پشاكراسبلميكس :اجمللد،٣العدد۲

ترجمة المصطلح الديني والمعاجم القرآنية…

يوليو-ديسمرب2012،

ترجمة المصطلح الديني والمعاجم القرآنية في آداب اللغة األردي ـ ــة :
دراسة تقابلية لنماذج مختارة من المعاجم اللغوية والموضوعية II-

(Translation of Religious Terms and Qur’anic Dictionaries
into Urdu Literature: A Comparative Study of the selected
)Samples from Linguistic and Thematic Dictionaries-II
 د/ظبَت عبد اغبميد إبراىيم نوح

ABSTRACT
Urdu remained the second largest language of Indian subcontinent. Especially, it was the first local language of Indian
Muslims for preservation of their cultural and academic reservoirs.
The Indian Muslims had tendered a series of efforts for the
collection of Islamic literature on various topics from different
angles. In the current paper, the dictionaries of Urdu either literal
or thematic have been discussed specifically. Moreover, distinct
features of each type of dictionary have been elaborated and an
effort is made to prove that the work done by Indian Muslim
scholars is worthy to be translated into Arabic language in order to
provide a chance for Arabic world to get benefit from it.

ی اؼبنشور السابق من قذ ق اؼبجؿة العلم ةی حوؿ دراسة مقارنة لنماذج ـبتار ة
ربدثنا ؼ
ينی ك اؼبعاجم القرآفةی ؼی
من اؼبعاجم اللغو ةی ك اؼبوضوع ةی بنسبة ترصبة اؼبصطلح الد ة
آداب اللغة االرد ةی  ،كؼی قذا العدد نستطرد اؼبقاؿ علی مباذج ـبتارة حتی يکوف
مة للبحث ۔
تت
- 1عمدة لغات القرآن

صبعو كرتبو شهيد الدين أضبد بن جبلؿ الدين أضبد بن موالنا ؿبمد عبد األعلى كىو من سكاف
سهل ذلك – كما ذكر يف
بنارس  ،كود صبمج أللاظ القرآف الكرر كرتبها ترتيبان ىهاايان حىت يُ ّ
مقدمتو – على اؼبهتمُت ترصبة معاين القرآ ف الكرر  ،كود انتو ل من عملو ىذا سنة 1319ىػ
كأطلق على كتابو اسم " عمده لغات القرآف " كلغات باألردية دبعٌت معهم أك واموس ،
كيبلحظ أف اؼبؤلف مل يذكر يف مقدمتو غَت ما أكضحنا من معلومات  ،كعدد صلحات اؼبعهم

 أستاذ اللغات الشروية كآداهبا جبامعة دكشيشا كيوتو  -الياباف
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 166صلحة  ،وسمت كل صلحة إىل ثبلثة أعمدة  ،كيذكر اؼبؤلف رأس الصلحة ( كأحيانان
على اعبانب األيبن ) مقابل كل عمود اغبرؼ األكؿ كالثاين ألكؿ كلمة كذلك على اليمُت مث
يذكر اغبرؼ األكؿ كالثاين آلخر كلمة كردت يف العمود كذلك على اليسار كعلى سبيل اؼبثاؿ يف
الصلحة التاسعة العمود الثالث كتب  :اخادذلك ألف العمود يبدأ بكلمة أخوات كينتهي بكلم ة
ادخلوا  ،كيبلحظ أف اؼبؤلف ذكر أللاظ القرآف الكرر كما كردت يف اآليات الكريبة  ،كود يذكر
اغبركؼ كاألدكات أييان  ،فكتب :
أ حرؼ استلهاـ كأييان يستخدـ للنداء
ؼ حرؼ عطف  ،مث
ن  ،كلمة استلهاـ
أين اكف
و حرؼ عطف  ،وسم ( حرؼ جر )
كلكنو ال يلتزـ بذؿؾ كثَتان  ،فبل قبده يذكر مثبلن " إف " كود يذكر عبارة كاملة كليس الكلمة
الواحدة يف مثل  ":أنا اهلل أعلم" ںیمدخاڑبااجےننواالوہں،
أعلم اُرل  ( 1ىكذا يف األصل ص  ) 23ىنعىںیمدخاوہںاجاتناورداتھكىوہں،
" أنا اهلل ُ
كإذا ما كردت للظة باعبممج ذكر ملردىا كالعكس بالعكس مثبلن :
اياـ – دن – يوـ  ،كاحد
د
بصاار – روود لي يلں …  ،بصَتة كاحد
بصر – آھكنػ  ،أبصار صبمج
كمن اؼببلحظ أييان أنو يًتجم ميارع اللعل العرر يف اؼبستقبل أحيانان كيف اؼبيارع أحيانان مثبلن :
وخرنيیركوےگ ( يف صيغة اؼبستقبل )
تسلكوف  :مت ي ز
تسمعوف  :متےتنسوہ۔ ( يف صيغة اؼبيارع )
تشربوف  :متےتىپوہ2۔
تُصرفوف  :مترھپاجٔوےگ3۔
تُصدكف  :متڑچےتھوہ۔
ككاف يلرؽ يف اؼبعٌت إذا ما كانت الكلمة مرفوعة مثل غاابوف كإذا ما كانت منصوبة أك ؾبركرة مثل
غاابُت فيًتجم األكىل ےنپھچواولں ػ كالثانية پھچرےنہواےل ػ كباؼبثل ترجم غااظوف ہصغںیم
ڈاےنلواےل ػ كغابرين  :ےھچیپرےنہواےل  ،كباؼبثل فرؽ بُت اللعل غيب  ،كغيبوا فًتجم اؼبلرد
ىكذا  :اس ےن ہصغ ایک فهعل اللاعل اؼبلرد (ىو ) ممج اللعل اؼبتعدم غصهركان  ،بينما ترجم
غيبوا ىكذا كه غصهوہےئ فهعل اللاعل اعبممج ( ىم ) ىنا ممج اللعل البلزـ ہصغوہان .
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كذكر أظباء األعبلـ لكنو مل ييمن معهمو كل من كرد ذكرىم يف القرآف فبل ذبد مثبلن داؤد
.كبالنسبة للكتابة مثبلن نبلحظ أف كلمة مصيطر رظبها يف اؼبعهم  ،ىكذا مسيطر فرسم فيها
حرؼ السُت صادان  ،ممج أف اؼبألوؼ يف اؼبصاحف اليت تطبمج يف اؽبند ككذا الببلد العربية كيف
مصحف ؾبممج اؼبلك فهد أف تكتب الكلمة بالصاد ممج حرؼ السُت ربتها ( انظر الطور آية
ىي تحتاج إىل مراجعة شاملة كخاصة أف
 ، 37كالغاشية آية  ) 22كتبقى مسألة الًتصبة  ،ؼ
اؼبؤلف ذكر أنو كضمج ىذا اؼبعهم ليسهل على اؼبعنيُت بًتجمة القرآف الكرر  ،كنذكر ىنا مثاالن أك
مثالُت فقط .ذكر اؼبؤلف األللاظ التالية كترصبتها :
حاج :اسےنڑگھجاایک۔ حاجهتم  :متےنڑگھجاایک۔ حاجو :اوہنںےنڑگھجاایک۔
حج :ارادهركان حج :اسےنجحایک۔
حج :جحركان ّ
كيبلحظ أنو مل يذكر سول اؼباضي ممج الغااب اؼبلر د اعبممج مث ممج اؼبخاطب اعبممج فقط  ،فهل
َمِل َمِل 4
اج ْوو َنف َمِل ْويف ٓ ابْوػ ٰررىْوي َنم
أخذ اؼبؤلف مادتو على سبيل االنتقاء فلم يذكر اللعل اؼبيارع مثل َ :مِلملَن ُربَن ُّج
َمِل7
5
عَنؿ ُ َمِل
ب
اج ْوكُؾ ْوـ ق
اج كين َمِليف اهللَمِل، 6أَنتُ َنحِّدد ْوُك
،وُ ْول اَنُربَن ُّج
مَنح ُّج
اج ْوونَنػػنَنا َمِليف ال ٰرلّ َمِلو َ ،نؽَناؿ أَنتُ َنح ُّج
ثَنفُقْوـ َمِلَنا َن
تح اهللُ َن ْو
ؼَنَن
مؾ ْوـ10ؿ ُ
َمِل 9
8
َمِل
كف َمِل ْويف اهلل ،كإذ يتحاجوف يف النار ۔
ب َمِلعْوفَند َنر ُِّدؾ
اج ْوكُؾ ْوـ َمِلق
مف يُ َنح ُّج
،أَنَنك يُ َنح ُّج
اج َن
ب ْوـ َ ،نك َّلاؿذ ْوَن
كما أنو مل ينتبو إىل اللركؽ يف معاين اللعل طبقان للسياؽ يف اآلية فًتجم حاجهتم (متےن
ڑگھجا) كمن يرجمج إىل الًتصبة اليت طبعت يف ؾبممج اؼبلك فهد هبد الًتصبة الصحيحة اليت تعرب
عن اؼبعٌت الدويق يف وولو تعاىل ( ىا أنتم حاجهتم فيما لكم بو علم ) ( 11وىہمتڑگھجےكچ )
گ
كيبلحظ أييان اللرؽ يف ترصبة اؼبؤلف لللعل حاج اسےنج ھڑزاایک  ،كالًتصبة اليت كردت يف
12
نسخة ؾبممج اؼبلك فهد لقولو تعاىل ( فمن حاجك فيو من بعد ما جاءؾ من العلم )..
(وىہوجوكىئڑگھجاركے ) كبالطبمج ىناؾ فرؽ بُت الًتصبتُت كبَت  ،إال أف ترصبة اؼبؤلف تصح يف
اآلية الكريبة كحاجو وومو آية  80يف سورة األنعاـ .
13
كحىت يتبُت االختبلؼ الداليل أكثر يبكن الرجوع إىل اآلية ( أك وباجوؾـ عند ربكم )
فاؼبعٌت ىنا يعٍت االنتصار كالغلبة كىو باألردية كما كرد يف مصحف ؾبممج اؼبلك فهد (وہاغبل
وىكںآےئگمترپاہمترےربےكآےگ).
كما ذكرنا وببلن ينطبق على كلمة حشر  ،حشرت  ،كحشرنا ( ص  56عمدة اللغات ) فيمكن
ؼبن يريد اؼبقارنة أف يرجمج إىل ترصبة معاين اآلية  23النازعات (فحشر فنادم فقاؿ أنا ربكم
األعلى ) ،كاآلية  125طو (واؿ رب مل حشرتٍت أعمى ) ،كاآلية  5سورة التكوير (كإذا
.
الوحوش حشرت ) كاآلية  47سورة الكهف (كحشرناىم فلم نغادر منهم أحدان)
14
كينطبق ىذا أييان على ترصبة يتلهر فقد ترصبها وہاجریوہاتےہ
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كاؼبقصود بالطبمج ىنا تلهر األهنار كىي صبمج كىذا ما كرد يف ترصبة معٌت اآلية  74البقرة (اجری
وہىتںىہ ) كما كردت ترصبة هبرم ىكذا (وہاتہبےہ )  15كما كرد يف القرآف الكرر ىو ( كل
هبرم ألجل مسمى ) كاؼبعٌت ( رہاكىاتلجےہ)
16
كمن ىنا كاف من الواجب على " دار أدبيات للنشر " أك غَتىا أف تعيد ربرير ىذا اؼبعهم أك
تًتاجمج عن إعادة نشره هبذا الشكل ألنو ال ىبدـ الغرض اؼبتوومج من مثل ىذا اؼبعهم يف كوت
تطورت فيو سبل البحث كالتأليف كترتيب اؼبعاجم .

 .2معجم مترادفات قرآن مع فروق لغوية

إذا كاف مؤلف "عمده لغات القرآف " ود جعل مداخل ممجصبو ملردات من أللاظ القرآف الكرر
مرتبة – إىل حد ما – ترتيبا أجبديا  ،كمثبتة كما كردت يف القرآف الكرر  ،دكف أف يذكر يف
مقدمتو اؼبنهج الذم اتبعو يف معهمو ىذا  ،فإنو من الواجب أال يطبمج ىذا اؼبعهم مرة أخرل
ألنو يربك الدارسُت كمن يريد أف يًتجم معاين آيات القر آف الكرر  ،فبن ال يعرفوف اللغة العربية
يف شبو القارة .
كإذا كاف اؼبعهم السابق هبعل مداخلو من األللاظ العربية فإف معهم مًتادفات ورآف هبعل
األللاظ األردية ىي مداخل ىذا اؼبعهم اؼبتميز،الذم أللو موالنا عبد الرضبن كيبلين  ،كىو عامل
جليل ينتمي عبماعة أىل اغبديث ،لو إنتاج علمي غزير  ،كود ألف معهمو ىذا كظباه مًتادفات
القرآف ممج فركؽ اللغوية (ىكذا يف العنواف ) كيقصد اللركؽ اللغوية للمًتادفات يف القرآف ،
كىو عمل علمي متكامل دبعٌت الكلمة  ،أشار مؤللو يف اؼبقدمة إىل سبب تأليلو للمعهم  ،كما
ذكر اؼبصادر كاؼبراجمج الذم اعت مد عليها  ،مث شرح كيلية ترتيب اؼبعهم كتدكينو  ،كشرح
اللهارس اليت أثبتها يف هناية معهمو .
أشار اؼبؤلف – رضبو اهلل – يف مقدمة معهمو إىل اىتمامو اؼببكر باللركؽ بُت األللاظ كأنبية
الوووؼ على ىذه اللركؽ عند ترصبة معاين القرآف الكرر إىل اللغة األردية  ،كخاصة أنو الحظ
أف كلمات مثل  :خوؼ  ،كخشية  ،كحذر  ،ككجل  /ككجس  ،كتقول  ،كرىب كغَتىا تًتجم
كلها يف األردية دبعٌت درنا ( بداؿ ىندية ) كىكذا أخذ يبحث يف اؼبصادر كاؼبراجمج  ،فرجمج إىل
ملردات اإلماـ راغب  ،كعبأ إىل فقو اللغة للثعاليب  ،كاللركؽ اللغوية ألر ىبلؿ العسكرم ،
كما رجمج أييان إىل كتاب مقاييس اللغة فيما يتعلق باؼبعٌت األساس ؼبادة الكلمة  ،كورر بعدىا
أف هبممج الكثَت من اؼبصادر كاؼبراجمج اليت تعينو على تأليف معهمو ىذا  ،كفبا ساعده على
ذلك أف الكثَت من اؼبصادر العربية يف اللغة ود ترصبت إىل األردية ،كمنها ملردات اإلما ـ راغب
،كاؼبنهد ،كمرآة القرآف كما ترصبت كذلك بعض اؼبصادر إىل اللارسية اليت يلهمها علماء اؽبند
17
كمنها كتاب منتهى األرب كغَته۔
ركز اؼبؤلف يف كتابو على ترتيب العناكين  ،كجعل مدخلو بياف اللركؽ يف األللاظ اؼبًتادفة
اؼبستعملة يف القرآف الكرر  ،كرتب عناكينو أ ك مداخل اؼبعهم طبقان للًتتيب اؽبهااي للكلمات
األردية  ،كما أشار إىل صعوبة بياف اللرؽ بُت اؼبًتادفات األردية  ،كمن ىنا حاكؿ أف يشَت إىل
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ىذه األللاظ ربت عناكين أخرل زيادة يف الشرح  ،كما عمد إىل شرح بعض األللاظ العربية
باألردية  ،ألف بياف معناىا بكلمة كاحدة ال يؤدم معٌت الكلمة بدوة  ،فكلمة مثل " ك ع م
" أم كضمج الشيء داخل كعاء أك ما يشبو ذلك  ،ربمل أكثر من معٌت مثل  :البخل  ،كأييان
اغبماية  ،كاغبلاظ على الشيء كأييان التذكر  ،كىكذا توجد تلك اؼبعاين باألردية يف أكثر من
موضوع ربت اؼبداخل الدالة على كل معٌت منها ع ىل حدة  .كما أكضح اؼبؤلف اللركؽ بُت
اؼبًتادفات  ،كاستلاد من استعماؿ األضداد لبياف اؼبلهوـ للقارئ  ،كاستعاف أييان ببعض آيات
القرآف الكرر أك أجزاء منها  ،كأعقب كل ىذا دبلحق عن األظباء يف القرآف الكرر النكرة
كاؼبعرفة .صنمج اؼبؤلف يف مدخل معهمو فهرسُت  ،األكؿ للعناكين أك اؼبداخل ممج بياف اللركؽ
اللغوية ( بو ترتيب حركؼ هتهي ) كجعل مداخل معهمو باألردية ىكذا :
 .1آابدوہان :سكن ،تبؤا (بوء ) نول،بدا ( بدكحير)،خلد  ،عاشر  ،غٍت.
 .2آابدركان :أسكنّ ،،بوأ،عمر،آكل
 .3آرخت :آخرة،دار اآلخر ،يوـ اآلخر ،دار القرار ،يوـ البعث ،أييان وياـة
كربت حرؼ اؼبيم كردت اؼبداخل التالية :
 .1امران :ضرب ،ككز ،صك ،دغ ،دمغ  ،رجم ،كتد  ،سطح
 .2امرڈاانل -رمان :مات أك أمات  ،وتل  ،ىلك  ،أىلك  ،صلب  ،ذبح  ،رجم  ،إلبنق ،
توىف (شهادت )
أما اللهرس الثاين فيتيمن األللاظ العربية كمادهتا ( ہب ي
رتترحوف یجہت ) كعلى سبيل اؼبثاؿ
كمن حرؼ الثاء ( 18ص  ) 40أثبت األللاظ التالية :
ثبت :اثتب،وبضمط،اثتبركشل
ثبت :اثتبدقمرانہ
أثبت :يقدىانبان ،ابىقوھچڑان
ثبت  :اثتبدقمرهك،وفحمظركان
ثبر :الہتك
ثبط :روانك
شج :وارف،تہب
19
ثخن :لتقركان كىكذا
كحُت يذكر اؼبؤلف الكلمة يشَت إىل مكاف كركدىا يف القرآف ىكذا :
بكى :روان  16/ 12ييمج خطان يكتب فووو الروم الذم يشَت إىل روم السورة  ،كيكتب ربتو
الروم الذم يشَت إىل روم اآلية فهنا يقصد سورة الدىر اآلية . 16
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كىكذا ييم اؼبعهم  737مدخبلن أساسيان باألردية إذا ما صبعت بتكرار ما كرد فيها من أللاظ
كما ييم  3100مادة عربية .
بعد ىذين اللهرسُت يبدأ أصل الكتاب حبرؼ ا أللف اؼبمدكد كباؼبدخل روم  1كىو" آابد وہان
(انسب) رانہ " فيذكر اؼبؤلف ما يلي :
للداللة على آابدوہان( انسب) رانہ تستخدـ يف القرآف الكرر األللاظ التالية  :سكن  ،بتوأ  ،بوء ،
ثول بدا  ،حير  ،خبل  ،عاشر  ،غٍت .
مث يبدأ اؼبؤلف يف شرح كل للظ على حدة ربت الروم الذم أثبتو ( يف أصل الكتاب ) فوؽ
ىذا الللظ :
 .1سكن  ،للظ سكوف ىو االضطرار كىو ضد اغبركة  ،كؽبذا فحُت يستخدـ الللظ سكن
دبعٌت آباد ىونا أم إعمار يكوف معناه النزكح من مكاف ما كاإلوامة يف مكاف آخر ،كود
اعبَننَّلةَن) ، 20كىذا يعٍت أف اهلل
ك ْو
ت َنكَنزْوك ُج َن
اس ُك ْون اَننْو َن
جاء يف القرآف الكرر ٰ ( :رم ٓ اٰر َند ُـ ْو
خلقهما يف مكاف آخر غَت اعبنة  ،كما أف إبراىيم عليو السبلـ خاطب ربو حُت جاء
َمِل
ت َمِلم ْون ذُِّدريَّلَمِل ْويت) .21
ىاجر كإظباعيل فقاؿ َ ( :نربػَّلنَنا ٓ ا ِّدْو ٓ اَن ْوس َنكْون ُ
 .2ثول  :دبعٌت دنف  ،اإلوامة يف مكاف ما  ،تعمَت مكاف ما أك السكن فيو  ،ثول الرجل ،
موت الرجل ( كما كرد يف اؼبنهد ككتاب األضداد ) كدبعٌت اإلوامة الداامة يف مكاف ما ،
تؿك عَنؿ َمِل
ت َنَمِل
ات ) أم أنك
آم َمِلاَنف
مقْوـ ٰر
ثاكيان َمِل ْويف أَن ْوقَمِلؿ َنـ ْود َنَن
مف َن
ككما جاء يف القرآف الكرر َ (22:نكَنـا ُؾ ْوف َن
تْوَُن َن ْو
مل تكن من أىل مدين …
كاؼبثاؿ األخَت ىنا عن اؼبدخل روم  26آھكنـ كتب ما يلي :
تأيت ىذه األللاظ دبعٌت آھكن :عُت (عُت بلتح األكؿ) ،عُت (بكسر األكؿ)،حور،بصر
مث يشرحها ىكذا :
عُت العيو اؼبعركؼ  ،كعُت بكسر األكؿ دبعٌت صاحبة العُت الكبَتة الواسعة  ،كأعُت يقاؿ
للرجل عينو كاسعة كصبيلة  ،كحور حورت العُت أم بياضها عظيم كسوادىا عظيم  ..كبصر يعرب
عن الرؤية الظاىرة ممج الرؤية القلبية .كيذكر بعد ذلك ؿبصلة كبلمو فيقوؿ إف للظ عُت
يستخدـ للعيو الظاىر اؼبعركؼ بينما عُت بالكسر كحور من صلات العيوف كبصر يعٌت العيو
الظاىر ممج الرؤية كالًتكيز على ما يرل كيشاىد ۔ 23كيف هناية اؼبعهم أثبت الشيخ كيبلين عدة
مبلحق مهمة، 24ملخصها فيما يلي :
الملحق األول :عن أظباء اؼبعرفة يف القرآف الكرر كيتيمن األنبياء كالرسل كاؼببلاكة كالكتب
السماكية  ،كأظباء األبرار  ،كأظباء األشرار  ،كاألكثاف  ،كاؼبدف كاألماكن  ،كاعبباؿ كالودياف
كاألمم كاللرؽ كاؼبذاىب كالعبادات كاالصطبلحات الشرعية كاسم العدد كاسم اليمَت كاسم
اإلشارة .
الملحق الثاني :كيتيمن األظباء النكرة اؼبذكورة يف القرآف الكرر كمًتادفاهتا مثل :
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اغبيوانات  ،كالطيور  ،كاألظباؾ  ،كالدكاب كالوحوش  ،كاألشهار كالثمار  ،كالغبلؿ  ،كأوساـ
الشهر  ،كأعياء البدف كأجزاؤه  ،كأمراض اعبسم  ،كاألسلحة  ،كاألكعية  ،كاألومشة
كاؼبلركشات  ،كالنقد كاؼباؿ  ،كاؼبعادف  ،كاأللواف  ،كاألسرة كاألوارب .
الملحق الثالث :كيشمل األضداد أم األللاظ الشااعة كضدىا .
الملحق الرابع :كىو يف بياف اللرؽ بُت حركة األفعاؿ أم باب األفعاؿ مثل  :أذف ( بلتح
ككسر ) يأذف (بلتح الذاؿ ) إذنا  ،إذنيا دبعٌت ااجزت ي
دي 42/9
برؽ ( بلتح ككسر ) يربؽ (بلتح الراء ) بروا 7/75
الملحق الخامس :متلروات .
كود ذبا كز حهم اؼبعهم األلف صلحة  ،تيمنت فوااد عظيمة  ،تدؿ على ما بذلو اؼبؤلف
اعبليل من جهد كبَت إلفادة الناطقُت باألردية يف ؾباؿ فهم كتلهيم القرآف الكرر ،كالوووؼ على
اؼبعاين الدويقة ألللاظو  ،كمساعدة كل من يريد أف يًتجم معاين القرآف الكرر أك يشرحها لغَته
 ،يف ا لوووؼ على اللركؽ يف معاين األللاظ  ،أك فهم اؼبًتادفات كما بينها من فركؽ داللية ،
حىت يتمكن ىؤالء من نقل معاين القرآف الكرر إىل لغتهم األردية نقبلن صحيحان.

الفهارس الموضوعية بين العربية واألردية :

أمر اهلل عباده اؼبسلمُت بالنظر يف كتابو الكرر ،كالتعلم منو  ،كتدبر آياتو  ،كاستنباط اؼبعرفة من
آياتو كما ىبدـ البشرية  ،فبل شك أف آيات القرآف الكرر توضح لنا الكثَت من األمور اليت
أدركها العلماء بعد جهد جهيد  ،كمن ىنا كجب على علماء اؼبسلمُت االستلادة من
اإلشارات القرآنية يف صبيمج ؾباالت اغبياة .
كالقرآف الكرر ال يتيمن كليات رياضية مثبلن أك مصطلحات علمية  ،فهو ليس بكتاب رياضة
أك علوـ  ،كممج ىذا فهو منبمج العلم كاغبكمة ألنو يرشدنا مرة بعد مرة إىل تدبر الكوف كووانُت
اللطرة  ،كال شك أف بعض اغبقااق اليت كردت يف القرآف الكرر مل يكن اإلنساف يرل عنها شيبان
كوت نزكلو  ،كىذ ا ينطبق على علم الللك  ،كعلم اغبيواف  ،كعلم طبقات األرض كغَتىا ،
كمن ىنا اذبو العلماء إىل كضمج فهارس موضوعية تويات القرآف الكرر تسهيبلن على الباحثُت
كالقراء معان .
كممج التطور العلمي اذبو العلماء إىل بياف اإلعهاز العلمي يف القرآف يف كافة اجملاالت  ،كظهرت
دراسات عديدة تبحث يف اإلعهاز الطيب  ،كاإلعهاز الكوين يف القرآف الكرر  ،كيتيمن ىذا
الطب العاـ كعلم األجنة كعلوـ األرض كالبحار كالللك كغَتىا  ،كظهرت أحباث عامة كأخرل
متخصصة  ،كاذبو البعض إىل إصدار وواميس أك معاجم متنوعة  ،فكتب األستاذ عبد الرزاؽ
نوفل حبثان بعنواف عامل اغبيواف بُت العلم كالقرآف  ،بُت فيو عهااب عامل اغبيواف كشرح
بالتلصيل اىتماـ القرآف الكرر بعامل اغبيواف حىت إنو ذكر الدابة كالدكاب  18مرة ،كاألنعاـ

97

پشاكراسبلميكس :اجمللد،٣العدد۲

ترجمة المصطلح الديني والمعاجم القرآنية…

يوليو-ديسمرب2012،

 32مرة  ،كما أكضح الدكتور نوفل ما يتعلق بعامل النحل  ،كلغة النمل  ،كالكشوؼ العلمية ،
25
كحياة احليواف اعبماعية كما إىل ذلك
26
كما كتب آخركف عن النبات يف
كما كتب البعض عن فبلكة النبات كما يعرضها القرآف
28
القرآف ، 27كعن القرآف كعلوـ اغبيواف كعن الدابػة بُت العلم كالقرآف كمبلمح من عامل اغبيواف
يف القرآف الكرر 29باإلضافة إىل حبث الدكتور ؿبمد فتحي عثماف بعنواف األرض يف القرآف الذم
فصلنا اغبديث عنو من وبل .
كنشَت ىنا إىل أنو ضمن معاجم أللاظ القرآف الكرر  ،أثبت بعض اؼبؤللُت تراجم كتعاريف ؼبا كرد
يف القرآف الكرر من أعبلـ تارىبية كأماكن جغرافية بقدر ما يتسمج لو اجملاؿ  ،مثلما فعل ؿبمد
إظباعيل إبراىيم يف معهم ق اؼبسمى دبعهم األللاظ كاألعبلـ القرآنية  ،كود أكضح ما أثبتو من
30
أعبلـ كأماكن كما جاء اػبرب عنها يف كتب التلسَت اؼبعتمدة خباصة كاؼبراجمج الدينية بعامة.
كود ظهرت اذباىات جديدة يف ىذا اجملاؿ من بينها ما كبا إليو اؼبلكر اإلسبلمي األستاذ
ؿبي الدين عطية الذم أعد " الكشاؼ االوتصادم آليات القرآف الكرر "31كود ذكر
اؼبؤلف أف عملو ىذا " يهدؼ إىل توفَت اعبهد كالووت اللذين ينلقهما الباحث يف
استخبلص شواىده كاستقصاء شركحها يف مظاهنا من كتب التلسَت " كما ذكر أف عملو
ىذا " ليس إضافة جديدة إىل النظرية االوتصادية أك اؼبالية يف اإلسبلـ كما أنو ليس إضافة
جديدة إىل كتب التلسَت كإمبا ىو أداة تعُت الباحث يف علوـ االوتصاد اإلسبلمي " 32۔
ككاف منههو يف االستخبلص ىو تتبمج أللاظ القرآف الكرر للظان للظان كاختيار عبلوتو دبوضوع
الكشاؼ من خبلؿ بعض التلاسَت اليت كرد ذكرىا  ،أما منههو يف بناء رؤكس اؼبوضوعات ،
فهو استقراء اؼبصطلح القرآين اؼبستخلص ممج اتباع وواعد بناء رؤكس اؼبوضوعات العربية لصياغة
الرأس اؼبناسبة .كمن اؼبوضوعات اليت طروها  :اآلبار  ،اآلالء  ،اإلبل  ،أبناء السبيل ،األثاث ،
األجل  ،اإلحساف  ،اإلحصاء ،اإلدارة  ،االدخار ،األرض  ،البنات  ،النحل .فإذا ما ذكر
النبات مثبلن (ص )531أحاؿ الباحث إىل األرض بنباهتا  :األعناب  ،الثمرات  ،كاعبنات ،
كاغبب  ،كاغبدااق  ،كاغبرث  ،كاغبصاد  ،كالزرع كالزيتوف  ،كالشهر  ،كالعدس  ،كاللواكو ،
كاللوـ  ،كالغثاء  ،كالقيب ،كاؼباء كالنبات كاؼبرعى كالنخيل .
مث وبيل القارئ إىل اآليات الكريبة ىكذا :
النبات  :إخراجو 25 : 27ك 16- 14 :78
النبات  :تقديره 19: 15
النبات  :خزاان 7: 63
النبات :الربكة  96: 7كىكذا (..ص )535
كإذا ما ذكر النخيل ( ص  ) 539 - 536واؿ  :انظر األرض  ،لبيلها  ،اغبدااق  ،الرطب
 ،الزرع  ،الزيتوف  ،الشهر  ،اللواكو  ،مث وبيل القارئ إىل اآليات القرآنية ىكذا :
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19 : 23
141 : 6
،27 : 80 ، 11: 6إنشاؤه:
النخيل  :إنباتو
،أنواعو، 4 : 13 :شباره، 25 : 19 :طلعو، 148 : 26 ، 99 : 6 :النخل
كاألعناب  32 :18 :كىكذا ص 539 - 536
كمن األعماؿ اؼبهمة يف ىذا اؼبيداف " واموس القرآف الكرر " الذم بدأ إعداده سنة 1412ىػ /
1992ـ على يد لببة من العلماء كالباحثُت  33كىو أكؿ واموس يصدر بالعربية كيشمل اعبوانب
التشريعية كالتارىبية كاألثرية كاعبغرافية كالنباتية بالكلمة كالصورة كاػبريطة  ،كر ا يًتجم إىل اللغتُت
اإلقبليزية كاللرنسية. 34كالقاموس مرتب ىهاايا يبتدئ باؽبمزة كينتهي بالياء باعتبار صورة الللظ
ال أصلو االشتقاوي  ،فكلمة مشكاة مثبلن تكوف يف اؼبيم  ،كليس يف شكو  ،كيعتمد القاموس
على توثيق النصوص كاآلراء اؼبذكورة توثيقان دويقان  ،كيف حالة ذؾ ر اؼبصطلحات العلمية يذكر
اؼبقابل البلتيٍت كاإلقبليزم للمصطلح إف كجد  ،ككضعت أسس فيما ىبص اؼبواومج اعبغرافية
كاؼبناطق األثرية كما ىبص األعبلـ 35كضمن ىذا القاموس صدر معهم باسم معهم النبات
نتناكلو بشيء من التلصيل .
معجــم النبات  ( :بالعربية )
صدر " معهم النبا ت " ضمن أجزاء واموس القرآف سابق الذكر  ،معتمدان أساسان على أللاظ
القرآف الكرر  ،اليت سبثل " مصطلحان " أك " مدخبلن " أك " فكرة جامعة " يف ىذا اؼبيمار ،
كود تيمن اؼبعهم ما يقرب من مااة مصطلح ( بالتحديد  98مصطلحان ) منها ما لو جوانب
أخرل تتناكلو أجزاء اؼبعاج ـ األخرل كمن بينها مصطلح أرض  ،كدىن  ،كرعي
كغَتىا.36كاؼبعهم ؿباكلة من جانب من أعدكه للهم القرآف الكرر الذم ىو يف اؼبقاـ األكؿ
كتاب ىداية  ،كىو عظة كتذكَت  ،فلم يعمد اؼبؤللوف إىل " تطويمج " اآليات لتتلق ممج العلم
اغبديث  ،كمل ييلوا على أللاظ القرآف الكرر دال الت مل تكن اكتسبتها زمن التنزيل  ،كىذا
يدؿ على دوة علمية  ،كالتزاـ شديد باغبلاظ على ملاىيم القرآف الكرر األصلية .
كضمج اؼبؤللوف يف ىذا اؼبعهم بُت يدم اؼبصطلحات النباتية حبوثان مبسطة تتعلق باغبقااق الكربل
اليت للت إليها القرآف الكرر يف موضوع النباتات كإنبا هتا كإخراجها ( ص  ) 11كما ركز
اؼبؤللوف على تقدر موضوعات تعُت على فهم ما يهدؼ إليو الذكر اغبكيم كىي :
 إخراج النبات كالربط بينو كبُت إحياء اؼبوتى .
 النظر إىل الطعاـ كآية من آيات اهلل كنعمو .
 كجعل كل شئ حي من اؼباء .
37
كما كردت إشارات ـبتصرة عن أمور أخرل مهمة كىكذا أكضح اؼبعهم اوًتاف نشأة اإلنساف
كبعثو يف كثَت من اآليات بنشأة النبات  ،كما استعرض اآليات اليت كردت فيها كلمة إخراج
دبشتقاهتا فيما يتعلق بالنبات  ،كفيما يتعلق بإحياء األرض كتلك اليت تربط بُت خركج النبات
النبات كاؼبوت كالتحلل يف ضوء العلم
كالبعث كاإلحياء ممج الًتكيز على اإلنبات كإخراج
38
اغبديث
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أب"  ،مث أثل  ،مث تُت
تبدأ مصطلحات النبات يف القرآف الكرر حبرؼ األلف دبصطلح " ّ
كاأليكة ،كمن بعدىا يبدأ حرؼ الباء دبصطلح بصل  ،مث بقل كىكذا إىل هناية اؼبعهم  .كىذا
مثاؿ على اؼبنهج اؼبتبمج يف شرح اؼبصطلح :
األب :ىو الكؤل الذم تعتللو اؼباشية  ،كيقصد بو العشب الرطب كاليابس  ،كىو اؼبرعى اؼبتهيئ
للرعي كالقطمج كاغبش  ،كود تطلق كلمة أب على كل ما زبرج األرض من نبات .كود كردت
كلمة " أب " مرة كاحدة يف القرآف الكرر حيث يقوؿ سبحانو كتعاىل " ( :كفاكهة كأبان متاعان
لكم كآلبااكم" 39عبس  ) 32 / 31 :كيتيح من السياؽ أف اللاكهة لئلنساف أم ما يأكلو
اإلنساف  ،كاألب لؤلنعاـ أم ما تأكلو األنعاـ .
كيتمثل األب باألعشاب اليت تنمو يف اؼبواطن اؼبختللة من الصحارل كالسهوؿ كالودياف
كالغابات كىي نباتات ترعاىا اغبيوانات  ،كسبثل اؼبصدر األساسي لغذائ ىا  ،ككما يعتمد
اإلنساف على بعض النباتات مصدران لغذااو فإنو يعتمد على غبوـ اغبيوانات اليت ترعى األب
كتتغذل عليو فالنباتات سبثل اؼبصدر األكؿ يف سلسلة الغذاء كغبم اغبيوانات كمنتوجاهتا ال تكوف
إال بوجود األب مصدران لغذاء اغبيوانات كاألنعاـ  40۔كىكذا نبلحظ أف امل عهم يشرح كلمة
األب أكالن شرحان عامان مث يبُت كركدىا يف القرآف الكرر كداللتها من السياؽ  ،كبعد ذلك يقدـ
اؼبعهم فكرة علمية أساسية عن اؼبصطلح ذاتو  ،كيثبت أحيانان بعض الصور اؼبليدة .

معجم النبات  ( :باألردية )

صدر باللغة األردية معهم شبيو باؼبعهم السابق أ طلق عليو مؤللو الدكتور ؿبمد اوتدار حسُت
فاركوي اسم " نباتات ورآف " ربليل علمي  ،كود كتبو باألردية  ،مث ترصبو بعد ذلك
باإلقبليزية ممج أنو يذكر أف الكتابُت ليسا بًتصبة ألحدنبا اآلخر ،كود بذؿ الدكتور ؿبمد اوتدار
حسُت فاركوي كىو عامل كؿبقق  -جهده للوصوؿ بعملق ىذا إىل مستول علمي  ،يقدـ خدمة
طيبة للباحثُت يف ميداف علم النبات  ،فقد أكضح خصااص النباتات اليت كرد ذكرىا يف القرآف
الكرر  ،ككشف  -كما يذكر الدكتور ر كم سانػى مدير اؼبعهد القومي ألحباث النبات يف
لكهنو  - National Photonic Researchعن جوانب مل تكن ممج ركفة من وبل
عن ىذه النباتات  ،خاصة فيما يتعلق بالسدر كالكافور .
كود استلاد الدكتور ؿبمد اوتدار حسُت كثَتان من زبصصو فهو خبَت يف ؾباؿ كيمياء النبات ،
كىو من مشاىَت علماء معهد أحباث النبات باؽبند  ،فبا يعطي لبحثو ىذا ويمة علمية باإلضافة
إىل أنو ألقى اليػوء ع ىل صبيمج النباتات اليت كرد ذكرىا يف القرآف الكرر من الناحية التارىبية
كالعلمية  ،كما أنو أكضح خصااص ىذه النباتات  ،كأنبيتها الطبية كالكيميااية كاالوتصادية
،كما أنو ودـ للباحثُت اؼبعنيُت النظريات العلمية يف ضوء القرآف الكرر ممج إشارات ؼبا كرد يف
الكتاب اؼبقدس لليهود كالنصارل ( العهد القدر كالعهد اعبديد )
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سبب تأليف المعجم :

ُسبل اؼبؤلف ذات يوـ عن " اؼبن كالسلول " فبدأ يقرأ عن اؼبوضوع يف تلاسَت القرآف اليت كتبها
موالنا أبو الكبلـ آزاد  ،كموالنا عبد اؼباجد الدريا آبادم كغَتنبا ،لكنو الحظ أف اؼبلسرين مل
يهتموا بالنبات الذم ىبرج منو اؼبن  ،كما أنو مل هبد يف التلاسَت ما يوضح خصااص ق الكيميااية
كالطبية  ،عنداذ فكر يف أف هبممج اؼبعلومات اػباصة بالنبات اليت كرد ذكرىا يف القرآف الكرر ،
كييعها يف كتاب يستليد منو اؼبسلموف كغَتىم  ،فاستمر هبممج مادتو العلمية لسنوات  ،مث
نشر معهمو نباتات ورآف باألردية كاإلقبليزية .
كالكتاب  -كما ذكر  -اؼبؤلف ال يدخل يف زمرة التلاسَت القرآنية بأم شكل من األشكاؿ ألنو
أم اؼبؤلف " ليس بأىل ألف يكتب تلسَتان للقرآف الكرر من كجهة نظر دينية " 41كود استلاد
من التلاسَت كتراجم معاين القرآف الكرر اإلقبليزية كاألردية  ،كصبمج مادتػو العلمية كرتب معهمان
يتيمن األشهار كالثمار اليت كرد ذكرىا يف آيات الذكر اغبكيم  ،مث شرح ىذه النباتات يف
42
ض ػػوء علػم الكيمياء النباتيػة كالطب ،مستعينان بالتلاسَت اؼبشهورة لكبار علماء اؼبسلمُت.
كيشَت اؼبؤلف إىل أنو أدل كاجبو ذباه ربو كذباه دينو  ،فالقرآف يدعو اإلنساف إىل النظر يف خلق
اهلل  ،كاؿتلكر يف ـبلوواتو  ،كيدعوه إىل ربليل ىذه اؼبشاىدة كاللكر  ،كمن خبلؿ التحليل
كاالستنباط يكوف العناصر األساسية للعلم اغبديث  ،كالتعلم كالتلقو يف الدين شرط للهم
اإلرشادات القرآنية .
ؽبندية
كمن اعبدير بالذكر أف ىذا اؼبعهم ناؿ تقدير الكثَتين من العلماء يف شبو القارة ا
الباكستانية كالعامل العرر  ،فقد ودـ للكتاب الشيخ أبو اغبسن علي الندكم  -رضبو اهلل  -كما
أشاد بو صاحب السمو اؼبلكي األمَت تركي الليصل ( رايس ؾبلس إدارة مركز اؼبلك فيصل
للدراسات اإلسبلمية ) كالشيخ ؿبمد الغزايل رضبو اهلل  ،كالدكتور عرفات التميمي ( املؤسسة
اإلسبلمية للعلوـ جبدة ) كالدكتور عبده يباين الذم ذكر بأف ىذا الكتاب ود سد فهوة ظلت
فارغة يف علوـ القرآف ؼببات السنُت 43كما أشاد بو الكثَت من العلماء يف أكربا كأمريكا .كود
نالت الطبعة الثانية للكتاب ( 1995ـ1416/ىػ ) اىتماـ الباحث فعكف على طبعتو األكىل
ؼاد يف أبواهبا  ،كأضاؼ عليها األحاديث النبوية الشريلة ككذا بعض ما كرد يف التوراة كاإلقبيل
ز
عن النباتات اليت ذكرىا يف معهمو  ،كما أضاؼ ثبلثة أبواب عن الورد كالقطراف كالدىن .

منهج معجم نباتات قرآن :

وسم اؼبؤلف كتابو إىل أبواب يتناكؿ كل باب نبات معُت أك شبر  ،فالباب األكؿ يتناكؿ اؼبن
كالسلول  ،كالباب الثاين النخل  ،كالثالث الزيتوف كالرابمج العنب  ،كاػبامس الرماف  ،كالسادس
التُت كالسابمج السدر أك السدرة كالثامن األثل كالتاسمج شهر اؼبسواؾ  ،كالعاشر اغبناء أك الكافور
كاغبادم عشر الزقببيل كالثاين عشر العدس كالثالث عشر البصل كالرابمج عشر اللوـ كىكذا حىت
يصل إىل الباب الثالث كالثبلثُت الدىن  ،كاتبمج اؼبؤلف منههان ثابتان يف صبيمج أبواب معهمو ،
:
فهو يذكر اسم النبات كما كرد يف القرآف الكرر  ،بعدىا يذكر اظبو يف اللغات اؼبختللة
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اإلقبليزية كاليونانية كاإليطالية  ،كاللرنسية كاؿ عربية كالركسية كاللارسية كأييا العربية كاألردية
كالبنهابية كاؽبندية كيذكر التاملية كاؼبلياؼبية أحيانان  ،كما يييف أييا السنسكريتية كاؼبراىتية
كالتيلكو كالبنغالية .
بعدىا يذكر االسم العلمي للنبات كيطلق عليو االسم النبايت  ،ينتقل بعدىا لبياف ذكر النبات
كما كرد يف القرآف الكرر  ،فينقل اآليات كاملة ممج ترصبة معانيها إىل اللغة األردية  ،مث يلخص
آراء اؼبلسرين كاؼبؤرخُت  ،كمن ىنا يديل بدلوه يف اؼبوضوع  ،كننقل اللقػرة التالية فبا كتبو عن
44
"اؼبن ".
" يبكن القوؿ  -اليوـ  -بناء على األحباث العصرية أف اؼبن الذم كرد ذ كره يف القرآف الكرر
يبكن اغبصوؿ عليو من النبات الذم يقاؿ لو بالعربية " اغباج " أك " عاووؿ " كيطلق عليو
علماء النبات اسم  Alhagi Maurorumكىو نبات لو شوؾ كىو غذاء طيب للهماؿ
يف مناطق جزيرة العرب  ،كؽبذا يطلق عليو أييان " شوؾ اعبمل " كيقاؿ لو باللارسية " خار شًت
" ( أم شوؾ اعبمل ) كطولو ال يزيد على ثبلثة أوداـ عمومان  ،ممج أف جذكره سبتد يف األرض
بعمق عشرة أوداـ إىل طبسة عشر ودمان  ،كىو يوجد بكثرة يف إيراف كأفغانستاف كتركيا  ،كود
انتقل إليها من جزيرة العرب  ،لكن فيما يتعلق بإنتاج اؼبن فإف منطقة خراساف يف إير اف ربتل
أنبية يف ىذا اعبانب ألنو ينتج بكثرة من األشهار اليت تنبت ىناؾ كيسوؽ يف أسواؽ العامل ،
كىو اؼبن الذم يطلق عليو اسم " ترقبُت "  ،كيف اؽبند يوجد نوع من النبات من جنس " اغباج"
كيوجد بكثرة  ،كيطلق عليو اسم " جواسا " لكنو ال ينتج اؼبمن  ،كالسبب يف ذلك أفق ال توجد
فيو تلك " الدكدة " اليت تسبب ظهور اؼبادة الرطبة اغبلوة .
كباإلضافة إىل " اغباج " ىناؾ نباتات أخرل توجد بكثرة يف صحراء سيناء  ،يف زماف سيدنا
موسى عليو السبلـ  ،كال تزاؿ موجودة حىت اليوـ يف سيناء لكن بكميات وليلة  ،كيطلق عليو
اسم " طرفاء " كاظبو ا لعلمي  Tamarix Manniferaaكيطلق عليو باللارسية "جاز"
جبيم واىرية كؽبذا يطلق على اغبلول اؼبستخرجة منو اسم " جزاقبُت " جبيمُت واىريتُت  ،أك
كزاقبُت  ،أك غزاقبُت جبيم واىرية  ،كيف اؽبند يوجد نبات من جنس نبات " الطرفاء " يقاؿ لو
" جهاؤ " كاظبو العلمي  Tammrix Qallicaلكنو ال ينتج اؼبن أبدان ۔
مث يشرح اؼبؤلف ما ذكره القرآف الكرر عن اؼبن  ،كما كرد يف الكتاب اؼبقدس لليهود كالنصارل
 ،كأوواؿ بعض العلماء  ،فيذكر ما والو العامل " نولدكو " مث ينتقل لذكر ما والو الرسوؿ صلى
اهلل عليو كسلم  ،كيبُت بعدىا رأم العلم  ،كيف هناية الباب يثبت نصوص األحاديث النبوية
مًتصبة إىل األردية ممج ذكر سند اغبديث  ،كينقل ما كرد يف الكتاب اؼبقدس مًتصبا إىل األردية
ممج اإلشارة إىل اإلصحاح كروم اآلية كما إىل ذلك .
دراسة مقارنة لمنهج معجم النبات العربي ومعجم نباتيات قرآن األردي :
حىت تتيح الصكرة بُت منهج معهم النبات الصادر باللغة العربية كمعهم النبات الصادر باللغة
األردية  ،نثبت ىنا كيف كرد اؼبدخل " أثل " يف اؼبعهمُت .
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 .1في معجم النبات( بالعربية ) وفي ص  35وتحت كلمة " أثل " ورد ما يلي :
األثل كاحدتو أثلة كصبعو أثوؿ  ،كتمر كسبور  ،كهبممج أثبلت  ،ك األثل شهر يرتلمج عدة أمتار
كيعطي فركعا خشبية طويلة  ،كليس لو كرؽ عريض  ،إمبا حراشيف صغَتة  ،كىو ينمو يف
الصحارل كاألراضي اؼبلحية الرطبة  ،كغالبان ما يوجد يف األكدية  ،كفركع النبات اػبيراء اؽبدبية
ربمل على سطوحها األمبلح اليت يلرزىا النبات  ،كاألثل كالطرفاء نوعاف من النبات يتبعاف
جنسان كاحدان ىو  Tamarixينتمي إىل اللصيلة الطرفاكية أك األثلية Tamaricaceae
كاالسم العلمي لؤلثل ىو  Tamarix aphylla(L.) karstenكينمو األثل بريان يف مشاؿ
إفريقيا كشبو اعبزيرة العربية كأفغانستاف كباكستاف كاؽبند ،كود يزرع مصدات للرياح حوؿ اؼبزارع
يف اؼبناطق الصحراكية لصبلبة سووو كفركعو كربملو للهلاؼ .
كود كرد يف كتب السنة كالبخارم كمسلم كغَتىا ذكر األثل كالطرفاء يف ؾباؿ استعماؿ اػبشب
لصنمج منرب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسمل  ،كود كردت كلمة " أثل" مرة كاحدة يف القرآف الكرر:
45
ٰرهم َمِلجبَننَّلتَنػْوي َمِلهم َنجنَّلتَنػ ْو َمِل
ُت َنذ َنكاتَن ْوى اُ ُك ٍلل َنطبْو ٍلط َّلكاَنثْو ٍلل َّلك َنش ْوي ٍلء ِّدم ْون َمِلس ْود ٍلر وَنلَمِلْوي ٍلل }
ْو
{ َنكبَن َّلدلْونػ ُ ْو
...بعد أف ربط ـ السد  ...كجلت اعبناف
كىي اآلية اليت كردت بعد ذكر وصة ووـ سبأ
كاحًتوت كتبدلت صحراء ال يوجد فيها إال األشهارالربية اػبشبية :اػبمط كاألثل ( ..ص)35
 .2يف معهم النبات باألردية كيف الباب الثاين كضمج اؼبؤلف العنواف التايل :
"جٔو" كىو معٌت األثل باألردية  ،كربت ىذا العنواف ذكر االسم كما كرد يف القرآف أثل  ،مث
ذكر اظبو يف اللغات اؼبختللة ىكذا  Tamarisk:باإلقبليزية كالركسية Tamparis ،
باللرنسية Esjel ،بالعربية  Temarisco ،باألسبانية  Tamarix ،باإليطالية
كالبلتينية ،كبالعربية عبل كطرفاء كغاز  ،كباللارسية كر بكاؼ فارسية ،كبالسنسكريتية جهاؤؾ
 ،كشاككا  ،كباؽبندية كباألردية كالبنهابية جهاؤ  ،كبالنغالية جهاكج جبيم فارسية .أما االسم
العلمي فهو Tamarix aphylla (L.)Kaest.,, Syn. atriculata Vahl
)(Family: Tamaricaceae
ُت ذَنكاتَنى اُ ُك ٍلل َنطبْو ٍلط َّلكاَنثْو ٍلل َّلكشيءٍل
َمِل
َمِل
َمِل
َّل
اآلية القرآنية اليت كرد فيها ذكر األثل َ {:نكبَندلْونػ ُ
َن ْو
ٰره ْوم جبَننَّلتَنػْويه ْوم َنجنَّلتَنػ ْو َن ْو
ِّدم ْون َمِلس ْود ٍلر وَنلَمِلْوي ٍلل } 46مث ذكر اؼبؤلف ما ترصبتو  " :كببلد سبأ اليت يقاؿ ؽبا اليوـ اليمن كانت
أرضان خصبة خيراء صبيلة  ،ككانت عاصمتها مدينة مأرب اليت ترتلمج عن سطح البحر حبوايل
 390ودمان  ،كىناؾ بٍت سد امتد لعدة أمياؿ ليحهز اؼباء خللو  ،ككاف ىذا السد مبوذجان رااعان
للن مهندسي ذلك الزماف  ،ككانت مياه السد تركم الكثير من البساتُت كاعبناف  ،كىناؾ ركاية
تذكر أنو يف سنة  542أم وبل اإلسبلـ بسنوات ربطم السد كربولت البساتُت كاعبناف إىل
صحراء جرداء  ،كتشَت اآلية السابقة إىل تلك الواوعة  ".كيذكر اؼبؤلف بعد ذلك ما كرد يف
تلسَت ؾبيدم كتلسَت حقاين كتلهيم القرآف للمودكم كغَتىا ـ ف التلاسَت عن ىذه الواوعة  ،مث
يذكر ما يلي عن شهرة األثل :
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" يوجد شهر األثل بكثرة يف شبو اعبزيرة العربية  ،كىو شهر ووم ألف جذكره سبتد يف األرض
حوايل عشرين ودمان  ،كمن كجهة نظر علم النبات  ،ينتمي األثل إىل جنس  Tamarixكىو
عاالة متلرعة  ،توجد يف صبيمج أنحاء اعبزيرة العربية كيوجد بعيها يف اليمن أييان " .
كيذكر اؼبؤلف ثانية أىم أظباء األثل كيشَت إىل أف بعض أنواعو يستخرج منو اؼبن  ،مث يشرح ما
كرد يف اآلية الكريبة ىكذا  " :اآلية اليت كرد فيها ذكر األثل أشارت إىل نوعُت من األشهار
نبا السدر كاػبمط ،كىذا يعٌت أنو بعد ربطم سد مأرب  ،انتهت بساتُت النخيل كالعنب كغَتىا
من أشهار اللاكهة  ،كما تبقى كاف ذلك الشهر القوم الذم مل تكن لثماره ويمة  ،كىي
أشهار األثل كاػبمط كالسدر  ،كىنا هبب أف نوضح أنو من ناحية علم النبات فإف األثل
كاػبمط من األشهار ووية اعبذكر  ،يبكنها أف تصمد أماـ الليياف  ،كالسدر اؼبذكور ىنا نوع
آخر غَت السدر الذم يقاؿ لو باألردية " بَتم " كىو شهر ضعيف  ،فالسدر اؼبقصود ىنا
47
ىبتلف عما يقاؿ لو يف األردية بَتم
كإذا ما رجعنا إىل باب السدر يف الباب السابمج يف اؼبعهم كجدنا اؼبؤلف يذكر االسم يف األردية
سدره أك بَتم كاالسم القرآين سدر ك سدرة  ،مث يذكر األظباء اؼبختللة يف اإلقبليزية كاللرنسية
كالبلتينية كاإليطالية كاألسبانية كاليونانية كالعربية كاألؼبانية  ،كمن األظباء العربية شهرة الرب ،
سدر  ،األرز  ،كشهرة اهلل  ،كأرز لبناف  ،كيف اللارسية كاج  ،سرك آزاد  ،مث مشَت إىل اللصيلة
النباتية  ،كينقل اآليات اليت كرد فيها ذكر الكلمة  ،كىي :سبأ  16 - 155 :ك النهم 7 :
  18كالواوعة 34 - 27 :مث يشرح ما كتبو ملسرك القرآف الكرر باألردية كاإلقبليزية  ،كيركز على ما كتبو العبلمة موالنا
شبَت أضبد  ،كموالنا عبد اؼباجد درم ابادم ،ككذا على ما جاء يف تلسَت حقاين  ،كيف لغات
القرآف لعبد الرشيد نعماين كسيد عبد الدار جبليل  ،كلغات القرآف الذم طبعتو ندكة اؼبصنلُت
يف دىلي  ،كأشار إىل تلسَت سدرة اؼبنتهى كخاصة ما جاء يف تلهيم القرآف الكرر للمودكدم ،
كما نقل رأم عبد اهلل يوسف  ،كبكتو اؿ كغَتنبا يف الًتصبة اإلقبليزية ؼبعاين القرآف الكرر .
كانتقل اؼبؤلف بعدىا ليذكر كركد كلمة سدر يف األحاديث النبوية  ،كيصل اؼبؤلف إىل نتيهة
ملادىا بأف اإلشارات اليت كردت يف األحاديث النبوية فيبلن عن القرآف الكرر موجهة يف
صبلتها إىل نبات السدر  ،كليست ىناؾ إشارة كاحدة إىل شباره أم ( النبق ) كما أف السدر مل
يرد ذكره ممج األشهار األخرل اليت سبد اإلنساف باللاكهة مثل النخيل كاألعناب كالزيتوف كالرماف
كالتُت  ،ككأف ىناؾ بيانان لعظمة ىذه الشهرة  ،لكن دكف إشارة كاحدة إىل شباره .كينتقل اؼبؤلف
بعد ذلك ليبُت عاالة شجرة السدر  ،كيشرح فوااده سواء السدر اؼبوجود يف اؽبند أك اؼبوجود يف
اعبزيرة العربية  ،كيسهب يف اغبديث عن شهرة السدر كيتساءؿ :
إذا مل يكن السدر ىو الشهر اؼبعركؼ عندنا ( يف اؽبند ) باسم " بَتم " فأم شهر ىو ؟ !
كيرل أف اإلشارة إىل السدر ىي إشارة إىل الشهرة اؼبو جودة يف الشاـ كلبناف اليت يقاؿ ؽبا
بالعربية أرز الرب  ،كأرز لبناف أك شهرة اهلل  ،كاليت عرفت بأظباء شبيو بالسدر لدل الركـ
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كاليوناف مثل :سدراس  ،كسدرس  ،ككدراس كغَتىا  ،فشهرة لبناف ىذه تعد من أصبل األشهار
ليس يف لبناف فقط بل يف جزيرة العرب  ،بل يف العامل كلو ،كىي مشهورة بطوؽبا كشكلها اعبميل
كرااحتها الذكية  ،كود كرد ذكرىا عند سليماف كموسى كعيسى كغَتىم من األنبياء  ،كاعبميمج
يذكرىا بتبهيل كيبُت عظمتها  ،كود كرد ذكرىا يف الكتاب اؼبقدس ( للنصارل ) باسم Erez
كجاء يف اإلصحاح  104آية  16ما يلي " أشهار الرب سدركس لنباف اليت زرعها الرب " ك
يرل السَت كليم ظبيث يف أحباثو أف  Erezطبقا ؼبا كرد يف الكتاب اؼبقدس تًتجم يف اللغات
األكربية القديبة بكلمة سدر كىي يف الغالب كلمة ترجمج إىل إحدل اللغات السامية  ،فتأثَت
لبناف كالشاـ كفلسطُت على لغات أكربا القديبة (اليونانية كالركماينة)موجود وبل اإلسبلـ  ،ك ؽبذا
فردبا أطلق بعض السكاف يف مناطق وديبة يكثر فيها كجود ىذه الشهرة اسم "سدراف " عليها .
كيذكر اؼبؤلف بعد ذلك االسم العلمي لكلمة سدر كلمة سدرف ( اإلقبليزية)،كيصلها  ،كيوضح
كيف كانت تستخدـ يف بناء دكر العبادة نظران لرااحتها الذكية كعدـ تأثرىا بتقلبات اؼبوسم .مث
يذكر اؼبؤلف أنو يف زماف اللراعنة كاف يؤتى بالسدر من غابات لبناف كالشاـ ( ك يطلق عليو
بالعربية أرز كبالعربية  ) Erezبكثرة حىت إنو يف زماف عيسى ساد شعور بأنو صار نادران ،
كؽبذا رأكا أنو ليس من اؼبناسب وطمج أشهار السدر .
كيسهب ا ؼبؤلف يف ذكر اللرؽ بُت عاالة شهر السدر يف اؽبند كيف الببلد العربية  ،كيذكر أف
نباتان يقاؿ لو بالعربية العرعر من فصيلة  Juniperusكاف يطلق عليو أييان سدر  ،كىذه
الشهرة توجد يف اغبهاز كاؼبناطق اعببلية من اليمن  ،كجاء كوت كادت فيو شهرة العرعر أف
زبتلي ،كمن مث أطلقوا على فصيلة من فصيلة السدر  Speciesاليت توجد يف جزيرة العرب
اسم سدر "...
كيصل اؼبؤلف إىل نتيهة ملادىا أف السدر الذم كرد ذكره يف القرآف الكرر ىو السدر اؼبعركؼ
باسم األرز  Cedrus Libaniكليس السدر الذم يقاؿ لو يف اؽبند بَتم  ،كشهره
ضعيف  ،مث يكمل حد يثو 48مستشهدان دبا كرد كتب األحاديث ( البخارم كمسلم كأبو داؤد
كالًتمذم ) كيثبت ؾبموعة من الصور لشهرة السدر  ،شهرة اهلل  ،شهرة الرب أرز لبناف ،
كشهرة السدر اليت زرعت يف أمريكا كعشقها األمريكيوف حىت سبادكا يف تقطيعها سنة 1937ـ
 ،كشهرة السدر يف اؽبند .
كىبتم حبثو عن السدر بذكر بعض األحاديث النبوية اليت كرد فيها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
من
كسلم هنى عن وطمج السدر ألف من وطمج سدرة صوب اهلل رأسو يف النار  ،مث نقل نصان
الكتاب اؼبقدس (أخبار األياـ األكؿ ) اإلصحاح  17جاء فيو  ":ككاف ؼبا سكن داؤد يف بيتو ،
ش ُؽؽ  ...ىل
واؿ داؤكد لناتاف النيب  ،ىأنذا ساكن يف بيت من أرز كتابوت عهد الرب ربت ُ
تكلمت بكلمة ممج أحد وياة إسراايل الذين أمرهتم أف يرعوا شعيب إسراايل واابلن ؼباذا مل تبنوا
49
يل بيتان من أرز ( ) 6 - 1
كيف كتاب حزوياؿ اإلصحاح  31آية  8- 2جاء ما يلي :
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" يا ابن آدـ ؽؿ للرعوف ملك مصر كصبهوره من اشتهيت يف عظمتك  ،ىو ذا أعلى األرز يف
لبناف  ،صبيل األغصاف  ،كأغىب الظل  ،كوامتو طويلة  ،ككاف فرعو بُت الغيوـ  ،ود عظمتو اؼبياه
كرفعو الغمر أهناره جرت من حوؿ مغرسو كأرسلت جداكؽبا إىل كل أشهار اغبقل  ،لذلك
ارتلعت وامتو على صبيمج أ شهار اغبقل ككثرت أغصانو كطالت فركعو لكثرة اؼبياه إذ نبت ...
األرز يف جنة اهلل مل يلقو السرك مل يشبو أغصانو كالّدلب مل يكن مثل فركعو كل األشهار يف
50
جنة اهلل مل تشبهو يف حسنو " ...
كما نقل اؼبؤلف أييان النصوص اليت كردت يف إقبيل يوحنا عن األرز حيث ذكرت شهرة
الرب .كاؼبثاؿ الثاين للمقارنة بُت ما كرد يف معهم النبات العربية كما كرد يف معهم النبات
األردم عن الزيتوف :
 .1ذكر معهم النبات ( العرر ) أف الزيتوف شهر مثمر زييت من اللصيلة الزيتونية
 Oleaceaeتؤكل شباره بعد هتيبتها كيعصر منها الزيت .
مث يذكر مواطن زراعتو كفوااده كالقيمة الغذااية لثمرة الزيتوف  ،كيذكر كركدىا كمشتقاهتا يف
القرآف الكرر (  6مواضمج ) كيشرح اختبلؼ اؼبلسرين يف ربديد صلة شهرة الزيتوف بأهنا ال
51
شروية كال غربية ،كوبيل القارئ إىل اؼبصادر كأرواـ الصلحات
 .2أما معهم النبات األردم فيذكر االسم كما كرد يف ا لقرآف " الزيتوف “ مث األظباء األخرل
باإلقبليزية كاللرنسية كاألؼبانية  Oliveكبالركسية كالبلتينية  Olivaكباإليطالية Uliva
كباألسبانية  Ellaكباليونانية  Zaitمث بالعربية كاللارسية كاألردية كاؽبندية زيتوف .
أما االسم العلمي للنبات فهو  Olea europaeaكعاالتو ىي Oleaceae
كأشار اؼبؤلف إىل أف الزيتوف كرد ذكره يف القرآف الكرر يف أربعة مواضمج بينما ذكر اؼبعهم
العرر موضعُت آخرين كرد فيهما ذكر مشتقات الزيتوف  ،كبعد ذكر اآليات اليت كرد فيها ذكر
الزيتوف  ،ككصف شهرة الزيتوف  ،كفوااده الطبية كخاصة فوااد زيت الزمتوف  ،ذكر موطن الزيتوف
األصلي فلسطُت كالشاـ حيث كاف يزرع وبل اؼبسيح بأللي عاـ  ،كمن ىذه اؼبنطقة انتشرت
زراعتو حوؿ العامل  ،كود ظن فبلسلة اليوناف وبل اؼبسيح أف الزيتوف نبتة أكربية كؽبذا أطلقوا عليو
اسم  Olca europaeoلكن األحباث اليت صدرت منذ نصف ورف تقريبا أثبتت أف موطنو
الشاـ كفلسطُت .
كود ركز اؼبؤلف ىنا أييان على ووؿ اؼبلسرين لآلية الكريبة ال شروية كال غربية كرجمج يف ذلك إىل
التلاسَت األردية اؼبعتمدة  ،مث ذكر أوواؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن زيت الزيتوف ،
كأكضح استخداـ زيت الزيتوف يف اإلضاءة كأنو نور عل ل نور  ،كعن غصن الزيتوف الذم يرمز
إىل السبلـ يذكر اؼبؤلف حكاية حدثت يف زماف نوح ملخصها أف الطوفاف حُت انتهى جاءت
ضبامة ربمل رسالة األمن كالسبلـ ،ككاف يف فمها غصن الزيتوف .
كذكر اؼبؤلف أربعة أحاديث للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ينصح فيها أصحابو بتناكؿ زيت
كف فهوطاىر مبارؾ،كىبربىم بأنو مليد لعبلج ذات اعبنب ،كمليد لعبلج البواسَت كفيو شلاء
الزيت
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للكثَت من األمراض .مث ذكر اؼبؤلف ما كرد يف الكتاب اؼبقدس عن ا لزيتوف :يف كتاب اػبلق
باب 8آية 11كرد ما يلي  ... " :كعاد( أم نوح ) فأرسل اغبمامة من الللك فأتت إليو
52
اغبمامة عند اؼبساء كإذا كروة زيتوف خيراء يف فمها ،فعلم نوح أف اؼبياه ولت عن األرض "
كيف كتاب اػبركج الباب  13آية  " 20كأنت تأمر بٍت إسراايل أف يقدموا إليك زيت الزيتوف
53
مرضوض نقيان لليوء إلصعاد السرج داامان "
كيبكن ؼبن يريد أف يستزيد كيقارف بُت اؼبداخل اليت كردت يف اؼبعهمُت العرر كاألردم أف يرجمج
إىل اؼبدخل تُت ص  70اؼبعهم األردم كص  44اؼبعهم العرر كإىل اؼبدخل بصل ص
 133اؼبعهم األردم كص  42اؼبعهم العرر كمدخل بقل ص  199اؼبعهم األردم كص
 44اؼبعهم العرر كغَتىا .
كاؼببلحظ ىنا أف الدكتور اوتدار فاركوي ىباطب شروبة أكرب من القراء  ،فقراؤه من اؽبنود
كالباكستانيُت كالبنغاليُت  ،كىم أييان من األكربيُت كاألمريكيُت  ،كؽبذا كتب كتابو باألردية
كاإلقبليزية  ،كاىتم بالرد على بعض دعاكل اؼبلكرين الغربيُت  ،كأضاؼ يف الطبعة الثانية ما كرد
يف الكتاب اؼبقدس أم العهػد القدر كالعهد اعبديد عن النباتات اليت كرد ذكرىا يف القرآف
ألف
الكرر  ،بينما اؼبعهم العرر على ما يبدك اتبمج أسلوب االختصار كاإلهباز اؼبليد نظران
اللهنة اليت تشكلت لوضمج خطة القاموس القرآين أمامها عمل كبَت لن يتووف عند معهم
النباتات فقط  ،كما أف اؼبؤللُت مل يعمدكا إىل ذكر اؼبعلومات التخصصية اليت عبأ إليها الدكتور
إوتدار فاركوي حبكم زبصصو يف علم النبات .

خاتمـ ــة

كممج ىذا فبل أستطيمج أف أجزـ بأف من أعدكا اؼبعهم العرر استلادكا من الطبعة األكىل ؼبعهم
الدكتور اوتدار اليت صدرت باإلقبليزية  ،فقد اطلمج عليها بعض العلماء المج رب كوالوا رأيهم فيها
 ،أك أف الدكتور اوتدار ود استلاد من اؼبعهم العرر أثناء مراجعتو لكتابو كإعداده للطبعة الثانية
 ،كمن ىنا فالباحث – كاتب ىذه السطور – يأمل أف يتبادؿ العلماء اؼبسلموف يف ـبتلف
بلداف العامل اإلسبلمي مثل ىذه اؼبعلومات  ،كأف تتوحد اعبهود حىت تتحقق اللاادة كتصدر
األعماؿ اؼبوسوعية شاملة لكل اغبقااق  ،كود شارؾ فيها كل من يستطيمج أف يقدـ معلومة
جديدة أك حبثان مبتكران يهدؼ إىل خدمة كتاب اهلل اغبكيم .
كيتيح فبا عرضناه يف ىذا البحث اؼبتواضمج أف علماء شبو القارة اؽبندية الباكستانية ود شاركوا
بنصيب كا فر يف الكتابة عن اؼبعاجم القرآنية :اللغوية كاؼبوضوعية  ،كما أهنم ردكا على كتابات
اؼبستشروُت الذين حاكلوا النيل من كتاب اهلل  ،ككانت ردكدىم واامة على البحث كالدراسة ،
فأثبتوا بذلك جهل اؼبستشروُت بالقرآف الكرر ،كما يتيمنو من إشارات علمية  ،كضربنا مثاالن
لذلك فيما كتبو العبلمة سيد سليماف الندكم يف كتابو أرض القرآف كما كتبو العبلمة ماجد
الدريا آبادم يف كتابو أرض القرآف أك جغرافية القرآف  ،كىذه الكتابات كغَتىا فبا عرضنا لو
مثل نباتات ورآف كغَته فبا نشر باللغة األردية جدير بأف ينقل إىل اللغة العربية  ،حىت تتض افر
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كمواجهة الدارسُت
جهود العلماء اؼبسلمُت العرب كغَتىم ػبدمة القرآف الكرر من ناحية،
اؼبغرضُت من ناحية أخرل  ،كبياف جوانب جديدة من اإلعهاز العلمي يف القرآف الكرر من
ناحية ثالثة .
كما هبب على علماء شبو القارة اؽبندية العمل على تنقية اؼبكتبة األردية من امل عاجم القرآنية
اليت ال تصل إىل اؼبستول اؼبطلوب ػبدمة القارئ اؼبسلم كغَته من اؼبهتمُت بالقرآف الكرر،
كخاصة أف الباحث أشار إىل أحد اؼبعاجم الذم طبمج طبعات عديدة  ،دكف تنقيح أك تعديل
أك تصحيح لبعض ما ود يشوه اؼبعٌت اؼبقصود من أللاظ القرآف الكرر .

الهوامش

1۔ ىكذا يف االصل ص 23
2۔ عمدة لغات القرآف  ،ص41 :
3۔ اؼبصدر نلسو  ،ص 42
4۔ آؿ عمراف65 :
5۔ البقرة139 :
6۔ األنعاـ80 :
7۔ البقرة76 :
8۔ آؿ عمراف73 :
9۔ الشورل16 :
10۔ غافر47 :
11۔ آؿ عمراف66 :
12۔ آؿ عمراف61 :
13۔ آؿ عمراف73:
14۔ عمدة اللغات ,ص 144
15۔ اؼبصدر نلسو ،ص 149
16۔ طبمج اؼبعهم طبعات عديدة منذ سنة  1319ىػ حىت اآلف فقد طبمج يف صبايل بريس دىلي كيف ؿببوب
اؼبطابمج بروي بريس سنة 1971ىػ 1952 /ـ مث طبمج يف كتب ىانو رحيميو ديوبند  ،كالطبعة اليت بُت
أيدينا طبعة جديدة ىي من إصدار دار ادبيات ببلىور بدكف تاريخ انظر ص  101كتابيات لغات اردك
مرتب دكتور أبو سلماف شاىههانبورم مقتدره وومي زباف اسبلـ آباد .
17۔ مقدمة مًتادفات ورآف ص 7-6
18۔ مقدمة مًتادفات ورآف ،ص 7-6
19۔ نلس اؼبصدر ،ص 7-6
20۔ البقرة35 :
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21۔ إبراىيم37 :
22۔ مًتادفات ورآف ،ص 68
23۔ نلس اؼبصدر ،ص 99
24۔ ص 905
25۔ انظر عرض الكتاب باجمللة العربية العدد  160صبادل األكىل 1411ىػ ص  62كما بعدىا .
26۔ انظر مقاؿ غبامد صادؽ ونييب يف " األصالة العدد  90/89صلر – ربيمج األكؿ  1401ص 168
كما بعدىا
27۔ انظر مقاؿ عبد اغبميد حسانُت حسن علي دبهلة الليصل العدد  251صبادل األكىل 1418ىػ /
سبتمرب  ،أكتوبر 1997ـ
28۔ انظر الليصل العدد  36ذك اغبهة 1410ىػ  /يوليو 1990ـ )
29۔ مقاؿ عبليل أبو اغبب  ،اؼبورد العدد  3سنة 1398ىػ 19778 /ـ
30۔ انظر مثبلن ما كتبو عن داؤد عليو السبلـ يف ص  179من معهم األللاظ كاألعبلـ القرآنية دار اللكر
العرر القاىرة راجعو كنقحو الدكتور عبد الصبور شاىُت ط الثالثة
31۔ اؼبعهد العاؼبي لللكر اإلسبلمي  -سلسلة األدلة كالكشافات ط أكىل 1401ىػ – 1981ـ فَتجينيا
الواليات اؼبتحدة
32۔ اؼبقدمة ص 16
33۔ صدرت الطبعة األكىل من اؼبدخل يف الكويت سنة 1412ىػ 19992 /ـ عن مؤسسة التقدـ العلمي
بدعم من صاحب السمو الشيخ جابر األحم د اعبابر الصباح أثناء رااستو للدكرة اػبامسة ؼبنظمة اؼبؤسبر
اإلسبلمي
34۔ انظر :اؼبقدمة ص 15
35۔ اؼبقدمة بقلم الدكتور عبد اهلل يوسف الغنيم ،ص 21
36۔ اؼبقدمة ( واموس القرآف الكرر معهم النبات ط  1الكويت 1412ىػ1992/ـ ) ،ص 11- 10
37۔ انظر :ص 13
38۔ ص  16كما بمجدىا
39۔ ص 40
40۔ ص 35
41۔ ص 11
42۔ نلس اؼبصدر
43۔ ص 15
44۔ ص 21
45۔ سبأ 16 :
46۔ السبأ 16
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47۔ انظر  :معهم نباتيات ورآف  ،باب سدر ،ص 100
48۔ انظر :ص 87
49۔ كردت العبارة يف األصل باألردية كنقلنا الًتصبة عن الكتاب اؼبقدس كتاب العهد القدر كالعهد اعبديد
ترجم من اللغة األصلية دار الكتاب اؼبقدس يف الشرؽ األكسط ص  660العهد القدر
50۔ نقلنا الًتصبة من ص  1235الكتاب اؼبقدس
51۔ انظر :معهم النبات  ،ص .70
52۔ نقبلن عن النص العرر لًتصبة الكتاب اؼبقدس ،ص 13
53۔ نقبلن عن الًتصبة العربية ،ص 131
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