقد  أطروحتنا مبقدمة، كذلك تفرض منط   ر  تفرض األعراف األكادميية أن نصد       

باخلامتة، إهنا كتب يف األطروحة؛ فتشتبه املقدمة ما ي   لزمنا جبعل املقدمة آخر  ها ت  األعراف األكادميية نفس  
من املكاشفة  وخامتة من جهة اإلجناز. نلتزم هبذا يف مقدمتنا ولكنا نلتزم بشيء   مقد مة من حيث الرتتيب  

 فقرات  بأو  بفقرة   ستهل  ا ي  ا واحد  أيضا؛ ذلك أن املقدمات عامة ومقدمات الدراسات القرآنية تتخذ منط  
ذف لت فح  د  ، ع  لديين. أصل هذه املقدمة مقدماٌت سبقت  بها الوازع امن الثناء على القرآن الكرمي يطل  

املدونة القرآنية، عن ب دائي عن املعاجم القرآنية أي عن املفردة و  رٌ وأصل هذه األطروحة تصو   .منها وزيد فيها
 نا إليها.ت  ز  ونوضح هذا يف شيء من التأريخ لسريورهتا، ويف بيان لألسباب اليت حف  

مدونة كلسيكية  د  ع  يف دراسة معجم الراغب األصفهاين الذي يـ   نشأت إشكالية املعاجم القرآنية مع رغبة     
عن إمكانات املدرسة االشتقاقية يف شرح  ر  من تصو   كذلك نشأت حتت ضغط    .مد كثريينعليها معت  

صطلح القرآين عند الياباين توشيهكو وتأويل املداخل القرآنية، فضل عن دراستنا يف طور املاسرت إشكالية امل
؛ ترتيب   وكان القصد  أن نسقط ما انتهت إليه الصناعة املعجمية على هذا املعجم نقدا وإعادة   .إيزوتسو

وإمهاهلا معاجم  قرآنية حديثة،  معدودة، على معاجم غريهابه، واقتصار  نيت  اليت ع   الدراسات   كثرة    ولكن  
ا. حلظنا أيضا عناية ( معجم  20معجم واحد  إىل دراسة ما يربو على عشرين )هذا وغريه صرفنا عن دراسة 

ر يف كث    ولكن اإلشكال الذي ناقشناه مع أساتذة   ،الدراسات األكادميية اجلزائرية بدراسة القرآن الكرمي
 عن فضل   ،بة الدراسات الرتكيبية والصوتية وإمهال املستوى الدالل  اجلامعة اإلسلمية ويف غريها هو غل  

نة القرآنية من مثل لسانيات النص والنحو الوظيفي، رة على املدو  إلسقاط علوم لسانية متأخ   حماوالت  كثرية  
أحوج  وال ننكر خطر هذه الدراسات وأمهيتها، ولكن ا ننظر إىل سؤال األولويات؛ أي إن الدرس الدالل  

 ما يكون إليه اخلطاب القرآين. 

ة، اجتمعت يف رسائل الغريب د  من جوانب ع   القرآين   اخلطابمون بدراسة ين علماء العربية املتقد  ع      
وكتب معاين القرآن والتفاسري وكتب النحو والصرف والبلغة والقراءات، وحضر الشاهد القرآين يف 

د املعجم القرآين بالتأليف؛ فاختلفت طرائقهم يف ترتيب وشرح معاين ة منهم إفرال  معامجهم، واختار ثـ  
ا يف ا كبري  بيد أهنم صرفوا جهد   ،وجدناه عند املتأخرين نفسهاملفردات القرآنية؛ الختلف مناهجهم. األمر 

ن ألجل التيسري على دارسي القرآن، واستقل بعضهم بدراسة القسيم الثاين م ؛املعاجم القرآنية املفهرسة
املدونة الرتاثية أو متخذة منهجا  املعاجم القرآنية؛ أي املعاجم اليت حاولت شرح املفردات القرآنية معتمدة  

على لفت أنظار املؤسسات العلمية إىل حاجة اللغة العربية إىل  عربا ومستعربنيون املعجمي   ويصر   جديدا.
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اليت حاجة القرآن إىل معجم دالل يقي مفرداته العناصر الداللية  يتجاوزأكثرهم  معجم تارخيي؛ ولكن  
 د  هتا قابلة لإلسقاط األيديولوجي والتارخيي والعلمي. مل يقف األمر عند ح  رون، وصري  وال ق  حلقت به ط  أ  

إذ أن القرآن نزل  ؛مثل هذا املعجم ال تتوفر له الشروط العلمية املناسبة ن  إاه إىل القول التجاهل وتعد  
األمر الذي أحدث تطورا دالليا يف مفرداته، أي إن املعجم القرآين ال بد أن يكون  ؛ما ألسباب تارخييةمنج  

 جزءا من املعجم العريب التارخيي، إضافة إىل تعدد املصاحف والقراءات واختلف املعاين. 

بل إنه مدفوع بنتائج دراسات داللية  املعضلة العلمية،أمام هذه  ام  د الت  عي التجر  الباحث ال يد   إن       
للتأليف وصوتية ومعجمية لعلماء متقدمني ومتأخرين جتعله يتعقب إشكاال رئيسا هو: ما املنهج األمثل 

املعجم  مداخل  ؟ وتتفرع عنه أسئلة هي: كيف قارب املعجميون املتقدمون واملتأخرون يف املعاجم القرآنية
اإلشكاالت اليت تعتور  ه إىل أعماهلم؟ وما أهم  اليت ميكن توج   االنتقادات ما أهم  ؟ و اوشرح  ا القرآين ترتيب  

  يف املعجمية القرآنية. أن نفيد من جهودهم ومن تطور الصناعة املعجمية لناكيف املعاجم القرآنية؟ و 

سبيل أمثل  لبيان معاين ألفاظ القرآن ترى يف منهج املدرسة االشتقاقية  قامت هذه الدراسة على فرضية      
ويلزم من ذلك أن مداخل  .نفسه مستقل ب: القرآن نظام بني  أساسها مقولة رئيسة، هذه الفرضية الكرمي

املعجم القرآين ميكن شرحها من داخل النظام القرآين ال من خارجه، وفق نظرية قرآنية صرف؛ هذه النظرية 
ارخيية للمعاجم الكاشفة عن معاين مفرداته، مع حتليل ونقد ملناهجها يف البدء، ل إليها إال بدراسة تتوص  ال ي  

. آخرا وصياغة نظرية قابلة لإلجراء متوفرة على الشروط العلمية لتأسيس معجم قرآين يراعي هذا اإللزام
حضار هذه املعاجم افرتضنا أيضا قلة املعاجم القرآنية الشارحة لأللفاظ، واط راد التقليد عند املتأخرين، واست

 للفروق الداللية بني املداخل، وللقراءات القرآنية املختلفة.

 هي: ،يف نقاط -يف اآلن نفسه اليت تبني عن أمهيتها-أهداف هذه الدراسة ميكن أن جنمل    

 ، وحماولة حصرها يف مدارس.معاين األلفاظ القرآنية ومناهجها معاجمرصد تطور  -
 ها.ها وحديث  ، قدمي  معاين األلفاظ القرآنية معاجمات ن  الكشف عن حماسن وه   -
 .وحماولة الرتجيح ،مقارنة   معجمية   دراسة معاين األلفاظ القرآنية دراسة   -
تجاوز واقرتاح ما به ت   ،واالستطراد يف ذكر األمثلة ،بيان اإلشكاالت الرئيسة يف املعاجم القرآنية -

 هذه اإلشكاالت.
الصناعة  ما انتهت إليه ق  ف  و   ،القرآنيةاملداخل  يف شرحاملنهج األمثل ب يرق   قرآيني  التأسيس ملعجم    -

 املعجمية.

يف الدراسات القرآنية خاصة ويف العلوم اإلنسانية عامة؛ حقيقية أصبحت الدراسات السابقة إشكالية    
كثرة الدراسات يف املوضوع الواحد، واختلف املناهج، وقيمة الدراسات من باحث   :أمهها ،ألسباب عدة
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 نبئإضافة إىل عدم متكين من االطلع على مراجع  ت ،أبتدئ هباأن  د  ذكرت املصاعب فل ب   وإن   .إىل آخر
، أمهها: معجم حممد بن أيب بكر بنفسهامنها معاجم قرآنية متقدمة ميكن أن تـ ع د  مدرسة   بأمهية بالغة،
 واحلال أن   الذي مل نتمكن من حيازة نسخة منه. «تفسري غريب القرآن العظيم»هـ(:  666الرازي )ت 

 اتبعتفات ع لمني مها: املعجمية والدراسات القرآنية.مل أقف على دراسات دراستنا تستند أساسا على مؤل  
 املكتبة العربية ال ختلو من دراسات   ها، غري أن  ها اليت درست  نفس   يت باملعاجمن  ، أو ع  اتبعته ذياملنهج ال
 :اقرآنية معدودة فدرسوها، نذكر منه أصحاهبا معاجم   انتخب  
كتب الغريب   ، وفيه درس(95-29)ص « مناهج التأليف املعجمي» :عبد الكرمي مرداويكتاب  -

، ومل معجم   القرآنية باقتضاب مع مناذج لكلي ذكر مناهج املؤلفني يف املعاجم و ومعاجم القرآن، 
 نه.ع نأخذ، ومل وكل املعاجم اليت ذكرها عربية معاجم مهمة،تشتمل دراسته على 

معاجم تفسري ألفاظ القرآن الكرمي »: عنواهنا إظهار احلق عزيز األفغاينللباحث  دكتوراه ةأطروح  -
 نوقشت يف السنة اجلامعية ،«ادة واملنهجدراسة حتليلية نقدية موازنة يف امل :يف العصر احلديث

، وقد اطلعت عليها يف مرحلة متأخرة من باكستانباجلامعة اإلسلمية العاملية ب، 2016/2017
للشيخ  «تفسري وبيان :كلمات القرآن»إجناز األطروحة، واقتصر صاحبها على أربعة معاجم هي: 

املعجم »ألمحد خمتار عمر، و «املعجم املوسوعي»حسنني خملوف، ومعجم جممع اللغة بالقاهرة، و
( صفحة. ومنهج 474ئة وأربع وسبعني )حملمد ألتوجني، واشتملت األطروحة على أربعما «املفصل

 . عنه نأخذعىن بالوصف وباإلشكاالت اليت ندرسها، ومل الباحث خيتلف عن منهجنا، وال ي  
( 92) اشتمل على اثنني وتسعني، «معاجم معاين ألفاظ القرآن الكرمي» :فوزي اهلابطكتاب  -

 .عنه نأخذ، وأصله مخسة مباحث أدارها حول غريب القرآن، ومل صفحة
 املعاجم احلديثة للقرآن الكرمي: دراسة يف»: عنواهناكامل   يعرفة حلمأطروحة ماجستري للباحث  -

جامعة  ،قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، كلية دار العلومب نوقشت ،«املادة واملنهج
 ، ومل يتيسر االطلع عليها.صفحة (233)هتا مائتان وثلث وثلثون د  وع  ، 2010 سنة القاهرة،

جممع امللك  ، نشره«موازنات ومقرتحات :معاجم مفردات القرآن» :يف كتابهأمحد حسن فرحات  -
( صفحة، اشتمل على 70بلغت عدته سبعني ). لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة فهد

تله قبل الراغب األصفهاين. مث  هلتأليف يف معاين القرآن وغريبمتهيد يتضمن حملة تارخيية عن ا
مبحث حتت اسم: مفردات الراغب م ع ل م بارز يف معاجم املفردات القرآنية. مث درس مميزات 
مفردات الراغب ومكملته، مع موازنات بني مفرد الراغب واملعاجم اليت جاءت من بعده، واختار 

، للسمني احلليب «عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ»، هي: أربعة منها ألمهيتها وشهرهتا
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معجم »ميد الدين الفراهي، وحل «مفردات القرآن»، وللفريوز آبادي «بصائر ذوي التمييز»و
 ، وقد أحلنا إليه يف مواضع قليلة.جملمع اللغة العربية بالقاهرة «الكرمي ألفاظ القرآن

الذي متليه  التقوميي   ه النقدي  اعتماده يف هذه األطروحة وصفي مشتمل على شق  املنهج الذي ارتأينا     
وقد اخرتنا أن  .رس املقارن بني املعاجم قدميها وحديثهانستحضر فيه الد   .خطة البحث اليت انتهجناها

ية، مع توسع قنا إىل دراستها وال نذكر حال وصفها إال ما خيدم اإلشكالب  نوجز يف دراسة املعاجم اليت س  
، وأربعة فصول ،. وقد اشتملت الدراسة على مدخل  الدارسون إال قليل   ان هبع  يف دراسة املعاجم اليت مل يـ  

 :وهذا تفصيلها

  الفصل األول: املناهج املتقدمة يف تأليف املعاجم القرآنية ومدارسها:

  مدرسة أيب بكر السجستاين ومعامجها: -(1

 :أليب بكر السجستاين« نزهة القلوب»معجم  1.1

  لعبد الرؤوف رزوق املصري:« قاموس القرآن»معجم   2.1

  مدرسة الراغب األصفهاين ومعامجها: -(2

  للراغب األصفهاين ومنهجه:« مفردات ألفاظ القرآن الكرمي»معجم   1.2

  ومنهجه:للسمني احلليب « عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ»معجم  2.2

  الكرمي حملمد ألتوجني:« املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي» 3.2

  الفصل الثاين: املناهج املتأخرة يف صناعة املعاجم القرآنية ومدارسها:

  األصول األوىل ملعجم جممع اللغة مع عناية مبنهج أمني اخلول: -(1

  مآخذ حول النص املعجمي يف معجم اجملمع: -(2

  مادة معجم اجملمع بني التقليد والتجديد: -(3

  املعاجم اآلخذة عن معجم اجملمع:  -(4

  وانتحال مادة معجم اجملمع:« معجم خمطوطة اجلمل» 1.4

  «:املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته» 2.4

  املدرسة االشتقاقية يف تأليف املعاجم القرآنية: -(5
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  حملمد حسن جبل:« املعجم االشتقاقي املؤصل» 1.5

  حلسن املصطفوي:« التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي»معجم  2.5

  الفروق الرئيسة بني املعجمني وخصائص املدرسة االشتقاقية: 3.5

  :الفصل الثالث: املعاجم القرآنية اإلجنليزية ومناهجها

  جلون بينرس:« سلك البيان يف مناقب القرآن»معجم  -(1

  لعبد اهلل عباس الندوي:« قاموس ألفاظ القرآن الكرمي» -(2

  للسعيد بدوي وحممد عبد احلليم:« قاموس التعبري القرآين العريب اإلجنليزي» -(3

  عاجم القرآنية وآفاق التأليف فيها:الفصل الرابع: إشكاليات امل

  :والرسم القرآين يف املعاجم القرآنية إشكالية القراءات القرآنية -(1

  . إشكالية القرآءات القرآنية يف املعاجم القرآنية:1.1

  إشكالية الرسم القرآين يف املعاجم القرآنية:  2.1

  إشكالية اللغات يف املعاجم القرآنية: -(2

  السامي:إشكالية املعربات يف املعاجم القرآنية بني الدخيل واملشرتك  -(3

  إشكالية تغاير صيغ املداخل القرآنية ومتاثل الشرح يف املعاجم القرآنية: اجلموع أمنوذجا: -(4

أختم بشكري األستاذة املشرفة الفاضلة الدكتورة مسعودة خلف؛ وهو شكر متعلق بأشياء أربعة:     
استكمال مساري األكادميي يف طور الدكتوراه رفقة زملء آخرين؛ بداءة ألهنا كانت سببا يف منحي فرصة 

ه، وألهنا وافقت على اإلشراف على مشروع الدكتوراه يف ختصص أميل إليه امليل كل   -ابتداء  -برئاستها 
سع نظرها حني إذ ات   ؛هتاءبت عنوان أطروحيت يف بداأطروحيت قبل أن تعرفين طالبا أو شخصا، مث ألهنا صو  

 يف شخصي ط وال هذه السنوات.  على ما أبدته من ثقة   اآخري ر نظري، وأشكرها ص  ق  
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 يف مفهومي املعجم والنقد املعجمي مدخل

 :في مفهومي المعجم والنقد المعجمي مدخل 
ا نقتصر فيه على بيان أن نشرح مفردات عنوان الدراسة، ولكنَّ  -منهجيَّا- األصل يف هذا املدخل     

والدراسات القرآنية، ولكن  املعجم القرآين والنقد املعجمي، ال من جهة ما هو مقرر يف املعجمية ي  مفهوم  
)معاين  عبارة غفل قبل ذلك أن نوضح أنَّ من جهة احلدود اليت وضعناها هلما يف هذه الدراسة. ال ن  

ا ذكرناه وإّنَّ  ؛أو املداخل(رد هو )املدخل بل املصطلح املطَّ  ،راد يف الدراسةباط   لةمستعم تاأللفاظ( ليس
ملفوظ ال  إنه يف األصل خطاب   ت إىل حقيقة القرآن الكرمي من حيث  ف  ل  نـ  يف العنوان ألنه أكثر ذيوعا، ول  

ت عنايتنا بقضية نة، كذلك فإن اإلشكالية اليت عليها مدار الدراسة هي املعاين؛ وألجل ذلك فقد قلَّ مدوَّ 
 والتعريف.شرح بال الرتتيب مقارنة  

بني آراء اللغويني يف منا للدراسة مبدخل ي  قدَّ  . (املعجم) مصطلح   أصل   مستقلة   لقد ناقشنا يف دراسة      
اشتقاق املعجم وأدلتهم، وناقشنا فرضية داللة )أعجم( و)عجم( على السلب واإلزالة وحاولنا نقضها، 

صنا النتائج اليت خل   ونكتفي ههنا بذكر أهم  مني، ومصطلح اإلعجام يف كتب املتقد   (م ج ع)وعرضنا مادة 
 إليها:

على إزالة اإلهبام، بل على الذوق واالختبار،  كن يدل  للهجرة مل ي 250الفعل )ع ج م ( إىل حدود  -
أما الفعل )أعجم( فقد كان يدل على اإلهبام، واأللف املزيدة يف أوله للجعل والصريورة، مث ن ق ل 

م أن مصطلح املعجم مشتق منه، وأن األلف وه  ت  املعىن إىل ضده أواخر  القرن اهلجري الثالث؛ ل  
 فيه للسلب واإلزالة.

منه، إّنا اكتفوا  قَّ للهجرة مصطلح اإلعجام وما اشت   250ستعمل اللغويون والنحاة إىل حدود مل ي -
 مبصطلح النقط أو العالمة.

د يف القرن اهلجري األول، وحيتمل وجوده ( مركَّ عجماملصطلح املركب )حروف امل - ب إضايف و ج 
وحروف احللق، وحروف قبل اإلسالم، معناه: حروف جهاز النطق، مثل قوهلم: حروف اللسان، 

 مني.ين باملضاف إليه )املعجم( عن املضاف وهو )احلروف( يف كالم املتقد  غ  الفم، وقد استـ  

 
 -   على اإلجياز عىن بشرح مصطلحات املعجمية أو تاريخ التأليف يف هذا العلم؛ حرصا جتاوزنا يف دراستنا أكثر املداخل النظرية اليت ت

 الدراسات املعجمية اليت سبقتنا هبا. ل  والعتناء ج  
 -  :24، اجمللد: 52جملة املعيار، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، اجلزائر، العدد: ، اشتقاق مصطلح املعجم: عرض ونقدينظر، 

 .662، ص 15/09/2020
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، مشتق من الفعل (جهاز النطق)به  ريد  أ   على موضع   يدل   ميمي   عجم بفتح امليم مصدر  ـ  امل -
مع على واملفعول منه معجوم، وجي  املتعد ي عج م يعج م من باب قتل، واسم الفاعل عاجم، 

 معاجم ال غري، وهو  املراد من قوهلم: حروف املعجم.
مفعول مشتق من الفعل أعجم ي عجم، أي صريَّ الكالم م بهم ا، واسم   اسم   بضم امليم عجمـ  امل -

م، عجم ق له حبروف املمع على م ع ج مات ال غري، وال تعل  واملصدر اإلعجام، وجي   الفاعل منه م ع ج 
 يف أصل الوضع.

 يضم   " كتاب   :عندهم هو ؛ إذيف تعريفهم املعجم   غوينياصطالح الل  ة مع هذه النتائج ال تتسق ألبتَّ      
ا ا إمَّ ص  ا خامن مفردات اللغة مقرونة  بشرحها وتفسري معانيها، على أن تكون املواد مرتّبة ترتيب   أكرب عدد  

هو مرجع يشتمل "، فقال: عبد الغين عبد اهلل مبا هو أدق  يسري فه وعرَّ  ."1على حروف اهلجاء أو املوضوع
 ونطق   ن صيغ  عنها م   ر معلومات  ك  منها، وذ   ما مرتبة عادة ترتيبا هجائيا، مع تعريف كل   على مفردات لغة  

دفع كثريين  ؛املعجم لغة   معىنبس الذي وقع يف . هذا اللَّ 2"إخل ... خمتلفة   واستعماالت   ومعان   واشتقاق  
رتب حسب امل- «معجم ألفاظ القرآن الكرمي يف علوم احلضارة» :إىل وسم كتبهم باملعجم مثل صاحب

د أمسيته باملعجم لكنه معجم غري مفهرس تبعا حلروف اهلجاء، فلفظة الذي قال: "وقو  ،-املوضوعات
معجم يف اللغة اسم مفعول وأعجم وعجم الكتاب مبعىن أزال عجمته، وإهبامه، بوضع النقط واحلركات 

 . 3"والتفسري
 هـ( 311)ت  اجوالزجَّ  هـ( 207)ت  اءمن الفرَّ  فها كل  ويلزم من هذا أن كتب معاين القرآن اليت ألَّ      

، هـ( 209)ت  أليب عبيدة «جماز القرآن» ، وكتاب  هـ( 338)ت  اسوالنحَّ  هـ( 2015)ت  واألخفش
تذكرة األريب »، وهـ( 276)ت  البن قتيبة «غريب القرآن» :ر حنوو  فق الس  وكتب غريب القرآن املرتبة و  

)ت  ليماميتاج الدين ال «غريب القرآنالرتمجان يف »و ،هـ( 597)ت  البن اجلوزي «يف تفسري الغريب
عبد الرحيم منظومة  :ل القرآن، والوجوه والنظائر، واملنظومات )حنوك  ش  ، وكتب تأويل القرآن، وم  هـ( 743
 «الوجيز» :والتفاسري حنو ،(«التيسري العجيب» هـ( 638)ت  ومنظومة ابن املنري ،(ه 806) العراقي

احرتزوا من هذا يف تعريف  «املعجم الوسيط»ي ف  مؤل   وأظن أنَّ ؛ ، هي معاجمهـ( 468)ت  للواحدي

 
 .53 ، ص1967الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ]د ط[، ، أمحد عبد الصحاح ومدارس املعجمات العربية -1
 .17ص ، 1991، 1دار اجليل، بريوت، طمعجم املعاجم العربية، يسرى عبد الغين عبد اهلل،  - 2
 .26، ص 1994، 1، طدار اهلالل العربية، املغرب، ، عثمان عثمان إمساعيلمعجم ألفاظ القرآن الكرمي يف علوم احلضارة -3
-  :وقامت حول القرآن دراسات أخرى باسم معاين القرآن، وتفسري القرآن، ومشكل "التفت حسني نصار إىل هذا يف أطروحته، فقال

ندخلها القرآن، وتأويل القرآن، ولكن املعاين هي النواة األوىل للتفسري فهي أقرب إىل كتب الشروح منها إىل الكتب اللغوية اخلاصة، ولذلك ال 
 ."وكذلك لن ندرس كتب املشكل والـتأويل ألهنا تتسم بناحية دينية تفسريية ... ههنا، مثلها يف ذلك مثل كتب التفسري يف دراستنا
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وحروف  .)ج( معجمات ومعاجم .ديوان ملفردات اللغة مرتب على حروف املعجم"فقالوا:  ،املعجم
 وكل   ،م على معجم )الفريوزآبادي(ل  وع   ،البحر العظيم"القاموس بـ:  وافوعرَّ  .1"حروف اهلجاء :املعجم

ذت هذا املوقف من كتب غريب القرآن وقفت على اّتَّ أن . واحلق أين بعد 2"عمعجم لغوي على التوس  
غريب »أليب عبيدة أو  «جماز القرآن»نكر فيه أن يكون ي   (2019)ت  نص حملمود فهمي حجازي

جماز القرآن أليب عبيدة وال تفسري غريب القرآن البن  عد  ال ي  البن قتيبة جهدا معجميا، يقول: " «القرآن
مل يتخذا  الكتابني نا قضايا داللية كثرية إال أنَّ ما وإن تضمَّ ن معاجم مفردات القرآن الكرمي، فإهنَّ قتيبة م  

وبذلك خيتلف هذان الكتابان وغريمها من الكتب  ،رحت فيهمامنهج ا معجمي ا يف ترتيب األلفاظ اليت ش  
 .3للراغب األصفهاين" «املفردات يف غريب القرآن»ب عن كتا

ديوان خمصص لشرح مداخل  قرآنية، مرتبة وفق "ف املعجم القرآين بأنه: نعر   واحلاصل مما سبق أن      
 ":حروف اهلجاء

ز بديوان عن الكتاب؛ ألنَّ  - لكرتونيا، وقد يكون برناجما إاملعجم قد يكون كتابا ورقيا أو موقعا  احرت 
 باختالف الصيغ.

 :مثل   الشريف ز بالتخصيص عن املعاجم اليت مجعت بني مداخل القرآن ومداخل احلديثاحرت   -
 581ده أيب موسى املديين )ت هـ(، ومعجم مقل   401أليب عبيد اهلروي )ت « الغريبني»معجم 

، وعن املعاجم اليت مجعت املصطلحات الدينية، «املغيث يف غرييب القرآن واحلديث اجملموع»هـ( 
 أو غريها من املوسوعات.

مد حمل «لفاظ القرآن الكرميألاملعجم املفهرس » :ز بالشرح عن املعاجم القرآنية املفهرسة مثلاحرت   -
  .(1967ت ) عبد الباقيفؤاد 

املفردات، ألن املدخل قد يكون مفردة )بسيطا( أو اثنتني )مركبا( أو ز باملداخل القرآنية عن احرت   -
 أكثر )معقدا(.

م الشمول واإلحاطة، رة( عن املداخل القرآنية؛ لدفع توه  ز مبداخل قرآنية )= مداخل منكَّ احرت   -
ين على االنتقاء، أو خصص قد يتصف املعجم القرآين بالشمول وقد ال يكون كذلك، سواء ب  ف

 .حملمد ألتوجني« معجم أعالم القرآن الكرمي»مثاله:  ،مبوضوع بعينه حنو معاجم األعالم القرآنية

 

 .42-41ص ، [ت د] ،[ط د] مصر، للطباعة، مصر دارحسني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره، 

 (.2/586)]د ط[، ]د ت[،  مصر، مصطفى وآخرون، دار الدعوة،جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم املعجم الوسيط،  -1
 (.2/758، )املرجع نفسه -2
 .110ص ]د ط[، ]د ت[،  القاهرة، حممود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،علم اللغة العربية،  - 3
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حلمد صراي ويوسف  «املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع»حنو: و 
 .الشامسي

السور واآليات، أو مرتبة ز حبروف اهلجاء عن الكتب اليت شرحت املداخل القرآنية مرتبة وفق احرت   -
 وفق املوضوعات.

لف إىل بيان مفهوم النقد دون .واحلاصل أن املعاجم القرآنية فرع عن علوم القرآن، وغريب القرآن فرع آخر
 املعجمي.

أمهها وأوسعها أطروحة حسني أقدر أن ارتبط التأريخ للمعجم العريب بنقده من خالل أعمال كثرية،       
الداخلي  :وترتكز دارسة املعجم على الرتتيبني .«جم العريب: نشأته وتطورهاملع»( 2017حممد نصار )ت 

واخلارجي، وعلى قضية التأثري والتأثر والتقليد والتجديد. وال ّتلو الدراسات املعجمية العربية من استحضار 
املدونات العربية مادة للدراسة، ذت للجهود املعجمية الغربية، سواء تعلق األمر بأعمال املستشرقني اليت اّتَّ 

نيت باملعجمية احلديثة تنظريا وىل األمساء اليت ع  أ   أو تعلق باملعاجم الغربية، أي: بالصناعة املعجمية احلديثة.
)ت  وإبراهيم اليازجي (1887)ت  فارس الشدياقأمحد و  (1756)ت  ونقدا ابن الطيب الفاسي

ت يف بيان الدراسات م  تقدَّ وقد ، 1، فضال عن اجملامع اللغوية(1947)ت  الكرملي أنستاسو  (1906
سياق دراسة املعاجم العربية  صت لنقد املعاجم القرآنية، أو اشتملت على نقد هلا يفص  خ   السابقة أعمال  

ية مؤلفي املعاجم القرآن نقد   :ا نفصل بني نقديننواملنهج أن .عموما مثلما جاء يف أطروحة حسني نصار
 :دراستهحنو ما فعله أمحد حسن فرحات يف  ،مل يؤلفوا يف املعاجم القرآنية ملن فعلوا نم   ا، ونقد  بعضهم بعض  

 «. موازنات ومقرتحات :معاجم مفردات القرآن»

عاين املداخل القرآنية، وطرائق املؤلفني يف الشرح، مب :باملعىن، أي متصل   ما يف دراستنا من نقد   ل  ج       
د عند ه  ولكننا نلتزم مبا ع   .أصول املداخل وما قيل فيها :أي ،ويتفرع عن هذا العناية باالشتقاق، وبالتأثيل

املعجميني من نقد  للرتتيب اخلارجي ومبسائل أخرى، خاصة ما تعلق باملعاجم القرآنية احلديثة؛ فإسقاط 
؛ إذ منطقي م؛ ملا فيه من حتك  شيء  شروط املعجم احلديث على املعاجم املتقدمة ليس من املنهجية يف 

 
 -  إذ هو أقرب إىل املوسوعة منه إىل املعجم، فقد اهتم مؤلفاه باإلكثار من دراسة شاملة إال يف مبحث املعرب، أغفلنا دراسة هذا املعجم

ق عليه وصف املعجم إذا نظرنا إىل الرتتيب الداخلي، ولكنه ال خيلو د  ص  الروايات واملعلومات حول املواضع اليت وردت يف القرآن الكرمي، وال ي  
 .رد بعض املفردات القرآنية إىل أصوهلا العربية أو السريانية أو غريها من اللغاتاالجتهاد يف بو  ،التأثيلمن فوائد خاصة ما تعلق ب

املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، محد صراي ويوسف الشامسي، مركز زايد للرتاث ينظر مثال مصطلح )الرقيم(:  
 وما بعدها. 212، ص 2000، 1والتاريخ، ط

أطروحة )ينظر يف تفصيل هذا: جهود أمحد خمتار عمر يف الصناعة املعجمية العربية احلديثة بني التقليد والتجديد، فاطمة بن شعشوع،  - 1
 .21-11، ص 2017/2018، ، اجلزائر، جامعة أيب بكر بلقايد، كلية اآلداب واللغات(دكتوراه
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غفل املداخل ال ن   ن علم اللغة التطبيقي ال النظري من حيث األصل. ويف دراستنا تعاريف  تأليف املعاجم م  
، هذه العناصر تغيب يف املعجم ه ظاهرا من العناصر غري اللغويةقصور املعىن القاموسي يف أصله خللو  

 تدارك يف املعاجم القرآنية ألنا ندرس القرآن بوصفه خطابا، نعرف أحوال  أن ت   اللغوي، ولكن األصل  
ومع ذلك ظل القصور  ،إخل ... املخاطبني به عموما، والبيئة اليت نزل فيها، والسياق التارخيي للنزول

 حاضرا.

املؤلفني ملن سبقهم قليل  ونقد   .خاصة يف نقد املعاجم القرآنية مني على مؤلفات  مل نقف عند املتقد      
نسبيا، وهم فيما ألفوه مقلدون ملن سبقهم، ومنهجهم هو نفسه منهج املؤلفني يف املعاجم اللغوية العامة 

القرآنية وشرحت  ت املداخل  حو   -يف اجلملة-املعاجم اللغوية  ونلفت ههنا إىل أنَّ  .باختالف مدارسها
مبا  -يف الغالب-يف املعاجم القرآنية احلديثة؛ ألهنا التزمت  ر النقد أكثر  أكثرها خاصة الوسيعة منها. ويند  

فرد النقد مبؤلفات خاصة، استقر عليه الدرس املعجمي احلديث، وليس منه االستطراد ونقد املصادر، بل ي  
 سابقيهم. عاجم  مؤلفي امل ن نقد  قف اآلن على ّناذج م  ن  ل  و  

عن منهج املؤلفني يف النقد؛ فهو من أوسع  مثال   «العمدة» هـ( 756)ت  عجم السمني احلليبم      
ه للغويني يف ، ونقد  هـ( 502)ت  املعاجم مادة، وإن كان يف أكثر أمره ناقال عن الراغب األصفهاين

ق(: "وقد غلط ابن األعرايب فقال:مل  س يقول يف مادة )ف .الغالب منقول أيضا، أو مبين على منقول
. قول ابن 1كالم العرب، وإّنا قالوا: فسقت الرطبة عن قشرها"سمع الفاسق يف وصف اإلنسان يف  ي  

أصل كلمة  «املفردات»، ونقل صفوان الداودي حمقق 2األعرايب هذا نقله السمني عن الراغب األصفهاين
لكنه مل يذكر "ب فقال: ، وذكر تغليط السمني له، وعقَّ «اجململ»فهي يف  هـ( 231)ت  ابن األعرايب

وإن اختلف اللغويون يف أصل معىن الفسق بني الرتك واخلروج واالتساع، فإن  .3"ممثاال على استعماهل
فه تعريفا اصطالحيا دينيا، وكلمة ابن األعرايب ال يراد منها نفي ما جاء من مادة املعاجم العامة والقرآنية تعر  

 ق( يف العربية بل الصيغة نفسها أي )فاسق(. س )ف

 
 -  :ص 1997، 2ط القاهرة، مقدمة للقارئ العريب، حممود السعران، دار الفكر العريب، :علم اللغةينظر يف قصور املعىن القاموسي ،

 وما بعدها. 215
 ،1996، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط السود، عيون باسل األلفاظ، السمني احلليب، حتقيق: حممد أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 1
(3/231.) 
، 1دار القلم، الدار الدمشقية، دمشق، بريوت، ط حتقيق: صفوان الداودي، الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 2

 .637ص  ،هـ1412
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 3
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"الفاسق أصله عند مجيع أهل العربية من  هـ( يقول فيه: 337اجي )ت وقد وقفت على نص للزجَّ        
ها إذا خرجت منه ... وكان قطرب وحده يذهب إىل أن اشتقاق الفاسق ر  ش  ن ق  ة م  ب  ط  ت الر  ق  س  ف   :قوهلم

ية قد التزمت املعاجم القرآنلو  .1ق الرجل يف أمره إذا اتسع فيه"تفسَّ  :وذكر أن العرب تقول ،من االتساع
، ولكن السجستاين اختار 2هـ( 330)ت  نجدها عند أيب بكر  السجستاينفذكر قالة )فسقت الرطبة(، 

ي الفاسق والعرب تقول: فسق فالن يف النفقة مبعىن اتسع فيها، ومس  "أن يكون الفسق من االتساع فقال: 
قالة  وجند .رأي السجستاينمل يطلع على  اجيوظاهر أن الزجَّ  .3"فاسقا التساعه يف حمارم اهلل جل وعز
)ت  وحسن املصطفوي 5(1930)ت  الفراهي الدين ومحيد 4)فسقت الرطبة( عند حممد ألتوجني

 أيضا. 7اإلجنليزي وبدوي ومعجم عبد احلليم 6(2005
ق منه من األلفاظ مل حيسن يف ّتطئته ابن األعرايب؛ فالفاسق وما اشت   واحلاصل أن السمني احلليب     

ها نادرة االستعمال يف العربية ق( نفس   س عرف يف كالم العرب قبل اإلسالم، ومادة )فاإلسالمية اليت مل ت  
هذه املادة يف اللغات السامية لبيان إن  إىل نظري  ملن راجع املعاجم، فضال عن الشعر اجلاهلي، وينبغي أن 

 القرآن.ض هذا املعىن من لغة أخرى، أم هو من مبتكرات اقرت  
أ اهلرويَّ يف جعله )املقووين( يف مادة )ق صل بالرتتيب اخلارجي، فقد خطَّ ن نقود السمني احلليب ما اتَّ م      

وليس بصحيح   ،ي( [ للمقوين يف مادة )ق و73ين﴾ ]الواقعة: قو وقد ترجم اهلروي ﴿امل"و ي(، قال: 
للهروي  «الغريبني»وال ندري ما الفرق بني املادتني، أما الذي وجدناه يف  .8"و( بل هو من مادة )ق و

وأما الراغب فاكتفى  .كذا باأللف، وال ندري أهي من صنع احملقق أم من رسم املؤلف  9ا( و فمادة )ق

 
 .45، ص 1985، 2دمشق، ط ،مازن املبارك، دار الفكرالالمات، أبو القاسم الزجاجي، حتقيق:  - 1
 .357، ص 1995، 1، طسوريا ،قتيبة دار ،حممد أديب مجران أبو بكر السجستاين، حتقيق: نزهة القلوب،ينظر:  - 2
 .358املرجع نفسه، ص  - 3
 .368ص ، 2003، 1املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، حممد ألتوجني، دار الكتب العلمية، بريوت، طينظر:  - 4
ص ، 2002، 1، طحتقيق وشرح: حممد أمجل أيوب اإلصالحي، دار الغرب اإلسالميعبد احلميد الفراهي، ينظر: مفردات القرآن،  - 5

368. 
 (.9/96)، هـ 1385حسن املطصفوي، مركز نشر آثار العالمة املصطفوي، طهران، ]د ط[، ، الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 6

7- See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, M. A. Abdel Haleem and El-Said M. 

Badawi, Brill Academic Pub; Bilingual edition, 2008, first edition, p 710. 
 (.3/360) مرجع سابق،األلفاظ،  أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 8
 العربية اململكة الباز، مصطفى نزار مكتبة املزيدي، فريد أمحد: ودراسة حتقيق اهلروي، عبيد أبو واحلديث، القرآن يفالغريبني ينظر:  - 9

 (.5/1598) ،1999 ،1ط السعودية،
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 و مادة )ق احلليب   أستاذ   (هـ 745)ت  ، واختار أبو حيان2وكذلك فعل معجم اجملمع 1ي( و مبادة )ق
 وكل موادها راجع إىل )قوي(. ،. وال نرى فرقا بني هذه املواد4ومثله حسن جبل 3و(

ة، منها قوله: "قال الراغب: وقيل للمال كل ه إذا عدَّ  يف مواضع    األصفهاينَّ الراغب   السمني احلليب   د  ق  ونـ      
 كتمر ومترة. ومجع األثاث آثَّة وأ ث ث. واألول كث ر: أثاث  وال واحد له من لفظه، وفيه نظر؛ إذ واحد ه  أثاثة  

، وفيه نظر" . قال الراغب: ومجع ه إ ثاث  . وا ثث  شاذ كبـ ني   وح ج ج  . ومل يذكر 5هو القياس، ألنه مضاع ف 
، 6السمني شاهدا على واحد األثاث، وإن كان السجستاين سبقه يف القول بأن األثاثة واحدة األثاث

(، وحجة الفراء يف هذا قوية حني قال: "واألثاث ال والظاهر أن هذا املف رد حمدث  وإال فهو مصدر )أثَّ
 احلليب حجته يف رد اجلمع )إثاث( فإنا نرى صواب رأيه ب  وإن مل ي   .7واحد له، كما أن املتاع ال واحد له"

 هذا، إذ اإلثاث مجع أثيثة أي املرأة كثرية اللحم.
ال لشيء إال لينقد ذكر الراغب هلا ولقراءة شاذة هي: ﴿و اللَّه   8ر( وقد أورد مادة كاملة هي )ب ظ     

ر ج ك م  م ن  ب ظ ور  أ مَّهات ك م ﴾ ]النحل:  معىن هلذه  وقد رد هذه القراءة إىل التصحيف فقال: "وأي   .[78أ خ 
ورأيه هذا أحكم ؛  .9ها صحَّفها"منها الولد ال حقيق ة وال جماز ا، وأظن قارئ   جالقراءة؟ فإن البظارة ال خير 

ألنا مل نقف على هذه القراءة يف كتب الشواذ أو القراءات عامة، فضال عن املعاجم وكتب معاين القرآن 
 ستحى من ذكره بل يكين.فضال عن أن القرآن الكرمي ال يصرح مبا ي  و املتقدمة والتفاسري، 

عدم  ن النقد يف دراستنا ما تعلق بالتأثيل أو الدرس املعجمي املقارن، فلقد رأى عدد من الباحثني أنَّ م    
مقارنة املعاجم العربية بني مداخلها وبني ما جاء منها يف اللغات السامية نقص رغم معرفتهم ببعض 

، وهذا ما لقرآين ألسباب عدة، وتكثر احلاجة إىل املقارنة والتأثيل حني يتعلق األمر باملعجم ا10اللغات
 يظهر يف مباحث األطروحة األخرية.

 

 
 وما بعدها. 693، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ينظر: - 1
 .940ص ، 1989، 2جممع اللغة العربية، القاهرة، طينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي،  - 2
، 1983، 1، ط، بريوتاإلسالميأبو حيان األندلسي، حتقيق: مسري اجملذوب، املكتب ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب،  - 3

 .265ص 
 (.4/1721) ،2010، 1ط مكتبة اآلداب، القاهرة،، املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، حممد حسن جبلينظر:  - 4
 (.1/57مرجع سابق، ) ،األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 5
 .67، مرجع سابق، ص نزهة القلوبينظر:  - 6
 (.2/171) ، ]د ت[،1ط ،مصر ،والرتمجة للتأليف املصرية داروآخران،  النجايت يوسف أمحدحتقيق: الفراء، أبو زكريا معاين القرآن،  - 7
 (.1/204)مرجع سابق،  ،األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 8
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 9

 .287، ص 1999، 6، ط، مصراللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني: فصول يف فقه مثال ينظر - 10
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 ها:مة في تأليف المعاجم القرآنية ومدارس  الفصل األول: المناهج المتقد  
للمعاجم املتأخرة، التقدم والتأخر نسيب ولكنا ارتأينا أن جنعل ظهور الصناعة املعجمية احلديثة تارخيا     

وبسبب اتصال ؛ 17981ونعين بذلك يف السياق العريب ما نتج عن احلملة الفرنسية على مصر سنة 
، 1865للجوهري سنة « الصحاح»من مثل  العرب باألوربيني ابتدأت طباعة املعاجم العربية األصول

، وغريها من 1872نة للفريوزآبادي س« القاموس احمليط»، و1870للرازي سنة « خمتار الصحاح»و
لبطرس البستاين سنة « قطر احمليط»وخمتصره « حميط احمليط» :ت أعمال جديدة من مثلف  لِّ املعاجم، وأُ 

ر ش  ه خمطوطا ونُ املعجم املتقدم عندنا ما كان أصلُ  فإن   ،. ولكي خنصص أكثر نلتزم بقاعدة مطردة1869
التقدم والتأخر متعلق باملطابع سواء تلك اليت جلبها نابوليون قبل عصر الطباعة، وغريه املتأخر؛ فالفصل يف 

ذكر يف سوريا ولبنان. ولكن املراد باملناهج املتقدمة يُ  ليسوعيونيف محلته على مصر، أو اليت اعتمدها ا
فت يف عصر الصناعة املعجمية ألِّ  معاجم   دى االلتزام مبا جاءت به؛ أي إن  مبباعتبار الصناعة املعجمية و 

 ف ضمن املعاجم املتقدمة باعتبار املنهج.صن  كن أن تُ مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كرمي عزقول، دار النهار للنشر، بريوت،   :، ترمجة19339-1798 :لربت حوارين يف كتابه: الفكر العريب يف عصر النهضةأذا برأي أخ   - 1

 ]د ط[، ]د ت[.
  املعجم العريب بني املاضي واحلاضر، عدنان اخلطيب، مكتبة لبنان ناشرون،  :العريب منينظر يف هذا مبحث أثر الطباعة يف انتشار املعجم

 وما بعدها. 47، ص 1994، 2بريوت، ط
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 :ومعاجمها مدرسة أبي بكر السجستاني -(1
اعتمد الرتتيب اهلجائي من غري  قرآيني  معجم   ل  أو  « نزهة القلوب»معجم أيب بكر السجتاين  يعد       

إذا أخذنا مبا قررناه سلفا يف الفرق بني املعاجم القرآنية وكتب  ؛جتريد، وهو أول معجم قرآين عند التحقيق
ن عبد الرؤوف م   ف كل  غريب القرآن ومثيالهتا. هذا املنهج مل يُقل د فيه إال يف مرحلة متأخرة؛ حيث أل  

 ، وهذا تفصيل معاجم هذه املدرسة.من غري جتريدمعجميهما املصري وفخر الدين الطرحيي 

 ألبي بكر السجستاني: «نزهة القلوب»معجم  1.1
هتذيبه، وهذه  دا يف املؤسسات التعليمية بعا دراسي  ذ مرجع  مرارا، واّت    «نزهة القلوب»بع معجم طُ     

 مجلة طبعاته:

، عن دار طالس للدراسات 1993ع املعجم بدراسة وحتقيق: أمحد عبد القادر صالحية، سنة طُب .1
ومساه  1«املعجم املفصل»يف  ألتوجنيدمشق، وهو التحقيق الذي اعتمده حممد بوالرتمجة والنشر 

( 491، وعدد صفحاته أربعمائة وإحدى وسبعون )«غريب القرآن على حروف املعجم»احملقق: 
 صفحة .

وعدد ، ، بتحقيق: حممد أديب عبدالواحد مجران1995املعجم عن دار قتيبة بسوريا سنة بع طُ  .2
ل يف ترمجة واسم والد صفحة . بدأ التحقيق مبقدمة، وفص  ( 668)صفحاته ستمائة ومثان وستون 

السجستاين واختار عزيرا بالراء بدل عزيز ، وذكر أساتذته وتالميذه، مث ذكر الكتاب واخلالف يف 
ورأى أن أكثر  ،3، مث حاول أن يدرس مصادر السجستاين2عنوانه واختار اسم غريب القرآن

الذي ألف كتابا يف غريب القرآن، وأبو  هـ( 345)ت  الذين أخذ عنهم مها: أبو عمر الزاهد
مث ذكر رأي فؤاد سزكني يف كون معجم السجستاين خمتصرا غري منهجي  .عبيد معمر بن املثىن

أليب عبيدة، ورد ذلك بالقول: "لكن هذا القول فيه إجحاف بفضل املصنف  «آنجماز القر »من 
ن سبقه يف هذا السجستاين ينقل عم   ومن ردوده أن   .4"إخل ... يف تصنيف كتابه هوإنكار جملهود

 الفن ويذكر القول وقائليه، واحتج باختالف منهج السجستاين عن منهج أيب عبيدة.

 
 .611، ص مرجع سابق املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي،: ينظر:  -1
 - لكنه مل ينشر. ،املعجم القرآين :ترك حممد أديب مجران السوري جزءا من معجم مساه 

 (.5/140، )2003، بريوت، 1، كامل سلمان اجلبوري، دار الكتب العلمية، طترمجته: معجم األدباء من العصر اجلاهلي ينظر

 .16 – 7ص  مرجع سابق، ينظر: نزهة القلوب، -2
 .20-16ينظر: املرجع نفسه، ص  -3
 .19املرجع نفسه، ص  -4
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مل يلتزم منهجه ومل يراع  ، مشريا إىل أنه2، مث منهج السجستاين يف املعجم1روايات الكتابذكر احملقق      
يف غري أبواهبا رغم قلة ذلك، مث خصص مبحثا ملنزلة  احلرف الثاين يف الرتتيب، وأنه كان يورد كلمات  

ر النسخ اليت ذكر يف آخرها ترتيب وهتذيب حممد الصادق القمحاوي للمعجم، مث ذكو  ،3الكتاب ومكانته
، حيث حتصل على سبع نسخ اختار منها ثالثة، هي: نسخة شسرتبييت بإيرلندا، 4اعتمدها يف التحقيق

ونسخة عنيزة باململكة العربية السعودية، ونسخة باريس، وأضاف اعتماده على نسخة حممد بدر الدين 
فيها، مث ذكر النسخ املطبوعة من وأشار إىل كثرة األغالط  ،1907النعساين غري احملققة، واملطبوعة سنة 

 ، وهي مثانية: 5غري حتقيق

 .للمهائمي «تبصري الرمحن»طبعت على هامش كتاب  ،1878طبعة بوالق غري حمققة عام  .1
 ـ، طبعت على هامش تفسري ابن كثري.1890طبعة )أره( سنة  .2
 السعادة.بعناية حممد بدر الدين النعساين، مطبعة ، 1907طبعة القاهرة سنة  .3
 .1908طبعة القاهرة سنة  .4
وطبع مع الكتاب  ،وصدرت عن مكتب الصحافة العربية حبمص 1924طبعة محص سنة  .5

 املنتخب من ديوان اإلمام علي بن أيب طالب، يف جملد واحد.
 ـ، بعناية مصطفى عناين باملطبعة الرمحانية.1924طبعة القاهرة سنة  .6
 راجعها عبد احلليم بسيوين. ،حفطبعة مصرية قدمية دون تاريخ هبامش املص .7
 طبعة مصرية قدمية مبطبعة حممد علي صبيح بال تاريخ. .8

بعد اطالعه على هذه الطبعات رأى أن هبا الكثري من األخطاء، مع عدم ّتريج الشواهد واخللط بني و     
 .6 عمله يف التحقيقالقراءات، مث بني  

من أصول مواد الكتاب، والقراءات القرآنية،  فهرسا لكلي اعتىن احملقق بالفهارس الفنية، فأورد     
واألحاديث الشريفة، واألمثال واألقوال، والشواهد الشعرية، ومسائل العربية، واألعالم، وأمساء املالئكة، 

 
 .21- 20املرجع نفسه، ص ينظر:  -1
 .22 -21ينظر: املرجع نفسه، ص  -2
 .24 – 22ينظر: املرجع نفسه، ص  -3
 .28-24ينظر: املرجع نفسه، ص  -4
 .29-28ينظر: املرجع نفسه، ص  -5
 - «م(.1432)ت  ميئاملخدوم علي املهالهندي ل« تبصري الرمحن وتيسري املنان 
 .32-29ينظر: املرجع نفسه، ص  -6
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واألصنام واألوثان، وأمساء اجلن، واجلماعات واألقوام، واملواضع والبلدان، واأليام واحلروب، واملصادر 
 .1995ع سنة ب  أما الكتاب فطُ  ،1987التحقيق سنة  بت مقدمةُ ت  . وقد كُ 1ع، واألبواب والفصولواملراج

، وبتحقيق: يوسف عبد الرمحن «نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز»طبع املعجم بعنوان:  .3
ة ، ويف طبعة خاص1990املرعشلي، ونشر عن دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ببريوت سنة 

. درس احملقق حياة السجستاين، وأعد دراسة بعنوان: قيمة كتاب نزهة القلوب 2013بقطر سنة 
يف تفسري غريب القرآن العزيز، اشتملت على توثيق نسبته وامسه، مع منهجه ومآخذ عليه، 
ومصادره ورواته وخمطوطاته، وطبعاته، وقد ميزت املداخل خبط غليظ، يقول احملقق: "اتبع 

يف كتابه منهج الرتتيب األلفبائي، لكنه مل يلجأ لالشتقاق، وإمنا رتب كلمات القرآن السجستاين 
تِّ ) .2بزوائدها كما هي" خطية ونسختني مطبوعتني مها: نسخة حممد  ( نسخ  6واعتمد على س 

 ،، والنسخة املطبوعة برتتيب الشيخ خليل احلصري1963علي صبيح بالقاهرة املنشورة سنة 
، 4ل التحقيق بفهارس شواهد القرآن الكرمي. وذي  3واملنشورة عن دار الرتاث بالقاهرة )دون تاريخ(

 .6ع، وبفهرس للمصادر واملراج5وبفهرس للكلمات الغريبة
، عدد صفحاهتا «غريب القرآن املسمى بنزهة القلوب»طبعة حممد علي صبيح بالقاهرة عنواهنا:  .4

( صفحة، عنيت به جلنة علماء، ومل يذكر منهج التحقيق، ومل يدرس 239مائتان وتسع وثالثون )
عرية، ، ومل ّترج األبيات الش7الكتاب، فابتدأ بالنص احملقق واكتفي برتمجة السجستاين يف اهلامش

وأكثر التعليقات واحلواشي تتعلق برتمجة األعالم، وبشروح وزيادات لغوية قليلة مأخوذة يف الغالب 
 ، مع استدراكات قليلة، وختم املعجم بفهرس لألبواب.«القاموس احمليط»عن 

يف هذا: "ُنشر هذا  ، يقول عبد السالم هارونهف الناشرين يف أصلمما لوحظ يف طبعات املعجم تصر        
، مث أعيد طبعه بعد ذلك هـ 1315 الكتاب ألول مرة بعناية بدر الدين النعساين، مبطبعة السعادة سنة 

من عمل  1980، ومن املؤسف ظهور نشرة حديثة سنة 1936مرات، أقومها طبعة مصطفى عناين سنة 
 

 .543ينظر: املرجع نفسه، ص  -1
نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز، حتقيق: يوسف املرعشلي، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، طبعة خاصة من  - 2

 .26، ص 2013قطر، 
 .47، ص املرجع نفسه -3
 .526-519املرجع نفسه، ص  -4
 .577-526صاملرجع نفسه،  -5
 .517ينظر: املرجع نفسه، ص  -6
مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده، القاهرة، ]د ط[،  ضبط: جمموعة من العلماء، ،، أبو بكر السجستاينينظر: نزهة القلوب -7

 .3ص  ،1963
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عىن بدراسة لن نُ  .1واآليات" حممد الصادق قمحاوي اعتدى فيها على ترتيب مؤلفه فرتبه حبسب السور
رس مرارا يف طبعاته املنشورة ويف غريها، ونلحظ ابتداء املعجم مثل غريه من املعاجم يف األطروحة؛ فلقد دُ 

فق السور واآليات رد الكتاب إىل أصله؛ أي إن املعجم يف أصله أن قمحاوي الذي أعاد ترتيب املعجم و  
أليب عبيدة وأمثاله من حيث املادة ومن حيث  «اجملاز»وبني كتاب  كتاٌب يف ما مسي بالغريب وال فرق بينه

 املنهج يف الشرح أو التعريف.

ل مدخل، فقد ابتدأت نسخة املرعشلي فرة، ويظهر هذا يف أو  اسخ املطبوعة املتو بني الن   وقفنا على فروق       
. واألصل أن توضع إياك يف 4ومثلها نسخة صبيح 3، وابتدأت نسخة جمران بشرح )أمل(2بـشرح )إياك(

ع ني ﴾﴿ :فصل اهلمزة املكسورة من املعجم، ومن ذلك أن املرعشلي وضع آية ]الشعراء:  أ ع ن اقـُُهم  هل  ا خ اض 
، وكذلك األمر يف طبعة 6، ووضعها حممد أديب مجران يف فصل الظاء املفتوحة5يف باب اهلمزة املفتوحة [4

أعناقهم هلا خاضعني: والصواب ترتيب املرعشلي؛ ألن املدخل شرٌح لألعناق قال السجستاين: "، 7صبيح
يعين رؤساؤهم، ويقال مجاعاهتم، كما تقول: أتاين عنق من الناس، أي مجاعة، ويقال أضاف األعناق 

 النسخ يف نفسهوالنص ليس . 8إليهم، يريد الرقاب، مث جعل اخلرب عنهم، ألن خضوعهم خبضوع األعناق"
وأما نص نسخة حممد  .9الثالث، ففي نسخة صبيح: "ظلت أعناقهم مجاعاهتم ورؤساؤهم كما تقول..."

"أعناقهم: رؤساؤهم، ويقال أعناقهم مجاعاهتم، كما تقول: أتاين عنق من الناس، أي مجاعة، جربان ففيه: 
نهم، ألن خضوعهم خبضوع ويقال ظلت أعناقهم، أضاف األعناق إليهم، يريد الرقاب، مث جعل اخلرب ع

ومرد هذا االختالف إىل اختالف املخطوطات رغم أن نسخة صبيح ونسخة املرعشلي  .10األعناق"

 
 .ص ز، 1989 ،2القاهرة، طمعجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية،  -1
 .57، ص ، مرجع سابقيوسف املرعشليحتقيق: ، يف تفسري غريب القرآن العزيز ينظر: نزهة القلوب -2
 .45، ص ، مرجع سابقحممد أديب مجران حتقيق: ينظر: نزهة القلوب، -3
 .4، ص مرجع سابق جمموعة من العلماء،ضبط: ينظر: نزهة القلوب،  -4
 .89، ص مرجع سابق ،يوسف املرعشليحتقيق: ، يف تفسري غريب القرآن العزيز ينظر: نزهة القلوب -5
 .324، ص ، مرجع سابقحممد أديب مجران حتقيق: القلوب، نزهةينظر:  -6
 .137، ص مرجع سابق ضبط: جمموعة من العلماء،ينظر: نزهة القلوب،  -7
 .89ص  مرجع سابق، ،يوسف املرعشليحتقيق: ، يف تفسري غريب القرآن العزيز نزهة القلوب -8
 .137، ص مرجع سابق ضبط: جمموعة من العلماء،ينظر: نزهة القلوب،  -9

 .324ص ، ، مرجع سابقحممد أديب مجران حتقيق:نزهة القلوب،  -10
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ونسخة حممد مجران راويها عن السجستاين واحد هو أبو أمحد عبد اهلل بن احلسني بن حسنون البغدادي 
 .1هـ( 386)ت  املقرئ

، حظي 2( نسخة خطية99وبلغت خمطوطاته تسعا وتسعني )بع مرارا معجم السجستاين الذي طُ     
 الدراسات:املؤلفات و أهم  هبدراسات  عدة هتذيبا وترتيبا ونظما، وهذ

التبيان يف تفسري غريب »يف كتابه:  هـ( 815)ت  فق السور شهاب الدين ابن اهلائمأعاد ترتيبه و   -1
ه حاشية على معجم وهو مثلما ينص حمققه ضاحي عبد الباقي حممد يف أصل« القرآن

 154)ت  للسجستاين وذكر منهجه، وقراءة أيب عمرو ، وقد عرض احملقق بعُد ترمجة  3السجستاين
 .)زه(اليت اعتمدها يف معجمه. وماز املؤلف بني كالم السجستاين وكالمة باختصار هو  هـ(

أعاد أبو حيان األندلسي ترتيب مادة معجم السجستاين، جمردا املداخل من الزوائد، ومرتبا إياها  -2
حتفة األريب مبا يف » يراع الثواين والثوالث يف الرتتيب، وقد مسى معجمه: ملترتيبا ألفبائيا، وإن 
 ، ويأيت ذكره يف ثنايا اإلشكاالت اليت ندرسها.«القرآن من الغريب

( صفحة، بدأه مبقدمة عن 234وفق السور إبراهيم الشربيين يف مائتني وأربع وثالثني )أعاد ترتيبه  -3
القرآن الكرمي وتدبره، مث بني عمله يف الكتاب وأكثره متعلق بتصحيح األخطاء، وّتريج األحاديث 
وإعادة ترتيبه على اآليات والسور، معتمدا طبعة حممد الصادق قمحاوي، وأرجأ الشواهد الشعرية 

، واختتم الكتب 6، مع اختبار جامع5له باختبارات للمراجعة والتقييم، مث ذي  4 آخر الكتابإىل
 بفهرس للمواضيع.

الثالثة والرابعة واخلامسة من القسم  وات:، املقرر على السن«هتذيب السجستاين يف غريب القرآن»  -4
عناية حممد مرسي حممد، الثانوي للمعاهد الدينية، نشرته مطبعة دار الكتاب العريب بالقاهرة ب

( صفحة ، وقد قسم إىل 156مائة وستا ومخسني ) 1951بلغت الطبعة الثالثة املنشورة سنة 
ب حسب السور من سورة الفاحتة إىل سورة فاطر، مع تِّ ، ورُ الدراسةثالثة أقسام حسب سنوات 
 

 ،يوسف املرعشليحتقيق: ، يف تفسري غريب القرآن العزيز . نزهة القلوب3، ص مرجع سابق ضبط: جمموعة من العلماء،نزهة القلوب،  -1
 .41 ص، ، مرجع سابقحممد أديب مجران حتقيق:نزهة القلوب،  .56ص  مرجع سابق،

الرمحن نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز، حتقيق: يوسف عبد  :( بإيعاز من75-1/73، )سزگنيفؤاد تاريخ الرتاث العريب،  -2
 .21، ص ، مرجع سابقاملرعشلي

، 1دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طينظر: التبيان يف تفسري غريب القرآن، شهاب الدين ابن اهلائم، حتقيق: ضاحي عبد الباقي حممد،  - 3
 .17هـ، ص  1423

 .156-153لكرتونية، ص إ، ترتيب: إبراهيم الشربيين، نسخة ، أبو بكر السجستاينغريب القرآن -4
 .199-157ص ينظر: املرجع نفسه،  -5
 .230 -200ص ينظر: املرجع نفسه،  -6
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واحتفظ صاحب الكتاب زيادات يف شرح الغريب والشواهد، وتتمة ملا مل يذكر من الغريب، 
 بتعليقات مصطفى العناين بك.

 من قبل املختار بن احملبويب، ومل أقف عليه مطبوعا. «نظم غريب القرآن للسجستاين» -5
، حققه حممد من علماء الشيعةوهو ألفه فخر الدين الطرحيي : «تفسري غريب القرآن الكرمي» -6

احلروف اهلجائية، بناه على معجم ( صفحة، وهو مرتب مبوب حسب 620كاظم الطرحيي يف )
له بفهارس عدة، السجستاين، ومل يعن احملقق بدراسة املعجم، غري أنه قدم له وترجم للمؤلف، وذي  

ومما يستفاد من تقدمي احملقق أن الطرحيي كان حباجة ملثل كتاب السجستاين لتدوين تفسريه 
ي املؤلف يف مقدمته . يسمِّ 1تيسريه، وملا وجده صعب االستعمال عزم على «املشارق الطرحيية»

، وقد صرح بأنه أراد ترتيب املعجم تيسريا «نزهة القلوب وفرحة املكروب»: ـكتاب السجستاين ب
 . 2على الطالبني وأنه أضاف إىل املعجم ما مل يشتمل عليه من اللغة والتفسري

رتب املعجم وفق أبواب اعتمد فيها املؤلف األواخر، فابتدأ بباب ما آخره ألف أو مهزة، ورتب ما      
حتت الباب مستعمال مصطلح )األنواع(، فأول ما يف الباب األول: النوع األول: ما أوله اهلمزة أو األلف، 

وهذا نص  .3)أذى(ـ تى( مث )أخا( فـإخل. فأول مدخل يف املعجم )أبا( مث )أ ... والنوع الثاين: ما أوله الباء
 املدخل األول:

-[. جعل إبراهيم أبا لألمة كلها؛ ألن العرب من ولد إمساعيل 78")أبا( ﴿م ل ة  أ ب يُكم  إ بـ ر اه يم ﴾ ]احلج: 
صلى اهلل عليه -، وألنه أبو رسول اهلل -عليه السالم- . وأكثر العجم من ولد إسحاق-ليه السالمع

[ 133 إ بـ ر اه يم  و إ مس  اع يل ﴾ ]البقرة: وهو أب ألمته؛ فاألمة يف حكم الولد، ومثله قوله: ﴿آب ائ ك   -وسلم
بالتحريك ألن مجعه آباء، مثل: قفا وأقفاء والعرب  (أبو)أضيف األب إليه ألنه من نسلهما. وأصل األب 

 
 -  جممع البحرين ومطلع النريين يف تفسري غريب القرآن واحلديث» :له ،، من علماء اإلمامية1674وتويف سنة  1571ولد سنة» ،
كشف غوامض »، و«جامع املقال فيما يتعلق بأحوال احلديث والرجال»، و«غريب احلديث»، و«املراثي واخلطباملنتخب يف مجع »و

 .«نزهة اخلاطر وسرور الناظر»و «مراثي احلسني»، و«جواهر املطالب يف فضائل علي بن أيب طالب»، و«القرآن
 ( بتصرف يسري.5/138مرجع سابق، )بني واملستشرقني، األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعر ينظر: 

 ص يب. ،، ]د ط[، ]د ت[، ]د ن[تفسري غريب القرآن الكرمي، فخر الدين الطرحيي، حتقيق: حممد كاظم الطرحييينظر:  - 1
 .4ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .6-5ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
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﴾ ]يوسف: -تعاىل-جتعل العم أبا واخلالة أما. قال  [. يعين أباه وخالته 100: ﴿و ر ف ع  أ بـ و ي ه  ع ل ى ال ع ر ش 
 .    1راحيل قد ماتت" وكانت أمه

قد بىن شرحه على مادة معجم لمن خالل هذا املثال ميكن أن نتبني شيئا من منهج الطرحيي، ف     
 حمقق املعجم عن ذلك أيضا. لقد شرح السجستاين ب  السجستاين وعلى غريه من غري أن ينص عليه. ومل يُ 

املدخل مجعا فابتدأ بـ: )آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق( وأتى بالنص الذي نقله عنه الطرحيي من قوله: 
﴾ ]يوسف: -تعاىل-"والعرب جتعل العم أبا واخلالة أما. قال  [. يعين أباه 100: ﴿و ر ف ع  أ بـ و ي ه  ع ل ى ال ع ر ش 

والفرق أن السجستاين مل يذكر اسم العلم )راحيل( يف الشرح، أما ما بقي  .2ه وكانت أمه قد ماتت"وخالت
فظاهر أنه مأخوذ عن  .من الشرح من مثل: "وأصل األب أبو بالتحريك ألن مجعه آباء، مثل: قفا وأقفاء"

زة باملدخل نفسه الذي ابتدأ حرف اهلم 4جنده عند عبد الرؤوف املصري نفسه. الشيء 3«لسان العرب»
فإنه أورد  ،الذي ذكره السجستاين أي )آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق( وإن أتى بشرح جديد يف املنت

 ى باألب كل  نص السجستاين يف احلاشية كامال من غري إحالة إليه. كذلك قال يف املوضع نفسه: "ويسم  
وإن مل  5األصل عبارة الراغب األصفهاين وهذه يف .من كان سببا يف إجياد شيء  أو صالحه أو ظهوره"

 حيل إليه.

ا( اليت ذكر فيها  و ويظهر ما رآه الطرحيي تيسريا من مسألة الرتتيب يف أمثلة كثرية، منها مادة )أ     
زعت يف معجم السجستاين ملداخل وُ ا ههذ .ا يف معجم السجستايننفسه)تُؤو ي( و)آو ى( و)آو ي( باملعاين 

 من )آو ى( و)آو ي( يف فصل اهلمزة املفتوحة ، وذكر كال  6)تُؤوي( جنده يف فصل التاء املضمومةفمدخل 
مداخل معجم السجستاين حتت أصول جمردة،  رتب. واحلاصل أن الطرحيي 7فاصال بينهما بعدة مداخل

أكثر صعوبة،  لألواخر يف الرتتيب جيعل البحث عن املداخل هومع ذلك فإن املنهج الذي اتبعه من اعتماد

 
 .5املرجع نفسه، ص  - 1
 .49القلوب، مرجع سابق، ص نزهة  - 2
 (.14/6ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 3
 (.1/10ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 4
 .57ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .165ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 6
 .65، ص 63ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
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فمنهج السجستاين النطقي أيسر. والطرحيي ال ينص على املداخل وإمنا يذكر املادة مث يتبعها بالشواهد اليت 
 وردت فيها مداخل املادة، وهذا املنهج أقرب إىل شروح الغريب املرتبة وفق السور.

 ،كذا  1باملقدمة )إنشاء اهلل( على أخطاء وتصحيفات  عدة، ابتداء   -وطبعته رديئة-اشتمل املعجم      
ت بـ ي تـ ه ا﴾ ]األعراف:  [ اليت وردت يف املعجم 203وامتد التصحيف إىل الشواهد القرآنية حنو: ﴿ل و ال  اج 

ة حنو )إخرتناهم( بدل )اخرتناهم( ، فضال عن األخطاء الكثرية يف اهلمز 2بضم التاء األخرية والصواب فتحها
من املوضع نفسه. ومما سبق شرحه مدخل من )ما أوله الواو( ابتدئ بـ )يكأن لو( وكذلك ُشرح، والصواب 

ي نا الل ه  يـ ب ُسُط الرِّز ق  ل م ن  ي شاُء م ن  ع باد ه  و يـ ق د ُر ل و  ال أ ن  م ن  الل ُه ع ل   َوْيَكَأن  أنه )ويكأن( من قوله: ﴿
ل ُح ال كاف ُرون ﴾ ]القصص:  َوْيَكأَن ه  خل  س ف  ب نا   [.  82ال يـُف 

 سزگني معجم السجستاين، قال املرعشلي نقال عن فؤاد ةاختلفت أنظار الباحثني يف أصال      
: "ومبقارنة هذا الكتاب بكتاب جماز القرآن أليب عبيدة يتضح لنا أن هذا الكتاب الذي نال (2018)ت

. وال 3شهرة كبرية ليس إال خمتصرا غري منهجي له، يس ر استعماله برتتيب املواد املختارة منه ترتيبا أجبديا"
فإنه ال بد آخذ « اجملاز»نرى هذا اخلالف ذا قيمة؛ ألن السجستاين وإن مل يقلد أبا عبيدة يف كل مواد 

يف الشرح، بقدر االجتهاد يف ترتيب عن مؤلفات  أخرى بطريق االنتخاب، وغرضه الرئيس ليس االجتهاد 
بني هذا من مقدمته الوجيزة وإن نص حسني نصار يف أطروحته تمواد القرآن ترتيبا معجميا مل يسبق إليه. ن

، وليس األمر كذلك، فقد قال فيها: "هذا 4ال حتتوي على مقدمة يشرح فيها منهجه «النزهة»على أن 
فقد نص  .5ن أراده"ه على م  ل حفظُ ه، ويسهُ ب تناولُ رُ عجم، ليق  ف على حروف امللِّ تفسري غريب القرآن، أُ 

 إمجاال على منهجه يف الرتتيب، وعلى الغرض منه، أي تيسري التناول واحلفظ.

رتب السجستاين معجمه ترتيبا هجائيا، وقسم كل حرف إىل ثالثة، حسب احلركات، فاحلرف باب،     
به ثالثة فصول، حنو: فصل اهلمزة املفتوحة، وفصل اهلمزة املضمومة، وفصل اهلمزة املكسورة، واختار عدم 

. 6"اهدنا: أرشدنا"وله: التجريد، فرتب الكلمة كما وردت يف القرآن الكرمي، فابتدأ فصل اهلمزة املكسورة بق

 
 .4تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 1
 .16ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2

ص ، 1981، 1املرعشلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط : يوسفالعمدة يف غريب القرآن، مكي بن أيب طالب القيسي، شرح وتعليق -3
 ، وشكك أمحد فرحات يف نسبته إىل مكي.(رسالة ماجستري)وأصله  .28

 (.1/36ينظر: املعجم العريب نشأته وتطوره، مرجع سابق، ) - 4
 .43نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 5
 .96املرجع نفسه، ص  -6
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ومل يراع احلرف الثاين يف الرتتيب، كما مل يراع الرتتيب القرآين نفسه، ففي فصل الراء املفتوحة يبتدئ مبدخل 
أو ألهنا وردت يف سورة الفاحتة  ،)الرمحن( ألنه أول كلمة تبتدئ بالراء يف القرآن ملن يرى أن البسملة آية

مث يشرح  .1الرمحن: ذو الرمحة وال يوصف به غري اهلل"، فيقول: "[2]الفاحتة:  ﴾يم  ح  الر   ن  مح   الر  ﴿من آية: 
ر )رب( الواردة يف سورة الفاحتة إىل أواخر فصل )الرحيم( و)ريب( و)رغدا( الواردة يف سورة البقرة، ويأخِّ 

ر قـ ني   و ر ب  ال م غ ر بـ ني     .2[17﴾ ]الرمحن: الراء املفتوحة شارحا إياها يف آية: ﴿ر ب  ال م ش 

"قيل: ليس يف واكتفى بالقول:  ،وقد ختم املعجم بفصل الياء املكسورة ومل يورد فيه أي مدخل قرآين     
ومن األبواب اليت أضافها  .3العربية كلمة أوهلا ياء مكسورة إال يف قوهلم: يسار لغة يف يسار لليد اليسرى"

باب الالم ألف، وفيه فصل الالم ألف املفتوحة، وفصل الالم ألف املكسورة ذكر فيها مدخل )إليالف( 
، ومل يدرج فصال ثالثا. باب الالم ألف هذا غري مطرد يف املعاجم العامة أو املتخصصة وقد استعمله 4فقط

ومن الفصول اليت ذكر فيها مدخال واحدا فقط «. األنساب»صاحب  هـ( 562)ت  السمعاين أبو سعد
 . 5اهليام" :إبل يصيبها داء يقال لهفصل اهلاء املكسورة، ذكر فيها مدخل )هيم( فقال: "

أنواع املداخل القرآنية يف معجم السجستاين ثالثة، منها البسيط وهو الغالب يف املعجم، ومنها املركب      
فلم يذكر )املستقيم( منفردة أو يشرحها يف املعجم،  .6اإلسالم"صراط مستقيم: طريق واضح وهو حنو: "

 .7"سواء الصراط: قصد الطريق"ومثلها )الصراط(، فقد شرحها يف موضع آخر كمدخل مركب فقال: 
"ردوا أيديهم يف أفواههم: عضوا أناملهم حنقا وغيظا ومن املداخل املعقدة قوله يف فصل الراء املفتوحة: 

 تفرضه ضرورة املصاحبة. كالمها  املركب واملعقد واملدخالن .8سل"مما أتاهم به الر 

نزهة »مساها قد و  1936سنة  املنشورة بعد أن ذكر طبعة مصطفى عناين-قال حسني نصار      
واحلق أن السجستاين حني يشرح مدخال يستحضر  .9"والتفسري لغوي يكاد يكون خالصا": -«القلوب

املعىن القرآين وسياق اآلية، وقد يذكر املعىن اللغوي مقدما عبارة )قال أهل اللغة( أو )قال أصحاب اللغة( 

 
 .234املرجع نفسه، ص  -1
 .242ينظر: املرجع نفسه، ص  -2
 .539املرجع نفسه، ص  -3
 .500املرجع نفسه، ص  -4
 .496املرجع نفسه، ص  -5
 .310املرجع نفسه، ص  -6
 .268املرجع نفسه، ص  -7
 .238املرجع نفسه، ص  -8
 .36، ص ، مرجع سابقاملعجم العريب نشأته وتطوره -9
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أما إذا أراد املعىن القرآين  .1وقال أهل اللغة: الرعد صوت السحاب"أو )ويف اللغة(، مثال ذلك قوله: "
"مسرعني يف خوف. وقيل: فإنه قد يذكر عبارة )وجاء يف التفسري( أو )ويف التفسري(، مثال ذلك قوله: 

ط ع ني  إ ىل  الد اع  ﴾ ]القمر:  إسراع. ويف التفسري: ﴿ ومن  .2[ ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إىل الداعي"8م ه 
"عابدون: موحدون. كذا جاء يف التفسري. وقال أصحاب اللغة: ني قوله: املواضع اليت مجع فيها بني الشرح

 .3عابدون: خاضعون أذالء من قوهلم: طريق معبد، أي مذلل قد أثر الناس فيه"

من املعرب يف قوله:  هال جند يف معجم السجستاين أقواال كثرية يف التعريب، وقد يتوهم باحث موقف     
نار فهو حصب قد حصبتها به. ويقال: حصب جهنم: حطب  حصب جهنم: كل شيء ألقيته يف"

جهنم باحلبشية. قوله )باحلبشية( إن كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ واحد ]فهو وجه[ أو 
أراد أهنا حبشية األصل مسعتها العرب، فتكلمت هبا فصارت عربية حينئذ، فذلك وجه ]أيضا[. وإال فليس 

والظاهر أن ما بعد الشرح تعليق من النساخ ال من كالم السجستاين. ومن املواضع  .4يف القرآن غري العربية"
والتني وقوله: " .5ب"إستربق: ثخني من الديباج، وهو فارسي معر  قوله: " باليت نص فيها على التعري

قسطاس وقوله: " .6بالسريانية"والزيتون: جبالن بالشام، ينبتان التني والزيتون، يقال هلما: طور تينا وطور زيتا 
 .7وقسطاس: ميزان، بلغة الروم"

يراعي السجستاين النوع الكالمي للمدخل املعرف يف الغالب، فإذا كان املدخل فعال شرحه بفعل      
وحنو:  .10"بر: دين وطاعة"ومثال املصادر:  .9"تلبسون: ّتلطون"وحنو:  .8"جتزي: تقضي وتغين"حنو: 

وقد يورد مدخال ويشرح غريه حنو ما ذكره يف فصل الفاء املفتوحة:  .11"اضطراب، واختالفتفاوت: أي "
ويكثر الشرح بالعبارة يف معجم السجستاين، ويصدرها بكلمة  .12"طت يف جنب اهلل: أي يف ذات اهللفر  "
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عنها: معناه يسألونك عنها  حفي  "وحنو:  .1"أوىل الناس بإبراهيم: أي أحقهم به")أي( أو )معناه( حنو: 
كثر الشرح كذلك ي  .3"األكمه: الذي يولد أعمى"ومما صدر بكلمة )الذي( قوله: . 2"هبم كأنك حفي  

األلباب: "وقوله:  .4"أندادا: أمثاال ونظراء"باملرادف يف معجم السجستاين، مثاله األول يف باب اهلمزة قوله: 
 . ومن ذلك الشرح باملرادف القرآين7"أخدان: أصدقاء"وقوله:  .6"القراباتاألرحام: "وقوله:  .5"العقول
 .9"ألفينا: وجدنا"وقوله:  .8"انبجست: انفجرت": يف قوله

وقال يف  .10سر: ضد العالنية"اعتمد السجستاين كلمة )ضد( فقال يف فصل السني املكسورة: "     
. 12والوبيل الوخيم ضد املريء"وقال يف فصل الواو املفتوحة: " .11ضر: ضد النفع"فصل الضاد املفتوحة: "

والصمد أيضا ومنها قوله: " .13األبرت: الذي ال عقب له"واعتمد عبارة )الذي ال( يف مواضع عدة منها: "
مثل "أنه قال يف أضغاث أحالم: من ذلك  ،ك اعتمد التمثيل يف مواضع عدةلذك.   14الذي ال جوف له"

ُعون  م ن ُدون ه  إ ال  إ ن اث ا﴾  ﴿إ ن  "وقال:  .15"أضغاث احلشيش جيمعها اإلنسان فتكون فيها ضروب خمتلفة ي د 
ت الساق التف  "وقال:  .16"[ أي مواتا مثل الالت والعزى، ومناة وأشباهها من اآلهلة املؤنثة117]النساء: 

أي نوما. ويقال يف : وال شراباا ردب" :وقال .17"بالساق مثل قوهلم: مشرت احلرب عن ساقها إذا اشتدت
 .19"وجذاذا مثل احلطام": (اجلذاذ)وقال يف  .18"الربد( أي أصابين الربد ما منعين من النوممثل: )منع الربد 
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. وقال يف 1"حسبان: حساب، ويقال: مجع حساب، مثل شهاب وشهبان": (حسبان)وقال يف 
هباء " :وقال .2"ملك، والواو والتاء زائدتان، مثل الرمحوت والرهبوت، من الرمحة والرهبة": (ملكوت)

منثورا: يعين ما يدخل البيت من الكوة مثل الغبار إذا طلعت فيها الشمس، وليس له مس، وال يرى يف 
 .4"يقطني: كل شجر ال يقوم على ساق، مثل القرع والبطيخ وحنومها". وقال: 3"الظل

من  بذكر مفرد اجلمع يف عشرات املواضع قبل شرح املدخل، إما بعبارة )مجع كذا(السجستاين اعتىن      
األلباب: العقول. "أو بعبارة )واحدها( حنو:  .5"األذقان: مجع الذقن، وهي جمتمع اللحيني"ذلك قوله: 
أ م ن ة: مصدر أمنت أ م ن ة وأمانا و أمنا. كلهن "، من ذلك قوله: وعنايته باالشتقاق أقل   .6"واحدها لب

من ذلك  ،وقد يستعيض باالشتقاق عن الشرح .8"ازدجر: افتعل من الزجر، وهو االنتهار"وقوله:  .7"سواء
زجنبيل: "دون شرح يف قوله:  (معروف)كلمة   التعريف الومهي ، أي: واعتمد .9"لزاما: مصدر الزمته"قوله: 

  .10"معروف

 
 .199املرجع نفسه، ص  -1
 .414، ص املرجع نفسه -2
 .493املرجع نفسه، ص  -3
 (. 2/175ينظر أيضا: جماز القرآن، مرجع سابق، ) .520، ص املرجع نفسه -4
 .75نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  -5
 .51ص  ،نفسهاملرجع  -6
 .61ص  ،املرجع نفسه -7
 .95، ص املرجع نفسه -8
 .406املرجع نفسه، ص  -9

 .204املرجع نفسه، ص  -10
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 4(إال  )، و3(أمة)، و2(القنوت)و 1(دين)بالوجوه والنظائر يف مواضع معدودة منها:  السجستاين اعتىن    
، 11(الصالة)، و10(السامد)و 9(سالم)، و8(حجر)، و7(حصورا)، و6(بالء)، و5(االستواء)و
جذاذا مثل ": (جذاذا)يعتين السجستاين بالقراءات القرآنية يف الشرح، من ذلك قوله يف  .12(املوىل)و

ا. ومن قرأ: ع  ط  ق   :أ ي [58]األنبياء:  ا﴾اذ  ذ  جُ  م  هُ ل  ع  ج  احلطام، وهو قول ابن عباس. وعن قتادة ﴿ف  
. 13"خفيف وخفاف وكرمي وكرام :بالكسر فهو مجع جذيذ، مثل [58]األنبياء:  ا﴾اذ  ذ  ج   م  هُ ل  ع  ج  ﴿ف  

﴾ ]إبراهيم:  طلى به اإلبل. ومعىنالذي تُ ": (قطران)وكقوله يف  جعل  :[ أي50﴿س ر اب يُلُهم  م ن  ق ط ر ان 
( آن   ر  ط  ق   ن  فيكون ما يتوقى به من العذاب عذابا. ويقرأ: )م   عليهم، حر النارليزيد يف القطران هلم لباسا 

 .14"من حُن اس قد بلغ ُمن ت هى حره :أي

مث  ر: "على احلركة مثال ذلك قوله:  يف أكثر من موضع   اعتىن السجستاين باملعلومات الصوتية فنص      
: القرح ب ف ت ح ال ق اف اجلراح. والقرح بضم القاف وقيل". وقوله: 15"مجع مثار. يـُق ال: الث مر ب ض م الث اء: املال

من الشواهد  . واشتمل معجم السجستاين على عدد  17"والعدل بالكسر: املثل". وقوله: 16"أمل اجلراح
حضور الشاهد الشعري يف معجم ويعد   .جمهول :ها، وقال يف بعضهاالشعرية، نسب احملقق أكثر  

 
 .226املرجع نفسه، ص  -1
 .372املرجع نفسه، ص  -2
 .89املرجع نفسه، ص  -3
 .104املرجع نفسه، ص  -4
 .114املرجع نفسه، ص  -5
 .117املرجع نفسه، ص  -6
 .185نفسه، ص املرجع  -7
 .203املرجع نفسه، ص  -8
 .260املرجع نفسه، ص  -9

 .270-269املرجع نفسه، ص  -10
 .297املرجع نفسه، ص  -11
 .411املرجع نفسه، ص  -12
 .180املرجع نفسه، ص  -13
 .376-375املرجع نفسه، ص  -14
 .170املرجع نفسه، ص  -15
 .374املرجع نفسه، ص  -16
 .329املرجع نفسه،  -17
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وجاء يف ": (اخلري)، منها قوله يف شرح 2واحتج بتسعة أحاديث. 1قياسا إىل حجمه االسجستاين كبري 
، مدخل   . وليس من منهج السجستاين ذكر الشاهد القرآين عند كلِّ 3"احلديث: اخلري معقود بنواصي اخليل

ة وننص عليها كبري   ين بالقراءات عناية  املداخل اليت أغفل ذكر شواهدها القرآنية أكثر من غريها. وعُ  بل إن  
 يف مبحث القراءات.

من ذلك قوله يف شرح )األسباب(:  ،ين السجستاين بأصول املداخل القرآنية، وببيان املعىن احلسيعُ     
وأصل الصفح "وقوله:  .4ئا سببا"يبل يشد بالشيء فيجذب به، مث  جعل كل ما جر ش"وأصل الس ب ب احل

عراض؛ هو أن تويل الشيء إلذلك اكفتوليه صفحة وجهك، أي ناحية وجهك، و  ءأ ن تنحرف عن الشي
، كل واحدة على ني[ إهبامي القدميفوقوله: "وأصل احلنف ميل ] .5"عرضك أي جانبك، وال تقبل عليه

 .7ومثل قوله يف شرح )الطرائق(: "ومسيت طرائق لتطارق بعضها فوق بعض" .6صاحبتها"
أصل )السبب( هو احلبل، فقد ذكر  كرار، مثال ذلك تكرار أن  ا يف  الت  بب  منهح السجستاين كان س     

. وقد حيدث التكرار 8هذا يف شرح )األسباب( يف باب اهلمزة، مث كرره يف شرح )سبب( من باب السني
اهلاء . يف فصل اهلاء املفتوحة ويف فصل "تبنا"ا إليك( بقوله: ن  د  يف الباب نفسه، مثاله تكرار شرح )هُ 

مثال ذلك تكرار شرح )آسفونا( بأغضبونا يف فصل اهلمزة  ،. وجند التكرار يف الفصل نفسه أيضا9املضمومة
 .10املفتوحة

جند يف املعجم قصورا يف شرح املداخل من ذلك قوله يف شرح )سبأ(: "اسم أرض، ويقال: اسم رجل      
فسبأ موضع  .12"معوجة، واحدها حقف ةٌ مشرف أحقاف: رمالٌ ": اف(قيف شرح )أح وحنو قوله .11بعينه"

كتفى فيها بالشرح اللغوي، من غري ذكر  لعاد. أن يُ  معلوم يف زمن السجستاين، كذلك األحقاف ال يصح  

 
 وما بعدها. 605فهرس الشواهد الشعرية: املرجع نفسه، ص  ينظر -1
. وأغفل 531- 530، ص 524، ص 411، ص 382، ص 339، ص 238، ص 170، ص 76ينظر: املرجع نفسه، ص  -2

 ."يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده": التسعنيحمقق الكتاب مجران حديثا تاسعا فلم يذكره يف الفهرس وهو قوله يف الصفحة 
 .76، ص املرجع نفسه -3
 .49املرجع نفسه، ص  - 4
 .111املرجع نفسه، ص  - 5
 .184املرجع نفسه، ص  - 6
 .265املرجع نفسه، ص  - 7
 .264، ص 49ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .496، ص 490ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .77، ص 59ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .266املرجع نفسه، ص  - 11
 .78املرجع نفسه، ص  - 12
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( األخدود)و (مصر)ومل يشرح  (النصارى)أمهل السجستاين شرح عدة مداخل حقها أن تشرح، فلم يذكر و 
 إخل.  ...
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 :لعبد الرؤوف رزوق المصري «قاموس القرآن»معجم   2.1
، مبطبعة حجازي 1948، منشورة سنة معجم عبد الرؤوف رزوق وقفت على الطبعة الثانية من       
، أما طبعته األوىل فكانت سنة صفحة (628) ستمائة ومثان وعشرين اشتمل املعجم على .بالقاهرة
التأليف  ، وال يريد جممل  1قرآين سهل الرتتيب واملأخذ ر يف وضع معجم  ال أحد فك   وزعم أن   .1945

الرتتيب واملأخذ؛ فقد قال يف تعريفه باملعجم: "واعتمدت يف هذا النهج  يف املعاجم القرآنية إمنا ُيسر  
فهاين، من توحيد األصول والتعديد عنها على اجتهادي، ويف األكثر على حجة اإلسالم الراغب األص

د وذكر منهجه يف مبحث )التعريف هبذا املعجم( وفيه أنه مل جيرِّ  .2فهو حجة يف اللغة وتوليدها"
 حنو: آبائك، آتت، آثرك ،3اشتقت، وأنه اعتمد الرتتيب اهلجائي املثلث املداخل القرآنية ومل يذكر مم  

ا أن الكتاب جزءان، . علم  4ساميةإخل، وأشار يف املوضع نفسه إىل التعريب والتوافق بني اللغات ال ...
جعل لكل جزء فهرسا مشتمال على أبوابه وعلى املوضوعات قد و  .يبتدئ  اجلزء الثاين من حرف الضاد

اليت طرقها يف احلواشي أو يف املنت، ونص على أن عدد الكلمات القرآنية املبحوث عنها يف املعجم 
 . 6كتابا  (80) واعتمد يف كتابه أكثر من مثانني، 5كلمة ونيف  (3000) بلغت ثالثة آالف

 
 -  أخذ تعليمه األويل يف بلده وحينما بلغ الثامنة عشرة من عمره التحق باألزهر الشريف حيث 1896من مواليد نابلس بفلسطني سنة ،

العربية يف جامعة برلني من عني أستاذا للفلسفة واآلداب در س يف نابلس ويف اهلند و  .بقي هناك سبع سنوات، أخذ خالهلا عن علماء األزهر
من مؤلفاته أيضا:  .1930كان أستاذا  آلداب العربية يف جامعة فيينا، عاد إىل فلسطني عام   1929وسنة  ،1928حىت  1926عام 

فر ، وقد طبع باخلط النا«تفسري غريب القرآن للمكفوفني )على طريقة بريل(»و(، 1957)عمان،  «قاموس البيان يف تفسري غريب القرآن»
 ودفن بنابلس. 1960تويف سنة  (1950نابلس، )، «الرتقيم واإليقاع»و، 1953سنة 

 عن موقع مدينة نابلس بتصرف يسري. بإيعاز، 2000 ، ]د ط[،موسوعة أعالم فلسطني يف القرن العشرين، حممد عمر محادة، سورياينظر: 
, (2020/01/01), (09:00 PM).city.net/?ID=2271-http://www.nablus   

 -  تصفحة، وليس (320) ثالمثائة وعشرون هو 1948على أن عدد صفحات طبعة  «نفات القرآن الكرميصمعجم م» صاحبنص 
 كذلك، فما ذكره عدة اجلزء األول من املعجم ال غري.

 (.3/252، )1984، 1ط ،نفات القرآن الكرمي، علي شواخ إسحق، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياضصينظر: معجم م
 (.1/5)، 1948، 2ط ،أبو رزوق، مطبعة حجازي، القاهرة معجم القرآن، عبد الرؤوف املصري - 1
 (.1/9نفسه، ) املرجع - 2
 (.1/7ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 4
 (.2/291ينظر: املرجع نفسه، ص ) -5
 (.1/6ينظر: املرجع نفسه، ) - 6

http://www.nablus-city.net/?ID=2271
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آبائك إبراهيم وإمساعيل "أن يذكر املدخل مقرتنا بنص اآلية حنو:  عبد الرؤوف املصري ن منهجم      
وال نرى سببا لذلك؛ فآسن ذكرت  .2"آسن )غري آسن("وقد يأيت باملدخل مكررا من مثل:  .1"وإسحق

( وآنفا )قال آنفا("ها قوله: مرة واحدة يف القرآن الكرمي، ومثل ولقد  وغريها كثري جدا. .3"آن  )محيم آن 
قصد إىل بيان املعىن القرآين للمداخل أساسا؛ ولكنه يعتين باملعاين اجملازية أو بالتعريف البياين، فقد قال يف 

الذليالت إذالال هلا شرح )جيدها(: "عنقها، أراد باجليد االمتهان هلا، وتصويرها بصورة بعض احلطابات 
ورغم  .4ولزوجها، وإال فهي أخت أيب سفيان وزوجها ابن عبد املطلب ومها من بيت العز واحلسب"

اجتهاده يف بيان  معىن زائد، إال أنه بىن رأيه على معىن لغوي صرف ال يراد من )محالة احلطب(، وهو نفسه 
محل احلطب يف كالم العرب إيقاد نار الفتنة  ؛ إذ املراد من5قد شرح هذا املدخل بنمامة مشعلة  للفنت

، وليست صنعتهب بالنميمة؛ فال تصح من بعُد صورة احلاطبات الذليالت، وليس يف القرآن تعيري إلنسان  
 اآلية يف مورد االمتهان والتحقري بل الوعيد.

أخرى، حنو  أو لغات   للمداخل اليت وافقت لغة   (الوفاقات)مصطلح عبد الرؤوف املصري استعمل      
، وهذه الكلمة من الوفاقات بني العربية والرببرية" (: "وأصل آن  آين مثل قاض  . لكنه 6قوله يف مدخل )آن 

وأغفل مداخل اتفق  .هـ( 911)ت  السيوطي «مهذب»ال يذكر مصدره يف ذلك، والظاهر أن معتمده 
، وأخرى الراجح فيها أهنا مقرتضة من لغات  أخرى، 7)أب ا( :لغات  أخرى من مثلاللغويون على موافقتها 
وقد ينص على التعريب، حنو ما جاء  .8"... مأخوذ من عد نت بالبلد أي توطنته"حنو قوله يف )عدن(: 

 أو يذكر رأيا متوقفا .9يف مدخل )املسيح( حني قال: "وأصل كلمة مسيح معربة عن كلمة مشح العربية"
. وقد 10فيه حنو قوله يف )أسطورة(: "ويقال رمبا تكون األسطورة مأخوذة من الكلمة اليونانية إيستوره"

 
 (.1/10ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.1/13املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/14املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/174)املرجع نفسه،  - 4
 (.1/193املرجع نفسه، ) - 5
يف معجمه، ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  ألتوجني(. قال مبثل ذلك حممد 1/14املرجع نفسه، ) - 6

 .45ص 
 -  :حممد جالل الدين السيوطي، حتقيق: اإلتقان يف علوم القرآن، . 74ص مرجع سابق، املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، ينظر

 (.2/130) ،1974، ]د ط[، ، مصرأبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب
 (.1/18ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 7
 (.2/35املرجع نفسه، ) - 8
 (.2/178املرجع نفسه، ) - 9

 (.1/44املرجع نفسه، ) - 10
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، وصاحب املعجم أبان عن موقفه 1ينص على التعريب يف احلاشية حنو ما جاء يف حاشية مدخل )اجلودي(
لكلمات يف خماطباهتا ورأيه أن العربية صقلت هذه ا ،من املعرب يف مقدمة املعجم، فليس يعىن بذكره

 ، وال ندري ما الغرض من إشارته إىل معربات  أو وفاقات دون أخرى.  2فصارت عربية

عرف عند املتقدمني، من ذلك شرحه يف شرح بعض املداخل مبا مل يُ  املصرياجتهد عبد الرؤوف       
الذي  (1905)ت  حممد عبدهالشيخ برأي  ، وهو يف هذا متأثرٌ 3)أبابيل( جبراثيم مرض اجلدري الطائرة

هذه الصبغة العقلية تظهر يف مواضع عدة  .4وانتهى إىل أنه من باب التصويري أو الرمزي ،ذكره يف احلاشية
ن ة: جنون، وهو حائل بني النفس والعقل، واجملنون م   ن حيل بني نفسه من الشرح، من ذلك قوله: "ج 

من أصيب جنانه )قلبه(، هذا ما قاله األقدمون، وأما البحث احلديث فتعريفه: كل سلوك  :وعقله، وقيل
 .5لعقلية يسمى جنونا"شاذ ذي مشاكل واحنرافات يف الوظائف ا

به اللقيط  واجتهد فقد م معىن اللقيط يف )ابن السبيل( على معىن )املسافر(، قال: "وهذا اللفظ أحق       
حممد وهو يف هذا متأثر مبدرسة حممد عبده أيضا، قال تلميذه  .6من الغريب املنقطع املعلوم النسب والبلد"

واختار بعض أذكياء املعاصرين  ،خل يف معىن "ابن السبيل": "اللقيط يوشك أن يد(1935)ت  رشيد رضا
... وإمنا غفل مجاهري املفسرين عن ذكره لندرة اللقطاء يف زمن املتقدمني  يف رسالة له أن هذا هو املعىن املراد

الشيخ رشيد رضا أراد بالذكي  ولعل   .7منهم، وال حظ للمتأخرين منهم من التأليف إال النقل عنهم"
( الذي قال يف مقال له مبجلة املنار: "عندي أن اللقيط أجدر 1920املعاصر حممد توفيق صدقي )ت 

. 8هبذا اللقب من املسافر وغريه، فإن مل يكن هو املراد هبذه التسمية وحده فليكن مما يدخل يف عمومها"
 لسياق يدعمه.وإنا نرجح ما ذهب إليه من معىن )اللقيط( ألن ا

وذكره  .9سيغموند فرويد يف حاشيته على مدخل )أحالم( رأي   ومن استحضار آراء املتأخرين ذكرهُ      
آراء بعض املستشرقني يف حاشية شرحه لـ )أمل(، قال: "ويقول بعض املستشرقني بأهنا رموز صوتية موسيقية 
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، يعين (OAI)شة، ففواتح السور هي مبثابة يتبعها املرتلون، كما تسمع يف كنائس الشرق من الشام واحلب
، وليس هذا رأي الكاتب، وهو يف نقله هذا الرأي مل حيل إىل مرجع   .1"(Meums)إشارات موسيقية 

النثر الفين يف القرن الرابع »عليه يف كتابه  الذي نص   (1952)ت  أنه أخذه عن زكي مبارك وظاهرٌ 
( وهذه 2003( )ت  Blanchotسي )موريس بالنشو، وهو رأي نقله عن املستشرق الفرن«اهلجري

، Chansons de geste مثلاليت توجد يف بعض املواطن (OAI) مثل حروف  -حسبه-احلروف 
شار إىل أحلاهنا حبرف أو حرفني أو ثالثة، وكان ذلك كافيا يُ  ،يقول: "وقد كانت املوسيقى القدمية بسيطة  

املقصود، ويف الكنائس املسيحية بأوربا حيث ال تزال حتفظ تقاليد الغناء لتوجيه املغين أو املرتل إىل الصوت 
اجلرجيوري ويف إثيوبيا مثال يوجد اصطالح موسيقي شبيه بذلك، فإن رئيس املرتلني يبدأ الصوت باحلروف 

ة، اليت تذكر بـ )أمل( تنطق هكذا عند الرتتيب )ألف، الم، ميم( فهي ليست رمزا كتابيا ولكنها رموز صوتي
 ا سبقومم .2ومن احملتمل أن تكون تقاليد الرتتيب يف القرآن سارت يف طريق كان معروفا عند أهل اجلاهلية"

، 3ة يف شرحه هذا املدخلم  لألُ    (Pascal Mancini)أيضا ذكره يف احلاشية تعريف بسكال منتشيين
)ت  (Johann goethe) وتعليقه يف شرح مدخل )أيوب( على سفر أيوب وتأثر األملاين يوهان جوته

 .4(Faust) به يف روايته )فوست(( 1832
ا كامال من غري أن حييل إىل صاحبه، فيتوهم القارئ أنه له، حنو ما جاء يف حاشيته وقد يغفل فيورد نص      

من غري إحالة، وعدم اإلحالة يف املعجم  6«تفسري املنار»؛ إذ أورد فقرة كاملة من 5على مدخل )العاملني(
 هلم العزيز كيلهم. واجلهاز هو ما أصلح حال وّف  "متكرر، مثاله قوله يف شرح )جهزهم جبهازهم(: 

رد يف معجمه، لكنه ذكرها من غري إحالة، وهذا مط   8فاجلملة الثانية أليب بكر السجستاين .7"اإلنسان
رب( بويبدو أحيانا شارحا لكالمه، مثل  لكنه  10وهي كلمة السجستاين .9"نصيب من املاءـ: "شرحه )ش 

 مل حيل إليه وأتبعه بشرح الشرح.
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، حنو قوله يف مدخل )اخسئوا(: أو ما يقابلها من االجتهاد يف الشرح بيان أصل كلمة عامية يف القرآن     
ويسمى يف زماننا "وحنو قوله يف مدخل )األرائك(:  .1"وقد حولت العامة هذه الكلمة إىل لفظ )إخص("

وهذا مما اختص به املؤلف دون غريه ممن ألفوا  .3"وتسميه العامة )ُكباية("وقوله يف )أكواب(:  .2")لوج(
 يف املعجم القرآين. 

بدل  5)أيت(بدل )ابتل ى إبراهيم(، وحنو  4اشتمل املعجم على أخطاء  طباعي ة  من مثل )ابتل ي إبراهيم(      
وحنو قوله: "ات سق )القمر(: إستوى القمر  -وخطأ الياء بدل األلف املقصورة مط رد يف الكتاب-)أتى(، 

بدل )استوى القمر إذا امتأل ومت يف لياليه البيض بإفاضة  .6"لياليله البيض بأفاضة نوره إذا امتأل ومت يف
 ب  ل  ج  ت(، و)اجلب عليهم( بدل )أ  ث  بدل )اجتُ  8ت(ث  بدل )اإلثابة(، و)إجتُ  7نوره(، وحنو )االثابة(

بدل )ازدجر(، ومن  10ومن األخطاء )اذدجر( .، ومسألة اهلمزة هذه مطرد أيضا يف الكتاب9عليهم(
ن ( األخطاء ما تعلق بضبط . ومنها ما تعلق بالنقط حنو: )األضل( 11األحرف، حنو )أحص ن ( بدل )ُأحص 

. ومن 15، و)معاذ( بدل )معاد(14و)املقهوم( بدل )املفهوم( 13، و)عذات( بدل )عذاب(12بدل )األصل(
بدل )السني  16)الكاف مع السني( :الفصول، ففي كتاب السني مسى فصال بـ ناتاو األخطاء ما تعلق بعن

 اف(. مع الك

 
 (.1/34معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 1
 (.1/38املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/75املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/19نفسه، )ينظر: املرجع  - 4
 (.1/20ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.1/21ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
 (.1/22ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 (.1/24ينظر: املرجع نفسه، ) - 8
 (.1/25ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 (.1/41ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.1/30ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 (.1/77ينظر: املرجع نفسه، ) - 12
 (.1/81ينظر: املرجع نفسه، ) - 13
 (.1/106ينظر: املرجع نفسه، ) - 14
 (.2/172ينظر: املرجع نفسه، ) - 15
 (.1/274ينظر: املرجع نفسه، ) - 16



 

36 
 

 املعاجم القرآنية ومدارُسهاالفصل األول: املناهج املتقدِّمة يف تأليف 

 املؤلف يف مقدمة الكتاب إن كان من غرضه استقصاء مفردات القرآن مجيعها، لكنه أغفل ب  مل يُ       
، 1ها أن تُذكر؛ فنجده يذكر )اإلبكار( ويهمل )أبكارا( مجع )ب كر( يف باب )األلف والباء(مداخل حق  

أن يذكر  -وفق منهجه يف الرتتيب-، والصواب 2ويرجئ ذكرها إىل باب )الباء مع الكاف( بعد )بكر(
 املدخلني يف حرف األلف مع مفردمها أو يف حرف الباء مع مجعهما.

أترابا: "من عيوب الشرح اإلتيان بلفظ غريب عند املعاصرين تأثرا بالنقل عن املتقدمني، حنو قوله:     
، وحنو قوله يف )أسفارنا(: 4يصرح الراغب وإن مل «مفردات»وهو يف هذا ناقل عن  .3"ل د ات وقرينات

ترحالنا، أي اجعل أسفارنا بعيدة املدى، تعرتضها املفاوز اجلمة، وكان طلبهم بطرا من النعمة ومالال من "
والقصد أن )املفاوز( و)البطر( كلمتان صارتا من الغريب عند املعاصرين. وحنو ذلك )الدبيب(  .5"العافية

وحنو قوله )تأثلته( يف  .6"اعتدل يف مشيك بني اإلسراع والدبيب"من قوله يف شرح )اقصد يف مشيك(: 
ت غريبة عند املعاصرين وهذه الكلمة ليس .7"أعطى القنية وهو املال الذي تأث لته )رأس املال("شرح )أقىن(: 

، ذكرها ابن األثري -عليه السالم-فقط؛ بل هي من غريب املتقدمني، وردت مادهتا يف أحاديث للنيب 
. ومن الغريب احلشو قوله يف شرح مدخل )لبإمام مبني(: "وأيضا الصقع من 8هـ( يف غريبه 606)ت

وهذا مما حيتاج إىل شرحه، فابن  .10"املال الراعية...، يعين "ومنه قوله يف شرح )األنعام(:  .9األرض إمام"
وحنو شرحه  .11"السرب املال الراعي أعين باملال اإلبل"هـ( نفسه ذكره مث شرحه يف قوله:  458سيدة )ت 
وقول الراغب:  .13"جرالغيضة، وهو مجاع الش  "وخري منه قول السجستاين:  .12"الغيضةـ: ")األيكة( ب

. 14"وأصحاب األيكة قيل: نسبوا إىل غيضة كانوا يسكنوهنا، وقيل: هي اسم بلداأل ي ُك: شجر ملتف، "
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وهو يف هذا متأثر بالنقل عن املعاجم املتقدمة وعن كتب غريب  .1"املطه مة" :وحنو شرحه )مسو مة( بـ
ي(: ومثله من الغريب قوله يف شرح )عبقر  .2"املقربة املكرمة العزيزة األنفس"القرآن. ومعىن املطهمة: 

 فأّن   .4"بيض نعام مصون يف أداحيها". ومثله قوله يف شرح )بيض مكنون(: 3"طنافس وديباج اجلنة"
ومن اإلغراب يف الشرح ذكر مصطلحات علمية غريبة عند عامة  !للمعاصر أن يفهم معىن األداحي؟

من مصطلحات  صوفية ، من مثل: التدسية،  5القراء، حنو ما جاء يف شرحه ملدخل )أهلمها فجورها(
 والكشف املعنوي، والكشف الشهودي؛ إذ ذكرها من غري شرح.

يف املنت بعنوان  هو جعل بني مدخلي )أصناما( و)أصيال( مبحثا ليس حاشية بل من أخطاء املعجم أن      
من عيوب املعجم و آن الكرمي. ذكر فيه أمساء آهلة )أصنام( مل تذكر يف القر  6غليظ، هو )أمساء آهلة العرب(

وقوله يف )استزهلم الشيطان(:  .7"استزهلما"الشرح الدوري الذي وقع فيه، حنو قوله يف )أزهلما الشيطان(: 
. ومثله تكرار املدخل 9"واألسيف احلزين"وشرح ما ليس من القرآن، حنو قوله يف مدخل )أسفا(:  .8"أزهلم"

 من غري داع  مثاله:

 سحابا: يسوق برفق، أي يسوق السحاب بواسطة الرياح، فيؤلف بني أجزائه."يزجي 

 .10يزجي لكم: جيري ويسري السفن يف البحر، رفقا بالعباد لتسهيل متاجرهتم ومعاشهم"

وال فرق بني الفعلني يف السياقني فالتزجية واحدة، وال سبب يدعو إىل تكرار الشرح ما دام املعىن واحدا،  
، كذلك اكتفى معجم اجملمع بشرح 11اكتفى بذكر الفعل مرة واحدة -وهو متقدم- فالسجستاين مثال

 .12مدخل )يزجيه(
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مفرد  رُ ك  أخذ على صاحب املعجم عدم االطراد يف املنهج، نتبني هذا يف مسائل كثرية، منها ذ  مما يُ      
 2، وحنو )باسقة( يف شرح )باسقات(1املدخل الذي يأيت مجعا يف مواضع، حنو )أمي( يف شرح )األيامى(

؛ 3وإغفاله يف أخرى، حنو إغفال مفرد )أوزارها( أي وزر واالكتفاء بذكره يف املدخل الذي تاله )أوزارهم(
واألصل أن  ،ا لثقله على البسهرغم أن ذكر املفرد يعني يف شرح املدخل األول؛ فقد مسي السالح وزر 

 يذكر يف املدخل األول ال الثاين. 

ويف الشرح إشكاالت، منها اخللط بني شرح املدخل وبني شرح مورده أي اآلية، حنو قوله يف شرح      
كتفى واألصل أن يُ  .4"إخل ... وجدوا آباءهم على غري هدى، يقال ألفيته إذا وجدته")ألفوا آباءهم(: 

الفروق الداللية بني املداخل القرآنية يف الغالب،  لِّ عن ببيان جُ  يُ ومل املدخل، أي وجدوا آباءهم.مبعىن 
وأصل "، ومن املواضع اليت نص فيها على الفروق قوله: 6، واإلنابة هي الرجوع5فاإلمالق عنده الفقر

 .7"اإلشفاق هي عناية خمتلطة خبوف

من املواضع اليت نص فيها على الفرق قوله يف مدخل  .ءاتأن يذكر املصري فروقا يف القرا قل       
ولكنه يغفل ذكر القراءات اليت ُعهد  .8"وقرئ بالسني ألن السني والصاد من حروف الصفري")مبصيطر(: 

، فقد اكتفى بشرح 9عن املؤلفني يف املعاجم القرآنية وغريب القرآن أن يأتوا هبا، مثل )ظنني( يف )ضنني(
ومن الغريب أنه يف باب  .10قراءة الضاد دون إشارة إىل القراءة األخرى، ومل يذكره يف مدخل )الظن(

طيف من الشيطان: طائف، أي إملام "وشرحه به، فقال:  )الطاء( ذكر مدخل )طيف( بدل )طائف(
رغم أن القراءة املشهورة اليت تعتمدها املعاجم القرآنية هي )طائف(،  .11"بوسوسة وإغراء على املعاصي

، ومل خيالف اجلمهور من أصحاب القراءات الصحيحة وهذا املدخل ورد يف موضعني من القرآن الكرمي
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شر إىل اختالف يف القراءة؛ ، واإلشكال أن عبد الرؤوف املصري مل يُ 1الكسائيغري ابن كثري وأيب عمرو و 
وسبب هذا اخلطأ أنه مقلد يف ترتيبه أبا بكر  السجستاين، فهو وإن مل حيل إليه يف هذا املدخل ناقٌل عنه، 

ال إىل  ويف هذا إشارة منه إىل القراءة .2"وطائف فاعل منه"فالسجستاين قدم هذه القراءة، لكنه قال: 
صاحبه  اللغة، وهذا ما مل ينتبه إليه عبد الرؤوف املصري. وظاهُر مداخل  املعجم وشواهده القرآنية أن  

 فق قراءة عاصم.  يعتمد فيه املصاحف املصرية يف زمنه وهي مطبوعة و  

املواضع اليت نقل فيها ما ينقل قوال عن عامل أو مفسر يف منت املعجم، أي يف شرح املدخل، ومن وقل        
، ولكن ومثل ذلك قلة األحاديث النبوية .3يف مدخل )املفتون( ه الفراء  كرُ ناصا على صاحب القول ذ  

 الشعر حاضر يف املعجم، وإن مل جيتهد يف نسبة أبيات إىل أصحاهبا، حنو قوله: "قال الشاعر:

 اشــ  احل   و   ب  ل  ق  ال   ر  م  ضــ  ا يف  مُ ى هل   ق  بـ  ي  ســ  
 

 .4"رُ ائــــ  ر  ى الســــــــــــــــــ  لــــ  بـــــ  تُـــــ  م  و  دي يـــــ  وُ  ةُ يــــر  ر  ســــــــــــــــــ   
 

 . 5وإن اختلفت رواياتههـ(  510)ت األحوص عبد اهلل والبيت متفق على نسبته للشاعر األموي 

منهج املصري يف الرتتيب اخلارجي كان سببا يف إغفال عدة مداخل، مثلما هو احلال عند أيب بكر       
مدخل )يبحث( يف باب )الباء مع احلاء( إذ اكتفى فيه بذكر مدخل السجستاين، من ذلك أنه مل يذكر 

. ومن ذلك إغفال )معاذ( من آية: ﴿و ق ال ت  ه ي ت  ل ك  7، ومل يذكره يف مدخل )الياء مع الباء(6)حبرية(
ن ا م ت اع  23ق ال  م ع اذ ﴾ ]يوسف:  ُه إ ن ا إ ذ ا ل ظ ال ُمون ﴾ [ وآية: ﴿ق ال  م ع اذ  الل ه  أ ن  ن أ ُخذ  إ ال  م ن  و ج د  ن ا ع ن د 

، رغم أنه ذكر )معاد( و)معاذيره(. ومل أقف على مدخل 8[ يف باب )امليم مع العني(79]يوسف: 
)التابوت( يف باب حرف التاء، كذلك مل يذكر مدخل )بعري( يف فصل حرف الباء مع العني، ومل يذكر 

 
 .365التيسري يف القراءات السبع، مرجع سابق، ص ينظر:  - 1
 .317نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 (.2/177ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 3
 -  ويف احلديث: الصوم جنة"يف شرح مدخل )ُجنة(؛ إذ قال:  ما جاءمن املواضع اليت ذكر فيها حديثا". 

دون غريه من أصحاب  نفسه(. والظاهر أنه نقله عن الراغب األصفهاين؛ ألن الراغب ذكره يف شرح املدخل 1/170ينظر: املرجع نفسه، )
 املعاجم القرآنية املتقدمني.

 .203، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر: 
 (.1/271)معجم القرآن، مرجع سابق،  - 4
 (.1/16، )هـ 1423، ]د ط[، القاهرة احلديث، دارابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، ينظر:  - 5
 (.1/105)معجم القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.2/254ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 ( وما بعدها.2/172ينظر: املرجع نفسه، ) - 8



 

40 
 

 املعاجم القرآنية ومدارُسهاالفصل األول: املناهج املتقدِّمة يف تأليف 

لباء، أو )كيل بعري( يف فصل الكاف مع الياء، وظاهر أن املدخل املركب )محل بعري( يف فصل احلاء مع ا
إغفاله هذا املدخل من تقليده السجستاين الذي مل يذكر غري )كيل بعري(. ومل يذكر مدخل )جهنم( يف 

 فصل اجليم مع اهلاء، ولعله متأثر يف هذا بالسجستاين أيضا الذي مل يذكره يف فصل اجليم املفتوحة.
اليت ال بد من ذكرها لإليضاح -يستفاد من معجم املصري منهجه يف التحشية، أي إن املعارف      

 عجماحلشو. ولقد ظهر تعلق املصري مب ب  ذكر يف حاشية املعجم لتجن  تُ  -وليست من الشرح املعجمي
(. وكان إخل ... السجستاين مادة ومنهجا )ذكر السجستاين يف مواضع، الشواهد الشعرية، شرح املراد

ؤخذ على املعجم تكرار ذكر، ومما يُ ها أن تُ منهج عدم التجريد سببا يف االضطراب وإغفال مداخل حق  
 الشرح باإلحالة.

احلاصل مما سبق أن مدرسة أيب بكر السجستاين امتداد لكتب غريب القرآن الكرمي، وقوام الشرح      
عن أمية اللغة والتفسري، وإن أضاف املصري يف معجمه نقوال حديثة فإن ذلك ال خيرج باملعجم  فيها نقولٌ 

طريقا بني كتب غريب القرآن وبني املعاجم القرآنية.  د  ع  عن أصله؛ فهو ينتسب إىل هذه املدرسة اليت تُـ 
لنقص الكبري يف عدد وأهم املآخذ حول هذه املدرسة عدم االطراد يف الرتتيبني اخلارجي والداخلي، وا

 املداخل الذي سببه عدم التجريد، وهو منهج جتاوزته أكثر املعاجم العام منها واملختص. 
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 :ومعاجمها مدرسة الراغب األصفهاني -(2
 للراغب األصفهاني ومنهجه: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»معجم   1.2

. وجاء يف 1األصفهاين إذ منه خمطوطات يف مكتبات شرقية وغربيةرت خمطوطات معجم الراغب ثُ ك        
فهو من املعاجم اليت ترتب القرآن « مفردات ألفاظ القرآن»"أما كتاب «: حماضرات األدباء»مقدمة حتقيق 

 Le Monde Orientalعلى حروف اهلجاء، وهلذا الكتاب خمطوطات شىت يف استانبول ] )
(. وهذا الكتاب مطبوع يف القاهرة سنة 18/1484)  Cat ويف بنكيبور برمز ،( [127 -7/106)

، على هامش كتاب ابن األثري املعروف باسم «مفردات يف غريب القرآن»م( بعنوان  1907هـ ) 1322
 .2«"النهاية»

لف يف اسم الكتاب، فسماه كل من حممد سيد الكيالين وعمر أمحد خلف اهلل، وحممد خليل اختُ      
يتاين بـ: املفردات يف غريب القرآن، ومساه كل من ندمي مرعشلي وصفوان الداودي بـ: مفردات ألفاظ ع

ومل يذكر احملققون سبب التسمية غري ندمي مرعشلي الذي رأى أن يضاف االسم إىل كتاب أو  .القرآن
. 3يف األلفاظ القرآنية ، ألن املؤلف مل يقصد البتة نشدان الغريب«دائرة املعارف اإلسالمية»معجم كما يف 

 4ومساه إبراهيم مشس الدين: معجم مفردات ألفاظ القرآن. وتكتفي كتب الرتاجم باسم: مفردات القرآن
. ومساه السمني احلليب: مفردات 5وعادل نويهض: املفردات يف غريب القرآن (1976)ت  ومساه الزركلي

 .7فسماه: كتاب مفردات ألفاظ القرآن (John A. Haywood)ـ أما جون هيوود 6األلفاظ

 أما طبعاته فهي: 

 صفحة. 728، يف 1972طبعة دار الكتاب العريب، حتقيق: ندمي مرعشلي،  -
 

 .13، ص 1993، 2، ط1987، 1اإلسالمي، بريوت، طحممد الشرقاوي، دار الغرب معجم املعاجم،  - 1
، 1حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، الراغب األصفهاين، حتقيق: عمر الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، ط -2

 (.1/9هـ، )1420
رسالة )دالالت األلفاظ القرآنية، حممد حممود موسى الزواهرة،  ينظر: الفروق اللغوية عند الراغب األصفهاين يف كتابه املفردات وأثرها يف - 3

 .42، ص 2007 األردن، ، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا،(ماجستري
ص  ،2000، 1ط دمشق، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، جمد الدين الفريوزآبادي، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،ينظر:  -4

]د ط[،  ،لبنان ،. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية122
(. سلم الوصول 2/329(. طبقات املفسرين، مشس الدين الداوودي، دار الكتب العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، )2/297]د ت[، )

 (.2/56، )2010جي خليفة، حتقيق: حممود عبد القادر األرناؤوط، مكتبة إرسيكا، تركيا،]د ط[، إىل طبقات الفحول، حا
 (.2/255مرجع سابق، )األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،  -5
 (.1/38) مرجع سابق،األلفاظ،  أشرف تفسري يفينظر: عمدة احلفاظ  -6

7 - Arabic Lexicography: Its History, and Its Place in the General History of Lexicography, 

John A. Haywood, E. J. Brill, Leiden, Netherlands, 1966, p 104. 



 

42 
 

 املعاجم القرآنية ومدارُسهاالفصل األول: املناهج املتقدِّمة يف تأليف 

 .1970 ، طبعة عمر أمحد خلف اهلل، مكتبة االجنلو املصرية، يف جزئني -
 (720) سبعمائة وعشرين يف طبعة مركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار مصطفى الباز بالرياض، -

 .1997، ئنيجز من صفحة 
 . ، 1992حممد خليل عيتاينببريوت، ضبط ومراجعة:  طبعة دار املعرفة -
 .1997بريوت، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، بطبعة دار الكتب العلمية  -
 .2010 حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي،  بريوت،بدار الفكر طبعة  -
حممد سيد كيالين وضبطه بالشكل وختمه بذيل للتحقيقات  :بريوت، حتقيقبطبعة دار املعرفة  -

 :1والتعليقات بلغت صفحتني، مع فهرس، قال إنه اعتمد يف الطبعة على
o  هـ.1324نسخة طبع املطبعة امليمنية بالقاهرة سنة 
o  هـ. 1340نسخة هبامش كتاب النهاية يف غريب احلديث، طبع القاهرة سنة 
o  م.119قم نسخة خطية بدار الكتب املصرية ر 
o  م.120نسخة خطية بدار الكتب املصرية رقم 
o  هـ. 1019نسخة خطية بدار الكتب املصرية رقم 

بع باملطبعة اخلريية بالقاهرة على هامش النهاية يف غريب احلديث واألثر طُ "قال حممد الشرقاوي إقبال: 
ومبطبعة مصطفى البايب احلليب بتحقيق  ه، 1324هـ، وباملطبعة امليمنية عام  1322البن األثري، عام 

 .2"1961حممد سيد كيالين سنة 

 تسعمائة وصفحة بريوت، حتقيق: صفوان الداودي، يفو  دمشقبالدار الشامية و دار القلم طبعة  -
قال: "عملنا على حتقيقه وضبطه، وإخراجه بصورة  ،وهي أحسن طبعات الكتاب (،901)

تناسب مكانته العلمية، وهيئة تالئم صدارته العملية، إذ أن النسخ املطبوعة مليئة باألخطاء، 
ومشحونة بالتصحيفات والتحريفات، وفيها أحيانا نقص إما يف األبواب، وإما يف اآليات، وإما 

 
 -  :دار املعرفة أيضا.عن  2000، ونشر سنة «املعجم املفصل ملواضيع القرآن املنزل»ألف حممد خليل عيتاين معجما قرآنيا هو 
حممد سيد كيالين، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، ]د ط[، ]د ، الراغب األصفهاين، حتقيق: الكرمي ينظر: املفردات يف غريب القرآن -1

 والرتمجة للتأليف الثقافية نويهض ، عادل نويهض، مؤسسة«احلاضر العصر وحىت اإلسالم صدر من» املفسرين . معجم556ت[، ص 
 (.1/159، )1988، 3بريوت، ط والنشر،

 .13معجم املعاجم، مرجع سابق، ص  -2
 -  فرحات، وقد استدرك على احملقق بعض األخطاء العلمية حسن أمحدحسب. 

، ]د املنورة باملدينة الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع ،فرحات حسن ومقرتحات(، أمحد القرآن )موازنات مفردات معاجمينظر: 
 .25ص  ط[، ]د ت[،
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رمجة الراغب ومنهجه يف املفردات ومصادره، والناقلون . بدأ التحقيق مبقدمة فيها ت1يف األشعار"
 عنه واملتأثرون به وثناء العلماء عليه مع مالحظات عن املعجم.

ورسالة يف  «تفصيل النشأتني وحتقيق السعادتني»كتب الراغب اليت وصلتنا   رأى أمحد فرحات أن        
وجزء من تفسريه املخطوط  «الذريعة إىل مكارم الشريعة»وكتاب  «االعتقادات»بعت باسم االعتقاد وقد طُ 

لقد  .2ميكن أن تكون مكملة لنقص معجمه يبدأ بفصول يف أصول التفسري وينتهي بتفسري سورة املائدة
معجم األصفهاين مبا يغين عن التوسع يف البيان عن منهجه واملآخذ عليه، ولكنا نذكر ما نراه  س  ر  دُ 

 فر أو ال خيدم غرضنا.األن أكثرها غري متو  ؛ضروريا، مع جتاوز هذه الدراسات
 

 .5، ص مرجع سابق، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي -1
 -  ُشر وهو من مجلة املراجع املذكورة يف الدراسة.ق ونُ قِّ ح 

 .17ومقرتحات(، مرجع سابق، ص  القرآن )موازنات مفردات معاجمينظر:  -2
 :من هذه الدراسات 

 ،15-14العدد:  ،تونس ،جملة املعجمية ،حلمي خليل ،(دراسة معجمية :القرآن للراغب األصفهايناملفردات يف غريب ) -
  وما بعدها. 97، ص 1999

صفحة،  233يف  2003، كتاب ُنشر سنة ، سعيد الفواخريالفروق اللغوية ّف معجم مفردات الفاظ القرآن للراغب األصفهاين -
 ومل يتيسر االطالع عليه.

تضمنت نقد صفحة،  799لعاملي، علي الكوراين اطبعة دار املعروف، ل العاملي، مالحظات مع اإلصفهاين الراغب مفردات -
 مفردة منه، ومل يتيسر االطالع على نسخة رمسية منه. 881

ماجستري(، رسالة دراسة لغوية للجوانب الصرفية والنحوية وصلتها بشرح املعىن، ) :معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين -
 .2003بعيون رانية، جامعة بريوت، 

، علي حممد الشيخ، جملة األستاذ، كلية الرتبية ابن رشد للعلوم (القراءات القرآنية عند الراغب يف كتابه مفردات ألفاظ القرآن) -
وما بعدها، وهي دراسة قاصرة من حيث  127الثاين، ص  :، اجمللد2018، 224 العدد: ،العراق اإلنسانية، جامعة بغداد،

 األمثلة والنتائج، وحوت أخطاء لغوية وأسلوبية عدة.
، ، مصطفى طه رضوان، جملة الدراسات االجتماعية(الداللة السياقية لدى الراغب األصفهاين يف كتابه: املفردات يف غريب القرآن) -

وانتهى إىل النتائج املعهودة من أمهية السياق . 281-241(، ص 2009)أيلول  29 العدد: ، اليمن،والتكنولوجيا العلوم جامعة
 يف حتديد الداللة واعتماد الراغب عليه.

 العاملي املعهد، إسالمية املعرفةجملة  ،، فوضيل مصطفى(نظرات مصطلحية يف كتاب: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب األصفهاين) -
وهو مقال صغري  .144-133، ص 5 اجمللد: (،1999)حزيران  ،17 العدد: ، الواليات األمريكية املتحدة،اإلسالمي للفكر

ينفي فيه صاحبه أن يكون معجم الراغب خاصا بالغريب ويذكر فيه التداخل بني مفردات القرآن واملصطلحات الشرعية وعناية 
 الراغب باملصطلحات.

عالقة التضمن عند الراغب األصفهاين من خالل كتاب املفردات يف )ليت قاربت املعجم مقاربة حديثة مقال: من الدراسات ا -
-111(، ص 2016)آذار  ،14 العدد: ، اجلزائر،2، جامعة البليدة ، حسني قاضي، جملة اللغة العربية وآداهبا(غريب القرآن

درس فيه قضية التضمن أو االشتمال ودرس هذه العالقة بني مداخل هي: )الفلق والفرق والفطر( و)احلرام والبسل(  .241
و)الفيء والظل( و)املثل والند والشبه واملساوي(، ودرس اجلزيئات املتداخلة ومثل هلا بـ: )الكالم والقول والكلمة(، و)اجلنس 

 ( وذكر أمثلة أخرى، ومثل هذه الدراسات مهمة.والنوع والذات(، و)جعل وفعل وعمل وصنع
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يف  «املعجمية العربية»مؤلف كتاب ( John A. Haywood)نشري بداءة إىل أن جون هيوود      
أن معجم الراغب هو أوسع وأول معجم مرتب كامال وفق الطريقة احلديثة بعد كتاب  الستينات نص على

 :«الغريبني»

"The first large dictionary to be arranged definitely in the full 
modern method was al- Raghib al-Isfaham's Quranic 
dictionary" 1. 

رتب الراغب معجمه وفق حروف اهلجاء، ونسب إليه األب أنستاس الكرملي )وهو أحد القائلني     
 باألصل الثنائي للغة( القول بثنائية الكلم، وننقل نصه كامال : 

ن قال به، ومل حيد عنه قيد شعرة، "عرف بعض حذاق أبناء يعرب األقدمني هذا الرأي ومالوا إليه، ومم  
غريب القرآن، فإنه بىن معجمه اجلليل على اعتبار املضاعف هجاء واحدا، ومل  األصبهاين صاحب كتاب

يبال تكرار حرفه األخري، فهو عنده من وضع اخليال، ال من وضع العلم وال التحقيق. أي إنه إذا أراد ذكر 
بدا إىل )مد ميد مدا( مثال يف سفره، ذكرها كأهنا مركبة من مادة )مد( أي ميم ودال ساكنة، وال يتلفت أ

أهنا من ثالثة أحرف أي )م د د(، كما يفعل سائر اللغويني، وهلذا السبب عينه يذكر )مد( قبل )مدح( 
لسان »و «]احمليط[ القاموس» ـمثال، وال يقدم هذه على تلك، على ما نشاهده يف معظم معاجم اللغة، ك

  . 2إخل" ... «العرب
رغم قوله بغلو الكرملي يف  يهومل يعلق عل 3(2001)ت  هذا النص نقله أيضا رمضان عبد التواب     

ح( مل ترد يف  د ، واحلق أن الكرملي أخطأ فيما أتى به، فمادة )م4نظريته، وكذلك فعل حسام قدوري
 القرآن رأسا، ومل يذكرها األصفهاين يف معجمه، ويف ترتيب األصفهاين املواد واملداخل إشكاالت سنبينها. 

 

، رفوفجملة  ،، قصاصي عبد القادر(الراغب األصفهاين أمنوذجا :منهجية البحث يف داللة األلفاظ يف الرتاث اللساين العريب) -
ني عمل هي دراسة قصرية ربط فيها صاحبها ب .299-283(، ص 2015)أيلول  ،7 العدد: ، اجلزائر،أدرار دراية أمحد جامعة

 الراغب األصفهاين وبني الدرس اللساين )حتديدا دي سوسري( وحاول أن يسقط الثاين على األول، ولكن نتائجه ظلت عامة.
 .منيع بن عبد احلليم حممود يف مناهج املفسرين وأتى بأمثلة منه ذكره -

، 2000اللبناين، بريوت، ]د ط[،  الكتاب دار القاهرة،املصري،  الكتاب حممود، دار احلليم عبد بن منيعمناهج املفسرين، ينظر: 
(137-144.) 

1 - Arabic Lexicography: Its History, and Its Place in the General History of 
Lexicography, p 103. 

 .2ص ، 1928نشوء اللغة العربية ومنوها واكتهاهلا، أنستاس الكرملي، املطبعة العصرية، القاهرة، ]د ط[،  - 2
 .299ص مرجع سابق، ينظر: فصول يف فقه اللغة،  - 3
 .151تأصيل اجلذور السامية وأثره يف بناء معجم عريب حديث، مرجع سابق، ص ينظر:  - 4
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نشري بداءة إىل أن معجم الراغب مرتب ترتيبا ألفبائيا ال أجبديا، وهذا من األخطاء اليت يقع فيها كثري      
لرتتيب األلفبائي األبتثي أي الذي يبتدئ باأللف فالباء فالتاء، ال ، واملراد باالعربية من املؤلفني يف املعجمية

ح(؛ ألن احلاء تسبق  د فهم مثال الكرملي يف افرتاضه تقدمي الراغب )مد( على )ماجليم فالدال، وهبذا يُ 
ال الدال يف الرتتيب األبتثي، ولكن الراغب مل يراع الثوالث يف ترتيبه كما حلظ احملقق الذي ذكر لذلك مثا

ها ولنأخذ كتاب امليم الذي ذكر منه الكرملي )مد(، فقد أخر )مائة( وحق   .1(هو تقدميه )أبا( على )أب  
س( اليت ورد منها مدخل )اجملوس(  ج أن تتقدم؛ فهي من أول ما يوضع يف كتاب امليم، ومل يذكر مادة )م

الف السمني احلليب الذي خ 2س( ا معروف( يف مادة )ج :واكتفى بأن شرحها شرحا ومهيا )أي قال
هتذيب »، و4«العنيكتاب »، وأفردهتا هبذه املادة جل املعاجم اللغوية مثل 3س( ج جعلها يف مادة )م

، 5على أن اجملوس معربة وأنه مجع جموسي وأصله: م ن ج ُقوش هـ( 370)ت  الذي نص فيه األزهري «اللغة
، وظاهر أن 6ح أن تكون فارسيةوذكر ابن فارس أن مادة امليم واجليم والسني ال قياس هلا يف العربية ورج  

س(، ومن املعاجم القرآنية اليت فصلت يف أصلها ومعناها  ا بة فال يصح أن تذكر يف مادة )جالكلمة معر  
هو امللة على دين زرادشت والكلمة مأخوذة من الفارسية "سن املصطفوي الذي قال فيها: معجم ح

 .7"القدمية
ض( ومدخل )املخاض( يف املعجم كله، وتبعه يف ذلك السمني  خ ويف كتاب امليم أغفل مادة )م    

املادة، من ذلك مدخل )مداد( احلليب، ويغفل الراغب مثل غريه من املتقدمني مداخل األصل أن تذكر يف 
( أي املكيال الذي مل يرد يف القرآن، ويف كتاب امليم املدد(، رغم أنه ذكر ) الذي مل يذكره يف مادة )م

أ( رغم أن اهلمزة  ر ر( على )م ر نفسه مل يذكر )مدين(، ومل يورده يف أي مادة من املعجم. وقدم )م
د(، وكان  ر ح( و)م ر ج( و)م ر ر( على )م ر يم، وقدم )مأصلية، مثلما آخر )مائة( إىل آخر كتاب امل

ن(  ز حريا بالكرملي أن ميثل هبذا على موقف األصفهاين من ثنائية الكلم، وقدم يف فصل امليم والزاي )م
 س( على )م س ق( ومداخلها فلم يذكرها، وقدم )م ز ج( وهو خطأ ظاهر، وأغفل مادة )م ز على )م

ي( اليت ورد منها )متسون(  س ( وهو خطأ، ومل يذكر يف هذا الفصل مادة )مد س خ( و)م س ح( و)م س
 يف القرآن. 

 
 .28، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 1
 .212، ص املرجع نفسهينظر:  - 2
 (.4/73، )مرجع سابقاأللفاظ،  أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 3
 (.6/60ينظر: كتاب العني، مرجع سابق، ) - 4
 (.10/317ينظر: هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 5
 (.5/298)، 1979 ،[ط د] بريوت، الفكر، دار هارون، السالم عبد: حتقيق فارس، ابن أمحدينظر: مقاييس اللغة،  - 6
 (.11/36مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،  - 7
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مل يذكر  نفسهن( مدخل )املاعون( فلم يذكره فيها أو يف غريها، ويف الفصل  ع وأغفل يف مادة )م      
 ر د( و)م )مك( على غريها مثلما فعل يف  ك ي( اليت منها يف القرآن )أمعاءهم(، وقدم )م ع مادة )م

ن( على غريها، وهو من منهجه، وأغفل يف فصل امليم  ن ل( على غريها، و)م ل ر(، وكذلك قدم )م
م( اليت منها  ه ق( اليت منها يف القرآن )إمالق(، وأغفل يف فصل امليم واهلاء مادة )م ل والالم مادة )م

ن( اليت منها  ا هي خالف مادة )هن( اليت منها )م هني( و  ه مادة )م نفسه)مهما(، وأغفل يف الفصل 
ر( وهو خطأ ظاهر، وأغفل يف فصل امليم والياء )ميكال( واكتفى  و د( على )م ي )م م)ُمهني(، وقد

 .  1"وميكائيل ليس بعريب"ل( قائال:  ك بذكره يف مادة )أ
ر( ومدخل )إبراهيم(، ومل يذكر  ب وإن عدنا إىل الكتاب األول أي كتاب األلف، جنده يغفل مادة )أ    

س(، وكذلك مل يذكر )إسحق( و)إسرائيل( و)إمساعيل(  ر )إدريس( يف كتاب األلف، أو يف مادة )د
يف أصلها أمن  ال )أرك( الضطرابه 2و)إلياس( و)اليسع(، وجعل مدخل )أريكة( يف مادة مساها )أريك(

األراك فهي من األعيان أي الشجرة أم من الفعل أرك، ومل يذكر يف املادة أي شاهد قرآين، كذلك مل يذكر 
 7م( ت و)ح 6ع( و و)ج 5م( ح ويف مادة )ج 4د( م ويف مادة )ث 3ك( ي الشاهد القرآين يف مادة )أ

إخل، وإن كان قد شرح  ... )أمل( و)أملر( و)أملص(إخل، ومل يذكر احلروف املقطعة من مثل  ... 8ا( ك و)ذ
 . وأغفل يف فصل اهلمزة وامليم مادة )أ9)يس( ونص على أهنا من حروف التهجي مثل سائر أوائل السور

ل( اليت منها )األمل( و)أمال(،  م س( اليت منها )األمس(، ومادة )أ م ت( اليت منها )أمتا(، ومادة )أ م
 م( اليت ورد منها )األنام(. ن هبا من ضمائر املخاطب، و)اإلجنيل(، ومادة )أ ت( وما تعلق ن ومادة )أ

، ونريد باالشتقاق من إشكاالت الرتتيب اخلارجي رد الكلمات األعجمية األصول إىل اشتقاق عريب    
وأصل ك(،  ل ، مثال ذلك أصل )املالئكة(، فقد ذكره الراغب األصفهاين يف مادة )أالعريب عربية الشمال

وليس فيها من القرآن غري امللك  11ك( ل ، وقد قلده السمني احلليب فذكر مادة )أ10)مل ك( عنده )مألك(
 

 .81، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق - 1
 73ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .98ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .176ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .189ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .212ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .218ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .330ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .895ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .82ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 (.1/103، )مرجع سابقاأللفاظ،  أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 11
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 واملالئكة، وقد أطال الكالم فيها وبسط اختالف اللغويني يف أصلها، مث أورد املدخل القرآين يف مادة )م
من أنه ال اشتقاق له  هـ( 203 )ت ها قول النضر بن مشيل، ونقل أقواال مخسة يف أصلها سادسُ 1ك( ل

 . 2يف كالم العرب، ومعلوم أن )مل ك( و)مل ك( من املشرتك السامي
وقد التفت معجم الندوي اإلجنليزي إىل إمكان االقرتاض يف مداخل هذه املادة من لغات سامية قبل       

اآلرامية، ومل ك وُمل ك  ، فم ل ك من اإلثيوبية، ومالك من العربية، وملكوت من3مدة طويلة من اإلسالم
اتفاق أكثر اللغويني  4(1959)ت  (Arthur Jeffery) ومليك من اآلكادية، ونقل آرثر جفري

العرب على أصل )املالئكة( العريب، لكنه عرض للخالف بينهم يف مادهتا وأشار إىل الراغب األصفهاين، 
التأثري اليهودي يف نقل الكلمة، والعربية  ورغم عدم جزمه فإن األصل اإلثيويب مرجح عنده، رغم أنه مل ينف  

سالم مبدة طويلة، والصواب يف أصل )ملك( هو )مألك( عرفت هذا املعىن مفردا ومجعا قبل اإل -حسبه-
وال يبعد أن يكون املدخل يف احلبشية مأخوذا عن العربية ال )مألك( والفعل منه يف احلبشية )ألك(، 

فتبني خطأ الراغب األصفهاين يف أصله؛ ألن ما روي فيه إمنا مقلوب يف العربية، ورغم ذلك فإنه اجلنوبية، 
)املألكة( مبعىن الرسالة، وحقق محيد الدين الفراهي املضطلع باللغات السامية مدخل )املالئكة( يف ذكر 

بنزعته االشتقاقية أصل املدخل  6جبل حسن ، ومل حيقق حممد5معجمه واحتج بشواهد شعرية على ما نقلناه
 حني جعل )ألك( أصال دون )ألك(. 

الفعل )ألكين( مبعىن أرسلين، إذا أريد به املثىن أو اجلمع، قال أبو ومن أدلة اقرتاضه التحوير الكبري يف      
ين إىل فالن، يُراد به: أرسلين، ولالثنني، واجلمع: أ ل كاين، "هـ(:  328بكر األنباري )ت  ويقال: أل ك 

ن ين. واألصل يف أ ل كين: أ ل ئ ك ين، فُحوِّلت  كسرة ]اهل مزة[ إىل الالم، وأل كوين، وأ ل كيين، وأ ل كاين، وأ ل ك 
وحقق حسن املصطفوي طريق املدخل إىل العربية فقال: "وأما املل ك واملالئكة  .7وأسقطت اهلمزة "

غري عريب )نريد واحلاصل أن املداخل اليت أصلها  .8وامللكوت فمأخوذة من العربية والسريانية كأصل املادة"
لغة املقرتض منها، خاصة أن أكثر ما ورد يف القرآن ، ترتب وفق مادهتا يف اللغة األصل أو العربية الشمال(

الكرمي من املعربات أصله سامي، أي إن مادته تتكيف مع املعجم القرآين، فإذا أردنا ترتيب )املل ك( وما 
 

 (.4/111ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 وما بعدها. 367مرجع سابق، ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، ينظر:  - 2

3 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 893. 
4 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, Arthur Jeffery, originally published: 1938, the 

Oriental Institute in Baroda, India, p 269. 

 وما بعدها. وقد حققنا أصله من تعليقات احملقق. 380ص  ،مرجع سابقينظر: مفردات القرآن،  - 5
 (.4/1996مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 6
 (.2/255)الزاهر يف معاين كلمات الناس، مرجع سابق،  - 7
 (.11/177مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،  - 8
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اشتق من مادته جعلناه يف مادة )ألك( ال )ألك(، أو جعلناه يف مادة )ملك(؛ وهبذا ينتفي االضطراب يف 
 املدخل يف أكثر من مادة. الرتتيب أو يف جعل

، 1وقد التفت  بعُد إىل أن حسام قدوري عبد درس هذا املدخل يف مبحث القلب املكاين من كتابه    
وانتهى إىل أن مادة )ألك( ليست قلبا من مادة )لك( إمنا هو تطور صويت من مادة )علك(، ودليله قول 

، ومثل هذا افرتاض ال يقوم 2ألهنا تؤلك يف الفم اإن الرسالة مسيت ألوك هـ( 170)ت  اخلليل الفراهيدي
 عليه دليل. 

، رغم أنه نص على أن )آل( 4و)األهل( 3ومما تعلق بالرتتيب اخلارجي فصله بني مدخلي )اآلل(    
يف ذلك، فاألصل أن جيعال كالمها يف مادة )أهل(، وأن  هـ( 180)ت  مقلوب من األهل موافقا سيبويه

 ال يذكر مع غريه من مثل )التأويل(.    
كذا، نص فيها على أن التاء فيها مقلوبة من الواو   5ومن التكرار يف الرتتيب أن ذكر مادة )تقوى(     

 6أ( ك ر مادتني مها )وى(، وهذا تكرار وليس إحالة، ومن التكرار أن ذك ق وأحال إىل بابه أي مادة )و
، فذكر يف األوىل الفعل )أتوكؤا( وحديثا، وذكر يف الثانية أكثر املداخل القرآنية اليت تشتق من 7أ( ك و)ت

 أ( دون غريها.  ك كتفى مبادة )وأ(، وهو تكراٌر ال مربر له، إذ األصل أن يُ  ك مادة )و
يف كتاب التاء، وذكر منه ما اشتق من الفعل اّتذ، رغم أنه  8ذ( خ ومن ذلك أن أدرج مادة )ت     

 10ق( ر يف كتاب اهلمزة، وذكر فيه االّتاذ وأفعاال منه، ومن ذلك أنه أدرج مادة )ت 9ذ( خ ذكر مادة )أ
، ويف كال املادتني تكراٌر ألهنما 11ي( ق يف كتاب التاء، وذكر فيها )الرتقوة( رغم أنه ذكرها يف مادة )ر

( يف مادتيي )ث .ل ليستا مادتنييف األص مع  13ب( و و)ث 12ا( ب ومن ذلك تكراره مدخل )ثُبات 
 

، ص 2007، 1تأصيل اجلذور السامية وأثره يف بناء معجم عريب حديث، حسام قدوري عبد، دار الكتب العلمية، بريوت، طينظر:  - 1
94. 

 (.5/409ينظر: كتاب العني، مرجع سابق، ) - 2

 .98مرجع سابق، ص  القرآن الكرمي،مفردات ألفاظ ينظر:  - 3
 .96ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .166، ص املرجع نفسهينظر:  - 5
 .883ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .167ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .165ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .67ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 . 166ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .363ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .172ينظر: املرجع نفسه، ص  - 12
 .180ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
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ب(،  و تكرار الشاهد القرآين والشعري، رغم قوله إنه تقدم، واألصل أن يكتفى يف مثل هذا مبادة )ث
ي ة  ف يها﴾ ]البقرة: ومثل ذلك أن ذكر مدخل )شية( من قوله: ﴿ ٌة ال ش   ش مادتني، مها )و[ يف 71ُمس ل م 

واكتفى يف ذلك بالنص على أنه وشية من باب الواو. ومن  ،2ة( ي وقد أفاض يف شرحها، ويف )ش 1ي(
الذرية وشاهدين قرآنيني هلا، مث شاهدا ثالثا لـ )ذرة( مث علق فقال:  3ر( اخللط والتكرار أن ذكر يف مادة )ذ

بني  ندري ما الغرض من ذكر املادة ومن اخللط وال .4"وقد قيل: أصله اهلمز، وقد تذكر بعد يف بابه"
 الشواهد، وعلى أيها يعود التعليق.

 7بدل )تاء(، وحنو )حوايا( 6بدل )توه(، وحنو )التاءات( 5وقد ال يأيت باملادة بل باملصدر حنو )التيه(     
بدل )خور(، واألصل أن يعتمد هذا يف املداخل ذوات األصول  8بدل اجلذر )حوي(، وحنو )خوار(

، وظاهر ما يف معجم الراغب من إشكاالت فيما تعلق باملعربات؛ -كما سبق أن وضحناه  –األعجمية 
إذ إنه يف الغالب ال جيزم بعجمتها، مثال ذلك أنه جعل مدخل )التجارة( يف مادة )جتر( رغم أنه نقل قول 

وظاهر أن اللفظ يف أصله معرب؛ فال  .9 كالمهم تاء بعدها جيم غري هذا اللفظ"وليس يفابن فارس: "
 «دائرة املعارف اإلسالمية»، وقد أرخت 10شكا يف أصله اآلرامي (Arthur Jeffery) يرى آرثر جفري

ه أن يوضع وشأنُ  .11من اآلرامية القدمية، وأن معناه األول عند العرب )بائع اخلمر( (التاجر)لتطور معىن 
    مادة ال مدخال.

ويف املعجم قصور يف شرح مداخل عدة، من ذلك أنه اكتفى يف شرح )األجداث( بأهنا مجع )جدث(      
من غري شرح، رغم  13مجعه جذوعإن ، وحنو ذلك قوله يف )اجلذع( 12ولغة هلا هي )جدف( من غري شرح

 
 .872ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .472ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .326ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 4
 .169ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .170ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .271ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .302ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
ينظر: جممل اللغة،  . مل يذكر الراغب ابن فارس  إمنا اكتفى بكلمة قال، ومل حيل احملقق إىل نص ابن فارس أيضا،164املرجع نفسه، ص  - 9

 .145مرجع سابق، 
10 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 90. 

، اإلمارات موجز دائرة املعارف اإلسالمية، م. ت. هوتسما وآخرون، ترمجة: جمموعة باحثني، مركز الشارقة لإلبداع الفكريينظر:  - 11
 (.7/2165)، 1998، 1، طالعربية املتحدة

 وما بعدها. 188مرجع سابق، ص  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 12
 .190ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
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ا مبداخل ليست من القرآن من مثل الفعل جذعته، واجلذع من اإلبل، والقصور كما نفسهأنه أتى يف املادة 
ظهر آنفا كثري يف األعالم، نقص ا وشرحا، رغم أنه يرد األعالم اليت يذكرها إىل مادة يف الرتتيب، لكنه ال 

 .1"وذلك أعجمي ال أصل له يف العربية"ت( وقوله:  ل املدخل، حنو جعله )جالوت( يف مادة )ج يشرح
جالوت اسم ملك "ل( فقال:  ا واإلشكال أنه رجع فشرح املدخل يف كتاب اجليم نفسه ويف مادة )ج

﴾ ]البقرة: داُوُد ج  : ﴿و قـ ت ل  -تعاىل-فقتله، وهو املذكور يف قوله  -عليه السالم-طاغ رماه داود  اُلوت 
 وليس يف املادة غرُي مدخل )جالوت( فهو تكرار خمل. .2"[251

زاد )حضب جهنم(، واألصل أن ال تُ  :، ذكر فيها قراءة شاذة وهي3ب( ض ومن املواد املزيدة )ح     
ب(، واإلشكال  ص ذكر القراءة ومعناها يف القراءة املعهودة، أي يف مادة )ح فتُ ال   مثل هذه املواد، وإن  

أنه مل يذكر هذه املادة القرآنية اليت منها )حصب جهنم( و)حاصبا(، وقد أشار إىل نقصها السمني 
يف مقدمة معجمه واستدراكه على الراغب. بل إنه أضاف مادة مل يأت منها شيء يف القرآن  4احلليب

وهو املاء امللح الشديد  (الزعاق)بشرح  اليت ابتدأها 5ق( ع الكرمي، ومل ينقل فيها حديثا نبويا، هي مادة )ز
 امللوحة، وال ندري سببا لذكر هذه املادة. 

ي(،  ق مل يذكره يف مادة )ل جعل فيها مدخل )تلقونه( الذي 6ق( ل وأضاف مادة زائدة هي )و    
وإن كانت املعاجم القرآنية  .وإمنا أضاف هذه املادة ألن املدخل قرئ )ت ل قون ه( مبعىن: تسرعون الكذب

، 7ذكرت هذه القراءة فإهنا نصت على معىن قراءة اجلمهور مث أتبعته باملعىن الثاين حنو ما صنع السجستاين
وتبع السمني احلليب الراغب  يف ذكر مادتني، لكن الفرق أن احلليب ذكر )تلقونه( يف املادتني، أي إنه مل 

رضي اهلل - هـ( 58)ت  ، وقد نسب هذه القراءة إىل السيدة عائشةيرحج القراءة املرجوحة دون الراجحة
"تلقونه" من الولق وهو الكذب وما أحسن  -رضي اهلل عنها-وقرأت عائشة واستحسنها فقال: " -عنها

 وابن يعمر هـ( 68)ت  وابن عباس شةئعاالسيدة واحلق أهنا قراءة  .8"-رضي اهلل عنها-هذه القراءة منها 
ي(  ق كتفى بذكر املدخل يف مادة )لواألصل أن يُ  .9أيضا هـ( 51)ت  وعثمان الثقفي هـ( 129)ت 

 
 .199املرجع نفسه، ص  - 1
 .213املرجع نفسه، ص  - 2
 .241ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 (.1/38، )مرجع سابقاأللفاظ،  أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 4
 .380، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 5
 .745، ص املرجع نفسهينظر:  - 6
 .150ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 7
 (.4/39، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 8
 (.2/104سابق، )احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، مرجع ينظر:  - 9
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ومن ذلك أنه أضاف مادة  على أنه من التلقي، مث تزاد القراءة الثانية مع بيان أصلها داخل املادة األصل.
﴾ ]املزمل:  1خ( ب )س [، 7ألجل أهنا وردت يف قراءة شاذة، من قوله: ﴿إ ن  ل ك  يف  الن هار  س ب حا  ط و يال 

 مبعىن السعة يف التصرف، وال نرى سببا إلدراج هذه املادة. 
ق( أو يف غريها من مواد املعجم،  ل ومن إغفال املداخل القرآنية أنه مل يذكر )احللقوم( يف مادة )ح      
واكتفى بأنه معروف، وليس هذا موضع حتقيق الفرق بينهما، ومن ذلك أيضا ما  (احللق)أنه ذكر رغم 

القرآنية، وشرحها من غري أن يأيت باملدخل القرآين الوحيد  2ر( خ جاء يف كتاب الذال، إذ ذكر مادة )ذ
أي موضع من معجمه. الذي جاء منها وهو )تد خرون(، ومن غري أن يذكر شاهده القرآين، ومل يذكرمها يف 

وأغفل الراغب مدخل )زجنبيال( فلم يذكره يف املعجم وتبعه يف ذلك السمني احلليب، وأغفل أيضا مادة 
ه ها و قال ت  ع ُجوٌز ع ق يٌم﴾ ]الذاريات: )ص ك ك( اليت منها مدخل )صك   ت( من قوله: ﴿ف ص ك ت  و ج 

ز ُه ه ر ب ا﴾ ]اجلن: ومادة )ه ر ب( اليت منها )هربا( من قوله: ﴿و ل   [.29  [.12ن  نـُع ج 
وحنو:  .3"وفالن يأبو هبمه أي: يتفّقدها تفّقد األب"يكثر الشرح بالعبارة يف معجم األصفهاين، حنو:     

يف  -غالبا-واستعمل )معناه(  .4": املرعى املتهيئ للرعي واجلز ، من قوهلم: أ ب  لكذا أي: هتيأاألب  "
 .5"[ ، قيل معناه: جمازيهم باخلداع142 :]النساء ﴾و ُهو  خاد ُعُهم  ﴿"النقل عن اآلخرين، حنو: 

 عين الراغب ببيان الفروق الداللية بني املفردات اليت يتوهم ترادفها، وقد نقل عنه أبو هالل العسكري   
يف فروقه مواضع عدة. ومن بني هذه الفروق الشدة والفرط، إذ استعملها يف مواضع عدة  هـ( 395)ت 

 :معاجملنذكر أمثلة منها مع مقارنة الشرح مبا جاء يف معجم 
جاء يف معجم جممع  .6"اإلباء: شدة االمتناع، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباءا"قوله:   -

 ففي شرح معجم اجملمع قصور.  .7"امتنع كراهة وعدم رضاء"اللغة: 
األرب: فرط احلاجة املقتضي لالحتيال يف دفعه، فكل أرب حاجة، وليس كّل حاجة "قوله:   -

 فقد وافقه هنا. .9"اإلربة: البغية واحلاجة الشديدة"جاء يف معجم اجملمع:  .8أربا"

 
 .394، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 1
 .326، ص املرجع نفسهينظر:  - 2
 .58، ص املرجع نفسه - 3
 .59 ص ،املرجع نفسه - 4
 .276، ص املرجع نفسه - 5
 .58، ص املرجع نفسه - 6
 .7، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 7
 .72، ص ، مرجع سابقألفاظ القرآن الكرميمفردات  - 8
 .46، ص ، مرجع سابقمعجم ألفاظ القرآن - 9
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فقد شرح املدخل  .2"أشر: بطر مستكرب"جاء يف معجم اجملمع:  .1"األ ش ُر: شدة البطر"قوله:  -
 .3"مرح مستكرب"مبرادفني، وهو قريب من قول أيب بكر السجستاين: 

يف معجم اجملمع بالسكوت  (اإلبالس). شرح 4قوله: "اإلبالس: احلزن املعرتض من شدة البأس" -
 .5حلرية أو النقطاع حجة

عجم اجملمع مبا هو قريب منه فقال: م. شرحه 6"وفرط اإلرادةره، احلرص: فرط الش  "قوله:  -
 .7"حرصت: اشتدت رغبتك، وزاد متسكك"

. شرحها معجم اجملمع مبا هو قريب أيضا فقال: 8"الص اخ ة: شدة صوت ذي النطق"قوله:  -
 .9"الصاخة: الصيحة الشديدة اليت تكون يوم القيامة"

فالشرح ههنا  .11"تفور: تغلي وهتيج". جاء يف معجم اجملمع: 10": شدة الغليانرالف و  "قوله:  -
 باملرادف.

وهو شرح باملرادف  .13"قلى: بغض وكره". جاء يف معجم اجملمع: 12": شدة البغضيالقل"قوله:  -
 أيضا.

يشتد ": بـ يف املعجم يف مدخل )مترحون( (املرح). شرح 14": شدة الفرح والتوسع فيهرحامل"قوله:  -
 فقد وافق شرح الراغب. .15"فرحكم

نلحظ مما سبق عناية الراغب بالفروق مقارنة مع مؤلفي معجم اجملمع، ومثل هذه الفروق تندرج ضمن      
عالقة داللية هي العموم واخلصوص، وذلك باختالف الصفات والعوارض، وقد نص عليها الراغب يف 

 
 .77، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 1
 .53، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 2
 .82ص  مرجع سابق، ينظر: نزهة القلوب، - 3
 .143، ص سابق، مرجع مفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 4
 .159، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 5
 .227، ص مرجع سابق، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 6
 .279ص مرجع سابق، معجم ألفاظ القرآن الكرمي،  - 7
 .476، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 8
 .661، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 9

 .647، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 10
 .866، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 11
 .683ص  ،، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 12
 .913، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 13
 .764ص  رجع سابق،مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، م - 14
 .1040، ص الكرمي، مرجع سابق معجم ألفاظ القرآن - 15
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، فكل أجل جناية وليس كل جناية الواألجل: اجلناية اليت خياف منها آجاخل، من ذلك قوله: "أكثر املد
وقوله:  .2وقوله يف األبكم: "هو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم" .1أجال"

وقوله: "والشك: ضرب من اجلهل،  .3"احملبة أبلغ من اإلرادة ... فكل حمبة إرادة، وليس كل إرادة حمبة"
وهو أخص منه، ألن اجلهل قد يكون عدم العلم بالنقيضني رأسا، فكل ش كي جهل، وليس كل جهل 

 وغري ذلك كثري. .4شك"
ف( إىل مسألة مهمة هلا تعلق بالشرح املعجمي، وهي أنه ماز بني الضد  ل أشار الراغب يف مادة )خ     

واالختالف واملخالفة: أن يأخذ كّل واحد طريقا غري طريق اآلخر يف حاله أو قوله، "واخلالف فقال: 
وميكن أن منثل له من  .5"واخلالف أعم من الضد، ألن كل ضدين خمتلفان، وليس كل خمتلفني ضدين

ر(:  ص ، فقد قال يف مادة )قعلى الضدفهما ليسا  .6"الع ر ض: خالف الطول"له: معجم الراغب بقو 
ومصطلح اخلالف قريب مما يسمى  .7"الق ص ُر: خالف الطول، ومها من األمساء املتضايفة اليت تعترب بغريها"

اللذان قال قوم: الضِّد ان الشيئان "يف لسانيات النص بالتضام، وقد شرح الضد يف موضع آخر فقال: 
 .8"حتت جنس واحد ، وينايف كل واحد منهما اآلخر يف أوصافه اخلاصة

وقوله:  .9"الذكر خالف األنثى"وقد استعمل الراغب مصطلح )اخلالف( يف مواضع كثرية، منها قوله:     
ُو: خالف احلضر"وقوله:  .10"اإلنس: خالف اجلن، واألنس: خالف النفور" وقال يف مادة  .11"والب د 

 .13"خالف البحر :البـ ر  "ومن ذلك قوله:  .12"احل ض ر: خالف البدو"ر(:  ض )ح
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ل ضد "استعمل الراغب مصطلح )الضد( أكثر من مصطلح اخلالف، من ذلك قوله:       واآلج 
ا(:  ل وعكس فقال يف مادة )ع .3"الس ف ُل: ضد العلو"وقوله:  .2"البـُع د: ضد القرب"وقوله:  .1"العاجل

والذ ك ُر: ضد "، من ذلك أنه قال: نفسهولكنه قد يستعمل الضد واخلالف باملعىن  .4"الُعل ُو: ضد الس ف ل"
. واستعمل مصطلح )بإزاء( للداللة على 6"خالف األنثى :الذكر"وقد سبق أن ذكرنا قوله:  .5"األنثى

اخلرج بإزاء "و .8"اجلن بإزاء اإلنس"و .7"األم بإزاء األب"ك: املقابلة يف أكثر من عشرين موضع، من ذل
استعمل الراغب مصطلح )املقابل( يف مواضع قليلة منها: "الشِّم ال: و  .10"سجني بإزاء عليني"و .9"الدخل

 .  13"السماء املقابل لألرض"و .12و"الصيف: الفصل املقابل للشتاء" .11املقابل لليمني"
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 للسمين الحلبي ومنهجه: «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ»معجم  2.2
 دم بعدة طبعات نذكر منها:وخُ  1رس معجم السمني احلليب مرارادُ     

 1993عام  ألتوجنيصدرت عن عامل الكتب يف بريوت بتحقيق الدكتور حممد اليت الطبعة األوىل  -
 من حيثيف أربعة جملدات. وقد قدم احملقق ترمجة للسمني احلليب، وذكر مؤلفاته، وحتدث عن الكتاب 

 .2مضمونه ومنهجه، وأشار إىل مكانته بني الكتب األخرى
 يف العراق حقق ودرس اجلزء األول منه صاحل مهدي عباس )أطروحة دكتوراه(، جبامعة املستنصرية -

 .19923سنة 
 رسالة ماجستري(، ُقدمت للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة)حققه طالل بن مصطفى عرقسوس  -

  .هـ 1401 سنة
. صدره 4هـ 1417سنة  به حممد باسل عيون السود، ونشرته دار الكتب العلمية ببريوت اعتىن -

، «عمدة األلفاظ»مبقدمة عرض فيها اسم املؤلف ونسبه وحياته العلمية والثقافية، ومنهجه يف 
 وأمهية الكتاب، مع مالحظات حوله، وعرض منهجه يف التحقيق.

 
 -  مل يتيسر االطالع عليها:من هذه الدراسات اليت 
احلفاظ يف تفسري  عمدة :اجلهد املعجمي للسمني احلليب يف كتابه)بعنوان: مصر،  يف امعة عني مشسجب، 2007 ( سنةرسالة ماجستري) -

 ، هناء فتحي عبد العاطي سليمان.(أشرف األلفاظ

كتاب عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف ) يف مصر، بعنوان: كلية الدراسات اإلسالمية  ،امعة األزهر، جب2007)أطروحة دكتوراه( سنة  -
  .، نرجس ممدوح أمني عجمية(دراسة حنوية حتليلية :األلفاظ للسمني احلليب

عمدة  :ابهه( يف كت 756)ت  الفروق اللغوية عند السمني احلليب)بعنوان:  األردن،يف  اجلامعة اهلامشية، ب2014( سنة رسالة ماجستري) -
  .، عمر مؤبد الكسجي(احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: دراسة حتليلية داللية

املنهج اللغوي للسمني احلليب يف كتابه عمدة )، بعنوان: اململكة العربية السعودية يف امعة القصيمجب ،2013( سنة رسالة ماجستري) -
  .، إميان الشوشان(احلافظ

 األصفهاين للراغب املفردات كتايب  بني القرآن غريب)، بعنوان: اململكة العربية السعودية، جبامعة اإلمام يف 2015سنة  (ماجستري رسالة) -
 .احمليميد محد بن حممد ،(ودراسة موازنة :احلليب للسمني احلفاظ وعمدة

، 1، الرياض، طوالتوزيع والنشر للطباعة الكتب عامل ،حتقيق: حممد ألتوجني السمني احلليب، ،األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  -2
 .26ص  ،1993

 ينظر: موقع اجلامعة املستنصرية: -3
 https://uomustansiriyah.edu.iq/lib2018/warqee.php?operation=view&pk0=3145, 
(2019/01/22), (10:00 PM). 

، اململكة العربية امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورةمعاجم معاين ألفاظ القرآن الكرمي، فوزي يوسف اهلابط، جممع  -4
 .56ص ، ، ]د ط[، ]د ت[السعودية

https://uomustansiriyah.edu.iq/lib2018/warqee.php?operation=view&pk0=3145
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بدأ  .األصل يف دراسة املداخل القرآنية هو منهج الراغب األصفهاين وكذا مادته السمني احلليب منهج      
وذكر أنه رتبه على حروف املعجم، مستدركا ما فات  1دقيق للمواد اليت تناوهلا يف كتابه كتابه بفهرس

قد أغفل يف كتابه ألفاظا كثرية، مل يتكلم عليها، وال أشار يف تصنيفه إليها، مع "الراغب األصفهاين، قال: 
 القرآن الكرمي، أو وردت د  يفشدة احلاجة إىل معرفتها، وشرح معناها ولغتها، مع ذكره لبعض  مواد مل ت ر  

﴾ ]النحل: م  م هات كُ م ن بُظور  أُ  ج ُكم  ر  خ  اهللُ أ  : ﴿و  -تعاىل-ا، كمادة )ب ظ ر( يف قوله ديف قراءة شاذة ج
ا ترك ه، مع االحتياج الكليِّ إليه، مادة )ز ب ن( وهي يف قوله  [، وهذه ال ينبغي أن يُقرأ هبا البت ة .78 فمم 

﴾ ائ  غ  : ﴿م ن  ال  -تعاىل-[. ومادة )غ وط( وهي يف قوله 18]العلق:  ﴾ة  ي  ان  د ُع الز ب  س ن  ﴿: -تعاىل- ط 
﴾ ]قريش: -تعاىل-ومادة )ق ر ش( وهي يف قوله  .[6]املادة:  يال ف  قـُر ي ش  ح( [. ومادة )ك ل 1: ﴿إل 

: -تعاىل-[. ومادة )هـ ل ع( وهي يف قوله 104﴾ ]املؤمنون: احل ُون  : ﴿ك  -تعاىل-وهي يف قوله 
[. 57ج أ ﴾ ]التوبة: : ﴿ل و  جي  ُدون  م ل  -تعاىل-[. ومادة )ل ج أ( وهي يف قوله 19﴿ه ُلوع ا﴾ ]املعارج: 

[. ومادة )ح ص ب( 29ا﴾ ]الكهف: اد قـُه  ُسر   م  : ﴿أ ح اط  هب   -تعاىل-ومادة )س ر د ق( وهي يف قوله 
[. ومادة )م ر 68[، ﴿ح اصب ا﴾ ]اإلسراء: 98: ﴿ح ص ُب ج هن م ﴾ ]األنبياء: -تعاىل-وهي يف قوله 

﴾ ]البقرة: -تعاىل-ت( وهي يف قوله   . 2"[102: ﴿و م اُروت 
ب، ر اد ُق فارسي معر  والغريب أن الراغب ذكر مادة )س ر د ق( وشرح مدخل )السرادق( فقال: "الس      

: ﴿أ ح اط  هب  م  ُسراد قُها﴾ ]الكهف: -تعاىل-وليس يف كالمهم اسم مفرد ثالثه ألف. وبعده حرفان، قال 
واحلليب نفسه نقل عنه هذا النص يف شرحه  .3[، وقيل: بيت ُمس ر د ٌق، جمعول على هيئة سرادق"29

 ف مل يلتفت احملقق إىل هذا.وال أدري كي !، فكيف ينص على أنه مل يذكره؟4املدخل

وقد استدرك عليه حمقق الكتاب سبعا  وعشرين مادة مل يذكرها فأدرجها يف مكاهنا املناسب، مع أربعة     
يذكرها بني حاصرتني  ومنهج احملقق يف إدراج بعض هذه املواد أن   .أعالم هي: مرمي، يسع، يثرب، يوسف

ومل يذكر  .6ض( خ ومادة )م 5ذ( ذ مث يذكر هلا شاهدا من القرآن من غري شرح، حنو ما فعل يف مادة )ل
 7أ( ي مع ماديت )ه نفسهالشرح ألن الراغب مل يذكرمها يف معجمه، وليس هذا مطردا فقد فعل الشيء 

 
 .(1/9)، 1996، 1، حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بريوت، طاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  -1
 (. 1/38املرجع نفسه، ) - 2
 .407-406، ص ، مرجع سابقالقرآن الكرميمفردات ألفاظ  - 3
 (.2/189، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 4
 (.4/21ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.4/77) املرجع نفسه،ينظر:  - 6
 .850ص ، ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي(. 4/269، )املرجع نفسهينظر:  - 7
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رغم أن الراغب ذكرمها، وال نرى سببا لذلك؛ إذ األصل أن ال يزاد يف الكتاب ما ليس منه.  1ل( ز و)ه
عمدُت "واحملقق نفُسه وجد يف األصول املخطوطة تعليقات  يف اهلوامش فحذفها وعلق على ذلك قائال: 
ا أضيف إىل حذفها وعدم ذكرها؛ ألين رأيت أن اهلدف األول من عملي هو إيراد نص املؤلف، وليس م

فاألليق إذن أن يلتزم هذا، وال ندري ملاذا مل حيل احملقق إىل حتقيق حممد  .2إليه من تعليقات  وحواشي"
 أي قبله بثالث سنوات. ؟1993للعمدة الذي نشر سنة  ألتوجني

ومن منهجه يف اإلدراج أن يشرح املدخل بنص منقول بتمامه عن الراغب األصفهاين من غري أن ينص      
عند وشرحها من  4ح( ل ، ولكنه أدرج مادة )س3لنقل عنه يف اهلامش، حنو إدراجه مادة )د ث ر(على ا

من املؤلف، فمن املواد  ال غفلة   «العمدة»ح سقط ا يف أصول الراغب وأشار إليه يف اهلامش. واحلق أنا نرجِّ 
خل، دخن، درر، املغفلة اليت تأيت يف ترتيب واحد: دبب، دبر، دثر، دحر، دحض، دحو/ى، دخر، د

عشر كلها من أول باب الدال ظاهر أهنا سقٌط من  ةدرج، درس، درك، درهم، درأ، فهذه املداخل اخلمس
املخطوطات، وقد شرحها الراغب األصفهاين، فال يصح أن يقال إن احلليب أغفلها، وال ندري كيف مل 

 يلتفت احملقق إىل هذا.  

على أنه أغفل مادة )توراة(  أما ما استدركه احملقق على السمني احلليب فليس صائبا كله، فقد نص        
[ 3: ﴿وأنزل التوراة﴾ ]آل عمران: -تعاىل-قوله "والصواب أن احلليب ذكرها يف مادة )و ر ي( فقال: 

علما أنه عرض  .5"توجل وتيقور هي فوعلة من ذلك، ألهنا ضياء ونور. فأبدلت الواو تاء على حد إبداهلا يف
ن(، وليس كذلك  د للتوراة يف أكثر من موضع من معجمه. وأخطأ احملقق يف ظنه أن احلليب أغفل مادة )ل

و(، إذ أدرجها مع شاهد  ر ، ومما ينتقد على احملقق يف استدراكه مادة )م6فإنه ذكرها وبسط الكالم فيها
يذكر املدخل أيضا، ولكن احملقق مل يلتفت إىل أن السمني احلليب )املروة( من غري شرح ألن الراغب مل 

[ مها موضعان معروفان 158قوله: ﴿إن الصفا واملروة﴾ ]البقرة: "و( فقال:  ف شرحها يف مادة )ص
ورغم أن الشرح  .7"وأصل الصفا احلجر األملس؛ مسي بذلك خللوصه مما يشوبه -تعاىل-مبكة، شرفها اهلل 

د منها يف القرآن غري )املروة(، وقد قلدت املعاجم ر  ألنه مل ي   ؛يقال إنه أغفل املادة قاصٌر فال يصح أن

 
 .841، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي. (4/251)، مرجع سابق، األلفاظ أشرف تفسري يفينظر: عمدة احلفاظ  - 1
 (.1/15، )، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 2
 .308ص ، ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي(، 2/5، )املرجع نفسهينظر:  - 3
 .419، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي .(2/2010، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 4
 (.4/303، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 5
 (.4/20، )املرجع نفسهينظر:  - 6
 (.2/345، )املرجع نفسه - 7
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و( واكتفى بالشرح يف  ر القرآنية احلديثة احلليب واألصفهاين يف هذا، فلم يذكر معجم اجملمع مثال مادة )م
 مغفلة يف املعجم، . ومن أخطاء احملقق يف استدراكه على احلليب أن  جعل )مرأة( مادة  1و( ف مادة )ص

أ(،  ر وليس األمر كذلك، فاملرأة مدخل وليست مادة، وقد ذكرها السمني احلليب يف مادهتا أي يف )م
 .2"املرء: الرجل، واألنثى: املرأة"فقال: 

يف أنه وقع يف املأخذ نفسه الذي آخذ به األصفهاين، أعين ذكر مواد ليست من  احلليب   وانتقد احملققُ      
فإنه قد حذا حذوه يف هذا اخلطأ، فقد أورد مادة )غ ر ض( مع أن القرآن الكرمي "القرآن الكرمي، قال: 

نفك ولكن احملقق مل يلتفت إىل السبب الذي دعاه إىل ذكر هذه املادة، وما ا .3قد خلى من هذه املادة"
معجٌم لغوي أللفاظ القرآن )هو:  ثانوييذكر أن الكتاب معجم لغوي بل إنه ذيل عنوان الكتاب بعنوان 

ومنه ". إن السبب الذي دعا السمني إىل ذكر املادة هو شرح احلديث، فقد قال يف خامتة الشرح: (الكرمي
قق، وليس معجما لغويا فهو ليس خطأ باصطالح احمل .4احلديث: ال تشد الغرض إال إىل ثالثة مساجد"

، ومل 5أو قرآنيا صرف، بل هو معجم يف القرآن واحلديث، فاملادة واحلديث كالمها وردا يف الغريبني للهروي
، بل اعتمد مصادر  متأخرة عن اهلروي، هي  غريب يف الفائق» :يلتفت احملقق إىل هذا يف ّترجيه احلديث 

البن األثري،  «واألثر احلديث غريب يف النهاية»و ،البن اجلوزي «غريب احلديث»و ،للزخمشري «احلديث
 وهي يف األصل ناقلة عنه. 

لقد ذكر عبد السالم هارون أن السمني احلليب مزج بني غريب القرآن واحلديث فقال فيه قبل أن      
. أما حمقق املعجم حممد باسل 6"وكتابه مزج يف تفسري غريب القرآن واحلديث، مع ترتيبه على املواد"يطبع: 

كل مادة من مواد هذا املعجم غنية بغريب احلديث الذي يسوقه "عيون السود فرأى يف ذلك غىن فقال: 
وكان ينبغي ملن يدرس معجم احلليب أن يلتفت إىل مركزية اهلروي يف املعجم،  .7"املؤلف لتأييد قضية لغوية

م اهلروي وغريبه عل ى السجستاين وعلى األصفهاين، واصفا إياه دون غريه باإلمام فالسمني يف مقدمته قد 
احلرب الرباين، واملعجم نفسه حافٌل بذكر اهلروي يف عشرات املواضع، بل إنه حافل  بنقوده عليه ونظراته يف 
آرائه وشروحه، واحلاصل مما سبق أن األصل يف تصنيف معجم السمني احلليب أن يقال فيه: إنه معجم يف 

 
 .675ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.4/79، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 2
 (.1/12) املرجع نفسه، - 3
 (.3/159) املرجع نفسه، - 4
 (.4/1369، مرجع سابق، )يف القرآن واحلديث الغريبني - 5
 معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ع. - 6
 (.1/10، )، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 77
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احلديث من حيث األصل، وإن حوى استطرادا يف اللغة فألجل بيان اشتقاق مداخل القرآن القرآن و 
 واحلديث.

، وذكر فيها 1ي( و ومن املواد اليت زادها السمني احلليب ومل يلتفت إليها احملقق يف مقدمته مادة )ز       
س ُن أ ث اث ا و زي ا﴾ ]مرمي [، وقرأ بالزاي أيضا سعيد بن 74: مدخل )الزي( من قراءة ابن عباس وغريه: ﴿أ ح 

رد هذه القراءة فقال:  هـ( 310)ت  ولكن الطربي .2ويزيد الرببري واألعسم املكي هـ( 95)ت  جبري
"وأما قراءته بالزاي فقراءة خارجة، عن قراءة القراء، فال أستجيز القراءة هبا خلالفها قراءهتم، وإن كان هلم 

والقصد من التأويل الصحيح يف كالمه اهليئة وهو قول ابن عباس، وقد وقفت  .3صحيح" يف التأويل وجهٌ 
، ومهما يكن فإن القراءة عند اجلمهور شاذة، 4هـ( 30)ت  بن كعب على آخرين قرؤوها بالزاي منهم أيب

احلليب هلا وّتصيصها مبادة كاملة فيه إشارة إىل أمهية هذه القراءات كما سنبينه يف  السمني   ذكرُ  ولكن  
 مبحثها.

لع على معجم السمني يقف على وعي معجمي كبري؛ أحد أهم أسبابه تأخره النسيب إذ تويف إن املط        
دة معرفية مشلت شىت علوم فأمكنه ذلك أن يطلع على قدر  كبري من املصادر، وهو ميلك عُ  ؛هـ 756سنة 

، وينبغي أن نشري إىل ملحوظة منهجية مهمة، ه القرآن  ، فضال عن تفسري  وقراءات   وصرف   اإلسالم من حنو  
هي نفسها اليت حيتاجها مفسِّر  -من املتقدمني- وهي أن العد ة اليت حيتاجها املؤلف يف املعجم القرآين

القرآن الكرمي؛ لذا فإن السمني احلليب وأستاذه أبا حيان  والراغب األصفهاين كلهم فس ر القرآن الكرمي 
 وخصه مبؤلف يف التفسري.

ن سبقه يف التأليف حني نظر إىل مسألة الشرح يظهر الوعي املعجمي للسمني احلليب يف نقده م        
-ال: "ورأيُت بعض املفسرين قد يفسر اللفظة مبا ُجعلت  كناية عنه، كقوهلم يف قوله اللغوي وغريه فق

[. هي أبو جهل. أو بغايتها وقصارى أمرها، وكقوهلم يف 17ة ﴾ ]اإلسراء: ون  عُ ل  م  ة  ال  ر  ج  الش  : ﴿و  -تعاىل
سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله [ هي كلماُت: 46اُت﴾ ]الكهف: احل   اُت الص  ي  اق  ب  ال  : ﴿و  -تعاىل-قوله 

. ففي هذا النص مييز بني املعىن اللغوي واجملازي، ويومئ 5إال اهلل، إىل غري ذلك مما ليست موضوعة له لغة"
نتبني وجهة نظره،  6إىل أسبقية املعىن اللغوي يف التأليف املعجمي ويف غريه، فإن عدنا إىل مادة )ل ع ن(

ملعون، وأن قوهلم يف التفسري إنه أبو  :كل طعام كريه يقال له  بذلك أن  فقد نص على أن سبب تسميتها 
 

 (.155-2/154، )املرجع نفسهينظر:  - 1
 ومل أقف على ترمجة لألخريين. (.2/44احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، مرجع سابق، ) - 2
 (.18/253)، 2000، 1، ط، بريوتالبيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالةجامع  - 3
 (.6/228الكشف والبيان عن تفسري القرآن، مرجع سابق، )ينظر:  - 4
 (.1/39سابق، )، مرجع األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 5
 (.28-4/27، )املرجع نفسه - 6
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على سبيل التمثيل ال احلقيقة، وهو يف هذا يبني عن الفرق بني الشرح السياقي  -حسبه- ه( 2)ت  جهل
 .والشرح باملثال

مث إنه ذكر أن املراد من الشجرة امللعونة شجرة الزقوم وعدد أوصافها املكروهة، وإن مل يذكر الراغب      
وأخذ معجم اجملمع  .1"إهنا شجرة الزقوم"األصفهاين املدخل  والشاهد، فإن السجستاين سبق يف القول: 

.  4عن الراغب األصفهاين فمنقول 3. وأما شرح السمني احلليب ملدخل )الباقيات الصاحلات(2هبذا الشرح
ويسمي إبراهيم مراد مثل هذه النقود بالتعريف التصحيحي )يف غري املعاجم القرآنية(، يقول: "وهو يف 
جوهره تعريف لغوي لكنه منب  على نقد تعريفات سابقة يعتربها أحد مؤلفينا خاطئة فيسعى إىل تصحيحها 

 .5فيها" أوالتنبيه إىل مواضع اخلط
كره إياها، من مثل رده معىن )احلليم الرشيد( يف قول قوم أيضا وعُي احلليب باملعاين اجملازية وذ   ومما سبق    

[ إىل التهكم، فقال: "قوهلم يف 87﴾ ]هود: يدُ ش  الر   يمُ ل  احل    ت  ن  أل    ك  ن  : ﴿إ  -عليه السالم- شعيب
﴾ ميُ ر  ك  ال   يزُ ز  ع  ال   ت  ن  أ   ك  ن  إ   ق  كقوله: ﴿ذُ املخاصمة: أنت احلليم الكامل، يعنون السفيه، فهي من التهكم  

يف مادة ليه ، ومل يلتفت الراغب األصفهاين إ7وقد التفت معجم اجملمع إىل هذا املعىن .6["49]الدخان: 
؛ ومبثل هذا التوسع ينماز معجم 8م( أو يف غريها، ومثله حممد حسن جبل رغم أنه ذكر الشاهد ل )ح

ونضرب مثاال آخر يف املعىن السياقي، ففي مادة  .الراغب وعن غريه من املعاجم القرآنيةاحلليب عن معجم 
أما احلليب فنص على  .9"إهنم هنوا عن االهنزام" :ض( اكتفى الراغب يف شرح )ال تركضوا( بـالقول ك )ر

 .10معىن التهكم يف املدخل ناظرا يف اآلية وسياقها
ية الرتتيب اخلارجي اليت هي فرع عن العلم باالشتقاق والتأثيل، ويظهر وعيه املعجمي أيضا يف قض     

أي كثرية الزيتون على  ."أرض زتنة"ت(، لكنه احتج بقوهلم:  ي فقد وضع مدخل )الزيتون( يف مادة )ز
أن النون فيها أصلية، مث قال: "يدل على أنه نونه أصلية وياءه زائدة، لكنهم بوبوا عليه يف مادة )ز ي ت( 

 
 .287القلوب، مرجع سابق، ص  نزهةينظر:  - 1
 .1012ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.1/218، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 3
 .139، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 4
، 1993، 1، ط، بريوتإبراهيم مراد، دار الغرب اإلسالمياملعجم العلمي العريب املختص حىت منتصف القرن احلادي عشر اهلجري،  - 5

 .146ص 
 (.1/449، )، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 6
 .318ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 (.1/487مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 8
 .364، ص ، مرجع سابقمفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 9

 (.2/109) ، مرجع سابق،األلفاظ أشرف تفسري يفينظر: عمدة احلفاظ  - 10
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فهو وإن قلد غريه يف الرتتيب فقد حاول أن يناقش أصل الكلمة ومادهتا. وهو يف هذا  .1تقدم"كما 
، أما )الزيتون( فمشرتك بني العربية 2«كتاب العني»خيالف من قال إن النون فيه زائدة، حنو ما جاء يف 

ن( من أوزان التصغري اليت ، والراجح أن املدخل مقرتض، وأن الوزن )فعلو 3وبني السريانية والعربية واآلرامية
والشواهد على مثل هذا الوعي يف مسألة الرتتيب كثرية، نذكر  4اقرتضتها العربية من الكنعانيات والسريانية

منها أيضا مدخل )األمنلة( مفرد األنامل، حيث نص على أن الراغب ذكرها يف باب اهلمزة، وأنه أي احلليب 
ل(  م ؛ واحلق أن الراغب كرر ذكر األمنلة واألنامل يف مادة )ن5ةيذكرها يف باب النون، ألن مهزهتا مزيد

 .6أيضا
ورغم نقود السمني احلليب للهروي واألصفهاين يف مواضع كثرية، فإنه مقلد هلما آخذ عنهما مادة     

ومنهجا، ويبلغ التقليد حد  السلخ أحيانا، ونقف على مواضع ال يصح فيها النقل، فمثال أورد األصفهاين 
﴾ ]الفجر: "مادة )ت ر ث( وقال فيها:  اث  . 7"[ ، أصله: وراث، وهو من باب الواو19﴿و ت أ ُكُلون  الرت 

من  نفسهأي إن األصفهاين نبه إىل أصل )الرتاث( مث ذكره يف مادة )ورث(، فأتى احلليب وفعل الشيء 
له؛ إذ هو حشو ال فائدة ترجى منه. ، وإن علل املعجميون هذا باإلحالة، فإنا ال نرى سببا 8تنبيه وتكرار

احلوص  9والتقليد غالب فيه رغم وعيه باألخطاء اليت ينقلها، مثال ذلك أن الراغب ذكر يف مادة )حيص(
وليس هذا من هذه املادة، وال املعىن يف شيء، وإن ": فقال مبعىن خياطة اجللد، فنقله عنه السمني وعقب

ص( مل ترد يف القرآن، وأن مدخل )حميص( من مادة  و دة )حوالقصد أن ما .10"كان الراغب ذكره هنا
ص(، وال عالقة للحوص هبذه املادة، وإن حاول حممد حسن جبل وفق نزعته االشتقاقية أن جيمع  ي )ح

 .11بني األصلني يف معىن حموري واحد
ع( يف فصل  ب ص وموادها ومداخلها شيء من التكرار، مثال ذلك أنه ذكر مادة )أ «العمدة»ويف     

 األلف والصاد، قال فيها:
 

 (.2/155، )املرجع نفسه - 1
 (.7/358) مرجع سابق، ينظر: كتاب العني، - 2
 .207مرجع سابق، ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، ينظر:  - 3
 .11، ص مرجع سابقينظر: تأصيل اجلذور السامية وأثره يف بناء معجم عريب حديث،  - 4
 (.1/132، )، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 5
 .825، مرجع سابق، ص القرآن الكرميمفردات ألفاظ ينظر:  - 6
 .165، ص املرجع نفسه - 7
 (.1/260، )، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 8
 . 265، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 9

 (.1/474، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 10
 (.1/441مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 11
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"اإلصبع معروف، وفيه عشر لغات: تثليث اهلمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة أصبوع. وهو اسم يقع على 
[ 19ن  أ ص اب ع ُهم  يف  آذ اهن  م ﴾ ]البقرة: : ﴿جي  ع ُلو -تعاىل-األمنلة والربمجة والسالمى واألطرة والظفر. وقوله 

تنبيه على أهنم لفرط فزعهم من شدة صوت الرعد أدخلوا مجيع أصابعهم ودسوها يف أصمخة آذاهنم برأس 
  .1السياق. ويستعار يف النعمة كاليد فيقال: لفالن علي إصبع أي يد، ويستعار أيضا لألثر احلسي"

 ل الصاد والباء، فقال فيها:ع( يف فص ب مث كرر مادة )ص    
[ األصابع مجع إصبع، هذا العضو املعروف. وفيه 19: ﴿جيعلون أصابعهم﴾ ]البقرة: -تعاىل-قوله "

عشر لغات؛ تثليث اهلمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة أصبوع. وصبعته: أصبت وهي مؤنثة. وعليه قوله 
 :]من الرجز[

 يــــــــت  مــــــــ  د   عٌ بــــــــ   إصــــــــــــــــــــــ  ال  إ   ت  نــــــــ  أ   ل  هــــــــ  
 

 .2"  يــــــــــتقــــــــــ  ا لــــــــــ  مــــــــــ   اهلل   يــــــــــل  بــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــ  يف  و   
 

قد ال يظهر سبب الت كرار، واختالف الشرح مع زيادة )صبعت( يف املادة الثانية، فلم يرد يف القرآن     
إىل هذا التكرار، حىت إذا رجعنا إىل مفردات الراغب  «العمدة»من املادة غري )أصابعهم(، ومل يشر حمقق 

ع(، ومل يذكر  ب دون )صع(  ب ص تبني أن خطأ السمني احلليب أتى من جهته، فالراغب ذكر مادة )أ
، وقد استدرك عليه حمقق الكتاب يف أن اهلمزة زائدة 3فيها املدخل أو الشاهد القرآين بل املفرد )اإلصبع(

ع(، فتبني أن خطأ السمني سببه تقليد الراغب األصفهاين، ولكن  ب وأن القياس أن تذكر يف مادة )ص
ع( أصل واحد  ب األصبع أصال؛ ألن مادة )ص هل أخطأ الراغب يف هذا؟ الظاهر أن األصفهاين جعل

 وكل معانيه ومشتقاته دائرة حول األصبع.
ن تقليده الراغب األصفهاين أن أورد مادة )ب ت ت(، ناقال كالم الراغب يف البت، والراغب نفسه وم      

ادتني، ومل يكتف لبيان الفروق اللغوية بني امل 4ك( ت مل يفرد املادة يف الرتتيب، إمنا ذكرها يف مادة )ب
السمني بكالم الراغب حىت توسع يف الشرح ويف ذكر املداخل، مث علل ذلك كله بقوله: "وهذه املادة مل 

واألصل أن ال خيص  .5ترد يف القرآن، ووجه ذكرها أن ما بعدها مبين عليها، حنو مادة برت، وتبك، وبتل"
بذكر مداخلها حتت  -فروق أو االشتقاق األكربإن أراد بيان ال-مادة غري قرآنية بالرتتيب، وأن يكتفي 

 مادة قرآنية كما صنع الراغب. 

 
 (.1/93، مرجع سابق، )األلفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 1
 (.2/318، )املرجع نفسه - 2
 .78، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 3
 .106، ص املرجع نفسهينظر:  - 4
 (.1/156، )، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ  - 5
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وقد يذكر السمني احلليب مادة ليست من القرآن ناصا على ذلك، ال لشيء إال لينقد مؤلفا سبقه،      
املدخل إىل ب ر دِّ د( تقليدا للهروي الذي زعم أهنا أصل اإلرادة، وخيتم احلليب نقوله  ي حنو إيراده مادة )ر

ومثل زيادته . 1أصله فيقول: "ويف ما قاله نظر ألن مادة اإلرادة من ذوات الواو ال الياء كما تقدم يف بابه"
ي ُث أ ص اب﴾ ]ص: -تعاىل-قوله "مادة )ص ي ب( وقوله فيها:  الراغب يف هذه [ قد أدخله 36: ﴿ح 

وذكر أيضا  .2"املادة والظاهر أنه من ذوات الواو. وقد تقدم تفسريه يف مادة )ص وب( وأنه مبعىن أراد
 -رضي اهلل عنها-ليست من القرآن هي )ك د ب( نقل فيها قراءة احلسن البصري والسيدة عائشة  مادة  

﴾ ]يوسف:  ه  ب د م  ك ذ ب  اُؤوا ع ل ى ق م يص  [ فقال: "بالدال املهملة. قيل: هو املتغري، 18من قوله: ﴿و ج 
 .4والظاهر أنه نقلها عن اهلروي .3وقيل: الناصع اللون"

وأغفل السمني احلليب مداخل قرآنية فلم يذكرها، ومل يعلق على ذلكم احملقق يف مقدمته، منها )إستربق(،     
مدخال من اشتقاقات املادة دون غريها، فمثال وهذا من تقليده الراغب الذي مل يذكره أيضا، وقد يغفل 

ذكر اجلمع املذكر )السائحون( و)الساحة( ومل يذكر )سائحات( وهي من املداخل  5ح( ي يف مادة )س
م(، ومل يذكر  ق ر( ومادة )س ق مما أغفله مواد يف فصل السني والقاف، فلم يذكر مادة )سالقرآنية. و 

وأمهل السمني احلليب مادة م( اليت منها )األنام( متأثرا بالراغب أيضا.  ن ب(، وأغفل مادة )أ أ مادة )د
[. والغريب أن املعجم 25و غ د و ا ع ل ى ح ر د  ق اد ر ين ﴾ ]القلم: )ح ر د( اليت منها )احلرد( من قوله: ﴿

 هكذا يف النص املطبوع من غري تعريف أو شرح، ولسنا ندري أهو غفلة 6اشتمل على اجلذر ]ح ر د[
   ق؟من احملقق الذي حاول إضافة املواد الناقصة من عند الراغب؟ أم أن السمني ذكره وأمهله احملق

وإن استطرد احلليب يف شرح املداخل ويف ذكر املعلومات الوظيفية وغريها فإنه يقتصد يف أخرى اقتصادا     
الركود: السكون، ومنه املاء الراكد. "خمال، مثال ذلك اكتفاءه يف مادة )ر ك د( اليت منها )رواكد( بالقول: 

 
 (.2/130، )املرجع نفسه - 1
 (.2/364املرجع نفسه، ) - 2
 (.3/379املرجع نفسه، ) - 3
 (.5/1619الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، )ينظر:  - 4
 (.2/243)، ، مرجع سابقاأللفاظ أشرف تفسري يفعمدة احلفاظ ينظر:  - 5
 (.1/388ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
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من غري أن ينص على أهنا مجع )راكدة( مثال، وأهنا تعود يف القرآن على السفن  .1"وركدت الريح سكنت
 اجلواري يف البحر. 

األثل "السمني احلليب من التعريف الومهي باستعمال مصطلح )معروف( يف عشرات املواضع، حنو:  أكثر      
ولكنه قد جيمع بني هذا املصطلح وبني الشرح  .4"البصل معروف"و .3"األنف معروف"و .2"شيء معروف

أو بينه وبني صفة من صفات املدخل حنو  .5"البئر: معروف، وهي ما حفر وطوي أي ثين"حنو قوله: 
 .6"هالربص؛ داء معروف عسر الزوال أو ممتنعُ "قوله: 
، مث كرر 7ب( و ن التكرار أن يشرح املدخل يف مادته ويف غريها، حنو شرحه )جابوا( يف مادة )جوم       

، ويف مادة 9ب( و ؛ ألن شاهدمها واحد، وكذلك شرح )القوس( يف مادة )ق8ر( خ الشرح يف مادة )ص
منفصلة يف آخر باب الباء، وذكر فيها مدخل  11ي( ر ومن التكرار أيضا أن ذكر مادة )ب. 10س( و )ق

 ؛ وسبب ذلك تردده يف يف أصلها.12أ( ر الربية، الذي ذكره من قبل يف مادة )ب
)واهلميمة( بدل ، وفيها 13ويف طبعة احملقق شيء من التصحيف مثال ذلك ما جاء يف مادة )ن م م(    

ولكن الذي يف  .14خاطئ عن الراغب األصفهاين الذي قال: "ومنه: أسكت اهلل نام ته" )والنميمة(، ونقلٌ 
 هو )ناجته( باجليم وهو خطأ.  «العمدة»

     
 
 

 
 (.2/108، )املرجع نفسه - 1
 (.1/61، )املرجع نفسه - 2
 (.1/130املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/198املرجع نفسه، ) - 4
 (.1/153املرجع نفسه، ) - 5
 (.1/180املرجع نفسه، ) - 6
 (.1/356، )املرجع نفسهينظر:  - 7
 (.2/322)ينظر: املرجع نفسه،  - 8
 (.3/345، )املرجع نفسهينظر:  - 9

 (.3/346ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.1/186ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 (.1/172ينظر: املرجع نفسه، ) - 12
 (.4/224، )املرجع نفسهينظر:  - 13
 .825، مرجع سابق، ص الكرمي ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - 14
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 :ألتونجيلمحمد  «المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم» 3.2
سرد فيها  1( صفحة، صدر مبقدمة616) ةعلى ستمائة وست عشر  ألتوجنياشتمل معجم حممد      

أعماله املعجمية اليت اختصت بالقرآن الكرمي وباحلديث الشريف، ورأى أنه بوضعه ملعجمه يصنع معجما 
منه. حديثا يف منهجه ومضمونه، مقدم للقارئ بأسلوب علمي معاصر، وناقش مصطلح الغريب والتحرج 

وما بقي فهو فهارس عامة. ومن  (534) مخسمائة وأربع وثالثني تنتهي املواد املعجمية عند الصفحة
صدرت طبعته األوىل سنة  «املعجم املفصل»غريب ما يف املعجم، عدم ذكر معجم اجملمع حيث إن 

2003. 

النظام األبتثي يف ترتيب املداخل، وقد عمد إىل التجريد وصدر املداخل مبوادها. عنوان  ألتوجنياعتمد     
قد يوهم القارئ إحاطته بكل مواد ومداخل املعجم القرآين، وقد تبني لنا خالف  «املفصل»املعجم أي 

 : ذلك، أي خلوه من مواد ومن مداخل حيتاج إليها قارئ املعجم وهذا تفصيل النقص حسب األبواب

باب اهلمزة: )أ ب ى(، )أ ب و(، )أ خ و(، )أ د ى(، )إ ذ(، )أ ر ض(، )أ ر ك(، )أ ف ق(، )أ ل 
 ه(، )أ م س(، )أ م و(. 

باب الباء: )ب ئ ر(، )ب ح ث(، )ب خ ل(، )ب د أ(، )ب د ل(، )ب ر ص(، )ب س م(، )ب 
ر(،  ص ل(، )ب ض ع(، )ب ط أ(، )ب ع ث ر(، )ب ع ض(، )ب غ ض(، )ب غ ل(، )ب ق

)ب ق ع(، )ب ك م(، )ب ل(، )ب ل غ(، )ب ل ي(، )ب ن ن(، )ب ن ي(، )ب ه ج(، )ب 
 ه م(، )ب و ب(، )ب و ل(.

 باب التاء: )ت ج ر(، )ت ع س(، )ت ق ن(، )ت ل ك(، )ت ي ن(.

 باب الثاء: )ث ع ب(، )ث ل ث(، )ث م ن(، )ث م م(.

م(، )ج د ر(، )ج د ل(، )ج ذ  باب اجليم: )ج ب ب(، )ج ب ر(، )ج ب ن(، )ج ب ه(، )ج ح
ع(، )ج ر د(، )ج ر ر(، )ج ر ع(، )ج ز ع(، )ج س م(، )ج ع ل(، )ج ل س(، )ج ل ل(، )ج 
م ع(، )ج ه د(، )ج ه ز(، )ج ه ل(، )ج و ز(، )ج و ع(، )ج و ف(، )ج و و(، )ج ي ب(، 

 )ج ي د(.

(، )ح ذ ر(، )ح باب احلاء: )ح ب س(، )ح ت م(، )ح ث ث(، )ح ج ب(، )ح ج ز(، )ح د ق
ر ص(، )ح ر ك(، )ح ز ن(، )ح س د(، )ح ظ ظ(، )ح ل ف(، )ح ل ق(، )ح ل ق م(، )ح  د(، 

 
 .3، ص مرجع سابقينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي،  - 1
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)ح م ر(، )ح ن ج ر(، )ح ن ي ن(، )ح و ت(، )ح و ز(، )ح و ش(، )ح ي ث(، )ح ي ر(، 
 )ح ي ض(.

)خ ز  باب اخلاء: )خ ب ز(، )خ د ع(، )خ ذ ل(، )خ ر ب(، )خ ر د ل(، )خ ر ر(، )خ ر ط م(،
ي(، )خ س ف(، )خ ش ب(، )خ ش ع(، )خ ش ي(، )خ ص ف(، )خ ض د(، )خ ض ع(، )خ 
ط ب(، )خ ط ف(، )خ ط و(، )خ ل ع(، )خ م د(، )خ م ر(، )خ م س(، )خ ن ز ر(، )خ ن 

 ق(، )خ و ر(، )خ ي ب(، )خ ي ط(، )خ ي م(.

(، )د م ع(، )د م ي(، باب الدال: )د ث ر(، )د ر ه م(، )د ر ي(، )د ف ء(، )د ف ق(، )د م ر
 )د ه ر(، )د ه ي(، )د ا و د(، )د و م(.

باب الذال: )ذ ء ب(، )ذ ب ب(، )ذ ب ح(، )ذ ب ذ ب(، )ذ خ ر(، )ذ ر ر(، )ذ ق ن(، )ذ و 
 ق(.

باب الراء: )ر أ س(، )ر أ ف(، )ر ب ح(، )ر ب ع(، )ر ح ب(، )ر ح ل(، )ر س خ(، )ر ض 
ق د(، )ر ق و(، )ر ك د(، )ر م ح(، )ر م د(، )ر م ز(،  ع(، )ر ط ب(، )ر ع ب(، )ر ع د(، )ر

 )ر م ض(، )ر م ن(، )ر م ي(، )ر ه ط(، )ر و ض(، )ر و م(.

باب الزاي: )ز ج ج(، )ز ح ف(، )ز ر ع(، )ز ف ر(، )ز ق م(، )ز ك ر(، )ز م ر(، )ز م ل(، )ز 
 .ن ج ب ي ل(، )ز ن ي(، )ز ه د(، )ز و د(، )ز و ل(، )ز ي ت(، )ز ي د(

باب السني: )س أ م(، )س ب أ(، )س ب ع(، )س ت ت(، )س ت ر(، )س ح ب(، )س ح ل(، 
)س خ ط(، )س د س(، )س ر ج(، )س ر ع(، )س ر ق(، )س ط ح(، )س ع د(، )س ف ك(، )س 
ف ل(، )س ف ن(، )س ك ب(، )س ل ب(، )س ل ح(، )س ل س ل(، )س م ن(، )س ن ب ل(، 

 ر(، )س و ط(، )س و ف(.)س ه ل(، )س و ح(، )س و د(، )س و 

باب الشني: )ش أ ن(، )ش ت ت(، )ش ت و(، )ش ح م(، )ش خ ص(، )ش ر ب(، )ش ر ح(، 
)ش ر د(، )ش ر ر(، )ش ر ك(، )ش ع ب(، )ش ع ل(، )ش ف ق(، )ش ف ه(، )ش ف ي(، 
)ش ك ر(، )ش ك ك(، )ش م ت(، )ش م خ(، )ش م س(، )ش م ل(، )ش ه ر(، )ش ه ق(، )ش 

 ، )ش ي أ(، )ش ي ب(، )ش ي خ(.ه و(، )ش و ر(
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باب الصاد: )ص ب ب(، )ص ب ح(، )ص ب ع(، )ص ح ف(، )ص خ ر(، )ص ر ع(، )ص ع 
ق(، )ص ف ح(، )ص ل ب(، )ص ل ح(، )ص م ت(، )ص م ع(، )ص م م(، )ص ن م(، )ص و 

 ت(، )ص و ف(، )ص ي د(، )ص ي ف(.

 أ(، )ض ي ع(.باب الضاد: )ض أ ن(، )ض ج ع(، )ض ف د ع(، )ض م م(، )ض و 

باب الطاء: )ط ر ح(، )ط ر د(، )ط ر و(، )ط ع ن(، )ط ف أ(، )ط ف ل(، )ط ل ع(، )ط ل 
 ق(، )ط م س(، )ط م ع(، )ط ه ر(، )ط ي ن(.

 باب الظاء:)ظ ف ر(، )ظ م أ(.

باب العني: )ع ب ث(، )ع ت ب(، )ع ت ق(، )ع ج ب(، )ع ج ف(، )ع د س(، )ع ذ ب(، 
ق(، )ع س ل(، )ع س ي(، )ع ص و(، )ع ص ي(، )ع ض ض(،  )ع ر ي(، )ع ز ل(، )ع س

)ع ض و(، )ع ظ م(، )ع ف ر(، )ع ق ر(، )ع ل ن(، )ع ل ي(، )ع م ل(، )ع م م(، )ع ن 
 ب(، )ع ن د(، )ع ن ك ب(، )ع و م(، )ع ي ب(، )ع ي ش(.

باب الغني: )غ د ر(، )غ د و(، )غ ر ف(، )غ ر ق(، )غ ز ل(، )غ ص ص(، )غ ض ض(، )غ 
و(، )غ ف ل(، )غ ل ق(، )غ ل م(، )غ ل ي(، )غ م ز(، )غ م م(، )غ ن م(، )غ و ث(، )غ  ط

 و ر(، )غ و ص(، )غ ي ث(، )غ ي ر(.

باب الفاء: )ف أ د(، )ف أ و(، )ف ت ق(، )ف خ ر(، )ف د ي(، )ف ر ر(، )ف ر ع(، )ف 
(، س ر(، )ف ص ح(، )ف ض ح(، )ف ض ل(، )ف ع ل(، )ف ق د(، )ف ك ر(، )ف ل ن

 )ف ن ي(، ) ف ه م(، )ف و ج(، )ف و ض(، )ف و ه(، )ف ي ل(.

باب القاف: مل يذكر احلرف املقطع، وال اسم العلم )قارون(. )ق ث أ(، )ق د ح(، )ق د و(، )ق ذ 
ف(، )ق ر ش(، )ق ر ض(، ) ق ط ر ن(، )ق ط ف(، )ق م ر(، )ق م ص(، )ق م ل(، )ق ن 

 ي(، )ق ه ر(، )ق و س(.

أ س(، )ك ت م(، )ك ث ب(، )ك ذ ب(، )ك ر ب(، ) كر ه(، )ك س د(، )ك  باب الكاف: )ك
س ل(، )ك س و(، )ك ش ف(، )ك ف ف(، )ك ف ي(، )ك ل ف(، )ك ه ف(، )ك ه ن(، )ك 

 و د(، )ك و ك ب(، )ك و ي(، )ك ي ف(، )ك ي ن(.

)ل ح باب الالم: )ل أ ل أ(، )ل ب ب(، )ل ب ث(، )ل ب ن(، )ل ج أ(، )ل ح ق(، )ل ح م(، 
ي(، )ل د ن(، )ل د ي(، )ل ذ ذ(، )ل ز م(، )ل ط ف(، )ل ع ب(، )ل ف ح(، )ل ف ظ(، )ل 
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ق ب(، )ل ق ط(، )ل ا ك ن(، )ل م ح(، )ل ه ب(، )ل ه م(، )ل و ط(، )ل و ن(، )ل ي س(، 
 )ل ي ل(.

 باب امليم: )م أ ي(، )م ت ن(، )م ت ى(، )م ح و(، )م خ ض(، )م  د ن(، )م ر ح(، )م ز ج(،
)م ز ق(، )م س ي(، )م ش ي(، )م ض ي(، )م ط و وضع بدهلا م ط ط(، )م ع ز(، )م ع ي(، )م 

 ك ث(، )م ك ر(، )م ك ك(، )م ل ح(، )م ه م ا(، )م و ج(، )م و ل(، )م و ه(.

باب النون: )ن ب ت(، )ن ب ع(، )ن ث ر(، )ن ج س(، )ن ح ت(، )ن خ ل(، )ن د م(، )ن د 
ن ص ت(، )ن ص ر(، )ن ص ف(، )ن ض ج(، )ن ط ف(، )ن ط ي(، )ن س ب(، )ن س و(، )

ق(، )ن ع ج(، )ن ع س(، )ن ع ق(، )ن ع ل(، )ن ع م(، )ن ف خ(، )ن ف ع(، )ن ف ي(، 
)ن ق ذ(، )ن ق ص(، )ن ك ح(، )ن م ل(، )ن م م(، )ن و ح(، )ن و ر(، )ن و س(، )ن و ق(، 

 )ن و ن(، )ن و ي(، )ن ي ل(.

د م(، )ه ر ب(، )ه ز ز(، )ه ز م(، )ه ل ك(، )ه م د(، )ه م ر(، )ه باب اهلاء: )ه ب ط(، )ه 
 ن أ(.

باب الواو: )و ب ر(، )و ث ق(، )و ث ن(، )و ح ش(، )و ذ ر(، )و ص ف(، )و ط ن(، )و ع 
 د(، )و ع ظ(، )و ف ر(، )و ق د(، )و ق ي(، )و ك د(، )و ل د(، )و ه ب(، )و ه ج(.

باب الياء: )ي ت م(، )ي ا ق و ت(، )ي ق ط ي ن(، )ي ق ظ(، )ي ه و د(، ومل يذكر األعالم: 
 يوسف، ويونس.و يعقوب، و يأجوج، 

املعجم، فبعض  ائفيلزم من نقصان املواد نقصان املداخل، واملداخل ال تستوي يف األمهية من حيث وظ   
إغفاهلا قصورا، واشتملت املواد املذكورة على نقص يف املداخل أيضا، من  د  ال بد أن تذكر وإال عُ  املداخل

ا(، ومل يذكر )خرب( و)اخلبري( و)أخباركم(، واكتفى يف 1ذلك مادة )خ ب ر( ؛ حيث اكتفى مبدخل )خرب 
دون )دف ع( و)ادفعوا( و)دفعتم( و)ادفع(، وكذلك اكتفى يف مادة )ذ ن  2مادة )د ف ع( مبدخل )دافع(

، 4دخل )ذنوبا( دون )ذنب( وما اشتق منه، ومل يذكر يف مادة )س ي ر( غري مدخل )سريهتا(مب 3ب(

 
 .152ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .175ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .184ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .259ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
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، 1وأغفل فعل السري والسيارة، ومل حتو مادة )ف ت ي( غري مدخل )فتياتكم( دون فعل الفتوى ومشتقاته
 ،3، ومل يذكر فعل التنافس يف مادة )ن ف س(2ومل يذكر يف مادة )و ص ي( غري مدخل )يوصيكم(

 .4كذلك مل يذكر يف مادة )و ف ق( غري مدخل )وفاقا( دون فعل التوفيق

، واملادة الثانية )ع 5من أخطاء املعجم تكرار شرح مدخل )املعرت( يف مادتني، املادة األوىل )ع ت ر(    
 ، وقد اختلف الشرح يف املوضعني، فقال يف املوضع األول:6ر ر(

 [.36﴿و أ ط ع ُموا ال ق ان ع  و ال ُمع تـ ر ﴾ ]احلج: اآلية املعرت:  "

، وقيل هو  املعرت: الفقري الذي يتعرض لكم لتعطوه دون سؤال منه، وهو الذي يقال له يف العامية: املعرت 
 القانع الذي يقنع مبا أعطي، أو هو الذي يعرتض األبواب، قال الشاعر: 

 مُ يــــهــــ  رت   عــــ  يـــــ   ن  مــــ   ق  حــــ   م  يــــهــــ  ر  ثــــ  كــــ  ى مُــــ لــــ  عــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــال د  نــــ  ع  و      ".لُ ذ  بــــ  ل  و ا ةُ احــــ  مــــ  الســــــــــــــ   ني  لِّ ق  مُ ـ
 

 وقال يف املوضع الثاين:

 [.36املعرت: ﴿و أ ط ع ُموا ال ق ان ع  و ال ُمع تـ ر ﴾ ]احلج: اآلية  "

املعرت: الذي يقنع مبا أعطي، أو الذي يتعرض للسؤال، أو هو الذي يلم بك لتعطيه وال يسأل، يقال: عره 
يعره عرا، واعرته: أتاه معرتا، أي أتاه متعرضا للمعروف من غري أن يسأل، واملعرت: الفقري، قال زهري بن أيب 

 سلمى: 

 مُ يــــهــــ  رت   عــــ  يـــــ   ن  مــــ   ق  حــــ   م  يــــهــــ  ر  ثــــ  كــــ  ى مُــــ لــــ  عــــ  
 

  د  نـــــــ  عـــ  و   
ُ
ـــِّ قـــ  املـــ ـــ  و ا ةُ احـــــــ  مـــــــ  الســـــــــــــــــ   ني  ل   ".لُ ذ  بـــــــ  ل

 
ظهر شيئا من االعتباط يف الشرح، ورغم أن تكرار املدخل وشرحه خطأ يف مادة )ع  ت ر(، فإنه يُ     

 نتبني ذلك من خالل هذه الفروق:
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املوضع الثاين اختيار معىن واحد يف املوضع األول، مث ذكر معان  أخرى، وذكر املعاين املختلفة يف  -
 من غري اختيار.

 استحضار االستعمال العامي يف املوضع األول دون الثاين. -
يف املوضع الثاين واإلحالة إىل موضعه يف الديوان، وإغفال زهري بن أيب سلمى نسبة البيت إىل  -

 النسبة يف املوضع األول واإلحالة إىل مراجع من قبيل اإلتقان.
  دون األول.ذكر االشتقاق يف املوضع الثاين -

ويف مادة )ل و  1ومما يعد اضطرابا يف املعجم وتكرارا فيه ذكره ملدخل )الالت( يف مادة )ل ت ت(   
 ، واإلحالة يف املوضع الثاين إىل األول مع ذكر اشتقاق )الالت( يف املوضعني بتفصيل خمتلف.2ت(

( و)ف ق ه(، والصواب أن بني ماديت )ف ق ع 3من األخطاء يف الرتتيب، وضع مادة )ف ك ك(     
توضع بني ماديت )ف ك ر( و)ف ك ه(. ومن ذلك وضع مادة )ن ح س( بني ماديت )ن خ ر( و)ن ح 

ة )ن ح ر(، مث تأيت مادة )ن ح ل(، د، والصواب أن يتم فصل احلاء، فتوضع مادة )ن ح س( بعد ما4ل(
 مث مادة )ن خ ل(.

، 5ن ن( بينها وبني سابقتها، فلم يذكر عنوان مادة )أ ومن األخطاء عدم ذكر عنوان املادة أو الفصل   
، وأدرج مدخل )سنة( مبعىن نعاس يف مادة 7، وعنوان مادة )ق و ي(6ومل يذكر عنوان مادة )ش ي ع(

والصواب أن يوضع يف مادة )و س ن(. ومن األخطاء تكرار عنوان مادة )د ل و( للفصل بني  8)و س م(
، وكذلك كرر عنوان مادة )ر ه ب( فاصال بني مدخلي )الرهب( 9مدخلي )تدلوا( و)دالمها(

، وقد أحال يف الشرح 11مرتني (، وكرر عنوان مادة )ص ف ف( وشرح مدخل )الصافات10و)اسرتهبوهم(
أيب بكر السجستاين ومل حيل يف الشرح األول، وقد يورد املادة واملدخل واآلية من غري شرح مثلما الثاين إىل 
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ر( عند ذكر مدخل  ر ، ومن األخطاء إحالته يف هناية مادة )ق1صنع يف مادة )ض ن ن( ومدخل )ضنني(
 ر(، فقد شرحها هنالك.   ق ر(، وإمنا أراد )و ر إىل املادة نفسها أي )ق 2)قـ ر ن(

، 3ر مداخل غري قرآنية يف املعجم، من ذلك شرحه ملدخل )آمني( مبعىن: استجبك  من األخطاء ذ      
من و . 4وهو يف هذا متأثر بابن قتيبة وبالراغب األصفهاين وبالسمني احلليب الذين أوردوا املدخل وشرحوه

أن يقيد املدخل املشروح بكلمة )هنا( كذا بني قوسني يف مواضع دون أخرى، رغم  ألتوجنياضطراب منهج 
، 5أنه يأيت بالشاهد القرآين بعد املدخل، مث يكرر ذكر املدخل مع القيد حنو ما فعل مع مدخل )البدو(

، 9، ومدخل )اخلروج(8، ومدخل )األحزاب(7ومع مدخل )البنات( 6وكذلك فعل مع مدخل )بشر(
مبين "وال نرى حاجة لذكر هذا القيد، ومثله الشكل بالعبارة، حنو قوله يف )يُنظرون(:  .10أل(ومدخل )امل

وال حاجة لذكر هذا؛ إذ األصل  13،  ومدخل )السلم(12وكذلك فعل مع مدخل )ُسجِّرت( .11"للمجهول
 كتفى بالضمة، خاصة أن املدخل يرفق بالشاهد القرآين مشكوال. أن يُ 

، حيث 14عند شرح بعض املداخل، مثاله شرحه ملدخل )آية( ألتوجنيطأ استطراد عد خمما ميكن أن يُ    
ن من ي  ذكر أن اآليات الطويلة هي املدنية، وذكر أطول آية يف القرآن الكرمي وعدد كلماهتا، وهي آية الد  

والتفاسري ال املعاجم، سورة البقرة، ومثل هذه املعلومات يصح ذكرها يف املوسوعات وكتب علوم القرآن 
حيث راح يذكر قصة أصحاب األيكة، وحنو قوله  15وما قيل يف مدخل )آية( يقال يف مدخل )األيكة(
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وحنو قوله يف شرح مدخل )مقتحم(:  .1يف آية مدخل )السلم(: "واختلفوا يف أهنا منسوخة أو غري منسوخة"
 .2"واملقحمات الذنوب العظام الكبائر اليت هتلك أصحاهبا"

مثال ذلك ذكره أن )برزخ( معرب من الكلمة الفارسية )برزه(، مث  ،اشتمل املعجم على أخطاء طباعية   
ومن األخطاء الطباعية  .والظاهر أنه أراد: حولت اهلاء إىل خاء .3"وبعد تعريبها حولت اهلاء إىل جيم"قال: 

، 6(فعيلة)بدل  "، وقوله: "فعلية5(الفعل)، وقوله: "من الفع" بدل من 4(الشاعر)قوله: "قال: الشارع" بدل 
فذكر الواو من غري معطوف، وحنو قوله:  .7"إخل ... واسرتى سرى يسري سرى وسرية و...."وحنو قوله: 

 (األقران)بدل  (األقرن)، و9(ذال))كذا( بدل  "ذالا"، وحنو قوله: 8(الغل)يف شرح  (احلقد)بدل  "احلق"
 ، و)منك( بدل )منامك( يف مادة )ن11نفسهيف الفهرس  (ّتبزا)بدل ال  (ّترباال )، و10يف فهرس األرجاز

 .12م( و

: ﴿ق ال  ي اقـ و م  -تعاىل-غفل، مثال ذلك أنه قال يف مدخل )بنايت( من قوله وقد خيطئ يف الشرح وي      
﴾ ]هود:  ء  بـ ن ايت  ومعلوم أن  .13بناته"[: "نساء أميت، واحلديث عن سيدنا إبراهيم، ومساهن 78ه ُؤال 

وإن مل حيل  «الغريبني»، أما الشرح فمأخوذ عن -السالم ماعليه- الضمري عائد على لوط ال إبراهيم
اُه﴾ ]األعراف: 14إليه ه  و أ خ  [، 111. ومما يتصل هبذا خطأه يف شرح مدخل )أرجه( من آية: ﴿ق اُلوا أ ر ج 

واستعمال املثىن يف شرح  .15إخل" ... أطمعه حيث قال: "أرجه: أخرمها أو احبسهما وال تقتلهما أو
 ه الشرح باملفرد دليل عليه.مُ ت  ، وخ  املدخل املفرد خطأ بنيِّ 
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من األخطاء اليت حفلت هبا معاجم القرآن الكرمي، عدم احرتام النوع الكالمي عند الشرح، مثاله قول     
: ﴿و ط ل ح  م ن ُضود ﴾ ]الواقعة: -تعاىل-نضيد: منضود، مرتاكم بعضه فوق بعض ومثله قوله ": ألتوجني

عىن، فال فرق بني )طلع يرى أهنما مب ألتوجنيف .1[: منضود: نضيد، مرتاكم بعضه فوق بعض باتساق"29
د( إال يف ثالثة  ض نضيد( و)طلع منضود(، وال فرق بني )طلح منضود( و)طلح نضيد(، ومل ترد مادة )ن

جِّيل  م ن ُضود ﴾ ]هود:  ج ار ة  م ن  س  مواضع من القرآن الكرمي، هي ما سبق مع آية: ﴿و أ م ط ر ن ا ع ل يـ ه ا ح 
82 .] 

ه ( من قوله:  2(اأم رن  )شاذة، من مثل قراءة عدة قراءات  ألتوجنيأورد       اليت مل ينسبها، وقراءة: )أم ة  وأم 
ونص على أهنا قراءة  .3"أي بعد نسيان بلغة متيم وقيس عيالن"[. قال: 45﴿و اد ك ر  بـ ع د  أُم ة ﴾ ]يوسف: 

ب اُل أ وِّيب  م ع هُ ي ا ﴿من قوله: ،(أُويب معه)وقراءة: . «خمتصر الشواذ»شبل وأحال إىل  أُويب معه "قال:  ﴾ج 
[، 95من قوله: ﴿و ح ر اٌم ع ل ٰى قـ ر ي ة ﴾ ]األنبياء:  (ح ر مٌ )ومل ينسبها. ذكر أيضا قراءة  .4"أي تصريف معه

قال يف شرح مدخل )إلياسني(:  . ومن تقليده أن  5ونسبها البن عباس من غري أن ينص على أهنا شاذة
أما القراءة فشاذة، وأما العبارة  .6"-صلى اهلل عليه وسلم-أي على آل حممد  "وقرئ )على آل ياسني(

وذكر أيضا قراءات صحيحة من غري أن ينسبها، مثال ذلك  لكنه مل حيل إليه. 7فأليب بكر السجستاين
 ومل ينسب القراءة أو حيل إىل مرجع، وهذه قراءة ابن كثري .8"بالتشديد )وفر ضناها( )فرضناها( قال: "وقرئ

 .9عمرو وأيب هـ( 120املكي )ت 

على منهج مطرد يف ذكر اشتقاق املدخل، فتارة يذكره وتارة يغفله مع  ألتوجنيمل نقف يف معجم     
دة يف أكثر ، وقد يكرر ذكر االشتقاق يف املادة الواح10احلاجة إليه، فلم يذكره يف شرح مدخل )مزدجر(

، حيث أتى بأربعة مداخل، وهي )دان(، و)أدّن( ثالث 11من موضع، مثاله ما جاء يف مادة )د ن و(
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يف املداخل الثالثة األوىل، وال نرى حاجة لذلك، إذ األصل أن  ."من الفعل دنا يدنو"مرات، وكرر قوله: 
كتفى يف )أدّن( بذكر صيغة املدخل، أي: اسم التفضيل، يذكر االشتقاق يف املدخل األول أي: )دان(، ويُ 

ومنهجه يف هذا أيضا غري مطرد، فقد صرح يف مدخل )أدّن( األول بأنه اسم تفضيل وجعل الصيغة بني 
 .   "اسم تفضيل مبعىن أقرب"لك يف )أدّن( الثانية، وقال يف األخرية: قوسني، وأغفل ذ

 (الوطر)ببيان الفروق الداللية بني املفردات القرآنية اليت يظن أهنا مرتادفة، فشرح  ألتوجني ن  ع  مل يُـ      
الراغب ، ومعلوم أن احلاجة ذكرت يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع، وخري من شرحه 1باحلاجة والبغية

براء: ". ومثلها ما جاء يف شرح مدخل )براء( إذ قال: 2الو ط ُر: النهمة واحلاجة املهمة"": يف قوله األصفهاين
آكد  (برآء)ومجعها  (براء)ويف مثل هذا إغفال للسياق القرآين، وإال فإن  .3"والرباء مبعىن الربيء ... بريء
 . 4(بريئونمن )و  (بريء)من 

وهو يف هذا مقلد جلل املعاجم القرآنية وكتب  .5"فانتظر"ومما سبق أيضا شرحه مدخل )فارتقب( بـ:     
بني االنتظار والرتقب فرقا، فالقرآن استعمل الفعلني، والظاهر أن الرتقب  غريب القرآن املتقدمة، وال بد أن  

 (الرتقب)و (االنتظار)انتظار ملا هو قريب احلصول، وإليه ذهب حسن املصطفوي مفصال الفرق بني 
حيث قال: "االنتظار توقع حلصول الشيء ونظر إليه خريا كان أو شرا، والتوقع والرتقب: انتظار  (التوقع)و
صول الشيء عن قريب، والنظر يف التوقع إىل جهة الوقوع وهو أقوى من الطمع، ويف الرتقب إىل جهة حل

 . 6املراقبة له"

وشرح بالشك عدة مداخل  .7"إخل ... الريب: الشك"، فقال: (الشك)و (الريب)بني  ألتوجنيمل ميز     
 (االمرتاء)و 10(الزيغ)، و9أيضا يف موضع من سورة األحزاب (الرجس)و ،8يف وجه من وجوهه (احلرج)هي: 
ومنهجه الغالب أن يأيت  ،بشرح واحد ولكنه قدم هذه الشروح وأتى بأخرى ألتوجنيوال يكتفي  .11أيضا

 
 .520ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .874مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .59ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 وما بعدها. 291، ص 2000، 1ينظر: إعجاز القرآن البياين، صالح اخلالدي، دار عمار، عمان، ط - 4
 .206، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابقينظر:  - 5
 (.85-4/84مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 6
 .214املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .124ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .192ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .225ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .451ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
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واصبا: "وقوله:  ."واصب: دائم، ثابت، واجب، الزم"باألقوال املختلفة من غري ترجيح، من ذلك قوله: 
 وأكثر املعاجم القرآنية إمنا تورد معنيني مها: دائم وموجع.  .1"و خالصاواجبا دائما الزما، أ

صرف املدخل القرآين عن حقيقته من غري قرينة، ولنأخذ  ألتوجنين أثر النقل والتقليد يف معجم وم      
ر ﴾ ]العصر: -تعاىل-مثال )خسر( من قوله  ن س ان  ل ف ي ُخس  [، إذ شرحه بالضالل مث ذكر أنه 2: ﴿إ ن  اإل  

واحلاصل أنه قدم الضالل ورضيه، وال جند يف السياق قرينة تصرفه  .2"نقص، وذكر أنه ضد الربح"قيل: 
 .إليه وإن مل يصرح بذلك أو حيل 3عن غريب ابن قتيبة ألتوجنيإىل هذا املعىن، أو إىل النقص الذي نقله 

خاصة أنه ورد يف القرآن الكرمي، متاما مثلما  (الربح)واألصل يف مثل هذه املداخل أن يكتفى بضدها وهو 
ولفظ اإلنسان ههنا عام، وهو املوصوف  .4"اخلاصة ضد العامة"فعل يف شرحه ملدخل )خاصة( فقال: 

يف القرآن الكرمي بالضعف واجلدل والكفر والقرت والظلم واليأس والقنوط واهللع وغريها من األوصاف، هذا 
ُلوا الص احل  ات   وانُ آم   ين  ذ   ال  ال  إ  ﴿هو األصل فيه، مث استثىن يف السورة فقال:   . [3]العصر:  ﴾و ع م 

ُتُبون  ال ك ت اب  ب أ ي د يه م ﴾  نفسه ءوقد فعل الشي     يف شرح مدخل )يكتبون( من قوله: ﴿فـ و ي ٌل ل ل ذ ين  ي ك 
وال نرى سببا لصرف  .5"يزيدون؛ أي يزيدون يف كتاب اهلل، كذا قال ابن قتيبة"[؛ حيث قال: 97]البقرة: 

 و م ا م الُهُ  ع ن هُ  أ غ ىن   م ا﴿اللفظ عن حقيقته، أو ّتصيصه بالزيادة؛ وكذلك فعل يف شرح )كسب( من قوله: 
على أنه: ما كسبه بنفسه، وهو إن مل  6إذ قدم يف الشرح أن املراد بالكسب الولد [،2]املسد:  ﴾ك س ب  

 .7«نيالغريب»يصرح أو حيل ناقل رأي أيب عبيد يف 

واحد دون إبداء رأي، مثاله شرحه مدخل  م  ل  يف شرح املداخل على النقل عن ع   ألتوجنيوقد يقتصر      
مُ  [؛ حيث 22﴾ ]األنفال: ال ذ ين  ال  ي عق ُلون   )الدواب( من قوله: ﴿إ ن  ش ر  الد و ابِّ ع ن د  الل ه  الص م  ال ُبك 

إن ره مفردا مؤذنا بأنه اختيار لقوله، وإال فك  وذ   .8"يرى ابن قتيبة أن الدواب هنا الناس"اكتفى بالقول: 
 .9الراغب األصفهاين والسمني احلليب كليهما رأيا أنه عام يف مجيع احليوانات

 
 .517ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .156ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .538ص  ،1978، بريوت، ]د ط[، العلمية الكتب دارحتقيق: أمحد صقر، ينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة،  - 3
 .157ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .415ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .418ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 (.5/1631، )يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر: الغريبني - 7
 .168ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.2/3. عمدة األلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، )306ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9
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ق قريب له باملدخل، مثال ذلك شرحه لـ )مدخال(، ومن أثر النقل والتقليد أيضا، ذكر اشتقاق ال تعل        
وادخل: اجتهد يف "حيث مل يأت باالشتقاق األصلي للمدخل، وهو دخل يدخل مدخال، وأضاف: 

، ولكنه مل ينص على ذلك أو حيل إليه، وقد نقلها السمني 2وهذه عبارة الراغب األصفهاين .1"دخوله
 ، وهذا مط رد يف املعجم.3احلليب أيضا

يف النقل غري واضح، فتارة ينص على النقل، وغالبا يغفل ذلك، وتارة حييل يف اهلامش،  ألتوجنيومنهج      
وغالبا ال يفعل، وأحيانا يأيت بالنص منقوال بني حاصرتني وينص على املرجع يف املنت من غري هتميش، حنو 

يا مع نسبته إىل جمهول مثاله ، وقد يورد رأ4البن منظور يف شرح مدخل )دهاقا( «لسان العرب»نقله عن 
 .5قوله يف شرح )سجني(: "وقيل إهنا معربة عن السجل الالتينية؛ لذلك شرحها أحدهم بأهنا ديوان الشر"
 .6أو يطلق حكما عاما ناقال إياه من غري إحالة حنو قوله: "قال املفسرون املغضوب عليهم هم اليهود"

فشلتم: جبنتم كما عند السيوطي وضعفتم "وقد ينقل رأيا عن متأخِّر رغم وروده عند املتقدمني، مثاله قوله: 
ومل يذكر املرجع الذي اعتمده يف النقل عن السيوطي غري أن هذا الشرح موجود عند أيب  .7"عن القتال
 9وجود عند الراغب األصفهاين، ومألتوجنيوهو من أكثر املصادر اليت اعتمدها  8«الغريبني»عبيد يف 

 أيضا؛ فاألصل إن كان ال بد ناقال أن حييل إىل املتقدمني. 10والسمني احلليب

مما له تعلق بالرتادف قوله يف آية: ﴿م ن  أ ن صار ي إ ىل  الل ه  قال  احل  وار ي ون  حن  ُن أ ن ص اُر اهلل ﴾ ]الصف:     
أما ابن  .11األدوات هذا املعىن؛ فاملعىن عند املفسرين على اجملاز" [: "إىل اهلل: يف اهلل. مل يرد يف كتب14

، 14والزجاج أيضا 13«معاين القرآن»، وكذلك فعل األخفش يف 12قتيبة وأبو عبيد فاختارا معىن )مع اهلل(

 
 .170ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .309ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.2/7ينظر: عمدة األلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 3
 .178ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .233ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .351ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .368ظر: املرجع نفسه، ص ين - 7
 (.5/1450) يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر: الغريبني - 8
 .637ص  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،ينظر:  - 9

 (.3/231ينظر: عمدة األلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 10
 .37سابق، ص  املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع - 11
 (.1/99) يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، . الغريبني106ينظر: غريب القرآن، مرجع سابق، ص  - 12
 .(1/140(، )1/51) ،1990، 1ط ،مصر اخلاجني، كتبة، مقراعة حممود هدىاألخفش األوسط، حتقيق: ينظر: معاين القرآن،  - 13
 (.5/165، )1988 ،1ط بريوت، الكتب، عامل شليب، عبده اجلليل عبد: حتقيق الزجاج، إبراهيمينظر: معاين القرآن وإعرابه،  - 14
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أنه رأي على  هـ( 392)ت  وغري واحد من املفسرين، ونص ابن جين 2والبغوي 1والطربي يف تفسريه
[ أي 14: ﴿م ن  أ نص ار ي إ ىل  الل ه ﴾ ]الصف: -تعاىل-ومنه قول املفسرين يف قول اهلل "املفسرين فقال: 

ُم  إ ىل  أ م و ال ُكم ﴾  .3"مع اهلل والصواب إجراؤها على حقيقتها، ومثلها قوله يف آية: ﴿و ال  ت أ ُكُلوا أ م و اهل 
 نفسهوقد فعل الشيء  .4انتهاء الغاية وجاءت هنا مبعىن: مع" إىل حرف جر معناه"[، قال: 2]النساء: 

 ، إذ جعلها تعمل عمل حروف أخرى يف أكثر من موضع.5مع مدخل )الباء(

من آية: ﴿ش ه د   (جلودهم) ومن غريب ما جاء يف املعجم ذكره ملدخل واحد يف مادة )ج ل د( وه     
وليس هذا  .6"جلودهم كناية عن فروجهم"[، قال: 20ع ل ي ه م  مس  ُعُهم  و أ ب ص اُرُهم  و ُجُلوُدُهم﴾ ]فصلت: 

وعن ابن قتيبة  7«الغريبني»من الشرح املعجمي يف شيء، واحلق أن هذا الشرح مأخوذ عن أيب عبيد يف 
على أن هذا القول جاء يف التفسري،  بيد أن أبا عبيد نص  إىل ذلك،  ألتوجنيوإن مل يشر حممد  8يف غريبه

، وال وجه 9األبدان بعد أن نص على أن املراد باجللود بداءة   وقد نقل هذا الرأي الراغب األصفهاين
ومن الشرح القاصر قوله يف شرح مدخل )العماد( من قوله: ﴿إ ر م  ذ ات  ال ع م اد ﴾  لتخصيص اجللود بالفروج.

فقد شرح اجلمع مبفرده، ومل ينص على أنه مجع العمود، فهو إما إغفال  .10"إخل ... العمود"[: 7]الفجر: 
 .  "يريد ذات الطول والبناء الرفيع"للفظ اجلمع أو خطأ يف الشرح، والراجح األول ألنه قال من بعد: 

اء  احل  ق  و م ا "ومن الشرح القاصر قوله:       [: 49يـُب د ُئ ال ب اط لُ و م ا يُع يُد﴾ ]سبأ: الباطل من آية: ﴿ُقل  ج 
وهذا الشرح مأخوذ من  .11"الباطل: الشيطان؛ فهو ال يقدر أن خيلق أحدا، وال أن يعيده بعد موته

، وسياق اآلية ال يؤيد التخصيص، خاصة أن يف القرآن ما يشبهها، ألتوجنيمل يشر إليه  ، وإن12«الغريبني»
نفسه  ألتوجني[، و 81احل  ق  و ز ه ق  ال ب اط ُل إ ن  ال ب اط ل  ك ان  ز ُهوق ا﴾ ]اإلسراء:  : ﴿و ُقل  ج اء  -تعاىل-قال 

 
 (.434-6/433(، )1/199)جامع البيان يف تفسري القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.5/81، مرجع سابق، )معامل التنزيل يف تفسري القرآنينظر:  - 2
 (.3/266، )، ]د ت[4، مصر، طللكتاب العامة املصرية اهليئةعثمان ابن جين، ينظر: اخلصائص،  - 3
 .37ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 4
 .53ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .109ينظر: املرجع نفسه ص  - 6
 (.1/355) يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر: الغريبني - 7
 .389مرجع سابق، ص ن، ينظر: غريب القرآ - 8
 .199ص  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،ينظر:  - 9

 .337ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 10
 .70ص املرجع نفسه،  - 11
 (.1/150ينظر: الغريبني يف القرآن واحلديث، ) - 12
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، والصواب أن يستأنس مبوارد الباطل 1[ بالشرك24شرح الباطل من قوله: ﴿و مي  ُح اهللُ ال ب اط ل ﴾ ]الشورى: 
: ﴿ذ ل ك  ب أ ن  الل ه  ُهو  -تعاىل-قال يف القرآن، والغالب أن يوصف به ما يتبعه أو يدعو إليه املشركون، 

ُعون  م ن  ُدون ه  ُهو  ال ب اط ُل﴾ ]احلج:  [، وقال: ﴿ذ ل ك  ب أ ن  ال ذ ين  ك ف ُروا اتـ بـ ُعوا ال ب اط ل  62احل  ق  و أ ن  م ا ي د 
 [.3و أ ن  ال ذ ين  آم ُنوا اتـ بـ ُعوا احل  ق  م ن  ر هبِّ م ﴾ ]حممد: 

 والكليب هـ( 150)ت ومقاتلهـ(  118)ت هو )إبليس( قتادة  (الباطل)ومصدر القول بأن          
رأيا آخر يؤيد ما هـ(  489)ت السمعاين أبو املظفر ، وعليه معتمد أكثر املفسرين، ونقل هـ( 204)ت 

رأيا  هـ( 541)ت  ، وقدم ابن عطية3وكذلك فعل البغوي .2"وقيل: الباطل هو األصنام"ذهبنا إليه فقال: 
وهذا املعىن عام يف الباطل عندما يرد يف  .4"من الكذب والكفر وحنوه احلقباطل هو غري "العاما فقال: 

عن  «البخاريصحيح »بد من دون اهلل ما جاء يف القرآن، ومن األدلة على أن معىن الباطل يف اآلية ما عُ 
مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون  -صلى اهلل عليه وسلم-دخل النيب "قال:  -رضي اهلل عنه-عبد اهلل 

بدئ جاء احلق وزهق الباطل، جاء احلق وما يُ »وثالث مائة نصب فجعل يطعنها بعود يف يده، ويقول: 
 .5"«الباطل وما يعيد

س م اُء ب ُدخ ان  ُمب ني ﴾ : ﴿ف ار ت ق ب  يـ و م  ت أ يت  ال-تعاىل-ومن الشرح البعيد قوله يف )الدخان( من قوله     
 .6"كناية عن اجلدب واجملاعة؛ ألن اجلائع يتهيأ له أنه يرى دخانا بينه وبني السماء"[: 10]الدخان: 

، وكذلك فعل أبو حيان 7«نزهة القلوب»والظاهر أنه نقل هذا الشرح عن أيب بكر السجستاين يف 
يف موضع آخر متعلق بالسماء أيضا  (الدخان)وقد غفل عن ورود  .أيضا 9، وهو قول ابن قتيبة8األندلسي

ي  ُدخاٌن﴾ ]فصلت: 
ت وى إ ىل  الس ماء  و ه  )الدخان  :[، وذكر معجم اجملمع أن املراد11وهو قوله: ﴿مُث  اس 

 
 .69ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
، 1997، 1ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، طينظر: تفسري القرآن، أبو املظفر السمعاين، حتقيق:  - 2
(4/341.) 
، 1997، 4عامل التنزيل يف تفسري القرآن، احلسني البغوي، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وآخران، دار طيبة للنشر والتوزيع، طمينظر:  - 3
(6/406.) 
، 1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 4

 (.4/426ـ، )ه 1422
(، رقم احلديث: 5/148) هـ، 1422، 1، جدة، طالنجاة طوق دار ،الناصر ناصر بن زهري حممدحتقيق: ينظر: صحيح البخاري،  - 5

4287. 
 .170ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 6
 .224ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 7
 .126ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 8
 .402ص غريب القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 9
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ن واحلق أن مجهور املفسري .أيضا 1ألتوجنياملعروف(، لكنه ذكر املعىن الذي أورده السجستاين وأبو حيان و 
حمتجني بأحاديث تثبت أن اآلية متعلقة بقريش اليت أصاهبا اجلوع واجلهد بعد أن  ألتوجنيقالوا مبثل ما قاله 

 وهو قول مقاتل وجماهد واختيار الفراء والزجاج وهو قول ابن مسعود ،-عليه السالم-دعا عليها الرسول 
، وقال آخرون 2منها اإلتيان واإلبانة، وقد ذكر فخر الدين الرازي وجوها برفض هذا التأويل هـ( 32)ت 

 هـ( 3)ت  هو دخان جييء قبل قيام الساعة وهلم يف ذلك أحاديث أيضا، وهو قول ابن عباس وابن عمري
، والراجح املعىن الثاين أي الدخان مبعناه احلقيقي ال 3هـ( 122)ت  وزيد بن علي هـ( 50)ت  واحلسن

ن ا إ ن ا اجملازي؛ ألنه قال: ﴿يـ و م   ا ع ل يـ  أ ن ا أ و ل  خ ل ق  نُع يُدُه و ع د  ا ب د  لِّ ل ل ُكُتب  ك م  ن ط و ي الس م اء  ك ط يِّ السِّج 
ؤتى باملعىن احلقيقي مث يثىن باملعىن اجملازي إن [، والصواب يف مثل هذا أن يُ 104ُكن ا ف اع ل ني ﴾ ]األنبياء: 

 .الـُمرجِّحوجد 

: ﴿ل ن  تـ ن اُلوا ال رب   ح ىت  تـُن ف ُقوا -تعاىل-يف قوله  .4"اجلنةـ:"ب (الرب   )مبا ينقله، شرحه  وجنيألتن تأثر وم       
واألصل أن  .ر، منها أنه اسم جامع للخري كلهخ  [، مث ذكر من بعُد معاين أُ 92مم  ا حتُ ب ون ﴾ ]آل عمران: 

يبتدأ هبذا املعىن احلقيقي مث يصار إىل املعىن اجملازي إن وجدت القرينة، والقول األول وعبارته مأخوذ من 
من قوله  (احلرث)وإن مل يصرح بذلك أو حيل إليه، وكذلك فعل عند شرحه  5عند السمني احلليب بلفظه

ل ك  احل  ر ث  و الن س ل ﴾ ]البقرة: -تعاىل-  .6"احلرث: النساء ويرشحه قوله والنسل"[، إذ قال: 520: ﴿و يـُه 
مل حيل إليه أو يذكره أيضا، وظاهر أن املعىن بعيد وال  ألتوجني، بيد أن 7وهي عبارة السمني احلليب وشرحه

 يصح، وقد ذكر قوال ثانيا هو الزرع، وهو الذي ابتدأ به السمني احلليب.

وهو وإن  .8[ بـ: ولدا65قوله: ﴿ه ل  تـ ع ل ُم ل ُه مس  ي ا﴾ ]مرمي:  ومن التأثر بالنقل أيضا شرحه )مسيا( من    
قوال آخر هو:  ألتوجني، وذكر 9«مسائل نافع ابن األزرق»مل يشر إىل النقل فإنه آخذ هذا الشرح من 

. واحلق أن هذا القول أصح من األول وأرجح. ومثله شرحه )شديد( من قوله: "وصفته نفسهمضاهيا يف "

 
 .400ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 ( وما بعدها.27/656)هـ،  1420، 3، طبريوت ،العريب الرتاثار إحياء د زي،فخر الدين الراينظر: مفاتيح الغيب،  - 2
، 2002، 1الكشف والبيان عن تفسري القرآن، أمحد الثعليب، حتقيق: أبو حممد بن عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طينظر:  - 3
(8/351.) 
 .61ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/179ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 .124ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1/873)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .251ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .231ينظر: مسائل نافع ابن األزرق، مرجع سابق، ص  - 9
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وهو يف هذا متأثر مبن تقدم، بيد أن  .1"خبيل"[، حيث قال: 8﴿و إ ن ُه حل ُبِّ اخل  ري   ل ش د يٌد﴾ ]العاديات: 
يده أن موارد وهذا القول أرجح من سابقه، يؤ  .2"إنه لشديد حب اخلري"املتقدمني يذكرون قوال آخر هو: 

 هذا املدخل أتت يف القرآن يف عشرات املواضع هبذا املعىن.

بالنقل، شرحه مدخل )فرش( من قوله: ﴿و فـُُرش  م ر ُفوع ة ﴾  ألتوجنيمن الشرح البعيد الذي تأثر فيه     
ر، والصواب أن يذكر املعىن احلقيقي، خ  مث ذكر معاين أُ  .3"كناية عن النساء يف اجلنة"[ بقوله: 34]الواقعة: 

مقلدا  ألتوجني، وال نرى ما ذهب إليه 4مث يؤتى باملعىن اجملازي إن وجد، حنو ما صنع الراغب األصفهاين
ا  (فراش)؛ فمدخل )فرش( مجع 5يه من سبقهف ورد يف موضع آخر هو قوله: ﴿ُمت ك ئ ني  ع ل ى فـُُرش  ب ط ائ نـُه 

﴾ ]الرمحن:  ت بـ ر ق  ومن الشرح البعيد قوله يف شرح مدخل  [، وظاهر أن اللفظ ههنا على حقيقته.34م ن  إ س 
ثـ ُلُه ك م ث ل  ال ك ل ب  إ ن   ﴾ ]األعراف:  )حتمل عليه( من قوله: ﴿ف م   .6"تطرده"[: 176حت  م ل  ع ل يه  يـ ل ه ث 

فيما اختصره من كتب املتقدمني، وشأنه يف االختصار والتحوير مثله  ألتوجنييظهر أثر النقل عند      
شأنه يف النقل احلريف، أي إنه غالبا ال جيتهد يف الرتجيح أو يف حتقيق معاين املداخل القرآنية، مثاله شرحه 

وهو وإن مل حيل إىل أي  .7"إخل ... اإلرادة والكراهة، وحيدد املعىن حبرف اجلر املتصل به"بـ:  (ةالرغب)
والصواب  .8"والرغبة: الكراهة واإلرادة، ويتميز املعنيان حبرف اجلر"ه ناقل قول  السمني احلليب: مصدر فإن  

أن مثل هذا الشرح خاطئ؛ ألهنا مىت ذكرت من غري حرف أفادت معىن اإلرادة ورفع اهلمة إىل الشيء، 
فهذا أصل فيها، واالستثناء أن تدخل عليها )عن( اليت تفيد اجملاوزة فتصرف معىن اإلرادة إىل ضده، وأكثر 

اثنني أتى فيهما الفعل )رغب( مع  مادة )ر غ ب( يف القرآن الكرمي تفيد املعىن األصل، عدا موضعني
 )عن( فأفاد اجملاوزة.  

ُزوٌم﴾  ألتوجنينتقد على حممد مما يُ      قوله بالزيادة يف القرآن، من ذلك قوله يف آية: ﴿ُجن ٌد م ا ُهن ال ك  م ه 
)ما( لغٌو، املعىن جند هنالك "ن تقدم، فقد قال الزجاج: وهو يف هذا آخذ عم   .9"وما زائدة"[: 11]ص:

 
 .263ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.2/256ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 2
 .363ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .629ص  ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، - 4
 (.5/1430)الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .143ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .203املرجع نفسه، ص  - 7
 (.2/99عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 8
 .113ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9
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 ، وأبو البقاء العكربي2هـ( 437)ت  . وممن قال بزيادة )ما( مكي بن أيب طالب1"مهزوم من األحزاب
من ذلك ما ذكره أبو  .، وينبغي أال يقال بالزيادة يف القرآن، وأن توجه )ما( بوجه من الوجوه3(166)ت 

التعظيم على سبيل  اريد هبرد قوال آخر هو أن تكون صفة أُ حيان األندلسي الذي أورد القول بالزيادة، وأو 
زيادة )ما( من قوله: ﴿و م ن  قـ ب ُل م ا فـ ر ط ُتم  الب ألتوجني ومن املواضع اليت قال فيها .4اهلزء هبم، أو التحقري

﴾ ]يوسف:  وجائز أن تكون )ما( مصدرية، تؤول مع ما بعدها مبصدر يف حمّل رفع  .5[80يف  يُوُسف 
 .6مبتدأ، أو موصولة، وحمله الرفع على االبتداء

يشرح املدخل املكرر بشرحني  ألتوجنينقف يف املعجم على إشكال يف شرح املداخل يف املادة الواحدة، ف   
﴾ ]األعراف: ﴿وله: ، فمثال شرح مدخل )مكناكم( من قنفسهمغايرين يف املوضع  و ل ق د  م ك ن اُكم  يف  األ  ر ض 

وشرح مدخل )مكناهم( من قوله:  .7"جعلنا لكم مكانا وقرارا، أو ثبتناكم"[، قلت شرحه بـ: 10
وال نرى بني  .8"أعطيناهم من املكنة والقوة"[ فقال: 6﴿م ك ن اُهم  يف  األ  ر ض  م ا مل   منُ كِّن  ل ُكم ﴾ ]األنعام: 

مع  نفسهوفعل الشيء  .املدخلني فرقا، وال نرى حاجة لتكرار املدخل واختالف الشرح من حيث األلفاظ
مجع "وقال يف الثانية:  ".الضالني عن طريق احلق"، حيث قال يف األوىل: 9مدخلي )الغاوين( و)الغاوون(

مفرد  الثاين؛ ألنه أفضل من جهة ذكر  كتفى بالشرح . واألصل أن يُ "غاو ، وهو الضال املنهمك يف ضالله
 أتى بشاهد املدخل اآلخر ال غري.املدخل، وأن يُ 

، ذاكرا اخلالف يف أصل اللفظ بكالم شبه مكرر بني الشرح األول 10وشرح مدخل )الطور( مرتني    
 مع اختالف يسري يف الشرح، وكذلك كرر مدخل )كفورا( 11والثاين، وكذلك فعل يف تكراره ملدخل )طفق(

ثـ ُر الن اس  إ ال  ُكُفور ا﴾ ]اإلسراء: 12مرتني [ حيث قال فيه: 89، أما املوضع األول فمن قوله: ﴿ف أ َب  أ ك 
 

 (.4/323، )1988، 1زجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، بريوت، طمعاين القرآن وإعرابه، إبراهيم الينظر:  - 1
 (.2/624هـ، ) 1405، 2مشكل إعراب القرآن، مكي محوش، حتقيق: حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، طينظر:  - 2
، القاهرة، ]د ط[، ]د اوي، عيسى البايب احلليب وشركاهالتبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء العكربي، حتقيق: علي حممد البجينظر:  - 3

 (.2/1098، )ت[
 (.9/140ه، ) 1420صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، ]د ط[، ينظر: البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان األندلسي، حتقيق:  - 4
 .365ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.13/47اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر:  - 6
 .455ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 8
 .355فسه، ص ينظر: املرجع ن - 9

 .303ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .301ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .421ينظر: املرجع نفسه، ص  - 12
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[ 99. وأما املوضع الثاين فمن قوله: ﴿ف أ َب  الظ ال ُمون  إ ال  ُكُفور ا﴾ ]اإلسراء: "جحودا وكفرانا بالنعمة"
؛ حيث  قال يف 1تكرار شرح مدخل )بكلمة( مرتني. ومن ذلك "مجع كفر"حيث اكتفى فيه بالقول: 

. كذا، وال فرق "بعيسى، خلق بـ )كن(". وقال يف الثانية: "بكلمة: بقول )كن( وهو املسيح"األوىل: 
 .2بينهما، وكذلك فعل يف شرح مدخل )كال( يف أكثر من مرة

ني مع شاهدين وبالشرح د(؛ إذ كرر املدخل )جن د( يف موضع ن ومن التكرار ما جاء يف مادة )ج     
 اين:يف كليهما مع مومثله مدخل )األشهاد( إذ ذكره مرتني مع شاهدين، وقد .3"مجاعة"أي:  نفسه

، ومنه تكرر 5ط( إذ كرر شرح مدخل )أقسط( س ومنه ما جاء يف مادة )ق .4"املالئكة واألنبياء/النبيون"
، ومنه تكرار األخذ مبعىن العقاب يف ثالثة مداخل 6يف مدخلي )قصيه( و)قصصا( (قص)اشتقاق الفعل 

 .7ذ( خ من مادة )أ

شيئا من ذلك؛  ألتوجنينتقد على املعجميني شرح املدخل مبا هو أعقد منه، وقد حوى معجم مما يُ      
 ... ويسمى الفراثةالفرث: السرجني )الزبل( ما دام يف الكرش، "حيث شرح مدخل )الفرث( فقال: 

وإن مل  10والسمني احلليب 9هذا وأكثر الشرح مأخوذ عن أيب بكر السجستاين (السرجني)ولفظ  .8"إخل
معجم »وخري منه شرح  .11"ما يف الكرش"حيل إليهما، وخري منه شرح الراغب األصفهاين الذي قال: 

فُروث: بقايا الطعام يف الك ر ش، طعام مهضوم يف فـ ر ث ]مفرد[: ج "الذي قال:  «اللغة العربية املعاصرة
معرب  (السرجني)وقد نص غري واحد من اللغويني على أن لفظ  .12"القناة اهلاضمة من املعدة واألمعاء

 .13فارسي

 
 .423ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .424ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .113ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .270ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .392ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .396ينظر: املرجع نفسه، ص   - 6
 .24ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .361ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .362ص  مرجع سابق، ينظر: نزهة القلوب، - 9

 (.3/208ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 10
 .628ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 11
 (.3/1683)، 2008، 1أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، طينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة،  - 12
، 1960-1958، ]د ط[، بريوت ،احلياة مكتبة دارأمحد رضا، . معجم منت اللغة، 145خمتار الصحاح، مرجع سابق، ص ينظر:  - 13
(3/135.) 
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ص ملا هو عام من غري قرينة، مع إكثار من يقول باجملاز أو ّتص ألتوجنيغالب الشرح البعيد عند      
[ حيث قال 58ذلك شرحه )رمحته( من قوله: ﴿ُقل  ب ف ض ل  الل ه  و ب ر مح  ت ه ﴾ ]يونس:  النقل والتقليد، من

ولسنا نرى سببا لتخصيص رمحة  .1"برمحته: بالقرآن الكرمي": «من غريب القرآن تفسري املشكل»نقال عن 
 اهلل بالقرآن الكرمي، وهذه أمثلة أخرى:

[ 61شرح مدخل )السوء( من قوله: ﴿و يـُن جِّي الل ُه ال ذ ين  اتـ ق و ا مب  ف از هت  م  ال  مي  س ُهُم الس وُء﴾ ]الزمر:  -(1
للتخصيص، وخري منه قول الراغب: "كل ، وقد نقله عن أيب حيان وأحال إليه، وال جند سببا 2بـ: جهنم

 .3ما يغم اإلنسان من األمور الدنيوية، واألخروية"

ذ  هل  و ا﴾ ]األنبياء:  -(2 ، وال جند 4[ بالولد أو املرأة17شرح مدخل )هلوا( من قوله: ﴿ل و  أ ر د ن ا أ ن نـ ت خ 
ن ا الس   ل ق  ع ب ني ﴾ ]األنبياء: سببا هلذا التخصيص؛ إذ اآلية مسبوقة بقوله: ﴿و م ا خ  ا ال  نـ ُهم  م اء  و األ  ر ض  و م ا بـ يـ 

16.] 

أ ُلون ﴾ ]األنبياء:  -(3  .5[ بُتفهمون13شرح )تسألون( من قوله: ﴿ل ع ل ُكم  ُتس 

ُعو ُكل  أُن اس  ب إ م ام ه م ﴾ ]اإلسراء:  -(4 [، بنبيهم، وبكتاهبم 71شرح )إمامهم( من قوله: ﴿يـ و م  ن د 
 .6عاملهم الذي اقتدوا بهالسماوي وب

ات  ُجناٌح ف يما ط ع ُموا﴾ -تعاىل-شرح )طعموا( من قوله  -(5 ُلوا الص احل  : ﴿ل ي س  ع ل ى ال ذ ين  آم ُنوا و ع م 
 8فخصصه بالشراب، وهو يف هذا آخذ عن ابن قتيبة .7قال: "شربوا اخلمر قبل التحرمي"ف[ 93]املائدة: 

وإن مل يصرح أو حيل إليه؛ وال نرى سببا للتخصيص خاصة أن اآلية سبقت بآيات يف احلض على اجتناب 
 اخلمر.

 
 .195ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .254ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .441ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .440ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .227ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .س42ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .299ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .145ص غريب القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 8
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. 1وا(د  للمداخل القول باجملاز، دون ذكر حلقيقة املدخل، مثاله شرحه ملدخل )رُ  ألتوجنييغلب على شرح     
﴾ ]إبراهيم: ومن ذلك شرحه مدخل )املوت( من قوله: ﴿و ي أ ت يه  ال م و ُت  [؛ 17م ن  ُكلِّ م ك ان  و م ا ُهو  مب  يِّت 

اٌب غ ل يٌظ﴾  .2"العذاب"حيث شرحه بـ:  وهذا خطأ بني  وإهدار للسياق، فتتمة اآلية: ﴿و م ن  و ر ائ ه  ع ذ 
[، واآلية تقص عذاب اجلبار العنيد يف جهنم، وال قرينة لصرف اللفظ عن حقيقته، كما ال 17]إبراهيم: 

[، وكما 133يف قوله: ﴿إ ذ  ح ض ر  يـ ع ُقوب  ال م و ُت إ ذ  ق ال  ل ب ن يه  م ا تـ ع ُبُدون  م ن  بـ ع د ي﴾ ]البقرة: يصرف 
[، واملراد يف كل هذه 61ال يصرف يف قوله: ﴿ح ىت  إ ذ ا ج اء  أ ح د ُكُم ال م و ُت تـ و فـ ت ُه ُرُسُلن ا﴾ ]األنعام: 

 وت.املداخل غمرات وسكرة وغشاوة امل

 ﴾فـ ن ظ ر  ن ظ ر ة  يف  الن ُجوم  ف قال  إ ينِّ س ق يمٌ ﴿ومن الشرح اجملازي البعيد شرحه )النجوم( من قوله:     
النجوم هنا: التفكري، ولكل جنم فكرة أو رأي، فهو تفكر كالمهم "[، حيث قال: 89 -88]الصافات: 

، 4وهو يف هذا حييل إىل علم النجوم، والظاهر أنه أخذ هذا التأويل عن السمني احلليب .3"إخل ... وتدبره
هبا تأمل يف ملكوت السماوات  -عليه السالم-، وهذا املعىن بعيد، خاصة أن قصة إبراهيم 5وعن أيب عبيد

ومن أخذ  ألتوجنيواألرض والكواكب والشمس والقمر، فتمرير املعىن على حقيقته أرجى مما ذهب إليه 
 .6"مفرد النجم"عنهم، وقد أجراها على حقيقتها معجم اجملمع مكتفيا بالقول: 

[ بالشيب، 37ومن الشرح اجملازي البعيد أيضا، شرحه )النذير( من قوله: ﴿و ج اء ُكم  الن ذ يُر﴾ ]فاطر:    
مسة من مسات الرسول  (النذير)وظاهر أن  .7"الرسول، احملذر، اإلنذار، والقرآن"مقدما هذا املعىن على: 

[، وقد وقفت على نقد 89، قال يف موضع آخر: ﴿و ُقل  إ ينِّ أ ن ا الن ذ يُر ال ُمب نُي﴾ ]احلجر: -عليه السالم-
وليس هذا القول بشيء، ألن احلجة تلحق كل بالغ، وإن مل "أيب بكر السجستاين هلذا الرأي حني قال: 

 .8"يشب، وإن كانت العرب تسمي الشيب النذير

 
 .196ص ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 1
 .461ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .466ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 (4/145ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 (.6/1813)الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .1078معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .469ص املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجم ينظر:  - 7
 .476ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 8



 

85 
 

 املعاجم القرآنية ومدارُسهاالفصل األول: املناهج املتقدِّمة يف تأليف 

: ﴿و يف  الس م اء  -تعاىل-اجملاز السببيب إذ قال يف شرح مدخل )رزقكم( من قوله  ما سبق ومثال      
وهو يف هذا مقلد أليب  .1"رزقكم: سبب رزقكم، وهو املطر"[: 22ر ز ُقُكم  و م ا تُوع ُدون ﴾ ]الذاريات: 

من التفسري باملأثور، والصواب أن املراد هو ، ولغريه من اللغويني واملفسرين؛ إذ هو 2«الغريبني»عبيد يف 
الرزق حقيقة، و)يف السماء( إحالة إىل اهلل، ذلك أن الرزق ورد منسوبا إىل اهلل يف غري موضع من القرآن 
الكرمي، وحتديدا يف مدخل )رزق اهلل( ومدخل )رزق ربك( ومدخل )رزق ربكم(؛ فاللفظ عام وال وجه 

 الثلج... إخل.لتخصيصه باملطر أو بالريح أو ب

ومن القرائن على ما ذهبنا إليه، مادة )و ع د( يف القرآن الكرمي؛ حيث صرفت يف غري مرة إىل اهلل، حنو 
)وعد اهلل احلسىن(، و)وعد اهلل املنافقني...( و)إن اهلل وعدكم وعد احلق(، و)وعدناهم(، ويف غريها، وبذا 

ل  الس ماء  ع ل ي ُكم   جنيألتو يستقيم املعىن والعطف يف اآلية. هذا وقد شرح  مدخل )السماء( من قوله: ﴿يـُر س 
رارا ﴾ ]نوح:   .3[ باملطر أيضا11م د 

ن ة  س ق طُوا﴾ ]التوبة:      النار "[ حيث قال: 49ومن اجملاز السبيب شرحه )الفتنة( من قوله: ﴿أ ال  يف  ال ف تـ 
مل حيل إليه؛ وال نرى سببا لتخصيص الفتنة وإن  5وهي عبارة السمني احلليب .4"اليت هي مسببة عن الفتنة

يط ٌة ب ال ك اف ر ين ﴾ ]التوبة:  ن م  ل ُمح  ؤتى باملعىن واألصل أن يُ  .[49بالنار، خاصة أن تتمة اآلية: ﴿و إ ن  ج ه 
احلقيقي وباشتقاق الفتنة أي الفنت، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل يف 

ـ: ومن الشرح اجملازي إطالق الكل وإرادة اجلزء، حنو شرحه )يستغفرون( ب .6اإلنسان النارإدخال 
وال نرى سببا حلصر االستغفار يف الصالة واألرجح إبقاء  .8وهو قول ابن قتيبة وإن مل حيل إليه .7"يصلون"

 .9"املصلنيـ: "اللفظ على حقيقته، وكذلك شرحه مدخل )الساجدين( ب

وأصوهلا  أو اليت قيل إهنا معربة بةأقوال عدة يف املداخل املعربة، وهذه قائمة باملداخل املعر   يألتوجنأورد     
 :-حسبه-

 
 .198ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.6/2017) يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر: الغريبني - 2
 .251ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .358ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 (.3/198ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 .623ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .351ص الكرمي، مرجع سابق،  املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآنينظر:  - 7
 .421ينظر: غريب القرآن، مرجع سابق، ص  - 8
 .231ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9
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 أصله املدخل املعرب
 حبشية 1املشكاة

 آرامية 2حرم )قراءة يف حرام(
 حبشية 3احلواريون

 سامية قدمية 4سفرة وسفر وأسفار
 .مل يرجحو  ،مبعىن كل مسكرحبشية مبعىن اخلل، وآرامية  5سكرا

حبشية مبعىن: يا حممد، سريانية مبعىن: يا رجل، نبطية مبعىن: يا إنسان )أو  6طه
 بالعكس(، ونفى فارسيتها من غري أن يرجح.

 الراجح من كالمه أهنا عربية أو سامية قدمية. 7طوَب
 نقل آراء يف كوهنا حبشية أو التينية ورجح عروبتها. 8السجل
 فارسية. 9سجيل

 نفى فارسيتها واختار أنه حرف هجاء عريب. 10نون
 ذكر قولني يف كوهنا حبشية أو زجنية، واختار أهنا عصاة بلغة حضرموت. 11منسأته

 ذكر أهنا عربية أو فارسية أو حبشية أو قبطية، ومل يرجح. متكأ
ح ذكر أهنا عربية أو هي لفظة حبشية معناها: يا رجل، أو يا إنسان، ورج 12يس

 أنه اسم للرسول.

 
 .268ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .127ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .146ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .243-242ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .246-245ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .302ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .305ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .233 – 232ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .322ينظر: املرجع نفسه، ص   - 9

 .463ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .472ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .531نفسه، ص ينظر: املرجع  - 12
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 ذكر معناها العريب، ونقل قوال يف حبشيتها من غري ترجيح. 1غيض
 ذكر قولني يف كوهنا زجنية وعربية ورجح عروبتها. 2أليما

 خطأ القائلني إهنا فارسية أو عربية ورجح أهنا عربية. 3جهنم
 ذكر أقواال يف كوهنا نبطية أو عربية أو عربية ومل يرجح. 4حطة
 شرحها بوصفها عربية وذكر قوال يف عربيتها ومل يرجح. 5أخلد

 نص على أهنا عربية األصل. 6درست
 نص على أهنا عربية األصل. 7األسباط

 شرحها بوصفها عربية وذكر ورودها يف اآلرامية، ومل يرجح. 8الت
 ذكر أن أصل الكلمة عربي قدمي. 9لينة

 رجح أهنا سامية قدمية. 10يتربوا
 نص على أهنا فارسية، وذكر أقواال يف أهنا رومية أو التينية، ومل يرجح. 11دينار

 نص على أهنا سامية قدمية. 12ربانيني
ذكر معناها بالسريانية والنبطية والعربية والفارسية، ونص على قدمها  13رهوا

 وصعوبة معرفة أصلها.
 ذكر قوال يف أهنا قبطية ومال إىل عروبتها. 14مزجاة
 ذكر أن أصلها فارسي. 15يرازمهر 

 
 .356ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .36ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .115ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .137ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .159ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .171ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .229ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .443-442ينظر: املرجع نفسه،  ص  - 8
 .443ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .84-83ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .177ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .189-188ينظر: املرجع نفسه، ص  - 12
 .211ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
 .218ينظر: املرجع نفسه، ص  - 14
 .223ينظر: املرجع نفسه، ص  - 15
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 شرحها بوصفها عربية، ونقل قوال يف بربريتها ومل يرجح.  1أبا
 شرحها بوصفها قبطية. 2اآلخرة

شرحها بوصفها عربية، وذكر أصلني آخرين مها الفارسية واحلبشية ومل  3األرائك
 يرجح.

 ذكر معناها بالقطبية والسريانية والعربية ومل يرجح. 4حتتها
 الراجح من كالمه أهنا رومية. 5الصراط

 ذكر معىن املدخل يف السريانية والنبطية والعربية من غري أن يرجح. 6الطور
 نص على أهنا عربية وأن القول بروميتها وهم. 7طفق
شرحها بوصفها عربية ونقل قوال يف بربريتها، وذكر أن ابن منظور مل يذكر  8إناه

 هذا األصل.ذلك، ما يشعر بأنه يرفض 
 نص على أصلهما الرببري. 9آن / آنية

 نص على أهنا فارسية األصل. 10املرجان
هل

ُ
 نص على أهنا بربرية األصل. 11امل

 نقل رأي السيوطي يف كوهنا حبشية أو هندية ورجح عروبتها. 12ابلعي
 ذكر معناها يف العربية واآلرامية ورجح عجمتها. 13سقر

 سريانية.نص على أهنا  14سكرت

 
 .17ينظر: أملرجع نفسه، ص  - 1
 .24ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .27-26ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .85ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .280ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .303ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .301ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .45ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 9

 .449-448رجع نفسه، ص ينظر: امل - 10
 .460ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .75ينظر: املرجع نفسه، ص  - 12
 .244ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
 .245ينظر: املرجع نفسه، ص  - 14
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 نص على أهنا فارسية، ونقل قوال يف كوهنا هندية. 1سندس
 الراجح من كالمه أهنا هندية. 2كافورا
 نص على أهنا من األلفاظ السامية القدمية. 3كفلني
 نص على أهنا عربت عن الفارسية، وأهنا من متفق اللغات.  4أكواب
 ومل يرجح. ،شرحها بوصفها عربية، ونقل رأيا يف كوهنا نبطية 5إصري
 بني كوهنا قبطية أو عربية. تردد 6قطنا

 نقل رأي القائلني إهنا فارسية ورجح عروبتها.  7القفل
 نص على أهنا سريانية. 8القيوم
 آرامية انتقلت إىل النبطية مث إىل العربية.نص على أهنا  9كفِّر

 نص على أهنا رومية معربة، وخطأ من جعلها فارسية أو سريانية أو عربية. 10الفردوس
نص على عروبتها وأهنا من املشرتك السامي، ونقل قول السيوطي يف أهنا  11عب دت

 نبطية مبعىن قتلت.
 

نسبة عدد من  بأبيات من الشعر يف الشرح جريا على عادة املتقدمني، ولكنه أغفل ألتوجنياستأنس     
ف، نسبة األبيات هلا أثر يف معرفة املصح   األبيات إىل أصحاهبا، واكتفى بالنقل بلفظ )قال الشاعر(، وإن  

ناقال إياه بشطر بيت ليستدل به يف شرح مدخل )خولناكم(،  ألتوجنيوالرواية الصحيحة للبيت، فقد أتى 

 
 .251ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .421ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .422ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .427نفسه، ص ينظر: املرجع  - 4
 .31ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .399ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .401ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .409ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .420ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .362ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .311ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
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واحلق أن البيت بتمامه غري ما ذكره السمني  .1"والناس خول ملن دامت له نعم"عن السمني احلليب ولفظه: 
 احلليب، فقد نقل حممد املستعصمي للوزير املهليب قوله: 

مُ " عــــ  ُه الــــنـــــِّ ت  لـــــــ  ن  د انـــــــ  اُع مــــ  بـــــــ  اُس أ تـــــ   الــــنـــــــ 
 

ه    ت  بـــــــ  ر ء  إ ن  ز لـــــــ  ُل ل لم  د مُ و الو يـــــــ    .2"القـــــــ 
 

 والراجح أن الشطر املنقول تصحيف لقول الشاعر:

 مُ عـــــ  نـــــ   هُ لـــــــ   ت  امـــــــ  د   ن  مـــــ   انُ و  خـــــ  إ   اسُ الـــــنـــــــ  "
 

 .3"مُ د  قــــــ  ال   ه  بــــــ   ت  لــــــ  ز   ن  إ   ء  ر  م  ل  ل   لُ يــــــ  و  ال  و   
 

فائدة واألصل يف االستشهاد بالشعر على مداخل القرآن الكرمي، أن تكون الشواهد جاهلية، ومنه نتبني 
، يف غالب أمره ألتوجنيل، وهذا ما مل يفعله و  بني النسبة إال مبراجعة عدد كبري من املصادر األُ ت  النسبة، وال تُـ 

 وهذه مجلة أمثلة:

 هو قول الشاعر:  «الغريبني»احتج ببيت من  -(1

 اد  بـــــــ   و  لــ   ت  نـــــــ  ا أ  ذ  بـــــــ  ا حــ  ا يـــــــ   هلـــــــ   وال  قُــ و  "
 

 ."اميــــــــــ   أ  تــــــــــ   ن  ا أ  نــــــــــ  د  عــــــــــ  بـــــــــــ   ت  اد  ر  أ   و  ا أ  هلــــــــــ    
 

 ."... حل بدا"برواية:  «الغريبني»، والبيت يف  4من غري عزو "1/115الغريبني "وعلق: 

 .5"... ه ل ب دا هل ا..."حلميد اهلاليل برواية:  «كتاب األلفاظ»والبيت منسوب يف 

 قال الشاعر:"قال:  -(2

ـــــــــــو ين  " ــــــــــــ ـــــــــــم   أ تـ  ــــــــــــ ـــــــــــا أ ر ض   فـ ل ـ ــــــــــــ ـــــــــــوا م ـ  بـ ي تُـ
 

ــــــــــــــــــــــــــانُوا  ء   أ تـ ـــــــــــــــــــــــــو ين   و ك  ــــــــــــــــــــــــــي   ".نُكــــــــــــــــــــــــــر ب ش 
 

مادة نكر، ونسب لغريه يف  –، واللسان والتاج 67البيت لألسود بن يعفر يف ديوانه: "قال يف التعليق: 
 .6"، وغري منسوب يف مظان أخرى8/563، وتفسري الطربي: 133جماز القرآن: 

 
 .165ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 (.4/182، )2015، 1الدر الفريد وبيت القصيد، حممد املستعصمي، حتقيق: كامل سلمان اجلبوري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 2
 .134هـ، ص  1419، 1بريوت، ط املستطرف يف كل فن مستطرف، شهاب الدين األبشيهي، عامل الكتب، - 3
 .52ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .258، ص 1998، 1، بريوت، طناشرون لبنان كتبةيعقوب ابن السكيت، حتقيق: فخر الدين قباوة، مينظر: كتاب األلفاظ،  - 5
 .80ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
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لسان »عتمد ما فيه لتقدمه زمنيا على ، واألصل أن يُ 1منسوب لعبيد بن هالل «العنيكتاب »البيت يف 
 .«العرب

 فقال: "قال الشاعر: ،«الغريبني»اكتفى بعجز بيت نقال عن  -(3

 304)ت  ؤتى بالبيت كامال، فقد ذكره تاما أبو بكر األنباري، واألصل أن يُ 2وكال يوفيه اجلزاء مبثقال" 
 ، ومتامه:ق هـ( 35لتميمي )ت ا ونسبه لعدي بن زيد هـ(

كـــــــ  مـــــــ   ه  لـــــــ  اإل    د  نـــــــ  عـــــــ  و  "  اد هُ بـــــــ  عـــــــ   يـــــــدُ ا يـــــــ 
 

ـــــــــُ و    ال  يـ يـــــــــه  و  كـــــــــُ ـــــــــ  اء  مبـــــــــ   ز  اجلـــــــــ    فـــــــــِّ  .3"ال  قـــــــــ  ثـ
 

 قال الشاعر:"قال: ف، «تفسري غريب القرآن»ذكر بيتا من غري نسبة نقال عن  -(4

 ث  اد  حــــــــــــــــ   مُ ظــــــــــــــــ  عــــــــــــــــ  أ   تُ و  مــــــــــــــــ  الــــــــــــــــ  و  
 

 .4"ةلـــــــــــــ  بـــــــــــــ  ى اجلـــــــــــــ   لـــــــــــــ  عـــــــــــــ   ر  ا ميـــــــــــــ ُ ممـــــــــــــ    
 

 برواية: هـ( 131)ت  عبد اهلل بن معاويةإىل والبيت منسوب عند الراغب األصفهاين 

ة   مُ ظــــــــــــــــ  عــــــــــــــــ  أ   تُ و  مــــــــــــــــ  الــــــــــــــــ  و  " الــــــــــــــــ   حــــــــــــــــ 
 

 .5"ةلــــــــــــ  بــــــــــــ  ى اجلــــــــــــ   لــــــــــــ  عــــــــــــ   ر  ا ميــــــــــــ ُ ممــــــــــــ    
 

5)-  

از ت  "  ُنو ضـــــــــــــــــــــ  د   بـ  مُ  أ ســـــــــــــــــــــ  ه  م  ُك   حب 
 

ون   إ ذ    د لـــــــــُ عـــــــــ  ـــــــــ  ب   الـــــــــر أ س   يـ نـــــــــ  الـــــــــذ   ".بـــــــــ 
 

 
، بريوت، ]د ط[، ]د اهلالل ومكتبة دار اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،ينظر: كتاب العني،  - 1

 (.8/138) ت[،
 .94ص ، املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 2
 .337، ]د ت[، ص 5، ط، مصرعبد السالم هارون، دار املعارفاألنباري، حتقيق: شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، أبو بكر  - 3
 .101، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 4
 (.2/501هـ، ) 1420، 1األصفهاين، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، طحماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، الراغب  - 5

 إسناده صحيح على شرط الشيخني.
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، 1«اإلتقان»، لكنه أحال يف اهلامش إىل ألتوجنينص عليه حممد م(  540)ت هو بيت المرئ القيس     
وقال إنه مل يرد يف ديوان امرئ القيس، واألصل أن يرجع إىل املصادر األوىل، فالبيت منسوب المرئ القيس 

 .2عند سلمة العوتيب

لسان »ومل ينسبهما مكتفيا باإلحالة إىل  ،هـ( 180)ت  بيتني أنشدمها خلف األمحر ألتوجنيأورد  -(6
 ، ومها: «العرب

 

م  " لـــــــــــ  عـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ   تـ ري   ال   هُ أ ن  إ ال   طـــــــــــ 
 

ى  لـــــ  طـــــريِّ ، عـــــ  تـــــ  و   مـــــُ بُـــــ  و هـــــُ  ورُ الـــــثـــــ 
 

يءٌ  بـ ل ى  ي  شـــــــــــــــ   بـ ع ض   يُواف قُ  شـــــــــــــــ 
 ء 

 
يـــنـــــــا ،أ حـــــــ    هُ اطـــ  بـــــــ  و   ايـــ  ريُ   لـــــــُ ثـــ   .3"كـــ 

 
البيان »واحلق أن البيتني منسوبان عند اجلاحظ لزبّان بن سّيار بن جاير، وقد أتى بأكثر من بيتني يف 

ن نسبه ، ومنهم م  8، وابن قتيبة7، وابن رشيق القريواين6، وكذلك فعل الزخمشري5«احليوان»ويف  ،4«والتبني  
 .9م( 604)ت  للنابغة الذبياين

 قال الشاعر:"، قال: «لسان العرب»بيتا من غري نسبة معتمدا  ألتوجنيأورد  -(7

نـــــــ  و  مــــــ  ار  الــــــ  مـــــــ   غــــــ  يف   س  ار  فـــــــ  و    س  مــــــ  غــــــ  ت  مــــــُ
 

ه  صـــــــــــــــــــــ  رُ كـــ  ى مـــ  لـــ  ّن  عـــ  أ  ا تـــــــ  ذ  إ     .10"اقـــــــ  د  وهـــــــ 
 

 
 .297ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
، 1999 ،1ط عمان، سلطنة والثقافة، القومي الرتاث وزارة وآخرون، خليفة الكرمي عبد: حتقيقاإلبانة يف اللغة العربية، ينظر:  - 2
(3/419.) 
 .306ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 3
 (.3/203) هـ، 1423]د ط[،  ،بريوت اهلالل، ومكتبة ارعمرو اجلاحظ، دينظر: البيان والتبني،  - 4
 (.5/293(، )3/213، )هـ 1424، 2، طبريوت ،العلمية الكتب دار عمرو اجلاحظ،ينظر: احليوان،  - 5
 (.4/196) هـ، 1412، 1، طبريوت األعلمي، مؤسسة، الزخمشري اهلل جارربيع األبرار ونصوص األخيار، ينظر:  - 6
، 1981، 5، بريوت، طاجليل دار، احلميد عبد الدين حميي حممدابن رشيق القريواين، حتقيق: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ينظر:  - 7
(2/261-262.) 
 ،العثمانية املعارف دائرة مطبعةوعبد الرمحن اليماين،  الكرنكوي ساملابن قتيبة الدينوري، حتقيق: املعاين الكبري يف أبيات املعاين، ينظر:  - 8

 (.267-1/266، )1949، 1، طآباد حيدر
 .452ص   هـ، 1425، 1، طبريوت اإلسالمي، الغرب دار األفطسي،اجملموع اللفيف، أبو جعفر ينظر:  - 9

 .353ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
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 وكذلك فعل أبو زكريا التربيزي 1بلعاء بن قيس الكناينلشاعر اجلاهلي البيت نسبه أبو هالل العسكري ل
 . 3(هـ 8، وحممد العبيدي )ق 2هـ( 502)ت 

 قال الشاعر:"، قال: «اإلتقان»بيتا من غري نسبة حميال إىل  ألتوجنيذكر  -(8

ـــــــــ  و   ـــــــــ  ل ـــــــــ   س  ي ـــــــــن ـــــــــ   اسُ ال ـــــــــ  يف   ك  د  عـــــــــ  بـ  ري  قـــــــــ   ن
 

 .4"ام  هـــــــ  و   اء  د  صـــــــــــــــــــــ  أ   ر  يــــــــ  وا غـــــــ  ســـــــــــــــــــــُ ي  لـــــــ  و   
 

 يرثي فيه أخاه أربد برواية:  واحلق أن البيت للبيد  

 ري  قـــــــ   نـــــــ  يف   ك  د  عـــــــ  بــــــــ   اسُ الـــــــنـــــــ   س  يـــــــ  لـــــــ  فــــــــ  "
 

ــــــــ  غــــــــ   م  ا هــــــــُ مــــــــ  و     ."  امهــــــــ  و   اء  د  صــــــــــــــــــــــ  أ   ر  يـ
 

، ونسبه إليه كذلك أبو 6، ونسبه إليه ابن منظور بالروايتني يف ثالثة مواضع5كذا نسبه أبو عبيد اهلروي
 .8ديوانه من قصيدة: أال ذهب احملافظ واحملامي، وغري واحد من اللغويني، والبيت يف 7نصر اجلوهري

قول  «لسان العرب»نسبة الشواهد، فقد نقل عن  بالنقل عن مصدر واحد إغفالُ  ألتوجنين اكتفاء م   -9
 الشاعر من غري نسبة:

ر هُ  متــــــــــ   ينِّ أ   و  لــــــــــ   ي  دِّ و  بــــــــــ   مــــــــــ  ُت عــــــــــُ يــــــــــ   لــــــــــ 
 

 . 9د  الـــــــــ  تـــــــــ  يـــــــــف  و  ر  ال  طـــــــــ  مـــــــــ   ن  مـــــــــ   ايل   مبـــــــــ    
 

 
 (.1/114ديوان املعاين، أبو هالل العسكري، دار اجليل، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، )ينظر:  - 1
 .13التربيزي، دار القلم، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، ص شرح ديوان احلماسة، أبو زكريا ينظر:  - 2
 .19ينظر: التذكرة السعدية يف األشعار العربية، حممد العبيدي، حتقيق: عبد اهلل اجلبوري، دار الكتب العلمية، ]د ط[، ]د ت[، ص  - 3
 .485ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 4
، 1964، 1حممد عبد املعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، طينظر: غريب احلديث، أبو عبيد اهلروي، حتقيق:  - 5
(1/27.) 
 (.14/454(، )12/625(، )5/228) هـ، 1414، 3دار صادر، بريوت، ط ،حممد ابن منظورينظر: لسان العرب،  - 6
، 4، طبريوت ،للماليني العلم دار، عطار الغفور عبد أمحدأبو نصر الفارايب، حتقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ينظر:  - 7

1987، (2/865.) 
 .130، ص 2004، 1، طبريوت، محدو طماس، دار املعرفةلبيد بن ربيعة، عناية:  ،بن ربيعة العامري ينظر: ديوان لبيد - 8
 .457ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9
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 1يف أكثر من مصدر، نسبه إليه كل من أبو بكر األنباري هـ( 30)ت حنو  منسوب ملتمم بن نويرةوالبيت 
 . 2وسلمة العوتيب

 ، هو:«لسان العرب»من غري عزو مكتفيا بالنقل عن  امشهور  رجزا ألتوجنينقل  -(10

 ه  د  اجلــــــــــ   و   اغ  ر  فــــــــــ  الــــــــــ  و   اب  بــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــ   إن  "
 

 .3"ه  د  ســـــــــــــــــــــ  ف  م   ي  ، أ  ين  لـــــــدِّ ل   ةٌ د  ســـــــــــــــــــــ  ف  م   
 

، وجار اهلل 4ن مصدر ومرجع أليب العتاهية، نسبه إليه شهاب الدين النويريمنسوب يف أكثر م   رجزوال
أهنا من أرجوزته  على الذي نص هـ( 963)ت  ، وأبو الفتح العباسي6، وأبو منصور الثعاليب5الزخمشري
 .7(ذات األمثال) :مساها اليتاملزدوجة 

 «اللسان»من غري نسبة، وغفل عن أن الرجز نفسه مكرر يف  «لسان العرب»رجزا من  ألتوجنينقل  -(11
 ، قال: 8ومعزو لرؤبة

 ار  طــــــ  ســـــــــــــــــــ   ن  ر  طــــــ  ســـــــــــــــــــُ  ارٌ طـــــــ  ســـــــــــــــــــ  أ   و  ينِّ إ  "
 

 .9"ار  صــــــــــــــ  ا ن  ر  صــــــــــــــ  ن   رُ صــــــــــــــ  ا ن  : يـــــ  لٌ ائـــــ  قـــــ  ل   
 

معجم »، ومن املتأخرين إمييل بديع يعقوب يف 10«الكتاب»وممن نسبه لرؤبة العجاج سيبويه يف 
 وقد ذكر أنه يف ملحق ديوانه. 11«الشواهد

 
، 1992، 1، طبريوت ،الرسالة مؤسسة ،الضامن صاحل حامت، حتقيق: األنباري بكر أبوالزاهر يف معاين كلمات الناس، ينظر:  - 1
(1/157.) 
 (.3/424العربية، مرجع سابق، )اإلبانة يف اللغة ينظر:  - 2
 .368ص  املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 3
 هـ، 1423، 1القاهرة، ط القومية، والوثائق الكتب النويري، دار الدين شهابرب يف فنون األدب، هناية اإلينظر:  - 4
 (3/80.) 
 (.3/59سابق، )ربيع األبرار ونصوص األخيار، مرجع ينظر:  - 5
. التمثيل 172، ص 1997، 1، طبريوت ،العلمية الكتب دارأبو منصور الثعاليب، حتقيق: أمحد حسن لبج، لباب اآلداب، ينظر:  - 6

 .76ص ، 1981، 2، مصر، طللكتاب العربية الدار ،احللو حممد الفتاح عبد، حتقيق: الثعاليب منصور أبوواحملاضرة، 
، ]د بريوت ،الكتب عامل، احلميد عبد الدين حميي حممد: أبو الفتح العباسي، حتقيقمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص، ينظر:  - 7

 (.2/283) ط[، ]د ت[،
 (.5/211(، )4/363ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 8
 .241، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 9

 (.2/185)، 1988، 3، مكتبة اخلاجني، مصر، طهارون السالم عبدعمرو سيبويه، حتقيق: ينظر: الكتاب،  - 10
 (.10/84املعجم املفصل يف شواهد العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 11
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أنه ورد يف  فاته، و 1ونص على أنه بال نسبة «لسان العرب»ببيت ناقال إياه عن  ألتوجنياحتج  -(12
أصبت شارفا "، أنه قال: -عليه السالم-البخاري ومسلم، عن علي بن أيب طالب  صحيحي منحديث 

صلى اهلل عليه -وأعطاين رسول اهلل »يف مغنم يوم بدر، قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  مع
، فأخنتهما يوما عند باب رجل من األنصار، وأنا أريد أن أمحل عليهما إذخرا ألبيعه، «شارفا أخرى -وسلم

ومعي صائغ من بين قينقاع، فأستعني به على وليمة فاطمة، ومحزة بن عبد املطلب يشرب يف ذلك البيت 
 .2"إخل ... اء  و  النـِّ  ف  رُ لش  ل   زُ ا مح    ي  ال  معه قينة، فقالت: أ  

ونص على أن صاحبه جمهول فيه، وهو  «اإلتقان»يف اإلحالة لبيت شعري على  ألتوجني تمداع -(13
 قوله: 

ــــ  بُــــ ر  ضــــــــــــــــــ   مُ هــــُ " ــــ  و  وا قـ  ر  جــــ  ل  حــــُ يـــــــ  س  خــــ  ان
 

ـــــــ  ده  يف  ب  الـــــــر  نـــــــ  جبـــــــ      .3"يـــــــب  صـــــــــــــــــــــ  م  ع  و   يـ
 

 .4يف ديوانه هـ( 528)ت  والبيت لبشر بن أيب خازم األسدي

 ، قوله:«تاج العروس»و «لسان العرب»بها حميال إىل سمن األبيات اليت مل ين -(14

ـــ  " ـــ  قـ ىت  تُـــ لـــ  تـ ـــ   ال  م  فــــ    اد  امـــــــ  عـــــــ   ه  الـــلـــــــ   رُ جُـــ فـــ   يـ
 

لُ ميـــــُ   ني  ارُُه حـــــ  جـــــــ   يـــــــه  و  تـــــ  حيـــــ    ال  و     .5"حـــــــ 
 

، بلفظ: وال جيتويه )وليس: وال حيتويه( 6«األغاين»يف  هـ( 15)ت  راش اهلذيلأما البيت فمنسوب أليب خ  
 ومعىن جيتويه: يكرهه. ،ميحلجاره عام 

 من غري نسبة: «لسان العرب»من الشواهد اليت نقلها عن  -(15

ٌّة، اد ثُ احل و  و   ،أ د ر ك ت ين   و ق د  " ّنةُ ...  مج  ع   ال   قـ و م   أ س  ،ض   .7"ُفش ل و ال   اف 

 
 .335، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابقينظر:  - 1
 الرتاث إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد حممدحتقيق:  . صحيح مسلم،2375(، رقم احلديث: 3/114سابق، )صحيح البخاري، مرجع  - 2

 .1979(، رقم احلديث: 3/1568) ، ]د ط[، ]د ت[،بريوت، العريب
 .327، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 3
بشر بن أيب خازم األسدي، حتقيق: عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء الرتاث القدمي، دمشق، ، بشر بن أيب خازم األسديينظر: ديوان  - 4

 .22، ص 1960]د ط[، 
 .361، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 5
 (.21/222) هـ، 1415، 1، طبريوت، العريب الرتاث إحياء دارأبو الفرج األصبهاين، ينظر: األغاين،  - 6
 .368، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 7
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 النهشليوعبد الكرمي  2وابن عبد ربه 1البيت جلويرية بن بدر، نسبه إليه  كل من أيب عبيدة معمر بن املثىن
وأكثر املصادر اليت أوردت البيت من  .برواية: خمالُب )أو مثالب( قوم ال ضعاف  وال عزل   3هـ( 405)ت 

الشاهد أورده يف موضع  ألتوجنيغري عزو ذكرته براوية )عزل( ال )فشل(، وحىت ابن منظور الذي نقل عنه 
أورد الشاهد  ألتوجني، ومن العزو نتبني أن الراوية الصحيحة لفظها )عزل( ال )فشل(، و 4آخر برواية )عزل(

 .رأساملا سبق فال يصح االحتجاج هبذا الشاهد لالحتجاج ملدخل )فشلتم(، وتبعا 

يف  ألتوجنيإذ مل يعتمد حممد  ؛«املعجم املفصل»من املسائل املنهجية ما تعلق باحلديث الشريف يف       
ّتريج األحاديث على متون علم احلديث يف الغالب، ومل يذكر حكمها، من ذلك نقله حديث: "ال 

 .6«مسند اإلمام أمحد»، والصواب أن يذكر املصدر الرئيس وهو 5«الغريبني»جتسسوا وال حتسسوا" عن 
، وظاهر أنه نقله 7"فإذا أنا مبوسى باطش جبانب العرش"وذكر حديثا من غري إحالة أو ّتريج وهو قوله: 

وذكر حديثا  .9طرف حديث ذكره البخاري ومسلم ألتوجني ذكرهوما  .8أيضا أليب عبيد «الغريبني»من 
إن اهلل مساين يف القرآن بسبعة أمساء: حممد، وأمحد، وطه، ويس، "آخر من غري إحالة أو ّتريج وهو: 

-عليه السالم-واحتج هبذا احلديث على أن )يس( اسم من أمساء الرسول  .10"واملزمل، واملدثر وعبد اهلل
 ، وهذا حديث موضوع مل تذكره كتب احلديث.

النهاية يف »وأحال إىل  ."ليس كل الناس مرخى عليه" مدخل )رخاء( حبديث: يف ألتوجني واستأنس   
عليه - ، ومل أقف على ذكر هلذا احلديث يف كتب احلديث، وإمنا احلديث عن الرسول11«غريب احلديث

 -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: ملا هنى النيب -رضي اهلل عنهما-برواية: " عن عبد اهلل بن عمرو  -السالم
: ليس كل الناس جيد سقاء، فرخص هلم يف اجلر غري -صلى اهلل عليه وسلم-عن األسقية، قيل للنيب 

 
، 2، طظيب أبو الثقايف، اجملمع، خالص حممود وليدو  حور إبراهيم حممد: حتقيق ،املثىن بن معمرشرح نقائض جرير والفرزدق، ينظر:  - 1

1998( ،2/481.) 
 (.6/46) هـ، 1404، 1، طبريوت ،العلمية الكتب دارابن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، ينظر:  - 2
، ص ، ]د ط[، ]د ت[اإلسكندرية املعارف، منشأة، سالم زغلول حممدعبد الكرمي النهشلي، حتقيق: املمتع يف صنعة الشعر، ينظر:  - 3

281. 
 (.12/626ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 4
 .107، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابقينظر:  - 5
 (.13/247، )2000، 1، ط، بريوتشعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالةينظر: مسند أمحد، حتقيق:  - 6
 .69، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق - 7
 (.1/189)الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.4/1844(، صحيح مسلم، مرجع سابق، )4/157ينظر: صحيح البخاري، مرجع سابق، ) - 9

 .531، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابقينظر:  - 10
 .196ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
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، 2فوقفت على قصته عند أيب نعيم األصبهاين مرويا عن جابر ألتوجني، وأما احلديث الذي نقله 1املزفت"
يف ذكره للحديث مقلد أليب عبيد  ألتوجنيو  .ضعفه، فال يصح أن حيتج به أي إن له حكم املرفوع، وظاهرٌ 

 أنا رباين   :-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل "، ومن األحاديث اليت ال أصل هلا قوله: 3على عادته
 .4"هذه األمة

ديث ، يف شرح مدخل )علقة( وهو ح«لسان العرب»حبديث مقطوع ناقال إياه من  ألتوجنيواحتج    
واحلديث املقطوع ليس حجة إذا خال من قرينة الرفع. ومن  .5"فإذا الطري ترميهم بالعلق"ليم: ة بن سُ ي  ر  س  

ما احتج به على مدخل )غرابيب(؛ حيث قال: "ويف احلديث:  ألتوجنيمل خيرجها  األحاديث الضعيفة اليت
 . 7. وهذا حديث ضعيف ال يصح االحتجاج به6إن اهلل يبغض الشيخ الغربيب"

 :واملآخذ حول معجمه ألتوجنينلخص هبا منهج  خنلص إىل مجلة نتائج

قله النقل، وهو يف غالب أمره ال ينص على مصدر الشرح وإن كان ن املؤلفيغلب على شرح  -
 حرفيا، ولعله يف ذلك مكتف  مبا ذكره يف مقدمة املعجم.

ذكر املرتادفات واملعاين املختلفة للمدخل معتمدا النقل كما سبق، من  املؤلفيغلب على شرح  -
 غري ترجيح.

 ظن أهنا مرتادفة يف الغالب.بذكر الفروق الداللية بني املفردات القرآنية اليت يُ  املؤلف ن  ع  مل يُـ  -
باملعىن السياقي الذي يراه مناسبا، مث يذكر املعىن احلقيقي وقد  -غالبا-شرحه  املؤلفيبتدئ  -

 يغفله.
البا ما ه يف املعربات؛ إذ غئوينماز عن غريه ممن ألف يف املعاجم القرآنية بآرا املؤلفيتجلى جهد  -

 وإن مل يوفق يف نسبتها. يؤثل املفردات القرآنية، ويرجح نسبتها إىل لغة من اللغات

 
(، رقم احلديث: 3/1585، صحيح مسلم، مرجع سابق، )5593(، رقم احلديث: 7/107مرجع سابق، )ينظر: صحيح البخاري،  - 1

 . واللفظ للبخاري.2000
 (.2/56، )1990، 1أخبار أصبهان، أبو نعيم األصبهاين، حتقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، طينظر:  - 2
 (.3/731)سابق،  الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجعينظر:  - 3
 .189، ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابقينظر:  - 4
 .336ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 5
 .347ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
، 1992، 1، طالرياض املعارف، دارناصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، ينظر:  - 7
(3/664.) 
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من االحتجاج بالشواهد الشعرية، وأكثرها منقول عن املعاجم القرآنية املتقدمة، وعن  املؤلفيكثر  -
 كتب غريب القرآن.

تها أمر يسري؛ ونسبة نسبة عدد من الشواهد الشعرية إىل أصحاهبا، رغم أن نسب املؤلفأغفل  -
 وقد وقع فيه. ملا قد يعرتيها من تصحيف ؛الشواهد أمر مهم

األحاديث النبوية يف الغالب وال خيرجها مبينا حكمها، وقد حيتج حبديث ضعيف  املؤلفال يسند  -
 . -عليه السالم-ما، حنو اختياره أن )يس( اسم للنيب  أو موضوع على اختيار شرح  

املواد، انات األخطاء املتعلقة بالرتتيب اخلارجي للمداخل، من مثل إغفال عنو وقفنا على بعض  -
 أو خلط بعض املداخل تقدميا وتأخريا، أو تكرار شرح املداخل.

 مما حيتاج إىل شرح. ذكر عدد معترب من املواد واملداخل يف املعجم املؤلفأغفل  -
 



 

 

 

 

الفصل الثاين: املناهج   
املتأخِّرة يف صناعة 
املعاجم القرآنية 

 ومدارُسها
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 الفصل الثاني: المناهج المتأخرة في صناعة المعاجم القرآنية ومدارسها:
ميكن أن نفرتض بعد دراسة عامة للمعاجم القرآنية وتاريخ التأليف فيها أن معجم جممع القاهرة القرآين      

الظاهر أهم شروط  فة يف العصر احلديث مادة وترتيبا، وتتوفر فيه من حيثن أهم املعاجم القرآنية املؤل  م  
امتد تأليفه والنقاش حول منهجه يا شارك فيه علماء متخصصون، و الصناعة املعجمية، وكونه عمال مجاع

 شر العمل بنيفقد نُ  ؛ف من معاجَم قرآنيةلِّ سنوات طوال، يزيد من قيمته املعرفية ومن مركزيته فيما أُ 
ختم بطبعة منقحة سنة يُ د مرات أخرى، لبع يف جملد واح( يف أجزاء ستة، مث طُ 1970( وبني )1953)
فرحات الذي رأى أن العمل مل يقم على خطة حمكمة  (. فرضيتنا البدائية ختتلف مع أمحد حسن1988)

؛ وألجل ما سبق فإنا خنلص هلذا العمل جهدا أكرب من الذي نصرفه ملعاجم أخرى، 1يف دراسة املفردات
عبد  فني هو اختالف مناهجهم، وهذا ما ذكره من بعدُ وامللحوظة األوىل اليت تستشف من تعدد املؤل

 .2ر على نظام واحد دقيق"مل تس   املناهج   وهذه الطبعة األوىل متعددةُ "السالم هارون حني قال: 

، حيث رأى أن 3(2015)ت  ممن نقد املعجم من حيث خلوُّه من بعض املداخل العليمي املصري      
و)األمد( و)البغاء( و)نسوة( و)الوثقى( و)املنصورون(  الق()اخلمداخل عدة هي: املعجم خال من 
ن هذه األخطاء ما ليس موجودا ومادة )ن و ش(. واحلق أن م   ،وتى( و)املهني( و)بغيا(و)اهلالكني( و)امل
شر فمدخل )األمد( معرفا ورد يف اجلزء األول الذي نُ  .أعين األجزاء املستقلة من املعجم ،يف الطبعة األوىل

والشيء  .5باملدخل املنكرفي فيه ، ولكنه أمهل يف الطبعة املنقحة، واكتُ 4هده القرآين، مع شا5319سنة 
أما  .مهل يف الطبعة املنقحة، وأُ 1959من طبعة  6مع اسم اهلل )اخلال ق( فقد ذكر يف اجلزء الثاين نفسه

 من املعجم على استدراك ينص مدخال )البغاء( و)بغيًّا( فأمهال فيهما معا، وقد وقفت يف آخر اجلزء الثاين
وذكر حممد علي النجار مؤلف اجلزء  .7أن اللجنة مل تلتفت إليه فيه كاتبه على إضافة املدخلني، والظاهر

ومادة )ن و  10ومدخل )املنصورون( 9ومدخل )الوثقى( 8مدخل )نسوة( 1969السادس املنشور سنة 
 

 .37، ص مرجع سابقمعجم ألفاظ القرآن الكرمي،  -1
 املرجع نفسه، ص م. - 2
  :ينظر: االستدراك على معجم ألفاظ القرآن الصادر عن جممع اللغة العربية مبصر، العليمي املصري، ملتقى أهل التفسري - 3

-  https://vb.tafsir.net/tafsir23358/#.XI3AzCJKjIU, ( 20/11/8201 ), (09:00 PM). 
 (.1/49، )1953ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، املطبعة األمريية، القاهرة، ]د ط[،  - 4
 .75ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.2/187، )1959ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، املطبعة األمريية، القاهرة، ]د ط[،  - 6
 (.2/267ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 (.6/109، )1969نجار، املطبعة األمريية، القاهرة، ]د ط[، ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، حممد علي ال - 8
 (.6/220ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 (.6/122ينظر: املرجع نفسه، ) - 10

https://vb.tafsir.net/tafsir23358/#.XI3AzCJKjIU
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، وهذه كلها أمهلها 3ومدخل )املوتى( 2الكني(، وذكر أيضا مدخل )اهل1ش( اليت منها مدخل )التناوش(
فا فلم يذكره وتبعه يف ذلك املعجم ار كان سببا يف إمهال مدخل )املهني( معر  لكن النج .املعجم املنقح

دركت عليه وأن اخلطأ أتى من املداخل اليت استُ  ل  املنقح؛ ونلحظ مما سبق أن املعجم يف أصله حوى جُ 
 حة، وهذا ما مل ينتبه إليه الباحث. جهة الطبعة األخرية املنق

معجم اجملمع باقتضاب، وذكر أنه أغفل )املوتى( اليت « ظ القرآن وقراءاتهاملعجم املوسوعي أللفا»نقد     
ونضيف أنه أغفل أيضا مدخل  .5، واحلق أن النجار ذكره يف املعجم األصل4سبق بياهنا، ومدخل )نزلة(

و( ومدخل  ر وأُغفلت مادة )م .6جار ذكرها يف املعجم األصل)ملكوت( يف مادة )م ل ك(، لكن الن
وسبب هذا أن الطبعة األوىل  ؛يف كليهما. كذلك أغفل االسم العلم )لقمان( فلم يذكر يف الطبعتني (املروة)

كذلك عن هذا يف الطبعة املنقحة، فأمهل )لقمان( وذكر غريه.   ُعد لمل يكن مقررا فيها إثبات األعالم و 
البقرة: ]ُكلٍّ و ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيها﴾ ﴿َول  من قوله:  7يف الطبعتني يف مادة )و ل ي(يها( ولِّ ل )مُ أغفل مدخ

سقوط اجلذر )ه م ر( حيث وضع مدخل  «املعجم املوسوعي»من األخطاء اليت أشار إليها . [148
ن اخلطأ من جهة التنقيح واحلق أن أمحد خمتار عمر وفريقه مل ينتبهوا إىل أ ،8)منهمر( حتت اجلذر )ه م د(

خلت من هذا اخلطأ. ومثل هذا نقده إغفال املعجم ملدخل )اجلحيم(  9ألوىلأيضا، وإن ال فإن الطبعة ا
أيضا وحذف يف  11وهذا املدخل قد ذكر يف الطبعة األوىل ،10يف قصة إبراهيم واكتفاؤهم باجلحيم العَلم

، وإمنا رغبنا إىل التنبيه إىل أصل اخلطأ، واحلق أن ديةجم غريُ لطبعة املنقحة. وليس املراد أن هذه النقود ا
فرة بني أيدي الناس وأن العمدة يف هذا هي الطبعة املنقحة؛ لذا فإنا نسلك يف االطبعة األوىل ليست متو 

 طبعة األصل يف بعض املواضع.ونعتمد الطبعة املشتهرة مع إشارات إىل ال نفسهدراستنا املنهج 

 

 (.6/175ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.6/201ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.6/65ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 21، ص 2002، 1اض، طالقرآن الكرمي وقراءاته، أمحد خمتار عمر وآخرون، مؤسسة الرتاث، الريينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ  - 4

 وما بعدها.
 (.6/101ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 (.6/53ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
( وما 6/285) معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، وما بعدها. 1203ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7

 بعدها.
 .1153. معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 21ملوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم ا - 8
 (.6/205القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: معجم ألفاظ  - 9

 .22ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 10
 (.2/5آن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: معجم ألفاظ القر  - 11
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، واليت حوت تصدير الطبعة الثانية من 1989قحة الصادرة سنة ملعجم الطبعة املننعتمد يف دراسة ا     
الذي مل يسهم يف إعداد الطبعة األوىل، ذكر فيها أن حممد حسني  1(1996قبل إبراهيم مدكور )ت 

، 1944ه مؤمتر ر  ق  يُ وشاركه آخرون ل   1941هو من عرض فكرة املعجم سنة  (1956هيكل )ت 
ووقف عند  1956عند حرف الثاء، مث اجلزء الثاين سنة الذي وقف  1953ألول منه سنة وأخرج اجلزء ا

ووقف عند حرف السني، أما اجلزء الرابع فأخرجه أمني اخلويل  1961حرف الدال، مث اجلزء الثالث سنة 
اجلزء  (1966، ووقف عند حرف الفاء، وأخرج حامد عبد القادر )ت 1967سنة  (1966)ت 

رف الالم، أما اجلزء السادس واألخري فأخرجه حممد علي النجار )ت ، ووقف عند ح1969 اخلامس سنة
1965)  وقفت على الطبعة الثانية من املعجم من مصورات مكتبة جامعة كورنيل 1970سنة .

صفحة(، والثاين  619عة إيرانية، يف جملدين، اجمللد األول من اهلمزة إىل السني )حيوي األمريكية، وهي طب
حة ، والشرح فيه خمتلف عن الطبعة املنق1984صفحة( نشر سنة  877من الشني إىل الياء )حيوي 

 

 -  يس، وسافر إىل فرنسا وحصل على ، اشتغل بالتدر 1927رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة، ولد باجليزة، وخترج من دار العلوم سنة
 مصر مدرسا ، وعاد إىل1934، فالدكتوراه يف الفلسفة سنة 1933، مث إجازة احلقوق سنة 1931اإلجازة يف اآلداب من السوربون سنة 

ئيسا سنة ر و ، 1961مث أمينا له سنة  1946خب عضورا مبجمع اللغة بالقاهرة سنة بكلية اآلداب جبامعة القاهرة، اشتغل بالسياسة وانتُ 
 .«يف اللغة واألدب»و، «يف الفكر اإلسالمي»و، «يف الفلسفة اإلسالمية»إىل أن تويف، من أعماله:  1984

 ( بتصرف.1/81، مرجع سابق، )2002اجلاهلي حىت سنة ينظر: معجم األدباء من العصر 
 ب.-ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص أ - 1
 -   1909، خترج مبدرسة احلقوق بالقاهرة سنة 1888كاتب صحفي ومؤرخ من أعضاء جممع اللغة، ومن رجال السياسة مبصر، ولد سنة ،

 .«ثورة األدب»، من أعماله: 1912ة وحاز الدكتوراه يف احلقوق من السوربون سن
 بتصرف.( 5/244، مرجع سابق، )2002معجم األدباء من العصر اجلاهلي حىت سنة ينظر: 

 -  تعلم باألزهر خترج مبدرسة القضاء الشرعي، وعني للشؤون الدينية يف السفارة املصرية برومة، 1895ولد يف قرية شوشاي باملنوفية سنة ،
ىل سنة إتعليم فمديرا للثقافة العامة بوزارة الرتبية وال ،1953ىل سنة إمث كان وكيال لكلية اآلداب  ،عة املصرية )القدمية(عني أستاذا يف اجلام

، «البالغة العربية»كان عضوا مبجمع اللغة بالقاهرة، من أعماله:   .وتويف بالقاهرة ،وهبا أحيل إىل املعاش ومثل مصر يف عدة مؤمترات 1955
 .«مشكالت حياتنا اللغوية»و، «األدب املصري»و ،«فن القول»و

 ( بتصرف يسري.2/16مرجع سابق، )األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، ينظر: 
 -  هد الديين بدمياط. وخترج بدار ، تعلم يف املع1895من أعضاء اجملمع اللغوي بالقاهرة. له علم بالفارسية والعربية، ولد بالدقهلية سنة

يزي وعلم النفس. لنكنكلرتة لدراسة األدب اإلإب (University of  Exeter) ىل جامعة أكسرتإ( وأوفد 1920ة العلوم يف القاهرة )سن
ج إىل أن كان )سنة دب لتدريس اللغة العربية يف معهد اللغات الشرقية جبامعة لندن. وعاد إىل مصر، فكان مدرسا بدار العلوم وتدر مث انتُ 

من ، «املعجم الوسيط»( مديرا عاما لشؤون اللغة العربية بوزارة الرتبية والتعليم، ومن أعضاء امللجس األعلى باألزهر، ومن مؤلفي 1952
 .«ألدب الفارسيقصة ا»كتبه: 
 ( بتصرف يسري.2/162املرجع نفسه، )ينظر: 

 -  وتعلم يف األزهر، وحصل على شهادة العاملية النظامية )سنة  1895ود، مبصر سنة أديب لغوي مصري. ولد يف إحدى قرى إيتاي البار
قل للتدريس يف كلية اللغة العربية )باألزهر( واختري عضوا يف جممع اللغة العربية ( وعني مدرسا للتاريخ اإلسالمي يف معهد الزقازيق. مث نُ 1925

 .«املعجم الوسيط»، وشارك يف إخراج «لغويات»كتاب مساه   ونشر مقاالت يف نقد أخطاء الكتاب مجعها يف 1965سنة 
 ( بتصرف يسري.6/308ينظر: املرجع نفسه، )
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لطبعة ، يف حني تبتدئ ا1املدروسة؛ فالطبعة املدروسة تبتدئ حبرف اهلمزة، مث )آدم( فـ )آزر( فـ )أ ب ب(
 .2ب( ب اإليرانية مبادة )أ

، فإنه اعتمد مصحف املطبعة يف الطبعة املنقحة اعتمد املعجم قراءة عاصم، وإن مل يشر إىل ذلك      
ت(، والفعل ورد يف قراءة محزة والكسائي  ب األمريية؛ ألجل ذلك ال جند مدخل )تثبتوا( يف مادة )ث

[. 94: ﴿يا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمُنوا إ ذا َضَربـُْتْم يف  َسب يل  الل ه  فـََتبَـيـ ُنوا﴾ ]النساء: -تعاىل-قوله من وخلف العاشر 
ْن قـَْبُل َفَمن  الل هُ َعَلْيُكْم فـََتبَـيـ ُنوا﴾ ]النساء: -تعاىل-ومن قوله  -تعاىل-[. ومن قوله 94: ﴿َكذل َك ُكْنُتْم م 

ٌق ب َنَبٍإ فـََتبَـيـ ُنوا﴾ ]احلجرات: ﴿يَا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمُنوا إ ْن جاءَُكْم فَ  : [، فقد قرأها محزة، والكسائي، وخلف 6اس 
. وال جند 4، وقد شرح مدخل )تبينوا( يف املعجم بالتثبيت والتأمل3الثالثة يف املواضع« فتثبتوا» العاشر

، فقد قرأها الباقون )وال يأتل(، وهنا يظهر 5وهي قراءة أيب جعفر ،ال حيلف :مدخل )ال يتأل( مبعىن
اب والصو "اء صحيحة، قال: اخلالف يف القراءات، فقد أنكر الطربي هذه القراءة رغم أهنا عند املتأخرين قر 

( مبعىن: يفتعل من األلية، وذلك أن ذلك يف خط  من القراءة يف ذلك عندي، قراءة من قرأ: )وال يَْأَتل 
املصحف كذلك، والقراءة األخرى خمالفة خط املصحف، فاتباع املصحف مع قراءة مجاعة القراء وصحة 

-ملعجم قراءة قرآنية خمتلفة فيها ا نادرة اليت عرضومن املواضع ال .6"املقروء به أوىل من خالف ذلك كله
َحق يٌق َعلى َأْن ال أَُقوَل َعَلى الل ه  إ ال  احلََْق﴾ ما جاء يف شرح مدخل )حقيق( من قوله: ﴿ -وهي قراءة نافعٍ 

" مث قيل: "ويف قراءة حقيق علي   ."حريص"[؛ إذ ُشرحت بـ: 105]األعراف:  . 7... معناها واجب علي 
َساٌن﴾ ]الرمحن:  8التخفيف يف )خريات(ىل قراءة رهتم إوإشا  سيأيتو  [،70من قوله: ﴿ف يه ن  َخيـْرَاٌت ح 

 يف الفصل الرابع. احلديث عن القراءات يف املعاجم القرآنية

 

 .2-1جع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مر  - 1
 (. 1/1، )1984، 2ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع القاهرة، انتشارات ناصر خسرو، طهران، ط  - 2
  َك يف مبحث التنبيهات من اجلزء األول ونصوا على رواية حفص عن عاصم.إىل ذل أشري 

 د ص(./1ينظر:  معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )
 (.1/485، )1984، 1القراءات وأثرها يف علوم العربية، حممد حميسن، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طينظر:  - 3
 .176ص مي، مرجع سابق، آن الكر معجم ألفاظ القر ينظر:  - 4
، 1الكنز يف القراءات العشر، حممد املقرئ، حتقيق: خالد املشهداين، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط الكنز يف القراءات العشرينظر:  - 5

2004( ،2/572.) 
 (.19/136)جامع البيان يف تفسري القرآن، مرجع سابق،  - 6
 .310سابق، ص  معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع - 7
 .389ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
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وحممد الطيب  (1988روجعت الطبعة املنقحة من قبل إبراهيم مدكور وعبد السالم هارون )ت        
واستعانت فيه بكل من حممد حممود عبد اهلل، وعبد العليم فودة، وعيد مصطفى  ،(1991النجار )ت 

، 1درويش، وآخرين. وحتوي هذه الطبعة ورقة عمل مقرتحة تبني املنهج املتبع يف املعجم من حيث الوضع
 2«معجم ألفاظ القرآن الكرمي بني املعاجم وكتب التفسري واللغة»عبد السالم هارون عنوانه: لتالها حبث 

ذكر فيه طائفة مما ألف يف التفسري املعجمي من كتب غريب القرآن، لينتهي إىل أن التأليف يف هذا الباب 
اختذ منهجني: منهج السور واآليات، ومنهج الرتتيب اهلجائي املعجمي، متوقفا عند إشكالية االستطراد 

 احلديثة من اإلجياز العلمي املنظم.  ةيف املعاجم القرآنية القدمية، وإىل ما استقرت عليه الصناعة املعجمي

سرد عبد السالم هارون تاريخ إجناز هذا املعجم، والنقاشات اليت دارت حوله، ومن ذلك اقرتاح طه     
أن تفسر الكلمات اليت مل ينص املفسرون على أن هلا أصوال غري عربية كما يفهما  (1973)ت  حسني

م اللغة املقارن ومن دراسة اللغات السامية، بشرط أن يوافق لاللغويون احملدثون مستفيدين يف ذلك من ع
عليها حممد مصطفى املراغي، وقد اعرتض املراغي ذلك، والذي يهمنا مما ذكره عبد السالم هارون أن 
الطبعة الرابعة من املعجم روجعت من حيث الرتتيب ومن حيث األخطاء الطباعية والتحريرية، مع إضافة 

االنتفاع بالسياق القرآين ومضامينه يف التعريف هبا، وتفسري حروف املعاين ومعانيها يف و األعالم القرآنية 
 السياق القرآين. 

خلص عبد السالم هارون إىل املوازنة بني أهم املصادر اليت درست املفردات القرآنية دراسة معجمية      
[. وذكر شرح كل 64 اآْلَخر يَن﴾ ]الشعراء: مَث  وبني معجم اجملمع، فأتى مبدخل أزلفنا من قوله: ﴿َوأَْزَلْفَنا 

 

 -  درس العلوم الدينية والعربية، ف، 1921دخل األزهر عام . . حفظ القرآن يف العاشرة1909ولد يف اإلسكندرية سنة حمقق وأديب
 أمت دراسته بدار العلوم العليا. 1932 سنة، 1928التحق بتجهيزية دار العلوم ونال منها البكالوريا و 
( أصبح أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم بالقاهرة. 1950. ويف )1945ني مدرسا بالتعليم االبتدائي، مث مدرسا أول بآداب اإلسكندرية ع

سافر إىل الكويت واشرتك يف إنشاء جامعتها، كما أسس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات  1966. يف 1959قسم النحو هبا مث رئيسا ل
( اختري عضوا مبجمع اللغة العربية بالقاهرة، حصل على اجلائزة األوىل جملمع اللغة العربية يف 1969. يف )1975حىت عام العليا ورأسهما 

األساليب ». أشرف على عدة رسائل أكادميية، من أعماله: 1981وجائزة امللك فيصل العاملية يف األدب العريب . 1950التحقيق والنشر 
 .«حتقيق النصوص ونشرها»و، «اإلنشائية يف النحو العريب

 ( بتصرف يسري. 294-1/290هـ، ) 1422، 2رمضان يوسف، دار ابن حزم، بريوت، ط تتمة األعالم، حممد خريينظر: 
 -  عمل بعدها مدرسا  ،1929حصل على درجة اإلجازة العالية من كلية أصول الدين عام ، 1916مؤرخ من العلماء املصريني، ولد سنة

 م ترفيعه ملنصب وكيل األزهر. 1978ستاذا ورئيسا لقسم التاريخ واحلضارة بكلية اللغة العربية، ومت عام أفأستاذا مساعدا، مث  ،رجبامعة األزه
. كان عضوا يف جممع البحوث اإلسالمية، وجممع اللغة العربية، من 1983 - 1979رئيسا للجامعة األزهرية خالل الفرتة ما بني مث عني 

 .«املبني يف سرية سيد املرسلني: دراسات يف ضوء القرآن والسنة النبوية القول»مؤلفاته: 
 ( بتصرف.2/178ينظر: املرجع نفسه، )

 هـ.-القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص جينظر: معجم ألفاظ  - 1
 ف.-ينظر: املرجع نفسه، ص و - 2
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البن قتيبة، « غريب القرآن»أليب عبيدة، و« جماز القرآن»املنسوب البن عباس، و« غريب القرآن»من 
« عمدة احلفاظ»للراغب األصفهاين و« مفردات القرآن»أليب بكر السجستاين، و« نزهة القلوب»و

 قائال: "إننا نراه يتناول التفسري على هذا الوضع العلمي الدقيق:  للسمني احلليب مث ذكر شرح معجم اجملمع

[ أي: أدنيناهم وقربناهم من موسى وقومه لريوهم ويدخلوا 64أزلفنا: ﴿َوأَْزَلْفَنا مَث  اآْلَخر يَن﴾ ]الشعراء: 
 مداخلهم حىت يغرقوا.

إال يف هذا املوضع الواحد من  ( يف الطبع حتت أزلفنا إشارة إىل أن هذه الكلمة مل ترد1مع وضع رقم )
. وهو عنده تعريف شاف كاف تناول املعىن اللغوي والداللة التارخيية بإجياز، ولكن الذي 1الكتاب العزيز"

 ف( هو: ل ُدوِّن يف الطبعة املنقحة يف مادة )ز

 "أزلفنا: أدنينا وقربنا.  

  .2["64]الشعراء: أزلفنا:  ﴿َوأَْزَلْفَنا مَث  اآْلَخر يَن﴾ 

؛ فظهر أن التنقيح أذهب 3وهو أحد الشروح اليت جاءت يف غريب ابن قتيبة وفيه )قدمنا( بدل )أدنينا(
 مزية هذا املعجم يف الشرح إذا نظرنا إىل املثال الذي ذكره عبد السالم هارون. 

نشور سنة اجلزء الثالث امل املثال الذي ذكره عبد السالم هارون بتمامه جنده يف الطبعة األوىل من      
، وجند مؤلفا معاصرا امسه حسن عز الدين اجلمل حفظ الشرح الذي ذكره عبد السالم هارون 19614

 ،5من غري إحالة« معجم وتفسري لغوي لكلمات القرآن -خمطوطة اجلمل »وسلخه كما هو يف معجمه: 
والغريب ههنا  .6"قرب وأدىن"فقال:  نفسهبالشرح  «املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي»وقد أخذ 

أن املصادر اليت ساقها عبد السالم هارون ليبني ميزة معجم اجملمع ذكرت معاين عدة هي: أهلكنا، قربنا، 
حسب عبد السالم -أي إن الطبعة املنقحة حذفت ما به امناز معجم اجملمع  .إخل ... مجعنا، حبسنا

فقد ذكرها أبو  ،أدنيناهم :قوا"، أما قولهمداخلهم حىت يغر  ، أقصد قوله:" ... لريوهم ويدخلوا-هارون
]الشعراء:  َوأَْزَلْفَنا مَث  اآْلَخر يَن﴾: ﴿-تعاىل-فقال: "قوله « الغريبني يف القرآن واحلديث»عبيد اهلروي يف 

 

 معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ع. - 1
 .430ص ينظر: املرجع نفسه،  - 2
 .317ص غريب القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.3/92)، 1961، 2ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، القاهرة، ط - 4
، 1معجم وتفسري لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين اجلمل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط :خمطوطة اجلملينظر:  - 5

2003 ،2008( ،2/254.) 
 .222ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 6
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م، [ قال ابن عرفة: أي: مجعناهم، ومسيت املزدلفة، أي: ليلة االجتماع قال: وأحسن من هذا: أزلفناه64
 333)ت  وذكر اجلزء األول )أدنيناهم وقربناهم( بلفظه أبو منصور املاتريدي .1إىل الغرق"أي: أدنيناهم 

مما سبق ميكن أن نلحظ بأن مزية شرح معجم اجملمع على ما سبق من معاجم هي       . 2يف تفسريه هـ(
ملتأخرة، فهي يف األوىل، وهذا شأن املعاجم اأنه أوجز ورجح معىن من املعاين اليت سبق ذكرها يف املصادر 

شرحهم مدخل  -واألمثلة يف املعجم كثرية-ال بد ناقلة معىن سبق إليه املتقدمون، مثال ذلك  جل أحواهلا
وهي  .3"سقطت إىل األرض"يف املعجم بـ:  [36فَإ َذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها﴾ ]احلج: )وجبت( من قوله: ﴿

وهي يف األصل عبارة  .5"شقته طوال"ه( بـ: . ومثل شرحهم )قدت قميص4«نيالغريب»عبارة أيب عبيد يف 
، 8وظاهر أنه مأخوذ عن السجستاين أيضا .7"متسعـ: "، وحنو شرحهم )فجوة( ب6أيب بكر السجستاين

املعجم »وقد ينقل املعجم نصا كامال عن مصدر أو مرجع من غري إحالة، وسنتبني أنه يأخذ حىت عن 
ب، اإلله املعبود وحده ل ذلك قوهلم يف شرح )أرباب(: "مجع ر ، لكنه قد ينقل نصا حمورا إياه، مثا«الوسيط

كرها الراغب األصفهاين واحلق أن هذه امللحوظة ذ  .9واألصل أال جيمع وإمنا جاء على حسب ما يعتقدون"
، -تعاىل-ومل يكن من حق الرب أن جيمع إذ كان إطالقه ال يتناول إال اهلل وإن مل حييلوا إليه، فقد قال: "

وال نرى  .10فيه على حسب اعتقاداهتم، ال على ما عليه ذات الشيء يف نفسه" بلفظ اجلمعلكن أتى 
سببا ملثل هذا التوجيه أو اإليراد؛ ألن الرب يطلق على غري اهلل بغري املعىن الذي يطلق عليه، خاصة أن 

اَذ الل ه  إ ن ُه َريبِّ وقد اختلفوا يف معىن )الرب( من قوله: ﴿قاَل َمع ،-عليه السالم- املدخل من كالم يوسف
يف شرحه املدخل من بعُد.  11ذكر معىن السيد والراعي [، واملعجم نفسه23]يوسف: َأْحَسَن َمْثواَي﴾ 

 ذين استعملهما مؤلفو معجم اجملمع.لنسأل عن الفرق بني الدنو والقرب ال (أزلفنا)يف معىن  ت  بُ وقبل أن نَـ 

 

اململكة العربية  ،الغريبني يف القرآن واحلديث، أبو عبيد اهلروي، حتقيق ودراسة: أمحد فريد املزيدي، مكتبة نزار مصطفى البازينظر:  - 1
 (.3/827، )1999، 1السعودية، ط

 (.8/61، )2005، 1، أبو منصور املاتريدي، حتقيق: جمدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بريوت، طري املاتريديتفسينظر:  - 2
 .1160معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.6/1971الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ) - 4
 .881ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .375ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 6
 .842ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .362ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 8
 .462معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 .337مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
 .470قرآن الكرمي، مرجع سابق، ص الينظر: معجم ألفاظ  - 11
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و: داره دانية، أما القرب فعام  يكون إال يف املسافة بني شيئني حنيقرر أبو هالل العسكري أن الدنو ال     
دان  :وال يقال ،هو قريب بقلبه :وتقول ،تتداىن :وال تقول ،قلوبنا تتقارب :تقول"ويف غريه، قال:  يف ذلك

 .2"قرب"فما علة اجلمع بينهما يف الشرح؟ يشرح معجم اجملمع الفعل دنا بالقول:  .1"بقلبه إال على بعد
وبه وقع يف الدور، فظاهر أن  .3"ال تدنَوا"ويشرح املدخل املعقد يف مادة )ق ر ب( )ال تقربا( بالقول: 

الشارح ال يرى فرقا بينهما ويلزم من هذا أن شرحه لـ )أزلفنا( به حشو، ولنا أن نسأل: مل استعمل القرآن 
 موضع ثالث؟   الكرمي الدنو يف موضع واستعمل القرب يف آخر؟ ومل استعمل أزلف يف

يف القرآن ويف اللغة قرب، ولكنه يف القرآن الكرمي قرب من علو، يقول حممد حسن  (الدنو)ال غرو أن     
جبل: "فاألصل يف الدنو أن يكون إىل ُسْفل، ومن هنا استـُْعمل الدنو يف اهلبوط املعنوي )قلة قيمة الشيء( 

وإذا استقرينا موارد الدنو يف القرآن  .4"[61ب ال ذ ي ُهَو َخيـٌْر﴾ ]البقرة: يف مثل ﴿أََتْسَتْبد ُلوَن ال ذ ي ُهَو أَْدىَن 
ن قوله: م   (اجلالبيبمع )، و (السماء)و (الظالل)و (طلع النخل)و (اجلنان)الكرمي ألفيناه مستعمال مع 

أي )يدنني( يف -مع [، وهذا مدخل مل يذكره معجم اجمل59﴾ ]األحزاب: ن  ه  يب  ب  اَل جَ  نْ م   ن  ه  يْ لَ عَ  نيَ ن  دْ ﴿يُ 
ال يصح أن يشرح مدخل  ، ومن مَث  6والسمني احلليب 5يف حني ذكره الراغب األصفهاين -مادة )د ن و(

 بالدنو.  (أزلفنا)

، واستعلمت يف القرآن الكرمي مقرونة بالقرب، 7مبعىن القرىب من قبل يف كالم العرب (الزلفى)استعملت     
َر بَع يٍد﴾ ]ق: من ذلك قوله: ﴿َوأُْزل َفت  اجلَْ  ْم َواَل أَْواَلدُُكْم ب ال يت  [، وقوله: ﴿َوَما أَْمَواُلكُ 31ن ُة ل ْلُمت ق نَي َغيـْ
ه  ْن ُدون ه  أَْول َياَء َما نـَْعُبُدُهْم إ ال  ل يـَُقرِّبُونَا إ ىَل الل  [، وقوله: ﴿َوال ذ يَن اخت َُذوا م  37تـَُقرِّبُُكْم ع ْنَدنَا زُْلَفى﴾ ]سبأ: 

زة يف أزلف للجعل، أي إن قوله: [، والظاهر أن معىن الزلفى هو املنزلة القريبة، واهلم3زُْلَفى﴾ ]الزمر: 
أن انفلق البحر كالطود العظيم  معناه: أنزلناهم منزلة قريبة، بعد [64الشعراء: ]﴿َوأَْزَلْفَنا مَث  اآْلَخر يَن﴾ 

َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأمْجَع نَي﴾ ]الشعراء: أنزلناهم منزلة قريبة من موضع االنفالق، ﴿َوأَ  [ وعرب بالواو 65جْنَيـْ
 [.66يان أن اإلزالف واإلجناء كانا يف آن واحد، مث قال: ﴿مُث  َأْغَرقْـَنا اآْلَخر يَن﴾ ]الشعراء: لب

 

، «قم»الشيخ بيت اهلل بيات، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بـ معجم الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، حتقيق:  - 1
 .236هـ، ص  1412، 1ط
 .417ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .889 ينظر: املرجع نفسه، ص - 3
 (.2/683املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر:  - 4
 .319ينظر: املفردات يف غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.2/27ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 6
 (.9/138لسان العرب، مرجع سابق، )ينظر:  - 7
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 إذ شرحت يف املعجم مبعىن ؛)تب( و)تباب( و)تتبيب( :أي 1ب( ب ما جاء يف مادة )تومما سبق      
يف املعجم وجدنا  2ر( س نظٍر يف معىن االستمرار يف املادة، وإن عدنا إىل مادة )خاهلالك واخلسران، دون 

معىن الضياع واهلالك والنقص، فهذا اضطراب واضح، وقد حلظ الراغب األصفهاين الفرق بني التباب 
 .3"التب والتباب: االستمرار يف اخلسران"واخلسران فقال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .183نفسه، ص  املرجع - 1
 .351ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 . 162املفردات يف غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
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 األصول األولى لمعجم مجمع اللغة مع عناية بمنهج أمين الخولي:  -(1
نقدم بداءة بالفروق الرئيسة بني الطبعة األوىل للمعجم بأجزائها وبني الطبعة املنقحة اجلامعة، وهي        

 فات، والعناية باالشتقاق.فني واملؤل  واإلحالة إىل القراءات وإىل املؤلِّ  ،تشمل الرتتيب

تفيدنا الطبعة األوىل من املعجم بعدد من املشاركني يف وضع مبادئ ومناذج املعجم منهم املستشرق       
، ولقد سار املعجم يف ترتيب املداخل 1(1971)ت  H. A. R. Gibbملتون غيب االربيطاين ه
خلارجي يف ا، ومل يلتزم الرتتيب 2على ذلك ونص   «املعجم املفهرس» فؤاد عبد الباقي يفحممد على هنج 

الطبعة األوىل يف أكثر موادها، وقد وقفت على تعليق يف هامش اجلزء الرابع يشري إىل مثل هذا، وهو قوهلم 
ن( سار فيها األستاذ أمني اخلويل خمالفا  ت هذه املادة )ف"تعليقا على ما جاء يف مادة )ف ت ن(: 

دنا القائمة يف رأس املادة تبعا ملا فصله وسر  فعل،للمنهج مفرقا مفردات اآليات تبعا للمعىن، وتركناه كما 
 :4. واملراد أن النسخة األوىل تقدم بني يدي املادة سردا للمداخل املشروحة، مثال ذلك3تيسريا للبحث"

 أ ب ى

 يأىب(-يأب-تأىب-أبني-أبوا-)أىب

ب ما جاء وحس وحة.في باملادة وبسرد املداخل املشر ذفت من الطبعة املنقحة، واكتُ هذه القوائم حُ      
يف متهيد اجلزء األول فإن املداخل ترتب حسب دوراهنا يف القرآن الكرمي فيبتدأ باملداخل اليت كثر دوران 
معانيها، مث يأتى باملعاين األخرى. وقد خلت األجزاء الثانية والثالثة واخلامسة والسادسة من أية مقدماٍت، 

مته مل تشتمل على قضية الرتتيب. مث عدل الرتتيب مقد لكن خالف اجلزء الرابع الذي ألفه أمني اخلويل،
يف الطبعة الثانية ويف مقدمة إبراهيم مدكور ينص على أن اللجنة اليت كلفت بالتنقيح حرصت على تنسيق 
املواد يف ضوء ترتيب ثابت مضطرد يقوم على أساس اشتقاقي وهجائي، مع تدارك بعض األعالم اليت مل 

 
 -  دَرس يف أسكتلنده جبامعة أدنربه وهبا ختصص يف اللغات السامية، ودَرس يف 1895مستشرق إجنليزي من مواليد اإلسكندرية سنة ،

ملاجستري من جامعتها، ودر س هبا، مث صار أستاذا للعربية جبامعة أكسفورد، مث جبامعة هارفرد حصل على امدرسة اللغات الشرقية بلندن، و 
توزع إنتاجه العلمي بني األدب العريب، والتاريخ اإلسالمي، واألفكار السياسية الدينية يف اإلسالم. وحسب  .أستاَذ كرسي 1955سنة 

 ه الشهرة ترجع ألسباب بعيدة عن العلم.علمية وهذعبد الرمحن بدوي فإن شهرته فوق قيمته ال
   .174، ص 1993، 3ينظر: موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، بريوت، ط

 د(./1ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 هـ(./1ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.4/315، )1967، 2ية، أمني اخلويل، القاهرة، طجممع اللغة العربمعجم ألفاظ القرآن الكرمي،  - 3
 (.1/5ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
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، ولقد ركزت ورقة العمل املقرتحة للطبعة املنقحة على اإلجياز، ومن ذلك حذف 1وىلتعرف يف الطبعة األ
تصريف األفعال إال إذا ورد الفعل يف القرآن. وقد استحدثت منهجية جديدة يف ترتيب املداخل من مثل 

يف  جندهإخل. على حنو ما  ... البدء باألفعال وتقدمي الفعل املاضي على املضارع، والالزم على املتعدي
، مثل هذا مل يكن موجودا يف الطبعة األوىل فمثال رتبت مداخل )ر ب و( يف الطبعة «املعجم الوسيط»

، وفيه خلط بني 2ربوة( -الربا -ربا   -نربك -ربياين -يريب -أرىب -رابية -رابيا -يربو -األوىل كذا: )رَبتْ 
 -يريب -يربو -: )ربت3بتقدمي األفعالاملنقحة فالتزم األفعال واألمساء، أما ترتيب املداخل يف الطبعة 

 ربوة(. -الربا -ربا -رابية -رابيا -أرىب -نربك -ربياين

اشتمل املعجم يف طبعته األوىل على عدة إشارات إىل قراءات خمتلفة، من ذلك قوهلم يف مادة )ح ق      
، 4لسواه"بتة هي اهلل ال ية الصحيحة الثاوقرئ "الوالية هلل احلق" برفع احلق صفة للوالية أي الوالق(: "

ورد ىف القرآن، وقرئ بالسكون  يوحنو قول أمني اخلويل يف شرح )ظعنكم(: "ومصدر الظعن هو الذ
ومن القراءات اليت أثرت يف معىن املدخل، قول أمني اخلويل يف شرح )يعصرون( من قوله:  .5وبالتحريك"

بالبناء  -يف غري ضائقة، وقرئ يُعصرون  [: "أي يستغلون49ُروَن﴾ ]يوسف: ﴿ف يه  يـَُغاُث الن اُس َوف يه  يـَْعص  
ابا ﴾  .6أي مُيَْطُرون" -للمجهول  وحنو قوهلم يف شرح )ك ذابا( من قوله: ﴿اَل َيْسَمُعوَن ف يَها َلْغوا  َوال ك ذ 

وغري ذلك من القراءات اليت  .7مبعىن: مكاذبة" –بالتخفيف  -أي تكذيبا وقرئ كذابا "[: 35]النبأ: 
 ما ال يفعل.نها ما يؤثر يف املعىن ومنها م

فات عدة، مثال ذلك إحالة أمني اخلويل إىل املعاجم يف فني ومؤل  جند يف الطبعة األوىل إحالة إىل مؤلِّ    
ماالت مما يلفت أن يف املادة استعمرات عدة، منها قوله: " «لسان العرب»أكثر من موضع، فقد أحال إىل 

كذلك نقل عنه   .8"-انظر اللسان يف غ ن ي-ار تعمال غين مبعىن كان ومبعىن صمبعىن الكون العام، كاس

 

(، يف حني سبق يف الطبعة  - 1 ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ب. نالحظ مثال أن الطبعة األوىل ابتدأت بشرح )األبِّ
 و)آزر(.  املنقحة بشرح )آدم(

 (.3/21ظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ين - 2
 .473-472ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.2/107معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )  - 4
 (.4/167معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 (.4/226املرجع نفسه، ) - 6
 (.5/138، )1969، 2الكرمي، جممع اللغة العربية، حامد عبد القادر، القاهرة، طجم ألفاظ القرآن مع - 7
 (.298-4/297معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 8
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ومما سبق اإلحالة إىل املعاجم القرآنية  .2، ونقل عن ابن سيدة يف مادة )ف ر ح(1يف مادة )ف ت ي(
، ويف صدر مادة )ف ك 3من مثل اعتماد أمني اخلويل كالم الراغب األصفهاين يف صدر مادة )ع ش ر(

ذكره ناقدا له حنو قوله يف مادة )ع ف و(: "أدار الراغب يف مفرداته املادة على معىن القصد د يوق ،4ر(
اجلرار، وذلك لصوته إذا " وحنو نقده قول الراغب بأن )الفخار(: .5يف تكلف ال يسهل االطمئنان إليه"

ا وجعل املدخل معربا فقال: ورأى أمني اخلويل يف هذا تكلف .6نقر كأمنا تصّور بصورة من يكثر التـ َفاُخَر"
ومن املعاجم اليت أحال  .7مبا بدا فيه من التكلف ما يؤيد القول بأهنا غري عربية األصل بل هي معربة""ور 

جلنة أو لشجرة فيها، اعلى القول بأهنا اسم على "حني قال يف شرح )طوىب(:  «معجم أعالم القرآن»إليها 
وإن كنا ال ندري ما الذي يقصده  .8"ب من معجم أعالم القرآنوأهنا معربة عن السامية أو اآلراية تطل

، ونقل عنه 9جلزء اخلامس يف شرح مدخل )القوم(بالسامية؟  كذلك اعتمده حامد عبد القادر مؤلف ا
 .11كذلك رجع إليه يف شرح )لعل(و ، 10نصوصا خمتصرة يف مادة )ك س ب(

 بل مشلت التفاسري، فنجدهم حييلون إليها مطلقا بلفظمل تقتصر اإلحالة على املعاجم اللغوية والقرآنية،    
املفسرين التزكي مبعىن إيتاء الزكاة يف بعض هذه )املفسرين( حنو قوهلم يف مادة )ز ك و(: "وجعل بعض 

. وقد حييل الشارح إىل مفسر بعينه حنو إحالة أمني اخلويل إىل 12اآليات، والظاهر أهنا للتطهر يف اجلميع"
اج ج. ويف الطبعة األوىل احت13يف شرحه )الطود( -ملوضع نفسه أحال إىل ابن فارسويف ا-الزخمشري 

ويف احلديث "أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد املقل "هلم يف مادة )ج ه د(: باحلديث النبوي من ذلك قو 
واحلق أن االحتجاج باحلديث النبوي نادر يف أصل املعجم، ومثله الشعر، مثاله  .14"أي قدر ما حيتمله

 

 (.4/318ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.4/323ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.4/223ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.4/347املرجع نفسه، )ينظر:  - 4
 (.4/233املرجع نفسه، ) - 5
 .627مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.4/321معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 (.4/161املرجع نفسه، ) - 8
 (.5/104ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 9

 (.5/148نفسه، )ينظر: املرجع  - 10
 (.5/225نفسه، )ينظر: املرجع  - 11
 (.3/90معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 12
 (.4/152معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 13
 (.2/38معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 14
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بكسرها، كقول ل أمني اخلويل يف مادة )ط ي ب(: "... فهو مصدر وصف به مبنزلة ُثىن بالضم ونثى قو 
وحنو قول حامد عبد القادر يف مادة  .1قد كانت مالمتها ثىن؛ أي مثناة مكررة مرة بعد أخرى"الشاعر: ل

ومن هذا قول الشاعر: )ك و ن(:"... ويف هذه احلال يبىن على الفتح ويضاف إىل الضمري املناسب للمقام 
 .2ي"حي  رَت  سْ تَ  وْ ي أَ د  مَ حتُْ  ك  انَ كَ مَ 

تقرر يف خطة املعجم األوىل ذكر االشتقاق، يدخل يف هذا اعتماد أبواب األفعال الصرفية، حنو قوهلم:      
وقد حذفت هذه العبارة كاملة يف الطبعة املنقحة  .3"أبق العبد كسمع وضرب ونصر ومنع أبقا وإباقا"

وقد حذف االشتقاق رأسا من املادة يف الطبعة  .5أمث يأمث من باب علم""، وحنو قوهلم: 4بالشرح واكتفي
هذه األبواب الصرفية ذكرت يف عشرات املواضع من النسخة األصلية ولكنها حذفت يف الطبعة  .6املنقحة

نقحة، مثال ذلك ما املنقحة. ويف املعجم تعليقاٌت عدة دعت الصناعة املعجمية إىل حذفها يف النسخة امل
ومجيع ما ورد يف القرآن معرفا ... "انيها، فقد قالوا يف شرح )األرض(: تعلق بإحصاء املداخل حسب مع

يف عدة  نفسهوجند الشيء  .7موضعا ال خيرج عن أحد هذه املعاين الثالثة" 450باأللف والالم يف 
 إخل. ... 11و)بعض( 10و)أمة( 9، و)األمر(8مداخل، منها: )إله(

مصورة من مكتبة كورنيل األمريكية، طبع فيها اجمللد الرابع نعتمد يف دراستنا أساسا على نسخة      
ر اخلويل هذا اجلزء مبقدمة من الرصانة مبكان، أحال فيها إىل املنهج األديب الذي أسسه، منفردا، وقد صد  

 

وقد أورده احملقق ورج ح نسبته شاهد مأخوذ عن الراغب األصفهاين، وظاهر أن ال (.4/159معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 إىل كعب بن زهري، ومتامه:

ين   رٍ كـــــــــْ بـــــــــَ  ب  نـــــــــْ جـــــــــَ  يف  أَ  تـــــــــْ عـــــــــَ طـــــــــ   ة ؟مـــــــــَ اَل مـــــــــَ  قـــــــــَ
 

ر  لــــــــــَ   مــــــــــْ ــــــــــُ مــــــــــَ اَل مــــــــــَ  تْ انــــــــــَ كــــــــــَ   دْ قــــــــــَ لــــــــــَ ! يعــــــــــَ  ىَن ثــــــــــ   اهــــــــــَ تـ
 

 .178، ص  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابقينظر: 
 ]جاهلي[، ومتامه: اإلطنابة بن عمرول البيت (.5/195القرآن الكرمي، مرجع سابق، )معجم ألفاظ  - 2

ْويل   ــــــــــَ ا  َوقـ مــــــــــَ لــــــــــ  َأتْ  كــــــــــُ تْ  َجشــــــــــــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــَ  َوجــــــــــَ
 

ك    ــــــــــــــ  ان كــــــــــــــَ د ي مــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ي أَوْ  حتــــــــــــــُْ رَت حيــــــــــــــْ   َتســـــــــــــــــــــــــــــْ
 

 (.2/156، مرجع سابق، )العربية شواهد يف املفصل املعجمينظر: 
 (.1/2سابق، )معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع  - 3
 .3، مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي - 4
 (.1/14ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .21ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1/36معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 (.1/47ينظر: املرجع نفسه، ) - 8
 (.1/51ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 (.1/54فسه، )ينظر: املرجع ن - 10
 (.1/114ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
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مد عبده، وقد مساه نصر حامد أبو زيد وإىل االبتداء باملعىن احلسي، وأمني اخلويل امتداد ملدرسة اإلمام حم
قال: "أبذل اجلهد ما استطعت يف تأصيل املعىن اللغوي لكل مادة من املواد اليت تناولتها، بطل التجديد(، )

مبتدئا هذا التأصيل اجلامع الذي انشعبت عنه معانيها فيما بعد، مبعىن مادي حسي تشهد الظواهر 
وعلى هذا األصل احلسي الذي  بق ما ُعرف من معاين املادة ودالالهتا،االجتماعية حلياة العرب أنه كان أس

قدر  –تتحدد به الدالالت التالية للمادة يؤسس التطور الداليل ملعانيها وتكشف اعتبارات منضبطة 
لوجود ما يف املادة من معاٍن ودالالت، فيكون أخذ ما يفهم منها للقرآن، وتفسريه به، عمال  -الطاقة

وال تداخله مفاهيم أجنبية، تقحم عليه من ملل وحنل وال ادعاء،  ا، صحيحا، ال خيالطه حتكملغويا حبت
 .1أخرى، أو ختدم هبا مقاالٌت وآراء خاصة، إىل آخر ما لو ن التفسري فيما مضى"

والفرق بني هذه الطبعة وبني الطبعة املنقحة يظهر يف مداخل كثرية، من ذلك أن طبعة اخلويل شرحت       
. ومن ذلك أن 3"حمتمالٍت التأويلَ "رحت يف الطبعة املنقحة بـ: ، وش2"قابالٍت للتأويل")متشاهبات( بـ: 

، ومتتد الفروق حلذف كلمة من 5، ومل يفعل منقحو الطبعة الثامنة4اخلويل ذكر اشتقاق )أشتاتا( و)شىت(
 .6"نس واجلن واحليوانكل عات متمرد من اإل"الشرح، من ذلك أن اخلويل شرح مدخل )الشيطان( بـ: 

وهذا الشرح األخري ملتزم مبا  .7"العتاة املتمردون من اإلنس واجلن"وشرح املعجم املنقح )الشياطني( بـ: 

 

 .يريد التحكم املنطقي ال التحكم باملعىن املعاصر 
( قارب فيه هذا املنهج، 1973حتسن اإلشارة إىل نٍص ذكره مالك بن نيب )ت  (.4/4معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1

لبالغتها اخلاصة؛ فطبيعة املكان والسماء واملناخ واحليوان والنبات، هذه كلها خالقة لألفكار إن عبقرية لغة ما مرتبطة مبا هتبه األرض يقول: "
ألرض طابعها على أدوات البالغة اليت يستخدمها شعب ما، كيما يعرب عن والصور اليت تعد تراثا خاصا بلغة دون أخرى؛ وهكذا تضع ا

وكذلك فيما  كشف يف هذا األدب إىل حد ما عن عالقته بعناصر الرتبة اليت ولد فيها.عبقرية، وبالتايل فإن النقد الذايت ألي أدب جيب أن ي
 ."طه بالرتبة العربيةيتصل بتحليل األسلوب القرآين، فإن هذا التحليل جيب أن يكشف عما يرب

 .294، ص 2000، 4، دار الفكر، سوريا، طشاهني الصبور عبدينظر: الظاهرة القرآنية، مالك بن نيب، ترمجة: 
 (.4/10معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2
 .617معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  - 3
 (.4/10)معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 4
 .618معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  - 5
 (.4/24معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،س ) -6
 .630رجع سابق، ص معجم ألفاظ القرآن، م - 7
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بعض املعاجم تزيد )الدواب( حنو ما صنع ابن فارٍس يف جاء يف القرآن، ونصه قول البن عباس، بيد أن 
 .3جبل حسن آن حممد معاجم القر ، وممن ألف يف2«اللسان»، وابن منظور يف 1معجميه

كما سبق فإن اخلويل يهتم بذكر اشتقاق املداخل أكثر من غريه، إذا قورنت طبعة معجمه بالطبعة      
شط "ط(:  ط لغات الفعل مثال، فرتاه يقول يف مادة )ش املنقحة، ويهتم أيضا بضبط احلروف إن اختلفت

 يف الطبعة املنقحة.   د هذاوال جن .4"شطا وشطوطا –بكسر الشني وضمها  –يشط 

ويتجلى منهج اخلويل وينماز عن منهج غريه بتقدميه املعىن احلسي كما بني يف املقدمة، نلحظ ذلك       
 .5"ومسي شجرا لدخول بعض أغصانه يف بعض"ر(؛ إذ ابتدأ مبدخل )الشجر( فقال:  ج يف مادة )ش

وا فيه، ثانيا، يف دخل )شجر بينهم( مبعىن: تنازعوهو يف هذا ناقل عن غريه كما سنبينه من بعد، وجعل م
ح( يقدمها  ر ، كذلك جنده يف مادة )ش6حني قدم املعجم املنقح املدخل الثاين، ومل يذكر أصل املعىن

. مثل هذا ال جنده 8، وال جند ذلك يف املعجم املنقح7ببيان أن أصل الشرح بسط اللحم وحنوه ومنه الفتح
ْئُتْم َشْيئا  إ ّدا ﴾ دهم يردون )اإلد( من قوله: عجم يف طبعته األوىل، فال جنيف األجزاء األخرى من امل ﴿َلَقْد ج 

أمرا  منكرا يقع فيه جلبة، من قوهلم: الذي ذكره الراغب األصفهاين يف قوله: " 9إىل أصله [89]مرمي: 
 .10عت حنينها ترجيعا شديدا"، أي: رج  ت الناقة تئدُّ أد  

األصل للمعىن املعنوي أو القرآين يف كل املداخل، فمثال يكتفي يف ذكر املعىن احلسي وال يلتزم اخلويل     
شح بالشيء وعلى الشيء شحا )مثلثة الشني(: ضن به وحرص عليه، فهو "شرح مدخل )الشح( بالقول: 

 مهمة، مجعها ابن سيدة،ح( وقفنا على معاٍن  ح وإن حبثنا املعىن احلسي ملادة )ش .11"شحيح وهم أشحة
 فقال:

 وماء شحاح: نكد غري غمر، منه أيضا. أنشد ثعلب:"
 

 ،الرسالة مؤسسة، سلطان احملسن عبد زهري: وحتقيق راسةأمحد بن فارس، د(. جممل اللغة، 3/184ينظر: مقاييس اللغة، مرجع سابق، ) - 1
 .502ص  ،1986، 2ط ،بريوت

 (.13/238ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 2
 (.4/2350مرجع سابق، )كرمي، املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الينظر:  - 3
 (.4/24معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
 (.4/11املرجع نفسه، ) - 5
 .619-618مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن،  - 6
 (.4/15معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .623-622معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص ينظر:  - 8
 (.1/31ينظر: معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ) - 9

 .69مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
 (.4/11مرجع سابق، )معجم ألفاظ القرآن الكرمي،  - 11
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 فٍ قــــــــْ لــــــــَ بـــــــــْ وَ  ه   بــــــــ  يت  اقــــــــَ نــــــــَ  يــــــــتُ قــــــــ  لــــــــَ 
 

 ااحــــــــــ  حــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــَ  اء  مــــــــــَ ا وَ بــــــــــ  د  ا جمــــــــــُْ د  لــــــــــَ بـــــــــــَ  
 

وزند شحاح: ال يوري كأنه يشح بالنار. وأرض شحاح: تسيل من أدىن مطرة كأهنا تشح على املاء بنفسها 
 . 1"من األولبت يف إحداهن قربة أسالته، وهو حنيفة: الشحاح: شعاب صغار لو صبوقال أبو 

فالنظر إىل املاء واألرض والزند وإىل غريه أمكن ابن سيدة من أن يبني عن املعىن القرآين عنده يف مؤلف 
رص النْفس على ما مَلَكت والفعل كالفعل وما جاء يف التنزيل  -والشُّحُّ "، فقال: «املخصص»آخر هو  ح 

نقله عن ابن السكيت الذي قال:  ونقصد بغري املاء واألرض والزند ما .2"معناه من لْفظ الشُّحِّ فهذا
احَلصَرمُة: الشُّحُّ. وهو شدة إغارة الوَتر  واحلبل أيضا، أي: فتله. ويقال: قد َحصَرَم َقوَسُه، إذا َشد  وتَرها. "

صر ٌم، إذا كان خبيال الشح و غريه، فاإلغارة هي الفتل، . ونرجح أن هذا املعىن أويل وسابق ل3"ويقال: رجٌل ح 
  إمساك شديد. 

 ط ش)كذلك مل يذكر اخلويل املعىن احلسي األصل يف شرحه مدخل )الشيطان( سالف الذكر، ومادة      
الشيطان من الشطن، وهو احلبل الطويل ": «الغريبني»تذكر يف اللغة عادة مقرونة باحلبل، جاء يف  (ن

يقال لإلنسان شيطان أي اعد عن اخلري وطال يف الشر واضطراب مث املضطرب والشطن: البعد فكأنه تب
وا هبذا املعىن يف شرح مدخل ألصحاب املعجم أن يعتدُّ  كان ممكناوقد مسيت به احلي ة، ولقد   .4"كالشيطان

عبارة ترد مورد املثل يف وصف الشيء بشدة القبح، وكراهية ")رؤوس الشياطني(، لكنهم اكتفوا بالقول: 
الكبري يف معىن هذا املركب، رغم أن املعاجم ذكرت أهنا  وقد قالوا هبذا خروجا من اخلالف .5"له النفوس

 :«الزاهر»وصف للحيات، جاء يف 

العرب تسمي ضربا من احليات ذا عرف، من أمسج ما يكون منها: رؤوس الشياطني، ويسمون "
 :(هـ 30)ت  الواحدة: شيطانة، والواحد: شيطانا. قال محيد بن ثور

ُه مـ  لَ فَـ  بَـْت يف  ا أَتـَتـْ شـــــــــــــــَ أَْنشــــــــــــــَ ه   خ   اشـــــــــــــــ 
 

مــــــــ  مـــــــَ ان  احلَْــ طـــــــَ يْــ شــــــــــــــــَ امـــــــا  كَ ز مـــــــَ   كــَ ة  حمــُْ  ااطـــــــَ
 

 وأنشد الفراء:

 

 (.489-2/488احملكم واحمليط األعظم، مرجع سابق، ) - 1
 (.1/248) ،1996، 1، بريوت، طالعريب الرتاث إحياء دار، جفال إبراهم خليلابن سيدة املرسي، حتقيق: املخصص،  - 2
 . 49كتاب األلفاظ، مرجع سابق، ص   - 3
 (.3/1003سابق، )الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع  - 4
 .453معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
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ر ٌد حتـــــــَْ  جـــــــْ نـــــــَ ُف حـــــــ  عـــــــَ  فُ لـــــــ  حـــــــْ نَي أَ لـــــــ 
 

ثـــــــل  شــــــــــــــــــَ كــــَ   َرفُ مـــــــَ ان  احلــــَْ طـــــــَ يْــــ مــــ   .1"اط  أَعــــْ
 

مأخوذ منه، أي من طول بئر شطون، ومعىن البعد يف الفعل شطن  :وألجل ذلك اتصل بالبئر فقيل     
. 2"وراحلة الشيطان: اجلرادة الطويلة القوائم"يف معجمه قوله:  هـ( 206)ت  د به الشيباينحباله، ومما تفر 

القدمية  من ذكر للحية «العهد اجلديد»ستأنس بنصوص األديان السابقة، حنو ما جاء يف ويصح أن يُ 
، 3يف تارخيه عن اجلاهليني تصورهم عن احلية (1987)ت  س والشيطان. وقد مجع جواد علياملدعو إبلي

وفيه أهنا عندهم من اجلن، وعند غري العرب من الساميني مثل العربانيني وغري الساميني أيضا، وقصة احلية 
 لشيطان: يف سفر التكوين وهي اليت خدعت حواء، وهي الشيطان، وفيه أهنم عبدوها، قال يف مبحث ا

ال شعر "أمية بن أيب الصلت" و"عدي بن زيد شعر الشعراء اجلاهليني، خ ومل ترد لفظة "الشيطان" يف" 
العبادي". واألول شاعر وقف، على ما يظهر من شعره، على شيء من اليهودية والنصرانية. وأما الثاين، 

جاء يف اليهودية والنصرانية عنه، ولذلك فهو نصراين، لذلك جيوز لنا أن نرجع علمهما بالشيطان إىل ما 
يق أهل الكتاب. وذكر علماء اللغة، أن "األزب" طيع أن نقول أن هذ اللفظة جاءت العرب عن طر نست

اسم من أمساء الشياطني، وذكروا أن "األزب" شيطان امسه أزب العقبة، وقيل هو حية. وأن من أمساء 
 . 4اب شيطان"ألن احلية يقال هلا شيطان، ويف حديث: "احلبالشيطان: "احلباب". يقع على احلية أيض ا، 

، وظاهر أنه مصطلح ديين شاع يف 5إىل العربية والسريانية (الشيطان)املصطفوي مدخل  وقد رد     
إىل معىن امليل وااللتواء يف )شطن(، ونقل  «التحقيق»الديانتني اليهودية والنصرانية، ونظر صاحب معجم 

)الشيطان( من املشرتك أن ل الدين على شتقة منه يف املعاجم، وإن نص حازم علي كمااملعاين احلسية امل
ن( من املشرتك أيضا يف اللغة  ط ، فالراجح أن مادة )ش6يف العربية والعربية والسريانية واآلرامية واحلبشية

 األم مبعىن احلبل، شبهت به احلية.
 اَل َبلْ ، قال: ﴿قَ -عليه السالم-واقرتنت احلية باحلبال وبالعصي يف القرآن الكرمي يف قصة موسى      

ْم أَنـ َها َتْسَعى﴾ ]طه:  ْحر ه  يـُُّهْم خُيَي ُل إ لَْيه  م ْن س  َباهُلُْم َوع ص  [، وقال: ﴿فَأَْلَقاَها فَإ َذا ه َي 66أَْلُقوا فَإ َذا ح 

 

 (.1/170الزاهر يف معاين كلمات الناس، مرجع سابق، ) - 1
 (.2/2، )1974، ]د ط[، القاهرة األمريية، املطابع لشئون العامة اهليئة، األبياري إبراهيمالشيباين، حتقيق:  أبو عمروكتاب اجليم،   - 2
 (.304-12/301، )2001، 4ط بريوت، دار الساقي،ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي،  - 3
ن الشرير ظهر يف هيأة حية يف تعاليم زرادشت، ويف نسبة علماء اللغة وله نصوص أخرى يف أ ( وما بعدها.12/307املرجع نفسه، ) - 4

 احلية إىل الشيطان.
 .101]د ط[، ]د ت[، ص  ]د ن[، إبليس، عباس حممود العقاد،ينظر أيضا: 

 (.6/73ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .242ص ، 2008، 1حازم علي كمال الدين، مكتبة اآلداب، القاهرة، طلعربية، ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة ا - 6
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[، وتقرتن هذه املداخل يف القرآن بالصراط املستقيم وخبطوات الشيطان، وحببل 20 َحي ٌة َتْسَعى﴾ ]طه:
 بيل والسبل، وغريها من املداخل.  اهلل، وبالس

الصرب: هو يف األصل "ونص اخلويل على مصطلحي )املادي( و)املعنوي( يف مدخل )الصرب(، فقال:    
ويف مواضع  .1"على كذا، أو حبسها عن كذا احلبس املادي، ومنه استعمل يف املعنوي من حبس النفس

 .  2"الصالبة والصمت ينتهي إىل معىن احلسي يف املادة"أخرى حنو قوله يف مادة )ع ج م(: 
عند بعض  (اجملاز)ومما افرتق به منهج اخلويل عن منهج حمققي الطبعة األخرية اجلامعة، ذكر مصطلح      

ويطلق الشفاء جمازا على ما "املداخل؛ فقد ذكر املعىن اجملازي للشفاء بعد ذكره املعىن احلقيقي، فقال: 
. وإن رجعنا إىل اجلزء األول 4وال جند هذا يف النسخة املنقحة اجلامعة .3"ايربئ الصدور والنفوس من علله

ن الطبعة املنقحة استبدلت بلفظة ، نقف على ملحظ مهم، وهو أ1953من املعجم الذي طبع سنة 
اجملاز لفظة املراد أو املعىن، أو أتت بالشرح من غري بيان لنوعه، فمثال جاء يف اجلزء القدمي يف شرح مدخل 

أما الطبعة  .5"التناول جماٌز عن الَقبول والرضا ... كلها )أي املوارد( مبعىن التناول"خذ( وبيان موراده: )
وجاء يف اجلزء القدمي يف شرح مدخل )أُُذن(:  .6": تناول، واملراد: أقبْل وارضَ خذ"املنقحة فاكتفت بـ: 

عة املنقحة فذكرت املدخل مكررا، الطب ، أما7"حاسة السمع وتطلق جمازا على املستمع القابل ملا يقال"
. وجاء يف 9"هو أذن: مستمع قابٌل ملا يقال". وقالت يف الثاين: 8"أذن: عضو السمع"قالت يف األول: 

 .10"باطنها تشرب األرض للماء وتسربه إىل ىأطلق البلع جمازا عل"اجلزء القدمي يف شرح مدخل )ابلعي(: 
وتوجد  .11"يا أرض ابلعي ماءك: اشربيه وسربيه إىل باطنك"لقول: يف حني اكُتفي يف الطبعة املنقحة با

 مواضع غري هذه حذف منها مصطلح )اجملاز(.
اشتملت على منهٍج يف بيان املعىن اجملازي، جاء فيها: "إذا كان  1953مقدمة طبعة  غفل أن  وال نُ      

 خمتلفة بسبب اجملاز أو حنوه ُنص  على للكلمة معىن لغوي واحد ولكنها اسُتعم لت يف القرآن الكرمي بألوانٍ 

 

 (.4/56رمي، مرجع سابق، )معجم ألفاظ القرآن الك - 1
 (.4/196املرجع نفسه، ) - 2
 (.4/29املرجع نفسه، ) - 3
 .635-634معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص ينظر:  - 4
 (.1/22ابق، )معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع س - 5
 .31معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1/34)معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 7
 .45معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  - 8
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 9

 (.1/123معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 10
 .159ص معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق،  - 11
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البند مل يُلتزم من جهة والظاهر أن هذا  .1املعىن اللغوي البحت، وقيل إهنا تستعمل أو قد ترد مبعىن كذا"
االصطالح يف الطبعات األوىل وتدورك يف الطبعة املنقحة، وال نرى سببا لتجاوز مصطلح اجملاز إال اخلروَج 

 لماء اللغة وأصول الدين.     م ن اخلالف فيه بني ع
خل )املشكاة(: ومما امناز به منهج أمني اخلويل ذكر األصول غري العربية لبعض املداخل، حنو قوله يف مد    

وقيل إن الكلمة رومية أو "وحنو قوله يف شرح )عدن(:  .2"الكوة غري النافذة، وقيل: إهنا لفظة حبشية"
يف تأثيل )الصابئني( وأصلها العربي  «دائرة املعارف»من ه نقل رأيا ومن ذلك أن .3"سريانية وهلذا مكانه

، وُحذف 4غطس، وقد استطرد يف هذا املدخل فأحال إىل آراء خمتلفة فحوى صفحة وزيادة :)صبع( مبعىن
 .5كالمه يف الطبعة املنقحة واكتفي بالنص على أهنم عبدة الكواكب

ذلك يف مادة )ص ب ب( إذ  يف املعجم وإن كانت قليلة، جندومما امناز به أيضا اإلحالة إىل مواضع     
، ومن هذا النقل عن أمية اللغة نصا أو حكاية حنو نقله عن ابن فارس والزخمشري 6ط( و أحال إىل مادة )س

... كقول الشاعر "، ومن ذلك االحتجاج بالشعر وإن قل ، حنو قوله يف شرح )طوى(: 7يف شرح )الطود(
رئت بالتنوين وبعدمه قُ  (طوى)ينص على أن  نفسه، ويف املوضع سبق ذكره وقد .8"ثىن لقد كانت مالمتها

 . 9أنه اسٌم للوادي بأن ذكروبضم الطاء وبكسرها، يف حني اكتفى املعجم املنقح 
وقد حوت طبعة أمني اخلويل شيئا من احلشو، وأشياء تأباها الصناعة املعجمية احلديثة، حنو استعمال      

اهلالل أو القمر. والعدد املعروف من األيام الذي هو جزء من "عروف(، قال يف شرح )شهر(: مصطلح )م
زء من اثين عشر جزءا من ج"وقد صوبته الطبعة املنقحة فاكتفت بعبارة:  .10"اثين عشر جزءا من السنة

آن ذلك هو يف القر "ومن احلشو عبارات من قبيل التعليق حنو شرحه مدخل )عدسها( بقوله:  .11"السنة
وقد حذفت الطبعة  .12ب املأكول الذي تكثر زراعته يف مصر العليا، وال ضرورة هنا ألكثر من ذلك"احل

 

 هـ(. /1معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
(. ال جند هذا يف املعجم اجلامع املنقح. ينظر: معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، 4/34معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2

 .639ص 
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 (.4/53القرآن الكرمي، مرجع سابق، )معجم ألفاظ ينظر:  - 4
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حذف كل ما جاء يف شرح مدخل )عبقري(، إذ  ، وامتد التنقيح إىل1املنقحة أكَثر ما جاء يف هذا الشرح
وغريها، وأهنى شرحه بالقول: ذكر اخلويل نسبته إىل موضع امسه عبقر، ومعاين عبقر من الشدة والسؤدد 

وهي عبارة  3"!طنافس ثخان"ولكن طبعة اجملمع أبدلت به عبارة:  .2"وورد يف وصف فراش اجلنة املمتع"
إذ شرحهم هذا  ؛، ولو أهنم أبقوا على عبارة أمني اخلويل األخرية لكانت خريا4السجستاين يف معجمه

نوع من الُبُسط "نه: إ «معجم اللغة العربية املعاصرة»املنقول من الغريب الذي حيتاج إىل بيان، جاء يف 
  .5"فاخر، فيه أصباغ ونقوش

واحلاصل أن منهج أمني اخلويل أقرب إىل املدارس املعجمية الرتاثية، من جهة بسط الكالم يف الشرح    
 واالستطراد واالحتجاج.
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 مآخذ حول النص المعجمي في معجم المجمع: -(2
الشرح(، منها التعريف بالشبيه، د معجم اجملمع مثل غريه من املعاجم أنواعا خمتلفة يف التعريف )أو تماع    

فعل " :وقوهلم يف شرح )ساء( .1"نباٌت مثاره تشبه اخليار ولكنه أطول منه" :مثال ذلك شرحه )القثاء( بأنه
الفاسد الذي ال ثبات له نقيض "ومنها التعريف بالنقيض حنو قوهلم يف شرح )الباطل(:  .2"للذم كبئس

مجع حي، "وحنو قوهلم يف شرح )أحياء(:  .4"كلمة ذم ويقابلها: ن ْعمَ "وقوهلم يف شرح )بئس(:  .3"احلق
ولكن الغالب يف املعجم الشرح   .6"مجع راكب: غري الراجل"وقوهلم يف شرح )ركبانا(:  .5"وهو ضد امليت

ميال عن احلق من "فروق الداللية حنو قوله يف شرح )جنفا(: باملرادف، وإن كان املعجم يذكر شيئا من ال
  نظر بعض األمثلة:ن، ول؛ فإنه يهمل ذلك يف أكثر مداخله7"قصد واإلمث امليل عنه بعلم وتعمد غري

: املعىن نيورد مدخل )أبدا( يف القرآن الكرمي يف مثانية وعشرين موضعا، ورأى معجم اجملمع أن هلا معني     
 ."الوقت إىل آخر الدهر"واختص بسبع وعشرين موضع من القرآن الكرمي، واملعىن الثاين:  ."راده"األول: 

ا﴾ ]النور:  ْنُكْم م ْن َأَحٍد أََبد  ، واإلشكال 8[21واختص بقوله: ﴿َوَلْواَل َفْضُل الل ه  َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما زََكى م 
نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا ول قوله: ﴿َوقَاُلوا َما ه َي إ ال  ورد يف القرآن الكرمي يف موضعني، األ (الدهر)أن   َحَياتـَُنا الدُّ

ْهر  مَلْ َيُكْن َشْيئ ا 24َوَما يـُْهل ُكَنا إ ال  الد ْهُر﴾ ]اجلاثية:  نٌي م َن الد  ْنَسان  ح  [ والثاين قوله: ﴿َهْل أََتى َعَلى اإْل 
 .9"الزمن الطويل"يف مادة )د ه ر( بـ:  (الدهر)[، وشرح معجم اجملمع 1ا﴾ ]اإلنسان: َمْذُكور  

، 10ال نرى فرقا بني املعنيني اللذين ذُكرا لألبد يف معجم اجملمع، وقذ ذكرمها حممد حسن جبل أيضا   
شرح الراغب  أن يشرح املدخل القرآين مبفردة، وخري منه كفيوالشرح بالدهر ال يؤدي معىن األبد، وال ي

واحلق أن  .11أ الزمان"ز ي ال يتجزأ كما يتجبد: عبارة عن مدة الزمان املمتد الذاألصفهاين الذي قال: "األ
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، ولكنه عرب باصطالح 1من الدهر مثلما أشار السمني احلليب الذي استأنس بشرح الراغب األبد أخصُّ 
 (األمد)الزمان. مل ترد مادة )ز م ن( يف القرآن الكرمي، ولكن يرد مدخل آخر له تعلق بالدهر واألبد وهو 

َنُه  نَـَها َوبـَيـْ ْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأن  بـَيـْ َلْت م  الذي عرفه معجم اجملمع بالقول: "أمدا: زمنا وغاية. أمدا: ﴿َوَما َعم 
ا ا بَع يد  ( 3ووضع حتت )أمدا( الثانية عالمة ) .2اجلن" /25الكهف، و /12آل عمران، و /30﴾ أََمد 

والصواب أن مادة األمد وردت أربع مرات، فقد أُغفل مدخل للداللة على موارد املدخل يف القرآن، 
ورد ن أشرنا إىل أنه وقد سبق أ- [16من قوله: ﴿َفطَاَل َعَلْيه ُم اأْلََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم﴾ ]احلديد:  (األمد)

وأما الشرح بالزمن والغاية فخالصة خملة لشرح الراغب  -1953شر سنة يف اجلزء األول الذي نُ 
 .3ايناألصفه

يؤدي معىن الزمن، لتعلقه باإلحصاء والطول والبعد، فاألبد أخص من األمد  (األمد)والذي يظهر أن     
هبذا االعتبار، أما قول الراغب: "والفرق بني الزمان واألمد أن األمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عام يف 

ا﴾  بـََعثْـَناُهْم ل نَـْعَلَم َأيُّ  فيصح يف غري القرآن؛ ألن قوله: ﴿مُث   .4املبدأ والغاية" احلْ ْزبـَنْي  َأْحَصى ل َما لَب ثُوا أََمد 
م إال لَ عْ [ يشكل عليه، فمعىن الغاية حصرا غري ظاهر، وإمنا املراد مدة اللبث، وليست تُـ 12]الكهف: 

ُم اأْلََمُد﴾ ]احلديد:  راد عند أهل التفسري الزمان [، فامل16باعتبار املبدأ والغاية. ومثله قوله: ﴿َفطَاَل َعَلْيه 
 .   5م وبني أنبيائهمبينه

، وباعتبار آخر مل يذكر دُّ إذا صح أن األمد يف القرآن هو الزمن، وأن األبد أخص منه باعتبار أنه ال حيَُ     
يف شرح الراغب، وهو أنه متعلق مبا يستقبل، فما الدهر؟ الظاهر أنه أمد )أي زمان( متعلق باحلياة الدنيا، 

 موضع آخر باإلنسان قبل أن خيلق، ولتعلقه يف اإلسالم بالصيام، من علقه يف موضع باهلالك، ولتعلقه يفلت
أمل أخرب »فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ذلك ما رواه عبد اهلل بن عمرو، قال: دخل علي  

فطر، فإن جلسدك عليك فال تفعل، قم ومن، وصم وأ»قلت: بلى، قال: « أنك تقوم الليل وتصوم النهار
ينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول حقا، وإن لع

 

 (.1/46لفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، )ينظر: عمدة األ - 1
 .75ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .88ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .88املرجع نفسه، ص  - 4
لكتاب العزيز، علي الواحدي، حتقيق: صفوان الوجيز يف تفسري ا(. 23/189)، مرجع سابقجامع البيان يف تأويل القرآن، ينظر:  - 5

البغوي، حتقيق: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، احلسني  .1068هـ، ص   1415، 1دي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بريوت، طالداو 
الكوراين، ، أمحد ( الكالم الرباينغاية األماين يف تفسري)(. 5/30هـ، ) 1420، 1عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

ري . تفس95، ص 2007دكتوراه(، جامعة صاقريا كلية العلوم االجتماعية، تركيا، ]د ط[،  أطروحة) ،دراسة وحتقيق: حممد مصطفي كوكصو
 (.4/264، )2004جامع البيان يف تفسري القرآن، حممد اإلجيي، دار الكتب العلمية، بريوت، ]د ط[، اإلجيي 
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بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثاهلا، فذلك الدهر 
َي إ ال  َحَياتـَُنا الدُّ . وال نغفل ههنا السياق الذي ورد فيه الدهر فقد قال: ﴿َوقَاُلوا 1«كله نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا َما ه 

 [.24َوَما يـُْهل ُكَنا إ ال  الد ْهُر﴾ ]اجلاثية: 

ر(  ق ؛ رغم أن مادة )ف2اكتفى مؤلفو املعجم بذكر املرادف )افتقار( يف شرح مدخل )إمالق(      
القرآن، وبني آنية املتقدمة ولكتب غريب كرت يف القرآن الكرمي مرارا، وهم يف هذا مقلدون للمعاجم القر ذُ 

: «العني»ح إال بذكر اشتقاق األول، ومعانيه يف لسان العرب، جاء يف اإلمالق واالفتقار فرق ال يض  
والفرق بني الفقري واململق من مسائل أيب هالل  .3"واإلمالق: كثرة إنفاق املال والتبذير حىت يورث حاجة"

، واحلاصل أن 4ال يكون إال بعد غىنوهو اخلضوع والتضرع و مللق من ا -حسبه-العسكري، واللملق 
 . 5اإلمالق سبب يف الفقر، وظاهر الفرق بني السبب واملسبب

، إذ ذكر له عدة معاٍن (أتى)عدة مداخل، ولكنا نقف مع الفعل  )أ ت ى( ذكر املعجم يف مادة     
[، ومعناها 60َدُه مُث  أََتى﴾ ]طه: ْوُن َفَجَمَع َكيْ : ﴿فـَتَـَوىل  ف ْرعَ -تعاىل-ومنها قوله  ."جاء": 6هي عنده

ُلوُه﴾ ]النحل: -تعاىل-وخص بقوله  ."قرب ودنا"الثاين:  [، ومعناها الثالث: 1: ﴿أََتى أَْمُر الل ه  َفاَل َتْستَـْعج 
َيانـَُهمْ  ."هدم" ْن قـَْبل ه ْم فَأََتى الل هُ بـُنـْ َن اْلَقَواع د ﴾ ]النحل:  وورد يف قوله: ﴿َقْد َمَكَر ال ذ يَن م  [، ومعناها 26م 

نٌي م َن الد ْهر  ملَْ َيُكْن َشْيئ ا َمْذُكور ا﴾ ]اإلنسان:  ."مر"الرابع:  ْنَسان  ح  وورد يف قوله: ﴿َهْل أََتى َعَلى اإْل 
1 .] 

يف  (جاء)عل نا معىن قرب ودنا، وكوهنما وردا يف القرآن الكرمي، ولكلٍّ معىن، كذلك ورد الفق أن بي  سب   
َمْت َصَوام ُع﴾ ]احلج:  القرآن، وورد الفعل )هدم( من قوله: ﴿َوَلْواَل َدْفُع الل ه  الن اَس بـَْعَضُهْم ب بَـْعٍض هَلُدِّ

 القرآن منها قوله: ﴿فـََلم ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضر ُه َمر  َكَأْن ملَْ ( الذي ذكر عدة مرات يف[، كذلك الفعل )مر  40
باإلتيان أيضا يف أكثر من  (جاء)[، ونلحظ أن املعجم شرح املدخل 12إ ىَل ُضرٍّ َمس ُه﴾ ]يونس: يَْدُعَنا 

 

 (.8/31، )6134ظر: صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم احلديث: ين - 1
 .1055ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.5/174كتاب العني، مرجع سابق، )  - 3
 .178الفروق اللغوية، مرجع سابق، ص  - 4
وما  103العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، ص  ينظر: النص اللغوي بني السبب واملسبب، هناد فليح حسن العاين، دار الكتب - 5

 بعدها. 
 .8-7معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
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ان وشرح الفعل )مر( مبع .2"نقضت وخربت"، أما مدخل )هدمت( فشرح بـ: 1موضع من مادة )ج ى أ(
 .3"مضى"عدة أوالها: 

أن تشرح  يكفيع، فكما سبق ال يظهر هنا الفرق بني منهج املتقدمني ومنهج مؤلفي معجم اجملم    
املفردة القرآنية مبفردة قرآنية أخرى من غري تفصيل للفرق بينهما، ومثل هذا ال يتم إال بتدبر املعاين الكلية 

الراغب األصفهاين حني قال: "اجمليء كاإلتيان، لكن اجمليء أعم، ظر شرح نللمفردات حسب سياقاهتا، ولن
يان قد يقال باعتبار القصد وإن مل يكن منه احلصول، واجمليء يقال اعتبارا ألن اإلتيان جميء بسهولة، واإلت

. وهذا النص دون غريه مشتمل على الفروق بني املفردتني عنده، وقد ذكر عناصر داللية أخرى 4باحلصول"
، وقد عرض هذه النقول وغريها حممد نور الدين 5ى( ت ء( ويف مادة )أ ا كان فيها يف مادة )جيشرت 
، وذكر رأي أيب هالل العسكري من أن اجمليء 6الكرميجِّد ونقضها مستندا إىل موارد اللفظني يف القرآن املن

اإلتيان حتيط به ثلة من عكس اإلتيان، ونقضه بآي من القرآن أيضا، لينتهي إىل أن  ال حيتاج إىل صلةٍ 
م واليقني وحتقق الوقوع معاين الغموض والشك واجلهل وعدم القصد أما اجمليء فتحيط به معاين العل

 والقصد.

ويعرف مدخل )آتى  .7"يـُْعَطون"ا الفعل )آتى(، فيعرف املدخل )يُْأَتون( بـ: نفسهيورد املعجم يف املادة     
صنعه الراغب  نفسهوالشيء  .10"ْعطَ أُ "( بـ: وتَ و)أُ  .9"أعطاك"ويعرف )آتاك( بـ:  .8"أعطاه"املال( بـ: 

نه حممد حممد داود من أن اإليتاء ال يستعمل يف ي  والصواب ما بَـ  .11"اإلعطاءواإليتاء: "األصفهاين فقال: 

 

 .263-257املرجع نفسه، ص  - 1
 .1142املرجع نفسه، ص  - 2
 .1040املرجع نفسه، ص  - 3
 .212مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .60ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 5
، 1997، 1، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر، دمشق، طالرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، حممد نور الدين املنجد - 6

 وما بعدها. 144ص 
 .12ص عجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، م - 7
 .14ص  املرجع نفسه، - 8
 .14ص  املرجع نفسه، - 9

 .15املرجع نفسه، ص  - 10
 .61مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 11
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على الكثري ورد القرآن الكرمي إال للشيء الكثري والعظيم الشأن، ويكون العطاء للشيء القليل، وإذا دل 
 . 1مقيدا بالكثرة

أوبارها وأشعارها أثاثا ث(: " أثاثا: متاعا. ﴿ومن أصوافها و  ث جاء يف معجم اجملمع يف مادة )أ     
واملراد أن أثاثا وردت يف سورة مرمي أيضا ولكن الشاهد  .2["74[ و]مرمي: 80حني﴾ ]النحل: ومتاعا إىل 

َلُهْم م ْن قـَْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاث ا َور ئْـي ا﴾ ]مرمي: خمتلف، قال: ﴿َو  [. رغم أن األثاث واملتاع 74َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
كرت األثاث باملتاع، وذُ العطف يقتضي املغايرة، إال أن مؤلفي املعجم اكتفوا بشرح يف اآلية، و را معطوفني ك  ذُ 

  .3"ما يتمتع به وينتفع"رح مدخل املتاع فيها بـ: ع( وشُ  ت ا يف مادة )منفسهاآلية 

املرء األقرب أن األثاث ما يكتسي به "أن مييز بينهما فقال:  هـ( 605)ت  حاول فخر الدين الرازي     
وظاهر أن الفرق بينهما مشكل، غري  .4"املنازل ويزين بهطاء، واملتاع ما يفرش يف ويستعمله يف الغطاء والو 

األثاث: "أن املتقدمني ممن ألفوا يف املعاجم القرآنية مل يتقفوا فيه بداعي الرتادف، فقال الراغب األصفهاين: 
. وذكر السمني احلليب رأي الراغب وأقواال أخرى 5"متاع البيت الكثري، وأصله من: أث، أي: كثر وتكاثف

ن السياق القرآين ع  مل يُ  استأنس باألصل اللغوي إذوالصواب أن يُ  .6"ن فُرش  البيتما جد  م  ": نهأ منها
على بيان معىن املفردة، وهذا الذي اعتمده الراغب األصفهاين، أي إنه نظر إىل أصل الكثرة؛ وألجل ذلك 

يكثر كالشعر األثيث وهو الكثري نا أرى أصل األثاث اجتماع بعض املتاع إىل بعض حىت قال الطربي: "وأ
 وأكثر ما يكون هذا االجتماع يف البيوت؛ لذا صح أن يقال: األثاث متاع البيت. .7امللتف"

َلى َعَلْيه ْم ويؤيد املعىن السابق املورد الثاين لألثاث من سورة مرمي، إذ ذكر قبلها املقام، قال: ﴿َوإ َذا تُـ     تـْ
ٌر َمَقام ا َوَأْحَسُن نَد يًّا﴾ ]مرمي: آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاَل ال   [، واملقام 73ذ يَن َكَفُروا ل ل ذ يَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفر يَقنْي  َخيـْ

فصح ههنا أن نقول: األثاث متاع  .8"املسكن، والندي: اجمللس"عند أهل التفسري مكان اإلقامة، أي: 
 .  ألنه أعم فيشمل البيت وغريه ؛م مبعىن مكان اإلقامةاملقا

 

، ص 2008والتوزيع، القاهرة، ]د ط[، ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، حممد حممد داود، دار غريب للطباعة والنشر  - 1
 وما بعدها. 27

 .20ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .1031ع نفسه، ص ينظر: املرج - 3
 (.20/253مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ) - 4
 .61مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.1/57ظ، مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفا - 6
 (.17/268)، 2000 ،1ط ،وت، بري الرسالة مؤسسة شاكر، حممد أمحد: حتقيق الطربي، جرير بن حممدجامع البيان يف تفسري القرآن،  - 7
 (.18/239ينظر: املرجع نفسه، ) - 8
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، وشرح (سحر يؤثر)ترد يف مادة )أ ث ر( مداخل عدة، واختار مؤلفو املعجم البداءة باملدخل املركب      
رغم أن الفعل )تبع( ورد يف القرآن يف عشرات املواضع وبصيغ خمتلفة، ومن املعاين اليت ذكرها  .1"يـُت َبعـ: "ب

واحلق أن شرح )يؤثر( بيتبع خطأ حمض، ومرد اخلطأ عدم التأسيس  .2"سار على إثرك": (تبع)جم للفعل املع
، واملفعول (ائتثر)ر( هو  ث من خالل ذكر اشتقاق الفعل، فالفعل الذي يؤدي معىن االتباع من مادة )أ

ياق الذي ه االتباع ولكن السوقد يصح أن يراد ب .(أثَر يأثُر)، أما اشتقاق )يؤثر( فمن الفعل (مؤتثر)منه 
يه املدخل القرآين ال يؤيده، والصواب أن معىن السحر الذي يؤثر هو: السحر الذي يأثره عن غريه ورد ف

 ممن تقدم.  

تب: خسر وهلك، تباب: خسران ": فقال مؤلفوهمداخل عدة ب(  ب شرح املعجم يف مادة )ت    
أيضا، فما وجه اجلمع  (ك ل ه)و (ر س خ)تعمل ماديت ومعلوم أن القرآن اس .3"وهالك، تتبيب: إهالك

بينهما يف الشرح؟ وما وجه ذكر اإلهالك دون التخسري يف شرح )تتبيب(؟ واحلق أن هذا الشرح قاصر، 
والصواب أن معىن هذه املادة هو االستمرار يف اخلسران على حنو ما بينه الراغب األصفهاين، وقد استدل 

 .4مر"ب لفالن كذا، أي: استستمرار بقوهلم: "استتلال

، وهو 5ر( اليت تليها، شرح لتربنا ويتربوا وتبارا وتتبريا ومترب، كلها مبعىن اإلهالك ب وجاء يف مادة )ت     
ل فيه السمني احلليب فجعل ، وفص  6املعىن الذي ذكره الراغب أيضا غري أنه أضافه للكسر من غري تعليل

. ينبغي أن نشري 7"وأصله من الترب وهو الكسر، ومنه ترب الذهب: كسره"معىن تربه: بالغ يف إهالكه، قال: 
ر( معناه، ولكن هل مداخله تدل  ب ر(، فيصح أن تؤدي مادة )ت س إىل أن القرآن خال من مادة )ك

قوله: ﴿إ ن  َهُؤاَلء  ذلك هو دليل على الفساد، ومن  على اإلهالك؟ ال نرى أنه يرتقي إىل اإلهالك، إمنا
[، أي إنه كسر فصار مفسدا ال يصلح لشيء، 139 َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾ ]األعراف: ٌر َما ُهْم ف يه  َوبَاط لٌ ُمَتبـ  

ا كان ُمَتبـ ٌر ما هم فيه مدمر مكسر ما هم فيه، من قوهلم إناء مترب، إذ"وقريب منه ما قاله الزخمشري: 
، يويهدم دينهم الذي هم عليه على يد اهلل يترب يفضاضا )أي: فتاتا( ويقال لكسار الذهب: الترب، أ

 .8"وحيطم أصنامهم هذه ويرتكها رضاضا  
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 ومعلوم أن مادة )ص .1"تصور"وشرح مبفردة واحدة هي:  (متثل)بالفعل  )م ث ل( ابتدأ املعجم مادة    
، (متثل)وسببه عدم ذكر األصل اللغوي للفعل  ؛الكرمي، وظاهر أن هذا الشرح قاصرر( وردت يف القرآن  و

أصل املثول: االنتصاب، واملمثل: املصور على مثال غريه، يقال: مثل الشيء. "يقول الراغب األصفهاين: 
تدل على االختاذ والتكلف، أي  (متثل)ه أن صيغة الفعل والصواب من ذلك كلِّ  .2"أي: انتصب وتصور

ه متعلق بالصورة أي الظاهر، أما اختذ مثال البشر السوي وتكلفه، والتصور ال يؤدي ما يؤديه التمثل، ألن
 التمثل فأعم.

عبارة تقال لتشبيه حال بنظريهتا، أو  :ا يفرق مؤلفو املعجم بني األمثال مجع مثل مبعىننفسهيف املادة    
-املساوي، أما املعىن األول فمعلوم، وأما الثاين فاحتجوا له بقوله  :مجع م ثل مبعىنوبني األمثال  3قصة
واحلق أن هذا املدخل مندرج يف القسم األول، بداللة  .[74ل ل ه  اأْلَْمثاَل﴾ ]النحل:  ْضر بُوا: ﴿َفال تَ -تعاىل

ت أو وصف بوصف، وبداللة الفعل )ضرب( الذي يرد مطردا مع األمثال مبعناها األول أي تشبيه ذات بذا
ا ممَْ السياق، إذ ورد بعد هذه اآلية قولُ  ن ا ر ْزق ا  ُلوك ا اَل يـَْقد ُر َعَلى َشْيٍء َوَمنْ ه: ﴿َضَرَب الل هُ َمَثال  َعْبد  َرَزقْـَناُه م 

رًّا َوَجْهر ا َهْل َيْستَـُووَن احلَْْمُد ل ل ه  َبْل  ْنُه س  َأْكثـَُرُهْم اَل يـَْعَلُموَن َوَضَرَب الل ُه َمَثال  َرُجَلنْي  َحَسن ا فـَُهَو يـُْنف ُق م 
َرْيٍ َهْل َيْسَتو ي ُهوَ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم اَل يـَْقد ُر عَ  ْههُ اَل يَْأت  خب  َوَمْن يَْأُمُر  َلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْواَلُه أَيـَْنَما يـَُوجِّ

رَاٍط ُمسْ  [، وبداللة اآلية اليت رمز إليها يف املعىن األول وهي 75/76َتق يٍم﴾ ]النحل: ب اْلَعْدل  َوُهَو َعَلى ص 
قالوا: ﴿إ ْن تـَت ب ُعوَن إ ال  َرُجال   أن [ وذلك بعد48وا َلَك اأْلَْمثَاَل﴾ ]اإلسراء: قوله: ﴿اْنظُْر َكْيَف َضَربُ 

ثل، بل ضرب األمثال أو ضرب املثل، [، فاملدخل القرآين هنا ليس األمثال أو امل47َمْسُحور ا﴾ ]اإلسراء: 
أمثاهلم: ما يقال "و: ل(، حن ث كذا مركبا. وما قيل فيما سبق يشمل مداخل أخرى ذكرت يف مادة )م

 .  4"[3لعربة أو زجر ﴿َكَذل َك َيْضر ُب الل ُه ل لن اس  أَْمثَاهَلُْم﴾ ]حممد: 

مفرده متثال وهو الصورة اجملسدة كالصنم " وهذا شرحه: (التماثيل)ل( مدخل  ث مما ورد يف مادة )م    
َب يه  َوقـَْوم ه  َما َهذ ه  الت َماث يُل ال   وإذا عدنا إىل شرح  .5"[52يت  أَنـُْتْم هَلَا َعاك ُفوَن﴾ ]األنبياء: ﴿إ ْذ قَاَل أل 

دون متاثيل من أحجار وحنوها عبدت واختذت آهلة من "م( جنده يقول:  ن مدخل األصنام يف مادة )ص
فاملعجم يرى أهنما مرتادفان، وينبغي أن نستحضر هنا مدخال آخر ينتمي للحقل الداليل نفسه،  .6"اهلل
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 أي إنه .1"مجع وثن وهو متثال من حجر أو حنوه يتخذ للعبادة"وقد شرح يف املعجم بـ:  (ثانو األ)وهو 
 يف موضعه؟  ل معاملة األصنام، ولنا أن نسأل مل استعمل كلٌّ عوم  

من أن  -«كتاب األصنام»صاحب - هـ( 204)ت ح حممد حسن جبل رأي هشام الكليب ج  ر     
ثن ما كان من ذهب أو فضة أو غريها من جواهر األرض والو الصنم ما كان مصنوع ا من خشب أو 

ورأيه يف الصنم قريب من كالم  ،2ورجح أن الصنم مصّور والوثن غري مصور وهو رأي ابن عرفة ،احلجارة
بد كل ما عُ "آخر فنقل عن بعض احلكماء أن الصنم:  ، ولكنه عاد فاستأنس برأيٍ 3الراغب األصفهاين

صفهاين ورأي وقد نقل السمني احلليب كالم الراغب األ .4"-تعاىل-شغل عن اهلل من دون اهلل، بل كل ما ي
، 6"صورةٌ جتعل على شكل من يرون حكاية صورته وشكله" . وهو نفسه عرف التمثال بأنه:5ابن عرفة أيضا
 :7داود من املعاصرين إىل امليز بني الصنم والوثن يف مجلة مالمح حممد وانتهى حممد

 اهلل.مادي، وأهنما يتخذان آهلة للعبادة من دون  أن كليهما جسم اشرتاكهما يف -

افرتاقهما يف كون الصنم ال بد أن يكون مصورا منحوتا، وأنه يصنع من خشب أو حناس أو فضة أو  -
 ذهب، أما الوثن فهو جمرد حجر ال صورة له وال نقش.

ين لذين ذكرناهم آنفا، واحتج بالسياق القرآداود بآراء املفسرين واللغويني، ومنهم احممد استدل حممد      
ينعى على أبيه أن يتخذ أصناما آهلة، ولفظة اختذ  -عليه السالم-األنعام جند سيدنا إبراهيم فقال: "يف آية 

بصيغتها الصرفية ومعناها املعجمي تدل على التكلف وبذل اجلهد، فهي إذن أصنام مصنوعة منحوتة 
عليه - معن إبراهي -تعاىل-آية أخرى يف قصة إبراهيم، قال  ذا تنقضه. ومثل ه8مصورة يف هيئة وشكل"

نـَْيا﴾ ]العنكبوت: -السالم ْن ُدون  الل ه  أَْوثَان ا َمَود َة بـَْين ُكْم يف  احْلََياة  الدُّ َا اخت َْذمُتْ م  [، فقد 25: ﴿َوقَاَل إ من 
يما قرأنا غري حسن املصطفوي الذي والوثن ف من الصنم ورد فعل االختاذ مع األوثان، ومل حيقق معىن كلٍّ 

، 9ذ معبودا من دون اهلل وله عنوان وعظمة، ورأى أن الصنم ما كان صغريا أو حقرياا اختُّ رأى أن الصنم م
استعملت يف موارد يراد هبا  -حسبه- (ن ث و)واعتمد يف ذلك االشتقاق والسياق القرآين، فمادة 
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امتداد اسم من التمثال بالفتح، ويدل على مماثل فيه "ل بالقول: التحقري. واكتفى يف تعريف التمثا
 . ولنا أن خنلص جبملة نتائج:1"وظهور

كر فرق ما بني التمثال وما بني الصنم وما بني الوثن أنه يف األصل غري معبود من دون اهلل؛ لذا ذُ  -
ْن حَمار يَب َومَتاث  : ﴿يـَْعَمُلوَن َلُه ما َيش-عليه السالم- يف مجلة ما يصنعه اجلن لسليمان يَل﴾ اُء م 

قبل أن يصرح أبوه بأن عكوفه وقومه  -عليه السالم-كذلك إبراهيم   [، ولذا مساها13]سبأ: 
 عليها من اتباعهم آلبائهم يف عبادهتا، فسماها من بعُد أصناما.

أنه متثال ف الصنم بأنه: متثال عظيم يُعبد من دون اهلل، وأن نعرف الوثن: بعرِّ يصح مما سبق أن نُ  -
أن العظمة واحلقارة معنوية ومادية، وأن الشيء حقري يُعبد من دون اهلل، وينبغي أن نشري إىل 

 نفسه قد يسمى صنما أو وثنا باعتبار مقصد املتكلم وحال املخاطب.

: فقالوا: "ات بع ،ع( ب من املواضع اليت اعتمد فيها مؤلفو املعجم الشرح باملرادف ما جاء يف مادة )ت    
صيغة )افتعل( قد تفيد املبالغة وظاهر الفرق بني صيغة )فعل( و)افتعل(، قال فاضل السامرائي: " .2تبع"

 هذا ومثل .3والتصرف واالجتهاد والطلب يف حتصيل الفعل خبالف فـََعل ومنه اكتسب واصطرب واجتهد"
 .4"تتأخرون"شرحهم مدخل )تستأخرون( بـ: 

، من قوله: ﴿قَاَل اَل تـَْثر يَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغف ُر الل ُه (التثريب) دخلب( غري م ر مل يرد يف مادة )ث    
. معلوم أن 5: ال لوم عليكم وال تعيري بالذنب"ال تثريب[، وهذا نصها يف املعجم: "92َلُكْم﴾ ]يوسف: 

نب، والظاهر أهنم بالذ القرآن الكرمي، فكأن مؤلفي املعجم رأوا أن اللوم تثريب من غري تعيري مواداللوم من 
، وشرح 8، وقريب منه كالم الراغب األصفهاين7وبأيب حيان أيضا 6ذكروا التعيري متأثرين بابن قتيبة يف غريبه

أما أبو عبيدة  ،10حسن املصطفوي وإن ذكر ملمح الشدة حُ رْ ، وكذلك شَ 9من املعاصرين ألتوجنيحممد 
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وقد ُشرح اللوم يف معجم  .1ساد وال معاقبة"ال إففأتى بأوصاف عدة، فقال: "أي ال ختليط وال شغب و 
، 3، والشرح بالعذل مأخوذ من الراغب فيما يظهر2اجملمع بالعذل والتأنيب يف أكثر مداخل مادة )ل و م(

  .4"!ومن غريب ما ورد يف هذه املادة أن شرح مدخل )اللوامة( بـ: "كثرية اللوم والعذل

داود، فقد انتهى إىل أن التثريب به ملمح الشدة  حممد للوم حممديب واالتثر ممن جهد يف التمييز بني و       
نفى التثريب ومل  -عليه السالم-؛ ويلزم منه أن يوسف 5عتاب رقيق -حسبه-والتقبيح خالفا للوم، فاللوم 

ه أن ل إلي، فإن يف اللوم ما يف التثريب من تقبيح، والذي منياللوم، والظاهر أن هذا التأويل ال يصحُّ  ينف  
، ونقله حممد حسن 6هـ( 393)ت  التثريب استقصاء اللوم وهو من املعاين اليت ذكرها أبو نصر اجلوهري

 370)ت  ، ومن االستقصاء يف اللوم تعداد الذنوب وهو معىن نقله أبو منصور األزهري7جبل يف معجمه
 .8هـ(

بـ: "البحر ملحا كان ماؤه أو  (مالي)وعرف  .9بأنه: "ماء واسع كثري" (البحر)ف معجم اجملمع عر      
وال يُفهم من الشرحني أن البحر ال بد أن يكون ماحلا، ألن موارد البحر يف القرآن تدل على  .10عذبا"

 فـُرَاٌت َوَهَذا أن ما قيل يف شرح اليم يقال يف البحر، من ذلك قوله: ﴿َوُهَو ال ذ ي َمرََج اْلَبْحَرْين  َهَذا َعْذبٌ 
ْلٌح ُأَجاٌج﴾  ر إىل أن اليم من املشرتك السامي ش  املعجم أنه مل يُ [. ومن املآخذ على شرح 53]الفرقان: م 

، ومعجم اجملمع 11من حيث اجلذر، وأن النطق العريب وافق النطق العربي إال أن حركة آخره ثابتة السكون
مد حسن وعند حم ،13وعند أيب حيان األندلسي 12األصفهاينيف هنجه هذا وافق ما جاء عند الراغب 
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أنه الذي غرق فيه فرعون خبصوصه، ويسمى  :، ونقل السمني احلليب رأيني مغايرين ومها1بل من املعاصرينج
 . 2أساف، وأنه بلغة احلبشة

، وهذا 3لكثرةعة واالنبساط واداود أن مييز بينهما، فرأى أن البحر خيتص مبلمح الس   حممد حاول حممد    
الذي قال: "اليم البحر  ألتوجنيمد يم يف القرآن الكرمي، وأحسن منه شرح حمالفرق ال تؤيده موارد البحر وال

حسن املصطفوي الذي قال: "... وأما اليم مبعىن البحر فهو مأخوذ من العربية  وشرحُ  .4إخل" ... بالعربية
 وقد الحظ يف شرحه هذا معىن القصد يف .5والسريانية، مضافا إىل كونه مورد توجه عن مسافة بعيدة"

ية، عند ذكر األصل العربي أو السرياين، فنقول: اليم هو البحر بالعرب مادة الياء وامليم، وينبغي أال نقف 
وبين إسرائيل، أي مراعاة للسياق التارخيي، فلم  -عليه السالم-كر يف القرآن الكرمي لتعلقه بقصة موسى ذُ 

 .  -عليه السالم-يذكر اليم يف القرآن إال مع موسى 

 إىل أن تعريف معجم اجملمع للبحر بأنه ماء واسع كثري غري دقيق، وأفضل منه أن ينظر ن نشريبقي أ    
، 6بله يف القرآن، أي الرب، فقد ذكر البحر معطوفا على الرب يف سبعة مواضع من القرآن الكرميإىل ما يقا

 ف بضده فيقال: البحر خالف الرب.عر  فأمكن أن يُ 

وقد ورد هذا  .7"ظهر"[ مبفردة هي: 18إ ذا تـَنَـف َس﴾ ]التكوير:  َوالصُّْبح  يف قوله: ﴿ (التنفس)رح شُ     
، وخري منه شرح أيب بكر (تنفس)ال يؤدي معىن  (ظهر)املرات، وبنيِّ أن الفعَل الفعل يف القرآن عشرات 

مبفردة  ، أما الراغب فأتى9ونقله عنه أبو حيان األندلسي .8السجستاين الذي قال: "انتشر، وتتابع ضوءه"
، ومثل هذه املداخل ال بد أن تشرح بعبارة كما صنع 11، وتبعه السمني احلليب يف ذلك10التوسع

 .12شرح األصفهاينبني الذي مجع بني شرح السجستاين و  ألتوجنيالسجستاين، أو كما صنع حممد 

 

 (.4/2015مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 1
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مثل هذا وال يصح  .1"فليتنافس: فليتسابق"قول الشارح:  من املعجم س( ف مما ورد يف مادة )ن    
ق( وردت يف القرآن يف مواضع عدة، ومن معانيها يف معجم اجملمع  ب أن مادة )س إذا علمنا ؛لشرحا

، ففي التنافس ما ليس يف التسابق، والفرق بينهما أن التنافس يكون فيما هو نفيس، أما التسابق 2التقدم
ق  هبم من غري تشبه باألفاضل، واللُُّحو فيكون فيه ويف غريه، قال الراغب: "واملنافسة: جماهدة النـ ْفس  لل

 . والتسابق متعلق بالزمن، يف حني أن التنافس غري مقيد به.3"إدخال ضرر على غريه

ظ( غري مدخل )فظا(، وقد شرحه معجم اجملمع مبرادف هو:  ظ مل يرد يف القرآن من مادة )ف     
وهنا يظهر أثر ذكر االشتقاق من  .5"دالتباعـ: "ا( ب ف وشرح مدخل )تتجاىف( من مادة )ج .4"جافيا"

فإن أكثر املعاجم اللغوية والقرآنية تذكر أن أصل اللفظ ماء الكرش يعتصر فيشرب عند عوز املاء،  ؛عدمه
من  وذكر كلٌّ  .7"الَفظُّ: الكريه اخللق". وبه استدل الراغب فشرح املدخل بالقول: 6مسي فظا لغلظ مشربه

، وهذا ال يصح ألنه مذكور يف اآلية، قال: ﴿َوَلْو 8قاسي القلب فَ وصْ  ألتوجنيالسمني احلليب  وحممد 
 [. 159ُكْنَت َفظًّا َغل يَظ اْلَقْلب  اَلنـَْفضُّوا م ْن َحْول َك﴾ ]آل عمران: 

رح الذنب وقد شُ  .9"الذنب الكبريـ: "ث(، شرح يف املعجم ب ن من مداخل مادة )ح (احلنث العظيم)     
ث( فوردت يف القرآن يف موضع آخر  ن أما مادة )ح .10"اإلمث واحملرم من الفعل" ـ:ب( ب ن يف مادة )ذ

ْغث ا فَاْضر ْب ب ه  َوال حَتَْنْث﴾ ]ص:  ال تأمث يف "[، وقد شرحت يف املعجم بـ: 44من قوله: ﴿َوُخْذ ب َيد َك ض 
 .12"عقوبةستحق للالذنب امل"وإذا نظرنا إىل شرح اإلمث يف املعجم وجدناه:  .11"ميينك بعدم الرب هبا
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باملرادفات لغرض التقريب، وهو منهج املعاجم اللغوية يف الغالب، فمثال  على شرحيف املعجم نقف     
واملعجم مل يشرح احلنث مفردا، بل شرح )احلنث  .1"الذنب العظيمـ: "احلنث ب «كتاب العني»ف عرِّ يُ 

شرحه للذنب صار شرح احلنث العظيم: اإلمث  العظيم(، فكأنه ال مييز بني العظمة والكرب، وإذا استحضرنا
كبري واحملرم من الفعل، وأسوأ منه شرح اإلمث بالذنب املستحق للعقوبة. إن االعتباط يف شرح هذه املداخل ال

ينبغي أن حنقق معاين فيؤدي إىل خلط يف الداللة، وله سببان: إغفال االشتقاق، وإهدار السياق القرآين، 
 .هذه املداخل

يف القرآن الكرمي فهو التخلف بعد العهد قسما أو بغريه على حنو ما بينه حسن  (احلنثمدخل )ا أم     
، وقد اكتفى حسن 3، وال يصح أن يقال إنه الشرك كما جاء يف عدد من كتب غريب القرآن2املصطفوي

رُّوَن َعَلى  ظ يم  احلْ ْنث  اْلعَ املصطفوي بذكر مرجعية املدخل على أصحاب الشمال يف قوله: ﴿وََكانُوا ُيص 
ُعوثُوَن﴾ ]الواقعة:  َنا وَُكن ا تـَُراب ا َوع ظَام ا أَإ ن ا َلَمبـْ تـْ [، ونضيف أن اآلية الثانية 46/47وََكانُوا يـَُقوُلوَن أَئ َذا م 

َعُث ا وُت بـََلى لل ُه َمْن ميَُ مفسرة للحنث العظيم، أما القسم فورد يف قوله: ﴿َوأَْقَسُموا ب الل ه  َجْهَد أمَْيَاهن  ْم اَل يـَبـْ
ا َعَلْيه  َحقًّا َوَلك ن  َأْكثـََر الن اس  اَل يـَْعَلُموَن﴾ ]النحل:  عليه - يف قوله أليوب نفسه[، وهو املعىن 38َوْعد 

ْغث ا فَاْضر ْب ب ه  َوال حَتَْنْث﴾ ]ص: -السالم [. أما املعاجم القرآنية فذكرت اخللف يف 44: ﴿َوُخْذ ب َيد َك ض 
 .4بعيدا وقدمت معىن الذنب مني بوصفه معىنالي

األخذ بذنب الشيء، يقال: َذنـَْبُتُه: "فنظر الراغب األصفهاين إىل أصله فقال:  (الذنب) مدخل أماو     
وهو هبذا االعتبار عام، فيشمل  .5"أصبت ذنبه، ويستعمل يف كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشيء

، وأما اإلمث فهو عند الراغب اسم للفعل املبطئ عن 6احلليب بينه السمني ر على حنو مائالصغائر والكبا
 .8، وقد انتهى حسن املصطفوي إىل هذا املعىن معتمدا كالم الراغب والسياق القرآين7الثواب
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 ."خلقهما وأبدعهما"ماوات واألرض( وشرح بـ: املدخل املعقد )فطر الس 1ر( ط جاء يف مادة )ف    
في يف املدخل الثاين باخللق؟ وإذا عدنا إىل مادة . ولنا أن نسأل مل اكتُ "خلقكم"م( بـ: وشرح مدخل )فطرك

خالقهما على غري مثال ": بـ ع( جند شرح املعجم للمدخل املعقد )بديع السماوات واألرض( د )ب
 ومشتمل عليه، فصار ذكر اخللق يف (خلق)عند مؤلفي املعجم أعم من الفعل  (أبدع)فالفعل  .2"سابق

خلق لكم ما يف األرض مجيعا: "ق( جند اآليت:  ل عدنا إىل مادة )خشرح املدخل األول حشوا، وإذا 
باختالف املفردات، وبزيادة فعل  نفسهفهو الشرح  .3"أوجده وأبدعه على غري مثال سابق بعد أن مل يكن

 .   "على غري مثال سابق"اإلجياد وعبارة )بعد أن مل يكن( اليت يغين عنها قوهلم: 

 :صلهأ، وإن كانا قد أشارا إىل أن 5والسمني احلليب 4شرح املدخل األول شبيه بشرح الراغب األصفهاين    
تقدير على حنو ما صنع محيد الدين الفراهي الذي كتفى يف شرحه مبعىن الالتقدير املستقيم، واألصل أن يُ 

، وأحسن تعريف له قول حسن 7جنيتو ألوقريب منه شرح حممد  6ذكر أن املعىن توسع إىل إعطاء الوجود
وقد ماز بني اخللق  .8"هو إجياد شيء على كيفية خمصوصة ومبا أوجبته إرادته وحكمته"املصطفوي: 

. فكل 9"واإلبداع هو اإلجياد بكيفية خمصوصة مل يسبقها شيء آخر" واإلبداع مبا يغين عن التفصيل فقال:
فالظاهر أنه ابتداء اخللق كما روي عن ابن عباس الذي  إبداع خلق وليس كل خلق إبداعا، وأما الفطر

 . 10"ما فاطر حىت احتكم إيل أعرابيان يف بئر فقال أحدمها أنا فطرهتا أي: ابتدأهتا يما كنت أدر "قال: 

كرت يف رغم أن النجوم ذُ  .11"النجومـ: "ب (الكواكب)ن غريب ما جاء يف املعجم، شرح مدخل م      
 .12"اسهنفأحد األجرام السماوية املضيئة بـ: "رح )النجم( يف املعجم بكرمي، وشُ عدة مواضع من القرآن ال

وقد ذكروا )كوكبا( مفردا من غري أن ينصوا على أنه مفرد )الكواكب(، وأصل الشرح ما جاء يف الطبعة 

 

 .859ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .121ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .372ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .296ص ، ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق - 4
 (.1/526ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 .350مرجع سابق، ص ينظر: مفردات القرآن،  - 6
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ع ولقد ماز الراغب األصفهاين بينهما فوض .1"الكوكب: النجم يف السماء ومجعه كواكب"األوىل وفيها: 
وممن نص على  .2""والكواكب: النجوم البادية، وال يقال هلا كواكب إال إذا بدتقيد الظهور يف قوله: 

حسن املصطفوي الذي رد املدخل إىل أصل عربي سرياين آرامي مث قال:  (النجم)و (الكوكب)الفرق بني 
غريه، والنجم يطلق يطلق بلحاظ التظاهر بعظمة من ضياء أو  "والفرق بينها وبني النجم أن الكوكب

 ن حيث التأثيل ومن حيث املعىن.والصواب ما ذهب إليه املصطفوي م   .3"بلحاظ مطلق ظهور شيء

وخري  .4"العطش"ـ: أ( ب م ، فشرح مداخل مادة )ظ(العطش)و (الظمأ) مدخلي ساوى املعجم بني     
أما القصور فسببه  .5من ذلك"منه قول الراغب: "الظْمء: ما بني الشربتني، والظمأ: العطش الذي يعرض 

وأوضح  .6لت عبارة أمني اخلويل وهي: "الظمأ: العطش، على أقوال يف شدته وخفته"دِّ التنقيح؛ إذ عُ 
إن الظمأ هو ما حيصل من الظمء )أي ما بني الشربتني( من " :السمني احلليب كالم الراغب حني قال

ىل أصل كلٍّ، فرد الظمأ إىل حالة حرارة يف . وحقق حسن املصطفوي الفرق بينهما حني نظر إ7"العطش
حتدث  -حسبه-ه احلالة لقلب من جهة قلة الرطوبة فيه، ورد العطش إىل حالة شوق إىل شرب املاء وهذا

 . 8بعد الظمأ، وقد توجد يف زمانه

: )فرارا( بـ واشرح ذيف الشرح الدوري إ واوقد وقع .9"فرارا"املعجم مدخل )هربا( بـ:  مؤلفو شرح    
، وشرح الفرار أشبع أمني اخلويل مادة )ف ر ر( دراسة  فقد ومرد القصور ههنا إىل التنقيح أيضا،  .10"هربا"
كذلك شرح مؤلف اجلزء السادس من املعجم يف طبعته   .11"الروغان واهلرب واالنكشاف يف احلربـ: "ب

سن املصطفوي بني ذا ماز حومبثل ه .12"الفرار من مكروه ينال صاحبه أو أذى يلحقهـ: "األوىل اهلرب ب

 

 (.5/181معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 .695مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.152-10/151التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3
 .730ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .539ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ر: ينظ - 5
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 .845املرجع نفسه، ص  - 10
 (.4/325)معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
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مدبرا للتخلص عن املدخلني، فنص على أن اهلرب هو مطلق احلركة السريعة وأن الفر هو حركة سريعة 
 . 1ابتالء أو النكشاف ابتالء

، وظاهر ما بينهما من اشتمال. 3، وكذا ورد يف الطبعة األصل2بالضعف (الوهن)شرح املعجم مادة      
، وفصل فيه حسن املصطفوي فقال: "هو 4ضعف من حيث اخللق أو اخلُلقشرحه الراغب الوهن بأنه 

ونظر بعد إىل  .5دن أو فكر أو مقام أو عامل طبيعي"حصول ضعف يف أثر عامل إما يف عمل أو ب
االشتقاق األكرب بني الوهن واهلون واهلور واهلوى والوهي والوهص والوهط وما جيمعها من حصول الضعف 

ولكن السمني احلليب نظر إىل  7، وكذا ورد يف النسخة األصل6جم )األسى( باحلزنوالتسفل. وشرح املع
وإىل مثل هذا ذهب حسن املصطفوي حني  .8باع الفائت، فهو قريب من التأسِّي""حقيقُته اتِّ أصله فقال: 

. وشرح املعجم 9"هو التلهف على ما فات مقرونا باحلزن"نظر إىل قرب األسى من األسف، مث قال: 
وسبب القصور حذف ما جاء يف الطبعة األوىل من شرح للسقم مبرض يف البدن  10خل )سقيم( مبريضمد

، وأخذ حسن املصطفوي هبذا 12، وهذا الشرح ظاهر أنه مأخوذ عن الراغب األصفهاين11أو طوٍل فيه
 .13امللمح الداليل أي املرض الظاهر، ولكنه من قبُل رجح معىن املرض إذا استقر

وردت هذه املداخل يف القرآن الكرمي، وشرحها معجم )العقر(، فقد نحر( ولذبح( و)المما سبق )ا    
من مادته تسعة مداخل يف القرآن الكرمي فشرح منه مدخل )فذحبوها( بـ:  تالذي ورد (الذبح)اجملمع، أما 

قرآن الكرمي والصواب أن يقال: أزهقوا نفسها؛ ألن احلياة متعلقة يف ال .14"قطعوا حلقها، وأزهقوا روحها"
[، وقد 2فورد يف موضع واحد من قوله: ﴿َفَصلِّ ل َربَِّك َواحْنَْر﴾ ]الكوثر:  (النحر)وأما  .بالنفس ال الروح
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فيه قول ثان وهذا الفعل مما اختلف فيه املفسرون ومؤلفو الغريب، ف .1"اذبح األضحية"شرح يف املعجم بـ: 
ناقة صاحل، وقد شرح الفعل )عقر( يف املعجم بـ:  قر فورد مع، وأما الع2هو رفع اليدين بالتكبري إىل النحر

 .3"حنر"

والنحر يف "تهد يف ذكر الفروق بني هذه األفعال، حنو قول السمني احلليب: واألصل فيما سبق أن جيُ      
ر(  ح وحنو ما بينه حسن املصطفوي من أن األصل يف مادة )ن .4"اإلبل غالبا، والذبح يف البقر والغنم

ه لقوم من احليوان بذبح أو طعن، ومن أهنا مأخوذة من العربية، إضافة إىل كون الذبح أعم منيف احل قطع
، ويشهد هلذا الفرق كون الذبح ورد قصة إبراهيم مع ابنه. وأما 5فقد يكون يف احليوان وقد يكون يف غريه

 يطلق العقر يف غري القوائم وعقر البعري بالسيف عقرا ضرب قوائمه به ال"العقر فيفهم من قول الفيومي: 
أو حنر، وهذا التفسري جنده عند عدد أي إنه يف األصل ضرب للقوائم ال ذبح  .6"قره إذا حنرهورمبا قيل ع

 .7الذي قال: "فقتلوها بضرب ساقها بالسيف" (1570)ت  من املفسرين، من مثل اخلطيب الشربيين
العقر اجلرح. وقيل: قطع عضو يؤثر "املعىن فقال:  أقواال تؤدي هذا هـ( 671)ت  ومن قبله نقل القرطيب

 .   8"يفيف النفس. وعقرت الفرس: إذا ضربت قوائمه بالس

وعندما اجتمع أصل املدخلني يف قوله  .9"دعا"مدخل )نادى( يف املعجم، بالفعل:  مؤلفو املعجم شرح   
وذكر  ."الدعاء" : معنيني للنداء، األول هو[، ماز املعجم بني171: ﴿إ ال  ُدَعاء  َون َداء ﴾ ]البقرة: -تعاىل-

وهو  ."صوت غري مفهوم الكلمات"[، والثاين: 3مثاال له من قوله: ﴿إ ْذ نَاَدى َرب ُه ن َداء  َخف يًّا﴾ ]مرمي: 
ا نفسهشرح املعجم أهنم نظروا إىل ورود الفعل )دعا( يف القصة  الذي ورد يف آية البقرة السابقة. وظاهرُ 

[، ونلحظ أن النداء ورد يف اآلية 38َنال َك َدَعا زََكر ي ا َرب ُه﴾ ]آل عمران: وهو قوله: ﴿هُ  يف موضع آخر
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عمران:  اليت تلتها قال: ﴿فـََناَدْتُه اْلَماَلئ َكُة َوُهَو قَائ ٌم ُيَصلِّي يف  اْلم ْحرَاب  َأن  الل َه يـَُبشُِّرَك ب َيْحََي﴾ ]آل
 .1"سألهـ: "به( ب)دعا زكريا ر  املدخل املعقد[، وشرح املعجم 39

حاول أبو هالل العسكري أن مييز بينهما، فجعل النداء رفعا للصوت مبا له معىن، وجعل الدعاء رفعا     
، أما حسن املصطفوي فجعل النداء دعوة يف خماطبة، وأما انتخاهبا يف القرآن الكرمي 2للصوت وخفضا له

طلب شيء ألن يتوجه إليه أو يرغب إليه أو يسري " :عندهوأصل الدعاء  ،3فلخصوصية االستمرار فيها
. وميكن أن نضيف أن الدعاء نداء 4"وهو مقدم عليه ... إليه، ومفهوم النداء فيه جهة املخاطبة فقط

النداء: رفع "خفي، بداللة قصة زكريا، أي إن النداء أصله أن يكون ظاهرا، قال الراغب األصفهاين: 
 .5"رهالصوت وظهو 

ُنوَن ب ُكلِّ ر يٍع آيَة  تـَْعَبثُوَن﴾ من قوله: ﴿ .6"تفسدون"اجملمع مدخل )تعبثون( بـ: ح معجم شر       أَتـَبـْ
. وإن رجعنا إىل "لعبا وعمال ال فائدة فيه"ا ُشرح مدخل )عبثا( بـ: نفسهويف املادة [، 128]الشعراء: 

ضطراب، وظاهر قصور الشرح وجدنا شرحه دائرا حول االختالل واال نفسهيف املعجم  7مادة )ف س د(
 الفساد ما ليس يف العبث، مع اختالف يف شرح املدخلني رغم احتاد املادة، فكالمها يشرتك األول؛ إذ يف

 ،8يف اللعب، وقد حاول الراغب أن يقارب املعىن القرآين فنص على أن العبث ما ليس له غرض صحيح
 الفساد اشرتاكهما يف معىن االختالط.  املدخلني، وسبب شرح املعجم العبث بومثل هذا يصح يف

وألن املعجم مل يذكر اشتقاق املدخل فليس يدري القارئ  ؛9ذلك شرحهم )الفؤاد( بالقلب ومما سبق    
الفؤاد كالقلب لكن يقال له: عالقة املادة بالقلب، وقد أبان الراغب األصفهاين عن الفرق حني قال: "

 اوقد رجعنا إىل النسخة األصل من املعجم، فألفينا مؤلفه .10، أي: التوقد"فؤاد إذا اعترب فيه معىن التـ َفؤُّد  
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ى وشدة احلرارة، بل إنه نقل رأي الراغب م  خلويل قد ذكر اشتقاق املدخل، ودوران املادة على احلُ أمني ا
  ظهر أثر التنقيح يف القصور الذي يبدو لقارئ املعجم. يُ  ، وهذا مثالٌ 1األصفهاين أيضا واستحسنه

وإن عدنا  ."جرعه"باجلرع، فشرب املاء عندهم:  2ب( شرح )الشرب( وما اشتق منه يف مادة )ش ر     
يُغُه﴾ ]إبراهيم: عه( من قوله: ﴿ر جتإىل مادة )ج ر ع( جند املعجم يشرح )ي ـ: [ ب17يـََتَجر ُعهُ َوال َيكاُد ُيس 

لُّف اجلنة أيضا، أما اجلرع ففيه معىن التكرغم أن مادة الشرب وردت يف نعيم أهل  .3"يبتلعه مبشقة وكره"
ن ومثل هذا ينبغي خالف الشرب، أي إن بينهما عالقة تضمُّ  4حسب الراغب  األصفهاين والسمني احلليب

يع لحظ، ولكن ما مظهر التكلف فيه؟ يبني حسن املصطفوي هذا يف رده أصل اجلرع إىل اجلري للماأن يُ 
، وهو يف هذا ناظر إىل 5االبتالع والورود كشرب املاء تدرجيا مورديف  -حسبه-قليال، وأكثر استعماهلا 

ع تعاقب ُدَفع من ر االشتقاق بني )اجلرع( و)اجلري(، وقد أحسن حممد حسن جبل تعريفه حني قال: "اجل
السائل وأدخله يف جوفه، مثلما فعل  شرح الفعل )شرب( بـ: تناولَ . واألصل أن يُ 6املائع املكروه بينها فراغ"

هم )شرِّد( من قوله: ﴿َفَشرِّْد هب  ْم َمْن َخْلَفُهْم﴾ ]األنفال: . ومن الباب نفسه شرحُ 7«عجم املوسوعيملا»
ألن يف التشريد ما ليس  ؛أن هذا غري ممكن . فهل ميكن أن نشرح )فر ق( بشر د؟ ظاهرٌ 8"فرق"[ بـ: 57

 يف التفريق، أي الط رد والزجر واالعتبار.

( اليت شرح فيها الفعل )َشرََع( ببني  ووض ح، وجنزم بأن هذا املعىن ه مادة )ش ر عومن الباب نفس      
خاطئ، وسببه عدم االلتفات إىل االشتقاق وإىل األصل اللغوي للمادة. درس حممد حسن جبل أمثلة عن 

ْروي( للتناول عمال املادة يف العربية ومجع معناها احملوري يف أهنا: "شق منفذ إىل املاء )أو املائع ااست
ُ
لطيب امل

تعلق  .10"إنشاء طريق واضح ماديا أو معنويا"وقريب منه قول حسن املصطفوي:  .9بتمكن واتساع ودوام"
، 11اد، أو الفتح باصطالح أيب بكر السجستايناملادة بالطريق مهم، ومثله يف األمهية مسألة االبتداء أو اإلجي

: -من غري شواهد-، وهذا نصهم لٌّ ا تكرار خمُ  نفسهادة ومثل هذا ينبغي أن يستحضر يف الشرع. ويف امل
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 (.1/319. العمدة، مرجع سابق، )192ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 (.2/86مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 5
 (.1/301مرجع سابق، )ؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، املعجم االشتقاقي امل - 6
 .255ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 7
 .623ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.2/1131مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،  - 9

 (.6/49مرجع سابق، )ق يف كلمات القرآن الكرمي، التحقي - 10
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والتكرارا نفسه جنده يف معجم أمحد خمتار عمر وفريقه غري أهنم أتوا بشرح  .1"شرعة: طريقة. شريعة: طريقة"
وملمح النوع يف )فعلة( ينبغي أن يلحظ، يقول حسن املصطفوي يف الفرق بينهما:  .2آخر: "سنة وطريقة"

للنوع، يراد نوع من إنشاء الطريق، وهذا التعبري يناسب املقام حيث تنسب الكلمة إىل  "والشرعة فعلة
؛ وألجل هذا ينبغي أن 3لفرق املختلفة، خبالف ما إذا نسبت إىل النيب )ص( فيعرب بكلمة الشريعة مطلقا"ا

 السحاب،بكلمة  5و)الغمام( 4ومن ذلك اكتفائهم يف شرح كل من )املزن(يستحضر السياق يف الشرح. 
السحاب املضيء، وأن الغمام ، كأن ال فرق بينهما، والصواب أن املزن هو 6مثلما فعل أبو حيان األندلسي

 هو السحاب األبيض الذي يغم السماء.

نا القصور يف الشرح من جهة عطف املرتادفات، وميكن أن نضيف مثال شرحهم امللتحد سبق أن بي      
ا جند تعريفا نفسه، ولكن يف الصفحة 8الصفحة السابقة باملالذ ا )امللجأ( يف، بعد أن شرحو 7بامللجأ واملالذ

فيه العطف بـ )أو( ما قد يوهم املغايرة، فقد شرحوا )اللحم( بـ: "ما يكسو العظم يف احليوان أو الطري ورد 
احليوان،  وال جند سببا للمغايرة بني اجلنس )أي احليوان( وبني النوع؛ فالطري والسمك من .9أو السمك"

 احليوان. كتفى بذكرفهم من هذا التعريف أنه يتضمن اإلنسان، واألصل أن يُ وال يُ 

توقف املعجم فيما مسي متشابه القرآن، مثاله احلروف املقطعة، ومدخل )العرش( الذي قال فيه:        
ي للمدخل القرآين يأتون إذا أراد مؤلفو املعجم بيان املعىن اجملاز و  .10"-تعاىل-حقيقة ال يعلمها إال اهلل "

وقد يؤتى باملعىن اجملازي رأسا؛ ألن املدخل غالبا ما يذكر أكثر من مرة يف سياقات  .ملراد(غالبا بعبارة: )وا
ولكنا  .11"متثيل مللكه وتصرفه"له املدخل املركب )يد اهلل( حيث جاء يف شرحه: اخمتلفة مبعىن حقيقي، مث

)أثقاال(: "املراد عىن اجملازي دون اللغوي، حنو قوهلم يف شرح ها املذكر فيجند مداخل مل تتكرر من قبل يُ 
فرد )ثقل( ومل يذكر املعىن اللغوي أي األمحال رغم أن املدخل متقدم، وقرن فلم يذكر امل .12ذنوبا وآثاما"

 

 .624معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .256ءاته، مرجع سابق، ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقرا - 2
 .(6/50مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،  - 3
 .1043ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .824ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .286، ص 239ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 6
 .1005القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  ينظر: معجم ألفاظ - 7
 .1004ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .1005نفسه، ص املرجع  - 9

 .756ص املرجع نفسه،  - 10
 .1215املرجع نفسه، ص  - 11
 .204املرجع نفسه، ص  - 12
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 شاهد األثقال بفعل احلمل مثلما قرن الفعل باألوزار يف آيات عدة، ومن اضطراب املنهج أن املعجم شرح
ونص على أهنا مجع وزر، وعلى أهنا الذنوب يف سياق واملراد جزاؤها، وشرحها يف سياق آخر  1رااألوز 

 باألمحال ويف سياق ثالث باألثقال.

بني اليوم الشرعي واليوم بوجه عام،  2جند يف املعجم شيئا من احلشو، مثاله التفريق يف مدخل )أيام(     
ومن احلشو أن يكرر  .3مثبتة وأخرى منفية، وأخرى امسيةل فعلية وحنو ذكر ما أضيف ملدخل )يوم( من مج

: "إصرا: ال حتمل علينا إصرا، املراد: قوهلم من الشاهد، وهذا مطرد يف املعجم، مثاله ايف الشرح جزء
مث ذكر الشاهد القرآين، فأمكن أن يقال: إصرا: تكاليف شاقة. ومن احلشو الشرح  .4تكاليف شاقة"
ومنه شرح  .6"صاحني مستيقظنيـ: "ومنه شرح )أيقاظا( ب .5"يأفكون: يكذبون ويفرتون " مبرادفني، حنو:

ه  ؛ ففي املعجم8"حلف وقسمـ: "ومنه شرح )ميني( مفرد )أميان( ب .7"العدالة واإلنصافـ: ")العدل( ب نفس 
 ري.وغري هذا كث .10"حلفتمـ: "مث حدث الدور فشرحوا )أقسمتم( ب .9"أقسمتمـ: "شرح )حلفتم( ب

مرارا، مثلما بيناه يف  -الذي يندرج ضمن التعريف باملرادف-استعمل مؤلفو املعجم التعريف الدوري      
. "مجع يد"، حيث شرح مدخل )أيٍد( بقوهلم: 11القسم واحللف، مثاله أيضا ما جاء يف مادة )ى د ى(

ق بالدور، ميكن أن منثل . واحلشو واالعتباط كالمهما متعل"واحدة األيدي"وشرح مدخل )يد( بقوهلم: 
 اليت شرحوا فيها مخسة مداخل هي:  12جاء يف مادة )ل ع ب( هلذا مبا

 . "هازلني عابثني. لعب: عبث نلعب: هنزل. يلعب: يتسلى ويلهو. يلعبوا: يهزلوا ويعبثوا. العبني:"

غ، من املتكلم ظاهٌر ما يف هذا الشرح من َتكرار وحشو؛ إذ املعىن يف أصله واحد رغم اختالف الصي    
ب( و)يلعبو( لكي تضاف كلمة )يعبثوا( إىل الغيبة، ومن اجلمع، واملصدر، ولنا أن نسأل مع الفرق بني )نلع

 

 .1176ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
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 .1227ص املرجع نفسه، ينظر:  - 3
 .53املرجع نفسه، ص  - 4
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 .1220ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
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بالعبث فقط يف املدخل األخري؟ عندما نرجع إىل مادة )ع ب ث( جند أن يف شرح الثانية؟ وملاذا ُعربِّ 
دور، وجند عبارة قريبة منها يف شرحهم مدخل ذا وه .1"لعبا وعمال ال فائدة فيه"رح بـ: مدخل )عبثا( شُ 
 .3"االشتغال مبا ال جيديـ: "وقريب منه شرحهم )اللهو( ب .2"اهلذيان وما ال جدوى منه")اهلزل( إذ قالوا: 

على -ألمحد خمتار عمر وفريقه  «املعجم املوسوعي»ـوال خيلو معجم من مثل هذا القصور واالضطراب، ف
 4شبيه هبذا يف شرحه مداخل مادة )ل ع ب(هو يأيت مبا  -سن مقارنة بغريهذل فيه من ترتيب حما بُ 

 أيضا.

ر الدور يف شرح الوحدات املعجمية حمدثا لَْبسا حقيقيا، مثال ذلك شرحهم )بدنك( بـ: ويؤثِّ     
ويف الصفحة  .6"جسما جامدا ال يأكل وال يشرب وال يتحرك"مث شرحهم )جسدا( بـ:  .5"جسدك"

. سبب هذا الدور هو عالقة االشتمال بني املداخل الثالثة، ولكن "اجلسد احليـ: "اجلسم( با يشرح )نفسه
التحقيق يقتضي أن منيز بينها من حيث الفروق الداللية من طريق التعريف بالعبارة، وقد اجتهد حسن 

لنظر هو اجلسم الظاهري املادي من كل ذي روح إذا ُصرف ا"املصطفوي يف ذلك، فقال يف )اجلسد(: 
اجلسم عبارة عن كل ما ". مث قال يف شرح )اجلسم(: 7ر إىل جسمه من حيث هو"عن روحه ويكون النظ

يستقر يف مكان أو حيز ويكون حمسوسا، فهو أعم من أن يكون من اإلنسان أو احليوان أو النبات أو 
ونه على هيئة خمصوصة اجلماد، وليس فيه نظر إىل كونه متخليا عن الروح أم ال كما يف اجلسد، وال إىل ك

. ينظر املصطفوي ههنا إىل االشتقاق ووفق موارد املداخل يف القرآين مييز الفروق 8ال كما يف اجلثم"أم 
بينها، أما )البدن( عنده فلوحظ يف أصله الضخامة والسمن، مث استعملت يف بدن اإلنسان غري اليدين 

د من فروق، فالبدن عنده ا انتهى إليه حممد داوو ، ومثل هذا التحقيق أفضل مم9والرجلني والرأس لضخامته
 .10يتميز بالضخامة، واجلسد يتميز باخللو من الروح، واجلسم يتميز باحلياة والروح واجلمال
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َوتـََبت ْل إ لَْيه  اليت جاء منها الفعل واملفعول املطلق يف قوله: ﴿ 1نظر مثاال آخر من مادة )ب ت ل(نول    
﴾ ]املزمل:   [، فشرح املدخالن كذا:8تـَْبت يال 

 "تبتل إىل اهلل: انقطع إليه بالعبادة.

﴾ ﴿َواذُْكر اْسَم َربَِّك تبتل:   املزمل. /8َوتـََبت ْل إ لَْيه  تـَْبت يال 

 تبتيال: انقطاعا للعبادة.

﴾ ﴿َواذُْكر اْسَم َربَِّك تبتيال:   املزمل". /8َوتـََبت ْل إ لَْيه  تـَْبت يال 

 أن يشرح مدخالها كذا:صل يف هذه املادة، واأل فاحلشو والتكرار ظاهر

َوتـََبت ْل ﴿َواذُْكر اْسَم َربَِّك "البتل: القطع، تبتْل ]فعل أمر[ تبتيال ]مفعول مطلق[: انقطع إليه انقطاعا. 
 ﴾  املزمل". /8إ لَْيه  تـَْبت يال 

ء ء املعطى. املرفود: الشيمثاله أيضا مادة )ر ف د( ونصهم: "الرفد: العطاء والصلة: وبئس الرفد: العطا
. فاألصل أن املدخل هو )الرفد املرفود( مركبا، وقد كرروا ذكر الشاهد، وشرحوا يف املدخل األول 2املعطى"

يكرر  املدخل مركبا رغم أهنم فصلوا بينهما، مث كرروا شرح )املرفود(، واألفضل أن يعامل ويشرح مركبا، وال
 الشاهد القرآين.

. "ختلو معدتك من الطعام"إذ شرحوا )جتوع( بـ:  3)ج و ع( ء يف مادةالتكرار ما جا ومثل ما سبق من    
؛ إذ شرحوا 4. وقريب من ذلك ما جاء يف مادة )ح ر ر("خلو املعدة من الطعام"مث شرحوا )جوع( بـ: 

( بـ: "سخونة وحرارة")َحرًّا( بـ:   5ح ر( مادة )سوكثر هذا يف مواد عدة منها  ."السخونة". مث شرحوا )احَلر 
 .6ومادة )س ل م(
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األصل يف املعجم أن يذكر مفرد اجلمع، وقد ورد كثريا يف معجم اجملمع حنو: "اجملالس: مجع اجمللس      
يف املعجم بـ: "مجع مثل: عبارة تقال لتشبيه حال بنظريهتا، أو  (األمثال). وشرحت 1وهو موضع اجللوس"

 4، وذكر مفرد كل من التماثيل3ا مبعىن امل ثل أي املساوينفسهادة ذلك ذكر مفرد األمثال يف امل. وك2قصة"
لكننا ال  ، وغريها كثري.8وشىت مجع شتيت، وشجر واحدته شجرة 7، وأشتاتا مجع شت6والبحر 5وأوثان

جند منهجا واحدا يف ذكر مفرد املدخل الذي ورد مجعا، مثاله الرتتيب، حيث يقدم الشرح على ذكر املفرد 
"أضغان: قدم ذكر املفرد على الشرح يف آخر، وقد نقف على هذا يف موضع واحد، حنو قوهلم: يف موضع وي

غن". "الضفادع: مجع وجنده يف صفحة واحدة،  .9نقيق"ضفدع: حيوان برمائي ذو  أحقاد شديدة، مجع ض 
ط من حنو قوهلم يف شرح )سنني(: "أعوام: مجع سنة". مث قوهلم يف شرح )سهوهلا(: "مجع سهل: املنبس

، 12، و)عربا(11ر فيها ذكر املفرد مدخل )عجاف(خِّ ومن املواضع اليت أُ  .10األرض ليس فيه وعورة وال غلظ"
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، 7، و)النوى(6، و)منارق( و)األنامل(5، و)أنكاال(4(، و)أنكاثا3، و)األنفال(2، و)منافع(1و)عزين(
 . 11، و)موايل(10، و)وفدا(9، و)اهليم(8و)هودا(

، وقد تشتد 12(األصنام)ون كبرية حنو إغفاهلم إياه يف شرح كر املفرد قد ال تكمث إن احلاجة إىل ذ     
القرآن، مثال ذلك أهنم شرحوا )قددا( من احلاجة إليه خاصة إذا مل يكثر دورانه يف اللغة ومل يرد مفردا يف 

 ر املفرد )قدة(واألصل أن يذك .13"خمتلفة"[ مبفردة واحدة هي: 11ُكن ا َطرائ َق ق َددا ﴾ ]اجلن: قوله: ﴿
وأن ينص على أن املدخل مجع له. ومثله قوهلم يف )مقامع(: "آالٌت من حديد معوجة الرؤوس يضرب هبا 

فالقارئ املعاصر ال عهد له هبذا املدخل أو مبفرده، فيجب أن ينص على  .14رؤوس الكافرين يف جهنم"
أشراطها( فقد اكتفى املعجم بالقول: أنه مجع مقمع. ومن اجلموع اليت جيب أن ينص الشارح على مفردها )

، 17أيضا وقد نقله عن أيب بكر السجستاين 16وهذا الشرح جنده عند أيب حيان األندلسي .15"عالماهتا"
 (األشراط)وقد يتوهم أن مفرد  ؟رئ املعاصر ال يدري ما العالقة بني مادة )ش ر ط( وبني العالمةالقاإن 
. 18العالمة، كما بينه الراغب األصفهاين :مفرده هو )الش َرط( مبعىنباملعىن املعاصر يف حني أن  (الشرط)هو 

يتانـُُهْم يـَْوَم َسْبت ه ْم ُشر عا ﴾ ]األعراف:  نفسهومن الباب  [؛ إذ اكتفوا 163)شرعا( من قوله: ﴿إ ْذ تَْأت يه ْم ح 
 ال باملعىن املعاصر.     وا على مفرده وهو )شارع( باملعىن نفسه،صُّ فينبغي أن ينُ  .19"دانية ظاهرة"بالقول: 
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، 4، و)طوافون(3، و)طائعني( و)املطوعني(2و)أطوارا(، 1مل يذكر املفرد يف مدخل )طرائق(    
، 10، و)معارج(9، و)العادين(8، و)أعجاز النخل(7، و)املعتبني(6، و)الظانني( و)الظنون(5و)مطويات(

بشرح  14(ط ر ش)يف مادة  ، واكتفى املعجم13، و)مناكب(12، و)منازل(11و)عروش( و)معروشات(
 املدخل، من غري أن يذكر مفردها أو اشتقاقها، وغري هذا كثري.كر مورد مع ذ   ."عالماهتاـ: ")أشراطها( ب

وشأن املعجم غالبا إن ورد املدخالن يف املادة نفسها مجعا وإفرادا أن يشرح املدخل اجلمع وينص على     
، لكنه 15ن غري شرح، حنو ما صنع مع )روضات( و)روضة(مفرده، مث يذكر املدخل املفرد مع شاهده م

من غري أن ينص على أنه مجع )قلم( مث ذكر القلم مع  16هذا، مثال ذلك شرحه )األقالم( يغفل فال يلتزم
من غري أن ينص على أنه مفرد  17وعكسه شرح )جيبك( يف مادة )ج ي ب(شاهده من غري شرح. 

من غري شرح. وقد يشرح املدخل اجلمع ويذكر مفرده يف  )جيوب( مث ذكر مدخل )جيوهبن( مع شاهده
 ، وهو الرباط الذي يشد به.: "حباهلم: مجع حبل، مثالهنفسهذكر املدخل املفرد بالشرح  الشرح، مث يكرر

و"أخباركم: مجع خرب:  .19حسرة : ندما وأسفا"و"حسرات: مجع حسرة، ندم وأسف.  .18حبل: ما يشد به"
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. وهذا تكرار ال جدوى منه كما هو 1خرب: كالم يعرب به عن واقعة من الواقعات" ما يعرب به عن واقعة ما.
بني. وقد يشرح املدخل اجلمع من غري أن ينص على مفرده، مث يشرح املدخل الذي هو مفرده من غري أن 

و)فجاجا(  3، و)الدرجات( و)درجة(2سبق، حنو: )حماريب( و)احملراب( ينص على أنه مفرد املدخل الذي
. وإن أغفل املعجم ذكر املفرد يف مداخل فإنه قد يكررها يف مادة واحدة، مثاله: "أحياء: مجع 4فج(و)

واالضطراب يف مسألة اجلمع يرد يف . 5حي، وهو ضد امليت" مث: "األحياء: من كانوا يف حياة، مجع حي"
ى أن مدخل )قرون( ، إذ شرح مدخل )قرن( مث نصوا عل6املادة الواحدة، مثل ما جاء يف مادة )ق ر ن(

م شرحوا )قرناء( مبصاحبني و)قرين( مبصاحب، من غري أن ينصوا على أن األول مجع مجع له، ولكنه
 الثاين.

ليفة( وجعلوا )خلفاء( مجع أ، مثال ذلك أهنم جعلوا )خالئف( مجع )خط  ويف اجلموع ما ميكن أن خيَُ      
مني نص عليه الراغب األصفهاين وتبعه الس ، والصواب أن )خلفاء( مجع )خليف( كما7)خليفة( أيضا

وهذا اخلطأ جنده  .9واجلمع من خليفٍة خالئف ومن خليٍف خلفاء"، قال أبو منصور األزهري: "8احلليب
كذلك مل ميز املعجم بني اجلمعني ،  10يف معجم أمحد خمتار عمر وفريقه ويف معجم حممد حسن جبل أيضا

وقد سبق أن بينا يف  .11"مجع ضعيف"شرح املدخلني، أي:  يفا نفسهالعبارة )ضعاف( و)ضعفاء(، وكرر 
ُهْم ُكل  نان( من قوله: ﴿مبحث اخلالف الصريف الفرق بينهما. ومن األخطاء قوهلم يف شرح )ب نـْ َواْضر بُوا م 
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والصواب أنه مجع بنانة وليس مفردا، وال جند هذا اخلطأ يف أصل  .1"إصبع"[: 12بـََناٍن﴾ ]األنفال: 
 .2في الطبعة األوىل: "البنان: األصابع أو أطرافها مجع بنانة"املعجم، ف

وينبغي ذكر املفرد أو اجلمع يف مداخل عدة لدفع الوهم، مثال ذلك أهنم شرحوا )الغار( بفجوة يف       
من غري ذكر مجع األوىل أو مفرد الثانية، وملا تساوى  .3"ات يف اجلبلفجو ـ: "اجلبل، مث شرحوا )مغارات( ب

أن )املغارات( مجع )املغارة(، وأن )الغار(  ح فإن القارئ قد يتوهم أن األوىل واحدُة الثانية، والصوابالشر 
ن األول يف مفرد )أغوار( و)غريان(، فمثل هذا ينبغي أن يُذَكر، وينبغي أن منيز بني الغار وبني املغارة؛ أل

 الغالب خمتص باجلبل أما الثاين فعام فيه ويف غريه. 

جلمع يقال يف التثنية فاملعجم ينص على مفرد املدخل املثىن يف مواضَع حنو قوهلم يف قيل يف اما      
وإن كان األليق أن يقال مثىن نعلك حفاظا على  .5"مثىن نعل"ويف )نعليك(:  .4"مثىن قوس")قوسني(: 

فمثال جنده يف مادة  ،7و)ذراعيه( 6النوع الكالمي، ويغفل ذكر املفرد يف مواضع أخرى من مثل: )املتلقيان(
ينص على أن )أطراف النهار( مجع )طرف(، لكنه عندما يأيت إىل مدخل )طريف النهار(  8)ط ر ف(

دون أن ينص على أهنما مثىن )طرف(. ويف مثال شبيه من مادة )ب ح  يكتفي بالقول: الصباح واملساء،
ومثل ذلك اسم بحران( مثىن البحر. ينص املعجم على أن )أحبر( و)البحار( مجع )حبر(، وعلى أن )ال 9ر(

اجلنس اجلمعي الذي ال يذكر عادة، ولكن نريد احلديث عن اسم اجلنس اجلمعي الذي يرد مفرده يف 
وذكر مدخل  11، فإهنم يكتفون بشرح )الزيتون(10مثال أن )شجرة( هي واحدة )الشجر( القرآن، فإن ذكر

 .(الزيتون)لى أنه واحدة )زيتونة( مع شاهدها من غري شرح ومن غري أن ينصوا ع
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ما قيل يف العدد يقال يف اجلنس )أي املذكر واملؤنث(، فاملعجم ال يلتزم منهجا  واحدا يف ذكره، مثال     
مفرقة".  اليت جند فيها: "املبثوث: املنشور املفرق. مبثوثة: منشورة 1يف مادة )ب ث ث(ذلك ما جاء 

 ين بالقول: إن )مبثوثة( مؤنث )مبثوث( الذي سبق شرحه،األصل يف مثل هذا أن يُكتفى يف املدخل الثا
لوظيفية، مثل ما ما دام املعىن السياقي واحدا، فضال عن أن الصناعة املعجمية تلزمنا بذكر هذه املعلومة ا

ولكن املعجم يذكرها يف مواضع  4و)صديق( و)صديقة( 3و)سبعا( و)سبعا( 2صنع مع )زكيا( و)زكية(
 .5"مؤنث األحسن"وقوله يف شرح )احلسىن(:  ".نعمة، مؤنث حسن"ح )حسنة(: أخرى، حنو قوله يف شر 

ويف )السوأى(: "مؤنث  .7"األسفلمؤنث "(: ىويف شرح )السفل .6"مؤنث رافع"وقوله يف شرح )رافعة(: 
وقد يشرح املدخل املذكر ويأيت بضمري الغيبة املؤنث للداللة  .9"مؤنث معروف": (معروفة)ويف  8األسوأ"

، وقد يشرح املدخل املذكر 10(املدخل املؤنث من غري أن يشرحه حنو ما صنع يف )السارق( و)السارقةعلى 
غري نص على أنه مؤنث املدخل السابق حنو )شرقيا( ويتبعه باملدخل املؤنث من غري شرح، ومن 

 .12، وحنو )صغريا( و)صغرية(11و)شرقية(

تغفل يف موضع آخر، مثال ذلك )صيغة املبالغة( الشيء نفسه بالنسبة للصيغ، فقد تذكر يف موضع و     
وال  17ويف )سحار( 16ويف )فعال( 15ويف )خوان( 14ويف )خذوال( 13نجدهم يذكروهنا يف شرح )ختار(ف
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ويف  4ويف )دعوة( 3ويف )جلدة( 2، ومثله )اسم املرة( فقد ذكر يف )أخذة(1يذكروهنا يف شرح )خر اصون(
، ومل يذكر يف 11ويف )نظرة( 10ويف )فعلتك( 9لة(يْ ويف )مَ  8()نفخةويف  7ويف )نفحة( 6ويف )لومة( 5)دكة(

ها. ومثله صيغة )االسم املعدول( أي الذي وغري  15ويف )قبضة( 14ويف )الرجفة( 13ويف )زجرة( 12)صيحة(
واكتفوا يف  .16"اسم معدول عن أربعة أربعة"مينع من الصرف ألجل العدل، فقد ذكر مع )رُبَاَع( فقالوا: 

. ومثله )صيغة األمر( فالغالب يف املعجم أن 18كذلك فعلوا مع )مثىن(   .17"ثالثة ثالثة"ـ: شرح )ثالث( ب
 .19ك يف مواضع حنو قوله يف )رابطوا(: "األمر من راَبط: حافظوا وواظبوا"لال ينص عليها، لكنه يفعل ذ

مثله )الصفة وأمهلت يف أكثر املداخل، و  20ومثله )صيغة املضارع( اليت ذكرت مرارا يف مادة )ر أ ى(
 ا.نفسهوأغفلت يف أكثر مداخل املعجم اليت وردت بالصيغة  21كرت يف شرح )دليال(املشبهة( فقد ذ 
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الذي يصح أن يكون اسم مكاٍن أيضا ولكنه  1ه )املصدر امليمي( فقد ذكر يف شرح )خُمرج(ومثال     
ويف  3ر(شرح )ُمزدج، وذكر يف 2اكتفى بأنه مصدر ميمي، خالف )مدخل( اليت ذكر فيها الصيغتني

در( وغريها. ومثله )املص 8و)خممصة( 7و)مثوبة( و)مثو ى( 6و)مطلع( 5ومل يذكره يف شرح )ُمقام( 4)مزيد(
، ولكن 10وكرر مصطلح )املعىن املصدري( يف شرح )اخللق( 9فقد نص عليه يف )اخلُلد( دون )اخللود(

يرتدد فيها املعىن بني املصدر وبني غريه،  الغالب يف املعجم أن ال يذكر املصدر خال بعض املواضع اليت
اَلٌل﴾ ]إبراهيم: من قوله: ﴿مثال ذلك مدخل )خالل(  إما مصدر "[، فقد قالوا فيه: 31الَ بـَْيٌع ف يه  َوال خ 

. ومثله تردد 11خالة مبعىن صادقة فهي مبعىن مصادقة، وإما مجع خلة مبعىن صداقة، فهي مبعىن صداقات"
، ويف املوضع نفسه كرر أن اخليانة مصدر الفعل 12كون مصدرا أو اسم فاعلٍ مدخل )خائنة( بني أن ي

رتني. وقد جيتمع ذكر االشتقاق والصيغ من اسم فاعل واسم تفضيل ومصدر حنو ما جاء يف مادة خان م
 .، وقد تذكر معلومات صوتية من مثل ضبط الكلمة، فقد قالوا يف )ر ْجز(: "بكسر الراء"13)ر ب و(
 رغم أهنما ُضبطتا بالشكل. .14الراء"لُرجز(: "بضم وقالوا يف )ا

ب( إذ  ب يف مواد  وأغفلها يف أخرى، فمن املواضع اليت ذُكر فيها مادة )ح ذكر املعجم االشتقاقَ       
ومنها مادة  .16"ضل يضل"دئت بـ: ل( اليت ابتُ  ل ومنها مادة )ض .15"أحب الشيء حيبه"دأت بـ: ابتُ 
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ومدخل  ،4ومادتا )س م د( و)س م ر( 3ومادة )ز و ل( 2و)ز ف ف( ومادتا )ز ف ر( 1)د س و(
في فيها بشرح )ما دامت( ويف الصفحة نفسها جند مادة )د و م( اليت اكتُ  ،6ومدخل )نداوهلا( 5)رخاء(

)ما دمت( و)دمتم( من غري شرح، فكأن  :كرت مداخل أخرى مع شواهدها مثلمث ذُ  ."مدة دوامها"بـ: 
وظاهر أنه ال ضابط إليراد االشتقاق، مثاله قوهلم يف مدخل )مات(: "فقد ُتشرح رأسا.  املادة ومداخلها مل

( حيث جاء فيه:  !كذا 7احلياة: مات ميوت" من مات ميات "مث كرروا االشتقاق يف مدخل آخر هو )م تُّ
 يف إشارة إىل قراءة الكسر. .8")كذا( موتا، كخاف خياف خوفا

قاق مع احلاجة إليه ما ورد يف مادة )ض ه أ(، إذ اكتفي فيها بالقول: ا االشتغفل فيهمن املواضع اليت أُ     
، على (ضاهأ)ذكر أصل الفعل يف األقل، وهو واألصل أن يُ  .9"يضاهئون قول الذين كفروا: يقولون مثله"
قرأ عاصم: )يضاهئون( باهلمز من ضاهأت فالنا: شاهبته. "حنو ما صنع السمني احلليب الذي قال: 

 أن املعىن من غري أن يذكر االشتقاق، وبنيِّ  .11"خبلـ: "ومن ذلك شرح )أكدى( ب .10"ضاهأة: املشاهبةوامل
كر يف القرآن الكرمي يف مواضع عدة، قال الراغب األصفهاين: ، خاصة أن الفعل )خبل( ذُ خمتلف يف كلٍّ 

واستعري ذلك للطالب املخفق،  "الُكْديَُة: صالبة يف األرض. يقال: حفر َفَأْكَدى: إذا وصل إىل ُكْديٍَة،
 . 12"واملعطي املقلِّ 

ومن ذلك أهنم شرحوا مدخل )دي ارا( من قوله: ﴿اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرض  م َن اْلَكاف ر يَن َدي ار ا﴾ ]نوح:     
ال ترتك أحدا "أصل املدخل الذي ال يستعمل يف العربية املعاصرة، فقالوا:  [ شرحا سياقيا من غري ذكر26

فهذا املدخل ال يرد يف العربية إال يف النفي أو النهي مثلما هو احلال يف الشاهد القرآين،  .13"ن الكافرينم
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، وإن كان ناقال عن أيب بكر 1أبو حيان األندلسي -ممن ألفوا يف املعجم القرآين-وقد أشار إىل ذلك 
السمني  ، ورد  3ل(شرح )زال يزا ، ومثل هذا ينبغي أن يذكر، وقد ذكروه يف2السجستاين الذي عرب باجلحد

 والظاهر أنه ناقلٌ  .4احلليب املدخل إىل أصله فقال: "أي من يدور وميشي وهو فيعال، وأصله ديوار فاعل"
ح به ر  ومن غريب ما يف االشتقاق أن يأتوا باشتقاق املرادف الذي شُ . 5عن الراغب األصفهاين الشرحَ 

وقد وقعوا يف الدور  .6رتاء، من افرتى مبعىن كذب"تالق: اف: "اخقوهلماملدخل دون اشتقاق املدخل، مثاله 
افرتى "مدخل )كذب( بـ:  واباالختالق والكذب، مث شرح 7)ف ر ي(مادة حني شرحوا مداخل 

 .8"واختلق
﴾ َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد قَاد ر ينَ ﴿مدخل )َحْرٍد( من قوله:  ذكر االشتقاق فيهاومن املداخل اليت جيب أن يُ       

وهذا شرح سياقي قاصر،  .9[، فقد ُشرح كذا: "حرد: حرمان املساكني من حقهم يف الثمار"25]القلم: 
للمدخل؛ ألن الفعل منه يأيت مفتوح الالم )حَرد( مبعىن: َقَصد، ويأيت مكسورها  ظهر املعىن احلقيقيال يُ 

وذهب  10ن األول ال الثاينمعىن املصدر يف القرآن م وقد رج ح ابن فارس أن   .)حر د( مبعىن: غضب
 وإن كان املعجم مل يشرح املدخل وإمنا أتى .11إىل مثل هذا املعىن حني شرحه باجل دِّ  «العني»صاحب 

، وهي يف 12بالزمه، فإن أمحد خمتار عمر وفريقه اختاروا غري هذا املعىن فشرحوا املدخل بالغضب واحلقد
اين ذكر معىن القصد ومعىن املنع ليه، ولكن السجستوإن مل حييلوا إ 13األصل عبارة أيب بكر السجستاين

، 14أيضا، وأتى الراغب األصفهاين باملعاين اللغوية للجذر، ومجع معىن املصدر يف املنع من حدة وغضب
ونلحظ أنه كلما رجع املؤلف إىل االشتقاق قارب املعىن احلقيقي للمدخل خالف من مل يفعل، مثال ذلك 
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اجلذر )أي الغضب والقصد واملنع( يف معىن واحد هو  ي الذي مجع معاينخرين حسن املصطفو عند املتأ
التنحِّي على حدة، فقال: "أصبحوا على نظر التنحي عن املساكني واحلد ة عليهم مع أهنم كانوا قادرين 

 .1واخلري ولكنهم نكدوا" على الدرِّ 

من قوله: ﴿فَإ ذا شرحهم )خامدون(  عجم، مثاله أيضاوالشرح بالالزم من غري اشتقاق مط رد يف امل      
اليت مل يرد -كذا من غري إشارة إىل العالقة بني مادة )خ م د(   .2[ بـ: "ميتون"29ُهْم خام ُدوَن﴾ ]يس: 

، 3وبني املوت، والظاهر أن شرحهم هذا مأخوذ عن أيب بكٍر السجستاين -منها يف القرآن غري هذا املدخل
 .   4إنه كناية عن املوت مثلما صنع الراغب األصفهاين أن يقالقه بالنار و الفعل )مخد( وتعلواألصل أن يذكر 

: ﴿إ ْذ حَتُسُّونـَُهْم ذكر فيها االشتقاق أيضا مدخل )حتسوهنم( من قوله: ومن املواضع اليت جيب أن يُ    
يف دخل يرد . هذ امل5"تقتلوهنم وتستأصلوهنم"[، فقد اكتفى املعجم بشرحه بـ: 152ب إ ْذن ه ﴾ ]آل عمران: 

( مبعىن: شعر، وإن كانت املادة واحدة فهما أصالن  مادة )ح س س( مع مداخل أخرى من مثل )أحس 
خمتلفان؛ فاألول من الفعل )حَسْسُت( خالف الثاين، فمثل هذا ينبغي أن يذكر خاصة أن هذا الفعل 

اْسَتْحَوذَ َعَلْيه مُ الش ْيطاُن﴾ ﴿ ومن ذلك )استحوذ( يف قوهلم:صرة. ومشتقاته ليست مستعملة يف العربية املعا
وجيب ذكر االشتقاق ألن املدخل خرج عن  .6"استوىل عليهم"[، فقد اكتفوا يف شرحها بـ: 19]اجملادلة: 

  القياس فأصله استحاذ. 
، حيث شرح فيها مدخالن مها )أخرقتها(، و)خرقوا له بنني 7ق( ر ومما سبق ما جاء يف مادة )خ    

. وظاهر أنه يوجد فرق يف األول: أنقبتها. وقيل يف الثاين: نسبوهم إىل اهلل اختالقا وافرتاءوبنات(، فقيل 
بني الفعل األول مبعىن الشق، وبني الفعل الثاين مبعىن االدعاء كذبا. هذا وذكر املعجم مدخلني آخرين يف 

ون( من فيها )حترب اليت جاء  8ومن ذلك مادة )ح ب ر(ة مها: )خرقها( و)خترق( من غري شرح. املاد
. ويف الثانية بـ: "تسرون"احلبور، و)األحبار( مجع حرب، فلم يذكر املعجم أي اشتقاق واكتفى يف األوىل بـ: 
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خمتلف وليس أحدمها  ، فلم يذكر املفرد أيضا. فاملدخالن وإن اشرتكا يف اجلذر أصل معناها"العلماء"
 مشتقا من اآلخر. 

ر( و)اضمم( من مادة  م من مادة )ضبيان اشتقاقها، حنو )ضامر( وقد ذكرت مداخل عدة من غري     
ومثل )الطامة الكربى(  .2"النجم الثاقب"، ومثل )الطارق( الذي اكتفي فيه بالشرح القرآين: 1م( م )ض

وال ميكن أن نربر االضطراب يف ذكر . 5، وحنو )يبتكنًّ(4وحنو )عضني( .3"القيامة" :اليت اكتفي فيها بـ
الصفحة الواحدة جندهم يذكرون اشتقاق  من عدمه باختالف املؤلفني بني جزء وآخر، ففياالشتقاق 

 .6و)اخلُن س()اخلوار( من )خار الثور(، ويغفلون اشتقاق )اخلن اس( 

نقف يف املعجم على مداخل عدة قُصر شرحها عن املراد، واألمثلة يف هذا كثرية، نبتدئها بشرحهم      
. كذا من غري ذكٍر لصفاته من مثل ارتفاع درجة 7"فصل من فصول السنة األربعة" :مدخل )الصيف( بأنه

احلرارة وقلة املطر، ومن غري ذكر لرتتيبه بني الفصول وهو الثالث ومبا يسبقه وما يأيت بعده، وإن رجعنا إىل 
مسألة وهذا اضطراب وقصور ظاهر. و  .8"زمن الربد"مادة )ش ت و( جندهم يعرفون مدخل )الشتاء( بـ: 

يف املعجم، ميكن أن منثل لذلك باملقارنة بني شرحه املداخل اليت هي أعالم عن  ةالتوسع يف الشرح مشكل
أماكن أو مدن، فقد خصصت فقرة كاملة لشرح )بابل( فقالوا: "مدينة قدمية على شاطئ الفرات على 

ة البابلية، ومن أشهر كلم جنوب شرق بغداد، كانت حاضرة الساسانيني، قامت فيها الدول  160مسافة 
. 9)محورايب( علم هبا هاروت وماروت الناَس السحَر، من أطالهلا املوجودة حىت اآلن قصر خبتنصر" ملوكها

هذا الشرح يشتمل على معلومات جغرافية وتارخيية متصلة بسياقها القرآين، وهو شرح واٍف، وإن قارن اه 
بالنسبة لشرح األعالم  نفسهاخللل. والشيء حظ نل فقط .10"مدينة الرسولـ: "بشرحهم مدخل يثرب ب
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يف فقرة طويلة ذكر فيها شأنه يف القرآن وغريه، يف حني اكتفوا يف شرح )يعقوب(  1فقد شرح مدخل )لوط(
 .2بـ: "هو إسرائيل وابن إسحاق ابن إبراهيم"

اء له خرطوم، إن وهو، إذ شرح بـ: "أباريق مجع إبريق (أباريق) مدخل من القصور ما جاء يف شرح      
وقد ذكر املعجم املوضع الوحيد الذي وردت فيه هذه املفردة، وهو قوله: ﴿َيطُوُف  .3وقد تكون له عروة"

ْن َمع نٍي﴾ ]الواقعة:   [، وعلى الشرح ملحظان: 18-17َعَلْيه ْم و ْلَداٌن خُمَل ُدوَن ب َأْكَواٍب َوأَبَار يَق وََكْأٍس م 

، وإن كان وضعهم إياه يف باب اهلمزة 4يل اإلبريق إذ قيل إنه فارسي معربتأثكر امللحظ األول خلوه من ذ 
إجراء األلفاظ غري مشعرا بذلك، إذ لو رأوا أنه عريب االشتقاق لوضع يف مادة )ب ر ق(، ومعلوم أن "

ثاين حظ الواملل .5علميًّا"العربية وغري السامية على النمط الصريف للغة العربية نوع من التعسف غري املقبول 
َها َواَل يـُْنز ُفوَن﴾ ]الواقعة:  [، وقد شرحه 19تعلقه باخلمر، فاآلية اليت تليه يف سياقه هي: ﴿اَل ُيَصد ُعوَن َعنـْ

إناء له بلبل )قناة( ُيَصّب منها الشيء القوي األثر "بالقول:  -الذي نفى تعريبها-حممد حسن جبل 
حكم يف النازل منها حبيث ميكن صبُّ ذا الشكل إال للتيكن صوغها على ه ... ومل كاخلمر قليال قليال

القليل منه حلدة أثره، كما يف بـَْرق الطعام بزيت وحنوه مما سبق. زد على ذلك أن اخلمر اليت كانت تستعمل 
 :هـ( 198)ت  هلا األباريق توصف باللمعان والربيق كما قال أبو نواس

ْت يف   لـــــــَ عــــــَ تْ  ذْ إ   ت  يـــــــْ بـــــــَ  الــــــْ فـــــــَ ز جـــــــَ  مــــــُ
 

ل  ثـــــــْ مــــ    عـــــــْ ــــ  ــــْ الصــــــــــــــــــُّ  َل ف ــــ   ح  ب ــــظــــُّ  يـــــــه  ف مُ ال ــــَ  .6"ل
 

والظاهر أن يف الشرح سقطا،  .7"مشرب"ومن قصور الشرح أو خطئه، شرح مدخل )مشارب( بـ:     
ومن القصور  .8"منزل بتسكينهاـ: "فقد أرادوا: مجع مشرب. ومنه أيضا شرح منز ل بتضعيف الزاي ب

الذي شرح  (مؤمن)وقد سبق مبدخل  .9"-تعاىل-أمسائه االكتفاء يف شرح مدخل )املؤمن( بالقول: "من 
ىن يف الثاين هو نفسه يف األول، وظاهر أن املعىن يف بـأنه املذعن املصدق، وقارئ املعجم قد يتوهم أن املع

ا يف شرح نفسهاسم اهلل غري ذلك. وهذا املنهج يف تعريف أمساء اهلل متكرر يف املعجم فقد أتوا بالعبارة 
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 3، ويف شرح )احلميد(2وأتوا بعبارة: "من األمساء احلسىن" يف شرح )جميب( ،1مثل: )الباطن(أمساء أخرى 
 وغريها. 5و)اخلبري( 4و)احلي(

: ﴿ُكل َما -تعاىل-وهو من قوله  .6"احرتقت"قوهلم يف مدخل )نضجت(: أيضا ومن قصور الشرح     
َرَها﴾  ْلَناُهْم ُجُلود ا َغيـْ َجْت ُجُلوُدُهْم َبد  [، خاصة أن مادة )ح ر ق( وردت يف تسعة 56]النساء: َنض 

. ومن 7مواضع من القرآن الكرمي، قال السمني احلليب: "النضج والنضج: إدراك اللحم هناية شيه وطبخه"
فلم يشرح  .8"وردة: كالوردة يف محرهتا"القصور أن ال يشرح املدخل رأسا بل يشرح شاهده، مثال ذلك: 

. مث ذكروا مدخل )ورقة( مع شاهدها 9"ورق: مجع ورقة"اليت تليها أعين )و ر ق(:  املدخل رأسا. ويف املادة
اليت قيل يف شرح مداخلها: "رهان: مجع رهن، ويراد به  10ومثل ما سبق مادة )ر ه ن( من غري شرح.

كررت   املرهون. رهني: املرء رهني مبا كسب: مرهون مبا فعل. رهينة: ما يرهن". فلم يشرح اجلذر رأسا، وإمنا
مادته يف الشرح، ومل تذكر داللته العامة على احلبس. ومثل ذلك شرحهم )يسبحون( بقوهلم: "النجوم 

فلم يذكروا اشتقاق املدخل  .11ك يسبحون. كل يف مداره كالسابح املاهر ال يعوقه عائق"والكواكب يف الفل
 12ومثل ذلك ما جاء يف مادة )س ع د( أو داللته اللغوية أو معناه من مر سريع يف املاء أو اهلواء أو غريه.

)سعيد( مع  مث ذكروا مدخل .واحد منهم سعيد" وفيها: "سعدوا يف اجلنة: أسعدهم اهلل بنعيمها وكل
 شاهده من غري شرح، فلم يشرح اجلذر رأسا.
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وخري منه قول السمني  .1"صبغ: ما يؤتدم به"ومن القصور شرح املدخل مبا هو أعقد منه، حنو:      
مجع "ومثله قوهلم يف مدخل )الطيبات(:  .2"يعين أن الزيت مصطبغ به لألكل يصبغ به مرة"يب: احلل

فكلمة احَلصان قليلة االستعمال يف العربية املعاصرة، ومثله شرح )ظفر(  .3"العفيفة الصاحلةالطيبة، احلصان 
وشرح  .6"اخلوانـ: "بومثله شرح )مائدة(  .5"عبقري حسان: طنافس ثخان"ومثله قوهلم:  .4"ظلفـ: "ب

منقولة عن ابن  وهذه العبارة بتمامها ظاهر أهنا .7"العذق مبا فيه من الرطبـ: ")قنو( مفرد )قنوان( ب
، والقارئ املعاصر ال يدري أن العذق هو غصن له شعب، ومثل 9، أو عنه من طريق ابن منظور8األثري

فما يُدري القارئ املعاصر بل  .10"لى رأسهطائر رقيق املنقار له قنزعة ع"ذلك شرحهم )اهلدهد( بـ: 
ُزعة هي الشعر الدائر حول الرأس؟  املتخصص أن الُقنـْ

البدن " :[2﴾ ]املائدة: ﴿َواَل اهْلَْدَي َواَل اْلَقاَلئ دَ ومن ذلك قوهلم إن املراد بالقالئد من قوله:       
فسه مذكور يف الشاهد، وعليه أن فالقارئ حباجة إىل معرفة اهلدي، فضال عن أن )اهلدي( ن .11"املهداة

وأفضل منه الشرح  ،12دن( مجع )البدنة( واحدة اإلبل أو البقر يف املعجم نفسهيرجع إىل شرح مدخل )الب
ْأَمن بذلك حيث بالعبارة يف قول أيب بكر السجستاين: "كان الرجل يـَُقلد بعريه من حلاء شجر احلرم، فـَيَ 

وما يُدري القارئ عالقة  .14قة"تمعا دفعة واحدة، ال جنوما مفر ومثل قوهلم يف شرح )مجلة(: "جم. 13سلك"
النجوم بنزول القرآن؟ وكان ممكنا االكتفاء بالشطر األول من الشرح، علما أن جنوما تؤدي معىن مفرقا. 

م يف شرح )خفت موازينه( من مادة )خ ومن غريب ما وقفت عليه يف املعجم من شرح غري واضح قوهل
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. فقد شرحوا املدخل مركبا، من غري أن 1"اية عن قلة أعماله الصاحلةا، وذلك كنشالت خلفته"ف ف(: 
ينظروا يف ما يقابله )ثقلت موازينه(، وما يدري القارئ املعاصر معىن )شالت(، إذ معناه يف اللهجات 

دى ارتفعت إح"امليزاُن:  الفعل الذي يرد مع امليزان، فشالاملعاصرة قد تطور، واحلاصل أهنم أرادوا 
وما يدري القارئ املعاصر أن  .3إخل" ومن ذلك قوهلم يف شرح )ذهب(: "ف ل زٌّ أصفر نفيس ... .2"هكف تي

رِّيفة الط عم")الزجنبيل(:  الفلز هي جواهر األرض؟ ومن ذلك قوهلم يف تعدادهم صفات  .4إخل" ... ...ح 
 .5«املعجم الوسيط»والظاهر أن شرحهم مأخوذ عن 

متأثرون . كذا من غري تفصيل، وهم يف هذا 6"حرفُه"أو اجلرف( بـ: )شفا احلفرة  ومن ذلك شرحهم    
، وهذا الشرح قاصر 7أو ناقلون عن املعاجم القرآنية املتقدمة من مثل معجمي السجستاين واألصفهاين

، فقد ورد يف 8وموهم، فاستعمال احلرف املعاصر اصطالحي، بل إن هذا املرادف سبق شرحه بالطرف
مما سبق قوهلم يف شرح )فرحوا(: "سروا [. و 11 :َوم َن الن اس  َمْن يـَْعُبُد الل َه َعلى َحْرٍف﴾ ]احلج﴿ قوله:

فإن كان الشرح اللغوي ظاهرا فإن الشرح السياقي ليس  .9وابتهجوا، واملراد استخفتهم النعمة فبطروا"
 كذلك.

عريب وهي يف الغالب من أثر الرتمجة، مثال وقد نقف يف املعجم على عبارات ركيكة يأباها النظم ال     
[: 47ن قوله: ﴿إ ينِّ أَُعوُذ ب َك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس يل  ب ه  ع ْلٌم﴾ ]هود: ح )أسألك( مذلك قوهلم يف شر 

فال يصح أن نتبع حرف التنفيس )سوف( بـ )ال( يف لسان العرب،  .10سوف ال أسألك ما ال علم يل به""
ه )لن(، وال يصح أن يفصل )سوف( فاصل عن الفعل املضارع. واملعجم نفسه شرح وهذا املعىن تؤدي
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)سوف( مبثل هذا فقالوا: "حرف مبين على الفتح خيصصص أفعال املضارعة لالستقبال وال يفصل  مدخل
 . 1بينه وبني الفعل"

صعوبة تعريف املداخل ومنه استعمال كلمة معروف مثلما هو احلال يف املعاجم اللغوية املتقدمة، سببه      
وهو تعديل للشرح  .2معروف يتخذ طعاما"اليت حتمل معىن بدهيا عند املؤلف، حنو قوهلم: "العدس حب 

القرآن  هو يف"فيه، فقال:  األول الذي ورد يف الطبعة األوىل فقد نظر أمني اخلويل إىل السياق الذي وردت
والتعليق األخري  ."3يا، وال ضرورة هنا ألكثر من ذلكذلك احَلبُّ املأكول الذى نكثر زراعته ىف مصر العل

وكذا وردت يف الطبعة  .4وحنو: "حديد: معدن معروف" يظهر أن النسخة األوىل كانت أشبه باملسو دة.
سبع: العدد املعروف ومؤنثه "وحنوه:  .6واألربعون: األعداد املعروفة"، وحنو: "األربع واألربعة 5األوىل
رغم أهنم شرحوه يف صدر املادة بأنه العضو من  .8"العضو املعروف": يف )رجلك( وحنو قوهلم .7"سبعة

احلمار: احليوان "وحنو:  .9"فاكهة معروفة يؤكل حبها"أصل الفخذ إىل القدم. وحنو شرحهم )رمان( بـ: 
 جممع»ؤتى بالتعريف العلمي لكل من )العدس( و)احلمار( مثال حنو ما جاء يف واألصل أن يُ  .10املعروف"

َعَدس ]مجع[: مف َعَدسة: )نت( نبات من "بالقول:  (العدسمدخل )، فقد شرح »اللغة العربية املعاصرة
الفصيلة القرنّية، مثره حبٌّ صغري مستدير مفرطح يُعرف بالعدس األمحر إذا كان مقشور ا، وبالعدس أبو 

َها لََنا مم  ا تـُْنب ُت األَ ﴿فَادُْع لََنا َرب َك خُيْر ْج  :جب ة إذا مل يُقشر، يؤكل مطبوخ ا ْرُض م ْن بـَْقل َها َوق ث ائ َها َوفُوم 
َها َوَبَصل َها﴾ ار ]مفرد[: ج َأمح رة ومُحْر ومُحُر ومحري، مؤ "بالقول:  (احلمارمدخل )، وشرح 11"َوَعَدس  مح 

ارة، ج مؤ محائُر: )حن( حيوان داجن من الفصيلة اخليلّية ُيستخدم للحمل والركوب، و  منه األهلّي مح 
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. واستعمل مصطلح )معروف( يف شرح مدخل 1"يكون خمط ط ا بالّلونني األبيض واألسودوالوحشّي الذي 
ومل ينصوا على أنه مجع خنزير، كذلك قيل يف شرح  .2"احليوانات املعروفة")اخلنازير( حيث قيل فيه: 

طبعة األوىل حوت تعريفا له، قال واحلق أنه هذا من أثر التنقيح إذ إن ال .3"حيوان معروف")الكلب(: 
حيوان من ذوات األربع يعرف بنباحه، ومن الكالب الوحشي ومنها األليف الذي الكلب: " الشارح:

ومما هو قريب من هذا استعمال مصطلح )املعهود(  .4يألف صاحبه وحيرسه وحيرس منزله أو غريه من توابعه"
 النار من قبل. شرحوا معىنرغم أهنم  .5"نار: النار املعهودة"هلم: حنو قو 

وقد عدلت شروح مداخل عدة حوت كلمة )معروف( يف الطبعة املنقحة، من ذلك أن الطبعة األوىل     
املادة ـ: "أما املعجم املنقح فشرحها ب .6"املادة الصلبة املعروفة اليت تتخذ من اجلبالـ: "شرحت )احلجر( ب

وقد حذفت الكلمة يف الطبعة  .8"اجلارحة املعروفةـ: "الوجه بومثله شرح النسخة األوىل  .7"الصلبة اجلبلية
وتعديل الطبعة املنقحة  .10"الوحل املعروفـ: "وشرح أمني اخلويل )الطني( ب .9 بشرح جديديت  املنقحة وأُ 

 .11تلط باملاء"الشرَح بعبارة: "تراب خم

في املعاجم القرآنية، مثل هذا ومن أسباب دقائق األخطاء يف الشرح غلبة املعىن املعاصر عند مؤل      
. 12"مجيعا"الوارد يف مخسة مواضع من القرآن الكرمي بـ:  حدث يف معجم اجملمع؛ فُشرح مدخل )كافة(

عاين )كافة( العموم؛ ف( جل مداخلها القرآنية يف معىن )املنع(، وإن كان من م ف واحلق أن مادة )ك
﴾ ]سبأ: ْلناَك إ  َوما أَْرسَ فإهنا أتت مبعىن املنع يف مثل قوله: ﴿ [، قال السجستاين فيها: 28ال  َكاف ة  ل لن اس 

ا هلم عن املعاصي، واهلاء فيه للمبالغة كقوهلم: راوية، كافًّ "وقال الراغب:  .13"أي تكفهم وتردعهم"

 

 (.1/557املرجع نفسه، ) - 1
 .380ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص معجم  - 2
 .977املرجع نفسه، ص  - 3
 (.5/164معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
 .1132معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.2/62مرجع سابق، )ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي،  - 6
 .271ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 (.6/227املرجع نفسه، ) ينظر: - 8
 .1164ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 (.4/163املرجع نفسه، )ينظر:  - 10
 .723املرجع نفسه، ص  - 11
 .975املرجع نفسه، ص  - 12
 .388نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 13
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ف(  ف مادة )ك ألتوجني، ومل يذكر 2ونقل السمني احلليب القولني، أي املنع والعموم .1"ابةوعالمة، ونس  
 ا.رأس
املعجم »، عكس 3قدم معىن املنع يف الشرح، وجعل التاء للمبالغة «معجم اللغة العربية املعاصرة»بل إن     

وحقق حسن املصطفوي معىن )كافة( فقال: "هي يف األصل صيغة  .4الذي اكتفى مبعىن )مجيعا( «الوسيط
ويدفعون ما يتوجه إليهم من  اسم فاعل للتأنيث ومعناها النفوس واجلماعة الذين يكفون عن أنفسهم

وأما انتخاب هذه الكلمة يف املوارد إشارة إىل لزوم وجود القيدين: اجلماعة، وكوهنم  ... الشرور واملضرات
 من شرح املعاجم القرآنية كلها.  وهذا الشرح أمجعُ  .5مانعني عما يضرهم"كافني حافظني 

، إذ املعىن  .6"نف من الناسمجع َشْعب: الص"ذلك شرحهم )شعوبا( بقوهلم: ومن      وهذا خطأ بنيِّ
، القرآين واملعىن اللغوي للشعب زَمن التنزيل ينتمي إىل حقل داليل جيمع رتب اجلماعات يف اجلزيرة العربية

شعوبا: أعظم من القبائل، واحدها َشْعب. تقول: "فقال:  -على وجازة معجمه-شرح هذا أبو حياٍن 
. فاملعىن الذي ذكره معجم اجملمع 7"مث البطن مث الفخذ مث الفصيلة مث العشريةالشعب مث القبيلة مث العمارة 

( باإلجنليزية Nationاجلزائري( ويقابل )حييل إىل معىن معاصر من مثل قولنا )الشعب العريب( أو )الشعب 
 والفرنسية، وليس هذا مراد القرآن.

ر معناها الثقل أي إهنا تأيت يف قبال اخلفة، وذك ذكر معجم اجملمع املعاين املعهودة ملادةومما سبق أن     
[ 2أَثـَْقاهَلَا﴾ ]الزلزلة: السياقي أيضا منتخبا رأيا من اآلراء، فشرح )أثقاهلا( من قوله: ﴿َوَأْخَرَجت  اأْلَْرُض 

وشرح الثقالن باجلن واإلنس، وشرح مدخل )ثقيال( من قوله:  .8بقوهلم: "ما يف جوفها. واملراد: املوتى"
﴾ ]املزمل: ﴿إ   دعوة. وإن جتاوزنا إغفال املعىن اللغوي يف هذه املداخل [، بال5ن ا َسنـُْلق ي َعَلْيَك قـَْوال  ثَق يال 

ياقي، فإن القصور يظهر يف إغفال ملمح مهم يف مادة )ث ق ل(. حتفظ لنا املعاجم واالكتفاء بالعىن الس
 : 9قول األزهرياللغوية هذا امللمح أعين النفاسة والصيانة واخلطر، في

 

 .713، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 1
 (.3/411األلفاظ، مرجع سابق، )ينظر: عمدة األلفاظ يف تفسري أشرف  - 2
 (.3/1944ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، مرجع سابق، ) - 3
 (.2/792) مرجع سابق،ينظر: املعجم الوسيط،  - 4
 (.96-10/95التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .631عجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص م - 6
 .182األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص حتفة  - 7
 .204معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
بق، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سا( وما بعدها. 9/78هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 9
(5/286.) 
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...  "وأصل الثقل أن العرب تقول لكل شيء نفيس مصون: ثـََقل، وأصله يف بيض النعام املصون     
اجلن واإلنس الثقلني فقال: ﴿َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيُـَّها  -جل وعز-ويقال للسيد العزيز: ثقل، من هذا. ومسى اهلل 

﴾ ]الرمحن:   إيامها على سائر احليوان املخلوق يف األرض بالتمييز [ مسيا ثقلني لتفضيل اهلل31الثـ َقاَلن 
ومجعهما أثقال. وجمرامها جمرى قول العرب: مثل ومثل،  ... والثـََقل مبعىن الث َقل، والعقل الذي خصا به

: وشبه وشبه، وجنس وجنس. وقال )يعين ابن األنباري( يف قول اهلل: ﴿َوَأْخَرَجت  اأْلَْرُض أَثـَْقاهَلَا﴾ ]الزلزلة
[، معناه: ما فيها من كنوز الذهب والفضة. قال: وخروج املوتى بعد ذلك. ومن أشراط الساعة أن تقيء 2

﴾ ]املزمل: -جل وعز-... وقال اهلل  ض أفالذ كبدها، وهي الكنوزاألر  : ﴿إ ن ا َسنـُْلق ي َعَلْيَك قـَْوال  ثَق يال 
جعله ثقيال من جهة عظم قدره،  -ه وسلمصلى اهلل علي-[، يعين: الوحي الذي أنزل اهلل على نبيه 5

وعلق خطري فهو ثقل وجاللة خطره، وأنه ليس بسفساف الكالم الذي يستخف به فكل شيء نفيس 
 وثقيل وثاقل، وليس معىن قوله ثقيال مبعىن الثقيل الذي يستثقله اخللق فيتربمون به".

داليل ذي أمهله املعجم، ولبيان اإلسقاط اللبيان هذا املعىن اللساين ال -طوله رغم-نقلنا هذا النص       
يكتفي يف شرح )أثقاهلا( بالنص  1لسجستاينالذي أحدثه، مقلدا فيه غريه من املعاجم القرآنية املتقدمة، فا

على أهنا مجع ثقل، ويرجع معىن املوتى إىل أهل التفسري. أما الراغب األصفهاين فينص على النقل احلادث 
ملعاين، وينقل معىن الكنوز يف األثقال من غري أن يبني األصل اللغوي أو يوجهه، للثقل من األجسام إىل ا

 ي ألجله حبثنا مادة الثقل يف معجم اجملمع ويف غريه، يقول: "وقدولكنه يذكر نصا مشكال هو السبب الذ
﴾ َواأْلَْرض   اوات  الس م يف   ثـَُقَلتْ : ﴿القيامة يوم صفة يف قال ولذلك مساعه، يطب مل إذا القول ثـَُقلَ : يقال

 . هذا املعىن الذي نقله خالف ما ذهبنا إليه بل يشكل على معىن القول الثقيل يف2"[187 األعراف:]
آية املزمل، وال نرى أن الراغب يذهب إليه فيه، وإمنا حلظ املعىن السياقي، ولكنه ليس معىن مبنيا على 

ن الرتجيح، فقدم القدر لراغب يف املادة أحسالذي نقل جل كالم ا 3تأصيل لغوي، ولكن السمني احلليب
لشاهد الذي ذكره الراغب يف شرح )ثقيال(، ونقل عن ابن عرفة يف ا -الذي مل يذكره الراغب-واخلطر 

معىن ثقل العلم واملوقع وهو مغاير ملا أتى به الراغب. وأما شرحه )الثقالن( فقدم معىن اإلنس واجلن ولكنه 
اخلطر والتفضيل واحتج بشاهد تكرمي بين آدم وحبديث الثقلني، ورجع إىل املعىن أتى بعُد على معىن القدر و 

شيئا من املعاين اليت ذهبنا إليها من  4م.  وذكر حممد حسن جبلاحلسي للمادة الذي وجد يف بيضة النعا
لكنوز فظاهر أنه ناقل عن معجم اجملمع وإن ذكر معىن ا 5غري نظر يف أصوهلا، وأما معجم أمحد خمتار عمر

 
 .87ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 .174مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 ( وما بعدها.1/279ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 3
 بعدها. ( وما1/245ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
 .117-116القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ  - 5
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حتقيق معىن املادة، فنص على أهنا خالف اخلفة باعتبار  1يف شرح )األثقال(. وأحسن حسن املصطفوي
وباعتبار جهة املعىن وملا يثقل يف نفسه عرفا أو بالنسبة إىل شخص. واحلاصل مما سبق أن  الوزن الظاهري

 عتبار الوزن يف القيمة والقدر.املعاجم القرآنية أكثرها نظرت إىل اعتبار الوزن من حيث املادة دون ا
أكثر ما يستعمل يف أصروا: ثبتوا ولزموا، و "ومن القصور يف الشرح األحكام غري الدقيقة حنو قوله:      
 .3والصواب أنه مل يستعمل يف القرآن إال لآلثام، ومن القصور أيضا ما جاء يف مادة )أ ث م( .2"اآلثام

ي مل يرد يف القرآن الكرمي مبثل هذا الرسم، واإلشكال أهنم لذا 4ومما سبق إدراج املعجم مدخل )إذن(
شرحوه وذكروا له شاهدا مل يرد فيه املدخل إال يف هيئة )إذا( هو قوله: ﴿َما اخت ََذ الل ُه م ن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه 

َا َخَلَق﴾ ]املؤمنون:  عجم فقال: "وقد تكتب باأللف بدل النون، ملا [، زاد91م ْن إ لٍََٰه  إ ذ ا ل َذَهَب ُكلُّ إ لٍََٰه مب 
وال توجيه هلذا النص؛ فاملدخل ال يكتب بالنون يف  .["53مثل: ﴿فَإ ذ ا ال يـُْؤتُوَن الن اَس نَق ري ا﴾ ]النساء: 

 . 5مع تعديل يسري يف النقل «املعجم الوسيط»القرآن كله، وظاهر أن الشرح مأخوذ من 

موضعه، إذ شرح مدخل )هاروت( مع ماروت، واكتفي يف باب  ريغ ومن القصور شرح املدخل يف    
 .7مع ذكر مورده من القرآن الكرمي 6اهلاء بذكر املدخل واإلحالة على موضعه من باب امليم

 ى(، وفيه )دون شواهد(:-من القصور الذي يلجئ إىل التكرار ما جاء يف مادة )طغو   

 فاض وجتاوز احلد.  -" )طغا املاء( أ 

 عون وغريه: جترب وأسرف يف الظلم.فر  طغى -ب

 .8طغى البصر: جاوز حده " -ج

يظهر اخلطأ األول يف جعل هذه املعاين حتت مدخل )طغا املاء(، وهذا خطأ، والصواب أن جتعل      
حتت مدخل )طغا( فقط، اخلطأ الثاين يف أن املدخلني الثاين واألخري ليسا قرآنيني، أي: من حيث اللفظ، 

أن يف هذي الشروح تكرارا، ذلك أهنا ترجع مجيعا إىل معىن واحد هو )جاوز احلد(؛ فيصح  الثالثواخلطأ 

 
 ( وما بعدها.2/24ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1

 .669معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .22-21ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .42فسه، ص ينظر: املرجع ن - 4
 (.1/11ينظر: املعجم الوسيط، مرجع سابق، ) - 5
 .1029معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .1139املرجع نفسه، ص  - 7
 .709املرجع نفسه، ص  - 8
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 س احلد، مث نأيت بشواهد كلٍّ. ومن التكرار أيضا ما جاء يف مادة )ع : طغا: جاوزأن يكتفى ههنا بالقول
 :1ر(

 "عسرة: عجز عن الوفاء بالدين".

 "العسرة: الضيق والشدة".

حد، واملعىن السياقي يظهر من خالل الشواهد القرآنية؛ فاألصل أن يكتفى بالشرح وا همافاملعىن يف كلي
 الثاين.

أرض الكوكب املعروف، أو جزء "؛ إذ شرح مدخل )األرض( بـ: 2ومثله ما جاء يف مادة )أ ر ض(      
املدخل . ومن هذا "الكوكب املعروف أو جزء منه". مث شرح يف موضع آخر مدخل )أرض اهلل( بـ: "منه
﴾ ]يوسف: ما  [ فاأللف والالم 55ورد مبعىن جيب أن يذكر، مثاله قوله: ﴿اْجَعْلين  َعَلىَٰ َخزَائ ن  اأْلَْرض 

ر شرح املدخل بلفظه، فيه للعهد، أي أرض مصر، فال يصح أن يكتفى بالقول )جزء منه(، ومن التكرا
 .3 "!يف قبلتكما تبعوك ")ما تبعوا قبلتك(، إذ شرحت بـ: حنو ما جاء يف شرح 

مث شرح  .4"أقامه على أساس"س(، حيث شرح مدخل )أس َس( بـ:  س ومن التكرار ما جاء يف مادة )أ    
واألصل أن يكتفى يف مثل هذه املداخل بالقاعدة.  .5مدخل )أُسِّس( املبين للمجهول بـ: "أقيم على أساس"

النسك". مث ( فقالوا: "قصده للزيارة و إذ ابتدئت بشرح )حج البيت 6مادة )ح ج ج(ومثله ما جاء يف 
َحَجز "ومثل شرحهم )حال( بـ:  ."شرح مدخل )احلج( بعد عدة مداخل بـ: "قصد بيت اهلل للزيارة والنسك

يَل( بـ:  ."وفصل  من غري ضبٍط. .7"حجز وفصل"مث شرحهم )ح 

ـ: بدخل )عوج( ؛ إذ شرح م8ج( و ومن اإلطناب الذي ال فائدة ترجى منه، ما جاء يف مادة )ع    
. وظاهر أنا لو التزمنا املنهج "مستقيم"مث زيد مدخل آخر معقد هو: )غري ذي عوج( وشرح بـ:  ."احنراف"
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لطال املعجم وكثرت مادته؛ فاالعوجاج حادث على االستقامة واالستقامة حادثة على العوج. وهذا  نفسه
حيث ال يشرح ، 1جاء يف مادة )أ س ن( املنهج أو ما هو قريب منه اتبع يف مداخل كثرية، من ذلك ما

 مدخل )آسن( بل شرح مدخل )ماء غري آسن(.

من االضطراب وقصور الشرح ما ورد يف مادة )أ ب ى(، إذ شرحت فيه أربعة مداخل، وابتدأت بـ:       
وتالها مدخل معقد هو: أبني أن حيملنها، وشرح بـ: "مل يكن هلن  .2أىب: امتنع كراهة وعدم رضاء""

ولنا أن نسأل كيف  .4مث تاله مدخل )تأىب( وشرح بـ: "متتنع كراهة" .3فن"تعداد حلملها، فأشفقن وخاس
اختلف الشرح باختالف الضمائر؟ وملاذا نقص من شرح )تأىب( عدم الرضاء، وما الفرق بني الكراهة وعدم 

اهلل(  دخل األخري وهو: )ويأىبالرضاء؟ وملاذا فسر اإلباء يف املدخل الثاين بعدم االستعداد؟ وملاذا شرح امل
، حيث شرحت فيه مداخل هي: 6. ومثل هذا االضطراب جنده يف مادة )ح ز ب(5بالقول: "يرضى"

)األحزاب(، و)حزب  الشيطان( و)حزب اهلل( وذكر مداخل أخرى مع شواهدها من غري شرح هي: 
أخرى مثل األحزاب مجع  )حزب( و)حزبه( و)احلزبني(، فإن كانت بعض املداخل يغين شرحها عن شرح

﴿مُث  زب، فإن أخرى حتتاج إىل شرح ألن الشاهد القرآين ال يكفي، مثال ذلك )احلزبني( من قوله: ح
[. إن قارئ الشاهد ال يدري ما احلزبان، 12بـََعثْـَناُهْم ل نَـْعَلَم َأيُّ احلْ ْزبـَنْي  َأْحَصى ل َما لَب ثُوا أََمد ا﴾ ]الكهف: 

اللتان اختلفتا يف مدة لبثهم يف الكهف. وإن عدنا إىل مدخل رح على أهنما الطائفتان فينبغي أن ينص الشا
 )األحزاب( املشروح يف املادة نقف على قصوره أيضا:

  "األحزاب: مفرده حزب وهو كل طائفة جيمعها االجتاه إىل غرض واحد".

املدخل؛ إذ األلف لقرآين ملوارد نتبني القصور من جهة أن هذا التعريف عام، وأنه مل يراع السياق ا    
حَيَْسُبوَن ال الستغراق اجلنس الذي قد يفهم من هذا التعريف، فمعناه يف قوله: ﴿ والالم يف األحزاب للعهد

﴾ ]األحزاب:  تلف عن [، خم20اأْلَْحزَاَب ملَْ يَْذَهُبوا َوإ ْن يَْأت  اأْلَْحزَاُب يـََودُّوا َلْو أَنـ ُهْم بَاُدوَن يف  اأْلَْعرَاب 
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوف ْرَعْوُن ُذو اأْلَوْ معناه  َبْت قـَبـْ تَاد  َومَثُوُد يف قوله: ﴿ُجْنٌد َما ُهَنال َك َمْهُزوٌم م َن اأْلَْحزَاب  َكذ 
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 ربتحا [. فينبغي ذكر األحزاب اليت12-11َوقـَْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكة  أُولَئ َك اأْلَْحزَاُب﴾ ]ص: 
 غزوة اخلندق من مثل قريٍش وحلفائها، ولكنا جند هذا املعىن يف مادة )ي و م( أي يف املدخل املسلمني يف

 املركب )يوم األحزاب( من املعجم حيث  قالوا: 

ا واملدخل نفسهفإن انتقلنا إىل املادة . 1: يوم جتمع الكفار على املسلمني يف غزوة اخلندق""يوم األحزاب
. إن الشرح مبفردة 2اآلزفة: القيامة لقرهبا" "يوم اآلزفة:ح كذا: جند )يوم اآلزفة( قد شر  الذي يلي هذا،

، من مثل يوم نفسهالقيامة ورد يف هذه املادة أكثر من عشر مرات، وهي يف األصل صفات له ال اليوم 
تكرار لعدم التزام قصور الشرح فقط بل يف الواإلشكال ليس يف  .إخل ... التناد، ويوم الوعيد، ويوم الفصل

ة واضحة يف التعامل مع املداخل؛ ذلك أننا إذا عدنا إىل مادة )أ ز ف( جند الشرح كذا: "اآلزفة: منهجي
. وإن نظرنا إىل مدخل آخر شبيه جند الشيء نفسه، مثاله )التالق( الذي ذكر يف مادة )ل ق 3القيامة"

 وشرح كذا: 4ي(

التالق: يوم القيامة". مث كرر املدخل يف ء ختفيفا: التقابل. يوم صله التالقي، وحذفت اليا"التالق: أ    
ومثله َتكرار شرح )الوريد( يف مادتني، فقد ُشرح مركبا . 5مادة )ي و م( وفيه: "يوم التالق: يوم القيامة"

. مث ُشرح مفردا 6قرب")حبل الوريد( يف مادة )ح ب ل( فقالوا: "عرق يف العنق، ويضرب به املثل يف ال
وُكرر الشاهد القرآين  .7ر د( فقالوا: "أحد العروق اليت حتمل الدم الفاسد يف اجلسم"لوريد( يف مدخل )و )ا

 نفسه، مع ما بني الشرحني من اختالف، واألصل أن يكتفى بشرح املدخل مركبا يف مادة )و ر د(.

رآين بذكر املدخل يف موضع فما الفرق بني الشرحني؟ ولـَم الت كرار؟ نرى أن يلتزم مؤلف املعجم الق    
وينص على أهنا علم بالغلبة على القيامة ملا يف  ن غريها،واحد، فيذكر )يوم اآلزفة( يف مادة )أ ز ف( دو 

مادهتا من معىن القرب وضيق الوقت. أي إن ذكر املدخل ينبغي أن يكون يف مادة الكلمة األساسية 
(Focal word( ال يف مادة الكلمة املتورادة ) (Collocating word وجند أن املعجم تالىف مثل

من غري أن يكرر  8مدخل )بطن مكة( يف مادة )ب ط ن( هذا التكرار يف مواضع أخرى من مثل شرحه
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وقد نقف على تعليقات يراد منها اإلحالة، ولكنها غري مطردة يف املعجم، . 1املدخل يف مادة )م ك ك(
شرح، مث مفردا وحيال إىل الشرح األول يف املادة نفسها، مثاهلا ومن غريبها أن يذكر املدخل مرتني مركبا في

؛ إذ شرحوا مدخل )حجرا حمجورا( مث شرحت مداخل أخرى، وأعيد ذكر 2ح ج ر(ما جاء يف مادة )
 مدخل )حمجورا( مع تعليق هو: "انظر يف املعىن ما كتب يف حجرا حمجورا". وال نرى سببا ملثل هذا.

أن نعدد أمثلة كثرية، بعضها ميكن أن يوصف باخلطأ، مثاله يف املعجم، وميكن  والتكرار صفة ظاهرة     
شرحهم مدخل )أصحاب األخدود( يف مادة )ص ح ب( وهذا نصه: "أصحاب األخدود: قوم من 
نصارى جنران، دعاهم إىل اليهودية ملك اليمن املعروف بذي نواس، فامتنعوا فشق هلم أخدودا وأشعل فيه 

رح . مث شرح املدخل يف مادة )خ د د( بعد أن ش3يه مبن ظفر به منهم واحدا واحدا"النار، وألقى ف
ونصه:  "أصحاب األخدود: "مجاعة من يهود جنران، حرقوا النصارى  ."احلفرة املستطيلة"بـ:  (األخدود)

كما   .  فليس اإلشكال يف التكرار فقط بل يف التعارض بني الشرحني4يف اليمن، لريدوهم إىل اليهودية"
 ك( ونصه: "...رح يف مادة )أ ي ومادة. ومثل ذلك تكرار شرح مدخل )أصحاب األيكة( فقد ش

. مث شرح املدخل 5كانت مساكنهم كثيفة األشجار"  -عليه السالم-وأصحاب األيكة: هم قوم شعيب 
يف مادة )ص ح ب( ونصه: "أصحاب األيكة: قوم شعيب كانت مساكنهم كثيفة األشجار من ساحل 

اب الرس: وأصح . ومثله )أصحاب الرس( فقد شرح يف مادة )ر س س( ونصه: "...6ر إىل مدين"البح
. مث شرح يف مادة )ص ح ب( 7وهو حي فأهلكهم اهلل" -أو أخدود-أهل قرية كذبوا نبيهم ودفنوه يف بئر 

م أصحاب ونصه: "أصحاب الرس: قوم ألقوا نبيهم يف بئر حيا حىت مات، وقيل: هم بقايا مثود، وقيل: ه
ومثل تكرار شرح )اخليط األبيض( والشيء نفسه مع أكثر املداخل املضافة إىل )أصحاب(،  .8األخدود"

 11رار شرح )يسفك الدم( يف ماديت )د م ي(وحنو تك، 10ويف مادة )خ ي ط( 9يف مادة )ب ي ض(
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يف بعض املواضع،  والتفت مؤلفو املعجم إىل هذا اإلشكال يف شرح املداخل املركبة فأحالوا، 1و)س ف ك(
هده، ومل يشرح إمنا أحالوا إىل مادة )ص د الذي ذكر يف مادة )م و ه( مع شا 2مثال ذلك )ماء صديد(

 د(.

ومن مثل هذه املداخل املركبة ما جاء يف مادة )ذو( من تكرار ملداخل سبق أو حلق شرحها يف موادها،      
اء اختلف يف امسه، قيل: إلياس، وقيل: زكريا، وقيل: مثال ذلك شرحهم )ذا الكفل( إذ قالوا: "أحد األنبي

بشري، ولقب بذلك ألنه ذو احلظ من اهلل واجملدود على احلقيقة، قيل كان له ضعف يوشع، وقيل: بشر أو 
. مث ُشرح بعُد يف مادة )ك ف ل(، فقالوا: "أحد األنبياء، قيل هو إلياس، أو زكريا، أو 3عمل األنبياء"

األول  . فظاهر الفرق بني الشرحني، ونلحظ أن الشرح4بذلك ألنه ذو احلظ من اهلل"يوشع بن نون، ومسي 
 5فيه شيء من اإلغراب يف قوهلم )اجملدود على احلقيقة(، واحلق أن هذا النص مأخوذ عن تفسري الزخمشري

وإن مل يذكر الشارح ذلك، بل إن حمقق الكشاف حاول شرح هذه العبارة يف اهلامش. والتفت مؤلفو 
، ومثل 6(املعجم إىل التكرار فقالوا يف مادة )ق ر ن( عند ذكر مدخل )ذا القرنني(: انظره يف )باب الذال

 هذا ينبغي أن يلتزم خاصة أن باب الكاف يلي باب القاف. 

ب التكرار واحلشو الوارد يف مواد املعجم، وال جند له مربرا ونرى أن يعاد تنقيحه وال ندري ما سب    
 :-مع حذفنا الشواهد القرآنية-فقد جاءت كذا  7ال فائدة منه مثال ذلك مادة )خ ر ر( فيخل ص مما

وا "خر  موسى صعقا: سقط مصعوقا. وخر راكعا: سقط راكعا. خروا: سقطوا. وختر اجلبال: تسقط. مل خير 
 عليها صما: مل ينكبوا عليها غري متدبرين. خيرون لألذقان سجدا: يسقطون ساجدين".   

هذه الشروح ال يدري: ما العالقة بني فعل اخلر وبني السقوط؟ فالشرح نفسه قاصٌر مع ما فيه  رئقا    
)خرير يف أن اخلر سقوط يسمع منه صوت  من 8من تكرار، وقد بني الراغب األصفهاين العالقة بينهما

ال سبب يدعو أصله(، فيمكن أن نكتفي هبذا التعريف وأن نورد املداخل من غري شرح ومن غري تكرار، ف
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( مرتني؛ ألنا عندما رجعنا إىل مادة )ص ع ق( وجدناهم يشرح ون )صعقا( بـ: إىل تكرار الفعل )خر 
 . 1"مغشيا عليه"

وفيها ثالثة مداخل: "يدع اليتيم: يدفعه بعنف وغلظة. يَُدعُّون  2مثاله أيضا ما جاء يف مادة )د ع ع(     
ٌ ورغم أن املعىن واحد إىل نار جهنم: يدفعون إليها يف إزعاج. د عا: دفعا  يف عنف وإزعاج". التكرار هنا بنيِّ
وبني العنف والغلظة وبني اإلزعاج دوهنما، ورغم أن املدخلني  فإن الشرح خمتلف بني العنف واإلزعاج

صل أن [. واأل13اآلخريين وردا يف شاهد واحد هو قوله: ﴿يـَْوَم يَُدعُّوَن إ ىل نار  َجَهن َم َدعًّا﴾ ]الطور: 
يكتفى ببيان معىن املصدر، وتذكر املداخل مبينة وظائفها، فيقال: "الدع: الدفع العنيف. يدع: ]فعل 

مجهول[، ]مصدر[". وال يكرر الشاهد القرآين مضارع مبين للمعلوم[. يَُدعُّوَن َدعًّا: ]فعل مصارع مبين لل
 الثاين مرتني. 

لتواتر يف القرآن اد اليت تشتمل على مداخل قليلة العدد واقد ال يظهر أثر التكرار يف مثل هذه املو      
الكرمي، ولكنه يظهر يف املواد اليت تنوعت مداخلها وكثر ورودها فيه، مثال ذلك مادة )د ع و( اليت حوت 

رغم أن معانيها تدور حول النداء أساسا، لكن املداخل من مثل األفعال  3حاٍت من املعجمصفعشر 
. مث جند بعد صفحة: "دعوا ثبورا: قالوا: )واثبوراه( توجعا وتفجعا" نفسها، جند فيها: تتكرر فيها باملعاين

رغم  ."قولوا واثبوراه توجعا وتفجعاادعوا ثبورا: : "مث جند بعد صفحات ."وادعوا ثبورا: قولوا: )واثبوراه("
جنده خيصص « جم املوسوعياملع»أن شاهدمها القرآين واحد، وإن قارنا  شرح هذه املادة مبا جاء منها يف 

يف حني أهنا  5. ومثل ما سبق مادة )ع ل م( اليت حوت عشر صفحات أيضا4هلا صفحة واحدة فقط
 .6«املعجم املوسوعي»جاءت يف صفحة من 

ن االضطراب أن الغالب يف املعجم أال يشرح املدخل اجلمع الذي ُسبق بشرح مفرده، فيكتفي وم     
الكذائي، لكنه قد ال يلتزم ذلك، مثاله ما جاء يف مدخل )أموات(، حيث بالنص على أنه مجع املفرد 

 وهي من املواضع النادرة اليت يوضع  فيها الشرح بني قوسني. .7"مجع ميت: )فاقد احلياة("قالوا: 

 

 .673معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .404ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .413-403ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .183ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 4
 وما بعدها. 778، مرجع سابق، ص ألفاظ القرآن الكرميينظر: معجم  - 5
 وما بعدها. 332ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 6
 .1065معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
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 النخل:": إذ اكتفي بالقول 1ل( خ قد ال يشرح مؤلفو املعجم املدخل، حنو ما ورد يف مادة )ن     
. ومن ذلك أن يذكر غرض املدخل البالغي دون "خنيل مجع خنلة". واكتفي أيضا بالقول: "لةواحدته النخ

. "استعملت للتأكيد إلفادة العموم"، إذ قيل يف األوىل: 2ع( م و)أمجعني( يف مادة )ج شرحه حنو )أمجعون(
على وزن أفعل  . واألصل أن يذكر مفردها )أمجع( وكوهنا صفة مشبهة"جاءت للتوكيد"وقيل يف الثانية: 
وإن كثر التكرار واحلشو يف أكثر مواد املعجم فإنه يغفل شرح مداخل رغم ذكره إياها مع من الفعل مجع. 

اكتفى بشرح )احرتقت( دون أربعة مداخل أخرى منها )احلريق(، واألصل  3شواهدها، ففي مادة )ح ر ق(
 4احلريق(، وقد رجعنا إىل مادة )ع ذ ب( دخل أنه ورد مركبا يف مخسة مواضع من القرآن )عذابيف هذا امل

 فوجدناه مذكورا مع شاهدة وفهرسة مواضعه يف القرآن من غري شرح مثلما هو احلال يف مادة )ح ر ق(.

ذ شرح فيها الفعل ؛ إ5ومن األمثلة اليت اجتمع فيها الدور واحلشو والتكرار ما جاء يف مادة )ف ز ع(    
ع األكرب( بـ: دخل )فزٍع( بـ: "خوف وذعر". وشرح فيها مدخل )الفز )فزع( بـ: "خاف وذعر". مث شرح م

فإن عدنا إىل مادة )خ و ف(  .6"البعث"وأعيد شرحه يف مادة )ك ب ر( بـ:  ."املراد نفخة البعث"
ويف املادة نفسها يذكر عدة مداخل مشتقة من فعل  .7وجدناهم شرحوا )خاف( بـ: "بفزع وتوقع املكروه"

وقع مكروه أو ح، مث يرجع إىل مدخل )خوف( فيشرحه بـ: "انفعال يف النفس حيدث لتاخلوف من غري شر 
املعجم »عىن واحد، واحلق أن هذه العبارة مأخوذة من وهذا شرح بالعبارة وَتكرار؛ ألن امل .8ت حمبوب"وْ فَـ 

نقل عنه ، فكأنه 10نفُسه شرح )الفزع( باخلوف والذعر «املعجم الوسيط»وإن مل حَيل إليه، و 9«الوسيط
من غري إحالة، مثال ذلك أيضا شرحهم  «املعجم الوسيط»أيضا. وميكن أن نذكر شروحا عدة أخذت من 

 

 وما بعدها. 1081املرجع نفسه، ص  - 1
 .239ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .280: املرجع نفسه، ص ينظر - 3
 .753ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .852ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .945املرجع نفسه، ص  - 6
 .382املرجع نفسه، ص  - 7
 .384املرجع نفسه، ص  - 8
 (.1/262ينظر: املعجم الوسيط، مرجع سابق، ) - 9

 (.2/687ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
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وهذا النص منقول  .1)الزيتون(، فقد قالوا: "شجر مثمر زييت تُؤكل مثاره بعد ملحها ويعصر منها الزيت"
 . 2«املعجم الوسيط»بتمامه من 

ْلٌح ملحعجم: "شرح مدخل )ملح( بلفظة، وهذا نص امل      /53أَُجاٌج : ماحل. َهَذا َعْذٌب فـُرَاٌت َوَهَذا م 
إىل  5والسمني احلليب 4وهذا قصور يف الشرح؛ إذ أشار كل من الراغب .3فاطر"/12الفرقان، واللفظ يف 

"وامللح: خالف العذب : «العني»أن )ماحل( لغة شاذة، والصواب أن يستعمل لفظ اخلالف، قال صاحب 
 .6يقال: ماء ملح، وال يقال: ماحل"من املاء، 

، املعىن نيمدخل التجارة منكرا ومعرفا، مفردا ومضافا، وذكر له معني 7ر( ج دة )تشرح املعجم يف ما     
َنُكْم﴾ ]البقرة:  ."بيع وشراء طلبا للربح"األول:  رَة  تُد يُرونـََها بـَيـْ [، 282حنو قوله: ﴿إ ال  َأْن َتُكوَن جت َارَة  َحاض 

ولكن وقع  .[29حنو: ﴿يـَْرُجوَن جت َارَة  َلْن تـَُبوَر﴾ ]فاطر:  ."عمل يرتتب عليه خري أو شر"عىن الثاين: وامل
خلط يف الشرح، إذ ذكر مدخل التجارة معرفا حتت املعىن الثاين، وشرح باملعىن األول مكررا )أي: البيع 

أو  م( فقيل: "املراد: العمل املرتتب عليه خريوالشراء طلبا للربح(، وكذلك كرر املعىن الثاين يف شرح )جتارهت
أما الفصل بني املعنيني فال وجه له، إذ أمكن اجلمع بينهما بالقول:  وهو خلط وتكرار ال مربر له. .شر"

َْت  .العمل املرتبت عليه ربح أو خسارة خاصة أن املعجم ذكر من شواهد املعىن الثاين قوله: ﴿َفَما َرحب 
غري أن الربح مل يرد يف غري شاهدنا  ،ر( س )خ ةواملعجم القرآين حافل مباد [.16قرة: جت َاَرتـُُهْم﴾ ]الب

 هذا.

مبادلة "ع(، ويف شرح البيع، إذ شرح مدخل )بيع( بالقول:  ي يف مادة )ب نفسهوقد حدث التكرار      
، 10م( م  مادة )ح، وكذلك ما جاء يف9يف )البيع( احمللى باأللف والالم نفسهمث كرر الشرح  .8"مال بسلعة

. مث كرر مع مدخل )محيما( فشرح مباء شديد احلرارة، وكرر مع "ماء محيم: شديد احلرارة"فقد ابتدأت بـ: 

 

 .536، ص القرآن الكرمي، مرجع سابقمعجم ألفاظ  - 1
 (.1/408ينظر: املعجم الوسيط، مرجع سابق، ) - 2
 .1053، ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق - 3
 .774ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 (.4/107ينظر: عمدة األلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 (.3/243ب العني، مرجع سابق، )كتا  - 6
 .189مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .174املرجع نفسه، ص  - 8
 .175املرجع نفسه، ص  - 9

 .325ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
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، حيث شرح 1ث( ل يف مادة )ث نفسهمدخل )احلميم( فشرح باملاء الشديد احلرارة أيضا. وجند الشيء 
مع )جحيم(  نفسهوالشيء  ."ث ثلمثتىن"و "مثىن الثلثـ: "كل من )الثلثان( و)ثلثي الليل( بـ

فقد تكرر الشرح  ؛3ى( أ باإلبصار يف مادة )ر (الرؤية)وأحسن مثال عن التكرار شرح  .2و)اجلحيم(
 باختالف الضمائر يف أكثر من عشرة مواضع.

وأحيل يف ذلكم  4ن( ي آخَر مادة )ع ."جارٍ " ـ:ومن التكرار مدخل )معني( الذي ذكر وشرح بـ    
، وقد اختلف الشرح يف املوضع الثاين؛ إذ جاء فيه 5مدخل )معني(مادة )م ع ن(، وفيها شرح  املوضع إىل

 )دون شواهد(:

 ماء جار. -" معني: أ

 كأس من معني: أي من مخر " كذا.  -ب

واحلاصل أن هذا التكرار ال ويظهر الفرق يف زيادة معىن ثاٍن، ويف زيادة كلمة )ماء( يف املعىن األول،     
خل )معني(، إذ هو صفة ملا يشرب، ونضرب مثاال آخر هو ما ال يصح التفريق بني معنيني ملديصح، ك

 :6ء( ا ، جاء يف مادة )مأبنيُ 

 ملتهبا )انظر: )ح م م( ". " ماء محيما: حارا

، وإذا 7فإذا عدنا إىل مادة )ح م م( وجدناه يشرح )احلميم( يف أكثر من مدخل باملاء شديد احلرارة     
لف فإن األصل أن يذكر املاء احلميم يف مادة )ح م م( حصرا، وأن يذكر مفردا غري ا الشرح املختجتاوزن

 مضاف إىل املاء؛ ألن الشاهد يوضحه.

د(:  ص د(، قالوا يف مادة )أ ص د( و)و ص إذ وضعت يف ماديت )أومن املداخل املكررة )مؤصدة(؛    
فزيد يف املوضع  .9: "مؤصدة: مغلقة. انظر )أ ص د("(د ص وقالوا يف مادة )و .8"مؤصدة: مطبقة مغلقة"

 

 .206ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .216، ص املرجع نفسه ينظر: - 2
 وما بعدها. 454ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 3
 .808ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 4
 .1051، ص املرجع نفسهينظر:  - 5
 1069، ص املرجع نفسه - 6
 .325ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 7
 .53ص  املرجع نفسه، - 8
 .1180ص  املرجع نفسه، - 9
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األول لفظ )مغلقة(، واحلاصل أنه ال فائدة من تكرار املدخل. ومن ذلك تكرار املعجم لشرح مدخل 
 ، األوىل )ا ل ى ا س(، جاء فيها:1وذكره مادتني)إلياس( 

 "إلياس: رسول وصف يف القرآن بأنه من الصاحلني. وهو إلياسني".

 انية وهي )ا ل ى ا س ى ن( جاء فيها: مادة ث مث ذكرت

 "إلياسني: إلياس". 

إذ ابتدئت  ؛2ر( م وهذا مثلما هو ظاهر من التكرار الغريب، ومثله يف الغرابة ما جاء يف مادة )أ    
. مث ذكر مداخل أخرى مثل )أمر( و)أمرتك( و)أمرت( "فه شيئاكل  "مبدخل )أمره( وشرح من غري شاهد بـ: 

  .. ويف هذه املادة إشكاالت أخرى، مث عاد فذكر مدخل )أمره( وشرحها بكل فه مع ذكر شاهدهوغريها

َلُهْم قـَْوُم  ."فرعونـ: "ومن غريب ما جاء يف املعجم، شرح )ذو األوتاد( ب     َبْت قـَبـْ وذكر الشاهد: ﴿َكذ 
-وصف هلل "وغريمها بـ:   ل( و)ذو رمحة([، وشرح )ذو اجلال12نُوٍح َوَعاٌد َوف ْرَعْوُن ُذو اأْلَْوتَاد ﴾ ]ص: 

﴾ ]الرمحن: "-عاىلت بُوَك [، ﴿فَإ  27. مع ذكر الشاهدين: ﴿َويـَبـَْقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْاَلل  َواإْل ْكرَام  ْن َكذ 
َعٍة﴾ ]األنعام:  كر ، واألصل أن يكتفى بذ 3[، وهذا كله جاء يف مادة )ذو(147فـَُقْل َربُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواس 

ذو "شرحا لغويا، كما فُعل مع مدخل )ذو عسرة( الذي شرح بـ:  نفسهشرح املدخل معىن )ذو( أو أن ي
 ."ضيق مايل

 ل( حيث قال املؤلفون )دون شواهد(: ف من القصور يف الشرح ما جاء يف مادة )ط    

 : بنني وبنات.-هنا-طفال "

 .4: األوالد حىت البلوغ"-هنا-الطفل 

يف أن املعجم مل ينص على صيغة املدخل )طفل(، الذي عومل معاملة اجلمع، ذلك  القصور ظاهرٌ      
، وقد ذكره 5مثال وبدوي ستحضره القاموس اإلجنليزي لعبد احلليمأنه )اسم جنس(، وهو األمر الذي ا

اإلشكال متعلق بكلمة )هنا(، وهي الكلمة التوضيحية اليت أكثر منها و . 6معجم اجملمع يف مدخل )طري(

 

 .75ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .76-75ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 وما بعدها. 444ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 3
 .710املرجع نفسه، ص  - 4

5- See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 568. 
 .723ص  معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،ينظر:  - 6
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 يف معجمه أيضا، وال نرى مسوغا لذكرها ما دامت الشواهد مذكورة، وما دامت مادة )ط ألتوجنيمد حم
، و: -هنا-الطالب "ل( مل ترد يف القرآن الكرمي إال يف أربعة مواضع، ومن املواضع املماثلة قوله:  ف

ن الكرمي، د من القرآ؛ رغم أن الشاهد مذكور، وأن املدخلني مل يردا إال يف موضع واح1"-هنا-املطلوب 
 .4، و)أنفسنا(3و)طائرهم( 2ومن املواضع املماثلة أيضا كل من مدخل )طائركم(

الذي قيل يف  .5"عشيا"ا، حنو شرحهم )عشية( بـ: نفسهومن القصور شرح مدخل بآخر من املادة     
)عشية( اليت  . وفرق بني )عشيا( بوصفه ظرفا، وبني"وقتا من زوال الشمس إىل املغرب"شرحه من قبل: 

 :، ويدل على مرة واحدة، خالف العشي، ومن ذلك شرح مدخل )تأثيم( بـ6حيتمل أهنا مفرد )العشي(
وشرح )احلساب( بـ:  .9وشرح )حرسا( بـ: "حر اسا وحفاظا" .8"حبا وودا"وشرح )حمبة ( بـ:  .7"إمث"
وشرح )ذبح عظيم( بـ:  .12"احللق" وشرح )احللقوم( بـ: .11"احلاضرين"وشرح )احملضرين( بـ:  .10"احملاسبة"
كأهنم أرادوا أنه فعل مبعىن مفعول، وأغرب مما سبق شرح املدخل باملدخل نفسه، حنو   .13"مذبوح عظيم"

 .14"خيجل ويستحيي"قوهلم يف )يستحيي منكم(: 

(؛ ومن القصور يف الشرح عدم ذكر عناصر داللية فارقة ختص املداخل، من ذلك الفرق بني )إذا( و)إن     
وأهنا تدخل إذ اكتفى املعجم يف األوىل بالنص على أهنا أداة شرط وجزاء حني تدخل على اجلملة الفعلية، 

 

 .711املرجع نفسه، ص  - 1
 .722ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .723، ص املرجع نفسهينظر:  - 3
 .1115ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .767، ص رجع نفسهاملينظر:  - 5
 .64، ص املرجع نفسهينظر:  - 6
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 .428املرجع نفسه، ص  - 13
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ق بينهما ظاهر يف كون األوىل ، والفر 2، واكتفى يف الثانية بالنص على أهنا شرطية1على األمساء املرفوعة
 للقطع بالوقوع والثانية للشك فيه.

ارتفاعا "صور سببه التقليد، من ذلك شرحهم )أمتا( بـ: املداخَل يقف على قيراجع شرح املعجم  َمن      
ففيه وهم أن األمت من األضداد، وليس كذلك، أما أصل هذا الشرح فقول السجستاين:  .3"واخنفاضا

ه واحلق أن أكثر املعاجم القرآنية مل حتقق معىن األمت، ومعناه احلق الثين، ومعنا .4"عا وهبوطاأمتا: ارتفا"
؛ إذ جاء فيه: "واألْمُت: أن َتُصب  يف السقاء ماء فال مَتَلُؤه «كتاب العني»احلسي األصل مذكور يف 

 »جماز«أما شرح السجستاين فمنقول عن  .5ومتدد فال أَْمَت فيه" ئلفَينَثين، وذلك الثِـّيْنُ هو األمت، وإذا مُ 
وشرحه الكامل هو: "جمازه ال رىب وال وطئا أيب عبيدة مع نقص خمل، فقد نص أبو عبيدة على معىن الثين 

 هبوط، يقال: مد حبله حىت ما ترك فيه أمتا، أي اسرتخاء ومأل سقاءه حىت ما ترك فيه أي ال ارتفاع وال
، وقد حقق 7وذكر السمني احلليب معىن التثين لكنه جعل املكان املرتفع أصال لألمت .6ي انثناء"أمتا، أ

ل: "بعض العلماء ينظر إىل وضح سبب اللبس يف شروح اللغويني مث قاحممد حسن جبل معىن املدخل و 
ت فيها هو اجلزء ... لكن الذي حيسم األمر هو كالمهم عن الق ْربة وأن األم املرتفع وبعضهم إىل املنخفض

 .8اأَلْمُت: الوهدة بني كل نْشزين" :املنثين لعدم االمتالء، ويؤيده قوهلم
ذلك تعريفه الكالمي ملدخل )اهلل(، حيث جاء  ه إىل علوم الشريعة، منوقد يرجع املعجم يف شرح     

وهذا الشرح فيه حشو من جهة )املعبودة حبق(،  .9فيه: "اسم للذات العلية الواجبة الوجود، املعبودة حبق"
إذ ال واجب وجود غري اهلل، فلو اكتفي بالواجبة الوجود الكتمل املعىن، والذات مصطلح حمدث ال يصح 

 يوسم به اهلل. أن 

 وفيه: 10ومن القصور ما تعلق بالشرح وبالشاهد، مثال ذلك ما جاء يف مادة )ح ب س(
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 "حتبسوهنما: متنعوهنما من االنطالق. 

ْن بـَْعد  الص اَلة ﴾ حتبسوهنما: ﴿  ."املائدة /106حَتْب ُسونـَُهَما م 

هد كامال وفيه أن املراد مها فقارئ هذا ال يدري على من يعود الضمري، واألصل أن يؤتى بالشا    
)رواكد( الذي شرح بأنه: "مجع راكدة: هادئة تظر. ومثله شاهد مدخل الشاهدان اللذان حيضران وصية احمل

[، 33أما شاهده املذكور فهو: ﴿إ ْن َيَشْأ ُيْسك ن  الرِّيَح فـََيْظَلْلَن َرواك َد َعلى َظْهر ه ﴾ ]الشورى:  .1ساكنة"
ا ال يوضحان أن املراد باملدخل هو السفن اجلواري، واألصل أن يذكر هذا يف الشرح فالشرح والشاهد كالمه

 .2أو يؤتى بالشاهد كامال مثلما صنع الراغب األصفهاين
ينتخب شراح املعجم معىن واحدا للمدخل الذي اختلف املتقدمون يف معناه، من مثل شرحهم        

واخلالف يف جذره بني )صبأ(   املدخل شتقاق وأصلمل يذكر اال .3"عبدة الكواكبـ: ")الصابئني( ب
أن املراد على أن هذه الكلمة مل تزل لغزا، وإن نزع إىل  4آرثر جفرينص و)صبا(، واكتفى مبعىن واحد. 

هبم هم الغنوصيون. يذكر الراغب األصفهاين خمتلف األقوال يف معىن املدخل، واختالف القراءة واجلذر، 
، 5رها أهنم قوم كانوا على دين نوح، وأنه قيل لكل خارج من الدين إىل دين آخرمن بني املعاين اليت ذك

ة ومنها ما جاء به معجم اجملمع، ومنها أهنم وأضاف السمني احلليب آراء أخرى منها أهنم قوم عبدوا املالئك
نتهى ، وأفصل من حقق معىن املدخل حسن املصطفوي الذي قدم للمادة مبراجع عدة، ا6نوع من النصارى

يل واحلب، وأن هذه اللغة مأخوذة من بعد إىل أن أصل املادة هو اخلروج وأن وقريب منها الصبو مبعىن امل
-لق بتاريخ الصابئني فقد سبقوا اليهود والنصارى وأخذوا عن إبراهيم عن أصل عربي سرياين، أما ما تع

كنوا حران، واحنرفوا احلرانيون الذين س ت بتعليماته، ومنهمم، ومنهم طائفة احلنفاء اليت التز -عليه السالم
 ، ومن هذا نتبني قصور شرح معجم اجملمع.7عن التوحيد بتوسلهم بالسيارات السماوية
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ُنوَن ب ُكلِّ ر يٍع آيَة  تـَْعَبثُوَن﴾ ]الشعراء: مما و      انتخبوه من الشرح أيضا شرحهم )الريع( من قوله: ﴿أَتـَبـْ
، بل قدم معىن 2ىن اجلبل فلم يذكره أبو بكٍر السجستاينا مع، أم1[ باجلبل وبكل مكان مرتفع128

ونقل عنه ذلك أبو حيان  .3"ارتفاع من الطريق واألرض"الطريق، مث مجع بني معنني يف موضع آخر فقال: 
، كذلك مل يذكر الراغب األصفهاين معىن اجلبل إمنا نص على أنه املكان املرتفع الذي يبدو من 4األندلسي

، 6كر معىن اجلبل السمني احلليب ورجح معىن نقله عن ابن عرفة وهو: كل طريق مشرفمل يذ  ، كذلك5بعيد
، واحلاصل أن معىن اجلبل مرجوح 7ون مثل حممد حسن جبلواحلاصل أن القائلني مبعىن اجلبل هم املتأخر 

ع( يف اآلية، وليس من حقه أن يقد م، وقد أشار حسن املصطفوي إىل اللطيفة اليت دعت إىل استعمال )الري
 .8وهي داللة املادة على الزيادة عن األصل وفيه داللة على الرتف واإلسراف

هرون( من قوله: ﴿إ ن ُه َلُقْرآٌن َكر مٌي يف  ك تاٍب َمْكُنوٍن ال مَيَسُُّه إ ال  مما انتخبوه من املعاين شرحهم )املطو      
يراد من هذا  .9روا من احلدثني: األكرب، واألصغر"[ بقوهلم: "من تطه79 -77اْلُمَطه ُروَن﴾ ]الواقعة: 

املعىن املكلفون، فكأنه شرح فقهي، أي إهنم جعلوا املس فعال حسيا متعلقا باملصحف، أما الراغب 
قال: "إنه ال يبلغ حقائق معرفته إال من َطه َر نفسه وتنقى من درن و األصفهاين فنظر إىل املعىن اجملرد 

ملدخل، منها املعىن الذي ذكره معجم اجملمع، عاين اليت ذكرت هلذا ااحلليب جل املومجع السمني  .10الفساد"
، والذي نذهب إليه أن املراد بالطهارة 11ومنها املعىن الذي ساقه األصفهاين، ومنها أن املراد هم املالئكة

وجعل )اللمس( ملا  يف اآلية ويف املدخل هو الطهارة املعنوية ال احلسية، مثلما جعل )املس( ملا هو معنوي،
 خصيص باملالئكة فمقدم على غريه، واحلاصل أن املعجم انتخب معىن مرجوحا.هو حسي، وأما الت
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ْلُه َمَعَنا َغدا  يـَْرَتْع َويـَْلَعْب﴾      ومن ذلك قوهلم يف شرح )يرتع( من قول إخوة يوسف ألبيهم: ﴿أَْرس 
عن الراغب لتحقيق، والظاهر أنه أخذ وهذا املعىن مرجوح عند ا .1"يأكل كثريا"[: 12]يوسف" 
، بل إنا رجعنا إىل النسخة األصل من املعجم فوجدنا عبارة الراغب األصفهاين نفسها، وهي: 2األصفهاين

أما السمني احلليب فنقل معاٍن عدة،  .3"أصله: أكل البهائم ويستعار لإلنسان إذا أريد به األكل الكثري"
ها املعىن الذي ذكره الراغب ونقله عنه منها أن ال يعدم املرء ما يريد، ومنمنها اللهو، والسعي واالنبساط، و 

معجم اجملمع، ونظر حسن املصطفوي إىل معىن املادة ورأى أن األصل فيها هو التوسع يف الرتفه، وهذا 
هو  باختالف املوارد واملصاديق، أما معىن املدخل فهو الرتفه والتوسع والتفرج مبا -حسبه-املعىن خيتلف 

 ليق وأرجح.أ، وهذا املعىن 4متوقع من الصبيان

"دحورا: مدحورين:  ، وفيها:ر( ح من املواضع اليت مل حيرتم فيها النوع الكالمي ما جاء يف مادة )د     
دحورا: "وعكس معجم اجملمع جند أبا بكر السجستاين حيرتم النوع الكالمي فيقول:  .5مطرودين مبعدين"

، ومن املعاصرين الذين استحضروا النوع الكالمي 7سي الذي نقلها عنهحيان األندلوكذلك أبو  .6"إبعادا
رين(. ، والفرق ظاهر بني )دحورا( بوصفه مصدرا، وبني  احلال )مدحو 8ألتوجنييف شرح هذا املدخل حممد 
ا مدخل )مدحورا( من غري أن يشرحه، وال خالف يف أن قول الشارح: نفسهوقد ذكر املعجم يف املادة 

يعرب حاال، أما )دحورا( فإهنا حتتمل أن تكون مفعوال له، ومصدرا يف موضع حال أو مفعول  ،مدحورين
  )مدحورين(.، واحلاصل أن معاين )دحورا( أعم من معىن9من أجله، وحتتمل أن تكون مجع داحر

ومدخل )تنزيال(  ."لُمنَـز  ـ: "ومن املواضع اليت هلا عالقة باحرتام النوع الكالمي شرح مدخل )تنزيل( ب    
وكذلك األمر  .11"مدخل صدق: إدخال صدق: مصدر ميمي": ل( خ جاء يف مادة )دو  .10"إنزاالـ: "ب
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. وظاهر الفرق بني املدخل واإلدخال، فاملدخل 1"إخل ... إدخاال كرميا"بالنسبة لـ )مدخال كرميا( إذ شرح بـ: 
 در حصرا. فيه معىن املكان واملصدر، أما اإلدخال ففيه معىن املص

رح وقد يعتمد املعجم منهجا آخر يف الشرح، فيذكر املدخل كما هو يف القرآن الكرمي، مث يذكر يف الش    
واألصل أن يكتفى باملدخل  .2"مهادا: املهاد: الفراش املوط أ"مدخال بصيغة أخرى ويشرحه، حنو قوهلم: 

، 5)نفق ا(، ويف مدخل 4، ويف مدخل )ماء(3(القرآين فيقال: فراشا موطأ، ومثلها ما جاء يف مدخل )موت ا
 : 6وشرحه، حنووقد يعكس فيذكر املدخل مع الشاهد بعد أن يغري صيغة املدخل 

 "الصفصف: األرض امللساء املستوية اليت ال نبات فيها.

  [".106قَاع ا َصْفَصف ا﴾ ]طه:  ﴿فـََيَذَرَهاصفصفا: 

 من غري يقدموا هلا بالصفح مثال. ."راضا وإمهاالعإـ: "ا )صفحا( بنفسهرغم أهنم شرحوا يف الصفحة 

ف( اليت ابتدئت يف املعجم بالفعل ضُعف بوصفه مدخال، أما الشرح فابتدأ  ع ولننظر مادة )ض     
ولسنا ندري ما الداعي إىل مثل هذا؟  7 "!ما أذهب قوته وصحته !ما أضعفه"مبثال يف صيغة تعجب: 

 ال: ذهبت قوته وصحته؟ وملاذا مل حيفظ النوع الكالمي فيق

وهذا املدخل ورد يف قوله: ﴿َوال مَتْش  يف   .8"خمتاال"ـ: ح( شرح مدخل )مَرحا( ب ر جاء يف مادة )م    
[، والقراءة الصحيحة بفتح الراء، أما املعجم فالظاهر أنه أتى بشرح القراءة 37اأْلَْرض  َمَرحا ﴾ ]اإلسراء: 

 .9"فرحا"غري طريق الطيبة، وهي نفسها اليت شرحها الراغب بقوله: الشاذة )مر حا(، قرأ هبا يعقوب من 
فلم يرد هبذه الصيغة يف املعاجم القرآنية ويف كتب غريب القرآن املتقدمة، علما  ."خمتاال" :وأما شرحها بـ

َفُخور ا﴾ ]النساء:  ا وردت يف القرآن الكرمي من قوله: ﴿إ ن  الل َه اَل حيُ بُّ َمْن َكاَن خُمَْتاال  نفسهأن الصيغة 
ال إبراهيم الزجاج: "املصدر أوكد [. ومهما يكن فال يصح أن يشرح املصدر )مرحا( باسم فاعل، ق36
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على  ليف االستعمال تقول: جاء زيد رَْكضا ، وجاء زيد راكضا، فرْكضا  أوكد يف االستعمال ألن ركضا يد
 .1توكيد الفعل"

من قوله: ﴿َوتـََرى اجلْ َباَل  (املر)ع الكالمي، شرح املصادر، حنو ومن اإلشكاالت اليت هلا تعلق بالنو     
﴾ ]النمل:  َي مَتُرُّ َمر  الس َحاب  َدة  َوه  واحلق أن  .2"مر: مرور"[، فقد جاء يف املعجم: 88حَتَْسبـَُها َجام 

اهد الشو  ، ومن3هـ( 275)ت  السكرياحلسن املرور مجع املرة أي الفعلة الواحدة، وممن قال إنه مصدر 
 :4اهلذيل أيب ذؤيب قول على استعماله يف اجلمع

 ثٌ اد  حــــَ  كَ ابَــــ صــــــــــــــــــَ أَ  مْ ي أَ د  عــــْ بَـ  تَ رْ ك  نَ تَـ "
 

 ".ورٌ رُ مُــ  كَ يـــــــْ لَــ عَــ  تْ ر  مَــ  مْ أَ  ر  هْــ الـــــــد   نَ مــ   
 

، ولكن السؤال: لـ َم 5«العني»وهذا ال يعين أن شرح املعجم خاطئ، إذ هو نفسه شرح صاحب       
يف اآلية ال يدل على غري املصدر، يف  (املر)مل يستعمل املرور يف اآلية؟ واجلواب أن استعمل القرآن املر و 

حني أن املرور يف أصله يدل على اجلمع ويدل يف رأٍي على املصدر، ففيه معىن زائد على معىن املدخل، 
الذي : مصدر الفعل مر. أو أن يُأتى مبصدر الفعل بالقول -بعد شرح الفعل مر–والصواب أن يكتفى 

 .شرح به فعل املر، وهو املضي يف املعجم

[ الذي 46وما قيل يف )مر( يقال يف أفعل التفضيل )أمر( من قوله: ﴿َوالس اَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ﴾ ]القمر:      
، أو أن يقال: 6أبو عبيد اهلرويحنو ما صنع  .. والصواب أن يقال: أشد مراراة"أشد"شرح يف املعجم بـ: 

. وقد جاء املدخل )أشد( يف عدة مواضع من  القرآن الكرمي، فهل يصح 7"مر   من الثالثياسم تفضيل "
وهذا الشرح قد  .8"أقوى"أن يقال يف شرحها: أمر؟ ولننظر شرح املعجم ملدخل )أشد(، فقد اكتفى بـ: 

سم والصواب أن يقال: )أشد( ا .9"قويناـ: "ا( بيصح من حيث الظاهر ألن املعجم شرح الفعل )شددن
ل أن القوة غري الشدة وكالمها مستعمل يف القرآن، واجتمعا يف قوله: ﴿َأَشد  تفضيل من الفعل شد؛ ألج

 

 (.3/240، )1988، 1بريوت، ط ،ن وإعرابه، إبراهيم الزجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتبمعاين القرآ - 1
 .1040ص رجع سابق، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، م - 2
 (.5/166ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 3
 (.10/248احملكم واحمليط األعظم، مرجع سابق، ) - 4
 (.8/261رجع سابق، )ينظر: كتاب العني، م - 5
 (.6/1741الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، )ينظر:  - 6
 (.27/82هـ، ) 1418، 4حممود صايف، دار الرشيد، دمشق، مؤسسة اإلميان، بريوت، طاجلدول يف إعراب القرآن الكرمي، ينظر:  - 7
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ُهْم قـُو ة ﴾ ]الروم:  نـْ ﴾ ]األنفال[9م  : ، واجتمعت القوة والشدة أيضا يف قوله: ﴿إ ن  الل هَ َقو يٌّ َشد يُد اْلع َقاب 
﴾ ]غافر:  ن ُه َقو يٌّ َشد يدُ إ  ﴿[، ويف قوله: 52 [. وحاول أبو هالل العسكري أن يفرق بينهما 22اْلع َقاب 

فقال: الشدة يف األصل هي مبالغة يف وصف الشيء يف صالبة وليس هو من قبيل القدرة؛ وهلذا ال يقال 
 . 1هلل شديد، والقوة من قبيل القدرة

ص(  ر صيغة يف مادة )حيضطرب معجم اجملمع يف شرح مداخل أفعل التفضيل، فقد التزم بذكر ال     
وكذلك فعل يف  .2أشد حرصا، أفعل تفضيل" أحرص:فقال يف شرح )أحرص( بعد أن شرح )حرصت(: "

، ويف شرح )أدىن( الذي شرح معناه األول بأقل، ووضعت عبارة )أفعل تفضيل( بني 3شرح )أحسن(
﴿إ ْذ من قوله:  مؤنث أدىن اسم تفضيل 5ا يغفل اإلشارة إىل أن مدخل )الدنيا(نفسه، ويف املادة 4سنيقو 

نْيا َوُهْم ب اْلُعْدَوة  اْلُقْصوى﴾ ]األنفال جند )القصوى( اليت شرحت  نفسه، ويف الشاهد [42 :أَنـُْتْم ب اْلُعْدَوة  الدُّ
ولكنهم إذ شرحوا )األقصى( مل ينصوا على صيغته واكتفوا مبفردة  .6"مؤنث األقصى"يف مادهتا بأهنا: 

 )األبعد(.
 .8"أكثر ظلما"وقال يف )أظلم(:  .7"أفعل تفضيل من صدق"يغة يف شرح )أصدق( إذ قال: الص وجند     

وقد يغفل عن هذا فيكتفي بذكر املرادف حنو ما جاء من الصيغة يف مادة  .9وكذلك فعل يف شرح )أعلم(
ـ: ( بو)الكربى ."أعظم/ األعظمـ: "و)أكرب/ األكرب( ب ."أعاظمـ: "من شرحهم )أكابر( ب 10)ك ب ر(

وشرحه  .12"أصلح وأطهرـ: "وشرحه )أزكى( ب .11"أوىلـ: "وحنو شرحه )أحق( ب ."الباهرة والبالغة الشدة"

 

 -  :15، فصلت: 21، غافر: 44تكررت هذه العبارة يف مواضع أخرى من القرآن هي: فاطر. 
 .297روق اللغوية، مرجع سابق، ص ينظر: معجم الف - 1
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. ويف استعمال أفعل 3"أحقـ: "وشرحه )أجدر( ب .2"أدىنـ: "وشرحه )أقرب( ب .1"أنقى وأسلمـ: ")أطهر( ب
قرآن كثري ا مثلما نبه التفضيل يف المن غري إرادة التفضيل يف القرآن الكرمي إشكاالٌت من ذلك استعماله 

، وهنا يصحُّ أن ال تذكر الصيغة خللو املعىن من التفضيل، وقد يرتدد املدخل 4عضيمة إىل ذلك عبد اخلالق
بني أن يكون فعال وبني أن يكون اسم تفضيل، مثال ذلك )أحصى( من قوله: ﴿مُث  بـََعثْـَناُهْم ل نَـْعَلَم َأيُّ 

 عىن الثاين فجاء فيه:[؛ إذ اكتفى املعجم بامل12ى ل َما لَب ثُوا أََمد ا﴾ ]الكهف: احلْ ْزبـَنْي  َأْحصَ 
 .5: أفعل تفضيل على غري القياس. أي احلزبني أحصى: أيهما أمت إحاطة وحفظا ملا لبثوه"أحصى"

ائر واحلق أن املتقدمني يذكرون له وجهني، منه اسم التفضيل، ومنه أنه فعل ماٍض مثلما ورد يف س     
، واختار الطاهر 6ل ألنه ليس من الثالثي اجملردشواهد القرآن، بل إن الزخمشري  رد  القول بأنه اسم تفضي

، واحلاصل أن اخلالَف النحوي  يف املدخل يُلزم مؤلفي املعجم ذكَر 7ابن عاشور أن يكون اسم تفضيل
يف )أحصى( يقال يف )أحسَن( من قوله: املعنيني، وإن أرادوا بعد ذلك ترجيح أحدمها فال مانع. وما قيل 

َنا ُموَسى ا [؛ إذ شرح معجم اجملمع بوصفه فعال  154]األنعام:  ْلك َتاَب مَتَام ا َعَلى ال ذ ي َأْحَسَن﴾﴿مُث  آتـَيـْ
 رغم أن املتقدمني اختلفوا فيه وذهب بعضهم إىل أنه اسم تفضيل. 

أمثلة  لبس يف مقدمة معجمهم القرآين املوسوعي وذكرواوقد التفت أمحد خمتار عمر وفريقه إىل هذا ال     
لذلك فقالوا يف فائدة املعلومة الوظيفية: "تزيل التداخل بني الكلمات املتشاهبة شكال ، املختلفة نوع ا مثل: 

لمعلوم، وأفعل تفضيل، و)أعمى( اليت )أهوى( اليت جاءت يف القرآن حمتملة أن تكون فعال ماضيا مبنيا ل
 . 8مشبهة، وأفعل تفضيل" لقرآن الكرمي فعال ماضيا مبنيا للمعلوم، وصفةجاءت يف ا

فالشرح ال يؤدي معىن املبالغة، واألصل  .9"ظامل(" :واالضطراب يف الصيغ مطرد، مثاله شرح )ظالم( بـ     
شديد "و)مناع( و)منوعا(:  .10"شديد العجلة" أن يقال: شديد الظلم، كما يف قيل يف مدخل )عجوال(:

 

 .715ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
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 :ومثله شرح )عقاب( بـ .3"عجب قوهلم: عجيب قوهلم"ومثله:  .2"تعجب: تستعجب"ومثله:  .1"نعامل
 . 5"تـُنَـزِّل: تـُْنزل، ونزِّل: أُنزل"ومثله:  .4"عقوبة"

املعاجم القرآنية أو اختالف القراءات كان سببا يف اختالف الرتتيب اخلارجي ملداخل عدة يف       
من قوله: ﴿َوإ َذا الرسل أُقِـَّتْت﴾  6أن خص  معجم اجملمع مدخل )أقتت( ذلكاالضطراب واخلطأ فيه، مثال 

ت(، وهو خطأ بني إذ )أقتت(  ق ت( يف باب اهلمزة، وفصلت عن مادة )و ق [ مبادة )أ11]املرسالت: 
أكدت ووكدت، دليل ذلك أن "ت( ألن اهلمزة والواو تتعاقبان يف لسان العرب، حنو:  ق من مادة )و

، وكل املعاجم القرآنية املرتبة ترتيبا هجائيا جتعل املدخل يف 7"مزةيب عمرو وهي سبعة بالواو ال باهلقراءة أ
 ت(.  ق مادة )و

 ل ( الذي جعل يف مادة )أومن ذلك أيضا اضطراب معجم اجملمع يف الفصل بني مدخلي )ألتناهم    
النقص يف املوضعني،  شرحا مبعىن ، رغم أهنما9ت( ي وبني مدخل )يلتكم( الذي جعل يف مادة )ل 8ت(

ت(  ي ، واكتفى الراغب األصفهاين مبادة )ل10وتبعه يف ذلك حسن اجلمل الذي سلخ معجم اجملمع
، وكرر مدخل 12ت( ل املدخلني يف مادة )أ، واضطرب السمني احلليب فذكر 11وذكر فيها )يلتكم(
 .13ت( ل )يلتكم( يف مادة )و

ى( مع  ن ، يف مادة )أ"أمل حين"مبعىن:  14أن جعل مدخل )أمل يأن(ن أخطاء املعجم يف الرتتيب م      
اليت  15ن( و مداخل من مثل )محيم آٍن( و)عني آنية(، وهذا ال يصح، بل الصواب أن جيعله يف مادة )أ
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مع مدخل )إن( اليت تأيت  1فيها مدخل )آناء الليل(، وقد جعلوا مدخل )إناه( يف مادة )أ ن ن(جعل 
 ط ظاهر.     للتوكيد، وهو خل

، ولكن 2التزم املعجم مبا ذكر يف ورقة عمل املعجم من أن األفعال ترد جبميع صورها أوال مث األمساء    
    ملادة نفسها على عدة أصول ومعاٍن؛ وألن املعجم من إشكاالت الرتتيب اخلارجي للمداخل أن تشتمل ا
ثال فإن هذه األصول ختتلط، ونرى أن يفصل بينها يلتزم الرتتيب املعهود من تقدمي األفعال على األمساء م

إذ  3املادة كلما اختلفت األصول، وأمثلة هذا كثرية يف املعجم، منها ما جاء يف مادة )خ ل ق( بَتكرار
اشتملت على مداخل من قبيل الفعل )َخلق( جمراد ومتصلة به الضمائر، وبصيغ املبين للمعلوم واملبين ملا 

د مدخل )اختالق( مبعىن افرتاء، وبعده مشتقاٌت من فعل اخللق مثل )خالق( مث جند مل يذكر فاعله، مث جن
، ويف هذا الرتتيب تغليب للشكل على )اخلَْلق( مصدرا مدخل )ُخُلق( مبعىن الطبع والسجية، مث يرجع إىل

 املعىن؛ ما حيدث خلطا يف األخري. 

وضع بعض املداخل يف غري موادها،  -على قلتها-من األخطاء اليت وقفنا عليها يف الرتتيب اخلارجي      
، واألصل أن يوضعا حتت مادة 4لك  مدخال )الت( و)الالت( اللذان وضعا حتت مادة )ل و ت(مثال ذ

من إشكاالت الرتتيب اخلارجي جتريد املداخل من الضمائر يف مواضع، وعدمه يف مواضع و . )ل ا ت(
غن(، مث يذكر  خل )أضغان( فيشرحهيبتدأ املعجم مبد 5أخرى، ففي مادة )ض غ ن( مع ذكر مفرده )ض 

شاهديهما املدخلني الوحيدين هلذه املادة اللذين وردا يف القرآن الكرمي، ومها )أضغانكم( و)أضغاهنم( مع 
 من غري شرح.  

 باخلط الغليظ يف مادة )ج 6وردت بعض األخطاء يف وضع املداخل، من ذلك وضع مدخل )وىف(     
مفردة اجلبال مع شرحها، وهو خطأ ظاهر. ومن ذلك ما جاء يف باب اجليم، وردت فيها ل( مع آية  ب

ن ذلك تكرار صفحة كاملة ، أي باحلاء بدل اجليم. وم7ح ث ي( –حيث عنونت مادة بـ: )ج ث و 
حوت ثالثة عشر مدخال من مادة )ن ف ق(، ومادة )ن ف ل( كلها، ومادة )ن ف ى( كلها أيضا، 
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 .5ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 وما بعدها. 372ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .1023ه، ص نظر: املرجع نفسي - 4
 .698ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .214ص املرجع نفسه، ينظر:  - 6
 .216ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
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. من األخطاء الطباعية ما جاء يف مدخل )أهواء( إذ قالوا: "أهواء: 1)ن ق ب(ومدخال من مادة 
أما )استهوت( فليست من الشرح، إمنا هو من املدخل السابق وقد زيد يف شرح  .2استهوت، مجع هوى"

هذا املدخل خطأ، ومن األخطاء اليت تردُّ إىل التصحيف واليت قد ال يلتفت إليها ذكرهم أن مفرد 
ومثله قوهلم يف شرح  .والصواب أنه )صيصة( بياء واحدة ،3"صيصية" :)صياصيهم( مبعىن حصوهنم هو

بالزاي بدل الراء.  5"نقضت وخزبت"ومن ذلك قوهلم يف )هدمت(:  ببائني. "مادة صلببة": 4)احلجارة(
 والصواب ضم العني. .6"َعمل"وشرحهم )فُعل( املبين للمجهول بـ: 

، وقد يذكر 7ومن األخطاء أن يكتب الشرح أو جزء منه خبط غليظ، حنو ما جاء يف مدخل )أجور(    
، ومدخل 8هو مطرد من متييزه باخلط الغليظ، ومثاله مدخل )إسحق(ما املدخل نفسه خبط عادي عكس 

، ومن األخطاء عبارات مزيدة، أصلها مسو دة املعجم، مثال ذلك أن أضافوا بعد شرح مدخل 9)يؤخذ(
. رغم أهنم أوردوا شاهدها من سورة الكهف بعد 10")انظر الكهف(")الرقيم( عبارة بني قوسني هي: 

 ر لية القليلة، أن توضع فاصلة بعد املدخل ال نقطتان، حنو ما جاء يف مادة )ولشكومن األخطاء ا ذلك.
، ويف شرح مدخل 12، ومنها أن يكتب الشرح باخلط الغليظ حنو ما جاء يف شرح مدخل )يأذن(11ث(

  .13)بدارا(

من العبد: هرب ذكر املعجم عددا من املداخل باخلط الغليظ ليست من القرآن من ذلك قوله: "أبق      
 .15"معيشة ضنكا -ضنكا"وكان ميكن أن يكتفى بالفعل )أبق( ما دام الشاهد مذكورا، ومثله:  .14مالكه"

 

 وما بعدها. 1120ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .1156، ص املرجع نفسه - 2
 .690ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .257ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .1142ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .859ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .24ينظر: املرجع نفسه، ص  -7
 .50ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .30ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .511ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .1174ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .43ص املرجع نفسه، ينظر:  - 12
 .120ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
 .3 املرجع نفسه، ص - 14
 .702ص املرجع نفسه،  - 15
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واملعىن يف هذا املدخل صحيح، ولكن املعجم ال يعتمد التجريد فاألصل  ،1ومن ذلك )دخلتم بنسائكم(
[. ومن ذلك أيضا ما 23ن ﴾ ]النساء: أن يأيت باملدخل املركب كما هو، حنو: ﴿فَإ ْن مَلْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هب   

ا املدخل وهذ .2ح(، اليت ابتدئت مبدخل معقد هو: "شرح الصدر باألمر: حببه فيه" ر جاء يف مادة )ش
      .3ك( إذ ابتدئت بـ: "أشرك باهلل غريه: جعله شريكا له يف ملكه" ر ليس قرآنيا، ومثله ما جاء يف مادة )ش

وهذا مطرد  ،5"يصرم البستان: يقطع مثاره"ومثله:  .4يف شرح )طحاها( "سطهاطحا اهلل األرض: ب"ومثله: 
 ."أي شهد لشيء" :مث شرح "لشيء"إذ ابتدئ بـ:  6د( ه ومن غريبه ما جاء يف مادة )ش .يف املعجم

د(، وقد ال يكتفي باملدخل فيجعل معه مثاال مصنوعا حنو:  ه بالعنوان الغليظ ملادة )ش كذا اكتفاء  
وقد يذكر املدخل يف هيئة الشاهد متصرفا فيه مع ذكره للشاهد  .7"ل ضامر: هزيل قليل اللحممج-ضامر"

 . 8"ضنني على الغيب: خبيل يف تبليغه"القرآين من بعده كما هو، حنو: 

؛ 9"قسمة ضيزى: جائرة-ضيزى"كثري يف املعجم، مثاله أيضا: لوإن االعتباط واحلشو يف وضع املداخل     
)قسمة ضيزى(، خاصة أن الشاهد القرآين مذكور، ومثله:  تفى بأحد املدخلني )ضيزى( أوفاألصل أن يك

ومثله:  .11"مسوات طباقا: طبقة فوق طبقة-طباقا"ومثله:  .10ملح أجاج: شديد امللوحة" -"أجاج
 .13"ريح عاتية: شديدة العصف -عاتية"ومثله:  .12"السماوات مطويات بيمينه: يف قبضة يده -مطويات"

لسان أعجمي: غري  –أعجمي "ومثله:  .14"يدعو إىل العجب الشديدشيء عجاب:  –عجاب ": ومثله

 

 .396ص املرجع نفسه،  - 1
 .622ص املرجع نفسه،  - 2
 .625املرجع نفسه، ص  - 3
 .705ص املرجع نفسه، ينظر:  - 4
 .671ص املرجع نفسه،  - 5
 .641املرجع نفسه، ص  - 6
 .702ص املرجع نفسه، ينظر:  - 7
 .702ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .703 املرجع نفسه، ص - 9

 .22ص  املرجع نفسه، ينظر:  - 10
 .705املرجع نفسه، ص  - 11
 .720ص املرجع نفسه،  - 12
 .741ص املرجع نفسه،  - 13
 .742ص املرجع نفسه،  - 14
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ح( حيث قيل  ل وأسوأ منه ما جاء يف مادة )ط .2"دعاء عريض: كثري ممتد -عريض"ومثله:  .1"فصيح
 فيه: 

رآين غري . حيث وضع لفظ )لغة( مع املدخل، وكأن املعىن الق3" الطلح لغة: شجر عظام، ويراد به: املوز"
 مر ليس كذلك إذ املفسرون خمتلفون يف معىن الطلح، وكونه من الشجر العظام قول. اللغوي، واأل

يبتلعه "ع( على مدخل واحد كتب باخلط الغليظ وهو: )يتجرع املاء( وشرح بـ:  ر حوت مادة )ج    
ل أن يذكر املدخل مث ذكر املدخل القرآين )يتجرعه( مع الشاهد من غري شرح، واألص .4"مبشقة وكره

ف(،  و القرآين وأن يشرح كما هو، مع النص على أن الضمري يعود على املاء. ومثله )جوفه( يف مادة )ج
غري  مث ذكر املدخل القرآين وشاهده من .5"باطنهـ: "إذ ابتدأت املادة مبدخل )جوف اإلنسان( وشرح ب

 .6و( ب شرح، وما قيل فيما سبق يقال يف الفعل )خبت( من مادة )خ

وال إشكال يف أن يعتمد املعجم مدخال غري قرآين إذا أراد التجريد، ولكن األصل أن يكون املنهج     
وكان  .7"وال ختطه: وال تكتبه"ط( قال:  ط مطردا، فمنهج املعجم هو عدم التجريد، فمثال يف مادة )خ

ابتدئت بالفاء االستئنافية  ميكن أن يصدر املادة خبط الكتاب أيضا. وهذا االضطراب يصدق على مداخل
 ف أو بال اجلازمة، فمثال يف املدخل السابق ذكرت الالم، ويف الصفحة اليت تلي مل تذكر يف مادة )خ

زوم فاألصل أن يؤتى واملدخل ههنا جم .8"ختافت بصالتك: ختفض صوتك فيها"ت(، حيث جاء فيها: 
 بالالم.

ر(؛ فقد ذكر مدخل )مرة(  ر حنو ما جاء يف مادة )مقد يذكر املعجم املدخل من غري أن يشرحه،      
وذكر من بعد مدخل )مرات( و)مرتان( و)مرتني( مع الشواهد من غري شرح.  .9"واحدة املرات"وشرح بـ: 

وقد ذكر  .10"مرضى: مجع مريض"ض(، إذ قيل فيه:  ر وكذلك األمر مع مدخل )مرضى( من مادة )م

 

 .745ص املرجع نفسه،  - 1
 .758ص املرجع نفسه،  - 2
 .711املرجع نفسه، ص  - 3
 .220، ص املرجع نفسه ينظر: - 4
 .257ص  ينظر: املرجع نفسه، - 5
 .340ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .360ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .361املرجع نفسه، ص  - 8
 وما بعدها. 1040ص املرجع نفسه، ينظر:  - 9

 .1041ص املرجع نفسه،  - 10
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حيث شرح  1ل( ذ  شرح أيضا. ومثلها ما جاء يف مادة )خمن بعد مدخل )مريضا( و)املريض( من غري
كر املدخل األخري )خمذوال( مع شاهده من غري شرح. ح مدخل )خذوال(، وذُ الفعل )خيذلكم(، مث شر 

إذ شرح مدخل )ذ مة( اليت معناها العهد، مث ذكر كال من )مذموم(  2م( م ومثله ما جاء يف مادة )ذ
د( إذ شرح مدخل )تفقدون(  ق شرح، ومثلها ما جاء يف مادة )ف و)مذموما( مع شاهديهما من غري

 4ص( ق ، وكذلك ما جاء يف مادة )ن3وذكر مدخل )نفقد( مع شاهده من غري شرحو)تفقد الطري(، 
وهو االقتطاع، رغم أن الفرق يف الصيغة والضمائر  نفسهحيث شرح مدخل )تنقص( و)ننقصها( باملعىن 

 لذي مبعىن التقليل مع شاهده من غري شرح، ومثله ما جاء يف مادة )ضفقط، لكن ذكر مدخل )انقص( ا
؛ حيث شرح )ضاق هبم( و)ضاقت عليهم األرض( و)ضاقت عليهم أنفسهم( و)ضائق ضدرك( 5ق( ي

رح هي: )ضاقت( و)يضيق( و)لتضيقوا( و)ضْيق( و)ال تك يف ضيق(، وذكر مداخل أخرى من غري ش
 و)ضيِّقا(.

، وهذا القصور من 6مل تشرح، مدخل )البأساء(؛ فاكتفى املؤلفون بالشاهد القرآين ومن املداخل اليت     
حممد داود الفرق  حممد وقد درس .7"الفقر والشدة"أثر التنقيح؛ إذ شرح املدخل يف الطبعة األوىل بقوهلم: 

)البأساء( بشدة  بني )البأس( و)البأساء( وانتهى إىل أهنما يشرتكان يف معىن الشدة واملكروه، ويتميز مدخل
 . 8الفقر، ومدخل )البأس( بشدة القتال والعذاب والنكال

ال خصص مادة معجم اجملمع عبارة عن فهارس وشواهد، فإذا قورن الشرح هبا بدا قليال جدا، فمث لُّ جُ     
حوايل إحدى عشرة صفحة كلها فهارس أي أمساء سور وأرقام آيات، وكذلك مادة )ب  9ملادة )أ ل ه(

اليت حوت تسع صفحات منها،  11ب( ب اليت حوت أربع صفحات من الفهارس، ومادة )ر 10ى ن(

 

 .342ص  نفسه،املرجع ينظر:  - 1
 .440ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .862ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 وما بعدها. 1122: املرجع نفسه، ص ينظر - 4
 .704-703ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .117ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 (.1/80معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .45ينظر: اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي يف ضوء العلوم اللغوية احلديثة، مرجع سابق، ص  - 8
 وما بعدها. 64ص ظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، معجم ألفاينظر:  - 9

 وما بعدها. 179ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 وما بعدها. 465جع نفسه، ص ينظر: املر  - 11
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اليت حوت حوايل مخس صفحات  2م( ل اليت حوت أربع صفحات، ومادة )ع 1ومثلها مادة )ش ى أ(
اليت اشتملت على أكثر من ست صفحات من الفهارس أيضا، وكذا مادة )ك  3فرقة، ومادة )ق و ل(مت

ت على حوايل تسع صفحات من الفهارس. واحلاصل أن نسبة الفهارس من املعجم اليت اشتمل 4و ن(
 تقدر بالنصف أو تزيد.

سبق أن أشرنا إىل انتهاء القائمني على خطة املعجم إىل عدم ذكر املعربات أو األصول األجنبية       
من مثل اجلزء الذي ألفه لبعض املداخل القرآنية، وسبق أن بينا أن هذا مل يكن ملتزما يف النسخ األوىل 

معر ب وأصله "قوله يف )دينار(:  أمني اخلويل، ولكن املعجم املنقح نص على التعريب يف مواضع نادره منها
وهو إجياز ملا ورد يف الطبعة األوىل اليت زادت أنه أبدل من إحدى النونني ياء، وأن أصله رومي  .5"دن ار

. ومن ذلك إشارهتم يف شرح )راعنا( 7إخل" ... ع درهم )معرب(وحنو قوله يف )دراهم(: "مج .6ديناريوس
ولكنا  .9"وقيل: إهنا معربة"وحنو قول أمني اخلويل يف شرح )عنكبوت(: . 8إىل أن معناها )شريرنا( يف العربية

. وقد امناز أمني اخلويل هبذا يف أكثر من موضع، مثال ذلك حبثه اشتقاق 10ال جند هذا يف الطبعة املنقحة
املادة ميكن القول بأن  صالة( وذكره أوجها عدة، مث انتهاؤه إىل أنه من املشرتك السامي، قال: "...)ال

ومن الباب نفسه قوله يف شرح )صياصيهم(:  .11موجودة يف غري لغة واحدة من الساميات، مشرتكة فيها"
ْص مبعىن الرأس"" وقد "و قوله يف )الُغرة(: وحن .12وقيل: إن الكلمة معربة عن املصرية القدمية من كلمة ص 

)الطاغوت(  وقد سبق أنه رد   .14"عربية األصلالفردوس معربية غري "وحنو قوله:  .13"يقال: إهنا فارسية معربة
 إىل احلبشية ومنع النظر يف اشتقاقها، وال جند هذا يف الطبعة املنقحة.

 

 وما بعدها. 638ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 وما بعدها. 779ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 وما بعدها. 916ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 وما بعدها. 988رجع نفسه، ص ينظر: امل - 4
 .417املرجع نفسه، ص  - 5
 (.233-2/232) ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، - 6
 .402ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .506ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 (.4/262، مرجع سابق، )الكرمي معجم ألفاظ القرآن - 9

 .800معجم ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص ينظر:  - 10
 (.4/88معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 11
 (.4/104املرجع نفسه، ) - 12
 (.4/279املرجع نفسه، ) - 13
 (.4/325املرجع نفسه، ) - 14
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النسخ األوىل من املعجم عدة مداخل ومثلما سبق يف دراستنا اجلزء الذي ألفه أمني اخلويل، فقد حوت      
مس اشتمل على مادة )ل أ ك( اليت منها املـََلك ردت إىل أصول غري عربية، ميكن أن نضيف أن اجلزء اخلا

قال الشارح:  -وقد سبق أن ناقشنا أصلها يف دراستنا معجم الراغب األصفهاين-مفردا ومثىن ومجعا، 
ومنه "مالك" أي رسول، وهو بالعربية َمَلك، وأصله، بدليل  : أصل يستعمل يف العربية مبعين أرسلألك"

 ."1ك" يف العربية، مبعين أرسل ومنه املألكة مبعين الرسالة ل املادة مقلوب مادة "أوهذه  مجعه علي مالئكة.
وقد كررت هذه املداخل يف مادة )م ل ك( من اجلزء السادس، وقال الشراح: "وال يكاد العرب ينطقون 

)م ل  وقد حذفت املادة األوىل من املعجم املنقح، واكتفي بإدراج املداخل يف مادة .2ك("باألصل )مأل
 . 3ك( وإن نصُّوا على أن األصل يف هذه املداخل هو )مأْلَك(
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 بين التقليد والتجديد: معجم المجمعمادة  -(3
جم يف الشرح. سبق أن وضحنا أن شارحي ال جند يف مقدمات املعجم إشارة واضحة إىل مصادر املع      

املداخل القرآنية ال بد آخذون عمن سبقهم. لقد ضربنا أمثلة مما نقله معجم اجملمع عن أيب بكٍر السجستاين 
اليت صدر هبا املعجم املنقح أن  ويكثر النقل عنه يف الشرح باملرادف. يوضح عبد السالم هارون يف دراسته

( ومها مادة )ب ك ر( و)ب ك م( 1948-1947عرضا على اجملمع سنة )النموذجني األولني اللذين 
، وألجل ذلك اقرُتح 1حلظ فيها إبراهيم مدكور أهنما مل خيرجا عما جاء يف معجم الراغب األصفهاين

. وإن كنا وقفنا يف -أعين قضية الشرح-ال قصورا التعديل يف املنهج. واحلق أن التعديل مل يزد املعجم إ
ىل على إحاالت إىل مؤلفني ومؤل فاٍت فإن الطبعة املنقحة خلت من ذلك، رغم أهنا ناقلة يف الطبعة األو 

 .  «املعجم الوسيط»أكثر أمرها عن مصادر ومراجع سابقة، بل منها املعاصرة آنذاك من مثل 

، ولكن وقفنا ة أساسا من املعاجم القرآنية وكتب الغريب واملعاجم اللغويةإن مادة املعجم العلمية منتخب    
على مصادر تعد مركزية مقارنة بغريها. قارئ املعجم قد يفرتض أن ما فيه من شروح اجتهاد من املؤلفني 

، أنفسهم؛ بسبب خلوه من اإلحالة، وهذه مسألة منهجية كان ينبغي أن ينظر إليها؛ ألجل األمانة العلمية
. أما املعاجم املركزية اليت نرى أهنا -ب احلديثعدا اإلجياز والرتتي-وألجل بيان اجلدوى من تأليف املعجم 

مدت يف الشرح فهي معاجم السجستاين واألصفهاين والسمني احلليب، واملعجم يف أكثر أمره ناقل عنهم اعتُ 
املعاين مثلما رأيناه آنفا. مث إن الطبعة املنقحة قد وعن غريهم مع اجتهاد خمل يف اإلجياز أو انتخاب يف 

 ن ال يراجع الطبعة األوىل ولنضرب أمثلة على ذلك:تعمي على النقل مل

وهو من الشرح الدوري؛ ألنه شرح )األمور( من قبل  .2"حال وأمر"شرح املعجم مدخل )شأن( بـ:       
أمني اخلويل: "الشأن: احلال واألمر، وال يقال إال  أما أصل الشرح يف الطبعة األوىل فقول .3"الشؤونـ: "ب

وهبذا فإن الطبعة املنقحة حذفت الفرق الداليل الرئيس بني الشأن  .4ال واألمور"فيما يعظم من األحو 
واألمر، وهو ملمح )العظم(، ولكن هل هذا الشرح من بنات أفكار أمني اخلويل؟ بل هو نص الراغب 

ويف نقله حذٌف مللمح داليل آخر هو االتفاق والصالح، قال الراغب: األصفهاين وإن مل حيل إليه، 
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. وما مزية 1الذي يّتفق ويصلح، وال يقال إال فيما يعظم من األحوال واألمور" الحال واألمرْأُن: "الش  
الطبعة املنقحة إال أن حذفت الم التعريف مراعاة ألصل املدخل القرآين الذي ورد منكرا ال معرفا. وجند 

ما "، فقد قالوا فيه: [50وسف: َما بَاُل النِّْسَوة ﴾ ]يلشرح الدوري يف شرحهم مدخل )بال( من قوله: ﴿ا
وقد وضح الراغب األصفهاين الفرق بينه وبني احلال والشأن باالكرتاث يف قوله:  .2"حاهلن وما شأهنن

قارئ أعمال أمني اخلويل ف ؛. ونلفت إىل عالقة املنهج األديب باألصفهاين3البال: احلال اليت يكرتث هبا""
أعمال  ما تعلق ببيان املعىن احلسي للمدخل، نلحظ هذا يف يلحظ مركزية معجم الراغب يف منهجه خاصة

تالميذ أمني اخلويل فمحمد أمحد خلف اهلل الذي أعاد نشر معجم الراغب معتنيا به، اختذه مصدرا رئيسا 
 «. مفاهيم قرآنية»مع اعتماده معجم اجملمع يف كتابه  4أيضا

تاء(؛ إذ قالوا: زمن الربد. وهذا القصور ليس سبقت اإلشارة إىل قصور يف شرح املعجم مدخَل )الش      
، وميكن أن 6، واحلق أنه تعريف السمني احلليب يف األصل5ثر التنقيح؛ فإنا جنده يف طبعة أمني اخلويلمن أ

نقارن جل ما جاء يف باب الشني لنجد له أصال يف معجم متقدم، فقد ُشرح الشجر بأنه ما قام من النبات 
"ومسي شجرا لدخول بعض ، مث قال أمني اخلويل: 8عبارة أيب بكر السجستاين وهي يف األصل 7على ساق

، ولكنها يف األصل مأخوذة عن أيب منصور 9وهذه العبارة ال جندها يف املعجم املنقح .أغصانه يف بعض"
، ومل حيل يف هذا كله. ومثل هذا ما جاء يف مادة )ش ر ى( 11أو عنه من طريق ابن منظور 10األزهري
ن يكون شروا باعوا، واشرتوا ابتاعوا، ورمبا "وللعرب يف شروا واشرتوا مذهبان: فاألكثر منهما أوفيها: 
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ل فإن نصه هذا من ، واخلويل وإن مل حيُ  2وهذا التأصيل حذف من الطبعة املنقحة .1جعلومها مبعىن باعوا"
 . 4، نقله بلفظه أبو منصور األزهري وابن منظور3كالم الفراء

ليد مقتصرا على اجلزء الرابع الذي ألفه أمني اخلويل، بل هو مطرد يف أصل املعجم، مثال وليس التق     
وهذا النص  .5""تقول: ال أكلمة أبدا: أي من لدن تكلمت إىل آخر عمركذلك قوهلم يف  شرح )أبدا(: 

)ت يف كتب اللغة، والظاهر أنه منقول عن أمحد الفيومي  هـ( 384)ت  لرماينايب احلسن منسوب أل
. وقد عاد 7، وال جند يف النص ما يشري إىل النقل، وقد حذف هذا النص من الطبعة املنقحة6هـ( 770

املنقحون إىل النقل من غري إحالة يف مواضع عدة، مثاله أن جتاوزوا ما جاء من شرح ملدخل )أحد( يف 
ا التعريف مأخوذ بلفظه . وهذ8إخل" ... اسم لكل من يصلح أن خياطبيف شرحه: "النسخة األوىل، فقالوا 

. ومن أمثلة التنقيح الذي يعمي النقل، شرح الطبعة األوىل )البقعة( إذ قالوا: 9«املعجم الوسيط»من 
كتاب »وهذا التعريف ظاهر أنه مأخوذ من  .10"القطعة من األرض على غري هيئة القطعة اليت إىل جنبها"

يف  هـ( 190)ت  سمني احلليب أحال إىل الليث، والفرق أن ال12ولكن من طريق السمني احلليب 11«العني
حني مل حيل مؤلفو املعجم يف طبعته األوىل، ولكن الطبعة املنقحة حني أرادت تعديل التعريف مل جتتهد يف 

القطعة من األرض تتميز مما بيان معناه السياقي أي )البقعة املباركة(، ولكن ُعرف املدخل بقوهلم: "
 وإن مل حييلوا إليه.   14«املعجم الوسيط»وذ بتمامه من وهذا التعريف مأخ .13حوهلا"
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"كل ومما سبق شرح )البهيمة( يف الطبعة األوىل ويف الطبعة املنقحة، فقد شرحت يف األصل بأهنا:     
املنقحة، فقالوا: "البهيمة: كل ما له ولكن الشرح عدل يف الطبعة  .1ذات أربع قوائم أو كل حي ال مييز"

"البهيمة: وفيه:  «املعجم الوسيط»والشرحان يرجعان يف أصلهما إىل شرح  .2ري السباع"أربع قوائم من غ
نص على  «املعجم الوسيط». والفرق أن 3"كل ذات أربع قوائم من دواب الرب والبحر ما عدا السباع

 .4"اجملمع. ومما سبق أيضا شرحهم )العهن( بـ: "الصوف املصبوغ ألوانااجلمع )هبائم( ومل يفعل معجم 
ذكر القطعة منه )عهنة( واجلمع  «املعجم الوسيط»، والفرق أن 5بلفظها «املعجم الوسيط»وهي عبارة 

أمني ح املعجم هذا أراد أن يتجاوز به ما جاء يف الطبعة األوىل من اجلزء الرابع إذ جل شرح رْ )عهون(. وشَ 
املعجم »، و6سمني احلليباخلويل للمدخل مأخوذ من غري إحالة عن الراغب األصفهاين من طريق ال

، أو عنه من طريق ابن منظور أو 7أيب منصور األزهري «هتذيب»بلفظه عن  الشرحَ  نفسه آخذٌ  «الوسيط
 .8من طريق ابن سيدة

. 9"حيوان ضخم، استعمل قدميا يف احلرب"ومما سبق شرح املعجم القاصر ملدخل )الفيل( يف قوهلم:      
ن منهج مؤلفي املعجم يف تنقيح النسخة األصل. لقد عدنا إىل اجلزء ذكرنا هذا املدخل وشرحه ألجل بيا

. مل جيد املنقحون 10"حدةهو احليوان املعروف، ورد مرة وا"الذي ألفه أمني اخلويل فوجدناه اكتفى بالقول: 
حيوان جمتزئني الشرح منه، فلقد عرف فيه بأنه: " «املعجم الوسيط»بدا من شرح املدخل إذن، فلجأوا إىل 

خم اجلسم من العواشب الثديية ذو خرطوم طويل يتناول به األشياء كاليد وله نابان بارزان كبريان يتخذ ض
حلاصل أن االجتزاء خملٌّ، فوصف الضخم يصدق على ولقد ذكر اجلمع منه أيضا، وا .11منهما العاج"

 عدة حيوانات.   
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، وعلى املعاجم اللغوية عامة، «وسيطاملعجم ال»ظاهر اعتماد معجم اجملمع يف شرحه الذوات على      
واعتماده معجمي األصفهاين واحلليب يف الشرح بالعبارة ويف بيان بعض الفروق، أما الشرح باملرادف الذي 

يف املعجم فأصله كما بينا يف أكثر من مثال استطرادا هو معجم أيب بكر السجستاين، وميكن أن كثر 
 نضيف أمثلة منه:

، 5، اخلراصون: الكذابون4، ختم اهلل على قلوهبم: طبع عليها3بياتا: ليال 2نقصوا، تبخسوا: ت1أفل: غاب
 ،10، قرح: جرح9، القالني: املبغضني8قصمنا: أهلكنا، قصيا: بعيدا ،7، ضنكا: ضيقة6هون: هوان ]وذلة[

ب األصفهاين الراغ د الطبعة األوىل شرحُ مَ نلحظ أثر التنقيح يف قصور الشرح، إذ معتَ األخري ويف هذا املثال 
فيما يظهر حني نصوا على أن املراد بالقرح هو أثر اإلصابة جبراحة من اخلارج، وأتوا بتفصيل يف الفرق بني 

 ، يف حني اكتفت الطبعة املنقحة باملرادف )جرح( وباملراد أي اهلزمية.11القرح بفتح القاف وبضمها

 خنتم دراسة معجم اجملمع جبملة نتائج:

 ة معجم ألفاظ القرآن الكرمي شغل باآليات والفهرسة.من ماداجلزء األكرب  -
 كثر يف املعجم الشرح باملفرد املرادف وهو من التأثر مبنهج أيب بكر السجستاين ومبادة معجمه. -
 كثر االعتباط يف شرح املدخل الواحد باختالف صيغه. -
صناعة املعجمية؛ سواء وفق منطها الرتاثي أو وفق ما انتهت إليه ال املعجم من االختصارات خال -

 وهذا ما كان سببا يف التكرار ويف طول املعجم.
من املواضع النادرة اليت وقفنا فيها على هتميش يف املعجم، قل أن جند يف املعجم هامشا أو حتشية و  -

 .12ما جاء يف مدخل )أيد(، حيث نص على رمسها يف املصحف بيائني
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روح املعجم تأثريا َسلبيا؛ إذ حذفت أكثر أثر التنقيح الذي نشرت بعده الطبعة اجلديدة يف ش -
 املعاين اللغوية واقتصر يف الغالب على الشرح السياقي الذي ال خيلو من قصور.

أفضل أجزاء املعجم من حيث الشرح والرتتيب الداخلي اجلزء الرابع الذي ألفه أمني اخلويل واعتمد  -
 جه األديب.فيه منه

غوية متقدمة أو قرآنية، ومنها املعاجم اللغوية املتأخرة من املعجم منقولة عن معاجم ل مادة   أكثرُ  -
 .«املعجم الوسيط»مثل 

ببيان  مل يعَن املعجم ببيان الفروق الداللية بني املداخل اليت يفرتض فيها الرتادف، كذلك مل يعنَ  -
 الفروق بني الصيغ اليت تشرتك يف املادة نفسها.

 الرئيس اختالف مناهج املؤلفني، وعدم اطراد املنهج.  وسببه  ؛كرار واحلشو يف املعجمر الت  ثُ كَ  -
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 المعاجم اآلخذة عن معجم المجمع:  -(4
. فقد قلده قاموس عبد اهلل عباس الندوي تأثريا مي  أر معجم اجملمع على الصناعة املعجمية من بعده أث        

ه، كذلك ذكره واعتمده معجم بدوي وعبد احلليم يف أكثر ما أتى به وذكره يف مقدمت من حيث املنهجُ 
 اإلجنليزي، ولكنا نذكر يف هذا املبحث املعاجم اليت أخذت عنه إما إجيازا أو توسطا أو انتحاال.

 ، عن دار«املعجم الوجيز أللفاظ القرآن الكرمي»معجمه  1997نشر نبيل عبد السالم هارون سنة      
صدره مبقدمة عرض فيها  .صفحة (229) مائتني وتسع وعشرين اشتمل علىو النشر للجامعات مبصر، 

معجم اجملمع، واشتملت على أحكام ليست صحيحة عند التحقيق من ذلك قوله إن  منهجه يف اختصار  
فقائم على  . أما منهجه يف االختصار1معجم اجملمع اشتمل على الشرح الوايف للمعاين وللدالالت القرآنية

ر لضرورة، وعلى حذف األعالم إال ما له داللة لغوية، وعلى االكتفاء بالصور ك  حذف اآليات إال ما ذُ 
ولكنا  .الصرفية اجملردة للمشتقات دون ذكرها، وقد حافظ على نص املعجم، هذا ما اختطه لنفسه منهجا

اق، مي ويف معجم اجملمع لتجاوزه االشتقللنوع الكالمي الذي ورد به املدخل يف القرآن الكر  هحلظنا جتاوز 
كذلك فإنه إذا ذكر   .3وأصله يف معجم اجملمع: "إدا: داهية فظيعا" .2إد: داهية فظيع""مثال ذلك قوله: 

 الشاهد القرآين أحال إليه برقمه يف اهلامش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .5، ص 1997، 1ينظر: املعجم الوجيز أللفاظ القرآن الكرمي، نبيل عبد السالم هارون، دار النشر للجامعات املصرية، مصر، ط - 1
 .9املرجع نفسه، ص  - 2
 .41معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
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 وانتحال مادة معجم المجمع: «مخطوطة الجمل»معجم  1.4
حسن وضعه  ،«تفسري لغوي لكلمات القرآنخمطوطة اجلمل: معجم و »ف عنوانه: وقفنا بعُد على مؤل       

. ذكر يف 2008و 2003اهليئة املصرية العامة للكتاب يف مخسة أجزاء بني عز الدين اجلمل، وطبعته 
مادة لغوية وردت كلها يف القرآن،  (1750) ألف وسبعمائة ومخسون مقدمته أن عدد املواد اليت ذكرت فيه

خمتصر تفسري »و (1990)ت  حلسنني حممد خملوف «كلمات القرآن»مقارنة بني  -حسبه-وهو 
 اشتمل على مائة ومخس وثالثني ف أو مؤلفاٍت حتمل امسه عدا كتيِّب. ومل نقف على ترمجة للمؤلِّ 1«اجلمل

 ـ«إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم»عنوانه:  1984الكتاب العريب سنة  صفحة صادر عن دار (135)
وبأنه عضو مجاعة حتفيظ  ،سم يف واجهة املعجم بأنه طبيب باطينوُ جله نقول عن علماء متقدمني. ولقد 

 (2010)ت  القرآن الكرمي مبكة املكرمة. نص يف مقدمته أيضا على أن شيخ األزهر حممد سيد طنطاوي
 «. كلمات القرآن من تفسري اجلمل»هذا مسى كتابه 

راٍت ال تشي مبكنة علمية تيسر ملسنا يف مقدمة الكاتب ركاكة يف األسلوب وحشوا وتكرارا وعبا    
لصاحبها تأليف معجم قرآين مبثل هذا احلجم. ذكر املؤلف يف مقدمته معجم فلوجل املفهرس ومعجم 

مث أردفهما باسم معجمه من غري إشارة  الباقي من غري أن يشري إىل أخذ الثاين من األول عبدحممد فؤاد 
والرتتيب على معجم حممد فؤاد عبد الباقي. ذكر بعد إىل معجم اجملمع الذي اعتمد أساسا يف الفهرسة 

ُصدٍّرت  يتال ذلك قائمة مبؤلفاٍت يف غريب القرآن ومفرداته، منحولة رأسا من دراسة عبد السالم هارون
 هبا طبعة معجم اجملمع املنقحة، يقول عبد السالم هارون: 

ضروب التفسري املعجمي، وجدنا أمرا مذهال "إذا رجعنا البصر، وتعقبنا املرد التارخيي هلذا الضرب من     
أكل  يف هذه الزاوية احملدودة من زوايا خدمة كتابنا العزيز، إذ نعثر على حماوالت جادة ذات قدر أعظم

. هذا النص بتمامه مع مسرد كتب غريب القرآن 2الدهر والتاريخ معظمها، وأبقى لنا منها خريا حمدودا"
. وإذ انتهى عبد السالم هارون إىل أمناط التأليف يف املفردات القرآنية 3حالةومفرداته أخذه املؤلف من غري إ

فؤاد عبد الباقي املفهرس  حممد على معجموإىل منهج اجملمع يف معجمه القرآين، رجع اجلمل إىل الثناء 
ا سعادة وإىل بيان مزايا عمله، يقول: "وتفسري القرآن بالقرآن جعلين أتذوق حالة )كذا( مرتني، أرجو معه

 

 (.1/7) مرجع سابق،خمطوطة اجلمل: معجم وتفسري لغوي لكلمات القرآن، ينظر:  - 1
 -  يقول عبد الرمحن بدوي يف هذا: "كل عمل بعد ذلك من فهارس يف البالد العربية واإلسالمية عيال عليه ومع ذلك مل يصل إىل درجته

قد اعتمد عليه اعتمادا تاما فإن « املعجم املفهرس للقرآن الكرمي»كتابه   فؤاد عبد الباقي يفحممد من الدقة واالستيعاب، وعلى الرغم من أن 
 وجل كلماٍت ومواد ال ترد يف فهرس عبد الباقي هذا، رغم ادعاءات عبد الباقي". يف فهرس فل

 .412، ص مرجع سابقموسوعة املستشرقني، 
 معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص و. - 2
 (.1/13معجم وتفسري لغوي لكلمات القرآن، مرجع سابق، )مل: ينظر: خمطوطة اجل - 3
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. ويرجع املؤلف إىل الثناء على فهرس حممد فؤاد عبد الباقي 1الدارين، ومل ال وهي سعادة القرب من ريب"
أن يكون هذا املعجم الذي فيه تفسري لغوي  -تبارك وتعاىل-رجوه مث يقول: "والكاتب يسأل اهلل وي

... وكما كان عمل  حلب ]كذا[ لكتابهلكلمات اهلل مفتاحا ملزيد من اخلري يُهدى إليه من وفقه اهلل إىل ا
السابقني األولني جماال خصبا إلضافايت املتواضعة أترك الباب مفتوحا ملن يعينهم اهلل على أن يعطوا كتاب 

اليت نص فيها على أن العمل نقلت معلوماته عرب -. وخيتم مقدمته 2إخل" ... هلل حقه من النظر والتأملا
ليحيل إىل القرآن الكرمي مث إىل فهرس حممد فؤاد عبد الباقي مث  -1999أسطوانة ليزر واليت كتبت سنة 

 .3إىل معجمه هو

ثناء الصحف واجملالت على عمله بعنوان )ثالث معجم لغوي أللفاظ القرآن  مث أدرج يف حاشيةٍ     
، هذا األخري -حسبه- الكرمي(، ومعجمه هو الثالث بعد معجم فلوجل ومعجم حممد فؤاد عبد الباقي

الذي يعده مرجعا لتفسري القرآن بالقرآن، وليس كذلك، فاملعجمان كالمها عنيا بالفهرسة ال غري. يقول 
"وهذا العمل يعرض لك احلروف الثمانية والعشرين ولكل حرف صفة خاصة، وكأن احلروف يف هذا: 

حيول  أشخاص مميزة، أو شفرة خاصة تعرب عن نفسها، وكاد الدكتور اجلمل )معد هذا العمل( أن
. وبغض النظر عن 4!"اإلحصائيات إىل معلومات مكودة أو شفرات مع انتقاء أفكار جديدة )كذا(

ى وردت يف املقدمة من مثل إمكانية دخول القرص اإللكرتوين الذي وضع فيه املعجم موسوعة مهاتراٍت أخر 
فإن  !ة ال تتكرروأن أي إنسان يقتين املصحف مع هذا القرص سوف يكون شخصية عاملية رباني !جينس

الغريب ما ختم به هذا النص من قوهلم: "وحنن يف عصر صناعات الفكر وثورة العلم ال يفوت الناشر أن 
 .  5!حيفظ حقوق امللكية الفكرية للمؤلف"

تبني االنتحال يف مقدمة املؤلف من اجلزء األول، أما األجزاء األربعة الباقية فحوت يف مقدمتها كالما      
ن كيفية قراءة القرآن وعن سورة أم القرآن بالنص نفسه مكررا يف األجزاء كلها. وأخر العبادة وع عن أركان

. لقد اشتمل املعجم 6اسم اجلاللة ومواضع وروده يف القرآن الكرمي وأمساء األعالم إىل أواخر اجلزء اخلامس
يف ( صفحة 428)( صفحة يف جزئه الثاين، وعلى 468( صفحة يف جزئه األول، وعلى )472على )

( صفحة يف جزئه اخلامس. ومل جند 544( صفحة يف جزئه الرابع، وعلى )292جزئه الثالث، وعلى )

 

 (.1/16املرجع نفسه، ) - 1
 (.1/17املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/18ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/20املرجع نفسه، ) - 4
 (.1/25املرجع نفسه، ) - 5
 ( وما بعدها.5/321ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
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. وإن مل يذكر معجم اجملمع 1قائمة مصادره إال يف جزئه األول، والغريب أنه جعلها يف هناية حرف األلف
 .  1988سنة ة املنشورة يف مقدمته أو يف اإلحالة فإنه ذكره يف هذه القائمة بطبعته املنقح

قارئ املعجم إن قارن ما جاء فيه بالطبعة املنقحة ملعجم اجملمع اليت ذكرها املؤلف يف قائمة مصادره     
لن يتبني شيئا ذا بال من االنتحال. مل يدرج املؤلف الطبعات األوىل ملعجم اجملمع تعمية  على انتحاله. 

ا جاء يف اجلزء األول من معجم اجملمع ال جند شيئا وقارناه مب كذلك إن قرأنا شرحه املدخل األول )األب(
 من ذلك. قال يف شرحه:

"األب: املرعي الذي مل يزرعه الناس مما تأكله الدواب واألنعام. ويقال الفاكهة للناس واألب للدواب.     
وقصده ألنه به إذا أمة وقال ابن فارس: قالوا أب الرجل يؤب وأبابا وأبابه بالفتح، وإذا هتيأ للذهاب من أ

. والذي يف معجم اجملمع من اجلزء األول: "األب: العشب ترعاه األنعام، أو هو كل 2إخل" ... يؤم ويقصد
. إن امللحظ األهم ههنا هو 4وجاء يف الطبعة املنقحة: "أبا: عشبا وكأل" .3ما ينبت على وجه األرض"

طبعته األوىل، أما الطبعة املنقحة فسبقت جملمع يف ابتداء الشارح مبدخل )األب( الذي ابتدأ به معجم ا
بالتعريف حبرف اهلمزة وبشرح )آدم( و)آزر(. كذلك جنده حييل باإلحالة نفسها املوجودة يف الطبعتني أي: 
)أب: انظر: أ ب و. أبت: انظر: أ ب و(. وأما النص املعجمي الذي أتى به اجلمل فليس له أيضا، بل 

قوله: "األب: املرعي الذي مل يزرعه الناس مما تأكله الدواب واألنعام. مي، أعين هو مأخوذ بنصه عن الفيو 
ويقال الفاكهة للناس واألب للدواب. وقال ابن فارس: قالوا أب الرجل يؤب وأبابا وأبابه بالفتح، وإذا هتيأ 

ذا النص الشرح. ه ه يف قائمة املصادر لكنه مل حيل إليه يفومعجمَ  الفيومي   . وقد ذكر املؤلفُ 5للذهاب"
 .6اعتمده أيضا حسن املصطفوي وحممد حسن جبل وكالمها نسبه إىل صاحبه

يف املدخل الثاين )أبدا( يقول اجلمل: "األبد: الدهر، وأبدا ظرف زمان الستغراق النفي أو اإلثبات يف    
بدا: يف بلدي أاملستقبل واستمراره. تقول: ال أكلمة أبدا: أي من لدن تكلمت إيل آخر عمرك. وسأظل 

ْن َأَحٍد أََبد ْنُكْم م  ا ﴾ أي ال أبرحها ما دمت حيا. يف قوله تعايل: ﴿َوَلْوال َفْضُل الل ه  َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما زََكا م 
[ أي ما تطهر أحد منكم من دنس اإلمث إيل آخر الدهر. وقد تدل القرينة على عدم استمرار 21]النور: 

ُنوا ب الل ه  تقبل كما النفي اإلثبات يف املس َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاءُ أََبدا  َحىت  تـُْؤم  نَـَنا َوبـَيـْ يف قوله تعايل: ﴿َوبََدا بـَيـْ
 

 (.142-1/141ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.46-1/45املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/1سابق، )، مرجع معجم ألفاظ القرآن الكرمي - 3
 .2، مرجع سابق، ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي - 4
 (.1/1ينظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، مرجع سابق، ) - 5
مرجع سابق، املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، (. 1/20ينظر: النحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 6
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. وإن عدنا إىل املعجم 1[ أي بدت العداوة والبغضاء وتستمر حىت تؤمنوا باهلل وحده"4َوْحَدُه﴾ ]املمتحنة: 
جنده يكتفي بشرح األبد بالدهر يف موضع وبالوقت إىل  -املصادر أي الطبعة اليت ذكرها يف مجلة-املنقح 

. ولن نتبني شيئا من االنتحال. ولكن إن عدنا إىل 2آخر الدهر يف موضع آخر مع سرد الشواهد القرآنية
فإنا جند النص بتمامه عدا أنه غري اجلملة األخرية من: "أي بدت  1953الطبعة األوىل املنشورة سنة 

مر حىت تؤمنوا باهلل ورسوله" إىل: " أي بدت العداوة والبغضاء وتستمر حىت تؤمنوا غضاء وتستالعداوة والب
 ومل حيل إليه ألبتة.  3!باهلل وحده"

ذكر معجم اجملمع املنقح بعد ذلك اسم العلم )إبراهيم( خالف ما جاء يف الطبعة األوىل اليت مل تشتمل     
األوىل اليت شرحت بعُد مدخل )أباريق( وقد أتى بالشرح بعة على األعالم، أما اجلمل فقلد ترتيب الط

 . أما املدخل الرابع فهو )أبق( وهذا نص اجلمل:4نفسه الذي مل يعدل يف الطبعة املنقحة، ومل حيل أيضا
 "كلمة واحدة     

﴾  ْلك  أبق: العبد كَسَمَع وَضَرَب وَنَصر أبقا وإباقا: هرب من مالكه. أبق: ﴿إ ْذ أََبَق إ ىَل اْلفُ   اْلَمْشُحون 
من قومه ففر منهم قبل أن يأذن اهلل له وركب السفينة  -عليه السالم-[. غضب يونس 140]الصافات: 

 . 5فسمي فراره هذا إباقا على سبيل اجملاز"
، وقد أخطأ فضبط )مسع( 6هذا النص بتمامه مأخوذ من الطبعة األوىل من معجم اجملمع من غري إحالة    

اب كسرها. وهو باب من أبواب الصرف يعرف عادة بباب فر ح يفرح، أي الفعل الثالثي الصو بفتح امليم و 
اجملرد مكسور العني يف املاضي مفتوحها يف احلاضر واملستقبل. وقد سبق أو أوضحنا أن املعجم املنقح 

 ا ماحذف أكثر االشتقاق وحذف هذه األبواب وحذف مصطلح )اجملاز( وعرب عنه مبصطلح )املراد( وهذ
. مثلما سبق مادة )أ ب ل( ومدخال )إبل( و)أبابيل( فقد أخذمها اجلمل 7جنده يف شرحه مدخل )أبق(

. وميكن أن نستمر يف ذكر املواد واملداخل ويف املقارنة لنتبني أن اجلمل سلخ 8بتمامهما من غري إحالة
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فمثال قال جزاء اخلمسة  األمعجم اجملمع وادعى تأليفه. وليس هذا مقتصرا على اجلزء األول بل جنده يف
 اخلويل يف مادة )ش غ ل(:

هذا الشرح مع الضبط ال جنده يف الطبعة  .1يشغله َشْغال وُشْغال: مل يدع له فراغا –"شغله: كفتحه 
، لكنا جنده يف معجم اجلبل مع مدخل آخر من مادة )ش غ ل( منقوال بتمامه من غري إحالة 2املنقحة

ما جاء يف املادة اليت تليها أي )ش ف ع( كامال حاذفا بعض الشواهد ل ، كذلك نق3عن طبعة اخلويل
 ، وغريها".5، وكذلك فعل مع مادة )ش ف ق(4القرآنية من غري إحالة

يبتدئ مبادة )ج أ  1959ولننظر أمثلة من األجزاء األخرى، فاجلزء الثاين من معجم اجملمع الصادر سنة 
 ، وفيها:6ر(

 .اح"جأر جيأر جأرا وجؤارا: ص
 وجأر فالن إىل اهلل: تضرع بالدعاء.

ْن ن ْعَمٍة َفم ْن الل ه  مُث  إ َذا َمس ُكْم الضُّرُّ فَإ َلْيه  جَتَْأُروَن﴾ ]النحل:   [.53جتأرون: ﴿َوَما ب ُكْم م 
َرف يه ْم ب اْلَعَذاب  إ َذا ُهْم جَيَْأُروَن﴾ ]املؤمنون:   [.64جيأرون: ﴿َحىت  إ َذا َأَخْذنَا ُمتـْ

ن ا ال تُنَصُروَن﴾ ]املؤمنون:  ال  [".65جتأروا: ﴿ال جَتَْأُروا اْليَـْوَم إ ن ُكْم م 
، يف حني أن الطبعة املنقحة اليت ذكرها يف املصادر حذف 7هذا النص بتمامه نقله اجلمل من غري إحالة    

ث من طبعة معجم اجملمع الثال. ويبتدئ اجلزء 8منها االشتقاق واكتفي فيها بشرح مدخل )ال جتأروا اليوم(
، لكن اجلمل مل يأت به كامال، فقد 9مبادة )ر أ س( وقد حوت حوايل صفحة 1961الصادر سنة 

. ويبتدئ اجلزء اخلامس من طبعة معجم 10حذف مدخلني مع شاهديهما القرآنيني وأتى بالشرح نفسه
عشر من حروف األجبدية تاسع احلرف ال"بشرح حرف القاف وفيه يقول إنه:  1969اجملمع الصادر سنة 

العربية، وبه افتتحت السورة اخلمسون من سور القرآن الكرمي، ومسيت به ويقال يف بيان معناه ما يقال يف 
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هو احلرف احلادي والعشرون من حروف "اجلمل صدر التعريف فقال:  أن . غري1"نظائره من فواتح السور
اجملمع وأحال إىل نفسه فقال: "انظر تفسري سورة معجم إخل. مث أمت النص مبثل ما جاء يف 2اهلجاء..."

. هذا التفسري الذي حبثنا عنه فلم جنده، وظاهر أنه ذكره 3("16البقرة للمؤلف حسن عز الدين )صفحة 
ألجل التعمية على انتحاله، ويف املادة اليت تليها أي مادة )ق ب ح( ينقل نص معجم اجملمع بتمامه من 

، 4بشرح مدخل )مأجوج( 1969سادس من طبعة معجم اجملمع الصادر سنة زء الغري إحالة. يبتدئ اجل
ال يذكر اجلمل هذا املدخل يف أول كتاب امليم ألنه كما وضحنا آنفا أخر أمساء األعالم، ولكنه يبتدئ 

 .  5بشرح مدخل )مائة( وفيه ينقل نص معجم اجملمع من غري إحالة
( صفحة، وال اغرتار حبجم معجم 1000ية تتجاوز ألف )ة علمواحلاصل مما سبق أننا نقف أمام سرق    

من   %90اجلمل إذ اعتمد فيه خطا كبريا ال غري. وميكن أن جنزم أن هذا املعجم انتحل تسعني باملائة 
مادة معجم اجملمع عامدا إىل تعمية هذا االنتحال بذكر الطبعة املنقحة يف املصادر ال الطبعات األوىل 

روق الكبرية بينها. وكذلك فعل يف املقدمة حني غيب ذكر معجم اجملمع رغم أنه ا الفللمعجم اليت بين
 -بني أصله وانتحاله من الذي مل أقف على-انتحل فيها دراسة عبد السالم هارون. وهذا الكتاب املنتحل 

لك ( وبتصاميم خمتلفة. وهو مسجل يف مكتبة امل2008إىل  2003طُب ع مفرقة  أجزاُؤه َطوال سنواٍت )من 
فهد الوطنية باململكة العربية السعودية، وليس حمض نسخة إلكرتونية، بل أضحى مرجعا يف دراسات عدة، 

يف « فضاءات املفردة يف اخلطاب القرآين»توراه: من ذلك إحالة عبد الكرمي حسني إليه يف أطروحته للدك
أول معجم عين باملفردة  مواضع عدة ابتداء من الصفحات األوىل، فإليه رجع يف أن معجم فلوجل هو

، وإليه رجع يف شرح )الشكر( ونصه مأخوذ مثل جل ما يف املعجم من معجم وهذا ال يصح 6القرآنية
وكذلك األمر مع مواضع  8م( اليت أخذها من معجم اجملمع أيضا. وإليه رجع يف شرح مادة )ح ل 7اجملمع
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( صفحة وقد حييل إليه يف موضعني 50سني )أخرى وجدنا اإلحالة فيها إىل خمطوطة اجلمل يف أكثر من مخ
 ، أي إن العمل عومل معاملة املصدر مثله مثل مفردات الراغب األصفهاين.  1من الصفحة نفسها

م أخذ نصوصا من معجم اجملمع يف طبعته املتقدمة، ولكنا ال منلك نسخة من وقفنا أيضا على معج     
يوفر لنا آلية البحث املتقدم، ، (Google book)ع قو املعجم، عدا مقاطع استقيناها من الشبكة يف م

« القرآنالربهان يف غريب »وال منلك مقدمة املعجم اليت ميكن أن تذكر فيها اإلحالة، عنوان املعجم: 
صفحة، ونشر عن مكتبة وهبة  (512) مخسمائة واثنيت عشرة لصاحبه حسن احلبشي، اشتمل على

ه شرح )شاطئ( بتمامه. ومادة )ش ط ن( ا حبثنا عنه أخذُ من أمثلة م .1991للطباعة والنشر سنة 
نذكر ن أول مدخل وهو )األب( الذي سبق ذكره. ولبتمامها، ومادة )ش ك ر( ومادة )م ل ك(. بل م  

اليت حبثنا عنها اعتباطا فوجدناه ناقال هلا بتمامها من معجم اجملمع يف طبعاته واملواد أمثلة عن املداخل 
قور(، مادة )ح ب ب(، مادة )ر ب ح(، مادة )ق ف و(، مادة )ق ر ح(، مادة )النا مدخل األوىل:

 ... إخل. )ج م ع(
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 :«وقراءاته القرآن الكريمالمعجم الموسوعي أللفاظ » 2.4
، وهو مشروع مجاعي أشرف عليه أمحد خمتار 2002يف طبعته األوىل سنة  «املعجم املوسوعي»نشر      

صفحاٍت. وأدرجت معه نسخة إلكرتونية تيسر البحث فيه، وهذا من  1504لى عمر. اشتمل العمل ع
التجديد الذي ال جنده يف معاجم أخرى وإن مل نقف على النسخة اإللكرتونية. صدر أمحد خمتار عمر 

يها أنواع املعاجم القرآنية، وبني فيها سبب تأليف املعجم ونص على مجعه بني عدد ف 1معجمه مبقدمة
ال اليت سبقته وفق منهج خاص، موضحا أن العمل ليس موسوعة قرآنية. وإذ نراجع قائمة مجيع األعم

جنده جيمع بني مصادر متقدمة من مثل معجم الراغب األصفهاين ومصادر متأخرة  2املصادر اليت اعتمدها
 ثل معجم اجملمع بطبعته املنقحة ومعجم حسن حبشي الذي سبق ذكره ومعجم عبد الرؤوف املصريمن م

إخل. والظاهر أن مؤلف املعجم يرى معجمه موسوعيا باعتبار إدراجه القراءات القرآنية اليت قال فيها:  ...
تمام بالتفسري والتخريج، "مجعه ]أي املعجم[ بني ألفاظ القرآن الكرمي وألفاظ القراءات القرآنية، مع االه

. ومع حماولة املؤلف دفع 3آين واحد"وليس باجلانب اإلحصائي وحده، وهو ما حيدث ألول مرة يف عمل قر 
ونرى أْن لو جتنبوا مصطلح )املوسوعي(  ،بس يف العنوان فإنه يظل مومها للقارئ املبتدئ واملتخصص أيضاالل  

النص من مقارنة للمعجم مبعجم اجملمع الذي ذكره من بعد  لكان أسلم. ظاهر ما يف املقدمة وما يف هذا
 ذكر بعضها. باقتضاب وانتقده يف مسائل سبق 

قسم املعجم إىل ثالثة أقسام، قسم خاص باأللفاظ، وقسم بالصور وقسم للقراءات القرآنية. يقول     
أمحد خمتار عمر: "مجعنا ألفاظ القرآن الكرمي والقراءات القرآنية يف معجم موسوعي واحد ليس هدفه 

را للتشريع والتحليل أو يتخذوها مصدالرتويج للقراءات لقرأ هبا املسلمون يف الصالة، أو يتعبدوا هبا، 
. وال ندري سبب هذا احلكم؛ فما اإلشكال يف التعبد هبذه القراءات 4والتحرمي، وإمنا هدفه لغوي حبت"

ومنها قراءات صحيحة؟ بل إنه كما سنبينه يف مبحث القراءات مطلب مهم. املؤلف نفسه ينص على أن 
ييزهم بني القراءات، واملؤلف نفسه حيتج املتقدمني يف متاستعمال مصطلح القراءة الشاذة جري على عرف 

بكالم ابن اجلزري يف أن كثريا مما روي عن غري السبعة )أي مما وصم بالشاذ( أصح من كثري مما روي عن 
السبعة. يذكر املؤلف املصحف اإلمام أي مصحف عثمان مث يتنزل فريى أن ما خالف املصحف معترب 
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حقيقة اخلليفة مل يعتمد مصحفا واحدا بل مصاحف اختلف  للغة، ويغفل عنمن جهة التفسري ووثاقة ا
 يف عدها، وبني هذه املصاحف املعتربة فروق ليست قليلة. 

، وألنه اشتمل على أصول 1لن خنوض يف منهج املعجم باستطراد ألنه مهد له بإرشادات املستخدم     
من معجم اجملمع لبيان النضج املعجمي يف قبال أمثلة الصناعة املعجمية املعهودة. ولكنا نذكر أمثلة منه 

الذي انتهى إليه. أهم الفروق بني املعجمني ذكر معجم اجملمع وزن املدخل ونوعه وجماله الداليل، كذلك 
اعتماده الرموز واأللوان. من أهم الفروق أيضا االختصار وتاليف التكرار الذي وجدناه يف معجم اجملمع. 

 هو:« املوسوعي املعجم»ق( ونص نأخذ مثال )أباري

"أباريق ]اسم ذات/لفظ مجع[ مجع إبريق، وهو وعاء له أذن ومصب خرطومي الشكل يصب منه السائل 
آنية  -[ األوعية 18، 17﴿َيطُوُف َعَلْيه ْم و ْلَداٌن خُمَل ُدوَن ب َأْكَواٍب َوأَبَار يَق وََكْأٍس م ْن َمع نٍي﴾ ]الواقعة: 

 .  2الشراب"

 اجملمع املنقح فهو:ص معجم أما ن

 "أباريق: مجع إبريق، وهو إناء له خرطوم وقد تكون له عروة.

ْن َمع نٍي﴾ (1)أباريق ْم و ْلَداٌن خُمَل ُدوَن ب َأْكَواٍب َوأَبَار يَق وََكْأٍس م   .3الواقعة"/18: ﴿َيطُوُف َعَلْيه 

 من خالل هذا املثال تظهر الفروق الرئيسة بني املعجمني:    

 نوع املدخل ]اسم ذات/لفظ مجع[ ومل يفعل معجم اجملمع. « عجم املوسوعيامل»كر ذ  -
 املدخل شرحا أوسع ذكر فيه وظيفة اإلبريق.« املعجم املوسوعي»شرح  -
 آنية الشراب(. -اجملال الداليل أي )األوعية « املعجم املوسوعي»ذكر  -
على آيتني، خالف معجم اجملمع ل الدقيقة للشاهد القرآين كونه يشتم« املعجم املوسوعي»إحالة  -

 الذي أخطأ فنص على أهنا آية واحدة.
املعجم »(، وهذا ما ال جنده يف 1ذكر معجم اجملمع تواتر املدخل يف القرآن الكرمي بالرقم ) -

 .«املوسوعي

 

 .14رجع نفسه، ص ينظر: امل - 1
 .59املرجع نفسه، ص  - 2
 .3معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
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إىل مسألة منهجية مهمة وهي تعدد معاين املادة )يسميها املعجم اجلذع( « املعجم املوسوعي»لفت       
ه بني املعاين بتكرار ذكر املادة، مثال ذلك فصله بني مدخل )آنف( من قوله: ﴿َماَذا قَاَل آن ف ا﴾ صلوف

، مثل هذا ال جنده يف 1[ وبني مدخل )األنف(، وتكراره ذكر املادة )أ ن ف( يف كليهما16]حممد: 
« املعجم املوسوعي»ء فا. أما االختصار فيظهر يف مسألة التجريد وعدم التكرار، مثاله اكت2معجم اجملمع

يف مادة )ب خ ل( بالفعل املاضي )خبل( والفعل املضارع )يبخل( واملصدر )خبل(، يف حني ذكر معجم 
؛ لذا فإن معجم اجملمع 3اجملمع ست مداخل وشرح منها ثالثة، وشحر مدخل )تبخلوا( بدل )يبخل(

ألن األخري يلجأ إىل اإلجياز  ه؛نفس« املعجم املوسوعي»أكثر من  املعجم املوسوعي يصدق عليه وصف 
معجم اجملمع معجما واسعا  -باصطالح عبد القادر فاسي فهري-وميكن أن نعد  معتمدا القواعد الرتكيبية، 

 د.ع  قَ معجم مُ « املعجم املوسوعي»يف حني أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .78مرجع سابق، ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، ينظر:  - 1
 .95ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .120. معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 87مي وقراءاته، مرجع سابق، ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكر ينظر:  - 3
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 في تأليف المعاجم القرآنية: المدرسة االشتقاقية -(5
 املعاجم القرآنية ال ختتلف كثريا عن سريورة التأليف يف املعاجم اللغوية. اعتمدت سريورة التأليف يف        

على نقول أخذت مساعا عن  «هتذيب اللغة»ومعجم  «كتاب العني»املعاجم اللغوية املتقدمة من مثل 
. العرب، كذلك اعتمدت القرآن الكرمي واحلديث الشريف بنسٍب أقل. أي إن معتمدها أساسا هو الرواية

جنده يف معجم اجملمع ويف  نفسهكذلك فعل أبو بكر السجستاين يف معجم القرآين ومقلدوه. الشيء 
منهجا جديدا قائما على االشتقاق  «اييس اللغةمق»املعاجم القرآنية املعاصرة. ابتدأ ابن فارس يف معجمه 

ملواد القرآنية باحثان مها حممد وعلى بيان أصول املادة الواحدة من معاٍن. وعمد إىل هذا املنهج يف دراسة ا
والذي وصف ابن فارس بالعامل - «املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي»حسن جبل يف 

ألجل هذا مجعنا . «التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي»يف معجمه  املصطفوي، وحسن -1االشتقاقي
الرئيسة بينهما من غري تفصيل يف املنهج  العملني يف مدرسة واحدة، وسنعمد إىل وصفهما وبيان الفروق

 ف. ا يف صدر املؤل  معن منهجه أبان مؤلفامهاألن املعجمني مثل غريمها من املعاجم املتأخرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -  الزينة يف األلفاظ اإلسالمية العربية»أفدنا مصطلح )املدرسة االشتقاقية( من مقدمة إبراهيم أنيس اليت صدر هبا كتاب». 

، 1حسني اهلمداين، مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، ط ة العربية، أبو حامت الرازي، عناية:ينظر: الزينة يف الكلمات اإلسالمي
 .12، ص 1994

 (.1/11) مرجع سابق،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 1
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 لمحمد حسن جبل: «المعجم االشتقاقي المؤصل» 1.5
آن الكرمي املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القر »الكامل هو:  عنوان معجم حممد حسن جبل     

مؤلف من أربعة أجزاء، وهو  («.)مؤص ل ببيان العالقات بني ألفاظ القرآن الكرمي بأصواهتا وبني معانيها
صفحة. ابتدأ املعجم مبقدمة  (2381) ألفني وثالمثائة وإحدى ومثانني ت عدتهبلغو ، 2010نشر سنة 

هجه يف الشرح قائم أساسا فصل فيها منهجه من حيث الرتتيب الداخلي واخلارجي، ومن 1وإيضاحات
حملمد حسن جبل مصطلحات على نظرية االشتقاق، وقد أحال إىل ابن فارس والراغب األصفهاين، و 

( يسميها هو )الرتكيب(، يستخلص خاصة، من ذلك أن )أسر الكلمات( اليت تسمى يف املعاجم )مواد  
 ات القرآنية يأيت بشيئني:منها ما مساه )املعىن احملوري(، وهو قبل أن يأيت مبعاين املفرد

فعال  يف عصر االحتجاج يف جمموعة من الكلمات والعبارات الواقعية، أي اليت استعملها العرب  -1
مث  «لسان العرب»نثرهم وشعرهم، مقدما املعاين املادية احلسية؛ ألهنا أوضح، ومصدره الرئيس 

 .«تاج العروس»
ستعماالت املعنوية، وهذا اجتهاد منه، وقد املعىن احملوري الستعماالت العرب مع استحضار لال -2

 ذكر يف املقدمة أمثلة لذلك.

مع بيان وجه انضوائها حتت املعىن -مفردات كل تركيب قرآين يف سياقاهتا بعد هذا يأيت جبل مبعاين     
أنه  ، ومعتمده الرئيس أقوال املفسرين وقد يذكر رأيه إن رآه أمثل، وقد نص على2-احملوري وانتمائها إليه

ملعاين، وأمساءَ اإلشارة واملوصول مل يرتك من املفردات القرآنية سوى أمساء األعالم األعجمية وبعض أحرف ا
بعد ذلك على قضية الفصل املعجمي، مث معىن حروف اهلجاء، فهي حممد حسن جبل نبه  والشرط.

 مستويات مخسة.
، معتدا باحلروف الصحيحة دون اهلمزة، حسب األبواب والفصولترتيبا ألفبائيا رتب جبل املعجم      

ّي منهما، مثاله أن جعل مدخل )أقام( يف باب القاف وفصل القاف والواو، والياء، واأللف املنقلبة عن أ
وألجل ما سبق ال جند يف  .3اليت بعدها ميم، وأن جعل )أبد( يف كتاب الباء فصل الباء اليت بعدها دال

 
 -  :ين للباحثني يف القرآن ، املؤمتر العاملي الثا(املعجم االشتقاقي املوصل أللفاظ القرآن الكرمي و ركائزه الفنية)درس جبل كتابه يف مقاله

-11هـ موافق ل  1434مجادى الثانية  3-2-1الكرمي و علومه يف موضوع : آفاق خدمة النص و املصطلح يف الدراسات القرآنية أيام 
 ومل. «أصول معاين ألفاظ القرآن الكرمي»، املغرب. حكى فيها جتربته مع الكتاب الذي أصله أطروحته للدكتوراه:  2013أبريل  12-13

 نفد منه.
 (.48-1/5)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.1/19ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/46)ينظر: املرجع نفسه،  - 3
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باب اهلمزة، إذ يبتدئ بباب الباء، وبعض املداخل اليت تبتدئ باهلمزة  املعجم خالف كل املعاجم القرآنية
ونص على الغرض من هذا الرتتيب وهو إبراز فكرة محل الفصل  1يف مبحثه األخري )مستدركات(جندها 

وبعد األبواب جند احلرف األول مع احلرف الثاين وما يثلثهما يف الغالب، ويقدم  املعجمي معىن مشرتك ا.
  .2أ ز ز(حرف الباء، حنو الرتاكيب الزائية أوَل باب الزاي ومل يذكر منها غري مادة ) تراكيب

أن يأيت بآية مث بشرح منقول للمادة )أي الرتكيب عنده(، يف الرتتيب الداخلي  حممد حسن جبل منهج    
قد يدرس جبل   له.ينآمث يأيت مبعناه احملوري، مقدما املعىن احلسي على املعنوي، مث يذكر االستعمال القر 

ألنه قريب من من تركيب قرآين،  3ب( ي مادة )بتركييا مل يرد يف القرآن الكرمي وينص على ذلك حنو 
ب(، وقد يذكر مادة مع شرحها مل ترد يف القرآن الكرمي، من  و ب( قريبة من مادة )ب ي فمادة )ب

 ث –ب  ب من ذلك شرحه مادة )ثغري إشارة إىل ذلك، ومن غري أن تكون هلا عالقة مبادة قرآنية، 
 5د( ر ، ومن ذلك شرحه مادة )خ4أتى مبعناه احملوريب( وفيها شرح الثباب مبعىن اجللوس و  ث ب

ومداخل )اخلريدة( و)أخرد( و)اخلارد( و)اخلر د(، وهذه املادة مل ترد يف القرآن الكرمي، وال تعلق هلا مبدخل 
بقاء الشيء على فطرته أو أصله دون "د(:  ر حملوري ملادة )خ)خردل( القرآين، خاصة أنه قال يف املعىن ا

ْرم". وقال يف املعىن احملوري ملادة )خردل(: "استعمال أو امتهان ومن ذلك شرحه مادة  .6"تفرق مع دقة ج 
وقد نتجاوز عن بعض املواد اليت هلا تعلق بالفصل املعجمي  اليت مل يرد منها مدخل قرآين. 7ط( ر )خ

 –ع  ع و مادة )ج، وحن9ز( ج ز ج -ز ز ، وحنو مادة )ج8ح( ج ح ج –ح  ح ادة )جعنده، حنو م
، 12ه( ج ه ج –ه  ه ، وحنو مادة )ج11ف( ج ف ج –ف  ف ، وحنو مادة )ج10ع( ج ع ج

 وغريها. 14ز( ز ، وحنو مادة: )ح13حذ حذ( -ذ ذ وحنو مادة: )ح

 
 (.4/2335ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.3/1181ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 ( وما بعدها.1/52ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/226ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 (.1/547ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.548-1/547ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
 (.550-1/549ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 (.1/279نظر: املرجع نفسه، )ي - 8
 (.306-1/305ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 (.315-1/314ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.1/317ع نفسه، )ينظر: املرج - 11
 (.1/346ينظر: املرجع نفسه، ) - 12
 (.1/392ينظر: املرجع نفسه، ) - 13
 (.420-1/419ينظر: املرجع نفسه، ) - 14
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عربية والقرآن الكرمي، مثال ذلك تكلفه مييل حممد حسن جبل إىل نفي التعريب عن مفردات اللغة ال     
، حمتجا بأن للكلمة أصال آشوريا وبأن اآلشورية من اللغات اجلزرية 1اشتقاق ملدخل )سندس(يف إجياد 

والعربية عنده أكربها وأقدمها فهي منها، وحمتجا بألفاظ عربية قريبة يف حروفها من )سندس( تدل على 
أن اللفظ لسدوس والسدى(، واحلق أن جل املتقدمني نصوا على الثياب وما يتعلق هبا حنو )السند وا

، والتحقيق 3، وذكر األزهري يف نقله عن العني أهنم مل خيتلفوا يف أنه معرب2معرب، قال بذلك أبو عبيد
ذه ب، قماش حريرى 

ُ
أن السندس كلمة فارسية معربة، وأصلها يف الفارسية: َسْنَدس؛ ومعناه يف الفارسية: امل

وكذلك  .4ا؛ وأصبح معناها: رقيق الديباج ورفيعهز بالذهب، وقد دخلت هذه الكلمة إىل العربية قدمي  ُمطر  
وهو فارسي أيضا، ومعلوم أنه غليظ الديباج يف  5مال إىل القول بعروبة مدخل )إستربق( معتمدا االشتقاق

 مقابلة السندس وهو رقيقه، وظاهر أن كال املدخلني معربان.
سامية )جزرية( إىل اللغة العربية،  منهج حممد حسن جبل أن يرجع أي مفردة وردت يف لغةالظاهر من     

، وقد سكت عن التفصيل يف أصل )املرجان( لكن ظاهر كالمه أنه 7، و)القنطار(6مثال ذلك )الياقوت(
أثيل هذه ، ومثل هذه املداخل هلا تعلق بأنثربولوجيا اللغة؛ إذ ال ميكن أن نكتفي يف ت8من األصل )مرج(

أو   ، أي إننا ملزمون بدراسة أصل املفردات تبعا ملكاهنا اجلغرايفاملفردات باملعاجم والدرس التارخيي فقط
 .9ما يسميه حممد حسن جبل )أريج البيئة(

بالكليات القرآنية، فرتاه يستعمل يف عشرات املواضع عبارة: )ليس يف القرآن  حممد حسن جبلاهتم     
ب )أي املادة( إال كذا(، أو عبارة: )والذي جاء يف القرآن الكرمي من الرتكيب كذا(، وميكن الكرمي من الرتكي

ب إال )الطفل( وليس يف القرآن من الرتكي"أن جنعل كلياته قسمني: قسم يتعلق باأللفاظ ووردها حنو قوله: 
اُت َعْدٍن﴾ إقامٍة وُخلٍد ال إىل حني ﴿َجزَاُؤُهْم ع ْنَد َرهبِّ ْم َجن  "وقسم يتعلق باملعىن حنو قوله:  .10"ومجعه

نيا. وليس يف القرآن من الرتكيب إال  )َعْدن( هبذا املعىن  .11"كمتع الدُّ
 

 (.1087-2/1086نفسه، )ينظر: املرجع  - 1
 (.3/939)الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.13/106)مرجع سابق، ينظر: هتذيب اللغة،  - 3
 اآلفاق دار ،إبراهيم اجلواد عبد رجب ،العصر حىت اجلاهلية من املوثقة والنصوص املعاجم ضوء يف املالبس ألمساء العريب املعجمينظر:  - 4

 .245ص ، 2002، 1، القاهرة، طالعربية
 ( وما بعدها.1/108، مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرميينظر:  - 5
 (.4/1734ظر: املرجع نفسه، )ين - 6
 (.4/1851ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 (.4/2061ينظر: املرجع نفسه، ) - 8
 (.1/11)ينظر: املرجع نفسه،  - 9

 (.3/1339ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.3/1425ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
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 مما ينتقد على حممد حسن جبل:
 .1حنو )األب( -يف الغالب  - عدم اإلشارة إىل املفردات القرآنية اليت تعد من املشرتك السامي  -
 هو. هل املفسرين مقارنة برأيكثرة النقول سواء اللغوية أو أقوا -
وتعلق القدرة مسألة كالمية أستوحش من اخلوض "بعض التعليقات غري العلمية من ذلك قوله:  -

واسم مصر النيل )حفظها "حنو قوله يف مصر: و ، 3"والعياذ باهلل منها"ر: ، وحنو قوله يف النا2"فيها
 .4"اهلل تعاىل(

ق(؛  ر خل القرآين، مثال ذلك استطراده يف مادة )ساالستطراد يف الشرح مبا ال تعلق له باملد -
َقاق احلرير أو  حيث خلص من شرح املداخل القرآنية، لينتهي عند شرح مدخل )الَسَرق: ش 

 .5أجوُده( ومناقشة القائلني بتعريبه ونفيه معتمدا حديثا نبويا
رات مما ينتقد على املعجم استعمال مصطلحات الضبط مع حضور الضبط بالشكل يف عش -

املواضع، حنو مصطلح )التحريك(، وسبب ذلك أن أكثر هذه املصطلحات ترد يف نقوله عن 
 املعاجم القدمية.

 .مادهتاو اجملوس( و )إغفاله بعض املداخل القرآنية حن -
 

  

 
 (.56-1/52ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.4/2006ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/226ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.4/2086ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 (.2/1002ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
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على نقد حممد حسن جبل للمتقدمني أو ملعاصريه، من ذلك قوله يف  «املعجم االشتقاقي»نقف يف      
[ إىل زعم 321 /3قد تكلف الراغب فيها، ومال اخلويل يف ]معجم ألفاظ القرآن "شرح )الفخار(: 

واحلق أن اخلويل مل يتفرد هبذا، بل إن اليسوعي  .1"-غفر الل ه لنا وهلما -تعريبها ومل أر من زعمه قبله 
ة وفرانكل عداها من دخيل اآلرامية على العربية، ولفظ الفخار قدمي جدا ورد يف اآلكادية بصيغ

2(Paharu)أما تكلف الراغب األصفهاين فهو رأي أمني اخلويل ، فالظاهر أنه من املشرتك السامي ،
 رأيه. ولكن نقل حممد حسن جبل يوهم أن الرأي

جبل الراغب األصفهاين يف عشرات املواضع من املعجم، موافقا ومستحسنا حسن ذكر حممد     
، وخمالفا تارة 4حنو ما جاء يف شرحه مادة )ب ت ك( -3وهو الغالب يف املعجم-ومستأنسا  ومستجيدا

من مثل أنه رأى أن املعىن احملوري ملادة )ب ش ر( هو أخرى؛ فاشتمل بعضها على شيء من النقد، 
انتشار واسع على ظاهر الشيء، يف حني رأى الراغب األصفهاين أن اإلنسان مسي بشرا خللو جلده من 

هب حسن املصطفوي حني وإىل مثل هذا ذ .5ملحظ ا" أصدق تهقل الشعر، فقال حممد حسن جبل: "وما
رد أصل املادة إىل االنبساط املخصوص الطبيعي والطالقة يف السيماء وجعله البشرة مبعىن اجللد معىن 

 . 6جمازيا

ويف نقد حممد حسن جبل الراغب األصفهاين إشكاالٌت منها عدم تفهم عبارات الراغب، من ذلك     
 مع يعوق، ما تزيل قوة أو بتهيئة( شيء أو) مكان إىل( وحضور تقدم أو) نده هو: "وصولأن )اإلتيان( ع

 يف سبق ما على . لكنه ختم شرحه بقوله: "وبناء7إليه" املالحظة توجيه أو تعّينه عدم أي مصدر خفاء
 قوة أو ئةبتهي جميء: قال فلو لنظر، موضع ا" بسهولة جميء اإلتيان" الراغب اإلمام قول يكون معاجلتنا

 يقال ... واإلتيان بسهولة جميء اإلتيان". واحلق أن عبارة الراغب األصفهاين هي: 8لُسلِّم" مؤداها تؤدي
. أي إن 9إخل" ... واألعراض األعيان ويف الشر ويف اخلري يف ويقال وبالتدبري، وباألمر بالذات للمجيء

 
 (.3/1639نفسه، )املرجع  - 1
، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 1 :العدد، 18 :اجمللد ،ينظر: جملة الدراسات اللغوية - 2

 بتصرف يسري. 301، ص 2015ر، ديسمرب، أكتوب
(، 1/344(، )1/331(، )1/323(، )1/258) (،1/237، مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرميينظر:  - 3
 إخل. (، ...3/1374(، )2/1071(، )2/1037(، )2/724(، )1/578(، )1/560(، )1/508(، )1/440(، )1/423)
 (.1/89، )نفسه املرجعينظر:  - 4
 (.1/126املرجع نفسه، ) - 5
 (.298-1/297ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 6
 (.1/192، مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي - 7
 (.1/194املرجع نفسه، ) - 8
 .60مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9
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ذكره السهولة فنظر  رها حممد حسن جبل، وأماعبارة األصفهاين الكاملة اشتملت على االعتبارات اليت ذك
 أعم، اجمليء لكن كاإلتيان،  يف الفرق بينه وبني اجمليء؛ ألنه يف شرحه )اجمليء( كرر الفرق فقال: "واجمليء

 اعتبارا يقال واجمليء احلصول، منه يكن مل وإن القصد باعتبار يقال قد واإلتيان بسهولة، جميء اإلتيان ألن
مبتورا موهم بفساد رأيه وليس كذلك وإن التفت إىل الفروق اليت جبل نص الراغب  . فذكر1باحلصول"

، والفرق بني الشرحني لفظي، ولقد ذكر حسن املصطفوي 2ذكرها الراغُب وقال إهنا حتتاج إىل متحيص
 . 3نص الراغب األصفهاين كامال وأخذ به ذاكرا االعتبارات املختلفة مع شاهٍد قرآين لكل معترب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .212املرجع نفسه، ص  - 1
 (.1/264، مرجع سابق، )قاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمياملعجم االشتينظر:  - 2
 ( وما بعدها.1/31ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3



 

214 
 

 املعاجم القرآنية ومدارسهالثاين: املناهج املتأخِّرة يف صناعة الفصل ا

 :المصطفويلحسن  «الكريم التحقيق في كلمات القرآن»معجم  2.5
بالنظر إىل تاريخ تأليفه وإىل قيمته  وألفت حوله دراسات قليلة بع معجم حسن املصطفوي مراراطُ     

مل ينص املصطفوي على كلمة )معجم( بل اكتفى بوصفه بالكتاب، وقد نص يف خامتة اجلزء العلمية، 
، ورغم أنه مل يفصل يف هذا إال أن 1الكتاب ألف على مبىن مقدمة يف التفسري هو مؤلفهاأن األخري على 

الرأي ينصرف إىل مقدمة تفسريه )تفسري روشن( أو )التفسري املنري(، وهو مؤلف بالفارسية نشر سنة 
يم وات، وقد اشتمل كل جزء من أجزاء الكتاب على مطالب حبياهلا، ذكرت يف خ2جملدا 16هـ يف  1409

 األجزاء مفهرسة.

 اشتمل الكتاب على أربعة عشر جزءا، وهذا وصف لكل جزء:   

صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا باأللف والباء والتاء،  446اشتمل اجلزء األول على  -
، مث بيان ملسلك الكاتب يف 5، وتنبيه واعتذار4، ومقدمة للكاتب3وابتدئ مبقدمة للناشر

 
  نشر آثار العالمة املصطفوي، عن مركز  1385عن منشورات وزارة فرهنك وإرشاد إسالمي، وطبع بطهران سنة  1371طبع بطهران سنة

 .2009، وطبع مرة ثانية، وثالثة سنة 1973سنة  ببريوت الكتب العلميةوطبع بدار 
 :من املقاالت اليت نشرت حوله 

عبد الرزاق صاحلي، املؤمتر العاملي ، (التحقيق يف كلمات القرآن الكرمييف كتاب  املصطفوي منهج الشرح والتفسري عند حسن) -
 منه.ني يف القرآن الكرمي وعلومه، ومل نفد الرابع للبحث

نفي االشرتاك عن القرآن الكرمي قراءة جديدة يف ضوء الداللة احملورية يف كتاب التحقيق يف كلمات القرآن للعاّلمة حسن ) -
 ، ومل نفد منه.264-298 ، 2017، 45، أمحد حممود أمحد، جملة اخلليج العريب، العدد: (املصطفوي التربيزي

 فرة:األهنا غري متو كتب اليت ألفت حوله ومل نطلع عليها ومن ال

 2018الدليل إىل معاين كلمات القرآن الكرمي، كتاب مقتبس من معجم املصطفوي، عباس نور الدين، نشره بيت الكاتب، سنة  -
 صفحة.  (320) ثالمثائة وعشرين يف

يف  2017سنة يدي، حيدر الز نشره ، قران الكرمي أمنوذجاالتحقيق يف كلمات ال املعىن احملوري وأثره يف توجيه النص القرآين -
 .صفحة (416) أربعمائة وست عشرة

 (.14/74)املرجع نفسه، ينظر:  - 1
 1386، 1، إيران، طوالنشر الطباعة مؤسسة سالمي،اإل رشادواإل الثقافة وزارة، يازيأينظر: املفسرون حياهتم ومنهجهم، حممد علي  - 2
 (.431-1/425، )هـ

 أيضا:  ينظر
- http://almerja.com/reading.php?idm=39023, (2019/04/18), (11:00 PM). 

 (.4-1/3ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3
 (.7-1/5ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 (.1/9ينظر: املرجع نفسه، ) - 5

http://almerja.com/reading.php?idm=39023
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مباحث  عنوانات، وبذكر 2ملعجم، ليختم برموز الكتب املنقولة عنها يف الكتابه ا، تال1الكتاب
خصت بالدراسة يف الكتاب، ومسها بـ: )حتقيق يف  كلمات متنوعة( مشريا إىل املدخل الذي 

مسائل متعلقة بالصيغ  عنوانات، وكذلك فعل مع 3درست فيه من غري نص على الصفحات
، انتهاء جبدول أللفباء اللغات، أي احلروف اليت تقابل 4املعجميف الصرفية اليت خصها بالدراسة 

 ، وليس يف النسخة اليت ندرسها فهرس للمداخل.5العربية يف لغات خمتلفة
صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا بالثاء واجليم واحلاء،   402اشتمل اجلزء الثاين على  -

، تالها املعجم ليختم ببجدول أللفباء 7جيزة للكاتبومبقدمة و ، 6انفسهوابتدئ مبقدمة الناشر 
 .9، وبرموز الكتب املنقولة عنها يف الكتاب8اللغات، أي احلروف اليت تقابل العربية يف لغات خمتلفة

صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا باخلاء والدال  386اشتمل اجلزء الثالث على  -
مباحث خصت بالدراسة يف  عنواناتزء الثاين، وختم بدئ به اجلوالذال، ابتدئ مبثل ما ابت

 .11، وبرموز الكتب املنقولة عنها يف الكتاب10الكتاب، ومسها بـ: )حتقيق يف موضوعات متنوعة(
صفحات، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا بالراء والزاي،  403اشتمل اجلزء الرابع على  -

، مث 12لث، وختم بالكتب املنقولة عنها يف الكتاباين والثاابتدئ مبثل ما ابتدئ به اجلزء الث
 .13مبباحث خصت بالدراسة يف الكتاب، ومسها بـ: )فهرس موضوعات علمية متنوعة(

صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبرف السني،  362اشتمل اجلزء اخلامس على  -
 .14كتب املنقولة عنها يف الكتابوختم بال ابتدئ مبثل ما ابتدئ به اجلزء الثاين والثالث والرابع،

 
 (.18-1/9ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.442-1/440ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/443ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/444ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 (.446-1/445ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.4-1/3ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
 (.1/5ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 (.400-2/399) ينظر: املرجع نفسه، - 8
 (.402-2/401ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 (.3/383ينظر: التحقيق، ) - 10
 (.385-3/384ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 (.402-4/401ينظر: املرجع نفسه، ) - 12
 (.4/403ينظر: املرجع نفسه، ) - 13
 (.362-5/361ينظر: املرجع نفسه، ) - 14
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صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبريف الشني  390اشتمل اجلزء السادس على  -
، 1والصاد، ابتدئ مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، وختم بالكتب املنقولة عنها يف الكتاب

 .3، وبفهرس لقضايا االشتقاق واألدب2وبفهرس موضوعات مهمة
صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبرف الضاد  371اجلزء السابع على اشتمل  -

والطاء والظاء والغني، ابتدئ مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، وختم بالكتب املنقولة عنها يف 
، ونص يف ذيله 6، وبفهرس لبعض من األوزان والقواعد5، وبفهرس موضوعات مهمة4الكتاب
 .7العني جبزء كامٍل؛ ألنه أوسع لغةه خص حرف على أن

صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبرف العني، ابتدئ  355اشتمل اجلزء الثامن على  -
مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، غري أنه أخطأ يف مقدمته حني قال: ونبتدئ ...باجلزء الثامن 

؛ إذ اجلزء الثامن كله خمصص 8حرف العني"، وأوله من كتاب التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي
حلرف العني. وختم املعجم بفهارس املآخذ املسماة يف الكتاب، واملوضوعات املهمة فيه، وما 

 .9تعلق ببعض الصيغ
صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبريف الفاء والقاف،  396اشتمل اجلزء التاسع على  -

، 10اء السابقة، وختم املعجم بأسامي الكتب املنقول عنها يف اجمللدبه األجز  ابتدئ مبثل ما ابتدئت
 .12، وبفهرس املوضوعات األدبية11وبفهرس املوضوعات املهمة

صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبريف الكاف  318اشتمل اجلزء العاشر على  -
 ختم به اجلزء التاسع.مبثل ما  والالم، ابتدئ مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، وختم

 
 (.386-6/384ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.388-6/387ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (.6/389ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.368-7/367ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 (.7/369ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.7/370ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
 (.7/371نفسه، )ينظر: املرجع  - 7
 (.8/5املرجع نفسه، ) - 8
 بعدها. ( وما8/349ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 (.392-9/391ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.394-9/393ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
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صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبريف امليم  350اشتمل اجلزء احلادي عشر على  -
واهلاء، ابتدئ مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، وختم املعجم بأسامي الكتب املنقول عنها يف 

 .3موضوعات أدبية، وبفهرس 2، وبفهرس املوضوعات املهمة1اجمللد
صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبرف النون،  352ل اجلزء الثاين عشر على اشتم -

ابتدئ مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، غري أنه أخطأ يف مقدمته حني قال: فنبدأ ... باجلزء 
غري حرف النون،  ؛ فليس يف هذا اجلزء4الثاين عشر من كتاب التحقيق... وألوله حرف النون"

، وأخطأ يف خامتة 6، وبفهرس املوضوعات املهمة5بأسامي الكتب املنقول عنها يف اجمللد وختم
اجلزء حني نص على أن اجلزء الثالث عشر يشتمل على حريف الواو والياء، والصواب أنه حوى 

 حرف الواو فقط، وحوى اجلزء الرابع عشر حرف الياء.
ملداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبرف الواو، صفحة، درس فيه ا 248 اشتمل اجلزء الثالث عشر على -

، وبفهرس 7ابتدئ مبثل ما ابتدئت به األجزاء السابقة، وختم بأسامي الكتب املنقول عنها يف اجمللد
 .8املوضوعات املهمة

صفحة، درس فيه املداخل اليت تبتدئ أصوهلا حبرف الياء، وختم  79اشتمل اجلزء األخري على  -
 .10، وبفهرس املوضوعات املهمة9يف اجمللدالكتب املنقول عنها  بأسامي

 منهجه يف املقدمة وخالصته:حسن املصطفوي ذكر 

 .11إنكار الرتادف واالشرتاك اللفظي يف كلمات العرب وال سيما يف القرآن الكرمي -1
 «املصباح»و «االشتقاق»و «املقاييس»و «الصحاح»اختار أكثر املعاجم عنده دقة وهي:  -2

 «الفائق»و «األساس»مثل: مث اليت تليها يف الدقة  .«العني»و «اجلمهرة»و «التهذيب»و
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مع اعتماد كتب الفروق، والكليات، واملعرب، والقواميس مثل قواميس  .«اللسان»و «املفردات»و
 العربية، واستفاد من كتب األدب واإلعراب واالشتقاق.

 للغة، و)مفر( ملفردات الراغب.رمز لالختصار، حنو )مقا( ملقاييس ا -3
يف نقل  «املعجم املفهرس»الكالم املقتبس، واعتمد بني د عن التطويل، وميز بني كالمه و ابتع -4

 اآليات، وسائر املصاحف املصرية.
 سائر املعاين اجملازية واملستعملة إىل أصل املادة. أرجع -5

قاق االشتقاق الصغري، والكبري واألكرب، واالشتقدم بني يدي املعجم تعريفا ببعض املصطلحات وهي:     
 االنتزاعي، واألصل الواحد والداللة الذاتية، والتجوز واالشرتاك.

 وقد خُلص إىل نتائج منها:    

كل كلمة يف القرآن الكرمي إمنا استعملت يف معناها احلقيقي، ويراد منها املدلول احلق األصيل " -
 القرآن عنده.، وهي حقيقة إعجاز 1"ليس إال

أن يذكر املدخل، ملحقا إياه بنقول عن املعاجم وغريها )مثل:  مثلما سبق فإن منهج املصطفوي     
( الذي 2(آدم)أخبار الزمان، واملعارف، والتنبيه واإلشراف، يف مدخل  ، ليخلص إىل التحقيق، مثاله )األبُّ

وطن، ليخلص إىل أن التحقيق هو )التهيؤ(، نقل له معاين منها الرعي والقصد والتهيؤ واالشتياق إىل ال
والتحقيق أن األصل الواحد يف هذه املادة: هو التهيؤ، فاألب مصدرا )كذا( هبذا املعىن، وصفة قال: "

مث ذكر له من بعُد  .3إخل " ... كصعب مبعىن املتهيئ، وإطالقه على املرعى مبناسبة كونه متهيئا للرعي
األصل يف اهلمزة يبتدئ من أول مدخل أي شرحه حرف األلف وبيان أن ، والتحقيق عندها شاهدا قرآنيا

 .4االستفهام ال النداء وأن النداء فيه هو مفهوم كلمة )أي( اليت خففت من بعد

ونلحظ أنه مل يذكر كونه من املشرتك السامي، رغم عنايته باملشرتك واملعرب، من ذلك أنه يف املدخل     
، ويف 6ذي تاله )إبراهيم(لتوحش فيه إىل العربية، وكذلك فعل مع املدخل الرد معىن ا 5الذي تاله )أبد(

يت بالكتابة العربية للمدخل مع النطق العريب، ونلحظ أنه يف هذين املدخلني أرده املدخل إىل أصله العربي ي
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ال يذكر ذكر عدد موارد كلٍّ يف القرآن الكرمي، ومل يفعل ذلك مع مدخل )األب(، والغالب يف املعجم أن 
 عدد املوارد.

بذكر الشواهد القرآنية، بل يفسرها فيأيت باملعىن السياقي، وقد يستطرد  فوياملصطوال يكتفي حسن      
يف ذكر أحكاٍم وأخبار، ويرجح آراء ويضعف أخرى، وظاهر ما يف الكتاب من تطوال، فقد استوعب 

وليعلم "، وال خيلو الكتاب من قواعد كلية، من ذلك قوله: 1مدخل )يونس( مثال حوايل سبع صفحات
من موضوع مستقبح يذكر يف القرآن اجمليد، إمنا يستعمل ويذكر بالكناية، وال يصرح به،  أن كل ما يكون

 .2"تأدبا

وقد ال يأيت بالتحقيق فيما هو معلوم ضرورة، من ذلك مدخل )البصل( الذي اكتفى فيه بالنقل وببيان     
ولكن هذا قليل يف ، 4، وكذلك فعل مع مدخل )تني(3ا يف العربية )باصال(، وبالشاهد القرآيننطقه

والتحقيق أن األصل الواحد "املعجم. وقد يكتفي يف التحقيق باملقابل، حنو ما جاء يف )البطء( حيث قال: 
مر، وسبق أن التقدم يف املادة: هو ما يقابل اإلسراع، وهو قريب من مفهوم التثبيط، أي التعويق يف األ

شرح غريب املنقول من املعاجم كما فعل مع نقول . وقد ي6وكذلك فعل مع مدخل )بعد( .5"يقابله التأخر
 الذي جنده عند حممد حسن جبل يف مواضع عدة. نفسه، وهو الشيء 7مدخل )بغل(

من املتشابه،  موقف املصطفوي من احلروف املقطعة قريب من موقف مؤلفي معجم اجملمع؛ فهي عنده    
احلروف املقطعة يف "وقال يف )يس(:   .8من عل مه"وإهنا من رموز الكتاب ال يعلمها إال اهلل، و "قال فيها: 

ورسوله  -عز وجل-أوائل السور من املتشاهبات بالنسبة إلينا، ألهنا من الرموز املكنونة، ال يعلمها إال اهلل 
 ولكنه جيتهد يف تأويلها. .9"إخل ...
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يت توضح البحر الذي مما امناز به معجم املصطفوي عن غريه، أنه حوى صورا، من ذلك اخلريطة ال     
. 3ع( ق ، وثالثة وضعت يف مادة )ب2، وخريطة ثانية وضعت خطأ يف مدخل )خبس(1فرعونغرق فيه 

)أي علم  والغالب أن يرجع املصطفوي يف املداخل العلمية إىل مراجع تراثية، من ذلك كتب علم اهليئة
ياين ، وقد رده إىل اللفظ السر «يالطب األكرب »، ومثاله أنه رجع يف شرح مدخل )برص( إىل كتاب الفلك(
 .4 )بارصا(

ت األحاديث النبوية يف املعجم، ومنهجه يف ذكرها أن ال ينص على املرجع، مثاله قوله يف مدخل قل       
وقد يذكر حديثا من غري أن ينص  .5ويف كلمات رسول اهلل )ص(: طوىب ملن صنع شيئا وأتقنه"")تقن(: 

إن من  :وحنو قوله: "وقد ورد .6"عيش اآلخرةاللهم ال عيش إال "كقوله: على أنه كذلك، ومن غري رابط  
 .7الشعر حلكمة"

، ومن األخطاء يف غري املداخل إضافة كلمة )هو( 8من األخطاء يف املداخل )يسف( بدل )يوسف(    
مزة، حنو ، وأخطاء إمالئية كثرت يف اهل10، واجلزء السابع9باخلط الغليظ قبل بدأ املعجم من اجلزء السادس

نقف يف املعجم على شيء من التكرار يف شرح املداخل، من ذلك ما جاء يف و  هبمزة قطع. (اسم)كتابة 
  .، حيث كرر التفصيل يف )اليم( مبعىن البحر يف فقرتني منفصلتني11مدخل )اليم(

ره بيت ابن قد يذكر املصطفوي بعض اآلراء النحوية، أو رجزا من منت تعليمي من غري إحالة، حنو ذك    
 يف مدخل )أخو(: هـ( 672)ت  مالك

ْرطُ " ْفنَ  نْ أَ  ْعرَاب  اإل   َذا َوشـــــــــــــــَ  اَل  ُيضـــــــــــــــَ
 

 .12"اْعت اَل  َذا ب يكَ أَ  ُخوأَ  َكَجا  ل ْلَيا 
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وقد يكتفي  2، وببيت يف شرح )إن( و)أن(1كذلك أتى بثالثة أبيات البن مالك يف شرح مدخل )أم(      
 .3وتفصيل عدم انصراف أُخر مذكور يف الكتب النحوية""له يف )أخر(: باإلحالة إىل كتب النحو، مثل قو 
اعتىن املصطفوى باملعلومات  .4ولرياجع إىل الكتب املطولة يف النحو""ومثل قوله يف مدخل )تلك(: 

وليعلم أن "مثاله قوله يف )أدى(: الصرفية للمداخل اليت يقع فيها اخلالف، ونبه إىل أخطاء من سبقه، 
ة يائية )آخرها ياء(، وأما الواوية وهي أدو: فمشتقاهتا األداة واإلداوة، وآداه يؤديه إيداء إذا قواه هذه املاد

ه على مجع األرض )أرضون( و)أراضي( مُ كْ . ومن ذلك حُ 5وأعانه، وقد اختلطت املادتان يف كالمهم"
، ونص 7وية من باب نصربني )أسى( اليائية من باب علم، و)أسى( الوا، ومن ذلك متييزه 6بعدم الفصاحة

وقد اشتبهت هذه املادة على بعض اللغويني، فخلطوا بني اليائية والواوية، "فيها على خطأ اللغويني، فقال: 
مثال، يف بيان صفات احلروف واملخارج،  «الشافية»قد يأيت مبعلومات صوتية معتمدا و  .8ومفاهيمهما"

 .9حنو حبثه حروف الزالقة يف مدخل )بعثر(

ن ترجيحاته أن حكم بأن اإلنسان مشتق من اإلنس، وخطأ من قال إنه مشتق من النسيان، وأن وم    
، ومن ذلك ترجيحه أن كلمة النيب مأخوذة 10الناس مشتقة من النوس، وأن االستئناس مبعىن االستئذان

ه عليهم هذا األمر، وليست من مادة النبأ مبعىن اخلرب، وقد اشتب"النبوة )واوية(، أي الرفعة والعلو، قال:  من
 . 11وتشاهبت اللغتان"

ال يعىن املعجم بذكر مداخل املادة القرآنية كلها، وإمنا يصرف اجلهد إىل املصدر عادة فيما هو مشتق،     
، 12وهذا وارد يف األعالم أيضا حنو )األرم( يف شرح )إرم(  ،املصدر واملعجم نفسه ال يأيت باملادة عادة بل
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، حيث شرح يف التحقيق )اإلمث( و)آمث( و)تأثيما(، ومل يشرح )أثاما( و)أثيم(. 1مث(وحنو ما جاء يف )اإل
مما ينتقد على املعجم االضطراب يف سرد الشواهد القرآنية، من ذلك أنه أورد يف مدخل )أب( عشرة و 

 ، ومل يذكر رقم السورة واآلية إال يف شاهد واحد. 2رآنيةشواهد ق

، وحنو )التأمل( و)األميل( 3ري قرآنية من ذلك )إذن( اليت أصلها )إذا(اشتمل املعجم على مداخل غ    
، 6ع( د ، وحنو )بدعة( يف مادة )ب5ن( وردها إىل العربية م ، وحنو )آمني( يف مادة )أ4ل( م يف مادة )أ

ثرب( ، وحنو )املثابرة( و)الثبري( و)امل8ل( ا ، وحنو )البول( يف مادة )ب7ر( ط )البيطار( يف مادة )بوحنو 
. وهو األمر نفسه الذي جنده عند حممد حسن جبل، وسببه نظرمها إىل 9ر( ب و)الثبرية( يف مادة )ث

 االشتقاق وإىل ما مساه جبل املعىن احملوري.

، وكررها 10املقابل الفارسي للمدخل القرآين، حنو ما جاء يف مدخل )أهل البيت(قد يذكر املصطفوي     
، 13، وحنو )سرماية( مقابل )رأي املال( بالفارسية12ء يف مدخل )بعث(، وحنو ما جا11يف مدخل )بيت(

 .14ر( د وحنو: )فرو كذاشنت( يف مادة )غ

اعتدل يف موقفه فنص على أن كثريا من اللغات ب يف القرآن الكرمي أميا عناية، و  املصطفوي باملعر  ين  عُ     
ية وردت يف العربية بتصرف خاص: فهي العربية مأخوذة من العربية والسريانية، قال: "فكل لغة أجنب

. قد يتفرد املصطفوي بآراء يف املعرب، من ذلك أنه جعل )آزر( معربا عن اللفظ العربي )آزور(، 15عربية"
ومن ذلك أن )ألف( مأخوذة عنده من  .16وى، أي هو مبعىن وزيروهو الذي يشد وسطه للخدمة ويتق
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ق(  ر أن نقف عندها، قوله بأن مادة )ب اليت من احلريه ، ومن آرائ1العربية )إ لف( والسريانية )أَلف(
وقد "معربة من )بره( الفارسية، و)إبريق( معربة أيضا  من )آب ريز(، و)إستربق( معربة من )استربه(، قال: 

 .  2ربت وليست مأخوذة من هذه املادة"استربق، أصلها فارسية، وقد عُ  –برق، إبريق  –ظهر أن لغات 

ي يف شرحه للمفردات القرآنية ري إىل أن مقدمة الناشر حوت مقاطع تفيد بأن املصطفو ينبغي أن نش    
الغيب، يقول الناشر: "إنه حمقق فريد ومفسر كبري على ارتباط بعامل الغيب والشهود دون شك.  معتمدٌ 

يب وحسبما نقل عن أفراد أسرته إن معاين بعض مفردات القرآن ومفاهيمه كانت تتجلى له يف عامل الغ
عن النفس الصويف الذي طبع به املصطفوي وإن مل ينص وهذا فرع . 3إىل الشهود، فيقوم فضيلته بتدوينها"

 نفسه على هذا يف املعجم.

نقف يف املعجم على صبغة من العاطفة الدينية ظاهرة، وهي نفسها الصبغة اليت جندها يف تواليف     
، -عليه السالم- ملدخل )أبق( وذكر قصة النيب يونساملتقدمني، من ذلك أنه ملا أهنى النص املعجمي 

 ل ومثله ما ختم به مادة )ب .4"حسنات األبرار سيئات املقربني": ، هيختم جبملة غري متصلة بغريها
ويف الكتاب  .5هذا ما حققناه بتأييد اهلل املتعال يف معىن مادة البلو، فخذه واغتنم""و( حيث قال: 

 .6"ومن طلب العلى سهر الليايل"وله: تعليقات أدبية أيضا، حنو ق

وتظهر أيديولوجية الكاتب يف مواضع عدة، منها ما ذكره يف بعض احلروف املقطعة؛ حيث قال: "إن     
السنة هذه احلروف ]أ ل م ر[ يشار هبا إىل انتهاء دورة اخلالفة النبوية االثين عشرية الظاهرية، ومن هذه 

يتوىف اإلمام احلادي عشر ويتحقق  260ل يف غيبتهم، ويف سنة ، يبتدئ قوس النزو 271هـ =  – 258
مث فصل يف الدورات رابطا إياها باحلروف املقطعة،  .7زمان الغيبة لإلمام احلجة الثاين عشر عجل اهلل فرجه"

وزاد يف )أملص( مبحثا آخر هو  .8الكرمي"فخذ واغتنم وال تعدها من تفسري القرآن "وختم كالمه بعبارة: 
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جند يف املعجم لغة عرفانية )صوفية( يظهر ذلك يف متييزه كذلك   .1أجبد كما هو مضبوط يف العربيةحساب 
   .2بني النار احملسوسة وغريها يف مدخل )جحيم(

يذكر آراء  ؛ حيث استدعى علم اهليئة، وقد3ومن التعليقات واالستطراد ما جاء يف مدخل )حبر(     
قوله: "وال ثبات  لألرض بذهاب اجلبال، فتختل دافعتها، وتكون  علمية ال تصح عند التحقيق، من ذلك

واستطراده هذا أجلأه إىل البت يف مسائل فقهية، من . 4مغلوب جاذبة الشمس )كذا(، ويزول نظمها"
َها﴾  د ذلك منعه يف مادة )ب نـْ على  [31النور: ]و( أن يستدل بآية: ﴿َواَل يـُْبد يَن ز يَنتَـُهن  إ ال  َما َظَهَر م 

 .6ع( ت ، وكرر القول بوجوب احلجاب يف الوجه والكفني يف مادة )م5جواز كشف الوجه والكفني

ا مرتادفة، من من أهم ما جاء يف املعجم، عناية صاحبه بالفروق الداللية بني املداخل اليت يظن أهن    
، 10و)أسى( و)أسف(، 9، و)اإلربة واحلاجة(8، و)التأدية واإليصال(7ذلك الفرق بني: )أبق( و)هرب(

، و)اإلبداء( و)اإلجياد( 13، و)أولو( و)ذوو(12، و)التفسري( و)التأويل(11و)األصل( و)األساس(
، 17و)الربء( و)التقدير( ، و)اخللق(16، و)التبذير( و)اإلسراف(15، و)اإلبدال( و)التبديل(14و)اإلبداع(
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، 4، و)احلالة( و)البال(3و)الثبات(، و)البقاء( و)الدوام( 2، و)العداوة( و)البغضاء(1و)األشر( و)البطر(
 .7، و)الرأفة( و)الرمحة(6، و)اليأس( و)القنوط(5و)الرسول( و)النيب(

ز( وماديت  ر الفرَق بني مادة )بوال يكتفي بامليز بني مدخلني، فيميز بني املواد رأسا؛ من ذلك ذكره      
يورد الفرق بني حىت خل القرآنية، بذكر الفروق بني املدا املصطفويي فوال يكت .8و( د ر( و)ب ه )ظ

، وحنو شرحه معىن )املخيلة( بإزاء 9مدخل قرآين وآخر لغوي، حنو: الفرق بني )الربيد( و)الرسول(
مداخل غري قرآنية شارحا إياها، منها: )الراية(  -ى( أ )رأي -، وقد ذكر يف هذه املادة 10)الرؤية(

 .11و)الرتئية(

، ومن 12فروق بني صيغ املادة الواحدة، حنو الفرق بني األخذ واالختاذإضافة إىل ذلك له عناية بال     
ا تفسري األليم باملؤمل والسميع وأم"ذلك متييزه بني فعيل ومفعل يف أكثر من موضع، قال يف مدخل )أمل(: 

باملسمع: غري وجيه ناشئ عن عدم التوجه إىل حقيقة معىن هذه الصيغة، واملنظور يف توصيف العذاب 
ومن ذلك  .13واليوم بكلمة األليم: اإلشارة إىل شدهتا يف أنفسها، وهذا أبلغ من التفسري باملؤمل" والرجز

 . 14أنه قرر أن صيغة اإلفعال للداللة على ظهور الفعل منتسبا إىل الفاعل يف قبال صيغة التفعيل

َناأ من قال إن )إىل( من: ﴿ومن عنايته بالصيغ ما تعلق حبروف املعاين؛ فقد خط        َبين   إىل َوَقَضيـْ
)قضى عليه( تستعمل يف العذاب  فليس بصحيح؛ ألن"مبعىن )على( فقال:  [4]اإلسراء:  ﴾إْسرَائ يلَ 

ومن عنايته بالفروق بني  .15واألخذ والشدة ... وأما مجلة )قضى إليه( فتستعمل يف مقام بيان احلكم"
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َبشر(، حي
ُ
ر( و)امل والفرق ]بينها[ اختالف صيغها، فإن فعيال "ث قال: الصيغ، تفريقه بني )البشري( و)املبش 

رأى املصطفوي باملواءمة الصوتية تعليال  .2وحنو الفرق بني )اليابس( و)اليبس( .1يدل على ثبوت النسبة"
كلمة إلياسني كإسرائني كلمة واحدة، وهي لغة "لبعض املداخل املتشاهبة، من ذلك قوله يف )إل ياسني(: 

تعظيم بزيادة الياء والنون حلفظ النظم يف أواخر اآليات يف املورد، ولقصد التجليل وال يف إلياس، زيدت فيها
 .3املبىن"

حوى كتاب املصطفوي آراء نقدية مهمة، أمهها ما تعلق مبعاين املداخل القرآنية اليت اختلف فيها؛     
تلفة من القرآن الكرمي، جند مثال ذلك الفعل )ظن( يف القرآن الكرمي، الذي شرح مبعىن تيقن يف سياقات خم

، وجنده عند املتأخرين حنو ما جاء يف معجم 4السجستاين هذا عند املتقدمني كما هو احلال عند أيب بكر
 :6، أما املصطفوي ففصل ذلك يف اآليت5اجملمع

األصل الواحد يف املادة هو االعتقاد الضعيف غري املستند إىل دليل قاطع، سواء كان حقا أو  -
 مبعىن اليقني أو الشك. -حسبه-مل تستعمل املادة يف القرآن باطال، و 

 يف موارد الطعن والتحقري والتضعيف واإلهانة. -حسبه-ل املادة أكثر ما تستعم -

ومبثل هذا نتبني الفرق بني شرح املصطفوي وشرح جبل الذي وإن نفى أن يكون الظن من اليقني يف     
إال أنه استأنس بكالم الراغب وقلده يف شرحه فقال:  -ملادةورغم استطراده يف شرح ا-القرآن الكرمي 

ورأيه هذا أقل حتقيقا مما جاء  .7يتخلف" قد لكنه( ونظر حبث أو أمارات على قائم) قليب اعتقاد "الظن
 به املصطفوي.
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 الفروق الرئيسة بين المعجمين وخصائص المدرسة االشتقاقية: 3.5
يف خصائص ترجع أساسا إىل االشتقاق ويفرتقان يف أخرى، لكن  صطفوياملجيتمع معجما جبل و       

امللحظ الرئيس يف معجم جبل هو بيان أصول املواد القرآنية وتعلقها حبقوهلا الداللية يف لسان العرب أكثر 
، خالف املصطفوي الذي يستأنس مثل جبل باملعاجم اللغوية وكتب ةاملداخل السياقي ينامن نظره يف مع

من املداخل املشتقة من املادة جم الراغب أساسا لبيان قضية االشتقاق وعالقة املدخل بغريه الفروق ومع
نفسها وعالقة املادة بغريها من املواد اليت تشرتك معها يف حرٍف أو حرفني، ولكنه يويل اهتماما أكرب باملعىن 

. ومرد هذا الفرق إىل تكوين السياقي ويستحضر مراجع أخرى غري املراجع اللغوية يف نصه املعجمي الشارح
زادا معرفيا من جبل ويظهر هذا يف مسائل كثرية، أمهها اللغات والنظر  املؤلفني، أي إن املصطفوي أكثر

، ولقد درسنا يف مبحث املعرب تكلف جبل يف رد مداخل -بغض النظر عن االصطالح-يف معر ب القرآن 
 على اقرتاضها، ولنضرب مثاال آخر يف املعرب: عدة إىل العربية املعيارية رغم إمجاع املتقدمني

 ﴾اْلع َماد   َذات   إ َرمَ  ب َعادٍ  َربُّكَ  فـََعلَ  َكْيفَ   تـَرَ  َأملَْ ﴿ل اليت وردت يف القصص )إرم( من قوله: من املداخ    
مادة املدخل ومشتقاهتا من أرومة وأروم وآرام ومؤرم ومؤرمة  1[. درس حممد حسن جبل7-6]الفجر: 
ناصبة. وحلل املادة  أو منتصبة صلبة( مضغوطة) كتلة    الشيء تضام ىل أن معناها احملوري هو:وانتهى إ

، ورجح أن تكون «دائرة املعارف اإلسالمية»حتليال لغويا صرفا، وعندما أتى إىل تعيني املكان أحال إىل 
اقش املدخل فن 2رة باألحقاف، ومل يلفت إىل التعريب من أي وجه. أما حسن املصطفويجنوب اجلزي

، وجزم بأن «دائرة املعارف»بوصفه علما ال غري ونقل نصوصا عن سفر التكوين املرتجم والعربي وعن 
املدخل معرب من غري شك، وأن أصله يف العربية )أرام(، وأن املدخل القرآين بدل أو عطف بيان من 

( وملادة )ر ب ب( إذ وقفنا اد، ونفى أن يكون اسم بلدة. ومثل هذا ما جاء من شرح ملدخل )الربانينيع
على تأصيل لغوي استحضر فيه )الرُّب( مبعىن املرىب وغريه وانتهى يف معىن املادة  3عند حممد حسن جبل

املعجم »اده يف شرح )الرباين( على احملوري إىل استغالظ املائع وحنوه، وهذا املعىن نراه بعيدا، فضال عن اعتم
العربية تبدو غريبة يف ضوء هذا التصرف الواسع للرتكيب، وأصالة  ودعوى تعريبها عنوقوله: " «الوسيط

وأصل الشرح فيه: -بتصرف  «املعجم الوسيط»". فاعتماده الشعب العريب قبل العربانيني بآالف السنني
ونفيه االقرتاض حاكما بأن العربانيني ليسوا عربا،  .4والعمل" العلم والكامل الرب يعبد "الرباين: الذي

لتقدم زمنيا دون أن يأيت بشاهد من كالم العرب ذكر فيه املدخل يف شعر أو نثر قبل نزول القرآن ودعوى ا
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الكرمي، كل هذا يبني عن تكلف واعتباط يف تأصيل املادة ويف شرح املدخل. خالف حسن املصطفوي 
قد ، وإن اشتمل شرحه على اصطالح صويف 1النظر يف املادة فحوى شرحه مثاين صفحاتالذي أطال 

يشكل على املبتدئ، فإنه بسط أصل املادة وداللتها على سوق شيء إىل جهة الكمال ورفع النقص 
 بالتخلية والتحلية، ذاكرا خمتلف االعتبارات. وذكر مدخلي )رب( و)رباين( يف اللغة العربية باخلط العربي

رتك السامي. كل هذا يبني ومبعانيهما، وإن مل ينص على اقرتاضهما فإن شرحه يشي بأن املدخلني من املش
   عن الفرق بني الباحثني يف حتقيق معاين املواد واملداخل القرآنية.     

بيان  يظهر املصطفوي اجتهادا أكرب يف دراسته املداخل القرآنية مقارنة جببل الذي جيتهد أساسا يف      
قصور الشرح الذي وجدناه يف املعاجم  املعىن احملوري للمادة، وإن ُوفق يف بيان معاين مداخل عدة جتاوز هبا

القرآنية املتقدم منها واملعاصر فإن جهد حممد حسن جبل يف تأصيله قائم على انتخاب معاٍن حبياهلا من 
االفرتاض عليها، مع نزعته االشتقاقية اليت حصرت م يهمل احلقائق التارخيية ويقدم املعاجم اللغوية مع حتكُّ 
ليست قرآنية، أي مل  أخواهتا مما مسي لغاٍت سامية، هذا االفرتاض جعله يدرج مواد  يف العربية املعيارية دون 

مثاله مادة )ر و ب(  -عدا بيان ما مساه الفصل املعجمي-يرد فيها مدخل قرآين دون حاجة ظاهرة لذكره 
 .   3، وحنو ذكره مادة )ز ب ب( قبل مادة )ز ب د(2ماديت )ر ب و( و)ر ي ب( اليت ذكرها بني

إذ األصل  ؛وإن كانا يشمالنه عند التحقيق نذهب إىل أن هذين العملني ال يقع عليهما وصف املعجم    
ؤتى فيه بالشرح رأسا دون دراسة ألصله ومتهيد للدراسة بنقول من كتب شىت، يف املعجم القرآين أن يُ 

بالفروق بني املواد  ملدرسة الراغب األصفهاين فيما تعلق -من حيث املنهج-وهذان العمالن امتداٌد 
واملداخل، والنظر يف الفروق فرع عن النظر يف االشتقاق، وسبب يف االستطراد الذي جنده يف املدرستني، 

. «معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي»الذي جنده يف املعاجم القرآنية املختصة حنو  نفسههو الشيء و 
ب إىل أحكام لغوية متقاربة أو متطابقة، فقد سبق نفي واشرتاك العملني يف املنهج نفسه أدى يف الغال

حسن جبل الذي يقول:  دحسن املطصطفوي االشرتاك يف اللغة وهو احلكم نفسه الذي جنده عند حمم
 فاللغة األصل، خالف هذا ألن وضده، للمعىن منها الواحد يستعمل ألفاظا اللغة يف بأن أسلم ال "وأنا

 َمْشرَع هلا كلها  وشواهدها النوع هلذا منسوبة ألفاظ من أوردوه وما لباس،لإل ال والتحديد للتوضيح وضعت
. كذلك يشرتك املؤلفان يف تغليب النظر يف معاين املواد واملداخل على ما انتهت إليه الصناعة 4آخر"

 
 ( وما بعدها.4/20ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 (.2/741مرجع سابق، ) قرآن الكرمي،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ النظر: ي - 2
 (.2/869ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.3/1377، )املرجع نفسه - 4
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ملدخل املعجمية من اطراد يف املنهج من مثل ذكرمها تواتر املدخل يف مواضع دون أخرى، وإجياز وبيان لنوع ا
 إخل. ... الكالمي
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 :ومناهجها الفصل الثالث: المعاجم القرآنية اإلنجليزية
هذه  رها يف ترتيب األطروحة. كان االنطباع األول نضج  عندنا مثل تأخ   ر  دراسة املعاجم القرآنية اإلجنليزية تأخ       

ر التأليف يف املعجم القرآين اإلجنليزي سبب هذا االنطباع تأخ   ؛الدراسات منذ البداية خالف املعاجم العربية
ما يوهم إفادهتا مما انتهى إليه هذا العلم، ولكن هذا  ؛)واألجنيب عموما( حىت عصر الصناعة املعجمية احلديثة

هذه املعاجم ولسريورهتا. تأخر التأليف يف الدراسات القرآنية  ا جاء يفم  االنطباع مل يصمد بعد مطالعة واسعة ل  
عموما ويف ترمجة القرآن ويف املعاجم القرآنية إشكالية أخرى ميكن أن تناقش يف سياق االستشراق وما بعد االستشراق، 

(؟ ... إخل وأملانيةأي إن اجلواب عن سؤال: ملاذا تأخر التأليف يف املعجم القرآين بلغات غربية )إجنليزية وفرنسية 
 ميكن أن يطرق يف غري هذا العمل.

سياق التأليف يف املعاجم اإلجنليزية يشبه صوريا السياق العريب، نعين بذلك االنتقال من االنتخاب وعدم     
« نزهة القلوب»اإلحاطة إىل الشمول فيما يتعلق باملداخل القرآنية. مثاله عند العرب معجم أيب بكر السجستاين 

نا يف املقارنة نصل إىل املرحلة ر وإن استمر «. سلك البيان يف مناقب القرآن»س ناله عند الغرب معجم جون بري ومث
الوسيطة بعد املرحلة الب دائية. هذه املرحلة نشد فيها املؤلفون اإلحاطة واعتمدوا التجريد يف الغالب، مثاله عند العرب 

دة، ومثاله معجم جممع اللغة بطبعتيه املختلفة فعشرات املعاجم املقل  معجما الراغب األصفهاين والسمني احلليب مث 
عند الغرب قاموس عبد اهلل عباس الندوي. ال ميكن احلديث بعد  عن مرحلة هنائية أو خامتة؛ ألن التنقيح والتعديل 

نسمي ما أتى بعد املرحلة يف املعاجم القرآنية ال بد مستمر مفيدا من تراكم املعارف ومن الدراسات البينية. ميكن أن 
ألمحد خمتار عمر « املعجم املوسوعي» -وهو قليل-الوسيطة مبرحلة الصناعة املعجمية القرآنية. مثاهلا عند العرب 

وفريقه، ومثاهلا عند الغرب معجم بدوي وعبد احلليم اإلجنليزي. هذه املرحلة أفادت من املرحلتني السابقتني، أي إن 
 املعاجم املتقدمة. ين على نقائص نضجها ب  

س مث معجم الندوي فمعجم بدوي وعبد احلليم، مع نالقرآنية اإلجنليزية مبعجم جون بري  نبتدئ دراستنا املعاجم       
 عناية باملقارنة بني األخريين.
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:لجون بينرس «سلك البيان في مناقب القرآن»معجم  -(1
قاموس ومسرد للقرآن الكرمي مع مراجع حنوية »، عنوانه األول: 1873شر معجم جون برينس أول مرة عام ن      

 Dictionary and Glossary of the KorÂn, With Copious A« )وافرة وشروح للنص
Grammatical References and Explanations of the Text 1991نشر سنة (. مث 

. صفحة   (180) مائة ومثانني ، بنيويورك، يفCosimo Classics، عن دار 2001باهلند، ونشر جمددا سنة 
 (166) مائٍة وستٍّ وستني   عن دار مكتبة لبنان ناشرون، يف« لقرآنسلك البيان يف مناقب ا»هو بع بعنوان عريب وط  

كما   2006( سنة Duraid Fatouhiعيد نشره يف طبعة منقحة معدلة من قبل دريد فتوحي ). وأ  صفحة  
 وآخرون. 2، وحيىي مراد1ره من املؤلفني العرب حممد عبد اهلل الشرقاويوذك  ، سيأيت

، نص فيها على أنه ال غىن عن معرفة خمتصة 3( اشتمل على صفحتنيprefaceابتدئ املعجم مبدخل )     
 يرى املؤلف أن ن تقدموا إىل ما بعد أساسيات اللغة العربية.بالقرآن الكرمي كمقدمة لدراسة األدب العريب عند م  

( the purity of its style and elegance of its dictionوأناقة خطابه ) القرآن نقاء أسلوب
جعلته معيارا للغة العربية حىت عند أولئك الذين ال يؤمنون بأصله اإلهلي. يف حني أن سلطته كبرية عند أتباع حممد 
]عليه السالم[؛ فإنه ال ميكن أن نسمي عمال )كتابا( ألي كاتب مسلم ال يقتبس من مفاهيمه أو نصوصه. يشري 

بوس غين القرآن الكرمي اليت جيدها املتخصص من أفكار غاية يف الشاعرية تأيت يف ل  جون برينس أيضا إىل مجالية 
 -حسبه-شكل على املبتدئني. يشري املؤلف أيضا إىل امتياز القرآن ي   إليهومناسب من اللغة، هذا األسلوب بالنسبة 

ب قدرا  األصل املكتوب ما سب  يف فرض قواعده على قواعد اللغة اليت تأيت من مصادر أخرى، وإىل جتريد القرآن يف
 كبريا من الصعوبة يف صياغة القواعد اليت هبا ت  و ج ه القراءات اليت تسللت إليه.   

، وينص على يبني املؤلف وظيفة معجمه يف أنه خصص للمبتدئني لكي يتجاوزوا الصعوبات اليت ذكرها من قبل       
هذا امللحظ مل يشر إليه عبد اهلل عباس الندوي كما سنتبينه  أن به مسائل  قد تبدو غري ضرورية عند املتخصص،

 القرآين آخرين. أما النص بعد . مث يلفت املؤلف إىل أن عمله ليس أصيال، وبأنه أعده للقارئ مستفيدا من أعمال  
ماده على اعت ، إضافة إىل معجمه املفهرس. لينص بعد  1834الذي اعتمده يف املعجم فطبعة فلوجل املنشورة سنة 

الرتتيب األلفبائي وأن مدخال مثل )كهيئة( ميكن أن يوجد يف حرف الكاف أو يف حرف اهلاء. مع إشارته إىل معاين 
 Antoine de دو ساسيأنطوان املختصرات يف املعجم، وإىل إشارته املتكررة إىل كتاب املستشرق الفرنسي 

 
 -  إىل اإلجنليزية. «كلمات القرآن: تفسري وبيان»دريد فتوحي هو مرتجم قاموس حسنني حممد خملوف 
 .12، ص 2016، 1لوم، مصر، ط، حممد عبد اهلل الشرقاوي، دار البشري للثقافة والعاالستشراق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم - 1
 .179ص ، ، دار الكتب العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، حيىي مرادمعجم أمساء املستشرقني - 2
 )التمهيد(، ]د ص[. ،1991(، ]د ط[، adam publishers distributors india) ،، جون بينرسسلك البيان يف مناقب القرآن - 3
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Sacy  (1838)ت «قواعد اللغة العربية» (eGrammaire Arab(  ونص على أنه ذكر نصوصه من غري
 أصبحت لغة عاملية جدا.   -وزمنه حسبه-ترمجة ألن الفرنسية 

مل ير من الضروري أيضا ذكر القراءات املتنازع حوهلا والتفسريات املختلفة لآليات، لكن وجدت أنه يذكر     
لقراءة مثل قوله يف شرح )ضنني( بأهنا يف بعض وقد ال يستعمل مصطلح ا -يف مواضع نادرة-القراءات املشتهرة 

 -حسبه-ين العظيمني ر  . أحال املؤلف  م ن أراد التوسع إىل املفس  1( )ظنني(some copies haveالنسخ )
« أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، يريد بذلك تفسريي ه ( 538)ت  والزخمشريه (  685)ت البيضاوي 

عىن بالنحو أكثر، وظاهر أنه اعتمد الثاين لعنايته باجملاز. اعتمد على األول ألن شرحه ي  وقد صرح أنه «. الكشاف»و
( 1861يذكر املؤلف أيضا استخدامه احلر للقواميس وأكثر اعتماده على معجم األملاين جيورج فيلهلم فريتاخ )ت 

، واعتمد أيضا قاموس الربيطاين مل يذكره املؤلف هو قاموسه العريب الالتيين تلميذ دو ساسي، ومعجمه هذا وإن
 A Dictionary of the English»اإلجنليزي  -وإن مل يذكره أيضا-( 1784صمويل جونسون )ت 

»Languageلي، كذلك اعتمد على ترمجة الربيطاين جورج س (George Sale)  ( للقرآن 1736)ت
 الكرمي.  

املدونات األخرى؛ ألسباب عدة أمهها الطبعة الرديئة اليت بني أيدينا، ال ميكن أن ندرس املعجم مثلما درسنا     
وثانيا ألنه عمل بدائي تغين عن دراسته املعاجم اإلجنليزية اليت أتت من بعده، سنأخذ مثاال واضحا عن املعجم مع 

 ظات عامة:و ملح

 
 -  ،له مؤلفات عدة 1795وكان أستاذا للعربية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس سنة باللغات الشرقية والغربية،  عاملشيخ املستشرقني الفرنسيني ،

مال تالميذ املدرسة النحو العريب الستع»، ومنها بالفرنسية: «املختار من كتب أئمة التفسري والعربية»و« األنيس املفيد للطالب املستفيد»منها بالعربية: 
 .«اخلاصة باللغات الشرقية

 وما بعدها. 334(. موسوعة املستشرقني، مرجع سابق، ص 2/26ينظر: األعالم، مرجع سابق، )
)التمهيد(، ]د  ،1991(، ]د ط[، adam publishers distributors india) ،، جون بينرسسلك البيان يف مناقب القرآنينظر:  - 1

 ص[.
 -  درس يف املعهد الداخلي، وأصبح قائما على تصحيح الرتمجة العربية للعهد اجلديد، فضال عن أنه كان حماميا، 1697مستشرق إجنليزي ولد حوايل ،

كمة، وقد راجت رواجا عظيما قبل عامني من وفاته، وحسب بدوي فإن ترمجته للقرآن واضحة وحم 1734وأتقن أيضا العربية، نشر ترمجته للقرآن سنة 
، وحسب بدوي أيضا فإنه كان منصفا لإلسالم بريئا من تعصب املبشرين املسيحيني، 1746يف القرن الثامن عشر، وعنها ت رجم القرآن إىل األملانية سنة 

 .-عليه السالم-ومل ينكر نبوة النيب حممد 
م: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، مرجع . األعال359-358ينظر: موسوعة املستشرقني، مرجع سابق، ص 

 (.2/145سابق، )
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 1املداخل األوىل من حرف الثاء

قد يبدو ترتيب املؤلف للمداخل مبنيا على التجريد. نعم هذا كثري يف املعجم ولكن منهجه قائم على اخللط     
: أن تكون -حسبه-بني التجريد وعدمه، وعلى كثرة اإلحالة. يبتدئ املؤلف بذكر معاين مادة )ث ب ت( وهي 

ذلك املداخل مع خمتصرات  (. يذكر بعدTo be firm, steadfast, constantحازما وراسخا ومستقرا )
لصيغها الصرفية مث يشرحها. ال يلتزم املؤلف تقدمي األفعال على األمساء أو املشتقات، وال يلتزم االطراد يف الرتتيب؛ 

مل حيل و فقد ابتدأ باسم الفاعل )ثابت( مث املصدر )ثبوت( مث الفعل )ثب ت(، مث املصدر )تثبيت( مث الفعل )أثبت(. 
رآن إال يف موضعني من املداخل السابقة، وفيهما أيضا ال يأيت بالشاهد القرآين يف أصله أو مرتمجا، املؤلف إىل الق

ومثل هذا املنهج ال يعني القارئ حال استشارته املعجم بالقدر الكايف. كذلك ال يأيت املؤلف بالكتابة الصوتية 
 .2للمداخل إال يف مواضع نادرة حنو ما جاء يف شرحه مدخل )سائبة(

غفل املؤلف يف مادة )ث ب ت( عدة مداخٍل، منها فعل األمر )اثبتوا( من قوله: ﴿ي اأ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا ي        
[. كذلك ال مييز قارئ املعجم بني املدخل العريب وبني ما يذكر أصال له مثل 45ل ق يت ْم ف ئ ة  ف اثْ ب ت وا﴾ ]األنفال: 

يس فعل املصدر )تثبيت( بل املصدر منه )إثبات( وفعل املصدر )تثبيت( هو )أثبت( فهو ليس مدخال قرآنيا، وهو ل
)ثب ت(، ولكن ورد من الفعل الذي ذكره الفعل )يثبت( يف القرآن الكرمي، والظاهر أنه أراده هو. يف الشرح ملحظ 

ت( واإلحالة إىل  آخر متعلق باإلحالة جنده يف املعاجم اإلجنليزية املتأخرة، وهو ذكره )ثبات( حتت مادة )ث ب
مادة )ث ب ى( اليت وردت يف الصفحة نفسها، وال نرى سببا هلذا. مثل هذا جنده يف معجم بدوي وعبد احلليم 

 
 .24ينظر: سلك البيان يف مناقب القرآن، مرجع سابق، ص  - 1
 .75ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
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، واإلشكال أن هذه 1حيث ذكرا مدخل )دساها( حتت مادة )د س س( حميلني إىل مادة )د س ي( من غري شرح
 املادة تليها مباشرة ويف الصفحة نفسها.   

يف املادة  2رن اآلن ما جاء من مادة )ث ب ت( يف املعاجم اإلجنليزية الثالثة. ذكر عبد اهلل عباس الندوينقا      
(، وأدرج يف املادة مدخل )ث باٍت( وحقه أن ي فصل،  ، ن  ث ب ت  ثالثة عشر مدخال ، مع تكرار للضمائر من مثل )ي ثب ت 

، وجعله أبو حيان 4ه السمني احلليب يف مادة )ث ب ه(، وجعل3فقد جعله الراغب األصفهاين يف مادة )ث ب ا(
، وجعله حممد حسن جبل وأمحد خمتار عمر يف 5األندلسي وحسن املصطفوي ومعجم اجملمع يف مادة )ث ب ي(

غري ثالثة. وذكر االشتقاق يف موضعني مها )اثبتوا(  ة. ومل يذكر الندوي من الشواهد القرآني6مادة )ث ب و(
م الندوي بني يدي املدخل كتابة صوتية؛ لكنه ينص على االختصارات اليت تبني صيغة املدخل، و)يثبت(. وال يقد

وقد اشتملت املادة على أكثر من صفحة، يف حني اشتملت املادة يف معجم برينس على جزء صغري منها، ومل يصدر 
 الندوي الشرح مبعاين املادة خالف برينس وبدوي وعبد احلليم.

قريبة مما ذكره برينس. ولكن الفرق أن هذا  7)ث ب ت( اليت ذكرها معجم بدوي وعبد احلليممعاين مادة      
كر أن عدد الصيغ ث/ب/ت(، وبعد ذكر معاين املادة، ذ  Th-b-t املعجم يأيت باملقابل الصويت للمادة أيضا: )

 خلني:منها يف القرآن الكرمي مثانية عشرة، مث يذكر تواتر كل صيغة، وهذا نصه مع شرح مد

 
1- See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit ,p 306. 

 .97-96، ص 1986، 2مؤسسة اقرأ الثقافية العاملية، شيكاغو، ط ،عبد اهلل عباس الندوي قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، - 2
 .172ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.1/275)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
(. معجم ألفاظ 2/12مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، . 83القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص ينظر: حتفة األريب مبا يف  - 5

 .202القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 
مرجع سابق، املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، (. 1/227مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 6

 .115ص 

7- See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 140-141. 
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امللحظ الرئيس حول منهج املعجم يف الشرح هو التجريد من الضمائر يف الغالب واالكتفاء بالصيغة، فبدل      

)اثبتوا( يكتفي باملدخل )اثبت(؛ وألنه ذكر تواتر كل صيغة فقد اكتفى بشرح ست صيغ، وجعل مع كل صيغة 
 نيالسياقي يف مدخل )ثب ت( ففصل بني املعنيالشاهد القرآين بنصه العريب وبرتمجته. ونلحظ أنه راعى اختالف املعىن 

شاهدا. ملحظ آخر يف النص املقتبس وهو التعريف حبرف الثاء، وهذا ال جنده يف املعجمني اآلخرين  ووضع يف كلٍّ 
ف حرف الصاد بأنه اسم احلرف األول من ف برينس حرف الثاء يف املثال السابق، لكنه عر  باطراد، فمثال مل يعر  

ح سريورة التأليف يف املعجم القرآين اإلجنليزي، من جهيت الرتتيب اخلارجي . ومن خالل هذا املثال تض  1سورة صاد
 والرتتيب الداخلي.

، مثال ذلك قوله يف (Note)يشتمل شرح برينس على ملحوظاٍت يف عشرات املواضع يذيل هبا حتت وسم      
من غري إشارة إىل أهنا قراءة. ومن مثل نقله عن دو  2نطق )يضاهون( من غري مهزةشرح )يضاهئون( إن املدخل ي  

يكتفي باأللف بدل الواو والياء يف املواد اليت من أصوهلا حروف  هوينبغي أن يلحظ أن-ساسي يف مادة )غ ا ر( 
 :-العلة

 
 .81 سلك البيان يف مناقب القرآن، مرجع سابق، ص - 1
 .89ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
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"Note. Much controversy exists as to the grammatical construction of this 
and similar words"1. 

يوجد الكثري من اجلدل حول البناء النحوي هلذه الكلمات والكلمات املماثلة. وأكثر هذه امللحوظات لغوية أي: 
 منقولة عن دو ساسي مع اإلحالة.  

جند يف شرح جون برينس أخطاء من قبيل إسقاط املعىن املعاصر على مداخل القرآن، مثال ذلك قوله يف شرح      
نْ ي ا﴾ ]طه: )زهرة( من قوله معىن )الزهرة(  مفقد قد "."a flower, splendour[: 131: ﴿ز ْهر ة  احلْ ي اة  الد 

(، وليس يراد من املدخل املعىن األول، وإن كانت أصل املعىن. splendourاحلسي، على معىن الزينة أو السناء )
جنده يف معجم بدوي وعبد احلليم وفيه تقدمي للمقابل  نفسهومل ينص على أن املراد من ذكرها املعىن اللغوي. والشيء 

السامي واألصل أن ينظر إىل االشرتاك . 3، أما الندوي فقد أتى بشرح جون برينس نفسه2( flowerاإلجنليزي )
ومن أخطائه اليت تتعلق بالشرح ما  .4يف املدخل ويف الفعل )زهر( فهي يف العربية واآلرامية مبعىن اللمعان واإلشراق

 جاء يف مادة )ش ر ر(، وهذا نصه:

 .Evil, bad, wicked"5 أشرار .Plur  شر   .aor. O. and i. to do evil شر"

فقارئ هذا النص يتوهم أن مدخل )أشرار( مجع اسم التفضيل )شر(، خاصة أن املؤلف ال يذكر املفرد )شرير(، 
 ( شارع".  (plu. Ofرغم أن عادته يف ذكر اجلمع أن ينص على املفرد حنو قوله يف الصفحة نفسها: "ش ر ع مجع 

الكرمي، مثال ذلك قوله يف )الصراط( إنه اسم جلسر فوق اجلحيم مما سبق إدراجه معاٍن ال يصرح هبا القرآن      
(the name of a bridge over hell)6ومل يذكره  7، وقد ذكر معجم بدوي وعبد احلليم هذا املعىن

، ومل يرد هبذا املعىن يف أي شاهد قرآين. ملحظ مهم متعلق بالصراط وهو أن برينس ختم الشرح ببيان أن 8الندوي
(، ومل يشر الندوي إىل شيء من هذا، يف حني ذكر معجم بدوي وعبد احلليم no verbal root) ال جذر له

 ن.يْ أنه مقرتض من اليونانية القدمية عرب الالتينية، وظاهر عناية هذا املعجم باملقرتض أو املعرب دون اآلخر  

 
 .106ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1

2-  See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p405. 
 .248ينظر: قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .206-205ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 4
 .76سلك البيان يف مناقب القرآن، مرجع سابق، ص  - 5
 .83ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6

7 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p522. 
 .332قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 8
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مبدخل ال مبادة، أي بضائن  داب الضااملواد، مثال ذلك ابتداؤه كت ترتيبجند يف معجم برينس إشكاالٍت يف        
. ومنهج املؤلف يف الرتتيب 2، ومن مثل ابتدائه بواسل بدل )و س ل( يف شرح مدخل )الوسيلة(1بدل )ض أ ن(

ويقدم )ط  3أن يقدم الثالثي املضعف مثلما فعل الراغب األصفهاين، أي إنه يقدم مثال )ض م م( على )ض م ر(
يف الرتتيب جعل مدخلي )طاب( و)طيب( حتت مادة )ط ب ن(، والصواب  . من أخطائه4م م( على )ط م ث(

. وكما سبق فإن األصل يف منهج املعجم التجريد ولكن مع إحالة وتكرار، مثاله 5أن يوضعا حتت مادة )ط ي ب(
ح ، واستعمل يف الشر 7، مث تكراره الشرح يف كتاب الياء6شرحه مدخل )ينبوع( يف كتاب النون من مادة )ن ب ع(

(. ومن a fountainواكتفى يف الثاين بواحد )a fountain, spring of water) األول مقابلني مها )
الفعل وإتيانه باملقابل اإلجنليزي  (كوى  )منهجه أن يكتفي باملادة دون املدخل يف مواضع عدة، مثال ذلك اكتفاؤه ب

(to cauterize دون شاهد قرآين ودون املدخل القرآين وهو ) ب اه ه ْم و ج ن وب  ه ْم )ت كوى( من قوله: ﴿ف  ت ْكو ٰى هب  ا ج 
 [.35و ظ ه ور ه ﴾ ]التوبة: 

سبق أن الشواهد القرآنية يف املعجم قليلة وتنعدم يف عدة مداخل ما يسبب قصورا يف الشرح، مثال ذلك شرحه      
ية ومن غري شاهد، أي من غري إشارة إىل أن [ مبعاٍن لغو 1)الضبح( من قوله: ﴿و اْلعاد يات  ض ْبحا ﴾ ]العاديات: 

( To breathe hard in runningاملراد هو اخليل، هذه املعاين اليت ذكرها هي التنفس بصعوبة حال اجلري )
( horses. وهذا ما التفت إليه الندوي حني أضاف كلمة األحصنة )8(The act of pantingوفعل اللهاث )

( يف ترمجة الشاهد hoovesضاف معجم بدوي وعبد احلليم كلمة احلوافر )، كذلك أ9بعد الشرح بني قوسني
 .   10القرآين

ورغم وجازة معجم برينس اليت تظهر يف اكتفائه باملقابل اإلجنليزي يف شرح األعالم من غري تعريف هبم حنو        
ورغم نقص بعض املداخل ، فإن جهده يف السياق الذي ألف فيه من األمهية مبكان، Babel11قوله يف )بابل(: 

ف ألجله، أي تقريب املعجم القرآين من القارئ ل  والكثري من الشواهد القرآنية فإن العمل استوىف غرضه الذي أ  
 

 .87ص  سلك البيان يف مناقب القرآن، مرجع سابق،ينظر:  - 1
 .159ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .89املرجع نفسه، ص ينظر:  - 3
 .91ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .89ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .143ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .165ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .87ص ينظر: املرجع نفسه،  - 8
 .345قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 9

10 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p546. 
 .14ص  سلك البيان يف مناقب القرآن، مرجع سابق،ينظر:  - 11
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اإلجنليزي املبتدئ. وحيسب هلذا العمل خلوه من تعليقات ومن إشاراٍت عهدت عن املستشرقني تكتسي صبغة 
 ضع املعجم.دم الغرض التعليمي الذي ألجله و  إيديولوجية. فقارئ املعجم يلحظ جتردا خي

امللحظ األخري يف معجم برينس خلوه من اإلحالة إىل املعاجم القرآنية أو اللغوية العربية املتقدمة، وخلوه من     
املعجم، فلم  زمن تأليف اإلحالة إىل أعالٍم من مثل الراغب األصفهاين أو السمني احلليب، وسبب هذا مثلما هو بني  

حتقق وتطبع هذه الكتب إبانه. وظاهر أيضا أن السياق الذي ألف فيه املعجم سياق استشراقي يظهر هذا يف 
 the، أو اإلميان احملمدي )1( بدل املسلمنيthe Mohammedansاصطالحاته من مثل احملمديني )

Mohammadan faith.بدل اإلسالم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .116ص  املرجع نفسه،ينظر:  - 1
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 :عبد اهلل عباس الندويل «القرآن الكريم ألفاظ قاموس» -(2
فت يف القرآن ل  واحد من عديد املعاجم اليت أ   1جنليزي لعبد اهلل عباس الندوياإل« قاموس ألفاظ القرآن الكرمي»      

مثامنائة وسبعا  ، وعمدة هذا البحث هو الطبعة الثانية اليت بلغت عدة صفحاهتاباللغة اإلجنليزية، طبع عدة مرات
جنليزية املستعملة واملصادر العربية واإل 3، والئحة باالختصارات2، واشتملت على مقدمةصفحة (897) وتسعني

، والئحة بأمساء األعالم تقارن بني األمساء العربية 5، وقدم صاحبه مثاال عن تصاريف الفعل الثالثي4يف القاموس
وهو أصغر الكتب يف القاموس. وخ تم القاموس  8وأهناه بكتاب الياء 7، وبدأ القاموس بكتاب األلف6والعربية

مبلحقني أوهلما لبيان تصريف الكلمات اليت حيار فيها الطالب الذي ال علم له باالشتقاق، أما امللحق الثاين فدليل 
 .9شامل لكلمات القرآن ومواضعها فيه، وذيل القاموس بفهرس عام

 
 -  :واألدب، املركز ، نشرناها مبجلة إشكاالت يف اللغة (قاموس ألفاظ القرآن الكرمي للندوي: دراسة وصفية حتليلية)أصل هذا املبحث دراسة عنواهنا

 .87-72، ص 2019، 2، العدد: 8اجلامعي لتمنغست، اجلزائر، اجمللد: 
الندوي. نال شهادة الفاضل من دار العلوم لندوة العلماء  ن، تلمذ أليب احلس1925الشرقي من اهلند، ولد سنة  عامل هندي من والية بيهار يف اجلزء - 1

لسفة اللغات، من جامعة ليدز بإجنلرتا. عمل مدرسا يف دار العلوم لندوة العلماء باهلند، ومراقبا يف اإلذاعة باهلند، وشهاديت املاجستري والدكتوراه يف ف
س بكلية الشريعة جبامعة السعودية، وعمل برابطة العامل اإلسالمي مديرا لقسم الرتمجة واملنظمات واألقليات، ورأس جملة الرباط الصادرة باللغة اإلجنليزية، ودر 

ندرسه، ومن رى يف السعودية، وكان أستاذا زائرا يف عديد اجلامعات. ألف كتبا يف تعليم اللغة العربية، وقاموسا أللفاظ القرآن، وهو القاموس الذي أم الق
 العربية السعودية.ودفن يف اململكة  2006، وله كتب باللغة األردية. تويف سنة «ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب»كتبه: 

 162ه ، ص  1417رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، ]د ط[، ، ينظر: ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب، عبد اهلل عباس الندوي
 بتصرف يسري.

- See: http://www.mushawarat.com/news.asp?id=143, (2019/06/05), (10:00 PM). 
 -  والطبعة الرابعة 1996، والطبعة الثالثة بلبنان سنة 1986، والطبعة الثانية بأمريكا سنة 1983من بني طبعاته الطبعة األوىل بدار الشروق جبدة سنة ،

 .1966بأمريكا سنة 
 .895ينظر: قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 

 - (1000) أشار أمحد خمتار عمر إىل تسابق دور النشر الكربى إىل إصدار املعاجم الوسيطة ذات اجلزء الواحد، وإن جتاوزت صفحاهتا أحيانا ألف 
 صفحة، وهو حال قاموس الندوي.

 .48، ص 2009، 2عامل الكتب، القاهرة، ط، ينظر: صناعة املعجم احلديث، أمحد خمتار عمر

 .9-5سابق، ص  مرجعلفاظ القرآن الكرمي، قاموس أ - 2
 .15-11نفسه، ص  املرجع - 3
 .22-19نفسه، ص  املرجع - 4
 .17-16نفسه، ص  املرجع - 5
 .18نفسه، ص  املرجع - 6
 .57-23نفسه، ص  املرجع - 7
 .754-750نفسه، ص  املرجع - 8
 .894نفسه، ص  املرجع - 9

http://www.mushawarat.com/news.asp?id=143
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، وأرجعه إىل حاجة املسلمني إليه، وإىل قلة 1 الندوي الداعي إىل هذا املؤلف يف مقدمة القاموسبني       
س وهو من املراجع املعتمدة يف القاموس(، ناملعاجم القرآنية اإلجنليزية )ذكر أنه مل يسبق إليه غري جون بري 

البن منظور، وعن املعاجم  «لسان العرب»من مثل واعتىن صاحب القاموس بالنقل عن املعاجم اللغوية 
وتراجم القرآن، وقد راجع هذه املصادر قبل  الراغب األصفهاين، واعتمد التفاسري «مفردات»  القرآنية ك

بد منها، وبعد التدوين أحال إليها يف املنت عن طريق االختصار، من  وضع املعجم وهي عملية إجرائية ال
ر معلومات املصادر كْ غري أن يبني موضع النقل، ولكن الصناعة املعجمية احلديثة تقتضي اإلحالة، وذ  

 واملراجع. 

فكري هادف  ختم الندوي مقدمة القاموس ببيان استعداده لتلقي أي تعقيب علمي مفيد، أو نقدٍ     
ناقش ترتيب القاموس نيف هذه الدراسة أن  ناوقد اختار  .2اء يعني على إتقان العمل يف هذا املعجمبن  

اخلارجي والداخلي، مع إبداء ملحوظات عامة تتعلق باألخطاء اللغوية، ومبسألة األحكام املطلقة، وبردود 
 الندوي وملحوظاته.

 الترتيب الخارجي والداخلي للقاموس:

 معجماملعاين، وهو  معجمقاموس الندوي هو معجم ألفاظ، ويقابله يف الصناعة املعجمية العربية      
  البن منظور، أو ب «لسان العرب»  وسيط إذا قورن ب معجممفردات ال أبنية، أما من حيث احلجم فهو 

مي، ومن حيث اللغة معجم خمتص بالقرآن الكر  فهولألزهري، وباعتبار العموم واخلصوص  «هتذيب اللغة»
فإنه معجم ثنائي، كتبت مداخله باللغة العربية وكتب الشرح يف الغالب باللغة اإلجنليزية، وهذا تفصيل 

 ترتيبه الداخلي واخلارجي:

اختلفت مناهج مؤلفي معاجم القرآن يف الرتتيب اخلارجي للمداخل، فاختار الراغب األصفهاين      
مفردات ألفاظ القرآن، واختار أبو بكر السجستاين عدم التجريد، وكالمها اعتمد الرتتيب اجلذري يف 

الرتتيب األلفبائي لكتب وأبواب املعجم، ومل ختتلف مناهج املتأخرين عنهما، فقد رتب الندوي القاموس 
خل، إ ... اءوفق الرتتيب األلفبائي النطقي، وجعل كل حرف كتابا، فابتدأ بالباء والتاء والثاء مث احلاء واخل

، ولكنه مل يراع الثوالث 3وكذلك فعل مع احلروف الثواين؛ فبعد األلف والباء وما يليهما أتى باأللف والتاء

 
 .6-5ص املرجع نفسه،  - 1
  التفاسري اليت اعتمدها تفسري الطربي والقرطيب والزخمشريأهم. 
 .8ص املرجع نفسه،  - 2
 .25املرجع نفسه، ص  - 3
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من هذا. ومن املراجع اليت  وسنذكر مناذج   1أحيانا؛ ففي كتاب الباء قدم )ب ر ر( على )ب ر ء( مثال
مع اللغة بالقاهرة، وقارئ معجم الندوي يلحظ الذي نشره جم «معجم ألفاظ القرآن الكرمي»ذكرها الندوي 

الشبه يف املداخل وترتيبها بينه وبني معجم اجملمع، لكنه مل يذكر الطبعة املعتمدة وقد سبق بيان الفرق بني 
 طبعات هذا املعجم.

مل يلتزم الندوي التعريف بكل احلروف اليت قسمت وفقها كتب القاموس، فشرح حروف املعاين كأكثر      
ملعجميني الذين ألفوا يف املعجم القرآين، وقال يف حرف الكاف إنه احلرف الثاين والعشرون يف األلفبائية ا

أو مع  3لكنه مل يفعل هذا مع حرف اهلاء .2العربية، وبأنه أول احلروف اخلمسة اليت ابتدأت هبا سورة مرمي
رة مرمي، وجعلها يف كتاب الكاف ر ذكر احلروف املقطعة يف سو ، فأخ  5أو مع حرف الصاد 4حرف الياء

 .6بني ماديت )ك ه ن( و)ك ك ب(

، وأحيانا 7مبعىن نعم يف مادة )أ ج ل( خصص القاموس للمداخل القرآنية؛ لذا ال جند مدخل )أجل(     
، إذ وضعه هو يف مادة )د س 8ما يذكر خالف اللغويني يف ترتيب مدخل حتت جذر ما حنو: الفعل دسى  

 .9"وضع الراغب هذا اجلذر يف )ختذ( ووضعه آخرون يف )أخذ("س(، ومثله الفعل )اختذ( إذ قال فيه: 
ذ: افتعل منهذ(: " خ واحلق أن الراغب وضعه يف املادتني، فقال يف مادة )ت  خ وقال يف مادة )أ .10"واختخ

ومسى الندوي املدخل ههنا جذرا  .11مفعولني وجيري جمرى اجلعل"واالختاذ افتعال منه، ويعدى إىل "ذ(: 
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 .66، ص مرجع سابق، الكرمي ينظر: مفردات ألفاظ القرآن

 .29-28سابق، ص  رجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، م - 7
 .187نفسه، ص  املرجع - 8
 .30نفسه، ص  املرجع - 9

 .165، مرجع سابق، ص الكرمي مفردات ألفاظ القرآن - 10
 .67املرجع نفسه، ص  - 11



 

243 
 

 عاجم القرآنية اإلجنليزية ومناهجهافصل الثالث: املال

( .(root واملقابل اإلجنليزي للمدخل هو( (entry الذي ذكره يف مسألة الفعل دسى، أو
)headword(1. 

عادة ما يذكر مدخال ليس من أصل املادة، وحييل إىل مكانه يف القاموس، حنو: )دم( يف مادة )د م       
 (خاف)و (خاض)و (خاب)، ومثل 3ومثل )حلو( يف مادة )ح ل ل( .2"انظر د م و"د م(، قال: 

وهذا  ،5(ب ب ر)يف مادة  (ربت)، ومثل 4يف مدخل كتاب اخلاء (خاوية)و (خان)و (خالة)و (خال)و
غري مطلوب ما دام قد شرحها يف موضعها، وقد صرح يف مقدمة القاموس أنه يذكر املدخل كما ورد يف 

 .، فاألصل أن يلتزمه من غري ت كرار6صيغته األصلية يف القرآن من غري ضمائر

بدء  مل يلتزم الندوي ما صرح به يف مقدمة القاموس، فأورد مداخل  متصلة بالضمائر، ويظهر ذلك يف     
، وحنو ما جاء يف مادة 7، وأتني وأتيناThey refused، وأبوا My fatherالقاموس، حنو قوله: أيب 

، وهذا مطرد يف كل كتب القاموس؛ وبذلك يكون قد أخل بشرط رئيس يف الصناعة املعجمية 8)أ ك ل(
 .9وهو وجوب تأليف املداخل كلها بطريقة موحدة مط ردة

ان ك  الذي ورد يف آية:  10 موضعه من غري إشارة إىل أصله، حنو: )ذانك(قد يورد مدخال يف غري      ﴿ف ذ 
﴾ ، 11[، وهو اسم إشارة للمثىن املذكر القريب أضيفت إليه كاف اخلطاب22]القصص:  ب  ْره ان ان  م ْن ر ب ك 

ابن  واألصل أن يورده يف مادة )ذو(، ولكنه جعله بني ماديت )ذ و ق( و)ذ ى ع(. ومن ذلك أنه أورد

 
، 1مصطفى يوسف، عامل الكتب، القاهرة، ط، ينظر: املواد واملداخل يف املعجم اللغوي التارخيي: حنو صناعة معجم تارخيي للغة العربية - 1

 .67، ص 2014
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، 2، ومثل: الدار اآلخرة يف مادة )أ خ ر(1وبن يف مادة )أ ب ل(، حميال إىل شرحها يف مادة )ب ن و(
 .وكان ميكن أن يكتفي مبدخل اآلخرة، أو أن يشرحها هبا، ال أن جيعلها مدخال مركبا

من  (أعطوا)و (أعطيناك)و (أعطى)ومن ذلك أنه أورد يف كتاب األلف مادة )أ ع ط( وذكر فيها       
حميال  (أغرينا)ف( وفيها وضع مدخل  غغري شرح حميال إىل مادة )ع ط و(، وكذلك فعل مع مادة )أ 

واألصل أن يوضع ، 4(األيكة). ووضع )آل( مبعىن أهل يف مادة )أ ي ك(، بعد مدخل 3إىل مادة )غ ر و(
. 5(189)ت  يف مادة )أ ه ل( ألنه مقلوب منه على رأي سيبويه، أو يف مادة )أ و ل( على رأي الكسائي

 (البقعة) مدخل وضعي، واألصل أن 6يف مادة واحدة بني )ب ق ي( و)ب ك ر( (بقل)و (بقعة)ووضع 
والصغاين يف  8«الغريبني»واهلروي يف  7«املصباح املنري»يف مادة )ب ق ع( كما فعل الفيومي يف 

بقلت "يف مادة )ب ق ل(؛ ألنه اشتق منه فعل فقيل:  (البقلمدخل )وغريهم، ويوضع  9«التكملة»
، 11. ووضع )تقوى( بني )ت ف ث( و)ت ق ن( من غري مادة10"األرض وأبقلت: أي صارت ذات بقل

 .12افالتقوى جعل النفس يف وقاية مما خي  واألصل أن تسمى املادة وهي )و ق ى(؛ ألن 

، ووضع مدخل 13بني ماديت )ت ك أ( و)ت و ب( (التنور)ومن اخللط يف وضع املداخل أن جعل      
 (ههنا)و (هكذا)و (هاذان)و (هاتني)و (هاتوا)، ويف مادة )ه ا ت( وضع 14يف مادة )ت ي ه( (التني)

 
 .25سابق، ص  رجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، م - 1
 .32نفسه، ص  املرجع - 2
 -   ن من وحدتني معجميتني بسيطتني.املدخل املركب ما تكو 

دار الكتب العلمية، ، لواء عبد احلسن عطية، اللساينبني املوروث العريب واملنجز  املفهوم واألمناط والوظائف ،املصاحبة املعجميةينظر: 
 .153بريوت، ]د ط[، ]د س[، ص 

 .39سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 3
 .55نفسه، ص  املرجع - 4
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 .77سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 6
 (.1/57املكتبة العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، ) ،أمحد الفيومي، ينظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - 7
 (.1/202، )مرجع سابقالغريبني يف القرآن واحلديث، ينظر:  - 8
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فقد قال اخلليل: "أصل هات  من آت ى هات،  :كتفى يف هذا الباب بفعل األمرواألصل أن ي   .1كمداخل
وأن توضع )هاتني( يف كتاب التاء، وأن توضع )هاذان( و)هكذا( يف  .2ي  ْؤيت  إ يت اء، فقل ب ت األلف هاء"

 كتاب الذال، وأن توضع )ههنا( يف كتاب النون.  

، وإن ق بل 3ووضع مدخل )تارة( مع )التابوت( يف صدر كتاب التاء من غري أن يدرجهما حتت مادة    
مادة )ت و ر( أو )ت ي ر( حنو  ب، فاألصل أن يوضع مدخل )تارة( حتتهذا يف )التابوت( ألنه معر  
كذلك وضع )ترتى( يف مادة ليست من العربية هي )ت ت ر(   .4وبدوي ما صنع معجم عبد احلليم

، ويف هذه املادة 5( مث أحال إىل مادة )و ت ر(one after anotherوشرحها ب واحد تلو اآلخر )
مبعىن على  (successively)و شرح مدخلي )يرتكم( و)وتر( وكرر شرح )ترتى( مضيفا مرادفا آخر ه

) ، لكنه 6التوايل، وهو عادة يكتفي باإلحالة وبشرح املدخل يف مادة واحدة حنو ما صنع مع الفعل )تسر 
وضع مدخل )تكالن( يف  خالف منهجه هنا فكرر الشرح. ويف إحاالته إشكاالت أيضا مثال ذلك أنْ 

وليس يف القرآن أو يف املعجم هذا املصدر. ومن  7آخر مادة )ت ك أ/ و ك أ( حميال إىل مادة )و ك ل(
واألصل أن  8اخللط يف كتاب التاء أن وضع مدخل )التني( يف مادة )ت ي ه( حتت مدخل )يتيهون(

 يفرد املدخل مبادته وأن يكون سابقا ملادة )ت ي ه(.

، 9مل كتاب الثاء على أخطاء يف الرتتيب؛ إذ جعل مدخل )ث باٍت( حتت مادة )ث ب ت(واشت     
، أو )ث ب ي( 10«املعجم املوسوعي»والصواب أن توضع حتت مادة حبياهلا هي )ث ب و( مثلما فعل 

. وأغفل يف كتاب الثاء مادة )ج ح م( ومدخل 11وبدوي مثلما فعل معجم اجملمع ومعجم عبد احلليم
يف  من مثل )جالوت( و)حربيل(، وأغفل بعد   -كما سبق بيانه-فلم يذكره، فضال عن األعالم )اجلحيم( 

كتاب احلاء مادة )ح ر ي( ومدخل )حتر وا( فلم يذكرمها، وأخطأ يف مادة مدخل )حاشا( فجعلها )ح 

 
 .691نفسه، ص  املرجع - 1
 (.5/149، ]د ط[، ]د ت[، )، الكويتمرتضى الزبيدي، دار اهلداية، تاج العروس - 2
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-واألصل أن مادة املدخل هي )ح و ش(، وإن ال فتوضع  1ش ي( بني ماديت )ح و ر( و)ح و ط(
ب( اليت منها )خ ش ب( من قوله:  ش يف فصل الشني ال الواو. وأغفل يف كتاب اخلاء مادة )خ -حسبه

[. ويستمر اخللط بني الثوالث يف جل أبواب املعجم، ففي باب 4﴿ك أ ن  ه ْم خ ش ٌب م س ن د ٌة﴾ ]املنافقون: 
( حتت 10دس ى( من قوله: ﴿و ق ْد خاب  م ْن د س اها﴾ ]الشمس: الدال جعل مدخل ) [ مع مدخل )يدس 

، واألصل أن جيعل املدخل األول حتت مادة )د س و( أو )د س ي(، وهو على بينة من 2مادة )د س س(
. ولقد 3ذلك؛ لكنه احتج بعد  بالراغب األصفهاين، وهذا رأي ضعيف وإن فعله السمني احلليب أيضا

 .4الرتتيب املعهودمعجم عبد احلليم وبدوي د اعتم

م فصل الواو على اهلاء، فسبقت عنده مواد )ز و ج( و)ز و د( و)ز و ر( و)ز ويف كتاب الزاي قد       
م مثال )س ه وهو خطأ، ففي كتاب السني الذي يليه قد   5و ل( مواد )ز ه د( و)ز ه ر( و)ز ه ق(

)سائبة( بني ماديت )س وء( و)س و ح( من غري مادة، وهو خطأ ، وجعل مدخل 6و( على )س و ء(
سي ب يسيب، وجل املعاجم القرآنية  :أيضا؛ إذ األصل أن توضع حتت مادة )س ي ب( فهو من الفعل

 .7جتعلها يف هذه املادة مثل معجم بدوي وعبد احلليم

مبعىن  (األب)ل فيها مداخل ر كتاب األلف مبادة )أ ب( جعمن اخللط يف ترتيب املداخل أن صد       
، واألصل أن توضع هذه املداخل يف مادة )أ ب و( اليت خال منها معجمه، لكن اإلشكال أنه كرر 8الوالد

مع مداخل الفعل )أىب( مبعىن رفض،  9ذكر مدخل )أيب( وأضاف مدخل )يا أبت( يف مادة )أ ب ى(
؛ إذ جعل مدخل 10اديت )أ س و( و)أ س ى(وهذا خلط بني الواوي واليائي. هذا اخللط جنده أيضا يف م

ْوا ع ل ٰى م ا ف ات ك ْم﴾ ]احلديد:  [ مع مدخل )أسوة( يف مادة )أ س و(، 23)تأسوا( من قوله: ﴿ل ك ْيال  ت ْأس 
رغم أنه أدرج يف مادة )أ س ى( الفعل )آسى(، والصواب أن جيعل )تأسوا( معه يف مادة )أ س ى( فهو 

[ مع مواد االبتالء 120و م ْلٍك ال  ي  ب ْل ى﴾ ]طه: أدرج مدخل )يبلى( من قوله: ﴿، كذلك جند أنه خطأ بني  

 
 .152سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 1
 .187املرجع نفسه، ص ينظر:  - 2
 (.2/13)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3

4- See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p306.  
 وما بعدها. 246قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 5
 .287ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6

7 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p471. 
 . 24سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 8
 .25ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .38ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
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، ويف هذا خلط؛ إذ 1يف مادة )ب ل ي(، واكتفى يف مادة )ب ل و( مبداخل الفعل )يبلو( (مبتلون)حنو 
والظاهر أنه حاول كتفى يف مادة )ب ل ي( بالفعل )يبلى(. األصل أن مداخل االبتالء واوية، فيجب أن ي  

ين جعال هذه املداخل حتت مادة واحدة، ولكن الفرق أن ذ  ل  ال 2تقليد الراغب األصفهاين والسمني احلليب
   الندوي ذكر مادتني وخلط هذا مع ذاك.

مدخل )أبق( على )إبريق( فلم يراع احلرف الثالث إذ الراء متقدمة على القاف، ومل جيعل  وقدم بعد      
. وال جند مدخل )اآلن( الذي ورد يف مثانية مواضع 3ملدخل )أبق( مادة بل أدرجها حتت مادة )أ ب د(

ر فيها )أين( من القرآن الكرمي، كذلك ال جند مادته )أ و ن(، وال جند املدخل يف مادة )أ ن ي( اليت ذك
 . 4[16أ ملْ  ي ْأن  ل ل ذ ين  آم ن وا﴾ ]احلديد: من قوله: ﴿

قد يظهر لقارئ املعجم اعتداد الندوي باملضعف فيقدمه يف الرتتيب حنو تقدميه )ب ر ر( على )ب      
معجم ، وهو يف هذا مقلد للراغب األصفهاين، وخمالف ملنهج 5ر أ( و)ب ر ج( و)ب ر ح( و)ب ر د(

، وقدم 6اإلجنليزي، ولكن الندوي ال يلتزم هذا فقد قدم )ب س ر( على )ب س س(حلليم وبدوي عبد ا
من أخطائه يف ترتيب املداخل واملواد يف كتاب الباء تقدميه مداخل )ب ع  .7)ب ك ر( على )ب ك ك(

دم . يف الكتاب نفسه ق8ل( على )ب ع ض( اليت مل يضعها عنوانا واكتفى فيها بشرح مدخل )بعوضة(
 كما سبق ذكره.  9ذين مل يذكر هلما مادةل  )ب ق ي( على مدخلي )بقعة( و)بقل( ال

ما أغفله األعالم اليت وردت يف القرآن متأثرا يف هذا بالطبعات  يغفل الندوي ذكر بعض املداخل، وأكثر       
، رغم أن أكثر املعاجم 10(س ل ب)يف مادة  (إبليس) مدخل األوىل ملعجم اجملمع القرآين، حيث أغفل

حسن جبل حممد ، وقد ناقش 11مسي هبذا االسم ألنه ملا أويس من رمحة اهلل أبلس يأسا (إبليس)ترى أن 

 
 .81-80ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
-1/231)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، . 145ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2

232.) 
 .81-80ص سابق،  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 3
 .52ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 وما بعدها. 64ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .67املرجع نفسه، ص ينظر:  - 6
 .77ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .74-73ينظر: املرجع نفسه، ص  - 8
 .77ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .78، ص املرجع نفسه - 10
 (.6/30) مرجع سابق،ينظر: لسان العرب،  - 11
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ومنهجه يف ذكر  .، ومن خالل مراجعة القاموس نتبني أن الندوي مل يذكره1نه معرب وردهرأي القائلني بأ
، ولكنه يف فصل السني من الكتاب 2األعالم غري واضح، ففي فصل الزاي من كتاب األلف ذكر )آزر(

)اإلجنيل(، ويف كتاب الباب يذكر )بدرا(  نفسه يغفل ذكر )إمساعيل( و)إسحق( و)إسرائيل(، ويغفل بعد  
 إخل، ولقد أمهل احلروف املقطعة حنو )أمل( فلم يذكرها.  ويغفل )بابل( ...

مادة بني بني مادة )ب ع ر( و  (البعوض)وأغفل )بعض( فلم يذكرها يف كتاب الباء، واكتفى برتمجة     
رغم أنه ذكره يف قائمة األعالم يف  ،4فلم يذكره يف مادة )ع ز ر( (عزيرمدخل )، وأغفل 3)ب غ ث(

ْلن ا ل ه  ع نْي  اْلق ْطر ﴾من قوله: ﴿ (أسال). وأغفل مادة )س ا ل( ومدخلها القرآين 5مدخل القاموس  و أ س 
ا ر اب ي ا﴾من قوله:  (السيل)[، و12]سبأ:  [، فلم يذكرمها يف كتاب 17]الرعد:  ﴿ف اْحت م ل  الس ْيل  ز ب د 

ٌر أ ْم ق  ْوم  ت  ب ٍع﴾ ]الدخان:  ي ْ [، فلم يذكره يف 37السني، كذلك أغفل مدخل )تب ع( من قوله: ﴿أ ه ْم خ 
 ( ومعناه يف اإلجنليزية )تابع(. followerوإمنا اكتفى مبقابل إجنليزي لغوي للمدخل ) ،6مادة )ت ب ع(

" isوترمجه بقوله:  7س من القرآن، أو اللغة العربية، وهو جبث يبجثأورد الندوي مدخال لي     
"scratching8.  واملصدر منه عنده(to dig(  من )أي احلفر، وظاهر أنه خطأ ألنه أراد )يبحث

﴾ ]املائدة: قوله: ﴿ حتت مادة )ب ج ث( وقد  هولكنه جعل [،31ف  ب  ع ث  الل ه  غ رابا  ي  ْبح ث  يف  اأْل ْرض 
راجعنا املعجم فلم جند مادة )ب ح ث( واملدخل القرآين منها فتبني خطأه؛ وألجل هذا جيب أن ينص 

الذي ترمجه ب :  (سئول)مؤلف املعجم القرآين على شاهده يف األقل. ومما ليس من القرآن مدخل 
Requests (n.p)9.أي طلبات ، 

، 10(الالئي)، و(الاليت)و (اليت)، و(الذين)و (اللذان)و (الذي)مادة )أ ل ذ( ووضع فيها الندوي اقرتح     
ومن ذلك أنه  .واألصل أن توضع املداخل األوىل يف كتاب الذال، وأن توضع املواد الثانية يف كتاب التاء

 
 .174، ص مرجع سابق ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 1
 .37سابق،  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  ينظر: - 2
 .74-73، ص املرجع نفسه - 3
 .412املرجع نفسه، ص  - 4
 .18املرجع نفسه، ص  - 5
 .90ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6

 .59نفسه، ص  املرجع - 7
 معناها حيك أو خيدش. - 8

See: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic, (2019/09/23), (12:00 
PM). 

 .253سابق، ص  رجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، م - 9
 .41نفسه، ص  املرجع - 10
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، (هذا)و (هؤالء  )هلا بابتدأ كتاب اهلاء مبادتني مها: )ه أ( و)ه أ أ(، فوضع يف األوىل هاء التنبيه، ومثل 
 ، وهو فصل غري مربر، إذ اهلاء يف كليهما هي نفسها.  1(هاؤم)ووضع يف الثانية 

 )ر مادة ، فقد شرحه يف املدخل األول من2وقد يأيت باملدخل منفيا بعد أن يشرحه، حنو: ما رحبت     
، 6وال تقربوا 5، ولن تقاتلوا4وال يؤخر 3، ومثلها: ال تؤاخذnotح(، واكتفى بعد ذكره منفيا بإضافة  ب

ل( ذكر )تقول( بضم الالم، وشرحها، مث )تقول(  و وقد يأيت بفعل منصوب من غري أداة، ففي مادة )ق
 . 7بفتح الالم وشرحها من غري أن يذكر أن الناصبة

اإلشارة إىل ميزة الفتة يف جهد عبد يف املعجم  الرتتيب الداخليكالمنا عن أهم ما ميكن أن نصدر به       
اهلل عباس الندوي، وهي متعلقة باألمانة العلمية. نص الندوي كما سبق على قائمة املصادر اليت اعتمدها 

املصادر العربية أو اإلجنليزية، وجعل هلا اختصارات يف معجمه استعملها أمام كل نقل، سواء تعلق األمر ب
مثال الذي سبق أن بينا أنه نص على مصادره إمجاال يف  ألتوجنيوهذا املنهج أفضل وأسلم من منهج 

املقدمة مث ال يشري إليها يف الغالب عند شرح املداخل وهو شرح منقول. مراجع الندوي متنوعة وهو يف 
معجم اجملمع يقال يف منهج معجم الندوي يف الرتتيب،  جل ما كتب مقلد مادة ومنهجا، وما قيل يف منهج

 بني املنهجني.  -اوليس كبري -ولكنا سنذكر أمثلة على منهج األخري  لنتبني الفرق 

ميكن أن نذكر فرقا رئيسا ميكن أن يلحظ يف جل دراستنا املعجمني. الغالب يف شرح الندوي أن       
أي هو شرح باملفردة )أو املرادف يف املعاجم العربية( دون الشرح  يأيت باملقابل اإلجنليزي للمدخل القرآين،

بالعبارة، ولكن الفرق يظهر يف عدد مهم من التعليقات والنصوص اليت نقلها عن أكثر من مرجع. هذه 
التعليقات وإن بدا أن الصناعة املعجمية ال تستحسنها فإهنا يف حالة معجم الندوي مهمة؛ إذ السياق 

ف فيه معجم اجملمع. نعين حاجة القارئ املعاصر إىل ل  فيه املعجم قريب من السياق الذي أ  ف ل  الذي أ  
س اإلجنليزي ال يؤدي هذه الوظيفة، نمعجم قرآين شامل موجز فيه شيء من التحقيق، معجم جون بري 

ومثله املعاجم القرآنية العربية اليت سبقت معجم اجملمع. معجم اجملمع كان مثاال وسببا يف النضج املعجمي 
الذي وجدناه يف معجم أمحد خمتار عمر وفريقه، كذلك كان معجم الندوي مقارنة مبعجم عبد احلليم؛ من 

 
 .691نفسه، ص  املرجع - 1
 .209نفسه، ص  املرجع - 2
 .30نفسه، ص  املرجع - 3
 .32نفسه، ص  املرجع - 4
 .503نفسه، ص  املرجع - 5
 .513نفسه، ص  املرجع - 6
 .541نفسه، ص  املرجع - 7



 

250 
 

 عاجم القرآنية اإلجنليزية ومناهجهافصل الثالث: املال

جم اجملمع املنقح يف املعجمية القرآنية فمالمح الشبه بني هذا املعجم خالل هذه السريورة تظهر مركزية مع
 ظاهرة أيضا.     معجم عبد احلليم وبدوي وبني 

نلفت إىل مثال عن تعليقات الندوي يف معجمه، جنده يف أكثر من موضع يضع حتذيرا حتت شرح     
مثال ذلك تعليقه يف شرح أي حتذير أو تنبيه أو احرتاس.  ((Cautionاملدخل مستعمال مصطلح 

[ حيث قال: "جذر الفعل )ضرب( ال يدل 60﴾ ]البقرة: ﴿اْضر ْب ب ع ص اك  احلْ ج ر  من قوله:  1)اضرب(
مثلما قدمها هؤالء املرتمجون الذين مييلون  march onأبدا على البحث عن طريق أو الزحف )السري( 

إىل نفي املعجزات". وبغض النظر عن خطأ ما جاء به يف معىن اجلذر )ض ر ب( فقد ورد يف سياقات 
أخرى مبعىن السري، ومبعاٍن أخرى، فإنا نلحظ الوظيفة اليت يريدها الندوي من معجمه، وهي وظيفة ت عىن 

لى التأويل الكالسيكي للنص الديين. مثل هذا تنبيهه أو استدراكه يف بالوازع الديين أساسا، وباحلفاظ ع
 . 2شرح )ملكت أميانكم( حيث قال: "ليس العبد )اململوك( باملعىن اإلجنليزي"

من اجلذر  (لب س)و (لب س)ال املصطلح نفسه، يف بيان أن يف موضع آخر يذكر الندوي تعليقا مستعم     
 (to wear)حيث املعىن هو احلركات، أي إن املراد باألول االرتداء  نفسه، وأن الذي مييز بينهما من

و ل ل ب ْسنا من قوله: ﴿ 3لقد أتى هبذا يف شرح مدخل )لبسنا( ،)to obscure(والثاين الطمس أو التعمية 
مثل هذا التعليق الذي ذكر فيه االشتقاق ومعىن الفعل مهم وال جنده  [.9ع ل ْيه ْم ما ي  ْلب س ون ﴾ ]األنعام: 

. وامللحوظ أن أكثر تنبيهات 5، ولقد حذف من الطبعة األصل4مثال يف معجم اجملمع يف طبعته املنقحة
 وقد نص على ذلك يف متييزه بني )أم ْرنا( و)أم ر نا( فقال إن ، يف العربيةنياملبتدئتوجيه الندوي يراد هبا 

 املبتدئني جيب أن يلحظوا ذلك:

"The beginners should note the difference ..."6.       

ومثل هذا تنبيهه على الفرق بني )اذكرن ( اليت يراد هبا مجاعة اإلناث وبني )اذكرين( اليت خوطب هبا     
، ومثل قوله يف )شرٌّ( من 8)ين(، ومثله تنبيهه على أن النون من )ترمجون( هي الصيغة القصرية من 7املفرد

 
 .448ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 .633ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .596ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .1003القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ  - 4
 (.5/213معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر:  - 5
 .44سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 6
 .199ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
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 (Elative[ إهنا صيغة خاصة من أفعل التفضيل 34أ ولٰ ئ ك  ش رٌّ م ك ان ا﴾ ]الفرقان: ﴿ قوله:
adjective( )وكان ممكنا أن ينص على الصيغة القياسية أي 1وأن األصل فيه أن يصاغ من )أفعل ،

 االستعمال.)أشر( وأن السبب يف حذف اهلمزة كثرة 

مبعىن ملحوظة، وفيه يأيت بنماذج مما سبق  (Note)يستعمل الندوي مصطلحا آخر يف التعليق وهو     
يف التنبيهات، ولكن قد تأيت لبيان مسائل تارخيية، من مثل استعماهلا يف التعليق على أصل ومعىن 

 جند فرقا بينهما من حيث ومبراجعة ملحوظاته ال .2صفحة كاملةهذه )الصابئني(، وقد مشلت ملحوظته 
بيان ، و 3املادة وبني ما جاء يف التنبيهات، مثال ذلك متييزه حتت هذا املصطلح بني )يص دون( و)يص دون(

)ib of R، ومثل متييزه بني )الصلب( مبعىن ضلع امرأة 4الفرق بني )ي صد عون( و)ي ص د عون(
)woman (، وبني )األصالب( مبعىن فقار ظهر الرجلhe loin of the man(T5.  وحتت هذا

واحلاصل أن اإلشكالية الكربى يف  .6املصطلح تكلم عن النون يف )تعبثون( مبثل ما جاء به يف )ترمجون(
أعين عدم االطراد يف املنهج خالف معجم أمحد خمتار عمر  ،معجم الندوي هي نفسها يف معجم اجملمع

، فلقد كان ممكنا االكتفاء مبصطلح واحد يف التعليق، وإن كنا نرى أن وبدوي الف معجم عبد احلليموخ
 التعليقات ينبغي أن توضع يف احلواشي مثلما فعل عبد الرؤوف املصري ال يف املنت. 

واملصدر، وقد مل يلتزم الندوي منهجا واحدا يف سرد تصاريف الفعل، وعادة ما يذكر الفعل املضارع     
، وكذلك منهجه يف 9، وانقض انقضاضا8، واقشعر اقشعرارا7غفل الفعل املضارع، حنو قوله: ذكى تذكيةي  

 ترتيب املداخل، فلم يلتزم التجريد، وال الرتتيب القرآين. 

، مث أتى (بايعتم)اليت ابتدأ فيها ب   10مع مادة )ب ي ع( نقفوكمثال عن منهج الندوي يف قاموسه،     
مع ذكر اشتقاقه، وذكر فيها املدخل متصال  (تبايعتم)، و(يبايعن)و (يبايعون)اشتقاق الفعل، مث شرح ب

﴾ ]املمتحنة: ف  ب اي ْعه ن  و اْست  ْغف ْر هل  ن  من غري ضمري رغم أنه ورد يف آية: ﴿ (بايع)بالضمري، وذكر فعل األمر 
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، وختم (التبايع)و (املبايعة)من غري أن يبني اشتقاقه كما فعل يف  (البيع)[، وأتى مبدخل آخر وهو 12
أي كنيسة، ويف املدخلني األخريين ذكر لكلٍّ آية، ومل يذكر للمداخل األوىل  (بيعة)، مجع (عي  الب    )املادة ب

 أية شواهد، ومن خالل هذا املثال ميكن للقارئ أن يتبني اضطرابه يف ثالثة أمور:

 ريد املداخل من الضمائر، ومثله التعريف والتنكري يف غري هذا املثال.االضطراب يف جت - (1
 .(البيع)ومل يذكره يف  (التبايع)و (املبايعة)االضطراب يف ذكر اشتقاق املدخل، حيث ذكره يف  - (2
 االضطراب يف ذكر الشواهد.    - (3
له األولوية يف الرتتيب القرآين ألنه ورد يف سورة  (البيع)االضطراب يف الرتتيب، إذ أن مدخل  – (4

 ره. ، وألنه أصل املادة وجمرد من الزوائد، ولكن صاحب القاموس أخ  1البقرة ثالث مرات

، (أليم)، و(تأملون)، و(يأملون)، فقد ذكر 2وقد ال يأيت باالشتقاق رأسا حنو ما أورده يف مادة )أ ل م(       
 gotبقوله:  (برق)فقد شرح الفعل  3وتصريفه، وكذلك فعل يف مادة )ب ر ق( (أمل)من غري ذكر الفعل 

confused)) ﴿ :[، 7]القيامة:  ف إ ذ ا ب ر ق  اْلب ص ر ﴾أي ارتبك، وهي ترمجة ال تؤدي معىن الفعل يف آية
ذكر . ويف مادة )ب ر ه ن( اكتفى برتمجة )برهان( و)برهانان( من غري 4"اضطرب من خوف"إذ معناه: 

 .5للفعل أو اشتقاقه

يكرر الندوي مفرد اجلمع أكثر من مرة، فقد يشرح مدخال مفردا مث يأيت جبمعه ويعيد ذكر املفرد، كما     
، وكرر ذكر املفرد (ألسنة)مفردا، مث شرح اجلمع  (اللسان)فعل يف مادة )ل س ن(؛ إذ شرح مدخل 

، مث ذكر اجلمع (Morning(وترمجها ب :  (بكرة)، وكما فعل يف مادة )ب ك ر(، إذ ذكر 6(لسان)
. ومما يتصل باجلمع واملفرد خطأه يف مجع 7(بكرة)، مث ذكر أن مفرده )Mornings(أبكار وترمجه ب : 

[، فكتب: 228﴾ ]البقرة: ب ر د ه ن  ﴿و ب  ع ول ت  ه ن  أ ح ق  ده من الضمري يف قوله: ، حني أراد أن جير  (بعل)

 
 مرتني. 275، و254ورد يف اآليتني رقم:  - 1
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. وقد ال يذكر مفرد اجلمع، كما 2(بعولة)هو  (بعل)والصواب أن مجع  .husbands (n.p)"1بعول: "
 .3(البغال)فعل مع مدخل 

؛ إذ أتى 4منهج الندوي يف ذكر اآليات غري واضح، فقد يكثر منها يف مادة ما مثل مادة )ن ه ى(     
آية، وال يأيت هبا يف مادة أخرى، مع احلاجة إىل ذكرها، كما هو احلال يف املداخل  (15) خبمس عشرة

. ومن 11ة(و)حط 10، و)تفث(9، و)تربنا(8، و)استنكف(7و)نقعا( 6و)نفشت( 5اآلتية: )تنفذون(
، إذ أتى برتمجة آية: (أحقاب)األخطاء القليلة اليت هلا تعلق باآليات ما ورد يف مادة )ح ق ب( يف شرح 

ب ث ني  ف يه ا أ ْحق اب ا﴿ ل وا[، وبدل هذه اآلية وضعت آية: ﴿23]سبأ:  ﴾ال  ا ف  ي ْحف ك ْم ت  ْبخ  ﴾ إ ْن ي ْسأ ْلك م وه 
 .12ذكرها يف املادة اليت سبقت، يف شرح )حيف([، وهي اآلية اليت 37]حممد: 

عادة الندوي أن يشرح املدخل العريب باللغة اإلجنليزية، فإذا أورد رأي معحمي عريب، ذكره باللغة      
لسان »اإلجنليزية ولكنه قد يغفل فيأيت بنص عريب، كما فعل يف شرح )احلسوم(، فاختصر ما جاء يف 

. وكذلك فعل يف مادة )و 14واإلضافة أي حامسة اخلري عن أهلها" ، وقال: "شؤم على الوصف13«العرب
الوبر لإلبل ما "، فقال: 15«تاج العروس»ب ر(، فأتى بالشرح العريب رامزا إىل املصدر ب  )تاج( يعين به 

وترمجه إىل اإلجنليزية، وواضح أنه خطأ؛ ألن القاموس  .16"يعلو أجسادها كالصوف للغنم والشعر للمعز

 
 .73املرجع نفسه، ص  - 1
 (.1/148االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: املعجم  - 2
 .74سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 3
 وما بعدها. 684املرجع نفسه، ص  - 4
 .675املرجع نفسه، ص  - 5
 .677املرجع نفسه، ص  - 6
 .680املرجع نفسه، ص  - 7
 .683املرجع نفسه، ص  - 8
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، وألنه التزم ذكر النقول العربية باللغة 1موجه إىل الناطقني باللغة اإلجنليزية كما بني صاحبه يف املقدمة
 .2يف شرح )امللة( لكنه ترمجه بعد   «أقرب املوارد»نصا كامال عن  -مثال-اإلجنليزية يف قاموسه. وقد نقل 

عىن بالشرح أو الرتمجة اللغوية، وقد أوضحنا االضطراب يف ذكر الغالب يف معجم الندوي أن ي        
الشواهد القرآنية، هذا املنهج سبب قصورا يف شرح عدد كبري من املداخل القرآنية؛ إذ ال يؤدي الشرح 

قابل اإلجنليزي اللغوي املعىن السياقي خاصة إذا مل يذكر شاهد املدخل، مثال ذلك شرحه )إناثا( بامل
(females)  ة  ال ذ ين  ه ْم ع باد  الر مْحن  إ ناثا ﴾ ن مثل: ، هذا الشرح يصدق يف شواهد م ﴿و ج ع ل وا اْلم الئ ك 

ْن د ون ه  إ ال  إ ناثا ﴾ ]النساء: ، لكنه ال يكفي يف شرح املدخل نفسه من قوله: ﴿[19]الزخرف:  إ ْن ي ْدع ون  م 
، ورغم اختالف القرأة يف املدخل من هذا الشاهد فإن القراءة املعتد هبا هي قراءة )إناثا( واملراد آهلة [117

العرب من مثل الالت والعزى، فمثل هذا ينبغي أن يوضح. ومن ذلك شرحه أو ترمجته مدخل )الربوج( 
﴾ ]الربوج: من قوله:  ، من غري أن يذكر الشاهد (towers)باملقابل اإلجنليزي  [1﴿و الس ماء  ذات  اْلب  ر وج 

هذه الكلمة اإلجنليزية يراد هبا عند املعاصرين )األبراج(؛ األمر الذي قد حيدث ومها عند قارئ  .3القرآين
املعجم، فينبغي أن يذكر الشاهد أو ينص على معىن املدخل وعالقته مبنازل السماء، خاصة أن املدخل 

ا ل لن اظ ر ين ﴾ ]احلجر: يرد بصيغة خمتلفة هي )بروجا( من قول ه: ﴿و ل ق ْد ج ع ْلن ا يف  الس م اء  ب  ر وج ا و ز ي  ن اه 
ا ت ك ون وا ي ْدر كك م  16 [. ومل يذكر الندوي هذه الصيغة وظاهر أن معناها السياقي غري معناها يف قوله: ﴿أ يْ ن م 

ي د ٍة﴾ ]النساء:   [. 78اْلم ْوت  و ل ْو ك نت ْم يف  ب  ر وٍج م ش 

مثل هذا جنده يف شرحه )الربزخ( من غري شواهد، فبعد أن ذكر املعىن اللغوي للمدخل مبعىن الشيء   
 الذي يعرتض أو يتخلل شيئني، قال: 

"In the Quranic sense, it is the interval between the present life and 
that which is to come, from the period of death to Resurrection 
upon-which he who dies enters"4. 

ومعىن هذه العبارة أن الربزخ يف االستعمال القرآين هو الفرتة الفاصلة بني احلياة احلالية وبني ما سيأيت     
من فرتة املوت إىل القيامة اليت يدخلها امليت. هذا املعىن ورد يف القرآن الكرمي يف موضع واحد من قوله: 

ع ث ون ﴾ ]املؤمنون: ﴿ ، ولكنه ورد يف موضعني آخرين باملعىن اللغوي، [100و م ْن و رائ ه ْم ب  ْرز ٌخ إ ىل ي  ْوم  ي  ب ْ
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 .65ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .66ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4



 

255 
 

 عاجم القرآنية اإلجنليزية ومناهجهافصل الثالث: املال

﴾ ]الرمحن: حنو قوله:  ن  ه ما ب  ْرز ٌخ ال ي  ْبغ يان  كم الندوي هذا فيه تعميم خمل، يفهم منه القارئ ، فح  [20﴿ب  ي ْ
موارد القرآن الكرمي، وليس كذلك، وكان ممكنا أن يقول: يف أن املدخل ورد مبعىن سياقي واحد يف كل 

 .بدل املعىن القرآين (Religious terminologyاالصطالح الديين )

ي  و ق يل  م ْن ر  ه )الرتاقي( من قوله: ﴿ك ال  إ ذ  ح  رْ مما سبق ش      
اق  [ شرحا 26اٍق﴾ ]القيامة: ا ب  ل غ ت  الرت 

، فينبغي أن يذكر أن املراد موضع ترقي 1املعىن القرآين )اجملازي أو السياقي(وترمجة لغوية من غري بيان 
 النفس عند مشارفة اإلنسان على املوت، أو أن يذكر الشاهد القرآين يف األقل. 

وقد يأيت خبالف ما سبق، أي أن ينص على معىن قرآين منتخب من غري ذكر للمعىن اللغوي العام    
 The literal meaning of( وهي اختصار املعىن احلريف )litعالمة )ي عادة ما يذكره مع ذال

this word is :ن م  ل ْلكاف ر ين  ح ص ريا ﴾ ]اإلسراء (، مثال ذلك قوله يف )حصريا( من قوله: ﴿و ج ع ْلنا ج ه 
املعىن املنتخب نفسه معجم عبد احلليم وبدوي ، وجند يف 2(a bound prison[ إنه سجن مقيد )8
(on, confinementpris)3 وهذا معىن من 4)حمبس وسجن( «املعجم املوسوعي»، وكذلك يف .

، وهذا كله من ختصيص الداللة ولكن 5املعاين اليت ذكرها جممع اللغة وأضاف معىن آخر هو املهاد والبساط
ن م  م ه اٌد﴾ معىن البساط واملهاد الضيقني احملدودين مقدم بداللة قوله: [. 41]األعراف: ﴿هل  ْم م ْن ج ه 

 ؤتى باملعىن اللغوي الدال على الضيق، وينظر يف القرائن اليت ال تؤيد معىن السجن. واحلاصل أنه ينبغي أن ي  

بأنه اسم  (الطلح)ف ذكر الندوي مجلة من املداخل ناقال أهنا يف األصل غري عربية، من ذلك أنه عر       
شجرة فاكهة معينة كانت موجودة يف احلجاز، فاكهة لذيذة وذات رائحة طيبة، مث نقل أهنا كلمة غري عربية 

(Arabic word-It is a non)6)عن السيوطي أن  كذلك نقل  ،7، وكذلك قال يف شرح )منارق
عىن بالتأثيل، وال جند ذكرا ألصول املداخل اليت . ولكن الغالب يف املعجم أن ال ي  8)عدن( أصلها سرياين
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 Silverأمجع اللغويون على تعريبها، مثال ذلك اكتفاؤه يف شرح )دراهم( بالقول إهنا عمالت فضية )
coins)1  2أنه فارسي أو يوناين قدمي األصلقل فيه الذي ن  معجم عبد احلليم وبدوي خالف     . 

، وما قيل يف معجم اجملمع يقال يف معجم نفسهيتصل مبا سبق مسألة الفروق الداللية وتكرار املقابل     
، he well/ well(T3(الندوي، مثاله االكتفاء يف شرح كل من )بئر( و)اجلب( باملقابل اإلجنليزي 

فإن معجم اجملمع  ن الالعناية بالفروق الداللية بني املداخل عامة، وإوهذه املقارنة بني املعجمني من حيث 
معجم عبد . وجند أن 4نب حبجارة وحنوها"ماز بينهما فقال يف شرح اجلب: "البئر البعيدة الغور اليت مل ت  

. واملثال الثاين 5مل ميز بني املدخلني يف الشرح أيضا وإن ذكر عدة معاٍن للجذر )ج ب ب(احلليم وبدوي 
الذي سبق مناقشته وبيان الفروق فيه بني )البدن( و)اجلسم( و)اجلسد( يقابلها الندوي بالكلمة نفسها 

  .)body(6أي 

ا يف )بورا( من نفسهأو الرتمجة  نفسهومما سبق عدم مراعاة الفرق بني الصيغ، مثال ذلك تكراره الشرح     
[، ويف )البوار( من قوله: ﴿و أ ح ل وا ق  ْوم ه ْم د ار  اْلب  و ار ﴾ ]إبراهيم: 12الفتح: قوله: ﴿و ك ْنت ْم ق  ْوم ا ب ور ا﴾ ]

أي اهلالك والعذاب، وقد جعل أمام الشرح اختصارا  )perdition, doom(7[؛ إذ قابلهما ب : 28
والفرق ظاهر بني املصدر )بوار( الذي يصح فيه شرحه  ،(verbal noun[ أي اسم مصدر )v.nهو ]

اآلنف، والوظيفة الرتكيبية، وبني اسم الفاعل )بور( الذي هو مجع )بائر( الذي ال يصح فيه غري الشرح 
بني صيغيت املدخلني ونص على أن )بورا( مجع معجم عبد احلليم وبدوي مجعا أي اهلالكون. ولقد ماز 

 :8دون شواهد(، فجاء شرحه كذا )(بائر)

.bur [pi. of act. part   "بور بائر    ba'ir; v. n. functioning as quasi-act. 
part.] lost, ruined, condemned". 

 وهو شرح للمفرد )بائر( أي خاسر، مدمر، مدان.

"بوار  bawar [v. n./n.] utter loss, condemnation, doom". 

 
 .187ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1

2 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p305. 
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8 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p120. 
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 مطلقة، إدانة، عذاب.وهو شرح للمصدر أي: خسارة 

ْيد  ف ْرع ْون  إ ال  يف  نفسهأو الرتمجة  نفسهمثال ذلك أيضا تكراره الشرح      ا يف )تباب( من قوله: ﴿و ما ك 
[، إذ قابلهما مكررا الشرح 101[ ويف )تتبيب(: ﴿و ما زاد وه ْم غ ي ْر  ت  ْتب يٍب﴾ ]هود: 37ت باٍب﴾ ]غافر: 

والفرق ظاهر بني املصدر )ف  ع ال( أي هالك وبني  ،1[v.n] نفسهمستعمال االختصار  )ruin( بكلمة:
يف التمييز بني املدخلني بذكر معجم عبد احلليم وبدوي املصدر )تفعيل( أي إهالك، ولقد اجتهد مؤلفا 

 (ruin) ، رغم أهنما كررا ذكر (utter destruction)ك املطلق معىن زائد يف )التتبيب( وهو اإلهال
وكذلك فعل  3، ونلحظ مثال أن معجم اجملمع راعى الفرق بينهما )هالك/إهالك(2يف شرح املدخلني

 .4)خسران وهالك/ختسري ونقصان( «املعجم املوسوعي»

ت ز د  الظ ال م ني  إ ال   ما قيل يف املثالني السابقني يقال يف شرحه أو ترمجته كال من )تبار( من قوله: ﴿و ال      
[؛ إذ قابلهما مكررا بكلمة: 7ا ع ل ْوا ت  ْتب ريا ﴾ ]اإلسراء: [ و)تتبري( من قوله: ﴿و ل ي ت ب  ر وا م  28ارا ﴾ ]نوح: ت  ب  
)destruction(5غري أن األخري أضاف  وبدوي ، وال جند فرقا كبريا بني شرحه وشرح معجم عبد احلليم

، 7يف معجم اجملمع الذي شرح املدخلني بكلمة )إهالك( نفسه، وجند التكرار 6رحنيمن الش مرادفا يف كلٍّ 
بأن صيغة )تفعيل( ال مقابل  ج  ، وإن احت  8)هالك ودمار/إهالك وتدمري( «املعجم املوسوعي»وماز بينهما 

 ى بعبارة ال مبفردة. ؤد  هلا يف اإلجنليزية فإن املعىن ميكن أن ي  

 ملحوظات عامة:

 األخطاء اللغوية:  .1

بدل  (مبادئ)ب بالعربية خاصة ما تعلق باهلمزة، حنو: ت  اشتمل القاموس على أخطاء طباعية فيما ك      
 (األحنراف)، و(إال)بدل  (أال)، و(إليه)بدل  (اليه)، و(املبىن)بدل  (املبين)، و(إىل)بدل  (اىل)، و(مبادئ)

 (أختار)، و(االتكال)بدل  (األتكال)، و(إبان)بدل  (أبان)، و(اتبعه)بدل  (أتبعه)، و(االحنراف)بدل 

 
 .89-88سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 1

2- See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p128. 
 .183ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .109مرجع سابق، ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، ينظر:  - 4
 .89سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 5

6-  See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p128. 
 .184ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .109مرجع سابق، ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، ينظر:  - 8
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. ويف املعجم أخطاء يف 2(العكربي)بدل  (العبكري)، وحنو 1، كل هذا يف صفحة واحدة(اختار)بدل 
ضبط عدد كبري من املداخل ما قد يؤثر على القارئ املبتدئ، مثال ذلك ضبطه )ثقفوا( بفتح الثاء ال 

 . 3للمجهول ابضمها وقد جاء مبني

، Methapore(4(، كتبت )Methapor(أما األخطاء فيما كتب باإلجنليزية فهي قليلة، حنو:      
، وقوله يف شرح عاد: 5(ألرائك)ايف شرحه  )Throns)ومعناها الشوك، بدل  )Thorns(ومثل: 

)ransgrassorT(  بدل)ransgressorT(6 :وقوله يف ترمجة الرتاقي مجع ترقوة ،ollor (C
)bones  بدل)ollar bones(C7 :وترمجه بقوله ،)وكرر هذا املدخل يف مادة )ر ق و ،Collor (
)bone فحذف عالمة اجلمع (ترقوة)، رغم أهنا ترمجة جلمع ،S وكرر اخلطأ يف ،(Collar(8. 

 من األخطاء أيضا قوله: 

"Madyan was a station on the pilgrim rout from Egypt to Makkah"9. 

اليت حتمل  (Rout)كانت حمطة على طريق احلج من مصر إىل مكة، ولكنه استعمل   (مدين)لقد أراد أن 
 مبعىن طريق. (Route)معاين اهلزمية املنكرة واالستقبال والطرد يف اإلجنليزية، وظاهر أنه أراد 

 مما سبق أيضا قوله يف شرح مدخل )نسرا(:

"The vulture worship of the Arab is attested by the Syriac dectrine 
of Addai"10. 

 
 .6سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 1
 .20ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .98ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .14املرجع نفسه، ص  - 4
 .36املرجع نفسه، ص  - 5
 .402املرجع نفسه، ص  - 6
 .91املرجع نفسه، ص  - 7
 .231املرجع نفسه، ص  - 8
 .621املرجع نفسه، ص  - 9

 .662املرجع نفسه، ص  - 10
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ة العرب للنسر تشهد عليها عقيدة آداي السريانية، ولكنه يريد من خالل هذا النص املنقول أن عباد
اليت تقابل العقيدة يف  Doctrine))اليت ال نعرف هلا معىن يف اإلجنليزية بدل  Dectrine))استعمل 

.ٌ  اإلجنليزية والفرنسية وهو خطأ بني 

ال جند يف معجم الندوي اهتماما بالقراءات القرآنية، فقد أشار إليها يف مواضع قليلة، من ذلك إشارته      
[، وتعريفه لإلمالة بإجياز، 41ا﴾ ]هود: ا و م ْرس اه  اه  من قوله: ﴿ب ْسم  الل ه  جم ْر   1إىل اإلمالة يف قراءة )جمراها(

حال  ييساو من املتأخرين ن ألفوا يف املعجم القرآين ل أكثر م  لكنه مل ينسب القراءة. وظاهر أن الندوي مث
ل إال هذا املوضع من القرآن الكرمي، التأليف بني القرآن الكرمي وبني رواية حفص عن عاصم؛ فحفص مل مي   

راها( مع اإلمالة من  ولو استوعب املؤلف القراءات القرآنية لبسط الكالم يف املدخل، فقراءة الفتح )جم 
راها( بضم امليم من  الفعل الثالثي )جرى( وقرأ هبا حفٌص ومحزة والكسائي وخلف، أما الباقون فقرؤوا )جم 

. وهذا الفرق له تعلق باملعىن خالف اإلمالة اليت ذكرها الندوي فال تأثر فيه، ومبثل هذا 2الفعل )أجرى(
 . 3اإلمالة وإن مل حيل القراءةالذي نص على قراءة الرفع دون معجم عبد احلليم وبدوي ينماز 

 األحكام المطلقة:  .2

جند يف القاموس شيئا من األحكام املطلقة، حنو قوله: "حسب النحويني فإن سني االستقبال مأخوذة      
اليت تدخل على الفعل املستقبل حنو  السني ذهب الكوفيون إىل أن"رغم اخلالف فيها فقد:  .4من سوف"

مكونة من )ها  (هلم). ومن ذلك قوله إن 5"وذهب البصريون إىل أهنا أصل بنفسها، سوف أصلها سأفعل
 من قوهلم:مل (  مل  )، أي هاء تنبيه وفعل األمر Look + get ready6 يف اإلجنليزية + مل (، ما يقابل

إهنا مركبة من هل اليت للزجر وأم مبعىن "اهلل شعثه؛ ألن هذا رأي البصريني، وخالفهم الكوفيون فقالوا: 
 .  7"اقصد

 ومما سبق قوله بعد شرح )كورت( إن الشمس يف العربية مؤنثة: 
 

 .106ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
، 3، بريوت، طالعلمية الكتب دار، مهرة أنس: شهاب الدين البناء، حتقيقينظر: إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر،  - 2

 .321ص ، 2006
3 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p162. 

 .251نفسه، ص  املرجع - 4
، 1، طمصراخلاجني،  مكتبة أبو الربكات ابن األنباري، دراسة وحتقيق: جودة مربوك حممد مربوك،، اخلالفاإلنصاف يف مسائل  - 5

 .515، ص 2002
 .700سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 6
، جامعة (رسالة ماجستري) ،رثيدينا حممد احلا ،(يب حيان االندلسي )اجلانب النحوي(اللغات العربية يف تفسري البحر احمليط أل)ينظر:  - 7

 .155، ص 1995أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
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"‘Sun’ is a feminine word in Arabic"1. 

ع ل على ك  شْ كم قد ي  مثل هذا احل   مواضع يف القرآن عوملت فيها الشمس معاملة املذكر، حنو قوله: ﴿ومج 
[، والتأنيث يف الشمس غري حقيقي مثل كل ما مل يكن من احليوان وما مل 9الش ْمس  والق م ر ﴾ ]القيامة: 

 . 2يكن تأنيثه حقيقيا جاز فيه التذكري والتأنيث

)مث  ( الذي مل يذكر له مادة ، ومل يذكر معه حرف  خلمد اخلاطئة ما جاء يف شرحه ةمن األحكام اللغوي   
( ومل يذكر له شاهدا، فقد قال:   there, at theهناك، يف املكان أو يف الوقت نفسه )"العطف )مث 

same time or place)"3.  اسم أو ظرف للمكان البعيد ال الزمان. والشيء ) وليس كذلك؛ فإن )مث 
 that place, at thatذلك املكان، يف ذلك الوقت )"له: يف شرحه مدخل )هنالك( بقو  نفسه

time)"4. .فهو اسم أو ظرف للمكان ال الزمان 

اليت ذكرها منكرة رغم أهنا وردت يف القرآن معرفة فقط -ومن األحكام اخلاطئة قوله يف شرح )اجلاهلية(   
 :-وهو منهجه يف حذف األلف والالم من املداخل

"The state of ignorance (or) unawareness"5. 

خطأ هذا الشرح،  «مفهوم اجلاهلية»: حالة اجلهل أو الالعوي، وقد أوضحنا يف دراستنا -حسبه-واملراد 
 وداللة املدخل على التزمني.

أو نص على أصلها هذا، هذه الوظيفة  Idioms))ذكر الندوي مجلة من العبارات السياقية القرآنية     
، لكنا ال جندها يف املعجم، بل جند املصطلح نفسه يف ((.idذكر هلا اختصارا يف قائمة املختصرات هي 

ومنهجه  ،poles apart"6مواضع عدة، مثال ذلك مقابلته مدخل )املشرقني( بالعبارة السياقية اإلجنليزية "

 
 .584سابق، ص  رجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، م - 1
 الرتاث،جلنة إحياء ، املذكر واملؤنث، أبو بكر األنباري، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالميةينظر:  - 2

رمضان عبد التواب، مكتبة ، أبو الربكات األنباري، حتقيق: (. البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث1/146) ،1981]د ط[،  مصر،
 .66، ص 1996، 2ط مصر، ،اخلاجني

 .99سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 3
 .701ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .116املرجع نفسه، ص ينظر:  - 5
 -  2018دراسة نشرت عن دار الفقيه للنشر والتوزيع باإلمارات العربية املتحدة سنة. 

 .304سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 6
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ا لغويا مث ينص على أنه عبارة سياقية مثل ما فعل مع مدخل أن يشرح املدخل شرح -غالبا-يف هذا 
ان ك ْم أ نْ ت ْم و ش ر ك اؤ ك ْم﴾ ]يونس: )مكانكم( من قوله: ﴿  [، ونصه: 28مث   ن  ق ول  ل ل ذ ين  أ ْشر ك وا م ك 

"keep your place (an idiomatic expression)"1. 

. ويف شرح مدخل 2[77﴿و ضاق  هب  ْم ذ ْرعا ﴾ ]هود: كذلك فعل يف شرحه مدخل )ذرعا( من قوله: 
أ  اخلْ ْلق  مث   ي ع يد ه ﴾ ]يونس:  ويف شرح  4. ويف شرح مدخل )معاذ اهلل(3[34)يعيده( من قوله: ﴿الل ه  ي  ْبد 

، وهذه مداخل قليلة نسبة إىل ما جاء يف القرآن الكرمي 6ويف شرح مدخل )ذي األوتاد( 5مدخل )ال أقسم(
 بارات سياقية.من ع

 

 القراءة اإليمانية والردود: .3

القراءة اإلميانية هي نقيض القراءة النقدية، وقد اختار الندوي القراءة األوىل يف ترمجته وشرحه للمداخل      
(، ال خيلو 1892)ت  )John Penrice( منهجه حني رأى أن قاموس جون بينرس القرآنية، وبني  

الذين نفثوا  -حسبه-اخلفية يف اإلسالم وعقائد املسلمني، مثل أسالفه املستشرقني من األخطاء والطعنات 
، ومثل هذا التعميم قد خيل باملنهج العلمي الذي ينبغي أن ي ستخدم يف نقد 7مسوم أحقادهم والتوائهم

د أشار حممد مؤلفات املستشرقني الذين اعتمد أكثرهم منهجا تارخييا فيلولوجيا يف دراسة القرآن الكرمي، وق
أركون إىل التنافس بني القراءة اإلميانية والقراءة النقدية، واقرتح قراءة ثالثة "تستوعب املكتسبات أو 
املقتضيات األكثر خصوبة للقراءة التارخيية واألنثربولوجية، واأللسنية احلديثة، وتستوعب أيضا ممارسات 

؛ 8ة للدراسة من قبل علم التاريخ الثقايف واالجتماعي"القراءة اإلميانية ونتائجها، ولكن بعد اختاذها كماد
وبسبب القراءة اإلميانية اليت انتهجها الندوي مل خيل القاموس من ردود على املعجميني أو املفسرين غري 

 العرب أو غري املسلمني، مثاله قوله يف املدخل املعقد )أقام الصالة(:

 
 .589املرجع نفسه، ص  - 1
 .198ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .441ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .442املرجع نفسه، ص ينظر:  - 4
 .522ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .706ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6

 .6، ص املرجع نفسه - 7
 .115، ص 1999، 1حممد أركون، ترمجة وتعليق: هاشم صاحل، دار الساقي، بريوت، ط، ينظر: الفكر األصويل واستحالة التأصيل - 8
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 " He established the prayer (not performed, as translated by some 
non-Arab lexiconists)"1 . 

 وترمجتها: أقام الصالة، وليس أداها كما ترمجت من قبل بعض املعجميني غري العرب. 

ورغم أنه مل يذكر هؤالء املعجميني، فإنه يف شرحه ملدخل )ق بلة(، ذكر الفعل الذي أنكره على املعجميني 
 الذي قال: (1977ت آبادي ) اجمليد درياغري العرب، نقال عن عبد 

"'To be before' is tha point in the direction of which acts of worship 
ought to be performed"2. 

 To)ى فيها العبادة، ويأيت الندوي بالفعل ومعىن كالمه أن القبلة هي نقطة االجتاه اليت جيب أن تؤد  
)perform  وأتى به يف 3(قضيتم الصالة)، مثلما هو احلال مع: (قضى)يف قاموسه مقابال للفعل ،

و إ ذ ا ق ام وا ﴿، وعندما ترجم آية: 7و)فعل( 6، وشرح به الفعل )عمل(5(العمرة)، و4(حلجدخلي )اشرحه مل
ة  ق ام وا    ، ولعله تقصد ذلك.8[، أتى به142]النساء:  ﴾ك س اىل  إ ىل  الص ال 

ومن ردوده على املرتمجني غري املسلمني قوله يف شرح إماء: "إن املرتمجني غري املسلمني وبسبب      
. أما هو فرتمجها ب : woman)-(Slave"9قصورهم، مييلون إىل جعل كلمة أمة مبعىن عبدة 

bondwoman) (a :[، 33]النور:  ﴾و ال  ت ْكر ه وا ف  ت  ي ات ك ْم ع ل ى اْلب غ اء  ﴿، رغم أنه عندما ترجم آية
 قال: 

"Force not your slave-girls to whoredom"10. 

 
 .455سابق، ص  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 1
 .499نفسه، ص  املرجع - 2
 .527نفسه، ص  املرجع - 3
 .122نفسه، ص  املرجع - 4
 .434نفسه، ص  املرجع - 5
 .435نفسه، ص  املرجع - 6
 .487نفسه، ص  املرجع - 7
 .568، املرجع نفسه - 8
 .50نفسه، ص  املرجع - 9

 .567نفسه، ص  املرجع - 10
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، واملعاجم اللغوية girl-A slave(1(، وبني مصطلح )A bondwoman(وال فرق بني مصطلح: 
وقال  .2"األمة: املرأة ذات العبودية" أي العبدة، قال اخلليل: (ةألم  )امجع  (اإلماء)والقرآنية متفقة على أن 

 .3")األمة( ضد احلرة واجلمع )إماء("زين الدين الرازي: 

جاء يف مقدمته، إذ إن املؤلف حتكمه أيديولوجيا تظهر من جممل ما جاء يف املعجم، وتظهر أيضا مما     
قال: "ويعلم مؤلف هذا القاموس أن كثريا من أهل الزيغ واهلوى وأصحاب العقائد املنافية لعقيدة السلف 

ألجل ما سبق يقول إنه  .4الصاحل وعقيدة التوحيد شرحوا املفردات القرآنية مبا تتفق ونظرياهتم الشاذة"
يف شرح بعض الكلمات، واملراد مما  (1999)ت  ازحترى معاين املفردات القرآنية واعتمد الشيخ ابن ب

مفردات املتشابه واألمساء والصفات، فهو مثلما يظهر يريد بعقيدة السلف  -وإن مل يصرح املؤلف-سبق 
 -عندهم-الصاحل ما انتهى إليه أكثر علماء احلجاز بعد الدعوة الوهابية، وعبارة أهل الزيغ واهلوي يراد منها 

سري أو أساسا. ومثل هذا ال يصح أن يذكر يف معجم قرآين. وحكمه على تف والصوفية األشاعرة واملعتزلة
ف آخر؛ قال فيه: "وقد تبني يل أن الرتمجات اليت عملها املستشرقون كان ترمجة القرآن يظهر يف صدر مؤل  

هدفها الوحيد إجياد حاجز بني القرآن وبني من يريد فهم اإلسالم من خالل كتاب اهلل فقد شوهوا املعاين 
 وهذا الرأي فيه غلو كبري.  .5إخل" ... أميا تشويه

 

 

 

 

 

 

 

 
1   - See the word (bondwoman) in Oxford dictionary: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/bondwoman, (2019/07/16), (11:00 PM). 

 (.8/431) سابق،مرجع العني، كتاب   - 2
 . 23ص ، 1999، 5ط ،بريوت النموذجية، الدار ،العصرية املكتبة ،حممد الشيخ يوسفزين الدين الرازي، حتقيق:  خمتار الصحاح، - 3
 .7ص سابق،  مرجعقاموس ألفاظ القرآن الكرمي،  - 4

 .8ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب، مرجع سابق، ص  - 5

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/bondwoman
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 عبد الحليم:محمد بدوي و للسعيد  «قاموس التعبير القرآني العربي اإلنجليزي» -(3
املعجم الثالث الذي سبق أن أحلنا وأشرنا إليه هو قاموس التعبري القرآين العريب اإلجنليزي، عنوانه       

. تأليف Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage»»األصل باإلجنليزية 
 املنشورة (، وحممد عبد احلليم، نشر يف أوائل األلفني، حتتوي طبعة بريل2014السعيد حممد بدوي )ت 

اشتمل على تقدمي للمستشرق اهلولندي كيس  صفحة. (1095) ألٍف ومخس وتسعني على 2008سنة 
يف ومقدمة، وقائمة خمتصرات، وال جند فهرسا يف الطبعة اليت نعتمدها  kees versteegh فرستيغ

 الدراسة.
عن معاين القرآن يوم كان  -عليه السالم-أن املسلمني كانوا يسألون الرسول  1يذكر فرستيغ يف تقدميه    

بينهم، وبعد أن تويف واتسعت رقعة اإلسالم صار فهم القرآن الكرمي إشكاال حقيقيا، يشري الباحث إىل 
يه من )لغات القرآن(، وإن كانت نسبتهما تفسري ابن عباس الذي تناقله كثريون، ومثله مثل ما نسب إل

دليل على ما ميكن أن يوصف بالقلق جتاه املفردات القرآنية الصعبة يف  -عنده- إليه حمل شك، فإهنا
ما أدى إىل  ؛عن العلوم الالهوتية بعد القرن األولphilology) )النص. يذكر بعد  استقالل فقه اللغة 

ظهور كتب غريب القرآن، عند أمثال أيب عبيد وابن دريد وابن فارس وابن السكيت وثعلب، وإن كان 
 ق.ق  فظ وح  ح   «تفسري غريب القرآن»أكثر هذه املؤلفات مفقودا فإن كتاب ابن قتيبة الشهري 

الغريبة باستعمال كلمات قرآنية إىل أن املعجميني عمدوا إىل إعادة صياغة الكلمات  فرستيغ يشري     
)مبني/بيان(  ه ( 150)ت  قريبة من الفهم لدى القارئ، ويضرب لذلك مثالني عند مقاتل بن سليمان

ال يعد تفسريا ولكن دراسة معجمية، هبا مراعاة للخلفية  -عنده-ن فيها/ ال ميوتون(، ومثل هذا ديو)خال
 foreign)ألة العناية بالكلمات املقرتضة ال يغفل فرستيغ مسو  ،املعرفية للمؤمنني آنذاك

loanwords) إضافة إىل تركيزهم على الشواهد الشعرية وقلة الشواهد القرآنية ويضرب لذلك مثال ،
معاين »للخليل بن أمحد الفراهيدي. أما الكتب اليت اعتمدت شواهد القرآن الكرمي حنو  «كتاب العني»

فلم تعتمد أساسا لبيان معاين املفردات القرآنية، ولكن  «كتاب سيبويه»للفراء واألخفش، و «القرآن
بقيمة النص القرآين كأهم  -حسبه-لالحتجاج هبا على نظام اللغة العربية؛ فالنحويون اهتموا أساسا 

 مصدر للغة العربية الصحيحة.
أن اللغويني املتقدمني صبوا اهتمامهم على اجلوانب النحوية للنص القرآين أكثر من اجلانب  فرستيغيرى     

املعجمي؛ لذا مل يظهر معجم قرآين خمتص يف الفرتة الكالسيكية، وإمنا عنوا مبجموعة من الكلمات الصعبة، 
نية ميكن أن جندها والسبب يف عدم وجود معجم قرآين بأكملة يرجع إىل شعورهم بأن أكثر الكلمات القرآ

يف املعاجم اللغوية آنذاك. وهذا ملحظ مهم يقدمه فرستيغ؛ ونضيف أن هذا اهلاجس استمر عند املعاصرين 
 

1 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p vi- xii. 
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وبني « املعجم الوسيط»مثاله النقاشات اليت دارت حول معجم اجملمع بني إدراج املداخل القرآنية يف و 
 إفرادها بالتأليف.

اجم القرآنية تغري يف العصر احلديث، وصارت املعاجم املختصة تصدر أن االهتمام باملع فرستيغيذكر     
 .1970الصادر بالقاهرة يف جزئني سنة  «معجم ألفاظ القرآن الكرمي»بشكل منتظم، وذكر لذلك مثال 

لفت يف الدول اإلسالمية غري العربية، وأن الغرض منها هو تسهيل فهم إىل املعاجم القرآنية اليت أ  ويشري 
بالعربية،  معرفةٍ  ( الذين لديهم قليل  common believersالقرآن الكرمي عند املؤمنني العاديني )

 Complete Easy)املعنون:  (Abduikarim Parekh)ويذكر معجم الشيخ عبد الكرمي بريخ 
Dictionary of the Qur'an)    وفيه ترمجة لكل كلمة عربية باإلجنليزية، 2003شر سنة الذي ن .

 Dictionary)ترجم املعجم إىل البنغالية واألوردية والرتكية، ويذكر أيضا معجم عبد اهلل منان عمر:  وقد
of the Holy  Qur'an Arabic Words - English Meanings)  الذي نشرت

 د ملثل هذا القاموس أن يكون أداة للبحث العلمي.، ويذكر أنه مل ي  ر  2005طبعته الثالثة سنة 
، ويشري إىل صعوبة التعامل مع دراسته تنس الذي سبقري جنليزي جلون بإيذكر بعد  أول معجم عريب     

هذا املعجم العتماده يف القرآن الكرمي على طبعة فلوجل اليت ختتلف يف ترقيم اآليات عن مصحف القاهرة 
( يف كواالملبور سنة Duraid Fatouhiمثال، مشريا إىل الطبعة اجلديدة اليت أخرجها دريد فتوحي )

2006 . هو قاموس آرين أمربوس ) -حسبه-وأحدث قاموس قرآين عريب إجنليزيArne 
Amadeus Ambros( وستيفان بروشكا )Stephan Procházka :)« قاموس موجز للقرآن

، وهو 2004 سنة( الذي نشر A Concise Dictionary of Koranic Arabic) «الكرمي
 عطي حتليال مفصال.ال ي   -( صفحة384ثالمثئة وأربٍع ومثانني )اشتمل على -قاموس موجز 

 
 ( ( صفحاٍت. صدر عن مؤسسة نور الدولية )1010نشري إىل أن الطبعة الثانية من هذا املعجم اشتملت على ألف وعشرNOOR 

Foundation-International Incorporatedل ب  ل العنوان األول نفسه، من ق  (. ونشري أيضا إىل معجم إجنليزي آخر مح
 .1969، وكتبت مقدمته سنة 1977األمحدي مالك غالم فريد، ولكنه مل ينشر يف حياته؛ إذ تويف سنة 

- See: Dictionary of the Holy Qur'an: With References and Explanation of the Text, Malik 

Ghulam Farid, Islam Internaional Publications Limited, UK, First Published, forward.  
  قدم( دريد فتوحيDuraid Fatouhiهلذا الطبعة مشريا إىل أن السبب الذي دعاه إىل إعادة نشر الكتاب هو اعتماد ) ترمجة  املؤلف

ه يفقتد إىل فهم نميلك معرفة جيدة باللغة العربية وحنوها فإ -أيضا حسبه-، وإن كان جون برينس -حسبه-فلوجل اليت حوت عدة أخطاء 
(، وقد أحدث تغيريا كبريا يف املعجم حاذفا نص He lacked sympathetic understanding of islamمالئم لإلسالم )

سف علي حمل تعليقات (، وقد حلت تعليقات عبد اهلل يو Pickthallفلوجل ومستعيضا برتمجة عبد اهلل يوسف علي، وشاكر، وبكتال )
 ( للمداخل الرئيسة يف املعجم.   Transliteration، مع إضافته الكتابة الصوتية )«املنجد»دو ساسي. واعتمد أيضا معجم 

- See: A Dictionary and Glossary of the Qur'an, John Penrice, Checked and Edited by: 

Duraid Fatouhi, the other press, kuala lumpur, 2006, vi. 
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بعد هذا السرد الببليوغرايف يشري كيس إىل احلاجة امللحة إىل عمل أكادميي خيتص باملعجم القرآين،       
ب حسب اجلذر مثل كل ، وهو قاموس مرتوسهماميف قا وهو ما فعله السعيد بدوي وحممد عبد احلليم

أنه يذكر ضمن اجلذر الواحد نطاقه الداليل، مع عناية بالسياقات  -عنده-املعاجم احلديثة، ولكن ميزته 
عشر معىن، وكل معىن مدعوم بنصوص  ةاليت أعطيا هلا أربع (كتاب)املختلفة، ويذكر مثاال لذلك كلمة 

 من القرآن، مع ترمجة كاملة، وهو ما يعين أن هذا املعجم سيخدم املختصني واملبتدئني على السواء. 
خيتم فرستيغ باإلشارة إىل تكوين الباحثني يف األزهر ومتابعة تكوينهما يف بريطانيا، فبدوي كان أستاذا     

 The London School of Oriental andاألفريقية )يف كلية لندن للدراسات الشرقية و 
African Studies( وعبد احلليم أستاذ جبامعة كامربدج ،)The University of 

Cambridge)،   فاه مما اختص بالقرآن وأسلوبه، يذكر من ذلك كتاب عبد احلليمإضافة إىل ما أل: 
 Understanding the Qur'an: Themes and) «فهم القرآن: املوضوعات واألمناط»

Styles ) و  2001سنة املنشور( الذي أصبح نصا معيارياA standard text وترمجته القرآن الكرمي )
(The Qur'an: A New Translation( اليت أصدرهتا أكسفورد سنة )إضافة إىل 2004 ،)

 أعمال وإجنازات أخرى أهلتهما إلجناز مثل هذا العمل.  
ذا موجز ما جاء يف تقدمي فرستيغ وقد أفدنا منه مسائل مهمة، منها طبعة معجم جون برينس املنقحة ه   

فقد اخرتنا  ،1صفحة (12اليت عدنا إليها من بعد. أما مقدمة املؤل ف ني اليت اشتملت على اثنيت عشرة )
راسة؛ ومنهجنا أن نذكر غين عن الدترمجتها كاملة ملا ورد فيها من مسائل منهجية مهمة ومن تفصيل ي  

 .ى أجزاء منهالنص خبط مغاير مث نعلق عل
ه، آثاٌر عديدة  "التحقيق يف معاين املعجم القرآين       والفروق بني مداخله نابٌع من زمن النيب نفس 

انتهت بنا إىل تأكيد أن النيب س ئل من قبل الصحابة حول معاين مفردات قرآنية من مثل )الكوثر( و)الصالة 
الوسطى(. هذا االجتاه استمر بعد وفاة النيب. أ خربنا أن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب بينما كان على 

[؛ ليسأل احلاضرين عن معىن )ختوف(، 47﴿ي ْأخ ذ ه مْ ع ل ى خت  و ٍف﴾ ]النحل: نرب أوقف تالوته ]آية [ امل
عندئذ رجل من قبيلة بين هذيل يقال إنه قال: "التخوف عندنا التنقص"، واحتج ببيت شعري استعملت 

كما عرف ب  )ترمجان القرآن( فيه الكلمة هبذا املعىن. مثل هذا ابن عباس املعروف ب  )عامل هذه األمة(  
﴾ ]فاطر:  ر  الس م و ات  و األْرض  اشتهر عنه أنه قال إنه ظل ال يعرف املعىن احلقيقي ل  )فاطر( من قوله ﴿ف اط 

مه أحد ب دويني يف ملكية بئر، وقال لآلخر: أنا فطرهتا، )أنا ابتدأهتا( "1  .    2[، إىل أن حك 

 
1- See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 13-25. 

  - ( نقصد باملعجم القرآين ما يقابل يف اإلجنليزيةQur'anic vocabulary.أي مجلة املفردات يف النص القرآين ) 
2 - Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p p XIII. 
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كمرجع لآلثار اليت ذكراها باملعىن من غري نص، أما « اإلتقان يف علوم القرآن»أحال الكاتبان إىل      
إن القرآن كله نزل يف اليقظة وكأنه خطر له يف النوم سورة الكوثر املنزلة يف اليقظة أو )الكوثر( فقوله: "

 (صالة الوسطىال  )وأما ما تعلق ب .1"عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها هلم
قال "وأخرج الرتمذي وابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود قال: "فقد ذكر السيوطي روايات عدة منها: 

وأما رواية اهلذيل فلم أقف عليها يف  .2: "صالة الوسطى صالة العصر"-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 لشاهد الذي احتج به اهلذيل هو:وهي مروية يف كتب علوم القرآن والتفاسري باطراد، وا «اإلتقان»

ا ت         ح       ْ خت    و ف  ال  ر   ه         ن   ْ ك       ا  ق   ر دا  ل  م     ام   
 

ود  ال      ن          و ف  ع        ا خت         م         ن  ع         ب       ْ ك        ف         .3ة  الس                     
 

وقد ذكره  ممن ألفوا يف املعجم القرآين السمني احلليب ونسبه البن مقبل مع إبدال )ختوف( الثانية ب      
فذكر السيوطي نصها من طريق جماهد عن ابن عباس قال: "كنت ال أدري ، أما رواية )فاطر( 4)تصوف(

 .5ما فاطر السموات حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال أحدمها: أنا فطرهتا، يقول: أنا ابتدأهتا"

عدم "صعوبة بعض املفردات القرآنية نتيجة االستعمال مثل الكلمات املعروفة يف أماكن معينة، و/ أو      
معرفة السياقات الكبرية اليت حتدد معناها، جنبا إىل جنب مع قلة املعرفة باللغة العربية عامة، اليت جنمت 
عن انتشار اإلسالم بني العجم؛ جعل شرح الوحدات املعجمية يف القرآن الكرمي أكثر إحلاحا؛ هذا الوضع 

فروع الدراسات القرآنية. بشكل  أدى إىل تأسيس وتطوير )علم التفسري( الذي أتى ليمثل أحد أكرب
عد ه ختصصا مستقال ظل متواضعا نسبيا. عالوة على مفاجئ، ورغم ذلك فإن االهتمام بالتعبري القرآين ب  

ذلك، هذا االهتمام احملدود إىل حد ما كما هو موجود متحور حول جمموعات من الكلمات القرآنية: 
د أقل ذيوعا، لغات القرآن: أي تلك الكلمات اليت غريب القرآن، مصطلح يشري إىل الكلمات اليت تع

يعتقد أهنا تنتمي إىل هلجة من هلجات قبائل معينة، جماز القرآن أو تشبيهات القرآن: تلك الكلمات 
القرآنية اليت استعملت مبعاٍن جمازية، بينما ناقشت الدراسات اليت تتعامل مع الوجوه والنظائر، تلك 

بال الكلمات اليت تستعمل إليصا ل الفروق الدقيقة املختلفة يف سياقات متنوعة، ت سم ى )وجوها ( يف ق 

 
 (.1/89، )مرجع سابقاإلتقان يف علوم القرآن،  - 1
 ( وما بعدها.4/248املرجع نفسه، ) - 2
 (.1/29التفسري واملفسرون، حممد الذهيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ]د ط[، ]د ت[، ) - 3
 (.1/541)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.2/4اإلتقان يف علوم القرآن، مرجع سابق، ) - 5
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)النظائر(، أي: الكلمات اليت تعد مستعملة بالطريقة نفسها يف النص. باإلضافة إىل هذه اآلثار الكبرية 
أصبح  واملمتدة من األدب اليت تتناول جوانب معينة من االستعمال القرآين، كانت هنالك أعمال معنية مبا

مسمًّى ب  )األلفاظ اإلسالمية(، أي: املفردات اليت جاءت لتكتسب فارقا إسالميا ]من حيث املعىن[ 
جديدا من خالل استخدامه يف القرآن واحلديث، أول مثال موجود مسجل من هذا النوع كان أبا حامت 

 .    1«اإلسالمية الزينة يف الكلمات»م( بالعمل الرائد  932ه /  322أمحد بن محدان الرازي )ت 

الراغب األصفهاين هو من أنتج أهم األعمال الرئيسة، ورمبا األوىل من نوعها املكرسة للمفردات       
القرآنية برمتها، عكس تلك األعمال املكرسة جملموعة خاصة من الوحدات املعجمية. وإن كان متأخرا فإن 

 «كتاب العني»م( الذي حول يف معجمه  791ه /  175عمله هنا مواٍز لعمل اخلليل بن أمحد )ت 
املعجمية العربية من جماٍل لدراسة كلماٍت غريبٍة ونادرٍة إىل آخر ي ظهر اهتماما عامليا بكامل مفردات اللغة 
العربية. رغم ذلك يشري الراغب إىل موضوع حتقيقه بكونه معاين كل املفردات القرآنية. ومع ذلك ال مييز 

مضللة  عنواناترآين بني ما عد شائعا وغري شائع، نشر الكتاب عدة مرات حتت يف تعامله مع املعجم الق
أنه من املتصور أن يكون هنالك قاموس  عد  ال أحد  تشري إىل أنه كان يهتم بغريب القرآن فقط. يبدو أنْ 

خمصص ملفردات القرآن مستقل عن التفاسري، مؤخرا ورغم ذلك عوجل الوضع وأعيد طبع الكتاب حتت 
. يقول احملقق عن تفضيله هذا العنوان اجلديد: 2«مفردات ألفاظ القرآن الكرمي»وان األكثر مالءمة: العن

حنن نعتقد متيقنني أن هذا العنوان اجلديد هو األقرب لعكس حمتوى الكتاب؛ فاملؤلف مل يهتم فقط "
بالكلمات الغريبة يف املعجم القرآين، ولكن بالكلمات املألوفة أيضا، كان الراغب مع الرأي الذي أعرب 

ليت هتتم باللغة نفسها جيب أن عنه يف مقدمة كتابه، أنه من بني العلوم الالزمة لدراسة القرآن الكرمي تلك ا
تأيت أوال، ومن بني هاته العلوم تلك اليت هتتم مبعاين مفردات املعجم القرآين جيب أن تعد ذات أمهية 

 
1 - Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p XIII, xiv. 

 -  اخت لف يف معجم الراغب األصفهاين فسماه كل من حممد سيد الكيالين وعمر أمحد خلف اهلل، وحممد خليل عيتاين ب : املفردات يف
داودي ب : مفردات ألفاظ القرآن، ومل يذكر احملققون سبب التسمية غري ندمي مرعشلي الغريب القرآن، ومساه كل من ندمي مرعشلي وصفوان 

، ألن املؤلف مل يقصد البتة نشدان الغريب يف األلفاظ «دائرة املعارف اإلسالمية»االسم إىل كتاب أو معجم كما يف الذي رأى أن يضاف 
 القرآنية.

حممد حممود موسى الزواهرة، )رسالة ، (الفروق اللغوية عند الراغب األصفهاين يف كتابه املفردات وأثرها يف دالالت األلفاظ القرآنية)ينظر: 
 .42، ص 2007، ، األردن، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا(ماجستري
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-. دعوة الراغب الضمنية إىل مزيد من االهتمام مبفردات املعجم القرآين رمبا كان هلا دور فعال 1"أساسية
ألمحد « عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ»بعمله، مثل: يف ظهور أعمال شبيهة  -على مر السنني

م(. رغم ذلك هذه األعمال ظلت قليلة نسبيا،  1355ه /  756بن يوسف املعروف عموما باحلليب )ت 
، بعض خصائص االستعمال بشكل متناقض، رمبا بسبب القيمة الكبرية لعمل الراغب يف هذا املوضوع

ظهور «. لسان العرب»واسع يف األعمال املعجمية العامة، حنو:  القرآين أصبحت مدجمة على نطاق
املنشور من قبل جممع اللغة العربية مبصر، متبوعا  1970و 1953بني « معجم ألفاظ القرآن الكرمي»

 ، قد م الشيء القليل من أجل النهوض هبذا املوضوع.      1989بطبعته املنقحة سنة 

القرآنية يف الغرب ظلت متجاهلة تقريبا، رغم أن ترمجة القرآن إىل لغات أوربية خمتلفة يبدو أن املعجمية     
  (Robert Ketenensis ofوبرت الرتيينم، مع انتهاء الرتمجة الالتينية لر 1143يعود إىل تاريخ 

Chester ،)قرآن وعلى الرغم من االهتمام الكبري الذي أبدته الكنائس املختلفة بدراسة تاريخ ونص ال
عن  1873بوصفه الكتاب العظيم لإلسالم، مل يظهر العمل األول املخصص للمعجم القرآين إال سنة 

طريق عامل غريب، على حد علمنا، ظهر حتت عنوان سلك البيان يف مناقب القرآن: معجم ومسرد للقرآن 
، John Penrice, the Lodge, Norfolk'3، املؤلف الذي وقع امسه فقط حتت: '2الكرمي

-أبدى حتكما كبريا يف املوضوع من خالل هذا العمل الرائد. رغم ذلك، فإن عدم وجود أمثلة سياقية 
توضح نطاق املعاين الفرعية ملختلف املداخل ]املعجمية[ املقد مة يف عمل بينرس، ونطاقه احملدود  -خصوصا

 
تاج أن يشتغل به من علوم القرآن "مل يذكر الكاتبان نص الراغب األصفهاين ومل حييال إليه يف موضعه؛ أما النص فقوله:  - 1 أول ما حي 

وقد استخرت اهلل يف إمالء كتاب مستوىف فيه مفردات ألفاظ القرآن على  ... العلوم  اللفظية، ومن العلوم اللفظية حتقيق األلفاظ املفردة
 ."حروف التهجي

  .6، ص مرجع سابق ،مفردات ألفاظ القرآن الكرمي

   معاجم في الراغب األصفهاين والسمني احلليب، يف حني وجدنا هذه امللحوظة قد حتيلنا إىل قضية أخالق املعرفة، إذ اكتفى املتقدمون مبؤل
عدة نشرت بعد معجم اجملمع قصرت عنه مجعا ووضعا ومل حتل إليه. سبب آخر نذكره بإزاء ما ذكره املؤلفان وهو اعتماد التفاسري ومعاجم 

 ل القارئ املسلم دون املعاجم القرآنية، وهذا مل يزل مستمرا.ب  اللغة العامة من ق  
  سويسرا على يد الطابع ثيودور بيبلياندر، والسبب يف ذلك ختوف الكنيسة من تأثري يف مدينة بال ب 1543مل تظهر هذه الرتمجة إال سنة

 الرتمجة يف الرأي املسيحي العام.
دار جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، ]د ط[،  ينظر: اإلسالم يف مواجهة الغزو الفكري اإلستشراقي والتبشريي، حممد حسن مهدي خبيت،

 .46ص  ،2012
 A Dictionary andقاموس جون بينرس على عنواٍن عريب هو الذي ذكره املؤلفان، وذيل بعنوان آخر باإلجنليزية هو: )اشتمل  - 2

Glossary of the Koran ذكره حممد عبد اهلل الشرقاوي وحيىي مراد وآخرون.(، ذكره 
 .179، ص ، مرجع سابقأمساء املستشرقني. معجم 12، ص ، مرجع سابقاالستشراق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم -ينظر: 

3 - Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p xiv. 
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اقتصر على  -عالية كما كانذو قيمة -نسبيا، جنبا إىل جنب مع حقيقة أن العمل امللحق باملوضوع 
 Verbal Idiomجمموعات حمددة من املفردات القرآنية  )مثلما هو احلال مثال مع عمل مستنصر مري )

of the Qur'an)  الذي يوضح فقط الثغرات املوجودة يف مكتبة الدراسات القرآنية. هذا ما يظهر
كامل البحث والتسييق إجنليزي شامٍل،   احلاجة إىل قاموس لالستعمال القرآين عريب

[contextualised ع وفق النظريات املعجمية احلديثة، ومعتمد كليا على االستعمال العريب [، مج 
 «لسان العرب»البن يعيش و «املفصل»و «كتاب سيبويه»الكالسيكي )مستمد من أعماٍل من مثل 

والرازي وآخرين كثر(. صحيح أن وقواميس لني(، وعمل املفسرين املوثوقني )مثل: مقاتل والطربي والقرطيب 
  (English Lexicon-An Arabicدارسي القرآن جيدون املعونة باستمرار يف عمل لني الرائع )

خاصة أن املؤلف يضم ن يف أماكن عديدة من عمله استعماالت قرآنية ذات صلة. مع ذلك، فإن ظهور 
 A Dictionary«  )قت احلاضرقاموس العربية املكتوبة يف الو » Hans Wehrقاموس هانس ڤري 

of Modern  Written Arabic 1960( سنة  والدور الذي لعبه يف رفع مستوى دراسة اللغة
 أكد فقط احلاجة إىل قاموس مواٍز مكرس للغة القرآن. ،العربية املعيارية خارج العامل العريب

قاموس االستعمال القرآين احلايل حياول ملء هذا الفراغ. يعتمد هذا العمل على تأويالٍت من قبل      
مفسرين متقدمني )كالسيكيني( لألحداث السياقية لوحدات املفردات احملدودة، املستعملة يف النص القرآين 

مصطلح قراءة بني م(  الشائعة )استعمل  805م و 796ه /  180و 90وفقا لرواية حفص )تويف بني 
م(، كما ورد يف النص املصري  744ه /  127قوسني والصواب أن يقال رواية حفص( عن عاصم )ت 

 

  -   صفحات، خصص  (404) أربعمائة وأربع واشتمل على 1989كتاب من تأليف األكادميي الباكستاين مستنصر مري نشر سنة
 ت األربعة األوىل من سورة الشرح.للعبارات السياقية الفعلية، مثل ما جاء يف اآليا

- See: Verbal Idioms of the Qur'an, Mustansir Mir, Michigan Series on the Middle East, 

Number 1, Center for Near Eastern and North African Studies, 1989, p 2. 

  -  وهو معجم عريب إجنليزي ضخم يف مثانية أجزاء،  «مد القاموس»م، اسم معجمه  1876وتويف عام  1801إدوارد وليم لني ولد عام
الكلمة ومعناها، وإمنا هو أشبه مبعجم عريب  ينشر مخسة منها يف حياة املؤلف وثالثة بعد مماته. وهو ليس كسائر املعاجم املزدوجة اللغة تعط

 ة ملادته باللغة اإلجنليزية.مرفقة به ترمج

 .319، ص 2003، 8البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط ينظر: 
  - :أصله قاموس ثنائي عريب أملاين Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart  نشره

 برتمجة ج. ملتون كوان. 1962وطبع سنة  ،، مث حول إىل قاموس إجنليزي عريب1952سنة  (1981)ت  (Hans Wehr) هنس فري
- See: Dictionary of Modern Written Arabic, compiled by Hans Wehr and edited by J Milton 

Cowan, 3rd edition, spoken language services inc, 1976, Ithaca, New York, Preface.   

، املركز العريب لألحباث ينظر: القاموسية العربية احلديثة: بني تنمية الفصحى وحتديث القاموس والتأريخ للمعجم، عبد العلي الودغريي
 ]د ص[. ،2019، 1ودراسة السياسات، بريوت، ط
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املطبوع للقرآن. صحة قراءة معينة حسب عامل القرن التاسع ]اهلجري[ البارز ابن اجلزري مبنية )كما جاء 
، على توافقها مع وجه من -لسندمن بني أمور أخرى مثل ا-( 9يف عمله النشر يف القراءات العشر، ص 

. ال ميكن املبالغة يف تقدير دور التحليل 1وجوه اللغة العربية )وبكلماته: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه(
البنيوي يف تفسري النصوص األدبية عامة والنص القرآين خاصة. كما حلظ مونتغمري واط 

Montgomery Watt [1909-2006 :]"هنالك طرق خمتلفة ويف كثري من  يف اللغة العربية
... هذا النوع من  األقل يفمجلة، وهذه الطرق تسفر عن معاين خمتلفه قليال  Takingاألحيان ألخذ 

األشياء يظهر كثريا يف عربية القرآن، وغالبا ما يكون هنالك شيء يقال لكل واحدة من االحتماالت 
(. هذه امليزة اخلاصة للسان القرآن Companion to the Qur'an, pp. 10-11) "العديدة

، -يف كثري من األحيان-جتعل تأويل النص رحلة ال تنتهي من االكتشاف، وتدعم العديد من التأويالت 
واليت بدورها، تتطلب درجة عالية من األلفة مع الفروق الدقيقة املختلفة ملفردة معينة وللسياقات اليت تظهر 

ات احلديثة للقرآن، مثل االجتاه احلايل حنو إعادة تأويل القرآن وفق االكتشافات فيها. من أمثلة ذلك التفسري 
العلمية احلديثة، ال سيما السفر إىل الفضاء، كمثال على ذلك. رغم أن هذه التأويالت مشروعة وضرورية 

 بالفعل فإهنا تظل خارج نطاق هذا العمل.

ينة هي تلك اليت تأسست على سلطة مفسر / مفسرين ألجل هذا العمل، التأويالت املقبولة آليات مع    
حمدد معين باألمر، وصالحية التحليل البنيوي الذي يطبقونه على النص لتربير تأويالهتم داخل كل  من 

[ اليت تظهر فيهما. بالقدر immediate and larger contextالسياق املقايل والسياق املقامي ]
للخطاب من أجل غرضنا هنا، إن مل يكن أكثر أمهية، قدرة العديد من من األمهية للبنية النحوية  نفسه

[، والنعوت/ أمساء الفاعلني/ أمساء املفعولني verbal nounsمثل املصدر ]-الصيغ املشتقة 
[participles]-  على لعب أدوار متنوعة داخل اخلطاب، بعضها ليس حمددا دائما بشكل جيد، ومن

ولكن لغموض املعىن أيضا. مثال إضافة إىل نقل املعىن  -فقط لتأويالت متنوعة للنصليس -مث   فتح الطريق 
األساسي لعمل أو حدث، يوظف املصدر غالبا يف سياقات عديدة كاسم أو اسم مكان أو اسم زمان، 
أو يف سياقات متعددة كاعرتاف بإمكانية توظيفها يف عدد منها يف الوقت نفسه. على سبيل املثال بينما 

﴾ ]التوبة: ت يل  و اْلق رْآن  جنْ   2[111وظف مفردة )قرآن( بوضوح كاسم يف: ﴿و ْعد ا ع ل يْه  ح قًّا يف  الت  وْر اة  و اإلْ 
ْع ه  و ق  رْآن ه ﴾ ]القيامة:  ي  إ يل   17وكمصدر يف: ﴿إ ن  ع ل ي ْن ا مج  [، ميكن تأويلها كاسم أو مصدر يف: ﴿أ وح 

 
1 - Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p xvi. 
2 - Ibid, p xvii. 
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عْن ا ق  رْآن ا ع ج ب ا﴾ ]اجلن: أ ن ه  اْست م ع  ن  ف رٌ م   [. مثله االسم املشتق )كافر( يوظف على 1ن  اجلْ ن  ف  ق ال وا إ ن ا مس  
﴾ ]البقرة:  ٍر ب ه  ر  ي ا ل يْت ين  ك ْنت  41هذا النحو يف: ﴿و ال  ت ك ون وا أ و ل  ك اف  [، وكاسم يف قوله: ﴿و ي  ق ول  اْلك اف 

ي [، ولكن 40ت  ر اب ا﴾ ]النبأ:  ميكن أن ت أو ل بكليهما يف سياقات كثرية كبرية يف القرآن، مثل: ﴿ه و  ال ذ 
ٌن﴾]التغبان:  ْنك مْ م ْؤم  رٌ و م  ْنك مْ ك اف  [. الصعوبة املمارسة يف تأويل خمتلف السياقات اليت تظهر 2خ ل ق ك مْ ف م 

 nominality andة ]فيها ]مفردة[ )مسلم( ينبع أساسا من حقيقة أن مقاييس االمسية والفعلي
participiality واليت ميكن أن ت شكل هذه الكلمة بعينها، ختتلف كثريا من سياق إىل آخر؛ ما جيعل ]

[ صعبا يف هذه السياقات. يف حني أن االمسية participial functionأمر تعيينها امسية أو فعلية ]
ني   م  ْن ق  بْل  و يف  ه ذ ا﴾ ]احلج: واضحة مبا فيه الكفاية يف: ﴿ه و  مس  اك م  اْلم سْل  [، والفعلية واضحة 78 م 

ْن  ل ه  م سْل م ون ﴾ ]آل عمران:  [، ليس من السهل اختاذ قرار بطريقة أو 84على قدم املساواة يف: ﴿و حن 
ني ﴾ ]ا م  ين  ك ف ر وا ل ْو ك ان وا م سْل  [. يف 2حلجر: بأخرى يف عدد كبري من السياقات من مثل: ﴿ر مب  ا ي  و د  ال ذ 

فرة بني قوسني معقوفني يف بداية املداخل هذه الوضعية االعمل احلايل تعكس التسميات املورفولوجية املتو 
 يف اخليارات اليت يوفروهنا.

( كلمة حنوية )مشتقات، أمساء وأفعال( تظهر يف القرآن، كثري منها من بني املفردات 100حوايل مائة )    
يف النص، أعطيت اهتماما خاصا بقدر ما توصل فروقا معنوية دقيقة يف القرآن،  األكثر استعماال بتواتر

وميزات خاصة بالفرتة الكالسيكية وباخلطاب القرآين، وقد استكشفت بالتفصيل. أمثلة على هذه تلك 
كما تدل على األدوار اليت لعبتها أمساء إشارة متنوعة يف الداللة على املسافة النسبية، سواء املادية واجملازية،  

. والفروق الطفيفة يف املعىن اليت ينقلها 1 العالقات املعقدة بني املتحاورين )ألجل ذلك انظر املدخل: ذلك(
 االستعمال املتنوع لسياقات حروف اجلر حالةٌ أخرى يف الباب.

قسما، خيصص كل واحد  )28(يتبع املعجم النظام اجلذري العريب وهو مكون من مثانية وعشرين      
منها حلرف واحد من حروف األجبدية العربية، باستثناء حرف األلف الذي ميثل حرف العلة الطويل املفتوح 

/a/  والذي متنع القواعد الصوتية للغة العربية أن يعمل كحرف أول يف مادة عربية(. ترتب اجلذور بشكل(
ذلك توجد ملحوظة ينبغي أن تقدم فيما خيص ترتيب  طبيعي وفقا للرتتيب األجبدي اخلاص مبكوناهتا. مع

 Laneاجلذور مع املضعف الثاين والثالث، عكس التقليد املتبع يف املعجم الغريب. مثال عند لني ووير ] 

 
1 - Ibid, p xviii. 
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and Wehrذور مصنفة وفقا للرتتيب الذي يعتد باملضعف الثاين والثالث، من مث يظهر اجلذر [ اجل
 يس قبله".)س ب ب( بعد اجلذر )س ب ى( ول

املنهج الذي أشار إليه املؤلفان من االعتداد باملضعف وتقدميه يف الرتتيب اعتمده الراغب األصفهاين     
اإلشارة إىل هذا وإىل أنه منهج عبد اهلل عباس الندوي وجون برينس أيضا، وهذا املعجم  تأيضا، وقد سبق

 يتبع منهج معجم اجملمع يف الرتتيب.

ات األصل األجنيب كوحدات معجمية منفردة، مثل: إستربق، يتم سردها وفق ا و "تظل الكلمات ذ    
لرتتيبها األجبدي وكذلك الكلمات النحوية اليت ال تنتمي إىل جذور عربية واضحة، مثل )الذي(. الكلمات 

بة مصنفة حسب اللغويني العرب حتت جذور عربية وتشارك احلقل الداليل ملشتقات اجلذر األخرى، املعر  
مثل )كاهن( ضمت حتت تلك اجلذور. أمساء األعالم األجنبية مثل: أيوب، إمساعيل ويوسف تصنف 
وفق صيغها املعربة، ولكن يف حاالت مثل )آزر( حيث ميكن أن يظن أن االسم مشتق من أ/ز/ر تقدم 

[. خالفا لألعراف احلالية ترمجة )محزة( و)عني( منحت cross-referencesاإلحاالت املرجعية ]
األحرف اهلجائية الكاملة، من مث ال تستخدم األحرف الكبرية اليت تسبق احلرف األول من محزة أو عني، 

وليس   ahmadحىت لو كانت الكلمات اليت تظهر فيها أمساء أعالم أو يف بداية اجلملة. قارن 
Ahmadو ،ad  وليسAD حلقيقي فرة أيضا لكلمات مثل )أمساء(. اجلذر اا، اإلحاالت املرجعية متو

دث بعض الصعوبة؛ ألن اخلط الفاصل بني مشتقات اجلذور، احلرف الثالث الذي قد يكون و أو  قد حي 
ى ليس واضحا دائما، العديد من هذه اجلذور عوملت مع احلرف الثالث على حد سواء )و( و)ى = و 

 ي(.

 كل جذر عوجل بالطريقة التالية:

فر يف حماولة إلظهار نطاق االنتشار الداليل امتو  1اجلذرجرد للمفاهيم األساسية اليت يغطيها  -1
[semantic scatter الذي يشمله. معاين القاموس املفصلة يف هذا القسم مشتقة من اللغة ]

الكالسيكية واليت قد تشمل أو ال تشمل كل املعاين القرآنية وميكن استعماهلا، باملقارنة مع املداخل 
ظ و إلظهار املعاين اليت جلبت إىل اللغة العربية عن طريق القرآن. ومن امللحيف القسم الثالث، 

عموما أن ما ميكن تسميته بالقرابة الداللية بني مشتقات اللغة العربية، وأيضا اجلذور السامية، 
هي ثقافة سائدة وليست واضحة دائما. باإلضافة إىل ذلك، هناك مسة معرتف هبا عموم ا يف 

 
1 -  Ibid, p xix. 
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وهي أن املشتقات اجملردة ت ستمد عموم ا من احملسوسات )مثل: مج  ال من مج ل، اللغة العربية 
ْع  املشتقات الداللية للجذر مرتبة  ْلح، قرأ من قرء 'حلب واحد من حيوان '(. مج   -مالحة من م 

يف تسلسل يبدأ من احملسوس وينتهي عند اجملرد مرجح أن يلقي الضوء على الطريقة  -إذا لزم األمر
ترتبط هبا هذه املفاهيم بعضها ببعض، وكذلك على الطريقة اليت تغطي هبا كل ومجيع اليت 

هذه الصورة الكلية وسائل أخرى  مشتقات احلقل الداليل هلذا اجلذر. من احملتمل أن يوفر فحص  
 لتقدير استخدام مشتقات هذا اجلذر يف القرآن.

ظهر حقا يف القرآن، جنبا إىل جنب مع جرد للمشتقات املورفولوجية اخلاصة هلذا اجلذر اليت ت  -2
عدد املرات اليت تظهر فيها. مقارنة لتواتر ظهور خمتلف مشتقات بعض  اجلذور وكذلك للعدد 
الكلي لظهور كل مشتقات هذا اجلذر مع جذور أخرى جيب أن يكون مؤشرا على األمهية النسبية 

تلفة. تستند األرقام املقدمة لتكرار مشتقات اليت ينسبها القرآن إىل املفاهيم اليت تغطيها اجلذور املخ
، بينما الكلمات «املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي»احملتوى إىل فهرس حممد فؤاد عبد الباقي 

النحوية غري املدرجة يف فهرس عبد الباقي نستند فيها إىل فهرس إمساعيل عمايرة وعبد احلميد 
فيما خيص تلك الكلمات واجلذور اليت . «ن الكرميمعجم األدوات والضمائر يف القرآ»مصطفى 

أعطي لتأثيل  -من قبل اللغويني العرب و ف رخبالف ما -حيتمل أهنا غري عربية، القليل من االهتمام 
( من 89، ص 1993) Versteeghالكلمات القرآنية، على العموم ألننا نتفق مع فرستيغ 

يسهم افرتاض أصل أجنيب للكلمات القرآنية الغامضة : "من الصعب جدا فهم كيف ميكن أن 1أنه
ال متيل إىل إيالء اهتمام  -عالوة على ذلك-". البحوث املعاصرة يف هذا املوضوع  ايف فهمه

كاٍف حلقيقة أن العربية والسريانية والعربية واإلثيوبية مجيعا تتقاسم أصال مشرتكا، وهذه حقيقة 
 parallelحاالت اقرتاض وحاالت تطور موٍاز ]ستجعل من الصعب بال شك التمييز بني 

development ،[. اعتبارات الوقت منعت املؤلفني من تضمني القراءات ]القرآنية[ املختلفة
 باستثناء حاالت قليلة".

جذر سامي قدمي يدل على اإلله يف كل "مثال العناية باملشرتك السامي قوهلما يف اجلذر )أ/ل/ه(:        
عتقد أنه مقرتض من كون هذا املدخل ليس له جذر لغوي ي  "ومثل قوهلما يف )التني(:  .2"الساميةاللغات 

، وقد يتوقفان 4ومثل نقلهما أن بعض الدارسني رأوا أن )طوىب( من املشرتك السامي .3"لغة سامية شقيقة
ه، ما قد حييل إىل إن اللغويني وجدوا صعوبة يف بيان جذر " :يف أصل مدخل حنو قوهلما يف مدخل )حناس(

 
1 - Ibid, p XX. 
2 - Ibid, p 40. 
3-  Ibid, p139.  
4-  Ibid, p 580-581. 
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. 2"بعض الدارسني يدعون أن كلمة )نسخة( أصلها آكادي"ومثل قوهلما يف )نسخة(:  .1"أصل أجنيب
قد يذكران رأيا لعامل من غري تعليق، ومن غري مرجع، حنو قوهلما أن )بعري( وصف من قبل السيوطي بأنه 

 ناقشناه يف مبحثه. أما ما تعلق باملعربات من هذا املعجم فقد. 3مقرتض من العربية
غري العريب من غري شرح ألصل االسم،  اومما ينتقد يف املعجم االكتفاء يف األعالم بالنص على أصله    

من غري بيان  ،وبأنه يعقوب يف القرآن الكرمي ،مثال ذلك قوهلم يف )إسرائيل( إنه اسم علم من العربية
 إخل. ... 8، و)اليسع(7و)إلياس( 6و)إمساعيل( 5، وكذلك شرح )إسحق(4معناه
إىل قراءات خمتلفة، منها ما جاء يف مدخل )أي( حيث ذكرا قراءة ابن مسعود: وما  ؤلفاناملأحال      

، أو popular reading-on(N(9، ووصفاها بأهنا قراءة غري شائعة تدري نفس بأية أرض متوت
 ل ق دْ من قوله:  11وقد يذكران قراءة من غري أن ينسباها حنو )بين كم( ،10العكس حنو )ملا( بالتخفيف

ن ك مْ  ت  ق ط ع  ﴿ وحنو:  ،12نافع وحفص والكسائي بنصب النون، والباقون برفعها، فقد قرأ [94]األنعام:  ﴾ب  ي ْ
( بدل )جوايب(  إ نْ ﴿، وحنو )خْلق( بدل )خ ل ق( من قوله: 14، وحنو )حذرون( بدل )حاذرون(13)جواب 

ا (15[137]الشعراء:  ﴾األو ل ني   خ ل ق   إ ال ه ذ  ، وحنو )أدرك( بدل 16، وحنو: )در س ت( بدل )د رْست 

 
1 - Ibid, p 922. 
2 - Ibid, p 933. 
3- Ibid, p 102. 
4- Ibid, p 28. 
5 - Ibid, p 27. 
6 - Ibid, p 28. 
7 - Ibid, p 42. 
8- Ibid, p43  

 - .هي قراءة أيب بن كعب وموسى اإلسواري وابن أيب عبلة أيضا 
 (.7/213، )مرجع سابقينظر: معجم القراءات، 

9- See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 69.  
10 - Ibid, p 852. 
11- Ibid, p 126.  

السبع، أبو عمرو الداين، حتقيق: خلف محود سامل الشغديل، دار األندلس للنشر والتوزيع، اململكة العربية ينظر: التيسري يف القراءات  - 12
 .345، ص 2015، 1السعودية، ط

13 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 154-155. 
14 - Ibid, p 156. 
15 - Ibid, p 283. 
16- Ibid, p 303. 
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يف مدخل  ا من وجوه القراءة من غري اإلشارة إىل أهنا قراءة حنو )يا بشراي(قد يذكران وجه  و . 1)ادارك(
 .2)بشرى(

وقد يفرد املعجم مدخال  من قراءة ثانية بالشرح، مثال ذلك أنه شرح مدخل )أمر( مث أتبعه مبدخل      
﴿و إ ذا أ ر ْدنا أ ْن ن  ْهل ك  ق  ْري ة  أ م ْرنا م ت ْر ف يها ف  ف س ق وا ف يها﴾ )أم ر( الذي يدل على اإلمارة أي السلطة من قوله: 

دخل واخلالف فيه يف مبحث القراءات، وأن فيها ثالثة [. وقد سبق أن ناقشنا هذا امل16]اإلسراء: 
م بشذوذها هي قراءة التضعيف اليت أفردها املعجم بالشرح، ولكنهما مل حيكما ك  قراءات منها قراءة ح  

 :3( وهذا نصهماvariant reading Aبالقول إهنا قراءة خمتلفة ) يابشذوذها واكتف
"أمَّر  ammara to invest with authority, to cause to be in command; 

to cause to multiply or increase in numbers, in a variant reading of 
verse (17:16) [v. II, trans.] أ م ْرنا م ت ْر ف يها We put in command those of its 
inhabitants who live in luxury, or, We cause [such people] to 
increase in number" . 

واإلشكال أن املدخل املفرد هو )أم ر( يف حني أن الشرح اشتمل على شرح قراءة أخرى هي )آمرنا(      
وهي قراءة يعقوب الصحيحة مبعىن )أكثرنا(، وقارئ هذا النص يتوهم أن القراءة واحدة هي )أم ر( اليت 

 ومعىن التكثري، وهذا غري صحيح.حتتمل معىن اإلمارة 
[، 45﴿و اد ك ر  ب  ْعد  أ م ٍة﴾ ]يوسف: مما سبق أي من القراءات اليت حكم بشذوذها )أمه( من قوله:     

، فقراءة 4(variant reading A)فقد أفردها املعجم مبادة )أ م ه( مستعمال مصطلح القراءة املختلفة 
 ،اءة التخفيف مع فتح امليم أو سكوهنا )أم ٍه/أْمٍه( يراد هبا النسيانالتضعيف تشرح باحلني، أي بعد حني وقر 

(. وإن كان Confessingتأول باالعرتاف ) ا( مضيفا أهنForgettingوكذلك شرحها املعجم )
إنا فاملعجم مقلدا يف هذا جل املعاجم املتقدمة اليت ذكرت هذه القراءة من غري أن حتكم عليها بالشذوذ؛ 

 . 5أخذ هبا بوصفها قراءة صحيحة، خاصة أهنا تروى عن ابن عباس وتالميذهنرى أنه ي  

 
1- Ibid, p 303. 

 - .قرأ عاصم ومحزة والكسائي حبذف الياء بعد األلف، والباقون بإثبات الياء 
موجز يف ياءات اإلضافة بالسور، سراج الدين النشار، حتقيق: أمحد احلفيان، دار  :ينظر: املكرر يف ما تواتر من القراءات السبع وحترر ويليه

 .181، ص 2001، 1بريوت، ط ،الكتب العلمية
2 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 94. 
3- Ibid, p 45. 
4 - Ibid, p 53. 

 ( وما بعدها.16/121القرآن، مرجع سابق، )ينظر: جامع البيان يف تأويل  - 5
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؛ إذ كان 1ل )ضنني(مل يذكر الكاتبان ملحوظات متعلقة بالقراءات نراها مهمة، مثال ذلك مدخ     
 را القراءة الثانية )ظنني(. ينبغي أن يذك  

مداخل املعجم لكل املشتقات ر تبت وفقا للرتتيب الذي تظهر فيه يف فهرس عبد الباقي؛ ألن  -3"    
[ إحدى headwordsالقاموس اهتم باالستعمال/ التعبري القرآين احلايل. أعطيت الكلمات الرئيسة ]

[. على سبيل transliteration] املروفولوجية اليت ترد يف القرآن سواء باخلط العريب أو النقحرةالصيغ 
[ تعطى يف صيغ غري تامة  perfect formsاملثال الصيغ الفعلية حيث ال ترد فيها صيغ تامة ]

[imperfect[ ولكن يف حالة عدم وجود غري التام تعطى يف صيغة األمر ،]imperative صيغ .]
اجملهول كقاعدة مدرجة حتت صيغ املعلوم، وتعطى مداخل خاصة فقط إذا كانت تسهم يف فروق داللية 
غري تلك اليت يف صيغ املعلوم. صيغ املثىن واجلمع تعامل باملثل فيما يتعلق مبفردها. صيغ املؤنث اليت تظهر 

من أجل االلتفاف حول العرف القائم على  اأخري  ايف العربية مع تاء مربوطة تقدم يف صيغ النقحرة تنوين
استعراض التاء املربوطة كهاء أو إسقاطهما متاما. األرقام الرومانية تشري إىل انقسامات اخلطوط الصرفية 
و/أو النحوية، مثال: اسم ومشتق، متعد وغري متعد. يف حني تشري األرقام العربية إىل االنقسامات على 

وف الصغرية تشري إىل األقسام الداللية الفرعية. تعكس املعاين الفرعية املختلفة واحلر  ،طول اخلطوط الداللية
املذكورة لكل مدخل نطاق املعاين السياقية كما أوضحها مفسرو القرآن الكالسيكيون الذين استشريوا يف 

بهة غالبا كما جتميع هذا القاموس. بسبب الصعوبة املتأصلة يف حماولة حتديد معاين املفردات املختلفة املشت
تظهر يف سياقات خمتلفة، ال سيما يف لغة أجنبية؛ يظل دور األمثلة التوضيحية يف تقريب املعىن مهما، هذه 
الصعوبة واضحة بشكل خاص، مثلما هو احلال يف لغات أخرى يف حالة حروف اجلر. اخلط الفاصل 

أمر ال مفر منه. يف مثل هذه  خمتلف أقسام املعىن يف بعض احلاالت غري واضح، وبعض التشابك 2بني
احلاالت، بدال من جتاهل الفروق الدقيقة يف املعىن وطي املداخل معا حتت تعريف واحد، حيتفظ بالوحدات 

عطى تعريفات تعكس التقارب بينها. أمثلة عن منفصلة، وت   -ذات النطاق املتشابه ولكن غري املتطابق-
ذور من مثل: )ذ/ك/ر(، و)أ/م/ر(، و)ق/ر/أ(. التفسريات هذه العناصر ميكن العثور عليها حتت مداخل ج

ظة، وعندما تكون خمتلفة مبا فيه الكفاية تصنف حتت و البديلة للمداخل اليت تظهر يف اآليات نفسها ملح
[ األمثلة التوضيحية تستند على ترمجة عبد احلليم للقرآن The glossesأقسام معاٍن خمتلفة. حواشي ]

[the Qur'an-A New Translation by M.A.S. Abdel Haleem ،مع ذلك ]
وألن أغراض املعجم ال تتطابق دائما مع أغراض الرتمجة؛ جترى التغيريات عند الضرورة يف إعطاء أمثلة 

 
1 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 557. 

 - .أي: النقل احلريف 

2 - Ibid, p xxi. 
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أعطي اهتمام خاص حملاولة )وإن مل يكن ناجحا دائما( مماثلة البنية األصلية قدر اإلمكان، يف  .توضيحية
 ناقة األسلوب".بعض األحيان على حساب "أ

الصيغ العربية واألبنية بشكل خاص يصعب تقدميها يف جتانس مع األبنية اإلجنليزية وتشمل األفعال     
املتعدية وغري املتعدية، واألفعال املبنية للمجهول واملعلوم واجلمل االمسية اليت حمموالهتا مجل امسية. يتم 

[ املفعول املطلق الذي يظهر يف كثري من األحيان يف glossingمواجهة صعوبات خاصة يف توضيح ]
ن مث   ختتلف طريقة التوضيح من سياق إىل  القرآن؛ بسبب عدم وجود وظيفة حنوية موازية يف اإلجنليزية. م 

يم ا﴾ ]النساء:  ، [164آخر، كما هو احلال يف تقدمي )تكليما( و)تسليما( يف: ﴿و ك ل م  الل ه  م وس ى ت ْكل 
يم ا﴾ ]النساء:  ْم ح ر ج ا مم  ا ق ض ْيت  و ي س ل م وْا ت سْل  ه  د وْا يف  أ نف س  [، ويف: ﴿ص ل وا ع ل يْه  65ويف ﴿مث   ال  جي  

يم ا﴾ ]األحزاب:  [. اآليات املفصلة لألحداث املستقبلية بصيغة الفعل املاضي )عادة 56و س ل م وا ت سْل 
 theيتم تقدميها يف صيغة املضارع يف التجلية اإلجنليزية ] -كقاعدة عامة  -للتأكيد على حتمية حدوثها( 

English gloss :ين  ات  ق وْا ر ب  ه مْ إ ىل  اجْل ن ة  ز م ر ا﴾ ]الزمر يق  ال ذ  [. تعترب جمموعات من 73[ مثل: ﴿و س 
ها الثابتة اصطالحية، كما هو ألجزائ 1الكلمات اليت ختتلف معانيها السياقية اجملتمعة عن القراءة احلرفية

احلال يف قواميس لغات أخرى. يشار إىل هذه املداخل بالنجميات وتوضع يف هناية املعاين الفرعية اليت 
 احْل ق   ج اء  ﴿ترتبط هبا ارتباطا وثيقا، مع توفري معناها احلريف داخل أقواس معقوفة عند االقتضاء، كما يف: 

ئ   و م ا ل   ي  بْد  يد   و م ا اْلب اط  (*. غري أن درجة شفافية هذه العبارات، أو على وجه التحديد [47]سبأ:  ﴾ي ع 
عدم وجودها، ليست دائما هي نفسها يف مجيع احلاالت، ويظل تطبيق العالمة النجمية مسألة حكم، 

ر ﴾* ]األحزاب:  ف  10كما يف: ﴿و ب  ل غ ت  اْلق ل وب  احْل ن اج  ْل  ﴾*]اجملادلة: [ وكما يف: ﴿حي  ب  ون  ع ل ى اْلك ذ 
تكرار كلمات مستعملة اصطالحيا يف مواضع خمتلفة ومبختلف الفروق الدقيقة، على سبيل املثال:  .[14

مع معا من أجل توفري مزيد إحاالت إىل موضوعات مهمة يف القرآن املوفرة من قبل  )يوم( و)أصحاب( جت 
أعاله. يشري مصطلح )فقه(  2القسم املعلومات اإلحصائية اليت متت مناقشتها يف 

[jurisprudence', [jur. إىل استعماالت معينة للمداخل "[headwords] )دة ، مثل: )ع 
و)قرء(. املعاين الكاملة اليت ال ميكن احلصول عليها إال من خارج النص القرآين. جيب اعتبار التجليات 

 املعطاة يف مثل هذه احلاالت جمرد مؤشرات على املعاين التقنية هلذه األعراف.       

ل السياقات اليت تظهر فيها إن املعىن الكامل لكلمة ما، كما يصر علماء الداللة، ليس أقل من ك    
ضمن جمموعة معينة، أي: النص القرآين هنا. أحد اجلوانب األساسية للنص القرآين الذي كان وال يزال 

 
1 - Ibid, p xxii. 
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موضوع اختالف يف الرأي بني املفسرين هو أمناط التفسري املختلفة لكلمة ميكن أن تقرتن بسياقات قرآنية 
لرتكيب اللغوي للنص القرآين يف انسجام مع عمل مرتمجي خمتلفة. إن التمسك باملعطيات اليت يتضمنها ا

القرآن الذين يلتزمون باملبادئ نفسها يضع قيودا على املعاين احملتملة أو غري احملتملة اليت ميكن ختيلها ألي 
ها، كلمة يف سياقاهتا املباشرة أو املوسعة. إن ا ال نتجاهل التفسريات اليت ال تستند إىل املبادئ اللغوية نفس

 مثل مبادئ ابن عريب أو املبادئ العلمية، لكنها تقع خارج نطاق هذا القاموس. 

يف قاموس القرآن، تلقى املؤلفون مساعدة سخية  1وخالل السنوات السبع اليت استغرقها إجناز العمل    
 ...".من العديد من الزمالء واألصدقاء واملعاهد واملؤسسات

 2ذكر، فلم يذكروا مدخل )مشكاة( يف مادة )ش ك و(إغفاٍل ملداخل قرآنية مل ت  ن مل خيل املعجم م       
جند ختلفا لبعض الصيغ والوظائف من مثل قوهلما يف نوح  -ورغم اطراد املنهج-أو يف باب امليم، كذلك 

. ولكن هذا اخللل 4مع مدخل )إبراهيم( نفسهومل يفعال الشيء  Proper name))3ويف أكثر األعالم
 يسري جدا مقارنة مبا جنده يف معاجم أخرى.

ه إىل أسباب كثرية، أمهها تكوين املؤلفني وأهليتهما هذا النضج املعجمي الذي وجدناه يف املعجم مرد       
ر ههنا بأمهية أن يكون مؤلف املعجم القرآين مفسرا أي صاحب تفسري يف اآلن نفسه، هذا املعرفة. نذك  

حلليم، ومن قبل عند الراغب األصفهاين والسمني احلليب. السبب الثاين يرجع ما وجدناه يف شخص عبد ا
إىل اإلفادة من أكرب قدر من املراجع اليت هلا علقٌة بالتخصص وباملدونة، العربية منها واإلجنليزية، واملتقدمة 

يب مث معجم اجملمع، األصفهاين واحلل يواملتأخرة. هذا املعجم استشار املعاجم القرآنية الرئيسة، أعين معجم
واملعاجم القرآنية اإلجنليزية الرئيسة، أي معجم جون برينس ومعجم الندوي. كذلك اعتمد مراجع مهمة 

غفل أليب عبيدة. ومل ي   «جماز القرآن»يف القراءات، وعاد إىل أصل هذه املدونات كما بيناه أي كتاب 
 ظ آخر مهم هو اإلفادة من الدراسات املتأخرةاملصادر املهمة يف املعربات من مثل عمل آرثر جفري. ملح

دراسات ألسلوب القرآن »وتأصيال، أعين كتاب عبد اخلالق عضيمة  استوعبت النص القرآين دراسة   اليت
وكتاب املستعرب الياباين توشيهيكو إيزوتسو عن نظام املصطلحات األخالقية يف القرآن الكرمي « الكرمي

««The Structure of Ethical Terms in Quran. 

جند يف املعجم ويف مقدمته وعيا مبا ينبغي أن يكون عليه املعجم القرآين، من مثل تربير املؤلفني عدم       
إدراج القراءات القرآنية بعامل الوقت، ففيه اعرتاف بأن املنهج يفرض علينا إدراجها، كذلك تعليقهم حول 

 
1 - Ibid, p xxiii. 
2 - Ibid, p 495. 
3- Ibid, p 969. 
4- Ibid, p 4. 
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مسألة املعربات وحقيقة أن عددا كبريا منها سامي األصل. ولقد ظهرت الفروق بني هذا املعجم واملعجمني 
اإلجنليزيني اآلخرين يف حجم املصادر واملراجع وتنوعها، ويف مسألة اطراد املنهج )التجريد، االختصارت، 

ضال عن القراءات واملعربات، وعن الكتابة الصوتية(، ويف مسألة استحضار الشواهد القرآنية وترمجتها، ف
 االستقراء شبه التام للمداخل القرآنية.   

 



 

  

ات يالفصل الرابع: إشكال
املعاجم القرآنية وآفاق 

 التأليف فيها
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 ات المعاجم القرآنية وآفاق التأليف فيها:يالفصل الرابع: إشكال
 : والرسم القرآني في المعاجم القرآنية إشكالية القراءات القرآنية -(1

 القرآنية:. إشكالية القرآءات القرآنية في المعاجم 1.1
ن قراءات القرآن من حيث الفرش، أي األحكام اخلاصة ببعض ما م   ختتار املعاجم القرآنية يف الغالب قراءة       

ن قراءات قد تكون صحيحة وقد ، وقد تذكر وجوها أخرى للمفردة م  1كلمات القرآن الكرمي، حنو: ملك ومالك
كم ذة اليت ح  املعاجم القرآنية ويف غريها، خاصة ما تعلق بالقراءات الشا يف تكون شاذة. إن سؤال القراءات مشكل  

كم مؤلفي املعاجم القرآنية على بعض القراءات بشذوذها يف زمن متأخر، وال نغفل مسألة منهجية مهمة هي عدم ح  
ند الرجوع إىل السياق ، ومنها قراءات شاذة لكنها عأو )ويف قراءة( اليت يذكروهنا، إذ يعتمدون صيغة التمريض )ق رئ(

القرآين وإىل مباحث املفسرين أليق من غريها يف الداللة على املعىن، مثال ذلك ما جاء يف قصة فرعون من قول 
ََتكَ  د وا يف  اأْلَْرض  َويََذَرَك َوآِل  ْن قَ ْوم  ف ْرَعْوَن أََتَذر  م وَسى َوقَ ْوَمه  ل ي  ْفس  [، فقد 127ف: ﴾ ]األعرااملأل: ﴿َوقَاَل اْلَمأَل  م 

بسط املفسرون الكالم يف آِلة فرعون، واختالف األقوال فيها، وإمكان أن تتعارض مع قوله: ﴿أَنَا َربُّك م  اأْلَْعَلى﴾ 
ْن إ َلٍه َغرْي ي﴾ ]القصص: 24]النازعات:  ونصوا  .[38[، وقوله: ﴿َوقَاَل ف ْرَعْون  يَا أَي َُّها اْلَمأَل  َما َعل ْمت  َلك ْم م 

راءة ثانية ومعىن آخر، وهو )إالهتك( مصدرا مبعىن عبادتك، وهي قراءة علي وابن عباس وابن مسعود وأنس على ق
، ونقلت املعاجم أن ثعلبا اختار هذه القراءة، ولكنا 2بن مالك وعلقمة واجلحدري والتيمي وأيب طالوت وأيب رجاء

وتفرد الراغب األصفهاين  .3"عبدعبد وال تَ د أنك ت  ومن قرأ وإالهتك أرا"مل نقف يف كتبه على الرتجيح، إمنا قال: 
 ، ومثل هذه القراءة نرى وجوب ذكرها يف املعجم القرآين.4بذكر هذه القراءة وبشرحها

أَإ َذا ومن أمثلة املداخل اليت وردت يف قراءة شاذة، وذكرهتا املعاجم القرآنية )صللنا( بدل )ضللنا( من قوِلم: ﴿     
قراءة علي وابن عباس وأبان بن ، فقد نقل ابن جين أهنا [10اأْلَْرض  أَإ نَّا َلف ي َخْلٍق َجد يٍد﴾ ]السجدة: َضَلْلَنا يف  

ويقرأ: )أئذا صللنا( أي أنتنا وتغرينا. من "، ذكرها أبو بكر السجستاين فقال: 5سعيد بن العاص واحلسن خبالف

 
ويعقوب وخلف: مال ك  يَ ْوم  الدِّين ، وقرأ الباقون بغري ألف: ملك يوم الدين. وليس يف هذا املوضع من املتواتر إال هذان قرأ عاصم والكسائي  - 1

 الوجهان.
 .137، ص 1999، 1دمشق، ط ،ينظر: القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام الشرعية، حممد حبش، دار الفكر

ن احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جين، حتقيق: علي النجدي ناصف وآخران، وزارة األوقاف، اجمللس األعلى للشئو ينظر:  - 2
 (.1/256) ،1999اإلسالمية، مصر، ]د ط[، 

 .40]د ط[، ]د ت[، ص  ]د ن[، جمالس ثعلب، أبو العباس ثعلب، - 3
 .83ص لكرمي، مرجع سابق، مفردات ألفاظ القرآن اينظر:  - 4
 (.2/173)احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، مرجع سابق، ينظر:  - 5
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، 3، وأبو حيان األندلسي2ونقل مثل هذا الراغب األصفهاين .1"قوِلم: صل اللحم وأصل، وصن وأصن إذا أننت وتغري

رح بأنه كناية عن املوت واستحالة البدن، . هذا املدخل يف أصله أي )ضللنا( من وحدان القرآن، ش  4والسمني احلليب
جنس الصَّلَّة ،  َصَلْلَنا صرنا من"ولكنا نقف يف املعاجم اللغوية والتفاسري على معىن آخر لقراءة الصاد، يقول الزجاج: 

لو كانت: صللنا بفتح الالم لكان صواب ا، ولكين ال أعرفها "وقال الفراء يف املعىن األول:  .5"وهي األرض اليابسة
 .6"بالكسر

ل(، متعلق بالبعث من القرب،  ل هي )ص واحلاصل أن هذا املدخل الذي أفردت له بعض املعاجم القرآنية مادة       
وشاهد املعجميني يف هذا  .7"ضللنا: غبنا بالدفن"ومعىن قراءة الضاد الغياب، مبثل هذا شرحها معجم اجملمع فقال: 

ومعىن قراءة الصاد األول قوي يعضده السياق، وقراءة مجٍع من الصحابة  .8"أضللت اللنب يف املاء"املعىن قول العرب: 
 لح على شذوذها.وإن اصط   القراءة، فوجب أن تذكرها املعاجم القرآنيةبه دليل على صحة 

وأصله معجم -البن اِلائم « لتبيان يف تفسري غريب القرآنا»قد خصص ضاحي عبد الباقي حممد يف حتقيقه لو       
عمرو البصري ألهنا مبحثا للسجستاين وقراءة أيب عمرو، وأرجع سبب اختيار قراءة أيب  -السجستاين كما بيناه سلفا

وجند أنه وفق قراءة أيب عمرو هذه فسر كثري من العلماء األلفاظ ه يف مصر والشام والعراق، قال: "كانت شائعة زمنَ 
للمارديين من خالل حتقيقي له، كما الحظته من خالل « هبجة األريب»حظت ذلك يف كتاب القرآنية، وقد ال

ىي بن املبارك. وممن سار على هذا الدرب زين الدين حممد بن أيب بكر اطالعي على غريب القرآن لعبد اهلل بن حي
والرازي هذا من الري وزار مصر والشام. وقد «. غريب القرآن»يف كتابه  668عبد القادر الرازي املتوىف بعد سنة 

لفاظ القرآنية الحظت أن كل طبعات كتاب السجستاين اليت اطلعت عليها مل تلتزم بقراءة أيب عمرو وإمنا كتبت األ
 .9حسب قراءة حفص عن عاصم اليت روعيت يف طباعة املصحف املتداول يف بالد املشرق العريب بدءا مبصر غربا"

فالقراءة اليت عليها الناس اليوم بالشام واحلجاز واليمن  وشيوع قراءة أيب عمرو ثابت؛ فقد قال ابن اجلزري: "...
ا يلقن القرآن إالومصر هي قراءة أيب عمرو فال تكاد جتد  على حرفه خاصة يف الفرش وقد خيطئون يف  أحد 

 .10"األصول

 
 .313نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 .489مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 2
 .197سابق، ص ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع  - 3
 (.2/349مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ينظر:  - 4
 (.4/205، )1988، 1معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم الزجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، بريوت، ط - 5
 (.2/331)مرجع سابق، معاين القرآن،  - 6
 .298الكرمي، مرجع سابق، ص معجم ألفاظ القرآن  - 7
 (.2/384مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ينظر:  - 8
 .24، ص مرجع سابقالتبيان يف تفسري غريب القرآن،  -9

 (.1/292) ]د ط[، ]د ت[، مكتبة ابن تيمية،، برجسرتاسر. جحتقيق: غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري،   - 10
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نلحظ أن املعاجم القرآنية املتقدمة تورد أمساء القراء ومصطلحات علم القراءة حنو مصطلح )قراء العامة(،        

ل اسم القارئ كقول الراغب: وقد يغف .1كقول السمني احلليب يف الصابئني: "وقرأ العامة باِلمز، ونافع وحده بال مهز"
والتَّناد  بتشديد الدال، من ند "وقد يشرح املدخل وفق قراءة شاذة كقول ابن اِلائم:  .2"وقرئ: مجاالت بالضم"

داودي ال. وذكر الراغب األصفهاين حوايل مخسني قراءة شاذة نبه إىل شذوذها صفوان 3البعري إذا مضى على وجهه"
 يف هوامش املعجم.

رواية حفص عن  وفقالقراءة اليت اعتمدها يف املعجم، ولكن اآليات  ألتوجنيأما املتأخرون فلم يذكر حممد     
على رواية حفص يف الطبعة معجم جممع اللغة نص ، و 4«املعجم االشتقاقي املؤصل»عاصم، وكذلك األمر يف 

، واختيارهم ل  )عباد( 5[4الفاحتة: ]﴾ ين  الدِّ  م  وْ ي َ  ك  ال  مبعىن سيد يف آية: ﴿مَ  (مالك  )من ذلك اختيارهم ل األوىل،
فقد قرأ ابن كثري، ونافع،  6[19الزخرف: ]بدل )عند( من آية: ﴿َوَجَعل وا اْلَماَلئ َكَة الَّذ يَن ه ْم ع َباد  الرَّْْحَن  إ نَاث ا﴾ 

 .7"الذين هم عند الرْحن بالنون من غري ألف، وقرأ الباقون: عباد بألف وباء"وابن عامر، ويعقوب: 
للقراءات القرآنية ومل ميز فيه بني القراءات الصحيحة  معجمه خصص أْحد خمتار عمر القسم الثالث من     

ا فإنا نرى أن الفصل بني املعجم القرآين ومداخله وبني القراءات ، وإن كان هذا اجلهد ضروري8والقراءات الشاذة
لبيان موقف مؤلفي املعاجم القرآنية نورد و  ؛القرآنية ال يؤدي وظيفة املعجم القرآين األمثل، أي إنه فصل غري مربر

معتمدين يف بيان اختالف ، مفردات قرآنية تفرد هبا قراء دون آخرين، ونعين بالقراء العشرة، وننظر اختيار كل مؤلف
 :-يف الغالب- «العربية علوم يف وأثرها القراءات»ف حممد سامل حميسن القراءة مؤلَّ 

 قتل وقاتل: -(1
ٍّ قاَتَل َمَعه  ر ب ِّيُّوَن َكث ري ﴾ : ﴿-تعاىل-ورد االختالف يف هذين املدخلني يف قوله        ْن َنيب  آل عمران: ]وََكأَيِّْن م 

قرأ نافع، وابن كثري، وأبو عمرو، ويعقوب )ق تل( على البناء للمفعول، وقرأها الباقون )قاتل( على البناء  .[146
 ، فاملعىن خمتلف.9للفاعل

 
 (.3/313) مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، -1
 .203ص مرجع سابق،  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، -2
 .286،مرجع سابقالتبيان يف تفسري غريب القرآن، ابن اِلائم،  -3
 (.4/2279)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 4
 .1055ص  مرجع سابق، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، -5
 .737ص  املرجع نفسه، -6
بريوت،  ي،الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة، أبو علي األهوازي، حتقيق: دريد حسن أْحد، دار الغرب اإلسالمينظر:  -7

 .325، ص 2002، 1ط
 .1181-797مرجع سابق، ص آن الكرمي وقراءاته، املعجم املوسوعي أللفاظ القر ينظر:  - 8
 (.1/321القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 9
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، أما أبو حيان 1ل )قتل اخلراصون( يف باب القافمل يذكر أبو بكر السجستاين هذين املدخلني، واكتفى مبدخ    

، ولكنه 2فخال معجمه من مادة )ق ت ل(، ومل يذكر املدخلني، ومل يذكرمها الراغب األصفهاين يف مادة ) ق ت ل(
، ومل يذكرمها ْحيد الدين الفراهي، ومثله حممد 3تل اخلراصون( أيضا، وكذلك فعل السمني احلليبذكر املقاتلة وذكر )ق  

، 6شر إىل الوجه اآلخر، أما معجم اجملمع فاختار قراءة )قاتل( ومل ي  5، وحممد حسن جبل4يف مادة )ق ت ل( لتوجنيأ
 .7ومل يذكر حسن املصطفوي الشاهد الذي ندرسه

ورد مدخل )ق تل( يف مواضع عدة من القرآن الكرمي، أما مدخل )قاتل( جمردا من الضمائر فورد يف موضع آخر     
ْن قَ ْبل  اْلَفْتح  َوقَاَتَل﴾  ْنك ْم َمْن أَنْ َفَق م  ، فال [10احلديد: ]غري اآلية املختلف يف قراءهتا، وهو قوله: ﴿اَل َيْسَتو ي م 

خل القرآنية ا، وإن أبان هذا الوصف عن نقص يف املدتيعاب املعجم ملداخل القرآنأثر الختالف القراءة ههنا يف اس
  .يف بعض املعاجم

 فآذنوا وفأذنوا: -(2
َْرٍب م َن اللَّه  َوَرس ول ه ﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف هذين املدخلني يف قوله      البقرة: ]: ﴿فَإ ْن ملَْ تَ ْفَعل وا فَْأَذن وا ِب 

: (آذنه بكذا)بفتح اِلمزة: وألف بعدها، وكسر الذال، على أنه فعل أمر من  (فآذنوا). قرأ شعبة، وْحزة [279
 . 8(أذن)بإسكان اِلمزة، وفتح الذال: على أنه فعل أمر من  (فأذنوا)أعلمه به. وقرأ الباقون 

لك وامسعوه، وكونوا على أذن منه. ائذنوا ِبرب ]من اهلل[ : اعلموا ذ"ذكر أبو بكر السجستاين الوجهني فقال:     
، واختار 10)أ ذ ن( يف مادة . أما أبو حيان فاختار آذنوا مبعىن أعلموا9"ومن قرأ )فآذنوا( أي فأعلموا غريكم ذلك

أي معنامها واحد، وهو  .11الراغب األصفهاين قراءة )فأذنوا( وأتى بالشاهد، ولكنه قال: "وأذنته بكذا وآذنته مبعىن"
لى أنه وجه من وجوه القراءة إال أن ذكره للمفردة مؤذن بذلك، أما السمني احلليب فذكر الوجهني، وإن مل ينص ع

 
 .384ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 وما بعدها. 655ص مرجع سابق،  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 2
 ( وما بعدها.3/271)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .381ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، ينظر:  - 4
 (.4/1735) مرجع سابق،، أللفاظ القرآن الكرمي ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل - 5
 .878ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 ( وما بعدها.9/212، )الكرمي، مرجع سابق ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 7
 (.1/483ينظر: القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، ) - 8
 .101ص نزهة القلوب، مرجع سابق،  - 9

 .53حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص ينظر:  - 10
 .70ص  مرجع سابق، ألفاظ القرآن الكرمي،مفردات ينظر:  - 11
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، وذكر حممد حسن جبل قراءة 2ألتوجنيحممد  نفسه، وفعل الشيء 1ونص على أهنما قراءتان لكنه مل ينسبهما

 .5أما حسن املصطفوي فلم يذكر الشاهد رأسا 4، وكذلك فعل مؤلفو معجم اجملمع3)فأذنوا( دون غريها
مل يرد املدخالن يف غري اآلية اليت اختلف فيها، فمن اكتفى بقراءة دون أخرى أغفل مدخال قرآنيا، غري أن     

 .[109األنبياء: ]ورد يف قوله: ﴿فَإ ْن تَ َولَّْوا فَ ق ْل آَذنْ ت ك ْم َعَلى َسَواٍء﴾  (آذن)الفعل 
 :أزل وأزال -(3
بألف بعد الزاي،  (فأزاِلما)قرأ ْحزة  .[36البقرة: ]: ﴿فََأَزِلَّ َما الشَّْيطان  َعْنها﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

مثل  (الزلل)لف: والم مشددة، من ِبذف األ (فأزِلما)بعدمها عن نعيم اجلنة وقرأ الباقون أوالم خمففة، أي حنامها و 
 .6كل من الشجرةأي أوقعهما يف الزلة بفتح الزاي، واملراد هبا املعصية: وهي األ (أزلين فالن)قول القائل: 

، واكتفى أبو حيان 7القارئ ابتدأ أبو بكر السجستاين بشرح )أزِلما(، مث نص على القراءة الثانية، ومل يسمِّ     
، ولكنه ذكر الوجهني من 9ل( )ز ، واختار الراغب األصفهاين شرح قراءة العامة أي )أزِلما( يف مادة8بالوجه األول

، وذكر 10ق( ا ، ونص على أهنما قراءتان من غري أن يسمي أصحاهبما يف مادة )ح(حقَّ )و (قاح  )باب التمثيل ل
أي  ،وقوله: فأزِلما"السمني احلليب الوجهني يف مادة )ز ل ل( واعتمد القراءة الثانية لرتجيح معىن التنحية فقال: 

وال يليق ِبال  ،حنامها عن مكاهنما الذي يف اجلنة. وقيل: ْحلهما على الزلة، واألول أصوب لقراءة من قرأ: فأزاِلما
، ومل يذكر فيها قراءة 12ل( و وكرر ذكر الوجه األول يف مادة أخرى هي )ز .11"أن تصيبه الزلة -عليه السالم-آدم 

على شرح قراءة العامة من غري أن يشري إىل الوجه الثاين يف مادة  ألتوجنيْحزة، وهذا التكرار سهو منه. واقتصر حممد 
 .16وحممد حسن جبل 15وحسن املصطفوي 14وكذلك فعل مؤلفو معجم اجملمع 13)ز ل ل(

 
 (.1/79)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .25ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.2/726)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .43ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.1/67)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.1/484ينظر: القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، ) - 6
 .46ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .149حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .381ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .266ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 (.2/146)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.2/154ينظر: املرجع نفسه، ص ) - 12
 .222ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 .531ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
 (.4/358)مرجع سابق، التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 15
 (.2/911)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 16
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، شاهدمل يرد املدخالن يف القرآن الكرمي إال يف اآلية اليت اختلف يف قراءهتا، وإن كان الزلل حاضرا يف أكثر من     

 وبذا فإن املعجم الذي يكتفي بقراءة واحدة يغفل أخرى. 
 تبلو وتتلو: -(4

ل وا ك لُّ نَ ْفٍس ما َأْسَلَفْت﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف هذين املدخلني يف قوله         [.30يونس: ]: ﴿ه نال َك تَ ب ْ
بالتاء املثناة من فوق، والباء املوحدة، من  (تبلو)... وقرأ الباقون  بتاءين (تتلو)قرأ ْحزة، والكسائي، وخلف العاشر 

 .2"أي تذوق وبال ما قدمت وعملت"السجستاين اآلية بلفظ )تبلو( وقال: . أورد أبو بكر 1االبتالء، وهو االختبار
املدخلني يف معجمه،  أما أبو حيان فلم يذكر .3"تبلو: ختترب"وشرح املدخل من غري شاهد يف موضع آخر فقال: 

، ومل ينص على 5ومادة )ت ل و( 4وشرح الراغب األصفهاين املدخلني ذاكرا القراءتني يف كل من مادة )ب ل ى(
من غري أن  8فاختار قراءة )تبلو( ألتوجني، أما حممد 7، وحممد حسن جبل6أمساء القرءة، وكذلك فعل السمني احلليب

 .10ومؤلفو معجم اجملمع 9يذكر القراءة الثانية، وكذلك فعل حسن املصطفوي
ا، وورد بصيغة )يبلو( يف قوله: ﴿َوَلْو َيَشاء  اللَّه  اَلنْ َتَصَر مل يرد مدخل )تبلو( إال يف اآلية اليت اختلف يف قراءهت    

ل َو بَ ْعَضك ْم ب بَ ْعٍض﴾  ن ْه ْم َوَلك ْن ل َيب ْ ، أما مدخل )تتلو( فورد مخس مرات يف غري اآلية اليت وقع فيها [4حممد: ]م 
 املعاجم القرآنية وورد فعلهما ، وإن كان معىن املدخلني خمتلفا يف الشاهد اختالفا تاما فقد وردا يفاالختالف

 باشتقاقات خمتلفة فال تأثري لذكر القراءة من عدمها. 
 فتبينوا وفتثبتوا: -(5

. ويف [94النساء: ]ا أَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا إ ذا َضَربْ ت ْم يف  َسب يل  اللَّه  فَ َتبَ ي َّن وا﴾ يَ : ﴿-تعاىل-يف قوله ورد املدخالن     
ْن قَ ْبل  َفَمنَّ اللَّه  َعَلْيك ْم فَ َتبَ ي َّن وا﴾ -تعاىل-قوله  ا أَي َُّها : ﴿يَ -تعاىل-. ويف قوله [94النساء: ]: ﴿َكذل َك ك ْنت ْم م 

ق  ب َنَبٍإ فَ َتبَ ي َّن وا﴾  يف  (فتثبتوا)فقد قرأها ْحزة، والكسائي، وخلف العاشر  .[6احلجرات: ]الَّذ يَن آَمن وا إ ْن جاءَك ْم فاس 
 .11املواضع الثالثة

 
 (.1/485القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 1
 .62ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .142ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .145ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .167ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 (.1/267( و)1/232)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.1/215( و)1/166)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .76ص صل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجم املفينظر:  - 8
 (.1/363)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .162ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.1/485، )1984، 1القاهرة، ط ،القراءات وأثرها يف علوم العربية، حممد حميسن، مكتبة الكليات األزهريةينظر:  - 11
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)ث ب  يتيف معجم أيب بكر السجستاين، ومل يذكرمها الراغب األصفهاين يف ماد للمدخلني أقف على ذكر مل   

َهاَلٍة﴾ لشرح 2و)ب ي ن( 1ت( يب وا قَ ْوما  ِب  ، وشرح تبني النبأ من آية: 3(اجلهل)، ولكنه ذكر آية ﴿فَ َتبَ ي َّن وا أَْن ت ص 
ق  ب َنَبٍإ فَ َتبَ ي َّن وا﴾ ، ومل يذكر قراءة التثبت، وكذلك فعل السمني احلليب، غري أنه ذكر اآلية الثانية 4﴿إ ْن جاءَك ْم فاس 

، أما معجم اجملمع فشرح مدخل ألتوجنيد حسن جبل الشاهد أو املدخلني، وكذلك فعل حممد ، ومل يذكر حمم5فقط
 .  7(تبينوا)، ومل يذكر قراءة تثبتوا، واختار حسن املصطفوي مدخل 6)تبينوا( يف املعجم بالتثبيت والتأمل

لذا فإن املعاجم القرآنية اليت اقتصرت ومل يرد املدخالن يف القرآن الكرمي يف غري الشواهد اليت اختلف يف قراءهتا؛ و     
، واألصل أن يذكر املدخل )تثبتوا( يف مادة )ث ب ت( ويأتى بالشاهد أغفلت مدخال قرآنيا (التبني)على مدخل 

 قراءة صحيحة. اوينص على أهن
 يسيركم وينشركم: -(6

قرأ ابن عامر، وأبو  .[22يونس: ]: ﴿ه َو الَّذ ي ي َسي ِّر ك ْم يف  اْلبَ رِّ َواْلَبْحر ﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     
، فاألول من النشر والثاين من السري، ومادة )س ي ر( أكثر اطرادا يف القرآن 8وقرأ الباقون يسريكم (ينشركم)جعفر 

)يسريكم( فلم يرد يف غري آية يونس، ومثله مدخل الكرمي؛ إذ استعملت يف أكثر من عشرين موضعا، أما مدخل 
 .)ينشركم(

مل أقف على ذكر للمدخلني أو لآلية يف معجم أيب بكر السجستاين ويف معجم أيب حيان األندلسي، ومل يذكر     
 10، واختار مدخل )يسريكم( فذكره مع الشاهد يف مادة )س ا ر(9الراغب األصفهاين )ينشركم( يف مادة )ن ش ر(

، ومل 11من غري أن يشري إىل وجود قراءة أخرى، وكذلك فعل السمني احلليب يف مادة )ن ش ر( ويف مادة )س ي ر(
، وكذلك مل يذكر حممد 13، أو )يسريكم( يف مادة )س ي ر(12يذكر حممد حسن جبل )ينشركم( يف مادة )ن ش ر(

 
 .171ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 وما بعدها. 176ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .209ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .789ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 (.4/135)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .176ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ظر: ين - 6
 (.1/397)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.1/487القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 8
 وما بعدها. 805ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .433ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 ( وما بعدها.4/177)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 ( وما بعدها.2/244( وما بعدها، )4/2198)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.2/988ينظر: املرجع نفسه، ) - 13
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، أما حسن املصطفوي فلم يذكر )ينشركم( 2أو )يسريكم( يف مادة )س ي ر( 1)ينشركم( يف مادة )ن ش ر( ألتوجني

أو )يسريكم( يف مادة )س ي ر( واكتفى بذكر الشواهد اليت هبا مداخل من قبيل )نسري(  3يف مادة )ن ش ر(
، واختار )يسريكم( وذكر الشاهد يف مادة )س 5. ومل يذكر معجم اجملمع )ينشركم( يف مادة )ن ش ر(4و)سريت(

. واحلاصل أن املعاجم القرآنية اليت ندرسها أغفلت مدخل )ينشركم(، 6د قراءة أخرىي ر( من غري أن يشري إىل وجو 
 واختارت قراءة عامة قراء احلجاز والعراق.

 أمرنا وآمرنا: -(7
َرف يها فَ َفَسق وا ف يها﴾ : -تعاىل-وقع االختالف يف قوله       إذ  .[16اإلسراء: ]﴿َوإ ذا أََرْدنا َأْن ن  ْهل َك قَ ْريَة  أََمْرنا م ت ْ

 .7بقصر اِلمزة، من األمر ضد النهي (أمرنا)، وقرأ الباقون (أكثرنا)مبد اِلمزة مبعىن  (أمرنا)قرأ يعقوب 
فقال: "أمرنا وآمرنا: مبعىن واحد. أي  شاذة هي )أمَّرنا(ذكر أبو بكر السجستاين القراءتني وزاد قراءة ثالثة     

وهو  .8كثرنا. وأمرنا: جعلناهم أمراء. ويقال: أمرناهم، من األمر أي أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا وختويفا ووعيدا"
 األولني، فقال: يف نصه هذا مل يذكر أهنا قراءات خمتلفة، ولكنه أمر يفهم ضمنا، ونقل أبو حيان األندلسي املدخلني

، ومل حيكم قراءات ا، ونص على أهن10وذكر الراغب األصفهاين املفردات الثالثة .9"أمرنا: كثرنا، وكذلك آمرنا"
بصحتها أو ضعفها، ومنهجه هذا مطرد يف املعجم، أي إنه يأيت باآلية، وإن ذكر قراءة أخرى عرب ب  )وقرئ(، ونقل 

وقيل: معناه كثرناهم  "القراءتني األخريني فقال: الكثرة يف )أمرنا( معتمدعنه ذلك السمني احلليب واختار معىن ا
وذكر القراءات الثالث حممد حسن  .11"فبسبب ذلك عصوا وفسقوا، وتنصره قراءة "أمرنا" بالتشديد و"آمرنا" باملد

 
 وما بعدها. 475ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .259ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 ( وما بعدها.12/132)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 ( وما بعدها.5/349ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 وما بعدها. 1097ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .615ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.1/555علوم العربية، مرجع سابق، )القراءات وأثرها يف ينظر:  - 7
 - ه القراءة قرأ هبا ابن عباس، وأبو عثمان النهدي، وزيد بن علي، وأبو العالية، وعلي، واحلسن، والباقر، وجماهد بن جعفر، وحممد بن علي، ونسبت هذ

 إىل عاصم، وأيب عمرو البصري.
 بتصرف يسري. 230ص  ، مرجع سابق،واألحكام الشرعيةينظر: القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين 

 .68-67ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .45حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، ص ينظر:  - 9

 .89ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.1/115)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 11
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، 3القراءات األخرى، واقتصر معجم اجملمع على قراءة العامة دون إشارة إىل 2ألتوجني، وكذلك فعل حممد 1جبل

واحلاصل أن املعاجم اليت أغفلت قراءة التشديد أو قراءة املد أغفلت مدخلني  .4وكذلك فعل حسن املصطفوي
 قرآنيني ومن مجلتها القراءة اليت حكم بشذوذها.

 اتبعك وأتباعك: -(8
قرأ يعقوب ف .[111الشعراء: ]: ﴿قال وا أَن  ْؤم ن  َلَك َوات َّبَ َعَك اأْلَْرَذل وَن﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

ورد فعل االتباع ماضيا بصيغ خمتلفة يف القرآن، وورد  .5وأتباعك، أي مجع تابع، وقرأ الباقون اتبعك أي فعل ماضٍ 
َلتَ ه ْم َوَما َلَة بَ ْعٍض﴾  مدخل )تابع( مفردا يف قوله: ﴿َوَما أَْنَت ب َتاب ٍع ق ب ْ ، أما مدخل [145البقرة: ]بَ ْعض ه ْم ب َتاب ٍع ق ب ْ

 )أتباع( فلم يرد يف القرآن يف غري قراءة يعقوب هذه.
، ومل يذكر قراءة يعقوب، وكذلك فعل 6أورد الراغب األصفهاين اآلية بلفظ )واتبعك( يف موضعني من معجمه    

عند أيب بكر السجستاين وأيب  نفسه، ومل يورد السمني احلليب اآلية أو مدخل )أتباعك(، واألمر 7حممد حسن جبل
، ومل يذكرها يف مادة )ت 8، وذكر حسن املصطفوي اآلية بلفظ )واتبعك( يف مادة )ر ذ ل(ألتوجنيحيان، وحممد 

صل أن املعاجم اليت ندرسها واحلا .11ويف مادة )ر ذ ل( 10، واختارها معجم اجملمع يف مادة )ت ب ع(9ب ع(
 وهو مدخل قرآين جيب أن يذكر.مل تذكر مدخل )أتباعك(، 

 ( سادتنا وساداتنا:9

قرأ ابن عامر،  .[67األحزاب: ]: ﴿َوقال وا َربَّنا إ نَّا َأطَْعنا ساَدتَنا وَك رَباَءنا﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله     
بفتح التاء  (ساداتنا)وقرأ الباقون  فهو مجع اجلمع، (سادة)باأللف بعد الدال مع كسر التاء، مجع  (ساداتنا)ويعقوب 

 .12(سيد)بال ألف بعد الدال، مجع 

 
 (.4/2059)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .38ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .76ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.1/158)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/558القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 5
 .351، ص 163ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.4/2127(، )2/793)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.4/121)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 ( وما بعدها.1/407ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 .186ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 .490ص  ينظر: املرجع نفسه، - 11
 ( بتصرف يسري.1/564القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 12
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مل يرد هذان املدخالن إال يف هذه اآلية، ومل أقف على ذكر له عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان     

، 2، وكذلك فعل السمني احلليب1األصفهاين فاختار قراءة العامة ومل يشر إىل القراءة األخرىاألندلسي، أما الراغب 
 فلم يذكر أيا منهما يف باب السني. ألتوجنيأما حممد و ، 5ومعجم اجملمع 4وحسن املصطفوي 3وحممد حسن جبل

قد وقفنا على نص للطربي يف تفسريه وبذا فإن املعاجم القرآنية اليت ندرسها أغفلت مدخال قرآنيا هو )ساداتنا(، و    
وقرأت عامة قراء األمصار )َساَدتَنا( وروي عن احلسن البصري "يشعر بنفي صحة القراءة هبا على عادته، قال: 

ورغم نصه هذا فإن  .6")َساَدات نا( على اجلمع، والتوحيد يف ذلك هي القراءة عندنا؛ إلمجاع احلجة من القراء عليه
 من القرآن فيجب ذكر املدخل. القراءة صحيحة وهي

 سلما وسالما: -(10
ا -تعاىل-وقع االختالف يف املدخلني من قوله      : ﴿َضَرَب اللَّه  َمَثال  َرج ال  ف يه  ش رََكاء  م َتَشاك س وَن َوَرج ال  َسَلم 

 ﴾ على أنه اسم فاعل، مبعىن:  (ساملا)قرأ ابن كثري، وأبو عمرو، ويعقوب  .[29الزمر: ]ل َرج ٍل َهْل َيْسَتو يَان  َمَثال 
 .7ل مبالغا يف اخللوص من الشركةعلى أنه مصدر، صفة لرج (سلما)خالصا من الشركة، وقرأ الباقون 

ساملا لرجل: خالصا ]لرجل[ ال يشركه فيه غريه يقال: "ذكر أبو بكر السجستاين القراءتني وزاد ثالثة شاذة فقال:     
ْلم ا وَسَلم ا ، واقتصر السمني احلليب 9وكذلك فعل الراغب األصفهاين .8 "سلم الشيء لفالن إذا خلص له. وتقرأ س 

ومعجم  12ألتوجني، وحممد 11، وكذلك فعل حممد حسن جبل10قراءة )سَلما( من غري أن يشري إىل قراءة أخرىعلى 
ومل يرد مدخل )ساملا( يف غري الشاهد  .14، أما حسن املصطفوي فلم يذكر الشاهد يف مادة )س ل م(13اجملمع

 مدخال قرآنيا جيب ذكره.كره أمهلت ذ املختلف فيه، واحلاصل أن املعاجم القرآنية اليت مل ت
 إسرارهم وأسرارهم: -(11

 
 .432، ص 57ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.2/232(، )1/52)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.2/978)ظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاينظر:  - 3
 (.5/312)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .607ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.20/331)جامع البيان يف تفسري القرآن، مرجع سابق،  - 6
 ( بتصرف.1/566العربية، مرجع سابق، )القراءات وأثرها يف علوم ينظر:  - 7
 .269ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .423ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.2/217)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.2/1063)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 .249ص  املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .587ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 (.5/227)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
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. قرأ حفص، وْحزة، والكسائي، [26حممد: ]: ﴿َواللَّه  يَ ْعَلم  إ ْسراَره ْم﴾ -تعاىل-جاء االختالف يف قوله       

، وقرأ الباقون  (إ ْسرَاَرهم)وخلف العاشر   .1رمجع س   (أسرارهم)مصدر أسرَّ
عند السمني  نفسهأو يف غريها، واألمر  2األصفهاين املدخلني أو الشاهد يف مادة )س ر ر(مل يذكر الراغب     

ومل أقف على ذكر للمدخلني  6ألتوجني، وعند حممد 5، وعند حسن املصطفوي4، وعند حممد حسن جبل3احلليب
)إسرارهم( ومل يشر  أو للشاهد عند أيب بكر السجستاين أو عند أيب حيان األندلسي، واختار معجم اجملمع مدخل

. وبذلك تكون املعاجم القرآنية قد أغفلت مدخال قرآنيا هو )أسرارهم( مجع سر، أما اإلسرار 7إىل القراءة الثانية
 ، وقد ذكره غري معجم.[9نوح: ]كمصدر فورد يف قوله: ﴿َأْعَلْنت  َِل ْم َوَأْسَرْرت  َِل ْم إ ْسرَار ا﴾ 

 إدبار وأدبار: -(12
َن اللَّْيل  َفَسبِّْحه  َوأَْدبَ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      قرأ نافع، وابن كثري، وْحزة،  [.40ق: ]اَر السُّج ود ﴾ : ﴿َوم 

بفتح اِلمزة، مجع  (وأدبار)مبعىن: مضى، وقرأ الباقون  (أدبر)على أنه مصدر  (وإدبار)وأبو جعفر، وخلف العاشر 
﴾: ﴿َوم َن اللَّْيل  َفَسبِّْحه  َوإ ْدبَ -تعاىل-من قوله  (وإدبار) وهو آخر الصالة وعقبها، أما (دبر) ]الطور:  اَر النُّج وم 

 . 8فاتفق القراء العشرة على قراءته بكسر اِلمزة [،49
نيت املعاجم املتقدمة حال شرحها ملدخل )أدبار السجود( ببيان الفرق بني )إدبار النجوم( و)أدبار النجوم(، ع      

-عليه السالم- والقراءة الثانية شاذة، أما )إدبار السجود( فلم تذكر، قال السجستاين نقال عن علي بن أيب طالب
أدبار السجود الركعتان بعد املغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر. واألدبار مجع دبر. واإلدبار مصدر أدبر ": 

[ : أواخر الصلوات، وقرئ: َوإ ْدباَر النُّج وم  )وأَْدبَار 40 :السُّج ود ﴾ ]ق ﴿َوأَْدبارَ ". وقال الراغب األصفهاين: 9"إدبارا
نقل السمني  .10"الّنجوم(، فإدبار مصدر جمعول ظرفا، حنو: مقدم احلاج، وخفوق النجم، ومن قرأ: )أدبار( فجمع

 
 (.567-1/566القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 1
 وما بعدها. 404ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 ها.( وما بعد2/182)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.2/981)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.5/123)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .239-238ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .567ص ع سابق، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجينظر:  - 7
 (.1/568القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 8
 . 81، 80ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .307ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
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وحممد  3اجملمع، وكذلك فعل معجم 2، واختار حممد حسن جبل مدخل )أدبار السجود(1احلليب نص الراغب

 .  6وكذلك أبو حيان األندلسي 5، ومل يذكره حسن املصطفوي يف مادة )د ب ر(4ألتوجني
واحلاصل أن مدخل )األدبار( ورد يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي، أما )اإلدبار( فورد يف موضع واحد مع     

، وإن فلت مدخال مركبا هو: )إدبار السجود(النجوم، ومع السجود عند من قرأ بالكسر، وبذا تكون املعاجم قد أغ
 كان )اإلدبار( ومعناه مذكورا فيها.

 مواقع وموقع: -(13
﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله      َواق ع  النُّج وم  م  مب  . قرأ ْحزة، والكسائي، وخلف [75الواقعة: ]: ﴿َفال أ ْقس 

 . 7مبواقع()، وقرأ الباقون (مبوقع)العاشر 
، 12ألتوجنيوحممد  11وحممد حسن جبل 10والسمني احلليب 9الراغب األصفهاين 8اختار أبو بكر السجستاين    

مدخل اجلمع من غري إشارة إىل قراءة املفرد، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب حيان الذي  13ومعجم اجملمع
، أما حسن املصطفوي فلم يذكر املدخلني أو اآلية يف مادة )و 14اكتفى بذكر مدخل )الواقعة( يف مادة )و ق ع(

أغفلت املعاجم القرآنية املدروسة  واحلاصل أن املدخلني مل يردا يف غري اآلية املختلف يف قراءهتا، وقد .15ق ع(
 ( مفردا. عمدخل )موق

 ضنين وظنين:  -(14
. قرأ ابن كثري، وأبو عمرو، [24التكوير: ]: ﴿َوما ه َو َعَلى اْلَغْيب  ب َضن نٍي﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      

 .16(خبل)مبعىن  (ضن)اسم فاعل من  (بضنني)بالظاء املعجمة، وقرأ الباقون  (بظنني)والكسائي، ورويس 

 
 (.2/4)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.2/629)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .393ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .916و 168ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.3/191)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .122، ص ، مرجع سابقحتفة األريب مبا يف القرآن من الغريبينظر:  - 6
 (.1/569القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 7
 .427ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .792، 753ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.4/332(، )4/145)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.4/1813، )أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق ينظر: املعجم االستقاقي املؤصل - 11
 .524ص عجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، املينظر:  - 12
 .1194ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 .319ص  مرجع سابق، حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب،ينظر:  - 14
 (.13/197)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 15
 ( بتصرف يسري.1/572القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 16
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، وكذلك 1، وذكر أبو بكر السجستاين املدخلني من غري شاهدامل يرد املدخالن يف غري اآلية املختلف يف قراءهت    

وحممد  4والسمني احلليب 3األصفهاين، ونص على القراءتني مع الشاهد كل من الراغب 2فعل أبو حيان األندلسي
، 7، ومل يذكر )ظنني( يف مادة )ظ ن ن(6، وذكر معجم اجملمع )ضنني( والشاهد يف مادة )ض ن ن(5حسن جبل

، ولكنه ذكر القراءتني يف مادة )ظ ن 8فذكر )ضنني( والشاهد يف مادة )ض ن ن( من غري شرح ألتوجنيأما حممد 
واحلاصل  .11، ومل يذكر )ظنني( يف مادة )ظ ن(10)ضنني( يف مادة )ض ن( ، واختار حسن املصطفوي قراءة9ن(

 أن املعاجم اليت مل تذكر مدخل )ظنني( أغفلت مدخال قرآنيا.
 ختامه وخاتمه: -(15
﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      تام ه  م ْسك  وقرأ الباقون  (،هخاتَ ). قرأ الكسائي [26املطففني: ]: ﴿خ 

 .13التاء أيضا كسر  الكسائي عن موسى أبو وروى، 12(ختامه)
ومعجم  17وحممد حسن جبل 16والراغب األصفهاين 15وأبو حيان األندلسي 14اختار أبو بكر السجستاين    

قراءة العامة من غري إشارة إىل القراءة الثانية، وذكر السمني احلليب  20وحسن املصطفوي 19ألتوجنيوحممد  18اجملمع

 
 .325، ص 314ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .217، ص 205، ص ، مرجع سابقحتفة األريب مبا يف القرآن من الغريبينظر:  - 2
 .540، ص 512ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  ينظر: - 3
 (.2/388(، )2/387)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.3/1301)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .702ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 وما بعدها. 730ينظر: النرجع نفسه، ص  - 7
 .296ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .309، 308ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 (.50-7/49)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، يتنظر:  - 10
 ( وما بعدها.7/216ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 ( بتصرف يسري.573-1/572القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 12
 (.4/1694، )2007، 1، طالعربية املتحدة ينظر: جامع البيان يف القراءات السبع، أبو عمرو الداين، جامعة الشارقة، اإلمارات - 13
 .243، ص 216ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 14
 .114حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، ص ينظر:  - 15
 .298، ص 275ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 16
 ( وما بعدها.1/530)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 17
 .341ص ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، معجم ينظر:  - 18
 .154-153ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 19
 (.3/28)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 20
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واحلاصل أن ذكر قراءة الكسائي من عدمه ليس مؤثرا ألن املدخل  .1ونص على أن القراءة الثانية يف السبع القراءتني

 [.40]األحزاب:  ﴾النَّب يِّنيَ  َوَخاتََ  اللَّه   َرس ولَ  َوَلك نْ ﴿ورد يف قوله: 
 َعَمد وُعُمد: -(16
دََّدٍة﴾  اءورد مدخل )عمد( يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي، واالختالف بني القر      يف قوله: ﴿يف  َعَمٍد ممَ 

. مل أقف على املدخل 2إذ قرأها شعبة، وْحزة، والكسائي، وخلف العاشر )ع م د( وقرأها الباقون )َعَمٍد( .[6]اِلمزة: 
ونقل السمني  3مجع عمود هعند أيب بكر السجستاين وأيب حيان، وذكر القراءتني الراغب األصفهاين وكالمها عند

، 7جبل حسن ، وحممد6الضم كل من معجم اجملمع ، وأغفل قراءة5باملعىن نفسه ألتوجنيوذكرمها أيضا  4رأي الراغب
 .9، وكذلك مل يذكر قراءة الضم حسن املصطفوي8ومل يذكر عبد الرؤوف املصري املدخل رأسا يف فصل العني مع امليم

أن يذكر املدخل بقراءة الضم أيضا؛ ألن معناه يف اآلية غري معناه يف اآليتني األخريني، ففي آية اِلمزة  والصواب     
تعلق املدخل باملادة احملسوسة، وتعلق يف األخريني برفع وخلق السماوات، فعرب عنها باسم اجلمع )َعَمد(، أي إنه 

 للعماد.    اسم مجٍع يف املعىن، دون )ع مد( الذي هو مجع للعمود أو
 تقاة وتقية:  -(17
ه ْم ت قاة ﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله       ن ْ بفتح  (تقية). قرأ يعقوب [28آل عمران: ]: ﴿إ الَّ َأْن تَ ت َّق وا م 

بضم التاء، وفتح القاف وألف بعدها، على وزن  (تقاة)التاء، وكسر القاف، وتشديد الياء املفتوحة، وقرأ الباقون 
 .10 (رعاة)

ومل يذكر  .11ذكر أبو بكر السجستاين املدخلني من غري شرح ومن غري شاهد فقال: "تقاة: وتقية مبعىن واحد"    
فلم يورد مادة )و ق ى( رأسا، يف  ألتوجنيالراغب األصفهاين وأبو حيان األندلسي املدخلني أو الشاهد، أما حممد 

 13، واكتفى ْحيد الدين الفراهي يف ذكره للشاهد مبدخل )تقاة(12حني ذكر السمني احلليب القراءتني مع الشاهد

 
 (.1/489)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 ( بتصرف يسري.1/573، )اءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقالقر ينظر: :  - 2
 .585مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 3
 (.3/121مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ينظر:  - 4
 .337مرجع سابق، ص غريب القرآن الكرمي، ينظر: املعجم املفصل يف  - 5
 .790ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1521-3/1520مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 7
 (.2/51ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 8
 ( وما بعدها.5/262)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 ( بتصرف يسري.1/580القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 10
 .162ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.4/334)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .254ص مرجع سابق، ينظر: مفردات القرآن،  - 13



 

296 
 

 التأليف فيهاالفصل الرابع: إشكاليات املعاجم القرآنية وآفاق 
حسن املصطفوي فلم يذكر املدخلني أو الشاهد يف مادة )و  ، أما2، ومعجم اجملمع1وكذلك فعل حممد حسن جبل

واحلاصل أن املعاجم اليت مل تذكر املدخلني أو أحدمها أغفلت مدخال قرآنيا؛ ألهنما مل يردا يف غري اآلية  .3ق ى(
 املختلف يف قراءهتا.

 فتيته وفتيانه: -(18
. قرأ حفص، [62يوسف: ]: ﴿َوقاَل ل ف ْتيان ه  اْجَعل وا ب ضاَعتَ ه ْم يف  ر حاِل  ْم﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله     

ومل يرد لفظ الفتيان مجعا يف غري هذه اآلية، وورد  .4(فتيتهل) قية، وقرأ الب(لفتيانه)وْحزة، والكسائي، وخلف العاشر 
، أما لفظ الفتية فورد يف موضع واحد من قوله: ﴿إ ن َّه ْم [36يوسف: ]مثىن من قوله: ﴿َوَدَخَل َمَعه  السِّْجَن فَ تَ َيان ﴾ 

َية  آَمن وا ب َرهبِّ ْم َوز ْدنَاه ْم ه د ى﴾   .[13الكهف: ]ف ت ْ
املدخلني أو الشاهد، واكتفى الراغب األصفهاين  ألتوجنيمل يورد أبو بكر السجستاين أو أبو حيان أو حممد     

وذكر السمني احلليب  8وحسن املصطفوي 7، ومعجم اجملمع6حسن جبل، وكذلك فعل حممد 5بقراءة )فتيانه(
 وال تأثري لذكر القراءة؛ ألن مدخل )فتية( ورد يف غري الشاهد املختلف يف قراءته.  .9القراءتني

 سكارى وسكرى: -(19
قرأ ْحزة، والكسائي،  .[2احلج: ]: ﴿َوتَ َرى النَّاَس س كارى َوما ه ْم ب س كارى﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

 .10(كارىكارى، بس  س  )وقرأ الباقون  (رىرى، بسكْ سكْ )وخلف العاشر 
، ومل أقف على ذكر للمدخلني أو للشاهد عند الراغب األصفهاين 11اكتفى أبو بكر السجستاين بقراءة )سكارى(

، أما حممد حسن جبل فاختار قراءة 12، وذكر السمني احلليب القراءتنيألتوجنيوأيب حيان األندلسي وحممد 

 
 (.4/1723)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .1197ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 ( وما بعدها.13/202)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 بتصرف يسري. (1/587القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 4
 .625، ص 347ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.3/1621)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .841ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.9/29)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.3/200)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 ( بتصرف يسري.1/592القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق، )ينظر:  - 10
 .276ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.208-2/207)تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف ينظر:  - 12
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واحلاصل أن املعاجم اليت مل تذكر مدخل )سكرى(  .3وحسن املصطفوي 2، وكذلك فعل معجم اجملمع1)سكارى(

 ؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد. قرآنياأغفلت مدخال
 َعَبَد وعُبَد: -(20
ن ْه م  اْلق َرَدَة َواخْلَناز يَر َوَعَبَد الطَّاغ وَت﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      . قرأ ْحزة [60املائدة: ]: ﴿َوَجَعَل م 

فهو بناء للمبالغة، والكثرة،  (كرم)مثل:  (عبد)ِبر التاء، على أن  (الطاغوت)بضم الباء، وفتح الدال، و (وعب د)
بفتح الباء، والدال، على أنه  (دبَ وعَ )واملعىن: وجعل منهم عبد الطاغوت، واملراد بالطاغوت: الشيطان. وقرأ الباقون 

 .4بالنصب مفعول به. واملعىن: وجعل منهم عبد الطاغوت (الطاغوت)فعل ماض، و
، وكذلك 5على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند الراغب األصفهاين يف مادة )ع ب د( أو يف غريهامل أقف     

، وحسن 10ألتوجني، وحممد 9، وحممد حسن جبل8، والسمني احلليب7وأيب حيان 6األمر عند أيب بكر السجستاين
صل أن املعاجم اليت مل تذكر واحلا .12، أما معجم اجملمع فاختار قراءة الفتح وهبا ورد الشاهد واملدخل11املصطفوي

 ؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.مدخل )عب د( أغفلت مدخال قرآنيا
 حرام وحرم: -(21
ع وَن﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      . قرأ شعبة، [95األنبياء: ]: ﴿َوَحرام  َعلى قَ ْريٍَة أَْهَلْكناها أَن َّه ْم ال يَ ْرج 

بفتح احلاء، والراء،  (وحرام)بكسر احلاء، وسكون الراء، وحذف األلف. وقرأ الباقون  (وحرم)وْحزة، والكسائي 
 .13وإثبات األلف

رْ  ثالث قراءاتذكر أبو بكر السجستاين      م: حرام. وقرئت: )وَحر م على قرية( )وَحرام على قرية(. فقال: "وح 
والظاهر أن حمقق املعجم أخطأ يف ضبط القراءة، فقد ضبط املدخل بكسر احلاء وتسكني الراء،  .14واملعىن واحد"

عن  وكرر الضبط يف الشاهد األول، والصواب أن القراءة تضبط بفتح الفاء وضم الراء )َحر م(، فهي قراءة ثالثة شاذة
 

 (.2/1041)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 .578ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.5/195)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.2/176، )1997، 1بريوت، ط ،اِلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، حممد حميسن، دار اجليلينظر:  -4
 وما بعدها. 542ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 وما بعدها. 328ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .220الغريب، ص حتفة األريب مبا يف القرآن من ينظر:  - 7
 ( وما بعدها.3/20)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 ( وما بعدها.3/1391)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 وما بعدها. 311ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 ( وما بعدها.8/10)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 .735ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.1/198، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 13
 .202ص نزهة القلوب، مرجع سابق،  - 14
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، 3، وذكر السمني احلليب القراءتني2ألتوجني، وقد ذكر القراءات الثالث حممد 1ابن عباس خبالف وأيب العالية وعكرمة

 6ومعجم اجملمع 5، من غري أن يشري إىل القراءة الثانية، وكذلك فعل حممد حسن جبل4واختار الراغب قراءة )وحرام(
واحلاصل أن  .8ومل يذكر أبو حيان النحوي املدخلني أو الشاهد يف مادة )ح ر م( أو يف غريها ،7وحسن املصطفوي

ْرم(املعاجم اليت مل تذكر مدخل   ؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.أغفلت مدخال قرآنيا )ح 
 د والرٌّشد:الرَّشَ  -(22
﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      ذ وه  َسب يال  . قرأ ْحزة، [146األعراف: ]: ﴿َوإ ْن يَ َرْوا َسب يَل الرُّْشد  ال يَ تَّخ 

يف موضع األعراف فقط بفتح الراء والشني. وقرأ الباقون بضم الراء، وسكون  (الرشد)والكسائي، وخلف العاشر 
 .9الشني

، غري أنه مل ينص على أهنما قراءتان، ومل يذكر ذكر الراغب األصفهاين املدخلني حماوال أن يبني الفرق بينهما    
، وذكر حممد حسن جبل 11، وكذلك فعل السمني احلليب غري أنه ذكر الشاهد ونص على أهنما قراءتان10الشاهد

املدخلني مستحضرا كالم الراغب، غري أنه نسب قراءة الفتح أليب عمرو يف شاهد آخر هو: ﴿َهْل أَتَّب ع َك َعَلى َأْن 
ا﴾ ت  َعلِّمَ  ، واحلق أن اآلية اليت ذكرها حممد 12. ومل يذكر الشاهد الذي ندرسه[66الكهف: ]ن  مم َّا ع لِّْمَت ر ْشد 

فلم يذكر املدخلني أو  ألتوجنيأما حممد  .13حسن جبل قرأ فيها بفتح الراء والشني البصريان أبو عمرو ويعقوب
، وكذلك فعل حسن 15، واختار معجم اجملمع قراءة الضم، ومل يشر إىل القراءة الثانية14الشاهد يف مادة )ر ش د(

وال تأثري ، ومل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب بكر السجستاين أو أيب حيان األندلسي. 16املصطفوي
 ة شواهد أخرى.لذكر قراءة الفتح؛ ألهنا وردت يف عد

 
 (.2/65) مرجع سابق،شواذ القراءات واإليضاح عنها، احملتسب يف تبيني وجوه ينظر:  - 1
 .127ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.1/396)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .229ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/417)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .281ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.2/238)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .104ريب مبا يف القرآن من الغريب، ص حتفة األينظر:  - 8
 (.1/244، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 9

 وما بعدها. 354ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.2/93)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.2/803)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.3/342، )2003، 1القاهرة، ط ،فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات، حممد سامل، دار البيان العريبينظر:  - 13
 .200ص ل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجم املفصينظر:  - 14
 .502ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 15
 (.4/149)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 16
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 دفع ودفاع: -(23 

﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله        .[251البقرة: ]: ﴿َوَلْوال َدْفع  اللَّه  النَّاَس بَ ْعَضه ْم ب بَ ْعٍض َلَفَسَدت  اأْلَْرض 
َمْت َصوام ع  َوب َيع ﴾  . قرأ نافع، وأبو جعفر، [40احلج: ]ويف قوله: ﴿َوَلْوال َدْفع  اللَّه  النَّاَس بَ ْعَضه ْم ب بَ ْعٍض َِل دِّ

 .1وقرأ الباقون )دفع( (دفاع)ويعقوب 
ومعجم  3، وكذلك فعل حممد حسن جبل2اختار الراغب األصفهاين قراءة )دفع( ومل يشر إىل القراءة الثانية     
، ومل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب 6أما السمني احلليب فذكر القراءتني ،5وحسن املصطفوي 4اجملمع

واحلاصل  .7يف مادة )د ف ع( مبدخل )دافع( ألتوجنيبكر السجستاين، وعند أيب حيان األندلسي، واكتفى حممد 
؛ ألنه مل يرد يف غري الشاهدين املختلف يف )دفاع( أغفلت مدخال قرآنياأن املعاجم القرآنية اليت مل تذكر مدخل 

 قراءهتما.
 يدفع ويدافع: -(24
قرأ ابن كثري، وأبو عمرو،  .[38احلج: ]: ﴿إ نَّ اللََّه ي داف ع  َعن  الَّذ يَن آَمن وا﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

 .8(يدافع)وقرأ الباقون  (يدفع)ويعقوب 
اكتفى كل من الراغب األصفهاين والسمني احلليب وحممد حسن جبل ومعجم اجملمع وحسن املصطفوي بقراءة      

وعند أيب  ألتوجني، ومل أقف على ذكر للمدخلني أو للشاهد عند حممد 9)يدافع( من غري إشارة إىل القراءة الثانية
املعاجم القرآنية املدروسة أغفلت مدخال قرآنيا هو )يدفع( ألنه واحلاصل أن  بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي.

 مل يرد يف غري الشاهد املختلف يف قراءته.
 فرَّقوا وفارقوا: -(25
ن ْه ْم يف  َشْيٍء﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله       َيعا  َلْسَت م   .[159األنعام: ]: ﴿إ نَّ الَّذ يَن فَ رَّق وا د ينَ ه ْم وَكان وا ش 

َيعا ﴾ -تعاىل-يف قوله و  بألف بعد  (فارقوا)قرأ ْحزة، والكسائي  .[32الروم: ]: ﴿م َن الَّذ يَن فَ رَّق وا د ينَ ه ْم وَكان وا ش 

 
 ( وما بعدها.1/391، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:   - 1
 .316ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.2/663)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .414ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.3/248)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.2/19)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .175ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 سري.( بتصرف ي1/392، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 8
املعجم االشتقاقي (.، 2/18)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ، 316ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع ، 414ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، (، 2/662)املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، 
 (.3/248)سابق، 
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بغري ألف، وتشديد الراء،  (فرقوا)وهي الرتك. وقرأ الباقون  (املفارقة)الفاء، وختفيف الراء، على أنه فعل ماض من 

 .1(التفريق)على أنه فعل ماض، مضعف العني، من 
مل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، أما الراغب األصفهاين فذكر      

، 4ءة )فرقوا(، أما حممد حسن جبل فاختار قرا3، وكذلك فعل السمني احلليب2املدخلني ونص على أهنما قراءتان
 .7املدخلني أو الشاهد يف مادة )ف ر ق( ألتوجنيومل يذكر حممد  6، وحسن املصطفوي5وكذلك فعل معجم اجملمع

 وال تأثري لذكر القراءة ألن املدخلني ذكرا يف أكثر من شاهد قرآين بصيغ خمتلفة.
 يقص ويقض: -(26
ل نَي﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      ر  اْلفاص  قرأ  .[57األنعام: ]: ﴿إ ن  احلْ ْكم  إ الَّ ل لَّه  يَ ق صُّ احلَْقَّ َوه َو َخي ْ

بضم القاف، وبعدها صاد مهملة مضمومة مشددة، على أنه فعل  (يقص)نافع، وابن كثري، وعاصم، وأبو جعفر 
مكسورة خمففة، على أنه فعل بسكون القاف، وبعدها ضاد معجمة  (يقض)مضارع من القصص، وقرأ الباقون 

 .8(القضاء)مضارع من 
القضاء يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي، أما )يقص( فلم يرد إال يف موضع الشاهد ويف موضع  ت مادةورد     

وهو الشاهد الذي ذكره الراغب األصفهاين، أما موضع  .[76النمل: ]آخر من قوله: ﴿يَ ق صُّ َعلى َبين  إ ْسرائ يَل﴾ 
، وكذلك فعل معجم 10، واختار حممد حسن جبل قراءة )يقص( من غري إشارة إىل القراءة الثانية9االختالف فأغفله

، ومثله حممد 12، أما السمني احلليب فلم يذكر املدخلني أو الشاهد يف مادة )ق ص ص( ويف غريها11اجملمع
واحلاصل أن ال تأثري لذكر القراءة  .، وأبو بكر السجستاين وأبو حيان األندلسي14ن املصطفوي، وحس13ألتوجني

 .[77 الزخرف:﴾ ]َربُّكَ  َعَلْينا ل يَ ْقض   ال ك  مَ  ايَ  اَدْواَونَ ﴿الثانية ألهنا وردت يف غري هذا الشاهد يف قوله: 
 تلووا وتلوا: -(27

 
 ( بتصرف يسري.1/490، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 1
 .633ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.3/223)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.2/1142(، )2/872)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  ينظر: - 4
 .848ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.9/78)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .366ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 ( بتصرف يسري.1/491، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 8
 .672-671ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.4/1790)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 .900ص ق، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع ساب - 11
 (.313-3/312)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .396ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 (.9/306)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
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بضم  (تلوا). قرأ ابن عامر، وْحزة [135النساء: ]: ﴿َوإ ْن تَ ْلو وا َأْو ت  ْعر ض وا﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

سكان الالم، وبعدها إب (تلووا)، وقرأ الباقون (يلي والية ويل)الالم، وواو ساكنة بعدها، على أنه فعل مضارع من 
 .1(لوى يلوي)أنه فعل مضارع من  وىل مضمومة، والثانية ساكنة، علىواوان: األ

، ومعجم 4ألتوجني، ومثله حممد 3، واكتفى حممد حسن جبل بقراءة )تلووا(2ذكر السمني احلليب الشاهد والقراءتني    
، أما الراغب األصفهاين فلم يذكر الشاهد أو املدخلني يف مادة ) ل و ى( أو يف 6، وحسن املصطفوي5اجملمع
واحلاصل أن املعاجم القرآنية املدروسة اليت مل تذكر مدخل  بكر السجستاين وأبو حيان األندلسي.، ومثله أبو 7غريها

 ذكر يف غري هذا الشاهد.؛ ألنه مل ي  وا( أغفلت مدخال قرآنيال  )ت َ 
 ننسها وننسأها: -(28
ْثل ها﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله       ْنها أَْو م  َرْيٍ م  ها نَْأت  خب  . قرأ [106البقرة: ]: ﴿ما نَ ْنَسْخ م ْن آيٍَة َأْو ن  ْنس 

وهو التأخري،  (النسأ)بفتح النون االوىل، والسني، ومهزة ساكنة بني السني واِلمزة، من  (ننسأها)ابن كثري، وأبو عمرو 
ذكر أبو بكر      .8ري مهز، من النسيان الذي مبعىن الرتكبضم النون، وكسر السني، من غ (ننسها)وقرأ الباقون 

وهو وإن مل ينص على أهنما قراءتان فإن  .9"ننسأها: نوخرها. وننسها من النسيان"السجستاين املدخلني فقال: 
ْنها﴾ "املدخلني مشعر بذلك، ومثله قول الراغب:  هذكر  َرْيٍ م  ها نَْأت  خب  ْن آيٍَة أَْو ن  ْنس   [106البقرة: ]﴿ما نَ ْنَسْخ م 

، وذكر السمني احلليب 11وقد صرح باختالف القراءة يف موضع آخر .10"... وما نَ ْنسأ ه. أي: ن  َؤخِّر ه  فلم ن  نَ زِّْله  
، ومثله معجم 14ءة )ننسها(، أما حممد حسن جبل فاكتفى بقرا13ألتوجني، وكذلك فعل حممد 12القراءتني أيضا

، وأغفل حسن املصطفوي املدخلني والشاهد يف 16اكتفى أبو حيان األندلسي بقراءة )ننسأها( ما، وخالفه15اجملمع

 
 ( بتصرف يسري.1/493، )العربية، مرجع سابقالقراءات وأثرها يف علوم ينظر:  - 1
 (.4/57)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 ( وما بعدها.4/1738)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .442 صاملعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .1025ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.10/295)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 وما بعدها. 752ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 ( بتصرف يسري.1/495)، القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 8
 .459ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .801ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 .804ينظر: املرجع نفسه، ص  11
 (.4/174(، )4/166)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .472-471ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 (.4/2189)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
 .1096ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 15
 .290ص حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ينظر:  - 16
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واحلاصل أن املعاجم القرآنية اليت مل تذكر مدخل )ننسأها(، أغفلت مدخال  .2ويف مادة )ن س ي( 1مادة )ن س أ(

 ( و)منسأته(.ءمنها يف القرآن غري )النسيقرآنيا؛ فمادة )ن س أ( مل يرد 
 ينسينك وينسِّينك: -(29

يَ نََّك الشَّْيطَان  َفاَل تَ ْقع ْد بَ ْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوم  الظَّال م نَي﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله       األنعام: ]: ﴿َوإ مَّا ي  ْنس 
مضعف  (ينس)بفتح النون اليت قبل السني، وتشديد السني، على أنه مضارع  (ينسينك)قرأ ابن عامر  .[68

 .3الرباعي (أنسى)سكان النون، وختفيف السني، على أنه مضارع إالثالثى. وقرأ الباقون ب
والسمني  4مل يذكر أبو بكر السجستايت أو أبو حيان األندلسي املدخلني أو الشاهد، ومثلهما الراغب األصفهاين    
واختار معجم اجملمع قراءة التخفيف من غري  ،8ألتوجنيوحممد  7املصطفوي، وحسن 6وحممد حسن جبل 5ليباحل

واحلاصل أن املعاجم القرآنية املدروسة أغفلت مدخال قرآنيا هو )ينسِّينَّك( من الفعل  .9إشارة إىل القراءة الثانية
 ؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.)نسَّى(

 ننشزها وننشرها: -(30
ز َها﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله       . قرأ نافع، وابن كثري، [259البقرة: ]: ﴿َواْنظ ْر إ ىَل اْلع ظَام  َكْيَف ن  ْنش 

ىل عظام ْحارك إواملعىن: انظر  (اإلحياء)بالراء املهملة، من النشور وهو  (ننشرها)وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب 
وهو  (النشز)بالزاي املعجمة، من  (ننشزها)اليت قد ابيضت من مرور الزمان عليها كيف حنييها. وقرأ الباقون 

 .10االرتفاع
، وذكر السمني احلليب الشاهد واملدخلني، ولكنه نسب 11ذكر أبو بكر السجستاين املدخلني من غري شاهد    

، 14، وكذلك فعل أبو حيان األندلسي13الراغب األصفهاين فاقتصر على قراءة النشوز، أما 12قراءة النشر إىل احلسن

 
 ( وما بعدها.12/100)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 ( وما بعدها.12/125ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 ( وما بعدها.1/496، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 3
 عدها.وما ب 803ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.4/173)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 ( وما بعدها.4/2183)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 ( وما بعدها.12/125)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .474ص م املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجينظر:  - 8
 .1096ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.1/497، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 10
 .472ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.178-4/177)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .806ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 13
 .297حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، ص ينظر:  - 14
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واحلاصل أن املعاجم اليت مل تذكر أحد  .3القراءتني ألتوجنيوذكر حممد  ،2، وحسن املصطفوي1ومعجم اجملمع

 ؛ ألهنما مل يذكرا يف غري هذا الشاهد.املدخلني أو كليهما أغفلت مدخال قرآنيا
 وصى وأوصى:  -(31

ا إ ْبراه يم  بَن يه ﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله         . قرأ نافع، وابن عامر، وأبو [132البقرة: ]: ﴿َوَوصَّى هب 
هبمزة مفتوحة بني الواوين مع ختفيف الصاد، معدى باِلمزة، وهي موافقة لرسم املصحف املدين  (وأوصى)جعفر 

 .4والشامي، وقرأ الباقون )ووصى(
، ومل أقف على ذكر للشاهد أو املدخلني عند 6، وكذلك فعل السمني احلليب5ذكر الراغب األصفهاين القراءتني     

دلسي، أما حممد حسن جبل فلم يذكر الشاهد، واكتفى مبدخل )وصى( أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األن
، واختار حسن املصطفوي 8الذي اكتفى يف مادة )و ص ي( مبدخل )يوصيكم( ألتوجني، ومثله حممد 7من آية أخرى
أغفلت واحلاصل أن املعاجم القرآنية اليت مل تذكر )أوصى(  .10، وكذلك فعل مؤلفو معجم اجملمع9قراءة )وصى(
 ؛ ألنه مل يذكر يف غري هذا الشاهد.مدخال قرآنيا

 واعدنا ووعدنا: -(32
َلة ﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله       : -تعاىل-ويف قوله  .[51البقرة: ]: ﴿َوإ ْذ واَعْدنا م وسى أَْربَع نَي لَي ْ

َلة ﴾  طه: ]﴿َوواَعْدناك ْم جان َب الطُّور  اأْلَمْيََن﴾ : -تعاىل-. ويف قوله [142األعراف: ]﴿َوواَعْدنا م وسى َثالث نَي لَي ْ
 .11بألف بعد الواو، من املواعدة (واعدنا)، وقرأ الباقون (وعدنا). قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب [80

 
 .1099-1098ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.12/139القرآن، )ينظر: التحقيق يف طلمات  - 2
 .476ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 ( بتصرف يسري.1/500، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابق: ينظر - 4
 .873ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.4/318)أللفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف اينظر:  - 6
 ( وما بعدها.3/1181)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .519ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.13/141)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .1181ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 ( بتصرف يسري.1/501، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 11
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، 2، وكذلك فعل حسن املصطفوي1اختار الراغب األصفهاين قراءة )واعدنا( من غري أن يشري إىل القراءة الثانية     

، وتفرد السمني احلليب 5فلم يورد مادة )و ع د( رأسا ألتوجني، أما حممد 4، ومعجم اجملمع3ومثله حممد حسن جبل
وال تأثري لذكر  بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي. ، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب6بذكر القراءتني

 القراءة ألن الفعل )وعد( ورد يف أكثر من شاهد قرآين.
 خشعا وخاشعا: -(33
. قرأ أبو عمرو، وْحزة، والكسائي، ويعقوب، [7القمر: ]: ﴿خ شَّعا  أَْبصار ه ْم﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

 .7(خشعا)وقرأ الباقون  (خاشعا)خلف العاشر 
مل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب بكر السجستاين أو أيب حيان األندلسي، أما الراغب األصفهاين     

مني احلليب بقراءة )خشعا( من ، واكتفى الس9عند حممد حسن جبل نفسه، واألمر 8فلم يذكرمها يف مادة )خ ش ع(
مادة  ألتوجني، ومل يذكر حممد 12، وحسن املصطفوي11، وكذلك فعل مؤلفو معجم اجملمع10غري إشارة للقراءة الثانية

 وال تأثري لذكر القراءة ألن مدخل )خاشعا( ورد يف أكثر من شاهد قرآين مفردا ومجعا.. 13)خ ش ع( رأسا
 قاسية وقسية: -(34
َية ﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      ِبذف  (قسية)قرأ ْحزة، والكسائي  .[13املائدة: ]: ﴿َوَجَعْلنا ق  ل وبَ ه ْم قاس 

 .14(قاسية)األلف اليت بعد القاف، وتشديد الياء، وقرأ الباقون 

 
 وما بعدها. 875ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.13/160)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، : ينظر - 2
 (.3/1422)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .1186ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .520ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.4/323)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 ( بتصرف يسري1/508، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 7
 .283ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.1/563)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.1/504)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 10
 .354ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.3/71) ،مرجع سابقالتحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 12
 .156ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 ( بتصرف.1/509، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 14
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الذي نسبها أيضا إىل ابن  ألتوجني، وحممد 2، وكذلك فعل السمني احلليب1ذكر الراغب األصفهاين القراءتني    

دخلني أو الشاهد عند كل من أيب بكر السجستاين، وأيب حيان لمومل أقف على ذكر ل ،3عباس وْحزة والكسائي
، واكتفى معجم اجملمع بقراءة املصطفوي، وحسن -4وإن ذكر مثال األرض القاسية- األندلسي، وحممد حسن جبل

؛ ألنه مل يذكر يف غري هذا الشاهد، القرآنية اليت مل تورد )قسية( أغفلت مدخال قرآنياواحلاصل أن املعاجم . 5)قاسية(
  .6و)قسية( أبلغ يف الذم من )قاسية(

 زكية وزاكية: -(35
. قرأ نافع، وابن كثري، [74الكهف: ]: ﴿قاَل أَقَ تَ ْلَت نَ ْفسا  زَك يَّة  ب َغرْي  نَ ْفٍس﴾ -تعاىل-ورد االختالف يف قوله     

 .7(زكية)وقرأ الباقون  (زاكية)وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس 
، ومل 9، وكذلك فعل السمني احلليب غري أنه مل ينص على أن )زاكية( قراءة8ذكر أبو بكر السجستاين املدخلني     

، ومل 11، غري أنه ذكر الشاهد بقراءة )زكية( يف موضع آخر10مد حسن جبل املدخلني يف مادة )ز ك و(يذكر حم
، وحلسن 13ألتوجنيأو يف غريها، وكذلك األمر بالنسبة حملمد  12يذكرمها الراغب األصفهاين يف مادة )ز ك ا(

واحلاصل أن املعجم القرآين الذي ال يذكر )زكية( أو )زاكية(  .15واختار معجم اجملمع قراءة )زكية( 14املصطفوي
 ؛ ألهنما مل يردا يف غري هذا الشاهد.يغفل مدخال قرآنيا

 حمئة وحامية: -(36
َئٍة﴾: ﴿َحَّتَّ إ َذا بَ َلَغ َمْغر َب الشَّْمس  َوَجَدَها -تعاىل-ورد االختالف يف قوله      . [86الكهف: ] تَ ْغر ب  يف  َعنْيٍ ْحَ 

باِلمز من غري ألف، على أهنا صفة مشبهة، مشتقة من  (ْحئة)قرأ نافع، وابن كثري، وأبو عمرو، وحفص، ويعقوب 

 
 .671ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.1/490)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .393ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.4/1778مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 4
 .899ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.10/128)جامع البيان يف تفسري القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 ( بتصرف.1/510، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 7
 .252ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.2/143)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 ( وما بعدها.2/907)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.4/2257ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 وما بعدها. 380ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .221-220ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 ( وما بعدها.4/353)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
 .530ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 15
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 (ْحى حيمي)بألف بعد احلاء، وابدال اِلمزة ياء مفتوحة، على أهنا اسم فاعل من  (حامية)وقرأ الباقون  (احلمأة)

 .1أي حارة
ْحئة: مهموزة: ذات ْحأة. وْحية "ذكر أبو بكر السجستاين املدخلني من غري إشارة إىل أهنما قراءتان فقال:     

، وذكرمها السمني احلليب مقدما 3تني وقدم قراءة )حامية(ءوذكر الراغب األصفهاين القرا .2"وحامية بال مهز أي حارة
، واختار معجم اجملمع قراءة )ْحئة( دون إشارة إىل 6ألتوجني، وحممد 5، وكذلك فعل حممد حسن جبل4قراءة )ْحئة(
واحلاصل أن كلمة )حامية( وردت  .9وكذلك فعل حسن املصطفوي 8، ومن قبله أبو حيان األندلسي7القراءة الثانية

َية ﴾  َية ﴾  ومن قوله: [4الغاشية: ]يف موضعني آخرين من القرآن الكرمي، من قوله: ﴿َتْصَلى نَار ا َحام  ﴿نَار  َحام 
، أما مدخل )ْحئة( فلم يرد يف غري اآلية املختلف يف قراءهتا، وقد ذكرته املعاجم القرآنية اليت درسناها [11القارعة: ]

 كلها. 
 حذرون وحاذرون: -(37
. قرأ ابن ذكوان، وعاصم، وْحزة، والكسائي، [56الشعراء: ]ورد االختالف يف قوله: ﴿َوإ نَّا جلََم يع  حاذ ر وَن﴾     

، وقرأ الباقون (حذر)ثبات ألف بعد احلاء، اسم فاعل من إب (حاذرون)وخلف العاشر، وهشام خبلف عنه 
 .10(حذرون)

بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، وذكر الراغب مل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب     
وحسن  14، واختار معجم اجملمع13، وحممد حسن جبل12، وكذلك فعل السمني احلليب11األصفهاين القراءتني

 
 ( بتصرف يسري.511-1/510، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 1
 .193ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .258ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.1/450)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/492)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .142ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .319ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .94حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، ص ينظر:  - 8
 (.2/326)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 ( بتصرف يسري.1/511، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 10
 .223ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.384-1/383)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.1/394)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 .275ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
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واحلاصل أن املعاجم  .2فلم يورد مادة )ح ذ ر( رأسا ألتوجنيقراءة )حاذرون( دون غريها، أما حممد  1املصطفوي

 ؛ ألهنما مل يردا يف غري هذا الشاهد.تذكر )حذرون( أو )حاذرون( أو كليهما أغفلت مدخال قرآنيا القرآنية اليت مل
 فارهين وفرهين: -(38
ت وَن م َن اجلْ بال  ب  ي وتا  فَ : ﴿-تعاىل-وقع االختالف يف قوله      . قرأ ابن عامر، [149الشعراء: ]ار ه نَي﴾ َوتَ ْنح 

 باثبات ألف بعد الفاء، على أنه اسم فاعل، مبعىن: حاذقني. (فارهني)وعاصم، وْحزة، والكسائي، وخلف العاشر 
 .3(فرهني)وقرأ الباقون 

وذكرمها  5، وكذلك فعل أبو حيان األندلسي4ذكر أبو بكر السجستاين القراءتني من غري شاهد على عادته    
، 9، واكتفى حممد حسن جبل بقراءة )فارهني(8ألتوجنيوحممد  7، وكذلك فعل السمني احلليب 6الراغب مع الشاهد

واحلاصل أن  .11وحسن املصطفوي وإن أورد نصا البن منظور فيه ذكر القراءتني  10وكذلك فعل معجم اجملمع
؛ ألن مادة )ف ر ه( نفسها مل ترد يف غري هذا الشاهد، ااملعاجم القرآنية اليت مل تذكر )فرهني( أغفلت مدخال قرآني

 وهذا خالف )فكهني( و)فاكهني( اليت اختلف فيها أيضا، ولكن ورد املدخالن يف اجلملة يف مواضع أخرى.
 موليها وموالها:  -(39
بفتح  (موالها)قرأ ابن عامر  .[148البقرة: ]ا﴾ : ﴿َول ك لٍّ و ْجَهة  ه َو م َولِّيهَ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله     

 .12بكسر الالم، وياء ساكنة بعدها، اسم فاعل (موليها)وقرأ الباقون  الالم، وألف بعدها، اسم مفعول.
مل يذكر الشاهد يف مادة )و  ، وكذلك فعل الراغب األصفهاين وإن13اكتفى أبو بكر السجستاين بقراءة العامة    

، 16تار السمني احلليب قراءة )موليها( دون إشارة إىل القراءة الثانية، واخ15، وكذلك فعل حممد حسن جبل14ل ي(

 
 (.2/213)لتحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، اينظر:  - 1
 .123ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.1/512، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 3
 .363ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .251القرآن من الغريب، ص حتفة األريب مبا يف ينظر:  - 5
 .634ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.3/224)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .367-366ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 ( وما بعدها.3/1665)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .275ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 ( وما بعدها.9/79)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.1/514، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 12
 .488ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 .856ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
 (.1/348)لفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجم االشتقاقي املؤصل ألينظر:  - 15
 (.4/344(، )4/287)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 16
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وهي من - 2يف مادة )و ل ي( الشاهد ومدخل )موليها( ، ومل يذكر معجم اجملمع1ألتوجنيوكذلك فعل حممد 

، واكتفى بذكر وإن ذكر مدخل )موىل( الذي ورد مع ضمائر خمتلفة -املواضع النادرة اليت ال يذكر فيها مدخال قرآنيا
كما صنع الراغب وحممد حسن جبل، ومل يذكر حسن املصطفوي   3الشاهد بلفظ )موليها( مع مدخل )وجهة(

، ومل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند 5ه( ومادة )و ج 4املدخلني أو الشاهد يف كل من مادة )و ل ي(
 وال تأثري لذكر القراءة؛ ألن مدخل )موىل( ورد يف عدة شواهد بصيغ خمتلفة. أيب حيان األندلسي.

 مسوِّمين وَمُسومين: -(40
ْن : ﴿بَ لَ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله       ْم هَ ى إ ْن َتْصرب  وا َوتَ ت َّق وا َويَْأت وك ْم م  َْمَسة  آالٍف ذَ فَ ْور ه  ْد دْك ْم َربُّك ْم خب  ا مي 

بكسر الواو،  (مسومني)قرأ ابن كثري، وأبو عمرو وعاصم، ويعقوب  .[125آل عمران: ]م َن اْلَمالئ َكة  م َسوِّم نَي﴾ 
عني مضعف ال (سوم)بفتح الواو، اسم مفعول من  (مسومني)مضعف العني. وقرأ الباقون  (سوم)اسم فاعل من 

 .6أيضا
، وكذلك فعل 9قراءة الكسر ألتوجني، واختار حممد 8، وكذلك السمني احلليب7ذكر الراغب األصفهاين القراءتني    

، 13، واختار أبو بكر السجستاين قراءة الفتح12، وحسن املصطفوي11، وحممد حسن جبل10مؤلفو معجم اجملمع
من مل يذكر املدخلني أو أحدمها أغفل مدخال  واحلاصل أنَّ  .ومل يذكر أبو حيان األندلسي املدخلني أو الشاهد

 قرآنيا ألهنما مل يردا يف غري هذا الشاهد.
 مؤمنا ومؤمَنا: -(41

قرأ أبو  .[94النساء: ]: ﴿َوال تَ ق ول وا ل َمْن أَْلقى إ لَْيك م  السَّالَم َلْسَت م ْؤم نا ﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله      
بفتح امليم الثانية، على أهنا اسم مفعول، أي لن نؤمنك على نفسك. وقرأ الباقون بكسر  (مؤمنا)جعفر خبلف عنه 

 
 .528، ص 508ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 وما بعدها. 1203ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .1165ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 ( وما بعدها.13/223)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.13/46ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.1/515، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 6
 .438ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.2/239)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .257-256ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .611ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.2/1070)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.5/337)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .434ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 13
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 (السالم عليكم)والتقدير: إمنا فعلت ذلك أي قلت: امليم الثانية، وهو الوجه الثاين أليب جعفر على أهنا اسم فاعل، 

 .1متعوذا وليس عن إميان صحيح
هذه الصيغة وردت يف القرآن الكرمي يف سبعة مواضع، ومل أقف على املدخل بصيغته هذه عند أيب بكر      

، ودرس الراغب األصفهاين 2السجستاين وعند أيب حيان، فقد اكتفى السجستاين بشرح )مؤمن( مبعىن مصدق
ن( يف القرآن؛  م احلليم مادة )أ جبل وحسن املصطفوي والندوي وعبد حسن وحممد ألتوجنيوالسمني احلليب وحممد 

لكنهم مل يذكروا املدخل الوارد يف الشاهد، أما معجم اجملمع فاكتفى بذكر املدخل والشاهد واملوراد بعد أن شرح 
، ومل 4، واكتفى عبد الرؤوف املصري يف فصل اِلمزة مع امليم بشرح مدخل )أمنة نعاسا(3)مؤمن( باملذعن واملصدق

 مع اِلمزة.  يذكره يف فصل امليم
ن ذكر القراءة املختلفة يف مدخل )مؤمنا(، وجلهم أحلقه باسم الفاعل )مؤم ن(، واحلاصل أنا مل نقف على مَ     

واحلق أن القرآن الكرمي حافل باملداخل اليت أصلها الفعل )أم ن( ال )آَمن(، من مثل )مأمن( و)أمَنة( و)مأمون( 
املدخل بتشديد امليم من األمن، ففي اآلية نفسها اختلف يف )السالم( و)أْمن( و)آمنة، آمنون(، فوجب أن يذكر 

، فالسلم 5، من االستسالم(السََّلم)الذي هو حتية اإلسالم، فقرأ نافع، وابن عامر، وْحزة، وأبو جعفر، وخلف العاشر 
 يقابل التأمني، والسالم يقابل اإلميان.  

 مرَدفين ومردفين: -(42
قرأ  [.9األنفال: ]: ﴿فَاْسَتجاَب َلك ْم َأينِّ مم  دُّك ْم ب أَْلٍف م َن اْلَمالئ َكة  م ْرد ف نَي﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله     

 .6بفتح الدال، على أنه اسم مفعول. وقرأ الباقون مردفني بالكسر (مردفني)نافع، وأبو جعفر، ويعقوب 
وحممد  10وحممد حسن جبل 9والسمني احلليب 8والراغب األصفهاين 7ذكر القراءتني كل من أيب بكر السجستاين    

، 13، وكذلك فعل حسن املصطفوي12، واختار معجم اجملمع قراءة الكسر دون إشارة إىل القراءة الثانية11ألتوجني

 
 (.1/520، )م العربية، مرجع سابقالقراءات وأثرها يف علو ينظر:  - 1
 .431ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .90ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.1/86ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 4
 (.1/582، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 5
 ( بتصرف يسري.1/520، )وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقالقراءات ينظر:  - 6
 .439ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .350ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.2/85)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.2/791)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 .197ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 .490-489ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.4/115)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
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واحلاصل أن املعجم الذي مل يذكر قراءة الفتح أغفل مدخال  أما أبو حيان األندلسي فلم يذكر املدخلني أو الشاهد.

 قرآنيا؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.
 تمسوهن وتماسوهن: -(43
ا ملَْ َتَسُّوه نَّ َأْو تَ ْفر ض وا َِل نَّ َفر يَضة ﴾ اَء مَ اَح َعَلْيك ْم إ ْن طَلَّْقت م  النِّسَ  ج نَ : ﴿اَل -تعاىل-وقع االختالف يف قوله     

ثبات ألف بعد امليم مع املد املشبع، إبضم التاء، و  (تاسوهن)قرأ ْحزة والكسائي وخلف العاشر  [.236البقرة: ]
 .1(تسوهن)وقرأ الباقون  ،ثناء اجلماعأمن املفاعلة اليت تكون بني اثنني، ألن كل واحد من الزوجني ميس اآلخر 

مل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، أما الراغب فذكر    
، واختار حممد حسن جبل قراءة )تسوهن( من غري إشارة إىل القراءة 3فعل السمني احلليب، وكذلك 2القراءتني

، ومل يذكر حسن املصطفوي املدخل أو الشاهد يف مادة )م س 6ومعجم اجملمع 5ألتوجني، وكذلك فعل حممد 4الثانية
 قرآنيا؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.واحلاصل أن املعاجم اليت مل تذكر قراءة )تاسوهن( أغفلت مدخال  .7س(
 رهان ورهن: -(44
. قرأ [283البقرة: ]: ﴿َوإ ْن ك ْنت ْم َعلى َسَفٍر وملَْ جتَ د وا كات با  َفر هان  َمْقب وَضة ﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله     

وقرأ الباقون  ،(سقف، وسقف)حنو:  (رهن)بضم الراء، واِلاء، من غري ألف، ومجع  (فرهن)ابن كثري، وأبو عمرو 
 .8(فرهان)

مل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، أما الراغب     
 12وحممد حسن جبل 11يألتوجن، واكتفى كل من حممد 10، وكذلك فعل السمني احلليب9األصفهاين فذكر القراءتني

واحلاصل أن املعاجم اليت مل  بقراءة )فرهان( من غري إشارة إىل القراءة الثانية. 14وحسن املصطفوي 13ومعجم اجملمع
 تذكر قراءة )ره ن( أغفلت مدخال قرآنيا؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.

 
 (.1/530، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 1
 .767ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.4/91)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.4/2071)تقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، املعجم االشينظر:  - 4
 .452ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .1044ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 ( وما بعدها.11/114)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.1/531، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 8
 .368ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.2/118)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 .211ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.2/867)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .517ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 (.4/265)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
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 عقدت وعاقدت: -(45 

يبَ ه ْم﴾ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله      . قرأ عاصم، [33النساء: ]: ﴿َوالَّذ يَن َعَقَدْت أمَْيان ك ْم َفآت وه ْم َنص 
 .1(عاقدت)وقرأ الباقون  (عقدت)وْحزة، والكسائي، وخلف العاشر 

أما الراغب مل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي،     
، 5واكتفى حممد حسن جبل بقراءة )عقدت( ،4ألتوجنيحممد و  3، وكذلك السمني احلليب2األصفهاين فذكر القراءتني
واحلاصل أن املعاجم اليت مل تذكر قراءة )عاقدت( أغفلت مدخال  .7وحسن املصطفوي 6وكذلك فعل معجم اجملمع

 قرآنيا؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.
 إصرهم وآصارهم:  -(46
ه ْم إ ْصَره ْم َواأْلَْغالَل الَّيت  كَ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله      . [157األعراف: ]اَنْت َعَلْيه ْم﴾ : ﴿َوَيَضع  َعن ْ

 .8(إصرهم)باجلمع، وقرأ الباقون  (آصارهم)قرأ ابن عامر 
السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، واكتفى الراغب مل أقف على ذكر للمدخلني أو الشاهد عند أيب بكر     

وحسن  11ومعجم اجملمع 10وكذلك فعل حممد حسن جبل ،9األصفهاين بقراءة اإلفراد دون إشارة إىل قراءة اجلمع
واحلاصل أن املعاجم اليت مل تذكر  .14ألتوجني، وكذلك فعل حممد 13وذكر السمني احلليب القراءتني ،12املصطفوي

 قراءة )آصارهم( أغفلت مدخال قرآنيا؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.
 بيَنكم وبيُنكم: -(47

 
 ( بتصرف يسري.1/533، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 1
 .576ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.3/104)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .334ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.3/1499)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 .776ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.8/231)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 ( بتصرف يسري.1/302، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 8
 .78ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.3/1216مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 10
 .53ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 (.1/103)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.1/94)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 13
 .31ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 14
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اءَك م  الَّذ يَن َزَعْمت ْم أَن َّه ْم ف يك ْم ش رَكاء  َلَقْد تَ َقطََّع ى َمَعك ْم ش َفعَ ا نَ رَ : ﴿َومَ -تعاىل-وقع االختالف يف قوله      

َنك ْم﴾   (كمبين  )وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، وْحزة، ويعقوب وخلف العاشر  ،قرأ ابن كثري .[94األنعام: ]بَ ي ْ
 .1بفتح النون (كمبينَ )برفع النون، وقرأ الباقون 

، أما 3، وكذلك فعل أبو حيان األندلسي2السجستاين قراءة الضم من غري إشارة لقراءة الفتحاختار أبو بكر      
، واختار 7ألتوجنيوحممد  6وحممد حسن جبل 5، وكذلك فعل السمني احلليب4الراغب األصفهاين فذكر القراءتني

واحلاصل أن  .9) ب ي ن(، ومل يذكر حسن املصطفوي القراءتني أو الشاهد يف مادة 8معجم اجملمع قراءة الفتح
 املعاجم اليت مل تذكر قراءة الضم أغفلت مدخال قرآنيا؛ ألنه مل يرد يف غري هذا الشاهد.

 َقرن وِقرن: -(48
قرأ [. 33: ﴿َوقَ ْرَن يف  ب  ي وت ك نَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اجْلَاه ل يَّة  اأْل وىَل﴾ ]األحزاب: -تعاىل- قوله االختالف يفورد     

 .10)َوقَ ْرَن( بفتح القاف، وقرأ الباقون بكسرها نافع وعاصم
 مث يف مادة )و 12ر( ، وكذلك فعل الراغب األصفهاين إذ ذكر املدخل يف مادة )ق11ذكر السجستاين القراءتني    

احلليب ، كذلك ذكر السمني 15ر( ق ويف مادة )و 14ر( ر ، وكذلك ذكره أبو حيان املدخل يف مادة )ق13ر( ق
 ألتوجني، وذكر حممد 18ر( ق و)و 17ر( ق ر جبل إذ ذكر املدخلني يف ماديت )ق حسن ، ومثله حممد16القراءتني

 . 19ر( ونص على القراءتني ق املدخل يف مادة )و
 

 ( بتصرف يسري.2/232، )ت وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقالقراءاينظر:  - 1
 .121ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .70ص حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .156ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/250)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.1/184)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 .81ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .180ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 (.1/395)التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 بتصرف يسري. 478التيسري يف القراءات السبع، مرجع سابق، ص  - 10
 .386ص نزهة القلوب، مرجع سابق، ينظر:  - 11
 .662ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،  مرجع سابق، ينظر:  - 12
 .880ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
 .251ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 14
 .313ينظر: املرجع نفسه، ص  - 15
 (.3/294)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 16
 (.4/1755مرجع سابق، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 17
 (.4/1763)ينظر: املرجع نفسه،  - 18
 .523مرجع سابق، ص غريب القرآن الكرمي، ينظر: املعجم املفصل يف  - 19
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، واحلاصل أنه ال بد من النص على 1ر( ر أما معجم اجملمع فاكتفى بقراءة الفتح وجعل املدخل يف مادة )ق   

 القراءتني الختالف املعىن بني الوقار والقرار.
 عظاما وعظما: -( 49
قرأ ابن عامر وشعبة  .[14حلَْما ﴾ ]املؤمنون: ورد املدخالن يف قوله: ﴿َفَخَلْقَنا اْلم ْضَغَة ع ظاما  َفَكَسْونَا اْلع ظاَم     

، واكتفى معجم جممع اللغة ومعجم حممد حسن 3، وقد نص الراغب على القراءتني2)عظما( و)العظم( على اإلفراد
، ومل يذكر حممد 5، ومل يذكر السمني احلليب وحسن املصطفوي الشاهد يف مادة )ع ظ م(4جبل بقراءة )العظام(

 ظ م( رأسا. وال تأثري لذكر القراءة ألن املدخل مفردا ورد يف غري هذا الشاهد.مادة )ع  ألتوجني
 تزور وتزاور وتتزاور: -(50
 ﴾اْلَيم ني   َذاتَ  َكْهف ه مْ   َعنْ  تَ زَاَور   طََلَعتْ  إ َذا الشَّْمسَ  َوتَ َرى﴿يف قوله:  املختلف يف قراءهتا وردت املداخل     

( وأصله )تتزاور(، تزاور)على أنه مضارع  (راوَ تزَ )عاصم، وْحزة، والكسائي، وخلف العاشر [. قرأ 17]الكهف: 
  .6(تزاور)على أنه مضارع  (اورتزَّ )وقرأ الباقون ، مضعف الالم (أزور)مضارع  (على أنهرُّ وَ زْ ت َ )وقرأ ابن عامر، ويعقوب 

، 9ألتوجنيوذكرها أيضا حممد  8وكذلك فعل السمني احلليب ناقال عنه 7الثالثةذكر الراغب األصفهاين القراءات     
 .10ى السجستاين وأبو حيان وحممد حسن جبل ومعجم اجملمع وحسن املصطفوي بقراءة )تزَاور(فواكت
القرآين ضروري الختالف كرها يف املعجم لف يف قراءهتا جند أن ذ  إذا أحصينا الشواهد اخلمسني املنتخبة اليت اخت       

يف استقراء  اشاهدا فقط ال تأثري لذكر اخلالف فيه أحد عشرن مجلة هذه الشواهد املعىن والختالف الصيغ، فم  
املداخل القرآنية؛ ألهنا وردت يف شواهد أخرى، أما ما بقي فلم يرد يف غري الشاهد املختلف فيه. وهذا حكم بالغلبة 
وإال فإن ذكر هذه القراءات رغم ورود املداخل يف مواضع أخرى ضروري أيضا ألهنا من القرآن الكرمي. ونلحظ مما 

صفهاين واحلليب( بذكر القراءات وإن مل يبلغوا يف ذلك الغاية، مقارنة باملتأخرين سبق عناية املتقدمني )السجستاين واأل
 الذين التزموا يف الغالب رواية حفص. -ألنه بىن مؤلفه على ما نقله من املتقدمني مقلدا ِلم ألتوجنيعدا حممد -

 
 .892ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .444كتاب السبعة يف القراءات، مرجع سابق، ص ينظر:   - 2
 .573ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،  مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (. 3/1488)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،. 771معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.8/212القرآن الكرمي، مرجع سابق، )(. التحقيق يف كلمات 3/95مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ينظر:  - 5
 ( بتصرف يسري.1/402، )القراءات وأثرها يف علوم العربية، مرجع سابقينظر:  - 6
 .387ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 (.2/153)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ،  مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .225ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ . 149. حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص 147ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 10
التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، . 535(. معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 2/891مرجع سابق، )قرآن الكرمي، ال
(4/385.) 
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لقرآنية فهنالك أمثلة أخرى كثرية وهذه الشواهد حمض أمثلة منتخبة ألجل بيان أثر القراءات يف إحصاء املداخل ا    

ويف القراءات كما ظهر مداخل خيتلف معناها  .[45 يوسف:﴾ ]أ مَّةٍ  بَ ْعدَ  َوادََّكرَ ﴿)أ مَّة وأَمٍه( يف قوله: من مثل 
، 1باختالف مبناها، مثال ذلك قراءة أيب عمرو وابن كثري )دارست( وقراءة ابن عامٍر )درَسْت( وقراءة البقية )دَرْسَت(

[ فظاهر الفرق بني املدارسة واجملادلة وبني 105قوله: ﴿وََكَذل َك ن َصرِّف  اآْليَات  َول يَ ق ول وا َدَرْسَت﴾ ]األنعام:  من
اء، وقد ذكر السجستاين هذه القراءات كاملة ، وقلده 3، وذكر الراغب )دارست( و)دَرْست(2التعلم وبني االحمِّ

، وال مناَص من ذكر هذه املداخل كلها دون استثناء 5اجملمع غري قراءة عاصم، ومل يذكر معجم 4السمني احلليب
 الختالف املعىن ولصحة القراءات.

، فقد قرأ ْحزة بالضم حيث وقع ر(الزبو )ويف القراءات مسائل صوتية ال بد أن تذكر، مثال ذلك ضم الزاي من      
، وأغفلها معجم 8، والسمني احلليب7َف الراغب األصفهاينمل يذكر السجستاين هذه القراءة خالو ، 6يف القرآن الكرمي

واحلاصل أن مثل هذه املعلومات الصوتية جيب أن تذكر يف املعجم القرآين، وال نلتفت إىل من حاول أن  .اجملمع
  يبحث الفرق بني القراءتني يف املعىن.

)اإلبل( بالسحاب، فقد نقل الراغب هذا ونص على ومما يتعلق باللغات والقراءات وإشكالية الشرح، شرحهم       
 يَنظ ر ونَ  أََفاَل ﴿ -تعاىل-واإلبل قال املفسرون يف قوله ": ه ( 613)ت  ، وقال سليمان بن بنني9أنه تشبيه ِلا باإلبل

ب ل   إ ىَل  سحاب الذي ونقل احلسن الصغاين عن أيب عمرو أهنا ال .10"قالوا الغيم [17]الغاشية:  ﴾خ ل َقتْ  َكْيفَ   اإْل 
، وأوضح ابن منظور رأي أيب عمرو بن العالء يف الكلمة، إذ هي عنده بالتخفيف للبعري وبالتثقيل 11حيمل املاء للمطر

 .13هذا أيضا وهذا املعىن عنده جماز (1790)ت ، ونقل الزَّبيدي 12أي تشديد الباء للسحاب ومها قراءتان

 
 .264ينظر: حجة القراءات، مرجع سابق، ص  - 1
 .219ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 .311ص سابق، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،  مرجع ينظر:  - 3
 (.2/9)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .401ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .240كتاب السبعة يف القراءات، مرجع سابق، ص ينظر:   - 6
 .377ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.2/133)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ،  مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .60ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 .110، ص 1985، 1األردن، طاتفاق املباين وافرتاق املعاين، سليمان بن بنني، حتقيق: حيىي عبد الرؤوف جرب، دار عمار،  - 10
 (.5/253التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ) - 11
 (.11/6مرجع سابق، ) ،ينظر: لسان العرب - 12
 (.27/415تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، )ينظر:  - 13
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، ومل يلتفت 1القراءة الثانية وتكتفي مبعىن اجلمال أو البعري، مثل معجم اجملمعال تلتفت أكثر املعاجم القرآنية إىل      

فصل يف ذلك مع نقله عن الراغب، ونسب  2الراغب األصفهاين إىل اختالف القراءة والضبط، ولكن السمني احلليب
معىن  ذكروا وممن .ب اإلميةمعىن السحائب إىل املربد وأيب عمرو بن العالء، لكنه نقل عن الثعليب أنه مل جيده يف كت

، مث إنه أحال إىل تفسري 3ونص على اختالف القراءة، وعلى أن األوىل هي رأي اجلمهور ألتوجنيالسحاب حممد 
الزخمشري، وهي إحالة مهمة إلنا عندما نعود إليها جند مبحث الزخمشري يف املناسبة على عادته يف الفنقلة، فقد 

 بل مع السماء واجلبال واألرض وال مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه األشياءقال: "فإن قلت: كيف حسن ذكر اإل
نظر العرب يف أوديتهم وبواديهم، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم، ومل يدع من زعم أن اإلبل 

واملزن والرباب والغيم السحاب إىل قوله، إال طلب املناسبة، ولعله مل يرد أن اإلبل من أمساء السحاب، كالغمام 
والغني، وغري ذلك، وإمنا رأى السحاب مشبها باإلبل كثريا يف أشعارهم، فجوز أن يراد هبا السحاب على طريق 

فسؤال املناسبة هذا مهم جدا يف الفصل يف معىن املدخل، ومل يذكر الزخمشري مثل الراغب اختالف  .4التشبيه واجملاز"
ها باإلبل، إذ ال مشاهبة بينها وبني السحاب، واختالف املبىن دليل اختالف املعىن، القراءة، وال نرى أن فيه تشبي

واحلق أن ال مناسبة بني اإلبل وبني السماء؛ ألهنا ذكرت قبلها يف اآلية وقوبلت باجلبال واألرض، فمعىن السحاب 
 قرآن الكرمي. أليق من معىن اجلمال أو البعري، واملقابلة بني خلق السماء واألرض مطردة يف ال

ونقل أبو حيان يف تفسريه أن عليا وابن عباس قرآها بتشديد الالم، ونقل ذلك أيضا عن أيب عمرو وأيب جعفر    
آخرين قرأوا بالتشديد منهم  6«معجم القراءات»ويورد  .5والكسائي "وقالوا: إهنا السحاب، عن قوم من أهل اللغة"

، واحلق أن 7قد جعل ابن قتيبة هذا املعىن من منحول التفسري يف غريبهإخل، و  عائشة واجلحدري وابن السميفع ...
هذا املعىن ال يصح أن يهدر يف املعاجم القرآنية، وينبغي أن يذكر ألن السياق يوافقه، خاصة أن مدخل )اإلبل( مل 

 يذكر إال يف موضعني.
يف  اإلشكال   )اإلبلِّ(، ويف شروط القراءات عموما، ولكنْ قد جيادل غري واحد يف أمهية القراءات الشاذة مثل     

َوإ ْن َكاد وا لََيْسَتف زُّوَنَك م َن اأْلَْرض  إهدار القراءات الصحيحة للمداخل القرآنية اليت ختتلف معانيها، ففي قوله: ﴿
﴾ ]اإلسراء: اَلَفَك إ الَّ قَل يال  َها َوإ ذ ا اَل يَ ْلَبث وَن خ  ن ْ قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو ف[، اختلف القرأة، 76 ل ي ْخر ج وَك م 

اَلَفَك( مجيعا، وقرأ الباقون  وأبو بكر عن عاصم )َخْلَفَك( بفتح اخلاء وسكون الالم، وقرأ احلضرمي )َخْلَفَك( و)خ 

 
 .3ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.1/50مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ينظر:  - 2
 .18، مرجع سابق، ص الكرمي ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن - 3
 دمي.(. ذكر هذا النص وعلق عليه حممد إبراهيم عبادة، وذكر أصل )إبل( السامي الق4/745الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ) - 4

 .125، ص 1988، ]د ط[، اإلسكندرية، املعارف منشأةحممد إبراهيم عبادة، ينظر: أمساء اجلموع يف القرآن الكرمي، 
 (.10/465البحر احمليط يف التفسري، مرجع سابق، )ينظر:  - 5
 (.10/404)ينظر: معجم القراءات، مرجع سابق،  - 6
 .4ص غريب القرآن، مرجع سابق، ينظر:  - 7
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الََفَك( بكسر اخلاء، واأللف خالفة، أما . مث وقع اخلالف فيها أمها لغتان مبعىن )بعدك(، أم أن )خالفك( من امل1)خ 

ومل يذكر معجم اجملمع غري قراءة  .3"إنه بعيد"، ونقله السمني احلليب وقال: 2الراغب األصفهاين فذكر معىن املخالفة
ألنه اعتمد قراءة عاصم، ومهما يكن املعىن؛ فإن ذكر قراءة دون أخرى ليس مقبوال، فينبغي أن تذكر  4)خالفك(

 ر.وينص على أهنا لغة  أو على معناها اآلخ
)درَسْت( خنتم ببيان املنهج الذي نراه مناسبا الستيعاب املداخل القرآنية باختالف القراءات، ونضرب لذلك مثال    
. تدرج هذه املداخل [105﴿وََكَذل َك ن َصرِّف  اآْليَات  َول يَ ق ول وا َدَرْسَت﴾ ]األنعام: و)دارست( من قوله:  )دَرْسَت(و

 يف مادة )د ر س( كذا:
ْت هذه األخبار يا حممد وبقيت آثارها. َدَرَست  " ﴿وََكَذل َك : ]فعل ماٍض من درس يدر س َدْرس ا ود ر وس ا[ ]ق: عا[ احمَّ

 .[105﴾ ]األنعام: تَ َدَرسَ ن َصرِّف  اآْليَات  َول يَ ق ول وا 
﴿وََكَذل َك لكتاب دروسا. : ]فعل ماٍض من درس يدرس َدْرس ا ود رَاَسة [ ]ق: ب[ تعلمَت يا حممد من أهل اَدَرس تَ 

تَ ن َصرِّف  اآْليَات  َول يَ ق ول وا   .[105﴾ ]األنعام: َدَرس 
: ]فعل ماٍض من دارَس ي دارس م َدارسة[ ]ق: عم وكث[ شاركَت يا حممد أهل الكتاب يف الدراسة َداَرس تَ 

 ".[105]األنعام: ﴾ َداَرس تَ  ﴿وََكَذل َك ن َصرِّف  اآْليَات  َول يَ ق ول واوجاريتهم. 
اشتمل هذا النص املعجمي على ذكر مداخل الشاهد القرآين باختالف القراءات شرحا ورمسا، وعلى اإلحالة      

إىل القراء باستعمال االختصارات )ق = قراءة، عا= ابن عامر، ب= بقية القراء، عم = أبو عمرو، كث= ابن كثري( 
 املعجم أو يف دليله. كذلك اشتمل على النوع الكالمي وعلى االشتقاق. وهذه االختصارات ينبغي أن تذكر يف مقدمة

 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 2/98، )1991، 1اململكة العربية السعودية، ط، جامعة امللك سعود ،معاين القراءات، أبو منصور األزهري، مركز البحوث يف كلية اآلداب - 1
 .295مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 2
 (.1/524مرجع سابق، )، األلفاظعمدة احلفاظ يف تفسري أشرف ينظر:  - 3
 .370ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
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 إشكالية الرسم القرآني في المعاجم القرآنية:  2.1
من علوم القرآن ألَّف فيه كثريون، سواء األعمال اليت خصَّ هبا، أو ذ         كره يف كتب القراءات الرسم القرآين علم  

لف فيه بني كونه اجتهادا من الكتبة، أو والتفسري وغريها، وحوله إشكاالت  كثرية أمهها سؤال التوقيف، فقد اخت  
، ولكلٌّ دليله فيما القياسي، وقد درس هذا اإلشكال مراراتوقيفا من الوحي؛ وسبب اإلشكال أنه مفارق للرسم 

والقصد أن الرسم متعلق أساسا باملعىن والقراءة، ويلزم من ذلك أن  .ذهب إليه، واختيارنا أنه توقيف  ال اجتهاد فيه
 يراعى يف تأليف املعجم القرآين رمسا وشرحا.  

سم القرآين بغريه من العلوم، من ذلك كتاب حميسن ولقد وقفت على دراساٍت عدة خصصت لبيان عالقة الر    
هم كثريون أن الرسم القرآين واحد، والصواب تو ، وقد ي«العثماين بالرسم القراءات عالقة يف الرباين الفتح»حممد سامل 

إىل األمصار خمتلفة باختالف  ه ( 35)ت  -رضي اهلل عنه- خالفه، فاملصاحف اليت أرسلها عثمان بن عفانٍ 
ا  َوَوصَّى﴿القراءات، وكلها عندهم صحيحة، من ذلك اختالف الرسم والقراءة بني )وصى( و)أوصى( يف آية:  هب 

القراءات، ولكن نقدم أمثلة هنا يف عالقة الرسم العثماين  مبحثبيانه يف وقد سبق  [132البقرة: ]إ ْبراه يم  بَن يه ﴾ 
 عاة املعاجم القرآنية له.بالقراءات ومدى مرا

 يرتد ويرتدد: -(1

ْنك ْم َعْن د ين ه ﴾ يَ ْرَتد دْ َمْن ﴿اخت لف يف رسم وقراءة )يرتد( من قوله:       فكتبت يف مصحف  .[54]املائدة:  م 
ومل تراع املعاجم القرآنية هذا االختالف، فالشاهد عند  .1املدينة والشام بدالني وقرأ هبا نافع وابن عامر وأبو جعفر

، رغم أنه ماز بني االرتداد والردة، فالردة عنده ختتص بالكفر واالرتداد عام، وقلده 2الراغب األصفهاين )يرتد(
وقد وردت )يرتدد( يف شاهد آخر من غري خالف يف قراءهتا  .4انفسه، والتزم معجم اجملمع القراءة 3السمني احلليب

ْنك ْم َعْن د ين ه ﴾ يَ ْرَتد دْ ﴿َوَمْن ورمسها، من قوله:  [. وشرح معجم اجملمع املدخل بالتحول مثلما شرح 217]البقرة:  م 
فإن ذكر االختالف يف املعجم القرآين مهم؛ ال ألجل  مدخل )يرتد( املختلف يف قراءته، وإن كان السياق واحدا

لغة  5ه ( 403ابن زجنلة )ت  اختالف يف املعىن ولكن الختالف يف اللغات، فاإلظهار على حنو ما بينه أبو زرعة

 
  :رسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني يف قراءت القرآن الكرمي »من أوائل الذين درسوا إشكالية الرسم القرآين عبد الفتاح إمساعيل شليب يف كتابه

، نشره سنة «رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية»ومن أوسع األعمال يف الرسم القرآين كتاب غامن قدوري: . 1960، نشره سنة «دوافعها ودفعها
1982. 

]د  السعودية،اململكة العربية  اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعةينظر: الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالرسم العثماين، حممد سامل حميسن،  - 1
 وما بعدها. 83ص ، 1994ط[، 

 .349، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 2
 (.2/83، مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظينظر:  - 3
 .488ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .230ينظر: حجة القراءات، مرجع سابق، ص  - 5
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اللغات بالقراءات والرسم القرآين، وذكرها يف املعاجم املتقدمة  صلةأهل احلجاز وهو األصل عنده. ونلحظ ههنا 

 على إعمال مدخل )ما( عمل ليس بلغة أهل احلجاز مثال. 1منه يف املتأخرة؛ فقد نص الراغب والسمني احلليب أكثر

 منها ومنهما: -(2

َدنَّ َخرْيا  ورد املدخالن يف قوله:      ْنها﴿َولَئ ْن ر د ْدت  إ ىل َريبِّ أَلَج  َقَلبا ﴾ م  ورمست يف مصاحف  .[36 :]الكهف م ن ْ
أما املعاجم القرآنية  .2أهل املدينة ومكة والشام مبيم زائدة على التثنية، وهبا قرأ نافع وابن كثري وابن عامر وأبو جعفر

، واألصل أن ينص املعجم 4ومعجم جممع اللغة 3اليت ذكرت الشاهد فأخذت بقراءة املفرد مثل الراغب األصفهاين
 مدخل )من(؛ الختالف القراءة والرسم والداللة. على االختالف يف القراءة يف

 حسنا وإحسانا: -(3
ْنَساَن ب َوال َدْيه  ورد املدخالن يف قوله:       َنا اإْل  ورمست يف مصحف أهل  .[15]األحقاف:  ﴾إ ْحَسان ا﴿َوَوصَّي ْ

، وقرأ الباقون وفق رسم املصاحف 5الكوفة على قراءة )إحسانا(، وهبا قرأ عاصم وْحزة والكسائي وخلف العاشر
 األخرى أي )ح ْسنا(، والتزمت املعاجم القرآنية القراءة األوىل دون الثانية، واألصل أن تذكر القراءتان كالمها.

مات اليت كتبت بالتاء املفتوحة دون اِلاء إىل القراءة أيضا؛ ألن بعض القراء يقفون الكل 6ردَّ حممد سامل حميسن      
عليها بالتاء، منها ما اختلفت باختالف املواضع، أي إهنا تكتب يف األصل باِلاء، وتستثىن مواضع تكتب بالتاء 

ا كلمات منفردة ومنه ،املفتوحة، حنو: )رمت( و)نعمت( و)سنت( و)امرأت( و)كلمت( و)لعنت( و)معصيت(
وردت بالتاء املفتوحة فقط حنو: )شجرت الزقوم( و)قرت عني( و)بقيت اهلل( و)جنت نعيم(. ننظر الكلمات املنفردة 

م زَ ، واألصل كما سبق أن يلت َ 7يف معجم اجملمع فنجده ال يلتزم الرسم القرآين يف املدخل أو يف الشاهد فيها مجيعا
 عتد باختالف القراءة.  الرسم يف املدخل ويف الشاهد وأن ي

وإن كانت بعض هذه املداخل اختلفت فيها القراءة بني اإلفراد واجلمع حنو )كلمت( و)كلمات(، فمنها ما ال    
بدراسة هذا اإلشكال منتهيا إىل ترجيح أن الكلمات املنتهية بالتاء إمنا  8ميكن أن يعلل هبذا، وعين غامن قدوري

 السامية مل تكن تعرف للتأنيث غري التاء ال اِلاء.  احتفظت بصورهتا القدمية؛ أي الصورة السامية ألن اللغات

 
 (.  4/197، مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، 785، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 1
 .97ينظر: الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالرسم العثماين، مرجع سابق، ص  - 2
 .348، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 3
 .911م ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معج - 4
 .115ينظر: الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالرسم العثماين، مرجع سابق، ص  - 5
 وما بعدها. 265ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .249، ص 156، ص 892، ص 619ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
، ص 1982، 1ط العراق،اسة لغوية تارخيية، غامن قدوري، اللجنة الوطنية لالحتفال مبطلع القرن اخلامس عشر اِلجري، ينظر: رسم املصحف در  - 8

274. 
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ذف اِلمزة من )لكنا( يف حإىل  1وتظل اإلشارة إىل الرسم يف املعاجم القرآنية قليلة، من ذلك إشارة الراغب     

﴾ ]الكهف"قوله:  ءة )لكنَّ( [، وأصلها عنده )لكن أنا(، ويف املوضع نفسه إشارة إىل قرا38 :﴿لك نَّا ه َو اللَّه  َريبِّ
ومن ذلك أن نص السمني احلليب على  .2"وهي باأللف يف املصاحف كلهاأي ِبذف األلف وصال وإثباهتا وقفا، 

إبراهيم: اسم أعجمي، "حذف األلف والياء من )إبراهيم(، يف نص مجع فيه بني اللغات والقراءات والرسم، قال: 
أما )إبراهام(  .3"َئ هبما يف السبع، وإبَرَهم ِبذف األلف والياءوفيه لغات: إبراهيم، وهو املشهور، وإ براهام ، وق ر 
، وال جند هذا يف غري معجم احلليب، واألصل أن يذكر. ومجع 4فقراءة ابن عامٍر يف مواضع من القرآن ال يف كلها

باِلاء وهي لغة األنصار. وقد قرئ التابوه السمني احلليب بني اللغات والقراءات والرسم يف شرح )التابوت( فقال: "
وحيكى أهنم ملا كتبوا املصاحف يف خالفة سيدنا عثمان أراد زيد  أن يكتبه على لغته باِلاء وأىب املهاجرون ذلك، 

 .5"فبلغ عثمان فأمر أن يكتب بلغة قريش
سبق، ولكن ترد مداخل ميكن أن جنزم بأن أكثر ما خالف الرسم القياسي ميكن أو يوجَّه باللغات والقراءات كما     

َناَها َوالسََّماءَ عدة ال يصح توجيهها بذاك، من ذلك رسم )أيد( بيائني يف قوله: ﴿ وال [، 47﴾ ]الذاريات: ب أَْيدٍ  بَ نَ ي ْ
 جند يف املعاجم القرآنية توجيها لذلك، إال أن معجم اجملمع مل يعد املدخل وشاهده يف اإلحصاء يف ذكر مادة )ي

على أهنا رمست يف املصحف  -وقلما يفعل-د( مبعىن القوة، ونص يف اِلامش  ي يف مادة )أ، إمنا جعلها 6ي( د

، واإلشكال أن ْدت ه  أَئ يد ه  أَْيدا  إ :واشتقاقه عنده من التأييد 8د( ي ، ومن قبل جعلها الراغب يف مادة )أ7بيائني
، 9د( ي الراغب يف جعل املدخل يف مادة )أالشاهد القرآين رسم بياء واحدة، وهو خطأ، وقلد السمني احلليب 

 وأكثر املعاجم القرآنية على ذلك.
( يتاءىإو ( و)تلقاءى( و)نبإ ي) 10ه ( 444)ت  الداين أبو عمرو زيادة الياء مطردة يف مداخل عدة، يذكر منها    
 721)ت ملراكشي البناء ابن ( وغريها، واختلف توجيه الزيادة عند املتقدمني، فابلقاءى( و)وراءى( و)ءاناءيو)

، 11جيعل الزيادة يف )بأييد( للتفريق بني أيد اليت مبعىن القوة، وبني أيد اليت هي مجع لليده (  ، وله يف غريها تأويالت 
 

 .95، مرجع سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن الكرميينظر:  - 1
، ]د ط[، ]د ت[، القاهرة األزهرية، الكليات مكتبة، قمحاوي الصادق حممدأبو عمرو الداين، حتقيق: املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ينظر:  - 2

 . 105ص 
 (.1/47، مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ - 3
 (.1/175ينظر: معاين القراءات، مرجع سابق، ) - 4
 (.1/255، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق - 5
 .1214الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن  - 6
 .408. من املواضع اليت مهش فيها لرسم املصحف مدخل )يدع( الذي أصله )يدعو(. ينظر: املرجع نفسه، ص 107ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 .97مرجع سابق، ص ، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: ينظر:  - 8
 (.1/143مرجع سابق، )، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظينظر:  - 9

 وما بعدها. 53املقنع يف رسم مصاحف األمصار، مرجع سابق، ص ينظر:  - 10
 .91عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، مرجع سابق، ص ينظر:  - 11
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، مثلما لغريه نظر يف املعىن، فالزم عندهم اختالف املعىن باختالف املبىن، بل إهنم فصلوا خصائص الرسم ومزاياه

. وقد خص الياء يف الرسم القرآين بالدراسة من جهة حذفها وزيادهتا وإبداِلا باحثا املعاين الدقيقة ومن املؤلفني من
 5(وراءىويف ) 4(ءاناءيويف ) 3(يتاءىإو ويف ) 2(تلقاءىومل يلتزمه يف ) 1(نبإ يالتزم معجم اجملمع بالرسم القرآين يف )

 .6(بلقاءىويف )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :السالم للطباعة والنشررسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة، شعبان حممد إمساعيل، دار ينظر يف خصائص الرسم القرآين ،

 وما بعدها. 69، ]د ت[، ص 2، طالقاهرة
 2010، 1ينظر: سر زيادة وحذف الياء وإبداِلا يف الرسم القرآين، عبد اجمليد العرابلي، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، ط . 
 .1075ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .1019جع نفسه، ص ينظر: املر  - 2
 .19ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
 .96ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 .1175ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .1019ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
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 :اللغات في المعاجم القرآنيةإشكالية  -(2
يف أحايني كثرية، أوِلا  نفسهيشتمل حقل )اللغة( الداليل على مصطلحات عدة تتداخل لتؤدي املعىن           

اللغة، مث اللهجة، فاللسان الذي يعد مصطلحا قرآنيا، فالالم والغني واحلرف املعتل حسب ابن فارس أصالن 
، واللغة من األصل الثاين، وهذا عند 1 يعتد به، واآلخر على اللهج بالشيءصحيحان، أحدمها يدل على الشيء ال

على رأي حسني  (Logos)من يرى أن أصلها عريب وإن ال فإن الراجح أهنا تعريب الكلمة اليونانية لوغوس 
وعرفها اخلليل بالقول: "اختالف  الكالم  يف  .3وعلى رأي حممود فهمي حجازي 2«الزينة»اِلمداين حمقق كتاب 

والالم واِلاء واجليم عند ابن فارس أصل صحيح يدل على املثابرة على الشيء ومالزمته، وأصل آخر  .4معىن واحد"
 .6، واملراد من اللهجة األصل األول، وعرف اخلليل اللساَن بالقول: "ما ينطق"5يدل على اختالط يف أمر

أن القدماء من علماء العربية كانوا يعربون عما يسمى حديثا )اللهجة(  (1977)ت  إبراهيم أنيسيرى        
، ويستدرك فيقول: "ويظهر أن العرب القدماء يف العصور اجلاهلية وصدر اإلسالم مل 7مبصطلحي اللغة أو اللحن

صطلحات فالظاهر أن املتقدمني رأوها . ومهما تعددت امل8يكونوا يعربون عما نسميه حنن باللغة إال بكلمة اللسان"
مرتادفة. وأما لغة القرآن فدارت حوِلا نقاشات مطولة بني املستشرقني إذ رأى بعضهم أهنا مل تكن معَربة  يف األصل 

الذي انتقد نظرية لغة قريش، وانتهى  (1909( )ت Karl Vollers)أي عامية( ومن هؤالء كارل فولرز )
إىل أن لغة ( 1919)ت ( F. Schwally)وشافايل  (1930)ت  (Theodor Nöldeke) نولدكه

 
 -  اللغات يف القرآن»كالم( مبخرب اللغة والتواصل، املركز اجلامعي بغليزان، اجلزائر، عنواهنا: كتاب   -أصل هذا املبحث دراسة نشرناها يف جملة )لغة» :

 .  350-339، ص 2020، 3، العدد: 6دراسة وصفية حتليلية، اجمللد: 
 (.5/256مرجع سابق، )مقاييس اللغة،  - 1
 .20الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، مرجع سابق، ص ينظر:  - 2
 .312ينظر: علم اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 3
 (.4/449العني، مرجع سابق، )كتاب  - 4
 (.5/214مقاييس اللغة، مرجع سابق، ) - 5
 (.7/256كتاب العني، مرجع سابق، ) - 6
 .16، ص 1996، 8م أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، طينظر: يف اللهجات العربية، إبراهي - 7
 .17املرجع نفسه، ص  - 8
 -  مستشرق أملاين توىل إدارة املكتبة اخلديوية )دار الكتب املصرية( مدة، وكان من أساتذة جامعة يناUniversität -Schiller-Friedrich(

(Jena،  وصف »، و«مصراللهجة العربية يف »، و«العربية العامية عند قدماء العرب»مع ترمجة له أملانية، وكتب باألملانية:  «ديوان املتلمس»نشر بالعربية
 يف جملد ضخم. «املخطوطات الشرقية اليت مبكتبة ليبسيك

 بتصرف يسري. (5/212) مرجع سابق،األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، 
 -  يف هاربورج )بأملانيا( وتعلم يف جامعات غوتنجن وفينة وليدن وبرلني. وانصرف إىل اللغات السامية  1836من أكابر املستشرقني األملان ولد سنة

األملانية ، له كتب ب1872مث يف جامعة سرتاسبورج سنة  1864فجامعة كيل سنة  1861والتاريخ اإلسالمي فع ني أستاذا ِلما يف جامعة غوتنجن سنة 
ترمجها إىل « مخس معلقات»و« النحو العريب»و« دراسات لشعر العرب القدماء»و« حياة النيب حممد»و« تاريخ القرآن»عن العرب وتارخيهم منها: 

 األملانية وشرحها.
 ( بتصرف يسري.97-2/96املرجع نفسه، )
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 فاليش هنري  تكن لغة منطوقة لقبيلة من القبائل بل لغة رفيعة تفهمها مجيع قبائل احلجاز، يف حني ذهبملالقرآن 

(H. Fleisch)  (1985)ت  بالشريرجيي و (Régis Blachère)  إىل أن لغة  غريمهاو  (1973)ت
القرآن ليست ما سبق بل كانت "صيغة شعرية مشرتكة" للشعر العرىب الفصيح، مع حتويرات طفيفة لتالئم اللغة 

 . 1املكية مثل حذف اِلمزة من بعض الكلمات
واملفسرين يف أصلها، رد استعماِلا يف اللسان العريب اختالف اللغويني يلحظ دارس املفردات القرآنية اليت مل يطَّ     

ب املفردة الواحدة إىل العربانية أو إىل السريانية أو إىل القبطية نسَ سواء تعلق األمر بلهجة عربية أو بلغة أخرى، فقد ت  
ينتهي إىل القول: "وال سبيل إىل حتقيق ذلك )أي أصل املفردة(؛  (1937) ت  يف آن، هذا اإلشكال جعل الرافعي

خلها وتقطُّع أسباب املقارنة بينها وبني لغة قريش اليت مضوا على استعماِلا بعد القرآن لدروس هذه اللغات وتدا
وأطبقوا عليها، والعلماء إمنا يذكرون من أكثر هذه اللغات يف القرآن الكلمة والكلمتني، إىل الكلمات القليلة؛ وانظر 

 .2أين يقع مبلغ ذلك من لغة ِبملتها؟"

إحاالت كثرية إىل لغات العرب على التعيني، أي قوِلم  -املتقدم منها واملتأخر-آنية ال جند يف املعاجم القر      
فه ولكثرة النقول التساع مؤلَّ  ؛رها عند السمني احلليب مقارنة بغريه من املؤلفنيكْ ر ذ  وإن كث   .مثال: )... بلغة كنانة(

ذكر بصيغة ت  بكثرة، وغالبا ما  تلغات العرب وجدفيه. ولكن معاين املفردات القرآنية يف لغة أو يف أكثر من لغة من 
التمريض )قيل(. وامللحظ الرئيس يف ذكر اللغات يف املعاجم القرآنية نزعة  حنو إسقاط النسبة كلما تأخر التأليف 
فيها. مثال ذلك أن معجم اجملمع يثبت املعاين اليت ذكرهتا املعاجم املتقدمة أو كتب الغريب منسوبة إىل قبيلة من 

، ولكن انتخاب -إن مل يكن املعجم تأثيليا- القبائل من غري أن ينص على النسبة، وهذا من لوازم الصناعة املعجمية
 هذه املعاين يؤسس لقصور ظاهر يف شرح املداخل القرآنية، ويعمي على أصل االنتخاب.

لغات مع حتليلها، مث نرجع إىل املعاين نبتدئ بذكر املواضع اليت نص فيها مؤلفو املعاجم القرآنية على لغة من ال      
اللغات يف »ابن عباس يف كتاب  سب إىلاليت ذكروها من غري نسبة إىل لغة من اللغات؛ معتمدين يف ذلك ما ن  

إمساعيل بن عمرو املقرئ، والقصد أن جنيب عن إشكال رئيس: ما الفروق الداللية بني املفردة الذي رواه « القرآن

 
 -  :التقسيم يف اللغات السامية»، و«مبادئ العربية الفصحى»مستشرق فرنسي وأستاذ ِبامعة القديس يوسف يف بريوت، من أعماله». 

 .377ينظر: معجم أمساء املستشرقني، مرجع سابق،  ص 
- See: https://data.bnf.fr/fr/13518673/henri_fleisch/, (18/06/2020), (14:00 PM).  

 -  راه مستشرق فرنسي ومن أعضاء اجملمع العلمي العريب بدمشق واجملمع الفرنسي األعلى بباريس، حصل على الليسانس من جامعة اجلزائر، وعلى دكتو
 من أعماله ترمجته الفرنسية للقرآن الكرمي يف ثالثة أجزاء. .الدولة من جامعة باريس، ودرَّس العربية يف فرنسا

مرجع سابق، األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، . 127قني، مرجع سابق، ص موسوعة املستشر ينظر: 
(2/72.) 
 ( وما بعدها.26/8220ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 1
 .41، ص 2005، 8إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط - 2

https://data.bnf.fr/fr/13518673/henri_fleisch/
https://data.bnf.fr/fr/13518673/henri_fleisch/
https://data.bnf.fr/fr/13518673/henri_fleisch/
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ويف املعاجم القرآنية؟ وما « اللغات يف القرآن»القرآنية وبني ما ظ ن أنه مرادف ِلا يف لغة أخرى مما ورد يف كتاب 

  ؟ نفسهاب عالقة املفردة القرآنية املقرتضة بالسياق القرآين مما ورد يف الكت
يف تفاسري القرآن،  -مما له تعلق باللغات  –اخرتنا هذا الكتاب؛ ألجل أنه جيمع شتات ما ن قل عن ابن عباس     

ويف غريها، ولتقدم رواية الكتاب زمنيا، هذا من حيث الوصف، أما التحليل فالغرض منه اختبار اآلراء الواردة يف 
فردة القرآنية وما شرحت به، وعالقة اللغات بالسياق القرآين، واملنهج يف ذلك الكتاب، وبيان الفروق الداللية بني امل

، مث ننظر شروح املعاجم القرآنية ونستأنس بأقوال اللغويني واملفسرين «اللغات يف القرآن»أن نأيت بنص صاحب 
  لنخلص إىل الرتجيح.

ه أبو بكر السجستاين يف أول مدخل من معجمه لقد ذ كر ابن عباٍس يف أكثر املعاجم القرآنية املتقدمة، فذكر     
، وكذلك نقل عنه الراغب األصفهاين، وأكثرهم نقال السمني احلليب الذي ذكره يف 1يف شرحه احلروف املقطعة

إن )عصاي( من قوله: ﴿قَاَل  هعشرات املواضع، وهذه النقول أكثرها يف بيان معاين املفردات، ويف القراءات حنو قول
. ويذكر احلليب ابن عباس يف 2[ هي اللغة الفصيحة وأهنا قرئت )عصي( على لغة هذيل18﴾ ]طه: ه َي َعَصايَ 

شرح مادة )ل س ن( مستحضرا قضية اللغات فيقول: "القدرة وداللة اآلية على اختالف لغات اخلالئق حَّت جتد 
-لذلك سألت الصحابة النيب اجليل الواحد يتكلم بلغاٍت شَّت؛ هذه العرب يتكلم بعضها مبا ال يفهمه اآلخر، و 

عن تفسري كثرٍي من ألفاظ القرآن. وحيكى عن ابن عباٍس وأنظاره كثري من حنو: "ما كنت  -صلى اهلل عليه وسلم
 .3إخل" ... أدري، ما معىن كذا. حَّت اختصم، حَّت مسعت" وهذه احلبشة ِلا عدة لغاٍت، وكذا الرتك والفرس

، أخرب به إمساعيل بن عمرو املقرئ عن [صفحة (80) مثانون]فصغري احلجم  «القرآناللغات يف »أما كتاب     
شر السوري صالح الدين املنجد، ون   4حققه وقدم له .عبد اهلل بن احلسني بن حسنون املقرئ بإسناده إىل ابن عباس

شاهني، نشرهتا مكتبة وهبة سنة (، وله طبعة أخرى حققها وقدم ِلا وعلق عليها توفيق حممد 1946بالقاهرة سنة )
ب ل َساٍن (. يشتمل الكتاب على مقدمة للراوي ذكر فيها سند الرواية إىل ابن عباس بدءا من بيان أن قوله: "﴿1995)

ٍّ مُّب نٍي﴾ مث رتَب فيه املفردات َوفق سور القرآن الكرمي، مبتدأ بسورة  .5[ معناه: بلسان قريش"195]الشعراء:  َعَريب 
، مع اضطراب يف اخلواتيم؛ إذ ذكر من بعد  مفرداٍت من سورة الربوج والتحرمي 7ومنتهيا بسورة العاديات ،6البقرة

 
 .45ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 (.3/87ع سابق، )ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرج - 2
 (.23-4/22املرجع نفسه، ) - 3
 ذكر احملقق َمن اشتهر بالتأليف يف لغات القرآن، وبني منهج الكتاب باقتضاب، وأحصى عدد األلفاظ املنسوبة لكل لغة يف جدول. - 4

 .9-4، ص 1946اهرة، ]د ط[، ينظر: اللغات يف القرآن، إمساعيل بن عمرو املقرئ، حتقيق: صالح الدين املنجد، مطبعة الرسالة، الق
 .19املرجع نفسه، ص  - 5

 .19املرجع نفسه، ص  - 6
 .55املرجع نفسه، ص  - 7
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. وحيافظ الرواي على النوع الكالمي للمفردة القرآنية، وهو يف منهجه قريب من منهج 1واملنافقني والكهف والنساء

وقد  .2ه قوله: "قاتَ َله م اهلل، يعين: َلَعنَ ه م بلغة ْحري"، ومثال*«نزهة القلوب»السجستاين يف معجمه القرآين  أيب بكر
 .3"اليم مبعىن البحر يف النبطية"يتكرر املدخل مرتني حنو: 

مل يكثر أبو بكر السجستاين من ذكر اللغات يف معجمه، أما املواضع اليت ذكرها فيها فهي قوله إن )شرد هبم(     
ولكنه ذكر هذا الرأي متأخرا  .4"[ ترد مبعىن مسِّع هبم بلغة قريش57﴿َفَشرِّْد هب  ْم َمْن َخْلَفه ْم﴾ ]األنفال: "من قوله: 

، وهي عنده أمسع بدل 5ه اللغة السمني احلليب أيضا واحتج ِلا بشاهد شعريبعد أن شرح املدخل بالطرد، وذكر هذ
. وليس ما ذكروه 6أن املراد هبا نكِّل هبم بلغة جرهم «اللغات»مسِّع، وأمسع من املداخل القرآنية، والذي يف كتاب 

    السمع مذكورة يف القرآن.  لغة  إمنا هو الزم التشريد الذي هو طرد ينتهي إىل مسع اآلخر فيعترب به، وإن ال فمادة
 ،7ومن املواضع اليت ذكر فيها السجستاين اللغات نقله عن عكرمة يف شرح )عضني( أن الَعَضه السحر بلغة قريش

إن أصل " :وقد ذكر هذا الرأي متأخرا أيضا، وإن مل ينص الراغب على أهنا قرشية أو على معىن السحر فإنه قال
. وال نرى دليال عن 9هي مفرد )عضني(، ونقل السمني احلليب كالم الراغب متوسعا فيهأي  .8"ع َضة يف لغة ع َضَهة

على هذا التأويل إمنا هو خلط بني العضة اليت مبعىن السحر وبني العضة اليت مبعىن القطعة وإمنا املراد من املدخل 
م نَي الَّذ يَن َجَعل وا اْلق ْرآَن ع ض نَي﴾ ]احلجر:  )عضني( يف قوله: ﴿ [ التعضني مأخوذا 91-90َكَما أَنزَْلَنا َعَلى اْلم ْقَتس 

 «هتذيب»من املعىن الثاين. ولقد توسع حسن املصطفوي يف شرح مادة املدخل ونقل معىن السحر بلغة قريش عن 
ح مبعىن أعضاء، ونفى ارتباط مفهوم السحر مبادة )ع ض وأبان أن أصل املدخل مجع ع ضو صفة مثل املل ،األزهري

و( ورده إىل مادة )ع ض ه( واحتج بالسياق القرآين يف رده فقال: "هذا املعىن ال يناسب مفهوم االقتسام، واالقتسام 
الذي  11ألتوجني. ولقد جعل الراغب واحلليب املدخل يف مادة )ع ض ه(، وكذلك فعل حممد 10ال إهبام يف معناه"

قل نص السجستاين عن عكرمة، ونص على معىن السحر يف لغة قريش وجعل )عضني( مجعا لعضة مبعىن الكذب ن
 أو السحر، وإن ذكر معىن األعضاء والتفريق.

 
 .56-55املرجع نفسه، ص  - 1
 .49اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 2
 .46-36املرجع نفسه، ص ص،   - 3
 .287ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 (.2/258ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 .29ينظر: اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 6
 .346ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 7
 .572ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.3/92ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 9

 (.203-8/202التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 10
 .330ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 11
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من قوله:  (اللهو)من املواضع اليت نص فيها السجستاين على اللغات مقدما معناه فيها على غريه قوله إن        

َذ َِلْو ا﴾ ]األنبياء: ﴿َلْو أََرْدنَا َأن " يف القرآن منكرا مثاين  (اللهو)ورد مدخل . 1"[ املرأة بلغة أهل اليمن17ن َّتَّخ 
، وأكثر ما ورد هذا املدخل مع )احلياة الدنيا( و)التجارة(، و)اللعب(، إال شاهد 3، وورد معرفا مرة واحدة2مرات

لَّ َعْن َسب يل  اللَّه  ب َغرْي  ع ْلٍم﴾َوم َن النَّاس  َمْن األنبياء، وقوله: ﴿ [. رجع الراغب 6]لقمان:  َيْشرَت ي َِلَْو احلَْد يث  ل ي ض 
"ومن قال: أراد باللهو املرأة والولد األصفهاين إىل معىن اللهو العام، وقال يف معىن املرأة اليت ذكره السجستاين: 

أن القائل بأن اللهو  «املفردات». ونقل حمقق 4ل ِلوا ولعبا"فتخصيص لبعض ما هو من زينة احلياة الّدنيا اليت جع
 من املتأخرين حممد نيهو املرأة بلسان اليمن هو احلسن، وأن معىن الولد منقول عن عكرمة. وقد اختار هذين املعني

ورأى  ،رإىل معىن اللهو العام وهو عنده الشغل عن مهمات األمو  6وكذلك نظر السمني احلليب ،5يف معجمه ألتوجني
 أن التخصيص ال دليل عليه إال أن يكون من باب التمثيل. 

ن تبعه؛ إذ ال يصح أن يراد باللهو يف آية األنبياء املرأة أو هدر يف شرح السجستاين ومَ واحلاصل أن السياق أ        
نَ ه َما اَلع ب نَي ودليله السياق، قال يف اآلية اليت سبقت: ﴿ ،الولد من أي وجه َلْو َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

ْن َلد نَّا إ ْن ك نَّا فَاع ل نَي﴾ ]األنبياء: َذ َِلْو ا اَلختََّْذنَاه  م  ف  ﴿َبْل نَ ْقذ  [، وقال يف اآلية اليت بعدها: 17-16أََرْدنَا َأْن نَ تَّخ 
ف ونَ  [ ونعلم أن اللهو ورد مقرتنا باللعب 18﴾ ]األنبياء: ب احلَْقِّ َعَلى اْلَباط ل  فَ َيْدَمغ ه  فَإ َذا ه َو زَاه ق  َوَلك م  اْلَوْيل  مم َّا َتص 

نْ َيا إ الَّ َِلْو  َوَلع ب  يف قوله: ﴿  :[، ومن القرائن القرآنية64﴾ ]العنكبوت: َوَما َهذ ه  احْلََياة  الدُّ
َا إ الَّ ب احلَْقِّ َوَلك نَّ َأْكث َ  (1 نَ ه َما اَلع ب نَي َما َخَلْقَنامه   َره ْم اَل يَ ْعَلم وَن﴾﴿َوَما َخَلْقَنا السََّماَوات  َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 [.39-38]احلجر: 
نَ ه َما إ الَّ ب احلَْقِّ  (2  [.85﴾ ]احلجر: ﴿َوَما َخَلْقَنا السََّماَوات  َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
نَ ه َما بَاط ال  ﴿ (3  [.27﴾ ]ص: َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 
 .403ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 .11، اجلمعة: 20، احلديد: 36، حممد: 6، لقمان، 64، العنكبوت: 17، األنبياء: 51، األعراف: 32األنعام:  - 2
 .11اجلمعة:  - 3
 .748ص  ،، مرجع سابقالكرمي القرآن ألفاظمفردات  - 4
 .440ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.4/45)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 6
  لو أردنا أن نتخذ زوجة وولدا الختذنا ذلك من -ذكره تعاىل-من املفسرين الذي قالوا إن املراد باللهو يف اآلية الزوجة والولد الطربي الذي قال: "يقول :

وبنحو الذي قلنا يف ذلك، قال أهل التأويل".  عندنا، ولكنا ال نفعل ذلك، وال يصلح لنا فعله وال ينبغي، ألنه ال ينبغي أن يكون هلل ولد وال صاحبة.
 .ه ( 516)ت  ، وأبو حممد البغويه ( 468)ت  احلسن الواحدي، ومكي القيسي، وأبو ه ( 373)ت  وقال به أبو الليث السمرقندي

 نصر السمرقندي، ]د ن[، ]د ط[، ]د ت[، ،)تفسري السمرقندي( (. ِبر العلوم18/420) مرجع سابق، ،البيان يف تأويل القرآنجامع ينظر: 
، الشارقة جامعة ،اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية  ،السنةو  الكتاب ِبوث موعةمكي بن أيب طالب القيسي، جم(. اِلداية إىل بلوغ النهاية، 2/420)

. معامل التنزيل يف تفسري القرآن، 713، ص ، مرجع سابق(، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز7/4738) ،2008، 1اإلمارات العربية املتحدة، ط
 (.3/285)مرجع سابق، 
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ع ب نَي قَاَل َبْل َربُّك ْم َربُّ السََّماَوات  َواأْلَْرض  الَّذ ي فَ ﴿ (4 َن الالَّ ْئتَ َنا ب احلَْقِّ أَْم أَْنَت م  َطَره نَّ َوأَنَا َعَلى قَال وا َأج 

 [.56-55َن﴾ ]األنبياء: َذل ك ْم م َن الشَّاه د ي
فظاهر أن )اللهو( يف آية األنبياء يراد به الباطل، وضده احلق، أما الداعي إىل ما ذهب إليه املفسرون فهو اقرتان     

 الفعل )اختذ( بالولد والصاحبة يف القرآن، ولكنه اقرتن يف غري آية األنبياء باللعب أيضا يف آييت األنعام واألعراف.
املدخل املركب )ِلو احلديث( الذي ورد يف موضع واحد من القرآن، ونقل أبو حيان شرح السجستاين ومما سبق 

"قيل: هو  ومل يذكره الراغب األصفهاين يف مادة )ل ه ي(، أما السمني احلليب فقال: .1بقوله: "ِلو احلديث باطله"
وكان يشغل هبا قريشا عن مساع القرآن.  النضر بن احلارث الداري، كان قد قرأ كتب األعاجم "رستم واسفنديار"

ويقول: قد كدت أن أحدثكم بأحسن مما حيدثكم به. وقيل: نزلت يف شراء القيان أي اجلواري املغنيات، وقد حرمه 
 .2بعض العلماء"

رآن وينبغي أن يراعى يف شرح هذا املدخل، موارد )احلديث( و)الناس( يف القرآن، أما احلديث معرفا فرياد به الق    
الكرمي، وخيتص احلديث يف القرآن أساسا باألخبار والقصص، وأما الناس فاملراد هبم القرشيون، وِلو احلديث أحاديث 

"كان النضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد نقل الطربي عن ابن عباس:  ،عن ملوك فارس
، وينصب له العداوة، وكان قد -لى اهلل عليه وسلمص-الدار بن قصي من شياطني قريش، وكان يؤذي رسول اهلل 

 -صلى اهلل عليه وسلم-قدم احلرية، تعلَّم هبا أحاديث ملوك فارس، وأحاديث رستم وأسفنديار، فكان رسول اهلل 
ث قومه ما أصاب من قبلهم من األمم، من نقمة اهلل خلفه يف جملسه إذا قام، مث ر باهلل وحدَّ إذا جلس جملسا، فذكَّ 

يقول: أنا واهلل يا معشر قريش أحسن حديثا منه. فهلموا فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، مث حيدثهم عن ملوك 
واملراد به )أساطري األولني( وملدخل )ِلو احلديث(  .3فارس ورستم وأسفنديار، مث يقول: ما حممد أحسن حديثا مين"

 تعلق مبدخل )هزؤا(.
من املواضع اليت نص فيها السجستاين على مصطلح اللغة يريد به لغة أجنبية قوله إن القسطاس امليزان بلغة        

، وذكره السمني احلليب يف مجلة أمثلة أخرى دلل هبا على 5، وسكت الراغب األصفهاين عن أصله األعجمي4الروم
"بل جيوز أن يكون غري عريب إذا كان متفامها معروفا بني  أنه ال يلزم أن يكون كل ما يف القرآت عريب األصل، قال:

املخاطب به كاليم قيل: البحر بلغة احلبشة، والقسطاس: امليزان بلغة الروم، واملشكاة: الكوة بلغة اِلند، إىل غري 
، ورد حسن املصطفوي املدخل إىل اليونانية 7. ونقل يف مادة )ق س ط( أن القسطاس رومي فعرب6ذلك"

 
 .278ص  مرجع سابق، حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب،  - 1
 (.4/46) عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، - 2
 (.19/238)جامع البيان يف تفسري القرآن، مرجع سابق،  - 3
 .383ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 .670ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.3/46)ف األلفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري أشر  - 6
 (.3/307ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
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، أما حممد حسن جبل فنقل أقواال يف تعريبها من الرومية ورأى أن القول بالتعريب تحٌّل ال دليل عليه، 1انيةوالسري

 ألتوجني، وقد جعل حممد 2من أن مادة )ق س ط( العربية حتمل معىن العدل «املصباح»واستأنس برأي صاحب 
مبعىن احلق والعدل واحلقيقة يف العربية واآلرامية . يف حني أنه من املشرتك السامي 3القسط نفسه يوناين األصل

 . 4والسريانية
وقد يعتمد السجستاين مصطلح اللسان بدل اللغة يف الداللة على االقرتاض أو املوافقة، مثال ذلك قوله:      

ل وقد ناقش حممد حسن جب .6"وقوله: "فردوس: بستان بلسان الروم .5"وقيل: أويب معه: سبحي بلسان احلبشة"
رأي أمني اخلويل وقال إنه استسلم إىل القول بالتعريب، وانتهى إىل أن القول بتعريبه واه ال أساس له، وأن أصله عريب 

، أما 7حمتجا بذكر الفردوس يف شعر حسان، ورده إىل املشرتك السامي آخذا رأي من قال إهنا نبطية أو سريانية
، 8لى أن املدخل معرب غري عريب األصل من غري أن يذكر له أصالاخلويل فنص يف الطبعة األوىل من معجم اجملمع ع

دائرة املعارف » تأ من جعلها فارسية أو سريانية أو عربية، وذهبرجح األصل الرومي وخطَّ  ألتوجنيوقد سبق أن 
-إىل أنه مفرد شاذ لكلمة فرادس الَّت أخذها العرب من الكلمة اإلغريقية "بارادايسوس" واستخدموها  «اإلسالمية

. وذكر السمني احلليب اخلالف يف تعريبه لكنه اكتفى باألصل الفارسي مث رجح أن املدخل 9كجمع  -فراديس يأ
فأتى باملقابل العربي والسرياين  ، ونظر حسن املصطفوي إىل االستعمال وإىل االشتقاق10عريب وال وزن لعجمته

وجزم أهنا مأخوذة عن العربية والسريانية واآلرامية، واملدخل عنده يناسب مادة )ف ر د( اليت تدل على السعة 
 . هذا االستعمال املطرد واملشرتك حييلنا إىل فرضية االقرتاض من العربية اجلنوبية الذي سنناقشه بعد .11واالمتداد

لقدر يف ذكر اللغات عامة يف املعاجم القرآنية؛ لنذلف إىل ذكرها لفظا أو معىن مستحضرين يف ونكتفي هبذا ا   
تمل على مفردات قرآنية ر دَّت إىل لغٍة من لغات  العرب، كما اشتمل على أخرى شالذي ا «اللغات»ذلك كتاب 

 قصد حتليلها. وافقت لغاٍت أجنبية، وقد اخرتنا من كلِّ قسم أمثلة  

 المفردات القرآنية التي نسبت إلى لغة من لغات العرب: 1.2

 
 (.9/289ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 (.4/1783)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .392ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .311ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 4
 .74نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 5
 .371املرجع نفسه، ص  - 6
 (.1657-3/1656)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 7
 (.4/325ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 8
 (.25/7820ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 9

 (.3/213)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.55-9/54سابق، )ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع  - 11
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، والظاهر من 1منسوبة إىل لغة قريش، مث تأيت هذيل وكنانة فحمري «اللغات»أكثر املفردات القرآنية يف كتاب      

القرآن،  األمثلة اليت مجعها وشرحها املؤلف أهنا مرتادفة، غري أن املتأخرين تكاد جتتمع كلمتهم على نفي الرتادف يف
وقد جعل ابن تيمية القول بالرتادف حمض تقريب، وجعله من أسباب اختالف املتقدمني يف التفسري فقال: "ومن 
األقوال املوجودة عنهم وجيعلها بعض الناس اختالفا أن يعربوا عن املعاين بألفاظ متقاربة ال مرتادفة؛ فإن الرتادف يف 

نادر وإما معدوم، وَقلَّ أن يعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه، اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن فإما 
، «اللغات»مث ذكر مثاال هو من مفردات كتاب  .2بل يكون فيه تقريب ملعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن"

كة كان تقريبا؛ إذ املور حركة خفيفة [ : إن املور هو احلر 9فقال: "فإذا قال القائل: ﴿يَ ْوَم َت ور  السََّماء َمْور ا﴾ ]الطور: 
را ﴾ يعين:  تنشق السماء شقا، وكذلك يف سورة امللك اء  َموْ مَ ور  السَّ "﴿َت  «: اللغات». وقد جاء يف كتاب 3سريعة"

َي َت   واختلفت أنظار اللغويني واملفسرين يف معىن املور، فقال الراغب  .4﴾ يعين: تنشق بلغة قريش"ور  ﴿فَإ ذا ه 
 ن الومهما يكن معىن املور؛ فإن الشارحني حاولوا تقريب املعىن ال غري؛ وإ .5األصفهاين: " املور: اجلريان السريع"

ها:شأهنا شأن املور، و « اللغات»فإن االنشقاق مذكور يف القرآن الكرمي، وأكثر املفردات يف كتاب   هذا تفصيل  بعض 
 

 كنود:

أنه الكفور بالنعم  «اللغات»[. جند يف كتاب 6ورد املدخل يف قوله: ﴿إ نَّ اإلْنَساَن ل َربِّه  َلَكن ود ﴾ ]العاديات:       
الذي جنده عند  نفسه، وهو الشيء 7. هذ املعىن اقتصر عليه الراغب األصفهاين من غري أن حييل إىل لغةٍ 6بلغة كنانة

. ورجح السمني احلليب معىن اجلحود مث أتى مبعىن )الكفور( بصيغة التمريض 9، وعند أيب حيان باختصار8السجستاين
وعن ابن عباٍس: هو بلسان كندة وحضرموت العاصي، وبلسان ربيعة ومضر )قيل(، مث نقل عن ابن عباس فقال: "

املعجم »، وأتى 11مع فأضاف معىن الشدة يف جحود نعم اهلل. أما معجم اجمل10"الكفور، وبلسان كنانة البخيل

 
 .6ينظر: اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 1
 .17، ص 1980مقدمة يف أصول التفسري، أْحد ابن تيمية، حتقيق: دار مكتبة احلياة، بريوت، ]د ط[،  - 2
 .18-17املرجع نفسه، ص  - 3
 .47اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 4
 .783مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5

 .55ينظر: اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 6
 .727ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 .393ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 8
 .268ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 9

 (.3/432عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 10
 .985ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 11
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مبعىن اجلحود وبالكفور بالنعم واللوام لربه  ألتوجنيوأتى حممد  .1"كفور جحود"باملعنيني الرئيسني ومها: « املوسوعي
إىل املعىن احملوري للمادة وهو حبس الشيء ما يف باطنه، وشرح املدخل ِببس  3ونظر حممد حسن جبل ،2والعاصي

النعمة، ألهنا من مصاديق املعىن احملوري الذي ذهب إليه؛ ورغم أن جبل قارب القصد فإنه عوَّل على معان لغوية 
قال: "هو فقدان دون أخرى، فانتهى إىل معىن حموري قاصر، ولقد أجاد حسن املصطفوي وتوسع يف أصل املادة ف

فالكنود للرب: هو الذي ال يهتم وال يتوجه إىل جهة الرب  ... التوجه والشوق إىل أمر وعدم االعتناء واالهتمام به
. ونلحظ فيما سبق اجتزاء للمعىن يف اكتفاء الراغب وغريه بالكفور مطلقا دون قيد النعم، ومثله 4وإىل السلوك إليه"

ىل لغة من اللغات نقال عن ابن عباٍس ومثل هذا حمض تقريب وال يقوم على هذه انتخاب معاٍن مفردة ونسبتها إ
 النسب دليل، ومادة الكفر والعصيان واللوم والبخل ذكرها القرآن الكرمي يف أكثر من موضع.  

 الشقاق والضالل:

قاٍق بَعيد﴾ ]فصلت:      . أما 5لغة ج رهم"[ يعين: لفي ضالل ب52ورد هذان املدخالن يف قول املؤلف: "﴿يف ش 
والضالل مذكور يف القرآن  ،6جرهم فقبيلة عربية بائدة فيما يرجح، كانت تعيش يف مكة وانتقلت منها إىل اليمن

مقرتنا بصفة )بعيد( أيضا، وحسب الطربي فإن الشقاق يف اآلية متعلق باليهود والنصارى، وذكر من اآلثار ما يدل 
. وتعلق اآلية بالنصارى واليهود ذكره غري واحد من املتقدمني، قال الزجاج: "... 7على أن املراد منه: الفراق واحملاربة

جنده يف املعاجم املتقدمة،  نفسهواملعىن  .8ألن اليهود والنصارى هم الذين اختلفوا يف الكتاب ومشاقتهم بعيدة "
: اخلالف"الفراهيدي قال اخلليل لعداوة بني فريقني، واخلالف بني "الشقاق ا: «التهذيب»وجاء يف  .9: "والشَِّقاق 

وقريب منه ما  .10اثنني، يسمى ذلك شقاقا ألن كل فريق من فرقيت العداوة قصد شقا أي: ناحية غري شق صاحبه"
ي﴾ ]هود: اق  قَ ش   مْ ك  نَّ مَ ر   جيَْ جاء يف املعاجم القرآنية، كقول أيب بكر السجستاين: "شقاق: عداوة ومباينة، ومنه: ﴿اَل 

قَ  .11عداويت"[ أي 89 ا ه ْم يف  ش  ومثله  .12[، أي: خمالفة"137اٍق﴾ ]البقرة: وقال الراغب األصفهاين: "﴿فَإ منَّ
 

 .379ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 1
 .425ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.4/1930ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3
 (.131-10/130التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
 .21اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 5
 (.9/2729ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 6
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 (.5/7كتاب العني، مرجع سابق، ) - 9

 (.8/205هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 10
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وهذا  .2دول عن الطريق املستقيم، ويضاده اِلداية"، أما الضالل فهو حسب الراغب: "الع  1كالم السمني احلليب

، وإىل مثل هذه املعاين ذهب 3ي اخلالف أو العداءنظر يف املعىن العام للمادة، وكذلك ذهب معجم اجملمع إىل معني
بعد أن ذكر املعاين  اكرهر ذ  وإن أخَّ  5ألتوجني، ومل يذكر لغة جرهم ومعىن الضالل غري حممد 4حممد حسن جبل

 السابقة.

واحلاصل أن الشقاق إذا تعلق باإلميان فهو من أعلى درجات الضالل، لقوله: ﴿ق ْل أَرَأَيْ ت ْم إ ْن َكاَن م ْن ع ْند        
َقاٍق بَع يٍد﴾ ]فصلت:   [، فالضالل أعم من الشقاق.52اللَّه  مث َّ َكَفْرت ْ ب ه  َمْن َأَضلُّ مم َّْن ه َو يف  ش 

 السفيه والجاهل: 

[، والسفيه 13: ﴿أَن ؤم ن  َكما آَمَن الس َفهاء ﴾ ]البقرة: -عز وجل-هذان املدخالن يف قوله: "قال اهلل ورد       
 .7[ يعين: خسر بلغة طيء"130. وقال يف موضع آخر: "﴿إ اّل َمن َسف َه نَفَسه﴾ ]البقرة: "6اجلاهل بلغة كنانة

. ومعلوم أن اجلهل ومشتقاته ذكر يف القرآن، مع 8احللم""السفه والسفاه والسفاهة: نقيض : «العني»صاحب قال 
اختالف معانيه، قال الراغب: "السََّفه : خّفة يف البدن، ومنه قيل: زمام َسف يه : كثري االضطراب، وثوب َسف يه : رديء 

وحاول حممد  .9ه "النسج، واستعمل يف خفة النفس لنقصان العقل، ويف األمور الدنيوية واألخروية، فقيل: َسف َه نَ ْفسَ 
ا  حسن جبل أن مييز بني السفه واجلهل فقال: "واست عمل السفه يف اجلهل. واجلهل خفة وفراغ أيض ا مع جفاء، أخذ 

. وجند معىن زائدا عند أيب هالل العسكري الذي قال: "السفه نقيض احلكمة على 10من اجلفاف يف املعىن األصلي"
وإذا نظرنا إىل معاين  .11قال سفه عليه إذا أمسعه القبيح ويقال للجاهل سفيه"ما وصفنا ويستعار يف الكالم القبيح في

 
 (.2/280ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 1
 .509مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .635ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.2/1157)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .267ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 -  .كنانة قبيلة عربية كانت أرضها فيما حول مكة 

 (.28/8637موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، )ينظر: 
 .20اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 6
 .20املرجع نفسه، ص  - 7
 (.4/9العني، مرجع سابق، )كتاب  - 8
 .414مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 (.2/1029، )املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق - 10
 .278معجم الفروق اللغوية، مرجع سابق، ص  - 11
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، أما مادة )س ف ه( فتدل على 1أصل )اجلهل( جند خالف العلم واخلفة وخالف الطمأنينة وفق ما بينه ابن فارس

 .2خفة وسخافة

َر الَّذ يَن قَ تَ ل واْ      ا ب َغرْي  ع ْلٍم﴾ ]األنعام: وظاهر أن السفه ليس اجلهل، فقد قال: ﴿َقْد َخس  [؛ 140أَْواَلَده ْم َسَفه 
 فقيد السفه باجلهل، واحلاصل أن:

 السفيه قد يكون جاهال وقد يكون عاملا. -
 اجلاهل قد يكون سفيها وقد يكون حليما. -
ء  الَّذ يَن ضد السفه احللم، وضد اجلهل العلم من حيث األصل، وقد استعمل اجلهل هبذا املعىن يف قوله: ﴿ل ْلف َقرَا -

ر وا يف  َسب يل  اللَّه  اَل َيْسَتط يع وَن َضْرب ا يف  اأْلَْرض  حَيَْسب  ه م  اجْلَاه ل  أَْغن َياَء م َن الت ََّعفُّف    [.273﴾ ]البقرة: أ ْحص 
 السفه متعلق بالعقل، واجلهل متعلق بالعلم. -

، كذلك قدم السمني احلليب معىن اجلاهل 3لغةوقد ذهب السجستاين إىل معىن اجلهل من غري أن ينص على أنه      
، وذهب معجم 5، كذلك جعل حممد حسن جبل السفه مستعمال يف اجلهل باعتبار اخلفة والفراغ4يف شرح السفيه

، وذهب 7إىل معنيي اجلهل واحلمق «املعجم املوسوعي»، وذهب 6اجملمع إىل معىن اجلهل ونقصان الدين يف السفه
. وحقق حسن 8إىل معىن اجلهل ناقال إياه عن الزَّجَّاج، وأحال إىل لغة طيء وإىل معىن اخلسارة ألتوجنيحممد 

أصل مادة السفه ورده إىل االختالل، وجعل معاين اجلهل واإلسراف والنقص وغريها من آثار األصل  9املصطفوي
 لسفه.ولوازمه، وقد أجاد فيما اختاره، وتبني مما سبق أن ال تعلق للغات مبعىن ا

 السائح والصائم:

ورد هذان املدخالن يف قوله: "السائ حون يعين: الصائمون بلغة ه ذيل، وكذلك قوله يف سورة التحرمي:      
. اختلف 11وهذيل من قبائل عرب الشمال ذوو قرىب إىل كنانة .10")سائ حات( يعين: صائمات بلغة هذيل"

 
 (.1/489مقاييس اللغة، مرجع سابق، ) - 1
 (.3/79)املرجع نفسه،  - 2

 .273ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 3
 (.2/204ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 (.2/1029ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .575ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .239ملعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: ا - 7
 .244ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص   - 8
 (.5/178ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 9

 .30اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 10
 (.32/10037ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 11
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ب إىل معىن الصيام، "وقال عطاء: املفسرون أميا اختالف يف معىن السائح يف القرآن الكرمي، ولكن أكثرهم ذه

، أنه قال: يا رسول اهلل ائذن -رضي اهلل عنه-السائحون الغزاة اجملاهدون يف سبيل اهلل. روي عن عثمان بن مظعون 
: "السائحون هم طلبة ه ( 13)ت  . وقال عكرمةيل يف السياحة، فقال: "إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل"

كر يف القرآن الكرمي، والظاهر أن معىن السائح يف القرآن الكرمي هو السائر يف األرض الصيام ذ  . ومعلوم أن 1العلم"
يح وا يف  اأْلَْرض  أَْربَ َعَة َأْشه ٍر﴾ ]التوبة:  [. 2تعبدا، يؤيده ورود الفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل يف قوله: ﴿َفس 

ري وا يف  اأْلَْرض  فَ َتك وَن َِل ْم ق  ل وب  قال الراغب: "وقيل: السَّائ ح وَن هم الذين يتحرون م ا اقتضاه قوله: ﴿أَفَ َلْم َيس 
ا﴾ ]احلج:  ا َأْو آذان  َيْسَمع وَن هب  ر، من ذلك أن عثمان بن خَ وهذا املعىن مؤيد بأحاديث أ   .2["46يَ ْعق ل وَن هب 

ياحة فقال: "يا رسول اهلل، وسأله عن الس ،عن التخصي والرتهب -عليه السالم- سأل الرسول ه ( 3)ت  مظعون
 .3فإن نفسي حتدثين أن أسيح يف األرض، قال: مهال يا عثمان؛ فإن سياحة أميت الغزو يف سبيل اهلل، واحلج والعمرة"

إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: "كان النيب  ه ( 73)ت  ومن ذلك أن ابن عمر
من األرض أو شرفا كرب ثالثا، مث قال: ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو  ()فعال فدفدا

 : -وهو قرشي-ويؤيده قول ورقة ابن نوفل  .4على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون"

 ه  رَ م         ْ أَ  اس  ال         ن         َّ  كَ ر  دْ  ي           َّتَّ ح         َ  قَ ب         ْ أَ  نْ إ  ف         َ 
 

 ح  ار  ف          َ  ودِّ ال          ْ  ر  ش                         بْ ت          َ س                       ْ م   ه   ب            ينِّ إ  ف          َ  
 

 يم            ل          َ اع          ْ ف          َ  ة  جي          َ د  ا خ          َ  ي          َ ينِّ إ   ف          َ الَّ إ  وَ 
 

 .5حُ ائِ س            َ  ة  يض               َ ر  عَ الْ  ض  رْ  اأْلَ يف  ك   ض                 رْ أَ  نْ عَ  
 

رات بدين "سائحات أي مبشِّ ومن املتأخرين الذين قاربوا هذا الفهم حممد علي حسن احللي الذي قال:     
"وذكر أهل ه (:  284يف املعاجم املتقدمة على املعىن الذي ذهبنا إليه، قال البندجيين )ت نقف و  .6اإلسالم"

النظر أنه إمنا مسي صائم سائح ا تشبيه ا بالسائح وهو الذاهب يف األرض. ومنه يقال: ماء سائح وسيح إذا جرى 
 .7ممتنع  من الشهوات فش بِّه الصائم به إلمساكه عن املطعم واملشرب والنكاح"فذهب. فكأنَّ السائَح 

 
 -  :3/5ت[، )حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، ]د ط[، ]د ينظر: سنن أيب داود، حتقيق.) 
 (.4/99معامل التنزيل يف تفسري القرآن، مرجع سابق، ) - 1
 .431مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2

 .335، ص 1999، 1ينظر: أمايل ابن بشران، ابن بشران البغدادي، حتقيق: أْحد بن سليمان، دار الوطن للنشر، الرياض، ط - 3
 فيه غلظ وارتفاع.الفدفد: املوضع الذي  -* 

  (.3/330ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، )
 (.3/276، )1975، 2ينظر: سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط - 4
، 1997، 4، طمصرم هارون، مكتبة اخلاجني، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، حتقيق وشرح: عبد السال - 5
(3/396.) 
 .592املتشابه من القرآن تفسري الىيات الغامضة، حممد علي حسن احللي، دار الكتب العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، ص  - 6
 .289، ص 1976ط[، التقفية يف اللغة، أبو بشر البندجيين، حتقيق: خليل إبراهيم العطية، مطبعة العاين، بغداد، ]د  - 7
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م معىن الذهاب يف شرح املدخل إذ قدَّ  2، وأجاد السمني احلليب1م يف السياحةياذهب السجستاين إىل معىن الص    

نظر حممد حسن جبل إىل كمي ال احلسي. وإن األرض، ونقل عن الراغب توجيهه معىن الصوم من أنه الصوم احل  
م أو اي، وكذلك رجع معجم اجملمع إىل معىن الص3معىن املادة احملوري فإنه نقل التفسري املأثور من صوم وجهاد وغريه

لكنه نص على معىن  ألتوجني، وكذلك فعل حممد 5«املعجم املوسوعي»، وكذلك فعل 4اِلجرة يف شرح )سائحات(
عن تأصيل حممد حسن جبل يف بيان الفرق بني معاين  7حسن املصطفوي. وافرتق تأصيل 6الصوم يف لغة هذيل

مادة السياحة ومادة السري واجلريان، وقد اطلعنا على شرحه بعد أن اجتهدنا يف حتقيق معىن السياحة، فوجدناه 
 وجد أن السياحة مصطلح ديين صويف -عليه السالم-متقاربا. ذلك أنا افرتضنا من مجلة رواياٍت نسبت إىل النيب 

قبل اإلسالم، وأن اإلسالم خصص معناه لكي يفارق به الشرعة اليهودية النصرانية، وما الصوم واجلهاد واِلجرة يف 
أمثلة عنه. استحضر املصطفوي املقابل العربي )شيح( ومعانيه )حمادثة، تأمل، تفكري، اهتمام، حرص(،  السبيل اهلل إ

مع تروي ونظر. هذا األصل الذي اقرتحه جنده يف معىن السياحة املعاصر وخلص إىل أصل املادة يف العربية هو جريان 
أيضا. ومعىن السياحة عنده ذهاب الرجل مع توجه وتفكر يف قبال وظائفه بينه وبني اهلل وبنية الطاعة والعبادة. وقد 

 ذكر شروحا أخرى بنفس صويف يقتضيه املقام، وتأباه الصناعة املعجمية. 
على ذكر ِلذا األصل عند فاضل الربيعي يف حديثه عن النعمان أحد ملوك احلرية الذي عرف بلقب  وقفنا بعد     

طلق على كل مبشر مسيحي؛ ألنه يسيح يف األرض صائما عن الطعام لقب السائح كان لقبا ي  "السائح، وفيه يقول: 
الذي نص على أن أصل النصرانية  ه ( 900)ت  ي. واعتمد الربيعي شهادة ابن عبد املنعم احلمري 8"ومبشرا بالدين

وينقل عنه لفظ السائح يف سياق احلديث عن التحول من النصرانية إىل املسيحية الرسولية عند وصول  ،بنجران
 الراهب فيلمون )فيميون( وهذا نصه املنقول:

ايا من أهل دينه على اإلجنيل ، وكان هبا بق-عليه السالم-"وبنجران كان عبد اهلل بن الثامر من أهل دين عيسى 
أهل فضل واستقامة، وعبد اهلل بن الثامر رأس ِلم، وكان أصل ذلك الدين بنجران، مع أن العرب كانوا أصحاب 

أن رجال  من بقايا ذلك الدين يقال له فيميون وقع بني أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به، وكان صاحلا   ... أوثان

 
 .270ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 (.244-2/243ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 2
 (.2/965ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3
 .614ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .251ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 5
 .259ص مرجع سابق،  املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي،ينظر:  - 6
 ( وما بعدها.5/344ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .45ص  ،2009، 1فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر، بريوت، ط ،الفارسي-: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطياملسيح العريب - 8
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عرف عرف يف قرية إال خرج منها إىل قرية ال ي  ينزل القرى وال ي   سائحا  اب الدعوة، وكان جمتهدا  زاهدا  يف الدنيا جم
 .1م األحد فال يعمل فيه شيئا"ظِّ عَ يده وكان بناء يعمل الطني، وكان ي    ب  سْ ن كَ هبا، وكان ال يأكل إال م  

يف  لسياحتهمسي بذلك  -عليه السالم-ولقد ذكر السجستاين ستة أقوال يف أصل )املسيح( أوالها أن عيسى     
، ووقفت على نص للسمني 2األرض، وأن أصله مسيح على وزن مفعل فأسكنت الياء وحولت كسرهتا إىل السني

يوضح عالقة السياحة بالنصرانية، قال: احلليب وإن مل يذكره يف بيان هذا املعىن أو يف شرح مدخل )املسيح(، ولكنه 
 ... سايحينواحلواريني خرجوا ذات يوم  -عليه وعلى نبينا وعلى سائر النبيني الصالة والسالم-"وحيكى أن عيسى 

. ومن األقوال اليت نقلها يف أصل )املسيح( قوله: "ألنه كان يف زمان قوٍم يقال ِلم املشاؤون واملساحون، أي 3إخل"
الفريوزآبادي معىن  ن. ونقل حممد حسن جبل اختيار جمد الدي4يف الدنيا؛ مسي بذلك لذهابه يف األرض" السائحون

 .5تقاقهمسحه األرض أي سياحته فيها من بني مخسني قوال يف أصل اش
 شطر والتلقاء: ال

. مل يرد يف كالم 6ورد هذان املدخالن يف قوله: "شطر املسجد احلرام، يعين: تلقاء، والتلقاء النحو بلغة كنانة"     
، واستعمل القرآن الكرمي شطر وتلقاء، 7العرب من املصادر اليت على وزن تفعال ما كسرت تاؤه غري تبيان وتلقاء

كر التلقاء يف القرآن يف ثالثة مواضع، وهو يف األصل مصدر انتصب على الظرفية، رام. ذ  وخص الشطر باملسجد احل
 وموارده هي: 

ب  النَّار  قَال وا َرب ََّنا اَل جَتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوم  الظََّٰل م نَي﴾ ] - ر ه ْم ت ْلَقاَء َأْصحََٰ  [.47األعراف: ﴿َوإ َذا ص ر َفْت أَْبصََٰ
﴾ ]القصص: ﴿َوَلمَّا  -  [.22تَ َوجََّه ت ْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسىَٰ َريبِّ َأن يَ ْهد َيين  َسَواَء السَّب يل 
َله  م نْ  - ي إ ْن أَتَّب ع  إ الَّ َما ي وَحىَٰ إ يَلَّ إ ينِّ َأَخاف  إ ْن َعَصْيت  َريبِّ َعَذاَب يَ ْوٍم  ﴿ق ْل َما َيك ون  يل  َأْن أ َبدِّ ت ْلَقائ  نَ ْفس 

 [.15]يونس:  يٍم﴾َعظ  
وللرسم القرآين يف املوضع األخري تعلق باملعىن، قال ابن البناء املراكشي: "وكذلك عضدت اِلمزة بالياء يف أربعة 
أحرف تنبيها على اختصاص معىن الكلمة بظهوره يف املعىن امللكويت. منها: يف يونس )م ن ت لقائي نَفسي( هو التلقاء 

 .8نفس ورأيها"اخلاص الذي يظهر من قبل ال
 

املسيح . 573، ص 1980، 2ط ،بريوت ،الروض املعطار يف خرب األقطار، ابن عبد املنعم احلمريي، حتقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة - 1
 .96ص جع سابق، مر  ،الفارسي-: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطيالعريب

 .413ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 (.2/307عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 3
 (.4/88املرجع نفسه، ) - 4
 (.4/2077مرجع سابق، ) ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 5
 .21اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 6
 (.2/96، )1998، 1ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، حتقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 7
 .44، ص 1990، 1عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، ابن البناء املراكشي، حتقيق: هند شليب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط - 8
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وظاهر أن بني املفردتني فرق يف املعىن؛ إذ إن التلقاء فيه معىن اللقاء دون الشطر الذي من معناه االنفصال     

... وتوجهت شطره أي  والبعد، قال الراغب األصفهاين: "وشطر: انفصل وتباعد، ودار شطور منفصلة عن الدور
له تعلق بالقبلة األوىل، أي إن القبلة شطران، شطر املسجد احلرام، وشطر . و 1حنوه اعتبارا بالشطر املقابل من شطريه"

ونقل أبو حيان وجها حسنا وهو أن املراد بشطر املسجد احلرام الكعبة، قال: "وقال اجلبائي، وهو  .املسجد األقصى
اختيار القاضي: املراد منه وسط املسجد ومنتصفه، ألن الشطر هو النصف، والكعبة بقعة يف وسط املسجد. 

وجهك شطر املسجد، يعين:  ن أن يقال: فولوالواجب هو التوجه إىل الكعبة، وهي كانت يف نصف املسجد، فحس  
النصف من كل جهة، وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة. ويدل على صحة ما ذكرناه. أن املصلي خارج املسجد متوجها 
إىل املسجد، ال إىل منتصف املسجد الذي هو الكعبة، مل تصح صالته. وأنه لو فسرنا الشطر باجلانب، مل يكن 

. وهذا معىن ال تؤديه مفردة تلقاء.     2لتوجه إىل منتصفه الذي هو الكعبة"لذكره فائدة، ويكون ال يدل على وجوب ا
واحلاصل أن الشطر مشتمل على معىن النحو واجلهة والنصف واالنفصال والتباعد، أما التلقاء فاشتمل على األوليني 

 ألتوجنياء يف معجم حممد وامناز بداللة اللقاء. ومل أقف يف املعاجم القرآنية على شرح الشطر بالتلقاء عدا ما ج
 .3الذي ذكر لغة كنانة وقال إهنا بلسان احلبش أيضا

 اإلسراف والتبذير:

. وقد ذكر اإلسراف يف مواضع عدة 4ورد هذان املدخالن يف قوله: "إن املبذرين يعين: املسرفني بلغة هذيل"       
مييز بينهما فقال: "قيل: التبذير: إنفاق املال  من القرآن الكرمي، وكذلك ذكر التبذير، وحاول أبو هالل العسكري أن

فيما ال ينبغي. واإلسراف: صرفه زيادة على ما ينبغي. وبعبارة أخرى: اإلسراف: جتاوز احلد يف صرف املال، والتبذير: 
شََّياط ني ﴾ ]اإلسراء: : ﴿إ نَّ اْلم َبذِّر يَن َكان وا إ ْخَواَن ال-تعاىل-إتالفه يف غري موضعه، هو أعظم من اإلسراف، ولذا قال 

 . وأضاف أن اإلسراف ليس متعلقا باملال حصرا، وأنه نوعان حرام ومكروه، واحلاصل:5["27

أن التبذير أعم من اإلسراف من حيث عناصره الداللية؛ فهو إسراف مع تفريق، أي: جتاوز احلد يف صرف الشيء  -
 يف غري موضعه مع تفريق.

 ه.أن كليهما وضع للشيء يف غري موضع -
 قَ ْوم  أنه ال يصح أن يقال إن اإلسراف يف املباح؛ لقوله: ﴿إ نَّك ْم لََتْأت وَن الرَِّجاَل َشْهَوة  م ْن د ون  النَِّساء  َبْل أَنْ ت مْ  -

 [.81م ْسر ف وَن﴾ ]األعراف: 

 
 (.1/334، )1999، 1تفسري الراغب األصفهاين، الراغب األصفهاين، حتقيق ودراسة: حممد عبد العزيز بسيوين، كلية اآلداب، جامعة طنطا، ط - 1

 (.2/24البحر احمليط يف التفسري، مرجع سابق، ) - 2
 .265ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .34اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 4
 .115-114معجم الفروق اللغوية، مرجع سابق، ص  - 5
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وحنو  .1تبذيرا: تسرف إسرافا"والغالب يف املعاجم القرآنية أن ال تيز بني املدخلني، حنو قول السجستاين: "تبذر     

، وقد جتاوز كل من الراغب 2من شرح التبذير باإلنفاق بسرف« املعجم املوسوعي»ما جاء يف معجم اجملمع ويف 
. وقد رجعنا بعد حتقيق الفروق بني 3األصفهاين والسمني احلليب اخللط بينهما فلم يذكرا السرف يف مادة )ب ذ ر(

وجدناه قريبا مما اخرتناه، والفرق بينهما عنده أن التبذير نثر مع التفريق وأن اإلسراف املدخلني إىل شرح املصطفوي ف
 . وقد ظهر أن ال تعلق للغة هذيل باملعىن.4جتاوز عن احلد والعدل

 
 
 
 

 الينبوع والنهر:
     
َن نفسهكرت يف النص . واألهنار ذ  5ورد هذان املدخالن يف قوله: "ينبوعا هنرا بلغة قريش"     ، قال: ﴿َوقَال وا َلْن ن  ْؤم 

َر اأْلَنْ َهارَ  ْن خنَ يٍل َوع َنٍب فَ ت  َفجِّ َن اأْلَْرض  يَ ْنب وع ا أَْو َتك وَن َلَك َجنَّة  م  ري ا﴾ ]اإلسراء:  َلَك َحَّتَّ تَ ْفج َر لََنا م  اَلَِلَا تَ ْفج  خ 
، 6املكان الذي ينبع منه املاء األهنار، ومعلوم أن الينبوع هو [. أي هم الذين طلبوا الينبوع وهم الذين طلبوا90-91

مصدر أهنر الطعنة؛ أي: أوسعها. وكل ما أهنرته فقد "وبنيِّ  أن األهنار هي جماريه. ويف النهر معىن السعة، واإلهنار: 
. ومل تأخذ 7َجنَّاٍت َونَ َهٍر﴾ أي: سعة": ﴿إ نَّ اْلم تَّق نَي يف  -جل وعز-أوسعته، ولذلك مسي النهر هنر ا، قال اهلل 

 مبعىن النهر بل أمجعت على معىن العيون. اليت نظرنا فيها القرآنية املعاجم
 الرجاء والخوف:

. 8يعين: خياف بلغة هذيل" [،110ورد هذان املدخالن يف قوله: "﴿َفَمْن َكاَن يَ ْرج و ل َقاَء َربِّه ﴾ ]الكهف:       
سم الفعل )يرجو( يف . ر  9[، يعين: ال خيافون بلغة هذيل"14يَ ْرج وَن أَياَم اهلل ﴾ ]اجلاثية:  وكذلك يف قوله: "﴿اَل 

 
 .163ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 .89. املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص 124ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  ينظر: معجم - 2
 (.1/171. عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، )114-113ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.1/259رمي، مرجع سابق، )ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الك - 4
 .35اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 5
فكر، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان احلمريي، حتقيق: حسني بن عبد اهلل العمري وآخران، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار ال - 6

 (.10/6466، )1999، 1دمشق، ط
 .392سابق، ص التقفية يف اللغة، مرجع  - 7
 .36اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 8
 .44املرجع نفسه، ص  - 9
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شكل على املعىن املذكور أكثر باأللف )يرجوا(، ووردت مادة )رجا( باملعىن املعلوم يف القرآن الكرمي، وي   املصاحف

رََة َويَ ْرج و َرْْحََة رَ  ا َوقَائ م ا حَيَْذر  اآْلخ  د  [. 9بِّه ﴾ ]الزمر: آيات القرآن، من ذلك قوله: ﴿أَمَّْن ه َو قَان ت  آنَاَء اللَّْيل  َساج 
 ذ يَن آَمن وا يَ ْغف ر وا ل لَّذ يَن اَل : ﴿ق ْل ل لَّ -تعاىل-قال الفراء: "ال يكون الرجاء مبعىن اخلوف إال مع اجلحد، كقول اهلل 

وقال منصور السمعاين: "وقد يذكر الرجاء مبعىن اخلوف؛  .1[ أي ال خيافون أيام اهلل"14يَ ْرج وَن أَيَّاَم اللَّه ﴾ ]اجلاثية: 
. وقال الطربي: "وغري معروف صرف الرجاء إىل معىن اخلوف يف 2"ألنه ال يكون الرجاء إال ومعه خوف الفوت

 يَ ْرج وَن ن ش ورا ﴾ وا اَل ان  كَ   لْ . ونظر بعضهم إىل معىن التوقع فقال يف قوله: ﴿بَ 3كالم العرب، إال مع جحد سابق له"
[: ")بل كانوا( قوما كفرة بالبعث ال يتوقعون )ن ش ورا ( وعاقبة، فوضع الرجاء موضع التوقع، ألنه إمنا 40]الفرقان: 

 .4 ينظروا ومل يذكروا"مل يتوقع العاقبة من يؤمن، فمن مَثَّ 

حسب أيب هالل -وختتلف األلفاظ الدالة على معىن الرجاء باختالف االعتبارات؛ إذ يستعمل األمل       
فيما يستبعد حصوله، والطمع فيما يقرب، وي ذكر الرجاء بينهما باعتبار اخلوف من عدم حتصيل  -العسكري

ا(، فنربط بني الرجاء واإلرجاء مبعىن التأخري، ونعرف الرجاء ب : انتظار اخلري  ج ، وميكن أن ننظر يف مادة )ر5املأمول
 وتوقعه. 

قدم السمني معىن اخلوف يف شرحه )ال يرجون( واحتج و  ،6ذهب السجستاين إىل معىن اخلوف يف شرح )ترجون(    
يف  ،ببيت أليب ذؤيب اِلذيل، ناقال إياه عن الراغب األصفهاين الذي وجه هذا املعىن بأن اخلوف والرجاء متالزمان

بيت اِلذيل  ألتوجني، وكذلك ذكر حممد 7حني نقل احلليب توجيه ابن عرفة من أن الراجي خائف فوات ما يرجوه
، كذلك خلط معجم اجملمع بني التوقع واخلوف يف شرح 8 اخلوف وإن شرح الرجاء يف مداخل أخرى بالتوقعومعىن

الذي خلط بني اخلوف وبني األمل « املعجم املوسوعي»، وكذلك فعل 9مداخل الرجاء باختالف السياقات
وجهه بعد أن ذكر بيت اِلذيل معىن التوقع وجتاوز معىن اخلوف يف آية نوح و  11، واختار حممد حسن جبل10والرجاء

 
 (.3/380الكشف والبيان عن تفسري القرآن، مرجع سابق، ) - 1
 (.6/56تفسري القرآن، مرجع سابق، ) - 2

 (.9/174جامع البيان يف تأويل القرآن، مرجع سابق، ) - 3
قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف(، شرف الدين احلسني الطييب، حتقيق: إياد حممد الغوج، جائزة ديب ينظر: فتوح الغيب يف الكشف عن  - 4

 (.11/238، )2013، 1، ط، اإلمارات العربية املتحدةالدولية للقرآن الكرمي
 .73ينظر: معجم الفروق اللغوية، مرجع سابق، ص  - 5
 .158ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 6
 (.4/331(، )2/78. عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، )346ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .194ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 .480ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 .202ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ينظر:  - 10
 (.759-2/758)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 11
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معىن اخلوف  -الذي ماز بني الرجاء واألمل والطمع واخلوف-بأن املراد به اإلضمار واالعتقاد. ورد املصطفوي 

فقال: "وتفسري بعضهم الرجاء باخلوف ضعيف جدا مضافا إىل كونه خالف األصل، أن اخلوف ال يالئم الوقار 
 .1واإلفاضة، ال الرتهيب والتخوف والتشديد"والعظمة، فإن الوقار يالزم اإلفضال 

 الركز والصوت:

ومعلوم أن  .2[، يعين: صوتا بلغة قريش"98ورد هذان املدخالن يف قوله: "﴿أَْو َتْسَمع  َِل ْم ر ْكز ا﴾ ]مرمي:       
، الذي قال: "يا ابن «مسائل نافع ابن األزرق»كر مرة واحدة يف القرآن، وذكر الصوت مرارا، والركز من الركز ذ  

[. قال: حسا، يعين: احلركة. قال: وهل 98: ﴿أَْو َتْسَمع  َِل ْم ر ْكزا ﴾ ]مرمي: -عز وجل-عباس: أخربين عن قول اهلل 
 :وهو يقول تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما مسعت الشاعر

 س  د  ن         َ  ر  ف           ق         ْ ا م           ز  ك         ْ ر   سَ ج         َّ وَ ت          َ  دْ ق         َ وَ 
 

 .3"ب  ذ  ك       َ   ه  ع          مسَْ ا يف  م       َ  ت  وْ الص              َّ  ه  اب         ت       َ نْ ي َ  
 

. 4واحتج اخلليل بالشاهد نفسه وهو لذي الرمة، وقال: "الرِّكْز: صوت خفي من بعيد كر ْكز الصائد إذا ناجى كالبه"
 واحلركة كركز الكتيبة، قال لبيد:ومجع أبو عبيدة املعنيني فقال: "الركز: الصوت اخلفي 

 اه       َ اب        َ رَ ف        َ  ي       س  ن         اأْلَ  زَ ك       ْ ر   تْ س                     َ جَّ وَ ت        َ ف        َ 
 

 .5ا"ه       َ ام    ق       َ س                   ي  س  ن    اأْلَ وَ  بٍ ي       ْ غ  َ  ر  ه  ْ ظ  َ  نْ ع  َ  
 

وظاهر أنه ناقل  6احتج السجستاين هبذا الشاهد، وذهب إىل معنيي الصوت اخلفي واحلس يف شرح )الركز(    
، كذلك نقل حممد حسن جبل هذين املعنيني حميال إىل أيب 7املعنيني ألتوجنيالشرح عن أيب عبيدة، ونقل حممد 

، كذلك ذهب الراغب األصفهاين إىل معىن الصوت اخلفي ونقله السمن احلليب 8عبيدة ورجح معىن الصوت اخلفي
. ومأخذ هذه 10الذي أضاف قيد )ال يفهم( «جم املوسوعياملع»، وذهب إىل املعىن نفسه معجم اجملمع و9نصه

 
 (.4/86التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 .36اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 2
 الراجح أن مسائل نافع ابن األزرق ال تصح نسبتها إىل ابن عباس، ولكننا نذكرها استئناسا. - 3

 .208]د ط[، ]د ت[، ص ]د ن[، مسائل نافع ابن األزرق، عبد اهلل بن عباس، ينظر: 
 إبراهيم مراد.من املشككني يف نسبة أعمال ابن عباس 

 .20-19ص  ، مرجع سابق،ينظر: املعجم العلمي العريب املختص حَّت منتصف القرن احلادي عشر اِلجري
 .(5/320كتاب العني، مرجع سابق، ) - 4
 (.2/14جماز القرآن، مرجع سابق، ) - 5
 .248ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 6
 .207ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 (.2/847ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 8
 (.2/109)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، . 364ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 .213ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، . 513ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
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الشروح واحد أعين أنه تقليد أليب عبيدة، وإن نظر حممد حسن جبل إىل املعىن احملوري للمادة وهو رسوخ الشيء 

فرد أصل  1أو أصله فإنه رجع إىل النقل من غري أن يسقط املعىن احملوري على شرح املدخل، أما حسن املصطفوي
إىل تثبيت طرف من الشيء يف حمل، وجعل معىن الصوت جمازيا من حدوثه يف مورد الركز، مث رجع فمنع تفسري املادة 

مساع ما يدل على ركزهم واستقرار أمرهم، حمتجا  -حسبه-الركز بالصوت؛ ألنه ليس من املسموعات، واملراد منه 
 للغة قريش يف شرح املدخل.  بعدم ورود معىن الصوت يف الفصيح، والصواب ما ذهب إليه وال مدخل

 الودق والمطر:
اَلل ه ﴾ ]النور:       [، يعين: بالودق املطر بلغة 43ورد هذان املدخالن يف قوله: "﴿فَ تَ َرى اْلَوْدَق خَيْر ج  م ْن خ 

: املطر كله، شديده وهينه"2جرهم" وقال آخرون هو الربق خيرج من خالل السحاب، أو  .3. قال اخلليل: "الَوْدق 
 :عامر بن جوين الطائي ]جاهلي[املطر خيرج من خالل السحاب وهو قول اجلمهور، ومنه قول 

اَل " ة   ف              َ ْزن              َ تْ وَ  م                ا َدق              َ ه              َ  َوْدق               َ
 

لَ ب               ْ أَ  أَْرضَ  َواَل   ا ق              ْ اِل              َ ق              َ  .4"إب               ْ
 

 «املعجم املوسوعي»، كذلك اختار 6، وكذلك فعل معجم اجملمع5اكتفى السجستاين مبعىن املطر يف شرح املدخل    
ونقل الراغب أنه: "ما يكون من خالل املطر كأنه غبار،  ،7معىن املطر مضيفا معىن الربق الذي خيرج من السحاب

وقدم السمني احلليب معىن املطر مث رجع فنقل نص الراغب األصفهاين من غري أن يرجح  .8وقد يعرب به عن املطر"
، ونظر حممد حسن جبل يف معىن املادة احملوري وهو عنده احلدة يف باطن أو حيز، وشرح الودق بأنه 9معىن ظاهرا

ملعىن خمتلف عما أتى به ، وهذا ا10املطر الشديد خاصة، ونفى أن يقال إنه عام يف كل مطر إال من باب التسامح
. ومل يذكر لغة جرهم من 11حسن املصطفوي الذي رأى يف املادة واملدخل معىن القرب والنزول ال احلدة والشدة

، أي املطر الذي خيرج من خالل نفسه. واحلاصل أن الودق وصف للمطر، ال املطر 12ألتوجنياملؤلفني غري حممد 
 للغة جرهم ههنا.السحاب، ونتوقف يف صفته هذه، وال مدخل 

 
 (.225-4/224ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 .39اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 2
 (.5/198)كتاب العني، مرجع سابق،  - 3
 (.4/113النكت والعيون، علي املاوردي، حتقيق: السيد ابن عبد املقصود، دار الكتب العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، ) - 4
 .483ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 5
 .1170ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .475الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن - 7
 .599مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.4/236ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 9

 (.2/666ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 10
 (.77-13/76ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 11
 .510ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 12
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 الخبال والغي والرهق:

﴾ ]آل عمران: وردت هذه املداخل يف قوله: "﴿      ويف قوله  .1يعين: غيا بلغة ع مان"[، 118اَل يَْأل وَنك ْم َخَباال 
، «اللغات»كر اخلبال يف موضعني من القرآن، األول ما ذكره صاحب . ذ  2ا"يف موضع آخر: "َفزادوه م َرَهقا ، يعين: غي  

﴾ ]التوبة: والثاين قوله: ﴿ . قال الراغب: اكر الغي مصدرا ومشتقا مرار وذ   .[47َلْو َخَرج وا ف يك م مَّا زَاد وك ْم إ الَّ َخَباال 
: "الفساد الذي يلحق احليوان فيورثه اضطرابا، كاجلنون واملرض (اخلبال)وقال يف  .3الَغيُّ: جهل من اعتقاد فاسد""

َقه  األمر: غشيه بقهر"(الرهق)وقال يف  .4لعقل والفكر"ر يف ااملؤثِّ  . وقد ذكر الطربي خالف املفسرين يف 5: "َره 
، مث قال: "وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال: معىن ذلك: فزاد اإلنس اجلن بفعلهم ذلك إمثا، (الرهق)

 العرب: اإلمث وغ شيان احملارم؛ ومنه قول األعشى:وذلك زادوهم به استحالال حملارم اهلل. والرهق يف كالم 
ه       َ اَل  ت        ْن د ون  ر ْؤي      َ ين  م        ع        ف      َ ن       ْ ْيَء ي       َ  ا ش                    َ

 
َتف ي َوام ق  م   َ ه   َ   ْب َرَهق      ا ملَْ ْل َيش              ْ  .6ا"ي ص                  

 
وظاهر الفرق بني هذه املفردات الثالثة من حيث أصل معناها يف اللغة ومن غري نظر إىل السياق، فأصل الغي      

، فإن 7جهل، وأصل اخلبال فساد وشر، وأصل الرهق غشيان. وإن اقتصر السجستاين يف شرح اخلبال على الفساد
نقلت شرح الراغب األصفهاين مبعىن الفساد أو النقص أو الشر الذي يورث االضطراب.  8املعاجم القرآنية جلها

، أما املصطفوي فنظر إىل 9لتقارب نتيجتيهماونظر حممد حسن جبل إىل معىن التعطل يف املادة والفساد عنده منه 
وشرحه هذا أجود، وال تعلق للغة عمان مبعىن  ،10مطلق االسرتخاء واِلوان يف املادة وجعل الفساد من مصاديقه

 املدخل.
 

باقتضاب، وبعد بسط مفهوم مصطلح اللغات فيه، درسنا مفردات « اللغات يف القرآن»بعد وصف كتاب      
اليت نسبت إىل لغة من لغات العرب، مع استحضار املعاجم القرآنية، وخلصنا إىل مجلة نتائج، نذكر  الكتاب القرآنية

 أمهها:
 

 .23اللغات يف القرآن، مرجع سابق، ص  - 1
 .51املرجع نفسه، ص  - 2

 .620مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .274املرجع نفسه، ص  - 4
 .367املرجع نفسه، ص  - 5
 (.23/656تأويل القرآن، مرجع سابق، )جامع البيان يف  - 6

 .205ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 7
. املعجم املوسوعي 340(. معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 1/487ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 8

 . 152املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  . املعجم160أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص 
 (.1/527)مرجع سابق،  املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، ينظر: املعجم االشتقاقي - 9

 (.3/21ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 10
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اللهجات العربية، واللغات األجنبية اليت وافقت اللسان العريب يف معىن  «اللغات»يشمل مصطلح اللغات يف كتاب   -

 املفردات.
 لغات العرب مبفردات قرآنية أخرى من باب التقريب.فسرت املفردات القرآنية اليت نسبت إىل لغة من  -
انتهينا إىل فروق داللية دقيقة بني املفردة القرآنية وبني ما شرحت به من مفردات، من ذلك ما تعلق بالعموم  -

 واخلصوص حنو: الضالل والشقاق.
ال يعين أن القرآن  -الوإن مل يثبت هذا االستعم-كون املدخل القرآين مستعمال يف لغة من لغات العرب مبعىن   -

 الكرمي يريده، وهذا مكمن اخلطأ فيما ذهبوا إليه.
عند املتأخرين والسمني  ألتوجنيأكثر املعاجم القرآنية ذكرا للغات يف معرض بيان معاين املداخل القرآنية معجم حممد  -

 احلليب عند املتقدمني.
ا يف الغالب، خال املعاجم اليت عنيت بالتحقيق وبيان أخذت املعاجم القرآنية أكثرها مبعاين اللغات من غري ذكر ِل -

 الفروق من مثل معجم حسن املصطفوي.
، والغالب أن تذكر الغالب يف ذكر اللغات أو معانيها يف املعاجم القرآنية أن تؤخَّر، وإمنا تذكر جريا على تقليد سبق -

 ت غري معناه يف العربية الشمالية.استطرادا أي تنبيها على أن معىن املدخل القرآين يف ِلجة من اللهجا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

342 
 

 التأليف فيهاالفصل الرابع: إشكاليات املعاجم القرآنية وآفاق 

 :بين الدخيل والمشترك الساميفي المعاجم القرآنية إشكالية المعربات  -(3
القرن اِلجري التاسع، حني ألف السيوطي  بدءا منمل تفرد املعربات يف املعاجم القرآنية بالتأليف املعجمي إال       

ن بالرواية عمَّ  -يف الغالب-، وهو معجم مرتب ترتيبا ألفبائيا من غري جتريد، اكتفى فيه السيوطي «املهذب»معجمه 
ين به حتقيقا وشرحا وتعليقا من قبل عدد من الباحثني، سبقه من غري ترجيح، وخص فيه كل حرف بفصل، وقد اعت  

. صدَّر مسري حليب 1988، وشرحه وعلق عليه مسري حسني حليب ونشر سنة 1995سنة  ألتوجنيفحققه حممد 
املعجم مبقدمة شرح فيها منهج السيوطي باقتضاب، وأحصى عدد األلفاظ املعربة اليت مجعها السيوطي يف معجمه 

بىن حكمه على ما يف  «املفصل»يف معجمه  ألتوجني، والظاهر أن حممد 1لفظة (125) عشرونمائة ومخس و  وهي
ومما  .2حني قال: "يف القرآن الكرمي أكثر من مئة وعشرين لفظة من غري العربية" -وإن مل حيل إليه- «املهذب»

أشبعوا هذا املعجم شرحا وتعليقا فإنا نكتفي  حيمد للمؤلف الفهارس اليت ذيل هبا التحقيق، وألن احملقق وغريه
 حوله. يسريةبتعليقات 

أعين التهامي الراجي  -وهو التحقيق الذي نعتمده حسب علمنا-أنبه إىل رأي أورده أول من حقق الكتاب      
، فقد جادل يف مسألة االصطالح وجعل الكتاب قاموسا 1980، الذي أخرج الكتاب سنة (2018)ت  اِلامشي

معجما فقال: "أؤكد على لفظة )قاموس( فهي تعين عندي غري ما تعنيه لفظة معجم، وال حَّت معجم بالفتح، ال 
الف معلوم عند احملدثني فاخل .3ذلك أن لفظة معجم بضم امليم هي الئحة جمردة عن أي تعليق أو شرح أو بيان"

 ،الكتاب املرتب على حروف املعجم :معىن املعجم، وأصله املدخليف الفرق بني املعجم والقاموس، وقد حققنا يف 
حملمد  «معجم غريب القرآن»وقد حذف احملدثون الرتكيب لكثرة االستعمال، وإن كان اصطالحه هذا يصح يف 

، واشتمل على الئحة مواد مع شواهد قرآنية وشرح مقتضب للمداخل يف 1950فؤاد عبد الباقي الذي نشر سنة 
 «املعجم املفصل»قف على كتب عدة ْحلت اسم املعجم منهجها قريب من منهج السيوطي، مثل اِلامش. ولكنا ن

 ومعجم اجملمع.    
 

 -  نشرت مبجلة اللسانيات الصادرة عن مركز البحث العلمي والتقين يف تطوير اللغة العربية باجلزائر،درسنا إشكالية املعربات يف املعاجم القرآنية يف دراسة 
 .204-177، ص 1: ، العدد25، اجمللد: -دراسة وصفية مقارنة-عنواهنا: إشكالية األلفاظ املعربة يف املعاجم القرآنية 

 .10، ص 1988، 1، ط، بريوتاملهذب فيما ورد يف القرآن من املعرب، جالل الدين السيوطي، حتقيق: مسري حسني حليب، دار الكتب العلمية - 1
 .16ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 2
 -   ين بالتعليق أيضا على املداخل، ها فهرس اللغات اليت وردت يف الكتاب، وع  بالفهارس أيضا، وأفضل   «املهذب»ين التهامي الراجي اِلامشي يف حتقيقه ع

 ينظر تعليقه على مدخل )أسفار( مثاال.
ي، صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي، الرباط، ]د ط[، املهذب فيما ورد يف القرآن من املعرب، جالل الدين السيوطي، حتقيق: التهامي الراجي اِلامش

 .72، ص 1980
 .1املرجع نفسه، ص  - 3
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اختار السيوطي مذهب القائلني بوجود املعرب يف القرآن الكرمي، وقد ظهر أن اخلالف يف أصله خالف لفظي؛     

م، وهامش اخلالف يف من اشتط يف نزعته إذ العلماء جممعون على أن ما قيس على لسان العرب فهو من لساهن
اشتبه يف أصله األعجمي إىل أصول عربية، وإن مل يكثر استعماِلا يف لسان العرب، ولكن ما االشتقاقية ورد كل 

اإليراد الذي ميكن أن نوجهه إىل السيوطي يف مقدمته ويف احتجاجه ملذهبه الروايات  اليت أوردها يف أن القرآن الكرمي 
؛ ألنا نعلم يقينا أن القرآن مل يشتمل على 1لسان، ويف أنه حوى علوم األولني واآلخرين ونبأ كل شيءنزل بكل 

كل لسان، أو على كل نبأ، وقد رد السمني احلليب يف معجمه القول بأن األحرف السبعة لغات سبع متفرقة يف 
هج العلمي حني ينقل عن أيب عبيد القاسم . ولكن السيوطي خيتم مقدمته بأدلة أقرب إىل املن2القرآن وجعله منسوخا

بن سالم يف أن املعربات أصوِلا أعجمية عربتها ألسنة العرب فصارت من كالمهم مث نزل القرآن الكرمي وقد اختلطت 
 . واحلاصل واملناط يف هذا كله أن العربة ليست باألصول بل باالستعمال.3بكالم العرب

 The foreign) «املفردات األجنبية يف القرآن» معجم آرثر جفريعرَّب من األعمال املعجمية اليت خصت بامل  
vocabulary of the quran  ثالمثائة  ، ومل أقف على من ترمجه، واشتمل على1938شر سنة ( الذي ن

املستشرقني وعليه معتمد معجم بدوي  لِّ صفحة، وهو عمل كالسيكي عليه معتمد ج   (335) ومخس وتسعني
القاموس املقارن »غين عن دراسته. يلي هذا العمل وقد أحلنا إليه يف عدة مواضع ما ي   ،وعبد احلليم القرآين اإلجنليزي

 ستمائة وثالث الد إمساعيل علي الذي نشرته دار الكاتب العريب للطباعة والنشر يفخل« أللفاظ القرآن الكرمي
أللفاظ القرآن  املقارن، ونبهين إليه ِبث حسام قدوري: املعىن العام يف القاموس 2009صفحات سنة  (603)

، وتوجد دراسة أخرى بعنوان: قراءة معجمية، دراسة نقد واستدراك على 2014املنشور سنة  الكرمي، دراسة حتليلية،
. 2009بيدي وحممد بشري حسن، نشر سنة كتاب قاموس ألفاظ القرآن الكرمي خلالد إمساعيل علي، لعلي خلف الع

ولكين مل أقف على نسخة من املعجم، وهو عمل يتتبع فيه صاحبه اللفظ القرآين مقارنا باللغات السامية، وقد 
، ونقل آراءه، وقد حوى «تأصيل اجلذور السامية وأثره يف بناء معجم عريب حديث»اعتمده حسام قدوري يف كتابه: 

مع عدم -جفري مثل مناقشته رأي جفري يف أن )عفريت( من الفارسية، وهذه الدراسات  هذا العمل نقودا آلرثر
 غين عن دراسته. ت   -توفر املعجم

 
 وما بعدها. 27ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 (.1/394)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .31ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
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 A Comparative) «دراسة معجمية مقارنة لعربية القرآن»على عمل آخر عنوانه:  وقفت بعد       

Lexical Study of Quranic Arabic للباحث املالطي مارتن زاميت )(Martin R. 
)Zammitأستاذ الدراسات العربية والسامية ِبامعة مالطا ومرتجم القرآن إىل اللغة املالطية ، ،سنة  نشرته بريل

صفحة باللغة اإلجنليزية، وقد اطلعت على فهرس العمل الذي اشتمل  (658) ستمائة ومثان ومخسني يف 2001
أنه ال يقصد إىل  على على مباحث عدة منها املعجمية اإلسالمية واملشرتك السامي وغريها. وقد نص يف مقدمته

لداخلية إجناز معجم قرآين تأثيلي وال حياول تقدمي تصنيف جديد للغات السامية، وإمنا يدرس العالقات املعجمية ا
. ونرجع إىل دراسة املعربات يف املعاجم القرآنية مستحضرين ما أمكن 1بني األصناف السامية يف اللغة القرآنية

 السيوطي وآرثر جفري. يْ معجمَ 
بلسان عريب، واختلف يف دالالت ألفاظه من حيث اجملاز بني ما  -عليه السالم-نزل القرآن الكرمي على النيب     

حيمل على املعىن اللغوي، وبني ما حيمل على احلقيقة الشرعية، واختلف يف تأثيل ألفاظه من حيث أصلها العريب أو 
لدير والتوراة األعجمي، ومعلوم "أن كثريا من األلفاظ النصرانية دخلت اللغة العربية يف العصر اجلاهلي، كالقسيس وا

وكذلك دخلت ألفاظ من حضارات خمتلفة؛ بفعل الرتحال والتجارة، واخلالف يف وجود ما هو  .2واإلجنيل وغريها"
وابن جرير  ،3، وابن فارسه ( 402)ت  أعجمي يف القرآن قدمي، منعه كثريون منهم الشافعي وأبو عبيدة، والباقالين

وأجازه ، 4ل الذين رفضوا وجود املعرب يف القرآن الكرميبَ املصطلح من ق   الطربي القائل باتفاق اللغات وقد ظهر هذا
 .5ابن عباس وابن قتيبة وابن دريد وأبو منصور الثعاليب وابن عطية، واختاره السيوطي وآخرون

موقف مؤلفي املعاجم القرآنية من قضية االقرتاض اختلف من مؤلف إىل آخر، ولكن منهج املتقدمني منهم     
يف الغالب، أي إهنم يبحثون عن تأصيل عريب للمدخل املختلف فيه، وقلما ينصون على االقرتاض، والسبب واحد 

الرئيس يف هذا عدم اطالعهم على لغاٍت أخرى يف الغالب واعتمادهم النقل عمن سبقهم من اللغويني، ولكن منهم 
؛ غري أن «ا يف القرآن من الغريبحتفة األريب مب»صاحب من درس طرفا من اللغات األعجمية مثل أيب حيان 

وكونه هتذيبا ملعجم السجستاين منعه من ذكر األصول غري العربية لبعض املداخل القرآنية، عدا وجازة معجمه هذا 

 
 - See his biography: https://www.um.edu.mt/profile/martinrzammit, (2020/06/26), (11:00 PM). 
1 - See: https://www.semanticscholar.org/paper/A-Comparative-Lexical-Study-of-
Qur%'C4%81nic-Arabic-Zammit/871e546d369750598594778acdd29dc054bdf44c, 
(26/06/2020), (11:00 PM). 

 .57ص ، 2016جرجي زيدان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ]د ط[، اللغة العربية كائن حي،  - 2
 .57ينظر: املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 3
 .48، ص 2002، 1ينظر: املعجم املفصل يف مصطلحات فقه اللغة املقارن، معن مشتاق عباس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 4
 .120-118، العراق، ص 2005جملة أهل البيت، العدد الثاين، اس، البديري جميد ْحيد، ة االقتبره يف حركرب يف القرآن الكرمي وأثينظر: املع - 5

https://www.um.edu.mt/profile/martinrzammit
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Comparative-Lexical-Study-of-Qur'%C4%81nic-Arabic-Zammit/871e546d369750598594778acdd29dc054bdf44c
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Comparative-Lexical-Study-of-Qur'%C4%81nic-Arabic-Zammit/871e546d369750598594778acdd29dc054bdf44c
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 .2«نزهة القلوب»وهي عبارة أيب بكر السجستاين يف  .1ثخني الديباج، فارسي معرب""يف إستربق:  -مثال-قوله 

أو يشرحه يف املعجم، كما مل  (املرجان)مل يذكر ؛ من ذلك أنه «البحر احمليط»وهذا خالف ما جنده يف تفسريه 
ن ْه َما اللُّْؤل ؤ  َواْلَمْرَجان  ﴿مع أهنما وردا يف آية:  (الياقوت)و ؤ(اللؤل)يذكر  َكأَن َّه نَّ ﴿[، ويف آية: 22]الرْحن:  ﴾خَيْر ج  م 

ومن مؤلفي  .3واملرجان: اسم أعجمي معرب"[، يف حني قال يف التفسري: "58]الرْحن:  ﴾َواْلَمْرَجان  اْلَياق وت  
اليت -، وأثر ثقافته الفارسية «الكرمي مفردات ألفاظ القرآن»املعاجم القرآنية املتقدمني الراغب األصفهاين صاحب 

ظاهر أيضا يف  -4يرتجم بعض عبارات كتابه إىل الفارسيةأين كان « الذريعة إىل مكارم الشريعة»ظهرت يف كتابه 
وقال  .5معجمه حني جزم فقال: "السرادق فارسي معرب، وليس يف كالمهم اسم مفرد ثالثه ألف، وبعده حرفان"

أيضا: "واإلسوار من أساورة الفرس أكثر ما يستعمل يف الرماة، ويقال: هو فارسي معرب. وسوار املرأة معرب، 
وما قيل يف الراغب األصفهاين يصدق على جمد الدين الفريوزآبادي الذي نقل أكثر مادة معجم  .6ار"وأصله دستو 
 األصفهاين.

كما أن للبيئة أثرا مهما يف حكم املؤلف على اللفظة بكوهنا معرَّبة أو ال، كذلك ِلا أثر فيما يور ده من شواهد و      
يف -، مثاله قول سلمة العوتيب وحدها غري كافية يف إثبات التعريب أو نفيهلغوية على ذلك احلكم، إال أن البيئة 

)ت  : "ومن الدليل على أهنا بلسان العرب قول أيب زبيد الطائي-بيان اشرتاك احلبشية والعربية يف مدخل املشكاة
 يصف السبع، وما ذكر يف شيء من أخباره أنه أتى أرض احلبشة: ه ( 62
  رٍ جَ حَ  نْ م   ان  ات     َ ك     َ ش              ْ م   ه  ي     ْ ن َ ي ْ عَ  نَّ أَ ك     َ 
 

 .7"ري  اق    ن       َ م  َ ال  ْ  اف  رَ ط  ْ أَ ب          ااض                       ي       َ ت    اق  ْ  ي  ضَ ق     
 

 
ومثل هذا االستدالل يظل ظنيا، وليس ممتنعا أن يكون من قبيل )هجرة األلفاظ(، وأن يكون أبو زبيد الطائي قد 

 . 8خاصة ملوك العجم" من وكان أعور، أخوه شربا عشر ثالثة زبيد أيب طول كان" قال األصبهاين:أخذه عن غريه، 
أما املصطلحات اليت توصف هبا املداخل املقرتضة من لغات أخرى فقد اختلفت عندهم، ولكن أكثرها      

استعماال هو )املعرب(، فقد أكثر منه السمني احلليب والراغب األصفهاين، وقد يسبق اصطالح املعرب ب : أعجمي، 

 
 .71حتفة األريب مبا ورد يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 1
 .107ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 (.10/61البحر احمليط يف التفسري، مرجع سابق، ) - 3
، جامعة أم القرى، اململكة العربية (أطروحة دكتوراه)ه  دراسة وحتقيقا، عادل الشدي،  450سنة ينظر: تفسري الراغب األصفهاين املتوىف يف حدود  - 4

 .44السعودية، ]د ت[، ص 
 وما بعدها. 406مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .433املرجع نفسه، ص  - 6
 (.1/101اإلبانة يف اللغة العربية، مرجع سابق، ) - 7
 (.7/137ه ، ) 1415، 1اإلصابة يف تييز الصحابة، ابن حجر العسقالين، حتقيق: عادل املوجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 8
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وهي عبارة الراغب األصفهاين الذي قال:  .1"والبالس: الذي هو املسح، أعجمي معرب" حنو قول السمني احلليب:

السمني احلليب: "والسرقة:  وقد يسبق باللغة املقرتض منها، مثال ذلك قول. 2"وأما البالس: للمسح، ففارسي معرب"
 .3احلرير اجليد. قيل: هو فارسي  معرب أصله: سره"

القرآن اِلندي ْحيد الدين الفراهي )ت  ثني ونبه إىل وجود املعرب يفممن ألف يف املعجم القرآين من احملدَ      
( الذي يقول: "وأما كون بعض األلفاظ من غري لغة قريش فإن صحت الرواية فنحملها على بيان أصل 1930

 .4الكلمة، فإنه ال شك أن غري واحد من األلفاظ العربية جملوبة من لسان آخر، مثل كلمة سجيل وقسطاس وقنطار"
الذي سبق  ألتوجنييف املعجم القرآين واستزادوا من اللغات السامية واِلندو أوربية حممد ومن املتأخرين الذين ألفوا 

بيان املداخل اليت نص فيها على التعريب، والشيخ حسن املصطفوي ومن املواضع اليت اعتمد فيها التأثيل قوله يف 
والسريانية واآلرامية وكان هذا املعىن متداوال بينهم من ن(: "والتحقيق أن هذه اللغة مأخوذة من العربية  ه مادة )ك

فضال عن أمني اخلويل يف اجلزء الرابع من معجم اجملمع يف طبعته األوىل، وفضال عن معجم بدوي  .5زمان موسى"
 وعبد احلليم اإلجنليزي كما سبق.

يقف حممد حسن جبل موقف النايف ملا ادعي فيه التعريب، تبعا ملدرسة االشتقاقيني، خاصة أنه ألف يف       
، وأشار إليه يف اجلزء «علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا»االشتقاق ويف تقومي نظرية االشتقاق األكرب البن جين كتاب: 

، وقد وصم «الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية»حات صاحب وهو امتداد البن دريد وأيب ، 6النظري من املعجم
 (عدن)، وضرب لذلك مثال مدخل الكتابَ  ههذا املنهج بالتكلف والتعسف يف تقدمي (1977)ت  إبراهيم أنيس

رغم ورود هذه الكلمة يف النصوص العربية القدمية يف سفر  .الذي قال فيه أبو حات إنه من: عَدن باملكان أي أقام
التكوين )اإلصحاح الثاين والثالث(، قال إبراهيم أنيس: "ومن اخلري أال نسرف يف الربط بينها وبني املادة العربية 

[ إقامٍة 8َجزَاؤ ه ْم ع ْنَد َرهبِّ ْم َجنَّات  َعْدٍن﴾ ]البينة:﴿"وحممد حسن جبل نفسه أخذ هبذا املعىن، فقال:  .7املألوفة"
شر إىل أي أصل غري ومل ي   .8. وليس يف القرآن من الرتكيب إال )َعْدن( هبذا املعىن"وخ لٍد ال إىل حني كمتع الدنيا

 عريب.

 
 (.1/228)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 1
 .114مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.2/195) أشرف األلفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري - 3
 .109مفردات القرآن، مرجع سابق، ص  - 4
 (.10/142التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق،  ) - 5
 (.1/42)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 6
 .12، ص الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، مرجع سابق - 7
 (.3/1425)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 8
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عرف ذلك عن الشيخ أْحد حممد شاكر عرف عن حممد حسن جبل علم باللغات السامية، كما ال ي  وال ي        

، يقول حمقق ابنقده تعسفا وتعص ، وأكثرَ 1942وطبعه سنة  ه ( 540)ت  للجواليقي« املعرب»الذي حقق 
عبد الرحيم: "أما حتقيق الكلمات الدخيلة مبعىن إرجاعها إىل أصلها فلم يتعرض له إال قليال،  املعرب فانيامبادي

يف وأكثر اعتماد حممد حسن جبل  .1واكتفى يف كثري من املواضع بنقل ما ورد يف املعاجم كاللسان والقاموس"
 مرة. (20) املعرب على تعليقات فانيامبادي عبد الرحيم، وقد ذكره يف املعجم أكثر من عشرين

. وأكثر ردوده على 2من املواضع اليت نفى فيها التعريب قوله يف )الرقيم(: "ودعوى التعريب غريبة ال أساس ِلا"    
: "ودعوى (الغساق)، وقال يف 3الزجنبيل(للجواليقي، ومن ذلك نفيه فارسية )« املعرب»للسيوطي و« املتوكلي»

للجواليقي من أن « املعرب»ما ورد يف  وردَّ  .4تعريب الغساق عن الرتكية كما يف املتوكلي للسيوطي أو غريها: زائفة"
والتحقيق أن الكلمة "مأخوذة من السريانية،  .5القرطاس يوناين أو سرياين، وقال: "إن دعوى التعريب رجم بالظن"

وأصلها يوناين، ويستعمل على وزن باب دحرج اشتقاقا انتزاعيا، فيقال قرطس يقرطس قرطسة، وهذا الوزن متأخرا 
واستند إىل املشرتك السامي يف احلكم بعروبة  ،7(القسورة). ونفى أيضا تعريب 6بالسني كثري يف اللغة اليونانية"

قال: "فالكلمة ِلا أصل جزري )سامي(، فورده  (السندس). وناقش تعريب 8العربية عنده هي أم الساميات، و (إبليس)
، 11(القفل)و 10(الياقوت)وكذلك استند إىل االشرتاك السامي يف رد تعريب  .9والعربية كربى اجلزريات وق دماها"

اآلكادية الصورة القدمى للعربية، وبأن فيها الكثري من  -(قناطري)حماوال إثبات عروبة -ولكنه عد يف موضع آخر 
مفردات العربية وخصائصها، قال: "وهنا يتاح افرتاض أن اليونانية اقتبست منها كل ما ينسب إليها من عربية القرآن 

 .12الكرمي"

 
 -  وما بعدها. 361ينظر نقد رمضان عبد التواب له واملنهج العلمي يف حتقيق املعرب من األصيل: فصول يف فقه اللغة، مرجع سابق، ص 

 .«دائرة املعارف اإلسالمية»ونزعة أْحد حممد شاكر يف نفيه املعرب جندها أيضا يف تعليقاته على 
، ص 1990، 1املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، أبو منصور اجلواليقي، حتقيق: فانيامبادي عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، ط - 1
7. 
 (.2/841)مرجع سابق،  قرآن الكرمي،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ ال - 2
 (.2/926ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.3/1580املرجع نفسه، ) - 4
 (.4/1771املرجع نفسه، ) - 5
 (.9/267التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 6
 (.4/1779)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 7
 (.1/175ينظر: املرجع نفسه، ) - 8
 (.2/1086املرجع نفسه، ) - 9

 (.4/1774ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.4/1821ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 (.4/1851املرجع نفسه، ) - 12
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بأن اللغة العربية هي أقدم اللغات السامية، رغم اخلالف فيها، وعدم بيانه  مثل هذا االضطراب ناشئ عن اجلزم     

إن االشتقاق يعد " :املعجم بالقول رَ وقد صدَّ  .1(املقاليد)و كما سبق آنفا،  (الفردوس)املراد بالعربية. ورد تعريب 
ومن املواضع القليلة اليت قال فيها بالتعريب قوله: "أما يف )دنر( فاألشبه أن الدينار  .2"فيصال يف احلكم بعروبة اللفظ

 .4"مت عن العربية القدمية، فخفي وجههاوقبوله للتعريب ليس على إطالقه؛ لذا قال: "أو تكون هذه ع جِّ  .3معرب"
استدرك حممد حسن جبل على أمني اخلويل يف مواضع عديدة قال فيها بتعريب األلفاظ القرآنية، من هذه      

، وتوقفه إزاء 9(فردوس)، و8(الفخار)، و7(صومعة)، و6(صواع)، و5(مصحف)املواضع قول اخلويل بتعريب 
َمْت َصَوام ع  َوب َيع  َوَصَلَوا﴿، وإزاء )صلوات( من آية: 10(الصهر) نظر بعض هذه نول .11[40]احلج: ﴾ ت  َِل دِّ

 املداخل اليت نفى حممد حسن جبل تعريبها، وموقف مؤلفي املعاجم القرآنية اآلخرين:
 عدن:

وهو املعىن والقول  .12شرح السجستاين مدخل )عدن( باإلقامة، ناقال أنه يقال: "عدن باملكان إذا أقام به"    
، 13الذي اعتمده حممد حسن جبل كما سبق، وأتى األصفهاين مبا هو قريب منه، ورجح معىن الثبات واالستقرار

م ، ونقل السمني احلليب كالم الراغب األصفهاين مضيفا قوال يف أهنا علَ 14وإىل مثل هذا ذهب عبد الرؤوف املصري
القولني ورد رأي السيوطي يف أهنا سريانية مبعىن الكروم واألعناب، ورد  يألتوجن، ونقل حممد 15ملكان بعينه يف اجلنة
، -(1973)ت  ولعله يريد كتاب رفائيل خنلة اليسوعي-من غري أن يذكره  «غرائب اللغة»رأيا نسبه لصاحب 

. واختار معجم اجملمع معىن االستقرار واالطمئنان ونص على أنه موضع يف 16ورأيه أهنا الفردوس األرضي بالسريانية

 
 (.4/1831ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.1/11ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 (687-2/682املرجع نفسه، ) - 3
 .(2/651املرجع نفسه، ) - 4
 (.3/1199ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 .(3/1223ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
 .(3/1258ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 (.3/1639ينظر: املرجع نفسه، ) - 8
 (.3/1656ينظر: املرجع نفسه، ) - 9

 .(3/1247ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 .(3/1265ينظر: املرجع نفسه، ) - 11
 .334ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 12
 .553ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 13
 (.2/65ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 14
 (.3/39)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 15
 .317ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 16
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، وهو تنقيح لألصل الذي كتبه أمني اخلويل وفيه نص على أصل سرياين ورومي مكتفيا بعبارة )وِلذا مكانه(، 1اجلنة

يف اآلرامية مبعىن  (دنع)ي الراجي اِلامشي استعمال م. وقد ذكر حمقق املهذب التها2مشريا إىل لزوم املدخل اإلضافة
. وممن 3الفردوس األرضي وأهنا من الفعل )تتع(، مث رجع إىل بيان أهنا من املشرتك السامي بأمثلة من العربية أيضا

نص على تعريبها يف غري املعاجم القرآنية سعدي ضناوي الذي جعلها معربة من العربية مبعىن النعيم وذكر معناها يف 
 . 4الفارسية أيضا

يف معجمه، وأشار إىل أنه يأيت دائما مركبا بصيغة )جنات عدن( وهي حسبه ال  5ذكر آرثر جفري املدخل      
 -عليه السالم-تأيت مبعىن موطن آدم وحواء الدنيوي، وأهنا مل تأت يف السور األوىل بل األخرية، وزعم أن النيب 

األصفهاين والسيوطي، مث رأى أن  يْ جفري رأيَ (. ذكر Paradiseتعلمها مبعناها األخري أي اجلنة السماوية )
املدخل ميثل بوضوح املقابل العربي الدال على املتعة، والذي يرتمجه املدخل القرآين اآلخر )جنة النعيم(. مث يذكر 

ما يوضح حسبه نظرية املعجميني يف  مقابال عربيا للمعىن املدخل العربي وهو )غدن( و)غدنة( مبعىن الرقة والنعومة
املقابل العربي  6شتقاقه من )عدن(. وينتهي إىل ترجيح االشتقاق اليهودي للمدخل العريب. وذكر حسن املصطفويا

مع ضبطه )بكسر العني والدال( شارحا إياه مبعاين املتعة والنعيم، ليخلص إىل اجلمع بني املعنيني أي: االستقرار مع 
( ناقال االشتقاق Everlastingوي إىل معىن الدميومة )ألفة وهبجة. من غري أن ينص على التعريب. وذهب الند

. وأتى معجم 7العريب وناقال أيضا رأي السيوطي يف أهنا سريانية األصل، ونص على أهنا تأيت دائما مضافة إىل جنات
 . 8بدوي وعبد احلليم مبثل ما أتى به الندوي

. وحسب فاضل الربيعي فإن 9ها فيه )جن عيدن(سبق أن نقلنا ورود الكلمة أو املركب يف سفر التكوين وصيغت    
، ويفصل يف ذلك يف 10جنة عدن التوراتية ليست سوى حلم رعوي باالستقرار صاغته سائر اجلماعات العربانية

 
. اعتمد حازم كمال الدين يف معجمه معجم اجملمع وأحال إليه يف بيان أن املدخل من 748ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 شرتك بني العربية والعربية والسريانية.امل

 .268معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر: 
 (.4/200ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2
 .117ينظر: املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 3
 .240سعدي ضناوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ]د ط[، ]د ت[، ص ينظر: املعجم املفصل يف املعرب والدخيل،  - 4

5 -  See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 212-213. 
  الناعم، ونقل أبو منصور األزهري أنه سعة العيش ونعمة واسرتخاء. «العنيكتاب »غدن يف 

 (.8/92(. هتذيب اللغة، مرجع سابق، )4/393ينظر: كتاب العني، مرجع سابق، )
 (.8/72ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 6
 .402-401قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 7

8 - See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 605-606. 
 (.11/3241ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 9

ص ، 2002، 1رياض الريس للكتب والنشر، بريوت، طفاضل الربيعي، ، : األنساب، الزواج والطعام يف املوروث العريبينظر: شقيقات قريش - 10
65. 
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حني جيعل )عدنان( مشتقا من )عدن(، ويفيدنا بأن )جنة عدن( وردت يف األلواح السومرية قبل أن  1ف آخرمؤلَّ 

جدان أسطوريان للعرب، وانتساب العرب  -حسبه-ترد يف التوراة، وأهنا تدل على مكان. )عدنان( و)قحطان( 
وحسبه -لكربى واستقروا يف األرض، املستعربة إىل )عدنان( انتساب إىل مرحلة تارخيية انتهت فيها مرحلة اِلجرات ا

أي املرحلة الدالة على  ،فإن اإلخباريات العربية تصور احندار العرب العاربة من اجلد األعلى القدمي )قحطان( -دائما
القحط والبداوة والرتحال إىل اجلد األعلى اجلديد )عدنان( أي املرحلة الدالة على الثبات واالستقرار، وأصل هذا 

ذي عرب عنه بلغة رمزية التقسيم السومري )الراعي والفالح( كون الثقاقة السومرية كانت عاملية آنذاك. التصنيف ال
ومنه حلم بين إسرائيل كجماعة من العرب البائدة باالنتقال إىل )جنة عدن( اليت تراءت يف صورة )أرض كنعان(، 

= كنانة(؛ ولذا ينسب األخباريون والنسابون  رابطة رمزية بني )جنة عدن، عدنان( وبني كنعان )كنان -حسبه-وهي 
كنانة وبطوهنا إىل عدنان مباشرة، ألهنم افرتقوا رمزيا عن القحطانيني وامتلكوا جنة أرضية، وأصل االسم )أرض 
كنعن( هو )أرض جنة(. وأخذت كنانة امسها من اسم األرض وصفتها أي اجلنة، كما أخذت خزاعة امسها من 

أن )كنعن( من املشرتك السامي  من (1990)ت  برأي لويس عوض 2د استأنس الربيعي قبل  اخنزاعها حنو مكة. وق
 عالقته بكنعان وكنانة.  منو 
ومنيل إىل هذا املعىن وإىل نفي العَلمية يف املدخل القرآين، أي إن جنات عدن ال تدل على موضع بعينه يف اجلنة     

يف سياقها القرآين، وإمنا هو وصف، وظاهر أن املدخل يرجع إىل أصل سامي واحد وعدم استعمال املدخل مضافا 
اجم اللغوية يظهر اقرتاضه من العربية بوصفه مصطلحا إىل اجلنة يف لسان العرب قبل اإلسالم كما نتبينه من املع

 املعاجم القرآنية املتأخرة أن املدخل يرد دائما مركبا. أكثر دينيا، وهذا هو السبب يف ذكر 
 الرقيم:

ْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهف  َوالرَّق يم  َكان وا م ْن       آيَات َنا َعَجب ا﴾ ورد مدخل )الرقيم( يف موضع واحد من قوله: ﴿أَْم َحس 
لوح كتب فيه خرب أصحاب الكهف، " :[. ذهب السجستاين إىل أنه فعيل مبعىن مفعول، وهو عنده9]الكهف: 

أهنم نسبوا و ل املدخل لغويا مث نقل أنه اسم مكان . أما األصفهاين فأصَّ 3"مث نقل أنه اسم الوادي الذي فيه الكهف
، أما املتأخرون فتوسع بعضهم يف الشرح منهم 5ني املعاين سالفة الذكر. ومجع احلليب ب4إىل حجر رقم فيه أمساؤهم

عبد الرؤوف املصري الذي رجح أنه اللوح الذي كتبت فيه أمساء أصحاب الكهف، ونقل حمشيا ورود املدخل يف 
ف املؤرخني مدينة هي )بطرا( عاصمة رْ يف ع  هي اليت  (الرقيم)، وختم أن م( 630)ت  الصلت أيب بني ألمية بن

 
 393ص ، 2000، 1فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر، بريوت، ط ،من مكة إىل أورشليم: البحث عن اجلنة ينظر: إرم ذات العماد - 1

 وما بعدها.
 .380ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .239ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 3
 .362ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 (.2/107)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 5
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. وذهب معجم اجملمع يف طبعته األوىل إىل املعىن نفسه بزيادة أن اللوح كان 1دولة األنباط )العرب( ومركز جتارهتم

، 2تبت فيه قصتهم أو أمساؤهم، أو هو اسم واد فيه الكهف دون فلسطني قريب من أيلةعلى باب الكهف وأنه ك  
قوال مجيعها مبا فيها أن الرقيم هو الكلب، أو اجلبل، أو الدواة بلغة الروم، ونقل أيضا أقواال األ ألتوجنيونقل حممد 

. أما 4مبعىن اللوح الذي كتبت فيه أخبارهم أو أمساؤهم« املعجم املوسوعي»، واكتفى 3عدة يف موضع املدينة
فقد اختار أن الفتية كانوا يف الروم وأن الرقيم اليت يف البلقاء  -الذي رجح املعىن اللغوي يف املدخل-املصطفوي 

جل هذه  «معجم املواضع». ونقل 5شرقي األردن ليست مرادة، وزمان بعثة الفتية عنده قريب من ظهور اإلسالم
 .6األقوال من غري أن يرجح قوال

، وذكر معجم بدوي وعبد 7(nscriptionIأما املعاجم اإلجنليزية فاختار الندوي املعىن اللغوي وهو النقش )    
، وظاهر أنه 8احلليم املعىن اللغوي ومعىن املدينة، ولكنه أشار قبل  إىل أن بعض اللغويني جيعلون ِلا أصلها يونانيا

وقد عرب مبصطلح الرومية، وفيه أيضا أنه حتريك الشفتني  «املهذب»معتمد يف هذا األقوال اليت ساقها السيوطي يف 
، ونقل آرثر جفري خمتلف األقوال السابقة 9وقد رده حمقق الكتاب ذاكرا أن الفعل العربي يراد به التطريز بالعربية

السيوطي يف أهنا  يَ بعضهم يف معناها من مثل ابن دريد، ورأ فَ ورأي اللغويني العرب يف أهنا عربية األصل، وتوقُّ 
 . 10يونانية مبعىن احلرب أو الكتابة، واستقر على أنه علم على مكان يف صحراء فلسطني ذاكرا مقابلني سريانيني

والذي نذهب إليه مما سبق أن املدخل يدل على معىن لغوي له تعلق بفعل الكتابة، وال يدل على مكان ِبياله،     
ال اجلزيرة العربية، والقصة وردت يف سياق صراع وثين نصراين؛ ويف مل حتدث مش وظاهر أن قصة أصحاب الكهف

ب بيئة حضرية، ولكن ال دليل ينفي حدوثها يف اجلزيرة العربية وال دليل على حدوثها يف غريها أيضا، فاملدخل معرَّ 
 أصل املادة.   ب إذا نظرنا إىل االشرتاك السامي يفباعتبار أن العربية هي الشمالية حال إطالقها وغري معرَّ 

 الزنجبيل:
وعلى  ،وعلى االشرتاك السامي ،بىن حممد حسن جبل نفيه فارسية )الزجنبيل( على الدرس االشتقاقي والصويت     

حميال إليه، وقد نقل طرفا من هذا التعريف  11«املعجم الوسيط»وجود النبات يف البيئة العربية، واعتمد يف التعريف 

 
 (.244-1/243ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 1
 (.3/64ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2
 .207-206ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .212ص املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.4/210ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 وما بعدها. 212ص مرجع سابق،  ،صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع املعجم اجلامع ملاينظر:  - 6
 .231قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  7

8-  See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 377. 
 .93ينظر: املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 9

10 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 143-144. 
 (.1/402ينظر: املعجم الوسيط، مرجع سابق، ) - 11
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بأن  «املهذب»، وعلق حمقق 2السيوطي «مهذب»، ورد جبل بذلك على ما جاء يف 1معجم اجملمع من غري إحالة

، 3اجلواليقي مل يصرح بأصل الكلمة، وأن أصلها من اإلغريقية. مل يشرح السجستاين املدخل واكتفى بأنه معروف
 .4، ومل ينص عبد الرؤوف املصري على أصل املدخلألتوجنيمن األصفهاين واحلليب وحممد  كلٌّ   وأغفل املدخلَ 

 The)شنكليل( ولكن األصل املطلق )نقل آرثر جفري مادة السيوطي، وأضاف األصل الفارسي      
ultimate source حسبه-( للمدخل- ( سنسكرييتPali singivera ومنه اقرتضته اليونانية، ويبدي ،)

. مل يذكر 5شكا يف أن الكلمة أدخلت العربية عن طريق السريانية ومنها انتقلت إىل الفارسية يف العصر الفارسي
، أما معجم بدوي وعبد احلليم فنص على أنه مقرتض من الفارسية أو 6مادةالندوي للمدخل أصال ومل يضع له 

ظهر أن األصول املقرتحة بنيت على ظهر اخلالف الكبري يف أصل املدخل، وي  . هذا الدرس املقارن ي  7السريانية
 التخمني أساسا، وظاهر أن املدخل من املشرتك السامي الثقايف، ولكن ال دليل على االقرتاض.

معجم مفردات »ف مساه: أفردها حازم علي كمال الدين مبؤلَّ  .عدد املداخل املشرتكة يف اللغات السامية كثري      
مبعىن عالمة يف العربية والعربية واآلرامية  (اآلية)، ومن املداخل القرآنية يف هذا املعجم «املشرتك السامي يف اللغة العربية

يف اللغات سالفة الذكر ويف  (بئس)و 10(بئر)، و9يف العربية أو مبعىن الناس نفسهباملعىن  (اإلنسان)، و8والسريانية
يف اللغات األربعة ويف اآلشورية، وغري ذلك  13مبعىن أضاء وملع (برق)، و12مبعىن خلق (برأ)و ،11اآلشورية واحلبشية

لعريب السامي: معجم األلفاظ القدمية معجم املشرتك اللغوي ا»كثري. ووقفت على كتاب يف املشرتك السامي عنوانه: 
ألف ومائة  ، يف2014، نشرته هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث سنة «املشرتكة بني العربية وجمموعة اللغات السامية

صفحات، ومل أطلع على مادته. وهذا املبحث خمصص لبيان مقاربة مؤلفي املعاجم القرآنية  (1105) ومخس
 للمداخل القرآنية اليت اشرتكت أصوِلا السامية:

 األب: 

 
 .532ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .94ينظر: املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 2
 .254ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 3
 (.1/257ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 4

5 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 154. 
 .246سابق، ص قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع ينظر:  - 6

7 - See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 404. 
 .70-69ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 8
 .64ينظر: املرجع نفسه، ص  - 9

 .73ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 .74ينظر: املرجع نفسه، ص  - 11
 .76ملرجع نفسه، ص ينظر: ا - 12
 .77ينظر: املرجع نفسه، ص  - 13
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( يف قوله         هذا املدخل مما استعمل يف اللغات [. 31ا﴾ ]عبس: ب  أَ وَ  ةٍ هَ اك  فَ : ﴿وَ -تعاىل-ورد مدخل )األبِّ

. وهو عند السجستاين 1ه يف العربية أخضر، ويف اآلرامية والسريانية مثرة، ويف العربية مرعى أو عشب"السامية، "فمعنا
 ،3. والتفت الراغب إىل معىن التهيء يف املرعى2ما رعته األنعام، وقد نقل أنه عند البهائم كالفاكهة عند اإلنسان

ورأى السمني احلليب أنه للمرعى مطلقا، وذكر بعض الشواهد، ونقل شرح الراغب األصفهاين، وطرفا من شرح 
وأتى معجم اجملمع  ،4وعمر وابن عباس والكليب ه ( 13)ت  روايات عن أيب بكر الصديقالسجستاين، مث ذكر 

من حممد حسن جبل وأْحد خمتار  كلٌّ ، كذلك مل يذكر االشرتاك  5باملعاين نفسها من غري ذكر لالشرتاك السامي
عمر وعبد الرؤوف املصري والندوي، وحسن املصطفوي الذي اختار معىن التهيء ناقال إياه عن الراغب األصفهاين 

بغذاء األنعام الذي ينبت من غري زراعة وعمل، ومعجم بدوي وعبد احلليم الذي نقل أن عمر بن  وخص األبَّ 
الذي أتى باملعاين اليت ذكرها  ألتوجنييذكر للكلمة أصال أعجميا غري حممد  . ومل6اخلطاب مل يعرف معناها

مفسرين -أما آرثر جفري فنقل خالف املتقدمني . 7املعجميون، وختم شرحه بالقول: "وقيل الكلمة بربرية"
 ،)وإن عرب بأهل الغرب وهو خطأ( 8يف أصلها، ونقل رواية السيوطي عن أنه احلشيش بلغة أهل املغرب -ومعجميني

ح األصل خالف املستشرقني يف أصلها بني العربية والسريانية ورجَّ  موضحا أن املراد هو لغة الرببر، مث نقل بعد  
املضطلع  10يف احلاشية على أن الكلمة آرامية ال جدال فيها. وأحسن الفراهي «املهذب»ونص حمقق  .9السرياين

باللغات السامية حتقيق أصل املدخل ورأى أنه مادة قدمية يف العربية تصرف فيها اللسان بصور خمتلفة )أمَّ، همَّ، 
، تأهَّب( مثل )هز وأز( و)أراق وهراق( عد املطر وهذا املعىن والتأصيل ورأى أن املرعى مسي به ألنه ينشأ أوال ب ،هبَّ

قريب من معىن التهيء الذي ذكره األصفهاين وغريه. مث نظر الفراهي إىل معىن املادة نفسه يف العربية وعلل قلة 
استعماله يف شعر العرب خبفة مرادفاته، وعلل استعماِلا يف القرآن حلسن موقعها يريد النظم. وقد ناقش الفراهي من 

 ن أبا بكر وعمر وغريمها جهال معىن األب ورده.قول من يرى أ قبل  

 
 .33معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 1
 .86ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 .56ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 ( وما بعدها.1/43)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .2ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
ص ملعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ا(. 1/54)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 6

التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، . 24قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص (. 1/18. معجم القرآن، مرجع سابق، )59
(1/21.) 

See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 4. 
 .17املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .66ينظر: املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 8

9 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 43. 
 وما بعدها. 245ينظر: مفردات القرآن، مرجع سابق، ص  - 10
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ومما سبق نلحظ أن مؤلفي املعاجم القرآنية مطمئنون ألصل املدخل العريب وإن اختلفوا يف اشتقاقها ومعناها      

)أي عرب  من حيث العموم واخلصوص، ولكن دراستهم املدخل يشي بأن املدخل مل يكن من معهود العرب
، وال نرى أن القرآن أو العربية اقرتضت املدخل من البيئة السامية بل هو إحياء له يف من حيث صيغته الشمال(

 عربية الشمال بعد دروسه، وال دليل على أصله الرببري. 

 السفر:

احلْ َمار  حَيْم ل  َأْسَفار ا ب ْئَس َمَثل  َمَثل  الَّذ يَن ْح ِّل وا الت َّْورَاَة مث َّ ملَْ حَيْم ل وَها َكَمَثل  ﴿مجعا يف آية:  (سفر)ورد مدخل     
ب وا ب آيَات  اللَّه  َواللَّه  اَل يَ ْهد ي اْلَقْوَم الظَّال م نيَ  [. مل يذكر املتقدمون أصال غري عريب 5]اجلمعة: ﴾ اْلَقْوم  الَّذ يَن َكذَّ

اف قيد الكتاب الذي يسفر ، ونظر األصفهاين إىل أصل املدخل فأض1للمدخل، فاكتفى السجستاين مبعىن الكتب
 «املعجم املوسوعي». أما املعاجم املتأخرة فلن نرجع فيها إىل معجم اجملمع و3، ونقل السمني احلليب نصه2عن احلقائق

ومعجم املصري ومعجم الندوي بعد  ألنه تبني أهنا ال تنص على االشرتاك أو االقرتاض إطالقا )مثل معجم اجملمع 
، وقد 4يف أكثر أمرها )مثل معجم الندوي(. ال خالف يف أن املدخل من املشرتك السامي املنقح( أو ال تفعل ذلك
فقال: "واحلق أن كلمة سفر مبعىن الكتاب وردت يف كل اللغات السامية مبا فيها  ألتوجنيالتفت إىل ذلك حممد 

شورية العربانية، وحشى حمقق الكتاب فقال: "واآلوعلق ْحيد الدين الفراهي بالقول إن هذه الكلمة باقية يف  .5العربية"
ونقل السيوطي أن األسفار هي . «معجم جزينيوس العربي أللفاظ العهد القدمي»حميال إىل  6"واآلرامية والسريانية

. ونص حمقق املعجم على أهنا سريانية ويسمي اآلراميون الكتاب الكبري أو اجلزء الكبري 7الكتب بالسريانية والنبطية
ونقل أيضا أن العرب كانت تطلق األسفار على كتب اليهود  ،السيوطي . نقل آرثر جفري رأيَ (Sefro)ن التوراة م

، كذلك نص معجم بدوي وعبد احلليم اإلجنليزي على اقرتاض 8والنصارى، وجزم أن املدخل آرامي مثله مثل )سفرَة(
 .9املدخل من أصل آرامي و/أو سرياين

والفراهي، ومؤدى شرحهم القول  ألتوجنينلحظ يف هذا املدخل أثر حتصيل اللغات السامية عند كل من حممد     
، (األب)باقي املعجميني الذين اكتفوا بالزم السياق القرآين، مثلما فعلوا يف شرح مدخل  خالفباالشرتاك السامي، 

وهو من أكثر املعتنني -صطفوي مثال املفهم من هذا جهلهم بورودها يف اللغات السامية األخرى، فحسن وال ي  

 
 .83: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص ينظر - 1
 .412ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.2/201)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .220معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر:  - 4
 .243ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .285ينظر: مفردات القرآن، مرجع سابق، ص  - 6
 .72ينظر: املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 7

8 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 170-171. 
9 - See: Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, op. cit, p 438. 
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واحلاصل أن املادة ال بد  .، واكتفى بالنظر إىل االشتقاق العريب1ر( ف أغفل ذكر االشرتاك يف مادة )س -باملعرب

سامية قدمية، ولكن املدخل ورد يف سياق احلديث عن اليهود فضال عن عرف العرب يف استعماله للداللة على 
عمل يف كتب اليهود والنصارى، ففيه اقرتاض داليل من البيئة السامية أو إحياء ملعىن قدمي كان مشرتكا، وقد است  

 ىن: الكتاب الذي يسفر عن احلقائق اإلِلية أو املقدسة. القرآن استعماال اصطالحيَّا، مبع
،  2ويف )القسيس( الذي استعمل يف احلبشية والسريانية مبعىن كاهنوما قيل يف )األسفار( يقال يف )الربانيني(،     

[، ويف )سريا( من قوله: 104]البقرة:  ﴾يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا اَل تَ ق ول وا رَاع َنا َوق ول وا اْنظ ْرنَا﴿ويف )راعنا( من قوله: 
اللَّه  ن ور  السََّماَوات  ﴿[، ويف )مشكاة( من قوله: 24]مرمي:  ﴾فَ َناَداَها م ْن حَتْت َها َأالَّ حَتَْزين  َقْد َجَعَل َربُّك  حَتَْتك  َسر ي ا﴿

)سقر( اليت وردت يف مواضع عدة، ويف )اليم( من  [. ويف35]النور:  ﴾َواأْلَْرض  َمَثل  ن ور ه  َكم ْشَكاٍة ف يَها م ْصَباح  
 ، وأكثر ما ورد يف قصص األنبياء.-عليه السالم-قصة موسى 

 البعير:
رد يف موضعني من قصة يوسف و من أمثلة املداخل املختلف يف أصلها مما ورد يف القصص مدخل )البعري( الذي     

ْل  بَع رٍي﴾ 65َأَخانَا َونَ ْزَداد  َكْيَل بَع رٍي﴾ ]يوسف: ﴿َوحَنَْفظ  من قوله:  -عليه السالم- [، ومن قوله: ﴿َول َمْن َجاءَ ب ه  ْح 
، وإن نص 3هذا املدخل من املشرتك السامي؛ إذ ورد يف العربية واحلبشية والسريانية مبعىن ماشية [.72]يوسف: 
ب إىل أن معناها األصل هو نفسه الوارد يف على أن معناها يف العربية )مجل( فإنا نذه «معجم املشرتك»صاحب 

 .«كتاب العني»يف  4فهم هذا من مادة )ب ع ر(ي  و اللغات السامية األخرى أي )املاشية(، 
ر أبو حيان املدخل أو مادته، واكتفى األصفهاين بكلمة ك، ومل يذ 5(اجلمل)رغم ذلك ذهب السجستاين إىل أنه     

، (اإلبل)األصفهاين ونص على أنه واحد  ، ونقل السمني احلليب أكثر شرح  6واألنثى)معروف( وبأنه يقع على الذكر 
وذكر  .ونفيد من هذا عدم اتفاقهم على معناه، وأن اجلمل معىن مرجوح .7"وخصه بعضهم باجلمل"لكنه قال: 

وسيلة السفر واحلمل ويؤكد ما قلنا من أن سر تسمية البعري هو أنه كان "جبل معاٍن مهمة، فقال:  حسنحممد 
واملراد بالبعري  ،عندهم قوِلم: "باعرت الشاة والناقة إىل حالبها: أسرعت" )وهذا سري(، وتسميتهم كل ما حيمل بعريا
واحلاصل أنه  .8... احلمار ألن إخوة يوسف كانوا بأرض كنعان، وليس هناك إبل، وإمنا كانوا ميتارون على احلمري"

باحلمري، وليس يف اآلية ما يدل على ذلك، وأفضل من ذلك أن يقال أهنا  (البعري)ر خالف غريه من املؤلفني وفس

 
 ( وما بعدها.5/165، مرجع سابق، )الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 1
 .311العربية، مرجع سابق، ص ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة  - 2
 .85ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 3
 (.132-2/131ينظر: كتاب العني، مرجع سابق، ) - 4
 .391ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 5
 .134-133ص مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.1/208)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 (.1/146)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 8
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جبل معىن السري ولكنه غري كاٍف، وهذا املعىن  حسن املاشية أو الدواب اليت حتمل األسفار، وأهم ما يف تدبر حممد

. أما حممد 1"الدواب، كاجلمل والناقةما يصلح للركوب واحلمل من "جنده يف شرح معجم اجملمع الذي قال مؤلفوه: 
، واالسم عنده من البعر، يريد ما ينزل من الدابة، والغريب أنه مل ينص 2ح اجلملفذكر اجلمل واحلمار ورجَّ  ألتوجني

على االشرتاك السامي ههنا. ومل يذكر عبد الرؤوف املصري املدخل يف فصل حرف الباء مع العني، ومل يذكر املدخل 
 )كيل بعري( يف فصل الكاف مع الياء.مدخل بعري( يف فصل احلاء مع الباء، أو  املركب )ْحل

ذكر حسن املصطفوي معىن البعري يف العربانية مبعىن املاشية، وبأنه يقال لكل ما حيمل أيضا، ونقل أنه للحمار      
البعري يف أصل اللغة موضوعا لكل  د أن يكونع  ب ْ ال ي َ "ل يف التطور الداليل وحققه فقال: يف العربية أيضا، لكنه فصَّ 

  .3"ما حيمل من احلمار واجلمل والفرس مث غلب استعماله يف اجلمل
اإلجنليزي إىل التعريب أو االشرتاك السامي وذكر معاين اجلمل واحلمار أو معجم عبد احلليم وبدوي ومل يشر      

، واكتفى معجم الندوي اإلجنليزي مبعىن 4(beast of burden Aاحليوان الذي يستخدم حلمل األْحال )
معجم عبد مث املعىن الذي ذكره  ،(attleCفقد ذكر املعىن العربي والسرياين أي املاشية ) 6، أما آرثر جفري5اجلمل

(، مث ينقل أنه من اليسري أن نعرف كيف خصص املعىن يف العربية A beast of burden) احلليم وبدوي 
 حممد رب  خم ْ أن ينظر إىل القرآن بوصفه وحيا، فإنه يزعم باجلمل، أي الراحلة اليت حتمل األْحال عند العرب؛ وألنه ال 

( مسع الكلمة يف قصة يوسف من مصدر يهودي أو مسيحي Muhammad's informant) -عليه السالم-
 لها مبعىن اجلمل.ونق

وظاهر أن هذا غري صحيح؛ ال إلنا نناقش مسألة الوحي )ومصادر القرآن كما يزعم(، ولكن ألن الكلمة         
من املشرتك السامي، وال يبعد أن تكون من اللغة األم، وألنا سبق أن بينا أن القرآن الكرمي يورد املداخل املعربة أو 

السيوطي الذي حييل إليه  «مهذب»ونلحظ أن آرثر جفري أغفل ذكر  .القرآيناليت أصلها سامي مراعيا السياق 
مل عليه كثريا يف معجمه، فقد نقل السيوطي عن اللغويني أنه لغة يف احلمار، وأنه حرف نادر وأنه كل ما كان حي  

قال: "هذه املفردة مل ترد فق على املدخل وجعله من اآلرامية، علَّ  «املهذب»مث إن التهامي الراجي حمقق  .7بالعربانية
 يف يوسف، وهي موافقة تام املوافقة للغة اليت كانت سائدة زمَن حدوث هذه القصة، وهذا يف القرآن الكرمي إال

رأي التهامي هذا مهم ألنه يعضد رأينا سابق الذكر، ولكنا ال نقول  .8جانب آخر من إعجاز القرآن العظيم جليل "

 
 .149معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .71ص مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 2
 (.1/342، مرجع سابق، )الكرمي التحقيق يف كلمات القرآن - 3

4 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 102. 

 .73قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
6 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 82. 

 .78فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص ينظر: املهذب  - 7
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 8
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 اللغات السامية، فهو من املشرتك بآراميته، ما دام مستعمال يف العربية باختالف مشتقاته، وما دام مشرتكا بني

 السامي، والقرآن باستعماله إياه يرده إىل معناه األصل.  
نفسه مشرتك بني العربية والسريانية واآلرامية والعربية  (اجلمل)ومما نورده يف التعليق على رأي آرثر جفري أن      

، 2)احلمار( فهو من املشرتك السامي أيضا مدخل وهو مذكور يف القرآن الكرمي أيضا، وكذلك ،1واآلشورية واحلبشية
معرب القرآن »وهو مذكور يف القرآن الكرمي. وبعد هذه الدراسة املقارنة وقفت على كالم حممد إبراهيم مصطفى يف 

ناقش فيه ما جاء يف معرب ْحزة فتح اهلل واختار عروبة )البعري(، وذكر  3«دراسة حتليلية نقدية :للشيخ ْحزة فتح اهلل
 معىن املاشية يف املشرتك السامي.

أكثر فينبغي أن نشري بعد هذه األمثلة إىل أننا منيز بني االشرتاك السامي اللغوي، وبني االشرتاك السامي الثقايف؛     
آراء املعجميني يف تأثيل املداخل اليت اشتبهوا يف أصلها غري العريب بنوا آراءهم على التخمني واالفرتاض والرواية عن 

جدت ملتقدمني، وبعض املتأخرين، وعلى آراء املستشرقني الذي ِبثوا النقوش املكتشفة أو رجعوا إىل النصوص اليت و  ا
أصوال عربية أو آرامية لتلكم املداخل القرآنية، ومع  -يف أكثر أمره-قبل القرآن الكرمي، وافرتضوا مثل آرثر جفري 

ني أصل املدخل كما هو احلال مع )الزجنبيل( الذي اقرتح له آرثر ذلك فإن األمر قائم على االفرتاض. كذلك منيز ب
جفري أصال سنسكريتيا وبني اللغة اليت اقرتضت منها عربية القرآن املدخل، فال دليل على طريق االقرتاض أيضا. 

حسن  وما قيل يف املشرتك السامي يقال يف املعرَّب رأسا حنو )الصراط( و)املرجان(، و)جهنم( اليت قال فيها
املصطفوي: "... فظهر اشتقاق هذه الكلمة مضافا إىل ما سبق من التناسب بينها وبني مادة جهم: من مادة 

اإلجنليزي فنص على أهنا مقرتضة من العربية مع إشارة إىل الرأي القائل إهنا معجم عبد احلليم وبدوي أما  .4عربية"
ل جفري آرثر يف آراء اللغويني العرب وغريهم من األوروبيني واملعاصرين، ذاكرا اآلراء اليت تنسب ، وفصَّ 5فارسية

املدخل إىل العربية، ونقل أن امليم ال تظهر يف الكلمة اليونانية والسريانية عكس العربية، ولكنه انتهى كما يبدو إىل 
 رب صوتيا إىل العربية، ليختم فيقول: أق -حسبه-األخذ برأي نولدكه يف أن أصلها حبشي؛ ذلك أهنا 

"The word apparently does not occur in the early poetry and was thus 
probably one of the words which Muhammad learned from contact 
direct or indirect with Abyssinians"6.   

 
 .129ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 1
 .150ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
، 2012 ،1ط مصر، والتوزيع، للنشر الكلمة دار مصطفى، إبراهيم حممد نقدية، حتليلية دراسة: اهلل فتح ْحزة للشيخ القرآن ينظر: معرب القرآن - 3

 .91ص 
 (.2/157التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4

5 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 180. 
6 - The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 106. 
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إن ما افرتضه آرثر جفري فرع عن تصوره ألصل القرآن الكرمي، أما املراد بالقرب الصويت الذي نقله عن نولدكه       

، وظاهر أن 1فاملراد به حروف الكلمة يف احلبشية فهي تنتهي بامليم عكس الكلمة يف السريانية اليت ال تنتهي هبا
جندها يف احلبشية والعربية واآلرامية والسريانية  (جنة)ها، فكلمة مثلها )اجلنة( أي ضدو الكلمة من املشرتك السامي 

 . 2واآلشورية
من طريق احلبشية كما ذهب إليه أسامة  ب عن العربيةمدخل معرَّ  (جهنم)أن  غري واحد من الباحثني ىرأ     

وهو: بئر جهنم بعيدة  (جهنم)الصفار، ونلحظ أن حممد حسن جبل أورد املعىن اللغوي الذي ساقه القائلون بعروبة 
القعر، واستند إىل كونه يقع وصفا للبشر وعلما ولقبا "يف تزييف ادعاء تعريب اللفظ عن الفارسية أو العربية كهنام" 

إذ ذكر السيوطي األصل الفارسي واألصل العربي جلهنم - «املهذبَ »علق راجي التهامي يف حتقيقه  . و3-حسبه-
املاجستري  رسالةبتهم، ونقل رأيه يف أصلها، فقد درسها يف م بأن هذه اللفظة عذَّ كَ على فعل االشتقاقني وحَ  -

، واألوىل (Hinnum)و (Gui)ِبامعة مدريد، وانتهى فيها إىل أن الكلمة مركبة من كلمتني عربيتني قدميتني مها 
يراد هبا اسم واد مبدينة الوركاء العراقية، والثانية اسم أفردا القبيلة الذين سكنوها، قال: "ولقد كان من عادة هذه 

بن األول من كل زواج يف يومه السابع فرتمي به يف واد بعد أن تكون قد أسخنت القبيلة أن تقدم قربانا آلِلتها اال
وهذه اآلراء ال دليل . 4... فكانت هذه النار كما وصفها القرآن الكرمي )نار وقودها الناس واحلجارة(" حجاراته

  التوراة وبيئتها كما سنناقشه بعد .عليها وهي فرع عن اخلالف يف أصل الساميني األول، وترجع إىل إشكالية لغة 
 العالمين:

مدخل )العاملني( مشكل  ألسباب شَّت، وقد اختلف فيه اللغويون، من حيث االشتقاق ومن حيث االستغراق     
ن خصَّ هذا املصطلح بالدراسة إال مقاال للباحثة سيمونيتا كالديريين )العريف أو احلقيقي(، ومل أقف على مَ 

(Simonetta Calderini)  :يف جملة كلية الدراسات الشرقية  «تفسري العاملني يف آية رب العاملني»عنوانه
 إىل غرابة هذا املصطلح حنويا يف األصل.  ، وقد أشارت بداءة  5واإلفريقية ِبامعة لندن

وتقصد بذلك  -حسبها-( Its frozen declensionشذوذ هذا املصطلح اجلمع، وتصريفه اجلامد )     
ته املتواترة الثابتة يف القرآن الكرمي )ي ن(، دون )العاملون( أو املفرد، جعل عددا من الباحثني الغربيني يبحثون صيغ

 
 .131ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 2
  أن جهنم معرب من العربية "جي هنم"، مبعىن وادي هنم، وهو جنوب أورشليم، أي: القدس، وقد كثر فيه قبل  «غرائب اللغة»نقل جواد علي عن

 تضحية إلله العمونيني. امليالد إحراق األطفال
 (.16/348ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، )

 (.1/353)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 3
 .82-81املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص  - 4

5 - ("Tafsīr" of "ālamīn" in "rabb al-ālamīn," Qurān 1:2), Simonetta Calderini, Vol. 57, No. 1, In Honour 

of J. E. Wansbrough (1994), Cambridge University Press, p 52-58. 
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فرضية أن تكون مقرتضة من العربية، أو اآلرامية عرب السريانية، بينما يقرتح نولدكه وجفري أن صيغة )رب العاملني( 

، 1أو هو تعبري طقوسي يهودي «التناخ»أي التعليقات القدمية على  «املدراش»من  )(A calqueقد تثل نسخا 
 . «قراءات يف القرآن»وقد أحالت إىل كتاب حممد أركون 

زنا إىل دراسة مصطلح )العاملني(، وقد اطلعنا على إشارته ينبغي أن نشري إىل أن هذا الكتاب كان سببا يف حفْ     
أركون أثناء دراسته سورة الفاحتة نبه يف احلاشية إىل أن صديقه العامل النحوي قبل أن نطلع على مقال الباحثة. ف

( قد أرسل إليه ملحوظة فيلولوجية مطولة حول اجلمع 2010( )ت Gerard Troupeauجريار تروبو )
مبعىن عالمة؛ ألن  (عَلم). رد جريار تروبو يف هذه امللحوظة رأي الرازي يف أن )عامَل( مشتق من كلمة 2)العاملني(

عددها يف العربية حمدود ال جياوز العشرين كلمة، وكلها مقرتضة من لغة  -حسبه- (عوامل)ومجعها  (عامل)صيغة 
بل  (عوامل)يف القرآن ليس  (عامل)أن مجع  -عنده-أجنبية، وأكثرها من اآلرامية عن طريق السريانية، واملثري للدهشة 

 .حرفة، وهذا دليل مؤكد الستعارهتا من السريانيةأي بطريقة مائلة أو من (عاملني)

أما أصل الكلمة يف السريانية فهو )عومل( ومجعها )عوملني(، ومعناها األول حسب تروبو )قرن، أبدية، عصر( مث     
مع االمتداد والبسط تعين )القرن احلاضر(، وتقابلها يف اإلغريقية )آيون( والكلمة الالتينية )سايكولوم(، ويف اإلثيوبية 

 يف القرآن هو )أجيال البشر(. ويستدرك عليه أركون (العاملني)معىن  فإنَّ  -وحسبه دائما-)عامل( ومجعها )عاملات(، 
مقتضبا أنه مل يذكر تعبري )رب العاملني( وداللته، والظاهر أن الباحثة اليت أحلنا عليها بداءة اقتبست  (2010)ت 

 فكرة دراستها من تعليق حممد أركون هذا.

مبعىن  3( من املشرتك السامي، ذكر أن )عاملَ «املشرتك الساميمعجم »نشري إىل أن حازم كمال الدين يف       
األبد، ومل يذكر )العاملني(، ووقفت سيمونيتا كالديريين مع إشكالية أن )العاملني( مجع )العامل( وهو مجع يف أصله، 
وانتقلت إىل آراء اللغويني من أمثال أيب عبيدة الذي اعتمد الشعر قبل اإلسالمي، واملفسرين باختالف مناهجهم 

ملتكلمون مثل الرازي(، والذي يعنينا من دراستها ذكر ها رأي السمني وا ،(638)ت  )منهم الصوفيون مثل ابن عريب
يطلق على كل موجود سوى ا العاملون ليس مجع عامل بدليل أن عامل"، من قوله: 4«العمدة»احلليب وإحالتها على 

ظري ما منع ، وعاملون ال يطلق إال على العقالء؛ فاستحال أن يكون املفرد أعم واجلمع أخص، وهذا ن-تعاىل-اهلل 
وخالفا ملا ذكرته  .5"سيبويه من جعله أعرابا مجع عرب، ألن عربا يعم البدوي والقروي، واألعراب خمصوص بالبدويني

 
  اض تركيب من لغة ما مع ترمجته ترمجة حرفيةيراد من هذا املصطلح اقرت. 

1 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit p 54. 
 .168، ص 2017، 1ينظر: قراءات يف القرآن، حممد أركون، ترمجة: هاشم صاحل، دار الساقي، بريوت، ط - 2
 .278العربية، مرجع سابق، ص ينظر: معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة  - 3

4 -  "Tafsīr" of "ālamīn" in "rabb al-ālamīn," Qurān 1:2, Simonetta Calderini, Vol. 57, No. 1, In Honour 

of J. E. Wansbrough (1994), Cambridge University Press, p 55. 
 (.3/114)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 5
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سيمونيتا كالديريين فإنا نرى أن السمني احلليب مل يفصل يف املسألة وإمنا نص على أن القول بأن العامل مشتق من 

 نه مشتق من الع ْلم.العالمة هو املشهور خالف القائلني بأ
مل تنته دراسة كالديريين إىل رأي واضح يف معىن )العاملني(، واكتفت بدراسة وصفية آلراء اللغويني واملفسرين    

أصحاب املعاجم القرآنية، نشري إىل أن السمني  آراءَ  هم قدميا وحديثا، وقبل أن ننظرَ هم وعقائد  املختلفة مناهج  
احلليب نقل كالم أيب عبيد يف املسألة، فقد قال اِلروي: "العاملون: املخاطبون هم اجلن واإلنس، ال واحد للعامل من 

 :لفظه والعاملون أصناف اخللق، كلهم الواحد عامل ويقال لكل دهر عامل، قال جرير بن اخلطفي
ه   ف             َنص                         َّ ة  ال           ْ  ت            َ امٍ  ه           وَ وَ  رَبي           َّ  س                         َ

 
يوَ    .1"ع َياال   َله   ونَ م  الَ عَ الْ  ي ْضح 

 
ه (، وهو شاعر  110واحتجاجه ببيت جرير )ت  ".ويقال لكل دهر عامل"الذي يهمنا من هذا النص قوله:     

 ن: و ه ( يف أن املراد بالعاملني املخلوق 41إسالمي، كذلك احتج أبو عبيدة ببيت الشاعر املخضرم لبيد بن ربيعة )ت 
ا" ت   إ نْ  م                    َ عْ  َواَل  رَأَي                    ْ   مس                    َ 

 
مْ  ت    ه            ل            ث          َ ا يف   مب           َ ي          ن          َ م            ال          َ ع          َ  ".ال          ْ

 
 الشاعر املخضرم العجاج:واحتج ملفرده )عامل( برجز 

ْلمَ  دارَ  يَا]" َلم ي يَا ىس          َ َلم ي مث َّ  اس          ْ  [اس          ْ
 

د ف    خ         ن         ْ ة  ه         َ  ف         َ َذا ام         َ  .2"املَ  ع         َ ال         ْ  ه         َ
 

قا إىل ذكر شاهد من الشعر اجلاهلي وردت فيه )العاملني(، فكأهنا عندهم من واإلشكال ههنا أهنما مل يوفَّ     
يف شعرهم، حنو قول أيب نواس )ت  املدخلمبتكرات القرآن الكرمي. ولنا أن نذكر شعراء إسالميني آخرين ذكروا هذا 

 ه (: 198
 لْ  ب       َ اَل  ت  ذْ ع          كَ ود  ِب         لْ ب       َ  كَ ل         دْ ع       َ ب       "

 
 اي           ن           َ ن             م             ؤْ م             ال           ْ  ريَ م             ا أَ ي           َ  كَ ب           ِّ ِب               

 
 و  ف           ْ ع           َ  ل           يَّ ع           َ  نَّ رَ ذَّ ع           َ ت            َ  ي            َ اَل ف           َ 
 

 .3"اي       ن       َ م         ال       َ ع       َ ال       ْ  ي       عَ مج       َ   ه  ب          تَ ع       ْ س                      وَ  
 

 وحنو قول املرار بن منقذ:
ن        َ ف        َ " َر ن        َ إ نَّ ل        َ ائ          ظ        َ م        َ ا ح        َ  اتٍ اع         

 
اع           َ بِّ ال           ْ اَء اهلل  رَ ط           َ ع           َ   ي           ن           َ م              .4"ال           َ

 

 
 (.4/1319)الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق،  - 1
 (.1/22جماز القرآن، مرجع سابق، ) - 2
 . 68، ص 1961، 1طدمشق، صاحل األشرت، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، حتقيق: ، البلنسي إعتاب الكتاب، ابن األبار - 3
 .73]د ت[، ص  ،6ط، مصراملفضليات، املفضل الضيب، حتقيق وشرح: أْحد حممد شاكر وعبد السالم هارون، دار املعارف،  - 4
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 وحنو قول احلطيئة:

 اي       د  ع         ب      َ ينِّ ي م        د  ع         اق       ْ ف       َ  يْ ح      َّ ن      َ ت       َ "
 

 .1"اي          ن          َ م            ال          َ ع          َ ال          ْ  ك  ن          ْ م             اهلل   احَ رَ أَ  
 

 يف الشعر اجلاهلي إال ما قاله السليك بن السلكة: للمدخلومل أقف على ذكر 
ئ       ْ وَ " ب       ِّ ه       َ ن          ْت ق        َ ا ح       َ ت          ه       َ وْ َرم       َ  ام       َ

 
ن        ْ ل            ر  ش                     َ عْ م        َ  نْ َح م          ك          ت         َ اٍر آخ        َ  ي        ن        َ

 
ح        ْ ي        َد ل        َ ع          ب        َ نَّ ال        ْ إ  ف        َ  ه  ي          ي        ن        َ  ظ         
 

م        ع       َ ال      ْ  نَ م         ي       ب  ر  ق      َ َد ال      ْ اَل ت          اال      َ  .2"ي      ن       َ
 

ال شك يف أن مصطلح )العاملني( مقرتض من لغة غري عربية )نريد دائما العربية الشمالية(، وهو مصطلح ديين    
ن اتصل منهم بنصارى ويهود العرب، بل أكثر املصطلحات الدينية يف الراجح أن العرب مل تعرفه قبل القرآن إال مَ 

: "... وأما عند أهل التحقيق (1963)ت  من اللغات الدينية السابقة، يقول الدومنكي ةالقرآن الكرمي مقرتض
واأللسنية السامية فمعلوم أن أغلب األلفاظ الدينية اليت وردت يف القرآن، مل تأت خمرتعة دون أن تكون معروفة 

أدرك فحواها سامعوها وملا كان مفهومة، مستعملة يف البيئة اليت وضع فيها املصحف؛ ألنه إن كان األمر كذلك ملا 
رأي سديد، يدعمه الدرس املعجمي للقرآن الواحلق أن هذا  .3القرآن نشر يف لغة أهل زمانه الذين و جَّه إليهم"

 الكرمي. 
فيه ننظر شروحه يف املعاجم القرآنية. أما السجستاين فقال: "أصناف اخللق، كل صنف منهم  وقبل أن نبتَّ      

وأما الراغب فقد ذكر مجلة  .5كتاب آخر: "ويقال للسماء واألرض وما بينهما: عامل على اجلملة"وله يف   .4عامل"
جبل أقواِلم فيها،  حسن ، وقد سبق رأي السمني احلليب، ونقل كذلك حممد6األقوال املعروفة فيه اليت سبق بياهنا

، وهو يف هذا ناقل عن ابن منظور، واختصرت 7ونص على أنه ال جيمع شيء على فاَعل بالواو والنون إال )العاملون(

 
 (.1/311الشعر والشعراء، مرجع سابق، ) - 1
 وزارة، دقة علي مد، أبو بكر اخلالدي وأبو عثمان اخلالدي، حتقيق: حمواملخضرمني واجلاهليني املتقدمني أشعار من والنظائر باألشباه ْحاسة اخلالديني - 2

 .98ص  ،1995سوريا، ]د ط[،  الثقافة،
 .125-124، ص 1937مرمرجي الدومنكي، مطبعة اآلباء الفرنسيني، القدس، ]د ط[،  .س .املعجمية العربية على ضوء األلسنية السامية، أ - 3
 .328نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 .87، ص 2011، 1، ط، األردنشتقاق األمساء وتأويل األمثال، أبو بكر السجستاين، حتقيق: حممد ربابعة، دار ورد األردنية للنشر والتوزيعا - 5
 .582ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 ( وما بعدها.3/1515)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 7
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أما حممد  .1طبعة معجم اجملمع املنقحة كالم أمني اخلويل الذي مل يأت فيه ِبديد بالقول: "العاملني: أجناس اخللق"

 . 3صطفوي جديدا أيضاامل، وال جند يف كالم حسن 2)ع ل م( رأسافلم يذكرها يف مادة  ألتوجني
، الذي نقل يف 4ومل يذكر األصل األعجمي من املؤلفني يف املعاجم القرآنية العربية غري عبد الرؤوف املصري       

على اخلفاء،  احلاشية رأي الدومنكي من كتابه سالف الذكر يف أصل اشتقاق )العامَل( من العربية والسريانية الدال
لكن الدومنكي مل يورد )العاملني(، وقد جعل عبد الرؤوف املصري )العاملني( مدخلني، األول املطرد يف القرآن مبعىن 
كل ما سوى اهلل، والثاين الذي ورد يف بين إسرائيل مبعىن أهل زماهنم، جاعال األلف والالم يف األوىل الستغراق 

 اجلنس والثانية للعهد. 
معجم حممد عبد احلليم وبدوي اإلجنليزي فقلد املعاجم القرآنية واللغوية، وجعل العاملني مجعا لعامل، وذكر أما      

 :5للمدخل ثالثة معانٍ 
 (.worlds, the universe, entire creationالعوامل، الكون، اخللق كله ) -
 (.humankindاجلنس البشري ) -
 (.everyone, everybodyاجلميع، كل إنسان ) -

ورأي آرثر جفري واضح يف أهنا مقرتضة مثلها مثل املركب )رب العاملني(، لكنه ليس واثقا إن كانت مقرتضة من 
 .6املصادر اليهودية أو النصرانية

، وأنه ليس مجعا ليس عربية الشمالأصله  أن واحلق أن البت يف معىن )العاملني( ال يتأتى، لكن ال خالف يف   
لعامل، إمنا مجعه العوامل، ويعامل معاملة )احلواريني( و)الربانيني( يف القرآن، وال يصح أن يقال إن معناه ما سوى اهلل، 

[، والقول 1ذ ي نَ زََّل اْلف ْرقَاَن َعَلى َعْبد ه  ل َيك وَن ل ْلَعاَلم نَي نَذ ير ا﴾ ]الفرقان: فقد تعلق باإلنذار يف قوله: ﴿تَ َباَرَك الَّ 
بأنه يرد يف أهل زمن ما يف مواضع دون أخرى فيه شيء من التحكم، وينبغي أن ننظر إىل املركب )رب العاملني(، 

أن املراد بالعاملني: اجلمع الكثري من الناس املوجودون ومعىن )الرب( وهو من املشرتك السامي أيضا، والذي نطمئن إليه 
يف زمان ومكاٍن معلومني والذين أرسل فيهم نذير يتحقق به معىن الرتبية، أي إن األلف والالم فيه دائما ما تأيت 

، أما القيود األخرى من قلة  وكثرة للعهد، أي معهود املخاطب وعرفه، والذي ال خالف فيه هو أن املراد به الناس 
 وزمان ومكان فال ميكن أن جنزم هبا. 

 ، التابوت، الطاغوت:ملكوت

 
 .783معجم اجملمع، مرجع سابق، ص  - 1
 .337-336ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.8/256، مرجع سابق، )الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 3
 (.28-2/27القرآن، مرجع سابق، ) معجمينظر:  - 4

5 - Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 638. 
6 - The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 208. 
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وما اشتق من مادته داال  على مفهوم ديين حنو )املالئكة( مقرتض من  (امللكوت)ال خالف يف أن مصطلح      

دت يف العربية جندها يف ج  ك( من املشرتك السامي، فكما و   ل العربية والسريانية يف الظاهر، وإن كانت مادة )م
االشرتاك وأغفلت االقرتاض ، ولكن املعاجم القرآنية أكثرها أغفلت هذا 1احلبشية واآلرامية السريانية واآلشورية والعربية

تقول العرب "ويف مثيالهتا )رْحوت، رهبوت( زائدتني، قال:  (ملكوت)أيضا، فقد جعل السجستاين الواو والتاء يف 
 وقريب منه موقف الراغب األصفهاين إذ هو مصدر   .2"رهبوت خري من رْحوت أي أن ترهب خري من أن ترحم

، وكذلك رده حممد 4، وقال مبثله السمني احلليب وهو عنده مبالغة3(رهبوت)و (رْحوت)أدخلت عليه التاء عنده مثل 
، وأغفل معجم 6جبل حسن ، وقريب من ذلك نقول  حممد5إىل املبالغة مبعىن امللك العظيم والعز والسلطان ألتوجني

التنقيح؛ إذ أن الطبعة األصل أي طبعة اجلزء الرابع اليت وهو خطأ يف  7اجملمع ذكر املدخل رأسا يف مادة )م ل ك(
، ومل يذكر 8أعدها حممد علي النجار حوت املدخل ومل ينص فيها على التعريب أو األصل غري العريب أو االشتقاق

، وقلَّد عبد 9ك( يف معجمه، ومل يذكرها الندوي يف مادة )م ل ك( من معجمه اإلجنليزي ل أبو حيان مادة )م
، واكتفى املعجم اإلجنليزي بشرح املدخل من غري نظٍر 10ؤوف املصري السجستاينَّ يف تعليقه على أصل املدخلالر 

 . 11يف أصله

 ، فقد أتى مبعاين«التحقيق»مل يلتفت إىل املشرتك السامي يف مادة )م ل ك( غري حسن املصطفوي يف معجم      
املفردات ومعاٍن منها يف السريانية والعربية، قال: "وأما املَلك واملالئكة وامللكوت فمأخوذ من العربية والسريانية كأصل 

 .12املادة، مضافا إىل أن هذه الكلمات قد استعملت يف اللغتني ويف العربية أيضا يف حقيقة مفهوم املادة وهو التسلط"
ى طريقة املتقدمني، لكنه رجع ليحقق أصلها فقال: "ولكن التحقيق أن هذه مث فصَّل يف معىن الزيادة فيها عل
 .13الكلمات إمنا أ خذت من العربية"

 
 .368-367املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر: معجم مفردات  - 1
 .415نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 .775، مرجع سابق، ص الكرمي ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - 3
 (.4/110)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .456ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.4/2117)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 6
 وما بعدها. 1055مرجع سابق، ص معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ينظر:  - 7
 (.6/53، )مرجع سابقينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، حممد علي النجار،  - 8

9 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 633-634. 
 (.185-2/184، مرجع سابق، )معجم القرآنينظر:  - 10

11 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 895. 
 (.11/177)، مرجع سابق، الكرمي التحقيق يف كلمات القرآن - 12
 (.11/178املرجع نفسه، ) - 13
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وفضال عن أنه من املصطلحات الدينية القدمية فإنا وقفنا على أدلة أخرى توجب تعريبه، فقد قرئت بتسكني      

وقرأ أبو السمال: ملكوت ": 1-دناه من عبد اخلالق عضيمةوهو مما أف-الالم يف الشواذ، وبالثاء أيضا، قال أبو حيان 
بسكون الالم وهي لغة مبعىن امللك، وقرأ عكرمة ملكوث بالثاء املثلثة وقال: ملكوثا باليونانية أو القبطية، وقال 

قراءة الثاء  ه ( 505)ت حنو  ومعلوم حذق أيب حيان باللغات، وجعل الكرماين .2"النخعي: هي ملكوثا بالعربانية
رثر جفري آ. وذكر 3يف الشواذ، قلبت ثاؤه" ئاسم أعجمي، وقد قر  -بالثاء-من العجيب، قال: "أصله ملكوث 

ضبابية السيوطي من أهنا نبطية، وذكر الراغب األصفهاين كأحد القائلني بعروبتها، رغم  «مهذب»ما جاء يف 
الكلمة، مث التفت إىل أن مقطع )وت( يف هناية الكلمة يقرب أن يكون دليال قاطعا على  هنايةتفسريهم للتاء يف 

(، والفيلولوجي 1874أهنا آرامية، ورغم أنه ذكر آراء القائلني بأهنا عربية من مثل احلاخام األملاين إبراهيم جيجر )ت 
 .4(، لكنه رجح آراميتها1928الربيطاين وليام تسدل )ت 

هذا النظر والتفصيل وقفت على نصِّ يناقش هذا التخبط يف أصل الكلمة، عند من أحس بأهنا غري  مث إين بعد    
وأقرهبا "عربية، فقد ناقشها حيىي عبابنة باقتضاب، فقال مالحظا أن سبب ختبطهم هو جهلهم باللغات السريانية: 

: ملكوت بالتاء كما ربية لذلك فهي يف املعربإىل الصواب أهنا سريانية؛ ألهنا انتهت بالثاء، وهي ما يقابل التاء الع
. ونفيد من هذا كله خطر 5"قرأ اجلمهور، ولو كانت عربية النتهت بالشني؛ ألن الشني هي ما يقابل الثاء العربية

 ب من العريب من مفردات القرآن الكرمي.  القراءات القرآنية الشاذة وما مسي من ِلجات العرب لغاٍت يف معرفة املعرَّ 
إىل نقل ظاهر  أنه  -مع نزعته االشتقاقية-جبل حسن ، ومل ينتبه حممد 6وممن قال إهنا نبطية أبو البقاء الكفوي    

جبل نفسه نقل  حسن وحممد .7"َمْلك َوة مثل ترقوة" :، ذلك أن املعاجم تذكر أنه يقال فيه«لسان العرب»نقله عن 
 ،9ونص من املعجميني احملدثني على سريانيتها بطرس البستاين .8أن طلحة واألعمش قرآها )ملكة( على وزن )شجرة(

والظاهر أن هذه الكلمة اقرتضتها العربية من العراق، فاملعاجم تثبت إضافة امللكوت )أو امللكوة( إىل العراق دائما، 
 .10"ويقال: ملكوة ويقال: له ملكوت العراق وعزه وسلطانه وملكه"وأقدم من فعل ذلك األزهري يف هتذيبه، قال: 

 
 (.167-6/166دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 1
 (.564-4/563البحر احمليط يف التفسري، مرجع سابق، ) - 2
 ، ]د ط[، ]د ت[،بريوت ،القرآن علوم مؤسسة جدة، ،اإلسالمية للثقافة القبلة دار ،أبو القاسم الكرماين ،غرائب التفسري وعجائب التأويل - 3
(1/368.) 

4 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 271-272. 
 -  :147املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص ينظر. 
 .426، ]د ط[، ]د ت[، ص ، األردنالثقايف الكتاب دار، رؤى لغوية معاصرة، حيىي عبابنة :القراءات القرآنية - 5
 .880ص  ، ]د ت[، ]د ط[،بريوت ،الرسالة مؤسسةأبو البقاء الكفوي، حتقيق: عدنان درويش وحممد املصري، ينظر: الكليات،  - 6
 (.10/492ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 7
 (.4/2118)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 8
 .863، ص 1987بطرس البستاين، مكتبة لبنان، بريوت، طبعة جديدة،  ،ينظر: حميط احمليط - 9

 (. 27/350(. ينظر أيضا: تاج العروس، مرجع سابق، )10/150هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 10
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دخلت العربية من النبطيني، والنبطية ِلجة آرامية وإن جعلها ومثل هذا قد يقودنا إىل التخمني بأن ملكوت      

كانوا من أقرب مستخدمي اللغة   -حسب حممود فهمي حجازي- . والنبط1)أي النبطية( لغة عربية ألتوجنيحممد 
، وظاهر أن الكلمة مل تشع بني العرب فلم نقف على شاهد شعري يف مدونات اللغة يشتمل 2اآلرامية إىل العرب

عليها، وأفضل ما وجدوه ذلك املثل الذي به كلمات على زنة ملكوت، أي قوِلم: رهبوت خري من رْحوت. ومل 
عليه -م أهنا لسان املسيح ل  ميكن أن يؤيد ما ذهبنا إليه من آرامية الكلمة، فقد ع   اجند يف األحاديث واآلثار إال نص

: ما -عليه السالم-قال احلواريون لعيسى ابن مرمي " ، وقد روى العالء بن املسيب، عن رجل حدثه قال:-السالم
وما تلبس؟ قال: الصوف، قالوا: وما تفرتش؟ قال: األرض، قالوا: كل هذا شديد،  :تأكل؟ قال: خبز الشعري، قالوا

ستأنس فأمكن أن ي   .3"-أو قال: على شهوة-قال: لن تنالوا ملكوت السماوات واألرض حَّت تصيبوا هذا على لذة 
 ال عن ورودها يف عشرات املواضع من العهد اجلديد.به، فض
هذا وإين وجدت دراسة ملا جاء على وزن فعلوت يف القرآن الكرمي قيدها صاحل علي الشيخ، درس فيها كال        

وردها إىل االشتقاق العريب  ،من )ملكوت(، و)الطاغوت( و)هاروت( و)ماروت( و)تابوت( و)جالوت( و)طالوت(
لتحكُّم شاعت عند باحثني كثريين، أهدر فيها السياق التارخيي للقرآن الكرمي، وأهدر معه السياق وفق نزعة من ا

القرآين وإن استأنسوا به يف الظاهر، وخ لط فيه بني األصل السامي املشرتك وبني االستعمال واالصطالح، مع استقراء 
من ِبوث الفيلولوجيا، ومن الدراسات الثرية يف فقه ناقٍص للمصادر العربية وغياب تام للمراجع الغربية اليت أفادت 

اللغات السامية وفقه اللغات املقارن، ونضرب لذلك مثاال مما ذكره الباحث يف )ملكوت(، فقد قال: "إننا مل جند 
وقد أوردنا املصادر اليت نصت  .4من قال بأعجمية هذه الكلمة، بل هي عندهم عربية وفعالة مع السياق القرآين"

، واألصل أن ال يعتد باملعاجم 5(امللكوت)يف شرح  «املعجم الوسيط»على عجمتها، ومن الغريب أنه اعتمد 
لمنا أنه من املدرسة ع  املعاصرة لتأصيل مفرداٍت قرآنية، إال إن ذكرت ملناسبة حنو ما نقلناه عن بطرس البستاين ل  

 . (امللكوت)ة اليسوعية ولنصه على سرياني
يقال يف غريه من املداخل اليت جاءت على وزن فعلوت، فقد اقرتضتها العربية  (ملكوت)واحلق أن ما قيل يف      

فاكتفى بشرح  6مل يذكره السجستاين، ومثله أبو حيان، أما الراغب (التابوت)من اللغتني السريانية والعربية، فمدخل 
 

 .84ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 - لعرب الذين يعرفون ب "العرب يقول جواد علي: "وعندي أن النبط عرب، بل هم أقرب إىل قريش وإىل القبائل احلجازية اليت أدركت اإلسالم من ا

 لوحي".اجلنوبيني". والنبط يشاركون قريش ا يف أكثر أمساء األشخاص، كما يشاركوهنم يف عبادة أكثر األصنام. وخط النبط قريب جدا من خط كتبة ا
 (.4/14ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، )

 .211ص  مرجع سابق،علم اللغة العربية،  - 2
 (.7/65ه ، ) 1409، 1الرياض، ط ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد - 3
، تشرين 11 ، العدد:19، صاحل علي الشيخ، جملة جامعة تكريت للعلوم، العراق، اجمللد: (ما جاء على وزن فعلوت يف القرآن الكرمي: رؤية وتأصيل) - 4

 .126، ص 2012الثاين، 
 .125ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .162، مرجع سابق، ص الكرمي ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - 6
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و أصله، وعدم ذكره االشتقاق يوحي بأنه يرى اقرتاضه، أما السمني احلليب فجعله معناه، ومل يذكر شيئا يف اشتقاقه أ

وذهب إىل اشتقاقه من العربية، غري أنه نص على أنه قرئ تابوه وهي لغة األنصار، ونص أنه  1يف مادة )ت ب ت(
، 2جبل قراءة تابوه وزاد قراءة تيبوب ومنهجه ظاهر يف االشتقاقحسن على زنة ملكوت ورهبوت. ونقل حممد 
كذلك مل يذكره حممد   ، ومل أجد املدخل يف معجم عبد الرؤوف املصري،3واكتفى معجم اجملمع بشرحه بالصندوق

ق أصلها بعد أن نقل خالف قريش واألنصار فيها، ونص على صطفوي فحقَّ امل، أما حسن 4يف باب التاء ألتوجني
هذه الكلمة مأخوذة من كلمة تباه العربية، ومعناه قريب من الصندوق وهي اسم ال اشتقاق ِلا، "أهنا عربية فقال: 

والصواب  .5لمة أخرى قلبت تاء، فيقال: ت بت مكتابيت = صندوق الرسائل"واِلاء يف آخر ت باه إذا أضيفت إىل ك
 ما قاله.

املعاجم اإلجنليزية إىل االقرتاض تصرحيا أو تضمينا، فقد شرح الندوي املدخل شرحا  الهوتيا فقال: أشارت       
6"he ark of the covenantT" أي تابوت العهد، وهو مصطلح ديين يهودي يراد به الصندوق الذي ،

فهو وإن مل يذكر  ،7-«كتاب العني»ويسمى عند املسلمني سكينة بين إسرائيل كما أثبته -حفظت به ألواح العهد 
إذ  ؛أصلها فإن شرحه يومئ إىل ذلك، ومثل هذا الشرح أفضل من االكتفاء بلفظ الصندوق مراعاة للسياق القرآين

، فناسب أن يذكر -المالسعليه - ورد املدخل يف موضعني أحدمها يف طالوت وبين إسرائيل والثانية يف موسى
الصندوق وفق االصطالح العربي، وأفضل من شرح الندوي أن يكتفى بالصندوق وينص الشارح على األصل الذي 

ح الندوي يناسب التابوت الذي ورد يف قصة طالوت، وهي عبارة آرثر جفري أيضا غري أن رْ وشَ  ،منه اقرتض املدخل
 theوشرحه بتابوت الربدي ) -عليه السالم- ذكر يف معجمه املعىن الثاين الذي ورد يف قصة موسى جفريآرثر 

Ark of papyrus)8يف أنه ال  ، وقد الحظ اضطراب اللغويني العرب يف أصل اشتقاقه، ونقل قول العكربي
 The ultimate origin, of course, is، ورأيه أن أصل الكلمة مصري قال: )9ي عرف له اشتقاق

Egyptian).  فذكر بداءة أنه مقرتض معجم عبد احلليم وبدوي ولكنه نقل آراء القائلني بعربيتها وآراميتها. أما

 
 (.1/254)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.1/196)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 2
 .183معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 وما بعدها. 82ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/403، مرجع سابق، )الكرمي التحقيق يف كلمات القرآن - 5
 .88قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  -  6
 (.5/313العني، مرجع سابق، )كتاب ينظر:   - 7

8  - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 88. 
السمني احلليب، (. نقله أيضا السمني احلليب، ينظر: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، 1/198) مرجع سابق،التبيان يف إعراب القرآن، ينظر:  - 9

 (.2/523) حتقيق: أْحد حممد اخلراط، دار القلم،  دمشق، ]د ت[، ]د ط[،
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اللغويني ذكروا اشتقاقها من جذرين عربيني خمتلفني:  من اآلرامية أو اإلثيوبية أو العربية، ومن غريها، ومل يغفل أن

 . 1)ت ب ت( أو )ت ب ه (
، وحورت فنطقت 2وقد عومل )التابوت( يف النطق معاملة )ملكوت( ووزن على زنة )ترقوة( أيضا ورمست )التابوة(    

، 6«معجم منت اللغة»ويف  5«العروستاج »ويف  4«القاموس احمليط»ويف  3«الشوارد»)التَّب وت( على حنو ما جاء يف 
ه ( سقط يف بعض املخطوطات يقول فيه:  581أليب موسى املديين )ت  «اجملموع املغيث»على نص يف  ووقفت  

ويف وهذه أدلة على كون )التابوت( مقرتضا من العربية مستعمال يف العربية ويف اآلرامية  .7"وقيل: ليس بعريب أصلي"
 .القول بأن أصله مصري نظر

عجمتها، ونشري إىل أن  ةعلى زنة فعلوت من األعالم الظاهر غريه ونكتفي بعد  بدراسة )الطاغوت( إذ ما بقي     
. نص السجستاين على أهنا األصنام والشياطني من اجلن واإلنس ومل يدرس 8ى( من املشرتك السامي غ مادة )ط

، ومجع أبو 10وزن ملكوت ورأى أن أصله )طغووت(، وِبث الراغب اشتقاقه ونقل أنه على 9اشتقاقها أو أصلها
، ونقل السمني احلليب أقواال عدة يف اشتقاقها وزاد أنه 11بني كالم السجستاين وكالم األصفهاين «التحفة»حيان يف 

ووجود التاء يف "جبل بنزعته االشتقاقية فقال:  حسن ، وتسك حممد12للمفرد وللجمع أنه يذكر ويؤنث فضال عن
م الكلمة بالعجمة فلها نظائر: َجرَبوت وَرَْحوت وَرَهب وت وَمَلك وت آخر الطاغوت خل. فالكلمة من إ ... ال َيص 

. ونصه 13"حيث مأخذ معناها من األصل واضحة، ومن حيث الصيغة ِلا نظائر فال سند يعتمد عليه زاعمو تعريبها
هذا مشكل؛ إذ النظائر اليت ذكرها كلها مقرتض، والوزن نفسه مع الحقة )وت( دليل أكرب على االقرتاض، فضال 
عن اختالفهم الشديد يف اشتقاقها ويف معناها، والسند ال يكون الكلمة نفسها فقط، إمنا من االستعمال ومن 

صطفوي منحى  اشتقاقيا وأتى مبثل ما أتت به املحسن  الوثائق ومن دراسة املدخل يف لغاٍت أخرى إن و جد. وحنا

 
1 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 127. 

 .62، ص 2005، 8، طبريوت ،الرسالة مؤسسةجمد الدين الفريوزآبادي، ينظر: القاموس احمليط،  - 2
 .11، ص 1983، 1القاهرة، ط ،مصطفى حجازي، اِليئة العامة لشئون املطابع األمرييةينظر: الشوارد، رضي الدين الصغاين، حتقيق:  - 3
 .148ينظر: القاموس احمليط، مرجع سابق، ص  - 4
 (.4/466ينظر: تاج العروس، مرجع سابق، ) - 5
 (.1/384ينظر: معجم منت اللغة، مرجع سابق، ) - 6
، 1986، 1ار املدين للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، طدعبد الكرمي العزباوي، اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث، أبو موسى املديين، حتقيق:  - 7
(1/214.) 
 .258ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ينظر:  - 8
 .163ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 9

 .521ص  ،، مرجع سابقالكرمي ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - 10
 .214ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 11
 (.2/407)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 12
 (.3/1333)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 13
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، ومجع 2، وانتصر لعربية )جالوت( و)طالوت( أيضا1املعاجم األوىل، وغفل عن االشرتاك السامي يف أصل املدخل

، 3ورأى اشتقاقه من العربية من غري إشارة إىل أصل أو استعمال غري عريب ،أقواال خمتلفة يف معناه ألتوجنيحممد 
 .      5والندوي صاحب املعجم اإلجنليزي 4ك فعل عبد الرؤوف املصريوكذل

، وهذا الشرح تنقيح 6بد من دون اهلل، ومل ينظر يف اشتقاقه أو يف أصلهشرح معجم اجملمع املدخل بأنه كل ما ع        
حاجة لبيان اشتقاقه من وجتاوز للطبعة األصل، أي طبعة الشيخ أمني اخلويل الذي كان واعيا بتعريبها فقال: "وال 

طغى، وال بيان وزنه من هذه املادة، وال زيادة تائه وأشباه ذلك مما يف املعاجم؛ إذ اتفق القدماء أنفسهم واحملدثون 
من بعدهم على أن الطاغوت معربة من احلبشية، وهي يف األصل لبعض هذه املعاين اليت ذكروها، وال مانع من 

الذي أقر بأن أصل )طالوت( غري -اإلجنليزي معجم عبد احلليم وبدوي أما  .7ريب"التوسع يف استعماِلا بعد التع
أنه مقرتض من اإلثيوبية مبعىن )كاهن(، وأضاف أن أكثر اللغويني  فإنه نقل عن السيوطي 8-عريب، أو هو عربي

، ومن 9لعربية أو اآلراميةالعرب يرون أصله عربيا، ومل يغفل أصحاب املعجم رأي املستشرقني الذين ردوا املدخل إىل ا
هذا املعجم عدم الرتجيح، أما آرثر جفري فنقل رأي الراغب يف معناه، ونص على أن املصطلح ديين  صاحيبعادة 

 تقين يقينا، وأن املفسرين ال يعرفون عنه شيئا مؤكدا: 
"It is thus clearly a technical religious term, but the Commentators know 
nothing certain about it"10.   

ذكر خالف ييعرض آرثر جفري معاين )الطاغوت( عند املفسرين، ويذكر رأي السيوطي يف أهنا حبشية، مث     
املستشرقني فيها بني القول بعربيتها أو آراميتها، ولكنه يرى أن األصل األقرب أو املعىن املوازي هو احلبشية وهي 

 . 11، ويستحسن رأي السيوطي)(Idol( واملعبود دون اهلل uperstitious beliefsS) مبعىن املعتقدات اخلرافية

العربية ليست بدعا  من اللغات، فال بد أهنا اقرتضت من لغاٍت أخرى تشرتك معها يف سياٍق زمكاين، واخلالف     
سبق، ولكن دراسة املداخل القرآنية املعربة أو املشرتكة مع لغاٍت  اكم  طالحيصايف مسألة وجود املعرَّب يف القرآن 

ة اللغة الدينية، ومن جهة السياق التارخيي للقرآن سامية أخرى )أو ما يسمى الكلمات األساسية( مهم من جه
 

 (.7/99مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 1
 (.7/121ينظر: املرجع نفسه، ) - 2
 .300ص املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.2/9ينظر: معجم القرآن، مرجع سابق، ) - 4
 .363، مرجع سابق، ص قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 5
 .709ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.4/141معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7

8 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 560. 
 -  :112املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، مرجع سابق، ص ينظر رأي السيوطي يف.  

9 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 565-566. 
10 - The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 202. 
11 - Ibid, p 203. 
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ر راعى أحوال املخاطبني، وإن اشتمل على ما قد يوصف باملعجم اللغوي، أي الكرمي، فالقرآن مثلما هو مقرَّ 

عند العرب زمن التنزيل، من مثل الذكر واألنثى، فقد اشتمل على معجم  ضرورةاملداخل اللغوية املعروف معناها 
املداخل التقنية أو املصطلحات الدينية، هذا املعجم أكثره مقرتض يف الظاهر من املعجم اليهودي ديين، أي 

نقال دالليا فأسلمها،  يف أكثرها النصراين أي العربي اآلرامي، ولكن هذه املداخل أو املصطلحات أحدث القرآن
يف اإلسالم الفريضة، فاملراد به يف  1جأي جعلها إسالمية، مثال ذلك: )الصوم، والصالة، واحلج(، فإن أريد باحل

 العربية )عيد الرب(، واملدخل نفسه موجود يف اآلرامية والسريانية، ولكن ما أصل املعجم اليهودي النصراين؟
نرى أن عددا كبريا من مصطلحات املشرتك السامي الدينية كان مستعمال يف اجلاهلية وصدر اإلسالم عند       

مثل  العرب بعضعرف عند أهل الكتاب، وقد استعملها الشعراء منهم مثل أمية بن أيب الصلت، ولكن بعضها مل ي  
ألن أهلها  ؛غة السامية األم وأغفلتها العربية)الرباين(، ولكن السؤال هو: هل استعملت هذه املصطلحات يف الل

  .كانوا أميني أي ليسوا أهل كتاب؟ قد يكون جواب هذا السؤال متعذرا؛ فالتأريخ لأللفاظ العربية يظل مشكال
وأخرى مغرقة يف القدم، ومن املؤلفني يف  -قياسا بزمن التنزيل-ولكن املنهجية تفرض أن منيز بني ألفاظ قدمية       

هذه العرب ن(: " س حني قال يف مادة )ل «العمدة»املعاجم القرآنية الذين طرقوا هذه اإلشكالية السمني احلليب يف 
عن تفسري كثري من ألفاظ  -صلى اهلل عليه وسلم-الصحابة النيب يتكلم بعضها مبا ال يفهمه اآلخر، ولذلك سألت 

القرآن. وحيكى عن ابن عباس وأنظاره كثري من حنو: "ما كنت أدري، ما معىن كذا. حَّت اختصم، حَّت مسعت" 
 . 2وهذه احلبشة ِلا عدة لغات"

سبب  -الذي نفى أن تكون العربية هي اللغة السامية األم- (1993)ت  (Bergstrasser) ويرجع برجسرتاسر
الفارسية واحلبشية واآلرامية إىل أهنا كانت لغات األقوام املتمدنة، اجملاورة للعرب يف القرون السابقة  أخذ العربية عن

يف مبحث دخيل العربية من احلبشية فيقول:  -اليت باشرناها-، ويومئ برجشرتاسر إىل مسألة املصطلح الديين 3للهجرة
حواريون ونافق ومنافقون وفطر : لعائدة إىل أشياء دينية، ك"وأهم الكلمات احلبشية املوجودة يف اللغة العربية هي ا

( الذي نص على أن أكثر ما 1914وإىل مثل هذا ذهب جورجي زيدان )ت  .4وبرهان"ومنرب وحمراب ومصحف 

 
 .137-136ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.23-4/22)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 2
 -  مستشرق أملاين، كان أبوه وجده من قساوسة الربتستانت يف مدينة بلونPlauen  من أعمال زكسنSachsen  بأملانيا. وولد )جوهتلف( ونشأ

ائل وأخذ العربية عن آوغست فيشر. وقام برحلة إىل الشرق، فزار األناضول وسورية وفلسطني ومصر. وألقى يف أو  Leipzigهبا. وتعلم يف جامعة ليبزيج 
يخ إىل أن تويف مرتديا احلرب العامة األوىل حماضرات يف جامعة االستانة، مث يف جامعات أملانيا، يف العلوم اإلسالمية واللغات السامية. ودّرس يف مدينة ميون

م اللغات السامية، وأِباث يف األرامية من قمة جبل من جبال )األلب( يف أثناء رحلة رياضية. تنقسم مؤلفاته إىل أربعة أنواع: كتبه عن اللغة العربية وعل
 وِلجاهتا. ومطبوعاته ومصنفاته يف اآلداب العربية والعلوم اإلسالمية، ومقاالته عن علوم اللغة الرتكية.

 (.2/143مرجع سابق، )األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، 
 .211ص  ،1994، 2عناية: رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، مصر، ط رتاسر،شبرج جوهتلفلغة العربية، ينظر: التطور النحوي ل - 3
 .217املرجع نفسه، ص  - 4
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نقلته العربية عن احلبشية ال يدل على أصله لتغري شكله وألن احلبشية أخت العربية، وينص أيضا على أن أكثر ما 

 .1اقتبسته العربية منها االصطالحات الدينية، وذكر لذلك أمثلة هي: املنرب، والنفاق، واحلواري، والربهان، واملصحف
وينبغي أن منيز بني االشرتاك يف األصول وبني االشرتاك يف االستعمال، أي أن املفردة قد يكون ِلا أصل  واحد      

غة ومستعملة يف األخرى، مث إن اللغة اليت أمهلتها تقرتضها من اللغة مشرتك يف اللغات السامية، لكنها مهملة يف ل
فإنا جنده يف العربية واآلرامية  -حسبه-اليت استعملتها، فالفعل )فطر( الذي ذكره برجشرتاسر وإن اقرتض من احلبشية 

تأصيل ي شكل على رواية ، ومثل هذا ال2والسريانية واآلشورية فضال عن العربية مبعىن )شق( ومبعىن )انفصل وانقطع(
 برجشرتاسر فإن )فطر( مل تؤد معىن ابن عباس يف )فاطر( اليت قامت على استعمال حمدود عند أعرايب، ومثلما بنيَّ 

 اخللق قبل القرآن الكرمي عكس احلبشية.
ولنأخذ مثال مدخل )القرآن( لبيان ما سبق؛ فاملعاجم القرآنية مثل املعاجم اللغوية ترى اشتقاقه من الفعل )قرأ(،     

يرى أن معناه اجلمع؛  4، ولكنهم خيتلفون يف معىن )قرأ( فالسمني احلليب3وهو عندهم مصدر مثل: كفران ورجحان
من مل يهمز  تقا من )قرن(، وظاهر أن سبب هذا الرأي قراءةألنه مجع السور، مث ينقل رأيا آخر هو أن يكون مش

استعمل يف التلفظ مبا هو حمفوظ "وعرض حممد حسن جبل ملسألة االستعمال فقال:  .أي )القران( مثل ابن كثري
الستعمال ولكنه مل يؤرخ ِلذا ا .5"يف القلب وإلقائه كالم ا صوتي ا. والقرآن مسي كذلك ملعىن التلفظ باجملموع يف القلب

فإن ما "أ من نسب إىل الشافعي قراءته )قران( بدل )قرآن( فقال: جبل خطَّ حسن املتأخر كما سنتبينه، مث إن حممد 
ينسب إىل اإلمام الشافعي أنه كان ال يهمز كلمة )ق  ْرآن( ويقول هي )ق  رَان( من )قرن( ال من )قرأ( هذه النسبة 

جبل مردود ألنه فهم من الكالم  حسن وكالم حممد .6"باللغة من أن يقع يف هذا اخلطأ ف  خطأ. والشافعي أعرَ 
، وليس كذلك، وال ندري كيف حكم جبل خبطأ هذه القراءة وقراءة (قرن)املنسوب للشافعي أنه يرى اشتقاقه من 

يس مهموزا ومل يؤخذ وحجته يف ذلك ما رواه الشافعي من أن: "القرآن اسم ول ؟ابن كثري من القراءات الصحيحة
واملراد بقوله: القرآن اسم، أنه علم  .7من قرأت ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا ولكنه اسم مثل التوراة"

 ل ليس مشتقا من )قرأ( مبعىن تال أو مجع، وليس مشتقا من )قرن(.جتمر 
، ولكن الثابت أن معىن )التالوة( مل 8الفعل )قرأ( مستعمل يف العربية والسريانية واآلرامية باملعىن نفسه يف العربية    

، وال يعيننا معجم الدوحة التارخيي يف شيء من تأريخ املدخل، فما نشر عرب الشماليعرف يف اجلاهلية عند عامة 

 
 .27-26ينظر: اللغة العربية كائن حي، مرجع سابق، ص  - 1
 .297ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .668ص  ،، مرجع سابقالكرمي مفردات ألفاظ القرآنينظر:  - 3
 (.3/286)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.4/1760)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 5
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 6
 .126حجة القراءات، أبو زرعة ابن زجنلة، سعيد األفغاين، دار الرسالة، ]د ط[، ]د ت[، ص  - 7
 .307ص معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ينظر:  - 8
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فأصل الفعل )قرأ( يف العربية القاف والراء وحروف العلة، واملصدر منه منه ال يفي بالغرض ملا فيه من قصور ظاهر، 

)القرو( و)القري( ومعناه األصل يف العربية متعلق باملاء، ونقف يف املعاجم القدمية على صيغة مل يلتفت إليها حمققو 
هذه الصيغة هي أقرب صيغة إىل  .1"والَقر يُّ: واحد الق ْريان، وهي جماري املاء إىل الرياض"أصل )قرأ(، قال الفارايب: 

، واملصدر منهما القرو والقري ال القراءة، 2إن أصل )قرا( يف العربية واوي ويائي كما بينه األزهري .مدخل )القرآن(
 فال جند عند املتقدمني )القراءة والقرآن( مصدرين ألبتة، وهذه مجلة استعماالت املادة يف أصلها:

،: «العني»جاء يف  : شبه حوض ضخم  "الَقْرو  مسيل املعصرة ومثعبها، واجلميع الَقر يُّ، واألْقراء  وال فعل له. والَقْرو 
 .3يفرغ فيه املاء من احلوض الضخم ترده اإلبل والغنم، ويكون من خشب"

قرى. وامل قراة : شبه وجاء فيه أيضا: "والَقْري : جيب املاء يف احلوض، تقول: قَ َرْيت  املاء فيه قَ ْريا ، وجيوز يف الشعر 
ْقَرى جمتمع ماء كثري" حوض ضخم ي  ْقَرى فيه من البئر مث يفرغ منه يف قرو ومركن أو حوض

َ
 .4... وامل

وهو - «اجليم»أما الفعل )قروت( فمتعلق باألرض إذا ق طعت، وأما الفعل )قرأ( فمعناه األصل احلمل، جاء يف      
؛ وألجل هذا نظر اللغويون إىل 5اح: ما قرأت بسلي قط. إذا مل حتمل": "وقال أبو اجلر -عندنا أقدم معجم عريب

 -مثال- «كتاب اجليم»ا؛ فإن ممعىن اجلمع يف الفعل )قرأ(، وال نريد أن نطيل يف ِبث مادة القاف والراء وما يثلثه
روء( الذي اخت لف يتفرد بأفعال ومصادر جلها دائر حول املاء، وهذا املعىن األويل احلسي يعيننا يف شرح مدخل )ق

 فيه كثريا.
وغريها من اللغات السامية يف احلواضر معىن التالوة من العربية اجلنوبية اقرتضت من املعيارية ح أن العربية نرجِّ       

العرب مل يعرفوا الكتابة، فلزم أن ال يعرفوا القراءة، والعربة كما كتاب يف الفعل )قرأ(، وسبب هذا االقرتاض أن أكثر 
ذ باألصل انتهى آرثر جفري إىل األخولقد سبق باالستعمال، فلم يرد من الفعل يف لغتهم املصدران قراءة وقرآن، 

أ(  ر الذي مل حيقق معىن اجلذر )ق-، والتفت نولدكه 6السرياين ملدخل )القرآن(، وبأنه منقول عن البيئة املسيحية
إىل حداثة املعىن يف الفعل، فقال: "مبا أن كلمة  حضارية  مثل )قرأ( ال ميكن أن تكون كلمة سامية قدمية،  -يف العربية

بأن الكلمات  وال ندري مل حكم نولدكه .7ىل بالد العرب من الشمال على األرجح"جيوز لنا االفرتاض أهنا انتقلت إ
مع حتفظ وحذر؛ ألن  ال بد يذكر   ومع ما سبق فإن مصطلح السريانية ؟احلضارية ال ميكن أن تكون سامية قدمية

 
 (.4/53، )2003، ]د ط[، القاهرة والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة، عمر خمتار أْحدإسحق الفارايب، حتقيق: معجم ديوان األدب،  - 1
 (.9/206ينظر: هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 2
 (.5/203العني، مرجع سابق، )كتاب   - 3
 (.5/204، )املرجع نفسه - 4
 (.3/82اجليم، مرجع سابق، )كتاب   - 5

6 - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 234. 
 .31، ]د ط[، ص 2000نيويورك،  –زوريخ  –تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه، ترمجة: جورج ثامر وآخرين، دار نشر جورج أملز، هيلدسهامي  - 7

 (26/8155موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، )ينظر أيضا: 
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يف حد نفسه زلق قلق، وحنن إذ  1-(Andrew Rippin) أندرو ريبني الكندي كما حلظَ -هذا املصطلح 

 نذكره فإنا نريد به )السريانية اآلرامية( مثلما اقرتح الكاتب نفسه. 
ومل يعرض أي معجم قرآين ِلذا االقرتاض سواء يف الفعل أو يف االسم، رغم كثرة الدراسات احلديثة يف هذا،      

وقد وقفت على  .ثل هذه املداخل، وكلٌّ ومنهجهأما الدراسات العربية احلديثة فتتخذ موقف املدافع عن عروبة م
حاول أن يرد فيها األصل السرياين ملدخل )القرآن(، فالدرس االستشراقي يرد املدخل إىل  2دراسة ألْحد اجلمل

، فضال عن كريستوف «تاريخ القرآن»السريانية، أخذا برأي نولدكه وشفاللي يف كتاب  (qeryānā))قرينا( 
أ(، فلم  ر وألفونس مينغانا، وأخطأ صاحب هذه الدراسة حني نظر إىل االشرتاك السامي يف اجلذر )قلوكسنبريغ 

 .ينظر إىل معناه األصل يف اللغة العربية كما بيناه آنفا، ومل ينظر إىل االستعمال رأسا
القرآن الكرمي: برهان، وبنيان، ، مما جاء منها يف )أي عربية الشمال( صيغة )فعالن( امسا قليلة يف العربية     

هنا حبشية األصل مبعىن النور إ رأي القائلني فسبق (برهان)، أما 3وثعبان، وسلطان، وطوفان، والقرآن، ولقمان
، ومثله السمني احلليب الذي 4والتنوير، ولكن املعاجم القرآنية أغفلت هذا، فالراغب رده إىل الفعل )بره( مبعىن ابيض

، 6ن( ه ر ، ومل يذكر معجم اجملمع اشتقاقه وجعله يف مادة )ب5ل نونه، وانتهى إىل أهنا زائدةذكر اخلالف يف أص
. ومهما يكن 7ح معجم الندوي اإلجنليزي أن يكون مقرتضا من الفارسية يف زمن مبكر نظرا إىل أصله الرباعيورجَّ 

 دليل على اقرتاضها. 8دوقول بعضهم إن الفعل برهن مولَّ  (الربهان)فإن خالف اللغويني يف اشتقاق 
ويف أصله، وظاهر كالمهم أن العرب مل تعرفه،  (الثعبان)ظاهرة ، فإهنم اختلفوا يف  (لقمان)مية وإن كانت علَ      

والثعبان: ضرب من احليات. قال أبو حات: "زعموا أهنا حيات عظام تكون بناحية مصر. ": «اجلمهرة»جاء يف 
ب(، وهي مادة ال  ع ومل تدرس أكثر املعاجم القرآنية اشتقاقه، وإن جعلته حتت مادة )ث .9وقد جاء يف التنزيل"

. 11، ووافقه السمني احلليب10ثعبت املاء أي فجرته :يشتق منها كثري مداخل يف العربية، فالراغب جوز أن يكون من
ب( مل تستعمل يف العربية فضال عن أهنا ليست من املشرتك السامي، وإمنا اشتق  ع واحلق أنا نرى أن مادة )ث

 
ينولدز، ترمجة: ينظر مقاله: اللغة السريانية يف القرآن: نظريات املسلمني التقليدية )الكالسيكية(، القرآن يف حميطه التارخيي، إعداد: جربئيل سعيد ر  - 1

 .369، ص 2012، 1سعد اهلل السعدي، منشورات اجلمل، بريوت، ط
 .2007، 42لغات والرتمجة، جامعة األزهر، العدد: ، أْحد اجلمل، جملة كلية ال(القرآن ولغة السريان)ينظر:  - 2
 - ( ،2/16ميكن الرجوع إىل معاجم األبنية إلحصاء ما جاء على هذا الوزن، ينظر مثال: معجم ديوان األدب، مرجع سابق.) 
 (.5/444دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر:  - 3
 .121ص  ،، مرجع سابقالكرمي مفردات ألفاظ القرآنينظر:  - 4
 (.1/185)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.1/113ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ) - 6

7 -  See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 90. 
 (.6/157ينظر: هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 8
 (.1/260)مجهرة اللغة، مرجع سابق،  - 9

 .173، ص ، مرجع سابقالكرمي مفردات ألفاظ القرآنينظر:  - 10
 (.1/278مرجع سابق، )عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ينظر:  - 11
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الفعل من )الثعبان( أي هو اشتقاق من األعيان، مثل اشتقاق الفعل )تأبل( من )اإلبل( والفعل )تأرض( من األرض، 

ألهنم شبهوا ب( متعلق أساسا باملاء؛  ع ع( من )األصبع(؛ وجل ما اشتق من )ث ب )ص ومثل اشتقاق مادة
 مسري املاء يف الوادي مبسري الثعبان، فسموه ثعبانا.

أن صيغة )فعالن( هذه غري  (1893)ت  (Aloys Sprenger) عن ألويس اشربجنر 1وينقل آرثر جفري    
عربية ومنها: سبحان، بنيان، فرقان، قربان، سلطان، وأهنا تقودنا إىل أصل آرامي، وينقل عن املستشرق األملاين بول 

أن )بنيان( مثال ظهرت يف الشعر العريب ما يفرض أنه اقرتاض  (1891)ت  (Paul de lagarde) دي الغارد
ري أن )هبتان( مقرتضة من السريانية بصيغتها، مكررا رأي اشربجنر يف أن ما انتهى مبكر من اآلرامية. وجيزم آرثر جف

ب  ) ان( مقرتض أساسا من اآلرامية، ومثلما سبق فإن آرثر جفري يرى أن )الطوفان( مقرتضة من العربية أو السريانية 
 .2ضت، خاصة أهنا وردت يف الشعر العريبوال جيزم من أيهما اقرت  

واجلهل باللغات السامية مشكل يف بيان معاين املداخل القرآنية، وقد ي لجئ املؤلفني إىل تأويالت بعيدة، مثال       
مبعىن: تابع  (Manafek)، مبعىن شك وداهن ومنه (Nafaka)ذلك )املنافق(، فربجسرتاسر يرده إىل الفعل 

، وبه قال حسن املصطفوي رغم اطالعه على 3قاء الريبوعلطائفة خمالفة للعامة. لكن رده الراغب األصفهاين إىل ناف
، فقال: "نافق: مأخوذ من النفق، وهو السرب، (النفق)، وذكر هذا السجستاين لكنه قدم أصل 4اللغات السامية

 ؛(النفق)وقد بني السمني احلليب أن أصل نافقاء الريبوع من  .5أي يتسرت باإلسالم كما يتسرت الرجل يف السرب"
واحلاصل  .6(النفق)مردها أيضا إىل  (املنافق)واحد، واختاره ونقل عن ابن األعرايب ثالثة أقوال يف أصل  فاألصل

أهنم نظروا إىل املعىن احلسي وإىل األصل العريب )نفق( وهو يف األصل معىن لغوي، بيد أن القرآن إمنا أراد املفهوم 
الديين فهو من حيث األصل مصطلح ديين مقرتض، ولكن املتأخرين مثل حممد حسن جبل نازعوا يف ذلك ونفوا 

ستعمل عند العرب قبل نزول الستعمال، فصيغة )منافق( مل ت  . وهذا املنهج يف التأثيل ال يصح بسبب ا7تعريبه
، -بغض النظر عن أصل الكلمة احلبشية- عملت يف احلبشية مبعىن ديين، فوجب أن يقال إهنا معربةالقرآن، واست  

ها من واحلبشية أقرب اللغات إىل العربية ألهنا من فرع واحد أي السامية اجلنوبية الغربية، وال معىن للقول باشتقاق
النفق أو نافقاء الريبوع، وهذا ال ينفي أن يكون األصل )نفق( ومعناه من املشرتك السامي ولكن العربة باالصطالح 

 
1  - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 83. 

 -  وقد رأى -عليه السالم-مستشرق منساوي األصل بريطاين اجلنسية، درس الطب واللغات الشرقية يف جامعة فيينا واشتهر بكتابه عن حياة النيب ،
 عبد الرْحن بدوي أنه حتامل على النيب واهتمه باِلسترييا جريا على عادة أكثر املستشرقني يف زمنه، وقد خصه بدوي بتقومي وجيز.

 وما بعدها. 28وسوعة املستشرقني، مرجع سابق، ص ينظر: م
2  - See: The Foreign Vocabulary of The Quran, op. cit, p 207. 

 .819ص ، ، مرجع سابقالكرمي ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - 3
 (.12/229مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 4
 .436سابق، ص نزهة القلوب، مرجع  - 5
 (.4/208)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.4/2242)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 7
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ق(. وقد عرض  ف واالستعمال. ومع ما سبق فإنا ال نوافق برجشرتاسر يف أن  ال عالقة بني النفاق وبني مادة )ن

إذ  ؛تعليل اللغويني باستعارته من نافقاء الريبوع فيه تكلفالذي رأى أن  جورجي زيدان -كما سبق آنفا-ِلذا 
 .1املصطلح استعمل يف احلبشية مبعىن اِلرطقة أو البدعة أو الضالل يف الدين

األمثلة اليت سبق ذكرها واآلراء اليت نقلناها ت ظهر حماوالت لالسرتجاع التارخيي، ولكنها ال تضع للمصطلحات      
اليت تشمل حسب ابن حزم لغة مضر وربيعة -حدودا. أشرنا يف أكثر من موضع أنا نقصد بالعربية العربية الشمالية 

نزل به القرآن الكرمي، ولكن أهذا هو املفهوم الذي يريده املدافعون ، أو العربية اليت جيمعها لسان قريش الذي -وغريها
عن عروبة املداخل السابقة أو القائلون باالقرتاض؟ ال نرى ذلك ألبتة. إن اإلشكال االصطالحي ال ينحصر يف 

العربية وأصوِلا سواء يف ذلك العربية والسريانية واآلرامية واحلبشية و -مفاهيم اللغات وحدودها الزمنية واجلغرافية 
، بل يتعداه إىل مفهوم اجلزيرة العربية نفسه، وإىل -وعالقة بعضها ببعض بني العالقة األسرية وبني مفهوم الضمائم

 مفهوم )النصرانية( و)اليهودية(. 
رية ويف تثوير قى األثاجتهد العلماء يف القرنني األخريين يف تثوير الدرس اللساين املقارن اعتمادا على النقوش واللُّ      

النصوص املقدسة، وحكمت الدراسات االستشراقية الالهوتية يف دراسة املدونة القرآنية أيديولوجية وأنساق متكررة، 
تيز بني الديانات الثالثة التوحيدية وجتعل يف اآلن نفسه اإلسالم والقرآن الكرمي آخذا عنهما، وقد سبقت آراء 

نا على مشروع يتجاوز هذا الطرح ال من خالل الردود اإلسالمية اليت حيفزها ونصوص آرثر جفري يف هذا. ولكنا وقف
الوازع الديين، وال من خالل الطرح اإلسالمي الدفاعي، ولكن من خالل التماس األنثربولوجيا االجتماعية للجزيرة 

يف تاريخ اجلزيرة العربية العربية، ومن خالل إعاد قراءة التوراة والرتاث العريب، أي من خالل إحياء املسكوت عنه 
األقدم. هذا املشروع هو أطروحة فاضل الربيعي الذي سبق ذكره يف شرح )عدن(، واحلاصل مما سبق هو أنا نريد 
جواب سؤال رئيس: هل اقرتض القرآن الكرمي مداخل ومصطلحات دينية من البيئة اليهودية النصرانية أم أحيا 

ة وما عالقتها بالبيئة اإلسالمية؟ مث ما عالقة مشروع فاضل الربيعي باملعجم أصلها؟ وما البيئة اليهودية النصراني
 القرآين؟

، 2اختلف املتقدمون يف املراد ِبزيرة العرب، ولكن ال خالف يف اشتماِلا على املدينة ومكة والطائف واليمن     
هتامة واحلجاز واليمن وجند والعروض )أي وقسمت أقاليمها حسب التضاريس واملناخ واحلياة النباتية إىل مخسة هي: 

فقد عرف القرن العشرون وإن قلنا من قبل إن عربية القرآن يف األعم هي العربية الشمالية  .3بالد اليمامة وما واالها(
فرد أل الربيطاين دراسات عدة يف العربية اجلنوبية اليت كانت تسمى احلمريية والسبئية املعينية، ومن أهم الباحثني فيها

 
 .27-26ينظر: اللغة العربية كائن حي، مرجع سابق، ص  - 1
، 1981، ]د ط[، ، الكويتة القدمية والدراسات املعاصرة، عبد اهلل يوسف الغنيم، جامعة الكويتينظر: أقاليم جزيرة العرب بني الكتابات العربي - 2

 .11ص 
 .27ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3
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، الذي ميز يف هذا الكتاب «قواعد النقوش العربية اجلنوبية»مؤلف  (1995)ت ( Alfred Beeston) بيستون

. 1سبئية -حسبه وزمنه-ومعظم النقوش املكتشفة  ،السبئية واملعينية والقتبانية واحلضرمية :بني أربع لغات جنوبية هي
وأقدم جمموعة كربى من النقوش تعود إىل القرن السادس قبل امليالد، أو إىل  ،عصرا طويال -حسبه-وتشمل السبئية 

 . وقبل أن ندرس مداخل جديدة يف إطار نظرية الربيعي ال بد أن نوضح مسلماته.2زمن أسبق منه قليال
 (2011)ت  الصلييبكمال بىن فاضل الربيعي جهده على إعادة اكتشاف جغرافية التوراة، متأثرا بكتاب        

انتقد الربيعي فرضية ومنهج الصلييب ورأى أن ما أتى به )مع أوليته يف اإلشارة ، «التوراة جاءت من جزيرة العرب»
إىل جغرافية التوراة( مبين على لعبة لغوية ال على أدلة حقيقية وهي مصممة لغرض واحد جتسده لعبة إرغام األمساء 

وقد وقفت على نقده  .3نوع من استشراق مقلوب -حسبه-وهذا  يف بالد عسري على التماثل مع جغرافية التوراة
البحث عن »إياه يف مواضع عدة من كتبه، ولكنه يثين على نظريته يف املسيحية ويف يسوع اليت أظهرها يف كتابه: 

 ، ويرى أهنا مثرية ورائدة وتفك الكثري من األلغاز. 4«قراءة جديدة يف األناجيل :يسوع

مستحضرا -ترمجة نصوص التوراة العربية وقابلها بالنص العريب للتوراة  اجتهد يف إعادةيقول فاضل الربيعي الذي      
على تطابق مذهل  -حسبه-والذي وقف  -والشعر اجلاهلي ،«صفة جزيرة العرب» ه ( 336)ت  كتاب اِلمداين

النص الديين سواء أكان هذا نصا توراتيا أم إجنيليا أم ": ، يقولبني وصف اِلمداين وبني التوراة يف نسختها األصلية
وخرب التاريخ  ... مستويني أو سطحني: خرب التشريع وهذا جنده يف اجلوانب الدينية احملض -بالفعل-قرآنيا يتضمن 

ألجل هذا فإن أكثر املداخل القرآنية اليت سنناقشها ترجع إىل القصص القرآين؛  .5إخل" ... وهذا جنده يف القصص
وألن أكثر املداخل اليت افرتض االقرتاض أو التعريب فيها وردت يف القصص. ورغم اعتمادنا أطروحة الربيعي فإنا 

القصص القرآين مع اختالف نتجاوز مسألة األسطرة اليت قرأ هبا قصص األنبياء عموما؛ ألنه ليس من غرضنا دراسة 
 املناهج املتأخرة يف مقاربتها.  

على أن التوراة كتاب إخباري ديين عريب قدمي تركته اجلماعات البائدة من العرب العاربة  6ينص فاضل الربيعي     
يف اليمن، شأنه شأن الصحف األوىل اليت وردت يف القرآن الكرمي، وذكرها القرآن ككتب مساوية عرفتها القبائل 

ة نفسها ال تنص على أهنا كتبت كتاب عريب مقدس كتب بلهجة مينية )والتورا  -حسبه-العربية قدميا. إن التوراة 
 

، 1995]د ط[،  ، األردن،والتوزيع والنشر اجلامعية للدراسات ْحادة مؤسسة ينظر: قواعد النقوش العربية اجلنوبية، ألفرد بيستون، ترمجة: رفعت هزمي، - 1
 .5ص 

 .6ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 (.2/718، )2010، 2: أرض التوراة يف اليمن القدمي، فاضل الربيعي، دار الفكر، دمشق، طينظر: فلسطني املتخيلة - 3
 .107مرجع سابق،  ،الفارسي-النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطياملسيح  العريب: ينظر:  - 4
 .394ص مرجع سابق،  ،: األنساب، الزواج والطعام يف املوروث العريبشقيقات قريش - 5
 (.1/107( وما بعدها، )2/408)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
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بالعربانية( وروى يف عصر مبكر من عصور التوحيد تاريخ هذه القبائل يف سراة اليمن من غري أن يذكر العربية قط، 
وهو مماثل يف بنيته السردية لكتب اإلخباريني اليمنيني. ومثل صحف إبراهيم وموسى اليت ذكرت يف القرآن، وما 

ة بائدة تعرضت للسيب يف جنران مثل قبائل مينية أخرى، واصطدمت بالفلستيني ال الفلسطينني إسرائيل إال قبيلة ميني
يين طويل، هؤالء الفْلسيون مجاعة مينية عرفت بعبادة اإلله )فلس( إله قبيلة طيء العربية. واحلاصل مما ديف صراع 

رتحته الدراسات االستشراقية الالهوتية، هذه ذكره أن اليهودية وجغرافية التوراة هي جغرافية اليمن ال غريها مما اق
 الدراسات نفسها اليت اقرتحت أصوال غريبة ِبرية للفلسطينيني وأن أصوِلم إجيية أو كريتية. 

تظهر صلة مشروع فاضل الربيعي باملعجم القرآين يف جممل أعماله، ولكن يف كتابه )املراثي الضائعة( خاصة،      
، وما العربية إال ِلجة من ِلجات 1مني عرفوا )لسان اليهود( بوصفه ِلجة مينية منقرضةيؤكد فيه أن عددا من املسل

-العرب اجلنوبيني، ويف هذا الكتاب يرتجم الشعر العربي الذي احتفظت به التوراة بلغته األصلية ترمجة خالية 
-دمي الضائع، وما اليهودية من املخيالية االستشراقية، وخيلص إىل أهنا جزء يسري من الشعر العريب الق -حسبه
، وقد ذكر من الشعراء اليهود )السموأل(. ويرى يف املوضع 2إال دينا عربيا قدميا موطنه التارخيي هو اليمن -حسبه

ق.م كان سببا يف  800نفسه أن انتصار اللغة اآلرامية السلسة واملتطورة وسيادهتا على غريها من اللهجات حوايل 
 اللهجات العروبية القدمية. فصار العرب يطلقون على لسان اليهود نفسه اسم )السريانية(. تالشي أي أثر ملا مساه 

مشروع فاضل الربيعي يعيد تفكيك األطروحة االستشراقية اليت أحدثت فوضى منهجية ومفاهيمية يف الالهوت     
منهجا تارخييا حسيا، هو املنهج  ويف الدرس اللغوي املقارن. تظهر عالقة مشروعه هذا باملعجم القرآين يف اعتماده

ن قلده، ويف املنهج األديب عند أمني اخلويل. نفسه الذي وجدنا أصوله عند السجستاين وعند الراغب األصفهاين ومَ 
كون تينفي فيه ابتداء أن  ،3يف الكتاب نفسه يبتدئ الربيعي مببحث )الشعر والقرآن واألنثربولوجيا اجلديدة(

وجيعل األصمعي إمام األنثربولوجيا العربية، يريد بذلك طوافه يف مضارب القبائل  يف أصوله بيااألنثربولوجيا علما غر 
معاجم مفردات القرآن موازنات »العربية ومجعه الغريب من كالمهم، وحييل إىل دراسة أْحد حسن فرحات 

مرتكزات ثالث  -عنده-. وقوام األنثربولوجيا العربية اجلديدة ، ويف هذا الرأي نظراليت سبق ذكرها« ومطارحات
وخالصة جهد الربيعي يف هذا الكتاب القول بوجود شعر  .هي: قواميس اللغة، والشعر اجلاهلي، واملرويات اإلخبارية

د حسن جاهلي قدمي كتب بلهجات عربية منقرضة مل يبق منه غري ما كتب بالعربية. ويعود الربيعي فيذكر كتاب أْح

 
 .18، ص 2012، 1فلسطني، فاضل الربيعي، جداول للنشر والرتمجة والتوزيع، بريوت، ط: مسامهة جديدة يف تصحيح تاريخ ينظر: املراثي الضائعة - 1
 وما بعدها. 20ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 وما بعدها. 23ينظر: املرجع نفسه، ص  - 3



 

377 
 

 التأليف فيهاالفصل الرابع: إشكاليات املعاجم القرآنية وآفاق 
ن تعسف يف تأويل مداخل القرآن، وذكر لذلك مثاال هو شرحه )العصر( بأنه الزمن فرحات ورأي الفراهي يف مَ 

 املاضي ال الزمن املطلق مستندا إىل الشعر اجلاهلي.

 بل ميتد إىل النقوش واحلوليات -حسب الربيعي- ال يقتصر التحريف أو سوء الرتمجة على النص التورايت العربي    
مستعمل يف التوراة  -مثال-اآلشورية، وإىل قصائد الشعر اجلاهلي. لقد حلظ الربيعي أن مصطلح )أيام العرب( العريب 

على  (م.ق 562)ت  نقل الربيعي نصوص املؤرخني العرب املتقدمني يف بيان ْحلة خبتنصر .1أيضا نفسهباملعىن 
هذه اليت باليمن حسب نص حبيب  ، وحضور2جزيرة العرب وعلى اليمن )أهل حضور وأهل باعربايا( حتديدا

إضافة -البغدادي صاحب احملرب الذي نقله الربيعي كان يسكنها بنو إمساعيل بن إبراهيم. وحيتج الربيعي هبذا النص 
رب واملسلمني املتقدمني بأن السيب البابلي حدث يف على قناعة الع -إىل السجالت اآلشورية والبابلية واملصرية

تعبري ديين قدمي استخدمه العرب  -حسبه-خمالف حضور باليمن ال يف الشام. وأما ذكرهم بيت املقدس فهو 
للداللة على اسم أورشليم القدمية. يذكر الربيعي أيضا نصا لوهب بن منبه فيه داللة على أن سليمان وابنه رحبعم 

عليه - ن اليمن وأن القبائل العربية اليهودية املهاجرة إىل الشام ارتدت عن الدين بعد وفاة سليمانكانا حيكما
 .-السالم

نقل الربيعي أيضا نصا عن الطربي فهم منه أن خبتنصر خرب بيت املقدس يف اليمن، بل انتهى إىل أن روايات     
واحلق أن الروايات اليت ذكرها ال يفهم منها ذلك، وال يفهم ، 3ابن  عباس أو ابن حبيب أو ابن دريد ترى ذلك

منها خالفه أيضا، وهي وإن ذكرت مواضع مينية جرى فيها غزو خبتنصر، بعد أن قتل بنو إسرائيل أنبياءهم، فإنه ال 
تعليل وحاول  ،-خاصة ذكر الشام يف ثنايا الروايات-يفهم منها أن بيت املقدس يف اليمن. والظاهر أنه حلظ ذلك 

اخللط يف الروايات التارخيية من مثل روايات الطربي، فهو يروي ْحلة خبتنصر يف اجلزيرة العربية ويف اليمن وفيها دمر 
يرى: "أن  هبيت املقدس، ويف الوقت نفسه يرى أن بني بيت املقدس الذي بناه سليمان يف الشام. واحلاصل أن

ور؛ ألهنم كانوا يواجهون صعوبة حقيقية يف التمييز بني ذكرياهتم عن املسلمني املتأخرين قاموا خبلط األماكن والعص
وبني املسجد  ،وكيف أنه خرب أورشليم -اليت كرستها املؤلفات اإلخبارية-ْحلة نبوخذ نصر يف اجلزيرة واليمن 

 
 .46، مرجع سابق، ص املرجع نفسهينظر:  - 1
ص  ،2011، 1، طفاضل الربيعي، جداول للنشر والرتمجة والتوزيع، بريوت: احلمالت اآلشورية على اجلزيرة واليمن، ينظر: حقيقة السيب البابلي - 2

 وما بعدها. 18
 -  َصلى اهلل عليه وسلم-ضور مقرونة ببختنصر فقال: "وحضور: موضع باليمن وذكر ابن الكليب أن شعيب بن ذي مهدم النيب ذكر ابن دريد ح- 

ا مَّ لَ : ﴿ف َ -جل وعز-إىل أهل حضور فقتلوه فسلط اهلل عليهم خبت نصر وهو الذي ذكر يف التنزيل يف قوله  -عز وجل-سى بعثه اهلل وليس بشعيب مو 
 ﴾ واهلل أعلم".ينَ د  ام  ا خَ يد  ص  : ﴿حَ -تبارك امسه-﴾ إىل قوله ونَ ض  ك  ْر ا ي َ هَ ن ْ م   مْ ا ه  ذَ ا إ  نَ سَ أْ وا بَ سُّ حَ أَ 

 (.2/670(، )1/516) ،1987، 1ط ،بريوت ،للماليني العلم ار، دبعلبكي منري رمزيأبو بكر ابن دريد، حتقيق: ينظر: مجهرة اللغة، 
 .27مرجع سابق، ص  : احلمالت اآلشورية على اجلزيرة واليمن،ينظر: حقيقة السيب البابلي - 3
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كانوا قد   نبعد أن انتزعه من البيزنطيني الذي -رضي اهلل عنه- األقصى يف بالد الشام الذي حرره عمر بن اخلطاب

 .  1وضعوه حتت تقسيم إداري باسم إيلياء"

هي مجاعة مل  ... بنو إسرائيل عند الربيعي هم: "مجاعة دينية موحدة عرفتها قبائل العرب قدميا يف السراة اليمنية   
أوىل تعرتف باألصنام قط، وقاومت عبادهتا منذ عصر األب األعلى إبراهيم والدها ووالد كل العرب ومؤسس 

ولذلك ماز  ،. وهم مجاعة دينية من احلنفاء على دين إبراهيم2الديانات التوحيدية يف اجلزيرة العربية وباين الكعبة"
رأي بعض املسلمني  3«دائرة املعارف». تعرض -حسبه-القرآن بينهم وبني اليهود والنصارى بعمق نادر ومدهش 

ألنه كان خيتبئ من أخيه عيص  (إسرائيل)يعقوب وإمنا مسي يف أصل )إسرائيل( املنقول عن اإلسرائيليات وأنه 
هو يعقوب وبأنه أعجمي ال ينصرف  (إسرائيل)على أن  4ومن قبل  نص السجستاين .)عيسو( هنارا ويسري يف الليل

، ونص معجم بدوي وعبد احلليم اإلجنليزي على 5من غري أن يبني أصله، واكتفى معجم اجملمع بأنه لقب يعقوب
 .6أصله العربي وعلى أن سورة اإلسراء تسمى سورة بين إسرائيل

بصرف - اليمن جلي يف القرآن الكرمي يف مواضع عدة، فقد ْحلت سورتان من املصحف اسم علمني فيها ر  كْ ذ      
ب ْئٍر من قوله: ﴿وَ  (البئر املعطلة) كرتذ   ، مها سورتا )سبأ( و)األحقاف(. كذلك-النظر عن أن أمساء السور توفيقية

يٍد﴾ ]احلج:  كذلك سكت عن موضعها املتأخرون و ، 7[ اليت مل ينص األصفهاين على موضعها45م َعطََّلٍة َوَقْصٍر َمش 
يف حني ذكر السمني احلليب  ،8عبد احلليم اإلجنليزيو ومعجم بدوي  «املعجم االشتقاقي»من مثل معجم اجملمع و

مها: إرادة اجلنس أي كل بئر وكل قصر، وأهنما بئر وقصر بعينهما ناقال عن أهل التفسري أهنا ِبضرموت وأن  9قولني
معجم »مات. ونص  ؛ملا نزل بتلك البقعة وحفرها -عليه السالم- ألن النيب صاحلا ؛حضرموت مسيت كذلك

 
 .34ص  املرجع نفسه، - 1
 .103، ص 2010، 1مسامهة يف تصحيح تاريخ فلسطني، فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر، بريوت، ط: القدس ليست أورشليم - 2
 (.3/722ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 3
 .97ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص   - 4
 .51ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5

6-  See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 28. 
 .153ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 (.1/100)مرجع سابق،  أللفاظ القرآن الكرمي، املعجم االشتقاقي املؤصل. 115معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 8

See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 74. 
 (.1/153)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 9
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 (البئر)ولفت قبل  إىل أن  ،1عرب أو هي الرسعلى أهنا بئر يف أرض اليمن أو يف جزيرة ال القرآين املتأخر «املواضع

﴿أَه ْم َخي ْر  أَْم قَ ْوم  ت  بٍَّع﴾ وال خالف يف أن )تبع( املذكورة يف قوله:  مشرتك يف الساميات من عربية وآرامية وآكادية.
لقب ملوك اليمن وقد نسب إليهم أهل " معجم اجملمع أنه:[، مفرد التبباعة من ملوك اليمن؛ ففي 37]الدخان: 

  . 2اليمن يف القدمي وكانوا أصحاب نعمة ومنعة"

رحلة ف، يقول السجستاين: "تظهر اليمن أيضا يف املعاجم القرآنية يف شرح مداخل سورة قريش، أي رحلة اإليال    
الرحلتني، ولكن السمني  يْ . يسكت الراغب األصفهاين عن ذكر موضعَ 3الشتاء إىل الشام، ورحلة الصيف إىل اليمن"

ويكرر هذا القول يف  .4كانوا يرحلون شتاء  لليمن وصيف ا للشام"احلليب يأيت بنقيض ما أتى به السجستاين، يقول: "
 .5"ولعمري لقد أصابوا حيث جعلوا هذا الفصل احلار يف هذا اإلقليم البارد والعكس"مادة )ص ي ف( معلال إياه: 

، 7وجند أن معجم اجملمع سكت عن موضعي الرحلتني يف طبعته املنقحة .6انفسهوينقل حممد حسن جبل الوجهة 
اإلجنليزي على معجم عبد احلليم وبدوي . كذاك نص 8سمني احلليبولكن الطبعة األوىل نصت على ما جاء به ال

، أما 10ومثله حسن املصطفوي الذي أضاف أن رحلة الصيف وجهتها مشال اجلزيرة والشامات ،9انفسهالوجهة 
 .11الندوي فلم يذكر املدخل رأسا

 
 -  تعين  -عليه السالم- يف قصة موسى (اليم)أحال هذه املعجم القرآين يف مواضع إىل األطروحة اجلديدة اليت ابتدأها كمال صلييب، من ذلك قوله أن

 غرب الرمال وأهنا تشري إىل بالد يام على حدود الربع اخلايل. وقد أشار املعجم إىل مىن زيادة أيضا.
 .360ص  به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق، ينظر: املعجم اجلامع ملا صرح

 .107، ص املرجع نفسهينظر:  - 1
على ملوك ْحري الذين حكموا جنوب اجلزيرة  ٌ  لَ . وهو يف معجم بدوي وعبد احلليم اإلجنليزي عَ 188معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2

 العربية، وكذلك األمر عند آرثر جفري.
See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 131. The Foreign Vocabulary of The 

Quran, op. cit, p 89. 
 .500نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 3
 (.2/252)أشرف األلفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري  - 4
 (.2/367املرجع نفسه، ) - 5
 (.2/1105(، )2/776)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 6
 .481ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 (.3/31ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 8

9-  See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 354. 
 (.4/94، مرجع سابق، )الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 10
 .216، مرجع سابق، ص قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 11
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احلليب: "سواع ِلمدان، ويغوث كذلك تظهر اليمن يف شرح وذكر األصنام حنو )نسر( و)سواع(، ويف ذلك يقول      

وردت اليمن أيضا يف  .2وينص الندوي على أن نسرا كان معبود احلمرييني .1ملذحج، ويعوق ملراد، ونسر حلمري"
عدة أقواٍل  «معجم املواضع»[، فقد نقل 17من قوله: ﴿إ نَّا بَ َلْونَاه ْم َكَما بَ َلْونَا َأْصَحاَب اجْلَنَّة ﴾ ]القلم:  (اجلنة)

أن  «معجم املواضع»وكما حلظ  ،4والربيعي نفسه ينص على أهنا صور خمالف جيشان اليمين ،3يف أهنا باليمن
ا واقعة قدمية ومنسية عرفت ِبريق صور اليمن، كذلك نقل أن القصة معهودة عند العرب فالربيعي ينص على أهن

[ يف اليمن نقال 145من قوله: ﴿فَ َنَبْذنَاه  ب اْلَعرَاء  َوه َو َسق يم ﴾ ]الصافات:  -عليه السالم-)العراء( يف قصة يونس 
عليه - يف شرحهم موضع )عني القطر( الذي ورد يف قصة سليمان نفسه، والشيء 5عن عدة علماء متقدمني

 .7ح أهنا صنعاءر اليمن أيضا يف مجلة القرى املباركة اليت ذكرت يف سورة سبأ ورجَّ ، وذكَ 6-السالم

أن  «دائرة املعارف»فضال عن )الزبور( وهو نظام كتابة عرفت به اليمن إىل جانب خط املسند. ترى  وهذا    
، وذكره أبو 8كلمة عربية استعريت من لغة أهل اجلنوب، وقرنت بينه وبني مزمور بالعربية والسريانية واإلثيوبية   الزبور

، وهو عند 9بكٍر السجستاين يف شرح )الصابئني( ونص على أهنم يعبدون املالئكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور
 ، مث رجع فنقل أقواال خمتلفة يف معناه هي:10القرآن بكتاب داود األصفهاين كل كتاب غليظ الكتاب وقد خص يف

 كل كتاب يصعب الوقوف عليه من الكتب اإلِلية. -
، واحتج بأن كتاب داود ال يشتمل على اسم للكتاب املقصور على احلكم العقلية دون األحكام الشرعية -

 األحكام. 

 
 (.4/170)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 1
 .662ص قاموس ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 2
 .164ص  املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق،ينظر:  - 3
 وما بعدها. 175مرجع سابق، ص : مسامهة جديدة يف تصحيح تاريخ فلسطني، املراثي الضائعةينظر:  - 4
 .236ص  املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق،ينظر:  - 5
 .237ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .247ينظر: املرجع نفسه، ص  - 7
 -  شعر اجلاهليني كامرئ القيس واملرقش األكرب وأمية بن أيب الصلت، ونقل أبياتا ِلم.نص جواد علي على ورود الزبور والزبر يف 

 (.12/131ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، )
 مية والسريانية.(. الفعل )زمر( نفسه من املشرتك يف احلبشية والعربية واآلرا17/5243ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 8

 .204معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر: 
 .296ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص   - 9

 .377ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
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ينزل  (الزبور)وكذلك فعل حسن املصطفوي الذي رأى أن  ،1األصفهاينونقل السمني احلليب أكثر كالم الراغب     

على مطلق األنبياء تأكيدا للكتاب النازل وإشارة إىل ما هو املهم يف حاضر الوقت ِلم. وقال إنه ِبث يف املعاجم 
 .2ورسائل أخرىوافرتض أن يكون كتاب املزامري ملفقا من الزبور  ،العربية فلم جيد )الزبور( ومادته هبذا املعىن

، فضال عن بين إسرائيل (طالوت)و (جالوت)، و(سليمان)أعالما أخرى هي ابنه  (داود  )يشمل احلقل الداليل ل    
ألنه ال خالف يف أنه من بين إسرائيل، بل هو عند اليهود ملك كل إسرائيل، وهو يف القرآن من ذرية نوح، مع 

ف معجم نظر كيف عرَّ نإخل. ول ... واخلالفة واحلرث، وتسخري اجلبال والطريمداخل من مثل امللك واحلكمة والعلم 
اجملمع مدخل )داود(: "رسول وملك ينتهي نسبه إىل إسحق، منحه اهلل احلكمة وفصل اخلطاب، وأوحى إليه الزبور، 

ل قاصرا، فلم يذكر . هذا التعريف وإن استند يف أكثره إىل القرآن الكرمي إال أنه ظ3وعلمه صنعة الدروع وغريها"
سليمان الذي قرن به يف القرآن، ومل يذكر حروب داود، فضال عن األماكن اليت عاش فيها، أما حسن املصطفوي 

، حقق فيها مستندا إىل نصوص عربية معىن الود واحلب 4فاشتمل شرحه وتعريفه للمدخل حوايل عشر صفحات
يف أراضي القدس والسورية واألردن  -حسبه-نه معرب، وقد عاش الشديد يف امسه وهو يف العربية داويد، ويفهم منه أ

وما واالها، ودفن يف جبل )صهيون( يف بلدة داود، وجل هذه اآلراء مأخوذة عن التواراة، مثلها مثل آراء املؤرخني 
رة: "داود اسم واإلخباريني العرب املتقدمني، أما املعاجم املتقدمة فقد اكتفى الراغب األصفهاين يف شرح املدخل بعبا

 .6. وقريب منه ما جاء عند السمني احلليب5أعجمي"

. لقد أعاد 7قبل أن نناقش رأي املصطفوي نشري إىل حقيقة االشرتاك السامي يف مدخل )ود( مبعىن احلب     
حروب ومعارك داود، حمققا نسبة املواضع اليت ذكرت  يارو  نذيلترمجة وقراءة سفري صموئيل األول والثاين ال 8الربيعي

فرياد هبا البادية  -حسبه-الذي ف هم منه أنه وادي عربه األردين، أما الكلمة العربية  (عربه-ها)فيه، من ذلك اسم 
 ويراد هبا بالد العرب القدمية يف مواضع أخرى، ووصف صموئيل للوادي ال يطابق وادي عربه األردين، ولكن يطابق

 
 (.2/133)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 ( وما بعدها.4/318ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2
 .419معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 ( وما بعدها.3/289ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
. هذا القصور يف شرح أو تعريف األعالم مطرد عند األصفهاين، مثاله أيضا اكتفاؤه يف 321مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  ينظر: - 5

 )عيسى( بالقول إنه اسم علم، وحماولة بيان أصله العريب وقياسه على العيس.
 .596ينظر: املرجع نفسه، ص 

 (.2/30)األلفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف ينظر:  - 6
 .401معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر:  - 7
 ( وما بعدها.1/259)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 8
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اليمين. ويستند يف ذلك إىل شهادة اِلمداين وياقوت فضال عن الشعر اجلاهلي ومراثي إشعيا  (عربة-ها)وادي 

وأرميا، وادي عربة هو وادي العرب واِلاء يف العربية للتعريف. هذا الوادي على مقربة من حصور )حضور( اليت 
أودية كثرية مثلما هو احلال يف نص صموئيل وفيه  دارت فيها املعارك واحلمالت العسكرية، ويف وصف اِلمداين جند

َحضور )حصور( وأرض اليبوسيني )أورشليم هي بيت بوس(، ومن طريق وادي عربة ميكن بلوغ صور اليمنية ال صور 
اللبنانية حسب املخيال االستشراقي، فضال عن )برتون( اليت افرتضوا أهنا البرتاء األردنية يف حني أهنا )برتى( اليت 

... إىل الشرق من البيضاء بنحو  ب رتان يف الشعر العريب القدمي –ها اِلمداين، يقول فاضل الربيعي: "تقع ب رتى ذكر 
البرتا بإبدال الم التعريف  –ثالثني كيلو مرتا، وهي اليوم مكان أثري خرب وأهل السرو ينطقون امسها يف صورة أم برت 

 فوي عن حياة دواد يف األردن وما واالها.نقله حسن املصط ما. ومما سبق يظهر خطأ 1بأم"

(  (حربون)أما       اليت يضيف  -اليت يضعها اِلمداين يف بالد الكالع-اليت قصدها داود وأقام هبا فهي )حرب 
سكاهنا النون إىل األمساء، فتصبح )حربن(. يعتمد الربيعي نصا لألكوع حمقق كتاب اِلمداين فيه أن )حرب( تنسب 

الروايات العربية الكالسيكية عن نسج داود  -حسبه-حلربية املخططة )أي البجاد(، وهذا ما يوضح إليها الثياب ا
أو دروعه. وهذا حاضر يف تعريف معجم اجملمع سابق الذكر من قوِلم )صنعة الدروع(. وقد عرب عنها القرآن بقوله: 

َبال  أَوِّيب  مَ  نَّا َفْضال  يَاج  َنا َداو وَد م  ْر يف  السَّْرد  َواْعَمل وا ﴿َوَلَقْد آتَ ي ْ َر َوأَلَنَّا َله  احلَْد يَد َأن  اْعَمْل َساب َغاٍت َوَقدِّ َعه  َوالطَّي ْ
َا تَ ْعَمل وَن َبص ري ﴾ ]سبأ:  ، وكذلك 2[. فالسرد حسب أيب بكر السجستاين نسج حلق الدروع11-10َصاحل  ا إ ينِّ مب 

ك ْم فَ َهْل أَنْ ت ْم َشاك ر وَن﴾ ]األنبياء: قوله يف داود:  ْن بَْأس  َنك ْم م  َعَة لَب وٍس َلك ْم ل ت ْحص  فاللبوس  .[80﴿َوَعلَّْمَناه  َصن ْ
 .  3الدرع عند السجستاين وعند األصفهاين

ذي ال-نص املصطفوي على أن داود دفن يف جبل )صهيون( وهو علم تورايت ينسب إىل فلسطني. يرى الربيعي     
، لقد هاجم داود 4أن املخيال األوريب اليهودي احتكر األمساء التوراتية ونسبها إىل تراثه -مأعاد موضعة االسم العلَ 

بيت بوس وأخضع مدينتهم أورشليم وحصن صهيون )مصده صيون بالعربية أيضا( الذي  -حسب النص التورايت-
ص العربي ووصف اِلمداين بأبيات لألعشى خياطب فيها غري امسه إىل )مضارب داود(. احتج الربيعي إىل جانب الن

 جنران النصرانية )ربة يف عصر داود( مذكرا إيامها ِبادثة األخدود، ومنها: يْ سيدَ 

 

 
 (.1/266املرجع نفسه، ) - 1
 .267ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 2
 .735. مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  403ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 3
 ( وما بعدها.1/322)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
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 ا      م        َ ك  يْ لَ ا عَ م         وْ ي َ  ون  ي  هْ ص                  تْ ب       َ لَ جْ أَ  نْ إ  وَ "

 
 ."ام        َ اك          ح        َ رَ  وك  ك          ال        دَّ  ب  رْ ا احل        َْ ح        َ رَ  نَّ إ  ف        َ  

 
املعاجم اللغوية اليت ترددت يف موضع )صهيون( بني الروم وبني بيت املقدس يف رواية عن  لُّ نقلته ج  هذا البيت     

يف بيت  نفسه، يقول الربيعي: "حصن صهيون املقصود يف قول أعشى مهدان إمنا هو حصن صهيون 1أيب عمرو
الذي جرت فيه حروب  نفسهتارخيي بوس اليمنية، اليت كانت عاصمة داود مث ذي نواس احلمريي، وهذا هو املسرح ال

واصفا الطريق  ]جمهول[ يف كتابه قول الراجز أْحد الرداعي كرَ . وأما ضبط اِلمداين للعَلم فهو )ص هي(، وقد ذَ 2"داود
 من صنعاء إىل مكة:

 اوم             ز  أْ ل م           َ زَ ي            َ  ملَْ  ي           د  رَب  ال           ْ  ث  ي           ْ ح           َ 
 

ه   َ  تْ ق       َ ل   ْ أَ    . 3اوم         م     ذْ ا م       َ ه       َ ف   َ ل   ْ ا خ   َ ي         ص                  
 

بل يثبت أنه  ،-السالم ماعليه-ال يكتفي الربيعي ببيان موضع )صهيون( الذي انتهى إليه داود جد عيسى      
اليت كانت تدعى بيت حلم أي بيت خلم القبيلة اليمنية الشهرية اليت امتدت  (فراة)من عائلة فراتية وأنه ولد يف قرية 

ي اللخمي. وليست )ء فراة( اليت تقول التوارة إهنا بيت هجرهتا إىل الشام وإىل فلسطني ومنها الصحايب تيم الدار 
، هذا الفهم املتأخر سببه الوعد اإلِلي املزعوم )من النيل إىل الفرات أرضك يا إسرائيل(، اليت 4حلم الفرات العراقي

 :5أتت من الرتمجة احملرفة لنص سفر التكوين

مصرمي( هي  -هنر -ل  )م -حسب الربيعي-يحة فرت(، والرتمجة الصح -هنر -جبول -ها -عد -مصرمي -هنر -)م
يف حرة الصيح )وادي صيحان(  6-حسب الربيعي-)من ساحل املضريني( أي ساحل كنانة، تقع )ءفراة( اليمنية 

يف الشمال الغريب من ذمار، وهي واد كثري الينابيع، وقد ذكرها اِلمداين بصيغة التصغري )فروة(، وقد أضيفت كلمة 
 ألصلي من التوراة.  )هنر( إىل النص ا

 
(. لسان العرب، 6/456(. التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، )6/193ينظر: هتذيب اللغة، مرجع سابق، ) - 1

 (.14/471مرجع سابق، )
 (.1/331)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق،  - 2
 .257، ص 1884 ]د ط[، ليدن، ،بريل مطبعةاين، احلسن اِلمدينظر: صفة جزيرة العرب،  - 3
 (.1/352)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.1/468ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 ( وما بعدها.2/507)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
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وما قيل يف الفرات يقال يف )اجلوالن( ويف )النقب = النجب( ويف )لبنان مثىن لنب ومها جبالن يف وادي الرمة(      

ويف )جاسان = جازان اليت هبا أرض مصرمي كما يف التوراة( ويف )يردن التوراتية(  ويف )صور اليمن = صور لبنان(
 (اجلوالن)الذي فهم أنه  (خوالن)وفيه يقع خمالف  ،اليت قوبلت بنهر األردن والصواب أنه وادي يردن يف سراة اليمن

لعربية اليمنية تعرف خبوالن السورية، يقول فاضل الربيعي: "يقع خمالف خوالن إىل الشرق من صنعاء، وقبائله ا
: "اللهم صل على السكاسك وعلى اإلملوك أملوك ردمان وعلى -عليه السالم-العالية، الذين ذكرهم الرسول 

ذ من بين عابر ألهنم عربوا هنر األردن، خ  . بل إن القراءة االستشراقية تفرتض أن اسم العربانيني أ  1اخلوالن العالية"
بالبحر امليت، يقول فاضل الربيعي: "مي العربية هذه ليست سوى  (ملح –مي )مثل ترمجة  وأمثلة التحريف كثرية من

. وما هيكل الرب يف التوارة إال بيت من بيوت العبادة 2يام وهي بلد قدمي كما أن يام اسم ألشهر اجلبال يف اليمن"
 .   3خلإ ... اليت أقامها اليمنيون القدماء يف صور وقدس وبيت بوس وجعبة وبيت حلم

من الوحدات املعجمية اليت تنتمي إىل حقل )داود( الداليل )الرس( الذي ذكر يف القرآن، وإن مل يقرن به. نقل      
، ووظفه يف الرتمجة الصحيحة للنص 4الربيعي عن اإلخباريني العرب أن داود قتل جالوت ورهطه يف وادي الرس

رءش(، حيث ترمجت )رءش( بالقمة والصواب أهنا الرس، وأن الرتمجة  -ها -م -معط -عرب -العربي )ودود
الصحيحة هي: )وملا عرب داود جبل معط من وادي الرس(. ومعط عنده هي املوضع اليمين الشهري )معيط( الذي 

 ذ كر يف شعر املتقدمني.    

 دود:أصحاب األخ

ق ت لَ َأْصحاب  اأْل ْخد ود ﴾ ]الربوج: من املواضع اليت تظهر فيها اليمن أيضا مدخل )أصحاب األخدود( من قوله: ﴿   
يكتفي بالشرح اللغوي لألخدود مبعىن الشق يف األرض، ومثل هذا عند أيب بكر  5[. جند أن الراغب األصفهاين4

 
 169، مرجع سابق، ص : مسامهة جديدة يف تصحيح تاريخ فلسطنيللتوسع يف موضع صور ينظر مبحث )أين تقع صور؟( من كتاب: املراثي الضائعة 

 وما بعدها.
 (. هذا النص مأخوذ عن اِلمداين ونصه فيه: 1/509)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق،  - 1

صلى -وخوالن: أما مشرق صنعاء الذي يقع بينها وبني مأرب فإنه خمالف خوالن بن عمرو وهم خوالن العالية اليت ذكرها رسول اهلل  "خمالف ذي جرة
 فقال: اللهم صل على السكاسك والسكون وعلى األملوك أملوك ردمان وعلى خوالن العالية". -اهلل عليه وسلم

 .107ينظر: صفة جزيرة العرب، مرجع سابق، ص 
 (.2/263)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق،  - 2
 (.2/519ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 ( وما بعدها.1/305) املرجع نفسه،ينظر:  - 4
 .275ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
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. أما يف املتأخرين فنجد حممد حسن جبل ينقل نصا يف بيان 1السجستاين وأيب حيان األندلسي والسمني احلليب

روه نار ا وكانوا ي لقون فيه من يتمسك بدينه الصحيح ويرفض التحول إىل السياق التارخيي للمدخل: "شق طويل سعَّ 
وقد سبق مثال األخدود وتكرار شرحه يف معجم  .2دينهم الباطل )عبادة امللك( أو هم يهود فعلوا هذا بنصارى"

اجملمع. أما حسن جبل فنقل راويات عدة من مراجع خمتلفة وانتهى إىل أن اإلحراق باألخاديد كان يف زمان التبابعة 
أما املعاجم اإلجنليزية فينقل الندوي عن ابن كثري أنه و . 3من ملوك اليمن ونقل أن ذا القرنني كان من هذه الطائفة

مبثل هذا مع إضافة ذكر معجم عبد احلليم وبدوي ، وأتى 4نواس امللك اليمين اليهودي الذي أحرق النصارى ذو
 .5بعض أهل جنران

ينقل توافق  6نلحظ أن املعاجم املتأخرة عنيت بذكر موضع احلادثة وشيء من تفاصيلها، وجند أن فاضل الربيعي    
ألف نصراين  16حف على جنران بنصرانيتها الوليدة، ورمى ما يزيد على املؤرخني العرب عليها، هذا امللك اليهودي ز 

يف أخدود من نار، وقد هبط جنود امللك اليهودي من جبل )صهيون( يف اليمن جتاه جنران اليت كانت تسمى )ربة( 
احلادثة  يف التوراة و)ربة جنران( عند العرب، وليس جبل صهيون يف القصة جبل صهيون يف فلسطني. لقد كانت هذه

سببا أدى إىل وقوع اليمن يف أيدي األحباش )املسيحيني( الذين هامجوا صنعاء واستولوا عليها متذرعني مبزاعم بيزنطة 
 .   7عن ْحاية النصارى يف جنران

 مصر:

ووردت يف موضع  ،يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، أربع منها ممنوعة من الصرف )مصَر( (مصر)وردت       
بني املدخلني،  8. مل ميز معجم اجملمع[61اْهب ط وا م ْصرا  فَإ نَّ َلك ْم ما َسأَْلت ْم﴾ ]البقرة: منونة )مصرا( من قوله: ﴿

راد هبا القطر املعروف؛ أي الدولة املعاصرة. وهذا تنقيح ف )مصر( باملدينة املستكملة املرافق واخلدمات وبأن املوعرَّ 
اليت نصت على أن )مصر( هي القطر املعروف، وعلى أن )مصرا( أي مصر من األقطار أو  9ألصل الطبعة األوىل

، اشتقاق املدخل من البلد املمصور أي احملدود، وذكر يف املراد به املعنيني 10البلد املعروف. ِبث الراغب األصفهاين
 

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، . 111يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص . حتفة األريب مبا 96ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 (.1/491)مرجع سابق، 

 (.1/533)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 2
 (.3/32، مرجع سابق، )الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 3
 .159، مرجع سابق، ص الكرميقاموس ألفاظ القرآن  - 4

5 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 255. 
من مكة إىل أورشليم: البحث  وما بعدها. إرم ذات العماد 22مرجع سابق، ص  : مسامهة يف تصحيح تاريخ فلسطني،ينظر: القدس ليست أورشليم - 6

 .388مرجع سابق، ص  ،عن اجلنة
 .100-99ص الفارسي، مرجع سابق، -املسيح العريب: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطيينظر:  - 7
 .1047ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.38-6/37ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 9

 وما بعدها. 769ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
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على البلد املعروف يف العلم املمنوع من الصرف، مث  2. ونص السمني احلليب1وقريب منه كالم حممد حسن جبل

، من غري أن يشري إىل موضعها. مازت املعاجم (مصراييم)ذكر اخلالف يف املدخل اآلخر ناقال قوله بأنه معرب من 
أن  3لم على مصر أي البلد املعاصر، ففي معجم الندويالقرآنية اإلجنليزية بني املدخلني، ولكن األوىل ترد اسم ع

يأيت باملقابل معجم عبد احلليم وبدوي ، و (Egypt)االسم القدمي ل   (Mizrain)مصر هي الصيغة العربية ل  
 .4اإلجنليزي أيضا

املعجميني  القرآنية متعلق ِبغرافية التوراة، وبعلم نقد التوراة، وخالف   (مصر)إن اإلشكال الرئيس يف بيان موضع     
، ويفتح باب الشك يف يف موضعها ويف أصلها من لدن األصفهاين إىل الندوي يفتح باب االجتهاد على مصراعيه
)مصر  نراسات التوراتية أالرواية التارخيية. يقول فضل عبد اهلل اجلثام: "يتفق ثالثة من الباحثني العرب يف جماالت الد

وأهنا أي مصر املعنية بكثري من القصص التورايت ليست إال جزيرة  -مصر الفرعونية-التوراة( هي غري مصر النيل 
 فاضال الربيعي.  هذه األمساء الثالثة هي سيد القمين وزياد مىن وكمال الصلييب، ونضيف بعد   .5العرب أو إقليما فيها"

)مضر( ويرى أن الصراع بني بين إسرائيل وبني مصر العريب حقيقته الصراع بني بين  6الربيعييستحضر فاضل     
هي تشابه رسم مصر ومضر،  -حسبه-الكنانيني، وسبب هذه القراءة االستشراقية الالهوتية -إسرائيل واملضريني 

ن، ومثله الكميت األسدي، مع وحيتج بشعر لدعبل اخلزاعي شاعر اليمن يف اعتقاده أن بين إسرائيل من أهل اليم
حضور اسم مضر وتردده يف التوراة، وإصرار النزاريني والقحطانيني على أن بين إسرائيل شعب عريب ميين قدمي، فضال 

 -حسبه-عن وصف اِلمداين جلزيرة العرب الذي مياثل املواضع اليت جاءت يف العهد القدمي. فلقد فصل اِلمداين 

 
 (.4/2086)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 1
 (.4/95)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .628ص  ، مرجع سابق،قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 3

4 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 886.  
 - :أشار جواد علي إىل هذا اخلالف فقال 
 Mizraim (مصرامي) (مصر)، جدال شديدا بني العلماء، وال سيما علماء التوراة، فذهب بعضهم إىل أن (معني مصران)معن مصرن )وقد أثارت "

 .(يف األردن يف الزمن احلاضر =معان)، وهو موضع تثله (معني مصران)الواردة يف التوراة ليست مصر املعروفة اليت يروهنا هنر النيل، بل أريد هبا 
معني )يف عربيتنا، ال يراد هبا فراعنة مصر، بل حكام  (فرعون)اليت ترد يف التوراة أيضا لقبا مللوك مصر، واليت تقابلها لفظة  pero (برعو)وأن لفظة 

العربية،  من مصر املعروفة، بل من مصر (هاجر)، ال يعين (هاجر املصرية)، مبعىن Hagar Ham- Misrith (هاكرهم مصريت)وأن عبارة  (مصران
، هو قصص خيص هذه املقاطعة العربية، (فرعون)وعن  (مصر)وأن القصص الوارد يف التوراة عن  (معن مصرن)قاطعة اليت نتحدث عنها أي من هذه امل
 ."وملكها العريب

 (.122-1/121)املعجم املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، 
منشورات دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة، دمشق،  فضل عبد اهلل اجلثام، : سرب يف التاريخ القدمي،احلضور اليماين يف تاريخ الشرق األدين - 5

 .64، ص 1999، 1ط
 وما بعدها. (1/43)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
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وبالد اليهود العتيقة من إيلياء، والذي يرجع إىل نص اِلمداين يتبني أن الربيعي توهم يف نص له بني أرض فلسطني 

 فصال  وليس كذلك.

أن املراد  1القطر العريب املعروف، لكنها تذكرها أيضا )عشرية( و)أرضا(. يرى فاضل الربيعي (مصرَ )تذكر التوراة     
للجمع يف لغة احلمرييني املنقرضة  -حسبه- (مصرمي)وامليم يف - ()عشرية مصر (مصرمي-مشفحت)باملركب العربي 

إمنا هو عشرية املضريني أم القبائل الكنعانية الكنانية اليت لعنتها التوراة،  -واملراد احلمريون (ْحرمي)فاملراد املضريون مثل 
ريش، ويف جزء من هذا الساحل أقامت ألهنا كانت تسيطر على سواحل البحر األْحر )ساحل كنانة( اليت منها ق

 قبيلة مضر، وقد دعم رأيه هذا برتمجة لعبارة من النص التواريت وبنص وصف دقيق من كتاب اِلمداين. 

لقد وردت مصر يف القرآن الكرمي باسم القرية من قصة يوسف وإخوته، يف قوِلم: ﴿َواْسَأل  اْلَقْريََة الَّيت  ك نَّا ف يَها     
، 2على أن املراد بالقرية مصر أو قرية على باهبا «معجم املواضع»[. ونص 82الَّيت  أَقْ بَ ْلَنا ف يَها﴾ ]يوسف:  َواْلع ريَ 

مصري »وليس اخلالف يف موضع مصر التورايت أو القرآين جديدا، فجواد علي ينقل أن "ونكلر" ألف رسالة مساها 
، والشيء 3ة، وأن مصر املذكورة يف التوراة يف بالد العربرأى فيها أن "مصري" هي أرض عربية مشالي «وملوخا ومعني

 .4عن )مصري( املذكورة يف النصوص اآلشورية نفسه

)الرسيس( الذي يعد من أهم وأقدم  5وكما حرف موضع مصر التوراتية حرف )رمسيس( وهو حسب الربيعي   
كلواذا )كلواذى   -وديان البادية العربية، وقد ذكره غري واحد من الشعراء املتقدمني، ويف فضائه اجلغرايف يوجد كلود

، وهو حسب اإلخباريات العربية اسم املكان الذي دفن فيه تابوت العهد. كذلك (ه  354)ت  يف شعر املتنيب
من مدن الدلتا املصرية وأصلها عندهم )ممفيس( لتومههم  هاالتوارتية وجعلت (ينوف -نوف)راقية حرفت القراءة االستش

أن املراد من )شعب مصر( يف خطاب العاهل اآلشوري اإلقليم املصري املعروف. هذا املوضع عند الربيعي من 
املندثرة  (نوف)عب مضر )قبائل مضر(. األمساء العربية واليمنية القدمية بإسقاط الياء سجلته مراثي أشعيا مقرتنا بش

 املذكور يف التوراة وصفها امرؤ القيس فقال: (لبونة)القريبة من جبل 

 
 ( وما بعدها.1/498نفسه، ) ينظر: املرجع - 1
 .264ص املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.209-2/208ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، ) - 3
 (.123-3/122ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 ( وما بعدها.1/417)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 - ."قال أبو عمرو الشيباين: "والكلواذ: صندوق اليهود الذي جيعلون فيه كتبهم 

 (.3/152ينظر: كتاب اجليم، مرجع سابق، )
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أَ " ارا  ح          َ  نَّ ك          َ ه  ل          َّ د ث          َ ون            ب            ل          َ ْت ب             ق          َ

 
ق       َ   اب  ال     ْ اَل  وف  ن       ي      َ اب  ع       ق       َ ل   ع       َواع          ."ق     َ

 
، ويروى أيضا بلفظ 1وهو يف الديوان بلفظ )تنوىف( «معجم البكري»ذكر الربيعي هذا الشاهد ناقال إياه عن       

وظاهر مما  .3"وتنوف يف شعر امرئ القيس. هضبة يف جبل طيئ": ه ( 393)ت  ، قال اجلوهري2)عقاب مالع(
 ورد يف املعاجم التصرف يف االسم لعجمته بني )تنوىف( و)تنوف( و)ينوف(.

 الرس:  

 .4]الرس: أي املعدن[ . وكل ركية مل تطو فهي رس": "يف شرح )الرس( يكتفي أبو بكر السجستاين بالقول    
أما الراغب األصفهاين فنقل أنه واد، واحتج بعجز بيت شعري، ونص  ،5وظاهر أن هذا املعىن مأخوذ عن أيب عبيدة

 ،ونقل السمني احلليب كالم الراغب لكنه قدم معىن البئر .6أصل الرس هو: "األثر القليل املوجود يف الشيء"على أن 
ونقل أن أصحاب الرس هم قوم قتلوا نبيهم ودسوه يف بئر، ونقد الشاهد الشعري الذي نقله الراغب وهو لزهري من 

. ونقل حسن جبل 7وفيه نظر من حيث أضاف الوادي إليه"". قال السمني: "مٍ فَ لْ ل   د  يَ الْ كَ   سِّ ي الرَّ اد  وَ وَ  نَّ ه  قوله: "ف َ 
، أما معجم اجملمع فنص على أنه بئر أو 8خدود لكنه مل يذكر الواديمعىن البئر ومعىن املعدن ومعىن أصحاب األ
، ويف املعجم تكرار إذ شرح مدخل )أصحاب الرس( يف مادة )ص ح 9أخدود وذكر قصة النيب الذي قتل ودفن فيه

 ، واحلق أن النسخة األصل من املعجم ذكرت شرحا10ب( وزيد فيه أن املراد به بقايا مثود، أو أصحاب األخدود
آخر يف مادة )ر س س( وفيها أن الرس قرية باليمامة أو أن الرس هو األخدود، أو أهنا ما بني جنران إىل اليمن إىل 

فأطال الشرح فيها وبسط األقوال، ورد  12، وقد حذف هذا يف الطبعة املنقحة. وأما حسن املصطفوي11حضرموت
م املصاحبة واملالزمة واملؤانسة، وهذا رأي نأخذ به، القول بأن قوما دسوا نبيهم يف بئر؛ ألن )أصحاب( عنده تالز 

 
 .140ص  ،2004، 2، طبريوت ،املعرفة دار، املصطاوي الرْحن عبدالكندي، عناية:  القيس امرؤديوان امرئ القيس، ينظر:  - 1
 (.2/949ينظر: مجهرة اللغة، مرجع سابق، ) - 2
 (.4/1436) مرجع سابق،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  - 3
 .240نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 (.2/75ينظر: جماز القرآن، مرجع سابق، ) - 5
 .352مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.2/89)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 7
 ( وما بعدها.2/795)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 8
 .494-493القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ  - 9

 .658ينظر: املرجع نفسه، ص  - 10
 (.3/44معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر:  - 11
 ( وما بعدها.4/129مرجع سابق، )التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ينظر:  - 12
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والرس عنده هو هنر أرس اجلاري بأراضي أرمينيا وآذربيجان وأصحاهبا كانوا حتت حكومة ملوك إيران. ولقد جعل 

 الرس معربا من أراكسيس أو آراكس اليونانية. 

نص على أهنا بئر أو مسكن  1وبدوي معجم عبد احلليمجند يف شرح املعاجم القرآنية اإلجنليزية اختالفا ففي      
صاحب  (1992)ت  معني يف شبه اجلزيرة العربية أو أنطاكية، وقد أحالوا يف هذا إىل حممد أسد )ليوبولد فايس(

، ويذكر املعجم أن منطقة حتمل االسم نفسه ما تزال يف منطقة القصيم. الندوي «ترمجة معاين سور القرآن الكرمي»
وأتى بأقوال خمتلفة منها ما ذكر سابقا، لكن اجلديد  ،، وقد نقل عن غري مرجعٍ 2ذه املنطقة يف قاموسه أيضايذكر ه

( ناقال إياه من كتابه 1926)ت  (Charles Doughty)يف شرحه إتيانه برأي الرحالة اإلجنليزي تشارلز داويت 
يف وادي  (الرس)(، وفيه ينص على أن Travels in Arabia Deserta) «الرتحال يف صحاري العرب»

الرمة حيث ترى أطالل وأسس واسعة. وال نريد هبذا أن الندوي أو داويت أرادا املدخل القرآين، إمنا هي إشارة إىل 
 مكان حيمل االسم نفسه. 

: "ليس مثة جبل يدعى جبل ه ( 626)ت  احلموي يقول فاضل الربيعي الذي نقل بيت زهري عن ياقوت     
، وال وجود ِلما يف بالد عسري قرب بعضهما؛ بينما نستطيع (رءش -ها)يتون يف فلسطني التارخيية قرب جبل الز 

هذا،  (رءش -ها)داخل خريطة اليمن القدمي. ليس جبل  -وكما يف النص العربي-رؤيتهما قرب بعضهما بالفعل 
بعد أن صعد  داودوادي الرس هذا الذي عربه  ... سوى وادي الرس الشهري يف املرويات العربية التارخيية ويف القرآن

. ويرى الربيعي أن الوادي 3"إخل ... معالة الزيت، من األودية القدمية عند العرب وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي
 حسب اجلغرافيني العرب القدماء والشعر اجلاهلي يصب يف وادي الرمة ومير بوادي عاقل قرب حضرموت.   

 المؤتفكات:

ورد املدخل مجعا يف موضعني ومفردا يف موضع واحد من القرآن الكرمي. نص السجستاين على أهنا مدائن قوم      
باملقلوبات وأهنا قرى قوم لوط أو قريات قوم لوط وهود وصاحل، ولكن  5جملمعوشرحت من ق بل معجم ا ،4لوط

بأهنا قرى قوم لوط. وإذ مل ينص الراغب األصفهاين على موضعها فإن السمني  (املؤتفكة)املعجم اكتفى يف شرح 

 
1 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 362. 

 .221ص   ، مرجع سابق،قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 2
 .305ص فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق،  - 3
 .439ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 .55ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
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صطفوي أقواال امل، ونقل حسن 2، ونقل هذا الرأي حممد حسن جبل1احلليب نص صراحة على أهنا مدائن قوم لوط

م؛ ألن هذه املدائن تسمى سدوم حميال يف ذلك عدة منها أهنا مدائن قوم لوط، مث رجح أن تكون صفة ال اسم علَ 
، 4فإنه رآها صفة ومثل ِلا مبدينة لوطمعجم عبد احلليم وبدوي . أما الظاهر من شرح 3إىل التوراة وإىل كتب التاريخ

. وال يصح اخلالف يف أن موطن لوط وقومه كان يف 5(itiesCياِلا واكتفى بلفظ مدائن )ومل يذكر الندوي قرية ِب
ْمَنا اجلزيرة، أخذا بظاهر القرآن القرآن الكرمي؛ لذا يقول احلليب يف قوله: ﴿َوإ ْن َكاَن َأْصَحاب  اأْلَْيَكة  َلظَال م نَي فَانْ تَ قَ 

ن ْه ْم َوإ ن َّه َما لَب إ َماٍم  [: "أي أن القريتني املهلكتني؛ قرييت قوم لوٍط وأصحاب األيكة بطريٍق 79-78م ب نٍي﴾ ]احلجر: م 
 .6واضٍح تر عليه قريش يف سفرها"

 سفينة نوح والجودي:

عليه - جند االختالف يف املواضع اليت ذكرت يف القرآن الكرمي يف )اجلودي( أيضا، الذي ورد يف قصة نوح     
َي اأْلَْمر  َواْستَ َوْت َعَلى اجلْ ود يِّ﴾من قوله:  -السالم  ﴿َوق يَل يَاأَْرض  ابْ َلع ي َماَءك  َويَامَسَاء  أَْقل ع ي َوغ يَض اْلَماء  َوق ض 
، ونقل احلليب 8، ونقل الراغب أنه اسم جبل بني املوصل واجلزيرة7فالسجستاين يكتفي بأنه اسم جبل .[44]هود: 

، واحلليب نفسه نقل يف شرح )التني( أنه اسم مسجد نوح املبين على 9أنه باجلزيرةهذا وزدا قولني مها أنه بآمد و 
كم   40، وهو عند معجم اجملمع جبل باملوصل على حنو 11، ومل ينص حممد حسن جبل على موضعه10اجلودي

إىل أن املقصود من اجلودي يف القرآن الكرمي هو جبل  «دائرة املعارف»، وذهبت 12مشال شرقي جزيرة ابن عمر
ن شرحه ل هذا األقوال ومنها االصطالح التورايت )جبل أراراط( وضمَّ . ونقل حسن املصطفوي ج  13اجلودي العريب

 يفأنه خريطة تقريبية، ويف حتقيقه تردد إذ ابتدأه بالنص على أنه يف الشمال الشرقي من أراضي الرتكية، مث رجع إىل 

 
 (.1/97)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 (.3/1706)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 2
 (.1/111، مرجع سابق، )الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 3

4 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 32. 
 .40، مرجع سابق، ص قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 5
 (.1/122)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق،  - 6
 .178ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 7
 .211ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.1/357)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 9

 (.1/272ينظر: املرجع نفسه، ) - 10
 (.1/286)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 11
 .255ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 12
 (.11/3266ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 13
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االسم إىل  . وردُّ 1أراضي ما بني املوصل وجبل أرارات، ونقل احتمال أن املراد باجلودي الوصف أي التكرم والتسمح

الصفة أي )اجلود( من تأثر املصطفوي بالراغب األصفهاين الذي نقل عنه يف شرح املدخل. هذه اآلراء نقلها حممد 
جبل باجلزيرة  -حسبه-باألراضي الرتكية حاليا، واجلودي  بشيء من التفصيل، فاملراد بآمد غرب املوصل ألتوجني

وإمنا ذكرنا هذا املدخل وما مياثله لبيان اخلالف الشديد بني املتقدمني واملتأخرين يف بيان ، 2الشامية قرب املوصل
 املواضع القرآنية.

 بئر يوسف:

( اليت يضعها اِلمداين يف بالد الكالع اليت يف التوراة هي  (حربون)سبق أن      اليت يضيف سكاهنا النون -)حرب 
يف بيانه موضع جب يوسف أن يعقوب وبنيه كانوا  3«املعجم اجلامع». لقد نقل ، فتصبح )حربن(-إىل األمساء

يف بداية هجرته  -عليه السالم-، أي اخلليل اليت استقر فيها إبراهيم -حسبه-يقيمون يف حربون وهي مدينة اخلليل 
 (10)إىل فلسطني. املعجم نفسه اختار يف حماولة للجمع بني التوراة والقرآن والتاريخ أن إخوة يوسف ساروا عشر 

آراء املتقدمني املختلفة يف موضع اجلب  ن حربون إىل بئر السبع ورموه يف بئر من آبارها، وقد ذكر من قبل  كلم م
. لقد ألتوجنيالذي وضعه  «معجم األعالم القرآنية»بني الشام وبيت املقدس واألردن وطربية. وقد استند أيضا إىل 

، لوجود احلرم اإلبراهيمي (اخلليل)يف حروبه أهنا مدينة  داودها التوراة اليت قصد (حربون)تومهت القراءة االستشراقية أن 
، واإلشكال أن حربون التوراتية تقع يف جغرافيا واحدة مع وادي امللح ووادي العرب وصور يف حني أن مدينة 4فيها

-د الكالع اليت استقر فيها إبراهيم غري حربون من بال (حربون)اخلليل بعيدة جدا عن وادي العربة األردين. إن 
، 5التوراتية يراد هبا أحيانا مصر وأحيانا املضريني (مصرمي)، وال تعلق ِلا مبدينة اخلليل، وكما أن -حسب وصف التوراة

)قريات أربع( اليت صار  (ءربع)فحسب التوراة بعد أن أقام إبراهيم يف أرض الكنعانيني توفيت زوجه سارة يف قرية 
ها يف الشعر العريب هذه ورمسْ  (حربون)امسها حربون، وقد سبق أن املراد بالكنعانيني الكنانيون. ذكر الربيعي موضع 

 -عليه السالم-جبلي للوحوش يف بادية بالد تيم، وقد أقطع النيب حربى( وهي مكان اندثر وحتول إىل مرتع -)حربان
، ونقل الربيعي نصا لكعب األحبار عن ياقوت احلموي ينقل قصة تيم الداري جبل حربان يف وادي القرى من مكة

 -ه السالمعلي-فن يف حربى سارة زوجة إبراهيم ن مات ود  أول مَ "باللفظ العريب ونصه هو:  نفسهالتوراة يف املوضع 
 

 ( وما بعدها.2/160)ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 1
 .116ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 وما بعدها. 157ص  ،املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابقينظر:  - 3
 ( وما بعدها.1/267)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 ( وما بعدها.2/704)، املرجع نفسهينظر:  - 5
 -  .الروايات التارخيية تنص على أنه أقطعه حربون وعينون، وأهنما ليسا يف مكة بل يف الشام، وإن اتفقوا على أن حربون هي اخلليل 

 (. 18/105(. هناية األرب يف فنون األدب، مرجع سابق، )2/212) ،1995، 2، طبريوت صادر، دارياقوت احلموي، دان، ينظر: معجم البل
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. احتج الربيعي بنص كعب هذا رغم أن احلموي 1"... وكان مسكنه ناحية حربى فاشرتى املوضع منه خبمسني درمها

 ةذكره يف سياق احلديث عن حربون يف فلسطني، ولكنه يفرتض أن كعب األحبار يعي موضع )حربى( وجغرافي
 التوراة ِبكم أنه يهودي سابق عامل هبا.

مقفله( يف جبل حربون اليت دفن فيها إبراهيم -دليل الربيعي هو أن التوراة تنص على اسم مغارة القفل )ها     
سارة، هذه املغارة ال تعرفها اخلليل يف حني وردت يف الشعر العريب يف نصوص واضحة مجعت بني )القفول( مجع 

هذه يف النجد املمتد من جبل حربى باجتاه وادي العقيق،  (قفله)ى أو احلربى( يف موضع واحد، ووبني )حرب  (قفله)
وامليم يف )مقفله( أداة التعريف اليمنية املنقرضة، ومن الشواهد اليت احتج هبا الربيعي نقال عن ياقوت قول املرّار 

 :2الفقعسي يرثي أخاه بدرا

 ، ىَن م             ال           ْ وَ  ي           ثَ اد  ح           َ اأْلَ  اهلل   لَ ات           َ  ق           َ اَل أَ "
 

ع       اف       ات  نْيَ ب   َ  تْ رَ ا ج  َ ر  ي   ْ ط  َ وَ     وال  ح  ب  رىالس                ّ
 

 ام        َ  دَ ع        ْ ، ب         َ ة  اف        َ ع        ي        َ ال        ْ  ي        بَ ر  ث        ْ ت         َ  لَ ات        َ ق        َ وَ 
 

 ي ر  ج      ْ  زَ اَل  وَ ايف  ي       َ ت         اع      ْ ىَن غ      ْ ا أَ م       َ ، ف      َ ت  رْ ج      َ زَ  
 

 ،ة  اش                     َ ش                     َ ، بَ رٍ دْ ب       َ  دَ ع       ْ ، ب    َ ولِ ف   ُ ق   َ ل     ل   ِ ا م       َ وَ 
 

 "الس                     ف       ر ة  ب       َ وْ  أَ اَل وَ  مْ ي       ه         ت         أْ ي       َ  يُّ  احل       َْ اَل وَ  
 

موضع القفله هذا ذو مكانة خاصة  لدفن املوتى حَّت يف اإلسالم، أي هو مدفن مقدس، وقد ذكر الربيعي عدة     
 .3يف معجم الشيباين ، وقد وقفت على أقدم ذكر حلربى بوصفها وادٍ (القفول)شواهد شعرية ذكر فيها باسم 

-عليه السالم-املغارة إلبراهيم  (حوث -حوثة)من قصة بيع بين  -حسب الربيعي-يظهر التحريف يف الرتمجة      
، وتتد أشجار هذا النجد حَّت وادي (ممرا)قبالة  (عفر -عفرون)، هذا املدفن يقع حسب النص التورايت يف جند 

، 4(املقفلة)ومغارة  (ممرا)رمجت )صبيب( إىل )حييط( يف حني أهنا )ضبيب( وهو واٍد حقيقي بني ، ولكن ت  (صبيب)
هذه الكلمة سبقت ب  )جبول( مبعىن )مقابل( اليت حذفت من النص املرتجم. يذكر الربيعي نص اِلمداين الذي 

 (شور)، وبين حوث وصحراء (قدس)يصف املوضع اليمين كما جاء يف النص التورايت فيذكر وادي الرمة حيث جبل 
، وما بئر السبع اليت حفرها إبراهيم يف النص التورايت )بئر شبع( إال بئر زمزم اليت قطعها إبراهيم صوب وادي ضبيب

 
 (.2/709)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، (. 2/212معجم البلدان، مرجع سابق، ) - 1
 (. 2/212ينظر: معجم البلدان، مرجع سابق، ) - 2
 (.1/163ينظر: كتاب اجليم، مرجع سابق، ) - 3
 ( وما بعدها.2/712)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 -  .نص الزبيدي على أنه ماء وواد 
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 (ممر)اليت سبق ذكرها فهي  (ممرا)واملسري إليه من وادي الرمة باجتاه مكة، وأما  (شباعة)اليت كانت تسمى زمنه 

 اجلاهلي، وقد نقل الربيعي شواهد عدة منه.املذكورة يف الشعر 

 التين والزيتون:

، ويف موضعهما، ومنها رواية ابن عباس من أن (التني والزيتون)آراء خمتلفة يف املراد من  «معجم املواضع»ذكر      
بعد أن نص على أن جبل زيتا -املراد بالتني مسجد نوح الذي بين على اجلودي بعد الطوفان، والذي يعنينا قوله 

ووردت اإلشارة إىل جبل الزيتون يف العهد القدمي واألناجيل أكثر من مرة ويف ": -)الزيتون( يقع يف شرقي القدس
مرتقى  داودزيتيم( وهي: )وصعد -ها-ب-عله-الرتمجة العربية للنص العربي )ودود 2. نقد الربيعي1"اسبةأكثر من من

، (زيتيم)مبتعدا عن  (ءرس)الزيتون(. هذا النص حيكي مسار داود يف قتاله أتباع القائد شاول، إذ اجته صوب 
عالة الزيت وهو جبل عريب معروف( ليصل جبال الزيت )م داودوأوضح الربيعي أن املراد من النص التورايت صعود 

إىل موضع وادي الرس اليت ذكرها القرآن، هذان املوضعان ذكرمها اِلمداين والبكري يف اجملال اجلغرايف نفسه. ويف 
اجملال نفسه ذكر النص التورايت موضعا امسه )ِبورمي( وهو اسم تثنية ِبر )ِبران( ويستند الربيعي إىل اِلمداين والبكري 

وهي سلسلة جبال،  (معالة الزيت)بوصفها منازل قبيلة األزد اليمنية وفيها تقع  (البحران) أبيات شعرية تذكر وإىل
 .(زيتيم)ومن  (الرس)يف حني أن فلسطني ال تعرف موضعا مثل هذا على مقربة من 

، ويف 3حضرموت أن أصحاب الرس كانوا يف -يف مجلة أقوال كثرية متعارضة-نفسه ينقل  «معجم املواضع»و    
رَة ﴾ ]النازعات:  نقل قوال يف أنه موضع على جبل زيتا )الزيتون(  .[14شرحه )الساهرة( من قوله: ﴿فَإ َذا ه ْم ب السَّاه 

، 5، رغم أن سياق اآلية ظاهر يف أهنا أرض احملشر وهذا ما التفت إليه حممد حسن جبل4املطل على بيت املقدس

 

 (.3/235ينظر: تاج العروس، مرجع سابق، )
 ل املعاجم املتقدمة حيث روت أنه ورد يف احلديث أن امسها شباعة يف اجلاهلية.ذكرت هذا ج 

أبو القاسم الزخمشري، (. الفائق يف غريب احلديث، 1/969)الغريبني يف القرآن واحلديث، مرجع سابق، (. 1/284ينظر: هتذيب اللغة، مرجع سابق، )
جمد الدين ابن (. النهاية يف غريب  احلديث واألثر، 2/220) ، ]د ت[،2، طلبنان ،املعرفة دار، إبراهيم الفضل أبو حممدو  البجاوي حممد عليحتقيق: 
 (.2/441، )1979]د ط[،  بريوت، ،العلمية املكتبة ،الطناحي حممد حممودو  يالزاو  أْحد طاهر: حتقيقاألثري، 

 .153ص املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق،  - 1
 ( وما بعدها.1/303)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 .204ص املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 .219ينظر: املرجع نفسه، ص  - 4
 (.2/1093)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 5
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نَ ه ْم ب س وٍر﴾ ]احلديد:  (السور)يقال يف  (الساهرة)وما قيل يف  [ إذ شرح بأنه باب بيت 13من قوله: ﴿َفض ر َب بَ ي ْ

 ، رغم أن سياق اآلية ظاهر أنه يف اجلزاء بعد القيامة.1املقدس الشرقي

 إرم ذات العماد:

اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، ذكر األقوال املختلفة فيها،  (إرم)لبيان موضع  2«معجم املواضع»يف حماولة من      
ونص على ارتباط اسم دمشق بآرام القريبة من لفظة إرم أو أرم، ونقل عن التوراة حروب نسل آرام بن نوح ضد بين 

أهنا يف  إسرائيل، وأشار إىل أن املصادر اإلسالمية نقلت صلة إرم بآرام ودمشق من التوراة، ونقل أقواال أخرى منها
حتريف إلرم، وذكر رأي  -حسب التوراة-اإلسكندرية، وأهنا يف أور جنوب العراق وأن )أور( اليت ولد هبا إبراهيم 

اليت نصت  (رم)اآلثارية يف مشال احلجاز حمتجا بالكتابات النبطية املكتشفة يف خرائب معبد  (رم)جواد علي من أهنا 
باليمن حيث سكن إرم بن سام بن  (أبني)قل املعجم أيضا أهنا إرم يف تيه ، وبه جبل إرم الشهري، ون(إرم)على اسم 

نوح. لقد خص الربيعي هذا املوضع بكتاب كامل، نقل يف هذه اآلراء وقارهبا مقاربة أسطورية، فنقل عن ابن كثري 
لسبب احلقيقي ونقل عن ابن خلدون إشارته إىل أن سيطرة عاد على دمشق هي ا ،كوهنا أي إرم تتنقَّل يف البالد

، وينقل أن ابن عباس أشار إىل أن عادا أمة ويرى أن النقوش املكتشفة يف خرائب مثود 3للربط بني )إرم( ودمشق
 أهنا كلمة ْحريية تدل على املدينة.  تؤكد ذلك. كذلك ينقل عن اِلمداين

وراة سواء ضمن احلديث عن دويالت والذي يعنينا مما جاء يف املعجم قوله: "وقد تكررت كثريا لفظة آرام يف الت    
. لقد ناقش الربيعي فكرة آرام دمشق التوراتية ورأى ابتداء أن النقوش اآلشورية قرئت 4إخل" ... اآلراميني يف سوريا

وإن رجعنا إىل املعاجم القرآنية املتقدمة ال جند تعيينا ملكاهنا، فالسجستاين يذكر أنه  .5يف ضوء التوراة قراءة مضللة
، واألصفهاين ينص على املعىن اللغوي وهو عنده علم يبىن من 6إرم أبو عاد وابن اسم، وينقل أهنا اسم بلدهتم

 
 .224ص املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق، ينظر:  - 1
 وما بعدها. 81ص ، املرجع نفسهينظر:  - 2
 وما بعدها. 185، ص من مكة إىل أورشليم: البحث عن اجلنة، مرجع سابق العمادإرم ذات ينظر:  - 3
  :ويقول علماء اإلسالم إن إرم ذات العماد كانت قرب عدن، أو بني صنعاء وحضرموت، أو بني حضرموت وع مان. وجيب أن "جاء يف دائرة املعارف

 وبئرا يعرفان بنفس االسم ىف جنوب بالد العرب. وهذا الرأي يدفع ما ذهب إليه لوث نالحظ أن صيغة إرم من لغة أهل اليمن، فقد ذكر اِلمداىن جبال
Loth من وجود صلة بني إرم واآلراميني". 

 (.2/607ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، )
 .86ص املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابق، ينظر:  - 4
 .165، مرجع سابق، ص : مسامهة جديدة يف تصحيح تاريخ فلسطنيينظر: املراثي الضائعة - 5
 .115ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 6
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األقوال فيها ونص على أهنا بلدة فنقل خمتلف  2. أما السمني احلليب1احلجارة، من غري أن يشري إىل موضع أو قوم

عاد. وامللحظ الرئيس يف شرح املعاجم املتقدمة عدم ذكر املدن اليت جندها يف آراء املتأخرين من مثل دمشق 
واإلسكندرية. أما يف املعاجم القرآنية املتأخرة فإن حممد حسن جبل ينص على أهنا: "كانت ِبنوب اجلزيرة باألحقاف 

ونقل معجم  .3ايل يف رفع املباين، وقصر غ ْمَدان شاهد ِلذا"عتهر اجلنوبيون قدميا بالتحيث عاشت عاد وحيث اش
أنه ال أصل للقول  -الذي نقل عدة نصوص من التوراة- 5، ورأى حسن املصطفوي4اجملمع أهنا اسم بلدة عاد أيضا

 ن عاد.بأن إرم وعاد علمان شخصيان أو أن إرام اسم بلدة، بل هي عندة بدل أو عطف بيان م

 الدم:

ال جند املدخل أو الشاهد عند أيب بكر  .[3﴿ح رَِّمْت َعَلْيك م  اْلَمْيَتة  َوالدَّم ﴾ ]املائدة: ورد املدخل يف قوله:      
السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، وال جند عند الراغب األصفهاين غري التعريف اللغوي له ونصه على أنه 

يف ، كذلك ال جند تعريفا سياقيا يف معجم السمني احلليب ويف معجم حممد حسن جبل ويف معجم اجملمع و 6معروف
فََأْرَسْلَنا َعَلْيه م  الطُّوفَاَن َواجلَْرَاَد أن هذا األخري شرح مدخل )الدم( من قوله: ﴿ ، بيد7صطفوياملمعجم حسن 

مبعىن أنه جعل النيل يسيل عليهم دما أو أصاهبم بالرعاف. وقد شرح  .[133َواْلق مََّل َوالضََّفاد َع َوالدََّم﴾ ]األعراف: 
 واألوردة، وشرح مدخل )دما مسفوحا( بالسائل املصبوب، وهو من قبل الدم بأنه السائل األْحر الذي ميأل الشرايني
 وهذا املدخل شارح للمدخل الذي نريد بيانه. 8مكرر يف املعجم إذ شرح بعد  يف مادة )س ف ح(

يأيت باملقابل اإلجنليزي من غري الشواهد اليت معجم عبد احلليم وبدوي يف املعاجم اإلجنليزية ف نفسهجند الشيء      
، واحلاصل أن 10، أما الندوي فذكر املدخل معرفا ومنكرا مبعىن واحد9)الدم( احملرم فيها، ومل يذكر املدخل معرفاكر ذ  

املعاجم القرآنية اليت رجعنا إليها مل تنب  معىن الدم الذي ي أكل، وقد يتوهم القارئ مثلما هو شائع أن املراد هو اللحم 

 
 .74ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.1/86)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 2
 (.2/855)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، - 3
 .49ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 بعدها.( وما 1/79ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .318ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
(. 2/676)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،(. 2/24)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 7

 (.3/269، مرجع سابق، )الكرمي قرآن. التحقيق يف كلمات ال416معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 
 .573ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8

9 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 314. 
 .192ص  ، مرجع سابق،قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 10
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 1مي أكل الدم إذ األصل أنه ال يؤكل أو يشرب. يوضح فاضل الربيعيالذي خالطه الدم، وقد يشكل عليه سبب حتر 

أن العرب اعتادت فصد عروق اإلبل أو اجلمال وتقطري دمها مث جتفيفه، وحني ينعدم املاء تقوم القوافل املهاجرة بطي 
اخن اجملفف الدم ليصبح سائال فيشرب، واعتادت القبائل العربية شرب الدم الساخن وحتولت عادة طهي الدم الس

دم جعل يف م ع ى من فصد عروق " :إىل عادة غذائية فحرمها اإلسالم. وقد عرف الفصيد يف املعاجم اللغوية بأنه
 .      2"اإلبل، مث شوي فأكل بسبب الشِّدة

 النصارى:

ورد مدخل )النصارى( معرفا ومنكرا ومفردا )نصرانيا( يف مواضع عدة من القرآن الكرمي. يعرف معجم اجملمع      
، مفرده نصراين، نسبة إىل ناصرة: بلد يف الشام ينسب -عليه الصالة والسالم-النصارى بالقول: "أتباع املسيح 

ملدخل، فقد أورد أقواال عدة، هي أهنا مشتقة من قوِلم: . ويف املتقدمني جند تردد األصفهاين يف أصل ا3إليها املسيح"
ار  اللَّه ﴾ ]الصف: اَل احلَْوار يُّوَن حَنْن  أَْنصَ اَل ع يَسى اْبن  َمْرمَيَ ل ْلَحوار يِّنَي َمْن أَْنصار ي إ ىَل اللَّه  قَ ا قَ اَر اللَّه  َكمَ ﴿ك ون وا أَْنصَ 

ومن التوجيهات  ،، ونقل السمني احلليب مثل هذه األقوال وتوسع فيها4نصرانة، أو أهنا نسبة إىل قرية يقال ِلا [14
أهنا نسبة إىل قرية تسمى نصران وهي عنده أقيس يف  ، مث ذكر بعد  (نصرانة)واملؤنثة  (نصران)اليت ذكرها أهنا مجع 

أهنا مجع نصري  فنقل قوال عن ابن بري يف 6. وأما حممد حسن جبل5النسب من ناصرة اليت ذكرها كذا منكرة
كمهري، ورأي سيبويه من أهنا مجع نصراين نسبة إىل قريتهم، مث اختار أو جوز أن تكون نصران مبعىن مناصر كندمان 

أن تكون مجعا للنصري أو الناصري أو النصراين، وذكر  -معتمدا إجنيل مَّتَّ - 7، واختار حسن مصطفوىمبعىن منادم
لسان »ف االحتماالت األخرى اليت وردت يف نسرات(؛ أي إهنا من ناصرة، وضعَّ -وجودها يف السريانية )نسرايا

 ويف غريه.  «العرب
رجعون املدخل إىل ي  ينقل أن اللغويني معجم عبد احلليم وبدوي يف املعاجم القرآنية اإلجنليزية ف نفسهجند الشيء     

 (الناصرة)ح أن تكون من أصٍل سرياين مشتقة من مسقط رأس يسوع، أي مادة )ن ص ر(، ولكنه يرجِّ 
(Nazareth( مع إتيانه باملقابل اإلجنليزي لنصراين وهو ،)Christian)8 أما الندوي فاكتفى باملقابل اإلجنليزي ،

 
 وما بعدها. 236ص  مرجع سابق، ،والطعام يف املوروث العريب: األنساب، الزواج شقيقات قريشينظر:  - 1
 .722(. جممل اللغة، مرجع سابق، ص 4/507(. مقاييس اللغة، مرجع سابق، )7/102كتاب العني، مرجع سابق، )  - 2
 .1104معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .098ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 ( وما بعدها.4/183)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 5
 (.4/2210)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر"  - 6
 (.12/159، مرجع سابق، )الكرمي ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن - 7

8 - See: Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 942-943. 
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املتقدمني ومثلهم املتأخرون إمنا بنوا رأيهم على فرضيات ال دليل عليها، وشققوا . ويفهم مما سبق أن 1من غري تأثيل

للمدخل أصوال خمتلفة، أما فاضل الربيعي فريى أن الكلمة دليل على اختالف نظرة اجلماعات البدوية إىل اخلتان، 
. مث أتى برأي ابن منظور هذا الرأيَ ألن الواقع يرده، وأشار إىل تضعيف  (الناصرة)رأي القائلني إهنا نسبة إىل  ضَ ورفَ 

نكم يرد قوله: "ال يؤمَّ  -عليه السالم-آخر فقال: "تعين كلمة )األنصر( عند العرب )األقلف( ويف حديث للنيب 
 أنصر" أي: أقلف. قال شاعر جاهلي يصف ناقتيه وقد طأطأتا رأسيهما من التعب واإلعياء: 

 اه       َ س                    أْ رَ  دَ ج       َ س                  ْ أَ وَ  تْ رَّ ا خ    َ امه       َ  ت       َ ل    ْ ك      ف    َ 
 

 .2"نَّف  حتََ  ملَْ  ة  ان       َ رَ ص               ْ نَ  تْ دَ ج       َ س               ْ ا أَ م       َ كَ  
 

ل الربيعي إىل هذا الشاهد نفسه ذكره السمني احلليب يف شرح )النصارى( ونسبه إىل أيب األخرز احلماين. ومل حي       
ولكنا نرى أن أصل رأي السمني احلليب مأخوذ عن  .وهي عادته «لسان العرب»مصدر ِبياله وظاهر أنه ناقل عن 

 يوضحه مل ط الربيعي )حتنف( بتخفيف النون والصواب تشديدها. والشاهد منه وإنبَ املعاجم اللغوية األوىل، وضَ 
 الربيعي أن معىن )مل حتنف( أي مل ختتنت، والنصرانة هي النصرانية.

واليت أبان فيها عن تداخل عيسى بن  ،الربيعي دراسة الصلييب لألناجيليف أطروحته عن املسيح العريب اعتمد     
التناقض، وفصل رأيه يف التمييز بني النصرانية اليت أصلها جنران ومنها عيسى بن مرمي  مرمي بيسوع املشيح التورايت حدَّ 

لب وبني املسيحية الرسولية وهي نفسها ديانة احلنفاء الذين حافظوا على شريعة اخلتان ورفضوا التثليث ورواية الص
إىل ابن كثري الذي أشار  3اليوناين. وقد أحال الربيعي –)أي مسيحية بولس الرسول( اليت نشأت يف العصر الروماين 

[. 37]مرمي:  بَ ْين ه ْم فَ َوْيل  لِّلَّذ يَن َكَفر وا م ن مَّْشَهد  يَ ْوٍم َعظ يٍم﴾ إىل اختالفهم يف تفسريه: ﴿فَاْختَ َلَف اأْلَْحزَاب  م نْ 
وإن نظر إىل األصل  4لقد حلظت املعاجم القرآنية املتقدمة قضية اخلتان يف شرحها مدخل )احلنيف(، فالسجستاين

وأنه  -عليه السالم-ن كان على دين إبراهيم اللغوي يف احلنف وهو ميل يف إهبامي القدمني، فإنه ذكر أن احلنيف مَ 
 لية. اسم ملن كان خيتنت وحيج البيت يف اجلاه

د يف جزيرة العرب وعاش يف ل  و   -عليه السالم-فهم من أعمال الربيعي والصلييب حول النصرانية أن عيسى وي       
عليه -جنران اليت اشتهرت ِبودة خنيلها وبعبادة النخلة. حيتج الربيعي هبذا ومبكانة النخلة يف املخيال العريب، فالنيب 

. يستند أيضا إىل انتساب العرب إىل األم فيقول: "إن التقاليد النصرانية "أكرموا عمتكم النخلة"يقول:  -السالم
 

 . 669ص  ، مرجع سابق،قاموس ألفاظ القرآن الكرمي - 1
 .269ص مرجع سابق،  ،: األنساب، الزواج والطعام يف املوروث العريبشقيقات قريش - 2
 .94ص الفارسي، مرجع سابق، -املسيح العريب: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطيينظر:  - 3
 .184ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 -  راوي احلديث عن النيب علي بن أيب طالب، ويف نصه خالف: "أكرموا عمتكم النخلة فإهنا خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم، وليس من الشجر

 رة أكرم على اهلل من شجرة ولدت حتتها مرمي بنت عمران، فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن مل يكن رطبا فتم".شج
(. كتاب األمثال يف احلديث 1/353، )1984، 1حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، طمسند أيب يعلى، أبو يعلى التميمي، حتقيق: ينظر: 

. الطب النبوي،  أبو نعيم  األصبهاين، 309، ص 1987، 2، حتقيق: عبد العلي عبد احلميد حامد، الدار السلفية، اِلند، طالنبوي، أبو الشيخ األصبهاين
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 يسى ابنا ملرمي )وأقصت من ذاكرتنا يوسف النجار( جيب أن ينظر إليها كتأكيد على عربية املسيحيةاليت جعلت من ع

وإذا ما نظر إىل هذا االنتساب من منظور رمزي وطقوسي؛ فإن العالقة بني االبن واألم يف املسيحية ستكون  ...
 .    1ل )أبو العرب("جمرد استطراد يف ثقافة انتساب عربية قدمية ومستمرة منذ هاجر وإمساعي

 القرية: 

وََكَأيِّْن يشرح )قريتك( من قوله: ﴿ 2ورد مدخل )القرية( يف مواضع عدة من القرآن الكرمي، وإن كان معجم اجملمع    
ْن قَ ْريَت َك﴾ ]حممد:  ا ذَ هَ  لَ زَ  ن َ اَل وْ وا لَ ال  قَ [ بأهنا مكة، ويشرح )القريتني( من قوله: ﴿وَ 13م ْن قَ ْريٍَة ه َي َأَشدُّ ق  وَّة  م 

بأهنا مكة والطائف، فإنه يسكت عن شرح مدخل )القرية(  [31﴾]الزخرف:يمٍ ظ  عَ  نْي  ت َ ي َ رْ قَ الْ  نَ م   لٍ ج  ى رَ لَ عَ  آن  رْ ق  الْ 
َرَة  ال َقر يَةِ الذي ورد يف سياقات خمتلفة داال على مواضع خمتلفة، مثال ذلك قوله: ﴿َواْسَأِْل ْم َعن   الَّيت  َكاَنْت َحاض 

﴾ ]األعراف:  د يسأل عن اسم القرية ومكاهنا، [. إن قارئ املعجم القرآين ال ب163اْلَبْحر  إ ْذ يَ ْعد وَن يف  السَّْبت 
 ومن وظائف املعجم أن جييب هذا السؤال.

غفل ، وت  4إخل كذا كذلك ينقل حممد حسن جبل أهنا أيلة أو طربية أو ...  ،3ينص السمني احلليب على أهنا أيلة    
املعاجم القرآنية العربية واإلجنليزية تعيينها، وما قيل يف هذا الشاهد يقال يف غريه من عشر آياٍت وردت فيها  جلُّ 

إيليا هذه هي املدينة القدمية اليت وصفها القرآن بأهنا حاضرة البحر  - )القرية( معرفة، يقول فاضل الربيعي: "إن أيله
يريد اآلية اليت ذكرناها، كذلك اعتمد من قبل الربيعي نص اِلمداين  .5ة"وأشار إىل كوهنا مدينة يهودية يف آية صرحي

الذي نقله عن بطليموس يف تييزه بني أرض فلسطني وبالد اليهود العتيقة من إيلياء، وإيلياء عنده هي االمتداد 
من حواضر البحر  . وليس املراد به أيله يف مدينة العقبة جنوب األردن، بل هي حاضرة6الطبيعي لنجران القدمية

 األْحر، مقرونة ِببل أيله حيث وادي حلف.

 الصخرة:

 

 مطبعة (. حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين،2/477، )2006، 1ط بريوت، حتقيق: مصطفى خضر دومنز الرتكي، دار ابن حزم،
 (. 6/123، )1974السعادة، مصر، 

 .302ص الفارسي، مرجع سابق، -املسيح العريب: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطي - 1
 .896ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.3/304)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر:  - 3
 (.1/450)املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،مرجع سابق، ينظر:  - 4
 (.1/513)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق،  - 5
 (.2/401) املرجع نفسه، - 6
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يت  احلْ وَت َوَما أَْنَسان يه  إ الَّ ال     شَّْيطَان  َأْن أَذْك َره  ورد املدخل يف قوله: ﴿قَاَل أَرَأَْيَت إ ْذ أََويْ َنا إ ىَل الصَّْخرَة  فَإ ينِّ َنس 

[.مل تنص أكثر املعاجم القرآنية على موضع )الصخرة( أو موضع 63اْلَبْحر  َعَجب ا﴾ ]الكهف: َواختَََّذ َسب يَله  يف  
مثال مل يذكر الشاهد واكتفى باملعىن اللغوي يف غريه، ويشرح معجم اجملمع املدخل من الشاهد  1القصة، فالراغب

عليه -وعاد إليه فلقي اخلضر  احلوت عنده، -عليه السالم- شرحا سياقيا ذاكرا أنه املكان الذي نسي موسى
فنص على أهنا صخرة سبتة ونقل قولني آخرين يف أهنا صخرة شروان يف أرمينيا  3«معجم املواضع»، أما 2-السالم

رد يف جل املواضع القرآنية فضال عن األعالم. إن موسى طَّ ويف أهنا صخرة بالشام عند هنر الذيب، وهذا االضطراب م  
 .4مثله مثل تلميذه يشوع )ويشوع اسم إله ميين قدمي( الذي وهب األسباط أرض استقرارهمحسب الربيعي عريب ميين 

 وكما سبق فإن املعاجم ال تستقر على رأي يف موضع الصخرة؛ ما يفتح باب االجتهاد يف بيان موضعها.

 قوم هود ومملكة يهوذا:

، ويرى أهنا خمالف 5اليهودية( يف مشال فلسطني أو غرب هنر األردنينفي الربيعي أن تكون مملكة يهوذا )أو بالد     
من خماليف اليمن ومكاهنا غرب هنر األردم اليمين بني عدن وحضرموت، وأن شعب هود أو قوم هود عرب مينيون 

اء أساس ، مستحضرا يف هذا أن امل6قدماء، أما أصل كلميت )هود( و)يهود( فأرض الغور الرطبة اليت تكثر فيها املياه
العقيدة املسيحية )التعميد(، وأنه يف اإلسالم أصل كل شيء حي. أما )يهوذه( فياؤه ملحقة يف اليمنية مثل )كرب 

، ويستحضر الربيعي املعتقد اليمين القدمي الذي ظهر يف األشعار وهو ويكرب( نسبة إىل السبط األكرب )يهوذه(
وأن أحد أشهر ملوك اليمن عشية اإلسالم امسه هوذه السحيمي انتساب اليمنيني ذات يوم إىل أب أعلى هو هود، 

 .7احلنفي

على أهنا مكان عاد قوم هود وذكر الرأي الراجح يف أهنا  8«معجم املواضع»، وقد نص (األحقاف)وموطن هود     
ولكنه ذكر آراء خمتلفة يف موقعه من اليمن، واستطرد حَّت ذكر رأيا يف أهنا يف أرض مصر وآخر يف أهنا  ،يف اليمن

 
 .477ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .661معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .227ص  ،املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابقينظر:  - 3
 (.2/320)، فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابقينظر:  - 4
 ( وما بعدها.2/325) املرجع نفسه،ينظر:  - 5
 (.2/382ينظر: املرجع نفسه، ) - 6
 -  :ويقال: كانت اليهود تنسب إىل يهوذاء بن يعقوب، فسموا اليهوذ، وعربت بالدال"قال أبو بكر السجستاين". 

 .495نزهة القلوب، مرجع سابق، ص 
 ( وما بعدها.2/524)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 7
 وما بعدها. 17ص  ،املعجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع، مرجع سابقينظر:  - 8
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، كذلك مل 1اللغوي أي إهنا مجع احل قف مبعىن الرمل املائل بالشام. مل يذكر الراغب موضع األحقاف واكتفى باملعىن

، وقوال للهروي نصه: "وكانت ديار عاٍد بالشحر ينص احلليب على موضعها وإن نقل شاهدا شعريا عن امرئ القيس
منسوبا لقتادة، وذكر أن اخلالف  «معجم املواضع»ذكره  (الشحر)والقول بأهنا يف موضع امسه  .2يف كثبان رمل"

. واكتفى معجم اجملمع 3أهنا يف اليمن «التاج»صار حوله ال حول األحقاف نفسها. ونقل حممد حسن جبل عن 
قرب هود ووادي األحقاف يف مادة  «دائرة املعارف». وذكرت 4اللغوي ومبا اقرتن يف القرآن باألحقافباملعىن 

 . 5)حضرموت(

وعاصمتها )أورشليم اليمنية بيت بوس( حتت وقع  6-حسب الربيعي-اندثرت بالد اليهودية القدمية من إيلياء      
بين إسرائيل من يهود اليمن إىل بالد الشام حاضرة اإلمرباطورية احلروب، وهاجرت القبائل العربية العاربة ومنها بقايا 
ق.م، وتركت هنالك ذكرياهتا يف أمساء املواضع واألماكن  200الرومانية، وحتديدا جنوب بالد الشام )فلسطني( حنو 

يتساءل الربيعي عن عدم تفسري القراءة االستشراقية لورود أمساء مواضع مينية يف  نفسهومنها أورشليم. يف السياق 
التوراة )ملكة سبأ، عدن، حضرموت، أزال ]عاصمة صنعاء القدمية[( ومئات من أمساء القبائل واجلماعات 

ويف األعالم مثال . هذا الرأي يفسر مساحة االقرتاض اللغوي املفرتض فيما يتعلق باملصطلحات الدينية، 7واملواضع
أوس( العربية يف التوراة، واليت ترمجت بعمواس، وهي عند اجلغرافيني املسلمني قريبة من الرملة على طريق -ذلك )عم

حسب -عماس( اليمنية اليت ذكرها اِلمداين وهو  -القدس العربية، إن أصل هذا االسم أو الرتمجة هو )األعماس
 أسفلها املياه القادمة من قرية السدة )ءسدد( على مقربة من جبل آدم سلسلة جبلية صغرية تتجمع يف -الربيعي

وهو وصف مطابق ملا جاء يف التوراة اليت جعلت املكان موضعا للقتال مع الرومان، يقول الربيعي: "من احملتمل أن 
 -ل من اليمنيف األص-أوس( أو عموس انتقل مع القبائل العربية اليهودية املهاجرة -عمواس )عم-االسم أعماس

، النتقال سلسلة من أمساء املواضع اليمنية إىل بالد الشام القدمية، وذلك مع بدء نفسهإىل فلسطني يف السياق 
اليمنية عن أوطاهنا؛ بفعل مجلة من األسباب التارخيية من بينها -اِلجرات الكربى واالنزياح املتتايل للقبائل العربية

 .  8والرومان والبيزنطيني"احلروب مع اآلشوريني واليونانيني 

 
 .248ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.1/436)رف األلفاظ، مرجع سابق، عمدة احلفاظ يف تفسري أش - 2
 (.1/471)مرجع سابق،  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،ينظر:  - 3
 .305ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 (.13/4033ينظر: موجز دائرة املعارف اإلسالمية، مرجع سابق، ) - 5
 ( وما بعدها.2/561)فلسطني املتخيلة: أرض التوراة يف اليمن القدمي، مرجع سابق، ينظر:  - 6
 (.2/577ينظر: املرجع نفسه، ) - 7
 وما بعدها. 139مرجع سابق، ص  : مسامهة يف تصحيح تاريخ فلسطني،القدس ليست أورشليم - 8
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الذي اعتمد عليه الربيعي كثريا فيما -أصول هذا الرأي ترجع إىل موطن الساميني األصلي، وقد بسط جواد علي     

رأي املستشرقني املتقدمني يف هذا؛ إذ منهم من ذهب إىل أن العراق هي  1-كتبه خاصة كتابه عن السيب البابلي
موطن الساميني، ومن القائلني إن جزيرة العرب )أواسط اجلزيرة وخاصة جند( هي موطن الساميني الذي خرج منه 

من ، وذكر جواد علي عددا معتربا (Sprenger)السامييون إىل اِلالل اخلصيب مث إىل أماكن أخرى شربنكر 
املستشرقني الذي أخذوا هبذا الرأي، ومنهم هوكو وينكلر الذي رفض التصور السائد عن موضع مصر التوراتية فضال 

الذي رأى أن  [1960( ]ت Philbyعن حربون وبئر السبع. وأما القائل مبا نذهب إليه فهو جون فليب )
قد هاجرت قبائلها مضطرة بسبب اجلفاف وْحلت األقسام اجلنوبية من جزيرة العرب هي املوطن األصلي للساميني، و 

معها آِلتها وثقافتها وخطها الذي شقت منه سائر األقالم باصطالحه، يقول جواد علي: "فاليمن يف رأي "فليب" 
ومجاعة آخرين من املستشرقني، هي "مهد العرب" ومهد الساميني، منها انطلقت املوجات البشرية إىل سائر األحناء. 

بعض املستشرقني أيض ا "مصنع العرب"، وذلك ألن بقعتها أمدت اجلزيرة بعدد كبري من القبائل، قبل وهي يف نظر 
 . 2اإلسالم بأمد طويل ويف اإلسالم. ومن اليمن كان "منرود" وكذلك مجيع الساميني"

ما نسب إىل  سبق أن ذكرنا أمثلة عن أصول املعجم الديين القرآين يف احلبشية، وناقشنا مداخل منها خاصة     
النصرانية، وال خالف يف هذه األصول، ولكن ما أصول هذه األصول؟ مناط اخلالف يف هذا يرجع إىل أصل 

رأي القائلني باألصل األفريقي للساميني، وهو رأي أخذ به نولدكه، ورأى أن  3الساميني أيضا. ناقش جواد علي
اش بقلم يشبه املسند ليس دليال على هجرة الساميني من تقارب احلبشية من ِلجات العربية اجلنوبية وكتابة األحب

إفريقيا إىل اليمن بل العكس، وذكر أمثلة عدة منها اجلعزية لغة دولة أكسوم اليت أسسها الساميون وكتابات املسند 
. والناظر احلديثة مقارنة بكتابات السبئيني، فضال عن تشابه أمساء األماكن القدمية يف احلبشة مع نظرياهتا يف اليمن

حني رأى أن دراسي الكتابات اجلاهلية  4يف مشروع فاضل الربيعي يلحظ فيه املنهج الذي أشار إليه جواد علي
أكثرهم اعتمد يف ترمجتها على العربية والسريانية يف حني أن دراسة اللهجات العربية لقبائل اليمن وبقية العرب 

 القدماء ِلا. استعمالَ  خاصة أن كثريا من مفرداهتا مل تزل مستعملة   ،اجلنوبية تفيد كثريا يف تفسري كتابات املسند

 
 ما بعدها.( و 1/231ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،  مرجع سابق، ) - 1
 -  :إنه أسلم فأطلق على نفسه "احلاج عبد اهلل فليب". وقد ألف هذا اإلنكليزي املستعرب عدة كتب باإلنكليزية وصف فيها أسفاره يف "قال جواد علي

 بالد العرب، وقد هتيأ له من الفرص ما مل يتهّيأ ألورويب آخر".
 (1/132سابق، )املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،  مرجع ينظر: 

 (.1/233املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،  مرجع سابق، ) - 2
 (.1/237ينظر: املرجع نفسه، ) - 3
 (.1/138ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
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يفرتض الربيعي أن العرب أمة ِبرية قبل أن تكون بدوية من حيث طفولتها األوىل، ويرى أنه ال يوجد شعب      

مث  ،2املياه من أطرافها الثالثة. وشبه اجلزيرة العربية حتيط هبا 1قدمي ميلك سواحل ِبرية طويلة مثل أمة العرب القدمية
إنه أوضح تصوره عن حقيقة األديان اإلبراهيمية وعالقتها باجلزيرة العربية يف جممل أعماله؛ اليت رأى فيها أن أصل 

، ومن هذا ميكن أن نفهم إشكالية املعجم الديين ، وأصل النصرانية جنران، وأصل اإلسالم احلجازاليهودية اليمن
املعجم اليت اتسعت رقعة مستعمليه بسبب اِلجرة، يقول فاضل الربيعي: "لعبت هجرة القبائل  واالقرتاض، هذا

دورا مذهال يف نشر النصرانية األوىل )املسيحية  اليمنية اليهودية والنصرانية إىل بالد الشام والعراق ومصر وفلسطني ...
بأمساء املوطن األصل، وهذا ما  االيت هتاجر إليه . ومن عادة القبائل العربية أن تسمي مواضع من األماكن3تاليا("

يفسر تشابه أمسائها يف هذه األقاليم املتباعدة، وهو ما يفسر اختالف العلماء يف األماكن احلقيقية املذكورة يف 
يف فلسطني يف العصر الروماين، علما أن التوراة  الكتب املقدسة، هذه القبائل العربية اليهودية هي اليت بنت أورشليم

، وهبذا يفسر فاضل الربيعي توجه املسلمني بداية الدعوة 4( وأورشليم كمكانني منفصلنيشتتحدث عن قدس )قد
إىل بيت املقدس يف فلسطني كمركز ديين رابع يف املنطقة؛ ألن املراكز الثالث األوىل كانت وثنية يف حني كان بني 

 -كما يبني الربيعي يف نصوص أخرى-ت االحتالل الروماين تشع كمركز ديين مسيحي. هذه اِلجرات املقدس حت
 إىل املدينة.   -عليه السالم-كانت هجرات رسالية أيضا، حتمل رسالة دينية مثلها مثل هجرة النيب 

مث إن اآلرامية )اإلرمية( هي العربانية عند اإلخباريني العرب الكالسيكيني، ويف تعليق للربيعي ينص على أن اسم      
اليت اعتمدها -ال أساس له، إن النقوش واحلوليات اآلشورية  -حسبه-هم منه أنه املمالك السورية وهذا ف   (آرام)
ينص  نفسهيف السياق  .5ضللة وفسرت يف ضوء التوراةقراءة م -حسب الربيعي-رئت ق   -أيضا «معجم املواضع»

الربيعي على أن قدماء العرب من إخباريني وغريهم حتدثوا عن لغة سريانية قدمية كانت سائدة يف اجلزيرة العربية، ومل 

 
 (.2/578ينظر: املرجع نفسه، ) - 1
 (.1/140، )املرجع نفسه - 2
 - ة ببالد أظهر جواد علي أن ال علم له بأصل اليهودية يف اليمن، وإن افرتض دخوِلا اليمن من اتصال اليمن بطرق القوافل التجارية البحرية والربي

 الشام.
 ( وما بعدها.12/113) املرجع نفسه،ينظر: 

 - ليمن.قدم السمني احلليب يف أصل اسم احلجاز معىن أنه حاجز بني ِبر الروم وِبر ا 
 (.1/377)عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ينظر: 

 .72-71ص الفارسي، مرجع سابق، -املسيح العريب: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطي - 3
  ق م. 200نص الربيعي على أنه ال يوجد أي دليل أثري مادي على وجود أورشليم القدمية يف فلسطني قبل 

 .91ص ، املرجع نفسهينظر: 
 وما بعدها. 95ص املرجع نفسه،  - 4
 وما بعدها. 165مرجع سابق، ص : مسامهة جديدة يف تصحيح تاريخ فلسطني، ينظر: املراثي الضائعة - 5
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وأن ورقة  ،بن ساعدة كانا قسني نصرانيني سَّ ورقة ابن نوفل وق   ن أنَّ . كذلك ينقل تصور الصيليب م  1يعرفوا لغة عربية

مبا يوافق القرآن  -عليه السالم-ابن نوفل كان يكتب اإلجنيل بالعربانية )ومنها إجنيل ضائع حتدث عن والدة عيسى 
تعبري قدمي عند املتقدمني عن اإلرمية ال اآلرامية حسب  -حسبه-الكرمي كما هو احلال يف إجنيلي لوقا ويوحنا( وهو 

. إن مصطلحات من قبيل اآلرامية والسريانية والعربانية والنبطية حتيل رأسا على أخذ القرآن الكرمي 2الرسم االستشراقي
-حممدا عن الديانتني النصرانية واليهودية، وهذا ما جنده عند آرثر جفري مثال الذي نص يف أكثر من موضع أن 

 -من حيث املعرب ومن حيث االصطالح-تعلَّم أو أخذ املفردة الكذائية منهما، هذا التصور بذوره  -عليه السالم
وجدت يف الرتاث اإلسالمي ويف املعاجم القرآنية املتقدمة تأثرا باإلسرائيليات وبالتوراة احملرفة، واحلق أن هذه اللغات 

قدمية، والنقوش اليمنية تشهد باشرتاك مئات املواد اللغوية بني اليمنية ترجع إىل أصل واحد هو ِلجات اليمن ال
 .القدمية وبني مواد القرآن الكرمي

 
  

 
 وما بعدها. 46رجع نفسه، ص ينظر: امل - 1
 .95، ص 94ص الفارسي، مرجع سابق، -املسيح العريب: النصرانية يف اجلزيرة العربية والصراع البيزنطيينظر:  - 2
 ئي ومن النقوش ومن تنظر قائمة األلفاظ املشرتكة بني العربية الفصحى واليمنية القدمية يف القرآن الكرمي اليت نقلها توفيق حممد السامعي من املعجم السب

 122، ص 2012، 1بعض قبائل اليمن املعاصرة اليت مل تتمدن: اللغة اليمنية يف القرآن الكرمي، توفيق حممد السمعاين، اِليئة العامة للكتاب، صنعاء، ط
 وما بعدها.
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الجموع  :إشكالية تغاير صيغ المداخل القرآنية وتماثل الشرح في المعاجم القرآنية -(4
 أنموذجا:

سبق يف دراسة معجم اجملمع اإلشارة إىل أمثلة عن منط من االعتباط يف شرح املداخل اليت اختلفت صيغها      
ومادهتا واحدة، فضال عن جتاوز الفروق الداللية بني املداخل اليت تشرتك يف مجلة عناصر داللية، حنو: الذين هادوا 

هذه السمة مطردة يف أكثر املعاجم  .رى والذين قالوا إنا نصارىالنصا :الذين آمنوا واملؤمنون، وحنو :واليهود، وحنو
الذي أبانت عنه دراسات متأخرة من مثل دراسة توشيهيكو إيزوتسو ومثل دراسات -القرآنية؛ رغم أن النظام القرآين 

ا النمط من يلزم مؤلفي املعاجم القرآنية التدقيق يف الفروق بني الدالالت والصيغ. دراسة هذ -عامل سبيط النيلي
 االعتباط ال بد يطول؛ لذا اخرتنا مبحثا منها هو اجلموع. 

م اجلموع يف العربية إىل مجع سامل ومجع تكسري، ومعلوم أن االسم تذكر له عدة مجوع، ومعلوم أيضا أن تقسَّ     
ف املعاين باختالف الزيادة يف البناء تقتضي الزيادة يف الداللة من حيث األصل، وقد سأل فاضل السامرائي عن اختال

، ونص على أهنم ذكروا 1األوزان، وحتديدا يف القرآن الكرمي، وانتهى إىل أن النحاة مل يفسروا هذا األمر تفسريا كامال
من أهم أسباب اختالف اجلموع اختالف اللغات، والداللة على القلة والكثرة، واشرتاك اللفظة بني معنيني، مث ذكر 

ع خمتلفا من حيث املعىن، حنو: الكتاب والكتبة، والعمي والعميان. وهذا تفصيل للمداخل أمثلة ملا يراه من اجلمو 
 القرآنية اليت ذكر معانيها من لدنه أو ناقال:

 .2وعني املاء مجعها )عيون( ،العني الباصرة مجعها )أعني( -
 .3مجع احلمار الوحشي )ْح  ر(، ومجع احلمار األهلي )ْحري( -
 .5، و)امليتون( مجع من مل ميت4امليت حقيقة، و)األموات( مجع للميت مواتا حقيقيا ومعنويا)املوتى( مجع  -
 .6)األسرى( مجع الذين يف اليد، و)األسارى( مجع الذين يف الوثاق -
 .7)الكفار( مجع الكافر املضاد لإلميان، و)الكفرة( مجع كافر النعمة -

 
 وما بعدها. 113، ص 2007، 2والتوزيع، األردن، طينظر: معاين األبنية يف اللغة العربية، فاضل السامرائي، دار عمار للنشر  - 1
 .115، ص املرجع نفسهنقلها عن إبراهيم السامرائي، ينظر:  - 2
 ، املوضع نفسه.املرجع نفسهينظر:  - 3
 ، املوضع نفسه.املرجع نفسهينظر:  - 4
 .116، ص املرجع نفسهينظر:  - 5
 .117، ص ينظر: املرجع نفسهنقله عن أيب عمرو،  - 6
 ،.117ص  املرجع نفسه،، ينظر: «الكليات»نقله عن  - 7
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، واجلمهور على أن وأوزان الكثرة مث ذكر تفصيل أوزان القلة هذه أهم األمثلة اليت ذكرها فاضل السامرائي،     
أوزان القلة أربعة: أفعل كأشهر، وأفعال كأشياخ، وأفعلة كأغربة، وفعلة كفتية. ونص على أن مجع املذكر السامل 

 (ألوف)لة وللق (آالف)، مث ساق أمثلة قرآنية للقلة والكثرة هي: 1بنوعيه يفيد القلة، ومجع التكسري يفيد الكثرة
 (اإلخوة)للكثرة،  (الشهور)للقلة و (األشهر)للكثرة،  (الفتيان)للقلة و (الفتية)للكثرة،  (ِبار)للقلة و (أِبر)للكثرة، 
 هذا لغرض بالغي. عنل عدَ للكثرة، وقد نص على أنه قد ي   (اإلخوان)للقلة و

كرت للمغايرة بني معنيني وضعا أو ختصيصا ال للداللة على أمثلة ألوزان القلة والكثرة ذ   ذكر السامرائي من بعد      
، وحنو )القعود( للقاعد حقيقة، و)القاعدين( 2القلة والكثرة، حنو )أعني( مجع عني للباصرة، و)عيون( مجع عني املاء

 لقائم باألمر.   للقاعد عن اجلهاد، وحنو )قيام( مجع القائم حقيقة، و)القائمني( مجع ا

ن أصحاب مبحث تعدد اجلموع للمفرد الواحد يف القرآن الكرمي عدد من الباحثني، منهم م  بالدراسة وقد خص      
 أْحد خمتار عمر هم، ومن3مفردة قرآنية ِبموعها (36) داود؛ إذ درس ستا وثالثني حممد املعاجم القرآنية حممد

، ونص على أنه 4«دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته»مبحثا يف كتابه: ؛ إذ أفرد له «املعجم املوسوعي»صاحب 
وقد وضع قائمة بأعداد املفردات اليت درسها وبلغت عنده سبعا  .5القرآين هالتفت إىل هذا أثناء إعداده ملعجم

يعزى إىل ، ونص على أن سبب اختالف اجلموع يف نص متجانس مثل القرآن الكرمي ال ميكن أن (57) ومخسني
ن سبقه يف طرق هذا املبحث من املتقدمني اختالف اللهجات فحسب، بل ال بد من أسباب فنية، وذكر مَ 

وفاضل السامرائي يف الكتاب الذي ابتدأنا « فقه اللغة»كالزركشي والسيوطي، ومن احملدثني كإبراهيم السامرائي يف 
عاجم القرآنية اليت اعتمدها يف الدراسة معجم الراغب ، ومن امل6به، وأعماِلم عنده مل تعن باالستقصاء والتتبع

، وهذا سرد للمداخل اليت ذكرها مرتبا إياها ضمن أسباب 7(بررة)و (أبرار)ه يف شرحه الفرق بني دَ ونقَ  ،األصفهاين
 االختالف عنده، وقد صرح بأن االختالف قد يكون ألكثر من سبب.

 
 - .مجع القلة: هو الذي يطلق على عشرة فما دوهنا من غري قرينة، وعلى ما فوقها بقرينة 

 78، مرجع سابق، ص 1983، 1ينظر: كتاب التعريفات، الشريف اجلرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 -  واحد منهما لآلخر، كقوله تعاىل: ﴿َثالثََة ق  ر وٍء﴾ يف موضع أقراء.عكس مجع القلة، ويستعار كل 

 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه.
 .118ينظر: معاين األبنية يف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 1
 وما بعدها. 123ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .498-464ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .237-193، ص 2001، 1دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، أْحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، طينظر:  - 4
 .165ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 .203ينظر: املرجع نفسه، ص  - 6
 .234 ينظر: املرجع نفسه، ص - 7
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ذكر منه: أنعم  ،منه التعبري ِبمع القلة يف مقابل مجع الكثرة السبب األول: التعبري عن القلة والكثرة: جعل -
التعبري باجلمع مقابل مجع و  ونعم، آالف وألوف، أِبر وِبار، أشهر وشهور، فتية وفتيان، ذكران وذكور.

التعبري باجلمع السامل يف مقابل مجع و  اجلمع: ذكر منه: أسورة وأساور، أسرى وأسارى، نسوة ونساء.
 منه: سنبالت وسنابل، خطيئات وخطايا، غرفات وغرف. التكسري: ذكر

داللة املفرد على أكثر من معىن باعتباره من ألفاظ املشرتك  جعل منه السبب الثاين: ختصيص معىن املفرد: -
داللة املفرد على أكثر من معىن نتيجة ختصيص و ذكر منه: أعني وعيون، عباد وعبيد، أشياع وشيع.  ،اللفظي

فظ يف اجتاهني خمتلفني يراد بكل منهما نوع معني من أفراد هذا املعىن العام، ومساه: االختالف املعىن العام لل
 ذكر منه: ْحري وْحر، أشداء وشداد. ،يف تطبيقات االستخدام

 ذكر منه: إخوة وإخوان، أنفس ونفوس، ضعاف وضعفاء.، السبب الثالث: العموم واخلصوص -
ذكر منه: رواس وراسيات، خزنة وخازنون، زراع وزارعون، جوار  ،الوصفيةالسبب الرابع: إرادة االمسية أو  -

 وجاريات، حاكم وحاكمون، رعاء وراعون.
 ىجعل منه: قواعد وقعود وقاعدون، كوافر وكفار وكافرون، عل ،السبب اخلامس: إرادة التذكري أو التأنيث -

 وأعلون، صواف وصافات وصافون.
جعل منه: أنبياء ونبيون، كفرة وكافرون، ِبار وأِبر )ذكره  ،و املعنويةالسبب السادس: املواءمة اللفظية أ -

أيضا يف التعبري ِبمع القلة يف مقابل مجع الكثرة(، ْحر وْحري )ذكره أيضا يف ختصيص معىن املفرد(، شداد 
 وأشداء )ذكره أيضا يف ختصيص معىن املفرد(، عمي وعميان وعمون.

جعل منه: أخر وآخرون، على وأعلون )ذكرها يف السبب  ، العاقلالسبب السابع: إرادة العاقل أو غري -
اخلامس أي إرادة التذكري والتأنيث، ومل ينبه إىل ذلك، وأخطأ يف إحصاء مواضع )العلى( إذ ذكر أهنا وردت 
مرة واحدة يف هذا املوضع، يف حني ذكر يف السبب السابق أهنا وردت يف موضعني(، خبائث خبيثات، 

 كرباء وكبائر.كرب وأكابر،  
ذكر منها: ف جَّار وفجرة، س جَّد وسجود، خ شَّع  ،السبب الثامن: إثبات جمرد الصفة أو املبالغة فيها -

 وخاشعون، ر كَّع وراكعون، ك فَّار وكفرة.
ذكر منها: شهداء وشهود وأشهاد وشاهدون، أموات وموتى وميتون، ، السبب التاسع: حاالت خاصة -

 رى وناصرون.         أبرار وبررة، أنصار ونصا

كر جلمعها أكثر من وزن يف القرآن الكرمي، مع دراسة ما جاء يف املعاجم القرآنية نذكر أمثلة من مداخل مفردة ذ      
منها، وليس من ذلك اجلموع اليت خيتلف مفردها حنو )كرباء( مجع )كبري( و)أكابر( مجع )أكرب(، وقد رتبنا األمثلة 

 املختارة ترتيبا معجميا وقد نذكر للحرف الواحد أكثر من مثال: 
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 أبحر وبحار: -1

موضعا من القرآن الكرمي، واختص موضع منها مبدخل )ِبرية(،  (42) ر( يف اثنني وأربعني ح وردت مادة )ب     
: -تعاىل-مفردا ومثىن ومجعا، ووردت صيغة اجلمع )أِبر( يف موضع واحد من قوله  (لبحر  )اأما باقي املواضع فل

َعة  َأِْب ٍر﴾  -أما صيغة اجلمع )البحار( فوردت يف موضعني مها قوله و  .[27لقمان: ]﴿َواْلَبْحر  مَي دُّه  م ْن بَ ْعد ه  َسب ْ
وأما يف  .[3االنفطار: ]: ﴿َوإ َذا اْلب َحار  ف جَِّرْت﴾ -تعاىل-وقوله  .[6التكوير: ]: ﴿َوإ َذا اْلب َحار  س جَِّرْت﴾ -عاىلت

 ِبار وِبور وأِبر.   :ر( جيمع علىاللغة فإن )ِب

، وحممد حسن 2، ومثله السمني احلليب1ر( أو الفرق بينهما ح مل يذكر الراغب األصفهاين اجلمعني يف مادة )ب     
 بشرح )البحرية( يف مادة )ب ألتوجني، واكتفى حممد 4، أما معجم اجملمع فذكر اجلمعني ومل يذكر الفرق بينهما3جبل

واحلاصل أهنم مل يذكروا  .، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي5ر( ح
فرقا؛ ألهنم مل جيدوا فرقا دالليا بني الصيغتني سوى داللة )أِبر( على القلة وداللة )البحار( على الكثرة، وهي عندهم 

  .6نص معجم أْحد خمتار عمر على الفرق حني قال: "وختتص كلمة ِبار بالداللة على الكثرة"، وقد قاعدة مطردة

 األبرار والبررة: -2

مواضع من القرآن الكرمي، وورد مدخل )بررة( يف موضع واحد يف وصف ( 6)ورد مدخل )أبرار( يف ستة      
نص الراغب األصفهاين على أن مدخلي )أبرار( و)بررة( مجع  .[16عبس: ]املالئكة من قوله: ﴿ك راٍم بَ َررٍَة﴾ 

برار، فإنه مجع بر، فَ بَ َررَة  خص هبا املالئكة يف القرآن من حيث إنه أبلغ من أ"، مث ماز بينهما فقال: 7للمفرد )البار(
، كما أن عدال أبلغ من عادل وقد حلظ أْحد خمتار عمر تناقضا يف كالمه  ."وأبرار مجع بار، وبَ رٌّ أبلغ من بَارٍّ

، 9، ورجح أن كال املدخلني مجع ل  )بر(، ومل يزد السمني احلليب على أن شرح كالم الراغب8مستأنسا بكالم للزركشي
ر( من غري أن حييل إليه، وذكر أن كال املدخلني  ر كالم الراغب األصفهاين يف مادة )ب  ألتوجنيوكذلك نقل حممد 

 
 .109-108ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.162-1/161ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 2
 (.77-1/76ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3
 .119-118مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي،  - 4
 .57-56ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .86ص  املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، - 6
 .114ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 وما بعدها. 234اءاته، مرجع سابق، ص ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقر  - 8
 (.1/178ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 9
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، وجعل مؤلفو معجم اجملمع )األبرار( مجعا 2، وذكر حممد حسن جبل املدخلني من غري أن مييز بينهما1مجع لبار وبر
 ني عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي.ومل أقف على ذكر للمدخل ،3لرب، و)بررة( مجعا لبار

داود فاستحضر نقد أْحد خمتار عمر للراغب األصفهاين، واستحضر نقل السمني اخلليب،  حممد أما حممد      
وانتهى إىل ما انتهى إليه أْحد خمتار عمر من أن مدخل )بررة( أيت به للمواءمة اللفظية، وكالمها استأنس بالفرق 

لذي أتى به فاضل السامرائي وهو أن )األبرار( مجع قلة فناسب أن يكون يف البشر، وأن )بررة( مجع كثرة الداليل ا
 . 5، ومل يذكر أْحد خمتار عمر هذه الفروق يف معجمه4واملالئكة مجيعا بررة

 إخوة وإخوان:  -3

وقوله: ﴿فَإ ْن "ذكر الراغب األصفهاين املدخلني، وشرحه للمدخل مفردا )األخ( يوحي بأن ال فرق بينها، قال:      
وكذلك مل ميز بينهما السمني احلليب وإن أتى بالشواهد  .6"[ ، أي: إخوان وأخوات11 :اَن َله  إ ْخَوة ﴾ ]النساءكَ 

، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند كل من أيب 8، وكذلك فعل حممد حسن جبل7ذاكر معانيها حسب السياق
ي( رأسا، ونص معجم اجملمع  خ و/أ خ مادة )أ ألتوجنيبكر السجستاين وأيب حيان األندلسي، ومل يذكر حممد 

خمتلفة باختالف السياق، واكتفى يف شرح )اإلخوة( بالقول إنه  على اجلمعني، وذكر ملدخل )إخوان( ثالثة معانٍ 
بينهما يف قوله إن )إخوان( وردت  «املعجم املوسوعي»وماز ، 9مجع أخ، وأنه قد يشمل اإلخوة األخوات تغليبا

اء بشرح وإن مل يشرح )إخوة( اكتف للداللة على املشاركني يف الدين وعلى القرناء إضافة إىل املشاركني يف الوالدة،
حممد ومل يذكرها ، 10األخ، وهو شرح مأخوذ من حيث األصل من معجم اجملمع بتصرف يسري وإن مل حيل إليه

 حممد داود يف مبحث اختالف صيغ اجلموع.

 
 .62ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.1/97ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2
 .128عجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص   ينظر: م - 3
 .470-469ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .91-90ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 5
 .68ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1/74ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 7
 (.518-1/517ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 8
 .41-40ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص    - 9

 .65سابق، ص  املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع - 10
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أْحد خمتار عمر أن )اإلخوة( يف القرآن الكرمي يراد هبا أخوة النسب إال موضعا واحدا حيمل على  رأي   وحاصل      
 2وإىل ذلك ذهب عامل سبيط النيلي .1التشبيه البليغ، وأما )إخوان( فيشمل أخوة النسب وأخوة الدين والصداقة

مل يتفقو يف املبادئ، واحلاصل أن  الذي رد )إخوة( إىل أخوة الرحم، و)إخوان( إىل من ضمهم نظام  واحد وإن
دال  مجع   (اإلخوان)وة احلسية، وأن خ  دال على األ   مجع   (اإلخوة)املعجم القرآين جيب أن ينص على الفرق فيبني أن 

 وة املعنوية.خ  على األ  

 أسرى وأسارى: -4

)األسري( مفردا يف موضع واحد، و)األسرى(  :مواضع من القرآن الكرمي، منها (6) ةر( يف ست س وردت مادة )أ    
 مجعا يف موضعني و)األسارى( يف موضع واحد.

وجيمع األسري "، ومل ميز السمني احلليب بني اجلمعني فقال: 3من غري تعليق (األسري)مجوع  ينذكر الراغب األصفها    
ومل ينب حممد حسن جبل عن الفرق بني  .4"ملشهور أنه ال فرقعلى أسارى وأسارى؛ ضما وفتحا، وأسرى، وا

، ونص معجم اجملمع 6ر( غري األسر س فلم يذكر يف مادة )أ ألتوجني، أما حممد 5اجلمعني أيضا، ومل يذكر )أسارى(
ر( عند  س ، ومل أقف على ذكر ملداخل )أ7على أن )أسارى( مجع أسري، واكتفى يف شرح )أسرى( ب  )مأسورون(

البحر »داود أن مييز بني اجلمعني نقال عن حممد كل من أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي، وحاول حممد 
ناقال عن -واحتج  .8"األسرى الذين يف أيدي أعدائهم، واألسارى: الذين يف القيد"أليب حيان، فقال:  «احمليط

عا يف ما دل على هالك أو توجع، وأن صيغة فعاىل يكثر بأن صيغة )فعلى( يكثر استعماِلا مج -9أْحد خمتار عمر
يف القرآن، وظاهر كالمه أن هذا الفرق صحيح؛ ولكن  استعماِلا يف معىن الضعف والتعب، ورجع إىل شواهد كلٍّ 

كذلك ، و 10، )أسرى([85البقرة: ]يشكل عليه أن ْحزة قرأ شاهد )أسارى( أي: ﴿َوإ ْن يَْأت وك ْم أ َساَرى ت  َفاد وه ْم﴾ 
﴾ ا كَ قرأ أبو جعفر قوله: ﴿مَ  َن يف  اأْلَْرض  ٍّ َأْن َيك وَن َله  َأْسرى َحَّتَّ ي  ْثخ  ، 11، )أ سارى([67األنفال: ]اَن ل َنيب 

 
 .218-217دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر:  - 1
 .49-48ينظر: النظام القرآن، عامل سبيط النيلي، )نسخة مرقومة(، ص  - 2
 .76ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.1/89سابق، )ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع  - 4
 (.2/990/991ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .28ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .51-50ينتظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .465لقرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معجم الفروق الداللية يف ا - 8
 . 209مرجع سابق، ص  دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته،ينظر:  - 9

 .206، ص 1992، 4ط جدة، ينظر: الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، عبد الفتاح القاضي، مكتبة السوادي للتوزيع، - 10
 (.2/272القراءات العشر، مرجع سابق، )ينظر: اِلادي شرح طيبة النشر يف  - 11
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َن اأْلَْسرَ واختلف أيضا يف )األسرى( من قوله: ﴿يَ  ُّ ق ْل ل َمْن يف  أَْيد يك ْم م  قرأها ، إذ [70:األنفال]ى﴾ ا أَي َُّها النَّيب 
 .1أبو عمرو وأبو جعفر )األ سارى(

، األول أن يكون مدخل )أسارى( مجع أسرى فيكون أبلغ يف الداللة على الكثرة 2قوالن هافي واحلاصل أن املسألة   
حممد حممد ، أو أن يكون مجع )أسري( فينظر إىل الفرق الداليل الذي نقله وأنه أي )أسرى( مجع )أسري( من )أسرى(

حه والراجح أن الفرق بينهما من الوجه األول، أي من حيث الداللة على القلة والكثرة، وهو ما رجَّ  وغريه، داود
أن ينظر إىل قراءة  فيه وأما اختالف القراءات فاألصل ،4وأثبته يف معجمه 3أْحد خمتار عمر نقال عن ابن منظور

 العامة للخروج من اخلالف.

 وشاهدون:أشهاد وشهداء وشهود  -5

، (األشهاد)، وذكر شواهد )شهداء( و)شاهدين( دون 5د( ه أطال الراغب األصفهاين الشرح يف مادة )ش     
، (شاهد)شاهد )األشهاد( ونص على أنه مجع  6د( ه شارحا كال حسب سياقه، وذكر السمني احلليب يف مادة )ش

حسن جبل غري مدخل )الشهداء( من اجلموع  وذكر شواهد )شاهدين( و)شهداء( و)شهود( أيضا، ومل يذكر حممد
، أما معجم اجملمع فنص على أن 8ةاداملغري مدخل )األشهاد( يف  ألتوجني، ومل يورد حممد 7د( ه يف مادة )ش

، ومل يذكر ذلك مع )شاهدين (شهيد)و (شاهد)، وأن )الشهداء( مجع (شاهد))األشهاد( و)شهود( مجع 
داود هذه املداخل يف مبحث اجلموع من املعجم، كذلك مل أقف عليها عند أيب حممد ، ومل يورد حممد 9وشاهدون(

 بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي.

بداللة ورودمها يف آية واحدة، وأما )شهود(  (شهيد  )أن يكون اجلمع )شهداء( مجعا ل 10ح أْحد خمتار عمررجَّ     
ح أن آيات ونص على أن الفرق بينهما ال ميكن أن يعزى إىل القلة والكثرة، ورجَّ  .(شاهد  )و)أشهاد( عنده فجمع ل

)شهود( جيمعها احلضور واملعاينة البصرية، أما آيات )األشهاد( فال تفيد أكثر من التقدم بالشهادة؛ نتيجة لتحقق 

 
 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 1
 (.3/592ينظر: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ) - 2
 .209ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 3
 .68ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 4
 .468-465ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 ( وما بعدها.2/296ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 6
 ( وما بعدها.2/1177ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .270القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب  - 8
 وما بعدها. 641ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 وما بعدها. 230ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 10
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 األكيد ولو عن طريق السماع، أما اجلمع )شاهدون( فرياد به الوصفية واحلدوث كما سبق مع مداخل أخرى. العلم
 .1وال جند هذه الفروق وهذا التفصيل يف معجمه؛ إذ مل يذكر مفرد هذه اجلموع إال يف )األشهاد(

 أشهر وشهور: -6

ومجعا بصيغتيه )أشهر( و)شهور(، ومجلة موراده إحدى ورد مدخل )شهر( يف القرآن الكرمي مفردا ومثىن      
مواضع، وأما )شهور( فورد يف موضع واحد من قوله: ﴿إ نَّ ( 6)موضعا، أما )أشهر( فورد يف ستة  (21) وعشرون

َة الشُّه ور  ع ْنَد اللَّه  اثْنا َعَشَر َشْهرا ﴾  [.36 :]التوبة ع دَّ

، 3، واكتفى السمني احلليب بشاهد )الشهر(2غري أن ينص على الفرق شواهد كلٍّ، من األصفهاين ذكر الراغب    
، أما معجم املعجم فذكر املداخل كلها ونص على 4واكتفى حممد حسن جبل بذكر شاهد املفردة واجلمع )الشهور(

عند كل من أيب بكر  (الشهر)ر( رأسا، ومل أقف على ذكر ملداخل  ه مادة )ش ألتوجني، ومل يذكر حممد 5اجلمعني
 السجستاين وأيب حيان األندلسي.

مبا يدل على مجع القلة  مجعٍ  رمز لكلِّ  أثر الختالف الصيغ يف اختالف املعىن إال أنه ينبغي أن ي  واحلاصل أالَّ       
وقد نص أْحد خمتار عمر على هذا  ر )ج ك(.ومجع الكثرة، فيقال: األشهر: مجع شهر )ج ق(. الشهور: مجع شه

 .7. يف شرح املدخلني"مجع شهر"لكنه مل يذكره يف معجمه واكتفى بتكرار عبارة:  ،6الفرق يف دراسته

 أشياع وشيع: -7

، أما 9، وشرح أبو حيان األندلسي مدخلي )شيعا( و)شيعة(8اكتفى أبو بكر السجستاين بشرح مدخل )شيعا(    
، وحممد 11، وكذلك فعل السمني احلليب10األصفهاين فذكر اجلمعني ومفردمها، من غري أن يبني الفرق بينهماالراغب 

، وكالمه قريب من 12(األمثال)حسن جبل وظاهر كالمه أن ال فرق بني اجلمعني مع ملحظ أن املراد باألشياع 
 

 .264-263ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 1
 .468: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر - 2
 ( وما بعده.2/301ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 3
 ( وما بعدها.2/1179ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 4
 .646سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع  - 5
 .206ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 6
 .264ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 7
 .292ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 8
 .188ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 9

 .470ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
 (.312-2/311ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 11
 (.1143-2/1142)ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق،  - 12
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إىل أن اجلمعني يشرتكان يف الداللة  3داود حممد ، وخلص حممد2، ومؤلفي معجم اجملمع1ألتوجنياختيارات حممد 
 ، وخيتلفان يف ملحظني:(شيعة)على معىن مجع 

 امللمح املميز لكلمة )أشياع( هو التماثل والتشابه. -

 امللمح املميز لكلمة )شيع( هو التفرق واالختالف.  -

، وخري يذكر الفرق الدقيقالزخمشري يف التأسيس ِلذا الفرق، مل  «كشاف»و «لسان العرب»وهو وإن اعتمد     
فيها معىن االجتماع  -يف االستعمال القرآين-وضح الفرق بني اجلمعني أْحد خمتار عمر؛ إذ حلظ أن )األشياع( أمن 

، وقد أثبته يف ، وهذا ما تؤيده موارد املدخلني يف القرآن الكرمي4والتوحد، و)الشيع( فيها معىن الفرقة واالختالف
 .5معجمه القرآين

 أعين وعيون: -8

ن( يف عشرات املواضع من القرآن الكرمي، ومنها )أعني( و)عيون(، أما األوىل فوردت يف  ي وردت مادة )ع      
مواضع، وخصت األوىل ِبمع الباصرة، والثانية بعني ( 10)موضعا، ووردت الثانية يف عشرة ( 22)اثنني وعشرين 

، ومل 6املاء، وذكر الراغب األصفهاين اجلمعني عند شرح )العني( مبعىن اجلارحة، ومل ينص على الفرق الذي ذكرناه
وكذلك مل يفعل أبو بكر السجستاين واكتفى بذكر مدخل  ،7ينص السمني احلليب على اجلمعني أو الفرق بينهما

وممن  ،9صنيع أيب بكر السجستاين ألتوجنيصنع حممد ، وكذلك مل يفعل أبو حيان األندلسي، و 8(عيناء))ع ني( مجع 
، أما معجم اجملمع فنص على أن )أعني( مجع عضو اإلبصار، لكنه 10ذكر الفرق بني اجلمعني حممد حسن جبل

أما من املعاجم غري العربية  .11عندما أتى إىل )عيون( مل ينص على أهنا خمتصة بينبوع املاء مكتفيا بالشرح السابق

 
 .272-271ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .652ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 . 487-486ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .216-215ته، مرجع سابق، ص ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءا - 4
 .266ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 5
 .600-598ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.149-3/148ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 7
 .346ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 8
 .345ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 (.1536-3/1535ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 10
 .808-806ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 11
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دوي وعبد احلليم اإلجنليزي على الفرق بينهما عند شرح مدخل )عني(، إذ ذكرا ِلا )أعني( مجعا، فنص معجم ب
 .)Water spring(1يف عيون:  وفصال يف املعىن الثاين فقاال

مجع تكسري من أوزان  وإذا نظرنا إىل الوزن؛ فإن )أعني( أفعل مجع تكسري من أوزان القلة، و)عيون( فعول     
الكثرة حسب التقعيد الصريف، وال تعلق للوزن يف املدخلني بالقلة والكثرة، واألصل أن يذكر املعنيان احلسيان للعني 

وهذا ما صنعه  ضو اإلبصار )ج: أعني(، وينبوع املاء )ج: عيون(.عني: ع مع ذكر مجع كلٍّ يف القرآن الكرمي فيقال:
 .2بشيء من التوسع يف ذكر الصيغ عمر معجم أْحد خمتار

 أنبياء ونبيون: -9

، وكذلك مل يذكرمها السمني احلليب يف 3ي( ب أ( و)ن ب مل يذكر الراغب األصفهاين اجلمعني يف ماديت )ن    
، 6ذكر حممد حسن جبل املفرد واجلمعني من غري بيان فرق، وأصله عنده مهموز .5و( ب و)ن 4أ( ب ماديت )ن

، 7، ولكنه ذكر مدخل )النبيني( من غري شرح(نيب)واكتفى معجم اجملمع بشرح مدخل )أنبياء( ونص على أنه مجع 
املداخل يف مادة  ان األندلسي فلم يذكريومل أقف على ذكر للجمعني أو املفرد عند أيب بكر السجستاين، أما أبو ح

اجلمعني يف مبحث  حممد حممد داود، ومل يذكر 9نفسهاادة امليف  ألتوجني، وكذلك مل يذكرها حممد 8أ( ب )ن
 اختالف صيغ اجلموع.

وألجل ذلك ال جنده  ،10جعل أْحد خمتار عمر اختالف اجلمعني من قبيل املواءمة اللفظية حمتجا بكالم للكرماين   
)األنبياء( ذكر بصورة  مدخل وعند فاضل السامرائي أن ،11نفسهمييز بني املدخلني يف معجمه القرآين إذ كرر الشرح 

، وهو يريد بالصورة مجع املذكر السامل ومجع التكسري، وينبغي أن 12)النبيون( فذكر بصورة القلةمدخل الكثرة، أما 
 

1 - Arabic - English Dictionary of Qurʾanic Usage, op. cit, p 658. 
 - .حسب ومسية املنصور فإن وزن فعول اجلمع أتى منه تسعة ومخسون لفظا دارت يف أربعة ومخسة وسبعني موضعا من النص القرآين 

 (.1/238، )2004، 1السعودية، طالعربية  اململكةينظر: صيغ اجلموع يف القرآن الكرمي، ومسية املنصور، مكتبة الرشد ناشرون، 
 .330ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 2
 وما بعدها. 788ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 ( وما بعدها.4/134ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 (.4/139ينظر: املرجع نفسه، ) - 5
 (.2147-4/2146ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 6
 .1075-1074ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .291ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 8
 .464-463ملفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم ا - 9

 .224ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 10
 .434-433ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 11
 . 189، ص 2006، 4التعبري القرآين، فاضل السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، األردن، طينظر:  - 12
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نشري إىل أن مدخل )أنبياء( مل يرد يف القرآن إال مع بين إسرائيل يف مواضعه اخلمس، أما اجلمع الثاين فورد معهم 
بياء يراد به: ومع غريهم، والراجح أن الفرق بني اجلمعني فرق داليل باعتبار العموم واخلصوص، أي إن مدخل األن

مجع نيب من بين إسرائيل وهو كثريون؛ ألن أكثر األنبياء من بين إسرئيل، أما النبيون فعام يشمل أنبياء بين إسرائيل 
 وغريهم.  

 م:عَ م ونِ أنعُ  -10

، أما حممد حسن 2، كذلك مل يذكرمها السمني احلليب1م( ع مل يذكر الراغب األصفهاين املدخلني يف مادة )ن    
 مادة )ن ألتوجني، ومل يذكر حممد 3فذكر املدخلني ونص على أهنما مجع )نعمة( من غري أن يبني الفرق بينهماجبل 

شارحا إياها، واكتفى يف مدخل )نعم( بالنص على  (نعمة)م( رأسا، ونص معجم اجملمع على أن )أنعم( مجع  ع
، وهو 5إىل أن )أنعم( مجع قلة و)نعم( مجع كثرة والسياق القرآين ناسب القاعدة حممد حممد داود، وانتهى 4املفرد
، رغم أنه مل ميز بينهما يف معجمه 6يف دراسته نفسهمل حيل إىل أْحد خمتار عمر فإن هذا األخري ذكر الشيء  وإن

  .7وكرر الشرح نفسه

 أنفس ونفوس:  -11

س( بالروح يف معجمه، وذكر شاهدا من شواهد  ف شرح الراغب األصفهاين مدخل )النفس( يف مادة )ن     
، وفصل السمني احلليب يف معاين )النفس( يف 8)األنفس( يف هذا الشرح، غري أنه مل يذكر اجلمع اآلخر )النفوس(

، وذكر أبو بكر السجستاين 9)النفوس(س( وأتى بكالم الراغب وزاد عليه، غري أنه مل يذكر مدخل  ف مادة )ن
، واكتفى أبو حيان يف مادة 10مدخل )النفوس( يف فصل النون املضمومة، ومؤدى شرحه أن املراد به مجع املكلفني

 .11س( بشرح مدخل )تنفس( ف )ن

 
 وما بعدها. 814ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 ( وما بعدها.4/197ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 2
 (.4/2226صل أللفاظ القرآن لكرمي، )ينظر: املعجم االشتقاقي املؤ  - 3
 .1112-1111ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .498-497ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .205دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر:  - 6
 .449فاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوسوعي ألل - 7
 .818ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 (.4/204ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 9

 .476ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 10
 .303ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 11



 

415 
 

 التأليف فيهاالفصل الرابع: إشكاليات املعاجم القرآنية وآفاق 

 ﴾َوأَنْ ف َسك مْ  َسَناَوأَنْ ف   َون َساءَك مْ  َون َساَءنَاس( مدخل )أنفسنا( من قوله: ﴿ ف يف مادة )ن ألتوجنيذكر حممد     
ونص معجم   ،1وشرحه باإلخوان وكذا شرح النفس باألخ، وهو شرح بعيد، ومل يذكر )النفوس( [61]آل عمران: 

وذكر ملدخل  ".الذوات"اجملمع على أن )األنفس( مجع نفس مبعىن الذوات، واكتفى يف شرح النفوس بالقول: 
، واحلاصل أن ال فرق بني اجلمعني جمردين عند مؤلفيه، 2باختالف سياقاته ة)األنفس( متصال بالضمائر معاين خمتلف

رق بني اجلمعني فقال: "النفوس واألنفس مجعان للنفس. أما حممد حسن جبل ففصل املداخل كلها، ونص على الف
[ يراد به الباطن، وجاءت األنفس مبعىن النفس السابق؛ الذات 7، التكوير: 25والذي جاء من النفوس ]اإلسراء: 

ك ْم فَاْحَذر وه ﴾ ]البقرة: 44﴿َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ف َسك ْم﴾ ]البقرة:  [ وهذه وتلك كثرية 235[، والباطن ﴿يَ ْعَلم  َما يف  أَنْ ف س 
 .3"وسياقاهتا واضحة، ومبعىن الروح )= نفس احلياة(

نفى أْحد خمتار عمر يف دراسته أن حتمل )األنفس( على مجع القلة؛ بداللة معىن الكثرة يف كثري من مواردها     
حني أن )األنفس( تأيت  القرآنية، والفرق عنده أن النفوس تأيت مبعىن أرواح األشخاص أو دخائل ذواهتم وبواطنها، يف

، وهذا قريب مما ذكره حممد حسن جبل، وإىل مثل هذا ذهب أْحد خمتار 4شاملة عامة تغطي املعىن السابق وغريه
، واحلاصل أن الفرق بني املدخلني ليس 5عمر يف معجمه القرآين مستعمال مرادفات عدة، وإن مل ينص على الفرق

 نهما عالقة عموم وخصوص.متعلقا بالعدد بل بالصفات والعالقة بي

 أخر وآخرون: -12

، أما السمني احلليب فناقش املفرد )أخر( الذي أصله 6ر( خ مل يذكر الراغب األصفهاين املدخلني يف مادة )أ    
 خ ، ومل يذكر حممد حسن جبل يف مادة )أ7ر( خ أفعل تفضيل، وذكر املدخلني من غري أن مييز بينهما يف مادة )أ

أما جممع اللغة فاكتفى بالنص على أن و وليس بصحيح،  8املفرد واجلمع )أخر( الذي جعله مفردا ل  )أخرى(ر( غري 
، 10ر( خ املدخلني أو مفردمها يف مادة )أ ألتوجني، ومل يذكر حممد 9كال املدخلني مجع  )آَخر( من غري أن مييز بينهما

 
 .482ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 وما بعدها. 1114ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (4/2239مرجع سابق، )ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي،  - 3
 .219-218ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 4
 .452-451ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 5
 .69-68ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1/73رف األلفاظ، مرجع سابق، )ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أش - 7
 (.1/544ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل يف ألفاظ القرآن الكرمي، ) - 8
 .38-37ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 .24ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
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املدخلني يف مبحث اجلموع، كذلك  حممد حممد داودر( رأسا، ومل يورد  خ ومل يذكر أبو حسان األندلسي مادة )أ
 مل أقف على شرح للمدخلني مفردين عند أيب بكر السجستاين.

، وانتهى إىل أن مجع املذكر السامل )آخرون( استعمل للعاقل وفقا للقاعدة، وأن 1درس أْحد خمتار عمر املدخلني    
؛ وألجل ذلك جنده يف معجمه جيعل )آخرين( مجعا آلخر، و)أخر( مجعا آلخر اقل)أ َخر( استعمل يف القرآن لغري الع

 .2وأخرى

 جند وجنود: -13

مواضع من القرآن الكرمي، وورد مدخل )جنود( يف اثنني  (7) ورد مدخل )جند( مرفوعا ومنصوبا يف سبعة     
 وعشرين موضعا بصيغ خمتلفة.

، وكذلك فعل 3ذكر الراغب األصفهاين املدخلني، ونص على أن )جنود( مجع )جند( الذي يقال لكل جمتمع    
، أما معجم 5د( ن ، ومل ينص حممد حسن جبل على مفرد كلٍّ أو على الفرق بينهما يف مادة )ج4السمني احلليب

املدخلني  ألتوجني، وذكر حممد 6اجملمع فاكتفى بشرح )اجلند( مبعىن جيش، وأنصار وأعوان، ومل يشرح مدخل )اجلنود(
هذين املدخلني يف مبحث اجلموع،  حممد حممد داود، وأغفل 7شارحا إيامها حسب السياق من غري أن يبني املفرد

، وماز معجم أْحد خمتار عمر بني املدخلني من ومل أقف عليهما عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي
 .8(اجلند)ومل ينص على مفرد  (جند)مجع  (جنود)حيث الشرح لكنه نص على أن 

، واحلاصل أن )جند( اسم مجع مفرده )جندي(، مل يدرس أْحد خمتار عمر املدخلني يف مبحث اجلموع من كتابه   
 و)جنود( مجع )جند(، وينبغي ملن يؤلف يف املعجم القرآين أن ينص على هذا.

 جوار وجاريات: -14

 
 .227 وقراءاته، مرجع سابق، ص دراسات يف القرآن الكرميينظر:  - 1
 .64ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 2
 .207ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.1/347ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 (.345-1/344االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: املعجم  - 5
 .246-245ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .113ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .129بق، ص ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سا - 8
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ذكر أبو بكر السجستاين مدخل )اجلوار املنشآت( يف موضع واحد، شارحا إياه حسب السياق من غري أن       
 ر ، أما أبو حيان فاكتفى بشرح املفرد )اجلارية( يف مادة )ج2مدخل )اجلاريات(، وكذلك فعل مع 1يذكر مفرده

 4ى( لكنه أغفل مدخل )اجلاريات( ر ، ونص الراغب األصفهاين على أن )اجلوار( مجع )اجلارية( يف مادة )ج3ي(
أْحد خمتار عمر بني ومل ميز معجم  .5فلم يذكره هنالك، وكذلك فعل السمني احلليب وإن كان يف كالمه مزيد تفصيل

أما حممد  ،6املدخلني فكرر الشرح نفسه، مع إضافة معىن الكواكب السيارة يف )اجلواري( من غري أن يذكر املفرد
، ونص معجم اجملمع على أن 7رت هباسِّ حسن جبل فنص على أن )اجلواري( مجع اجلارية، وأن )اجلاريات( ف  

املدخلني ونص على  ألتوجني، وذكر حممد 8ذلك مع مدخل )اجلاريات()اجلواري( مجع اجلارية أيضا، لكنه مل يفعل 
يف امليز بينهما،  10دراسة أْحد خمتار عمر حممد حممد داود، واعتمد 9أهنما مجع )اجلارية( من غري أن مييز بينهما

 .11(االمسية)أريد هبا الوصفية، وأن اجلواري أريد هبا  (اجلاريات)وانتهى إىل أن 

 حفظة وحافظون: -15

ل  َعَلْيك ْم َحَفظَة ﴾ -تعاىل-ورد مدخل )حفظة( يف موضع واحد من قوله       : ﴿َوه َو اْلَقاه ر  فَ ْوَق ع َباد ه  َوي  ْرس 
منها بصيغة )حافظون(، وموضع واحد بصيغة  (5) ، أما اجلمع اآلخر فورد يف مواضع متعددة، مخس[31األنعام: ]

بصيغة )حافظني(، وورد املفرد يف موضع واحد من ( 4))احلافظون( وموضع واحد أيضا بصيغة )احلافظني( وأربع 
 .[64يوسف: ]قوله: ﴿فَاللَّه  َخي ْر  َحاف ظ ا َوه َو أَْرَحم  الرَّاْح  نَي﴾ 

وحممد  13، وكذلك فعل السمني احلليب12ظ( دون )حفظة( ف ذكر الراغب شواهد )احلافظني( يف مادة )ح    
هما حسب سياقاهتما من غري أن ينص على أهنما مجع ، أما معجم اجملمع فذكر املدخلني وشرح14حسن جبل

 
 .177ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 .302ينظر املرجع نفسه، ص  - 2
 .93ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق،  - 3
 .194ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 (.1/321ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 .125-124ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 6
 (.1/295ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .223-222ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 .106تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املفصل يف  - 9

 .221ينظر:دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 10
 .471-470ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 11
 .245ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 12
 (.433-1/432تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) ينظر: عمدة احلفاظ يف - 13
 (.466-1/465ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 14
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أما معجم أْحد خمتار عمر فلم ميز  ،2ظ( ف بذكر مدخل )حفيظا( يف مادة )ح ألتوجني، واكتفى حممد 1)حافظ(
املدخلني يف مبحث اجلموع، ومل  حممد حممد داودومل يذكر  ،3بني املدخلني وإن نص على أن )حفظة( صفة مشبهة

 أقف على املدخلني عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي.

ر عمر املدخلني يف مبحث اجلموع من كتابه، واحلاصل أن )حافظون( مجع مذكر سامل يدل امل يدرس أْحد خمت  
المسية، ومل يرد هذا املدخل يف على احلدوث وعلى إرادة الوصفية، أما )حفظة( فجمع تكسري يدل على الثبوت وا

غري املالئكة، وما قيل فيها يقال يف )زراع( و)زارعون( و)خزنة( و)خازنون(، ونلحظ أن املعاجم القرآنية املدروسة 
 مل تنص على أن املدخلني مجعان للمفرد )حافظ(.

 حمير وحمر: -16

املفرد فورد يف موضعني، وأما )ْحر( فورد يف موضع  ، أما(حلمار  )ورد املدخالن كالمها يف القرآن الكرمي مجعا ل    
 ، وورد اجلمع )ْحري( يف موضعني.[50املدثر: ]واحد من قوله: ﴿َكأَن َّه ْم ْح  ر  م ْستَ ْنف رَة ﴾ 

، لكنه أتى مبصطلح )ْحر الوحش( يف موضعني من 4ر( م مل ميز الراغب األصفهاين بني اجلمعني يف مادة )ح   
، ومل ميز حممد حسن جبل 6السمني احلليب اجلموع املختلفة ونص على أن املراد باحلمر )ْحر الوحش(، وذكر 5كتابه

مجع ْحار، وهو احليوان "من غري أن مييز بينهما، قال يف )ْحر(:  ، وذكر معجم اجملمع اجلمعني7بني اجلمعني
ر( رأسا، ومل أقف على ذكر للمدخلني  م حمادة ) ألتوجنيومل يذكر حممد  .8"مجع ْحار"وقال يف )ْحري(:  ."املعروف

 عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي.

فجعل )احلمري( مجعا للحمار األهلي املستأنس، وجعل )احلمر( مجعا للحمار الوحشي،  حممد حممد داودأما    
وقد استأنس بدراسة أْحد خمتار  ،9وعنده أن هذه الدقة واملغايرة مل يعرفها العرب أنفسهم إذ مل مييزوا بني اجلمعني

 
 .303ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .138ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .148ظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ين - 3
 .256ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .598، ص 248ينظر: املرجع نفسه، ص  - 5
 (.1/592ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 6
 (.502-1/501ؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: املعجم االشتقاقي امل - 7
 .321ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 .473ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9
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واألصل يف املعجم  .2وقد ضمن معجمه هذا الفرق ،1البن عباس عمر، وهذا األخري استأنس بالسياق وبقولٍ 
 القرآين أن يشرح املفرد، ويذكر مجعيه مع بيان الفرق حنو:

األهلي والوحشي الذي يكون خمطَّط ا احلمار: حيوان داجن من الفصيلة اخليلية ي ستخدم للحمل والركوب، ومنه 
 ، )ْحر: مجع احلمار الوحشي(، )ْحري: مجع احلمار األهلي(.3باللونني األبيض واألسود

 خزنة وخازنون: -17

منها يف مدخل )خزائن(، وأربع ( 8)موضعا من القرآن الكرمي، مثان  (13) ن( يف ثالثة عشر ز وردت مادة )خ    
َناك م وه  َوَما أَنْ ت ْم َله   (4) للجمع )خزنة(، وموضع للجمع )خازنون( من قوله: ﴿فَأَنْ زَْلَنا م َن السََّماء  َماء  َفَأْسَقي ْ

َاز ن نَي﴾   .[22احلجر: ]خب 

د )خازنني( شارحا إياه من غري أن ينص على املفرد، وشرح مدخل )خزنة( بأنه هذكر الراغب األصفهاين شا    
، وذكر 6ن( ز ، ومل يذكر حممد حسن جبل غري )خزائن( يف مادة )خ5، وكذلك فعل السمني احلليب4(خازن)مجع 

 ،8وكذلك فعل أْحد خمتار عمر يف معجمه ،7معجم اجملمع املدخلني شارحا أيامها من غري أن ينص على املفرد
على  حممد حممد داود، ونص 9ن( ز  مادة )خيف)خازنني( غري أنه مل يذكر )خزنة(  يف شرحه ألتوجنيحممد  ومثلهما

واعتمد على دراسة أْحد خمتار عمر، ومل أقف عليهما عند أيب بكر  ،10الفرق بني املدخلني بني االمسية والوصفية
 السجستاين وأيب حيان األندلسي.

 الذكور والذكران: -18

 
 .216ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 1
 .153املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم  - 2
 (.1/557ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، مرجع سابق، ) - 3
 .281-280ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 (.501-1/500ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 5
 (.554-1/553املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر:  - 6
 .350-349ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .163ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 8
 .156مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي،  - 9

 .476-475ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 10
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ذكر الراغب األصفهاين اجلمعني من غري أن مييز  .ورد مدخال )ذكور( و)ذكران( يف موضعني من القرآن الكرمي     
)الذكر( مبعىن خالف األنثى،  ألتوجني، ومل يورد حممد 3وحممد حسن جبل 2، وكذلك فعل السمني احلليب1بينهما

ومل ميز بينهما يف الشرح فكالمها عند مؤلفيه )مجع ، وأورد معجم اجملمع املدخلني 4ر( ك ومشتقاته يف مادة )ذ
 ، ومل أقف على ذكر للجمعني عند كل من أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي.5ذكر(

عنده فنادر، ومل يستعمل يف  (ذكران)، أما (ذكور)فنص على أن الشائع من مجع )ذكر(  حممد حممد داودأما     
( إال هذه اللفظة، لينتهي إىل أن الفرق بينهما أن يستعمل )ذكور( للتعبري عن كثرة وقوع ل)فَ عَ  اللغة )ف عالن( مجعا ل 

 حممد حممد داود، وجل كالم 6احلدث املذكور وشيوعه، وأن يستعمل )الذكران( يف سياقات تشري إىل الغرابة والندرة
، ومل ينص أْحد خمتار عمر على الفرق بني باقتضاب، وإن مل حيل أو يشر إليه 7مأخوذ عن دراسة أْحد خمتار عمر

 .8املدخلني يف معجمه وكرر الشرح نفسه

 زراع وزارعون: -19

منها للمصدر  (8) موضعا من القرآن الكرمي، مثان (14) ع( يف القرآن الكرمي يف أربعة عشر ر وردت مادة )ز      
 )الزرع(، واثنتان للفعل )تزرعون(، واثنتان للجمع )زروع(، وموضع للجمع )الزراع( وموضع آخر للجمع )الزارعون(.

، 9ا، ومل يذكر اجلمع اآلخرنفسهذكر أبو بكر السجستاين )الزراع( يف معرض شرحه ملدخل )الكفار( من اآلية      
ع( بذكر شاهد اجلمع )الزارعون(،  ر الراغب األصفهاين يف مادة )ز واكتفى ،10وكذلك فعل أبو حيان األندلسي

، ومل ميز بينهما، وكذلك 12، وإن كان ذكر شاهد األخري يف موضع آخر من معجمه11دون مدخل أو شاهد )الزراع(
ع( رأسا، أما معجم اجملمع فذكر  ر مادة )ز ألتوجني، ومل يذكر حممد 14وحممد حسن جبل 13فعل السمني احلليب

 
 .329ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 (.2/45ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 2
 (.2/718الكرمي، مرجع سابق، ) ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن - 3
 .183-182ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .439-438ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص    - 5
 .478ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .207-206القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: دراسات يف  - 7
 .192ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 8
 .396ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 9

 .269ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 10
 .379الكرمي، مرجع سابق، ص  ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - 11
 .717ينظر: املرجع نفسه، ص  - 12
 (.3/406(، )2/138ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 13
 (.3/1408(، )2/894ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 14
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الزارعون: من "من غري أن يذكر مقولته العددية، أو مفرده )الزارع( حيث قال:  (عونر الزا)املدخلني، واكتفى بشرح 
 .2كذلك مل ينص أْحد خمتار عمر يف معجمه على مفرده، ومل ميز بينهما  .1"يقومون بالزرع

من فاضل السامرائي  ، الذي اعتمد دراسة كلٍّ حممد حممد داودمل يذكر الفرق بني املدخلني من املعجميني غري   
وأْحد خمتار عمر، وانتهى إىل أن مدحل )الزارعون( استعمل إلرادة الوصفية، وأن مدخل )الزراع( استعمل عند إرادة 

فاعل )الزارعون( يدل على احلدوث، واسم الفاعل )الزراع( اسم ال ن، أي إ3االمسية، أي من كانت مهنتهم الزراعة
 يراد به الصفة املشبهة الدالة على الثبوت.

 الساجدون والسُّجَّد والسُّجود: -20

 مجع املذكر السامل صيغة صيغ يف القرآن الكرمي، هي( 3))ساجد( بثالث  مجعورد       
)الساجدون/الساجدين/ساجدين(، وصيغة )سجَّدا(، وصيغة )السجود(، أما األوىل والثانية فوردتا يف القرآن الكرمي 

 مرة يف كلٍّ، وأما الثالثة فوردت يف موضعني. (11) ةإحدى عشر 

دلسي ، ومل أقف يف معجم أيب حيان األن4اكتفى أبو بكر السجستاين بشرح املدخل املعقد )خروا له سجدا(    
ولكنه ذكر شاهدين  ،د( ج د(، ومل يذكر الراغب األصفهاين مجوع )ساجد( يف مادة )س ج على ذكر ملادة )س

، واكتفى حممد حسن جبل بشاهد ملدخل )ساجدين( يف مادة 6، وكذلك فعل السمني احلليب5جَّد(من شواهد )س  
يف  ألتوجنيحممد  شرح، و 8قا بينهاو يذكر فر ، وأما معجم اجملمع فنص على اجلموع الثالثة من غري أن 7د( ج )س

د( مدخل )الساجدين(، ومدخل )سجدا(، ونقل قوال يف سريانية املدخل األخري ونفاه، ومل يذكر  ج مادة )س
، رغم أنه 10، وذكر معجم أْحد خمتار عمر هذه املداخل من غري أن ينص على الفروق بينها9مدخل )السجود(

 .11)سجدا( يراد منها املبالغة يف الصفة، وأن )سجودا( ذكرت للمالءمة الصوتية نص يف دراسته سالفة الذكر أن

 
 .526ع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرج - 1
 .220ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 2
 .483ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، مرجع سابق، ص  - 3
 .208ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 4
 وما بعدها. 396، ص ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق - 5
 ( وما بعدها.2/172ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 6
 (.2/957ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .557ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 .231تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املفصل يف  - 9

 .231-230ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 10
 .229ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 11
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)السجود( به  ن استحضار الفروق بينها، أنَّ ها كما فعل مؤلفو معجم اجملمع، وم  ذكر اجلموع كلُّ والصواب أن ت    
غالبا ما يراد هبا مجع  -اليت مل ترد إال حاال-د( جَّ معىن اجلمع ومعىن املصدر دون اجلمعني اآلخرين، وأن )السُّ 

)السجود( أن )السجد( للحركة الظاهرة، و  الساجد يف غري الصالة، أما الفرق بينهما حسب فاضل السامرائي فهو أن
 د به احلدوث والوصفية.رَ اهر أن مجع املذكر السامل ي   ، وظ1حلقيقة الفعل وهو اخلشوع القليب

[ 40قال هاهنا وإدبار النجوم وقال يف ق ] -تعاىل-أنه "... ذكر فخر الدين الرازي فائدة يف )السجود( فقال:     
: -تعاىل-وأدبار السجود، وحيتمل أن يقال املعىن واحد واملراد من السجود مجع ساجد وللنجوم سجود قال 

وقيل النجم ما ال ساق له من  ،وقيل املراد من النجم جنوم السماء .[6﴾ ]الرْحن: ان  دَ ج  سْ يَ  ر  جَ الشَّ وَ  م  جْ نَّ ال﴿وَ 
وهبذا يصبح عدد  .2"[18﴾ ]احلج: ض  رْ  اأْلَ يف   نْ مَ وَ  ات  اوَ مَ  السَّ يف   نْ مَ  ه  لَ  د  ج  سْ : ﴿يَ -تعاىل-قال اهلل  ،النبات

 مداخل )السجود( مبعىن: مجع ساجد، ثالثة.

 سنابل وسنبالت: -21

: ﴿َكَمَثل  َحبٍَّة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناب َل يف  ك لِّ س ْنب  َلٍة م اَئة  -تعاىل-ورد مدخل )سنابل( يف موضع واحد من قوله      
)مكررا(: ﴿َسْبَع س ْنب الٍت خ ْضٍر﴾  -تعاىل-ن قوله ، وورد مدخل )سنبالت( يف موضعني، م[261البقرة: ]َحبٍَّة﴾ 

 [.43/46]يوسف: 

، واكتفى السمني 3نص الراغب األصفهاين على أن سنابل مجع )سنبلة( وذكر شاهد )سنبالت( من غري تعليق    
جبل بذكر ، وكذلك اكتفى حممد حسن 4احلليب بذكر شاهد )سنابل( حمتجا هبا على أن )السبعة( يراد هبا التضعيف

، وذكر معجم اجملمع اجلمعني واملفرد، وشاهد )سنبله( من غري شرح 5شواهد املدخل مفردا ومجعا من غري تفصيل
وأيب بكر السجستاين  ألتوجنيل( ومداخلها عند كل من حممد  ب ن ، ومل أقف على ذكر ملادة )س6أو بيان فرقٍ 

أن )سنابل( من صيغ مجوع الكثرة، وأن )سنبالت( مجع  فانتهى إىل حممد حممد داودأما و وأيب حيان األندلسي، 
 .8، وهو رأي أْحد خمتار عمر7املؤنث السامل من مجوع القلة، والسياق يؤيد االستعمالني

 
 .139ينظر: معاين األبنية العربية، مرجع سابق، ص  - 1
 (.28/230يب، مرجع سابق، )ينظر: مفاتيح الغ - 2
 .396ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.2/168ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 (.1085-2/1084ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .600الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن  - 6
 .482ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق،، ص  - 7
 .211ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 8
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 واجتمع مؤلفو املعاجم ودارسو اجلموع على إغفال اجلمع الثالث وهو )السنب ل( من قوله: ﴿َفَذر وه  يف  س ْنب ل ه ﴾   
، (سنابل)، ومل يذكر الشاهد غري معجم اجملمع، لكنه مل يشرح املدخل، وهو عند ابن منظور مفرد [47]يوسف: 

، ومل يفصل يف الفروق بني هذه اجلموع غري معجم 1(سنبلة)من الزرع واحدته  (السنبل)ونقل عن ابن سيدة أن 
س مجعي، وجعل )سنبالت( عنده اسم جن (السنبل)أْحد خمتار عمر الذي جعل )سنابل( مجع )سنبل( وهو أي 

    ، وهذا هو املختار.2مجع )سنبلة(

 شداد وأشداء: -22

يف موضع واحد من  (أشداء)مواضع من القرآن الكرمي، وورد مدخل ( 3)ورد مدخل )شداد/شدادا( يف ثالثة       
نَ ه ْم﴾  اء  َعَلى اْلك فَّار  ر َْحَاء  بَ ي ْ دَّ  .[29الفتح: ]قوله: ﴿حم َمَّد  َرس ول  اللَّه  َوالَّذ يَن َمَعه  َأش 

د(، من غري أن خيص املدخل  اكتفى الراغب األصفهاين بذكر املفرد )شديد( وشاهد )شداد( يف مادة )ش     
، وكذلك فعل حممد 4د( د يب بذكر شواهد املفرد من غري اجلمعني يف مادة )ش، واكتفى السمني احلل3بالشرح
، ومل أقف على ذكر للجمعني عند أيب بكر 6د( د . واكتفى أبو حيان بشرح مدخل )أشده( يف مادة )ش5ألتوجني

، ونص معجم اجملمع على أن 7السجستاين، أما حممد حسن جبل فلم يذكر من اجلمعني غري شاهد )شداد(
إىل اشرتاك اجلمعني  حممد حممد داودوخلص  .8"أقوياء"، واكتفى يف شرح )أشداء( باملرادف: "مجع شديد" :)شداد(

، وإىل هذا ذهب 9يف معىن القوة، وافرتاقهما يف أن )أشداء( هبا ملمح القوة املعنوية، و)شداد( هبا ملمح القوة املادية
 كالمه إىل رأي أْحد خمتار عمر، وإن أحال إىل كتابه اآلخر: يف حممد حممد داود، وقد استند 10فاضل السامرائي

دراسات يف القرآن »، وهو نفسه الرأي الذي ورد يف كتابه: «دراسة إحصائية :االشرتاك والتضاد ىف القران الكرمي»

 
 (.11/348ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ) - 1
 .246مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته،  - 2
 .448-447ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 ( وما بعدها.2/255بنظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 .263-262ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .183ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 6
 ( وما بعدها.2/1114ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .620كرمي، مرجع سابق، ص ينظر: معجم ألفاظ القرآن ال - 8
 .485ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9

 .147ينظر: معاين األبنية العربية، مرجع سابق، ص  - 10
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، ومل 2موضع آخر، وإن أرجع الفرق أيضا إىل املواءمة اللفظية )أي املقابلة بني أشداء ورْحاء( يف 1«الكرمي وقراءاته
 .3يذكر هذه الفروق يف معجمه القرآين

، خاصة أن مدخل )أشداء( ورد حممد حممد داودولسنا منيل إىل الفرق الذي ذكره أْحد خمتار وعمر وتابعه فيه     
يف موضع واحد، والسياق ال يؤيد معىن التخصيص بالشدة املعنوية، وكذلك ال ميكن ختصيص السنني الشداد 
واملالئكة الشداد باملعىن املادي حصرا، والراجح أن )شداد( مجع ملا عومل يف القرآن الكرمي معاملة املؤنث واملذكر، 
أو ما كان مؤنثا، فقد ورد مع: املالئكة والسماء والسنني؛ فاملالئكة أنثت وذكرت يف القرآن الكرمي، والسماء تؤنث 

، والسنني مؤنثة، أما أشداء فجمع للمذكر حصرا، أما املواءمة اللفظية 4راءوتذكر يف اللغة والتذكري قليل كما قال الف
 فنرى أهنا ترد يف القرآن تابعة للمعىن أي إهنا من باب املناسبة، وليست سببا.    

 طفل وأطفال: -23

منها بصيغة )طفل( وواحدة بصيغة ( 3)مواضع من القرآن الكرمي، ثالثة ( 4)ل( يف أربعة  ف وردت مادة )ط      
 )األطفال(.

ل(، ونص على أن )طفل( يقع على املفرد وعلى اجلمع، وذكر  ف ذكر الراغب األصفهاين املدخلني يف مادة )ط   
إىل اجلمع من غري  ، وعامل حممد حسن جبل )الطفل( معاملة املفرد، وأشار6، وكذلك فعل السمني احلليب5شاهديه

كذلك فعل أْحد خمتار عمر يف معجمه وإن   .7"وليس يف القرآن من الرتكيب إال )الطفل( ومجعه"أن يذكره، فقال: 
ل( رأسا، ومل أقف على ذكر  ف مادة )ط ألتوجنيومل يذكر حممد  .8"نص على أن )األطفال( مجع )الطفل(

  األندلسي.للمدخلني عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان 

أما معجم اجملمع فشرح مدخل )طفل( حسب سياقاته، وعامله يف الشرح معاملة اجلمع، ونص على أن      
فانتهى إىل أن اسم  حممد حممد داودأما و ، واحلاصل أن هذه املعاجم مل تز بينهما دالليا، 9)األطفال( مجع الطفل

 
 .217ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 1
 .225ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .255وعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوس - 3
 (.493-1/492ينظر: املذكر واملؤنث، مرجع سابق، ) - 4
 .521ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.2/409ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 6
 (3/1339االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: املعجم  - 7
 .294ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 8
 .710ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 9
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.مل 1ن بلغ احللموأن اجلمع )األطفال( استعمل للداللة على مَ  ن مل يبلغ احللم،اجلمع )طفل( استعمل للداللة على مَ 
بالغة الكلمة يف التعبري »يدرس أْحد خمتار عمر املدخلني يف مبحثه، إال أن فاضال السامرائي ِبثهما يف كتابه 

ألفراد ما )األطفال( فإلرادة اجلمع وبيان عالقة اأ، وانتهى إىل أن )الطفل( وموارده يستعمل للجنس، «القرآين
  المها صحيح.فك، وميكن اجلمع بني هذين الرأيني 2باجملتمع

 ضعاف وضعفاء: -24

، ومل يذكر أبو حيان املفرد أو 3شرح أبو بكر السجستاين مدخل )ضعف( دون املفرد )ضعيف( أو اجلمعني    
الراغب اجلمعني من غري ، وذكر 5املادة نفسهايف  ألتوجني، وكذلك مل يذكرها حممد 4ف( ع اجلمعني يف مادة )ض

ا يف نفسه، واكتفى معجم اجملمع بتكرار العبارة 8، وحممد حسن جبل7، وكذلك فعل السمني احلليب6أن مييز بينهما
 املدخلني يف مبحث اجلموع. حممد حممد داود، ومل يذكر 9"مجع ضعيف"املدخلني، أي: 

فيأيت هبذا  (ضعفاء)الضعف املادي، أما  (ضعاف  )ملراد بل أْحد خمتار يف موارد املدخلني، وانتهى إىل أن افصَّ      
ومل ينص على مفرد  ،ولكنه مل يثبت هذا الفرق يف معجمه ،10املعىن ومبعىن العجز والضعف اجلسدي والقهر والتبعية

 .12السامرائيأصل هذا الرأي فاضل و  ،11املدخلني

 عباد وعبيد: -25

، وجعل )عبيد( مجعا للمسرتق، 13د( ب نص الراغب األصفهاين على الفرق بني املدخلني يف مادة )ع      
مٍ  أَنَا َوَماج االستثناء الذي يذكر يف آية: ﴿و)عباد( مجعا للعبد الذي مبعىن العابد، وخرَّ  [، 29 :﴾ ]قل ْلَعب يد   ب َظالَّ

 
 .488-487ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 وما بعدها. 90، ص 2006، 2بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، طينظر:  - 2
 .315-314ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 3
 .206ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 4
 .294املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  ينظر: املعجم - 5
 .507ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 (.2/378ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 7
 (.3/1289ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 8
 .696ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص    - 9

 .219ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 10
 .287ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 11
 .146ينظر: معاين األبنية العربية، مرجع سابق، ص  - 12
 .543-542مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 13
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، وذكر حممد حسن جبل املدخلني من غري بيان 1هاحلليب كالم الراغب أكثرَ بأن العبيد أعم من العباد. ونقل السمني 
، وأتى معجم اجملمع باملدخلني يف مواضع عدة شارحا إياها حسب سياقاهتا 2فرق والراجح من كالمه أهنما واحد

ْنك ْم  ْن ع َباد ك ْم َوإ َمائ ك ْم﴾ من غري ذكر للمفرد، بيد أنه شرح العباد بالعبيد من قوله: ﴿َوأَْنك ح وا اأْلَيَاَمى م  َوالصَّاحل  نَي م 
فنص على أن )عباد( مجع )عبد( مبعنيني مها: اإلنسان أو املخلوق،  4«املعجم املوسوعي»أما  .3[32النور: ]

واململوك، واكتفى يف شرح )عبيد( بأنه مجع )عبد( مبعىن مملوك، وهذا خطأ ظاهر ملن استظهر موارد )العبيد( يف 
 لكرمي.القرآن ا

أْحد خمتار عمر يف بيان الفرق بني املدخلني، واحلاصل أن )عباد( مجع للعبد  دراسةَ  حممد حممد داوداعتمد      
، ومل يذكر أبو حيان األندلسي 5مبعىن العابد لربه، وأن )عبيد( مجع للعبد اململوك، وما شذ عن هذا فلغرض داليل

ومل حيقق ، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب بكر السجستاين. 6د( ب املدخلني يف مادة )ع ألتوجنيوحممد 
من أن  7الفرق احلقيقي بني اجلمعني، والصواب ما ذهب إليه عامل سبيط النيلي حممد حممد داودأْحد خمتار عمر و 

وأما سبب ما انتهى إليه غريه من )عباد( مجع وسم به األخيار من اخللق وأن عبيد مجع وصم به األشرار منهم، 
الفروق فهو عدم امليز بني الصيغ املختلفة للمدخلني، أي إن )عبد اهلل( و)عبادكم( و)عبدنا( و)عباد الرْحن( تشتمل 

ق عند ذكر و الفر  هوالصواب أن ينص املعجم القرآين على هذعلى عناصر داللية خمتلفة؛ أي إن معناها ليس واحدا، 
 اجلمعني.

 د وعماد:عم - 26

مواضع من القرآن الكرمي، وورد مدخل )العماد( يف موضع واحد من قوله:  (3) ورد مدخل )عمد( يف ثالثة    
 .[7الفجر: ]﴿إ َرَم َذات  اْلع َماد ﴾ 

ٍد مَ عَ  ، ونص على القراءتني من قوله: ﴿يف  8نص الراغب األصفهاين على أن )عَمد( و)ع م د( مجع )العمود(    
د( واكتفى بالقول: "وقيل: فالن رفيع  م [، ولكنه مل يذكر )العماد( كمدخل قرآين يف مادة )ع9ٍة﴾ ]اِلمزة:دَ دَّ مم َ 

 
 ( وما بعدها.3/20ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 1
 (.3/1392ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 2
 ا بعدها.وم 735ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .306-305املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 4
 .489-488. معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 215-214دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر:  - 5
-311. املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 220مرجع سابق، ص ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب،  - 6

312. 
 وما بعدها. 49ينظر: النظام القرآين، مرجع سابق، ص  - 7
 .585ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
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وأتى السمني احلليب مبثل كالم  .1م( العماد بالعمد ر مادة )إ؛ وشرح يف "العماد أي: هو رفيع عند االعتماد عليه
ليس يف معجم  -يف املوضع نفسه- ، ونقل قوال عن الراغب2شارحا إياها باألساطني (العماد)الراغب، وذكر 

هو قوله: "قال الراغب: قيل: عمد مجع عامد حنو خادم وخدم، والعامد والعماد والعمود مبعىن واحد  «املفردات»
 .(عمد)مفرد  (العماد)فإن  تبعا ِلذاو  .وهو ما يعمد به من خشب وحنوه"

، ونقل أن )العماد( 3ونقل قوال أليب حيان يف أهنا اسم مجع (عمود)مجع  (عمد)أما حممد حسن جبل فذكر أن    
. ونص حممد 4مجع )عمادة( أي األبنية الرفيعة/ ذات الطول/ ذات األبنية املرفوعة على الَعَمد/ ذات القوة والشدة

املدخلني ، وماز معجم اجملمع بني 5على أن )عمد( بالقراءتني مجع )العمود( وشرح )العماد( بالعمود أيضا ألتوجني
أما أْحد خمتار عمر فماز يف . 6"األعمدة" :، واكتفى يف )عمد( بلفظ"األعمدة القوية"قال يف )العماد(:  بأنْ 

 حممد حممد داودومل يورد  ،7مجعا لعمود أو عماد (العمد)جعل )العماد( مجعا لعمادة، و ذمعجمه بني املدخلني إ
هذه املداخل يف مبحث اجلموع من املعجم، كذلك مل أقف عليها عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي، 
كذلك مل يدرسها أْحد خمتار عمر يف كتابه، واحلاصل أن الفرق الذي نقله حممد حسن جبل أرجح؛ أي إن )العماد( 

 مجع )العمادة( ومفرد )العمد(.

 
 .74ينظر: املرجع نفسه، ص  - 1
 (.3/121األلفاظ، مرجع سابق، ) ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف - 2
 (.3/1521ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 3
 (.1522 /3ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 .337ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .790ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص    - 6
 .325ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 7
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 عمي وعميان وعمون: -27

ي( على أن )العمي( و)العميان( مجع )األعمى(، وذكر شاهد  م نص الراغب األصفهاين يف مادة )ع    
 وَ ه  : ﴿وَ -تعاىل-قوله "ي( بقوله:  م ، واستهل السمني احلليب مادة )ع1)عمني( من غري أن يذكر مفرده

وظاهر أن الشاهد مصدر ال مجع،  .2"[ هو مجع أعمى حنو ْحر يف مجع أْحر44ى﴾]فصلت:م   عَ مْ ه  يْ لَ عَ 
أن األعمى يقال يف عمى البصر والبصرية، والعمى يف عمى "فقال:  (العمي)و (األعمى)مث ذكر الفرق بني 

قد ذكر شاهد )عمني( من غري أن يذكر ، وكان 4(أعمى)مجع  (عميان)ونص على أن  .3"البصر خاصة
 مفرده.

باجلمع  ألتوجني، واكتفى حممد 5ى( م ومل يذكر حممد حسن جبل أيا من هذه اجلموع يف مادة )ع      
. أما معجم اجملمع فنص على أن )عمون( مجع 6)عمون/عمني( وشرحه باجلمع )العمي( دون ذكر ملفرده

هذه  حممد حممد داودمن غري بيان فرق، ومل يورد  7(أعمى)ع ، وعلى أن )عمي( و)عميان( مج(الَعم ي)
املداخل يف مبحث اجلموع من املعجم، كذلك مل أقف عليها عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان 

 األندلسي.

درس أْحد خمتار عمر هذه اجلموع وانتهى إىل أن اللفظ األساسي هو )عمي(؛ ألجل تكراره سبع    
، 8مرات، وألجل وزنه القياسي مجعا ل  )أفعل(، وأن اجلمعني اآلخرين وردا ألجل املؤاءمة اللفظية يف الفواصل

 (أعمى))عمي( مجع ل )عمون( مجع )عٍم(، وعرغم أنه ماز بني اجلموع يف معجمه؛ فج ورأيه راجح
 .9(أعمى)، و)عميان( مجع (عمياء)و

 فتية وفيتان: -28

: ﴿َوقَاَل ن ْسَوة  يف  اْلَمد يَنة  اْمَرَأت  اْلَعز يز  ت  رَاو د  -تعاىل-من قوله  )فَّت( و( املفرد ت ورد من مادة )ف    
ه ﴾  ْعَنا فَ َّت  يَْذك ر ه ْم﴾ ]األنبياء:  .[30يوسف: ]فَ َتاَها َعْن نَ ْفس  [، ويف قوله: ﴿َوإ ْذ 60ويف قوله: ﴿مسَ 

 
 .588ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 1
 ( وما بعدها.3/126ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 2
 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه. - 3
 (.3/127ينظر: املرجع نفسه، ) - 4
 (.1519-3/1518جع سابق، )ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مر  - 5
 .340-339ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .796ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص    - 7
 .226دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر:  - 8
 .327الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن - 9
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الكهف: ]ا قَاَل ل َفَتاه  آت َنا َغَداَءنَا﴾ ويف قوله: ﴿فَ َلمَّا َجاَوزَ  .[60الكهف: ]قَاَل م وَسى ل َفَتاه  اَل أَبْ رَح ﴾ 
َية  آَمن وا ب َرهبِّ ْم﴾ -تعاىل-وورد مدخل )فتية( يف موضعني، من قوله  .[62  .[13الكهف: ]: ﴿إ ن َّه ْم ف ت ْ

 ﴾ َية  إ ىَل اْلَكْهف  وكالمها يف أهل الكهف، وورد املثىن )فتيان(  .[10الكهف: ]ومن قوله: ﴿إ ْذ أََوى اْلف ت ْ
وورد اجلمع املذكر  .[36يوسف: ]: ﴿َوَدَخَل َمَعه  السِّْجَن فَ تَ َيان ﴾ -تعاىل-يف موضع واحد من قوله 

َيان ه  اْجَعل وا ب َضاَعتَ ه ْم يف  ر َحاِل  ْم﴾  ( واجلمع املؤنث )فتياتكم .[62يوسف: ])فتيان( يف قوله: ﴿َوقَاَل ل ف ت ْ
َنات  َفم ْن َما َمَلَكْت  يف موضعني، من قوله: ﴿َوَمنْ  ْنك ْم َطْوال  َأْن يَ ْنك َح اْلم ْحَصَنات  اْلم ْؤم  ملَْ َيْسَتط ْع م 

 ﴾ َنات  َرْدَن ومن قوله: ﴿َواَل ت ْكر ه وا فَ تَ َيات ك ْم َعَلى اْلب َغاء  إ ْن أَ  .[25النساء: ]أمَْيَان ك ْم م ْن فَ تَ َيات ك م  اْلم ْؤم 
 والذي نريده من هذا كله مدخال )فتية( و)فتيان(. .[33النور: ]حَتَصُّن ا﴾ 

، 1مل يذكر أبو بكر السجستاين )الفتية( أو )الفتيان( واكتفى بشرح )فَتيان( وذكر شاهد )فتاها(    
األصفهاين فذكر ، أما الراغب 2وكذلك اكتفى أبو حيان األندلسي بشرح مدخلي )فتياتكم( و)فَتيان(

، وكذلك فعل السمني احلليب غري أنه أضاف أن شاهد )لفتيانه( قرئ: 3اجلمعني من غري أن مييز بينهما
، وأما معجم اجملمع فشرح )فتية( 5حممد حسن جبل على اجلمعني وإن ذكر ِلما شواهدَ  ومل ينص، 4لفتيته

 يف مادة )ف ألتوجني، واكتفى حممد 6(بشباب، و)فتيانه( خبدمه، من غري أن ينص على أهنما مجع )فَّت
، ومل ميز معجم أْحد خمتار عمر بني املدخلني إذ كرر عبارة: "مجع فَّت 7ي( بشرح مدخل )فتياتكم( ت

 .8للشاب" يف كل منهما

ينبغي أن نقف مع اخلالف يف قراءة شاهد )لفتيانه(، فقد قرأ حفص وْحزة والكسائي هبا، وقرأ الباقون    
وهذا خمالف للسواد األعظم ألنه يف السواد ال ألف "، قال أبو جعفر النحاس يف قراءة )لفتيانه(: 9)لفتيته(

فيه وال نون فال يرتك السواد اجملتمع عليه ِلذا اإلسناد املنقطع، وأيضا فإن فتية هاهنا أشبه من فتيان ألن 
فالنحاس يستدل بالسياق  .10"الرحال أشبه فتية عند العرب ألقل العدد والقليل بأن جيعلوا البضاعة يف

 
 .361ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص  - 1
 .252ينظر: حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 2
 .625ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 3
 (.201-3/200ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 4
 (.1621-3/1620ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 5
 .841-840ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .360ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 .347أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوسوعي  - 8
 بتصرف يسري. 393ينظر: التيسري يف القراءات السبع، مرجع سابق، ص  - 9

ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت،  - 10
 (.2/207ه ، ) 1421، 1ط
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القرآين وِبمع القلة على القراءة الصحيحة عنده، والزم كالمه أن )فتيان( ليست من القرآن الكرمي، أما 
، وظاهر أن املعىن عندهم واحد، أي املماليك 2، وهو رأي الزجاج1الفراء فرأى أهنما قراءتان مستفيضتان

، وحاول علي الواحدي 3مكي بن أيب طالب على أن قراءة )فتية( أنسب، وأن )فتيان( حسن واخلدم، ونصَّ 
أن يوجه قراءة )لفتيانه( مستدال بالرحال يف اآلية، أي إن الرحال مجع كثرة فناسب )فتيان( الذي هو مجع 

واحلاصل  .4ن الكثريكثرة أيضا، ولو كان للقلة لقال: )أرحل(، ووجه قراءة العامة )فتية( أن القليل ينوب ع
 أن املتقدمني بني ناف لقراءة )فتيان(، ومرجح، وموجه.

ومما سبق جند يف مجع )فتية( يف القرآن الكرمي ملحظ الفتوة أي الشباب، كما هو احلال مع مدخلي    
وجيوز أن "سورة الكهف، وجند يف مجع )فتيان( ملحظ اخلدمة أكثر منه يف )فتية(؛ ولذا قال القرطيب: 

، 6ووفق توجيه ابن عطية فإن )فتيان( فيها مراعاة للمأمورين، و)فتية( فيها مراعاة للمتناولني .5"ونوا أحرارايك
 وهذه الفروق ينبغي أن تذكر بغض النظر عن التوجيه وصوابه.

 الفجرة والفجار: -29

مواضع من القرآن الكرمي، وورد مدخل )فجرة( يف موضع واحد من ( 3)ورد مدخل )فجار( يف ثالثة      
، وورد مفردمها يف موضع واحد أيضا من قوله: ﴿َواَل [42عبس: ]قوله: ﴿أ ولَئ َك ه م  اْلَكَفرَة  اْلَفَجرَة ﴾ 

ر ا َكفَّار ا﴾ ]نوح:   [.27يَل د وا إ الَّ فَاج 

، 7)فاجر(، وذكر شواهد ِلما من غري بيان الفرقنص الراغب األصفهاين على أن املدخلني مجع ل      
، وكذلك فعل 9ر( ج ، ومل يذكر حممد حسن جبل املدخلني يف مادة )ف8وكذلك فعل السمني احلليب

 
 (.2/48ينظر: معاين القرآن، مرجع سابق، ) - 1
 (.3/117ينظر: معاين القرآن وإعرابه، مرجع سابق، ) - 2
اِلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه، مكي بن أيب طالب، حتقيق: جمموعة ينظر:  - 3

  ،جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، جمموعة ِبوث الكتاب والسنة -الدراسات العليا والبحث العلمي رسائل جامعية بكلية 
 (.5/3594، )2008، 1ط اإلمارات العربية املتحدة، جامعة الشارقة، ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

ه ،  1430، 1، ط، الرياضي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةينظر: التفسري البسيط، علي الواحدي، عمادة البحث العلم - 4
(12/163.) 
 (.9/223ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ) - 5
 (.3/259ينظر: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، مرجع سابق، ) - 6
 .626ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 7
 (.3/203ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 8
 ( وما بعدها.3/1634ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 9
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، أما معجم اجملمع فشرح )الفجار( بالكفار غري املكرتثني بكفرهم، من غري أن يذكر أنه 1ألتوجنيحممد 
كذلك مل ميز معجم   .2"مجع فاجر: الفاسق غري املكرتث"( فقال: مجع )الفاجر(، وذكر ذلك مع )الفجرة

ومل أقف عليهما عند أيب بكر  ،3أْحد خمتار عمر بني املدخلني ومل يذكر املفرد )فاجر( إال مع )فجرة(
معاين األبنية للسامرائي يف بيان الفرق بينهما،  حممد حممد داودالسجستاين وأيب حيان األندلسي، واعتمد 

فهو الدوام والثبات  (الفجرة)تتميز مبلمح الكثرة واملبالغة، أما ملمح صيغة  (فجار)صيغة  أن وانتهى إىل
، وكالمه قريب مما انتهى إليه أْحد خمتار عمر من أن األوىل تدل 4املأخوذ من داللة االمسية يف هذه الصيغة

إىل أن مدخل  حممد حممد داودالتفت كذلك ،  5بالغة يف الصيغة، والثانية تدل على جمرد إثباهتاعلى معىن امل
 )الفجرة( ناسب ما جاوره من الفواصل موسيقيا. 

 قعود وقاعدين: -30

ذكر الراغب األصفهاين املدخلني مع شواهد ِلما، ذاكرا املفرد )قاعد(، ونص على الفرق بينهما يف      
، أما معجم اجملمع فشرح املدخلني حسب السياق من غري أن ينص 7، وكذلك فعل السمني احلليب6الشرح

ومل  ،9إال يف )قعود(كذلك شرحهما معجم أْحد خمتار عمر ومل ينص على املفرد )قاعد( ،  8على مفردمها
، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند 11د( ع يف مادة )ق ألتوجنيحممد  أو 10يوردمها أبو حيان األندلسي

 أيب بكر السجستاين.

أساسا يف بيان الفرق بني املدخلني،  «معاين األبنية»دارسة فاضل السامرائي  حممد داود اعتمد حممد      
وانتهى إىل أن مجع املذكر السامل )قاعدون( يدل على الفعل وفاعله، ومعناه يف القرآن القاعدون عن 

 
 .361مي، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكر  - 1
 .842-841ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .348ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 3
 .493ينظر: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .229وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: دراسات يف القرآن الكرمي  - 5
 وما بعدها. 678ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 ( وما بعدها.3/326عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، )ينظر:  - 7
 .907ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص    - 8
 .376ظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوسوعي أللفا - 9

 .256حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص  - 10
 .400املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 11
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، وقد أخطأ يف اإلحصاء حيث نص 1اجلهاد، وأن اجلمع املصدر )قعود( يدل على حقيقة فعل القعود
 مرات.   (3) صواب أهنا وردت ثالثعلى أن )قعود( وردت مرة واحدة يف القرآن، وال

، 2، لكنه مل ميز بني )قعود( و)قاعدين((قاعدة)درس أْحد خمتار عمر املدخلني مع )قواعد( مجع      
  بال هاء، ملن قعدت عن الزوج أو احمليض، وإذا قعدت من قياٍم ف (قاعد)والصواب أن )قواعد( مفردها 

 .4ثنيمن احملدَ  ألتوجنيوحممد  3باِلاء كما نص السمني احلليب (قاعدة)

 نخل ونخيل: -31

منها ملدخل )النخيل(  (7) موضعا من القرآن الكرمي، سبع( 20)ل( يف عشرين  خ وردت مادة )ن      
 ملدخل )النخل( معرفا ومنكرا، واثنتان للمفردة )النخلة(.    (11) معرفا ومنكرا، وإحدى عشرة

، وزاد السمني 5يستعمل يف املفرد واجلمع، وأن )النخيل( مجعه (النخل)ذكر الراغب األصفهاين أن     
 أَْعَجاز  ويذكر ويؤنث. فمن التذكري قوله ﴿احلليب فقال: "وهو اسم جنس يفرق بني واحده ومجعه بالتاء. 

َقع رٍ  خَنْلٍ  ، 6[، وجيمع على خنيل أيضا"7﴾ ]احلاقة: َخاو يَةٍ  خَنْلٍ  أَْعَجاز  [ ومن التأنيث ﴿20﴾ ]القمر: مُّن ْ
ومل يرد يف القرآن من الرتكيب إال "النخل: "أما حممد حسن جبل فلم يذكر غري )النخل( وأخطأ فقال: و 

 خ ومل يفرد السجستاين وأبو حيان مادة )ن ،8ومل ميز معجم اجملمع بني اجلمعني .7"املعروف التمر"شجر 
يف مبحث اختالف اجلموع، وكذلك مل يذكر حممد  حممد حممد داود، وكذلك مل يذكرها شرحل( بال
 ل( رأسا. خ مادة )ن ألتوجني

 (النخل)، وإن نص يف معجمه على أن وعمل يدرس أْحد خمتار عمر اجلمعني يف مبحث اختالف اجلم    
رأي السهيلي  ، وِبثه فاضل السامرائي وردَّ 9ح املراد، ويف شرحه )النخيل( نقص ال يوض  (النخلة)مجع 

فمتعلق باملثمر فهو أقل، ورأى عكس ذلك  حمتجا  (النخل) اتفيد الكثرة، أم (النخيل)القائل إن كلمة 

 
 وما بعدها. 493معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص ينظر:  - 1
 .222دراسات يف القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر:  - 2
 (.3/326ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 3
 .400ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 4
 .796ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 (.4/154ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 6
 (.4/2167ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ) - 7
 .1082-1081ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 8
 .437وقراءاته، مرجع سابق، ص ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي  - 9
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، 1بأن )النخل( اسم جنس مجعي وهو أمجع من اجلمع )النخيل(، واسم اجلنس أمشل وأعم من اجلمع
أن )النخيل( من واحتج بسياق كلٍّ يف القرآن الكرمي، وهذا الرأي أصح، أما قول الراغب والسمني احلليب 

 ى املفرد ال اجلمع.فباعتبار داللته عل (النخل)مجع 

 نصب وأنصاب: -32 

موضعا من القرآن الكرمي، منها موضعان للجمع  (32) ب( يف اثنني وثالثني ص وردت مادة )ن      
 ﴾ ْيت ْم َوَما ذ ب َح َعَلى النُّص ب  ومن قوله: ﴿يَ ْوَم  .[3املائدة: ])نصب( من قوله: ﴿َوَما َأَكَل السَّب ع  إ الَّ َما ذَكَّ

رَاع ا َكأَن َّه ْم إ ىَل ن ص ٍب ي وف ض وَن﴾  َن اأْلَْجَداث  س  ومنها موضع واحد للجمع  .[43املعارج: ]خَيْر ج وَن م 
 ﴾ ر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزاَلم  ر ْجس  م ْن َعَمل  الشَّْيطَان  َا اخْلَْمر  َواْلَمْيس   .[90املائدة: ])األنصاب( من قوله: ﴿إ منَّ

وهو احلجارة ت  ْنَصب  على الشيء، وذكر معه  (النصيب)ذكر الراغب األصفهاين أن )النصب( مجع       
، 2أو  ل  )النُّصب( (لنصيب  )ا يف كونه مجعا لمجعا آخر هو )النصائب(، وذكر )األنصاب(، وكالمه غري بنيِّ 

، وساق قوال (نصاب)مجع  (النصب)أما السمني احلليب فرجح أن )األنصاب( مجع ل  )النُّصب(، وأن 
، وجعل حممد حسن جبل 3(نصيب)مجع  (النصب)الراغب يف أن بصيغة التمريض حمتجا بكالم 

بالفتح وبالضم  -والَنْصب "معاملة املفرد فقال:  (النصب)، وعامل (لنصب  )ا)األنصاب( مجعا ل
 (النصب)ولكنه نقل قوال يف أن  ،ألتوجنيوكذلك فعل حممد  .4"وبضمتني: ما ن ص ب فع ب د من دون اهلل

بأنه:  (النصب)، وشرحوا (لنصب  )امؤلفو معجم جممع اللغة )األنصاب( مجعا ل، وجعل 5(نصاب)مجع 
ومل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب بكر السجستاين وأيب حيان األندلسي وعند  .6"وثن كان يعبد"

 .حممد حممد داود

، ومل ميز بني املدخلني يف معجمه ومل ينص على مل يدرس أْحد خمتار عمر املدخلني يف مبحث اجلموع  
، أي هي مجع (النصب)مجع  (األنصاب)، وأن (النصيبة)، والراجح أن )النصب( مجع 7مفرد كل منهما

 مجع، واملراد هبا ما عبد من احلجارة وذبح عنده. 

 
 وما بعدها. 95ينظر: بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، مرجع سابق، ص  - 1
 .807ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 2
 (.4/180ينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مرجع سابق، ) - 3
 (.2206-4/2205فاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، )ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل ألل - 4
 .478ينظر: املعجم املفصل يف تفسري غريب القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 5
 .1099ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  - 6
 .445-444ينظر: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مرجع سابق، ص  - 7
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 نساء ونسوة: -33

ورد مدخل )النساء( معرفا ومنكرا يف عشرات املواضع من القرآن الكرمي، وورد مدخل )نسوة( يف     
ه ﴾ -تعاىل-موضعني مها قوله  يوسف: ]: ﴿َوقَاَل ن ْسَوة  يف  اْلَمد يَنة  اْمَرَأت  اْلَعز يز  ت  رَاو د  فَ َتاَها َعْن نَ ْفس 

ْع إ ىَل َربِّ -تعاىل-وقوله  .[30 يت  َقطَّْعَن أَْيد يَ ه نَّ﴾ : ﴿قَاَل اْرج  يوسف: ]َك فَاْسأَْله  َما بَال  النِّْسَوة  الالَّ
50]. 

، ومل يذكر 1من غري لفظها (املرأة)مجع  (النسوة)و (النسوان)و (النساء)نص الراغب األصفهاين على أن    
، وكذلك فعل السمني 2فرق بينهما ال أنْ قا، وذكر حممد حسن جبل اجلمعني وظاهر كالمه و بينها فر 

، ومل أقف على ذكر للمدخلني عند أيب بكر السجستاين وعند أيب حيان األندلسي، أما معجم 3احلليب
فلم اجملمع فذكر )النساء( وهي عند مؤلفيه اسم جلماعة إناث الناس، وأغفل مدخلي )النسوة( و)نسوة( 

 أ( ومل يذكر مادة )ن س فلم يذكر اجلمعني يف مادة )ن ألتوجني، وأما حممد 4و( س يذكرمها يف مادة )ن
 .5و( رأسا س

على وزن فعلة، وهو مجع قلة،  (نسوة)، و(نسوة  )عند أيب حيان يف تفسريه مجع تكثري ل (النساء)و     
، ورجح أْحد خمتار عمر أن تكون 6خالفا البن السراج، الذي رأى أن فعلة اسم مجع ال مجع تكسري

حمتجا بكالم ابن سيدة وبالسياق القرآين وباألحاديث النبوية اليت ورد فيها مدخل  (لنسوة  )امجعا ل (النساء)
ولكنه غفل عن هذا الفرق يف معجمه؛ إذ كرر عبارة: "مجع امرأة من غري لفظها" يف شرح كلٍّ  ،7)نسوة(

 واحلاصل أن ما قيل يف املثال السابق يقال يف هذا. .8من )النساء( و)النسوة(

يف شرح الصيغ املختلفة للمادة  -املتقدم منها واملتأخر-سبقت عن منهج املعاجم القرآنية  هذه أمثلة     
 داود حممد أهم هذه األعمال معجم حممد .الواحدة، وامللحظ الرئيس جهد املتأخرين يف بيان الفروق بينها

املختص، مث تأيت دراسة أْحد خمتار عمر اليت أعدت أساسا؛ ألجل معجمه املوسوعي، ولكنا حلظنا أنه مل 
املدخل  هار ينبغي حال ذكْ يثبت أكثر النتائج والفروق من دراسته يف معجمه. واحلاصل أن املعاجم القرآنية 
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 التأليف فيهاالفصل الرابع: إشكاليات املعاجم القرآنية وآفاق 

شرح يف موضع املدخل املفرد وأن ت   القرآين املفرد الذي له أكثر من مجع من لفظه أن تذكر اجلموع كلها،
وجيب أن تعىن املعاجم القرآنية بالدراسات  مع بيان الفروق بينها سواء كانت داللية أم صوتية أسلوبية.

داود وغريمها، وعمدة هذه الدراسات السياق القرآين  حممد وحممد السامرائيالبيانية اليت توسع فيها فاضل 
وا بالدرس الداليل من مثل الزخمشري وابن ن  دمني خاصة أولئك الذين ع  ومراجعهم الرئيسة تفاسري املتق

 (الصوم)عطية، وما قيل يف اجلموع يقال يف الصيغ األخرى من مثل املصادر فينبغي بيان الفرق بني 
 إخل. ... (الغفران)و (املغفرة)واحليوان وبني  (احلياة)وبني  (الصيام)و



 

 

  

 ةــمتـاـاخل
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 اخلامتة

 :الخاتمة
ا، خنلص إىل درسنا فيها عدة معاجم قرآنية من حيث مناهُجها ومن حيث مادتُ  بعد فصوٍل أربعةٍ     

 :-ذكرناها يف خامتة معاجم حبياهلا دون أن نكرر نتائج  -مجلة نتائج 

غريب القرآن؛ بالتأسيس بداءة ملفهوم قامت الدراسة على الفصل بني املعاجم القرآنية وبني كتب  -
ديوان خمصص لشرح مداخل  ه الذي انتهينا إليه هو: املعجم، مث مفهوم املعجم القرآين، وحد  

 قرآنية، مرتبة وفق حروف اهلجاء.
، وقد «نزهة القلوب»أول مدرسة يف املعاجم القرآنية هي مدرسة أيب بكٍر السجستاين صاحب  -

وقوام هذه املدرسة عدم التجريد يف  .املتأخرين من مثل عبد الرؤوف املصريقلده غري واحد من 
وعليها مآخذ  .ترتيب املداخل، واالعتماد على كتب الغريب يف الشرح والتعريف مادة ومنهجا

عدة، أمهها: االضطراب يف املنهج من حيث الرتتيب الداخلي ومن حيث الرتتيب اخلارجي، 
 وهذا من أثر عدم التجريد.  ؛كثر املداخل القرآنيةوالقصور من حيث اإلحاطة بأ

مع مدرسة أيب  -اليت اعتمدت الرتتيب األلفبائي والتجريد-تشرتك مدرسة الراغب األصفهاين  -
إذ يبتدئ  ؛راد املنهجعدم اط   :يف مساٍت وختتلف يف أخرى، أما أوجه الشبه فهيبكر السجستاين 

بالنسبة للرتتيب  نفسهر يف مداخل أخرى، والشيء يف مداخل بالشاهد القرآين ويأخ   -مثال-
كذلك جتتمع املدرستان يف   .الداخلي، واالستطراد يف مواد واإلمجال يف أخريات حد القصور

اعتماد النقول عن أمية اللغة والتفسري ويف ذكر القراءات، ويف عدم اإلحاطة مبداخل القرآن، وإن 
ر الرتتيب س  يُ  :أكثر قصورا يف هذا. أما أوجه االختالف فمتعددة، أمهها حممد ألتوجنيكان معجم 

راد فيها خاصة عند السمني احلليب، يف معاجم مدرسة األصفهاين مقارنة بغريها، وكثرة االستط
 ومن أهم مالمح االختالف العناية بالفروق الداللية بني املداخل واملواد يف املدرسة الثانية.

أول معجم قرآين عريب جتاوز املناهج املتقدمة وحاول األخذ مبا انتهت إليه الصناعة املعجمية يف  -
ره جممع اللغة العربية بالقاهرة يف أجزاء غري الذي نش «معجم ألفاظ القرآن الكرمي»التأليف هو 

متصلة، ويف طبعاٍت عدة، وقد تبني أن التنقيح يف الطبعة األخرية أحدث قصورا كبريا يف أصل 
ذف االشتقاق وأكثر الشروح اللغوية فضال عن االختصارات. وقد درسنا أهم املعجم؛ إذ حُ 

وانتهينا إىل أن منهج أمني اخلويل مؤلف اجلزء الطبعة املنقحة، بني األوىل و  اتالفروق بني الطبع
 الرابع من املعجم أفضل من منهج غريه ممن اشرتكوا يف تأليف املعجم.

نا أن أكثر مادة معجم اجملمع منقول عن مصادر متقدمة من مثل املعاجم اللغوية العامة، تبي   -
، وقد نقل املعجم عنها «املعجم الوسيط»واملعاجم القرآنية، فضال عن معاجم معاصرة من مثل 
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 اخلامتة

ر التنقيح يف التعمية على هذه النقول، كذلك فإن أكثر مادة املعجم خصصت من غري إحالة، وأث  
 للفهرسة وهي أيضا منقولة.

من أهم املآخذ اليت وجدناها يف معجم اجملمع اإلكثار من الشرح باملرادف، وعدم العناية بالفروق  -
وشرح املدخل مبا هو أعقد منه،  ،التكرار واحلشو عن الداللية بني املداخل واملواد والصيغ، فضال

 وغلبة التقليد فيه.
وقد اختلف األخذ عنه بني اختصاره مثلما صنع  ،اجملمع جم  املعاجم املتأخرة مع ل  اعتمدت جُ  -

وبني انتحال مادته ، «املعجم الوجيز أللفاظ القرآن الكرمي»معجمه نبيل عبد السالم هارون يف 
خمطوطة اجلمل: معجم وتفسري لغوي »يف معجمه  حسن عز الدين اجلملكاملة كما صنع 

واختاذه مدونة تأسيسية يف التأليف مع اإلفادة  ، وبني تذيبه وتصويب أخطائه«لكلمات القرآن
 ألمحد خمتار عمر.  «املعجم املوسوعي»ومثاله  ،من الصناعة املعجمية احلديثة

حلظنا من خالل التأريخ للمعاجم القرآنية أن سريورة التأليف فيها ال ختتلف كثريا عن سريورة  -
ألف أصحاهبا يف  اليت املدرسة االشتقاقيةالتأليف يف املعاجم اللغوية العامة؛ ألجل ذلك نشأت 

املعجم االشتقاقي املؤصل » معجمه حممد حسن جبل يفالقرآن الكرمي، وقد ذكرنا مثالني مها: 
. «التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي»يف معجمه  املصطفويوحسن  ،«أللفاظ القرآن الكرمي

ل اللغوية للمواد القرآنية أكثر من عنايته ين باألصو صت املقارنة بني املعجمني إىل أن األول عُ وخلُ 
مبعاين املداخل، خالف الثاين الذي مجع بني العناية باألصول اللغوية بني املواد وبني معاين املداخل 

إذ الثاين مطلع على  ؛ني يف التأليفف  القرآنية والفروق الداللية بينها، كذلك حلظنا أثر تكوين املؤل  
ياها يف شرحه، خالف األول الذي رد املداخل اليت افرتض فيها اللغات السامية مستحضر إ

 مبنهج يغلب عليه االفرتاض والتعسف. -وهو يريد عربية الشمال-التعريب إىل العربية 
أهم ملحظ يف معاجم املدرسة االشتقاقية طوهلا وكثرة االستطراد فيها؛ ملا اشتملت عليه من حبث  -

وص املتقدمني )سواء املعاجم العامة أو املعاجم القرآنية أو تأسيسي، واملنهج فيها أن يُأتى بنص
-التفاسري أو كتب التاريخ( مث تستخلص املعاين األصول اليت عليها دوران املادة، وهذا اإلجراء 

كتفى فيه بالنتائج أي باملداخل فصل عن املعجم القرآين وأن يُ فإنا نرى أن يُ  -وإن كان ضروريا
 وشروحها.

املتقدم -اختربنا شروح املدرسة االشتقاقية للمداخل مع مقارنتها بشروح املعاجم القرآنية األخرى  -
يف جل مباحث الدراسة، وحلظنا أن أكثر املعاجم حتقيقا وبيانا لدالالت املداخل  -منها واملتأخر

 القرآنية هو معجم حسن املصطفوي.
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فت بلغاٍت عدة، واخرتنا املعاجم ل  ربية على معاجم أُ وقفنا أثناء البحث يف املعاجم القرآنية غري الع -
وقاموس  ،«سلك البيان يف مناقب القرآن»س نمعجم جون بري اإلجنليزية، فدرسنا ثالثة منها وهي: 

وامللحظ الرئيس حول سريورة التأليف يف  .وقاموس بدوي وعبد احلليمعبد اهلل عباس الندوي، 
نعين بذلك االنتقال من وة التأليف يف املعاجم القرآنية العربية، بسري  ة  هاملعاجم اإلجنليزية أهنا شبي

وقد قسمنا مراحل التأليف  .االنتخاب وعدم اإلحاطة إىل الشمول فيما يتعلق باملداخل القرآنية
واملرحلة الوسيطة وميثلها معجم  ،دائية وميثلها معجم جون برينساملرحلة البُ  :فيها إىل ثالثة، هي

، واملرحلة ما بعد الوسيطة وميثلها معجم -فاد من معجم اجملمع من حيث املنهجالذي أ-الندوي 
بدوي وعبد احلليم، هذه املراحل تأيت يف قبال معجم السجستاين يف املرحلة األوىل، ومعجم اجملمع 

 يف املرحلة الثانية ومعجم أمحد خمتار عمر يف املرحلة ما بعد الوسيطة.
من املآخذ اليت وقفنا عليها يف املعاجم العربية، من قصور يف ذكر مل تسلم املعاجم اإلجنليزية  -

املداخل ويف شرحها، ومن االكتفاء بالشرح باملقابل املفرد يف اإلجنليزية، ومن االضطراب يف ذكر 
يف معجم بدوي وعبد احلليم إذ بلغ قدرا كبريا من  هاهذه املآخذ ال جند أكثر  .الشواهد القرآنية
ل املعاجم القرآنية اليت سبقته فضال عن الدراسات القرآنية ف، وأفاد من جُ النضج يف التألي

املعاصرة، كذلك يظهر أثر الصناعة املعجمية يف هذا املعجم )االطراد يف الرتتيب، العناية 
 ... باإلحصاء، اعتماد االختصارات، التقدمي والفهرسة، الفصل بني املعىن اللغوي واملعىن السياقي

  إخل(.   
ات، أوالها إشكالية القراءات القرآنية، يعرضنا بعُد يف الفصل األخري من األطروحة لعدة إشكال -

وحاصل ما فيها أن املعاجم القرآنية أكثرها اعتمدت قراءة واحدة، وأكثر القراءات اعتمادا، 
 والقراءة الوحيدة املعتمدة عند املتأخرين هي قراءة عاصم، أي إن هذه املعاجم ليست معاجم

، ولكنها تشتمل على قراءة واحدة يف الغالب، والفرق -وكلها قرآن-قرآنية تشمل مجيع القراءات 
حتيل يف أكثر من موضع إىل اختالف القراءات  األوىلبني املعاجم املتقدمة واملعاجم املتأخرة أن 

ملتأخرة هذه وإن مل يطرد هذا، وال متيز بني قراءة صحيحة وقراءة شاذة، يف حني تتجاوز املعاجم ا
ألمحد خمتار عمر إذ جعل املعجم قسيمني، األول « املعجم املوسوعي»القراءات، إال ما وضعه 

 وفق القراءة املعهودة، والثاين مجع فيه القراءات الصحيح منها والشاذ.
عرضنا مناذج عدة ألثر اختالف القراءات يف املعىن، وحلظنا قصورا يف ذكر هذه القراءات، وانتهينا  -

 أن املعجم القرآين األمثل من حيث منهجه ومادته جيب أن ينص على القراءات الصحيحة إىل
 كلها، وعلى القراءات اليت افرتض فيها الشذوذ وهي صحيحة.
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عرضنا إلشكالية الرسم القرآين، وقد تبني أن أكثر املعاجم القرآنية ال تلتزمه، بل تعتمد يف ذكر  -
كذلك ال يلتفت أكثرها إىل أثر الرسم القرآين يف املعىن وقد   الشواهد واملداخل الرسم املعياري،

ذكرنا أمثلة لذلك، واحلاصل أن اعتماد الرسم القرآين ضروري يف تأليف املعاجم القرآنية، ومثله 
 اإلفادة من الدراسات اليت عنيت به وبأثره يف الداللة.

لقرآن واملعاجم القرآنية، وقد درسنا من اإلشكاالت اليت ناقشناها يف الدراسة إشكالية اللغات يف ا -
املنسوب البن عباس، وحلظنا أن املعاجم  «اللغات يف القرآن»مناذج عدة مستحضرين كتاب 

القرآنية ال تكثر من ذكر اللغات يف القرآن، وتعتمد اإلحالة بصيغة التمريض وتؤخر ذكرها يف 
ن املتقدمني، وقد أوضحنا أن أكثر شرح املداخل، ولكنها تذكر الزمها يف الشرح متأثرة بنقول ع

 مل يقصده القرآن، بداللة السياق والنظام القرآين. ما قيل فيه إنه لغة من لغات القبائل
بات يف القرآن ويف املعاجم القرآنية، وانتهينا إىل أن منهج املتقدمني يف درسنا بعُد إشكالية املعر   -

اللغوية، وأكثرهم مييل إىل النظر يف االشتقاق ذكرها هو منهج غريهم من علماء الغريب واملعاجم 
منها بسبب  رٍ ث  ك  أما املعاجم املتأخرة فافرتقت بني مُ  .ض فيه التعريب أو االقرتاضالعريب ملا افرتُ 

أو  ل  ق  وبدوي وعبد احلليم، وبني مُ  ألتوجنيتأثري التكوين أو الدرس االستشراقي ومن هؤالء حممد 
 .«املعجم املوسوعي»لذكرها من مثل معجم اجملمع و متجاوزٍ 

استحضرنا يف دراسة املعربات معاجم املعربات القرآنية املتخصصة، ومها معجمان رئيسان:    -
معجم املفردات »، و«فيما ورد يف القرآن من املعرباملهذب »معجم جالل الدين السيوطي 

مبا جاء يف معجم السيوطي، فقد أخذ  توجنيألآلرثر جفري، وإذ أخذ حممد  «األجنبية يف القرآن
 معجم بدوي وعبد احلليم مبا جاء يف املعجمني.

رددنا اخلالف يف إشكالية املعربات يف القرآن الكرمي إىل أصله، أي عدم امليز بني عربية الشمال  -
ن جبل اليت نزل هبا القرآن، وبني العربية اجلنوبية )أو احلمريية(، هذا اخللط جتلى عند حممد حس

ما اضطره إىل نفي أكثر املعربات، وقد تبني أن األصول اليت ذكرت ملا افرتض فيها  هيف معجم
التعريب بنيت على التخمني وعلى التاريخ املكتوب ومل تنب على أدلة حقيقية، كذلك حلظنا أثر 

أي يهودية نصرانية، القراءة االستشراقية يف رد أكثر املداخل القرآنية الدينية إىل أصول عربية سريانية 
وناقشنا أصل اخلالف يف هذا وهو موطن الساميني األول،  .وأكثر ما يظهر هذا عند آرثر جفري

وأخذنا بالفرضية القائلة إن أصلهم جنوب اجلزيرة العربية، وأن أصل اليهودية والنصرانية هي اجلزيرة 
قاليم، وانتهينا إىل أن أكثر ما قيل القبائل العربية إىل العراق والشام وغريمها من األ تومنها هاجر 

  فيه إنه معرب أصله العربية اجلنوبية.  
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 اخلامتة

درسنا ختاما إشكالية تغاير صيغ املداخل القرآنية ومتاثل الشرح يف املعاجم القرآنية، واختذنا اجلموع  -
إىل الفروق بني اجلموع اليت أصلها  تأمنوذجا لذلك، وحلظنا أن أكثر املعاجم القرآنية ال تلتف

من فاضل السامرائي  مفرد واحد، يف حني أن القرآن يذكرها ألغراض داللية وأسلوبية عرض هلا كل  
 وأمحد خمتار عمر. حممد حممد داودو 

انتهينا إمجاال إىل أن فرضيتنا ال تصح بإطالقها، أي إن منهج املدرسة االشتقاقية ليس كافيا يف  -
 ، املداخل القرآنية؛ إال إذا اعتمدنا بإزائه املنهج األديب الذي أسس له أمني اخلويلحتقيق معاين

وهو منهج تارخيي ينظر يف املعاين احلسية للمداخل، وجند بذور هذا املنهج يف مدرسيت السجستاين 
تها ئكذلك ال بد من استحضار الدرس اللغوي املقارن، أي اللغات السامية وبي  .واألصفهاين

قى األثرية والنقوش اليت تكتشف دوريا، أما من حيث الرتتيب اخلارجي صل اعتمادا على الل  األ
املعجم »باملعجم القرآين هو الرتتيب الذي اعتمده أمحد خمتار عمر يف  والداخلي فإن أليق ترتيبٍ 

 من بدوي وعبد احلليم يف معجمهما اإلجنليزي. والرتتيب الذي اعتمده كل   ،«املوسوعي

ن استحضار اعتبارات التأليف يف م   -حال التأليف يف املعجم القرآين-واحلاصل مما سبق أنه ال بد     
إىل املثقفني عامة أو املبتدئني والطالب ال بد أن  هٍ فالنص املعجمي يف معجم قرآين موج   ؛املعاجم عموما

ني ال بد أن يكتب بلغة أكادميية صإىل املتخص هٍ يكون ميسرا وموجزا، والنص املعجمي يف معجم قرآين موج  
صرف مع تأصيل للمعاين اللغوية واحلسية فالسياقية، ومع استحضار للرتتيب الداخلي من مثل تقدمي 

على املعىن اجملازي. وينبغي أن  ياألفعال على األمساء، واملعىن احلسي على املعىن العقلي، واملعىن احلقيق
حممد حملمد  «معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي»رآنية املختصة على شاكلة يعتىن بتأليف املعاجم الق

كذلك جيب أن   .، ومثلها معاجم املعربات، ومعاجم التأثيل، ومعاجم العبارات السياقية يف القرآنداود
خييا، وهذا ىن بتأليف معجم تارخيي للمداخل القرآنية يرصد فيه تغري داللتها خارج اخلطاب القرآين تار تعيُ 

 كله ال يتأتى إال بنقد املعاجم القرآنية املتأخرة وتصويب النقود املوجهة إليها. 
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 :الفهارس
 :فهرس األحاديث النبوية واآلثار
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 38 .الصوم جنة
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 95 إخل. ... -صلى اهلل عليه وسلم-أصبت شارفا مع رسول اهلل 
ليس  /إخل ... ءإن اهلل مساين يف القرآن بسبعة أمسا /ال جتسسوا وال حتسسوا
 .إخل ... ليس كل الناس جيد سقاء /كل الناس مرخى عليه

96 

 97 .إن اهلل يبغض الشيخ الغربيب /فإذا الطري ترميهم بالعلق /أنا رباين هذه األمة
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 120 .أمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار

إن من الشعر  /اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة /طوىب ملن صنع شيئا وأتقنه
 .حلكمة

220 

 267 إخل. ... كنت ال أدري ما فاطر السموات  /صالة الوسطى صالة العصر
يا رسول اهلل، فإن نفسي حتدثين  /إخل ... السياحةيا رسول اهلل ائذن يل يف 

كان   /السائحون الغزاة اجملاهدون يف سبيل اهلل /إخل ... أن أسيح يف األرض
 إخل. ... إذا قفل من غزوة -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

332 

 365 إخل. ... : ما تأكل؟-عليه السالم-قال احلواريون لعيسى ابن مرمي 
 383 إخل. ... السكاسك وعلى اإلملوكاللهم صل على 

 397 إخل. ... أكرموا عمتكم النخلة
 
 
 
 

 
 - وألجل تاليف التضخم يف األطروحة. ،ألن عمدة الدراسة هي القرآن الكرمي ؛مل نثبت فهرسا لآليات القرآنية 
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 الصفحة صدر البيت
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 أ س د   ب  ن و ض از ت   /ث  ادي ح   م  ظ  ع  أ   ت  و  م  ال  و   /اد ه  ب  عي  يد  ا ي كي م   هي ل  اإل ي  د  ن  عي و  

ميهيم    .ِبي ك 
91 

 92 .س  مي غ  تي م ن   و  م  اري ال  م   غي يفي  س  اري ف  و   /إياَل  ط ري   ال   ه  أ نَ  ت  ع َلم  
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 ر  ج  ف   ي    ال  م  ف  ت  ت  ل  ت   ق    /ر  ج  لي ح  ي  س  خ  اني و  وا ق   ب  ر  ض   م  ه   /اءي و  الن ِّ  في ر  لش  لي  ز  ا ح    ي  ال  أ  

ّة   اديث  احل و  و   ،أ د ر ك ت يني  و ق د   /اد  امي ع   ه  اللَ    .َج 
95 

ر   ج ن بي  أ يفي  /يحيي ت ي س  ت   و  ي أ  دي م  حت    كي ان  ك  م   م ة ؟ ق طَع ت يني  ب ك  ا  و ق  و يلي  /م ال   ك َلم 
 .و ج اش ت   ج ش أ ت  

111 

هي ا أ ت  ت ه  أ ن ش ب ت  يفي مَ ل  ف    /ف  ق  ل  ب   و   هي  بي تي اق  ن   يت  قي ل   شاشي  114 . خي
ريد  حت     115 .ف  لي ح  ني  أ  ليف  حي ع ن ج 
 154 .م زيج ت   ذ  إي  تي ي  ب    ال  ف  ع ل ت  يفي 

 179 .ث  ادي ح   ك  اب  ص  أ   م  ي أ  دي ع  ب    ت  ر  كَ ن  ت   
ع ر ابي   220 .أ ن  ي ض ف ن  ال   و ش ر ط  ذ ا اإلي

ن  ه ا ت    267 .اميكا  ق ريدا  َت  َوف  الَرح ل  مي
 332 .ه  ر  م  أ   اس  النَ  ك  ري د   ي  َت ح   ق  ب  أ   ن  إي ف  
ز   ف  ت  و َجس ت   /س  د  ن   ر  في ق  ا م  ز  ك  ري  س  جَ و  ت    د  ق  و    338 .ف  ر اب  ه ا األ  نييسي  ريك 

 339 .و د ق  ه ا د ق ت  و   م ز ن ة   ف ال  
ي تيه  ال   ء  ي  ن  ف ع يني مين  د وني ر ؤ   340 .ا ش ي 
 345 .ر  ج  ح   ن  مي  اني ات  ك  ش  مي  هي ي  ن   ي   ع   نَ أ  ك  
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يَة   ت  ن َصف ه   ل ميي ي ا ىس ل م   ار  د   ي ا /مس يع   و ال   ر أ ي ت   إين   م ا /س ام   هو  و   الرب   ث َ  اس 
ل ميي  ي  حَ ن  ت    /ات  اعيم  ا ح ظ ائير  ن  إيَن ل ن  ف   /ل   ب  ال   ت  ذ  ع   ك  ودي بي   ل  ب   ك  لي د  ع  بي  /اس 

 .ايد  عي  ب  ينِّ ي مي دي ع  اق   ف  

360 

 361 .ام ه  و  ر م ت  ق   ا ح  ت  ه  ن  بِّئ  و  
 382       .ام  ك  ي  ل  ا ع  م  و  ي    ون  ي  ه  ص   ت  ب  ل  ج  أ   ن  إي و  
 383 .اوم  ز  أ  ل م  ز  ي    مل    يد  رب ي ال   ث  ي  ح  
 387 .ق ت  بيل ب ونيهي لَ ديث ارا  ح   نَ ك أ  
 388 م  ف  ل  لي  دي ي  ال  ك    سِّ ي الرَ ادي و  و   نَ ه  ف   
 392 .ن  م  ال  و   يث  ادي ح  األ    اهلل   ل  ات   ق  ال  أ  
 397 .اه  س  أ  ر   د  ج  س  أ  و   ت  رَ ا خ  اه   ت  ل  كي ف  
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 :ملخص

معاجم معاين ألفاظ القرآن الكرمي: دراسة تارخيية »اشتملت هذه األطروحة املوسومة بـ:       
امتة. ناقشنا فيها بداءة مفهومي: املعجم القرآين على مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخ «نقدية

لنختم بدراسة  مناهج مؤلفي املعاجم القرآنية قدميا وحديثا،ونقدنا مث وصفنا والنقد املعجمي، 
إشكاالت أربعة يف هذه املعاجم هي: إشكالية القراءات القرآنية والرسم القرآين، وإشكالية 

 كالية تغاير الصيغ واتفاق الشرح فيها. اللغات فيها، مث إشكالية املعربات، فإش

بلغ عدد املعاجم املدروسة يف األطروحة ما يربو على عشرين معجما وإن تفاوتت قد و      
، كذلك مشلت الدراسة املعاجم القرآنية العربية دراسة هذه املعاجم بني االستطراد واإلجياز

 واملعاجم القرآنية اإلجنليزية.

Abstract:  
      This thesis, entitled: "Dictionaries of the meanings of the 

words of the noble Qur'an: a critical historical study" included an 

introduction, a preface, four chapters, and a conclusion. We 

discussed, in the beginning, the concepts of Quranic lexicon and 

lexical criticism, then we described and criticized the curricula of 

the authors of Qur'anic dictionaries in past and present, to 

conclude by studying four problematics in these dictionaries: the 

problem of al-Qiraat and the Qur'anic Calligraphy, the problem 

of languages in them, then the problem of Loanwords, and finally 

the problem of the variation of formulas and the agreement of 

explanations. 

      The number of dictionaries studied in the thesis reached more 

than twenty dictionaries, although the study of these dictionaries 

varied between length and brevity, the study also included Arabic 

Quranic dictionaries and English Quranic dictionaries. 


