
  

  
  
  

  :إطاللة علمية جديدة حول
  وقوع املعرب يف القرآن الكرمي

  
  )∗(حممد بالسي. د

ملته العرب من األلفاظ املوضوعة ما استع: املعرب بأنهلقد عرف علماء اللغة 
١(يف غري لغتها ملعان(.  

وعند قراءتنا للقرآن الكرمي تصادفنا بعض الكلمات املوجودة يف غري لغة العرب، 
وغريها من الكلمات اليت لو  ...)٤(طوىبو ،)٣(أسفاراو ،)٢(قستربإ: مثل

                                                           
 .باحث يف األدب والتراث من مصر )∗(
  .دار التراث - ٣، ط٢٦٨/ ١ملزهر للسيوطي، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وآخرين ا) ١(
]. ٣١:الكهف[ويلْبسونَ ثياباً خضراً من سندسٍ وإِستبرقٍ: وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل) ٢(

 وهي كلمة فارسية. ٢١: ، واإلنسان٥٤: ، والرمحن٥٣آية : كما وردت يف سورة الدخان
دراسة . املعرب يف القرآن الكرمي: الديباج الغليظ؛ وملزيد من التفصيل، راجع: األصل ومعناها
رسالة ماجستري خمطوطة حمفوظة ( ٩٩، ٩٨، ص بالسيحممد السيد علي . د: تأصيلية داللية

  ).جامعة األزهر –بكلية اللغة العربية 
 ن حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِمثَلُ الَّذي  :وردت هذه املفردة يف قول اهللا )٣(

. وهي كلمة سريانية األصل ومعناها الكتب] ٥: اجلمعة[ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً
حممد السيد علي بالسي، . د: دراسة تأصيلية داللية. املعرب يف القرآن الكرمي: راجع
  .؛ جتد مزيدا من اإليضاح١٠٢ص 

وهي كلمة ] ٢٩: الرعد[طُوبى لَهم وحسن مآبٍ: دت هذه املفردة يف قوله تعاىلور )٤(
ملزيد من اإليضاح، راجع املعرب يف القرآن الكرمي، دراسة . اجلنة: حبشية األصل وتعين

  .١٨٣ص: تأصيلية داللية



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .)٦(لوجدنا مطابقة ؛- )٥(اليت اصطلح عليها العلماء -طبقنا عليها مقاييس العجمة 
فهل هذه الكلمات معربة إذن؟ وإذا كانت كذلك، فكيف نوفّق بني هذا وبني 

  !؟]١٩٥:الشعراء[ عربِي مبِنيٍ بِلسانقوله سبحانه وتعاىل عن القرآن الكرمي بأنه 
ختذوها مرتعا خصبا د الكتها ألسنة أعداء اإلسالم، واولعظم هذه القضية؛ فلق

  !ونافذة رحبة للنيل من اللغة العربية، والتقليل من شأن القرآن الكرمي
وحنمد اهللا على أن قيد ما زعموه، ويرد عليهم بأدلة ض هلم من يقف أمامهم ويفن

  .)٧(طعة وبراهني ساطعة ال يطاوهلا الشك وال الريبقا
  العلماء ووقوع املعرب يف القرآن الكرمي

قضية كقضية وقوع املعرب يف القرآن الكرمي، ال شك أهنا من القضايا  إن
الشائكة، اليت استحوذت على فكر كثري من علمائنا األجالّء، قدميا وحديثًا، وتباينت 

من هذا كله، فلقد كانت  ومع! وجهة نظرهم إزاءهاآراؤهم حوهلا، وتضاربت 
ك نراهم معاجلتهم لتلك القضية، معاجلة موضوعية حتفها سياجات من املنهجية؛ ولذل

  :رقاء ثالثةفُوقد انقسموا حياهلا إىل 
  :الفريق األول

  .ويرى عدم وقوع املعرب يف القرآن الكرمي
اإلمام الشافعي، وابن : منهموقال ذا مجع غفري من العلماء العرب والصحابة 

، وغريهم من جرير الطربي، وأبو عبيدة معمر بن املثىن، وابن فارس، وجماهد، وعكرمة
                                                           

. القرآن الكرمياملعرب يف : ، وملزيد من التفصيل؛ راجع٢٧٠/ ١للسيوطي، : املزهر: انظر )٥(
  .، وهامشها٢٠، ١٩ص: دراسة تأصيلية داللية

لقد أحصيت الكلمات املعربة يف القرآن الكرمي؛ فوجدا تربو على املئة والستني كلمة،  )٦(
  .بعد استقصاء شامل هلا يف كتب اللغة والتعريب واملعاجم العربية والقواميس األجنبية

عبد الغفار هالل، وفيه يرد . احلقائق واألباطيل، د كتاب أصل العرب ولغتهم بني: راجع )٧(
املعرب يف : كما راجع. لويس عوض. د: مقدمة يف فقه اللغة العربية: على كتاب
  .٨٤ -٧٢حممد السيد علي بالسي، ص . د: دراسة تأصيلية داللية.. القرآن الكرمي



  حممد بالسي. د -وقوع املعرب يف القرآن الكرمي 
  

الشيخ أمحد حممد شاكر، : ومن احملدثني. جلة العلماء وكبار الباحثني القدماء
  .والدكتور عبد العال سامل مكرم

  :)٨(منهاولقد متسك هذا الفريق لتدعيم وجهة نظره ببعض األمور 
. يات اليت تناولت ذلكاآلصراحة التعبري عن القرآن الكرمي بأنه عريب يف مجيع  -١

وقوله سبحانه . ]٢:يوسف[ إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ: مثل قوله تعاىل
:  وقوله . ]٣:فصلت[ يعلَمونَكتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لقَومٍ : وتعاىل
نيالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِنو نياَألم وحالر لَ بِهزن  نكُونَ متل لَى قَلْبِكع

رِينذنالْم ٍبِنيم بِيرع انسبِل ]١٩٥ - ١٩٣ :الشعراء.[  
تابه عريب، يف كل آية فأقام حجته بأن ك: -رمحه اهللا  - يقول اإلمام الشافعي 

العرب يف  لسان كل لسان غري - جلَّ ثناؤه  -د ذلك بأن نفى عنه ذكرناها، مث أكَّ
ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لسانُ الَّذي : قال اهللا تعاىل. آيتني من كتابه

سذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحيبِنيم بِيرانٌ ع ]وقال. ]١٠٣:النحل : اهلْنعج لَوو
بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتال فُصاً لَقَالُوا لَويمجآناً أَعقُر]٤٤: فصلت[.  

وشدعى أن يف القرآن من غري لغة العرب د اإلمام الشافعي النكري على من اد
العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان اإلمساك وقد تكلم يف : شيئًا، فقال

إن يف القرآن عربيا : فقال منهم قائل. أوىل به وأقرب من السالمة له إن شاء اهللا
ووجد قائل . على أنه ليس من كالم اهللا شيء إال بلسان العرب وأعجميا، والقرآن دلَّ

                                                           
لبايب احلليب سنة مصطفى ا -٤، ط١٧٨/ ١للسيوطي، : اإلتقان يف علوم القرآن: راجع )٨(

وما  ٩ص) املقدمة(للسيوطي : واملهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب. ه١٣٩٨
وقضية التعريب يف . ه١٤٠٠األمانة . إبراهيم حممد أبو سكني، ط. بعدها، حتقيق د
عبد الغفار هالل، مقال منشور مبجلة منرب اإلسالم، عدد ذي القعدة . د: القرآن الكرمي

  .ا بعدهاوم ٢٥، ص ه١٣٩٩
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. ة غريه ممن خالفهته ومسألحج هذا القول من قبل ذلك تقليدا له وتركًا للمسألة عن
  .)٩(وبالتقليد أغفل من أغفل منهم واهللا يغفر لنا وهلم

فمن . إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني: - معمر بن املثىن -أبو عبيدة ويقول 
  .)١٠(زعم أن فيه غري العربية فقد أعظم القول

 - القرآن ال يعقل أن تكون كلمة من كلمات : ويقول الشيخ أمحد حممد شاكر
  .)١١(دخيلة على لغة العرب -حاشا األعالم 

لو كان يف القرآن الكرمي من غري لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب  - ٢
  .)١٢(إمنا عجزت عن اإلتيان مبثله؛ ألنه أتى بلغات ال يعرفوهنا

وغريه من تفسري  -رضي اهللا عنهما  - ما رواه ابن جرير عن ابن عباس  - ٣
هنا بالفارسية أو احلبشية أو النبطية أو حنو ذلك، إمنا اتفق فيها توارد ألفاظ القرآن أ
  .واحد مت ا العرب والفرس واحلبشة بلفظاللغات، فتكلَّ

وال ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا، أن : يقول اإلمام الشافعي
                                                           

لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، بتحقيق وشرح أمحد حممد شاكر، : الرسالة: انظر )٩(
  .ه١٣٥٨مصطفى البايب احلليب، الطبعة األوىل . ، ط٤٧، ٤٢، ٤١ص

، حتقيق السيد ٤٦البن فارس، ص : والصاحيب. ١٧٨/ ١للسيوطي، : اإلتقان: راجع )١٠(
  .م١٩٧٧عيسى البايب احلليب سنة . أمحد صقر، ط

دار  ٢، ط١٢، ١١ص) مقدمة احملقق(للجواليقي، حتقيق أمحد حممد شاكر، : املعرب )١١(
  .ه١٣٨٩الكتب سنة 

هذا، وقد حتقق فعالً ما تكهنه العالّمة . ٤٦الصاحيب ص : انظر. هذا الرأي البن فارس )١٢(
رود يتخذ من و) اخلوري حداد(ابن فارس، ورأينا يف هذا العصر أحد املبشرين املدعو 
وقد خصصنا له يف هذا البحث . املعرب يف القرآن سلما يرتقي به إىل الطعن يف إعجازه

  . مبحثًا للرد عليه بعد تفنيد مزاعمه
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القليل من ألسنة العجم يوافق لسان العجم أو بعضها قليالً من لسان العرب كما يتفق 
املتباينة يف أكثر كالمها، مع تنائي ديارها، واختالف لساهنا، وبعد األواصر بينها وبني 

  .)١٣(من وافقت بعض لسانه منها
وقد يوافق اللفظ اللفظ ويفارقه ومعنامها : -معمر بن املثىن - ويقول أبو عبيدة 

اإلستربق بالعربية، : فمن ذلك. هاواحد، وأحدمها بالعربية واآلخر بالفارسية، أو غري
  .)١٤(وهو الغليظ من الديباج، وهو استربه بالفارسية

ال يكتفي األستاذ أمحد شاكر بأن تلك األلفاظ عربية، ولعلها من توافق  - ٤
بل يرى أنه حيتمل أن تكون تلك األلفاظ : كما يقول الشافعي وأبو عبيدة - اللغات 

  .)١٥(عربية األصل ونقلت إىل غري العرب
ن والعرب أمة من أقدم األمم، ولغتها م: - رمحه اهللا -يقول الشيخ أمحد شاكر 

براهيم وإمساعيل، وقبل الكلدانية والعربية والسريانية، أقدم اللغات وجودا، كانت قبل إ
وقد ذهب منها الشيء الكثري بذهاب مدنيتهم األوىل قبل . وغريها، بله الفارسية

عرف صلها ليس من لسان العرب، وال يآنية، اليت يظن أن أرالتاريخ؛ فلعل األلفاظ الق
  .)١٦(قد أصله وبقي احلرف وحدهمصدر اشتقاقها، لعلها من بعض ما فُ

٥ - وال يبعد أن تكون مثل تلك . امن خصائص اللغة العربية أهنا متسعة جد
ولكن  ظن أهنا أعجمية أن تكون عربيةواليت ي ،الكلمات اليت وردت يف القرآن الكرمي
وال أدل على هذا من أنه خفي على ابن . نظرا التساع اللغة خفيت على العلماء

كنت ال «: فريوي عن نفسه قوله).. فاطر(معىن كلمة  -وهو من هو يف اللغة  -عباس

                                                           
  .٤٥، ٤٤لإلمام الشافعي، ص : الرسالة )١٣(
  .٤٤، ٤٣البن فارس، ص : الصاحيب )١٤(
  .٢٧عبد الغفار هالل، ص . د: قضية التعريب يف القرآن الكرمي )١٥(
  .١٣للجواليقي، مقدمة احملقق، ص : املعرب )١٦(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

أدري ما فاطر السماوات واألرض حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر، فقال أحدمها 
  .)١٧(»أنا فطرا أي بدأا: لصاحبه

أن تكون مثل تلك الكلمات األعجمية اليت وردت يف القرآن  - إذن  - فال يبعد 
  .الكرمي من هذا القبيل

ولسان العرب أوسع «: أنه قال -رمحه اهللا  - ويؤكد هذا ما ورد عن الشافعي 
  .)١٨(»األلسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب

أن تلك األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي إمنا وجدت يف : ضيرى البع - ٦
لغة العرب ألهنا أوسع اللغات وأكثرها ألفاظًا، وجيوز أن يكونوا سبقوا إىل هذه 

  .وهذا الرأي أليب املعايل شيدلة. األلفاظ
٧ - أن يكون يف القرآن جيزم الدكتور عبد العال سامل مكرم يف حبث له نفي 
فإين ال أستطيع أن أقبل ما يدعيه بعض العلماء «: جنيب، فيقولمن أصل أ كلمات

يف بيان ويذهب  .)١٩(»والرواة من أن القرآن الكرمي اشتمل على كلمات أعجمية
  .إىل طريقة أخرى غري ما ذكر - املقول بأعجميتها  –عربية هذه الكلمات 

من  إن لغة احتكت بغريها :)٢٠(ويوضح وجهة نظره جتاه هذا املوضوع فيقول
رت فيها، ووصلت إىل هذه الدرجة من التطور ال بد أن تكون اللغات األخرى فأثَّ

موردا لغريها من اللغات األخرى، متدها مبا حتتاج إليه من مفرداا الواسعة، ومبرور 
الزمن أصبحت هذه املفردات العربية لبنات يف بناء هذه األمم، وال يصح يف جمال 

                                                           
  .ه ١٤٠٠مكتبة التراث اإلسالمي حبلب سنة . ، ط٥٤٦/ ٣: تفسري ابن كثري )١٧(
  .٤٢لإلمام الشافعي، ص : الرسالة )١٨(
عبد العال سامل . د: قضية الكلمات األعجمية يف القرآن الكرمي: دفاع عن كتاب اهللا تعاىل )١٩(

  .١٣، صه١٣٩١شوال  -٨٢العدد : الوعي اإلسالمي مقال منشور مبجلة. مكرم
  .٢١ -٢٠ص : املرجع السابق )٢٠(
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إن القرآن الكرمي استعارها من هذه اللغات، إذا قلنا ذلك، : التفكري السليم أن نقول
م ال تسنده إال هذه األخبار اليت ذكرها الرواة، وهي أخبار واهية تتعارض مع فهذا حتكّ

  .]٢: يوسف[ نزلْناه قُرآناً عربِياًإِنا أَ: صريح القرآن الكرمي حينما يقول
اللغة العربية اليت عاشت هذا العمر  ا أن ندعي أن مفرداتومن العجب حق

، متثلها هذه املعاجم اللغوية، أو هذه الروايات اليت الطويل وتطورت هذا التطور الكبري
نون اللغةمجعها لنا رواة العرب حينما بدؤوا يدو.  

اللغة، إنه ية من كبار الرواة، وعميد من عمداء اور احلقيقةأجل، لقد أحس ذه 
ما انتهى إليكم مما قالته العرب إال أقله ولو جاءكم «: عالء الذي يقولأبو عمرو بن ال
  .)٢١(»علم وشعر كثريوافرا جلاَءكم 

على أن العقل ال ميكن أن يسلِّم بأعجمية هذه الكلمات من ناحية أخرى، فهذه 
ئة لفظة، وهو عدد قليل جدا بالنسبة أكثر من م - كما يقول السيوطي  - الكلمات

القرآن الكرمي اليت تبلغ يف رواية الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبعا  إىل كلمات
  .)٢٢(وسبعني ألف كلمة، وأربعمئة وسبعا وثالثني كلمة

من  -املئة  -ر إذن يف أن ميد القرآن الكرمي يده ألخذ هذه الكلمات فما الس
لكلمات، كيف ، فتطلب املعونة ذه اهل اللغة فقرية إىل هذا احلد. لغات العجم

وهي اللغة اليت ال تستطيع أن جتاريها لغة أخرى يف جمال االتساع، كيف ! ذلك؟
  .وهي اللغة اليت حتفظ للمعىن الواحد املئني من األلفاظ! ذلك؟
ا أَرسلْنا وم: قضى اهللا تعاىل أن ينذر العرب بلساهنم العريب وفقًا لقوله تعاىل - ٨

وهذا يتضح أيضا من آيات الذكر احلكيم .]٤: براهيمإ[ قَومه بِلسان إِالَّمن رسولٍ 
                                                           

  .٢٧ص : ، نقالً عن االقتراح٢١املرجع السابق ص  )٢١(
: اإلتقان: وراجع. ٢٤٩ص  ١، نقالً عن الربهان للزركشي ج٢١املرجع السابق ص  )٢٢(

  .وما بعدها ١٨٠، ٩٣للسيوطي ص 
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لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم : قال تعاىل
يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم ]وقال ،]١٢٨:التوبة :ي اُألثَ فعي بالَّذ وهيوالً مسر ني

 منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي
، فخص ]٤٤: الزخرف[ وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك: ، وقال]٢:اجلمعة[ ضاللٍ مبِنيٍ

ولتنذر : وقال ،]٢١٤:الشعراء[ قْربِنيوأَنذر عشريتك اَأل: قومه بالذكر معه، وقال
وهي بلده وبلد قومه، ) مكة(، وأم القرى ]٩٢: األنعام[ أُم الْقُرى ومن حولَها

  .)٢٣(فجعلهم يف كتابه خاصة، وأدخلهم مع املنذرين عامة
  :الفريق الثاين

  .ويرى وقوع املعرب يف القرآن الكرمي
العالّمة السيوطي، : وذا الرأي قال مجهرة كبرية من العلماء والفقهاء منهم

والعالّمة ابن جين، وحاس، واإلمام اجلويين، وابن النقيب، وأبو ميسرة، بر األمة ابن عب
ومن احملدثني الدكتور رمضان عبد . والضحاك، وبه قال سعيد بن جبري من القدماء

  .التواب وغريه كثري
  :)٢٤(ة هؤالء الذين قالوا بوقوع املعرب يف القرآن الكرمي ما يليوحج
يف  :ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أيب ميسرة التابعي اجلليل قال - ١

  .القرآن من كل لسان

                                                           
، نقالً عن الرسالة لإلمام ٢٦عبد الغفار هالل، ص . د: رميقضية التعريب يف القرآن الك )٢٣(

الصواب كما جاء يف طبقات فحول الشعراء البن . بتصرف ٤٨، ٤٧الشافعي، ص 
ما انتهى إليكم مما «. بشرح العالّمة املرحوم حممود حممد شاكر ٢٣: سالَّم اجلمحي ط

  .»عر كثريقالت العرب إال أقلُّه، ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وش
، ١٢ص) املقدمة(للسيوطي، : واملهذب. ١٧٩، ١٧٨/ ١للسيوطي، : اإلتقان: راجع )٢٤(

  .٢٧هالل، ص . د: وقضية التعريب. وما بعدها
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. »ليس لغة يف الدنيا إال وهي يف القرآن«: بعض العلماء أنه عن )٢٥(ونقل الثعليب
أللفاظ يف القرآن أنه حوى علوم األولني فهذه إشارة إىل أن حكمة وقوع هذه ا

اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن، لتتم واآلخرين، ونبأ كل شيء، فال بد أن تقع فيه 
  .عذا وأخفها، وأكثرها استعماالً للعربه بكل شيء؛ فاختري له من كل لغة أإحاطت

ة القوم الذين أهنا نزلت بلغ: من خصائص القرآن على سائر كتب اهللا املنـزلة - ٢
نزلت عليهم، مل ينـزل فيها شيء بلغة غريهم عليهم، والقرآن احتوى على مجيع لغات أُ
  .العرب وأنزل فيه بلغات غريهم من الروم والفرس واحلبشة شيء كثري) هلجات(

 سولٍ إِالَّوما أَرسلْنا من ر: مرسل إىل كل أمة، وقد قال تعاىل النيب  -٣
أن يكون يف الكتاب املبعوث به من لسان كل  فال بد. ]٤: براهيمإ[ ومهبِلسان قَ

  .قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو

وقوع األعالم األعجمية يف القرآن الكرمي، واتفاق النحاة على أن منع  -٤
وإذا اتفق على وقوع األعالم فال . صرف هذه األعالم إمنا هو للعلمية والعجمة

  .)٢٦(ألجناسمانع من وقوع ا

، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر حدثنا ابن محيد: ما أخرجه ابن جرير قال - ٥
قريش لوال أنزل هذا القرآن أعجميا : قالت: يب املغرية عن سعيد بن جبري قالبن أ

، ]٤٤: فصلت[ لَقَالُوا لَوال فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي: وعربيا، فأنزل اهللا تعاىل
  .)٢٧(فارسية) حجارة من سجيل(فيه  ،فأنزل اهللا بعد هذه اآلية القرآن بكل لسان

                                                           
  .١٤مقدمة املهذب للسيوطي، هامش ص: انظر). ه٤٢٧(هو أبو إسحاق أمحد بن حممد  )٢٥(
عبد الغفار . د: قرآن الكرميقضية التعريب يف ال: وراجع. ١٧٨/ ١للسيوطي، : اإلتقان )٢٦(

  .وهامشها ٢٧هالل، ص 
  .ه١٣٩٨دار الفكر ببريوت سنة . ، ط٦/ ١تفسري الطربي، : انظر )٢٧(
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. ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب: يشري ابن جين إىل أن - ٦
كالم العرب؛ فهذا من » طاب اخلُشكُنان«: فإنك إذا قلت: وينقل عن أيب علي قوله
  .)٢٨(دخلته كالم العربأألنك بإعرابك إياه قد 

ويستشف أحد الباحثني من قول ابن جين السابق، ومن اعترافه يف بعض كتبه 
استنتج ... درهم والسجل: كاحملتسب بأعجمية بعض الكلمات الواردة يف القرآن، مثل

 -بأن عاملنا ابن جين من القائلني بورود املعرب يف القرآن الكرمي : الباحث من كل هذا
نه يؤمن بأن اللفظ األجنيب بعد صقل العرب له وذيبه ؛ حيث إ-وإن مل يصرح بذلك

  .)٢٩(يصبح عربيا، فال مانع من وقوعه يف القرآن الكرمي
الكلمة : وقريب من مفهوم ابن جين يشري الدكتور رمضان عبد التواب إىل أن

بة تصبح عربية باستعمال العرب إياها على منهاجهم يف لغتهم؛ ولذلك يرى أنه رعاملُ
  .)٣٠(ب يف العربية الفصحى والقرآن الكرميلعبث إنكار وقوع املعرمن ا

  :)٣١(هذا الفريق على الفريق األول دعواه ببعض األمور ولقد ردهذا، 
بأن الكلمات اليسرية بغري ، ]٢: يوسف[اقُرآناً عربِي: أجابوا عن قوله تعاىل - ١

ال خترج عن  - مثالً  -ة الفارسية العربية ال خترجه عن كونه عربيا، كما أن القصيد
  .كوهنا فارسية بورود كلمة عربية فيها
                                                           

عامل الكتب  -٣، بتحقيق حممد علي النجار، ط٣٥٧/ ١البن جين، : اخلصائص: راجع )٢٨(
  .ه١٤٠٣سنة 

الة دكتوراه رس. (٦٨٤عبد الغفار حامد هالل، ص . د: ابن جين اللغوي: راجع )٢٩(
  ).١٤٨جامعة األزهر حتت رقم  - خمطوطة حمفوظة مبكتبة كلية اللغة العربية 

العددان : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض -جملة كلية اللغة العربية: انظر )٣٠(
، من مقال للدكتور رمضان ١٠٩، ص ه١٤٠٤ -١٤٠٣الثالث عشر والرابع عشر، 

  .عربية الفصحى وحتديات العصرال: عبد التواب بعنوان
  .١٢ص ) املقدمة(للسيوطي : ، واملهذب١٧٨/ ١للسيوطي، : راجع اإلتقان )٣١(
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، بأن املعىن من ]٤٤: فصلت[ أَأَعجمي وعربِي: وأجابوا عن قوله تعاىل - ٢
  .أكالم أعجمي وخماطب عريب: السياق

  :الفريق الثالث

معا،  –قني الساب - أبو عبيد القاسم بن سالم، ويرى تصديق الفريقني ويتزعمه 
حيث وازن بني رأي شيخه أيب عبيدة ورأي السلف الصاحل، وانتهى إىل القول بعربية 

بتها العربهذه األلفاظ بعد أن عر.  

فهؤالء أعلم بالتأويل من أيب عبيدة، ولكنهم ذهبوا إىل مذهب «: يقول أبو عبيد
وف بغري لسان وكالمها مصيب إن شاء اهللا، وذلك أن هذه احلر. هذا إىل غريهوذهب 

العرب يف األصل، فقال أولئك على األصل، مث لفظت به العرب بألسنتها، فعربته فصار 
  .)٣٢(»يف هذه احلال، أعجمية األصل عربية عربيا بتعريبها إياه، فهي

وهذا هو الذي جزم به ابن جرير، ومال إليه اجلواليقي وابن اجلوزي وآخرون من 
  .عبد القادر املغريب ومن احملدثني الشيخ. القدماء

إن الكلمة األعجمية إذا استعملتها العرب على : يقول األستاذ عبد القادر املغريب
حتولت عربية حبيث يصح أن ينـزل ا الوحي : مناهجها أصبحت عربية أو نقول

إهنا أعجمية كان صادقًا، فهي : إهنا عربية كان صادقًا ومن قال: اإلهلي، فمن قال
إِنا أَنزلْناه قُرآناً : تداء، عربية يف االنتهاء، وعلى هذا يكون قوله تعاىلأعجمية يف االب

  .)٣٣(ويف القرآن على هذا كثري من الكلمات املعربةحقا وصدقًا،  ]٢: يوسف[ عربِياً

                                                           
رمضان عبد . د: والعربية الفصحى وحتديات العصر. ٥٣للجواليقي، ص: انظر املعرب )٣٢(

  .١٨ص ) املقدمة(للسيوطي، : املهذب: وقارن بـ. ١٠٩، ١٠٨التواب، ص 
االشتقاق : ، نقالً عن٢٨عبد الغفار هالل، ص . د: يف القرآن الكرميقضية التعريب  )٣٣(

  .٨٣لألستاذ املغريب، ص : والتعريب
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  :ويشري األستاذ املغريب إىل أن املعرب عريب ألدلة هي
د غري درهم مث عد) فعلَل(وزن  ليس يف كالم العرب على: قول اخلليل - ١

  .معرب من الرومية) درهم(كلمات أخر ثالثًا مع أن 
املعرب جتري عليه أحكام العريب من تصرف فيه، واشتقاق منه مثل كلمة  - ٢

ككتب، وصغر ) جلم(الفارسية، وقد مجع على ) لكام(أو ) لغام(معرب ) جلام(
وقد أجلمه فهو ملجم وغري ) اإلجلام(وأتى الفعل منه مبصدر وهو ) جليم(على 

إذا بلغ منه موضع اللجام من : ذلك، واستعمل يف املعاين اازية مثل أجلمه املاء
قيد اللسان ال يطلقه فيما ال أي أنه م) التقي ملجم: (الفرس وهو الفم، ويف احلديث

  .)٣٤(ه له الشرع من اخلوض يف الباطل، وهكذالحي
طب ما بني عينيك يف وجه الكلمات املعربة أو تسيء إليها ومن مث؛ ال ينبغي أن تق

  .)٣٥(بإمهاهلا واإلعراض عنها
  هل يف القرآن معرب؟

يف قضية وقوع املعرب  - واليت سقتها سابقًا  - أن أتعرض ملناقشة آراء العلماء  قبل
يع العلماء، لدى مج يف القرآن الكرمي؛ ال بد أن أسوق بعض احلقائق العلمية املسلَّم ا

  :وهي
قام عليه فقهاء  اللغات قانون اجتماعي إنساين، أإن تبادل التأثري والتأثر بني - ١

والعربية يف هذا املضمار ليست بدعا من اللغات . اللغة احملدثون أدلة ال حتصى
فلقد اقترضت قبل اإلسالم وبعده ألفاظًا أجنبية كثرية، ومل جيد العرب  ،)٣٦(اإلنسانية

                                                           
  .٥٠ - ٤٨لألستاذ املغريب ص : االشتقاق والتعريب: ، نقالً عن٢٨، ٢٧ص : املرجع السابق )٣٤(
  .٥١االشتقاق والتعريب لألستاذ املغريب ص : ، نقالً عن٢٩ص : نفس املرجع )٣٥(
  .- بتصرف - ٣١٥، ٣١٤صبحي الصاحل ص . د: دراسات يف فقه اللغة )٣٦(
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  .)٣٧(حبوها واعتزوا ايف هذا غضاضة أو ضريا بلغتهم اليت أَالقدماء 
قتراض الراض أكثر من اقإن العربية متتاز عن غريها من اللغات بظاهرة اإل - ٢

  .)٣٨(ألسباب وعوامل تتعلق جبوها اخلاص ونسيجها الذايت ومنشئها األصيل
األجنيب، كالم إن العربية لتفترق عن غريها من اللغات برباعتها يف متثلها لل - ٣

عن طريق صوغه على أوزاهنا، وإنزاله على أحكامها، وجعله جزًءا ال يتجزأ من عناصر 
  .)٣٩(التعبري فيها
هم بعض األلفاظ اليت ري على ألسنتكان دأب العرب يف جاهليتهم، أنه جت - ٤

ها، من لغات األمم ااورة هلم، بعد أن ينفخوا فيها من روحهم العربية حيتاجون إلي
ف الناس ومبرور الزمن، أل. رهم وأرجازهميتلقفها الشعراء منهم فيدخلوها يف أشعاو

استعماهلا وصارت جزًءا من لغتهم، ورمبا ن٤٠(وا أصلها يف كثري من األحيانس(.  
ال خالف بني العلماء يف جواز استعمال املعرب، وهو ما استعمله فصحاء  - ٥

  .)٤١(العرب من كلمات دخيلة
يف جاهليتهم قد اقتبسوا ألفاظًا من لغات  أنه ما دام العرب: لنامما سبق يتضح 

والعلماُء-فق قانون التأثري والتأثر بني اللغاتأجنبية و ، ا على جواز قد اتفقوا مجيع
؛ فإنين أرى أنه ال ضري من وقوع املعرب يف »املعرب«املسمى بـاستعمال هذا اللون، 

  .القرآن الكرمي

                                                           
  .١٠٩إبراهيم أنيس، ص . د: من أسرار اللغة )٣٧(
  .وما بعدها  ٣٥وراجع ص . ٣٤٩، ٣٤٨ص : دراسات يف فقه اللغة )٣٨(
  .-بتصرف يسري  - ٣١٤ص : املرجع السابق )٣٩(
. ١٠٨، ص ١٤، ١٣العددان : جامعة اإلمام حممد بن سعود - جملة كلية اللغة العربية  )٤٠(

  .العربية الفصحى وحتديات العصر: من مقال للدكتور رمضان عبد التواب بعنوان
  .٢٠٧علي عبد الواحد وايف، ص . د: فقه اللغة )٤١(
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ط من فصاحة الكلمة املعربة كوهنا معربة، كما ال حيط وجودها من إنه ال حيذلك 
ا يف مستوى شأن الكالم الذي هي فيه؛ فتداول العرب هلا قد أكسبها مسة عجيبة صير

 - األلفاظ العربية العريقة يف عروبتها؛ فما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم 
تعبري ابن جين رمحه اهللا  على حد-.  
ا ال يغض هذا من شأن القرآن وال من اللغة العربية، بل يبين قدرة العرب كم

ذلك، حىت ليصبح ل األلفاظ األجنبية، وطواعية لغتهم هلم يف ومرونة عقليتهم على متثُّ
 إستربقاللفظ األجنيب يف موقعه أفصح من نظريه العريب؛ فلو حاولنا أن نرفع لفظ 

لنضع مكانه ، ]٥٤: الرمحن[ بطَائنها من إِستبرقٍ علَى فُرشٍمتكئني : من قوله تعاىل
  .)٤٢(، ملا وقع اللفظ الثاين موقع األول من الفصاحة والبالغة-مثالً  - »حرير«كلمة 

وقد رأيت اجلويين ذكر لوقوع املعرب يف : ولتوضيح هذا؛ نسوق قول السيوطي
ليس بعريب وغري العريب من األلفاظ  إستربقإن قيل إن «: القرآن فائدة أخرى فقال

لو اجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يتركوا : دون العريب يف الفصاحة والبالغة، فنقول
فمثالً كلمة . هذه اللفظة ويأتوا بلفظة تقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك

إستربق كنه؛ ألن ما يقوم إن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأيت بلفظ آخر مل مي
مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، وال جيد العريب لفظًا واحدا يدل عليه ألن 
الثياب من احلرير عرفها العرب من الفرس، ومل يكن هلم ا عهد وال وضع يف اللغة 
العربية للديباج الثخني اسم، وإمنا عربوا ما مسعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع 

بلفظني فأكثر فإنه يكون قد أخلَّ  وأما إن ذكره. وده عندهم وندرة تلفظهم بهلقلة وج
 إستربقذا أن لفظ  مل؛ فعتطويلٌ بلفظ بالبالغة، ألن ذكر لفظني ملعىن ميكن ذكره

                                                           
 - أوىل . ، ط٩١عبد الغفار هالل، ص . د: أصل العرب ولغتهم بني احلقائق واألباطيل )٤٢(

عبد اهللا . د: حماضرات يف فقه اللغة العربية: اجعور. ه١٤٠١دار الطباعة احملمدية سنة 
  .، بدون ذكر الطباعة والتاريخ٢٩العزازي ص 
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وأي فصاحة أبلغ . جيب على كل فصيح أن يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه
  .)٤٣(ه.ا»!من أال يوجد غريه مثله؟

ولذا قال العلماء يف تلك األلفاظ املعربة «: د هذه احلقيقة الرافعي إذ يقولويؤكِّ
عنها يف مواقعها غين إن بالغتها يف نفسها أنه ال يوجد غريها ي: اليت اختلطت بالقرآن

  .)٤٤(»من نظم اآليات، ال إفرادا وال تركيبا وهو قول حيسن بعد الذي بيناه
وال «ية الكلمات األعجمية اليت وردت يف القرآن الكرمي، وهكذا الشأن مع بق

وبني وجود تلك  ،بلسان عريب مبني نـزالًتعارض يف هذا بني كون القرآن الكرمي م
الكلمات األعجمية األصل فيه؛ ألن هذه الكلمات نطق ا العرب واستعملوها على 

  .)٤٥(»ايت نطقت العرب ه هذه األلفاظ المث نزل القرآن وفي ،منهاجهم فأصبحت عربية
أن املعرب وارد يف القرآن الكرمي، وأنه : من هنا، ومن عرض ما سبق، يتضح لنا

ا  ال سندب يف القرآن ميكن أن يتكئ عليه الفريق األول قويالقائل بعدم وقوع املعر
  :الكرمي؛ ولتأكيد هذه احلقيقة؛ نرد على حجج هذا الفريق مبا يلي

   .اليت استند إليها العلماء القائلون بوقوع املعرب يف القرآن القوية األدلة - ١
إن هذا الفريق يترأسه كوكبة من الفقهاء الفضالء، وال شك أن أهل الفقه  - ٢

. هلم جماهلم اخلاص م، وليسوا على درجة أهل اللغة يف معرفة دقائقها وأسرارها
فهؤالء أعلم بالتأويل من أيب « :نقله اجلواليقي عن أيب عبيدة أنه قالويؤكد هذا ما 

إن ابن عباس «: ح هذا املفهوم الدكتور إبراهيم أنيس بقولهويوض. )٤٦(»عبيدة

                                                           
  .، بتصرف١٨ -١٥، ص )املقدمة(للسيوطي، : املهذب )٤٣(
 –، الطبعة الثامنة ٧٣، ٧٢مصطفى صادق الرافعي، ص : إعجاز القرآن والبالغة النبوية )٤٤(

  .ت.دار الكتاب العريب، بريوت، د
  .ه١٤٠٠، مطبعة األمانة سنة ٤، ط٥٣إبراهيم حممد أبو سكني، ص . د: ه اللغةفق )٤٥(
  .٥٣املعرب للجواليقي، ص  )٤٦(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .)٤٧(»أعلم بالتأويل من أيب عبيدة) جماهد وعكرمة(وصاحبيه 
 - ذلك فلعل مرد إنكار أيب عبيدة وصحبه لوقوع املعرب يف القرآن، يرجع إىل 

: أقول هلم كما قال أستاذنا الدكتور حيىي اجلندي من قبلوال أملك إال أن  -فيما نرى 
عجب وأي عجب، كيف تستعملون األلفاظ املعربة يف كالمكم ولغتكم وتتداولوهنا 
على ألسنتكم، وتتلفظون ا يف خطبكم وحمافلكم، وبعد ذلك تأبون وجودها يف 

  .)٤٨(!!يه؟القرآن، وترفضون بشدة وتعارضون بكل ما أوتيتم من قوة وجود ذلك ف
التعصب الديين الذي غلب على املنكرين؛ حرصا منهم على عدم اخلوض يف  - ٣

أمر ظنوه ميس الناحية الدينية، وأن اخلوض فيه هو خوض يف الدين، وأن الذين يقولون 
  .)٤٩(»ميس القرآن الكرمي أن األمر باملعرب يف القرآن إمنا يرتكبون إمثًا أو معصية، ما دام

ال يعقل أن تكون كلمة «: هذا، من قول الشيخ أمحد شاكر من أنهوال أدل على 
مع أن الشيخ  .)٥٠(»دخيلة على لغة العرب –حاشا األعالم  –ن كلمات القرآن م

معترف باملعرب عموما، حيث حقق كتاب املعرب للجواليقي،  -رمحه اهللا  - شاكر 
 –القرآن من غري األعالم ولكنه مع هذا كله كان عند حتقيقه للكلمات األعجمية يف 

كان يتحني هلا االشتقاق العريب حىت يثبت عربيتها؟ أو  -والواردة يف هذا الكتاب 
  .)٥١(»تعسفات االشتقاقيني ال يشهد هلا شبهة فضالً عن حجة«

                                                           
  .١١١أنيس، ص . د: من أسرار اللغة )٤٧(
رسالة (، ٢٤٤حيىي حممود علي اجلندي، ص . د: قضية التعريب ومتطلبات العصر )٤٨(

  ).١٨٨األزهر، حتت رقم دكتوراه خمطوطة حمفوظة باملكتبة املركزية جلامعة 
العدد اخلامس، مجادى األوىل : منار اإلسالم: وراجع. ٢٥٥ص : املرجع السابق )٤٩(

كيف وقف الشافعي وابن حنبل والغزايل وابن قتيبة يف وجه الفكر : ، مقاله١٤١٠
  .٦٩الغريب؟ لألستاذ أنور اجلندي، ص 

  .١٢، ١١مقدمة احملقق، ص : للجواليقي: املعرب )٥٠(
  .٤٠٣/ ١للسيوطي، : املزهر )٥١(
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ما ذكره أصحاب هذا الفريق من أن الكلمات املقولة بأعجميتها إمنا هي من  - ٤
  .باب توارد اللغات

تعصبهم للغة العربية وابتغاؤهم الكمال «ي دعاهم إىل هذا هو إن الذ: أقول
أن اللغة العربية كغريها من اللغات جيري عليها قانون التأثري والتأثر ، مع )٥٢(»هلا

  .املعروف

من أن تلك األلفاظ عربية األصل  - رمحه اهللا  -أما ما ذكره الشيخ أمحد شاكر 
إن حتديد املستعار «والتخمني؛ حيث  فهذا ضرب من احلدس. قلت إىل غري العربون

غري األعالم يف أية لغة أمر حيتاج إىل مشقة وعناء؛ فاحلكم بقدم لغة وحداثة أخرى جد 
لمية الضرورية، مع تاج إىل الكثري من املقدمات العسري، كما أن احلكم باألخذ حيع

  .)٥٣(»تقديرنا أن مبدأ األخذ أو االستعارة أمر مسلَّم به بني اللغات

٥ - ه رد عليه؛ حيث إن ما أشار إليه الدكتور عبد العال سامل مكرم، يف طي
على هذا ال بد أن تكون موردا لغريها من وأشاد مبكانة العربية بني رصيفاا، 

هذا ال ينفي أن تكون العربية قد اقترضت من غريها من : أقول. اللغات األخرى
اللغات، فهي تقترض مثلما تنون التأثري والتأثر املعروف، وإال فكالم فق قاقرض، و

ا  –من حيث ال يقصد  –فهم أنه يريد الدكتور مكرم السابق يا عظيمأن يلغي باب
  !وهذا مما مل يقل به أحد من قبل. »التعريب«يف اللغة، أال وهو 

أما ما ذكره الدكتور مكرم من أن كلمات القرآن املقول بأعجميتها أكثر من مئة 
و عدد قليل جدا بالنسبة إىل كلمات القرآن الكرمي والبالغ عددها سبعا لفظة، وه

                                                           

، نقالً عن فقه ٢٩عبد الغفار هالل، ص . د: قضية التعريب يف القرآن الكرمي )٥٢(
  .٦٣/ ٤جنا، . د :اللغة

  .١٠٨أنيس، ص . د: من أسرار اللغة: ، وراجع٢٨ص : املرجع السابق )٥٣(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

إذن يف أن ميد القرآن  فما السر ة، وأربعمئة وسبعا وثالثني كلمة،وسبعني ألف كلم
  !؟هذه الكلمات املئة من لغات العجم الكرمي يده ألخذ

يف  –مقاربة  إن نسبة املعرب يف القرآن إىل جانب كلماته، تكاد تكون: أقول
والسر يف . لكمية األلفاظ املعربة بالنسبة إىل األلفاظ العربية يف اللغة العربية -نظرنا

لفاظ األعجمية هو نفس السر الذي دعا العربية هذه احلفنة من األ أن القرآن أخذ
إىل اقتراض بعض ألفاظ من غريها حيث احلاجة إليها، وأنه ال يوجد يف العربية ما 

  .ها، على حنو ما وضحنا آنفًايقوم مقام

  :ولنا كلمة حامسة للخالف

إن موضوعا شائكًا كموضوع وقوع املعرب يف القرآن الكرمي، ال بد : أقول
علم  معطياتمن نظرة علمية سديدة حبيث ميكن الفصل فيه، ولن يتأتى هذا إال من 
سبت إىل لغات اللغة املقارن، حيث الوقوف على حقيقة األلفاظ القرآنية اليت ن

خمتلفة وحماولة تأصيلها؛ للوقوف على أصل لغة هذه الكلمات؛ وبذلك ميكن أن 
تقال الكلمة الفاصلة ويقفل باب الصراع الفكري يف هذه القضية على أسس علمية 

  .سليمة بعيدة عن منطق اهلوى املتجرد

تأصيل  أخذت على عاتقي حماولة -منه  بتوفيق اهللا وعون - هذا، ونظرا ألنين 
الصعوبة البالغة  معو. -كما سيتضح فيما بعد  - هذه الكلمات املقول بأعجميتها 

إىل نتيجة  -حبمد اهللا  -اليت القيتها يف تأصيل هذه الكلمات، فإنين توصلت 
  .أن أجزم بوقوع املعرب يف القرآن الكرمي منهاأستطيع 

بعة عشر قرنا من تزيد عن أر مدةًوبعد خالف بني العلماء طال أمده : فأقول
أن علماءنا : قبل كل شيءأجيء ألحسم هذا اخلالف، مؤكدا  الزمان، فإنين اليوم

مل يظهر إال يف أواخر القرن الثامن  علم اللغة املقارن كان هلم العذر، ألنالفضالء 
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ولو أن عاملًا مفضاالً كاإلمام الشافعي وأصحاب مذهبه يف اإلنكار  ،)٥٤(عشر امليالدي
  !ذا الوقت لقالوا بوقوع املعرب يف القرآن الكرمي بل ونادوا بذلك؟عايشوا ه

رضوان اهللا  – )٥٥(بعد هذه املقدمة، فإنين أستسمح إمامنا الشافعي وأبا عبيدة
كي أشرح وجهة نظري هلما وألصحاب مذهبهما من املعارضني لوقوع  -عليهما 

لدى مجهور علماء األمة م به إن من املسلَّ: املعرب يف القرآن الكرمي، فأقول
وإذا كان األمر كذلك، . )٥٦(وفقهائها أن الرسم العثماين توقيفي ال جتوز خمالفته

فما احلكمة من كتابة بعض الكلمات يف املصحف الشريف بصورة ختالف ما عليه 
  !أصول اخلط العريب؟

) مشكاة(وكلمة ! تبت يف املصحف بدون ألف؟ملاذا كُ) حرام(كلمة : مثال ذلك
  .ملاذا كتبت بالواو بعد الالم) صالة(وكلمة ! اذا كتبت بالواو بعد الكاف؟مل

  !حلكمة، وهي إثبات ورود املعرب يف القرآن الكرمي هذاكل : أقول

تبت بدون ألف؛ نظرا ألهنا مأخوذة من الكلمة كُ –مثالً  –) حرام(فكلمة 
واملتمشي مع : جبو: واليت تعين يف هذا اللسان –بدون ألف  –) حرم(احلبشية 

  .هالسياق القرآين، واهللا أعلم مبراد

؛ )مشكواة(رسم املقطع الثاين بالواو، فكتبت هكذا  - مثالً - ) مشكاة(وكلمة 

                                                           
  .وما بعدها ٥٣علي عبد الواحد وايف ص . د: علم اللغة: راجع )٥٤(
البلغة يف تراجم أئمة : راجع ترمجته يف كتاب). ٢٢٨ت(معمر بن املثىن : دةأبو عبي )٥٥(

  .مجعية إحياء التراث اإلسالمي –، ط أوىل ٢٢٤للفريوزآبادي، ص : النحو واللغة
وما بعدها،  ١٠حتقيق السيد أمحد صقر ص ) ه٣٩٥ت(البن فارس : الصاحيب: راجع )٥٦(

لإلمام الزركشي، حتقيق : علوم القرآنوالربهان يف . م١٩٧٧ط عيسى البايب احلليب 
  . عيسى البايب احلليب –ثانية . ، وما بعدها، ط٣٧٦/ ١حممد أبو الفضل إبراهيم، 



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 maškōt: أصلها، واليت maskōt: ألهنا يف العربية مأخوذة من الكلمة احلبشية
  .م مبراده أعلعلى أصلها احلبشي، واهللا واحملركة بالضم املمدود؛ فكتبت بالواو داللة

: صلُوتا: كتبت بالواو بعد الالم؛ ألهنا من الكلمة السريانية): صالة(أما كلمة 
salōtāبالواو ،!  

وقوع  يف تأكيد –أيضا  –هذا، ولقد وجدت أن للقراءات القرآنية دخالً 
ضافة إىل ما ذكرت؛ حيث إن بعض القراءات توافق املعرب يف القرآن الكرمي إ

 -قرأها ابن مسعود ) قيوم(فمثالً كلمة  –ة للكلمة املعربة يف لغتها الصورة األصلي
، وهذا يوافق الكلمة )القيام: (٥٩كما ورد يف كتاب املصاحف للسجستاين ص 

؛ حيث إهنا يف هذه اللغة بالفتحة املمدودة، -وهي اآلرامية –يف أصل لغتها 
  .)٥٧(kayyām: وتنطق

لكلمات ذه الصورة، لدليل قاطع على أن ورود مثل هذه ا: مما سبق يتضح
أهنا معربة، وقد وردت يف القرآن بنفس صورا يف لغتها األصلية، وهذا سر يضاف 

شف اليوم ليحسم املوقف يف قضية طاملا احتدم حوهلا إىل أسرار إعجازه؛ ولعله كُ
  .النقاش واخلالف، وباهللا التوفيق

                                                           
  . وهامشها ٢٢٤ص: التطور النحوي للغة العربية: راجع )٥٧(


