
< <
< <
< <

h^jÒ< <
gè†ÃjÖ]<Ùç‘ù<gè†ÏjÖ]< <

  لألستاذ الشيخ طاهر بن العالمة صاحل اجلزائري
  عضو المجمع

  ١٩٢٠ت 

  قرأه وضبطه ووثق نقوله وعلق حواشيه

  الدكتور عبد اإلله نبهان
  عضو المجمع

مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق



lbn×@ @
kíŠÈnÛa@Þì•þ@kíŠÔnÛa





< <
< <
< <

h^jÒ< <
gè†ÃjÖ]<Ùç‘ù<gè†ÏjÖ]< <

  
  
  

  لألستاذ الشيخ طاهر بن العالمة صاحل اجلزائري
  عضو المجمع

  ١٩٢٠ت 
  
  
  
  

  قرأه وضبطه ووثق نقوله وعلق حواشيه

  الدكتور عبد اإلله نبهان
  عضو المجمع





 تـــــقـــــديـــــم
وىل لـتأسيس اجملمع أن سبة احتفالو ابلذكرى املئويّة األاللغة العربية بدمشق مبنا يسّر جممعَ 

كان يوم كان اجملمع؛   جملمع وشائج مؤّكدة:تربطو اب يقّدم للقارئ كتااًب عمره أزيد من مئة عام،
وكان مؤلّفو من أعضاء اجملمع املؤّسسٌن، وأحَد أعالم اإلصالح يف العصر احلديث يف بالد 

-وىو التعريب وأصولو  -الشام، وكانت جتمعو ابجملمع أىداف وغاايت جليلة؛ وكان موضوعو 
من جليل املهاّم اليت هنض اجملمع هلا وسعى إليها سعيو منذ نشأتو وما زال.

 . التقريب ألصول التعريب( للشيخ طاهر اجلزائري   كتاب)ذلكم ىو 
م يف القاىرة، وطُِبع 1717وىو كتاب قّيٌم ومفيد يف اببو. ألّفو الشيخ طاىر اجلزائري سنة 

العلمي العريّب بدمشق، فكاان بذلك قرينٌن. وقد محل  س اجملمعُ فيها يف تلك السنة، حٌن ُأسِّ 
: على القول (1)يف مقالة لو جّيدة مفيدة (0202)ت بدوّي النّجارلاذلك الدكتور عّز الدين 

فكأنّو كان أّول عمل علمّي من أعمال اجملمع يف صميم املطالب اليت َصَمد هلا، وأخذ نفسو، »
، قّدم الرجل ُُجّاع ما عنده فيو، بل ُُجّاع ما يف املكتبة العربية يف اببو؛ وال يزال، بتحقيقها

 .«على حنو يقّل نظًنُه.الجتماع أسبابو وأدواتو، 
 كما نّص األستاذ دمحم كرد علي  (1702)ت وىو آخر آتليف الشيخ طاىر اجلزائري

 .(0)ابلكتاب هاف فييف كلمة يعرّ  (1731)ت
والكتاب عالمة ابرزة يف اتريخ التعريب يف العصر احلديث، ولعّلو أّول مؤلٍَّف يؤلّفو حمَدٌث 

بدوّي النّجار يف تلك املقالة؛ إذ قال: لايف التعريب وأصولو. وذلك ما عناه الدكتور عّز الدين 
من جوانبها املختلفة، واستجماع ما جاء  -أي: أصول التعريب  -إّن التأليف يف األصول »

اتريخ التأليف، وكان  منها يف التجربة العربية على امتداد التاريخ العريب، كان ال يزال خبيئة يف
 .«و، وان يتّم دتامها بو،...ن بكتابمن قدر اجلزائرّي رمحو هللا أن َتستعلِ 

ـ  1265، 2، ج51د. عز الدين البدوي النّجار، من اتريخ التعريب واملعّرب، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، م (1)
1272.  

  .24، ص1701، 1، ج1جملة اجملمع العلمي العريب ـ دمشق، م (0)
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وملعرفتو »ومن اجلوانب املهّمة يف ىذا الكتاب ما نّبو عليو الدكتور البدوي النّجار بقولو: 
اللغات  ابللغات، ولوقوفو على ما ُكِتب يف علم اللغة يف عصره، أفرد يف كتابو حّيزاً للكالم على

لفرق ما يرتّتب عليو ممّا يتعّلق بغرض كتابو، السامّية واللغات اآلريّة، ورّتب على ما بينهما من ا
مبّيناً أّن القول ابلنقل عن ىذه غًن القول ابلنقل عن تلك، ومنّبهاً إىل أّن ما يشتبو من االلفاظ 
يف اللغتٌن الساميتٌن فصاعداً ديكن أن يكون من املشرتك بينهما، احندر إليهما من أرومة لغوية 

 .(1)«واحدة.
ّن طبعتو ستحّق، وال سّيما أعناية اليت يَ الواجب أن يُعىن هبذا الكتاب اللذلك كّلو كان من 

بقيت   –م كما كانت ُتطَبع الكتب يف ذلك الزمان 1717سنة  وقد طُِبع طبعة يتيمة –األوىل 
مبا ينبغي من وجوه العناية واالىتمام، وال يكاد يطرأ عليها أيُّ جديد، ومل حتَظ مل على حاهلا، 
 هلا أثراً يف سوق الكتاب.القارئ جيد 

ومن ىنا قّدر األستاذ الدكتور عبد اإللو نبهان عضو اجملمع احلاجة إىل طبعو مرّة أخرى، 
فُعين بو ضبطاً وتنقيحاً وخترجياً ملاّدة الكتاب وشواىده من مظاهّنا، وتبيٌن ما حيتاج منو إىل شرح 

يف ذلك تقديرًا وعناية؛ فكان ىذا  وتعليق وتبيٌن، وفهرسة ماّدتو، وترُجة أعالمو. وقد أحسن
الكتاب الذي بٌن يديك.

جممع اللغة العربية بدمشق  

 من املناسب أن ننّبو ىنا يف سياق الكالم على ىذا اجلانب على أمرين: (1)
ذلك يف الكتاب من أحكام أو معارف أو تصّورات فهو يعّّب عن الزمن الذي كان فيو الشيخ طاىر ـ أّن ما كان من 1

اجلزائرّي؛ فإذا ورد فيو ما خيالف الرأي الصحيح املعتمد يف زماننا فلذلك، ننّبو عليو ىنا تنبيهًا عاّماً، ونتجّنب 
 التدّخل ابلتصّرف والتغيًن.

ذي ورد يف ىذا الكتاب يف غًن موضع ممّا يدعو اجملمع إىل تركو، على شيوعو؛ ألنّو مل ال« اللغات السامّية»ـ أّن مصطلح 0
ل أن ُيستبَدل بو مصطلح  ُينَب على أسس علمّية صحيحة، وفيو شوائُب غًن علمّية ومحولة ثقافية غًن حمايدة؛ ويُفضِّ

 «.اللغات العروبية القددية»أو مصطلح « اللغات اجلزيرية»
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  جزاءً وفاقًا

  على صبرها

  وعنايتها
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التعريب قضية كانت وما زالت، حدثت ماضيًا، وتحدُث حاضًرا، وهـي 
أمر ال بّد منه، تُعقد بشأنها المـؤتمرات وتُقـام النـدوات، بـل إنهـا مـن أهـم 
األمور التي تعنى بها مجامع اللغة العربية، في الجمهورية العربيـة السـورية، 

جمهورية العراق، وفـي المملكـة األردنيـة وفي جمهورية مصر العربية وفي 
الهاشمية، وفـي معهـد التعريـب بالربـاط، ولـو أننـا جمعنـا مـا كتـب حـول 
التعريب وما دار بشأنه من مناقشات ألتينا بـآالف الصـفحات ممـا نشـر فـي 

  .كتب ودوريات وصحف
وكان من الكتب المبّكرة في هذا المجال كتـاب الشـيخ طـاهر الجزائـري 

جمع الشيخ في كتابه هذا زبدة ما ذهب إليه علماء . »ألصول التعريبالتقريب «
العربية من مفسرين ولغويين ونحويين وأدباء في شأن التعريب، وأورد في كتابه 
من المعّربات القديمة شيئًا كثيًرا، وكأن الشيخ يشجع المعاصرين في زمانه على 

  .مةاقتحام لجة التعريب في شتى العلوم وفي الحياة العا
وقد رأيت أن أعمل على إحياء هذا األثر لما لـه مـن أهميّـة فـي تـاريخ 
التعريب في العصر الحديث، وألنه عمل جادّ جادت به هّمة أحـد مؤسسـي 
مجمع اللغة العربية بدمشق، وألن مؤلفه بذل جهًدا جبـاًرا فـي جمـع مادتـه 

  .وتصنيفها، وبذلت مثله في توثيقها والتعليق عليها
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ا ال بد من توجيه الشـكر تامـا غيـر منقـوص لمجمـع اللغـة وأوًال وآخرً 
العربية بدمشق ورئيسه األستاذ الدكتور مروان المحاسني لما يقومون به مـن 
جهود في سبيل العربية، ونشر تراثها وإغنائها، والدفع بها فـي سـبل التطـور 

  .والتجدد
  

  عبد اإلله أحمد نبهان. د. أ
  عضو المجمع

  ه١٣٣٩رمضان  ١٢االثنين في  - حمص 
  ٢٠١٨أيار / ٢٨الموافق لـ 
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هو الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد حسين بن موسـى بـن أبـي القاسـم 
هذا مـا سـاقه مترجمـوه . الصمعوني الَوْغِليسي الجزائري الدمشقي الَحسني

  .لدن ذكرهم اسمه ونسبه
والـده . م١٨٥١=ه١٢٦٨ولد الشيخ طاهر الجزائري فـي دمشـق سـنة 

 م،١٨٤٦=ه١٢٦٣صالح كان عالًما فقيًها، هاجر من الجزائر إلى دمشق عـام 
وُعرف بفقهه وسعة علمه، فأسند إليه منِْصُب إفتاء المالكية، وكانت له رسـائل 

. إنه كان بارًعـا فـي علـم الفلـك المعـروف آنـذاك: ذكرها مترجموه، وقالوا
 لجزائري، نسبة إلى األصل، والّدمشـقي،ا: ولذلك قيل في ترجمة الشيخ طاهر

  .نسبة إلى المدينة التي ولد ونشأ وتعلّم وعاش معظم أيام حياته فيها
. المدرسـة الَجْقَمقيّـة اإلعداديـة تلّقى الشيخ طـاهٌر مبـادئ العلـوم فـي

وتخّرج بأستاذه عبـد الـرحمن البوْشـنَاقي، فقـد أخـذ عنـه العربيـة والتركيـةَ 
والفارسيةَ ومبادئَ العلوم، ثم اتّصل بعالمـة عصـره الشـيخ عبـد الغنـي بـن 

وكان من كبار فقهاء الحنفيـة فـي دمشـق ) م١٨٨١-١٨٠٧(طالب الميداني 
فقيًها عارفًا بزمانـه واسـع «حديث والعربية وكان ومن المؤلفين في الفقه وال
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» بتقواه وزهده النظر، بعيًدا عن التعّصب والجمود، على قدم السلف الصالح
وكانت دروسه دروًسا صافية المشارب يرمي فيهـا إلـى الرجـوع بالشـريعة «

إلى أصولها، واألخذ من آدابها بِلُبَابها ومحاربـة الُخرافـات التـي اسـتمرأتْها 
وقـد تشـّرب . »ات المتأخرين، وإنقاِذ الديِن من المبتدعين والوّضـاعينطبق

الشيُخ طاهر من أستاذه هذه الطريقةَ، واتّبع ذلك الُمْشَرَب بنزعـة االسـتقالل 
والّسعي إلى االجتهاد، ولم يهمل الشيخ طاهر خالل ِسني دراسته دراسةَ مـا 

ة والتاريخية واألثريـة، ويقـول تيسر له من العلوم الطبيعية والرياضية والفلكي
عـن  -أي العلـوم السـابقة  -إنّـه أخـذها «: األستاذ الرئيُس محمد كرد علي

وإذا أسقطنا من هذا الكالم ما يمكن أن يكوَن قـد » ُعلماءَ من الترك وغيرهم
َشابَهُ من مبالغة، فإنه يبقى لنا أن الشيخ طاهًرا تلّقف مبادئ هذه العلوم، ولم 

  .لى العربية والفقه وما إليهمايقتصر علمه ع
أولع الشـيخ منـذ أول نشـأته بجمـع الكتـب، ثـم بجمـع المخطوطـات 

واستمّر هذا الولع مرافًقا له طوال عمره، وقد وجهَ ولََعه فيمـا بعـُد . وشرائها
فيما بعد، سواء علـى إلى المصلحة الوطنية العامة، وستكون له فوائد عظيمة 

  .يد الوطنيّ الصعيد الشخصي أم على الصع
م أي عندما كان الشيخ في الرابعة والعشـرين ١٨٧٥=ه١٢٩٤وفي عام 

ُعيّن معلًما، وكـان بسـبٍب مـن آرائـه اإلصـالحيِّة علـى صـلٍة طيبـٍة بـالوالي 
الـذي كـان يُِجـّل الشـيَخ ويثـق بـه ) م١٨٨٣-١٨٢٢(العثماني مدحة باشـا 
َ . وبآرائه في اإلصالح ِهَد إلى الشـيخ بافتتـاح ّولِها نشُر التعليم، فعوكان من أ

المدارس، فافتتح في دمشق عـددًا منهـا، وخّصـص مدرسـتين للبنـات، ثـم 
علـى المـدارس، واتجهـت جهـوده إلـى وضـع أُسندت إليه وظيفـة مفـتٍش 

المناهج الدرسية للمدارس التـي أنشـأها، ولعـّل هـذا يفّسـُر لنـا كثـرةَ ُكتبـه 
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مـدخل الطـالب إلـى «و» احةمَّد الراحة ألخذ المسـ« التعليمية المدرسية كـ
  .»علم الحساب

يفارِق الشيَخ ولُعه بجمع المخطوطات واقتنـاء الكتـب، لكنـه اتجـه لم 
اآلن اتجاًهــا يســتهدف المنفعــةَ الوطنيــةَ والقوميــةَ، فجعــل يجمــع الكتــب 
والمخطوطاِت المتفرقةَ في مساجِد دمشق ومدارسها ويحفظها فـي المكتبـة 

إليه فضُل تأسيسها، فحفظ بذلك لوطنه ذخـائر  التي يرجع) الظاهرية(العامة 
  .المخطوطات وصانها من عبث العابثين ومتاجرة المتاجرين

وفي العام الذي عيّن فيه معلًما شارك في إنشاء الجمعيـة الخيريـة التـي 
وقــد ) م١٨٨٩=ه١٣٠٦ت(ترأســها الشــيخ العّالمــة عــالء الــدين عابــدين 
رس، وقامـت بنشـر الـوعي نهضت هـذه الجمعيـة بافتتـاح عـدد مـن المـدا
  .والترغيب في العربية، ومحاربة الحمالت عليها

لم تدِم األحواُل هنيّةً للشيخ، ولم تستمّر األمور على الوجه الـذي أراده 
م وبعزلـه ١٨٧٩=ه١٢٩٦لها، فقد ُعزل مدحة باشا عـن واليـة دمشـق عـام 

م تلبث أن غاب جّو الحرية الذي نَِعم الناس به أشهًرا كانت كسحابة صيٍف ل
اضــمحلّت، وبــدأت الســلطاُت تضــايق الشــيَخ الــذي كانــت لــه اجتماعاتـُـه 

ممـا ... ونشاطاتُه ودعوتُه الجهريـةُ إلـى العربيـة المّضـادةُ لسياسـة التتريـك
ضايق أصحاَب الشأن، فأمرت السلطاُت باقتحام بيتـه وتفتيشـه وهـو غائـب 

فلما انتهـى إليـه . الخالديةعنه في زيارٍة له إلى القدس التي أنشأ فيها المكتبة 
 .م١٩٠٧=ه١٢٢٥خبر المداهمة والتفتيش توّجه إلى مصر ووصل إليها عـام 

وتفيد التراجم التي كتبت عنه أنه عاش في مصر عيَش الَكفاف، علـى الـرغم 
أصـحاب النفـوذ كأحمـد تيمـور باشـا مما عرضه عليه أصحابه من العلمـاء 

ــه و) م١٩٣٠-١٨٧١( ــه أن يجــد ل ظيفــةً فــي دار الكتــب فقــد عــرض علي
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-١٨٦٣(المصــرية، كــذلك رفــض محاولــة صــديقه الشــيخ علــي يوســف 
صــاحب جريــدة المؤيــد الــذي عــرَض عليــه أن يســعى لــه لــدى ) م١٩١٣

. ليُجرَي عليـه راتبًـا دائًمـا) م١٩٤٤-١٨٧٤(الخديوي عباس حلمي الثاني 
. الحيـاةوليس من سبٍب لرفضه سوى ِعزِة نفسه، وترفِّعه عما يعده سفاسـَف 

وأخذ يبيُع ما حمله معه من الكتب النادرة والمخطوطات شيئًا فشيئًا ليرتَِفـق 
ولم يكن يبيع هذه الكتَب لمن يدفع له أكثر، وإنما كـان يبيعهـا لمـن . بثمنها

يتوسم فيه الخيَر والفهَم والرغبةَ في حفظ الكتب والمخطوطات وصـيانتها، 
للعّالمة أحمد تيمور باشا، وللعالمة لذلك باع أكثرها لدار الكتب المصرية و

وقــد حفظــت هــذه ) م١٩٣٤-١٨٦٧) (شــيخ العروبــة(أحمــد زكــي باشــا 
المخطوطات فـي مكتبـات هـؤالء فـي دار الكتـب المصـرية وفـي المكتبـة 

  .التيمورية وفي المكتبة الزكية
ولما كان ما حمله معه ال تفي أثمانه بإقامـة مديـدة امتـدت ثالثـة عشـر 

لقـاء أجـٍر عامًا، فإن الشيخ عمل في الكتابة للصحف والمجـالت المصـرية 
توجيـه «م كتابه ١٩١٠ما، كما أنّه عِمل في تصنيف بعض الكتب، فأنجز عام 

ار ينتفـع هذه فصول جليلة المقد«: وقال في مقدمته. »النظر إلى أصول األثر
بها المطالُع في كتب الحديث وكتب السير واألخبـار، وأكثرهـا منقـول مـن 

الداعي إلى تأليف هذا «كما نبّه على أن » أصول الفقه وأصول الحديثكتب 
الكتاب ما وقع عليه العزم من تحرير الكـالم فـي سـيرة النبـي عليـه الصـالة 

تابه اإلمام عبُد الملك بـن هشـام، ليكـون والسالم، الُمنْتََقاة مما لّخصه في ك
كـذلك أنجـز فـي مصـر كتابـه » الناظُر فيه وفيما شاكله على بصيرٍة من أمـره

أن الفـراغ مـن تأليفـه كـان فـي اليـوم «وذكـر » التقريب في أصول التعريب«
م وذلك في مدينـة مصـر فـي المنـزل ١٩١٩=ه١٣٣٧الثالث من شوال سنة 
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وقـد » والحمد هللا على نعمه التي ال تحصى الذي نسكن فيه في جهة عابدين
قام بأمر طبع هذا الكتاب األمير مختار الجزائري وال شك أن هذا قد تّم بعد 

  .وفاة مؤلفه الشيخ طاهر
م وذلك ١٩٠٩=ه١٣٢٧سنحت الفرصة للشيخ أن يعود إلى الشام عام 
وقـد ) م١٩١٨-١٨٤٢(بعد إطاحة االتحاديين بالسلطان عبد الحميد الثاني 

عاه إلى ذلك نفٌر من أصحابه وتالميذه الذين ظنّـوا أن عهـد االسـتبداد قـد د
ولّى إلى غير ما رجعٍة، لكن زكانة الشيخ وفطنته وألمعيته أبت عليه أن يُفـتَن 
بظاهر األمور وينساَق لها، فقد كانت نظرته تتلخص بأن الـبالد انتقلـت مـن 

الداعيِة العاملـِة ) االتحاديين(ة إلى استبداد الجماع) السلطان(استبداد الفرد 
العروبة لـديها، حتـى وصـل بهـم مات على تتريك األمة، والقضاء على مقوّ 

ولما أعدم جمـال باشـا كوكبـةً . األمر إلى تالوة آيات القرآن الكريم بالتركية
-١٨٧٩(م وكان بينهم الشهيد سليم الجزائري ١٩١٦من نابغي العرب عام 

يَـه أحـٌد بمصـابه بـابن رفض الشـيخ أن يُعز « وهو ابن أخي الشيخ) م١٩١٦
أخيه وبقيِّة أصحابه من الشهداء ما لم يثأر اهللا تعـالى للمظلـوم مـن الظـالم، 
ولم يبتِهْج في حياته بشيء مثَل ابتهاجه بالثورة العربية، وكان يدعو لتنشيطها 

 وحينما أذاع لسـاُن البـرق فـي مصـر. ومؤازرتها ويرجو لها النجاَح والفالحَ 
بر احتالل الجيش العربي وجيش حلفائه دمشَق وانهزاِم جيـوش الظـالمين خ

شر هزيمة في حوران وفلسطين ثم سقوِط حلب، بََردَ لهيُب أحشـائه، وقبـل 
التعزية بابن أخيه وبقيّة الشهداء، وكان يدعو قبل ذلك إلى الجامعة العثمانية، 

  .فصار داعية إلى األمة العربية والوحدة العربية
بعد ثالث سنوات قرر الشيخ العـودة إلـى دمشـق، لقـد شـعر بـتمّكن و

المرض منه، وكان ابتُلي بمرض الربو، وأحب أن يموت في التربة التـي نشـأ 
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م فعيّنته الحكومةُ العربية مـديًرا عامًـا لـدار ١٩١٩فيها، فعاد إلى دمشق عام 
ع العلمـي الكتب التي كان أسسها قبل أربعين سنة، وُسّمَي عضًوا في المجم

العربي، ولم يطل به المقام، وبّرح به ألم المرض قُبيل وفاتـه، وكـان رحيلُـه 
الموافـق للخـامس  ه١٣٣٨يومَ االثنين في الرابع عشر من ربيع اآلِخر سـنة 

م ودُفن حسب وصيته في جبـل قاسـيون ١٩٢٠سنة ) يناير(من كانون الثاني 
  .في مقبرة ذي الِكْفل

ينتمي الشيخ طاهر الجزائري إلى مدرسة اإلصـالح التـي كـان مُقـدمَها 
وقد عرف مثقفـو بـالد ) م١٩٠٥-١٨٤٩(األستاذُ اإلمامُ الشيخ محمد عبده 

بتوجيـه  -مدرسـةَ اإلصـالح  -الشام ومتنّوروهـا تلـك المدرسـةَ المباركـةَ 
راوي وتعريٍف منه بها، والذين كتبوا عن الشـهيد الشـيخ عبـد الحميـد الزهـ

وذكروا أنه تلميذ الشيخ محمد عبـده، ذكـروا بعـد ذلـك ) م١٩١٦-١٨٥٥(
وأثــُر الــدعوة إلــى اإلصــالح » مــن خــالل الشــيخ طــاهر الجزائــري«عبــارة 

تالمذتـه ومخالطيـه مـن أحاديثه وتوجيهاتـه إلـى  يفوالتجديد والتقّدم كان 
  .وكان مؤثًّرا في دعوته لما فيها من صدٍق وحرارة .الشباب

تعرضنا أسماءَ رجـال الحلْقـة التـي التّفـت حولـه أدركنـا مـدى وإذا اس
ولوال ذلك لما وجـدنا فـي حلقتـه مثـَل . الجاذبية وعمق التأثير الذي كان له

  :هذه األسماء المتأللئة في سماء الفكر والوطنية
  ١٩٢٥-١٨٦٧  رفيق العظم

  ١٩٥٣-١٨٧٦  محمد كرد علي
  ١٩٦٢-١٨٧٣  فارس الخوري

  ١٩١٦-١٨٥٥  عبد الحميد الزهراوي
  ١٩١٦-١٨٦٨  شكري العسلي
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  ١٩١٦-؟        عبد الوهاب اإلنكليزي
  ١٩٤٠-١٨٨٢  عبد الرحمن الشهبندر

  ١٩١٦-١٨٧٩  سليم الجزائري
  ١٩١٤-١٨٦٦  جمال الدين القاسمي

  ١٩٢٨-١٨٥١  سليم البخاري
  ١٩٦٩-١٨٨٦  محب الدين الخطيب

إّن شخصيةً تجّمـَع حولهـا مثـُل هـذه الشخصـيات هـي شخصـية ذات 
وماٍت استثنائية، وإنها لتستحّق بجدارة مـا كتبـه عنهـا تالميـذها المحبّـون مق

المخلصون الذين عرفوها عن قـرب، وال يضـيرها لمـُز الّالمـزين وال َهْمـُز 
الهامزين، فقد كان الشـيخ عالًمـا عـامًال زاهـًدا متواضـًعا، وهـؤالء تالميـُذه 

هداء، لـم نقـرأ لهـم وأصحابه كانوا بعده طليعةَ المفكرين والمصلحين والش
إال ثناءً عليه وإعجابًا به، بعلمه الغزيـر، ومعرفتـه الواسـعة، وخلقـه الرفيـع، 
وصدقه مع الناس ومع نفسه، وتواضعه الجّم، وحرصـه علـى إشـاعة النفـع 
العام بإنشاء المدارس ونشر العلم، وطباعة الكتب النافعـة، وهـذه اليـوم دار 

  .دة ناطقة بفضل من أحياهاالكتب الظاهرية، ما تزال شامخة شاه
دعوته إلـى وكان الشيخ مقتَفيًا توجيهات األستاذ اإلمام محمد عبده في 

النهضة واإلقبال على العلـوم العصـرية الحديثـة، وفـي أن يكـون اإلصـالح 
تدريجيًا َوفًْقا لمقتضى السنن الطبيعية، ويمكن تلخيص مـا كـان يـدعو إليـه 

  :كان يدعو إلى: على النحو اآلتي
 .وثبتت صحته من كل جديدالتجدد واقتطاف ما صلح وأينع ثمره  •
 .العلوم المادية واألدبية النافعة •
 .االرتقاء الفكري لدراسة العلوم االجتماعية والمدنية والسياسية •
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 .تعلّم لغات األمم الحية •
 .إصالح التربية والتعليم •
ضـية إلـى الوطنية واإلنسانية شرط أّال يُتَجر بهما خشيةَ انقالب الق •

 .أَثَرة وأنانية
النظام في األعمال والترتيب في األوقات، وإصالح العادات، ونبذ  •

 .التقاليد الفاسدة والُخرافات
 .تشجيع الصحافة واألدب والَخَطابة •

وفي مغتربـه » دمشق«وَعِمل الرجُل بمقتضى علمه في وطنه بالد الشام 
-١٨٧٤(في مصر، فقد ذُكر أنه عندما قابل الخديوي عبـاس حلمـي الثـاني 

حول اإلصالح ووجوهـه دعـاه الشـيخ إلـى وجرى بينهما حديث ) م١٩٤٤
تأســيس مدرســة للغــة العربيــة تكــون مثابــةً للمتعلمــين، وإلــى تأســيس داٍر 

هـذا التوجيـه مـن . ومطبعة تنشر ما يُترجم بعد تنقيحـه وتصـحيحهللترجمة 
  :الشيخ للخديوي يشير إلى أمرين

قلق الشيخ من تقّدم الغرب وتخلّف الشرق، لذلك وّجه إلى : أولهما −
والسيما أنه كان مُْغرمًا بمَدنية الغرب ويحّث على «ضرورة الترجمة 

 .»تعلّم لغاته
العربية أن تتقهقر بتقهقر الناطقين بها، لـذلك قلقه على اللغة : وثانيهما −

 .وّجه إلى إنشاء مدرسة اختصاصية تنهض بأعباء تعليمها وتأصيلها
ولما سأله الخديوي عن مآخذه علـى الحكومـة المصـرية فـي نهضـتها 

  :الفكرية أجابه بذكر مأخذين له عليها
 .عدم إتمام األعمال التي يُْشَرُع بتنفيذها: أولهما −
  .احتقار األعمال الجزئية مع أنها نواة األعمال الكلية :وثانيهما −
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لقد كان الشيخ الجزائري رائد مدرسـة اإلصـالح فـي بـالد الشـام، لـم 
يستطع أن يتجاوزه أو يغّض النظر عنه أي من الذين كتبوا عن الفكر في بـالد 
الشام في عصر النهضة العربية، حتى إن أحد الباحثين أفرد لـه مؤلًفـا خاًصـا 

رائـد التجديـد الـديني فـي بـالد الشـام فـي الشيخ طاهر الجزائري «: عنوانب
إنه لم يكن رائـد التجديـد الـديني : ومن الواجب أن نقول. »العصر الحديث

. فحسب، بل كان رائد التجديد التربوي واالجتماعي وداعية التقـدم العلمـي
بعـدهم، عصره وعلمـاؤه ومَـْن جـاء  ءَ د ُعرف فضله، واعترَف له به فضالوق

فأثنوا عليه الثناء الحسن الجميل، وأشادوا بجميل ما تحلّى به مـن الفضـائل 
  .كالتواضع والزهد والصبر واإلقبال الذي ال ينقطع على العلم

  .وسأورد طرفًا مما قيل في وصفه والثناء عليه قبل أن أذكر مؤلفاته وآثاره
M@@âbzÐÛa@Š×b‘@‰ìn×†Ûa}Éàa@îö‰{ ]م٢٠٠٨-١٩٢١:[  

 - رحمه اهللا وأغدق عليه سـحائب رضـوانه  - كان الشيخ طاهر الجزائري 
رحمـه اهللا  -كان هّمه ... من أفذاذ الرجال وكبار المصلحين وأثبات العلماء

إصالَح البالد وإيقاَظ أهلها من الرقاد، فعِمل ودأب، ال يني فـي ذلـك وال  -
تح المـدارس يفتر، وقد بذل في سبيل العلم ونشره ما بذل، وسـاعد علـى فـ

وتعليم الناشئة، ألنه رأى أن التعليم هو الخطـوة األولـى فـي إرسـاء دعـائم 
  .النهضة ومتابعة مسيرة المركب الحضاري

M@kîİ¨a@åí†Ûa@kª ]م١٩٦٩-١٨٨٦:[  
مؤسس كّل ما تأسس في سورية ولبنان وفلسـطين  -الشيخ طاهر  -إنه 

باشـا الـذي جـاء  من مدارس أميرية زمن والية مدحة باشـا وواليـة حمـدي
وقد تمّكن بدهائه أن يجعل العربية لغة التعليم إلى أن ُغلب على أمـره . بعده

  .وُكّفْت يده، وُجعل التعليم فيها بالتركية
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M@@ïãa‰ìy@pÛc]م١٩٩٣-١٩١٥:[  
مَـْن احتلّـوا المراكـز الكبـرى  -فئـات المصـلحين  -ومن هذه الفئات 

والقـدس كطـاهر الجزائـري  للتعليم اإلسالمي في حلب ودمشق وطـرابلس
وكان على صلة بـه، وهـو مـن ] محمد عبده[الذي عاصر ] ١٩٢٠-١٨٥١[

أصل جزائري ومن بِطانة األمير عبد القـادر  الشـهير، وقـد كتـب فـي األدب 
واللغة، واحتّل مكانة مرموقة بفضل مسعاه في إقامـة المكتبـة الظاهريـة فـي 

موّزعة في جوامع المدينـة  دمشق، وجعل منها داًرا للمخطوطات التي كانت
  .ومدارسها القديمة

M@óìß@Ùib’ß@äßZ@ @

رحم اهللا الشيخ طاهًرا فلقد كان من المصلحين، وخاصـة فـي النـواحي 
الدينية والعلمية واألخالقية، وقد حالفه الحظ في هذه الناحية، وفـي دعوتـه 

إلـى إلى التحرر من استبداد الفرد والجماعة، وإن كان قد أخطـأ فـي دعوتـه 
مـن إمكـان  هسـأيالتعاون مع اإلنكليز لمصلحة العرب واإلنكليز مًعا، بسب 

  .إصالح الدولة العثمانية، وإمكان مقاومتها للدول االستعمارية
M@@kîİ¨a@æbã†Ç@‰ìn×†Ûa}Õ’ß†i@òÌÜÛa@Éà©@´ßc{ ]م١٩٩٥-١٩١٤:[  

ام، إّن الشيخ طاهًرا أحُد ثالثة ترتبط بهم النهضة الحديثة في مصر والش
وتــدين لهــم الــبالد العربيــة واإلســالمية بإيقــاد أول شــعلة أيقظــت العــرَب 
والمسلمين من ُسباتهم، وأسمعتهم دعوة اإلصالح الديني، وهـؤالء الثالثـة 

  .هم جمال الدين األفغاني ومحمد عبده والشيخ طاهر الجزائري
M@òiëŠÈÛa@ƒî‘@b‘bi@ï×‹@†»c ]م١٩٣٤-١٨٦٧:[  

األثر الباقي والمثال الحّي والصورة الناطقـة كنت أرى في الشيخ طاهر 
لما كان عليه سلفنا الصالح من حيث الجمع بـين الروايـة والدرايـة فـي كـل 
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المعارف اإلسالمية، وبين الدأب على نشرها بعد التدقيق واسـتثارة خباياهـا 
  .وإبراز مفاخرها

M@@Š×b‘@†àª@†»c@ƒî’Ûa]م١٩٥٨-١٨٩٢[  
  .الجزائري الدمشقي رحمه اهللاطاهر أستاذنا الجليل الشيخ 

ويمكن أن نستخلص من ترجمة حياته ومما قيل فيه ومما روي عنه وممـا 
ألفه أّن الرجل كان داعية إصالح، وكان علًما عامًال مقبًال على العلم ناشـًرا لـه 
في مدارس عمل على إنشائها، وفي مجالَس عقدها ودور كتـٍب أسسـها، كمـا 

جتماعي والسياسي كان داعية إلى التجديد الديني الحضاري مشجًعا العمَل اال
بإنشاء المجالت والصحف والتشـجيع علـى إنشـائها، وبنشـر الـوعي الثقـافي 

وكان غيوًرا على العربية محبا . والفكري والوطني والسياسّي بين فئات الشباب
. لها، حتى إنه تمّكن من جعلها لغة التعليم الرسمي قبل أن تغلبه سياسة التتريك

  .فات، كثيٌر منها ذو َطابع تعليميوقد ترك عددًا من المؤل
:
إتمــام األنــس فــي َعــروض الفــرس، وهــي رســالة فــي العــروض  -١

 .١٨٨٦في مطبعة والية سورية  ،دمشق ،والقوافي
اشتمل على مباحث لغويـة : إرشاد األلباء إلى طريق تعليم ألف باء -٢

المطبعـة . على حروف الهجاء وترتيبها ورسمها مـع فوائـد أخـرى
 .كما طبع في العام نفسه في القاهرة ه١٣٢١روت بي -األهلية 

ثـم نشـره  ١٩١٩طبع فـي مصـر بالمطبعـة السـلفية . أشهر األمثال -٣
محقًقا أستاذنا الجليل عضو المجمع الدكتور مـازن المبـارك بـدار 

 .١٩٩٥الفكر بدمشق 
 اإللمام بأصول سيرة النبي عليه الصالة والسالم؟ -٤
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) الشـيخ طـاهر الجزائـري بديعية(بديع التلخيص وتلخيص البديع  -٥
، وصـدر عـن دار التقـوى ه١٢٩٦طبع فـي مطبعـة واليـة سـورية 

 .م٢٠١٨بدمشق بتحقيق عدنان عمر الخطيب، 
تقـع فـي . حواٍش على تفسـير البيضـاوي: التبيان في تفسير القرآن -٦

 .ما تزال مخطوطة في الظاهرية. أربع مجلدات ضخمة
مطبعـة ] مقدمة للتفسـير: [التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن -٧

ثـم طبـع بتحقيـق الشـيخ عبـد  ه١٣٣٥و ه١٣٣٤المنار بالقـاهرة 
م ثم ١٩٩١الفتاح أبو غدة في مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب 

 .م٢٠٠٥م ثم في ١٩٩٢في 
ــان -٨ ــد البي ــدريب اللســان علــى تجوي  ه١٢٩٩و ه١٢٩٦دمشــق . ت

 .م١٩٠٧وبيروت 
ــي  -٩ ــع ف ــة وتق ــذكرة الّطاهري ــًدا  ١١الت ــات (مجل ــرس مخطوط فه

) ٤٤٥-٤٤٤و ٢٧٦-٢٤٨: ٢التــــاريخ وملحقاتــــه : الظاهريــــة
ــارس األدب  ــات  ٣١٥-٣١٣: ٢وفه ــام لمخطوط ــرس الع والفه

 .٥٧٦-٥٦٩الّظاهرية 
. مطبعـة واليـة سـورية. تسهيل المجاز إلى فـّن المعّمـى واأللغـاز - ١٠

 .م١٨٨٦دمشق 
 .م١٩١٩القاهرة  -المطبعة السلفيّة  .التقريب ألصول التعريب - ١١
وحققها األستاذ  ه١٢٩٨دمشق . تقريب المجاز إلى مسائل المجاز - ١٢

 .م٢٠٠٩مجمع اللغة العربية . عدنان عمر الخطيب
طبع بعناية تلميذه القاضي الشيخ . تلخيص أدب الكاتب البن قتيبة - ١٣

 .م١٩٢٠أحمد محمد شاكر في مطبعة النهضة بالقاهرة 
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 .م١٩٠٧و ١٩٠٢بيروت  - المكتبة األهلية . البيان والتبيينالتمرين على  - ١٤
 .م١٨٨٦دمشق . مطبعة والية سورية. تمهيد العروض إلى فن العروض - ١٥
وفـي  ١٩٨٠بيـروت . ١٩١٠مصـر . توجيه النظر إلى أصول األثر - ١٦

ونقلــه إلــى . بتحقيــق الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة ١٩٩٦حلــب 
 .»الزركلي في األعالم ذكر ذلك«األلمانية المستشرق جولد تسيهر 

ط . جدوالن للحروف الشـرقية والغربيـة، ثـم للخطـوط السـريانية - ١٧
 .ت.د -والية سورية دمشق 

 .مخطوط. جالء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع - ١٨
طبـع ) رسالة في التوحيـد(الجواهر الكالمية في العقيدة اإلسالمية  - ١٩

 .١٨٨١عدة مرات دمشق 
  .١٨٩٥دمشق 

  .١٩٠٥بيروت 
  .١٩٢٦القاهرة 
  .١٩٢٩القاهرة 
  .١٩٨٦بيروت 
  .١٩٨٨بيروت 
  .١٩٩٤-١٩٩١دمشق 

  .١٩٩٥القاهرة 
 .٢٠٠٢دمشق 

 .٢٠٠٠، دمشق ١٩٠٧القاهرة : الجوهرة الوسطى - ٢٠
 ١٩مختارات شعرية مرتبـة فـي . حدائق األفكار في رقائق األشعار - ٢١

 .١٨٨٢دمشق  -مط والية سورية . بابًا



 - ٢٢  - 

مجمـع . عدنان عمر الخطيبتح . حديقة األذهان في حقيقة البيان - ٢٢
 .٢٠٠٩اللغة العربية بدمشق 

 .ت.د. ط مصر. الحكم المنثورة - ٢٣
 .ط بدمشق) في علم الميقات(دائرة في معرفة األوقات واأليام  - ٢٤
رسالة وجداول في الخطوط القديمة والحديثة والهنديـة واليونانيـة  - ٢٥

 .ت.القاهرة د - ١٨٩٥دمشق 
ولـم يُشـر إلـى  ١٨٨٥سـنة ط . العقود الآللي في األسانيد العوالي - ٢٦

 .مكان الطبع
 .ت.ط دمشق د) رسالة في النحو(عمدة الُمغرب وعدة الُمعرب  - ٢٧
 فائدة في القراءات فيما إذا شك قارئ في حرف؟ - ٢٨

) في الحكمة الطبيعيـة(الفوائد الجسام في معرفة خواص األجسام  - ٢٩
 .م١٨٨٣دمشق . ط والية سورية

عت خطبتـه فـي مطبعـة معجم لغوّي لم يتمه، طب: الكافي في اللغة - ٣٠
 .م١٩٠٨ستان العلمية بالقاهرة دكر

 ؟)علم أصول التدريس(كتاب التعليم االبتدائي  - ٣١
 -مـط القدسـي ) فـي المصـطلح(مبتدأ الخبر في مبادئ علم األثر  - ٣٢

 .م١٩٠٢القاهرة 
 ).انظر أشهر األمثال(مختصر أمثال الميداني  - ٣٣
 مختصر البيان والتبيين ؟ - ٣٤

 .م١٨٨٥دمشق . الحسابمدخل الطالب إلى علم  - ٣٥
، ذكـره األسـتاذ ١٨٩٢و ١٨٨٣دمشـق . مد الراحة ألخذ المساحة - ٣٦

جمــع بهمــا شــتات «: وقــال عنهمــا» الفوائــد الجســام«البــاني مــع 
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المسائل المبعثرة في األسفار، والتقطها التقاط الآللئ مـن البحـار، 
ــدها بســلك الســؤال  ــدرر، ونظــم ِعْق فطــرح الصــدف، وانتقــى ال

وأنفد ضمن هـاتين تناولها على أذهان الطالب،  والجواب، ليسهل
الفريدتين فوائد شتّى ينتفع بها مَْن هو أرقـى طبقـة مـن المبتـدئين، 

 .»وجعلها حاشية على حدة
إرشاد األلبا، والتمـرين علـى : وهي ثالثة كتب(مراقي علم األدب  - ٣٧

 ).البيان والتبيين، وتدريب اللسان
 ).انظر الكافي(المعجم العربي  - ٣٨
 ).انظر الكافي(الكافي مقدمة  - ٣٩
وهـو الـذخيرة فـي محاسـن أهـل (المنتقى من الذخيرة البن بسام  - ٤٠

 ؟.جزيرة األندلس) الجزيرة
مُنْية األذكياء في قصـص األنبيـاء، عّربـه عـن التركيـة، ط الجمعيـة  - ٤١

 .م١٨٨١الخيرية بدمشق 
ميزان األفكار في شرح معيار األشـعار، ومعيـار النظـار فـي علـوم  - ٤٢

شــرحه ) ه٦٥٥ت(الوهــاب الخزرجــي الزنجــاني األشــعار لعبــد 
 .م١٨٨٣الهند . الشيخ طاهر شرًحا وافيًا

א :א
األدب الصغير البن المقفع ونشر فـي أعـداٍد مـن مجلـة المقتـبس  -١

 .م١٩٠٨منجًما عام 
األدب والمروءة لصالح بن جناح؟ نشـر بعنايـة الشـيخ طـاهر فـي  -٢

 .٧مجلة المقتبس ج
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) ه٧٤٩ت(نى المقاصــد البــن األكفــاني إرشــاد القاصــد إلــى أســ -٣
 .م١٩٠٤وبيروت . م١٩٠٠القاهرة 

أمنية األلمعي ومنية المّدعي ألبي الحسين أحمد بن علي بن الزبير  -٤
وهـو شـرح للمقامـة الحصـيبية التـي ألفهـا ) ه٥٦٣ت(األسواني 
 .م١٩٠٢ط . )١(األسواني

تفصــيل النشــأتين وتحصــيل الســعادتين للراغــب األصــفهاني  -٥
 .م١٩٠٥م و١٩٠١ط بيروت ) ه٥٠٢ت(

 .ت.دمشق د. والية سورية) ه٤٢٩ت(حل المنظوم للثعالبي  -٦
القـاهرة  -ط المنـار ). ه٢٥٥ت(الحنين إلـى األوطـان للجـاحظ  -٧

 .م١٩٣٢والسلفيّة بالقاهرة . م١٩١٤
صـدرت أوًال ) ه١٣٢ت(رسائل عبد الحميـد بـن يحيـى الكاتـب  -٨

نشرها محمـد كـرد بعناية الشيخ طاهر وتلميذه محمد كرد علي ثم 
 .علي في رسائل البلغاء

روضة العقالء ونزهة الفضالء ألبي حاتم محمد بن حبـان البسـتي  -٩
 .م١٩١٠القاهرة  -مط كردستان العلمية ) ه٣٥٤ت(

) ه٣٧٤ت(ديوان خطب ابن نباته عبد الرحيم بن محمـد الفـارقي  - ١٠
                                                            

  :٤٤٧: ١جاء في معجم المطبوعات لسركيس   )١(
رمـى بهـا غـرض الفكاهـة، وهي المقالة الحصـيبية : أمنية األلمعي ومنية المّدعي

وذكر فيها علومًـا جمـة، طبـع . وأمالها بلسان الّدعابة، على مَْن استوجب االنبساط إليه
وقـد اختصـر الشـرَح الشـيخ طـاهر . ه١٣١٨بنفقـة محمـد محمـود الحبّـال » إيليا«في 

الجزائري، وفي صدر المقالة ترجمة المؤلف، وفي آخرها تتمة للشيخ المومى إليـه فـي 
 .ه١٣٢٠طبعت سنة . العلوم وأقسامها ومواضيعها وغاياتها
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بيروت . م١٨٩٠القاهرة : وقد شرحه الشيخ طاهر وله عدة طبعات
 .م١٨٩٤م و١٨٩٣

ــكويه  - ١١ ــن مس ــوز األصــغر الب ــروت ) ه٤٢١ت(الف م، ١٩٠١ط بي
 .م١٩٠٧القاهرة 

بلغنـي أنـه «): المعاصرون(وقال األستاذ محمد كرد علي في 
دّون بعض الوقائع، ولم نعثر عليها بين أوراقه التـي سـرق بعضـها 

  .»عند عودته من مصر إلى الشام
 ٢٨الظاهريـة  وفي الخزانـة«: وقال األستاذ الزركلي في األعالم

دفتًرا بخطه، منها ما هو تراجم ومذكرات، وفوائد تاريخيـة، وأسـماء 
مخطوطات، منها ما رآه أو قرأ عنه، أتى على ذكرها خالد الريـان فـي 

 .»٢٧٥ - ٢٤٨: ٢التاريخ وملحقاته : فهرس دار الكتب الظاهرية
א :א
 -صـادر دار . محمـد ريـاض المـالح -نـزار أباظـه : إتمام األعالم −

 .م١٩٩٩بيروت 
 .م٢٠٠٧دمشق  -دار الفكر  -نزار أباظه : ٢إتمام األعالم ج −
فهمي . د: أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث −

 .م١٩٧٩بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر - جدعان 
قرأه وكتب مقدمته وحواشيه . الشيخ طاهر الجزائري: أشهر األمثال −

 .م١٩٩٥دمشق  -دار الفكر . مازن المبارك. د
 .م١٩٧٩بيروت  - دار العلم للماليين  - خير الدين الزركلي : األعالم −
) ١٥: (القســم العاشــر -كــارل بروكلمــان : تــاريخ األدب العربــي −
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الهيئة المصرية . عمر صابر عبد الجليل. نقله إلى العربية د ١٥١ص
 .م١٩٩٩العامة للكتاب 

ملف [م ٢٠٠٧كانون األول  -  ١٠٨العدد ) ة دوريةمجل(التراث العربي  −
 .دمشق. اتحاد الكتاب العرب] خاص عن الشيخ طاهر الجزائري

المكتبــة  -الشــيخ طــاهر الجزائــري  -التقريــب ألصــول التعريــب  −
 .ه١٣٣٧القاهرة  -السلفية 

مط الحكومة . محمد سعيد الباني: تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر −
 .م١٩٢٠العربية السورية 

القـاهرة  -الشـيخ طـاهر الجزائـري : توجيه النظر إلى أصول األثـر −
 .م بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة٢٠٠٩مطبعة بيروت . م١٩١٠

جمعهـا وأعـّدها عبـد . جمهرة مقاالت العالمة أحمد محمد شـاكر −
 .م٢٠٠٥جيزة  - دار الرياض . الرحمن بن عبد العزيز بن حماد العقل

حققـه . الشـيخ طـاهر الجزائـري: حقيقة البيـانحديقة األذهان في  −
 .م٢٠٠٩مجمع اللغة العربية بدمشق . وقّدم له عدنان عمر الخطيب

. دار الحقيقـة. منيـر الموسـى. د: الفكر العربي في العصر الحديث −
 .م١٩٧٣بيروت 

. ألبـرت حـوراني: م١٩٣٩-١٧٩٨الفكر العربي في عصر النهضة  −
 .١٩٧٧بيروت . للنشردار النهار . ترجمة كريم عزقول

) يضم مجمل آثار العّالمة الـدكتور شـاكر الفحـام(القطوف الدانية  −
الهيئة السورية العامة ) خمسة مجلدات(جمعها محمود األرناؤوط 

 .م٢٠٠٨دمشق . للكتاب
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 .م١٩٨٤دمشق  -دار الفكر . محمد كرد علي: كنوز األجداد −
وزارة . نـاجي علـوش: مدخل إلـى قـراءة عبـد الحميـد الزهـراوي −

 .م١٩٩٥دمشق  -الثقافة 
علق عليه وأشرف على طبعه محمد . محمد كرد علي: المعاصرون −

 .م١٩٨٠مجمع اللغة العربية بدمشق . المصري
 .م١٩٢١سنة . ٦٤٠-٦٣٥ص ٢٢المجلد ) مجلة(المنار  −

@ @@
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  .كتاب التقريب ألصول التعريب: اسم الكتاب
  .صالح الجزائريلألستاذ الشيخ طاهر بن العالمة : المؤلف

  .قام بأمر طبعه األمير مختار الجزائري
  .ويطلب من المكتبة والمجلة السلفية في مصر بشارع عبد العزيز

هكذا جاء على صفحة الغالف ولم يسجل عليهـا أي تـاريخ، وواضـح 
من عناية األمير مختار الجزائري أنه طبع بعد وفاة الشيخ مع العلم أنه انتهـى 

  .م١٩١٨=  ه١٣٣٧من تأليفه عام 
*   *   *  
  :قّدم الشيخ لكتابه في أربعة أسطر قال

فهذا كتاب قصـدت : أما بعد. الحمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى
فيه بيان بعض المعربات، والمسلك الذي سلكه المعربون في تعريبهـا ليكـون 

المتعلقـة ث الناظر فيه على بصيرة في األمر، وقد ذكرت فيه كثيًرا مـن المباحـ
  .بالفارسية لكون حّل المعّربات مأخوذًا منها، ورتبته على فصول

وجاء الكتاب في واحٍد وعشرين فصًال، كل فصٍل اشتمل على عدٍد من 
المباحــث أو الفوائــد أو القواعــد، وعلــى عــدٍد كبيــر مــن النقــول المتعلقــة 

بهـا علـى  أكبر من المعربات التي كان المؤلف يـأتيبالموضوع، وعلى عدٍد 
تعبيـر (إلـى ) القاموس المحيط(إلى ) الصحاح(أنها شواهد، فتراه ينتقل من 

إلـى ) االقتضـاب(إلـى ) أمـالي ثعلـب(إلـى ) درة الغـواص(إلى ) الموّشين
دون أن يشـير ) المزهـر(وقد الحظت أنه كان ينقل كثيًرا عن ) ديوان األدب(

 ).المزهـر(الذي نقل عنه المصدر الرئيس إلى ذلك غالبًا، بل ينسب النقل إلى 
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وعـن ) جمهـرة اللغـة(وعـن ) لـيس(وقد نقل عن كتاب سيبويه وعن كتاب 
مبـادئ (وذلك إما مباشرة أو بواسطة المزهر،ن كما نقل عـن ) أمالي القالي(

وكـان ينقـل فـي ... وعن كثير من المراجع والمعاجم) النهاية(، وعن )اللغة
  ؟)بعضهم(مواضع عن 

ت تنصـب فـي موضـوع واحـد، هـو موضـوع وجميع هذه النقـول كانـ
وهذا موضوع كان حيًا في عصر المؤلف وخصوًصا في مصر، فقد . التعريب

م، وكانـت حركـة الثقافـة والمناقشـة حركـة ١٩٠٧كان يعيش فيها منذ عـام 
ــرة وعلــى صــفحاتها يتجــادل المتجــادلون ويتحــاور  ــد كثي ناشــطة فالجرائ

تنشـر مقاالتهـا العلميـة، ) طـفالمقت(المتحاورون، وكانت المجلة العلميـة 
ال نــنَس أن الشــيخ عبــد القــادر المغربــي وتضــع المصــطلحات الجديــدة، و

فـي ذلـك الوقـت فـي ) االشـتقاق والتعريـب(م أصدر كتابه ١٩٥٦-١٨٦٧
في هـذا ... م وكان شديد الحماسة للتعريب والدعوة إليه١٩٠٨القاهرة عام 

طـاهر أن يضـع كتابـه هـذا  المناخ الحافل بالدعوة إلى التعريب رأى الشـيخ
ليبيّن للناس معنى التعريب وأصوله وماذا قـال فيـه اللغويـون والنحـاة، ومـا 

تبـيّن ) اإلتقان في علوم القرآن(الطرائق التي اتبعت فيه، وقّدم لهم نقوًال من 
أن القرآن الكريم قد اشتمل على المعّربـات، كمـا أتـى فـي أمثلتـه بعشـرات 

سـتعملها العـرب، وعـرج فـي مباحثـه علـى تقسـيم الكلمات المعّربة التي ي
ورأى أن أشـهرها العربيـة » «اللغـات السـامية«اللغات واسـتخدم مصـطلح 

والسريانية والعبرانية، وأن هذه اللغات الثالث قد نشأت من أصل واحد هـو 
لهن بمنزلة األم، وهي اللغة اآلرامية، وُعّدت هـذه اللغـات الـثالث أخـواٍت 

األحكـام «واحتج بنص البن حزم من كتابـه  ،لتشابه بينهنّ كما ذكر، ولكثرة ا
  .ينحو فيه إلى هذا -هكذا ذكره  -» ألصول األحكام
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من اللغات اآلرية، ولذلك ال تجـد بينهـا وبـين «أما اللغة الفارسية فإنها 
  :العربية وما شاكلها تشابًها، فإذا عرفت ما ذُكر تبيّن لك أمران

علـى كلمـة عربيـة بكونهـا معّربـة مـن م أنه ال ينبغي أن يُحكـ :أحدهما
العبرانية أو نحوها لمجرد وجود ما يشابهها في اللفظ والمعنى فيهـا، وذلـك 

ا إلـى فقت فيه اللغتان، فال تكون نسبتهالحتمال أن تكون تلك الكلمة مما ات
حداهما أولى من نسبتها إلى األخرى، واالحتمال هنا قريب جدا لكثـرة مـا إ

  .ق في الكلمات في اللغات المتشابهةوقع من االتفا
أنه ال ينبغي أن ينكر على مَْن حكم على كلمـة عربيـة بكونهـا  :وثانيهما

معّربة من الفارسية أو نحوها لوجود ما يشـابهها فـي اللفـظ والمعنـى فيهـا، 
ممـا اتّفـق فيـه اللغتـان، وذلـك ألن لمجرد احتمال أن تكـون تلـك الكلمـة 

إذ قلّما يقع في اللغات التي ال تشابه بينها اتفاق فـي االحتمال هنا بعيد جدا، 
من الكلمات، وعلى ذلك تكون تلك الكلمة في األصل إما فارسـيةً أو شيء 

عربية، فإن كانت فارسية يكون دخولها في العربية بطريق النقل من الفارسية، 
بية، يكـون دخولهـا فـي الفارسـية بطريـق النقـل مـن العربيـة، وإن كانت عر

ويتحـدث الشـيخ عـن خصـائص » إلـى دليـلوتعيين أحد الوجهين يحتـاج 
اللغات السامية كما يتحدث عن اللغات الهندية األرباويـة وموقـع الفارسـية 

كما يعقد الحديث عن األحرف التي اتفقت فيها ألفـاظ العـرب . منهاالدريّة 
وحدد األمور التي تعرف بهـا عجمـة . يرها من بعض أجناس األمموألفاظ غ
وحدد الحروف التي ال تجتمع في كلمة عربيـة فمـثًال ال يوجـد فـي . االسم

العربية نون بعـدها راء فـي كلمـة، أمـا نـرجس ونـورج فمعّربتـان، وكـذلك 
  ...الهنداز معّرب

 علـى صـغر - الكتـاب، فالكتـاب  ليس غرضنا في هذه الكلمـة تلخـيصَ 
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سكب أكبر وأوسع من أن يلخص، إنه كتاب شامل ألصول التعريب،  - حجمه 
المعاصـرة لـه، فيه الشيخ جماع ثقافته التراثية المكينة، وجمـاع ثقافتـه اللغويـة 

فجاء كتابًا جامًعا لـآلراء، مفعًمـا باألمثلـة، مـن القـرآن والحـديث والكلمـات 
وكتـب األصـول الفقهيـة، المعّربة، غنيـا بـالنقول مـن كتـب اللغـة ومعاجمهـا 

والموسوعات النحوية والصرفية، فهو ينقل عن سيبويه وعن ابن جني وعن ابن 
حزم وعن الغزالي وعن الرضي االسترابادي وغيرهم من أعالم التراث وذلـك 
من غير أن يخرج عن الموضوع الذي خصص له، أال وهو الدعوة إلى التعريب 

  .ور الحضارة اإلسالميةواالتساع فيه على َهْدي ما حدث في عص
وكأّن الكتاب يمثل ردا مقنًّعا على مَْن كان يحـارب التعريـب ويعتـرض 

  .عليه، ويناقش في ضرورته
ذا إلقد ُعّد الشيخ من أبرز رجال اإلصالح في بـالد الشـام فـي زمنـه، و

ينبغي علينـا أن كان الذهن ينصرف إلى اإلصالح االجتماعي والسياسي فإنه 
ألفه الشيخ من كتب مدرسية باللغة العربية في شتّى المواد الدرسية ننظر فيما 

لندرك أن الشيخ طاهًرا كـان مـن » التقريب ألصول التعريب«وفي كتابه هذا 
أكبر دعاة التجديد اللغوي وإحيـاء اللغـة العربيـة وإغنائهـا، عمليًـا فـي كتبـه 

كتبه المدرسـية ففي » التقريب ألصول التعريب«المدرسية، ونظريًا في كتابه 
كان يجتهد في إحياء اللغة العربية على ألسنة التالميذ التي ضـامها التتريـك، 
وفي كتابه المشار إليه كان يحث على إغناء اللغة العربية بتعريب ما تحتاجـه 

  :في مجاالت الحياة كافة، ويمكننا أن نقول بثقة )١(اللغة
                                                            

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة بيـروت كتـاب  م صـدر عـن١٩٨٤في عـام : مالحظة  )١(
فـي مجلـد » للـدكتور محمـد المنجـي الصـيادي» التعريب وتنسيقه في الوطن العربـي«

  =م أجد ذكًرا لكتاب التقريب ألصول التعريب لصفحة، ومن الغريب أنني  ٦٦٥ضخم 
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وما أشد صبره، لقد  رحم اهللا الشيخ، ما أشد وعيه، وما أعظم إخالصه،
  .كان مجاهًدا حًقا في سبيل أمته ولغتها وعلومها

  
lbnØÛa@¿@ïÜàÇZ@ @

  
ال يعدو عملي في الكتاب عمل أي محقق يقف لدن كل كلمـة، ولـدى 
كل عبارة فيضبطها، ويبحث عنها في مصدرها الذي أخذت عنه، فإذا ما مـر 

الرجوع إلى النقـل فـي جهدُت في  -وما أكثر النقول في هذا الكتاب  -نقل 
مصدره الرئيس، وقارنت النقل بالنص األصـلي، ولـم يكـن هـذا يسـيًرا فـي 
نقوٍل تتقافز بين معجمات اللغة، وكتب األصول الفقهية، وكتب المعّربـات، 

  .وكتب الصّرف والنحو واألدب، واللغة عمومًا
ان عملُت على تخريجه من ديو -وهو قليل  -وإذا ما مر بيٌت من الشعر 

  .الشاعر والمصادر ذات الصلة، كما خّرجت األحاديث النبوية الشريفة
فقــد خّرجــت كــل آيــة  -ومــا أكثرهــا  -أمــا اآليــات القرآنيــة الكريمــة 

ورة ورقمها ثم رقم اآلية ضمن معقوفتين بجانب اآلية في ست اسم العضوو
 -وهـي مثقلـة باألصـل  -متن الكتاب بخـط صـغير كـيال أثقـل الحواشـي 

وقــد علّقــُت بأريحيــة علــى الكلمــات . بتخريجــات يمكــن التخفيــف منهــا
المعّربة، وذكرُت أصولها وما قيل فيها استنادًا إلـى أقـوال العلمـاء فـي هـذا 

  .المجال، كما فّسرُت الكلمات التي رأيت أنها بحاجة إلى تفسير
                                                            

مع  وال إشارة إلى الشيخ الجزائري، فهل هذا يعني أن الكتاب كان مجهوًال لدى الباحث  =
لعبد القـادر » االشتقاق والتعريب«وكذلك األمر في كتاب . أنه ذكر مراجع أقل شأنًا منه

عبـد : المغربي الذي ذُكر مرة واحدة عرًضا عند ذكره لمناظرة لغوية أدبية بـين األسـاتذة
 .٤٣٩ص. اهللا البستاني، عبد القادر المغربي، وأنستاس الكرملي
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ون أما العلماء الذين ذُكروا فقد ترجمُت لهم تراجم موجزة، وآمُل أال أك
قد أهملُت منهم أحًدا، وقد تكون بعض التراجم مـوجزة جـدا نظـًرا لشـهرة 

  .أصحابها، والمهم في هذه الحالة مكان الوفاة وتاريخها
إن كل ما أرجوه أن أكون قد أعطيت هذا الكتاب حّقه مـن العنايـة، وأن 

  .راضية عنه إن شاء اهللا -رحمه اهللا  -تكون روح مؤلّفه 

*   *   *
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 ة غالف الكتاب في طبعته األولىفحص
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فهـذا كتـاب  :أمـا بعـد، وسالمٌ على عباده الـذين اصـطفى -الحمُد هللا 
والمسـلِك الـذي سـلكه المعربـون فـي  ،قصدُت فيه بياَن بعـِض المعربـات

وقـد ذكـرت فيـه كثيـًرا مـن  ،تعريبها ليكوَن الناظُر فيه على بصيرٍة في األمـر
  .المباحث المتعلقة بالفارسية لكوِن ُجّل المعربات مأخوذًا منها

  :ورتبته على فصول
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îÌnÛa@Êaìãc@æbîië@kíŠÈnÛa@òÔîÔy@¿@Ý–Ï@ @

pbiŞŠÈ½a@¿@ÉÓë@ðˆÛa@ @
  

نقل الكلمِة من العجمية إلـى العربيـة، والمعـرُب هـي الكلمـة  التعريُب 
غيـَر أنـه ال  ،التي نُقلت من العجمية إلى العربية سواءٌ وقـع فيهـا تغييـر أم ال

  .)١(يتأتّى التعريُب غالبًا إّال بعد تغييٍر ما في الكلمة
، بمعنى حـظّ  )٢(بَْخت: وقد وقع التعريُب بدون تغييٍر أصًال، وذلك مثلُ 

 )٣(ومثـل سـخت -فإنه نُقل من الفارسية إلى العربية بدون أن يغيّر فيه شـيء 
  .إال أّن هذا النوع قليل -بمعنى شديد 

  :وأنواع التغيير ال تكاد تزيد على أربعة
  .إبدال حرف بحرف :األول
  .إبدال حركة بحركة :الثاني

                                                            
أن تتفّوه به العرُب علـى منهاجهـا : وتعريب االسم األعجمي: »عرب«الصحاح جاء في   )١(

 .عّربته العرب وأعربته: تقول
 ١٩٣: ١الجمهـرة : ف عبـد الـرحيم. قال محققـه د: ١٧١ص ٨٤المعّرب برقم : بَْخت  )٢(

  .وال أحسبه فصيًحا. ذو جدّ : رجل بخيت: وفيها وقد قالوا
أو مولّـد، : وقـال الزبيـدي. بادي والفيوميونص على تعريبه الجوهري والفيروزآ

وال أدري أعربّي هو أم . الجّد، معروف: البخت: فقال) ٣١٢: ٧التهذيب (وتردد الليث 
 )].بخت(انظر الصحاح والقاموس والمصباح [ال؟ 

وربما وافق األعجمي العربي : قال أبو عبيدة: وفيه ٣٦٤ص ٣٣٥المعّرب برقم : سخت  )٣(
 وهو فارسّي معّرب كما صرح به األصمعي: قال ف عبد الرحيم. سْخت أي صلبغْزل : قالوا

 .ومن معانيه بالفارسية الشديد والصلْب: واللحياني وليس من التوافق كما قال أبو عبيدة
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  .زيادة شيء :الثالث
  .نقص شيء :الرابع

بمعنى الحر فإنـه معـّرب مـن  )١(بحرف َجْرمفمما وقع فيه إبداُل حرٍف 
رم بالكاف الفارسية، فأبدلت فيه الكاف الفارسية بالجيم التـي هـي أقـرُب 

  .الحروف إليها
وهذا اإلبدال الزمٌ لئّال يدخَل فـي كالمهـم مـا لـيس منـه، ومثـل ذلـك 
اإلبدال في غيرها من الحروف التي ال توجد في اللغة العربية المشهورة وإن 

  .ت في لغة بعض القبائل ممن ال تُرضى عربيتُهموجد
فأبدلت فيه السين  -بمعنى البرد فإنّه معرٌب من َسْرد  )٢(ومن ذلك َصْرد

ومثـل ذلـك  -وهذا اإلبـدال غيـر الزم لوجـود السـين فـي العربيّـة  -صادًا 
  .اإلبدال في غيرها من الحروف التي توجد في العربية

والصرود فـي الـبالد  -فارسي معرب  -د الَصْرد البر: قال في الصحاح
ْصـراد يجـد الجروم، وَصِرد الرجُل بالكسر يَْصَرد َصَردًا فهو َصِرد ومِ خالُف 

  ]من الرجز[  :قال الساجع. البرد سريًعا
ــِردا ــي َص ــبَح قلب ــِردا   أص  )٣(ال يشــتهي أَْن يَ

                                                            
فارسي معّرب، وهو نقيُض الّصـْرد، وهمـا : الحرّ : ٢٣٥ص ١٦٤المعّرب برقم : الَجْرم  )١(

  .البرددخيالن يستعمالن في الحر و
 .عن ف عبد الرحيم -بالكاف الفارسية  -» رم«هو معرب : قال الّزبيدي

وهو البرد قال ف عبد . الّصْرد فارسّي معّرب: وفيه ٤٢٠ص ٤٠٥المعّرب برقم : الّصْرد  )٢(
  .َسْرد بالسين: أصله بالفارسية: الرحيم

. صـْرد يـومٌ : تقـول. فارسـّي معـّرب. البـردُ: الصـْرد: »صرد«: وجاء في الصحاح
 ].أي الحاّرة[خالف الُجروم : والصرود من البالد

 ٣٦٥: ٢والخصائص . ٥: ٢و ٢٩٩، ١٧٧: ١، والمحتسب ١٢٥: ٦البيت في الحيوان   )٣(
 .٢٥٨: ١٣، والمخصص »صرد«والصحاح 
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  .وقال جماعةٌ إنه عربّي محض وأن الُفْرَس أخذوه من العرب
بمعنى القوة فإنه معّرٌب  بالضم )١(وقع فيه إبداُل حركة بحركة ُزورومما 

فأبدلت فيه هذه الضمة بضمة خالصة، وهـذا  ،من زور بضمة مشوبة بالفتحة
، ومثـل ذلـك ةاإلبدال الزم لعدم وجود الضمة المشوبِة في العربية المشهور

  .اإلبدال في غيرها من الحركات التي ال توجد فيها
وهو بناء تحَت األرض، فإنه معّرٌب مـن َسـْردآب  )٢(ِسردابومن ذلك 

بالفتح فأبدلت فيه الفتحة والكسرة، وهذا اإلبدال غيـر الزم لوجـود الفتحـة 
في العربية المشهورة، ومثل ذلك اإلبدال في غيرها من الحركات التي توجد 
 فيها ومعنى َسْردآب في األصل المـاء البـارد وسـمي البنـاء المـذكور بـذلك

  .لكونه كان يعّد لتبريد الماء
فإنّه معّرٌب مـن  -وهو جلْد أسود  - )٣(ومما وقع فيه زيادةُ شيء أرنَْدجٌ 

                                                            
والكلمـة : قال ف عبـد الـرحيم. القوة: الزور: وفيه ٣٣٩ص ٣٠٢المعّرب برقم : الزور  )١(

) zôr(بالضــمة الخالصــة بالفارســية الحديثــة، وبالضــمة غيــر المشــبعة : زور: الفارســية
السـير : الـزور: قال أبـو عبيـد: ٢٤٢: ١٣وفي التهذيب : قال ف عبد الرحيم. بالفهلوية
  .قوية غليظة: رةوناقة َزوْ . الشديد

وهـذا وفـاق بـين العربيـة : قـال. أي قوة» ليس له زور«: وقال أبو عبيدة في قولهم
 .إني أميل إلى رأي أبي عبيدة أنه وفاق بين اللغتين: قال ف عبد الرحيم .والفارسية

: هو فارسّي وأصله َسْردْآب ومعناه: قال محققه. ٣٩٦ص٣٧٠المعّرب برقم : السْرداب  )٢(
وهو مرّكب من َسْردْ أي بارد وآب . بناء تحت األرض، ويطلق أيًضا على البيت الصيفيّ 

 .ءأي ماء، كأنه يبّرد فيه الما
: قال أبـو عبيـد. جلد أسود: واليرندج واألرندج» ردج«: جاء في الصحاح: يرندج= أرندج   )٣(

السـواد يسـّود بـه، : اليرنـدج: ١٦٠: وفي األلفاظ الفارسية المعربـة) رنده(أصله بالفارسية 
جلٌد أسود، : فقال» اليرندج«بمعنى جلد أسود، وقد ذكر الوسيط المعنيين في ) رنده(تعريب 
 .٧٩٩وانظر المعرب والدخيل . منه األحذية وطالء أسود تسّود به األحذية تعمل
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َرنَْده زيدت في أوله الهمزة وأبدلت فيه الهـاء جيًمـا، وممـا وقـع فيـه نقـص 
أي باطل ومعناه الزغل ويقال فيه أيًضا  -معرب من نَبَْهَره  هفإن )١(شيء بَْهرجٌ 

ْرهٌم بَْهَرُج ونَبَْهـَرٌج أي باطـٌل دِ »: شرح الفصيح«في  )٢(نَبَْهَرٌج قال المرزوقي
  .)٣(زيف ويقال بهرجُت الشيء بهرجة فهو مبهَرج

وهي لعبة  -  )٤(وذلك مثل ِسّدر - وكثيًرا ما يتنوع التغييُر في الكلمة الواحدة 
أبـدلت فيـه فتحـة السـين  - أي ثالثة أبـواب  - در  فإنّه معرب من َسه - للصبيان 

الممالة إلى الكسرة كسرة خالصة وزيد بعدها دال ساكنة فصار ِسّدر بكسر السين 
وهـو  )٥(ويجوز في سينها الضـم والفـتح ومثـل ُسـكَّر - وتشديد الدال مع الفتح 

                                                            
وفيه قال ابن دريد وابن قتيبـة: البهـرج: الباطـل وهـو  ١٦٠ص ٧٣بهرج: المعّرب برقم   )١(

بالفارسية نَبَْهَرهْ. قال ف عبد الرحيم: أصله بالفارسية نَبَْهَرهْ ومعناه الزائف ويرى محقـق 
) بمعنـى parag - parckلويـة (فهأن النون للنفي. وأما  بَْهَرهْ فلعله مـن الكلمـة الالبرهان 

 النقود، وحذفت النون من صدر الكلمة المعّربة تخفيًفا.
علّـم  ه٤٢١المرزوقـي األصـبهاني ت ي: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسـنالمرزوق  )٢(

 أوالد بني بويه بأصبهان، كان الفارسّي من شيوخه.
وفيه: درهم بهرج ومبهرج أي باطل زيٌْف. ويقال  ٥٤٠-٥٣٩شرح الفصيح للمرزوقي:   )٣(

  بهرجت الشيء بهرجة فهو مبهرج. والعامّة تقول: نبهرج، وليس بشيء.
: البهرج: الباطل، وهو بالفارسية: نبهـره. وانظـر المسـائل ٤٩٨وفي أدب الكاتب 

 .١٣٣العضديات 
َدر والطُّبن. وهو خط مستدير تلعب بها الصبيان. قـال الّسّدر: لعبة للعرب يقال لها:   )٤( السُّ

في النهاية: هي لعبة يلعب بها، يُقامر بها، وتكسر سينها وتضّم، وهي فارسية معّربـة عـن 
عن بعضهم أنها لعبة ألهل الحجاز وذلك أنهـم  ١٦٢»الطفولة«ثالثة أبواب. وفي كتاب 

زوايـا المربعـات بخطـوط،  يخّطون أربعـة مربعـات بعضـها داخـل بعـض ثـم يصـلون
 .وينّصفون أضالعها بخطوط ويصّفون فيها الحصى ويلعبون

وفارسيّته  ٤١٣سكر: في اللسان الّسّكر من الحلواء فارسّي معّرب. وفي المعّرب والدخيل   )٥(
: مـاء ٩٢. والّسكر في كتاب األلفاظ الفارسية المعّربة sarkaraوأصل الكلمة هندي » َشَكر«

 لي تعريب: شكر وهو شوكرو باآلرامية.... وشكر بالتركية.القصب إذا غُ 
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فأبدلت فيه  -إنه معّرٌب من َشَكر بفتحتين ف -النوع المعروف بشدة الحالوة 
بعدها كاف ساكنة فصار ُسـكَّر بضـم ت الشين بالسين وفتحتها بالضمة وزيد

  السين وتشديد الكاف المفتوحة.
  (تنبيه)

بين تغيير ال يظهر له داع في بادئ الـرأي، إّال أنَّ ُجـّل رّ ما يقع للُمعَ كثيًرا 
بمعنى السجية  )١(وذلك مثل ِخيم -وجًها ذلك إذا أمعن النظر فيه تبين أن له 

بعضهم قال: إنه معّرب وإنَّ أصلة خوْي بخـاء مضـمومة ضـًما والطبيعة فإّن 
مشوبًا بالفتحة فأبدلت فيه الواو بالياء وضمة الخاء بالكسرة فصار ِخّي كِزّي 
 ثم أبدلت فيه الياء الثانية بالميم فصار خيًما، فإن قلَْب الواو فيه ياء ثـم كسـر
ما قبلها مبنّي على قاعدة مطردة مـذكورة فـي علـم الصـرف وهـي أن الـواو 
والياء إذا اجتمعتا وكان السابق منهما ساكنًا تقلب الواو يـاء ويكسـر مـا قبـل 

  .)٢(الياء وعلى ذلك قيل مَْرِميٌّ في مَْرمُوٌي إلى غير ذلك مما ال يحصى
وقـد اختلـف فيـه فقـال  -وهو لقب ملك الفرس  )٣(ومثل ذلك ِكْسرى

                                                            
: الِخيم الطبيعة، قال أبو عبيدة: هي فارسـية معّربـة. ٢٨٤ص٢٣١الِخيم: المعّرب برقم   )١(

. قال ف عبد الرحيم: هـو فارسـّي ٦٠٨: ٧، والتهذيب ٢٤٠: ٣ومثل ذلك في الجمهرة 
ومعنـاه الطبيعـة  xēm ، وبالفهلويـةمعّرب، وأصله بالفارسية الحديثة: ِخيم، بكسـر أولـه

 والسجية والغريزة
قلبت الواو ياء  -أيتهما كانت  -متى اجتمعت الواو والياء، وقد سبقت األولى بالسكون   )٢(

وأدغمت الياء في الياء، من ذلك قولهم: سيّد وميّت وجيّد وهيّن، واألصل فيهـا: َسـيِْود 
سـؤدد والمـوت والجـودة والهـوان. شـرح ومَيِْوت وجيْـِود  وهيـِون ألنهـا فيعـل مـن ال

 .١٥٥: ١، والخصائص ٣٧١: ٢وانظر سيبويه  ٤٦١الملوكي 
عـن » «كسـر«وما بعدها جاء في المصـباح المنيـر  ٥٣٨ص ٥٦٦كسرى: المعّرب برقم   )٣(

وقال غيره بـالفتح والكسـر قـال ف عبـد » أبي عمرو بن العالء: هو بكسر الكاف ال غير
  =ومعناه: ذو  xu-sravو husruvوبالفهلوية » ُخْسرو«الرحيم: إن أصله بالفارسية الحديثة 
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بعضهم: هو معّرب من ُخْسَرْو بضم الخاء وفتح الراء وسكون الـواو ومعنـاه 
فأبدل الخاء بالكاف وضمتها بالكسرة وقلبت  -على ما زعموا واسع الملك 

  فيه الواو ألًفا فصار كسرى.
لوجه، وقال بعضهم: هو معّرب من خوش ُرْو بضم الراء ومعناه حسن ا

فأبـدلت فيـه الخـاء بالكـاف  -فإنَّ خوْش بمعنى حسن وُرْو بمعنـى الوجـه 
وذلك بقلب الواو  -وُغيّر آخره وضمتها المشوبة بالفتحة بالكسرة الخالصة 

وال يسـتبعُد أن يقـال إنّـه  -والضمة التي قبلها فصار كسـرى التي فيه األلف 
مصـدر ومعنـاه عنـدهم  معرب من خوش َرْو بفتح الراء فإّن رو بالفتح اسـم

  .-وهو األليق بلقب الملك  -السير والذهاب فيكون معناه حسن السير 
لـم يُعهـد مثـل  قع في آخر مثل هذا االسم الزم إذويظهر أن التغييَر الوا
: لـيس »التصريف الملـوكي«في  )١(قال ابن جنّي -ذلك في األسماء العربية 

إنما ذلك في الفعل نحـو  - )٢(اسم في آخره واو قبلها ضمة في كالم العرب
كسـرة فمتى وقع في االسم مـن ذلـك شـيء أبـدلت الضـمة  -يدعو ويغزو 

وذلك قولهم في جمع دَلٍْو أدٍْل وفي جمع حقـٍو أْحـٍق واألصـل  -والواو ياء 
  أدْلٌُو وأُحُقٌو ففعل فيهما ما تقدم ذكره.

ــة ــن عطي ــر اب ــا ذك ــا م   ......................................... )٣(وأم
                                                            

أي سمعة. وهناك من رأى غيـر » ڤْسرَ «أي طيب و» خُ «من وهو مرّكب » السمعة الطيبة  =
 ذلك كما في التاج وغيره.

عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمـة األدب والنحـو ولـد  ه٣٩٢ابن جني: ت  )١(
 عن األعالم. -عامًا  ٦٥بالموصل وتوفي ببغداد عن نحو 

 .٤٦٧البن يعيش » شرح الملوكي في التصريف«انظر النص في   )٢(
عبد الحق بن غالب القيسي الغرناطي، أبو محمد، مفّسـر، فقيـه مـن  ه٥٤٢ابن عطية ت  )٣(

المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب «أهل غرناطة، عارف باألحكام والحديث. له تفسير: 
 طبع في قطر والمغرب و.... توفي بلورقة. عن األعالم.» العزيز
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  ]٢٧٨: ٢: البقـرة[ z~ {}: وهو العـدوّي مـن أنـه قـرأ )١(لعن أبي السما
إن في هذا : فقد قال ابن جنيالمشددة وضم الباء وسكون الواو،  بكسر الراء

أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم بناء الزمًا، : الحرف شذوذًا في أمرين
وهذا شيء لم يأت إال في . )٢(واآلخر وقوع الواو بعد الضمة في آخر االسم

القـراءة أنـه فّخـم األلـف وانتحـى بهـا ووجه : الفعل نحو يغزو ويدعو، قال
  )٣(ه. الواو التي األلف بدٌل منها على حّد قولهم الصلوة والزكوة

: هذا وقد اختلف النحويون في يغزو إذا ُسـّمي بـه أحـد فقـال بعضـهم
جاء يغزي بسكون الياء : تقوليجب أن يُتصرف فيه بعد التسمية فيقال يْغَزى 
يبقـى علـى : وقـال بعضـهم. ورأيت يغزَي بفتحها ومررت بيغزْي بسـكونها

حاله ويحكى على ما كان عليه قبل التسمية فيقال جـاء يغـُزْو بسـكون الـواو 
  .)٤(ورأيت يغزَو بفتحها ومررت بيغزْو بسكونها

                                                            
وأبو السّمال هو قعنب بـن أبـي . حيف طباعةوهو تص» السماك«في األصل : أبو السّمال  )١(

العدوي البصري، له اختيـار  -وبالالم  -بفتح السين وتشديد الميم  -قعنب أبو السمال 
في القراءة شاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد سـعيد بـن أوس، وأسـند الهـذلي قـراءة أبـي 

وهذا سند . مرالسمال عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن ع
 .٢٧: ٢غاية النهاية . ال يصح

ومن ذلك ما رواه ابن مجاهد عن أبي زيد عن أبي  ١٤٢: ١جاء في المحتِسب : من الربا  )٢(
 .ما بِقي من الربُو، مضمومة الباء ساكنة الواو: أنه كان يقرأ: السّمال

 .١٤٣، ١٤٢: ١النقل عن المحتسب بتصرف   )٣(
وال ضمير فيه، لَقلبَت واوه ياءً » يغزو«ولكن لو سّميت رجًال بـ.. ١١٨: ٢جاء في المنصف   )٤(

هذا يغٍز ومررت بيغـٍز ورأيـُت يغـزَي، فتصـرفه فـي الرفـع : فكنت تقول» أدلٍ «كما فعلت بـ
: والجّر، وال تصرفه في النصب كما فعلَت بجواٍر، ولو سّميت به وفيه ضمير الفاعـل لقلـت

بيغزو، فال تغيّره على وجٍه ألنه إذا كان فيـه ضـمير فهـو  جاءني يغزو، ورأيت يغزو ومررت
والجملة إذا ُسّمي بها بقيت على ما كانت عليه قبل التسمية، أال تراهم قالوا . والضمير جملة

 .الخ... تأبط شرا، وبرَق نحره وذّرى حبًا، وأنا ابن جال: في اسم رجلٍ 
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: ذلـك فنقـولوقد رأينا أن نذكر هنا شيئًا من عبارات علماء العربية فـي 
اعلم أنهم قد يغيرون الكلمـةَ األعجميـةَ وقـد يُبقونهـا علـى : )١(قال بعضهم

فيبدلون الحروَف التـي ليسـت مـن حـروفهم إلـى حالها إال أن التغيير أكثر، 
الحروِف، وهـو الزم لـئال  هأقربها مخرًجا، وربما أبعدوا اإلبدال في مثل هذ

فًا بآخر ويغيرون حركتَه ويسكنون يدخل في كالمهم ما ليس منه فيبْدلون حر
ويحركون وينقصون ويزيدون، فما كان بين الكاف والجيم يجعلونه جيًما أو 

ويبدلون الباء المخلوطة بالفاء بالبـاء  - )٢(كافًا أو قافًا كما قالوا ُكْربٌَج وقُْربَق
 )٤(دَْشـتسينًا نحو دَْست فـي ويبدلون الشين  - )٣(أو بالفاء نحو بِِرنْد وفِِرنْد

                                                            
العـرب فـي اسـتعمال األعجمـي، بـاب مـذاهب  ٩٤: ، والمعرب٣٤٢: ٢انظر سيبويه   )١(

 .٢٦٨: ١، والمزهر ١٤٦: ١وارتشاف الضرب 
ويقال للحانوت ُكـْربُج وُكبـرق وهـو : وفيه ٥٣٤ص ٥٦٢المعّرب، برقم : كربج وقربق  )٢(

. أهملـه الجـوهري: قال الصغاني» كربج«وفي التكملة . ُكْربه: معّرب، وأصله بالفارسية
الحـانوت، فارسـّي : -بضم الفاء وفـتح الـالم  -لى فُْعلَل والُكْربَُج والُقْربج والُقْربَق، ع

إنه بالفارسية الحديثة ُكْربَهْ بالكـاف العربيـة والـراء، وُكلْبـه : قال ف عبد الرحيم. معّرب
  .وهذا أصل اللفظ المعّرب kurpakكربك : وهو بالفهلوية. بالالم لغة فيه

جـوهر السـيف : والبِِرند: وفيه ٤٧٣و ١٨٥ص ٤٧٥و ٩٧المعّرب برقم : البِِرند والفِرند  )٣(
 .إنه أعجمّي معّرب: قيل. وماؤه، لغة في الِفِرند

الصــحراء، وهــي الدْشــت : الّدْســت: ٢٨٨ص ٢٣٧المعــّرب بــرقم : دشــت= دســت   )٤(
هو فارسّي أو اتفاق وقع بين اللغتـين والصـواب أنـه فارسـّي : قال الجوهري. بالفارسية

الدسـت مـن الثيـاب : وفي القـاموس. ه أيًضا دَْشتوأصل. كما قال ابن دريد واألزهري
والورق وصدر البيت، معّربـات، وزاد الزبيـدي واسـتعمله المتـأخرون بمعنـى الـديوان 

  .ومجلس الوزارة والرئاسة مستعاًرا من هذا
اليـد واللسـان ولـه : هو فارسّي وأصله دْست ومعناه اللغـوي: قال ف عبد الرحيم

مجلس الملوك ومجموعة من أشياء من جنس واحد، ومرةً معاٍن أخر نحو صدر البيت و
 .من اللعب
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  .- )١(وِسْروال في شروال
وهي البـاء والجـيم والـزاي  -والحروُف التي يّطرد فيها اإلبدال خمسةٌ 

إنما اّطرد فيها اإلبدال لعدم وجودها في العربية والفاء والكاف المشوبات، و
  .)٢(وما سوى ذلك من الحروف ال يّطرد فيه اإلبدال لوجوده في العربية

  :فيه فقال في باب ترجمته التعريَب إعرابًا وبسط القول )٣(وقد سّمى سيبويه
  )٤(هذا باب ما أُعرب من األعجمية

اعلم أنهم مما يغيرون من الحـروف األعجميـة مـا لـيس مـن حـروفهم 
فأما ما ألحقـوه ببنـاء  -وربما لم يلحقوه  -البتةَ، فربما ألحقوه ببناء كالمهم 

، )٨(ألحقـوه بَسـلَْهب )٧(، وبَْهـَرج)٦(ألحقـوه ببنـاء ِهْجـَرع )٥(كالمهم فِدْرهم

                                                            
وهو أعجمّي أُعرب كمـا ) مفرد(وأما سراويل فشيء واحد : ١٦: ٢في سيبويه : سراويل  )١(

هـو فارسـّي : قال ف عبد الرحيم. ٣٩١ص ٣٦٣فذكره في المعّرب برقم . أُعرب اآلجرّ 
. بمعنـى الفخـذ والالحقـة واْر للنسـبة وأصله َشلْوار بمعنى اإلزار، وهو مرّكب من َشلْ 

وقع في اللفظ المعّرب قلب مكاني، فقّدمت الراء على الالم، وقلبت الشين سينًا فأصبح 
هذا والسربال أيًضـا منـه ومعنـاه القمـيص . ِسْروال، وسراويل في الحقيقة جمع ِسْروال

 .كّل ما يُلبس فهو سربال، كما في اللسان: وقيل. والدرع
 ).اإلبدال الالزم( ٦٨: المعرب  )٢(
، عمرو بن عثمان، إمام النحاة ولد في إحـدى قـرى شـيراز، وقـدم ه١٨٠-١٤٨سيبويه   )٣(

ورحـل إلـى بغـداد، » كتـاب سـيبويه«البصرة، ولزم الخليل، وصنف كتابه المعـروف بــ
 ).عن األعالم(فناظر الكسائي، وعاد إلى األهواز فتوفي بها 

 .٣٤٢: ٢انظر كتاب سيبويه   )٤(
هــو أصــًال مــن اليونانيــة : قــال ف عبــد الــرحيم. ٣٠٧ص ٢٦١المعــّرب بــرقم : درهــم  )٥(

 .درهم dirhamِدْرخم و driaxmو diramوهو بالفارسية الحديثة ) دْرخمي(
 .٢٠٨تفسير غريب ما في سيبويه . جبان منكشف: ِهْجرع  )٦(
 .سبق ذكره) بهرج(  )٧(
 .الطويل من الرجال وجمعه سالهبة: سلهب  )٨(
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ــار ــِديماس )١(وِدين ــوه ب ــاج )٢(ألحق ــالوا إســحاق )٣(وديب ــألحقوه  )٤(كــذلك، وق ف
  .)٩(فألحقوه بكوكب )٨(وَجْورب )٧(فألحقوه بيربوع )٦(، ويعقوب)٥(بإعصار
كـان  ،وربما تركوا االسَم على حاله إذا كانت حروفه من حـروفهم: قال

  ................................... )١٠(نحو ُخراسـان أو لم يكنعلى بنائهم 
                                                            

. وفيه أن الدينار فارسّي معّرب وعلّق ف عبد الـرحيم ٢٩ص ٢٣٩المعّرب برقم : دينار  )١(
مـن النقـود ) as(ومعنـاه ذو عشـرة آسـات واآلس  denariusهـو التينـي وأصـله : بقوله

 .وفي الغالب أنه دخل العربية من الفهلوية. النحاسية عندهم
 .السَرب في األرض: الديماس: ديماس  )٢(
وهو فارسّي معـّرب، وهـو ثـوب سـداه ولحمتـه  ٢٩١ص ٢٤٠المعّرب برقم : الديباج  )٣(

 .واإلبريسم فارسّي وأصله بالفارسية الحديثة أبريَشم. إبريسم
عــن ابــن مســكويه أن معنــى إســحاق  ١٠٦٤: ٢ذكــر الســيوطي فــي اإلتقــان : إســحاق  )٤(

 .٣٦: وانظر اإلعالم بأصول األعالم) الضحاك(بالعبرانية 
 .٢٩تفسير غريب سيبويه . ريح معها غبار تستدير به: عصاراإل  )٥(
اإلعـالم . ذكرت المراجع أنه ُسّمي يعقوب ألنه خرج وهـو آخـذ بعقـب أخيـه: يعقوب  )٦(

 .١٩٥: بأصول األعالم
واحد اليرابيع والياء زائدة ألنه ليس في كالم العرب فعلول سوى مـا نـدر مثـل : اليربوع  )٧(

ّ . َصعفوق  .عن التاج. ة فوق الُجَرذ، الذكر واألنثى فيه سواءواليربوع دويْب
أعجمّي معّرب، وقد كثر حتى صـار : قال ٢٤٣ص ١٧٧ذكر في المعّرب برقم : َجْورب  )٨(

. بضـمة غيـر مشـبعة gorabهو بالكاف الفارسـية كـورب : قال ف عبد الرحيم. كالعربي
 .لفافة الرْجل: ومعناه. وكوراب لغة فيه

وقـال وهـو عنـد ُحـّذاق » ككب«اج كثيًرا من المعاني لكلمة كوكب في ذكر الت: كوكب  )٩(
. والكاف ليست من حروف الزيادة، ولذا صّرح جماعـة بأصـالته. »وكب«النحويين من 
... ممتلئ إذا ترعرع وسيد القوم: وغالم كوكب. وما طال من النبت. النجم: ومن معانيه

 .kawkabرامية ذكر أنه من اآل ٢٠٤وفي معجم غرائب اللغة . الخ
وقـد تكلمـت بـه العـرب قـال ف عبـد  ٢٨٣ص ٢٣٠برقم  بذكره في المعرّ : خراسان  )١٠(

: ُخراسان وبالفهلوية ْخَوراسـان ومعنـاه: هو فارسّي، وأصله بالفارسية الحديثة: الرحيم
 .المشرق، وسّمي بذلك لوقوعه شرقي فارس والعراق
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وربّما غيـروا الحـرف الـذي لـيس مـن حـروفهم ولـم  )٢(والكْرُكم )١(موُخرّ 
  ............ )٥(وآجـر )٤(وبَُقـم )٣(يغيروه عن بنائـه فـي الفارسـية نحـو فِِرنْـد

                                                            
وقـال أبـو عبيـدة هـي عربيـة، . خّرم أي ناعمعيٌش : ٢٧٩ص ٢٢٢المعّرب برقم : ُخّرم  )١(

ُخـرم : والصـواب أنـه فارسـّي وأصـله: قـال محقـق المعـّرب. هي أعجمية: وقال غيره
 .٥٤: ، واأللفاظ الفارسية١١٢: وانظر شفاء الغليل. الفِرح المسرور: ومعناه

ذكـر ف و. والُكْركم أعجمّي معّرب وهو الزعفران: ٥٥٣ص ٥٨٤المعّرب برقم : ُكْركم  )٢(
  .kurkanuعبد الرحيم أن أصل الكلمة من األكدية 

  .أن أصلها من الالتينية ٢٧٩وذكر معجم غرائب اللغة 
اسم الجـنس األعجمـّي : Curcumaُهْرد . ُكْركمْ : ١٨٠وذكره الشهابي في معجمه 

من كركم العربية، ولهذه الكلمة أشباه فـي اللغـات السـامية وهـو نبـات طبّـي عسـقولي 
معّمرة وسوقه حولية من الفصيلة الزنجبيلية يستعمل سحيق جذوره تـابًال  هندي جذوره

  .وصباًغا أصفر فاقًعا
  .الكركم عروق صفر معروفة وليس من أسماء الزعفران: وقال ابن بري

يمكـن القـول إن : ٢٨٩البابليـة  -وجاء في معجم النباتات السومرية واآلشـورية 
قديم، بما فيها العربية، وقد عرف العرب الكركم الُكرُكم كلمة أصيلة في لغات الشرق ال

  :قال البعيث. منذ القديم
ــرُكم   ســــماوية كــــْدٌر كــــأّن عيونهــــا ــه ورٌس حــديث وُك ــذاف ب  يُ

  .وفي المعجم المشار إليه تفصيالت
وهـو فـي اللسـان . يُـداف: وفيـه ١٦٦والبيت المذكور للبعيث في كتـاب النبـات 

منسـوب إلـى : وسـماوية. ويداف بمعنى ويـذاف. النباتنقًال عن كتاب ) كركم(والتاج 
مجلـة . بيت مفرد نقًال عن تهـذيب اللغـة ٦٤وانظر شعر البعيث المجاشعي ق. السماوة

 .١٢٥: ٧وانظر المحكم . ١٩٧٨-١٤كلية اآلداب بجامعة البصرة العدد 
 .سبق ذكرها: فرند  )٣(
  .معّرب، وهو صبغ أحمروالبقم فارسي . ١٧٦ص ٩١المعّرب برقم : بَّقم  )٤(

  .والصواب أنه فارسّي معّرب وأصله بكم بتشديد الكاف الفارسية: قال ف عبد الرحيم
 .نوع شجر من القرنيات الفراشية: campeachy wood ١٠٥: وفي الشهابي

  =  ...فارسّي معّرب، وفيه لغات ١١٨ص ٢٢المعّرب برقم : آجرّ   )٥(
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  .)١(بزرْ وجُ 
*   *   *  

   

                                                            
آجـور، ومنـه تفّرعـت اللغـات : رسية، وتعريـبأصله بالفارسية آكور بالكاف الفا    =

ويعتقد أن آكور الفارسية أصًال من السريانية انظر المعجـم الكبيـر واأللفـاظ ... األخرى
 .٧: الفارسية

والُجْربز ليس من كالم العرب وهو الرجل الخّب، : قال ٢٣٥ص ١٦٥المعّرب برقم : ُجْربُز  )١(
ُ : قال محققه. وهو فارسّي معّرب  .كوربزا بالسريانية: ز بالكاف الفارسية، ومنههو ُكْرب
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  :وقال في الباب الذي يليه وهو باٌب ترجمته
  )١(هذا باب اّطراد اإلبدال في الفارسية

يبدلون من الحرف الذي بين الكاف والجيم الجيَم لقربها منها ولـم يكـن 
وذلك نحو الُجْربُْز واآلجّر والجورب  - من إبدالها بُّد ألنها ليست من حروفهم 

  .بَقوقالوا ُكْربق وقُرْ  - وربما أبدلوا القاف ألنها قريبة أيًضا قال بعضهم قُْربُز  - 
ويُبدلون مكان آخر الحرف الذي ال يثبت في كالمهم إذا وصلوا الجـيم 

ألّن هـذا الحـرف يبـدل فـي كـالم الفـرس  )٣(ومُوَزه )٢(وذلك نحو كوسه -
فلما كان هذا اآلخر ال يشبه أواخر كالمهـم صـار . همزة مّرة وياءً مرة أخرى

                                                            
 .٣٤٢: ٢سيبويه   )١(
  .٣٠٨: في معجم النباتات السومرية واآلشورية والبابلية: كوسه  )٢(

الكوسـى نبـات عشـبي حـولّي فصـلّي مـن الفصـيلة القرعيـة؛ أول ظهـور لكلمــة 
فـي أرجـاء أوكش وقد انتشرت هذه الكلمة : kusالكوسى كان في اللغة السومرية بلفظه 

  .الشرق القديم مع تحوير بسيط في اللفظ اقتضته طبيعة كل لغة
وكان للكوسى استعماالت عديدة في الطب العربي القديم، وتسـتعمل اليـوم فـي 

عاميـة شــامية : Bot: كوســه. كوسـى: ٤٤٦وجــاء معجـم الشــهابي . الصـيدلية الحديثـة
 cucurbita(ى قُريًعـا ومصرية شائعة ضرب من صغار القرع، ينسـب إلـى النـوع المسـم

pepo (وهو نوع زراعي مشهور تطبخ ثماره على أشكال شتى. 
جـنس نباتـات . العربيـة) موز(اسم الجنس العلمي من : Musa: banana-treالموز : موزة  )٣(

من وحيدات الفلقة والفصيلة الموزية، وهو نباتيًا عشبة عظيمـة تـزرع لثمارهـا السـكرية 
 stemوقنـو المـوز . والنشوية، وفيه أيًضا أنواع للتـزيين، ونـوع يفتلـون مـن ليفـه حبـاًال 

نـاك أنـواع عديـدة للمـوز ذكرهـا وه. هو ما تسميه العامة قرط المـوز: cluster ،bunchو
  .٤٧٨: عن معجم الشهابي. الشهابي في المادة نفسها

ثم انتشرت . موشكا mochakaوكان أول ظهور لكلمة الموز في اللغة السنسكريتية 
وانظر معجـم النباتـات . ة كل لغةعاللفظة في أرجاء الشرق القديم مع تحوير اقتضته طبي

 .٣٤٣، ٣٤٢... السومرية
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وجعلوا الجيم أولى ألنها قد أبـدلت مـن . )١(بمنزلة حرٍف ليس من حروفهم
وربمـا . فكـانوا عليهـا أمضـىالحرف األعجمـي الـذي بـين كـاف والجـيم 

وقـال . أُدخلت القاف عليهـا كمـا أدخلـت عليهـا فـي األول فأشـرك بينهمـا
  ...وقالوا ُكَربُْق وقالوا قُْربَق )٢(َكْوسق: بعضهم

البـاء والفـاء ونحـو الِفِرنـد ، ويبدلون من الحـرف بـين )٣(ِكيلَْقة: وقالوا
  .، وربما أبدلوا الباء ألنهما قريبتان جميًعا قال بعضهم البِِرنْد)٤(والُفنْدق

يبدل منه مـا قـرب منـه  -فالبدل مّطرد في كل حرف ليس من حروفهم 
  .من حروف األعجمية

ُزوٌر : يقولــونومثــُل ذلــك تغييــُرهم الحركــةَ التــي فــي َزْور وآشــوب ف
  .-ألن هذا ليس من كالمهم  التخليطوهو  -وأْشوٌب 

                                                            
وأبدلوا الجيم ألن الجيم قريبة من الباء وهي من حروف البدل، والهاء : ٣٤٣: ٢ في س  )١(

قد تشبه الياء، وألّن الياء أيًضا قد تقع آخرةً، فلما كان كذلك أبدلوها منهـا كمـا أبـدلوها 
 ...من الكاف، وجعلوا الجيم أولى

وهـو  الجوسـق فارسـّي معـّرب: قـال ٢٣٦ص ١٦٧المعـّرب بـرقم . جوسق= كوسق   )٢(
  .تصغير قصر، كوشك أي صغير

هو بالفارسيّة كوْشك بسكون الشين، وفّسـره البرهـان بالبنـاء : قال ف عبد الرحيم
 .بمعنى الصغير - بفتح الشين  - وال أراه ذا صلة بـ َكْوَشك  kushkالعالي وهو بالفهلوية 

المصـباح  ومثلـه فـي - بكسـر الكـاف وفـتح الـالم  - الكيلجـة : »كلـج«في التـاج : كيلقة  )٣(
: إنه يقال لهـا أيًضـا: وزاد في شفاء الغليل... والمغرب وشرح التقريب للحافظ السخاوي

 .٢٢٥وانظر شفاء الغليل . مكيال جمع كيالجة وكيالج: كيلقة وكيلكة والكّل صحيح
والفندق بلغة أهل الشام، خان من هـذه الخانـات : ٤٦٨ص٤٦٨المعّرب برقم : الفندق  )٤(

  .س مما يكون في الطرق والمدائنالتي ينزلها النا
إنه فارسّي، وهـذا غيـر صـحيح، : نقل ابن منظور قول سيبويه: قال ف عبد الرحيم

وأصله . إنه بلغة أهل الشام: والصواب أنه يونانّي، وقد أشار الليث إلى هذا المعنى بقوله
 .فْوتقا بالسريانية: بَنُدكيون ومنه= بَنُْدخيون : اليونانيّة
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وأما ما ال يّطرد فيه البدُل فالحرف الذي هو مـن حـروف العـرب نحـو 
  .-أبدلوا للتغيير  الذي قد لزم  -سين سراويل 
 -فأتبعوا اآلخر األول لقربه في العدد ال في المخرج  )١(قَفشليل: وقالوا

  ه. فعلى هذا فوّجهها -فهذه حال األعجمية 
فهل بين التغيير الذي وقع في مثل كربز وبرند والتغييـر الـذي : فإن قيل

فإن التغيير فـي األول الزم فـي حـّد  -قيل نعم  -وقع في مثل شراويل فرق 
ال يتيسر للمعّرب ترُكه لئال يدخُل في العربية ما يكون منها إذ ال ذاته حتى إنه 

  .يوجد فيها كاٌف مشوبة وال باء مشوبة
غير الزم في حـّد ذاتـه حتـى إّن المعـّرب لـو وأما التغيير في الثاني فإنه 

تركه على حاله لم يكن في ذلك محذوٌر لوجود الشين في العربية، وإنما لزم 
التغيير فيه اللتزام المعرب لذلك ألمٍر دعاه إليـه مـن تحسـين اللفـظ أو غيـر 

  .ذلك من األمور
*   *   *  

   

                                                            
: القفشـليلة: ، وقال محقق التعليقـة٢٧٢، ٢٧١: ٤والتعليقة  ٣٣٧: ٢سيبويه : ليلالَقْفش  )١(

هـو : قـال أبـو عمـر الجْرمـي. وال نعلمه جاء اسـًما: المغرفة، مثّل به سيبويه صفةً وقال
قـال . إنما هـي أعجميـة: وحكى عن األصمعي عن خلف األحمر أنه قال. مغرفة البرمة
ليل، فقال بعد ذكـره لاكل لما قال سيبويه، ألنه ذكر فعوهذا التفسير ليس بمش: أبو سعيد

وال نعلمه جاء اسًما، فقد جعله صفةً فتحتاج إلى طلب شيٍء يكون قفشـليل نعتًـا : أمثلةً 
: تـاج العـروس]. »قفشل«لسان العرب  - ١٠٣ق ١٠انظر شرح السيرافي للكتاب . [له
 .»ق ف ش ل«
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وهي تنقسـم  -حروف المعجم في اللغة الفارسية أربعةٌ وعشرون حرفًا 
  .قسم يوجد في اللغة العربية وقسم ال يوجد فيها -إلى قسمين 

وهي الباء  -أما القسم الذي ال يوجد في اللغة العربية فهو أربعة أحرف 
  .لفارسية والزاي الفارسية والكاف الفارسيةالفارسية والجيم ا

أما الباء الفارسية فهو حرف يكون بين الباء والفاء غيـر أنـه يكـون لفـظ 
الباء أغلب عليه من لفظ الفاء، وهذا الحرف يقلب فـي حـال التعريـب فـاءً، 

  .)١(انيذوذلك مثل الفانيذ وهو ضرٌب من الحلوى فإنّه معّرب من 
  .)٢(ُت ثل البُّد بالضم بمعنى الصنم فإنّه معّرٌب من وقد يُقلب باءً وذلك م

ــال  ــين الجــيم والشــين ق ــا الجــيم الفارســية فهــو حــرف يكــون ب   وأم
                                                            

تطلق على نوٍع من الحلواء، تصـنع بـدقيق الشـعير كلمة فارسية األصل، : انيذ= الفانيذ   )١(
، ٤٧٨: ١، والمزهـر »فنـد«لـم يـذكره الجـواليقي، وانظـر التـاج . والترنجبين والسـكر

. ٣١الـبخالء : فأمرني قوم بالفانيـذ السـكري: قال الجاحظ. ٢٣٩ومعجم غرائب اللغة 
ما طبيعيًا أو بتأثير مادة سكرية لزجة معقدة، تفرزها النباتات إ) عسل الحاج(والترنجبين 
الطرفاء النيلية، والّشيح وبعض أنواع من العاقول ومـن : ومن هذه النباتات. حشرة المنّ 

 .عن المعجم الكبير. القتاد
الصنم، فارسّي معـّرب الجمـع : والبُدّ : وفيه ٢١٢ص ١٣٤المعّرب برقم : الصنم= البُّد   )٢(

ُ : أصله بالفارسية: قال ف عبد الرحيم. البَددة الصنم، أبدلت التـاء داًال عنـد : ْت ومعناهب
هو بيت : البُّد هو الصنم نفسه، ويقال: ويقال. التعريب، وشّددت الدال إللحاقه بالثالثي

 .فيه صنم وتصاوير
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فـي فصـل الحـروف التـي » رسالة أسباب حدوث الحروف«في  )١(ابن سينا
اللسـان أكثـر  )٢(وهذه الجيم يفعلها إطباق من طـرف: ليست في لغة العرب

ونسبة الجيم العربية إلى هـذه الجـيم . وأشد، وضغٌط للهواء عند القلع أقوى
  )٣(ه. نسبة الكاف غير العربية إلى الكاف العربية

وهـو  )٤(وذلـك مثـل الصـك - وهذا الحرف يُقلب فـي حـال التعريـب صـادًا 
  .چالكتاب الذي يكتب فيه اإلقرار ونحوه مما يتعلق بالمعامالت فإنه معّرب من 

وهذا الحرف  -وأما الزاي الفارسية فهو حرف يكون بين الزاي والجيم 
وهـو مـا يعمـل مـن  - )٥(وذلـك مقـل القـزّ  -يقلب في حال التعريـب زايًـا 

  .فإنه معّرب من ك )٦(اإلبَْريْسم
                                                            

، أصـله مـن بلـخ، ه٤٢٨-٣٧٠أبو علي الحسين بن عبد اهللا، الشـيخ الـرئيس : ابن سينا  )١(
القـانون فـي الطـب، والشـفاء فـي الحكمـة، : توفي بهمذان، وترك مؤلفات عديدة منهـا

  .وانظر األعالم. وشرح كتاب اإلشارات
 .وهو الفصل الخامس في الرسالة المذكورة

 .من حروف؟ والتصويب من الرسالة: وفي األصل المطبوع. إطباق من طرف: الصواب  )٢(
 .٨٧: النقل من رسالة ابن سينا  )٣(
وفـي . أنها من الكلمات الفارسـية ٤٦: معّربذكر ف عبد الرحيم في مقدمته لل: الصك  )٤(

: الصـك. ١٠٨المعجم الذهبي أنها بمعنى حوالة مالية أو رسالة، وفي األلفاظ الفارسية 
 .»صك«الكتاب، تعريب جك ومنه السرياني والتركي، وانظر التاج 

: »قـزز«والقّز معروف، كلمة معّربة، وفي الصـحاح : قال ٥٤٦برقم  ٥٢٢المعّرب : القزّ   )٥(
  .القّز من األبْريْسم، معّرب
وكـج وقـز ) بـالزاي الفارسـية(كـز : هـو بالفارسـية الحديثـة: قال ف عبد الرحيم

ومعناه األبريسم الخام، وهو بالسريانية دخيل من العربية، وهو ما يُسّوى  kacوبالفهلوية 
 .منه األبريسم أو الحرير

عـّرب، بفـتح األلـف والـراء، قـال أعجمـي م: قال. ٣٦برقم  ١٣٠في المعّرب : أبريسم  )٦(
  =  أبريسم : ٢٢وجاء في المرجع للعاليلي . بكسر األلف وفتح الراء -إبريسم : بعضهم
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الحَرف الموجود في مثل أصدق عنـد مَـْن يُشـم وليس هذا الحرف هو 
  .الصاد زايًا بل هو حرف آخر

وهـذا الحـرف  -وأما الكاف الفارسية فهو حرف بـين الكـاف والجـيم 
مـن  ٌب فإنـه معـر - )١(وذلك مثـل الُجـَزاف -يقلب في حال التعريب جيًما 

من غيـر  والجزاف بالضم اسٌم من المجازفة يقال باع كذا ُجَزافًا أي -ْكزاف 
  .أن يعلم كيلَه وال وزنه
فإنـه معـرب مـن  -وهو بالتحريك بمعنـى الخمـر  - )٢(ومثل الزَرجون

  .وْكون بمعنى لون -فإن زر بمعنى الذهب  -َزْرْكون بمعنى لون الذهب 
 - )٣(وذلـك فـي آذريـون -وقد قلَب بعُض المولدين هذا الحـرَف يـاءً 

                                                            
الحرير، وهو أبسط الخيوط المنسوجة وأكملها، ويتميّز بكونه موجودًا في : الفارسيةمن   =

  .الّشرنقةالطبيعة بشكل خيط مستمّر رقيق تنسجه دودة القّز، حول نفسها في دور 
بفتح الشـين  -أبريَشم : هو فارسّي، وأصله بالفارسية الحديثة: قال ف عبد الرحيم

فأقرب اللغات إلى األصل  -بضم الشين  - Apareshumوبالفهلوية  -المعجمة وضّمها 
 .هي بفتح الثالثة، والتي بضم السين

جـّزف،  Gazafaجـِزف و Gazefaفـي الحبشـية » جـزف«: في المعجـم الكبيـر: الجزاف  )١(
اللغـو : َكـزاف: الَجَزاف والُجـزاف والِجـزاف فـي الفارسـية: وفيه. تكثف، ترّكز، جُمد

وعلـى هـذا نـّص . والزيادة في الكالم بالظن، وتعني القول بالتخمين في البيـع والشـراء
 .٤١: صاحب األلفاظ الفارسية المعّربة

الخمرة، والمطر الصـافي المسـتنقع  :الّزرجون: في األلفاظ الفارسية المعّربة: الّزرجون  )٢(
وجعله الشهابي في معجمـه . ، ومن ُكون أي لون»ذََهب«في الصخرة، مركب من َزْر أي 

الخمـر والكـرم أو قضـبانها، : -محركة  -الزرجون : وفي القاموس. vine: مقابل ٧٧٦
 .التخارج والخّب والخديعة: وِصبْغ أحمر، والزرجنة

جـنس نبـات مـن المركبـات األنبوبيـة . شبه النـار: ن الفارسيةم: ٦في المرجع : آذريون  )٣(
ولـه  calendulالزهر، وهو مُْحول، نَْوره أصفر وفي وسطه َخمل أسـود، واسـمه العلمـي 

 .٨: ، واأللفاظ الفارسية١٠١انظر معجم الشهابي . أنواع
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 -فإنّه معَرٌب من آذرْكون بمعنى لون النار  -وهو نَْوٌر أصفر في وسطه سواد 
إال في بعض الكتب ما يدّل على  -وكان األصل أن يقال في تعريبه آذرجون 

وهـذا . أّن هذا القلب قد وقع من بعض الفرس وأن منهم من يسميه آذريـون
 -النــْور هــو النــور الــذي يســميه كثيــٌر مــن العامــة بــدوار الشــمس والقمــر 

  .ه يدور معهما كيف ما داراالعتقادهم أن
قـال  -وقد جاء بالقاف في لغـة  -بُز ْ فإنه معّرب من كُ  )١(ومثل الُجْربُزْ 

رجل ُجْربُز بالضم بين الَجْربَـزة بـالفتح أي َخـب وهـو القزبـز : في الصحاح
  .وهما معربان -أيًضا 

 هذا وما ذُكر من كون الحروف الفارسية التي ال توجد في العربية أربعـة
األربعــة المــذكورة والفــاء  -هــي خمســة : وقــال بعضــهم -هــو المشــهور 

وهو حرف يكون بين الفاء والباء غير أن لفظ الفاء يكـون أغلـب  -الفارسية 
  .عليه من لفظ الباء

، وكان موجـودًا فـي عصـره فـي بعـض الكلمـات )٢(وقد ذكره ابن سينا
  .الفارسية ثم ُهجر النطق به حتى صار نسيًا مَنِْسيا

وهي هـذه  -وأما القسم الذي يوجد في العربية أيًضا فهو عشرون حرفًا 
  .-و ز ي ك ل م ن س ف ر ش ت خ ذ غ  هج د أ ب  -

وأما الحروف التي توجد في العربية وال توجد في الفارسية فهي ثمانيـة 
وقـد  -والصاد والضاد والطاء والظـاء والعـين والقـاف والحاء وهي الثاء  -

  .وهي ضع حّظ ثط قضأربع كلمات  جمعها بعضهم في

                                                            
 .سبق ذكره: الجربز  )١(
 .٩١: انظر أسباب حدوث الحروف  )٢(
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  .فاحكم بأنها ليس بفارسيّة من هذه الحروف فإذا ُوجد في كلمة حرفٌ 
وقد ُعلم مما ذُكـر أن الـذال المعجمـة موجـودة فـي الفارسـية غيـر أن 
المتأخرين من الفرس هجروهـا وصـاروا يقلبونهـا داًال مهملـةً فظـن بعـض 

  .الباحثين أنها غير موجودة فيها
ذكر بعُضهم قاعدةً يعرف بها ما يكون بالذال المعجمـة ومـا يكـون وقد 

كل ما كتب بصورة الدال في اللغة الفارسية فإْن : وهي هذه -بالدال المهملة 
كان ما قبله ساكنًا ولم يكن حرف مّد فإنه يكـون بالـدال المهملـة مثـل َكـْرد 

  .بمعنى فعل
األب أو ساكنًا وهو حرف بمعنى  )١()َذرَ (وإن كان ما قبله متحرًكا مثل 

وقـد نظـم ذلـك  -بمعنى األم فإنه يكون بالذال المعجمـة  )٢()مآذَر(مّد مثل 
  :بعُض الفضالء في بيت فقال

ـــال وا ـــاكٌن ب ـــه س ـــا قبل ـــّل م ــمْ    ك ــواه فمعج ــا س ــو داٌل وم  ٍي فه
  .وأما ما وقع من ذلك في أول الكلمة مثل دَْر فإنه يتعين كون بالدال المهملة

أمٌر ينبغي االنتباه له، وهو أن الفرس قد أدخلوا في كلماتهم كثيـًرا وهنا 
من الكلمات العربية وذكروها في كتب لغتهم بدون أن يشيروا إلى أنهـا ممـا 
أخذ من لغة العرب، وقد وقع بسبب ذلك التباس على كثير مـن المشـتغلين 

  .بلغتهم في ُجّل ما ذكر فيها
اسـتخرجها مـن التـي ينظـر فـي الكلمـات فمن أراد زواَل الَحيْرِة عنه فل

كتبهم فما وجد فيه حرفًا من الحروف األربعة التي توجد فـي الفارسـية دون 
                                                            

 .١٨٤: السامي: والوالداألب : بذر  )١(
 .١٨٤: السامي: األم: ماذر  )٢(
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 )٢(ْشـمبمعنى األبيض و )١(يذالعربية فليحكم بكونه فارسيًا، وذلك مثل س
  .بمعنى الحرب )٤(بمعنى الزئبق وْجنك )٣(يوهژِ ِبمعنى العين و

الحـروف الثمانيـة التـي توجـد فـي العربيـة وال جَد فيه حرفًا مـن وما وُ 
توجد في الفارسية فليحكم بكونه عربيًا، وذلك مثل ثناء وحلم وصبر ورضا 

  .وطهارة وظفر وعلم وقوة
وما لم يجد فيه شيئًا من األحرف األربعة وال شيئًا من األحرف الثمانيـة 

ة والفارسـية وإنما وجد فيه شيئًا من األحرف العشرين المشتركة بـين العربيـ
فليتوقف فيه الحتمال كونه عربيًا أو فارسيًا، فـإن أراد أن يقـَف علـى حقيقـة 

  .األمر في ذلك فليرجع إلى كتب اللغة العربية ففيها ما يشفي الغليل
 ،وقد يُعرف كوُن الكلمِة من ذلك عربيةً من غير رجوع إلى كتـب اللغـة

فـإن الفارسـية  ،لصـورةوذلك في مثل رأي ورؤية مما فيه همزة علـى هـذه ا
  .وأكثر اللغات المشهورة ال يوجد فيها مثل ذلك

  بضـم  )٦(ونحوه مما فيه تشديد، وأمـا ُخـرم )٥(ومثل رأي ورؤيٍة ُخّفاشٌ 
                                                            

 .٣٧٧، والمعجم الذهبي ١٢٤السامي : أبيض: سبيذ  )١(
 .٢٣٨، والذهبي ٧٧السامي : عين: َجشم: شم  )٢(
هو بالفارسـية الحديثـة ِجبـوه وِزيـوه بـالزاء  ٢٤٧قال ف عبد الرحيم في المعّرب : يوهژ  )٣(

 .الفارسية وهو الزئبق
 .٢٤٦قبضة اإلنسان أو الحيوان، مخلب، المعجم الذهبي : َجنْك  )٤(
: ٣٠: وفـي معجـم الحيـوان. الُخّفـاش واحـد الخفـافيش: جاء في الصـحاح: الُخّفاش  )٥(

حيـوان لبـون مـن رتبـة مجنحـة : من الخفش أي ضعف البصر، والُخّفاش: Batُخّفاش 
. ي اللغة وشائعة في العـراقُخّشاف وهي واردة ف: األيدي، يظهر في الليل، ومن أسمائه
 .والخفافيش فصائل وأجناس كثيرة

 .سبق ذكرها: ُخّرم  )٦(
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الخاء وتشديد الراء المفتوحة فإن مثله نادر فـي الفارسـية وهـو فيهـا بمعنـى 
الناعم من العيش، وقد نقل إلى العربية من غير أن يغير فيه شيء، وقس على 

  .ما ذكر ما يشاكله
فيكفـي فـي معرفـة كونـه عربيًـا معرفـةُ  )١(وأما مثل موسوم وموسـم وميَسـم

  .الموضوعة للمبتدئين في علم العربيةمبحث االشتقاق المذكور في كتب الصرف 
وقد تبين من التتبع أن الكلمات المركبة مـن الحـروف العشـرين  -هذا 

وذلك مثل نفـس  -المشتركة بين الفارسية والعربية منها ما هو عربّي محض 
  .وبركة وشرف وخير وِغنى وأمل وُزْهد وِذْكرومجد وزهو ويُْمن 

بمعنــى الكــذب  )٢(روغومنهــا مــا هــو فارســّي محــض وذلــك مثــل دُ
  .بمعنى الصديق )٣(ودُوْسْت 

ما هو عربّي إن فُّسر بمعنى، وفارسّي إن فُّسر بمعنى آخر، وذلـك ومنها 
فإنه عربّي إن أريَد به أحد أجزاء السـنة، وفارسـّي إن أريـد بـه  )٤()شهر(مثل 

                                                            
المكـواة، : والِميسم. مجمعهم: وموسم الحاج. وسمته إذا أثرت فيه بِسمة أو كيّ : وسم  )١(

 .وهو الجمال أيًضا
. فارسّي محـض بمعنـى الكـذب: -بضّمتين  -دُُرغ : ١٣٠: جاء في شفاء الغليل: دروغ  )٢(

وهـو مـن أسـرة أبـي  ه٥٥٢قال أبو سهل عبد الرحمن بن مدرك المتوفّى في حماة سنة 
  ]من الطويل[  :في زلزلة حماة ه٥٥٣وذُكر أنه توفي سنة . معّريالعالء ال

ــــروغ   ولّما سألُت القلَب صـبًرا عـن الهـوى ــــه بالصــــدق وهــــو ي  وطالبت
ــــابرٍ  ــــر ص ــــه غي ــــه أن ــــُت من  وأّن ســــلوا عنــــه لــــيس يســــوغ   تيّقن

ــالَ    صـدقْتَني: ال أسـلوه، قلـُت : فإْن قـال ــُت : وإْن ق ــه، قل ــلو عن  دروغ: أس
، وتـاريخ معـّرة ١٢١: ٣، ومعجم األدباء ٤٧: ٢قسم شعراء الشام : رخريدة القص

 .١٧: ٣النعمان 
 .صديق، مُحّب، رفيق، معشوق: دوْست: في المعجم الذهبي: دوْست  )٣(
  =  معّربة » شهر«ذكر الشيخ عبد القادر المغربي في االشتقاق والتعريب أن كلمة : شهر  )٤(
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  .المدينة فإن اسمها عند الفرس شهر
فارسّي إن اسـتعمله الفارسـّي، وومنها ما هو عربّي إن استعمله العربي، 

قـال أبـو الحسـن  -فإنه جاء في اللغتين بمعنى الشديد  )١(وذلك مثل َسْخت
وهـم  -يقال هذا حّر سخت قال وهو معروف في كـالم العـرب  )٢(اللحيانيّ 

 )٤(والِسختيت - )٣(ربما استعملوا بعض كالم العجم كما قالوا للمسح بالس
  .-لشديد االرتفاع بالكسر الشديد أيًضا والغبار ا

 )٦(وأنشد أبو عبيـدة - فإنه جاء في اللغتين بمعنى الصحراء  )٥(ومثل دشت
                                                            

: أصله بالسريانية: مّا الشهر فقال بعض أهل اللغةفأ: ٣٨٩برقم  ٤١٠: وورد في المعّرب  =
إن الشهر من الكلمات األساسية في اللغة، وال تكون : قال ف عبد الرحيم. سهر، معّرب

بالسـريانية » سهرا«تؤأم » شهر«مثل هذا الكلمات دخيلةً في اللغات، والذي أراه أن لفظ 
 .وكالهما من أصل واحد

 .سبق ذكره: سخت  )١(
ابن حازم، أخـذ عـن الكسـائي وأبـي زيـد : علي بن المبارك وقيل: حسن اللحيانيأبو ال  )٢(

 وأخذ عنه القاسـم بـن. وأبي عمرو الشيباني واألصمعي وأبي عبيدة، وعمدته على الكسائي
  .وله النوادر المشهورة. سّالم

 .١٨٥: ٢، ١٧٥٥عن بغية الوعاة برقم 
وممـا دخـل فـي كـالم : ن أبـي عبيـدة قـالأبو عبيد ع: قال ٦٩برقم  ١٥٨المعّرب : بالس  )٣(

. الـبّالس: هكذا تقول العرب وبيّاعـه. بَالس وجمعه بُلُس: الِمْسح: العرب من كالم فارس
البلس واحـدها : أهل المدينة يسّمون المسوح: ٥٠٠: ٣وفي الجمهرة : قال ف عبد الرحيم

 .- بالضم  - لُس أرانيك اهللا على البُ : ومن دعائهم: وقال الجوهري نحوه وزاد. بالس
: أي شديد صـلب، أصـله سـخت بالفارسـية وهـو الشـديد، فلّمـا عـّرب قيـل: سختيت  )٤(

. ِسختيت، فاشتقوا منه اسًما على فِْعليل، فصار سختيت من سْخت، كزحليل مـن زحـل
 .الدقيق من كل شيء. السختيت: قال أبو عمرو

 .، أو اتفاق بين اللغتينوهو فارسيّ ... الّدشت الصحراء» دشت«: في الصحاح: دشت  )٥(
أخـذ . ٢١١وقيل  ٢١٠وقيل  ه٢٠٩-١١٢مَْعَمر بن المثنّى اللغوي البصري : أبو عبيدة  )٦(

  =  وأخذ عنه أبو عبيد . عن يونس وأبي عمرو، وهو أول من صنّف في غريب الحديث
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  ]من المنسرح[  :)١(لألعشى
ـــ ــُر وال ــارٌس وحْميَ ــزال   قــد علمــت ف ــم ن ــت أيه ــراُب بالدش  )٢(أع

وهـو فارسـّي أو اتفـاق وقـع بـين اللغتـين وقـال : )٣(قال فـي الصـحاح
الدست والدْشت بفتح الدال فيهما : ّشينتحبير الموفي  )٤(صاحب القاموس
أغـاروا  أن الدشت فارسية بـل هـي عربيـة وال يتوهم - )٥(الصحراء الواسعة

  ]من الرجز[  :قال الشاعر في كساء من صوف - عليها 
ـــذا ب ـــت فه َ ـــُك ذَا ب ـــْن يَ ـــمَ ــــــتّى   يتّ ــــــيٌّف مَُش ــــــيٌّظ مُص  مق

 )٦(ْشـِت ِج الد سوٍد سماٍن مـن نعـا   تَِخْذتـُـــه مــــن نََعجــــاٍت ِســــّت 
                                                            

بـرقم  عن بغية الوعاة. مولده ووفاته بالبصرة. بو حاتم والمازني واألثرم وعمر بن شبّةأو  =
 .٢٧٢: ٧، واألعالم ٢٩٤: ٢ج. ٢٠١٠

ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بـن ثعلبـة الـوائلي، أبـو بصـير، . ه٧= األعشى   )١(
واألعشـى الكبيـر، مـن شـعراء المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى بكـر بـن وائـل، 

لـوك مـن كان كثير الوفود علـى الم. الطبقة األولى بالجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات
وكان يغنّي بشـعره فسـّمي صـناجة . العرب والفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك

 .، واألعالم ١٠٨: ٩انظر األغاني . العرب
، واإلبـدال ٥٠١: ٣وفي الجمهـرة  ٢٣٧ص ٢٥ب ٣٥البيت لألعشى وهو في ديوانه ق  )٢(

» دشـت«ج وفي الصحاح واللسان والتا ٢٨٨: ، والمعّرب١٦٣: ٢ألبي الطيب اللغوي 
 .بالدست وبالدشت: وروي

 .»دشت«: الصحاح  )٣(
الفيروزآبادي محمد بن يعقوب، أبو طـاهر، مجـد الـدين الشـيرازي : صاحب القاموس  )٤(

الفيروزآبادي، من أئمة اللغة واألدب والتفسير، ولد بكازرون من أعمال شيراز بفـارس، 
، تـرك ه٨١٧لـى وفاتـه سـنة واستقّر بها إ ٧٩٦وجال في البلدان، ووصل إلى َزبيد سنة 

بصائر ذوي التمييز في لطائف : وتفسيره. القاموس المحيط: عددًا من المؤلفات أشهرها
 .عن األعالم. الكتاب العزيز

 .٣٢: تحبير الموّشين  )٥(
  =  ، واألمالي الشجرية ٥: ٦، والعقد ٢٢١: والتقفية، ٢٥٨: ١البيت األول في سيبويه   )٦(
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والذي يتبادر إلى الذهن أنَّ العرب هم الذين أغاروا علـى الدشـت لمـا 
  إلى التوسع في أمر اللغة، وهو من جملة محاسنهم.عرف من شدة ميلهم 

هذا ما يتعلق بأمر حروف المعجم في اللغة الفارسية وقـد بقـي البحـث 
  الرسمية فيها وقد رأينا أن نفرد ذلك بفصل. لهاءافي أمر 

وأما ما يتعلق بأمر الحركات فيها فقد رأينا أن ال نتصـدى لـه هنـا لعـدم 
وألن مبحـث الحركـات مـن أغمـض  ،بصدده اشتداد الحاجة إليه فيما نحن

وقد أبّنا ذلك علـى وجهـه  ،المباحث وأدقها حتى إنه ال يفهم إال ببْسٍط وافر
وفي كثير من رسائلنا في فن الكتابة  )١(توجيه النظر إلى أصول األثرفي كتاب 

  والرسم فارجع إليها إن أردت الوقوف على ذلك.

*   *   *  

   

                                                            
، وهما غيـر ١٨٩. والبيتان لرؤبة في ملحقات ديوان رؤبة ٢٧٨: ٢، واإلنصاف ٥٨٦: ٢  =

 واألبيات فيه. ٥٤٩: ١، وانظر ألف باء ٣٢منسوبين في تحبير الموّشين: 
 .٨١٧المؤلف بتفصيل ذلك في كتابه: توجيه النظر انظر كالم   )١(
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اعلم أن الكلمـات الفارسـية سـاكنةُ األواخـر إال قلـيًال منهـا فإنـه جـاء 
وذلـك  -متحرَك األواخر غيَر أنه لم يتفق فيه أن يكون متحرًكا بغيـر الفتحـة 

  .بمعنى الكتاب )٢()نامه(بمعنى العبد و )١()بنده(حو ن
بمعنى عالم وكل  )٣(وقد جاء من هذا النوع كل ما كان اسُم فاعٍل داننده

  .بمعنى معلوم )٤(ما كان اسم مفعول نحو دانسته
وقد جرت عادة الفـرس أن يكتبـوا فـي آخـر مثـل هـذه الكلمـات هـاء 

ن وتسمى عندهم بالهاء الرسمية ألنها للداللة على أن ماقبلها متحرك ال ساك
ترسم وال ينطق بها غير أنهم في مثل بندهْ شاه بمعنـى عبـد الملـك يضـعون 
فوق الهاء عالمة الهمزة ويلفظون بها ياء وفـي مثـل بنـده آت بمعنـى عبـدك 

  .يزيدون بعدها همزة وينطقون بهذه الهمزة
 )٥(ةً جيًما نحو ساذجوقد جرت عادة المعّربين أن يبدلوا الهاء الرسمية تار

                                                            
فـي مقـام يستخدمها المتكلم والكاتب : بمعنى العبد، عبد، خادم، غالم، مطيع، أنا: بنده  )١(

 .١٢٨: المعجم الذهبي. التحرير إظهاًرا لألدب
 .٦٣٢المعجم الذهبي . رسالة، كتاب، شهادة: نامَه  )٢(
 .٢٨٦المعجم الذهبي . عالم، مدرك، عارف، واقف جمعها دانَنْدكان: دَانَنْده  )٣(
 .٢٨٦المعجم الذهبي . معروف، معلوم، مشهور: دانسته  )٤(
 غير مزين، بسيط، صاف أملس، راجف، غير معقـد: عربمعرب ساده، وساده م: ساذج  )٥(

سهل، عادي، خالص، أمرد مقلّـم، عـاٍر، خـاٍل، أقـرع، أبلـه، جاهـل، سـليم، واقـف  -
 .٣٦٧المعجم الذهبي . انساد: جمعها
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في دانَه إال أن إبدالهم لها جيًما أكثـر، وهـم  )١(وتارة قافًا نحو دانق في ساذه
عليها أمضى، لكثرة إبدالهم لها مـن الكـاف الفارسـية فـي مثـل ُجـزاف فـي 

  .)٣(املولجام في  )٢(زاف
وهنا شيء وهو أّن هذه الهاء قلما يشعر بها المعّرب، وذلك ألنها في حال 

لوصل ال يُنطق بها أصًال، وفي حال الوقف ينطق بها على صورة خفية يندر أن ا
مثًال إذا وقفت عليـه، وإذا ) شبه(يُشعر بها، فإن صوتها ال يشبه صوت الهاء في 

نعم  ؟الحقيقة أبدلها جيًما أو قافًا على طريق :لم يُشعر بها فكيف يسوغ أن يقال
و قال قائـل إن الجـيم هنـا أو القـاف يسوغ أن يقال ذلك على طريق المجاز، فل

حرف قد زيد في آخر ما فيه الهاء الرسمية لتهيئة الكلمة لقبول اإلعراب الظاهر 
  .مُبِْعًدا، فإن لإلعراب الظاهر شأنًا عظيًما عند العربيكن لم 

                                                            
: الدانق معّرب، بكسر النون، وفي المعاجم العربيـة: ٢٥٤برقم  ٣٠٢في المعّرب : دانق  )١(

ُسدس الدرهم وهو عند اليونان : الدانق: قال الفيّومي: بد الرحيمقال ف ع. دانق وداناق
  .حبّتا خرنوب، ألن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوب

فإن الدرهم اإلسـالمي سـت . حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب: والدانق اإلسالمي
دوانـق، وجمـع المفتـوح : وتُفتح النون وتكسر، وجمـع المكسـور. عشرة حبة خرنوب

وبالفارسـية  dangوبالفهلويـة  -بسكون النون وفتحهـا  -دانْك : وهو بالفارسية. يقدوان
 .عن ف عبد الرحيم. وهو ذو صلة بدانك بمعنى الحبة danaxaالقديمة 

 .سبق ذكره: الُجزاف  )٢(
اللجام معروف، : ٦٠٥برقم  ٥٦٤وفي المعّرب . فارسّي معّرب: قال الجوهري: اللجام  )٣(

  .وذكر قوم أنه عربي
بالكاف الفارسية بضّم أوله ولُغـام » لَكام«: هو فارسّي وأصله: قال ف عبد الرحيم

ألجمة ولُُجم، : ألجَم الفرَس وجمع اللجام: واشتّقوا منه فعًال فقالوا. لغة فيه -بالغين  -
اللفظـة سـاميّة األصـل، وإنمـا  أن وعنـدي : ١٤٠قال أدي شـير فـي األلفـاظ الفارسـية 

 .من اآلراميةالفارسية أخذتها 
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وهو الخليّة والخزانة  )١(فتكون زيادة الجيم فيه مثَل زيادتها في الكندوج
الصغيرة فإنه معرب َكنُْدْو بواو ساكنة قبلها ضمة فزيـدت فيـه الجـيم لتهيئـة 

  الكلمة لإلعراب الظاهر.
، وهو آنية تحّول باليد فإنه معرب من دْستِي بيـاء )٢(ومثل ذلك الَدْستِيج
  فيه الجيم لما ذُكر. تساكنة قبلها كسرة فزيد
ْ ، وهو م)٣(ومثل ذلك الديباج ًما، فإنه معرب سَ ريْ ا يكون َسَداه ولحمته أب

من ديبا، فزيدت فيه الجيم لما ذكر. وقال بعضهم: إنه معرب من ِديْوبَاف أي 
نسج الجني حذفت منه الواو دفًعا اللتقاء الساكنين وأبدلت فيه الفـاء جيًمـا، 
وعلى هذا ال يكون مما نحن بصـدده، وال يخفـى مـا فـي هـذا اإلبـدال مـن 

  فإّن الديباج أخف على اللسان من الديباف. الُحْسنِ 
بالضـم وهـو  )٤(وتكون زيادة القاف في ذلك مثَل زيادتهـا فـي الـُرزداق
  السواد والقرى فإنّه معّرب ُرْستَا فزيدت فيه القاف لما ذكر.

                                                            
لفظة أعجمية ألّن الكاف والجيم ال يجتمعان فـي كلمـة » كدج«الُكندوج: في المصباح   )١(

يقال: جِكر َجَكًرا وأجكر: ألّح في البيـع. عربية إال قولهم: رجل َجِكر وما تصّرف منها. 
يطلق على الخلية وعلى الخزانة الصغيرة. وإنما ضـّمت الكـاف ألنـه قيـاس والُكندوج 

 ».ك ن د ج«ة العربية. وانظر التاج األبني
ْستيج: في التاج   )٢( اليـاَرج » ي ر ج«الدَّستينج: الياَرق وهو اليـارج. وفيـه » د س ت ج«الدَّ

وار، كالهما بمعنًى واحد، فارسّي معّرب وهو من حلْي اليـدين،  -بالضم  -الُقلْب  والسِّ
 .١٢٩كما في المحكم. وانظر السامي: 

 .٤٥كره صالديباج: سبق ذ  )٣(
: والّرزدق: السطر الممدود، وهـو فارسـّي معـّرب، وأصـله ٣٢٤الرزداق: في المعّرب   )٤(

ومـن معانيـه » رسـته«بالفارسية رشته. قال ف عبد الـرحيم: أصـله بالفارسـية الحديثـة: 
فعـّرب بصـورة رسـتق. والرسـتاق بالتـاء هـو  rasrakالصف، ويكون بالفهلويـة رسـتك 

 لغتان. األصل والرسداق والرزداق



 - ٦٤  - 

فإنه معّرب من سه توأى ثالث طبقات فزيدت فيـه  )١(ومثل ذلك ُستْوق
القاف لما ذُكر، وهو تهيئة الكلمة لإلعراب الظاهر وستوق بمعنى زيف وهو 

  .ويقال فيه تستوق )٣(وقُّدوس )٢(تَنور مثل
ومَْن وقف على ما ذكرناه في هذا الفصل وفيما قبلَـه تبـيّن لـه المسـلُك 

المعّربون، وقد رأينا أن نُكثر من ِذْكر األَمثلة ألّن لها مدخًال فـي الذي سلكه 
  .تقريب األمر على الباحث
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  .الورقة الجامعة للحساب معّرب بَْرنَامه :)٤(جُ البرنامَ 
                                                            

 -درهم ُستوق، ُكتنّوٍر وقُدوس كما في الصحاح وتُستُوق : »س ت ق«في التاج : ستوق  )١(
وهو معّرب، فارسيته ِسه تُو أي ثالثة أطباق، . زيٌف بهرٌج ال خير فيه: أي -بضم التاءين 

  .ما كان من الّصّفر والنحاس هو الغالب واألكثر: والواو غير مشبعة، والستّوق
وكّل ما كان على هذا المثال فهـو مفتـوح األّول، » ستور«الجوهري في الصحاح قال 

 .ذُروٌح وُستّوق فإنها تُضمّ وتُفتحُسبّوح وقُّدوس و: إال أربعة أحرف جاءت نوادر وهي
نقًال عن ابن دريد وذكر أنّـه فارسـّي  ١٣٥برقم  ٢١٣ذكره الجواليقي في المعّرب : تنّور  )٢(

 e f  z }: أمـا قولـه تعـالى) عـن الصـحاح(ن الذي يخبز فيه وهو الكانو. معّرب
 .ففيه أقوال. ]١١/٤٠: هود[

القدوس مشتق في اللغة مـن القـدس وهـو : ١٤٠قال الرازي في لوامع البينات : قُّدوس  )٣(
قـال . البيت المقّدس، أي المكان الـذي يُتطهـر فيـه مـن الـذنوب: الطهارة، ولهذا يقال

. قديس قديس: سرياني وهو قديسا، وهم يقولون في أدعيتهم أصل هذه الكلمة: بعضهم
 .والكالم في هذا الباب ما تقّدم

: وديوانيًا. َحَمل الرسالة: بَْرنامج من الفارسية: ٣٩٠قال العاليلي في المرجع : البرنامج  )٤(
  =  :  الرخصة بالدخول على الملوك وعند المحدثين: بالطيًا. الورقة الجامعة للحساب
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تكلمت به العرب وورد فـي الشـعر  -وهو معرب بَنَْفَشه  - :)١(البَنَْفَسج
  .القديم

وهـو  - وهو معرب سه مّره  - استخراج الخراج في ثالث مرار : )٢(السَمرج
 لفظ مركب من كلمتين إحداهما فارسية وهـي سـه واألخـرى عربيّـة وهـي مـّره
  .وإنما أبدلت هذه الهاء جيًما إلجراء الفرس لمثلها مجرى الهاء الرسمية عندهم

*   *   *    

                                                            
وتسـتعمل اليـوم بمعنـى المـنهج . نسخة التي يكتب فيها أسماء الرواة وأسانيد الِكتابال  =

وانظـر مـا ذكـره . برنامج الحفلة وبرنـامج الدراسـة: الموضوع والخّطة المتّبعة كقولهم
، وللتوسع انظر مقدمة الدكتور شبّوح لكتاب ٣١٥: ١دوزي في تكملة المعاجم العربية 

 .»برنامج شيوخ الّرعيني«
. والبرنامج معّرب، وتردده في الشعر القديم قليـل: ١٢٣برقم  ٢٠٤في المعّرب : البنفسج  )١(

وبالفهلويـة  - بضم الباء وكسـرها  - بنفشه : وأصله بالفارسية الحديثة: قال ف عبد الرحيم
Vanafshak »مقابـل ٧٧٧وفي معجـم الشـهابي . وهذا هو أصل اللفظ المعّرب» فنفشك :

viola: violet .وفي المعجـم الكبيـر أن . أنواع عديدة ذكرها الشهابي في الموضع نفسه وله
البنفسج عشب قصير حولّي من الفصيلة البنفسجية، أوراقه لها أذيْنات مفّصصة يزهـر فـي 

 .الربيع، وزهرته جميلة عطرية زرقاء بنفسجية تستعمل في العطور والزينة
سه مّرة، أي استخراج الخـراج : فارسيةأصله بال: ٣٤١برقم  ٣٧٠في المعّرب : السمّرج  )٢(

قال محقق المعّرب ف عبـد . يوم جباية الخراج: السمّرج: وقال الليث. في ثالث مّرات
: هو من سه أي ثالثة، ومَْرك بالفهلوية بمعنى الحساب وهو بالفارسية الحديثة«: الرحيم

وقـول ابـن . كـذلك العربيـة، ولـيس» مـرة«مـن » مره«ويُفهم من كالم اللغويين أن . مَرْ 
وفـي األلفـاظ . إن رؤبة عّربـه بـأن جعـل السـين شـيئًا لـيس بصـحيح» شمّرج«: منظور

أي ثالثـة » سـه«مركب مـن . استخراج الخراج في ثالث مرات: السمّرج: ٩٣الفارسيّة 
 .أي حساب» مراي«ومن 
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  وهو معّرب بََره. -: الَحَمُل )١(البََرقُ 
المعجمة وفتحها هو ما ُطبخ مـن عصـير العنـب  الذ: بكسر ال)٢(قالباذِ 

وهو معّرب باذه بالذال المعجمة فلـيس فيـه هنـا  -أدنى طبخة فصار شديًدا 
غيُر تغيير واحد وهو إبدال الهاء قافًا، وأما قوُل كثير من الباحثين إنـه معـّرب 

بها حين كان ينطـق باده بالدال المهم لة فليس كما ينبغي ألنَّ المعرِّب إنما عرَّ
ولـو كانـت داًال مهملـة لـم يكـن لـه داع ألْن يُبـدلها ذاًال  -بها ذاًال معجمة 

َ  معجمة بين فانتبه لذلك ولما أ شبهه مثل ساذه ونموذه لئال تسيء الظن بالمعرِّ
  لك.وتظّن أنهم اختاروا اإلبدال في موضع ال داعي فيه إلى ذ

  ...................... -وهـو معـرب باشـه  -كهـاَجر طـائر  )٣(الباشق
                                                            

وفيه: البَرق: الَحَمل أصـله بالفارسـيّة: بَـَره قـال ف عبـد  ٦٨برقم  ١٥٧البََرق: المعّرب   )١(
وهذا هـو أصـل اللفـظ » ّرك« varrakالرحيم: أصله بالفارسية الحديثة: بََره، وبالفهلوية 

 برق. . والمعجم الكبير:٢١المعّرب. انظر األلفاظ الفارسية المعّربة 
: الباذَق: ضرب من األشربة. فارسّي، أصـله: بـاذه ١٢٨برقم  ٢٠٨ بالباذِ َق: في المعرّ   )٢(

أي: باق. قال ابن األثير: هو تعريـب بـاذه، وهـو اسـم الخمـر بالفارسـية. قـال ف عبـد 
(باتـك)  Batakوبالفهلويـة  -بالـدال المهملـة  -الرحيم: أصله بالفارسية الحديثة: بـاده 

اللفظ المعّرب، واألصل في الذال: الفتح أما قول المؤلف (الجـواليقي) وهذا هو أصل 
 إن باده معناه: باق، فلم أجد ما يؤيد ذلك. إنما معناه: الخمر، كما قال ابن األثير.

: أعجمّي معّرب، وهو هذا الطائر المعروف. قال ف ٩٤برقم  ١٨١الباَشق: في المعّرب   )٣(
فارسـية الحديثـة: باشـه، ويكـون بالفهلويـة: باشـك، عبد الرحيم: هو فارسي وأصله بال

: لغـة فيـه ومنـه: الواشـق. القـاموس: -بالواو  -وهذا هو أصل اللفظ المعّرب، وواشه 
  =  : الباشق: طائر يُصاد به، أصفر العينين أخضر ١٠٢وفي معجم الحيوان: » وشق«
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 -لباشق بفتح الشـين ومنه اشتقاق ا -بشق بشقا إذا أخذ  )١(المصباحقال في 
وقيـاس مـن قـال ال يخـرج شـيء مـن  -والجمـع البواشـق  ،ويقال معـرب

 )٣(والـدانق )٢(المعربات عن األوزان العربية جـواز الكسـر كمـا فـي الخـاتم
  .وما أشبه ذلك إذ يجري فيها الوجهان )٤(والطابع

وبعضـهم  - الجماعة تتقدم القافلة للحراسة قيل معّربة وقيل مولّدة  )٥(البَْذرقة
  .-  )٦(يقولها بالذال وبعضهم بالدال وبعضهم بهما جميًعا قال ذلك في المصباح

وأصل معناه في الفارسية الطريق  -والظاهر أنها معّربة وأّن أصلها بَْدَره 
فأبدلت فيه الهاء قافًا بناء على أنها من قبيل الهاء الرسمية مع أنهـا  -الرديء 

و راه ألن الطريـق فـي األصـل إنمـا هـ وذلك -في نفس األمر ليست كذلك 
كما تحـذف مـن أمثالـه نحـو شـاه ومـاه وسـياه باأللف فَُحِذفت منه تخفيًفا 

                                                            
أنـه  ٢٣وفي األلفاظ السـريانية . الطوط والعّالم: الرجلين، أصغر من الباز، ومن أسمائه  =

 .معّرب عن السريانية
أبو العباس، ولـد ونشـأ الفيومي ثم الحموي، .. مؤلفه أحمد بن محمد: المصباح المنير  )١(

 ).األعالم. (ه٧٧٠بالفيوم بمصر، ورحل إلى حماة بسورية فقطنها وتوفي بها نحو سنة 
والخيتـام . والخـاتم والخـاتِم، بكسـر التّـاء وفتحهـا» خـتم«: قال في الصـحاح: الخاتم  )٢(

 .والجمع الخواتيم. والخاتام كله بمعنى
 .سبق ذكره: الدانق  )٣(
الخـاتم، والطـابع بالكسـر لغـةٌ فيـه، وطبعـت علـى الكتـاب أي : بالفتح الطابَع: الطابع  )٤(

 .»طبع«عن الصحاح . ختمت
هي الُخفارة، ومنـه : قال ابن بري» بذرق«: وفي التاج» بذر«المنير  المصباحانظر : بذرق  )٥(

هي فارسـّي معـّرب، : وفي المحكم. أُبْذَرق ومعي سيفي وقاتل حتى قُتل«: قول المتنبي
» راه«و» بَـدْ «وأصل هذه الكلمة مركبة من : قلت. قال صاحب التاج. ابن دريدوهو قول 

 .الخفير: والمبذِرق. فعّربوا الهاء بالقاف وأعجموا الذال. والمعنى الطريق الردئ
 .»بذر«المصباح المنير : البذرقة  )٦(
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بهاء ساكنة في الوصل والوقف والهاء الرسمية ال تكون كذلك، ) ره(فصاره 
  .من األمور المعتادة في أمور اللغة )١(والبناء على التوهم

وهو معرب َكنَْده بمعنـى  - مدنحول أسوار الكجعفر حفيٌر  )٢(الخندق
  .بفتحتين دَُويْبّة كالسّمور، وهو معرب دَلَه )٣(محفور الَدلَق
  .-وهو معّرب ِريَْوه  - معروف )٤(الزئبق

 -أبدلت فيه الزاي الفارسية زايًا عربية والياء همزة والواو باء والهاء قافًا 
  .ومن عجيب أمره لحوق اإلبدال فيه لكل حرف منه

الزئبـق بكسـر الـزاي والبـاء وبهمـزة سـاكنة ويجـوز : لمصباحاقال في 
  ه. ودرهم مزأبق بفتح الباء مطلّي بالزئبق -تخفيفها معروف 

                                                            
لغة العربيـة مجلة مجمع ال: انظر مبحث مزاعم بناء اللغة على التوهم: البناء على التوهم  )١(

 .بحث للشيخ محمد بهجة األثري ٧١٩ص ٥١بدمشق المجلد 
فارسّي معّرب، وأصله َكنْده، أي محفور، : والخندق ٢٢٣برقم  ٢٧٩المعّرب : الخندق  )٢(

قـال ف عبـد . الخندق حفير حول أسوار المـدن: وفي القاموس. وقد تكلمت به العرب
. اســم للمفعــول مــن َكنـْـدَن أي حفــر َكنـْـده، وهــو: أصــله بالفارســية الحديثــة: الــرحيم

 .وهذا هو أصل اللفظ المعّرب kandakوبالفهلوية 
حيوان من فصيلة السّموريات قريب من السنّور في الحجم، وهـو أصـفر اللـون، : الّدلق  )٣(

 .بطنه وعنقه مائالن إلى البياض
  .وكذلك القاموس» زوق«والتاج » زيق«المصباح المنير : الزئبق  )٤(

ويقال له الزئبق معروف، وهو معّرب «: وفيه ٣١١برقم  ٣٤٦في المعّرب والزئبق 
هو بالفارسية الحديثة ِجيوه وِزيوه بـالزاء الفارسـية : قال ف عبد الرحيم. الزاووق: أيًضا

ويبدو أن اللفظ المعـّرب . وبالسريانية زيوك Jivakaوبالسنسكريتية  zivandakوبالفهلوية 
باء، وزيبق بالياء هو األصل والهمزة مبدلة مـن اليـاء كمـا فـي من السريانية بإبدال الواو 

سائل ثقيل رجراج، وهـو عنصـر فلـزي سـائل فـي : الزئبق: وفي المعجم الوسيط. نئفق
درجة الحرارة العادية أقّره مجمع اللغة العربية وذلك لكثرة استعمال هذه الكلمة وألنهـا 

 .أسهل نطًقا من كلمة الزاووق
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الزَوُق َكُصَرد الزئبـق كـالزاووق  القاموسويقال له الزَزُق والزاووق في 
فَيُـْدَخل  -ومنه التزويق للتزين والتحسين ألنه يجعل مع الذهب فَيْطلى به  -
  .ثم قِيل لكل منّقش ومزيْن مَُزوق -النار فيطير الزاووق ويبقى الذهب  في

ابـن وفـي حـديث  -الواحـدة َسـَرقَةٌ  -بفتحتين شقق الحرير  )١(الَسَرق
قـال  ،هال قلت شقق الحريـر :فقال ،أن سائًال سأله عن َسَرق الحرير )٢(عمر

أصـلها  -فارسـية وهي  -هي الشقق إال أنها البيض منها خاصة : )٣(أبو عبيد
  .َسَره وهو الجيد

                                                            
 .َسـَرقه: سره بالفارسية أي جيد، والواحـدة: أصله: وفيه ٣٣٧برقم  ٣٦٧عرب الم: الَسَرق  )١(

والحـديث المـذكور فـي . وفي َسَرقة من حرير أي قطعة من جيد الحرير: وفي الحديث
وقـد وردت هـذه الكلمـة فـي عـدد مـن : قلت. »سرق«، والنهاية ٤٠٢: ٨تهذيب اللغة 

 .»سـرق«، والنهايـة »َسَرق«الحديث  األحاديث الشريفة انظر المعجم المفهرس أللفاظ
عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن  ١١٨٧ص ٣٥٩١وجاء في سنن ابن ماجـه بـرقم 

يا رسول : اهللا بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلّةً من ِسيراء من حرير فقال عبد
هـذه مَـْن إنما يلبس : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا، لو ابتعت هذه الحلّة للوفد وليوم الجمعة، فقال رسول اهللا 

 .له في اآلخرة قال خال
 صحابي، من أعّز بيوتات قـريش فـي ه٧٣- ه.ق١٠عبد اهللا بن عمر بن الخطاب : ابن عمر  )٢(

الجاهلية، كان جريئًا جهيًرا، ونشأ في اإلسالم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وشـهد فـتح 
فريقية مرتين، وكف وغزا إ. مكة، ومولده ووفاته فيها، أفتى الناَس في اإلسالم ستين سنة

 .١٠٨: ٤عن األعالم . وهو آخر من توفّي بمكة من الصحابة. بصره في أواخر حياته
ــد  )٣( ــو عبي ــّالم : أب ــن س ــم ب ــالوالء، ) ه٢٢٤-١٥٧(القاس ــي ب ــروي األزدي، الخزاع اله

الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث واألدب والفقـه، مـن أهـل هـراة، ولـد 
ورحل إلى بغداد، فولي القضاء بطرسـوس ثمـاني عشـرة سـنة، . ن مؤدبًاوتعلّم بها، وكا

ولـه . وحّج فتوفي بمكـة. وإلى بغداد، فسمع الناس من كتبه ٢١٣ورحل إلى مصر سنة 
وانظر . ١٧٦: ٥غريب الحديث، والغريب المصنّف عن األعالم : كتب كثيرة من أبرزها

» كتاب الدالئل فـي غريـب الحـديث«ترجمة له مفصلة في كتاب الدكتور شاكر الفحام 
 .١٩٧٦مجمع اللغة العربية بدمشق 
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  .وهو معّرب ُكْرته -كُجنَْدب لباٌس شبيه بالقباء  )١(الُقْرَطق
وهـي  -وكـذلك الُقْربَـق والكـربج  -كُجنَْدب دّكـان البقـال  )٢(الُكْربَق

  .معّربة من ُكلْبَه

*   *   *  

   

                                                            
شــبيه بالَقبــاء، فارســّي معــّرب، : الُقْرطــق: وفيــه ٥٢٢بــرقم  ٧٠٥: المعــّرب: القرطــق  )١(

وإبـدال القـاف  ،ُكْرتَه: بفتح الطاء وضّمها وهو تعريب: قال ابن األثير. قراطق: والجمع
وفـي » قرطـق«عن النهايـة . تقسْ البَرق والباَشق والمُ من الهاء في األسماء المعّربة كثير ك

وفـي . ملبـوس يشـبه القبـاء وهـو مـن مالبـس العجـم: والَقْرَطق مثال جعفر: المصباح
 .سربال. قميص: ُكْرته: ٥٢٦المعجم الذهبي 

برقم  ٥٣٩: ، والمعرب٥١: ٣انظر البيان والتبيين . الحانوت: والُقربق والكربج: الُكْربق  )٢(
 .دكان: ُكْربَه: ٥٢٦ي المعجم الذهبي وف. ٥٦٢
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Ý–Ï@ @
  

بأبنيـة إلى أن المعـّرب ال بـّد مـن إلحاقـه  )١(ذهبت طائفة منهم الحريري
: »دّرة الغـّواص فـي أوهـام الخـّواص«كالم العرب، ولـذلك قـال فـي كتـاب 

وقيـاس كـالم العـرب أْن  - بفـتح الشـين  - ويقولون للعبة الهنديـة الشـطرنج 
إلى ما يستعمل  )٢(تُْكسر ألن من مذهبهم أنه إذا ُعّرب االسم األعجمي أن يُردّ

المهم فَْعلَّل بفـتح الفـاء، وإنمـا من نظائره في لغتهم وزنًا وصيغة، وليس في ك
فلهذا وجب كسر الشـين مـن  - المنقوُل عنهم في هذا الوزن فِعلَّل بكسر الفاء 

  .)٤(ليلحق بوزن ِجْردَحل وهو الضخم من اإلبل )٣(الشطرنج
مع كونـه  -أنه أنكر الفتح : أحدهما -وقد تَُعْقَب كالمُه هنا من وجهين 

  .المعروف في كالم أئمة اللغة

                                                            
نشـأ ) ه٥١٦-٤٤٦(أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحريـري : الحريري  )١(

قرئـت . وكـان مـن ذوي اليسـار. بالبصرة وفيها تعلّم وقرأ، وسافر إلى بغداد غير ما مـّرة
نه بالذكاء والفصاحة فاَق أهل زما«: قال فيه الِقْفطي. عليه مقاماته في البصرة، وفي بغداد

 .وتوفي بالبصرة عن مقدمة محقق درة الغواص» العبارة وتحسينها قوتنمي
 .دّرُ : في درة الغواص  )٢(
كسـر شـينه يوهو فارسّي معّرب، وبعضهم  ٣٩٦برقم  ٤١٤جاء في المعّرب : الشطرنج  )٣(

  .فتح الفاءليكون على مثال من أمثلة العرب كِجْردحل ألنه ليس في الكالم أصل فَْعلل ب
رنْك وبالفهلويـة تْ َشـ: اللفظ فارسـّي وأصـله بالفارسـية الحديثـة: قال ف عبد الرحيم

Catrang وهو اسم يطلـق علـى » ذو أربعة أعضاء«: وهو جترنْك بالسنسكريتية وأصل معناه
 .الفرسان والفيلة والعربات والرّجالة: الجيش الهندي المكّون من أربعة عناصر وهي

 .٣١٥، ٣١٤: درة الغواص  )٤(
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أنه زعم أن المعّرب ال بّد أن يردّ إلى نظائره من أوزان العربية مع : الثاني
أن النحاة قد قالوا بخالف ذلك، وقد صرح سيبويه بأن المعرب ربما ألحقوه 
ببناء كالمهم وربما لم يلحقوه، وأن مما ألحقوه بأبنيتهم ِدرهم وبَهرج وِدينار 

  .)١(ومما لم يلحقوه بها اآلجّر والِفرند
ــرّي فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب المــذكورو ــون«: قــال الحري : ويقول
، بفتح الدال، وقياس كالم العرب فيه أن يقال بضم الـدال كمـا يقـال )٢(دَستور
وُجمهور ونظائرها مما جاء على فُْعلـول إذا  )٥(وخرطوم )٤(وُعرقوب )٣(بُهلول

  .)٦(يلة باليمامةوهو اسم قب ،لم يجئ في كالمهم فَعلول بفتح الفاء إّال َصْعفوق
  :)٧(قال فيهم العجاج

                                                            
 .٣٤٢و ٣٢٢: ٢سيبويه   )١(
وجاء في . الّدستور نسخة الجماعة المنقولة من السواد: ١٧٤جاء في مقاليد العلوم : دستور  )٢(

النسخة المعمولة للجماعات كالدفاتر التي منها تحريرهـا، ويُجمـع : الدستور» دستر«التاج 
وفي مفاتيح العلوم البن كمال باشا : جوفي التا. فارسيّة معّربة. فيها قوانين الملك وضوابطه

نسخة الجماعة ثم لّقب به الوزير الكبير الذي يُرجع إليـه فيمـا يرسـم مـن أحـوال : الدستور
 .وولعت العامة في إطالقه على معنى اإلذْن. الناس لكونه صاحب هذا الدفتر

ل خيـر، وهـو الضّحاك من الرجال والسـيد الجـامع لكـ: البُهلول: جاء في التاج: بهلول  )٣(
  .البهاليل: والجمع. الحيّي الكريم

بالضم عصب غليظ مـوتر فـوق عِقـب اإلنسـان وكـل ذي أربـع عرقوبـاه فـي : ُعرقوب  )٤(
 .وعرقوب اسم شخص كان أكذب أهل زمانه وبه ضرب المثل. رجليه، وركبتاه في يديه

 .الخمر: ومن معانيها. األنف: الُخرطوم: ُخرطوم  )٥(
اليمامة مدينة من جانـب الـيمن، علـى : قال الشهاب في شرح الشفاء: التاجفي : اليمامة  )٦(

 .مرحلتين من الطائف وأربع من مكة وسّت عشرة من المدينة
ولد في الجاهلية ثم أسلم وعـاش إلـى . عبد اهللا بن رؤبة من تميم، راجز مجيد: العجاج  )٧(

 .ه٩٠توفي نحو سنة لقصيد باوهو أول من رفع الرجز وشبهه . أيام الوليد بن عبد الملك
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  )١(من آِل َصعفوق وأتباع أَُخر
والصـواب  -أَطـروش بفـتح الهمـزة : ويشاكل كل هـذا الـوهَم قـولُهم

لـم يُسـمع فـي  على أّن الطـَرشَ  - )٣(وأُسلوب )٢(أُسكوب: ضمها كما يقال
  .....................، وال تضــمنته أشــعاُر فحــول )٤(كــالم العــرب الَعْربــاء

                                                            
 .اسم قبيلة: وصعفوق. ١٦ص ٣١ب ١البيت في ديوان العجاج ق  )١(
 .الذي يمتّد إلى جهة األرض: األُسكوب من البرق: أسكوب  )٢(
. األُسلوب السطر من النخيل والطريق يأخذ فيه، وكّل طريق ممتّد فهو أسلوب: أسلوب  )٣(

ويُجمع علـى أسـاليب، وقـد . سلوب ُسوءٍ هم في أ: يقال. الوجه والمذهب: واألسلوب
. واألُسلوب الفّن يقال أخذ فالن في أساليب القول أي أفانين منه. طريقته: سلك أسلوبه

 .»سلب«عن التاج 
هو مولّـد وذهـب جماعـة أنـه ال : يُقال. أهون الصمم: الطرشُ : قال الجوهري: الطرش  )٤(

  .أصل لألُطروش وال للّطرش في كالم العرب
ال : يقول بعض أهل اللغـة: األُطروش: »عبث الوليد«وقال المعّري في : لزبيديقال ا

وأُطروش : قال... وقد كثر في كالم العامة جدا، وصّرفوا منه الفعل: قال. أصل له في العربية
وانظـر عبـث » طـرش«انظر التاج ... كلمة عربية، ويمكن أن مَْن أنكره لم تقع إليه هذه اللغة

  :وقد تكلم المعري على كلمة األطروش وهو بصدد حديثه عن بيت البحتري ٥٢٨الوليد 
 أخــــّص مــــودّةً وأتــــم رأيــــا   بنو األُطروش لـو حضـروا لكـانوا

وقــد نقــل الزبيــدي كــالم . ٢٤٥٣ص ٤ج ٥ب ٩٣٠ق -انظــر ديــوان البحتــري 
  .٢٧٠: وانظر درة الغواص. المعّري بتصرف يسير

معّرب، وليس بعربّي قديم، ولكنهم : طرش: ١٧٦وقال الخفاجي في شفاء الغليل 
هو أقّل من الصمم وقيل أقدمه وأكثـره، ويقولـون لصـاحبه أطـروش قـال : صّرفوه، قيل

  ]من البسيط[  :الجزار
ــروش   يا عاذلي إْن تكن عن حسن صـورته ــُت أط ــا قل ــإنّي عم ــى ف  أعم

لشاعر المشهور أما الجزار فهو أبو الحسين جمال الدين بن يحيى بن عبد العظيم ا
ولـه سـت  ه٦٧٩بمصر، مدح الملوك واألمراء والوزراء والكبراء ومات في شوال سـنة 

  =  .وسبعون سنة
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  .)١(»الشعراء األدباء
 )٣(سـتّف ُسـفوفولمـا يُ  )٢(لعق لُعـوقونقيض هذه األوهام قولَهم لما يُ 

فيضمون أوائل هـذه األسـماء وهـي مفتوحـة فـي  - )٤(مّص مُصوصولما يُ 
  .)٧(وَغسول )٦(وَسعوط )٥(كالم العرب كما يقال بَرود

  .................................... )٨(ومما يُشاكل هـذا قـولهم تلميـذ
                                                            

، تاريخ األدب العربي لشوقي ٥٦٨: ١، حسن المحاضرة ٣٤٥: ٧النجوم الزاهرة     =
 .٣٧٤: ٧ضيف 

 .٢٧٠، ٢٦٩: درة الغواص  )١(
كل ما يُلعق كالـدواء والعسـل وغيـره  -لفتح با -واللعوق : »لعق«: في المصباح: لَُعوق  )٢(

اللّعـوق » ل ع ق«: جوفـي التـا. ألعقـه العسـَل فلعقـه: ويتعدى إلى ثـاٍن بـالهمزة فيقـال
: وفي الحـديث. هو اسم لما يؤكل بالملعقة: ما يُلعق من دواٍء أو عسٍل، وقيل» الصبور«
 .أو يسّدهماأي ما يدُسم به أذنيه » إن للشيطان نشوقًا ولعوقًا وِدسامًا«

سففت الدواء وغيره من كل شيء يابس أسـّفه مـن بـاب » سفف«في المصباح : َسفوف  )٣(
. »س ف ف«وفـي التـاج . َسُفوف مثل رسول: سفا، وهو أكلُه غير ملتوت، وهو» تعب«

 .وكّل دواء يُوخذ غير معجون هو سفوف كـ صبور مثل َسفوف حّب الرمّان وغيره
: -بفـتح المـيم  -والمصـوص : وفي الصـحاح: »م ص ص« جاء في التاج: المصوص  )٤(

ويُحتمـل فـتُح : وعبارة النهاية تقتضي أنـه يضـم المـيم فإنـه قـال. طعام، والعامة تضّمه
 .الميم، ويكون فُعوًال من المصّ 

 .بّرد عينه بالبَرود: يقال منه. والبرود وزان رسول، دواء يسكن حرارة العين: في المصباح: البَرود  )٥(
والسعوط مثـل قعـود . دواء يصّب في األنف: السعوط مثال رسول: في المصباح: السعوط  )٦(

 .Achillea ptarmica sneezewort: وفي الشهابي ٢٨٨: ١وانظر المحكم  .مصدر
كل شيء غسلت به رأًسا أو ثوبًـا : الَغسول: وفي المحكم» غ س ل«: في التاج: الَغسول  )٧(

الماء الذي يُغَسـل بـه، والَغُسـول والغسـلة : والَغُسول: ٢٥٦: ٥ونحوه وعبارة المحكم 
 .كله يٌغتسل به: والُغْسل

ال : ومـن األصـل نفسـه. والتلميذ سرياني معّرب وأصله تَلِْميذا: قال ف عبد الرحيم: تلميذ  )٨(
 .التعليمات: ومنه التلمود لكتاب الفقه عند اليهود، وأصل معناه. مذ، بالعبرية بمعنى تعلّم
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بفتح أوائلها وهي على قياس كالم العرب  )٣(وجرجير )٢(وبرطيل )١(وطنجير
إذ لم تنطق في هذا المثال إال بِفعليل بكسر الفاء كما قـالوا  -العرب بالكسر 

                                                            
هكـذا تسـتعمله العـرب فـي . عن الجبـان أو اللئـيم كناية: »ط ن ج ر«في التاج : طنجير  )١(

زماننا وكأنهم يعنون به الحضري المالزم أكلـه فـي قـدور النحـاس وصـحونه بخـالف 
معــروف، وهــو  -بالكســر  -الِطنجيــر : البــدو، وكــان الصــغاني فــي التكملــة قــد قــال

وعاء يُصنع فيه الخبيص، أي : ِطنجير: ١٩٤لعربية وفي غرائب اللغة ا» باتيلة«: بالفارسية
  .الحلوى المخبوصة

طنجـرة بمعنـى قـدر مـن نحـاس مـن اآلراميـة «وجعل األب رفائيل نخلـة كلمـة 
tanguîro والبستاني قـال . ومنها طنجير. صغيرة من معدن ذات مقبض ردْ قِ : من اليونانية

 .طنجر: محيط المحيط. إنها فارسية
حجر مستطيل كمـا فـي األسـاس،  -بالكسر  -البِرطيل » ب ر ط ل«لتاج في ا: البرطيل  )٢(

بمعنى الرشوة فظـاهر سـياق » البرطيل«واختلفوا في ... المعول: والبرطيل... قْدر ذراع
  .فتح بائه من لغة العامّة، لفْقد فِْعليل: أنه عربي، فعلى هذا» الفيروزآبادي«المصنّف 

إنه بهذا المعنى غير معروف فـي : ٤٣٦» لوليدعبث ا«وقال أبو العالء المعّري في 
أُخذ من البرطيل بمعنى الحجر المستطيل، كأن الرشوة حجر يرمـى  هكالم العرب، وكأن

  ]١٨٣٨: ٣ -٢١ب ٧٠٢ديوانه ق: [به وقد ورد في شعر البحتري في قوله
ــت ــى أُنقي ــرين حت ــَت قنّس  جنباتهــــا عــــن ذلــــك البرطيــــل   ورحْض

 .هدية: رتله: ة من الفارسيةوجعله األب رفائيل نخل
والِجْرِجُر والِجْرجير بكسرهما بَْقلة معروفة أو نبْت منـه بـرّي » ج ر ر«في التاج : جرجير  )٣(

وفي . وبستانّي، وأجوده البستاني، ماؤه يزيل آثار القروح، وهو يُدّر اللبن، ويهضم الغذاء
  .rocket: كنْثأ. كثأة. كثاة. ِجرِحير: ٦١٤معجم الشهابي 

وتطلـق . Eruca sativaاسـمه العلمـي . وهو الِجرجيـر فـي المعجمـات والمفـردات
بقلة سنوية برية وزراعية يؤكـل : Nasturtiumالَجرجير أيًضا في الشام على أنواع من ِجنس 

 ١٧٦وفي غرائب اللغة العربية . rocket-saladولذا يسّمى أحيانًا » سلطة«ورقها على شكل 
ويـرد اسـمه فـي اللغـة  GARوورد اسمه في األلـواح السـومرية . garguîroأنه من اآلرامية 

ومن اآلشورية انتشر في أنحـاء الشـرق  جرجر girgirاآلشورية البابلية بنفس الصيغة تقريبًا 
 .معجم النباتات السومرية. لذلك يمكن أن تكون الكلمة عربية أصيلة. القديم
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  .- )٤(وِمنديل )٣(وِغطريف )٢(وقِطمير )١(ِصنديد
أن قـول الكتـاب لكـيس الحسـاب  )٦(فـي بعـض أماليـه )٥(وذكر ثعلب

 َ  )٨(بفتح التاء مما وهموا فيه وأن الصواب كسرها كمـا يقـال ِسـّكينة )٧(لّيسةت
وعلــى مفــاد هــذه القضــية يجــب أن يقــال فــي اســم المــرأة  - )٩(وِعّريســة
وهـو اسـم الـنجم  )١١(بكسر الباء كما قالوا فـي تعريـب بـرجيس )١٠(بِلقيس

                                                            
أو الحلـيم أو الجـواد أو الملـك الضـخم  السـيد: الّصنديد» ص ن د«في التاج : ِصنْديد  )١(

 .»صدد«وكان األولى وضعه في مادة . الشريف
شّق النواة كـذا فـي المحكـم : الِقطمر والِقْطمار، بكسرهما» ق ط م ر«في التاج : قِْطِمير  )٢(

 .أو القشرة التي فيها، أو الفوفة التي في النواة وهي القشرة الرقيقة ٣٨٧: ٦
الســيد الشــريف والســخّي : -بالكســر  -الغطريــف » غ ط ر ف« فــي التــاج: ِغطريــف  )٣(

 ...تكبر: وتغطرف... السريّ 
. بالكسر على تقدير ِمْفعيل، اسم الذي يُتمسح به -والمنديل : »ن د ل«في التاج : ِمنْديل  )٤(

 .المناديل: والجمع. من الندل الذي هو التناول: من النْدل الذي هو الوسخ، وقيل: قيل
أحمد بن يحيى، أبو العباس، إمام الكـوفيين فـي النحـو واللغـة، كـان ) ه٢٩١- ٢٠٠: (ثعلب  )٥(

  ...راوية للشعر، محّدثًا، مشهوًرا بالحفظ وصْدق اللهجة، ثقة حّجة، ولد ومات في بغداد
 .فلم أجد فيه هذا النقل» مجالس ثعلب«راجعت الكتاب المطبوع باسم   )٦(
هـي : وقـال الصـاغاني. أهمله الجـوهري. ليسة، َكِسّكينةالت» ت ل س«في التاج : تِليسة  )٧(

. وهي أيًضا كيس الحساب يوضع فيه الـورق ونحـوه وال تفـتح. الُخصية، وهما تِلّيستان
 .»الُعباب«قاله ثعلب ونقله الصاغاني في 

 .المْدية: الِسكيْن كالّسكينة» س ك ن«في التاج : ِسّكينة  )٨(
 .عن التاج. الشجر الملتف ومأوى األسد: يسةالِعْريس والِعر : الِعْريسة  )٩(
كمـا فـي العبـاب، وهـي . بالكسر والعامة تفتحهـا -بِلقيس » ب ل ق س«التاج : بِلِْقيس  )١٠(

 .ملكة سبأ
وفي األلفاظ الفارسية . عن التاج. نجم في السماء وهو المشتري: -بالكسر  -: بِْرِجيس  )١١(

. ويأتي أيًضا بمعنـى الناقـة الغزيـرة اللـبن. رينجم أو هو المشت: البِرِجيس: ١٨المعّربة 
 .الممتلئ َشْعًرا: بَْركيس وهو المشتري، وأصل معناه: معّرب
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ئره فـي بالمشتري بِْرجيس بكسر الباء ألن كل ما يعّرب يلحق بنظا المعروف
  .أمثلة العرب

هذا وقد بسط الكالم في المبحث الذي نحن بصدده العالمة ابن السـيد 
 - )٤(البـن قتيبـة )٣(فـي شـرح أدب الكتّـاب )٢(االقتضـابفي  )١(البطليوسيّ 

  :وهاك ما ذكر فيه
  

êÌi@éÏëŠy@œÈi@ÞČ†jŽíë@éîÏ@—ÔäŽíë@éîÏ@…aŒŽí@bß@lbi)٥(@ @
  

بكســر الســين والجــيم، قــال  )٦(هــو الِســْرجين: قــال فــي هــذا البــاب
                                                            

عبد اهللا بن محمـد بـن السـيّد، مـن العلمـاء باللغـة  ه٥٢١-٤٤٤: ابن السيد البََطلْيَْوِسي  )١(
نها وتوفي في األندلس، وانتقل إلى بلنسية فسك Badajozواألدب ولد ونشأ في بطليوس 

 .١٢٣: ٤عن األعالم . والف كتبًا كثيرة. بها
قتيبـة البـن » أدب الكاتـب«كتاب ألفه ابن السيد البطليوسي شرح فيه كتاب : االقتضاب  )٢(

قديمة في مجلد واحد وغير محققه وثانية في ثالثة أجزاء بتحقيـق األسـتاذ : وله طبعتان
 .حامد عبد المجيد. مصطفى السقا ود

لـه عـدة طبعـات، واحـد منهـا بمصـر » أدب الكاتـب«وهو المعروف بــ : تّابأدب الك  )٣(
وأخرى بدمشق بتحقيق الدكتور محمـد . بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد

 .أحمد الدالي وله طبعات أقدم
عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري، مـن أئمـة األدب، ومـن : ه٢٧٦-٢١٣: ابن قتيبة  )٤(

 .عن األعالم. مكثرين، ولد ببغدادالمصنّفين ال
 .٢٢٠: ٢: ٢وفي ط ٢١٥: ١ط: انظر هذا الباب في االقتضاب  )٥(
. الّزبُْل تُْدمل به األرض: - بكسرهما  - السْرجين والسْرقين : »س ر ج ن«في التاج : ِسْرجين  )٦(

والكاف . - فتح بال - ألنه ليس في الكالم فَْعليل . وهما معّربا َسْركين بالفتح: قال الجوهري
: ٨٩: قال السيد أدي شـير فـي األلفـاظ الفارسـية. العربية قد تعّرب بالجيم وتعّرب بالقاف

 .سركين: سْركين وهو الّزبل ومنه السرياني والكردي: تعريب: السرجين والسرقين
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فأقول الروث. قال المفسـر:  هفارسّي. وال أدري كيف أقول: هو )١(األصمعي
أنه يقال ِسْرجين وِسـْرقين بـالجيم  )٣(كتاب النباتفي  )٢(قد حكى أبو حنيفة

وهـي لفظـة  ،وسـرجنُت األرض وسـرقنتها ،والقاف وبفتح السين وكسـرها
ولذلك جاءت مخالفةً ألوزان كـالم العـرب، ألنـه لـيس فـي كـالم  ،فارسيّة

ْ َسـيْ وسِ  )٤(وهـذا كقـولهم آجـرّ  -ين بفـتح الفـاء ِلـليل وال فَعْ العرب فَعْ   )٥(برن
 مـن األلفـاظ المعّربـة ونحـو ذلـك )٧(ومرُزجوش ومرزنجوس )٦(وشاَهْسَفرم

فـي  قد قال )٨(وقد رأيت ابن جني - المخالفة ألمثلة الكالم العربّي وهي كثيرة 
بعض كالمه: الوجه عندي أن يكسر الشين مـن ِشـْطرنج ليكـون علـى مثـال 

                                                            
: عبد الملك بن قُريـب راويـة العـرب، وأحـد أئمـة العلـم باللغـة ه٢١٦- ١٢٢األصمعي:   )١(

ا، كـان  والشعر والبلدان. مولده ووفاته بالبصرة، ونسبته إلى جّده أصمع. أخبـاره كثيـرة جـدًّ
 .١٦٢: ٤أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفًظا. وتصانيفه كثيرة. عن األعالم 

: أحمد بن داود الدينوري، مهندس، مؤرخ، نباتّي من نوابغ الـدهر. ه٢٨٢أبو حنيفة: ت  )٢(
يان التوحيدي: جمع بين حكمة الفالسفة وبيان العرب. لـه كتـب كثيـرة طبـع قال أبو ح

 .١٢٣: ١منها كتاب األخبار الطوال وقطعة من كتاب النبات. عن األعالم 
 كتاب كبير نقلت عنه المعاجم، طبعت قطعة منه. كتاب النبات:  )٣(
 آجر: سبق ذكرها.  )٤(
انـة التـي يقـال لهـا: النّمـام أو نّمـام الملـك : الريح٩٧ِسيَسنْبر: فـي األلفـاظ الفارسـية   )٥(

 فارسيتها ِسيَْسنْبر. ويقال لها: مارصمه بالتركية.
: الشاِهْسبَرم والشاِهْسَفَرم تعريب: شـاه اْسـبرغم ١٠٤الشاِهْسَفَرم: في األلفاظ الفارسية   )٦(

 ومعناه الريحان السلطاني.
من الرياحين، دقيق الورق بزهر  :١٤٤المرزجوش والمرزنجوش: في األلفاظ الفارسية   )٧(

أبيض عطري تعريب: مُْرزن كوش، ومعناه: آخدان الفار، ونقل أدي شير عن ابن البيطار 
أنه يقال: مرزجوش ومردقوش، وهو فارسّي معّرب واسمه بالعربيـة: السمسـق والعبقـر 

 وحبق القنا. والسمسق تعريب اليوناني.
 .٤١ابن جني سبق ذكره ص  )٨(
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وإنما كان يجب ما قالـه هنـا لـو كانـت العـرب  - وجه له  وهذا ال - ِجْردَحل 
وإذا وجدنا فيمـا  - تَْصِرُف كل ما تعّربه من األلفاظ العجمية إلى أمثلة كالمهم 

  .عربوه أشياء كثيرة مخالفة ألوزان كالمهم فال وجه لهذا الذي ذكره
  ]من الطويل[  :)١(ومنه قول األعشى - وقد ورد من ذلك ما ال أحصيه كثرة 

ــــان ــــا ُجلس ــــجُ  )٢(لن ــــدها وبَنَْفَس  مُنمنَمـــــا )٤(وِسيَســـــنْبَر والمرزجـــــوش   )٣(عن
ــري  )٥(وآسٌ  ــرو )٦(وخي ــن )٧(وم  ورحـــُت مخّشـــما )٩(إذا كـــان ِهنْـــَزمْنٌ    )٨(وُسوس

                                                            
 ٢٩٣، ص١١، ١٠، ٩، ٨ب ٥٥ديوانه قسبقت ترجمته وانظر   )١(
نثـار الـورد فـي المجلـس معـّرب ُكلْشـن، : والجلسان» ج ل س«قال في التاج : ُجلّسان  )٢(

 .هو ضرب من الريحان، وبه فّسر في بيت األعشى: هو الورد األبيض، وقيل: وقيل
 .سبق ذكره: البنفسج  )٣(
 .سبق ذكرهما: سيسنبر والمرزجوش  )٤(
جنس ُجنيبات من الفصيلة اآلسيّة، له نوع معروف فـي بالدنـا، ومعظـم : Myrtus: اآلس  )٥(

للتزيين ولرائحتها العطريـة، ويسـّمون هـذا  عوهي تنبت برية أو تزر. بقية أنواعه أمريكية
وانظـر معجـم النبـات والزراعـة . ٤٨٣معجـم الشـهابي . الريحان، في المغرب: النبات

 .١٤: البابلية ، والنباتات السومرية واآلشورية٣٨٧ :١
هـو : ، وخيـرّي البـرّ ١٢٧: معجـم الشـهابي. ولـه أنـواع. منثـور: cheiranthus: الخيريّ   )٦(

الخزامى وهي بقلة سـهلية مـن ذكـور البقـل، طيبـة الرائحـة، لهـا نَـْور كنَـْور البنفسـج، 
 .٢٧٣: ٢انظر معجم النبات والزراعة . خزاماة، وهي عشبة طويلة العيدان: الواحدة

 .٤١٦: ٢معجم النباتات والزراعة : ضرب من الرياحين، وهو شجر طيّب الريح: والمر  )٧(
وكانـت العـرب تجعـل هـذا الجـنس ) والثانيـة مهجـورة. القاموس(رفيف : Iris: َسْوَسن  )٨(

جنًسا واحًدا، أي يطلقون كلمة سوسن عليهما جميًعا، ويفرقـون بينهمـا  Lisوجنس الزنبق 
األيرســاء، : ويســمون السوســن. ذســن األبــيض، واألزاالسو: بالنعــت، فيســمون الزنبــق

 يرسـاء معربـة قـديًما مـن اآلراميـة،واأل. والسوسن األسمانجوني أي الذي بزرقة السـماء
جنس زهر مشهور من الفصيلة السوسنية، له أنواع كثيرة في : من الفارسية: واألسمانجوني

 .١٩٢: تات السومرية، والنبا٣٧٨وانظر في سائر أنواعه معجم الشهابي . الشام
  =  أو أنُْجَمن، وهو المشهور . َهنُْجَمن: هو الجماعة معّرب »ن ز م ن ه«التاج : هنْزمن  )٩(
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ــَفَرم ــمين )١(وشاِهْس ــرجس )٢(والياس ــــا   )٣(ون ــــٍن تغيّم ــــل دَْج ــــي ك ــــبّحنا ف  يص
ــقُ  ــينينٍ  )٤(وسنس ــودٌ  )٥(ِس ــْربطٌ )٦(وع َ ــــــا   )٧(وب ــــــا ترنم ــــــه صــــــنْج إذا م  يجاوب

  ]من الرمل[  :)٨(وقال لبيد
ــــالعراتَــــفخمــــةً ذفــــراء تُرْ  ــــا كالبصــــل   ى ب ــــا وتَْرك  )٩(قُردُمانيً

                                                            
المتعارف عند الُفرس، ويطلق على مجلس الشرب أو لمجمع الناس مطلًقا أو لعيٍد مـن   =

 .أعياد النصارى أو لسائر العجم
 .سبق ذكره: شاِهْسَفَرم  )١(
االسم العلمي، واالسم اإلنكليزي مـن ياسـمين : Jasminumو Jasminياسمون : ياسمين  )٢(

 والقبيلـة Oleaceaeجـنس ُجنيبـات مـن الفصـيلة الزيتونيـة : العربية، وهذه من الفارسية
ويسـتخرج دهـن الياسـمين مـن زهـر بعـض أنواعهـا معجـم . الياسمينة، تزرع لزهرهـا

 .٣٧٥السومرية  والنباتات ٣١٨: ٢، ومعجم النبات والزراعة ٣٨٥الشهابي 
النـرجس مـن الفارسـية، ويطلـق العبهـر أيًضـا علـى : ، قَْهـد، عبْهـرNarcissus: نِـَْرجس  )٣(

، وانظـر معجـم ٤٨٥جنس زهر من الفصيلة النرجسية معجم الشهابي  styraxاألصطرك 
 .٤١١: ١النبات والزراعة 

 .يةوهو آلة من آالت الطرب الفارس: ومُستق: رواية الديوان: السنسق  )٤(
 .اسم بلد أعجمي نسبت إليه هذه اآللة: سينين  )٥(
  .آلة وترية: العود  )٦(

 .ووّن وهو الصنج: ورواية الديوان
بـر : فقيـلبر، العود، وهو من مالهي العجم، شبّه بصدر البط، والصدر بالفارسية : بربط  )٧(

هـو ذو والصنج العربي هو الذي يكون في الدفوف ونحوها، أما الدخيل المعـّرب ف. بط
 .األوتار وتختص به العجم

لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري، من الشعراء الفرسان األشـراف ] ه٤١: [لبيد  )٨(
ويعـّد مـن  ملسو هيلع هللا ىلصفي الجاهلية، مـن أهـل عاليـة نجـد، أدرك اإلسـالم، ووفـد علـى النبـي 

عر وهو من أصحاب المعلقات في الجاهلية، وتـرك الشـ. الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم
 .عن األعالم. في اإلسالم

  =قوله : قال ابُن السيد: جاء في الشرح ١٩١ص ٦٠ب ٢٦البيت في شرح الديوان ق  )٩(
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*   *   *  

   

                                                            
أراد بالفخمة الكتيبةَ، وجعلها ذفراء لَِسَهِكها وتغيـر : قال يعقوب: فخمة ذفراء فيه قوالن  =

أرخيته وهو إذا شددته ورتوته إذا : رتوت الشيء: تَُشد يقال: وتُْرتى. الحديد نمرائحتها 
ومعنى تُرتى بالُعرى أنهم كانوا يتخذون عرى فـي أوسـاط الـدروع وتشـد . من األضداد

ذيولها إليه لتشمر عن البسها إذا أراد أن يمشي، وكانوا أيًضا يشدون البيض في الـدروع 
لئال تسقط البيضة عن رأس الفارس إذا ضرب على رأسه وكان الفارس ربمـا رفـع ذيـل 

البيض وشبّهها بالبصـل البـرّي فـي : س سيفه إذا أراد المشي، والتركدرعه وشده في رئا
قباء محشو، : هي دروع وقال أبو عبيدة: استدارتها وبياضها واختلف في القردماني فقيل

وشـعر لبيـد هـذا يشـهد بأنهـا . هي قِسّي كانت تعمل وترفع فـي خـزائن الملـوك: وقيل
  :الدروع ألنه قال بعد هذا البيت

 كــــل ِحْربــــاٍء إذا أُْكــــِرهَ َصــــل   ِجنْثِـــي ِمـــْن َعْوَراتَِهــــاأَْحَكـــَم ال
  .مسمار تسمر به حلق الدروع: والحرباء: قال ابن السيد
القردمـاني الـدروع، وهـو فارسـي أصـله ) ١٠٣٠: المعـاني الكبيـر(قال ابن قتيبة 

 .كردمانذ أي عمل فبقي



 - ٨٢  - 

  

Ý–Ï@ @
  

ا فوائـَد لما كان أكثر المعربات مأخوذًا من الفارسـية رأينـا أن نُـوردَ هنـ
  :تتعلق بها مما يكون له مدخل فيما نحن فيه

ال يتغير حاُل آخر الكلمة في حين التركيب إّال في ثالثـة  :الفائدة األولى
 :ثالثهـا حـال العطـف ،ثانيهـا حـال الوصـف ،أحدها حال اإلضافة :أحوال

  .وفيما سوى ذلك يبقى آخر الكلمة على ما كان عليه من سكوٍن أو فتح
في الفارسية كلمتان مبنيتين على الكسر إّال أنهما علـى حـرف  وقد جاء
  .هِ ه وِ واحد وهما 

وتـأتي بمعنـى مَـْن  -أما كـه فتـأتي بمجـرد ربـط مـا بعـدها بمـا قبلهـا 
  .وِجه تأتي بمعنى شيء ؟مَْن جاء: ِكه آمَْد أي: االستفهامية نحو

  .ي شيء جاءأ: آمَْد أي ما جاء أيّ  هِ وتأتي بمعنى ما االستفهامية نحو 
 .يقدم المضاف إليه في الفارسية كما يقدم عليه فـي العربيـة :الفائدة الثانية

  .سمياوذلك نحو شاهٍ جهان أي سلطان الدنيا وناِم أي  - ويحّرك آخره بالكسر 
فإْن كان في آخره ما يمنع ظهوره ِزيدْت فيه ياء وحركـت بالكسـر نحـو 

  .عبد الملك دعواِي زيد أي دعوي زيد وبنَدِه شاه أي
ويستثنى من ذلك ما أضيف إلى الضمير المتصل فإنه يفـتح آخـره نحـو 

  .نامَم أي اسمي ونامَش أي اسمه ونامَت أي اسمك
يجري في الموصوف والصـفة مـا يجـري فـي المضـاف  :الفائدة الثالثة

والمضاف إليه، فيقدم الموصوف على الصفة كمـا يقـدم عليهـا فـي العربيـة 
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: أي ڬالرجل العاقل، ووزيِر بُُزرْ : مَْرِد عاقل أي: ، نحوويحرك آخره بالكسر
فإْن كان في آخره ما يمنع ظهور الكسر ِزيدت يـاء وحركـت  -الوزير الكبير 

  .بالكسر نحو دعواِي باطلة أي الدعوى الباطلة
وقد ُعلم بما ذُكر أّن الكلمة الفارسية إْن ُحرك آخرها بالكسر تكون إمّـا 

شاِه عادل : كان ما بعدها يصلح ألن يكون صفة نحومن قبيل الموصوف إن 
 هاشـ :وحـن كلذكـ نكـي ملـ نإ فاضـملا ليبق نم امإو ،لداعلا كلملا: أي
  .ملك الدنيا :يأن اهج

يحّرك آخر المعطوف عليه بالضمة ويوضع بعـده واو ال  :الفائدة الرابعة
 -َدر ومَـادَر َـيلفظ بها وإنما تكتب لمجرد الداللة على الضمة وذلك نحـو 

  .- )١(جاء وذهب -وآمَُد وَرفْْت  -أي األب واألم 
آخره ما يمنع ظهور الحركة نطـق بـالواو وحّركـت بالضـم فإْن كان في 

  .للداللة على العطف نحو دُنْيا ُوِدين أي الدنيا والدين
كل ياء وقعت في آخر الكلمة وكـان مـا قبلهـا ألًفـا أو  :الفائدة الخامسة

فــي ) جــا(، و)٢(بمعنــى الرْجــل) ايــ(فــي : واًوا فإنــه يجــوز حــذفها نحــو
فـي ) سـو(بمعنى الرائحة، و )٤()بوي(في ) بو(وبمعنى الموضع،  )٣()جاي(
  .بمعنى الجهة )٥()سوي(

  كل هاء وقعت في آخر الكلمة وكـان قبلهـا ألـف فإنـه  :الفائدة السادسة
                                                            

 .٤٩: جم الذهبيالمع. الذهاب واإلياب، المجيء والعودة: آمد وَرفت  )١(
 .١٤٨: المعجم الذهبي.... ِرْجل، قدم، تحت: اى  )٢(
 .٢١١: المعجم الذهبي... محل، مكان، منزل: جا  )٣(
 .١٢٩: المعجم الذهبي... رائحة، عبير، أمل: بو  )٤(
 .٤٠٥: المرجع السابق... جانب، طرف، جبهة: سو  )٥(
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وهـو  -بمعنى القمر وكه في كاه  )١(يجوز حذف ذلك األلف نحو مه في ماه
  .)٢(بالكاف الفارسية بمعنى الوقت وبالكاف العربية بمعنى التبن

وكاه بالمعنى المذكور أحـد جزئـي لفـظ الكهربـا فـي األصـل والجـزء 
، وقـد عّربـه مـن عّربـه مـن )٣(ُرباى ومعنـاه جـاذب أي جـاذب التـبناآلخر 

المتأخرين بدون تغيير يُذكر، ألن حذف األلف واليـاء منـه يمكـن أن يجعـل 
فيه غير إبدال ضمة الراء فتحة وقد شـاع  ن األصل بناء على ما ذكر فلم يَبْقَ م

  .استعماله بالمدّ 
المصدر اسم يكون فـي آخـره نـون سـاكنة وقبلهـا دال  :الفائدة السابعة

  :مفتوحة أو تاء مفتوحة
  .)٥(بمعنى الفعل وآمدن بمعنى المجيء )٤(فهو على قسمين دالّي نحو َكْردَن

  .بمعنى الربط وَرفْتَن بمعنى الذهاب )٦(وتائّي نحو بَْستن
َن اللفظ نحو بَِكـْردن فـإن يوقد يدخل على المصدر باء ال تفيد إّال تحس

  .يبامَدن: مزة قلبت ألجلها ياء، نحوهكان في أوله 
وهذه الباء مكسورة إّال إذا كـان أول المصـدر مضـمومًا أو بـاء أو ميًمـا 

  .بمعنى األكل وببُنَدن بمعنى الربط وبُمَكيدن بمعنى المصّ نحو بُخوردن 
الباء الزائدة وإنما حركت بما ذكر للتمييـز بينهـا وبـين : الباءويقال لهذه 

الزائدة، فإنها في الفارسية مفتوحة دائًما نحو بَنام خداي أي بسم اهللا الباء غير 
                                                            

 .٦٠٤: السابق... قمر، شهر، اسم برج: ماه  )١(
 .٥٢١: تبن السابق: كاه  )٢(
 .٥٢١: المعجم الذهبي. جاذب القش: معّرب الكهرباء: كاه ُربا  )٣(
 .٥٢٧: المرجع السابق) وهي فعل مساعد(عمل، صنع، إنهاء : كردن  )٤(
 .٤٩: المرجع السابق... إتيان، مجيءقدوم، : آمدن  )٥(
 .١١٨: المرجع السابق... ربط، حزم، سدّ : بستن  )٦(
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من المعاني التي تجـيء لهـا البـاء فـي العربيـة كالقسـم وهي تجيء لكثير  -
  .واالستعانة واإللصاق والظرفية

وذلك في مثـل بـد فإنـه بمعنـى  -بالياء  وقد يحصل المعنى المصدريّ 
وفـي مثـل َسـْرد  )١(الرِدي، فإذا ِزيد في آخره ياء صـار بـدي بمعنـى الـرداءة

  .فإذا زيد في آخره ياء صار َسْردي بمعنى البرودة )٢(بمعنى البارد
وقد يحصل المعنى المصدرّي بالشين وذلك في أمـر الحاضـر فإنـه إذا 

وذلك مثل دَاْن  -ما قبلها أفاد معنى المصدر زيد في آخره شين ساكنة وكسر 
  .)٣(دَانِْش صار بمعنى الِعلْم: فإنه أمٌر حاضر بمعنى اعلْم فإذا قيل

ومثله رو فإنه أمر حاضر بمعنى اذهب فإذا قيل َرِوْش صار بمعنى الذهاب 
  .)٤(والمصدر هو األصل في االشتقاق. ويقال لهذا النوع اسم المصدر

بحذف نونه وإسكان ما قبلها يشتق الماضي من المصدر  :الفائدة الثامنة
ّ ْرَوْردْ بمعنى رَ مثل وذلك  - فحذفت منه ْرَوْردَن بمعنى التربية َ ي فإن أصله ب

  .)٥(ْرَوْردَْ النون وأسكن ما قبلها وهو الدال فصار 
ومثل دَاْشْت بمعنى أمسك فإّن أصله داشتن بمعنـى اإلمسـاك فحـذفت 

  .)٦(قبلها وهو التاء فصار داشت وأسكن مامنه النون 
وهذه الصيغة تصلح للمذكر والمؤنث ألن الفارسـية ال فـرق فيهـا بـين 

  .المذكر والمؤنث وال بين التثنية والجمع
                                                            

 .١١٧السامي : الرديء، السيئ: بذ  )١(
 .٣٨٩: المعجم الذهبي. بارد، مضمحل، بال قوة، كالم بال حرارة: َسْرد  )٢(
 .٢٨٦: المعجم الذهبي. علم، معرفة: دانش  )٣(
 .٣٤٠: المعجم الذهبي... ذهاب، معبر قانون، طرز، قاعدة،: َرِوش  )٤(
 .٢١: السامي: الرب والخالق: ُخذاوند وبَْرَوْردْ كار: الرب  )٥(
 .٢٨٤: المعجم الذهبي... تربية، ملكية، مالزمة، خدمة، حماية، إنعام، هبة طاقة: داشت  )٦(
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وقد تدخل على الماضي الباء الزائـدة كمـا تـدخل علـى المصـدر مثـل 
  .)٢(وبيامد )١(بَِكْرد

يشتق المضارع من المصدر بأن تحذف نونه ويسكن ما  :الفائدة التاسعة
قبلها غير أنه إْن كان تاء يقلب داًال ثـم يجعـل مـا قبـل الـدال مفتوًحـا سـواء 

ْرَوَردْ بمعنـى يَُربّـي َـوذلك مثل . كانت تلك الدال أصلية أو مقلوبة من التاء
روردن حذفت منه النون وسكن ما قبلها وهو الدال وجعل ما قبله فإّن أصله 

  .)٣(ْرَوَردَْ مفتوًحا فصار 
حذفت منه النـون وقلبـت  -ومثل دَاَرد بمعنى يمسك فإّن أصله داشتن 

وفتح ما قبلها فصار دَاَشد غير أن الشين في مثـل هـذا الموضـع فيه التاء داًال 
  .)٤(داَرد تقلب عندهم راء فلما قلبت راءً صار

فــإْن  -والمضــارع يحتمــل الحــال واالســتقبال تقــول َرَودْ أي يــذهب 
  .دخلت عليه مي اختص بزمان الحال نحو مي َرَودْ أي يذهب اآلن

وإن دخلت عليه الباء اختص بزمان االستقبال نحو بِـَرَودْ أي سـيذهب، 
  .ئدة هناوهذه الباء وإن كانت في الصورة كالباء الزائدة إال أنها ليست بزا

يشتّق أمر الحاضر من المضارع بحذف آخره وإسـكان  :الفائدة العاشرة
  .ودار أي أمسك وأصله دارد -وأصله َرَودْ  -نحو َرْو أي اذهب  -ما قبله 

  .مََرْو أي ال تذهب: وإذا زيد في أوله ميم مفتوحة صار نهيًا نحو
يشتّق اسم الفاعل من المضارع بفتح آخـره وهـو  :الفائدة الحادية عشرة

                                                            
 .٥٢٦: المعجم الذهبي. عمَل، فعلَ ): كردن(الماضي من : َكْرد  )١(
 .٤٩: المعجم الذهبي. الذهاب: آمد  )٢(
 .١٦١: المعجم الذهبي. مربي: بْرَوردْ  )٣(
 .٢٨٤: المعجم الذهبي. ملكية، ضبط، طول، مواظبة، تعهد: داشتن  )٤(
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ونحـو  -وأصـله َرَودْ  -الدال وزيادة نون ساكنة قبله نحو َرَونْـَده أي ذاهـب 
  .وأصله دَاَرد -دَارنَْده أي ممسك 

يشتق اسم المفعول من الماضي بفـتح آخـره وهـو  :الفائدة الثانيةَ عشرةَ 
ونحو دَاشـته  - )١(ه َكْرد أي فعلوأصل -الدال أو التاء نحو َكْردَه أي مفعول 

  .)٢(أي أمسك -وأصله دَاْشْت  -أي مُْمَسك 
إذا أردَت أن تجمع اسًما من األسماء فإْن كان مـن  :الفائدة الثالثةَ عشرةَ 

بمعنـى  )٣(فتقـول فـي مَـْرد -أسماء ذوي األرواح زدت في آخره ألًفا ونونًـا 
بمعنى ملك شاهان بمعنى ملوك فـإْن  )٤(وفي شاه. رجل مَْردان بمعنى رجال

كان في آخره هاء رسمية زدت قبل األلف والنون كافًا فارسية فتقول في بنده 
  .)٥(ن بمعنى عبيدابمعنى عبد بَنْدَ 

وإْن كان من أسماء غيـر ذوي األرواح زدَت فـي آخـره هـا، فتقـول فـي 
كارهـا لعمـل بمعنى ا )٧(وفي كار. بمعنى اليد دستها بمعنى األيدي )٦(دَْست

  .)٨(وفي خانه بمعنى الدار خانه ها بمعنى الدور -بمعنى األعمال 
                                                            

 .٥٢٧: المعجم الذهبي. عمل، صنع، إنهاء، وهي فعل مساعد: َكْردَن  )١(
 .٢٨٤: المعجم الذهبي. قديم، عتيق، مهترئ، محفوظ، ضائع: داْشته  )٢(
 .٦٠٨: المرجع السابق. رجل، الجنس المذكر: مَْرد  )٣(
. ملك، سلطان، حاكم، كـل شـيء ممتـاز علـى غيـره مـن حيـث الفخامـة أو الجـودة: شاه  )٤(

 .٤١٩: المرجع السابق. شاهان شه: ملك الملوك، الملك الكبير، اهللا، وتلفظ: وشاهنشاه
المـتكلم والكاتـب فـي مقـام التحريـر يسـتخدمها : عبد، خادم، غالم، مطيـع، أنـا: بنده  )٥(

 .١٢٨: المرجع السابق). إظهاًرا لألدب(
 .٢٩٨: المرجع السابق... يدـ قدرة، قاعدة، قانون: دْست  )٦(
 .٥١٢: المرجع السابق... شْغل، عمل، ِحْرفة: كار  )٧(
 .٢٥٨: المرجع السابق. منزل، مأوى، زوجة: خانَه  )٨(
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تارةً بها فقيل فيه ِدَرْختْها بمعنى  )١(وقد ُجمع مثل ِدَرْخْت بمعنى الشجر
  .األشجار وتارة باأللف والنون فقيل فيه ِدَرختان

تشتق الصفة المشبهة من أمر الحاضر بزيادة ألـف  :الفائدة الرابعةَ عشرةَ 
 )٣(وبينا  بمعنى بصـير )٢(وذلك نحو دانا بمعنى عليم .في آخره أو ألف ونون

وأمّا فـي غيـر المشـتق . وهذا في المشتقّ  )٤(وَخنْدان بمعنى ضاحك )٣(بصير
 )٥(بمعنى القـّواس رـنوذلك نحو كما -أو بان على االسم  رفتكون بزيادة 

  .)٦(وباغبان بمعنى حارس البستان -
  .للوصف التركيبّي شأن كبير في اللغة الفارسية :الفائدة الخامسةَ عشرةَ 

فمنه صيغة أمر الحاضر المركب مع المفعول المقدم، وذلك مثل دُوْربِين 
، وهو في األصل بمعنـى انظـر إلـى بعيـد، ثـم ُجعـل )٧(بمعنى الناظر إلى بعيد
إّن دوربين كان في األصـل مركبًـا مـن : وقال بعضهم. اسًما بالمعنى المذكور

وأصله على ذلك بينندِه دور أي ناظر البعيد اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله، 
 )٨(غير أنه تصرف فيه فقدم المضاف إليه وهو دور على المضـاف وهـو بيننـده

ل فصـار دوربـين عالمة اسم الفاعـل وهـي النـون والـداثم حذف من بيننده 
                                                            

 .٢٩٠: السابقالمرجع . شجرة: ِدَرْخت  )١(
 .٢٨٦: المرجع السابق. دانايان: عارف، عالم، اهللا تعالى، جمعها: دانا  )٢(
 .١٣٨: المرجع السابق. بصير، ذكي: بينا  )٣(
 .٢٧١: المرجع السابق. ضاحك، مبتسم: َخنْدان  )٤(
 .٥٤٠: المرجع السابق. صانع األقواس: كمانَْكر  )٥(
 .١٠٠: رجع السابقالم. حارس الحديقة، بستاني: باْغبان  )٦(
بعيد النظر، عين حادة البصر، الناظر في عواقب األمور، نـاظور، وتطلـق اليـوم : دُوْربِين  )٧(

 .٣١٥: المرجع السابق. على آلة التصوير، مجهر
 .١٣٨: المرجع السابق. انبينند: عين، جمعها. ناظر، مدرك: بينَنْده  )٨(
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من جهة الضبط واألول أيسر  ،بالمعنى المذكور، وهذا أوفق معنى من األول
  وقس عليه رهبر بمعنى الدليل في الطريق وغير ذلك مما يشاكله.

وأصله خون وآب  -ومن ذلك المعطوف عليه والمعطوف مثل خوناب 
  .)١(فحذفت منه واو العطف وجعل اسًما واحًدا

 -ومن ذلك المضاف إليه المقدم على المضاف وذلك مثل شاهان شاه 
المضـاف إليـه وهـو شـاهان علـى  قـّدمفوأصله شاه هان أي ملـك الملـوك 

  المضاف وهو شاه وجعل اسًما واحًدا.
فإنـه إذا قيـل  ،نعم :قيل ؟فإن قيل: فهل بينه وبين أصله فرق في المعنى

يه على ما هو األصل فـي اللغـة شاه شاهان بتقديم المضاف على المضاف إل
الفارسية يكون معناه ملك الملوك ويكون إطالقه على مَـْن أطلـق عليـه مـن 

  قبيل الوصف بما يفهم منه.
وإذا قيل شاهان شاه بتقديم المضاف إليه على المضاف على خالف ما 
يقتضيه األصل في اللغة الفارسية يكون من قبيل اللقب ويكون معنـى ملـك 

  ًظا فيه بالَعَرض.الملوك ملحو
وقد ظنَّ بعُض الناظرين هنا أن الفرس يقدمون المضاف إليه على المضاف 

وليس األمر كذلك بل هم كالعرب يقّدمون المضاف على المضـاف إليـه  ،مطلًقا
وإنما أّخروه في هذا الموضع لإليماء إلى أنـه قـد قطـع النظـر فيـه عـن اإلضـافة 

  وصار مع الجزء اآلخر اسًما واحًدا يدل على أمٍر له مالبسة لألصل.
ذا أرادوا فإ - ليس السم اآللة عند الفرس صيغةً  -  الفائدة السادسةَ عشرةَ:

أن يأتوا بما يفيد معنى ِمْقطع في العربية أتوا بلفظ آلة وهي عربية وأضافوها إلى 
                                                            

 .٢٧٧خوناب: دم ممزوج بالماء. دمع دموي. المعجم الذهبي:   )١(
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، إّال أن يكون مثل ميزان فإّن له عندهم )١(ما يفيد معنى القطع فقالوا آلت بُّريدن
  .فحينئٍذ يستغنون به عن ذلك -  )٢(اسًما خاصا وهو تَرازو

 ،الزمان والمكان عنـد الفـرس صـيغةليس السم  :الفائدة السابعةَ عشرةَ 
فإذا أرادوا أن يأتوا بما يفيد معنى مَْقَعد في العربية فإْن أُريد به الزمان أتوا بما 

أي زمـان  )٤(نَِشْسـتَنْ  )٣(ماـَهنْ يفيد معنى الزمان وأضافوه إلى القعود فقالوا 
القعود، وإن أريد به المكان أتوا بما يفيد معنى المكان وأضافوه إلـى القعـود 

  .فقالوا جاي نَِشْستَْن أي مكان القعود
ومما يدل على المكان ِستان نحو بوستان أي مكان الرائحة والمراد بهـا 
وه الرائحة الطيبة وقد عربه العرب بحذف الواو منه فقالوا فيـه بُسـتان وأطلقـ

  .)٥(على كل مكان يكون فيه شجر وإْن لم يكن فيه زهر
وقد جاء للزمان فـي نحـو قـولهم تابِْسـتان أي زمـان الَحـّر يريـدون بـه 

  .)٧(ونحو ِزِمْستان أي زمان البرد يريدون به الشتاء )٦(الصيف
 ،اه أي مكـان األكـلْكـاه بالكـاف الفارسـية نحـو ُخـوْردَن كْ ومن ذلك 

والَخَوْرنق معّرب منه، قال في القاموس الَخَورنَُق كَفـَدْوَكس قَْصـٌر للنعمـان 
                                                            

 .١١٤: المرجع السابق... فْصل، قطع، تقسيم: بُّريدن  )١(
 .١٩٧: المرجع السابق. ميزان، برج الميزان: ازوتر  )٢(
 .٦٨٥: المرجع السابق... وقت، حين، زمان، موقع: َهنكام  )٣(
 .٦٣٩: المرجع السابق. جلوس، استقرار: نَِشْستن  )٤(
وهو مركـب مـن بـو أي  -بالضمة غير المشبعة  - bostanبستان أصله بُوستان بالفهلوية   )٥(

. موضع الرائحة الطيبة: الرائحة وستان الحقة تفيد معنى الزمان والمكان فمعنى بوستان
 .١٦٦: المعّرب

 .١٩٠: المعجم الذهبي. ١٦٦: المعّرب. الصيف: تابِْستان  )٦(
 .٣٥٦: المرجع السابق. ١٦٦المعّرب . الشتاء: زِمستان  )٧(
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 .)١(األكبر معّرب خوَرنَْكاه أي موضع األكل
وقد ادّعى بعُضهم أنه معّرب من َخوْرنه بخاء مفتوحة وواو رسمية وراء 

 ساكنة، وهو أقرُب من جهة اللفظ إّال أنه لم يأِت على ذلك بشاهد.
 .)٢(اه أي وقت السحركي نحو قولهم َسَحرْ اه للزمان فوقد جاء ك

 قد استعمل الفرس الياء للنسبة وذلك في نحو شيرازي. الفائدة الثامنةَ عشرةَ:
ــَمنْد َــان) نحــو دَانِْش ــَد) و(َوْر) و(ب ْ ــدهم (مَن أي  )٣(ومــن أدوات النســبة عن

َ صاحب العلم وهُ  أي صاحب الِجمـال أي  وُشتُْربان )٤(ْرَور أي صاحب المعرفةن
 أي صاحب الباب أي البواب وقد عّرب بدون تغيير. )٦(ودَْربان )٥(الجّمال

اْسـْت بسـكون السـين والتـاء عالمـة للخبـر فـي  الفائدة التاسعةَ عشرةَ:
ونحو قول بعضهم آثارم أزآفـت نحو زيد كاتبست أي زيد كاتب  )٧(الفارسية

 ب مشهور ترست أي آثارى أشهر من الشمس.
قد ادّ ّعى بعضهم أنه قد وقـع فـي كـالم الفـرس  الفائدة المتممة للعشرين:

  )٨(االبتداء بالساكن، وذلك نحو قولهم ْشتَا بمعنى العجلة وهو لغـة فـي شـتاب
-  ّ يكثر فيها ذلك غيَر أنـه مثـل بلفـظ شـير  هوزاد بعضهم على ذلك فقال: إن

                                                            
الَخَوْرنَـق كفـدوكس: قصـر للنعمـان األكبـر، معـّرب: » خرنـق«في القـاموس المحـيط  )١(

 .٢٧٥خوَرنْكاه: أي موضع األكل، ونهر بالكوفة. وانظر المعجم الذهبي: 
 .٣٨١اه: وقت السحر: المعجم الذهبي: سحر )٢(
 .٢٨٦رجع السابق: دانشمند: عالم، حكيم: الم )٣(
 .٦٨٥ُهنَْرَوْر: فنان. المرجع السابق:  )٤(
 .٤٢٤ُشتُْربان: جّمال، راعي جمال. المرجع السابق:  )٥(
 .٢٩٠دَْربان: حارس، بواب، حاجب. المرجع السابق:  )٦(
اْست: رابطة تربط المبتدأ بالخبر أو المسند بالمسند إليه في حالة الغائب المفـرد، وهـي  )٧(

 .٦٦الزمة في الجملة االسمية الفارسية. مخففة من (هست). المرجع السابق: 
 .٤٢٣ِشتاب: سرعة، عجلة، سرعة سير الكواكب. المرجع السابق:  )٨(
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مع أنه ال يمكن فيه إسكان الشين لوجود حرف المّد  - )١(وهو بمعنى األسد
  .ومن نظر في كتب اللغة المشهورة ارتاب في ذلك -بعده 

كثيًرا مـن الكلمـات الفارسـية قـد جـاء فـي بعـض إن  :ولقائٍل أن يقول
 )٢(»ِسـفيد«لغاتها زيادة الهمزة في األول مع إسكان مـا بعـدها وذلـك نحـو 

بمعنى األبيض فإنه يُقال فـي لغـة أخـرى إِسـفيد بـالهمزة وإسـكان السـين، 
كانوا يسّكنون السـين ثـم هجـروا ذلـك بعـد » سفيد«فالظاهرأّن من يقولون 

حين تخلًصا من كّد النفس، واكتفوا بتحريكه وأما أرباب اللغة األخرى فرأوا 
  .زيادة الهمزة توصًال إلى النطق بالساكن

في الكلمة األعجمية االبتداءُ بساكن وجب على المَعـرب إذا وقع : تنبيه
وال يجـوز إبقـاؤه  ،إزالةُ ذلك أما بتحريك ذلك الساكن أو بزيادة همزة قبلـه

  .على حاله ألن اللغة العربية ال تحتمل ذلك
بسكون الكـاف لِيد كْ وال يستبعد أن يقال إن اإلقليد وهو المفتاح معّرب من 

  .)٣(زالة االبتداء بالساكن وقلبت الكاف قافًا فصار إِقْليًدازيدت فيه الهمزة إل - 
يكثر في الفارسية اجتماع ساكنين بـل كثيـًرا  :الفائدة الحادية والعشرون

 )٤(ما يجتمع فيها ثـالث سـواكن، وذلـك فـي نحـو راسـت بمعنـى صـحيح
  .)٦(وبيست بمعنى عشرين، )٥(ودوست بمعنى صديق

                                                            
المرجـع . صـنبور المـاء، لقـب ملـوك مـا وراء النهـر -أسد، برج األسد، حليـب : ِشير  )١(

 .٤٤٢: السابق
 .٣٩٧: المعجم الذهبي. أبيض: ِسفيد  )٢(
 .٥٣٩: المعجم الذهبي. حالمفتا: كليد: إقليد  )٣(
 .٣٢٦: المعجم الذهبي... يمين، صادق، صحيح: راْست  )٤(
 .٣١٦: المعجم الذهبي... صديق، مُحّب، رفيق: دوْست  )٥(
 .٩٠: مفتاح اللغة الفارسية ٢٠: بيْست  )٦(
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وذلـك فـي نحـو دابـة ودويّبـة  )١(سـاكنانوأما العربية فقد يجتمع فيهـا 
  .)٢(والجاّن والضالين

 )٣(أبْـَزن :ومن ثم قـالوا ،والمتقدمون من المعربين قد التزموا إزالة ذلك
في تعريب آب َزْن والمتأخرون منهم لم يلتزموا ذلك، ومن ثّم قالوا َراْهنامَج 

اب الذي يسـلك وهو الكت ،كتاب الطريق )٤(والراهنامج ،في تعريب راهْ نامه
  .به الربابنةُ البحر ويهتدون به في معرفة المراسي وغيرها

 -وهـو مـا يعمـل بـه الِحنْطـة  - )٥(وقالوا نََشاْستج في تعريـب نشاْسـتَه
فارسّي معّرب  -النشاستج  وكثيًرا ما يقال فيه نشا، قال في الصحاح النشا هو

وكـأنهم لـم يسـتنكروا ذلـك  )٦(»منا«تخفيًفا كما قالوا للمنازل  هرحذف شط
                                                            

الحرفان الساكنان إذا كان أولهما حرفًا صحيًحا ال يمكن التقاؤهما إال مع إتيانك بكسرة   )١(
مختلسة غير مشبعة على األول منهما فيتوهم المستمع أن الساكنين التقيـا ولـيس األمـر 

... وإنما يلتقي الساكنان إذا كان أولهما حرف علة كالحاقّة والدابّـة ومـادّ وسـادّ. كذلك
 .»مبحث التقاء الساكنين« ٢١٠: ٢وانظر كالمًا مفصًال في شرح الشافية 

بإبدال األلف همزة، فراًرا من التقـاء السـاكنين ) وال الضألين( :قرأ أبو أيّوب الّسختياني  )٢(
: وعلى هذه اللغة قراءة عمرو بن ُعبيد. دأبة وشأبة: وحكى أبو زيد. مع أنه في مثله جائز

 .٩٦: ١عن روح المعاني ]. ٣٩: ٥٥: الرحمن[فيومئذ ال يُسئل عن ذنبه إنس وال جأن 
. مهدئ، مسـكن. جري كان يستعمل لدفن الموتىحوض الحمام، بانيو، تابوت ح: بَْزن  )٣(

 .٢٤: المعجم الذهبي
 .٣٢٨: المعجم الذهبي. كتاب السفر. خارطة تهدي المسافر طريقه: راْهنَامَه  )٤(
 ).نشا(وانظر الصحاح . ١٣٨: المعجم الذهبي. مادة النشاء: نِشاْستَه= نشاْستج   )٥(
  :١٣٨ص ١ب ١٦هذا من قول لبيد ق  )٦(

 وتقادمــْت بــالُحبِْس فالّســوبان   بُمتـــالٍع فأبـــانِ درس المنـــا 
درس المنـازل، وأن الشـاعر حـذف : تعاور االستشهادَ به النحـاةُ علـى أن المـراد

. موضـع: منـزل، ومُتـالع: المنـا: فقال ١٣٨أما في شرح الديوان . المنا: المنازل فبقيت
  =  قدمت، : المنا، أراد المنازل، ثم حذف الزاي والالم، تقادمت: وقالوا. جبل: وأبان
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فيهـا قـد اجتمـع   ]٢-٤٢/١: الشـورى[ A B C z }ألنهم رأوا أن مثـل 
وذلـك عنـد مـن  ٠ساكنان في أربعة مواضع مـع أنهـا بمنزلـة كلمـة واحـدة 

إّال أنه يمكن أن يقال إّن لحروف المعجـم شـأنًا غيـر  )١(جعلها اسًما للسورة
شأن غيرها من األسماء، وال ريب في أن التخلص من الساكنين إذا تيسر فهو 

  .أولى وأليق بلسان العرب
  :ديوان األدبفي  )٢(قال الفارابيّ 

، وهو المنـّزه مـن بـين األلسـنة مـن كـل )٣(هذا اللسان كالم أهل الجنة
والمهّذب مما يُستهجن أو يُستشنع، فبنـي  ،والمعلّى من كل خسيسة ،نقيصة

مبانَي باين بها جميع اللغات من إعراب أوجده اهللا لـه، وتـأليف بـين حركـة 
وسكون حّاله به، فلم يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادّين، ولـم يـالق 

جـرس  بين حرفين ال يأتلفان وال يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهما فـي
والقاف مع الكاف، والحرف المطبـق النغمة وحّس السمع كالغين مع الخاء 

في غير المطبق، مثل تاء االفتعال مع الصاد والضاد مع أخوات لهما، والواو 
                                                            

: ١والمحتسـب . ٤٣٧: ٢، ٨١: ١وانظر الخصائص . واد :موضع، والسوبان: والُحبْس  =
يريــد : قــال فـي البيــت المـذكور) منـا(، والصــحاح ٣٩٧وشـرح شــواهد الشـافية . ٨٠

 .المنازل، ولكنه حذف عجز الكلمة اكتفاءً بالصدر وهو ضرورة قبيحة
ــاني   )١( ــي روح المع ــا اســمان للســورة، : A B C D z }: ١٠: ٢٥جــاء ف لعلهم

همـا اسـم : وقيل). حم(من غير ذكر ) عسق(والفصل بينهما في الخط وبورود تسميتها 
لكنـه فصـل ليكـون  Az}واحد وآية واحدة، وحّقه أن يرسم متّصًال كما في 

 ...مفتتح السورة
الهجـري هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبـراهيم الفـارابي، ولـد فـي نهايـة القـرن : الفارابي  )٢(

 .ه٣٥٠الثالث، ويرجح أنه توفي عام 
، ٧٢-٧١: ١وأمــا اللســان فهــو كــالم جيــران اهللا فــي دار الُخلْــد : عبــارة ديــوان األدب  )٣(

 .٣٤٢: والمزهر
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الساكنة مع الكسرة قبلها والياء الساكنة مع الضمة قبلها في خالٍل كثيـرة مـن 
  .هذا الشكل ال تحصى

ُ : )١(وقال في موضع آخر إلى  لزم كالمها الجفاءَ ميل عن الذي يُ العرُب ت
فـي فلـم يجعـل  -وقد نزه اهللا لسانها عمـا يجفيـه  -ن حواشيه ويرقّها ما يليّ 

مباني كالمها جيًما تجاورها قاف متقدمة وال متاخرة أو يجامعهـا فـي كلمـة 
أة هذا اللفظ ومباينته مـا سوذلك لج ،صاد أو كاف إّال ما كان أعجميًا أعرب

وهذا علّـة أبـواب اإلدغـام  .أسس اهللا عليه كالمَ العرب من الرونق والعذوبة
وكذلك األمثلة والموازين اختير منها مـا  ،وإدخال بعض الحروف في بعض

وأهمـل منهـا مـا يجفـو اللسـان عـن النطـق بـه إال مُكرًهـا  ،فيه طيب اللفظ
الى فيـه أربـع كالحرف الذي يبتدأ به ال يكون إّال متحرًكا والشيء الـذي تتـو

  ه. -ن بعضها حركات أو نحو ذلك يسكّ 

*   *   *  
   

                                                            
 .٣٩٥: ٢وديوان األدب . وكذلك النقل السابق. ٣٤٣: ١النقل هنا من المزهر   )١(
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ثون كثيًرا من الكلمات األعجمية لداٍع دعاهم إلى ذلك قد عرََّب المحدَ 
وقد جروا على المنهج الذي جرى عليه مَْن قبلهم فـأبقوا القليـل منهـا علـى 

كـالم العـرب،  وما غيروه منها منه ما ألحقـوه بأبنيـة -حاله وغيروا معظمها 
  ومنه ما لم يلحقوه بها.
إلحاقها بأبنية كالم العرب ألنهم رأوا أنَّ ذلك ال يتـأتى  وإنما لم يلتزموا

إّال بعد تغيير كثير في الكلمة حتى إنها ربما صارت في في كثير من المواضع 
بعضها غير مشبهة ألصلها، واألصل عدم التغيير، وإنما وقع التغيير فيما وقع 

  اع قوّي.فيه لد
قـال أبـو القاسـم علـّي بـن جعفـر السـعدّي  -وأبنية كالم العرب كثيرة 
قد صنَف العلماء في أبنية : كتاب األبنيةفي  )١(اللغوّي المعروف بابن القّطاع
وأول مـن  -ومـا مـنهم مـن اسـتوعبها  - )٢(األسماء واألفعال وأكثروا منهـا

فأورد لألسماء ثالثمئة مثال وثمانية أمثلة َوعنده  )٤(كتابهفي  )٣(ذكرها سيبويه

                                                            
السعدي عالم بـاألدب واللغـة، ولـد ) علي بن جعفر بن علي ه٥١٥-٤٣٣ابن القطاع (  )١(

في صقلية، ولما احتلها اإلفرنج انتقل إلى مصر فأقام يعلّم ولد األفضل الجمالي. تـوفي 
 بالقاهرة. عن األعالم.

 في كتاب ابن القطاع: وأكثروا فيها من المقال.  )٢(
 سيبويه: تقدمت ترجمته.  )٣(
: علـى أن سـيبويه أول ٨٩ل والمصـادر: جاء في كتاب ابن القطاع أبنية األسماء واألفعا  )٤(

من ذكرها، فجميع ما ذكر منها في كتابه ثالث مئة مثـال وثمانيـة أمثلـة وعنـده أنـه ذكـر 
 .٤: ٢جملتها... وما منهم إال ترك أضعاف ما ذكر. وانظر المزهر 
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وزاد  -منها ما ذكـره سـيبويه ذكر  )١(وكذلك أبو بكر ابن السّراج. أنه أتى بها
أمثلـةً يسـيرة وزاد ابـن  )٢(وزاد أبو ُعمر الجرمي -عليه اثنين وعشرين مثاًال 

، والـذي وما منهم إّال مَْن ترك أضـعاف الـذي ذكـر -أمثلة يسيرة  )٣(خالويه
انتهى إليه وسعنا وبلغ جهدنا بعد البحـث واالجتهـاد وجمـع مـا تفـرق فـي 

  .تآليف األئمة ألُف مثال ومئتا مثال وعشرة أمثلة
فمنها ما تكثر أمثلته حتـى تصـير بحـال  -ثم إن األبنية تختلف أحوالها 

  .يعسر معها الحصر ومنها ما يكون دون ذلك
ال يسـهل معهـا الحصـر حتـى إن ومنها ما تقل أمثلتـه حتـى تصـير بحـ

  .بعضها ربما لم يكن له إّال مثاٌل واحد
وهـو كتـاب  -ببيان كثير من ذلـك  كتاب ليسوقد ُعني ابُن خالويه في 

  .)٤(في ثالث مجلدات ضخمة موضوعه ليس في اللغة كذا إّال كذا
ويقـع لصـاحب  -وقد تعقـب بعـض العلمـاء مواضـع منـه فـي مجلـد 

                                                            
محمد بن السري، أبو بكر، أحد أئمة األدب والعربيـة، ) ه٣١٦-(...أبو بكر بن السّراج   )١(

عـن . وتـرك عـددًا مـن المصـنّفات. مات شابًا، وكان عارفًا بالموسـيقى. أهل بغداد من
 .١٣٦: ٦األعالم 

صالح بن إسحاق، الجْرمّي بالوالء، أبو عمر، فقيه، عالم ) ه٢٢٥-(...أبو عمر الجْرمي   )٢(
 .١٨٩: ٣عن األعالم . وترك مصنفات. سكن بغداد. بالنحو واللغة من أهل البصرة

لغـوي نَْحـوّي، أصـله مـن همـذان، زار . الحسين بـن أحمـد) ه٣٧٠-: (...لويهابن خا  )٣(
اليمن وأقام بذمار مدة، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب، وعظمت بها شـهرته، وأحلّـه 

 .٢٣١: ٢عن األعالم . وتوفي بحلب. بنو حمدان منزلة رفيعة
كبيـر، غيـر أن المطبـوع كتاب البن خالويه، ويبدو من وصفه أنـه : ليس في كالم العرب  )٤(

بتصحيح الشنقيطي، ثم  ه١٣٢٧ط في القاهرة سنة . صفحة ٧٥منه جزء صغير في نحو 
 .حققه ونشره األستاذ أحمد عبد الغفور عطار
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في بعض تصانيفه أن يقول عند ذكر فائدة: وهذا يدخل في بـاب  )١(القاموس
وقد رأينا أن نورد منه هنـا  - )٣(كثيًرا من ذلك )٢(وقد ذكر في المزهر -ليس 

وال تكون  ،قال سيبويه ليس في األسماء وال الصفات فُِعل :)٤(نبذة وهي هذه
لـي أبـو حـاتم  قـال: أدب الكاتـبفـي  )٥(قال ابن قتيبة ،هذه البنية إّال للفعل

ٌف واحـد رْ قد جاء علـى فُِعـل َحـيقول:  )٧(سمعت األخفش :)٦(السجستاني
ئِل وبهـا سـّميت قبيلـة أبـي  ،)٨(وهي دويْبة صغيرةٌ تشبه ابن ِعـْرس ،وهو الدُّ

  .)٩(األسود الدؤلي
                                                            

 ) تقدمت ترجمته.ه٨١٧-٧٢٩صاحب القاموس هو الفيروزآبادي (  )١(
 .ه٩١١المزهر: في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ت  )٢(
 وما بعدها. ٣: ٢المزهر   )٣(
 .٤٩: ٢المزهر   )٤(
بـاب  ٥٨٥ابن قتيبة سبق ذكره، والنص المنقول من المزهر هو في كتـاب أدب الكاتـب   )٥(

 شواذ البناء.
) ســهل بــن محمــد، راويــة لغــوي مفّســر، مقــرئ، ه٢٥٥-أبــو حــاتم السجســتاني (...  )٦(

ن عـدد مـن محّدث، نحوي، عروضّي، بارع في استخراج المعّمى مـن الشـعر. أخـذ عـ
 .١٢حاتم الضامن:  الشيوخ. توفي بالبصرة. عن مقدمة المذكر والمؤنث بقلم د.

ــالوالء البصــرّي المعــروف ه٢١٥-األخفــش: (...  )٧( ) ســعيد بــن مســعدة المجاشــعي ب
باألخفش األوسط. نحوّي عالم باللغة واألدب، من أهل بلخ، سكن البصرة، وأخذ عـن 

 .١٠٢، ١٠١: ٣وغيره. عن األعالم » القرآنمعاني «سيبويه، وصنف كتبًا منها 
ابن عرس: وهو مشهور في مصر ويعرف عند العامـة بالعرسـة، وهـو أكبـر مـن الجـرذ،   )٨(

 .٢٦٣و ١٩٦طويل الجسم، قصير الرجلين، أصفر اللون. معجم الحيوان 
) ظالم بن عمرو. واضع علم النحو، كان معدودًا مـن ه٦٩-هق. ١أبو األسود الدؤلي (  )٩(

فقهاء واألعيان واألمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب، وهو مـن التـابعين. ال
سكن البصرة في خالفة عمر وولي إمارتها أيام علّي. ولما قُتل علـي قصـد أبـو األسـود 

لغ في إكرامه. توفي بالبصرة. له ديوان شعر مطبوع بتحقيق الشيخ محمـد امعاوية الذي ب
 حسن آل ياسين.
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قال سيبويه: ال نعلم فَِعال جاء صفةً إّال في حرٍف من المعتّل يوصف بـه 
ولم يكّسر على ِعدى واحد ولكنه بمنزلـة  ،قومٌ ِعَدىالجممع وذلك قولهم: 

ْفر والرَّْكب . قـال )٢(ِسـًوى ن قتيبة وقال غيـره: قـد جـاء مكـانٌ قال اب ،)١(السَّ
 ،: وزادوا عليه ِدين قِيٌَم ولحٌم ِزيَم أي متفـرقشرح الفصيحفي  )٣(المرزوقي

  .)٤(وماءٌ ِروى أي كثير
وا  -وقال سيبويه: ليس في الكالم يُفعول  فأما قولهم يُْسروع فإنهم ضـمُّ

  .)٥(الياء لضمة الراء كما قالوا األسود بن يُعُفر فضموا الياء لضمة الفاء
وقال سيبويه: ال نعلم في الكالم فَعالال إال المضـاعف نحـو الَجْرجـار 

  ................................................................ ،)٦(والَدهداه
                                                            

 .٣١٥: ٢سيبويه كتاب   )١(
 في أصلنا المطبوع: مكانًا.و وفيه: مكاٌن سًوى. ٥٨٧أدب الكاتب   )٢(
 ) سبق ترجمته.ه٤٢١-٣٣١المرزوقي: (  )٣(
وفيه: وسيبويه ذكر أنه لم يجئ إال » أطروحة جامعية« ٢٥٦: ١شرح الفصيح للمرزوقي   )٤(

قوم ِعًدى، وما زيد عليه منها لم يذكروا فيها ِرًوى، والذي زادوه دين قِـيم، ولحـٌم ِزيَـم: 
 .٥٠: ١ي متفرق، ومكاٌن ِسًوى، وماء ِرًوى أي: كثير. والنقل هنا كله من المزهر أ

  .٥٠: ٢، والنقل عن المزهر ٥٨٧. أدب الكاتب ٣٢٥: ٢كتاب سيبويه   )٥(
واألسود بن يعفر المذكور هو شاعر جاهلي من سـادات بنـي تمـيم كـان فصـيًحا 

  أولها: وأشهر شعره قصيدته التي هق. ٢٢جوادًا توفي نحو سنة 
 والهم محتضـر لـدّي وسـادي   نام الخلّي ومـا أحـسَّ رقـادي

  .٣٣٠: ١. عن األعالم ٢١٥ص ٤٤وهي في المفضليات برقم 
واليُْسروع واألُسروع: دودة حمراء تكون في البقل، ثم تنسلخ فتصير فراشـة. عـن 

 التاج (س ع ر).
. والَجرجار عشبة لها نبتة صفراء. ٥٢: ٢، والمزهر ٥٩٠، أدب الكاتب ٣٢٦: ٢سيبويه   )٦(

والَجرجار من اإلبل الكثير الجرجرة أي الصوت. والجْرجار: صوت الرعد. وفي التـاج 
 ي) دهدى الحجر يُدهديه دْهداةً: دحرجه فتدهرى تدهريًا. ه(د 
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قـال : وقـال ابـن قتيبـة - وهو ضـرب مـن السـير  -  )١(قحاقوالحَ والصلصال 
ليس في الكالم فَعالل بفتح الفاء من غير ذوات التضعيف إّال حـرف : )٢(الفّراء

وأمــا ذوات التضــعيف فالقلقــال  ،َظلــع: أي )٣(واحــد يقــال ناقــة بهــا َخْزعــال
  .فإذا َكَسْرتَه فهو مَْصدر ،وهو بالفتح اسم ،وما أشبه ذلك )٤(والزلزال

ق فِعالل بالكسر من غير المضـاعف كثيـر نحـو ِحمـال: )٥(وقال سيبويه
لـيس فـي : الصـحاحوفـي  - )٦(وِهلبـاج وقِنطار وِشـمالل والصـفة ِسـرداح

                                                            
: وفـي التـاج. فـإذا مّسـته فهـو حينئـٍذ فَّخـارالطين اليابس ما لم تصبه النار، : الصلصال  )١(

جادّ، وذلك إذا كان السير فيه شـديًدا متعبًـا، وكـذلك هقهـاق وقهقـاه، : وقََرٌب حقحاقٌ 
 .على القلب والبدل

يحيى بن زيـاد، أبـو زكريـاء، إمـام الكـوفيين وأعلمهـم بـالنحو ) ه٢٠٧-١٤٤: (الفّراء  )٢(
وكان أيًضا . ل إلى بغداد، وتوفي في طريق مكةولد بالكوفة، وانتق. واللغة وفنون األدب

 .ترك عددًا من المؤلفات النحوية واللغوية... فقيًها متكلًما
وكـالم . َظلَـعُ : عِرج وَخَمع، وناقـة بهـا َخْزعـال أي: خزعل الّضبُع) خ ز ع ل(في التاج   )٣(

 .الفّراء في التاج
وهي نادرة أي حّركـه،  -بالكسر ويُفتح  -قلقل الشيءَ قلقلةً وقِلْقاًال ) ق ل ل(في التاج   )٤(

  .وبالفتح االسم وبالكسر المصدر كالزلزال والزلْزال
: حّركه شديًدا وأزعجه، وقد قالوا: وزلزلهُ َزلَْزلةً وِزلْزاًال مثلثةً ): ز ل ل(وفي التاج 

 .إّن الَفْعالَل والِفْعالل مّطردان في جميع مصادر المضاعف
 .٥٢: ٢، والنقل من المزهر ٥٩١وأدب الكاتب ، ٣٣٨: ٢سيبويه   )٥(
أمـا القنطـار فقـد ذكـره الجـواليقي فـي . باطن أجفان العين: الحمالق) ح م ل ق(التاج   )٦(

هـو سـريانّي : قال ف عبـد الـرحيم. أحسب أنه معّرب: وقال. ٥٣٧برقم  ٥١٦المعّرب 
كلمـة أصـًال التينيـة وهو مأخوذ من اليونانية، ويعني وزن مئة رطل، وال» قنطيرا«وأصله 

  .بمعنى المئة centumوهو مشتق من  centenariumوصورتها 
تقـول ناقـة : والِشـمالل. أن القنطار مئة وعشرون رطـًال  ١٧٩وفي مفاتيح العلوم 

  .٥١: تفسير غريب ما في كتاب سيبويه. سريعة: ِشمالل
اح أي وامـرأة سـرد. األرض الواسعة والشيء الضخم، والسهل اللـين: والِسْرداح
 الضخم الفْدم : والهلباج. الطويل: والشنعاف. ٢٦٥المرجع السابق . وثيرة ضخمة
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  .)١(الكالم فَعالل غير َخزعال وقَهقار إّال من المضاعف
وهـي مثـل : وسـيمياء ،وهـو معـّرب -  )٢(لم يجـيء علـى فِعليـاء إّال ِكيميـاء

   )٦(وزاد غيـره قرحيـاء ،)٥(وهي الريح الشمال قاله ابـن دريـد )٤(وجربياء ،)٣(السيما
                                                            

ولـيس فـي الكـالم : قـال الفـّراء. وناقة بها َخْزعال أي َظلَع: »خزعل«جاء في الصحاح   )١(
ناقة بها َخْزعـال، إذا : فَعالل مفتوح الفاء من غير ذوات التضعيف إال حرف واحد، يقال

: هـو قهقـر، وزاد أبـو مالـك: وخالفه النـاس وقـالوا» قهقار«: زاد ثعلبكان بها ظلع، و
 ...الَزلزال، والَقلْقال: قْسطال، وهو الغبار، فأما في المضاعف فََفْعالٌل فيه كثير نحو

وهو عربي، واشتقاقه مـن كمـى يكمـي إذا : الكيمياء: ٢٥٦جاء في مفاتيح العلوم : الكيمياء  )٢(
: لشهادة يكميها إذا كتمهـا والمحققـون لهـذه الصـنعة يسـمونهاكمى ا: ويقال. ستر وأخفى

وهـي عنـد المحـدثين كمـا ورد فـي . على اإلطالق، وبعضهم يسـّميها الصـنعة» الحكمة«
علم يُبحث فيه عن خواّص العناصر المادية والقوانين التي تخضع لها في : المعجم الوسيط

أو تخلـيص بعضـها مـن » التركيـب«: الظروف المختلفة وبخاصٍة عند اتحاد بعضها ببعض
وفي محيط المحيط أن الكيمياء عند . وأشار الوسيط إلى أن الكلمة معّربة» التحليل«: بعض

 .٢٦٨: ، وغرائب اللغة العربية٧١: وانظر إرشاد القاصد. األكثر هي من اليونانية
بزيادة الياء وهـي » سيمياء«ممدود و» سيمياء«مقصور، و» سيما«: ٥٧٣أدب الكاتب  في  )٣(

: »سـوم«سـيمياء علـى فِْعليـاء قـال فـي التـاج  ٣٢٤: ٢وفي سـيبويه .. لغة لثقيف بالمد
العالمـةُ يعـرف بهـا : بكسـرهنوالسَومة بالضّم والسيمة والّسيماء والسيمياء ممـدودين 

 .]٢٩: ٤٨: الفتح[ V  W X z }: يلوفي التنز... الخير والشر
: الِجْربياء ككيميـاء قيـل) جرب(وفي التاج . ٣٢٤: ٢سيبويه . صفة على فِْعلياء: ِجْربياء  )٤(

: وقيل البنة الُخـّس مـا أشـد البـرِد؟ فقالـت. الشمأل، وهي شمأل باردة: هي من الرياح
 .شمأل ِجْربياء تحت غب سماءٍ 

محمد بن الحسن بن دريد األزدي أبو بكر، مـن علمـاء اللغـة ) ه٣٢١-٢٢٣(ابن دريد   )٥(
عامًا ثم عاد إلى البصرة، ثـم انتقـل  ١٢واألدب، ولد في البصرة وانتقل إلى ُعمان فأقام 

. إلى نواحي فارس ثم رجع إلى بغداد، وفيها توفي وترك عددًا من المصنفات فـي اللغـة
 .٨٠: ٦عن األعالم 

وكذلك فـي اللسـان والتـاج وذكـر . أنه موضع» قرح«في التكملة ذكر الصغاني : قِْرحياء  )٦(
 .في حرفه في معجم البلدان
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  .)٢(الكبرياء: المقصور والممدودفي  )١(وزاد األندلسي األرض الملساء،
كل اسم على فَعول فهـو مفتـوح : شرح الفصيحفي  )٣(قال ابن دُُرْستَويه

ولـم  ،والذروح فإن الضم فيها أكثـر وقـد تفـتحوالُقّدوس األول إّال السبّوح 
يجيء عن العرب الضم في شيء من كالمهم غير هذه الثالثة خاصة، وسائر 

  .)٤(نظائرها مفتوح
قريـة  -َعـَدْولَى  -لم يأِت على فََعْولَى إّال حرف واحد : )٥(وقال القالي

    .)٦(بالبحرين

                                                            
يريد باألندلسي أبا علّي القالي ألنه هـو الـذي ذكـر  -ألن النقل منه  -يبدو أن السيوطي   )١(

 .في كتابه المقصور والممدود» الكبرياء«
ا جـاء مـن الممـدود علـى مثـال هذا باب م: وفيه ٤٥٧انظر المقصور والممدود للقالي   )٢(

 .٦٦: ٢وانظر المزهر . الِكبْر: الكبرياء: فِْعلياء اسًما ولم يأت صفةً 
عبد اهللا بن جعفـر بـن درسـتويه وهـو لقـب مركـب يعنـي ) ه٣٤٧-٢٥٨(ابن درستويه   )٣(

ولد في فََسا من بـالد فـارس ثـم سـافر إلـى بغـداد وتلقـى عـن علمائهـا . الكامل الجيد
وترك مؤلفات عديدة، في اللغة والنحو عن مقدمـة . الخلفاء العباسيينوعاصر تسعة من 

 .١٧، ١٦المحقق 
 .٢٨٠: تصحيح الفصيح وشرحه  )٤(
ولد ونشأ في منازجرد علـى الفـرات . ، أبو علي، إسماعيل بن القاسم)ه٣٥٦ت(القالي   )٥(

سـنة وتعلّم في بغداد، وأقام فيها خمًسا وعشـرين سـنة، ورحـل إلـى المغـرب . الشرقي
ومات أبـو . ، ودخل قرطبة واستوطنها، وأكرمه عبد الرحمن الناصر وابنه الحكمه٣٢٨

 .عن األعالم. األمالي والنوادر، والبارع، والمقصور والممدود: وله. علي بقرطبة
هذا بـاب مـا جـاء مـن المقصـور علـى مثـال : ١٥٩قال القالي في المقصور والممدود   )٦(

قرية بالبحرين، والعـْدولّي : َعَدْولى: يأِت منه إال حرف واحد فََعْولى وهو قليل جدا ولم
  :قال طرفة. من السفن منسوبة إليها

 يجوُر بها المالح طـوًرا ويهتـدي   َعْدَوليةٌ أو مـن سـفين ابـن يـامنٍ 
 .١١٧: ٢وانظر المزهر 
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فـال ينبغـي أن  ،تكـون عربيّـة األصـلاألصل في الكلمـات العربيـة أن 
وهـذا المبحـث  ،على كلمة بكونها معّربةً حتى يقوم على ذلـك دليـليحكم 

فينبغي لمن لـم يسـتعّد لـه أن يعتمـد  ،من أغمض المباحث وأوعرها مسلًكا
على أقوال العلماء األعالم الذين ُعنُـوا بـذلك ممـن ال يجـازف فـي كالمـه 

  .الصحاحصاحب  )٢(جوهريوال )١(التهذيبكاألزهرّي صاحب 
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األمر األول من الكلمات المعربة ما ال يظهر أثر التعريب عليه حتـى إن 
  .بعضها قد يخفى أمره على مَْن ال يظن أنه يخفى عليه

  ...........................................:)٣(معجــم البلــدانقــال فــي 
                                                            

أحـد أئمـة . محمد بن أحمد بن األزهر الهروي أبـو منصـور): ه٣٧٠-٢٨٢(األزهري   )١(
عني بالفقه أوًال ثـم غلـب عليـه النحـو . األدب واللغة، مولده ووفاته في هراة بخراسان

 .٣١١: ٥عن األعالم . ترك عددًا من المعاجم والمؤلفات. واللغة، وتبّحر بالعربية
. إسماعيل بن حماد الجوهري أبـو نصـر، أحـد أئمـة اللغـة) ه٤٠٠ت نحو (الجوهري   )٢(

صغيًرا، وطاف بالبادية، وعاد إلى خراسـان، وأقـام فـي أصله من فاراب، ودخل العراق 
 .ومصادره ٣١٣: ١وفي سنة وفاته خالف انظر األعالم . نيسابور وبها توفي

صاحب معجم البلدان وهو ياقوت بن عبد اهللا الرومـي ) ه٦٢٦-٥٧٤(ياقوت الحموي   )٣(
ومـن العلمـاء الحموي، أبو عبد اهللا، شهاب الدين، مؤرخ ثقـة، مـن أئمـة الجغـرافيين، 

 .١٣١: ٨عن األعالم . وترك عددًا من المصنّفات. باللغة واألدب، توفي بحلب
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ألبي الفتح ابـن جنـي أخبرنـا أبـو صـالح  )١(النوادر الممتعةقرأت في كتاب 
قـال : قـال )٣(عن أبي عبد اهللا محمد بن العباس اليزيدي )٢(السليل بن أحمد

ينبغـي أن : فقـال -عـن الَخَوْرنَـق  )٥(سألُت الخليَل بن أحمـد: )٤(األصمعيّ 
ولـم يصـنع : قال األصمعيّ  -الصغير من األرانب : يكون مشتًقا من الِخْرنق

إنما هو من الُخْوَرنْقاه بضم الخاء وسكون الواو وفتح الراء وسـكون  -شيئًا 
عني موضع األكل والشرب بالفارسية، فعّربته العـرب فقالـت النون والقاف ي

  .)٦(لى وزن السفرجلردّته إ الخورنق،
ولم يؤت الخليل من قِبـل الّصـنعة ألنـه أجـاب علـى أن : قال ابن جني

ولو كان عربيًا لوجب أن تكـون الـواو فيـه زائـدةً كمـا  ،الخورنق كلمةٌ عربية
ألن الواو ال تجيء أصًال في ذَوات الخمسة علـى هـذا الحـّد فجـرى  -ذكر 

ولـو تحقـق مـا تحققـه  -السماع من قِبل وإنما أُتي  -مجرى الواو في ذلك 
  ه. أنّى وسيبويه إحدى حسناته ،األصمعّي لما صرف الكلمة

                                                            
انظر تـاريخ . وهو في ألف ورقة. من كتب ابن جني المفقودة حتى اآلن: النوادر الممتعة  )١(

 .٣٨٢-٣٣٦: ١، وانظر الخصائص ٥٧٩: القسم األول. األدب العربي لبروكلمان
 .، وابن جني في الخصائص٢٩١ه ابن النديم في الفهرست ذكر: السليل بن أحمد  )٢(
محمد بن العبـاس بـن محمـد أبـو عبـد اهللا، مـن كبـار علمـاء ) ه٣١٠-٢٢٨(اليزيدي   )٣(

 .١٨٢: ٦عن األعالم . له كتب منها األمالي وغيره. علّم أوالد المقتدر العباسي. العربية
 سبق: األصمعي  )٤(
أبو عبد الرحمن، من أئمة اللغة واألدب واضع ) ه١٧٠ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي   )٥(

ولـد ومـات . علم العروض، ومعجم العين، وكان عارفًا بالموسيقى، وهو أستاذ سيبويه
 .عن األعالم. بالبصرة

وفيـه اكتفـى الخليـل بـالقول إن الخورنـق نهـر، وهـو بالفارسـية  ٣٢١: ٤العين : الخورنق  )٦(
 ).خرنق(وانظر الصحاح والتاج . الفتّي من األرانب: ْرنقوالخ. الخورنق: فعّرب» ُخَرنْكاه«
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، وضـربت بـه ذكرتـه العـرب فـي أشـعارها ،والخورنق موضع بالكوفة
  .األمثال في أخبارها

بنـاه  الخورنق اسـم قصـر بـالعراق، فارسـّي معـرب،: الصحاحقال في 
الـذي لـبس المسـوح وسـاح فـي و وه عمان األكبر الذي يقال له األعور،الن

  ]من الخفيف[  :يذكره )١(قال عدّي بن زيد األرض،
ـــرُ    وتبــــيّْن رب الخورنــــِق إِذْ أشـــــ ـــدى تفكي ـــا ولله ـــرف يومً  ـ
ــديرُ    ســـّره مالُـــه وكثـــرةُ مـــا يمــــ ــا والَس ــُر مُْعِرًض ــلُك والبح  ـ
 )٢(ـــطةُ حــي إلــى الممــاِت يصــيرُ    فــاْرَعوى قلبُــه فقــال ومــا ِغبْـــ

ه بمعنى موضع األكل وهو بخاء مضمومة اهو معّرب من ُخوردن : وقيل
بالكـاف  اهـبضمٍة مشـوبٍة بالفتحـة والـواو بعـده رسـمية وال خـالف فـي أن 

الفارسية، ورأى بعضهم أن األصل فيه َخوْرنه بخاء مفتوحـة يليهـا واو رسـمية 
فقلبت فيه الهاء الرسمية قافًا وزيدت فيه بعد الخاء واٌو مفتوحة وهو أقرب مما 

  .)٣(نظًرا وجهِ الذكره غيره غير أن في ثبوت هذا األصل على هذا 
والَخَوْرنَق كَفَدْوَكٍس قصـٌر للنعمـان األكبـر معـّرب : القاموسوقال في 

  )٤(ه. ونهر الكوفة و د بالمغرب و ة ببَلْخ -خوَرنَْكاه أي موضع األكل 
                                                            

شـاعر، مـن دهـاة الجـاهليين، مـن أهـل . ه.ق ٣٥ت نحو سنة : الِعبادي: عدي بن زيد  )١(
قتلـه النعمـان بـن . الحيرة، كان فصيًحا، يحسـن العربيـة والفارسـية، والرمـي بالنشـاب

 .عن األعالم. المنذر
 ).خرنق(وفي الصحاح والتاج . ٨٩ص ٢٧ب ١٦األبيات في ديوان عدي ق  )٢(
ه، ـاه وخورنـقصـر عظـيم معـرب خورن: خورنق: ٢٧٥في المعجم الذهبي : خورنق  )٣(

 .وروهو اسم قصر بناه المنذر في الحيرة لبهرام . »كرنك«حّورت الكلمة في مصر إلى 
 .والفدوكس هو األسد والرجل الشديد. »الخرنق«: القاموس المحيط  )٤(
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عـرب فيـه ومنهـا مـا قـل األمر الثاني: من المعربات مـا كثـر تصـرف ال
وقد ظن بعضهم أن مـا كثـر تصـرفهم فيـه ال يكـون إّال عربـيَّ  تصرفهم فيه،

 األشابات،وكذلك  أخالط الناس،دة أشب: األشائب هم األصل فقال في ما
  طويل]من ال[  :)١(قال النابغة

 )٢(قبائـُل مـن غّسـاَن غيـُر أشـائِب    وثقُت له بالنصر إِذْ قيَل قـد َغـَزْت 
  [من الوافر]  :)٣(وقال
ــــادا   َت مــن َحَضــن وكعــٍب ْعــبمــا َجمَّ  ــــالوَن العب ــــاباٍت يُخ  )٤(أش

أنـه عربـّي كثـرةُ والذي يغلّـب علـى الظـن  -وقيل: إنه فارسّي األصل 
قالوا للجماعة من الناس أشابة وأشابات وأشائب  -تصرفهم في هذه الكلمة 

وجاء فالن فيمن تأشب إليه  ئتشبوا إذا اختلطوا،القوم واوتأشب  ،في الجمع
                                                            

النابغة: هو النابغة الذبياني زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني المضري أبـو أمامـة شـاعر   )١(
م. وكتبـت ٦٠٤-هق.١٨جاهلي، من الطبقة األولى، من أهل الحجاز، توفي نحو سـنة 

 ر ديوانه بتحقيقات مختلفة.دعنه كتب عديدة، كما ص
 .٤٢ص ٨ب ٣ديوان النابغة (ط دار المعارف) ق  )٢(
وهـي فرسـه. » ميّـاس«الشاعر هو شقيق بن جْزء بن رياح الباهلي أحد بني قتيبة، فارُس   )٣(

  وهو هنا يردّ على َجْحل بن نْضلة الباهلّي في بيتين أنشدهما سيبويه ولم يذكر الشاعر:
ــلٍ  ــابن جْح ــك ي ــدني بقوم  أشـــــاباٍت يُخـــــالون الِعبـــــادا   أتوع

ــٌن    َضـٍن وعمـٍروحَ بما جّمعت مـن  ــا حَض ــرٌ وم ــاداوعم  و والجي
حمًال على معنى الفعل، والتقدير: وما حضن وعمٌرو » الجياد«والشاهد أنه نصب 

 ١٥٣: ١ومالبستهما الجيادَ، أي ليسا منهـا فـي شـيء. والجيـاد: مفعـول معـه. سـيبويه 
وتحصيل عين الذهب، في الموضع المذكور في سـيبويه. وشـرح أبيـات سـيبويه البـن 

حواشي محققه. والشاعر كان في أيام النعمان بن المنذر وكان  وانظر ١٩٧: ١السيرافي 
أن بعض الرواة  ٥٧٧: ٢وذكر في الكامل  ٤٩يحّدثه. وانظر القصيدة في فرحة األديب: 

 زعم أن أصله (األشابة) فارسّي أعرب.
 البيت ملّفق من بيتين. انظر الحاشية السابقة.  )٤(
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لتـّف، وعـدد وشـجر أِشـب أي م الغيضة إذا التْفـت،أي انضم إليه. وأِشبَت 
إلى أن أصل هـذه الكلمـة  )١(كتابهوقد أشار سيبويه في  ه أشب أي مختلط.

  .-آشوب وهو في الفارسية بمعنى التخليط 
وقد جاء بمعنى األشابة األباشة والهباشة والحباشة وبمعنـى األشـابات 

  .واألوباش ،)٢(ألوشابا
وال يخفى أن هذه الَكِلَم قـد نشـأ بعضـها مـن بعـض بطريـق القلـب أو 

  .)٣(اإلبدال واألصل فيها األشابة المأخوذة من أصل فارسيّ 
ومما يقرب من األشب فـي كثـرة التصـرف فيـه مـع كونـه معربًـا لفـظ 

قال بعض العلماء بعـد أن ذكـر وجـه التصـرف فيـه: وتكـاد هـذه  )٤((لجام)
تمكنها في االستعمال وتصرفها فيه تقضي بأنها عربية ال الكلمة أعني لجامًا ل

اممعّربة وال منقولة لوال ما قضوا به من أنها معربة من    .ل
 من المعربـات مـا وقـع فـي تعريبـه إغـراٌب إّال أنَّ مجـرد األمر الثالث:

ًــا ــه معّرب ــه ال يوجــب الشــّك فــي كون   ومــن ذلــك الرصــاص ،اإلغــراب في
                                                            

اإلبدال في الفارسية: ...... ومثل ذلك تغييرهم الحركـة في باب اطراد  ٣٤٣: ٢في سيبويه   )١(
 في َزْور وآشوب فيقولون: ُزور وأَشوب وهو التخليط ألّن هذا ليس من كالمهم.

  األُباشة من الناس: الجماعة، واألخالط منهم.  )٢(
  الُهباشة: جمع َهوابش وُهباشات: الجماعة من الناس من قبيلة واحد.

حبوشة جمعها أحابيش وهم الجماعة ُحباشات، واألُحبوش واألُ  االُحباشة: جمعه
 من الناس ليسوا من قبيلة واحدة.

األشابة: في المعجم الكبير: أشب: الجمـع واالخـتالط وااللتفـاف والعيـب، واألُشـابة   )٣(
األخالط، يُقال: أشابة من نباتات وأشابة من النـاس. ولـم يشـر المعجـم إلـى أنهـا مـن 

 .١٦٧، ١٦٦ن لغة أخرى. وكذلك العاليلي في المرجع الفارسية أو م
 .٢٨٨: ١لجام: سبق ذكره. والنقل من المزهر   )٤(
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 -الرصـاص اسـم أعجمـي معـّرب : )١(شـرح الفصـيحقال ابن دُُرْستََويِْه في 
فأبـدلت الصـاد مـن الـزاي  -وبالعجميـة أْرزرز  -واسمه بالعربية الصَرفان 
وحذفت الهمزة من أوله وفتحـت الـراء مـن أولـه  -واأللف من الراء الثانية 
  .)٢(فصار على وزن فَعال

اب في أصله كثيـًرا، وقـد رأينـا أن ومن ذلك التاريخ، وقد وقع االضطر
التاريخ مصدر أرخ : نذكر أوًال ما ظهر لنا فيه ثم نتبعه بما قيل في ذلك فنقول

واألْرخ مأخوذ من مأروخ وهو مأخوذ من لفظ  ،من األْرخيؤرخ وهو مأخوذ 
فحـذفت مـن مـاه  ،ومعنى ماه الشهر ومعنى روز اليوم ،فارسّي وهو ماه روز

  .دلت فيه الهاء همزة والزاي خاء فصار مأروخروز األلف وأب
ومن لفـظ األْرخ  -ثم أخذ من لفظ مأروخ الفارسية األصل لفظ األرخ 

  .أخذ أّرخ ويؤرخ وتأريخ إلى غير ذلك
وقد تبين بما ذكر أنه لم يقع هنا تعريب على الوجه المعتاد في التعريـب 

  .ولذلك اشتّد فيه اإلشكال
                                                            

 .٢٨٤: ١والمؤلف ينقل عن المزهر . ٢٦٦: تصحيح الفصيح وشرحه  )١(
الرصاص والرزاز معـّرب عـن أرزيـز الـذي : ٧٣، في الكلمات الفارسية Pb: الرصاص  )٢(

فـي : قـال ف عبـد الـرحيم. اآلنُك وهمزته زائدة: ٥٠برقم  ١٤١وفي المعّرب . بمعناها
هـو القزديـر، ولـيس فـي  عوقال ُكرا. اص القلعيّ اآلنُك هو األْسُرّب وهو الرص: اللسان

من اسـتمع إلـى قينـٍة «: وفي الحديث. فأمّا كابُل فأعجمي. الكالم على وزن فاُعل غيره
آنكا بمعنى الصفيح وفي المعجـم : وفي السريانية. »صّب اهللا اآلنُك في أذنيه يوم القيامة

لعبريـة، وأنـاُك فـي األّكديـة وهـو آنُك معّرب أنكا في السريانية، وهو أنـاك فـي ا: الكبير
نائـك بالتقـديم والتـأخير وفـي األرمنيـة أنَـج وفـي : وفي الحبشـية. دخيل من السومرية

. ناَج، ومدلول الكلمة في هذه اللغات جميًعا هـو الرصـاص أو القصـدير: السنسكريتية
وزنهمــا الــذري و Pbوالرصــاص  Snهــذا والرصــاص غيــر القصــدير، فرمــز القصــدير 

 .إن كانا يقعان في فصيلة واحدة في الجدول الدوري للعناصرمختلف، و
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  .فيه ما ينكر فإن بينهما نوًعا من التقاربوأما قلب الزاي خاءً فليس 
وأما الفرس فقـد جـرت عـادتهم أن يقلبـوا الخـاء زايًـا إذا وقعـت فـي 
المضارع وما يشتق منه ومن ثم قالوا في مضارع ريختن بمعنى الصب ريـزد 

  .بمعنى يصب إلى غير ذلك
 وأّرخـُت . ف الوقـت، والتّـوريخ مثلـهالتأريخ تعريـ: الصحاحوقال في 

  .راخ بقر الوحش، الواحدة إْرخه بمعنى، واإلبيوم كذا ووّرختُ اَب الكت
اإلراخ بقُر الوحش، وتأريخ الكتاب كلمـة معّربـة : )١(المجملوقال في 

  ه. )٢(معروفة
، والتخفيـف )٣(أّرخت الكتاب بالتثقيل فـي األشـهر: المصباحوقال في 

يل عربي، وهـي لغة حكاها ابن القّطاع إذا جعلت له تأريًخا، وهو معّرب، وق
  .االستعمال ورخت على البدل، والتوريخ قليلُ : وقته، ويقال )٤(بيان انتهاء

وهو  ،تأريخ، قيل هو عربّي من األرخ بفتح الهمزة وكسرها: وقال بعُضهم
وقيـل األرخ الوقـت  ،ولد البقرة الوحشية كأنه شيء حدث كما يحـدث الولـد

ملوه فـي وجـوه التصـاريف، والتأريخ التوقيت، يقال ورخت وأرخت، واسـتع
ذكـره فـي  ،)٥(وقيل هو معرب ماه روز، وقد وقع تعريبه ووضعه في عهد عمـر

                                                            
مـن أئمـة اللغـة واألدب، أصـله مـن  ه٣٩٥ألحمد بن فارس أبو الحسـين ت: المجمل  )١(

 .عن األعالم -وله مصنفات كثيرة . وتوفي في الري. قزوين
 .أرخ: المجمل  )٢(
 ).أ ر خ(أرخ وعنه نقل التاج في : المصباح المنير  )٣(
وّرخـت : يقـال: قال أبو عثمان: ، وفيه٢٩١: الجزء الرابع: القسم األول: ب األفعالكتا  )٤(

 .الكتاب وأّرخته
انظـر تـاريخ الرسـل ، بـن الخطـابأول من كتب التاريخ الهجري أمير المـؤمنين عمـر   )٥(

  =  قال . ٢٢٣: ١وكتاب األوائل ألبي هالل العسكري . ٢٠٩: ٤ -٣٨٨: ٢ملوك وال
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  .وهو تعريب غريب )١(نهاية اإلدراك
إن لفظ التأريخ معّرٌب مأخوذ من ماه روز، واألصل فيـه  :وقال بعضهم

أن عمَر استشار ملك األهواز في أمر التاريخ وكان قد أسلم علـى يـده فقـال 
                                                            

 نْ عمر بن الخطاب أول مَ : ٣٣٧، ٣٣٦: ٣إلنافة في معالم الخالفة القلقشندي في مآثر ا  =
لمــا أراد وضــع التــاريخ جمــع النــاس : »ذخيــرة الكتــاب«قــال فــي . أّرخ بعــام الهجــرة

وقـال . بـل بوفاتـه: وقـال بعضـهم. ملسو هيلع هللا ىلصؤرخ بمبعـث النبـي نـ: للمشورة، فقال بعضـهم
سالم فصّوبه عمر وأجمـع بل بهجرته من مكة إلى المدينة، ألنها أول ظهور اإل: بعضهم

رأيهم عليه، وكان الهجرة في شهر ربيع األول بعد عشر من النبوة وقدم المدينـة الثنتـي 
فـاختلفوا فـي الشـهر الـذي يبـدؤون بـه فأشـار بعضـهم بالبـداءة . عشرة ليلة خلت منـه

فرجـع . بـل بـالمحّرم، ألنـه منصـرف النـاس مـن حجهـم: فقـال عمـر. برمضان لشرفه
ةً وستين يومًا، وهي القدر الذي مضى من أول المحـرم إلـى اثنتـي عشـرة القهقرى ثماني

وابتــداء التــاريخ مــن أول المحــرم لتلــك الســنة قــال أبــو هــالل . ليلــة مــن ربيــع األول
  .أراد بذلك اجتماع األشهر الحرم في سنة واحدة: العسكري

نين ن وأول مـن لّقـب بـأمير المـؤميوعمر بن الخّطاب هو ثـاني الخلفـاء الراشـد
  .ه٢٣قُتل بالمدينة سنة . ه١٣صاحب الفتوحات، بويع بالخالفة سنة 
واشتقاق التأريخ من األْرخ واإلْرخ، ألنه ): أرخ: (جاء في التكملة والذيل والصلة

  .حديٌث، كأنه شيءٌ حدث
. أرْخـُت أْرًخـا: وفَعلـُت منـه: قـال. أْرخت الكتـاب فهـو يُـؤارخ: وقال ابن بُْزرج

: »أزخ«وفي . االسم، من التاريخ: واألُْرخة. أرْخُت أرًخا: ، ولد البقرةمن األْرخ: وقالوا
  .بالراء» األرخ«ولد البقرة، لغةً في : إن األْزخ بالزاي

  .ولّدة قديمةموأشار إلى أنها  ١٠٧أرخ : وذكرها العاليلي في المرجع
أن كلمة وْرخ تدل على معنى القمر أو الشهر فـي كثيـر : أرخ: وفي المعجم الكبير

تاريخ كل : وقال الصولي. تعريف الوقت) وتسهل همزته(والتأريخ . من اللغات السامية
 .ولم يشر المعجم إلى أنها معربة. غايته ووقته الذي ينتهي إليه: شيء

. ؤلفه قطب الدين الشيرازي محمود بـن مسـعودفي علم الهيئة، م» نهاية اإلدراك«كتاب   )١(
 .ه٧١٦ولد بشيراز، كان يخالط الملوك متحرًزا ظريًفا مّزاًحا ت
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يسندونه إلى من غلب من األكاسـرة  -إن للعجم حسابًا يسمونه ماه روز : هل
وجعلـوا مصـدره التـأريخ وصـّرفوه، وقـد كـان فعربوا لفظ ماه روز بمؤرخ 

يؤرخون بسنة الَمْقَدم وبأول شهر منها وهو ربيـع  ملسو هيلع هللا ىلصالناس على عهد النبي 
  .األول على األصح

فإن بعضهم ذهب إلى أن  - ومن ذلك لفظ قَْفَشليل وهو بمعنى الِمْغرفة
  .جالز فيكون في تعريبه على هذا الوجه غرابةأصله ك

وهـذا  - )٢(ْفجه ليزمعّرب  - )١(القفشليل الِمْغرفة: القاموسوقال في 
، ولم يفسره أحـد علـى ذلـك، قـال )٣(وقد مثّل به سيبويه صفة -هو الظاهر 

  .لِيُْطلَب، فإنّي ال أعرفه )٤(السيرافيّ 
بالباء الفارسـية  لكاف العربية بمعنى الرغوة ويقال لها أيًضا كوكف با

وليز بمعنى خالط والجيم الفارسية المتصلة بكف هي أداة تصـغير ويقـال  -
آخذة الرغوة وذلك ألن هذه اآللـة  اأيًضا ومعناه )٥(ريـكفلهذه اآللة عندهم 

ائهـا تصلح لخلط ما في القدر بعضه ببعض وتصلح ألخذ الرغـوة منهـا وإلق
تصـلح ألن لـذلك  الِقـْدر وكمـا تصـلحخارجها وتصلح لغرف ما طبخ مـن 

تكون من قبيل األسماء فتفسـر فـي العربيـة بالِمغرفـة ونحوهـا وتصـلح ألن 
                                                            

 .»قفشليل«القاموس المحيط   )١(
 .٥٣٥، ٥٣٤المعجم الذهبي : ليز -كف   )٢(
 .٣٣٧: ٢سيبويه   )٣(
راف ، نحـوي، أديـب أصـله مـن سـيه٣٦٨الحسن بن عبد اهللا، أبو سعيد، ت: السيرافي  )٤(

كان معتزليًا متعفًفا، ترك آثاًرا أهمهـا . تفّقه في ُعمان، وسكن بغداد وتوفي فيها) فارس(
 .شرحه لكتاب سيبويه

وترفع . وهي أداة ما تزال مستخدمة بهذا االسم حتى اليوم ٥٣٥المعجم الذهبي : كفكير  )٥(
 .بها الرغوة عن وجه الِقْدر
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  .ونحوها ةفراغلابتكون من قبيل الصفات فتفسر في العربية 
وقد الحظ سيبويه أصلها الفارسّي وهو مما يـرجح تفسـيرها بمـا يفيـد 

  .صفة، هذا ما ظهر لي ذكرته إتمامًا للبحث إنها: كونها صفة فقال
َغلَـت : حيـث قـال )١(مبادئ اللغـةومّما يُناسب ما نحن فيه ما ذكره في 

لي غليانًا، وفارت تفور فَْوًرا وفََورانًا، وطفحت إذا ارتفعـت مرقتهـا القدُر تَغْ 
 غليًا، وجاشت سال ما فيها، والطفاحة ُغثاؤها أول ما تغلي، وقـد أدمتهـا إذا

تقول غرفـُت  ،والمغرفة والِمقدحة واحد ،سكنتَها بالماء أو حركتَها بالِمغرفة
فأما الُغرفة والُقدحة فما تحمل المغرفة  ،له من الِقدر َغرفةً وقدحُت له قَدحةً 

  .)٢(من المرق
*   *   *  

   

                                                            
 .ه٤٢١كتاب مبادئ اللغة للخطيب اإلسكافي ت  )١(
 .٦٥: باب الطبخ: كتاب مبادئ اللغة  )٢(
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فريـق ال يـرى لمعرفـة المعـرب فائـدة : الباحثون في علم اللغة فريقـان
يرون أن مجرد ضبط الكلمـات مـع معرفـة معناهـا  مهمة، وهؤالء هم الذين

كاف في المقصود، وما زاد على ذلك فال حاجة إليه، ومن هؤالء من يرتـاب 
في تعريب كثير من المعربات ويرى أن ُجل القائلين بذلك ممن يُكثر الـرجم 

  .بالغيب ويغلب عليهم أمر الخيال
ْدخًال عظيًمـا فـي ألن لـه مَـ - فائدةً مهّمة  برّ عملاوفريٌق يرى أّن لمعرفة 

وهؤالء هم الذين يثبتون ذلك ويجعلونه من أهـم باب االشتقاق الكبير واألكبر 
مباحث علم سّر اللغة، وقد بحث هؤالء فـي المعّربـات وأصـلها واللغـة التـي 
تنتمي إليها وأَبانوا سر التغيير الذي وقع فيها إجماًال إذ ال يتيسر غيُر ذلك إّال أن 

، ين له عند التغلغل فـي البحـث سـر ذلـك فـي بعـض الكلمـاتالباحث قد يتب
، وهو معـّرب كليـد بمعنـى المفتـاح فـي )١(وذلك مثل مقاليد، فإن مفرده إقليد

                                                            
ووردت  .]٦٣: ٣٩ الزمـر[ j k  l mn z }: في القـرآن الكـريم: مقاليد  )١(

أي هو مالك أمرها وحافظهـا، وهـو : ١٠٩: ٤قال في الكشاف ] ١٢: ٤٢الشورى [في 
: هممن باب الكناية، ألن حافظ الخزائن ومدبّر أمرها هو الذي يملك مقاليدها، ومنه قول

مقليـد، : وقيـل. فالن ألقيت إليه مقاليد الملك وهي مفاتيح، وال واحـد لهـا مـن لفظهـا
والتعريب أحالها عربية، وفّسر الراغـب ... ويقال إقليد وأقاليد، والكلمة أصلها فارسية،

وقـال . المقاليد بالخزائن والمفاتح، ولـم يُشـر إلـى كونهـا معّربـة: ٦٨٢: في المفردات
... »ق ل د«وفـي التـاج . ووهم من ظنّه دخيًال من اليونانيـة: ٢٣٤رجع العاليلي في الم

وهـو دخيـل : ١١٦قال ف عبد الرحيم في المعّرب . ِكليد: اإلقليد معّرب وأصله: وقيل
  =وأرى أن » كليدس«وفي حالة اإلضافة » كليس«بالفارسية من اليونانية، وأصله اليوناني 
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في حال الجمع رعايةً السم  الفارسية فإن لقائٍل أن يقول أبدلت الهمزة فيه ميًما
فـتح مفتـاح وفـي  اآللة في العربية فإنه يأتي فيها بالميم تقول في اسم اآللة مـن

إّن ذلـك يبعـده عـن :  قيل في المفرد ِمقالد، قيـلّال هف: جمعه مفاتيح، فإن قيل
بعضـهم أن ِمقليـد لغـة فـي إقليـد،  األصل ويجعله كأنه عربّي من أصله، وذكر

  .)١(اإلقليد بَُرةُ الناقة والمفتاح كالِمقالد والِمْقلَد: وقال في القاموس
لغة يمانية فال ينافي مـا ذكـر الحتمـال أن إن اإلقليد : وأمّا قول بعضهم

  .)٢(يكون تعريبُها َوقَع من بعض اليمانيين ثم انتقلت منهم إلى غيرهم
  

ÕäÛa@aˆç@óÜÇ@pbàÜ×@Š×‡@ @
  

ٓ  ،)٣(َعْسكر أبدلت الالم فيه عينًا وإنما لم تبـق مـع وجـود  ،ْشَكرمُعّرب ل
ربـاعّي وإنمـا توجـد الالم في العربية ألن الالم ال توجد هكذا في مثله من ال

  .في نحو لجلج
                                                            

ة، والدليل على ذلك أن العرب زادوا في أولها اللفظ المعرب مأخوذ من اليونانية مباشر  =
وانظـر . همزة، وإنما يزيدونها في كلمة تبدأ بالسـكون واللفـظ الفارسـّي متحـرك األول

 .١٤٥، والمهذب ٥٧٩» المقليد«أيًضا المعّرب 
 .»قلد«القاموس المحيط   )١(
 .ولم يعزها إلى اليمن هو المفتاح: وقال اللحياني. اإلقليد يمانية: وقيل) ق ل د(في التاج   )٢(
والعســكر فارســّي معــّرب وإنمــا هــو لشــكر : وفيــه ٤٥٢بــرقم  ٤٥٣المعــّرب : عســكر  )٣(

هو بالفارسية لشـكر، حـذفت مـن : قال ف عبد الرحيم. بالفارسية، وهو مجتمع الجيش
لشكر، : ومراحل مرور الكلمة. أّوله الالم ظنا أنها أداة التعريف ثم أضافوا في أوله العين

جـزء مـن الجـيش : رلشـكر، لشـ: ٥٩٢وفي المعجم الذهبي . سكر، أسكر، عسكراأل
 .جيش. تعداده اثنا عشر ألف نفر
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، أبدلت الالم فيـه لمـا ذُكـر، وأمـا إبـدال الكـاف رلٓنْ معّرٌب  )١(األَنَْجرُ 
الفارسية فيه جيًما فهو مما ال يُسأل عنه ألنه قـد جـاء علـى أصـله، واألنجـر 

  .مرساة السفينة
فـي الفارسـية كـان فـي  رـلنإن المعرب توّهم أن : وال يُستبعد أن يقال

رغير أنه بالتخفيف صار  ،راألنصل األ ولم يجـِر فيـه  ،فأعاده إلى أصله لن
من التغيير إّال إبداُل الكاف الفارسية جيًما وهو تغييـر ال إشـكال فيـه وذلـك 

رألنه ظن أن  في العربية، فإنه كان في األصل األحمـر غيـر  )٢(مثل لَْحَمر لن
مزة الثانية إلى الالم ثم حذفها أنه بالتخفيف صار لَْحمر وذلك بنقل حركة اله

اللتقاء الساكنين ثم حذف الهمزة األولـى لالسـتغناء عنهـا بحركـة الـالم،ن 
  .والبناء على التوهم في اللغة أمر معروف مألوف

، فإنه كان في األصـل )٣(ومما بُني األمر فيه على التوهم اسم اإلسكندر

                                                            
ْ » أنجر«في المعجم الكبير : األنجر  )١( . مرسـاة السـفينة: رفي اليونانية أنُْكورا، وفي الفارسية لن

  .أي التكيّةر نسب لكلمة لنأفي الفارسية لنْكري، وهي صيغة (وطبق كبير من النحاس 
 ُ   .رأن: قنطوما تزال الكلمة مستعملة بمعنى الطبق الكبير وت
 .٢٩٣المرجع . وذكر العاليلي أن األنجر من الفارسية أو اليونانية

 ] }: عند كالمه علـى قـراءة أبـي عمـرو ٢٩: ١جاء في المسائل الشيرازيات : لَْحَمر  )٢(
إن الهمـزة إذا كانـت أول اسـم : فـالقول فيهـا: قـال .]٥٠: ٥٣ الـنجم[ zلُّو [ \

فخففت وقد دخلت الم المعرفة، فتخفيفها أن تحذف وتلقى حركتهـا علـى الـالم مثـل 
الَْحَمـُر، : األحمر، فإذا ُحذفت كان فيه لغتان، منهم من يثبت همزة الوصل فيقـول: قولنا

 .لَْحَمرُ : وإن كان ما بعدها قد تحرك، ومنهم مَْن يحذفها فيقول
أشهر من ُعرف بهذا االسم اإلسكندر األكبر وهو ابن فيليب المْقدوني، ولـد : راإلْسَكند  )٣(

م وتتلمذ ألرسطو، وجلس على العرش وعمره عشرون عامًـا، غـزا .ق ٣٥٦في يّال سنة 
م عـن المعجـم .ق ٣٢٣تـوفي سـنة . كثيًرا من البالد، ووضع أساس مدينة اإلسـكندرية

 .٢٩٣: ١الكبير 
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السـين علـى الكـاف ألكسندر بالم متحركة يليها كاف فسين فقدم المعـرب 
وتوهم أن أل فيها بمنزلة أل التي فـي  -وزاد قبلها همزة مكسورة أو مفتوحة 

العباس من وجه فسّكن الالم منها فصار اإلسـكندر غيـر أنـه جعـل أل هـذه 
ومـن ثـم  -وقد جـرى األمـر علـى ذلـك  -جزءًا من االسم ال يسوغ حذفه 

  :في قوله )١(خّطؤوا أبا تمام
 )٢(شابْت نواِصي الليالي وهي لم تشِب    قبَل ذلـك قـد من عهد إسكندٍر أو

  .............................. )٣(وقد وقع منه مثـُل ذلـك فـي األنـدلس

                                                            
ورحـل إلـى ) سورية - حوران (، ولد في جاسم ه٢٣١وس الطائي تحبيب بن أ: أبو تمام  )١(

تـوفي بالموصـل، صـنّف . مصر، واستقدمه المعتصم إلى بغداد، وقّدمه علـى شـعراء وقتـه
 .عن األعالم. كتاب الحماسة والوحشيات ونقائض جرير واألخطل، إضافة إلى ديوانه

بـاأللف » اإلسـكندر«لنـاس المتعـارف بـين ا: قال التبريـزي. ٤٨: ١٨/١ب ٣ديوانه ق  )٢(
» ما بين أندلس إلـى صـنعاء«: والالم فحذفهما منه، وقد فعل ذلك في غير موضع كقوله

] ٢٥: ٢/ ٣٦ب ٧٢ديوانـه ق[» وْجد فرزدق بنََوارِ «: وقوله] ١٦: ١٦/١ب ١ديوانه ق[
 واألبيات. إلخ... إال باأللف والالم» األندلس«و» الفرزدق«ولم تجِر العادة أن يُستعمل 

  :المشار إليها هي
ــى صــنعاء   ما سّرني بِخـداجها مـن ُحّجـةٍ  ــدلٍس إل ــين أن ــا ب  م
ــره ــّر بكف ــافرٍة يُس ــُن ك ــإذا اب ــوارِ    ف ــرزدق بن ــد ف ــًدا كوْج   وْج

إقلـيم عظـيم : بضـم الهمـزة والـدال والـالم - واألُنـدلُس ) د ل س(فـي التـاج : األندلس  )٣(
وزنها أنُْفُعل، وإن كان هذا مما ال نظير له،  وأَنُدلس جزيرة معروفة: وفي اللسان«بالمغرب 

وذلك أن النون ال محالة زائدة، ألنه ليس فـي ذوات الخمسـة شـيء علـى فَْعلُلُـِل فتكـون 
النون منه أصًال لوقوعها مع العين، وإذا ثبـت أن النـون زائـدة فقـد بـرد فـي أنُـدلس ثالثـة 

همزة، ومتى وقع ذلك حكمت أحرف أصول وهي الدال والالم والسين، وفي أول الكالم 
بكون الهمزة زائدة، وال تكون النون أصـًال والهمـزة زائـدة ألن ذوات األربعـة ال تلحقهـا 

فقد وجـب إذن . مدحرج وبابه: الزوائد من أولها إال في األسماء الجارية على أفعالها نحو
 .اًال ال نظير لهأّن النون والهمزة زائدتان وأن الكلمة على وزن أنُْفُعل، وإن كان هذا مث
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  .، فانتبه لذلكوهما أيًضا مما ال يستعمل بدون ال )١(والفرزدق
، وهو لفظ غير عربـّي، )٢(ومما يناسب ما نحن فيه من وجه لفظ ألماس

ألمـاس «): م و س(فـي مـادة  القـاموسوأل فيه ليست للتعريب، وقوله فـي 
، وهـو كثيـًرا مـا يعتمـد علـى كتـب القانونمتقوم تبع فيه الرئيس في » حجر

األلـف والـالم مـن بنيـة : الحواشـي العراقيـةالطب فيقع في الغلط، قال في 
وإنما ذكره الشيخ في الميم بناء على تعارف عـوامّ العـرب إذ  -الكلمة كألية 

لقـديم وعربيتـه سـامور قـال فـي قالوا فيه ماس ولم يرد فـي كـالم العـرب ا
  .ألماس: كسنالسامور : )٣(السامي

   

                                                            
الرغيــف، وأصــله بالفارســية بــرأزده، وفــي معجــم : الفــرزدق: فــي اللســان: الفــرزدق  )١(

الفرزدق كلمة فارسية وتعني الرغيف يسقط في التنور، قطع عجـين : المعربات الفارسية
 .٢٦٠: عن الكلمات الفارسية في اللغة العربية -معرب فرزاده 

والمالس حجٌر متقّومٌ أي ذو قيمة، أعظُم مـا : وفيه) س م و(القاموس المحيط : الماس«  )٢(
يكون كالجوزة نادًرا، يكسر جميع األجساد الحجرية، وإمساكه في الفم يكسر األسـنان، 
وال تعمل فيه النار والحديد، وإنما يكسـره الرصـاص ويسـحقه فيؤخـُذ علـى المثاقـب 

: ة معّربة عن اليونانية وأصـلهاوالكلم«. وال تقل ألماس فإنه لحن. ويثقب به الدّر وغيره
وقد أطلق هـذا االسـم أوًال علـى . وتعني المنيع أو الذي ال ينكسر» Admas» «أداماس«

عـن » جملة من األحجار الصلبة األخـرى كاليـاقوت، ثـم اخـتص بـه المـاس الحقيقـي
: ليحيى بن ماسويه» الجواهر وصفاتها«عماد عبد السالم رؤوف على كتاب . تعليقات د

: ، والمعتمد في األدويـة المفـردة٧٦، ٧٢: وانظر كالم ف عبد الرحيم في المعّرب. ٤٦
 .في الجبال: الباب الثاني: القسم الرابع: ٤٧٦، والسامي في األسامي ٤٧١

الميـداني النيسـابوري أبـو ... السامي في األسـامي للميـداني، وهـو أحمـد بـن محمـد  )٣(
، ونسـبته إلـى ه٥١٨في فـي نيسـابور ولد ونشـأ وتـو» مجمع األمثال«الفضل، صاحب 

 .عن األعالم. ترك عددًا من المؤلفات. محلة في نيسابور» ميدان زياد«
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هو أْن تجد بين اللفظـين تناسـبًا  )١(االشتقاق: قال بعض علماء الصرف
وأخـذه منـه، هـذا حـّده  فتعرف رد أحدهما إلى اآلخرفي المعنى والتركيب 

أخـذ مـن االشتقاق هو أن ن: وإِْن أُريد حّده بحسب العمل قيل.بحسب العلم
أصٍل فرًعا يوافقه في الحروف األصول وتجعله داًال على معنى يوافق معناه، 

وللمــأخوذ منــه المشـتّق منــه، ثــم إنهمــا إن كانــا . ويقـال للمــأخوذ المشــتق
متوافقين في الحروف وترتيبها كضرب من الضرب فاالشـتقاق صـغير، وإْن 

االشـتقاق كبيـر، كانا متوافقين في الحروف دون الترتيب كأيس من اليـأس ف
وإْن كانا متوافقين في أكثر الحروف مع التناسب في الباقي كنهـد مـن نهـض 
فاالشتقاق أكبر، وإذا أطلق االشتقاق تعين الصغير عند أهل الصرف والنحو 
والمعاني والبيان ألنه المتبادر إلى الذهن في اصـطالحهم، وتعـين اآلخـران 

  .الذهن في اصطالحهمعند علماء اللغة ألنهما المتبادران إلى 
هذا وقد ذكر المحققون منهم أن كل كلمتين اتفقتا في الفاء والعين فإنـه 
ال بد أن يكون بينهما تقارب في المعنى، وذلك مثل بتـر وبتـك وبتـل، وقـد 

 البقـرة[ i  j k z }فقال في تفسـير  )٢(الكشافأشار إلى ذلك في 

ذلك أخواتـه فـي الفـاء والتركيب داّل علـى معنـى الشـّق والفـتح وكـ: ]٥: ٢
                                                            

، ٥٧: ، والصـاحبي٢١، ٢٠، ١٩: انظـر رسـالة االشـتقاق البـن السـراج: في االشتقاق  )١(
 .١٤٥: ٢وما بعدها، و ٣٤٥: ١، والمزهر ١٣٣: ٢والخصائص 

والفـائق وأسـاس  حمود بن عمر صاحب الكشاف للزمخشري، وهو م ٣٦: ١الكشاف   )٢(
 .)ه٥٣٨ت( البالغة
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  ه. )٢(وفلذ وفلج )١(لقفوالعين نحو 
وما ذُكر ال ينقاد في كل موضع، فينبغي التوقف فيما ال يظهـر ذلـك فيـه 
إّال بتكلف، وهذا قد يكوُن سبُبه كوَن الواضِع لم يراِع ذلك في كـل موضـع، 
وقد يكون سبُبه كوَن الكلمات التي أشكل األمُر فيها كانت فـي األصـل مـن 

فيه لقلب وقع فيها أو إبدال، أو كونها كانـت غير ذلك الفصل، وإنما دخلت 
في األصل غير عربية، وإنما دخلت في العربية بطريق التعريب، وهنـا تظهـر 
فائدةُ معرفة كون الكلمة معّربةً فإن المعّربات ال مَْدخَل لها في االشتقاق من 

 فإنـه إْن كـان اسـًما للسـيف مـثًال ) اإلبريق(األلفاظ العربية، وانظر إلى لفظ 
البّراق يكون له اشتقاق ألنه حينئٍذ يكون عربيًا محًضا، واشتقاقه مـن البريـق 
والهمزة فيه زائدة ووزنه إفعيل، وإن كان اسًما لإلناء المعروف ال يكـون لـه 

  .)٣(لهمزة فيه أصلية، ووزنه فِعليلِ ااشتقاق ألنه وحينئٍذ يكون معّربًا، و
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جرى المعربـات فيمـا ذكـر مـا أُِخـَذ مـن اللغـة الِحْميَريـة مـن يجري مَ 
                                                            

 .قلق، والتصويب من الكشاف: في األصل  )١(
 .فلى والتصويب من الكشاف: في األصل  )٢(
واإلبريق فارسّي معّرب، وترجمته من الفارسـية أحـد : ٢٣برقم  ١٢٠: في المعّرب: إبريق  )٣(

هـو : قـال ف عبـد الـرحيم. مـاء علـى هينـةطريق الماء، أو صـّب ال: شيئين، إما أن يكون
أي » آب«الـذي يصـّب المـاء، وهـو مركـب مـن : بالفارسية الحديثة آبريز، ومعناه اللغوي

جاء : وقال. والقاف في إبريق مبدلة من الخاء. مشتق من ريختن بمعنى صّب » ريز«الماء و
انظـر . لـيس بصـحيحفي المعجم الكبير أن أصله بالفارسية آبريز، وريز معناه وعاء، وهـذا 

 .٢٣، ٢٢، والمرجع للعاليلي ٢٤، ٢٢والمعجم الذهبي . »إبريق«المعجم الكبير 
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الكلمات، وذلك ألن لغةَ ِحْميَر تخالف لغـة مضـر فـي كثيـر مـن أوضـاعها 
مـا لسـان ِحْميَـر : )١(وتصاريفها وحركاِت أعرابها، قال أبو عمرو بـُن العـالء

يقـف  ، وقد حاول بعُض من لـم)٢(وأقاصي اليمن لساننا وال عربيتهم عربيتنا
 -من لغة مضر فـأغرَب فـي ذلـك  كالَقيْلعلى ذلك أن يشتق بعض كلماتها 

  .والَقيْل الملك من ملوك حمير، ويجمع على أقيال وأقوال
 إلـى األقـوال )٣(رْجـفيه أنه كتـب لوائـل بـن حُ : في قََول النهايةقال في 

َ العباهلة، وفي رواية األقيال، األَ  ول، ل، وهو الملـك النافـذ القـيْ قوال جمع ق
فيعل من القول فحذفت عينـه، ومثلـه أمـوات فـي جمـع مَيْـت ل وأصله قَيْوِ 

وأما أقيال فمحمول على لفظ قِيل كما قالوا فـي جمـع ريـح  -مخفف مَيّت 
  .)٤(والسائغ المقيس أرواح

                                                            
مـن أئمـة اللغـة واألدب وأحـد ) ه١٥٤ت(زبّان بن عّمار التميمي : أبو عمرو بن العالء  )١(

، ٢٨٨: ١غايـة النهايـة : انظـر. ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفـة. القّراء السبعة
 ).زبّان(، واألعالم ٤١٨: ٢ والمزهر

 .١٧٤: ١، وفي المزهر ١١: ١انظر كالم أبي عمرو المذكور في طبقات فحول الشعراء   )٢(
فرّحـب بـه،  ملسو هيلع هللا ىلصوفـد علـى النبـّي ). ه٥٠ت نحو (وائل بن ُحْجر الحضرمي القحطاني   )٣(

د انتقـل أحـ.... اللهم بـارك فـي وائـل وولـده: وقال. وبسط له رداءه، فأجلسه معه عليه
المعروف بـ خلدون بن عثمان إلى األندلس فكان من ولده بنـو خلـدون » خالد«أحفاده 

، أسد الغابة بـرقم )٨٠٨ت(بإشبيلية، ومنهم المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن محمد 
 ).وائل(، األعالم ٤٢٩: ، جمهرة األنساب٤٣٥: ٥، ٥٤٣٦

. ّروا علـى ملكهـم ال يُزالـون عنـهأما العباهلـة فهـم الـذين أقـ» قول«: الكالم في النهاية  )٤(
» عبهـل«عـن النهايـة . والتاء لتأكيد الجمع كــ قشـعم قشـاعمة. عبهل: وواحد العباهلة

والنهاية في غريب الحـديث واألثـر لمجـد الـدين ابـن األثيـر الشـيباني الجـزري وهـو 
ولد فـي جزيـرة ابـن عمـر وتـوفي فـي إحـدى قـرى الموصـل سـنة . المبارك بن محمد

ار وغيـر يـرك آثاًرا منها النهاية وجامع األصـول والمختـار مـن مناقـب األخوت) ه٦٠٦(
 .عن األعالم. ذلك
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وال يـرى أْن يَُغيّـر فيـه  -من المعربين من يختار إبقاء األصل على حاله 
رورة إليه وحينئٍذ يُغيّـر فيـه بِقـْدِر الضـرورة وال يزيـد شيءٌ إّال إذا دعت الض

وقد وقع في شعر األعشى كثيٌر من الكلمات الجاريـة علـى هـذا على ذلك، 
  .)١(النمط مثل ِسيَسنْبَر، وشاهسفرم

أما ِسيَسنْبَر فإن أصله كذلك، وأُبقي على حالـه لعـدم موجـٍب للتغييـر، 
 َ   .اممّ نهو الريحان المسمى بالُر وهو بكسر السين األولى والِسيَسنْب

أبـدلت فيـه البـاء الفارسـية بالفـاء  ،وأما َشاِهْسَفَرم فإّن أصله َشاِهْسـبََرمْ 
لقربها منها وحركت فيه الهاء دفًعا اللتقاء الساكنين واختيرت الكسـرةُ ألنهـا 

ِجـيء لولم يجِر فيه غير ما ذُكر لعدم الم ،األصل في مثل ذلك من المركبات
الشاِهْسبََرمُ بكسر الهاء وسـكون السـين وفـتح الموحـدة  :التاجفي قال . إليه

هـي فارسـية : وقـال أبـو حنيفـةوالراء ويقال بالفاء أيًضـا أهملـه الجـوهرّي 
قــال  -دخلــت فــي كــالم العــرب وهــو الريحــان والمعنــى ريحــان الملــك 

  ]من الطويل[  :األعشى
ــنٍ    وَشاِهْســَفرمْ والياســمين ونــرجس ــل دَْج ــي ك ــبحنا ف ــا يص  تغيم

                                                            
 ١٠و ٨ب ٥٥وردت هاتان الكلمتان في شعر األعشـى ديوانـه ق: »سيسنْبر وشاهسفرم«  )١(

  :٢٩٣ص
 وسيسنْبٌر والمرُزُجـوُش مُنمنمـا   وبنفســجٌ  اهلنــا ُجلســاٌن عنــد

ــا   سٌ وَشاَهْسَفِرمْ والياسمين ونرج ــٍن تغيّم  يُصــبّحنا فــي كــّل دْج
. ائم الكثيـر المطـرغاليوم ال: والدْجن. وهذه األلفاظ تدل على أنواٍع من الرياحين

 .وقد سبق ذكر الكلمتين
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شاِهْسفرم نوع من الريحان يقال لـه الريحـان السـلطانّي، : وقال بعُضهم
رغم معناه بالفارسية الريحـان ويقولـون فيـه أيًضـا وهذا من المعّرب ألن س

، والباء الفارسية تبدل فـاءٌ رغمرم وشاه سرم، ويقولون للكبير منه شاهسس
  .لقربها منه

 )١(حـة طيبـة، وهـو أنـواع الحمـاحموالريحان في اللغة كل نبت لـه رائ
  .ويقال له الحبقَ  -وهو البادرنجويه  - )٢(والنمام والريحان والترنجان

قـال  )٣(وقد وقع في شعر األعشى من المعربات التي تسـتغرب ِهنْـَزمْنٌ 
ْن أو انُْجَمـْن مَ معـرب َهـنْجُ  -ْردَْحـِل الجماعـةُ الِهنْـَزمُْن كجِ : القـاموسفي 

  .لمجمع الناس
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  .السور طعام يدعى إليه الناس
وأراد  ملسو هيلع هللا ىلصفارســية شــرفها النبــي الســوُر الضــيافة : القــاموسقــال فــي 

قومـوا فقـد : )٤(بتشريفها إيرادَه لها في كالمه حيث قـال فـي غـزوة الخنـدق
                                                            

 .»حمم«الحبق البستاني العريض الورق، ويسّمى الحبَق النبطّي عن التاج : الحماحم  )١(
 .»ترنكان«معّرب » رح القلبمف«نوع من الريحان اسمه : الترنجان  )٢(
: أهمله الجوهري وهو الجماعـة، معـّرب): ن ز م ن ه(قال في التاج . كـ جْردَحل: الهنَْزمْنُ   )٣(

َهنُْجَمْن أو أنُْجَمن، وهو المشهور المتعارف عند الفرس، ويطلق علـى مجلـس الشـرب أو 
  :قال األعشى. لمجمع الناس مطلًقا، أو لعيد من أعياد النصارى أو لسائر العجم

 إذا كان ِهنْزمٌْن ورحُت مخشـما   ]آٌس وخيرّي ومَْرٌو وسوسـنٌ و[
ْ «في القاموس في  ووالهيَزمن بالياء بدل النون، وه الِهنَْزمْر، بالراء،: ويقال أيًضا  .»مْنزَ الَهن

 ٩١٨: ٢انظر خـاتم النبيـين . كانت في شوال في السنة الخامسة للهجرة: غزوة الخندق  )٤(
 ).سور(وليس في خبره كلمة  ٢١٨: ٢ها وابن هشام في السيرة وما بعد
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  .)٢(ُسورا )١(ع لكم جابرنص
ي األصـل القصـب الفارسـّي نوع من المزامير، ومعنى ناي ف: الناي نرمُ 
إن أصله بالفارسية ناي نرمين فيكـون ممـا : ن، وقال بعضهميالل: ومعنى نرم

وقع فيه التغيير بالنقص، وهو مما يُستحسن فيما كثرت حروفه وقد وقع فـي 
: الشعر القديم، وقد رأى المولدون أن يقتصروا على الجزء األول فقالوا فيـه

نــوع آخــر مــن : والّســرناي... ليــاء همــزةوقــد أبــدل بعضــهم هــذه ا ،النــاي
، يلـه طبيعـة فـي النـا: فيمن يحسن شيئًا دون آخر )٣(المزامير، قال الجاحظ

  .)٥)(٤(وليس له طبيعة في السرناي
                                                            

بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام الخزرجي األنصاري السلمي كان من المكثرين في : جابر  )١(
، وأسـد الغابـة ٣٠٧المعـارف . وقيل غير ذلـك. ه٧٨توفي . الحديث الحافظين للسنن

 .، واألعالم٤٢: ٢، وتهذيب التهذيب ٦٤٧برقم 
عـن جـابر بـن ... »سور«جاء في التاج . الحديث ورد في النهاية واللسان والتاج: السور  )٢(

قومـوا فقـد صـنع جـابٌر «: قـال ألصـحابه ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه أن النبّي 
» صـنع سـوًرا«تكلّم بالفارسـية،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ن أهذا  نموإنما يراد : قال أبو العباس» سوًرا

  .أي طعامًا دعا الناس إليه
  :لهوق يف )رداص ط( ٤٣٨ :١ تايموزللا يفي عرلما عرش فية لملكا هذه تدرو دقو
   روّسـلا عفـريُ  نأ ىلـإ امعـطلا ىلع    دٍ يـ لسْ غِ  كانغم يف موقلا رصبيُ  ال

. أبو عثمان، كبير أئمة األدب، مولده ووفاتـه بالبصـرة ه٢٥٥عمرو بن بحر ت: الجاحظ  )٣(
 .الحيوان، والبيان والتبيين: وله تصانيف كثيرة من أبرزها

 .باب في الصمت ٢٠٨: ١انظر البيان والتبيين   )٤(
ال ف الناي نْرم، من المالهي، أعجمّي معـّرب، قـ: ٦٧٨برقم  ٦١٨في المعّرب : الناي  )٥(

والناي من اآلالت الموسيقية، وهو . ناْي ونَْرم: مركب من كلمتين: الناينْرم: عبد الرحيم
: النـاي: ١٥٦: وفـي أدي شـير. على شكل أنبوبة على جانبها ثقوب، ونرم معنـاه نـاعم

  .٦٣٤» ناي«وانظر المعجم الذهبي . فارسّي محض وهو المزمار
  =»صور«ُصْرناي وهي مركبة من : ٤٤٢: ٦أما الّسرناي فقد ورد في تكملة المعاجم 
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  : اسم أول يوم من السنة الفارسية ويقال فيه نيروز.)١(النوروز
: نيروز ونوروز فارسّي معرب، تكلموا به قديًما وأبدلوا )٢(قال الواحدي

واوه ياء إلحاقًا له بديجور. وقال بعضهم قد اْختُلف في تعريب نـوروز وهـو 
عضهم: نوروز وقـال بعضـهم نيـروز في األصل بمعنى اليوم الجديد. فقال ب

ُح األول موافقته لألصل وإن كان خارًجـا عـن أب ح نويرجِّ يـة العربيـة، ويـرجِّ
  الثاني كونُه موافًقا ألبنيتها كقيصوم.

قال أبو سعيد السيرافّي: والذي عندي في النيروز أن ال يُقـاَل إّال بـالواو 
ى جمعه بـالواو فقـالوا نَْوروز ألّن أصله بالفارسية كذلك وألنهم أجمعوا عل

  .)٣(نواريز، ولو كان بالياء لقالوا نياريز
                                                            

بمعنى عيد وناي بمعنى: (شبْابة ومزمار) وتكتب بصور مختلفة فهي: صورناي وسرناي   =
وسورنا وزورنا وزرنا وزورني وزرني وظورنا وسورناي وتجمع على صـرنايات، وهـو 

 نوع من المزامير.
وفيه بتصرف: النيروز والنوروز: فارسّي معّرب، وقـد  ٦١٧ص ٦٧٧النيروز: المعّرب برقم   )١(

نـزول ويصـادف تكلمت به العرب. قال ف عبد الرحيم: هو عيد رأس السنة عنـد الفـرس، 
الشمس أول الحمل. أصله بالفارسـية الحديثـة نَـْوروز كمـا ذكـر الصـغاني والفيروزآبـادي 

معناه: يوم. وهذا أصل نوروز ثـم غيـروه » روز«معناه جديد، و» نو«ومعناه: اليوم الجديد، فـ
َ «كالقيصوم والديجور، وأما » فيعول«إلى نيروز بالياء ليكون على وزن  فمعدوم فـي » ولْوعُ ف
. هذا وقد اشتقوا من nokrocأو نوك روج  nognrozوغ روز نكالم العرب. وأصله بالفهلوية: 

يقال: إنه قُدِّم إلى علي » التكملة«ما قالوا: مَْهَرجنا من الِمهرجان ك ناالنيروز فعًال وقالوا: نيرزَ 
ونــا كــل يــوم. وفــي ز: للنيــروز. فقــال: نيروا(رض) شــيء مــن الحلــوى، فســأل عنــه فقــال

: نوروز هـو عنـد ٣٣٥: ١٠وفي تكملة المعاجم ». القاموس«المهرجان: مهرجونا كل يوم 
 أيلول) يجمع على: عيد النواريز األقباط العاشر أو الحادي عشر من سبتمبر (

): مفّسر، عالم باألدب. مولده ووفاتـه بنيسـابور لـه ه٤٦٨الواحدي: علي بن أحمد (ت  )٢(
 شرح ديوان المتنبي وعدة تفاسير للقرآن الكريم. عن األعالم.

: ٣وفـي ط هـارون  ١٩: ٢كالم السيرافي مذكور في هـامش كتـاب سـيبويه ط بـوالق:   )٣(
 .٤، الحاشية ٢٣٤
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  .مشموم معروف وسينه مكسورة وبعضهم يفتحها: )١(الياسمين
 -من الِحنْطة وربمـا ُعمـل مـن الشـعير  وزان فَلْس ما يعمل )٢(الَكْشكُ 
  .)٣(وهو فارسي معرب: قال المطرزي

القرطاس، وهو بفـتح الغـين وبالـدال المهملـة وربمـا قيـل : )٤(الكاَغدُ 
  .وهو معرببالذال المعجمة، 

                                                            
 .سبق ذكره: الياسمين  )١(
الكشك مـدقوق الحنطـة أو : للمطرزيفي معجم المغرب في ترتيب المعرب : الكشك  )٢(

لـبن يُنّشـف : َكْشـك: ٥٣٣في المعجم الـذهبي . الشعير، فارسّي معرب، ومنه الكشكية
كالم مفصل وفـي  ٩٨: ٩وفي تكملة المعاجم . ه أو اسم طعام يصنع من الدقيقيبعد غل

ن تعليقاته استفاضة وخالصة ما فيه أنه اسم طعام مختلف في صناعته وهو في الجملة م
مع اللبن، يجفف ويطحن ثم يطبخ، وهو اآلن شائع في بـالد ) البرغل، القمح(الحبوب 

: وفيـه: ٢٣٢: ٥وانظر بشأنه تفصـيًال فـي معجـم تيمـور الكبيـر . الشام ومصر والعراق
طعـام معـروف، ولعـل عربيتـه المضـيرة، وأهـل الحجـاز اآلن  -بكسر أوله  -الكشك 

ة غيـر الكشـك، فالمضـيرة هـي اآلن عنـد أهـل وأرى أن المضير. يطلقون عليه المضير
 .الشاكرية، وهي لحم مطبوخ باللبن وال عالقة للحبوب به: الشام

ولد في . ، أديب، عالم باللغة، من فقهاء الحنفيةه٦١٠ناصر بن عبد السيد ت: المطرزي  )٣(
 .ترك عدة مصنفات. جرجانية خوارزم، وتوفي في خوارزم

) ك غ د(وفـي التـاج . قرطـاس. ورق الكتابـة: كاَغذْ : ٥١٨ي في المعجم الذهب: الكاَغد  )٤(
. الِقرطاس، فارسّي معّرب: هو: بفتح الغين، أهمله الجوهري وقال الصاغاني -الكاَغد 

  ...وسيأتي الكالم عليه
القرطـاس : وهم يشرحون الكلمة المعّربة بأخرى معّربـة، فالكاغـد معّربـه وتفسـيرها

. ٥٢٩وص ٥٥٥ذكره في المعّرب بـرقم  - القاف وكسرها  بضم - والقرطاس . معّربة أيًضا
هـو يونـاني وأصـله : قال ف عبد الـرحيم. وذكر في اللسان أنه يتخذ من بردي يكون بمصر

س إلـى وزن فعاليـل فأصـبح ينقـل قـرط. لسريانية بالكاف والقـافوقد ورد في ا) خرتيس(
قرطـاس باليونانيـة  ٢٣٣: ٨وفي تكملـة المعـاجم . قرطاس للمفرد: قراطيس، ثم اشتق منه

 .وورق للّف، وورق ملفوف كالقمع. وثائق، سجالت: اس والجمع قراطيستكر
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ُ َ وهـو معـّرب  -جـوهُره ووشـيُه : فِِرنْـُد السـيف بـدلت فيـه البــاء َرنْـُد أ
وجاء فيه بِِرنْد بإبدال الباء الفارسية باءً عربية لقربها . الفارسية فاءً لقربها منها

أيًضا إِفِْرنْد بزيادة الهمزة قبـل الفـاء إِال أّن هـذه الزيـادة وجاء فيه . منها أيًضا
 إن الحرَف األول فـي األصـل كـان سـاكنًا: تُخرجه عما نحن فيه إِّال أْن يقال

  .)١(مما نحن فيهفأُتي قبله بهذه الهمزة تخلًصا من االبتداء بالساكن فيكون 
  .)٢(وزثمر معروف معّرب من : الَجْوزُ  -
  .ْوِزينَهنوع من الَحلْوى يُتّخذ من الَجْوز، وهو معّرب من : )٣(الَجْوِزينَجُ  - 
وهـو  -من الحلوى شـبه القطـائف يُـْؤدَم بـدهن اللـوز : )٤(اللّوِزينَج -

                                                            
 .سبق ذكره: فرند  )١(
فارسّي معّرب، وقـد تكلمـت بـه : الجوز المأكول: وفيه ٢٣٨ص ١٦٩المعّرب برقم : الجوز  )٢(

كره معجم الشهابي وقد ذ gōz ،gûcوبالفهلوية  - بالكاف الفارسية  - كوز : أصله. العرب قديًما
 .٢٢٤، وانظر أيًضا غرائب اللغة العربية ٧٨٣: وذكر له أنواًعا، فلينظر. Walnutمقابل 

وبالقـاف اللغـة . والَجْوزينُق والَجـْوزينج: وفيه ٢٣٩ص ١٧١المعّرب برقم : الَجْوزينج  )٣(
ة وهو نوع من الحلوى يصنع بلّب الجوز، وهو بالفهلويـ: قال ف عبد الرحيم. الفصيحة
guc enakالـبقالوة : ولعلها قريبة مما يسّمى اليوم: قلت. ، وهذا هو أصل اللفظ المعّرب

الباء «انظر محيط المحيط، وتكملة المعاجم . التي تحشى بالجوز، والبقالوة لفظة تركية
 .»مع القاف

وكـذلك اللـوزينج مـن الحلـواء، معـّرب : قـال ٥٦٤ص ٦٠٤المعّرب برقم : اللوزينج  )٤(
هو فارسي، وأصـله بالفارسـية الحديثـة لَوِزينـة، وبالفهلويـة : ال ف عبد الرحيمق. أيًضا

Lauzenak )ولوزينك بالفهلوية منسوب إلـى كلمـة . وهو أصل اللفظ المعّرب) لوزينك
 .لوز العربية، مثل الجوزينج وهو منسوب إلى الجوز، غير أن الجوز أيًضا فارسيّ 
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واليــاء والنــون فيــه للداللــة علــى النســبة قــال بعــض  -معــرب مــن لوزينــه 
المحققين من الفرس: إن الياء في الفارسية قد تأتي في آخـر االسـم للداللـة 
على النسبة، وقد يزاد عليها نون للداللة على تأكيدها، فيقال في النسـبة إلـى 

 ِ وهـو الحجـر  )٢(َسـنْ ، وفـي النسـبة إلـى )١(شك وهـو المسـك مشـكينمَـ
  وهو الحديد آهنين. )٣(، وفي النسبة إلى آهننيسن

ارس وهو كلمة عربية الواحدة قال ابن ف - )٤(واللوز: ثمر شجر معروف
  ويقال له بالفارسية بادام. لوزة،

  غانه.وهي معربة من  - )٥(انة: كسحابة، آلة من آالت اللهوالصغَ 
غانيـان، وهـي معربـة مـن  - : كورة عظيمة بما وراء النهـر)٦(َصغانيان

                                                            
 .٦١٣مَـِشك: مسك وهو ذو لون أسود (معّرب) المعجم الذهبي:   )١(
)٢(   ْ  .٤٠٣ك: حجر، وزن، قَْدر. عن المعجم الذهبي: َسن
 .٥٣سالح. المعجم الذهبي: آَهْن: حديد، سيف، كل   )٣(
واللوز شجر مثمر مشهور من فصيلة الورديات وله ضـروب. عـن  atmondلوز: لوزة =   )٤(

م وفـي المعـّرب بـرق». لـوز«والمجمل » لوز«وانظر معجم مقاييس اللغة  ٢١الشهابي: 
المعروف معّرب، قال ف عبد الرحيم: لم يقل ابـن  : قال ابن دريد: اللوز٥٦٣ص ٦٠٣

: اللوز عربّي معروف. واللوز بالعربيـة هـو البـاذام ١٨: ٢ا بل قال في الجمهرة دريد هذ
بالفارسية. وكلمة (اللوز) أصيلة في لغات الشرق القـديم (الفينيقيـة والعبريـة واآلراميـة 

 .٣٢٢والسريانية والفارسية والعربية) انظر النباتات السومرية..: 
غانـه : نـوع قيثـار، وهـو مـن آالت الطـرب = ٢٣٧الصغانة: في غرائب اللغة العربيـة   )٥(

tchaghâneh. 
صغانيان: والية عظيمة بما وراء النهر متصلة األعمال بترمـذ. ميـاههم كثيـرة وخيـراتهم   )٦(

وما بعدها. وذكرتها  ٤٠٨: ٣وفيرة، قيل إن فيها ستة عشر ألف قرية. انظر معجم البلدان 
انة: جـزء مـن اإلمبراطوريـة الفارسـية باسم: صـغدي ١١٢٣الموسوعة العربية الميسرة: 

 القديمة بوسط آسيا، بين نهري سيحون وجيحون. أهم مدنها سمرقند.
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ذو التصـانيف  )١(وينسب إليها اإلمام في اللغة الحسن بن محمد بن الحسـن
  الفائقة فيها، والنسبة إليها صغاني وصاغاني.

  .)٢(ينالّصين: مملكة بالمشرق منها األواني الصينية وهي معربة من 
نم    .)٣(ونژُ وهي معّرب من  -الزُّوُن بالضم: الصَّ

  .)٤(والذوهو معّرب من  -الفوالذ: ذُْكَرةُ الحديد 
وَخلْـٌق  -واألنثـى بالهـاء  - )٥(الَخبَرنَُج: كسفرجل الناعم البدن الـبضّ 

 ورنـ -وخوب بمعنى حسـن  - َرْنـوهو معّرب من ُخوْب  -خبرنج تام 
فيه الكاف الفارسية بالجيم ثم تُصرف في هيئته حتـى أبدلت  -بمعنى اللون 

                                                            
) ولد في الهور بالهنـد، ونشـأ بغزنـة ه٦٥٠الصاغاني: الحسن بن محمد... الصاغاني (ت  )١(

(السند) ودخل بغداد، ورحل إلى الـيمن وتـوفي ببغـداد. لـه تصـانيف كثيـرة منهـا مجمـع 
 ، عن األعالم.»لغة«، والعباب »لغة«، والتكملة والذيل والصلة »في اللغة« البحرين

: الصـين: أعجمـّي معـّرب، وقـد تكلمـت بـه ٤٢٩ص ٤١٨الصين: في المعّرب بـرقم   )٢(
  العرب قال جرير يمدح الحجاج:

ماٍت   ستان قـد رفعـوا القبابـابصيِن إ    كأنــك قــد رأيــت مقــدَّ
قال ف عبد الرحيم: هو بالفارسية ِجين، وجينسـتان بـالجيم الفارسـية وبالفهلويـة 

Cēn وcenastān  ستان الـوارد فـي شـعر جريـر مـن جينسـتان. إ فالصين من جين، وصين
وانظـر الموسـوعة  Ts’inويعتقد أن (جين) مأخوذ من اسـم أسـرة الملـوك المعروفـة بــ

 العربية الميسرة والموسوعة العربية(صين).
 . زون اسم صنم (معّرب).١٣٩الزون: في شفاء الغليل   )٣(
هو الحديد الذي يحتوي علـى كميـة مـن الكربـون ال تتجـاوز  Iron. steelالفوالذ: بإزاء   )٤(

والتنجستن، ويتميـز م وبإضافة عناصر أخرى كالنيكل والكر هبالمئة، وتتنوع أنواع ١٬٧
  ».فلذ«ه ومتانته. عن الصحاح في اللغة والعلوم تيهذا النوع بمطروق

الَخبْرنَج: في التاج (خ ب ر ن ج) الناعم البّض من األجسـام. وعـن األصـمعي: الخبـرنج:   )٥(
. ٥١الَخلْق الحسن، وجسم خبرنج: ناعم. وذكره أدي شير في األلفـاظ الفارسـية المعّربـة: 

 جه رنك وأصل معناه: شبه غصن طرّي نضير.الخبرنج: الناعم البدن، تصحيف خقال: 
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  .ما ظهر لي، وهو مما لم أر ذكره في المعّرباتصار كسفرجل، هذا 
  .)١(رداببالكسر وسط البحر معّرب : الجرداُب 
  .)٢(ْرَدهبالفتح الرغيُف معّرب : الَجْردَقة

بـان أي  ردهـأصـله  -بالدال غيـر معجمـة فارسـّي معـّرب : الَجْردَبانُ 
وهو الذي يضع ِشماله على شـيء يكـون علـى الِخـوان  - )٣(حافظ الرغيف

  ]من الوافر[: كي ال يتناوله غيره، وأنشد الفراء
ــهاوى ــوم َش ــي ق ــَت ف ــا كن  )٤(فــال تجعــل يمينَــك َجْردَبَانــا   إذا م

  .)٥(قاله الجوهري -تقول منه َجردَب في الطعام وجردم 
وهـو معـّرب سـاذَه وهـو فـي األصـل  -ما ال يخالطه غيره : )٦(الساذَج

                                                            
قـال ف . وسط البحر، وهو معـّرب: الجرداب: ٢٣٣ص ١٦١المعّرب برقم : الِجْرداب  )١(

ِكرداب بالكاف الفارسية ومعناه الدوامة، وهـو مركـب : هو فارسّي وأصله: عبد الرحيم
 .٣٩: في األلفاظ الفارسية المعّربة وهو. من ِكرد أي دائر وآب أي ماء

. فارسـّي معـّرب: والجـردق والجردقـة: وفيـه ٢٥٩ص ١٩٨المعـّرب بـرقم : الجردقة  )٢(
  :وأصله ِكْردَهْ وهو الغليظ من الخبز قال أبو النجم

  كان بصيًرا بالرغيف الجردق
  .واألول أجود -بالذال معجمة  -جرذق : ويقال

ّي، وأصله بالفارسية الحديثـة ِكـرده بكسـر هو فارس: ٢٣٢قال ف عبد الرحيم ص
وهذا هو أصل اللفظ المعّرب، وُعّرب بفـتح الجـيم  girtakالكاف الفارسية، وبالفهلوية 

 .إللحاقه بجعفر
 .»دبرج« :اححصلا  )٣(
ويقـال رجـل . جـردب: ، وفي الصحاح واللسان والتاج٢٩٨: ٣البيت في جمهرة اللغة   )٤(

كل بيده اليمنى، فإذا فني ما في يد القـوم أكـل جردبيل إذا أخذ الكسرة بيده اليسرى، ويأ
 .ما في يده اليسرى

 .جردب: انظر الصحاح  )٥(
  =  فارسّي معّرب وفي التكملة : والساذج: وفيه ٣٩٤ص ٣٦٨المعّرب برقم : الساذج  )٦(
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ال يخالطه غيـُره، ويقولـون فـالن  بمعنى ما ال نقش فيه، وما يكون على لون
ساذه دل، أي صافي القلب، وقـد اسـتعمَل بعـُض َكتَبـة األنـدلس السـداجة 

وهي لفظة مـأخوذة مـن لفـظ السـاذج غيـر  -بمعنى السهولة وحسن الخلق 
  .أنهم أبدالوا الذال فيها داًال حرًصا على تخفيف من الثّقل

أبـدلت  ،يـَوهژِ ّرب مـن وهو مع -معروف  )١(بكسر الزاي والباء: الزيبق
                                                            

  .معّرب ساذه: الساذج: للصاغاني  =
أراهـا : قـال ابـن سـيده. غير بالغة -بالفتح  -حجة ساِذجة وساذَجة : وفي اللسان

غير عربية، إنما يستعملها أهل الكالم فيما ليس ببرهـان قـاطع، وقـد يسـتعمل فـي غيـر 
وعسى أن يكون أصلها ساده فعّربت كما اعتيد مثل هذا في نظيره مـن . الكالم والبرهان
  .الكالم المعّرب

توضـأ ومسـح علـى خّفـين أسـودين  ملسو هيلع هللا ىلصأنه «: وفي الحديث) س ذ ج(وفي التاج 
قال الشيخ ولّي الـدين . عليه أهل الغريب وضبطوه بكسر الذال وفتحتها تكلم» ساذجين

كأّن المـراد لـم : وكونهما ساذجين فقال ملسو هيلع هللا ىلصالعراقي في شرح سنن أبي داود، عند خّفيه 
وهذه الكلمـة تسـتعمل فـي العـرف بهـذا المعنـى ولـم : قال. يخالط سوادهما لوٌن آخر

. المصنّفين فـي غريـب الحـديث ذكروهـاأجدها في كتب اللغة بهذا المعنى، وال رأيت 
  .والصواب أنه الذي على لوٍن واحٍد ال يخالطه غيره: قال الزبيدي

: سـاده، ومـن معانيـه: هو فارسّي وأصله بالفارسـية الحديثـة: قال ف عبد الرحيم
ويكـون بالفهلويـة سـادَك، . الذي ال نَْقش فيه، الخالص الذي ال مكر فيـه، غيـر المعّقـد

  .ل اللفظ المعّرب، واألصل في الذال الفتح وتُكسر إللحاقه بفاعلوهذا هو أص
هذا والجدير بالذكر أن هذه الكلمة دخلت في اللهجات العربية الحديثة عـن : قال

شـاى سـاده أي : ساده، وهو صيغته بالفارسية الحديثة، يقال: طريق اللغة التركية بصورة
  .بال حليب، وقماش ساده أي ما ال نقش فيه

بالتركية عن الفارسيّة بمعنـى بسـيط، : ساده: ٢٣الكلمات الدخيلة للكواكبي وفي 
. غير مركب، صاف، خالص، غير مـزّوق، وللقهـوة تخصيًصـا بـدون سـكر وال حليـب

  ).ساذج( ُعّربت الكلمة بـ
 .خفيف العقل، أبله، بدون مكر وحيلة، جاهل: ٣٦٧في المعجم الذهبي : ساده ِدلَ 

 .سبق ذكره: الزئبق  )١(
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فيه الزاي الفارسية زايًا عربية والواو باء والهاء الرسمية قافًا، وكان حق الواو 
إذا اجتمـع الـواو واليـاء : هنا أْن تُبدل ياءً بناءً على القاعدة المشـهورة وهـي

وكان السابُق منهما ساكنًا يجب قلُب الـواو يـاء، لكنهـا أبـدلت بـاءً لكونهـا 
  .ن غيِرها فقيل ِزيبِق دون ِزيّقمأقرَب إليها 

وقد قلَب بعُضهم الياء فيه همزة فقال فيه ِزئْبِق إّال أن هـذا يخرجـه عمـا 
  .نحن فيه ويكون مما قلبت جميع أحرفه

اليـاَرق كهـاَجر  القـاموسوفـي  -وهو معّرب ياره )١( -: الياَرق السوار
 ْ   .العريض دالدْستَبَن

الكذب كان عربيًا محًضا، وإن كان بمعنـى  بالضم إن كان بمعنى: الُزور
القّوة كان معّربًا من ُزور بضمة مشوبة بالفتحة، فأبدلت فيـه بضـمة خالصـة، 

  .مندوحة عنه، وهي من قبيل إبدال حركة بحركةواإلبدال هنا ال 
البدل مّطرد في كل حرف ليس من حروفهم، يُبدل منـه مـا : قال سيبويه

مثُل ذلك تغييـُرهم الحركـة التـي فـي ُزور قرب منه من حروف األعجمية، و
  .)٣(،وهو التخليط، ألن هذا ليس من كالمهم)٢(وآشوب

                                                            
فارسّي معّرب وأصـله يـاره : والياِرقُ : قال ٦٥١ص٧٣١ذكره في المعّرب برقم : اليارق  )١(

لقـد ورد فـي تفسـير اليـارق : قال ف عبد الرحيم... وهو الّسوار وقد تكلمت به العرب
أما الدسـتبند فمعنـاه آللـئ منظومـة تشـّدها . كلمتان فارسيتان هما الدْستَبَنْد والدستينج

ليد كما في البرهان، وله معنـى آخـر وهـو رقـص النـاس فـي حلقـٍة آخـًذا المرأة حول ا
أما الدسـتينج فأصـله بالفارسـية . بعضهم يَد بعض، وورد بهذا المعنى في تفسير الفنزج

 .الحديثة دستينه وهو بمعنى السوار
 .ُزوٌر وأَُشوٌب : فيقولون: بعد ذلك في سيبويه  )٢(
 .»هارون« ٣٠٦: ٤، »بوالق« ٣٤٣: ٢انظر سيبويه   )٣(
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éäÇ@îÌm@bèîÏ@ÉÓë@pbàÜ×@Š×‡)١(@òyë†äß@ @
  

 -خبز معروف، وهو معرب من كاك، أبدلت األلف فيه عينًا : )٢(الَكْعك
  :قال الراجز

ــرودْ ــٍم مث ــُك بلح ــذا الَكْع ــا حبّ ــو   ي ــْع َس ــكنَاٌن مَ ــودوُخْش  )٣(يٍق مَْقن
نوع من أجود التمر، معـرب مـن بَِرنِيـك أي الِحْمـل الجيـد، : )٤(البَْرني 

حذفت منه الكاف، وشّددت الياء وأسكنت الـراء، وهـو ممـا عربتـه العـرب 
  .وأدخلته في كالمها

أي رئيس القرية ، بكسر الدال وفتحها، فارسّي معّرب من ِدهْ خان: )٥(الدْهقان
                                                            

 في األصل المطبوع عند مندوحة؟  )١(
أحسـبه معّربًـا وأنشـد : قال الليث. الخبز اليابس: ٥٦١ص ٥٩٨المعّرب برقم : الكعك  )٢(

  .هو فارسّي معّرب: قال الجوهري. البيت المذكور
أنه دخيل في الفارسـية  Hornويرى هورن  ڬهو بالفارسية كا: قال ف عبد الرحيم

الكعـك تعريـب كـاك، : ١٣٦وفي كتاب األلفاظ الفارسية المعّربـة ) كاكع(من اآلرامية 
 cakeوهو خبز يُعمل مستديًرا من الدقيق والحليب والسكر ومنه كعكا باآلرامية ويقابلـه 

: ٦) كعـك(وانظر موسوعة حلب . بالجرمانية kuchenباإليطالية و facacciaباإلنكليزية و
 .٣١٤رقم ب ٣٨٩: ، وقاموس الصناعات الشامية٣٦٦

. ١/٦٧) ع ك(انظـر كتـاب العـين . هذا الرجز تعاورته معاجم اللغة ولـم ينسـب ألحـد  )٣(
 ).كعك(والمعاجم التالية له 

وذكر في كتاب األلفـاظ الفارسـية . ولم يذكر أنه معّرب) برن(ذكر في الصحاح : البرنيّ   )٤(
نيـك وأصـل معنـاه ضرب من التمر، وهـو مـن أجـوده، معـّرب بارْ : البرنيّ   ٢١المعّربة 

ونقـل صـاحب التـاج عـن أبـي ، ونص صاحب القاموس على أنه معّرب. الحْمل الجيد
 .تعظيم ومبالغة) ني(الِحمل، و: فالبارُ : باْرني: أن لفظه) الدينوري(حنيفة 

  =: فارسّي معّرب، قال أبو عبيدة: الّدْهقان: وفيه ٣٠٣ص ٢٥٥المعّرب برقم : الدهقان  )٥(
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  .)١(لزراعة من العجم، ولذلك تسّب به العرب كما يقولون ِعلْجومقدم أهل ا
ــة  ــاقين ودََهاقن ــة  -ويجمــع علــى دََه  -وهــي بهــاء  -واالســم الدْهَقن

  .وأما دهقان اسم واد أو رمل فعربّي محض. ودهقنوه جعلوه ِدْهَقانا
أبدلت الشين فيه صادًا وقدمت النون فيـه  -معّرب من َشَمن : )٢(الصنم
وهو مما ينـدر وقوعـه فـي المعّربـات،  -ويُسّمى مثل هذا قلبًا  -يم على الم

الصنم واحد األصنام، : وقد ارتاب بعضهم في كونه معربًا، قال في الصحاح
  .إنه معّرب شمن، وهو الوثن: يقال

  ]من البسيط[  :يصف سحابًا )٤(ثوٌب أبيُض مصور، قال الُكَميْت: )٣(الدْخدار
                                                            

: ومـن معانيـه. ن لغتان، والجمع دهاقين، ويجمع أيًضا على دهاقنـةِدهقان ودُهقا: يقال  =
قـال ). القاموس(وزعيم فالحي العجم، ورئيس اإلقليم ) المصباح(رئيس القرية والتاج 

والصـحيح أن أصـله : إن أصله ده خان أي رئيس القرية،  قال ف عبد الرحيم: الخفاجي
) كـان(هـو مركـب مـن ده، أي القريـة وو dehikanبالفارسية الحديثة دهقان وبالفهلويـة 

، وغرائـب ٦٨انظر األلفـاظ الفارسـية المعربـة . المزارع: الحقه بمعنى صاحب ومعناه
 .٢٢٩اللغة العربية 

الرجـل مـن كّفـار العجـم والجمـع ُعلـوج وأعـالج : الِعلْـج: قال فـي الصـحاح: العلْج  )١(
 .ومعلوجاء وِعلَجة

الـوثن معـّرب : الّصـنم: ١٠٩جاء في األلفـاظ الفارسـية و) البدّ (سبق ذكره في : الصنم  )٢(
يقال إنّه : »صنم«: قال في الصحاح. عابد األصنام: َشَمن بتقديم النون على الميم ومعناه

 .معّرب َشَمن وهو الوثن
: تخـت دار، مركـب مـن تخـت: الّدخـدار فـي الفارسـي: في المعجم الكبيـر: الدخدار  )٣(

وفّسـره الشـيخ . ألبيض واألسود من الثياب المصقولةصاحب العرش، وا: عرش، ودار
عبد القادر المغربي في االشـتقاق والتعريـب بأنـه الثـوب المصـون الجديـد، وهـو فـي 

 ٣، وديـوان عـدّي بـن زيـد ق٦٨٦: ٧انظر تهذيب اللغـة . ثوب أبيض مصون: المعّرب
 .»شيب«ومعجم البلدان واللسان والتاج  ٢٩٢ص . ٢٤٢، والمعرب برقم ٢-١ب

بن زيد األسدي أبو المستهل شاعر الهاشميين من أهل الكوفة كان خطيب بني : الكميت  )٤(
 .عن األعالم. ه١٢٦توفي سنة . أسد وفقيه الشيعة، وكان فارًسا شجاًعا راميًا
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 )١(َح دَْخدارِ تجلو البوارُق عنه صف
ُحـِذفت  -وهو معّرب من تَْخْت دار، أي يمسكه التخت، أي ذو تخـت 

  .منه التاء الثانية وأبدلت فيه التاء األولى داًال 
  .وعاء تصان فيه الثياب: )٢(والتخت
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ْت قُلبت فيه الباء الفارسية باءً عربيـة ُ بمعنى الصنم، معّرب من : )٣(البُد 
  .وشددت لئال تكون الكلمة مركبة من حرفين فقط -والتاء داًال 

وهو معّرب من بَنَْفَشه تكلمت به العرب وورد في الشعر  -م )٤(البَنَْفَسجُ 
  .القديم

  .ْلَشنبضم الجيم معّرب من : )٥(الُجلسان

                                                            
  :وفيه قال يصف بقرة ١٧٩ص ٢ب ٢١١ديوان الكميت ق  )١(

 بفلتـــٍة بـــين إظـــالم وإســـفار   هاجت عليها من األشراط نافجة
  تجلو البوارُق عنه صـفَح دخـدار   فٍ يرجى دوالح من هجاجـة قُُطـ

كرسي، منبر، سرير السلطنة، العاصمة، ما كان : تخت: ١٩٥في المعجم الذهبي : تخت  )٢(
وهـو : التخـت، فارسـي: ٢٢١وفي غرائـب اللغـة . مرتفًعا للجلوس أو االتكاء أو النوم

دخلـت العربيـة . اليوم على سرير النومويطلق . عرش الملك. سرير يوضع عليه الفراش
 .٢٧١: ٢في موسوعة حلب المقارنة ) تخت(انظر مادة . في عهد المماليك من التركية

 .سبق ذكرها: البُدّ   )٣(
 .سبق ذكرها: البنفسج  )٤(
 .سبق ذكرها: الُجلّسان  )٥(
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  : وقول األعشى:الصحاحقال في 
  )١(»لنا ُجلَّسان عندها وبَنَفسجٌ «

: الجلَّسان بتشـديد القاموسبالفارسية. وقال في  لشـانإنما هو معرب 
  .ْلَشنالالم المفتوحة معرب 

لـورد وقد اختلف في تفسـيره فقيـل: هـو نِثـار الـورد فـي المجلـس وقيـل: ا
  األبيض. وقيل: هو ضرب من الريحان. وقيل: هو قبة ينثر عليها الورد والريحان.

  .ْلنار: بضم الجيم وفتح الالم المشددة زهر الرمان معّرب )٢(الُجلّنار
وَكَماْن بمعنى القـوس  -ر ـَكَامنْ وهو معّرب من  -: القّواس )٣(الَقَمنَْجر

ر بمعنـاه وهـو مشـتق مـن قمجـر ِجـموالمق -أداة من أدوات النسـبة  رْ و -
  المأخوذ من القمنجر.

*   *   *  

                                                            
 سبق ذكره.  )١(
ــار: جــاء فــي معجــم الشــهابي   )٢( ــار وهــي ٥٦٨الُجلّن مــن  Pomegrante blossoms: جلن

: ٢٢٣هر الّرمان، أو زهـر الّرمـان البـري. وفـي غرائـب اللغـة العربيـة الفارسية، وهو ز
 .٢٢١: زهر، نار: رمان. وانظر المعجم الذهبي: golِل جلّنار: زهر الرمان: 

من بيت ألبي األخزر الحّماني وزاد في الُعباب: ويروى ألبي زغبة األسدي، والبيت في   )٣(
  وصف المطايا:

ـــمَّ  ـــا الضُّ ـــا المطاي ـــد أقلّتن ْ    رُ وق ــا ال ــيِّ عاجه ــَل الِقِس ــرُ مْ َمقَ مث  ِج
  وفي الصحاح واللسان والتكملة والعباب: مثل القسي عاجها القمنجر.» قمجر«عن التاج 

يقال: قمجر قوسه وغمجرها قمجـرة وغمجـرة وقمجـاًرا وغمجـاًرا: وهـو شـيء 
  يصنع على القوس من وْهٍي بها وهي ِغراء وجلد. عن التاج.

: ويقـال للقـواس: ٤٩١وص ٥٠١. وفـي المعـّرب بـرقم ٢٩٠: ١وانظر المزهـر 
  القمنجر، وهو معّرب وأصله بالفارسية كما ذُكر، ويروى: المقمجر.

 : قمنجر: قّواس، أي صاحب القوس، من كمان: قوس.٢٤١وفي غرائب اللغة 
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أقرب الطرق في أمر التعريب هو هذا الطريق وهو أن ينظـر المعـّرب إلـى 
الكلمة التي يريد تعريبها فإْن لم يجد فيها ما يُوجب التغيير أبقاهـا علـى حالهـا 

 )٢(وبَْخـت )١(ولم يغير منها شـيئًا، ونحـا فـي ذلـك منحـى مـن َعـرَب َسـْخت
اه على حاله ولم يغير منه شيئًا لعدم ما فإنه أبق ونحو ذلك )٤(وسوسن )٣(ودربان

يُلجئ إليه، وإْن وجد فيها ما يوجب التغيير كأن يكون فيها حرٌف من الحـروف 
التي ال توجد في العربية غير فيها بقدر ما تدعو إليه الحاجة ولم يزد على ذلـك 

 ،)٧(ونون بـزُ ژو )٦(بلجـام امول )٥(والذ بُفوالذُ شيئًا، ونحا فيه منحى من عّرب 
ّ  )٨(ينو   .لم يزد في التغيير على مقدار الحاجة هبالصين ونحو ذلك، فإن

                                                            
 .سبق ذكرها: سخت  )١(
 .سبق ذكرها: بخت  )٢(
البوابـون واحـدهم دْربـان : الداربنـة: عن ابـن قتيبـة: ٢٤١برقم  ٢٩١المعّرب : الدربان  )٣(

  :بالفارسية، قال المثّقب العبديّ 
  كدّكان الدرابنة المطين

أصـله بالفارسـية : قـال ف عبـد الـرحيم. وضبط الدربان في اللسان بتثليث الـدال
كب من در أي البـاب، وبـان أي وهو مر darpanبفتح الدال وبالفهلوية ) دَربان(الحديثة 
 .والمراد بالدكان في بيت المثقب الدكة وليس الحانوت. الحافظ

 .سبق ذكره: السوسن  )٤(
 .فوالذ سبق ذكره= بوالد   )٥(
 .لجام سبق ذكره= لكام   )٦(
 .بزون سبق ذكره= وزّون   )٧(
 .الصين سبق ذكره= وجين   )٨(
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  :ولهذا الطريق ُرْجَحان على غيره من عدة أوجه
  .كونُه سهَل المسلك قريَب المدرك، وهو أمر ظاهر :الوجه األولُ 
كونُه أقرَب إلى جمع كلمة المعـّربين، فإنـه إذا فُـرض أنـه  :الوجه الثاني
المعّربين السالكين في هذا الطريق إلى تعريـب كلمـة معينـة  تصّدى عدة من

  .فإنه قلما تختلف كلمتهم في ذلك
مثًال فإن الغالب أن يقولوا كلهم  وهرفإذا فُرض أن الكلمة المعينةَ هي 

  .تعريبها جوهر
ه بأصـله، وهـو مـن بب يبقـى فيـه قـوّي الشـكوُن المعـر  :الوجه الثالث

  .لمعرباتاألمور التي تطلب في ا
  

bèîÜÇ@ÒìÓìÛa@ïÌjäí@‰ìßc@bäçë@ @
  

إذا وقَع في الكلمة التي يُراد تعريبُها حرٌف من الحروف العجمية  :األمر األول
  .وجب على المعّرب أْن يجعل بدله حرفًا من الحروف العربية التي تشبهه

  .فإْن كان له َشبَهٌ بحرفين منها فاألَْولى أن يجعل بَدله أقواهما َشبًَها به
  .وعلى ذلك فاألَْولى في الباء الفارسية أن يجعل بدلها الباءَ العربيةَ ال الفاء

ال مَـْن قـال فيـه  )١(رند بِِرنـدِ منحى من قال في تعريب  كلذوينحو في 
ولـذلك جـرى  ،ألن الباءَ العربية أشبهُ بها من الفـاء ،فِِرند وإن كان هو األكثر

  .عليه العامّة
  .سية أن يُجعل بدلها الشين ال الجيم العربيةواألَْولى في الجيم الفار

                                                            
 .سبق: فرند= رند   )١(
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  .)١(شاِكري :راَ وينحو في ذلك منحى من قال في تعريب 
ر، وقـد اـوالمسـتخَدم معـّرب  الشـاِكرّي األجيـر: القاموسقال في 

جرت عادة المعربين قديًما على أن يُبدلوا هذه الجيم صادًا ومن ثم قالوا في 
صـنج  َجنْـوفي تعريـب  - )٢(ِجصّ  وفي تعريب  -ك صك تعريب 

  .إلى غير ذلك، وهو إبدال غريب
الصـنْج الـذي تعرفـه : الصـحاحوالصنُج آلةٌ من آالت المالهي قال في 

العرب هو الذي يتخذ من ُصْفر يُضـرب أحـدهما بـاآلخر، وأمـا الصـنج ذو 
 َجنْـوقد عّرب المحـَدثون  -وهما معّربان  -العجَم  )٣(األوتار فيختص به

  .)٤(فقالوا في تعريبه َجنك
  .واألَْولى في الزاي الفارسية أن يجعل بدلها الزاي العربية ال الجيم

ورد الزورد ال مـن قـال فيـه ژوينحو بذلك منحى من قال في تعريب ال
  .)٥(الجورذ

                                                            
معـّرب : األجيـر، قيـل: الشـاكري: ١٠٢في األلفاظ الفارسية المعّربة : شاكري= اكر   )١(

ر ومعنـاه السـخرّي، وهـو شـا: وعندي أنـه تعريـب) محيط المحيط(ر وهو العبد جا
  .أي عمل» كار«أي ملك، ومن » شاه«مرّكب من 

صـرح  »رجـا«األجير والمستخدم وهو معّرب : والشاكري» شكر«جاء في التاج 
 .»شكر«به الصاغاني في التكملة 

بالفتح، ويكسر وهو األفصـح كمـا فـي  -الَجـِص » جص«جاء في التاج : = الجص   )٢(
 .»كج: فارسية الجص: وهو معّرب، قيل... شروح الفصيح، وأنكر ابن دريد الفتح،

 .سبق: الصنج  )٣(
ومما  -جيم الفارسية بال -نك آلة للطرب معروفة، معرب ج: بفتح الجيم العربية: َجنْك  )٤(

 .١٠١شفاء الغليل : ثون، فهي عامية مبتذلةعّربه المحدَ 
بسكون الزاي، كلمة فارسية، أطلقها العرب على حجر عندهم، سماوّي اللـون : الزورد  )٥(

  =  العوهق، والعوهق طائر أسود اللون لريشه بريق، ومنهم عرفه األوربيون : كانوا يسّمونه
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الجـيم ال الكـاف وال القـاف واألولى في الكاف الفارسية أن يُجعل بدلها 
  .)١(ُجْربٌُز ال من قال فيه قُْربُزٌ  ْرُبزْ ي تعريب وينحو في ذلك منحى من قال ف

ويجري على هذا النحو فيما لم يذكر إذا عرض له منه شيء، ومعرفة ما 
يشبه الحرف العجمّي من الحروف العربية وكـذلك معرفـة أقـوى الحـرفين 

  .شبًها به أمر قريب المنال لمن ُعنَِي بذلك
عن الزيادة إّال أن يدعو إليها داٍع،  ينبغي للمعرب أن يحترز :األمر الثاني

وذلك فيما يكون على حرفين فإنـه يُـزاد فـي آخـره حـرٌف ألن األصـل فـي 
  .من ثالثة أحرف ل لعربية أن ال تكون الكلمة على أقا

بسـكون الكـاف  َچـصّك بتشديد الكاف فـي تعريـب : ومن ثَم قالوا
  .)٢(يه، وقس على ذلكفزادوا على اآلخر حرفًا من جنسه وأدغموا ما قبله ف

وأمـا زيـادة الهمـزة فـي أول الكلمـة إذا  :فيه الهمزة )٣(وأما مثل ما يزاد
كانت مبدوءة بساكن فهو مما ال يضطر إليه ألن المقصود وهو عدم االبتـداء 

بتحريك ذلك الساكن، وحينئٍذ يستغنى عن اإلتيـان بـالهمزة، بساكن يحصل 
، وحينئذ ةه فإن الهمزة فيه تكون غير زائدفإن كان أصله إهليل )٤(وأما إهليلج

                                                            
أي الحجر األزرق، واشتقوا منه اسًما للون السماء عندهم، وعرفـه  Lapis Lazuli: باسم  =

مـن الكلمـة السـامية أسـفر بمعنـى أضـاء ) Sappeiros(بعضهم باسـم آخـر هـو السـفير 
الـالْزَوْرد : ١٩٥وفي كتاب الجمـاهر . ٦٢عن حاشية كتاب الجواهر وصفاتها . وأشرق

 .أرميناقون كأنه نسبة إلى أرمينية: يسّمى بالرومية
 .سبق ذكره: قربز= جربز = كربز   )١(
 .سبق ذكره: صك  )٢(
 .وأما مثل ما فيزاد فيه: في األصل  )٣(
اإلهليلج بكسر األول وفتح الالم قـال ف : وفيه ١٣٣ص ٣٩في المعّرب برقم : إهليلج  )٤(

  =هليلك وأصله من الهند، : هليله، ويكون الفهلوية: وهو بالفارسية الحديثة: عبد الرحيم
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ال يكون فيه إشكال أصًال، وإن كان أصله هليله فإن الهمزة فيه تكـون زائـدة 
غير أن الهاء فيه إن كانت ساكنة تكون زيادة الهمزة فيه مما لـه وجـه لوجـود 
داع إليه وإن كان يمكن التخلص من ذلك بتحريك الساكن وتعريبها بهليلج، 

لهاءُ فيه غيَر ساكنة تكون زيادة الهمزة فيه ممـا ال وجـه لـه لعـدم وإن كانت ا
اِإلهليلَج بكسر  :)١(المصباحوجود داٍع إليه، واإلهليلج ثمر معروف قال في 

إهلـيلج : مختصـر العـينوقال في  -الهمزة والالم األولى وأما الثانية فتفتح 
  .)٢(وهليلج بغير ألف أيًضا ، وهو معّرب -بفتح الالم 
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كان في الكلمة األعجمية لغتان إحـداهما أقـرب إلـى المعـرب مـن إذا 
األخرى وجعلت هي األصل، ألن األصَل عدمُ بُْعِد المعّرب من أصله إال أن 

 ،وعلـى هـذا يقـال أصـل إِهلـيلَج إهِليلَـه ،تلك اللغـة مقـاليكون في ثبوت 
  .وأصل هليلج هليله

                                                            
  .٣٢٠: وفي المرجع. Myrobalanباإلنكليزية ويسّمى   =

شـجر : ثمر أنواع نباتية منه ما يعرف بالهندي شعيري: من الهندية بتوسط الفارسية
  .ثماره زيتونية الشكل من فصيلة الهليلجيات

إهلـيلج وتكسـر الـالم الثانيـة، وهـي مـن : Terminalia ٧٢٧وفي معجم الشهابي 
جـنس شـجر هنـدي تسـمى . ال تقل هلـيلج: لتاجسنسكريتي، وفي ا: الفارسية واألصل

من أنواعه مـا يسـمى اإلهلـيلج الهنـدي فـي مصـر، . myrobalan plumsبذوره أو ثماره 
 ...والهندي شعيري في الشام

 .»هلج«انظر المصباح المنير   )١(
 .معّربان: الهليلج واإلهليلج: ٤٣٣مختصر العين لإلسكافي   )٢(
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  .كون في الوسط وقد تكون في اآلخرقد تثم إن الزيادةَ قد تكون في األول و
ْ أما الزيادة في األول ففي مثل أَرَ  الهـاء  أبـدلت فيـه ،ج فإن أصله َرنَْدهدَ ن

: الصـحاحقـال فـي  -في أوله همـزةٌ فصـار أََرنْـَدج وِزيدت  ،الرسمية جيًما
  .)١(قال أبو عبيد أصله بالفارسية َرنْده -اليرندج واألرندج جلٌْد أسود 

أُبدلت فيـه  انوفإن أصله  - ا الزيادةُ في الوسط ففي مثل َصْولَجان وأمّ 
 ،الجيم الفارسية صادًا والكاف الفارسية جيًما وزيد بينهما الم فصار صـولجان

وهو بفتح الصاد والالم وقد جاء  ،والصولجان الِمْحجن ويجمع على َصوالجة
  .)٢(ان والصْولجانالصْوجَ : صوجان بغير الم قال في لسان العرب فيه

أُبدلت فيه التاء  -وأمّا الزيادةُ في اآلخر ففي مثل َطيُْهوَج فِإن أصله تِيُهْو 
  .)٣(طاء وزيدت في آخره جيم فصار طيهوج

                                                            
 .اليرندج واألرندج سبق ذكره  )١(
الصـولج والصـولجانة العـود المعـوج تعريـب : ١٠٩في األلفاظ الفارسية : الصولجان  )٢(

ــريانيــو ــه الس ــردي : ان ومن ــولنجو، والك ــة . انــوص ــتعملت الكلم ــد اس وق
  .٢٢٩وانظر الكلمات الفارسية في المعاجم العربية . في الشعر العربي) الصولجان(

العـود المعـوّج، فارسـّي معـّرب،  :والصـولج والصـولجانة: »صلج«وفي اللسان 
والجمـع َصـوالجة، : قـال) ط هارون( ٦٢٠: ٣ط بوالق و ٢٠١: ٢األخيرة عن سيبويه 

وهكذا وجد أكثر هذا الضرب األعجمـي مكّسـًرا : قال ابن سيده. والهاء لمكان العجمة
الصولجان عًصا يعطف طرفها يضـرب بهـا : الصولجان: ٥٠٩: ٦وفي التهذيب . بالهاء
وقال . على الدواب، فأما العصا التي اعوّج طرفاها خلقة في شجرتها فهي محجنالكرة 

 .الصولجان والصولج والصلجة، كلها معّربة: األزهري
. وال أحسبه عربيًـا: طائر، حكاه ابن دريد قال: طيهوج): طهج(جاء في اللسان : طيهوج  )٣(

  .ر السلْكانطائر أحسبه معّربًا، وهو ذَك: الطيهوج: ٣٦: ٦األزهري 
وفـي معجـم . تَيُْهـو: ذكر الِسلْكان معـّرب: الطيهوج: ١١٤وفي األلفاظ الفارسية 

. grouse, eaper ealizie: طيهوج كبير، ديك الخلنج. wood grouse great: ٨٠٣الشهابي 
 .طائر من الفصيلة الطيهوجية ورتبة الدجاجيات. والثانية مترجمة
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وللزيادة هنا وجهٌ، وهو التخلص من وقوع الواو الساكنة المضموم ما قبلها 
  السم، فإنَّ ذلك مما ال يُعهد في العربية وقد فّصلنا أمره سابًقا.في آخر ا

يُْهوج   ذََكر الِسلْكان، وهي فراخ القطا أو الَحَجل. والطَّ
  - وساروك  - وسارو  - ارو ويقال له بالفارسية  )١(ومثل ذلك: صاروجَ 

ارو قلت فيه أبدلت الجيم الفارسية صـادًا وزيـدت فإْن جعلَت أصله 
  .جيم في آخره

أُبدلت السين صادًا وزيدت فـي آخـره وإْن جعلت أصلَه سارو قلَت فيه 
وإن جعلَت أصله سـاروك قلـَت فيـه أبـدلت السـين صـادًا والكـاف  -جيم 
ــا ــه الِحيــاض ونحوهــا. والصــاروج شــيء  ،جيًم ــالنّورة ويُطلــى ب ــط ب يُْخلَ
هـو ـِهريج بالكسر حوض يجتمع فيه الماء وهو مأخوذٌ من الصاروج ووالصِّ 

  الكلس، والمصهرج المعمول بالصاروج.
الباحثين في المعرَّبات أن مما زيد في أوله شيء ترهاٍت  وقد زعَم بعضُ 

َهـات ألن تُرّ  -بمعنى الطريق وليس األَمر كـذلك  هلتوهمه أنَّ األصل فيها را
، ال راه فقط، فأبدلت )٢(البعيدبمعنى الطريق  جمع تُّرهة، وأصُل تّرهه دُوْرَرهْ 
                                                            

: الصـاروج: النـورة وأخالطهـا، معـّرب ١٠٧الصاروج: في األلفاظ الفارسـية المعّربـة   )١(
اروق لغة فيه، وقالوا فيهما: صـّرج وشـّرق. ومنـه مـأخوذ أيًضـا الصـهريج سارو، والش

هارج والِصهري لغتان وهو حوض يجتمع فيه الماء، وُسّمي صهريًجا ألنه معمـول  والصُّ
المـراحيض  تملـط بـه: سارو: نوع مـن المـالط ٣٦٨بالصاروج. وفي المعجم الذهبي 

 .٥٦٢: ١٠واألحواض. والتهذيب 
التُّّرهـات: الطـرق الصـغار غيـر الجـادة تتشـّعب عنهـا، »: تـره«الصـحاح  التّرهات: في  )٢(

الواحدة تُرَّهة، فارسّي معّرب. ثم استعير في الباطل فقيل: التُّرهات البسابس والتّرهـات 
الصحاصح، وهو أسماء الباطل، وربّما جاء مضافًا، وناٌس يقولون: تّرهٌ والجمع: تراريه. 

والتاج (ت ر ه)، واأللفاظ  ٢٣٥: ٦لطريق. انظر التهذيب وكل ذلك مأخوذ من راه أي ا
 .٣٥الفارسية المعّربة: 
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فصار ترهٌ ثـم زيـدت فـي  -كنين فيه الدال تاء وُحذفت فيه الواو اللتقاء السا
ه أمـر فـي مثلـ وزيادة تاء الوحدة -الوحدة فصار تّرهة آخره تاء للداللة على 
  .معروف ال ينكره أحد

وهي في األصل  -الواحدة تّرهة  -قال بعض العلماء التّرهات األباطيل 
ونـه الطرق الّصغار المتشعبة عن الطريق األعظم، وناس يقولون تُره، ويجمع

  .على تراريه
 ،وليس األمـر كـذلك ،وَزَعَم بعُضهم أن مما ِزيد في آخره شيء ُجوالق

اله ال جوال فأبدلت فيه الكاف الفارسية جيًما والهـاء الرسـمية وـفإّن أصله 
  .فصار جوالق ،قافًا

ِ : القاموسقال في  وبضم الجيم وفتح  - )١(ق بكسر الجيم والالمالِجوال
  .َجوالُق كصحائف وَجواليُق وُجوالقات هعمج فورعمعاءٌ الالم وكسرها و

وقد وقع لكثير من الباحثين فـي المعربـات أوهـام شـتّى فـي كثيـر مـن 
المواضــع، وهــو أمــٌر غيــر مســتغرب لكثــرة وقــوع اإلشــكال فيهــا، وإنمــا 
المستغرب ما وقع من بعض من ألّف في ذلك من عهد قريب من الّطعن في 

ين ُعنُوا بأمر المعربـات ممـن تقـدم واإلزراء بهـم المعربين وفي العلماء الذ
ونسبتهم إلى الجهل، مع تكرار ذلك في أكثر المواضع، وكـأّن هـذا شـغلهم 

                                                            
قـال فـي المعـّرب . ُجويلق وجويليـق: وذكر تصغيرها ١١٠: ٢ذكرها سيبويه : الُجوالَق  )١(

صله بالفارسية ُكَواله وجمعه َجوالق أعجمّي معّرب، وأ: والجوالق: ٢٥١ص ١٨٩برقم 
  .وهو من نادر الجمع -بفتح الجيم  -

: قـال ف عبـد الـرحيم). القـاموس(ِجوالِق، وُجوالَق وُجوالِـق : وفيه ثالث لغات
أصله بالفارسية الحديثة ُكوال ويقال له أيًضا كاله، ويكون بالفهلويـة كوالـك وهـذا هـو 

  .باللهجات الحديثة» شوال«ية ومنه وال بالتركُ وهو . أصل اللفظ المعّرب
 .ُجوال كيس كبير. كيس من صوف أو شعر: ُجوالَق وِجوالق: ٢٢٤وفي غرائب اللغة 
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عن تحقيق ما تصّدوا له حتى صار خطؤهم أكثَر من صوابهم، وقد تبين ذلك 
  .لكثير من الناظرين في كالمهم، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر

 -عند من أثبته وهو لغة في النمـوذج  )١(األُنموذجومما وقع فيه الزيادةُ 
األنموذج بضم الهمزة ما يـدّل علـى صـفة الشـيء، وهـو : المصباحقال في 

معجمـة مفتوحـة مطلًقـا، قـال معّرب، وفي لغة نَموذج بفـتح النـون والـذال 
: النموذَج مثال الشيء الذي يُعمل عليه، وهو تعريب نموذه، وقال: الصغاني

  .موذج ألنه ال تغيير فيه بزيادةالصواب الن
 -معــرب  -النمــوذج بفــتح النــون مثــاُل الشــيء : القــاموسوقــال فــي 
وقد تُُعقب ذلك بأن العلماء  استعملوه ] نمذج: القاموس. [واألُنموذج لحن

فـي  قديًما وحديثًا حتى إن الزمخشرّي وهو من أئمة اللغة قد سمى كتابًـا لـه
والزيادة في المعرب قد وقعت فقد قالوا أََرنَْدج في َرنَـده، . النحو باألنموذج

  .والنموذج مما لم تعربه العرب قديًما ولكن عّربه المحدثون
                                                            

قـال الصـاغاني فـي . نمـذج: والقـاموس المحـيط. نموذج: المصباح المنير: األنموذج  )١(
شـيء واألُنموذج والنّموذج مثـال ال. أهمله الجوهري: »نمذج«: التكملة والذيل والصلة
  .والثاني هو الصواب. نَُموذَه: الذي يُعمل عليه، تعريب

لحٌن، كذا قاله الصاغاني في  -بضم الهمزة  -واألُنموذج ) ن م ذ ج(جاء في التاج 
قـال شـيخنا نقـًال عـن : قـال صـاحب التـاج). الفيروزآبـادي(التكملة وتبعـه المصـنّف 

ما زالـت العلمـاء قـديًما وحـديثًا هذه دعوى ال تقوم عليها حّجة، ف: النواجّي في تذكرته
سـّمى  -وهو من أئمـة اللغـة  -يستعملون هذا اللفظ من غير نكير، حتى إن الزمخشري 

وهو إمام المغرب في . ، وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني»األنموذج«كتابه في النحو 
ارة اللغة، سّمى به كتابه في صناعة األدب، وكذلك الخفاجي في شفاء الغليـل، نقـل عبـ

للناصر بن عبد السيد » الُمغرب«المصباح، وأنكر على مَْن ادّعى فيه اللحن، ومثله عبارة 
مثـال، شـبيه، : »معرب«نموذج : ٦٤٥وفي المعجم الذهبي . المطّرزي شارح المقامات

 .، ناقص، قبيحهيبش: ونمونه معّرب نموذج مثل أنموذج
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  ]من الكامل[  :)١(قال البحتري
 )٢(من كّل شـيء معجـٍب بنَمـوذَج   أو أبلـــٍق يَلقـــى العيـــوَن إذا بـــدا

فيكون فيه إبدال النـون  ،ا معّرب من نمونهوقد توهم بعُضهم أّن نُموذَجً 
ذاًال وجعل ذلك مما شّذ فيه المعّرب، والـذي أوقعـه فـي هـذا الـوهم عـدمُ 
استعمال المتأخرين من الفرس في هذا المعنى لفظ نموذه واستعمالهم بدلها 

  .فيه لفظ نمونه
اٍع، ينبغي للمعرب أن يحَذر عن النقص إال أن يدعو إليه د :األمر الثالث

، حـذفت األلـف منـه دفًعـا اللتقـاء )٣(وذلك في مثل أبْـَزٍن فـإن أصـله آبْـَزنْ 
  .الساكنين فصار أَبَْزن

فإّن أصله نَبَْهَره، حذفت  )٤(وذلك مثل بَْهَرجٍ  ،والنقص قد يكون في األول
  .النون منه وأبدلت فيه الهاء الرسمية جيًما فصار بَْهَرج، ويقال فيه أيًضا نَبَْهَرج

أُبدلت  - ورفإّن أصله شاه  )٥(يكون في الوسط، وذلك مثل َسابور وقد
                                                            

شاعر . ه٢٨٤ولد بمنبج، وبها توفي سنة . البحتريالوليد بن ُعبيد الطائي، أبو عبادة : البحتري  )١(
 .، ومدح رجاالت الدولة»حماسة البحتري«كبير، اتصل بالمتوكل العباسي وصنّف كتاب 

بيتًـا يمـدح بهـا  ٤٦وهو من قصيدة جاءت في  ٤٠٤: ١ج ٣٥ب ١٦٢ديوان البحتري ق  )٢(
  :ل وأولهاأبا نهشل محمد بن ُحميد بن عبد الحميد الطوسي، ويصف الفرس والبغ

ــرجِ    لم يَبَْق في تلك الرسوم بمنْـبِجِ  ــّرٌج لمع ــألت، مُع ــا س  إمّ
 .الِمثْل: والنموذج. ما ارتفع التحجيل فيه إلى الفخذين: واألبلق

 .سبق ذكره: آبزن  )٣(
 .سبق ذكره: بهرج  )٤(
 وسابور أعجمـّي وقـد نطقـت بـه العـرب: قال ٣٨٦ص ٣٥٧في المعّرب برقم : سابور  )٥(

  ]٨٧ص ٢٢ب ١٦ديوانه ق: [قديًما، قال عدّي بن زيد
ــــابور   أين كْسرى كسرى الملوك أبو سـا ــــه س ــــن قبل ــــان أم أي  س

 ...شاه بور، وعلى هذا أتى به األعشى في : وإنما هو بالفارسية
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 -الشين فيه سينًا والباء الفارسية باء عربية وحذفت منـه الهـاء فصـار سـابور 
وهو اسم ملك من ملوك العجم وقد تكلموا به قديًما، وربما قيل في تعريبـه 

  شاهبور وهو أقرب إلى األصل.
  ارب][من المتق  قال األعشى:

ــُدم   الَجنــــو أقــــام بــــه شــــاهبورُ  ــه الُق ــَرُب في ــولين تُْض  )١(د ح

وهـو  - فـإنَّ أصـله بُِريـَده دُمْ  -  )٢(وذلك مثل بَِريد - وقد يكون في اآلخر 
وهو بضم الباء بمعنى المقطوع واآلخر دُمْ،  - مركب من جزأين أحدهما بُريده 

وآخـر الجـزء األول وهو بضم الدال بمعنى الذنب، فحذف الجـزء الثـاني منـه 
إني ال أخيس بالَعْهد «: وفي حديث النهايةوفتحت الباء منه فصار بريد، قال في 

، أي ال أحبس الرُُّسَل الواردين علّي، قال الزمخشـرّي: البُـْرد »وال أحبس البُْرد
ل مخّفٌف من بُُرد كُرْسل مخفف مـن ُرُسـل، ويعني ساكنًا جمع بريد وهو الرس

زاوج العهد، والبريد كلمة فارسية يُراد بها في األصـل البغـل، وإنما خففه هنا لي
                                                            

  ]٤٣ص ٦١ب ٤قوله: [ديوانه: ق  )١(
ــو ــاهبوُر الجن ــه ش ــام ب  ِد حولين يضرب فيه الُقـُدمْ    أق

فليس بعربّي أال ترى األعشى كيف أتى » سبرُت الُجْرح«وهو وإن وافق لفظه لفظ 
 ى أصله؟به عل

والبريـد فـي األصـل البغـل، وهـي كلمـة فارسـية »: بريد« ٩٢: ١البريد: جاء في الفائق   )٢(
أصلها: بُريَْده دُم، أي محذوف الذنب، ألن بغال البريد كانت محذوفة األذناب، فعّربـت 
الكلمة وخففت، ثم ُسّمي الرسول الذي يركبه بريًدا والمسافة بين السّكتين بريـًدا. وقـد 

  ي النهاية كالم الزمخشري في الفائق.نقل ف
البريد الرسول، ومنه قول بعض العرب: الُحّمى بريـد » برد«وجاء في المصباح المنير 

الموت، أي رسوله، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر مـيًال. ويقـال لدابّـة 
 الجمع بُُرد بضمتين.البريد: بريد أيًضا لسيره في البريد، فهو مستعار من المستعار، و
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وأصلها بُريَده دُمْ أي محذوف الذنب ألّن بغال البريد كانت محذوفـة األذنـاب 
كالعالمة لها فأعربت وخففت، ثم سّمي الرسول الذي يركبه بريـًدا، والمسـافة 

ن مـن المرتبـو )١(موضع كان يسـكنه الفيـوج: التي بين السكتين بريدا، والسّكة
بيت أو قبة أو رباط، وكان يرتب في كـل سـكة بغـال، وبعـد مـا بـين السـكتين 

ُ ال ) ومنه الحديث. س( ةفرسخان وقيل أربع الصالةُ في أقـّل مـن أربعـة  رُ صَ قْ ت
والميل أربعة آالف ذراع  ،والفرسُخ ثالثة أميال ،وهي ستة عشر فرسًخا ،)٢(بُُرد
  ه. )٣(أي أنفذتم رسوًال  »إذا أبردتم إلّي بريدا« ومنه الحديث. ه

                                                            
فَيْج وهـو السـاعي الـذي يسـعى علـى قدميـه، وكـّل مـن احتـرف نقـل : الفيوج مفردها  )١(

وأحـال  ١حاشـية  ٢١٢: ١عـن نشـوار المحاضـرة . الرسائل من بلٍد إلى بلٍد فهـو فـيج
 .٣م ٣العلمي العربي ج محققه إلى مجلة المجمع

: ١٠٠باب ما يجب فيه قصر الصـالة ص: كتاب قصر الصالة في السفر: جاء في الموطأ  )٢(
وذلـك : قـال مالـك. ركب إلى ريٍم فقصر الصالة في مسيره ذلـك ملسو هيلع هللا ىلصأنه : بسند الموطأ

  .نحٌو من أربعة بُرد
. ره ذلكوبسنده أن عبد اهللا بن عمر ركب إلى ذات النُصب، فقصر الصالة في مسي

  .بُرد ةوبين ذات النّصب والمدينة أربع: قال مالك
وبسنده أنه بلغه أن عبد اهللا بن عبـاس كـان يقصـر الصـالة فـي مثـل مـا بـين مكـة 

  .والطائف، وفي مثل ما بين مكة وُعْسفان، وفي مثل ما بين مكة وُجّدة
  .وذلك أربعة بُرد، وذلك أحّب ما تُقصر إلّي فيه الصالة: قال مالك

وهـي فرسـخان عنـد أهـل . ريد مسافة مقدرة باثني عشر ميًال كما في المرجعوالب
أربعة عند أهل المغـرب ولـذلك اختلـف : وفيه كذلك. المشرق كما في المعجم الكبير

  .طوله، فهو في المشرق زهاء أحد عشر كيلومتًرا وفي المغرب ضعف هذه المسافة
أن الفرسخ ثالثة أميال  ٢١٨: ٤وفي حاشية المحقق على كتاب نشوار المحاضرة 

 .ذراع وهي تقريبًا ثمانية كيلومترات ١٢٠٠٠هاشمية وقيل 
  .برد: النهاية: إذا أبردتم إلّي بريًدا أي أنفذتم رسوًال   )٣(

حسـن إذا أبـردتم إلـّي بريـًدا فـابعثوه : ٢٣: ١وفي شرح الجامع الصغير للمناوي 
 .حديث حسن: عن بريدة قال البزار. الوجه حسن االسم
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وهو معّرب  ،فإنه مخفٌف من النَشاْستَجِ  ،ومما وقع النقص في آخره النشا
أبدلت الهاء الرسمية فيه جيًما فصار نََشاْسـتَج ثـم حـذف الشـطر  ،من نشاْسته

 ،النَشـا َوقَـْد يَُمـد النََشاْسـتَجُ : القـاموسقال في  - الثاني منه تخفيًفا فصار نََشا 
كونه كثيَر : أحدهما ،وهو قد هّون أمر التخفيف فيه شيآن ،معّرُب ُحِذف شطرهُ 
وقوع ذلك في اآلخر، والتغيير في اآلخر أخّف من التغيير : األحرف، وثانيهما

فإْن قيل لَِم لْم تُحذف األلف من النَشاْستَج لـدفع التقـاء السـاكنين؟ . في غيره
متأخرين سّوغوا التقـاء السـاكنين فـي المعّربـات إن كثيًرا من المعّربين ال: قيل

ولم يروا في ذلك بأًسا حرًصا على عدم تغيير األصل إذا أمكن ذلـك، والتقـاء 
الساكنين علـى هـذها النسـق كثيـٌر فـي كـالم العامـة فـإنهم يقولـون صـالْحه 

  .وصالْحات وصالْحوا بإسكان الالم الستخفافهم ذلك
وذلك في مثـل ضـاّل  ،ربيّة في بعض الصوروقد وقع التقاء الساكنين في الع

  .منه هنا ال يقّل عن الثقل الواقع منه في مثل النَشاْستَجودَابٍة ودَُويْبٍة والثّقل الواقع 
على التقاء الساكنين  ]٢-١: ٤٢ الشورى[ A B C z }وقد وقع في 
وهي كلمة واحدة عند من جعل حـروف  -مواضع منها  ةهذا النسق في أربع

معجم الواقعة في أوائل السور أسماءً للسورة التي افتتحت بها، وعلى كـل ال
  .حال فالَخْطب في التقاء الساكنين أمر سهل

ممــا يجــب أن يُعتنــى بــه كثيــًرا أمــر اآلخــر، ألنــه محــل  :األمــر الرابــع
اإلعراب، وال يخفى عظم شأنه في العربية، فينبغي للمعّرب أن يُمعـن النظـَر 

فيه ما يدعو إلى التغيير تركـه علـى حالـه، وإْن وجـد فيـه مـا فيه فإْن لم يجد 
يدعو إلى التغيير غيّر فيه بقدر الحاجة وال يزيد على ذلك، فإن أمكن التغييـر 

من ذلك ما هو أقرُب إلى األصل إّال أَْن يَْعِرض فيه على وجهين فأكثر، اختاَر 
  .عارٌض يوجب رجحان غيِره عليه
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  :ك في الكلمات اآلتية، وهيوقد جرى المعّربون على ذل
ووقع في كالم بعض المولدين سوسان  -السوَسُن بالضم زهر معروف 

  .باأللف
  .ويجمع على درابنة -وهو فارسي معرب  -البَّواُب : ويُْكَسرُ  )١(الدْربان
ابـدلت فيـه الكـاف  ْنـثمـر معـروف، وهـو معـّرب مـن نَـارَ : الناَرنْجُ 

  .)٢(الفارسية جيًما
مكيال للشراب والجّرة ذات العروة، وهو معّرب من دَْوَره، : )٣(َرقُ الدوْ 

  .أبدلت الهاء الرسمية فيه قافًا
وهو معّرب من دلَهْ  - بفتحتين دَُويْبةٌ نحو الهرة يعمل منها الفرو : )٤(الدلَقُ 

واإلبدال فيه أحسن موقًعا من اإلبدال فـي نحـو  - أبدلت الهاء الرسمية فيه قافًا 
  .وذلك لتحويله الكلمة الثنائية في الحقيقة إلى كلمة ثالثية في الحقيقةدورق 

                                                            
 .سبق ذكره: الّدْربان  )١(
 Citrusانظر : ، وقالSeville orange; sour or bitter orange: في معجم الشهابي: النارنج  )٢(

aurantium .var. amara  أبو ُصـفير فـي سـواحل الشـام، ونّفـاش فـي : نَاَرنْج: ١٣٨وفيه
 .غيرها، ال تؤكل بل تستعمل ربا وغير ذلك

  .أعجمّي معّرب: والدورق: ٣٠١ص ٢٥٣ب برقم في المعرّ : الدورق  )٣(
وهو فارسـّي، وأصـله بالفارسـية الحديثـة دُْوَره، وهـو بضـّم : قال ف عبد الرحيم

. دورك: ويكـون بالفهلويـة. األول يعني جّرة صغيرة، وبفتحه يفيد معنى مكيال للشراب
 .وهذا هو أصل اللفظ المعّرب

وزاد في . محركةً دَويْبّة كالّسمور معّربة دلَهْ، بالفارسيةوالدلق، » د ل ق«في التاج : الّدلق  )٤(
  .قاقم بالتركية: جلدها أبيض تصنع منه فراء، ويقال لها: ٦٥األلفاظ الفارسية 

  .يسّمونه النمس في لبنان، والنمس غيره: ston-marten ٦٩٨وفي معجم الشهابي 
 .حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم: والدلق
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الُحْزمَةُ، وهو معرب من دَْستَه، أبدلت الهـاء الرسـمية فيـه : )١(الدْستََجهُ 
  .جيًما، وزيد في آخره تاء للداللة على الوحدة

ره آلةٌ تحّول في اليد، وهو معّرب من دَْستِي، زيدت في آخـ: )٢(الدْستِيجُ 
  .جيم لتهيئة الكلمة لإلعراب الظاهر

 ،وهو معّرب ،بكسر الزاي والفاء وفتح الالم شبيه بالِكنْف: )٣(الّزنِْفيلََجةُ 
فإن قدمت الالم على الباء كسرتها وفتحت ما قبلهـا وقلـت  ،لهِ وأصله زين 

ــه أداة الراعــي: والِكنْــف ،الزنَْفِليَجــةُ  قــال بعــض  ،بالكســر وعــاء تكــون في
  .ولو قيل إن الزنبيل معّرب منه لم يبعد: لفضالءا

 ،قلبت الهاء الرسمية فيها تـاء ،الُكوة، وهي معربة من روزنه: )٤(الرْوَزنة
وإنما لم تقلب فيها جيًما أو قافًا على ما جرت به العادة في مثل ذلك لما في 

  .الرْوَزنَِق من الثقل الشديدالرْوَزنَِج أو 
                                                            

ومنها أيًضا معّربـة . الحزمة، فارسّي محض: الدستة: ٦٣في األلفاظ الفارسية : الدستجة  )١(
  .دستجة بمعنى الحزمة واإلناء الكبير من الزجاج

 :- الكاف للتصـغير  - دستيج، دستيجك : الدستجة في الفارسية: وفي المعجم الكبير
 .والجمع دسائج. الطبق الصغير، اإلناء الذي يحمل باليد، الحزمة والباقة

  .آنية تُحمل باليد: -دستي : معّرب: في المعجم الكبير: الدستيج  )٢(
 .فارسّي معّرب دستي. آنية تُحول باليد وتُنقل) د س ت ج(وفي التاج 

والزنفالجـة . يلـهوعاء أدوات الراعـي معـّرب َزْن : ٨١في األلفاظ الفارسية : الزنفيلجة  )٣(
 .عن المعجم الذهبي. السلّة: بيلوالزن. والزنفليجة لغتان فيه

الـروزن وأحسـبه : يقال للكّوة النافـذة ١٨٨: ١٣نقل ف عبد الرحيم عن التهذيب : الّروزنة  )٤(
الكـّوةُ، : معّربًا وهي الرواِزن، تكلمت به العرب، وفي الصحاح عـن ابـن السـكيت الروزنـة

  .سقفوهي معّربة، ونقل صاحب اللسان عن المحكم أنه الخرق في أعلى ال
روزن وروزنة وهما بمعنى الكـّوة، وقـد : وهو فارسّي وأصله: قال ف عبد الرحيم

انظـر . وهنـاك كلمـة أخـرى للكـوة وهـي الرْوشـن. أبدلت هاء روزنة تاء عند التعريـب
 .٣٣٦ص ٢٩٩المعّرب برقم 
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وهو جزء  ،)١(ارهمة على ذلك، فإنهم قالوا بارة في تعريب وقد جرت العا
  .)٢(وَخانة في تعريب خانه، وهي الدار إلى غير ذلك ،من أجزاء الدرهم

إنهم توهموا أن هذه الهاء هي بمنزلـة الهـاء فـي مثـل : وال يبعد أن يقال
فإنها كانت في األصـل تـاء وإنمـا صـارت هـاءً ألمـٍر  .عليهابلدة إذا وقفت 

َعرض لها وهو الوقف، فأَْجَروها في حال التعريب مجراها، فال يكون ذلـك 
  .من قبيل اإلبدال

  .الُمْهُر، وهو معرب من ُكره، أبدلت الهاء الرسمية فيه جيًما :َكُقبر )٣(الُكرجُ 
 الطائُر الذي يحول عليه الحوُل وهو من الطيور الجوارح، :كُقبر )٤(الُكرزُ 

معرب، وأصله ُكره، أي حاذق أبدلت الهـاء الرسـمية فيـه زايًـا، وهو فارسّي 
وكأن الداعي لترك إبدالها جيًما هو قَْصد التفريـق بينـه وبـين الُكـرج بمعنـى 

  .وهو أمر مهم في اللغة ،المهر
النيزك رمٌح قصير، كأنه فارسّي : الصحاحمعرب نَيَْزه قال في : )٥(النيَْزكُ 

                                                            
القطعـة مـن الشـيء، وفـي التركيـة : ارهـ: في الفارسية: باره: في المعجم الكبير: البارة  )١(

وهي في التركيـة اليـوم بمعنـى . من القرش ١/٤٠أطلقت على قطعة من النقود تساوي 
 .النقود مطلًقا

 .الخانة فارسيتها خانه وأصل معناها البيت: في األلفاظ الفارسية: الخانة  )٢(
  :قال جرير. فارسّي معّرب، وهي لعبةُ يلعب بها: ٥٥٠ص ٥٧٩المعرب برقم : الكّرج  )٣(

 عليه وشـاحا كـّرٍج وجالجلـه   دُق لعبةٌ لبست سالحي والفرز
أصله بالفارسية الحديثة ُكره بمعنى المهر، ويكـون بالفهلويـة : قال ف عبد الرحيم

 .والُكّرك لغةٌ فيه. كرك، وهو أصل اللفظ المعّرب
وهـو الرجـل الحـاذق وأصـله . البـازي: الُكـّرز: ٥٣٥ص ٥٦٣المعـّرب بـرقم : الُكـرز  )٤(

الطـائر الـذي يحـول عليـه : الُكـّرز. ٣٢٥: ٢قال ابن دريد في الجمهرة . هُكرّ : بالفارسية
 .كّرز: الحول من طيور الجوارح وأصله ُكّرهْ أي حاذق فعّرب فقيل

  =  النيزك أعجمي معّرب، وقد تكلمت به : وفيه ٦٠٧ص ٦٦٦المعّرب برقم : النيزك  )٥(
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وقد اسـتعمله الحكمـاء  ،والجمع النيازك ،ه الفصحاءوقد تكلمت ب ،معرب
  .في ُشْعلٍة تُرى كالرمح، وهو أحد أقسام الشهب

 هواحد الفراسخ، فارسّي معّرب، وأصله فْرَسنْك حذفت من: )١(الَفْرَسخُ 
هو عربّي محض مـأخوذ : النون وأبدلت فيه الكاف الفارسية خاءً، وقال قومٌ 

  .من الفرسخة وهي السعة
 ُ بضّم الهمزة والباء وتشديد الالم موضع يقـرب مـن البصـرة، : )٢(لةُ األُب

  .وهي معربة من ُهوبَلَت
ُروَي عن بعض العلماء أنه قـال كـان فـي األبلـة فـي زمـن النـبَط امـرأةٌ 

                                                            
والعّكاز لـه . ذو سنان ُوزج الرمح القصير، والنيزك: ومن معانيه. العرب الفصحاء قديًما  =

  .ُزّج وال سنان له
ويطلق النيزك أيًضا على جرم سماوّي يسبح : قال ف عبد الرحيم نقًال عن الوسيط

وهـذا . في الفضاء فإذا دخل في جو األرض احترق وظهر كأنـه شـهاب ثاقـب متسـاقط
بالـذكر أن والجـدير  nēzakوأصـله بالفارسـية الحديثـة نَيْـزه وبالفهلويـة . معنًى حـديث

 -بالقـاف  -والنيزق . الكاف الفهلوية المتطرفة بقيت كافًا في هذه الكلمة ولم تبدل قافًا
 .لغة فيه

هـو مـن السـريانية، : قال ف عبد الـرحيم. فارسّي معّرب: ٤٩٥المعّرب برقم : الفرسخ  )١(
نانيـة، ودخل فـي اليو frasangا، وهو دخيل من الفارسية، فهو بالفهلوية فرسخ: فيهافهو 

  .باألرمنية) هرسخ( hrasaxباإلنكليزية وهو  prasangومن اليونانية 
مقياس من مقاييس الطول يقـّدر : الفرسخ: وفي معجم الصحاح في اللغة والعلوم

 .بثالثة أميال، أو ثمانية عشر ألف قدم، أي نحو خمسة آالف وأربع مئة ذراع فرنسية
ناء قديم بالقرب من الساحل الشمالي للخليج العربي، هي مي: في المعجم الكبير: األُبُلة  )٢(

  .وفي العصور اإلسالمية كانت األُبلّة على دجلة عند مصّب قناة البصرة
أي باب بالمدينة وتعرف بالمصادر ) أُبُل ( abulluهو باألكدية : قال ف عبد الرحيم

  )..أبُولُوُكس: (اليونانية
 .قاقه فال يُعبأ بهفي اشت) الجواليقي(أما ما ذكره المؤلف 
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ُهـوُب : خّمارة يقال لها ُهوْب فماتت فجاء قوم من النبط يطلبونها فقيل لهـم
وقالـت  ،فغلطـتفجـاءت الفـرس  ،ناّالكا، بتشديد الالم أي ليست هوب ه

  .)١(ُهوبَلت فعربتها العرب فقال األبلّة
على حالهـا مـع َوجـود واو سـاكنة أبقيت  ،قَلعةٌ ببالد الروم: )٢(َسَمنُْدوْ 

لقلة دورانها على األلسنة، ويمكن التخلّص ممـا ذُكـر قبلها ضمة في آخرها 
  .إما باإلبدالبالتصرف فيها إمّا بالزيادة وإمّا بالنقصان و

أما التصرف فيها بالزيادة فبأن يُزاد في آخرها حرٌف من جنسه ويُدغَم ما 
بواو مشددة أو بـأن يُـزاد فيـه حـرف مـن غيـر جنسـه فتصير سمندّو قبله فيه 
أو بأن  )٣(فتصير سمندوًجا وتكون هذه الجيم نظير الجيم في طيهوجكالجيم 

  .َسَمنُْدَوةً فتصير  )٤(يزاد فيه تاء مثل تاء القلنسوة
وأمـا  -وأما التصّرُف فيها بالنقص فبأن يُنقص منها الواو فتصـير سـمند 

 -التصرف فيها باإلبدال فبأن تُبدل الواو ألًفا ويُفتح ما قبلها فتصير َسـَمنْدى 
وتكون هذه األلف فيه نظيَر األلف في كسرى أو تبدل يـاء فتصـير َسـمنِْدي، 

                                                            
وانظر فـي وزنهـا . أو عن أحد مصادره ١٠٩ص ٩هذه الرواية منقولة عن المعّرب برقم   )١(

 .٣٧٠-٣٦٩وصيغتها كالم أبي علي الفارسي في المسائل الحلبيات 
سمندو قلعة بالّروم، وهي المعروفة اآلن ببلغراد، كذا ) س م ن د(جاء في التاج : َسَمنْدو  )٢(

 .المجاميع رأيته في بعض
 .سبق  )٣(
مقتبسة من الالتينية وقال هي غطـاء  ٢٧٩جعلها صاحب غرائب اللغة العربية : القلنسوة  )٤(

= كلـه (القبّعـة، مركـب مـن : القلنسـوة: ٢٨٢وفي كتـاب الكلمـات الفارسـية . الرأس
  :قال ابن المعتز) غطاء: بوش+ جمجمة، رأس 

ــــه ــــات أعدائ ــــل هام  الّرماحـــاقالنـــَس يُلبســـهن    ويجع
فعنْلوة بفتح العين وسكون النون وضم : والَقلَنْسوة): ق ل س(وجاء في المصباح 

 .٤٥٨وانظر تصحيح الفصيح وشرحه . السيقالالم، والجمع القالنس وإن شئت ال
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التـي فـي األدْلِـي، وهـو جمـع دلـو ومعرفـة وتكون هذه الياء فيه نظير اليـاء 
  .الراجح على غيره من هذه األوجه الستة يحتاج إلى تأمل

دواء نافع من َوجع الجنْب وداِء الثعلب، أُبقـَي علـى حالـه مـع : )١(الُفوْ 
وجود واو ساكنة قبلها ضمة في آخره لقلـة دورانـه علـى األَلسـنة وإذا أريـد 

فاألَْولى االقتصار فيه على زيادة حرٍف في  التصرف في فُْو للتخلص مما ذُكر
  .آخره يكون من جنسه وإدغام ما قبله فيه فيصير فُوا بتشديد الواو

وال يجوز التصرف فيه بالنقص ألّن ذلـك يفضـي إلـى أن يبقـى االسـم 
  .على حرف واحد، وهذا ال يكون في األسماء المتمكنة

مَُفوى صبغ بهـا، وهـي معّربـة وثوب  ،كالُقّوة عروق يُصبغ بها: )٢(الُفّوة
ويَه، قلبت الباء الفارسية فيه فاء والياء واًوا والهاء الرسمية تاء فصار فُوة من 

وذلـك ألن مـا اجتمـع فيـه  ،مثل قُوة وكان األصل فيه أن يُقال فِيةً مثـل ِطيـة
ولـى ساكنًا تقلبت فيـه الـواو يـاء وتـدغم األالواو والياء وكان السابُق منهما 
                                                            

ات يُتداوى به من وجع الجنْب وداء الثعلب ويسـميه بعـض النـاس بنساكنة الواو، : الُفوْ   )١(
فيـه عطريـة وقـوة . ورق الَكَرفْس العظـيم الـورق وسـاقه ذراع أو أكثـرسيالبِْريا، ورقه ك

 .٣٧١انظر المعتمد في األدوية المفردة . شبيهة بقوة السنبل وله فوائد طبية
. والفّوة الذي يقال له بالفارسـية بوتـه لـيس بعربـي. ٤٨٦ص ٤٩٦المعّرب برقم : الفّوة  )٢(

وقـول . ين ورويناس وروغنـاس ورونـاسهي تسّمى بالفارسية ُروب: قال ف عبد الرحيم
وهـي تعريـب  madderوتسـّمى باإلنكليزيـة . الجواليقي إنه بالفارسية بوته ليس بصحيح

  .بالسريانية) فوتا(
. نبات زراعي صبغي من الفصيلة الفّوية: madder: فّوة: ٤٣٥وفي معجم الشهابي 

األبـيض المتوسـط  عشب معمر ينبت فـي شـواطئ البحـر: الفّوة: وفي المعجم الوسيط
سيقانه حمر متسلّقة وبذوره حمر تعرف بفّوة الصبّاغين، ويستخرج منهـا مـادة تسـتعمل 

 .في صبغ الحرير والصوف
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لثانية ويكسر ما قبلها وإنما اختار المعّرب الوجه اآلخر ألنـه رأى منهما في ا
  أن المعّرب فيه يكون أكثر مشابهة لألصل.

  ولنقتصْر على ما ذكر من األمثلة فإنَّ فيها كفايةً للتدريب على التعريب.
ينبغي للمعّرب أن تكون عنايته بصيانة األعـالم عـن التغييـر  :لخامسااألمر 

بصيانة غيرها عنه، حتى إنَّ بعض العلماء سّوغ أن ينطـَق بهـا كمـا  أكثَر من عنايته
ينطُق بها أهلها وإن كان فيها شيء من الحروف أو الحركات التـي ال توجـد فـي 
اللغة العربيَّة، وذلك ألّن األعالم غيُر داخلة في اللغـة بالـذات فـإذا أبقاهـا علـى 

  أدخل في العربية ما ليس منها. حالها وفيها شيء مما ذكر أو نحوه ال يقال إنه قد
أو  )١(نِْديارَ وال فرَق في هذا بـين أن يكـون مـن أعـالم النـاس مثـل إسـ

ويسـتثنى  ،وهو اسم والية في الهند - )٢(نْجابَ يكون من أعالم غيرهم مثل 
  ووس فإنه يتبع فيه أثر من تقدَّم.امن ذلك ما عرب قديًما مثل 

في تعريبه قابوس، وقد ُكنّى بـه فقيل ا علٌم فارسّي ُعَرب قديمً  )٣(وكاووس
  [من البسيط]  بعض ملوك العرب، وهو النعمان بن المنذر اللخمّي، قال النابغة: 

 )٤(وال قـَـراَر علــى َزأٍْر مــن األَســدِ    نُبّئـْــُت أنَّ أبـــا قـَــابوَس أوعـــَدني
  د في العربية ولم ير فيه بأًسا.يوقد جرى على ذلك بعُض المؤلفين ممن له 

                                                            
 اسبنديار = اسفنديار بن كشتاسب.  )١(
بنجاب: إقليم شمال غربي الهند وغربي الباكستان، افتتحه المسلمون فـي القـرن الثـاني   )٢(

للهجرة ونشروا اإلسالم في غربيه، واستمرت الهندوكية فـي شـرقيّه. قسـمت البنجـاب 
 لباكستان على أساس التجمعات الهندوكية والمسلمة.بين الهند وا ١٩٤٧عام 

: قــابوس اســم أعجمــي، وهــو بالفارســية ٤٩٨ص ٥٠٩كــاووس: فــي المعــرب بــرقم   )٣(
  كاووس، فأعرب فقيل: قابوس، فوافق العربية.

وفي ترك صرفه داللة على أنـه أعجمـي، وتصـغيره: قبـيس. ويـذكر عـادة بزيـادة 
 اإلمبراطور، وهو اسم أحد الملوك الكيانية. كيكاُوس، وكْي معناه الملك أو»: كي«

 (ط د.فيصل). ٢٥ص ٣٩ب ١ديوان النابغة ق  )٤(
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لقب والد محمد بـن يزيـد صـاحب السـنن وهـو بفـتح الجـيم  )١(مَاَجهْ 
  وهذه الهاء تشبه هاء السكت في العربية. ،وسكون الهاء

علـّي بـن إسـماعيل : اسم جّد اللغـوّي المشـهور أبـي الحسـن )٢(ِسيَْدهْ 
وهو بكسر السين وسكون الياء وفتح الدال  -صاحب المحكم والمخصص 

  وسكون الهاء.
هْ  فِيْرُّ

: اسـم والـد صـاحب القصـيدة المشـهورة فـي القـراءات قاسـم )٣(
وهـو بكسـر الفـاء وسـكون اليـاء وضـم الـراء المشـّددة  ،الرعينّي الشـاطبيّ 

  س الحديد.األندلومعناه في لغة أعاجم  -وسكون الهاء 
يْرُ   :أي ،أعجميةٌ  ،: ممالةً لقُب محمد جدِّ الشريف النّسابة الُعَمِريّ )٤(الشَّ

  األسد.
                                                            

(مـوج) وفـي المعجـم ) انظر التاج ه٢٧٣-٢٠٩ابن ماجه: أبو عبد اهللا محمد بن يزيد (  )١(
 مؤنث، وتقال ألنثى الكلب أو الحمار غالبًا.» هما«الذهبي 

) أما المحكم ه٤٥٨-٣٩٨ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي األندلسي (  )٢(
. وأمـا ٢٠٠٣في اللغة فقد طبع محقًقا كامًال في معهـد المخطوطـات العربيـة بالقـاهرة 

 المخصص فهو مطبوع بال تحقيق.
فِيْرَّة: القاسم بن فيرُّه بن خلف... أبو محمد الشاطبي ولد بشـاطبة األنـدلس وتـوفي بمصـر   )٣(

: بلغـة اللطينـي (الالتينـي) معنـاه بـالعربي الحديـد. ٤٢٢: ١) وفي الوفيات ه٥٩٠- ٥٣٨(
 .١٨٠: ٥ورأي الزركلي أن فيرُّه مركب من اللفظين الالتيني واإلسباني. انظر األعالم 

و محمد بن محمد بن أحمد بن علـي بـن محمـد... الشـريف النسـابة هـو أبـو الشير: ه  )٤(
الحسن علي بن الشريف النّسابة أبي الغنائم العمري نسبة إلى جّده عمر األطرف. وإليـه 

  انتهى علم النسب في زمانه.
 وفي المعجم الذهبي: ِشير: أسد... برج األسد..
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وهو اسـم مركـب  - لقب إمام النحاة أبي بشر عمرو بن عثمان : )١(ِسيْبََويِهْ 
والجـزء األول  - واآلخرَويْـهْ  - اح فّ وهو بمعنى الت - من جزئين أحدهما ِسيْْب 

والجزء الثاني منه مبنّي  - منه مبنّي على الفتح مثل الجزء األول من خمسةً عشَر 
 ،بُنّي ألّن ويِه يشبه أسماء األصوات وهي مبنية علـى الكسـروإنما  ،على الكسر

في التخلص من التقاء الساكنين ومثـل وإنما كان بناؤه على الكسر ألنه األصل 
  .)٢(سيبويه غيُره مما يشبهه كراهويه

وسيبويه بكسر السين المهملة وسكون الياء المثنّاة من : )٣(قال ابن ِخلّكان
وال  - ة والواو وسكون الياء الثانية وبعدها هاء سـاكنة تحتها وفتح الباء الموحد

وهو لقب فارسّي، معناه بالعربية رائحة التفاح، هكـذا يضـبط  - يقال بالتاء البتة 
  .وغيرهما )٥(وَعْمَرَويْهِ  )٤(أهل العربية هذا االسم ونظائره مثل نِْفَطَويْهِ 

                                                            
 .سبق ذكره: سيبويه  )١(
 .راهويه سترد ترجمته الحًقا  )٢(
مـؤرخ حجـة وأديـب  ه٦٨١أحمد بن إبراهيم أبو العبـاس، تـوفي بدمشـق : ابن خلّكان  )٣(

وفيـات «وهـو صـاحب . ماهر، ولد بإربل بالقرب من الموصل وتنقل بين مصر والشـام
 .عن األعالم. »باء أبناء الزماناألعيان وأن

  :نفطويه اثنان: ٤٥٥: ٢قال السيوطي في المزهر : نفطويه  )٤(
 .مات ببغداد. إمام في النحو) ه٣٢٣-٢٤٤(إبراهيم بن محمد بن عرفة : المشهور -١
 .١٧٤: ٢انظر بغية الوعاة . أبو الحسن علي بن عبد الرحمن النحوي المصري: واآلخر - ٢

زعم أنـه أعجمـّي  - أي الخليل  - وأما َعْمَرويِه فإنه ) ط بوالق( ٥٢: ٢في سيبويه : عمرويه  )٥(
وأنه ضرب من األسماء األعجمية، وألزموا آخره شيئًا لم يُلَْزم األعجمية، فكما تركوا صرف 
األعجمية جعلوا ذا بمنزلة الصوت ألنه رأوه قد جمع أمرين فحّطـوه درجـة عـن إسـماعيل 

ومعنـى هـذا أن : قال المرحوم عبد السالم هـارون. قزلة غاأشباهه وجعلوه في النكرة بمنو
فلذا عوملت . اسم فعلهي الحقة من اللواحق األعجمية لها شبه باللفظ العربي التي » ويه«

غـاٍق : معاملة أسماء األصوات التي تنون عند التنكير، وتتـرك منـه عنـد التعريـف، كقـولهم
 .في التاج) س ي ب(ظر مادة ط هارون، وان ٤: ١مقدمة كتاب سيبويه . وغاقِ 
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والعجُم يقولون ِسيْبُْويَهْ بسكون الواو وفتح اليـاء المثنـاة مـن تحتهـا ألنهـم 
: ُسـّمي )١(وقال إبراهيم الحربي ،يكرهون أن يقع في آخر الكلمة َويْه ألنها للنُّْدبة

  هسيبويه ألن وجنتيه كأنهما تفاحتان وكان في غاية الجمال رحمه اهللا تعالى. 
وقد نشأ من الطريقة التي َجرى عليها العجم في ذلك أْن توّهم بعُضـهم 

 ،سيبويه ثالثون رائحة، أي الذي ضوعف ِطيب رائحته ثالثـين مـرةأن معنى 
ذين تركب منهما همـا ِسـي ومعنـاه ثالثـون لين الأوذلك ألنه توهم أن الجز

  وبُويَه ومعناه رائحة.
التفاح ففيـه نظـر، فـإن سـيب وأما قول بعضهم: إن معنى سيبويه رائحة 

أن وإن دلت على معنى التفاح فإنه ويه ال يدل على معنى الرائحـة والغالـب 
  الرائحة هنا جاءت من قِبل من قال معناه ثالثون رائحة.

قـال  ،والطريقةُ التي َجرى عليها العجم فـي ذلـك جـرى عليهـا المحـدِّثون
وكـره المحـدِّثون النطـَق بـه فقـالوا  ،ويه اسم صوت بني علـى الكسـر :بعضهم

  ِسيْبُْويَهْ فضموا الموحدة وسكنوا الواو وفتحوا الياء وأبدلوا الهاء تاء يوقف عليها.
  .)٢(وإنما كرهوا ذلك لحديث ورد أنَّ (ويه) اسم شيطان

لُّقـب بـه بـذلك  - )٣(نِْفَطَويِْه لقُب إبراهيم بن محمد بن َعرفـة النْحـويّ 
                                                            

) إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحربّي من أعالم ه٢٨٥-١٩٨إبراهيم الحربي (  )١(
المحّدثين. أصله من مرو، واشتهر وتوفي ببغداد، تفّقه على مذهب اإلمـام أحمـد. عـن 

 .٣٢: ١األعالم 
ض العرب يقول: ياَهياه بفتح الهاء األولى، وبعض يكـره ) وبعهويه: جاء في التكملة... (ي و   )٢(

ذكر أّن (ويه) اسـم  ٤٩٢: ٢ذلك فيقول: هياهُ من أسماء الشياطين. وفي شرح الجامع الصغير 
 ه٣٨٢شيطان ونسبه إلى النوقاتي وهو محمد بن أحمد النوقاتي، أديب من أهـل سجسـتان ت

 ضل الرياحين.... وله شعر.صنف كتبًا: آداب المسافرين، العتاب واإلعتاب، ف
 نفطويه: سبق ذكره.  )٣(
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وجعل على مثال سيبويه ألنه كان يتشبه  -لدمامته وأدمته  - تشبيًها له بالنفط
  وهو بكسر النون وفتحها والكسر أفصح. -به وينتمي في النحو إليه 

المروزّي أحد األئمة  )٢(والد إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ  وه )١(َراَهَويهِ 
في الحديث وإنما لُّقب بذلك ألنه ُولد في طريق مكة والطريق بالفارسية راه 

 -وقد وهم فيه بعضهم فقال إنه بمعنـى وجـد  -وأما ويه فهو اسم صوت  -
  َراُهْويَهْ بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء. :ويقال فيه أيًضا

جعفر النحوّي أحد من اشـتهر بـالعلم  : اسم جد عبد اهللا بن)٣(دُُرْستََويْهِ 
ودُُرْسْت بالفارسية بمعنى صحيح  -وهو بضم الدال والراء  وجودة التصنيف

  بفتح الدال والراء. )٤(وضبطه ابن ماُكوال -وتامّ 
وأصـله بالفارسـية  ،وهي القطعة من العجـين -زدق: جمع فرزدقة رالف
 وقـال بعضـهم الصحاحكذا في  ،واسمه َهّمام ،)٥(وبه ُسّمي الفرزدق ،رازده

                                                            
مـا يلـي:  ٢١٦: ١راهويه: هو والد إسحاق بن إبراهيم. ذكر في هامش تهذيب التهذيب   )١(

ذكر في هامش الخالصة: وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن إبـراهيم 
معنى هـذا، وهـل تكـره أن يقول: قال لي عبد اهللا بن طاهر: لَم قيل لك ابن راهويه، وما 

يقال لك هذا؟ قال: اعلم أيها األمير أن أبي ولد في طريق مكة، فقالت المرابذة: راهويه، 
 بأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا، وأما أنا فلست أكرهه.

إسحاق بن إبراهيم... الحنظلي المعروف بابن راهويه المـروزي نزيـل نيسـابور، طـاف   )٢(
ن األئمة. كان من سادات أهـل زمانـه فقًهـا وعلًمـا وحفًظـا. مـات سـنة البالد وروى ع

 وما بعدها. ٢١٦: ١وعمره سبع وسبعون سنة. تهذيب التهذيب  ه٢٣٨
 درستويه، وابن درستويه تقّدمت ترجمته.  )٣(
. أمير، مؤرخ، من العلماء الحفاظ األدباء، ولد في ه٤٧٥ابن ماكوال: علي بن هبة اهللا ت  )٤(

 ب بغداد) وقُتل بخوزستان، وهو صاحب كتاب (اإلكمال) عن األعالم.عكبرا (قر
الشاعر األموّي المعـروف، مـن الطبقـة األولـى فـي  ه١١٠الفرزدق: َهّمام بن غالب ت  )٥(

 شعراء بني أمية.
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  .هو عربي منحوت من فرزودق ألنه دقيق عجن ثم أفرزت منه قطعة
والنسـبة إليهـا  ،وهي بالضـم ،من أرض مصر: قرية بِأخميمَ : )١(ُسوَهايْ 

  .)٢(ويقال لها اآلن ُسوهاج ،سوهائي
وهي بكسر  ،إقليم عظيم بين ُخراسان وبين مُْكران والسند: )٣(ْستَانِسجِ 

  .السين والجيم
  .وهي بكسر الميم -أعظُم مدن ديار بكر : )٤(آِمد

  .بلدة مشهورة من أعمال طبرستان: )٥(أَْستَراباذ
  .بلج من سواحل الشام، وهي من أعمال طرابلس: )٦(انَْطْرُطوس
، وقد اختُلف في )٨(األندلس من أعمال ماردةمدينةٌ كبيرة ب: )٧(بََطلْيُوس

                                                            
 .وفي الموسوعة الميسرة. قرية بمصر من قرى إخميم: في معجم البلدان: سوهاي  )١(
. بـين محـافظتي أسـيوط وقنـابمصـر بالصـعيد  ٢كـم١٥٤٠محافظة مسـاحتها : سوهاج  )٢(

ــة . عاصــمتها ســوهاج ــا الفؤادي ــا ترعت ــة قصــب الســكر والبصــل ترويه تشــتهر بزراع
فتقع علـى الضـفة اليسـرى للنيـل علـى بعـد ) العاصمة(أما سوهاج المدينة . والفاروقية

 .كم ج ق أسيوط٨٠
إدرايًا  وينقسم. إقليم يقع في شرقي إيران جنوبي خراسان وشمالي بلوجستان: ِسجستان  )٣(

 .في الوقت الحاضر بين إيران وأفغانستان
وهي أعظم مدن ديار بكر وأجلّها قدًرا وأشهرها ذكًرا، وهي بلد قديم حصين ركين : آمد  )٤(

 .عن معجم البلدان. مبني بالحجارة السود على نشز دجلة
 .عن معجم البلدان. هي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان: أستراباذ  )٥(
)٦(   ْ بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر أعمال دمشق من البالد الساحلية وأول : َطرُطوسأن

 .أعمال حمص
، من أعظم قواعد األندلس القديمة، تقـع فـي جنـوب غربـي إسـبانية Badajos: بََطلْيوس  )٧(

اآلثـار . على حدود البرتغال، وترجع إلى العصر الرومـاني وربمـا إلـى أقـدم مـن ذلـك
 .٤٦وصفة جزيرة األندلس ، ٣٧٢األندلسية 

  =  ، هي إحدى مدن والية بطليوس، تقع شرق بطليوس وتبعد عنها نحًوا Mérida: ماِردة  )٨(
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قوت: وهي بفتح الباء والطاء وسكون الالم وضم الياء. وقال ضبطها فقال يا
 الصاغاني: في بفتح الباء والطاء والياء وقال بعضهم هي َكَعْضَرفُوط.

: قرية بنواحي ُخوِزْسـتَاَن وهـي بضـم المـيم وسـكون الـواو )١(مُوِريان
 وكسر الراء.

 مُوِريان: جزيرة ببحر اليمن مما يلي الهند. )٢(خوِريانُ 

وهـو بـالفتح ثـم  -: حصن بينه وبين ملطيـة مسـيرة يـومين )٣(َخْرتَبِْرُت 
 السكون وفتح التاء وكسر الباء وسكون الراء.

 -ستان، والعامة تسـميها رامـز ز: مدينة مشهورة بنواحي خو)٤(َرامَُهْرمُزُ 
 بكمالها واختصاًرا. ةتتمة اللفظعن  منهم ًال سك

 الفرات في طرف بالد الروم.: مدينة على شاطئ )٥(ُسَميَْساط

                                                            
م أي بعد سـقوط ١٢٢٩=  ه٦٢٨من أربعين كيلومتًرا. سقطت من أيدي المسلمين سنة  =

 .٣٨٠وفيها آثار رومانية وأطالل قصر أندلسي. اآلثار األندلسية  بطليوس بعامين،
 موريان: قرية من نواحي خوزستان. )١(
بالراء، وإنما فيه (خوِزيان) بالزاي. وقال: » خوِريان«خوِريان: لم أجد في معجم البلدان  )٢(

 إنه قصر بنواحي (نََسف) بما وراء النهر.
صن المعروف بحصن زياد والذي يجئ فـي أخبـار بنـي َخْرتبْرت: اسم أرمني، وهو الح )٣(

 حمدان في أقصى ديار بكر من بالد الروم. عن معجم البلدان.
رامَُهْرمز: معنى رام بالفارسية: المراد والمقصود، فكأنها: مقصود هرمز، أو ُمراد ُهْرمُـز.  )٤(

 وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. معجم البلدان.
: مدينة على شاطئ الفرات في طـرف بـالد الـروم علـى غربـي الفـرات. وقـد َسميساط )٥(

 قال: ٢٢٥: ٣ذكرها المتنبي. ديوانه 
ــــول  ودون سميساط المطاميُر والمـال ــــةٌ وهج ــــة مجهول  وأودي

 معجم البلدان.
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ُ )١(ِشروان ربَنْـَد مّ س: مدينة من نواحي باب األبواب الذي ت يه الفـرس الدَّ
  بناها أنوشروان فسميت باسمه ثم خففت بإسقاط شطر منه. -

وهــي بضــم القــاف وكســر النــون  -: بلــدة جليلــة فــي الــروم )٢(قُْونِيـَـة
  وتخفيف الياء.

وهـي بضـم المـيم  - ةغزنـ: بلدة من بالد الهند علـى سـمت )٣(مُْولْتانُ 
وإسكان الواو والالم، وأكثر ما يُسمع فيها مُلتان بغير واو وكأّن الذين حذفوا 
الواو منها أرادوا التخلص من التقاء الساكنين غير أن أكثرهم يبقى الـواو فـي 

  الخط.
وهـي بفـتح النـون والـراء  -: محلّة بالبصرة خرج منها علمـاء )٤(نَِجيَْرمُ 

  وكسر الجيم.
 *  *   *  

   

                                                            
روان: مدينة من نواحي باب األبواب الذي تسميه الفـرس: الّدربنـد. بناهـا أنوشـروان شِ   )١(

 وبين شروان وباب األبواب منه فرسخ.
 اإلسالم بالروم.قُونية: من أعظم مدن   )٢(
 مُْولْتان: بلد من بالد الهند على سمت غزنة... وبها صنم تعظمه الهند.  )٣(
: محلة بالبصرة. قال ياقوت: نجيرم بليدة مشهورة دون سيراف ممـا يلـي البصـرة   )٤( نََجيرمُ

على جبل هناك على ساحل البحر، رأيتها مراًرا ليست بالكبيرة وال بها آثار تدل على أنها 
 ت كبيرة أوًال... عن معجم البلدان.كان
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بل عّربوا من غيرها مـن  -لم يقتصر العرُب على التعريب عن الفارسية 
  .ةيرومية والّسريانية والعبرانية والحبشلااللغات أيًضا ك

فقد عربـوا منهـا  -حظا في ذلك بعد الفارسية الروميةُ  )١(وأوفر اللغات
والمراد بالّرومية اللغةُ التي كـان  -ذلك  كثيًرا من الكلمات وقد أبان العلماء

الروم يتكلمون بها ال فرق في ذلك بين ما كان منها حين كان مقّر ملكهم في 
  .رومية وبين ما كاَن منها بعد أن نُِقَل منها إلى القسطنطينية
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  :)٣(فقه اللغةفي  )٢(قال الثعالبيّ 
  )٤(مما نسبه بعض األئمة إلى اللغة الروميةفصل فيما حاضرت به 

  ...................... - )٦(الميـزان: الِقْسطاس - )٥(البستان: الِفْردَْوسُ 
                                                            

 .وأوفر اللغات: وأوفر العلماء، وال وجه لها، لذلك قلنا: في األصل  )١(
من أئمة اللغة واألدب، من  ه٤٢٩عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي ت: الثعالبي  )٢(

. تغل باألدب والتاريخشأهل نيسابور، نسب إلى صناعته، وهي خياطة جلود الثعالب، وا
 .له مصنفات كثيرة من أبرزها يتيمة الدهر

 .كتاب ألفه الثعالبي بعنوان فقه اللغة وسر العربية وله طبعات عدة: فقه اللغة  )٣(
 .ضرت به مما نسبه بعض األئمة إلى اللغة الروميةفصل فيما حا: ١٩٩: انظر فقه اللغة  )٤(
 .٢٦٢غرائب اللغة . جنة، مسكن األبرار األبدي. من اليونانية: الفردوس  )٥(
وهـو معـّرب، ذهـب : قـال ف عبـد الـرحيم. ٤٨٨ص ٤٩٧المعّرب برقم : الُقـِسطاس  )٦(

 .ميزانمستقيم، وذلك بتقدير ال: بالالتينية ومعناه constansفليشر إلى أن أصله 
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ــَجنَْجُل: المــرآة الَقَرْســُطوُن:  - )٢(البِطاقــةُ رقعــة فيهــا رقــم المتــاع - )١(السَّ
ــان ــروف - )٣(الَقبّ ــُطْرالُب: مع ــنطاس - )٤(األس ــب )٥(القس ــالية الطي : ص

الُقبـْـُرُس: أجــود  - )٧(الَقْســَطُل: الغبــار-: الجهبــذ )٦(القســطرّي. والقســطار
الَقَراِميـُد:  - )١٠(. البِْطِريـُق: القائـد)٩(ا عشر أُوقيّـةتالِقنْطاُر: اثن - )٨(النحاس

  واحدها قرميد. ،بل هي الطوابيقويقال:  - )١١(اآلجرّ 
                                                            

السجنجل: من الالتينية. صفيحة فضـة مصـقولة كانـت تسـتعمل كـالمرآة قبـل اختـراع   )١(
 .٢٧٨رائب اللغة الزجاج. غ

 .٢٥٥البطاقة: من اليونانية: لوح رقيق للكتابة. غرائب اللغة:   )٢(
، اخترعه العالم اليوناني kharistiyonالَقَرسطون: قاِرسطون: من اليونانية. ميزان للدراهم   )٣(

 .٢٦٣قبل المسيح. غرائب اللغة:  ٢١٢أرخميدس المتوفى سنة 
 .٢٥٢من اليونانية: آلة فلكية. غرائب اللغة:  astrolavosاألُْسُطرالب:   )٤(
ومحــيط المحــيط: الُقســَطنَاس: صــالية الطيــب أي  ٢٧٦: ١الُقســنطاس: فــي المزهــر   )٥(

 البالطة التي يسحق عليها الطيب، وشجٌر، واألصل: قُْسَطنس، فأُشبع.
زن الدولـة: القسطري والقسطار: من الالتينية: منتقد الدراهم، والقسطار: ناقد ماهر، خا  )٦(

custodia :٢٧٩. غرائب اللغة. 
القسطل: والَقسطال والقسطالن والُقسطول...: الغبار الساطع ولم يذكر صـاحب التـاج   )٧(

 كونها معّربة.
. وجزيرة قبرص المشهورة بنحاسها منـذ القـدم. kiprosالُقبرس: يوناني: أجود النحاس   )٨(

 .٤٦٤غرائب اللغة: 
: وزن يسـاوي مئـة ضـعف centenarium pondusة رطل. مقتضية من القنطار: يونانية: مئ  )٩(

 . وفي األصل: اثنا عشر.٢٧٩وزن آخر. غرائب اللغة: 
. وانظـر ٢٥٥: قائد فـي المملكـة البيزنطيـة. غرائـب اللغـة: patrikiosالبطريق: يونانية:   )١٠(

ــرقم  ــّرب ب ــي وأصــله ٢٠٠ص ١١٨المع ــو التين ــرحيم: ه ــد ال ــال ف عب  Patricius. ق
يكيُس) ومعناه مَن ينتمي إلى طبقة األشراف، وكان يطلق علـى حـاكم مقاطعـة فـي ترب(

) هـو ١٢٨إيطالية وإفريقية من قبل اإلمبراطور الروماني. قال الخوارزمي في المفـاتيح (
 القائد من قواد الروم يكون تحت يده عشرة آالف رجل. وهم اثنا عشر بطريًقا.

  =  . قال الجواليقي: القراميد في كالم أهل ٤٩٣ص ٥٠٣برقم  القراميد: الِقْرميد: المعرب  )١١(
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ــموم ــاُق: دواء الّس ــة - )١(التّْري ــَرة: معروف ــت:  - )٢(الَقنَْط ــون البي الَقيْط
َساُطون ،)٤(الخيديقون - )٣(الشتوي والرَّ

أْشربٍة على صفات.  )٦(واألسَفنْطُ  )٥(
  مرضان معروفان. )٨(والُقولَنْجُ  )٧(النّْقِرس

  ...........................................رضي اهللا عنه  )٩(وسأل علي
                                                            

الشام: آجرُّ الحمامات. قال ف عبد الرحيم: هو بالرومية: كراميدا بمعنى اآلجـر، ومنـه:   =
 قرميدا وقراميدا بالسريانية. وعّرب: قراميد، واشتق منه المفرد: قِرميد وقْرمد.

 .٢٥٦ولمداواة عّضة الوحوش. غرائب اللغة الترياق: يوناني، دواء مضاد للسم   )١(
 القنطرة: يونيانية؛ جسر.  )٢(
 .٢٦٧القيطون: يونانية، غرفة النوم. غرائب اللغة   )٣(
الخيديقون: جعله الثعالبي مما نسبه األئمة إلى اللغة الرومية (اليونانية) قـال الخيـِديقون   )٤(

. البـاب التاسـع والعشـرون: ١٩٩والّرساطون واألَسفنط أشربة على صفات. فقه اللغـة 
 فصل.... مما نسبه بعض األئمة إلى اللغة الرومية.

الرساطون: َرساطون وُرساطون: التينية: شراب من خمر وعسـل. خمـر مطيـب بـالورد   )٥(
 .٢٧٨األحمر. غرائب اللغة: 

 .٢٥٢األسفنط: من اليونانية: أجود الخمر المطيّب من عصير العنب. غرائب اللغة:   )٦(
نحًوا من عشرين نوًعا.  ٨٥٥: وقد عّد منه المعجم الطبي الموحد صgout; goutteالنِّقرس:   )٧(

ويبدو أن الكلمة عربية األصل فلم أقع عليها في كتب المعّربات، ولـم يشـر التـاج إلـى أنـه 
معّرب. وهو يعني ورمًا ووجًعا في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. وتفصـيل القـول فيـه 

 .٣٧٥الطب.. انظر على سبيل المثال: كتاب التيسير في المداواة والتدبير: في كتب 
: القـولنج مـرض معـوي يتعّسـر معـه ٦٢٤: ٢: قال في القانون في الطب colicالقولنج   )٨(

خروج ما يخرج بالطبع، والقولنج هو اسم لمـا كـان السـبب فيـه فـي األمعـاء الغـالظ، 
القولَنج وقد تُكسر المـه: مـرض ِمعـدي  ٧٦٣: قولون فيما يليها... وفي محيط المحيط

مؤلم يعسر معه خروج التفل والـريح، معـّرب كوليكـوس باليونانيـة، وهـي مشـتقة مـن 
 كولون وهو اسم مًعى كبير (يونانية).

 .ه٤٠علي: ابن أبي طالب، أبو الحسن، أمير المؤمنين ت  )٩(
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  )٣(ه. أصبت بالرومية: ، أي)٢(قالون: فقال له ،مسألةً فأجاب بالصواب )١(ُشريًحا
  

éîjäm@ @
  
رنـا مـا لـيس معربًـا بـل هـو عربـي هب بعُض العلماء إلى أّن فيمـا ذكذ

والظاهر أّن قول  )٦(واألُسفنط )٥(والقسطاس )٤(األصل وذلك مثل الفردوس
  .)٧(قول مَْن قال إنها معّربة أقوى

                                                            
. ، ابن الحارث، أبو أميّة، من أشهر القضاة الفقهاء فـي صـدر اإلسـالمه٧٨القاضي ت: شريح  )١(

. فة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجـاج فأعفـاهولي قضاء والكو
 .عن األعالم. وُعّمر طويًال، ومات بالكوفة.. كان ثقةً في الحديث مأمونًا في القضاء

بمعنى جيد، عّربه أمير المؤمنين سيدنا علـّي وقالـه لُشـريح، ثـم ُسـّمَي بـه شـفاء : قالون  )٢(
ى بن مينا بن وردان قارئ المدينة ونحويّها، يقال إنه ربيب وقالون هو عيس. ٢١٠الغليل 

. ه٢٢٠تـوفي سـنة . لجـودة قراءتـه) قـالون(نافع وقد اختص به كثيًرا، وهو الذي سّماه 
 .٢٥٠٩برقم  ٦١٥: ١غاية النهاية 

 .٢٧٧: ١المزهر   )٣(
قـال  ٤٧٠وردت فـي المعـّرب ] ١١: ١٣المؤمنـون [و] ١٠٧: ١٨الكهف : [الفردوس  )٤(

  .الفردوس أصله رومي أُعرب، وهو البستان وجاء فيه أنه بالسريانية كذلك: لزجاجا
نقلهـا  Pairidaezaوالكلمة اليونانية مـأخوذة مـن الفارسـية القديمـة وأصـلها فيهـا 
انظـر المهـذب . زنفوس اليوناني إلى اللغة اليونانية وأطلقها على حـدائق ملـوك فـارس

 .١٢٨لسريانية ، واأللفاظ ا١٩٩وشفاء الغليل  ١٢٠
 .تقدم: القسطاس  )٥(
الشـراب الخلـيط مـن أصـناف، ) مـن اليونانيـة أو الالتينيـة( ١٥٨في المرجـع : أسفنط  )٦(

أي ) اب ســنثيون( Apsinthionوهــي باليونانيــة  ١١١انظــر المعــّرب . والخمــر المطيبــة
. الخمر التي عولجت باإلفسنتين، وهو نبات يدخل في تركيب نـوع خـاص مـن الخمـر

 .٢٧٠ظر المعرب والدخيل في المعاجم العربية ان
 .٢٦٩: ١انظر المزهر   )٧(
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وقيل هـو البسـتان الـذي يجمـع كـل مـا يكـون فـي  ،الِفْردَوس البستان
 a b `    _ ~}: قال تعالى ،وقد يؤنثوهو يذكر  ،البساتين

cz ]وإنّما أنث ألنه عنى به الجنة وقد اختلـف فيـه  .]١١: ٢٣: المؤمنون
هـو رومـّي نقـل : وقيـل .وهي السعة ،دسةواشتقاقه من الفر ،فقيل هو عربيّ 

  .إلى العربية، وقيل هو سريانيّ 
: اإلسـراء[ º»  z   ¹ ̧ }: قـال تعـالى -الميـزان : القسطاس

، وهـو رومـّي )١(وهو بضم القاف وكسرها وقرئ بهما فـي السـبعة .]٣٥: ١٧
، وقيل هو عربّي مـأخوذ مـن )٢(معّرب قاله ابن دريد ومثل ذلك في البخاري

  .ط، وال يخفى بُْعُدهالقس
الطيّب من عصـير العنـب أو أعلـى الخمـر، وهـو بكسـر الهمـزة : اإلِ ِْسَفنْطُ 

وقد اختلف فيه فقيل هو فارسّي معرب وهو قول . ويجوز في فائه الكسر والفتح
                                                            

واختلفـوا فـي ضـم القـاف وكسـرها مـن قولـه : ٣٨٠قال ابن مجاهد في كتاب السبعة   )١(
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابـن عـامر وعاصـم فـي روايـة أبـي بكـر ) بالِقسطاس(
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن . ثلهم] ١٨٢[بضم القاف وفي الشعراء ) بالُقسطاس(

 .بكسر القاف فيهما جميًعا) بالِقسطاس: (عاصم
صـاحب الجـامع  ه٢٥٦البخـاري، أبـو عبـد اهللا، ت... محمد بـن إسـماعيل: البخاري  )٢(

، ورحـل طـويًال فـي طلـب الحـديث ه١٩٤ولد في بخـارى . الصحيح والتاريخ الكبير
ه جماعة ببخارى فخـرج إلـى خرتنـك تعصبت علي. وجمع نحًوا من ستمئة ألف حديث

 .عن األعالم. ومات فيها
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  .)١(هو رومّي معرب وهو قول األصمعّي وقيل هو عربيّ : الجوهرّي وقيل
 ،ي تشربت أكثرها فبقيت َصـْفوتُهاطتها أوُسميت بذلك ألن الِدنان تسفّ 

قال ذلـك  ،ُسميت بذلك أخًذا من السفيط وهو السخّي الطيب النفس: وقيل
  .)٢(ابن األعرابي

اإلسـفنط اسـم مـن : فقـالعنهـا سـألت ابـَن األعرابـّي : )٣(وقال شـِمر
  .ال أدري ما هو، وقد ذكرها األعشى في شعره ،أسمائها

  .معّي من أنه روميّ قال في التاج والقول ما قاله األص
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بعُض المحققين من الّسريانيين أّن جـّل مـا دخـل فـي  ذكر :األمر األول
العربية من الكلمات اليونانية إنما دخل فيها بواسطة السريانية فإن السريانيين 

ــك ــتهم وذل ــي لغ ــا ف ــانيين وأدخلوه ــن اليون ــل  )٤(أخــذوها أوًال م   .....مث
                                                            

  :ذكر األعشى اإلسفنط في غير ما موضع في شعره  )١(
ـــــاٍء ُزاللِ    وكأّن الخمـر العتيـق مـن اإلْسِفنْــ ـــــةً بم ـــــِط ممزوج  ـ

 .٢٣ب ٥٢و ق ٩ب ١٢، وانظر ق١٥ب  ١ق
ب، عّالمـة باللغـة، مـن محمد بن زياد، أبو عبد اهللا، راويـة ناسـ ه٢٣١ت: ابن األعرابي  )٢(

ولـه تصـانيف . مـات بسـامراء. أهل الكوفة، وهو ربيب المفّضل صـاحب المفضـليات
 .»محمد«، واألعالم ١٨٩: ١٨إرشاد األريب . كثيرة

) بخراسـان(الهروي، أبو عمرو، لغوي أديب، من أهل هراة  ه٢٥٥َشِمر بن حمدويه ت  )٣(
ه كتـاب كبيـر فـي اللغـة، ابتـدأه بحـرف لـ. زار بالد العراق في شبابه وأخذ عن علمائها

: ١١إرشـاد األريـب . غـرق بـالنهروان. الجيم وله كتاب في غريب الحديث كبيـر جـدا
 .»شمر«، واألعالم ٤: ٢، وبغية الوعاة ٧٧: ٢، وإنباه الرواة ٢٧٤

  =  فال بدع بكون ... «: ٢٥٠: قال األب رفائيل نخلة اليسوعي في غرائب اللغة العربية  )٤(
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  .)٤(واألوقية )٣(والّدرهم )٢(والقسيس )١(نجيلاإل
فإذا عرفت هذا تبيّن لك أنه يصّح أن يقال فيها إنها معربة مـن السـريانية 
بناء على كون السريانية هي األصل فيها، ويصح أن يقال فيها إنها معربة مـن 
 اليونانية بناء على كون اليونانية هي أصل األَصل فيها ومثل اليونانية في ذلك

  .الرومية فتنبه لهذا وما أشبهه فإنه ينفعك في كثير من المواضع
كانت عنايةُ المتقّدمين بمـا ُعـّرب مـن الفارسـية أكثـَر مـن  :األَمر الثاني

كثـرة مـا عـّرب  :أحـدها: عنايتهم بما عّرب من غيرها، وذلك لثالثة أسباب
شرة بينهم يعرفها كون الفارسية منت :الثاني منها. منها وقلّةُ ما ُعّرب من غيرها
كـون الفارسـية يمكـن أن تكتـب  :الثالـث منهـا. كثير منهم، بخالف غيرهـا

بالحروف العربية مع عدم اإلخالل بلفظها في موضٍع ما بخالف غيرهـا مـن 
العربية إّال مع اإلخـالل بلفظهـا فـي  اللغات، فإنه ال يمكن كتابتها بالحروف

  .بعض المواضع
                                                            

ارى سورية ومصر وغيرهما من بالد الشـرق األدنـى التـي فتحهـا العـرب، فصـاروا نص  =
ينطقون بلغة الضاد قد اقتبسوا من اليونانية مئات الكلمات بواسطة السريانية في الغالب، 

 .»بدليل كون لفظها العربي يشبه السرياني ال اليوناني
 ١٢٣ص ٢٧المعــّرب بــرقم  ، وانظــر٢٥٤: غرائــب اللغــة. البشــارة: يونــاني: اإلنجيــل  )١(

 .١٢٤وتعليق الدكتور ف عبد الرحيم الذي أكد يونانية اللفظ ص
األلفـاظ السـريانية فـي : ذكره مار إغنـاطيوس أفـرام األول برصـوم فـي كتابـه: الِقسيس  )٢(

هو خـادم الكهنـوت : ولم يذكر أنه من أصل يوناني وفّسره بقوله ١٤٢: المعاجم العربية
 .وإمامهم في أمور عبادتهم عندهم أي خادم دينهم

 .سبق ذكره: الدرهم  )٣(
ويبدو أن مقدارها اختلف حسب األزمنة واألمكنة وهـي اآلن  ounguiyaيوناني : األوقية  )٤(

 .غرام ٢٥٠غرام وفي حمص خاصة  ٢٠٠في بالد الشام 
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وإذا ذكروا  ،معربةً من الفارسية ذكروا أصلهاولذلك تراهم إذا ذكروا كلمة 
هـي  كلمة معربة من غيرها لم يتعرضوا لبيان أصلها واقتصروا على مثل قـولهم

إن الفارسـية إنمـا لـم يقـع : معربة من الرومية أو الهندية إلى غير ذلك، فإْن قيل
اإلخالل بلفظها مع كتابتها بـالحرف العربـّي ألمـر واحـد وهـو وضـع عالئـم 

رف الخمسة المشهورة بالحروف الفارسية، وهو أمر سهل فإذا فُعـل مثـُل لألح
والخطب فـي أمـر الحركـات أسـهل، . ذلك في غير الفارسية حصل المقصود

لم يحِزبْهم األَمر إلى ذلك، ألن المعنّي منهم بأمر اللغة  ال يهمـه إن القوم : قيل
كوِن الكلمـة قـد وقعـت  معرفةُ معرفةُ كون الكلمة معربة أو غير معّربة بل يهمه 

َعـرف كونَهـا وقعـت فـي يُحتج بكالمه من العـرب أم ال، فـإْن  )١(في كالِم مَنْ 
كالمهم أدخلها في العربية وإْن كانت غيَر عربية األصل، وإن َعرف أنها لم تقـع 
في كالمهم لم يدخلها في العربية، والَمْعنـي مـنهم بـأمر االشـتقاق إنمـا يهّمـه 

ليخلص من اإلشكال فـي بحـث الكلمة معربة أو غير معّربة مجردُ معرفة كون 
االشتقاق، فإن عرَف كونَها معّربةً عرف أنها ال حظ لها في باب االشتقاق، وإْن 
عرف كونَها غيَر معربة بل عربية األصل بحث عن وجه اشـتقاقها، وأمـا معرفـة 

األصل فهو األصل في ذلك والنطِق به على وجهه واللغة التي ينتمي إليها ذلك 
  .عنده من األُمور التي ال مدخل لها في مقصده

كثير من العلماء بأمر اللغـات  قد كثر منذ عهد قريب عنايةُ  :األمر الثالث
ال سيما اللغة العربية، وقد بحث فريق منهم في المعربات ال سيما مـا عـّرب 
من غير الفارسية، وقد وقـع بيـنهم اخـتالف شـديد فـي ذلـك فـي كثيـر مـن 

  :مواضع، وسبب ذلك أمرانال
                                                            

 .مكررة في األصل) من(  )١(
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صعوبة هذا المبحث في حّد ذاته واحتياُجه إلـى إمعـان النظـر  :أحدهما
  .كثيًرا بعد أن يكون الناظر فيه أهًال لذلكفيه 

أناس للبحث فيه مع كونهم ليسوا أهًال لـذلك، فينبغـي تصّدي  :ثانيهما
ازف فـي مـنهم ممـن ال يجـلمن يُعنى بهذا األمر أن ينظر في كالم البـاحثين 

  .كالمه فإنه يجد فيه ما يزيده بصيرة في األمر

*   *   *  
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قــد عرفــَت أنــه قــد وقــع التعريــب مــن الهنديــة والســريانية والعبرانيــة 
 ،وأّن ما عرب منها قليل بالنظر إلى ما عرب من الفارسية والروميةوالحبشية 

  :وقد رأينا أن نذكر هنا شيئًا مما عرب من ذلك
قـال فـي  - )٣(والـبََهط  )٢(والَقَرنُْفـلُ  )١(الهندية اِإلْهِلـيلَجُ  فمما عرب من

معـرب  -القاموس البََهط محركةً مشددة الطاء األرّز يطـبخ بـاللبن والسـمن 
  .هنديته بََهتا

إنه معرب من الهنديـة ويجـوز : فإنه يجوز أن يقال فيه )٤(وأما الشطرنج
ألن العـرب أخـذوه مـن لغـة  وذلـك ،أن يقال فيه إنـه معـرب مـن الفارسـية

  .والفرس أخذوه من لغة مختَِرعه وهو أحد حكماء الهند ،الفرس
                                                            

 .سبق ذكره: اإلهليلج  )١(
االسم العلمـي مـن  Dianthus; the pinksقََرنُْفل : ١٩٨ي جاء في معجم الشهاب: القرنفل  )٢(

اليونانية بمعنى زهرة المشتري والزهرة اإللهية إلماًعا إلى جمالها، أما القرنفل فهـي فـي 
وهـو شـجر تعـّد أزهـاره  Clove-treeالمعجمات والمفردات تدل على الشجر المسـمى 
واللفظ مولّـد .. شجار البالد الحارةالمجففة قبل تفتّحها من التوابل المشهورة وهو من أ

وللقرنفـل أنـواع ذكرهـا .. في العربية، وأول من استعمله أحمد ندى في القرن الماضـي
 .ذكر أنه يوناني: ٢٦٥وفي غرائب اللغة . ١٩٩الشهابي 

وقـال . بََهتّـا: األرز يطبخ باللبن والسمن خاصة، قاله الليث، وهو معّرب هنديتـه: البََهط   )٣(
  .عن التاج. ِسندية :الليث

 .ضرب من الطعام، أرّز وماء، وهو معّرب فارسيته بَتَا: البهّطة: وفي الصحاح
 .سبق: الشطرنج  )٤(
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: وقد اختُلف في اللفظ الفارسّي الذي َعّرب منه العرب هذا اللفـظ، فقيـل
أي سـتة ألـوان  ْنـوقيل هو َشْشرَ  ،، ذكر ذلك بعض علماء الفرسنْ هو شتْرَ 

ه ستةَ أنواع من القطع التي يُلعب بها وهي والمراد باللون هنا النوع وذلك ألّن في
، أي مائـة ْنـهو َصـْدرَ : الشاه والفرزان والرّخ والفرس والفيل والبيدق، وقيل

لون والمراد باللون هنا الحيلة وذلك لكثرة ما يمكـن أن يقـع فيـه مـن الحيـل، 
وهذا هو المشهور، وكأن هذا المعّرب نسخ أصله فأصبح نِْسـيًا مَنسـيًا ولـذلك 

فـي الشـطرنج عبـارةً ان ما قيل فيه من قبيل الرجم بالغيب وقد رأينا لبعضهم ك
  :فيها زيادة على ما ذكر فرأينا أن نوردها هنا، وهي هذه

الشطرنج يقـال بالشـين والسـين، وإعجامـه أظهـر، وهـو عنـد بعضـهم 
عربّي، والصحيُح خالفه، وهو معّرب، وقد اختلف فـي أصـله فقيـل معـرب 

معـرب : لة، والمراد التكثيـر ال خصـوص العـدد، وقيـلأي مئة حي نصدر
 نـمعرب شش ر: شدرنج أي زال العناء أي من اشتغل به زال عناؤه، وقيل
: )١(وقال الواحدي. أي ستة ألوان، وهي أنواع قطعه، وفتح أوله وكسره جائز

 تولم يذكر فيـه ابـن السـّكي، )٢(األحسن فيه الكسر ليكون على زنة قِْرَطْعب
إّن أئمـة اللغـة لـم يـذكروا فيـه إّال فـتح : )٤(، ولهذا قال ابُن بّري)٣(فتحإّال ال

                                                            
 .سبق ذكره: الواحدي  )١(
 .أي شيء: أي قطعة خرقة، أو ما له قَُرطعبة: ما عليه قِْرطعبةٌ : يقال: قِْرطعب  )٢(
ضبطها محققه بكسـر الشـين، والبـن  الشطرنج لعبة،: وتقول: ١٦٦في إصالح المنطق   )٣(

انظـر رسـالة فـي تحقيـق تعريـب الكلمـة . كمال باشا كالم مفصـل فـي لفـظ الشـطرنج
 .٥٦، ٥٥: األعجمية

عبد اهللا بن بري أبو محمد بن أبي الوحش، ولد ونشأ بمصـر وبهـا تـوفي سـنة : ابن بري  )٤(
، ٣٤: ٢وعـاة بغيـة ال. ، ولي رئاسـة الـديوان المصـري، وتـرك مصـنفات عديـدةه٥٨٢

 .»عبد اهللا«واألعالم 
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  ه. الشين وكذا قال في إصالح المنطق
 )٤(والنـاطور )٣(والبَْرنَساء )٢(والبُْرُطلةُ  )١(ومما ُعّرب من السريانية الّصيْرُ 

  .)٦(والُعمروسُ  )٥(والبّطة
                                                            

والخرق في الباب : ٢٩: وفي مبادئ اللغة: ١٠٨جاء في كتاب األلفاظ السريانية : الّصير  )١(
. من نظر من صير باب ففقئت عينـه فهـو َهـَدر: وفي الحديث. الّصير وهو الشق: يُسمى

هـو : قلنا. يتكلمون به أحسبه سريانيًا معّربًا ألن أهل الشام: وعن ابن سيده قال ابن دريد
أما أن الصير نوع من السمك وهو سـرياني معـّرب كمـا زعـم الجـواليقي . sroioكذلك 

  .والخفاجي أو إنه إدام من سمك كما ذهب غيرهما فال صحة له
 ٤١٤المعّرب برقم . الصير بالعبرية التلمودية ومعناه المخلل: قال ف عبد الرحيم

 ٤٢٦ص
كلمة نبطية وليست من كالم العرب وأورده اللسـان : ١٨٧ص ١٠١قم المعّرب بر: البْرَطلّة  )٢(

) فـاركال(هو إما مولد وإما معّرب مـن : قال ف عبد الرحيم. والقاموس ولم يُشر إلى تعريبه
 ٦٨وفسـره الجـواليقي ص. السوط، وهو دخيل في السريانية من اليونانية: بالسريانية ومعناه

 .البرطلّة كالم نبطّي ليس من كالم العرب: ٢٠٧: ٣وفي الجمهرة . بأنه ابن الظل
: هو بالسـريانية: قال ف عبد الرحيم. الخلْق: البََرنْساء: ١٥٦ص ٦٦المعّرب برقم : البَْرنَساء  )٣(

 .٢٧، ٢٦: وانظر للتوسع األلفاظ السريانية. اإلنسان: االبن، وناشا: ومعنى بر) برناشا(
قـال ف عبـد . حـافظ النخـل والشـجر: بمعنـى ٦١٠ص ٦٦٩المعـّرب بـرقم : الناطور  )٤(

صـان، الحـظ، : أي حفـظ) نطـر(ناطورا وهـو مشـتق مـن : هو سرياني وأصله: الرحيم
 .١٧٧: األلفاظ السريانية: وانظر للتوسع. راقب

والبطة هذا الطائر ليس بعربي محـض : عن ابن دريد: ١٨٣ص ٩٥المعّرب برقم : البطة  )٥(
  .ةإوزّ : والبط عند العرب صغاره، وكباره

بَـْت شـددت التـاء : والصـواب أنـه فارسـّي معـّرب وأصـله: قال ف عبد الـرحيم
والسريان أيًضا اشتقوا منه . بالسريانية) بطا: (إللحاقه بالثالثي ومن اللفظ الفارسّي أيًضا

 .٢٩وانظر األلفاظ السريانية . لوعاء الخمر) باطيتا(
وعرب الشـام يسـّمون الحمـل : و بكرقال أب: وفيه ٤٥٧ص ٤٥٧المعّرب برقم : الُعْمروس  )٦(

  =  أمروستا : والصواب أنه سرياني وأصله: قال ف عبد الرحيم. وأحسبه روميًا: ُعْمروًسا وقال
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أو شبُهها والسـَميْكاُت المملوحـة يعمـل منهـا بالكسر الصحناءُ : الّصير
أحسبه سريانيًا معّربًا ألن أهل الشام يتكلمون بـه، : الصحناء، قال الجواليقي

ودخل في عربية أهل الشام كثيٌر من السـريانية كمـا اسـتعمل عـرب العـراق 
  .أشياءَ من الفارسية

لَة الِمَظلةُ الصيفية، قال ابن دريـد كُقنُْفٍذ وأُْردُن قَلَنُْسوةٌ، والبُْرطُ : البُْرُطلُ 
قــال : فأمــا البرطلــة فكــالم نَبَِطــّي لــيس مــن كــالم العــرب، قــال أبــو حــاتم

أال  ،ابن والنبَّط يجعلون الظاء طاء فكـأنهم أرادوا ابـن الظـلّ : بر: األصمعيّ 
النـاُس يقـال : والبرنساء والبرنشاء. وإنما هو الناظور ،تراهم يقولون الناطور

وهـو معـّرب  ،أّي الناس هو :دري أّي البرنساء هو وأّي البرنشاء هو، أيما أ
ين أوأصله فيها فيما ذكر بعضهم برنوشو، وهو مركب من جـز ،من السريانية

  .واآلخر نوشو وهو بمعنى الناس -أحدهما وهو بر بمعنى ابن 
  ............................... )١(وممـا ُعـّرب مــن العبرانيـة إســماعيل

                                                            
وفـي . السـريانية) أمـرا(بمعنى الصغير من ولد الضأن من ) اإلمر(ولعّل ) أمرا(وهو تصغير   =

 .Emrouco خروف صغير، حرف سرياني: ُعْمروس: ١٢١األلفاظ السريانية 
اهللا يسمع وسـبب تسـميته كمـا : بِْشماعيل ومعناه: ١١: ١٦في سفر التكوين : إسماعيل  )١(

ها أنت حبلى، فتلدين ابنًـا وتـدعين : سفر التكوين أن الملَك قال لهاجر: ورد في التوراة
  .اسمه إسماعيل، ألن الرّب قد سمع لمذلّتك

ألن اهللا تعـالى ) اهللا يسـمع: أي( واألحرى أنه سّمي إسماعيل: قال ف عبد الرحيم
: ٣٧ الصـافات[ Á Â Ã Ä Å      z }وهبه إلبراهيم عليه السـالم اسـتجابة لدعوتـه 

 .١٠٥ص٢، وانظر المعّرب برقم ٣٩: اإلعالم بأصول األعالم] ١٠٠
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  .)٢(وأوريشلم )١(وسىوم
  ]من المتقارب[  :قال األعشى - وأُوِريَشلَُم اسم بيت المقدس 
ــــه ــــال آفاق ــــُت للم ــــد ُطف ــلَمْ    وق ــأوري َش  )٣(ُعمــاَن فِحمــص ف

  .ورواه بعضهم بالسين المهملة، وقال معناه بالعبرانيّة بيت السالم
  ................................. )٤(ومما ُعّرب مـن الحبشـية الِمْشـكاةُ 

                                                            
إنـي : موسـى وقالـت: اسـمه) ابنة فرعـون(ودعت ): ١٠: ٢سفر الخروج (مُوَشـِه : موسى  )١(

: فهو بحسب هذا مـأخوذ مـن الفعـل) ميِْم ِمشيتهو هَِمْن : (ولفظه بالعبرية. اءانتشلته من الم
  .بالقبطية بمعنى الطفل أو االبن mesuأو  mesوهناك قول آخر هو أن أصله . جذب وانتشل

 ٥٦٧ص ٦٠٩، وانظـر المعـّرب بـرقم ١٦٨، ١٦٧عن اإلعالم بأصـول األعـالم 
العرب مَْن ُسـّمي موسـى زمـان الجاهليـة، وإنمـا  ولم أعلم أن في: قال أبو العالء: وفيه

حدث هذا فـي اإلسـالم لمـا نـزل القـرآن وسـّمى المسـلمون أبنـاءهم بأسـماء األنبيـاء 
صلوات اهللا علـيهم، علـى سـبيل التبـرك، فـإذا سـموا بموسـى فإنمـا يعنـون بـه االسـم 

 .األعجمي، ال موسى الحديد، وهو عندهم كـ عيسى
قـال ف عبـد . عن أبي عبيدة أنـه عبرانـي معـّرب: ١٣٨ص ٤٧رقم المعرب ب: أوريَشلَم  )٢(

: ١قال فيليب ِحتي في تاريخ سورية ولبنان وفلسـطين ) يروشاليم: (هو بالعبرية: الرحيم
وكـان . دع شالم يؤسس: ياروشالم بمعنى: أصل االسم من الكنعانية: في الهامش ١٧٣

. بشالون وسليمان وفي أسماء فينيقيـةشالم إله السالم عند الكنعانيين ويظهر في اسمي أ
الظاهر أن اللفظ دخلت في اللغة العربية عـن طريـق السـريانية فـإن : قال ف عبد الرحيم

قال الـدكتور أحمـد سوسـة فـي كتـاب ) أورى شلم: (صيغتها أقرب من صيغتها العربية
قبـل كانت تعرف بهذه التسمية ) أورشليم(المدينة : ٣٨٥العرب واليهود في التاريخ ص

ظهور موسى وقبل أن تكون قد تكونت لغة عبرية بمعنـى يهوديـة بعـدة قـرون فهـي إذن 
 ...بحتة) عربية(كلمة كنعانية 

 .فأُوِر يَشِلم: ، والكلمة األخيرة فيه٤١ص ٥٦ب ٤البيت في ديوان األعشى ق  )٣(
سـان الُكـّوة بل: الِمشـكاة: قـال ابـن قتيبـة: قـال ٥٦٨ص ٦١٠المعّرب بـرقم : الِمشكاة  )٤(

  .كل كّوة غير نافذة فهي مشكاة: وقال غيره. الحبشة
 .هو حبشي كما قال ابن قتيبة: قال ف عبد الرحيم
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العصـا، : الُكـوةُ غيـر النافـذة، والِمنْسـأة: ، والِمْشـكاة)٢(والَهْرجُ  )١(والِمنَْسأَة
  .الفتنة واالختالط والقتل: والَهْرج

وقد وقع التعريُب أيًضا من غير اللغات المذكورة وذلك كالِقبْطية، فقـد 
  .)٤(بمعنى البحر ذكر ذلك في اإلتقان )٣(عّرب منها كلمات، منها اليمّ 
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العربيـة مـن اللغـات السـامية، والمـراد باللغـات السـامية  :األمر األول
  .)٥(اللغات المنسوبة إلى سام بن نوح عليه السالم

                                                            
 Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ }: في القرآن الكريم: الِمنسأة  )١(

Ö× z ]١٤٩ونقل السيوطي فـي المهـذب . لم تذكر المنسأة في المعّرب]. ١٤: سبأ :
انظـر . سـتة هٍ ووقد قرئت في القراءات علـى وجـ. اية بالحبشيةأنها العصا بالزنجية وفي رو

 .وما بعدها ١٨٦: ٢، والمحتسب ٣٦١، والمبسوط ٥٢٧كتاب السبعة 
: القتـل، وفـي النهايـة: الهْرج بلسان الحبشـة: وفيه ٦٤١ص ٧١٢المعّرب برقم : الهْرج  )٢(

نـى الكثـرة ومـن مع:: قـال ف عبـد الـرحيم. أي قتـال واخـتالط جبين يدي الساعة هـرْ 
: سمعت أعرابيًا يقـول) ٤٦٢: ٣الجمهرة (قال أبو زيد . واالتّساع تفّرع معنى االختالط

ومنه تفـّرع معنـى الفتنـة والقتـل، . إنهم ليهرجون منذ اليوم، أي يموج بعضهم في بعض
 .فاللفظ عربي بهذا المعنى

: قال ف عبد الرحيم. يانيةالبحر بالسر: اليم: عن ابن قتيبة ٦٤٥ص ٧٢٢المعّرب برقم : اليمّ   )٣(
وهو . وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ثماني مرات، وكلها في قصة موسى عليه السالم

 .يم وبالسريانية يما وباألكدية يمو، ويعتقد علماء اللغة أنها غير سامية: بالعبرية
 ).ط البغا( ٤٤٣: ١انظر اإلتقان   )٤(
إن تسمية السامية أطلقت على الشعوب : ١٢٨ريخ جاء في كتاب العرب واليهود في التا  )٥(

التي زعم أنها انحدرت مـن صـلب سـام، وكـان أول مـن أطلقهـا بهـذا المعنـى العـالم 
  =  م فشاعت منذ ذلك الحين وأصبحت عند ١٨٧١عام  Schlötzerالنمساوي شلوتسر 
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وسبُب هذه النسبة كوُن أكثر المتكلمين بها من نسـله وأشـهرها العربيـة 
والسريانية والعبرانيّة، وهذه اللغات الثالث قد نشأت مـن أصـل واحـد هـو 

وقد عّدت  ،رام أحد أبناء سامآوهي اللغة اآلرامية نسبة إلى لهّن بمنزلة األمّ، 
  نهن.هذه اللغات الثالث أخوات لما ذكر ولكثرة التشابه بي

إّن الذي وقفنـا عليـه  :اإلحكام ألصول األحكامفي كتاب  )١(قال ابن حزم
وعلمناه يقينًا أنَّ السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر ال لغة ِحْميَر لغةٌ 

كالـذي يحـدث مـن  )٢(واحدةٌ تبدلت بتبّدل مساكن أهلها، فحدث فيها َجـْرسٌ 
، ومن القيراونّي إذا رام نغمة األندلسّي، )٣(القيروانإذا رام نغمة أهل األندلسّي 

نغمتهمــا، ونحــن نجــد مَــْن ســمع لغــة أهــل فحــص ومــن الخراســاني إذا رام 
كاد يقول إنها لغة أخـرى غيـر لغـة  وهي على ليلة واحدة من قرطبة. )٤(البلّوط

تتبـدل ألخرى أهل قُْرُطبَةَ، وهكذا في كثير من البالد. فإنه بمجاورة أهل البلدة 
ونحن نجد العامّة قـد بـّدلت األلفـاظ فـي  ،لغتها تبّدًال ال يخفى على مَْن تأمله

  كلغة أخرى وال فرق.اللغة العربية تبديًال هو في البعد عن أصل تلك الكلمة 
                                                            

شـعوب، وسـرت إلـى المـؤرخين العـرب علماء الغرب علًمـا لهـذه المجموعـة مـن ال  =
وباحثيهم بطريق االقتباس والتقليد، على الرغم من أن هذه التسمية ال تسـتند إلـى واقـع 

 تاريخي أو إلى أسس علمية عنصرية صحيحة أو وجهة نظر لغوية...
كان عالم األندلس فـي  ه٣٨٤ابن حزم: علي بن أحمد الظاهري أبو محمد، ولد بقرطبة   )١(

د أئمة اإلسالم توفي في بادية لبلة، وترك مصنفات منها: الفصل فـي الملـل عصره، وأح
 واألهواء والنحل، والمحلّى... عن األعالم.

والجرش: الحّك والهرش، ويريد بهـا احتكـاك  -بالشين  -: جرش ٣٦: ١في اإلحكام   )٢(
 اللغات جميًعا بعضها ببعض. من تعليقات محقق اإلحكام.

 .ه٦٧٠مّصرت في اإلسالم وهي في تونس أنشأها عقبة بن نافع سنة القيروان: مدينة   )٣(
وقال: جوف من قرطبـة يسـكنه البربـر، » البلوط«فحص البلوط: ذكرها ياقوت في مادة   )٤(

 ».معجم البلدان«وسهله منتظم بجبال منها جبل البرانس. 



 - ١٧٩  - 

فََمْن تدبّر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختالفهـا إنمـا هـو : قال
من نحو ما ذكرنا من تبدل ألفاظ الناس على طول األزمان واختالف البلدان 

  )١(ه. وأنها لغة واحدة في األصلومجاورة األمم، 
وأمـا الفارسـيةُ فإنهـا ليسـت مـن  ويدخل في اللغات السـامية الحبشـيةُ 

اللغات السامية بل هي من اللغات اآلرية، ولذلك ال تجد بينها وبين العربيـة 
ال بأنـه  :أحـدهما: مـا ذكـر تبـين لـك أمـرانوما شاكلها تشابًها، فإذا عرفَت 

ينبغي أن يحكم على كلمة عربية بكونها معربة من العبرانية أو نحوها لمجرد 
وذلـك الحتمـال أن تكـون تلـك في اللفظ والمعنى فيهـا،  وجود ما يشابهها

ا إلـى إحـداهما أولـى مـن فـال تكـون نسـبته. فقت فيه اللغتانالكلمة مما ات
واالحتمال هنا قريب جدا لكثرة ما وقع من االتفاق في . إلى األخرىنسبتها 

ال ينبغـي أن ينكـر علـى مـن أنـه  :وثانيهمـا. الكلمات في اللغات المتشابهة
على كلمـة عربيـة بكونهـا معربـة مـن الفارسـية أو نحوهـا لوجـود مـا  حكم

والمعنى فيها لمجرد احتمال أن تكـون تلـك الكلمـة ممـا يشابهها في اللفظ 
اتفق فيه اللغتان، وذلك ألّن االحتمال هنا بعيد جدا إذ قلّما يقع فـي اللغـات 

كـون تلـك وعلـى ذلـك ت. التي ال تشابه بينها اتفاٌق في شيء مـن الكلمـات
الكلمة في األصل إما فارسية أو عربية فإن كانت فارسية يكـون دخولهـا فـي 
العربية بطريـق النقـل مـن الفارسـية، وإن كانـت عربيـة يكـون دخولهـا فـي 

إلـى دليـل، الفارسية بطريق النقل من العربية، وتعيين أحد الـوجهين يحتـاج 
ليل ظهر لهم، فال ينبغـي والعلماء الذين عينوا أحد الوجهين لم يعينوه إّال لد
  .أن يبادر إلى اإلنكار عليهم بناءً على مجرد االحتمال

                                                            
 .وما بعدها ٣٦: ١اإلحكام في أصول األحكام البن حزم   )١(
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واعلم أن كل شـيء ال يكـون : )٢(لحن العامةفي كتاب  )١(قال أبو حاتم
في البادية فهو أعجمّي معّرب إّال قليًال، ومن ذلك أدوات البنّائين والنّجارين 

  .والصنّاع، فعامّة أدواتهم بالفارسيّة
أن العربيـة والعبرانيـة والسـريانية كانـت لغـةً  قـد عرفـَت  :ألمر الثـانيا

لفونهم فـي اواحدة، وإنما تبدلت بتبدل مساكن أهلها ومجاورتهم ألمـم يخـ
اللغة وطول الزمان، وقد تصّدى بعض العلماء لبيان أمر يناسب ذلـك حيـث 

ة والسـريانية إّن األلفاظ العربية التي فيها ضاد وهي موجودة في العبراني: قال
 -قد جعل العبرانيون الضاد فيها صادًا وجعل السـريانيون الضـاد فيهـا عينًـا 

فإنها في العبرانيـة أرص وصـاق وقـبص  -وذلك نحو أرض وضاق وقبض 
  .وفي السريانية أرع وعاق وقبع

واأللفاظ العربية التي فيها ذال وهي موجودة فيهمـا قـد جعـل العبرانيـون 
 - ل السريانيون الذاَل فيها داًال وذلك نحو ذكر وعّذر وذراع الذال فيها زايًا وجع

  .- وفي السريانية دكر وعّدر ودراع  )٣(عافإنها في العبرانية زكر وعّزر وزر
واأللفاظ العربية التي فيها ثاء وهي موجودة فيهما قد جعـل العبرانيـون 

وثالثـة فإنهـا  وثعلب جالثاء فيها شينًا وجعل السريانيون الثاء فيها تاء نحو ثل
  .في العبرانية شلج وشعلب وشالشه وفي السريانية تلج وتعلب وتالته

بهـا عـن تتميز  للّغاِت السامية خواص : قال بعض العلماء :األمر الثالث
  .سائر اللغات المعروفة

                                                            
 .سبق ذكره: أبو حاتم السجستاني  )١(
رحوم الدكتور حاتم الضامن في الئحة كتـب أبـي حـاتم التـي لـم نقـف عليهـا ذكره الم  )٢(

  ٢٠: المذكر والمؤنث. ما تلحن به العامّة: باسم
 .وزروع: في األصل  )٣(
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  .أنه يتميز فيها المذكر عن المؤنث في الضمائر واألفعال: فمنها
  .وأسمائها وحروفها أن الضمائر تتصل بأفعالها: ومنها
أن فيها أحرفًا ال يقدر أن يلفظها غيُر أهلها، وهي الحـاء والعـين : ومنها

  .والصاد والطاء والقاف
الحـاء ومما يولي العجـب أن بنـي سـام مفطـورون علـى النطـق بمثـل 

والعين من حروف الحلق حتى إن أطفالهم الرّضع ينطقـون بهـا قبـل غيرهـا 
لدال مع أن غيرهم من أي جـنس كـانوا ال يتيسـر بعد نطقهم بالباء والميم وا
  .لهم النطق بها مهما حاولوه

ومما يستحق الذكر أنهم يهون عليهم في الغالب أن يأتوا باأللفاظ التـي 
في غير لغاتهم على وجهها، وغيرهم يعسر عليهم أن يأتوا باأللفاظ التي فـي 

قية، وقد ألحق بها غير لغاتهم على وجهها، ويدخل في اللغات السامية الفوني
القبائل ببالد المغرب لمشـابهتها لهـا بعضهم اللغة المصرية القديمة ولغات 

  .من بعض الوجوه
قد عرفت أّن الفارسية ليست مـن اللغـات السـاميّة، وإنمـا  :األمر الرابع

هي من اللغات اآلرية، واآلرية نسبة إلى آريا، وهـو كمـا قـال بعـض علمـاء 
به جميع مملكة الفرس، مثل لفـظ إيـران، وكـأن نسـبتها  الجغرافيا لفظ يراد

اللغــات الهنديــة : إليهــا لكــون مبــدأ ظهورهــا كــان منهــا، ويقــال لهــا أيًضــا
والالتينية، وهي لغات بالد إيطاليا األورباوية، ويدخل فيها الهندية واليونانية 

 القديمة التي تفرع منها في القرون الوسطى معظـم لغـات أوربـا، والفارسـية
من أكمل اللغات وأجملها، وهي أنواع بينها من االختالف مثُل مـا بـين لغـة 
أهل الحجاز وأهل نجد من ذلك، وأفصحها الفارسية الدريَة وهي من أسهل 
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اللغات وأقر بها مأخًذا، وقد ُعنِي بعض علماء الفرس بضبطها وتـدوينها إّال 
إلـى العربيـة التـي أن ذلك لم يقع مـن المشـهورين مـنهم النصـرافهم عنهـا 

 ُ كلمـات العربيـة في كل شيء، وقد أدخل فيها من الف بها ل ُشغفوا بها، وقد أ
ما ال يحصى تقريبًا للعربية على الفرس، وفضل الفرس ظاهر للعيـان، وهـو 

  .مما ال يحتاج إلى بيان

*   *   *  
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ع اختلَف العلماء في وقوع المعرب في القرآن، فذهب بعضهم إلى وقو
وممـن ذهـب إلـى ذلـك . المعرب فيه، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه فيـه

وقـد  )٤(وأبـو بكـر البـاقالني )٣(وابـن جريـر )٢(وأبو عبيدة )١(اإلمام الشافعي
استدلوا على ذلك بأّن المعرب غيُر عربّي فلو وقع منه شيء في القـرآن لـزم 

 u v w }: أن يكون في القرآن ما ليس بعربّي، وهو مناف لقوله تعالى
x  z ]٣: ٤٣ الزخرف[وقوله تعالى ، :{ s t    u z ]١٩٥: ٢٦ الشعراء[ ،

 ª « ¬ ®¯ °  ±² z © ¨  § ¦ }: وقولــه تعــالى
  .]٤٤: ٤١ فصلت[

  .)٥(د الشافعّي النكير على القائل بذلكوقد شدّ 
مَـْن زعـم أن فيـه غيـَر العربيّـة فقـد : معمر بن المثنى )٦(وقال أبو عبيدة

                                                            
 .توفي بمصر) ه٢٠٤-١٥٠(محمد بن إدريس صاحب المذهب : الشافعي  )١(
 .تقدم ذكره: أبو عبيدة  )٢(
أبو جعفر، المؤرخ المفّسـر اإلمـام، ) ه٣١٠-٢٢٤(محمد بن جرير الطبري : ابن جرير  )٣(

أخبـار الرسـل كولد في آمل بطبرستان واستوطن بغداد وبهـا تـوفي، وتـرك آثـاًرا مهمـة 
اخـتالف «، و»تفسير الطبري«، وجامع البيان في تفسير القرآن )تاريخ الطبري(والملوك 
 .عن األعالم. وغير ذلك» الفقهاء

أبو بكر، من كبار علمـاء الكـالم، ولـد فـي ) ه٤٠٣-٢٣٨(محمد بن الطيب : الباقالني  )٤(
البصرة، وسكن بغـداد، وتـوفي بهـا، انتهـت إليـه رئاسـة مـذهب األشـاعرة، كـان جيـد 

 .عن األعالم. االستنباط سريع الجواب
 .٢٨٧: ١وما بعدها، وانظر البرهان للزركشي  ١٣٢، الفقرة ٤١كتاب الرسالة   )٥(
 .تقدم ذكره: أبو عبيدة  )٦(
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  .)١(ومن زعم أن كذا بالنبطيّة فقد أكبر القول أعظم القول،
وغيره من تفسير ألفاظ مـن  )٣(ما ورد عن ابن عباس: )٢(وقال ابن جرير

القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها تـوارد 
  .)٤(اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد

بأن المعربات التي وقعـت فـي القـرآن هـي : ذكر وأجاب اآلخرون عّما
كما أن القصيدة الفارسية ال يخرجهـا  -قليلة فهي ال تخرجه عن كونه عربيًا 

 }: عن كونها فارسيةً ألفاٌظ قليلة وقعت فيها من العربيّـة، وأمـا قولـه تعـالى
°  ±² z ]فإن السياق فيه يدّل على أّن المعنـى أكـالم . ]٤٤: ٤١ فصلت

  .مخاطب عربيّ أعجمّي و
واستدلوا باتفاق النحـاة علـى أن منـع صـرف نحـو إبـراهيم وإنمـا هـو 

، هذا ما ذكره بعضهم إّال أنه ال يخلـو عـن إشـكال، فـي )٥(للعلمية والُعْجمة

                                                            
 .٢٨٧: ١البرهان في علوم القرآن   )١(
 .تقدم ذكره: ابن جرير  )٢(
حبر األمة الصحابي الجليل، ولد بمكة ونشأ في ) ه٦٨ت(عبد اهللا بن عباس : ابن عباس  )٣(

تـوفي فـي . ، وروى عنـه األحاديـث الصـحيحةملسو هيلع هللا ىلصبدء عصـر النبـوة والزم رسـول اهللا 
 .»عبد اهللا«عن األعالم . الطائف

 .٨٦، وفنون األفنان ٢٨٩: ١القرآن  البرهان في علوم  )٤(
، ٢٦-١١تكـوين [في كتب اليهـود أن اسـمه أبـرام . إبراهيم الخليل أبو األنبياء: إبراهيم  )٥(

أي أبو الجمهور، ] ١٧/٥تكوين [ومعناه األب المتعالي، ثم ُغيّر اسمه إلى أبراهام ] ٢٧
  :ام بثالث صيغودخل لفظ أبراه. ليست في اللغة العبرية) راهام(غير أن كلمة 

 .قرأ بها هشام بن عمار عن ابن عامر الدمشقي: إبراهام -١
 .وهي أشهرها: إبراهيم -٢
 .إبراهوم وإبراُهم -٣

 .٢٤، ٢٣عن كتاب اإلعالم بأصول األعالم 
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الجواب واالستدالل، أما الجواب فألن فيـه مـا يشـعر بكـون المعـّرب غيـَر 
  .القرآنعربّي، وإذا كان غير عربّي لم يسغ القول بوقوعه في 

ال خالَف فـي وقوعهـا فـي األعجمية وأما في االستدالل فألّن األعالم 
القرآن وإنما الخالف في غيرها من أسماء األجناس، وال يتيسر قياسها علـى 
األعالم ألن األعالم غير داخلة في اللغة بالذات بخـالف أسـماء األجنـاس، 

بـن  )١(أبو عبيد القاسم[فاألَْولى في ذلك أن يُجاب بالجواب الذي أشار إليه 
وأما لغاُت العجم في القرآن فإن الناس اختلفوا فيها، فروي : حيث قال سالم

وغيـرهم مـن  )٥(وعطـاء )٤(وعكرمة )٣(وابن جبير )٢(عن ابن عباس ومجاهد
طـه : أهل العلم أنهم قالوا في أحرف كثيرة إنهـا بلغـات العجـم، منهـا قولـه

ّــانيّون فيقــال إ نهــا بالســريانية، والصــراط والقســطاس والــيم والطــور والرب
والفردوس يقال إنها بالرومية، وِمْشكاة وكفلين يقال إنها بالحبشـية، وهيـَت 

وزعـم : قال]. لك يقال إنها بالحورانية، قال فهذا قول أهل العلم من الفقهاء
 } }: أهل العربية أّن القرآن ليس فيه من كالم العجم شـيء لقولـه تعـالى

                                                            
 .أبو عبيد سبق ذكره  )١(
أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم، تابعّي مفسـر، مـن ) ه١٠٤-٢١(مجاهد بن جبر   )٢(

 .عن األعالم. قراء والمفسرينأهل مكة، شيخ ال
أبو عبد اهللا، تابعي، حبشـّي ) ه٩٥- ٤٥(سعيد بن جبير األسدي بالوالء، الكوفي : ابن جبير  )٣(

 .»سعيد«عن األعالم . األصل، أخذ عن عبد اهللا بن عباس وابن عمر قتله الحجاج بواسط
ولى عبد اهللا بن عباس، أبو عبد اهللا، م) ه١٠٥-٢٥(ابن عبد اهللا البربري المدني : عكرمة  )٤(

تابعي، كان أعلم الناس بالتفسير والمغازي، وطاف البلدان، وروى عن التابعين، وتوفي 
 .»عكرمة«عن األعالم . بالمدينة

باليمن، ونشأ ) جند(تابعي، من أجالء الفقهاء، ولد في ) ه١١٤-٢٧(عطاء بن أبي رباح   )٥(
 .»عطاء«عن األعالم . بمكة، وتوفي بها
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|  z ]٢: ١٢ يوسف[وقوله ، :{ s t    u z ]قال أبو . ]١٩٥: ٢٦ الشعراء
وذلـك أن هـذه  -والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميًعا : عبيد

الحروف أصـولها عجميـة كمـا قـال الفقهـاء إال أنهـا سـقطت إلـى العـرب 
العجم إلى ألفاظها فصارت عربيـة، ثـم فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ 

د اختلطت هذه الحروف بكالم العرب، فمن قـال إنهـا عربيـة نزل القرآن وق
  .)١(انتهى. فهو صادق، ومن قال عجمية فهو صادق

نحو ذلك في المعرب فقال فهي عجميـة باعتبـار  )٢(وقد ذكر الجواليقي
  .)٣(األصل عربية باعتبار الحال

إن المعّرب وإْن كان غيـَر : وقد أجاب بعضهم عن ذلك بوجه آخر فقال
فإن وقوعه في القرآن ال يُخرج القرآَن عـن أن يكـون كلّـه عربيًـا، ألن  عربيّ 

المعتبر في كون الكالم عربيًا أن يكون على أسلوب كالم العـرب ونظمهـم، 
وال يضّر في ذلك أن تكوَن بعُض كلماته غيَر عربيـة إذا كانـت متداولـة بـين 

سية وغيرهـا مـن ومثل العربية في ذلك الفار. العرب مفهومة المعنى عندهم
اللغات، وإن أردت مثاًال يقّرب لك األمر فانظر إلى ما وقع في أول الكتـاب 

  :وهو )٤(»لستان«المسمى 
                                                            

 .٢٦٩: ١، والمزهر ٢٩٠: ١ر البرهان انظ  )١(
موهــوب بــن أحمــد، أبــو منصــور، ابــن ) ه٥٤٠-٤٦٦(ابــن الجــواليقي : الجــواليقي  )٢(

الجواليقي، عالم باألدب واللغة، مولده ووفاته ببغداد، ترك عددًا مـن المؤلفـات أهمهـا 
 .عن األعالم. كتاب المعّرب

 .٩٢: المعّرب  )٣(
ي الشيرازي أحد أشهر شعراء فارس وأدبائهـا فـي القـرن روضة الورد، لسعد= كلستان   )٤(

ترجمـه محمـد الفراتـي إلـى العربيـة ونشـرته وزارة » كلسـتان«السابع الهجري، وكتابه 
 .الثقافة بدمشق
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  )١(ِمنْت ُخَدايَْرا َعز َوَجّل ِكه َط َعتَْش مُوِجِب قُْربَتَْسْت 
فإنه ال يُمترى في كونه كالمًا فارسيًا لجريانه على أسلوب كالم الفـرس 

ّن أكثر ما فيه من الكلمات عربّي، وأما جملـة عـز وجـّل فإنهـا ونظمهم مع أ
جملة اعتراضـية ومعنـاه المنّـة هللا عـز وجـل الـذي طاعتـه موجبـة للقـرب، 

  .والقربة بالقرب في المنزلة

ïãbq@Þbrß@ @
  .َوقُوت بي َرأْْي َجْهُل وُجنُون ،وفُُسونَْسْت رُ مَ َرأِْي بِي قُوْت 

 .والقـوة بغيـر رأي جهـل وجنـون ،وحيلـة الرأُي بغير قـوة مكـر :معناه
  .وفسون بوزن جنون بمعنى الرقية والمكر والحيلة والعبث

sÛbq@Þbrß@ @
 -وِعلْـِم بـي بََحـْث  -مَاِل بيتِ جاَرْت  -ايَْداْرنَمانَْد َ سِه جيْز  :َمْت حِ 

  -ومُلِْك بي ِسيَاَسْت 
ر بحث وملك وعلم بغي ،مال بغير تجارة ،معناه ثالثة أشياء ال تبقى ثابتة

. وأمثلة هذا النوع قليلة واألكثر أن تكون األلفاظ الفارسية أكثـر. سياسةبغير 
فقـال فـي خاتمتـه  مفتاح العلـومإلى هذه المسألة في  )٢(وقد أشار السّكاكي

الموضوعة إلرشاد الضالل الذين يطعنون في كالم رب العـزة علـت كلمتـه 
ا فـي القـرآن مـن حيـث اللفـظ إّن هؤالء ربما طعنـو«: من جهات جهاالتهم

، وهـو معـرب وهو معرب ِكِليد وفيـه اِْسـتَبَْرقٌ  ،قائلين فيه مَقاليُد جمع إقليد
                                                            

 .من نعم اهللا عّز وجّل أّن طاعته توجب التقّرب منه سبحانه: معنى البيت  )١(
سـراج الـدين، عـالم ) ه٦٢٦ت(ي أبو يعقوب يوسف بن أبـي بكـر السـكاك: السكاكي  )٢(

مفتـاح العلـوم، ورسـالة فـي علـم : بالعربية واألدب، مولده ووفاته بخـوارزم مـن كتبـه
 .عن األعالم. المناظرة
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فَـأنّى يصـّح أن تكـون فيـه هـذه  ،ِـلوأصـلُه َسـنِْك : وفيـه ِسـّجيل اِْسـَطبْْر،
قّدروا لجهلكم بطرق االشـتقاق : فنقول! المعّربات ويقال قرآن عربّي مبين؟

أن ال مجــال لشــيء ممــا ذكــرتم فــي علــم العربيــة  وأصــول علــم الصــرف
أفجهلتهم نوع التغليب فما أدخلتموها في جملة َكِلِم العرب من باب إدخال 

  ه. )١(»األنثى في الذكور وإبليس في المالئكة على ما سبق

وقد ُعنِي ببيان هذه المسألة كثير من العلماء، وأشدهم عناية بهـا علمـاء 
هم لها في مسـائله وقـد وقـع فـي كـالم بعضـهم أصول الفقه، وذلك إلدخال

استغراب شديد لقول مَْن أنكر وقوع المعرب في القرآن بناءً على كون ذلـك 
إال أن من وقـف . من األمور الواضحة التي ال ينبغي أن يخالف فيها مخالف

المسألة وعبارات القوم فيها تبين لـه أن أصـل اإلنكـار إنمـا كـان على أصل 
  .إن في القرآن عربيًا وعجميًا :قائللمثل قول ال

: في أصول الفقـه )٣(شرح منهاج القاضي البيضاويفي  )٢(قال اإلسنوي
هذا الذي صححه المصنف واإلمام من كون المعّرب لم يقع في القرآن نقله 

                                                            

 .»ط هنداوي« ٧٠٩: مفتاح العلوم  )١(

أبـو ) ه٧٧٢-٧٠٤(عبـد الـرحيم بـن الحسـن بـن علـي اإلسـنوي الشـافعي : اإلسنوي  )٢(
ي مـن علمـاء العربيـة، ولـد بإسـنا وقـدم القـاهرة سـنة محمد، جمال الدين، فقيه أصول

نهايـة السـول : له عدة كتب في الفقه وأصوله منهـا. ، وانتهت إليه رياسة الشافعيةه٧٢١
 .في شرح منهاج األصول

الشيرازي، أبو سعيد، ناصر الدين، قاٍض مفّسـر، عّالمـة، ... عبد اهللا بن عمر: البيضاوي  )٣(
فارس قرب شيراز، ولـي قضـاء شـيراز ثـم انصـرف عنهـا إلـى ولد في المدينة البيضاء ب

وطوالـع األنـوار، منهـاج » أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل«تبريز، فتوفي بهـا لـه تفسـير 
 .عن األعالم. وغير ذلك... الوصول
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فقال مـا  الرسالةعن األكثرين ونّص عليه الشافعّي في أوائل  )١(ابن الحاجب
مَْن لو أمسـك عـن بعـض مـا تكلـم فيـه لكـان  )٢(وقد تكلم في القرآن: نصه

: فقال قائل مـنهم. اإلمساك أولى به وأقرب إلى السالمة له إن شاء اهللا تعالى
ثـم  ،)٤(هذا لفظه بحروفه ومن الرسالة نقلته ،)٣(إن في القرآن عربيًا وأعجميًا

 ويغفـر اهللا لنـا ولهـم، ولـم: إنه أطال االستدالل في الرد على قائله، ثم قـال
شيئًا، وصّحح ابن الحاجب وقوَعه مستدًال بإجماع النحاة  )٥(يصحح اآلمدي

  ه -على أن إبراهيم ونحوه ال ينصرف للعلمية والعجمة 
اختلفـوا فـي اشـتمال : )٦(اإلحكام في أصول األحكاموقال اآلِمدّي في 

  .ونفاه الباقون )٧(القرآن على كلمة غير عربية، فأثبته ابن عباس وعكرمة
 ¯® ¬ » ª © ¨  § ¦ }: النافون بقوله تعالىاحتّج 

°  ±² z ]فنفى أن يكـون أعجميًـا وقطـع اعتراضـهم . ]٤٤: ٤١ فصلت
االعتـراض وفيـه أعجمـي، وبقولـه بتنوعه بين أعجمـّي وعربـّي، وال ينتفـي 

                                                            
أبو عمرو، جمال الدين، من كبار العلمـاء ) ه٦٤٦-٥٧٠(عثمان بن عمر : ابن الحاجب  )١(

ونشــأ فــي القــاهرة، وســكن دمشــق، ومــات ) يد مصــرعصــ(ســنا بالعربيــة، ولــد فــي أ
 .عن األعالم. باإلسكندرية

 .معلالي ف :٤١: الةسرلا يف  )٢(
 .١٥٦: ٢نهاية السول في شرح منهاج األصول   )٣(
 .في العلْم ٤١: الرسالة  )٤(
أصـله مـن : سيف الدين اآلمدي علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسـن: اآلمدي  )٥(

لم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة فـدّرس ، وتعه٥٥١ولد بها سنة ) ديار بكر(آمد 
، وتـرك ه٦٣١ومنهـا إلـى دمشـق فتـوفي بهـا سـنة » حمـاة«فيها واشتهر، ثم خرج إلـى 

 .»علي«عن األعالم . مصنفات في األصول، وفي علم الكالم
 .٦٩: ١اإلحكام في أصول األحكام   )٦(
 .ابن عباس وعكرمة تقدمت ترجمتهما  )٧(
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 } y z }. وبقولــــه: ]١٩٥: ٢٦ الشــــعراء[ s t    u z }تعــــالى: 

|z ]١(وظاهر ذلك ينافي أن يكون فيه ما ليس بعربيّ  .]٢: ١٢ يوسف(.  
[النـور  )٢(واحتّج المثبتون لذلك بقولهم القرآن مشتمٌل على (المشـكاة)

: ١١[هـود  )٤(، و(سـجيل)]٣١: ١٨[الكهف  )٣(وهي هندية، و(اْستَبَْرٍق)] ٣٥: ٢٤

 ]٣٥: ١٧[اإلسراء  )٦(بالنَبَطية، و(قسطاس) ]١: ٢٠[طه  )٥(بالفارسية، و(طه) ]٨٢
وهي كلمـة ال تعرفهـا العـرب، ولـذلك  ]٣١: ٨٠[عبس  )٧((األّب)، وبالرومية

ُرِوَي عن عمر أنه لما تال هذه اآليـة قـال هـذه الفاكهـة فمـا األّب؟!، قـالوا: 
مبعوٌث إلى أهل كل لسان كافّةً للناس بشـيًرا ونـذيًرا. وقـال  ملسو هيلع هللا ىلصوألن النبّي 

ــه الســالم:  ــى األســود واألحمــر«علي ــُت إل ــفــال يُ  - )٨(»بُعث   ر أن يكــون نَك
                                                            

 .٧٠، ٦٩: ١، وهذه الصفحة كلها من كتاب اآلمدي ٦٩: ١اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي   )١(
 ].٣٥: ٢٤ النور[ z... ¤£ ¢        ¡ � ~ }المشكاة:   )٢(
 ].٣١: ١٨ الكهف[ z... ¤ £ ¢ ¡ � ~ }استبرق:   )٣(
 ].٨٢: ١١ هود[ G H  I J K L z }سّجيل:   )٤(
 ].١: ٢٠ طه[ e z }طه:   )٥(
 ].٣٥: ١٧ اإلسراء[ º»  z   ¹ ¸ }القسطاس:   )٦(
 ].٣١: ٨٠ عبس[ Á Â z }األّب:   )٧(
بعثت إلى األسود واألحمـر أي العجـم والعـرب، ألن الغالـب »: حمر«جاء في النهاية:   )٨(

ـْمرة، وقيـل: أراد على ألوان العجم الحمرة والبياض، وعلى ألوان  العـرب األدْمـة والسُّ
الجن واإلنس. وقيل: أراد باألحمر األبيَض مطلًقا، فإن العرب تقول: امرأة حمـراء: أي 
بيضاء. وسئل ثعلب: لَِم خّص األحمر دون األبيض؟ فقال: ألن العـرب ال تقـول رجـل 

إذا أرادوا أبيض من بياض اللون، وإنما األبيض عنـدهم الطـاهر النقـّي مـن العيـوب، فـ
  األبيض من اللون قالوا: األحمر.

  في هذا القول نظر فإنهم قد استعملوا األبيض في ألوان الناس وغيرهم.
وذكر أنه  في الدارمي:  ٥١٣: ١والحديث في المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

 . وفي مسند أحمد....٣، وفي مسلم: مساجد ٣٨سير 
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 ُ وأيًضا فـإّن النبـي  ،ه جامًعا للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إعجاًزا وبيانًاكتاب
عليه السالم لم يّدع أنـه كالمُـه بـل كـالم اهللا تعـالى رب العـالمين المحـيط 

فال يكون تكلمه باللغات المختلفة منكًرا، غايته أنه ال يكون  ،بجميع اللغات
ليل تضــمنه لآليــات المتشــابهات مفهومًــا للعــرب، ولــيس ذلــك بــدًعا، بــد

  .)١(والحروف المعجمة في أوائل السور
أما الكلمات المـذكورة فـال نسـلم أنهـا ليسـت : وأجاب النافون وقالوا

وهو غير ممتنـع  ،عربية، وغايته اشتراك اللغات المختلفة في بعض الكلمات
إنـه ممـا وفي قولهم تَنور، فإنه قد قيل  -كما في قولهم سروال بدل سراويل 

وال يلزم من خفاء كلمة األّب على عمر أن ال يكـون  ،ع اللغاتياتفق فيه جم
عربيا إذ ليس كل كلمات العربية مما أحاط به كل واحـد مـن آحـاد العـرب، 

 s  t u z }: مـا كنـت أدري مـا معنـى: قال ابـن عبـاسولهذا 
  .ي ابتدأتهسمعُت امرأةً من العرب تقول أنا فطرتُه، أ حتى ]١٤: ٦ األنعام[

وأما بعثته إلى الكل فال يوجب ذلك اشتمال الكتاب على غير لغة العـرب 
لما ذكروه، وإّال لزم اشتماله على جميع اللغات ولما جاز االقتصار من كل لغة 
على كلمة واحدة لتعذر البيان واإلعجاز بها، وما ذكروه فغايته أنه إذا كان كالم 

تنع أن يكون مشتمًال على اللغات المختلفـة، اهللا المحيط بجميع اللغات فال يم
  .)٢(ولكنه ال يوجبه فال يقع ذلك في مقابلة النصوص الدالة على عدمه

وهو أن المهم في أصول الفقه معرفـةُ  ،وقد أشار بعض النّظار هنا إلى أمر
كوِن القرآن عربيًا من جهة المعنى واألسلوب، فإن هذا هو الـذي تترتـب عليـه 

أنه قد يذكر العام فيه ويراد به العام،  فرعُ  كلذعلق بالفقه، فإنه إذا ُعرف فائدة تت
                                                            

 .٧٠، ٦٩: ١اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي   )١(
 .٧١، ٧٠: ١اإلحكام   )٢(
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. إلـى غيـر ذلـك ممـا يتعلـق باألسـلوب، صخـالاالعام فيه ويراد به وقد يذكر 
وأما معرفةُ كونه عربيًا من الجهـة . وذلك جريًا على أسلوب العرب في كالمها

تب عليه فائدةٌ تتعلق بالفقه، ومع ذلك فالخطُب فيـه سـهٌل، األخرى فإنه ال تتر
فإن المعّرب عربّي ألن العرب قد تكلمت به وجـرى فـي محاوراتهـا وفهمـْت 
معناه ال سيما ما وقع فيه تغيير ما عن أصله وهو ُجّل المعّربات، وأما ما لم يقع 

معـّرُب مضـمومًا فيه تغيير أصًال فهو نادر جدا، وإذا كان األمر كذلك يكـون ال
إلى كالم العرب وداخًال فيه، وحكمه حكـم الكلمـات التـي وضـعتها العـرب 

  ه. )١(نفسها ابتداءً وهذا مما ال يكاد يكون فيه نزاع بين أهل العربية
 )٢(وممن ُعنِي ببيان هذه المسألة المفسرون، مـنهم ابـن جريـر الطبـري

 A }: تفسير قوله تعـالى ، أما الفخر فإنه ذكرها في أثناء)٣(والفخر الرازي
B C D E F G H I  J K L M    N O 

P Q R  S T U V z ]ــال .]٤-١: ٤١ فصــلت ذهــب : فق
اسـتبرق وسـّجيل : قوم إلى أنه حصل في القـرآن مـن سـائر اللغـات كقولـه

: فإنها من لغة الحبشة، وقوله ]٣٥: ٢٤النور [) مشكاة: (فإنهما فارسيان، وقوله
فإنها من لغة الروم، والذي يدل علـى فسـاد هـذا  ]٣٥: ١٧اإلسراء [) قسطاس(

 f g  h i }: وقوله .]٢: ١٢ يوسف[ z  | } }: المذهب قوله
j k l z ]ه. ]٤: ١٤ إبراهيم.  

                                                            
 .٧٠: ١اإلحكام   )١(
 .والطبري تقدمت ترجمته. ٧ ،٦: ١تفسير الطبري   )٢(
، أبو عبد اهللا، اإلمام المفّسر، أوحد زمانه )ه٦٠٦-٥٤٤(محمد بن عمر : الفخر الرازي  )٣(

في المعقول والمنقول وعلوم األوائل، وهو قرشّي النسب، أصله من طبرسـتان ومولـده 
. لـكصنف كثيًرا في التفسير وعلم الكالم واألصول وغيـر ذ. في الري، وتوفي في هراة

 .٩٥: ٢٧وانظر كالمه المنقول ههنا في التفسير الكبير . عن األعالم
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وأما ابن جرير فإنه ذكرها في أول تفسيره غير أنه أطال فيها، وقـد رأينـا 
  :وهاهو ذلك -أن نورد ملخص كالمه هنا 

  

yþa@åÇ@æbîjÛa@¿@ÞìÔÛalŠÈÛa@ÃbÐÛc@bèîÏ@oÔÐma@Ûa@ÒŠ@ @

áßþa@bäuc@œÈi@åß@bçË@ÃbÐÛcë@ @
  

إنـك ذكـرَت أنـه غيـُر جـائز أن : إْن سـألنا سـائٌل فقـال: قال أبو جعفـر
إّال بما يفهمه، فما أنت قائل فيما حـدثتم بـه عـن يخاطب اهللا أحًدا من خلقه 

ن الكفــال: قــال .]٢٨: ٥٧ الحديــد[ z ¦ ¥      ¤ £ }: )١(أبــي موســى
 :)٣(وفيمـا حـدثتم بـه عـن أبـي ميسـرة. )٢(ضعفان من األجر بلسان الحبشـة

{z { | z ]وفيمــا )٤(ســبحي بلســان الحبشــة: ، قــال]١٠: ٣٤ ســبأ ،
                                                            

هو أبو موسى األشعري عبـد اهللا بـن قـيس، مـن بنـي األشـعر مـن قحطـان، : أبو موسى  )١(
باليمن، وقـدم مكـة عنـد ظهـور » زبيد«صحابي، من الوالة الشجعان الفاتحين، ولد في 

على زبيد وعـدن وواله  ملسو هيلع هللا ىلصعمله رسول اهللا اإلسالم، فأسلم، وهاجر إلى الحبشة ثم است
 .ه٤٤توفي بالكوفة سنة . فافتتح أصبهان واألهواز ه١٧عمر بن الخطاب البصرة سنة 

ــين  )٢( ــوجيز : ِكْفلَ ــي المحــرر ال ــالى ٣٢٨: ١٤ف ــه تع أي نصــيبين  z      ¤ £ }: وقول
» كفلـين«: عنهباإلضافة إلى ما كان األمم قبُل يُعطونه قال أبو موسى األشعري رضي اهللا 

 .ضعفين بلسان الحبشة
عمرو بن شرحبيل الهْمداني الكوفي، روى عـن عـدٍد مـن الصـحابة، وروَي : أبو ميسرة  )٣(

 .٤٧: ٨انظر تهذيب التهذيب . ه٦٣مات في الطاعون سنة . عنه، كان من العبّاد الثقات
)٤(  {z { z : اعف رّجعي معه، ألنه مضـ: معناه ١٤٢، ١٤١: ١٢في المحرر الوجيز

سبّحي معه، أي يسـبّح هـو، : معناه: آب يؤوب، قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم
: أّوبي: وقال مؤرج. وترّجع هي معناه التسبيح أي تردّ بالذكر ثم ضوعف الفعل للمبالغة

  .سبّحي بلغة الحبشة، وهذا ضعيف غير معروف
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: ٧٤ المـدثر[ P Q R z }: أنـه سـئل عـن قولـه حدثتم به عن ابن عباس

هـو بالعربيّـة األسـد وبالفارسـية شـار وبالنبَطيّـة أريـا وبالحبشـية : قال .]٥١
أنـزل لـوال : قالت قريش: ، وفيما ُحدثتم به عن سعيد بن جبير قال)١(سورةق

) ٢(ª }: ذكـره  هذا القـرآن أعجميًـا وعربيًـا، فـأنزل اهللا تعـالى
 « ¬ 

®¯ °  ±² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹º z ]٤٤: ٤١ فصـــــلت[. 
 I J }بكـل لسـان، فيـه فأنزل اهللا تعالى بعد هذه اآليـة فـي القـرآن 

K z ]م به عـن توفيما ُحدث ، ِْلرسية أعربت َسنِْك فا: قال .]٨٢: ١١ هود
وفيما أشبه ذلـك مـن األخبـار  ،)٤(قال في القرآن من كل لسان )٣(أبي ميسرة

                                                            
المفســرون فــي معنــى اختلــف : وفيــه ١٩٩: ١٥جــاء فــي المحــرر الــوجيز : القســورة  )١(

الرماة، وقال : القسورة: فقال ابن عباس وأبو موسى األشعري وقتادة وعكرمة) القسورة(
: وقـال ابـن جبيـر. األسـد: القسورة: ابن عباس أيًضا وأبو هريرة وجمهور من اللغويين

: رْكـز النـاس، وقيـل: القسـورة: وقيـل. رجال القنص، وقاله ابن عباس أيًضـا: القسورة
. سـواد أول الليـل خاصـة ال آخـره: القسـورة: وقـال ثعلـب. الرجال الِشـداد: القسورة

 .واللفظة مأخوذة من القْسر الذي هو الغلبة والقهر
 .والمثبت من القرآن الكريم. وقالوا: في األصل  )٢(
 .سبق ذكره: أبو ميسرة  )٣(
اختلف فيـه  »من سجيل«: قوله: وما بعدها ٣٧٠: ٧جاء في المحرر الوجيز : من سّجيل  )٤(

وهـذا  -رحمـه اهللا  -قال القاضي أبـو محمـد . سّجيل اسم السماء الدنيا: فقال ابن زيد
أي هي مـن : هو مأخوذ من لفظ السجل: فرقة توقال» منضود« ضعيف، ويرده وصفه بـ

هو مأخوذ : وهذا بعيد، وقالت فرقة: أمٍر كتب عليهم، وقال القاضي أبو محمد رحمه اهللا
قال القاضـي . قالها مُْسَجلة: ا أرسل الشيءَ كما يرسل السْجل، كما تقولمن الّسْجل، إذ

 اليقـه نـأل منهج نماه نعم يلجّ ن سم :ةرقف لتاقووهذا ضعيف، : أبو محمد رحمه اهللا
: فرقـة توقالـ. أصيالل وأصـيالن: بدل النون الم كما قالواا يهف ظفح ،نيجّ سول يجّ س

  .سّجيل معناه شديد
  =سنْج َوِجل، وقيل : سّجيل لفظة غير عربية ُعبّر عنها بالعربية، وأصلها: وقالت فرقة
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قيـل . التي يطول بذكرها الكتاب مما يدل على أن فيه من غير لسـان العـرب
قالوه من ذلك غير خارج من معنى مـا قلنـا مـن أجـل أنهـم لـم إن الذي : له

األحرف لم تكن للعرب كالمًا وال كان ذلك لهـا منطًقـا قبـل  يقولوا إن هذه
نزول القرآن فيكون ذلك قوًال لقولنا خالفًا، وإنما قـال بعضـهم حـرف كـذا 

  .بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا
ولم نستنكر أن يكوُن من الكالم ما تتفق فيه ألفاظ جميع أجناس األمـم 

سن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها، كما قـد وجـدنا اتفـاق المختلفة األل
 )٢(والـدينار )١(قد علمناه من األلسن المختلفة، وذلك كالدرهمكثيٍر منه فيما 

  ....................................................... )٤(والقلــم)٣(والــدواة
                                                            

في أصلها، ومعنى اللفظة ماء وطين، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابـن جبيـر غير هذا   =
هذه الفرقة إلى أن الحجـارة التـي ُرمـوا بهـا كانـت  توعكرمة والسّدي وغيرهم، وذهب

اآلجر المطبوخ، أصلها من طيٍن قد تحّجر، نص عليـه الحسـن، وهـو الصـواب الـذي ك
 .عليه الجمهور

 .سبق: الدرهم  )١(
ذكره في المعّرب ]. ٧٥: ٣ آل عمران[ u v w x y  z { | z }: رالدينا  )٢(

فارسّي معّرب، وال تعرف له العرب اسًما غير الـدينار، فقـد صـار : الدينار: وقال. ٢٩٠
 .هيف مالكلا قبسو .كالعربي

وذهـب صـاحب غرائـب اللغـة ) الحبر(وهي الزجاجة التي تحتوي على الِمداد : الدواة  )٣(
ولـم  ١٦١: ١يّد في االقتضاب ، وتحّدث عنها وعن اشتقاقها ابن الس٢٢٩إلى فارسيتها 

ولم يوردها الخفاجي فـي  ٢٢: الرسالة العذراء: يشر الدكتور زكي مبارك إلى أنها معّربة
 .شفاء الغليل وال غيره

معّربة، ولكّن معجم غرائب اللغـة » قلم«لم تشر المعجمات العربية إلى كون كلمة : قلم  )٤(
وقـال . وهذا ادّعاء ال دليل عليه. قصب = Kala.mosالعربية ذكر أن القلم أصلها يوناني 

ليسـت يونانيـة ) قلـم(وكلمة : ٣٠٦محمد بهجت قبيسي في فقه اللهجات العربيات . د
بمعنى أداة للنقش،  AKKADIAN DICTIONARYكما كان يُظّن، بل وردت في قاموس 

 .وتعني عملية تقليم األشجار أيًضا
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ولعـل ذلـك . ممـا يتعـب أحصـاؤه ويمـّل تعـدادهوغير ذلـك  )١(والقرطاس
  .هاكذلك في سائر األلسن التي نجهل منطقها وال نعرف كالم

فلو أن قائًال قال فيما ذكرنا من األشياء التي اتفقت فيها الفارسية والعربية 
ذلك كلـه فارسـّي ال : اللفظ والمعنى وفيما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكرهفي 

بعضـه عربـّي وبعضـه فارسـّي أو : عربّي أو ذلك كله عربّي ال فارسـّي أو قـال
كـان : العجم فنطقوا به أو قالكان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى : قال

مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلـى العـرب فأعربتـه كـان مسـتجهًال؛ ألّن 
 الوالعرب ليست بأولى بأن يكون كان مخرج أصـل ذلـك منهـا إلـى العجـم 

كان استعمال  مخرج أصل ذلك منها إلى العرب إذْ  بأحق أن يكون كان مجعلا
والمّدعي بـأّن مخـرج . - ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودًا في الجنسين 

أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسـين إلـى اآلخـر مـّدع أمـًرا ال يوصـل إلـى 
فـي بـل الصـواب عنـدنا  - حقيقة صحته إال بخبر يوجب العلم ويزيل الشـّك 

إذ كانت األمتان له مستعملتين في  ذلك أن يسمى عربيًا عجميًا أو عربيًا حبشيًا
كلمة اتفقت ألفاظ أجنـاس أمـم فيهـا وفـي بيانها ومنطقها، وكذلك سبيل كل 

معناها ووجد ذلك مسـتعمًال فـي كـل جـنس منهـا اسـتعمال سـائر مـنطقهم، 
فسبيل إضافتها إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والديناروالدواة 
والقلم التي اتفقت ألسـن العـرب والفـرس فيهـا باأللفـاظ الواحـدة والمعنـى 

روينا عنه القول في األحرف التي مضت من نسـبة الواحد وذلك هو معنى من 
بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة ونسبة بعضـهم بعـض ذلـك إلـى لسـان 
الفرس ونسبة بعضهم بعَض ذلك إلى لسان الروم ألن مَْن نسب شيئًا من ذلك 

                                                            
  .قبس .القرطاس بضم القاف وكسرها: القرطاس  )١(
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إلى ما نسبه إليه لم ينف بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيًا وال من قـال 
هو عربّي نفى بذلك أن يكون مستحق النسبة إلى ما هـو مـن كالمـه مـن منهم 

سائر أجناس األمم غيرها، وإنما يكون اإلثبات دليًال على النفي فيما ال يجـوز 
في القرآن من : اجتماعه من المعاني وهذا المعنى الذي قلناه هو معنى من قال

  .كل لسان عندنا واهللا أعلم
مقر بكتـاب اهللا ممـن قـرأ  ى ذي فطرة صحيحةٍ وغير جائٍز أن يُتوهم عل

القرآن وَعرف حدودَ اهللا أن يعتقد أن بعض القرآن فارسـّي ال عربـّي وبعضـه 
نبطّي ال عربّي وبعضه حبشي ال عربّي بعد ما أخبر اهللا تعالى عنـه أنـه جعلـه 

  .)١(قرآنًا عربيًا
ن كـل فتبين إذًا خطأ قول من زعم أن القائل من السـلف فـي القـرآن مـ

لسان إنما عنى بقيله ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربّي وال جائز نسبته إلى 
لسان العرب، ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن األحرف التي قّدمنا ذكرها 
وما أشبهها إنما هي كالم أجناس األمـم سـوى العـرب وقعـت إلـى العـرب 

وجـه الـذي يجـب ما برهانك على صحة ما قلـت فـي ذلـك مـن ال: فعربتها
التسليم له فقد علمت من خالفـك فـي ذلـك؟ ومـا الفـرُق بينـك وبـين مَـْن 

هذه األحـرف ومـا أشـبهها مـن األحـرف أصـلها : عارضك في ذلك؟ فقال
عربّي غير أنها وقعت إلى سائر أجناس األمم غيرهـا فنطقـت كـل أمـة منهـا 

ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له فلـن يقـول فـي ذلـك ببعض 
فإْن اعتّل في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا . قوًال إال ألزم في اآلخر مثله

لم أنكرت أن يكـون : بعضها ذكر له التأويل الذي قد تقدم في بياننا، وقيل له
                                                            

 .٧: ١جامع البيان   )١(
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األمـم سـوى  من ذلك إلى مَـْن نسـبه إليـه مـن أجنـاس من نسب منهم شيئًا
نسبتيه التي هو لها مستحق من غير أن ينفي عنـه  ىالعرب إنما نسبه إلى إحد

: ومن أمعن النظر فيه تبـين لـه أمـرانهذا ما قاله الفريقان  ه ،النسبة األخرى
رجحان  :وثانيهما. رجحان قول من قال بوقوع المعرب في القرآن :أحدهما

يًـا محًضـا إذا شـاع اسـتعماله بـين قول من قال إنه بعـد التعريـب يصـير عرب
. العرب وتداولوه بينهم حتى إنه قد يتعـين اإلتيـان بـه فـي بعـض المواضـع

ال يتيسر للعربـّي أن يجـد لفًظـا يقـوم مقـام لفـظ : ولذلك قال بعض العلماء
وذلك ألن الثياب مـن  ،وهو ما غلظ من الحرير ]٣١: ١٨الكهف [ )١()استبرق(

عهد وإنما عرفوها مـن الفـرس فلـم يضـعوا فـي الحرير لم يكن للعرب بها 
العربية لالستبرق اسًما وإنما عربوا ما سمعوه منهم واستغنوا به عـن الوضـع 
لقلة وجوده عندهم ونَْدرة تلفظهم به، فلم يبق للعربّي إّال أن يـذكره بلفظـين 
فأكثر أو يستعمل هذا اللفظ المعّرب، ولما كان ذكره بلفظين مع إمكان ذكره 

  .فظ واحد مخالًفا للحكمة تعين ذكره بهذا اللفظ المعّرببل
  

éîjäm@ @
  

َضرٌب من البُْزيُوِن  بالضم ]٣١: ١٨الكهف [) الُسنُْدس: (قال في القاموس

                                                            

  .استروه، ثياب صفاق نحو الديباج وأصله اْستَْروه: واالستبرق ٥٠٢: ٣الجمهرة في : استبرق  )١(
اْسنَْوَره كما : ويبدو أنه تصحيف والصواب: ١٠٨قال ف عبد الرحيم في المعّرب 

في الفهلوية، وأصله بالفارسية الحديثة ِستبْر أو اْستبر، ومعناه الغليظ، ثـم ُخـّص بغلـيظ 
 .stawrو staprالديباج وهو بالفهلوية 
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وقـد تبـع فـي ذلـك  ه. -، معّرب بـال خـالف )١(أو ضرب من رقيق الديباج
همـا يختلـف أهـل اللغـة فيهمـا أنالليَث فإنه قال في السندس واالستبرق لم 

معّربان، وقد اعترض بعضهم على قوله في السندس إنه معـّرب بـال خـالف 
يُشكل عليه أنه وقع ذكره في القرآن، والشـافعّي وجماعـة منعـوا وقـع : فقال

المعرب في القرآن، فكيف ينفى الخالَف والشافعّي الذي ال ينعقد اإلجمـاع 
قـال جماعـة لعلـه ، ولذلك )٢(بدونه مُصرح بالخالف كما في اإلتقان وغيره

ويظهر لي أن هذا االعتـراض  ه. )٣(من توافق اللغات كما أشار إليه المانعون
غير قوّي، وذلك ألن قرائن األحوال تدّل على أن المراد بذلك نَْفُي الخالف 
بين أهل اللغة القائلين بوقوع المعرب فـي القـرآن ال نفـي الخـالف مطلًقـا، 

  .في كثير من المواضعينفعك  فإنّه -فانتبه لذلك ولما أشبهه 
  

Ý–ÐÛa@aˆèi@ÕÜÈnm@òÜ•@ @
  

قد تبين للباحثين في أمـر اللغـات أن اللغتـين يكثـر فيهمـا االتفـاق فـي 
إذا كان بينهما تشابه، وذلك كالعربية والعبرانية ويقل فيهمـا ذلـك الكلمات، 

                                                            
رقيـق : السـندس: ٣٣٢برقم  ٣٦١وفي المعّرب » سندس«القاموس المحيط : السندس  )١(

يـرى المستشـرق : قـال ف عبـد الـرحيم. الديباج، ولم يختلف أهل اللغة في أنه معّرب
Dvorak  أنه من سندكس باليونانية وهو حسب ما ذكر سترابو يطلـق علـى مالبـس نسـاء

إن سـندُكس يفيـد أصـًال : قال ف عبد الرحيم. ون اللحممفصلة من كتان رقيق شفاف بل
نوًعا من الصبْغ األحمر، ثم أطلق على نوع مـن مالبـس النسـاء لكونهـا مصـبوغة بهـذا 

 .١٠٢وانظر المهذب . الصبغ
 .٤٢٧: ١اإلتقان   )٢(
 .»سندس«: تاج العروس  )٣(
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إذا يكن بينهما تشابه، وذلك كالعربية والهندية، وانظـر إلـى أو ال يكاد يوجد 
مع اتساعهما يصعب أن يثبت اتفاقهما في غير كلمة العربية والفارسية فإنهما 
ومَـْن لـم يقـف  ،وهي بمعنى الصحراء في اللغتـين )١(واحدة، وهي الدشت

فـي  على ما ذكر ظن أنه يمكن أن يّدعي اتفاق اللغتين في كثيرة من الكلمات
: قـال الجمهـور: كل موضع، وقد تعرض لهذا األمر في المزهر، حيث قـال
 u v w }: ليس في كتاب اهللا سـبحانه شـيءٌ بغيـر لغـة العـرب لقولـه

x  z ]٣: ٤٣ الزخرف[وقوله تعالى ، :{ s t    u z ]١٩٥: ٢٦ الشعراء[، 
والقـبط وادّعى ناس أن في القرآن ما ليس بلغة العرب حتى ذكروا لغة الروم 

قـد يوافـق : ذلك فقد أكبـر القـول، قـالومن زعم : )٢(والنبط، قال أبو عبيدة
اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد، وأحدهما بالعربية واآلخر بالفارسية أو 

وهـو أسـتبره  ،وهو الغليظ من الـديباج ،)٣(فمن ذلك االستبرق: قال. غيرها
وأهــل مكــة يســّمون المســح الــذي يجعــل فيــه : بالفارســية أو غيرهــا، قــال

 ،الس فأمالوهـا وأعربوهـاـ، وهو بالفارسية )٤(أصحاب الطعام البّر البالس
 -ثم ذكر أبو عبيدة البالغاء وهي األكارع  ،فقاربت الفارسية العربية في اللفظ

الــذي يصــلح القســّي، وذكــر الدســت والدشــت والِخــيم القمنجــر وذكــر 
وذلك كله من لغات العرب وإن وافقه في لفظه ومعناه : ثم قال. -والسخت 

  .)٥(شيء من غير لغاتهم
                                                            

 .الصحراء: الدشت  )١(
 .أبو عبيد، والتصحيح من المزهر: في المطبوع  )٢(
 .تقدم ذكره: االستبرق  )٣(
 .المعجم الذهبي. نوع من القماش زهيد الثمن، خرقة الدراويش، قماشة عتيقة: البالس  )٤(
 .٢٦٦: ١، والمزهر ٤٤، ٤٣: الصاحبي  )٥(
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  .)١(وهذا كما قال أبو عبيدة: قال ابن فارس في فقه اللغة
مـا وقـع فـي القـرآن مـن نحـو : وقال اإلمام فخر الـدين الـرازّي وأتباعـه

الِمشكاة والِقسطاس واالستبرق والسّجيل ال نسلّم أنها غير عربية بـل غايتـه أّن 
  .)٢(والتنور فإّن اللغات فيها متفقةوْضَع العرب فيها وافق لغةً أخرى كالصابون 

*   *   *  

                                                            
 .٤٤: الصاحبي  )١(
 .٢٦٧: ١النقل من المزهر   )٢(
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  :تعرف عجمة االسم بأحد أربعة أمور)١(
  .النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية :األمر األول
خروجه عـن أوزان األسـماء العربيـة، ولـذا حكمـوا علـى  :األمر الثاني

  .بأنه أعجمي لعدم وجود وزن إِفعيلل في أوزان األسماء العربيّةإِبِْريَسم 
مـة عربيّـة، ولـذا ال يجتمعان فـي كل أن يجتمع فيه حرفان :األمر الثالث

وهو الطابِق يقلى عليه بأنه أعجمّي ألّن الطاء والجـيم  نحكموا على الطاَجـِ 
  .ال يجتمعان في كلمة عربيّة

أن يخلو من حـرف مـن حـروف الذالقـة وهـو ربـاعّي أو  :األمر الرابع
خماسّي، ولذلك حكموا على القسطاس بأنـه أعجمـّي لخلـوه مـن حـروف 

  .مع كونه رباعيًا الذالقة
وحروف الذالقة ستة وهي الباء والـراء والفـاء والـالم والمـيم والنـون، 
وهي أخف الحروف، ولذا ال يخلو الربـاعّي والخماسـّي منهـا، فـإذا وردت 
كلمة رباعية أو خماسية وليس فيها شيء من حروف الذالقة فاعلم بأنها غير 

رباعّي، وليس فيه حرف من  أصيلة في العربية، ويستثنى من ذلك عسجد فإنه
حروف الذالقة، وأما أمر اجتماع الحروف فهو مما يحتـاج إلـى بسـٍط وافـر 
وقد بحث العلماء فيه، والذي ينبغي أن يعرف منه هنا هـو مـا ذكـره بعضـهم 

  :في ذلك، وهو هذا
                                                            

 .٢٧٠: ١المزهر   )١(
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ال تجتمع الجيم والقاف في كلمة إّال أن تكون معربة أو حكاية صـوت، 
ة للرغيـف، والجرامقـة لقـوم بالموصـل أصـلهم مـن نحـو الجردقـ :فاألول

وهو حكايةٌ لصوت بـاب  -مثل َجلَنْبَِلْق  :والثانيالعجم، والجوسق للقصر، 
  ]من الطويل[  :)١(صفاقه أنشد المازنيإضخم في حالة فتحه و

ـــوًرا تُجيفـــه ـــوًرا وَط  )٢(فتسمُع في الحالَيِن منه َجلَنْبَِلـقْ    فتفتحـــه َط
الصاد فـي كلمـة، فـالِجّص والصـنْجةُ والصـْولجان وال تجتمع الجيم و

إنهما قـد : وهو المحجن معّربة، وقد تعقب ذلك األزهرّي في التهذيب فقال
الِجْرو إذا فتح  يجتمعان في بعض الكلمات العربية، وجعل من ذلك جّصص

  .)٣(عينيه وجّصص فالن إناءه إذا مأله والصج، وهو ضرب الحديد بالحديد
والطـاَزج  -ونحـو َطـاَزج معـرب  -تمع الجيم والطاء في كلمة وال تج

  .وهو معرب تازه -الطرّي 
الجــزرة  وهــي )٤(ةفاإلْصــَطلََفيْ  -وال تجتمــع الصــاد والطــاء فــي كلمــة 

  .فالصاد فيها بدٌل من السين وليستا لغتين كما ُظنّ  )٥(معّربة، وأما الّصراط
                                                            

أبو عثمان المازني، من مازن شيبان، أحد أئمة النحـو،  ه٢٤٩بكر بن محمد ت: المازني  )١(
 .عن األعالم. له تصانيف منها كتاب التصريف. من أهل البصرة ووفاته فيها

يحكي صـوت بـاب فـي فتحـه : عليه بقولهوعلق  ٣٤٨: ٢البيت في العين غير منسوب   )٢(
 .٢٧١: ١والمزهر » جلنبق«، واللسان ٣٦٩: ٣والبيت في تهذيب اللغة . وإصفاقه

 .٣٧١: ١المزهر   )٣(
وعن ابن . اإلصطفلينة كالجزرة، ليست بعربية محضة: ٦٥برقم  ١٥٥المعّرب : اإلصطفلينة  )٤(

. لواحدة اصطفلينة وهي الماء أيًضـاا. الجزر الذي يؤكل، لغة شامية: اإلصطفلين: األعرابي
وهي الماء، ففيه تصحيف : أما قوله. هو يوناني ومنه اسطفين بالفارسية: قال ف عبد الرحيم

 .»مشي«وهو نبت يشبه الجزر كما في اللسان » المشا«والصواب كما في التهذيب 
 .سبق ذكره: الصراط  )٥(



 - ٢٠٤  - 

 )١(في كلمـة، وأمـا السـاذج وال تجتمع السين والذال وال السين والزاي
  .وهو بقلة معروفة فمعّربة )٢(وهو الخالص عما يشوبه، والسذاب

 )٤(ونُـْوَرجٌ  )٣(وال يوجد في العربية نـون بعـدها راء فـي كلمـة فَنَـْرِجسٌ 
  .معربتان

قال في  ،والهنداز معّرب ،وال يوجد في العربية دال يعدها زاي في كلمة
معــّرب، أصــله أَنـْـدازه بــالفتح، ومنــه  ،ر الحــدّ بالكســ )٥(الِهنــدازُ : القــاموس

الُمهنِدس لمقّدر مجاري الُقنِّي واألَبْنية، وإنما صيّروا الزاَي سـينًا ألنـه لـيس 
في كالمهم زاٌي قبلها دال، وإنما كسروا أّوله وهو في الفارسية مفتـوح لعـّزة 

  .بناء فَْعالل في غير المضاعف
ين فـي كلمـة، قـال ابـن ِسـيَده فـي وال يوجد في العربيّـة الم بعـدها شـ

المحكم ليس في كالم العرب شين بعد الم في كلمة عربية محضة، الشينات 
ويندر اجتماع الـراء مـع الـالم إّال فـي  ه. كلها في كالم العرب قبل الالمات

 )٧(بفتحتين وهو الحجارة، وكـذلك الَجـْرَول )٦(ألفاظ محصورة منها الَجَرل
                                                            

 .سبق ذكره: الساذج  )١(
فأما البقلة التي تُسّمى السذاب فمعّربة، قال ف : قال ٣٤٩رقم ب ٣٧٩المعّرب : السذاب  )٢(

 .ولعل الصواب القول بعربيتها بدًال من القول بتعريبها: عبد الرحيم
 .سبق ذكره: نرجس  )٣(
النورج والنيرج لغتان، وأهل اليمن يقولـون نـورج : ٦٧١برقم  ٦١١في المعّرب : نورج  )٤(

) نكـرو(والنوجر سرياني وأصـله . كان أو خشب وهو الذي يُداس به الطعام، من حديد
 .ومعناه سكة الحّراث، والنورج مقلوب منه

 .٧١٠برقم  ٦٣٩والمعرب » هندز«: القاموس المحيط  )٥(
 .الحجارة أو المكان الُصلْب الغليظ، جمعه أجرال: الَجَرل  )٦(
 .األرض ذات الحجارة: الجرول  )٧(
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  .)٢(معّرب، وهو طائر يضرب به المثل في الحزم )١(ولذا قيل إن القِرلي
إن الجيم ال تقارن الظاء وال القاف : في البيان والتبيين )٣(وقال الجاحظ

والـزاي ال تقـارن الظـاء وال . القاف وال الطاء وال الغـين بتقـديم وال تـأخير
 ىٰ كتَفـوقد يُ  )٤(وهذا باب كبير. السين وال الضاد وال الذال بتقديم وال تأخير

  .)٥(كر القليل حتى يستدّل به على الغاية التي إليها يُجرىفيه بذ
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إّن الحرفين قد يجتمعان في الكلمة مطلًقا، وقد ال يجتمعان فيها مطلًقا، 
وقد يجتمعان فيها في حال دون حـال، أمـا الحرفـان اللـذان يجتمعـان فيهـا 

نشـأ عنهـا مطلًقا فمثل الحاء والباء ويظهر لك ذلك في مثل كلمة حرب وما 
بطريق القلب وهي حبر ورحب وربح وبحر وبرح، ومثل ذلك الحاء والـراء 
وما أشبهها، وأما الحرفان اللذان ال يجتمعان فيها مطلًقا فمثل الحاء والهـاء، 
ومثل الثاء والضاد، وأما الحرفان اللذان يجتمعان في حال دون حـال فمثـل 

                                                            
. ٥٢٧بـرقم  ٥١٠عـن المعـّرب : مك، أعجمّي معـّربالطائر الذي يصطاد الس: الِقِرلي  )١(

أحـزم مـن قِِرلـى : طـائر، ومـن األمثـال: الِقِرلّـي: قال الليـث ٨٥: ٩وفي تهذيب اللغة 
  .١٤٢: ١معجم األمثال العربية . وأخطف من قِِرلّى

. باإلنكليزية craneوهو ما يُسمى » قورلى«هو سرياني وأصله : قال ف عبد الرحيم
 .ypúλλοςونانية ولعله من الي

 .٢٧٥: ١النقل من المزهر   )٢(
 .تقدمت ترجمته: الجاحظ  )٣(
 .، والتصحيح من البيان»كثير«: عفي األصل المطبو  )٤(
 .٦٩: ١البيان والتبيين   )٥(
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يجتمعان مقدمة مثل شغل وال الشين والالم فإنهما يجتمعان إذا كانت الشين 
ومثل العين والهاء فإنّهمـا يجتمعـان إذا كانـت العـين  ،إذا كانت الالم مقدمة

مََقدمة مثل َعْهد وِعْهن وعته، وال يجتمعان إذا كانت الهـاء مقدمـة إّال فصـل 
بينهما فاصل مثل ُهرع وَهلع، ومثل الهاء والخاء فإنهما يجتمعـان إذا كانـت 

، وهـي )١(الَهبَيَخـةِ : مة وكان بينها وبـين الخـاء فاصـٌل وذلـك مثـلالهاء مقد 
، وال يجتمعـان إذا )٢(، والغـالم َهبَـيخَملسةِ كعَ الجارية التاّرة الممتلئِة، وهي 

تقدمت الخاء، وبهذا يظهر لك سـر إبـدال الخـاء فـي ِدْهَخـان وقـولهم فـي 
جنبون كثيًرا ما فيه ثِقٌل فكيف جمعـوا ، فإْن قِيل إن الُفْرس يت)٣(تعريبه ِدْهقان

الحقيقـة في كلمة واحدة حـرفين غيـَر متالئمـين، قيـل إن دهخـان هـي فـي 
كلمتان عندهم إحداهما ِدهْ بمعنى القرية واألخرى خان بمعنى الـرئيس فلـم 
يجتمع في كلمة واحدة حرفان، وأما بعد التعريب فقد أصبحت كلمة واحدة 

اع الحرفين قد يكون سبَبه الخوُف من حصـول من كل وجه ثم إن عدم اجتم
فَْرط الثّقل عند االجتماع وذلك في مثل الحاء والهاء، وقد يكون سبُبه مجّردَ 

  .اختيار الواضع لذلك وذلك في مثل الثاء والضاد
أمّـا إهمـال مـا أُهمـل ممـا تحتملـه قِْسـمةُ : قال ابن جني في الخصـائص

المستعملة فأكثره متروٌك لالسـتثقال،  التركيب في بعض األصول المتصّورة أو
 وبقيته ملحقةٌ به ومقّفاة على أثره، فمن ذلك ما ُرفض استعماله لتقارب حروفـه

لنفور  )٤(]وهذا حديث واضح[نحو سص وصس وطت وتط وضش وشض 
                                                            

 .هبيّخة: وكل جارية بالحميرية. الجارية والمرضعة، والناعمة التاّرة الممتلئة: الهبيّخة  )١(
 ).ب خ ه: (عن التاج. المسترخي والوادي العظيم والنهر الكبيراألحمق : والهبيّخ  )٢(
 .قبس: الدهقان  )٣(
 .ما بين معقوفين مستدرك من الخصائص  )٤(
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قـج وجـق وكـق  )١(]نحـو[والمشّقة على النفس لتكلّفه وكـذلك الحس عنه 
ي مـن االئـتالف أبعـُد لتقـارب وقك وكج وجك، وكذلك حروُف الحلق ه

مخارجها عن معظم الحروف أعني حروف الفم، وإن جمَع بـين اثنـين منهـا 
يقدم األقوى على األضعف نحو أهٍل وأحٍد وأٍخ وعهٍد، وكذلك متى تقارَب 

ُ : الحرفان لم يُجمع بينهما إّال بتقديم األقوى منهما نحو . )٢(ُرٍل ووتِد ووطدأ
لـق بجميـع حـروف المعجـم مـن ذلـك فـي كتـاب وقد تعرضنا لبيان ما يتع

ثم لخصناه في جـدول أوردنـاه فيـه إّال أن هـذا أمـر ال  )٣(الجداول في اللغة
  .يلزم أكثَر المشتغلين بعلم اللغة

  

Ý–ÐÛa@aˆèi@ÕÜÈnm@òÜ•@ @
  

اعلم أن العرب تكلمت بشـيء مـن : رحمه اهللا تعالى )٤(قال أبو منصور
لقرآن أو الحديث أو الشـعر القـديم أو األعجمي، والصحيُح منه ما وقع في ا

ربيته، وال يصّح االشتقاق فيه ألنه ال يّدعى أخـذه مـن مـادة عكالم من يوثق ب
، فما وقـع فـي بعـض )٥(الكالم العربّي، وهو كادّعاء أن الطير ولدت الحوت
وفي المزهر . ه مما عّد خطأالتفاسير من أّن إبليس مأخوذ من اإلبالس ونحو

  :)٦(ذلك ذكرها حيث قالتتعلق ب مقالةٌ 
                                                            

 .ما بين معقوفين مستدرك من الخصائص  )١(
 .بضمتين، جبل بأرض غطفان: وأُُرل. ٥٤: ١الخصائص   )٢(
 .ت.د. دمشق ط والية سورية. جدوالن للحروف الشرقية والغربية ثم للخطوط السريانية  )٣(
 .كأنه يريد به الجواليقي  )٤(
 .٩١: انظر المعّرب  )٥(
 .٢٨٦: ١المزهر   )٦(
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سئل بعض العلماء عما عّربته العرب من اللغات واسـتعملته فـي  :فائدة
  !كالمها هل يُعطى حكم كالمها فيشتَُق ويُشتّق منه؟

مـا عّربتـه العـرب مـن اللغـات مـن فارسـّي ورومـّي : فأجاب بما نصه
  :وحبشّي وغيره وأدخلته في كالمها على ضربين

ــاس :أحــدهما ــام والمــوزج  أســماء األجن ــد واإلبريســم واللّج كالِفرن
  .)١(والمْهَرق والرزدق واآلجّر والباذق والفيروز والِقسطاس واالستبرق

ما كان في تلك اللغات علًَما فأْجَروه على َعلَميته كما كان، لكن  :الثاني
ّ روغيّروا لفَظه وقّربوه من ألفاظهم،  وربّما لـم يلحقـوه،  ،مهتلثمأب هوقحلأ امب

حكم ال في الَعلَميِّة إّال أن يُنقـل كمـا نُقـل الضرب األول في هذا الويشاركه 
 ،العربّي، وهذا الثاني هو المعتـّد بعجمتـه فـي منـع الصـرف بخـالف األول

وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع أسماء األنبيـاء إّال مـا 
استثني منهما من العربّي كهـود وصـالح ومحمـد علـيهم الصـالة والسـالم، 

وكأسماء البلـدان التـي هـي  ،يروز وتكين ورستم وهزار مردوغير األنبياء كف
غير عربية كاْصطخر ومَْرو وبلخ وسمرقند وُخراسـان َوَكْرمـان وغيـر ذلـك، 
فما كان من الضرب األول فأشرُف أحواله أن يجري عليه حكم العربـّي فـال 

يشتُق، جوابه المنع، ألنه ال يخلو أن يشتق من : فقول السائل. يتجاوز حكمه
ربـّي علفظ عربّي أو عجمّي مثله، ومحال أن يُشتق العجمّي مـن العربـّي أو ال

منه، ألن اللغات ال تُشـتّق الواحـدةُ منهـا مـن األخـرى مواضـعةً كانـت فـي 
وإنمـا يُشـتّق فـي اللغـة الواحـدة بعُضـها مـن بعـض؛ ألن  ،األصل أو إلهامًا

 الإالمـرأةُ  وارنًـا وتلـدَ ن تنـتَج النـوُق إال حاالشتقاق نِتاٌج وتوليد، ومُحـال أ
                                                            

 .هذه الكلمات سبق التعليق عليها  )١(
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في رسالته في االشتقاق، وهـي  )١(وقد قال أبو بكر محمد بن السريّ  إنسانًا،
ومن اشتّق األعجمي المعـّرب : أصّح ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان

  .)٢(من العربّي كان كمن ادعى أّن الطيَر من الحوت
لضــرب ويشــتّق منــه، فقــد لعمــري يجــري علــى هــذا ا: وقـول الســائل

الُمجرى مَْجرى العربّي كثيٌر من األحكام الجارية على العربـّي مـن تصـرف 
، ولـيس )٣(لغـام: فيه واشتقاق منه، أال تراهم قالوا فـي اللجـام وهـو معـّرب

تبيينهم ألصله الذي نُقل عنه وُعّرب منه باشتقاق له، ألن هذا التبيين مغـًزى، 
لُُجـم، فهـذا : ، قالوا في جمعـهواالشتقاق مغًزى آخر، وكذا كل ما كان مثلَه

كقولك كتاب وكتب، وقالوا لُجيٌّم في تصـغيره كقولـك كتيّـٌب، ويصـّغرونه 
لَُجيم أبو عجل في أحد وجوهه، مرّخًما لُجيًْما، فهذا على حذف زائده، ومنه 

للفعـل منـه  ىٰ ؤتويُشتق من الفعل أمر أو غيره فتقول أَلِْجْمه، وقد ألجمه، ويُـ
  :م، قال، والَفَرس مُلَْجم والرجل مُلْجِ بمصدر وهو اإللجام

  )٤(منا ما إن يَنال قذالَهلجِ ومُ 
ويُستعمل الفعل منه على صيغة أخرى، ومنه ما جـاء فـي الحـديث مـن 

                                                            
 .أبو بكر محمد بن السريّ : ابن السراج  )١(
 .٢٨٧: ١وعنه نقل المزهر  ٣١: انظر رسالة االشتقاق البن السراج  )٢(
 .وما بعدها ٢٨٨-٢٨٧: ١من المزهر سبق ذكره، والكالم منقول : اللجام  )٣(
  :البيت بتمامه  )٤(

 َ ـــــــه   هالَــــذَ ومُلِْجُمنــــا مــــا إن ينــــال ق ـــــــدماه األرَض إال أناِملُ  وال ق
  :وهو البيت العشرون من قصيدة أولها ١٣٣شرح ديوان زهير لثعلب 

ـــه   صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلـه ـــبا ورواحل ـــراس الص ـــّري أف  وع
وإن كـان قـد اطمـأّن فلـيس ينـال  -أي الفـرس  -هـو : ومعنى البيت الوارد يقول

 .مُلِجمنا قذاله لطوله، وال تنال قدماه األرض أي قد قام على أطراف أصابعه
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فهذا تفّعل مـن اللجـام، ويتصـرف فيـه  )١(»استثفري وتلّجمي«: قوله للمرأة
لجـام الفـرس، فهذا مـن إ )٢(»التقّي مُلَْجمٌ «: أيًضا باالستعارة، ومنه الحديث

ُشبّه التقّي به لتقييد لسانه وكّفه، وتكاد هذه الكلمة أعني لجامًـا لتمكنهـا فـي 
االستعمال وتصرفها فيه تقضى بأنها موضوعة عربيـةً ال معّربـةً وال منقولـة، 

، )٣(لوال ما قضوا به من أنها معّربة من لغام، وال شـبهة فـي أن ديوانًـا معـّرب
ضوا بأنه كان في األصـل ِدّوانـا فأبـدلوا إحـدى وقد جمعوه على دواوين وق

واويه ياء بدليل ردّها في جمعه واًوا، وكأن هذا عندهم كدينار في أّن األصل 
دنّار فأبدلوا الياء من إحدى نونيه، ولذا ردّوه في الجمع والتصغير إلى أصـله 

الت في الجمـع، ، ألّن الكسرة في أوله الجالبة للياء ز)٤(دنانير ودُنَيْنِير: فقالوا
                                                            

فيه أنه أمر المستحاضة أن تستثفر وهو أن تشّد فرجهـا ) ثفر(في النهاية : استثفري وتلجمي  )١(
تشّده على وسطها فتمنع بـذلك بخرقة عريضة بعد أن تُحتشى قطنًا وتوثق طرفيها في شيء 

مـا : واللجـام. إذا اسـتثفرت لمحيضـها: وتلّجمـت المـرأة) لجم(وفي اللسان . سيل الدم
: تلّجمـي أي شـّدي لجامًـا وهـو شـبيه بقولـه: وفي حـديث المستحاضـة. تشّده الحائض

  .استثفري أي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيًها بوضع اللجام في فم الدابة
 .٤٣٩: ٦يث في مسند حمنة بنت جحش في مسند أحمد والحد

فصـل «قال أبو عبيد البكري في . ٢٢برقم  ٤٠كتاب األمثال ألبي عبيد ص: التقي ملجم  )٢(
فقـد ُعلـم أنـه لـيس هنـاك » التّقّي ملَجـم«: ومنها قول عمر بن عبد العزيز ٢٢: »المقال

  .حفظه وخطمه وزمّهلجام، إنما هو كنحٍو مما ذكرنا من سجن اللسان وخْزنه و
: ١، ومعجم األمثال العربية ٣٠٧: ١، والمستقصى ١٣٩: ١وانظر مجمع األمثال 

 .٤٠١٥برقم  ٨٧٥
في اللسان أن الديوان هو مجتمع الصحف أو هو الدفتر . ٢٧٥برقم  ٣١٧المعّرب : ديوان  )٣(

 Dewanويـرى المحققـون أنـه مـن : قـال ف عبـد الـرحيم. الذي يكتب فيه أسماء الجيش
وأنـه ذو صـلة بالكلمـة الفارسـية . بالفهلوية وإن لم ترد هذه الصـيغة بالنصـوص الفهلويـة

 .بمعنى الكتابة والخط Dipiبمعنى الكاتب وقد ورد في الفارسية القديمة ) دبير(
 .سبق: دينار  )٤(
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وأُهدَي إلى علّي رضـي اهللا عنـه  ،ودّونَ  واشتّقوا من ديوان الفعل فقالوا دّونْ 
  . وقال العّجاج:)١(في النوروز الخبيص فقال: نُْوِرزوا لنا كّل يوم

  )٢(كالحبشّي التَف أو تسبَّجا
فقوله: تسبّج هو تفّعل من السبيج أي التّف به، والسبيج معـرب قـولهم 

  اآلخر: أي ثوب أسود وقال» شبيّ «
ِ  نُوافَكْربِ «   )٣(»بُواودُْول

  ودوالب وهما مدينتان عجميتان، وقال األعشى: )٤(ىبنأي قصدوا كرْ 
  )٥(»حتى مات وهو مَُحْرَزقُ «

                                                            
: وذكر الزبيـر بـن بكـار أن بعـض المجـوس أهـدى لـه ٣١٩: ٣نورزوا: جاء في الفائق   )١(

ز: فقـال علـي: (لعلّي بن أبي طالب) فالوذا. فقال علّي: ما هذا؟ فقيل لـه: اليـوم النيـرو
  ليكن كّل يوم نيروًزا، وأكل.

 وفي حاشية الفائق: وفي رواية أنه قال: نيرزونا كلَّ يوم.
  .١٩: ٢ - ٧ب ٣٣ق ديوان العجاج:   )٢(

قال الشارح: السبيج ثوب من صوف تَلْبسه الجواري مثل البقيرة، قميص ليس لـه 
  ُكّمان، وإنما هو َشبِّي [كذا] بالفارسية.

 سمعت األصمعي قال: تسبّج لبس القميص. قال أبو حاتم:
ـــــــوا   )٣( ـــــــوا ودولب  وشـــــــّرقوا وغّربـــــــوا   فَكْرنِبُ
ـــاذهبوا     ـــئتم ف ـــُث ش    وحي

علـى أنـه لحارثـة بـن بـدر الُغـدانّي. ويعنـي  ٤١٧: ٨هذا الرجز ورد في األغاني 
خـذوا طريـق دوالب. وقـد نسـب »: دَْولبـوا«أي: خذوا طريق َكْرنَبَى، و» كرنبوا«بقوله: 

الصــواب:  -إلــى عبيــد اهللا بــن المــاخور » دوالب«يــاقوت الرجــز فــي معجــم البلــدان 
  ولم أجد الخبر في الكامل. ويبدو أن ما في األغاني هو الصواب. ،الماحوز

 في األصل: كربنا.  )٤(
  [من الطويل]  وقال األعشى:  )٥(

َّــه  بســاباط حتّــى مــات وهــو مَُحــْزرقُ    فــذاك ومــا أنجــى مــن المــوت رب
  =  ].٢١٩ص ١٨ب ٣٣[ديوانه ق
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  .وأصله نبطي -أي مخنوق  -وهو معّرب هرزوقا 
  :)١(وقال اآلخر

  »مثل الِقِسّي عاجها الُمَقمِجرُ «
  .ومقمجر فيمن رواه مفعِلل منه - رْ َامنْ كَ وروي الَقَمنَْجُر، وهو معّرب 

  :وقال آخر
  ) ٢(»هل يُنِْجيَنّي َحِلٌف سختيُت «

فهذا فِعليل من السْخت كِزحليل من الزحل وِشمليل من الشمل، وقالوا 
  :بََهرجه إذا أبطله، قال العجاج

  ) ٣(»وكان ما اهتض الجحاف بَْهَرجا«
وهو معّرب نَبَْهَره فيمـا قـالوه درهم بََهرج أي رديء، : وأصله من قولهم

، فأخذوه مـن الزرجـون، وهـي الخمـر، وهـي )٤(وأحسبهم قد قالوا مزرجن
فـي أخـذه مـن الُعْرجـون، )٥(فهو كالمعرجن ءاج دق معربة عندهم، فإن كان

  .عربيّ  وفي أخذه من الُحلْقان من الرطب، وه )٦(والُمَحلْقن
                                                            

  .الّضيق: والحْزرقة. التضييق والحبس: الحزرقة): حزرق(وفي التاج   =
والحــبس يُقــال لــه : قــال. المهــْزرق: النــبط تســّمي المحبــوس: وقــال المــؤرج

 .٢٨٩: ١وانظر المزهر . الهْزروقى
 .سبق ذكره: القمجر  )١(
 .ذكرهسختيت سبق   )٢(
واهــتض كســر، . ٦٨: ٢ ١١١ب ٣٣ســبق ذكــره وبيــت العجــاج فــي ديوانــه ق: بهــرج  )٣(

كان ما كسرت المجاحفة في الحـرب مـن . المزاحمة: والجحاف والتجاحف في القتال
 .القتل وغيره بهَرجاه أي ال يُثأَر مَْن قتل

 .سبق: الزرجون  )٤(
وعرجن الثوب صّور فيه صور النخل . وجّ من الُعْرجون وهو الِعْذق إذا يبِس واع: عرجن  )٥(

 .»عن التاج«والنون في العرجون أصلية . والدمى
 .»عن التاج«البُْسر بدا فيه النضج من قِبل قمعه : الُحلْقانة والُحلْقان: حلقن  )٦(
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فـي تعريبـه فقـال  )٣(وأبو سـعيد )٢(، واختلف أبو عليّ )١(نوروز: وقالوا
نوروز واآلخر نيـروز، واألول أقـرب إلـى اللفـظ الفارسـّي الـذي : أحدهما

عّرب منه، وأصله نوروز أي اليوم الجديد وإن كان خارًجا عن أمثلة العربية، 
 )٤(ولــيس يلــزم فــي المعّربــات أن تــأتي علــى أمثلــتهم أال تــرى إلــى اآلجــرّ 

، بل إن جاءت به فحسن لتكون مع )٧(واإلطريُفل )٦(واإلهليلج )٥(واإلبَْريسم
مع إقحامها على العربية شبيهة بأوزانها، ونيروز أدخل كالمهم وأشبه به ألنه 

  .)٩(وعيثوم )٨(كقيصوم
 )١٠(فنـَوَرز -فعلى لفظيهما له نظيٌر فـي كالمهـم  هفأمّا اشتقاُق الفعل من

                                                            
 .سبق ذكره: النوروز  )١(
ولد في  أحد األئمة في علم العربية) ه٣٧٧-٢٨٨(الحسن بن أحمد الفارسي : أبو علي  )٢(

ورحـل إلـى بغـداد إلـى أن . فارس وصحب عضد الدولة بن بويه، وتقّدم عنده بـ» فَسا«
 .»عن األعالم«. توفي فيها وترك تراثًا غزيًرا

 .أبو سعيد السيرافي  )٣(
 .اآلجر سبق  )٤(
 .اإلبريسم سبق  )٥(
 .اإلهليلج سبق  )٦(
دواء : إهلـيلج: اطريُفـل وإطريفـال: ١٥٣: ١ جاء في تكملة المعاجم العربية: اإلطريُفل  )٧(

اإلطريُفـل : النعيمـي. قال معلقه د. مركب أو معجون بالدهن يدخل اإلهليلج في تركيبه
واإلهلـيلج  Trufhéronيطلق على نوٍع من اإلهليلج وحينئـٍذ يكـون معّربًـا عـن اليونانيـة 

 .يسّمى أيًضا هليلج
ين البـر، مـن ذكـور النبْـت وأحـراره، ورقـه نبت سهلّي طيب الريح، مـن ريـاح: قيصوم  )٨(

هدب، وزهره مّر جدا، ونَْورته صفراء عريضة من براعيم صغار، وهو صنفان ذكر وأنثى، 
 .٣٠٥: ٢معجم النبات والزراعة . الواحدة قيصومة. وتنهض نبتته على ساق وتطول

  .»عن التاج«: الضبع، والفيل للذكر واألنثى: العيثوم: عيثوم  )٩(
 .٢٩٦: ٢معجم النبات والزراعة : نبت من نبات الرمل: العيشوم: اكوهن

 .نوروز سبق ذكره  )١٠(
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   ،والفاعــل مــن األْول منــوِرز ،)٥(وبيقــر )٤(كبيطــر )٣(ونَيـْـرز )٢(وهــرول )١(كَحْوقـَـلَ 
  اسـم الفاعـل مـن لفـظ أعجمـي،  )٦(وقد بنـى أبـو مَهديـة ،الثاني منيرز ومن

  ]من الطويل[  :)٧(وذلك فيما أنشدوا له في حكاية ألفاظ أعجمية سمعها، وهي
ـــرُ    يقولون لي َشـنْبْذ ولسـُت مََشـنْبِذا ـــام ثَبي ـــا أق ـــالي م  طـــواَل اللي

ــائًال زو ــر   صــاحبيا ليعجــل ذً وال ق ــي كبي ــولي عل ــي ق ــتان ف  وبِس
ــَع لحــنهم ــي ال تب ــا لحن  ولو دار صرف الدهر حيث يـدور   وال تارًك

يعنـون  -أي كيـف  -فَبنى من شنْبّذ مُشنبًِذا وهو من قـولهم ُشـوْن بُـوذْ 
  .)٨(خذ: وبستان -عجل : االستفهام وزود

  :)٩(وأمّا قول رؤبة
  )١٠(اّالده فالده

                                                            
 .»عن التاج«ال حول وال قوة إال باهللا : وهو الحولقة، يعني قولك: حوقل  )١(
 .»اجعن الت«. والهرولة فوق المشي. بين العْدو والمشي: الهرولة: هرول  )٢(
 .سبق: مثل نورز= نيرز   )٣(
 .معالج الدواب: البَيَْطر: بَيْطر  )٤(
 .إذا اعتمد فيه: إذا أسرع فيه وأفسده، وبيقر الرجل في العْدو: بيقر الرجل في ماله: بيقر  )٥(
هو أفار بـن لقـيط األعرابـي، دخـل الحواضـر، واسـتفاد النـاس منـه اللغـة، : أبو مهدية  )٦(

 .١٧٥، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ١٧٦: ٤الرواة إنباه . ونقلوها عنه
: ٤ط شـاكر وفـي إنبـاه الـرواة  ٩ط ف عبـد الـرحيم وص ٩٨األبيات في المعـّرب ص  )٧(

شـون «شـنبذ يريـد : قـال الجـواليقي. مع خالف في رواية بعض الكلمـات ١٣٢، ١٣١
 .خذ، بالفارسية: وبستان. عجل: زوذ. »بوذن

 .٢٩٢: ١ الكالم من المزهر  )٨(
، راجـز، مـن )ه١٤٥ت(رؤبة بن عبد اهللا العجاج التميمي السعدي أبو الجحـاف : رؤبة  )٩(

الفصحاء المشهورين، من مخضرمي الدولتين، كان أكثر مقامه بالبصرة، ومـات بالباديـة 
 .عن األعالم. وقد أسنّ 

  =  :قال رؤبة .إن لم يكن هذا األمر اآلن فال يكون بعد اآلن: معناه: إّالدهْ فالدهٍ   )١٠(
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فهذه نبذة  ،ية حكى فيها قول ظئرهفالصحيح في تفسيره أنها لفظة أعجم
  .مقنعة في بيان ما تصرف فيه من األلفاظ األعجمية

وأما الضرُب اآلخر وهي األعالم فبعيـدة مـن هـذا كـل البعـد، بـل لهـا 
: أحكام تختص بها من جمع وتصغير وغير ذلك قد بُينت فـي أماكنهـا، قـال

يها بأنهـا مشـتّقة وإن وجملة الجواب أن األعجمية ال تشتّق، أي ال يَحكم عل
اشتق من بعضها فكما أريناك مما جاء من ذلك، فإذا وافق لفظ أعجمّي لفًظا 

اسم النبـّي  )١(فإسحاق ،عربيًا في حروفه فال تريّن أحدهما مأخوذًا من اآلخر
ليس من لفظ أسحقه اهللا إسحاقًا أي أبعده في شيء وال في بـاقي متصـرفات 

وسـاحوق اسـم موضـع . ق ونخلة سـحوقهذه الكلمة كالسحق وثوب سح
اسم النبّي ليس من اليعقوب اسم الطائر فـي  )٢(ومكان سحيق، وكذا يعقوب

  .انتهى -شيء وكذا سائر ما وقع من األعجمّي موافًقا لفظه لفَظ العربي 

*   *   *  

   

                                                            
ــــي  = ــــي تنهنه ــــد نهنهن ــــاليوم ق    إّالدٍه فــــــــــــالدهِ : ولٌ وقـُـــــــــــ   ف

  .وفيها كالم. إالدٍه فالدهِ : وإني ألظنها فارسية، يعني: قال الجوهري
 .٢١، ١٩ب ٥٨والبيت في شعره في مجموع أشعار العرب ق» دهده«انظر اللسان 

 .سبق ذكره: إسحاق  )١(
 .سبق ذكره: يعقوب  )٢(
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الكلماُت التي قيل بكونها معّربة كثيرةٌ ال تحصى إّال أن فيها ما ال يظهـر 

 ـنْج، فإن بعضهم ذهب إلى أنه معرب من )١(، وذلك كالكنزفيه القول بذلك
بالكاف الفارسية بناء على قربه منه لفًظا، وال يخفـى أن هـذا غيـُر كـاف فـي 
الحكم عليه بذلك، وقد رأينا أن نُورد في هذا الفصل ما تيسر مـن الكلمـات 

  :و ذلكالتي يقال إنها معّربة مبينين ما قيل فيها على طريق اإليجاز، وها ه
وهي اسـم فعـل بمعنـى اسـتجب أو  ،كلمة تقال في إِثِْر الدعاء: )٢(آمين

هـو غيـر عربـّي، ألن : هو عربّي، وقيل: وقد اختلف فيه، فقيل ،ليكن كذلك
وُردّ بأنه لم يُعهد لنا اسـُم فعـٍل غيـُر  ،فاعيل ليس من أوزانهم كقابيل وهابيل

 لزم كوُن األوزان النادرة كلها كذلك َعربّي، ونَْدرةُ وزنه ال تقتضي ذلك، وإّال 
أْن يكوَن أصلُه الَقْصر فيكـون بـوزن فَعيـل، ثـم وال قائل به، على أنه يحتمل 

المـّد والقصـر، : أُشبع ألنه للدعاء المستدعي لمّد الصوت، وفي آمين لغتان
                                                            

لتاج إلى كونه معّربًـا وكـذلك ولم يشر ا. معرب كنج: ذكره في شفاء الغليل وقال: الكنز  )١(
الكنـز كلمـة فارسـية تلفـظ بالفارسـية : ٣٠٣: وفي كتاب الكلمات الفارسـية. المصباح

وقد دخل في لغات كثيرة مثل اليونانية واآلرامية والسنسـكريتية واألرمنيـة، وهـو » كنج«
: ل الكنـزوقيـ. والكنز في العربية اسم للمال إذا أحرز في وعاء) كزا(و) كنزا(بالسريانية 

 .٥٧٨: »كنج«: وانظر المعجم الذهبي. المال المدفون
وهي ترد في التوراة تصديًقا لقول، وتأكيـًدا  Amenآمين عبرية : في المعجم الكبير: آمين  )٢(

وهـي فـي هـذا االسـتعمال األخيـر شـائعة فـي . لعهد أو قسم، وختامًا لتسبيح أو صالة
وهـي اسـم . استجب: ا دعاء اهللا ومعناهاوهي كلمة يختم به. صلوات اليهود والنصارى
 .»آمين«وانظر المرجع للعاليلي . فعل أمر مبني على الفتح
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أمّـن : والمّد أكثر، والمشهور في هذه الكلمة أنها معربة من العبرانيّـة ويقـال
  .آمين: الدعاء تأمينًا إذا قال عنده على
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أن األصل في الكلمات المتداولة في العربية أن تكون عربيـةَ  قد عرفَت 
األصل، فإذا ادّعى مُدٍع ذلك في أي كلمة كانت لم يُطالب بشيء ألنه ادّعـى 
ما هو األصل، وإذا ادّعـى مـّدٍع خـالَف ذلـك فـي أي كلمـة كانـت ُطولـَب 

  .ادّعى خالَف ما هو األصل بالدليل ألنه
اسم شهر من الشهور األعجمية، وهو معّرب، ذكره ابُن األعرابـّي، : آب

  .)١(وقاله ابُن سيده في المحكم
كلمة فارسية تأتي بمعنى معمور، يُختم بها كثير من أعالم الـبالد فـي : آباذ

ز وقـد آباذ وهي اسم بلدة بفـارس، عمرهـا فيـرو )٢(الفارسية وذلك نحو فَيروزَ 
  .وهي قرية بالرّي عمرها يزد - آباد  )٣(تُهمل هذه الذال وقد وقع ذلك في يزد

كلمة فارسية معناه التخليط والفتنة، وهـي األصـل فـي مـادة : )٤(آشوب
                                                            

 .عن ابن األعرابي. وآب من أسماء الشهور، عجمّي معّرب: ٢٢١: ١٢جاء في المحكم   )١(
 .١٠٥٠: ٣مراصد االطالع . أتم دولة، وهي عدة مواضع: قيل معناه: فِيروَزاباد  )٢(
 .١٤٧٨: ٣مراصد االطالع . من قرى الري: ديْزدَابا  )٣(
األشواب معّرب، أصـله : ٦٤: في كتاب المعّرب والدخيل في المعاجم العربية: آشوب  )٤(

. األخـالط مـن النـاس: واألشـواب. فتنـة، فسـاد، خلـل: آشوب، وهي فارسـية بمعنـى
 وعندما كثر استعمالها جمعوها على أوشـاب وهـذا مـا جـاء فـي تـاج. وآشوب فارسية

 ١٢٩وانظر المعـّرب . ما خالطه الحرام وجمعه أشائب: واألشابة في الكسب. العروس
 .»أشب«، والتاج والمعجم الوسيط ٣٥برقم 
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  .أشب وما اشتق منها في العربيّة
كلمة فارسية وهي بمعنى العادة والرسم والقـانون وقـد عربهـا : )١(آيين
  .المولّدون

: قِيل لذي الَقـْرنين: خشري في الكشاف في تفسير سورة النملقال الزم
  .ليس من آيين الملوك استراُق الَظَفر: على العدّو، فقال بيّْت 

ــالى: األّب  ــال تع ــى، ق ــبس[ Á Â z }: المرع ــل .]٣١: ٨٠ ع : وقي
: المرعى الذي لم يزرعه الناس مما تأكلـه الـدواّب واألنعـام، ويُقـال: األّب 

اليـابس مـن : األّب : وقيـل. لـدواّب كالفاكهـة لإلنسـاناألّب من المرعـى ل
الرطب منها، وقيل له أّب ألنـه يعـّد زادًا للشـتاء والسـفر، : الثمرة، والفاكهة

وأصُل األّب االستعداد يقال أّب لألمر إذا استعد لـه، وهـي عربـّي محـض، 
وقد أغرب بعضهم فادّعى أنه معّرب، وكأّن الذي حمله على ذلـك مـا روى 

. ]٣١: ٨٠ عـبس[ Á Â z }: س أنه قال إن عمَر قرأ قوله اهللا تعـالىعن أن
إنه معّرب : ، فما األّب؟ وقد زاد بعضهم في اإلغراب فقالوقال هذه الفاكهة

  .)٢(من لغة أهل الغرب، فإن األّب عندهم هو الحشيش
إناء معروف، وهو فارسّي معرب، والمشهور أّن أصله آبريز، : )٣(اإلبريق

                                                            
وفـي . الطريقـة، العـادة، القـانون: آيـين: اآليين في الفارسية: في المعجم الكبير: اآليين  )١(

تـاب الرسـوم، ويعنـي ك: قال المسعودي تفسير آئين نامـة: ٤٧، ٤٦: رسوم دار الخالفة
  .بذلك التقاليد والدساتير

أشـير علـى : عنـد الكـالم علـى قصـة صـالح: تفسير سورة النمـل: وفي الكشاف
ليس من آيين الملوك استراق الظفـر وانظـر مقدمـة : اإلسكندر أن يبيّت على العدو فقال

 .٣٦ف عبد الرحيم للمعّرب 
يش بلغـة أهـل الغـرب حكـاه شـيذلة هو الحشـ: قال بعضهم: أّب : ٤٣١: ١في اإلتقان   )٢(

 ).عزيزي بن عبد الملك(
 .سبق ذكره  )٣(
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أن هـذا  :الوجـه األول: صاّب الماء إّال أن هذا يُشكل من ثالثة أوجـهومعناه 
اللفظ ال يطلق في الفارسية على ما ذكر وإنما يُطلق على نحو الدلو والسطل 

  .وعلى الموضع الذي يصب فيه الماء
  .أنه لم يُعهد في التعريب إبدال الزاي قافًا وهنا قد وقع ذلك :الوجه الثاني
هذا اللفظ قد عّرب بـإبريز الواقـع فـي قـولهم ذهـب  أن  :الوجه الثالث

تعريب جرى على أحسن وجه ويُستبعد أن يعّرب هو ثانيًـا علـى أبريز، وهو 
هذا الوجه فيكون أصًال لكلمتين مختلفتين وكأّن هذا هو الذي حمل بعضهم 
على أن يَْعدلوا عن هذا األصل ويجعلوا له أصًال آخر إال أنهـم اختلفـوا فـي 

ري إّال أنـه لـم يـذكر معنـي ري،  آبنهم من جعل األصل في ذلك ذلك فم
ومنهم من جعل األصل في ذلك آبراه أي طريق الماء، وهو بعيد، ويظهـر أّن 

بالكـاف الفارسـية بمعنـى  ْيـ، فآب بمعنى الماء ورِ يْ صل في ذلك آبراأل
لمـاء، الرمل، والمراد بذلك اإليماء إلى كونه إناءً متّخـًذا مـن الرمـل معـدا ل

وكان األصل في تعريبـه أن يقـال إبـريج بـالجيم إّال أنـه جـاء بالقـاف رفًعـا 
  .)١(لاللتباس، فإن اإلبريج قد جاء في العربيّة بمعنى الِمْمَخضة
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ال يُستبعد أن يكون اإلبريج أيًضا معربًا ويكون أصله آبريز فأبـدلت الـزاي 

  .وجود اشتقاق له في مادة برجفيه جيًما، ومما يقّوي التعريَب فيه عدمُ 
                                                            

  .اإلبريج: الممخضة: قال الجوهري  )١(
ــا تمّخــض فــي إبريجــه اللــبنُ    لقــد تمخــَض فــي قلبــي مودّتهـــا   كم
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ما غلظ من الحرير واإلبريسم، وهي لفظـة أعجميـة معّربـة، : اإلستبرق
أستبره، وقيل أستفره، وقيل أستروه، نّص عليه ابن دريد في الجمهرة : أصلها

في باب ما أخذ من السريانيّة، ومعنى استبره في الفارسية الغلـيظ مطلًقـا ثـم 
  .)١(ب بإبدال الهاء قافًاخّص بغليظ الديباج وقد ُعرّ 
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ال خالَف في أّن البََرق وهو معرب بََره بمعنى الحمل يذكر في مادة برق 
إذ ال موجب لغير ذلك، وأما االستبرق فإنه اختلف رأيهـم فيـه، فمـنهم مـن 
رأى أن يذكر في هذه المادّة ألنها هي مظنة ذكره، ومنهم من رأى أن ال يذكر 

الهمزة والسين والتـاء فيـه زائـدة مـع أنـه لفـظ أعجمـّي  فيها إليهام ذلك أن
واللفظ األعجمّي ال يوصف شيء من حروفه بالزيادة، بل يذكر في الموضع 
الذي يقتضيه لفظه، وقس على هذا ما يشاكله، وقد أغرب بعضهم فـي ذلـك 
فذكر أكثر المعربات في غير مظاّن ذكرها، فمن ذلك ذكر فيروزاباذ في فيروز 

د في ورد، واصبهان في اّص وبذلك عسر الوقـوف علـى كثيـر مـن وبزما ور
  .الكلمات المذكورة في كتابه، وهو أمر مهم ينبغي االنتباه له

  

òjíŠË@ @
  

توهم بعضهم أن اإلستبرق اسم منقول من قولهم استبرَق األفق إذا لمع 
بالبرق ولذا جعل الهمزةَ فيه همزة وصل وأبقى القاف فيه مفتوًحا، وقد نقـل 

                                                            
 .٥٠٢: ٣جمهرة اللغة   )١(
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: فـي قولـه تعـالى )٢(ابـن مُحيصـنعـن  )١(ذلك ابن جني في كتـاب الشـواذّ 
{i j kl z ]وكأنـه توهمـه فعـًال إذ كـان : ثم قـال .]٥٤: ٥٥ الرحمن

  .)٣(على وزنه، فتركه مفتوًحا على حاله
: بالضم والكسر الواحد من أساورة الفرس، قـال أبـو عبيـد: )٤(األسوار

                                                            
» نهـاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضـاح ع«يعني بكتاب الشواذ كتاب   )١(

 .البن جني
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، موالهم، المكّي، مقرئ أهل : ابن محيصن  )٢(

وكان ممن تجّرد للقراءة وقام بها في عصـر ابـن : مكة مع ابن كثير، ثقة، قال ابن مجاهد
تـوفي . كان نحويًا، قرأ القرآن على ابن مجاهد. كثير محمد بن عبد الرحمن بن محيصن

  .)ه١٢٢(وقيل ) ه١٢٣( بمكة سنة
 .١٦٧: ٢عن غاية النهاية في طبقات القراء 

  .٣٠٥، ٣٠٤: ٢قال ابن جني في المحتسب   )٣(
هـذه » ابن جني«بالوصل، قال أبو الفتح » ِمَن استبرقَ «من ذلك قراءة ابن محيصن 

صورة الفعل البتة بمنزلة استخرج، وكأنّه ُسّمَي بالفعل وفيه ضمير الفاعـل فُحكـي كأنـه 
تـأبط شـرا وذّرى َحبـا، وشـاب قرناهـا، ولـيس  وهذا باب إنما طريُقه األعالم كـ. جملة

وعلى أنه إنما اسـتبرق ) سندس(بِْزيُوُن : اإلستبرق علًما يُسمى بالجملة، وإنما هو قولك
  :إذا بلغ فدعا البصر إلى البََرق وقال

 اِدها القضُب الح السيوُف سوى أغم   تستبرُق األفَق األقصـى إذا ابتسـمْت 
تبرقـه أي : معناه تستبرق أبصار أهـل األفـق، وإن شـئت قلـت: هذا إن شئت قلت

  .تأتي بالبرق منه
وصنعته تستبرق ) لرونقه(إنه لمائه : وأما البزيون فبعيد عن هذا، اللهم إال أن تقول

ّهم ولست أدفع أن تكون قراءة ابن محيصن بهذا، ألنه تـو. قّر واستقرّ  أي تبرق فيكون كـ
فعًال إذ كان على وزنه، فتركه مفتوًحا على حاله، كما توهم اآلخر أن مَلَـك المـوت مـن 

  :معنى الِملْك حتى قال
  فمالُِك موٍت بالقضاء دهاني

 .وهذا أسبق ما فيه إليّ . فبنى منه صورة فاعل من الِملْك
  =  ّي معّرب اإلسوار بالكسر من أساورة الفرس، عجم: ٢٠برقم  ١١٧المعّرب : األسوار  )٤(
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أي ذو الَفـَرس  - َوار ْ أصله أْسـ -هم الفرسان، وهو معّرب أْسوار بالفتح 
  بمعنى الفرس، ووار أداة تدل على النسبة. ْ ألّن أسْ 

 r s tz}، قال تعـالى: والنضج اِإلنَى: بالكسر والقصر اإلدراك
. وأَنّى الشيء إنْيًا من باب رمى: دنا وقـرب وحضـر، وفـي ]٥٣: ٣٣ األحـزاب[

أبــو . وقـال )٢(لهذَ يْ ، ذكـر َشـ)١(اإلتقـان: إنـاه: نضـجه بلسـان أهــل المغـرب
 .]٤٤: ٥٥ الـرحمن[ W X z }: بلغة البربر، وقال في قوله تعـالى: )٣(القاسم

. أي ]٥: ٨٨ الغاشية[ e  f g  z }هو الذي انتهى حّره بها، وفي قوله تعالى: 
  مما يستغرب. وهذا )٤(هحاّره بها. 

 ،الكثير الرجـوع إلـى اهللا تعـالى بالتوبـة وقيـل هـو المسـبّح: )٥(األّواب
                                                            

لغـة فيـه، ويجمـع علـى األسـاور  -بالضـم  -وهو الرامي، وقيل: الفـارس. واألُسـوار   =
. قـال عبـد الـرحيم: هـو فارسـي، وأصـله أسـوار، ٣٣٩: ٢واألساورة. وانظر الجمهرة 

 ومعناه: الفارس وأُسوبار وَسوار لغتان فيه.
[النوع الثامن والثالثون، فيما وقع فيه بغير لغة العرب] وانظـر البرهـان  ٤٣٢: ١اإلتقان   )١(

٢٨٨: ١. 
أبـو المعـالي فقيـه، » شـيذله« المعـروف بــشيذله: عزيزي بن عبد الملـك... الشـافعي   )٢(

أصولي، محّدث، واعظ، متكلم، مشارك، سمع بجيالن وولي القضاء ببغداد وتوفي بهـا 
: ٦)، وله مؤلفات منها: البرهان في مشكالت القرآن. عن معجم المـؤلفين ه٤٩٤سنة (
 وأحال إلى عدد من المراجع. ٢٨١

النقل عنه في اإلتقان وفي المهذب، قال الدكتور أبو القاسم بن سالم، أكثر السيوطي من   )٣(
حسين نصار: ولم أستطع معرفته ألن كثيًرا من المفسرين يكنـون بـأبي القاسـم، ولـيس 

 .٧٤: ١منهم أبو القاسم بن سالم. المعجم العربي 
 .٤٣٢: ١اإلتقان   )٤(
وردت (أّواب) خمــس مــرات  ]١٧: ٣٨ ص[ E F G H IJ K   L  z }أّواب:   )٥(

في القرآن الكريم، ولم يذكرها الجواليقي في المعّرب. ونقـل السـيوطي فـي المهـّذب: 
 .٦: ١، أّن األّواب هو المسبِّح بلسان الحبشة. وانظر تفسير الطبري ٧٦
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أنه قـال: األّواب المسـبّح  )٢(َرحبيلعن عمرو بن شُ  )١(أبي حاتموأخرج ابن 
  بلسان الحبشة.

 t u v w xy  z { | }~z }في قوله تعالى:  )٣(أّوبي
 N    O P }بمعنى سبّحي ويدّل على ذلـك قولـه تعـالى:  ،]١٠: ٣٤ سـبأ[

Q R z ]وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن هــذه الكلمــة بهــذا  .]١٨: ٣٨ ص
  المعنى حبشيّة، ويقال: أّوبوا تأويبًا إذا ساروا النهار كلَّه.

: من األبناء، أسلم في حياة النبّي  )٤(باذانُ    .ملسو هيلع هللا ىلصالفارسيُّ
  : المتضرع.. وهو عربّي وقيل هو حبشّي بمعنى الرحيم.)٥(األّواه

انِيُّ خالف الجوانّي: وفي حديث س إنَّ لكلِّ امرٍئ َجّوانيًـا : «)٦(لمانالبَرَّ
                                                            

)، أبـو محمـد حـافظ ه٣٢٧-٢٤٠ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بـن محمـد أبـي حـاتم (  )١(
كان منزله بدرب حنظلة بالري، وإليهما نسبته: الحنظلي الرازي.  للحديث، من كبارهم،

 له تصانيف طبع منها. علل الحديث والمراسيل. عن األعالم.
 .عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي. سبق  )٢(
أن (أّوبـي معـه)  ٧٦أّوبي: لم يذكر الجواليقي هذه الكلمة. ونقل السـيوطي فـي المهـذب:   )٣(

 أّوبي من التأويب أي رّجعي من التسبيح. ٤٥١: ٣، بلسان الحبشة. وفي الكشاف سبحان
وفيه: باذام ويقال باذان: أبو صـالح مـولى  ٤١٦: ١ج ٧٧٠باذان: تهذيب التهذيب برقم   )٤(

  أم هانئ بنت أبي طالب.
 قلت: وهو مختلف فيه.

(األّواه) مـــّرتين فـــي القـــرآن ] وردت ١١٤: ٩ التوبـــة[ z   ~  {         | } }األّواه:   )٥(
 ٧٥الكريم، ولم يذكرها الجـواليقي فـي المعّربـات، وذكرهـا السـيوطي فـي المهـذب: 

بسنده عن ابن عباس قال: األّواه: الموقن بلسان الحبشة، وعـن غيـره: األّواه: الموفـق: 
 بلسان الحبشة.

)، صحابي، كـان قـوّي الجسـم، صـحيح الـرأي، ه٣٦سلمان: هو سلمان الفارسي (ت  )٦(
سـلمان منّـا أهـَل : «ملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي دّل المسلمين علـى حفـر الخنـدق. قـال رسـول اهللا 

 ، وُجعل أميًرا على المدائن، وبها توفي. عن األعالم.»البيت
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، فمن يُصِلُح َجّوانيه يُصِلح اهللا بَرانيـه، ومـن يُفِسـد َجّوانيـه يُفِسـد اهللا وبَرانيا
عنى بالبرانّي العالنية، وأصله من قولهم خرج فـالن : قال بعضهم .)١(»بَرانيه

وهذا من كالم المولـدين، : قال أبو منصور. برا أي خرج إلى البر والصحراء
والمعنى من أصـلح سـريرته أصـلح . اء العرب بالباديةوما سمعته من فصح

اهللا عالنيته، ويظهر لي أن البرانّي معّرب من لفظ بِيرون بكسر الباء وهـو فـي 
الفارسية بمعنى الخارج، وهو تعريـب قريـب المأخـذ، وأمـا الَجـواني فهـو 

  .منسوب إلى الَجّو، وجّو البيت ونحوه داخله
لبس للوقايـة مـن الِجـراح، ويقـال لـه آلة من آالت الحرب ت: التجفاف

ُ بالفارسية  قـال  ،وهو عربّي، وقيل هو معّرب بضم الكاف الفارسية ْسُتوانَبر
تِفعال بالكسر شيء تَلْبسه الفرس عند الحرب كأنـه . التِجفاف: في المصباح

. )٢(سّمي بذلك لما فيه من الصـالبة واليبوسـة: درع؛ والجمع تجافيف، قيل
التِجفاف معرب، ومعناه ثوب البدن، وهو الذي يُسّمى : يقيوقال ابن الجوال

ْ  ه. في عصرنا بركصطوان نَـاهْ، َ وأصل التجفاف عند القائلين بكونـه معربًـا تَن
ناه بمعنى الـواقي، غيـر أّن فـي ذلـك نظـًرا ألن هـذا َ ألّن تَْن بمعنى البدن، و

جهة اللفظ، عندهم في التجفاف ال يناسبه من األصل مع كونه غيَر مستعمل 
  .)٣(والظاهر قول من قال إنه عربّي محض

                                                            
  .مضالبراني أُخذ من البَّر وهو المتن الظاهر والجواني من الجو وهو كل بطن غا  )١(

: وعلـق عليـه األزهـري بقولـه ١٨٤: ١٥وقد ذكر هذا الحديث في تهذيب اللغـة 
وهذا من كالم المولدين، وما سمعته من فصحاء العرب الباديـة، والحـديث فـي كتـاب 

قال مخّرج أحاديث كتاب الخطابي وهو األستاذ عبد  ٣٥٤: ٢غريب الحديث للخطابي 
المبارك في الزهد كما فـي زيـادات نعـيم بـن  أخرجه عبد اهللا ابن: القيوم عبد رب النبي

 .٢٠٣: ١وأخرجه أبو نعيم في الحلية  ١٧: حماد
 .»جف«المصباح المنير : التجفاف  )٢(
  =)الجواليقي(لم يشر إلى تعريبه إال المؤلف : قال ف عبد الرحيم. ١٤٨برقم  ٢٢٣المعّرب   )٣(
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بًا بأحد أمـرين  منهمـا أن يكـون  األولتظهر قوة القول بكون االسم معرَّ
فـإنَّ هـذا الـوزن ال  - )١(في االسم أثٌر للعجمة ظاهر وذلك مثل الشاهْسَفَرم

إلى ذلك  انضمّ  فإنْ  يوجد في العربية أصًال وال يظّن أّن أحًدا يتوقف في مثله
  أمٌر آخر كان األمر فيه أظهر.

أن يكون االسم مما يدل علـى أمـر لـم يكـن يُعهـد عنـد  والثاني منهما:
 في اللفظ والمعنى فـإّن الظـاهر أنْ العرب ويوجد في لغة أخرى اسم يشابهه 

الظـاهر أنـه معـرب مـن  فـإنَّ  )٢(بًا منه، وذلك كالجوزيكون ذلك االسم معرّ 
في الفارسية فإن انضَم إلى ذلك أمر آخر كان األمر فيه أظهر، وأمـا  ْوزلفظ 

الحكم على كون االسم معّربًا لمجرد وجود اسم يشابهه في اللفظ والمعنـى 
فــي لغــة أخــرى فهــو ممــا ال ينبغــي. ولــذلك نســبوا الــوهم لمــن قــال: إنَّ 

 )٤(نـاح)وهو بمعنى الّضيق معّرب مـن تَنْـَك فـي الفارسـيّة، و(جُ  )٣((َضنًْكا)
                                                            

تـن «أصـله  قال الخفـاجي وأدي شـير إن ٣٤وذكره أيًضا أدي شير  ٨٢وتبعه الخفاجي   =
وهذا هو الصواب، وما ذكره المؤلـف (الجـواليقي) خطـأ، إذ (تـن) معنـاه البـدن، » بناه

 وبناه: معناه الوقاية. والصواب أنه عربّي.
 الشاهسفرم: سبق ذكره.  )١(
 الجوز: سبق ذكره.  )٢(
وفـي القـرآن ». ضـنك«الّضنك: الّضيق في كل شيء، ومعيشة َضنْك: ضيّقة. عن التاج:   )٣(

]، أي: غير حـالل، والَضـنْك أصـله فـي ١٢٤: ٢٠ طه[ É Ê  Ë Ì z }الكريم 
 اللغة: الّضيق والشدة. ولم يشر التاج إلى كونها معّربة.

  =  ل من الهّم ـة، وما تُحمّ ـعامم ـم، وقيل: هو اإلثـل إلى اإلثـالمي - م ـبالض -اح: ـالُجن  )٤(
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فيها، وكذلك الحكـم علـى كـون  ناهبالضم، وهو بمعنى الذنب معّرب من 
االسم معّربًا لمجرد كون ما يدل عليه مما لم يكن يعهد في بالد العرب فـإن 

مثُل الـدرع معّربًـا وال قائـل بـذلك، فانتبـه لهـذا ومـا ذلك يقتضي أن يكون 
  .أشبهه، فإنه من أهم ما يحتاج إليه الخائض في هذه المباحث

وهي كلمة مولّدة مأخوذة من الفارسـية،  - )١(الظّن والحدس: التخمين
  .بمعنى الظن والحدس امنوأصلها فيها 
إنـه لـيس بعربـّي صـحيح، وقـال : الذي يُخبز فيه، قال أبو حاتم: التنور
التنـور : وقال فـي النهايـة. إنّه مما وافقت فيه لغة العرب لغة العجم: بعضهم

إن هـذا : ، وقال بعضهم)٢(إنه في جميع اللغات كذلك: الالذي يخبز فيه، يق
االسم في األصـل أعجمـي فعربتـه العـرب فصـار عربيًـا علـى بنـاء فّعـول، 
والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنر، وال نعرفه في كالم العرب ألنه مهمـل، 

الـديباج والـدينار : وهو نظير ما دخل في كالم العرب من كالم العجـم مثـل
. )٣(ولما تكلمت بها العرب صارت عربية. واالستبرق وما أشبههاوالسندس 

  .إنّه فارسّي معّرب: )١(والجواليقي )٤(وقال الثعالبي

                                                            
ية والجرم والتضييق، ولم الجنا: الُجناح]. ٢٣٥: ٢ البقرة[ z _ ̂ [ }. واألذى  =

 .يشر المعجم إلى أنها معّربة
أحسـبه مولـًدا، : قال ابن دريـد. قال فيه بالحدس والظنّ : َخَمن الشيء وخّمنه: التخمين  )١(

ُخمانًـا، علـى الّظـن : هذه كلمة أصلها فارسية ُعّربـت، وأصـلها قـولهم: وقال أبو حاتم
، ١١٢، والخفاجي في شفاء الغليـل »خمن«وأشار إليه الفيومي في المصباح . والحدس
 .عن التاج. التحزير: والتخمين

 .»تنر«النهاية في غريب الحديث   )٢(
 .٢٧٠، ٢٦٩: ٤النقل من تهذيب اللغة   )٣(
 .اقة أسماء قائمة في لغتي العرب والفرس على لفظ واحديفصل في س ١٩٨فقه اللغة   )٤(
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وهو الَفْسل الذي ال خير فيه ويقـال للشـيطان بالكسر الِجبْس، : الِجبُْت 
  .)٢(والساحر والكاهن وما ُعبد من دون اهللا ِجبت، وهو غير عربّي محض

  .الِجبُت اسم الشيطان بالحبشية: حاتم عن ابن عباس أنه قالوأخرج ابن أبي 
  .الساحر بلسان الحبشة: الِجبت: وأخرج ابن جرير عن سعيد بن ُجبير أنه قال

ويجمع على ِحباب وِحبَبٍة  ،وهو فارسّي معرب -الُحب بالضّم الخابية 
بـدلت فيـه فأ ،وأصل الُحّب ُخنْْب بالخاء المضـمومة والنـون السـاكنةكعنبة 

  .)٣(الخاء حاء والنون باء وأدغمت فيما بعدها
 .]٢: ٤ النســاء[ o     p q r      z }: الُحــوب بالضــم اإلثــم، قــال تعــالى

وهو عربّي محض، وروي عن ابن عباس أنه : وحاب بكذا أي أثم، وبابه قال
  .)٤(إثًما بلغة الحبشة: حوبًا: قال

                                                            
 .١٣٥برقم  ٢١٣: المعّرب  )١(
: والِجبت. كّل ما ُعبد من دون اهللا: الِجبُْت : ٢٥٠: ٧بن سيده في المحكم قال ا: الِجبْت  )٢(

  .الكاهن: الساحر، وقيل: السحر، وقيل
وهذا ليس من محض العربية الجتماع الجيم والتاء فـي : »جبت«قال في الصحاح 

ج ب (في األجريتيّة » جبت«جاء في المعجم الكبير . كلمة واحدة من غير حرف ذو لقي
: جبـت gabbatُجبتا، أما في العبرية المتـأخرة  gubta: وفي السرياني. ني المغارةوتع) ت

وال عالقة بين هـذه المعـاني ومـا . أنبوب أو ِجبْس: ُجبتا: gubtaاسم مدينة في الجليل، 
 .وردت به في القرآن الكريم

فارسـّي وأمـا الُحـّب الـذي يجعـل فيـه المـاء ف: وفيـه ٢٠٨برقم  ٢٦٧المعّرب : الُحّب   )٣(
: هـو بالفارسـية: قـال ف عبـد الـرحيم. ُخنـب: أصله: قال أبو حاتم. معّرب، وهو مولّد

ُخنب وُخم، واألول أصل للثاني، قلبت النون ميًما لكونها قبـل البـاء، ثـم حـذفت البـاء 
 .ُخم: فأصبح

وانظـر نسـبتها إلـى الحبشـية فـي  ٣٥٩: ١هو الذنب العظيم كما في الكشـاف : الحوب  )٤(
وكنُت بيّنت أن لفظة : الذي قال في هامش الصفحة المذكورة) ط التهامي( ٨٥ المهذب

  =  بمعنى أذنب والكلمة في ) حاب(لها أصل في اآلرامية، وهي آتية من فعل » حوب«
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نُه معّربًا، قال في النهاية في حديث ، والمشهور فيه كو)١(البّطيخ: الِخْربِز
ربز هو البِّطيخ والخِ » بزيجمع بين الرطب والِخرْ  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا «: أنس

ير منه شيء، وقد أشار بعـض على أصله ولم يغ يوهو مما أبق. ه ،بالفارسية
  .الباحثين إلى أن المراد بالِخْربز البّطيخ األصفر، وِخْربِز بوزن ِزبِْرج

معروف وهو بكسر الدال وفتح الهاء، وقد جاء كسرها في لغة، : )٢(الِدرَهم
  .وأصله فيه ِدَرم - وربما قيل فيه ِدْرهام، والمشهور فيه أنه فارسّي معّرب 

  .ى ودُِوّي بالضم والكسرمعروفة، وتجمع على دَو  )٣(الدواةُ 
  ]من المتقارب[  :)٤(قال أبو ذؤيب

ـــدويْ  ـــرقْم ال ـــدياَر ك ـــُت ال  )٥(بـــره الكاتـــُب الِحْميَـــريّ ِي حَ    عرف
                                                            

عـن . ظلم، أثم، دان: ڤحا ḥāḇوأيًضا  ڤُحو ḥōḇأثَِم وفي السريانية : ڤحو ḥūḇالعبرية   =
 ).حوب: (المعجم الكبير

وفـي معجـم » خربـز«وفـي المعجـم الكبيـر » خربز«البطيخ، والحديث في النهاية : الِخربز  )١(
والحديث في النهاية واللسان . بطيخ أصفر اللب: َخربوزة. بطيخ: ِخربز: ٢٢٥غرائب اللغة 

: يأكل البطيخ بالرطب ويقـول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : وشبيه به ما ورد عن عائشة قالت» خربز«
قال ابـن القـيم فـي زاد . ١٣١: ٣تيسير الوصول . هذا بحّر هذا نكسر حّر هذا ببرد هذا وبرد

 .١٤٦: ٢زاد المعاد . وفي البطيخ أحاديث لم يصح منها إال هذا: المعاد
 .سبق ذكره: الدرهم  )٢(
 .الدواة بمعنى المحبرة، ولم يشر إلى تعريبها» دوي«ذكر المعجم الكبير : الدواة  )٣(
بن خالد من بني هذيل بن مدركة، من مضر شاعر فحـل، خويلد ) ه٢٧ت نحو : (أبو ذؤيب  )٤(

أشـهر . شهد فتح إفريقية، ومات بمصـر. مخضرم، سكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح
 .عن األعالم. شعره عينية رثى بها خمسة أبناء أصيبوا بالطاعون في عام واحد

  :هوروايته في. ٩٨: ١ج ١ب ٧شعر أبي ذؤيب ق: شرح أشعار الهذليين  )٥(
ــــري    عرفـــت الـــديار كـــرقْم الـــدوا ــــُب الحمي ــــْذبِرها الكات  ة ي

 .الخط واألثر: ويروى كخط الدواة والرقْم. الكتاب: والّزبر. القراءة: والّذبر
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وال يستبعد أن تكون معربة من دُِويْـْت بضـّم الـدال، وهـي  ،وهي عربيّة
كلمة فارسية بمعنى الدواة، والنسبة إلى الدواة دََوِوي ال دواتي قال الحريرّي 

ويقولون دواتّي لمن يحمـل الـدواة : )١(في دُّرة الَغّواص في أوهام الخواص
ء، وهو من اللحن، والخطأ الصريح، ووجه القول فيـه دََووّي ألن بإثبات التا

إلى فاطمة فـاطمّي وإلـى تاء التأنيث تحذف في النسب كما يقال في النسب 
  .مكة مكيّ 

: والمشـهور فيـه أنـه فارسـّي معـرب، قـال بعضـهم: معروف )٢(الدينار
  :ّال أن في ذلك نظًرا من وجهينفيه دين آر، أي الشريعة جاءت به، إوأصله 

أن  :الثـاني. أنه لم يثبت استعمال لفظ دين في اللغة الفارسـيّة :أحدهما
هذا التركيب إذا ثبـت يكـون معنـاه بمقتضـى القاعـدة عنـد الفـرس الجـائي 
بالشريعة، أي هوجـاء بالشـريعة ال الشـريعة جـاءت بـه، وقـد ذهـب بعـض 

  .والدينار معّرب من اليونانية المستشرقين إلى أن كًال من الدرهم
  ..........................................................: )٣(الّزمــــْردَةُ 

                                                            
 .١٣٩: درة الغواص  )١(
 .سبق ذكره: الدينار  )٢(
لتـي أعجمّي معّرب، وهـو وصـف للمـرأة ا: قال ٣٤٤ص ٣٠٧المعّرب برقم : الزمْردة  )٣(

ويقـال َزمـْردةٌ مثـل علّكـٍد مـن الربـاعي وهـو الغلـيظ . تشبه الرجال في الخلْق والُخلق
ويقال ِزنْْمردة، فتكون مما عّرب وليس له نظيـر فـي أبنيـة العـرب، وربمـا قيـل . الشديد

  .بالذال المعجمة
وذكـر » كندش«لم تذكره المعاجم وذكره ابن منظور في مادة : قال ف عبد الرحيم

 ُ أهمله الجماعـة، وقـال : مستدرًكا وقال» ز ن ك ر د«وذكر الزبيدي . ِزنِْمردة: خرىلغة أ
  .هي المرأة المشبهة بالرجال: ابن بري وأبو سهل الهروي

 -عبـد الـرحيم . أي د -هذا وذكر الخفاجي معنًى له آخـر وهـو الّسـحاقة، قلـت 
  =  :ويؤيد هذا المعنى البيت الثاني المذكور في اللسان
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المرأة التي تتشبه بالرجل، وهي فارسية معّربة، وأصـلها َزْن مَـْرد  )١(كِقْرَطْعبةِ 
زيدت فيها التـاء لتأكيـد التأنيـث  -ومعنى مَْرد الرجل  -ومعنى زن المرأة  -

وفيهـا  -لزاي وأدغمت النون في ا -ة بوكسرت فيها الزاي إلحاقًا لها بِقْرَطعْ 
  .-وقد ورد ذكرها في الشعر قديًما  -لغات 

  .وهو معّرب ،بالضمات مع تشديد الراء الزبرجد: )٢(الُزمُرذ
وهـو بفـتح الـزاي علـى مـا فـي  ،الرقاق الملفوف باللحم: )٣(الزماَوْرد

وقال فـي القـاموس الزمـاَوْردُ بالضـّم طعـامٌ مـن البـيض . حواشي الكشاف
                                                            

ـــأبى الرجـــالتحـــّب ال  = ــيش   نســـاء وت ــث األط ــع األخب ــي م    وتمش
 .أي الرجل» مَْرد«أي المرأة و» َزن«: وهو مركب من كلمتين فارسيتين

: ما عنـده قُــِرطعبةٌ وألُقَذْعملـة والسـعنة وال معنـةٌ أي: يقال: في الصحاح: والُقـِْرطعبة  )١(
 .ما وجدنا أحًدا يدري أصولها: قال أبو عبيد. شيء

وفي تهـذيب اللغـة . الّزمرذ بالذال المعجمة: وفيه ٣٢٧برقم  ٣٥٧في المعّرب : دالزمرّ   )٢(
الزبرجد والزمرد معّربان وهمـا مـن : قال ف عبد الرحيم. الزبرجد هو الزمرد ٢٦٠: ١١

: ُسَمرْكُدس، السين في آخر الكلمة أداة الرفـع، وأصـل اللفـظ: أصل واحد هو باليونانية
وفـي . Smaragdوباأللمانيـة  Emeraldاني نفسـه باإلنكليزيـة ُسَمَرْكد، ومن اللفـظ اليونـ

الزمرد جميعه أخضر مختلف يكـون فـي بـالد السـودان : ٥٤٠كتاب الجواهر وصفاتها 
مما يلي مصر، في جبل مشّعب في معدن يحفر عنه، فربما أصابوا العروق فقطعوها وهو 

خاللـه، فيغسـل كمـا  أجود ما يكون منه، والباقي يصاب في التـراب بالنخـل ثـم يوجـد
 .٥٤الجواهر وصفاتها : وانظر تعليقات محقق كتاب. يغسل تراب الفضة فيوجد فيه

والزماورد بالضم وفي حواشـي الكشـاف بـالفتح، طعـام » ورد«جاء في التاج : الّزماورد  )٣(
شـفاء الغليـل، والعامـة يقولـون بَْزمـاورد، وهـو «من البيض واللحم، معّرب، ومثله في 

لقمة القاضي : هو طعام يقال له: وفي كتب األدب: ق الملفوف باللحم، قال شيخناالرقا
نْرِجس المائدة وميسـًرا ومهنـأً وجـاء : نََواله، ويسمى: ولقمة الخليفة، ويُسمى بخراسان

وبـْزم آراى تـزيين . مـزين مجلـس األنـس والطـرب: بْزم آرا: »بزم«في المعجم الذهبي 
 .محافل األنس والطرب
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وهو األصل في ذلـك، ومعنـى  ه. يقولون بَْزماوْردُوالعامةُ  ،عّربم ،واللحم
ويقـال  -العيش والعشرة ومجلس الضيافة ومعنى آورد أحضر وجلـب : بزم

  .للزماورد لقمة القاضي
واحـد السـرادقات التـي ق دِ االسر: قال في مختار الصحاح: )١(قدِ االسر

: أي قطن فهو ُسـرادق، ويقـال تمّد فوق صحن الدار، وكل بيت من ُكْرُسفٍ 
السرادق ما يدار حول الخيمة من : وقال في المصباح - )٢(بيت مَُسْردَقبيت 

وقـال . )٣(مـا يمـّد علـى صـحن البيـت: والسـرادق أيًضـا. شقق بـال سـقف
: بالّسـرادق: )٦(وقال أبو عبيدة. )٥(كل بيت من ُكْرسف ُسرادق: )٤(الجوهري
السـرادق فارسـّي معـّرب، : في مفـردات القـرآن )٧(وقال الراغُب  ،الُفْسطاط

                                                            
فارسـّي معـّرب، : السـرادق: ٣٩٨ص ٣٧٣قال الجواليقي في المعـّرب بـرقم : رادقسُ   )١(

هكذا : ٢٤٨قال الشيخ أحمد شاكر في المعرب . َسَردار وهو الدهليز: وأصله بالفارسية
مـا أحـاط بالبنـاء، والجمـع : السـرادق: قال في اللسـان. فسره الجواليقي وهو غير جيد

  .بة إال الجواليقي هنا والراغب في المفرداتولم يزعم أحد أنها معرّ ... سرادقات
بالفارســية القديمــة، وهــو  Sradaأنــه معــّرب : والصــواب: قــال ف عبــد الــرحيم

 .سرا، وسراي بمعنى البيت والقصر والبناء العالي: بالفارسية الحديثة
 .»سردق«: مختار الصحاح  )٢(
 .»سرد«: المصباح المنير  )٣(
 .سبق ذكره: الجوهري  )٤(
 .سبق ذكره: عبيدة أبو  )٥(
تقريبًـا عـّد لـه  ٤٢٥ت سنة ] في اسمه خالف[الحسين بن محمد بن المفضل : الراغب  )٦(

، ومقدمـة المفـردات ٢٩٧: ٢انظر بغية الوعـاة . مصنًّفا رينشعومحقق المفردات ثالثة 
 .لمحققه صفوان عدنان داوودي

الفسطاط وهي  السرادق: وفيه ٣٩٨: ١، ومجاز القرآن »سردق« ٤٠٧، ٤٠٦: المفردات  )٧(
 .الحجرة التي تطيف بالفسطاط
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 r }: قـال تعـالى. وبعده حرفـانوليس في كالمهم اسم مفرد ثالثه ألف 

s tu  z ]بيــت مســردق مجعــول علــى هيئــة : وقيــل .]٢٩: ١٨ الكهــف
بمعنى األكول فإنه اسم مفرد ثالثـه  )٢(مِض ويِردُ عليه نحو ُجرا ه. )١(السرادق

 - ْردَهَ وقد اختلف في أصله فقيل َسرا. - عربّي محض ألف وبعده حرفان وهو 
وقد أشار إلى ذلك في اإلتقان . وقيل سرادَْر، والصواب األول - وقيل سراطاق 

وأصـله سـرادَر، وهـو . فارسـّي معـرب: قـال الجـواليقيدق، ُسـرا: حيث قال
 وهـو لفـظ ه. ْردَه أي ستر الدارَ سية َسرارأنه بالفا الدهليز، وقال غيره الصواب

  .ْرده، ومعناه السترَ ين أحدهما سرا ومعناه الدار واآلخر أمركب من جز
وهو ما رّق من الّديباج قيل هو عربّي وقيل هو مُعّرب وهو : )٣(السنْدس

لم يختلف أهل اللغة والمفسـرون فـي أنـه : وهو المشهور حتى قال بعضهم
كـان الفارسـية، وقيـل هـو معـّرب مـن الهنديـة وإذا وهو معّرب من . معّرب

معربًا من الفارسية فال يستبعد أن يكون أصله َزنُْدوْسْت، أي محبوب المرأة، 
فإن زن بمعنى المرأة ودوست بمعنى المحبوب والمحب والصديق، وسّمي 

، والتعريـب )٤(بذلك ألن المرأة تحبه وتؤثره على غيره لنفاسته، هذا ما ظهـر
  .فيه قريب المأخذ كالتعريب في ِزمردْةِ 

  .........................................قال فـي المزهـر  - )٥(الّصراط
                                                            

األكـول، : الشيخ الساقط هزاًال والِجَرضـمّ : األكول، والجْرَضم: الُجراضم، والُجراضم  )١(
 .جرضم: القاموس. والكبيرة السمينة من الغنم

 .٤٣٥: ١اإلتقان   )٢(
 .سبق ذكره: السندس  )٣(
 .يالمعجم الذهب: زير نساء، محّب للنساء: زن دوست  )٤(
  .سبق ذكره: الصراط  )٥(

 .٢١٥: ٢، وانظر كتاب الزينة ٤٣٧: ١النقل هاهنا من اإلتقان في علوم القرآن 
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أنه الطريق بلغة الروم ثم رأيتـه فـي كتـاب  )٢(وابن الجوزي )١(النقاش ىحك
  .)٣(الزينة ألبي حاتم
ث )٤(الّطاغوت : الكاهن والشيطان وكل رأٍس في الضاللة، يُـذكَّر ويؤنّـَ

    O P Q R   S }جمًعا. قـال تعـالى: ويكون واحًدا ويكون 

T U V W X z ]وقال تعـالى:  ،]٦٠ :٤ النساء{ M N 

O P  Q R ST z ]والطـاغوت: كلمـة عربيّـة  .]٢٥٧: ٢ البقرة
  مشتّقة من طغا، والتاء فيها زائدة، وقال بعُضهم: هي كلمة حبشية.

، وقيـل واحـُدها : بكسر الراء الُمَسنَّاة، ال واحَد لهـا مـن لفظهـا)٥(الَعِرم
                                                            

، وهو عـالم ه٣٥١المتوفى عام والنّقاش: لعله يريد به محمد بن الحسن أبا بكر النقاش   )١(
فـي » شـفاء الصـدور«بالقرآن وتفسيره، أصله من الموصل، ونشأ في بغـداد. لـه كتـاب 

 في القرآن ومعانيه.» الموضح«في غريب القرآن، و» اإلشارة«التفسير، و
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي القرشـي البغـدادي، أبـو الفـرج   )٢(

 .ه٥٩٧التاريخ والحديث، كثير التصانيف، مولده ووفاته ببغداد تعّالمة عصره في 
، ال يُعلم عنـه إال لمحـات ه٣٢٢أبو حاتم: أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامّي الليثّي ت  )٣(

 .٢٦: ١، ومقدمة محّقق كتاب الزينة ٥٢٣: برقم ١عابرة مبعثرة. انظر لسان الميزان 
: والطاغوت للواحـد والجمـع ١٣٧: ٢غو وطغي الطاغوت: في معجم ألفاظ القرآن: ط  )٤(

والمذكر والمؤنث، وهو كل معبود من دون اهللا، أو هو الشيطان أو الكـاهن، أو شـخص 
يكون رأًسا في الضالل، وال حاجة لبيان اشتقاقه من طغى وال بيان وزنه من هذه المـادة 

سـهم والمحـدثون مـن وال زيادة تائه، وأشباه ذلك مما في المعاجم، إذ اتفق القدماء أنف
بعدهم على أن الطاغوت معّربة من الحبشية، وهي في األصل لبعض هذه المعاني التـي 

أن  ١٠٨ذكروها وال مانع من التوسع في استعمالها بعد التعريب. وفي األلفاظ السريانية 
 اللفظة سريانية األصل. ولم يذكرها الجواليقي في المعّرب.

وفي الصحاح: العـِرم: المسـنّاةُ ال واحـد لهـا مـن لفظهـا، »: عرم«العِرم: جاء في التاج   )٥(
ويقال واحدها َعِرمَة... أو العِرم هي األحباس تُبنى في أوسـاط األوديـة. وفـي صـحيح 

  : كتاب تفسير القرآن: سبأ.١١٦: ٣البخاري 
 قال عروة بن شرحبيل: العرم: المسنّاة بلحن أهل اليمن. وقال غيره: العرم: الوادي.
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ــة، قــال تعــالى العــِرم وقيــل  .]١٦: ٣٤ ســبأ[ Z [ \ ] z}: َعِرمَ
 ،والُعرام بالضم الحّدة والشراسـة. هو اسم واد: السيل الذي ال يطاق، وقيل

يقال َعَرم يَْعِرمُ من بابي ضرب وقتل فهو عارم، وَعِرم َعرمًا فهو َعِرم من باب 
الَعِرمُ الُمَسناة بلحـِن أهـل الـيمِن، : )١(وقال َعْمُرو بن ُشَرْحبِيلَ . تعب لغة فيه

الَعـِرمُ : وأخـرَج ابـن أبـي حـاتم عـن مجاهـد أنـه قـال. يّ ذكر ذلك البخـار
  .بالحبشية هي المسنّاة التي يجمع فيها الماء ثم تنبثق

 k l m n o p q r }: قال تعـالى: الُفوم الحنطة والثوم
s t u   v w x y z { |   } ~  � ¡¢z 

فسـر و -الفـوم والثـوم ويقـال الِحنطـة : )٢(وقال في المصباح .]٦١: ٢ البقرة[
الحنطـة، الفـوم : )٣(وقـال فـي المفـردات. بالقولين z ~ }: قوله تعالى

  ~}: قـال )٤(ثوم وفوم كقـولهم َجـَدٌث وَجـَدفٌ : هي الثوم يقال: وقيل
� z ]فـي قولـه تعـالى )٥(وقال الفّراء .]٦١: ٢ البقرة :{ ~ z  الفـوم

لُفـومُ فـي وقد جاء ا ه ،وهي الحنطة والخبز جميًعا ،فيما يذكرون لغة قديمة
اللغة المصرية القديمة المعروفة باللغة الهيروغليفية بمعنى الحنطـة، ولفظـه 
فيها فُمو، وقد تبين للـواقفين عليهـا أنهـا تتفـق هـي واللغـة العربيـة فيمـا ال 

في اآليـة أن يكـون المـراد بـالفوم فيهـا هـو واألظهر . يُحصى من الكلمات
                                                            

 .سبق ذكره: عمرو بن ُشَرْحبِيل الهمذاني  )١(

 .فوم: المصباح المنير  )٢(

 .فوم: المفردات  )٣(

 .٦٥٠: عن المفرداتانتهى النقل   )٤(

 .والفراء سبقت ترجمته ٤١: ١معاني القرآن للفّراء   )٥(
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  .)٢(ومهاوث )١(الثوم، ويؤيد ذلك قراءةُ ابن مسعود
  

òÏžŠ@ @
  

وِحنْطـة كما يقال للَحّب المعروف الـذي يُتّخـذ منـه الخبـز بُـّر وقمـح 
بالعربيّة يقال له ذلك باللغة المصرية القديمة، غير أن لفـظ البُـّر فـي العربيـة 

والغالـب  ،أفصح من لفظ القمح والِحنْطة، وهذه األلفاظ الثالثـة المتداولـة
بُّر، وعند أهل مكة اسـتعمال لفـظ الِحنْطـة، عند أهل العراق استعمال لفظ ال

  .)٣(وعند أهل مصر استعمال لفظ القمح
 Ý Þ }: الِقط بالكسر الكتاب والصّك بالجائزة، ومنـه قولـه تعـالى

ß à á â ã   ä z ]قِطنـا معنـاه : )٤(وقال أبـو القاسـم .]١٦: ٣٨ ص
  ]من الطويل[  :قال األعشى )٥(كتابنا بالنبطية، والجمع قطوط
                                                            

عبد اهللا بن مسعود، من أكابر الصحابة، وهو مـن أهـل مكـة السـابقين إلـى : ابن مسعود  )١(
 .ه٣٢توفي في المدينة سنة . اإلسالم

: ١٠٨: ١لشوكاني ، وفي فتح القدير ل٤٠: ١قراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن   )٢(
: ١انظـر روح المعـاني . وقد قرأه ابن مسعود بالثاء، وروي نحو من ذلـك عـن ابـن عبـاس

 .هو الحنطة بالعبرية: قال الواسطي: ٣٤٨: ١ونقل السيوطي في اإلتقان . ٢٧٤
 -البُـّر، والبُـّر : القمـح: لم يفّرق صاحب القاموس بين البُّر والحنطة والقمح، فقـد قـال  )٣(

: وفـي معجـم لغـات القبائـل واألمصـار. البُرّ : -بالكسر  -الِحنطة، والِحنطة : -بالضم 
  .٢٥٢: ١لغة شامية : والقمح .٧٨: ١لغة كوفية : الِحنطة

هي التمر وهي البُّر وهي الشعير وهـي : أهل الحجاز يقولون: قال) تمر(وفي مادة 
 .٤٦: ١األمصار معجم لغات القبائل و. وتميم تذكر هذا كله. الذهب وهي البُْسر

 أبو القاسم؟؟  )٤(
  =  :  معناه» قِّطنا«أن  ٤٣٩: ١لم تُذكر في كتاب المعّرب، ونقل السيوطي في اإلتقان : الِقط   )٥(
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ــه ــوم لقيتُ ــان ي ــُك النّعم  )١(بَغبطتــه يعطــي الُقطــوَط ويــأفِق   وال المل
  : ذكر الجواليقّي وغيره أنه فارسّي معّرب.)٢(كافور

وبعضـهم يحـذف  -وهـو معـّرب  -: كزيتون ثمـر معـروف )٣(اللَّيُْمون
  النوَن ويقول لَيُْمْو.

الُمْهَرق: الصحيفة، وهو فارسـّي معـّرب، وأصـله مُْهـَره، أبـدلت الهـاء 
                                                            

  .١٣٩في كتابه المهذب  كتابنا بالنبطية، ومثله  =
وقال الراغب في المفردات: الِقّط: الصـحيفة، وهـو اسـم للمكتـوب وللمكتـوب 

بالنصـيب أو » قـط«فيه... ولم يشر إلى كون اللفظ معّربًا. وفّسره معجـم ألفـاظ القـرآن 
 خبار عّما في صحائف األعمال قبل يوم الحساب. كذلك لم يشر إلى كونه معّربًا باإل

. وفيـه: بأمتـه بـدًال مـن بغبطتـه. واألمّـة: النعمـة. ٢١٩ص ١٣ب ٣٣ألعشى قديوان ا  )١(
 فَق في العطاء فّضل وأعطى بعًضا أكثر من بعض.أوالقط: هو الصك بالجائزة و

قال: فأما الكافور المشموم من الّطيب فأحسبه لـيس  ٥٧١برقم  ٥٤٤الكافور: المعّرب   )٢(
قـال ف عبـد الـرحيم: هـو بالفارسـية كـافور، ّفـور. قَ بعربّي محض ألنهم ربما قـالوا: ال

ميلية إحدى اللغـات الدرافيديـة: اوأصله من اللغات الهندية، فهو بالت Kapurوبالفهلوية 
(كربّورم) ومنه (كربُور) بالسنسكريتية، وهـو بالسـريانية: قفـورا وقّفـور. فالكـافور مـن 

 من اللغة العربية.الفارسية والقّفور من السريانية ودخلت الكلمة في الالتينية 
: هو وليد عملية تهجين لعناصر مـن فصـيلة البرتقاليـات Citrs medica (lemon)الليمون   )٣(

 LYMOمن األترنج والنارنج. وأول ظهور لكلمة الليمون كـان فـي اللغـة السنسـكريتية 
ليمو، ثم انتشرت هذه اللفظة في أرجاء الشرق القديم مع تحوير بسيط اقتضته طبيعة كل 

  ة من هيروغليفية وسنسكريتية وفينيقية وعبرية وآرامية.لغ
 -وفي المعجم المذكور الحًقا تفصيالت مهمـة. النباتـات السـومرية واآلشـورية 

  .٣٢٥البابلية: 
  .٦٨٤وجاء في كتاب المعّرب والدخيل في المعاجم العربية: 

(ليمو) ومنه  الليمون كلمة دخلت العربية من الفارسية (ليمو) وهو بالسريانية أيًضا
بالالتينية ولما كان أصل الشجرة من الهند، فـالمرجح  Lemonليمون بالتركية والكردية و

 أن االسم هندي األصل انتقل إلى جميع لغات العالم بنفس اللفظ.
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الخرزة التي يُْصَقل بها، وقد جـال الرسمية فيه قافًا، ومُْهَره في األصل بمعنى 
عـن ) الُمْهَرق كمَكرك الصـحيفة: (األمَر في ذلك شارُح القاموس حيث قال

قــال األصــمعّي هــو فارســّي . األصــمعّي وزاد الليــث البيضــاء يكتــب فيهــا
ثـوُب حريـر : الُمْهـَرق: تعريب مهره، وقـال غيـره: قال الصاغاني). معّرب(

وفـي شـرح معلقـة الحـارث بـن . أبيض يُسقى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه
بالفارسـية مهـره كـرد، ِحلّزة كانوا يكتبون فيها قبل القراطيس بالعراق، وهو 

له بالفارسية مُْهَره، وفـي شـرح  اليقا هبوإنما قيل له ذلك، ألن الذي يصقل 
، قـال حّسـان رضـي )١(ب العهدالحماسة تكلموا بها قديًما، وقد يخّص بكتا

  ]من البسيط[  :اهللا عنه
 )٢(كما تََقادمَ عهُد الُمْهـَرِق البـالي   كــم للمنــازِل ِمــْن شــهٍر وأَحــوالِ 

  ).مَهارقُ  ج(
بمعنى األصل والمادّة وهي كلمة يونانيّة، وقد وهـم مـن ظـن : الَهيُولى

عر المولدين كقول وقد جاءْت في ش )٣(من هيئٍة أولىأنها كلمة عربيّة مخففة 
                                                            

  :قال الجاحظ وقد أنشد بيت الحارث بن حلزة في معلقته  )١(
ــا فــي المهــارق األهــواء   ل ينـــهــحــذَر الخــوِن والتّعــدي و  )٤٢(  ـــُقض م

  .والتعدي من االعتداء. والَخْون من الخيانة. الصحف واحدها مُهَرق: المهارق
... أي المعقـول» مُهـره كـرد«، وهو في كالم الفـرس فارسّي في األصل: الُمهَرق

  .٤٧٨شرح القصائد السبع 
المهارق ليس يراد بها الصـحف والكتـب، وال «: ٧٠: ١قال الجاحظ في الحيوان 

  .يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب ِدين أو كتب عهود وميثاق وأمان
. هو فارسية معّربةوالمهارق جمع الُمْهَرق، و: ١٧٤٥: وفي شرح الحماسة للمرزوقي

 .وكانت العرب تصقل الثياب البيض وتكتب فيها العهود وما أرادوا إبقاءه على الدهر
 .٣٨٢: ديوانه: هذا مطلع قصيدة لحسان بن ثابت  )٢(
  =  وكذلك في ) يونانية(المادة في الفلسفة : هيولى: ٢٧١في معجم غرائب اللغة : الهيولى  )٣(
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  ]من الوافر[  :بعضهم
ـــنٍ  ـــولَى كـــل ُحْس ـــالِ    محاســـنُها َهيُ ـــدِة الّرج ـــاطيُس أفئ  )١(ومَغن

وقد اقتصر على ذلك ألنه هو  -وهو معّرب  -جوهٌر معروف : الياقوُت 
  .)٢(المعلوم، وقال بعُضهم هو معرٌب من الفارسية إّال أنه لم يثبت ذلك

*   *   *  

   

                                                            
الهيولى لفظ يوناني بمعنى األصـل : ٥٣٦: ٢سفي وفي المعجم الفل ٥٦مقدمة المعّرب   =

وفي االصطالح هي جوهر في الجسـم قابـل لمـا يعـرض لـذلك الجسـم مـن . والمادة
وفي المعجم المذكور تفصيل، . االتصال واالنفصال محّل للصورتين الجسمية والنوعية

: ادةتشـّكل المـ: هيـولى: ٥٧٢: ٢وفي موسوعة الالند . Hyleوقد جعل الهيولى مقابل 
 .مذهب يفّسر الكائنات حسب تصّور أرسطو والمدرسيسين بلعبة المادة والصورة

: في ذكر فضائل مكة وخواصها، وفيـه ١٠: ١جاء هذا البيت غير منسوب في زاد المعاد   )١(
 ...محاسنه هيولى

 ٣٢فّصل القول فيه البيروني في كتابـه الجمـاهر ص ٧٢٨برقم  ٦٤٨المعّرب : الياقوت  )٢(
دها ونقل عن حمزة األصفهاني أن اسمه بالفارسية ياكند، واليـاقوت معّربـة، وأن وما بع

  .الفرس كانوا يلقبونه بـ سبج اسمور أي دافع الطاعون
) ِهيـاْكنِثوس(الياقوت دخيل بالفارسية مـن اليونانيـة وأصـله : قال ف عبد الرحيم

عـّرب مـأخوذ مـن والظـاهر أن اللفـظ الم. وهو نوع من األحجار الكريمـة أزرق اللـون
  .السريانية بحذف النون

إن األب أنستاس ماري الكرملي انفرد بالقول : قال محقق كتاب الجواهر وصفاتها
  .إن الياقوت معرب عن اليونانية
 .٤١وعّدد أنواعه بالتفصيل  Rubyالياقوت األحمر مقابل : وقد جعل محقق الكتاب
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َب في العهد األول، ومنه مـا ُعـّرب فيمـا بعـد العهـد من المعّرب ما ُعرّ 
األول، أمّا ما ُعّرب في العهد األول فإْن كان ال يقومُ مقامه شيء وذلك مثـُل 

فإنه يتعين استعمالُه، وإن كان يقـومُ مقامـه  )١(السندس واالستبرق والياقوت
اسـتعمال كـّل  يجوزشيءٌ وذلك مثُل اِإلقليد فإّن المفتاَح يقومُ مقامَه فحينئذ 

واحٍد منهما من غير فرق، إّال أن يكون في أحدهما ما يوجُب ُرْجَحانـه علـى 
 )٢(اآلخر من جهة فحينئٍذ ينبغي أن يستعمل الراجح منهما، وذلك كالَقْفشليل

والِمْغرفة، فإن الِمْغرفة ترُجح عليه لكونها فصيحةً وهو غير فصيح فينبغي أن 
  .تُستعمل دونَه
ّرَب فيما بعد العهد األول فإْن كان ال يقومُ مقامَه شـيء وذلـك وأمّا ما عُ 

ثمـرةُ شـجرٍة : فإنه يتعين استعماله، واألنْبَج كأحمد وتُكسـر بـاؤه )٣(كاألَنْبَجُ 
 )٤(وإن كان يقومُ مقامة شيءٌ، وذلـك كالشـبَْكرة. هندية، وهو معّرب من أَنْبَه

والشـبكرة مـأخوذة مـن  ،لعربيّةفإن العشا يقوم مقامه ألنه هو المعروف في ا
                                                            

  .كرهسبق ذ: السندس، االستبرق، اإلقليد، الياقوت  )١(
 .المغرفة: سبق ذكره: القفشليل  )٢(
واللفظ فارسي وأصله بالفارسـية . المنجة أو المانجو: فاكهة شهيرة تُسمى اآلن: األنْبَـِج  )٣(

واللفـظ هنـدي . وهذا هو أصل اللفظ المعـّرب) أنبك(ويكون بالفهلوية ) أنبه(الحديثة 
باللغـة الهنديـة ) آم(ومنـه  )آمـرم(أصًال ودخيل في الفارسية وهـو باللغـة السنسـكريتية 

 .١٥٣نقًال عن تعليقات ف عبد الرحيم على المعّرب . الحديثة
بنوا الفعللة من شْب كـور . العشا، معّرب: الشبكرة: جاء في القاموس المحيط: الشبكرة  )٤(

 .وهو األعشى
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قـال . بمعنى الليل وكور بمعنى األعمىَشْب ُكوْر، بمعنى األعشى ألن شب 
الشبكرة الَعشـا، مَُعـرٌب، بَنَـُوا الَفْعللـةَ مـن َشـْب ُكـْوْر، وهـو : في القاموس

  ه. األعشى
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متــين علــى قــد عرفــَت أن للفصــاحة مَــْدخًال فــي تــرجيح إحــدى الكل
أن  )١(والمفهوم من كالم ثعلب. ف الفصاحةاألخرى، فاقتضى الحال أن تُعر 

مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لهـا فإنـه قـال فـي أول 
هذا كتاُب اختيار الفصيح مما يجري في كالم الناس وكتبهم، فمنـه : فصيحه

ومنـه مـا فيـه . بصواب ذلـك ما فيه لغةٌ واحدة والناس على ِخالفها، فأخبرنا
لغتان وثالث وأكثر من ذلك فاخترنـا أفصـحهّن، ومنـه مـا فيـه لغتـان كثرتـا 

وال . )٢(حداهما أكثر من األخـرى فأخبرنـا بهمـا انتهـىإواستعملتا فلم تكن 
شك أن ذلك هو مدار الفصاحة إّال أن المتأخرين من أرباب البيـان لمـا رأوا 

طالع على ذلك حرروا ضابًطا يُعرف بـه مـا أكثـرت أن كل أحد ال يمكنه اال
الفصاحة في الكلمة خلوصها من تنافر الحروف : العرب من استعماله فقالوا

  .)٣(ومن الغرابة ومن مخالفة القياس
                                                            

سـنة أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني، إمام الكوفيين في النحو واللغـة، ولـد : ثعلب  )١(
. حفظ كتب الفّراء والزم ابن األعرابي وسمع محمد بن سّالم الُجمحـي وغيـَره. ه٢٠٠

  .ببغداد وفيها ُولد ه٢٩١توفي سنة . كان ثقةً متقنًا
 .٣٩٦: ١، وبغية الوعاة ٣٣٤انظر نور القبس 

 .١٨٥: ١المزهر . ٦، ١: شرح الفصيح للمرزوقي. ٣: فصيح ثعلب  )٢(
 .١٨٥: ١، المزهر ٢٤: غةالتلخيص في علوم البال  )٣(
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والمرادُ بتنافر الحروف أن يكون في الكلمة حروٌف غيُر متالئمة بحيـث 
ْصرُ  ، وهي الخياطـة )١(يحصل من اجتماعها ثِقٌل على اللسان وذلك مثل الشَّ

تـاج حْ ال يظهر معناهـا فيُ  المتباعدة، والمراد بالغرابة أن تكون الكلمة وحشية
 بمعنـى )٢(الكتب المبسوطة في اللغة، وذلك مثل التََّكـأُكؤإلى أن ينّقر عنها في 

ْ االجتماع واال ْ رِ ف النحوّي سقط  )٣(اع بمعنى التفّرق، روي أنَّ عيسى بَن عمرقَ ن
تكأكأتم علـّي كتكـأكؤكم علـى  معن حمار فاجتمع عليه الناس فقال: ما لك

والمراد بمخالفة القياس مخالفة الكلمة للقواعـد . )٤(ذي ِجنٍَّة، افرنقعوا عنّي
  المقررة في علم الصرف وذلك مثل األْجلَل في قول الراجز:

  )٥(الحمُد هللاِ العليِّ األجللِ 
أنه تركه اضطراًرا إذْ لـم فإن القياس يقتضي أن يقال األجّل باإلدغام إّال 

يساعده الوزن على ذلك، ومخالفة القياس إنما تنـافي الفصـاحة إذا لـم يـرد 
السماُع بذلك، فإْن وَرد السماُع بذلك لم يُحكم على الكلمة بعدم الفصاحة. 

                                                            
الشْصر: الخياطة المتباعدة، ونْطح الثور بقرنه، والطعن، والطْفـر (الوثـب فـي ارتفـاع).   )١(

 ».شصر«عن القاموس 
 التكأكؤ: كأكأ: نكص وجبن كتكأكأ، والكأكاء كسلسال: الجبْن الهالع وتكأكأ: تجّمع.  )٢(
). كـان كثيـر السـماع عـن العـرب، كثيـر ه١٥٠أو  ه١٤٩عيسى بـن عمـر الثقفـي: (ت  )٣(

 .٤٦الرواية، عالًما بالنحو. نور القبس: 
 .١٨٦: ١المزهر   )٤(
). وهذه األرجوزة تُعرف ه١٣٠قُدامة (تمطلع أرجوزة ألبي النجم العجلّي الفضل بن   )٥(

  وأولها: ٢٠٨بأمّ الرجز. وقد بلغت مشاطيرها 
ـــلِ  -١ ـــّي األجل ـــد هللا العل  الواهِب الفضِل الوهوِب الُمْجِزلِ  -٢ الحم
 كومَ الذُّرى من َخَوِل المخـّولِ  -٤ أعطى فلـم يبخـْل ولـم يبّخـل -٣

تعاورته كتب البالغة. انظـر ، والمشطور المذكور ٣٣٧ص ١ب ٨٠انظر ديوانه ق
 .٥٧. واألرجوزة أيًضا في الطرائف األدبية: ١١: ٣تهذيب اإليضاح 
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وذلك كما في حيي بترك اإلدغام فإنه وإن خـالف القيـاس إّال أن كثيـًرا مـن 
وقـد زاد بعضـهم فـي  ،يحكم عليه بعدم الفصاحة به كذلك فالالعرب ينطق 

بـأن يمّجهـا  ،شروط الفصاحة في الكلمة خلوُصها من الكراهـة فـي السـمع
وينبو عن سماعها كما ينبو عن سماع األصوات المنكرة، فإن اللفظ من قبيل 
األصوات، واألصوات منها ما تستلذ النفس بسماعه، ومنها ما تكره سـماعه 

  ]من المتقارب[: )٢(في قول أبي الطيّب )١(ّشىوذلك كلفظ الِجرِ 
  )٣(»كريُم الِجِرشى شريُف النسْب «

وقـد أشـار بعـض  ،بمعنى طـال )٤(أي كريم النفس، ومثل ذلك اشمخرّ 
المحققين إلى أمر وهو أن الكلمات التي ينبو عنها السـمع قـد وضـعت فـي 

ن اللفظ والمعنـى، الغالب للداللة على أمٍر تنبو عنه النفس رعايةً للتناسب بي
وعلى هذا فاستعمالها في مثل ذلك يكون من قبيل وضع الشيء في موضعه، 

                                                            
 .١٨٦: ١المزهر   )١(
الشاعر الحكيم، لـه األمثـال السـائرة ) ه٣٥٤ت(د بن الحسين أبو الطيب أحم: المتنبي  )٢(

ولـد بالكوفـة، فـي محلـة تسـمى . والحكم البالغة، وهناك من يعـّده أشـعر اإلسـالميين
فنسب إليها، ونشأ بالشام، ووفد على سيف الدولة وحظي عنده ثم انتجع كافوًرا » كندة«

دولة البويهي، وعـاد يريـد اإلخشيدي فمدحه ثم هجاه ورحل إلى شيراز ومدح عضد ال
 ).أحمد(عن األعالم . بغداد فقتل في الطريق

  :وهو البيت الثالث عشر من قصيدة أولها). ط اليازجي( ٤٦٧البيت للمتنبي وهو في ديوانه   )٣(
ــْب  ــر الُكتُ ــاب أب ــُت الكت  فســـمًعا ألمـــر أميـــر العـــرْب   فهم

 :والبيت
 شريف النسـبكريم الِجرّشى   مبـــارك االســـم أغـــر اللقـــْب 

، ١٠: ١، ومعاهـد التنصـيص ٢٦: والبيت تعاورته كتب البالغـة انظـر التلخـيص
 .١٢: ٣وانظر تهذيب اإليضاح 

 .»شمخر«الجسيم، وهو الطامح النظر المتكبّر انظر اللسان : الشمْخُر من الرجال: اشمخرّ   )٤(
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وقد تقرر في فن البيان أن من الكلمات ما يحُسُن استعمالُه في موضع، وفـي 
  .حال دون حال، وهو مبحث من أدّق المباحث

كـل أهل النـار ) فيه(قال في النهاية  -والَجواظ  )١(ومن ذلك الَجْعَظريّ 
وقيل هـو الـذي ينـتفخ بمـا لـيس . الجعظرّي الفّظ الغليظ المتكبّر. َجْعَظريّ 

وقيل الكثير اللحم المختال فـي والجّواظ الجموع المنوع . عنده، وفيه قصر
  .مشيته، وقيل القصير البطين

إن أنطـق  ،زوجـي الَعَشـنق: )٢(وفي حـديث أم زرع: ومن ذلك الَعَشنق
الطويل ليس بضخم وال مثقل، وأتـت  )٣(والعشنق. أُعلّقوإن أسكت  ،أطلق

  .به هنا في مقام الذمّ 
ْ ومن ذلك الشّ    .وهو السيء الخلق الفّحاش كالّشنِظيرة - )٤(ظيرن

                                                            
فـإذا كـان . ْجلين الغليظ الجسمالقصير الر: الِجعظار والِجعظارة والِجعنظار كله: َجْعَظر  )١(

  .َجْعَظريًا: مع غلظ جسمه أكوًال ُسّمي
  .أهل النار كل جعظري جّواظ: »جعظر«: وفي النهاية» جعظر«عن اللسان 
 ،الفظ الغليظ المتكبر، وقيل هو الذي ينتفخ بما ليس عنده، وفيه قِصـر: الجعظري

: حم المختال في مشيته، وقيـلالكثير الل: وقيل. الجموع المنوع: الجّواظ: »جوظ«وفيه 
 .القصير البطين

: ٣باب حسن المعاشـرة مـع األهـل : أخرجه البخاري في كتاب النكاح: حديث أم زرع  )٢(
  .١٣٩: ٧باب ذكر حديث أم زرع : ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة١٦٦، ١٦٥

  .٧٣١: ١وانظر غريب الحديث للخطابي 
. عاتكـة: ، واسمها فيما حكاه ابن دريـدوأم زرع هي بنت أكيمل بن ساعدة اليمنية

 .١٧١: ٧عن كتاب عون الباري لحل أدلة البخاري 
أرادت . هو الطويل الممتد القامة: زوجي العشنّق: في حديث أم زرع» عشنق«في النهاية   )٣(

 .أن له منظًرا بال مخبر؛ ألن الطول في الغالب دليل السَفه وهو السيء الُخلق
 .الفّحاش، وهو السيء الُخلُق: الشنظير: في ذكر أهل النار» نظرش«: في النهاية  )٤(
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وهــو الرجــل الضــخم الــذي ال َغنــاء عنــده،  - )١(ومــن ذلــك الضــيَْطر
  .وكذلك الضْوَطر

وهـو الثقيـل  ،وهـو شـتم ،ذكَجْعَفـر وُجنْـَدب وقُنُْفـ )٢(ومن ذلك الَغنْثر
  .وهي الجهل ،من الغثارة ،وقيل الجاهل ،الوخم

 ،الصغير من القثّـاء، والرجـل الضـعيف ووه - )٣(ومن ذلك الضْغبوس
  ]من البسيط[  :)٤(جرير قال. ويجمع على ضغابيس

 )٥(ُغلُْب الرجاِل فما باُل الضغابيسِ    قد جّربْت َعَرِكي فـي كـل مُعتَـركٍ 
كَصْعب مُشتٍَه للضغابيس  كثير الضغابيس ورجل َضْغٌب : وأرض مَْضغبة

وأسقطت السين منه ألنها آخر حروف االسم كما  ،وهي بهاء ،أو مُولٌَع بحبها
  .)٦(قيل في تصغير فرزدق فَريِْزد

                                                            
مَـْن يعـذرني مـن هـؤالء : في حديث علـي رضـي اهللا عنـه: »ضطر«في النهاية : الضيطر  )١(

 .الواحد ضيطار، والياء زائدة. الضياطرة، هم الضخام الذين ال غناء عندهم
هو الثقيـل الـوخم، : قيل. يا غنثر: بنهقال ال: في حديث أبي بكر» غنثر«في النهاية : غنثر  )٢(

 .والنون زائدة. الجهل: الجاهل من الغثارة: وقيل
ضغابيس  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أّن صفوان بن أمية أهدى لرسول اهللا » ضغبس«في النهاية : الضغبوس  )٣(

هـي نبـت ينبـت فـي أصـول : صغار القثاء واحدها ضغبوس وقيل: الضغابيس: وجداية
والجدايـة ج جـدايا، والجدايـة مـن . ق بالخّل والزيت ويؤكـلالثمام يشبه الهليون، يُسل

عـن . الجدي من المعـزأوالد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة، ذكًرا كان أو أنثى بمنزلة 
 .جدا: النهاية

من تميم، أشعر أهل عصره ولد ومات في اليمامة، ) ه١١٠- ٢٨(جرير بن عطية الخطفي : جرير  )٤(
 ).عن األعالم. (شعراء زمانه، ولم يثبت له إال الفرزدق واألخطلكان هّجاءً مرا، ناضل 

: الضـغبوس. الغلـيظ الرقبـة: واألغلـب. ١٢٩: ١، ٢٩ب ٩البيت فـي ديـوان جريـر ق  )٥(
  :ومطلع القصيدة. نبات يشبه اللوبياء، ضعيف: الضعيف، والضغابيس

  مـأنوسِ فالِحنُْو أصـبح قَْفـًرا غيـر   حي الِهَدمْلَةَ مـن ذات المـواعيس
 .أي مؤنثة بالتاء المربوطة: وهي بهاء: وقوله» ضغب«: النقل هنا من تاج العروس  )٦(
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وسئل بعض علماء البيان عن السبب الموجب الختيار لفظ ِضيزى فـي 
مـع أنـه  )ةرجائ(على لفظ  ]٢٢: ٥٣ الـنجم[ z ¯     ®   ¬ » }: قوله تعالى

ة ال توافق فواصـل السـورة ألنهـا رأغرب منه، فأجاب عن ذلك بأن لفظ جائ
مبنية على األلف بخالف ضيزى، وهو جواب غير كـاف، واألولـى أن يقـال 
فيه إّن ِضيزى من األلفاظ التـي ُروعيـت فيهـا المناسـبة بينهـا وبـين معانيهـا 

مقام الذي هو مقام إنكار يكون أولى من اإلتيان بغيرها فاإلتيان بها في هذا ال
وقد زاد في تأكيد اإلتيان بها كونُهـا موافقـةً للفواصـل، . مما ال يكون كذلك

بهمزة بعد الضاد وقرأه الباقون بيـاء  )١(وقد اختُلف في ِضيزى فقرأه ابن كثير
وضازه حقـه  -الحكم جار ضاز في : ، قال في مختار الصحاح)٢(بعد الضاد

وهـي فُعلـى  ،أي جائرة z ¯     ® }: وقوله تعالى -وبابهما باع  -نقصه 
وإنما كسروا الضاد لتسـلم اليـاء ألنـه لـيس فـي الكـالم  ،مثل ُطوبى وُحبلى

فِعلى صفة وإنما هو من بناء األسماء كالِشـْعرى والـِدفْلى ومـن العـرب مـن 
  .- )٣(بالهمزيقول ِضئَْزى 

                                                            
، كان فصيًحا مفّوًها عليـه السـكينة ه٤٥عبد اهللا بن كثير الدارّي ولد بمكة سنة : ابن كثير  )١(

نعم ختمـت علـى : قرأََت على ابن كثير؟ قال: قلت ألبي عمرو: قال األصمعي. والوقار
وكـان ابـن . كثير بعدما ختمت على مجاهد وكان ابن كثير أعلَم بالعربية من مجاهـد ابن

  .كثير هو اإلمام المجتمع عليه في القراءة بمكة
 .١٨٥٢برقم  ٤٤٥: ١غاية النهاية . ه١٢٠توفي بمكة سنة 

)٢(  { « ¬   ®     ¯ z : قــرأ ابــن كثيــر ضــئزى : ٦١٥كتــاب الســبعة فــي القــراءات فــي
: وقـرأ ابـن زيـد: ٥٧: ٢٧وفـي روح المعـاني . ِضيزى بغير همز: أ الباقونوقر. بالهمزة

ؤزى بالواو والهمزة ويقال ضُ . بفتح الضاد وبالياء على أنه كدعوى أو كسكرى) َضيزى(
 .داضلا يأ وضم الفاء

 .»ضيز«انتهى النقل من مختار الصحاح   )٣(
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يرّجح اختيار غير األفصح على األفصـح أن يكـون غيـر األفصـح ومما 
ولذلك يرّجح اختيار لفظ القمح على لفظ البُّر فـي موضـع  ،تداوًال منهأكثر 

  .يكون لفظ القمح أكثر تداوًال منه مع أن لفظ البّر أفصح منه
  

éîjäm@ @
  

إذا بُحَث عن اسم شيء مما تدعو الحال إلى أن يكون لـه اسـم كـبعض 
انات والنباتات وغيرهما فلم يوجد إّال في لغة العامة فإنه حينئٍذ ينبغـي الحيو

الملجئة إليه  إليه، على أّن في لغة العامة كثيًرا مما أن يؤخذ به دفًعا للضرورة 
في كتـاب ألـف  )١(ومن ثَّم قال البلوييُظن أنه ال أصل له وهو مما له أصل، 

أصل ومعنى، علمه مَْن علمه وجهلـه  ال تكاد العامة تتكلم بشيء إّال وله: ءبا
  .)٢(مَْن جهله

                                                            
. ندلسي المـالكييوسف بن محمد أبو الحجاج البلوي المالقي األ) ه٦٠٤- ٥٢٩: (البلوي  )١(

- ٥٦١(زار اإلسكندرية في حّجه ذاهبًا وآيبًا سنة . مولده ووفاته بمالقة. عالم باللغة واألدب
 .عن األعالم باختصار. كان أحد الزهاد المشهورين وبنى كثيًرا من المساجد). ه٥٦٢

: لعامةولقد ظهر لي معنًى حسن في قول ا: وما بعده ٣سطر  ٤٨٣: ٢جاء في كتاب ألف باء   )٢(
ويكاد حتى لهج به بعض الناس، حتى دخل في تضاعيف كالمه مراًرا، ) عنك وعّمن دونك(

  .ال تتكلّم العامة بشيء إال وله أصل ومعنى، علمه مَْن علمه وجهله من جهله
 -فرأيت أنها كلمة قالهـا ) عنك وعمن دونك(فأعملت فكري في هذه اللفظة أي 

هذا الذي أحـّدثك : ًرا أو عالًما، فكأنه يقول في كالمهمَْن خاطب رجًال كبي -واهللا أعلم 
به ليس باطًال، ولكنه حّق أحّدثك به عن العلماء عنك وعن غيرك، واستحيى أن يواجهه 

: يعني أنك أعلم من غيرك، فحسـن أدبـه معـه ولـم يقـل. عنك وعّمن دونك: بهذا فقال
علـى : قولـون للغائـب إذا قـدمفيقوله الناس وال يلقون له باًال كما ي. عنك وعّمن فوقك

 ...كيف أصبحت وكيف أمسيت: وكذلك. السالمة، وأصله الحمد هللا على السالمة



 - ٢٤٧  - 

  

Ý–Ï@ @
  

  ومنها ما يُحكى. -ومنها ما يُبنى  -من المعّربات ما يَُعرب 
أما ما يعرَّب منها فهو ما لم يوجد فيه ما يوجب البناء وال مـا يمنـع مـن 

منهمـا يعـّرب مـع الصـرف، وذلـك مثـل قـزٍّ  قسـموهو قسـمان: اإلعراب، 
منهما يُعّرب مع المنع من الصرف مثـل يُوُسـف  وقسم، )٢(ولُوط )١(وإبْريَسمٍ 

  .)٣(ولقمان وعيسى وموسى
وأمّا ما يُبنى منها فهو ما وجد فيه ما يوجب البنـاء، وذلـك مثـل ِسـيبََويْه 

  ونْفَطَويِه.
من اإلعراب مع عدم وجود  وأما ما يُحكى منها فهو ما وجد فيه ما يمنع

ما يوجب البناء، وذلك مثل َسَمنُْدْو بضم الدال وسكون الواو، وهو اسم بلد 
في الروم، وِسيَده بفتح الدال، والهاء بعده زائدة تكتب لإلشعار بأن ما قبلهـا 

في اللغة، وأمـا مثـل  )٤(متحرك وهو اسم جّد صاحب المحكم والمخصص
، وقـد تصـدينا لهـذا ىعيسى وموسى فقد ألحقوه بالمقصور كذكرى وبشـر

. وذلـك فـي كتاب التبيـان لـبعض المباحـث المتعلقـة بـالقرآنالمبحث في 
  مبحث إعراب السور، وبسطنا القول فيه بعَض البسط.

                                                            
 القز واإلبريسم: كلمات أعجمية األصل وتصرف ألنها ليس بأسماء أعالم.  )١(
لوط: اسم علم أعجمي وكان ينبغي أن يمنع الصرف، ولكنه صـرف لخفتـه، فهـو علـى   )٢(

 ثالثة أحرف ساكنة الوسط.
 هذه األسماء: يوسف ولقمان وموسى وعيسى: أسماء أعجمية تمنع الصرف.  )٣(
صاحب المحكم والمخصص اسمه: علّي بن أحمد بن سيده، اللغوي النحـوي األندلسـّي،   )٤(

 .١٤٣: ٢ير. قيل إن اسم أبيه محمد وقيل: إسماعيل؟ عن البغية أبو الحسن الضر
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كيبًا مزجيّـا يبنـى الجـزءُ األول منهـا األعالم المركبةَ تر أن :األمر األول

على الفتح، وأما الجزء الثاني فإْن كان لفَظ ويِه فإنه يبنى على الكسر وذلـك 
هذا ِسيبََويِْه ورأيت ِسيبَويه ومـررت بِسـيبَويِْه بفـتح البـاء : تقولنحو سيبويه، 

وقـس علـى ذلـك مـا أشـبهه مثـل نِفَطَويـِه  .وكسر الهاء في األحوال الثالثـة
وراَهَويِه، وإن كان غير لفظ َويِْه فإنه يعرب إعراَب ما ال ينصرف، وذلك نحو 

هذه بَْعلبَك، بضم الكاف ورأيت بَْعلَبك بفتح الكاف ومـررت : بَْعلَبَك، تقول
حـوال وأما الالم فإنهـا مبنيـةٌ علـى الفـتح فـي األ. ببعلبك بفتح الكاف أيًضا

َحْضـَرموت وشـهرزور، وأمـا مَِعـِدي الثالثة، وقس على ذلك ما أشبهه مثل 
كرب فإنه جاء بسكون الياِء رعايةً ألمـر التخفيـف وهـذا هـو المشـهور فـي 

علـى الجـزء األول وهو إجراء اإلعراب  ،وجاء فيه وجه آخر ،بعلبك ونحوه
ين أثًا وهو بناء الجزوقد نقل بعضهم فيه وجًها ثال. وإضافتُه إلى الجزء الثاني

قـد بحـث : إذا عرفـت مـا ذكـر نقـول. على الفتح إّال أن هذا ال يكاد يعـرف
المتأخرون في أحمْدشاه ونحوه فقال بعضـهم يجـب فيـه فـتح آخـر الجـزء 
: األول وهو الدال بناء على ما ذكره النحاة في بعلبك ونحوه، وقـال بعضـهم

ناء على أن العجم ينطقون بـه يجب فيه إسكان آخر الجزء األول وهو الدال ب
مخالفةً للعرب فإنهم التزمـوا الفـتح كذلك، وقد اعترض عليهم بأن في هذا 

في مثله فقالوا شهَرُزور ورامَ ُهرمُز، ولم يتركوه إّال في بغداد وفي آذَْربِيجـان 
وسكن الراء، وهو شاذّ ال في لغة قليلة فيها، وهي لغة من فتح الهمزة والذال 
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في كتب أسماء البلـدان وأجابوا بأّن فيما ذكر شيئًا، فإّن من نظر يقاس عليه، 
شـهَرزور وقـد ونحوها تبين له أّن آخر الجزء األول قد يكـون مفتوًحـا مثـل 

يكون مضمومًا مثل ُصْغُدبِيل وقد يكون مكسوًرا مثل َطبَِرستان، وقـد يكـون 
لعـرب هـو أمـر ساكنًا مثل َسَمْرقَنْد، والخْطب في ذلك سهل، والمهّم عنـد ا

، وإنما اخترنا اإلسكان صيانةً للعلَم عـن )١(اإلعراب، ونحن لم نخالفهم فيه
التغيير فإنه أمٌر مطلوٌب ال يترك إّال لـداٍع قـوّي، هـذا مـع كونـه فـي الغالـب 
موجبًا لخفة الكلمة على اللسان، وهو أيًضا أمر مطلوب، وقـد سـّوغ بعـض 

: في تفسـير قولـه تعـالى )٢(ل أبو حيانقاالعرب ترك حركة اإلعراب أحيانًا، 
{_ ` a  z ]٣(فــي ذلــك، قــرأ مَْســلَمة بــن محــارب ]٢٢٨: ٢ البقــرة( 
التاء فراًرا من ثِقل توالي الحركـات، وهـو مثـل مـا  بسكون )٤(zَوُبُعوحَكُْهن }

الالم، وذكر  بسكون ]٨٠: ٤٣ الزخرف[ x y z َورُُسلْنَا}حكى أبو زيد 

                                                            
 .٣١٤، ٣١١، ٣٠٠: ١انظر هذا المبحث في النحو الوافي   )١(
محمد بن يوسف بن علي، أثير الدين، أبو حيان األندلسـي الغرنـاطي نحـوي : أبو حيان  )٢(

مدينـة مـن عصره ولغويّه ومفّسره ومحّدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، ولـد بمطخشـارش، 
وقرأ علـى كثيـر مـن كبـار الشـيوخ رحـل عـن غرناطـة وأقـام  ه٦٥٤حفرة غرناطة سنة 

  .وترك آثاًرا كثيرة ذات شأن ه٧٤٥بالقاهرة وبها توفي سنة 
 .٣٥٥٥برقم  ٢٨٥: ٢، وغاية النهاية ٥١٦برقم  ٢٨١: ١بغية الوعاة 

عليـه يعقـوب عرض على أبيـه، عـرض . مسلمة بن محارب بن دثار السدوسي الكوفي  )٣(
 .٣٦٠٧برقم  ٢٩٨: ٢غاية النهاية . الحضرمي

)٤(  { _ ̀ a  z : ــي البحــر المحــيط ــن محــارب: ١٨٨: ٢جــاء ف ــرأ مســلمة ب : ق
بسكون التاء فراًرا من ثقل توالي الحركات، وهـو مثـل مـا حكـى أبـو زيـد » وبعولتْهن«

» يُعلْمهـم«ن وذكر أبو عمرو أن لغة تميم تسـكين المرفـوع مـ -بسكون الالم  -ورسلْنا 
، ٤٧٤، وإتحاف فضالء البشر ٣٤٩، وغيث النفع ٢٠٦: ١وانظر البحر المحيط . ونحوه

 .١٢٧: ٦ومعجم القراءات 
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 ]٩: ١٤ إبــراهيم[ h z }أّن لغــة تمــيم تســكين المرفــوع مــن أبــو عمــرو 
نلِْزْمُكموها}أن من العرب من يقول  )١(وذكر الفّراء ه. ونحوه

َ
 ]٢٨: ١١ هـود[ zأ

 وقال بعض القراء نقل عن أبي. )٢(الميم للتخفيف لما توالت الحركاتبتسكين 
 )٣(فـي الموضـعين ]٥٤: ٢ البقرة[ j z }عمرو أنه كان يسكن الهمزة من 

                                                            
 ).٢٨(سبق ذكره : الفراء  )١(
نلِْزْمُكموها}  )٢(

َ
العرب تسكن ) أنلزمْكموها: (وقوله ١٢: ٢قال الفراء في معاني القرآن : zأ

وذلـك أن الحركـات قـد توالـت فََسـكنت . أنلزمْكموها: الميم التي من اللزوم فيقولون
الميم لحركتها وحركتين بعدها، وأنها مرفوعة، فلو كانت منصوبة لم يسـتثقل فتخفـف، 
إنما يستثقلون كسرةً بعدها ضمة أو ضمةً بعدها كسرة، أو كسرتين متواليتين أو ضـمتين 

  .وضرب الفراء أمثلة لكل ما تقّدم. متواليتين
القراءة بضم المـيم، ويجـوز إسـكانها : ٤٨: ٣وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 

وسـيبويه والخليـل ال يجيـزان إسـكان . كثرة الحركات وثقل الضمة بعد الكسرةلعلى بُعٍد 
حرف اإلعراب إال في اضطرار، فأمّا ما روي عن أبي عمٍرو من اإلسكان فلـم يُضـبط ذلـك 

  .نه كان يخفف الحركات ويختلسها، وهذا هو الوجهورواه عنه سيبويه أ. عنه
وحكي عـن أبـي ] ٣٠٥: ٢الكشاف [وقال الزمخشري : ٢١٧: ٥وجاء في البحر 

عمرو إسكان الميم، ووجهه أن الحركة لم تكن إال خلسة خفيفة فظنها الـراوي سـكونًا، 
عرابيـة واإلسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وُحّذاق البصريين، ألن الحركـة اإل

 .وأخذه الزمخشري من الزجاج. ال يسوغ طرحها إال في ضرورة الشعر
وقرأ الجمهـور بظهـور : ٢٠٦: ١جاء في البحر المحيط : h i  j z }: بارئْكم  )٣(

: ٢[ك عنه سيبويه روى ذل. حركة اإلعراب في بارئكم، وروي عن أبي عمٍرو االختالس
اإلسكاُن، وذلك إجراءً للمنفصـل مـن كلمتـين مجـرى المتصـل مـن وروي عنه ] ٢٩٧

ومنـع ). إبل(فأجري المكسوران في بارئكم مجرى ) إبل(كلمة، فإنه يجوز تسكين مثل 
المبرد التسكين في حركة اإلعراب، وزعم أن قراءة أبي عمٍرو لحٌن، وما ذهب إليه ليس 

، ولغة العرب توافقـه علـى ذلـك، ملسو هيلع هللا ىلصهللا بشيٍء ألن أبا عمرو لم يقرأ إال بأثر عن رسول ا
  .فإنكار المبرد لذلك منكر

 .من سورة البقرة ٥٤أما الموضعان المشار إليهما فهما في اآلية 
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)١(Â z }والراء من 
)٢(p z }و ]٦٧: ٢ البقرة[ 

 ]١٥٧: ٧ األعراف[ 
)٣(B z }و

)٤(m   z}و ]٣٢: ٥٢ الطور[ 
)٥(Ëz}و ]١٦٠: ٣ آل عمران[ 

 

وهي لغة بني أسد وتميم وبعض أهـل نجـد : قال. حيث وقع ]١٠٩: ٦ األنعام[
واحـد كيـأمركم أو طلبًا للتخفيف عند اجتماع ثالث حركـات ثِقـال مـن نـوع 

ونقل عنه أنه كان يختلس الحركة في ذلك، ويدخل فيما ذكر  - نوعين كبارئكم 
فقد  )٦(وقد وقع ذلك في قراءة حمزة أحد السبعة. الوقف إجراء الوصل مجرى

                                                            
وقـرأ  ٢٤٩: ١جاء في البحر المحيط : p q  r s t  u v ...z }: يأمْركم  )١(

 .الهمزة ألًفاالسكون واالختالس وإبدال : يأمُركم بضمّ الراء، وعن أبي عمرو: الجمهور
ــــــأمْرهم  )٢(  d e  f g h i j k l  m n }: ي

o p ...z : بإسـكان ] أبو عمـرو[قرأ البصري : يأمْرهم: ١١٤في غيث النفع
: ٢٧٥: وفي إتحاف فضـالء البشـر. االختالس أيًضا، والباقون بالضمّ : الراء، وعن الدوري

 .الدوري عنه كالباقينبالسكون واالختالس أبو عمرو، وروي اإلتمام عن : يأمرهم
بإسكان الراء وباختالسها أبو عمرو، »تأمرهم«وقرأ : A B C DE ...z }: تأمْرهم  )٣(

 .٢٥٩: ، وغيث النفع٤٩٣: إتحاف فضالء البشر. وروي اإلتمام عن الدوري كالباقين
بإسكان الـراء وزاد ] أبو عمرو[قرأ البصري : u v w x y  z{ z }: ينصْركم  )٤(

، وانظـر معجـم القـراءات ٧٤: غيث النفع. االختالس، والباقون بضم الراءالدوري عنه 
 .٨١: ٢القرآنية 

وقـرأ  ٢٠١: ٤قال في البحـر المحـيط : Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z }: يشعركم  )٥(
وقـرأ  ٢٥٥: وفـي إتحـاف فضـالء البشـر. قوم بسـكون ضـمة الـراء وقـرئ باختالسـها

حركتهـا أبـو عمـرو مـن روايتيـه، وروي اإلتمـام بإسـكان الـراء وبـاختالس ) يشعْركم(
 .للدوري عنه كالباقين

حمزة بن حبيب بن عمارة، اإلمام الحبر، أبو عمارة الكوفي، أحد القراء السـبعة، : حمزة  )٦(
، كـان مشإليه صارت القراءة بعد عاصم واألع. ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن

توفي . ب اهللا بصيًرا بالفرائض عارفًا بالعربية حافًظا للحديثإمامًا حجةً ثقةً ثبتًا قيًّما بكتا
 .١١٩٠برقم  ٢٦١: ٢غاية النهاية . وقبره بحلوان ١٥٤، وقيل ه١٥٦سنة 
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بسكون الهمزة فـي حـال  .]٤٣: ٣٥ فاطر[ )١(z ² ±}: ثبت عنه أنه قرأ
 ¥ ¤ £ }: عـن نـافع أنـه قـرأالوصل إجراءً له مجرى الوقـف، وروي 

¦ § ̈ ©  ª « z ]بإسكان الياء الثانية من  .]١٦٢: ٦ األنعام
في حال الوصل إجراءً له مجـرى الوقـف، وروي عنـه أنـه قرأهـا  )٢(محيايْ 

كسائر القراء بالفتح ومَْن وقف على هذا األمر وعـرف المواضـع الالئقـة بـه 
أمكنه أن يأتي به في قراءته على وجٍه تستحسـنه العامـة وال تنكـره الخاّصـة، 
والمراد بالوقف ما يشمل السكت، والسكت هو أن تقـف وقفـة خفيفـة مـن 

ر تنفس، وهذا القول أعني القول بأن ينطق باألعالم األعجمية كمـا ينطـق غي
به أربابها ال يوقع في شيٍء من العناء بخالف القول اآلخر فإنه يوجـب علـى 

عن العلم المطلوب هل هـو مفـرد أو مركـب، فـإذا  أوًال اآلخذ به أن يبحث 
يوجب عليـه عرف أنه مفرد فاألمر في ذلك ظاهر، وإذا عرف أنه مركب فإنه 

 أن يبحث ثانيًا عن الجزأين اللذين ترّكب منهما ليتيسر لـه فـتح آخـر الجـزء
حاروا في ذلـك، ومـن أراد الزيـادة علـى مـا  األول منهما مع أن أربابها ربما

  .ذُكر هنا فليرجع إلى التبيان

                                                            
  .»سورة فاطر« ٥٣٥في كتاب السبعة   )١(

» ومْكـَر السـي«: سـاكنة الهمـزة، وقـرأ البـاقون) ومْكَر السـيئْ «: قرأ حمزة وحده
 .بكسر الهمزة

  :األنعام: ٢٧٤في كتاب السبعة   )٢(
ساكنة الياء، غيَر نافع، فإنه أسكن » مماتي«و -محركة الياء  -» ومحيايَ «كلّهم قرأ 

  .»مماتيَ «ونصبها في » ومحيايْ «الياء في 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالوالء المدني، أحد القراء السـبعة، : نافع

مدينة وتوفي بها بعد أن انتهـت إليـه رئاسـة القـراءة فيهـا أصله من أصبهان، اشتهر في ال
 .»نافع«واألعالم . ٣٣٠: ٢غاية النهاية . ه١٦٩ت
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الحكاية إيراد اللفظ على هيئته من غير أن يغير فيـه شـيء،  األمر الثاني:
  :)١(يبويه حيث قالوقد ذكرها س

هنا باب الحكاية التي ال تُغيَُّر فيها األسماء عن حالها في الكالم وذلـك 
ا، وهـذا بَـَرَق نْحـرهُ،  ََّط َشـرًّ ا: هـذا تَـأَب ََّط َشـرًّ قول العرب في رجل يسمى تأب
وَرأيُت بََرَق نَْحُرهُ، فهذا ال يتغير عن حالتـه التـي كـان عليهـا قبـل أن يكـون 

أيًضا في رجل اسُمه ذَرَّى َحبًّا: هذا ذَرَّى حبًّا، فهـذا كلـه يتـرك  اسًما. وقالوا
 »لَـهُ «  ـعلى حاله. فمن قال: أغيِّر هذا، دخل عليه أن يسمى الرجل ببيت شعر أو بِ 

ِدرهمان، فإن غيّره عن حاله فقد ترك قول النـاس، وقـال مـا ال يقولـه أحـد. 
  [من الوافر]  وقال الشاعر: ،وعلى هذا يقول بدأت بالحمُد هللاِ ربِّ العالَمين

 )٢(اَحــقُّ الخيــِل بــالركِض الُمعــارُ    َوَجــْدنا فـــي كتــاب بنـــي تمـــيمٍ 
وذلك ألنه ُحكي أحّق الخيِل بالركض المعار. فكذلك هـذه الضـروب 

فهـو علـى هـذه الحـال. فـي بعـٍض إذا كانت أسماء، وكل شيء عمل بعضه 
ولم يجمـع إّال أن تقـول كلُّهـم تـأبّط  إذا كان محكيًّا لم يُثنَّ واعلَم أن االسم 

                                                            
 ».بوالق« ٦٥، ٦٤: ٢انظر كالم سيبويه في الكتاب   )١(
قال األعلم: الشاهد في قوله: أحّق الخيل بالركض المعار، وتركـه محكيًـا علـى لفظـه،   )٢(

هم هذا الكالم، والمعار: السمين، كذا فُّسـر وهـو غيـر والمعنى: وجدنا في كتب وصايا
معروف، واألشبه عندي أن يكون: المستعار. ويكون المعنى أنهم جائرون في وصـيتهم 
ألنهم يرون العارية أحقَّ باالبتذال واالسـتعمال ممـا فـي أيـديهم. ويحتمـل أن يريـد أن 

  العارية أحّق باالستعجال فيها لتردّ سريًعا من غيرها.
وهـو الشـديد الَخلْـق مـن قولـك: أغـرت  -بـالغين المعجمـة  -يروى: المغـار و

  تح سلطان. ٤٨٨الحبل: إذا أحكمت فتله. وانظر تحصيل عين الذهب: 
: البيت ينسب إلـى بشـر بـن أبـي ٨٩قال العالمة النفاخ في فهرس شواهد سيبويه 

، وديوان ٦٧٦ليات خازم في رائيته المفضلية، وينسب أيًضا للطرمّاح. انظر شرح المفض
 .١٦٨: ٩، وخزانة األدب ٧٨بشر 
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، ولـو ثنيـَت شرا، وكالهما ذّرى حبا، لم تغيره عن حاله قبل أن يكون اسـًما
  :هذا أو جمعته لثنّيَت 

  )١(أحق الخيل بالركض المعار
ء إال أن تقول هذا تـأبّط شـرا وال تضيفه إلى شي. إذا رأيته في موضعين

 )٢(انتهـى. أن يكون علًمـااحبُك ومملوُكك، وال تحّقره كما ال تحّقره قبل ص
وهـي مركبـة مـن  ]١: ٢ البقرة[ A z}: ومن أمثلة المحكيّ . ما ذكره ملخًصا

وقـرأت ) الـم(وهي ألِْف وَالمْ وِميْم، فإنك تقول فيها هـذه  -ثالث كلمات 
بإسكان الفاء من ألْف والميم من الم والمـيم الثانيـة ) الم(ونظرت في ) الم(

المعـَرب المقـّدر اإلعـراب والمحكّي من قبيل . من ميم في األحوال الثالثة
ان عليها من قبل أو السكون الذي كـان وجوبًا الشتغال آخره بالحركة التي ك

عليه كذلك وقد ذكر سيبويه في باب أسماء السور كالمًا له تعلـق بمـا نحـن 
  :)٣(فيه فأحببنا إيراده هنا إتمامًا للفائدة، وهو هذا

واعلم أنه ال يجيء في كالمهم على بناء حاميَم وياسيَن، وإن أردَت فـي 
 z ^ [ \ }: )٤(د قرأ بعضهموق. هذا الحكاية تركته وقًفا على حاله

 .]١: ٥٠ ق[ )قاَف والقـرآنِ ( AB C z}و  ]٢- ١: ٣٦ يس[) ياسيَن والقرآنِ (
                                                            

 .البيت سبق ذكره  )١(
 ].بوالق[ ٦٥: ٢الكتاب   )٢(
 .٣٠: ٢الكتاب   )٣(
قال أستاذنا الجليل أحمـد راتـب النفـاخ فـي فهـرس شـواهد  ٢-٣٦/١ياسيَن والقرآن   )٤(

  :٤٠: سيبويه
وقـد ) يـس(مـن  هكذا أثبتها سيبويه مستشهًدا بها على قراءة بعضهم بفـتح النـون

وزاد أبو حيان في . هذه القراءة إلى عيسى بن عمر ١٢٤نسب ابن خالويه في شواذّه ص 
 .نسبتها إلى ابن أبي إسحق أيًضا ٣٢٢: ٧البحر المحيط 
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وأما صـاد فـال . هذا فكأنه جعله اسًما أعجميًا ثم قال اذكر ياِسينَ )١(فمن قال
تحتاج إلى أن تجعله اسًما أعجميًا ألن هذا البناء والوزن من كالمهم، ولكنه 

اسًما للسورة فال تصرفه، ويجوز أيًضا أن يكون ياسيُن وصادُ يجوز أن يكون 
اسمين غيـَر متمكنـين فيلزمـان الفـتَح كمـا ألزمـَت األسـماءَ غيـَر المتمكنـة 

  .)٢(الحركات نحُو كيَف وأيَن وَحيُث وأَمسِ 
جعلته اسًما لم يكن بد من أن تحـرك  فإنْ  ]١: ٢٦ الشعراء[ A z }وأمّا 

وتصيّر ميًما كأنـك وصـلتها إلـى طاسـيَن فجعلتهـا اسـًما بمنزلـة  )٣(]النون[
  .)٤(دَراَب ِجْردَ وبَْعَل بَك، وإن شئت حكيَت وتركَت السواكن على حالها

فال يَُكـن إّال  ]١: ١٠ يونس[ A z }و ]١: ١٩ مريم[ A z }وأما 
لـم يجـز ألنهـم لـم  ]١: ٢٧النمـل [ zطاسـينَ }حكاية، وإن جعلتهـا بمنزلـة 

 )٦(وقابِيـلَ  )٥(يجعلوا طاسين كحْضَرموَت، ولكـنهم جعلوهـا بمنزلـة هابِيـلَ 
أجعلُها بمنزلة طاسيَن ميَم لم يجز ألنك وصلَت ميًمـا : وهاروَت، وإن قلت

أن تصَل خمسةَ أحرف إلى خمسـِة أحـرٍف فـتَجعلَهّن إلى طاسيَن وال يجوز 
                                                            

  :٤٥: قال في فهرس شواهد سيبويه] ٥٠/١ق ) [قاَف والقرآنِ (  )١(
اء مَـْن يفـتح الفـاء مـن هكذا أثبت سيبويه هذه اآلية مستشهًدا بها على أّن من القرّ 

 ١٢٠: ٨، وأبو حيّان في البحر المحيط ١٤٤وقد نسب ابن خالويه في شواذّه ص) قافَ (
 .هذه القراءة إلى عيسى

 .٣٠: ٢الكتاب   )٢(
 .استدراك من سيبويه) النون(  )٣(
 .٣١: ٢الكتاب   )٤(
. بمعنـى االبـن باآلشـورية » أبـل«قـد يكـون مـن . االبن الثاني آلدم عليه السالم: هابيل  )٥(

 .١٨٢: اإلعالم بأصول األعالم
قـين وقـاين وقـايين : اسمه بالعبرية قَيِن، ونقل إلى العربيـة بـأربع صـيغ. بكُر آدم: قابيل  )٦(

 .١٤٣: ك اإلعالم:والظاهر أنه بمعنى الحّداد... وقائين ثم غير إلى قابيل
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والهـاء اسـًما ثـم أجعـل اليـاء والعـين  أجعُل الكافَ : اسًما واحًدا وإن قلَت 
اسًما، فإذا صارا اسمين ضممُت أحدهما إلى اآلخر فجعلتهما كاسـم واحـد 
لم يجز ذلك، ألنه لم يجيء مثل حضرموت في كالم العرب موصوًال بمثلـه 

أدعـه علـى حالـه وأجعلـه : وهو أبعد ألنك تريد أن تصله بالصاد، فإن قلت
إسماعيل قد جاء عدة حروفه على عدة حروف  بمنزلة إسماعيَل لم يجز ألنّ 

ليس على عدة حروفه شيء،  A z }و -أكثر العربيّة نحو اشهيباب 
  .)١(وال يجوز فيه إّال الحكاية

فيجوز صرفها في قول من صرف هنًدا ألن النوَن تكون أنثى  zنونُ }وأما 
فترفع وتنصب، ومما يدّل على أن حاميَم ليس من كـالم العـرب أن العـرب ال 

إن لفــظ حروفــه ال يشــبه لفــظ حــروف : تــدري مــا معنــى حــاميم، وإن قلــت
  .)٢(قابُوُس ونحُوه: األعجمّي فإنه قد يجيء االسم هكذا وهو أعجمّي، قالوا

: العلم األعجمّي يعرب إعراب غيـر المنصـرف بشـرطين :مر الثالثاأل
أن يكون زائًدا على ثالثة أحرف  :والثاني. أن يكون علًما في العجمية :أحدهما

فإْن كان العلمُ غيَر علم في العجمية نحو طاووس  - وذلك نحو يوسف ويعقوب 
  .ثالثة أحرف نحو نوحإذا سمينا به أحًدا فإنه يكون مصروفًا وكذا إن كان على 

 -العلـة الثالثـة الُعْجمـة : في باب موانع الصرف )٣(شرح القطرقال في 
وهي أن تكون الكلمةُ على األوضاع العَجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسـحاق 

محمد وصـالح وُشـعيب : وجميع أسماء األنبياء أعجمية إّال أربعة ،ويعقوب
: ويُشترط العتبار الُعْجمة أمـران ،وُهود صلواُت اهللا وسالمه عليهم أجمعين

                                                            
 .٣١: ٢الكتاب   )١(
 .٣١: ٢الكتاب   )٢(
 .٣١٣: شرح قطر الندى  )٣(
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أن تكون الكلمة علًما في لغة العجم كما مثّلْنا، فلو كانـت عنـدهم  :أحدهما
ثم جعلناها َعلًما وجب صرفُها، وذلك بأن نسمي رجًال بلجام أو اسم جنس 

زائدة على ثالثة أحرف، فلهذا انصـرف نـوح ولـوط أن تكون  :الثاني. ديباج
 p  q }: ، وقـال تعـالى]٣٤: ٥٤ القمـر[ o        p qr s z }: قال تعـالى

r s  t z ]ومن زعم من النْحويين أن هذا النوُع يجوز فيـه  .]١: ٧١ نـوح
وقد أوضح ذلك سيبويه فـي كتابـه فـي  )١(ه. فليس بمصيب وعدمُه الصرف

اعلم أّن كل اسٍم : فقال: )٢()هذا باب األسماء األعجمية(الباب الذي عنوانه 
أعجمّي أُعِرَب وتمّكن في الكالم فدخلته األلف والالم وصار نكرةً فإنك إذا 
سميت به رجًال صرفته إال أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربّي، وذلك نحو 
ن اللّجام والديباج واليََرنَْدج والنَيُروز والِفِرنِْد والزنجبيِل واألََرنَْدج والياسـمي

أدع صرف اآلجّر : فإن قلت. -فيمن قال ياِسميٌن كما ترى والّسهريِز واآلُجّر 
ألنه ال يشبه شيئًا من كالم العرب فإنه قد أعرب وتمّكـن فـي الكـالم ولـيس 
بمنزلة شيء تُِرك صرفُه من كالم العرب ألنه ال يشبه الفعل وليس فـي آخـره 

و بمنزلة عربّي ليس له ثـاٍن من نحو ُعَمَر وليس بمؤنث، وإنما هزيادة وليس 
  .بٍِل وُكدَت تَكادُ وأشباِه ذلكفي كالم العرب نحو إِ 

 )٣(وأما إبراهيُم وإسـماعيُل وإسـحاُق ويعقـوُب وُهْرمُـُز وفيـروُز وقـارونُ 
وأشباهُ هذه األسماء فإنها لم تقع في كالمهم إّال معرفةً على حّد مـا  )٤(وفِْرَعونُ 

                                                            
 .انتهى النقل من شرح القطر  )١(
 .١٩: ٢الكتاب   )٢(
 .١٤٤األعالم . وغيّر في العربية ليكون على مثال هارون. قُورح: اسمه بالعبرية: قارون  )٣(
رُعوه بالعبرية والكلمـة مـن َ ْرُعون وهو من ِ أصله بالسريانية . لقب ملوك مصر: فرعون  )٤(

: أن الفرعـون بلغـة القـبط ٣٦٥: ٣تهـذيب اللغـة وفـي . البيـت العظـيم: القبطية بمعنى
 .١٤٠: عالماإل. لم أجد ما يؤيد هذا القول: قال ف عبد الرحيم. التمساح
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في كالمم كمـا تمكـَن األول ولكنهـا وقعـت  كانت في كالم العجم ولم تمّكن
معرفةً ولم تكن من أسمائهم العربية فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم 
العربية كنَْهَشٍل وشْعثٍم، ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسًما يكون لكل شيء من 

  .أمة، فلّما لم يكن فيها شيء من ذلك استنكروها في كالمهم
ا من هذه األسماء فهو على ُعْجمته كمـا أّن الَعنـاق إذا وإذا حّقرت اسمً 

. فعربـّي، وكـذلك ُشـعيبوأما صالٌح . حّقرتها اسم رجل كانت على تأنيثها
  ه. )١(وأما هودٌ ونُوٌح ولُوٌط فتنصرف على كل حاٍل لخفتها

ذهب بعض الباحثين إلى أّن االسـم األعجمـي يُحكـى إذا  :األمر الرابع
الُعْجمة فيه قوية وإن لم يكن في آخره ما يمنـع ظهـور اإلعـراب ولـم كانت 

فإن كان الذي حمله عليه هو ما وقع في شعر األعشى . يأت على ذلك بدليل
من شاِهْسَفَرم ففيه شيء، وذلك الحتمال أن يكون إسكانها من إسكان الميم 

ا وهو أنـه إذا فيه ألجل الضرورة، والشاعر يسوغ له مثل ذلك، إّال أن هنا أمرً 
قلنا بأنه يُحكى ثم اتفق وقوعه في تركيب يضطّر فيه إلى تحريكه، وذلك بأن 

فهل يحّرك بالحركـة التـي يقتضـيها ) اليوم(تأتي بعده كلمة أولها ساكن مثل 
 -؟ اإلعـرابالتخلص من التقاء الساكنين أو يحرك بالحركة التـي يقتضـيها 

حــّرك بالحركــة التــي يقتضــيها ويظهــر أّن األولــى أن ي -هــذا محــل بحــث 
. اإلعراب، ألنها هي األصل، وال تترك إال للضرورة، وال ضرورة هنا لتركها

وفي حال  -لْيومَ بضم الميم هذا تقول في حال الرفع جاء الّشاِهْسبََرمُ إ وعلى 
وفــي حــال الجــر نظــرُت إلــى  -النصــب رأيــُت الشاِهْســبََرمَ اليــومَ بفتحهــا 

  .ومَ بكسرها فيكوَن اإلعراب فيه ظاهًرا في األحوال الثالثلْيإ الشاهْسبََرِم 

                                                            
 .١٩: ٢انتهى النقل من سيبويه   )١(
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أما ما ال يجمع منها فهو نوعان  ،ومنها ما ال يُجمع ،من األسماء ما يُجمع

مـا ال يجمـع  :وثانيهما. ما ال يجمع لعدم االحتياج فيه إلى الجمع :أحدهما - 
فهو اسم الجنس كالبَُر والشـعير  :النوع األولأما . مع االحتياج فيه إلى الجمع

النـوع ألنه يشمل القليل والكثير ويدخل فيه المصدر كاألكل والشـرب، وأمـا 
فإّن في لفظه مـا يمنـع مـن الجمـع فهو األلفاظ التي تُحكى كتأبّط شرا،  الثاني

وإن كان هو في نفسه مما يحتاج إليه فإذا احتيج إلى جمعه تُوصـل إلـى ذلـك 
مقصود كأن نقول إذا أردت أن تخبر بأن أناًسا جـاؤوك يقـال بأمر يحصل به ال

  .نحو ذلكتأبّط شرا أو المسمْوَن لكل واحد منهم تأبط شرا جاءني 
ما يجمع جمع تصحيح فقط  :أحدهما -: وأما ما يجمع فهو ثالثة أنواع

تارة جمع تصحيح  ما يجمع :وثالثها -ما يجمع جمع تكسير فقط  :اثانيهو -
  .وتارة جمع تكسير

أما ما يُجمع جمـع تصـحيح فقـط فهـو نحـو عيسـى فإنـه يجمـع علـى 
ُرقَيةَ فإنها تُجمع على الرقَيّات، ونحو طلحة فإنه يجمع علـى الِعيَسْون ونحو 

التصحيح الجمع الـذي ال يتغيـُر فيـه بنـاء مفـرده، جمع بالطلحات، والمراد 
وقد ذكرهما السّكاكي في القسـم : السالمة، وهو نوعانويقال له أيًضا جمع 

النوع الثامن : األول من المفتاح وهو القسم المتعلق بفن االصرف حيث قال
والمراد بهما نحو مسلمون ومسلمين مما يلحق آخـَره واو  ،جمعا التصحيح

مفتوحة عالمة للجمـع، ونحـو  نها ونولمضمومٌ ما قبلها أو ياء مكسور ما قب
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  .)١(لمات مما يحلق آخره ألف وتاء للجمع أيًضامس
قياٌس في صفات العقالء الذكور كنحو: مسـلمون وضـاربون،  واألول:

وفي أسمائهم األعالم مما ال تاء فيه كنحو: زيدون ومحمدون، وفيما سـوى 
  .)٢(ذلك كثِبُوَن وإِْوزُّوَن سماع

للمؤنث كتمرات وهنْدات ومسلمات وطلحات وللمذّكر الذي  والثاني:
ال تكسير له كنحو سجّالت، وقلّما يجامع فيه المكّسر كنحو بُوانات وبُـُون. 
نة ونحوها فإنها تارة بالواو والنـون واليـاء والنـون  ومما يستغرب هنا أمر السَّ

ر سـيبويه فيقال: سنون وسنين، وتارةً باأللف والتاء فيقال سـنوات. وقـد ذكـ
  أمر التسمية بها حيث قال:

[ولو سميَت رجًال أو امرأة بسنة لكنَت بالخيار، إن شئَت قلَت سنواٌت، وإن 
نوَن، ال تَْعُدْو جمَعهم إياها قبل ذلك، ألنها ثَمَّ اسمٌ غير وصف كما شئَت قلت سِ 

 هي ههنا اسم غير وصف، فهذا اسم قد ُكفيَت جمعه، ولو سميته (ثُبة) لم تجاوز
أيًضا جمعهم إياها قبل ذلك ثُباٌت وثُبوَن، ولو سـميتَه: بشـيٍة أو ُظبـٍة لـم تجـاوز 
ِشيات وُظبات، ألنَّ هذا االسمَ لم تجمعه العرُب إال هكـذا فـال تجـاوزّن ذا فـي 

  ه. )٣(الموضع اآلخر ألنّه ثَمَّ اسم كما أنه هنها اسم فكذلك فقس هذه األشياء]
فإنه يُجمع على أيّام ونحو وأما ما يُجمع جمع تكسير فقط فهو نحو يوم 

شهر فإنه يجمع على أشهر وشهور، ونحو ِدرهـم فإنـه يُجمـع علـى دراهـم، 
ودينار فإنه يجمع على دنانير. وأما ما يجمع تارة جمع تصحيح وتـارة جمـع 

يـاد أو تكسير فهو نحو: زيد فإنه يجمع تـارة علـى الزيـدين وتـارة علـى األز
                                                            

 .١١١مفتاح العلوم:   )١(
 .، والبون جمع بون وهو عمود من أعمدة الخباء١١١مفتاح العلوم:   )٢(
 .٩٩: ٢سيبويه   )٣(
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الزيود، ونحو هند فإنها تُجمـع تـارة علـى الهنـدات وتـارة علـى األهنـاد أو 
في باب جمع أسماء الرجـال والنسـاء: اعلـم أنـك إذا  )١(الهنود، قال سيبويه

جمعت اسم رجل فأنت بالخيار، إن شئت ألحقته الـواو والنـون فـي الرفـع، 
ر والياء والنون في الجر والنصب، وإن شئَت كّسرتَه للج مع على حّد ما تُكسَّ

عليه األسماءُ للجمع، وإذا جمعَت اسم امرأة فأنت بالخيار، إن شئَت جمعتَه 
ر عليه األسـماء للجمـع، فـإن كـان  بالتاء، وإن شئَت كّسرته على حّد ما تُكسَّ

الواو والنون، وال تلحقه في  هآخُر االسم هاءَ التأنيث لرجٍل أو امرأة لم تدخل
الجمع إّال التاء، وإن شئت كّسرتَه للجمع، فمن ذلك إذا سميَت رجـًال بزيـد 

زيدون، وإن شئَت قلـَت أزيـاد أو عمرو أو بكر كنت بالخيار، إن شئَت قلت 
كما قلت أبيات، وإن شـئت قلـت الزيـود، وإن شـئَت قلـت العمـرون، وإن 

ئت قلتهـا مـا بـين الثالثـة إلـى العشـرة، شئت قلت العمور واألعُمر، وإن ش
وكذلك بكر قال الشاعر (وهو رؤبـة) فيمـا لحقتـه الـواو والنـون فـي الرفـع 

  [من الرجز]  والياء والنون في الجر والنصب:
ــُن َســْعدٍ  ــا اب ــْعِدينَاأ أن  )٢(كــِرمُ السَّ

 ه. )٣(والجمع هكذا في هذه األسماء كثير، وهو قـول يـونس والخليـل
فإذا عرفت ما ذُكر، فإذا ورد عليك اسٌم من األسماء سواء كان من المعّربات 

دخاله فيه لِتكون على بصيرٍة فيه إأو من غيرها فابحث عن النوع الذي ينبغي 
  من جهة الجمع، فإن هذا مما يُحتاج إليه كثيًرا.

                                                            
 .٩٦: ٢سيبويه   )١(
، مجموع أشـعار ١٩١وهو لرؤبة في زيادات رجزه:  ٩٦: ٢و ٢٨٩: ١الرجز في سيبويه   )٢(

 .١٩٩: ١العرب 
 .٢٨٩: ٢سيبويه   )٣(
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يدخُل في الجمـع المكّسـِر الجمـُع الـذي ال نظيـَر لـه فـي  :األمر األول

اآلحاد، وهو الجمع الذي يكون على وزن مفاعـل نحـو مسـاجد فـي جمـع 
مسجد ودراهم في جمع درهم أو مفاعيل نحو مصـابيح فـي جمـع مصـباح 

ثـم إنـه . ودنانير في جمع دينار، وهذا الجمع ال ينصرف في معرفة وال نكرة
وأقاويـل فـإّن أكالـب جمـع وذلك في نحـو أكالـب  - قد يكون جمَع َجْمعٍ 

قـول وهـذا الجمـُع  أكلب، وهو جمع كلب، وأقاويل جمع أقوال وهو جمعُ 
وقد . مما ال يُجمع ألنه الجمع الذي تنتهي إليه الجموع إّال أْن يُسَمى به مفرد

هذا باُب ما يُكسر مما ُكّسر للجمع «: )١(ذكر ذلك سيبويه في كتابه حيث قال
وما ال يكسر من أبنية الجمع إذا جعلته اسًما لرجٍل أو امرأة، أما ما ال يُكسـر 
فهو مَساجد ومفاتيُح ال تقول إّال مَسـاِجدوَن ومَفـاتيحوَن، فـإن عنيـَت نسـاءً 
قلَت مساجداٌت ومَفاتيحاٌت، وذلك ألّن هذا المثـال ال يشـبه الواحـد، ولـم 
يشبّه به فيَكسَر على ما ُكّسر عليه الواحد الذي علـى ثالثـة أحـرف، وهـو ال 

سـراويالٌت : ألنه الغاية التي يُنتَهى إليهـا، أال تـراهم قـالوا. يكّسر على شيء
حين جاء على مثال ما ال يكسر، ولو أردت تكسير هذا المثال رجعـت إليـه، 

وأما مـا يجـوز تكسـيره فرجـل . كإّال إليه لم يُحر فلما كان تكسيره ال يرجع 
وذلك قولك أعاديـٌل وأنـاميُر، ألن هـذا المثـال قـد  ،سميته بأعدال أو أنمار

أقاويـل فـي : يكّسر وهو جميع، فإذا صار واحًدا فهو أجدر أن يكسـر، قـالوا
                                                            

 .١٠٢: ٢سيبويه   )١(
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وكذلك أَجربةٌ تقول فيها أجاِرُب . أقوال وأبابيت في أبيات وأناعيم في أنعام
في األسقية أساق، وكـذلك : وا هذا المثال وهو جميع، وقالواألنهم قد كسر

 ر كما يُحقر الواحـدق حاألعابُد ألن هذا المثال يُ لو سميت رجًال بأْعبُِد جاز فيه 
أَيْـٍد وآَيـاٍد : ويكسر وهو جميع، فإذا صار واحًدا فهـو أحسـن أن يكّسـر، قـالوا
فإن كان عـدةُ . وآوُطٌب وأواطُب وكذلك كل شيء بعدد هذا مما ُكسر للجميع

حروفه ثالثةَ أحرف فهو يكّسر على قياسه لـو كـان اسـًما واحـًدا ألنـه يتحـّول 
  ه. لو كان اسًما واحًدا )١(كتحقيرهفيصير كُخَزز وِعنَب وِمًعى ويصير تحقيُره 
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إن كـان ال يصـلح ألن يجمـع بـالواو والنـون فـي  ما يُكّسر من األسماء
حالة الرفع وبالياء والنون في حال الجر والنصب فإنه يُجمع باأللف والتـاء، 
: وذلك نحو ِسِجّل فإنه يُجمع علـى ِسـِجّالت، وقـس عليـه مـا يُشـبهه مثـل

: وَحَمام إلى غير ذلك مما ال يُحصـى، قـال بعـض العلمـاءصطبل إدَُريْهم و
الضـطرارهم إلـى ذلـك لعـدم  هوإنما جمع باأللف والتاء مع أنه ليس قياَسـ

  .مجيء التكسير فيه وامتناع جمعه بالواو والنون لعدم شرطه
هو غيـر : اختلف في واحد األساطير، وهي األباطيل، فقيل :األمر الثاني

سطارة بالكسر أو أسطورة بالضـم فيكـون مـن قَبيـل هو إ: ، وقيل)٢(معروف
                                                            

 .١٠٢: ٢زيادة من سيبويه   )١(
األباطيـل أو أنهـا : األسـاطير: ٤٤» سـطر«: جاء في معجم الجمـوع التـي ال مفـرد لهـا  )٢(

قيـل ]. ٥ :٢٥ الفرقـان[ j k l z }: أحاديث ال نظام لهـا، قـال تعـالى
  =  :  قال أبو الحسن. طيرة، وأُسطور وأسطورةـطير وأُسـطارة وأُسْ ـطار وإسـإس: واحدتها
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لقـولهم  الم تتكلم العرب أو لم تعرف واحدً : الجمع، وكان األصمعي يقول
وهي القطع  )٢(وال تعرف واحد الشماطيط - )١(تفّرق القوم عباديد أو عبابيد

واحـد : ، وعـرف ذلـك أبـو عبيـدة، فقـال)٣(واألساطير واألبابيل لمن الخي
وقيـل . وواحد األبابيل إبّيل، وواحد األساطير إسـطاره ،شمطاط الشماطيط

وهو جمع َسَطر بفتح الطاء فتكون من قبيل جمع الجمع،  ،هو أسطار بالفتح
اعلـم أن : )٤(شـرح الشـافيةوهو مما يقتصر فيه على السماع قال الرضّي في 

أو جمع الجمع ليس بقيـاس مّطـرد كمـا قـال سـيبويه وغيـره سـواء كّسـرته 
صححته كأكالب وبيوتات بل يقال فيما قـالوا وال يتجـاوز ذلـك، فلـو قلـت 
اَفلُسات وأَدْليات في أَفلُس وآدٍْل لم يجز، وكذلك أسـماء األجنـاس كـالتمر 

وكذا المصـدر، ألنـه أيًضـا اسـم جـنس فـال يقـال  ،قياًساوالشعير ال يجمع 
مع كاألشـغال الشتوم والنصور في الشـتم والنصـر، بـل يقتصـر علـى مـا ُسـ

                                                            
  .أساطير ال واحد لها  =

وعلـم األسـاطير هـو  ٧٩: ١في المعجم الفلسفي  Mytheوانظر معاني األسطورة 
 .Mythologieالميثولوجيا 

ما في األصـل الخيـل المتفرقـة تفرق القوم عباديد وعبابيد وه: ٥٦: في معجم الجموع  )١(
: في ذهابها ومجيئها، وال واحـد لهـا، وال يقـع إال فـي جماعـة، وال يقـال منـه للواحـد

وقال الفراء العباديد والشماميط ال يُفرد له واحد، وال يـتكلم بهمـا فـي اإلقبـال، . عبديد
 .فال يقال أقبلوا عباديدَ 

قطعها المتفرقة : تفرقة، وشماطيط الخيلالقطع الم: الشماطيط: ٤٩: في المرجع السابق  )٢(
ال واحـد للشـماطيط : قـال سـيبويه. شمشـاط: شمشيط وقيـل: واحدها ُشمطوط وقيل

 .شماطيطيّ : ولذلك نسب إليه على لفظ الجمع
وذهـب أبـو . جماعة في تفرقة، قيل واحدها إبّيل وإبّـول: ١٧: المرجع السابق: األبابيل  )٣(

 .ولم أجد العرب تعرف له واحًدا: قال بعضهم .واحد له عبيدة إلى أن األبابيل جمع ال
 .٢٠٩، ٢٠٨: ٢شرح الشافية للرضي   )٤(
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ع يـوالحلوم والعقول وكذا ال يقال األبرار في جمع البُّر بـل يقتصـر فـي جم
  ]من الرجز[  :ذلك على المسموع إّال أن يضطّر شاعر فيجمع الجمع قال

  )١(بأَْعيُناِت لم يخالطها القذى
وقد ُسمع في أفُعل وأَفعال وأفِعلة كثيًرا كاأليـدي واأليـادي واألْوُطـب 

ــب  ــة واألواِط ــادل واألنُملَ ــدل واألج ــبيًها باألج ــاقي تش ــقية واألس واألس
ــالوا ــل، وق ــام : واألنام ــاورة واألنع ــِورة واألس ــل واألس ــوال واألقاوي األق

وجمعـوا أيًضـا . وقالوا في الصحيح أُْعُطيات وأَْسُقيات كأَنُمالت. واألناعيم
فِعال على فعائل كجمال وجمائل وِشـمال وشـمائل، وصـححوه كِكالبـات 

وفي فُُعل نحو ُجُزرات  ،االت وِجماالت، وقالوا في فُعول نحو بُيوتاتوِرج
وإنمـا . وُحمرات وطرقات وفي فُْعل نحو عوذات ودورات جمع عائـذ ودار

وقـالوا فـي فُْعـالن فَعـالين . جمع الجمع باأللف والتاء ألن المكسر مؤنـث
ش، كَمصارين وَحشاِشين جمع مُْصران جمع مصير، وجمع ُحّشان جمع ُحـ

  )٢(ه. فهو كسلطان وَسالطين، وال يُقاس على شيء من ذلك
                                                            

  :٦٩الشاهد  ٢٠٩: ٢قال محققو شرح الشافية   )١(
  بأعيناٍت لم يخالطها القذى

. لم نقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معيّن، وال على سابٍق له أو الحـٍق عليـه
مـا يسـقط فـي العـين أو غيرهـا مـن : جمع عـين، والقـذى واألعيُنات جمع أعين، وهو

  .»فرح«والفعل قِذي من باب . الوسخ
  :١٢٧: ٢وفي المقّرب 

ــا ــافّي القص ــاج والفي ــي الفج ـــذى   ترم ـــا ق ـــم يخالطه ـــاٍت ل  بأَْعيُن
  .٢٠٩: ٢مجهول، وشطرته الثانية في شرح الشافية : قال محقق الكتاب

 .عن ابن بري» عين«اللسان  موضع الشاهد أنشده في: والبيت الثاني
 .٢١٠: ٢انتهى النقل عن شرح الشافية   )٢(
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إذا ُجمع المعّرب أو المنسوب على مََفاِعل فإنـه تُـزاد فـي  :األمر الثالث
اعلم أن كل جمع أقصى واحـده معـّرب كجـورب : )١(قال الرضيّ  ،آخره تاء

وأمـا  ،أمـا األول فعلـى األغلـب ،أو منسوب كأشعثّي فإنهم يلحقونـه الهـاء
وذلــك نحــو مَوازجــة وصــوالجة وطيالســة وجواربــة فــي  ،الثــاني فوجوبـًـا

يالج وجوارب تشبيًها بالجمع العربي كالمساجد، ونحو كَ المعرب، وقد جاء 
. أشاعثة ومَهالبة ومَشاهدة في المنسوب، واحدها أشعثّي ومُهلبي ومَشـهديّ 

 جة جمـع َسـيْبَجيّ وقد اجتمع العجمة والنسبة في برابرة جمع بَربرّي وسـياب
وقد يقال  ،رقون المراكب في البحرذوهم قوم من الهند يب ،على وزن دَيْلَميّ 

وقد تبدل التاء في أقصى الجموع مـن يـاء : )٣(ثم قال ،)٢(سابج بألف كخاتم
والتاء في  ،واألصل جحاجيح ،نحو جحاجحة في َجْحجاح )٤(غير باء النسبة

                                                            
 .١٨٥: ٢شرح الشافية   )١(
 .١٨٦: ٢انتهى النقل السابق من شرح الشافية   )٢(
 .١٨٨: ٢شرح الشافية   )٣(
  :وما بعدها ٢٠٩: ٢شرح الكلمات التي وردت في شرح الشافية   )٤(

اللـبن مـن جلـد الجـذع فمـا فوقـه وهـو وعـاء  -س لْ فَ كَ  -جمع وطب  :األوطب
  .األواطب: وجمع األوطب
  .فارسّي معّرب - مفرده صولج وصولجان وصولجانة، وهو العود المعوج  :الصوالجة
وهو ضـرب مـن . وطيلس أيًضا -بفتح الالم وضمها  -طيلَسان : مفرده :الطيالسة
  .وجمعه طيالس أيًضا -فارسّي معّرب  -األكسية أسود 
  .-م في جورب تقدّ  - الجواربة
  .الكيلجة مكيال والجمع كيالج وكيالجة أيًضا، والهاء للعجمة :الكيالجة
  .نسبة إلى المهلّب بن أبي صفرة :المهالبة

مفردهــا مشــهدي، وهــو المنســوب إلــى المْشــهد أي محضــر النــاس  :المشــاهدة
  =  .المواطن التي يحضرها الناس: ومشاهد مكة
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من الياء إذ يقال زناديق وفرازين وزنادقـة زنادقة وفرازنة يجوز أن تكون بدًل 
  .)١(وفرازنة وأن تكون دليل العجمة
                                                            

بوالق وفي الصحاح سـبابجة،  ١٠١: ٢وفي سيبويه  ١٤٧وفي شفاء الغليل ص السيابجة:    =
  وهم قوم من السند، كانوا بالبصرة جالوزة وحراس السجن. والهاء للعجمة والنسب.

  يبذرقون المراكب، أي يخفرونها. بذرق:
جمع سقاء وهو جلد السخلة إذا أجـذعت، وال يكـون إال للمـاء، والوطـب  األسقية:

  للبن خاصة، والنّحي للسمن. واألساقي جمع الجمع، وقد جمع على أسقيات كأعطيات.
  الصقر. األجدل:
وهو حليـة مـن الـذهب أو الفضـة  -بضم السين وكسرها  -جمع سوار  األسورة:

 g أساورة c d e }الجمع، وقُرئ  تلبسها النساء من سواعدهن. واألساور جمع
h z ]فقـرأ » أسـاورة«: واختلفـوا فـي ٣٥٤: ٢ر شـ] وجـاء فـي الن٥٣: ٤٣ الزخرف

يعقوب وحفص: أسورة، بإسكان السين من غير ألف. وانفرد ابن العالف عـن النخـاس 
  عن التّمار عن رويس بفتح السين وألف بعدها.

  جمع نعم، وهو اإلبل والشاء، ويقال: هو خاص باإلبل. األنعام:
: ٢وقد ورد في مطبوعتنا: األغطيات، والتصحيح من شرح الشـافية  - األْعُطيات:

. والعطيـة ىٰ شـيء المعَطـالواألعطيات وهو جمع عطاء بالمد والقصر، والعطـاء:  ٢٠٩
  بمعنى العطاء وجمعها عطايا.

جــزور، وهــو البعيــر جمــع وهــو  -يــه بضــّم أولــه وثان -جمــع ُجــُزر  الجــزرات:
  المجزور، وقد جمع الجزور على جزائر أيًضا.

  .-معّرب  - الجورب:
  قوم ينتسبون إلى األشعث بن قيس الكنْدي. ة:عثاألشا

 .-فارسي معّرب  -جمع مَْوزج وهو الخّف  الموازجة:
  جحاجحة: مفردها: جحجاح وهو السيد الّسْمح. -  )١(

ديق.. وهو مَْن ال يؤمن باآلخرة وال بالربوبية. والزنديق ليس مـن الزنادقة: مفردها: زن -
  كالم العرب، إنما تقول العرب رجل زندق وزندقّي أي شديد البخل.

الفرازنة: الفرزان من لعب الشـطرنج، أعجمـّي معـّرب وجمعـه فـرازين. ولـيس فـي  -
  =  س ال يأباه.اللسان وال في القاموس أن الفرزان يجمع على الفرازنة إال أن القيا
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وقد تكون التاء في أقصى الجموع لتأكيد الجمعية نحو مالئكة وَصياقلة 
  .وقَشاعمة كما تكون في غيره من الجموع نحو حجارة وعمومة

 m }: والتاء في أناسية قبل عوض من إحدى يائي أناسّي قال تعالى
n z ]وقبل لتأكيد الجمعية كمـا فـي مالئكـة علـى أنـه  .]٤٩: ٢٥ الفرقان

جمع إنسان وأصله أنسيان فحذفت األلف والنون في الجمع كمـا يقـال فـي 
  ه. )١(زعفران زعافر
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هذه التاء تجعله منصرفًا بعد أن كان غيـَر منصـرف تقـول هـؤالء صـياقِلةٌ 
مع التنوين، ومررت بصياقلٍة بالكسـر بالضم مع التنوين، ورأيت صياقلةً بالفتح 

مع التنوين، وقد ذًكر بعضهم لذلك علةً وهو أّن هذه التاءَ قد أخرجته من صيغة 
هـذا : ، يقال)٢(ما ال يكون إّال للجمع إلى صيغة ما قد يكون للواحد نحو َعباقية

فاستحّق بذلك الصـرف لـزوال العلـة التـي  ،رجل َعبَاقيةٌ، مثل ثمانية أي داهية
  .أوجبت منعه منه وهو كونه على صيغة ال تكون إّال للجمع

*   *   *  

                                                            
  .مفردها صيقل، وهو الذي يشحذ السيوف ويجلوها: صياقلة -  =

وهو المسّن من الرجال والنسور، وهـو الضـخم أيًضـا، وهـو . مفرد قَْشعم: القشاعمة -
 .الحرب والداهية والضبع والعنكبوت وقرية النمل: وأمّ قشعم. األسد أيًضا

 .١٩٠: ٢شرح الشافية   )١(
. اللص الخارب الذي ال يحجـم عـن شـيء: الداهية ذو الشّر والنكر، والعباقية :العباقية  )٢(

 .عن اللسان. لزمه: -مثل ثمانية  -به َعبًْقا وعباقية : وَعبِق به
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ذهب بعُض العلماء إلى أن القرآن كلة نزل بلغة قريش وليس فيـه شـيء 
من لغة غيرهم من قبائـل العـرب، واحتجـوا لـذلك بمـا فـي البخـاري عـن 

إذا اختلفتم أنتم وزيُد بُن ثابت في : القرشيين الثالثةأنه قال للرهط  )١(عثمان
  .)٢(شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا

وذهب بعُض العلماء إلى أنه قد نزل فيه شيءٌ بلغِة غير قريش من لغات 
 :)٤(في التمهيـد )٣(بعض قبائل العرب، وأّولوا ما ذكر، قال الحافظ ابُن عبِد البر

                                                            
ثالث الخلفاء . عثمان بن عّفان بن أبي العاص بن أمية، أمير المؤمنين ذو النورين: عثمان  )١(

 .ه٣٥ت سنة . الراشدين
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيٍء مـن القـرآن : لرهط القرشيين الثالثةقال عثمان ل  )٢(

حتــى إذا نســخوا الصــحف فــي . فــاكتبوه بلســان قــريش، فإنمــا نــزل بلســانهم، ففعلــوا
المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل في كل أفٍق بمصحف ممـا نسـخوا، 

  .ن يحرقوأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أ
 .٢٣٦: ١، والبرهان ١٤٥: ٣كتاب فضائل القرآن : انظر صحيح البخاري

هو يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو : ابن عبد البر  )٣(
حافظ العرب، ولد بقرطبـة : عمر، من كبار حّفاظ الحديث، مؤرخ، أديب بّحاثة، يقال له

يلة في غربـي األنـدلس وشـرقيها، وولـي قضـاء لشـبونة ورحل رحالت طو ه٣٦٨سنة 
 .وترك آثاًرا كثيرة ه٤٦٣وتوفي بشاطبة سنة . وشنترين

هو كتاب التمهيد لما في الموّطأ من المعاني واألسانيد وهو كتـاب كبيـر جـًدا، : التمهيد  )٤(
حققه وعلّق حواشيه وصححه مصطفى بن أحمـد العلـوي ومحمـد . طبع أكثر من طبعة

ــد  ــة طعب ــة فضــالة المحمدي ــرب، مطبع ــري، المغ ــر البك . م١٩٨٢-ه١٤٠٢-٢الكبي
وصدرت له طبعة أخرى في أربعة وعشرين جزءًا على يد مجموعة من المحققين ما بين 

 .٤٠: ٤عن المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع . م١٩٩٠و ١٩٧٦عامي 
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قول من قال نزل القرآن بلغة قريش معناه عندي فـي األغلـب، ألن لغـة غيـر 
جميع القراءات من تحقيق الهمـزة ونحوهـا، وقـريش ال قريش موجودة في 

أنزل اهللا القرآن بلغـة الحجـازيين : وقال الشيخ جمال الدين ابن مالك. تهمز
)١(G H Iz }إال قليًال فإنه نزل بلغة التميميين كاإلدغام في 

 ]٤: ٥٩ الحشر[ 
)٢(o p q r s z } وفي

 فإّن إدغام المجزوم لغـةُ تمـيم، .]٥٤: ٥ المائدة[ 
)٣(z  ] }: ولهذا قّل، والفّك لغة الحجاز، ولهذا كثـر، نحـو

 ]٢٨٢: ٢ البقـرة[ 
{ d  e z)٤(

)٥(rz} ]٣١: ٣ آل عمران[ 
 Ä } ]١٢٥: ٣ آل عمران[ 

Å Æ z)٦(
)٧(a z ̀ _ ~ } ]٣١: ٢٠ طه[ 

قـال وقـد  ]٨١: ٢٠ طه[ 
                                                            

)١(  { G H I z ] صـر هاهنـا علـى مشـاقّة اهللا ألن اقت. ٤٢٥: ١اإلتقان ] ٤: ٥٩الحشر
باإلدغام، وقرأ طلحة بن مصّرف ومحمد » يشاقّ «وقرأ الجمهور . مشاقّته مشاقّة لرسوله

 .٢٣٤: ٥فتح القدير . بالفك» يشاقق«بن السميفع ا
)٢(  { o p q r s z ] قـرأ ابـن كثيـر وعاصـم وأبـو عمـرو وحمـزة ] ٥٤: ٥المائدة

وقـرأ ] أي بإدغام الدال األولى في الثانيـة[بدال واحدة نصبًا » من يرتد منكم«والكسائي 
 .٢٤٥: كتاب السبعة. بدالين» ومن يرتِددْ منكم عن دينه«: نافع وابن عامر

)٣(  { [   z ] من اإلمالل بمعنى اإللقاء على الكاتـب مـا يكتبـه وفعلـه ] ٢٨٢: ٢البقرة
أمللت، وقد يُبدل أحد المضاعفين ياءً ويتبعه المصدر فيه وتبدل همزة لتطرفها بعد ألف 

وليكن الملقى على الكاتـب مـا يكتبـه مـن : زائدة فيقال إمالءً، فهو واإلمالل بمعنى أي
 .٥٦: ٣روح المعاني . الدين

)٤(  { d z ] وأكثر المتأخرين على أن . جواب األمر، وهو رأي الخليل] ٣١: ٣آل عمران
 .١٢٩: ٣روح المعاني . مثل ذلك جواب شرط مقّدر أي إن تتبعوني يحببكم، أي يقّربكم

)٥(  { r z ] ١٢٥: ٣آل عمران[ 
)٦(  { Ä Å Æ z ] أشدد به أزري : قرأ ابن عامر. واشدد: في األصل المطبوع] ٣١: ٢٠طه

 .٢٩٤: المبسوط. أخي اشدد، بوصل األلف: وقرأ الباقون. بفتح األلف من أَشدد
)٧(  { ~ _ ` a z ] ومَـْن «بضـم الحـاء،  -» فَيُحـل «: قرأ الكسـائي] ٨١: ٢٠طه

. قتادة وأبو حيوة واألعمش وطلحـة وهنـاك قـراءات أُخـر: بضم الالم األولى -» يحلُلْ 
 .٢٤٠: ١٦روح المعاني 
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 ألن لغة الحجازيين ]١٥٧: ٤ النساء[ )١(z ̀ _ ~ } أجمع القراء على نصب
)٢(Z [ \ z }التزام النصب في المنقطع كما أجمعوا على نصب 

 يوسـف[ 

  W X }: وزعم الزمخشـري فـي قولـه تعـالى. ألّن لغتهم إعمال ما ؛]٣١: ١٢
Y   Z [ \ ] ̂ _  ` z)اســتثناء منقطــع أنــه   ]٦٥: ٢٧ النمــل[ )٣

  .جاء على لغة بني تميم
وقال بعض العلماء إن القرآن كله نزل بلغة قريش غيـر أن قريًشـا دخـل 
في لغتهم شيءٌ من لغات غيرهم من قبائل العرب مما اختـاروه منهـا فصـار 

ــي  ــع ف ــه وق ــال إن ــا يق ــتهم، وم ــن لغ ــك م ــريش ذل ــة ق ــر لغ ــرآن بغي الق
)٤(cz} كـ

مما كان من هذا القبيل، وهذا القول فيـه فهو  ]٢٦: ٣٤ سبأ[ 
جمٌع بين المذهبين على أحسن وجه، وقـد تصـّدى فـي اإلتقـان لبيـان هـذا 

  :النوع حيث قال
                                                            

)١(  { ~ _ ` z ] اسـتثناء منقطـع، ألن إتبـاع الظـن : قال الزمخشـري] ١٥٧: ٤النساء
 .٤٥٥: ١الكشاف . ولكنّهم يتّبعون الظنّ : ليس من جنس الِعلْم، يعني

)٢(  { Z [ \ z ] ٢٣٢: ١٢جاء في روح المعاني ] ٣١: ١٢يوسف) :عاملـة عمـل ) مـا
ليس، وهي لغة للحجازيين لمشابهتها لها في نفي الحال على ما هو المشهور فـي لـيس 
. من أنها لذلك أو في مطلق النفي بناء على ما قال الرضّي مـن أنهـا تـرد لنفـي الماضـي

 .مثل ذلك الرفعوهذه هي اللغة الُقدمى الحجازية، ولغة تميم في 
)٣(  { W X  Y   Z [ \ ] ^ _  ` z ] االســتثناء منقطــع بعــد ] ٦٥: ٢٧النمــل

النفي، ويجب نصبه عند الحجازيين، ويجوز رفعه كما هنا عند التميميين إما على البدل، 
وانظـر كالمًـا . وإما على توهم أن المستثنى منه غير مذكور وأن العامل مفّرغ لما بعد إال

 .٢٩٧: ٣مطّوًال في الكشاف 
)٤(  { z  { | } ~ _ ` a b c d   z ] الفتـــــاح] ٢٦: ٣٤ســـــبأ :

انظـر . هـي لغـة مُـراد: وهي لغة أهل ُعمان، وقال غيـره: قال الفّراء. الحاكم، لغة يمانية
 .١٧٢وانظر تفسيرها أيًضا في لوامع البينات . ٢٢٤: ١معجم لغات القبائل 
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تقدم الخالف في : النوع السابع والثالثون فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز
ذلك في النوع السادس عشر، ونورد هنا أمثلة ذلـك، وقـد رأيـت فيـه تأليًفـا 

 t }: مفردًا، أخرج أبو عبيد من طريق عكرمـة عـن ابـن عبـاس فـي قولـه
u z)١(

وأخـرج ابـن أبـي . -وهـي يمانيـة  -الِغناء : قال ]٦١: ٥٣ الـنجم[ 
حاتم عن عكرمة قال هي بالِحْميَرية، وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال كنا ال 

لقينـا رجـٌل مـن أهـل الـيمن  حتـى  ]٣١: ١٨ الكهـف[ )٢(z¨}ندري ما 
وأخرج ابـن أبـي حـاتم . فأخبرنا أن األريكة عندهم هي الَحَجلة فيها السرير

)٣(w x yz}: عن عكرمة في قوله تعالى
قـال  .]٥٤: ٤٤ الـدخان[ 

هي لغة يمانية، وذلك أن أهل اليمن يقولون زّوجنا فالنًا بفالنة قال الراغـب 
أي قرناهم بهّن، ولـم يجـئ فـي القـرآن  w x yz}: في مفرداته

زّوجناهم ُحوًرا، كما يقال زوجته امرأةً، تنبيًها علـى أّن ذلـك ال يكـوُن علـى 
 v }: وأخرج عن الحسن في قوله تعـالى. حسب المتعارف بيننا بالمناكحة
                                                            

)١(  { t u z ] الهـون : وأنتم سـامدون: ٥٤٥: في تفسير البيضاوي] ٦١: ٥٣النجم
أو مُستكبرون، من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسه، أو مغنّـون لتشـغلوا النـاس عـن 

وانظر قول بعـض العلمـاء . ٤١٨، ٤١٧: ١واإلتقان . استماعه، من السمود، وهو الغناء
 .٤٢٦: ١السابق في اإلتقان 

)٢(  {¨z ] وقد وردت هذه الكلمة خمس مرات في القرآن الكـريم ] ٤٥: ٤٤الكهف
سـرير منّجـد مـزيّن فـي قبـٍة أو : واألريكة. على السُرر: بقوله ٣٢٤: وفّسرها البيضاوي

والحجلـة هـي بيـت يـزيّن بالثيـاب » عن التـاج«بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة 
 .واألسّرة والستور

)٣(  {w x yz ] زوجنـاهم أي  ٣٨٥» زوج«: انظر المفـردات] ٤٥: ٤٤الدخان
عن تفسـير . عظيمة العينين: العيناء ،البيضاء: والحوراء. قرنّاهم بهن ولذلك عّدي بالباء

 .٥١٥ص ٥٤اآلية . سورة الدخان. البيضاوي
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w  x y z  z)١(
المرأة، وأخرج : اللهو بلسان اليمن: قال ]١٧: ٢١ األنبيـاء[ 

عنبًـا : قـال ]٣٦: ١٢ يوسـف[ )٢(z °   ̄ }: عن الضحاك في قوله تعالى
فـي  )٣(ُعمان يسمون العنب خمًرا، وأخرج أبـو بكـر بـن األنبـاريّ بلغة أهل 

ولـد الولـد بلغـة   ]١١: ٧٥ القيامـة[ )الـَوَزر( :كتاب الوقف عن ابن عباس قال
عن  )٦()الردّ على مَْن خالف مصحف عثمان(وأخرج في كتاب  .)٥()٤(يلذه

 وأخـرج فيـه. الطرجهالة بلغة حميـر ]٧٢: ١٢يوسـف [ )٧()الصواع: (مجاهد قال
 ]٣١: ١٣ الرعـد[ z  _ ~ { | }: عن أبي صالح فـي قولـه تعـالى
                                                            

)١(  { v w  x y z  z ] ومـن قـال : ٧٤٨قال الراغب فـي المفـردات ] ١٧: ٢١األنبياء
أراد باللهو المرأة والولد، فتخصيص لبعض ما هو من زينـة الحيـاة الـدنيا التـي جعلـت 

 .أي شغله عما هو أهّم إليه: ألهاه كذا: ويقال. لهًوا ولعبًا
)٢(  { ̄   ° z ] أعصر خمًرا أي عنبًا، وسـّماه : ٢٦٤: في البيضاوي] ٣٦: ١٢يوسف

 .خمًرا باعتبار ما يؤول إليه
 ).ه٣٢٨ت(محمد بن القاسم بن بشار األنباري : أبو بكر بن األنباري  )٣(
 .وليس فيه قول البن عباس. ال ملجأ يلجؤون إليه: والمعنى: وفيه ٩٥٨: ٢كتاب الوقف   )٤(
كذلك لم أجـده . المطبوع) إيضاح الوقف واالبتدا(الرأي في كتاب الوقف لم أجد هذا   )٥(

ال جبـَل وال : يعنـي) كـال ال َوزر: (قـال ٥٠في كتاب اللغات في القرآن البـن حسـنون 
ولـد : الَوزر: قيل ٣٢٦: ١وفي معجم لغات القبائل واألمصار . ملجأ بلغِة توافق النبطية

 .نقًال عن مصادره. الولد بلغة هذيل
هـو ألبـي بكـر بـن األنبـاري محمـد بـن القاسـم : الرد على من خالف مصحف عثمان  )٦(

وقد ذكـره يـاقوت . ٥٥٦: ١إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ). ه٣٢٨ت(
 .٢٠٤: ٣، والقفطي في إنباه الرواة ٣١٢: ١٨في إرشاد األريب 

جـاء فـي . ]٧٢: ١٢يوسف [ W X Y Z     [ \ ]  ̂ _  z }: الصواع  )٧(
. الطهرجالــة بلغــة ِحْميــر): الصــواع(عــن مجاهــد قــال : ١٧٦: ١معجــم لغــات القبائــل 

. ويختلف الصاع بحسـب المنـاطق. مكيال ألهل المدينة: والصاع. كالفنجان: والطهرجالة
 .إناء يُشرب به ويُكال به: الصواع» صوع«وفي المفردات . ٧٨: ٣انظر الجمهرة 
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وفـي . )١(بلغة النخع: قال الكلبيّ : وقال الفراء. أفلم يعلموا بلغة هوازن: قال
يضلكم بلغـة  ]١٠١: ٤ النساء[ Ý  z }: مسائل نافع بن األزرق البن عباس

 ق[ J z } )٣(هلكـى بلغـة ُعمـان ]١٨: ٢٥ الفرقان[ z ~ }: وفيها. )٢(هوازن

منفسـًحا بلغـة  ]١٠٠: ٤ النساء[ z ´ }وفيها . )٤(هربوا بلغة اليمن ]٣٦: ٥٠
عمرو بن شرحبيل في قولـه  نوأخرج سعيد بن منصور في سننه ع. )٥(هذيل
. )٦(العرم المسـنّاة بلغـة أهـل الـيمن: قال ]١٦: ٣٤ سبأ[ z [ \ }: تعالى

 :بلغة كنانةفي القرآن  -وقال أبو القاسم في الكتاب الذي ألّفه في هذا النوع 
{ ¡ z  ] ــرة ــال ]١٣: ٢البق ــرة [  dz} .)٧(الجه  .)٨(صــاغرين ]٦٥: ٢البق
{£ z  ] ١٤٤: ٢البقرة[ ٩(تلقاءَه(  - { È    É z ] ١٠(ال نصـيب ]٧٧: ٣آل عمـران(. 

                                                            
)١(  { | } ~ _  z ]والكلبـي ٦٤، ٦٣: ٢انظر معاني الفراء ]. ٣١: ١٣ الرعد ،

عالم بالتفسير واألخبار وأيام العـرب، وهـو ) ه١٤٦ت(المذكور هو محمد بن السائب 
 .من أهل الكوفة

ــــنكم  )٢( : ٤النســــاء [  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú     Û  Ü Ý  Þ ß z }: يفت
 .١٣٠ص ١٤٣المسألة : مسائل نافع بن األزرق]. ١٠١

]. ١٨: ٢٥الفرقــان [  v w     x y z {  | } ~ z }: بــورا  )٣(
 .٣٧: اللغات في القرآن البن حسنون

 .١٣٨: مسائل نافع. ]٣٦: ٥٠ ق[ J K  L M N O z }: فنّقبوا  )٤(
مسـائل . ]١٠٠: ٤ النسـاء[ µ       ¶ z ́ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ » }: مراغًما  )٥(

 .١٥٤: نافع
: معجم لغات القبائـل. ]١٦: ٣٤ سبأ[ Y Z [ \ ] z }: سيل العرم  )٦(

١٩٩: ١. 
 .١٧: اللغات. ]١٣: ٢ البقرة[ z ¡ �          ~ { | }: السفهاء  )٧(
 .٦٥: اللغات. ]٦٥: ٢ البقرة[ a b   c d z ` }: خاسئين  )٨(
 .١٨: اللغات. ]١٤٤: ٢ البقرة[ z £ ¢ ¡           � ~ { }: شطره  )٩(
 .١٩: اللغات. ]٧٧: ٣ آل عمران[ Ç È    É Ê Ë Ì  z }: ال خالق  )١٠(
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{Ð z ] ٦١: ١٠يــونس[ ١(يغيــب( .{ f  z ] ٢(ناحيــة ]١٧: ١٨الكهــف( .
{±z ] ٥٨: ١٨الكهف[ ٣(ملًجـا( .{ m z ] ٤(طـردا ]٩: ٣٧الصـافات( - 
{ P z ] ـــذاريات ـــّذابون ]١٠: ٥١ال ـــة [ d z } .)٥(الك  ]٥: ٦٢الجمع
 ]٦: ١٠٠العاديـات [ y   z }. )٧(جمعـت ]١١: ٧٧المرسالت [ z  § } .)٦(كتبًا

  .)٨(كفور للنعم
 :)١١()ادً لْ َصـ(بـاعوا،  :)١٠()اوْ رَ َشـ(العـذاب،  :)٩()زجْ الر ( :وبلغة هذيل

ـــا،  ـــل(نقي ـــاء اللي ـــ(ســـاعاته،  :)١٢()آن ـــن فَ ـــم،  :)١٣()رهموْ م   ....وجهه
                                                            

ـــُزب  )١( ـــونس[ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú z }: يع . ]٦١: ١٠ ي
 .٢٨: اللغات

. ]١٧: ١٨ الكهـــــف[ a b c d e f  g z ` _ }: فجـــــوة  )٢(
 .٣٣: اللغات

 ٥٨: اللغـــات. ]٥٨: ١٨ الكهـــف[ ª « ¬ ® ̄ ° ± z © }: مـــوئًال   )٣(
 ).الملحق(

. ]٩-٨: ٣٧ الصــــافات[ h  i j          k l mn o p q z }: دحــــورا  )٤(
 .٣٩: اللغات

. ]١١-١٠: ٥١ الـــذاريات[ O P Q R S T U   V z }: الخّراصـــون  )٥(
 .٤٤: اللغات

 .٤٧: اللغات. ]٥: ٦٢ الجمعة[ a              b    c d z }: أسفاًرا  )٦(
 .٥٠: اللغات. ]١١: ٧٧ المرسالت[ z  §    ¦ ¥ }: أقّتت  )٧(
 .٥٣: اللغات. ]٦: ١٠٠ العاديات[ v w  x y   z }: كنود  )٨(
 .١٧: اللغات. ]٥٩: ٢ البقرة[ a  b c d  e z ` _ }: الِرْجز  )٩(
 .]١٠٢: ٢ البقرة[ j k l m  no p q r z }: شروا  )١٠(
. ]٢٦٤: ٢ البقـرة[ Æ Ç       È É  Ê Ë Ì Í Î z }: صلًدا  )١١(

 .١٩: اللغات
 .٢٠: اللغات. ]١١٣: ٣ آل عمران[ ª « z      © ̈ § ¦ ¥ }: آناء الليل  )١٢(
 .٢١: اللغات. ]١٢٥: ٣ آل عمران[ ij k l m n o p   q z }: فورهم  )١٣(
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ُ (، متتابًعا :)١()درارامِ ( ً ف  :)٤()يلـةعَ (ُحـّض،  :)٣()حـّرض(مخرًجا،  :)٢()ارقان
الصـائمون،  :)٧()السـائحون(اغـزوا،  :)٦()انفـروا(طانة، بِ  :)٥()ليجةوَ (فاقة، 

ــم،  :)٨()العنــت( ــلْ مُ (، زوالهــا :)٩()لــوك الشــمسدُ(اإلث ملجــأ،  :)١٠()داتَح
القبـــور،  :)١٣()األجـــداث(نقًصـــا،  :)١٢()هضـــًما(يخـــاف،  :)١١()يرجـــو(
ينـــامون،  :)١٦()يهجعــون(حــالهم،  :)١٥()بـــالهم(مضــيء،  :)١٤()ثاقــب(

                                                            
 .٢٦. اللغات: ]٦: ٦ األنعام[ y z { | z }ِمْدراًرا:   )١(
 .٢٦. اللغات: ]٢٩: ٨ األنفال[ l m n o  p  q r s t z }فرقانًا:   )٢(
 .٢٧. اللغات: ]٨٤: ٤ النساء[ z ¦ ¥ ¤£    ¢ ¡ � ~ { | } }حّرْض:   )٣(
ــــة:   )٤( ــــة[ a b c d e      f z ` _ ^ [ }َعيْل . ]٢٨: ٩ التوب

 .٢٧اللغات: 
ــــة[ e f g h i j k l m  n z }وليجــــة:   )٥( . ]١٦: ٩ التوب

 .٢٧اللغات: 
 .]٧١: ٤ النساء[ f g h i j  k l m n o z }انفروا:   )٦(

 .٣٠٣: ١معجم لغات القبائل 
 A B C D  E }الســـــــــــــائحون:   )٧(

F z ]٢٨. اللغات: ]١١٢: ٩ التوبة. 
 .٢٨. اللغات: ]٢٥: ٤ النساء[ ª z ©  ¨  § ¦ }الَعنَت:   )٨(
 a b c d ef g  h i   z ̀ _ ^  [ }دلــوك الشــمس:   )٩(

 .٣٢]. اللغات: ٧٨ :١٧ اإلسراء[
 .٣٣. اللغات: ]٢٧: ١٨ الكهف[ Ô  Õ Ö × Ø Ù Ú Û z }ملتحدا:   )١٠(
 .٣٤. اللغات: ]١١٠: ١٨ الكهف[ â ã           ä   å  æ ç   è é z }يرجو:   )١١(
 .٣٥. اللغات: ]١١٢: ٢٠ طه[ Ï  Ð Ñ Ò  Ó z }هْضًما:   )١٢(
 .٣٩. اللغات: ]٥١: ٣٦ يس[ µ  ¶ ¸     z ´ ³ ² ± }األجداث:   )١٣(
 .٤٠. اللغات: ]١٠: ٣٧ الصافات[ s t u  v w x y z }ثاقب:   )١٤(
 .٤٣. اللغات: ]٢: ٤٧ محمدX            Y   Z [ \ z ] }بالهم:   )١٥(
 .٤٤. اللغات: ]١٧: ٥١ الذاريات[ a z `   _ ~ { | }يهجعون:   )١٦(
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ـــامير،  :)١()دســـر( ـــا(المس ـــا،  :)٢()أرجائه ـــوارً (نواحيه ـــا،  :)٣()اأط ً ألوان
  .مجاعة :)٥()مسغبة(خائفة،  :)٤()واجفة(

 ميّزنـا،: )٨()زيّلنـا(اّطلـع، : )٧()عثـر(تَْجبنـا، : )٦( )أن تفشال( :وبلغة حمير
 :)١٢()يُنِغضــون( ِكتــاب،: )١١()إمــام(منــتن، : )١٠()مســنون(اإلنــاء، : )٩()الســقاية(

 ُجْعـًال،: )١٥()خرًجـا(حاجـات، : )١٤()مـآرب(بردًا، : )١٣()حسبانًا(يحّركون، 
  .......................................................بــالءً، : )١٦()َغرامًــا(

                                                            
 .٤٥: اللغات. ]١٣: ٥٤ القمر[ u v w x y   z }: دُُسر  )١(
 .٤٨: اللغات. ]١٧: ٦٩ الحاقة[ v w x z }: أرجائها  )٢(
 .٤٩اللغات . ]١٤-١٣: ٧١ نوح[ P Q R  S T U V  W X Y z }: أطوارا  )٣(
 .٥١: اللغات. ]٩-٨: ٧٩ النازعات[ ª « ¬ ®  ¯    z © }: واجفة  )٤(
 .٥٢: اللغات. ]١٥- ١٤: ٩٠ البلد[ z  © ̈ § ¦  ¥ ¤     £ ¢  ¡ � }: مسغبة  )٥(
. ]١٢٢: ٣ آل عمــــــران[ A B C D E F G H z }: تفشــــــال  )٦(

 .٢٠: اللغات
. ]١٠٧: ٥ المائــــــدة[ ª  « ¬  ® ̄ ° ± z © ¨ }: عثــــــر  )٧(

 .٢٣: اللغات
 .٢٨: اللغات. ]٢٨: ١٠ يونس[ a  bc d e f g         h  i z }: زيّلنا  )٨(
. ]٧٠: ١٢ يوســــف[ A B C D E F G H z }: الســــقاية  )٩(

 ).الملحق( ٦٩: اللغات
 .٣١: اللغات. ]٢٦: ١٥ الحجر[ z ¥ ¤ £ ¢ ¡   � ~ { }: مسنون  )١٠(
 .٣١: اللغات. ]٧٩: ١٥ الحجر[ q r s t u z }: إمام  )١١(
 .٣٢: اللغات. ]٥١ :١٧ اإلسراء[ Y Z  [ \ ] ̂ z }: ينغضون  )١٢(
 .٣٣: اللغات. ]٤٠: ١٨ الكهف[ q r s t u z }: حسبانًا  )١٣(
ـــــآرب  )١٤( ـــــه[ q r  s t u v w x y z z }: م . ]١٨: ٢٠ ط

 ).الملحق( ٥٨: اللغات
 .٣٦: اللغات. ]٩٤: ١٨ الكهف[ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È z ¿ }: خْرًجا  )١٥(
ــــا  )١٦( ــــان[ º » ¼ ½¾ ¿ À Á     Â  z ¹ }: غرامً . ]٦٥: ٢٥ الفرق

 ).الملحق( ٥٩: اللغات
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: محاسبين، )٣(: ينقصكم، (مدينين))٢(: أقبحها، (يتركم))١((أنكر األصوات)
  : شديًدا.)٥((وبيًال): شديدة، )٤((رابية)

: )٨(: النحـاس، (محشـورة))٧(: بمسـلَّط، (القِْطـر))٦((بجبـار) وبلغة جـرهم:
: )١٢(: يتمتعوا، (َشّرد))١١(: تميلوا، (يَْغنَوا))١٠(: ماًال، (تعولوا))٩(مجموعة، (خيًرا)
   : جميًعـــا،)١٥(شــديد، (لفيفـــا): )١٤(: ســفلتنا، (عصـــيب))١٣(نَّكــل، (أراذلنـــا)

                                                            
. ]١٩: ٣١ لقمـان[ Þ ß àá â     ã       ä å æ   z }أنكر األصـوات:   )١(

 (الملحق). ٥٩اللغات: 
 .٤٣. اللغات: ]٣٥: ٤٧ محمد[ r s t u  v z }يَتَِرُكم:   )٢(
ــدينين:   )٣( ــة[ n o p         q r  s t u    v          w z }م . ]٨٧، ٨٦: ٥٦ الواقع

 .٤٦اللغات: 
 .٤٨. اللغات: ]١٠: ٦٩ الحاقة[ H I  J K L M z }رابية:   )٤(
 .٤٩. اللغات: ]١٦: ٧٣ المزمل[ z ³ ² ±   ° ¯ ® }وبيال:   )٥(
 .٤٣اللغات: . ]٤٥: ٥٠ ق[ ª « ¬ z ©  ¨§ ¦ ¥ ¤ }بجبّار:   )٦(
 .٣٩. اللغات: ]١٢: ٣٤ سبأ[ y z { | z }الِقْطر:   )٧(
 .٥٩. اللغات: ]١٩: ٣٨ صV  WX Y      Z [ z ] }محشورة:   )٨(
 .١٨. اللغات: ]١٨٠: ٢ البقرة[ µ ¶ ̧ ¹    º » z ́ }خيًرا:   )٩(
 .١٠١. مسائل نافع: ]٣: ٤ النساء[ n o p q z }تعولوا:   )١٠(
 .٢٥. اللغات: ]٩٢: ٧ األعراف[ z £ ¢ ¡   � ~     { | }يَْغنوا:   )١١(
 .]٥٧: ٨ األنفـال[ b c d e f g  h i j k z }شّرد:   )١٢(

 .٢٧اللغات: 
. ]٢٧: ١١ هـــــود[ µ ¶ ̧ ¹  º z ´ ³ ² ± }أراذلنـــــا:   )١٣(

 .٢٨اللغات: 
. اللغات فـي ]٧٧: ١١ هود[ g h i j k l m  n o z }عصيب:   )١٤(

 .٢٩القرآن: 
 (الملحق). ٥٨]. اللغات: ١٠٤: ١٧ اإلسراء[ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö   × z }لفيفا:   )١٥(
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: )٤()ِريـع(عصـابة، : )٣()شـرذمة(المطـر، : )٢()الـَودْق(منقطًعـا، : )١()محسوًرا(
  .الطرائق: )٧()الُحبُك(مزًجا، : )٦()َشوبا(يخرجون، : )٥()ينسلون(طريق، 

ــنوءة ــة أْزدش ــية( :وبلغ ــح، : )٨()ال ِش ــل(ال َوَض ــبس، : )٩()العض الح
  .محرقة: )١٢()لّواحة(مكروبين، : )١١()كاظمين(البئر، : )١٠()الرس (

بظـاهٍر مـن (مقتـدرا، : )١٤()مقيتـا(جمـاع، : )١٣()َرفَـث( :وبلغة مذحج
  ..............دهـًرا، : )١٧()ُحُقبًا(الِفناء، : )١٦()الَوصيد(بَكِذب، : )١٥()القول

                                                            
 .٣٢: اللغات. ]٢٩: ١٧ اإلسراء[ T   U  V W X Y Z z }: محسورا  )١(
 .٣٧: اللغات. ]٤٣: ٢٤ النور[ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö z }: الودْق  )٢(
 .٣٧: اللغات. ]٥٤: ٢٦ الشعراء[ Å Æ  Ç È z }: شرذمة  )٣(
 .٣٧: اللغات. ]١٢٨: ٢٦ الشعراء[ µ ¶ ¸  ¹ º z }: ِريع  )٤(
 .٣٥: اللغات. ]٩٦: ٢١ األنبياء[ x y   z { | z }: ينسلون  )٥(
 .٤٠: اللغات. ]٦٧: ٣٧ الصافات[ z ¢  ¡ � ~  { | } }: شوبا  )٦(
 ).الملحق( ٥٩: اللغات. ]٧: ٥١ الذاريات[ A B C z }: الُحبُك  )٧(
 ٥٨: اللغـات. ]٧١: ٢ البقـرة[ Z  [ \ ] ^ _ ` a b z }: ال شية  )٨(

 ).الملحق(
 .٢٣٢: اللغات. ]٢٣٢: ٢ البقرة[ y z { |  } z }: العْضل  )٩(
 .٣٧: اللغات. ]٣٨: ٢٥ الفرقان[ y z   { | } ~ _ ̀          z }: الرسّ   )١٠(
. ]١٣٤: ٣ آل عمران[ N O       P Q R S T z }: كاظمين  )١١(

 .٤١: اللغات
 .٥٠: اللغات. ]٢٩: ٧٤ المدثر[ s t          z }: لواحة  )١٢(
 .١٨: اللغات. ]١٨٧: ٢ البقرة[ A B C D E F   G z }: رفث  )١٣(
 .٢٢: اللغات. ]٨٥: ٤ النساء[ Ê Ë Ì Í        Î  Ï z }: مقيتا  )١٤(
. ]٣٣: ١٣ الرعـد[ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É    Ê Ë z }: بظاهر من القول  )١٥(

 .١٠٢: ٣فتح القدير 
 .٣٣: اللغات. ]١٨: ١٨ الكهف[ g  h i j z }: الوصيد  )١٦(
ـــــا  )١٧( ـــــف[ Á Â Ã  Ä Å Æ Ç   È É z }: ُحُقبً . ]٦٠: ١٨ الكه

 .٥٨: اللغات
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  .األنف: )١()الخرطوم(
: )٤()صـغت(منتشـر، : )٣()مَـريج(تَرَعـْون، : )٢()تُسيمون( :وبلغة خثعم

  .كذبًا: )٦()َشططا(ضجوًرا، : )٥()َهلوًعا(مالت، 
 :)٩()لخاسـرون(ضـيق، : )٨()حـرج(فريضـة، : )٧()نِحلة( :وبلغة قيِس عيالن

حصـــونهم، : )١١()صياصـــيهم(تســـتهزؤون، : )١٠()تفنـــدون(مضـــيعون، 
  .ينقصكم: )١٤()يلتكم(ملعون، : )١٣()رجيم(تُنَعمون، : )١٢()تُْحبَرون(

  ............................. أختـان،: )١٥()حفدة( :وبلغة سعد العشيرة
                                                            

 .٤٨: اللغات. ]١٦: ٦٨ القلم[ A B       C       z }: الخرطوم  )١(
ــيمون  )٢( : اللغــات. ]١٠: ١٦ النحــل[ o   p  q r s t u z }: تُس

 ).الملحق( ٥٨
 .٢٨٥: معجم لغات القبائل. ]٥: ٥٠ ق[ f g         h i j k l m  n  z }: مريج  )٣(
 .٥٤: اللغات. ]٤: ٦٦ التحريم[ a     b     c d e f z ̀ }: َصَغْت   )٤(
 .٤٩: اللغات. ]١٩: ٧٠ المعارج[ k l     m n  z }: هلوعا  )٥(
 .٣٣: اللغات. ]١٤: ١٨ الكهف[ À Á Â Ã Ä z¿ ¾ ½ ¼ « }: شططا  )٦(
 .٢١اللغات . ]٤: ٤ النساء[ s  t u v z }: نِْحلة  )٧(
 .٢٣: اللغات. ]٦: ٥ المائدة[ r s t  u v w x z }: حرج  )٨(
 .٣٠: اللغات. ]٩٠: ٧ األعراف[ n o p q    r s  z }: لخاسرون  )٩(
ــدون  )١٠( ــف[ Á Â Ã ÄÅ Æ Ç  È z }: تفنّ ــات. ]٩٤: ١٢ يوس  ٥٨: اللغ

 ).الملحق(
ـــيهم  )١١( ـــزاب[ a b z ̀ _  ~ { | } }: صياص : ٣٣ األح

 .٣٨: اللغات. ]٢٦
 .٤٢: اللغات. ]٧٠: ٤٣ الزخرف[ z ¨  § ¦ ¥ ¤ }: تُْحبرون  )١٢(
 .٤١: اللغات. ]١٧: ١٥ الحجر[ I J K          L M z }: رجيم  )١٣(
 .٤٣اللغات . ]١٤: ٤٩ الحجرات[ m n o  p q r   s t u z }: يلتْكم  )١٤(
 .٣١: اللغات. ]٧٢: ١٦ النحل[ Ù Ú Û Ü Ý Þ z }: حفدة  )١٥(
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  .ِعيال: )١()َكل (
  .تحزن: )٤()تبتئس(فُتّْت، : )٣()بُسْت (ُطُرقًا، : )٢()فجاًجا( :وبلغة ِكندة
  .اخزوا: )٥()اخسؤوا( :وبلغة ُعْذرة

 :)٨()لُغـوٌب (أهلكنـا، : )٧()دمّرنـا(رجال، : )٦()ربّيون( :وبلغة َحْضَرمَوَت 
  .عصاه: )٩()ِمنْسأَته(إِعياء، 

: )١٢()ِسـيء بهـم(شديد، : )١١()بَئِيس(عمدا، : )١٠()َطِفقا( :وبلغة غّسان
  .كرههم

  .ال تزيدوا: )١٣()ال تغلوا( :وبلغة مَُزيْنَة
                                                            

ـــلّ   )١( . ]٧٦: ١٦ النحـــل[ a b c d    e f g  h i  j z }: ك
 .٣٢: اللغات

ــا  )٢( ــاء[ z ¥  ¤ £ ¢ ¡ � }: فِجاج ــات. ]٣١: ٢١ األنبي  ٥٩: اللغ
 ).الملحق(

 .٤٦: اللغات. ]٥- ٤: ٥٦ الواقعة[ h i j k l m n o z }: بُّست  )٣(
 .٣٠: اللغات. ]٣٦: ١١ هود[ Ò Ó Ô Õ           Ö z }: تبتئس  )٤(
 .٣٦: اللغات. ]١٠٨: ٢٣ المؤمنون[ z _    ^  [ \ ] }: اخسؤوا  )٥(
 .٢١: اللغات. ]١٤٦: ٣ آل عمران[ z        ¤ £    ¢ ¡ � ~ { }: ِربّيّون  )٦(
ــا  )٧( : ٧ األعــراف[ À         Á Â Ã Ä Å Æ z ¿ ¾ }: دمّرن

 .١٠٢: ١معجم لغات القبائل . ]١٣٧ٍ
 .٤٣: اللغات. ]٣٥: ٣٥ فاطر[ m n  o p q r s t z }: لُغوب  )٨(
 .٣٩: اللغات. ]١٤: ٣٤ سبأ[ Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö z }: ِمنْسأته  )٩(
 .٢٥: اللغات. ]٢٢: ٧ األعراف[ Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö z }: َطِفقا  )١٠(
. ]١٦٥: ٧ األعــــراف[ a b c d e f g        h  z }: بئــــيس  )١١(

 .٢٥: اللغات
 .٢٩: اللغات. ]٧٧: ١١ هود[ c  d e f g h i j k z }: ِسيء بهم  )١٢(
ـــــوا  )١٣( ـــــاء[ C D E F G H  I J K L z }: ال تَْغل . ]١٧١: ٤ النس

 .٢٢: اللغات
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  : تقهرّن.)٢(: جوع، (ولتعلُّن))١((إمالق) وبلغة لخم:
  : تخللوا األزقّة.)٣((فجاسوا خالل الديار) وبلغة ُجذام:

 :)٦(: اليـد، (الرهـب))٥(العهود، (الجنـاح) :)٤((العقود) وبلغة بني حنيفة:
  الفزع.

  : ضاقت.)٧((َحِصَرْت) وبلغة اليمامة:
  : أهلكنا.)٩(نا)ربّ ت: تُخطئوا خطأ بينًا، ()٨((تميلوا ميًال عظيًما) وبلغة سبأ:

  : رجع.)١٠((نكص) وبلغة سليم:
  : الموت.)١١((الصاعقة) وبلغة عمارة:

                                                            
. ]١٥١: ٦ األنعــام[ µ ¶   ¸¹ º » ¼ z ´ ³ }إمــالق:   )١(

 .٢٤اللغات: 
)٢(   :  .٣٢. اللغات: ]٤: ١٧ اإلسراء[ v w x   y z { | z }َولَتَْعلُنَّ
 b  c d e  f g h i j k z }فجاســــوا خــــالل الــــديار:   )٣(

 .٣٢. اللغات: ]٥: ١٧ اإلسراء[
 .٢٣. اللغات: ]١: ٥ المائدة[ z { | } ~ z }العقود:   )٤(
 .٣٨. اللغات: ]٣٢: ٢٨ القصص[ r s t z }الجناح:   )٥(
 .٣٨اللغات: . ]٣٢: ٢٨ القصص[ r s t u v z }الرهب:   )٦(
. ]٩٠: ٤ النســـاء[ w x  y z { | } ~ � z }حصـــرْت:   )٧(

 .٢٢اللغات: 
: ٤ النسـاء[ F G H     I J K L M z }تميلوا مـيًال عظيًمـا:   )٨(

 .٢٢. اللغات: ]٢٧
 .٣٩. اللغات: ]٣٩: ٢٥ الفرقان[ b c   d   ef g h i z }تبّرنا:   )٩(
. ]٤٨: ٨ األنفال[ t u v w  x y z {   | } z }نكص:   )١٠(

 .٣٠٤: ١معجم لغات القبائل 
 .١٧. اللغات: ]٥٥: ٢ البقرة[ z ¦ ¥       ¤ £ ¢ ¡ � ~ { }الصاعقة:   )١١(
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: )٣()سـفه نفسـه(خصـبًا، : )٢()رغـًدا(يصـيح، : )١()ينعـق( :وبلغة طّيء
  .يا إنسان: )٤()يس(خسرها، 

  .الجماع: )٦()واإلفضاء(انفروا، : )٥()أفيضوا( :وبلغة خزاعة
  .أراد: )٩()حيث أصاب(َسَربًا، : )٨()نََفًقا(َغيا، : )٧()خباًال ( :وبلغة عمان
  .َحَسًدا: )١١()بغيًا(نسيان، : )١٠()أمد( :وبلغة تميم
  .أظلم: )١٣()أغطش(عمله، : )١٢()طائره( :وبلغة أنمار

ــعريين ــة األش ــنكنّ ( :وبلغ ــلَن، : )١٤()ألحت ــارة(ألستأِص ــرة، : )١٥()ت م

                                                            
. ]١٧١: ٢ البقرة[ Y Z [ \      ] ^  _ ` a b c d z }: يَنِْعق  )١(

 .١٨: اللغات
 .٣٥: اللغات. ]٣٥: ٢ البقرة[ ª « ¬ ®  ̄ ° z © ̈ § }: رَغًدا  )٢(
 .١٨: اللغات. ]١٣٠: ٢ البقرة[ v w     x                 y z  {   | } ~ z }: َسِفه نفسه  )٣(
 .٣٩: اللغات. ]١: ٣٦ يس[ z \ }: يس  )٤(
ــوا  )٥( ــرة[ a b c d  e f g z ` }: أفيض . ]١٩٩: ٢ البق

 .١٩: اللغات
 .٢١: اللغات. ]٢١: ٤ النساء[ T U V W   X Y Z z }: اإلفضاء  )٦(
 .٢٠: اللغات. ]١١٨: ٣ آل عمران[ r s t u v w x y  z }: خباال  )٧(
 .٢٤: اللغات. ]٣٥: ٦ األنعام[ Ò Ó Ô Õ      Ö × Ø z }: نفقا  )٨(
 .٤٠: اللغات. ]٣٦: ٣٨ ص[ µ z ́ ³ ² ± ° ¯ ® }: حيث أصاب  )٩(
 .٤٦: اللغات. ]١٦: ٥٧ الحديد[ µ ¶ ̧   ¹ º z }: أمد  )١٠(
 .١٩: اللغات. ]٢١٣: ٢ البقرة[ h i  j k l m n z }: بغيًا  )١١(
 .٣٢: اللغات. ]١٣: ١٧ اإلسراء[ n  o  p q r s z }: طائره  )١٢(
 .٥١: اللغات. ]٢٩: ٧٩ النازعات[ f g h i z }: أغطش  )١٣(
. ]٦٢: ١٧ اإلسراء[ i j k  l m n  o p    q z }: ألحتنكنّ   )١٤(

 .٣٢: اللغات
 .٣٥: اللغات. ]٥٥: ٢٠ طه[ t u z }: تارة  )١٥(
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  : مالت ونفرت.)١((اشمأزت)
  : النخل.)٢((لِينَة) وبلغة األوس:

  : يذهبوا.)٣((ينفّضوا) وبلغة الخزرج:
  : فاقض انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخًصا.)٤((فافرق) وبلغة مدين:

: فـي )٦(اإلرشاد في القراءات العشـرفي كتابه  )٥(ال أبو بكر الواسطيّ وق
لغة قريش وهذيل وكنانة وخثْعم والخـْزرج  ،القرآن من اللغات خمسون لغة

وأشعر ونمير وقيس َعيْالن وُجرهم واليمن وأَْزدَشنوءة وِكنْدة وتميم وِحْميـر 
ومَــْدين ولخــم وســعد العشــيرة وَحْضــرموت وَســُدوس والعمالقــة وأنمــار 
ــْذِحج وُخزاعــة وَغطفــان وَســبأ وُعمــان وبنــي حنيفــة وتغلــب    وغّســان ومَ

                                                            
: ٣٩ الزمــر[ r s t u v     w x y z { z }اشــمأزت:   )١(

 .٤١. اللغات: ]٤٥
. ]٥: ٥٩ الحشــــر[ O P  Q R  S  T U  V W X Y z }لِينــــة:   )٢(

 .٤٦اللغات: 
ـــوا:   )٣( ـــافقون[ d e f     g h i j k l m n o z }ينفّض  المن

 .٤٧. اللغات: ]٧: ٦٣
 .٢٣. اللغات: ]٢٥: ٥ المائدة[ z `   _ ̂ [ \ }فافُْرْق:   )٤(
) محمد بن الحسـين بـن بُنـدار أبـو العـز القالنسـي ه٥٢١-٤٣٥الواسطي القالنسي: (  )٥(

الواسطي، مقرئ العراق في عصره، مولده ووفاتـه بواسـط، مـن كتبـه: إرشـاد المبتـدي 
وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، ورسالة في القراءات الثالث، والكفاية الكبرى فـي 

 القرآن. (عن األعالم).
  :٣٢١: ٥ء في المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع جا  )٦(

  الواسطي القالنسي محمد بن الحسين بن بندار
إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر تحقيق عمر حمـدان الكبيسـي 

 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤جامعة أم القرى والمكتبة الفيصلية  -مكة  -
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وأوس ومُزينــة وثَقيــف وُجــذام َوبَلــّي وُعــْذرة  وطــّيء وعــامر بــن صعصــعة
  .)١(والنَِّمر واليمامة َوَهوازن

ريانية  ومن غير العربية: لغة الفرس والروم والنَّبط والحبشة والبربر والسُّ
في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم وزاد  ذكروالعبرانيّة والقبطية ثم 

ْجز) (الرِّ
نخسـة بلغـة ثقيـف،  )٣(العذاب بلغة بَلّي. (طائف مـن الشـيطان) )٢(

  .)٥(الرمال بلغة تغلب )٤((األحقاف)
 )٦(: في القرآن بلغة َهْمدان (الريحـان)فنون األفنانقال ابن الجوزي في 

الطنافس، وبلغة نصر بن معاويـة:  )٨(البيضاء، (العبقرّي) )٧(الرزق، (العيناء)
ــار) ــّدار،  )٩((الخت ــدة)الغ ــن صعصــعة: (الحف ــامر ب ــة ع   الخــدم.  )١٠(وبلغ

                                                            
 .٤١٢، ٤١١: ٢انظر مفتاح السعادة   )١(
 .١٧. اللغات: ]١٣٤: ٧ األعراف[ u v w  x y z ...z }الرِّجز:   )٢(
 .٢٦. اللغات: ]٢٠١: ٧ األعراف[ z ` _ ~ { | }طائف:   )٣(
 .٤٣. اللغات: ]٢١: ٤٦ األحقاف[ B  C  D E F   G H z }األحقاف:   )٤(
 .٤١٢: ٢انظر مفتاح السعادة   )٥(
 .١٢٣: ١لغات القبائل  . معجم]٨٩: ٥٦ الواقعة[ a b z ` _ }الريحان:   )٦(
العيناء: لم يرد لفظ العيناء في القرآن الكريم. والمقصود به: الِعين ومفرده عيناء، ولفـظ   )٧(

، ٤٨: ٣٧الجمع (ِعين) هـو الـوارد فـي القـرآن الكـريم فـي أربعـة مواضـع: الصـافات 
، ومعجـم ٤٢٥: ١. انظـر اإلتقـان ٢٢: ٥٦، الواقعـة ٢٠: ٥٢، الطـور ٥٤: ٤٤الدخان 

 .٢١٦: ١غات القبائل ل
. معجـم لغـات ]٧٦: ٥٥ الرحمن[ j k l m n   o z }العبقرّي:   )٨(

 .١٩٤: ١القبائل 
. معجم لغات القبائل ]٣٢: ٣١ لقمان[ q r s       t u      v w       z }الختّار:   )٩(

٨٦: ١. 
 .٣١. اللغات: ]٧٢: ١٦ النحل[ Ù Ú Û Ü Ý Þ z }الَحَفدة:   )١٠(
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القْرن. انتهى ما نقـل  )٢(الميل، وبلغة عك (الّصور) )١(وبلغة ثقيف: (الَعْول)
  .)٣(من اإلتقان ملّخًصا

*   *   *  

                                                            
 .٤٢٥: ١. اإلتقان ]٣: ٤ النساء[ n o p q z }الَعْول:   )١(
ور:   )٢(  .٤٢٥: ١. اإلتقان ]٧٣: ٦ األنعام[ Â ÃÄ Å Æ Ç È É Ê z }الصُّ
 .٤٢٤: ١، واإلتقان ١٩١انظر فنون األفنان   )٣(
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Ý–Ï@ @
  

من األلفاظ الشرعية، وهي التي عرف معناها من جهة الشرع، وقد بسط 
  :)١(حيث قال المزهرالقول فيها في 

: فقـه اللغـةاإلسالمية، قال ابن فارس في النوع العشرون معرفة األلفاظ 
، كانت العرب في جاهليتهـا علـى إرث مـن إرث )٢(باب األسماء اإلسالمية

ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء اهللا تعالى باإلسالم آبائهم في لغاتهم وآدابهم 
حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأُبِطلت أمور، ونُقلت من اللغة ألفاظ عـن 
مواضع إلى مواضع أخر بزيادات ِزيدت، وشرائع ُشرعت، وشرائط شرطت، 

  .فعّفى اآلخُر األولَ 
افق، وأن فكاَن مما جاء في اإلسالم ذكُر المؤمن والمسلم والكـافر والمنـ

العرب إنما عرفت المـؤمن مـن األمـان واإليمـان وهـو التصـديق، ثـم زادت 
الشريعة شرائط وأوصافًا بها يسمى المؤمن باإلطالق مؤمنًا، وكذلك اإلسـالم 
والمسلم إنما عرفت منه سالمَ الشيء ثم جاء في الشرع من أوصـافه مـا جـاء، 

فأما المنـافق فاسـم جـاء . روكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال الغطاء والست
به اإلسالم لقوم أبطنوا غيَر ما أظهروه، وكان األصل من نافقـاء اليربـوع، ولـم 

إذا خرجـت مـن قشـرها، وجـاء ) فسقت الرْطبة: (يعرفوا في الِفسق إّال قولهم
  .الشرع بأن الِفسَق اإلفحاُش في الخروج عن طاعة اهللا جل ثناؤه

                                                            
، وهنا ينقل المؤلف عن المزهر، والمزهـر ينقـل ٢٩٤: ١، والمزهر ٧٨: انظر الصاحبي  )١(

 .عن الصاحبي بتصرف
 .األسباب: في الصاحبي  )٢(
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صـله فـي لغـتهم الـدعاء، وقـد كـانوا ومما جاء في الشـرع الصـالة، وأ
: قـال أبـو عمـرو. يعرفون الركوع والسجود وإن لم يكـن علـى هـذه الهيئـة

  ]من الطويل[  :وانحنى، وأنشد )١(رأسه) طأطأ(أسجَد الرجل 
 )٢(فقلَن له اْسِجد لليلَـى فأسـجدا

  .يعني البعير إذا طأطأ رأسه لتركبه
ــم زا ــدهم اإلمســاك، ث ــة وكــذلك الصــيام، أصــله عن دت الشــريعة النيّ
  .وحظرت األكل والمباشرةَ وغيَرهما من شرائع الصوم

وكذلك الحّج لم يكن فيه عندهم غيُر الَقْصد ثم زادِت الشريعةُ ما زادته 
  .)٣(من شرائط الحّج وشعائره

وكذلك الزكاة لم تكن العرُب تعرفها إّال من ناحية النّمـاء، وزاد الشـرع 
  .)٤(ر أبواب الفقهفيها ما زاده، وعلى هذا سائ

فيــه اســمان لغــوّي : فالوجــه فــي هــذا إذا ســئل اإلنســان عنــه أن يقــول
وشرعّي، ويذكر ما كانت العرُب تعرفه ثم ما جاء اإلسالم به، وكذلك سـائر 

. العلوم كالنحو والعروض والشـعر، كـل ذلـك لـه اسـمان لغـوّي وصـناعيّ 
  .)٥(انتهى كالم ابن فارس

                                                            
 ).طأ: (في األصل  )١(
يعني البعيـر، أي طأطـأ لهـا  ...وأنشد أعرابي من بني أسد: وفيه» سجد«الصحاح واللسان   )٢(

) أي السجود(وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه : وعلق بقوله ٨٥: لتركبه والصاحبي
 .بمثل ما أتت به الشريعة من األعداد والمواقيت والتحريم للصالة والتحليل منها

 .٢٩٥: ١، والمزهر ٨٦: الصاحبي  )٣(
 .الموضعان السابقان  )٤(
 .٢٩٦: ١لمزهر ، وا٨٦: الصاحبي  )٥(
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ت حدثت في صدر اإلسالم أسماء، وذلك قد كان: )١(وقال في باب آخر
قولهم لمن أدرك اإلسالم من أهل الجاهلية مُخْضَرم، فأخبرنـا أبـو الحسـين 
أحمد بن محمد مولى بني هاشـم حـدثنا محمـد بـن عبـاس الَخْشـكّي عـن 

من قاَل الشعَر في  المخضرمون من الشعراء: )٢(إسماعيل بن أبي عبد اهللا قال
 )٤(ولبيُد بـُن ربيعـةَ  - )٣(فمنهم حّسان بن ثابت - الجاهلية ثم أدرك اإلسالمَ 

بـن بـدر  )٨(والزبرقـان )٧(وعمرو بن شـأس )٦(وأبو زبيد )٥(ونابغةُ بني جعدةَ 
  .)١١(ومعن بن أوس )١٠(وكعب بن زهير )٩(بدر وعمرو بن معدي كرب

                                                            
 .باب آخر في األسماء ١٠١: الصاحبي  )١(
 .١٠١، ٣٣: ورد هذا اإلسناد في الصاحبي مرتين  )٢(
 .سبق ذكره: حسان بن ثابت  )٣(
 .سبق ذكره: لبيد بن ربيعة  )٤(
كان الجعـدّي النابغـة قـديًما،  ٥: ٥جاء في األغاني . هو ِحبّان بن قيس: نابغة بني جعدة  )٥(

 .، طويل البقاء في الجاهلية واإلسالم، وكان أكبر من الذبيانيشاعًرا مُْفلًقا
ِحرملـةُ بـن المنـذر الطـائي، وهـو ممـن أدرك الجاهليـة واإلسـالم فُعـّد مـن : أبو زبيـد  )٦(

المخضرمين، وكان نصرانيا وعلى دينه مات، وألحقه ابـن سـالم بالطبقـة الخامسـة مـن 
 .١٢٧: ١٢واألغاني . ، وما بعدها٥٩٣: ٢انظر طبقات فحول الشعراء . اإلسالميين

، ُعـرف ١٩٦: ١١، واألغـاني ٣٣٨راء الشـعر والشـع: انظـر: عمرو بن شأس األسـدي  )٧(
 .بقصيدته الميمية المذكورة أو بعضها في المصدرين المذكورين

: والزبرقـان. الزبرقان بن بدر التميمي السعدي واسمه الُحصين، قيل له الزبرقان لحسـنه  )٨(
 .١٧٢٨برقم  ٢٤٧: ٢أسد الغابة . وكان يقول الشعر. ثبت حين ارتد الناس. القمر

. ن معدي كرب الّزبيدي فارس اليمن، وهو متقّدم على زيد الخيل في الشّدة والبأسعمرو ب  )٩(
 .٢٤٤: ١٧وأخبار زيد الخيل في األغاني . وما بعدها ٢٠٨: ١وأخباره في األغاني 

أخبـاره فـي . كعب بن زهير بن أبي ُسلمى وهو من المخضـرمين ومـن فحـول الشـعراء  )١٠(
 .٨٢: ١٧األغاني 

ُعّمـر إلـى . ُمَزنّي، شاعر مجيد فحل، من مخضرمي الجاهلية واإلسـالممعن بن أوس ال  )١١(
 .٥٤: ١٢وأخباره في األغاني . أيام الفتنة بين عبد اهللا بن الزبير ومروان بن الحكم
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الِمرباع والنشيطة : ومن األسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم
قـد اصـطفى فـي بعـض  ملسو هيلع هللا ىلصألّن رسـول اهللا  )١(ر الصفي ولم نذك ،والفضول

  .ملسو هيلع هللا ىلص، وزال اسم الصفّي لما توفي )٢(غزواته وُخّص بذلك
انعـم : ، وكـذلك قـولهم)٣(اإلتاوة والمْكس والُحلْوان: ومما تُرك أيًضا

وتـُـرك أيًضــا قــول . أبيــَت اللعــنَ : صــباًحا، وانعــم ظالمًــا، وقــولهم للملــك
، قـال )٤(نوا يخـاطبون ملـوكهم باألربـابربّـي، وقـد كـا: المملوك لمالكـه

  ]من الطويل[  :الشاعر
ــه ــدةَ وابنَ ــا َرب ِكن ــلمَن فيه  )٥(ورب معــد بــين َخبـْـٍت وَعْرَعــرِ    وأس

                                                            
  .ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحابه: المرباع  )١(

  .ع الحيما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير إلى مجتم: النشيطة
هو ما فضل من القسمة مما ال تصلح قسـمته علـى عـدد الغـزاة كـالبعير : الفضول

  .والسكين ونحوهما
جمع صفّي، وهو ما يصطفيه لنفسه مثل السيف والفـرس والجاريـة قبـل : الصفايا

 .١٠٣عن محقق الصاحبي   .القسمة مع الربع الذي له
مى ذا الفقار، يـوم بـدر واصـطفى ، سيف منبه بن الحجاج، المسملسو هيلع هللا ىلصاصطفى رسول اهللا   )٢(

جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من خزاعة يوم المريسيع جعـل صـداقها عتقهـا 
 .المرجع السابق. وتزوجها، واصطفى صفية بنت حيي ففعل بها مثل ذلك

  .الخراج: اإلتاوة  )٣(
  .دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في األسواق في الجاهلية: المكس
  :قال امرأة في زوجها. ن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وهذا عار عند العربأ: الُحلوان

ـــا ـــن بناتي ـــوان م ـــذ الُحل  ال يأخ
 ٢٩٦: ١المرجع السابق والمزهر 

 .٢٩٧: ١المزهر   )٤(
  :ورواية الديوان ٥٥ص٣٢ب٧شرح ديوان لبيد ق  )٥(

ـــــدة ـــــا رّب كن ـــــن يومً   .......   وأهلك
  =  .امرئ القيسورّب كندة هو ملكهم ُحْجر أبو 
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ال َصـُرورةَ فـي «: ملسو هيلع هللا ىلصوتُرك أيًضا تسـميةُ مـن لـم يحـّج َصـرورةً لقولـه 
ثًا معناه الـذي يـدع النكـاح تبـتًّال، أو الـذي يحـدث حـد: وقيل )١(»اإلسالم

  .)٢(وتُِرك قولهم لإلبل تساق في الصداق النوافج ،ويلجأ إلى الحرم
للنهـي » َخبُثَـْت نَْفسـي«: ومّما ُكِره في اإلسالم من األلفاظ قول القائـل

ــديث ــي الح ــك ف ــن ذل   ............................................... )٣(ع
                                                            

  .ورّب معّد هو ملكهم حذيفة بن بدر  =
  .بلد: وعرعر. المستوي من األرض: والخبت

ــي المخصــص  ــت ف ــري  ١٥٧: ١٧والبي ــير الطب ــارف( ١٤١: ١وتفس ). ط المع
 .١٠٣: والصاحبي

هو الذي يـدع النكـاح تبـتًّال قـال محقـق : ومعنى هذا فيما يقال: ال صرورة في اإلسالم  )١(
، وسـنن أبـي داود )ط الشيخ أحمد شاكر( ٣٠٣: ٤يث في مسند أحمد الحد: الصاحبي

  .١٠٤، والصاحبي ٤٨٨: ١، والمستدرك ١٤١: ٢
ال صـرورة » صرر«، وجاء في الفائق ٣٦٣: ٢وهو في شرح الجامع الصغير : قلت
هو فعولة من الصّر وهو المنع والحبس، وهو الممتنع من التزّوج تبتًال فعل : في اإلسالم
. وهو الممتنع من الحج أيًضا، والصارورة لغة، ونظيرهما الضرورة والضارورة الرهبان،

 .»صرر«وانظر النهاية 
علـى أّن مـن العـرب : وتتمة الكالم كما في الصاحبي ١٠٥، ١٠٤: النقل عن الصاحبي  )٢(

  :قال شاعرهم. مَْن كان يكره ذلك
ــواف   ولــيس تــالدي مــن وراثــة والــدي ــتفاد الن ــالي مُس ــاَن م  جوال ش

  .يعني أّن أباه كان جوادًا لم يدخر ما يُورث: قال الجاحظ
  .»نفج«، وأساس البالغة ٣٤٤: ١الحيوان 

لتهنك النافجة، أي يأخـذ صـداقها : وكانت العرب تقول للرجل إذا ولدت له بنت
 .١٠٨: ٢جمهرة اللغة . فيضّمه إلى ماله فينتفج

والحديث » لِقَسْت نفسي: فسي، ولكن ليقلْ خبثْت ن: ال يقولن أحُدكم«: الحديث بتمامه  )٣(
: ٥ج ١٢٢٩انظر زاد المسلم فيمـا اتّفـق عليـه البخـاري ومسـلم بـرقم . في الصحيحين

، ٤٧٠: ٢وانظـر الفـائق . خبثت أي ثقلت وغثت: وفي اللسان. الغثيان: واللَقس. ٤٠٠
 .»خبث«: والنهاية
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  .)١(استأثر اهللا بفالن: وُكِره أيًضا أن يقال
)٢(z ` _ }: كانت العرب تستعمله ثم ترك قـولُهمومما 

 الفرقـان[ 

عند الحرمـان إذا سـئل اإلنسـان : أحدهما: وكان هذا عندهم لمعنيين. ]٢٢ :٢٥
  ]من البسيط[  :ِحْجًرا محجورا، فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه، ومنه قوله: قال

 )٣(َك الـدهاريسِحْجٌر حرامٌ، إال تل   حنّت إلى النخلة الُقصوى، فقلُت لهـا
                                                            

استأثر اهللا بفالن، إذا مات مرجـوا : وقال» أثر«ذكره هذه العبارة الزمخشري في األساس   )١(
إذا اسـتأثر اهللا «: االستئثار االنفراد بالشيء، ومنه الحديث: »أثر«وفي النهاية . له الرحمة

  .»بشيٍء فالْهُ عنه
 .٢٩٨: ١، والمزهر ١٠٥وانظر الصاحبي 

 [ \ ]  W X Y Z }: ٢٢: ٢٥فـي سـورة الفرقـان : ِحْجًرا مَْحجورا  )٢(
^  _ ̀ z  ٢٢: ٢٥ الفرقان[في وكذلك.[  

في البناء مـن » سبحان اهللا«ونظير : ط هارون ٣٢٥: ١ط بوالق،  ١٦٤: ١قال سيبويه 
غفرانَك ال كفرانك يريد : ألن بعض العرب يقول» ُغفرانَ «المصادر والمجرى ال في المعنى 

ريد حرامًا محّرمًا، ي: أي z ̀ _  ̂ }: استغفاًرا ال كفًرا، ومثل هذا قوله جل ثناؤه
  .أحّرم ذلك حرامًا محّرمًا: البراءة من األمر، ويبّعد عن نفسه أمًرا، فكأنه قال

حرامًا محّرمًا، وكانت العرب إذا : ِحْجًرا محجورا: ٢٥: ١١وجاء في المحرر الوجيز 
ويحتمل أن يكون . َعْوذًا، يستعيذون بالمالئكة: ِحْجًرا: قال مجاهد. ِحجًرا: كرهوا شيئًا قالوا

وقد ذكر أبو عبيدة أن هاتين اللفظتين عـوذةٌ عنـد العـرب، . حرام محّرمٌ علينا العفوُ : المعنى
 .- أي ثأر  - يقولها من خاف آخَر في الحرم، أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما تِرةٌ 

والبيت من قصـيدة . ٢٦٠: ٢٤البيت للمتلمس وهو جرير بن عبد المسيح انظر األغاني   )٣(
  ٢٠٢ص: العرب أولها له في جمهرة أشعار

ــيسُ    كم دون ميّـة مـن مُْسـتَْعمٍل قَـَذٍف  ــتودع الع ــا تس ــالٍة به ــن ف  وم
أن البيت لجرير : وفي حاشية اللسان... حّجت إلى: وفيه» دهرس«والبيت اللسان 

  :لجرير، وروايته» نخل«وليس في ديوانه ورواه معجم البلدان 
 ، أال تلـك الـدهاريسُ بَْسل عليـك   :حنّت إلى نخلة القصوى فقلت لها

  =  وذكره . الدواهي: والدهاريس. هذه األبيات للمتلمس ال لجرير: وجاء في حاشيته
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: مـن يخافـه قـال ىوالوجه اآلخر االستعاذة، كان اإلنسان إذا سافر فـرأ
: ر قوله تعـالى، وعلى هذا فسّ يحرام عليك التعّرُض ل: ِحْجًرا محجوًرا، أي

{ W X Y Z  [ \ ] ̂  _ ̀ z ]٢٢: ٢٥ الفرقان[. 
  .)١(ه ابن فارسيقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه في الدنيا، انتهى ما ذكر

اختلـف العلمـاء فـي األسـامي : )٣(األصولفي كتابه  )٢(وقال ابن برهان
مـن هل نقلـت مـن اللغـة إلـى الشـرع، فـذهبت الفقهـاء والمعتزلـة إلـى أن 

  .األسامي ما نقل كالصوم والصالة والزكاة والحج
األسـماء باقيـة علـى وضـعها اللغـوي غيـر : )٤(وقال القاضي أبـو بكـر

نقلهـا  ملسو هيلع هللا ىلصواألول في الصحيح، وهـو أن رسـول اهللا : ابن برهانمنقولة، قال 
من اللغة إلى الشرع، وال نخرج بهذا النقل عـن أحـد قسـمي كـالم العـرب، 

وكذلك كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات من األسـامي  ،وهو المجاز
 )٥(وتسميتهم النقض والمنع والكسر والقلب ،كأْهل العروض والنحو والفقه

وصـاحب : والرفع والنصب والخفض والمديـد والطويـل، قـال ،كوغير ذل
                                                            

ونسبه إلى جرير بن عبد المسيح وهو كمـا أشـرنا  ٢٥: ١١ابن عطية في المحرر الوجيز   =
 .أي هذا الذي حنّت إليه ممنوع: نفسه المتلمس، ووضح معنى قول المتلمس

 .١٠٧: الصاحبي  )١(
أحمد بن علي بن بَرهان، أبو الفتح، فقيه بغدادي غلب عليه علـم األصـول، : ابن بَْرهان  )٢(

  ).ه٥١٨ت(مولده ووفاته ببغداد . كان يضرب به المثل في حّل اإلشكال
 .١٦: ٢والفتح المبين . انظر األعالم

 -بـين البسيط، والوسيط، واألوسـط، والـوجيز، عـن الفـتح الم: صنّف في أصول الفقه  )٣(
 ،٢٩٨: ١والنقل من المزهر . الموضوع السابق

 .محمد بن الطيب الباقالني سبقت ترجمته: القاضي أبو بكر  )٤(
انظر هذه المصطلحات مع شرحها المفّصل في كشـاف اصـطالحات الفنـون للتهـانوي   )٥(

 .١٣٣٤: ٢، القلب ١٣٦٣: ٢، الكسر ١٦٢٤: ٢، النقض ١٦٦١: ٢المنع 
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الشرع إذا أتى بهذه الغرائب التـي اشـتملت الشـريعة عليهـا مـن علـوم حـاَر 
األولون واآلخرون في معرفتها مما لم يخطر ببال العرب فـال بـّد مـن أسـاٍم 

  .)١(انتهى .المعانيتلك تدّل على 
لفـظ اإليمـان فإنـه غيـر فـي وهذا : )٢(قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي
وليس من ضـرورة النقـل أن يكـون فـي : مُبْقى على موضوعه في اللغة، قال

  .)٣(جميع األلفاظ، وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل
لم يكن المحرم معروفًا في الجاهلية وإنما : الجمهرةوقال ابن دريد في 

مـن األشـهر الحـرم، وكـان أول الصـفرين  ،الصـفرين :كان يقال له ولصـفر
. )٤(فكانت العرب تارة تحّرمه وتارة تقاتل فيـه وتحـرم صـفًرا الثـاني مكانـه

وهذه فائدة لطيفة لم أرها إال في الجمهرة، فكانـت العـرب تسـّمي  :)٥(قلت
صفًرا األوَل وصـفًرا الثـاني وربيًعـا األوَل وربيًعـا الثـاني وُجمـادى األولـى 

م وأبطـل مـا كـانوا يفعلونـه مـن النسـيء وُجمادى اآلخرة، فلما جاء اإلسال
شـهر «: وبذلك عرفت النكتة في قولـه - )٦(شهَر اهللا المحّرم ملسو هيلع هللا ىلصسّماه النبّي 

                                                            
 .٢٩٩: ١المزهر   )١(
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشـيرازي، ): ه٤٧٦ت(أبو إسحاق الشيرازي   )٢(

لـه . كان أستاذًا في المدرسة النظامية ومديًرا لها ومفتي األمة في عصره. العّالمة المناظر
 .»عن األعالم«. والتبصرة في أصول الشافعية. التنبيه والمهذب في الفقه الشافعي

 .٢٩٩: ١المزهر   )٣(
وسّمي المحـّرم محّرمًـا فـي اإلسـالم، وكـان أحـد : وعبارة الجمهرة ١٤٢: ٢الجمهرة   )٤(

 .الصفرين في الجاهلية، ألنهم كانوا ينسؤونه، فيحلّونه سنة ويحرمونه سنة
 .أي السيوطي يقول  )٥(
ال في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعـالبي وال » شهر اهللا«لم أجد هذه اإلضافة   )٦(

 .والمحّرم شهر اهللا، رجب األصّب » حرم«جاء في التاج . ما يعّول عليه للمحبّي في
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ولم يَِردْ مثُل ذلك في بقية األشهر وال رمضان. وقد كنت ُسئلُت من مدة » اهللا
عن النكتة في ذلك ولم يحضرني فيها شيء حتى وقفُت على كالم ابن دريد 

قال ابن دريد: الصفران شهران  الصحاحهذا فعرفت به النكتة في ذلك. وفي 
البـن  كتـاب لـيس. وفـي - )١(مفي السنة ُسّمي أحدهما في اإلسالم المحـرّ 

خالويه إن لفظ الجاهلية اسـم حـَدث فـي اإلسـالم للـزمن الـذي كـان قبـل 
، والمنافق اسم إسالمّي لم يعرف في الجاهلية، وهـو مَـْن دخـل ف )٢(البعثة

. وفـي )٣(اإلسالم بلسانه دون قلبه سمي منافًقا، مـأخوذٌ مـن نافقـاء اليربـوع
كالم الجاهلة وال في شـعرهم:  يسمع قّط ف: لم يُ يّ قال ابن األعراب المجمل

. )٤(فـي شـعر جـاهلي ذا عجيب، وهو كالم عربي، ولم يأِت فاسق، قال: وه
في المناسك ما كان من نحو قص  ث. وفي الصحاح التفوفي الصحاح نحوه

األظفار والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الِجمار ونَْحـر البُـْدن وأشـباه 

                                                            
 ».صفر«الصحاح   )١(
المطبـوع، وربمـا كانـت النسـخة التـي نقـل عنهـا » لـيس«لم أجد هذا النقل في كتـاب   )٢(

»: جهـل«بيـر السيوطي أتّم من النسخة التي طبع عليها الكتاب. وجـاء فـي المعجـم الك
والجاهلية هي الحالة التي كانت عليها األمة قبل أن يجيئها الهدى والنبـوة، مـن الجهـل 

وشرائع اإلسالم، والمفاخرة باألنساب والِكبْر والتجبر  ملسو هيلع هللا ىلصباهللا سبحانه وتعالى ورسوله 
 f  g h i j }واإلغراق في الملّذات وغير ذلك، وفي القـرآن الكـريم: 

k l m z ]٣٣: ٣٣ األحزاب.[ 
: إن األسماء التي هي مشتقة من ألفاظ العرب ولم تُعرف قبـل ذلـك: ١٤٠: ١في الزينة   )٣(

مثل: المسلم والمؤمن والمنافق والكافر لم تكن العرب تعرفها، ألن اإلسـالم واإليمـان 
ومـن النافقـاء اشـتّق » نفـق«. وفي الصـحاح ملسو هيلع هللا ىلصوالنفاق والكفر ظهرت على عهد النبي 

الدين، والنافقاء إحدى ِجَحـرة اليربـوع، يكتمهـا ويظهـر غيرهـا، وهـو اسم المنافق في 
 موضع يرقّقه، فإذا أُتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج.

 مثله.» فسق«، وفي الصحاح »فسق«المجمل   )٤(
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 المزهـرانتهـى مـا فـي . )١(ولم يجئ فيه شعر يحتّج بـه: قال أبو عبيدة ،ذلك
  :)٤(المستصفىفي  )٣(وقال الغزالي - )٢(ملخًصا

قالت المعتزلـة والخـوارج وطائفـة : الفصل الرابع في األسماء الشرعية
األسماء لغوية ودينية وشرعية، وأما اللغوية فظاهرة، وأما الدينية : من الفقهاء

فما نقلته الشريعة إلـى أصـل الـدين كلفـظ اإليمـان والكفـر والفسـق، وأمـا 
على إفسـاد  )٥(الشرعية فكالصالة والصوم والحج والزكاة، واستدل القاضي

القرآُن نزل و ،أّن هذه األلفاظ يشتمل عليها القرآن :األول: مذهبهم بمسلكين
ــة  ــرب بلغ ــالى -الع ــال اهللا تع ــرف[ u v w x  z }: ق  ]٣: ٤٣ الزخ

{s t    u z ]١٩٥: ٢٦ الشــــــــعراء[ { f g  h i j k 
lz ]ولو قال أطعموا العلماء وأراد الفقراء لم يكـن هـذا  .]٤: ١٤ إبراهيم

فكذلك إذا نقل اللفظ عـن موضـوعه  بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول عربيا
ر موضوعه أو ُجعل عبارة عن بعض موضوعه، أو متناوًال لموضـوعه إلى غي

  .وغير موضوعه، فكل ذلك ليس من لسان العرب
لو فعل ذلك للزمه تعريف األمة بالتوقيف نقل تلك  )٦(أن الشارع :الثاني

                                                            
 .»تفث«: الصحاح  )١(
 .٣٠١: ١المزهر   )٢(
م، محمد بن محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي، أبـو حامـد، حجـة اإلسـال: الغزالي  )٣(

 -بالتشـديد  -ونسبته الغّزالـّي ) خراسان(فيلسوف متصوف، مولده ووفاته في الطابران 
له نحو من مئتي ) من قرى طوس(إلى غزالة  -بالتخفيف  -إلى صناعة الغزل، والغزالي 

 ).عن األعالم. (ه٥٠٥توفي سنة . وكتبت عنه كتب عديدة. مصنّف
 .وما بعدها ٣٣٦: ١ور مع ما يليه منه والنقل المذك. المستصفى في أصول الفقه  )٤(
 .الباقالني، أبو بكر: المراد بالقاضي  )٥(
 .٣٣٨: ١المستصفى   )٦(
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تلك األسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهمـوا إّال موضـوعها، ولـو ورد 
  .الحجة ال تقوم باآلحاد فيه توقيف لكان متواتًرا فإن

 ]١٤٣: ٢ البقــرة[ a     b c d z ` }: بقولــه تعــالى )١(احتجــوا
 )٢(»نُهيت عن قتل المصلين«: ملسو هيلع هللا ىلصبه الصالة نحو بيت المقدس، وقال  وأراد

أراد باإليمان التصـديق بالصـالة : وأراد به المؤمنين، وهو خالف اللغة، قلنا
الة، وسـّمى التصـديَق بالصـالة والقبلة، وأراد بالمصـلين المصـّدقين بالصـ

صالةً على سبيل التجّوز، وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوًعـا مـن 
  .التعلق، والتجّوز من نفس اللغة

اإليمان بضع وسبعون بابًا، أعالها شهادة أن ال «: ملسو هيلع هللا ىلصبقوله  )٣(واحتجوا
طـة إيمانًـا وتسـمية اإلما. )٤(»إله إال اهللا، وأدناهـا إماطـة األذى عـن الطريـق

  .خالف الوضع
هذا من أخبار اآلحاد فال يثبت به مثل هذه القاعدة، وإن ثبتت فهي : قلنا

  .داللة اإليمان فيتجّوز بتسميته إيمانًا
                                                            

 .احتجوا: في المستصفى  )١(
. رواه أبو داود عن أبـي هريـرة وهـو ضـعيف ١٨٠: ١في مختصر شرح الجامع الصغير   )٢(

 .٥٣عن أبي داود أدب  ٣٨٥: ٣والحديث في المعجم المفهرس 
 .احتجوا: المستصفى في  )٣(
: وفيـه عـن أبـي هريـرة ٢٦١٧برقم  ٢٧٨: ٧الحديث كما ورد بلفظه في سنن الترمذي   )٤(

. اإليمان بضع وسبعون بابًا، أدناها إماطة األذى عن الطريق، وأرفعها قـول ال إلـه إال اهللا
  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

وسـبعون شـعبة، والحيـاء  اإليمـان بضـع«: ٣٤٦بـرقم  ١٣٣: ١وفي زاد المسلم 
: ١وانظـر تيسـير الوصـول » اإليمان«رواه البخاري ومسلم في كتاب . شعبة من اإليمان

 .٢١٣: ١، ومختصر شرح الجامع الصغير ١٨
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وضع عبادات لم تكن معهـودة فـافتقرت إلـى أسـاٍم  احتجوا بأن الشرع
  وكان استعارتها من اللغة أقرَب من نقلها من لغة أخرى أو إيداع أسام لها.
  قلنا: ال نسلّم أنه حدث في الشريعة عبادةٌ لم يكن لها اسم في اللغة.

فإن قيل: فالصالة في اللغـة ليسـت عبـارة عـن الركـوع والسـجود، وال 
أنـه لـيس الصـالة  :األولطواف والسعي قلنا عنه جوابان: الحج عبارة عن ال

في الشرع أيًضا عبارة عنه، بل الصالة عبارة عن الدعاء كما في اللغة، والحج 
عبارة عن القصد، والصوم عبارة عن اإلمساك، والزكاة عبارة عن النمو، لكن 
 الشرع شرَط فـي أجـزاء هـذه األمـور أمـوًرا أُخـَر تنضـّم إليهـا، فشـرط فـي

  ه.االعتداد بالدعاء الواجب انضمامَ الركوع والسجود إلي
وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والّطواف، واالسُم غيـُر متنـاوٍل 
له لكن شرط االعتداد بما ينطلق عليه االسم. فالشرع تصّرف بوضع الشـرط 

  ال بتغيير الوضع.
جميع األفعال صالةً لكونها متَّبًعـا بهـا  يْت مّ أنه يمكن أن يقال سُ  الثاني:

فعُل اإلمام، فإن التالي للسابق في الخيـل يسـمى مصـلّيًا لكونـه متبًعـا، هـذا 
  كالم القاضي رحمه اهللا.

والمختار عندنا أنه ال سبيل إلى إنكار تصّرف الشرع في هـذه األسـامي 
اللغة بالكليـة كمـا ظنـه قـوم، ولكـن وال سبيل إلى دعوى كونها منقولةً عن 

  ُعْرف اللغة تصرف في األسامي من وجهين:
فتصـرف الشـرع التخصيص ببعض المسميات كما في الدابّة،  أحدهما:

في الحج والصوم واإليمان من هذا الجنس، إذ للشرع عرٌف في االسـتعمال 
  كما للعرب.
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فــي إطالقهــم االســم علــى مــا يتعلــق بــه الشــيء ويتصــل بــه  :والثــاني
كتسميتهم الخمر محّرمةً، والمحرمُ شربُها، واألمّ محّرمة والمحـّرم وطؤهـا، 
فتصّرفه في الصالة كـذلك ألن الركـوع والسـجود شـرُطه الشـرع فـي تمـام 

بعرف استعمال الشرع، إذ إنكار كون الركوِع والسجوِد الصالة فشمله االسم 
  .ركَن الصالة ومن نفسها بعيد

فتسليُم هذا القدر من التصرف بتعـارف االسـتعمال للشـرع أهـوُن مـن 
إذ مـا  لصالة، وهو كالمهّم المحتاج إليـهإخراج السجود والركوع من نفس ا

فة، وال يوجد ذلـك يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون له أساٍم معرو
  .في اللغة إّال بنوع تصرٍف فيه

وأما ما استدل به من أّن القرآن عربي فهذا ال يُخرج هـذه األسـامي عـن 
أن تكون عربية وال يُسلب اسم العربّي عن القرآن، فإنه لو اشتمل علـى مثـل 
هذه الكلمات بالعجمية لكان ال يخرجه عن كونه عربيًا أيًضا كما ذكرناه فـي 

إنه كان يجـب عليـه التوقيـف علـى : وأما قوله. )١(طب األول من الكتابالق
تصرفه، فهذا أيًضا إنما يجب إذا لم يفهم مقصوده من هذه األلفاظ بـالتكرير 
والقرائن مرة بعد أخرى، فإذا فُهـم هـذا فقـد حصـل الغـرض، فهـذا أقـرُب 

  .)٢(عندي مما ذكره القاضي رحمه اهللا

*   *   *  

   

                                                            
وقد وقـع هـذا المبحـث فـي ) النظر الثالث في ألفاظه( ١٠٦، ١٠٥: ١انظر المستصفى   )١(

 .١٠٠: ١القطب الثاني 
 .٣٣٢: ١تصفى انتهى النقل من المس  )٢(
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، وفـي )١(هـو مـا أحدثـه المولـدون الـذين ال يُحـتج بألفـاظهم :المولّد
 ديـوان األدب، وفـي )٢(المولد من الكالم المحـَدث: للزبيدي مختصر العين
  .هذه عربية وهذه مولّدة: للفارابي يقال

الَخم القوصرة يجعل فيها التِبُْن : قال في الجمهرة: وهاك أمثلة من ذلك
ــا الدجاجــة ــ ،)٣(لتبــيض فيه ــدةوه ــزي. ي مول ــال التبري تهــذيب فــي  )٤(وق

القاقزة مولدة، وإنما هي القاقوزة والقازوزة، وهي إناء مـن إنـاء  )٥(اإلصالح
. غرض في الهواء يُرمى فيه سالبرجا: الصحاحوقال في . )٦(من آنية الشراب

                                                            
والفـرق بينـه وبـين المصـنوع أن المصـنوع يـورده : وتتمة الكـالم فيـه ٣٠٤: ١المزهر   )١(

 .صاحبه على أنه عربّي فصيح، وهذا بخالفه
والمؤلف ينقل من المزهـر . مُستحدث: وكالم مولّد ١١٢٧: ٣في مختصر كتاب العين   )٢(

٣٠٤: ١. 
ليسـت فـي » وهـي مولّـدة«: وعبـارة -الخـاء  بفـتح -الَخـّم : وفيه ١٧: ١جمهرة اللغة   )٣(

 .٣٠٤: ١وقد أخذها مؤلف كتابنا من المزهر . الجمهرة
الخطيب التبريزي يحيى بن علي أبو زكريا، أصله من تبريـز، نشـأ ) ه٥٠٢- ٤٢١: (التبريزي  )٤(

ودخل مصر ثم عاد إلى بغـداد . ببغداد، ورحل إلى بالد الشام، وقرأ على أبي العالء المعري
 .ترك آثاًرا كثيرة مشهورة. ًما على خزانة الكتب في المدرسة النظامية إلى وفاتهقائ

 .أي تهذيب إصالح المنطق للتبريزي: تهذيب اإلصالح  )٥(
القـازوزة نقلـه » قـزّ «: وفي التـاج. ٦١: ٣القازوزة والقاقوزة وهي القدح، ديوان األدب   )٦(

هـا الليـث وأنكرهـا الجـوهري مـع أن الليث عن بعض العرب والقـاقُوزة والقـاقُزة ذكر
  ]من الوافر[  :النابغة الجعدي قد ذكرها في شعره

ــــُت كســــرى ــــا نادم ــــأني إنم ـــــان   ك ـــــه اثنت ـــــاقُّزة ول ـــــي ق  فل
  =  .أعجمية معّربة. مشربة كالقارورة أو قدح: والقاقّزة
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 .)٢(القاموسوجزم بذلك صاحب  )١(وأظنه مولًّدا

ًدا ّـَ . وقـال )٣(وقال ابن دريد: الكابوس: الذي يقع على النائم أحسبه مول
دالصحاحفي  مم، يُقال هو مولّـَ  ، ّ)٥(والمـاش: حـب ،)٤(: الطَّرش: أهوُن الصَّ

د ولـيَس فـي  - )٦(وهو معّرٌب أو مولّد، والعْفُص: الذي يتخذ منه الحبُر مولّـَ
 كالم أهل البادية.

وهي  - )٧(: المَخرقة: افتعال الكذبشرح المقاماتوقال المطّرزي في 
                                                            

: يقول بروكلمان: إنه سـريانّي وأصـله (قزقـزا) ٥٢٤قال ف عبد الرحيم في المعّرب   =
: القـاقوزة: لفظـة ١٣٩-١٣٨ومعناه: الكوب. وفي األلفاظ السريانية في المعـاجم العربيـة 

 ومعناها: دُبة، زجاجة، قارورة، وقيل: الصغيرة من القوارير. kocouzoسريانية 
 ».برجس«الصحاح:  )١(
غرض في الهواء على رأس رمـح  -بالضم  -والبُْرجاس » البِْرجيسُ «القاموس المحيط   )٢(

 أو نحوه مولٌّد، وحجر يرمى به في البئر ليفتح عيونها ويطيّب ماءها.
 .٢٨٧: ١» بسك«الجمهرة  )٣(
 وفيه: يقال: هو مولّد.» طرش«حاح الص )٤(
: هو الماش المعروف له حـّب أخيضـر مـدور. معجـم الشـهابي vigna nitloticaالماش  )٥(

: الماش هو حّب صغير كالكرسنّة الكبيـرة ٤٧١. وفي المعتمد في األدوية المفردة ٧٧٥
يـاء، أخضر اللون براق، وله عين كعين اللوبياء، مكّحل ببياض. وشـجرته كشـجرة اللوب

وهو من شجر اليمن، ويسّمونه: األقطن وهو طيب الطعم. وانظر تـذكرة أولـي األلبـاب 
 .٣٠٥: ١، والمزهر ٢٨٨: ١

. والعفص مـرتبط بتركيـب كثيـر مـن ٥٠٠= عفص البلوط. الشهابي:  oak gallالعفص  )٦(
، وتـذكرة ٣٢٩والمعتمد في األدويـة المفـردة  ٦١٥: ١األدوية. انظر القانون في الطب 

 .٣٠٥: ١، والمزهر ٢٣٨: ١أولي األلباب 
: المخرقة معّربة من ماه ره، ومعناهـا الطريقـة الكاذبـة. ١٤٣المخرقة: في األلفاظ الفارسية  )٧(

 : المخرقة: احتيال الدجاجلة بالحيل الخفية.٩٦وفي معجم محمود محمد شاكر 
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: قـد شـرح الفصـيح للبطليوسـيّ . وفـي - الصـحاحكلمة مولَّدة. وكـذا فـي 
. وفيـه )١(قال ابن سيده هـو مولّـد ،فالناشتقوا من بغداد فعًال فقالوا: تبْغَدد 

، ويقـال لصـانعها الشواشـّي، )٣(تقول لهـا العامـة الشاشـية )٢(أيًضا الَقلَنُْسوة
: الحواميم ليس مـن كتاب ليسوذلك من توليد العامة. وقال ابن خالويه في 

، إنما هو من كالم الصـبيان، تقـول تعلمنـا الحـواميم، وإنمـا )٤(كالم العرب
 [من الطويل] :)٥(كما قال الكميت ،ميميقال آل حا

                                                            

وبغـدين وبغـدان بغـداد وبغـذاذ وبغـذاد »: بغـدد« ٥٦: ٦قال ابـن سـيده فـي المحكـم  )١(
ومغدان، كلها اسم مدينة السالم، وهي فارسية معناه: عطاء صنم، ألن (بغ) صنم و(داد) 

 وأخواتها: عطية.
 .٥٤٥: ١وقولهم: تبغدد فالن: مولّد. وانظر المزهر 

: والقلُْسوة، والقلَْسـاة، والقلنسـوة والَقلَنْسـاة، ١٤٣: ٦القلنسوة: قال ابن سيده في المحكم  )٢(
والقلنسوة: فعنْلـوه بفـتح »: قلس«نسية والَقلْنيسة: من مالبس الرؤوس. وفي المصباح والُقلَ 

 العين وسكون النون وضم الالم والجمع القالنس وإن شئت القالسى.
: وضعها ضمن الكلمات المقتبسة من الالتينية وقـال: نـوع مـن ٢٧٩وفي غرائب 

انظر في تفصـيل معناهـا تكملـة : نوع من غطاء الرأس للنساء وcalanticaمالبس الرأس 
 .٣٧٣: ٨المعاجم العربية 

مقتبسة من العبرانية. وفي تكملـة المعـاجم  ٢١٣الشاشية: جعلها صاحب غرائب اللغة  )٣(
هي نسيج من القطن رقيق... وتحّدث عن اسـتعماالتها. وانظـر معجـم تيمـور  ٣٧٩: ٦

 .١٦٠: ٤» شاش«الكبير 

المطبـوع، ولعـل السـيوطي كـان » س في كالم العـربلي«لم نجد هذا الكالم في كتاب  )٤(
 .٣٠٨: ١ينقل من مخطوطة لديه للكتاب المذكور. المزهر 

الكميت: الكميت بن زيد بن خنيس األسدي، أبو المستهل، شاعر الهاشميين، من أهـل  )٥(
الكوفة، اشتهر في العصر األموي، كان عالًما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسـابها، 

 كان خطيب بني أسد وفقيه الشيعة وكان فارًسا شجاًعا سخيًا راميًا. عن األعالم.
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 )١(وجــدنا لكــم فــي آِل حــاميَم آيــةً 
ى األزديالصـحاحووافقه في  كتـاب فـي  )٢(. وقـال محمـد بـن المعلّـَ

، )٤(: العامّة تقول لحديث يستطال: بس، والبسُّ الخلط)٣(المشاكهة في اللغة
ـا كـان  -: البّس: القطع )٥(وعن أبي مالك جيـًدا بالًغـا ولو قـال لمحدثـه بسًّ

                                                            
 البيت بتمامه: )١(

ــ ــدنا لك ــةً وج ــاميم آي ــي آل ح ــــِرُب   م ف ــــّي ومُع ــــا تّق ــــا منّ  تأوله
 وفيه: ١٩٣: ٢هكذا ورد في مجاز القرآن 

سـاكنة » مٓحـ«قال يونس: ومـن قـال هـذا القـول فهـو منكسـر عليـه ألن السـورة 
الحروف، فخرجت مخرج التهجي، وهذه أسماء سوٍر خرجن متحركـات، وإذا سـميت 

 دخله اإلعراب.سورة بشيء من هذه األحرف المجزومة 
من بائية الكميت فـي الهاشـميات... ثـم أتـّم تخريجـه  ٢٩قال سزكين: البيت هو 

 ».عرب« ٣٦٢: ٢وانظر تهذيب اللغة 
 :١٢٤» تصحيح التصحيف وتحريف التحريف«وجاء في كتاب 

وآل طـس  ويقولون: قرأت الحـواميم والطواسـين، والصـواب: قـرأت آل حـاميم
وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه: آل حاميم: ديباج القرآن... وقال أيًضا: إذا وقعت في آل 

م سور في القرآن. وآل حٓ »: حمم«حاميم وقعت في روضاٍت أتأنّق فيهن. وفي الصحاح 
م. وأمـا قـول العامـة: قال الفراء: إنما هو كقولك آل فالن، كأنه نسب السور كلها إلى حٓ 

 فليس من كالم العرب.الحواميم، 
محمد بن المعلّى األزدي وفي هدية العارفين األسدي ويقال: األزدي البصري النحـوي  )٢(

، له جامع المرقصات والمطربات، وشرح ديوان تميم ه٥٥٠اللغوي المتوفى في حدود 
 ٩٢: ٢ابن أبّي بن مقبل. أكثر الرواية منـه يـاقوت فـي معجـم البلـدان. هديـة العـارفين 

 .٤٢: ١٢المؤلفين  ومعجم
لم أقع على تعريف بهذا الكتاب. ومعنى المشاكهة: المشابهة والمشاكلة والمقاربة وقـد  )٣(

 .١٩٧ذكره ابن النديم في الفهرست ذكًرا عارًضا ص
: بس: زجر للحمار، تقول منه: بَـِس بَـِس وهو زجر لإلبـل أيًضـا ٢٠٤: ٧جاء في العين  )٤(

 كما في اللسان.
 = مالك: هو أبو مالك األعرابي عمرو بن َكرَكرة. مولى بني سعد، قال ياقوت: كان  أبو )٥(
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 ، وأنشد: [من الوافر])١(بمعنى المصدر أي بس كالمك بّسا أي اقطعه قطًعا
َك يا عبيُد مـن الكـالم  يحـــدثنا ُعبَيْـــٌد مـــا لقينـــا  )٢(فبسَّ

بيـدّي فـي )٣(: بس بمعنى حسبكتاب العينوفي  : اسـتدراكه، وقال الزُّ
 .)٤(بس بمعنى حسب غير عربيّة

الكيمياء لفظة مولدةُ يراد بها  لألندلسّي:المقصور والممدود وفي كتاب 
: كنه الشيء نهايته، وال يشتق منه فعل، وقولهم: ال الصحاح. وفي )٥(الِحْذق

 .)٦(يكتنهه الوصف بمعنى ال يبلغ كنهه كالم مولَّد
                                                            

تعلّم بالبادية، ووّرق بالحضـرة، ويقـال: إنـه كـاَن يحفـظ لغـات العـرب. انظـر مراتـب  =
وسـّماه: عمـرو بـن بكـر.  ١٥٧وطبقـات النحـويين واللغـويين للزبيـدي  ٤١النحويين 

 .١٨٦٥برقم  ٢٣٢: ٢، وبغية الوعاة ١٣١: ١٦ومعجم األدباء 
 :١٧٤» استدراك الغلط الواقع في كتاب العين«قال أبو بكر الزبيدي في  )١(

بـالفتح  -بَـس »: بسس«بس بمعنى حسب غير عربية. وقال الصاغاني في التكملة 
: وبـس بمعنـى حسـب: ٢٨١: ٨بمعنى حسـب، ويسـترذله بعضـهم. وفـي المحكـم  -

 ال عنها: اسم فعل: يكفي.وق ٢١٩فارسية وكذلك هي في غرائب اللغة 
 .٣٠٩: ١المزهر  )٢(
 هذه العبارة ليست في العين المطبوع. ٢٠٤: ٧العين  )٣(
) محمد بن الحسن أبو بكر. موطنه إشبيلية، وانتقل إلـى قرطبـة ثـم ه٣٧٩الزبيدي: (ت )٤(

 عاد قاضيًا إلى إشبيلية. وكان يقول الشعر، وله آثار، توفي بإشبيلية.
في محيط المحيط: الكيميا عند األكثر يونانية، معناها: المكـر والحيلـة، وعنـد الـبعض  )٥(

 ومعناها: عصير.» خيموس«باليونانية أيًضا ومعناها: برء الساعة، أو من » خيميا«معّرب 
وعلم الكيميا عند القدماء علم يراد به تحويل بعـض المعـادن إلـى بعـض، وعلـى 

 ب بواسطة اإلكسير أي حجر الفالسفة.الخصوص تحويلها إلى الذه
وأما عند المتأخرين فالكيميا علـم أو صـناعة يبحـث بهـا عـن طبيعـة وخاصـيات 

 جميع األجسام بواسطة الحل والتركيب.
 ولم أقع على كتاب المقصور والممدود لألندلسي؟

الصـحاح. وعبارة: (ال يشتق منه فعل) زيادة من السيوطي وليسـت فـي » كنه«الصحاح:  )٦(
 .٣١٠: ١المزهر 
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: ُسئل عن التغيير، فقال: هو كل شيء مولَّد وهذا أمالي ثعلبفي  فائدة:
همز أو تركـه بضابط حسن يقتضي أنَّ كلَّ لفظ عربي األصل ثم غيرته العامة 

. وقد )١(أو تسكيٍن أو تحريك أو نحو ذلك مولَّد، وهذا يجتمع منه شيء كثير
فإنـه قـال فـي الشـمع والشـمعة  ديـوان األدبمشى على ذلك الفـارابّي فـي 

 . وكذا فعل في كثير من األلفاظ.)٢(العربي بالفتح: إنه مولَّد، وأن بالسكون

مـن األفعـال التـي تُهمـز والعامـةُ تـدع  أدب الكاتـبقال ابن قتيبة فـي 
، وقـرأت الكتـاب، وأقرأتـه )٣(همزها، طأطأت رأسي، وأبطأت، واسـتبطأت

 .)٥(، وكافأته على ما كان منه)٤(السالم

ورعدت السـماء،  )٧(والكرة )٦(ال يهمز والعامة تهمزه رجل َعَزب ومما
 .)٨(وبرقت

 ............................... )١٠(العاريّة )٩(ومما يشّدد والعامة تخففه
                                                            

 لم أجد هذا النقل في مجالس ثعلب المطبوع. )١(
َمع: الذي يستصبح به.٢١٩: ١في ديوان األدب  )٢(  : والشَّ

َمَعة.٢٣٨: ١وفي   : وهي الشَّ
 : الّشْمع واألجود: الَشَمع.٤٢٢وفي أدب الكاتب 

 .٣٦٦أدب الكاتب  )٣(
 .٣٦٧في أدب الكاتب: وأقرأته منك السالم:  )٤(
 وما بعدها. ٣١١: ١. وهذه النقول كلها من المزهر ٣٦٨أدب الكاتب  )٥(
 : رجل أعَزب وإنما هو: َعَزب.-أي العوام  -... يقولون ٣٧٢في أدب الكاتب  )٦(
 / وهي الُكرة وال يقال: أكره.٣٧٢في أدب الكاتب  )٧(
 : رعدت السماء وبرقت، ورعد لي بالقول وبرق.٣٧٤في أدب الكاتب  )٨(
 .٣٧٥أدب الكاتب  )٩(
 : وهي العاريّة بالتشديد.٣٧٦في أدب الكاتب  )١٠(
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 .)٣(وفّوهة النهر ،)٢(، وفي ُخلِقه َزعاّرة)١(والقوصّرة
، )٥(ورجل يمان وامـرأة يمانيـة ،)٤(ومما يُخفف والعامّة تشّدده الرفاهية

 .)٨(، والَقُدوم)٧(وُحَمةُ العقرب ،)٦(والدخان
 ، )١٠(، ورجــل َســْمح)٩(وممــا جــاء ســاكنًا والعامــة تحركــه جبــل َوْعــر

                                                            
والقوصّرة بالتشديد: هذا الـذي » قصر«: القوصّرة: جاء في الصحاح ٣٧٦أدب الكاتب  )١(

 يُكنز فيه التمر من البوارّي.
» زعـر«: وفي ُخلقة زعاّرة، وال يقال بـالتخفيف. جـاء فـي الصـحاح ٣٧٦أدب الكاتب  )٢(

: شراسة الُخلق، ال يُصّرف منه فعل. والعامة تقول: رجل زِعر، -بتشديد الراء  -الزعاّرة 
 وفيه زعاَرةٌ.

هة النهر ٣٧٦أدب الكاتب  )٣(  ، وال يقال: فوَهة.-بالتشديد  -: وهذه فُوَّ
الرفاهيـة » رفـه«: باب ما جاء خفيًفا والعامة تشدده. وفـي الصـحاح: ٣٧٧أدب الكاتب  )٤(

 ية، وُرفهنية: وهي سعة العيش.على فعال
الـيمن: بـالد العـرب، والنسـبة إليهـا يمنـّي، »: يمـن«: في الصحاح ٣٧٧أدب الكاتب:  )٥(

مخففة، واأللف عوض من ياء النسب فـال يجتمعـان. قـال سـيبويه: وبعضـهم  -ويَمان 
 . وتقول: قوم يمانية ويََمانون وامرأة يمانية.-بالتشديد  -يقول: يمانّي 

 : وفيه: وهو الدّخان وال يشّدد.٣٧٨الكاتب:  أدب )٦(
دخان معروف والجمع دواخـن كمـا قـالوا ُعثـان وَعـَواثن »: دخن«وفي الصحاح 

 على غير قياس.
بالتخفيف. وفـي  -وجمعها ُحَمات  -بالتخفيف  -وفيه: ُحَمة العقرب  ٣٧٨أدب الكاتب:  )٧(

 ُحَمٌو أو ُحمٌي. والهاء عوض.وُحمة العقرب: سمُّها وَضرُّها وأصله: » حمي«الصحاح 
وفيه: وهي الُقدوم، والجمع: قُُدم، وال يقال: قـّدوم بالتشـديد. وفـي  ٣٧٨أدب الكاتب  )٨(

 -والقدوم التي يُنحت بها، مخففةٌ. قال ابن السـكيت: وال تقـل: قـّدوم » قدم«الصحاح 
 والجمع قُُدم، وجمع الُقُدم: قدائم، مثل قُلُص وقالئص. -بالتشديد 

ومطلٌب وْعـٌر، قـال  -بالتسكين  -جبل وِعر » وْعر«: وفي الصحاح ٣٨١أدب الكاتب:  )٩(
 األصمعي: وال تقل: َوِعٌر.

 = السماح والسماحة: الجود. وسمح به: » سمح«: جاء في الصحاح ٣٨١أدب الكاتب:  )١٠(
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 .)١(وبلد َوْحش
بر للدواء)٢(ومما جاء متحرًكا والعامّة تسكنه  .)٤(، والوِحل)٣(: الصَّ

، وإنمـا هـو بالـذال )٦(: الّزمـّرد)٥(حرفًـا بحـرفومما تبدل العامـة فيـه 
وسنجة الميزان وإنمـا  )٧(المعجمة، ودابةٌ َشموص وإنما هو شموس بالسين

 بالصاد. )٨(هي صنجة
                                                            

فهـو َسـْمح،  -بالضـم  -أي جاء به، وسمح لي: أعطاني. وما كان سـْمًحا ولقـد سـُمح  =
 ُسمحاء. كأنه جمع سميح ومساميح كأنه جمع مسماح.وقوم 

 أي قَْفر. -بالتسكين  -شة وبلد وْحٌش وأرض وحْ » وحش«: في الصحاح ٣٨١أدب الكاتب:  )١(
 .٣٨٢أدب الكاتب:  )٢(
جاء في أدب الكاتب: هو المّر والِصبُر، فأمّا ضدُّ الجزع فهـو الصـبُْر  ٣٨٤المّر والصبر:  )٣(

 اح: الِصبر: الدواء المّر، وال يسكن إال في ضرورة الشعر.وفي الصح -ساكٌن  -
إذا كان مصدًرا، وإذا كـان  -بفتح الحاء  -وفيه: وهو الوَحل  ٣٨٤الوحل: أدب الكاتب  )٤(

 اسًما كان وِحًال.
 لغة رديئة. -بالتسكين  -وفي الصحاح: الوَحُل: الطين الرقيق. والوْحل 

 : باب ما تصحف فيه العوام.٣٨٥ عنوان هذا الباب في أدب الكاتب )٥(
د، وهو بالـذال المعجمـة. وقـد وردت الكلمـة  ٣٨٥أدب الكاتب  )٦( مرُّ وفيه: ويقولون: الزُّ

في كتاب الجواهر وصفاتها البن ماسويه وقال محققه: الزمرد أو الزمـرذ » الّزمرد«هكذا 
ي كتـاب . وهكـذا جـاءت فـ٥٤لفظة معّربـة قـديًما عـن اليونانيـة ص -بذال معجمة  -

 .١٦٠الجماهر: 
وفيه دابة شموٌس وال يقال:  ٣٨٦باب ما جاء بالسين وهم يقولونه بالصاد، أدب الكاتب  )٧(

وشَمس الفرُس أيًضا ُشموًسا وِشماًسا أي منـع ظهـره » شمس«شموص. وفي الصحاح 
 فهو فرس شموس وبه ِشماس. ورجل َشموس: صعب الُخلُق وال تقل: شموص.

وفيه: هي صـنجة الميـزان وال يقـال سـنجة، وهـي أعجميـة معّربـة.  ٣٨٧أدب الكاتب  )٨(
وفيه  ٤٢٥. وانظر المعّرب: ٩٥وسنجة الميزان: عياره فارسيته سنجهْ. األلفاظ الفارسية 

: سنجة الميزان وصنجته والسـين أفصـح. وكـذلك فـي اللسـان ٥٩١: ١٠عن التهذيب 
كـون السـين أفصـح، ألن الصـاد والجـيم ال وغيره، وكذلك في اللسان وغيره، وسـبب 

 ».سنج«يجتمعان في كلمة عربية. المصباح المنير 
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 )٣(والَغيـرة )٢(والَطيلسـان )١(ومما جاء مفتوًحا والعامـة تكسـره الَكتّـان
 وَجْفن العين.

رداب والدِّهليز والِمغَْرفة والِمْرَوحة  .)٤(ومما جاء مكسوًرا والعامة تفتحه السِّ
ومما عّد مـن الخطـأ قـولهم: هـذا ال يسـوى درهًمـا، وإنمـا يقـال: (ال 

. وقـال )٦(. وقولهم: اشتريُت زوج نعال وإنما يقال: زوجي نعـال)٥(يساوي)
، وتقول: كانـا متهـاجرين )٧(ابن السكيت: يقال غلت القدُر وال يقال: غليت

. )٩(. وتقول: هذه أتـان وال تقـل: أتانـة)٨(فأصبحا يتكالمان وال تقل يتكلمان
والعامـة تقولـه. وفـي  ،)١٠(يقال للمرأة إنسان وال يقال إنسـانة الصحاحوفي 

                                                            
: قـال أبـو هـالل: وقـال بعضـهم فـي الكتـان: إنـه ٥٩٧برقم  ٥٦١الكتان: في المعّرب  )١(

والكتّان عربي معروف، وإنما ُسـّمي  ١٢٨: ٢فارسّي معّرب. قال ابن دريد في الجمهرة 
 ٢٠٣لقى بعضه على بعض حتى يكتّن. وفـي غرائـب اللغـة العربيـة كتّانًا ألنه يخيس ويُ 

 .kitinnuجعله من الكلمات المقتبسة من اآلرامية. وقال بروكلمان إنه باألكدية: 
 الطيلسان: سبق ذكره. )٢(
وغار الرجل على امرأته والمرأة على زوجها يغار، من باب »: غير«الَغيرة: جاء في المصباح  )٣(

 .-بالكسر  -وغاًرا. قال ابن السكيت وال يقال: ِغيًرا وِغيرةً  -بالفتح  -وَغيرةً  َغيًرا -تعب 
 سبق ذكرها. )٤(
 .٤١١أدب الكاتب  )٥(
 .٤٢١المرجع السابق  )٦(
 .٣٣٣المرجع السابق  )٧(
 تكالم الرجالن: كلّم كل واحٍد اآلخر، وكالمته: جاوبته.» «كلم«في المصباح المنير  )٨(
األتان: األنثى من الحمير، قال ابن السكيت: وال يقال: أتانة. وجمـع » أتن«ح في المصبا )٩(

 القلّة: آتن وجمع الكثرة: أُتُن.
 ويقال للمرأة أيًضا: إنسان، وال يقال: إنسانة. والعامة تقوله.»: أنس«في الصحاح  )١٠(

 وما بعدها. ٣١٠: ١ويالحظ أن النقول كلها من المزهر ج
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العامة تقول: النُّْقل بالضم للذي يُتَنقَّل به على الشراب، وإنمـا  )١(ليسكتاب 
، ويقال في فالٍن ذَكاءٌ وال يجوز ذكاوة، وأراني يُرينـي وال )٢(هو النَّْقل بالفتح

 .)٣(يجوز: أوراني. انتهى ما ذكر في المزهر ملخًصا

*   *   * 

  

                                                            
 البن خالويه.» ليس في كالم العرب«أي كتاب  )١(
المطبوع، ولعل السيوطي ينقل مـن نسـخة أخـرى. » ليس«لم أجد هذا الكالم في كتاب  )٢(

: ما يعبث به الشارب علـى -بالفتح  -كالم مفّصل فيه خالصته: النََّقل » نقل«وفي التاج 
صـر الجـوهري فـي الصـحاح شرابه، ال يُقال إال بفتح النون، وقد يُضم، قلت: وعليه اقت

 ما يُتنّقل به على الشراب. -بالضم  -قال: النُّْقُل » نقل«
 .٣٢١: ١المزهر  )٣(
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قد ذكرت في هذا الكتاب في المسائل المتعلقـة بالتعريـب وأصـوله مـا 
رأيت، وأحسُب أنه كاٍف في إرشاد من يريد أن يكون علـى بصـيرة فـي هـذا 

أن أختمـه األمر، هذا مع تشتت الحال وتوّزع البال وتوارد العلل، وقد رأيت 
بفوائَد شتّى ينتفع بها الباحث فيما نحـن فيـه أو فيمـا يشـاكله مـن المباحـث 

  .وهذا أواُن الشروع في المقصود
  

μëþa@ñ†öbÐÛa@ @
  

 ،حبسة في اللسان تُصيّر الراء غينًا والسين ثاء ونحو ذلك: اللثَغة بالضم
اللثغـة  ، ومـن أربـاب)١(اللثغة أن يعِدل بحـرف إلـى حـرف: وقال األزهري
الغّزال إمام المعتزلة في العصر األول، وله في ذلك قصـة  )٢(واصُل بن عطاء

ولمـا علـم واصـُل بـُن  :حيث قـال البيان والتبيينغريبة، ذكرها الجاحظ في 
عطاء أنه الثُغ فاحُش اللثغ وأن مخرَج ذلـك منـه شـنيٌع، وأنـه إذ كـان داعيـةَ 

تجاج على أرباب النّحل وُزعماء الِملـل، مقالة ورئيَس نِْحلة، وأنه يريد االح
                                                            

اللثغـة أن يعـدل : أخبرني المنذري عن المبرد أنـه قـال: وفيه ٩٢: ٨» لثغ«تهذيب اللغة   )١(
 .بحرف إلى حرف

لحسن البصرّي، كان يجلس إلى ا. ، أبو حذيفة، المعتزلي)ه١٨١-٨٠(واصل بن عطاء   )٢(
وهو القائل بالمنزلة بين المنزلتين، اعتزل مجلس الحسن وجلس إليـه عمـرو بـن عبيـد 

 .»واصل«واألعالم  ١٤: ١انظر البيان والتبيين . معتزلة: فقيل لهما وألتباعهما
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وأنه ال بّد له من مُقارعِة األبطال، ومن الخطـب الِطـوال، وأّن البيـان يحتـاج 
إلى تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام اآللـة وإحكـام الصـنعة، 
وإلى سهولة المخرج وَجهارة المنطق، وتكميل الحروف وإقامة الوزن، وأّن 

ق إلى الّطالوة والحالوة كحاجتـه إلـى الجاللـة والفخامـة، وأّن حاجةَ المنط
األعناق، وتزين به المعاني،  )١(ذلك من أكبر ما تُستمال به القلوب وتُثنى إليه
التامّ واللسان المتمكن والقـّوة وعلَم واصٌل أنه ليس معه ما ينوُب عن البيان 

مـن التوفيـق  )٢(هللا عليـهالمتصّرفة كنحو ما أعطى اهللا نبيـه موسـى صـلواُت ا
النبّوة ومع َهْدي النبيين وَسْمت المرسلين  والتسديد مع لباس التقوى وطابعَ 

  :ملسو هيلع هللا ىلصوما يغشيهم اهللا به من القبول والمهابة، ولذلك قال بعض شعراء النبّي 
  ]من البسيط[  

 )٣(كانــْت بَداهتـُــه تُنبيــك بـــالخبر   لـــو لـــم تكـــن فيـــه آيـــاٌت مبيِنـــةٌ 
مـن الحجـة البالغـة ومـن  -عليه السـالم  -موسى  )٤(ومع ما أعطى اهللا

 )٥(ورفع دةَ قْ العالمات الظاهرة والبرهانات الواضحة إلى أن حّل اهللا تلك العُ 
بَْسة وأسقط تلـك المحنـة، ومـن أجـل الحاجـة إلـى حسـن البيـان تلك الحُ 

وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاَط الراء من كالمه 
ها من حروف منطقه، فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه ويناضله ويساجله وإخراجَ 

ويتأتّى لسره والراحِة من ُهْجنته حتى انتظم له ما حـاول واتّسـق لـه مـا أمّـل 
                                                            

 .١٤: ١وتثنى به : في البيان  )١(
 .عليه السالم: في البيان  )٢(
إلـى عبـد اهللا بـن  ١٥: ١، ونسـبه هـارون فـي البيـان لم أقع على البيت فما رجعت إليـه  )٣(

 .»السندوبي« ٢٨: ١البيان : ولم يعلّق عليه السندوبي بشيء. رواحة األنصاري
 .اهللا تبارك وتعالى: في البيان  )٤(
 .وأطلق: في البيان  )٥(
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  .)١(]حتى صار لغرابته مثًال ولطرافته مَْعلًما[
، لمـا اسـتجزنا اإلقـراَر )٢(ولوال استفاضةُ هذا الخبِر وظهوُر هذه الحال

كيد له، ولسُت أعني ُخَطبَه المحفوظـةَ ورسـائله المخلّـدةَ ألّن ذلـك به والتأ
يحتمل الصنعة، وإنما عنيـُت محاجـةَ الخصـوم ومناقلَـةَ األْكفـاء ومفاوضـة 
اإلخوان، واللثْغة في الراء تكون بالغين والـذال واليـاء، والغـيُن أقلهـا قبًحـا 

ائهم، وكانت لُثْغة محمـِد وأوجُدها في كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلم
 .المتكلم بالغين، فإذا َحمَل على نفسه وقّوم لسانه أخرج الـراء )٣(بِن شبيٍب ا

  ]من الطويل[  : فقال )٤(وقد ذكر ذلك أبو الطروق الضبّي
 لكــل خطيــب يغلــب الحــق باطلُــهْ    علـــيم بإبـــدال الحـــروف وقـــامعٌ 

َح أو الحنطة، والِحنْطـة لغـة وكان إذا أراد أن يذكر البُر قال القم: ثم قال
أفصُح من لغـة ) بُرّ (والقمح لغة شاميّة، هذا وهو يعلم أن لغةَ من قال كوفية، 

  .)٥()ِحنْطة(أو ) قمح(من قال 
                                                            

 .ما بين المعقوفين ليست في البيان  )١(
 .ه مثًال، ولطرافته معلًماوظهور هذه الحال، حتى صار لغرابت: في البيان  )٢(
 ٧٦: ذكره القاضي عبد الجبار الهمذاني فـي فـرق وطبقـات المعتزلـة: محمد بن شبيب  )٣(

أبو بكر، وله كتـاب جليـل فـي التوحيـد، ولمـا قـال باإلرجـاء تكلـم عليـه : وكنيته: قال
 إنما وضعت هذا الكتاب في اإلرجاء ألجلكم، فأما غيركم فـال: المعتزلة بالنقض، فقال

 .أقول له ذلك
لـم أجـد لـه ترجمـة إال مـا قـال ابـن : ١٥: ١البيان : قال هارون في تعليقه: أبو الطروق  )٤(

خلكان إنه كان شاعًرا من شعراء المعتزلة، وأنه مدح واصل بن عطـاء بإطالـة الخطـب، 
فـي بـاب  ٥١٣واجتنابه الراء على كثرة ترددها في الكالم وذكره المرزباني في معجمـه 

 .ولم يترجم له، ولم يورد له شيئًا. غلبت كنيته على اسمهذكر من 
 .١٧: ١البيان والتبيين   )٥(
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وأهـُل األمصـار : في تتمة المقالة المـذكورة آنًفـا البيان والتبيينقال في 
العرب، ولذلك نجـد االخـتالف فـي إنما يتكلمون على لغة النازلِة فيهم من 

أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر، حدثني أبو سعيٍد عبـُد الكـريم  )١(ألفاظ
ليسـت لكـم : الشـاعر )٣(قال أهل مكة لمحمـِد بـِن الُمنَـاذر: قال )٢(بُن َرْوح

: معاشَر أهِل البصرة لغةٌ فصيحة إنما الفصاحة لنا أهَل مّكة، قال ابن الُمنَـاِذر
فَضُعوا القـرآَن بعـد  ،)٤(نا فأحكى األلفاظ للقرآن وأكثرها موافقة لهأما ألفاظ

هذا حيُث شئتم، أنتم تسّمون الِقدر بُْرمةً، وتجمعون البُْرمةَ على بِرام، ونحن 
   ½              ¼ « }: وجـلنقول قِْدر ونجمعها على قُدور، وقال اهللا عـز 

¾ z)١٣: ٣٤ سبأ[ )٥[.  
ا كان فوق البيت ُعلّية وتجمعون هذا االسم على وأنتم تسمون البيَت إذ

                                                            
 .في ألفاٍظ من ألفاظ: في البيان  )١(
 أبو سعيد عبد الكريم بن روح؟  )٢(
وابــن مُنــاذر مــن حــّذاق المحــَدثين ومــذكوريهم : قــال ابــن المعتــز: محمــد بــن منــاِذر  )٣(

ن مُناذر شاعر فصيح مقّدم فـي العلـم باللغـة وإمـام محمد ب: وقال أبو الفرج. وفحولهم
توفي ابن منـاذر فـي مكـة . وكان أول أمره يتأله، ثم فتن بعبد المجيد الثقفي فتهتّك. فيها

  .أيام المأمون
 .١٦٨: ١٨، واألغاني ١١٩طبقات الشعراء البن المعتز : انظر

 .١٨: ١وأكثرها له موافقة : في البيان  )٤(
ثابتـات علـى األثـافي ال تنـزل منهـا : راسـيات: اض الكبار، ومعنى قولـهالحي: الجوابي  )٥(

 .٤٥٢: ٣الكشاف . لعظمها
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نسميه ُغْرفة ونجمُعها على ُغرفاٍت وُغـَرف وقـال اهللا تبـارك ، ونحن )١(عاللٍ 
 ́ ³ ² }: وقـال .]٢٠: ٣٩ الزمر[ À z ¿ ¾ ½ ¼ }: وتعالى

µ z ]٣٧: ٣٤ سبأ[.  
 وقـال )٢(الكافوَر واإلغريض ونحن نُسـّميه الّطلْـع: وأنتم تسّمون الّطلْعَ 

ــلّ  ــز وج )٣(k l m  z }: اهللا ع
ــعراء[  ــر  .]١٤٨: ٢٦ الش ــّد عش فع

  .كلمات لم أحفظ أنا منها إّال هذا
أال ترى أهَل المدينِة لما نزل فيهم نـاٌس مـن الفـرس فـي قـديم الـدهر 

، ويسـّمون )٤(علقوا بألفاظ مـن ألفـاظهم، ولـذلك يسـّمون البِّطـيخ الخْربـز
، ويســّمون الِشــْطرنج )٦(المــزوز، ويســّمون الَمصــوص )٥(الســميط الــروذق

  .في غير ذلك من األسماء )٧(االشترنج
، وبال بالفارسـية، ولـو )٨(وكذلك أهل الكوفة فإنهم يسمون الِمْسحاة بال

                                                            
 .١٩: ١عاللّي : في البيان  )١(
الكافور واإلغـريض، ): الطلع(أهل الحجاز يسمون : وفيه ١٨٧: ١معجم لغات القبائل   )٢(

 .وأهل البصرة الطلْع
 .٢٥٨: ٣الكشاف . ن الناضجالليّ : أجود النخل وأنفعه، وقيل: الهضيم  )٣(
 .٥٢: األلفاظ الفارسية  )٤(
الجلــد المســلوخ : والــروذق. »القــاموس«جــدي نُتــف صــوفه بالمــاء الحــار : الســميط  )٥(

 .٤٢: والحمل السميط، وما طبخ من لحم وخلط بأخالطه عن المعّرب
طعـام مـن لحـٍم يُطـبخ ويُنقـع فـي الخـل أو يكـون مـن لحـم طيـر خاصـة : الُمصوص  )٦(

المـزوز : المزوز وفي البيان المزور وفي طبعة السـندوبي: وفي أصلنا »مص: لقاموسا«
نبيـذ الشـعير والحنطـة : والِمْزر» القاموس«التمصص والشرب القليل : ، والتمزر٣٢: ١

 .٣٢٢: الكلمات الفارسية» مَْزر«والحبوب تعريب 
 .سبق القول فيه: الشطرنج  )٧(
، ١٦٣والبالة في المعـرب » بول«ر البال في لسان العرب وانظ. المسحاة، فارسية: البال  )٨(

 .٤٨: وانظر الكلمات الفارسية ١٦٥
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علق ذلك لغة أهل البصرة إذ نزلوا بأدنى بالد فارس وأقصى بالد العـرب كـان 
 ذلك أشبه إذ كان أهُل الكوفة قد نزلوا بأدنى بالد النبط وأقصى بالد العرب.

والبـاذروج بالفارسـية، والحـوك  -هل الكوفة الَحْوَك باذروج ويُسّمى أ
َّعة، ويسّميها  - )١(كلمة عربية وأهل البصرة إذا التقت أربُع طرق يسمونها مرب

أو  )٣(، والجهارسوك بالفارسيّة، ويسمون السـوق)٢(أهل الكوفة الجهارسوك
ــاًرا ــّمون الِقثّــاء ِخي ــوازار بالفارســية. ويس ــويقة وازار، وال ، والخيــار الس

، وقد يسـتخّف )٦(ويِذي، وويذي بالفارسية )٥(، ويسّمون المجذومَ )٤(فارسية
الناس ألفاًظا ويستعملونها، وغيُرها أحقُّ بذلك منهـا، أال تـرى أن اهللا تبـارك 
وتعالى لم يذكر في القرآن الجوَع إال في موضع الِعقاب أو في موضع الفقـر 

ــَغب ويــذكرون الجــوَع المــْدقِع والعجــِز الظــاهر، والنــاُس ال   يــذكرون السَّ
                                                            

: البادََوْرد والباذَوْرد والباداورد والباذاورد: نبات مثلث السـاق ١٥في األلفاظ الفارسية:  )١(
، معّرب بادآور، مستدير األعلى مشرف األوراق، له زهر أحمر، ال تزيد أوراقه على ست

ويعرف بالعربية بالشوكة المباركة والشوكة البيضاء وُسّمي هـذها النبـات بالبـادَوْرد ألن 
الريح تلعب به وهو مركب مـن (بـاد) أي ريـح و(آور) أي: يـذهب بــ. وفـي الكلمـات 

 ، أن هذه النبتة تعرف بالحوك والريحان الروحاني.٤٤الفارسية: 
 أربعة أطراف. مفترق الطرق. -هاْرسو ج ٢٤٨في المعجم الذهبي:  )٢(
 : بيازرة جمع بيزار معرب بازيار.٦٣: بازار: سوق. وفي شفاء الغليل: ٩٧في المعجم الذهبي:  )٣(
وفيه: الخيار للنبات: فارسّي معرب. قال الجوهري: الخيار: القثاء وليس  ٢٧٧المعّرب  )٤(

 : والخيار بالفارسية.٢٠: ١بعربي. وفي البيان 
: مرض معٍد بطئ العـدوى، يسـببه نـوع مـن leprosyلمجذوم: مَْن أصابه به داء الُجذام ا )٥(

البكتريا عصوّي الشـكل، ويـؤثر فـي أنسـجة الجلـد واألغشـية المخاطيـة واألعصـاب 
الطرفية فيسبب قُرًحا وفَْقًدا في إحساس األطراف، وفي حاالته المتقدمة قد يسـبب فقـد 

 ».جذم«لكبير أجزاء من األطراف. عن المعجم ا
 لم أجد هذه اللفظة الفارسية فيما رجعت إليه. )٦(
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، وكذلك ذكر المطر ألنك ال تجد القـرآن يلفـظ )١(في حال القدرة والسالمة
، والعامةُ وأكثُر الخاصة ال يفصلون بين ذْكر المطـر مبه إال في موضع االنتقا

كر األبصـار لـم أنه إذا ذ: ، ولفظ القرآن الذي عليه نزل)٣(ذكر الغيث )٢(وبين
يقـل األرضـين أال تـراه ال يجمـع وإذا ذكر سبع سـموات لـم  ،يقل األسماع

األرض أرضين وال السمع أسماًعا، والجاري على أفواه العامة غيُر ذلك، ال 
وقد زعم بعـض . يتفقدون من األلفاظ ما هو أحّق بالذكر وأولى باالستعمال

، )٤(قـرآن إال فـي موضـع التـزويجالُقّراء أنه لم يجد ذكَر لفـظ النكـاح فـي ال
والعامّة ربما استخفت أقّل اللغتين وأضعفهما وتستعمل ما هو أقّل في أصل 

ولذلك نجد البيـَت مـن الشـعر قـد . اللغة استعماًال وتدُع ما هو أظهر وأكثر
سار ولم يسْر ما هو أجودُ منـه، وكـذلك المثـُل السـائر، وقـد يبلـغ الفـارُس 

                                                            
: وسغوبًا» تعب«سِغب َسغبًا من باب » سغب«قال في المصباح . السغب والجوع بمعنى  )١(

ال يكون السـغب إال الجـوَع مـع : وقيل. المجاعة: جاع فهو ساغب وسغبان، والمسغبة
 .وربما سّمي العطش سغبًا. التعب

 .استدراك من البيان] وبين[المطر وبين ذكر الغيث بين ذكر : ٢٠: ١في البيان   )٢(
المطر، وغـاث اهللا الـبالد غيثًـا : الغيث: »غيث«قال في المصباح . الغيث والمطر بمعنى  )٣(

» مطـر«وفـي المصـباح . أنـزل بهـا الغيـث فـاألرض مغيثـة ومغيوثـة): من باب ضرب(
وأمطـرت بـاأللف  فهي ماطرة في الرحمـة،) من باب طلب(أمطرت السماء تمطر مطًرا 

. مطـرت السـماء وأمطـرت: نبـت البقـل وأنبـت كمـا يقـال: يقـال: قال األزهـري. لغةٌ 
 .وأمطرت باأللف ال غير في العذاب

أصل النكاح للعْقد، ثم استعير للِجماع، ومُحال أن : ٨٢٣» نكح«قال الراغب في المفردات   )٤(
مـاع كلهـا كنايـاٌت السـتقباحهم جِ يكون في األصل للِجماع ثم استُعير للعقد، ألن أسماء ال

مـن ال يقصـد فُحًشـا اسـم مـا يسـتفظعونه لمـا ذكَره كاستقباح تعاطيه، ومُحـاٌل أن يسـتعير 
 t u v z }]. ٣٢: ٢٤ النــور[ A B z }: قــال تعـالى. يستحسـنونه

 ..].٢٥: ٤ النساء[ k l m z }]. ٤٩: ٣٣ األحزاب[
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بعُض مَْن هو أولـى  هَ لشهرة وال يُرزق ذلك الذكَر والتنويوالجوادُ الغايةَ في ا
عند العامة أشهُر عندها في الَخطابـة مـن  )١(ّريةمنه، أال ترى أن ابَن القِ بذلك 

أذكُر عندهم في الفروسية من زهير بِن  )٣(، وعبيُد اهللا بُن الُحرّ )٢(سحباِن وائل
يبـةَ بـِن الحـارث بـن وعت )٥(، وكذلك مذهبُهم في عنترةَ بـن شـّداد)٤(ذؤيب
  .........................................وهـم يضـربون المثـل  - )٦(شهاب

                                                            
أمّـه، » الِقّريـة«هو أيوب بن زيد بن قيس و: ٤٠٤: فقال ابن قتيبة في المعار: ابن الِقّريّة  )١(

وكان لِسنًا خطيبًا، وكان مع الحجاج فقتله لسبب اتّهمه فيـه بميـل ... وهو من بني هالل
 .»أيوب«وانظر األعالم . ه٨٤إلى ابن األشعث سنة 

 وهو وائل» وائل باهلة«هو منسوب إلى : ٦١١: قال ابن قتيبة في المعارف: سحبان وائل  )٢(
 .بن معن بن أْعصر، وكان خطيبًا، فُضرب به المثَلا

كان مـن أصـحاب عثمـان ثـم انحـاز إلـى . عبيد اهللا بن الحر الجعفي من بني سعد العشيرة  )٣(
معاوية بعد مقتل عثمان، وشهد معه صّفين، وصحب مصعب بن الزبير في حـرب المختـار 

. تكريـت وأغـار علـى الكوفـة وغاضب مصعبًا وكان معه ثالثمائة مقاتـل، فامتلـك. الثقفيّ 
 .عن األعالم. ه٦٨وتفّرق عنه جمُعه وخاف أن يؤسر فألقى نفسه في الفرات فمات سنة 

أهمله هارون، ووضـع السـندوبي بجانبـه إشـارة؟ ويبـدو لـي أن هنـاك : زهير بن ذؤيب  )٤(
، ٨٢: انظر المعارف. تحريًفا قديًما لهذا االسم وأن المقصود به زهير بن جذيمة العبسيّ 

بعض : وما بعدها تحت عنوان ١١٨: ١، وذكره في بلوغ األرب ٨٢: ١١، واألغاني ٨٨
وفيه أن هوازن كانـت ال تـرى زهيـر بـن . من ُضرب بشجاعته المثل من عرب الجاهلية

أميـر عـبس، وأحـد سـادات العـرب المعـدودين فـي : قال الزركلي فيـه. جذيمة إال ربا
تكادَ تعبده، وتحمل إليه األتاوة في كـل عـام، سـمنًا الجاهلية، كانت هوازن تهابه، حتى 
وقـّدر » عـن األعـالم«. يرمقتله خالد بن جعفـر العـا. وأقًطا وغنًما، تأتيه بها في عكاظ

: ٢ومن الجدير بالذكر أن زهير بن ذؤيب ذكر في الحيوان . ه.ق ٥٠الزركلي وفاته عام 
 .وأهمله هارون ١٠٤

 .سبق ذكره: عنترة بن شداد  )٥(
سـم «عتيبة بن الحارث بـن شـهاب التميمـي، فـارس تمـيم فـي الجاهليـة، كـان يلقـب   )٦(

 .يضرب به المثل في الفروسية» صياد الفوارس«و» الفرسان
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  .- )٢(وال يعرفون بِسطامَ بَن قيس )١(بعمرو بِن مَْعدي كرب
ــُل الصــالة والزكــاة، والجــوع  وفــي القــرآن معــاٍن ال تكــاد تفتــرُق، مث
والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والمهاجرين واألنصـار، والجـّن 

قــول الشــاعر فــي  )٤(دني ِضــرار بــُن عمــروأنشــ: )٣(قطــربواإلنــس، قــال 
  ]من البسيط[  : )٥(واصل

ــّرفه ــي تص ــا ف ــر قمًح ــل البُ  )٦(وجانَب الراء حتى احتال للَشـَعر   ويجع
                                                            

فارس اليمن، وصاحب الغارات المـذكورة، وفـد علـى : عمرو بن مَعدي َكِرب الزبيدي  )١(
ارتَد عمرو في اليمن  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي فلما توفي ا. مع وفد من بني زبيد فأسلموا ه٩المدينة سنة 

قتـل : توفي على مقربة من الرّي، وقيل. ثم رجع إلى اإلسالم، وشهد اليرموك والقادسية
 .»عن األعالم«. ه٢١وكانت وفاته سنة . عطًشا يوم القادسية

سيد شيبان، ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية، : بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني  )٢(
وسيته، أدرك اإلسالم ولم يسلم، قتلـه عاصـم بـن خليفـة الضـبّي يـوم يضرب المثل بفر

وانظـر أيـام العـرب فـي . عـن األعـالم. ه.ق ١٠الشقيقة بعد البعثـة النبويـة نحـو سـنة 
يوم السقيفة، وهو تحريف ألن يـوم الشـقيقة هـو : ٢٠٢: ٥وفي العقد . ٣٨٢: الجاهلية

 .يومٌ لضبّة على شيبان
ير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقطرب، نحـوّي، عـالم بـاألدب محمد بن المستن: قطرب  )٣(

واللغة، من أهل البصرة، كان يرى رأي المعتزلة النظامية، وهو أول من وضع المثلث في 
 ).عن األعالم. (ه٢٠٦ت سنة . اللغة، كان يؤدب أوالد أبي دلف العجليّ 

فـي بـدء أمـره تلميـًذا صاحب فرقة الضرارية مـن فِـرق الجبريـة، كـان : ضرار بن عمرو  )٤(
. لواصل بن عطاء ثم خالفه في مسائل وانشّق عنه هو وحفص الفرد واتفقا فـي التعطيـل

 .٢٠١: ، والفرق بين الِفرق١٢٠: ١انظر الملل والنحل 
 .سبق ذكره: هو واصل بن عطاء  )٥(
 -السـبَد  :من أسماء الّشْعر مما ليس فيه الـراء: علّق العّالمة المرحوم هارون ههنا بقوله  )٦(

ما طال من الشعر : والمسيحة وجمعها مسائح، والُجّمة-بالضم  -والُهلب  -بالتحريك 
انظر المخصـص . ما اجتمع من الشعر: -بالضم  -ما زاد على الجمة والُخصلة : واللمة

٦٩، ٦٢: ١. 
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ــه ــوُل يُعِجل ــًرا والق ــق مط ــم يُِط  بالغيِث إشـفاقًا مـن المطـرِ  )١(فعاذ   ول
ف كيف كان واصل يصنُع في العدد؟ وكيـ )٢(وسألت عثماَن البَّزي: قال

كان يصنع بعشرة وعشرين وأربعين؟ وكيف كان يصنع بالقمر والبـدر ويـوم 
األربعاء وشهر رمضان؟ وكيـف كـان يصـنع بـالمحرم وصـفر وربيـع األول 

مـا لـي فيـه قـوٌل إال مـا قـال : وربيع اآلخر وُجمادى اآلخـرة ورجـب فقـال
  ]من البسيط[  : )٣(صفوان

ــــه ــــا يحاول ــــٌم فيم ــــن مُلَْه  جــــواب آفــــاقِ جــــّم خــــواطره    مُلق
  ]من البسيط[  :  )٥(قال أنشدني أبو محمد اليزيديّ  )٤(وأنشدني دَيَْسم

 كُخلّة اللفظ فـي الالمـات واأللـفِ    )٦(وَخلّة اللفظ في اليـاءات إن فُقـدت
                                                            

 .٢١: ١فعاد والتصحيح من البيان : في أصلنا المطبوع  )١(
عثمـان البُـّري قـال محققـه : ٢٢: ١لنا المطبـوع وفـي البيـان كذا في أصـ: عثمان البّزي  )٢(

قـال السـمعاني فـي . هو أبو سلمة عثمـان بـن مقسـم البُـّري الِكنـدي البصـري: هارون
والمشـهور بهـذا . هذه النسبة إلى البُّر وهو الحنطـة، وهـذه النسـبة إلـى بيعـه: األنساب

لًى لهم من أهـل الكوفـة، يـروي االنتساب أبو سلمة عثمان بن ِمقسم البّري الكندي، مو
. عن قتادة وابن أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان، وجابر، وعاصـم بـن أبـي النجـود

 .١٥٥: ٤لسان الميزان . وكان قدريًا، معروفًا بالكذب ووضع الحديث
. هو صفوان بن صفوان األنصاري، كان من أصحاب الجاحظ، وكان الجـاحظ يـروي عنـه  )٣(

  .١١٤، ٧٧، ٧٦: ٧، وانظر الحيوان ١١٦: ٣- ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٥، ٢٢: ١انظر البيان 
 .٣٩: وذكره ناقًال عن الجاحظ عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق

، وكـان بشـار ١٨٣: الحيوان. هارون أنه ديسم العنزي أحد من هجاهم بشار ذكر: ديسم  )٤(
  .مولًعا بديسم العنزي، وكان صديًقا له، ويكثر هجاءه

 .٥٢: ٤، وانظر ديوان بشار ٢٧: ٣اني األغ
عهد إليه الرشيد بتأديب . عالم بصري. ه٢٠٢يحيى بن المبارك، ت : أبو محمد اليزيدي  )٥(

 .»عن األعالم«. وترك مؤلفات. المأمون، وعاش إلى أيام خالفته، وتوفي بمرو
 .إن ذكرت: في البيان  )٦(
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ــة ــُر خافي ــا غي ــراء فيه ــلةُ ال  فاعِرف مواقعها في القول والّصحفِ    وَخْص
يرهـا، والحاجـةُ إليهـا أشـّد، يزعم أّن هذه الحروَف أكثـُر تـردادًا مـن غ

واعتبر ذلك بأن تأخذ عدة رسـائل وعـدةَ ُخطـب مـن جملـة خطـب النـاس 
ورسائلهم فإنك متى حّصلت جميع حروفها وعددت كل شـكل علـى ِحـدة 

  .)١(ه. علمَت أن هذه الحروَف الحاجةُ إليها أشد 
  

òrÛbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @
  

: ي تـدخلها اللثَْغـةُ فـي مبحـث الحـروف التـ )٢(البيـان والتبيـينقال في 
المخارُج ال تُْحَصى وال يُوقَف عليها، وكذلك القوُل في حـروف كثيـرة مـن 
حروف لغات العجم، وليس ذلك في شيٍء أكثَر منها فـي لغـة الخـوز، وفـي 
سواحِل البحر من أسياِف فارس ناٌس كثيرةٌ كالمُهم شبيهٌ بالصـفير، ثـم ذكـر 

قـال : ما يناسـبه وهـو التمتـام ونحـُوه فقـالاأللثغ وما يلثغ به ثم أتبعه بذكر 
إذا تتعتع اللسان في التـاء فهـو تمتـام وإذا تتعتـع فـي الفـاء فهـو : األصمعي

، وقال أبو عبيدة إذا أدخَل الرجُل بعَض كالمه فـي بعـض فهـو ألـّف )٣(فأفاء
  :)٤(وأنشدني ألبي الّزْحف الراجز -لََفٌف : وقيل

                                                            
 .٢٢: ١البيان   )١(
 .٣٤: ١البيان   )٢(
 .٣٧: ١ البيان  )٣(
أبو الزحف الراجز بن عطاء بن الخطفّي، ابـن عـم جريـر بـن الخطفـي، وقـد َعّمـر أبـو   )٤(

الزحف حتى بلغ زمان محمد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن هـارون فـي 
 .٣٨: ١البيان 
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ـــقْ  ـــا إذا نط ـــه لََفًف ـــأن في  طول تحبيٍس وهـم وأََرقْ من    ك
كأنّه لما جلَس وحَده، ولم يكن له مَْن يكلّمه وطـاَل عليـه ذلـك اصـابه 

ويُقال في لسانه ُحبَْسةٌ إذا كان الكالم يثقل عليه ولم يبلـغ . )١(لََفٌف في لسانه
، ويقال في لسانه لُْكنَة إذا أدخَل بعَض حروف العَجـم )٢(حد الفأفاء والتمتام

العرب وجذبت لسانَه العـادةُ األولـى إلـى المخـرج األول، فـإذا في حروف 
قالوا في لسانه ُحْكلَة فإنما يذهبون إلى نُقصان آلة المنطِق وعجز أداة اللفـظ 

 )٤(وزعـم صـاحب المنطـق: ثم قال. )٣(حتى ال تُعرف معانيه إّال باالستدالل
لسـاُن الواحـِد منهـا  أن الطائَر والسبَُع والبهيمة كلّما كـان كتاب الحيوانفي 

 ءاغــى لمـا يلّقـن ولمــا يسـمع كنحـو الببأعـرَض كـاَن أفصـَح وأبـْـيَن وأحكـ
والُغَداِف وُغراِب البين وما أشبه ذلك، وكالذي يتهيًـا مـن أفـواِه السـنانير إذا 

فأمـا . تجاوبْت، من الحروف المقطعـة المشـاركة لمخـارج حـروف النـاس
والميم والباء أوُل مـا يتهيـأ فـي أفـواه  ،)٥( ماالَغنَُم فليس يمكنها أن تقول إّال 

األطفال كقولهم ماما وبابا ألنهما خارجان من عمل اللسان وأنهمـا يظهـران 
  .)٦(بالتقاء الشفتين

مـن والَقَطا قد يتهيّأ من أفواهها أن تقول قطاقطا، وبذلك سّميت، ويتهيأ 
                                                            

 .٣٨: ١البيان   )١(
 .٣٩: ١البيان   )٢(
 .٤٠: ١البيان   )٣(
  .م.ق ٣٢٢-٣٨٤س صاحب المنطق هو أرسطو طالي  )٤(

ط  ٢١: وإخبار العلماء للقفطـي. ط الذخائر بمصر ٢٤٦: ١أخباره في الفهرست 
 .١١٧: مصر، والموسوعة العربية الميسرة

 .٦٢: ١البيان   )٥(
 .٦٢: ١البيان   )٦(
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َوْو، وكنحو قولها  أفواه الكالب العينات والفاءات والواوات كنحو قولها َووْ 
ألن  -َوْو َوْو : قِيل لصبّي مَْن أبوك قـال )٢(قال الهيثُم بن عديّ ، )١(َعْف َعفْ 

  .)٣(كان يُسّمى كلبًاأباه 
ولكل لغة حروٌف تدور في أكثر كالمها كنحو استعمال الروم للسـين )٤(

وال  )٧(للغــين قــال األصــمعي لــيس للــروم ضــاد )٦(الجرامقــة )٥(واســتعمال
، وإن كانـت )٨(ومن ألفاظ العرب ألفاظ تنافروال للسريانّي ذال، رس ثاء، للف

كانــت مجموعــة فــي بيــت شــعر لــم يســتطع المنشــد إنشــادها إّال بــبعض 
  ]زجرلا نم[  :، فمن ذلك قول الشاعر)٩(استكراه

 )١٠(وليَس قرَب قبـِر حـرٍب قبـرُ    وقبـــُر َحــــْرٍب بمكــــاٍن قَْفــــرُ 
                                                            

 .٦٤: ١البيان   )١(
مــؤرخ عــالم بــاألدب : الكــوفي، أبــو عبــد الــرحمن) ه٢٠٧-١١٤: (الهيــثم بــن عــديّ   )٢(

قـرب «وإقامتـه وشـهرته بالكوفـة، ووفاتـه فـي فـم الصـلح » منـبج«صله من والنسب، أ
اختص بمجالسة المنصور والمهـدي والهـادي والرشـيد . عند الحسن بن سهل» واسط

 ).عن األعالم. (وهو عند علماء المحّدثين من المدلّسين ومن غير الثقات. وروى عنهم
 .٦٤: ١البيان   )٣(
 .-الهيثم  أي -قال : ٦٤: ١في البيان   )٤(
 .شعبًا من الكلدانيين ٦٨: جعلهم المسعودي في التنبيه واإلشراف: الجرامقة  )٥(
 .للعين: ٦٤: ١في البيان   )٦(
 .١٥: ١صاد والتصحيح من البيان : في أصلنا  )٧(
 .ألفاظ تتنافر: ٦٥: ١في البيان   )٨(
 .ببعض االستكراه: ٦٥: ١في البيان   )٩(
، ٦٥: ١وهـو فـي البيـان . نافر لفظه نسـبوه إلـى بعـض الجـنالبيت مجهول القائل، ولت  )١٠(

  .٢٠٧: ٦والحيوان 
وفيه أن هذا البيت لثقله بقرب مخـارج حروفـه ال  ٤٨٧وفي شرح شواهد الشافية 

  =  يزعمون أن علقمة بن : قال الزمخشري في ربيع األبرار. يكاد يقوله أحد ثالث مرات
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أن يُنشد هذين البيتين ثالَث  ولما رأى مَْن ال علم له أن أحًدا ال يستطيع
عتع وال يتلجلج وقيل لهم إن ذلك إنما اعتراه إذ تمرات في نسق واحد فال يت

  .)١(كان من أشعار الجن صدقوا بذلك
وأجودُ الشعر ما رأيتَه متالحَم األجزاء سهَل المخارج، فيعلم بذلك أنـه 

ان كمـا يجـرى أُفرغ إفراًغا واحًدا وسبُك سبًكا واحًدا فهو يجري على اللسـ
  .)٢(الّدهان

وقد يتكلُم الِمْغـالق الـذي نشـأ فـي َسـواِد الكوفـة بالعربيـة المعروفـة 
ويكون لفظه مُتَخيًّرا فاخًرا ومعنـاه شـريًفا كريًمـا، ويعلـم مـع ذلـك السـامُع 

وكذلك إذا تكلـم الُخراسـانّي علـى هـذه . لكالمه ومخارج حروفه أنه نَبَطيّ 
وتخيّر ألفاظه أنه ُخراسانّي، وكـذلك إن كـان الصفة، فإنك تعرف مع إعرابه 

ومع هذا إنّا نجُد الحاكيةَ من الناَس يْحكي ألفـاظ ُسـّكاِن . من كتّاب األهواز
اليمن مع مخارج كالمهم ال يغادر من ذلـك شـيئًا، وكـذلك تكـون حكايتـه 

، نعـم حتـى )٣(للُخراساني واألهوازّي والزنجّي والّسندي وسـائر األجنـاس
أطبُع منه، فأما إذا حكى كالمَ الفأفاء فكأنما قد ُجمعت كل ُطْرفـة تجده كأنه 

                                                            
  :لت الجنوقا: قالوا. صفوان وحرب بن أمية من قتلى الجن  =

  ....وقبر حرب
ومن الدليل على أن هذا من شعر الجـّن أن أحـًدا ال يقـدر أن ينشـده ثـالث : قالوا

مرات متصلة من غير تتعتع، ويقدر على تكرار أشّق بيت من أبيات اإلنـس عشـر مـرات 
وانظر ربيـع . »وحرب المذكور هو جّد معاوية بن أبي سفيان«. واهللا أعلم. من غير تتعتع

 .١٢: ١، ومعاهد التنصيص ٢٢٠: ١ األبرار
 .٦٥: ١البيان   )١(
 .٦٧: ١البيان   )٢(
 .وغير ذلك: ٦٩: ١في البيان   )٣(
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  .)١(في كل فأفاٍء في األرض في لساٍن واحد
العـالَُم الصـغير سـليُل : ولذلك زعمت األوائُل أن اإلنسان إنما قيل لـه

كـل حكايـة، وألنـه العالَم الكبير، ألنه يصّور بيده كل صورة ويحكـي بفمـه 
كما تأكُل البهائم، ويأكُل الحيوان كما تأكل السباع، وأّن فيه من يأكل النبات، 

أخالق جميع أجناس الحيوان أشكاًال، وإنما تهيأ للحاكية أن يحكـي جميـَع 
، وحـين )٣(أَعطى اهللا اإلنسان مـن االسـتطاعة والـتمّكنلِما  )٢(مخارج األمم

ِل اسـتعماِل واالسـتطاعة، فبطـو )٤(فّضله على جميع الحيوان بالنطق والعقل
كاَن  )٥(التكلف ذلّت لذلك جوارحه، ومتى ترَك شمائله ولسانَه على سجيتها

مقصوًرا بعادِة المنشأ على الشكل الذي لم يزَل فيه، وهذه القضـية مقصـورة 
فأمـا . على هذه الجملة مـن مخـارج األلفـاظ وُصـَور الحركـات والسـكون

خـالُف هـذا الحكـم، أال  حروف الكالم فإّن حكَمها إذا تمّكنت في األلسنة
السندي إذا ُجلَب كبيًرا فإنه ال يستطيع إّال أن يجعَل الجيم زايًـا  )٦(]أنّ [ ىرت

، )٧(ولو أقام في ُعلْيا تميم وُسْفلى قـيس وبـين َعُجـز َهـوازن خمسـيَن عامًـا
وكذلك النبطي الُقّح خالُف الِمْغالق الذي نشأ فـي بـالد النـبط ألّن النبطـّي 

سـورق، ويجعـل : زورق قـال: فـإذا أرادَ أن يقـول. عل الزاَي سـينًاالقّح يج
والنّخـاس يمـتحن . مشـمئلّ : مشـمعّل قـال: العين همزةً، فإذا أراد أن يقولَ 
                                                            

 .٦٩: ١البيان   )١(
 .وإنما تهيأ وأمكن الحاكية لجميع مخارج األمم: ٧٠: ١في البيان   )٢(
 .والتمكين: ٧٠: ١في البيان   )٣(
 .بالمنطق والعقل: ٧٠: ١في البيان   )٤(
 .ومتى ترك شمائله على حالها ولسانه على سجيته: ٧٠: ١البيان في   )٥(
 .أال ترى أن السنديّ : ٧٠: ١في البيان   )٦(
 .عند هؤالء معدن الفصاحة العربية: عليا تميم وسْفلى قيس وعجز هوازن  )٧(
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لساَن الجارية إذا ظّن أنها رومية وأهلُها يزعمون أنها مولدة بأن تقـول ناعمـة 
  .)١(وتقول شمس ثالَث مّرات متواليات

  

òÈiaŠÛa@ñ†öbÐÛa@ @
  

العـرب تنحـت مـن كلمتـين : باب النحت: فقه اللغةقال ابُن فارس في 
كلمةً واحدة، وهو جنٌس من االختصار، وذلَك رجٌل عبشـمّي منسـوٌب إلـى 

  ]من الوافر[  :  ، وأنشد الخليل)٢(اسمين
ـــُع العـــين جـــارٍ  ـــا ودم ـــوُل له ــادي   أق ــةُ المن ــك َحيَْعل ــم يحُزنْ  )٣(أل
في أن األشياء الزائـدة علـى ثالثـة أحـرف  من قوله َحي َعلَى، وهذا مذهبنا

ِضبَْطر من ضبط وضبر، وفـي : فأكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد
. م أنـه مـن الّصـلْد والصـدملدِ وفي الص . َصْهَصِلق، أنه من صهل وصلق: قولهم
  .)٤(انتهى كالمُ ابن فارس كتاب مقاييس اللغةذكرنا ذلك بوجوهه في  وقد

الشديد والضخم المكتنز واألسد الماضي كالضبَيَْطر، : والّضبَْطر كِهَزبْر
ورجل ذو َضبارة كسحابة مجتمع الَخلْق موثقه وكذا أسد ُضـبارم وُضـبارمة 

  .بضمهما
                                                            

 .٧١: ١البيان   )١(
 .٤٨٢: ١، والمزهر ٤٦١: الصاحبي  )٢(
إن العـين ال : قال الخليل. ريد منه حّي على الَفالححيعل ي. ٣١: ، والفاخر٦٠: ١العين   )٣(

تأتلف مع الحاء في كلمة واحـدة لقـرب مخرجيهمـا إال أن يُشـتّق فعـل مـن جمـٍع بـين 
 .حّي على: كلمتين مثل

 .، وسيشرح المؤلف األلفاظ الحًقا٤٨٢: ١، والمزهر ٣٤٩: ٣مقاييس اللغة   )٤(
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والصْهَصِلق العجوز الصـّخابة كالصهصـليق ومـن األصـوات الشـديد، 
  .وصلق صات صوتًا شديًدا

د والصـلب والشـديد الحـافر كالصـالدم فيهمـا األس: والّصلِْدمُ كِزبِْرج
  .والِصلْدام، وهي ِصلْدامةٌ 

قد أكثر مـن : للتبريزي يُقال وتهذيبهالبن السكيت  إصالح المنطقوفي 
ومن الهيللة إذا أكثر من قول ال إله إال اهللا،  ،البسملة إذا أكثر من قول بسم اهللا

ومـن . )١(حول وال قوة إّال بـاهللا ال: ومن الحولقة والحوقلة إذا أكثر من قول
الحمدلة أي الحمد هللا، ومن الجعفـدة أي جعلـت فـداك ومـن السـبحلة أي 

وأما الَحْسبَلة فهي قول المرء حسـبنا اهللا، وقـد أنكـر بعضـهم . )٢(سبحان اهللا
والنحـت . الرجل الضعيف الحوقلة بتقديم القاف على الالم وقال إنها مشية

ة، ومن ثَـم قـال بعـُض النحـاة عنـد ذكـر قـولهم في باب النسب ىسماعّي حت
هذا الحكم ال يّطرد، وإنما يقـال منـه مـا : عبشمي في النسبة إلى عبد شمس

قالته العرب، والمحفوظ منه عبشمّي في عبد شمس، وعبدرّي في عبد الدار 
 ه. )٣(ومرقسّي في امرئ القيس وعبقسّي في عبد القيس وتيملّي فـي تـيم اهللا

ومـن ذلـك قـولهم َرْسـَملُت فالنًـا أي  -حت فـي كـالم العامـة وقد وقع الن
  .)٤(أعطيته رأس مال يتّجر به

وأصـل  -الَعنَْطـنَُط الطويـل : الصحاحومن المنحوت الَعنَْطنَُط قال في 
                                                            

 .٤٨٣: ١، والمزهر ٣٠٣: إصالح المنطق  )١(
 .٤٨٤، ٤٨٣: ١المزهر   )٢(
 .٤٨٥: ١المزهر . هذا الكالم نقله السيوطي عن أبي حيان  )٣(
تحويل إلـى رأسـمال عـن معجـم العربيـة : ورسملة. حّول إلى رأسمال: رسمَل رسملةً   )٤(

 .»رسم«الكالسيكية والمعاصرة 
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الَصـَمْحَمُح : الصـحاحومثله الصـَمْحَمُح قـال فـي ، )١(الكلمة َعنَط فكّررت
رأس َصَمْحَمٌح أي أصلع  :ال ثعلبوق .الغليظ القصير :الشديد قال الجرميّ 

وقـد . وقـس علـى ذلـك. )٢(كرر فيه العين والالم ،وهو فََعلَْعل ،غليظ شديد
أصلها ال أن فخففـت فصـارت ) لن: (وقع النحت في الحروف، قال الخليل

وقد حدث لها بالتركيب معنى لم يكن قبلها، واعترض عليه بأّن األصـل . لن
ك بأن األصل في هذه الصناعة تقليل األصول عدم التركيب، وأجيب عن ذل

واألصـل  ،إّال إذا قيل بأنها مركبة مما ذكـر وال يتّم ذلك. ما أمكن ال تكثيرها
بعـد  )٤(قال صاحب المفتاح. )٣()أنْ (في الحروف الناصبة لألفعال عنده هي 

  ]من الوافر[  :  أن نقل هذا القول عنه، وقول الخليل يغني عن الدليل
 )٥(فــإن القــوَل مــا قالــت حــذامِ    َذاِم فصـــــّدقوهاإذا قالـــــت َحـــــ

                                                            
 .»عنط«: الصحاح  )١(
 .»صمح«: الصحاح  )٢(
ال أن، ولكـنهم حـذفوا  -أي لـن  -ل فـزعم أنهـا فأمّـا الخليـ: قـال ٤٠٧: ١في سيبويه   )٣(

وُجعلـت » يومئـذٍ «ويلّمه، يريدون وْي ألمه، وكمـا قـالوا : لكثرته في كالمهم، كما قالوا
وأمـا غيـره . بمنزلة حرف واحد، فإنما هي هل وال» هّال «بمنزلة حرف واحد كما جعلوا 

شيء على حرفين ليست  زيادة وليست من كلمتين ولكنها بمنزلة) لن(فزعم أنه ليس في 
  .في حروف الجزم) لم(فيه زيادة، وأنها في حروف النصب بمنزلة 

والمختار قول غير الخليل، والحجة فيه سوى ما ذكره سيبويه أنا إذا : قال السيرافي
ال أن : لن أضرب زيـًدا، كـان كالمًـا تامـا ال يحتـاج إلـى إضـمار شـيء، وإذا قلنـا: قلنا

لكالم، ألن أْن وما بعدها بمنزلة اسـم واحـد، واالسـم الواحـد إذا أضربت زيًدا لم يتّم ا
وال معناهـا وفًقـا ) ال أن(وفًقا للفـظ ) أنْ (احتاج معه إلى خبر، فليس لفظ ) ال(وقع بعد 
السـيرافي . غير ظاهرها إال ببرهـان) لن(وجملة األمر أنه ليس لنا أن نّدعي في . لمعناها

 .٤٠٧: ١على هامش سيبويه 
 .ب المفتاح هو السكاكيصاح  )٤(
  =  انظر على سبيل . نسب البيت للجيم بن صعب أو غيره، وهو متعاور في كتب العربية  )٥(
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فحـذفت  ،ومما يُستطرف هنا قوُل بعضهم أن أصل لّمـا الجازمـة ال مـا
زيـد  فصارت لّما، وعلى هذا فأصل لما يكتْب األلف األولى وشددت الميم 

. -نعم يكتب زيد : هي بمنزلة نعم في مثل قولك) ال(ال، ما يكتب زيد، فـ -
غير أنها  ،المضارع فتخّصه بزمان الحالهي ما النافية التي تدخل على ) ام(و

لما صارت كلمة واحدة جزمت المضارع، وقلبت معناه إلى معنـى الماضـي 
مـا : وصارت لنفي الماضي متصًال بزمان الحال فيكون معنى لّما يكتب زيـد

  :كتب زيد إلى اآلن، وأما لم فيتصور فيها على ما ذكر وجهان
أن يقال إن أصلها الما فحذف منهـا األلفـان وأسـكنت المـيم  :هماأحد

  .منها فصارت لم
إن أصلها لّما فحذف منها الجزء الثاني تخفيًفا، وقال : أن يُقال :وثانيهما

وال يخفى ما في مثـل هـذه األقـوال  ،فأبدلت األلف ميًماأصل لم ال : الفراء
هم يعـدون مثـَل ذلـك ناشـئًا مـن من الغرابة عند الجمهور حتى إّن كثيًرا مـن

  .)١(تسلّط أمر الخيال
فـي  )٢(ومن المنحوت على أحد األقوال ِهبْلٌَع قال علم الدين السخاويّ 

                                                            
: ٢، وأمـالي ابـن الشـجري ١٧٨: ٢، والخصـائص ٢١٥: ١المثال معاني القرآن للفّراء   =

، وشرح أبيات مغني ٢٩١ص ٤٠٤، ومغني اللبيب برقم ٦٤: ٤، وشرح ابن يعيش ١١٥
، وروايـة البيـت فـي المغنـي ١٦وهو في شرح ابن عقيل لأللفية برقم . ٣٢٩: ٤اللبيب 

  :وشرح شواهده
  ....حذام فأنصتوها تإذا قال

 .أي فأنصتوا لها
ولّما النافية عند األكثرين مركبة من لـم ومـا، : ١٢٧: ٣قال ابن عقيل في كتابه المساعد   )١(

 .وعند بعضهم هي بسيطة
  =  م ـالـن، عـ، أبو الحس)ه٦٤٣ت(د ـعلي بن محمن ـخاوي أبو الحسـم الدين السـعل  )٢(
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 )٢(ِهبْلَع هو عند أكثر النحاة فِْعلَـل، وهـو عنـد أبـي الحسـن: )١(ِسْفر السعادة
أن الهـاء  ِهْفلع ألّن الِهبْلع هو األكول، فهو من البلع، وإنما صار النحـاة إلـى

ولسـُت أرى : فيه هي أصل ألن زيادتها في هذا الموضع تقّل، قال أبو الفـتح
بمذهِب أبي الحسن بأًسا، ألّن الداللة متى قامت فال يلتفت بعـد ذلـك إلـى 
خالف أو وفاق، وإنما سبيلَك أن تتعجب من ُعدول مَْن عدل عنها، أال ترى 

، )٣(وإن لم تكثر نظـائر هـذا أنهم قضوا بزيادة الالم في هنالك وذلك وعبدل
  ]من الكامل[  :  قال جرير

ــعُ    أيـَن مُجاشـٌع؟: ُر فقيليُوضع الَخز ــراٌف ِهبْلَ ــه ُج ــحا َجحافَلَ  )٤(فش
والُهلّـع  -ويجوز واهللا أعلم أن يكون ِهبْلع من قـولهم ذئـٌب ُهلَـٌع بُلَـٌع 

  ه. )٥(من هذين بمعنى الحريص الّشِره، والبُلَع من االبتالع فيكون ِهبْلَه مرّكبًا
فإنه يظهر أّن أصله بحث وأثـار فخفـف  -ومما يُظن كونُه منحوتًا بحثر 

                                                            
بمصـر سـكن بدمشـق، وتـوفي ) سـخا(بالقراءات واألصول واللغة والتفسير، أصله من   =

سـفر السـعادة «و» جمال القراء وكمال اإلقراء«: فيها ودفن بقاسيون، من كتبه المطبوعة
 ).عن األعالم. (»وسفير اإلفادة

 .٤٩٦: ١سفر السعادة   )١(
 .األخفش =أبو الحسن   )٢(
 .٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٩: ١سر صناعة اإلعراب   )٣(
  .»خزر«وفي الصحاح  ٩١٣: ٢ج ٤٥ب ٢٧البيت لجرير في ديوانه ق  )٤(

أن تنصب الِقْدر بلحٍم يقطع صغاًرا، على ماٍء كثير، فإذا نِضـج : والخزير والخزيرة
  .وإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. ذّر عليه الدقيق
: وِهبْلـع .يجـرف كـل شـيٍء إذا أكـل: وُجـراف .شفتيه فتح: شحا جحافله: وقوله

 .واسع الجوف
ابن فارس في مقاييس اللغـة  -أي هبلع  -قال بنحته : قال محققه ٤٩٧: ١سفر السعادة   )٥(

٧١: ٦. 
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، ومثل بحثر بعثر، فإنه يظهر أّن أصله بعث وأثـار، )١(بطريق النحت فصار بحثر
ولك أن تجعله فرًعا عنه نشأ منـه بطريـق . فخفف كما ُخفف ما قبله فصار بعثر

، وقد وقـع مثـل )٢(الحاء فيه عينًا فصار بعثربعثر، فقلبت : اإلبدال فيكون أصله
، وهو مما ذكره بعض العلماء فـي مبحـث )٣(ذلك في ضبحت الخيل وضبعت

يقال بعثر الرجل متاعه وبحثره إذا فّرقه : قال الفراء: الصحاحاإلبدال، وقال في 
وبّدده وقلب بعضه على بعض، ويقال بعثرت الشـيء وبحثرتـه إذا اسـتخرجته 

 .]٩: ١٠٠ العاديات[ ª « ¬ ®z }: في قوله تعالىأبو عبيدة  وكشفته، وقال
    M N }: قـال اهللا تعـالى: مفردات القرآنوقال الراغب في  ،)٤(أثير وأخرج

O z ]أي قلب ترابها وأثير ما فيها، ومن رأى تركيب الرباعّي  .]٤: ٨٢ االنفطار
إلـه إّال اهللا وبسـم اهللا، ال : هلّـل وبَْسـمَل إذا قـال: والخماسّي من ثالثيين نحـو

إن بعثر مركب من بعث وأثير، وهذا ال يبعد في هذا الحرف، فإن البعثرة : يقول
  ه. )٥(تتضمن معنى بعث وأثير

                                                            
بحثـرت الشـيءَ إذا بددتـه والبحثـرة الكـدر فـي : ٣٢٩: ١جاء في مقاييس اللغـة : بحثر  )١(

ن بحثت الشيء في التراب، ومن البثر الذي يظهر على م: الماء، وهو منحوتة من كلمتين
وانظـر اإلبـدال . البدن، وهو عربّي صحيح معروف، وذلك أنه يظهر متفرقًا على الجلـد

 .٢٩٢: ١للّغوي 
بعثـت : يقـال. الباء والعين والثاء أصل واحد وهو اإلثارة: ٢٦٦: ١في المقاييس : بعث  )٢(

بحثروا متاعهم وبعثرون : ويقال: ٨٦: ل البن السكيتوفي كتاب اإلبدا. الناقةَ إذا أثرتها
 .٣٠٠: ٢اإلبدال اللّغوي . بعثر وبغثر بمعنًى: وانظر. أي فرقوه

: ضـبحت بمنزلـة: ضبحت اإلبل وضبعت سواء، وقال بعضهم: ٨٦: في اإلبدال: ضبح  )٣(
ضـبحت الخيـُل تضـبَح ضـبًحا، : عن أبـي عبيـدة ٣٩٢: ١نحمت وفي اإلبدال اللّغوي 

 .ت تضبع ضبًعاوضبع
 .٣٠٨: ٢مجاز القرآن   )٤(
 .١٣٣: »بعثر«: المفردات  )٥(
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إذا وجدَت كلمتين متفقتين في اللفظ والمعنى، ولـيس بينهمـا اخـتالف 
أصل لألخـرى بعض الحروف على بعض فاحكم بأن أحدهما إّال في تقديم 

فرع عنها نشأ بطريق القلب، وذلـك مثـل جـذب وجبـذ، والمـراد  ىرخألاو
  .بالقلب تقديُم بعض الحروف على بعض وتأخيُرها

القلـب، وذلـك يكـون : من ُسنَن العرب: )١(فقه اللغةقال ابن فارس في 
فأمـا الكلمـة فقـولهم جبـذ وجـَذب، وبكـل  ،في الكلمة ويكون في القصـة

ّ . ولبك، وهو كثير فه علماء اللغة، وليس فـي القـرآن شـيءٌ مـن هـذا وقد صن
 .-  )٢(الصـحاحوقد ألّف فيه ابن الّسّكيت كتابًا ينقل عنه صاحب  ه. فيما أظنّ 

وزعـم قـوم مـن  -بـاب الحـروف التـي قُلبـت : الجمهرةوقال ابن دريد في 
، وهذا القول خالف على أهـل اللغـة، ثـم ذكـر أمثلـةً )٣(النحويين أنها لُغات

وجذب، وصاعقة وصاقعة، وطريق طامس وطاسم، وقـاف األثـر  جبذ: منها
  .)٤(وقفا األثر، وعاث يعيث وَعثِي يعثى إذا أفسد

القلُب الصحيح عند البصريين مثل : شرح المعلّقاتفي  )٥(قال النحاسُ 
                                                            

 .٤٧٦: ١، والمزهر ٣٢٩: الصاحبي  )١(
 .يريد كتاب اإلبدال البن السكيت  )٢(
 .٤٣١: ٣جمهرة اللغة   )٣(
 .٤٣١: ٣جمهرة اللغة   )٤(
أبو جعفر أحمد بن محمد النحـاس، تنقـل فـي طلـب العلـم، واسـتقر بمصـر : النحاس  )٥(

 .ه٣٣٧، وقيل ه٣٣٨توفي فيها سنة و
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هاٍر وهـائر، وأمـا مـا يسـميه الكوفيـون وجرف  ،مثل شاكي السالح وشائك
عند البصريين، وإنما همـا لغتـان، القلَب نحو جبذ وجذب فليس هذا بقلب 

  .)١(وليس بمنزلة شاٍك وشائك أال ترى أنه قد أّخرت الياء في شاكي السالح
إذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصدًرا لئال : شرح المفصلقال السخاوّي في 

يلتبس باألصل بل يقتصر على مصدر األصل ليكـون شـاهًدا لألصـالة نحـو 
وجـد المصـدران حكـم  اذإفـال مصدر لـه، وأيس مقلوب منه و -يئس يأًسا 

النحاة بأّن كل واحد من الفعلين أصل، وليس بمقلوٍب من اآلخر نحـو جبـذ 
أكثر : وقال ابن مالك ه. )٢(وجذب، وأهل اللغة يقولون إن ذلك كله مقلوب

ما يكون القلب في المعتل والمهموز، كهار فـي هـائر وشـاكي السـالح فـي 
وقـد ذُكـر هـذا المبحـث فـي كتـب  .)٣(ي أبـآروآبـار فـ ىشائك وراءَ في رأ

  .الصرف فارجع إليها إن أردت الزيادة في البيان
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أراد ابُن فارس بالقلب الذي يكون في القّصة القلَب الذي ذكـره علمـاء 
عرضُت البعيـَر علـى الحـوض، فـإّن فيـه : وجعلوا من أمثلته قولهم )٤(البيان

لى البعيَر، ومثل ذلك أدخلت القلنسوة قلبًا، واألصل فيه عرضُت الحوَض ع

                                                            
 .٤٨١: ١، والمزهر ٣٤٠، ٣٣٩: ١شرح القصائد التسع المشهورات   )١(
 .٤٨١: ١المزهر   )٢(
 .٢١٧١: ٤، وانظر شرح الكافية الشافية ٣١٦، ٣١٥: التسهيل  )٣(
... مـن فنـون كالمهـم القلـب ٩١١: ٢ومغنـي اللبيـب  .٢١٧١: شرح الكافيـة الشـافية  )٤(

 .٥٦٨: ١نظائر في النحو واألشباه وال
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في رأسي، واألصل فيه أدخلُت رأسي في الَقلَنْسوة، وهو كثيـر فـي كالمهـم 
إّال أّن المقبول منه قليل ألّن معظمه جاء على سبيل السهو والغلط، وقد جاء 

  ]من الطويل[  : في بعض األشعار إلقامة الوزن قال الفرزدق يصف ذئبًا
 )١(رفعـــت لنـــاري موهنـًــا فأتـــاني   ا كــان صــاحبًاوأَْطلــَس عّســاٍل ومــ

وليس في القرآن : ابِن فارس في آخر العبارةوأما قوُل . أراد رفعت له ناري
، ففيه نظر، فإّن فيه شيئًا يظهـر لمـن أمعـَن النظـر فـي )٢(شيء من هذا فيما أظن

 ،)٤(ْعثىوعاث يعيث وَعثَِي يَ  ،)٣(يئين وأنى يأنىاألمثلة المذكورة، وذلك هو آن 
 الحديد[ ª « ¬ z ©  ¨     § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � } :قال تعالى

  .]٧٤: ٧ األعراف[ V  W X Y    Z z }: وقال تعالى. ]١٦: ٥٧
  

ò…bÛa@ñ†öbÐÛa@ @
  

ولـيس بينهمـا اخـتالف  ،إذا وجدَت كلمتين متفقتين في اللفظ والمعنى
رى فـرع إّال في حرف واحد، فاحكم بأّن إحـداهما أصـل لألخـرى، واألخـ

  .)٥(عنها نشأ بطريق اإلبدال، وذلك مثل أزمة وأزبة وهي الشّدة
                                                            

 .٥٧٨: ٧، والخزانة ٣٢٩: ٢ديوان الفرزدق   )١(
 .شيءٌ  - جل ثناؤه  - وليس من هذا فيما أظن من كتاب اهللا : ٣٢٩عبارة ابن فارس في الصاحبي   )٢(
ــا« ٩٦: فــي المفــردات  )٣( ــاه: أنــى وآن الشــيء: »أن ــه. قــرب إن  r s t  z }: وقول

 .أي وقته] ٥٣: ٣٣ األحزاب[
جذب وجبـذ، إال أن العيـث : العيث والعثي يتقاربان نحو: »عثي«: ٥٤٦: المفردات في  )٤(

 .أكثر ما يقال في الفساد الذي يُدرك حسا، والعثّي فيما يدرك حكًما
 .أصابتنا أْزمة وأْزبةٌ، وآزمةٌ وآزبة، وهو الضيق والشّدة: يقال: ٧٤في اإلبدال   )٥(
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من ُسنن العرب إبداُل الحـروف وإقامـةُ : )١(قال ابن فارس في فقه اللغة
، وهـو كثيـر )٣(، وفـرس ِرفَـل وِرفَـنّ )٢(بعضها مقـامَ بعـض، مدحـه ومدهـه

 Z [ \     ] ̂z}: مشهور، وقد ألّف فيه العلماء، فأما قوله تعـالى
ــان كمــا تقــول العــرب فلــق الصــبح  ]٦٣: ٢٦ الشــعراء[ ــراء تتعاقب ــالالم وال ف

 -وممن ألف في هذا النوع ابن السـكيت وأبـو الطيـب اللغـوّي  ه. )٤(وفرقه
لـيس المـرادُ باإلبـدال أن العـرب تتعمـد تعـويَض : قال أبو الطيب في كتابه

تتقارب اللفظتان في  حرف من حرف، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة،
والـدليل علـى : لغتين لمعنى واحد، حتى ال يختلفا إّال في حرف واحد، قال

ذلك أن قبيلة واحدة ال تتكلم بكلمة طوًرا مهموزة وطوًرا غيـر مهمـوزة وال 
أخــرى، وكــذلك إبــدال الم التعريــف ميًمــا والهمــزة بالصــاد مــرة وبالســين 

، ال تشترك العرب في شيء من ذلك، أّن عنّ : المصّدرة عينًا كقولهم في نحو
  ه. )٥(إنما يقول هذا قوم، وذاك آخرون

قال شيخنا األسـتاذ أبـو الحسـن بـن : شرح التسهيلوقال أبو حيّان في 
  .)٧(قلما تجُد حرفًا إّال وقد جاء فيه البدل ولو نادًرا: )٦(الضائع

                                                            
 .٤٦٠: ١، والمزهر ٣٣٣: الصاحبي  )١(
 .٣١٦: ١في اإلبدال للّغوي : مدح ومده  )٢(
 .٣٨٩، ٣٨٨: ٢المرجع السابق : ِرفّل وِرفنّ   )٣(
 .٦٦: ٢المرجع السابق . فلَق الصبح وفََرق الصبح أي عند انفجار الصبح  )٤(
 .من نسخته المخطوطة ومن ثمّ المطبوعة لداباإل باتكوقد سقطت مقدمة  ٤٦٠: ١المزهر   )٥(
بلـغ الغايـة فـي فـن . ي بن محمد بن علي الَكتـامّي اإلشـبيليعل: أبو الحسن بن الضائع  )٦(

توفي . النحو والزم الشلوبين، وله في مشكالت الكتاب عجائب، وله شرح على سيبويه
 .٢٠٤: ٢بغية الوعاة . وقد قارب السبعين. ه٦٨٠سنة 

 .٤٦١: ١المزهر   )٧(
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 )١(ه أمَْدُههمََدْهتُ  - باب المبدل من الحروف  الغريب المصنفقال أبو عبيد في 
  .)٣(، واأليم واألين الحيّة)٢(بمعنى مدحته، وأستأديت عليه مثل استعديت

: والتصــدية، )٤(قّصــيت أظفــاري بمعنــى قصصــت: ومــن المضــاعف
 ® ¬ » }: صــددُت أِصــّد، ومنــه: منــهالتصــفيق والصــوت، وفعلــت 

¯ z ]ــاء ]٥٧: ٤٣ الزخــرف ــدالين ي ــول )٥(فحــّول إحــدى ال ــن ق ، وم
  ]لرجزمن ا[  :  العّجاج

  )٦(البازي إذا البازي كسر يَ تقضّ 
وكذلك تظنيت من ظننت، ولَبيْك من لببت بالمكان . وهو من قضضت

  ه. )٧(أقمت به
  :ليعقوب بن السّكيت اإلبدالوهذه أمثلة من كتاب 

  ،)٩(، وأرقت الماء وهرقته)٨(فمن الهمزة والهاء أيا وهيا

                                                            
 .حتهمدهت الرجل وأمدهه مدًها يعني مد: ٤٠٤: ٢في الغريب المصنف   )١(
اسـتأديت عليـه مثـل اسـتعديت وأيًضـا فـي : الفّراء: في المرجع السابق والموضع نفسه  )٢(

 .٥٦٢: ٢المرجع نفسه 
 .٤٦١: ١، المزهر ٤٠٤: ٢، وأيًضا ٣٨٧: ١الغريب المصنف   )٣(
 .٤٠٧: ٢المرجع السابق   )٤(
 .يضجون ويعّجون: ومعنى يِصّدون في اآلية. المرجع السابق  )٥(
  :من أرجوزته التي أولها ٧٥لبيت هذا هو ا  )٦(

ـــرْ  ـــهُ فجب ـــديَن اإلل ـــَر ال ـــد جب ــَورْ    ق  وعــّور الــرحمُن مــن ولّــى الَع
. وهي في مدح عمر بن عبيد اهللا بن مَْعمر أحد القادة في أيام عبد الملك بن مروان

 .١٣٤: ، واإلبدال٤٠٧: ٢، وانظر الغريب المصنف ٢ص ١ج ١وهي في ديوانه برقم 
 .٤٦٢: ١، والمزهر ٤٠٧: ٢صنف الغريب الم  )٧(
 .بتصرف واختصار ٤٦٣: ١والنقل من المزهر  ٨٨: اإلبدال  )٨(
 .٨٨: اإلبدال  )٩(
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، ومـوُت )١(أي قويته وأعنتـه ومن الهمزة والعين آديته على كذا وأعديته
 .)٢(ذؤاف وذُعاف وهو الذي يعّجل القتل

، )٤(، وآصدت الباب وأوصدته)٣(ومن الهمزة والواو أّكدت العهد ووّكدته
 .)٥(ذأى بلغة أهل الحجاز، ولغة نجد ذوى يذوييوذأى البقل 

، وفي أسـنانه الـل ويلـل إذا )٦(ومن الهمزة والياء: رجٌل ألمعّي ويَلْمعيّ 
 .)٧(ن فيها إقبال على باطن الفمكا

 ْ ْ ومن الباء والميم: الظأ م ِسلْف الرجل يقال تظاءبـا وتظاءمـا إذا ب والظأ
با والرما)٨(تزوجا أختين  ،)١٠(، وضربة الزب والزم)٩(، والرِّ

 ،)١٢(، ومّد في السير ومّت )١١(ومن التاء والدال سبنتى وسبندى للنمر
 .)١٢(من ُسوسهومن التاء والسين: الكَرم من تُوِسه و

 ،)١٣(ومن التاء والطاء األقتار واألقطار النواحي

                                                            
 .٨٤اإلبدال:  )١(
 .٨٥اإلبدال:  )٢(
 .١٣٨اإلبدال:  )٣(
 .١٣٨اإلبدال:  )٤(
 .١٣٨اإلبدال  )٥(
 .١٣٦اإلبدال:  )٦(
 .١٣٦اإلبدال:  )٧(
 .٧١اإلبدال:  )٨(
 : ورأبت القدح ورأمته إذا َشعبته.٧٥في اإلبدال:  )٩(
 .٧٣اإلبدال:  )١٠(
 .١٠٣اإلبدال:  )١١(
 .١٠٤اإلبدال:  )١٢(
 .١٢٩اإلبدال:  )١٣(
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  .)١(ومن التاء والواو التْكالن والتقوى و التالد من وكلت والوقاية والوالدة
النبيثة والنبيـذة، وقـثَم لـه مـن مالـه : ومن الثاء والذال يقال لتراب البئر

  .)٢(وقّذمم وغثم له من ماله وَغذم إذا دفع له دفعةً فأكثر
الُحثالة والُحفالة الرديء من كـل شـيء، وثلَـغ رأَسـه : الثاء والفاء ومن

واللثام واللفام، وقال الفـراء اللّثـام علـى الفـم واللّفـام ، )٣(هخوفلَقع إذا َشدَ 
  .)٤(على األرنبة

ومــن الجــيم والكــاف مــّر يــرتج ويرتــّك إذا ترجــرج، وريــح ســيهوج 
  .)٥(وسيهوك شديدة

  ،)٦(يل وضبعت وبحتر الشيء وبعثرهومن الحاء والعين َضبَحت الخ
الجلح والجلْـه انحسـار الشـعر عـن مقـدم الـرأس، : ومن الحاء والهاء
  .)٨(، وفي صوته َصَحل وصهل أي بُُحوحة)٧(وحبش وهبش أي جمع

ومن الخاء والهـاء بَـْخ بَـَخ وبَـهْ بَـه إذا تعجـب مـن الشـيء، وَصـَخَدتْه 
  .)٩(الشمس وصهدته إذا اشتد وقعها عليه

المعكـود : ومـن الـدال والـالم )١٠(الدال والطاء مّد الحرف ومّطهومن 
                                                            

 .١٢٩: اإلبدال  )١(
 .١٠٨: اإلبدال  )٢(
 .١٢٥: اإلبدال  )٣(
 .١٢٧: اإلبدال  )٤(
 .١١٨: اإلبدال  )٥(
 .ضبحت اإلبل: ٨٦: في اإلبدال  )٦(
 .٩٢: اإلبدال  )٧(
 .٩٤: اإلبدال  )٨(
 .١٢٨: اإلبدال  )٩(
 .١١٩: اإلبدال  )١٠(
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  .)١(والمعكول المحبوس
والشـازب والشاسـب  -ومن الزاي والسين مكان شـأز وشـأس غلـيظ 

  .- )٢(اليابس
  .)٣(ومن الزاي والصاد نشزت المرأة ونشصت
  ،)٤(ألقّت ولدها ولم يُْشِعر: ومن الصاد والطاء أملصت الناقة وأملطت

  .)٥(في صدره علي َحِسيفةٌ وَحِسيكة أي غّل وَعداوة. لفاء والكافومن ا
  .)٦(السحاب: الغيم والغين: ومن الميم والنون
العرب تقلُب حـروف المضـاعف إلـى : قال أبو عبيدة: ومن المضاعف

وهـو مـن  - ]١٠: ٩١ الشـمس[ e f g h z }: تعالىومنه قوله  ،الياء
  .- )٨(من مسنون ]٢٥٩: ٢ ةالبقر[ º » z }: وقوله - )٧(دسست

                                                            
 .١٣٠: اإلبدال  )١(
 .١٣١: اإلبدال  )٢(
 .١٠٥: اإلبدال  )٣(
 .لم يُشعر أي لم ينبْت شعره: وقوله. ١٢٠: اإلبدال  )٤(
 .١٤١: اإلبدال  )٥(
 .٧٧: اإلبدال  )٦(
ء فـي جا. إنما هو من دّسسُت  e f g h z }: وقول اهللا عز وجلّ : ١٣٤: في اإلبدال  )٧(

إنما هو من دََسْسـت،  e f g h z }: في قوله تبارك وتعالى ٢١٦: ٢اإلبدال للّغوي 
  ]من الطويل[  : من دّسها فأبدل من إحدى السينات ياء، واهللا أعلم، وأنشدوا: كأنه أراد

ــــم مــــنكم أرامــــلَ    وأنت الـذي دّسـيَت َعْمـًرا فأصـبحت  ُضــــيّعا حالئلُه
وفـي . اسم قبيلة: وعمرو. ٢٤٢: ٣ر الجمهرة وانظ. أغويت وأفسدت: ومعنى دّسيت

دّسس فأبدل في ثالث التمـاثالت : اإلخفاء، وأصل دسّ : التدسية: ١٤٣: ٣٠روح المعاني 
أبدل من ذلك حرف علة : وأطلق بعضهم فقال. ياءً، ثم أبدلت ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

 .أخفى: ىبمعن) دسّ (ودّسس مبالغة في » تقّضى: تقضض«كما قالوا في 
 .تظنيت وهو من الظنّ : يتَسّن من ذوات الياء مثل: ١٣٤: في اإلبدال  )٨(
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أخبرنا ابُن دريد عن أبي حـاتم عـن : شرح الفصيحوقال ابن خالويه في 
وقـال . بالسـين: فقـال أحـدهما. اختلف رجالن في الصـقر: األصمعّي قال

، أما أنا فـأقول الزقـر بـالزاي: بالصاد فتحاكما إلى أعرابّي ثالث فقال: اآلخر
بعد أن سردَ جملـة مـن  أماليهالقالي في وقال . )١(فدّل على أنها ثالث لغات

اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما أمليناه إبدال، وليس كذلك . ألفاظ اإلبدال
هو عند علماء أهل النحو وإنمـا حـروف اإلبـدال عنـدهم اثنـا عشـر حرفًـا، 

  ه. )٢(طال يوم أنجدته :يجمعها قولك
ه التصـحيف ومما يدخل في باب اإلبدال ما ورد بوجهين بحيـث يـؤمن فيـ

واألصل : المزهرقال في  - كالذي ورد بالباء والتاء أو بالجيم والحاء ونحو ذلك 
  .)٣(عن أبي عمرو كتاب اإلبدالفي هذا النوع ما أورده ابن السكيت في 

: فقال صحفت يا أبا عمـرو، قـال» اعدوف« )٤(قال أنشدت يزيَد بَن مَْزيد
وهـو نـوع مهـم  ،عـدوفلم أصّحف، لغتكم عذوف، ولغـة غيـركم : فقلُت 

  .)٥(يجب االعتناء به ألنه يندفع به ادعاء التصحيف على أئمة أجالء
                                                            

 .٤٧٥: ١: المزهر  )١(
 .٤٧٤: ١، والمزهر ١٨٦: ٢أمالي القالي   )٢(
 .هو أبو عمرو الشيباني  )٣(
يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني، أبو خالد، أمير من القادة الشجعان، كـان واليًـا بأرمينيـة   )٤(

تـوفي . ربيجان، ثم انتدبه الرشيد لقتال الوليد بن طريف عظـيم الخـوارج فـي عهـدهوأذ
 ).عن األعالم. (ه١٨٥سنة ) أذربيجان(ببردعة 

: ٢، وفي تهذيب اللغـة ١٧١: ٢، وأمالي القالي ٣٥٣: ١، اإلبدال للّغوي ١٤٠: اإلبدال  )٥(
ً : قال أبو حسان سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ٢٢٤ : قـال. ا وال عدوفةما ذقت عدوف

الربيع بن زيـاد : الصواب[وكنت عند يزيد بن مزيد الشيباني فأنشدته بيت قيس بن زهير 
  = ]من الكامل[  :  يرثي مالك بن زهير
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õbnÛaë@õbjÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
  .)١(ابن األعرابّي رجل ُصلْب وُصلْت بمعنى رفي نواد

õbrÛaë@õbjÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
والثرى التراب أيًضا  -البرى التراب : شرح الدريديةقال ابن خالويه في 

الكْرُث مثـُل الَكـْرِب  ديوان األدبوفي  - )٢(بفيه البرى، وبفيه الثرىيقال  -
  .)٣(كربني وأكرثني وال يقال كرثني: قال األَصمعي يقال

õbrÛaë@õbnÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
  .)٤(واألول أعلى ،وقالوا ثّخ أيًضا بالثاء ،تّخ العجين والطين كثر ماؤه والن

æìäÛaë@õbjÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
  .)٥(إذا أقّر بالحق: بحقي ونخع والباء أكثر بخع لي فالن

õb§aë@áî¦bi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
 :وقـال القـالي ،)٦(الحـواس سحكـي عـن الخليـل الجـّوا: الصحاحفي 

                                                            
ــــةً   = ــــذقن عدوف ــــا ي ــــات م ـــــار   ومجنّب ـــــالمهرات واألمه ـــــذفن ب    يق

 :صحفَت يا أبا عمر، وإنما هي عذوفة بالذال، قـال: بالدال، فقال لي يزيد بن مزيد
. لم أصحف أنا وال أنت، تقول ربيعة هذا الحرف بالذال، وسائر العرب بالدال: فقلت له

 .أي ما ذاق شيئًا: ومعنى ما ذاق عدوفًا
 .ُصلبه: صلُْت الجبين: وعن ابن األعرابي» صلت«جاء في تاج العروس   )١(
 .بري، ثري: اللسان  )٢(
 .١٠٢: ٢ديوان األدب   )٣(
 .تخ وثخ: اللسان  )٤(
يقال بخع لي بحّقي، ونخع لـي بحّقـي : وقال ابن األعرابي: وفيه ٧٩: ١إلبدال للّغوي ا  )٥(

 .أذعن به وأقرّ : أي
 .وجاسوا مثل وحاسوا: وفيه) حوس: (الصحاح  )٦(
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حدثني أبـو عبـد اهللا محمـد بـن الحسـين قـال حـدثنا حدثني أبو بكر بن دريد 
ــا ســوار الغنــوي: المــازنّي قــال ــاحَ فَ  }: يقــرأ )١(ســمعت أب ْ وُس  j k z ا

  .)٢(فقال جاسوا وحاسوا بمعنى واحدٍ : إنما هو جاسوا: فقلت .]٥ :١٧اإلسراء[

õb¨aë@õb§bi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
فـاح : يقولـون الجمهـرةوفـي  )٣(هو يتحوف مالي ويتخوفه أي يتنّقصـه

حرشه حرًشا بالحـاء  الصحاح، وفي )٤(الطيب وفاخ بمعنى، لغتان فصيحتان
  .)٥(والخاء جميًعا خدشه

ˆÛaë@Þa†Ûbi@…‰ë@bß@Š×‡Þa@ @
خردلـت اللحـم : فـي بـاب عقـد لـه الغريـب المصـنفقال أبو عبيد فـي 

وقـال ابـن . )٧(مـرد الخبـز ومـرذه مرثـه: ديوان األدبوفي . )٦(وخرذلته قطعته
، )٨(بالـدال فأمـا بالـذال فخطـأ: وقـال ابـن دريـد. خالويه بغداد بالدال والـذال

 ح المعلقـاتشـروفـي . )٩(ونمروذ بالذال وأهل البصرة يقولون نمـرود بالـدال
                                                            

 .٦٠٧: ١بغية الوعاة . أعرابّي فصيح أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه: أبو سّوار الغنوي  )١(
: قال أبو الفـتح. فحاسوا، بالحاء: قراءة أبي السّمالمن ذلك : ١٥: ٢جاء في المحتسب   )٢(

وهذا يـدل . حاسوا وجاسوا واحد: إنما هو فجاسوا، فقال: قال أبو زيد أو غيره، قلت له
 .على أن بعَض الِقراءة يُتخيّر بال رواية، ولذلك نظائر

 .١١٢: ٢أمالي القالي   )٣(
 .١١١: ٢أمالي القالي   )٤(
 .»حرش«: الصحاح  )٥(
 .٥٢و ٥٢٢: ٢لغريب المصنف ا  )٦(
 .١٠٧: ٢ديوان األدب   )٧(
 .بالذال المعجمة فخطأ، زعموا ،وبغدان وبغداد لغتان، فأما بغذاذ: ٣٠٤: ٣في الجمهرة   )٨(
اسـم : نُمـرود: ابـن سـيده: »نمرد«في اللسان وضعه في نمرد وفي نمرذ قال في : نمرود  )٩(

  =  .التمّرد فهو على هذا ثالثيملك معروف، وكأن ثعلبًا ذهب إلى اشتقاقه من 
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  .)١(جّده يُُجّده إذا قطعه ويقال جّذه بالذال معجمةً إذا قطعه أيًضا: للنحاس يقال

´’Ûaë@´Ûbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @

حمس الشر وحمش إذا اشتّد، وعطس فسّمته وشمته، وكـل داٍع ألحـد 
وهّوسـوا إذا  سهـّوش النـا أمالي ثعلب، وفي )٢(بخير فهو مسّمت ومشمت

  .)٤(، والَمَحسة لغة في الَمَحشة)٣(فسادوقعوا في هوشة وهو ال

                                                            
  :١٧٩: وجاء في اإلعالم بأصول األعالم  =

نُمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح عليه السالم، وهو الـذي حـاّج إبـراهيم 
وفـي . وفي هذا النسب خالف وكـذلك فـي اسـمه بـين نَمـروذ والنُمـروذ. عليه السالم

السم ومعناه غير معروفين البتـة، المعجم العبري اإلنكليزي للعهد القديم أن أصل هذا ا
 .ويُظن أنه بابليّ 

  :٣٨البيت  مقصيدة عمرو بن كلثو ٨٠٤: ٢في شرح القصائد التسع للنحاس   )١(
  ]من الوافر[

 وال يـــدرون مـــاذا يتّقونـــا   فحّز رؤوسهم فـي غيـِر بـر 
: نجـّذ، أي نقطـع، قـال اهللا عـز وجـل: ويـروى -بالجيم معجمة  -نجز : ويروى

{A Bz ]القطع: والحزّ . أي نقطع: وكذلك معنى نحزّ  ].٥٨: ٢١ األنبياء.  
نحـّز ويـروى : وفيـه ٣٤ذكر البيت بـرقم  ٣٩٧: وفي شرح القصائد السبع الطوال
أراد غيـر  ]١٠٨: ١١ هـود[ Þ ß à z }: نجّذ رؤوسهم أي نقطع قال اهللا تعالى

 .جذذت الشيء أجّذه جذا أي قطعته: ويقال. مقطوع
 .١٢٥: ٢ي األمال  )٢(
الفسـاد، : والهْوشـة. هـاس الـذئب فـي الغـنم هْوًسـا: اإلفساد: الهْوس: هوس: اللسان  )٣(

 .»هوش«وقعوا في فساد : وهاش القوم وهِوشوا َهَوًشا وتهّوشوا
أن تؤتى النساء في محاّشـهّن، هـي جمـَع : ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول اهللا : »حشش«جاء في النهاية   )٤(

ويقـال أيًضـا بالسـين المهملـة، كنّـى بالمحـاّش عـن : ريمَحّشة وهي الدبُر، قال األزه
 .األدبار، كما يكنّى بالحشوش عن مواضع الغائط
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…bšÛaë@…b–Ûbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @

َضـب بالضـاد حوال ،من حطب وغيره رالحْصب بالصاد ما ألقي في النا
 .]٩٨: ٢١ األنبيـاء[ )١(x y z }: بالوجهين قولـه تعـالىوقرئ  ،مثله

  .)٢(ويقال القبصة أصغر من القبضة -وقبصت قبصةً وقبضت قبضة 

@bß@Š×‡õbÄÛaë@õbİÛbi@…‰ë@ @

ذهب دمـه َطلًَفـا وَظلًَفـا أي َهـْدًرا : قال أبو عمرو الغريب المصنففي 
  .)٣(طلْفا وظلًْفا بجزم الالم: ويقال. سمعته بالطاء والظاء: قال

                                                            
  .٦٧: ٢في المحتسب   )١(

  .حْصب جهنّم: قرأ ابن السميفع
  .-بالضاد مفتوحة  -َحَضُب : وقرأ ابن عباس
  .-ساكنة الضاد  -ْضب حَ : وقرأ كثيّر عّزة

  .-بالطاء  - َحَطب.....: وقرأ علي وعائشة و
بالضـاد مفتوحـة وكـذلك بالصـاد غيـر معجمـة،  -أمـا الحَضـب : قال أبو الفـتح
  .حطب وحضب وحصب: ففيه ثالث لغات. فكالهما الحطب

 .٢٥٥، ٢٥٠: ٢وانظر اإلبدال للغوي 
: وقـد قـرئ ].٩٦: ٢٠ طـه[ z   © ̈ § ¦ ¥ }: اإلشارة هنا إلى اآلية  )٢(

  .بالصاد وضم القاف ،قُبصة: رئوق ،بالصاد فيهما ،فقبصت قبصةً 
غيـر  -باليد كلها، وبالصـاد  -بالضاد معجمةً  -القبض ): ابن جني(قال أبو الفتح 

فالقـْدر المقبـوص، كالُحْسـوة  -بالضـم  -وأمـا الُقبصـة ... بأطراف األصابع -معجمة 
  .فعلك أنت: والُحْسوة. للمحسوّ 

ن موضـوعان موضـع الجثـة، والقبضة والقبصة جميًعا على ذلك، إنما همـا حـدثا
. كالخلْق في معنى المخلوق، وضْرب األمير، ونْسج اليمن في معنى مضروبة ومنسوجه

 .٥٦، ٥٥: ٢عن المحتسب 
 .٣٣٨: ٢الغريب المصنف   )٣(
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´ÌÛaë@´ÈÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
والعلث شدة القتـال واللـزوم لـه يقـال  ،)١(عفنشل وغفنشل ثقيل وخم

 Ø Ù z }: قـد قـرئ الغريـب المصـنفوفي . جميًعا )٢(بالعين والغين
تهـذيب وفـي  - )٣(ق مـع ُحْرقـةْشـوهـو عِ  ،مًعـا )شـعفها(و ]٣٠: ١٢ يوسف[

  .)٤(نشغته ونشعته: السعوط يقال :للتبريزي النشوغ والنشوع اإلصالح

ÒbÔÛaë@õbÐÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
الزحاليف والزحاليق آثار تربج الصبيان من فوق إلـى : قال ابن السكيت

وبنو تمـيم ومـن يلـيهم مـن  ،ة وزحاليففزحلو: أهل العالية يقولون ،أسفل
  .)٥(زحلوقة وزحاليق: هوازن يقولون

  ]من الهزج[  :  قال الراجز يصف القبر
                                                            

عفنشـل وحفنشـل وغفنشـل، : ثقيـل وِخـم، ومثلـه: وخفنشل: وفيها ٣٧٠: ٣الجمهرة   )١(
 .ثالث لغات

 .»غلث«و» علث«: لسان العرب  )٢(
 ١٨٥: ١هذا الكالم ليس في أصل الغريب المصنّف المطبوع، وجاء في حاشية محققـه   )٣(

والشغف أن يبلغ الحـّب : وفيه في الموضع نفسه. أن هذا الكالم من زيادة إحدى النسخ
إحراق الحّب القلـَب مـع لـّذِة يجـدها، وهـو : والشعف. َشَغاف القلب وهو جلدةٌ دونه

  .٢٠٥: ١وانظر األمالي . مشعوف الفؤاد وهو عشٌق مع ُحْرقة: ومنه قيل. شبيه باللّوعة
 ٣٣٩: ١فقـد ذكرهـا ابـن جنـي فـي المحتسـب » شعفها«أما القراءة المشار إليها 

بـالغين » شـغفها«: وأمـا قـراءة الجماعـة: ونسبها لجماعة مـن القـّراء ذكـرهم، ثـم قـال
 .قلبها معجمةً، فتأويله أنه خرق َشغاف قلبها، وهو غالفه فوصل إلى

السـعوط، والَوجـور الـذي : بـالعين والغـين مًعـا ،والنُّشوع والنّشوغ: »نشع«في اللسان   )٤(
يريد أن السعوط في األنـف، والَوجـور : يُوَجره المريض أو الصبّي، قال الشيخ ابن بري

 .ِمنشٌع وِمنشغ: ويقال للُمْسُعط... في الفم
 .١٤٣: اإلبدال  )٥(
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ــلّ    لمـــن زحلوقـــةٌ زلّ  ــان تنه ــا العين  به
ــر األلّ  ــادي اآلخ  )١(أال حلّوا أال حلّوا   ين

ضـهم يفـّرق بينهمـا الكسـر، وبع: الَقْصـم والَفْصـم: أمالي القـاليوفي 
  .)٢(الكسر الذي لم يَبِنْ : صمفالكسر الذي فيه بينونة، وال: الَقْصم: فيقول

âýÛaë@ÒbØÛbi@…‰ë@bß@Š×č‡@ @

المـأفوك الضـعيف الـرأي والمـأفول بـالالم : البن فـارس المجملفي 
  .)٤(]ولعله من اإلبدال[، )٣(أيًضا الضعيف الرأي، وكذا المأفون بالنون

Ûbi@…‰ë@bß@Š×‡õbîÛaë@æìä@ @

منشار بالنون وِميشار بالياء بال همز، وِمئشار : يُقال: تهذيب التبريزيفي 
ومـن لطيـف . - )٦(وفي الصحاح الصندالني لغة في الصيدالنيّ  ،)٥(بالهمزة

قـال : ما يدخل فـي هـذا البـاب مـا فـي الغريـب المصـنّف ألبـي عبيـد قـال
  :)٧(أخبرني عيسى بن عمر قال أنشدني ذو الرمة: األصمعي

                                                            
وقد ورد في ديوان امرئ القيس في قسم الشعر الذي لم يرد . ١٧٨: ٢، و٤٢: ١األمالي   )١(

 .١٢١: ١، وأمالي ابن الشجري ١٩: ١وانظر الجمهرة  ٤٧٢ص ٣٨في أصول ديوانه ق
 .٢٨: ٢األمالي   )٢(
 .أفك، أفل: المجمل  )٣(
 .ليست في المجمل» ولعلّه من اإلبدال«: عبارة  )٤(
الرائحـة الطيبـة، ومصـدر نشـرت الخشـبة : روالنشـ: ١١٦في تهذيب إصـالح المنطـق   )٥(

وقد وشرت الخشـبة . ويهمز وال يهمز -بالياء  -منشار ومئشار وميشار : يقال. بالمنشار
  ]من الطويل[  : أشرت، وأنشد: ز قالومَْن هم. فيمن لم يهمزه

ـــِرهْ  ـــةُ ناش ـــامَ طعن ـــل األيت ـــد عيّ   أناشــــَر، ال زالــــت يمينـُـــك آِشــــرهْ    لق
 .»صندل«: الصحاح  )٦(
  =  غيالن بن عقبة العدوي، من مضر، أبو الحارث، من فحول الطبقة الثانية في : ذو الرمة  )٧(
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 )١(تراعليها الصبا واجعل يديك لها ِسـ   واستعنْ  ِت خْ لها من يابس الش  وظاهرْ 

فقلت له إنـك أنشـدتني مـن يـابس  ،ثم أنشد من بعد من بائس الشخت
فإن أبا عبيد  -وذلك إسناد متصل صحيح  -السخت فقال اليبس من البؤس 

  .سمعه من األصمعيّ 

 ،ث إذا قرأه األلثغ ال يعاب بـهومما يدخل في اإلبدال ما ورد بوجهين بحي
وذلك كالذي ورد بالراء والغين والثاء والسين والذال والظاء وقد جاء من ذلك 

أنا استطرف قول الليث عـن : قال الثعالبّي في فقه اللغة ،ما وقع الشّك في أمره
 ُ وقال  )٢(ثغةالخليل الذعاق كالزعاق سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري ألغةٌ أم ل

مـرس الصـبّي أصـبعه : وقـال ،)٣(اللهس لغة في اللحس أو هّهة: حاحفي الص
 - وقال رجل شنظير وشنظيرة أي سيئ الخلـق  -  )٤(يمرسه لغة في مرثه أو لثغة

  .-  )٥(ةغثوربما قالوا شنذيرة بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو ل

                                                            
عصره، كان مقيًما بالبادية، يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيًرا، عشق ميّة المنقرية واشـتهر   =

: ٢وأخبـاره فـي طبقـات فحـول الشـعراء  ه١١٧بها، توفي بأصبهان، وقيل بالبادية سنة 
 .»غيالن«وانظر األعالم  ١: ١٨ني ، واألغا٥٤٩

وظاهْر لها أي عالها ) النار(والكالم في هذا البيت على . ١٤٣: ٣الديوان / ٣٣ب ٤٩ق  )١(
 .أي أعنها بالحطب اليابس الرقيق لتشتعل: بالحطب الرقيق الذي هو الشخت

: ١٤٨: ١وجـاء فـي كتـاب العـين . فصل في تفصيل ما يوصـف بالشـدة ٣٣: فقه اللغة  )٢(
 .سمعناه فال ندري ألغة هي أم لثغة: قال الخليل. الذعاق بمنزلة الّزعاق: عقذ

أي إشارة إلى ) لحس(و) لبس(هذا الكالم ليس في الصحاح المطبوع، وليس في مادتي   )٣(
 .١٤٨: ١اللثغة كما في العين : والّهه. صلٍة ما بينهما

 .»مرث« الصحاح. ومرث الصبّي إصبعه إذا الكها. مرس: الصحاح  )٤(
 .٦٩٨: ٢شنظر : الصحاح  )٥(



 - ٣٤٧  - 

´ÌÛaë@õaŠÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @

غانت نفسه ورانت تغين : الفراء قال: قال أبو عبيد في الغريب المصنف
يقـال  ،الرمص في العين والغمص واحـد: وفي الجمهرة .)١(وترين إذا غثت

وفـي الصـحاح الغايـة  )٢(غمصت عينه إذا كثر فيها الرمص من إدامـة البكـاء
  .)٣(وفي الغريب المصنف غييت غاية مثل راية وأغييتها نصبتها. الراية

âýÛaë@õaŠÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @

َ مه وجَ رجَ  ْ نكس الليل واعلَ رَ واعْ  - )٤(طعهلمه ق لـق وخَ  -أظلـم  )٥(كسن
ــواء ــرق س ــق واخت ــل - )٦(وخــرق واختل ــي التنزي  z ^ [ }: وف

ـــــــوت[ ـــــــام[ À Á Â  Ã z ¿ ¾ } ]١٧: ٢٩ العنكب  .]١٠٠: ٦ األنع
وفي  - )٧(واستطاليقال استطار الشق في الحائط  ،ومستطير ومستطيل واحد

  .]٧: ٧٦ ساناإلن[ M       N O z }: وفي التنزيل

                                                            
 .٣٤٠: ٢الغريب المصنف   )١(
القذى يجـف فـي ُهـَدب العـين ومآقيهـا، : الرمص: ٣٥٩: ٢في جمهرة اللغة : الرمص  )٢(

وغمضت العين من البكـاء : ٧٩: ٣وفي الجمهرة . رمصاء: رمصت عينه َرمًَصا، والعين
 .تغمص َغَمًصا إذا أكثرت من البكاء فانكسرت

 .١٧٥: ١لغريب المصنف ا  )٣(
 ).ابن السكيت( ١١٦اإلبدال   )٤(
 .١١٦: المرجع السابق  )٥(
 ¾ }: وفي التنزيل. خرقت هذا الكالم وخلقته واخترقته واختلقته إذا تخرصته: يقال  )٦(

¿ À Á Â  Ã z ]ــام ــه ]١٠٠: ٦ األنع  ].٧: ٣٨ ص[ c d e f z }: وفي
 .٧٢: ٢كتاب اإلبدال ألبي الطيب 

 .٣٩٢: ٨البحر المحيط . الشيء واستطال أي انتشراستطار   )٧(
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õbrÛaë@´Ûbi@…‰ë@bß@Š×‡@
: ديـوان األدب، وفـي )١(ساخت ِرْجلُه فـي األرض وثاخـت إذا دخلـت

 .)٢(مرس التمرومرثَه مرده

õbÄÛaë@…bšÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@
ونـاٌس مـن بنـي تمـيم  - )٣(فاظت نفسه تفـيظ مـات: الغريب المصنففي 

عن أبي عبيدة  )٦(: أخبرني التّوزي)٥(لمبرد. وقال ا)٤(يقولون: فاضت نفسه تفيض
قال: كل العرب تقول فاضت نفسه بالضاد إال بني ضـبّة فـإنهم يقولـون: فاظـت 

 في كتاب الَفْرق. )٨(، حكاه أبو محمد البطليوسيّ )٧(نفسه بالظاء

ÒbØÛaë@ÒbÔÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@
، )١٠(، وقسـطُت عنـه جلـده وَكشـطت)٩(دَقَمه ودَكمـه دفَـع فـي صـدره

                                                            
 .١٠٧»: ابن السكيت«اإلبدال  )١(
 : ومَْرد الخبز: مَْرثُه، والمرودُ على الشيء: المرون عليه.١٠٦: ٢في ديوان األدب  )٢(
 سه، وفاظ هو نفسه وأفاظه اهللا نفَسه.: وقد فاظت نف٢٣٢: ٢في الغريب المصنّف  )٣(
 الموضع السابق (باب أفعال الموت). )٤(
المبرد: محمد بن يزيد، إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن المازني وعـن أبـي حـاتم  )٥(

السجستاني. كان فصيًحا مفوًها ثقة أخباريًا عّالمة، صاحب نوادر وظرافة وكان جمـيًال. 
 .٢٧١: ١، ودفن بالكوفة. بغية الوعاة ه٢٨٥مات ببغداد سنة 

التوَّزي: عبد اهللا بن محمد بن هارون، أبو محمد، من أكابر أئمة اللغة، قرأ على الجْرمي  )٦(
، ولـه مصـنفات كالخيـل ه٢٣٣كتاب سيبويه كما قرأ على األصمعي وغيره. توفي سنة 

 .٦١: ٢واألمثال واألضداد. عن بغية الوعاة 
 (أبو الطيب). ٢٦٧: ٢، واإلبدال ٦٠رف الخمسة: الفرق بين األح )٧(
 البَطلْيوسي: سبق ذكره. )٨(
 .٣٥٣: ٢(ابن السكيت)، واإلبدال (للّغوي)  ١١٣اإلبدال:  )٩(
 .٣٥٦: ٢الموضع السابق، واإلبدال (للّغوي)  )١٠(
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وكـذا  -) قشـطت( وأسد. ]١١: ٨١ التكوير[ i j k     z }: وقريش تقرأ
  .)١(هي في مصحف ابن مسعود

æìäÛaë@âýÛbi@…‰ë@bß@Š×‡@ @
، وبعير رَ ِفّل وِرفّن سـابغ )٢(هتلت السماء وهتنت، وسحائب ُهتّل وُهتّن

، هذا ما رأينا ذكره ومـن أراد )٤(وهي الُقنّة أيًضا ، وقُلّةُ الجبل أعاله)٣(الذنب
  .)٥(ليرجع إلى المزهرأراد الزيادة على ذلك ف

  

éîjäm@ @
  

فيهـا كلمـة وأصـلها  -قد عرفت أن مادة أشـب مـأخوذة مـن الفارسـية 
ومـن  - )٦(آشوب وهي بمعنى التخلـيط وقـد ذكـر ذلـك سـيبويه فـي كتابـه

                                                            
كشـفت وأزيلـت كمـا يكشـط اإلهـاب عـن الذبيحـة، : كشـطت ٥٦٦: ٤في الكشـاف   )١(

 :قشطت، واعتقـاب الكـاف والقـاف كثيـر، يقـال: وقرأ ابن مسعود. والغطاء عن الشيء
  .الثريد ولبقته، والكافور والقافور تلبك

 .١٣٣: وانظر اإلبدال
 .٣٨٢: ٢) للّغوي(، واإلبدال ٦١: اإلبدال  )٢(
 .٣٨٨: ١) للّغوي(، واإلبدال ٦٣: اإلبدال  )٣(
قُلٌل : علوت قُلّة الجبل وقنّته، أي أعاله، والجمع: ويقال: ، وفيه٤٠٥: ٢اإلبدال للّغوي   )٤(

 .وقُنٌَن وقِالل
 .وما بعدها ٤٦٠: ١انظر المزهر   )٥(
فالبـدل مّطـرد فـي كـل حـرف لـيس مـن : قـال) ط هارون( ٣٠٦: ٤انظر كتاب سيبويه   )٦(

حروفهم، يبدل منه ما قرب منه من حروف األعجمية، ومثل ذلك تغييرهم الحركة التـي 
 .ألن هذا ليس من كالمهم. ُزور وأَشوب وهو التخليط: فيقولون) آشوب(و) َزور(في 
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األشب أُخذت األُشابة وهي األخـالط مـن النـاس وقـد لحـق هـذه الكلمـة 
قيل فيها تـارة ُحباشـة وتـارة القلب فقيل فيها أُباشةٌ وقد لحق أُباشة اإلبدال ف

إلى أصلهما لكثرة فإذا نظرت إلى ُحباشة أو ُهباشة بغتة فربما ال تنتبه  ،ُهباشة
قـوي عنـدك هـذا ، إّال أنك إذا أمعنت النظر في ذلك )١(ما من التغييرهما عرا

أيًضا وغاية مـا فـي  األمُر وربما جعلت األوباش واألوشاب من مادة األشب
وقد رأى كثير من اللغويين لها مأخًذا آخَر . قلب الهمزة واًواذلك من الغرابة 

النظر في وقد نبهناك على هذا لتمعن قريَب المأخذ إّال أن ما رأينا أقرب منه، 
المواضع التي يكثر فيها التغيير وأن تتثبث فيها وال تحار، ولنذكر لك ما قيل 

كـذلك، والُحباشـة  في ذلك، األُشابة بالضم األخالط من النـاس، واألُباشـة
الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة، وكذلك األحبـوش واألحـابيش، 

واألوشاب من النـاس جمعهم، والُهباشة مثل الُحباشة، وَحبّش قومه تحبيًشا 
واألوباش األخالط وهم الضـروب المتفرقـون ويقـال هـو جمـع األوباش، 

أي  )٢(»باشـا لهـاوقـد وبّشـت قـريش أ«: ومنه الحـديث ،مقلوب من البوش
                                                            

أي جمع لـه : هبش له هبًشا، وحبَش له حبًْشا: ويقال ٣١٩: ١) للّغوي(جاء في اإلبدال   )١(
: من المرجع المـذكور ٥٥١: ٢وهو يحبِش ويهبِش، ويحتبش ويهتبش أي يجمع، وفي 

إذا : وتـأبّش القـوم. كِسب: قد أبََش ألهله يأبِش أبًْشا: الجمع، ويقال: واألبش والحبْش
جمعه، وحبشـُت : َحبََش الشيءَ يحبِشه حبًْشا وتحبّشه: ل كذلكتجيّشوا وتجّمعوا، ويقا

 .كِسبُت وجمعت، وحبّش قومه تحبيًشا أي جمعهم: لعيالي

أي جمعـت لـه ... أوباًشـا ملسو هيلع هللا ىلصإن قريًشا وبّشـت لحـرب رسـول اهللا » وبش«: في النهاية  )٢(
  .جموًعا من قبائل شتّى، وهم األوباش واألوشاب

فهتفت بهم فجاؤوا : اهتف باألنصار، قال: حين قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : ٣٨: ٤وفي الفائق 
: أي جمعت أخالًطا من الناس، يقـال. وقد وبّشت قريش أوباًشا وأتباًعا. حتى أطافوا به

  =  والنقل المذكور هو عبارة وردت في حديث طويل رواه . أوباش من الناس وأوشاب
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من قبائل شتّى، والبوش الجماعة من الناس المختلطين يقال جمعت جموًعا 
أمعن النظر في العربيـة تبـين ومن . بوش بائش، واألوباش جمع مقلوب منه

kÜÔÛaë@ozäÛaë@kíŠÈnÛa@@@@وهـي : له أن موادها إنما كثـرت بسـبب أربعـة أمـور

Þa†i⁄aëي تتعلق بمبحث الزيـادة وقـد جـال ، وأما اإللحاق فإنه من األمور الت
واعلم أن الزيادة قد تكون لإللحاق : حيث قال شرح الشافيةالرضّي أمره في 

بأصل وقد ال تكون، ومعنى اإللحاق فـي االسـم والفعـل أن تزيـد حرفًـا أو 
حرفين على تركيٍب زيادةً غير مّطردة في إفـادة معنـى ليصـير ذلـك التركيـب 

ــادة مثــل كلمــة أخــر ــة بتلــك الزي ى فــي عــدد الحــروف وحركاتهــا المعين
في الملحق بها وفي تصـاريفها مـن  )١(والسكنات، كل واحد في مثل مكانها

الماضي والمضارع واألمر والمصدر واسم الفاعل واسـم المفعـول إن كـان 
الملحق به فعًال رباعيًا، ومن التصـغير والتكسـير إن كـان الملحـق بـه اسـًما 

اإللحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلـى مثـل  رباعيًا ال خماسيًا، وفائدة
وال نحتّم بعدم تغير المعنى بزيادة اإللحاق  ،ذلك التركيب في شعر أو سجع

وَشـْملَل  ،لوأّن معنـى حوقـل مخـالف لمعنـي حَقـ ؟كيـف ،على ما يتوهم
مخالٌف لَِشَمل معنى، وكذا كوثر ليس بمعنى كثر، بل يكفي أن ال تكون تلك 

ذلك الموضع مّطردة في إفادة معنى كما أن زيادة الهمزة فـي في مثل  الزيادة
أكبر وأفضل للتفضيل، وزيادة مـيم مَْفعـل للمصـدر أو الزمـان وفـي ِمْفَعـل 

ال نقول إن هذه الزيادات لإللحاق وإن صـارت الكلـم بهـا  )٢(لآللة، فمن ثم
                                                            

ش أوباًشـا لهـا ووبّشـت قـري«مسلم في صحيحه في باب فتح مكة والعبارة كمـا وردت   =
 .١٧١: ٥صحيح مسلم . »وأتباًعا

 .٥٢: ١مكانه : في شرح الشافية  )١(
 .٥٢: ١ثمة : في شرح الشافية  )٢(
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جمـع، كالرباعي في الحركات والسـكنات المعينـة، ومثلـه فـي التصـغير وال
فال نحيلها على  )٢(الحروف للمعاني المذكورة )١(]هذه[وذلك لظهور زيادة 

الغرض اللفظّي مع إمكان إحالتها على الغرِض المعنـوّي، ولـيس ألحـد أن 
أيًضا، ألنه لو كـان كـذلك يرتكب كوَن الحرف المزيد إلفادة معنى لإللحاق 

و ِمسلّة وِمخّدة لـئال ينكسر وزن جعفر، وال نحلم يدغم نحو أشّد ومردّ لئال 
وزن درهم كما لـم يـدغم مَْهـَدد وقَـْردَد محافظـة علـى وزن جعفـر،  ينكسر

وذلك أن ترك اإلدغام في نحو قَْردد ليس لكون أحد الـدالين زائـًدا وإّال لـم 
يدغم نحو قُُمّد لزيادة أحد داليه ولم يظهر نحو أَلَنَْدد ويَلَنَْدد ألصالة الـدالين 

على وزن الملحق به، وكان ينبغـي أن ال يـدغم نحـو أشـّد بل هو للمحافظة 
  .ومردّ ومسلّة لو كانت ملحقة

هذا وربما ال يكـون ألصـل الملحـق معنـى فـي كالمهـم نحـو كوكـب 
وقد أطال في ذلك إّال أن مـا  ه. )٣(وزينب فإنه ال معنى لتركيب ككب وزنب

  .ذكر هنا هو أهم ما في هذا المبحث
ومعنى حوقل ضعف  ،واألنثى قُُمدةٌ وهو مثل ُعتُلّ  ،ديدوالُقُمد القوّي الش

  .وناقة ِشمالل وِشمليل بالكسر سريعة - ومعنى شملل أسرع  - وأعيا 
                                                            

 .٥٢: ١ما بين المعقوفين زيادة من شرح الشافية   )١(
  :معاني الكلمات المذكورة كما ذكره محققو شرح الشافية  )٢(

لت اإلبل تْحَقل من بـاب قِ حَ و. زرع: معناها: من باب ضرب يضرب: حقل يحِقل
  .ضعف: وأما حوقل فمعناه. أي أصيبت بالحْقلة وهي من أدواء اإلبل. تعب يتعب

: وشمل الخمـرَ . تحولت شماًال : شمًال وشموًال  -من باب قعد  -وشملت الريح 
  .أسرع: وشمل الرجل وانشمل وشملل... عّرضها للشمال -من باب نصر  -

 .هر أيًضا في الجنةالكثير من كل شيء، والن: والكوثر
 .٥٤: ١انتهى النقل عن شرح الشافية   )٣(
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  .والَكْوثُر الكثيُر من كل شيء والرجل الخيّر المعطاء
  .ووزن كوثر فوعل. والنهر، ونهر في الجنّة تتفرع منه جميع أنهارها

 -ل كوثر ألّن الواو فيه غيـر زائـدة ألنـه معـّرب فإنه ليس مثوأما جوهر 
فيكون وزنه فعلل ال فوعل وقد جّوز بعضـهم أن يكـون عربيًـا مـأخوذًا مـن 
الجهر أو الجهارة فتكون الواو فيه زائدة ويكون حينئٍذ من الملحق مثل كوثر 

والُجهُر بالضم هيئة الرجل وحسن منظره يقال  -ويكون وزنه فوعل ال فعلل 
وقد اسـتعار المتكلمـون  ،ر وجهير بيُّن الُجهورة والَجهارة ذو منظررجل َجهِ 

  .وهو أمر معروف عندهم ،)١(الجوهر لما يقابل العرض
  .وقد رأينا أن نختم الكتاب هنا فإن فيما ذُكر كفاية

وذلـك  ه١٣٣٧وكان الفراغ من تأليفه في اليوم الثالث من شـوال سـنة 
  .سكن فيه في جهة عابدينفي المنزل الذي ن ،في مدينة مصر

  .والحمد هللا على نعمه التي ال تحصى

*   *   *  

                                                            
كالم كثير فحواه أن الجوهر يطلق  ٦٠٢: ١جاء في كشاف اصطالحات الفنون : الجوهر  )١(

. الحقيقـة والـذات: الموجود القائم بنفسه حادثًا كـان أو قـديًما، ومنهـا: على معاٍن منها
 -وأيًضا جاء في الَعَرض . أي ذاته وحقيقتهأّي شيء هو في جوهره : وبهذا المعنى يقال
مـا لـيس بجـوهر، والخـارج : الَعَرض: فحواه ١١٧٥: ٢كالم كثير  -بفتح العين والراء 

 .عن الحقيقة
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‘ŠbèÐÛa@ @
  
  
  
 فهرس اآليات القرآنية -١

 فهرس الحديث واألثر -٢

 فهرس الشعر -٣

 فهرس األعالم -٤

 فهرس األقوام والقبائل والجماعات -٥

 فهرس البلدان -٦

 فهرس الكتب المذكورة في المتن -٧

 فهرس أسماء اللغات المذكورة في المتن -٨

 فهرس األلفاظ التي ورد كالم عنها -٩

 مراجع التحقيق - ١٠

  فهرس الموضوعات - ١١
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MI<ÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<Œ†ã< <

…çŠÖ]<î×Â<íÎçŠßÚ< <

  
  الصفحة رقمها  اآليــة

I@ñŠÔjÛaRH@

  ٢٥٤  ١  الم

  ١١٨  ٥  وأولئك هم المفلحون

  ٢٧٤  ١٣  السفهاء

  ٢٨٣  ٣٥  رغدا

  ٢٥٠  ٥٤  بارئكم

  ٢٨٢  ٥٥  الصاعقة

  ٢٧٥  ٥٩  الرجز

وإذ قلتم يا موسـى لـن 

نصبر على طعام واحد 

فادع لنا ربك يخرج لنا 

رض مـن مما تنبـت األ

بقلهــا وقثائهــا وفومهــا 

  ٢٣٤  ٦١  وعدسها وبصلها

  ٢٧٤  ٦٥  خاسئين

  ٢٥١  ٦٧  يأمركم

  ٢٧٩  ٧١  الشية

  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٧٥ ١٠٢  شروا

  ٢٨٣ ١٣٠  سفه نفسه

  ٢٩٧ ١٤٣ وما كان اهللا ليضيع إيمانكم

  ٢٧٤ ١٤٤  شطره

  ٢٨٣ ١٧١  ينعق

  ٢٧٨ ١٨٠  خيًرا

  ٢٧٩ ١٨٧  رفث

  ٢٨٣ ١٩٩  أفيضوا

  ٢٨٣ ٢١٣  بغيًا

  ٢٤٩ ٢٢٨  ن أحق بردّهنوبعولته

  ٢٧٩ ٢٣٢  العْضل

أوليـــاؤهم الطـــاغوت 

يخرجــونهم مــن النــور 

  ٢٣٣ ٢٥٧  إلى الظلمات

  ٣٣٨ ٢٥٩  لم يتسنّه

  ٢٧٥ ٢٦٤  صلدا

  ٤٢ ٢٧٨  من الربوا
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  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٧٠ ٢٨٢  وليملل

I@æaŠàÇ@ÞeSH@

  ٢٧٠  ٣١  يحببكم اهللا
  ٢٧٤  ٧٧  ال خالق
  ٢٨٣ ١١٨  خباال

  ٢٧٧ ١٢٢  أن تفشال
  ٢٧٠ ١٢٥  يمددكم
  ٢٧٥ ١٢٥  آناء الليل

  ٢٧٥ ١٢٥  من فورهم 
  ٢٧٩ ١٣٤  كاظمين
  ٢٨١ ١٤٦  ربيون

  ٢٥١ ١٦٠  ينصركم
I@õbäÛaTH@

  ٢٢٧  ٢  إنه كان حوبًا كبيًرا
  ٢٧٨  ٣  تعولوا

  ٢٨٦  ٣  العول: أال تعولوا
  ٢٨٠  ٤  نِحلة

  ٢٨٣  ٢١  اإلفضاء
  ٢٧٦  ٢٥  العنت

  ٢٨٢  ٢٧  تميلوا ميًال عظيًما
ــاكم ــدون أن يتح وا يري

إلــى الطــاغوت وقــد 
  ٢٣٣  ٦٠  أمروا أن يكفروا به

  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٧٦  ٧١  انفروا
  ٢٧٦  ٨٤  حّرض
  ٢٧٩  ٨٥  مُقيتا

  ٢٨٢  ٩٠  حصرت
  ٢٧٤ ١٠٠  مُراَغَما
  ٢٧٤ ١٠١  يفتنكم

  ٢٧١ ١٥٧  إال اتباع الظن
  ٢٨١ ١٧١  ال تغلوا

I@ñ†öb½aUH@ @

  ٢٨٢  ١  العقود
  ٢٨٠  ٦  حرج
  ٢٨٤  ٢٥  فافرق

  ٢٧٠  ٥٤  من يرتد منكم عن دينه
  ٢٧٧ ١٠٧  ُعثر

I@âbÈãþaVH@ @

  ٢٧٦  ٦  مدرارا
  ١٩١  ١٤ فاطر السماوات واألرض

  ٢٨٣  ٣٥  نفًقا
  ٢٨٦  ٧٣  الصور

وخرقوا له بنين وبنـات 
  ٣٤٧ ١٠٠  بغير علم
  ٢٥١ ١٠٩  يشعركم
  ٢٨٢ ١٥١  إمالق
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  الصفحة رقمها  اآليــة
قل إن صالتي ونسكي 
ومحيـــاي وممـــاتي هللا 

  ٢٥٢ ١٦٢  رّب العالمين
I@ÒaŠÇþaWH@

  ٢٨١  ٢٢  طفقا
ــوا فــي األرض  وال تعث

  ٣٣٣  ٧٤  مفسدين
  ٢٨٠  ٩٠  لخاسرون

  ٢٧٨  ٩٢  يْغنَوا
  ٢٨١ ١٣٧  دمّرنا
  ٢٨٥ ١٣٤  الرجز
  ٢٥١ ١٥٧  يأمرهم
  ٢٨١ ١٦٥  بئيس

  ٢٨٥ ٢٠١  طائف من الشيطان
I@ÞbÐãþaXH@

  ٢٧٦  ٢٩  فرقانا
  ٢٨٢  ٤٨  نكص
  ٢٧٨  ٥٧  شّردْ

I@òiìČnÛaYH@

  ٢٧٦  ١٦  وليجة
  ٢٧٦  ٢٨  عيلة

  ٢٧٦ ١١٢  السائحون
      

  الصفحة رقمها  اآليــة
I@ãìíQPH@ @

  ٢٧٧  ٢٨  زيّلنا
  ٢٧٥  ٦١  يعزب

I@…ìçQQH@ @

  ٢٧٨  ٢٧  أراذلنا
  ٢٥٠  ٢٨  أنلزمكموها

  ٢٨١  ٣٦  تبتئس
  ٢٨١  ٧٧  ِسيء بهم
  ٢٧٨  ٧٧  عصيب
  ١٩٠  ٨٢  سجيل

  ١٩٤  ٨٢  حجارة من سجيل
I@ÑìíQRH@ @

 ١٨٦-١٨٥ ٢  قرآنًا عربيًا
 ١٩٢-١٩٠ ٢  إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا

  ٣٤٤  ٣٠  اشغفها حبً 
  ٢٧١  ٣١  ما هذا بشًرا
  ٢٧٣  ٣٦  أعصر خمًرا

  ٢٧٧  ٧٠  السقاية
  ٢٧٣  ٧٢  الصواع
  ٢٨٠  ٩٤  تفندون

I@†ÇŠÛaQSH@ @

  ٢٧٣  ٣١  أفلم ييأس الذين آمنوا
  ٢٧٩  ٣٣  بظاهر من القول
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  الصفحة رقمها  اآليــة
I@áîçaŠigQTH@

وما أرسلنا مـن رسـول 
 ٢٩٦-١٩٢ ٤  إال بلسان قومه

  ٢٥٠  ٩  يعلمهم
I@Šv§aQUH@

  ٢٨٠  ١٧  رجيم
  ٢٧٧  ٢٦  مسنون
  ٢٧٧  ٧٩  إمام

I@ÝzäÛaQVH@

  ٢٨٠  ١٠  تسيمون
 ٢٨٥- ٢٨٠ ٧٢  َحَفدة

  ٢٨١  ٧٦  َكلّ 
I@õaŠ⁄aQWH@

  ٢٨٢  ٤  ولتعلُنّ 
  ٢٨٢  ٥  فجاسوا خالل الديار
  ٣٤١  ٥  فحاسوا خالل الديار

  ٢٨٣  ١٣  طائره
  ٢٧٩  ٢٩  محسوًرا
  ١٩٠  ٣٥  قسطاس

  ١٦٧  ٣٥ وزنوا بالقسطاس المستقيم
  ٢٧٧  ٥١  ينغضون
  ٢٨٣  ٦٢  الحتنكنّ 

  ٢٧٦  ٧٨  دلوك الشمس

  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٧٨ ١٠٤  لفيفا

I@ÑèØÛaQXH@ @

  ٢٨٠  ١٤  شططا
  ٢٧٥  ١٧  فجوة

  ٢٧٩  ١٨  الوصيد
  ٢٧٦  ٢٧  ملتحدا

  ٢٣٢  ٢٩  أحاط بهم سرادقها
  ١٩٨  ٣١  السندس
  ١٩٠  ٣١  استبرق
  ٢٧٢  ٣١  األرائك
  ٢٧٧  ٤٠  حسبانًا

  ٢٧٥  ٥٨  موئًال 
  ٢٧٩  ٦٠  ُحُقبا
  ٢٧٧  ٩٤  خْرًجا
  ٢٧٦ ١١٠  يرجو

I@áíŠßQYH@ @

 ٢٥٦-٢٥٥ ١  كهيعص
I@éRPH@ @

  ١٩٠  ١  طه
  ٢٧٧  ١٨  مآرب

  ٢٧٠  ٣١  شدد به أزريإ 
  ٢٨٣  ٥٥  تارة

  ٢٧٠  ٨١  ومَْن يحلل عليه غضبي
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  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٧٦ ١١٢  هْضما

I@õbîjãþaRQH@

  ٢٧٣  ١٧  لو أردنا أن نتخذ لهًوا
  ٢٨١  ٣١  فجاجا
  ٢٧٩  ٩٦  ينسلون

  ٣٤٣  ٩٨  حصب جهنم
æìäßû½aIRSH@

الذين يرثون الفردوس 
  ١٦٧  ١١  هم فيها خالدون

  ٢٨١ ١٠٨  اخسؤوا
I@‰ìäÛaRTH@

  ١٩٠  ٣٥  المشكاة
  ٢٧٩  ٤٣  الودْق

I@æbÓŠÐÛaRUH@

  ٢٧٤  ١٨  بورا
  ٢٩٢  ٢٢  ِحجًرا محجورا

يوم يـرون المالئكـة ال 
 بشرى يومئٍذ للمجرمين
  ٢٩٣  ٢٢ ويقولون حجًرا محجورا

  ٢٧٩  ٣٨  الّرس
  ٢٨٢  ٣٩  تبّرنا

  ٢٦٨  ٤٩  وأناسّي كثيًرا
  ٢٧٧  ٦٥  غراما

  الصفحة رقمها  اآليــة
I@õaŠÈ’ÛaRVH@ @

  ٢٥٥  ١  طسم
  ٢٧٩  ٢٨  ريع

  ٢٧٩  ٥٤  شرذمة
فانفلق فكان كـل فِـرق 

  ٣٣٤  ٦٣  كالطود
  ٣١٤ ١٤٨  ونخٍل طلعها هضيم
، ١٨٦، ١٨٣ ١٩٥  بلسان عربي مبين

٢٠٠، ١٩٠ ،
٢٩٦  

I@ÝàäÛaRWH@ @

  ٢٥٥  ١  طا سين
ــي  ــْن ف ــم مَ ــل ال يعل ق
ــــماوات واألرض  الس

  ٢٧١  ٦٥  الغيب إال اهللاُ 
I@—–ÔÛaRXH@ @

  ٢٨٢  ٣٢  الجناح
  ٢٨٢  ٣٢  الّرهب

I@pìjØäÈÛaRYH@ @

  ٣٤٧  ١٧  وتخلقون إفكا
I@æbàÔÛSQH@ @

  ٢٧٨  ١٩  أنكر األصوات
  ٢٨٥  ٣٢  الختّار
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  الصفحة رقمها  اآليــة
I@laŒyþaSSH@

  ٢٨٠  ٢٦  صياصيهم
  ٢٢٢  ٥٣  غير ناظرين إناه

I@djSTH@

ولقـــد آتينـــا داود منـــا 
فضــًال يــا جبــال أّوبــي 

 ٢٢٣، ١٩٣ ١٠  عه والطيرم
  ٢٧٨  ١٢  الِقْطر

ــــالجواب  ــــان ك وجف
  ٣١٣  ١٣  وقدور راسيات

  ٢٨١  ١٤  منسأته
 ٢٧٤- ٢٣٤ ١٦  فأرسلنا عليهم سيل العرم

  ٢٧١  ٢٦  الفتّاح
  ٣١٤  ٣٧  وهم في الغرفات آمنون
I@ŠbÏSUH@

  ٢٨١  ٣٥  لغوب
  ٢٥٢  ٤٣  ومكر السيء

I@íSVH@

  ٢٨٣- ٢٥٤ ٢- ١  يس، والقرآن

  ٢٧٦  ٥١  األجداث
I@pbÏbČ–ÛaSWH@

  ٢٧٥  ٩  دحورا
  ٢٧٦  ١٠  ثاقب

  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٨٥  ٤٨  الِعيناء (الِعين)

  ٢٧٩  ٦٧  شوبًا
I@˜SXH@ @

وقــالوا ربنــا عّجــل لنــا 
  ٢٣٥  ١٦  قِّطنا قبل يوم الحساب

إنا سخرنا الجبال معـه 
  ٢٢٣  ١٨  يسبّحن
  ٢٧٨  ١٩  محشورة

  ٢٨٣  ٣٦  حيث أصاب
I@ŠßČŒÛaSYH@ @

  ٣١٤  ٢٠  غرف من فوقها غرف مبنية
  ٢٨٤  ٤٥  اشمأّزت

I@oÜČ–ÏTQH@ @

حــم تنزيــل مــن الــرحمن 
الرحيم كتاب فّصلت آياته 
قرآنًا عربيًا لقـوم يعلمـون، 
ـأعرض  ــذيًرا فـ ـيًرا ون بشـ
  ١٩٢ ٤- ١  أكثرهم فهم ال يسمعون

ولـــو جعلنـــه قرآنًـــا 
ــوال  ــالوا: ل ــا لق أعجميً
فصلت آياتـه أأعجمـي 
وعربي. قل هو للـذين 

  آمنوا هدى وشفاء

١٨٣  ٤٤ ،
١٨٤ ،
١٨٩ ،
١٩٤  
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  الصفحة رقمها  اآليــة
I@ô‰ì’ÛaTRH@

 ١٤٨ـ٩٤ ٢- ١  حم * عسق
I@ÒŠŒÛaTSH@

 ٢٠٠-١٨٣ ٣  إنا جعلناه قرآنًا عربيًا
٢٩٦  

  ٣٣٥  ٥٧  إذا قومك منه يصّدون
  ٢٨٠  ٧٠  تحبرون

  ٢٤٩  ٨٠  ورسلنا لديهم يكتبون
I@æb†ÛaTTH@

  ٢٧٢  ٥٤  وزوجناهم بحوٍر عين
IÒbÔyþaTUH@

  ٢٨٥  ٢١  األحقاف
I@†àªTWH@

  ٢٧٦  ٢  بالهم
  ٢٧٨  ٣٥  يتركم

I@paŠv§aTYH@

  ٢٨٠  ١٤  يلتكم
I@ÖUPH@

  ٢٥٤  ١  ق والقرآن
  ٢٨٠  ٥  مريج
بوا   ٢٧٤  ٣٦  فنقِّ
  ٢٧٨  ٤٥  بجبار

I@pbí‰aˆÛaUQH@

  ٢٧٩  ٧  الحبك

  الصفحة رقمها  اآليــة
  ٢٧٥  ١٠  الخّراصون
  ٢٧٦  ١٧  يهجعون

I@‰ìİÛaURH@ @

  ٢٥١  ٣٢  تـأمرهم
I@áväÛaUSH@ @

  ٢٤٥  ٢٢  تلك إذًا قسمة ضيزى
  ٢٧٢  ٦١  وأنتم سامدون

I@ŠàÔÛaUTH@ @

  ٢٧٧  ١٣  دسر
  ٢٥٧  ٣٤  إال آل لوط نجيناهم

I@å»ŠÛaUUH@ @

  ٢٢٢  ٤٤  حميم آن
  ٢٢١  ٥٤  بطائنها من إستبرق

  ٢٨٥  ٧٦  العبقري
I@òÈÓaìÛaUVH@ @

  ٢٨١  ٥  بُّست
  ٢٧٨  ٨٦  مدينين
  ٢٨٥  ٨٩  الريحان

I@†í†§aUWH@ @

  ٢٨٣  ١٦  األمد
ألم يأن للـذين آمنـوا أن 
 هللاتخشع قلوبهم لذكر ا

  ٣٣٣  ١٦  وما نزل من الحق
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  الصفحة رقمها  اآليــة
  ١٩٣  ٢٨  يؤتكم كفلين من رحمته
I@Š’§aUYH@

  ٢٧٠  ٤  ومن يشاّق اهللا
  ٢٨٤  ٥  لينة

I@òÈà¦aVRH@

  ٢٧٥  ٥  أسفارا
I@æìÔÏbä½aVSH@

  ٢٨٤  ٧  ينفّضوا
I@áíŠznÛaVVH@

  ٢٨٠  ٤  صغت
I@áÜÔÛaVXH@

  ٢٨٠  ١٦  الخرطوم
I@òÓb§aVYH@

  ٢٧٨  ١٠  رابية
  ٢٧٧  ١٧  أرجائها

I@x‰bÈ½aWPH@

  ٢٨٠  ١٩  هلوعا
I@ìãWQH@

  ٢٥٧  ١  إنا أرسلنا نوًحا إلى قومه
  ٢٧٧  ١٤  أطوارا

I@ÝČßŒ½aWSH@

  ٢٧٨  ١٦  وبيال
I@ŠČq†½aWTH@

  ٢٧٩  ٢٩  لّواحة

  الصفحة رقمها  اآليــة
  ١٩٤  ٥١  فّرت من قسورة

I@æbã⁄aWVH@ @

  ٣٤٧  ٧  كان شّره مستطيرا
I@pýŠ½aWWH@ @

  ٢٧٥  ١١  أقتت
I@pbÇ‹bäÛaWYH@ @

  ٢٧٧  ٨  واجفة
  ٢٨٣  ٢٩  أغطش

I@jÇXPH@ @

  ٢١٨- ١٩٠ ٣١  وفاكهة وأبّا
I@ŠíìØnÛaXQH@ @

  ٣٤٩  ١١  وإذا السماء كشطت
I@‰bİÐãüaXRH@ @

  ٣٣٠  ٤  وإذا القبور بعثرت
I@òî‘bÌÛaXXH@ @

  ٢٢٢  ٥  من عين آنية
I@†ÜjÛaYPH@ @

  ٢٧٧  ١٤  مسغبة
I@à’ÛaYQH@ @

  ٣٣٨  ١٠  وقد خاب من دّساها
pbí…bÈÛa@ @

  ٢٧٥  ٦  لكنود
  ٣٣٠  ٩  ما في القبور بعثر
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 ١٤٧  إذا أبردتم إلّي بريًدا. - 
 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيٍء من القرآن - 

 ٢٦٩  فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا.
 ٢١٠  استثفري وتلّجمي. - 
 إن لكل امرئ َجوانيًا وبرانيًا، فمن يصلْح جوانيه يصلح - 

  ٢٢٤-٢٢٣  نيه، ومَْن يُفسد جوانيه يفسِد اهللا برانيّه.اهللا برا
.حبإني ال أخيس بالعهد وال أ -   ١٤٦  س البُْردَ
 ٢٤٣  أهل النار كّل جعظرّي جّواظ. - 
 ١٩٠  بعثت إلى األسود واألحمر. - 
 ٢٩١  خبثْت نفسي. - 
 ٥٢٨  يجمع بين الّرطب والِخربز. ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا  - 
 ٢٤٣  أعلّق.زوجي العشنّق، إن أنطق أطلّق، وإن أسكت  - 
 ٦٩  سأله عن سرمد الحرير فقال: هال قلت: شقق الحرير. - 
 ١٢٣-١٢٢  قوموا فقد صنع لكم جابر سوًرا. - 
 ١٦٦  قولون أي أصبت بالرومية. - 
 ١٤٧  ال تقصر الصالة في أقلَّ من أربعة برد. - 
 ٢٩١  ال صرورة في اإلسالم. - 
 ٢١١  نورزوا لنا كل يوم. - 
  ١٥٨  ويه (اسم شيطان). - 
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ــذى   [ترمي الفجاج والفيافّي القصـا] ــا الق ــم يخالطه ــات ل   ٢٦٥ بأعين

  ٣٠٣ [تأولهـــا منـــا تقـــّي ومعـــِرُب]   وجدنا لكـم فـي آل حـاميم آيـةً 

ـــــــوا]   فكرنبـــــــوا        ودولبـــــــوا   ٢١١ [وشـــــــّرقوا       وغّرب

  ١٠٦ يــر أشــائِب قبائــل مــن غّســان غ   وثقت له بالنصر إذْ قيل قد غزت

  ١١٦ شابت نواصي الليالي وهي لم تشـِب    من عهد إسكندٍر أو قبَل ذلك قـد

ــْب] ــرُّ اللق ــم أغ ــارك االس   ٢٤٢ كريم الِجرّشـى شـريف النسـْب    [مب

ــختيُت  ــٌف س ــي حل ــل ينجينّ   ٢١٢     ه

  ٥٩ مقـــــيظ مُصـــــيّف مُشـــــتّي   مـــن يـــك ذا بـــتٍّ فهـــذا بتّـــي

ـــتِّ  ـــاٍت س ـــن نعج ـــه م   ٥٩ ماٍن مـن نعـاج الدْشـتسوٍد سـ   تخذت

ـــبّجا ـــّف أو تس ـــّي الت   ٢١١     كالحبش

  ٢١٢     وكان ما اهتّض الجحاف بهرجا

ــدا ــوَن إذا ب ــى العي ــٍق يلق   ١٤٥ من كّل شـيٍء معجـٍب بنمـوذج   أو أبل

  ٢٨٨     فقلن له أسـجْد لليلـى فأسـجدا

ــــادا   بما جّمعَت مـن حَضـٍن وكعـٍب  ــــالون العب ــــاباٍت يُخ   ١٠٦ أُش

ــــــبح ق ــــــرداأص ــــــي ص   ٣٧ ال يشــــــــــتهي أن يــــــــــردا   لب

ــدني ــابوس أوع ــا ق ــُت أن أب   ١٠٤ وال قــرار علــى زأٍر مــن األســد   نُبئ
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ــارٍ  ــين ج ــع الع ــا ودم ــول له ــادي   أق ــة المن ــك حيعل ــم يحزن   ٣٢٥ أل

ــودْ   يــا حبــذا الكعــك بلحــٍم مثــرودْ ــويٍق مَْقن ــْع س ــكنان م   ١٣٢ وحش

 ْ ــا   ولست مشـنبًذا ذبِ يقولون لي شن ــوال اللي ــرُ ط ــام ثبي ــا أثب   ٢١٤ لي م

ِ  اوال قائًال: زوذ ــرُ    صـاحبي يعجلَ ل ــّي كبي ــتان فــي قــولي عل   ٢١٤ وبِس

  ٢١٤ ولو دار صرف الدهر حيث يدورُ    وال تارًكــا لحنــي ألتبــع لحــنَهم

ــيمٍ  ــي تم ــاِب بن ــي كت ــدنا ف ــالركض المعــارُ    وج ــل ب   ٢٥٤-٢٥٣ أحــّق الخي

  ٢١٢ قســّي عاجهــا المقمِجــرُ مثــل ال   وقــد أقلّتنــا المطايــا الُضــّمُر]

ــرُ    وقبـــر حـــرٍب بمكـــان قفـــر ــرٍب قب ــر ح ــرب قب ــيس ق   ٣٢٢ ول

ـــا وللهـــدى تفكيـــرُ    وتبـــيّْن رّب الخورنـــِق إذْ أْشــــ   ١٠٥ ــــَرَف يومً

ــــ ـــا يْم ـــرةُ م ـــه وكث ـــّره مال   ١٠٥ ـلُك والبحـُر معرًضـا والّسـديرُ    س

ـــ ــا ِغبْ ــال وم ــه فق ــارعوى قلب   ١٠٥ صــيرُ ـــطةُ حــيٍّ إلــى الممــات ي   ف

با واجعل يديك لها سترا   وظاهْر لها من يابس الشْخت واستعنْ    ٣٤٦ عليها الصَّ

  ٢٩٠ ورب معــدٍّ بــين خبــٍت وعرعــرِ    وأســلمن فيهــا رّب كنــدة وابنــه

َعرِ    ويجعل البُـرَّ قمًحـا فـي تصـّرفه   ٣١٨ وجانب الّراء حتى احتال للشَّ

  ٣١٩ الغيث إشـفاقًا مـن المطـرِ فعاذ ب   ولم يطق مطـًرا والقـول يُْعجلـه

ــة ــاٌت مبيّن ــه آي ــم تكــن في ــو ل ــالخبر   ل ــك ب ــه تنبي ــت بداهت   ٣١١ كان

  ١٣٤ تجلو البوارق عنه صْفح دَخـدارِ    ][يرجى دوالح من هجاجة قُطف

  ٣٣٥ تقّضَي البـازي إذا البـازي كسـرْ    [دانى جناحيه مـن الطـور فمـْر]

  ٧٣ مـــن آل صـــفوٍق وأتبـــاٍع أَُخـــرْ     

  ٢٩٢ حْجٌر حرامٌ، أال تلك الدهاريسُ    نّت إلى النخلة القصوى فقلُت لهاح

  ٢٤٤ لَْب الرجاِل فما باُل الضـغابيسِ غُ    قد جّربت َعَركي في كّل معتـركٍ 
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ــعُ    ُوضع الخزيُر فقيَل أين مجاشـعٌ  ــراٌف ِهبْلَ ــهُ ُج ــحا جحافلَ   ٣٢٩ فش

  ٣١٩ في الالمات واأللـف كخلّة اللفظ   وخلة اللفظ في الياءات إْن فُقدت

  ٣٢٠ فاعرْف مواقعها في القول والصحف   وخصلة الـراء فيهـا غيـر خافيـةٍ 

ه ّـَ   ٢١١ بساباط] حتى مات وهو محرزقُ    [فذاك وما أنجى من الموت رب

  ٢٣٦ بغبطتــه يعطــي القطــوط ويــأفقُ    وال الملــك النعمــان يــوم لقيتــه

ـــه ـــا يحاول ـــٌم فيم ـــٌن مله   ٣١٩ جـــّواُب آفـــاقِ  جـــّم خـــواطره   ملّق

ــه ــوًرا تجيف ــوًرا وط ــه ط   ٢٠٣ فتسمع في الحـالين منـه جلنبـقْ    فتفتح

ــــقْ  ــــا إذا نط ــــه لفًف ــــأن في   ٣٢١ مــن طــول تحبــيٍس وهــمٍّ وأرقْ    ك

ــهْ]   ومُلِجُمنـــا مـــا إْن ينـــال قذالـــه ــدماه األرَض إال أناملُ   ٢٠٩ [وال ق

  ٣١٢ باطلُـهْ  لكّل خطيب يغلب الحقَّ    علــيم بإبــدال الحــروف وقــامع

ــــــــــةٌ زلُّ  ــــــــــن زحلوق ـــــــلُّ    لم ـــــــان تنه ـــــــا العين   ٣٤٥ به

ـــــــــَر األ ـــــــــادى اآلخ ـــــــــوا   لُّ ين ـــــــــوا أال حلّ   ٣٤٥ أال حلّ

  ٥٩ أعــراُب بالّدْشــت أيّهــم نــزال   قد علمـُت فـارٌس وحميـٌر والْــ

  ٢٣٧ كما تقادم عهـُد الُمْهـَرق البـالي   كم للمنازل مـن شـهٍر وأحـوالِ 

ــ ــّل حس ــولى ك ــنها هي   ٢٣٨ ومَْغنــــاطيس أفئــــدة الرجــــال   نٍ محاس

ــــل ــــّي األجل   ٢٤١ [الواهب الفضل الوهوب المجزِل]   الحمــــد هللا العل

ـــالُعرا ـــى ب ـــراء تُرت ـــة ذف ــــلْ    فخم ــــا كالبص ــــا وتْرًك   ٨٠ قُْردُمانيً

  ١٢١ يصــبّحنا فــي كــّل دْجــن تغيمــا   وشاِهْسَفَرمْ والياسميُن ونرجسٌ 

  ١٣٥، ٧٩ ٌر والمرزجـوش منمنمـاسنبيوس   لنــا جلّســان عنــدها وبنفســج

ــرّي ومــرو وُسوســن   ٧٩ إذا كان هنزمٌن ورحت مخّشـما   وآٌس وخي

ــا   والياسميُن ونرجس مْ رَ فَ سْ وشاهِ    ٨٠ يصــبّحنا فــي كــل دْجــن تغيّم
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  ٨٠ يجـــاوره صـــنٌج إذا مـــا ترنّمـــا   وسنســق ســينيٍن وعــودٌ وبــربط

ــــا ــــا لقين ــــٌد م ــــّدثنا ُعبي َ    يح ــبَ ف ــ َك سَّ ــد م ــا ُعبي ــالمِ ي   ٣٠٤ ن الك

ــذامِ    إذا قالـــت حـــذاِم فصـــّدقوها ــت ح ــا قال ــول م ــإّن الق   ٣٢٧ ف

ــــو ــــه شــــاهبور الجن ــدمْ    أقــــام ب ــه الُق ــرب في ــولين تُض   ١٤٦ د ح

ــلمْ    ُت للمــــال آفاقــــهفــــوقــــد ط ــأوري ش ــان فحمــص ف   ١٧٦ ُعم

  ١٢٩ جعـــْل يمينـــك جردبانـــاتفـــال    إذا مــا كنــَت فــي قــوٍم شــهاوى

ــرم ا ــن ســعٍد أك ــا اب   ٢٦١     لســعديناأن

ــا فأتــاني   وأَطلس عّساٍل وما كان صـاحبا ــاري موهنً ــت لن   ٣٣٣ رفع

  ٢١٤ وقـــــــــّوٌل[ إالدٍه فـــــــــالدهِ    [فــاليوم قــد نهنهنــي تنهنهــي

ــدويّ  ــاب كــرقْم ال ــــريّ    عرفــت الكت ــــب الحمي ــــره الكات   ٢٢٨ حبّ

ÕzÜß@ @      

ـــالوا   ٥٥ ٍي فهـو دال ومـا سـواه فمعجـمْ    كـــل مـــا قبلـــه ســـاكن ب

   **   *  
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٢٢٤  

  ١٥٥نديار: إس
  ٢٥٧، ٢١٥، ٢٠٨إسحاق: 

  ١١٦، ١١٥اإلسكندر: 
  ٢٥٧، ٢٠٨، ١٧٥إسماعيل: 

  ٢٨٩إسماعيل بن أبي عبد اهللا: 
  ١٨٨اإلسنوي: 

  ٩٩األسود بن يُعُفر: 
 ،١٧٥، ١٦٨، ١٠٤، ٧٨األصمعي: 

٣٣٩، ٣٢٢، ٣٢٠، ٢٦٤، ١٣٧، 
٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٠  

، ٢٩٥، ٢١٧، ١٦٨ابن األعرابـي: 
٣٤٠  

، ١٣٥، ١٢٢، ١٢١، ٧٩األعشــى: 
٢١١، ١٧٦، ١٦٨، ١٤٦ ،
٢٥٨، ٢٣٥  

  ١٩١امرأة من العرب: 
  ٢٧٣األنباري أبو بكر:  ابن

  ٣٠٤األندلسي: 
  ٢٢٩أنس بن مالك: 

  ١٦٢أنوشروان: 
  ٢٢٣باذان: 

  ٢٩٣، ١٨٣الباقالني (أبو بكر): 
  ١٤٥البحتري: 
  ٢٦٩، ٢٣٤البخاري: 

  ٢٥٣برق نحره: 
  ٢٩٣ابن برهان (صاحب األصول): 
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  ١٧٣ابن بري: 
  ٣١٨بسطام بن قيس: 

  ٣٤٨، ٣٠٢، ٧٧البطليوسي: 
  ٢٤٦البلوي: 
  ١٨٨وي: البيضا

  ٢٥٩، ٢٥٤، ٢٥٣تأبط شًرا: 
  ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٠٠التبريزي: 

  ٢٠٨تكين: 
  ١١٦أبو تمام: 
  ٣٤٨التّوزي: 

  ٣٤٦، ٢٢٦، ١٦٣الثعالبي: 
، ٣٢٧، ٣٠٥، ٢٤٠، ٧٦ثعلـــــب: 
٣٤٢  

  ١٢٣جابر بن عبد اهللا: 
  ٣١٠، ٢٠٥، ١٢٣الجاحظ: 
  ٢٢٧، ١٩٤، ١٨٥ابن جبير: 

  ٣٢٧، ٩٧الجْرمي أبو عمر: 
، ١٨٤، ١٨٣): ابن جرير (الطبـري

٢٢٧، ١٩٣، ١٩٢  
  ٣٢٩، ٢٤٤جرير: 

 ،٧٨، ٤٢، ٤١ابن جني (أبو الفتح): 
٣٢٩، ٢٢١، ٢٠٦، ١٠٤  

 ،٢٢٤، ٢٠٧، ١٨٦، ١٧٥الجواليقي: 
٢٣٦، ٢٢٦  

  ٢٨٥ابن الجوزي: 
 ،١٦٨، ١٢٩، ١٠٢، ٥٩الجوهري: 
٢٣١  

، ٢٣٤، ٢٢٧، ٢٢٣ابن أبي حـاتم: 
٢٧٢  

ــو حــاتم:  ، ١٨٠، ١٧٥، ٩٨، ٨٤أب
٣٣٩، ٢٢٦  

  ٢١٣حاتم (صاحب الزينة): أبو 
  ١٨٨ابن الحاجب: 

  ٢٣٧الحارث بن حلزة: 
  ٣٠٣ حاميم:

  ٢٢٩، ٧٢، ٧١الحريري: 
  ١٧٨ابن حزم: 

  ٢٨٩، ٢٣٧حسان بن ثابت: 
  ٢٧٢الحسن (البصري): 

  ٢٥١حمزة (القارئ): 
  ١٢١، ٧٨أبو حنيفة (الدينوري): 

  ٣٣٤، ٢٤٧أبو حيان األندلسي: 
، ٣٠٢، ٢٩٥، ٩٧ابــــن خالويــــه: 

٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩  



 - ٣٧٢  - 

  ١٥٧ابن خلكان: 
، ٣٢٧، ٣٢٥، ٢٦١، ١٠٤الخليل: 
٣٤٦، ٣٤٠  

  ٢٢٣، ١٩٣ داود (النبي):
  ٩٨الدؤلي (أبو األسود): 

  ١٥٩، ١٠٨، ١٠٢ابن درستويه: 
ــــد:  ــــن دري ، ١٧٥، ١٦٧، ١٠١اب

٣٠١، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٢٠ ،
٣٤١، ٣٣٩، ٣٣١  

  ٣١٩ديسم: 
  ٢٢٨أبو ذؤيب الهذلي: 

  ٢٥٤، ٢٥٣ذّرى حبًا: 
  ٣٤٥ذو الرمّة: 

  ٢١٨ذو القرنين: 
  ٣٣٠، ٢٧٢، ٢٣١الراغب: 
  ٢٤٨، ١٥٩، ١٥٨راهويه: 
  ٢٠٨رستم: 

، ٢٦٦، ٢٦٤الرضي األسـترابادي: 
٣٥١  

  ٢٥٩رقية = الرقيات: 
  ٢٦١، ٢١٤رؤبة: 

  ٢٨٩الزبرقان: 

  ٢٨٩أبو زبيد: 
بيدي:    ٣٠٤، ٣٠٠الزُّ

  ٣٢٠أبو الزحف الراجز: 
  ٢٤٣أم زرع: 

  ٢٧١، ١٤٦، ١٤٤الزمخشري: 
  ٣١٧ذؤيب: زهير بن 
  ٢٤٩أبو زيد: 

  ٢٦٩زيد بن ثابت: 
  ١٤٦، ١٤٥سابور: 

  ١٧٧سام بن نوح: 
  السجستاني = أبو حاتم

  ٣١٧سحبان وائل: 
، ٣٢٨السخاوي (شارح المفصل): 

٣٣٢  
  ٢٠٩، ٩٧ابن السراج: 

سعيد بن منصور (صاحب السنن): 
٢٧٤  

  ١٨٧السكاكي: 
، ٣٢٦، ٣٠٩، ١٧٣ابــن الســكيت: 

٣٤٤، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٣٤ ،٣٣١  
  ٢٢٣سلمان (الصحابي): 

  ١٠٤السليل أبو صالح: 



 - ٣٧٣  - 

  ٤٢أبو السّمال: 
  ٣٤١أبو سّوار الغنوي: 

، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٧٢، ٤٤ســــيبويه: 
١١١، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩، 
٢٤٨، ١٥٨، ١٥٧، ١٣١، ١١٢، 
٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٣، 
٣٤٩، ٢٦٤، ٢٦٢  

  ٢٤٧، ٢٠٥، ١٥٦سيده: 
  ٣٠٢، ٢١٧، ١٥٦ابن سيده: 

، ١٢٤، ١١١عيد): السيرافي (أبو س
٢١٣  
  ٥٤، ٥٢ابن سينا: 
  ١٥٦الشاطبي: 
  ١٩٩، ١٨٩، ١٨٣الشافعي: 

  ١٤٦، ١٤٥شاهبور = سابور 
  ١٦٦شريح (القاضي): 

  ٢٥٨شعثم: 
  ٢٥٨شعيب: 

  ١٦٨شِمر: 
  ١٥٦الّشير: 

  ٢٩٤الشيرازي (أبو إسحاق): 
  ٣٢١صاحب المنطق: 

  ٢٣٧، ١٦١، ١٤٤، ١٢٨الصاغاني: 
  ٢٧٣أبو صالح: 

  ٢٥٨، ٢٠٨صالح: 
  ٣١٩صفوان: 

  ٣٣٤ابن الضائع: 
  ٢٧٣الضحاك: 

  ٣١٨ضرار بن عمرو: 
  ٣١٢أبو الطروق الضبي: 
  ٢٥٩طلحة = الطلحات 
  ٣٣٤أبو الطيب اللغوي: 

 ،١٩١، ١٨٩، ١٨٥، ١٨٤ابن عباس: 
٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٢٧، ١٩٤  

  ٢٦٩ابن عبد البر: 
  ٣١٣عبد الكريم بن روح أبو سعيد: 

، ٦٩أبو عبيد (القاسم بـن سـالم): 
٢٧٢، ٢٢١، ١٨٦، ١٨٥، ١٤١ ،
٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤١، ٣٣٤  

  ٣٠٤: (في الشعر) ُعبيد
 ،٢٠١، ٢٠٠، ١٨٣، ٥٨أبو عبيدة: 
٣٣٨، ٣٣٠ ،٢٩٦، ٢٦٤، ٢٣١، 
٣٤٨  

  ٣١٧عبيد اهللا بن الحر: 
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  ٣١٧لحارث: ُعتيبة بن ا
  ٢٦٩عثمان (بن عفان): 

  ٣١٩عثمان البّري: 
  ٣٣٥، ٢١٢، ٢١١، ٧٢العجاج: 

  ١٠٥عدي بن زيد: 
  ١٨٥عطاء (ابن أبي رباح): 

  ٤١ابن عطية: 
  ٢٧٢، ١٨٩، ١٨٥عكرمة: 

  ٢١١، ١٦٣علي بن أبي طالب: 
  ٢١٣أبو علي: 

  ١١٠، ١٠٩عمر: 
  ٦٩ابن عمر: 

، ٢٨٨، ٢٥٠، ١٢٠أبــــو عمــــرو: 
٣٤٣، ٣٣٩  

  ٢٨٩عمرو بن شاس: 
  ٢٧٤، ٢٣٤، ٢٢٣عمرو بن شرحبيل: 

  ٣١٨، ٢٨٩عمرو بن معدي كرب: 
  ١٥٧عمرويه: 

  ٣١٧عنترة: 
  ٢٥٩، ٢٤٧عيسى: 

  ٣٤٥، ٢٤١عيسى بن عمر: 
  ٢٩٦غزالي: ال

ـــارس:  ـــن ف ، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٠١اب
٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٥، ٢٩٣، 
٣٤٥ ،٣٣٤  

  ٢٠١، ١٩٢الفخر الرازي: 
، ٢٥٠، ٢٣٤، ١٢٩، ١٠٠الفـــراء: 
٣٤٧، ٣٣٠، ٣٢٨، ٢٧٤  
  ٢٤٤، ١٥٩، ١١٧الفرزدق: 

  ٢٥٧فرعون: 
  ١٥٦فيّرهْ الشاطبي: 

  ٢٥٧، ٢٢٠، ٢١٧، ٢٠٨فيروز: 
  ٣٠١، ٩٨الفيروزآبادي: 

  ١٥٥قابوس: 
  ٢٥٥، ٢١٦قابيل: 

  ٢٥٧قارون: 
ـــم:  ـــو القاس ، ٢٧٤، ٢٣٥ ،٢٢٢أب

٢٨٥، ٢٨٤  
  ١٥٦قاسم الرعيني الشاطبي: 

  ١٠٢األندلسي (القالي): 
  ٣٤٥، ٣٤٠، ٣٣٩، ١٠٢القالي: 

ـــة:  ـــن قتيب ، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٧٧اب
٣٠٥  

  ٣١٧ابن القرية: 
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  ١٠٩، ٩٦ابن القطاع: 
  ٣١٨قطرب: 
  ٢٣٦كافور: 

  ١٥٥كاووس: 
  ٢٤٥لقارئ): ابن كثير (ا

  ١٥٣، ٤٠كسرى: 
  ٢٨٩كعب بن زهير: 

  ٢٧٤الكلبي: 
  ٣٠٣، ١٣٣الكميت: 

  ٢٨٩، ٨٠لبيد: 
  ٢٠٩لُجيم (أبو عجل): 

  ٥٨اللحياني: 
  ٢٤٧لقمان: 

  ٢٥٨، ٢٤٧لوط: 
  ٣٤٦، ١٩٩الليث: 

  ٢٨٨»: في الشعر«ليلى 
  ١٥٦ابن ماجه:  –ماجه 

  ٣٤١، ٢٠٣المازني: 
  ١٥٩ابن ماكوال: 
  ٣٣٢، ٢٧٠ابن مالك: 

  ٣٠٤أبو مالك (األعرابي): 
  ٣٤٨المبرد: 

  ٢٤٢المتنبي: 
  ٢٧٣، ٢٣٤، ١٨٥مجاهد: 

محمد بن الحسـين (أبـو عبـد اهللا): 
٣٤١  

  ١٥٦»: الّشير«محمد 
  ٣١٣محمد بن شبيب: 

  ٢٨٩محمد بن العباس الخشكّي: 
ــد اهللا ( ــن عب ــد ب ، ١١١): ملسو هيلع هللا ىلصمحم

٢٢٨، ٢٢٣، ٢٠٨، ١٩٠، ١٢٢، 
٣١١، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٠  
  ٣٠٣لمعلّى األزدي: محمد بن ا

  ٣١٣محمد بن المناذر: 
  ٢٢١ابن محيصن: 

  ٩٩المرزوقي: 
  ٣٤٩، ٢٣٥ابن مسعود: 

  ٢٤٩مسلمة بن محارب: 
  ٣٠٢، ١٢٥المطرزي: 

  ٢٤٨معدي كرب: 
  ٢٨٩معن بن أوس: 
  ١١٠ملك األهواز: 

  ٢١٤أبو مهدية: 
  ٣١١، ٢٤٧، ١٧٦موسى: 
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  ١٩٣أبو موسى األشعري: 
  ١١٧الميداني: 

  ١٩٤، ١٩٣أبو ميسرة: 
  ٢٨٩النابغة الجعدي: 
  ١٥٥، ١٠٦النابغة الذبياني: 
  ٢٥٢نافع (القارئ): 

  ٢٧٤نافع بن األزرق: 
  ٣٤٢، ٣٣١النحاس (أبو جعفر): 

  ١٠٥، ٩٠النعمان األكبر (األعور): 
  ١٥٥النعمان بن المنذر: 

  ٢٤٨، ١٥٨، ١٥٧نفطويه: 
  ٢٣٣النّقاش: 
  ٢٥٨نهشل: 

  ٢٥٨نوح: 
  ٢٥٥، ٢١٦هابيل: 

  ٢٥٥هاروت: 
  ٢٥٧هرمز: 

  ٢٠٨هزار مرد: 

  ١٥٣هوب: 
  ٢٥٨، ٢٠٨هود: 

  ٣٢٢الهيثم بن عدي: 
  ١٢٠وائل بن ُحْجر: 

  ١٧٣، ١٢٤الواحدي: 
  ٢٨٤الواسطي أبو بكر: 

، ٣١٠ يفة):ذواصل بن عطاء (أبو حُ 
٣١٩، ٣١٨، ٣١١  

  ١٥٨ويه: 
  ١٦١ياقوت: 

  ٢١٧يزد: 
  ٣٣٩يزيد بن مزيد: 

  ١٠٤اليزيدي (محمد بن العباس): 
  ٣١٩(يحيى بن المبارك):  اليزيدي

  ٢٥٧، ٢١٥، ٢٠٨يعقوب: 
  ٢٤٧يوسف: 
  ٢٦١يونس: 

*   *   *  
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  ١٥٩أئمة الحديث: 

  ٢٠٢أئمة العربية: 
  ١٧٣، ١٤٤، ٧١أئمة اللغة: 

  ١٩٨، ١٩٧أجناس األمم: 
  ٢٤٠أرباب البيان: 
  ٣١٠أرباب اللثغة: 
  ٣١٠أرباب النّحل: 

  ٢٨٤، ٢٧٩شنوءة:  أزد
  ٢٢١أساورة الفرس: 

  ٢٦٦أشاعثة: 
  ٣١٢األشراف: 

  ٢٨٤أشعر: 
  ١٥٦أعاجم األندلس: 

  ٥٩األعراب: 
  ١١١األكاسرة: 

  ٣١٣أهل األمصار: 
  ٢٥٦األنبياء: 

  ٣١٨األنصار: 

  ٢٨٣أنمار: 
  ٣٠٢أهل البادية: 
  ٢٢٢أهل البربر: 

  ٣١٥، ٣١٣أهل البصرة: 
  ٩٤أهل الجنة: 

  ١٨١أهل الحجاز: 
  ٣١٣، ١٧٥ل الشام: أه

ــاني  ــو والمع ــل الصــرف والنح أه
  ١١٨والبيان: 

  ٣٤٤أهل العالية: 
  ١٩٢، ١٨٥، ١٥٧أهل العربية: 

  ٢٣٩أهل العروض: 
  ١٨٥أهل العلم من الفقهاء: 

  ٢٧٣أهل عمان: 
  ٢٢٢، ٢١٨أهل الغرب (المغرب): 

  ٢٩٣أهل الفقه: 
ــون):  ــة (الكوفي ــل الكوف ، ٣١٣أه

٣٣٢، ٣١٥، ٣١٤  
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  ٣٣٢، ٣٣١، ٢٣٢، ١٩٩أهل اللغة: 
  ٣١٤أهل المدينة: 

  ٣١٣، ٢٣٥أهل مصر: 
  ٣١٣، ٢٣٥أهل مكة: 
  ٣٣٦، ١٨١أهل نجد: 

  ٣٣٩، ٢٩٣أهل النحو: 
  ٢٧٢، ٢٣٤أهل اليمن: 

  ٢٨٤أوس: 
ــي  ــاحثين) (ف ــاحثون (بعــض الب الب

ـــات):  ، ١٤٢، ١١٣، ٦٦المعّرب
٢٥٨، ٢٢٨، ١٩٩، ١٧١، ١٤٣  

  ٣٣١البصريون: 
  ٢٥١بعض أهل نجد: 

  ١٤٣ء: بعض العلما
  ٢٥٠اء: رّ قُ بعض ال

  ١٣٠بعض كتبة األندلس: 
  ١٥٥بعض المؤلفين: 

  ١٢٧بعض المحققين من الفرس: 
  ٣١٢البلغاء: 

  ٢٨٥بلّي: 
  ١٨٠البناؤون: 
  ٢٥١بنو أسد: 

  ٢٨٤بنو تغلب: 
  ٣٤٨، ٢٥٣، ٢٥١بنو تميم: 

  ٢٨٥بنو ثقيف: 
  ٢٨٥بنو جذام: 

  ٣٢٢، ٢٠٣بنو الجرامقة: 
  ٢٨٥بنو جرهم: 

  ٣٨جماعة: 
  ٣٢٨، ٢٠٠الجمهور: 

  ١٨٤الحبشة: 
  ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠الحجازيون: 

  ١٠٦َحَضن: 
  ١٥٢الحكماء: 

  ٢٨٤، ١٧٨، ٥٩حمير: 
  ٢٨٤حنيفة: 

  ٣١٦، ٢٥٢الخاصة: 
  ٢٨٤خثعم: 

  ٢٨٤خزاعة: 
  ٢٨٤الخزرج: 

  ٢٩٦الخوارج: 
  ٣٢٢، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٣الروم: 

  ٣١٠زعماء الملل: 
  ١٨١سام: 



 - ٣٧٩  - 

  ٢٨٤سبأ: 
  ٢٥١السبعة: 

  ٢٨٤سدوس: 
  ١٨٠، ١٦٨يانيون: السر

  ٢٨٤، ٢٨٠سعد العشيرة: 
  ٣٢٣سكان اليمن: 

  ١٩٧السلف: 
  ٢٦٦: هابجيالس

  ٧٣، ٧٢صعفوق (آل): 
  ١٨٠الصنّاع: 

  ٣٤٨بنو ضبة: 
  ٢٨٣طيء: 

، ١٥١، ١٤٨، ١٣٧، ٥٤العامــــة: 
٣٠٤، ٣٠٢، ٢٥٢، ٢٣١، ١٧٨، 
٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥ ،
٣٢٦، ٣١٦  

  ٢٨٥عامر بن صعصعة: 
  ١٨٠العبرانيون: 

، ٢٠٣، ١٨٦، ١٥٨، ١١١العجــم: 
٢٤٨، ٢٢٦  
  ٢٨٥ُعذرة: 

، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٥٠، ٣٨العــــرب: 

١٤٤، ١٣٢، ١٠٧، ١٠٢، ٩٥ ،
١٩١، ١٨٦، ١٨٤، ١٧٣، ١٦٣ ،
٢٢٥، ٢٠٨، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٢ ،
٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٢٦ ،
٢٦٤، ٢٦٠، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٩ ،
٢٩٧، ٢٩٤، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٧ ،
٣٤٨، ٣٣٨، ٣٣٤، ٣٣١، ٣٢٥  

  ١٧٥عرب العراق: 
  ٧٣عرباء: العرب ال

، ٩٧، ٩٦العلماء (بعض العلمـاء): 
١٦٢، ١٥٢، ١٤٣، ١٠٧، ١٠٣، 
١٨٣، ١٨١، ١٨٠، ١٧٠، ١٦٦ ،
٢٦٩، ٢٦٣، ٢٠٨، ١٩٨، ١٨٨ ،
٣٣٤، ٣١٢، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٧١  

  ١٨٨علماء أصول الفقه: 
  ٣٣٢، ٢٤٥علماء البيان: 

  ١١٨علماء الصرف: 
  ٤٣علماء العربية: 

  ٢٨٤العمالقة: 
  ١١٧عوام العرب: 

  ٢٨٤غسان: 
  ٢٨٤غطفان: 



 - ٣٨٠  - 

  ٧٤، ٧٣فحول الشعراء واألدباء: 
 ،٩١، ٦١، ٥٥، ٥٤، ٤٠، ٣٨الفرس: 
١٨٤، ١٨٢، ١٥٣، ١٢٧، ١٠٨ ،
٣١٤، ٢٢٤، ٢٠٦، ١٩٨  

  ١٥٢الفصحاء: 
  ٢٢٤فصحاء العرب: 

  ١٥٠الفضالء: 
  ٢٩٦، ٢٩٣، ١٨٥الفقهاء: 

  ٢٦٩، ٣٧قبائل العرب: 
  ٢٠٠القبط: 

  ٩٨قبيلة أبي األسود: 
  ٣١٦، ٢٧١، ٢٥٢، ٢٥٠القّراء: 

  ٢٦٩القرشيون: 
  ٣٤٩، ٢٦٩، ١٩٤قريش: 
  ٣٢٤قيس: 

  ٢٨٤قيس عيالن: 
  ٣١٢كبار الناس: 

  ٣٢٣، ٧٦الكتّاب (كتاب األهواز): 
  ١٠٦كعب: 
  ٢٨٤ كنانة:
  ٢٨٤كندة: 

  ٣٣٢الكوفيون: 

  ٢٨٤لخم: 
  ٣٥٠، ٣٣٩اللغويون: 

  ٢٤٨، ٨٤المتأخرون: 
  ١٤٥المتأخرون من الفرس: 

  ٣٥٣المتكلمون: 
  ١٤٤، ١٣٨، ٩٦المحَدثون: 
  ١٥٨المحدِّثون: 

  ٢٤٢المحققون (بعض المحققين): 
المحققون من أهل الصرف والنحو 

  ١١٨والمعاني والبيان: 
  ٢٨٩المخضرمون: 

  ٢٨٤مذحج: 
  ٢٨٥مزينة: 

  ٢٢٩المستشرقون: 
  ٢٦٦المَشاهدة: 

  ٢٠٧المشتغلون بعلم اللغة: 
  ٣١٠، ٢٩٦، ٢٩٣المعتزلة: 

ـــرِّب):  ـــون (المع ، ٤٠، ٣٥المعّرب
١١٥، ٩٢، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥٠ ،
١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٢١، ١١٦، 
١٤٩، ١٤٨، ١٤٣  

  ٢٣٢، ١٩٢المفّسرون: 



 - ٣٨١  - 

  ٢٩٠، ٢١٨الملوك: 
  ٣١٨المهاجرون: 

  ٢٦٦مهالبة: 
 ،٢٢٤، ١٤٩، ١٢٣، ٥٣مولّدون: ال

٣٠٠، ٢٣٧  
  ٣١٥، ١٧٥، ١٥٣النبط: 

  ١٨٠النجارون: 
 ،١٥٧، ٧٢، ٤٢النحاة (النحويون): 

٣٢٦، ٢٥٧، ٢٤٨، ١٨٩، ١٨٤، 

٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٨  
  ١٩١النّظار: 
  ٢٨٥النمر: 
  ٢٨٤نمير: 

  ٢٨٤هذيل: 
  ٣٤٤، ٣٢٤، ٢٨٥هوازن: 

  ١١٤اليمانيون: 
  ١٦٨اليونانيون: 

*   *   *  

   



 - ٣٨٢  - 
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  ٢٤٨آذربيجان: 

  ١٨١آريا (مملكة الفرس): 
  ١٦٠آمد: 

  ١٥٣، ١٥٢األُبلّة: 
  ١٦٠أخميم: 

  ١٦٠أستراباذ: 
  ٣٢٠أسياف فارس: 

  ٢٢٠أصبهان: 
  ٢٠٨إصطخر: 
  ١٦٠، ١٣٠، ١١٦األندلس: 

  ١٦٠أنَْطْرسوس: 
  ٣٢٣األهواز: 
  ١٨١أوروبا: 

  ١٧٦أوِريَشلَم: 
  ١٨١إيطاليا: 

  ١٦٢بند): باب األبواب (الدر
  ٣٠٢البادية: 

  ١٦١بحر اليمن: 

  ١٠٢البحرين: 
  ٧٧، ٧٦برجيس (المشتري): 

  ٣١٥، ٣١٣، ١٥٢البصرة: 
  ١٦٠بََطلْيوس: 

  ٢٤٨بعلبك: 
  ٣٤١، ٣٠٢، ٢٤٨بغداد: 

  ١٦٢، ١٦١، ١٥٣بالد الروم: 
  ٣١٥، ٢٢٦بالد العرب: 
  ٣١٥بالد فارس: 
  ٣٢٤، ٣١٥بالد النبط: 

  ٢٠٨، ١٠٥بلخ: 
  ١٥٥نجاب: 

  ٢٩٨ت (الحرم): البي
  ٢٩٧، ١٧٦بيت المقدس: 

  ٢١٤ثبير: 
  ٢٢٧، ٢٢٣، ١٩٥، ١٩٣الحبشة: 
  ٢٧٢، ٢٧٠، ١٨١الحجاز: 

  ٢٩١الحرم: 



 - ٣٨٣  - 

  ٢٨١، ٢٥٦، ٢٤٨حضرموت: 
  ٢٩٠خبْت: 

  ٢٠٨، ١٦٠، ٤٥خراسان: 
  ١٦١َخْرتبرت: 

  ١٢٢الخندق (غزوة الخندق): 
  ١٠٥، ١٠٤، ٩١، ٩٠الخورنق: 
  ١٦١، ١٦٠خوريان: 

  ١٦١خوزستان: 
  ١٦٢لّدربند (باب األبواب): ا

  ٢١١دوالب: 
  ٢٤٨، ١٦٠رامَُهْرمُز: 

  ٢٤٧الروم: 
  ١٦٣رومية: 

  ٢١٥ساحوق: 
  ٢٤٩، ٢٠٨سمرقند: 
  ٢٤٧، ١٥٣سمندو: 

  ١٦١سميساط: 
  ١٦٠السند: 

  ٣٢٠سواحل البحر: 
  ١٦٠سواحل الشام: 

  ١٦٠سوهاي (سوهاج): 
  ٣١٣، ١٧٥الشام: 

  ١٦٢ِشْروان: 
  ٥٨شهر: 

  ٢٤٩، ٢٤٨شهرزور: 
  ٩١شيراز: 

  ١٢٨، ١٢٧صغانيان (جغانيان): 
  ٢٤٩ُصغدبيل: 

  ١٣٦، ١٢٨الصين: 
  ٢٤٩، ١٦٠طبرستان: 

  ١٦٠طرابلس (الشام): 
  ١٠٢َعَدْولى: 
  ٢٣٧، ٢٣٥، ١٧٥، ١٠٥العراق: 
  ٢٩٠عرعر: 
  ٢٨٤، ٢٨٣ُعمان: 

  ٢١٨الغرب (المغرب): 
  ١٦٢غزنة: 

  ١٧٨فحص البلوط: 
  ١٦١الفرات: 

  ٢٢٠، ٢١٧فيروزآباد: 
  ١٦٣طينية: القسطن
  ١٦٢قونيه: 

  ١٧٨القيروان: 
  ٢٠٨َكْرمان: 



 - ٣٨٤  - 

  ٢١١كرنبى: 
، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ١٠٥الكوفــة: 
٣٢٣  

  ١٦٠ماردة: 
  ١٢٧ما وراء النهر: 

  ٢٨٤مدين: 
  ٣١٤المدينة: 

  ٢٠٨مرو: 
  ٣١٣، ٢٣٥، ١٦٠مصر: 

  ٢٢٢، ١٠٥المغرب: 
  ٣١٣، ٢٣٥، ٢٠٠، ١٥٩مكة: 

  ١٦٠مكران: 

  ١٦١ملطية: 
  ١٦١موريان: 
  ١٦٢مولتان: 

  ٢٥١، ١٨١نجد: 
  ١٦٢نجيرم: 

  ٢٩٢النخلة القصوى: 
  ١٠٥نهر الكوفة: 

  ٢٦٦، ١٦٢، ١٦١، ١٥٥الهند: 
  ٢١٧يزد آباد: 
  ٢٨٥، ٢٨٢اليمامة: 
ـــيمن:  ، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ١٢٠ال
٢٨٤  

*   *   *  

   



 - ٣٨٥  - 
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، ٣٣٥، ٣٣٤اإلبدال البن السكيت: 

٣٣٩  
  ٣٣٤اللغوي: اإلبدال ألبي الطيب 
  ٩٦األبنية البن القطاع: 

ـــيوطي:  ـــان للس ، ١٩٩، ١٧٧اإلتق
٢٨٦، ٢٧١، ٢٣٢  

ـــام  ـــي أصـــول األحك ـــام ف اإلحك
  ١٨٩لآلمدي: 

اإلحكام في أصـول األحكـام البـن 
  ١٧٨حزم: 

، ٩٨، ٧٧أدب الكاتب البـن قتيبـة: 
٣٠٥  

ـــر  ـــراءات العش ـــي الق ـــاد ف اإلرش
  ٢٨٤للواسطي: 

ـــين  ـــاب الع ـــى كت ـــتدراك عل االس
ب   ٣٠٤يدي: للزُّ

  ٣٢٦، ١٧٤إصالح المنطق: 
  ٢٩٣األصول البن برهان: 

  ٧٧االقتضاب البن السيد: 
  ٢٤٦ألف باء للبلوي: 

  ٣٤٢، ٣٠٥، ٧٦أمالي ثعلب: 
  ٣٤٥، ٣٣٩أمالي القالي: 

  ١٤٤األنموذج للزمخشري: 
تفسير أبـي حيـان: = البحر المحيط 

٢٤٧  
، ٣١٣، ٣١٠، ٢٠٥البيان والتبيـين: 

٣٢٠  
  ١٦٨، ١٢١تاج العروس: 

لتبيــان لــبعض المباحــث المتعلقــة ا
  ٢٤٧بالقرآن: 

  ٥٩تحبير الموّشين: 
  ٤١التصريف الملوكي: 

  ١٩٣تفسير الطبري: 
  ٢٦٩التمهيد البن عبد البر: 

تهذيب إصـالح المنطـق للتبريـزي: 
٣٤٥، ٣٤٤، ٣٢٦، ٣٠٠  



 - ٣٨٦  - 

  ٢٠٣، ١٠٣تهذيب اللغة لألزهري: 
  ٦٠توجيه النظر إلى أصول األثر: 

  ٢٠٧الجداول في اللغة: 
، ٢٩٤، ٢٢٠الجمهرة البـن دريـد: 

٣٤٧، ٣٤١، ٣٣١، ٣٠٠  
  ٢٣٠حواشي الكشاف: 
  ١١٧الحواشي العراقية: 

  ٣٢١الحيوان (ألرسطو): 
  ٢٠٦الخصائص: 

درة الغواص فـي أوهـام الخـواص: 
٢٢٩، ٧٢، ٧١  

، ٩٥، ٩٤ديــوان األدب للفــارابي: 
٣٤٨، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٠٥، ٣٠٠  

الرد على مَْن خالف مصحف عثمان 
  ٢٧٣نباري: البن األ

  ١٨٩الرسالة للشافعي: 
رســالة أســباب حــدوث الحــروف: 

٥٤، ٥٢  
  ٢٠٩رسالة االشتقاق البن السراج: 

  ٢٣٣الزينة ألبي حاتم: 
  ١١٧السامي في األسامي للميداني: 

  ٣٢٩ِسفر السعادة: 

  ٢٧٤السنن لسعيد بن منصور: 
  ١٥٦السنن البن ماجه: 

ــاب):  ــيبويه (الكت ، ٧٢، ٤٨، ٤٤س
١٠٦، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٦ ،

٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ١٣١، ١١١ ،
٣٤٩، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٧  

  ١٥٦الشاطبية: 
  ٣٣٤شرح التسهيل ألبي حيان: 

  ٢٣٧شرح الحماسة: 
  ٣٤٠شرح الدريدية البن خالويه: 

  ٣٥١، ٢٦٤شرح الشافية للرضي: 
  ٣٠٢شرح الفصيح للبطليوسي: 

  ٣٣٩شرح الفصيح البن خالويه: 
، ١٠٢شرح الفصيح البن درستويه: 

١٠٨  
  ٩٩، ٣٩شرح الفصيح للمرزوقي: 

  ٢٥٦شرح قطر الندى البن هشام: 
  ٣٤٢، ٣٣١شرح المعلقات للنحاس: 

  ٢٣٧شرح معلقة الحارث بن حلّزة: 
  ٣٣٢شرح المفصل للسخاوي: 

  ٣٠٢شرح المقامات للمطرزي: 
شرح منهاج القاضي البيضـاوي فـي 



 - ٣٨٧  - 

  ١٨٨أصول الفقه: 
الصاحبي (فقه اللغة) البـن فـارس: 

٣٣٤، ٣٣١، ٣٢٥، ٢٨٧، ٢٠١  
، ١٠٣، ١٠٠، ٥٩، ٣٧الصــــحاح: 

١٣٨، ١٣٥، ١٣٣، ١٠٩، ١٠٥ ،
٣٠٠، ٢٩٣، ١٥٩، ١٥١، ١٤١ ،
٣٠٩، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١ ،
٣٤٠، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٦ ،
٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤١  

  ٢٦٨، ١٦٧صحيح البخاري: 
  ٣٠٤العين: 

، ٣٣٥الغريب المصنّف ألبي عبيد: 
٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤١ ،
٣٤٨  

 الفرق (الفرق بين األحرف الخمسة)
  ٣٤٨للبطليوسي: 

  ٢٤٠الفصيح: 
  فقه اللغة = الصاحبي البن فارس

  ٣٤٦، ١٦٣فقه اللغة للثعالبي: 
  ٢٨٥فنون األفنان البن الجوزي: 

، ١١٧، ١١١، ١٠٥، ٩٨القـاموس: 
١٤٣، ١٣٨، ١٣٥، ١٣١، ١٢٢ ،

٢٣٠، ١٩٨، ١٧٢، ١٤٨، ١٤٤ ،
٣٠١، ٢٣٧  

  ١١٧القانون في الطب: 
ــــل):  ــــرآن (التنزي ، ٢٧٠، ٢٦٩الق

٣١٥، ٣١٣، ٢٩٩، ٢٨٤، ٢٧١ ،
٣٤٧، ٣٣٣، ٣١٨، ٣١٦  

القصيدة المشهورة فـي القـراءات = 
  ١٥٦الشاطبية: 

  ٢٧٤كتاب أبي القاسم؟: 
  ٣٣٢كتب الصرف: 

  ٩٢كتب اللغة: 
  ٢١٨، ١١٨الكشاف: 
  ١٨٦كلستان: 

  ١٨٠لحن العامة للسجستاني: 
  ١٤١لسان العرب: 

رب البن خالويـه: ليس في كالم الع
٣٠٩، ٣٠٢، ٢٩٥، ٩٧  

  ١١٢مبادئ اللغة: 
  ٣٤٥، ٢٩٥، ١٠٩المجمل: 

  ٢٢١المحتسب (كتاب الشواذ): 
، ٢٠٤، ١٥٦المحكم البـن سـيده: 

٢٤٧، ٢١٧  
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  ٢٤٥، ٢٣١مختار الصحاح: 
  ٣٠٠، ١٤٠مختصر العين للزبيدي: 

  ٢٤٧، ١٥٦المخصص: 
ــــر:  ، ٣٠٩، ٢٨٧، ٢٣٢، ٩٨المزه
٣٤٩، ٣٣٩  

  ٢٧٤األزرق:  مسائل نافع بن
  ٢٩٦المستصفى: 

  ٣٠٤المشاكهة في اللغة: 
ــر:  ــباح المني ، ١٠٩، ٦٨، ٦٧المص

٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٤، ١٤٤، ١٤٠  
  ٣٤٩مصحف ابن مسعود: 

  ١٠٣معجم البلدان: 

  ١٨٦المعّرب: 
  ٣٢٧، ٢٥٩، ١٨٧مفتاح العلوم: 
  ٣٢٥مقاييس اللغة: 

المقصــور والممــدود لألندلســي: 
٣٠٤، ١٠٢  

  ٧٨دينوري: النبات ألبي حنيفة ال
  ١١٠نهاية اإلدراك: 

النهاية في غريـب الحـديث واألثـر: 
٢٤٣، ٢٢٨، ٢٢٦، ١٤٦، ١٢٠  

  ٣٤٠نوادر ابن األعرابي: 
  ١٠٤النوادر الممتعة البن جني: 

  ٢٧٣الوقف البن األنباري: 

*   *   *  
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  ١٧٨اآلرامية: 

  ١٨١، ١٧٩اآلرية: 
  ٢٨٤، ٢٧٩أزد شنوءة: 
  ٢٨٤، ٢٧٩األشعريين: 

  ١٥٦أعاجم األندلس: 
ـــــة:  ، ١٣١، ٩٢، ٧١، ٥٠األعجمي

٢٢٠، ٢١٥، ٢١٤، ١٨٩  
  ٢٨٤، ٢٨٣أنمار: 

  ٣٣٦أهل الحجاز: 
  ١٧٨أهل قرطبة: 

  ٢٨٥، ٢٨٤األوس: 
  ٢٨٥، ٢٢٢البربر: 

  ٣١٥البصرة: 
  ١٨١بالد إيطاليا القديمة: 

  ٢٨٥بلّي: 
  ٢٨٥، ٢٨٤تغلب: 
  ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧١، ٢٧٠تميم: 

  ٢٨٦، ٢٨٥ثقيف: 

  ٢٨٥، ٢٨٢جذام: 
  ٢٨٤، ٢٧٨جرهم: 

، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٢، ١٦٢الحبشة: 
١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٥، ١٨٤ ،
٢٢٣، ٢٠٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥ ،
٢٨٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٧  

  ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠الحجازيين: 
  ٢٨٤، ٢٨١حضرموت: 

 ،٢٧٢، ١٧٨، ١٢٠، ١١٩الحميرية: 
٢٨٤، ٢٧٧، ٢٧٣  
  ٢٨٤، ٢٨٢حنيفة: 

  ١٨٥: الحورانية
  ٢٨٤، ٢٨٠خثعم: 

  ٢٨٤، ٢٨٣خزاعة: 
  ٢٨٤الخزرج: 

  ٣٢٠الخوز: 
، ١٨٥، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣الــــروم: 
٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٦، ١٩٢، ١٩٠ ،
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٢٨٥، ٢٣٣  
  ١٧٩، ١٧٧السامية: 

  ٢٨٤، ٢٨٢سبأ: 
  ٢٨٤سدوس: 
 ،١٧٤، ١٧٢، ١٦٩، ١٦٣السريانية: 
١٨٥، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥ ،
٢٨٥، ٢٢٠  

  ٢٨٤، ٢٨٠سعد العشيرة: 
  ٢٨٢ ُسليم:

  ٣١٢الشامية: 
  ٢٨٥، ٢٨٣طيء: 

  ٢٤٦العامة: 
  ٢٨٥عامر بن صعصعة: 

، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٢، ١٦٣العبرانية: 
٢١٧، ١٩٩، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ ،
٢٨٥  

ــات العجــم  ــة: (لغ ــالم  -العجمي ك
، ١٨٦، ١٨٥، ٥٨، ٣٦العجــم): 

٢٩٩، ٢٥٨، ٢٢٦، ٢٠٧، ١٩٥ ،
٣٢٠  
  ٢٨٥، ٢٨١ُعذرة: 

»: كـالم العـرب –العربيـة «العرب: 

٥١، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٧ ،٣٦ ،
٧٠، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢ ،
٨٢، ٧٨، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢ ،
١٠٨، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٨٥ ،

١٦٨، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٢، ١١٢ ،
١٨٨، ١٨٦، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ ،
١٩٦، ١٩٤، ١٩٢، ١٩١، ١٨٩ ،
٢٢٥، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢٩٣، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٣٩، ٢٢٦ ،
٣٥١، ٢٩٩  

  ٢٨٦عّك: 
  ١١٣علم اللغة: 

  ٢٨٢ة: عمار
  ٢٨٤العمالقة: 

  ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٤، ٢٧٣ُعمان: 
  ٢٨٤، ٢٨١غسان: 

  ٢٨٤غطفان: 
 ،٣٧، ٣٦، ٣٥الفارسية (لغة الفرس): 

٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥١، ٤٨، ٤٦ ،
٨٣، ٨٢، ٦٩، ٦٧، ٦٠، ٥٧ ،
١١٤، ١٠٧، ٩٢، ٩١، ٨٨، ٨٤ ،

١٤٢، ١٣٥، ١٢٢، ١٢١، ١١٥ ،
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١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٢، ١٦٩ ،
١٩٢، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤ ،
٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤ ،
٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٩ ،
٣٤٩، ٢٨٥، ٢٣٨، ٢٣٢، ٢٢٩  

  ١٧٨فحص البلوط: 
  ١٨١الفونيقية: 

  ٢٨٥، ٢٠٠، ١٧٧القبطية: 
  ٢٨٤، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩قريش: 

  ٢٨٤، ٢٨٠قيس عيالن: 
  ٢٨٤، ٢٧٤كنانة: 
  ٢٨٤، ٢٨١كندة: 

  ٣١٢كوفية: 
  ٢٨٤، ٢٨٢لخم: 

  ١٨١الالتينية: 
  ٢٨٤مدين: 

  ٢٨٤، ٢٧٩حج: مذ
  ٢٨٥، ٢٨١مزينة: 

  ٢٣٥، ٢٣٤، ١٨١المصرية القديمة: 
  ١٧٨، ١٢٠مُضر: 

ــــبط:  ، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٤، ١٧٥الن
٢٨٥، ٢٣٥، ٢١٢، ٢٠٠، ١٩٧  

  ٣٣٦نجد: 
  ٢٧٤النخع: 

  ٢٨٥نصر بن معاوية: 
  ٢٨٥النمر: 
  ٢٨٤نُمير: 

  ٢٨٤، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣هذيل: 
  ٢٨٥همدان: 

ــة:  ، ٢٠٠، ١٩٠، ١٧٢، ١٧٠الهندي
٢٣٢  

 واليونانيةالهندية األورباوية: (الهندية 
  ١٨١والالتينية): 

  ٢٨٥، ٢٧٤هوازن: 
  ٢٣٤الهيروغليفية: 

  ٢٨٥، ٢٨٢اليمامة: 
، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٣٤، ١١٤الــــيمن: 
٢٨٤، ٢٧٤  

  ٢٣٧، ٢٢٩، ١٦٩، ١٦٨اليونانية: 

*   *   *  
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  - أ  - 

  ٢١٧آب: 
  ٢١٧آباذ: 
  ٩١أزآفت:  آثارم
 ،٢١٣، ٢٠٨، ٧٨، ٧٢، ٤٨، ٤٦آجر: 

٢٥٧  
  ٢٤٨آذربيجان: 

  ٥٣آذريون: 
  ٧٩آس: 

  ٢١٧، ١٣١، ٤٩آشوب: 
  ٩٠آلت بُّريدن: 

  ١٦٠آمد: 
  ٨٤آمدن: 
  ٢١٦آمين: 
  ١٢٧آهن: 
  ٢١٨آيين: 

  ٢٦٤أبابيل: 

  ٢١٨، ١٩١، ١٩٠أّب: 
، ٢٥٦، ٢٠٨، ١٨٩، ١٨٤إبــراهيم: 
٢٥٧  
  ٢١٩إبريج: 
  ٢١٩إبريز: 

ــــــم:  ، ٢٠٨، ٢٠٢، ٦٣، ٥٢إبريس
٢٤٧، ٢٢٠، ٢١٣  
  ٢١٩، ٢١٨، ١١٩إبريق: 
  ١٤٥، ٩٣أبزن: 

  ١٥٢األبلّة: 
  ٢٠٧إبليس: 
  ٢٩٠اإلتاوة: 
  ١٠٨أرزرز: 
  ٢٥٧، ١٤٤، ١٤١، ٣٨أرندج: 

  ٢٦٣أساطير: 
  ١٥٥نديار: إس

، ١٩٨، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٧إستبرق: 
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٢٢٠، ٢٠٨، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢٣٩، ٢٢٦، ٢٢١  

  ١٦٠أستراباذ: 
ـــحاق:  ، ٢٥٦، ٢١٥، ٢٠٨، ٤٥إس
٢٥٧  

  ١٦٤إسطرالب: 
  ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥إسفنط: 

  ١١٦، ١١٥إسكندر: 
، ٢٠٨، ١٧٦، ١٧٥إســـــــماعيل: 

٢٥٧، ٢٥٦  
  ٢٢١أسوار: 

  ١٠٦أشائب:  -أشابة 
  ١٠٦األباشة:  -أشابات 
  ١٠٦الحباشة:  -الهباسة 
  ٣٥٠، ٣٤٩، ١٠٧أشوب: 

  ٢٢٠إصبهان: 
  ٢٦٣اصطبل: 

  ٢٠٨اصطخر: 
  ٢٠٣اصطفلينة: 

  ٧٣ش: أُطرو
  ٢١٣أطريفل: 

  ١٢٦إفرند: 

  ٢٣٩، ١٨٧، ١١٤، ١١٣، ٩٢إقليد: 
  ١١٧الماس: 

  ٢٣٩أنبج: 
  ١١٥أنجر: 

  ١٦٩إنجيل: 
  ١١٧، ١١٦األندلس: 

  ١٦٠أنطرطوس: 
  ١٤٤أنموذج: 

  ٢٢٢إنى: 
  ٢١٣، ١٧٢، ١٤٠، ١٣٩إهليلج: 

  ٢٢٢أّواب: 
  ٢٢٣أّواه: 

  ٢٢٣، ١٩٣أّوب (أّوبي): 
  ١٧٦أوريشلم: 

  ١٦٩أوقية: 
  - ب  - 

  ٢٢٣اذان: ب
  ٢٠٨، ٦٦باذق: 

  ٣١٥باذورج: 
  ١٥١بارة: 

  ٦٦باشق: 
  ٨٨باغبان: 
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  ٢٠٠بالغاء: 
  ٨٤ببُنَدان: 
  ٣٢٩بحثر: 

  ١٣٦، ٣٦بخت: 
  ٨٤بخوردن: 

  ٨٥بد (بدي): 
  ١٣٤، ٥١بُّد = بُت: 

  ٨٣، ٥٥ذر: 
  ٢٦٦، ٦٧بذرقة: 

  ٢٤٧، ٢٣٥بُّر: 
  ٢٢٤، ٢٢٣بّراني: 
  ٨٠بربط: 

  ٣٠٠برجاس: 
  ٧٦برجيس: 

  ١٧٥بُرطل: 
  ١٧٥، ١٧٤بُرطلة: 
  ٧٥برطيل: 

  ٢٢٠، ٦٦بََرق: 
  ٦٤برنامج: 

  ١٣٧، ٥٠، ٤٩، ٤٣برند: 
  ١٧٥، ١٧٤بََرنْساء: 

  ١٣٢برنّي: 

  ٨٦، ٨٥ْرَوْرد: 
  ١٤٧، ١٤٦بريد: 

  ٢٣١، ٢٢٠بزماورد: 
  ٣٠٤بس: 

  ٩٠بستان: 
  ٨٤بستن: 

  ٣٢٦بسمل: 
  ١٦٤بطاقة: 

  ١٦٤بطريق: 
  ١٦٠بََطلْيوس: 

  ١٧٤بّطة: 
  ٣٣٠بعثر: 
  ٢٤٨ك: بعلب

  ٣٠٢، ٢٤٨بغداد: 
  ٤٦بّقم: 

  ٨٦بكْرد: 
  ٨٤بكْردن: 
  ٢٠٠، ٥٨بالس: 

  ٢٠٨بلخ: 
  ٧٦بلقيس: 

  ٨٤بُمكيدن: 
  ٨٤بنام خداي: 
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  ١٥٥بنجاب: 
  ٦١بنده: 

  ٨٧بنده = بندكان: 
  ١٣٤، ٧٩، ٦٥بنفسج: 
  ٢١٢، ١٤٥، ٧٢، ٤٤، ٣٩بهرج: 
  ١٧٢بهّط: 
  ٢٧٤بورا: 

  ٨٦بيامد: 
  ٩٢بيست: 

  ٨٨بينا: 
  - ت  - 

  ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨تاريخ: 
  ٢٢٤تجفاف: 

  ١٣٤تخت: 
  ٢٢٦تخمين: 

  ٩٠ترازو: 
  ١٢٢ترنجان: 
  ١٤٣، ١٤٢تُّرهات: 

  ١٦٥ترياق: 
  ٦٤تستوق: 

  ٢٠٨تكين: 
  ٧٤تلميذ: 

  ٧٦تلّيسة: 
  ٢٢٦، ٢٠١، ١٩١، ٦٤تنّور: 

  ٣٢٦تيملي: 
  -  ج - 

  ٢٢٧ِجبت: 
  ٢٠٣جرامقة: 

  ١٣٩، ٥٤، ٤٨، ٤٧جربز: 
  ٧٥جرجير: 
  ١٢٩جرداب: 
  ١٢٩جردبان: 
  ٢٠٣، ١٢٩: جردقة
  ٣٧َجْرم: 

  ٦٢، ٥٣ُجزاف: 
  ٥٦ْشم: 
  ٢٠٣، ١٣٨جص: 

  ٢٤٣الجعظري: 
  ١٣٥، ١٣٤، ٧٩جلّسان: 

  ١٣٥جلّنار: 
  ٣٠٣َجلَنْبَِلق: 

  ٢٢٦، ٢٢٥جناح: 
  ٥٦َجنك: 

  ٨٢ِجه آمد: 
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  ٣١٥الجهارسوك: 
  ٢٤٣الجّواظ: 
  ١٢٣جوالق: 

  ٢٦٦، ٤٨، ٤٥جورب: 
  ٢٢٥، ١٢٦جوز: 

  ١٢٦جوزينج: 
  ٣٠٣جوسق: 
  ٣٥٣، ١٣٧جوهر: 

  -  ح - 
  ٣٠٢، ٢٥٦حاميم: 

  ٢٢٧ُحّب: 
  ٣٩٢ِحجًرا محجورا: 

  ٢١٢، ٢١١حزرق: 
  ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٤٨حضرموت: 

  ٢٩٠الُحلوان: 
  ٣٢٦الحمدلة: 

  ٢٣٥حنطة: 
  ٢٢٧حوب: 

  ٣٢٦الحوقلة والحولقة: 
  ٣٢٥حيعل: 

  -  خ - 
  ١٥١، ٨٧خانه: 

  ١٢٨خبرنج: 
  ٢٠٨، ٤٥خراسان: 

  ٣١٤، ٢٢٨خربز: 
  ١٦١خرتبرت: 

  ٥٦، ٤٦خّرم: 
  ٣٠٠الخّم: 

  ٢٢٦خّمن والتخمين: 
  ٨٨خندان: 
  ٦٨خندق: 

  ١٠٥، ١٠٤، ٩١، ٩٠خورنق: 
  ١٦١خوريان موريان: 

  ٣١٥الخيار: 
  ١٦٥خيديقون: 

  ٢٠٠، ٤٠ِخيم: 
  -  د - 

  ٨٦داَرد = دارنده: 
  ٨٧، ٨٥داشته:  -داشت = داشتن 

  ٨٨دانا: 
  ٦١دانسته: 
  ٨٥دانش: 

  ٩١دانشمند: 
  ٦٧، ٦٢دانق: 



 - ٣٩٧  - 

  ٦١داننده: 
  ١٣٣ْخدار: دَ

  ١٤٩، ١٣٦، ٩١دربان: 
  ٨٨ِدَرختان:  -درْختها  -دْرْخْت 

  ١٥٩درستويه: 
 ،١٩٦، ١٩٥، ١٦٩، ٧٢، ٤٤درهم: 
٢٦٢، ٢٢٩، ٢٢٨  
  ٥٧دروغ: 
، ٨٧، ٥٩، ٥٨، ٤٣دشت:  -دست 
٢٠٠  
  ١٣١دستبند: 
  ١٥٠دستجة: 
  ٧٢دستور: 
  ١٥٠، ٦٣دستيج: 
  ٢٠٠دشت: 

  ١٤٩، ٦٨دلق: 
  ٢٠٦، ١٣٣، ١٣٢دهقان: 

  ٣٠٨ز: دهلي
  ٢٢٨، ١٩٦، ١٩٥دواة: 

  ٨٨دوربين: 
  ١٤٩دورق: 

  ٩٢، ٥٧دوست: 

  ٢١١دولبوا:  -دوالب 
  ٢٥٧، ٢٢٦، ٦٣، ٤٥ديباج: 
، ٢٢٦، ١٩٦، ١٩٥، ٧٢، ٤٥دينار: 

٢٦٢، ٢٢٩  
  ٢١٠ديوان: 

  - ر - 
  ٩٢راْست: 

  ١٦١رامز = رامهرمز: 
  ٢٤٨، ١٦١رامهْرمز: 
  ٩٣راهنامج: 

  ٢٤٨، ١٥٩، ١٥٧راهويه: 
  ١٨٥ربانيون: 
  ٦٣رزداق: 

  ٢٠٨الرزدق: 
  ١٦٥رساطون: 

  ٢٠٨رستم: 
  ٣٢٦رسمل: 

  ١٠٨، ١٠٧رصاص: 
  ٨٤رفْتن: 
  ٨٩رهبر: 

  ٨٦رونده:  -بَرَود  -َرَود 
  ١٥٠روزنة: 



 - ٣٩٨  - 

  
  - ز - 

  ٦٩زاووق: 
  ٢١٢، ٥٣زرجون: 
  ٢٣٠زماورد: 

  ٣٠٧، ٢٣٠زمّرد: 
  ٢٣٠، ٢٢٩زمّردة: 
  ٢٦٧زنادقة: 
  ١٥٠زنبيل: 

  ٢٥٧زنجبيل: 
  ١٥٠زنفليجة: 

  ١٥٠لجة: زنفي
  ١٣١، ٤٩، ٣٨زور: 

  ٦٩ُزَوق: 
  ١٣٦، ١٢٨زون: 
  ١٣٠، ٦٨زيبق:  -زئبق 

  ١٣١، ١٣٠، ٥٦يوه: ژ
  -  س - 

  ١٤٥سابور: 
  ٢٠٥، ١٣٠، ١٢٩، ٦١ساذج: 

  ٢٧٢سامدون: 
  ٢١١سبيج: 

  ٥٦يذ: س
  ٦٤ستّوق: 

  ١٦٠سجستان: 
  ١٦٤سجنجل: 
ــّجيل:  ، ١٩٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٨س
٢٠١  

  ٩١سحركاه: 
  ٢٠٠، ١٣٦، ٥٨، ٣٦سخت: 

  ٢١٢، ٥٨سختيت: 
  ٣٩سّدر: 

  ٢٠٤سذاب: 
  ٢٣٢، ٢٣١سرادق: 

  ٧٨، ٧٧سرجين: 
  ٨٥سْردي:  -سرد 

  ٣٠٨، ٣٨سرداب: 
  ٦٩َسَرق: 

  ٧٨ِسْرقين: 
  ١٢٣سرناي: 

  ١٩١، ٥٠، ٤٤سروال = شروال: 
  ٩٢سفيد = إسفيد: 

  ٣٩سكر: 
  ٦٥سمّرج: 



 - ٣٩٩  - 

  ٢٤٩، ٢٠٨سمرقند: 
  ٢٤٧، ١٥٣سمندو: 

  ١٦١سميساط: 
، ٢٣٢، ٢٢٦، ١٩٩، ١٩٨ســندس: 
٢٣٩  
  ٨٠سنسق: 
  ١٢٧سنْكك: 
  ٢٥٧سهريز: 

  ١٢٢سور: 
  ١٤٩سوسان: 
  ١٤٩، ١٣٦، ٧٩ُسوسن: 
  ١٦٠سوهاج: 
  ١٦٠سوهاي: 
  ٢٦٧، ٢٦٦سيابجة: 
  ٢٤٨، ٢٤٧، ١٥٨، ١٥٧سيبويه: 

  ٢٤٧، ١٥٦سيده: 
  ١٢١، ٧٩، ٧٨سيسنبر: 
  ٨٠سينين: 

  -  ش - 
  ٣٠٢الشاشية: 

  ١٣٨اكري:  -شاكري 
  ٨٩شاهان شاه: 

  ١٤٦شاهبور: 
، ١٢٢، ١٢١، ٨٠، ٧٨شاهســـفرم: 

٢٥٨، ٢٢٥  
  ٢٤٠، ٢٣٩شبكره: 

  ٩١ْشتا = ْشتاب: 
  ٩١ُشتُْربان: 
  ١٦٢ِشروان: 

  ١٧٣، ١٧٢، ٧٨، ٧١شطرنج: 
َمع:    ٣٠٥الشْمع والشَّ

  ٢١٤شنبذ: 
  ٢٤٣الشنظير: 

  ٥٧شهر: 
  ٢٤٩، ٢٤٨شهرزور: 

  ١٥٦، ٩٢، ٩١شير: 
  -  ص - 

  ٢٠١صابون: 
  ١٤٢صاروج: 

  ٢٣٣ ،٢٣٢، ٢٠٣، ١٨٥صراط: 
  ٣٧صْرد: 

  ١٠٨الصرفان: 
  ٢٩١صرورة: 
  ١٢٧صغانة: 



 - ٤٠٠  - 

  ١٢٧صغانيان: 
  ٢٤٩ُصْغُدبيل: 

  ٢٩٠الصفّي: 
  ١٣٩، ١٣٨، ٥٢ك: صك = 
  ٣٢٦صلدم: 

  ٣٢٧صمحمح: 
، ٢٠٣، ١٣٨، ٨٠صــنجة:  -صــنج 
٣٠٨  

  ١٣٣صنم: 
  ١٤٢صهريج: 

  ٣٢٦، ٣٢٥صهصلق: 
  ٢٧٣ُصواع: 

  ١٤١صوجان: 
  ٢٠٣، ١٤١صولجان: 

  ١٧٤ِصير: 
  ١٣٦، ١٢٨الصين: 

  -  ض - 
  ٣٢٥ِضبطر: 

  ٢٤٤ُضغبوس: 
  ٢٢٥ضنْك: 

  ٢٤٥ِضيزى: 
  ٢٤٤الضيطر: 

  -  ط - 
  ٢٠٢طاَجن: 
  ٢٠٣طازج: 

  ٢٣٣طاغوت: 
  ٢٥٦طاووس: 
  ٢٤٩طبرستان: 

  ٣٠١، ٧٣طرش: 
  ٧٥طنجير: 

  ١٩٠، ١٨٥طه: 
  ١٨٥الطور: 

  ٣٠٨طيلسان: 
  ١٥٣، ١٤٢، ١٤١طيهوج: 

  -  ع - 
  ٣٢٦عبدري: 
  ٣٢٦عبشمي: 
  ٣٢٦عبقسّي: 

  ٢٣٤، ٢٣٣عرم: 
  ٢٠٢عسجد: 
  ١١٤عسكر: 

  ٢٤٣العشنّق: 
  ١٧٤ُعمروس: 
  ١٥٧عمرويه: 



 - ٤٠١  - 

  ٢٥٩، ٢٤٧عيسى: 
  -  غ - 

  ٢٤٤الغنثر: 
  -  ف - 

  ٥١انيذ: فانيذ = 
  ٢٧١الفتّاح: 
  ٢٦٧فرازين:  -فرازنة 

  ١٨٥، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣الفردوس: 
  ٢٤٤، ١٥٩، ١١٧الفرزدق: 

  ١٥٢، ١٤٧فرسخ: 
  ٢٥٧فرعون: 

ـــــد:  ، ١٢٦ ،٧٢، ٤٩، ٤٦، ٤٣فِرن
٢٥٧، ٢٠٨، ١٣٧  

  ٢٩٠الفضول: 
  ٤٩فندق: 

  ١٥٤فُْو: 
  ١٣٦، ١٢٨فوالذ: 

  ٢٣٤فوم: 
  ١٥٤فّوه: 
  ١٤٧فَيْج: 
  ١٥٦فيّره: 

  ٢٥٧، ٢٠٨الفيروز: 

  ٢٢٠، ٢١٧فيروزآباد: 
  -  ق - 

  ٢٥٦، ١٥٥: قابوس
  ٢٥٥قابيل: 

  ٢٥٧قارون: 
  ٣٠٠قازوزه:  -قاقزة = قاقوزة 

  ١٦٦قالون: 
  ١٦٤قبرس: 

  ١٦٤القراميد: 
  ١٣٩، ٥٤، ٤٨بز: قر

  ٧٠، ٤٩، ٤٨قربق: 
  ٨١قردماني: 

  ١٦٤قرسطون: 
  ١٩٦، ١٩٥قرطاس: 

  ٧٠، ٤٣قرطق: 
  ٢٠٥قرلّى: 

  ١٦٤قرميد = قراميد: 
  ١٧٢قرنفل: 
  ٢٤٧، ٥٢: قّز = ك

  ١٦٤قسطار: 
 ،١٨٥، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣قسطاس: 
٢٠٨، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٢، ١٩٠  



 - ٤٠٢  - 

  ١٦٤قسطري: 
  ١٦٤قسطل: 

  ١٦٤قسنطاس: 
  ١٩٤قسورة: 
  ١٦٩: قسيس

  ٢٣٥قِط: 
  ٢٣٩، ١١١، ٥٠قفشليل: 

  ١٩٦، ١٩٥قلم: 
  ٣٠٢، ١٥٣قلنسوة: 

  ٢٤٦، ٢٣٥قمح: 
  ٢١٢، ١٣٥قمنجر: 
  ١٦٤قنطار: 
  ١٦٥قنطرة: 
  ١٦٥قولنج: 

  ١٦٦قولون = قولون: 
  ١٦٢قونية: 

  ١٦٥قيطون: 
  ١٢٠قيل: 

  - ك - 
  ٣٠١الكابوس: 
  ٩١كاتبست: 

  ٨٧كارها: -كار

  ١٢٥كاغد: 
  ٣١٤، ٢٣٦كافور: 

  ١٥٥ كاووس:
  ٣٠٨الكتّان: 
  ٧٠، ٤٣كربج: 
  ١٣٩، ٥٠كربز: 
  ٧٠، ٤٩، ٤٨كربق: 
  ١٥١كّرج: 

  ٨٧، ٥٥كرد = كْرده: 
  ١٥١كّرز: 

  ٤٦كركم: 
  ٢٠٨كرمان: 
  ٢١١كرنبى: 
  ٢١١كرنبوا: 
  ٤٠كسرى: 
  ١٢٥كشك: 
  ١٣٢كعك: 

  ١١٨كفكير: 
  ١٩٣، ١٨٥كفلين (تثنية كفل): 

  ٨٨كمانْكر: 
  ٦٣كندوج: 

  ٢١٦كنز: 



 - ٤٠٣  - 

  ٣٠٤كنه: 
  ٨٤كه: 

  ٨٢كه آمد: 
  ٨٤كهربا: 

  ٤٩كوسق: 
  ٤٨كوسه: 
  ٤٩كيلقة: 

  ٣٠٤، ١٠١كيمياء: 
  - ل - 

  ١٣٨الزورد: 
  ٣١٠اللثغة: 
 ،٢٠٩، ٢٠٨، ١٣٦، ١٠٧، ٦٢لجام: 

٢٥٧  
  ٢٤٧لقمان: 

  ٣٢٨لما: 
  ٣٢٧لن: 

  ٢٧٣اللهو: 
  ١٢٧، ١٢٦لوزينج: 

  ٢٥٧، ٢٤٧لوط: 
  ٢٣٦ليمون: 

  -  م - 
  ١٥٦ماجه: 

  ٨٣، ٥٥ماذر: 
  ١١٧ماس: 
  ٣٠١ماش: 

  ٨٤ماه: 
  ١٠٩ماه روز: 
  ٢١٢، ٢١١محرزق: 
  ٣٠٢المخرقة: 
  ٢٩٠المرباع: 

  ٨٧مرد = مردان: 
  ٧٩، ٧٨مرزجوس: 

  ٧٨مرزنجوش: 
  ٣٢٦مرقسي: 

  ٢٠٨مرو: 
  ٢١٢مزرجن: 

  ٥٨ِمسح: 
  ١٢٧مسك = مشكين: 

، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٥، ١٧٦مشــكاة: 
٢٠١  

  ٢٤٨معدي كرب: 
  ١٨٧، ١١٣مقاليد: 
  ١١٤مقالد: 
  ١١٤مقلد: 



 - ٤٠٤  - 

  ١١٤ مقليد:
  ٢٩٠المكس: 

  ١٦٢ملتان: 
  ١٧٧منسأة: 
  ٢٣٦، ٢٠٨مهرق: 

  ١٦١موريان: 
  ٢٦٧، ٢٠٨موزج: 
  ٤٨موزه: 

  ٢٤٧، ١٧٦موسى: 
  ١٦٢مولتان: 

  -  ن - 
  ١٤٩نارنج: 
  ١٧٥، ١٧٤ناطور: 

  ٦١نامه: 
  ١٢٣ناي = ناي نرم: 

  ١٦٢نجيرم: 
  ٢٠٤، ١٢١، ٨٠نرجس: 

  ١٤٨، ٩٣نشا: 
  ١٤٨، ٩٣نشاستج: 
  ٢٩٠النشيطة: 

  ٢٤٨، ٢٤٧، ١٥٨، ١٥٧ نفطويه:
  ١٦٥نقرس: 

  ٣٠٩النُّقل = النََّقل: 
  ١٤٥، ١٤٤نموذج: 
  ٢٩١النوافج: 

  ٢٥٧نوح: 
  ٧٤نورج: 

  ٢١٣، ٢١١، ١٢٤نوروز: 
  ٢٥٧، ٢١٣، ١٢٤نيروز: 
  ١٥٢، ١٥١نيزك: 

  -  ه - 
  ٢٥٥هابيل: 
  ٣٢٩هبلع: 
  ١٧٧هْرج: 
  ٢٥٧هرمز: 

  ٢٠٨هزارمْرد: 
  ١٤٠، ١٣٩هليلج: 
  ٢٠٤هنداز: 
  ٩١هنْرور: 
  ١٢٢، ٧٩هنزمن: 

  ١٨٥هيت: 
  ٣٢٦الهيللة: 
  ٢٣٧هيولى: 

  - و - 



 - ٤٠٥  - 

  ٣١٥الوازار: 
  ٢٧٣الَوَزر: 
  ٣١٥ويذي: 

  - ي - 
  ١٣١يارق: 

  ٢٥٧، ١٢٥، ١٢١، ٨٠ياسمين: 
  ٢٥٥ياسين: 

  ٢٣٩، ٢٣٨ياقوت: 
  ٨٤يبامدن: 
  ٢٥٧، ١٤١يرندج: 
  ٢١٧يزدآباد: 
  ٢٥٦، ٢١٥، ٢٠٨، ٤٥يعقوب: 

  ١٨٥، ١٧٧يّم: 
  ٢٥٦، ٢٤٧يوسف: 

*   *   *  
   



 - ٤٠٦  - 
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عبـد اهللا عنـان، لجنـة التـأليف والترجمـة اآلثار األندلسية الباقية: محمد  - 

 والنشر، القاهرة.

، تقديم وتحقيق د. حسين محمد ه٢٤٤اإلبدال: يعقوب بن السكيت ت - 
، مجمـع اللغـة م١٩٨٢محمد شرف، مراجعة علي النجـدي ناصـف ت

 .م١٩٧٨العربية بمصر، 
، تـح: عـز ه٣٥١ال: ألبي الطيب عبد الواحد بـن علـي اللغـوي تاإلبد - 

 م.١٩٦٥م، مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٦٦الدين التنوخي ت
، ه٥١٥أبنية األسماء واألفعال والمصادر: ابن القّطاع علي بن جعفـر ت - 

 م.١٩٩٩تح: د. أحمد محمد عبد الدائم، دار الكتب المصرية 
األربــع عشــر: أحمــد بــن محمــد إتحــاف فضــالء البشــر فــي القــراءات  - 

 .ه١٢٨٥، المطبعة العامرة: ه١١١٧الدمياطي ت
، تــح: د. ه٩١١اإلتقــان فــي علــوم القــرآن: جــالل الــدين الســيوطي ت - 

 م.٢٠٠٨مصطفى ديب البغا، دار المصطفى، دمشق، 
، ه٦٤٦إخبار العلماء بأخبـار الحكمـاء: الِقفطـي، علـي بـن يوسـف ت - 

 .ه١٣٢٦طبعة السعادة بمصر، م، م١٩٣٩تصحيح محمد أمين الخاني ت
، حققـه وعلـق عليـه ه٢٧٦أدب الكاتب: ابن قتيبة عبد اهللا بن مسـلم ت - 

 م.١٩٨٢ووضع فهارسه د. محمد الدالي. مؤسسة الرسالة، 



 - ٤٠٧  - 

ارتشاف الّضَرب من لسان العرب: أبو حيان األندلسي محمد بن يوسف  - 
، تح د. رجب عثمان محمد، مراجعة د. رمضـان عبـد التـواب ه٧٤٥ت
 م.١٩٩٨-ه١٤١٨م، الخانجي بالقاهرة ٢٠٠١ت

إرشاد األريـب إلـى معرفـة األديـب (معجـم األدبـاء) يـاقوت الحمـوي  - 
 القاهرة ب ت. -م ١٩٥٦، نشره أحمد فريد الرفاعي ته٦٢٦ت

إرشاد القاصد إلى أسـنى المقاصـد: ابـن األكفـاني محمـد بـن إبـراهيم  - 
 م، ومحمـد كمـال وحسـن٢٠١٦، تح: د. محمود فاخوري ته٧٤٩ت

 م.١٩٩٨ -ناشرون  -الصديق، مكتبة لبنان 
، حقق ه٣٧٩استدراك الغلط الواقع في كتاب العين: أبو بكر الّزبيدي ت - 

مقدمته د. عبد العلي الودغيري، وحقق البـاقي منـه وقـّدم لـه د. صـالح 
 م.٢٠٠٣مهدي الفرطوسي، مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ي بـن محمـد الجـزري أسد الغابة في معرفـة الصـحابة: ابـن األثيـر علـ - 
، ومحمـد أحمـد ٢٠١٢ اتحقيق وتعليق محمـد إبـراهيم البنّـ، ه٦٣٠ت

 م.١٩٧٠عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد، كتاب الشعب بالقاهرة 
م، مراجعـة ١٩٥٦االشتقاق والتعريب: الشـيخ عبـد القـادر المغربـي ت - 

 م.٢٠١٥وتعليق د. عبد اإلله نبهان مجمع اللغة العربية بدمشق 
، شــرح ه٢٤٤منطــق: ابــن الســكيت يعقــوب بــن إســحاق تإصــالح ال - 

م، وعبـــد الســـالم هـــارون ١٩٥٨وتحقيـــق محمـــد أحمـــد شـــاكر ت
 .١٩٥٦م، دار المعارف بمصر ١٩٨٨ت

م، دار العلـم للماليـين، بيـروت، ١٩٧٦األعالم: خير الدين الزركلي ت - 
 م.١٩٧٩



 - ٤٠٨  - 

اإلعالم بأصول األعالم الواردة في قصص األنبياء عليهم السـالم، د. ف  - 
 م.١٩٩٢عبد الرحيم، دار القلم، دمشق 

األفعال: أبو عثمـان سـعيد بـن محمـد المعـافري السرقسـطي (ت بعـد  - 
ــة للهجــرة)، تــح: د. حســين محمــد محمــد شــرف، مراجعــة  األربعمئ

 م.١٩٧٥م. مجمع اللغة العربية بمصر، ١٩٩٢محمد مهدي عّالم ت د.
، تـح: ه٥٢١االقتضاب في شرح أدب الكتّاب: ابن السيد البطليوسي ت - 

م، ود. حامــد عبــد المجيــد، الهيئــة المصــرية ١٩٦٩مصــطفى الســقا ت
 م.١٩٨٣العامة، 

ألف باء في أنواع اآلداب وفنون المحاضرات واللغة: يوسف بن محمـد  - 
، مصور عن الطبعـة األولـى بالمطبعـة الوهبيـة ه٦٠٤البلوي المالقي ت

 .ه١٢٨٧
وس أفــرام األول األلفــاظ الســريانية فــي المعــاجم العربيــة: مــار إغنــاطي - 

م، مقاالت نشرت في مجلـة المجمـع العلمـي العربـي ١٩٥٧برصوم ت
 م.١٩٥١-١٩٤٨بدمشق، 

م، المطبعـــة ١٩١٥األلفـــاظ الفارســـية المعّربـــة: الســـيد أدي شـــير ت - 
 م.١٩٠٨الكاثوليكية، بيروت 

، تح ودراسـة: د. محمـود ه٥٤٢أمالي ابن الشجري: هبة اهللا بن علي ت - 
 م.١٩٩٢تبة الخانجي بمصر م، مك١٩٩٩محمد الطناحي ت

، تــح: د. عبــد المجيــد ه٢٢٤األمثــال: أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم ت - 
 م.١٩٨٠قطامش، جامعة الملك عبد العزيز، دار المأمون للتراث بدمشق 

، تـح: ه٦٤٦إنباه الرواة على أنباه النحـاة: القفطـي علـي بـن يوسـف ت - 



 - ٤٠٩  - 

القـاهرة  -م، دار الكتـب المصـرية ١٩٨١محمد أبو الفضل إبـراهيم ت
 م.١٩٧٣-١٩٥٠

، تح: محمد محيي ه٥٧٧اإلنصاف في مسائل الخالف: ابن األنباري ت - 
 م.١٩٦١م، المكتبة التجارية بمصر ١٩٧٣الدين عبد الحميد ت

، تح: محمد المصري ت    ، ود. ه٣٩٥األوائل: أبو هالل العسكري ت - 
 م.١٩٧٥دمشق،  -وليد قصاب، وزارة الثقافة 

م، ٢٠١٥: محمـد أحمـد جـاد المـولى بـك تأيام العرب في الجاهليـة - 
م، دار ١٩٨١وعلي محمـد البجـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ت

 م.١٩٦١إحياء الكتب العربية 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشـا البغـدادي  - 

 ، منشورات مكتبة المثنى ببغداد.ه١٩٢٠ت

تـح: عبـد السـالم ، ه٢٥٥البيان والتبيـين: الجـاحظ عمـرو بـن بحـر ت - 
 .١٩٦٨القاهرة،  -م، مكتبة الخانجي ١٩٨٨هارون ت

بيـدي ت -  ، ه١٢٠٥تاج العروس في شرح جواهر القاموس: المرتضى الزَّ
 الكويت. -مجموعة من المحققين 

نحـو  تاج اللغة وصـحاح العربيـة: الجـوهري، إسـماعيل بـن حّمـاد ت - 
 م.١٩٩١، تح: أحمد عبد الغفور عطار ته٤٠٠

م (الجـزء السـابع)، دار ٢٠٠٦العربي، د. شوقي ضيف تتاريخ األدب  - 
 المعارف بمصر.

، تح: محمـد ه٣١٠تاريخ الرسل والملوك (الطبري) محمد بن جرير ت - 
 م.١٩٦٩م، دار المعارف بمصر ١٩٨١أبو الفضل إبراهيم ت



 - ٤١٠  - 

 -م، وزارة الثقافـة ١٩٥٥تاريخ معّرة النعمان: محمد سـليم الجنـدي ت - 
 م.١٩٦٧-١٩٦٣دمشق 

، شـرحه ونشـره السـيد أحمـد ه٢٧٦كل القرآن: ابـن قتيبـة تتأويل مش - 
 م.١٩٧٣م، دار التراث بالقاهرة ١٩٨٩صقر ت

، تـح: ه٨١٧تحبير الموّشين في التعبير بالسين والشين: الفيروزآبادّي ت - 
 م.١٩٨٣دمشق  -محمد خير محمود البقاعي، دار قتيبة 

ب: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجـازات العـر - 
، تــح: د. زهيــر عبــد ه٤٧٦األعلــم الشــنتمري يوســف بــن ســليمان ت

 م.١٩٩٢المحسن سلطان. بغداد 
ــاب: داود بــن عمــر األنطــاكي ت -  ــذكرة أولــي األلب ــة ه١٠٠٨ت ، المكتب

 الثقافية، بيروت، د.ت.

، تـح: د. محمـد ه٦٧٢تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابـن مالـك ت - 
 م.١٩٦٧مصر  -كامل بركات، وزارة الثقافة 

، تح: ه٣٣٧تصحيح الفصيح وشرحه البن درستويِه عبد اهللا بن جعفر ت - 
م، ٢٠٠١د. محمد البدوي المختون، وراجعه د. رمضان عبد التـواب ت

 م.١٩٩٨المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة 
، تصحيح محمد سعيد النعسان، ه٣٩٢التصريف الملوكي البن جني ت - 

 م.١٩٧٠ - ٢لدين الجراح طتعليق: أحمد الخانجي، ومحيي ا
 ه٣٧٧التعليقة على كتاب سيبويه: أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد ت - 

القـاهرة  -م. مطبعـة األمانـة ٢٠١٣تح: د. عوض بن حمـد القـوزي ت
 م.١٩٩٦-١٩٩٠



 - ٤١١  - 

 تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز. - 

تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من األبنية: أبو حاتم سـهل بـن محمـد  - 
دمشق  -، تح: د. محمد أحمد الدالي، دار البشائر ه٢٥٥ني تالسجستا
 م.٢٠٠١

 تفسير القرطبي = الجامع ألحكام القرآن - 

، المطبعـة ه٦٠٦التفسير الكبير: فخر الدين الـرازي محمـد بـن عمـر ت - 
 البهية بمصر. ب. ت.

، ه٢٨٤التقفية في اللغة: ألبي بشر اليمان بـن أبـي اليمـان البنـدنيجي ت - 
 .١٩٧٦بغداد  - م، وزارة األوقاف ١٩٩٨راهيم العطية تتح: د. خليل إب

م، نقلـه إلـى العربيـة ١٨٨٣تكملة المعاجم العربية: رينهـارت دوزي ت - 
 -م، الجمهوريـة العراقيـة ١٩٨٤وعلق عليه د. محمد سليم النعيمـي ت

 م.١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون 
، تـح: ه٦٥٠التكملة والذيل والصلة للصـاغاني الحسـن بـن محمـد ت - 

 ١٩٧٩-١٩٧٠القاهرة،  -جموعة من المحققين، دار الكتب م

، ه٧٣٩تالتلخيص في علوم البالغة: القزويني محمد بن عبد الـرحمن  - 
 القاهرة، ب ت. - م، المكتبة التجارية ١٩٤٤تح: عبد الرحمن البرقوقي ت

تهذيب إصالح المنطق للخطيب التبريـزي، تـح: د. فخـر الـدين قبـاوة،  - 
 م.١٩٨٣بيروت  -جديدة منشورات دار اآلفاق ال

ــوخي ت -  ــدين التن ــز ال ــذيب اإليضــاح: ع ــة ١٩٦٦ته ــة الجامع م، مطبع
 م.١٩٤٩دمشق  -السورية 

، ط ه٨٥٢تهذيب التهذيب البـن حجـر العسـقالني أحمـد بـن علـي ت - 



 - ٤١٢  - 

 ، ط مصورة.ه١٣٢٥حيدر آباد سنة 

، تـح: ه٣٧٠تهذيب اللغة: أبـو منصـور األزهـري محمـد بـن أحمـد ت - 
 م.١٩٦٤المؤسسة المصرية العامة مجموعة من المحققين، 

، ه١٣٣٨توجيه النظر إلى أصـول األثـر: طـاهر الجزائـري الدمشـقي ت - 
 -، شركة دار البشـائر اإلسـالمية ه١٤١٧اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ت

 م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠بيروت 
، ه٤٤٤التيسير في القراءات السبع أبو عمرو الداني عثمان بـن سـعيد ت - 

 م.١٩٣٠مطبعة الدولة  -ل، استانبول عني بتصحيحه أوتو برتز
، تـح: د. ه٥٥٧التيسير في المـداواة والتـدبير لعبـد الملـك بـن زهـر ت - 

م، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم ١٩٨٠ميشيل الخوري ت
 م.١٩٨٣

تيسير الوصول إلـى جـامع األصـول مـن حـديث الرسـول البـن الـديبع  - 
ي بتصحيحه ومقابلتـه علـى ، عنه٩٤٤الشيباني عبد الرحمن بن علي ت

م، المطبعـة السـلفية بمصـر ١٩٥٩األصول الستة محمد حامد الفقي ت
 .ه١٣٤٦

 الجامع الصحيح = صحيح مسلم - 

محمـد بـن أحمـد القرطبـي »: تفسـير القرطبـي«الجامع ألحكام القرآن  - 
القاهرة  -، مصور عن طبعة دار الكتب المصرية، وزارة الثقافة ه٦٧١ت

 م.١٩٦٧
، عـالم ه٤٤٠رفة الجواهر: البيروني محمد بن أحمـد تالجماهر في مع - 

 الكتب، بيروت، ب ت.



 - ٤١٣  - 

، تحقيـق ه٤٥٦جمهرة أنسـاب العـرب: أحمـد بـن حـزم األندلسـي ت - 
 م.١٩٦٢م، دار المعارف بمصر ١٩٨٨وتعليق عبد السالم هارون ت

، مكتبة المثنى بغداد، ه٣٢١جمهرة اللغة: ابن دريد محمد بن الحسن ت - 
 .ه١٣٤٥آباد  مصورة عن طبعة حيدر

، تح: د. عماد عبد السالم ه٢٤٣الجواهر وصفاتها ليحيى بن ماسويه ت - 
 م.١٩٧٧القاهرة  -رؤوف، الهيئة المصرية العامة 

حسن المحاضـرة فـي تـاريخ مصـر والقـاهرة: جـالل الـدين السـيوطي  - 
 م.١٩٦٧ ١م، ط١٩٨١، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ته٩١١ت

م، البـابي ١٩٨٨د السالم هارون ت، تح: عبه٢٥٥الحيوان: الجاحظ ت - 
 م.١٩٥٨القاهرة  -الحلبي 

م، عني بهذه الطبعة عبـد اهللا بـن ١٩٧٤خاتم النبيين: محمد أبو زهرة ت - 
 م.١٩٧٩صيدا  -إبراهيم األنصاري، المكتبة العصرية 

 ،ه٥٩٧خريدة القصر /قسم شعراء الشام/: العماد األصفهاني الكاتب ت - 
جمــع العلمــي العربــي بدمشــق م، الم١٩٨٥تــح: د. شــكري فيصــل ت

 م.١٩٥٩
ــي ت -  ــن جن ــان ب ــار ه٣٩٢الخصــائص: عثم ــي النج ــد عل ــح: محم ، ت

 م.١٩٥٢القاهرة  -م، دار الكتب المصرية ١٩٦٥ت
، ه٥١٦درة الغواص في أوهام الخواص: الحريري القاسم بـن علـي ت - 

 دمشق. -تح: بشار بكور، دار الثقافة والتراث 

، وهـو ه٣٥٢اسم بن ثابـت تالدالئل في غريب الحديث للسرقسطي ق - 
م نشـره فـي مجلـة مجمـع اللغـة ٢٠٠٨بحث للدكتور شاكر الفحـام ت



 - ٤١٤  - 

 م.١٩٧٦عام  ٥٠العربية بدمشق في المجلد 
، بشـرح الخطيـب التبريـزي ه٢٣١ديوان أبي تمـام حبيـب بـن أوس ت - 

 م.١٩٦٥، تح: محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر ه٥١٢ت
، تــح: د. أحمــد ه٣٥٠هيم تديــوان األدب للفــارابي إســحاق بــن إبــرا - 

م، مجمـع ١٩٧٨م، ومراجعة د. إبـراهيم أنـيس ت٢٠٠٣مختار عمر ت
 م.١٩٧٤اللغة العربية بالقاهرة 

، تـح: د. محمـد محمـد محمـد ه٧ديوان األعشى ميمـون بـن قـيس ت - 
 م، القاهرة. ب ت.١٩٨٢حسين ت

، تـح: حسـن كامـل الصـيرفي ه٢٨٤ديوان البحتري الوليد بـن عبيـد ت - 
 م.١٩٦٣المعارف بمصر  م، دار١٩٨٤ت

، شرحه محمد بن حبيـب ه١١٠ديوان جرير: جرير بن عطية الخطفي ت - 
 م.١٩٦٩القاهرة  -، تح: نعمان أمين طه، دار المعارف بمصر ه٢٤٥ت

 م،١٩٤٤، شرحه عبد الرحمن البرقـوقي ته٥٤ديوان حسان بن ثابت ت - 
 م.١٩٦٦بيروت  -دار األندلس 

، بشرح اإلمام أبي نصر ه١١٧وي تديوان ذي الرمة غيالن بن عقبة العد - 
، حققه وقّدم لـه د. عبـد القـدوس أبـو ه٢٣١أحمد بن حاتم الباهلي ت

 م.١٩٧٢صالح، مجمع اللغة العربية بدمشق 
 ديوان رؤبة = مجموع أشعار العرب - 

، الـدار ه٢٩١بشـرح ثعلـب ت هق.١٣ديوان زهيـر بـن أبـي سـلمى ت - 
 م.١٩٦٤القاهرة  -القومية 

واية عبد الملك بـن قريـب األصـمعي وشـرحه ر ه٩٠ديوان العجاج ت - 



 - ٤١٥  - 

 دمشق، ب ت. - ، تح: د. عبد الحفيظ السطلي. توزيع مكتبة أطلس ه٢١٦ت

، حققـه وجمعـه محمـد جبـار المعيبـد، هق.٣٥ديوان عدي بن زيـد ت - 
 م.١٩٦٥بغداد  -مديرية الثقافة العامة 

 ديوان الكميت = شعر الكميت - 

م، ٢٠٠٣د. إحسان عباس ت حققه وقّدم له ه٤١ديوان لبيد بن ربيعة ت - 
 م.١٩٨٤الكويت  -وزارة اإلعالم 

، جمعـه وشـرحه ه١٣٠ديوان أبي النجم العجلي الفضـل بـن قُدامـة ت - 
م، مجمـع اللغـة ٢٠٠٧وحققه د. محمد أديب عبـد الواحـد جمـران ت

 م.٢٠٠٦العربية بدمشق 
ذكــر الفــرق بــين األحــرف الخمســة: ظ، ض، ذ، ص، س: ابــن الســيد  - 

 -تـح: حمـزة عبـد اهللا النشـرتي، مكتبـة المتنبـي  ،ه٥٢١البطليوسي ت
 م.١٩٨٢القاهرة 

، تح: وشـرح الشـيخ ه٢٠٤الرسالة لإلمام الشافعي محمد بن إدريس ت - 
 م.١٩٤٠م ط القاهرة ١٩٥٨أحمد محمد شاكر ت

 ه٤٢٨رسالة أسباب حدوث الحروف البن سينا الحسين بن عبـد اهللا ت - 
م ومراجعـة د. شـاكر تح: محمد حسان الطيان ويحيـى ميـر علـم، تقـدي

م، مجمع اللغة ١٩٩٢م واألستاذ أحمد راتب النفاخ ت٢٠٠٨الفحام ت
 م.١٩٨٣العربية بدمشق 

، تـح: محمـد ه٣١٦رسالة االشتقاق البن السراج محمد بن السـري ت - 
 م.١٩٧٢م، دمشق ١٩٩٤علي الدرويش ومصطفى الحدري ت

ائيـل ، تـح: ميخه٤٤٨رسوم دار الخالفة: هالل بن المحّسن الصابئ ت - 



 - ٤١٦  - 

 م.١٩٨٦بيروت  -، دار الرائد العربي ١٩٩٥عواد ت
ــاني: لآللوســي  -  روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المث

 بيروت، ب ت. - م، دار إحياء التراث العربي ١٨٥٤البغدادي محمود ت

زاد المسلم فيما اتّفق عليه البخاري ومسلم: محمد حبيب اهللا بن عبد اهللا  - 
 م.١٩٦٧القاهرة  -مؤسسة الحلبي وشركاه ، ه١٣٦٣ابن أحمد ت

زاد المعاد في هدى خير العباد: ابن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبـي بكـر  - 
 .ه١٣٢٤، المطبعة الميمنية بمصر ه٧٥١ت

، راجعه ه٣٧٠الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: أبو منصور األزهري ت - 
 الشيخ محمد بشير اإلدلبي والدكتور عبد السالم أبو غدة. د.ت.

زينة في الكلمات اإلسالمية العربية: أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي ال - 
، عارضه بأصوله وعلق عليـه حسـين بـن فـيض اهللا الهمـداني، ه٣٢٢ت

 م.١٩٥٧القاهرة 
، تح: د. محمـد ه٥٣١السامي في األسامي للميداني أحمد بن محمد ت - 

 م.١٩٦٧القاهرة  -موسى هنداوي، دار المعارف واألنجلو 
ــن مجاهــد ت الســبعة فــي -  ــراءات اب ، تــح: د. شــوقي ضــيف ه٣٢٤الق

 م.١٩٧٢م، دار المعارف بمصر ٢٠٠٦ت
 ه٢٧٩سنن الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي ت - 

 م.١٩٦٧حمص  -إعداد عّزت عبيد الدعاس ت    
، تـح: مصـطفى السـقا ه٢١٣السيرة النبوية: عبـد الملـك بـن هشـام ت - 

 م، وعبد الحفيظ شلبي.١٩٩٤تم، وإبراهيم األبياري ١٩٦٩ت

شرح أشعار الهذليين: أبو سعيد الحسن بـن الحسـين السـكري ت نحـو  - 



 - ٤١٧  - 

م، راجعـه محمـود محمـد ١٩٨١، تح: عبد الستار أحمد فّراج ته٢٩٠
 القاهرة. -م، مكتبة دار العروبة ١٩٩٧شاكر ت

، تـح: د. عبـد ه٦٧٢شرح التسهيل: ابـن مالـك محمـد بـن عبـد اهللا ت - 
 -. محمد البدوي المختـون، َهَجـر للطباعـة والنشـر الرحمن السيد، ود

 م.١٩٩٠القاهرة 
، بهامش ه٣٦٨شرح سيبويه: ألبي سعيد السيرافي الحسن بن عبد اهللا ت - 

 كتاب سيبويه ط. بوالق.

شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بـن الحسـن األسـتراباذي  - 
، تح: محمد نـور الحسـن ومحمـد الزفـزاف ومحمـد ه٦٨٦النحوي ت

بيــروت  -م، دار الكتــب العلميــة ١٩٧٢محيــي الــدين عبــد الحميــد ت
 م.١٩٧٥

، تـح: محققـي ه١٠٩٣شرح شواهد الشـافية لعبـد القـادر البغـدادي ت - 
 م.١٩٧٥بيروت  -شرح الشافية، دار الكتب العلمية 

، تـح: محمـد ماجـد ه٤٢١شرح الفصيح للمرزوقي أحمد بن محمد ت - 
 م.٢٠٠٩ب بحمص الحموي، أطروحة ماجستير في كلية اآلدا

، تـح: ه٧٦١شرح قْطر الندى وبـل الصـدى البـن هشـام األنصـاري ت - 
م)، دار إحياء التراث العربـي ١٩٧٢محمد محيي الدين عبد الحميد (ت

 م.١٩٦٣بيروت  -
حققه وقـدم  ه٦٧٢شرح الكافية الشافية: ابن مالك محمد بن عبد اهللا ت - 

ط دار  -رى م، جامعـة أم القـ٢٠١٤له د. عبد المنعم أحمـد هريـدي ت
 م.١٩٨٢المأمون للتراث دمشق 



 - ٤١٨  - 

، جمـع وتقـديم د. داود سـلوم ه١٢٦شعر الكميت بن زيد األسـدي ت - 
 م.١٩٦٩م، بغداد ٢٠١٠ت

، ه١٠٦٩شــفاء الغليــل: شــهاب الــدين أحمــد الخفــاجي المصــري ت - 
م، مكتبـة ٢٠٠٦تصحيح وتعليق ومراجعة محمد عبد المنعم خفاجي ت

 م.١٩٥٢الحرم الحسيني التجارية الكبرى 
، تح: السـيد أحمـد صـقر ه٣٩٥الصاحبي ابن فارس أحمد بن زكريا ت - 

 م.١٩٧٧م، ط البابي الحلبي ١٩٨٩ت
 الصحاح = تاج اللغة - 

، وبهامشـه ه٢٥٦صحيح البخـاري: محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ت - 
حاشــية الســندي وتقريــرات مــن شــرحي القســطالني وشــيخ اإلســالم، 

 .ه١٣٠٩المطبعة الميمنية بمصر 
ــل -  ــن الحجــاج تصــحيح مس ــامرة ه٢٦١م: مســلم ب ــة الع ، دار الطباع

 .ه١٣٣٢-١٣٢٩
، ه٩٠٠صفة جزيرة األندلس: محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم الحميري ت - 

 م.١٩٣٧القاهرة  - عني بها ليفي بروفنسال، لجنة التأليف والترجمة 
، قــرأه ه٢٣١طبقــات فحــول الشــعراء: محمــد بــن ســالم الجمحــي ت - 

القــاهرة  -م. مطبعــة المــدني ١٩٩٧ر توشــرحه محمــود محمــد شــاك
 م.١٩٧٤

بيــدي محمــد بــن الحســن  -  طبقــات النحــويين واللغــويين: أبــو بكــر الزُّ
م، دار المعــارف ١٩٨١، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ته٣٧٩ت

 م.١٩٧٣بمصر 



 - ٤١٩  - 

الطرائف األدبية: صححه وخرجه وعارضه على النسخ المختلفـة وذيّلـه  - 
بيـروت (مصـورة  -الكتب العلميـة م، دار ١٩٧٨عبد العزيز الميمني ت

 م).١٩٣٧عن طبعة القاهرة 
الطفولة، إبحار معها في حياتنـا وتاريخهـا: عرفـان األشـقر، دار الفكـر،  - 

 م.٢٠٠٩دمشق 
، تح: ناديا علي الدولـة، ه٤٤٩عبث الوليد: صنعة أبي العالء المعري ت - 

 م.١٩٧٨الشركة المتحدة للتوزيع 
م، العربـي لإلعـالن ١٩٨٢وسـة تالعرب واليهود في التاريخ: أحمد س - 

 م.١٩٧٣والطباعة والنشر 
، تـح: ه٣٢٨العقد الفريد: أحمد بن محمـد بـن عبـد ربّـه األندلسـي ت - 

م، ١٩٩٤م، وأحمـد الـزين وإبـراهيم األبيـاري ت١٩٥٤أحمد أمـين ت
 م.١٩٦٥لجنة التأليف والترجمة والنشر 

ري عون الباري لحل أدلة البخـاري لصـّديق بـن حسـن القنـوجي البخـا - 
، مطبــوع علــى هــامش كتــاب نيــل األوطــار للشــوكاني ه١٣٠٧ت
 .ه١٢٩٧، ط أحمد البابي الحلبي بمصر ه١٢٥٠ت

، ه٨٣٣غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري محمد بن محمـد ت - 
 م.١٩٣٢م، الخانجي مصر ١٩٣٣عني بنشره ج برجستراسر ت

ــة اليســوعي ت -  ــل نخل ــة: األب رفائي ــة العربي ــب اللغ دار  م،١٩٧٣غرائ
 م.١٩٩٦المشرق بيروت 

، تـح: عبـد الكـريم ه٣٨٨غريب الحديث للخطابي حمد بن محمـد ت - 
م، وخـرج أحاديثـه عبـد القيـوم رب النبـي، ١٩٩٨إبراهيم العزبـاوي ت



 - ٤٢٠  - 

 م.١٩٨٢جامعة أم القرى 
، تـح: صـفوان ه٢٢٤الغريب المصنّف: أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم ت - 

 م.٢٠٠٥عدنان داوودي، دار الفيحاء دمشق وبيروت 
، ه١١١٧غيث النفع في القـراءات السـبع: علـي النـوري السفاقسـي ت - 

اصــح علــى ق، بهــامش شــرح ابــن اله١٣٠٤المطبعــة العثمانيــة بمصــر 
 الشاطبية.

، تـح: ه٥٣٨الفائق في غريب الحديث: الزمخشري محمود بن عمـر ت - 
م، ط عيسـى ١٩٨١علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم ت

 م.١٩٧١القاهرة  -البابي الحلبي 
 فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية في التفسير للشوكاني علـي بـن - 

 م.١٩٩٤، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق ه١٢٥٠محمد ت
 ه، وقـف علـى طبعـه٤٢٩الفْرق بين الِفـرق: عبـد القـاهر البغـدادي ت - 

 م.١٩١٠الة بمصر جمحمد بدر، مطبعة المعارف بشارع الف
، تحقيـق ه٤١٥طبقات المعتزلة: القاضي عبد الجبار الهمذاني تفرق و - 

 -م، وأ. عصام الدين محمد علي ١٩٨٠وتعليق د. علي سامي النشار ت
 م.١٩٧٢اإلسكندرية دار المطبوعات الجامعية 

، تـح: ه٤٨٧فصل المقال في شرح كتاب األمثال: أبو عبيـد البكـري ت - 
ــاس ت د. ــ٢٠٠٣إحســان عب ــد عاب ــد المجي ــة م، ود. عب دين، دار األمان

 م.١٩٧١ومؤسسة الرسالة بيروت 
، وشرحه ألبي سهل الهـروي، ه٢٩١فصيح اللغة ألبي العباس ثعلب ت - 

 م.١٩٠٧-ه١٣٢٥مطبعة السعادة بمصر 



 - ٤٢١  - 

، البـابي ه٤٢٩فقه اللغة وسّر العربية: الثعالبي عبد الملك بن محمـد ت - 
 .ه١٣١٨القاهرة  -الحلبي 

دمشـق  -جـت قبيسـي، دار شـمأل فقه اللهجات العربيات: د. محمد به - 
 م.١٩٩٩

فنون األفنان في عجائب علوم القرآن البـن الجـوزي عبـد الـرحمن بـن  - 
، تــح: رشــيد عبــد الــرحمن العبيــدي، المجمــع العلمــي ه٥٩٧علــي ت
 م.١٩٨٨العراقي 

الفهارس المفّصلة لخصائص ابن جني صنعة د. عبد الفتاح السيد سليم،  - 
 م.١٩٩٧معهد المخطوطات العربية 

م، ١٩٨٤هارس كتاب سـيبويه صـنعة محمـد عبـد الخـالق عضـيمة تف - 
 م.١٩٧٥مطبعة السعادة بالقاهرة 

م، دار اإلرشاد ١٩٩٢فهرس شواهد سيبويه صنعة أحمد راتب النفاخ ت - 
 م.١٩٧٠ودار األمانة 

م تـح: د. محمـد ١٨٧٠الفهرست البن النديم تح: جوستاف فلوجل ت - 
خائر، الهيئة العامـة لقصـور عوني عبد الرؤوف وإيمان السيد جالل، الذ

 م.٢٠٠٦الثقافة القاهرة 
الفهرست للنديم أبي الفرج محمد بـن أبـي يعقـوب إسـحاق المعـروف  - 

 م.١٩٧١، ط ه١٣٥٢بالوراق. تح: رضا تجدد ت
م، وجمـال ١٩٠٠قاموس الصناعات الشامية: محمد سعيد القاسـمي ت - 

حققه  م)١٩٠٠م، وخليل العظم (كان حيًّا سنة ١٩١٤الدين القاسمي ت
 م.١٩٨٨دمشق  -م، دار طالس ١٩٨٤وقّدم له ظافر القاسمي ت



 - ٤٢٢  - 

، بـوالق ه٨١٧القاموس المحيط: الفيروزآبـادي محمـد بـن يعقـوب ت - 
 .ه١٣٠١

، وضـع حواشـيه ه٤٢٨القانون في الطب: ابن سينا الحسين بن علـي ت - 
 م.١٩٩٩بيروت  -محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية 

، وطبعـة ه١٣١٦ط بـوالق  ه١٨٠ثمـان تالكتاب: سيبويه عمرو بن ع - 
 م.١٩٧٧-١٩٦٦هارون 

الكتاب المقّدس (العهد القديم + العهد الجديد) وقـد تـرجم مـن اللغـة  - 
 م.١٩٠٩اليونانية. طبع في المطبعة األمريكانية في بيروت سنة 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل... الزمخشـري محمـود بـن عمـر  - 
ــه وضــبطه وصــححه مصــطفى ه٥٣٨ت ــة ، رتب حســين أحمــد، المكتب

 م.١٩٥٣القاهرة  -التجارية الكبرى 
، بإشـراف أحمـد ه١١٦٢كشف الخفاء: العجلوني إسماعيل بن محمد  - 

 حلب. ب.ت. -القالش، مكتبة التراث اإلسالمي 

الكلمات الدخيلة على العربية األصيلة: محمد صـالح الـدين الكـواكبي  - 
 م.١٩٧٦م مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٢ت

ات الفارسية في المعاجم العربيـة (معجـم عربـي فارسـي) جهينـة الكلم - 
 م.٢٠٠٣دمشق  -نصر علي، دار طالس 

 بيروت، ب.ت. - ، دار صادر ه٤٤٩لزوم ما ال يلزم: أبو العالء المعري ت - 

اللغات في القرآن روايـة ابـن حسـنون المقـرئ. تـح: د. صـالح الـدين  - 
 م.١٩٧٢بيروت  -المنجد، دار الكتاب الجديد 

ع البينات شـرح أسـماء اهللا تعـالى والصـفات: فخـر الـدين الـرازي لوام - 



 - ٤٢٣  - 

بتصـحيح  ه١٣٢٣، المطبعـة الشـرفية بمصـر ه٦٠٦محمد بـن عمـر ت
 محمد بدر الدين النعساني الحلبي.

، تـح: ه٣٧٠ليس في كالم العرب: ابـن خالويـه الحسـين بـن أحمـد ت - 
 م.١٩٧٩م، مكة المكرمة ١٩٨٢أحمد عبد الغفور عطار ت

، ه٨٢٠فة في معالم الخالفة: القلقشندي أحمد بـن عبـد اهللا تمآثر اإلنا - 
 م.١٩٨٠بيروت  - م، عالم الكتب ١٩٨١تح: د. عبد الستار أحمد فراج ت

مبادئ اللغة مع شرح أبياتـه: أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا الخطيـب  - 
، عني بتصحيحه السيد محمد بـدر الـدين النعسـاني ه٤٢١اإلسكافي ت

 .ه١٣٢٥مصر  -عادة الحلبي، مطبعة الس
، عارضـه بأصـوله ه٢١٠مجاز القرآن: أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى ت - 

 م.١٩٨١بيروت  -وعلق عليه د. محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة 
، شـرح وتحقيـق عبـد ه٢٩١مجالس ثعلب: ثعلب أحمد بـن يحيـى ت - 

 م.١٩٦٦م، دار المعارف بمصر ١٩٨٨السالم محمد هارون ت
، تـح: محمـد محيـي ه٥١٨ني أحمد بن محمد تمجمع األمثال للميدا - 

 بغداد. -م، مكتبة المثنى ١٩٧٣الدين عبد الحميد ت

مجمل اللغة: ابن فـارس أحمـد بـن فـارس دراسـة وتحقيـق زهيـر عبـد  - 
 م.١٩٨٤بيروت  -المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 

) وليم بـن الـورد البروسـي ه١٤٥مجموع أشعار العرب (ديوان رؤبة ت - 
 م.١٩٧٩بيروت  -فاق الجديدة م، دار اآل١٩٠٩ت

، ه٣٩٢المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: ابـن جنـي عثمـان ت - 
م، ١٩٦٤م، د. عبد الحليم النجار ت١٩٨٢تح: علي النجدي ناصف ت



 - ٤٢٤  - 

 -د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، المجلس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية 
 م.١٩٦٦القاهرة 

 ،ه٥٤٢ت البن عطية عبد الحق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، - 
 م.١٩٩١تحقيق وتعليق السيد عبد العال السيد إبراهيم، قطر 

، ٨، جه٤٥٨المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده علي بن إسماعيل ت - 
تح: يحيى الخشاب وعبد الوهاب سيد عوض اهللا. ط جديـدة منقحـة د. 

 -عبد الفتاح السيد سليم، د. فيصل الحفيان، معهد المخطوطات العربية 
 م.٢٠٠٣القاهرة 

 -م، مكتبــة لبنــان ١٨٨٣محــيط المحــيط: المعلــم بطــرس البســتاني ت - 
 م.١٩٨٣بيروت 

مختار الصحاح: الرازي محمد بـن أبـي بكـر (فـرغ منـه عشـية الجمعـة  - 
 .ه١٣١٠مصر  -)، المطبعة الخيرية ه٧٦٠

، والجـامع الصـغير ه١٠٣١مختصر شرح الجامع الصـغير للمنـاوي ت - 
 م.١٩٥٤القاهرة  -ياء الكتب العربية ، دار إحه٩١١للسيوطي ت

 هـادي  ، تح: د.ه٤٢٠مختصر كتاب العين لإلسكافي محمد بن عبد اهللا ت - 
 م.١٩٩٨سلطنة عمان  -حسن حمودي، وزارة التراث القومي والثقافة 

بيروت  -، ط مصورة ه٤٥٨المخصص: ابن سيده علي بن إسماعيل ت - 
 م.١٩٧٨

، تـح: ه٢٥٥ل بن محمد تالمذكر والمؤنث: السجستاني أبو حاتم سه - 
 م.١٩٩٧م، دار الفكر بدمشق ٢٠١٣د. حاتم صالح الضامن ت

، ه٣٥١مراتب النحويين: أبو الطيب اللغـوي عبـد الواحـد بـن علـي ت - 



 - ٤٢٥  - 

م، مكتبـة نهضـة ١٩٨١حققه وعلق عليه محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ت
 م.١٩٥٥القاهرة  -مصر 

ي عبد المـؤمن بـن مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع: البغداد - 
دار إحيـاء الكتـب  -، تـح: علـي محمـد البجـاوي ه٧٣٩عبد الحـق ت

 م.١٩٥٤العربية 
م، دار المعجـم ١٩٩٧عبـد اهللا العاليلـي ت ١المرجع: معجم وسـيط ج - 

 م.١٩٦٣بيروت  -العربي 
المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا: السـيوطي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  - 

لى، وعلي محمد البجاوي ومحمـد ، تح: محمد أحمد جاد الموه٩١١ت
 م، ط البابي الحلبي بالقاهرة. ب ت.١٩٨١أبو الفضل إبراهيم ت

، تقديم وتحقيق د. حسن ه٣٧٧المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسي ت - 
 م.١٩٨٧دمشق  -هنداوي، دار القلم 

ــي الفارســي ت -  ــو عل ــح: د. حســن ه٣٧٧المســائل الشــيرازيات: أب ، ت
 م.٢٠٠٤الرياض  - هنداوي، دار كنوز إشبيليا

، تـح: شـيخ الراشـد، ه٣٧٧المسائل العضديات: أبو علـي الفارسـي ت - 
 م.١٩٨٦دمشق  -وزارة الثقافة 

مسائل نافع بن األزرق عن عبد اهللا بن عباس: حققها وعلق عليها ووضع  - 
دمشـق  -فهارسها وذيّلها، د. محمـد أحمـد الـدالي. الجفـان والجـابي 

 م.١٩٩٣
، حيـدر ه٥٣٨زمخشري محمـود بـن عمـر تالمستقصى في األمثال: ال - 

 م.١٩٦٢الدكن  -آباد 



 - ٤٢٦  - 

، إعـداد وترتيـب ريـاض عبـد اهللا ه٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبـل ت - 
 م.١٩٩٣عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي 

 -، المطبعة العلميـة ه٧٧٠المصباح المنير: الفيومي أحمد بن محمد ت - 
 .ه١٣١٥مصر 

، حققه وقدم له د. ثـروت ه٢٧٦ن مسلم تالمعارف: ابن قتيبة عبد اهللا ب - 
 م.١٩٦٠القاهرة  -م، دار الكتب ٢٠١٢عكاشة ت

، تح: أحمد يوسف نجـاتي ه٢٠٧معاني القرآن: الفّراء يحيى بن زياد ت - 
 م.١٩٧٢-١٩٥٥، دار الكتب المصرية ١٩٦٥ومحمد علي النجار ت

، ه٩٦٣معاهد التنصـيص: العباسـي عبـد الـرحيم بـن عبـد الـرحمن ت - 
 .ه١٣١٦لبهية المصرية المطبعة ا

، ه٦٩٤المعتمد في األدوية المفردة: يوسف بن عمر الملـك المظفـر ت - 
بيـروت مصـور عـن طبعـة  -صححه وفهرسه مصطفى السقا، دار القلم 

 م.١٩٥١
 معجم األدباء = إرشاد األريب - 

الملـك  زكرم، م٢٠٠٥معجم األمثال العربية: خير الدين شمسي باشا ت - 
 .٢٠٠٢الرياض  -فيصل 

 م.١٩٥٥، دار صادر بيروت ه٦٢٦البلدان: ياقوت الحموي ت معجم - 
م، إعـداد ١٩٣٠معجم تيمور الكبير في األلفاظ العامية، أحمد تيمور ت - 

 م.٢٠٠١القاهرة  -م، دار الكتب ٢٠١٧وتحقيق: د. حسين نصار ت
عربــي: د. محمــد التــونجي، المستشــارية  -المعجــم الــذهبي: فارســي  - 

 م.١٩٩٣الثقافية اإليرانية دمشق 



 - ٤٢٧  - 

المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع جمع وإعداد وتحرير د. محمـد  - 
 ، معهد المخطوطات العربية.١٩٩٥-١٩٩٢عيسى صالحية، القاهرة 

، تح: عبد الستار ه٣٨٤معجم الشعراء: المرزباني عبيد اهللا بن عمران ت - 
 م.١٩٦٠م، دار إحياء الكتب العربية١٩٨١أحمد فراج ت

، تـح: ٤مدينة دمشق البن عساكر علي بن الحسـن جمعجم الشعراء من تاريخ  - 
حسام الدين فرفور ورياض عبد الحميد مراد ومحمود األرناؤوط ونزار أباظة، 

 م.٢٠٠٣دمشق  - ، دار الفكر ٢٠٠٨بإشراف الدكتور شاكر الفحام ت
معجـم الشـهابي فـي مصـطلحات العلـوم الزراعيـة: مصـطفى الشـهابي  - 

 م.١٩٧٨م، مكتبة لبنان ١٩٦٨ت
م، الخـانجي ١٩٨٨شواهد العربية: عبد السالم محمد هـارون ت معجم - 

 م.١٩٧٢بمصر 
م، دار مصـر ٢٠١٧المعجم العربي نشأته وتطـوره: د. حسـين نصـار ت - 

 م.١٩٦٨للطباعة 
معجم العربية الكالسيكية والمعاصرة: د. يوسـف محمـد رضـا، مكتبـة  - 

 م.٢٠٠٦ناشرون  -لبنان 
م د. داود ١٩٩٠عيد تمعجــم لغــات القبائــل واألمصــار: د. جميــل ســ - 

 م.١٩٧٨سلوم. المعجمع العلمي العراقي 
 -م، دار الكتـاب اللبنـاني ١٩٧٦المعجم الفلسفي: د. جميـل صـليبا ت - 

 م.١٩٧٣بيروت 
المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إلـى نهايـة حـرف الـذال)  - 

 م.٢٠٠٧-م١٩٧٠



 - ٤٢٨  - 

المكتب  -معجم محمود محمد شاكر إعداد منذر محمد سعيد أبو شعر  - 
 م.٢٠٠٧بيروت  -اإلسالمي 

المعجــم المفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــريم، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  - 
 القاهرة ب ت. -م، ط. كتاب الشعب ١٩٦٨ت

م، ٢٠٠٦معجــم النبــات والزراعــة: الشــيخ محمــد حســن آل ياســين ت - 
 م.١٩٨٦المجمع العلمي العراقي 

. إليـاس بيطـار، مكتبـة معجم النباتات السومرية واآلشورية والبابليـة. د - 
 م.٢٠١١ناشرون  -لبنان 

م، مكتبة لبنـان ٢٠١٨معجم النسبة باأللف والنون: د. أحمد مطلوب ت - 
 م.٢٠٠٠ناشرون  -

طهران  -المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المكتبة العلمية  - 
 ب ت.

د. محمـد لها واألسماء التي ال أفعال لها تصنيف معجما الجموع التي ال مفرد  - 
 م.٢٠٠١الرياض  - م، مكتبة العبيكان ٢٠٠٧أديب عبد الواحد جمران ت

، ه٥٤٠المعّرب من الكالم األعجمي: الجواليقي موهوب بن أحمـد ت - 
 م.١٩٦٩القاهرة  - م، دار الكتب ١٩٥٨تح: الشيخ أحمد محمد شاكر ت

 م.١٩٩٠دمشق  -وطبعة أخرى بتحقيق ف عبد الرحيم، دار القلم 
 -ل في المعاجم العربية: جهينة نصر علـي، دار طـالس المعرب والدخي - 

 م.٢٠٠١دمشق 
، ه٦١٠المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين المطـرزي ت - 

 م.١٩٧٩تح: محمود فاخوري ت      وعبد الحميد مختار، حلب 



 - ٤٢٩  - 

، مراجعـة ه٩٦٨مفتاح السعادة: طاش كبري زاده أحمد بن مصـطفى ت - 
د الوهاب أبو النور، دار الكتـب الحديثـة وتحقيق كامل كامل بكري وعب

 م.١٩٦٨بالقاهرة 
، تــح: وتقــديم ه٦٢٦مفتــاح العلــوم: الســكاكي يوســف بــن محمــد ت - 

 م.٢٠٠٠بيروت  -وفهرسة د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 
، تح: صفوان عـدنان داوودي، ه٤٢٥المفردات: للراغب األصفهاني ت - 

 م.٢٠٠٢بيروت  -ية دمشق، الدار الشام -دار القلم 
م، وعبـد ١٩٥٨المفضليات: المفضل الضبي، تح: أحمد محمـد شـاكر  - 

 م.١٩٦٤م، دار المعارف بمصر ١٩٨٨السالم هارون ت
، د. محمــد ه٩١١مقاليــد العلــوم فــي الحــدود والرســوم: الســيوطي ت - 

 م.٢٠٠٧القاهرة  -إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب 
، تح: أحمـد عبـد السـتار ه٦٦٩المقّرب: ابن عصفور علي بن مؤمن ت - 

 م.١٩٧١م وعبد اهللا الجبوري، وزارة األوقاف بغداد ١٩٨٨الجواري ت
، تح ودراسـة ه٣٥٦المقصور والممدود: للقالي إسماعيل بن القاسم ت - 

 م.١٩٩٩القاهرة  -د. أحمد عبد المجيد هريدي، الخانجي 
صححه وعلـق  ٥٤٨الملل والنّحل: الشهرستاني محمد بن عبد الكريم ت - 

 م.١٩٤٨القاهرة  - يه أحمد فهمي أحمد، مكتبة الحسين التجارية عل
، تــح: ه٣٩٢المنصــف شــرح تصــريف المــازني البــن جنــي عثمــان ت - 

 م.١٩٦٠-١٩٥٤إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمين، البابي الحلبي بمصر 
، تـح ه٩١١المهذب فيما وقـع فـي القـرآن مـن المعـّرب: السـيوطي ت - 

م. ونشرة ثانيـة للكتـاب تـح: ٢٠١١ودراسة عبد الجليل زكريا، حمص 



 - ٤٣٠  - 

 المغرب د.ت. -التهامي الراجحي الهاشمي 

م، إعـداد محمـد ١٩٧١موسوعة حلب المقارنة: األسدي خير الدين ت - 
 م.١٩٨٧معهد التراث العلمي  -كمال، جامعة حلب 

 م.٢٠٠٤دمشق  -الموسوعة العربية: هيئة الموسوعة العربية  - 
م، دار ١٩٦١حمد شفيق غربال تالموسوعة العربية الميسرة: بإشراف م - 

 م.١٩٦٥القاهرة  -القلم ومؤسسة فرانكلين 
م، تعريب خليل أحمد ١٩٦٣موسوعة الالند الفلسفية: أندريه الالند ت  - 

 -خليل تعهده وأشرف عليه حصًرا أحمد عويدات، منشورات عويـدات 
 م.٢٠٠١بيروت 

نيفـة النبات: الجزء الثالث والنصف األول مـن الجـزء الخـامس: أبـو ح - 
ين فرانــز شــتاينر ــ، تــح: برنهــارد له٢٨٢أحمــد بــن داود الــدينوري ت

 م.١٩٧٤يسبادن ب
 ، دار الكتب المصرية.ه٨٧٤النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي ت - 

 م.٢٠٠٨، دار المعارف بمصر ١٦م ط١٩٧٨النحو الوافي: عباس حسن ت - 
 نهاية الّسول في شرح منهاج األصول: اإلسنوي عبد الرحيم بن الحسـن - 

 .ه١٣٤٣، عالم الكتب، ط مصورة عن طبعة القاهرة ه٧٧٢ت
 ه٦٠٦النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير المبارك بن محمد ت - 

 .ه١٣٢٣المطبعة الخيرية بمصر 
 ه٣٨٤نور القبس المختصر من المقتبس: المرزباني محمد بن عمران ت - 

: اختصار أبـي المحاسـن يوسـف بـن أحمـد اليغمـوري. عنـي بتحقيقـه
 م.١٩٦٤يسبادن رودلف زلهايم. فرانز شتاينر ب



 - ٤٣١  - 
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  الصفحة  

  ٧  تقديم
  ٩  المؤلف - 
  ٢٨  الكتاب - 
  ٣٥  مقّدمة المؤلف - 
فصل في حقيقة التعريب وبيان أنواع التغيير الذي وقع في  - 

بات   ٣٦  المعرَّ
بين تغييـر ال يظهـر لـه داٍع فـإذا  -  تنبيه: كثيًرا ما يقـع للمعـرِّ

  ٤٠  النظر فيه تبيّن أّن له وجًهاأمعن 
شيء عن تغييرهم في المعرَّبات وإبدالهم بعض الحروف  - 

  ٤٣  وذكر الحروف التي يّطرد فيها اإلبدال
  ٤٨  باب اّطراد اإلبدال في الفارسية - 
فصل في حروف المعجم في الفارسية وبيان ما يتعلق بهـا  - 

  ٥١  من جهة التعريب
في لغة الفرس ثم هجر  كون الفاء الفارسية كانت موجودة - 

  ٥٤  بها قالنط
كون الذال المعجمة موجودةً في لغة الفـرس ثـم هجرهـا  - 

المتأخرون منهم وقاعدة فـي معرفـة مـا هـو بالمهملـة أو 
  ٥٥  بالمعجمة من ألفاظهم



 - ٤٣٢  - 

  الصفحة  
كون الفرس أدخلوا كلمات عربية في لغتهم فالتبس األمر  - 

  ٥٥  في معرفة أصلها وقاعدة في معرفة ذلك
  ٦١  اء الرسمية في اللغة الفارسيةفصل في اله - 
بين أن يبدلوا الهاء الرسمية جيًما أو قافًا -    ٦١  عادة المعرِّ
  ٦٤  ذكر ألفاظ أبدلت فيها الهاء الرسمية جيًما - 
  ٦٦  ذكر ألفاظ أبدلت فيها الهاء الرسمية قافًا - 
فصل في ذهاب طائفة إلى وجوب إلحاق المعـّرب بأبنيـة  - 

  ٧١  ذلككالم العرب ومَن ناقشهم في 
  ٨٢  فصل في فوائد تتعلق بالفارسية - 

ال يتغير حال آخر الكلمـة فـي حـين التركيـب إال فـي  -١
  ٨٢  ثالثة أحوال

في تقديم المضاف على المضـاف إليـه فـي الفارسـية  -٢
  ٨٢  ٨٩وتحريك آخره بالكسر وانظر ص

  ٨٢  تقديم الموصوف على الصفة وتحريك آخره بالكسر -٣
  ٨٣  تحريك آخر المعطوف عليه بالضم -٤
في جواز حذف الباء الواقعة في آخر الكلمات وقبلهـا  -٥

  ٨٣  ألف أو واو
في جواز حـذف األلـف الواقعـة فـي آخـر الكلمـات  -٦

  ٨٣  وبعدها هاء
في عالمة المصدر التي تلحق بآخره وذكر البـاء التـي  -٧

  ٨٤  تدخل بأوله



 - ٤٣٣  - 

  الصفحة  
  ٨٥  في اشتقاق الماضي وصيغته -٨
فه في اشتقاق المضارع وصيغته وما يدخل عليه لصـر -٩

  ٨٦  إلى الحال واالستقبال
  ٨٦  في اشتقاق األمر - ١٠
  ٨٦  في اسم الفاعل - ١١
  ٨٧  في اسم المفعول - ١٢
  ٨٧  في الجمع وعالماته في ذوي األرواح وغيرها - ١٣
  ٨٨  في الصفة المشبهة - ١٤
في الوصف التركيبي ومنه أمر الحاضـر المرّكـب مـع  - ١٥

المفعول المقـدم ومنـه المعطـوف عليـه والمعطـوف 
  ٨٨  م على المضافوالمضاف إليه المقدّ 

  ٨٩  في اسم اآللة - ١٦
  ٩٠  في اسمي الزمان والمكان - ١٧
  ٩١  ١٣٥وص ١٢٧في أدوات النسبة وانظر ص - ١٨
  ٩١  (اْست) بسكون السين والتاء وعالمة للخبر في الفارسية - ١٩
  ٩١  في الكالم على االبتداء بالساكن في الفارسية - ٢٠

تنبيه: إذا وقع في الكلمـة األعجميـة االبتـداء بسـاكن وجـب 
  ٩٢  المعرِّب إزالة ذلك على

اجتماع الساكنين في الفارسية وما فعله المعّربون فـي  - ٢١
  ٩٢  ١٤٨ذلك وانظر ص



 - ٤٣٤  - 

  الصفحة  
  ٩٤  كالم الفارابي في مدح لغة العرب وبيان مزاياها - 
 - ZÝ–Ï  في تعريب المحـَدثين للكلمـات األعجميـة وأنهـم

  ٩٦  جروا على المنهج الذي جرى عليه من قبلهم
  ٩٦  وما كثر منها وما قلّ  كالم في أبنية كالم العرب - 
 - ZÝ–Ï  األصل في ا لكلمات العربية أن تكون عربية األصل

بة حتـى يقـوم علـى  فال ينبغي الحكم على كلمة بأنها معرَّ
  ١٠٣  ذلك دليل

  ١٠٣  أمور ينبغي الوقوف عليها - 
  ١٠٣  من الكلمات العربية ما ال يظهر أثر التعريب عليه -١
فيه ومنهـا مـا قـّل  من المعرَّبات ما كثر تصّرف العرب -٢

  ١٠٦  فيه التصّرف
  ١٠٧  من المعّربات ما وقع في تعريبه إغراب -٣

قلب الفرس الخاء زاياً إذا وقعت فـي المضـارع ومـا  - 
  ١٠٩  يشتّق منه

 - ZÝ–Ï  فـي أن البـاحثين فـي اللغـة فريقـان: فريـق ال يـرى
  ١١٣  لمعرفة المعرَّب فائدة مهمة وفريق على خالف ذلك

بة و -    ١١٤  قع فيها التغيير وسبب ذلكذكر كلمات معرَّ
  ١١٥  كون (اإلسكندر) و(الفرزدق) ال تستعمل بدون (ال) - 
  ١١٨  تتمة الكالم على االشتقاق - 
  ١١٩  يجري مجرى المعّربات فيما ذكر ما أخذ من اللغة الحميرية - 



 - ٤٣٥  - 

  الصفحة  
 - @ZÝ–Ï  بين من يختـار إبقـاء األصـل علـى من في أّن المعرِّ

  ١٢١  حاله وال يغيّر فيه إال للضرورة
  ١٢٢  ر كلمات لم يقع فيها تغيير أصالً ذك - 
  ١٢٦  ذكر كلمات وقع فيها تغيير ال مندوحة عنه - 
  ١٣٢  ذكر كلمات وقع فيها تغيير عنه مندوحة - 
كون القلب في المعّربات أي التقديم والتأخير في أحـرف  - 

  ١٣٣  الكلمة يندر وقوعه
ذكر كلمات وقع فيها كال النوعين من التغيير وهما التغيير  - 

  ١٣٤  ال مندوحة عنه والتغيير الذي عنه مندوحةالذي 
 - @ZÝ–Ï١٣٦  في أقرب الطرق في أمر التعريب  
  ١٣٧  ذكر أمور ينبغي الوقوف عليها - 

  ١٣٧  في تغيير الحرف العجمّي بحرف يشبهه في العربية -١
  ١٣٩  ينبغي للمعّرب أن يحترز عن الزيادة إال أن يدعو إليها داعٍ  - ٢

  ١٣٩  سم المعرَّبكالم في زيادة الهمزة بأول اال - 
إذا كان في الكلمة األعجمية لغتـان إحـداهما أقـرب  -تنبيه: 

  ١٤٠  إلى المعّرب من األخرى ُجعلت هي األصل
الزيادة في المعّرب قد تكون في األّول أو في الوسـط  - 

  ١٤١  أو في اآلخر وتفصيل الكالم في ذلك
  ١٤٣  تخطئة بعض العصريين للعلماء بغير حق - 
أن يحذر النقص إال أن يـدعو إليـه داٍع  ينبغي للمعرِّب -٣

  ١٤٥  كون النقص قد يكون في األول أو الوسط أو اآلخر



 - ٤٣٦  - 

  الصفحة  

مما ينبغي أن يُعتنـى بـه كثيـًرا أمـر اآلِخـر ألنـه محـل  -٤

 اإلعراب والكالم في تغيير األواخر

قلب بعضهم الهاء في آخر الكلمة األعجميـة تـاءً فـي 

  بعض المعّربات

١٤٨  

  

  

تكون صيانته لألعـالم عـن التغييـر ينبغي للمعرِّب أن  -٥

  ١٥٥  أكثر من عنايته بصيانة غيرها منه

  ١٥٦  ذكر أعالم أعجمية شتّى - 

  ١٥٧  الكالم على (ويه) الالحقة بآخر بعض األسماء - 

 - @ZÝ–Ï في أن العرب لم تقتصر على التعريب من الفارسية بل

  ١٦٣  عربوا من غيرها كالرومية والسريانية والعبرانية والحبشية

  ١٦٣  كر شيٍء مّما عّرب عن الروميةذ - 

تنبيه: في أن بعض العلماء ذهب إلى أّن فيما ذكر من هـذه  - 

  ١٦٦  الكلمات ما ليس معّربًا بل هو عربّي األصل

  ١٦٧  بيان ما قاله العلماء في الكلمات المذكورة - 

  ١٦٨  وهنا أمور ينبغي أن يوقف عليها: - 

العربية  ذكر بعضهم أّن جّل ما دخل من اليونانية دخل -١

  ١٦٨  بواسطة السريانية

عناية المتقدمين بما عّرب من الفارسية كانت أكثر من  -٢

  ١٦٩  عنايتهم بما عّرب من غيرها وسبب ذلك



 - ٤٣٧  - 

  الصفحة  
قد كثر منذ عهد قريـب عنايـة كثيـر مـن العلمـاء بـأمر  -٣

العربية والمعّربات فيهـا... وسـبب وقـوع االخـتالف 
  ١٧٠  الشديد في ذلك في أقوالهم

 - ZÝ–Ï  شـيء ممـا عـّرب مـن الهنديـة والسـريانية في ذكـر
  ١٧٢  والعبرانية والحبشية

  ١٧٧  أمور ينبغي أن يوقف عليها - 
  ١٧٧  أصل العربية وكونها من اللغات السامية... -١

  ١٧٨  تبدل اللغة بتبّدل مساكن أهلها
كون الحبشية من اللغات السامية وكون الفارسـية مـن 

  ١٧٩  اللغات اآلرية
لكلمـة العربيـة بكونهـا معّربـة ال ينبغي الحكم علـى ا

بمجرد وجود مـا يشـبهها فـي اللفـظ فـي لغـة أخـرى 
  ١٧٩  الحتمال اتفاق اللغتين

  ١٨٠  إبدال الضاد والذال والثاء بين العربية وأخواتها -٢
  ١٨٠  خواص اللغات السامية التي تتميز بها -٣

الفونيقية تدخل في اللغات السامية ويلحق بهـا اللغـة 
غات قبائل بـالد المغـرب لوجـود المصرية القديمة ول

  ١٨١  المشابهة
الفارسية من اللغات اآلرية (الهندية األوروباوية ومنها  -٤

الفارسـية: الهندية واليونانية والالتينية وأفصـح أنـواع 
  ١٨١  )الفارسية الدرية



 - ٤٣٨  - 

  الصفحة  
 - ZÝ–Ï ١٨٣  اختالف العلماء في وقوع المعّرب في القرآن  
لتي اتفقت فيها القول في البيان عن األحرف (الكلمات) ا - 

  ١٩٣  ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس األمم
  ١٩٨  تنبيه: قال في القاموس: السندس... وفيه تتمة للمبحث - 
صلة تتعلق بهذا الفصل، وفيـه تتمـة مبحـث االتفـاق فـي  - 

  ١٩٩  الكلمات العربية وغيرها
  ٢٠٢  فصل: في معرفة عجمة االسم وذلك بعدة أمور: - 

  ٢٠٢  أحد األئمةأن ينقل ذلك عن  -١
  ٢٠٢  خروجه عن أوزان األسماء العربية -٢
  ٢٠٢  اجتماع حرفين ال يجتمعان في كلمة عربية -٣
أن يخلو من حرف من حروف الذالقة وهو ربـاعي أو  -٤

  ٢٠٢  خماسي
تفصــيل أمــر حــرفين ال يجتمعــان فــي كلمــة عربيــة  - 

  ٢٠٣  كالجيم والقاف
  ٢٠٥  وقد ال يجتمعانتنبيه: إن الحرفين قد يجتمعان في الكلمة مطلقاً 

  ٢٠٧  صلة تتعلق بهذا الفصل وفيها أن المعرَّب ال يصح االشتقاق فيه
  ٢٠٩  اشتقاق الفعل من المعّرب

 - @ZÝ–Ï الكلمات التي قيل بكونها معّربة كثيرة إال أنَّ فيها ما ال
  ٢١٦  يظهر فيه القول بذلك... وذكر كلمات من هذا القبيل

بية أن تكون عربية األصل فمن تنبيه: األصل في الكلمات العر
  ٢١٧  الدليلب َب ولادّعى في كلمٍة التعريَب طُ 



 - ٤٣٩  - 

  الصفحة  
بـات فـي مـوادَّ  تنبيه: في أن بعض اللغويين ذكـر بعـض المعرَّ

  ٢٢٠  بحيث يعسر الوقوف عليها
  تظهر قوة القول بكون االسم معّربًا بأحد أمرين:تنبيه: 

األول: أن يكون في االسم أثر للعجمـة ظـاهر.. والثـاني 
  ٢٢٥  ن االسم مما يدل على أمٍر لم يكن معهودًا عند العربكو

  ٢٣٥  (ُطرفة) اتفاق العربية والمصرية القديمة في كلمات - 
 - ZÝ–Ï  من المعّرب ما ُعّرب في العهد األول ومنه ما عرِّب

  ٢٣٩  بعد ذلك
صلة تتعلـق بهـذا الفصـل وهـي فـي الكـالم علـى الفصـاحة 

  ٢٤٠  والفصيح من األلفاظ
بُحث عن اسم شيء مما تدعو الحال إلـى أن يكـون  تنبيه: إذا

له اسم فلم يوجد إال في لغة العامة، فإنـه حينئـٍذ ينبغـي 
  ٢٤٦  أن يؤخذ به دفًعا للضرورة

فصل: في أن من المعرَّبات ما يُْعَرب ومنها ما يُبْنى ومنهـا  - 
  ٢٤٧  ما يُحكى

  ٢٤٨  أمور ينبغي أن يوقف عليها: - 
  ٢٤٨  جيًا وإعرابها وما يبنى منهااألعالم المركبة تركيبًا مز -١

  ٢٤٨  إعراب مثل أحمد شاه - 
  ٢٥٢  إجراء الوقف مجرى الوصل - 
  ٢٥٣  في الحكاية -٢



 - ٤٤٠  - 

  الصفحة  
  ٢٥٥  أسماء السور - 
  ٢٥٦  العلم األعجمي يعرب إعراب غير المنصرف بشرطين -٣

جميــع أســماء األنبيــاء أعجميــة إال محمــد وصــالح  - 
  ٢٥٦  وشعيب وهود

  ٢٥٨  فهو على عجمتهإذا حّقرت اسًما من هذه األسماء  - 
ذهب بعض الباحثين إلى أن االسم األعجمي يُحكـى  -٤

إذا كانت العجمة فيه قوية، وإن لم يكن فـي آخـره مـا 
  ٢٥٨  يمنع ظهور اإلعراب ولم يأت على ذلك بدليل

  ٢٥٨  حكم تحريك آخر هذا المحكّي في االضطرار - 
 - @ZÝ–Ï من األسماء ما يُجمع ومنها ما ال يُجمع وفيـه كـالم

  ٢٥٩  لجموعفي ا
  ٢٦٢  أمور ينبغي أن يوقف عليها - 

ر الجمع الذي ال نظير له فـي  -١ يدخل في الجمع المكسَّ
  ٢٦٢  اآلحاد

ر من األسـماء إن كـان ال يصـلح ألن  تنبيه: ما ال يُكسَّ
يُجمع بالواو والنون في الرفع والياء والنون فـي الجـر 

  ٢٦٣  والنصب فإنه يجمع باأللف والتاء
  ٢٦٣  ده من الجموع كأساطير وعبابيدفيما اختلف في مفر -٢

لـيس بقيـاس مّطـرد والكـالم  عاعلم أن جمَع الجمـ - 
  ٢٦٤  على بعض ما جاء من ذلك



 - ٤٤١  - 

  الصفحة  
على مفاعل فإنـه تـزاد إذا ُجمع المعّرب أو المنسوب  -٣

  ٢٦٦  في آخره تاء
  ٢٦٨  تنبيه: هذه التاء تجعله منصرفًا بعد أن كان غير منصرف

 - ZÝ–Ï ه نـزل بلغـة ذهب بعض العلماء إلـى أن ال قـرآن كلّـَ
  ٢٦٩  قريش وليس فيه شيء من لغة غيرهم والكالم في ذلك
  ٢٧٠  سياق ألفاظ وقعت في القرآن من لغات قبائل العرب

 - ZÝ–Ï ٢٨٧  من األلفاظ الشرعية  
سياق ألفاظ إسالمية وذكر ما ترك من ألفاظ الجاهلية فـي 

  ٢٨٩  اإلسالم
لت من اللغة اختالف العلماء في األلفاظ الشرعية: هل نق - 

  ٢٩٣  إلى الشرع أو بقيت على وضعها اللغوي
  ٢٩٤  شيء عن أسماء الشهور في الجاهلية - 
  ٢٩٦  رأي المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء في األسماء الشرعية - 
 - @ZÝ–Ï٣٠٠  في المولَّد  

  ٣٠٠  مولَّدة وبعضها قيل فيه بالتعريب ظسياق ألفا
 - ZÝ–Ï ٣١٠  في فوائد شتّى  

  ٣١٠  في اللُّثغة -١
  ٣١٠  إسقاط واصٍل الراءَ من كالمه - 
  ٣١٣  أهل األمصار إنما يتكلمون على لغة النازلين فيهم -٢

سياق ألفاظ من لغات األمصار وبيان أن أهل األمصار 
  ٣١٣  قد يستعملون ألفاًظا في مواضع غيرها أولى بها منها



 - ٤٤٢  - 

  الصفحة  
في بعض عيوب المنطـق كالتمتمـة والفأفـأة واللفـف  -٣

طيــور كالببغــاء وذكــر والحبســة علــة تكلــم بعــض ال
  ٣٢١  حروف ينطق بها بعض أنواع الحيوان

لكل لغة حـروف تـدور فـي أكثـر كالمهـا كاسـتعمال 
  الروم للسين

  ليس للروم صاد وال للفرس ثاء وال للسريان ذال
  داللة لهجة المتكلم على المصر الذي هو منه

  كون بعض األمم يعسر عليهم النطق ببعض الحروف

  
٣٢٢  
٣٢٢  
٣٢٣  
٣٢٤  

في النحت وسياق ألفاظ منه وكونه سماعيًا حتـى فـي  -٤
  ٣٢٥  باب النسبة ووقوعه في حروف المعاني

  ٣٣١  في القلب وسياق ألفاظ وقع فيها -٥
  ٣٣٢  تنبيه في القلب عند البيانيين

  ٣٣٣  في اإلبدال وسياق ألفاٍظ وقع فيها -٦
مما يدخل في باب اإلبدال ما ورد بوجهين بحيـث يـؤمن  - 

  ٣٣٩  فيه التصحيف
مما يدخل في باب اإلبدال ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه  - 

  ٣٤٦  األلثغ ال يُعاب به
تنبيه: فيما دخله تغيير بعد التعريب والكالم على األشـابه 

  ٣٤٩  واألباشة والهباشة والحباشة
  ٣٥١  كالم في معنى اإللحاق وفائدته



 - ٤٤٣  - 
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