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 مقدمة:
الدارجة هي منبثقة عنها التي لها صلة وثيقة من المعروف أن اللغة األم في أقطار الوطن العربي هي اللغة العربية أما اللهجات العامية   

ومتانة أركانه الذي جعله هللا    ولما كان القرآن الكريم هو السند الذي ال يضاهيه مصدر في جزالة األلفاظ وجمال سبكه  باللغة العربية األم
ْلَنا الذِ ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن {الحجر  تعالى منهاًل تستقي منه اللغة العربية معانيها وحافظًا بحفظ هللا تعالى له بقوله تعالى: ، ومن  9}ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

على أركانها من التصدع والمتتبع لكالم العرب في الوقت الحالي يجد في لهجاتهم   العربية والحفاظهنا كان للقرآن الفضل في ترسيخ قواعد  
لها صلة وثيقة   القرآن الكريم كلمات  ألفاظًا من  البحث  على  الدارجة  العربيةوعلى هذا سيقوم  للغة  المصدر األم  الكريم ألنه  القرآن  أللفاظ 

  أصول اللهجات العربية المنبثقة عن القرآن الكريم وقد تركز البحث على لهجتين مشهورتين في الوطن العربي هما اللهجة العراقية واللهجة
 هالعرب. وهذه الكلمات تستعمل في الغالب بنفس مدلولها القرآني في لهجات المصرية وسوف يتضح من خالل تتبع التفاسير المشهورة أن هذ

 لمصرية الدراسة تتكون على مبحثين: المبحث األول: عن األلفاظ القرآنية في اللهجة العراقية المبحث الثاني: عن األلفاظ القرآنية في اللهجة ا
 اللهجة العراقيةاملبحث األول:األلفاظ القرآنية يف 

 [ مثبور/ تلفح/ قالوا بلى /تله   /    تناوش    /    خرجًا     /       يدمغه /   يخوضون   /    كالحون/ زفة )يزفون( ]           

 املطلب األول:الداللة اللغوية لأللفاظ القرآنية يف اللهجة العراقية 
 ت ل ل:   .تله:1

 103ِلْلَجِبيِن {الصافات}َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه  النص القرآني ::
( َواِحُد )التِ اَلِل( َو )التَِّليُل( اْلُعُنُق. َو )َتْلَتَلُه( َزْعَزَعُه َوَأْقَلَقُه َوَزْلَزَلُه. َو )المدلول اللغوي:  (....  1) ( ِلْلَجِبيِن َصَرَعُه َكَما َتُقوُل َكبَُّه ِلَوْجِههِ َتلَّهُ )التَّلُّ

 .تناوش 2
 52اُلوا آَمنَّا ِبِه َوَأنَّى َلُهُم التََّناُوُش ِمن َمَكاٍن َبِعيٍد {سبأ}َوقَ  النص القرآني :
اللغوي: والنَّ ن  المدلول  التََّناُول،  التََّناوش  عبيد:  َأُبو  َقاَل  ِمن{  التََّناُوُش  َلُهُم  َوَأنَّى  ِبِه  }َءاَمنَّا   : وعزَّ جلَّ  هللا  َقاَل  مثله. وش:  أُنوش   ْوش  ُنشُت 

ْيء، ِإذا تناولَته، وأنشدنا:   فهَي َتُنوُش الحوَض َنْوشًا من َعالَ   َنْوشًا.َسلَمة، َعن الفر اء: أهل اْلحجاز ترُكوا همز التَّناوش، وجعلوه من ُنشُت الشَّ
اْلَفالَ  ِبِه تقطع أجواَز  َماح،تناَوَش َوقد    َنْوشًا  ِإذا تَناول بعُضهم َبْعضًا بالرِ  الِقَتال،  القوُم ِفي  َوَقَرَأ اأْلَْعَمش     الفرَّاء:  التََّداِني.َقاَل  َولم يَتداَنْوا كلَّ 

: التناؤش ِباْلَهْمز يجعلونه من َنأْشُت، َوُهَو البطء. و  (.. (2َوَحْمَزة والكسائي 
 .خرجاً 3

ًا {الكهف}َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  النص القرآني :  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسد 
واد َوَأْرض الَفْيء َفِإن َمْعَناُه الَغلَُّة َأْيضا، ألنُه َأَمَر ب  .المدلول اللغوي: واِد وَدْفعها أما اْلَخراُج الَِّذي وظََّفُه عمُر بُن الخط اب على السَّ مساحِة السَّ

ونها كلَّ سنٍة، َولَذِلك سمي  َخَراجًا، ثمَّ قيل   بعد َذِلك للبالد الَِّتي ُفتحْت صلحا وُوظِ َف َما صوِلحوا  ِإَلى الَفالَّحين الَّذين َكاُنوا ِفيِه على َغلَّة يؤدُّ
 ( 3)ن جمَلة معنى الَخَراِج: الَغلَّة. َعَلْيِه على َأرضهم: َخَراِجيٌَّة، أِلَن ِتْلَك اْلَوِظيَفة أشبهِت الَخَراَج الَِّذي ُأْلِزَم الَفالَّحون َوُهَو الَغلَُّة. أِلَ 

 .يدمغه4
 18/ُف ِباْلَحقِ  َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَن {األنبياء}َبْل َنْقذِ النص القرآني :
ماغ، َقاَل: والقهُر، َواأْلَْخذ من َفوق دمغ المدلول اللغوي: اُقورة َعن الدِ  ْمُغ: كسُر الصَّ  (.. 4) َكَما يدَمُغ الحقُّ اْلَباِطل،َدْمغٌ : َقاَل اللَّْيث: الدَّ

 .كالحون 5
 104}َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن {المؤمنون النص القرآني :
اللغوي: َوقد  كلح  المدلول  العبوس،  ِعْند  اأْلَْسَنان  ُبدو   الُكلوح:  اللَّْيث:  ِفيَها   كَلح:  َوُهْم  النَّاُر  ُوُجوَهُهُم  }َتْلَفُح  َوَقاَل هللا:  األمُر  ُكلوحًا، وأكَلَحه 

َأْسَنانه نَ 104َكاِلُحوَن{ )اْلُمْؤِمُنوَن:   َقَلَصت َشَفُته َعن  الَِّذي قد  الكالُح:  ِإْسَحاق:  َأُبو  ِإذا َبَرزت األسناُن ( .َقاَل  الَغنم  ْحو َما ترى من ُرُؤوس 
فاه.قلت: َوِفي َبْيضاء بني َجِذيمة ماٌء ُيَقال َلُه   َوُهَو َشروب َعَلْيِه َنخل َبْعل قد َرَسَخْت عروُقها ِفي الَماء.وَدْهر كاِلح وُكالح:    كلح وتشمََّرِت الشِ 

َنة الُكال  َشِديد. َوَقاَل لبيد: ر َعن    وَسنٌة َكالِح على َفَعاِل ِباْلَكْسِر ِإذا َكاَنت ُمْجدبة.  حوِعْصمًة ِفي السَّ وسِمْعُت أعرابي ًا َيُقول لجمل َرُغَو قد َكشَّ
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َفَمه َيْعِني   . )َقَبَح هللا كَلَحته(  َوَرُجٌل عاِبٌس ِمنْ (....  5)أنيابه:  َعْيَنْيِه،  َبْيَن  َما  َقطََّب  َعْبسًا وَعبَّس:  َيْعِبُس  َعَبَس  َوَيْوٌم   عبس:  َقْوٍم ُعُبوٍس. 
؛ ُهَو ِصَفٌة أَلصحاب اْلَيْوِم َأي َيْوٌم ُيَعبَُّس ِفيِه فَأجراه ِصَفًة َعَلى اْلَيْوِم    ُقس: َيْبَتِغي َدْفَع باِس َيوٍم َعُبوسٍ   عاِبٌس وَعُبوٌس: شديٌد؛ َوِمْنُه َحِديثُ 

َد ِلْلُمَباَلَغِة، فِإن َكَشر َعْن َأسنانه َفُهَو كاِلٌح، َوقِ َكَقْوِلِهْم َلْيٌل َناِئٌم َأي ُينام ِفيِه. وَعبََّس َتعْ  يَل: َعبََّس ِبيسًا، َفُهَو ُمَعبِ ٌس وَعبَّاٌس ِإذا َكرَّه َوْجَهُه، ُشدِ 
 (...  6)الُمَحيَّا. والتََّعبُُّس: التََّجهُّم «؛ العابُس: الكريُه الَمْلقى الَجْهمُ 2. َوِفي ِصَفِتِه، َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه وسلم: اَل عاِبٌس َواَل ُمْفِنٌد »َكَلحَ 

 .تلفح 6
 النص القرآني :

 104}َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن {المؤمنون  :
 المدلول اللغوي: 

ُموُم َتْلَفُح   (.... 7)» اإلنساَن[َلَفَحْته الن اُر أي أصاَبْت َوْجَهه وأعالي َجَسده فَأْحَرَقْت، ]والسَّ
 .يزفون 7

 94}َفَأْقَبُلوا ِإَلْيِه َيِزفُّوَن {الصافات النص القرآني :
ل َعْدو النََّعاِم، َوِقيَل: ُهَو كالذَِّميلفز المدلول اللغوي: ِفيُف : الزَّفيُف: ُسْرعُة اْلَمْشِي َمَع َتَقاُرِب َخْطو َوُسُكوٍن، َوِقيَل: ُهَو َأو  : الزَّ . َوَقاَل اللِ ْحَياِنيُّ

؛ اأَلخيرة َعنِ  : َيُكوُن َذِلَك ِفي النَّاِس َوَغْيِرِهْم، َقاَل:  اإِلْسراُع ومقاربُة الَخْطِو، َزفَّ َيِزفُّ َزف ًا وَزِفيفًا وُزُفوفًا وَأَزفَّ  اْبِن اأَلعرابي، َوَقاَل اللِ ْحَياِنيُّ
ِإَلْيهِ  َفَأْقَبُلوا  اْلَعِزيِز:  التَّْنِزيِل  َوِفي  َأْسَرعوا.  َمْشِيِهْم:  ِفي  القوُم  وَزفَّ  اللَُّغَتْيِن.  َأْبَعد  َوالنَّ   َيِزفُّونَ   وَأَزفَّ  اْلَفرَّاُء:  َقاَل  َأي  َيِزفُّونَ اُس  ؛  اْلَياِء،  ِبَفْتِح   ،

اُج:    ُيَزفُّونَ   ُيسرُعوَن، وقرأَها اأَلعمش ُيْسِرُعون، وَأصله ِمْن    َيِزفُّون َأي َيِجيُئوَن َعَلى َهْيَئِة الزَّفيف ِبَمْنِزَلِة الَمْزُفوفِة َعَلى َهِذِه اْلَحاِل، َوَقاَل الزَّجَّ
يٌَّة َسْقفاء  ...ِبَزُفوٍف َكَأنها ِهْقَلٌة ُأمُّ    َزِفيف النَّعامِة َوُهَو اْبِتَداُء َعْدِوها، والنَّعامُة ُيَقاُل َلَها َزُفوٌف؛ َقاَل اْبُن ِحلِ َزَة: والزَّفيُف: السريُع ِمْثَل    ِرئاٍل، َدوِ 

النعاُم ِفي َمشْ الذَِّفيف. وَزفَّ الظليُم والبعيُر يَ  . وَزْفَزَف  َأْسَرَع، وَأَزفَّه صاحُبه. وَأَزفَّ البعيَر: َحَمله َأن َيِزفَّ َزِفيفًا َأي  ِباْلَكْسِر،   ، يه: َحرَّك  ِزفُّ
فَّاُن: السريُع اْلَخِفيُف. َوَما َجاَء ِفي َحِديِث  اَلُم: َأنه، َص   َجَناَحْيِه. والزَّ ِلِباَلٍل:  َتْزِويِج فاطمَة، َعَلْيَها السَّ َوَقاَل  لَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َصَنع َطَعاًما 

َيْت ِبَذِلكَ ؛ َحَكاُه اْلَهَرِويُّ ِفي اْلَغِريَبْيِن َفَقاَل: َفْوجًا َبْعَد َفْوٍج َوَطاِئَفًة َبْعَد َطاِئَفٍة وُزْمرة َبْعَد ُزْمرة،  ،َأْدخْل عليَّ النَّاَس ُزفًَّة ُزفَّةً  لَزِفيفها ِفي   َقاَل: ُسمِ 
ةُ  يُح َتِزفُّ ُزُفوفًا، َوُهَو ُهُبوٌب َمْشِيَها َأي إْسراعها. وَزفَّت الريُح َزِفيفًا وَزْفَزَفْت: َهبَّْت ُهُبوبًا ليِ نًا َوَداَمْت، َوِقيَل: َزْفَزَفُتها ِشدَّ  ُهبوبها. التَّْهِذيِب: الرِ 

ِديِد َوَلِكنَُّه ِفي َذِلَك ماٍض.  يِح َيبيَس اْلَحِشيِش؛ وَأنشد: َلْيَس ِبالشَّ ْفَزَفُة: َتْحِريُك الرِ   والزَّ
يِح الَحصاَد الَيَبسا يُح الَحِشيَش: َحرََّكته...َزْفَزَفَة الرِ   [ (..  8).وَزْفَزَفِت الرِ 

 .مثبور8
َماَواِت َواأَلْرِض َبَصآِئَر َوِإنِ ي أَلَُظنَُّك َيا ِفْرَعوُن َمْثُبورًا {اإلسراء}َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأنَزَل َهـؤالء ِإالَّ َربُّ النص القرآني :  102السَّ
كلَها بالحجاز. َوَكاُنوا َيُقوُلوَن ِفي اْلَجاِهِليَّة ِإذا وقُفوا ِبَعَرَفة: أشرق    َورجل مثبور: مهلك.وثبير: جبل َمْعُروف َوِهي َأْرَبَعة أثبرة  المدلول اللغوي:

ْيء: المواظب َعَلْيِه.َوالثُُّبور: الويل والهال ك َوَكَذِلَك فسر ِفي التَّْنِزيل: ثبير َكْيَما نغير.وتثابرت الرِ َجال ِفي اْلَحْرب ِإذا تواثبت.والمثابر على الشَّ
 (..  9){ َأي ويال َوهللا أعلمثبوراك }دعوا ُهَنال

 .يخوضون 9
 : القرآني  ُينسِ   النص  َوِإمَّا  َغْيِرِه  َحِديٍث  ِفي  َيُخوُضوْا  َحتَّى  َعْنُهْم  َفَأْعِرْض  آَياِتَنا  ِفي  َيُخوُضوَن  الَِّذيَن  َرَأْيَت  َبْعَد }َوِإَذا  َتْقُعْد  َفاَل  ْيَطاُن  الشَّ َينََّك 

 68اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن {األنعامالذِ ْكَرى َمَع 
ِ َتَعاَلى َأْصل الَخْوض المشُي ِفي اْلَماِء وتحريُكه ُثمَّ اْسُتْعِمَل ِفي التََّلبُِّس باأَلمر َوالتََّصرُِّف ِفيِه، َأي ُربَّ ُمَتَصر ِ المدلول اللغوي: ٍف ِفي َماِل َّللاَّ

ل ُض تفعُّ ُضون ِفي مَ   ِبَما اَل َيْرَضاُه َّللاَُّ، والتََّخوُّ ِ  ِمْنُه، َوِقيَل: ُهَو التَّْخِليُط ِفي َتْحِصيِلِه ِمْن َغْيِر َوْجِهِه َكْيَف َأمكن. َوِفي َحِديٍث آَخَر:َيَتَخوَّ اِل َّللاَّ
فِ  خاَض  َوَقْد  َواْلَباِطُل،  اْلَكِذُب  ِفيِه  َما  اْلَكاَلِم:  ِمَن  والَخْوُض  اأَلمر.  ِفي  اللَّْبُس  الَِّذيَن  َتَعاَلى.والَخْوُض:  َرَأْيَت  َوِإذا  اْلَعِزيِز:  التَّْنِزيِل  َوِفي  يِه. 

َخاُض َيُخوُضونَ  ِإذا  ِإخاضًة  الماَء  خيَلهم  القوُم  وَأخاَض  ِفيِه.  َتَفاَوُضوا  َأي  وَتخاَوُضوا  اْلَحِديِث  ِفي  القوُم  وخاَض  آياِتنا.  ِفي  اْلَماَء.   ِبَها  وا 
رَ والَمخاُض ِمَن النَّْهِر اْلَكِبيِر: المو  اِب:  ضُع الَِّذي َيتَخْضَخُض ماُؤه َفُيخاُض ِعْنَد الُعبور َعَلْيِه، َوُيَقاُل الَمخاَضُة، ِباْلَهاِء َأيضًا. والِمْخَوُض ِللشَّ
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ِويُق. وخاَض الشراَب ِفي الِمْجدَ  ويق، َتُقوُل ِمْنُه: ُخْضُت الشراَب. والِمْخَوُض: ِمْجَدٌح ُيخاُض ِبِه السَّ َكُه؛  كالِمْجَدِح للسَّ َضه. خَلطه وَحرَّ ِح وَخوَّ
 َقاَل اْلُحَطْيَئُة َيِصُف امرأَة َسمَّْت َبْعَلها:

 َوَلْم َيْدِر َما خاَضْت َلُه ِفي الَمجاِدح  ...وقالْت: َشراٌب باِرٌد فاْشَرَبن ه، 
ِبالسَّ  َوُيَقاُل: خاَضه  اْقَتَحْمُتها:  الَغمراِت:  ِفيِه. وُخْضُت  َض  َما ُخوِ  َد  والِمْخَوُض:  ُشدِ  َنِجيِعه:  ِفي  َض  الَمْضُروِب. وَخوَّ ِفي  َأي َحرََّك سْيفه  ْيِف 

ْيَف ِفي َأسفل َبْطِنِه ُثمَّ رَ  ْيِف َأُخوُضه َخْوضًا َوَذِلَك ِإذا َوَضْعَت السَّ َفْعَتُه ِإلى َفْوُق. وخاَوَضه البيَع: َعاَرَضُه؛ َهِذِه  ِلْلُمَباَلَغِة. َوُيَقاُل: ُخْضُته ِبالسَّ
ُمْستعارِ  ِقْدحًا  ُتْدِخَل  َأن  اِد. والِخياُض:  ِبالصَّ َعْمٍرو  َأبي  َعْن  ُعَبْيٍد  َأبي  َوِرَواَيُة  اْبِن اأَلعرابي،  َعِن  ُيَقاُل:  َواَيٌة  ِبِه،  ُيَتَيمَُّن  الَمْيِسِر  ِقداح  َبْيَن  رًا 

: َخْضَخْضُت    ِخياَض الُمداِبِر ِقْدحًا َعُطوَفا ...َفَخْضَخْضُت ُصْفنَي ِفي َجمِ ه، ُخْضُت ِفي الِقداِح ِخياضًا، وخاَوْضُت الِقداَح ِخواضًا؛ َقاَل اْلُهَذِليُّ
َرهُ   (.....  10)َتْكِريٌر ِمْن خاَض َيخوُض َلمَّا َكرَّ

 .اخسئوا 10
ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم  النص القرآني :  65ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن {البقرة}َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِفي السَّ
 خاِسئينَ خسأ: َخَسأت الكلَب إذا زجرته » ، فقلت اخسأ. والخاسىء من الكالب والخنازيِر: الُمباَعُد، وجعل هللا اليهود قردًة  المدلول اللغوي:

 (...   11)أي: مدحورين. وَخَسأ الكلب خسوءا.
 .قالوا بلى 11

 ( . 172َشِهْدَنآ{ )اأْلَْعَراف:  ىَقاُلوْا َبلَ }النص القرآني :
 النَّاس َعَلْيَها.  : فكلُّ َمْوُلود ُهَو من ِتْلَك الذُّرية الَِّتي َشِهَدت َأن هللا خالُقها؛ َفَمْعَنى )فْطَرة هللا( َأي: دين هللا الَِّتي فَطرَقالَ  اللغوي:المدلول 

 (..  12_) قلت: والقوُل َما َقاَل ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهيم ِفي َتْفِسير اْْلَية َومعنى الَحِديث، َوهللا أعلم.
 املطلب الثاني: مدلول األلفاظ اللغوي  يف اللهجة العراقية ومدلوله التفسريي

 أواًل في شأن آدم عليه السالم 
 )قال وبلة( وهي تعني الشيء القديم.قالوا بلى...وهي ُتلفظ باللهجة العراقية من 1

يََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربِ ُكْم قَ  قال تعالى في سورة األعراف: اُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم  }َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِ 
 172/ا َعْن َهَذا َغاِفِليَن {األعرافاْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّ 

 لفظ قالوا بلى ُيلفظ: )من قالو وبلة( يعني منُذ زمن بعيد المعنى في اللهجة العراقية:
عقولهم ما يدعوهم إلى االقرار  َوَأْشَهَدُهْم َعلى َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربِ ُكْم قاُلوا َبلى َشِهْدنا أي ونصب لهم دالئل ربوبيته وركب في    لمعنى التفسيري:ا

اف على طريقة  بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: َأَلْسَت ِبَرب ُكْم قاُلوا َبلى فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة اإلشهاد واالعتر 
    (...13..).ا َعْن هذا غاِفِليَن لم ننبه عليه بدليلالتمثيل ويدل عليه قوله: َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقياَمِة أي كراهة أن تقولوا. ِإنَّا ُكنَّ 

 .خرجاً 2
 ثالثًا: كلمة )خرجًا( ونسميها في اللهجة العراقية )خرجية( أي نقود.....وقد جاء ذلك في قوله تعالى:

 72}َأْم َتْسَأُلُهْم َخْرجًا َفَخَراُج َربِ َك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقيَن {المؤمنون  أ . 
 وقوله : 

ًا {الكهفب. }َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعَلى أَ   94ن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسد 
م ينصرفا )مفسدون في األرض( بالنهب والغي عند  )قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج( بالهمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فل 

 خروجهم إلينا )فهل نجعل لك خرجا( جعال من المال وفي قراءة خراجا )على أن تجعل بيننا وبينهم سدا( حاجزا فال يصلوا إلينا 
 اليومية دون االكتنازخرجًا: ُتلفظ )َخرجية(..وهو ما ُيخرج من المال تعني المصاريف المعنى في اللهجة العراقية:

 المعنى التفسيري:
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هذا على قراءة الجماعة، وزاد حمزة والكسائي ألفًا، فقيل: هما بمعنى واحد، وقيل: بل الخرج    -}فهل نجعل لك خرجًا{ نخرجه لك من أموالنا  
 (....  14)ما تبرعت به، والخراج باأللف ما لزمك.
 في شأن نبي هللا إبراهيم )عليه السالم(

 94}َفَأْقَبُلوا ِإَلْيِه َيِزفُّوَن {الصافات .زفهقال تعالى في سورة الصافات:3
غير   تصرفات  يظهر  وبعضهم  الفرح  يظهر   بعضهم  وضوضاء  وتسارع  اضطراب  في  الناس  من  مجموعة  العراقية  اللهجة  في  تعني  زفه 

 منضبطةوهي تطلق على حالة الفوضى المصاحبة لألعراس في الغالب
 أي يزف بعضهم بعضًا لتسارعهم إليه ي اللغة :ف معنى يزفون 

« من زفاه َيِزفُّونَ « من وزف يزف إذا أسرع و »َيِزفُّونَ « أي يزف بعضهم بعضًا، و »َيِزفُّونَ أي يسرعون  من زفيف النعام. وقرئ »  يزفون:و 
االطالع على المعنى اللغوي للفظين يتبين تقارب معناهما وال نقول تطابق ألنه لكل لفظ    بعدإذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضًا لتسارعهم إليه

 في القرآن الكريم معنى خاص يؤدى بلفظ معينوالمعنى العام يبين حالة الناس الفوضوين الذين ال يعلمون قيمة الرجل المصلح المرسل إليهم
براهيم عليه إى القوم لكي يبطلوا دعواه وهللا اعلموهما يصفان حالة قوم نبي هللا   وهو مرسل من هللا تعالى  فيرسلون له مجموعة من حمق

 السالم في لفظ )يزفون( وحالة قوم نبي هللا لوط عليه السالم من حيث الفوضى وعدم توقيرهما 
 زفة: هي حركات مضطربة لمجوعات مختلفة من الناس الفوضوين المعنى في اللهجة العراقية:

}إليه يزفون *{ أي يسرعون، وقراءة حمزة بالبناء للمفعول أدل على شدة اإلسراع لدالتها على أنهم جاؤوا على حالة كان  المعنى التفسيري:
 (..    15:)حاماًل يحملهم فيها على اإلسراع وقاهرًا يقهرهم عليه من شدة ما في نفوسهم من الوجد.

 .تله  .4
 (...معنى )التل( هو السحب  بعنف كما فقولنا في اللهجة العراقية) تل الحبال( أي جرها بقوة أواًل: كلمة) تله

 وقد جاء ذلك في قوله تعالى: 
 .... )فلما أسلما( خضعا وانقادا ألمر هللا تعالى )وتله للجبين(  سحبه  بعنف وصرعه عليه 103. }َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن {الصافات1
 تله: تعني الجر بعنف من رداء ونحوه بشدة وعنف في حيز ضيقلمعنى في اللهجة العراقية:ا

 المعنى التفسيري:
ِه، َوِقيَل: َوَضَعُه ِبُقوٍَّة. َوَقاَل َساِعَدُة ْبُن َحْوَبَة:  .َتِلياًل   َتلَّ الرَُّجُل الرَُّجَل: َصَرَعُه َعَلى ِشقِ  ِلْلَجِبيِن َوِلْلَفِم َواْلَجِبيَناِن: َما اْكَتَنَف ِمْن ُهَنا َوِمْن    َوَتلَّ

 في شأن نبي هللا موسى عليه السالم (..16)ُهَنا، َوَشذَّ َجْمُع اْلَجِبيِن َعَلى َأْجُبٍن، َوِقَياُسُه ِفي
 ُتقال للشخص الُمقصر)تخسأ(تعني خاسئين في اللهجة العراقية الدارجة قلة الشأن والخسران وهي  .خاسئين.4

اً الَخسيس، يقال: َخِسْسُت نصيبُه  و خسأ في اللغة : ةٌ َخس  ، أي: قبيحة الوجِه َمْحُقورة، اشُتق ْت مَن الَخسيس، أي:  فهو مخسوٌس، وامرأة ُمْسَتَخسَّ
اً القليل. وخَس الر جُل َيخسُّ ُخسوَسًة: صار َخسيسًا، وُخسَّ َحظُّه  ية معروفة.َخس   (..   17). وبنُت الُخس ِ األياد 

ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن {البقرة}َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنوقد ورد هذا اللفظ في سورتي البقرة واألعراف }َفَلمَّا َعَتْوْا َعن  65/ُكْم ِفي السَّ
 166مَّا ُنُهوْا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن {األعراف

 اللفظ خسأ باللهجة العراقية: 
 ُتلفظ )تخسأ( أي أصابتك الخسة والهوان  

 المعنى التفسيري:
لوبهم، فمثلوا  َفُقْلنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة خاِسِئيَن جامعين بين صورة القردة والخسوء: وهو الصغار والطرد، وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن ق

يَ  اْلِحماِر  َكَمَثِل  به سرعة  بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى:  المراد  لهم عليه، وإنما  إذ ال قدرة  َأْسفارًا وقوله: ُكوُنوا ليس بأمر  ْحِمُل 
 (.  18).التكوين، وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم، وقرئ »قردة« بفتح القاف وكسر الراء، و »خاسين« بغير همزة

 المشاكل(.مثبور......المثبور في اللهجة العراقية)الخاسر الواقع في 5
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 وقد ورد هذا اللفظ في سورتي  
َماَواِت َواأَلْرِض َبَصآِئَر َوِإنِ ي أَلَُظنَُّك َيا ِفْرَعونُ )}  102 َمْثُبورًا {اإلسراء َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأنَزَل َهـؤالء ِإالَّ َربُّ السَّ

 وبلفظ ثبور 
ِني.1  13َن َدَعْوا ُهَناِلَك ُثُبورًا {الفرقان}َوِإَذا ُأْلُقوا ِمْنَها َمَكانًا َضيِ قًا ُمَقرَّ
 14}اَل َتْدُعوا اْلَيْوَم ُثُبورًا َواِحدًا َواْدُعوا ُثُبورًا َكِثيرًا {الفرقان .2
 11}َفَسْوَف َيْدُعو ُثُبورًا {االنشقاق .3

يْ  ْيِء َأْثُبُرُه َرَدْدُته َعْنُه. َوِفي َحِديثِ المثاَبرُة: الِحْرُص َعَلى اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َوُماَلَزَمُتُهَما. وثاَبَر َعَلى الشَّ  ِء: َواَظَب. َأبو َزْيٍد: َثَبْرُت ُفاَلًنا َعِن الشَّ
 َأبي ُموَسى: َأَتْدِري َما َثَبَر النَّاَس 

ِ، َوِقيَل: َما َأبطَأ ِبِهْم َعْنَها. والثَّْبُر: الَحْبُس. َوقَ  ُهْم َوَمَنَعُهْم ِمْن َطاَعِة َّللاَّ  ْوُلُه تعالى: َوِإنِ ي أَلَُظنَُّك يا ِفْرَعْوُن َمْثُبوراً ؟ َأي َما الَِّذي َصدَّ
، َثْبرًا َأي َحَبَسُه؛ ؛ َقاَل اْلَفرَّاُء: َأي َمْغُلوًبا َمْمُنوًعا ِمَن اْلَخْيِر؛ اْبُن اأَلعرابي: اْلَمْثُبوُر اْلَمْلُعوُن اْلَمْطُروُد اْلُمعَ  مِ  ذَُّب. وَثَبَرُه َعْن َكَذا َيْثُبُره، ِبالضَّ

 ُثُبوراً َك ِمْنُه َوَما َصَرَفَك َعْنُه؟ َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َمْثُبورًا َأي َهاِلًكا. َوَقاَل َقَتاَدُة ِفي َقْوِلِه: ُهناِلَك َواْلَعَرُب َتُقوُل: َما َثَبَرك َعْن َهَذا َأي َما َمَنعَ 
ِه َيْأِوي َمن ُثِبَر َأي َمْن أُْهِلَك. والثُُّبوُر: اْلَهاَلُك َوا   ْسَراُن َواْلَوْيُل؛ َقاَل اْلُكَمْيُت:ْلخُ ؛ َقاَل: َوْياًل َوَهاَلًكا. وَمَثُل الَعَرِب: ِإلى ُأمِ 

 َرْأَي َمْثُبوٍر وثاِبْر  ...وَرَأْت ُقضاَعُة، ِفي اأَلياِمِن، 
َعاِء:  َأي َمْخُسوٍر َوَخاِسٍر، َيْعِني ِفي اْنِتَساِبَها ِإلى اْلَيَمِن. َوِفي َحِديِث الدُّ

 أَعوذ ِبَك ِمْن َدْعَوة الثُُّبورِ 
 ُثُبوراً  َتْدُعوا اْلَيْوَم  . وَثَبَرُه َّللاَُّ: أَهلكه ِإهالكًا اَل َيْنَتِعُش، َفِمْن ُهَناِلَك َيْدُعو أَهل النَّاِر: وا ُثُبوراه َفُيَقاُل َلُهْم: اَل ُثُبوراً  َثَبَر َيْثُبُر  ؛ ُهَو اْلَهاَلُك، َوَقدْ 

  َكِثيراً ُثُبوراً واِحدًا َواْدُعوا 
  َكِثيراً ُثُبوراً َوِلَذِلَك َقاَل  . َقاَل اْلَفرَّاُء: الثُُّبور َمْصَدرٌ 

نهم َدَعْوا ِبَما َفَعُلوا َكَما َيُقوُل الرَُّجُل: َوا َندامَتاْه  أَلن اْلَمَصاِدَر اَل ُتْجَمُع، َأال َتَرى َأنك َتُقوُل َقَعْدُت ُقُعوًدا َطِوياًل َوَضَرْبُتُه َضْرًبا َكِثيًرا؟ َقاَل: وكأَ 
اُج ِفي َقوْ   ُثُبوراً ِلِه: َدَعْوا ُهناِلَك َوَقاَل الزَّجَّ

 ُثُبوراً ، ُثمَّ َقاَل َلُهْم: اَل َتْدُعوا اْلَيْوَم ُثُبوًرا؛ ِبَمْعَنى َهاَلًكا، َوَنْصُبُه َعَلى اْلَمْصَدِر كَأنهم َقاُلوا َثَبْرَنا 
 ( .. 19). وَتَثاَبَرِت الرجاُل ِفي اْلَحْرِب: َتَواَثَبْت.. ، َمْصَدٌر َفُهَو ِلْلَقِليِل َواْلَكِثيِر َعَلى َلْفٍظ َواِحٍد. وَثَبَر البحُر: َجَزرَ 

 ثانيًا: األلفاظ في الخطاب القرآني  عند ظهور  اإلسالم 
 .يدمغه6

 اللفظ تلفح باللهجة العراقية: 
 تكون مدعاة للذل والهوان في اللهجة العراقيةو  كلمة)يدمغة( الضرب على الرأس نطلق عليه )دمغه (

 المعنى التفسيري:
 18}َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِ  َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَن {األنبياء
بل من شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على  َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِ  َعَلى اْلباِطِل ِإضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب أي  

هو كسر   الباطل الذي من عداده اللهو. َفَيْدَمُغُه فيمحقه، وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصالبة المرمى، والدمغ الذي
 وقرئ »َفَيْدَمُغُه« بالنصب كقوله: الدماغ بحيث يشق غشاؤه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرا إلبطاله به ومبالغة فيه، 

 َوَأْلَحُق بالِحَجاِز َفَأْسَتِريحا ...َسَأْتُرْك َمْنِزلي َلَبِني َتِميم 
َفِإذا ُهَو زاِهٌق هالك والزهوق ذهاب الروح وذكره لترشيح المجاز. َوَلُكُم اْلَوْيُل    ووجهه مع بعده الحمل على المعنى والعطف على »الحق« . 

 ِممَّا َتِصُفوَن مما تصفونه به مما ال يجوز عليه، وهو في موضع الحال وما مصدرية أو موصولة أو موصوفة. 
 (20  ....) 
 .تلفح 7
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ُموُم َتْلَفُح اإلنساَن[ َلَفَحْته الن اُر أي أصاَبْت َوْجَهه وأعالي   َجَسده فَأْحَرَقْت، ]والسَّ
 اللفظ تلفح باللهجة العراقية: 

 ُيطلق على الهواء الحارق في منتصف الصيف)السموم( بأنها تلفح الوجوه أي ُتحرق 
 المعنى التفسيري:

َتُه " }َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن{ ، َقاَل: َتْشِويِه النَّارُ  ْفَلى َحتَّى َتْبُلَغ ُسرَّ ، َفَتَقلَُّص َشَفُتُه اْلُعْلَيا َحتَّى َتْبُلَغ َوَسَط َرْأِسِه َوَتْسَتْرِخي َشَفُتُه السُّ
ِه، َعْن َعْبَدانَ   (  21) َعِن اْبِن اْلُمَباَركِ ،  َرَواُه اْلَحاِكُم َأُبو َعْبِد َّللاَِّ ِفي )َصِحيِحِه( ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َحِكيٍم، َعْن َأِبي اْلُمَوجِ 

 ثالثًا: األلفاظ في خطاب األمم في اليوم اْلخر 
 .كالحون 8
 كلح..... وقد جاء ذلك في قوله تعالى: أ)كالح( أي ضربته الشمس نقول هذا  

 104}َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن {المؤمنون 
 )وهم فيها كالحون( أي مسودي الوجوه.....وهللا أعلم )تلفح وجوههم النار( تحرقها 
 اللفظ كالح باللهجة العراقية: 

 ُيلفظ أكلح أو )أجلح(..وهو من أحرقت وجهه أشعت الشمس فهو بين السمار والسواد  
   المعنى التفسيري:

[  104لفحته النار والسموم إذا أحرقته، }َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن{ ]المؤمنون:  [ اللفح: اإلحراق، يقال:  104قوله: }َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر{ ]المؤمنون:  
األسنان  إذا برزت  الغنم  أسنانه، نحو ما ترى رءوس  الذي قد تشمرت شفتاه عن  الكالح  الزجاج:  العبوس، وقال  األسنان عند  بدو  الكلوح: 

 وتشمرت الشفاه. 
 (.. 22).قال ابن مسعود: ككلوح الرأس النضيج

 ناوش .ت9
 اللفظ تناوش باللهجة العراقية:

 كلمة )تناوش( اي مسك بحذر ..........وقد جاء ذلك في قوله تعالى: 
 52. }َوَقاُلوا آَمنَّا ِبِه َوَأنَّى َلُهُم التََّناُوُش ِمن َمَكاٍن َبِعيٍد {سبأ2

)وقالوا آمنا به( بمحمد أو القرآن )وأنى لهم التناوش(    تناوش أي تناول اإليمان )من مكان بعيد( عن محله إذ هم في    المعنى التفسيري:
،وقد الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد، قال أبو حيان مثل حالهم من يريُد أن يتناوَل شيئًا من ُبعٍد كما يتناوله األخر من اْلخرة ومحله الدنيا

 (..  23قرب)
 بحث الثاني :األلفاظ القرآنية يف اللهجات احمللية اللهجة املصرية مثااًلامل

ة في اللهجة المصرية من حيوية في الوطن العربي ويكاد يفهما الجميع ولو تمعنا مليًا في اللهجة المصرية لوجدنا الكثير من األلفاظ القرآني
 ى استعمال األلفاظ القرآنية في اللهجة المصريةثنايا اللهجة المصرية لذلك اخترنا عشرة مفردات للداللة عل

 األلفاظ هي : 
 هباءً .1
 الطول  .2
 يابني ادم.3
 ص ــُــب .4
 هار.  .5
 مفترى .6



   

         

 )العراق ومصر( مثااًل األلفاظ القرآنية يف اللهجات احمللية          

  

  

 ...نيل7
 تذروه الرياح.8

 اللغوية لأللفاظ القرآنية في اللهجة المصرية 
 .هباء 1

 النص القرآني:
 23/ }َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثورًا {الفرقان 

 المدلول اللغوي :
 َوَقاَل اللَّْيث: الَهْبَوة: ُغَباٌر ساطٌع ِفي اْلَهَواء كأن ه ُدخان. 

 َوَقاَل رؤبة: 
َققْ   ِفي ِقَطع اْلِل وَهْبواِت الدُّ

 َهْبوًا، ِإذا َسَطع، وهَبا الرَّماد َيهبو ِإذا اْخَتَلط ِبالتَُّراِب، وتراب هاٍب. َوُيَقال: هبا َيْهبو 
 َوَقاَل مالُك بُن الرَّيب:

 تَرى َجَدثًا قد جرَّت الريُح فوَقه 
 ُتَرابا كَلون الَقْسطالنيِ  هابيا 

 والهَباء: ُدقاق التُّراب ساطُعه ومنثوُره على َوجه اأَلْرض. 
: ِإذا سكن َلَهُب الن ار َولم َيطَفأ َجْمُرها: َأُبو عبيد َعن األص  معي 

د صح  هَبا للت راب والر ماِد  قيل: َخَمَدْت، فِإن َطِفئْت البت ة، قيل: َهَمدت، َفِإذا َصاَرت َرمادًا قيل: َهَبا َيْهُبو، َوُهَو هاٍب، غير َمْهُموز.قلُت: فق
: }َفَكاَنْت   ارًا، وِمثُله: }َأْبَوابًا َوُسيِ َرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَرابًا{ )الن َبِإ: ( َفَمْعَناه َأن الِجباَل َصاَرت ُغب6{ )الواِقَعة:  َهَبآءً َمًعا. َوأما قوُل هللا جل  وعز 

: َما ُتِثيره الَخْيل بَحوافرها من ُدقاق الُغبار.َوُيَقال لما َيظهر ِفي الُكَوى من َضْوء الشمِس:  20 .َوِفي الَحِديث: أن  َهباء( ، َوقيل: الهباء الُمنَبث 
، َكَما ُيَقال: جاَء َيضِربُسهيل بَن َعمرو َجاَء ي َأْصَدَريه،    تهب أ كأن ه َجمٌل آدم.ُيَقال: َجاَء فالٌن يَتهبَّى ِإذا َجاَء َينُفض َيَدْيه، َقاَل َذِلك األصمعي 

، َوِمْنه قوُل أْوس بن َحَجر:أهاِبيَّ سَ   ( 24.)ْفساٍف من التُّراب َتْوأمِ ِإذا َجاَء َفارًغا.َوُيَقال: أهَبى التراَب إهَباًء، ِإذا أثاره، َوِهي األهابيُّ
 .الطول 2

 النص القرآني:
ِ َوَجاِهُدوْا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلوْا الطَّْوِل ِمْنُهْم َوقَ    86اُلوْا َذْرَنا َنُكن مََّع اْلَقاِعِديَن {التوبة}َوِإَذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوْا ِباّلل 

 المدلول اللغوي: 
اُج: َمْعَناُه َمْن َلْم َيْقِدْر ِمْنُكْم َعَلى  : َقاَل الزَّجَّ   اَل ِإلَه ِإالَّ ُهوَ ِذي الطَّْولِ َمْهِر الُحرَّة، َقاَل: والطَّْوُل اْلُقْدَرُة َعَلى الَمْهر. َوَقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ

ل َعَلى النَّاِس ِبَفْضِلِه َوَخْيِرِه.  ُل: ِإن؛ َأي ِذي الُقْدرة، َوِقيَل: الطَّْول الِغنى، والطَّْوُل الَفْضل، ُيَقاُل: ِلُفاَلٍن َعَلى ُفاَلٍن َطْوٌل َأي َفْضٌل. َوُيَقا ه َلَيَتَطوَّ
َل َعَلْيِه ِإذا اْمَتنَّ َعَلْيِه. َوِفي اْلَحِديِث: ، ُيَقاُل ِمْنُه: َطاَل َعَلْيِه وَتطوَّ  والطَّْول، ِباْلَفْتِح: الَمنُّ

 اللهمَّ ِبَك ُأحاِول َوِبَك ُأطاِول 
 ِباْلَفْتِح، َوُهَو الَفْضُل والُعُلوُّ َعَلى اأَلعداء؛ َوِمْنُه اْلَحِديُث:، ُمفاَعلة ِمَن الطَّْول، 

ِبَفْضِلهِ  الرَّبُّ  َعَلْيِهُم  ُلكُ ،َتَطاَوَل  َأوَّ أَلزواجه  اْلَحِديُث:َقاَل  َوِمْنُه  اْلَواِحِد؛  َعَلى  ِإطالقها  ِفي  النَّْعَل  طاَرْقَت  َباِب  ِمْن  َوُهَو  ل،  َتَطوَّ ُلحوقًا  َأي  ِبي  نَّ 
ُكنَّ َيًدا ِباْلعَ  َلهَن؛ َأراد َأَمدُّ َطاِء ِمَن الطَّْول فَظَننَّه ِمَن الطُّول، َوَكاَنْت َزْيَنُب َتْعَمل َأْطَوُلُكنَّ َيًدا، فاْجَتَمْعن يَتطاَوْلَن فطاَلْتُهنَّ َسْودُة َفَماَتْت زينُب َأوَّ

ُق؛ َقاَل َأبو َمْنُصوٍر: والتَّطَ  ل ِعْنَد اْلَعَرِب َمْحُموٌد ُيوَضُع َمْوِضَع الَمحاِسن، والتطاُوُل َمْذُموٌم، َوَكَذِلَك ااِلْسِتَطاَلُة يوَضعاِن َمْوِضعَ ِبَيِدَها َوَتَتَصدَّ   وُّ
ل وَرْفُع النَّْفِس، َواْشِتَقاُق الطَّاِئل ِمَن الطُّول. وَ  ْيِء الَخِسيس الدُّون: َما ُهَو ِبَطاِئٍل الذََّكُر  ُيقَ التََّكبُِّر. اْبُن ِسيَدْه: التَّطاُوُل واالْسِتَطاَلة التََّفضُّ اُل ِللشَّ

 واألُنثى ِفي َذِلَك سواٌء؛ وَأنشد: 
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 (..  25)  :َقْد َكلَّفوني ُخطَّة غيَر َطاِئلِ ل
 .بني أدم3

 النص القرآني :
ِ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن {األعرافَيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريشًا َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْيٌر َذِلكَ }  26 ِمْن آَياِت َّللا 

 المدلول اللغوي: 
: ْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجٍد؛ َكاَن أَهل اْلَجاِهِليَِّة َيُطوُفوَن ِباْلَبْيِت ُعراًة َوَيُقوُلوَن: هُخُذوا ِزيَنتَ ل بني آدم  بأن يأ(  هو نداء لك يا َبِني آَدمَ  )ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ

 (.. 26) اَل َنُطوُف ِباْلَبْيِت ِفي ِثَياٍب َقْد َأْذَنْبنا ِفيَها
 . هار4
 النص القرآني:              

َس ُبْنَياَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف   ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأم مَّْن َأسَّ َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن َّللا  َيْهِدي اْلَقْوَم  }َأَفَمْن َأسَّ َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنََّم َوَّللا ُ اَل 
 109/الظَّاِلِميَن {التوبة
 المدلول اللغوي: 

 وهائر، َفِإذا َسَقط فقد انهار َجْرٌف هارٍ هور: َقاَل اللَّْيث: الَهْور مصدُرها والَجْرُف اَل َيُهور ِإذا انصَدَع من َخْلِفه َوُهَو َثابت بعُد َمَكاَنُه، َوُهَو  
ر وَتدَ  ر، َوَكَذِلَك ِإذا سقط َشْيء من أَعَلى ُجْرف َأو َرِكي ة ِفي َقْعرها، ُيَقال: َتهوَّ  ْهَور.وتهوَّ

 ورجٌل هاٌر ِإذا َكاَن َضِعيفا ِفي َأمره، َوأْنشد:
اِقط المنقِطع.....ماضي العزيمِة اَل هاٌر َواَل َخِزلٌ   الخزل: السَّ

ه. تاء، ِإذا ذهَب أشدُّ ر الش  ر الليُل، ِإذا ذهَب أكثُره. وتهوَّ  َوُيَقال: تهوَّ
ر.َقاَل: َوُيَقال ِفي َهَذا اْلَمْعنى   ِبَعْيِنه: َتوهَّر الليُل والشتاء، وتوه ر الرمل َأي تَهوَّ

 َوَقاَل َغيره: َخْرٌق َهْوٌر، َأي َواسع َبِعيد. 
 ( 27...)َهْوٌر َعَلْيِه َهَبواٌت ُجَثمُ ..َوَقاَل ُذو الرمة:َهيجاُء َيْهماُء وَخْرٌق أَْهَيمُ 

 .نيل.5
 النص القرآني:

ِ َواَل َيْرَغُبوْا   َن اأَلْعَراِب َأن َيَتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل َّللا  ِبَأنُفِسِهْم َعن نَّْفِسِه َذِلَك ِبَأنَُّهْم اَل ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َواَل َنَصٌب )َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم مِ 
َيَطؤُ  َواَل   ِ َّللا  َسِبيِل  ِفي  َمْخَمَصٌة  َّللا َ َواَل  ِإنَّ  َصاِلٌح  َعَمٌل  ِبِه  َلُهم  ُكِتَب  ِإالَّ  نَّْياًل  َعُدوٍ   ِمْن  َيَناُلوَن  َواَل  اْلُكفَّاَر  َيِغيُظ  َمْوِطئًا  َأْجَر    وَن  ُيِضيُع  اَل 

 120/اْلُمْحِسِنيَن {التوبة
 المدلول اللغوي: 

: }نَّْياًل{ )التَّْوَبة:   ُنْلت َأُنول. ( من ِنْلت َأنال، اَل من:120َقوله جل  وعز 
 وفالٌن يَنال من ِعرض فاَلن، ِإذا َسب ه.

 َوُهَو َينال ِمن َماله، وَينال من عدوِ ه، ِإذا َوتره ِفي ماٍل َأو َشْيء. 
 كل َذِلك من: ِنْلت َأنال، َأي َأَصْبت.

: }َلن َيَناَل َّللاََّ ُلُحوُمَها َواَل ِدمَ  ؛ َوِمْنه َقول هللا عز  وجل  آُؤَها َواَلِكن َيَناُلُه التَّْقَوى ِمنُكْم{  َوُيَقال: نالني من فالٍن معروٌف، ينالني، َأي وصل إلي 
 ( . 37)اْلَحج: 

 َأي: لن يصل ِإَلْيِه َما ُينيلكم ِبِه ثوبا غيُر التَّْقوى. 
 اولت فاَلنا َشْيئا ُمناولة، ِإذا عاَطْيَته. َوُيَقال: ن
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 وتناولُت من َيده َشْيئا: تعاَطْيُته.
لته.  وِنلته َمْعُروفا، وَنوَّ

 َوَأْخبرِني الُمنذري، َعن أبي العب اس ِفي َقْولهم للرَُّجل: َما َكاَن َنْولك َأن َتْفعل َكَذا؟ 
 لك َهَذا حظ ًا َلك. َقاَل: والنَّْول من النَّوال، َتقول: َما َكاَن ِفعْ 

 ( 28)َسلمة، َعن الَفر اء: ُيقال: ألم َيأن َلك، وَألم َيِئن َلك، وألم َيِنل َلك، ُلَغات كلَها.
  :فترى ـُــم.6

 النص القرآني:
ْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ ن ُدوِن َّللا ِ )}  13 ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن {هودَأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِ 

 المدلول اللغوي: 
:َوَقاَل َأُبو ُعبيد: َفِري الرَُّجُل َيْفَرى َفًرى، ِإذا ُبهت وَدِهش؛   َوَقاَل الُهذلي 

 وَفِريُت ِمن َجَزٍع َفاَل 
ْعُت صاِحْب   َأْرِمي َواَل َودَّ

ًا ِفي اأْلَمر   .َقاَل اللَّْيث: َوَقاَل اأْلَْصَمِعي: ُيقال: َفِرَي َيْفَرى، ِإذا َنظر َفلم َيْدِر َما َيْصنع.َوُيَقال للرَّجل ِإذا َكاَن جاد  قوي ًا: تركته َيْفري الَفرا وَيُقد 
 ل: َفرى فالٌن الَكذَب ِيْفِريه، ِإذا اْخَتلقه. ُيقا

( َأي اْختلقه.وَتَفر ى َعن فالٍن َثوُبه، ِإذا  38الكذَب َيْفتريه؛ َوِمْنه قوُله َتَعاَلى: }َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراهُ{ )ُيوُنس:    افترى والِفْرية، من الَكِذب.َوَقاَل غيُره:  
 َتَشقَّق.َوَقاَل اللَّْيث: َتَفرَّى َخْرُز الَمَزادة، ِإذا َتَشقَّق. 

م وَتَفرَّت اأَلرُض بالُعيون، ِإذا اْنَبَجست؛ َوَقاَل ُزهير:غِ  الح والدَّ  مارًا ُتَفرَّى بالسِ 
ماء.  (..   29)َأُبو زيد: َفَرى الَبْرُق َيْفِري َفْريًا، َوُهَو َتأللؤه ودواُمه ِفي السَّ

 .َبُصرَ 7
 النص القرآني:

يِه َفَبُصَرْت ِبِه َعن ُجُنٍب َوُهْم اَل َيْشُعُروَن {القصص}   (11َوَقاَلْت أِلُْخِتِه ُقصِ 
 : المدلول اللغوي 

 ْرتُ َبُص ر َيْبُصر. َوُيَقال:  صبر: َقاَل اللَّْيث: الَبَصُر: العْين، إال  أن ه مذكَّر. والَبصُر: َنفاٌذ ِفي الَقْلب. والبَصارة: َمصَدر الَبصير، والفعُل بُص 
ْيء ِشْبه َرَمْقُته. واسَتبَصر ِفي أمره وِديِنه: ِإذا َكاَن َذا َبِصيَرة. ْرُت الشَّ  (.  30)ِبِه.َوُيَقال: تبص 

 .....) نذري القمح  . ذرى...8
 النص القرآني :

َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اأْلَْرِض َفَأْصبَ } ْنَيا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السَّ ْقَتِدرًا  َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَياِة الدُّ َياُح َوَكاَن َّللاَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء مُّ َح َهِشيمًا َتْذُروُه الرِ 
 45{الكهف

 لمدلول اللغوي: ا
 َرْأِسها َبَياٌض.ْرآء، ِإذا َكاَن ِفي 

: ُمَخفَّفًا، والتَّْثِقيل َأْجود، َأي َشِديد الَبياض.  وِمْلٌح َذْرآِنيٌّ وَذَرآنيٌّ
ل َما َتْزرعه ُتَسمِ يه: الذَِّريء. ْرع أو   َوَقاَل النَّْضر: الزَّ

 َوقد َذَرْأَنا َأْرضًا، َأي َبَذْرناها.
 ك َطَرٌف ِمْنُه َولم َيَتكاَمْل.وَبَلغني َعن ُفالٍن َذْرٌء ِمن َقْول، ِإذا َبَلغ

يء الَيِسير ِمن الَقْول.   َوَقاَل َأُبو ُعَبيدة: ُهَو الشَّ
 َوَقاَل َصْخر بن َحْبَناء:
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 َأتاِني َعن ُمِغيرَة َذْرُء َقْولٍ 
 َوَعن ِعيَسى فقلُت َلُه كذاكا

 ا َحَمَلْته فَأَثاَرْته.َذْروًا، ِإذ َتْذُروهذرا: َقاَل اللَّْيُث: ُيقال: َذَرت الر يح التُّراَب 
 وُيقال: َذْريَت الطَّعام، وَذَرْوته، َتْذِريًة وَذْروًا. 

 والَخَشبة الَِّتي ُتَذرِ ي بَها الطََّعاَم ُيقال َلَها: الِمْذَراة. 
 ، ِمثَل النََّفض، اْسٌم لما َتْنُفضه.َتْذُروهَقاَل: والذَّرى: اْسم لما 

 َقاَل ُرْؤبة: 
 َأْذَرت َذًرى لم ُيْطَحنِ كالطِ ْحِن َأو 

يح: ُدَقاق التَُّراب.  َيْعني: َذْرَو الرِ 
مال بَذًرى   . 31).َقاَل: والذََّرى: َما َكن ك من الر يح اْلَباِرَدة، ِمن َحاِئط َأو َشجر، ُيقال: َتَذرَّ ِمن الشَّ

 اللهجة المصرية ومدلوله التفسيري  المطلب الثاني: مدلول األلفاظ اللغوي  في
 .هباء 1

 اللفظ في اللهجة المصرية:  
 تهبب أيه( تعني تعمل عماًل خاطئًا ال أثَر إيجابي له وهو هباء منثور –هباء )هباب 

 المعنى التفسيري:
. َواْخَتَلُفوا ِفي اْلَهَباِء َقاَل  1َوَقِدْمنا، َوَعَمْدَنا، ِإلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنُثورًا، َأْي باطال ال ثواب له، ألنهم ] [ َلْم َيْعَمُلوُه ّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ

ال َضْوُء  َوَقَع  ِإَذا  اْلُكوَِّة  ِفي  ُيَرى  َما  ُهَو   : ]َعَليٌّ ]فال[  كالغبار  ِفيَها  ْمِس  َوِعْكِرَمَة  2شَّ اْلَحَسِن  َقْوُل  َوُهَو   ، الظِ لِ  ِفي  ْيَرى  َواَل  ِباأْلَْيِدي،  َيَمسُّ   ]
َياُح َوَتْذرِ  يِه الرِ  َجِر. يِه ِمَن التُّ ومجاهد، والمنثور:والمفر ق، َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوَقَتاَدُة َوَسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر: ُهَو َما َتَسفِ   َراِب َوُحَطاِم الشَّ
َما يرى في اْلَمْنُثوُر  اْلَهَباُء  َوِقيَل:  ْيِر.  السَّ ِعْنَد  َوابِ   الدَّ َحَواِفِر  ِمْن  َيْسَطُع  َما  ُهَو  ُمَقاِتٌل:  َياُح من   َوَقاَل  الرِ  ُتَطيِ ُرُه  َما  ُهَو  اْلُمْنَبثُّ  الكوة والهباء 

 (. 32)سنابك الخيل.
 . الطــَول 2
ِ َوَجاِهُدوْا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلوْا الطَّْوِل ِمْنُهْم َوَقا)}  86ُلوْا َذْرَنا َنُكن مََّع اْلَقاِعِديَن {التوبةَوِإَذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوْا ِباّلل 

 اللفظ في اللهجة المصرية: 
 يقال للشخص المتمكن ماديًا )إيده طايلة(  

 التفسيري:المعنى 
 (..33)والثاني: أهل القدرة.}َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلْوا الطَّْوِل ِمْنُهْم{ فيه وجهان: أحدهما: أهل الغنى , قاله ابن عباس وقتادة. 

 
 يابني أدم .3

 اللفظ في اللهجة المصرية: 
 آدم( فهي ُتقال بصيغة يشوبها شيء من العتب يقال للشخص الذي ُيعاتب)يابني  

 (26المعنى التفسيري: )األعراف /
اْسِتئْ إ اْْلَيَة  ِلباسًا  َعَلْيُكْم  َأْنَزْلنا  َقْد  آَدَم  َيا َبِني  َقْوُلُه:  التََّفاِسيِر َكاَن  ِإَلى  َذا َجَرْيَنا َعَلى َظاِهِر  اْلِخَطاُب  ِبِه  َعاَد  اْبِتَداِئيًّا،  الَِّذيَن  َناًفا  النَّاِس  َساِئِر 

وَرِة ِبَقْوِلِه:  ِل السُّ  ُخوِطُبوا ِفي َأوَّ
وَرِة ِإْبَطاُل َما َكاَن َعَلْيِه ُمْشِرُكو اْلعَ 3اتَِّبُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم ]اأْلَْعَراف:   ْعَوِة، أِلَنَّ اْلَغَرَض ِمَن السُّ ْرِك  [ اْْلَياِت، َوُهْم ُأمَُّة الدَّ َرِب ِمَن الشِ 

ْرناُكْم ]اأْلَْعَرا ، َوَكاَن َقْوُلُه: َوَلَقْد َخَلْقناُكْم ُثمَّ َصوَّ [ اْسِتْطَراًدا ِبذكر من ة هللا َعَلْيِهْم َوُهْم َيْكُفُروَن ِبِه َكَما 11ف:  َوَتَواِبِعِه ِمْن َأْحَواِل ِديِنِهُم اْلَجاِهِليِ 
َم ِعْنَد َقْوِلِه َتَعالَ  وَرِة  َتَقدَّ َمِة ِلْلَغَرِض  ى: َوَلَقْد َخَلْقناُكْم َفَخاَطَبْت َهِذِه اْْلَيُة َجِميَع َبِني آَدَم ِبَشْيٍء ِمَن اأْلُُمور اْلَمْقُصوَدة من السُّ َفَهِذِه اْْلَيُة َكاْلُمَقدِ 

 الَِّذي َيْأِتي ِفي َقْوِلِه: 
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ْيَطاِن َجَعَلَها ِبَمْنِزَلِة ااِلْسِتْطَراِد َبْيَن ِتْلكَ 31 ]اأْلَْعَراف:  َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ   [ َوُوُقوُعَها ِفي َأْثَناِء آَياِت التَّْحِذيِر ِمْن َكْيِد الشَّ
 .  اْْلَياِت َوِإْن َكاَنْت ِهَي ِمَن اْلَغَرِض اأْلَْصِليِ 

ِه: َيا َبِني آَدَم َأْرَبَع َمرَّاٍت، ِمْن ُجْمَلِة اْلَمُقوِل اْلَمْحِكيِ  ِبَقْوِلِه: َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن َقْوُلُه: َيا َبِني آَدَم َقْد َأْنَزْلنا َعَلْيُكْم ِلباسًا َوَما َأْشَبَهُه ِممَّا اْفُتِتَح ِبَقْولِ 
َطِريٍق ِمْن َيُكوُن ِممَّا َخاطب هللا ِبِه َبِني آَدَم ِفي اْبِتَداِء َعْهِدِهْم ِبُعْمَراِن اأْلَْرِض َعَلى ِلَسان َأِبيِهم آدم، َأْو بِ [ فَ 25قاَل ِفيها َتْحَيْوَن ]اأْلَْعَراف:  

َفا اْلَحَقاِئُق،  َهِذِه  ُنُفوِسِهْم  ِفي  ِبِه  َتْنَشُأ  ِلَما  ْلَهاِم،  ِباإْلِ َوَلْو   ، َلِهيِ  اإْلِ ْعاَلِم  اإْلِ َسْوآِتِهْم، ُطُرِق  ُيَواِري  ِلَباًسا  َلُهْم  َأْنَزَل  َأْن  َعَلْيِهْم  ِبِمنَِّتِه  َفَأْعَلَمُهْم  ْبَتَدَأ 
ْيَطاِن َوِفْتَنِتِه ِبَقْوِلِه: َيا َبِني آَدَم اَل ا، ُثمَّ ِبَتْحِذيِرِهْم ِمْن كَ َوَيَتَجمَُّلوَن ِبِه ِبُمَناَسَبِة َما َقصَّ َّللاَُّ َعَلْيِهْم ِمْن َتَعرِ ي َأَبَوْيِهْم ِحيَن َبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهمَ  ْيِد الشَّ

ْيطاُن ]اأْلَْعَراف:   ِ َتَعاَلى ِبقَ 27َيْفِتَننَُّكُم الشَّ ْنَساِن ِعْنَد َمَواِقِع اْلِعَباَدِة ّللَّ ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد   ْوِلِه: َيا َبِني آَدمَ [ ُثمَّ ِبَأْن َأَمَرُهْم ِبَأْخِذ اللِ َباِس َوُهَو ِزيَنُة اإْلِ
ُقوا الرُُّسَل َوَيْنَتِفُعوا ِبَهْدِيِهْم ِبَقْوِلِه: َيا َبِني آَدمَ 31ُكلِ  َمْسِجٍد ]اأْلَْعَراف:   ِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ]اأْلَْعَراف:    [ ، ُثمَّ ِبَأْن َأخذ َعَلْيِهم اْلَعْهد ِبَأْن ُيَصدِ 

محم دا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،  ،لرسالة  َتْطَرَد َبْيَن َذِلَك ُكلِ ِه ِبَمَواِعَظ َتْنَفُع الَِّذيَن ُقَصُدوا ِمْن َهَذا اْلَقَصِص، َوُهُم اْلُمْشِرُكوَن المكذ بون [ اْْلَيَة، َواسْ 35
 (.   34)َفُهُم اْلَمْقُصوُد ِمْن َهَذا اْلَكاَلمِ 

 . هار.......  4
َس بُ } َس ُبْنَياَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبهِ َأَفَمْن َأسَّ ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأم مَّْن َأسَّ َيْهِدي اْلَقْوَم  ْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن َّللا   ِفي َناِر َجَهنََّم َوَّللا ُ اَل 

 109الظَّاِلِميَن {التوبة
 المعنى في اللهجة المصرية: 

 م بحيث يوصل الجميع إلى حافة الجنون: حهريكم بالكالم ُيقال للشخص الذي يكثر الكال 
 المعنى التفسيري:

َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر{ يعني شفير جرف وهو حرف الوادي الذي ال يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل ا لماء له }َهاٍر{ يعني }َأم مَّْن َأسَّ
ه لم يبق بناؤهم  هائر , والهائر: الساقط. وهذا مثل ضربه هللا تعالى لمسجد الضرار. ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين: أحدهما: أن 

وه من بنائه حتى ظهر كما   الذي أسس على غير طاعة هللا حتى سقط كما يسقط ما بني على حرف الوادي. الثاني: أنه لم يخف ما أسرُّ
 (..  35).يظهر فساد ما بنى على حرف الوادي بالسقوط

 .نيل...5
   (120) التوبة/ َن( )َواَل َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍ  َنْياًل ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ َّللاََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِني 

 اللفظ في اللهجة المصرية: 
 أي تفعل فعال قبيحاً  نيل ُيلفظ باللهجة المصرية )متنيل أو بتنيل إيه(..ومعناه 

 المعنى التفسيري:
 (..  36) َأْي: اَل ُيِصيُبوَن ِمْن َعُدوِ ِهْم َقْتاًل َأْو َأْسًرا َأْو َغِنيَمًة َأْو َهِزيَمًة، نياًل:

 
  :مفترى ..6

ِ َفَقِد اْفَترَ   .  48ى ِإْثمًا َعِظيمًا {النساء}ِإنَّ َّللا َ اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشِرْك ِباّلل 
 اللفظ في اللهجة المصرية: 

 ..)يامفتري( ُيلفظ:المفتري هو المتجاوز على الحدود الذي يوغل بالذنوب واإلجرام مع سبق االصرار و  
 المعنى التفسيري 

أنه    }فقد افترى{ أي تعمد كذبًا }إثمًا عظيمًا *{ أي ظاهرًا في نفسه من جهة عظمه أنه قد مأل أقطار نفسه وقلبه وروحه وبدنه مظهرًا للغير
قادح في الملك، وإنما طوى مقدمة    إثم، فهو في نفسه مناٍد بأنه باطل مصر، فلم يدع للصلح موضعًا، فلم تقتض الحكمة العفو عنه، ألنه

 (..  37)الضالل وذكر مقدمة االفتراء
 .بُصَر....7
يِه َفَبُصَرْت ِبِه َعن ُجُنٍب َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )   11القصص(َوَقاَلْت أِلُْخِتِه ُقصِ 
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 اللفظ في اللهجة المصرية:  
 باللهجة المصرية على شكل فعل أمر )ُبْص...أي انظر( .َبُصَر..ُتلفظ

 المعنى التفسيري 
}فبصرت به عن جنب{ أي بعد من غير مواجهة، ولذلك قال: }وهم ال يشعرون*{ أي ليس لهم شعور ال بنظرها وال بأنها أخته، بل    بصرت:

 (....  38)هم في صفة الغفلة التي هي في غاية البعد عن رتبة اإللهية
   ذرى.... 8
ماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح هَ ) ْنيا َكماٍء َأْنَزْلناُه ِمَن السَّ ياُح َوكاَن َّللاَُّ َعلى ُكلِ  َشْيٍء ُمْقَتِدرًا  َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحياِة الدُّ ( ِشيمًا َتْذُروُه الرِ 

 ( 45)الكهف
 اللفظ في اللهجة المصرية: 

لفظ في اللهجة نذري القمح وُتقلب الدال إلى دال )ندري القمح( أي ُيصفى القمح من الشوائب بإطالقه في الهواء فتذهب الشوائب اللفظ ذرى يُ 
 وينزل القمح

 المعنى التفسيري:
 َأْصَبَح( ُمْسَتْعَمَلٌة ِبَمْعَنى َصاَر، َوُهَو اْسِتْعَماٌل َشاِئٌع.)

 َفِعيٍل ِبَمْعَنى َمْفُعوٍل، َأْي َمْهُشوًما ُمَحطًَّما. َواْلَهْشُم: اْلَكْسُر َوالتَّْفِتيُت. َواْلَهِشيُم: اْسٌم َعَلى َوْزِن 
اْلَعالَ  َهَذا  َحاَلُة  ُشبِ َهْت  اْلَهَواِء.  ِفي  الرَّْمُي  َوالذَّْرُو:  اْلَهَواِء.  ِفي  ُقُه  ُتَفرِ  َأْي  ياُح  الرِ  ْوَضةِ وَتْذُروُه  الرَّ ِبَحاَلِة  ِفيِه  ِبَما  ُثمَّ ِم  َبِهَجًة َخِضَرًة  َزَماًنا  َتْبَقى   

َوَهَذا   ء.  سي  َحال  ِإَلى  َحَسٍن  َحاٍل  ِمْن  اْلَمِصيُر  َبِه:  الشَّ َوَوْجُه  اْضِمْحاَلٍل.  ِإَلى  ِحيٍن  َبْعَد  َنْبُتَها  اْلَحاَلَة  َيِصيُر  أِلَنَّ  ِبَمْحُسوٍس  َمْعُقوٍل  َتْشِبيُه 
ْنَيا ِفي اْلَحَيااْلُمَشبََّهَة َمْعُقوَلٌة ِإْذ َلْم   َباِب َواْلِجَدِة َوُزْخُرِف اْلَعْيِش َيَر النَّاُس َبَواِدَر َتَقلُِّص َبْهَجِة اْلَحَياِة، َوَأْيًضا ُشبِ َهْت َهْيَئُة ِإْقَباِل َنِعيِم الدُّ ِة َمَع الشَّ

 اًتاأِلَْهِلِه، ُثمَّ َتَقلُِّص َذِلَك َوَزَواِل َنْفِعِه ُثمَّ اْنِقَراِضِه َأْشتَ 
 (39  ...) 

 اخلامتة
بتقدمه، إَن   تتقدم  أحضانه،  في  وتعيش  بالمجتمع،  ترتبط  اجتماعية،  ظاهرة  اللغة  أن  الحديثة  اللغوية  الدراسات  في  بها  المسلم  األمور  من 

عصر من عصور اللغة، وعلى    أي  وهذا التغير يحدث في .وتتأخر بتأخره، وآل لغة في هذا العالم تتغير بال انقطاع، وتتطور على الدوام
يب أخرى. ويتم ذلك دون قصد من أصحاب  كتهمل مفردات وترا  يب جديدة، وتختفي أوكففي آل زمن تظهر مفردات وترا .مختلف المستويات

ذا تغيرت وتتطور اللغة ألجل أن تصبح قادرة على تلبية حاجات المجتمع، واستيعاب جوانب الحياة المختلفة، فإ .اللغة، بل دون شعورهم  
سابقة،  طبيعة الحياة لدى األفراد، نتيجة تغير في القيم أو الحضارة أو المعتقدات، فإن ذلك يستلزم أن تتولد ظواهر لغوية جديدة، وتتغير نظم  

تبقى لغة    ة الحياة، وعليه فال يعقل أن كلكي تصبح اللغة أآثر اتساعا، وأعظم مقدرة بمعنى أن مظاهر التطور تحدث في اللغة استجابة لحر 
ثيرة من الظواهر اللغوية،  كعلى حالة من الثبات والجمود عبر العصور واألزمان. وتستطيع النظرة التاريخية على هذا األساس تجلية مالمح  

أو بغيرها    واتصال اللغة بلهجاتها .من الصور األخرى   عندما نالحظ في اللغة أحيانا صورتين أو أآثر لظاهرة تمثل إحداها فترة تاريخية أقدم  
انتقال   إلى  الغالب  في  تأثير وتأثر تؤدي  ينجم عنه عملية  اللغات  ذلك رافد آخر من روافد  كمن  اللغة، ويكون  تلك  إلى  الصفات  ثير من 

اللغة  وقد بلغ تطور  .التطور في اللغة، وتصبح الدراسات اللغوية المقارنة في هذه الحالة ضرورية ألنها تساعد في تفسير تلك الظواهر اللغوية
ر مرتكزة  ذروته عند نزول القرآن الكريم فهو المعين الذي ينهل منه أسرارها ومعانيها..أما اللهجات المحلية التي نسمعها اليوم ما هي إال تعابي

 على ثوابت النص القرآني وإن شابها بعض اختالف النطق أو تركيبها البنائية
 نب يسير من جوانب دالالت اللغة في المفردات القرآنية داخل اللهجات المحلية في الختام  نرجوا  أن نكون قد وفقنا في تبيان جا

 املصادر
 وهي بعد القرآن الكريم

القادر الحنفي الرازي )المتوفى:    المؤلف:: مختار الصحاح.  1 يوسف   المحقق:، هـ(666زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد 
 م 1999هـ /  1420الخامسة،  الطبعة:،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية   ،الشيخ محمد
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اللغة.2 )ا  المؤلف::تهذيب  منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  مرعب  المحقق:هـ(370لمتوفى:  محمد  عوض  دار    الناشر::محمد 
 م 2001األولى،  الطبعة: بيروت –إحياء التراث العربي 

دار    الناشر:،محمد عوض مرعب  المحقق:هـ(370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    المؤلف:،تهذيب اللغة    .3
 م 2001األولى،  الطبعة:،بيروت –إحياء التراث العربي 

دار    الناشر:،محمد عوض مرعب  المحقق:،هـ( 370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    المؤلف:،تهذيب اللغة..  .4
 ، م2001األولى،  الطبعة: بيروت –إحياء التراث العربي 

اللغة.  .5 )المتوفى:    :تهذيب  أبو منصور  الهروي،  األزهري  أحمد بن  إحياء    الناشر:،محمد عوض مرعب  المحقق:هـ(370محمد بن  دار 
 4/63:م 2001األولى،  الطبعة: بيروت –التراث العربي 

العرب..:  .6 )المتوفى:    المؤلف:  لسان  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 
 6/128 :هـ 1414 -الثالثة  الطبعة:،بيروت –دار صادر  الناشر:هـ(711

د مهدي   المحقق:هـ(170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:    المؤلف:،كتاب العين  .] :  .7
 [ 3/234دار ومكتبة الهالل: الناشر: المخزومي، د إبراهيم السامرائي

العرب     ]..  .8 )المتوفى:    المؤلف:  لسان  الرويفعى اإلفريقى  ابن منظور األنصاري  الدين  الفضل، جمال  أبو  محمد بن مكرم بن على، 
 9/135: هـ 1414  -الثالثة  الطبعة: بيروت –دار صادر  الناشر:  هـ(711

اللغة.]  .9 )المتوفى:    المؤلف:  جمهرة  األزدي  دريد  بن  الحسن  بن  بكر محمد  بعلبكي  المحقق:هـ(321أبو  منير  العلم    الناشر:،رمزي  دار 
 [ 1/259:     م 1987األولى،  الطبعة:،بيروت –للماليين 

العرب..]  .10 )ال  المؤلف:،لسان  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  متوفى:  محمد 
 [ 7:7/147    هـ 1414 -الثالثة   الطبعة: بيروت –دار صادر  الناشر:هـ(711

 الناشر:   محمد عوض مرعب  لمحقق:ا  هـ(370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    المؤلف:  تهذيب اللغة..]    .11
 (  7/202)م تهذيب اللغة2001األولى،  الطبعة: بيروت –دار إحياء التراث العربي 

 محمد عوض مرعب المحقق:هـ(370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  المؤلف: تهذيب اللغة...]  .12
 [ 225/ 13:     م2001األولى،  الطبعة:بيروت -دار إحياء التراث العربي  الناشر:

 المحقق: هـ( 685ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:    المؤلف:،أنوار التنزيل وأسرار التأويل   .13
 [   41/ 3.:] هـ 1418 -األولى  الطبعة:،بيروت  –دار إحياء التراث العربي  الناشر:، محمد عبد الرحمن المرعشلي

والسور  .]  .14 اْليات  تناسب  في  الدرر  )المتوفى:    المؤلف:،نظم  البقاعي  بكر  أبي  بن  علي  بن  الرباط  حسن  بن  عمر  بن  إبراهيم 
 [ 12/135: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة    الناشر:، هـ(885

والسور.]    .15 اْليات  تناسب  في  الدرر  بكر  المؤلف: ،نظم  أبي  بن  علي  بن  الرباط  حسن  بن  عمر  بن  )المتوفى:    إبراهيم  البقاعي 
 [ 16/257: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة الناشر:، هـ(885

 المحقق:هـ(745أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى:    :البحر المحيط في التفسير.]   .16
 9/114:  هـ  1420 الطبعة: بيروت –دار الفكر   الناشر:،صدقي محمد جميل

العين  ]  . 17 )المتوفى:    المؤلف:  كتاب  البصري  الفراهيدي  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  الرحمن  د مهدي   المحقق:هـ( 170أبو عبد 
 [3/135:دار ومكتبة الهالل الناشر: المخزومي، د إبراهيم السامرائي

التأويل  ] ..  .18 وأسرار  التنزيل  )المتوفى:    المؤلف: ،أنوار  البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  هللا  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر 
 [ 1/85:  هـ 1418  -األولى  الطبعة: بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر: ،محمد عبد الرحمن المرعشلي المحقق:، هـ(685

العرب..]     .19 )المتوفى:   المؤلف:   لسان  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  ابن منظور  الدين  الفضل، جمال  أبو  محمد بن مكرم بن على، 
 [ 99/ 4   :هـ 1414  -الثالثة  الطبعة: بيروت –دار صادر  الناشر:  هـ(711



   

         

 )العراق ومصر( مثااًل األلفاظ القرآنية يف اللهجات احمللية          

  

  

التأويل  ]  . 20 وأسرار  التنزيل  )المتوفى:    المؤلف:،أنوار  البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  هللا  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر 
 [ 48/ 4:   ،ه 1418  -األولى  الطبعة:،بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر: ،محمد عبد الرحمن المرعشلي المحقق:هـ(685

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:    المؤلف:   الوسيط في تفسير القرآن المجيد....]    . 21
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني    تحقيق وتعليق:هـ(468

عويس الرحمن  عبد  الدكتور  وقرظه:الجمل،  عبد    قدمه  الدكتور  الفرماوياألستاذ  بيروت    الناشر:الحي  العلمية،  الكتب    الطبعة:،لبنان  –دار 
 [ 3/298:   م  1994  -هـ  1415األولى، 

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:    المؤلف:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  ...:  .22
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني    تحقيق وتعليق:هـ(468

 الطبعة:  لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت    الناشر:،األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي   قدمه وقرظه:   الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس
 3/298:   م  1994  -هـ  1415األولى، 

 484/ 2صفوة التفاسير :  .23
24.    [... اللغة (   )المتوفى:    المؤلف:  تهذيب  منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  عوض    المحقق:،هـ(370محمد  محمد 

 [ 240/ 6:  م2001األولى،  الطبعة: بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر:،مرعب
العرب.]     . 25 )المتوفى:    المؤلف:   لسان  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 

 [ 414/ 11: هـ  1414 -الثالثة  الطبعة: بيروت –دار صادر  الناشر:، هـ(711
العرب    .26 )المتوفى:    المؤلف:  لسان  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 

 [  12/120:هـ  1414 -الثالثة  الطبعة: بيروت –دار صادر  الناشر:، هـ(711
دار    الناشر:  محمد عوض مرعب  المحقق:،هـ( 370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    المؤلف:، تهذيب اللغة  .27

 [ 6/217: م2001األولى،  الطبعة: بيروت –إحياء التراث العربي 
28.  [ اللغة  (...  )المتوفى:    المؤلف:  تهذيب  منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  عوض    المحقق:  هـ(370محمد  محمد 

 [ 15/267:  م2001األولى،  الطبعة:،بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر:،مرعب
  الناشر:   محمد عوض مرعب  ،المحقق:هـ(370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    لمؤلف: ا  تهذيب اللغة ..]    . 29

 [ 15/175:  م2001األولى،  الطبعة:، بيروت –دار إحياء التراث العربي 
دار    الناشر:  محمد عوض مرعب  المحقق:هـ(370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    المؤلف:  تهذيب اللغة..]  30

 [123/ 12:  م 2001األولى،  الطبعة:بيرو  –إحياء التراث العربي 
اللغة  ]  ..(.  .31 دار    الناشر:،محمد عوض مرعب  المحقق:هـ(370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    :تهذيب 

 [ 15/7: م 2001األولى،  الطبعة:،بيروت –إحياء التراث العربي 
محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي   المؤلف :،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي   ...]  .32

:      هـ  1420األولى ،    الطبعة :  بيروت-دار إحياء التراث العربي    الناشر :،عبد الرزاق المهدي  المحقق :،هـ(510الشافعي )المتوفى :  
3/441 ] 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي   المؤلف:  تفسير الماوردي = النكت والعيون ..:]    .33
 [ 389/  2 :بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية  الناشر:،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم المحقق:هـ(450)المتوفى: 

المجيد«ا. ..]   34 الكتاب  الجديد من تفسير  العقل  السديد وتنوير  المعنى  الطاهر بن محمد بن   المؤلف :لتحرير والتنوير »تحرير  محمد 
 [72/ 8:    هـ 1984 سنة النشر:،تونس –الدار التونسية للنشر  الناشر :،هـ(1393محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي   المؤلف:،ت والعيون تفسير الماوردي = النك:    ].  .35
 [ 2/404     :بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية  الناشر:،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم المحقق:هـ(450)المتوفى: 

 هـ(510محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  المؤلف: البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير .] .36
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النمر    المحقق: هللا  عبد  محمد  أحاديثه  وخرج  ضميرية    -حققه  جمعة  الحرش  -عثمان  مسلم  للنشر   الناشر:  سليمان  طيبة  دار 
 [      4/110:  م 1997 -هـ   1417الرابعة،   الطبعة:،والتوزيع

اْليات  ..]  .37 تناسب  في  الدرر  )المتوفى:    :المؤلف  والسورنظم  البقاعي  بكر  أبي  بن  علي  بن  الرباط  حسن  بن  عمر  بن  إبراهيم 
 [    5/298:  22 األجزاء: عدد القاهرةدار الكتاب اإلسالمي،  الناشر:، هـ(885

 هـ( 885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  المؤلف:  نظم الدرر في تناسب اْليات والسور.] .38
 [      14/250القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،  الناشر:

محمد الطاهر بن محمد بن محمد   المؤلف :  والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«  لتحريرا] :  .39
 [ 15/331:  هـ 1984 سنة النشر: تونس –الدار التونسية للنشر  الناشر :  هـ(1393الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 


