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:قال تعالى  
َنا ِإَلْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيًّا ِلتُ ْنِذَر ُأمَّ ﴿ وََكَذِلَك َأْوَحي ْ  

 اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوتُ ْنِذَر يَ ْوَم اْلَجْمِع ََل رَْيَب ِفيِه َفرِيٌق 
(7 ):الشورى﴾ِف  اْلَجنَِّ  َوَفرِيٌق ِف  اللَِّعيرِ   



- 

 :  والتقديرالشكر  

 

بالشكر  عظيم نعمو، وىو الذي مّن علي بإدتام ىذا العمل العلمي، وىو اآلمر اهلل تعاىل على أشكر بداية     
من باب ، و[70]:إبراىيم﴾لَِ ْن َشَكْرُ ْ َ َزِيَدنَّنُكمْ ﴿ و،[152 ]:﴿ َواْشُكُروا ِل َوََل َتْكُفُروِن﴾البقرة: قولو يف

 من اَلنتهاء بعد يسعين َلف: ىذا على يشكر اهلل، عرفانا  ىل الفضل بفضلهم، بناء َل الناس يشكر من َل
ن رعياين قبل أن ترى عيين ي اللذ بوايشكري وتقديري وامتناين أتقدم بأن  إَل العلمية، الرسالة ىذه كتابة

 وأسأل اهلل العلي .جزيل الشكر والعرفانمين  اهلمو ،مها ترى النور، فللو درمهااالنور، ويرعيانين مادامت عني
أعم كما .القدير أن حيفظهما، ويطيل أعمارمها يف طاعتو، وأن جيعلين ذخرا هلما يف دار الدنيا، ودار البقاء

 أو أصدقاء، فجزاىم اهلل عين خري  سواء من العائلة كانوانيناكل من أعوَل أنسى  شكر إخويت دون استثناء،بال
  .اجلزاء

حممد  الدكتور فضيلة ،أستاذي الفاضل وعظيم امتناين إىل وتقديري، شكري بوافر تقدمن أأوَل أنسى      
  وشرفين بقبول،عليّ  تفضل حيثصاحب الفضل ا كرب يف ختريج ىذا العمل،  ،-حفظو اهلل-حاج عيسى 

 يف البارز الدور وتوجيهاتو وكان لتوصياتومع لني خلق وكرمي صرب،  ةورعاية  وعناية، متابعيتمذكر على اإلشراف
 الدعاء بأن يسهل اهلل لو بعلمو طريقا إىل اجلنة، وأن ينفع اهلل مين خالص فلو. البحث هبذه الصورة ىذا إخراج

                                                                                                    بو اإلسالم واملسلمني، وطلبة العلم؛ ليس من قبيل اإلطراء،                                                                                                                                                                                     
كان يف ظلمة الوجود منارا* إمنا أنت نفحة من تراث   كان يف ظلمة الوجود منارا* إمنا أنت نفحة من تراث 

 ميأل اخلصب ليلو والنهارا  ميأل اخلصب ليلو والنهارا *فليمتعك ذو اجلالل بعمر 

الرسالة  ىذه مبناقشة علي تفضال الّلذينة، املناقش جلنة عضويوتقديري ل يشكر َل أنسى أن أسجل كما    
د امؤىل  ن يكون مرجعا علميا يستف قومي،علمي رج يف هنج تخحىت  بعد حتمل عناء قراءهتا، نقدا وتقييما،

تكويننا طوال املسرية يف سبيل  والشكر موصول لكافة ا ساتذة الذين سعوا . اهلل عين خري اجلزاءافجزاىممنو، 
كما أتقدم أيضا بالشكر لقسم العلوم اإلسالمية بكل طاقمو اإلداري، على سعيهم .الدراسية يف مجيع ا طوار

  .إلجناح الطالب، فجزاىم اهلل خري اجلزاء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          مقدمة                                                             
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بُتمنالباطليأتيوالقيما،كتاباعوجا،لوجيعلكملالكتاب،عبدهعلىأنزؿالذمهللاحلمد         
عبدبنزلمدالكلمجوامعأكيتمنمحلواألعجمُت،كالـمنخاليامبينا،عربياقرآناخلفومنكاليديو
كمنالطاىرين،الطيبُتكصحبوآلوكعلى كثَتا،تسليماكسلمعليواللهمفصل األمُت،العريبالنيباهلل،
:بعدأماالدين،يـوإىلبإحسافتبعو

الوعاءلتكوفالعظيمةاللغةىذهاختاراهللكأفعريب،بلسافأنزؿالكرميالقرآفأفعليواجملمعفمن
ريببالكاختيارُىالألمم،لدعوتومبلغةلتكوفالعربيةاألمةكاختاررسولو،علىادلنزؿكالموحيملالذم
منالعلماءينتهيالعجيب،ببناءتتميزكأفصحها،اللغاتأفضللغتهاكأفاألمم،أفضلأهناعلىلدليل
أفإالالعادلية،اللغاتمصفإىلهباترقىكبالغيةدالليةخبصائصتزخرفهيالفسيحة،رقعتهاحصر
مثارىذاككافالقرآف،لغةإىل ادلعربنسبةذباكزتكقدفيها،ادلعرببوجوديقركفاللغةعلماءمنكثَتا
للبحثخصبارلاالكانتبلادلتقدمُتعندادلسألةتتوقفكملكناؼ،مثبتبُتالعلماء،بُتكبَتجدؿ

علماءنظراتبُتبادلزاكجةالنهج،ىذامناحلديثةالدراساتختلوكال،عندادلعاصرينكالتحقيقكالدراسة
 .كحكموكعالماتوكأصلوحقيقتويفادلعربحوؿنتيجةاستخالصجهةمنكالغربيُتالقدامىالعرب

 :الموضوع اختيار أسباب
أساسيةمشكلةيعاجلموضوعيفالكتابةإىلالتوجويفاألسبابيل ىّيأأفكمنتواهللتوفيقمن كاف     
:النقطاآلتيةيفإمجالوديكنذلكإىلالداعيأفكما،اهللبكتابمتصلة
اهلل،لكتابخدمةادلؤمنيقـوعملأشرؼكىواهلل،بكتابمباشرةعالقةذلااليتالعلـوكلّإىلميلي-

.مسائلومنقدرأكربمعرفةيفكالرغبةفيو،البحثيقتضيالذمالتخصصكحبكم
.إليواحلاجةكمسيسادلوضوع،بأمهيةكاقتناعي،رغبيتكافقالذمادلشرؼاألستاذتوجيو-
.للموضوعالعلميةالدراسةيفكاألصالةاجلّدةعناصراجتماع-
القرآف،كعلـواألصوؿ،كتب يف كانتشارىا فيو،العلميةادلادةكغزارةمباحثو، كتنوعادلوضوع، ىذا سعة-

 .فيو كاحملقِّقُتالعلم، ىذا أئمةتبناىاأخرل،دراساتإىلإضافةاللغة؛ككتبالتفسَت،ككتب
 اخلالؼ، مواضع يف أقواذلم كتوجيوبينهم، اخلالؼ لفقو كالتعرضالسلف، علـوعلىاالطالع يف رغبيت-

 .علمية كأصوؿقواعد تثبيت يف اخلالؼ ذلك استثمار مثقائل، كل منزع على كالوقوؼ
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 :اإلشكـــــــــــــالية
عّربقضيةإفّ

ُ
مذاىبثالثةيفقائمفيهاكاخلالؼطرحها،كيفيةيفجديدةأصوذلا،يفقدديةادل

عّربيثبتمذىب
ُ
يتمثلفيما:يُطرحالذمكالسؤاؿ.الرأيُتبُتكسطكمذىبينفيو،كمذىبالقرآفيفادل

باللفظيتجاكزحقيقي،خالؼ أـ؟فقطاصطالحيلفظيخالؼىوىلادلذاىب؟بُتاخلالؼزلل
 ؟القرآفيفبادلعربالقائلُتعلىالنكَتُشددفلماذافقط،لفظيااخلالؼكافكإذاادلعٌت؟إىل
األلفاظحصرالقرآفيفبادلعّربالقائلوفاستطاعكىل؟عربيتويفيقدحالقرآفيفبادلعّربالقوؿكىل

 ؟كاحدأصلإىلادلعرباتاتفقواعلىردكىل؟ادلعربة
: الموضـــــــــــــــــوع أهــــداف

يفغايةأمسىلبلوغالعمل،بإخالصإالذلكيكوفكالعلمو،اإلنسافذكرلبوختلدماأفضلإف     
 :ىذاإىلـّضكينْن.كتعاىلسبحانواهللمرضاةابتغاءكىيالعلـوأمسى
شاملة،نظرةإىلالوصوؿقصدبتعريبو،قيلماأصلكبياف،القرآفيفبادلعربالقوؿصحةمدلدراسة-
.جوانبومنكثَتيفاحلقائقبعضكتلمسالرؤية،توضيحشأهنامن
.كتوثيقاكنفياإثباتاادلعّربمسألةيفالعلماءأقواؿمجع-
بأدلةاحلقيقةإنصاؼضركرةمع،للحقاألقواؿأقربإىلللوصوؿاستيعاهباكزلاكلةادلذاىبأدلةتتبع-

.كدراسةحبثإىلحيتاجأمركىو،كنقليةعقلية
بالدرجةيهمالذمالعلمكزيادةالفهم،علىيساعدالذمادلوضوعجزئياتمنيسَتبقدركلواإلحاطة-

.القرآنيةبالدراساتادلهتمُتكخباصةالتخصص،أىلاألكىل
: الموضــــــــــــــــوع أهميــــــــــة

:كوهناتتناكلو،الذمادلوضوعأمهيةمنالدراسةىذهأمهيةتنبع

كالكمكالتحقيق؛الدراسةخالؿمنإالذلكيربزكالاألخرل؛باللغاتكعالقتوالقرآيناللفظتتناكؿ-
.ذلكتقتضيكحديثا،قددياادلعربموضوعدرستاليتادلصنفة،التارخييةالكتاباتمناذلائل

يفكأبعادىاصحيحا،فهماالقرآينالنصفهميفاللغةأمهيةبيافيفبالغاإسهامانالدراسةىذهتشكل-
.الحقةلدراساتالطريقيفتحاجملاؿىذا
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دراسةإطاريفادلختلفة،جوانبومنادلوضوعىذاتتناكؿجامعة،علميةرسالةإىلاإلسالميةادلكتبةافتقار-
.تطبيقيةكعمليةمؤصلة،نظرية
.كالتطبيقيالنظرماجلانبمنادلوضوعتناكؿخالؿمنالسابقُت،الباحثُتجهوداستكماؿزلاكلة-

 :السابقة الّدراســـــــــــــــــــات
كيبذؿإالحبثمنكماسبق،منفيهاخاضكأفسبقزلاكالتإىلحبثهايفكتستندإالدراسةمنما
كاالستدراؾالتالية،للبحوثجديدةآفاؽتفتحاليتالسابقة،الدراساتثنايايفمضمونوحبثيفجهدفيو

.نسيبأمرهبااإلحاطةأفإالفاهتا،دباعليها
كتًتكزمعُت،جلانبتتجوجيدىاكحديثا،قددياالقرآفُمعّربيفادلختلفةالعلميةللدراساتكادلتتبع
:احلصرالادلثاؿسبيلعلىاحلديثةالدراساتكمنكاضح،بشكلإلبرازهعليو
الدعوةمجعيةإصدارمن،"دالليةتأصليةدراسةالقرآفيفادلعّرب"بعنوافكتاباألكىلالدراسة-

فيودرس(:ـ2011)سنةبالسيعليالسّيدزلمدالدكتورهباتقدـدراسةالليبية،باجلمهوريةاإلسالمية
.فيوالعلماءآراءكبُّتالقرآف،نزكؿحىتاللغةنشأةمنادلعّرب
علىاتفقمابيافلـزأنّوحُتيفادلعرّبة،الكلماتأصوؿمباشرةفيوبُّتفقدالتطبيقياجلانبأّما
.فيواختلفكماتعربيو
القرآفيفدراسة،"احلديثاللغةعلمضوءيفالقرآنيةالقراءات:"بعنوافكتابيفثانيةكدراسة

حوؿالكتابيفدراستوكانت:شاىُتالصبورعبدللدكتوربالقاىرة،اخلاجنيمكتبةنشرتوكالعربية،
بالتعريففيعكملالشاذة،الوجوهأقساـأحديفجزئياكافادلعّربموضوعأفّإالّالشاذة،القراءات
شاءإف-حبثييفسأمشلوماكىوجذكره،فهمللقارئيتسٌتحىتفيو،اخلالفيةادلسائلكبيافبادلعّرب،

-.اهلل
جبامعةالعربية،اللغةيفماجستَتأطركحة،"القرآفيفالصويتادلعرب:"بعنوافالثالثةالدراسةأّما

فيهاتعرض(:ـ2006-ق1427)سنةمصطفى،سليمافإدريسالطالبهباتقدـالًتبية،كليةادلوصل
الدراسةفكانتالقرآف،يفادلعرببوقوعتسليمأكلومنكالبحثمفصل،بشكلادلعّربيفاخلالؼلقضية

.الصويتادلعّربببيافاللفظمستولعلىالتطبيقية
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كسأحاكؿحبوؿاهللأفأمجعماتفرؽبُتىذهالدراساتيفحبثجامعبُتالتعريفبادلعرب،كتوضيح
.اخلالؼفيو،كبيافالقوؿالراجح،مرفقابدراسةتطبيقيةمؤكدةلو

: المتبع المنهج
االستقرائيادلنهجيتطلبىذاكحبثيمعُت،منهجتتبعالباحثعلىتفرضادلوضوعطبيعةإف

.التحليلي
الطرفُتبُتيزاكجالطرحكافكإفحبت،أصويلباطنولكنالقرآف،بعلـومتعلقظاىرهيففادلوضوع
كالنفياإلثباتمواطنيفاذلامةمصادرىامنالسلفعلماءراءآعرضمٍتاقتضىمبناهمقاماتو؛يف

 :ذلكيفكطريقيتالرأيُت،بُتكاجلمع
.ادلبحوثادلوضوعيفكحصرىا،ادلختلفةمظاهنامنالعلميةادلادةمجع-
.أجزائهاإىلالقضيةقيمةكإعادةاخلالؼكجوبيافمعكالتمحيص،النقدمعفريق،كلأدلةمناقشة-
.صحتومدلكبيافالصحيح،الوجوإلبرازاألدلةمقارنة-
.كاحلديثالقدميبُتاجلمعكزلاكلةاحلديثة،كادلراجعادلصادر،أمهاتعلىاالعتماد-
كاالكتفاء.لوذكرأكؿعندالنشر،بياناتمجيعمعكالصفحة،اجلزءمثكادلؤلف،الكتاببذكرااللتزاـ-

.ذكرهترددعنكادلؤلف،الكتاببذكر
فاقتصرتعلىذكرسنةالوفاةككذاادليالدادلؤلفاتمطلبيفذكرهتمالذينعػدامجيعا،لألعالـالًتمجة-

.إفكجدت،كبالنسبةللمعاصرينفاكتفيتفيوبذكرتاريخطباعةادلؤلف
تزكيدالبحثبفهارسعلمية،خاصةباآلياتالقرآنيةمرتبةعلىترتيبادلصحف،كفهرساألعالـ-

.ادلًتجمذلم،كفهرسادلصادركادلراجع،كفهرسادلوضوعاتختاما
: البحث خطة
عناإلجابةكزلاكلةادلوضوع،جبزئياتكملماشامالحبثايكوفألففسعياالبحث،خطةعنأما

كقبلمقدمةبعدفصلُتإىلقسمتوحيثالبحث،موضوعتفّصلمنهجيةخطةيفادلطركحة،اإلشكاالت
:يليكماكىيخامتة،
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السابقةكالدراساتكأمهيتو،كأىدافوكإشكاالتو،اختيارهكأسبابالبحثموضوععرضفيهامت: مقدمة
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: األول  الفصل
 

 فيو والخالف التاريخية وجذوره مفهومو المعرب 
 

 يعترب موضوع املعرب من املوضوعات اللغوية القدمية، أواله العلماء قدميا وحديثا 
 اىتماما بالغا، رغم ما وقع فيو من اختالف بني النفي واإلثبات، كما  

 الذي أرشد إىل  اىتمت املعاجم اللغوية هبذا اجلانب أميا اىتمام، بداية من معجم العني،
 بعض قواعد ضبطو، وتبعو يف ذلك من تاله يف العمل املعجمي، وزادوا على ذلك، ما جعلو 

 جماال خصبا لدى الباحثني يف الدراسات اللغوية، وقد اختلفت وجهاهتم بني حماول للفصل يف القضية، 
 وجمتهد يف مجع املعربات، أما الدراسات احلديثة فقد زاوجت بني األمرين، انطالقا من الدراسة النظرية 

 بداية من األصول األوىل للقضية، إما تأكيدا أو نفيا، ويليها التحقيق فيما قيل بتعريبو، وىو حجة لكل 
 متثل اليت العناصر بعضإبراز  على الفصل رأي حبسب ما توصل إليو البحث، وقد عملت يف ىذا

 ،مباحث أربعة  ويشتمل علىالتعريب، بقضية التعريف يف نظريا نسقا 
 : النقل والنقد، وىي كما يلي بنيتدور

 المعرب مفهوم:األول المبحث
 للمعرب التاريخية الجذور :الثاني المبحث

 القرآن في المعرب وجود في العلماء مذاىب:الثالث المبحث
 ومناقشتها المذاىب أدلة:الرابع المبحث
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 المعرب مفهوم: األول المبحث
، كألفاظ معاين من معو يتداخل كما ربكمو اليت كالضوابط اؼبعٌت، جانب من ؼبصطلحا ضبط     إف ؿباكلة 

 يف لؤللفاظ الذىنية التصورات كربديد اغبدكد ضبط إُف اغباجةليمثل منطلقا أساسيا يف العمل العلمي، ؼ
 أىم من كتعد العلمية، الدراسات يف الشركع عند رئيسيا مدخبل لتشكل العلم، ؼبسائل التأسيس طور

 اليت الثابتة اغبقائق رصد خبلؿ ،التصورية اجملهوالت إُف الوصوؿ لضماف عليها الًتكيز ينبغي اليت اؼبرتكزات
 يراد اليت للفكرة كاضحة كرؤية تصور تشكل داللة كل ألف  مدلوالهتا، كاستيعاب اؼباىية، سباـ على تدؿ

 صلتو مستول على- التفكَت توجيو شأهنا من كاليت للموضوع، الرئيسية اؼبعاَف الباحث لدل فتتضح حبثها،
 العلمية الدراسات يف ىذا تأكد كإذا البحث، ؽبا ينقاد أساسية فكرة يف األكؿ اؼبنطلق ربديد إُف -باؼبوضوع

 معرفة لنا يتسٌت شافية أسس علىمبنيا  فيها الطرح جييء حىت القرآنية، الدراسات يف آكد ذلك فإف
  .الغموض يكشف جديد منهجي نسق على أكلية ؼبسات ككضع حقيقتو،
 المعرب تعريف: األول المطلب

 ما حسب على الصحيح، الطريق على تضعنا ذاتيتو، لتقريب" ب ر ع"مادة على نظرة إلقاء كلعل     
 القسمات كاضحة اؼبعاَف، مكتملة اللغويوف رظبها كما سباما االصطبلحية كحقيقتو اللغوية، ماىيتو تقتضيو

 .اغبسي اؼبدلوؿ دبعرفة إال لذلك سبيل كال مشركعة، علمية صياغة يف
 لغة المعرب تعريف : األول الفرع     
 استعرابا،كل كاستعرب تعرٌبا، كتعٌرب إعرابا، األعجمي أعرب :يقاؿ » ،(1)"عرب "مادة من اؼبعرب     
 كاإلفصاح اإلبانة كىو كاحد كالتعريب كاإلعراب .كبلمو يف يلحن الذم أم ،(2)«الفصيح دكف لؤلغتم ذلك

 من أعرب ما:»الكتاب يف جاء الراء، كفتح العُت بسكوف "اؼبٍعرب" إال(4)سيبويو يستعمل كَف ،(3)
 .(5)«األعجمية

                                                        
   .ـ1990عاـ 4:ط لبناف- بَتكت للمبليُت، العلم دار الغفور عبد أضبد ،ربقيق(1/179)للجوىرم الصحاح/1
 .، دكف دار، دكف طبعة، دكف تاريخ(3/335 )الزبيدم العركس تاج/2
 . ػق1408 عاـ 3:ط القاىرة ،اػباقبي مكتبة ىاركف السبلـ عبد ،ربقيق( 4/303 )لسيبويو الكتاب/3
أكؿ من ىو  إماـ النحاة، ك،إحدل قرل شَتاز، بػق148 سنة  كلد يف، سيبويوعمرك بن عثماف بن قنرب اغبارثي بالوالء، اؼبلقب أبو بشر/4

كيف مكاف .  يف النحو، تويف شابا"سيبويوكتاب "كصنف كتابو اؼبسمى ، كمن تبلمذتو األخفش،  اػبليل من شيوخو.بسط علم النحو
 .ـ2002عاـ15لبناف،ط-،دار اؼببليُت، بَتكت(5/81)األعبلـ للزركلي: انظر.ػق 180: ، قيلكفاتو كالسنة اليت مات هبا خبلؼ

                                                                                           (. 4/303 )لسيبويو الكتاب/ 5
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 يطلقك الكبلـ، يف اللحن كعدـ كاأللفاظ، اؼبعاين عن اإلبانة ىو إمنا النحو، ىو الذم كاإلعراب    
 ذلك، لو كاؼبظهرة لو، كالعاشقة لزكجها اؼبتحببة للمرأة اسم كىو (1) .بالعركب التزكج: على أيضا اإلعراب

 الكبلـ، اغبسنة العركب»ك ،(2)﴾(38 )اٍليىًمُتً  أًلىٍصحىابً ( 37 )أىتٍػرىابنا عيريبنا  ﴿:تعاُف قولو تفسَت جاء كبو
 من :ىنا كالتعريب ،(3)«عرٌبت كأهنا األخبلؽ الفاسدة كىي اؼبعٌت، ىذا غَت بصفة العركب تأيت كقد

 عىن تػيٍعًربي  الثػ يِّيبي :»اغبديث يف ،كما(4)كاإليضاح التبيُت -أيضا- بو كيراد. الكبلـ من قبح كما الفحش
 قبح أم عليو عٌرب: كيقاؿ كاإلنكار، بالرفض كتصرح نفسها، عن كزبرب رأيها تظهر أم ،(5)«...نػىٍفًسهىا

. األعجمي اللفظ ككذلك ،(6)منهم نفسو كجعل فيهم كدخيبل أعرابيا، صار: كاستعرب كتعٌرب كبلمو، عليو
 ما كردٌ  اللحن، من الكبلـ كهتذيب كالتوضيح البياف كىو كاحد، قالب يف تصب صبيعها اؼبعاين كىذه

. ءالفصحا عند منو استهجن
عرِّيبوف اختلف قد      

ي
 .كثَتة بأكجو كأكردكه للمعرب االصطبلحي اؼبعٌت ضبط يف كحديثا قدديا اؼب

  اصطالحا المعرب تعريف : الثاني الفرع     
 القدرة مدل يف التساؤالت، بعض تثَت معاف االصطبلحية مستوياهتا يف العلماءتعريفات  تضمنت لقد      
 بشركط، قيده من كمنهم إطبلقو، على أعجمي ىو ما كل أنو اعترب من فمنهم اؼبعرب، حدكد إدراؾ على
: أكفقها اختيار مع بياهنا يلي كما

      
 
 
 
 

                                                        
 (.3/335 )للزبيدم العركس تاج/ 1
 (. 38-37):الواقعة/2
 .ىػ1428عاـ2:لبناف، ط-، ربقيق الرحالة الفاركؽ، كغَته، دار اػبَت، بَتكت(8/200) عطية البن الوجيز ارر/3
  .، دكف طبعة، دكف تاريخالقاىرة –اؼبعارؼ دار ،كآخركف الكبَت علي ا عبد ،ربقيق(1/151)منظور البن العرب لساف/4
 .، حديث صححو األلباين يف الصحيح اعبامع1872:باب استئمار البكر، رقم/11كتاب النكاح، /7:ركاه ابن ماجة يف سننو/5
 . ػق1425 عاـ 4:ط القاىرة، الدكلية الشركؽ مكتبة ،(591 /1)العربية اللغة معؼبج الوسيط اؼبعجم /6
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  المعرب في العلماء اصطالحات:أوال     
: ألولا االصطالح    
كعلى ىذا النسق .قيد دكف العربية، إُف العجم لغة من نقل ما كل ىو اؼبعرب أف اؼبعىرِّيبيوف اللغويوف اعترب     

 عليو ما كىو ؛(1)«لغتها غَت يف ؼبعاف اؼبوضوعة األلفاظ من العرب استعملو ما» : أنواؼبزىر يفجاء تعريفو 
 .األخرل التعاريف خببلؼ العربية، اللغة على دخيل ىو ما كل يضم  التعريف كىذا .اؼبتأخرين بعض
 :الثاني الصطالح    ا
 العرب عربتو: تقوؿ منهاجها، على العرب بو تتفوه أف:» بشرط التعريف ضبط إُف  آخركف ذىب     

 اللغة ؾبمع إليو ذىب ما كىو العربية، أساليب كفق لساهنم غَت لساف من الكبلـ تنقل أم ،(2)«كأعربتو
 النسق ىذا كعلى لغتهم يف العرب طريقة على يكوف بأف التعريب يف قراراتو يف بذلك كصرح بالقاىرة، العربية

 بلفظها نقلها عند عربية بصبغة الكلمة صبغ »ىو التعريب أف الوسيط ااؼبعجم ففي . اجملمع معاجم جاءت
. (3)«العربية اللغة إُف األجنيب

 بأكزاف كإغباقها القلب، أك اإلبداؿ أك النقص أك بالزيادة الكلمة يف التغيَت: التعريف يف التعريب شرط ك     
. العربية يف الدخيل كباقي اؼبعرب بُت فٌرؽ إذ األكؿ، عن الرأم ىذا دييز ما كىو كأبنيتها، العربية
 : الثالث االصطالح     
 من العرب فصحاء استعملو ما: "أنو عليو فاصطلح اؼبعرب، حيكم آخر ضابطا ثالث فريق أضاؼ      

 اللغة، يف حجة ىم الذين اػبٌلص العرب كىم الفصحاء، بفئة التعريب فخص ،(4)"دخيلة كلمات
حده اللغويوف إُف ما قبل القرف الرابع -اللغوم االحتجاج عصر: ظبوه بزمن اللغويوف ربطو كاالحتجاج

 الذم األصل األجنيب اللفظ ىو اؼبعرب:»قالوا ،-إُف غاية منتصف القرف الثاين للهجرة-أك-للهجرة
. معربا يعد فبل بعده كاف كما ،(5)«االستشهاد عصر قبل العرب استخدمو

 

                                                        
  .ـ2008 عاـ ، دكف طبعة،القاىرة ،الًتاث مكتبة ،كآخركف البجاكم ؿبمد علي  ربقيق،(1/268)للسيوطي اؼبزىر/ 1

 (.1/179 )للجوىرم الصحاح/ 2
 (.1/591 )اللغة جملمع الوسيط اؼبعجم/  3
 .ـ2003 عاـ 3:ط  ،كالنشر للطباعة مصرهنضة  ، إبراىيم ؿبمد إشراؼ ،( 153)كايف الواحد لعبد اللغة فقو/ 4
 .ػق1429 عاـ1: ط،  القاىرة ،البصائر دار ،(125)مدكور لعمرك اؼبعاصر العريب اؼبعجم /5
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: المختار االصطالح : ثانيا     
 يف تتفق  أهنا الثبلث اآلراء مستول على تسجيلو مت الذم التقارب أف يتبُت نةرً بعد الدراسة اؼبقاك     
 كقد التعريب، شرط يف االختبلفات بعض كجود مع العربية، إُف نقل األصل، أعجمي اكبلـ اؼبعرب :كوف
. مدلوالتو بُت التوافق ؾباؿ االعتبار بعُت أيخذ
 الزمن، معيار اعتبار دكف اؼبعرب، على اغبكم أساس اللغة معيار اعتربا :كالثاين األكؿصطبلحاف فاال     
 كلمات توجد ألنو الكلمة، يف بالتغيَت يعترب ال األكؿ أف إال كحديثا؛ قدديا عٌرب ما بُت حينها فرؽ كال

 .الثاين حببلؼ تغيَت عليها يطرأ كَف العرب، بأكزاف تلحق َف معربة
 شرط بإضافة سبيز أنو إال التعريف، من األكؿ الشطر يف معهما توافق كإف الثالثاالصطبلح  أما      

 بالكلمة العرب تكلم ىو :التعريب بأف القوؿ إُف سيبويو دفع ما كىو الدخيل، باقي عن يفرقو تارخيي
 األعجمية اغبركؼ من يغَتكف فبا أهنم اعلم:»الكتاب يف يقوؿ قيد، أك شرط دكف اإلطبلؽ، على األجنبية

 يف حالو عن حالو غَتكا كردبا ،...يلحقوه َف كردبا كبلمهم، ببناء أغبقوه فردبا البتة، حركفهم من ليس ما
 اغبرؼ غَتكا كردبا ،...حالو على الفعل تركوا كردبا ،...العربية اغبركؼ غَت بالعربية إغباقهم مع األعجمية

. (1)«بنائو عن يغَتكه كَف حركفهم، من ليس الذم
، َف ما ك غيَتِّي  ؼبا جامع قوؿ كىذا       يف يلـز أنو إال اللغوية، اؼبعاجم يف الوارد اؼبعٌت إُف أقرب كىو ييغَت 
 .غَت ال شكلية لغة فتصبح أصلها، عن خرجت كإال العربية، كياف ربفظ حدكد التزاـ ذلك

 بالمعرب صلة لها مصطلحات :الثاني المطلب
 من طياهتا يف ربمل فبا بالرغم كاحد، مدلوؿ على ذبتمع كثَتة مصطلحات العربية خزانة حوىت لقد     
 ،أخرل مصطلحات مع عبلقة ذا جيده فيو كاؼبتأمل ىذا، عن ببعيد ليس كاؼبعرب مستعملوىا، فرضها فركؽ

 .كادث كاؼبولد، الدخيل،: ذلك من
      

 
 
 

                                                        
. ،(304-4/303)الكتاب لسيبويو/ 1
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  الدخيل: األول الفرع     
  لغة الدخيل تعريف: أوال      

 إذا فبلف، بٍت يف دخيل فبلف: كيقاؿ اػبركج، ضد كىو ،دخوال كمدخبل يدخلي، دخلى  من الدخيل      
 من كالدخيل ،(1)كالنزيل الضيف دبعٌت كىو ،األصيل ضد ىنا كالدخيل فيهم، فتدخل غَتىم من كاف

 .أصلها غَت من اللغة يف دخل ما الكبلـ
 اصطالحا الدخيل تعريف :ثانيا     
 ضبلوه اللغة أىل لكن الشيء، يف أصبل ليس ما كل على يطلق جامع اسم ظاىره الدخيل مصطلح      

: أكجو على
 لكل جعل من كمنهم. زبصيص دكف ،(2)«منو كليس العرب كبلـ يف دخل ما»كل:جعلو من فمنهم      

 ىنا كالدخيل ،(3)«دخيل اؼبعرب على يطلق»...:ؿمؽؼ. ـبتلفة معايَت حبسب ،اآلخر عن سبيزه داللة نوع
 ،االصطبلحُت بُت التفريق عدـ يف األقدمُت مذىب على اؼبتأخرين بعض جرل كقد ؛اؼبعرب نفسو

 . (4)«دخيل كىو ... معرب فارسي: اعبـر: »قوؽبم يف كما للمعرب، ىمبتعريف كالتمسك
 يظهر كما يذكر؛ ضابط دكف آخر موضع يف كأخرل موضع، يف مفردة أحيانا إحدامها كتستعمل      
 كإذا اؼبعرب، مع الدخيل داللة توافق على يدؿ ما باؼبعرب، خصت اليت الدخيل يف اؼبؤلفات أظباء يف ذلك

. األخرل هبا يراد أف جيوز إحدامها أطلقت
 الموّلد: الثاني الفرع     
 ذكر يف التفصيل يف إال تفاكتت كما اؼبولد، معٌت يف كاحدة كلمة على تتفق اللغوية اؼبعاجم تكاد      

 .األمثلة
      

 
 

                                                        
 (.28/478 )للزبيدم العركس كتاج، (2/1342)منظور البن العرب لساف : انظر/ 1
 (.2/1342 )منظور البن العرب لساف/ 2
 (.1/3 )للسيوطي اؼبزىر/ 3
 (.1/606)منظور البن العرب لساف/  4
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 لغة الموّلد تعريف :أوال    
 حيمل اللفظ كىذا ،(1)كلدىااه يف اؼبعاجم مأخوذ من كضع الوالدة معن كتوليدا، كيوٌلد كٌلد من اؼبولد     
 بالنسبة فهو ، مبلزمة العربحبكم أصلو أخذالذم  ض،اؼبح غَت عريب اؿبو كييقصد. كاعبديد اغبديث معٌت
 اعبديد اؼبستحدث ظبي ف أجل ذلكـك اؼبولد، اسم الناس من الصنف ىذا على طلقفأ عليهم؛ جديد ؽبم

 .(2)مضى فيما كبلمهم من يكن ألنو َف موٌلدا، من الكبلـ
. الداللية دائرهتا عن زبرج ال، االصطبلحية التعاريف جاءت اللغوية اؼبعاين ىذه إثر كعلى
 اصطالحا الموّلد تعريف :ثانيا
 اإلنساف إُف التسمية انتقلت مث عريب، أصل من ليس ؼبن اسم أنو على اؼبصطلح ىذا العرب تناقل     
 حيث األكؿ، باؼبعٌت ارتباطها مع معنوم، شيء إُف الداللة ىذه انصرفت مث االحتجاج، عصر بعد العريب
 أصل من كاف إذا فيما اللغويوف اختلف كقد العربية، يف أصيل غَت أنو على ،"اؼبولد "كبلمهم على أطلقوا
 كاؼبولد، اؼبعرب األعجمي بُت التفريق عدـ بعضهم عن كنقل. فعيرِّيب أعجمي أصل من أك ؿبرؼ، عريب

. (3)معرب أعجمي ىنا كاؼبولد.كدخيل ؿبض عريب: قسماف العرب كبلـ فجعلوا
 التعريف فحىكىم ،(4)... «تركو، أك هبمز العامة حرفتو مث األصل عريب لفظ كل: »فهو الكليات يفك    
  .كأقيستهم أساليبهم يف العرب استعماؿ كخالف الفصيح، األصل عن حاد ألنو بارؼ، اؼبولد على

 َف الذين اؼبولدكف أحدثو ما» : مرتبط بصنف من الناس، حيصرىم قيد الزمن، فقيل فيو أنوأنو كاعتربه آخركف
 . أعجمي  من أصلأك ،عريب أصل منكسواء كاف التوليد  نثرا، أك شعرا كاف سواء ،(5)«بألفاظهم حيتج
 حسب للمصطلح الدالِف بالتطور االصطبلح ربط اؼبنطقي من أنو يتبُت ،اؼبسألة يف بسيط كبتمعن     

 العبلقة حقيقة إُف توصل كاضحة صورة بتشكيل اللغويُت، أذىاف عليو استقرت ما حد إُف الزمٍت، التطور
 كل يضم أنو البد كالدخيل دخيل، اؼبولد كوف إنكارىا، ديكن ال مبدئية حقيقة كىي كاؼبدلوؿ، الداؿٌ  بُت

 . كالتحريف التعريب يف سواء ككلو اللغة يف غريب

                                                        
 (.3/4915 )منظور البن العرب لساف/  1
، (2/554)، كالصحاح للجوىرمبياناتدكف ب، ربقيق إبراىيم السامرائي، كمهدم اؼبخزكمي، (8/17) العُت للخليل الفراىيدم/ 2

(.  3/4916)كلساف العرب البن منظور
 (.1/304 )للسيوطي اؼبزىر/  3
 .ىػ1419عاـ 3لبناف، ط-، ربقيق عدناف دركيش، كؿبمد اؼبضرم، مؤسسة الرسالة، بَتكت(803)للكفوم الكليات/ 4
 (.1/304 )للسيوطي اؼبزىر/  5
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 .  االعتبارات لبعض نظرا ،بينها فرقوا أهنم إال النوع، ىذا من آخر صنف اللغويوف ذكر كقد      
 المحدث: الثالث الفرع     
 بو بزمن مرتبط أنو إال التعريب، دائرة عن خيرج ال مستقل، دبعٌت أيضا اللغويوف فسره الذم النوع ىذا     
. غَته عن يتميز
 لغة المحدث تعريف :أوال     
 القدمي، نقيض اعبديد،: كاغبديث كحداثة، حدكثا حيدث الشيء، حدث من:  اؼبعاجم لغة يف ادث     
 كىم اؼبتأخرين، العلماء على ادثوف كيطلق فنو، يف اجملدد العلم يف كاًدث ،(1)يكن َف الشيء كوف كىو

 ادث اؼبعٌت ىذا يوافق كقد اؼبعتاد، غَت ،(2)اؼبنكر اغبادث األمر ىو الشريعة يف كادىث. اؼبتقدمُت عكس
 .فصحائها عند كمنكر عنها غريب فهو العربية، اللغة يف

 ادث، معٌت يف كاحدة داللة على ؾبتمعة تكوف أف زبلو ال اللغة معاجم ساقتها اليت اؼبعاين كىذه      
  .ادث على اصطبلحهم اللغويُت عليو بٌت ما كىو اغبدكث؛ زمن كقرب اعبدة كىي
 اصطالحا المحدث تعريف :ثانيا     
 إُف اللغويُت استعماالت فيو انقسمت فقد كسابقو، كثَتا اختبلفا فيو يىرد َف ادث مصطلح      

 بُت التفريق كعدـ اؼبصطلحُت بُت اؼبساكاة يف نقل ما كمثلو اؼبولد، نفسو ادث عٌدكا فالقدماء: قسمُت
.  هبا  اتج اللغة غَت اعبديد أم ،(3)"ادث الكبلـ من اؼبولد:"قوؽبم اؼبداخيل كسائر األعجمي

 كظبي كؿبدث، مولد إُف اإلسبلـ صدر يف العرب النقساـ تبعا اؼبولد، يوازم قسم أنو آخركف عده كقد
. (4) اؼبولد كبُت بينو التمييز قصد ؿبدثا ادث
 استعملو ما كادث الركاية، عصر بعد كاف ما اؼبولد فجعل الوسيط، اؼبعجم عليو سار ما كىذا      

 يف فرؽ ال إذ الزمن، فارؽ ىو التفريق كأساس. (5) العامة لغة يف كشاع اغبديث، العصر يف ادثوف
. اللغوم االستعماؿ

                                                        
، ربقيق عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، دكف طبعة، عاـ (2/36)فارس البن اللغة كمقاييس، (1/279) للجوىرم الصحاح/ 1

 .ىػ1399
 (.160) العربية اللغة جملمع  الوسيط كاؼبعجم ،(214-5/206 )للزبيدم العركس كتاج ،(2/798 )منظور البن العرب لساف/ 2
 (.1/304) للسيوطي اؼبزىر/  3
 .ـ1908، مطبعة اؽببلؿ، مصر، دكف طبعة، عاـ(115) للمغريب كالتعريب االشتقاؽ/  4
 (.150 )مدكور لعمرك اؼبعاصر العريب اؼبعجم/  5
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 : القول وخالصة
 أك ،معربة أهنا اؼبشًتكة األلفاظ ىذه على اللغويُت تعليقات كثرة يف اؼبوضوعية القراءة على بناء إنو     

 يف ؽبم كليس اللغويُت، أكساط بُت ذلك كتفشى العرب، كبلـ من ليست ؿبدثة، أك ،مولدة أك ،دخيلة
 يتعمق كالتقييم، كاؼبوازنة كباؼبقارنة. دكاكينهم يف افوظ العرب، كبلـ من الفصيح دبعرفة إال حجة ذلك
.  العامة مستوياتو يف كاحد مصطلح عليو يتأسس الذم اؼبعٌت
 منالداخلة يف العربية  اؼبصطلحات صبيع على إطبلقو ديكن كصف اؼبعرب فإ: القوؿ ديكن ىنا كمن     
 النسب العريب يتقنها اليت الفصاحة ضابط فاؼبعترب ؿبدث، مولد دخيل قلنا إذا كاؼبعرب استثناء، غَت

 كقد يفصح، ال من كل هبا كيوصف بالعربية، كالبياف اإلفصاح عدـ على يقـو دخيبل كاف كما كاللساف،
. اإلنساف دكف الكبلـ على يطلق

 المعرب على الحكم ضوابط: الثالث المطلب
 صبلة يو،عل اغبكم إُف يوصل ما خبصوص  اؼبثبتُت للمعربالعربية كأئمة ،اللغة علماءبعض   ييركل عن    
: رسطو يف ؽبا ربصيل يلي كما حبقيقتها، خيتص ما صبيع عمٌ َف ت كإف جزئية، تطبيقات يف الضوابط من

 النقل :أوال     
 استدالؽبم، ترد شبهة مثقاؿ علمهم عن يعزب كال التخصص، أىل عن الصحة ربرم يستلـز النقل     

 لعلم كداللتو أصلو كبياف اللفظ عجمة إُف باإلشارة األعجمي الكبلـ من باؼبعرب اللغة أئمة اعتٌت كقد
، العجم بسؤاؿ أيضا العجمة إدراؾ ديكن كما سيبويو، رأسهم كعلى اللغات، ببعض اللغويُت من الكثَت

 .على حد رأيهم
 العربية اؼبصادر ىذه على االعتماد أف إالٌ . (1) "اعبمهرة "اؼبعٌرب إُف اإلشارة فيها التيـز اليت اؼبعاجم كمن     

 كىذه. (2)اغبديثة البحوث من اؼبستخلصة بالنتائج كمقابلتها الكلمة تاريخ تتبع ضركرة تعقبها أكلية خطوة
 .ربقيقا ك تأصيبل اؼبعرب دراسة يف الباحث تلـز قاعدة أىم

 
 

                                                        
 اللغة بكلية اللغوية الدراسات يف دكتوراه رسالة ،(320) باسل مد  العربية اللغة يف كالدخيل اؼبعرب ك ،(1/269 )للسيوطي اؼبزىر/ 1

 . ػق1423عاـ باكستاف،-آباد إسبلـ اإلسبلمية باعبامعة اللغوية الدراسات قسم العربية،
 .تاريخ دكف طبعة، ،دكف القاىرة الفكر، دار ،(49)العزيز عبد مد كاغبديث القدمي يف التعريب/ 2
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 العرب أوزان عن الخروج :ثانيا     
 حيث الكلمة، عجمة على بو االستدالؿ يف مثبتوا اؼبعرب اللغويوف عليو اتفق الذم الضابط كىو     
 كذيكر بالعجمة، عليو حيكم  نسقها غَت على اؼبثاؿ جاء إذا حىت العربية، أكزاف لضبط القواعد بعض كضعوا

 العربية، أئمة تآليف يف تفرؽ ما عليها كزيد األكزاف، يف أمثلة كشبانية ثبلشبائة حواِف على نص سيبويو أف
 كال ًفًعبلف الكبلـ من نعلم ال:»سيبويو قوؿ ذلك كمن .(1)أمثلة كعشرة ينكمائت ألف إُف كانتهت
 العرب كبلـ من ليس أنو على الوزف فيذكر ،"العرب كبلـ من ليس ":كتاب أيضا كمثلو ،(2)...«ًفعيبلف
 .( 3)...ًسن ور: أمثلتو من حرؼ إال العرب كبلـ من ليس ًفع وؿ: كوزف االستثناء، كيذكر
  العربية في األصل فقدان :ثالثا     
 العربية، اعبذكر يف االشتقاقي األصل كجود عدـ: اليت اعتمدىا مثبتوا اؼبعرب أيضا االستدالالت من     

 اؼبقياس حبق ىو األعجمي من االشتقاؽ أف كقيل العربية، يف جذرىا النعداـ اؼبعربة الكلمات كمعظم
. (4)مفرداهتا من كأصبحت العربية، يف فعبل دخلت الكلمة بأف يوحي الذم الوحيد

 الثبلثي يف ذكرىا من منهم نرجس، كلمة: مثل لفظة أصل ربديد يف اللغة أىل يضطرب ما كثَتا أنٌو إال 
 .كثَت كمثلها ،(5)نرجس النوف حرؼ مع ذكرىا من كمنهم رجس،
     

 
 
 
 
 

                                                        
 .(56) العزيز عبد مد كاغبديث القدمي يف التعريب/ 1
 .(4/258 )لسيبويو الكتاب/ 2
 .ػق1399عاـ2:ط اؼبكرمة، مكة عطار، الغفور عبد أضبد ربقيق ،(265) خلويو البن العرب كبلـ من ليس/ 3
 ،ليبيا العاؼبية، اإلسبلمية الدعوة صبعية ،(48) ببلسي لعلي القرآف يف اؼبعرب ك ،(53)العزيز عبد مد كاغبديث القدمي يف التعريب/4

  .ـ2001 عاـ 1:ط
 .(53)العزيز عبد مد كاغبديث القدمي يف التعريب/5
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 الذالقة حروف من والخماسي الرباعي جذر خلو:رابعا     
 أك كاحد (2)الذكلق حرؼ كفيها إال طباسية أك رباعية العرب لغة يف كلمة توجد ال أنو (1)اػبليل ذكر      
 هبا، ابلة بالكلمة النطق يف كاػبفة كاليسر الكبلـ يف اغبسن من ذلك اعتبار يف (3)اعبواليقي ككافقو اثناف،

      .(4)العرب كبلـ من ليست مبتدعة، كؿبدثة دخيلة كلمة فهي منها ميعر اةو  كلمة من كرد مااعترب أف كل ك
 الحروف ائتالف عدم: خامسا     
 منها تتألف اليت اغبركؼ بُت التنافر مبلحظة ،اؼبعرب معرفة  اليت نصوا عليها كذلك يفطرؽاؿ كمن     

 ـبارج يف قرباؿ  يقصد بواالئتبلؼ عدـ كلعل  كال يعتد بعربيتها،تيرد، متنافرة حركفها كانت كما الكلمة،
 ىذهجعلوا ك. (5)بعض من قريباف كـبرجامها بالعُت، الشتبهت اغباء حبة لوال :أنو اػبليل ذكركقد ، اغبركؼ
  .خاص ترتيب التزاـ مع كلمة يف ذبتمع كحركؼ عربية، كلمة يف ذبتمع ال حركؼ: يننوع اغبركؼ

 عربية كلمة في تجتمع ال التي الحروف: األول النوع     
: كمثاؽبا العريب الكبلـ يف اجتماعها يستحيل اليت اغبركؼ من ؾبموعة اللغة علماء عد          

. (6)اعبوؽ: كبو عريب غَت اللفظ أف فاعلم اجتمعت كمىت ، قط عريب كبلـ يف ذبتمع ال : كالقاؼ اعبيم- 
. صوعباف :كبو عربية كلمة يف جيتمعاف ال: اعبيم ك الصاد-
( 7)الطاغوت مثل كاحدة كلمة يف جيتمعاف ال:كالتاء الطاء-

 .العربية ؿبض من ليست اعببت مثل: كالتاء اعبيم-

                                                        
كتاب العُت، كتاب : ىػ، من مصنفاتو100أبو عبد الرضباف اػبليل ابن أضبد ابن عمرك البصرم الفراىيدم، النحوم، كلد سنة / 1

، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب، القاىرة، (1/376)انباه الركاة للقفطي، : انظر. ىػ170قيل أنو تويف سنة . العركض
، ربقيق عبد اجمليد دياب، مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، (114)ىػ، كإشارة التعيُت لعبد اجمليد اليماف1406عاك1:ط
 .ىػ1406عاـ 1:ط
. (فر من لب)حركؼ الذالقة ؾبموعة يف صبلة/ 2
اؼبعرب، أدب : ىػ، قرأ على أيب زكاريا التربيزم، من مصنفاتو466أبو منصور موىوب ابن أضبد ابن اػبضر اعبواليقي، اللغوم، كلد سنة / 3

(. 376)إشارة التعيُت للقفطي: انظر. ىػ540تويف. الكاتب
 .ػق1389عاـ2:الكتب،ط دار شاكر، ضبدأ ربقيق، (60)للجوليقي كاؼبعرب ،(1/52) الفراىيدم للخليل العُت/4

 .(1/58 )الفراىيدم للخليل العُت/ 5
 .، ربقيق أضبد شاكر(59) للجواليقي اؼبعرب/  6

 عبد مد كاغبديث القدمي يف كالتعريب ،(313) باسل مد العربية اللغة يف كالدخيل كاؼبعرب ،(272-1/271)للسيوطي اؼبزىر/ 7
 (.61)العزيز
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 الصراط مثل:كالطاء الصاد-
. سلسبيل مثل اغبرفُت، ىذين على مبنية كلمة العربية أئمة من أحد حيك َف: كالسُت الباء-
 .( 1)أستاذ مثل كلمة يف جيتمعاف ال:كالذاؿ السُت-

 خاص ترتيب مع كلمة في تجتمع حروف: الثانى النوع     
. (2) نرجس: مثل كلمة يف الراء قبل النوف ما كاف العرب كبلـ من ليس: الراء قبل النوف-
 كبلـ من ليس ألنو سينا الزام أبدلت معرب، فارسي: اػبليل قاؿ مهندز، مثل: الداؿ بعد الزام-

. (3)العرب
 . (4)ؿبضا عربيا ليس البلـ بعد الشُت فيو كاف ما: الداؿ بعد الذاؿ ك البلـ بعد الشُت-

 تتوقف ضبطها، ديكن ال عربتقيل أهنا  أخرل حركؼ ىناؾ ؼالإك اطبلعي،يف حٌد  ليوع تكقف ما كىذا
.   يف اؼبوضوعالدارسُت حبوث عندىا
 اليت اللغوية الظاىرة ىذه عن كالكشف ،اؼبعرب مفهـو بإيضاح اؼبعٍت اؼببحث ىذا فٌ إ :والخالصة     

 اؼبعرب، صحة مدل ؼبعرفة منهجيا منطلقا يعترب كاغبديث، القدمي يف الدراسات من معتربا حجما شغلت
 تاريخ يف اؼبعرب جذكر عن اغبديث كىي القضية، يف للفصل سبهد ،تأسيسية أخرل خطوة بعده كتلي

. باؼبوضوع االىتماـ كمدل السامية، اللغات
 
 
 
 
 
 

 
                                                        

 مد كالدخيل كاؼبعرب ،(64) العزيز عبد مد كاغبديث القدمي يف كالتعريبربقيق أضبد شاكر،  ،(59)للجواليقي اؼبعرب/ 1
 (.313)باسل

 .، ربقيق أضبد شاكر( 59)للجواليقي اؼبعرب/ 2
 .(2/903)للخليل العُت/ 3
 .(1/272 )للسيوطي اؼبزىر ك  ربقيق أضبد شاكر،،(59)للجواليقي اؼبعرب/ 4
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 للمعرب التاريخية الجذور: الثاني المبحث
 ىو السامية، اللغات حبث يف العاـ اؼبلمحك  تاريخ اللغات طويل، ال ديكن حصره يف ىذا اؼبقاـ،إفٌ        

 مع كموازنتها اػبصائص، ناحيةمن ك كالتطور، النشأةمن حيث  تارخيية ناحية: ناحيتُت من مطركقة أهنا
، حبسب ما الفنٌ  أىل عليها نصٌ  ،اؼبوضوع يفبارزة  حقائق من مقررا كجدتو مالكٍت أقتطع بعض ك أخواهتا،

 .يقتضيو بياف القضية اؼبطركحة يف البحث
  السامية اللغاتعن  لمحة:األول المطلب

 أجل من الباحث يتقصدىا تارخيية، معطيات إُف النشأة، حيث من السامية اللغات عنصر حبث يستند     
 يعتمده ما كأكثر كالتقصي؛ بالبحث إال إدراكو ديكن ال الذم أصلها، استكشاؼ يف اغبقيقة، إُف الوصوؿ

  .اللغة أصل حبث يف كانطبلقة التسمية، أصل بياف اللغة أىل
" السامية "تسمية أصل: األول الفرع    
 عبملة عاـ كوصف الباحثوف استعملها السبلـ، عليو نوح بن ساـ إُف نسبة ـبتصرة تسمية :السامية     
 اليهود مؤرخي بعض أطلقها مقولة كىي كأفريقيا، آسيا يف ،بعيدة أزماف منذ شائعة كانت اليت اللغات من
 القرف خبلؿ ،السابقة للشعوب كوصف اؼبستشرقوف العلماء كتلقفها ميبلدم، العاشر القرف حدكد يف

 الركابط على تقسيمو يف اعتمد الذم ،التكوين سفر من ا ىذا التصنيفاقتبسو كقد ميبلدم، عشر الثامن
. (1) سامية اجملاكرة الشعوب من الكثَت فعٌدكا كاعبغرافية، كالثقافية ةمالسياس

 بل التكوين، سفر يف جاء ما استخدامها يف جياركا َف لكنهم ؛العلماء عند اؼبصطلح ىذا كاستقر     
 اليت السامية الشعوب كإضافة الساميُت، عن أجنبية أهنا ظهر اليت الشعوب صبيع نطاقها من أخرجوا

  .(2)أصلها عن أخرجوىا
 السامية اللغات أصل:الثاني الفرع     

 إثبات جهة كمن أصلها، كحدة جهة من اللغات، ىذه أصالة حوؿ ربقيقاهتم يف الباحثوف افًتؽ      
. العصور عرب ؽبا اغباملة كالشعوب ،فيو انتشرت الذم األصلي اؼبوطن

  

                                                        
 .ـ2004عاـ 3:طدكف دار،  إبراىيم، ؿبمد إشراؼ ،(6 )كايف الواحد  لعبد اللغة فقو/ 1
 هبا،اكآد العربية اللغة حبوث  مركز.(2 )للجندم-ءللفرا مفقود عريب تراث من لغةكاؿ القرآف يف(.8 )كايف الواحد  لعبد اللغة  فقو/ 2

 تاريخ دكف طبعة، دكف السعودية،
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  السامية اللغات بين العالقة أصل: أوال     
 كاألصل األـ اللغة فكرة إليهم أكحى ما اللغات، بُت تقارب أحباثهم خبلؿ من اؼبؤرخُت بعض الحظ     

 بالقرابة علم على كانوا بل ببعيد، ذلك عن العربية علماء كاف كما ؛اللغات صبيع إليو تنتمي الذم الواحد
 تأكيد ذلك كيف ،(1)العربية تضارع بلغة يتكلموف الكنعانيُت أف: اػبليل ذكر فقد السامية، اللغات بُت

. (2)الكنعانيةاللغة ك العربية بُت للقرابة
 يف عليو نصك  بذلك،(3)، كصرح ابن حـزالسامية اللغات بُت الوثيقة الصلةؼبح بعض العلماء  كما     

 من ذكرناه ما كبو من ىو إمنا اختبلفها أف أيقن الساميات، أخواهتا كبعض العربية تدبر من »:أف اإلحكاـ
 ،(4)«األصل يف كاحدة لغة كأهنا األمم كؾباكرة البلداف، كاختبلؼ األزماف طوؿ على الناس ألفاظ تبديل
لغة  اللغتاف تتوافق ما كثَتا أنو: ايط البحر كيف. اللغات بُت القرابة صلة يف يقينية نتيجة إُف انتهى حيث
 .(5)الًتكيب أك القواعد يف ،اغببشةلغة ك العرب

 يف أثرىم اؼبستشرقوف كاقتفى الوسطى، القركف حدكد يف اليهود علماء أيضا العبلقة ىذه إُف تنبو كقد     
      .(6)السامية اللغات حبث
      
 

                                                        
 (.1/205 )للخليل العُت/ 1
 إليو ينسب ، كنعاف بن ساـ بن نوح:ؿم كؽ. الشاـ منازؿ الكنعانيُت:ؿمؽك ، كىو الذم غرؽ، كلد لنوح:ؿم ؽ،كنعافنسبة إُف : الكنعانية/ 2

 كلو يف العربية ـبارج جيوز ،عجميلفظ : كقيل ، ككانوا يتكلموف بلغة تضارع العربية كىذا مستقيم حسن كىو من أرض الشاـ،الكنعانيوف
 أك ، أك من الكانع كىو السائل اػباضع، أك من الكنع كىو النقصاف، أك من الكنوع كىو الذؿ، أكنع بو أم أحلف:أف يكوف من قوؽبم

معجم البلداف لياقوت : انظر. أك من األكنع كالكنيع كىو الذم تشنجت يده كغَت ذلك،من الكنيع كىو اؼبائل عن القصد
  .، دار صادر بَتكت، دكف طبعة، دكف تاريخ(4/484)اغبموم

3
ىػ، من 384، كلد سنة...أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد بن حـز الظاىرم، األندلسي، مؤرخ، ؿبدث، فقيو، مفسر، أصوِف/ 

للذىيب   أعبلـ النببلءسَت:انظر. ػىػ456ة سخ كاؼبنسوخ، تويف سناالنكاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، كالى باآلثار، : تصانيفو
(18/174). 

  .تاريخ دكفدك طبعة،  ببَتكت، اعبديدة اآلفاؽ دار منشورات شاكر، أضبد ربقيق ،(1/32 )األندلسي حـز البن اإلحكاـ/ 4
 .ػق1413 عاـ1ط لبناف،- بَتكت ، العلمية الكتب دار عوض، كؿبمد ،اؼبوجود أضبد ربقيق ،(4/167 )حياف أليب ايط البحر/ 5
 .ػق1348 عاـ 1:ط دبصر، االعتماد مطبعة ،(4 )كلفنسوف إلسرائيل السامية اللغات تاريخ/ 6
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 كاللغة العربية اللغة بُت قرابة كجود إُف الكنسية دراساهتم ضوء يف اىتدكا ميبلدم عشر السابع القرف كيف    
 الدراسات، لكثافة ميبلدم، عشر التاسع القرف حدكد يف ،كضوحا اللغات تقارب فكرة زادما . (1)العربية
 بُت العبلقة كثاقة يف كاؼبوازنة البحث يف غزيرة، علمية مادة عنها تكونت اليت الًتاثية الكشوؼ ككثرة

. (2)السامية اجملموعات
  السامية اللغات مهد: ثانيا     
 الرغم على السامية، للغات األصلي اؼبوطن إدراؾ إُف يتوصلوا حىت جبارة جهود اؼبستشرقوف بذؿ لقد      

. كاؼبذاىب اآلراء فيها كتعددت ،اؼبوطن ىذا تعيُت يف العلماء اختبلؼ من
 حبجة الفرات، هنر على العراؽ جنوب السامية األمم منو اكبدرت الذم األكؿ اؼبهد أف بعضهم ذكر      
 تعد ال الكلمات بعض أف كاعتربكا ،اؼبستشرقُت بعض كخالفهم الساميات، بُت مشًتكة كلمات كجود

  (.3)بأكملها الشعوب أصل يف حكما
 ىو- تفصيلها ؿبل ليس اؼبقاـ كىذا- كثَتة أدلة ذلك يف كلو اغبجة، قوم سند ذا يبدكا آخر كرأم      
 اغبجاز ببلد تشمل اليت ،العربية اعبزيرة شبو من الغريب اعبنويب القسم: السامية للشعوب األكؿ األصل أف

 اتفاقا أكثر الرأم كىذا .الرأم ىذا إُف ماؿ اجملاؿ ىذا يف اؼبتخصصُت اؼبستشرقُت من ككثَتا كاليمن، كقبد
 العراؽ-الشماؿ إُف اعبنوب من تتجو كانت اليت اؽبجرات يف اؼبؤرخوف ذكرىا اليت التارخيية اغبقائق مع

.  (4)األسقاع ـبتلف يف السامية الشعوب فانتشرت ،-الشاـ كببلد
: مناطق ثبلث إُف اعبغرافية رقعتها حبسب السامية اللغات الباحثوف قسمقد ك      

 .، يف ببلد العراؽالشرقية اؼبنطقة-
 ، مابُت هنر الدجلة كالفرات، كببلد الشاـ كاعبزيرة العربيةالغربية اؼبنطقة- 
. اغببشية كاللهجات العربية اعبزيرة بلداف صبيع يف العربية كفيها: اعبنوبية اؼبنطقة- 

                                                        
لغة مشتقة من السريانية، كلقِّيب العرباين بذلك ألف إبراىيم عليو السبلـ عرب الفرات إُف الشاـ، ىاربا من : اللغة العربية أك العربانية/ 1

.  ، ربقيق رضا ذبدد، دكف طبعة، دكف تاريخ(17)كتاب الفهرست للندمي: انظر. النمركد
 .(4 )لولفنسوف السامية اللغات كتاريخ ،(7 )كايف الواحد اعبد اللغة فقو/ 2
 .(4 )لولفنسوف السامية اللغات تاريخ/ 3
 .(10) كايف الواحد لعبد اللغة فقو/ 4
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 مقابل الشمالية الكتلة تسمى كاحدة ؾبموعة يف كالغربية الشرقية اؼبنطقة جعلوا اؼبستشرقُت بعض أفٌ  إالٌ 
. (1)اعبنوبية اؼبنطقة
 السامية اللغات أقدم: ثالثا     
 ًقدـ مع كاحدة لغة على جيتمعوف أهٌنم فبلبد كاحد، بلد يف يسكنوف كاحدا شعبا الساميوف كاف إذا      

 فيها البحث أفٌ  إاٌل  اللغات، صبيع منها اكبدرت اليت األـ، اللغة إدراؾ إُف هتدؼ العلمية كالبحوث أصلهم؛
 ديكن  السامية اللغات بُت الباحثوف بي نو الذم التقارب لكن، ؿبققة علمية نتيجة إُف فيو الوصوؿ يعسير أمر
. لغة أقدـ اعتبار يف نسبية نتيجة إُف يوًصل أفٍ 
 بالقبوؿ، ربظ َف الفكرة ىذه أفٌ  إاٌل  للساميات، بالنسبة األـ الٌلغة ىي (2)البابلية اآلشوريةاللغة  أفٌ  قيل     

. سامية اعتبارىا درجة نصاهبا يبلغ َف اليت الكلمات من اليسَت النزر إاٌل  منها يصل َف البابلية أفٌ  باعتبار
 العلماء عند بو اؼبسٌلم كلكن السامية، العقلية سبثل اليت الطبيعة أهنما كالعربية العربية  آخركف كجعل     

 اليت الوحيدة اللغة ألهنا ، فيها الفركع عبميع كأصل السامية اللغات أقدـ العربية أفٌ  كاؼبستشرقُت، ادثُت
 ؿؿؽ مستقلة، جغرافية رقعة يف كاستقبلؽبا تعادؽبا، أف للغة ديكن ال السامية كأصوؽبا ،خبصائصها احتفظت

  . (3)العربية أقدمية تثبت سبل ككلها  كاحتماؿ تأثرىا هبا نادر،أخرل، بلغات احتكاكها
 فيه العلماء ومؤلفات المعرب:الثاني المطلب

 نتج كاغبركب، الغزك جراء أك ىجراهتم يف سواء كاألمم، الشعوب من جاكرىم دبن العرب اٌتصاؿ إفٌ      
 أصبحت اليت اادثات يف كالتصحيف ،الدخل ككثرة ،اللهجات يف كاختبلط الثقافات، امتزاج ذلك عن
 الشعرية، اؼبنظومات يف جليا يظهر ذلك كأف اؼبؤرخُت، بعض عليو نص كما العريب، اللساف من جزء

  .ذلك يف خبلؼو  على كالقرآف
 ،سبلـ بن عبيد أبو :ىؤالء كمن العربية، غَت من العرب لسافب علق ما كتدكين جبمع العلماء اىتم كقد     
 كىم كثَت، كغَتىم...(ىػ393ت)كاعبوىرم ،(ىػ202-ىػ94)الشيباين عمر كأبو ،(ىػ361ت)دريد كابن

                                                        
ػ، كتاريخ ق1397 عاـ طبعة، دكف السعودية، الرياض، جامعة رمضاف، التواب عبد ترصبة ،(16-15)لربككلماف السامية اللغات فقو/ 1

 .، دار النفائس، دكف طبعة، دكف تاريخ(11-10)، كلغة القرآف اؼبختارة لقلعجي(20)اللغات السامية لولفنسوف
مصب هنرم دجلة كالفرات أقدـ موطن -بابل-اآلشورية لغة نسبت ألكؿ مكاف اشتهر هبا، كالصحيح تسميتها بالبابلية، ألف منطقة / 2
(.  16)اللغات السامية لربككلماف: انظر. ؽبا
 (.19)لربككلماف السامية اللغات كفقو ،(13،12 )كايف الواحد لعبد اللغة فقو/ 3
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 الطويل باعهم مع كىؤالء عنو، العربية نفي أك أصلو، بذكر الدخيل اللفظ إُف يشَتكف للمعرب دراستهم يف
   .الكلمات بعض تصنيف يف اػبلط من يسلموا َف أهنم إال اللغات، معرفة يف

      العربية في المعرب دخول: األول الفرع     

عرِّيبوف حبثو الذم التعريب يعترب     
ي
 اللغات من بنظَتاهتا العربية التقاء ظواىر من ظاىرة ،كحديثا قدديا اؼب

 أشعارىم يف فاستعملوىا أصحاهبا، التقاء نتيجة ،اللغات تلك من ألفاظ هبا علق : كاعتربكا أنواألخرل،
 كعوامل كاالحتبلؿ، كاغبركب سياسية عوامل منها: عدة لعوامل حتمية نتيجة ذلك كافأنو ك ،كؿبادثاهتم
 األخذ يف الشعوب بُت التواصل استمرارية يضمن الذم األخَت كىذا اعبوار، حبكم كجغرافية اقتصادية،
 العربية يف تأثَت من اؼبعربوف ذكره كما العوامل، باختبلؼ كضعفا قوة زبتلف التأثَت درجة أف إال كالعطاء،

 .(1)التخصص أىل عند ؿبصورة يسَتة ألفاظ يف ذبلى طفيفا، تأثَتا كاف

 كالبعيدة اجملاكرة، األمم من السامية بالشعوب التقوا اإلسبلـ قبل العرب أفٌ  اؼبؤرخُت بعض ذكركقد       
 كانوا أهنم باعتبار ؿبدكد، إطار يف ضيقا كاف التقاءىم أفٌ  إاٌل - السالفة لؤلسباب-كالفرس الرـك من

 الشخصية فبيزات بعضهم زاد كقد األخرل، األمم ثقافات تأثَت عن بعيدا صحراكية منطقة يف يعيشوف
 على الشخصية دبقوماهتم اعتزازىم ذلك كمن العربية، لطبيعة كيفٍّيف  كحاـو  ،منيع حصن دبثابة كانت اليت العربية
 ما بعض على تقتصر قليلة، العربية يف الدخيل نسبة كانت لذلك فيها؛ الشرؼ كاعتقاد العربية، اللغة رأسها
 فكاف بو، ؽبم عهد ال فبا العرب غَت عند مشاىدا كاف ما كبعض التجارية، اؼببادالت يف بو معموال كاف

. (2)اؼبعنوم دكف حسي ىو فيما ؿبصورايف اللغة العربية  اؼبعر ب

. خاصة مصنفات لو كأيفردت كالتحقيق، كاعبمع البحث يف كافرا حظا اؼبوضوع لقي فقد ذلك مع     

 المعرب في العلماء مؤلفات: الثاني الفرع    

 كالتحقيق، البحث يلزمها علمية كقضية هبا االىتماـ رافقها ،العربية يف التعريب فكرة ظهرت أف بعد     
 عنهم كنقلت فيها، الفصل أجل من القضية العلماء فتناكؿ القرآف، إُف الكلمات بعض أسندت ؼبا خاصة
 .اغباِف عصرنا إُف كانتهاء كالتابعُت، الصحابة عصر من بداية ،اؼبوضوع يف صرحية أقواؿ

                                                        
  .ػػق1415 عاـ 1:ط الرياض، التوبة، مكتبة الصينيب، عثماف ربقيق ،(1/63 )ايب األمُت مد  السبيل قصد :انظر/ 1
 .ػق1392 عاـ 5:ط بَتكت، الفكر، دار، (293 )اؼببارؾ مد اللغة فقو/ 2
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 األولى القرون في التأليف :أوال     

 الفًتات يف إجيايب، بشكل اؼبعر ب موضوع مع يتعاملوف كانوا كالتابعُت الصحابة أفٌ  الباحثُت بعض ذكر     
 كتابعهم العربية، يف كجودىا عن فضبل ،القرآف يف أعجمية كلمات كجود يستهجنوا كَف اإلسبلـ، من األكُف
. ذلك يف العلماء بعض

 جبانب اختصت كمباحث فصوال لو كأفردت ،اؼبعرب يف التأليف تواُف للهجرة، كالرابع الثالث القرف يف     
:  اآلثار تلك كمن كالدخيل، األصيل بُت للتمييز ضوابط كضع مع اعبمع،

 العامة بو تكلم ما:بعنواف كامبل فصبل فيو كتب:(ىػ276-ىػ213)قتيبة البن" الكاتب أدب "كتاب- 
. (1)القوايف من أيبدؿ ما باب يف األعجمي، الكبلـ من

 صار حىت العجم كبلـ من العرب بو تكلمت ما باب يف: (ىػ321-ىػ223)دريد البن اللغة صبهرة-
.  (2)كاللغة

 العربية بُت اؼبوازنة ؾبرل جيرم فيما كالعشرين التاسع الباب يف: (ىػ876-ىػ786)للثعاليب اللغة فقو-
 .(3)كالفارسية

: أمهها من اؼبعربات يف مستقلة تصنيفات ظهرت فقد اػبامس القرف عن أما     

عر بات، عدِّي  يف السلف آثار من إلينا كردت ما- 
ي
 كتاب يف قريش لغة غَت من كلمة اؼبائة قرابة كصبع اؼب

-ىػ295)حسنوف ابن قبل من مضمونو كريكم عباس، ابن إُف أيسند الذم" القرآف يف اللغات كتاب "باسم
. (4)(ىػ386

 جبمع اؼبعرب يف بالبحث عيٍتو  مستقل كتاب أكؿ أنو كقيل: مللجوا ليق األعجمي الكبلـ من اؼبعرب- 
 بابا كعشرين ست على موزعة كلمة، كأربعُت كثبلث مائة سبع يقارب ما تناكؿ كاحد؛ مصنف يف اؼبعربات

 آراء أكرد مث اؼبعرب، معرفة بضوابط اؼبقدمة بعد الكتاب كتصدر كالضاد، الظاء عدا اؽبجاء، حركؼ من
                                                        

 .تاريخ دكف طبعة، دكف بَتكت، الرسالة، مؤسسة الداِف، ؿبمد ربقيق ،(495)قتيبة البن الكاتب أدب/ 1
 (.3/399)دريد البن اعبمهرة/ 2
 .ػق1420عاـ2:ط بَتكت، -صيدا العصرية، اؼبكتبة األيويب، ياسُت ربقيق ،(304)يبللثعاؿ اللغة فقو/ 3
 .تاريخ دكف تركيا،- أركاف الدين قبم جامعة اإلؽبيات، ،كلية( 2)أكغور ػباقاف القرآف يف اؼبعرٌبة األعجمية الكلمات/ 4
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 من كتاباهتم ككانت اؼبعر ب، إثبات يف السابقُت حذك حذا كقد كاإلثبات، النفي بُت تراكحت اليت العلماء
. (1)حبثو مستندات

 ما عليو يستدرؾ للجواليقي، اؼبعرب كتاب على حاشية كىو : اؼبعرب على (ىػ582ت)برم ابن حاشية-
 ؿبورا اعبواليقي كتاب ازبذت اليت الكتب سلسلة يف حلقة أكؿ أنو كقيل األعجمية، الكلمات من فاتو

. ( 2)عاما كأربعُت اثناف بقرابة غَته سبق كقد للدراسة،

 تكملة كالكتاب ،(ىػ820ت)البشبيشي الدين عبماؿ الدخيل اللفظ من استعمل َف كالتكميل التذييل-
.  (3)لغوية مستندات عديد ذلك يف كلو اظبو، من كاضح ىو كما اعبواليقي ؼبعرب

 الكلمات فيو تناكؿ: (ىػ911-ىػ749)السيوطي الدين عببلؿ اؼبعرب من القرآف يف كقع فيما اؼبهذب-
 ىذا أف كذكر اؼبوضوع، يف الكتب من سبقو ما ذلك يف كمرجعو فيو، العلماء أقواؿ كأكرد القرآف، يف اؼبعربة

 عباس البن نسب الذم بعد نوعو، من لصاحبو النسبة صحيح كتاب أكؿ كأنو قبل، كتاب يف جيتمع َف
.  كاحد اؼبهذب مع كموضوعو أيضا، لو العجمية اللغات من القرآف يف اؼبتوكلي ككتاب.  (4)ظنا

 لو كتاب: (ىػ1069-ىػ977)اػبفاجي الدين لشهاب الدخيل الكبلـ من القرآف يف فيما الغليل شفاء-
 اؼبولدة؛ الكلمات يف تتمثل إليها، يسبق َف جديدة مواد من تضمنو ؼبا غَته، عن متقدما ذبعلو علمية قيمة

 معرب يف جاء ما ضعف يعادؿ ما أم كلمة، كشبانُت كتسع كثبلشبائة ألف حواِف الكتاب يف تناكؿ
.  (5)بابا عشر تسعة إُف مصنف كالكتاب اعبواليقي،

 الفارسية، باللغة كتاب :(ىػ1068عاش إُف ما سنة)اغبسيٍت الصبور عبد الرشيد لعبد الرشيدية اؼبعربات- 
.  (6)اؼبوضوع يف بالفارسية كتاب أكؿ كىو علي، آؿ الدين نور ترصبو

                                                        
 .، ربقيق أضبد شاكر(53)للجواليقي اؼبعرب : انظر/ 1

 .( 1/68)للمحيب السبيل قصد/ 2
 .(1/70 )للمحيب السبيل قصد/ 3
 .تاريخ دكف طبعة، دكف ،(كالسعودية اؼبغرب )اإلسبلمي الًتاث إحياء صندكؽ اؽبامشي، ربقيق  ،(168 ،57)للسيوطي اؼبهذب: انظر/ 4

 .تاريخ دكف طبعة، دكف دار، دكف ،(2،3 )للخفاجي الغليل شفاء : انظر/ 5
 (.81/ 1)للمحيب السبيل قصد/ 6
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 يف كتاب أمشل ىو: (ىػ1111-1061ىػ)ايب األمُت مد الدخيل من العربية يف فيما السبيل قصد-
 كشبانُت كأربع ثبلشبائة األلف باب يف ذكر كثَتة، زيادات كعليو الكتب، من ماسبقو استوعب اؼبعرب،
.  (1)كثبلثُت كتسع مائة سول يذكر َف كاػبفاجي كلمة، كستُت أربع سول يذكر َف كاعبواليقي كلمة،

 الحديثة المعرب مؤلفات :انيثا     
 كتابات األكؿ كمستندىا التأليف، حركة نشاط نتيجة اؼبعرب يف الكتب من الكثَت أيخرجت لقد      

: اؼبؤلفات تلك من حديثا، عيٌرب دبا كدعمها السابقُت،

. (ـ1885ت)هناِف مد كاؼبعرب الدخيل يف اؼبذىب الطراز- 

. (ىػ1337ت)اعبزائرم صاٌف بن لطاىر التعريب ألصوؿ التقريب- 

. (ىػ1342عاـ)، طبع الكتاب عيسى ألضبد التعريب ألصوؿ التهذيب- 

. (ىػ1366عاـ) طبع الكتاباؼبغريب ؼبصطفى كالتعريب االشتقاؽ- 

 العلمية، كالبحوث كاؼبقاالت التعريب، بشأف العربية اللغة جملمع العلمية القرارات ؾبموعة إُف باإلضافة      
. األكادديية الدراسات كبعض

 ـبتلفة ألغراض كثَتة مؤلفات فيو فأفردكا البحث، من اعبانب ىذا عن يغفلوا َف اؼبستشرقُت كحىت      
 جذكر ذات كلمة كسبعُت كطبسة مائتُت يظم القرآف، يف األجنبية اؼبفردات كتاب:بينها من كمتعددة؛

 اؼبعاجم تكملة ككتاب باألؼبانية، كيًتب ،العربية يف (3)اآلرامية  من اللغةالدخيلة الكلمات ككتاب. (2)أجنبية
 .(4)منو جزء تيرجم كقد ؾبلدين، يف العربية

 

 
                                                        

 (.1/8 )للمحيب السبيل قصد/ 1
 .( 2)أكغور ػباقاف القرآف يف كاؼبعربة األعجمية الكلمات/ 2
  .ؿ ىى اللغة السائدة ىف فلسطُت على عهد عيسى عليو السبلـ كبعده بقركفم ؽ:اآلرامية/ 3
 .(1/84 )للخفاجي السبيل قصد/ 4
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 كاقع إُف اإلحالة ذلك عن ّفٌ  النظرم، البحث دائرة يف اؼبعرب أصل عن الكشف يف اػبوض بعد     
 اغبقائق مع بالتوازم فكٌونت سبق، فيما العلمي بالبحث داللتها ثبتت اليت اؼبعطيات إُف يستند تطبيقي
فى  كال العصور، مرِّي  على العلماء اىتماـ شد ت غزيرة علمية مادة اعبديدة  ،البحوث تسلسل مع ذلك خيى
. الفن يف التأليف كحركة
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 القرآن في المعرب وجود في العلماء مذاهب: الثالث المبحث

 بُت اػببلؼ فيها كثر اليت ،األصولية اؼبباحث يف اللغوية اؼبشكبلت كبار من اؼبعرب قضية تعترب     
 اؼبقاؿ، صحة إثبات أجل كمن ؛الرأيُت بُت كالتوفيق كاإلثبات اؼبنع بُت قائم كاػببلؼ سبق، فيما العلماء

 .لبنائها كىدـ إبطاؿ هبا كاإلخبلؿ دبقوماتو، مناط الشيء تأكيد ألف قوية، حجة طرح من البد
 النزاع محل تحرير: األول المطلب

 علمية؛ نتيجة إُف للوصوؿ بػحث ىو إمنا ذاهتا، حد يف غاية ليست اؼبعرب مسألة يف االختبلؼ     
 اللغات يف  استعماؽبااشتهر القرآف يف ألفاظ كجود إُف يرجع إمنا عرضا، ينشأ َف العلماء بُت القائم كاػببلؼ

 فيما كليس كاحد؛ ؿبل على يتوارد اػببلؼ موضع أف كالبد (1)العربية،اللغة  يف اشتهرت األعجمية،كما
 .اإلصباع عليو ثبت

، كنفي القرآف يف  األعجمية     سبكن العلماء من حصر ؿبل اػببلؼ بعد أف أصبعوا على إثبات األعبلـ 
 على مركب كبلـ القرآف يف ليس أنو األئمة بُت خبلؼ ال: » أنوؿمؽالًتاكيب غَت العربية على اإلطبلؽ، ؼ

 كعمػراف، كجربيػل، كإسرائيل، عرباؿ غَتي  لسانػو ؼبن أعبلمان  أظباءن  فيػو كأف العرب، غيػر أساليب
 كاػببلؼ النزاع إمنا العلماء، بُت نزاعيعٍت أهنا خارج دائرة اؿ الًتاكيب، كاألعبلـ فاستثناء .(2)...«كنوح

، قوؿ أقواؿ ثبلثة على كاػببلؼ.(3)عريب غَت تركيبان  القرآف يف بأف أحد يقل كَف، األجناس أظباء يف مقصور
ناؼ للمعرب على اإلطبلؽ، كقوؿ مثبث لو يف غَت ما أصبع عليو، كقوؿ صبع بُت الرأيُت، كما يأيت 

 .تفصيلها

 

 

 

 
                                                        

 .ىػ1408عاـ 1:لبناف، ط-، ربقيق ضياء الدين عًت، دار البشائر اإلسبلمية بَتكت(341)اعبوزم البن األفناف فنوف: انظر/ 1
 للزركشي ايط كالبحر ق،1427عاـ 1:ط الرسالة، مؤسسة الًتكي، اسن عبد ربقيق ،(1/110)للقرطيب القرآف ألحكاـ اعبامع/2
   .ػق1413عاـ2:ط الكويت، األشقر، ربقيق ،(2/170)
 .ػق1419عاـ2ط السعودية، اإلسبلمية، الشؤكف كزارة الًتكي، ا عبد ربقيق ،(2/37)للطويف الركضة ـبتصرشرح : انظر/ 3
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 آرائهم وتوثيق النفاة مذهب:الثاني المطلب

 كتابعهم ،(3)، كابن جرير الطربم(2) عبيدةككأب، (1) ليس يف القرآف لفظ بغَت العربية، كىو قوؿ الشافعي   
 كغَتىم من األصوليُت، كىو ما عليو أكثر أئمة ،(5) يعلىبو، كالقاضي أ(4) بكر الباقبلينكأب: يف ذلك

. (6)التفسَت كاللغة، كاؼبتكلمُت صبيعا،

 

 

 

                                                        
اإلماـ مالك، : أبو عبد ا ؿبمد بن إدريس الشافعي، عاَف أصوِف، فقيو، لغوم، كلد بعسقبلف سنة طبسوف كمائة ىجرية، من شيوخو/ 1

الفتح اؼببُت ؼبصطفى : انظر. كتاب األـ يف الفقو، الرسالة يف األصوؿ: كمن تبلميذه اإلماـ ابن حنبل، لو مصنفات عديدة، منها
. ىػ1366، دكف دار، دكف طبعة، عاـ(134-1/127)اؼبراغي

معاين القرآف، تويف سنة تسع كمائة، عن : أبو عبيدة معمر ابن اؼبثٌت التيمي، ؿبدث كلغوم، من أكثر الركاة للحديث، من مصنفاتو/  2
، ربقيق ؿبمد أبو الفضل، دار اؼبعارؼ، مصر، (178-175)طبقات النحويُت كاللغويُت للزبيدم: انظر. عمر يناىز ثبلث كتسعُت سنة

. ، دكف تاريخ1:ط
أبو جعفر ؿبمد ابن جرير الطربم، كلد سنة أربع كعشرين كمائة ىجرية، آملي؛ فقيو مفسر، كمؤرخ، كبوم، أخذ اغبديث عن ابن /  3

طبقات اؼبفسرين : انظر. البسط يف الفقو، كجامع البياف يف التفسَت، تويف يف سنة عشرة كمائة للهجرة: ضبيد الرازم، لو مؤلفات منها
. ػق1417عاـ 1:، ربقيق سليماف اغبزم، مكتبة العلـو كاغبكم، اؼبدينة، ط(48)لؤلدندكم

أبو بكر ؿبمد بن الطيب بن ؿبمد الباقبلين البصرم، متكلم، من شيوخو أبوبكر بن مالك القطيعي، كمن تبلميذه أبو ذر اؽبركم، لو / 4
، ربقيق إحساف ابن (4/269)كفيات األعياف البن خلكاف: انظر. (ىػ403)تويف سنة. االنتصار لصحة نقل القرآف: مصنفات منها

. عباس،دار صادر، دكف طبعة، دكف تاريخ
، كمن ابن حامد أشهرىم : ، من شيوخو ػق380، الفقيو، األصوِف، ادث، كلد سنة  اغبنبليأبو يعلى ؿبمد بن اغبسُت القاضي/ 5

-1/245)الفتح اؼببُت ؼبصطفى اؼبراغي: انظر. ػق458تويف سنة . ، من مؤلفاتو أحكاـ القرآف ابن عقيل كأبو اػبطاب الكلواذاين:تبلميذه
. ػق1366، نشر ؿبمد علي عثماف، دكف طبعة، عاـ (248

أليب بكر   التقريبىػ،1422 عاـ1:ط القاىرة، ىجر دار الًتكي، ا عبد. د ربقيق ،(1/13) لطربمجامع البياف ؿ: انظر/  6
 أضبد ربقيق ،(4/707)يعلى أيب للقاضي كالعدة مؤسسة الرسالة، دكف طبعة، دكف تاريخ،  تقدمي علي أبو زنيد،،(2/401)الباقبلين
ربقيق الًتكي، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت،  ،(1/302) إحكاـ الفصوؿ للباجيق،1410عاـ2:ط دار، دكف اؼبباركي،

 البن كالصاحيبىػ، 1403، ربقيق ؿبمد ىيتو، دار الفكر، دمشق، دكف طبعة، عاـ(180)ق، كالتبصرة للشرازم 1415عاـ2:ط
 .ػق1428 عاـ طبعة، دكف القاىرة، السلفية، اؼبكتبة ،(52)فارس
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.      (3) من اؼبعاصرين(2) اختيار الشنقيطيككه .(1 )مهور اًفقوؿ     كذكر أنو  

. (4)"فمن زعم أف يف القرآف لسانان سول العربية فقد أعظم على ا القوؿ: " قاؿ أبو عبيدة      

 تكلم كقد:»... يف ؽبجة شديدة، مستنكرا على من ادعى نسبة األعجمي للقرآف، فقاؿالشافعي      كرٌد 
 شاء إف لو السبلمة من كأقرب بو أكُف اإلمساؾ لكاف ،منو تكلم ما بعض عن أمسك أك لو من العلم يف
 إال شيء ا كتاب من ليس أف على يدؿ كالقرآف. كأعجميا عربيا القرآف يف إفٌ : قائل منهم فقاؿ. ا

 غَته كمسألة حجتو عن لو للمسألة تركا لو تقليدا منو، ذلك قبل من القوؿ ىذا قائل ككجد العرب؛ف بلسا
. (5)«كؽبم لنا يغفر كا منهم، أغفل من أغفل كبالتقليد خالفو؛ فبن

 مآرائه وتوثيق المثبتين مذهب:الثالث المطلب

 كاؼبتكلمُت، كاألصوؿ كالتفسَت، اللغة أىل منىرة من العلماء جم القرآف يف اؼبعرب إثبات إُف ذىب      
 كثَتة بأمثلة لو كمثلوا ،(8 )غَتىمك، (7) كعكرمة،(6)عباس كالتابعُت،كابن الصحابة بعض إُف القوؿ كنسبوا

                                                        
. طيبة، دكف طبعة، دكف تاريخ دار ، ربقيق أبو قتيبة الفريايب،(3/537)فتح البارم البن حجر العسقبلف/ 1
ق، من شيوخو زكج خالو، 1325، عاَف يف األصوؿ، كالتفسَت، كلد سنة(موريتانيا)ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار الشنقيطي اعبنكي / 2

-1/171)علماء كمفكركف عرفتهم مد اجملذكب : انظر. ق1393تويف سنة . كمن تبلميذه عطية ؿبمد ساَف، من مؤلفاتو أضواء البياف
. ـ1992 عاـ 4:، دار الشواؼ، القاىرة، ط(191

. ـ2001عاـ4ط اؼبنورة، اؼبدينة كاغبكم، العلـو  مكتبة،(77)اؼبذكرة للشنقيطي/ 3
 ،(288)للسيوطي إلتقاف. ، ربقيق فؤاد سيزيكُت، مكتبة اػباقبي، القاىرة، دكف طبعة، دكف تاريخ(1/69)ؾباز القرآف أليب عبيدة/ 4

 .ق1429 عاـ 1ط الرسالة،دمشق، مؤسسة األرنؤكط، شعيب ربقيق
 .لبناف، دكف طبعة، دكف تاريخ-، ربقيق أضبد شاكر، دار الكتب العلمية، بَتكت(1/41،42)للشافعي الرسالة/ 5
ابن عباس عبد ا أبو العباس، كلد بالشِّيعب قبل اؽبجرة بثبلث سنُت، فقيو ؿبدث، من شيوخو علي أبو زيد، كمن تبلميذه ؾباىد، / 6

-3/331)سَت أعبلـ النببلء للذىيب: انظر. مسنده يف اغبديث بلغ حواِف ألف كست مائة كستوف حديثا، تويف عاـ سبع كستُت ىجرية
. ق1402عاـ2:، ربقيق شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط(359، 332

طبقات : انظر. أبو عبد ا عكرمة موُف ابن عباس، بربرم األصل، مفسر كؿبدث ركل عن ابن عباس، قيل أنو مات عاـ طبس كمائة/ 7
.  ىػ1417عاـ 1:، ربقيق سليماف اػبزم، مكتبة العلـو كاغبكم، اؼبدينة اؼبنورة، ط(12)اؼبفسرين لؤلدنرم

 كاإلحكاـربقيق عبد اسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، دكف طبعة، دكف تاريخ،  ،(4/53)عقيل البن كالواضح ،(1/13)الطربم تفسَت/ 8
 ربقيق ،(1/449)للزركشي ايط كالبحر ،ػق1424عاـ1:ط السعودية، الصميعي، دار عفيفي، الرزاؽ عبد ربقيق ،(1/79)لآلمدم
 ضباد، نزيوك الزحيلي ؿبمد ربقيق ،(1/194) النجار البن اؼبنَت الكوكب كشرح ،ػق1423عاـ2ط اإلسبلمية، الشؤكف كزارة األشقر،

 .،ػق1413 عاـ طبعة، دكف العبيكاف، مكتبة
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غَتىم ك ،(2)كالطويف (1)الغزاِفكثَت من العلماء اؼبتأخرين ؾ اختارهىو رأم ك ،...كقسطاس استربؽ: منها
 ،، اشتمالو على صبيع اللغاتالسماكية الكتب سائر عن سبيزه اليت القرآف خصائص من قأف كصرح .(3 )كثَت
 . (5)كاآلخرين األكلُت علـو حيوم القرآف أف إُف إشارة فيو ألف رأم، أقول أنو على (4)السيوطي اختار كىو

 وتوثيقه حقيقته الرأيين بين الجامع المذهب: الرابع المطلب

 الرأيُت، بُت كالتصويب التوفيق عنو ركم فقد ؛(6)اؽبركم سبلـ بن القاسم عبيد أبو اؼبذىب ىذا ديثل      
 عندم الصواب-: »كاإلثبات باؼبنع القوؿ حكى أف بعد -قاؿ خالفهم، كمن اعبمهور إليو ذىب فبا

 العرب عربتها ؼبا كلكن أصلها، يف أعجمية الكلمات أف يرل حيث ،«صبيعا القولُت تصديق فيو مذىب
. (7)ؽبا كاستعمػاؽبا بتعريبهػا لساهنا من صارت كاستعملتها

 

                                                        
 اؼبستصفى يف أصوؿ  من كتبو،ػق450 سنة كلد متصوؼ،فقيو أصوِف اإلسبلـ،  أبو حامد، ؿبمد بن ؿبمد الغزاِف الطوسي، حجة / 1

 . (19/322)للذىيب السَت  :ظرفا .ىػ505، تويف سنةهتافت الفبلسفةك، إحياء علـو الدين كالفقو 
ىػ، من شيوخو شرؼ الدين الصرصرم، من 657أبو الربيع سليماف عبد القوم بن عبد الكرمي،قبم الدين الطويف فقيو، أصوِف، كلدسنة / 2

معجم األصوليُت مد مظهر بقا، سلسة البحوث كالدراسات اإلسبلمية، جامعة : انظر. ىػ716، تويف سنة ...مؤلفاتو األشباه كالنظائر
.  ىػ1414أـ القرل، السعودية، 

ربقيق  ،( 2/32 )للطويف الركضة ـبتصر كشرحق، 1417عاـ1:ط الرسالة، مؤسسة األشقر، ربقيق ،(1/201)للغزاِف كاؼبستصفى/  3
 بَتكت، اغبديث، دار ،(1/152 )بدراف البن اػباطر كنزىةق،1419عاـ3:عبد اسن الًتكي، كزارة الشؤكف اإلسبلمية، السعودية،ط

 .ػق1422عاـ1:ط
الدر اؼبنثور : ، أخذ عن ؿبمد ابن موسى، من مصنفاتوػق849عبد الرضباف بن أيب بكر السيوطي، الطولوين، مفسر، كبوم، كلد سنة / 4

(. 366-365)طبقات اؼبفسرين لؤلدنركم: انظر. ػق910، تويف سنة يف التفسَت كاألشباه كالنظائر يف النحو
 .(288)للسيوطي اإلتقاف/ 5
أضبد بن عاصم، من كتبو الغريب اؼبصنف، : ق ابن سبلـ اػبزاعي، من خرساف، لغوم كبوم، فقيو، ؿبدث، من تبلميذ القاسمأبو عبيد/ 6

، ربقيق أضبد أبو الفضل، دار الفكر العريب، القاىرة، (3/21)انباه الركاة عبماؿ الدين القفطي: انظر. ىػ224تويف دبكة سنة 
.   ىػ1406عاـ:1ط
 .(260 )للسيوطي كاؼبزىر ، (290)للسيوطي اإلتقاف/ 7
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         .(3 )، كغَتىم(2)قدامة كابن ،(1)اعبوزم ابن اعبواليقي،  صبهرة من العلماء، منهمأيضان  القوؿ ىذا كاختار     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

ىػ كاف ذا 508، كلد سنةالشيخ اإلماـ، العبلمة، اغبافظ، اؼبفسِّير، ادث، اؼبؤرخ ، شيخ اإلسبلـ عاَف العراؽ  أبو الفرج ابن اعبوزم،/ 1
زاد اؼبسَت يف التفسَت؛ جامع : حظو عظيم يف الوعظ، حيضر ؾبالسو اؼبلوؾ، كالوزراء كبعض اػبلفاء، كاألئمة كالكرباء، كمن تصانيفو اؼبهمة

  (.3/316)األعبلـ للزركلي:  انظر.ػق597تويف سنةاؼبسانيد؛
 حافظ ،صل، مث الدمشقي الصاغبياأل اؼبقدسي اعبماعيلي ابن قدامة عبد اغبميد بن عبد اؽبادم،  أبو عبد ا، مشس الدين/ 2

كصنف ما يزيد على سبعُت . ابن تيمية كالذىيب كغَتمهاىمأخذ عن، كفبن ػق705كلد سنة.دب، من كبار اغبنابلةألللحديث، عارؼ با
 (.5/326)األعبلـ للزركلي:  انظر. قبل بلوغ االربعُتػ ق744سنةكمات .  ارر يف اغبديثىامن كتبا،

عبد العزيز بن ، ربقيق كتقدمي (2/65 )قدامة بنال الناظر ركضة، ك(53)للجواليقي اؼبعرب ك،(1/51)عطية البن الوجيز ارر: انظر / 3
 .(343)اعبوزم البن األفناف فنوفػ، كق1408 عاـ4:ط اإلسبلمية، سعود اإلماـ جامعة ،عبد الرضبن السعيد
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 ومناقشتها المذاهب أدلة: الرابع المبحث
 كبياف منهم، كل إليو ذىب ما إلثبات علمية، كحجج مستندات إُف مذىب كل أصحاب استند     
.    القائم اػببلؼ كحسم القضية، يف الصحيح الفصل القوؿ

 ومناقشتها النفاة أدلة: األول المطلب
 :منها إليو، ذىبوا ما صحة على كنقلية عقلية بأدلة اؼبذىب ىذا أصحاب كاستدؿ     

 القرآني النص صريح: األول الدليل

 ذلك على كنص العجمة، عنو نفى بأف كتفصيبل، صبلة عريب بلساف كتابو أف على حجتو سبحانو ا أكد
: منها موضع، من أكثر يف

 ًفيوً  كىصىر فػٍنىا عىرىبًيًّا قػيٍرآننا أىنٍػزىٍلنىاهي  كىكىذىًلكى ﴿: كقولو ،(1)﴾(2 )تػىٍعًقليوفى  لىعىل كيمٍ  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا أىنٍػزىٍلنىاهي  ًإن ا ﴿:تعاُف قولو
 يػىتػ قيوفى  لىعىل هيمٍ  ًعوىجو  ًذم غىيػٍرى  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا﴿: كقولو ،(2)﴾(113 )ذًٍكرنا ؽبىيمٍ  حييًٍدثي  أىكٍ  يػىتػ قيوفى  لىعىل هيمٍ  اٍلوىًعيدً  ًمنى 

 أفٌ يرل القاضي أبوبكر  ،(4)﴾(3 )يػىٍعلىميوفى  لًقىٍوـو  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا آيىاتيوي  فيصِّيلىتٍ  ًكتىابه  ﴿: كقولو ،(3)﴾(28)
 بأف حجة ذلك العرب كالزبذ ؿبضا، عربيا كاف ؼبا العجم، لغة من فيو كاف لو إذ األدلة، أقول اآلية ىذه

نىا كىكىذىًلكى ﴿: كقولو (5).عليها يقدركف ال كىم بالعجمية، ربداىم القرآف يػٍ  أيـ   لًتػيٍنًذرى  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا إًلىٍيكى  أىٍكحى
 جىعىٍلنىاهي  ًإن ا ﴿كقولو ،(6)﴾(7 )الس ًعَتً  يف  كىفىرًيقه  اعبٍىن ةً  يف  فىرًيقه  ًفيوً  رىٍيبى  الى  اعبٍىٍمعً  يػىٍوـى  كىتػيٍنًذرى  حىٍوؽبىىا كىمىنٍ  اٍلقيرىل
 .( 8)﴾( 195 )ميًبُتو  عىرىيبٍّيف  بًًلسىافو  ﴿،( 7)﴾(3 )تػىٍعًقليوفى  لىعىل كيمٍ  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا

                                                        
 .( 2):ؼيوس/ 1
 .( 113): طو/ 2
 .(28): لقماف / 3
 .(3):فصلت / 4
 .(2/29)للغزاِف اؼبستصفى/ 5
 .(7):الشورل/ 6
 .(3 ):ؼالزخر / 7
 (.195 ):الشعراء/  8
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 فيو برع فبا كىي فيو، معجزة كالعربية كعربيا، أعجميا فيو بأف للقوؿ كنفي القرآف، عبميع صفة كىذه     
،  كال عليو، يقدركف ال دبا ربداىم القرآف بأف القوؿ للعرب يتسٌت ال حىت كجل، عز ا هبا فتحداىم القـو

 (1).نبيهم نبوة كصدؽ ،عجزىم كبُت بصناعتهم، ا ربداىم قـو ككل صناعتهم؛ من ىو

 من القرآف خيرجال  العرب، استعملو فبا أعجمي أصل من كالكلمتُت الكلمةأف : أيجيبى عن ذلكك      
 عريب القرآف أف أثبتت اآليات أف ييسل م كال ، يف ذلكالعربية قاعدة عن خيرج ال أنو الغزاِف ذكر .عربيا كونو
 ال كبذلك  حقيقة، ال حكمان  عريب فهو ألفاظو، غالب يف عريب أنو على تدؿ ىي بل اإلطبلؽ، على ؿبض
 من كلمات آحاد فيو الفارسي الشعر فإف للعرب، حجة ذلك يتمهد كال عليو، العجمة إطبلؽ يصح

  (2).فارسيا ظبي فقد ذلك رغم العربية،

التحدي واإلعجاز واقع بلغة العرب :     الدليل الثاني
     فالقـو ال يقدركف على األعجمي، فتحداىم القرآف بأف يأتوا بسورة مثلو، كلو كاف يف القرآف غَت العريب 
لكاف قد ربداىم دبعارضة النص دبا ليس من لساهنم، كىذا فبتنع، ألنو تكليف دبا ال يطاؽ، كالزبذه العرب 

حجة على عجزىم يف اإلتياف دبثل ىذا القرآف، إمنا ربداىم دبا ىو من صناعتهم كبرعوا فيو، فكل قـو 
ربداىم ا بصناعتهم كأباف عجزىم، كجعل عجزىم حجة على غَتىم، كما ربد ا قـو فرعوف بالسحر 

كىو شيخ السحرة حينها،  فجعل عجز السحرة عما جاء بو موسى عليو السبلـ حجة على غَتىم من بٍت 
  .(3)إسرائيل،  كاستدالؿ على نبوة نبيهم

أف التحدم كقع يف السورة، أك ؾبموعة آيات، كحددىا بعض العلماء أف أقل :       كقد جياب عن ذلك
 .  القدر اؼبعجز ثبلث آيات، كدخوؿ لفظ معرب يف السياؽ، ال يؤثر يف شيء من مقصد القرآف يف اإلعجاز

 واألعجمي العربي بين التنوع نفي: لثالثا لدليلا  

ًميًّا قػيٍرآننا جىعىٍلنىاهي  كىلىوٍ ﴿ :تعاُف فقاؿ ـبتلفة لغات بُت متنوعا يكوف أف القرآف نفى       لىٍوالى  لىقىاليوا أىٍعجى
 عىلىٍيًهمٍ  كىىيوى  كىقػٍره  آذىاهًنًمٍ  يف  يػيٍؤًمنيوفى  الى  كىال ًذينى  كىًشفىاءه  ىيدنل آمىنيوا لًل ًذينى  ىيوى  قيلٍ  كىعىرىيبٌّي  أىأىٍعجىًميٌّي  آيىاتيوي  فيصِّيلىتٍ 

                                                        
 (.2/65)قدامة البن الناظر كركضة ،( 708) أليب يعلىكالعدة ،(53) البن عقيلالفقو أصوؿ يف الواضح/ 1
 (.2/65)، كركضة الناظر البن قدامة(2/29)للغزاِف اؼبستصفى: انظر/ 2
(. 2/29)، اؼبستصفى للغزاِف(65-2/64)، كركضة الناظر البن قدامة(60)الواضح يف أصوؿ الفقو البن عقيل: انظر/ 3
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 يف اؼبعرب كجود الزىـى  كالتنوع لئلنكار، اآلية يف كاالستفهاـ. (1)﴾(44 )بىًعيدو  مىكىافو  ًمنٍ  يػينىادىٍكفى  أيكلىًئكى  عىمنى
. الزمو النتفاء فينتفي القرآف،

 يفهم ال عريب كـباطب أعجمي أكبلـ: اؼبقصود اؼبعٌت أف اآلية، سياؽ من ذلك عن أيجيبى  كقد      
 لوال: لقالوا أعجميا أينزؿ كلو عريب، القرآف أف ذكر حيث الفهم، ىو الذم إنزالو غرض فيبطل ؟اػبطاب
 يفهم ال عريب كاؼبخاطب أعجمي القرآف كوف اػبطاب من اؼبراد أف ىذا فدؿٌ . منااإلفو آياتو فصلت

 اإلنكار، دائرة خارج معربة أهنا قيل اليت األلفاظ فتكوف اؼبعرب، نفي يف ميتعل ق ؽبم ليس أنو فقيل. اػبطاب
 (2).معناىا كفهموا بينهم كتناقلوىا العرب، عليو تعارؼ فبا ألهنا

 العربية اللغة سعة:  الرابعالدليل     

 قاؿ صبيعا، ابو اإلحاطة يستحيل أنو حىت كأكثر اللغات ألفاظا، ، متسعة جداالعربكلغة      
 غَت إنساف علمو جبميع حييط نعلمو كال ألفاظا، كأكثرىا مذىبا، األلسنة أكسع العرب لساف:»الشافعي

 كما اآلخر، عند كجد بعض عند فيقد فما العلماء، صبوع بُت اؼبتفرقة بالسنن كالعلم هبا العلم كإفٌ  ،(3)«نيب
 نيًسبت كإذا. اػبطأ على صبوعهم تتواطأ كال العربية، شأف فكذلك (4)اآلخر، عند فيقد بعض عند كجد
 .العرب بلساف إال فهمو يتأتى كال أخرل، بلغة النص فهم ذلك عن يلـز العربية، غَت إُف األلفاظ بعض

ديكن أف يناقش ىذا الدليل بوصف العربية أهنا لغة حية صاغبة لكل زماف، كحياهتا تكمن يف قدرهتا على 
النقل من أخواهتا، كربوير اؼبنقوؿ على منهاجها، كإخضاعو لقواعدىا، فيصبح اللفظ من ؾبموعتها، بالرغم 

.  كىو ما كاف شأهنا عليو زمن الوحي . من اختبلؼ أصلو األكؿ

 

 

                                                        
 (44):فصلت/ 1

 لبناف،-بَتكت العلمية،الكتب  دار ،(610-1/608)لعبد الرضبن بن أضبد اإلجيي  -اغباجب البن اؼبنتهى ـبتصر شرح/ 2
  .ػق1424عاـ1
 (.120)للشافعي الرسالة/ 3
 (.120)للشافعي الرسالة/ 4
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 السامية اللغات أقدم العربية اللغة:  الخامسالدليل    
 بعض أف اعتقاد جيوز كال اللغات، صبيع حوت كقد السامية، اللغات أقدـ العربية اللغة أفٌ  اققوف ذكر     

 اللغة كمنطق الكتاب، صريح هبا ينطق اليت ،(1)القرآف عربية لقاعدة ـبالف ألنو عريب، غَت أعجمي القرآف
.   العاـ التاريخ كحقيقة

أصلها ؽبجات العرب، ... كأصلها األصيل ككل اللغات »السامية، اللغات أغٌت من العربية كاللغة     
 ؽبا كتشهد ثركة، كأكفرىا(2)«تولدت عنها، كتطورت حبسب البيئات كاغباجات، مث تعمقت كلغات مستقلة

 .بذلك كمزيداهتا أصوؽبا

- األكؿ كمصدرىا أصلها عن زبرج َف أهنا األصل يف العربية، غَت إُفالقرآنية  األلفاظ بعض نسبة أما     
 كاألقدمية األصالة من شأهنا لغة أف ذلك إُف ضف.(3)اللغات عبميع أصل ألهنا- األـ اللغة العربية اللغة

 باقي منها تأخذ اليت التفريع، قاعدة تكوف أف كاألكُف حقها، يف إجحاؼ أعجمية، ألفاظ إليها تنسب
 . اللغات

  اللغات بين التوافق:  السادسالدليل    
     إف التوافق الذم أثبتو الباحثوف ليثبت حبق أف األصل األكؿ عبميع اللغات يرجع إُف العربية يف ؽبجاهتا 

 يلـز اللغات بُت التوافقك اؼبتعددة، كقد فيسرت هبا عديد من األلفاظ القرآنية، كىذه حقيقة ال ينكرىا أحد؛
 كقد . كإف صح القوؿ باألعجمي فمن قبيل توافق اللغاتاؼبعاين، تتوافق أف ديكن كما األلفاظ، توافق منو
 فيو يتفق ما الكبلـ من يكوف أفٍ  نستنكر كَف:»...فقاؿ تفسَته مقدمة يف عليها كنص الفكرة، الطربم تبٌت

 . (4)«كاحد دبعٌت األلسن اؼبختلفة األمم أجناس صبيع ألفاظ

                                                        
 .تاريخ دكف طبعة، دكف النفائس، دار ،(18)قلعجي لركاس اؼبختارة العرب لغة القرآف لغة: نظرا/ 1
-، دار اغبسن، عماف(13)اللغة العربية أصل اللغات كلها للبوريٍت: ، نقبل عن(190)ميزة البياف يف نشأة اإلنساف لعبد ا خليل/  2

ىػ 1419عاـ 1األردف، ط
 .(216) للجندم-للفراء مفقود لغوم تراث من كاللغة القرآف يف/ 3
 .(1/15)لطربمؿ جامع البياف/ 4
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 بُت االتفاؽ على دليل ىو إمنا العجم، لغة من اقتبسوىا أهنم يعٍت ال أعجمية، بالكلمة العرب كنيطقي 
 كاؼبقاربة اليت زعمها مثبيت اؼبعرب، ال تكفي إلثبات (1).األخرل من مقتبسة إحدامها تكوف أف دكف اللغات،

 . العجمة للفظ ما

مل عامة قاعدة تصبح أفٍ  يصح كال األلفاظ، كل يف قبوؽبا ديكن ال الفكرة ىذه     إاٌل أٌف   ما كل عليها حيي
على أٌف ذلك من التكلف، كربميل للفظ ما ال حيتمل يف . (2)القرآف يف اؼبعربة األلفاظ من إنو عنو قيل

. اللغة

 ومناقشتها المثبتين أدلة: الثاني المطلب

: منها كثَتة، مستندات ذلك يف كؽبم     

 الرسالة شمولية: األول الدليل     
، بلساف رسالة كل تكوف أف ذلك من فيلـز خاصة، قومهم إُف ييرسلوف كانوا الرسل أفايعترب        أما القـو
 كقوع من دينع ما ىناؾ فليس األمم، من غَتىا دكف كاحدة أمة إُف يرسل َف كالسبلـ الصبلة عليو ؿبمد نبينا

 ػ اختيارم كىو ػ للوقوع رأيتو ما كأقول: " السيوطي قاؿ ،(3)عليو اؼبنزؿ الكتاب يف العرب لغة غَت من شيء
 اػبطاب ليقع ،(4)«"لساف كل من فيو فالقرآف: »قاؿ ،جليل تابعي عن صحيح بسند جرير ابن أخرجو ما

 .إليو بيعث من لساف بكل

 كلكن خاصة، قومو بلساف بيًعث قد يكوف أفٍ  حيتمل كافة، الٌناس إُف النيب بعثة أفٌ  :ذلك عن كجياب     
 استيعاب ىو الرسالة بو جاءت الذم األمم؟ كالشموؿ صبيع بألسنة بعثو احتماؿ على دليل من ىل

 تؤدم ال ، أعجميةألفاظ آحاد على اشتمالو كليس كهني، أمر من ؽبم شرع ما جبميع األمم، عبميع اػبطاب
 . التبليغ مقصد

                                                        
 .(217)للجندم-للفراء مفقود عريب تراث من كاللغة القرآف يف/ 1
 .ق1418عاـ2:ط العلمي، للتأسيس التكوين مؤسسة ،(119)عمر ؼبختار القرآف لغة/ 2
  (.214)للجندم-للفراء مفقود لغوم تراث من كاللغة القرآف يف/ 3
 (.314)اعبوزم البن األفناف فنوف/ 4
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كلو ايعتيرب ما قالوه، لوجب أف يكوف يف القرآف من صبيع اللغات حىت يتم مقصد التبليغ، كىو ما َف يقل     
 (1).بو عاقل، أما ما صنف خارج مقصد التبليغ، فبل يكوف لذلك معٌت مع مقصد القرآف

 اللساف يف الفضل كيكوف لبعض، تابع بعضها يكوف أف فيها يلـز األلسنة، اختبلؼ فٍرض أفٌ  كما    
 أىل يكوف أف عقبل يصح كال النيب؛ لساف لسانو من اللساف، يف بالفضل الناس كأكُف التابع، على للميٌتبىع
 النطق يف دينهم، يستكملوا حىت جهدىم، ذلك إُف بلغ ما لسانو يتعلموا أف الناس كعلى. لغَته أتباع لسانو

كأما القوؿ بوركد ألفاظ من صبيع األلسنة، فقد .(2)بالصبلة اؼبخصوص كالذكر القرآف، كتبلكة بالشهادتُت،
. ضبلو الطربم على اتفاؽ األلسن، فبل ينسب شيء للغة دكف أخرل

  والتابعين الصحابة عن المنقولة اآلثار: الثاني الدليل     
 ئمةأتابعيهم من العلماء، ك غَته فبن كافقو من الصحابة، كالتابعُت،ك ،عباس ابن عن الواردة اآلثار      

 (3).ذلك كغَت كسجيل، كقسورة، ناشئة،: كبػو ،العرب لغػة من ليس ما القػرآف يف من أف، كخاصتو التفسَت

إال أف  تلك اآلثار َف تنف عن األلفاظ عربيتها، إمنا من قبيل ذكر ما يوافقها يف اللغات األخرل، كىو ما 
: يعرب بو بعض الباحثُت على النحو التاِف

كىو إدياء بتوافق العربية مع .، كىذا حالو يف سائر األلفاظ(4 )«... لغتاف: لغتاف، نسٌيا: ... القسطاس»
 .لغات أخرل

 الكلمات إُف باإلشارة اكتفوا بل اللغوية، اؼبسألة ىذه يف البحث القدماء العربية علماء يعمق كَف    
 العلمية الربىنة أك اللغات، بُت اللغوم التبادؿ لقضية أحباثنا خيصصوا كَف إليها، تنتمي اليت كاللغة الدخيلة،

 األلفاظ كآثار اللغات، بُت التواصل لذلك اإلجيابية أك السلبية اآلثار يبينوا كَف تواصل، من بينها ما على
( 5). اآلخذة اللغة يف الدخيلة

                                                        
(. 59)، كالواضح يف أصوؿ الفقو البن عقيل(708)العدة أليب يعلى/  1
  (.122)للشافعي الرسالة/ 2
 (.288)للسيوطي اإلتقاف/ 3
. ، ربقيق جابر ابن عبد ا سريع السريع، دكف دار، دكف طبعة، دكف تاريخ(80)لغات القرآف للفرء/ 4
. ، ؾبلة الًتاث العريب، دكف تاريخ(40)اللغات األخرل يف القرآف مد سعد الكردم / 5
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 عن غائب القوؿ ىذا أف  من الكبلـ األعجمي،عربكتاب اَف ربقيق مقدمة يف (1)شاكر أضبد ذكر     
 تواطأت فبا األلفاظ فهذه. (2)قلدىم فبن للمتأخرين بالنسبة التحقيق عن كعجز األقدمُت، عند التحقيق

 . الذكر سبق كما الطربمأقره  ما كىو زبصيص، دكف صبيعان  إليها فتضاؼ األمم، لغات عليو
 طبيعة المجتمع العربي:      الدليل الثالث

    أيثبت اؼبعرب يف القرآف  أيضا، بداعي أنو من الطبيعي أف يأخذ العرب بعض الكلمات من األجانب، 
الذين كانوا على عبلقة هبم، حبكم االنفتاح التجارم مع الكثَت من الدكؿ،  إذ القوؿ بعدـ كجود األعجمي 
يف القرآف، يلـز منو أف العرب كانوا منعزلُت عن العاَف، فيكوف بذلك اجملتمع العريب منغلق على نفسو، كىو 

فقد كانت العرب  »،"سورة قريش"ـبالف للواقع الذم يشهد لو التاريخ، كحىت صريح النص القرآين يف
 من خبلؿ أسفارىم كتنقبلهتم التجارية قبل «العاربة اليت نزؿ القرآف بلساهنا بعض ـبالطة لسائر األلسنة

النزكؿ، كثبوت الصحبة بُت من ىم حجة يف اللغة مع بعض األعاجم؛ فعلقت بالعربية ألفاظ أعجمية كبعد 
 (3).نزكؿ القرآف كانت تلك الكلمات قد أصبحت يف حكم العريب، فورد ذكرىا يف القرآف

 من خرجتاليت يثبتوهنا،  عربيةاؿ جراتيف الو اؼبؤرخُتأكثر  إف     كديكن مناقشتهم يف ذلك حبد قوؽبم، 
 كانت كقد ،كمصر كالشاـ العراؽ أرضؾالعربية؛  لغتها ستكوف  إليهااؼبهاجر األقواـ كىذه العرب، جزيرة
ؽبجاهتا  تكونت اؼبناطق ىذه يف األقواـ ىذه استقرت كؼبا .الًقدـ منذ  حضارم صراع  فيهااؼبناطقىذه 

 كيفهم أف تكوف بينهم لغة مشًتكة هبا اللهجاتق ىذ سبنعهم كَف العرب، بُت اليـو اغباصل ىو كما اػباصة
 .كال حجة ؽبم كركد األعجمي.  غَته ؽبجة بعضهم
 الكريم القرآن في أعجمية أعالم أسماء وجود : الرابعالدليل     
 أظباء كركد إلثبات كحجة ،القرآف يف أعجمية أظباء بوجود القرآف يف لؤلعجمي اؼبثبتوف سبسك      

 غَت أظباء كىي ككبوىا، ،...كيعقوب كإسحاؽ إظباعيل ، إبراىيم: مثل ،القرآف يف األعبلـ غَت األجناس

                                                        
كؿبقق  عاَف باغبديث كالتفسَت، ،بن عبد القادر، من آؿ أيب علياء، يرفع نسبو إُف اغبسُت بن علي  أضبد بن ؿبمد شاكر بن أضبد/1 

شرح مسند االماـ ربقيق الرسالة للشافعي، ك :أعظم أعمالوىػ، من بُت 1309سنة كلد ،كاف قاضيا كرئيسا للمحكمة الشرعية ،مصرم
(. 1/253)األعبلـ للزركلي: انظر. ىػ1377، تويف سنة  َف يتمأضبد بن حنبل

 .شاكر أضبد ربقيق ،(11)للجوليقي اؼبعرب/ 2
(. 1/51)ارر الوجيز البن عطية/  3
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 ككقع فيها اإلصباع على أهنا القرآف، أعبلـ يف العجمة صفة تعؽكد كؽ أم ا فيها، كالعجمية للعلمية منصرفة
  .األعجمي كجود على دليبل قـوىذا م إمنا كاقعة يف القرآف فما دينع من كقوعها يف األجناس،

 العرب استعملتو مث ، العرب غَت عند ؼبعٌت موضوعان  كاف ما بو اؼبراد "د ذكر يف بياف معٌت اؼبعرب أفٌ ؽ     ك
 (1)".قانف فبن كالعجب خبلؼ فيو يقع أف ينبغي ال ىذا كمثل ، ...كإبراىيم كإظباعيل اؼبعٌت ذلك يف

 إمنا العلماء، بُت نزاع ؿبل ليست القرآف يف األعجمية األعبلـ ألفٌ  ، متمسك فيها ؽبم ليس حجة ىذه     
 األعبلـ كقوع ينفً  كَف عريب، غَت تركيبان  القرآف يف بأفٌ  أحد يقل َف؛كاألعبلـ الًتاكيب عدا فيما اػببلؼ

. (2)القرآف يف األعجمية

  عربيته قاعدة يخرم ال القرآن في أعجمية ألفاظ ورود : الخامسالدليل       
 كال يتعارض عربيا، كونو من خيرجو ال العربية، غَت من كلمتُت أك كلمة على القرآف اشتماؿ إفٌ : قالوا     

أصبحت يف حكم العريب بعد االستعماؿ اؼبستمر، باألخص  مع صريح النص القرآين، ألف ىذه الكلمات
 آحاد على تشتمل قد األعجمية اللغة ألفٌ ؼبا دخلت القرآف، ما يعٍت أنو َف خيرج عن معهود العرب، 

  .ككذلك العربية. (3)أصلها عن زبرجها فبل عربية، كلمات

 أك القرآف، نزكؿ قبل العرب كبلـ من ليس القرآف من شيئا أفٌ  يقرر ثابت نص يرد َف:      كأيجيبى بأنو
 القرآف، يف اللغوية الثركة يلمحوا َف أهنم البد مباشرة، التعريب إُف انصرفوا الذين أما. جيهلونو كانوا أهنم

   .(4)كالدارسُت العلماء أذىاف إليها ترؽى  َف ،جديدة مدلوالت األلفاظ دينح القرآين السياؽ أف إُف إضافة

 من:»عبيدة أبو يقوؿ عليو، العبارة كتغليظ القرآف، يف األعجمي بوجود قاؿ من على النكَت شيدد كقد      
 كركد صحة فيًرض كلو القوؿ، شناعة على دليل كىو ،(5)«القوؿ أعظم فقد العربية غَت- القرآف-فيو أف زعم

                                                        
 .ػق1421 عاـ1:ط الرياض، الفضيلة دار األثرم، العريب ابن ربقيق ،(1/180)للشوكاين الفحوؿ إرشاد/ 1
 (.2/32)للطويف الركضة ـبتصرشرح / 2

 الًتاث، كإحياء اإلسبلمية كالدراسات البحوث دار جايب، عمر ربقيق ،(1/283)اؼبالكي رشيق البن اصوؿ لباب/ 3
 .ػق1422عاـ1:ط
 (.214)للجندم- للفراءمفقود لغوم تراث منكاللغة  القرآف يف/ 4
 (.288)للسيوطي اإلتقاف/ 5
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 يعرفوهنا، ال بلغات أتى ألنو دبثلو، اإلتياف عن عجزت العرب أفٌ  متوىِّيم لتوىم العرب، لغة غَت من فيو شيء
.  كييعد من اؼبهانة كالوضاعة أف يػىعيد  شخص شيئا من الثركة اللغوية ذا أصل أعجمي.فيو ما ذلك كيف

 يف زعم من ككل بالباطل، ؾبادؿ أك، جاىله  إال ذلك يف خيالف ال عربينا، القرآف أنزؿ  تعاُفا     كإف 
 ةدعو  كىذههبا، نزؿ اليت العرب لغة جهة منالقرآف   إُفطأدخيبل، فكأمنا نسب اٍف القرآف يف أف دعواه

 زعم كمن، يف القرآفعربية غَت معافو  كجود زعم فمن صاحبها، لذا رأم خطلى  تيبُت نفسها،خاطئة يف 
. قياس غَت على يقيس ألنو مردكد؛ ك قوؿق ككبوية، أخطاء كجود

للمعرب فائدة في الفصاحة وبيان أحوال زمن النزول  :      الدليل السادس
 أنو حول علـو األكلُت كاآلخرين، كنبأ »      ذكر بعض العلماء حكمة لوجود كلمات أعجمية يف القرآف

كل شيء، فبلبد أف تقع فيو اإلشارة إُف أنواع اللغات، كاأللسن، لتتم إحاطتو بكل شيء، فاختَت لو من 
، فوقوع بعض األلفاظ األعجمية يف القرآف ال يعيبو (1)«كل لغة أعذهبا، كأخفها كأكثرىا استعماال للعرب

يف شيء، كال يقلل من ببلغتو، بل ىو مظهر من مظاىر ببلغتو،كما أنو تشَت إُف عدة معلومات حوؿ 
. الظركؼ االجتماعية اليت نزؿ فيها القرآف، كالشعوب الذين كانوا يتعاملوف معهم  

مهما آلت -أف القرآف كبلـ ا تعاُف شأنو، ال حيتاج إُف إعانة من لغات متفرقة، :       كجياب عن ذلك
حىت يبلغ مقصده يف الببلغة كالتبليغ، فلساف العرب أكسع األلسنة مذىبا، كأكثرىا ألفاظا، - إليو ببلغتها

كالعربية لغة توفر ؽبا من الدقة كاؼبنطقية كالبياف كاؼبركنة كالوفاء باؼبعاين ما ال يعرؼ ؽبا . كال حييط هبا غَت نيب
أف كبلـ العرب أنطق، ...»:نظَت يف غَتىا من اللغات، كَف تفت ىذه اغبقيقة اللغويُت يف مصنفاهتم، فقيل

 .(2)«كأف لغتها أكسع، كأف لفظها أدؿ، كأقساـ تأليف كبلمها أكثر، كاألمثاؿ اليت ضربت فيها أجود كأيسر

  والترجيح الموازنة:الثالث المطلب
 لفظ اؼبعرب أفٌ  باعتبار الرأيُت، بُت اعبمع ديكن أنو القولُت، تصديقبن سبلـ  عبيد أيب عن كركم      

.  (3 )ا الرأم لو أنصار يف ذلكذ، كهعربيا باستعماؽبا فصار العرب، استعملتو األصل، يف أعجمي

                                                        
(. 62-61)اؼبهذب للسيوطي/ 1
. ىػ1418عاـ 7:، ربقيق عبد السبلـ ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة، ط(1/384)البياف كالتبيُت للجاحظ/2

 (.265/)قدامة البن الناظر ركضة/ 3
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 عربيان، أصلها كوف إمكاف كىو دبثلو، معارض للفظ، األعجمي األصل ادِّيعاء فإ :الشنقيطيأجاب      
 من العرب أف يف تارخيية حقيقة إُف يستند القوؿ كىذا ؛(1)لغاهتم يف أصلها عن ؿبرفة العجم استعملتها مث

 عن زبرج َف أهنا إال أعجمي، أصلها أف ظن كإف حىت األلفاظ فتكوف اللغات، أقدـ من كلغاهتم األمم أقدـ
.  كلعل ىذا أقرب إُف الصواب. العريب األصل عن اكبرافها ىو بالعجمة القوؿ أصل كلعل األكؿ، أصلها

 :     الترجيح
 جاء دبا اإلدياف منطق عن الصادرة القطعية األدلة كثبوت اؼبسألة، يف التحقيق بعد بو قطعاؿ جيب كما      

 خيرج كال مبُت، عريب بلساف الكرمي القرآف  لغةأف العقل، منطق عن الصادرة األدلة من كغَتىا القرآف، بو
 القرآف بعض أف اعتقاد جيوز كال األـ، اللغة كىي اللغات، صبيع حوت العربية ألف. كتفصيبل صبلة العربية عن

 ألنو الشافعي اإلماـ رجحت مذىب كقد. القرآف هبا صرح اليت للقاعدة ـبالف ألنو أعجمي، كبعضو عريب،
 .القرآف صريح إُف األقواؿ أقرب كىو ،أحوط كأبعد عن الشبهة

كال يًتتب عنها األصوِف، البحث  أهنا خارجة عن مقصود اعتبارىذه اؼبسألة يف       كقد يكوف منطلق اؼبثبتُت
 كييردُّ على ىذا الفرض من باب اؼبعقوؿ، لبحث فيو، جدكل من االحكم شرعي، فيكوف اػببلؼ فيها لفظي 

إمنا ديكن أف توضع مسألة »  مباشػرة يكوف اػببلؼ فيو لفظيا،حكم شرعينو ليس كل ما ال ينبٍت عليو إ: فيقاؿ
فمن زعم يف القرآف غَت العريب فقد أعظم فرية، كأتى بأمر كبَت، كأعظم بذلك . (2)«كبلمية ينبٍت عليها اعتقاد

 يظهر  ذلككمن .أنو أتى بلغات ال يعرفوهنا ىمذم يوؿحجة ألىل الزيغ حُت عجزىم عن اإلتياف دبثل القرآف، ا
 .عٌتيف اؼبسألة غَت مقصور على اللفظ إمنا يتجاكز بذلك إُف اَف أف اػببلؼ ياجل

     كما أف إثبات األعجمي كاف بالنظر إُف القضية من جهة ربكيم النسب، كإمهاؿ جانب التحقيق 
الذم يعد دليبل على صحة اغبكم، أك بطبلنو، فمن نفى فدليلو ظاىر، كمن أثبت بالنقض كاؼبعارضة، فهو 

. مدار االحتماؿ، كال يتأتى حجة مع ظاىر صريح

 يف اللفظ ذاتو أنو موضوع يتوارد عليو حكم اإلثبات، ىو دليل يستلـز التدليل ة     كادِّيعاء معٌت اؼبدلوِف
. عليو بغَته حىت يقـو حجة، كبذلك ال يفي بالغرض، فيلـز التدليل بغَته يف باقي ااؿ

                                                        
  ،(75-74)للشنقيطي اؼبذكرة/ 1
 . ىػ1417عاـ 1: ، ربقيق بكر أبو زيد، دار بن عفاف، السعودية، ط(2/103)اؼبوافقات للشاطيب / 2
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   كإذا سٌلمنا حبقيقة اؼبعرب يف اللغة، إمنا ذلك بالقياس على كبلـ العرب، كما قيس عليو فهو منو، ألف   
قواعد اللغة مضطردة، ما ديكِّينها من ازباذ مناذج أصبل للكبلـ، كالكلمة غَت العربية إذا دخلت العربية، تطبع 

كىو ما يثبتو البحث اللغوم التطبيقي على مستول اللفظ، اؼببٍت على الدقة . (1)بطابعها، كتصبح عربية
. كالتحقيق

        

                                                        
. ، دار النهضة العربية، بَتكت، دكف طبعة، دكف تاريخ(249-248)فقو اللغة للراجحي/ 1



 
     

 

 

 :الفصل الثاني
 منها نماذج ودراسة تصنيفها المعربة الكلمات

 

 الصائب القول ترجيح إىل الوصول من النظرية الدراسة يف والتقعيد التأصيلفرغت من  أن بعد

  احلجة استقصاء وحماولة شروطه، واستكمال مقوماته، لتتميم حماولة الفصل هذا جاء األدلةـ، لقوة نظرا

  املبين التعصب، عن بعيدا األلفاظ، حقيقة ويكشف الرتجيح، يقوي مما التطبيقية، الدراسة من

  والتعليالت النظرية، األصول على بالتنصيص إال يكون ال احلق فتحقيق مسبقة، أحكام على

: التالية املباحث الفصل هذا ويضم األصلي؛ مصفها إىل األلفاظ تدخل اليت التطبيقية،

 القرآن في معربة نهاإ قيل التي الكلماتعدد : األول المبحث

 معربة نهاإ قيل التي الكلمات تصنيف: الثاني المبحث

 فيها مختلف الكلمات من نماذج دراسة: الثالث المبحث
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 القرآن في معربة إنها قيل التي الكلمات: األول لمبحثا

 سأقـو ادلقاـ ىذا يف أين إال القرآف، يف أعجمية ألفاظ كركد حبقيقة التسليم عدـ من بالرغم      
 األعجمي بُت التمييز صعوبة ذلك من كثَتة؛ ذلك يف كالدكاعي ادلعربات، قائمة على تطبيقية بدراسة

 من نظَتاهتا عليها تقاس اليت النماذج بعض يف الصحيح األصل عن الكشف كزلاكلة كاألصيل،
 . الكلمات

 المعربة الكلمات عد في العلماء اختالف: األول المطلب
 بوجود بالقطع توحي اليت القرآف، دلعربات كاجلمع كالدراسة كالتصنيف، البحوث كثرة مع     

. كالتقتَت اإلسراؼ بُت ادلعربة الكلمات عد يف زلالة ال قائم اخلالؼ أف إال ادلعرب،

 عند يستقركا مل الباحثُت أف إال بادلقاؿ، اجلـز كعدـ الظن، إىل يؤكؿ الذم اخلالؼ كثرة كرغم      
 كعشركف سبع (1)السبكيابن  عد فقد مذىبهم، صحة يتأكد حىت القرآف معربات عد يف ثابت حد

 ست كلمة، كسبعوف اثناف السيوطي أضاؼ مث كلمة، كعشركف أربع (2)حجر ابن كعد معربة، كلمة
 مائة ادلتوكلي يف رلموعها بلغ الالحق، إىل السابق ضم كبعد ،(3)كاحد جذر من مكررة كلمات
. كلمة كعشركف كثالث مائة ادلهذب كيف لفظة،

                                                        
 تاج القضاة بقاضي يلقب ،مؤرخ أصويل شافعي فقيو السبكي، الدين تاج الكايف عبد بن علي بن الوىاب عبد نصر أبو/ 1

 شرح: منها كثَتة مؤلفات لو. الكايف عبد بن علي كالده شيوخو كمن. علمائها عن العلم كأخذ بالقاىرة، ػق 727كلد. الدين
 كالدراسات البحوث سلسلة ،(3/114 )بقا مظهر مد األصوليُت معجم: انظر.بدمشق ىػ771 تويف احلاجب؛ ابن سلتصر

 . ػق1414 السعودية، القرل، أـ جامعة اإلسالمية،
 زلدِّث عامل الشافعي، العسقالين، الكناين، حجر ابن علي، بن زلمد بن زلمد بن علي بن أمحد الدين شهاب أبوالفضل، / 2

 شرح يف البارم فتح: منها جدان  فكثَتة تصانيفو أما العراقي، الفضل أبا احلافظ شيوخو من ، بالقاىرة ىػ773 سنة كلد. أديب فقيو
 (.1/178)للزركلي األعالـ: انظر.ىػ852سنة تويف الصحابة، أمساء دتييز يف اإلصابة البخارم؛ صحيح

 (.168)لسيوطيؿ ادلهذب/  3
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 يظهر يكاد ال اللغة، يف الدخيل بأنواع ختتص اليت ادلصنفات من كثَتا فإف أخرل جهة كمن     
 بلغت حيث القرآين؛ النص هبا يزخر اليت اذلائلة، اللغوية الثركةب اقياس فيها، حس القرآف يف معربؿؿ

.  (1)«كلمة كثالثُت كأربعا كتسعمائة ألفا كسبعُت سبعة »يقارب ما مفرداتو عدد

 على قرآنية كلمات ستذكر  أنو ،(2)للفراء القرآف معاين دلعجم الدراسات بعض فقد كرد يف      
 كأين كلو؟ ىذا من األعجمي فأين. (3)العرب ذلجات من كلمة مائة كيقابلها أعجمي، أصل ذا أهنا
. القرآف للغة تأصيل كلو ىذا يف أنو كالبد القرآنية، لؤللفاظ الكبَت الزخم من كذاؾ ىذا

 فقد زكرا؛ بالعجمةالعربية  ألفاظ على احلكم من حذرا الفراء، دلنهج حذكه  أيضا اجلمهرة كيف    
 اليت الغزيرة اللغوية ادلادة جملموع بالنسبة يسَت نزر كىذا معربة، كلمة مائيت يقارب ما على احتوت
. (4)مادة ألف أربعُت حوايل بلغت

 اجلامد، اللفظ عجمة إىل اإلشارة يتجاىل ما كثَتا فإنو ادلفردات، يف (5)األصفهاين الراغب أما     
 يف إال ذلك بتوضيح يهتم مل أنو إال القرآف، يف ادلعرب بوجود القائلُت من اعتباره من الرغم على
 غَت إىل اللفظة تنسب بو الذم بادلعٌت يصرح كال لغتُت، من أكثر نسبتها يف يتجاكز كمل ألفاظ، سبعة

. (6)لفظة لكل الشائع التفسَت يتجاكز كال العربية،

 يزيد كما ؛ادلعربات نسب من بعدىم تواىل ما يبينوا حىت باللغات، علما ىؤالء يقل كال     
 كاف مهما البحث عملية كإف .القرآف يف ادلعرب نفاة دلذىب تأكيدا إال- علمهم مع- صماهتم

 النزاىة مواضع يف هبا االعتداد ديكن ال كمثبتة، دقيقة علمية أسس على مبنية كنت مل إذا حجمها،
  .ريب كل عن

                                                        
 (. 153)للسيوطي اإلتقاف / 1
 القرآف، لغات: منها كثَتة، مؤلفات لو.ادلالكية فقهاء من مصرم، مؤرخ: الفراء العبسي علي، بن احلسُت بن علي احلسن أبو / 2

 (.4/277)للزركلي األعالـ: انظر. ػق 352تويف
 (.200) للجندم-للفراء مفقود عريب تراث من كاللغة القرآف يف/ 3
 .تاريخ دكف منصورة، العربية، اللغة كلية األزىر، جامعة ،(54)حلمي السيد- للجوىرم الصحاح يف ادلعرب/4
 بغداد، سكن( أصبهاف )أىل من العلماء، احلكماء من أديب ، األصفهاين الراغب ادلفضل، بن زلمد بن احلسُت القاسم أبو /5

 (.2/255)للزركلي األعالـ: انظر. ػق 502تويف. األدباء زلاضرات: كتبو من. الغزايل باإلماـ يقرف كاف حىت كاشتهر،
 .تاريخ دكف طبعة، دكف القاىرة، اخلاصلي، مكتبة ،(343)شاىُت الصبور لعبد احلديث اللغة علم ضوء يف القرآنية القراءات/ 6
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 المعربات عد في العلماء اختالف أسباب: الثاني المطلب

 تقضي كاحدة حقيقة بوضع مقاذلم، لتأكيد جاىدين القرآف يف للمعربادلثبتوف  العلماء سعى     
 أف إال ادلعربة، األلفاظ عد يف فاجتهدكا خالفية، ادلسألة أف من بالرغم النفي، قاعدة إطالؽ على

:   منها ألسباب، عائد اخلالؼ ىذا أف كالبد كبَت، عدىا يف االختالؼ

  واإلثبات النفي بقضية االهتمام: أوال     
 للفريق ادلنسوب التقصَت ادلعربات، عد يف االختالؼ يف استخالصها ديكن اليت األسباب من     

 معاجلة القضية معاجلة حياكؿ كمل كاجلواز، ادلنع قضية إىل انصرؼ حيث القرآف، يف لؤلعجمي ادلثبت
 دكف جزافا األلفاظ من الكثَت كحشد عامة، دعاكم إىل كاإلسناد اجململة، باألقواؿ اكتفى بل فنية،
 السلف، عن نقلت اليت األلفاظ جتاه نقدية رؤية أم من البحث منهج خلو مع مثبت، علمي حتقيق
 .(1)منو كثَت يف تناقضات كجود من الرغم على

  المعرب ضوابط تحديد في االختالف: ثانيا     
 فركعها كسلتلف العربية ألصوؿ كالتدكين اجلمع من اللغة أىل إليو آؿ الذم النبوغ رغم     

 كىو األصيل، العريب من األعجمي بُت التمييز يف مهم جانب إحكاـ يف قٌصركا أهنم إال االشتقاقية،
 الواقع اإللباس حيدث ال حىت األصيل، العريب عن األعجمي تفصل زلددة علمية ضوابط على اإلمجاع

. العربية اللغة يف األعجمي دخوؿ يف اخلالؼ عن فضال األلفاظ، تصنيف يف

 بالركاية، يتعلق كإمنا لغوم، بضابط حيد ال األعجمي أف الكتاب يف سيبويو حديث ذلك كمن     
 ضيبط فقد الصحاح كيف (2).ادلعرب تعريف يف كالمو إطالقو من يفهم ما كىو العجم، بلغات كادلعرفة

 سواء اللفظ، يف التغيَت باعتبار إال ادلعرب يعترب فال اللغة، لقواعد اللفظ بإخضاع ادلعرب األعجمي
 كالـ على قيس ما أف:" باب يف ادلعرب عن احلديث أثناء اخلصائص يف أما ،(3)بالنقص أك بالزيادة،

 من أمثلة لذلك كضرب غَته، عند ترد مل ادلقاييس بعض على نص ،"العرب كالـ من فهو العرب
                                                        

 (.336)القراءات القرآنية لعبد الصبور شهُت : انظر/ 1
 .(سبق ذكره يف التعريف)(.304-4/303) لسيبويو الكتاب: انظر/ 2
 (.1/179) للجوىرم الصحاح:انظر/ 3
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 كبلغت البحوث، تلك احتدت كلو. التعريب يف تابعهم دلن بالنسبة جرا كىلم. (1)السامية اللغات
. ادلبلغ ىذا كل االختالؼ ىذا بلغ ما كالتحقيق، الدقة على ادلبٍت اإلمجاع درجة

 أكزاف عن اخلركج األعجمي معرفة ضوابط من عد فمن مآخذ، عليها الضوابط بعض أف كحىت     
كما عرب عنو -مستحيل أمر كىو باللغة، اإلحاطة يساكم باألكزاف اإلحاطة أف ناسينا العرب،

. الضابط ىذا عن اخلركج بداعي األعجمية إىل األلفاظ من الكثَت فتنسب. -الشافعي يف الرسالة

 ادلواد، لبعض الصحيح كالضبط الدقة، فيها يلتـز ال احتمالية، نقوؿ رلرد فهو الركاية، ضابط أما     
. (2)فيو الدراسات على ادلالحظ كىو

  العرب لهجات وتعدد اللغات تشابه: ثالثا     
 إحدامها تعترب كال بصاحبتها، لغة تيردٌ  فال ،(3)اللغات بُت الواقع التشابو التارخيية البحوث أثبتت     
 من كثَتا أف إال قياسا، كأقومهما ركاية، أكسعهما من يؤخذ ادلتقاربتاف كاللغتاف األخرل، من أٍكىل

 ادلسميات تعدد بُت الفصل كعدـ كالفرع، األصل بُت اللغات بُت اخللط فيها حيصل ادلعرب كتب
  :نتائجو كمن كاحدة، للغة
 متباينتُت أسرتُت إىل الكلمات بعض نسبة يف كاضحا بدا العلماء ىؤالء آراء بُت تناقض كجود-

 .الوقت نفس يف ركمي أصل كإىل ،(4)سرياين أك عربم أصل إىل األلفاظ بعض كردىم دتامان،
 .اللغتُت بُت تباين كجود مع" ركمي " مصطلح استخداـ عند (5)كالالتينية اليونانية بُت التفرقة عدـ-

 اللغوية المناعة: رابعا     
 ال العربية، شأف شأهنا كلغة كالتطور، العلم لغة تواكب دائما جتعلها ميزات حتمل العربية اللغة إف     
. فيها رائدة التالية العصور ككل عصرىا، كحيدة أهنا فيها القوؿ يبعد

                                                        
 .تاريخ دكف طبعة، دف ادلصرية، الكتب دار النجار، علي زلمد حتقيق ،(1/357 )اجلٍت البن اخلصائص:انظر/ 1
 .ـ1987عاـ1:لبناف، ط- ، دار ادلاليُت، بَتكت(174)فقو اللغة للسامرائي/2

 (.17)فقو اللغة لعبد الواحد كايف: انظر / 3
 (.9/299)احلموم قوت ليا البلداف معجم: نظرا. العراؽ كىي ،سورستاف أرض إىل منسوبة لغة مق السريانية / 4
 للسيد-للجوىرم الصحاح يف ادلعرب: انظر.إيطاليا األصلي موطنها كبية،راألك اذلندية الفصيلة لغات إحدل الالتينية /5

 (.22)حلمي
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 جذر من الكلمات من عدد أكرب إنتاج العربية للغة تتيح خاصية أىم بنوعيو االشتقاؽ فظاىرة     
 كىي العلمية، بادلتطلبات الوفاء على العربية قدرة من تعزز أهنا اخلاصية ذلذه العلمية كالقيمة كاحد،

 فلم األلفاظ، أصوؿ من أصلها تدفق صورة؛ أنقى يف جيعلها ذلا كمالزمتو دخيل، كل عنها تدفع ميزة
 أبعد كىي ؟إليها األعجمي نسبة تكوفأين  فمن. السالـ عليو آدـ هبا نطق أف منذ هبا النطق ينقطع
( 1).األعجمية تلك عن منزلة

إف اعتبار اللغة العربية شأهنا شأف الفركع األخرل من احلياة يف التحوؿ كالًتحاؿ، فإف نتاج ذلك      
ىو ثبوت التداخل بُت اللغات السامية، كإف حدث أف دخل يف العربية مادة غريبة عنها يف أصوذلا، 

 .فال تعد من الدخيل، ألهنا تنتمي لعائلة كاحدة، العائلة السامية اليت تشًتؾ يف أصوذلا
     كمعلـو أف العربية أمدت اللغات األخرل مبواد كثَتة، كيستطيع الباحث أف حيصي مواد عربية يف 
كثَت من اللغات، نقلتها عن العربية مباشرة، كإف قيس ىذا األخذ على العربية، فإف شأهنا غَت شأف 

اللغات األخرل يف استعماذلا، فإهنا جترم على ادلنقوؿ قواعد اللغة العربية من مجع كتثنية، كلرمبا 
  .       (2)أخضعتها لقواعد االشتقاؽ، حىت استحالت عربية أصلة

 غمار يف اخلوض قبل خالفها حسم هبا حرم خالؼ، يف خالؼ فيها كقع قضية إف مىثل     
 االحتماؿ، دليلهم يبقى أف إال ؟...ذلك يف يلزمو ككم كالنقل؛ العقل يف حاضرة حجتو فريق معارضة
 .مذىبهم قطعية عدـ كبالتايل

 حيتمل مل حيث القرآف، عن أعجمي كل لنفي تأكيد طياهتا يف الدارسات بعض جاءت كقد     
. (3)إليها توصلوا اليت النتائج بُت من النفي فكاف القياس، كال الركاية، حقيقة ال األلفاظ يف التحقيق

 
 
 
 

                                                        
 .ػق1431 القرآف، كعلـو للتفسَت العلمي ادللتقى، (15)الطيار دلساعد القددية اللغات من الدخيل: انظر/1
 (.165)فقو اللغة إلبراىيم السامرائي / 2

للسيد حلمي، - من تلك الدراسات جهود العلماء يف تأصيل ادلفردات احلبشية آلمنة الزغيب، ادلعرب يف الصحاح للجوىرم/ 3
 .كغَتىا كثَت
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 معربة إنها قيل التي الكلمات تصنيف: الثاني المبحث

 اليت الضوابط إىل ترجع قد كثَتة، أصناؼ إىلتعددت تصنيفات الكلمات ادلعربة عند ادلثبتُت      
 معرفية، تصنيفات أك اللغة، كمعاجم بادلوضوع، ادلتخصصة كتب يف مبثوثة العلماء، بعض كضعها

:   ذلك من

 أجناس وأسماء أعالم أسماء إلى التصنيف: األول المطلب

 أهنا إال األمساء، يف اضلصارىا كرغم اققُت، لدل قلتها رغم ادلعربة الكلمات إىل الناظر إف     
:   منها مناذج يلي كما سلتلفة، أجناس كمنها األعالـ، أمساء منها متعددة، تصنيفات ذلا كجدت

 األعالم أسماء: األول الفرع     

 لو أكرد حيث القرآف، يف كركده على ادلتفق الوحيد األعجمي اللفظ فهي األعالـ أمساء أما     
 من أما كاللغة؛ النحو كتب يف مبثوثة كىي كالتصغَت، اجلمع ناحية من خاصة، أحكاما اللغويوف

 ال حركفو، يف عريب لفظ أعجمي لفظ كموافقة مشتقة؛ بأهنا أمثلتو على حيكم فال االشتقاؽ، ناحية
 : ذلك أمثلة من اآلخر، من مأخوذ إحدامها أف على دليال يعد

  األنبياء أسماء:أوال     

 آدـك إدريسك إبراىيم: مها بضعة كىذه األعجمية، األمساء بُت من صنفت األنبياء أمساء معظم     
 ىاركفك نوحك موسىك لوطك لقمافك عيسىك سليمافك الكفل ذمك داكدك أيوبك إلياسك إمساعيلك
     (1)يونسك يوسفك يعقوبك اليسعك ىودك

 أخرى أعالم أسماء: ثانيا      

 يعرفها مل العجم، قاموسإىل  ضمت أعالـ ككلها. (2)إسرائيل ماركت ىاركت مرمي آزر: منها     
. القرآف يف ذكرىا كجاء العرب،

                                                        
 .شاكر أمحد ،حتقيق(61)للجواليقي ادلعرب/ 1
 .شاكر أمحد حتقيق ،(61،77،365،394)للجواليقي ادلعرب/ 2
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  األجناس أسماء: الثاني الفرع     

 يف تصرفوا كما ادلعربة الكلمة يف تصرفوا العرب أف القرآف يف ادلعرب بوجودالقائلوف  العلماء ذكر     
 جبواز العربية كمشايخ اللغة أئمة بعض صرح كقد منو، اشتق أصال لو افًتضوا أهنم حىت العربية،

:  ذلك كمن األصيل، العريب حكم أخذ اللغة لقواعد خضع إذا حىت األعجمي، االسم من االشتقاؽ

 واألماكن األقوام أسماء: أوال     

. ( 1)الطورك الرسك ربيوفك ربانيوفك احلواريوفك مدينك الرـك: ضلو     

 مختلفة أسماء: ثانيا     

 سجيل،ك الطور،ك (3)بطائن،ك (2)الزصلبيل،ك دينار،ك بًيىع،ك إصليل،ك إبليس،ك أباريق، كأساكر،:     منها
. كثَت كغَتىا، (5)ىيدناك سرم،ك كفل،ك(4)ربانيوفك مقاليد،ك مشكاة،ك

 فيه اختلف وما أصله على اتفق ما بحسب التصنيف: الثاني المطلب

 بل كاحدة، أعجمية لغة عن تؤخذ الكرمي،مل القرآف يف كاردة هناإ قيل اليت ادلعربة األلفاظ إف     
 تلك تكاد األكؿ، ألصلها بالنسبة كثَت اختالؼ فيها ككرد سلتلفة، لغات من العرب عربتها

: يلي ما نذكر ذلك كمن كاحد، أصل على االتفاؽ فيها ينعدـ فيها ادلتخصصة التصنيفات

 أصلها على المتفق األلفاظ: األول الفرع     

 سبيل على التصنيف كىذا نادر، الدراسات سلتلف يف كاحدة لغة إىل لفظة نسبة على االتفاؽ     
   :ذلك من اللفظ، يف األقواؿ نسبة تغليب

                                                        
 ابن دار الرباؾ، زلمد حتقيق ، (56،38،40،36)الصديقي عالف البن ادلعرب من القرآف يف ما معرفة يف ادلقرب كتاب/ 1

 .ػق1429عاـ1:ط اجلوزم،
 .شاكر أمحد حتقبق ،(68،71،129،187،222)للجوليقي ادلعرب/ 2
 (.3/361)للزركشي القرآف علـو يف الربىاف/ 3
 ة،رالقاه الرسالة، مطبعة ادلنجد، الدين صالح حتقيق حسنوف، ابن أخرجو ،(20،23،38،43)عباس البن القرآف يف اللغات/ 4
 (. 297،297،293)للسيوطي شاكر،كاإلتقاف أمحد ،حتقيق(209،229،351،362 )للجواليقي كادلعرب تاريخ، دكف ،1:ط
 (.385-384)للزركشي كالربىاف ،(294،296،298)للسيوطي كاإلتقاف ،(24،28،36)عباس البن القرآف يف اللغات/ 5
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 العبرية عن معربة ألفاظ: أوال     
 كأمساء األنبياء، من أعالـ أمساء معظمها العربية، اللغة إىل القرآنية األلفاظ من الكثَت عيزيت    

 ،(3)الرمحنك (2 )صلوات،ك ميكائيل،ك إسرائيل،ك موسى،ك إمساعيل،ك (1)أسباط،: ضلو أخرل، أجناس
.. (4)ىدناك

 (5)الفارسية عن معربة ألفاظ:ثانيا     

.  (7)كمقاليد كنز،ك (6)أباريق،: ضلو ، تصنيفها يف باالتفاؽ القطع دكف الفارسية إىل نسب شلا      
 (8)الحبشية عن معربة  ألفاظ:رابعا     

 (9)جبت،: ضلو ، بكثرة القرآف ألفاظ إليها نسبت اليتالسامية  اللغات من احلبشة لغة     
. (11)سنُتك قسورة،ك (10)مشكاة،ك

  السريانية عن معربة ألفاظ:خامسا     
  .(13)الطور ك،(12)إبراىيم،: ضلو األلفاظ، من العديد إليها نسب أيضا السريانية     
      

 
                                                        

 (.152)للجندم ػػػ للفراء مفقود عريب تراث من كاللغة القرآف كيف ،(291)للسيوطي كاإلتقاف/  1
 .شاكر أمحد ،حتقيق(61، 259،350)للجواليقي كادلعرب ،(8/357) للخليل العُت/  2
 (.41)الصديقي عالؿ البن ادلقرب ككتاب ،(293)للسيوطي اإلتقاف/ 3
 (.153)للسيوطي كادلهذب ،(298)للسيوطي اإلتقافك ،(28)عباس البن القرآف يف اللغات/ 4
 (.89)ادلعرب يف القرآف للسيد بالسي: انظر. من اللغات اإليرانية، كىي اللغة الرمسية حاليا، تكتب باخلط العريب: االفارسية/ 5
 .شاكرأمحد  حتقيق ،(71)للجواليقي كادلعرب ،(338)للثعاليب اللغة فقو/ 6
 (.297،296)للسيوطي كاإلتقاف ، (362،345)للجواليقي ادلعرب/ 7
فقو اللغة لعبد : انظر. من لغات اجملموعة السامية اجلنوبية، اجملموعة الشمالية ، تؤلف مع اليمنية كالعربية لغة كاحدة:احلبشية/ 8

 (.70)الواحد كايف

 (.292)للسيوطي اإلتقاف/  9
 (.297)للسيوطي كاإلتقاف ،(351)للجوليقي كادلعرب ،(38)عباس البن القرآف يف اللغات/ 10
 عالؿ البن كادلقرب ،(102) للسيوطي كادلهذب ،(246)للجواليقي ادلعرب ،(24/506)للطربم البياف جامع/11

 (.49)الصديقي
 (.151)فطرياين ليويل القرآف يف لؤلنبياء ادلعربة كاألمساء ،(21 )عباس البن القرآف يف اللغات/12

 (.384)للزركشي كالربىاف ،(295)للسيوطي كاإلتقاف شاكر، أمحد ،حتقيق(269)للجوالليقي ادلعرب/ 13
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   (1)النبطية عن معربة ألفاظ: سادسا     
. (3)سفرة،ك،(2)قطناك إصرم،: ضلو     
 أصله في المختلفاأللفاظ : الثاني الفرع     
 يف اخلالؼ ذلك يبدكا كقد كاحدة، لغة  أكثر منإىل نسبتها يف اختلف أيخرل ألفاظ كردت قد     
 :منهاكىذه السمة الغالبة على سلتلف النسب،  تصنيفها، يف الواحد ادلرجع
. (4)سريانية كقيل العربية عن معربة: أهنا قيل:عيسى     
. (5)ىندية كقيل حبشية، كقيل العربية، عن معربة: قيل: إبلعي     
. (6)سريانيةكقيل  العربية، عن معربة: قيل: ربانيون     
. (7)فارسيةكقيل  احلبشية، عن معرب: قيل:سجل     
( 8)ىنديةكقيل  الفارسية، عن معرب: قيل:سندس     

 (9)قبطيةكقيل  نبطية،كقيل  السريانية، عن معربة: قيل :الطور     

 يكاد ال ،أمرا صعبا إليها نسبت اليت اللغات حبسب ادلعربة األلفاظ تصنيف زلاكلة كانت لقد     
 كرد بعضها، يف  اتفاقاكجد كإف كاحدة، كلمة أصل يف ثالث أك مرجعُت بُتاتفاقا  جيد الباحث

 البحوث بعض جتتمع أف أك كاحد، بأصل القطع دكف لغات متعددة إىل بنسبتها إما االحتماؿ، عليها
 اذلندية، اللغة: مثال ذلك يف كىاـؤ. األخرل الزيادات يف كختتلف كاحدة، لغة على كلمة تصنيف يف

                                                        
 غَت مكسورة، سريانية كىي القرل، أىل هبا تكلمناء، مث امتدت إىل سوريا، مظهرت يف شبو جزيرة طور س لغة : النبطية/ 1

، كادلعرب يف (14)الندمي البن الفهرست: انظر. الفصيح كىو كالقراءة، الكتابة يف يستعمل الذم اللساف: ؿكقي اللفظ؛ مستقيمة
 .(79)القرآف للسيد بالسي

 (.291،296) للسيوطي كاإلتقاف ،(23،42)عباس البن القرآف يف اللغات/  2
 (.46)الصديقي عالؿ البن كادلقرب ،(113)للسيوطي ادلهذب/ 3
 (.4/955)للجوىرم الصحاح/ 4
 (.27-26)الصديقي عالؿ البن ادلقرب كتاب/ 5
 .شاكر أمحد حتقيق ،(209)للجواليقي ادلعرب/ 6
 ادلقرب كتاب ،(10/398)للسيوطي ادلنثور كالدر ،(95)للسيوطي كادلهذب شاكر، أمحد حتقيق ،(342 )للجواليقي ادلعرب/ 7

 (.44)الصديقي عالؿ البن
 .شاكر أمحد حتقيق ،(225 )للجوليقي كادلعرب ،(330 )للثعاليب اللغة فقو/ 8
 (.56)الصديقي عالؿ البن ادلقرب كتاب/ 9
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 كالكافور السلع،كادلسك لتلك األكؿ ادلنشأ أهنا على التجارية، األلفاظ بعض إليها نسبت
 كحىت أخرل؛ لغات إىل األلفاظ ىذه فأضيفت النسبة، ىذه على تستقر مل أهنا إال ،...كالزصلبيل
 ذلذه ينسب فما العربية، نفسها ادلراجع بعض يف اآلرامية اللغة فمثال اإلهباـ، عليها كرد نفسها اللغات
 اآلرامية األلفاظ بُت ففصلوا األخرل، عن مستقلة منهما كل أف على أخرل كيف لتلك، ينسب

.  جرا كىلم. أيضا عليها كارد كاالختالؼ كاحدة، فصيلة من اعتربت أيضا اللغات من ككثَت كالعربية،

 ككركد مثل ىذه االحتمالية؛ التصنيفات ىذه من التنزيل لغة خلو على حجة ذلك يف كلنا     
 .االحتماالت القوية تبطل االستدالؿ

 والجمود التصرف بحسب التصنيف: الثالث المطلب

 تنقسم أهنا األعجمي، القاموس ضمن من ادلعربوف صنفها اليت األلفاظ يف اللغوم البحث أثبت     
 يلي كما األصيل؛ العريب أصلها أكد الذم الشيء متصرؼ، غَت كقسم متصرؼ، قسم: قسمُت إىل

:  منها مناذج

 المتصرفة األلفاظ: األول الفرع     

: أخرل كأمساء األعالـ، أمساء اخلاصية ىذه تشمل     

 المتصرفة األعجمية األسماء:أوال     

 أهنا البعض عده كقد عليها، التعريف( الػػ)كدخوؿ التأنيث، جهة من يكوف ىنا ادلقصود التصرؼ     
، الزبور، اليهود، نوح،: منها علما، عشر ستة حدكد يف ( 1).إخل ....اإلصليل، الرـك

 متصرفة أخرى ألفظ: ثانيا     

( 2).إخل.....طفق كورت، بطن، غساؽ، القسط، آناء، الدين،: أمثلتها من     

                                                        
 .تاريخ دكف طبعة، دكف دمشق، القلم، دار ،(6-5 )اخلالدم الفتاح اعبد القرآف يف األعجمية األعالـ/  1
 .تاريخ دكف طبعة، دكف اخلاصلي، مكتبة ،(355)شاىُت الصبور لعبد احلديث اللغة علم ضوء يف القرآنية القراءات / 2
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 فهو العرب كالـ على قيس ما: باب يف اخلصائص، يف ادلقصودة ىي اجملموعة ىذه أف كيبدك     
. (1)العرب كلم من

 القوؿ ضعف مع لعربيتها، حتقيق ذلك يف أف البد ادلتصرفة، األلفاظ رلموعة إىل كبالنظر     
 كقد االحتماؿ، بذلك التسليم ديكن ال أخرل، لغة من مستعارة ىذه الكلمات أف كاعتبار بالعجمة،

 كاآلخذ كادلتأثر، ادلؤثر بُت بو التمييز ديكن ال بعيد، زمن منذ اللغات بُت بالتبادؿ  ذلك يػيفىسَّر
 يف العربية من أخذت أهنا أعجمية، اعتربت اليت األلفاظ، ىذه بو فيسرت الذم كالصواب كادلعطي،

 أخذت كبذلك أصلها، فتينوسي كالتحريف، التصحيف، لكثرة العجمة دخلتها مث األكؿ، أصلها
 األلفاظ ىذه تثبت فال األخذ، من أكثر العطاء ذلا أثبت العربية يف البحث أف كما.األعجمي حكم

. (2)للعربية إال

 المتصرفة غير األلفاظ: الثاني الفرع     

: بعجمتها قيل أخرل كألفاظ األعالـ، كتشمل     

 المتصرفة غير األعجمية األسماء: أوال     

 ايعترب كقد فيها، كالعجمة للعلمية القرآف، يف كردت عجمتها، على كاتفق اليت األعالـ أمساء ىي    
: ذلك من علما، كأربعوف إثناف حوايل البعض عدىا كقد مشتق، غَت أنو عجمتو سبب أف أيضا

. (3)... إـرك آدـ،ك أيوب،ك إبراىيم،

 

 

 

 
                                                        

 (.1/357 )اجلٍت البن اخلصائص:انظر/  1
 (.358)شاىُت الصبور لعبد احلديث اللغة علم ضوء يف القرآنية القراءات/  2
 (.6-5 )اخلالدم الفتاح اعبد القرآف يف األعجمية األعالـ/  3
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 متصرفة غير أخرى ألفاظ: ثانيا    

  (1).إخل ...رلوس،ك جهنم،ك مقاليد،ك مرجاف،ك ياقوت،: األلفاظ تلك من    

 عن احلديث يف التحفظ مع عجمتها، حيكي مجودىا أفذكر  ادلتصرفة، غَت اجملموعة ىذه      
 العرب معرفة مراعاة كأيضا (2)إليها، ادلنسوب اللغة يف متصرفا فظؿاؿ يكوف أف الساميةشرط اللغات
 فيما منها مناذج كستأيت العربية، يف أصالتها األلفاظ من كثَت يف كالتحقيق البحث أثبت فقد للفظ،

.  بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 (.356)شاىُت الصبور لعبد احلديث اللغة علم ضوء يف القرآنية القراءات:انظر / 1
 (.359)شاىُت الصبور لعبد احلديث اللغة علم ضوء يف القرآنية القراءات: انظر/  2
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 القديمة للغات منسوبة مختلفة نماذج دراسة: الثالث المبحث

     مل يكن البحث تاما مبجرد اجلمع كالتصنيف فكاف لزاما أف نتبع ذلك بدراسة مناذج شلا قيل إنو 
معرب دراسة ضلاكؿ التعمق فيها كفق أسس علمية مع االستعانة بآراء العلماء اققُت يف ىذا اجملاؿ، 

. عربيتو لثبتت أعجمي أنو قيل ما كل عليها قيس لو سلتلفة، أصناؼ منألفاظ  مناذج خًتتا كقد
: يلي كما كىي

 اللغات جميع في متوافقة نماذج: األول المطلب
 كقد كادلعٌت، اللفظ أكيف كالصياغة، البنية يف اللغات، من غَتىا مع العربية األلفاظ بعض تشًتؾ     
 العرب فأضافها عريب، قالب يف صيغت أعجمية أك أخرل، لغات يف فركع ذلا عربية، أصوذلا تكوف

 منك ؛دليل أكرب اللغوية كالتحقيقات البحوث يف كلنا عنها، العجمة النصراؼ العربية، األصوؿ إىل
 : ما يأيتذلك

 سرادق لفظ :األول الفرع     

 سرادؽ كلمة قيل ،(1)﴾سيرىاًدقػيهىا هًبًمٍ  أىحىاطى  نىارنا لًلظَّاًلًمُتى  أىٍعتىٍدنىا ًإنَّا ﴿:تعاىل قولو يف ذكرىا جاء     
 كىي. (3)الفارسية عن معربة كليست سريانية، هناإ كقيل(2)معربة، فارسي، أصلها السرادقات، كاحد

. (4 )سرادؽ فهو البيت صحن فوؽ ديد شيء ككل بالشيء؛ حييط ما كل هبا كيقصد اخليمة،

 كقد كنثرىم، شعرىم يف بينهم استعماذلا كشاع العرب، فصحاء ألسنة عليو جرت اللفظ ىذا      
 كىذا الكلمة، عجمة إثبات معرض يف أنو من بالرغم ،(5)اجلاىلي الشعر من ببيت اجلواليقي استشهد

 يف العرب شعراء عرفها أنو على تدليل كإمنا فارسية، أهنا إثبات يف حجة لو يقـو ال االستشهاد
 أنو اللساف يف يذكر مل كما. اجلمهرة يف كرد ما حسب القرآف، يف استعماذلا يرد أف قبل اجلاىلية،

                                                        
 (.29:)الكهف/1

 (. 303 )للراغب كادلفردات ،(248)للجواليقي ادلعرب/ 2
  بدكف بيانات(86) ادلعربة األلفاظ يف ادلفصل/ 3
 (.1496/ 4) للجوىرم كالصحاح ،(5/250 )للخليل العُت/ 4
 (248) للجواليقي ادلعرب: انظر/ 5
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 جتعلنا ادلفردة أصل عن كسكوهتم ،(1 )سبقو شلن كغَته اخلليل ذلك يف تابع أنو كالبد أعجمي، لفظ
. العربية األلفاظ باقي مع لتسويتها بالضركرة عربية أهنا نفكر

 الكلمة اعترب الذم اجلواليقي، معرب كتاب حتقيق خالؿ سرادؽ لفظة على شاكر أمحد كعلق      
 عريب الكلمة أصل إمنا سوامها، بو يقل مل شاذ قوؿ أنو ذلك، يف الراغب ككافقو أعجمي، أصل ذات

 إىل كبالنظر عجمتها، ادعى أحدا ير مل أنو كزعم ادلعاجم، أصحاب كالـ ذلك يف كمستنده أصيل،
 ديكن إمنا ادلعرب، من تيعد كمل عربية، الكلمة أف توضح حقيقة عاـ، بشكل ادلعاجم أكردهتا اليت ادلعاين

. (2)اللغات بُت ادلشًتؾ من اعتبارىا

فإمنا » : ، قاؿالعػرب كالـ يف دالالت ادلعتػربةيف حديثو عن اؿالشافعي رمحو ا تعاىل     ذكر 
كتكلم بالشيء تعرفو بادلعٌت دكف ...خاطب ا بكتابو العرب بلساهنا على ما تعرؼ من معانيها،

اإليضاح باللفظ كما تعرؼ اإلشارة، مث يكوف ىذا عندىا من أعلى كالمها، النفراد أىل علمها بو 
كتسمي الشيء الواحد باألمساء الكثَتة، كتسمي باالسم الواحد ادلعاين . دكف أىل جهالتها

. (3)«الكثَتة

اجملاز،  إثباتكمن ذلك  عن مقاصدىا، فصاحساليب العرب يف اإلفيو بياف ألىذا الكالـ      
ال جيوز يف تأكيل النصوص ، كال ديكن فهم القرآف إال من طريق كالـ العرب، كاالشًتاؾ كالًتادؼ

لعدـ ، األعيافعلى  كجػوب تعلػم اللغػة العربيػة فيلـز منو ،اخلركج عن لساف العرب كال عرؼ النػزكؿ
 حادثػةأعجمية باصطالحات القرآنية احلذر من تفسػَت النصػوص  ك.إجزاء القراءة كالذكر بغَت العربية

 . يف عصر النبوةخارجة عن معهود العرب

     
 

                                                        
 منظور البن العرب لساف ،(4/1496)للجوىرم كالصحاح ، (3/233)دريد البن كاجلمهرة ،(5/250 )للخليل العُت: انظر/ 1
(3/1988.) 

 . شاكر أمحد حتقيق- التحقيق ىامش(-248 )اجلوليقي معرب/  2
( . 52-51 )الرسالة للشافعي/ 3
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 تنور لفظ :الثاني الفرع     
 معرب، فارسي التنور: قيل ،(1)﴾ التػَّنُّور كىفىارى  أىٍمرينىا جىاءى  ًإذىا حىىتَّ  ﴿:تعاىل قولو يف تنور لفظ جاء     
 بيت "من منحوت اآلرامية، من كقيل ،(3)سرياين أصلو ادلهذب يف السيوطي كقاؿ ،(2)اجلواليقي ذكره
 .(4)"نور
 أعجمي، اسم كىو فػىعُّوؿ، كزف على: التنور فقيل ،اعترب الكلمة أعجمية أيضا من ادلفسرين كمن     
 قبل نوف العرب كالـ يف كليس ،"فػىعىل "كزف على" تنر "بنائو أصل ألف العرب، عربتو لو، اشتقاؽ كال
 مهزة األكىل الواك فقلبت ،"تنوكر "كأصلو النور، من" تفعوؿ "ككزنو" التنور ":أف  أيضاكذكر. راء

 كالزىرم كعكرمة عباس ابن كعن. حذؼ عما عوضا النوف شددت مث ختفيفا، حذفت مث النضمامها،
 (5).كأرفعو أعاله أم منها، موضع أشرؼ أنو قتادة كعن ػ اآلية يف ىناػ األرض كجو" التنور "أف
 خيبز الذم أنو التنور، تأكيل يف عنده األقواؿ أكىل أف كذكر ؛الصبح تنوير :أنو جرير ابن كأخرج      

 ادلعاين هبذه العجمية اللغة يف يستعمل مل أنو كالظاىر العرب، كالـ يف ادلعركؼ ذلك ألف فيو،
( 6).اذلوؿ كشدة العذاب ظهور عن التنور فوراف يكوف أف كجوز األخَتة؛

 كإف لغاهتم، من العربية نقلت أهنا يعٍت ال ادلعاين هبذه العجم لغات بعض يف الكلمة ككجود      
 أف ذلك لغاهتم؟ إىل العربية من منقولة تكوف ال فلماذا العربية، غَت لغت يف كجودىا حتما كاف

 .(7 )«لساف كل عمت لغة التنور»ك اللغات؛ مجيع فيها تتوافق أف دينع كال اللغات؛ أقدـ العربية
 
 
 
 

                                                        
 (.31:) ىود / 1
 (.80)للسيوطي ادلهذب ،(132)للجواليقي ادلعرب / 2
 (.80)للسيوطي ادلهذب / 3
 (.31)قلعجي مد ادلختارة العرب لغة / 4
 .ق1431 عاـ1:ط لبناف،-بَتكت ، الرسالة مؤسسة حبوش، ماىر حتقيق ،(11/446) لؤللوسي ادلعاين كركح/  5
 (.6/59)للطربم البياف جامع/ 6
 .ق1431 عاـ1:ط لبناف،-الفكر،بَتكت دار ،(17/235)للرازم الغيب كمفاتح ،(1/450)منظور البن العرب لساف/7
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 األرجح كىو كالعجم، العرب لغة فيو اتفق شلا أنو كادلشهور عباس، ابن عن اجلوليقي نقلو ما كىو   
 كاف كإف عربية، أصوؿ من الكلمة حقيقة أف كاعتبار  كأمحد شاكر؛ادلعاصرين، اققُت بعض عند

( 1).العربية خارج أهنا على دليال ذلك يقـو فال نادر، بناؤىا

  فردوس لفظ : الثالث الفرع     
 الصَّاحلًىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا الًَّذينى  ًإفَّ ﴿: تعاىل قولو من الكهف سورة يف الفردكس لفظ ذكر كرد     

 .(2)﴾(107 )نػيزيالن  اٍلًفٍردىٍكسً  جىنَّاتي  ذلىيمٍ  كىانىتٍ 
 اأصلو أيضا كقيل تعريبو، بعد العربية دخل الركمية، األلفاظ ضمنمن  ت الكلمةصنف قد     

 الكلمة أصل أف بعضهم عن كنقل البساتُت، من يكوف ما كل جيمع الذم ادلكاف كىو سرياين،
. (3)فرداسا بالنبطية

. (4)فراديس كمجعو للبستاف، اسم كىي اليونانية، عن معربة الكلمة أف آخركف كادعى     
 قد يكونوا أف ادلعقوؿ كمن اجلمع، صيغة يف العربية تقارب اليونانية الكلمة أف باعتبار القوؿ ىذا كريد

( 5).الفراديس: كالكرـك للبساتُت يقولوف الذين الشاـ كأىل العرب، من خالطوا شلن مسعوىا

 للفظ ما بقدر األعاجم، لغات إىل تنسب ما بقدرؼفردكس،  كلمة تفسَت يف العلماء اختلف     
 خضرة أهنا قاؿ من كمنهم الركضة، تعٍت قاؿ من كمنهم البستاف، تعٍت أهنا قاؿ من فمنهم ،معاين من

 يف حديقة أهنا قاؿ من كمنهم النبت، من ضركبا تنبت اليت األكدية قاؿ من كمنهم األعشاب،
. العرب لغة يف الكلمة حتتملها لبعض، مكملة معاف ككلها (6)اجلنة،
      

                                                        
  حتقيق شاكر أمحد- اقق ىامش(-133)للجواليقي ادلعرب: انظر/  1
 (.107 : )الكهف/ 2
 .شاكر أمحد حتقيق ،(289 )للجواليقي كادلعرب ، (3/315)للزجاج القرآف معاين/ 3
 (.226)حلمي للسد-للجوىرم الصحاح يف ادلعرب عن نقال ،(84)للكرديلي اللغة نشوء ك(121)للسيوطي  ادلهذب/ 4
 .شاكر أمحد حتقيق(ىامش )،(289)للجوليقي ادلعرب/  5

 البن العرب كلساف ق،1408عاـ1:ط الكتب، عامل شليب، اجلليل عبد ،حتقيق(3/315)للزجاج القرآف معاين/ 6
 (.16/322 )للزبيدم العرس كتاج ،(5/3375)منظور
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 عريب أصل من فردكس كلمة أف فيو الفصل القوؿ فإف الكلمة أصل حوؿ يدكر الذم الكالـ أما     
 السعة، الفردسة: قيل العرب، لغة يف اشتقاقية أصوؿ كذلا السعة؛ حوؿ تدكر كمادهتا (1)فصيح،
 اشتقاؽ ذلك كمن صرعو، أم فردسو: كيقاؿ معرش،: أم مفردس ككـر كاسع، أم مفردس، كصدر

. (2)الفردكس
 عركبة رأم يؤيد ما أف كذكركا اققُت، الباحثُت كأكثر اللغة، أىل من أنصار لو الرأم كىذا     
. عركبتو على دامغة حجة القرآف أف من الرغم على (3)اليمامة، دكف ركضة: اسم اللفظ

: الشاعر قاؿ للفظ، العرب معرفة تأكيدا ذلك يزيد كما
 سللد فيها الفردكس من جناف         موحد كل ا ثواب إف                 

: الزجاج قاؿ اللغات، بُت ادلشًتؾ من عدكه فقد اللفظ، يف اللغات كركد من كالبد كاف كإف    
 (4).لغة كل أىل عند ألنو البساتُت، من يكوف ما كل جيمع الذم البستاف أنو- فردكس -حقيقتو

 .االشًتاؾ معٌت يؤدم ادلقصد، هبذا كالفردكس
 :قاؿ ادلعاجم، يف كرد مبا رأيو كعلق اللفظ، بعركبة القائل القوؿ أيد فقد شاكر أمحد اقق أما     

 من اشتقاقها كعلى معناىا، صحة كعلى العربية، يف ادلعٌت أصل صحة على متضافرة فالنصوص»
 للعربية، أصال فظنها الركمية، الكلمة مسع قد األقدمُت العلماء بعض أف كيظهر للعربية، معركؼ أصل
. (5)«اإلغراب من اإلكثار حب كعلى األخرل، اللغات من كثَتا نقلت العربية أف كىم على

 على حجة لغَته يتأتى كال العربية، للفظ األصيل األصل أف على دالة كاضحة قرائن ىذه ككل   
 .اللفظ عجمة

 

 

 
                                                        

 .ػق1403عاـ3:ط بَتكت، الكتب، عاـ(،2/231)للفراء القرآف معاين/ 1
 (.16/322)للزبيدم العركس كتاج ،(5/3375)منظور البن العرب كلساف ،"(3/333 )دريد البن اجلمهرة/ 2
 (.118)للجندم- للفراء مفقود عريب تراث من كاللغة القرآف يف/ 3
 (.3/153)للزجاج القرآف معاين/ 4
 .شاكر أمحد حتقيق  -ىامش-،(290 )للجواليقي ادلعرب/:  5



الكلمات المعربة تصنيفها ونماذج منها: الفصل الثاني  

 

 
56 

 العربية المسحة ذات األلفاظ: الثاني المطلب
 داللية قرابة أك األكىل، أصوذلا يف اشتقاقية قرابة حتمل عربية، مسحة عليها تبدك األلفاظ من كثَت    
: ذلك من عربيا، أصلها يكوف أف يرجح شلا العربية، اللغة حقل يف

 مسك لفظ: األول الفرع     
 ،(1)﴾(26)اٍلميتػىنىاًفسيوفى  فػىٍليىتػىنىافىسً  ذىًلكى  كىيف  ًمٍسكه  ًختىاميوي ﴿:تعاىل قولو يف مسك كلمة ذكر كرد     

 ادلادة كىذه القددية، العصور منذ رائحتو كقوة ًطيبو يعرؼي  طيب، عرؼو  ذات حيوانية مادة: كادلسك
 ككانت الصُت، بالد يف تعيش سرتو، يف أك الغزالف من صنفو  عنيق يف غدة يف متجمع دـ عن عبارة

. (2) الطيب أفضل من كىو ادلشمـو اسم عليو تطلق العرب
 العريب، اللفظ عنو عرب الذم األصل يذكركا مل أهنم إال ًمسك، أصل بفارسية ادلتقدموف قاؿ     

 ىو كقالوا األصل، بفارسية القائلُت القدامى مذىب حتكي طائفة طائفتُت؛ إىل ادلتأخركف انقسم بينما
(  3).ىندم أصلو إف قالت األخرل كالطائفة ،"مشك "فيو

 الغليل، شفاء يف ذلك كمثل العرب، عربتها فارسي أصل من" مسك "كلمة اجلواليقي اعترب     
 ،(5)الصنعة صاحب كىو معجمو، يف لو اخلليل ذكر عدـ إىل ذلك يرجع كقد (4)العرب، كلساف

.  العرب فعربتها العربية، يف مرادؼ ذلا كليس الفرس، بو تفردت شلا ادلسك: أف بعضهم كأضاؼ
 : أحدىم قاؿ أشعارىم، يف ككظفوىا العرب، عند التخاطب لغة يف معركفة كالكلمة

  تنفح ادلسك أرداهنا من جديد         كثوهبا بالسباب عاجلتٍت لقد            

                                                        
 (.26:)ادلطففُت/1
 العربية، اللغة يف ماجستَت رسالة ،(203)مصطفى سليماف إلدريس القرآف يف الصويت كادلعرب ،(4/1608)للجوىرم الصحاح/2

 .ق1427ادلوصل،عاـ جامعة الًتبية، كلية
 (.204 )سليماف إلدريس الصويت ادلعرب عن نقال ،(38،40،41)حي كائن العربية اللغة/ 3

 البن العرب كلساف ،(206)للخفاجي الغليل كشفاء ،(4/1608)للجوىرم كالصحاح ،373للجواليقي ادلعرب/ 4
 (. 6/4203)منظور

 (.294)حلمي للسيد للجوىرم الصحاح يف ادلعرب/ 5
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 على كاحلمل مؤنث، كالرائحة ادلسك، ريح إىل ذىب فالشاعر القصد، باعتبار ادلسك تأنيث فجاء
، إىل اجلاىلية العصور منذ ،(1)كنثرىم شعرىم يف العرب، عند كثَت ادلعٌت ىذا  بأف يوحي ما كىو اليـو

. عربية ادلادة

 كأمساء كأدكاهتا، السفن كأمساء التجارية ادلصطلحات من كثَتان  اذلنود عن أخذكا العرب إف: كقيل    
 يلحقوهنا أك عربية، يعدكهنا كالعرب اذلند، بالد من حيمل شلا كالطِّيبً  كالعقاقَت، الكردية، األحجار
 كانوا القدماء اذلنود كإف .فارسيان  ادلزىر صاحب عده مثالن، كادلسك:تساىالن  الفارسية باأللفاظ
 يعدكف الفرس أف عن فضالن  .العرب ببالد بسفنهم كديركف القددية األمم إىل الطٌيب من أنواعان  حيملوف
( 2).فارسيان  العرب يعده كما عربيان، ادلسك

 األكؿ ادلنطلق العرب لغة أف جهة من اللفظ، عربية حيكي عنو عربت الذم األصل بياف يف كاخلالؼ 
 لؤلمانة العجم، لغة إىل منو للعربية نسبتها الوفاؽ انعدـ إذا االحتماؿ يف كأكىل التحقيق، عملية يف

 .  عجمتها دليل انتفاء عند

 ترجيح أكلوية يؤكد شلا ؛الكلمة عجمية على أصال دليل فال كاىية، العربية حجة ايعتربت فإف     
 عربية، صياغة العرب صاغها فقد ،"مشك"أصل من فارسية الكلمة كانت كإذا بعربتيها، القوؿ

 كنطق العرب، فصحاء ألسنة على استعماذلا شاع كعليو. مسكه  ديسِّك، مسَّك،: فعال منها كصنعوا
 العرب يعرفها مل كإف حىت ذلا، القرآف بتأصيلأصيلة  عربية كالكلمة. (3)اجلنة أىل كصف يف القرآف هبا

.                                          قبال

 قسطاس لفظ: الثاني الفرع     
 ذىًلكى  اٍلميٍستىًقيمً  بًاٍلًقٍسطىاسً  كىزًنيوا ًكٍلتيمٍ  ًإذىا اٍلكىٍيلى  كىأىٍكفيوا﴿:تعاىل قولو يف قسطاس لفظ ذكر كرد     

يػٍره  . أقواؿ على أصلها حوؿ اللغة علماء اختلف ،(4)﴾(35 )تىٍأًكيالن  كىأىٍحسىني  خى

                                                        
 (.4/1608)للجوىرم الصحاح:انظر/ 1
 (.204)سليماف إلدريس الصويت ادلعرب/ 2
 (.33 )قلعجي مد ادلختارة العرب لغة: انظر/ 3
 (.35 :) عبس/ 4
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 كمل ادلعرب، من جيعلها كمل ،(2)بادليزاف كفسرىا كضمها، القاؼ بكسر الكلمة (1)اجلوىرم ذكر     
 إىل الكلمة يرجع مل كما القرآف، أللفاظ العجمة نسبة يف متحفظ معجمو يف كىو ذلك، إىل يشر

 الثالثي جانب إىل آخر أصل بذلك كىو قسطس، من مادتو جعل بل قسط، الثالثي جذرىا
". قسط"

 ركمي أصل من اللفظ أف العربية، يف الدخيل بتأكيد ادلهتمُت الباحثُت من غَته كذىب     
 الًقسطاس: أف اجلمهرة يف جاء اإلثبات؛ حتتمل شلا أكثر النفي حتتمل نسب ذلك ككل ،(3)معرب

 احلكيم، التنزيل يف ذكره كجاء بو، تكلمت قد العرب أف إال بالركمية، ادليزاف كالقيسطاف كالقيسطاس
.  اللفظ عربية كأثبت مقالو، على استدرؾ كالقائل؛ (4)معركؼ عريب بو، يتبخر الذم كالقيسط

 أف باعتبار القسط، من اشتقاقو ديكن ال قسطاس لفظ أف اجلواليقي دلعرب اققُت أحد كيرل     
 اآلخر البعض كذىب. معربة فالكلمة العربية، يف معركفة غَت زيادة" قسطاس "يف كالسُت األلف زيادة
. (5)ادليزاف بتقدير كذلك مستقيم، مبعٌت بالالتينية، اللفظ أف إىل

 قسطاس "بُت كفرؽ الزيادة، أحرؼ من كالسُت فاأللف الصواب، عن أبعد أنو ذلك عن كريدٌ      
 (6)"ككونستانس

 اللفظ، عركبة حكم منو يؤخذ بالعجمة، حكم دكف الكلمة إطالقهم يف ادلعجميوف كاف كإذا     
  (7 ).قسطاس لفظ بعربية جهارا صرحوا العربية، اللغة بأصالة اىتم شلن منهم النخبة فإف

 يف فالقسط األخرل، باللغات لو عالقة كال حبتة، عربية الكلمة أف ذكر شاكر أمحد اقق أما     
 ادلوصوؼ ادلصادر من ككالمها العدؿ، على حىت القسط يطلق كما بالعدؿ؛ النصيب: العرب كالـ

                                                        
 . ىػ393 ، أكؿ من حاكؿ الطَتاف، كمات يف سبيلوأشهر كتبو الصحاحإماـ، اجلوىرم لغوم،  أبو نصر إمساعيل بن محاد / 1
 (.1/313) األعالـ للزركلي:ظرفا

 (.286)للثعاليب اللغة فقو ،(4/961)للجوىرم الصحاح/ 2
 (.208)للخفاجي الغليل كشفاء الرحيم، عبد ،حتقيق-اقق ىامش(-488 )للجواليقي ادلعرب/ 3
 (.4/218) للزبيدم العركس كتاج ،(3/27)دريد البن اجلمهرة/ 4
 .الرحيم عبد حتقيق- اقق ىامش(-488)للجواليقي ادلعرب/ 5
 (.252)حلمي للسيد للجوىرم الصحاح يف ادلعرب/ 6
 .تاريخ دكف طبعة، دكف بَتكت، – العلمية ادلكتبة ، (2/503 )الفيومي ادلقرم علي بن زلمد بن محدأل ادلنَت ادلصباح: انظر/ 7
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 كاألصل ادليزاف مسي كبو القسطاس، القسط من اشتق لذلك عدؿ، كميزاف قسط، ميزاف: يقاؿ هبا،
. اعتقاده يصح ما كىذا ،(1)ببعض بعضو متصل كادلعٌت كاحد،

 أهنا التنزيل،على عربية كلمات يعاجل فهو تارخيية، نظرة ادلسألة إىل ينظر أنو الكالـ من كظاىر     
 اللغات تكوف أف تعدك كال اللغات، كل عن سابقة العربية أف إذ باطل، زعم كىو أخرل لغات من

 .قددية عربية ذلجة األخرل
 معناها في مختلفة العربية مع أصولها في متحدة نماذج: الثالث المطلب

 العربية، مع األصلية بنيتها يف متقاربة األعجمية، األلفاظ ضمن صنفت اليت األلفاظ من كثَت   
:  ذلك كمن القرآف، يف ذكرىا كرد ذلك كعلى العرب، فصحاء تداكذلا

 اإلبريق لفظ: األول الفرع     

 مىًعُتو  ًمنٍ  كىكىٍأسو  كىأىبىارًيقى  بًأىٍكوىابو ﴿ تعاىل قاؿ القرآف، يف كاحد موضع يف ذكرىا جاء     
(18)﴾(2) .

 عربت، منها اليت ادلادة أصل يف كخالؼ ،(3)إبريق مفردىا معربة، فارسية أباريق كلمة أف ذيكر      
" آب"إىل األصلية ادلادة أضيفت الصب، أم" ريز"ك ادلاء كىو"آب"من اإلبريق لفظ أصل: فقيل

. (4)برؽ مادة أباريق، مجع" رم آب "معرب: كقيل ادلاء، صب أم الفاعل، معٌت فأفادت

 يف ذكرىا ككرد قدديا، العرب بو تكلمت كقد معٌت؛ من أكثر على جترم اليت األمساء من كالكلمة 
:  الشاعر قاؿ اجلاىلي، العريب الشعر

( 5)إبريق  ديينها  يف قينة        فجاءت يوما بالصبوح كدعا                     

                                                        
 .شاكر أمحد حتقيق-اقق ىامش(-299 )للجوليقي ادلعرب/  1
 (.18:) الواقعة/ 2
 كالبحوث الدراسات مركز ،(142)حامت أليب كالزينة ،(339)للثعاليب اللغة كفقو شاكر، أمحد حتقيق ،(71)للجواليقي ادلعرب/ 3

 .  ػق1415 عاـ1:ط صنعاء،-اليمٍت
 .ـ1908عاـ طبعة، دكف بَتكت، الكاثوليكية، ادلطبعة ،(4) شَت آلدم ادلعربة الفارسية األلفاظ/  4
 .، حتقيق أمحد شاكر(71)للجوليقي ادلعرب/ 5
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 هبذا فاللفظ. لربيقو بذلك مسي إنو: قيل الربيق، الشديد السيف: إبريق للفظ ادلعجمية ادلعاين من     
.  (1)بياضو لشدة التشبيو سبيل على السيوؼ على البارقة كتطلق كالربيق، اللمعاف شدة على يدؿ

. عريب ادلعٌت هبذا كاإلبريق ،(2)«صحيح عريب كىو الربؽ، من إفعيل، كزف على إبريق سيف: كقوذلم»

 تقدمتو، اليت ادلعاين من مشتق االسم ىذا (3).كبلبلة كفم عركة لو معدف، أك خزؼ من إناء: كقيل
. ذلا العرب بعض إدراؾ عدـ من الرغم على القرآف يف جاءت العرب، ألفاظ من كىي

 كقد يدرؾ، ال غائب أك يدرؾ، شاىد ىو سواء بصفتو، عليو كيستدؿ بامسو، الشيء يعرؼ اللغة كيف 
. (4)بو أريد ما الناس يعرؼ ال خفي يكوف كقد اسم، أم من اشتقاقو يعرؼ ال باسم الشيء يدعى
. ذلك على اإلبريق محل كديكن

 راعنا لفظ: الثاني الفرع     
 اٍنظيٍرنىا كىقيوليوا رىاًعنىا تػىقيوليوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا ﴿:تعاىل قولو يف كاحدة، مرة القرآف يف ذكرىا كرد     

اًفرًينى  كىامٍسىعيوا  . (5)﴾(104 )أىلًيمه  عىذىابه  كىلًٍلكى

 سواء دلصلحتو الغَت حفظ مبعٌت كالرعي ،"رعى"الثالثي اجلذر من مشتق كمراعاة، الرعي من راعنا     
. (6)ال أك عاقالن  الغَت كاف

 السب مبعٌت العربية اللغة يف موجودة لليهود، الكلمة كانت الرعونة، من راعنا لفظ أف كذكر      
 يف مفهومو راعنا: العربم ادلعجم يف قيل كقد عنهم، ذلك منهم أخذا ادلؤمنوف فاستعملها كالسخرية،

 ذلك كيصدؽ. (7)منو اليهود مقصد كىو كالبؤس، السوء، مبعٌت ىو: كقيل. العريب ادلفهـو نفسو العربية

                                                        
 (.1/261)منظور البن العرب كلساف ،(4/1449)للجوىرم الصحاح/ 1
 (.69)حلمي للسيد- للجوىرم الصحاح يف ادلعرب عن نقال( 446)دريد البن االشتقاؽ / 2
 (.6 )شَت آلدم ادلعربة الفارسية األلفاظ/ 3
 (.138-137)حامت أليب الزينة: انظر/ 4
 (.104 )البقرة/ 5

 لبناف، ػ بَتكت الرسالة، مؤسسة حبوش، ماىر ،حتقيق(2/368)لؤللوسي ادلعاين ركح ،(6/2359)للجوىرم الصحاح/ 6
 . ق1431عاـ1:ط
 (.217)بالسي للسيد القرآف يف ادلعرب عن نقال( 949 )اإلصلليزم العربم ادلعجم/ 7
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 ا لرسوؿ سران  ذلك يقولوف كانوا اليهود ألف اآلية، نزكؿ يف سبب كىو بشأنو، كرد الذم النهي ذلك
 عن كإبعادان  للباب، سدان  قوذلا عن ادلؤمنوف ا كهنى بلساهنم، قبيح سب كىو كسلم عليو ا صلى

. ادلشاهبة
 ادلراد كلعل اإلسالـ، يف عنها تعاىل ا فنهاىم اجلاىلية، يف األنصار لغة كانت( راعنا: )كقيل

. عنها فنهوا سبان  اليهود كاستعملها كالمهم، يف يكثركهنا أهنم
 كال القدـ، منذ العرب مجيع لغة يف زلفوظة ألهنا ظاىر، فغَت هبم سلتصة لغة أهنا دعول كأما

 بينهم، يستعملونو مث معناه، يعرفوف ال كالما الشرؾ أىل كالـ من يأخذكا أف ادلؤمنُت صفة يف جيوز
 أهنا األثر، يف جاء ما احتمالو ديكن الذم الوجو أف إال. كسلم عليو ا صلى نبيهم خطاب كيف

 العريب، اللساف بغَت اليهود كالـ من كلمة كافقت العرب، كالـ من مفهومة صحيحة كلمة كانت
( 1).العربية يف معناه عن خيتلف العرب عند كمعناىا

 يعٍت ما. (2)كاالسًتخاء احلمق: كالرعونة ادلسًتخي، منطقو، يف األىوج: األرعن اللساف يف كجاء      
 من مشتقان  فجعلوه كسلم، عليو ا صلى النيب إىل الرعن نسبة راعنا،: قوذلم من اليهود مقصد أف

 راعنا، صرت أرادكا أك رعونة، رعنت أم ادلصدر، بو أرادكا أهنم كحيتمل كاحلمق، اجلهل كىي الرعونة،
 كصيغة راعننا، قوال: أم زلذكؼ، دلصدر صفة الكثَت كجعلو. الوقف اعتبار على التنوين كإسقاط

. للمبالغة بو القوؿ ككصف للنسبة، حينئذ فاعل
 ادلعٌت فيكوف الغالب، يف االشًتاؾ يقتضي ادلفاعلة لفظ أف النهي سبب أف العلماء بعض كذىب     

 من ذلك، أشبو كما كسلم، عليو ا صلى بتعظيمو سلل كىو ، لك رعى كمنا لنا رعي منك  يقع أف
 باستعماؿ النهي أك الكراىة فتأيت العرب، كالـ يف كاحد مبعٌت مستعملتُت تكوناف اللتُت الكلمتُت
.  اللفظ يف العجمة العتبار كليس.(3)ادلخاطبات يف عليها األخرل كاختيار إحدامها،
 بعض أف كحىت اققُت، مجهور بذلك يقل كمل اللفظ، بعجمة بتاتا يوحي ال الوجو ىذا على كتفسَت

 باطلة، عجمتها دعول تكوف كبذلك (4)منو، عربت الذم األصل يذكر مل العجمة إليها أسند من
 .مقنعة حجة على التقـو

                                                        
 .(2/368)لؤللوسي ادلعاين كركح ،(382-2/381)للطربم البياف جامع: ظراف/ 1
 .(3/1675)منظور البن العرب لساف/ 2
 .(2/368)لآللوسي ادلعاين كركح ،(382-2/381)للطربم البياف جامع/ 3
 .(40)الصديقي عالؿ البن ادلعرب من القرآف يف ما معرفة يف ادلقرب كتاب/4
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 نماذج لم يثبت اشتراكها مع اللغات األخرى: المطلب الرابع
     كثَت من البحوث كالتحقيقات على مستول األلفاظ، أثبتت عم اشًتاؾ لغة ما مع العربية يف 

 :لفظ، كبذلك نفي التعريب أصال، كمن ذلك
 بأوالفظ : الفرع األول      

اٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى  ﴿:، قاؿ تعاىل(ؽ)، كمرة يف (ص)     ذكر لفظ أكاب ثالث مرات يف سورة 
نىا دىاكيكدى ذىا اأٍلىٍيًد ًإنَّوي أىكَّابه ﴾ كىاذٍكيٍر عىٍبدى

(1). 
 .(2 )احلبشة بلغة ادلسبح :قفأ األكاب  معٌتكرد     
 يتوب، مث كيٍذًنب يتوب، مثي  يذنب الذم أك التائب، : مبعاف عدةاألكاب العرب لساف يف كجاء     
 .رجع إذا يؤكب آب من كالطاعة، التوبة إىل يرجع الذم كىو ادلطيع، كىو

 ىذه ردت مل،(3) ادلسبح ىو :كقيل رللسو، من يقـو ال الذم احلفيظ :  أيضامعانيها من كرد كما     
 .العربية خالؼ لغة أم من ادلسبح مبعٌت الكلمة
 جاء تفسَتاؿ ذاقيعد ك ،(4)ا مرضاة إىل الرجع التواب ىو: األكاب معٌت أف الكشاؼ يف ككرد     

ىو أحد أنواع اجملاز، كالتجوز كاؼ حلصوؿ » القرآين الذم كردت فيو اللفظة، كسياؽحسب اؿ
ة عالؽ كفق كمحل معناه على تفسَته ديكن إذ لغوم،اؿ بادلعٌت ضركرة باؿيرتبط الك .(5)«اإلفهاـ ادلقصود

 .التأكيل إىل حيتاج أمران  األصل كبُت بينها الربط يصبح أخرل معافو  إىل اللفظة ينقل فاجملاز الكناية،
 
 
 
 

                                                        
 (.17): ص / 1
-، زلمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى، مكة ادلكرمة(10/3237)، كتفسَت القرآف العظيم البن حامت(76)ادلهذب للسيوطي/ 2

 . ىػ1417عاـ1:الرياض، ط
 (.168-1/166)لساف العرب البن منظور/ 3
 (.5/249)الكشاؼ للزسلشرم/ 4
 (.1/282)اإلهباج يف شرح ادلنهاج للسبكي/ 5
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 أوبي لفظ: الفرع الثاني     
 .(1)تعاىل﴿ فىٍضالن يىا ًجبىاؿي أىكِّيب مىعىوي كىالطَّيػٍرى كىأىلىنَّا لىوي احلٍىًديدى ﴾ قولو يف  أىكيب  لفظككرد
 العربية علماء عند كمعناىا؛ معناه عن بعيدة ليست كىي ،"أكب"السابق اجلذر" أكيب"لفظة  تتبع     

 .(2)أيضان  احلبشية اللغة إىل تأصيلها كنسبوا سبحي، باألحباش ادلهتمُت
 يسَت أف :كالتأكيب ليالن، السَت يف اإلسآد نظَت هناران  السَتً  يف التأكيب" :العربية ادلعاجم يف كجاء     
 الرجوع على ىذا معٌت كاقتصر ،(3) ..."السَت يف الركاب تبارم ىو كقيل الليل، كينزؿ أمجع، النهار

 من ٌأهنا إىل أك ،احلبشية يف كجودىا إىل رشى مي  كمل السابق، ادلوضع يف األىكبً  من فهي الليل، أكؿ
 .ادلعرب
 الكلمات بعض فيو كجاءت الرجوع، أك التسبيح معٌت حيمل أف دكف احلبشية يف اجلذر كرد كقد     
 يطلقا ديٍت القبكاعتباره  اللغة، حتتملو ال قد بعيد تأكيل على إال ادلعنيُت ىذين مع ربطها يصعب اليت
 .(4)أيضا الكنيسة مشاس أك البطريق على
ا معركؼ، كغَت ضعيف اآلية يف "أكيب "كلمة تفسَت أف: مؤداه  آخررأم ككرد       رجعيا:معناه كإمنَّ
م معو؛  معو ىي كتيرجع ىو، يسبح أف :قامعن أف ذكر عباس ابن فأ ىذا كيؤيد آبيؤكب، ضاعفي  ألهنَّ

 الكلمة كجود اعتبارا إىل دتيلىذا التفسَت ك، (5 )للمبالغة الفعل كضًعف بالذٌكًر، تردده :أم التَّسبيح،
    .قاموس العجم يف كجودىا كعدـ العريب، االستعماؿ يف أصيلةن 

 

 

 

 
                                                        

 (.10): سبأ/ 1
 (.76)ادلهذب للسيوطي/ 2
 (.168-166)لساف العرب البن منظور/ 3
، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، (1/79)جهود العلماء ادلسلمُت يف تأصيل ادلفردات احلبشية يف العربية آلمنة الزغيب/4

 .ىػ1433عاـ 7:العدد
 (.19/220)جامع البياف للطربم/ 5



الكلمات المعربة تصنيفها ونماذج منها: الفصل الثاني  

 

 
64 

: القول وخالصة

 عليها يقاس معيارية، لغة صارت اليت التنزيل، بلغة نطقو قياس على مبٍت اللفظ بعجمة احلكم إف     
 .  األلفاظ من ادلعرب كالدخيل األعجمي، معرفة يف

 اللهجات كتلك ادلعيارية العرب لغة بُت ادلوازنة حاؿ ذلا التنبيو جيدر اليت العامة األصوؿ منإف ك     
 بُت التبادؿ من يقع ما معرفة ديكن كهبما احلركؼ؛ صفات كمعرفة احلركؼ، سلارج معرفة: القددية

 قصر من للكلمة يقع ما معرفة ضركرة ذلك إىل ضف. غَته دكف حرؼ إىل انقالهبا كسبب احلركؼ،
 التزاـ يف أف كالبد. (1)اللغات بُت كالتحقيق ادلوازنة عند إدراكها يلـز اليت األصوؿ من كغَتىا، كمد،
.   التنزيل لغة عن أعجمي كل ينفي العجمة قياس يف الضابط ىذا

 كفقرىا، العربية بعجز يوحي أعجمية، لغات إىل أسندت اليت القرآنية األلفاظ رلموع يف كادلتأمل     
 كالكماؿ، اجلماؿ حبلة اإلسالـ قبل دتيزت اليت األكىل اللغة العربية أف على الباحثوف فيو أمجع كقت يف

 يف كذلا. الزمن بطواؿ خلل أم يعًتيها أف دكف الرقي درجة بلغت حىت كحافظت على خصائصها،
 أخواهتا كحيدة كىي ، كبالغتهاقوهتا يف انبهار كلها ادلعادية، اجلهات من حىت منصفة شهادات ذلك

 الذين ادلؤلفُت، من الكثَت يتلمسو مل ما كىو؛ مبانيها كنظاـ كمعانيها، مفرداهتا كثرة يف السامية
. للعربية حجة ذلك يف كحق أعجمية، بلغات ألفاظها من الكثَت إحلاؽ يف يتسارعوف

- العربية غَت للغات اللفظ نسبة يف الواقع كىو-القرآين التصور عن مبعزؿ اللفظ فهم زلاكلة إف
 مسلكا، تأخذ كسيجعلها القرآين، النص حيتملها ال كمتغايرة، متباينة معاين تشكيل إىل حتمان  سيؤدم

 ؛األخطاء من كثَت يف يوقع الذم األمر لو، كضع الذم احلسي التصور أك الرؤية اختالؼ كفق
 تامة، عناية اجمليد كتابو يف هبا اعتٌت قد  كجل عز ا كأف العرب، للغة األصل دتثل القرآنية فاأللفاظ
 دلعرفة كدراستها لغتو، تعلم على كحيث غموض، من يكتنفو ما لكل كتوضيحان  بيانان  مقاصده بتوضيح
 . أسراره

 
 

                                                        
 (189-188)الرحيم عبد اجلليل لعبد القرآف لغة: انظر/ 1
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 قدديا العلمية، الساحة يف ادلعرب  موضوع بو حظي يلذا البالغ االىتمام من الرغم على

ىذا  أن إال اللغوية، الظاىرة ىذه يف اخلالف حسم إىل والدارسُت العلماء من كثَت وسعي وحديثا،
 وىي مهمة، حقيقة يفسر الذي الشيء متجانًسا، اىتماًما يكن مل توجهاتو، اختالف على االىتمام
 من القرآن خلوعلى  النقل صريح بو أدىل مما الرغم على القضية، يف العلماء راءآ تضارباستمرار 

 مرورا الدراسة، إشكاالت على إجابة جوىرية، نتائج البحث، إليو توصل ما وخالصة أعجمي؛ كل
  :يلي ما منها ادلختلفة، جبزئياهتا

 ىو ادلصطلحات على وغلب استعمالو، شاع الذي لكن متعددة، أُطلق على ادلعرب مصطلحات -
. ادلعرب

إدراك ادلعاين و اللغات، تاريخ معرفةبدون  ، أعجميةلغة إىللفظة قرآنية  نسبة زعمالتسليم ب ديكن ال -
 .بالغة صعوبة فيو أمر وذلك ، يف كل لغةاأللفاظ نطق طريقة ومعرفةالداللية 

اختالف العلماء ادلتأخرين مع ادلتقدمُت، وحىت بُت ادلتأخرين أنفسهم، يف حتديد أصول األلفاظ -
 .ادلعربة، إالا ما ندر

 البعض، عند معروفة غَت كلمة واستخدام حجة، بأقوى مثبتة حقيقة القرآن، يف ادلعرب ورود عدم-
 .أعجمية أهنا يعٍت ال

التوجو القائل بادلعرب يف القرآن، ال ينضوي القول فيو على اللفظ بعيدا عن السياق القرآين، ولو -
كان فيو غَت العريب للزم من ذلك خلل يف انسجام ادلبٌت والًتكيب الداليل، الذي يؤديو السياق 

 .  القرآين يف منتهى التناسق، ومتام اإلعجاز اللغوي لآلي القرآن

الشافعي رمحو اهلل تعاىل تأكيدا ذلذه القاعدة، ؛ وأن القرآن نزل بلغة العرب فال يفهم إال على ضوئها -
 للغة العجز أو اخلطأ نسبة مبثابة نسبة ادلعرب للقرآن ىو ناقش من قال بأن يف القرآن ألفاظا معربة، ألن

  . مثل ىذا القول قد يتخذ ذريعة ذلدم ما أراد بناءهالتنزيل؛ و

 باب وىو ادلعربات، حصر منالباحثون  يتمكن مل أنو إال ادلعرب، موضوع يف البحوث كثرة رغم-
.     يف الطعن يف القرآن من حيث مل يطعن فيوادلغرضُت أمام مفتوح
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 سبيل على كان القرآن ألفاظ إىل العجمة نسبة أن منو تبُت األلفاظ، من كثَت يف التحقيقبعد -
 فيكون العريب، اللسان سعة ،وىوالشافعي عليو بٌت ما حقيقة الفرض ىذا ويُغَترِّي  والفرض، الظن،
. عربيتو عنو ينفي ال وىذا البعض، يعلمو ال أنو إال عربيا، بعجمتو ادلقول اللفظ

موضوع ادلعرب يف القرآن يلفت النظر إىل لغات العرب اليت نزل هبا القرآن، وكثَتا من علماء العربية -
خيلط بُت ذلجات العرب، واللغات األخرى، والبحث التأصيلي يف الكلمات اليت قيل إهنا معربة، 

 .أثبت عربيتها، وانبٌت عليو صدق مذىب نفاة ادلعرب
 ُحفظت لغة مثة وليس واحد، أصل على إال يكون ال لفظ،ال أصل يف اللغات بُت ادلوازنة عند-

 .التنزيليف فروعها عدا لغة  وتكاملت أصوذلا،
 لغة من نقلها أو العجمة عنها ينفي مما  العرب، لغة يف واستعماالهتا الكلمة، تصرفات كثرة إن-

 .ادلعرفية ودالالهتا ألفاظها، يف اللغات أوسع العرب ولغة سابقة،
تصنيفات العلماء لؤللفاظ ادلعربة نادرا ما تتفق يف نسبتها ألصل واحد، وتأصيل الكلمات ادلعربة يف -

 .القرآن، حيسم اخلالف يف نزاىة القرآن من كل أعجمي غريب
: التوصيات من

 كلات ادلعمقة، وخاصة يف اجلانب التطبيقي، حبيث جيمع الدراس من مزيد إىل البحث حيتاج إن     
، مث حيقق فيو القول إثباتا ونفيا على ضوء األدلة وقواعد القرآن ألفاظ من أعجمية لغات إىل نسب ما

 .البحث العلمي
 كاتبتو، البحث هبذا ينفع وأن القومي، دينهم خدمة يف اجلميع يوفاق أن سألأ اهلل ،النهاية ويف     

 على وسلم اللهم وصل ،الوكيل ونعم حسيب إنو تقصَت، أو خلل من فيو ما يل يغفر وأن فيو، والناظر
 رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر ،الدين يوم إىل بإحسان تبعو ومن وصحبو، آلو وعلى حممد، نبينا

 .العادلُت
 

 

 



 
 ع
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: فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة  اآلية رقم    السورة  :                                                       اآليػػػػػػػػػػػػػػة

      60   (   104     )البقرة...................﴾اٍنظيٍرنىا كىقيوليوا رىاًعنىا تػىقيوليوا  ى  آمىنيوا الَّلً ييى  أىيػُّهىا يىا﴿
  52        (31     )هود................................. ﴾ اللػَّلنُّوري  كى ىارى  أىٍمرينىا  ىااى  ًإذىا  ى َّل ﴿
 27          (2   )يوسف ........................... ﴾تػىٍ ًق يوفى  لى ى َّل يمٍ  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا أىنٍػ ىٍلنىااي  ًإنَّلا﴿
 50(        29   )ال هف.....................﴾سيرىاًدقػيهىا ً ًمٍ  أى ىاطى  نىارنا لً ظَّلاًلً ٌنى  أىٍعلىٍدنىا ًإنَّلا﴿
 53      (107  )ال هف.﴾نػي ي ن  اٍلًفٍردىٍكسً   ىنَّلاتي   ىيمٍ   ىانى ٍ  الصَّلااًىاتً  كىعىً  يوا آمىنيوا الَّلً ييى  ًإفَّل  ﴿
  27     (113       )طي................ ﴾ اٍلوىًعيدً  ًميى  ً ييً  كىصىرَّل ػٍنىا عىرىبًيًّا قػيٍرآننا أىنٍػ ىٍلنىااي  كى ى ىًل ى ﴿
 27     (195   )الش راا  ........................................................﴾ميًبٌن عىرىً    بًً سىافو  ﴿

    63(       10)سبأ      ................  ﴿  ىٍضًلن يىا ً بىاؿي أىكًِّ  مى ىيي كىالطَّليػٍرى كىأىلىنَّلا لىيي ااٍىًديدى ﴾
نىا دىاكيكدى ذىا اٍْلىٍيًد ًإنَّليي أىكَّلابه ﴾﴿    62(       17)ص      ......  اٍصِبٍ عى ىى مىا يػىقيوليوفى كىاذٍ يٍر عىٍبدى
    27         (3   ) ص  ....................﴾يػىٍ  ى يوف لًقىٍوـو  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا آيىاتييي   يصِّ ى ٍ  ً لىابه  ﴿
ً يًّا قػيٍرآننا  ى ىٍ نىااي  كىلىوٍ ﴿  29        (44 ) ص   ﴾قي ٍ  كىعىرىً ٌّي  أىأىٍعجىً  ٌّي  آيىاتييي   يصِّ ى ٍ  لىٍو ى  لىقىاليوا أىٍعجى
نىا كى ى ىًل ى ﴿ يػٍ    27         (7   )الشورل.......﴾  ىٍو ىىا كىمىيٍ  اٍلقيرىل أيَّـل  لًلػيٍنً رى  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا إًلىٍي ى  أىٍك ى
 27         (3   )ال خرؼ ...........................﴾تػىٍ ًق يوف لى ى َّل يمٍ  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا  ى ىٍ نىااي  ًإنَّلا﴿
 58       (18    )الواق ة...............................﴾مىً ٌنو  ًميٍ  كى ىٍأسو  كىأىبىارًييى  بًأىٍ وىابو  ﴿
   03       (37    )الواق ة..............................................﴾... أىتٍػرىابنا عيريبنا  ﴿

ٍي ى ًإذىا ً ٍ ليٍم كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس ﴿      58       (35)عبس    ..........................﴾كىأىٍك يوا اٍل ى

 55       (26)   املطففٌن ................ ﴾اٍل يلػىنىاً سيوف  ػىٍ يىلػىنىا ىسً  ذىًل ى  كىً   ًمٍس ه  ًخلىامييي  ﴿
 .
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 :فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم : أوال
 الكتب: ثانيا

 .ػػق1429 عاـ 1:ط الرسالة،دمشي، مؤسسة اْلرنؤكط، ش ي  حتقيي ل سيوط ، اإلتقاف-1
. ػػق1415عاـ2:ط بًنكت، اإلسًلم ، الغرب دار الرت  ، حتقيي ل با  ، الفصوؿ إ  اـ-2
 طب ة، دكف ببًنكت، اجلديدة اآل اؽ دار منشورات شا ر، أمحد حتقيي اْلندلس ،  ـ   بي اإل  اـ-3

  .تاريخ دكف
. ػق1424عاـ1:ط الس ودية، الص ي  ، دار عفيف ، الرزاؽ عبد حتقيي لآلمدم، اإل  اـ-4
 .تاريخ دكف طب ة، دكف بًنكت، الرسالة، مؤسسة الدايل، حم د حتقيي قليبة،  بي ال ات  أدب-5
 .ػق1421 عاـ1:ط الرياض، الفضي ة دار اْلثرم، ال ر  ابي حتقيي ل شو اين، الفحوؿ إرشاد-6
اجلام ة اإلسًلمية -   ية ال  ـو اإلنسانية كاللقا ة ، اْلمساا امل ربة لألنبياا   القرآف ليويل  طرياين-7
 .ـ2000نشرسنة اؿ، أندكنيسيا اا ومية مبا نج8
 كالدراسات ل بحوث  يص  امل   مر   دياب، اجمليد عبد حتقيي الي اف، اجمليد ل بد الل يٌن إشارة-9

. ػق1406 عاـ1:ط اإلسًلمية،
 .ـ1908عاـ طب ة، دكف مصر، ا ًلؿ، مطب ة ل  غر ، كالل ري  ا شلقاؽ-10
. تاريخ دكف طب ة، دكف دمشي، الق م، دار ل خالدم، القرآف   اْلعج ية اْلعًلـ-11
 .ـ2002عاـ15لبناف،ط-بًنكت املًليٌن، ل  ر   ،دار اْلعًلـ-12
 .ـ1908عاـ طب ة، دكف بًنكت، ال اثولي ية، املطب ة شًن، آلدم امل ربة الفارسية اْللفاظ-13
 القاهرة، ال ر ، الف ر دار إبراهيم، الفض  أبو حم د حتقيي القفط ، الديي جل اؿ الركاة انباا-14
.   ػق1406عاـ1:ط

 لبناف،- بًنكت ، ال   ية ال ل  عوض،دار كحم د املو ود أمحد حتقيي  ياف، ْل  ايط البحر-15
 .ػق1413 عاـ1ط

. ػق1413عاـ2:ط ال وي ، اإلسًلمية، الشؤكف كزارة اْلشقر، حتقيي ل  ر ش ، ايط البحر-16
 طب ة، دكف القاهرة، الرتاث، دار إبراهيم، الفض  أبو حم د حتقيي ل  ر ش ، القرآف ع ـو   الِبهاف-17
. تاريخ دكف
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 .ػق1418 عاـ7:ط القاهرة، اخلاجن ، م لبة هاركف، السًلـ عبد حتقيي ل جا ظ، كاللبيٌن البياف-18
 .تاريخ دكف طب ة، دكف دار، دكف ال بيدم، ال ركس تاج-19
 .ػق1348 عاـ 1:ط مبصر، ا عل اد مطب ة كلفنسوف، إلسرائي  السامية ال غات تاريخ-20
. ػق1403عاـ طب ة، دكف دمشي، الف ر، دار هيلو، حم د حتقيي ل شرازم، اللبصرة-21
 .تاريخ دكف طب ة، ،دكف القاهرة الف ر، دار ال  ي ، عبد  د كااديث القدمي   الل ري -22
. تاريخ دكف طب ة، دكف الرسالة، زنيد،مؤسسة أبو ع   تقدمي الباقًلين، ب ر ْل  اللقري -23
. ػػق1422 عاـ1:ط القاهرة، هجر دار الرت  ، ا عبد. د حتقيي ل طِبم، البياف  امع-24
. ػق1427عاـ 1:ط الرسالة، مؤسسة الرت  ، اسي عبد حتقيي ل قرطيب، القرآف ْل  اـ اجلامع-25
 . ػق1345 عاـ1:ط آباد،  يدر ال ل انية، امل ارؼ دائرة جم س مطب ة دريد،  بي مجهرة-26
. تاريخ دكف طب ة، دف املصرية، ال ل  دار النجار، ع   حم د حتقيي اجلين،  بي اخلصائص-27
   .ػق1431 عاـ القرآف، كع ـو ل لفسًن الوطين امل لقى، الطيار ملساعد القدمية ال غات مي الدخي -28
 عاـ1:ط اإلسًلمية، الدراسات البحوث مر   الرت  ، اسي عبد حتقيي ل سيوط ، املنلور الدر-29

. ػق1424
 .تاريخ دكف طب ة، دكف لبناف،-بًنكت ال   ية، ال ل  دار شا ر، أمحد حتقيي ل شا   ، الرسالة-30
 .ػق1431 عاـ1:ط لبناف،-بًنكت ، الرسالة مؤسسة  بوش، ماهر حتقيي لآللوس ، امل اين ركح -31
 س ود اإلماـ  ام ة الس يد، الرمحي عبد بي ال  ي  عبددراسة كحتقيي  قدامة بي  الناظر ركضة-32

  .ػق1408 عاـ4:ط اإلسًلمية،
.   ػق1415 عاـ1:ط صن اا،-الي ين كالبحوث الدراسات مر    امت، ْل  ال ينة-33
. ػق1418عاـ1: ط بًنكت، اجلي ، دار م ركؼ، عواد بشار حتقيي ما ة، ابي سني-34
. ػق1402عاـ2:ط الرسالة، مؤسسة اْلرنؤكط، ش ي  حتقيي ل  هيب، النبًلا أعًلـ سًن-35
 عاـ طب ة، دكف ال بي اف، م لبة محاد، كن يي ال  ي   حم د حتقيي النجار،  بي املنًن ال و   شرح-36

 .ػق1413
 الس ودية، اإلسًلمية، الشؤكف كزارة الرت  ، اسي عبد حتقيي ل طو ، الركضة خملصرح شر-37
 .ػق1419عاـ2:ط
 لبناف،-بًنكت ال   ية، ال ل  دار اآلجي ، أمحد بي الرمحي ل بد- ااا    بي املنلهى خملصر شرح-38
 . ػق1424عاـ1:ط
 .تاريخ دكف طب ة، دكف دار، دكف ل خفا   الغ ي  شفاا-39
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 .ػق1428 عاـ طب ة، دكف القاهرة، الس فية، امل لبة  ارس،  بي الصا يب-40
 .  ـ1990عاـ 4:ط لبناف -بًنكت ل  ًليٌن، ال  م دار الغفور عبد أمحد حتقيي ،ل جوهرم الصحاح-41
 .ػق1408 عاـ3:ط بًنكت، اإلسًلم ، امل ل  لأللباين، كزياداتي الصغًن، اجلامع صحيح-42
 عاـ1:ط املدينة، كاا م، ال  ـو م لبة اخل م، س ي اف حتقيي لألدنركم، املفسريي طبقات-43

. ػق1417
 دكف ،1:ط مصر، امل ارؼ، دار الفض ، أبو حم د حتقيي ل  بيدم، كال غويٌن النحويٌن طبقات-44
. تاريخ45
. ػق1410عاـ2:ط دار، دكف املبار  ، أمحد حتقيي ي  ى، أ  ل قاض  ال دة-46
. ـ1992 عاـ 4:ط القاهرة، الشواؼ، دار اجمل كب،  د عر لهم كمف ركف ع  اا-47
 دكف طب ة، دكف دار، دكف املخ كم ، كمهدم السامرائ ، إبراهيم حتقيي الفراهيدم، ل خ ي  ال ٌن-48
 .تاريخ
. تاريخ دكف طب ة، دكف طيبة، دار الفريا ، قليبة أبو حتقيي ال سقًلف،  جر  بي البارم  لح-49
. ػق1366 عاـ طب ة، دكف عل اف، ع   حم د نشر املراغ ، ملصطفى املبٌن الفلح-50
 طب ة،عاـ دكف الس ودية، الرياض،  ام ة رمضاف، اللواب عبد ترمجة لِبك   اف، السامية ال غات  قي-51

. ػق1397
 عاـ 3:ط  كالنشر، ل طباعة مصر هنظة ، إبراهيم حم د إشراؼ كا ، الوا د ل بد ال غة  قي-52

 .ـ2003
 .ػق1420عاـ2:ط بًنكت،- صيدا ال صرية، امل لبة اْليو ، ياسٌن حتقيي ل ل اليب، ال غة  قي-53
. تاريخ دكف طب ة، دكف بًنكت، ال ربية، النهضة دار ل را ح ، ال غة  قي-54
 .ػق1392 عاـ 5:ط بًنكت، الف ر، دار املبارؾ،  د ال غة  قي-55
 عاـ1:ط لبناف،-بًنكت اإلسًلمية البشائر دار عرت، الديي ضياا حتقيي اجلوزم،  بي اْل ناف  نوف-56

 .ػق1408
 الس ودية، كآدا ا، ال ربية ال غة حبوث مر   ل جندم،-ل فراا مفقود عر  تراث مي كال غة القرآف  -57
 تاريخ دكف طب ة، دكف
 دكف القاهرة، اخلاجن ، م لبة شاهٌن، الصبور ل بد ااديث ال غة ع م ضوا   القرآنية القرااات-58

. تاريخ دكف طب ة،
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 عاـ 1:ط الرياض، اللوبة، م لبة الصينيب، عل اف حتقيي ايب، اْلمٌن  د  السبي  قصد-59
 .ػق1415
.  تاريخ دكف طب ة، دكف جتدد، رضا حتقيي الندمي،  بي الفهرس   لاب-60
 ابي دار الِباؾ، حم د حتقيي الصديق ، عًلف  بي امل رب مي القرآف   ما م ر ة   املقرب  لاب-61

. ػق1429عاـ1:ط اجلوزم،
 .ػق1408 عاـ 3:ط القاهرة اخلاجن ، م لبة هاركف السًلـ عبد حتقيي لسيبويي، ال لاب-62
 تر يا،- أر اف الديي جنم  ام ة اإل يات، أكغور،  ية خلاقاف القرآف   امل رٌبة اْلعج ية ال   ات-63
 .تاريخ دكف
 عاـ3:ط لبناف،-بًنكت الرسالة، مؤسسة املضرم، كحم د دركيش، عدناف حتقيي ل  فوم، ال  يات-64

 .ػق1419
 كإ ياا اإلسًلمية كالدراسات البحوث دار  ا ، ع ر حتقيي املال  ، رشيي  بي اصوؿ لباب-63

 .ػق1422عاـ1:ط الرتاث،
 طب ة، دكف القاهرة، –امل ارؼ دار كآخركف، ال بًن ع   ا عبد منظور،حتقيي  بي ال رب لساف-66
 . تاريخ دكف
. تاريخ دكف ال ر ، الرتاث جم ة ال ردم، س د  د القرآف   اْلخرل ال غات-67
. تاريخ دكف طب ة، دكف دار، دكف السريع، سريع ا عبد ابي  ابر حتقيي ا،ال فر القرآف لغات-68
 الرسالة، مطب ة املنجد، الديي صًلح حتقيي  سنوف، ابي أخر ي عباس،  بي القرآف   ال غات-69
  .تاريخ دكف ،1:ط ة،رالقاا70
. ػق1419 عاـ1:ط اْلردف،-ع اف ااسي، دار ل بوريين،   ها ال غات أص  ال ربية ال غة-71
 .تاريخ دكف طب ة، دكف النفائس، دار ق  ج ، لركاس املخلارة ال رب لغة القرآف لغة-72
 .ػق1418عاـ2:ط ال    ، ل لأسيس الل ويي مؤسسة ع ر، ملخلار القرآف لغة-73
 امل رمة، م ة عطار، الغفور عبد أمحد حتقيي ، خ ويي  بي ال رب  ًلـ مي ليس-74
 .ػق1399عاـ2:ط
. تاريخ دكف طب ة، دكف القاهرة، اخلاجن ، م لبة سي ي ٌن،  ؤاد حتقيي عبيدة، ْل  القرآف جماز-75
 لبناف،-بًنكت اخلًن، دار كغًنا، الفاركؽ، الر الة حتقيي ، عطية  بي الو ي  ارر-76
 .ػق1428عاـ2:ط
. ـ2001عاـ4:ط املنورة، املدينة كاا م، ال  ـو م لبة ل شنقيط ، امل  رة-77
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 عاـ طب ة، دكف القاهرة، الرتاث، م لبة كآخركف، البجاكم حم د ع   حتقيي ل سيوط ، امل هر-78
 . ـ2008
. ػق1417عاـ1:ط الرسالة، مؤسسة اْلشقر، حتقيي ل غ ايل، املسلصفى-79
 دكف طب ة، دكف بًنكت، ال   ية، امل لبة ،الفيوم  املقرم ع   بي حم د بي محدْل املنًن املصباح-80
 .تاريخ
. ػق1408عاـ1:ط ال ل ، عامل ش يب، اجل ي  عبد ل   اج،حتقيي القرآف م اين-81
. ػق1403عاـ3:ط بًنكت، ال ل ، املع، ل فراا القرآف م اين-82
 لبناف،-بًنكت اإلسًلم ، الغرب دار عباس،  ساف حتقيي اا وم، لياقوت اْلدباا م جم-83
 .ـ1993عاـ1:ط
 القرل، أـ  ام ة اإلسًلمية، كالدراسات البحوث س سة بقا، مظهر  د اْلصوليٌن م جم-84

.  ػق1414 الس ودية،
 . تاريخ دكف طب ة، دكف بًنكت، صادر دار اا وم، لياقوت الب داف م جم-85
 .ػق1429 عاـ1: ط ، القاهرة البصائر، دار مد ور، ل  رك امل اصر ال ر  عجمامل-86
.  ػق1409 عاـ2:ط اللقا ية، نيهض مؤسسة خالد،  سي لي قدـ نويهض، ل ادؿ املفسريي م جم-87
 .ػق1425 عاـ 4:ط القاهرة الدكلية، الشركؽ م لبة ال ربية، ال غة جمل ع الوسيط عجمامل-88
 .ػق1399 عاـ طب ة، دكف الف ر، دار هاركف، السًلـ عبد حتقيي  ارس،  بي ال غة مقاييس-89
 الرتبية،   ية ال ربية، ال غة   ما سلًن رسالة مصطفى، س ي اف إلدريس القرآف   الصويت امل رب-90

 .ػق1427املوص ،عاـ  ام ة
 دكف منصورة، ال ربية، ال غة   ية اْلزهر،  ام ة     ، السيد حتقيي ل جوهرم، الصحاح   امل رب-91
. تاريخ
  .ـ2001 عاـ 1:ط ليبيا، ال املية، اإلسًلمية الدعوة مج ية ، بًلس  ل    القرآف   امل رب-92
 .ػق1410عاـ1:ط دمشي، الق م، دار الر يم، عبد ل جواليق ،حتقيي امل رب-93
 .ػق1389عاـ2:ال ل ،ط دار شا ر، أمحد حتقيي ل جوليق ، امل رب-94
 ال ربية، ال غة ب  ية ال غوية الدراسات   د لوراا رسالة باس ،  د  ال ربية ال غة   كالدخي  امل رب-95
 .ػق1423عاـ با سلاف،-آباد إسًلـ اإلسًلمية باجلام ة ال غوية الدراسات قسم
. ػق1431 عاـ1:ط لبناف،-الف ر،بًنكت دار ل رازم، الغي  مفاتح-96
 .  تاريخ دكف لبناف،-بًنكت امل ر ة، دار  يًلين، حم د حتقيي اْلصفهاين، ل راغ  املفردات-97
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. هػ1398عاـ1: لصًلح الديي املنجد، انلشار بنياد، إيراف، طامل ربة اْللفاظ   املفص -98
 . هػ1417عاـ 1: ، حتقيي ب ر أبو زيد، دار بي عفاف، الس ودية، طاملوا قات ل شاطيب -99
 دكف ،(كالس ودية املغرب )اإلسًلم  الرتاث إ ياا صندكؽ ا امش ، حتقيي  ل سيوط ، امله ب-100
 .تاريخ دكف طب ة،
 .ػق1422عاـ1:ط بًنكت، ااديث، دار بدراف،  بي اخلاطر ن هة-101
 دكف طب ة، دكف الرسالة، مؤسسة الرت  ، اسي عبد حتقيي عقي ،  بي الفقي أصوؿ   الواضح-102
.  تاريخ
. تاريخ دكف طب ة، دكف صادر، عباس،دار ابي إ ساف حتقيي خ  اف،  بي اْلعياف ك يات-103
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 :البحث ملخص

 أصالتها، على حافظت لذلك غريىا، لغة العرب تستعمل ومل العامل، لغات أقدم العربية اللغة إن     
 ولكن اجملاورة، األمم إىل باالنتقال أصوهلا لبعض مسحت سخية لغة وىي بعدىا، القرآن ومحاىا

 املعرب األعجمي وجود قضية تبحث الدراسة وىذه. عنهم نقلت إذا فيما جار العلماء بني اخلالف
 منهم كان حيث العلماء، بني كبري جدل مثارالقضية  كانت وقد اخلصوص، وجو على القرآن يف

 السؤال والرأيني، بني التوفيق حاول ثالث وفريق املفند، ومنهم، القرآن يف املعرب لوجود املؤيد
 بناء ذلك؟ يتجاوز أنو أم فحسب؟ لفظي االختالف ىذا وىل اخلالف؟ حمل يتمثل فيما: املطروح

 يف وقفت .البحث نتائج يف خبامتة وانتهاء مبقدمة استهالال فصلني، يف البحث جعلت ىذا على
 الصلة ذات واأللفاظ املعربني، عند وضوابطو واالصطالح، اللغة يف املعرب تعريف على األول الفصل
 العلماء اىتمام ومدى التارخيية، جذوره عن الثاين املبحث يف حتدثت مث األول، املبحث يف باملعرب

 أدلة ذكر يف الرابع املبحث أما القرآن، معرب يف العلماء آلراء توثيق الثالث املبحث ويف بالقضية،
 لقوة القرآن، عن املعرب بنفي الصائب الرأي إىل والتوصل علمية، بطريقة مناقشتها مع فريق كل

 فيو تعرضت :الثاين الفصل يف التطبيقي اجلانب أما. النظري للجانب بالنسبة ىذا. ذلك على األدلة
 معربة، أهنا قيل اليت األلفاظ من النماذج بعض ودراسة التصنيف، حيث من املعربة األلفاظ دراسة إىل

 من القرآن خلو يف املرجح، للقول وتأكيدا العربية، يف أصالتها النتيجة وكانت  أصلها، يف والتحقيق
 .غريب أعجمي كل

 

: المفتاحية الكلمات

 .األعجمي- الدخيل- المعرب- األصيل- اللغة

 التوفيق ولي تعالى واهلل
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