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امللخص



هذا البحث يدرس أحد الجوانب في القرآن الكريم وهو الجانب اللغوي  ،وقد جاء تحت عنوان ( األلفاظ غير السامية في القرآن الكريم بين
اللغويين والمفسرين)  ،إذ تناول دراسة األلفاظ غير السامية وبيان رأي العلماء في كل لفظة  ،وتطرق البحث أيضا الى مسألة وجود المعرب

في القرآن الكريم وموقف العلماء منه ،وكذلك بيان أسباب حاجة اللغة الى المعرب  ،ثم جاءت الخاتمة لتبين أبرز النتائج التي توصلت اليها
هذه الدراسة.
Abstract
This study deals with the study of non semitic words in the holy Quran and the opinion of scientists in each
words as well as the position of scientists on the Arabize words and need for arabization in the language
and the main results of the research.

املقدمة

يعد هذا البحث دراسة ألحد أهم الجوانب في القرآن الكريم أال وهو الجانب اللغوي إذ عنيت هذه الدراسة باأللفاظ المعربة فيه من حيث لغتها
وتحديدا (األلفاظ غير السامية) واآليات الكريمات الواردة فيها  ،وقد جاء على مطلبين أولهما :التعريب لغة واصطالحا،وآراء العلماء في
التعريب والحاجة إليه ،و موقف العلماء من وجود المعرب في القرآن الكريم ,أما الثاني فكان عن االلفاظ المعربة غير السامية الواردة في
القرآن الكريم .وقد استعنت في هذه الدراسة بعدد من الكتب المهمة والمراجع المتيسرة منها مثال:كتب التفاسير كتفسير القرطبي ،والكشاف،

والطبري  ،وغيرها من الكتب التي درست المعرب كالمعرب للجواليقي وشفاء الغليل للخفاجي.وفي الختام أحمد هللا تعالى أن هيأ لي دراسة
جانب من هذا الكتاب العظيم  ،وأسأله التوفيق والسداد.

املطلب األول :التعريب لغة واصطالحا
التعريب لغةً :االبانة  ،قال األزهري  ( :االعراب والتعريب معناهما واحد وهو اإلبانة يقال  :اعرب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح.

1
عرب لسانه بالضم ُعروبة أي
وأعرب عن الرجل  :بين عنه  ....وحكى ابن األثير عن ابن قتيبة الصواب يعرب عنها بالتخفيف ) و ( ُ
صار عربيا وأعرب كالمة إذا لم يلحن في األعراب).2و(اإلعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ورجل معرب أي

مبين عن نفسه  3.)...التعريب اصطالحا:للتعريب تعريفات كثيرة عند القدامى والمحدثين ،منها :قال الجوهري ( :تعريب االسم األعجمي أن
تتفوه به العرب على منهاجها 4.)... ،وقال ابو حيان األندلسي  ( :العجمي عندنا هو كل ما نقل الى اللسان العربي من لسان غيره)5.وقال

ٍ
لمعان في غير لغتها)6.وقال الخفاجي ( :التعريب نقل اللفظ من العجمية
السيوطي ( :المعرب هو ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة
الى العربية والمشهور فيه التعريب  ،وسماه سيبويه وغيره إعرابا)7.ومن المحدثين نذكر من هذه التعريفات:قول عبد القادر المغربي( :

ٍ
لمعان في غير لغتها)8،وقول محمد المبارك  ( :هو إدخال اللفظ
المعرب ويسمى أيضا دخيال هو ما استعملته العرب في األلفاظ الموضوعة
المعرب هو الكلمات التي نقلت من
األعجمي في العربية بعد تبديله وتهذيبه في لفظه ووزنه بما يناسب العربية)9.ويقول عبد الحميد حسن ( :
ّ
االجنبية الى العربية سواء وقع فيها التغيير أم لم يقع )10.ويقول عباس حسن  ( :اللفظ األعجمي الذي أدخلته العرب في لغتها  ،وصقلته
على منهاجها وأوزانها أو تركته بغير صقل  ،وربما تناولته باالشتقاق)11.نخلص من هذه اآلراء الى أن المعرب هو اللفظ األعجمي الذي

صقلته العرب وطوعته بالسنتها  ،وغيرت فيه بالزيادة أو النقصان  ،أو اإلبدال في األصوات؛ ليجري بحسب أبنيتها  ،ويوافق أصواتها  ،وقد
يبقى اللفظ األعجمي أحيانا على حاله من غيرتغيير ويعامل معاملة المفردة العربية في اجراء مقاييس العربية عليها.

اراء العلماء يف التعريب وحاجة اللغة إليه

التعريب ظاهرة طبيعية تشمل اللغات الحية المحتكة مع غيرها من اللغات ،وقد تحدث أحيانا قليلة مع لغات بعيدة عنها نتيجة لوسائل غير
مباشرة  ،ومثال ذلك اللغة العربية أخذت بعض األلفاظ من اليونانية بعد ترجمتها الى السريانية ثم الى العربية  ،فيحدث أن تأتي بعض
األلفاظ كأسماء األطباء أو الفالسفة اليونانيين أو أسماء األدوية أو الكتب  ...الخ من األمور المختلفة.فالعربية نتيجة احتكاكها مع غيرها من

لغات األمم المجاورة واتصال العرب المادي  ،والثقافي  ،والسياسي  ،مع تلك األمم  ،ظهرت فيها ألفاظ لم تكن للعرب وال للغتهم عهد بها من
قبل  ،وليست العربية في ذلك بدعا من اللغات  ،بل ان هذه الظاهرة (التعريب) ظاهرة طبيعية فاللغة الحية تنمو  ،وتتفاعل مع اللغات
األخرى12.وقد سماه سيبويه وغيره إعرابا ، 13وقال ابن جني واصفا التعريب  ( :هذا موضع شريف وأكثر الناس يضعف عن احتماله
مقو ٍ
لغموضه ولطفه والمنفعة به عامة والتساند إليه ٍ
مجد).14وسبب غموض هذا الباب لكون المشتغل به يحتاج إلى دراسة أكثر من لغة من
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ٍ
سائل يسأل أ ليس للتعريب قواعد أو أمور
اح عدة أولها النواحي التأريخية لمعرفة أصل الكلمة ومن اللغة األصلية التي تعود لها .ورب
نو ٍ
قياسية يمكن من خاللها اكتشاف الكلمة المعربة بسهولة؟نجد أن العلماء قد استنبطوا القواعد العلمية في النحو  ،والصرف ،والبالغة ،
والعروض ،وغيرها من خالل االستقصاء  ،والتتبع  ،وضم النظير إلى النظير  ،والشبيه إلى الشبيه  ،ثم ما خرج عن النظائر جعلوه شاذا أو
مسموعا ،ولكنهم لم يرسموا الحدود الدقيقة  ،والقواعد الواضحة في التعريب  ،ونقل الكلمات األعجمية إلى العربية .15أما اآلمدي فعمل على
الموازنة بين آراء المنكرين لوجود الكلمة المعربة والتي كانت حجتهم قوله تعالى  ( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

)16.وحجة المثبتين لوجود الكلمة المعربة وكانت ( المشكاة وهي هندية وإستبرق وسجيل بالفارسية  ....وألن النبي علية الصالة والسالم
مبعوث إلى أهل كل لسان كاف ًة  .17).....ثم عمل اآلمدي على الرد على حجة كل منهم فقال  ( :أما بعثة صلى هللا عليه وسلم إلى الكل
فال يوجب ذلك اشتمال الكتاب على غير لغة العرب لما ذكروه واال لزم اشتماله على جميع اللغات ولما جاز االقتصار من كل لغة على
كلمة واحدة لتعذر البيان واإلعجاز بها وما ذكروه فغايته انه اذا كان كالم هللا المحيط بجميع اللغات فال يمتنع أن يكون مشتمال على اللغات
المختلفة ولكنه ال يوجبه فال يقع ذلك في مقابلة النصوص الدالة على عدمه).

18

وقيل إن ما قيس على كالم العرب فهو من كالمها.19

وبعد أن ذكرت آراء بعض العلماء القدامى في التعريب  ،البد من ذكربعض آراء العلماء المحدثين فيه ومنها :قال الدكتور حسن ظاظا( :إذا
جاءت لفظة أجنبية وهذبت من حيث لفظها بحيث أشبهت األبنية العربية في ميزانها الصرفي اعتبرت من المعرب).20وبعد تعريفه للمعرب
كان رأيه فيه ( أما الذي يزيد من صعوبة البت في أمرالمعرب والدخيل في هذه اللغة بشكل خاص فهو أنها موغلة في القدم أقدم بكثير مما

يزعم علماء اللغة واألدب  ...ولعدم عثورنا على نص مكتوب أو مروي عن اللغة السامية األم).21ثم قال  ( :والخالصة إنه قد يكون من
السهل  -إلى حد ما -رد كلمة معربة إلى مصدرها األول إذا كان هذا المصدر من عائلة لغوية أجنبية أما إذا كانت اللفظة شائعة في لغات
العائلة الواحدة فإن األمر عسير ًّ
جدا والبد على األقل من أن تكون الكلمة في هذه الحالة منتمية فكريا أو حضاريا بشكل واضح إلى غير

المجتمع الذي انتقلت إلى لغته)22.أي ان الدكتور حسن ظاظا فرق بين الكلمات المنتمية إلى اللغات السامية عن غيرها وذلك ألنها أصال

كلها من أصل واحد فال يهم إذا انتقلت كلمات اللغات فيما بينها،أما الدكتور ابراهيم أنيس فقال ( :تلك الظاهرة التي اصطلح اللغويون
تقل قد ار عن القياس واالشتقاق والسيما من
المحدثون على تسميتها باألقتراض والتي تعد من الوسائل المسؤولة عن نمو اللغة وتطورها وال ُّ

حيث األلفاظ) .23فنالحظ في قوله سبب حاجة اللغة للتعريب وذلك لنموها  ،وقد اسماه باالقتراض.وأما الدكتور رمضان عبد التواب فيقول:

(وفي رأيي ان اللغة ال تفسد بالدخيل بل حياتها في هضم هذا الدخيل ألن مقدرة لغة ما على تمثل الكالم األجنبي تعد مزية وخصيصة لها
إذا صاغته على أو ازنها وصبته في قوالبها ونفخت فيه من روحها)24أما الدكتورعبد الحسين المبارك فقال( :يقصد بالمعرب اللفظ األعجمي
الذي يدخل اللغة العربية عن طريق االحتكاك باللغات األجنبية وقد تط أر عليه تغييرات في الحذف أو الزيادة  ،أو تبقى الكلمة األجنبية
بمجموع حروفها وتعامل معاملة المفردة العربية في إجراء مقاييس العربية عليها...،وهو تحويل طبيعي  ،أو تغيير تدريجي  ،يط أر على اللغة
 ،ويجري بها في ناموس مطرد).25وهذا شيء معروف  ،فالكلمة المعربة عندما تنتقل  ،تمر بعدة أطوار حتى تصبح متداولة أوال بين

مجموعة معينة ،ثم إلى الجمهور حتى تعرف ويشيع استعمالها.أما األستاذ عبد الحميد حسن فيقول في تعريفه للمعرب  ( :هو الكلمات التي
نقلت من األجنبية إلى العربية  ،سواء وقع بها تغيير أم لم يقع ...والمعرب ثالثة أقسام  -1 :ما ال مرادف له من العربي -2 ،...ما له

ٍ
مساو له في الجرس ،واالستساغة  -3 ،ماله مرادف عربي ليس مساويا له في الجرس ،واالستساغة ،وال في االستعمال).
مرادف عربي

26

وهنا نالحظ أن رأي األستاذ اختصار لكل ما قيل  ،فالمعرب هو لفظ أجنبي أُدخل إلى العربية وال يهم ما حاق به من تغييرات .أما األستاذ

كمال يوسف فيرى أن التعريب هو  ( :نقل المفردات األجنبية بلفظها األعجمي مكتوبة بحروف عربية مثال هاتف ترجمة تلفون تعريب ،سيارة
ترجمة أوتوموبيل تعريب ...يتحصل من هذا أن دخول األساليب األعجمية قديم في اللغة العربية يتصل بالعهد الجاهلي والعهد اإلسالمي ،

وهو دليل على رحابة صدر الستقبال المفردات الدالة على نوا ٍح عديدة من الحضارات التي أصبح العرب فيما بعد ورثتها)27.وفي تعريفه

للمعرب نالحظ في قوله مكتوبة بحروف عربية انه قد جانب الصواب ؛ فلو اتبعنا هذه الطريقة إذن لترجمنا كل لغات العالم الى لغتنا

وكتبناها بحروفنا  ،دون االلتفات إلى منهج العرب وطريقتهم في التعريب  ،وحاجة اللغة  ،وغيرها من األمور ،وحتى ان العربية فيها تعريب

لكنه استمرحتى الوقت الحالي على وفق شروط معينة.يقول الدكتور إبراهيم السامرائي في تعريفه للمعرب  ( :التعريب من بين معانيه
المختلفة مصطلح يعني تعريب الكالم االعجمي فتنطق به العرب على منهاجها  .... ،ولقد جروا في فهمهم لهذا المصطلح على نحو واضح
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 ،ومنهج شديد)28.وقال أيضا ( :التعريب مصطلح جديد أريد به شيء من النمط العربي قد وسمت به العربية المعاصرة وأود أن أقول إن
مصطلح التعريب بالعين المهملة في عرف اللغويين األوائل قد اشتمل على شيء من هذا).

29

املعرّب يف القرآن الكريم

القرآن الكريم معجزة شاهدة لنبيه (صلى هللا عليه وسلم)  ،وداللة قاطعة لصدقه ،وليتحدى العرب العرباء به  ،والبلغاء والشعراء بآياته.

ووجود المعرب في القرآن الكريم مسألة أختلف فيها العلماء على آراء :أحدهما  :وجود المعرب في القرآن  ،والى ذلك ذهب بعض الصحابة
والتابعين (رضي هللا عنهم)  ،والعلماء  ،ومنهم ابن عباس (رضي هللا عنهما) ،ووهب بن منبه  ،وابن مسعود  ،وسعيد بن جبير  ،وعكرمة ،

ومجاهد ،وعطاء ،والضحاك  ،وعمرو بن شرحبيل ،وأبو موسى األشعري  ،والزمخشري ،وابن الحاجب  ،والسيوطي ،وغيرهم.

30

وقد ذكرلنا

صاحب اإلتقان آراء العلماء ومن قال بوقوع المعرب في القرآن الكريم ،إذ نقل لنا في كتابه كالما لسعيدبن جبير ووهب بن منبه  ،الذي ِن قاال

بوقوع االلفاظ المعربه لسبب معين ومقصودنجده في قولهما ( :فهذه إشارة الى أن حكمة وقوع هذه األلفاظ في القرآن  ،انه حوى علوم األولين

 ،واآلخرين  ،ونبأ كل شيء  ،فالبد أن تقع فيه االشارة إلى أنواع اللغات  ،واأللسن  ،ليتم إحاطته بكل شيء  ،فأختير له من كل لغة أعذبها
 ،وأخفها ،وأكثرها استعماال للعرب.)...،

31

والثاني :إن القرآن الكريم ال يحتوي على غير العربي من األلفاظ  ،وهو مذهب كثير من العلماء  ،ومنهم األمام الشافعي  ،وأبو عبيدة ‘ وابن
فارس  ،وابن جرير ،والطبري  ،والباقالني ،وغيرهم32،واحتجوا في أن القرآن الكريم آيات كثيرة تقطع بأنه عربي  ،والقول بأن فيه من لغات

العجم ينافي ذلك ،ومن هذه اآليات قوله تعالى (:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ) ،33وقوله تعالى(:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ )34وقوله
تعالى( :ﮣ ﮤ ﮥ )،35وقد رد اإلمام الشافعي على أصحاب الرأي القائل إن في القرآن الكريم غير العربي بقوله  ( :ولعل من قال  :إن
في القرآن غير لسان العرب  ،وقبل منه ذلك  ،ذهب إلى ان من القرآن خاص  ،يجهل بعضه بعض العرب  ،ولسان العرب أوسع األلسنة
مذهبا وأكثرها ألفاظا  ،وال يعلمه  ،وال يحيط بجمع علمه إنسان ،غير نبي)36.كما أن اإلمام الشافعي انتبه إلى أمر آخر معاكس لظاهرة

التعريب  ،وهي ظاهرة تأثر اللغات األخرى باللغة العربية فقال  ( :فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب  ،فذلك يحتمل ما

وصفت من تعلمه منهم  ،فان لم يكن من تعلمه منهم  ،فال يوجد من ينطق اال بالقليل منه  ،ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب
ُ
37
فيه) .وقد عزز اإلمام الشافعي كالمه بشأن عدم وجود اللفظ المعرب في القرآن الكريم باآليات الكريمة التي سبق ذكرها .أما أبو عبيدة فقد
نفى نفيا قاطعا وجود المعرب في القرآن الكريم إذ قال  ( :إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين  ،فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم
القول ،ومن زعم أن (طه) بالنبطية فقد أكبر ،38)....وقال أيضا ( :وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ،ومعناهما واحد ،وأحدهما بالعربية ،

واآلخر بالفارسية ،أو غيرها)39.وقال الطبري  ( :ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير الفاظ من القرآن انها بالفارسية  ،أو الحبشية  ،أو
النبطية  ،أو نحو ذلك ،إنما إتفق فيها توارد اللغات  ،فتكلمت بها العرب  ،والفرس  ،والحبشة ،بلفظ واحد).

40

وقد أفرد الطبري في تفسيره

مبحثا عن هذه المسألة تحت عنوان  ( :القول في األحرف التي اتفقت فيها الفاظ العرب والفاظ غيرها من بعض أجناس األمم).أما الزركشي

فأيد الرأي القائل إنه ال ألفاظ معربة في القرآن الكريم  ،وجعل يذكر آراء العلماء الذين أيدوا هذا الرأي  ،ثم ذكر الرأي القائل بكون الكلمة

أعجمية في أصلها لكنها عربية في حالتها المستعملة.

41

الثالث :توافق اللفظ العربي في القرآن الكريم مع اللفظ األعجمي في اللغات ،وقد ذهب إليه ابن حسنون في روايته عن ابن عباس في كتابه

اللغا ت في القرآن  ،وهذا يعني أن اللغة العربية لم تتأثر بغيرها من اللغات .جاء في كتاب اللغات في القرآن الكريم ( ( :ورفعنا فوقكم
الطور) يعني الجبل وافقت لغة العرب في هذا الحديث لغة السريانيين ).42أي أنه يعترف بوجود كلمة في العربية  ،وهي نفسها في السرياني،

أي لم تأخذ هذه من تلك  ،وال حدث العكس  ،وقد جاء في مقدمة المحقق لهذا الكتاب( :أن اللفظ وجد في اللغة العربية  ،ووجد في لغة
أعجمية ثانية  ،وأن لغة العرب وافقت اللغة األعجمية في هذا اللفظ )43،والذي عزز رأي موافقة اللغة العربية لغيرها من اللغات  ،قول ابن
عباس (رضي هللا عنهما )  ( :وليس من ألسنة األمم أوسع من لسان العرب  .والقرآن ليس فيه إال لغة العرب ،وربما وافقت اللغة اللغات ،
وأما األصل والجنس فعربي ال يخالطه شيء)44.نالحظ من خالل قول ابن عباس (رضي هللا عنهما) أنه قد اقترب بطريقة أو بأخرى من

الرأي الذي يبعد وجود ألفاظ معربة في القرآن الكريم  ،أي هناك ألفاظ تشابه األلفاظ األعجمية لكنها ليست هي  ،ربما أن اللغة األعجمية قد
أخذتها من العربية  ،أو العكس.
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الرابع  :ان تكون اللفظة عربية في الحال حيث عربتها العرب  ،فصار عربيا  ،ولكنها أعجمية في أصلها  ،وهو قول أبي عبيد القاسم بن

سالم .45والتعريب في هذه الفترة (العصراإلسالمي) له شروط معينة  :األول :قصر المعرب على العرب وحدهم الذين عاشوا في فترة زمنية
خاصة  ،وهذه الفترة الزمنية تصل حتى القرن الثاني الهجري في البادية46.الثاني :فرض قواعد الصيغ العربية على استعمال المعرب من

47
المعربة في اللغة ال يتنافى مع سالمتها  ،وقد ساعد اختالط العرب
لغات متعددة  ،أي اتباع منهج العرب في تعريب األلفاظ.ووجود األلفاظ ُ
مع غيرهم من األمم على دخول األلفاظ المعربة إلى اللغة العربية في الجاهلية وفي القرون األولى لإلسالم وحتى الوقت الحالي  ،إذ خالطوا

المسيحيين من عرب وسريان في بالد اليمن ،وبالد الشام  ،ونهر الفرات  ،ثم بالد الجزيرة ،ثم بالد فارس وخراسان.

48

األلفاظ املعرّبة يف القران الكريم

المعربة  ،وتحديدا سنذكر األلفاظ غير
بعد دراسة التعريب وحاجة اللغة إليه ،ودخوله في القرآن الكريم وآراء العلماء ،جاء دور األلفاظ ُ
السامية الواردة في القرآن الكريم  ،والتي عليها مدار هذا البحث  ،وال بد لنا قبل ذكر هذه األلفاظ أن نبين وبصورة موجزة ما نقصد باللغات

السامية وغير السامية.فاللغات السامية  :هي اللغات التي تكلم بها نسل سام  ،واختلف اللغويون في كيفية تفرعها بعضها من بعض  ،وتعد

اللغة السريانية  ،والعبرية ،والعربية  ،من اللغات السامية الرئيسية الحية حتى اآلن  ،ولم يشتق أحدها من اآلخرى،ولكنها فروع ألصل قد
طوته األيام.

49

واللغات السامية التي أقرت الدراسات ساميتها هي

50

:

 -1األكدية  :وتشمل  :األكدية  ،والبابلية  ،واألشورية .

 -2الكنعانية  :وتشمل :الكنعانية القديمة  ،والعبرية  ،والفينيقية.
 -3اآلرامية  :وتشمل  :اآلرامية القديمة  ،واللهجات السريانية  ،والنبطية.
 -4العربية.
 -5اليمنية  :وتشمل :المعينية  ،والسبئية .
 -6الحبشية  :وتشمل :الجعرية.

 -7اللغة المصرية القديمة  ،والليبية القديمة.
ولوال القرآن الكريم (الستقلت لغة كل شعب حتى لم يعد الشعب اآلخر يفهمها كما حصل في فروع اللغة الالتيتية – الفرنسية واالسبانية

وااليطالية وغيرها -ولكن محافظة المتكلمين في اللغة العربية على لغة القرآن والرجوع إليها فيما يكتبونه ويخطبون فيه جعل من لغاتهم
المولدة مرجعا يجمع لغاتهم في أصل واحد كما ال يخفى).

51

أصحاب المعاجم العربية القديمة باسم الرومية ).52

واللغات غير السامية هي  ( :الفارسية  ،والالتينية  ،واليونانية التي يسميها

املطلب الثاني:األلفاظ غري الساميّة يف القرآن الكريم:
( -1آزر):قال تعالى  ) :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ )،53قال الفراء ( :يقال  :آزر في موضع خفض وال يجرى ألنه أعجمي .
وقد أجمع أهل النسب على أنه ابن تارح  ،فكأن آزر لقب له  ،وقد بلغني أن معنى آزر في كالمهم معوج  ،كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن
ِ
آزر بالرفع على النداء (يا) وهو وجه حسن)،54وجاء في المعرب للجواليقي ( :وهو اسم أعجمي )55.أما عن
الحق  ،وقد ق أر بعضهم ألبيه ُ
وزنه فهو(أفعل) ويق أر بالمد  ،ولم ينصرف للعجمة ،والتعريف  ،والتعريف بناء على قول من يرى أنه غير مشتق من اآلزر أو الوزر  ،أما

من اشتقه من واحد منهما فيرى أنه عربي ومنعه من الصرف للتعريف ووزن أفعل.

56

ونقل لنا القرطبي قول الضحاك  ،والجوهري في هذه

اللفظة اللذين أجمعا على أنها لفظة أعجمية  ،ومعناها عند الضحاك الشيخ الهم بالفارسية .

57

و في االتقان للسيوطي ُ ( :عد في المعرب على قول من قال أنه ليس بعلم ألبي إبراهيم وال للصنم  ،وقال ابن ابي حاتم  :ذكر على معتمر
58
آزر) يعني بالرفع قال هم بلغتهم يا مخطئ).
بن سليمان قال سمعت أبي يق أر (واذ قال ابراهيم البيه ُ

 -2إبليس  :ذكرت هذه اللفظة في كالمه تعالى إحدى عشرة مرة منها قوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ 59ذكرها الثعالبي في فصل الكلمات التي يتعذر وجودها في الفارسية 60.وجاء في المعرب للجواليقي  (( :ليس
بعربي وإن وافق أبلس الرجل  :إذا انقطعت حجته إذ لو كان منه لصرف ومنهم من يقول عربي ويجعل اشتقاقه من (أبلس يبلس) أي يئس
فكأنه أبلس من رحمة هللا أي يئس منها والقول هو األول))

61



قال ابن عباس (رضي هللا عنهما)  (( :وكان ع اززيل وكان من أشراف
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المالئكة وكان من األجنحة األربع ثم أبلس بعد وكان اسمه بالسريانية ع اززيل وبالعربية الحارث ،وإبليس وزنه إفعيل مشتق من اإلبالس وهو

البائس من رحمة هللا تعالى ولم ينصرف ألنه معرفة وال نظير له من األسماء فشبه باألعجمية قاله أبو عبيدة وغيره وقيل هو أعجمي ال
اشتقاق له فلم ينصرف للعجمة والتعريف))

62

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ63جاء في المعرب للجواليقي  (( :الروم هذا الجيل من الناس أعجمي وقد تكلمت به العرب

 -3الروم  :قال تعالى:

قديما  ،ونطق به القرآن))،64وفي االتقان للسيوطي  (( :هو أعجمي اسم لهذا الجيل من الناس)).65
 -4أباريق :قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ 66ذكرها الثعالبي في ((فصل في سياقة أسماء تفردت بها
الفرس دون العرب فاضطرت العرب الى تعريبها أو تركها كما هي))،67واألباريق تستعمل للخمرة  ،قال شبرمة بن الطفيل (( :كأن أباريق
الشمول عشي ًة إوز بأعلى الطف غوج الحناجر ،شبه أواني الخمر وقد فرغت وأمليت بطيور ماء اجتمعت عشية باعلى الساحل معوجة
الحناجر والحلوق))،68وجاء في المعرب (( فارسي معرب تكلمت به العرب قديما .69))....واألباريق هي آنية لها عرى وخراطيم  ،مفردها
إبريق  ،سمي بذلك الجاري من الماء أو الخمر  ،والمراد بها في اآلية الكريمة الخمر الجارية من العيون أوالظاهرة للعيون.

70

وجاء في

االتقان  (( :وحكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية ،وقال الجواليقي  :اإلبريق فارسي معرب  ،ومعناه طريق الماء  ،أو صب الماء على

هينة ))

71

 -5ابلعي :قال تعالى ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ72جاء في
ِ
وبَل َعت))73والبلع(( عبارة عن النشف))،74وفي الجامع ألحكام القرآن  (( :يقال :
معاني القرآن للفراء (( :وقوله يا ارض ابلعي يقال َ :بلعت َ
بلع الماء يبلعه مثل منع يمنع وبِلع يبَلع مثل ِ
حمد يحمد لغتان حكاهما الكسائي والفراء والبالوعة الموضع الذي يشرب الماء)).75
وفي االتقان  (( :أخرج ابن ابي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى (ابلعى مآءك) قال بالحبشية( ازدرديه) وأخرج ابوالشيخ في طريق

جعفر بن محمد عن أبيه قال :اشربي بلغة الهند)).

76

 -6استبرق :قال تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ، 77وقال تعالى  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ 78جاء في
مجاز القرآن (( :واالستبرق بالعربية وهو الغليظ من الديباج وهو بالفارسية استبره))،79جاء في الصاحبي (( :االستبرق بالعربية وهو الغليظ
من الديباج  ،وهو استبره بالفارسية)) ،80وفي اللغات البن حسنون(( :استبرق الديباج الغليظ بلغة توافق لغة الفرس))

81

 ،وفي المستصفى :

(( استبرق فارسية)).82وهي عند الجواليقي (( :استبرق غليظ الديباج فارسي معرب  ،وأصله(استفره) وقال ابن دريد  :استبره  ،ونقل من
العجمية الى العربية))...

83

وعند اآلمدي (( :استبرق فارسية))،84أما القرطبي فيقول (( :وقرئ واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه سمي

باستفعل من البريق وليس بصحيح أيضا ألنه معرب مشهور تعريبه وإن أصله استبرك والسندس  :ما رق من الديباج واالستبرق ما غلظ

منه))،85وجاء في المزهر (( :غليظ الحرير وأصله استروه))،86وقيل (( :االستبرق الغليظ من الديباج في القبطية )).87

 -7البرق :قال تعالى ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ 88جاء في أدب الكاتب (( :وأصله بالفارسية بره)).89

 -8التنور :قال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﭼ 90وقال تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﭼ 91روي عن ابن عباس(رضي هللا عنهما) انه قال  (( :التنور بكل لسان عربي وعجمي))،92وقد ذكرها الثعالبي
في ( فصل في ذكر اسماء قائمة في لغة العرب والفرس على لفظ واحد) ،93وهي عند ابن دريد  (( :التنور فارسي معرب ال تعرف له العرب

اسما غيره فلذلك جاء في التنزيل ألنهم خوطبوا بما عرفوا  ،قال ابن قتيبة  :روي عن ابن عباس أنه قال :التنور بكل لسان عربي وعجمي
94.))..وفي شفاء الغليل (( :فارسي معرب وقال ابن عباس انه مشترك بكل لسان 95))...وقال صاحب االتقان (( :ذكر الجواليقي والثعالبي

أنه فارسي معرب))96.و(( يرجع الكثير من المعاجم العربية كلمة التنور الى أصل آرامي – سرياني أو فارسي حيث الكلمة األرامية (تنورا)،
والفارسية (تنور) ...،والصحيح ورودها باللغة األكدية بصيغة تنورو)).

97

 -9دهاقا :قال تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ 98ومعنى دهاقا بالفارسية مألى  ،99وجاء في الجامع الحكام القرآن  (( :قال الحسن وقتادة وابن
عباس :مترعة مملوءة  ،يقال أدهقت الكأس  :أي مألتها وكأس دهاق أي ممتلئة  .... ،وقال سعيدبن جبير وعكرمة ومجاهد وابن عباس



 





االلفاظ غري السامية يف القرآن الكريم بني اللغويني واملفسرين



ايضا  :متتابعة،يتبع بعضها بعضا ،ومنه أدهقت الحجارة أدهاقا  ،وهو شدة تالزمها ودخول بعضها في بعض ،فالمتتابع كالمتداخل.وعن

الد َه ُق
عكرمة أيضا وزيد بن اسلم :صافية ،قال الشاعر :ألنت الى الفؤاد أحب قربا
من الصادي الى كأس دهاق وهو جمع دهق ،.... ،و َ
بالتحريك ضرب من العذاب وهو بالفارسية اشكنجه  .المبرد :والمدهوق  :المعذب بجميع العذاب الذي ال فرجة فيه .ابن األعرابي  :دهقت
الشيء كسرته وقطعته  ،وكذلك دهققت الشيء))..

100

 -10الدين :ذكرت لفظة (الدين) في القرآن الكريم ( ) 62اثنتين وستين مرة  ،وذكرت لفظة (دينا) مرة واحدة ،و(دينكم) إحدى عشرة مرة ،
و(ديني) مرتين ،و(دينه) مرتين كذلك.قال تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

101

وقد ذكرها الثعالبي في فصل ( أسماء قائمة في لغة العرب والفرس

على لفظ واحد).102إن ما ذكره الثعالبي من أن هذه الكلمة قائمة عند العرب والفرس بلفظ واحد قد يعني انها عربية أصال ثم أخذتها الفرس ،
أو العكس صحيح.
 -11دينار :قال تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ،103يقول ابن خالوية (( :
ليس في كالم العرب ما كره التشديد فيه فقلبت ياء إال في دينار ،وديباج ،وديوان ،وشيراز ،وقيراط ،واألصل :دنار ،وقراط ،ودباج ،ودوان،

وشراز ،أال ترى أنك إذا جمعت رددت الحرف إلى أصله  ،فقلت :دنانير ،ق ارريط ،وش ارريز ،ودواوين ،ودبابيج،104))...وقد ذكرها الثعالبي في
(فصل في ذكراسماء قائمة في لغة العرب والفرس على لفظ واحد)،105وهي عند الجواليقي (( :والدينار فارسي معرب وأصله دنار ،وهو إن

كان معربا فليس تعرف له العرب اسما غير(الدينار) فقد صار كالعربي .106))...وجاء في اإلتقان (( :ذكر الجواليقي وغيره أنه
فارسي)).107و(( األصل ِدنار  ،فأبدلوا الياء من إحدى نونيه  ،ولذا ردوه في الجمع والتصغير إلى أصله  ،فقالوا (دنانير) و(دنينر) الن
الكسرة في أوله الجالبة للياء زالت في الجمع)).108
 -12زنجبيل :قال تعالى:ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ 109جاء في الجامع الحكام القرآن (( :كانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج
بالزنجبيل لطيب رائحته  ...وقال مجاهد  :الزنجبيل :اسم للعين التي منها مزاج شراب األبرار وكذا قال قتادة والزنجبيل اسم العين التي يشرب

بها المقربون  ...وقيل هي عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل ،وقيل إن فيها معنى الشراب الممزوج بالزنجبيل))

110

.وقد ذكر الجواليقي

أنه فارسي ،111وفي شفاء الغليل (( :معرب وهو عروق في األرض وليس شج ار وال نبتا كما ظنه الدنيوري ،وقيل هو عربي منحوت من زنأ
في الجبل إذا صعده وهو بعيد)).112

 -13سجيل :قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ  ،113وقال تعالى :ﭽ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ 114قال ابن قتيبة  (( :السجيل بالفارسية (سنك) و(كل) أي حجارة وطين))115.وعند ابن حسنون حجارة من طين وقد
وافقت لغة الفرس116.وفي المستصفى (( :فارسية أصله سنك وكل)).117وقالت طائفة منهم ابن عباس وابن جبيروابن اسحق إن سجيال ((
سج وجيل ويقال سنك وكيل بالكاف موضع الجيم وهما بالفارسية حجر وطين عربتها العرب فجعلتها اسما
لفظة غير عربية عربت أصلها ْ
واحدا  ،وقيل  :هو من لغة العرب  ،وقال قتادة وعكرمة :السجيل الطين  ....والسجيل عند العرب كل شديد))118.وجاء في االتقان (( :
أخرج الغرباني عن مجاهد قال :سجيل بالفارسية أولها حجارة  ،وآخرها طين))

119

 ،وفي شفاءالغليل (( :معرب سنك وكل)).

120

 -14سرادق :قال تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ) ،121ونجد معنى
السرادق في تفسير الكشاف (( :وهو الحجرة التي تكون حول الفسطاط وبيت مسردق ذو سرادق وقيل هو دخان يحيط بالكفارقبل دخولهم
النار وقيل حائط من ناريطيف بهم))،122وهي عند الجواليقي (( :فارسي معرب وأصله بالفارسية (سرادار) وهو الدهليز))،123وفي

شفاءالغليل (( :معرب سرابرده وقيل معرب سراطاق وأخطأ من فسره بأنه القناديل وهو ما يمد فوق صحن الدار والبيت)).

124

 -15سلسبيل :قال تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ 125جاء في المعرب  (( :وهو اسم أعجمي نكره فلذلك انصرف وقيل هو نكره إال أنه
أجري ألنه رأس آية  ....وقيل سلسبيل :سلس ماؤها قال الزجاج  :هو في اللغة صفة لما كان في غاية السالسة فكأن العين سميت
بصفتها))126.و(( السلسبيل الشراب اللذيذ وهو فعلليل من السالسة  ،تقول العرب :هذا شراب سلس  ،وسلسال  ،وسلسل ،وسلسبيل بمعنى
أي طيب الطعم لذيذه127.)) ...وفي شفاء الغليل (( :معرب وقيل عربي منحوت أي سلس سبيله)).

128

 -16سندس :قال تعالى  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﭼ  129وقال تعالى  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ 130وقال تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ 131ذكرها
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الثعالبي في (فصل سياقة اسماء تفردت بها الفرس فاضطرت العرب الى تعريبها أوتركها كما هي )

132

 ،وجاء في المعرب  (( :سندس رقيق

الديباج لم يختلف فيه المفسرون  ...ولم يختلف أهل اللغة في أنه معرب 133.))...وفي الجامع الحكام القرآن (( السندس الرقيق النحيف

واحده سندسة قال الكسائي))134وفي االتقان (( :قال الجواليقي هو رقيق الديباج بالفارسية وقال الليث  :ولم يختلف أهل اللغة والمفسرون في
أنه معرب))135.وهي عند الخفاجي(( السندس الرقيق من الستر الهندية)).

136

 -17سيدها :قال تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ 137ومعنى (السيد) الزوج بالقبطية ،138وجاء في
االتقان(( قال الواسطي  :أي زوجها بلسان القبط ،قال أبو عمرو  :ال أعرفها بلغة العرب)).

139

 -18طفقا :قال تعالى :ﭽ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ،140جاء في معاني القرآن للفراء ((
طفقا يخصفان وهو في العربية :أقبال يخصفان وجعال يخصفان  ...وقيل جعال يلصقان عليهما ورق التين ويتهافت عنهما)).

141

يقول القرطبي (( :حكى األخفش طفق يطفق مثل ضرب يضرب يقال  :أطفق أي أخذ في الفعل))،142وفي البرهان  (( :طفقا أي قصدا
بالرومية)) ،143وفي االتقان  (( :قال بعضهم  :معناه قصدا بالرومية .))...

144

 -19طوبى :قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ145قال ابن خالوية (( :وليس في كالم العرب صفة على وزن ِفعلى

إنما تكون على ُفعلى مثل حبلى اال في حرف واحد جاء من قوله تعالى ( تلك إذا قسمة ِ
ضيزى) قال أهل النحو  :أصله ُفعلى  ،فكسروا
ُ
الضاد لئال ينقلب الياء واوا  ، ...ومثل هذا ( طوبى لهم وحسن مآب) إنما هو من ِ
الطيب  ،فانقلبت الياء واوا النضمام ما قبلها...وقال ابن
دريد :طوبى أصله الواو))146.وفي االتقان (( :أخرج ابو الشيخ عن سعيد بن جبير قال بالهندية)).

 -20صراط  :قال تعالى:ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭼ جاء في الصاحبي (( :الصراط بالرومية )).
الجوزي أنه الطريق بلغة الروم )).

147

148

وفي االتقان  (( :حكى النقاش  ،وابن

149

 -21عدن :ذكرت في كالمه تعالى إحدى عشرة مرة  ،ومنه قوله تعالى  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ. 150
ومعنى جنات عدن دار مقام  ،151أو جنات كروم وأعناب بالسريانية152.وقيل (( :ترجع في أصلها الى الكلمة األكدية (عدنو) المشتقة بدورها
من اللغة السومرية (ادن) التي تعنى السهل أي األرض السهلة الخصبة  ،وقد تكرر وجودها في النصوص السومرية القديمة منذ منتصف

األلف الثالث قبل الميالد.))....

153

غساق :قال تعالى:ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ 154ومعنى غساق بارد ويحرق كإحراق الحميم ،وأيضا ما يغسق من صديد أهل النار
ّ -22
وجلودهم  ،155وقيل الغساق :هو البارد المنتن بلسان الترك156.وفي (غساق ) قراءتان بتشديد السين وتخفيفه  ،قرأها بالتخفيف أهل المدينة

وأهل البصرة  ،وبعض الكوفيين  ،وبالتشديد قرأها يحيى بن وثاب ،واألعمش  ،وحمزة ،والكسائي157.وقد جاء في المعرب (( :قال ابن قتيبة :
لم يكن ابو عبيدة يذهب إلى أن في القرآن شيئا من غير لغة العرب وكان يقول هو اتفاق يقع بين اللغتين وكان غيره يزعم أن الغساق :
البارد المنتن بلسان الترك 158.))....وقيل هو مأخوذ من الظلمة والسواد والغسق أول ظلمة الليل وقد غسق الليل يغسق إذا ظلم ،159وفي

اإلتقان ((:قال المعرب والواسطي  :هو البارد المنتن بلسان الترك .))...

160

 -23فردوس :قال تعالى  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ 161جاء في الصاحبي (( :الفردوس يقال إنها

بالرومية)). 162ونقل لنا الجوالقي آراء متعددة عن أصلها ومعناها إذ يقول (( :قال الزجاج  :الفردوس أصله رومي وأُعرب وهو البستان

،.....قال أهل اللغة ( :فردوس) مذكر وإنما أتت في قوله تعالى( :الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) ألنه عنى به الجنة  ،.....وقال
الزجاج  :وقيل الفردوس األودية التي تنبت ضروبا من النبت  ،وقيل هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية ... ،والفردوس أيضا بالسريانية
كذا لفظة فردوس  .... ،وقال الكلبي بإسناده (الفردوس) البستان بلغة الروم ،وقال الفراء وهو عربي أيضا والعرب تسمى البستان الذي فيه
الكرم فردوسا وقال السدي (الفردوس) اصله بالنبطية فردوسا وقال عبدهللا بن الحرث الفردوس األعناب)).

163

 -24قسط  :ذكرت في كالمه تعالى خمس عشرة مرة ،منه قوله تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ164ومعنى القسط العدل بلغة الروم.

165

بالرومية)).

جاء في االتقان  (( :أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال القسط العدل

166
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 -25القسطاس :قال تعالى ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ 167قال ابن قتيبة (( :القسطاس الميزان بلغة الروم))168.وقد
ذكرها الثعالبي ضمن األلفاظ التي نسبها بعض األئمة الى اللغة الرومية 169.وفيها لغتان ضم القاف وكسرها  ،ومعناها عند الزجاج العدل
بلغة الروم170.قال الخفاجي (( :قسطاس بالضم والكسر ويقال قسطان رومي معرب)).
 -26قفل  :قال تعالى ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ )

172

171

جاء في الجامع ألحكام القرآن  (( :وأصل القفل  ،والصالبة ،ويقال

لما يبس من الشجر :القفل ))173.وفي اإلتقان (( :حكى الجواليقي عن بعضهم انه فارسي معرب)).

174

 -27كافور :قال تعالى ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ 175جاء في المعرب  (( :قال ابن دريد فأما الكافور المشموم
من الطيب ،فأحسبه ليس بعربي محض  ،ألنهم ربما قالوا(القفور) و(القافور) 176.))...وفي االتقان (( :ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي
معرب))177.وفي شفاء الغليل (( :قيل معرب ويقال قافور وقفور)).

178

 -28كنز :وردت في القرآن الكريم تسع مرات ،ومنه قوله تعالىﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ .179ذكرها
الثعالبي في فصل ( اسماء قائمة في لغة العرب والفرس بلفظ واحد)180.وقيل في تفسيرلفظة كنز إنه كان ماال جسيما فهو في اللغة المال
المجموع181.وقد ذكر الجواليقي أنه فارسي معرب،182وجاء في شفاء الغليل (( :معرب كنج)).

183

كورت :قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ 184قيل فيها إنها فارسية ،185وفي االتقان (( :أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير  :كورت
ّ -29
غورت وهي بالفارسية)).

186

 -30مقاليد  :قال تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ  187يقول ابن حسنون (( :يعني
مفاتيح وافقت لغة الفرس واألنباط والحبشة))188.جاء في المعرب (( المقليد :المفتاح  :فارسي معرب لغة في اإلقليد والجمع مقاليد))

189

وفي الجامع ألحكام القرآن  (( :واحدها مقليد وقيل مقالد وأكثر ما يستعمل فيه إقليد والمقاليد المفاتيح .... ،قال السدي  :خزائن السموات

المطر وخزائن األرض النبات  ،وفيه لغة أخرى  :أقاليد وعليها يكون واحدها إقليد قال الجوهري  :واإلقليد المفتاح والمقلد المفتاح)).190

 -31مهل :قال تعالى ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﭼ 191قيل في المهل إنه ما أُذيب من الجواهر أو وردي الزيت.

192

وقيل أيضا هو الماء الغليظ  ،أو القيح والدم،أو الماء األسود

193.وجاء في البرهان  (( :عكر الزيت بلسان أهل المغرب))194.وفي اإلتقان(( وهو عكر الزيت بلغة أهل المغرب ...وقال ابو القاسم بلغة
البربر))

195

 -32ن :قال تعالىﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ  196جاء في الجامع ألحكام القرآن (( :واختلف في تأويله فروى معاوية بن مرة عن أبيه يرفعه
إلى النبي (صلى هللا عليه وسلم) أنه قال ( :ن لوح من نور)  ...وعن أبي هريرة (رضي هللا عنه) قال :سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه

وسلم) يقول ( :أول ما خلق هللا القلم ثم خلق النون وهي الدواة .197)) ...)...وفي اإلتقان (( :حكى الكرماني في العجائب عن الضحاك انه
فارسي أصله النون ومعناه اصنع ما شئت)).

198

 -33وردة  :قال تعالى ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ. 199جاء في المعرب (( الورد المشموم في الربيع يقال إنه ليس بعربي
في األصل 200))..وجاء في الجامع ألحكام القرآن (( :ورد إذا كان يتلون بالوان مختلفة قال ابن عباس  :الفرس الورد في الربيع كميت
أصفر وفي الشتاء كميت أحمر)).

201

يصدون :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ّ -34

ﭼ202

ومعناه يضجون كضجيج اإلبل عندما تحمل األثقال،203وقيل هو

بلسان أهل المغرب ومعناه يضج.204وفي (يصدون) قراءتان ،األولى بضم الصاد وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي،والثانية بكسر الصاد

وهي قراءة غيرهم.

205

ويرى قطرب أنه بالضم من الصدود وهو اإلعراض وبالكسر من الضجيج.206

 -35يصهر :قال تعالى ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ . 207جاء في معاني القرآن  (( :يذاب به نقول صهرت الشحم بالنار))208.وقيل
معناه ينضج بلسان أهل المغرب209.وجاء في الجامع الحكام القرآن (( :يصهر يذاب به ما في بطونهم  ،والصهر إذابة الشحم  ،والصهارة
ما ذاب منه  ،يقال :صهرت الشيء فانصهر :اي أذبته فذاب فهو صهر)).

210

اخلامتة
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بعد هذه الدراسة ووصول البحث الى خاتمته تتجلى لنا بعض النتائج أال وهي:



-1ان التعريب ليس أم ار ابتدعته اللغة العربية لتفاخر به غيرها من اللغات بل هو ظاهرة طبيعية تمتاز به اللغة العربية شأنها في ذلك شأن
غيرها من اللغات الحية  ،فاللغة التي ال تتفاعل مع غيرها باألخذ والعطاءتموت حتما ،وإن عاشت فإنها ستعيش معزولة منطوية على نفسها
في ثنايا الكتب وفي السطور ال الصدور ،وقد كان للعرب منهجهم في التعريب وطريقتهم.

 -2ساعد التعريب على نمو اللغة وتطورها واقترابها من غيرها ،وهو يحدث نتيجة عوامل منها االحتكاك ،والصراع اللغوي،والتبادل التجاري

والثقافي ،وغيرها.

 -3ان القرآن الكريم قد انطوى على بعض االلفاظ المعربة ومن لغات شتى،وقد كان له القدرة الفائقة على التصرف في االستعماالت اللغوية
لتلك االلفاظ ،ونقلها من معنى الى آخر  ،وال عجب في ذلك فهو ليس كتابا معج از وفصيحا وبليغا وعظيما فحسب وإنما يتمتع بميزة أخرى لم

تتوافر في غيره من الكتب  ،فبعد مرور كل تلك القرون على نزوله منجما على خير البشر وأشرفهم رسولنا الكريم محمد(صلى هللا عليه
وسلم) بقي متداوال بين أيدي الناس ،ولم يركن على الرف ،كما حصل مع غيره من الكتب التي ألفها العلماء واألدباء وغيرهم.

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

-1اإلتقان في علوم القرآن:جالل الدين السيوطي ،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة المشهد الحسيني1967،م.
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 -36الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنزيل :الزمخشري ،مطبعة مصطفى محمد  ،القاهرة1354 ،ه،ط.1
 -37كالم العرب من قضايا اللغة العربية :د .حسن ظاظا،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت1976 ،م.

 -38اللغات في القرآن :رواية ابن حسنون المقرئ باسناده الى ابن عباس ،تحقيق :د .صالح الدين المنجد ،ط ،2دار الكتاب الجديد،
 -39اللغة والنحو بين القديم والحديث :عباس حسن ،دار المعارف ،مصر1969،م.
 -40لسان العرب :ابن منظور،طبعة بوالق.

 -41ليس في كالم العرب :ابن خالويه ،تحقيق وتعليق :د .محمد أبو الفتوح شريف ،الناشر:مكتبة الشباب 1975 ،م.
 -42مجاز القرآن :ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ،عارضه بأصول وعلق عليه :د.محمد فؤاد سركين،الناشر  :مكتبة الخانجي ،مصر.
 -43المزهر في علوم اللغة وأنواعها :جالل الدين السيوطي ،تحقيق :محمد أحمد جاد المولى ،علي محمد البجاوي،محمد ابو الفضل
 -44المستصفى من علم اإلصول :لإلمام أبي حامد بن محمد الغزالي،مكتبة المثنى.

 -45مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية:د.هشام الطعان،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالم1978،م.
 -46المصنف :ابن جني النحوي ،تحقيق :لجنة من األستاذين إبراهيم مصطفى ،وعبد هللا امين  ،مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي واوالده،
 -47معاني القرآن :أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  ،عالم الكتب ،بيروت  ،ط1980 ،2م.
-48المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم :أبو منصور الجواليقي ،تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر ،مطبعة دار الكتب ،ط،2
 -49من أسرار اللغة :د.إبراهيم أنيس ،الناشر:مكتبة األنجلو المصرية ،ط1975 ،5م.

 -50من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى بالدخيل:طه باقر ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،بغداد1980 ،م.
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