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ABSTRACT 

This search answer to an important issue which is: the presence of words or 

expressions in the Qur'an in another language than the Arabic language. The author 

mentioned scholars' opinions in this subject and their evidences, and before this he 

definite the non-arabic words with pointing out the reasons of their existence. 

Furthermore, he spoke about how we create an Arab word and gave many 

examples from the past and the present, and he ended after giving the answer of the 

issue by giving several practical examples which made this paper a mix between 

the theory and the practice and the originality and the contemporary. 
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اصةلصَّامُا
 

 اللغرة غرر لغرة يف عبرااا  أو كلمرا  الكررم القرآن أيف: هي األمهية غاية يف مسألة عن اإلجابة إىل البحث هذا يسعى
ُعررَّ  الردييل معرى بيران إىل ذلر  قبرل وتطررَّ  املوضوع، هذه يف وأدلَّتهم العلم أهل أقوال الباحث العربية؟ وقد أواد

 وامل
 يتعلرر  فيمررا  عرردم متعوعررة يررةح أمثلررة وقرردَّ  وضرروابط ، وشرررو   التعريرر  عمليررة عررن حترردَّ  كمررا أسرربااما، توضرري  مرر 

 برن جامًعرا البحرث هرذا جعلر  شر،، عمليرة بتطبيقرا  املسرألة عرن اإلجابرة بعرد حبثر  وأهنى واملعاصر، القدم ابلدييل
 .واملعاصرم واألصالة والتطبي ، العظرية
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اُمقد ِّم :
 :الكرم قال   كتابيف  

-  ٌر وأْحَسُن ََتِْويوأْوُفوا الَكْيَل إَذا ِكْلُتْم ْسَتِقيِم َذِلَ  َييرْ
ُ
 .[33]اإلسراء  لً وزِنُوا اِبلِقْسطَاِس امل

-  فَأْلِقيِ  يف الَيمِ  وال ََتَايف  [7]القصص. 
-  ِ ْل لََعا ِقطََّعا قَرْبَل يَرْوِ  احِلَسا  .[02]ص  وقَاُلوا َابرََّعا َعجِ 
-   ٍَر  .[33 الديان] ُمتَرَقابِِلنَ يَرْلَبُسوَن ِمْن ُسْعُدٍس وإْستَربرْ
, واليم , وقط عا, وإسترب  ر وغرها ممرا واد يف القررآن الكررم قسطاسالكلما : الل و ايتلف العلماء من قدم يف أصوقد 

 قال: ر إن كان  عربية أ  أعجمية, وال سيما أن  
-  َإَّنَّ أنْرزَْلَعاُه قُرْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَرْعِقُلون [٢ يوسف]. 
-  َُهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنٌ ِميٌّ و ْعجَ الَِّذي يُرْلِحُدوَن إلَْيِ  أ ِلَسان  [013]العحل. 
-  وإنَّررُ  لَتَرْعزِيررُل َا ِ  الَعرراَلِمَن  األِمررُن ُِ ْعررِذاِيَن  نرَررَزَل بِررِ  الرررألو

ُ
 بِِلَسرراٍن َعررَرِبٍ  ُمبِررنٍ  َعلَررى قَرْلبِررَ  لَِتُكرروَن ِمررَن امل

 .[093-092]الشعراء 
-  ََر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَرترَُّقون  .[22]الزمر  قُرْرآًَّن َعَربِيًّا َغيرْ

 :مثرررل ايررر  ر مرررنال  ر أصرررل لغرررة ال رررادإىل بصرررلة  مرررن الكلمرررا  ال  ررر أل  اويف عصررررَّن هرررذا لرررد يف اللغرررة العربيرررة كثررررً 
و)أسانسررر  أي مصررعد، وغرهررا   ,و)اتكسرري  أي سررياام األجرررم ,أي  بقررة األشرررال والعرربلء يف اجملتمرر  ,)أاسررتقرا ية 

 .)الدييل أو  )املعر   علماء اللغة لسان العر , ومسَّاه إىل   تسرَّ  من األعجمي الذي كثر
القبيررل ممررا قررد حترردَّ  برر  غررر العررر , مررن مثررل الرررو  يف القرررآن الكرررم كلمررا  مررن هررذا مررراد الباحررث بيرران مررا إذا كرران و 

  , ومن مث حتديد هذه الكلما , وحبُث معانيها يف لغاهتا األصلية.نزولواحلبشة؛ حال والُفْرس 
 ه الرشد والتوفي .إاي لً ، وسائابهلل  ا، مستعيعً عع أن يكشف اللثا   اول الباحثسيحُ هذا ما 
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ا: عثمَّاتربيفثتا
 و األصررريل، , و الررردييلوهررري: فرررا  أهرررم املصرررطلحا ، تعريمرررن بيررران  دَّ قبرررل ا ررروض يف موضررروع البحرررث، ال بُررر

ُ
 ، عررررَّ امل

 
ُ
 د.ولَّ وامل

 1ديل  يف كل  العر  وليس  مع .كلمة أُ   كلأل   :للدخةل
افية، وهرري كلمررة الصررعربيتهررا يف   َّ فيهررا وال َشرر سَ بْ الررال ال لَرر العقي ررة: مررن األصررل واألسرراس، هررو الكلمررة العربيررة لألصييةل

 2.معذ اجلاهلية إىل يومعا هذا لة يف لغة العر  وشائعةستعمَ لة ومُ تعاقَ معروفة ومُ 
فصراا كرالعرِب  ,العرر  ألبعيتهرا وأوزاهنرا  وأي رعت ,االحتجراج رِ ْصريف اللغرة العربيرة يف عَ  لَ َير: هو اللفظ الذي دَ بربَّالملُا

تعريررُ  االسررم األعجمرري أن تتفرروَّه برر  العررر  علررى : "قررال اجلرروهري؛   إليرر بَّررعتيعلررى العرررِب أن  وامبررا ال يسررهلاألصرريل، 
 3."اأي ً   ُ تْ َعَربرَ , وأْت  العر ُ عرَّبرَ  تقول: ,هاجهامع
  رِ ْصريف اللغرة العربيرة يف غرر عَ  لَ َير: هو اللفرظ الرذي دَ دولَّالملُا

ُ
 رِ ْصرعَ  دَ ْعررين برَ ترأي ِ االحتجراج، ولرو جرر  يف لغرة العرر  امل

 4االحتجاج.
 تقريبًرررالعرررر ، ويعتهررري وفصرررحائ  مرررن ا شرررعرائ بكرررل   كرررن أن  رررت َّ الروايرررة الرررذي  ُ  رُ ْصررراالحتجررراج عَ  رِ ْصرررعَ بواملقصرررود 

 ./هر032/بسقوط الدولة األموية سعة 
 :السابقة أن  لعا من التعريفا ويتبنَّ 
 .ااألصيل  امً  الدييل ضدأل  -
-  

ُ
 عرَّ الفر  بن امل

ُ
   ُ قْ د هو وَ ولَّ   وامل

ُ
ومرا كران  , عررَّ ديول  يف اللغة العربية، فما كان يف عصرر االحتجراج هرو امل

 بعد ذل
ُ
 د.ولَّ   هو امل

                                                           

إبرراهيم مصرطفى, أ رد الرزاي , حامرد  ,لملرجيماللوسية  ؛ 021: ص22ج) القراهرم, داا اهلدايرة,,االزَّبيردي, اتجاللربوسامي اويول باللقيثموسيُعظر:  1
  .223: ص0ج) القاهرم, جمم  اللغة العربية, داا الدعوم, قي حت ،عبد القادا, حممَّد العجاا

 .dakhil.htm-najaf.org/resalah/6/11-http://www.al، د. جعفر نوا الدين، للدخةلايفاللةلة اللربية  2
للصياث ااتجاللةلةي اا ؛200: ص0ج), 0992 ,0ط برو , فؤاد علي معصوا، داا الكت  العلمية، السيو ي، حتقي  ,لملز بايفاعةلوماللةلة اوأنولعهث 3

  .032: ص0ج), 0927, 0ط ,برو  حتقي  أ د عبد الغفوا عطاا, داا العلم للملين, ,اجلوهرياوصاث اللربية ،
 .0132: 2عجم الوسي  يُعظر: امل ؛ استعمال  بعد عصر االحتجاجولكن تغرَّ  ,عرِب يف األصل لفظٌ  أن املولد هموير  بع  ,202: 0 املزهر 4

http://www.al-najaf.org/resalah/6/11-dakhil.htm
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  يشررمل الرردييلُ  -
ُ
   َ عرررَّ امل

ُ
سررواء مررا اسررتعمل  فصررحاء  1؛األلفرراا األعجميررة لأل يعررداج حتترر  ُكررو ، ، فهررو أعررمأل دَ ولَّرروامل

 االستشهاد، وما يستخدم  العاس يف عصرَّن احلديث. رِ صْ عَ  دَ عْ أو ما جاء برَ  ,العر  يف اجلاهلية أو اإلسل 
ا:للدخةل
كانر  قررييف يف اجلاهليرة وبدايرة اإلسرل  وقرد   2,االيرتلطُ  ر ابتفا  علمراء اللغرةر يف ظاهرم الدييل هو  الرئيسالسب  

واأليررر  يف الصرريف إىل  ,إال  احلترران: واحرردم يف الشررتاء إىل الرريمن هلررارهررا مررن الشررعو ، و  يكررن بغ هرراايتل  لً قلرري
َتاِء والصَّْيفِ إيْ  إلْيلِل قُرَرْييٍف  يف قول : الشا ، كما ذكر لعا    ولكن اغم ذلر  تسررَّ , [٢, ١قرييف ] لِفِهْم اِْحَلَة الشِ 

ألن هرذه الظراهرم ظراهرم  الباحرث؛ رِ ظَر بيعري يف نَ  وهرذا يف الواقر  أمررٌ , األلفاا الفااسية والروميرة إىل لغرة العرر  ضُ عْ برَ 
اللغرررة العربيرررة ف، ر والترررأترررأ ر إال تبادلررر  معهرررا ال اجتماعيرررة إنسرررانية معروفرررة، فمرررا مرررن لغرررة ايتلطررر  بغرهرررا مرررن اللغرررا 

مث  , ر اللغرة العربيرة بغرهرا مرن اللغرا  يف عمليرة الردييلاإلي اع هلذا القانون االجتماعي، ويتمثرل َت ألر وغرها سيان يف
عجميرة بطرير  ر  ابللغرا  األَت رالشرعراء واوايرة الشرعر، فكرذل   من يللكما َت ر  اللغة العربية بلهجاهتا املختلفة 

 لً , ف رراأفواًجرر  بعررد انتشرراا اإلسررل  وديررول العرراس يف ديررن ه ام، وهررذا واضرر  جرردًّ ارر يررتلطاالجمرراوام األعرراجم و 
أو أكثرر مرن لغرا  األمرم املتصرلة  زيررم  اثنيرةً  اجلاهلية واإلسرل  كرانوا يعرفرون إىل جانر  لغرتهم لغرةً   ِ رَ ن بعض عَ أ عن

هم بقرراءم الكتر  بعُ ر وكرذا اشرُتهر ومهرا شراعران, ولقري  برن يعمرر اإلايدي، ,عردي برن زيرد العبرادي مثل: العر ، من
 واقة بن نوفل وغره.من مثل الديعية 

مرا وليهرا يف العصرر احلرديث  وال القرون الوسطى، و  ؛احلرو  الصليبيةأاي  االيتلط عن التجاام والشعر شاع  لً ف و 
ية وعرودهتم إىل بلرداهنم األصرل أبعراء األو ران العربيرة مث مر  اغربا ، الفرنسريلليرزي و اإل اال سريمستعماا، و من حركة اال

 الباحرث ر اأييف  ر كرن ُ  اأيررً َت ألر اللغة العربيرة بغرهرا, و  ام؛ هذا كلأل  مما أشاعغبَ مُ م  كلما  وعبااا  اكتسبوها يف 
   ,أسبا  الدييلجهاز التلفاز الذي يكاد ال يلو بي  مع  اليو ؛ واحًدا من أهم  عدأل 

                                                           

 يذكر صو   امة:  يد بن  وا اهلليل ؛ قالمن غر عاقل ، ولواي كل صو  غر عرِب أعجميًّ سم ِ أذكر للفائدم أن العر  تُ  1
ااِلَهررررررررررررررررررررررررررررررررررررثْ مِ   ُ وْ َصرررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ُ َشرررررررررررررررررررررررررررررررررررراقَ َا أ مْ لَررررررررررررررررررررررررررررررررررررفرَ 

ا

ااْعَجَمرررررررررررررررررررررررررررررررُ  أوْ ُ  َصرررررررررررررررررررررررررررررررا َشررررررررررررررررررررررررررررررراقَ يًّررررررررررررررررررررررررررررررروال َعَربِ ا
ا

 احلموي, ،مرجمالألدابء  ؛212: ص0, )ج0992, 0ط ,برو  حتقي  يليل إبراهيم جفال, داا إحياء البا  العرِب, ,ابن سيده ,لملصصص يُعظر:
اللبةثنايفاإيضث اللقبآناابلقبآن ؛ 0220: ص3, )ج0993 ,برو  اإلسلمي،داا الغر  , عباس نحتقي  إحسا  داا الفكر،الشعقيطي,  ،أضولء

  .92: ص2, )ج0993 ,برو 
  .300ص), 2110، 02ط ,برو  ,لملينلداا العلم  ,حي صاحلبصد.  ,درلسثتايفافقهاللةلة يُعظر:  2
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 تعرفهرا العرر , يسرتخدمون كلمرا  وعبرااا   فكرل  العراس   يفر ؤ  ِ أجعبيرة ممرا يُرومرا يعرضر  مرن ف رائيا  فهذا اجلهاز 
 .العرِبيف اجملتم   شاعو  الدييل ثُررَ كَ ومن مث  

ا:وللدخةلةفة اللخمةةزاينيالألصةلاك
 خمتلفة ذكرها  ومقاييسُ  وسائلُ  األصليةعجميتها أملعرفة عروبة الكلمة أو 

ُ
 ، وأمهها:1ون بفق  اللغةتصأل خامل

 هلرررم يف هرررذا ُمصرررعَّفا ؛ معهرررا: ، و عرررن إحرررد  الكلمرررا علمررراء اللغرررة العربيرررة مرررا تعاقلررر   -
ُ
  مرررن الكرررل  عررررَّ )امل

وسرررأل    العررر  مررن الرردييل  للخفرراجي، و)فقرر  اللغررةاألعجمرري  للجررواليقي، و)شررفاء الغليررل فيمررا واد يف كررل
 معاجم اللغة العربية. وكذا  للثعاليب، العربية

 ل.يْ ربِْ وجِ  2,إبْرَرْيَسم: مثل ؛ منالرجوع إىل االشتقا  لبيان أن اللفظ ليس على األوزان العربية -
 4.ونَرْرد 3,نَرْرِجس ؛ من مثل: راءً  فنوَّنً  اللفظأن يكون أول  -
 5َمَهْعَدز.:  مثل ؛ منبعد دالٍ  اللفظ زاايً أن يكون آير  -
 7وإجاص. 6,َجص  : مثل ؛ منجيمٌ و  أن جيتم  يف اللفظ صادٌ  -
 9ْوَس .وجَ  8, ْعَجِعيْ مِ مثل:  ؛ منوقالٌ  أن جيتم  يف اللفظ جيمٌ  -
 نْ ِمرر رَّ فِرر": قرروهلم مررن حرررل أو أكثررر مررن حرررول الذالقررة اجملموعررة يف ا ياليًرراأو مخاسرريًّ  ااابعيًّرر الفررظكررون ين أ -

فرر ن واد  عليرر  كلمررة اابعيررة أو مخاسررية "قررال:  الفراهيرردي؛ليررل بررن أ ررد ا  إليرر   وهررذا املعيرراا نبَّرر 10,"  ٍ لُرر
                                                           

 .323دااسا  يف فق  اللغة , و 271: 0يُعظر: املزهر  1
 .2: 0عجم الوسي  . املاحلرير أحسنُ  ؛بكسر اهلمزم وفتحها ؛ميسر اإلب 2
 .902: 2عجم الوسي  . املمن الرايحن نب ٌ  عرجسال 3
 .902: 2عجم الوسي  . امللعبة ذا  صعدو  وحجاام تعتمد على احلظالعرد  4
  .010ص) ,0992, 3داا العاصمة, الرايض, ط , بكر بن عبد ه أبو زيد,مرجمالملنث ياللةلفظة  .هعدسامل هو هعدزامل 5
 .020: 0عجم الوسي  . املالبعاء من مواد   ص  اجل 6
 .797: 2عجم الوسي  امل من الفاكهة. ثر مَّ هي الكُ  صاإلجا 7
 . 332ص: 01ج, )0ط ,داا صادا, برو  ابن معظوا, ،لسثناللربب .رمى ب  احلجاامي تُ ذال الالقذَّ  ؛سرهكبفت  امليم و  ؛املعجعي  8
 .007: 0املعجم الوسي   .القصر الصغر اجلوس  9

  هران, إبراهيم السامرائي, مؤسسة داا اهلجرم,و حتقي  مهدي املخزومي  ,الفراهيدي كخثباللرني, ؛ يُعظر:ي  كذل  ألهنا َترج من ذل  اللسانمُس ِ  10
  .00: ص0ج)ر, ه0019, 2ط
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واحررد أو ا عرران أو  وال يكررون يف تلرر  الكلمررة مررن هررذا احلرررول حرررلٌ  ,ام مررن احلرررول الررذل  أو الشررفويةعرررَّ مُ 
مررن يسررم  يف   األنرر  لسرر  واجرردً  العررر ؛كررل    ليسرر  يف عررةبتدَ  ررة مُ دَ فررو  ذلرر ، فرراعلم أن تلرر  الكلمررة حمُ 

كرررل  العررررر  كلمررررة واحرررردم اابعيررررة أو مخاسررررية إال وفيهرررا مررررن احلرررررول الررررذل  أو الشررررفوية واحررررد أو ا عرررران أو 
 1."أكثر

ا:كفة اللخربيباوشبوطه
 التعرير ؛ أياالهتمرا  بعمليرة  أشردَّ  اجلماعرا  رسواء أكان علرى مسرتو  األفرراد أ   قدم رعلماء اللغة العربية معذ  اهتمَّ 
 2لذل .وضواب   االكلمة غر العربية صاحلة الستعماهلا يف لغة العربية، ووضعوا شرو ً  لِ عْ جَ 

 هي:فأما الشروط 
فالبمجررة الدقيقررة تقررو  ر وإال  القرراهرميف جممرر  اللغررة العربيررة  اكمررا قرررَّ   ر أال يُلجررأ إىل التعريرر  إال ععررد ال ررروام -

زااعرررة ب Floriculture ,ابملِْكثرررف Densimetre ,ملِْجهررراااب Microscope :لً مرررثبجم فعُررر , مقامررر
 وهكذا. ,األزهاا

 اعن استعمال  الكفأل  -
ُ
كانر  العرر  قرد  ف ,للردييل لً للفصري  وقرت إحيراءً  العرر ؛  إذا كان ل  اسم يف لغة عرَّ مل

 و  ,صرراصعرررِ   )األازاز  ابلرَّ قبررل أن تُ  ,َرفانالصَّرر :تعرررل يف لسرراهنا لً مررث
َ
عرررِ   الباذلرران، قبررل أن تُ  ,ْغرردكررذا: امل

 وهكذا.
 زِ عْ أن نرُ  -

ُ
 نَ وَّ ودَ  وتزنرد ؛ يف )زنردي  ,زندقرة : لً فقرالوا مرث ,أو مبعزلتر  ا  على أوزان العربية ح، يكون عربيًّ عرَّ ل امل

 ، وهكذا.؛ يف )ديوان اتدويعً 
 العلمية والفعية.راَّن إلي  يف تعري  املصطلحا  إذا اضطُ  3استعمال العح  -
 ,لَفْحِميرلاب Carbonyleتعري :  مثل ؛ منلواح  على بعض ألفاا العربية يف التعري السواب  و الديال إ -

Alcoyle لَغْولِيل.اب 
 

                                                           

 .02: 0كتا  العن   1
 .323 -321دااسا  يف فق  اللغة  2
 .370: 0؛ يُعظر: املزهر هلل قال: احلمدُ  إذا كقول :  دل الرجُل،  ,، وهو توليد كلمة من كلمتن أو أكثراأي ً   اااالشتقا  الُكبَّ ) ُيسمَّى 3
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 فهي:وأما ال واب  
 حتوير املعى اللغوي القدم للكلمة العربية وت ميعها املعى اجلديد. -
 للداللة على املعى اجلديد. ؛بةرَّ عاشتقا  كلما  جديدم من أصول عربية أو مُ  -
 ترمجة كلما  أعجمية مبعانيها. -
 تعري  كلما  أعجمية مبعانيها. -
ا:باوللدخةلربَّاةلمُالأمثةل ا

يسو  الباحث فيمرا يت  مجلرة مرن األمثلرة للُمعررَّ  والردييل مرن اللغرا : الفااسرية, واإللليزيرة, والفرنسرية؛ مجًعرا: برن 
ولَّررد مررن جهررة أُيررر ؛ 

ُ
ُعرررَّ  وامل

  الفااسرريةُ  اللغررةُ غالبًررا مررا ُ ث ِررل إذ القرردم واملعاصررر مررن جهررة, وبررن امل
ُ
يف حررن أن  , َ عرررَّ امل

 ثَّ الفرنسية  ُ لليزية و اإل اللغتن
ُ
 ع.از عم غرد ولَّ لن امل

ُعرَّ : لفااسي. أمثلة ل8
 1امل

 ل كباا القو .ث ِ  ُ احلكيم الشريف الذي  :ُسوُونلألُا
كانررر  لررر  سررربعجونة مرررن جلرررود   ر اضررري ه ععهمرررا ر وي أن احلسرررن برررن علررريفرررروم مرررن جلرررود الثعالررر ، اُ  :للسَّيييبيجُنُجونج 

 ى   يلبسها.الثعال  كان إذا صلَّ 
 غر ابلغة. ؛ أيحجة ساذجة :قالا الص غر املشو  وغر املعقوش، ويُ  :للسَّثذجج
 الطري . نَ فيستفيُد أمْ  ,  إايه هعاكيَ ف ِ وَ فيرُ  ,يف بلد املعطي ولآلير مالٌ  ,آلير الً أن يعطي شخٌص ما :للسُُّفخججج 
 ا من عصر القص .ستخرج غالبً مادم حلوم تُ  :للسُّكَّب
ُمسجا  الوسي  بن البائ  واملشبي لتسهيل الصفقة. :ثرللس ِّ
ذكر فير  مرا   يوضر  يف أول الكترا  أو يف آيرره يُرلَحرمُ و  ,الكتا  جتمر  فير  أمسراء الكتر  مرتبرة بعظرا  معرن :للفُِّهبِّس

 بة بعظا  معن.رتَّ اشتمل علي  الكتا  من املوضوعا  واألعل  أو الفصول واألبوا  مُ 
 ا.  مستديرً سوَّ ويُ  ,من الدقي  والسكر والسمن لُ مَ عْ يرُ  زٌ برْ يُ  :للكجُرك

 مثال الشيء. :ذججوُاللنَّمُا

                                                           

 املعجم الوسي . هذا هواملعتمد يف  1
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ولَّد. أمثلة 6
ُ
 :لإللليزي امل

اجنةلةزيلإلالملُولَّد للكةلم ايفاللةلة اللربية  جنةلةزي للكةلم ايفاللةلة الإل
video فيديو تصوير 
card كر  بطاقة 

freezer   ِفريزا مثل 
saloon صالون غرفة ال يول 

bus ابص حافلة 
mobile موابيل هاتف حممول 
radio ااديو مذايع 

sandwich سعدوييف شطرم 
jacket جاكي  معطف 

ولَّد:4
ُ
 . أمثلة للفرنسي امل

 للدخةلاللفبنسي للكةلم ايفاللةلة اللربية  للكةلم ايفاللةلة اللفبنسة 
rouge اوج  لء الشفاه األ ر 

ascenseur أسانسر مصعد 
modèle موديل  راز 
moteur موتوا حمرك 
coiffeur  كوافر حل 
régime اجييم  ية 
merci مرسي شكرا 

bonjour بولوا ا ر صبِا 
bonsoir بعسواا مساء ا ر 
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  ؛مررن غرهررا امررن اللغررة الفااسررية جرراء أيً رر اقررد ً  دَ ذه اللغررا ، فكمررا ُوِجرراررإىل أن الرردييل غررر حمصرروا الباحررث   عب ِرريُ و 
 وغرها. ,اإليطالية واإلسبانية واليوَّننيةك ؛احلال م  اللغا  احلديثة اواآلاامية والسراينية، وكذ يةكالروم
ا:ةلدخةلاللربيبلأمثةل ا

فالعربيررة أعطر  غرهررا مررن اللغرا  كمررا أيررذ   ,لغرا  األعجميررة مررن لغرة ال ررادالبيران مررا أيررذ  يُريرد الباحررث ههعررا 
فيمرا يت  مرن كلما  العربيرة يف كلمهرم، و المن  ادً ا أديل عدوحديثً  امن الشعو  واألمم قد ً  اكثرً , وإن  اهمع األيرمُ 

 1.اإلسبانية واإليطالية أمثلة هلذا التأ ر يف اللغتن
 الدييل العرِب يف اللغة اإلسبانية:. 8

اللدخةلاللربيب للكةلم اللربية 
 Almotacen احملتس 
 Alarde العرض
 Aduana الديوان
 Almacen املخزن
 Fanda الفعد 
 Almud املد
 Alpuba اجلبة
 Alfyate ا ياط
 Arroz األاز
 Azucar السكر
 Aceite الزي 

ا

 

                                                           

  .322-320)ص, 2112 ,0ط دمش , داا األفعان، ,عماا العهاا ،مشسالحلضثرةاللربية الإلسالمة يُعظر:   1
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 :اإليطاليةالدييل العرِب يف اللغة . 6
اللدخةلاللربيب للكةلم اللربية 

 Degana الديوان
 Maggazino خمزن
 Zecca سكة
 Caraffa يرافة
 Giara جرم
 Cantaro قعطاا
 Ratelo ا ل
 Rubhio اب 
 Ginbba جبة
 Gasena يزانة
 Cassara يساام

 

ا:يفاللقبآناللكبميالالخخالفايفاوقوعالملُربَّباوللدخةل
يتكررررَّا يف القررررآن الكررررم غرررر مررررم أنررر  كترررا  عررررِب ُمبرررن, ولكرررن عرضررر  فيررر  للعلمررراء كلمرررا  اأوهرررا مرررن غرررر العربيرررة, 

ًحرراسفررايتلفوا فيهررا, وكانرر  هلررم مررذاهبهم وأدلَّررتهم يف الكررل  عليهررا, وهررو مررا  , علًمررا أهنررم هررؤالء يعرضرر  الباحررث ُمرجِ 
 متفقون على: العلماء ر أايًّ كان مذهبهم يف هذه املسألة ر

 يف القرآن الكرم من غر أسالي  العر . أسلو ال  أن 
 1.ولوط ,نِوو  ,وعمران ,جربيل :مثل؛ من لغة العر  يف أمساء أعل  ليس  أن يف القرآن الكرم 

لرريس يف القرررآن كلمررة غررر عربيررة لررآلاي  الكثرررم الررال ترردل علررى ذلرر ، أن  أحييد ث: ائيسررنأمررا ايررتلفهم فعلررى اأيررن 
 , والبراقل,,وابرن فرااس الطرربي, وأبرو عبيردم,ابرن جريرر , و اإلمرا  الشرافعي وفريهم:, هذا الرأي مبذه  اللغروينرل وعُ 

                                                           

  .010: ص0, )ج2113, حتقي  هشا  مسر البخااي, داا عا  الكت , الرايض القر يب, لجلثمعاألحكثماللقبآن,ايُعظر: 1
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أن يف القررآن  أنكرروا ؛ كلألهرم الشري  أ رد شراكر, ومرن املعاصررين وغررهم, القرر يب, وفخر الدين الررازي, و وابن األنبااي
ها األمرم مرن تأعجميرة اسرتعمل اأن يف القررآن ألفاظًر لآلخبوللبأيابتأويل  خمتلفة، َعَرَض هلم وأولوا ما  أعجمية,كلمة 

وسرعيد  برن حيروم, وعطراء ر اضي ه ععهما ر بن عباس , وفيهم: عبد همبذه  الفقهاء رأيغر العر ، وُعرل هذا ال
 يف القررآن ذهبروا إىل أن؛ كلألهم الشعراويحممد ومن املعاصرين الشي   ,غرهمو  ,السيو ي, و اجلويينو  ,جماهدو  ,بن جبر

رر 1,لسرران" ل ِ حرر، قررال أحرردهم: "يف القرررآن مررن ُكرر ؛كثرررم جرراء  مررن أمررم خمتلفررة  األفاظًرر أن  عررااضأن هررذا ال يُ وا دوأكَّ
، يررةيررزان يف الرومامل أي )القسررطاس , واحتجرروا لرررأيهم بكلمررا  مررن مثررل: يف اجلملررة كمررا أيرررب البررااي  القرررآن عرررِبأل 

السرررررراينية، يف البحرررررر  أي اهلعديرررررة، و)الررررريم يف سرررررية، و) ررررروة  اسرررررم اجلعرررررة الفاا يف الرررررديباج الغلررررريظ  أيو)اإلسرررررترب   
 2.يةلبكيف االبااد املعنت  أي غسا  الو)احلبشية، يف السرا  أي و)األاائ  

نرزل القررآن بلسران إمنرا أُ أبرو عبيردم: " قرال أبرزها اآلاي  الكثرم الرال أن القررآن عررِب ُمبرن؛ لرذا أدلة املذه  األول:. 8
 3."العربية فقد أعظم القولأن في  غر  مَ عَ فمن زَ  ,بنعرِب مُ 

َر ٍ  كقولرر :  ,أنرر  حصررل يف القرررآن مررن سررائر اللغررا ذهرر  قررو  إىل ل فخررر الرردين الرررازي: "اوقرر  و: ,[30]الكهررف  إْسررتَربرْ
 ٍْيل , [33 اإلسرراء] ابلِقْسرطَاس وقول : ,ف هنا من لغة احلبشة ,[33 العوا] ِمْشَكامٌ  وقول : ,ف هنما فااسيان ,[22]هود  ِسجِ 
ُسروٍل اَ  وَمرا أْاَسرْلَعا ِمرنْ  وقولر : ,[2]يوسرف  قُررْرآًَّن َعَربِيًّرا  ن  مرن لغرة الررو ، والرذي يردل علرى فسراد هرذا املرذه  قولر :ف

 4."[0 راهيم]إب إالَّ بِِلَساِن قَرْوِم ِ 
هررذه  ؛ معهررا: أنمررذه  الفقهرراء مررن كلمررا  غررر عربيررة بتررأويل  خمتلفررةعلرريهم هررذا الرررأي مررا أواده  أصررحا ُ ل مث أوَّ 

أو أهنرا عربيرة قد رة انتقلر   ,فأحياهرا القررآن ,عربيرة انرد ر اسرتعماهلا أهنرا أو ,الكلما  من هلجة عربية غر هلجرة قررييف
 غرها من اللغا .و من اب  اتفا  لغة العر   أهناأو  القرآن، افذكره ,العر  امث نسيه ,إىل اللغا  األجعبية

                                                           

 .302دااسا  يف فق  اللغة يُعظر:  1
: 0تفسر القر يب و  , 21: ص0ج) ,2111, 0ط ,الرسالة, برو حتقي  أ د شاكر, مؤسسة الطربي,  للقبآن,آياوثمعاللبةثنايفاأتويلا يُعظر: 2

 .302دااسا  يف فق  اللغة و  ,010
 . 20: ص02ج)برو , داا إحياء البا  العرِب، اآللوسي, ، رو الملرثينايفاتفسرياللقبآناللرظةماوللسبعالملثثين 3
  .21/23مفاتي  الغي ، ) 4
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أن   ر وه أعلرم رر : "ععردَّن مبعرىل ابرن جريرر الطرربياقر"؛ لسران ل ِ يف القررآن مرن ُكرهم: "بقول بع ر ادًّا على من احت َّ و 
هنررا إن األلفرراا الررال قيررل فيهررا إأي  1,"برر غرهررا مررن األمررم الررال تعطرر   ظُ ْفررالعررر  ولَ  ظُ ْفررلسرران اتفرر  فيرر  لَ  ل ِ فيرر  مررن ُكرر

 فهو مما اتف  في  اللغا . ؛ابلفااسية أو احلبشية أو العبطية أو غرها
ألنر  أترى  ؛عرر  إمنرا عجرز  عرن اإلتيران مبثلر م أن التروه ِ م مُ لو كان في  من غر لغة العر  شيء لتوهَّ قال ابن فااس: "و 

 2.بلغا  ال يعرفوهنا"
ر ة، وقررد يفرري علررى ابررن عبرراس لَّررعلررى األكررابر األجِ  كلمررة  فررىَتفررل يبعررد أن  ,اسررعة جرردًّ تَّ ن لغررة العررر  مُ إ اوقررالوا أيً رر

 3.معى )فا ر  ر اضي ه ععهما
فر ن قيرل: ليسر  هرذه الكلمرا  ": قرول مرن قرال إن يف القررآن كلمرا  ليسر  علرى أوزان العرر ؛ قرال القر يبوقد ادَّ 

رجروا هرذه معهرا؟ فقرد حبرث م لكرم أنكرم حصررو أوزاهنرم حر، َتُ قلعرا: ومرن سرلَّ  ,فرل تكرون معر  ,على أوزان كل  العرر 
هذه األمساء إليها على الطري  العحوية، وأمرا إن   تكرن العرر  َتا بر  ارا  وادَّ  ,القاضي عن أصول أوزان كل  العر 

لقومر   ابًرا ِ وال يكون الرسرول خمُ  ,ابيعً ا مُ استحال أن خيا بهم ه مبا ال يعرفون، وحيعئذ ال يكون القرآن عربيًّ  ؛وال عرفتها
 4."بلساهنم، وه أعلم

رد علرررى الرررع عرررن هرررذا الررررأي وأابن وأفصررر  يف إ برررا  احلجررر  و ا ف  للررردتصررردَّ  نْ أشرررهر َمررر نْ ِمررر قرررد كررران اإلمرررا  الشرررافعيو 
والقررآن  ,اا وأعجميًّرالقررآن عربيًّر"فقال معهم قائرل: إن يف  :قال 5؛واحدمواحدم ها وادَّ أدلَّتهم,  أواد أهم   فقد, املخالفن

وقُبِرل ذلر   ,لسران العرر  إن يف القررآن غررَ  مرن قرال ولعل ...يدل على أن ليس من كتا  ه شيء إال بلسان العر 
ا، ا، وأكثرهرا ألفاظًرولسران العرر  أوسر  األلسرعة مرذهبً , العرر  ضُ ْعربرَ   ُ َ رعْ ا جيهرل برَ إىل أن من القرآن ياصًّ   َ هَ ذَ  ,مع 
ا فيهرا مرن تهرا حر، ال يكرون موجرودً ، ولكعر  ال يرذه  معر  شريء علرى عامَّ ي   مي  علم  إنسران غرر نريب ٍ نعلم  يُ وال 
 ن فلرم يرذه  معهرا علير  شريء...عَ السألر  َ مَجَر ال نعلرم اجرلً  ؛ة ععرد أهرل الفقر عَّ والعلم ب  ععرد العرر  كرالعلم ابلسألر, يعرف 

                                                           

  .01/07تفسر الطربي، ) 1
اوقعايفاللقبآنام الملُربَّب,اابهذَّالملُا 2   , العددان األول والثا,, 0970هر/0390السيو ي, حتقي  عبد ه اجلبواي, جملة املواد, اجمللد األول, فةمث

  .012, 010)ص
  .02/20تفسر اآللوسي، ) 3
 .013: 0القرآن  اجلام  ألحكا  4
  .32-02)ص ,0901, 0ط القاهرم, حتقي  أ د شاكر, مكتبة احلليب, الشافعي,اللبسثل ,ا 5
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 قررال ه: ؛فاحلجررة فيرر  كتررا  ه بلسرران العررر  ال خيلطرر  فيرر  غررره؟ ه حمررضٌ فرر ن قررال قائررل: مررا احلجررة يف أن كتررا  
 ُْسروٍل إالَّ بِِلَسراِن قَرْوِمر ِ اَ  وَما أْاَسْلَعا ِمن ألهرل لسران غرر  اأن يكرون أهرل لسران  أتباًعر ر وه أعلرم ر وال جيروز, [0 راهيم]إبر

 ه ذلر  يف غرر آيرة وقد برنَّ ,  ِ عِ يْ تباع دِ افعليهم   ُ لَ برْ قرَ  نٍ يْ أهل دِ  للسان ، وكلأل  اتب ٌ  لسانٍ  لسان  يف حرل واحد، بل كلأل 
ُِ األِمررُن  وإنَّررُ  لَتَرْعزِيررُل َا ِ  الَعرراَلِمَن قررال ه:  ؛مررن كتابرر  ْعررِذاِيَن  نرَررَزَل بِررِ  الرررألو

ُ
بِِلَسرراٍن  َعلَررى قَرْلبِررَ  لَِتُكرروَن ِمررَن امل

آيرة  ل ِ ت  أبن كتابر  عررِب، يف ُكرجَّ فأقا  حُ , [37 الرعد] ايًّ بِ رَ ا عَ مً كْ حُ  اهُ عَ لْ زَ أنرْ   َ لِ ذَ وكَ وقال: , [093-092]الشعراء  َعَرِبٍ  ُمِبنٍ 
وتعراىل: فقرال تبرااك , يف آيترن مرن كتابر  ؛لسان غر لسران العرر  لَّ كُ ر  جل  عاؤه  ر د ذل  أبن نفى عع ذكرَّنها، مث أكَّ 

 ْنٌ بِرمُ  ِبٌّ رَ َعر انٌ َسرا لِ ذَ وَهر يٌّ ِمرجَ عْ أ  ِ ْيرإلَ  نَ وْ دُ ِحرلْ ي يرُ ذِ الَّ  انُ سَ لِ  رٌ شَ بَ   ُ مُ ل ِ عَ ا يرُ إمنََّ  نَ وْ لُ وْ قُ م يرَ هُ نرَّ أ مُ لَ عْ نرَ  دْ قَ لَ و [013 العحرل], وْ ولَر 
, [7 الشروا ] أُ َّ الُقرَر  وَمرْن َحْوهَلَرالِتُرْعرِذَا  وقرال: ...[00 فصرل ] ِبٌّ رَ وَعر يٌّ ِمرجَ عَ آ  ُ تُ آايَ   ْ لَ ص ِ ال فُ وْ وا لَ الُ قَ ا لَ يًّ مِ جَ أعْ  هُ اَ عْ لَ عَ جَ 
  ِ ِمررروْ قرَ  دُ لَررروبرَ  هُ دُ لَررروهررري برَ  ,القرررر  مكرررة  أل وأُ 

ُ
اوا ذِ ْعررراين عامرررة، وق رررى أن يرُ عرررذَ ، فجعلهرررم يف كتابررر  ياصرررة، وأديلهرررم مررر  امل

 1."ةلسان قوم  معهم ياصَّ  ؛بلساهنم العرِب
األسرررلو ، وأن الكلمرررا   علرررى أن القررررآن عررررِبأل  تررردلأل  أبن اآلاي  الفقهررراء لررررأيهماسرررتدل  2أدلرررة املرررذه  الثرررا,:. 6

بوجرررود لفظرررة عربيرررة فيهرررا،   عرررن فااسررريتهافالقصررريدم الفااسرررية ال َتررررج  ،ارجررر  عرررن كونررر  عربيًّررراليسررررم غرررر العربيرررة ال َتُ 
َرر نَ وْ لُرروْ قُ م يرَ ُهررنرَّ أ مُ لَررعْ نرَ  دْ َقررلَ و  :وأجررابوا عررن قولرر    ِبٌّ رَ َعرر انٌ َسررا لِ ذَ وَهرر يٌّ ِمررجَ عْ أ  ِ ْيررإلَ  نَ وْ دُ ِحررلْ ي يرُ ذِ الَّرر انُ َسررلِ  رٌ َشرربَ   ُ ُمررل ِ عَ ا يرُ إمنَّ

 ويناتفررا  العحرر, ومررن أدلَّررتهم أيً ررا "؟عرررِبٌّ  ا َرر ٌ وخمُ  أعجمرريٌّ  أكررل ٌ أبن املعررى مررن السرريا  هررو: " ,[013 العحررل] ْنٌ بِررمُ 
على هرذا االسرتدالل أبن األعرل  ليسر   ُادَّ , وقد هيم  و وها هو العلمية والعجمةالصرل يف )إبرا  ِ عْ مَ   َ بَ على أن سَ 

كمررا اسررتدلوا مبررا أيرجرر  ,   فررل مرران  مررن وقوعرر  يف األجعرراسيف األعررل  َ قَررجيرر  عررن ذلرر  أبنرر  إذا وَ يررلل، وأُ  حمررلَّ 
يف القررررآن مرررن كرررل عرررن أِب ميسررررم الترررابعي اجلليرررل: "  ف صرررعَّ مُ )وابرررن أِب شررريبة يف   تفسرررره)صرررحي  يف  دٍ عَ َسرررالطرررربي بِ 

لريس : "قولر  الثعلريب عرن بع رهم السريو ي عرن ، وكذل  نقرل عب ِ ووه  بن مُ  ,سعيد بن جبر :عن  ُ لُ ثرْ وي مِ اُ "، و لسان
أن تقر   مرن دَّ شريء، فرل بُر ل ِ ونبرأ ُكر , واآليررينوي علرو  األولرنن القررآن يرإوقرالوا , لغة يف الردنيا إال وهري يف القررآن"

 الً هرا اسرتعماهرا وأكثرَ ا وأيفَّ لغرة أعرذاَ  ل ِ فايتر ل  مرن ُكر شيء، ل ِ إحا ت  بكُ  لتتمَّ  ؛في  إشاام إىل أنواع اللغا  واأللسن
   ِ تُرريصررائص القرررآن علررى سررائر كُ  [مررن]ف", للعررر 

ُ
ل فيهررا عررزَ نزلرر  علرريهم   يُ لررة أهنررا نزلرر  بلغررة القررو  الررذين أُ عزَ ه امل

                                                           

 .03, 02 الرسالة  1
 .20: 02واِو املعا,  ,013, 012, واملهذ  010: 0يُعظر: اجلام  ألحكا  القرآن  2
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ن الررو  والفررس واحلبشرة شريء  بلغرا  غررهم مرل فير  نرزِ وأُ  ,شيء بلغرة غررهم، والقررآن احترو  علرى مجير  لغرا  العرر 
 1."كثر

  بلغرة وإن كران أصرلُ  قرو ، ل ِ فعاس  أن يكون يف الكتا  املبعو  ب  مرن لسران ُكر ,ةمَّ أُ  ل ِ اسل إىل كُ أُ    وا أبنمث احتجأل 
بلررو   كلمررا ن فائرردم هررذه الإقررالوا  اوأيرررً , [0 راهيم]إبرر ُسرروٍل إالَّ بِِلَسرراِن قَرْوِمرر ِ اَ  وَمررا أْاَسررْلَعا ِمررنْ : كمررا قررال   قومرر  هررو،

 ,إن )إسررترب   لرريس بعرررِب ن قيررل: "إقررال اجلررويين تعجررز البلغرراء عررن اإلتيرران مبثلرر ، حبيررث ؛معتهررى الفصرراحة يف الكررل 
وأاادوا أن يبكرروا هررذه  ,فعقررول: لررو اجتمرر  فصررحاء العررا  دون العرررِب يف الفصرراحة والبلغررة،وغررر العرررِب مررن األلفرراا 

 2."  مقامها من الفصاحة لعجزوا ععهاويتتوا بلفظة تقو  ,اللفظة
مرن  هرم، وايتراا اأيإىل اجلمر  والتوفير  برن الررأين فرذهبوا وافق ، نْ   ومَ بن سلَّ  القاسمُ  عبيدٍ  وأب نمث توسَّ  بن املذهب

ابرن  :فُروي عرن ,ايتلفوا فيها العجم يف القرآن ف نَّ العاس "أما لغا ُ : قال أبو عبيد ؛املعاصرين األستاذ صبحي الصاحل
... ميف أْحرُرل كثررم إهنرا بلغرا  العجر وغررهم مرن أهرل العلرم أهنرم قرالوا ,وعطراء ,وعكرمرة ,وابن جبر ,وجماهد ,عباس

لصرروا  ععرردي وا... وزعررم أهررُل العربيررة أن القرررآن لرريس فيرر  مررن كررل  العجررم شرريءٌ , فهررذا قرروُل أهررل العلررم مررن الفقهرراء
 ,إال أهنررا وقعرر  للعررر  ؛، وذلرر  أنَّ هررذه احلرررول أصرروهُلا عجميررة كمررا قررال الفقهرراءامررذهٌ  فيرر  تصررديُ  الَقررْولن مجيًعرر

طر  هرذه احلررول عربيرًة، مث نرزل القررآن وقرد ايتل فصراا  ,وحوَّلْتهرا عرن ألفراا العجرم إىل ألفاظهرا ,فأْعَربتها أبْلسرعتها
 3.فهو صاد " ؛عجمية :ومن قال ,فهو صاد  ؛عربية إهنا :فمن قال ,بكل  العر 

 فهرررذه الكلمرررا  إن كانررر  غرررر عربيرررة يف األصرررل 4,وغرمهرررا ,وابرررن اجلررروزي ,اجلرررواليقي :إليررر   َ َهررروهرررذا القرررول جيرررد، ذَ 
مث نطقر  بر  العرر   حلرول بغر لسان العر  يف األصل...هذه ااجلواليقي: "ل قا؛ فصاا  عربية ابستعمال العر  هلا

 5.فهي عربية يف هذه احلال، أعجمية األصل" ,بتعريبها إايه ا، فصاا عربيً بت أبلسعتها، فعرَّ 

                                                           

 .013 املهذ  1
 الساب  نفس . 2
 .202: 0املزهر  3
 .20: 02اِو املعا,  4
  . 3)ص ,0991، 0ط دمش , داا القلم، ,اجلواليقي, لملرببام اللكالمالألعجمي 5
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خمالطررة لسررائر  وقررد كرران للعررر  العاابررة الررال نررزل القرررآن بلسرراهنا بعررضُ " قررال:؛ هررذا الرررأي اإلمررا  ابررن عطيررة اد أيً رروأيَّرر
برن ااأللسعة بتجااا  وبرحلال قرييف، كسفر مسافر بن أِب عمرو إىل الشرا ، وكسرفر عمرر برن ا طرا ، وكسرفر عمررو 

 ,جررة يف اللغررةحبت  لعصرراااها مرر  كونرر  حُ وُصرر ,العرراص وعمرراام بررن الوليررد إىل أاض احلبشررة، وكسررفر األعشررى إىل احلرررم
العجمررررة،  لِ َقرررر  بع ررررها ابلرررعقص مررررن حروفهرررا، وجررررر  إىل َتفيرررف  ِ ، غررررَّ أعجميررررة ا  ألفاظًرررل ِررررفعلقررر  العررررر  ارررذا كُ 

 ,ارا القررآن لَ زَ ح، جر  جمر  العرِب الصحي ، ووق  اا البيران، وعلرى هرذا احلرد نرَر ؛واستعملتها يف أشعااها وحماوااهتا
إىل غرر ذلر ، فحقيقرة   ؛فرا ر)ف ن جهلها عرِب ما فكجهلر  الصرري  مبرا يف لغرة غرره، كمرا   يعررل ابرن عبراس معرى 

 1."فهي عربية اذا الوج  ,بتهالكن استعملتها العر  وعرَّ  ,العباام عن هذه األلفاا أهنا يف األصل أعجمية
أوىل مرن العمرل  ن، وكمرا هرو معلرو  العمرل ابلردليلاتهمرا فير  مرن اجلمر  برن املرذهبن وأدلَّ مَ لِ  ؛تاا الباحثخمُ  وهذا الرأي

 أعلم. ، وه أبحدها وإمهال اآلير
 :بربَّامثاوردايفاللقبآناللكبميام الملُا

  كلما بعض اليسو  الباحث فيما يت  
ُ
مر  نسربتها إىل هرا، ينامواضرعها ومع ابيِ عًرمُ  ,بة الرال واد  يف القررآن الكررمعرَّ امل

 2.اغاهتل
 ممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة الحلبش : -
أَ ْ تَرررَر إىل الَّررِذيَن أُوتُرروا َنِصرريًبا ِمررَن الِكتَرراِ  يُرْؤِمعُرروَن  :قررال ؛ السرراحر ععرردهمطلرر  علررى ، أو يُ : اسررم الشرريطانلجلُِّبيي 

 .[30 العساء] اِبجلِْبِ  والطَّاُغو ِ 
 .من دون ه  دَ بِ ما عُ  لأل كُ , أو  الكاهن وت:ثغُاللوَّا
 .[2]العساء  نَُّ  َكاَن ُحواًب َكِبرًاوال ََتُكُلوا أْمَواهَلُْم إىل أْمَواِلُكْم إ :قال  ؛اإلمث ب:لحلُوُا

 .[30 املد ر] فَررَّْ  ِمْن َقْسَواَمٍ  :قال  ؛األسدا:للقجُسوجرة
 .[30]الكهف  ُمتَِّكِئَن ِفيَها َعَلى األاَاِئ ِ  :قال  ؛ا املفروشةرُ السأل اوهى  ,أايكة)  ُ مجَْ ك:الئِّالألرجا

 :سبُاللفُااممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة  -

                                                           

  . 02: ص0ج) ,0993برو ,  حتقي  عبد السل  عبد الشايف حممد, داا الكت  العلمية, ابن عطية, لحملبراللووةزايفاتفسرياللكخثباللرزيز, 1
 ., ومشهوا التفاسر واملعاجماملهذ  للسيو ي: هذااملعتمد يف  2
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َر ٍ  :قال  ؛الديباج الغليظق:ابجابيُاخيجالإلسُا  .[30]الر ن  ُمتَِّكِئَن َعَلى فُرُرٍش َبطَائِعُرَها ِمْن ِإْستَربرْ
ني:س ِّالل  .[7]املطففن  إنَّ ِكَتاَ  الُفجَّاِا َلِفي ِسجِ نٍ  َكلَّ  :قال  ؛ْنٍ و ِ  رٍ جَ حَ  ل ِ طل  على كُ يُ  ج ِّ
: قرررال ؛ برررلد الصرررن، وهرررو مرررن أمسررراء ا مررررو  يف األاض، يعبررر  يف برررلد العرررر  لاٌ ِغررر رو ٌ نبرررا  لررر  عُرررل:اُةيييبِّاجُنجازَّالل
َزْلَِبيلً ًسا َكاَن ِمزَاُجَها وُيْسَقْوَن ِفيَها َكأ  [07]اإلنسان. 
 .[29]الكهف  ُسرَاِدقُرَهاأْعَتْدََّن لِلظَّاِلِمَن ََّناًا أَحاَط ِاِْم  :قال  ؛كاحلائ  و وه  ,البعاءما أحاط  لأل كُ لدِّق:ابجاسُّالل
  يَراُقو ُ النرَُّهنَّ َكرأ: قرال  ,ابحلمرم أو الزاقرة أو الصرفرم  ٌ رَ شْ مُ ، لون  يف الغال  شفال كرمٌ  رٌ جَ حَ وت:اثقُاللةجا

َ
 ْرَجرانُ وامل

 .[32]الر ن 
َمْ  َصرَواِمُ  وبِيَرٌ  وَصررَلَواٌ  ولَرْوال َدفْرُ  ِه العَّراَس  :قرال  ؛، هرو معبرد العصرراا  ةَعريرْ بِ )  ُ مَجْرع:اةجيبِّالل بَرْعَ ررُهْم بِربَرْعٍض هَلُردِ 

 .[01]احل   وَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ِه َكِثرًا
 :للبوماممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة  -

 .[017 ]الكهف َكاَنْ  هَلُْم َجعَّاُ  اْلِفْرَدْوِس نُرُزالً  :قال  ؛اجلعة اْسمُ و , : الُبستانسوُادجابُاللفِّا
ًئا :قال  ؛العدل:  سُاللقِّا َوازِيَن الِقْسَ  لِيَرْوِ  الِقَياَمِة َفل ُتْظَلُم نَرْفٌس َشيرْ

َ
 .[07]األنبياء  وَنَ ُ  امل

 .[33]اإلسراء  وزِنُوا اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيمِ  :قال  ؛امليزان: ثسوجاسُاللقِّا
ْسَتِقْيمَ اْهِدََّن الصِ رَاَط  :قال  ؛الطري : لطبجاللص ِّا

ُ
 .[2]الفاحتة  امل

 :لهلندممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[00]هود  أْاُض ابْرَلِعي َماَءكِ  وِقيَل ايَ  :قال  ؛اشرِب: يرِّاةلجالييُا
 .[29]الرعد  ُحْسُن َمآ ٍ هَلُْم و   ُوَة  :؛ قال اجلعة مُ : اسْ بجاوُاطُا
َر ٍ َويَرْلَبُسوَن  :قال  ؛: اقي  الديباجسدُانُاسُّالل  .[30]الكهف   َِيااًب ُيْ رًا ِمْن ُسْعُدٍس َوِإْستَربرْ

 :للسباينممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .    [0 ,2]َما أنْرزَْلَعا َعَلْيَ  الُقْرآَن لَِتْشَقى  :  ََ قال  ؛لُ جُ  اَ ايَ  تركي  مبعى:: هجاطجا
 .[72]التوبة   َجعَّاِ  َعْدنٍ  َيِ َبًة يفوَمَساِكَن  :قال  ؛واألععا   ُ رْ : الكَ ندُاعجا ثتُاونَّا
 .[23]البقرم  َافَرْعَعا فَرْوَقُكُم الطألواَ و  :قال  ؛اجلبل: روُاللوُّا
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 .[233]البقرم  هُ ال إَلَ  إالَّ ُهَو احَليأل الَقيرألْو ُ : قال  ؛يعا ال  َمنْ : ومةُّاللقجا
َمْ  َصَواِمُ  وبَِيٌ  وَصَلَواٌ  وَمَسراِجُد يُرْذَكُر ِفيَهرا وَلْوال َدْفُ   :قال  ؛الكعائس: لتوجاةلجاللصَّا ِه العَّاَس بَرْعَ ُهْم بِبَرْعٍض هَلُدِ 

 .[01]احل   اْسُم ِه َكِثرًا
 :يهودممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -

َعا َلَرفَرْعَعاُه ِاَا وَلِكعَُّ  أْيَلَد إىل  :قال  ؛نَ كَ : َا دجاةلجاأخُا  .[023]األعرال  األْاضِ وَلْو ِشئرْ
ٍ  إالَّ  آيَرُتَ  أالَّ قَاَل  :قال  ؛حتري  الشفتن :زمُاللبَّا  .[00]آل عمران  َاْمزًا ُتَكلِ َم العَّاَس َ ل ََة أايَّ
قَرراَل  وُفوِمَهررا وَعَدِسررَها وَبَصررِلَهافَررادُْع لَعَررا َابَّررَ  خُيْرررِْج لَعَررا ممَّررا تُرْعبِررُ  األْاُض ِمررْن بَرْقِلَهررا وِقثَّائَِهررا  :قررال  ؛احلعطررة: ومللُفيي

رٌ   .[20]البقرم  أَتْستَرْبِدُلْوَن الَِّذي ُهَو أْدََن اِبلَِّذي ُهَو َييرْ
، والسرب  يف برين   ٌ بْ ِسر)هم ُمفرَردة مرن العراس، مَّرواحد معهم أُ  لأل كُ   دَ لَ ، ووَ ا، وهم ا عا عشر ولدً يعقو   دُ لَ : وَ ثطبجالألسُا

 .[021]األعرال  وَقطَّْعَعاُهُم ا ْرعَراَلْ َعْشرََم أْسَبا ًا أمَُمًا: قال  ؛يف ولد إمساعيلإسرائيل مبعزلة القبيلة 
 واللَّْيررِل إَذا َعْسررَعسَ  :أقبررل ظلمرر ، أو أدبررر ظلمرر ، قررال  :إذا ؛الليررلُ  سَ عَ ْسررقررال: عَ : كلمررة مررن األضررداد، يُ سجارجاُسييعجا

 .[07]التكوير 
 .الكرمقد َكثُرَر ذِْكرُُه يف القرآن و  ,)إسر  هو العبد، و)إيل  هو ه ألن ؛عبد ه :، مععاه: اسم يعقو  لةُالئِّابجاإسُا

ا:للنب ممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[32]آل عمران  قَاَل احلََوااِيرألْوَن َ ُْن أْنَصاُا هِ  :قال  ؛الو الثيا غسَّ  ون:يُّالرِّاوجالحلجا

 .[20]مرم  َجَعَل َابألِ  حَتَْتِ  َسرايًّ َقْد  :قال  ؛: العهرللسَّبِّي ا
 .[03, 00 عبس] ِكرَاٍ  بَرَراَمٍ   أَبْيِدي َسَفرٍَم  :قال  ؛: امللئكةةبجافجاللسَّا

 :للرتكممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 ثق:اسَّاةجالل

ُ
يًما وَغسَّاقًا إالَّ  ال يَُذوُقوَن ِفيَها بَرْرًدا وال َشرَااًب : قال  ؛عنِت البااد امل َِ   [23, 20]العبأ. 

 
اممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة اللقب : -

 .[30 يوسف] وأْعَتَدْ  هَلُنَّ ُمتََّكأً  :قال  ؛األُتْررُجأل  :كألملُخَّا
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ألهنررم كررانوا  ؛نرروا الشررمس فصرراا مععرراه:الشررمس، أي و)اع   أي العرروا, )فرراااه : أصررل  مررن؛ مللرر  مصررر لَررمٌ عَ  ن:وُاعجييبُافِّا
قرد َكثرُرَر ذِْكررُُه يف و  ,للتمسرِا اسمٌ  إن  صل  العاس، وقيليعبدون الشمس، فجعلوا مل  مصر مبعزلة نوا الشمس، ألن  يُ 

 .الكرمالقرآن 
 .[23]يوسف  وأَْلَفَيا َسيِ َدَها َلَد  اْلَبا ِ  :قال  ؛الزوج د:ة ِّاللسَّا

 :للزنجممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[92]األنبياء  إنَُّكْم وَما تَرْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ِه َحَصُ  َجَهعََّم أنْرُتْم هَلَا َوااُِدونَ  :قال ها؛ بُ طَ حَ  م:نَّاهجاوجاابُاصجاحجا

 :للربيبممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[29]الكهف  َيْشِوي الُوُجْوهَ  وإْن َيْسَتِغيثُوا يُرَغا ُوا مبَاٍء َكاْلُمْهلِ  :قال  ؛الزي  الكثرلملُُهل:ا

 .[3]الغاشية  ُتْسَقى ِمْن َعْنٍ آنَِيةٍ  :قال  ؛مااَّ احلَ  :اةجانِّالآل
اخثمت :

   لأل ُكرالردييل  مما توصَّل إلي  الباحرث: أن 
ُ
  , عررَّ كلمرة ديلر  يف كرل  العرر  وليسر  معر ، ويشرمل: امل

ُ
ويقابلر   ,دولَّروامل

ابلرجرروع إىل مررا قالرر  األصرريل الرردييل مررن , وُ يَّررز هررو االيررتلط أبنواعرر  املختلفررةيل للرردي السررب  الرررئيس, وأن األصرريل
, أال يُلجرررأ إىل التعريررر  إال ععرررد ال رررروام :فأمهألهرررا التعريررر  طشررررو , أمرررا ، وابلعظرررر إىل أصرررل الكلمرررة ووزهنررراعلمررراء اللغرررة

 عررررزَّ يُ أن و , يررررةعررررن اسررررتعمال اللفررررظ املعررررر   إذا كرررران لرررر  اسررررم يف لغررررة العرب الكررررفأل و 
ُ
, زان العربيررررة  علررررى أو عرررررَّ ل اللفررررظ امل

ى اللغرروي القرردم للكلمررة العربيررة وير املعرر, أمررا  ريقررة التعريرر  فتكررون مررن يررلل: حتررحررن ال ررروامالعحرر  اسررتعمال و 
تعرير  كلمرا  , و ترمجرة كلمرا  أعجميرة مبعانيهراو , اشتقا  كلما  جديدم من أصول عربية, و وت ميعها املعى اجلديد

  وقروعل العلمراء يف ايتل, ف ًل عن هذا ذكر الباحث انيهاأعجمية مبع
ُ
الكررم, وبرن أدلَّرة   القررآن  والردييل يف عررَّ امل

عربيرة يف األصرل، ولكرن صرراا   كلمرا  غررر  يف القررآن الكررم ُكرلِ  فرير  مرن القررائلن بوقوعر  ومعكرير , واجر  لديرر  أن
 , وه أعلم.أوزان اللغة العربيةلى ع إايها لهايعز تو  ,عربية ابستعمال العر  هلا
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اولملبلوعالملصثدر
 

 القرآن الكرم.
 .0993 ,برو  داا الفكر،الشعقيطي,  أضواء البيان يف إي ِا القرآن ابلقرآن،

 القاهرم. الزَّبيدي, داا اهلداية,, اتج العروس من جواهر القاموس
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dakhil.htm. 
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 .0901, 0ط القاهرم, حتقي  أ د شاكر, مكتبة احلليب, الشافعي, الرسالة,

 برو .داا إحياء البا  العرِب، اآللوسي, اِو املعا, يف تفسر القرآن العظيم والسب  املثا,، 
 .2112 ,0ط دمش , داا األفعان، ,عماا العهاا مشس احل اام العربية اإلسلمية،

, 0ط ,حتقيررر  أ رررد عبرررد الغفررروا عطررراا, داا العلرررم للمليرررن, بررررو  اجلررروهري, الصرررحِا اتج اللغرررة وصرررحِا العربيرررة،
0927. 

 ر.ه0019, 2ط  هران, إبراهيم السامرائي, مؤسسة داا اهلجرم,و حتقي  مهدي املخزومي  ,كتا  العن, الفراهيدي
 .0ط ,داا صادا, برو  ابن معظوا, لسان العر ،

بررو ,  حتقير  عبرد السرل  عبرد الشرايف حممرد, داا الكتر  العلميرة, ابن عطية, احملرا الوجيز يف تفسر الكتا  العزيز,
0993.   

 .0992, 0ط ,برو  , داا إحياء البا  العرِب,ابن سيده, حتقي  يليل إبراهيم جفال ,املخصص
 .0992 ,0ط برو , فؤاد علي معصوا، داا الكت  العلمية، السيو ي، حتقي  ,املزهر يف علو  اللغة وأنواعها

 .0993 ,برو  داا الغر  اإلسلمي،, عباس نحتقي  إحسا احلموي, معجم األدابء،
 .0992, 3زيد, داا العاصمة, الرايض, ط , بكر بن عبد ه أبومعجم املعاهي اللفظية
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رررد العجررراا، حت ,املعجرررم الوسررري  جممررر  اللغرررة العربيرررة, داا  قيررر إبرررراهيم مصرررطفى, أ رررد الرررزاي , حامرررد عبرررد القرررادا, حممَّ
 القاهرم. الدعوم,
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 .0991، 0ط دمش , داا القلم، ,اجلواليقي,   من الكل  األعجميعرَّ امل
 
ُ
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ن امل
  , العددان األول والثا,.0970هر/0390




