
لألوزانألفاظ
٠،األصل،

٠ال تلبي متطلبات العصر
أغنىاالقتراض أوالنقل أو

عربي إلى٠ذلكإلى،ذلك شان االشتقاق ل لشعر ا ا
،

٠و،وابن بري،،
،حجر العسقالني مفردات 

محتجا ) القتل(أصل) (كلفظة أصل عربي إلى
٠،
األعاجماألصل

.
لطائفة من المفردات المعربة التي وقعت في كتاب ضاءات أكونأنأرجو

هللا وإن أصبتن إف،أ ٠أخطأتفمن 
َِدعوانا أنوآخر ِِ ُ٠

الم
ما إلىأو

األحرفأن--: (قال ٠األوزان
عجم ألفاظإلىسقطت الإ ل إلىا
٠)١()األلفاظ،

ثروتتاثر تؤ اظا،لغة  اظاألف ألف
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،)االقتراض اللغوي(ـ
(:األعرابي٠

أي٠)٣()(-–٠)٢()
النقل من المباحث أو)٤(اإلبانةاإلعراب٠

أنناإال
خصصوا وإنما

أدب–. )٥(إذالمصنف 
بأخرالتي األبوابوكان في )٦(-الكاتب

)٧(األصلاأللفاظ،

وأول)٨(
) ٥٤٠ت (أبو

)٩()٨٢٠( .
)١٠٦١ت(ألفكما ،)١٠(األلفاظ)  ٩٤٠(

األلفاظ)١١(
،أوأنإلىاإلشارةوتجدر . )١٢(ألدي

األوزان
، ،اجر: ،

أجازوا.)١٣(
،إذا: (عندما قال

ألفاظ
.)١٤()بي العراألسلوبوسالمة 

الصك :مثل
أنو

.محتجا 
: لأللفاظ

نماإلىأصل-األول وإ
،)(،،أقوال

قل عن ٠.)١٥(، أبيون
أبيكما نقل عن ) إ(. )١٦(وسكون الالم األولى

.)١٧(مع المداألولى) إ(البكري 
:   وفي ذلك انشد للفرزدق )١٨(إمعنى : ) (

)١٩(

:   علي القالي للفرزدق أبووانشد 
)٢٠(

.)٢١(ممدود،) : (وقال ابن الجوزي
ابن نأ. )٢٢(إمعنى أنورجح 

.إلىأنلمحجر
لواقع .عربيأصلإلى وا

على األكثر)لمقدسا(و) (أن
أوإلىاللأصلاألسلوب) مقدسال(

معربات أقوالأو ل ا
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(في قول البخاري) قباء(.،اللغوي
تح القاف والم) َباب القباء (: ( ن حجر.)٢٣(  وحدة بف

)٢٤(.––
قبا(.)٢٥( قبا() َ ُ (.
قال ،)٢٦(قصور،

) :...()٣٠()٢٩()٢٨()٢٧(

بن حجر)٣١(منظور ٠)٣٢(وا
بوت ق،: (قالإذ،

(وابن فارس الذي قال . )٣٣()
: (. )٣٤()،،ضم وجمع

ألصابع ا لجمع ب : .)٣٥()،ا
)

،..: (،)٣٦()ضممت
. )٣٨(): قبا الشيء قبوا(:وقال ابن منظور.)٣٧()

اب القباء(إذ قال في باب اللباس ) ٨٥٥ت( ،ب
ا ،)٣٩()َ

، .
: : ( قال،

ارسي معرب ال .)٤٠()ف
،)()٤١( ) :

()٤٢()
،

.)٤٣()سفرالفي 
٠

فظة  . عل ل بضم ) القبة(ول
) قبا(اعني –،) قبا(قاف ترجع إلى ال

.
فكان،-–جانبوا الصواب 

ُسك(. –) َُرُ
-)ًُ-–ٍ ُ َ ُ ٍُ ُ ََ

ٍخوانوال أكل على ،لفظة. )٤٤()ُ
كما نقل .)٤٥()،(:قال

تح الراء . )٤٦(): (قال، وبف
.)٤٧()(قال ابن حجر ،جزم التوربشتي

االسم (.)٤٨(
()٤٩(،

ولما نقلت إلى ،بفتح الراء
.

َ: لغات ُ ُُ،ُ ُ،،
: قال ،بفتح الراء-–:وقال: (فقال

:ُ ُ( )٥٠()َ ُ ُ (
َ(:قال،زاده ُ ُ()٥١( ..
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) () :..ُ
()٥٢() :

: لتق...(.)٥٣()،
ومن .)٥٥().)٥٤()أسكره

هللا –)الباذق( رضي 
اختلف العلماء )٥٦()..ٌُفما أس،سبق(:قال–

ُالباذق( َ (،
فظة .)٥٧( والل
لعنب:  من ا وخ  ب مط ل منصف(،ر ا ل ًا َ َ كما ،)ُ

ً: (قال،) الطالء(سماه 
بخ حتى ،،، وان ط

()٦٠()٥٩(.)٥٨(

(.)٦١(وابن حجر
سبق : ،

()٦٢(.):
: : (وق.)٦٣()باق

أو س،،ا،: الذال
كان : (قال،. )٦٤()

ل
)bartizan (()٦٥ (

لماء ٠،اإلجماع ع
)َ َ

()٦٦(.
،،

.) (
َحللت: ؟ُما فعلت:وانفقال مر،: (اذ قال لمروان،الصكاك والقطوط

فخطب : قال.،كاكِصالَ
لغة أكثر)٦٧()،مروان الناس اء ال فظة أنإلىعلم ) الصك(ل

) :()٦٨( .
 .) : : :ُ ُ ُ ُ،ِ()٦٩(.

ُ: والصك: ( ِورجل أصك ومصك  مضطرب ،وصكاك،وصكوك،ُ َ َ
()٧٠(.

: (أما
ُمعرب والجمع أصك وصكاك وصكوك ُِ َ()٧٢(. )٧١(.

لمكتوب(أن (قال ،) ا
،،

إقرار
()٧٣(.

،الصك في
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.
٧٤(٠(

()٧٥(.
.

)( )َ ومن لم ،ً
ِ()٧٦(.

)٧٨()،،: (،)٧٧(

،: تقول )٧٩(
: ،مفرد) (انعقد اإلجماع على أن وقد .)٨٠(

)..()٨٢(): (.)٨١(.
 ) :()٨٣(.

  :
ُ ٌ ِ

)٨٤(

(:فقد قال أبو علي الفارسي،
نظوروقال اب.)٨٥()معرب .)٨٦(): (ن م

) :()٨٧(. :
)()٨٨(.) :

()٨٩() :
اجمعوا على أن ) ٩٠()، اء  لم لع فا

) (
،

َ،،في الحركة ِ

.
 ) ()ُ ِ ِِ

)القسطان(،لغتان،. )٩١()ِ
)٩٢(.ُ ِ

)٩٣(.
)()٩٤(.) :

،()٩٥(. ) :
أما .)٩٧(،.)٩٦()،

،) :..
ُ ُ ِ()٩٨(.) :ُ ِ

ُ()٩٩(.

.العلماء

:نتائج البحث
      :

َ-أوال
بن بري ،، وا

.،،اجر: مثل،،والخفاجي
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-،
وآخرون ،،

.
–ثالثا 

ً،
.

-، :
رجة، والباذق،،الصك َوسك َ ُ ُ .ِوالقسطاس،ُ

.) القتل(التي تعني ) (عربي كلفظة 
-،

..
،اغنى-سادسا

.إلى ذلك
-سابعا

.

:
٢٠) المقدمة ( ١٣٩/ ١)١(
١/٥٨٨) عرب(اللسان )٢(
)٣/٢٠٠)٣
١/٥٨٨) عرب( للسان)٤(
١/٨٥المعجم العربي )٥(
١/٨٥ن  ٠م)٦(
١/٨٥ن ٠م)٧(
١/٨٦المعجم العربي  )٨(
١/٨٧: ن ٠م )٩(
١/٨٧: ن ٠م )١٠(
١/٨٨: ن ٠م )١١(
١/٨٩: ن٠م )١٢(
)١٠٢-١٠١/)١٣
)٥٧/ )١٤
١٠/٢٥، ١/٢٥فتح الباري : )١٥(
٢١٧/ ١/٢٥١: ن ٠م)١٦(
)١٧(
١/٢١٧معجم ما استعجم )١٨(
١١٩: ١/٢١٧ن٠م)١٩(
٢٧٥ن الفرزدق ) : وقصر(بدالمن ) (١/٢٩٣معجم البلدان )٢٠(
)٨٤)٢١
تح الباري ١/٢٩٣،  ومعجم البلدان ١/٢١٧٨٤معجم ما استعجم : )٢٢( ، وف

٢٥/ ١٠
)٧/١٨٦)٢٣
٢١٠/ ١٠فتح الباري )٢٤(
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٥/٢٢٩) قبو()٢٥(
٣٠٤-٣٠١/ ٤معجم البلدان )٢٦(
٥/٢٩٩) قبو( )٢٧(
٣/٢٠٩) قبو()٢٨(
٣/١٤٠٥معجم ما استعجم )٢٩(
)٥٩)٣٠
١٥/١٦٨) قبو( اللسان )٣١(
٢١٠//١٠فتح الباري )٣٢(
٣/٢٠٩) قبو( )٣٣(
٥/٥٤) قبو()٣٤(
٤٠مبادئ اللغة )٣٥(
٢/١٧٠رق المشا)٣٦(
٤/٣٧٦) قبو ()٣٧(
١٥/٣٠٤) قبو(اللسان  )٣٨(
٢١/٣٠٤عمدة القارئ )٣٩(
١٠/٢١٠فتح الباري )٤٠(
)٧/١٨٦)٤١
١٠/٢١٠فتح الباري )٤٢(
١٠/٢١٠فتح الباري)٤٣(
)٩١/ ٧)٤٤
٩/٤٢٦٢/٢١٥فتح الباري )٤٥(
٩/٤٢٦٢/٢١٥الباري فتح )٤٦(
٤٢٦/ ٩فتح الباري )٤٧(
٢٧المعرب )٤٨(
٩/٤٢٦فتح الباري )٤٩(
)٩/٤٢٦٨٦٢٧)٥٠

٩٢العامة 
)٩٢)٥١
٢٧المعرب )٥٢(
٣٨٤/ ٢ال)٥٣(
)٩٢)٥٤
٩/٤٢٦فتح الباري )٥٥(
٢/١٧٨)  ابن سالم(١٣٩/  ٧)٥٦(
١٠/٥٠وفتح الباري ١/٨٢١/١١١والمشارق ٨١)٥٧(
)١٧٨-١٧٧/ ٢)٥٨
٢١٤/ ٦) بذق(المحكم )٥٩(
١/٨٢مشارق ال)٦٠(
١٠/٥٠فتح الباري )٦١(
)١٧٨–١٧٧/ ٢)٦٢
٨١المعرب )٦٣(
)١١١/ ١)٦٤
)١٨-١٧)٦٥
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١٠/٥٠فتح الباري )٦٦(
)٤٣/ ١١٦٢٣/ ٣)٦٧
٣٩٢/ ٢) صك()٦٨(
٦/٤٠٠)  صك( المحكم )٦٩(
٣١٠/ ٦) صك(القا)٧٠(
١٥٩٦/ ٤) صك(الصحاح )٧١(
٤/٤٥٧) صك(اللسان )٧٢(
١/١١٠فتح الباري )٧٣(
٦/٤٠٠) صك(المحكم )٧٤(
٣/٣١٠) صك( )٧٥(
)٧/١٨٧)٧٦
٨٣/ ٤المخصص )٧٧(
٣/٤٨٧) سرل( )٧٨(
٣/٤٨٧) سرل()٧٩(
١١/٣٣٤)  سرل( )٨٠(
١١/٣٣٤)  سرل()٨١(
١١/٣٣٤) سرل( )٨٢(
٣٣٤/ ١١) سرل( )٨٣(
١١/٣٣٤) سرل()٨٤(
٤/٨٣المخصص )٨٥(
)٤/٨٣)٨٦
١١/٣٣٤)سرل ( اللسان )٨٧(
١١/٣٣٤) سرل(الم)٨٨(
١٩٦المعرب )٨٩(
٣٢٤/ ٤/٨٣١المخصص )٩٠(
٣٥واإلسراء ١٨٢سورة الشعراء )٩١(
٣/٢٧) قسطس( )٩٢(
١٣/٤١٥فتح الباري )٩٣(
)٤١٥/ ١٣)٩٤
٢/٩٠مجاز القران )٩٥(
)٩/٨٥)٩٦
٣/٢٧) قسطس( )٩٧(
)٣٤٢-٢/٣٤١)٩٨
٢٧/ ٣) قسطس( )٩٩(

:
         .

١- :–
.م١٩٠٨

هللا الجبوري : -٢ .١٩٧٤بغداد –مطبعة العاني –الدكتور عبد 
) ٣٩٨: ) الصحاح( -٣

).                            ت-د(مصر –دار الكتاب العربي -عبد الغفور عطار
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لي تـأبو الفرج عب( ابن الجوزي : -٤ بن ع لرحمن  ٥٩٧د ا
).        ت-د(–دار المعرفة –

٥٤٠(: -٥ (
).           ت-د( –

لطبري :-٦ مطبعة مصطفى ) ٣١٠( ا
. م٢١٩٥٤ط––البابي الحلبي 

). ت-د() ٣٢١محمد بن الحسن ت ( : -٧
.)م  ٢٠٠٦-١١٤٢٧–دار صادر –-٨
) ٣٢٢( حاتم الرازي: -٩

.    م١١٩٥٦دار الكتاب العربي بمصر ط–
بخاري : -١٠ بع الشعب ) ٢٥٦( ال –مطا

.                   م١٩٥٨/ ١٣٧٨
–) ٢٦١بن الحجاج ت مسلم( : -١١

.    م١٩٥٥-١١٣٧٥ط–مصر –
٨٥٥( : -١٢ (

). ت٠د(–
١٧٥( : -١٣ (

= -١٤٠٥-١٤٠٠بغداد ––
.     م١٩٨٥-م١٩٨٠

–) ٢٢٤القاسم بن سالم ت ( : -١٤
.    م١٩٦٧-١٣٨٧-–مجلس دائرة المعارف ال

٨٥٢( : -١٥ (
.       م١٩١١–م ١٩٠١=  ١٣٢٩-١٣١٩––

–) ٨١٧وب ت ( : -١٦
.               م ٢١٩٥٢ط
العرب -١٧ -–)  ٧١١( : لسان 

.        م١٩٥٦
هللا ت ( االسكافي : مبادئ اللغة -١٨ ١ط-–) ٤٢١محمد بن عبد 

.   م١٩٨٥-١٤٠٥
–) ٢١٠( : القران مجاز -١٩

.      م١٩٦٢مصر –شركة الخانجي 
٤٥٨( : -٢٠ (

.  ١٣٧٧–١–مطبعة مصطفى البابي –
).ت٠د(––:  المخصص -٢١
مطبعة مصطفى –:  -٢٢

.م١٩٥٦-٢١٣٧٧مصر ط–البابي الحلبي 
دار –) ٥٤٤: -٢٣

).        ت٠د( تونس –التراث 
٦٢٦( : –٢٤  (––-

. م١٩٥٧
). ت٠د(دار مصر للطباعة –--٢٥
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٤٨٧: -٢٦-
. م١٩٥١––

لفكر––-٢٧ -مصر -دار ا
.م١٩٩٢-١٤١٢

) ٥٤٠( : عجمي-٢٨
.      م١٣٦١–

–-٣٩٥أبو الحسن احمد بن فارس ت : -٢٩
.م١٩٧١–

( :  واألثر-٣٠
).    ت٠د(–) ٦٠٦ت 


