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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

 يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا كتابالتعرية 

 "هعجن لغة الفقهاء" منىذًجا
 

 حممد عبدالرمحن أمحد حممد

 المملكة العربية السعودية. -جامعة جازان  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   -قسم اللغة العربية 
 

 Q 
 غة الفقهاء"، كقد تركزت أىدافو فيما يلي:ىذا البحث صبعت فيو األلفاظ اؼبعربة الٌب جاءت يف كتاب "معجم ل

 الكشف عن األلفاظ الٍب استعملها الفقهاء من غّب لغة العرب. -
بياف أصل األلفاظ الٍب كردت يف معجم لغة الفقهاء، كما حدث ؽبا من تغيّب يف الناحية الصوتية كالصرفية  -

 كالنحوية كالداللية.
 هاء كما كرد يف غّبه أمبلن يف بياف تأثره دبن سبقو كتأثّبه فيمن غبقو.اؼبوازنة بْب ما جاء يف معجم لغة الفق -

كقد استخرجت كل ما نص عليو أنو معرب، ميتًَّبعنا يف دراستها: اؼبنهج الوصفي، مث اؼبنهج التحليلي، فذكرت يف أكؿ كل 
وقف من سبقوه كمن جاءكا بعده ميرجحنا ما مسألة عنواننا مناسبنا ؽبا، مث ذكرت نص الكتاب مبيننا موقف اؼبؤلف. مردفنا ذلك دب

أراه راجحنا، كميضعّْفنا ما أراه ضعيفنا. ؿباكالن الوصوؿ إىل أصل الكلمة. كمن مثَّ جاء ىذا البحث مشتمبلن بعد اؼبقدمة على 
اؼبستول  سبهيد، كخصصتو للحديث عن التعريب كمستوياتو. كثبلثة مباحث ىي: التعريب على اؼبستول الصويت. التعريب على

الصريف كالنحوم. التعريب على اؼبستول الداليل. مث خاسبة كاشتملت على أىم النتائج الٌب سبخضت عن ىذه الدراسة، كالٍب 
منها: أنو من اؼبعرب ما لو اسم أم لفظ مرادؼ يف لغة العرب. أهنم كانوا ينقلوف اللفظ بعينو دكف تغيّب، كهبركف عليو أحكاـ 

وؿ الـ التعريف... إف ربديد أصل اللفظ إلغباقو باللغة الٍب أخذ منها وبتاج إىل نظر ال يكفي فيو العربية من تنوين كدخ
اؼبشأّة اللفظية، فكثّبنا ما تتفق كلمتاف من لغتْب يف لفظ كاحد كمعُب كاحد كال تكوف بينهما عبلقة كإمبا يقع ذلك على 

قاؿ إحدانبا من لغة إىل أخرل، كساعد االشتقاؽ على ذلك. كل كلمة سبيل النوادر باالتفاؽ.. إال إذا دلت القرائن على انت
فارسية ختمت باؽباء اؼبختفية يبدلوهنا جبيم أك قاؼ أك وبذفوهنا. كل كلمة جاءت على كزف فىعلوؿ بفتح الفاء عند تعريبها 

د التعريب يكسركف الفاء؛ لعدـ يضموف الفاء؛ لعدـ كركد فىعلوؿ يف لغة العرب. كل ما كاف على كزف فىعليل بفتح الفاء عن
كركد فػىٍعليل يف لغة العرب إال ما ندر. كأخّبنا ذكرت فهرس بأىم مصادر الدراسة. ىذا، كصىلّْ اللهم على سيدنا ؿبمد النىبّْ 

لٍّْم.  األمىّْ كعلى آلو كصحبو كسى
 

فقو اللغة، األصوات، الصرؼ،  التعريب، اؼبصطلحات، داللة ألفاظ القرآف، الداللة )اؼبعُب(، الكلمات المفتاحية:
 .االستدالؿ، اؼبعاجم، الفقو ،اللغات

 

A 
اغبمد هلل رب العاؼبْب أنزؿ على عبده الكتاب، 
كجعلو ىيدلن كذكرل ألكيل األلباب "ال يىٍأتًيًو الباًطلي 

يدو" ٍلًفو تػىٍنزيله ًمن حىكيمو ضبى يًو كال ًمن خى ًمن بػىٍْبً يىدى
(ُ) ،

صح من نطق بلغة الضاد كالصبلة كالسبلـ على أف
                                                

 .ِْفصلت : سورة  -ُ

سيدنا ؿبمد خّب العباد، كعلى آلو كصحبو كمن سلك 
فالعرب قد استعاركا من معظم  طريق اؽبدل كالرشاد.

األمم ألفاظنا للتعبّب عن أشياء دعت إليها اغباجة أك 
بعض تلك األلفاظ فحوركا يف  الضركرة، كقد عمدكا إىل

ركوا بنيتها كجعلوىا على نسج الكلمات العربية، كت
بعضها اآلخر على صورتو حيننا آخر.كيكاد يتفق 

8651 -6095ردمد:   mmjazan@yahoo.com :لتررني البريد اال 
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علماء اللغة على أف معرفة نشأة اللغة العربية كتطورىا 
التارىبي قبل اإلسبلـ من اؼبسائل الشائكة الٍب تتسع 
فيها اآلراء، كيقبل فيها اختبلؼ كجهات النظر؛ كذلك 
لعدة أسباب، منها: أف اللهجات العربية القديبة اؼبركية 

لكتب العربية ال توجد آثارىا جلية كاضحة يف يف ا
الشعر اعباىلي )السبع الطواؿ(، كما أننا نفتقر إىل 
نصوص مكتوبة، أك آثار نستطيع أف كبدد على ضوئها 

لذلك نقوؿ: إف اللغة الٍب  .اإلسبلـتاريخ العربية قبل 
نستخدمها اليـو يف الكتابة كالتأليف كاألدب، ىي: 

طريق الشعر اعباىلي، كالقرآف  اللغة الٍب كصلتنا عن
الكرَل، كالسنة النبوية. لقد ضىًمن القرآف ؽبذه اللغة 
 اػبلود، كقد ساعدت تبلكتو على ثبات تلك اللغة، كال
سيما يف جانبها الصويت، كىو أكثر جوانب اللغة 
تعرضنا للتغيّب كاالكبراؼ كالتشويو، كمل يبنع ذلك من 

ويت من جانب، حدكث بعض التطورات يف األداء الص
كيف اؼبفردات كالَباكيب من اعبانب اآلخر، كىذا من 

كليس معُب ىذا أف اؼبتأخرين ىبَبعوف  طبائع األشياء.
األلفاظ، أك ىبلقوف لغة من العدـ، فاؼبادة األكلية للغة 
ثابتة، كلكن أشكاؽبا متجددة، كأم باحث يدرؾ بأدٌل 

ناؾ تأمل أف األشكاؿ اللغوية ال تثبت على حاؿ، فه
كما   -ًصيغ تولد مل يكن الناس يعرفوىا من ذم قػىٍبل 

 -كلدت كلمات: سوكرة، كتأمْب، كتأميم... كغّبىا 
فتشيع كتنتشر كتأخذ مكاهنا يف االستعماؿ إىل أمد، مث 
ا   ال يلبث بعضها أف يذبل، أك يبوت ًلتىٍخليفى مكاهنى
كلمةه أخرل، كما كانت كلمة "النشيطة" كحل ؿبلها  

، أك سبوت ال إىل خلف كما ماتت  كلمة "صفي"
كلمات: اؼبرباع، كاؼبكس، كاإلتاكة، كاغبلواف دبعُب 
األجر... كغّبىا من مئات الكلمات. كىناؾ أسباب  
كثّبة تدعو إىل التطور يف عناصر اللغة، كمدلوالت 
ألفاظها، ككالدة بعض األلفاظ فيها، فاللغة مرآة 

ىا، تنعكس عليها حضارة األمة، كنظمها، كعقائد
كبعد الفتوحات اإلسبلمية دعت  كاذباىاهتا العقلية.

مرافق العمراف من: زراعة، كصناعة، كذبارة، كمبلحة، 
كحياكة، كطراز، كىندسة، كبناء... كما أشبو ذلك من 
اغًبرىًؼ كالفنوًف إىل األٍخذ عن األمم األخرل عادات، 
كمصطلحات، كمسميات جديدة يف: اؼبأكل، 

الفرش، كالزينة، كاغبلي، كاألكاٍل، كاؼبشرب، كاؼبلبس، ك 
كاألدكات، كاألسلحة، كاألجهزة، كالطب، كالصيدلة، 
كؼبا مل يعهد العرب التعبّب عن ىذه اؼبستحدثات يف 
حياهتم األكىل، أخذكا يف نقل قسم من ألفاظها 
األعجمية بعد تعريبها كالتصرؼ ّٔا، كما عبأكا إىل 

كىكذا تولدت  االشتقاؽ كالتوسع يف الكناية كآّاز،
 ألفاظ مل تكن معركفة يف العربية. فكاف ىذا اؼبوضوع
"التعريب يف مصطلحات الفقهاء صبعنا كتأصيبلن كتاب 

كقد تركزت أىدافو فيما  "معجم لغة الفقهاء" مبوذجنا".
 يلي:
الكشف عن األلفاظ الٍب استعملها الفقهاء من غّب  -

 لغة العرب.
معجم لغة  بياف أصل األلفاظ الٍب كردت يف -

الفقهاء، كما حدث ؽبا من تغيّب يف الناحية 
 الصوتية كالصرفية كالداللية.

اؼبوازنة بْب ما جاء يف معجم لغة الفقهاء كما كرد يف  -
 غّبه أمبلن يف بياف تأثره دبن سبقو كتأثّبه فيمن غبقو.
كقد استخرجت كلَّ ما نصَّ عليو أنو معرب، 

وصفي، مث اؼبنهج التحليلي، ميتًَّبعنا يف دراستها اؼبنهج ال
فذكرت يف أكؿ كل مسألة عنواننا مناسبنا ؽبا، مث ذكرت 
نص الكتاب مبيننا موقف اؼبؤلف. مردفنا ذلك دبوقف 
من سبقوه كمن جاءكا بعده ميرجحنا ما أراه راجحنا، 
كميضعّْفنا ما أراه ضعيفنا. ؿباكالن الوصوؿ إىل أصل 

ن األلفاظ؛ الكلمة. كقد اكتفيت بدراسة ؾبموعة م
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

منعنا لطوؿ البحث، كمراعاة لشركط النشر يف آّلة، أما 
الكلمات األخرل فوضعتها يف جدكؿ يف ذيل البحث 
ذاكرنا الكلمة، كالنٌص الذم كرد يف معجم لغة الفقهاء، 

كمن مثَّ جاء ىذا البحث مشتمبلن بعد  كرقم الصفحة.
على: سبهيد، كثبلثة مباحث، مث خاسبة،  اؼبقدمة
رس بأىم مصادر الدراسة. فأما اؼبقدمة فقد دار كفها

اغبديث فيها حوؿ أنبية اؼبوضوع، كمنهج البحث، 
كخطتو، كأىم الصعوبات الٍب صادفت الباحث أثناء 

كأما التمهيد: فخصصتو للحديث عن التعريب  حبثو.
 كمستوياتو.

 المبحث األول: التعريب على المستوى الصوتي.* 
ب على المستوى الصرفي المبحث الثاني: التعري* 

 والنحوي.
* المبحث الثالث: التعريب على المستوى 

 الداللي.
واشتملت على أىم النتائج التى  :* الخاتمة

 تمخضت عن ىذه الدراسة.
كقد كاجهتُب بعض الصعوبات ىف سبيل ًإسباـ ىذا 
البحث، أنبها كجود بعض الكلمات الٍب مل أعرؼ 

ع ذلك كلو فقد أصلها، كاللغة الٍب أخذت منها.كم
بإعداد ىذا البحث، فإف  -بعوف اهلل كتوفيقو  -قمت 

كفقت فمن اهلل كحػده، لػو "األٍمػري ًمػن قبلي كًمن 
، "كىمىا تػىٍوًفيًقي ًإال بًالٌلًو عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىًإلىٍيًو (ُ)بٍعدي"
" أينًيبي
. ىذا، كصىلّْ اللهم على سيدنا ؿبمد النىبّْ (ِ)

 و كصحبو كسىلٍّْم.األمىّْ كعلى آل
 

                                                
ُ-  :  .ْسورة الرـك
 .ٖٖسورة ىود :  -ِ

 التمهيد
 مفهوم التعريب: -ٔ

التعريب يف اللغة ىو: اإليضاح كاإلبانة، قاؿ 
ىٍنًطًق ًمنى اللٍَّحًن، كيقاؿ: 

: تػىٍهًذيبي اؼب الزبيدم: "التػٍَّعرًيبي
عىرَّبتي لو الكبلـى تػىٍعرًيبنا، كأىٍعرىبتي لو ًإعرىابنا ًإذىا بيػٍَّنتىو لو 

مىةه. كقيل: التػٍَّعرًيب: التًَّبيْبي حٌب ال يىكيوفى ًفيو حىٍضرى 
كاإًليضاحي، كيف اغبىًديًث "الثػَّيّْبي تػيٍعًربي عن نػىٍفًسها". 
قاؿ الفرَّاءي: ًإمبا ىو تيعرّْب بالتَّشديد، كقيل: ًإفَّ أىعربى 
. كقاؿ األىٍزىىرًمُّ: إًلٍعرىابي كالتػٍَّعرًيبي معنىانبيىا  دبعُبى عىرَّبى

ةي. يقاؿ: أىعربى عنو لسانو كعىرَّبى أىم كىاًحده، كىو اإًلبىانى 
أىبافى كأىفصحى"
. أما يف االصطبلح فهو: اللفظ "الًَّذم (ّ)

: إبريسم، مثيَّ مىا  تػىلىقٍَّتوي اٍلعىرىبي ًمٍن اٍلعىجىًم نىًكرىةن، كبىٍوي
أىٍمكىنى ضبىٍليوي عىلىى نىًظّبًًه ًمٍن األىبًٍنيىًة اٍلعىرىبًيًَّة ضبىىليوهي عىلىٍيًو 

ا تػىلىقٍَّوهي، كى  لَّميوا ًبًو كىمى ريدبَّىا ملٍى وبىًٍمليوهي عىلىى نىًظّبًًه بىٍل تىكى
ا فػىلىٍيسى  كىريدبَّىا تػىلىعَّبيوا ًبًو فىاٍشتػىقُّوا ًمٍنوي كىًإٍف تػىلىقٍَّوهي عىلىمن
، كىًقيلى ًفيًو: أىٍعجىًميّّ، ًمٍثلي: إبٍػرىاًىيم  دبيعىرَّبو

" كىًإٍسحىاؽى
(ْ). 

                                                
)ع ب ر(. كجزء اغبديث يف:سنن ابن ماجو:  ّّٗ/ّتاج العركس: -ّ

 . َُٕٕٔ، رقم:ُِٗ/ْ. مسند اإلماـ أضبد:ُِٕٖرقم:، َِٔ/ُ
اؼبصباح اؼبنّب يف غريب الشرح الكبّب للرافعي. أضبد بن ؿبمد بن علي  -ْ

غىاًلًب. ينظر: ربفة احملتاج اٍلعىرىبي يف مىٍعنىاهي األىٍصًليّْ ًبتػىٍغًيّبو مىا، أىٍم يف الٍ اؼبقرم الفيومي: )ع ر ب(. كقيل ىو: "لىٍفظه غىيػٍري عىرىِبٍّ كىاٍستػىٍعمىلىٍتوي 
: لىٍفظه اٍستػىٍعمىلىٍتوي اٍلعىرىبي يف مىٍعُبن َّٖ/ُِ إىل أدلة اؼبنهاج: كيًضعى لىوي يف غىٍّبً ليغىًتًهٍم". ينظر: حاشية البجّبمي على شرح منهج . أك ىيوى

. كالراجح أف التعريب يطلق على كل ما دخل العربية ْٕ/ُالطبلب: 
صطلحات الٍب اقَبنت باؼبعرَّب ما ييعرؼ كليس منها. كمن اؼب

بالدخيل، كىو اللفظ الذم أخذتو اللغة العربية من لغة أخرل يف 
مرحلة متأخرة من حياهتا، من غّب أف تدخل عليو من التغيّب مىا هبعليو 
موافقنا ألبنية كبلـ العرب. أم أف الدخيل ىو اللفظ اؼبستعار من 

و مع بقائو على كزف غريب على اللغة اللغات األجنبية؛ غباجة التعبّب ب
العربية، كذلك مثل: )صبرؾ، كتليفوف، كتلفزيوف، ككمبيوتر( كغّبىا. 
فما يبٌيز اؼبعرَّب من الدخيل، إذف أف اؼبعرَّب يطرأ عليو ربوير يف بنيتو 
فبا هبعلو موافقنا ألبنية الكلمات العربية، يف حْب يبقى الدخيل على 

يف نطقو دبا يوافق النطق ريف طفيف صورتو مع إمكانية حصوؿ رب
 العرِب.

ككاف العرب إذا عربوا كلمة صاغوىا على غرار األكزاف الٍب تعرفوا 
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القضايا الٍب شغلت العرب منذ عهد  كالتعريب من
مبٌكر، ككاف سيبويو من أكائل الذين ربدثوا عنو كظبَّاه 
إعرابنا، كربدث عن طريقة العرب يف التعريب مشّبنا إىل 
ما كاف العرب يغٌّبكنو من اغبركؼ األعجمية من إبداؿ 
أك تغيّب حركات أك حذؼ إلغباقها باألكزاف العربية.  

ه العرب من اللغات األخرل كما أشار إىل ما أخذ
كأبقوه على حالو دكف تغيّب. ككانت القواعد الٍب 
ا ًلمىٍن جاء بعده. كقد ذكر ابن حيَّاف، أف  كضعها أساسن
ة اؼبعرَّب تيعرىؼ جبملة من األمور منها: خركجيو  عيجمى
عن أكزاف األظباء العربية )مثل: إبراىيم(، كتىتابيع الراء 

)مثل: نرجس، كىدىنر(، كبتتابع كالنوف يف أٌكلو أك آخره 
الزام كالداؿ فيو )مثل: مهندز(. كقد ذكر "ابن جِب" 
أنٌو مٌب كجدت كلمة رباعية أك طباسية معرٌاة من بعض 

                                                                   
عليها إال ما ندر يقوؿ اعبواليقي موضحنا مذىب العرب يف النطق 
بااللفاظ األجنبية: "اعلم أهنم كثّب ما هبَبئوف على تغيّب األظباء 

ف اغبركؼ الٍب ليست من حركفهم إىل األعجمية إذا استعملوىا فيبدلو 
كردبا غّبكا البناء من  -أيضنا  -أقرّٔا ـبرجا كردبا أبدلوا ما بعد ـبرجو 

الكبلـ الفارسي إىل أبنية العرب كىذا التغيّب بإبداؿ حرؼ من حرؼ 
أك زيادة حرؼ أك نقصاف حرؼ أك إبداؿ حركة حبركة أك إسكاف ؿبرؾ 

ؼ على حالو كمل يغّبكه، أم أف العرب أك ربريك ساكن كردبا تركوا اغبر 
لنفورىم من العجمة كاستثقاؽبم ؽبا كانوا يتصرفوف يف اللفظ األجنيب 
ا. ينظر:  بأم طريق؛ ليبعدكه بذلك عن أصل لغتو كيلبسوه ثوبنا جديدن

 .ُِاؼبعرب: 
 يبكننا أف نقسم األلفاظ الٍب دخلت العربية إىل ثبلثة أقساـ:

استعملو العرب للداللة على شيء مل  لفظ ليس لو مرادؼ عرِب -أ
يعرفو العرب يف بيئتهم، كذلك مثل قوؽبم: اػبشكاف كىو دقيق 
اغبنطة إذا عجن بشّبؾ كبسط كملئ بالسكر كاللوز أك الفستق 
كماء الورد مث صبع كخبز كأىل الشاـ يسميو اؼبكفن، كأيضنا كقوؽبم: 

لنظر يف اؼبعاجم الديباج كالدرياؽ. كينبغي يف ىذا النوع أف كباكؿ ا
كاؼبراجع لعلنا قبد لفظنا عربيا مساكينا لو يف الوفاء باؼبعُب، فنعرضو 
لبلستعماؿ حٌب تتمرف عليو األلسنة، فإذا مل يتحقق ذلك كجب 

 االلتجاء إىل تعريب ما تدعو إليو الضركرة.
مالو مرادؼ عرِب مساك لو يف السهولة كاعبرس كىذا هبوز  -ب

 اػبربز كالبطيخ.استعمالو، كذلك مثل: 
مالو مرادؼ عرِب ال يساكيو يف اعبرس كاالستساغة كال يف  -ج

إذا كاف  -حينئذ  -االستعماؿ، كىذا ؿبل نظر، فقد يفضل اؼبعرب 
كاعبرس؛ كلذلك فهي اكثر استعماالن من مرادفها العرِب. ينظر: مرادفو العرِب مهجورنا، كذلك مثل: كلمة التوت سهل النطق 

 .ِٕلصحاح. ؿبمد بن السيد حسن: الراموز على ا

ىذه األحرؼ الستة )ر، ؿ، ف، ؼ، ب، ـ( اؼبسماة 
بأحرؼ الذالقة كالشفوية، فاقض بأنٌو دخيل يف كبلـ 

قَبنت العرب كليس منو. كمن اؼبصطلحات الٍب ا
ييعرؼ بالدخيل، كىو اللفظ الذم أخذتو  باؼبعرَّب ما

اللغة العربية من لغة أخرل يف مرحلة متأخرة من 
حياهتا، من غّب أف تدخل عليو من التغيّب مىا هبعليو 
موافقنا ألبنية كبلـ العرب. أم أف الدخيل ىو اللفظ 
اؼبستعار من اللغات األجنبية غباجة التعبّب بو مع بقائو 

كزف غريب على اللغة العربية، كذلك مثل: )صبرؾ،  على
كتليفوف، كتلفزيوف، ككمبيوتر( كغّبىا. فما يبٌيز اؼبعرَّب 
من الدخيل، إذف أف اؼبعرَّب يطرأ عليو ربوير يف بنيتو 
فبا هبعلو موافقنا ألبنية الكلمات العربية، يف حْب يبقى 
الدخيل على صورتو مع إمكانية حصوؿ ربريف طفيف 

 طقو دبا يوافق النطق العرِب.يف ن
كدبركر الزمن، تطور مفهـو التعريب كأصبح لو 
دالالت زادتو تشٌعبنا، كما اكتسب معُب عصريِّا 
استهدؼ العملى االصطبلحي، اؼبتمثلى اليـو يف إهباد 
مقاببلت عربية لؤللفاظ األجنبية، كذلك لتعميم اللغة 

بشرية. العربية كاستخدامها يف كل ميادين اؼبعرفة ال
كّٔذه النظرة اعبديدة الٍب قٌدمت التعريبى الفكرٌم 
النفسيَّ على التعريب اللفظي اؼبعركؼ قديبنا، يكوف 
اؼبفهـو قد ضبل صبغةن إنسانية شاملة تيعُبى بالفرد العرِب 
كأصالة فكرًه كشخصيًتو. كقد رافق ىذا اؼبفهـو النهضة 

يث عن العربية منذ مطلع القرف العشرين، حْب بدأ اغبد
تعريب التعليم كتعريب اإلدارة كالتعريب الفكرم 
كاالجتماعي، أم استخداـ العربية يف ـبتلف ىذه 

 آّاالت كغّبىا.
كؽبذا بدأ علماء اللغة يف القرف الثاٍل عشر 
اؽبجرم، الثامن عشر اؼبيبلدم العمل بالتعريب بًنيَّة 
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النقل، أم ترصبة األلفاظ كاألفكار األعجمية الغريبة 
ن العربية، كأصبح اؼبعرَّب كالدخيل ضركريػٍَّْب الزدىار ع

اللغة. كأثّبت بصدد التعريب قضايا لغوية حلَّلٍتو حبثنا 
كتنقيبنا من زاكية االقتباس من اللغات األجنبية، 

كقد شهد  كتداخل اللغات، كتأثرىا بعضها ببعض.
عصرنا اغباضر إقباالن كاضحنا من العلماء على اللغات 

يأخذكف منها الكلمات، كيقتبسوف من األجنبية 
اؼبصطلحات ما يسهم يف إثراء العربية كجعلها مواكبة 

 .(ُ)لضركرات العصر اغبديث
 .التعريف بكتاب "معجم لغة الفقهاء" -ٕ

إنكليزم مع كشاؼ  -معجم لغة الفقهاء عرِب 
عرِب باؼبصطلحات الواردة يف اؼبعجم  -إنكليزم 

امد صادؽ قنيب. كضع. د/ؿبمد ركا قلعة جي. د/ح
( مصطلحنا عربيِّا َّْٗ) صبعا فيو ما يقرب من

ا إقبليزيِّا. كقد سلكا اؼبنهج التايل: (َّْٕك)  مصطلحن
ردا ىذه الكلمات االصطبلحية إىل أصوؽبا اللغوية،  -

كأثبتا تعريفها اللغوم، مث أردفاه دبراد الفقهاء 
اصطبلحنا، مث حاكال إثبات ما يقابل ىذه 

يبها كحديثها باللغة اإلقبليزية أكالن اؼبصطلحات قد
فإف أعيانبا اؼبراد اإلنكليزم ذىبا إىل ما توفر 
لديهما من اؼبصطلح الفرنسي. الَبتيب: لقد راعيا 

 ما يلي:
أؿ التعريف مل ربتسب يف الَبتيب اؽبجائي، فلفظ  -ُ

"النفل" يف حرؼ النوف، ك"اؽبدنة" يف حرؼ اؽباء، 
 ك"اليتيم" يف حرؼ الياء.

األلف اؼبمدكدة اعتربت ألفْب، فلفظة "اآلبق" تأيت  -ِ
قبل "اآلفة"، ك"اآليسة" قبل "اآلية"، ككلها تأيت 

 قبل "اإلباحة" ك"األبد" ك"األبراء".

                                                
 . ّينظر: اؼبسوعة العربية العاؼبية:  - ُ

ا، كمل يفكا إدغامو  -ّ اعتربا اغبرؼ اؼبشدد حرفنا كاحدن
 يف الَبتيب األلفبائي، فلفظة "البت" قبل "البَب".

سابقنا لؤللف، كيف كل اعتربت اؽبمزة حرفنا  -ْ
أشكاؽبا ريظبت على ألف أك كاك أك ياء، فلفظة 

 "بائن" قبل "الباب"، كلفظة "بئر" قبل "البأس".
يف اؼبصطلحات اؼبركبة يعتد باعبزء األكؿ كيقدمو،  -ٓ

: "بنو األخياؼ" قبل "بنو األعْب" ككبلنبا  فمثبلن
 يسبق "البهرج".

 فهي: أما رموز "معجم لغة الفقهاء" -ٔ
)=( للفصل بْب اؼبَبادفات، أم أف اؼبعُب الثاٍل  - أ

 يباثل اؼبعُب األكؿ.
( فاصلة منقوطة/ لبلنتقاؿ إىل شرح اؼبعُب ؛) -ب

اللغوم الذم يعِب الداللة العامة للفظ، كقد 
يتفق ىذا اؼبعُب )أم( الداللة العامة مع اؼبفهـو 
االصطبلحي يف كثّب من األحياف؛ ألف 

ثبت ؽبا معاف معينة يف لغة الكلمات الٍب مل ي
مل على مقتضى اللغة العربية.  الفقهاء ربي

دائرة صغّبة: للداللة على بدء اؼبعُب ( o) -ج
الفقهي االصطبلحي للكلمة، كقد كضع اؼبعُب 

 االصطبلحي بعد اؼبعُب اللغوم.
)ج( لبياف اعبمع، كاألصل تفضيل اؼبصدر  -د

 غّبه اؼبفرد، كمل يعدؿ عن اؼبصدر أك اؼبفرد إىل
من كصف أك صبع إال إذا كاف ىو الغالب يف 
لغة الفقهاء، أك كانت لو داللة خاصة ال ربصل 
باؼبصدر أك اؼبفرد من كبو: مواقيت، البدف، 

 تراكيح... كىلم جرا.
 )* *( األقواس اؼبزىرة لآليات القرآنية. -ػى
)( األقواس الكبّبة اؼبفردة للحديث النبوم  - ك

للعبارة  - يضناأ - الشريف، كقد تستعمل
 اإلضافية اؼبوضحة.
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

" " القوسْب الصغّبين اؼبزدكجْب لبلستشهاد  -ز 
 بنص بلفظو.

( اػبط األفقي يقـو مقاـ لفظ اؼبصطلح، -) -ح 
 كيغِب عنو.

)/ /( اػبطاف اؼبائبلف يشّباف إىل تبدؿ اؼبعُب،  - ط
أم أف اؼبصطلح وبمل معُب آخر غّب ما سبق 

 ذكره.
 ر من رأل: انظر )لئلحالة(.)ر( فعل أم -م 
 )مص( للمصدر. -ؽ 
 )،( فاصلة للمَبادفات اإلنكليزية. -ؿ 
( ـبتزؿ كلمة فرنسية، كحيث ال يوجد ىذا F) –ـ 

 الرمز فهي إنكليزية.

 مستويات التعريب: -ٖ
من اؼبعركؼ أف العرِب مل يكن يستعمل الكلمة 
األعجمية كما ىي يف لساف األعجمي )غالبنا( بل 

ليها بعض التغّبات حبيث هبعلها مبلئمة يدخل ع
لنطقو كطبيعة لغتو، ككفقنا للنظاـ العاـ الذم زبضع لو 
األلفاظ العربية كالتغّبات كثّبة منها: اعبانب الصويت، 
كاعبانب الصريف، كاعبانب النحوم، كاعبانب 

. كىذه اعبوانب اؼبختلفة الٍب وبدث فيها (ُ)الداليل
كقد  .(ِ)مستويات التعريبالتعريب ىي ما نطلق عليها 
من خبلؿ الكتاب ؿبل  -حول الَباث الفقهي 

ىذه اؼبستويات، حيث أمكن تقسيم  -الدراسة 
األلفاظ الٍب نٌص الفقهاء علي أهنا معربة كردىا إىل 
اؼبستويات السابقة.كسوؼ أعرض ؼبا كرد من ألفاظ 
معربة يف مصطلحات الفقهاء مصنفة تبعنا ؼبستويات 

رنا ألفاظ كل جانب مرتبنا إياىا تبعنا التعريب، ذاك
 للَبتيب األلفبائي اؼبعركؼ.

                                                
 .ْْٕينظر:العربية خصائصها كظباهتا. أ. د/عبد الغفار حامد ىبلؿ: -ُ
ينظػػػػػػر: مقدمػػػػػػة يف فقػػػػػػو اللغػػػػػػة اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة كاللغػػػػػػات السػػػػػػامية. أ. د/  -ِ

 . ُّٔعبدالفتاح الربكاكم: 

 التعريب على المستوى الصوتي -ٔ
اؼبعلم الصويت اؼبتمثل يف طابع العربية يف تبلقي 
األصوات كعدـ اعبمع بْب صوتْب يستكره أك يثقل 
اعبمع بينهما، أم كوف اغبركؼ غّب مؤتلفة يف 

كقد عُب  .(ّ)قيهااجتماعها غريبة يف تواردىا كتبل
سيبويو يف اغبديث عن ىذه الناحية الصوتية يف 
التعريب عندما ربدث يف الباب الذم عقده للتغيّب 
الذم وبدث يف الكلمة عند تعريبها كىو "باب ما 

حيث حصر فيو كبلمو على  (ْ)أعرب من األعجمية"
 :أمرين نبا

خضوع الكلمة اؼبنقولة للنظاـ الصويت للغة العربية،  -
كذلك بأنو إذا اشتمل اللفظ األعجمي على كحدة 
صوتية ال توجد ضمن كحدات النظاـ الصويت 
للعربية، فإف العرب أبدلوىا كحدة أخرل قريبة منها 
كف  فبا يتضمنو النظاـ الصويت العرِب، فهم ييغّبّْ

 اغبرؼ غّب اؼببلئم.
إغباؽ اللفظ بأبنية الكبلـ العرِب بتغيّب الصيغة غّب  -

كيقصد بذلك خضوع الكلمة  .(ٓ)اؼببلئمة
األعجمية عند تعريبها إىل النظاـ اؼبقطعي للعربية 
كليس الوزف التصريفي الذم يبْب اغبركؼ األصلية 
كالزائدة؛ ألف الراجح أف ىذه الكلمات ال توزف؛ 
لتوقف الوزف على معرفة األصلي كالزائد كذلك ال 

. كقد كرد النوعاف يف (ٔ)يتحقق يف األعجمية
 حات الفقهاء اؼبعربة أكضحهما يف اآليت:مصطل

تغيّب اغبرؼ غّب اؼببلئم سواء غيٌّب فيو البناء  -

                                                
ى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة أ.د/أضبد ينظر: قوانْب التعريب بْب فصح -ّ

 .ْٓعبد التواب الفيومي: 
، كمقدمػػػػػػة يف فقػػػػػػػو اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة َّّ/ْينظػػػػػػر: الكتػػػػػػػاب لسػػػػػػػيبويو:  -ْ

 . ُّٔكاللغات السامية: 
، كمقدمػػػة يف فقػػػو اللغػػػة اللغػػػة ْْٕينظػػػر: العربيػػػة خصائصػػػها كظباهتػػػا:  -ٓ

 .ُْٔالعربية كاللغات السامية: 
 .ُْٔقو اللغة العربية كاللغات السامية: ينظر: مقدمة يف ف -ٔ
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اللغوم عما كاف عليو يف لغتو األصلية أك ال. 
 كمنو:
: كذلػػػػػػك يف كػػػػػل حػػػػػػرؼ يف إبددددددال م دددددرد -ٔ

الكلمػػػة األعجميػػػة لػػػيس مػػػن حػػػركؼ العربيػػػة 
األعجمية،  يبدؿ منو ما قرب منو من حركؼ

سػػػػػة أحػػػػػرؼ، ىػػػػػي: البػػػػػاء، كىػػػػػو يطػػػػػرد يف طب
 كالفاء، كالكاؼ، كاعبيم، كالقاؼ.

كقػػػػػد اشػػػػػتملت علػػػػػػى مصػػػػػطلحات الفقهػػػػػاء الػػػػػػٍب 
 صرحوا فيها بأهنا معربة على ما يلي:

 الجيم األعجمية )الخالية من التع يش(: -أ 
ػا بػثبلث  كىي توجد بالفارسية فقط، كتكتػب جيمن

(، كىػػي مػػن الناحيػػة الصػػوتية اعبػػيم اؼبهموسػػػة چنقػػط )
، كىػػي الػػٍب نسػػمعها اآلف علػػى (ُ)يم الػػٍب كالشػػْب()اعبػػ

ألسػنة القػاىريْب كغػّبىم مػن بعػض أبنػاء الػببلد العربيػة، 
. (ِ)كقػػػػد تناكؽبػػػػػا العػػػػػرب القػػػػػدماء بػػػػػالتغيّب أك التعريػػػػػب"

 فأبدلوا منها بعض اغبركؼ، ىاؾ سردىا:

تبدؿ الكاؼ من اعبيم األعجمي كما يف  :الكاف -
 األمثلة اآلتية:

ء يف معجػم لغػة الفقهػاء: "اآلجيػر: بضػم : جػااآلجر -
اعبػػػيم كتشػػػديد الػػػراء. لفػػػظ معػػػرَّب كاحدتػػػو: آجػػػرة، 
الطػػْب يشػػػول بالنػػػار، كيسػػتخدـ يف البنػػػاء، كيعػػػرؼ 

. كىػػو فارسػػٌي األصػػل (ّ)بػػاللا اؼبشػػوم، كبالقرميػػد"
كف مػػػن اغبػػػركؼ  قػػػاؿ سػػػيبويو: "اعلػػػم أهنػػػم فبػػػا يػيغىػػػّبّْ

دٌبػػا أغبقػػوه األعجميػػة مػػا لػػيس مػػن حػػركفهم ألبتٌػػة، فر 
بًبناء كبلًمهػم كردبػا مل ييلحقػوه. فأمػا مػا أغبقػوه ببنػاء 

                                                
، أسػػػػرار العربيػػػػة البػػػػن األنبػػػػػارل: ْٔ/ُينظػػػػر: سػػػػر صػػػػناعة اإلعػػػػراب:  -ُ

 .ْْٕشرح صبل الزجاجي:  ّٗٓ: ّٖٓ
 .ُِٖمن أسرا اللغة:  -ِ
، ّٓمعجم لغة الفقهاء. ؿبمد ركاس قلعو جي، كحامد صادؽ قنيػيب:  -ّ

، ّٖٖ/ُٔ(، البحػر الرائػػق: كينظػر : اؼبعػرب، كاؼبصػػباح اؼبنػّب: )أ ج ر
، شرح النيل ٖٓ/ُّ، حاشية اعبمل: َْْاؼبطلع على أبواب اؼبقنع: 

 ،ِّ/ّكشفاء العليل: 

كبلمهػػم فػػًدٍرىم أغبقػػوه ًببنػػاء ًىٍجػػرىع كبػىٍهػػرىج أغبقػػوه 
ػػػػػػٍلهىب كدينػػػػػػار أغبقػػػػػػوه بػػػػػػديباس كديبػػػػػػاج أغبقػػػػػػوه  بسى
كا اغبرؼ الذم ليس من حركفهم  بذلك... كردبا غىّبَّ

كبػىقَّػػػػم كمل يغػػػػّبكه عػػػػن بنائػػػػو يف الفارسػػػػية كبػػػػو: ًفرًنٍػػػػد 
ػػػػػرٍّ كجيٍربيػػػػػز. ك"يبػػػػػدلوف مػػػػػن اغبػػػػػرؼ الػػػػػذم بػػػػػْب  كآجي
الكػػػػػاؼ كاعبػػػػػيم اعبػػػػػيمى؛ لقرّٔػػػػػا منهػػػػػا كمل يكػػػػػن مػػػػػن 
إبػػداؽبا بيػػػدّّ؛ ألهنػػا ليسػػػت مػػن حػػػركفهم، كذلػػك كبػػػو 

ػػػػػرّْ كاعبىػػػػػٍورىب" اعبيٍربيػػػػػز كاآلجي
ػػػػػري باؼبػػػػػدّْ كضػػػػػمّْ (ْ) ، كاآلجي

، قػػػاؿ ثعلبػػػةي بػػػن  اعبػػػيم علػػػى فاعيػػػل.. كاعبٍمػػػع أىآًجػػػري
  اؼباًزٍلُّ يصفي ناقةن:صيعىّب

 ُتْضدددددددددِحى إلا َديُّ الَمِ دددددددددي  ك نُّهدددددددددا
 

 
.:. 

 (٘)فَدددددددَدُن ابدددددددِن َحيُّدددددددَة شددددددداَدُه بددددددداآلُجرِ  

كليس يف الكبلـ فاعيل بضمّْ العْب.. كاآلجىري بفتًح  
اعبػػػػػيم كاآلًجػػػػػري بكسػػػػػًر اعبػػػػػيم، كاآلًجػػػػػريكف بضػػػػػمّْ اعبػػػػػيم 

 :ككسرًىا على ًصيغة اعبٍمع، قاؿ أبو ديكىاد

 قدددددددد كددددددداَن فدددددددي َكتائدددددددَب ُ ْضدددددددرول
 

 
.:. 

 (ٙ)وبَدددددددددددددددددوٍن يُدددددددددددددددددوُن بددددددددددددددددداآلِجُرونِ  

كىػػػػػػػو تعريػػػػػػػب آٍكػػػػػػػوير كىػػػػػػػو تػػػػػػػراب وبكػػػػػػػم عجنػػػػػػػو  
كتقريصو مث وبرؽ ليبُب.. كقيل: إف أصل اللفظة أرامي، 

كىو موهجود يف اللغة األشورية القديبة
. كىو بلغة أىل (ٕ)

 . كقي سورة(ٖ)مصر الطوب، كبلغة أىل الشاـ الًقرميد"
 .(ٗ)القصص قاؿ: "فىأىٍكًقٍد يل يىا ىىامىافي عىلىى الطًّْْب"

                                                
، صبهػػػػػػرة اللغػػػػػػة، الصػػػػػػحاح: )أ ج ر(، اؼبخصػػػػػػص: ِِٔ/ُالكتػػػػػػاب:  -ْ

 .ٓ)أ ج ر(، شفاء الغليل:  ، القاموس:ُٕ، اؼبعرب: ُُّ/ّ
 ، منتهػػى الطلػػب مػػنٓٗكالبيػػت مػػن حبػػر الكامػػل، ينظػػر: اؼبفضػػليات:  -ٓ

 .ّّٗأشعار العرب البن اؼببارؾ: 
زأ ب ؽ، كالبيػػػػػػت مػػػػػػن حبػػػػػػر اػبفيػػػػػػف، كىػػػػػػو ألِب دؤاد  تػػػػػػاج العػػػػػػركس: -ٔ

، لسػػػاف العػػػرب: )ب ؿ ط(، اؼبعجػػػم اؼبفصػػػل: ّْٕاإليػػػادم ديوانػػػو: 
ٖ/ِّٕ . 

 .ٕينظر: األلفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٕ
 .ٖٓ/ُينظر: معجم البلداف:  -ٖ
/ ّ، كينظػػر: الكشػػاؼ: ِٖ/َِ. يتظػػر: ركح اؼبعػػاٍل: ّٕمػػن اآليػػة:  -ٗ

 .ُُُ، كرسالتاف يف اؼبعرب: َُٖ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

"البىنج: بفتح  جاء يف معجم لغة الفقهاء: :الَبنج -
الباء كسكوف النوف لفظ معرب، نوع من اؼبخدرات 

. كىو "تركي )باشك أكيت( (ُ)يستعمل يف الطب"
" كىو نبات ميسبت مينـو
. كىو "معرب بنك (ِ)

Bang الػ )أجواين( اػبراساٍل،  بالفتح كىو بذره
، قاؿ أدم (ّ)"كىو ـبدر يسمى بالعربية اغبشيش

شّب: "تعريب بينك كىو تغّب بينو كمعناه: األساس، 
ٍست نبات ينبت يف اؼبواضع القريبة  كاألصل البػىٍنجى قبى
من اؼبياه كأغصانو صلبة ككرقو كورؽ الزيتوف معرب 
ؿ بػىٍنج اىٍنكشت، كأصل معناه: طبس أصابع، كيقا

لو بالَبكية: بش مارماؽ كآيد أغاجي، كبالعربية ذك 
طبس أكراؽ كذك طبس أصابع كغببو حب الفقد، 

، كقد (ْ)قيل: إف حبو ينفع من عػػلة االستسقاء"
"صرَّحى بو غّبي كاحدو من األىًئٌمة"
، كتكلمت بو (ٓ)

 العرب قاؿ ابن الركمي:

دددددددْنج  وأصدددددددبْ الَهْفدددددددُت َكَجدددددددْ ِر البدَ
 

 
.:. 

 (ٙ)فددددي الَحددددجا وال فددددي الددددّد ِ  مددددا ُكددددنُّ  

 :كقاؿ رجل من بِب عذرة 
 عنددددددا وعددددددن قدددددددي   ددددددداة المدددددددر 

 
 

.:. 
 (ٚ)إل يثقفدددددددددددددددددددددون  قًفدددددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددددنج 
: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اعبورب: اْلَجْوَربُ  - 

بفتح اعبيم كالراء، لفظ معرب، ج جوارب، ما 
يلبس من القماش ككبوه بالقدمْب إىل ما فوؽ 

                                                
 . َُُمعجم لغة الفقهاء:  -ُ
 . ٖتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ِ
، القػػاموس احملػػيط: ُُّالتعريػػب كأثػػره يف الثقػػافتْب العربيػػة كالفارسػػية:  -ّ

 ، ب ف ج. َُٕ/ُ
 . ِٕؼبعربة: األلفاظ الفارسية ا -ْ
 تاج العركس: )ب ف ج(.  -ٓ
 . ُِّمن الرجز ينظر: ديوانو:  -ٔ
 . ّْٓ/ ٗالبيتاف من حبر الرجز ينظر األغاٍل:  -ٕ

: على كزف فػىٍوعىل، كىىيوى . فى (ٖ)الكعبْب" اعٍبٍورىبي
ميعىرَّبه من الفارسية، كىصبىٍعيو جىوىارًبىةه ًباؽٍبىاًء، كىريدبَّىا 

حيًذفىتٍ 
، "كقد كثر حٌب صار كالعرِب. قاؿ رجل (ٗ)

 :من بِب سبيم لعمر بن عبيد اهلل بن مٍعمىر

 انِْبددددْذ ِبَرْمَلددددِة نَدْبددددَذ الَجددددْوَرِب الَخَلدددد ِ 
 

 
.:. 

ددَر ِلي رَنَدد ِ وِعددْش بعي   (ٓٔ)جددَة عْيًجددا  يدْ
 :.. كقاؿ الشاعر 

 وُمدددددددددَ ْوَلٍ  َأْنَضدددددددددْجُت َكيُّدددددددددَة رْأِسدددددددددوِ 
 
 

 
.:. 

ِْ الَجددددددددْوَربِ    (ٔٔ)وتَدرَْكتُددددددددُو َلفددددددددًرا َكددددددددري
فهو "تعريب كيوٍرب، كأصلو كيوربا، أم قرب الرجل،  

كمنو الَبكي جيوارب كالكردم كيوزه.. "كنظّبيه من 
مىةي"العرىبًيًَّة: القىشىاعً 

، كيقاؿ لو حالينا: جوارب، كيف (ُِ)
العامية شىرىاب بلهجة أىل القاىرة"
. فالتعريب (ُّ)

حدث بإبداؿ الكاؼ حرفنا بْب الكاؼ كاعبيم كىو 
اعبيم، إذ أصلو الفارسي كورب أبدلت فيو الكاؼ 
جيمنا، حيث كانوا هبعلوف اعبيم اػبالية من التعطيش 

ا أك قافنا كىي أحد األصوات الفارسية كافاى أك جيمن
(ُْ). 

كذىب بعض الباحثْب إىل أف جوارب أصلها: 
جواريب، أيسقط منها الصائت الطويل عند تعريبها 
فصارت جوارب على كزف فواعل. كىذه اللفظة 

جيٍوراب  )جواريب( دائرة على ألسنة العراقيْب، كمفردىا
                                                

 .ُٖٔمعجم لغة الفقهاء:  -ٖ
. تفسػػػػّب ِِينظػػػػر: اؼبصػػػػباح اؼبنػػػػّب: )ج ر ب(، ربريػػػػر ألفػػػػاظ التنبيػػػػو:  -ٗ

 .ِِاأللفاظ الدخيلة يف اللغة العربية: 
ن حبػػػػػػػػر البسػػػػػػػػيط، كىػػػػػػػػو لرجػػػػػػػػل سبيمػػػػػػػػي يف صبهػػػػػػػػرة اللغػػػػػػػػة: البيػػػػػػػػت مػػػػػػػػ -َُ

 . ِّٔ/ٓ، اؼبعجم اؼبفصل: ُُٕٓ/ّ
، لسػػاف العػػرب، القػػاموس احملػػيط: )ج ك ر ب(، شػػفاء، ٓٓاؼبعػػرب:  -ُُ

، كالبيػػػت مػػػن حبػػػر الكامػػػل، كىػػو لنػػػافع بػػػن لقػػػيط الفقعسػػػي ٓالغليػػل: 
األسدم يف لساف العرب، تاج العركس: )أ ؿ ؽ، د ؼ ر(، كببلنسػبة 

، أسػاس الببلغػػة، لسػاف العػػرب: ذ ؼ ر، ِْٖ/ُْهتػذيب اللغػػة:  يف
 . ُْٖ/ُاؼبعجم اؼبفصل: 

 ، تاج العركس: )ج ك ر ب(.ْٖاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ُِ
التعريب كأثره يف الثقػافتْب العربيػة كالفارسػية مػع ترصبػة كتػاب اؼبعربػات  -ُّ

 . ُُٖالرشيدية: 
 . ُِٖمن أسرار اللغة:  -ُْ
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

على كزف فػيٍوعاؿ، مثل: طيٍومار دبعُب الصحيفة، كىو 
ؿ يف العربية. كعليو فيًصح جواريب قليل االستعما

تعريبو أسقطوا الصائت  قياسنا على طوامّب، كؼبا أرادكا
جوارب فوافق زنة العربية؛ ألف فواعل   الطويل، فقالوا:

كثّب شائع فيها، مثل: جوائز باإلضافة إىل خفة اللفظ 
 .(ُ)بعد إسقاط حرؼ اؼبد

 الكاف األعجمية: -ب
أخذت منها  كىي توجد يف صبيع اللغات الٍب

العرب، كتكتب بالفارسية كافنا بزيادة خط على جزئها 
األكؿ )گ(، كىي من الناحية الصوتية الكاؼ 

 )Kگآّهورة، كرمزىا يف الكتابة الصوتية الدكلية ىو )
كتبدؿ منها اعبيم يف بعض اللغات كالقاؼ يف أيخرل، 
كردبا عرٌبت كلمة كاحدة باغبرفْب، كبو: قريزكجريز من  

لكن إبداؿ اعبيم منها أكثر، كردبا أبدلت منها  كىريز
 -الكاؼ كما يف: كردف من كىردف، كأبدلت منها 

الغْب كما يف: جغرافيا من جكىرافيا، كفبا كرد  -أيضنا 
 من ىذا اإلبداؿ ما يلي:

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اعبزاؼ: اْلُجَزاُف:  -
، بتثليث اعبيم، اغبدس كالتخمْب يف البيع كالشراء
فارسي معرب، كقوؽبم: ألقى قولو جزافا، أم: بغّب 

. فػ"اعبزاؼ: بػىٍيعي الشٍَّيًء ال يػيٍعلىمي  (ِ)كزف أك تبصر"
يػٍليوي كىال كىٍزنيوي كىىيوى اٍسمه ًمٍن جىازىؼى ؾبيىازىفىةن ًمٍن بىاًب  كى
قىاتىلى، كىاعبٍيزىاؼي بًالضَّمّْ خىارًجه عىٍن اٍلًقيىاًس، كىىيوى 

ًلمىًة فىارًًسيّّ تػىعٍ  رًيبي كيزىاؼو كىًمٍن ىينىا ًقيلى: أىٍصلي اٍلكى
دىًخيله يف اٍلعىرىبًيًَّة. قىاؿى اٍبني اٍلقىطَّاًع: جىزىؼى يف اٍلكىٍيًل 
ٍزفنا أىٍكثػىرى ًمٍنوي، كىًمٍنوي اعبًٍزىاؼي كىاٍلميجىازىفىةي يف اٍلبػىٍيًع،  جى

                                                
وانْب التعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة أ.د/أضبد ينظر: ق -ُ

 .ُٕٓ، ُْٕعبد التواب الفيومي: 
 . ُِْ، ُّٔمعجم لغة الفقهاء:  -ِ

ةي دىًخيلىةه يف ا ًلمى ٍلعىرىبًيًَّة، كىيػيؤىيّْدهي كىىيوى اٍلميسىاىىلىةي كىاٍلكى
ةه فىارًًسيَّةه،  ًلمى ثٍػرىةو كى : اعبٍىٍزؼي األىٍخذي ًبكى قػىٍوؿي اٍبًن فىاًرسو
 : كىيػيقىاؿي ًلمىٍن يػيٍرًسلي كىبلمىوي إٍرسىاالن ًمٍن غىٍّبً قىانيوفو
ـى اٍلكىٍيًل  جىازىؼى يف كىبلًمًو فىأيًقيمى نػىٍهجي الصَّوىاًب ميقىا

كىاٍلوىٍزًف"
زاؼ اغبدس كالتخمْب يف البيع . فج(ّ)

كالشراء تعريب ًكزاؼ، كأصل معناه: األخذ بكثرة 
دكف تقدير، كقالت فيو العرب: جزؼ كجازؼ 

. فأىصليو كىزىاؼ (ْ)كاجتزؼ كذبزَّؼ كغّب ذلك"
بالفىٍتًح فلما أرادكا تعريبو أبدلوا الكاؼ جيمنا؛ 
لوجود عبلقة صوتية سوغت التبادؿ بينهما كىي 

اؼبخرج، كاشَباكهما يف معظم الصفات قرّٔما يف 
"كبعد التعريب خضع لقواعد العربية فأخذ منو 
اؼبصدر كالفعل كبقية اؼبشتقات، فيقاؿ: جازؼ 

، كقد كرد  (ٓ)هبازؼ كجاًزٍؼ ؾبازفة كًجزافنا بالكسر
 كبلـ العرب قاؿ اؽبمذاٍل:

 ضدددددددددربت صدددددددددروفها أنًفدددددددددا وعيًندددددددددا
 

 
.:. 

 (ٙ)ف لفيدددددددت المندددددددى قسدددددددم الجدددددددزاف 

 )منو حديث: "رأيت الناس يف عهد النيب )ك  
" إذا ابتاعوا الطعاـ جزافا ييٍضرىبيوفى
(ٕ). 

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اعبص: اْلِجص  :  -
، ما تطلى بو  بفتح اعبيم ككسرىا، لفظ ميعىرَّبه

                                                
، ِّْاؼبصػػػباح اؼبنػػػّب: )ج ز ؼ(، التوقيػػػف علػػػى مهمػػػات التعػػػاريف:  -ّ

، اؼبطلع على أبواب ُّٗ، ربرير ألفاظ التنبيو: َّٗ/ْالدر اؼبختار: 
، ِّّ، ُٔٔ/ٔدرر اغبكػػػػػػاـ شػػػػػػرح غػػػػػػرر األحكػػػػػػاـ: ، َِْاؼبقنػػػػػػع: 

، ُُْ/ّ، طلبػػػػػػػػة الطلبػػػػػػػػة: ِّٓ/ُْشػػػػػػػػرح النيػػػػػػػػل كشػػػػػػػػفاء العليػػػػػػػػل: 
 . ٗٔ، شفاء الغليل: ِٔالقاموس الفقهي: 

 .ُْاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ْ
ينظػػػر: التعريػػػػب كأثػػػػره يف الثقػػػػافتْب العربيػػػػة كالفارسػػػػية مػػػػع ترصبػػػػة كتػػػػاب  -ٓ

 . ُُٕاؼبعربات الرشيدية: 
 البيت من حبر الوافر.  -ٔ
، النهايػػػة: ٕٔ/ٖصػػحيح مسػػلم بػػاب بطػػبلف البيػػػع قبػػل نقػػل القػػبض:  -ٕ

ُ/ُِٔ . 
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

؛ ألىفَّ اعبًٍيمى (ُ)البيوت من الكلس" . "كىىيوى ميعىرَّبه
ا ًقيلى: كىالصَّادى ال هبىٍتىًمعىاًف يف  ةو عىرىبًيَّةو، كىؽًبىذى  كىًلمى

. كىو "يوناٍل يسميو العواـ (ِ)اإًلجَّاصي ميعىرَّبه 
كيف البلتينية ( Gassu)جبصْب، كيف األكدية 

(Plaster كىو سلفات الكلس اؼبمتزج باؼباء )
قاؿ اعبواليقي: "كاعًبصُّ ليس بعرِب  (ّ)يطلى بو"
عاف يف كلمةو ؛ ألف القاؼي كاعبيم ال هبتم(ْ)صحيح"

كاحدة يف كبلـ العرب، كاعبيم كالتاء ال ذبتمعي يف  
كلمة من غّب حرؼ ذىٍكلىًقٌي، كؽبذا ليس اعًبٍبت من 
ؿبىٍض العربية، كاعبيم كالصاد ال يىٍأتلفاف يف كبلـ 
العرب، كؽبذا ليس اعبٌص كال الصٍَّوعباف بعرٌِب.. 
كقاؿ ابني درستويو يف شرح الفصيح: "اعبىص فارسيّّ 

، أيٍبدلت فيو اعبيم من كاؼ Gachمعرب كٌج 
أعجمٌية ال تيٍشبو كاؼ العرب، كالصاد من جيم 
أعجمٌية، كبعضيهم يقوؿ: القىٌص بالفتح، كىو 

"كقيل: فارًسيُّة  (ٓ)أفصح، كىو لغةي أىل اغبجاز"
اعبىصّْ كىٌج بالكىاًؼ العىرىبًيًّْة كاعًبيم، كًقيلى: بالكىاًؼ 

س هبتمع يف كبلـ العرب جيم "كلي (ٔ)الفارًًسيًَّة"
كصاد يف كلمة ثبلثية كال رباعية إال ما ال يثبت، 
فأما اعًبصُّ ففارسٌي معرَّب، كقد قالوا جىصَّص اعًبٍرك 

ككلمة كج تستعمل اليـو يف إيراف  (ٕ)إذا فتَّح عينيو"
 .(ٖ)دبعُب الطباشّب الذم يكتب بو على السبورة"

                                                
 . ُْٔمعجم لغة الفقهاء:  -ُ
، ُِٓ/ِ، كآّمػػوع: ِْاؼبصػػباح: ج ص ص، كربريػػر ألفػػاظ التنبيػػو:  -ِ

 . َِٖ، ّْكاؼبطلع على أبواب اؼبقنع: 
 .َِية: تفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العرب -ّ
 .ٔٔ، كشفاء الغليل: ّٓاؼبعرب:  -ْ
، كقػػػػػوانْب التعريػػػػػػب بػػػػػْب فصػػػػػػحى الػػػػػَباث كالفصػػػػػػحى ِّٕ/ُاؼبزىػػػػػر:  -ٓ

 .َُُاؼبعاصرة: 
 تاج العركس: ج ص ص.  -ٔ
 اعبمهرة: )ج س ر(.  -ٕ
التعريػػب كأثػػره يف الثقػػافتْب العربيػػة كالفارسػػية مػػع ترصبػػة كتػػاب اؼبعربػػػات  -ٖ

ناؾ صلة كذىب بعض الباحثْب إىل أنو "ليست ى
لفظية أك نطقية بْب اللفظْب حٌب يقاؿ، أك يصح أف 
يقاؿ: إف ىذا معرب ذاؾ. فهنا يبلحظ أهنم يربطوف 
بْب ألفاظ أك كلمات دبجرد تقارب معانيها مع أف 

، كقد تكلمت بو (ٗ)الصلة الصوتية بينهما منقطعة"
ر ىدى
 .(َُ)العرب قاؿ العجاج: ًمن عاًتًق اعًبصّْ كىمىلبوًف اؼب

: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اعبوىر: وىرالج -
لفظ معرب، كىو الذم ىبرج من البحر، كما هبرم 
ؾبراه يف النفاسة، كالياقوت كالزبرجد، كاحدتو 

، قاؿ (ُِ)، كىو "معرب كىٍوىىر"(ُُ)جوىرة"
اعبواليقي: "كجوىر الشيء: أصلو فارسي معرب.. 
قاؿ اؼبعرم: كلو ضبل على أنو من كبلـ العرب 

شتقاؽ داالن عليو، فإهنم يقولوف: فبلف لكاف اال
)جهّب(، أم حسن الوجو كالظاىر، فيكوف اعبوىر 
من اعبهارة الٍب يراد ّٔا اغبيٍسن. كقد تكلمت بو 

 العرب قاؿ حساف:
 َيمددددددددانوَن تَدددددددددعونا َسددددددددبا فَدُنجيَبهددددددددا

 
 

.:. 
ِإلددددددددددددى الَجددددددددددددوَىِر الَمكنددددددددددددوِن َ يددددددددددددِر  

 (ٖٔ)الَجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواِىرِ 
 

 ك عبدالرضبن بن حساف:كقاؿ أبو دىبل اعبمحي، أ
 وىدددددددي َزْىدددددددَراُء ِمثْدددددددُ  ُلْ لُدددددددَ ِة الغَدددددددوُّا

 
 

.:. 
 (ٗٔ)ِص ِميددددددَزْت ِمددددددْن َجددددددْوَىٍر َمْكنُدددددددونِ  

 
                                                                   

 . ُٗٔ( ص: ْالرشيدية ىامش رقم )
 .َُِقوانْب التعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة:  -ٗ
 .ُِّمن الرجز ديوانو:  -َُ
، ٗ، كينظػػػر: اؼبطلػػػع علػػػى أبػػػواب اؼبقنػػػع: ُٖٔمعجػػػم لغػػػة الفقهػػػاء:  -ُُ

 .َّْ/ِكؾبموع فتاكم ابن تيمية: 
، كاأللفػػػػػػػػاظ ُٓٓالتعريػػػػػػػػب كأثػػػػػػػػره يف الثقػػػػػػػػافتْب العربيػػػػػػػػة كالفارسػػػػػػػػية:  -ُِ

 .ْٔبة: الفارسية اؼبعر 
 . ُِِالبيت من حبر الطويل، كىو يف ديوانو:  -ُّ
، كلسػاف العػرب، كالقػاموس احملػيط، كتػاج العػركس: ْٓ: ّٓاؼبعرب:  -ُْ

، ٗٔر، كالبيػػت مػػن حبػػر اػبفيػػف، كىػػو يف ديػػواف أِب دىبػػل:  ػج ك ىػػ
، كلسػاف العػرب خ ص ر، س ف ف، كاؼبعجػم ّٖٖكالكامل يف اللغة: 

 . ِْٕ/ٖاؼبفصل: 
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

 كقاؿ عمر بن أِب ربيعة:
 دَأنددِت فددي الَجددوَىِر الُمَهددذُِّب ِمددن تَيدد

 
 

.:. 
 (ٔ)ٍم ُلرى الَمجدددددددِد بَددددددديَن  ددددددداٍل َوَعدددددددما  
ؼبقابل العرض كقاؿ اؼبعرم: "عرِب كأما استعمالو  

، فهذا خارج (ِ)فمولد، كليس يف كبلمهم ّٔذا اؼبعُب"
 عن العربية يف األصل كؾبرم فيها باالستعماؿ.

: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "السرجْب: السرجين -
بفتح السْب ككسرىا، كسرقْب لغة فيو، لفظ معرب، 

ين، كمعناه الركث، گمن سىرٍ  (ّ)الزبل )ر: زبل("
سْب؛ ألنو ليس من كبلمهم كال يصح بفتح ال

فىعلْب، كؾبرم فيها باالستعماؿ، كىو 
، كىو (sterco)كيف اإليطالية   (stercus)"التيِب

الدماؿ، كالزبل، كالفرث، كالسلح، كالنجو، أم 
 .(ْ)اػبراء كالدمن"

: جاء يف معجم لغة الفقهاء: اْلِمْهَرَجانُ  -
"اٍلًمٍهرىجىافي: بكسر فسكوف لفظ معرب، عيد 

فهو "يػىٍوـه يًف  (ٓ)"Festivalيف عند الفرس...اػبر 
اًف  طىٍرًؼ اػبٍىرًيًف ميعىرَّبي ًمٍهر گاف، كىًقيلى: نبيىا ًعيدى

ًلٍلمىجيوًس"
"كقيل: عيد للفرس كاف يقع يف  (ٔ)

السادس عشر من شهر )مهرماه( يف االعتداؿ 
اػبريفي، كىو منحوت من )ًمهر( أم حيٌب كمشس 

                                                
 . ّْمن حبر اػبفيف، كىو يف ديوانو: البيت  -ُ
 . ٕٔشفاء الغليل:  -ِ
، كينظػر: الصػحاح، كالقػاموس احملػيط: س ر ِّْمعجم لغة الفقهػاء:  -ّ

، كالبصػػػائر كالػػػػذخائر: ّٗ، اؼبعػػػرب: ُٔج ف، كرسػػػالتاف يف اؼبعػػػرب: 
، كآّمػػوع: ُٕٔ. كربريػػر ألفػػاظ التنبيػػو: ُُٖ، كشػػفاء الغليػػل: ِّّ
ُ/ُْٖ ،ِ/َٓٗ. 

، كالتعريػػػػػػب كأثػػػػػػره يف ّٓتفسػػػػػػّب األلفػػػػػػاظ الدخيلػػػػػػة يف اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة:  -ْ
، ُٖٗالثقػافتْب العربيػػة كالفارسػػية مػػع ترصبػة كتػػاب اؼبعربػػات الرشػػيدية: 

 .ٖٗكاأللفاظ الفارسية اؼبعربة: 
 . ْٕٔمعجم لغة الفقهاء:  -ٓ
 . ُٕٓ/ٗ، كالعناية شرح اؽبداية: ْٕٔينظر: معجم لغة الفقهاء:  -ٔ

ناه ؿببة الركح"، ككقع ، كمع(ٕ)ك)ٍكاف( أم متصل"
. (ٖ)يف شعر البحَبم، كمل يرد يف الكبلـ القدَل"

 فقاؿ:
 َرَددَت َىددددايا الِمهَرجددداِن َولَدددم َتُكدددن

 
 

.:. 
 (ٜ)لَِتسدخو الُنفدوُس الدُوفُر َعدن ُمسددَتفاِدىا 
 :وقد ورد للك في لفظ واحد. ىو إبدال الدال طاء 

الشٍّْطرىٍنجي: جاء يف معجم لغة الفقهاء: ": الجاْ َرْنجُ  -
، لعبة  بكسر الشْب كسكوف الطاء. لفظ ميعىرَّبه
تلعب على رقعة ذات أربعة كستْب مربعا، سبثل 
دكلتْب متحاربتْب باثنتْب كثبلثْب قطعة سبثل اؼبلكْب 

 .(َُ)كالوزيرين كاػبيالة كالقبلع كالفيلة كاعبنود.."
ًفيًو اٍلعىامَّةي:  "قىاؿى اٍبني اعبٍىوىالًيًقيّْ يف ًكتىاًب مىا تػىٍلحىني 

كىفبَّا ييٍكسىري كىاٍلعىامَّةي تػىٍفتىحيوي أىٍك تىضيمُّوي كىىيوى الشٍّْطرىٍنجي 
؛ ًليىكيوفى نىًظّبى األىٍكزىاًف  ًبكىٍسًر الشًّْْب قىاليوا: كىًإمبَّىا كيًسرى
لىلّّ اٍلعىرىبًيًَّة ًمٍثلي: ًجٍردىٍحلو إٍذ لىٍيسى يف األىٍبًنيىًة اٍلعىرىبًيًَّة فػىعٍ 

ًباٍلفىٍتًح حىٌبَّ وبيٍمىلى عىلىٍيوً 
، كاختلف يف تعريبو، فقيل: (ُُ)
ىو "ميعىرَّبي ششرنك
، كقيل: "ميعىرَّبي ًشٍدرىٍنجى"(ُِ)

(ُّ) ،
دبعُب  كقيل: معرب جتورنك، كىو لفظ ىندم، كجتور

أربعة، كأنك دبعُب عضو؛ ألف الشطرنج لو أربعة أركاف 
قاؿ اعبواليقي:  (ُْ)كىي الفيل كالفرس كالرخ كالبيدؽ"

                                                
، كينظػػػػػر: رسػػػػػالتاف يف ُٕ األلفػػػػػاظ الدخيلػػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة: تفسػػػػػّب -ٕ

،التعريػػػب كأثػػػره يف الثقػػػافتْب العربيػػػة كالفارسػػػية مػػػع ترصبػػػة  ُٔٗاؼبعػػػرب:
 .ُْٕ ، كاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:َِّ: كتاب اؼبعربات الرشيدية

 .ُٕٗ. كينظر: رسالتاف يف اؼبعرب: َِٔشفاء الغليل:  -ٖ
 . ٕٔل، كىو يف ديوانو: البيت من حبر الطوي -ٗ
 .ِّٔمعجم لغة الفقهاء :  -َُ
، كاؼبطلع على ِّْاؼبصباح اؼبنّب: ش ط ر ج، كربرير ألفاظ التنبيو:  -ُُ

، ِْٔ/ْ، كحاشػػػػيتو: َّٖ/ ُٓ، كرد احملتػػػػاج: َْٗأبػػػػواب اؼبقنػػػػع: 
 . ِّٗ/ٗكحاشية الصاكم على الشرح الصغّب: 

 .ُٖٔ/ُٕقّبكاٍل: الفواكو الدكاٍل على رسالة بن أِب زيد ال -ُِ
، كينظػػػػػػر: تفسػػػػػػّب األلفػػػػػػاظ الدخيلػػػػػػة يف اللغػػػػػػة ْٓٗ/ِٔرد احملتػػػػػاج:  -ُّ

 . ُْالعربية: 
التعريب كأثره يف الثقػافتْب العربيػة كالفارسػية مػع ترصبػة كتػاب اؼبعربػات  -ُْ

 .ُّٔالرشيدية: 
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

"كالشطرنج فارسي معرب. كبعضهم يكسر شينو؛ 
ليكوف على مثاؿ من أمثلة العرب كًجردىٍحل؛ ألنو ليس 

"كقيل: ىو عرِب من  (ُ)يف الكبلـ فػىٍعلىٌل بفتح الفاء"
اؼبشاطرة؛ ألف لكل شطرا كمن جعلو أشطرا كالصحيح 
أنو معرب صدرنك أم مائة حيلة كاؼبقصود التكثّب، 

معرب شدرنج أم من اشتغل بو ذىب عناؤه  كقيل:
أك شيٍدرىٍنك... كقيل: شتػٍرىٍنك أم ستة ألواف؛  (ِ)بطبل"

ألف لو ستة أصناؼ من القطع الٍب يلعب ّٔا فيو... 
كعندم أف الفارسي شَبنك أصلو: شاه تػيرىٍنك، أم 
الشاه لطيف، أك الشاه اللطيف، أك مركب من شىٍت، 

صة الٍب اؼبقامر كىو زبفيف شتل، كيطلق على اغب
يعطيها بعد هناية اللعب للذين حضركا آّلس، كمن 
رىٍنك كمعناه القمار، أك مركب من شىٍَب كىو العدك 
باللغة اؽبندية كرىٍنك، كمعناه اغبيلة كاؼبشية، أم حيلة 

، ك"شىٍَبٍنكك، بكاؼ فارسية، ىو (ّ)العدك أك مشيتو"
... لعبة معركفة من ـبَبعات داىر اغبكيم اؽبندم

كذىب قـو إىل أف ىذه اللعبة اخَبعت يف زماف 
أنوشركاف، كأف كزيره بزرصبهر اخَبع قبالتها لعبة النَّرد، 

. كقد تكلمت بو (ْ)كالشطرنج معرب عن شَبنكك"
 العرب، قاؿ امرؤ القيس:

ددد َرنج َ يلدددى تَدَراَدفَدددت  والَعبُتهددا الجا
 

 
.:. 

 (٘)ورُّ ددددى َعليهدددددا داَر بِالجدددداِه بالَعَجددددد  

ٍيًسػػػػػػػػػػػػػػري )كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل )  ػػػػػػػػػػػػػػٍطرنج مى : "الشّْ
ػػػم" العىجى
ػػػلَّمي عىلىػػػى أىٍصػػػحىاًب النػٍَّردىًشػػػًّب (ٔ) . كقػػػاؿ: "ال ييسى

                                                
 .َُّاؼبعرب:  -ُ
 .ُُّشفاء الغليل:  -ِ
 .َُُاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ّ
 .َُّ، كاؼبفصل يف األلفاظ الفارسية: ََُ: برىاف قاطع: ينظر -ْ
 .ٕٔالبيت من حبر الطويل، كىو يف ديوانو:  -ٓ
، كنيػػػػػل األكطػػػػػار مػػػػػن أحاديػػػػػث سػػػػػيد األخيػػػػػار شػػػػػرح َِٔ/ْالنهايػػػػػة:  -ٔ

 .ُٕٓ/ٖمنتقى األخبار. الشوكاٍل: 

ػػػػٍطرىٍنًج" كىالشّْ
. "كقيػػػػاس كػػػػبلـ العػػػػرب أف تكسػػػػر؛ ألف (ٕ)

مػػن مػػذىبهم أنػػو إذا عػػرب االسػػم األعجمػػي رد إىل مػػا 
يسػػػتعمل مػػػػن نظػػػػائره يف لغػػػتهم كزنػػػػا كصػػػػيغة كلػػػػيس يف  

فعلػػل بفػػتح الفػػاء، كإمبػػا اؼبنقػػوؿ عػػنهم يف ىػػذا كبلمهػػم 
الوزف فعلل بكسر الفػاء؛ فلهػذا كجػب كسػر الشػْب مػن 
الشػػػػػطرنج؛ ليلحػػػػػق بػػػػػوزف جردحػػػػػل كىػػػػػو الضػػػػػخم مػػػػػن 

. كىذا ليس بصحيح؛ لقػوؿ سػيبويو: "ردبػا (ٖ)اإلبل..."
أغبقوه بأبنيػة كبلمهػم، كردبػا مل يلحقػوه، كذكػر فبػا أغبػق 

كما مل يلحق كبو آجر كفرند بأبنيتهم قوؽبم درىم ّٔرج، 
 .(ٗ)كإبريسم"

. كرد ذلك يف إبدال الهاء جيًما  الية من التع يش
 لفظْب. نبا:

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اٍلبػىٍهرىجي:  : اْلبَدْهَر ُ  -
، الباطل.. الرًَّدمءي" لفظ ميعىرَّبه
"كىىيوى فىارًًسيّّ..  (َُ)
: كىفىارًًسيَّتيوي نػىبػٍهىرهي كىقىٍد ييٍستػىٍعمى  لي مىعى النُّوًف، فػىيػيقىاؿي

النَّبػىٍهرىجي"
 (ُِ)كىو لفظ معرب -بسكوف اؽباء  (ُُ)

أىٍك )نػىبػىٍهرىجىةه(، ك"أىٍصليوي نػىبػٍهىري )كقيل: نابػىٍهرٍه( كىًىيى 
كىالزٍَّيفي ًكبلنبيىا ًمٍن ًجٍنًس الدَّرىاًىًم كىًفضَّتػيهيمىا 

غىالًبىةه"
. قاؿ اعبواليقي: "البهرج الباطل كىو (ُّ)

 الفارسية نػىبػٍهىرهي كأنشد للعجاج:ب
 (ٗٔ)وَكاَن ما اىَتضُّ الجحاُف بَدْهرجا"

 (ُٓ)كالبهرج لفظة معربة ىنديو نقلت إىل الفارسية"

                                                
 .ُٕٓ/ٔمنتخب كنز العماؿ:  -ٕ
 .ِٖكماؿ كاؼبنشي:  ، كرسالتاف يف اؼبعرب البنُٕٔدرة الغواص: -ٖ
 . ِّْ/ِينظر: الكتاب: -ٗ
 .ُُُمعجم لغة الفقهاء:  -َُ
 .ُّٓ، كاؼبطلع على أبواب اؼبقنع: َُّ/ّطلبة الطلبة:  -ُُ
 .ْْٕمعجم لغة الفقهاء:  -ُِ
 .ُِْ/ْؾبمع األهنار:  -ُّ
، تػػاج ْٕ/ِ، كشػػطر البيػػت مػػن الرجػػز يف ديوانػػو: ُّ، َّاؼبعػرب:  -ُْ

 .ُِْ/ٗفصل: العركس: ط ر ؼ، اؼبعجم اؼب
 .ّٗر ج، كشفاء الغليل:  ػينظر: لساف العرب: ب ى -ُٓ
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

"كاللفظة معرٌبة. كقيل: ىي  (ُ)"كأصل معناه ببل حٌصة"
كلمة ًىٍندية أصلها نػىبىهلو، كىو الرَّدمء فنقلت إىل 

ل: بػىٍهرىج"الفارسية، فقيل: نبهره مث عيرٌبت، فقي
قاؿ  (ِ)

أدم شّب: "البهرج: الباطل كالردمء كالدرىم الذم 
فضتو رديّْة معرب بػىٍهره الفارسية عن األزىرم كعن ابن 
األعراِب اؼببطىل الٌسكة، كقد استعّب لكل ردمء. قلت: 
كإف ّٔره بالفارسية معناىا اغبصة كالنصيب فالبهرج إذنا 

ن نػىبػىرىه كىو معرب عن نػىبىهرىه أم عدَل اغبصة أك ع
دبعُب البهرج.. كيقاؿ فيو: نبهرج كّٔرج ... كيقاؿ: 

ة فهو ميبػىٍهرىج" ٍّٔرىٍجتي الشيء ّٔرجى
فاألصل اؼبشتق  (ّ)

كىي كلمة فارسية قد استعملها  (ْ)منو ّٔرج الرباعي
العرب كتصرفوا فيها، قاؿ: ؿبارـي اللَّيًل ؽبن ّٔرج "
(ٓ). 

"كحديث اغبجاج "أنو أييتى جبًرىاب  لؤلؤ بػىٍهرىجو
(ٔ) ،

ا أبدا" كحديث "أٌما إٍذ بػىٍهرىٍجتىًِب فبل أٍشرىّٔي
(ٕ). 

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اؽبملجة:  اْلِهْموُ : -
بفتح اؽباء كالبلـ كسكوف اؼبيم. لفظ معرب، حسن 

، فػ "اؽًبٍمبلجي فارسيّّ (ٖ)السّب مع شيء من التبخَب"
. كىو بكسر اؽباء (َُ)"نًبٍلىو أم الربذىكف" (ٗ)معرَّب"

                                                
 . َُٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ُ
اج العػػػركس، كاؼبعجػػػم الوسػػػػيط: ، كلسػػػاف العػػػرب، كتػػػػََُ/ُالنهايػػػة:  -ِ

 ر(. ػ)ب ى
 .ُٗٗ، كينظر: رسالتاف يف اؼبعرب: ِٗاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ّ
 .ُٔٓغبديث: التعريب بْب القدَل كا -ْ
، كالفػػػػػػائق: ُّّ/ِمػػػػػػن الرجػػػػػػز ينظػػػػػػر: غريػػػػػػب اغبػػػػػػديث البػػػػػػن قتيبػػػػػػة:  -ٓ

ُ/ُِِ. 
 .ّْٔ/ُ، كالنهاية: ِٗ/ ُغريب اغبديث البن اعبوزم :  -ٔ
 .ّْٔ/ُالنهاية:  -ٕ
 .ْٓٗمعجم لغة الفقهاء:  -ٖ
، كلسػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػرب، ُٓٔـ ؿ ج، كاؼبعػػػػػػػػػرب:  ػينظػػػػػػػػػر: الصػػػػػػػػػحاح: ىػػػػػػػػػػ -ٗ

، ِّٓـ ؿ ج، كشػػػفاء الغليػػػل:  ػس: ىػػػكالقػػػاموس احملػػػيط، كتػػػاج العػػػرك 
. مػػػػػػػػػػنح اعبليػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػرح ـبتصػػػػػػػػػر خليػػػػػػػػػػل: َِِكرسػػػػػػػػػالتاف يف اؼبعػػػػػػػػػرب:

 .ِّّ، كاؼبطلع على أبواب اؼبقنع: ِِ/ُٓ، كآّموع: َِٕ/ُُ
، كاؼبفصل يف األلفاظ الفارسية اؼبعربة: ُٖٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -َُ

ِٖٔ. 

اسم الفاعل للذكر كاألنثى. فهو لفظ فارسي أصلو 
نًبٍلىٍو، فلما أراد العرب تعريبو أبدلوا اؽباء جيمنا، 
كأضافوا ألفنا قبلها. كقد كرد يف كبلـ العرب قاؿ 

 الراعي:
 َوَنصادَي العديَ  َتهدديِهم َوقَدد َسددِدَرت

 
 

.:. 
 (ٔٔ)ُكدددددد   ُجماليُّدددددددٍة َكالَفحددددددِ  ِىمدددددددو ِ  
 : كرد ذلك يف لفظْب. نبا:إبدال الهاء قافًا - 

: جاء يف معجم لغة الفقهاء: اإلستبري -ٔ
الثوب الغليظ  -"االستربؽ: معرب، الديباج الغليظ 
 .(ُِ)الذم يكوف سداه كغبمتو من اغبرير"

يف ىذا النص إشارة إىل أف لفظ استربؽ معرب من 
د الفارسية كمعناه غليظ الديباج، كىذا دليل كجو 

 اؼبعرب يف القرآف الكرَل.
"كأصلو )استفرٍه(، كقاؿ ابن دريد: )اٍستػىٍركىه(، كنقل من 
العجمية إىل العربية، فلو حيٌقر استربؽ، أك كيسّْر لكاف 
يف التحقّب )أيبػىٍّبًؽ(، كيف التكسّب )أبارؽ( حبذؼ التاء 

كالسْب صبيعنا"
(ُّ). 

"قاؿ ابن أِب حامت: "... االستربؽ: الديباج 
يظ، كىو بلغة العجم: استربه... كفبن صرح بأنو الغل

كعللوا  (ُْ)بالفارسية أبو عبيد، كأبو حامت كآخركف"
ذلك بأف "ىذا البناءى من ليس من كبلمهم كليس 

                                                
. كينظر:ديػػػػػػػػػواف ٓٔ البيػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػيط، كىػػػػػػػػػو يف ديوانػػػػػػػػػو: -ُُ

)ق ـ  ، كلسػػاف العػػرب، كتػػاج العػػركس:َّ ، كديػػواف رؤبػػة:ُِٕزىػػّب:
 ؿ ج(.

)ا س ت ب ُْ/ُ، كينظر: اؼبصباح اؼبنػّب: ٖٓمعجم لغة الفقهاء:  -ُِ
 .ْٓر ؽ( كالتوقيف على مهمات التعاريف: 

، كينظر: صبهػرة اللغػة، كالصػحاح، ُْاؼبعرب من الكبلـ األعجمي:  -ُّ
كتػاج العػركس، كاؼبعجػم الوسػيط: ا س ت ب ر ؽ، كالقاموس احملػيط، 

. كتفسػػّب األلفػاظ الدخيلػػة يف اللغػػة العربيػػة ُّٓكرسػالتاف يف اؼبعػػرب: 
، كالتعريػػػػػػػب كأثػػػػػػػره يف الثقػػػػػػػافتْب العربيػػػػػػػة ّمػػػػػػػع ذكػػػػػػػر أصػػػػػػػلها حبركفػػػػػػػو: 

 .ُِٖكالفارسية مع ترصبة كتاب اؼبعربات الرشيدية: 
، ّقػػػػػرآف مػػػػػن اؼبعػػػػػرب: ، كاؼبهػػػػػذب فيمػػػػػا كقػػػػػع يف الُّٔ/ ِالزينػػػػػة:  -ُْ

 . ُِٖ/ٔ، كالبحر اؼبديد: َُّ/ِكاالتقاف: 
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مىنػٍقيوالن عن الًفٍعل إذ لو كاف ذلك لكانت ألفيو موصولةن 
ا كىصىلها، فأما قراءةي ابًن ؿبيىٍيصن  كال نعلم أحدن

 كإٍستىرٍبؽى
فإنو على ىذا ًفٍعل استػىٍفعىل من بػىرىؽ  (ُ)

" بػىيػٍريؽي
كىو "معىرَّبه ببل ًخبلؼو عندى أىئمًَّة اللُّغىًة كنىصُّ  (ِ)

ما ميعىرَّبىاًف، أىم  ا أىهنَّ اللٍَّيًث: كمل ىبىٍتىًلٍف أىىلي اللُّغىة فيًهمى
السٍُّنديس كاإًلٍستىبػٍرىؽ. قاؿى شيخينىا: كييٍشًكلي عىلىٍيو أىنَّو 

 -رضبو اهلل تػىعىاىل-ذًٍكريه يف القيٍرآًف كالشاًفًعيُّ  كىقىع
يعىرًَّب يف القيٍرآًف فكيف بػىٍنًفي 

كصبىىاعىةه مىنػىعيوا كيقيوعى اؼب
اػًببلًؼ كالٌشاًفًعيُّ الذم ال يػىنػٍعىًقدي ًإصٍبىاعه بدكنًو ميصرّْحه 
باػًببلًؼ كما يف اإًلتٍػقىاًف كغّبًه؛ كلذًلك قاؿى صباعىةه: 

ىانًعيوفى.." لعلَّو من
تػىوىافيًق الُّلغىاًت كما أىشىارى ًإليو اؼب

(ّ) ،
بوصل اؽبمزة كالفتح على أنو  استربؽكقرلء: ك

؛ -أيضنا-مسمى باستفعل من الربيق، كليس بصحيح 
كأصل  (ْ)ألنو معرب مشهور تعريبو، كأف أصلو استربه"

. "فإف أراد الفصيح أف يَبؾ ىذا (ٓ)معناه الغليظ"
بلفظ آخر مل يبكنو، ألف ما يقـو مقامو اللفظ كيأيت 

إما لفظ كاحد أك ألفاظ متعددة، كال هبد العرِب لفظنا 
ا يدؿ عليو؛ ألف الثياب من اغبرير عرىفها العرب  كاحدن
من الفرس، كمل يكن ؽبم ّٔا عهد كال كضع يف اللغة 
العربية للديباج الثخْب اسم، كإمبا عربوا ما ظبعوا من 

عن الوضع؛ لقلة كجوده عندىم العجم كاستغنوا بو 
كندرة تلفظهم بو. كأما إف ذىكره بلفظْب فأكثر فإنو 
يكوف قد أخل بالببلغة؛ ألف ذكر لفظْب دبعُب يبكن 
ذكره بلفظ تطويل، فعلم ّٔذا أف لفظ إستربؽ هبب 

                                                
، كينظػػػػر: القػػػػراءة إمػػػبلء مػػػػن بػػػػو الػػػػرضبن: ْٓ، كالػػػػرضبن: ُّالكهػػػف:  -ُ

، كفػػػػػػػػػػتح القػػػػػػػػػػػدير: َْٗ/ َُ، ْْٓ/ٕ، كالبحػػػػػػػػػػر احملػػػػػػػػػػيط: ِِٓ/ِ
ٕ/ُُٖ. 

 .ُّّ/ُاؼبخصص:  -ِ
 تاج العركس: س ف د س. -ّ
 .ُْٔ/ ُٗرطيب: ، كتفسّب القَْٗ/َُالبحر احمليط:  -ْ
 . َُاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٓ

على كل فصيح أف يتكلم بو يف موضعو كال هبد ما 
ه يقـو مقامو، كأم فصحاحة أبلغ من أف ال يوجد غّب 

 .(ٔ)مثلو؟"
كقيل معرب: "عن كلمة )ٍستربؾ( بكاؼ يف آخره 
عبلمة تصغّب )سترب( دبعُب ثخْب.. فأبدلوا الكاؼ 
قافنا خشية اشتباه الكاؼ بكاؼ اػبطاب، كالذم يف 
القاموس: اإًلستربؽ: الديباج الغليظ معرب 

)اٍستػىٍركىه("
(ٕ). 

كقيل: "بل ىو الفعل العرِب، ظبيٌي بو فهو استربؽ 
الريق فغيٌّب حْب ظبي بو بقطع األلف، كيقوم ىذا من 

فجاء  ًمٍن سيٍنديسو كًإٍستىبػٍرىؽالقوؿ أف ابن ؿبيصن قرأ 
موصوؿ اؽبمزة حيث كقع كال هبزمو، بل بفتح القاؼ، 
ذكره األىوازم، كذكره أبو الفتح، كقاؿ ىذا سهو أك  

. قاؿ أبو حياف: "كقرأ ابن ؿبيصن (ٖ)كالسهو"
كاستربؽ أللف كفتح القاؼ حيث كقع بوصل ا

جعلو فعبلن ماضينا على كزف استفعل من الربيق، كيكوف 
استفعل فيو موافقنا للمجرد الذم ىو برؽ كما تقوؿ: 
قر كاستقر بفتح القاؼ.. قاؿ ابن ؿبيصن كحده: 
}كاستربؽ{ بالوصل كفتح القاؼ حيث كاف ال 
يصرفو.. فظاىره أنو ليس فعبلن ماضينا بل ىو اسم 

من الصرؼ. كقاؿ ابن خالويو: جعلو استفعل فبنوع 
من الربيق "ابن ؿبيصن" فظاىره أنو فعل ماض 
كخالفهما صاحب اللوامح قاؿ ابن ؿبيصن: 
}كاستربؽ{ بوصل اؽبمزة يف صبيع القرآف فيجوز أنو 
حذؼ اؽبمزة زبفيفنا على غّب قياس، كهبوز أنو جعلو 

ثوب عبدتو عربينا من برؽ يربؽ بريقنا. كذلك إذا تبلأل ال
كنضارتو، فيكوف كزنو استفعل من ذلك فلما تسمى بو 

                                                
 . ُٗٓ، ُٖٓ/ُاإلتقاف:  -ٔ
 . َُّ/ُْالتحرير كالتنوير:  -ٕ
 .َّٖ/ ْاحملرر الوجيز:  -ٖ
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عاملو معاملة الفعل يف كصل اؽبمزة، كمعاملة اؼبتمكنة 
من األظباء يف الصرؼ كالتنوين، كأكثر التفاسّب على 
 (ُ)أنو عرِب كليس دبستعرب دخل يف كبلمهم فأعربوه"

كقالوا "فيو: أعجمي كعرِب ـبلط من كبلـ العرب 
. فػ "ىي لفظة أعجمية ميعىرَّبة أصلها (ِ)لعجم"ككبلـ ا

اٍستىبػٍرىه. كقد ذكرىا اعبوىرم يف الباء من القاؼ على 
أف اؽبمزة كالسْب كالتاء زكائد كأعاد ذكرىا يف السْب 
من الراء كذكرىا األزىرم يف طبيىاًسٌي القاؼ على أف 
نبزهتا كحدىا زائدة، كقاؿ: أصلها بالفارسية اٍستػىفىرىه. 

أيضنا: إهنا كأىمثاؽبا من األلفاًظ حركؼ عربًيَّة كقع  كقاؿ
فيها كفاؽ بْب األعجمية كالعربًية. كقاؿ ىذا عندم ىو 

. "كاإلستربؽ الغليظ بالفارسية حبذؼ (ّ)الصواب"
. كيشّب التوقبي إىل أف أصلها إستربؾ (ْ)القاؼ"

كمعناىا: حرير قماش منسوج من اغبرير كالذىب، 
كالقاؼ يف الكلمة سبثل الكاؼ  ،(ٓ)معرّٔا "استربؽ"

 .(ٔ)الفهلوية
من ىذا كضح لنا أهنم اتفقوا على أف الكلمة 

 أعجمية إال أهنم اختلفوا يف أصلها إىل رأيْب:
أهنا فارسية. غّب أف أصحاب ىذا الرأم مل  :األكؿ

يتفقوا على أصل لو يف الفارسية؛ فقاؿ بعضهم: استربه 
ٍترب كاستٍفرىه، كقاؿ آخركف: أصلو: اسَب  كه، كقالوا: سى

أهنا ركمية، كأصلها: اٍستىربىهى. كمن  -كاسترب. الثاٍل 
الواضح أف لفظة "استربة" ليس ؽبا جرس اللغة 

                                                
، كيراجػػػػع: تفسػػػػّب غريػػػػب القػػػػرآف البػػػػن قتيبػػػػة: ْْٓ/ٕالبحػػػػر احملػػػػيط:  -ُ

. كركح ُُٕٓ/ُ، كالػػػػػػػػػػػػػدر اؼبصػػػػػػػػػػػػػوف: ُٗٗ/ْ، كالكشػػػػػػػػػػػػػاؼ: ِٕٔ
. ٕٓٔ/ُكدراسػػػػػػػػػات ألسػػػػػػػػػلوب القػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػرَل: ، ِّّ/ٖاؼبعػػػػػػػػاٍل: 

 .ِْٔ/ُُكتفسّب األلوسي: 
 .َْٗ/ٓالبحر اؼبديد:  -ِ
 . َُٓ/ُالنهاية:  -ّ
 .ِٖٖ/ُالربىاف يف علـو القرآف:  -ْ
 .ٔٔاؼبعجم الذىيب فارسي عرِب:  -ٓ
، كاؼبعػػرب يف القػػرآف الكػػرَل دراسػػة ٕاؼبعػػرب كالػػدخيل يف اللغػػة العربيػػة:  -ٔ

 .ُٗٓ: تأصيلية داللية

brocus"البلتينية؛ إذ يعِب: الديباج يف البلتينية "
(ٕ). 

كذلك قبد بعض احملدثْب ىبرج ىذه اللفظة من 
أنو العجمية، كيصرح بأهنا عربية، فيقوؿ: "أما الزعم ب

 فارسية فيبطلو اغبقائق اآلتية:
ليس يف الفارسية )اس ت( يف أكؿ الكلمة؛ إذ ىذه  -

ظبة عربية خالصة، كىي أحرؼ الزيادة يف صيغة 
استفعل؛ فيبقى من الكلمة ثبلثة أحرؼ ىي )ب ر 

 ؽ( سبق بياف داللتها يف "إبريق".
تصغّبىا على أيبّبؽ، كتكسّبىا على أبارؽ، كىذه  -

 خرل ليست من خصائص الفارسية.ظبة عربية أ
قوؿ "ابن جِب": "إف استّبؽ صورة الفعل البتة دبنزلة  -

ي بالفعل، كفيو ضمّب الفاعل.  استخرج، ككأنو ظبي
فحكى كأنو صبلة. كىذا باب إمبا طريقو يف 
األعبلـ. كػ"تأبط شرِّا" كذرَّ حبِّا، كشاب قرناىا، 
و كليس اإلستربؽ علىمنا يسمى ببلصبلة، كإمبا ى

: إذا  قولك: ًبٍزيػىويف )سندس(. كعلى أنو إمبا استربؽى
 بلغ البصرى إىل الربىؽ. قاؿ الشاعر:

َيْسدددددددددددَتْبِرُي األفُدددددددددددُ  األْقَصدددددددددددى ِإلا 
 ابتَسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَمت

 

 
.:. 

 (ٛ)لْمَع الس ُيِف ِسَوى َأْ ماِدىا الُقُضدبِ  
ىذا إف شئت قلت: معناه: تستربؽ أبصار أىل  

أم تأيت بالربىؽ منو"األفق، كإف شئت قلت: تيربقو، 
(ٗ) ،
 ،(َُ)كيف كبلـ العرب: استربؽ اؼبكاف: إذا ؼبع بالرٍبؽ"

من اؼبعركؼ أف تعريب الكلمة يعِب إبداؿ اغبركؼ -
العربية حبركؼ اللغة األخرل الٍب ليست يف العربية 
كقد كضح أف حركؼ العربية تامة، كعددىا اثناف 

موجودة فيها؟  كأربعوف حرفنا، فىًلمى تيغّب العربية حركفنا

                                                
 . ّّ، معرب القرآف الكرَل عرِب أصيل: ُِّمعجم كبسَب:  -ٕ
 البيت من حبر البسيط ينظر: لساف العرب، تاج العركس: )ب ر ؽ(. -ٖ
 .ٔٔ/ُ، كاػبصائص: َّْ/ِاحملتسب:  -ٗ
 ينظر: لساف العرب: ) ب ر ؽ(. -َُ
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كمًلى ال تكوف الفارسية ىي اآلخذة؟
(ُ)، 

عرَّؼ اؼبعجم العرِب اإلستربؽ بأنو الغليظ من -
 ،(ِ)الديباج، كالديباج عرِب خالص

. كديبام (ّ)اإلستربؽ يف اللساف الفارسي: ديبا سًترب-
ىي ديباج العربية بعد إبداؿ اعبيم ياء، كىو ما يعرؼ 

 (ْ)تها يف العربية كثّبةيف العربية بالعجعجة، كأمثل
)علج، العشج يف علي كعشٌي(. فأين ىذا من 
إستربؽ الٍب تدؿ داللة كثيقة على معناىا اؼبشتق من 

 اللمعاف.
كالديباج يف الفارسية: ديبا، حبذؼ الياء من 
و اٍز  آخرىا، أك جاًمًو أٍبريشمْب ًكو تار كبوًد آٍف نبًى

، أك: ابرًيشٍم باشىٍد، كالسندس يف الفارسية:  ديبام تػىٍنكى
، كقد تفسر إستربؽ بأهنا صٍبعي بْب بػىرىؽ (ٓ)ديبا تػىٍنكى 

كسىرىؽ؛ كال سيما أف السرؽى يف العربية ىو اغبرير
(ٔ)  ،

 كل ىذا يدؿ على أف الكلمة عربية األصل.
كقد حدث يف اللفظ تطور داليل إذ يف األصل 
تطلق على الغليظ مث خص بغليظ الديباج. قاؿ 

كاالستربؽ مشتقة من )استرٍب( أم براجشَباسر: "
( كىي كثّبة جدِّا يف akالشديد كالثخْب بإغباؽ )

األكصاؼ الفارسية، فأصل اؼبعُب: نسيجة ثخينة، مث 
 .(ٕ)أطلقت على غليظ الديباج"

كفبا عرب من ألفاظ األشربة الباذؽ، : اْلَباَليُ  -ٕ
بكسر الذاؿ  -جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الباذؽ: 

                                                
 .ّٖمعرب القرآف الكرَل عرِب أصيل:  -ُ
 .ُِِ/ُيراجع: اػبصائص:  -ِ
 .ّٓٓمقدمة األدب:  -ّ
 .ُٕٓ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب:  -ْ
 .ّٓٓمقدمة األدب:  -ٓ
 .ْٓ، ْْمعرب القرآف الكرَل عرِب أصيل:  -ٔ
 .ُِٓالتطو النحوم للغة العربية:  -ٕ

، كيسمى القنديد، عصّب العنب إذا طبخ ميعىرَّ  - به
ا كىىيوى  (ٖ)فتبخر منو أقل من نصفو" "فىصىارى شىًديدن

ميٍسًكره... كأصلو باذىه
، كىو"معرب من الفارسية من (ٗ)
، كؼبَّا كانت الباءي عىربًيَّةن أبٍػقىٍوىا (َُ)بادىه، أم طبر كنبيذ"

اؽًبىا علىى حى
كىضىعىو بػىنيو  ، كأبدلوا اؽباء قافنا. كأىكَّؿ من(ُُ)

أيمىية؛ ليٍنقليوه عن اسم اػبىمر ككيلُّ مٍسًكر طبىٍر؛ ألف 
: كىيف  االسمى ال يىنقلو عن معناه اؼبٍوجيوًد فيًو... قلتي
: سبق  يكوفي ذًلك، كقد سئلى عىٍنوي ابني عىٌباًس، فىقاؿى

الباذؽ كما أسكر فهيوى حراـ" فهذا يدؿ  )ؿبمد )
ةى، كمىعُب اغبديث، أم على أنو معركؼ قبًل بِب أمىيٌ 

بىق قوليو فيًو كيف غّبه من جنسو، كًقيلى: أىم مل يكن  سى
 . قاؿ أبو األسود:(ُِ)يف زىمانًو فتأمل"

 َلسدددددُت َوِإن َعدددددزُّ الَجدددددراُب ِبُمفِ دددددرٍ 
 

 
.:. 

 (ٖٔ)َعلدددى بددداَلٍي ِمّمدددا َتقدددوُم بِدددِو السدددويُ  

كمن كًىم أف "بادىه" يف لغة الفرس يرادؼ "مٍي"  
 .(ُْ)مي" يف لغتهم اػبمر"فقد كىم "

 ، كقد كرد ذلك يف لفظ كاحد. ىو:إبدال الفاء باء -
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "البندؽ:  :البندي -

"بضم الباء كالداؿ، بينهما نوف ساكنة، لفظ معرَّب، 
كاحدتو بندقة، ما يرمى بو مطلقنا، سواء أكاف من 
 -اغبجر أـ الطْب أـ اغبديد، أك كبو ذلك..

Bullet "كىو "اؼبأكوؿ ليس (ُٓ)النبات اؼبعركؼ .

                                                
 . َُِمعجم لغة الفقهاء:  -ٖ
، كطلبػػػػػػػػة الطلبػػػػػػػػة: ْٗ/ٔاؼبصػػػػػػػباح اؼبنػػػػػػػػّب: ب ذ ؽ، كسػػػػػػػػبل السػػػػػػػػبلـ:  -ٗ

ْ/ٕٔ . 
، كتفسػػّب األلفػػاظ الدخيلػػة يف ٕٔالكلمػػة األعجميػػة:  ينظػػر: تعريػػب -َُ

 .ُٖٕ، كالتعريب كأثره يف الثقافتْب العربية كالفارسية: ٖاللغة العربية: 
 تاج العركس: س ؿ ؼ. -ُُ
 تاج العركس: ب ذ ؽ، -ُِ
 .ّْالبيت من حبر الطويل، كىو يف ديوانو:  -ُّ
 .ُٗرسالتاف يف اؼبعرب:  -ُْ
 . ُِٖكينظر: اؼبطلع على أبواب اؼبقنع:  ،َُُمعجم لغة الفقهاء:  -ُٓ
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بعرِب ؿبض.. لكنهم استعملوه، كالذم يرمى بو كأنو 
من ىذا على طريق التشبيو، كقد كرد يف... حديث 

" عدم "كىالى تىٍأكيٍل ًمٍن اٍلبػيٍنديقىًة ًإالَّ مىا ذىكٍَّيتى
. كىو (ُ)

 .(ِ)"فارسي "فندؽ"، كىو شجر"
 لفظ كاحد.ىو: كرد ذلك يفإبدال الكاف  اء،  -
: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اٍلفىٍرسىخي: اْلَفْرَسخُ  -

بفتح فسكوف لفظ ميعىرَّبه )ج( فراسخ، مقياس من 
، كىو (ّ)مقاييس اؼبسافات مقداره ثبلثة..."

"فىارًًسٌي )فػىٍرسىٍنك( معناه: بعثة كمسّب ساعة على 
، كاألرجح أنو (ْ)ظهر اػبيل كبو: شبانية كيلو مَبات"

كقد كرد يف حديث حيٌذٍيفة:  (ٓ)ِب؛ لكثرة معانيوعر 
"ما بػىٍينكم كبْب أٍف ييصىبَّ عىلىٍيكم الشَّرُّ فىراًسخى إالَّ 

" رضى  -، يعُب: عمر بن اػبطاب (ٔ)مٍوت رجلو
فػىلىو قىٍد ماتى صيبَّ عىلىٍيكم الشّْر  -اهلل عنو 
"  .(ٕ)فراسخى

فلفظ فرسخ أصلو الفارسي فرسنك، فلما أرادكا 
بو أبدلوا الكاؼ خاء؛ ألف )گ( ليس يف العربية؛ تعري

كؽبذا استبدلوا بو اػباء، كحذفوا النوف الٍب قبلها؛ زبفيفنا 
 فصارت فرسخ.

                                                
. كجػػػزء اغبػػػديث يف مسػػػند َُٖٕ، كبرىػػػاف قػػػاطع: ِْشػػفاء الغليػػػل:  -ُ

 .ُُُْٗ، رقم: َّٖ/ْاإلماـ أضبد: 
 .ُْتفسّب األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية:  -ِ
، كاؼبطلػػػع ّّٕ/ِ، كينظػػر: سػػػبل السػػبلـ: ّّْمعجػػم لغػػة الفقهػػػاء:  -ّ

، كمعجػػػػػم لغػػػػػة ِِّ/ٓ، كنيػػػػػل األكطػػػػػار: َُْعلػػػػػى أبػػػػػواب اؼبقنػػػػػع: 
، ُِّ، كينظػػػػػر اؼبعػػػػػرب: ِِٖ، كالقػػػػػاموس الفقهػػػػػي: ّّْالفقهػػػػػاء: 

 كالصحاح، كلساف العرب، كتاج العركس: ؼ ر س خ.
، كاأللفػػػػػػاظ الفارسػػػػػػية َٓتفسػػػػػّب األلفػػػػػػاظ الدخيلػػػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػػػة:  -ْ

 .ُُٖاؼبعربة: 
ثره يف الثقافتْب العربية من اؼبعرب، كالتعريب كأ ُِّينظر ىامش ص:  -ٓ

 .ُْٓكالفارسية: 
، كالنهايػػػػػػة: ُُِ/ّ، كالفػػػػػائق: ُِِ/ْغريػػػػػب اغبػػػػػديث ألِب عبيػػػػػػد:  -ٔ

ّ/ِّٖ. 
 هتذيب اللغة: ؼ ر س خ. -ٕ

 كرد ذلك يف لفظ كاحد.ىو: :إبدال الوم ىمزة
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "األيٍشنىافي  :اأُلْشَنانُ  -

لفظ معرب، اغبرض، كىو نبات من فصيلة 
ستخرج منو الصودا اؼبستعملة يف السرمقيات ت

صناعة الزجاج، ككاف يستعمل قديبنا "يف غسل 
. "كىيػيقىاؿي لىوي (ٖ)الثياب كأداة من أدكات التنظيف"

هي )بًاأليٍشنىاًف( ًباٍلعىرىبًيًَّة: اغبٍيٍرضي كىتىأىشَّنى غىسىلى يىدى
(ٗ) .

، كىو "كنبزتو أصل؛ ألنك إف (َُ)"كفارسيتو ليٍشناف"
مل تصادؼ شيئنا من أصوؿ أبنيتهم.  جعلتها زائدة

كحكم النوف أف تكوف البلـ كررهتا لئلغباؽ بػ 
. فػ"إف كاف عربيِّا فهو فيعبلؿ كال يكوف (ُُ)قرطاس"

عل  ؛ ألف ىذا البناء ليس يف الكبلـ كال هبي أيفعاالن
، فاألشناف "ال نظّب لو (ُِ)أصبلن ؼبوضع اإلشكاؿ"

 .(ُّ)يف العربية، كعربيتو حرض"

 : كرد ذلك يف لفظ كاحد، ىو:الذال دااًل  إبدال -
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "األستاذ:  األستال: -

لفظ معرب بضم اؽبمزة، اؼباىر يف صناعة يعلمها 
؛ (ُٓ)، كىي عجمية معربة من "الفارسية"(ُْ)غّبه"

ألف السْب كالذاؿ ألبتو ال هبتمعاف يف كلمة 
كلمة . قاؿ اعبواليقي: "فأما األستاذ ف(ُٔ)عربية"

                                                
 .َٕمعجم لغة الفقهاء:  -ٖ
، ِّ، كربرير ألفاظ التنبيو: ّٖٓ/ِاؼبصباح اؼبنّب: أ ش ف، كآّموع:  -ٗ

 . َِكالقاموس الفقهي: ، ّٓكاؼبطلع على أبواب اؼبقنع: 
 . ُُاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -َُ
. ُْٖ/ِ، اؼبخصػػص: ِِْ/ِ، كينظػػر: صبهػػرة اللغػػة: ُٗاؼبعػػرب:  -ُُ

 لساف العرب، القاموس احمليط، كتاج العركس: أ ش ف.
 .ٖٔ/ٔ، كحياة اغبيواف الكربل. الدمّبم: ُْٖ/ِاؼبخصص:  -ُِ
، ُِٖٗكبرىػػاف قػػاطع:  ،ٖٖ/ُ، كينظػػر: اؼبزىػػر: ُّشػػفاء الغليػػل:  -ُّ

 .ِِٕكاؼبفصل يف األلفاظ الفارسية اؼبعربة: 
 . ٔٓمعجم لغة الفقهاء:  -ُْ
 . ِتفسّب األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية:  -ُٓ
، كحاشػػػػػػػػػػية رد اؼبختػػػػػػػػػػار: ْٓالتوقيػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػػى مهمػػػػػػػػػػات التعػػػػػػػػػػاريف:  -ُٔ

 .ُُْ، كتكملة حاشية رد احملتار: ُُْ/ُ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

ليست بعربية يقولوف للماىر بصنعة: أستاذ. كال 
توجد ىذه الكلمة يف الشعر اعباىلي. كاصطلحت 
العامة إذا عظموا اػبىًصٌي أف ىباطبوه باألستاذ. كإمبا 
أخذكا ذلك من األستاذ الذم ىو الصانع؛ ألنو ردبا 
كاف ربت يده غلماف يؤدّٔم. فكأنو أستاذ يف 

ا لوجب أف يكوف حسن األدب كلو كاف عربيِّ 
، كيرجع (ُ)اشتقاقو من الٌستذ، كليس ذلك دبعركؼ"

اغبكم بعدـ عربيتها عدـ كجود مادة )س ت ذ( يف 
، "كفارسيتو أستاد، كمنو أست بالَبكية (ِ)العربية

. فلفظ أستاذ أصلو الفارسي أستاد، (ّ)كالكردية"
، فقالوا: أستاذ،  فلما أرادكا تعريبو أبدلوا الذاؿ داؿن

 .(ْ)أستاٍذ فحركوا الذاؿكقيل: 
 : كرد ذلك يف لفظ كاحد، ىو:إبدال الجين سينًا

ستقة:  جاء يف معجم لغة الفقهاء: الُمستقة: -
ي
"اؼب

بضم اؼبيم كالتاء كسكوف السْب... لفظ معرب، 
، كقيل: "اعبيبَّةي الواسعةي"(ٓ)فرك طويل الكمْب"

(ٔ) ،
عمر  "كأصلها بالفارسية )ميٍشتىقٍو( فعيرّْب. كركم عن

أنو كاف يصلي كعليو ميٍستػيقىةه، كفيها لغة أخرل 
)مستىقة( بفتح التاء، كعن أنس بن مالك: "أفَّ 
مىًلكى الرـك أىدىل إىل رسوؿ اهلل ميستىقة من 

فأٍل أنظر إىل  )سندس، فلبسها رسوؿ اهلل )
يديها تذبذباف فبعث ّٔا إىل جعفر فقاؿ: أبعثى ّٔا 

:  إىل أخيك النجاشي كأينًشدى
                                                

 .ّٓ/ُ: ، كاؼبعجم الوسيطُٗاؼبعرب:  -ُ
 .ُٓ، كالتعريب بْب القدَل كاغبديث: ُّشفاء الغليل:  -ِ
، كالتعريػػػػػب كأثػػػػػػره يف الثقػػػػػافتْب العربيػػػػػػة َُاأللفػػػػػاظ الفارسػػػػػية اؼبعربػػػػػػة:  -ّ

 .ُُٓكالفارسية مع ترصبة كتاب اؼبعربات الرشيدية: 
 .ُّْرسالتاف يف اؼبعرب:  -ْ
 .ِْٕمعجم لغة الفقهاء:  -ٓ
، كاؼبفصػػػل يف َِٔ، كشػػػفاء الغليػػػل: ِٖ/ّ، كالفػػػائق: ُْٕاؼبعػػػرب:  -ٔ

 .ُْٕاأللفاظ الفارسية اؼبعربة: 

 لا لِبَسددددددددددددددْت َمسدددددددددددددداتَقها  نددددددددددددددي  إ
 

 
.:. 

َْ الَمسدددددددداتِ  مددددددددا لقيندددددددددا  فَيددددددددا َويْدددددددد
(ٚ) 

كمنو حديث عمر "أنو صلَّى بالناس كيداهي يف  ... 
ميٍستػىقىو"
(ٖ). 

 كرد ذلك يف لفظ كاحد.ىو: :إبدال السين صاًدا
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الصنج: بفتح  :الصُّْنجُ  -

رة من كباس فسكوف لفظ معرَّب... صحيفة مدك 
ككبوه تضرب إحدانبا باألخرل تثبت على الدؼ؛ 
لتعطي صوتنا معيػَّننا حسب ضربة الضارب بو، أك 

. (ٗ)تثبت يف األصابع يضرب ّٔا الراقصوف ككبوىم"
"، كىيػيقىاؿي َوُيْكَرُه الص ُنوُ  َواْلُكوبَاتُ " )كىًمٍنوي( قػىٍوليوي:

كَّرىًة: ًلمىا هبيٍعىلي يًف إطىاًر الدُّؼّْ ًمٍن اؽٍبى  نىاًت اٍلميدى
قاؿ اعبواليقي: "كالصٍَّنجي  (َُ)أىٍيضنا..." - صينيوجه 

الذم تعرفو العرب ىو: الذم يػيتَّخىذي ًمٍن صيٍفرو 
 :ييٍضرىبي أىحىدينبيىا ًباآلخىًر، قاؿ األعشى

ددددددددةٍ   والنُّدددددددداي نَدددددددددْرِم وبَدددددددددْرَبٍ  لي ُبجُّ
 

 
.:. 

 (ٔٔ)والصُّدددْنُج يْبِكدددي َشدددْجَوُه أن يُوَضدددَعا 
... فأىمَّا الصٍَّنجي ذيك األىٍكتىاًر فىتٍختىصُّ ًبًو اٍلعىجىمي، كىنبيىا  

ميعىرَّباف، كظبوا األعشى صنَّاجة العرب؛ عبودة شعره... 
كصنجة اؼبيزاف معرَّبة. قاؿ ابن السكيت: كال تقل 

 :، كقاؿ األعشى(ُِ)سنجة"
                                                

، لسػػاف العػػرب: ّّٗ/ ٗالبيػػت مػػن حبػػر الػػوافر، ينظػػر: هتػػذيب اللغػػة:  -ٕ
س ت ؽ، ـ ت ؽ، كالقػػػػػػػػاموس احملػػػػػػػػيط، كتػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس: س ت ؽ، 

 .ْٖ/ٖكاؼبعجم اؼبفصل: 
 .ّٗ/ْالنهاية:  -ٖ
 . ِٕٕمعجم لغة الفقهاء:  -ٗ
، كهنايػة ِّٗ/ُِب، كاؼبصػباح اؼبنػّب: ص ف ج، كربفػة احملتػاج: اؼبغر  -َُ

، كينظػر: ّٓ/ٗ، كحاشية البجّبمي على اػبطيب: ُُِ/ُٓاحملتاج: 
، كجػػامع ّْٔـبتػار الصػحاح: ص ف ج، كاؼبنجػد يف اللغػة كاألعػبلـ: 

 .ُٖٗالتعريب: 
، كالشػػػػعر كالشػػػػعراء: ْٓالبيػػػػت مػػػػن حبػػػػر اؼبتقػػػػارب، كىػػػػو يف ديوانػػػػو:  -ُُ

ُّٕ. 
، كينظػػػػر: العػػػػْب، كهتػػػذيب اللغػػػػة، كالصػػػػحاح، كلسػػػػاف َُٕاؼبعػػػرب:  -ُِ

 .ُُْالعرب، كالقاموس: ص ف ج، كشفاء الغليل: 
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 َوُمسدددَتجيٍب َتخددداُل الَصدددنَج َيسدددَمُعوُ 
 

 
.:. 

دددددددد   (ٔ)ُع فيدددددددددِو الَقيَنددددددددُة الُفُضددددددددد ُ ِإلا تُدَرجا
ٍنجو"  كقيل: "صنجة اؼبيزاف: عياره تعريب سى

. فالصٍَّنجي (ِ)
العرٌِب الذم يكوف يف الدُّفيوًؼ ككبوىا. فأما الصٍَّنجي ذك 

 األكتار فهو دخيله.
 ىو: : كرد ذلك يف لفظ كاحد.إبدال الكاف قافًا -
الٍ اْلُقْمُقمُ  - قيٍمقيمي: : جاء يف معجم لغة الفقهاء: "ى

بضم القافْب كسكوف اؼبيم، لفظ ميعىرَّبه ج قماقم، 
ما يسخن فيو اؼباء من كباس عادة، كيكوف ضيق 

 .(ّ)الرأس..."
" كذكر الفيومي أنو "ريكًميّّ ميعىرَّبه
، كقيل ىو: (ْ)

"فارسي "كم كم" )كيقاؿ: كم(، كعربيو ًمنضحة 
يح. ، "كقد تكلَّمت بو العرب يف الشعر الفص(ٓ)كؿًبىٌم"

 قاؿ عنَبة:
 وكدددددددددد ن رُبًددددددددددا أو ُكَحددددددددددْيًو ُمْعَقددددددددددًدا

 
 

.:. 
 (ٙ)َحدددددش الَوقدددددوُد بدددددو جواندددددَب ُقْمقدددددم 
كقد قالوا يف الدعاء: قىٍمقىمى اهلٌل عىصىبىو. كقاؿ قـو  

من أىل اللغة: قىٍمقىمىو: قبضو كصبعو. كرجل قىٍمقاـ، 
كىو السيد، كأحسب أف اشتقاقو من قوؽبم: حبر 

. "كيف اؼبثل: على ىذا دارى (ٕ)اء"قىٍمقاـ: كثّب اؼب
، يضرب للرجل  القيٍمقيمي، أم إىل ىذا صار معُب اػبىربى

                                                
، كاؼبخصػػص: ٖٔ، ُٗٓٔالبيػػت مػػن حبػػر البسػػيط، كىػػو يف ديوانػػو:،  -ُ

 ، احملكم، كلساف العرب، كتاج العركس: ) ص ف ج(. ُِ/ْ
 .ْٓاأللفاظ الفرسية: ، كاؼبفصل من َُٖاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ِ
 . َّٕمعجم لغة الفقهاء:  -ّ
 اؼبصباح اؼبنّب: ؽ ـ ؽ ـ. -ْ
، كالتعريػػػػػػب كأثػػػػػػره يف ٖٓتفسػػػػػػّب األلفػػػػػػاظ الدخيلػػػػػػة يف اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة:  -ٓ

 .ُُٗالثقافتْب العربية كالفارسية: 
، هتذيب َِِ/ُ، صبهرة اللغة: َِْالبيت من حبر الكامل، ديوانو:  -ٔ

، تاج العركس: ؾ ح ُْ/ُْ( . اؼبخصص: )ؽ ـ ـُٕٗ/ُاللغة: 
 . ّٓٗ/ٕؿ، كببل بسبة يف: لساف العرب: ع ؽ د، اؼبعجم اؼبفصل: 

، كلسػػاف العػػرب، ُِٖ، كينظػر: اؼبعػػرب: َِِ/ُينظػر: صبهػػرة اللغػػة:  -ٕ
 . ُٕٔكالقاموس: ؽ ـ ؽ ـ، كشفاء الغليل: 

إذا كاف خبّبنا باألمر"
 .(ٗ)، كىو"معرب كمكم"(ٖ)

 : كرد ذلك يف ثبلثة ألفاظ. ىي:إبدال التاء طاء

: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الطست: ال ُّْستٌ  -
ستدير بكسر فسكوف، لفظ معرب، إناء كبّب م

. ك"أىٍصليهىا: (َُ)يوضع فيو اؼباء للغسل ككبوه..."
طىسَّ فىأيٍبًدؿى ًمٍن إٍحدىل اٍلميضىعَّفىٍْبً تىاءه؛ لًًثقىًل 
؛ ألىنَّوي يػيقىاؿي يف اعبٍىٍمًع: ًطسىاسه  اًع اٍلًمثٍػلىٍْبً اٍجًتمى
عىٍت  ، كىيف التٍَّصًغًّب طيسىٍيسىةه كىصبًي اـو ًمٍثلي: سىٍهمو كىًسهى

عىلىى طيسيوسو ًباٍعًتبىاًر األىٍصًل، كىعىلىى  - اأىٍيضن  –
: قىاؿى  طيسيوًت ًباٍعًتبىاًر اللٍَّفًظ. قىاؿى اٍبني األىنٍػبىارًمّْ
: طىسَّ ًبغىٍّبً  ، كىقىٍد يػيقىاؿي اٍلفىرَّاءي كىبلـي اٍلميعىرًَّب طىٍسته

: ىيوى الطٍَّستي كى  ، كىًىيى ميؤىنػَّثىةه كىميذىكَّرىةه، فػىيػيقىاؿي
ًىيى تىاءو

... كىقىاؿى السًّْجٍستىاٍلُّ: ًىيى أىٍعجىًميَّةه ميعىرَّبىةه  الطٍَّستي
ا قىاؿى األىٍزىىرًمُّ: ًىيى دىًخيلىةه يف كىبلـً اٍلعىرىًب؛  كىؽًبىذى

ةو" ةو كىاًحدى ألىفَّ الطَّاءى كىالتَّاءى ال هبىٍتىًمعىاًف يف كىًلمى
(ُُ) ،
ت كىو "تعريب )تىٍشت( الفارسي...، كمنو الدس

، كالَبكي (ُِ)عند العامة، أم حلَّة من كباس كبّبة"
تاس كتست كتشت، كالكردم تىشت، كطشت، 
كطست، كطاس. قاؿ اعبواليقي: "كفبا دخل يف  
كبلـ العرب الطّْست كالتػٍَّوري كالطاجن، كىي فارسية  
كلها، قاؿ الفراء: طيء تقوؿ: طىٍست، كغّبىم 
يقوؿ: طىس، كىم الذين يقولوف: لصت للص 

عهما طيسيوت كلصوت عندىم. كيف اغبديث كصب
عن أِب بن كعب يف ليلة القدر: "أف تطلع الشمسي 

                                                
 الصحاح: ؽ ـ ؽ ـ.  -ٖ
 تاج العركس: ؽ ـ ؽ ـ.  -ٗ
 . ُِٗقهاء: معجم لغة الف -َُ
 .ٔٓ/ُِحاشية اعبمل:  -ُُ
، كالتعريػػػػب كأثػػػػػره يف ْٔتفسػػػػّب األلفػػػػاظ الدخيلػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػة:  -ُِ

 .ُُّ، كاأللفاظ الفارسية اؼبعربة: ُُِالثقافتْب العربية كالفارسية: 
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

. قاؿ سفياف (ُ)غدتئذو كأهنا طىسّّ ليس ؽبا شيعاع"
الثورم: الطَّسُّ ىو الطٍَّست: كلكنَّ الٌطٍس، 
، كهبمع طيساسنا،  بالعربيٌة. فلٌما أعربوه قالوا: طىسّّ

كطيسيوسنا..."
(ِ). 
نا بسبب اإلدغاـ؛ إذ أصلها طس، كىي فالتغيّب ى

لغة طيء أبدلت إحدم السينْب تاء؛ لدفع ثقل 
 التضعيف. كقد كردت يف كبلـ العرب قاؿ األخطل:

 َلَقددددددددد تَدددددددددَرَ  الِنكدددددددداُ  َأبددددددددا ُسددددددددَليمٍ 
 

 
.:. 

 (ٖ)َكَظهددددِر الَ سددددِت لَدددديَ  بِددددذي ِقبددددالِ  

كمن ذىب إىل أهنا أعجمية فقد أخطأ؛ ؼبا عرفت  
، كاألعجمية لفظة لفظت طٍشت... كالطس: أهنا معرٌبة

تعريبها؛ ألف الطس مرخم من الطست، كما أف الطش 
مرخم من الطشت... ككذلك جانب الصواب 
اعبوىرم كمن لٌف لفو فيما ذىبوا إليو من أنو قد 
أبدلت إحدل السينْب تاء؛ لبلستثقاؿ، فإذا صبعت أك 
صغرت ردت السْب؛ ألنك فصىلت بينهما بألف أك 

ء، فقلت: ًطساس، أك طيسىٍيسبيا
(ْ). 

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الطَّسُّوجي:  ال ُّس وُ : -
، القرية ككبوىا..." بفتح فضم، لفظ ميعىرَّبه
(ٓ) .

اًسيًج حيٍلوىافى" : أىٍردىبًيلي ًمٍن طىسى "كىيػيقىاؿي
. قاؿ (ٔ)

األزىرم: "الٌطسُّوجي ؼبقدار من الوزف كقولو: فربيوف 
، كقيل: معناه الناحية (ٕ)نبا معرب"بطىسُّوج، ككبل

                                                
 .َُّ/ٓمسند أضبد:  -ُ
، ِٖٓ، آّمػػػػػػل: ُّٗ/ُِ، هتػػػػػػذيب اللغػػػػػػة: َُُيراجػػػػػػع: اؼبعػػػػػػرب:  -ِ

موس احملػػيط: )ب ر د( كلسػػػاف العػػرب، كتػػاج العػػػركس: الصػػحاح، القػػا
، كاؼبفصػػػػػػل يف األلفػػػػػػاظ الفارسػػػػػػية ُْٕ)ط س س(، كشػػػػػػفاء الغليػػػػػػل: 

 .ِّْ،ُّٓاؼبعربة: 
 .َٓالبيت من حبر الوافر، كىو يف ديوانو:  -ّ
 . ٓٗينظر: رسالتاف يف اؼبعرب:  -ْ
 . ُِٗمعجم لغة الفقهاء:  -ٓ
 . ُِٗاء: اؼبغرب: ط س ج، كمعجم لغة الفقه -ٔ
هتػػػذيب اللغػػػػة: ط س ج، كينظػػػر: الصػػػػحاح، كالقػػػاموس احملػػػػيط، كتػػػػاج  -ٕ

كىو مركب من )تا(، أم إىل كمن )سو(، أم 
(. فطسوج معرب عن طسو. فلو ٖجانب")

ربع الدانق ككزنو حبتاف من  -معنياف: أحدنبا 
 الناحية. -حٌب اغبنطة، الثاٍل 

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الطٍُّنبيوري:  ال  ْنُبوُر: -
، آلة من آالت بضم فسكوف فضم لفظ معرب
 , Guitarاللهو كالطرب. ذات أكتار...

harp"(ٗ) .أم الذم يػيٍلعىبي بو من آالت اؼببلىي .
، كىًإمبَّىا ضيمَّ  "كىىيوى فػينػٍعيوؿه ًبضىمّْ اٍلفىاًء فىارًًسيّّ ميعىرَّبه

ضبىٍبلن عىلىى بىاًب عيٍصفيورو 
"كقد استعمل يف لفظ  (َُ)

صمعي: الطُّنبور . "قاؿ أبو حامت عن األ(ُُ)العربٌية"
دخيل؛ كإمبا شبّْو بألية اغبىمىل، كىو بالفارسية ذينٍػبىًو 

برٍه )ديٍنب بػىرىه(، فقيل: طيٍنبيور"
"بضٌم الداؿ  (ُِ)

ة، كبػىرَّهي بفتح  اؼبهملة كسيكيوف الٌنوف كفتح اؼبوحَّدى
اؼبوٌحدة كتىٍشًديد الراًء اؼبفتوحة شيٌبو بأىٍليىًة اغبىمىًل 

نٍػبىو ىي األىٍليى  ة كبىره: اغبىمىًل"فدي
فهو تعريب عن  (ُّ)

ي بو  تنبور، كأصلو دينٍػبىو بػىرىه، أم ألية اغبمل؛ ظبي
 .(ُْ)على التشبيو"

 ىو: : كرد ذلك يف لفظ كاحد.إبدال الهاء ىمزة -

                                                                   
 .ٕٔالعركس: ط س ج، كاؼبعرب: 

، كاؼبفصػػل يف األلفػاظ الفارسػػية اؼبعربػػة: ُُِاأللفػاظ الفارسػػية اؼبعربػة:  -ٖ
ِّْ . 

 . ِّٗمعجم لغة الفقهاء:  -ٗ
اؼبطلػػػع علػػػى ، ك ِّٔاؼبصػػباح اؼبنػػػّب: ط ب ر، كربريػػر ألفػػػاظ التنبيػػو:  -َُ

، ُّٖ/ٗ، كتبيػػػػْب اغبقػػػػائق شػػػػرح كنػػػػز الػػػػدقائق: ِٕٕأبػػػػواب اؼبقنػػػػع: 
، كربفػػػػػة احملتػػػػػاج يف ِْٖ/ُ، كآّمػػػػػوع: ْٕٓ/ُٖكالفواكػػػػو الػػػػػدكاٍل: 
، كمغػػػػػِب احملتػػػػاج إىل معرفػػػػػة ألفػػػػاظ احملتػػػػػاج: ّْْ/ ٖٔشػػػػرح اؼبنهػػػػاج: 

 .ِٖٓ/ُِ، كحاشية البجّبمي على اػبطيب: ِْْ/ُٔ
 كتاج العركس: ط ف ب ر.  العْب، كلساف العرب، -ُُ
، القػػػػػػػػػاموس ُُِط ف ب ر، كاؼبعػػػػػػػػػرب:  ّْْ/ْهتػػػػػػػػػذيب اللغػػػػػػػػػة:  -ُِ

 .ُْٕاحمليط: ط ف ب ر، كشفاء الغليل: 
 تاج العركس: ط ف ب ر. -ُّ
، برىػػاف ُُّ، األلفػػاظ الفارسػػية اؼبعربػػة: ُّ/ُّينظػر: اؼبخصػػص:  -ُْ

 .ْٓ، اؼبفصل من األلفاظ األعجمية: ُٔٓقاطع: 
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اؽبنداـ:  الهندام: -
بكسر فسكوف لفظ معرب، حسن القد 

( معناه: القامة، ، كىو "فارسي )أنداـ(ُ)كاعتدالو"
ـى، كىندمة" كىيئة اعبسم.. كقالوا فيو: ٌىٍندى
. قاؿ (ِ)

ـه، أم ميٍصلىحه على  ٍندى اعبوىرم:"يقاؿ: ىذا شيء ميهى
ـٍ، مثل:  مقدار. كىو معٌرب، كأصلو بالفارسية أٍندا

. فهنداـ إما معرب أنداـ (ّ)مهندس، كأصلو أٍنذازىٍه"
نداـ بالفتح كىي لغة فيو، كىذا أفض ل؛ ألهنم أك ىى

صرحوا بأف فػىٍعبلىؿ من غّب اؼبضاعف مل يرد فيو 
 : ٍزعىاؿ، كخىٍرطاؿ كقىٍسطىاؿ، كزاد ثػىٍعلىبه سول: خى

 .(ْ)قػىٍهقىار
كيتحقق ذلك عندما تشتمل  إبدال  ير م رد: -ب

الكلمة األعجمية على حركؼ ال تأباىا العربية، 
كبرغم ذلك يبدلوهنا إىل حركؼ عربية أخرل، 

ال يطرد فيها اإلبداؿ كىي: كذلك يف حركؼ 
 .(ٓ)السْب، كالشْب، كالعْب، كالبلـ، كالزام

فمن إبداؿ الشْب الفارسية سيننا لفظ الدست، 
فقالوا: دست للصحراء، كىي يف الفارسية دشت. 
ككذلك لفظ إبريسم أصلو الفارسي: إبريشم عندما 
أرادكا تعريبو أبدلوا الشْب سيننا، فقالوا: إبريسم. ككذلك 

مسيح أصلو مشيح بالشْب فأبدلت الشْب عند لفظ 
التعريب سيننا. ككذلك لفظ عسكر، أصلو الفارسي: 

                                                
 .ْٓٗقهاء: معجم لغة الف -ُ
، كتفسػػػػػّب األلفػػػػاظ الدخيلػػػػة يف اللغػػػػػة ُٗٓاأللفػػػػاظ الفارسػػػػية اؼبعربػػػػة:  -ِ

 .ٕٓالعربية: 
ف د ـ(، هتػػػػػػذيب اللغػػػػػػة، اللسػػػػػػاف، القػػػػػػاموس احملػػػػػػيط،  الصػػػػػػحاح: )ق - ّ

 ف د ـ(. التاج، اؼبعجم الوسيط: )ق
)خ ز ع ؿ(، كتػاج العػركس: )ؾ ر ب ُٖٗ/ِينظر: احمليط يف اللغة:  -ْ

 .ُُٗ،ُُّريب كأثره يف الثقافتْب العربية كالفارسية: س(، كالتع
، قػػػػػوانْب ْٕٓ، العربيػػػػػة خصائصػػػػػها كظباهتػػػػػا: ّْٕ/ُينظػػػػػر: اؼبزىػػػػػر:  - ٓ

 .َُْالتعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة: 

لشكر. فالعرب كانوا يبدلوف األصوات الٍب ليست من 
أصوات كبلمهم إىل أقرّٔا ـبرجنا؛ لئبل يدخل يف  

 كبلمهم أصوات أعجمية.
 : كرد ذلك يف لفظ كاحد.ىو:إبدال الواو ياء -
ُروُز: - : بفتح  الندُّيدْ جاء يف معجم لغة الفقهاء: "النػَّيػٍريكزي

النوف كسكوف الياء كضم الراء. لفظ معٌرب، اليـو 
اغبادم كالعشركف من شهر مارس من السنة 
اؼبيبلدية، كىو عيد الفرح عند الفرس = عيد رأس 

. كزنو "فػىيٍػعيوؿه ًبفىٍتًح اٍلفىاًء (ٔ)السنة عندىم..."
ميعىرَّبه كىىيوى أىكَّؿي السَّنىًة لىًكنَّوي ًعٍندى  كىالنػٍَّوريكزي ليغىةه، كىىيوى 

اٍلفيٍرًس ًعٍندى نػيزيكًؿ الشٍَّمًس أىكَّؿى اغبٍىمىًل، كىًعٍندى اٍلًقٍبًط 
، كىاٍليىاءي أىٍشهىري ًمٍن اٍلوىاًك؛ ًلفىٍقًد فػىٍوعيوؿو يًف   أىكَّؿى تيوتو

كىبلـً اٍلعىرىًب"
(ٕ). 

هي: اٍليػىٍوـي اعبٍىًديدي، فػىنيو كىو "ميعىرَّبي نػىٍوريكٍز، كىمىٍعنىا
لُّ ًفيًو  ، كىاٍلميرىادي ًمٍنوي: يػىٍوـه ربًى دبىٍعُبى اعبٍىًديًد كىريكٍز دبىٍعُبى اٍليػىٍوـً
الشٍَّمسي بػيرٍجى اغبٍىمىًل. كىًمٍهرىجىافي ميعىرَّبي مهركاف، كىاٍلميرىادي 

افً  اٍليػىٍومىاًف  ًمٍنوي: أىكَّؿي حيليوؿي الشٍَّمًس يف اٍلًميزىاًف، كىىىذى
اًف لًٍلفيٍرًس" ، فهو "كقد تكلمت بو العرب (ٖ)ًعيدى

. كقيل: "أصلو بالفارسية نيع ركز، (ٗ)قديبنا..."
" . من السنة اإليرانية، اليـو (َُ)كتفسّبه: جديد يـو

ا كطنيِّا لدل  األكؿ من شهر فػىٍركٍردين الذم يعترب عيدن
ار من  اإليرانيْب، كيوافق اغبادم كالعشرين من شهر آذ

كل سنة، كىو عيداف نػىٍوركز عامة كنوركز خاصة، ككل 

                                                
 . َْٗمعجم لغة الفقهاء:  - ٔ
 .ُِٖ/ٔاؼبصباح اؼبنّب: ف ر ز، كدرر اغبكاـ:  - ٕ
، كالعنايػػػػػػػة شػػػػػػػرح اؽبدايػػػػػػػة: ُّْ/ِ، كحاشػػػػػػػيتو: ِّٗ/ٕرد احملتػػػػػػػاج:  - ٖ

ٗ/ُٕٓ   
، التعريػػػػػب كأثػػػػػره يف الثقػػػػػافتْب َُٔاؼبعػػػػػرب مػػػػػن الكػػػػػبلـ األعجمػػػػػي:  - ٗ

 .ُِٓ، األلفاظ الفارسية اؼبعربة: ُِٔالعربية كالفارسية: 
 لساف العرب، القاموس احمليط، تاج العركس: ف ر ز.  - َُ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

 .(ُ)عيد ستة أياـ
 ىو: : كرد ذلك يف لفظ كاحد.إبدال القاف جيًما -
: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الكرباج: الكربا  -

بكسر الكاؼ، لفظ معرب، ج كرابيج، 
قوا اؽباءى (ِ)السوط" . "قاؿ سيبويو: كاعبمع كىرىاجبىةه أىغبى

ٍجمة. قاؿ: كىكذا كيًجدى أىكثري ىذا الضٍَّرب من للعي 
األىعجمٌي؛ كردبا قالوا: كىرابجي. كيقاؿ للحانوت:  

كيٍربيجه، ككيٍربيق، كقػيٍربيجه"
. فالصوت الذم بْب اعبيم (ّ)
صوت اعبيم  -أحياننا  -كالكاؼ.. استبدؿ بو 

العربية، فيقاؿ: الكربج، كأحياننا صوت الكاؼ، 
ياننا صوت القاؼ، فيقاؿ: فيقاؿ: الكربك، كأح

الكيٍربىق
(ْ). 

كرد ذلك يف لفظ كاحد. ىو  إبدال الزاي شيًنا: -
الركشن: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الرٍَّكشن: 
بفتح فسكوف، لفظ معرب معناه بالفارسية الضوء، 

 .(ٔ). كىو "معرب رٍكزف"(ٓ)ج ركاشن، الكيوة"
قوؿ، كأصل معناه بالفارسية: اؼبضيء، اؼبنّب، اؼبص

الواضح، كاؼبراد بو الكيوة. معناه: جيزمي بىربكٍف 
 .(ٕ)أكرده برام ركشِب"

: كما كقع التعريب يف إبدال حركة بحركة -
مصطلحات الفقهاء عن طريق إبداؿ حرؼ بآخر 
كقع بإبداؿ حركة بأخرل حيث تناكؿ "التعريب 

                                                
( ٓؼبنشػػػػػػػػػي: ىػػػػػػػػػامش )ينظػػػػػػػػػر: رسػػػػػػػػػالتاف يف اؼبعػػػػػػػػػرب البػػػػػػػػػن كمػػػػػػػػػاؿ كا - ُ

 . ََِص:
 .ّٖٕمعجم لغة الفقهاء:  - ِ
 العركس، كاؼبعجم الوسيط: ؾ ر ب ج. يراجع: لساف العرب، كتاج -ّ
، كاؼبفصػل يف األلفػاظ َِْينظر: فقو اللغػة د/ علػي عبدالواحػد كايف:  -ْ

 .ِْٖالفارسية اؼبعربة: 
 . ِِٖمعجم لغة الفقهاء:  -ٓ
العربيػػة كالفارسػػية مػػع ترصبػػة كتػػاب اؼبعربػػػات  التعريػػب كأثػػره يف الثقػػافتْب -ٔ

 .ّٕ، األلفاظ الفارسية اؼبعربة: ُٕٗالرشيدية: 
 .ُٖٓ. كرسالتاف يف اؼبعرب: ِٕٔقصد السبيل:  -ٕ

( سواء vowelsتغيّب يف عدد من الصوائت )
(، أـ (vowelslonصوائت طويلة  أكانت

(، فالطويلة: vowels shortصوائت قصّبة )
األلف، كالواك، كالياء إذا سبقتا حبركة ؾبانسة ؽبما، 

 كالقصّبة: الفتحة، كالضمة، كالكسرة.
 أواًل: ما يتعل  بالصوائت ال ويلة: لو صورتان، ىما:

 إسقان الصائت ال وي  عند التعريب: -ٔ
أهنا معربة  ضمت األلفاظ الٍب نصَّ عليها الفقهاء

إسقاط صوت اؼبد عند التعريب؛ تيسّبنا على الناطق، 
ككصوالن إىل ما يبلئم الوزف العرِب، كسبييزنا للمعٌرب من 

. كمن األلفاظ الٍب كردت يف مصطلحات (ٖ)الدخيل
 الفقهاء، كتدخل يف ىذا النطاؽ ما يلي:

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اٍلبيٍستىافي:  اْلُبْسَتاُن: -
. ككزنو (ٗ)معرب، اغبديقة من النخل ككبوه.."لفظ 

فػيٍعبلفه، كمعناه: اعبٍىنَّةي "قىاؿى اٍلفىرَّاءي: عىرىِبّّ، كىقىاؿى 
" ، كىاعبٍىٍمعي اٍلبىسىاًتْبي بػىٍعضيهيٍم: ريكًميّّ ميعىرَّبه
(َُ) .

فلفظ البستاف من األلفاظ الٍب اختلف العلماء يف 
 بياف أصلها إىل رأيْب:

كعلى رأسهم الفراء  -العلماء ذىب بعض  :األكؿ
إىل أف بستاف كلمة عربية األصل، كمعناىا  -

 اعبنة. كقد تكلمت بو العرب، قاؿ األعشى:
 يَدَهدددددددُب الِجلُّدددددددَة الَجراِجدددددددَر كدددددددالب ْ 

 
 

.:. 
 (ٔٔ)ددددددددددددَتاِن تحندددددددددددو لِدددددددددددَدْري أطفدددددددددددالِ  

 
                                                

، ُْٕينظر: قوانْب التعريػب بػْب فصػحى الػَباث كالفصػحى اؼبعاصػرة:  -ٖ
ُٕٓ. 

 .َُٕمعجم لغة الفقهاء:  -ٗ
، كاؼبطلػع علػى ُّٖيػر ألفػاظ التنبيػو: اؼبصباح اؼبنػّب: ب س ت، كربر  -َُ

، َُّ/ٕ، كمغِب احملتاج إىل معرفة ألفاظ اؼبنهاج: ُِّأبواب اؼبقنع: 
، كحاشػػػية البجّبمػػػي علػػػى ِٕٕ/ ُٖكربفػػػة احملتػػػاج يف شػػػرح اؼبنهػػػاج: 

 .ّٔ/ُُاػبطيب: 
، كصبهػػرة اللغػػػة، كهتػػذيب اللغػػػة، ٗٓالبيػػت مػػن حبػػػر اػبفيػػف ديوانػػػو:  -ُُ

 ب غ ا. كلساف العرب: ج ر ر،
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

ذىب كثّب من العلماء إىل أف اللفظ ميعىرَّبي  :الثاٍل
وا يف ربديد اللغة الٍب أخذ بوًستاٍف، لكنهم اختلف

منها، فقيل: من الركمية، كقيل: من الفارسية، 
كمعُب ")بيول(، أم رائحة ذكية، ك)ًستاف(، أداة 

 -"أم ؿبل.. كمنو  (ُ)تدؿ على ظرؼ اؼبكاف"
بستاف بالَبكية كالكردية، كمن الفارسي  -أيضنا 

مأخوذ البستاف أبركز، كىو: نبات كبو ذراع القضاف 
لزىر، دقيق األكراؽ ال شبر لو، كنستاف كار كفرفّبم ا

كىو ضرب من أغباف اؼبوسيقى يتفرع من 
. قاؿ اعبواليقي: "كمن لفظ البستاف ىذا (ِ)اغبجاز"

( كمل وبك أحد من الثقات   الذم يقاؿ لو: )بىٍسته
. (ّ)كلمة عن العرب مبنية من باء كسْب كتاء"

"كمعناه حبسب األصل: آخذ الرائحة. كقيل: ؾبمع 
لرائحة، كما يقاؿ: ىندكستاف، مث خفف، كقيل: ا

ستاف ىنا ناحية، كخطيء من فسره بغّبه كليس 
. (ْ)بشيء، كىو اغبديقة، كيطلق على األشجار"

ك"مقتضىى تركيبو من )بو( ك)ستاف( أىٌف يكوف آًخذى 
الرٌائحة...، كىو اؼبعركؼ يف اللّْساف، كسقط الواكي 

ٌٌب أىطلقوه على عندى االستعماؿ، مث تػيويسّْع فيو ح
 .(ٓ)األىشجار"

فلفظ بستاف معرب عن الفارسية، كأصلو بػيٍو 
ٍستاف، كؼبا أرادكا تعريبو حذفوا منو الواك؛ اللتقاء 
الساكنْب؛ ألنو غّب جائز يف العربية، كجائز يف غّبىا 
من اللغات، كمن مث فعندما يلتقي ساكناف يف معٌرب 

                                                
 . ُُتفسّب األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية:  -ُ
 . ِّ، ِِاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ِ
، كينظػػػر: لسػػػاف العػػرب، كالقػػػاموس، كتػػػاج العػػػركس: ّّ، ِّاؼبعػػرب:  -ّ

 .ُّْب س ت، كرسالتاف يف اؼبعرب: 
 . َْشفاء الغليل:  -ْ
 تاج العركس: )ب س ت(. -ٓ

 لساكنْب.البد من إزالتو عند التعريب حبذؼ أحد ا
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "البيدر: بفتح  الَبيدر: -

الباء كسكوف الياء... لفظ معرب، اؼبوضع الذم 
. كىي "أرامية )ًبيت ًإدرا( دبعُب (ٔ)هبمع فيو اغبب"

كالشعّب معرب  (ٕ)أم موضع تيدرس فيو اغبنطة"
 .(ٖ)بام در أم الرجل الساحقة الدائسة"

لفقهاء: "اػبز كالقز جاء يف معجم لغة ا الخز: -
كالقٍهز لغات فيو: لفظ معرب، ضرب من الثياب، 
كفيو أقواؿ: قيل: ثوب نسج من الصوؼ كاغبرير أك 
من اغبرير فقط * النسيج الذم سداه اغبرير 

. كمنو حديث على "أنو (ٗ)اػبالص كغبمتو غّبه"
نػىهىى عن ركيوب اػبىٌز كاعبلوس عليو"
. قيل: أراد (َُ)

اآلف كىو اؼبصنوع صبيعو من  بو اػبز اؼبعركؼ
ي  اغبرير، كقاؿ يف اؼبغرب: اػبز اسم دابة، مث ظبي
الثوب اؼبتخذ من كبرىا خزِّا.. كقاؿ فرنكل: إف 
ىذه اللفظة إما فارسية أك أرامية.. قلت: كاألرجح 
أهنا معربة عن خاز بالفارسية، كىو ثوب منسوج 
بغاية اإلتقاف كاإلحكاـ، أك عن خىز، كىو الثوب 

نسوج من اغبرير أـ القز دبعُب اغبرير أك ضرب اؼب
منو، فهو معرب عن كز، كىو اإلبريسم الغّب 
اؼبشغوؿ، أما األكراد فيطلقوف اسم كز على 

. "كالظاىر أف اللفظة صينية حيث منشأ (ُُ)اؼبرعز"
 .(ُِ)دكد القٌز"

                                                
 . ُُِمعجم لغة الفقهاء:  -ٔ
 . ُٓتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ٕ
 . ِّاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٖ
، كينظػػر: تبػػػْب اغبقػػائق شػػػرح كنػػز الػػػدقائق: ُٓٗمعجػػم لغػػة الفقهػػػاء:  -ٗ

 . ٓٔ/ُٔ، كالبحر الرائق: ّْٖ/ُٔ
 . ْٕ/ِالنهاية يف غريب اغبديث كاألثر:  -َُ
 .ْٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ُُ
 .ِْتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ُِ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

 :إضافة صائت طوي  -ٕ
قد يلجأ العرِب عند تعريب لفظ ما إىل إضافة 

يقتضيو الوزف كما يف: دملوؾ كتبل اللتاف  صائت طويل
عربتا إىل: دمالوؾ، كتابل، لكن ىذه الصور مل تأت يف 

 معجم لغة الفقهاء ؿبل الدراسة.
 : انيًا: ما يتعل  بالصائت القصير

قد يكوف التعريب اؼبتعلق بالصوائت حذفنا 
للصائت كإحبلؿ السكوف ؿبل الصائت القصّب، أك 

حركة قصّبة أخرل، كقد جاء إبداؿ حركة قصّبة ؿبل 
ىذا بإحبلؿ الكسرة فتحة، كبإحبلؿ الضمة ؿبل 

 الفتحة، كإليك البياف كالتفصيل:
كردت ألفاظ أعجمية ؿبركة  إبدال الفتحة كسرة: -

بالكسر، كعندما أراد العرب تعريبها كإخضاعها 
لنظامهم أبدلوا الكسرة فتحة، كذلك يف ألفاظ 

 سبعة، ىي:
يف معجم لغة الفقهاء: "اإلبريسم:  : جاءاألْبرْيسمُ  -

بكسر اؽبمزة كالراء كفتح السْب. لفظ معرب، أجود 
أنواع اغبرير، أك اغبرير اؼبنقوض قبل أف زبرج الدكدة 

، فهو "أعجمي معرب بفتح األلف (ُ)من الشرنقة"
كالراء، كقاؿ بعضهم: إبريسم بكسر األلف كفتح 

ا، قاؿ ذك الراء. كترصبتو بالعربية: الذم يذىب صيعيدن 
 الرمة:

ددددددددددْت ُلَرى األجيددددددددددالِ   ك نُّمددددددددددا اعَتمُّ
 

 
.:. 

 (ٕ)بدددددددددددددالَقزا واإلبريسدددددددددددددم الَهْلَهدددددددددددددال" 
                                                 

، ُٕ/ُ، كينظػػػػػػر: اؼبغػػػػػػرب: ََْ، َُٔ، ّٗمعجػػػػػػم لغػػػػػػة الفقهػػػػػػاء:  -ُ
، ِّٓ، ِِٗ، كاؼبطلػػع علػػى أبػػواب اؼبقنػػع: ّٖكربريػػر ألفػػاظ التنبيػػو: 

، ُِْكاؼبصباح اؼبنّب: ب ر س ـ، كالتوقيف على مهمات التعاريف: 
، كالتوقيػػػف علػػػى مهمػػػات ِٕٔ/ُٗ، كرد احملتػػػاج: ّْٕ/ْكآّمػػوع: 
 . ُُ، كالقاموس الفقهي: ُِْالتعاريف: 

، كلسػػػػػػاف العػػػػػػػرب، كالقػػػػػػػاموس ُُٖ/ِ، كصبهػػػػػػػرة اللغػػػػػػػة: َِاؼبعػػػػػػرب:  -ِ
احمليط، كتاج العركس، كاؼبعجم الوسػط: )ب ر س ـ(، كشػفاء الغليػل: 

 -بفتح اؽبمزة أك كسرىا  -كقيل: أصل اإًلبريسم 
. كفيو لغات: "فتح السْب كضمها، فتح (ّ)األٍبرًٍيشيم

اؽبمزة كالراء، كسر اؽبمزة كفتح السْب، كسر اؽبمزة 
منعها ابن السكيت؛ ألنو ليس يف كبلـ كالسْب كالراء، ك 

العرب إفًعًليل بكسر العْب كالبلـ، فإف لقب بو رجل 
انصرؼ؛ ألف العرب أعربتو يف نكرتو كأدخلت عليو 
األلف كالبلـ كأجرتو ؾبرل ما أصل بنائو ؽبم، ككذلك 
الفرند، كالديباج، كالراقود، كالشهريز، كاآلجر، كالنّبكز، 

 .(ْ)كالزقببيل
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الربساـ:  م:البرسا -

بكسر الباء، لفظ معرب، كـر يف الدماغ يتغّب منو 
عقل اإلنساف فيهذم، كيقاؿ ؼبن ابتلي بو: 

. كىو "فارسي مركب من )بىر(، أم (ٓ)"مربسم"
، كقالوا فيو: بػىٍرسىم (ٔ)صدر ك)ساـ( أم التهاب"

كبػيٍرًسم كبػىٍلسىم"
(ٕ). 

لغة الفقهاء: "قاؿ اؼباكردم : جاء يف معجم إبراىيم -
معناه بالسريانية أب رحيم: قاؿ اعبواليقي كغّبه: 

كلها   -صلوات اهلل كسبلمو عليو  -أظباء األنبياء 
ا كصاغبنا كشعيبنا كآدـ" أعجمية إال ؿبمدن
. فػ (ٖ)

"إبراىيم اسم قدَل ليس بعرِب. كقد تكلمت بو 
العرب على كجوه، فقالوا: إبراىيم "كىو اؼبشهور 

"إبراىاـ" قرأ ابن عامر كابن الزبّب كغّبنبا "كىًإًذ ك
ـى" ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىا
، ك"إبراىىمي" كإبراىيم على حذؼ (ٗ)

                                                                   
، كالبيت من الرجز ٗ، كاأللفاظ اؼبعربة كالدخيلة يف شعر اعباحظ: ّٗ

 .َِْ/ُُكاؼبعجم اؼبفصل:  ،ِٖٕديوانو: 
 .  ُُِينظر: رسالتاف يف اؼبعرب:  -ّ
 ينظر: تاج العركس: )ب ر س ـ(. -ْ
 . ََْ، َُٔمعجم لغة الفقهاء:  -ٓ
 . ٗتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ٔ
 . َِاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٕ
 .ُٕربرير ألفاظ التنبيو:  -ٖ
. إربػػاؼ فضػػبلء البشػػر: ّْٕ/ُكح اؼبعػػاٍل: . ر ُٕٔ/ ُركح البيػػاف:  -ٗ
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

حبذؼ األلف كفتح اؽباء، كعلى  -الياء، ك"إبٍػرىىىم" 
ىذا ال يكوف إبراىيم معربنا..."
. "كقيل: معناه (ُ)

قبل النقًل: أبه رحيمه"
"إبراىيم بلغة توافق  (ِ)

. ىذا كإبراىيم معربة عن العربية كأصلو (ّ)نية"السريا
)ابراـ( كىو لغة يف )أبراـ( كمعناه: األٌب، رفيع أك 

، كاؽبمزة يف األصل (ْ)عاؿ. أك األب يف األعايل
مفتوحة إال أهنا كسرت عند التعريب، كقلبت 

األلف ياء احتذاءن بإظباعيل كإسرائيل
(ٓ). 

 -هاء: "الزرنيخ: جاء يف معجم لغة الفق الزاْرنِيُخ: -
لفظ معرب، حجر كثّب األلواف،  -بكسر الزام 

. "كىىيوى فىارًًسيّّ (ٔ)ىبلط بالكلس فيحلق الشعر"
" ميعىرَّبه
كقيل: "معرب  (ٖ)، "زىٍرنيخ بالفتح"(ٕ)
ك"معناه شياطْب كجاف "كديوانو" معناه  (ٗ)زرنو"

ؾبنوف أم الشيطاف حاؿ فيو فقد نقل من الفارسية 
"ديوا" كمعناه شيطاف مث نقل على سبيل إىل األرامية 

آّاز؛ ليدؿ على كتاب القوانْب كاغبسابات كؾبلس 
( ARSENIKON. كىو "يوناٍل )(َُ)العماؿ"

معناه مذكر كىو مادة صلبة شبيهة باؼبعدف لوهنا 
أبرش بصاص كىو عنصر بسيط أما تعريفو يف كتب 

                                                                   
ُ /ِّٕ. 

، ُِاؼبعػػرب مػػػن الكػػػبلـ األعجمػػػي علػػى حػػػركؼ اؼبعجػػػم للجػػػواليقي:  -ُ
 .ُِشفاء الغليل: 

، كتعريػػػػػػب ُ، اؼبهػػػػػذب: ُ، اللغػػػػػػات يف القػػػػػرآف: ْ/ِالػػػػػدر اؼبصػػػػػوف:  -ِ
 .َُِالكلمة األعجمية: 

 . ُاللغات يف القرآف:  -ّ
 .ُٗؼبعربة كتفسّب معانيها: قاموس األظباء العربية كا -ْ
ينظػػر: اؼبعػػرب كالػػدخيل يف اللغػػة العربيػػة. د/ عبػػدالرحيم عبدالسػػبحاف:  -ٓ

 .ُْٖ، اؼبعرب يف القرآف الكرَل دراسة تأصيلية داللية: ّ
 .  ِِّمعجم لغة الفقهاء:  -ٔ
، لسػػاف العػػػرب، اؼبصػػباح اؼبنػػػّب، تػػاج العػػػركس: ز ر ف خ، ٖٗاؼبعػػرب:  -ٕ

 . ُُْ، شفاء الغليل: ُّّاؼبقنع:  اؼبطلع على أبواب
التعريػػب كأثػػره يف الثقػػافتْب العربيػػة كالفارسػػية مػػع ترصبػػة كتػػاب اؼبعربػػػات  -ٖ

 .ُْٓالرشيدية: 
 .ُِّ/ُأقرب اؼبوارد:  -ٗ
 . َّتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -َُ

كىو  (ُُ)اللغة بأنو حجر لو ألواف كثّبة ففيو نظر"
""تع  .(ُِ)ريب زنٍرٍلى

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الفهرس:  الفهرس: -
بكسر الفاء كالراء كسكوف اؽباء لفظ معرب... 
ملحق يذكر فيو ؿبتويات الكتاب من اؼبوضوعات 

كاألعبلـ ككبو ذلك مرتبة ترتيبنا خاصنا"
(ُّ) 

ك"اللفظة فارسية كفارسيتها بكسر الفاء كإسكاف 
تليها سْب مهملة ساكنة مث اؽباء ككسر الراء اؼبهملة 

مثناة فوقية ساكنة أيضنا كمعناه إصباؿ األشياء؛ 
لتعديد أظبائها كحصرىا مطلقنا على الَبتيب. مث 
إهنم عربوه فقالوا: فهرس يفهرس فهرسة  

فهو "ليسى بعىرىِبٍّ ؿبىٍضو كلكنَّو  (ُْ)كدحرج"
... ًفٍهرًٍست. كقىد اٍشتػىقُّوا منو الًفٍعلى فقالوا : ميعىرَّبه

ةه" فػىٍهرىسى ًكتىابىوي فػىٍهرىسى
أك ىو تعريب عن  (ُٓ)

ًفٍهرىٍست
 بفتح الراء. (ُٔ)

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "النػٍَّردي: بفتح  الندُّْرُد: -
: لعبة تعتمد على اغبظ، ذات  فسكوف لفظ ميعىرَّبه
صندكؽ كحجارة كزىرين كينتقل فيها اغبجارة 
حسبما يأيت بو الزىراف، كتعرؼ اليـو 

اًؿ (ُٕ)لطاكلة"بػ"ا . "كىيػيقىاؿي لىوي: النػٍَّردىًشّبي ًبفىٍتًح الدَّ
ٍسًر الشًّْْب كىالشَّيػّْري اٍسمي مىًلكو كيًضعى لىوي النػٍَّردي ...  كىكى
، كىًفيًو نىظىره قىاليوا: ىيوى ًمٍن  ًقيلى: إفَّ الشَّيػّْرى مىٍعنىاهي اغبٍيٍلوي

                                                
 .ِّتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ُُ
 .ٕٗة اؼبعربة: األلفاظ الفارسي -ُِ
 .َّٓمعجم لغة الفقهاء:  -ُّ
 . ُْٕشفاء الغليل:  -ُْ
ر س، ؼ ذ ؿ ؾ، كينظػػػػػػػػر: لسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب،  تػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس: ؼ ق -ُٓ

ر س، كالتعريػػػػػب كأثػػػػػره يف الثقػػػػػافتْب العربيػػػػػة  كالقػػػػػاموس احملػػػػػيط: ؼ ق
 . َُٕكالفارسية مع ترصبة كتاب اؼبعربات الرشيدية: 

 .ُِِ األلفاظ الفارسية اؼبعربة: -ُٔ
، ينظػػػر: اؼبصػػػباح اؼبنػػػّب: ف ر د، كاؼبطلػػػػع ْٕٕمعجػػػم لغػػػة الفقهػػػاء:  -ُٕ

، كأسُب اؼبطالب: َّٓ، كالقاموس الفقهي: َْٗعلى أبواب اؼبقنع: 
 .ُْٕ/ُِ، كنيل األكطار: ُْْ/ِِ



 

 
 26 (م2015 يٌاير)هـ 1436 رتيع أول 1العدد  4اجمللد  فرع العلوم اإلنسانية –مجلة جامعة جازان 

 
       

 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

انًيًَّة مىٍوضيوعىاًت سىابيورى ٍبًن أىٍردىًشّبى ثىاٍل  ميليوًؾ السَّاسى
الىًة ًباإًلصٍبىاًع قػيهيٍستىاٍلُّ  ـه ميٍسًقطه لًٍلعىدى كىىيوى حىرىا
(ُ) ،

كىو "يف الفارسية )نىرد( كىو لعبة اخَبعها أردشّب 
ملك الفرس أك بزرصبهر أك غّبنبا، كتعرؼ عند 

. كيف اغبديث "مىن لىًعب (ِ)العامة ببلعبة الطاكلة"
ه يف غبم خنزير" بالنػٍَّردىًشّب فكأمبا غىمىس يىدى

(ّ) .
ك"مىثىلي الًَّذل يػىٍلعىبي بًالنػٍَّرًد مثيَّ يػىقيوـي فػىييصىلّْى مىثىلي 
الًَّذل يػىتػىوىضَّأي بًاٍلقىٍيًح كىدىـً اػبًٍٍنزًيًر مثيَّ يػىقيوـي 

فػىييصىلّْى"
لٍَّمتيكيٍم ىًف (ْ) ا النَّاسي ًإٌلّْ قىٍد كى . ك"يىا أىيػُّهى

ا النػٍَّرًد كىملىٍ  ا كىلىقىٍد نبىىٍمتي أىٍف آميرى ىىذى  أىرىكيٍم أىٍخرىٍجتيميوىى
 اغبٍىطىًب مثيَّ أيٍرًسلى ًإىلى بػيييوًت الًَّذينى ًىىى ىًف 

حبيزىـً
بػيييوهًتًٍم فىأيحىرّْقػىهىا عىلىٍيًهٍم"
. كىنا فقد وبدث أف (ٓ)

تستعّب أمة من أمة أخرل نوعنا من ألعأّا، كتستعّب 
الٍب تصطنع فيو. فقد استعرنا معو األلفاظ األجنبية 

لعبة النرد من الفرس كاستعرنا معها طريقة الفرس يف 
. كلعلنا ندرؾ أثر االستعارة (ٔ)العٌد كاليك كالدكه...

 يف تطور الداللة.
: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اؽٍبًٍميىافي: اْلِهْمَيانُ  -

بكسر اؽباء. لفظ معٌرب... ًكيسه ذبيٍعىلي ًفيًو الٌنقود 

                                                
، كفتػػػػػػاكم األزىػػػػػػر: ُِٗ/ُّ، كالبحػػػػػػر الرائػػػػػق: ْٓٗ/ِٔرد احملتػػػػػاج:  -ُ

َُ/ُّٔ . 
، كالتعريػػػػػػب كأثػػػػػػره يف ّٕاللغػػػػػػة العربيػػػػػػة:  تفسػػػػػػّب األلفػػػػػػاظ الدخيلػػػػػػة يف -ِ

 .ُّٓالثقافتْب العربية كالفارسية : 
، كلسػػاف العػػرب، كالقػػاموس، كتػػاج العػػركس: ف ر ُٕٓينظػػر: اؼبعػػرب:  -ّ

، كالتعريػػػػػب يف الثقػػػػػافتْب العربيػػػػػة كالفارسػػػػػية: َِٔد، كشػػػػػفاء الغليػػػػػل: 
ـ ، كاغبػػػديث يف مسػػػػند اإلمػػػػآُُ، كاأللفػػػاظ الفارسػػػػية اؼبعربػػػػة: ُْٕ
 . ُّٔ/ ْ، كالنهاية: ِّٓ/ٓأضبد 

، كشػعب اإليبػاف: ُِّٕٖ، حديث رقػم: َّٕ/ٓمسند اإلماـ أضبد  -ْ
 .  ُٓٓٔ، حديث رقم: َِْ/ٓ

، كمنتخػػػػػب كنػػػػػز َِْٕٓ، حػػػػػديث رقػػػػػم: ُِٓ/َُالسػػػػػنن الكػػػػػربل: -ٓ
، ينظػػػػػػر: القػػػػػػاموس احملػػػػػػيط: )ف ر د(، كاؼبفصػػػػػػل يف ُٕٓ/ٔالعمػػػػػػاؿ: 

 .ُّٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة: 
، مكتبػػػػػػػة األقبلػػػػػػػو اؼبصػػػػػػػرية، ُُٓداللػػػػػػػة األلفػػػػػػػاظ د/ إبػػػػػػػراىيم أنػػػػػػػيس:  -ٔ

 ـ.ُٕٗٗ

كىييشىدُّ عىلىى اٍلوىسىًط"
"قىاؿى األىٍزىىرًمُّ: كىىيوى ميعىرَّبه  (ٕ)

، كىعىكىسى بػىٍعضيهيٍم  دىًخيله يف كىبلًمًهٍم، كىكىٍزنيوي ًفٍعيىاؿه
ةن فػىوىٍزنيوي ًفٍعبلفه" فىجىعىلى اٍليىاءى أىٍصبل كىالنُّوفى زىاًئدى
كىو  (ٖ)

ياف(. "كقد ظبَّت العرب )نبيٍيى  اف( "يف الفارسية )نبى
"قاؿ  (ٗ)كىو نبيٍياف بن قيحافة السٍَّعدٌم أحد الرُّجاز"
ابن دريد: "أحسبو فارسينا معربنا"
"من  (َُ)

، كقد كرد يف كبلـ العرب، قاؿ اغبارث (ُُ)نبىٍياف"
 بن حلزة:

 يحبددددددو  بددددددالز ف الفيددددددو  علددددددى
 

 
.:. 

 (ٕٔ)ىميانهدددددددددددددددددددددا واألدم كدددددددددددددددددددددالغرس 

ها كمنو اغبديث: "إف يوسف حل اؽبمياف، كقعد من 
 .(ُّ)مقعد اػباتن"

 : كرد ذلك يف لفظ كاحد.ىو:إبدال الضمة كسرة -
، جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اؼبسك: اْلِمْسكُ  -

بكسر فسكوف لفظ ميعىرَّبه كانت اٍلعىرىبي تيسىمّْيًو 
اٍلمىٍشميوـى، كىو أطيب من دـ الغزاؿ..."
(ُْ) .

ك"أىٍفضىلي الطّْيًب"
ميٍسك بالضمّْ  (ُٔ)"فارسي" (ُٓ)

يٍعجىمة، فهو "ليس بعرِب ؿبض "ككانىت كسي 
كيوًف اؼب

                                                
 . ْٓٗمعجم لغة الفقهاء:  -ٕ
، كالقػػاموس ُُٕـ ف، كاؼبطلػػع علػػى أبػػواب اؼبقنػػع:  اؼبصػػباح اؼبنػػّب: ق -ٖ

 . ّٔٓالفقهي: 
، كينظر: صبهرة اللغة، هتذيب اللغة، اللسػاف، ُّٔاؼبعرب للجواليقي:  -ٗ

، تفسػػّب األلفػػاظ الدخيلػػػة يف ِّْم، شػػفاء الغليػػػل: القػػاموس: ق ـ 
 . ٕٓاللغة العربية: 

 ـ م. لساف العرب: ق -َُ
 .ُٖٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ُُ
 .ْٓالبيت من من ؾبزكء الكامل، كىو يف ديوانو:  -ُِ
 .ُْٔ/ٓ، كالنهاية: ُْٗ/ِغريب اغبديث البن قتيبة:  -ُّ
 . ِْٖمعجم لغة الفقهاء:  -ُْ
، كمنح اعبليل شرح َْباح اؼبنّب: ـ س ؾ، كربرير ألفاظ التنبيو: اؼبص -ُٓ

، كربفػػػػػػة ُِٕ، كاؼبطلػػػػػػع علػػػػػى أبػػػػػػواب اؼبقنػػػػػػع: ٖٔ/ُـبتصػػػػػر خليػػػػػػل: 
، ْٔ/ُْ، كاإلقنػػػػػػػػػػاع: ّْٕ/ُ، كمغػػػػػػػػػػُب احملتػػػػػػػػػػاج: ُِٓ/ّاحملتػػػػػػػػػػاج: 

 . ّّٖكالقاموس الفقهي: 
، كالقػػاموس: ـ س ؾ، كشػػفاء ٖٔ/ُ، كينظػػر: اؼبزىػػر: ُّٓاؼبعػرب:  -ُٔ

 .ُُِ، كرسالتاف يف اؼبعرب: َِٔغليل: ال
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ىٍشميوـى"
العىرىبي تيسىمّْيو اؼب

، كقيل: "اللفظ عرِب (ُ)
كقد تكلمت بو العرب، قاؿ  (ِ)لكثرة اشتقاقو"

 األعشى:
 بددددددددددددددداَد العتددددددددددددددداُد، وفددددددددددددددداَ  ريدددددددددددددددد

 
 

.:. 
ُْ المسدددددددِك، إْل ىجمددددددْت قبابدددددددوْ   ددددددد

(ٖ) 

 كما كرد يف شعر عدم بن زيد، كأِب الذيٌاؿ 
 (ْ).اليهودم، كجرير، كًجراًف العىٍوًد، كنيصىٍيب بن رىباح

"ًختىاميوي ًمٍسكه كىيف ذىًلكى فػىٍليىتػىنىافىًس  قاؿ تعاىل:
" اٍلميتػىنىاًفسيوفى
، كيف اغبىًديًث "أىٍطيىبي الطّْيًب (ٓ)

" ، ك"اؼبسك فارسيتو ميشگػػ. قاؿ يف منتهى (ٔ)اؼبًسكي
 .(ٕ)معرب" األرب ًمسك بالكسر ميٍشٍك فارسي اٍست

. (ٖ)كاغبقيقة أنو سنسكريٍب، كلفظو فيها مشكا
دخلت الفارسية ميشگػػ، كمنها دخلت إىل اآلرامية 

(muska كمنها عربت بعد إبداؿ الشْب سيننا كما ،)
دخلت ىذه الكلمة يف كثّب من اللغات األكربية فهي: 

(uooxos(باليونانية، ك )muscus بالبلتينية، كمنها )
(muskباإلقب )(ليزية، كmuscبالفرنسية )(ٗ) فهو .

موجود يف العربية كالفارسية كالسنسكريتية كفركعها... 
فإذا عرفنا أف اؼبسك وبمل إىل العامل من توكْب كتبت 
كنيباؿ كالصْب، كأف اؽبنود القدماء كانوا وبملوف الطيب 
إىل األمم القديبة كيبركف بسفنهم بببلد العرب، ترجح 

                                                
 الصحاح، كهتذيب اللغة، كلساف العرب، كتاج العركس: ـ س ؾ. -ُ
 .ُّٓص:  ٕىامش اؼبعرب رقم:  -ِ
 .ٓٓ، ْٓ، ّّالبيت من ؾبزكء الكامل، كىو يف ديوانو: -ّ
، كصبهرة ِّْ. ديوانو: ِّٗ/ُ. طبقات فحوؿ الشعراء: ِّديوانو:  -ْ

 . َّْ/ِِ، كاألغاٍل: َْذ ؿ، ديوانو: اللغة، كالصحاح: ب 
 .ِٔاؼبطففْب:  -ٓ
، كسػػػػػػػنن َُٓ/ْسػػػػػػػنن الَبمػػػػػػػذم بػػػػػػػاب ماجػػػػػػػاء يف اؼبسػػػػػػػك للميػػػػػػػت:  -ٔ

 .ُْٕ/ٔالنسائي باب اؼبسك: 
 .ُْٓ،ٕٓاؼبفصل يف األلفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٕ
 .ُٕاللغة العربية كائن حي:  -ٖ
رب كالػػدخيل يف اللغػػة ، كاؼبعػػُِٓينظػر: التطػػور النحػػوم للغػػة العربيػػة:  -ٗ

 .َْٖالعربية: 

ا ىذه اللفظة عن اؽبنود، كما عندنا أف العرب أخذك 
أخذىا الفرس منهم... أك ىي يف الفارسية باعتبار أهنا 
فرع من السنسكريتية كما ىي يف اإلقبليزية بطريق 
التفرع، ككما ىي يف البلتينية؛ ألهنا أخت 
السنسكريتية، كمن البلتينية انتقلت إىل الفرنسية؛ ألهنا 

 .(َُ)فرع من البلتينية"
 البدء بالسكون )تحريك الساكن(:التغيير إلزالة 

قد يبدأ اؼبعرب بالسكوف كىو ما يقبلو كثّب من 
اللغات، كترفضو العربية فغّبكه إما بزيادة نبزة متحركة 
يف بداية الكلمة أك بتحريك الساكن كفبا كرد من ىذا 

 النوع ما يلي:
جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اػبواف ما اْلِخَواُن:  -

، (ُُ)ليؤكل فارسي معرب" يوضع عليو الطعاـ
( بالفهلوية فلما أريد تعريبو حرؾ xvanكأصلو )

: "... )أكلو إلزالة البدء بالسكوف، كمنو قولو )
حىٌبَّ ًإفَّ أىٍىلى اػبًٍوىاًف لىيىٍجتىًمعيوفى عىلىى ًخوىاهًنًٍم..."
(ُِ) 

ك"أصل معناه ما يؤكل أم طعاـ مشتق من خوردف 
عاـ ليؤكل من ظباط أم أكىل، مث ما يوضع عليو الط

أك مبلءة أك ريطة أك صينية، كيف أيامنا مائدة أم 
ا ربت  لوحة ذات أربع قوائم ككانوا يبسطوف جلدن

اػبواف أم السماط يقاؿ لو: سيفرة"
. كىو (ُّ)

 (ُْ)"أعجمي معرب، كقد تكلمت بو العرب قديبنا"

                                                
، كاؼبعػػػػػػرب يف القػػػػػػرآف الكػػػػػػرَل دراسػػػػػػة ُْاللغػػػػػػة العربيػػػػػػة كػػػػػػائن حػػػػػػي:  -َُ

 .َِّتأصيلية داللية: 
. كينظر: اؼبصباح اؼبنّب: خ ك ف، كالقاموس ِٗمعجم لغة الفقهاء:  -ُُ

 . ُِٓالفقهي: 
، كالنهاية: ّٕٕٗ، حديث رقم: ُِّ/ُِمسند األماـ أضبد:  -ُِ

 .ٓٔ/ُ، كسّبة ابن ىشاـ: ٖٗ/ ْ. ُّٖ/ِ
 .ِٓتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ُّ
 .ٕٔاؼبعرب:  -ُْ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

 قاؿ عدم:
 زََجدددددددددددددددٌ  َعجدددددددددددددددُزُه ُيجاِوبُدددددددددددددددُو ُدف

 
 

.:. 
 (ٔ)وبَدددددددددددددددٍة َوَزميدددددددددددددددرُ ف ِلُخدددددددددددددددواٍن َم د 
 كقاؿ الشاعر:" 

ٕ()كثيٌر ِإلى َجْنِب الِخَواِن ابِْتَراُكوُ 
 

كحكي عن ثعلب أنو قاؿ، كقد سئل: أهبوز أف 
يقاؿ: إف اػًبواف إمبا ظبي بذلك؛ ألنو نتخوف ما عليو، 
أم نتنقص؟ فقاؿ: ما يبعيدي ذاؾ. كالصحيح أنو 

، (ْ)ة""خىواف، كأصل معناه: الطعاـ كالوليم (ّ)معرب"
مث اتسع معناه عن طريق آّاز فأصبح يطلق على الذم 

 يؤكل عليو.
ٍرزيبىافي: اْلَمْرزُبَانُ  - : جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اٍلمى

بفتح اؼبيم كسكوف الراء كضم الزام. لفظ 
... كىو عند الفرس: الرئيس دكف اؼبلك يف  ميعىرَّبه

افي الزٍَّأرىًة عىلىى . "كىيػيقىاؿي ًلؤلىسىًد: مىٍرزيبى (ٓ)اؼبرتبة"
االٍسًتعىارىًة؛ ألىفَّ الزٍَّأرىةى اأٍلىصبىىةي كىًىيى فػىٍعلىةه ًمٍن زىًئًّب 

األىسىًد كىىيوى ًصيىاحيوي"
كىو فارسي "مركب من مٍرٍز  (ٔ)

" مرز  (ٕ)كباف، حافظ اغبدكد كحارس التخـو
بالفارسية: حدكد الببلد، كباف: اغبامي كاغبارس. 

 ب...أنشدٍل أبو زكريا عبميل:"كقد تكلمت بو العر 
 وأندددددددددددددددددِت َكُلْ لُدددددددددددددددددَ ِة الَمْرزبدددددددددددددددددانِ 

 
 

.:. 
 (ٛ)بمدددددددددددداِء شددددددددددددبابيِك لددددددددددددم تُدْعَصددددددددددددرِ  

 
                                                

 ، كمقاييس اللغة:)أ د ب(. ٖٓالبيت من حبر اػبفيف، كىو يف ديوانو: -ُ
 شطر البيت من حبر الطويل . -ِ
، كينظر لساف العرب، كالقاموس، كتاج العركس: خ ك ف، ٕٔاؼبعرب:  -ّ

 . ٕٖ، كشفاء الغليل: ِّٕ/ُ: كاؼبزىر
، كبرىاف ِْْ، كاؼبعجم الذىيب:ٖٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة: -ْ

 .ّٖٕقاطع:
 . ُِْمعجم لغة الفقهاء:  -ٓ
، كاحمللػػػػػػػػى: ّّٔ/ٕ، كاحمللػػػػػػػػي: ٖٗٓ/ِاؼبغػػػػػػػػرب: ر ز ب، كآّمػػػػػػػػوع:  -ٔ

ٕ/ّّٔ . 
ة ، كتفسػػػػػّب األلفػػػػاظ الدخيلػػػػة يف اللغػػػػػُْٓاأللفػػػػاظ الفارسػػػػية اؼبعربػػػػة:  -ٕ

، كالتعريػػػب كأثػػػره يف الثقػػػافتْب العربيػػة كالفارسػػػية مػػػع ترصبػػػة  ٗٔالعربيػػة: 
 . ََِكتاب اؼبعربات الرشيدية: 

 .ٖٓالبيت من حبر اؼبتقارب، كىو يف ديوانو:  -ٖ

 كقاؿ أكس يف صفة أسدو:
 (ٜ)كالَمرزُبانيا عيُّاٌل بآصالِ 

 كقاؿ أبو الصلت الثقفي يف كصف الفرس:
  ُدددددددددر  َجحاِجَحدددددددددٌة بددددددددديٌض َمرازِبَدددددددددةٌ 

 
 

.:. 
 (ٓٔ)ضددداِت َأشدددباالُأسدددٌد تُدَربادددُب فدددي الغُي 

 كقاؿ عدم بن زيد يف اؼبرازب: 
 بعدددددددددددددَد بَِندددددددددددددي تُبصدددددددددددددع َنَخددددددددددددداِوَرةً 

 
 

.:. 
 (ٔٔ)قددددددددددد اطم نددددددددددْت بهددددددددددا َمَرازبُهددددددددددا" 
 كقاؿ أمية بن أِب الصلت: 

َقدددددددددددددددددددد ِ   مددددددددددددددددددددالا بَِبددددددددددددددددددددْدٍر والَعَقندْ
 

 
.:. 

  ْْ  ِمددددددددددددددددددددددددْن َمَرازِبددددددددددددددددددددددددٍة َجَحدددددددددددددددددددددددداج
كمنو حديث "أتيتي اغًبّبةى فرأيتيهم يسجدكف  

ىٍرزيبافو 
ؽبم" كحديث "كىافى أىنيوًشٍركىافي يىٍكتيبي ًإىلى  ؼب

مىرىازًبىًتًو: عىلىٍيكيٍم ًبأىٍىًل الشَّجىاعىًة كىالسَّخىاًء؛ فىًإنػَّهيٍم أىٍىلي 
"كتفسّبه بالعربية:  -عىزَّ كىجىلَّ  -حيٍسًن الظَّنّْ بًاهلًل 

حاًفظي اغبىٌد"
(ُِ). 

بها كردت ألفاظ تصرؼ فيها العرب عند تعري لزيادة: -
بالزيادة على األصل األعجمي كتكوف الزيادة إما 
بالقاؼ، أك اعبيم يف آخر اللفظ كغالبنا ما يكوف يف 
 الكلمات اؼبنتهية باؽباء، أك بالواك، أك اؽبمزة منها:

 : كرد ذلك يف لفظْب، نبا:يادة الجيم -
يبَاُ : - جاء يف معجم لغة الفقهاء: "الديباج:  لدا

ا ًبكىٍسًر الدَّاًؿ كى  لفظ معرب، الثوب الذم  -فػىٍتًحهى
تيوي من اغبرير.." مى اهي كىغبٍي سىدى
. قاؿ اعبواليقي: (ُّ)

                                                
ًدمّْ ًىربًيىةه، كىو  -ٗ  .َُٓيف ديوانو: عجز البيت من حبر البسيط كصدره: لىيثه عىلىيًو ًمنى الربى
 .ٖٔ/ُالبسيط، كىو يف سّبة ابن ىشاـ: البيت من حبر  -َُ
، كالبيػػػػػػػت مػػػػػػػن حبػػػػػػػر َِٕ، كشػػػػػػػفاء الغليػػػػػػػل: ُُٓ، َُٓاؼبعػػػػػػػرب:  -ُُ

، كشػػػػػػػػػعراء ّْٓ/ٕ، كهتػػػػػػػػػذيب اللغػػػػػػػػػة: ْٕاؼبنسػػػػػػػػػرح ينظػػػػػػػػػر: ديوانػػػػػػػػػو: 
 .ُِِ/ُ، كلساف العرب: ف خ ر، كاؼبعجم اؼبفصل: ْٕٓاعباىلية: 

 .ٓٔ/ُ، كسّبة ابن ىشاـ: ٖٗ/ ْينظر: النهاية:  -ُِ
، كينظػػر: اؼبصػػباح اؼبنػػّب: د ب ج، كربريػػر ُِِلغػػة الفقهػػاء:  معجػػم -ُّ
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"كالديباج معرب )ديبا(. كقد تكلمت بو العرب 
 قاؿ مالك بن نويرة:

يباِ  تَدْلَبُسدددددددَها  وال  يددددددداُب ِمدددددددَن الددددددددا
 

 
.:. 

 (ٔ)ىي الِجياُد وما في النف  مدن دبَدبِ  

يًمر السعدم:   قاؿ األيحى
 َويَترُكدددددددو الَخدددددددزُّ َوالدددددددديباَ  يَلَبُسدددددددوُ 

 
 

.:. 
 (ٕ)بديُض الَمددوالي َلوو اأَلعندداِي َوالُعَكددنِ  

"كأصل الديباج بالفارسية "ًديٍو بىاٍؼ أم ًنسىاجىةي  
، كقيل: "إف ديبا مركب من ديو أم جن، (ّ)اعًبنّْ"

كباؼ أم نسيج، كقالت فيو: العرب دبىج، أم نقش، 
، (ْ)ج كالديباجة إىل غّب ذلك"كدٌبج أم زين، كالدبٌا 

. فأصلو الفارسي ديبا مث (ٓ)كالصحيح أنو معرب "ديبا"
 أضافوا إليو حرؼ اعبيم عند التعريب، فقالوا: ديباج.

جاء يف معجم لغة الفقهاء: "السفتجة:  السُّْفَتَجُة: -
كالتاء بينهما فاء  -كقيل بضمها  -بفتح السْب 

... كتعرؼ ال يـو باغبوالة اؼبالية، ساكنة لفظ ميعىرَّبه
كىي: دفع شخص مالو يف بلد لشخص آخر 
ليقبضو من ككيلو يف بلد آخر، درءنا ػبطر الطريق 

. كىييسىمّْيًو التُّجَّاري (ٕ). كىو "فىارًًسيّّ"(ٔ)كمؤنة اغبمل"
اآلفى بوليصة، كىًكبلنبيىا لىٍيسى ًبعىرىِبٍّ"
ك"أىٍصليوي  (ٖ)

                                                                   
، ربفػة احملتػاج يف شػرح اؼبنهػاج: ّْٓ/ْ، كآّمػوع: ْٖألفاظ التنبيو: 

 .ُِٖ، كالقاموس الفقهي: ٓٓ/َُ
، كاؼبعجػػػػػم اؼبفصػػػػػل: ِٕٓ/ُالبيػػػػػت مػػػػػن حبػػػػػر البسػػػػػيط ينظػػػػػر: اعبػػػػػيم:  -ُ

ُ/ّّٖ . 
 .ُّٖالبيت من حبر البسيط، كىو يف ديوانو:  -ِ
، كلسػاف العػرب، كتػػاج العػركس: د ب ج، كشػفاء الغليػػل: ِٕاؼبعػرب:  -ّ

 . ُُٔ، كالتعريب كأثره يف الثقافتْب العربية كالفارسية: ْٗ، ْ
، َٖٗ، كبرىػػػػاف قػػػػاطع:ّٕ، كاؼبعػػػػرب: َٔاأللفػػػػاظ الفارسػػػػية اؼبعربػػػػة:  -ْ

 . ٖٔٔكاؼبعجم الذىيب: 
 .ّٕاؼبفصل يف األلفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٓ
 ِْٓمعجم لغة الفقهاء:  -ٔ
، ُٗٗ/َُاؼبصػػػػػػػػباح اؼبنػػػػػػػػّب: س ؼ ت ج، كالعنايػػػػػػػػة شػػػػػػػػرح اؽبدايػػػػػػػػة:  -ٕ

 .  ُّٕكالقاموس الفقهي: 
 . ْٓ/َُمطالب أكيل النهى يف شرح غاية اؼبنتهى:  -ٖ

ا اٍلقىٍرضي بًًو سيٍفتىةه: كىىيوى الشٍَّيءي اٍلمي  ٍحكىمي، ظبيّْيى ىىذى
اـً أىٍمرًًه" "كأصلها أٍف يكوف لواحد متاع  (ٗ)إًلٍحكى

عوض مالو  ببلد عند رجل أمْب فيأخذ من آخر
كىو  (َُ)كيكتب لو خوفنا من غائلة الطريق"

كقد أخذ منو العرب الفعل  - "فارسي )سيفتىو(
معناه مثقوب،  -كاؼبصدر فقالوا: سفتج سفتجة 

 .(ُُ)معناه حوالة" ZETTEL اعبرمانية كيف
 ، كرد ذلك يف لفظ كاحد ىو:زيادة الياء -

جاء يف معجم لغة الفقهاء: البازم معرب...  البازي:
كىو ضرب من الصقور  (ُِ)من جوارح الطّب يصاد بو"

كىو أشد اعبوارح تكبٌػرنا كأضيقها خلقنا يوجد بأرض 
 .(ُّ)اف"الَبؾ كيؤخذ للصيد فارسيتو باز كتركيتو طوغ

 التعريب على المستويين الصرفي والنحوي -ٕ
 التعريب على المستوى الصرفي: -أ 

يتمثل اؼبعلم البنائي )الصريف( يف خركج الكلمة 
على ما ىو مألوؼ مشهور يف أبنية كبلـ العرب 

. (ُْ)كؾبيئها على كزف ليس من أصوؿ أكزاف كبلمهم
مهم كما قاؿ سيبويو ؼبا أرادكا تعريبو أغبقوه ببناء كبل

 .(ُٓ)يلحقوف اغبركؼ باغبركؼ العربية"
أم أهنم غّبكا األبنية الٍب ال توافق األبنية العربية 
كاستبدلوا ّٔا أبنية العربية، كذلك بتعديل البناء 
األعجمي حبذؼ أك زيادة أك بإبداؿ حركة حبركة أك 
ربريك ساكن أك إسكاف متحرؾ.غّب أف ىذا التغيّب مل 

                                                
 .ِْٓ/ُِرد احملتاج:  -ٗ
 .ُِٗشفاء الغليل:  -َُ
لفارسػػػػية ، كاأللفػػػػاظ آّتفسػػػػّب األلفػػػػاظ الدخيلػػػػة يف اللغػػػػة العربيػػػػة:  -ُُ

 .ُُِ، كالتعريب كأثره يف الثقافتْب العربية كالفارسية: َٗاؼبعربة: 
 . َُِمعجم لغة الفقهاء:  -ُِ
 . ُٓاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ُّ
ينظر: قوانْب التعريب بػْب فصػحى الػَباث كالفصػحى اؼبعاصػرة ا. د /  -ُْ

 .ْٓأضبد عبد التواب الفيومي: 
 .َّْ/ْالكتاب:  -ُٓ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

ات بل ىناؾ كلمات ال تقبل يتيسر يف صبع الكلم
ا كل البعد عن البناء  التغيّب؛ كالتعديل لكوف بنائها بعيدن
العرِب، مثل: خراساف حيث فعاالف ليس من األكزاف 

 .(ُ)العربية كال يبكن تعديلو فَبكوه على حالو
: تبدأ بعض الكلمات اؼبعربة باأللف إد ال أل -

كنبا أداة كالبلـ كنبا من بناء الكلمة غّب أهنم اعترب 
التعريف كحذفونبا عند التعريب، كفبا كرد من ىذا 
النوع يف مصطلحات الفقهاء لفظ السنداف: جاء 

: بفتح أكلو "السندانيف معجم لغة الفقهاء: 
كسكوف ثانيو لفظ معرب، اآللة الٍب يطرؽ اغبداد 
عليها اغبديد، أك االسكاؼ اعبلد.كقوؽبم: بْب 

 (ِ)ين كبلنبا شر..."اؼبطرقة كالسنداف، أم: بْب أمر 
فهو "ما يضرب عليو باؼبطرقة معرب كيف كبلـ 
 (ّ)العامة كأمثاؽبا: قد كاف مطرقة كصار سندانا"
 .(ْ)"فارسيتو ًسٍنداف، كمنو سنداف بالَبكية كالكردية"

: إذا أردنا أف نبْب األصل االشتقاقي االشتقاي -
للفظ اؼبعرب، إما أف ندعي أف األصل عرِب أك 

ذا ادعينا أف اللفظ اؼبعرب مأخوذ عن أعجمي، فإ
أصل عرِب، فهذا ادعاء باطل "ألف اللغات ال 
تشتق الواحدة منها من األخرل، مواضعةن كانت يف 

األصل أك إؽبامنا"
(ٓ). 

كال نستطيع أف ندعي أف لفظا مشتقا من أصل 
عرِب إال إذا ربقق فيو شرطاف "أف العرب تكلموا بو 

ة اشتقاقية دبعُب اللفظ الذم باللفظ، كأف معناه لو عبلق

                                                
 .َّْ/ْالسابق:  -ُ
 .ُِٓمعجم لغة الفقهاء:  -ِ
 .ُْٓ، كبرىاف قاطع: ُِٓشفاء الغليل:  -ّ
، كاؼبفصػػل يف ََُ/ُ، كمنتهػػى األرب: ٔٗاأللفػػاظ الفارسػػية اؼبعربػػة:  -ْ

 .ُٖٕاأللفاظ الفارسية اؼبعربة: 
 . ِٕٕ، ِٕٔ/ُاؼبزىر:  -ٓ

ادعينا أنو اؼبأخذ )اؼبشتق منو(، كنقصد بالعبلقة العلمية 
أف تكوف عبلقة حقيقية على مبط سائر العبلقات اؼبعتد 
ّٔا بْب اؼبشتقات كمآخذىا، ال عبلقة زبييلية تقـو على 

 .(ٔ)اؼبهارة الكبلمية"
أما إذا اٌدعينا أف اللفظ اؼبعرب مأخوذ عن لفظ 

ي آخر فهذا ليس من شأننا، كقيمة ىذا ترجع أعجم
إىل ربقيق أعجمية اللفظ، كىذا شأف مؤرخ اؼبفردات أك 

 .(Etymology)يندرج ربت علم مًب اللغة 
ىذا بالنسبة لغّب األعبلـ، أما األعبلـ اؼبعرَّبة، فبل 
تشتق ففي اؼبزىر " فجملة اعبواب أف األعجمية ال 

تيٍشتىقي"
 جمية.يقصد األعبلـ األع (ٕ)

هبوز لنا أف نشتق من اؼبصطلحات أك األلفاظ 
اؼبعربة كأف نستخرج منها فعبلن أك اسم فاعل أك 
مصدرنا..إخل ، كاستعماؿ العرب أنفسهم يؤيد ذلك 

قالوا  -كىو معرب لغاـ..  -"أال تراىم قالوا يف اللجاـ
يف صبعو:عبييم، فهذا كقولك:كتاب ككتب، كقالوا:عبيىيّْم 

ك:كتيب، كيصغركنو مرطبنا عبيىٍيمنا، يف تصغّبه كقول
فهذا يدؿ على حذؼ زائده.. كيشتق منو الفعل أمرنا 
كغّبه، فتقوؿ:أعبًٍمو كقد أعبمو، كيؤتى للفعل منو 

دبصدر كىو اإلعباـ كالفرس ميٍلجىم"
(ٖ). 

كقد أقر ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة ىذا االشتقاؽ 
فقد كضع  تنظّبنا كتطبيقنا، أما على اعبانب النظرم

-بعض القواعد لبلشتقاؽ من االسم اعبامد اؼبعرَّب
كنصو:"كيشتق الفعل من االسم  -على سبيل اؼبثاؿ

اعبامد اؼبعرَّب الثبلثي على كزف )فػىعَّل( بالتشديد 
متعديا، كالزمو )تفعَّل(، كيشتق الفعل من االسم 

                                                
 . ُُٕعلم االشتقاؽ:  -ٔ
 .  ِِٕٗ/ُاؼبزىر:  -ٕ
 . ِٖٖ، ِٕٖ/ُ/ُالسابق:  -ٖ
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

اعبامد اؼبعرَّب غّب الثبلثي على كزف )فعلل(، كالزمو 
يف صبيع ىذه اؼبشتقات يقتصر على اغباجة )تفعلل(، ك 

العلمية، كيعرض ما يوضع منو على آّمع للنظر 
 .(ُ)فيو"

كأما على اعبانب التطبيقي فنجد يف مصطلحات 
ا لؤللفاظ اؼبعربة، اشتقوا منها  الفقهاء أمثلة كثّبة جدن

 أفعاالن كمصادر كغّبىا منها ما يلي:
حكػػػى أبػػػو جػػػاء يف معجػػػم لغػػػة الفقهػػػاء: " درىدددم : -

علػػي عػػػن ابػػن األعػػػراِب أظنػػو قػػػاؿ: درنبػػت اػبيبَّػػػازم 
أم صػػارت كالػػدراىم فاشػػتق مػػن الػػدرىم كىػػو اسػػم 
أعجمػػػػي، كحكػػػػى أبػػػػو زيػػػػد رجػػػػل مػػػػدرىم قػػػػاؿ: كمل 
يقولػػوا منػػو ديٍرًىػػمى إال أنػػو جػػاء اسػػم اؼبفعػػوؿ فالفعػػل 
نفسػػػػػو حاصػػػػػػل يف الكػػػػػػف كؽبػػػػػػذا أشػػػػػػباه... كلكػػػػػػن 

(. ِت فيػو")العرب إذا اشتقت من األعجمي خلَّط
أم قػػػاربوا فيػػػو إىل حػػػد كبػػػّب دكف تعنػػػت للػػػنفس يف 
إعػػادة صػػياغتو كرسػػم حػػدّْه علػػى كبػػو عػػرِب مػػألوؼ 

( (. فصػػػرحوا بأنػػػو معػػػرب كمل يػػػذكركا ّيف لغػػػة القػػػـو
(. إال أف ابػػػن منظػػػػور ْأصػػػلو كمػػػا فعػػػػل اعبػػػواليقي)

(. كقػػػػػاؿ ٓصػػػػػرح بأصػػػػػلو الفارسػػػػػي دكف أف يػػػػػذكره)
ونانيػة، كأخػػذهتا بعضػهم: "األصػح أف أصػلها مػن الي

الفارسػػػػػػػػػػػػية منهػػػػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػػػن الفارسػػػػػػػػػػػػية انتقلػػػػػػػػػػػػت إىل 
 (.ٔالعربية)

كزعم األب أنستاس كرفائيل لبلة أف الدرىم 
( كاللفظة يف اغببشية: drakhmeمأخوذ من اليونانية )

. يف (ٕ)ًدٍرىم، كصبعها ًدٍرنبات كدىراىم، كىي نقد ذىيب
                                                

 .ُٗؾبموعة القرارات:  -ُ
 .ّٗٓ، ّٕٓ/ُينظر: اػبصائص:  -ِ
 .َُٕينظر: قوانْب التعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة:  -ّ
 .ُْٖينظر: اؼبعرب:  -ْ
 .ْٖٔ(، كبرىاف قاطع: ػينظر: لساف العرب: )د ر ى -ٓ
 .ّٓاؼبفصل يف األلفاظ الغارسية اؼبعربة:  -ٔ
 .ِٖٓ، كغرائب اللغة العربية: ِٗإلسبلمية: النقود العربية كا -ٕ

 حْب ذكر بعضهم أهنا دخلت اغببشية من اليونانية عن
( derimكىي يف األمهرية ) (ٖ)طريق الفارسية كالعربية

(. كيف darkemona. كيف األرامية )derhkma)ك)
-darkemon(، كيف العربية )derakmaالسريانية )

ot)(ٗ) ككركد الكلمة يف ىذه اللغات العركبية دليل .
كاضح على عركبتها. كيبطل عجمتها اليونانية أمراف: 

ليونانية ال تدؿ إال على النقد. أكؽبما ػ أف اللفظة يف ا
أف اليوناف أخذكا اغبضارة كالكتابة عن  -ثانيهما 
(. أما عجمتها الفارسية فيبطلها ما أبطل َُالعرب)

اليونانية، كأف الدرىم يف الفارسية ؿبذكؼ اؽباء، أم 
ًدًرـٍ كليس لو صبع كما يف العربية كاغببشية. كأما 

 عركبتها فتتضح من اآليت:
تقاقاهتا يف العربية الفصحى، كعدـ اقتصارىا كثرة اش  -

يٍدرىًىمُّ الساقط من 
على النقد من ذلك قوؽبم: "اؼب

الًكربىً كقيل ىو الكبّبي السّْنّْ أىيِّا كاف، كقد اٍدرىىىمَّ 
 يىٍدرىًىمُّ اٍدرنًٍبامنا، أىم سقط من الكرب، كقاؿ القيبلخي:

 (ٔٔ)وَيْدَرِىمُّ َىَرًما وَأْىَرما
ٍرًىمي لغتاف...  كاٍدرىىىمَّ  بصريه أىظلم، كالدٍّْرىىمي كالدّْ

م حىقَّريكا ًدٍرىامنا كإف  كقالوا يف تصغّبه ديرىٍيًهيم شاذة كأىهنَّ
مل يتكلموا بو ىذا قوؿ سيبويو كحكى بعضهم ًدٍرىاـ 

 قاؿ اعبوىرم كردبا قالوا ًدٍرىاـ قاؿ الشاعر:
 لدددددددددو َأنُّ ِعْندددددددددددي مدددددددددائتي ِدْرىددددددددددامِ 

 
 

.:. 
 (ٕٔ)فاِقهددددددددددا  اتدددددددددداميلجدددددددددداز فددددددددددي   
مث اتسعت داللتها لتشمل اإلظبلـ، فقالوا: ادرىٌم  

بصريه، إذا أظلم. كليل مدؽبٌم: مظلم. كانتقلت دىاللة 
دىٍرنبت اػبيبَّازىم  االستدارة من النقود إىل النبات فقالوا:
                                                

 .ُِْاؼبعجم اغببشي اإلقبليزم:  -ٖ
 .ُّٖمقدمة األدب:  -ٗ
 .ْٗمعرب القرآف الكرَل عرِب أصيل:  - َُ
 من الرجز.  -ُُ
 ـ(، كىو من الرجز.  لساف العرب: )د ر ق -ُِ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

. (ُ)أم صارت كالدراىم )مستديرة( فاشتيقَّ من الدرىم
فّبكزأبادم: مث اتسعت لتشمل اغبديقة، قاؿ ال

"كالدٍّْرىىمي كمٍنربىو: اغبىديقىةي"
 . قاؿ عنَبة:(ِ)

 جددددددداَدْت َعَليددددددددِو كددددددد   ِبْكددددددددٍر ُحددددددددّرةٍ 
 

 
.:. 

 (ٖ)فَدَتددددددددددركَن كددددددددددّ  قَددددددددددراَرٍة كالدددددددددددّدْرَىمِ  
أم كاغبديقة، كليس كما ذىب األصمعي من أنو  

شبو استدارة اؼباء يف القرارات باستدارة الدرىم؛ إذ 
طر الغزير قد تسبب يف إنبات اؼبعُب ىنا أف ىذا اؼب

النباتات الربية اؼبزىرة حٌب أصبحت كل قرارة كأهنا 
اغبديقة، كإف كانت دىاللة اغبديقة االستدارة  

 .(ْ)كالدىم"
أكزاهنا الصرفية كما يلحقها من زيادات فبا ال قبده  -

 يف الفارسية كاليونانية.
قاؿ ابن خالويو: "ليس يف كبلـ العرب اسم 

رىم. إال إذا صيغّْر كيًسر ما بعد ياء التصغّب  رباعيمثل د
كما يكسر بعد ألف اعبمع، فيقاؿ: ديرىٍيًهم كما يقاؿ: 

. كصبعوا (ٓ)دراًىم؛ ألف اعبمع كالتصغّب من كاد كاحد"
درنبنا على دراىم كدراىيم كاستدلوا على ذلك بقوؿ 

 الفرزدؽ:
 تْنفددي يَددداىا الَحصددا فددي كدد ا ىدداِجرةٍ 

 
 

.:. 
 (ٙ)ّدراىيِم تْنقدددددداُد الصددددددياريفِ نْفددددددَي الدددددد 
قاؿ ابن جِب: "هبوز أف يكوف صبع درىاـ، كقد  

                                                
 .ِِْ/ ِ، كاؼبخصص: ٗ/ ُ، كاحملكم: ّٖٓ/ ُاػبصائص:  -ُ
 ـ(. ػـ(، كينظر: تاج العركس: )د ر ى يط: )د ر قالقاموس احمل -ِ
، هتػػذيب اللغػػة، مقػػاييس ُٔٗالبيػت مػػن حبػػر الكامػػل، كىػو يف ديوانػػو: -ّ

 .ُُٖ/ ُاللغة: )ح ر ر(، سر صناعة اإلعراب: 
ينظر: صبهرة اللغة، لساف العػرب، القػاموس احملػيط، تػاج العػركس: )د ر  -ْ

 ـ(.  ػى
 . ِِٖليس يف كبلـ العرب: -ٓ
، َُ/ ُ،الكتػػػػػػاب: َٕٓالبيػػػػػت مػػػػػػن حبػػػػػر البسػػػػػػيط، كىػػػػػو يف ديوانػػػػػػو: -ٔ

/ ِ، ِٖٓ، ٗٔ/ ُ، احملتسب: ِٖٓ/ ِ، اؼبقتضب: ُّْالكامل: 
، شػػػرح اؼبفصػػػػل: ُُِ، ِٕ، اإلنصػػػػاؼ: ُّٓ/ ِ، اػبصػػػائص: ِٕ
ٔ /َُٔ. 

 . قاؿ الراجز:(ٕ)نطقت بو العرب"
 لدددددددددو َأنُّ ِعندددددددددددي مدددددددددائِتي ِدْرَىددددددددددامِ 

 
 

.:. 
 (ٛ)الَبْتْعدددددددددُت دارًا فددددددددددي بنددددددددددي َحددددددددددرامِ  
كقد اختلف يف زبريج بيت الفرزدؽ فقيل: "فأما  

هو كػ )الصياريف(، )الدراىيم( فإف كاف صبع )درىم( ف
كإف كاف صبع )درىاـ( فبل ضركرة فيو"، كقاؿ القزاز: 
"قيل: أشبعت الكسرة، كقيل ىو صبع على غّب 
كاحده، كػ )مذاكّب( ىف صبع )ذكر(، كقيل الركاية : 

. قاؿ ابن  (ٗ)نفى الدنانّب( صبع )دينار( على القياس"
كيساف: "مىن ركل "الدراىيم" فقد قيل يف بعض 
اللغات: درىاـ، فيكوف ىذا على تصحيح اعبمع، أك 
يكوف على أنو زاده للمدّْ، كيكوف على الوجو الذم 
قاؿ سيبويو إنو بيًِب على غّب لفظ الواحد.. فلذلك زاد 

 .(َُ)الياء يف دراىيم"
ابة كركد أظباء أعبلـ يف العربية لبعض الصح -

كاحملدثْب، منهم: أبو زياد، كأبو معاكية من 
 .(ُُ)الصحابة، كضباد زيد بن درىم ؿبدث

 قاؿ فيو: (ُِ)درىم اسم فرس ًخداش بن زىّب -
َنندددددا دددددرُّ بَديدْ  َأقُدددددوُل لَعْبدددددِد اِر فدددددي السا

 
 

.:. 
ْ  ِلي اللاجاَم وِدْرَىَما   (ٖٔ)َلَك الَوْيُ  َعجا

 (ٖٔ)وِدْرَىَمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
م كالدراىم يف كقد أغـر الشعراء يف ذكر الدرى

 .(ُْ)أشعارىم كتشبيهاهتم

                                                
 .ِٓ/ُسر صناعة اإلعراب:  -ٕ
 ـ(. ػالبيت من حبر الرجز، كىو يف لساف العرب، تاج العركس: )د ر ى -ٖ
: -، مػا وبتمػل الشػعر مػن الضػركرةُِٗ/ِينظر: سر صػناعةاإلعراب:  -ٗ

ُٕٕ. 
 .ِْٓ/ ْينظر: خزانة األدب:  -َُ
 .ّٗٗ، ّٖٔ/ ِينظر: اإلصابة يف سبييز الصحابة:  -ُُ
 .ٖٗينظر: أظباء خيل العرب:  -ُِ
 .ُّٗ/ُالشعر كالشعراء:  -ُّ
، ِّٖ/ِٓ، َّٖ/ ُِ، ِّٔ، ٕ، ََْ/ ِينظػػػػػػػػػػػػػػر: األغػػػػػػػػػػػػػػاٍل:  -ُْ

، ُٕٔ، كالوسػػػػاطة بػػػػْب اؼبتنػػػػيب كخصػػػػومو: ُٗٓككتػػػػاب التشػػػػبيهات: 
، معػػػػػرب القػػػػػرآف تػػػػػالكرَل عػػػػػرِب َّ، ُٔ/ ِ، كديػػػػػواف اؼبعػػػػػاٍل: ْٖٕ
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

كذلك كرد يف قولو تعاىل: "كىشىرىٍكهي ًبثىمىنو خبىٍسو 
انيواٍ ًفيًو ًمنى الزَّاًىًدينى" دىرىاًىمى مىٍعديكدىةو كىكى
(ُ). 

: جاء يف معجم لغة الفقهاء: "اؼبنجنيق:  اْلَمْنَجِني ُ  -
بفتح اؼبيم كاعبيم كسكوف النوف. لفظ معرب.*آلة 

الت اغبرب تقذؼ ّٔا اغبجارة ككبوىا بقوة من آ
. كزنو "فػىنػٍعىًليله ًبفىٍتًح اٍلفىاًء (ِ)إىل مسافة بعيدة"

ٍنجىًنيقي  : ًىيى اٍلمى كىالتٍَّأنًيثي أىٍكثػىري ًمٍن التٍَّذًكًّب. فػىيػيقىاؿي
، كىًمنػٍهيٍم مىٍن  كىعىلىى التٍَّذًكًّب ىيوى اٍلمىٍنجىًنيقي كىىيوى ميعىرَّبه

: الٍ  "يػىقيوؿي نىقى ةه كىكىٍزنيوي مىنػٍفىًعيله فىأيصيوليوي جى ًميمي زىاًئدى
()ّ 

كىو "آلة كاف يرمى ّٔا اغبجارة قديبنا فارسي )مىن 
ٍو نىيك( معناه: أنا ما أجودٍل مرادفة مرشاؽ" جى
()ْ 

أك أنا شيء جيد؛ ألنو ال هبتمع اعبيم كالقاؼ يف  
كقيل: ىو معرب  (ٓ)كلمة عربية غّب اسم صوت"

أك منك جنك  (ٔ)"Manchaneek))"منجنيكة 
نيك، أم أسلوب جيد للحرب، أك مىٍنجىك نيك، 
كمنجك معناه االرتفاع إىل فوؽ، ككاف اسم 

، كتفسّب من: أنا، كتفسّب جو: أيش، (ٕ)لعبة"
كتفسّب، نًٍيك: جيد، أم أنا أيش جيد، كال ىبفى 
ما فيو من القصور. كاألقرب أف يكوف منجنيق 

كمنجك يف لغة الفرس: ما  معرب "مٍنجىٍك نًيك"،
                                                                   

 كما بعدىا. ْٖأصيل: 
 . َِيوسف:  -ُ
 . ّْٔمعجم لغة الفقهاء:  -ِ
، كاؼبطلػػػػع علػػػػى أبػػػػواب ِِّ/ُٗاؼبصػػػػباح اؼبنػػػػّب: ج ف ؽ، كآّمػػػػوع:  -ّ

 .ْٗٔ/ُْاشية البجّبمي على اؼبنهج: ، كحّّٔ، ُُِاؼبقنع: 
ينظر: الصحاح، كتػاج العػركس: ج ف ؽ، كتفسػّب األلفػاظ الدخيلػة يف  -ْ

 .ُٕاللغة العربية: 
، كاألاللفػػػػػػاظ الفارسػػػػػػية ْٖ/ُ، كينظػػػػػػر: اؼبزىػػػػػر: َِٕشػػػػػفاء الغليػػػػػػل:  -ٓ

، كاؼبفصػػػػػػػػل يف األلفػػػػػػػػاظ َُْ، كرسػػػػػػػػالتاف يف اؼبعػػػػػػػرب: ُْٔاؼبعربػػػػػػػة: 
 . ُِٔالفارسية اؼبعربة: 

التعريػػب كأثػػره يف الثقػػافتْب العربيػػة كالفارسػػية مػػع ترصبػػة كتػػاب اؼبعربػػػات  -ٔ
 .ُٕٕالرشيدية: 

، كاؼبفصػػل يف األلفػاظ الفارسػػية اؼبعربػػة: ُْٔاأللفػاظ الفارسػػية اؼبعربػة:  -ٕ
ُْٖ. 

."كقد تكلمت بو العرب... قاؿ (ٖ)يفعل باغبيل
 جرير:

 يَدْلَقدددددى الدددددزُّالَل أقدددددواٌم َدَلْفدددددُت لهدددددم
 

 
.:. 

 (ٜ)بدددددددالمنجنيِ  وصدددددددك ا بددددددددالموِطيِ " 
 كقاؿ رجل سبيمي: 

 فمدددددددددّر كمدددددددددر المنجنيددددددددد  وصدددددددددوتُو
 

 
.:. 

 (ٓٔ)يبددددددّذ ىددددددزيم الرعددددددد بدددددددًء عمددددددّردا 
ؿبض العربية، كيقاؿ: إهنا "كاؼبنجنيق ليس من  

بوزف فنعليل، اؼبيم فيها أصلية، من قولك: منىجقت 
منىجنيقا، كقاؿ بعضهم: ىي على كزف منفعيل، اؼبيم 

، كقد ردَّ؛ ؼبا فيو (ُُ)كالنوف زائدتاف من قولك: جٌنقت"
من زيادة حرفْب يف أكؿ اسم غّب جار على فعلو مثل 

فيو عندم منطلق كىو نادر. قاؿ ابن حِب: "كالقوؿ 
أنو مشتق من اؼبنجنيق إال أف ضربنا من التخليط، ككاف 

كمن مثَّ اختلفت  (ُِ)قياسو: "ؾبىٍنىقوىم، كسبىىٍجنق"
اؼبعاجم يف ربديد موضعها فبعضهم ذكرىا يف باب 
الرباعي ؾبنق كاألزىرم، كابن منظور، كبعضهم ذكرىا 
يف باب يف جنق كما فعل اعبوىرم، أك ؾبن كما فعل 

كقد كرد يف حديث اغبجاج: "أنو نصب على الفيومي 
 .(ُّ)البيت منجنيقنا"

ككما اختلف العلماء يف اشتقاقها اختلفوا يف بياف 
 اللغة الٍب أخذت منها الكلمة فقيل: من اليونانية،

(magganuk دخلت إىل اآلرامية منجنيقا مث إىل )

                                                
 .َُْرسالتاف يف اؼبعرب:  -ٖ
، كالقػػػػاموس احملػػػػيط: ج ف ؽ، كالبيػػػػت مػػػػن حبػػػػر ُْٔينظػػػػر: اؼبعػػػػرب:  -ٗ

 .ُِْسيط، كىو يف ديوانو: الب
 .ُِْ/ْينظر: اغبيواف:  - َُ
، ِْٓ/ُ، كصبهػػػرة اللغػػػػة: َّٗ/ ْالعػػػْب: ـ ج ف ؽ، كالكتػػػػاب:  - ُُ

 .ُٗٗكالتعريب كأثره يف الثقافتْب العربية كالفارسية : 
 .َِٓ/ ِ، كشرح الشافية: ُْٕ/ ُاؼبنصف:  - ُِ
 .ْٖ/ ٗ، ُِِ/ ّ، كالسنن الكربل للبيهقي: ُّٖ/ُالنهاية:  - ُّ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

العربية منجنيق، كقيل: من السريانية. كوبتمل أف يكوف 
ٍو مىن أصل الكلم ة فارسينا. إما ألهنا مأخوذة عن جى

نيك، أك مركبة من مىنك جىنك نىيك أم أسلوب جيد 
للحرب أك من "مىٍنجىك نػىٍيك"، كإف منجك كاف معناه 
االرتفاع إىل فوؽ، ككاف اسم لعبة كاف كليملئوف إناء 
ماء ككانوا يضعوف فيو دٌؽ أحجار كقطعنا من حديد 

ة من اإلناء؛ كذلك فما كانت تعتم أف ترسبى كاحد
ألهنم كانوا يطبقوف يف اإلناء منجنوننا يضعوف عليو 
قليبلن من اؼبلح فمقدار ما كاف يذكب اؼبلح كاف 
اؼبنجنوف ىبلو فيلقي تلك األحجار الدقيقة إىل 

 .(ُ)اػبارج
 -أيضنا  -كفبا كرد يف مصطلحات الفقهاء اؼبعربة 

لفظ لفظ اػبندؽ حيث اشتقوا منو فقالوا: خندقوا، ك 
درىم فقالوا فيو: درنبت، كلفظ ترصباف قالوا فيو: ترجم 
يَبجم مَبجم ترصبة فهو مَبجم. كلفظ كندكج كىو 
كعاء طيِب معركؼ، قد أخذ منو العرب اؼبصدر فقالوا:  
كندجو يعِب عمل الكندكج، كيعرؼ يف قرل مصر 
بالصومعة. كجزاؼ دبعُب عبث كلغو كىراء معرب  

بعد التعريب اؼبصدر كزاؼ، كالعرب يأخذكف منو 
كاألفعاؿ فقالوا: جازؼ هبازؼ ؾبازفة كًجزىافنا. ككذلك 
لفظ سفتجو دبعُب أف يعطي ماالن آلخر، كلآلخر ماؿ 
يف بلد اؼبعطي فيوفيو إياه. كقد أخذ منو العرب الفعل 

جة، كيف الديباج، دىبىجى كاؼبصدر، فقالوا: سفتج سفت
 .دىجٍبنا

لنسق العرِب )أم فاإلتياف باللفظ األعجمي على ا
إعادة صياغتو كإدخاؿ أؿ عليو، كاالشتقاؽ منو( 
يضفي عليو صبغة عربية كيسمح باستعمالو دكف 

                                                
 .ُْٕ، ُْٔينظر: األلفاظ الفارسية اؼبعربة:  - ُ

 .(ِ)ربرج
كيأيت ىنا سؤاؿ: ىل نعترب ىذه اؼبشتقات عربية، 

 حبسب االشتقاؽ أـ معرَّبة حبسب األصل؟
إف ىذه األلفاظ اؼبشتقة من ألفاظ أعجمية 

أصلها أك جنسيتها، لكن األصل مل يغّبّْ اشتقاقها 
يبكن القوؿ بأهنا يف صورهتا الٍب اشتقتها العرب 

من  - أصبحت معرَّبة يصدؽ عليها مصطلح اؼبعرَّب
حٌب كإف مل هبر  - حيث جرياهنا على أبنية عربية

على تلك -حْب أدخلتو العرب يف كبلمها-أصلها
 .(ّ)األبنية
 التعريب على اؼبستول النحوم: -ب 

 حوم ألم لغة يعتمد على أمرين:إف النظاـ الن
األكؿ: الداللة على اؼبعاٍل النحوية كالفاعلية كاؼبفعولية 
كاغبالية... بعبلمات تسمى عبلمات اإلعراب. الثاٍل: 
االلتزاـ بطريقة معينة يف ترتيب الكلمات داخل اعبمل 
كالعبارات؛ ليحل التزاـ ىذا الَبتيب ؿبل العبلمات 

تلجأ إليو إال عند تعذر ظهور  اإلعرابية، كىذا األمر مل
عبلمة اإلعراب، كعدـ كجود قرينة ربدد الفاعل من 
، كعيسى موسى،  اؼبفعوؿ كما يف كبو: قتلت ىيدىل ميُبى
فيجب حينئذ التزاـ الَبتيب كيكوف اؼبقدـ ىو الفاعل 

 كاؼبؤخر ىو اؼبفعوؿ.
كإذا نظرنا إىل اللغات الٍب نقلت عنها كلمات إىل 

ية ال إعراب فيها، فالعرِب عندما كاف العربية كالفارس
يقَبض من ىذه اللغات الٍب ال إعراب فيها يعرب ىذه 
الكلمات كبوينا بإخضاعها ألصوؿ اإلعراب كقواعده 
يف العربية كىذا ىبرجها من إطار العجمة كيكسوىا 

                                                
 .َُٖالسابق:  - ِ
 .ُٕٕعلم االشتقاؽ :  -ّ
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ك"للعرب يف كبلمها  (ُ)ثوب الكلمات العربية األصيلة"
مم.. منها عبلمات ال يشركهم فها أحد من األ

 -إدخاؽبم األلف كالبلـ يف أكؿ االسم كإلزامهم إياه 
اإلعراب يف كل كجو: يف الرفع  -أم اللفظ اؼبعرب 
كقاؿ ابن جِب: "قاؿ أبو علي:  (ِ)كالنصب كاػبفض"

إذا قلت: طاب اػبشكنافي، فهذا من كبلـ العرب؛ 
 (ّ)ألنك بإعرابك إياه قد أدخلتو يف كبلـ العرب"

على كبلمها، كمنسوبنا إىل لغتها. فمعُب كصار ؿبموالن 
"التعريب أف هبعل عربينا بالتصرؼ فيو، كتغيّبه عن 

كينطبق ىذا  (ْ)منهاجو، كإجرائو على أكجو اإلعراب"
اؼبعيار على صبيع األلفاظ الٍب كردت يف القرآف الكرَل 
فبا قيل بتعريبها، كاأللفاظ األخرل الٍب كردت يف اللغة 

 .(ٓ)جميةكنسبت إىل أصوؿ أع
 التعريب على المستوى الداللي -ٖ

عند نقل اللفظ من األعجمية إىل العربية األصل 
فيو أف يستعمل يف اؼبعُب الذم كضع لو يف لغتو 

أف تضاؼ إليو  -أحياننا  -األصلية إال أنو قد وبدث 
معاف مل تكن لو حاؿ عجمتو، كىذه اإلضافة اعبديدة 

 بالرغم من كوف اؼبعُب تعترب تعريبنا على اؼبستول الداليل
(. كقد كرد ٔاعبديد الذم أضيف للفظ عربينا خالصنا)

ذلك يف مصطلحات الفقهاء يف ألفاظ ىاؾ ذكرىا 
 كتفصيل القوؿ فيها:

: اْلِميَزابُ  - : جاء يف معجم لغة الفقهاء:"اٍلًميزىابي

                                                
 . ُِٕينظر: مقدمة يف فقو اللغة العربية كاللغات السامية:  -ُ
، كمباحػػث يف فقػػو اللغػة يف كتػػاب الزينػػة أ.د/سػػيد ٕٕ/ُكتػاب الزينػػة:   -ِ

 .  ُُٓالصاكم 
، كقػػػػػػػوانْب ُْٖخصائصػػػػػػػها كظباهتػػػػػػا:  ، كالعربيػػػػػػةّٖٓ/ُاػبصػػػػػػائص:  -ّ

 . ُُٖالتعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة: 
، كمقدمة يف فقو ُْٖ، كالعربية خصائصها كظباهتا: ٕٓ/ّالكشاؼ:  -ْ

 . ُّٕاللغة العربية كاللغات السامية: 
 . ُْٕمقدمة يف فقو اللغة العربية كاللغات السامية:  -ٓ
 . ُْٕغة العربية كاللغات السامية: ينظر: مقدمة يف فقو الل -ٔ

بكسر اؼبيم لفظ معرب... قناة أك أنبوب من معدف 
لسطح ككبوه إىل أك غّبه يسيل بو اؼباء من ا

 . أم اٍلًمثٍػقىبي .(ٕ)األرض.."
"قىاؿى األىٍزىىرًمُّ: كىال يػيقىاؿي اٍلًمئزىابي كىمىٍن تػىرىؾى اؽٍبىٍمزى 
اءي إذىا  قىاؿى يف اعبٍىٍمًع: مىيىازًيبي كىمىوىازًيبي ًمٍن كىزىبى اٍلمى

اؽٍبىٍمًز سىاؿى عىٍن اٍبًن األىٍعرىاِبّْ، كىًقيلى: ىيوى فىارًًسيّّ فػىعيرّْبى بً 
" كىأىٍنكىرى يػىٍعقيوبي تػىٍرؾى اؽٍبىٍمًز أىٍصبلن
، كىًقيلى: ميوىٌلد"(ٖ)

(ٗ). 
فيما سبق إشارة إىل أف لفظ اؼبيزاب معرب من 
الفارسية كمعناه قناة أك أنبوب من معدف أك غّبه يسيل 
بو اؼباء من السطح ككبوه إىل األرض، كمنهم مىن نبزه 

ترؾ نبزه، فقاؿ يف  فقاؿ يف صبعو: مآزيب، كمنهم من
صبعو: ميازيب على أف أصلو الياء، كموازيب على أف 
أصلو الواك يقاؿ: كىزىبى اؼباءي أك الشٍَّيءي يىًزبي كيزيكبنا: ًإذا 

، كقد أنكر يعقوب ترؾ اؽبمز.  ساؿى
قاؿ اعبواليقي: "... ىذا فارسي معرب، كتفسّبه 
)ما ٍزآٍب( كأنو الذم يبوؿ فيو. كقد استعملو أىل 

غبجاز، كأىل اؼبدينة كأىل مكة يقولوف: صلى ربت ا
اؼبًيىزاب قاؿ: كال يقاؿ: مرزاب"
كىو "ميرىكَّبه من  (َُ)

"ميٍز" ك"آٍب" كمىٍعنىاهي: بيًل اؼباءى فىعرَّبيوه باؽبىٍمزىة كؽبذا 
. كيف  ٍز فيكوف صبعيو موازًيبى صبىىعيوه مآزًيبى كريدبَّىا مل يػيٍهمى

كبالواك ىو الًقياس ًلزىكاؿ الًعلَّة   الصّْحاًح: مىيازًيبي بالياءً 
كما قالويا: مىواًعيدي كمىوازًيني"
بياء  Mizabفميزاب " (ُُ)

ؾبهولة يعِب مكاف قطر اؼباء. كقد أشبعت كسرة اؼبيم 
كحركت اؽبمزة دبا قبلها، كحذفت اؽبمزة اللتقاء 

اؼبتبوؿ،  -أيضنا  -الساكنْب. كمعناىا يف األصل 
                                                

 . َْٕمعجم لغة الفقهاء:  -ٕ
 اؼبصباح اؼبنّب: أ ز ب.  -ٖ
 اؼبغرب: أ ز ب.  -ٗ
 ، كينظر لساف العرب، كالقاموس احمليط: أ ز ب.ُْٓاؼبعرب:  -َُ
 تاج العركس: ك ز ب. -ُُ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

فهو إذنا مركب من مىٍيز  (ُ)اؼباء"كمعناىا الَبكييب: راش 
دبعُب بىوؿ، كآب دبعُب ماء"
. كىو فارسي كمعناه يف (ِ)

األصل كبيل/ ا/ ؼبا/ء عىربوا باؽبمزة، كؽبذا صبعوه على 
 .(ّ)مآزيب

جاء يف معجم لغة الفقهاء:"الربيد: لفظ  البريد: -
، (ْ)معرب، الرسوؿ الذم ينقل األخبار كالرسائل"

دىف أم ضبل كىو مذكور يف كىو "فارسي من بػىرٍ 
البلتيِب  veredusسفرا ستّب ككاف مستعمبلن قبل 

الذم أنشأه أكغوسطس لنقل الرسائل، كيف 
، قاؿ (ٓ)، كقد عربوه بوسطة"postaاإليطالية 

الزـبشرم: "كالربيد يف األىٍصل البٍغل؛ كىي كلمة 
فارسية أصلها بػيرىٍيدهى ديـ أم ؿبذكؼ الذَّنب؛ ألف 

كانت ؿبذكفة األذناب، فعرّْبت الكلمة   بغاؿ الربيد
ا كاؼبسافية  كخيفّْفىت، مث ظبيّْى الرسوؿ الذم يركبو برىيدن
ا . كالسَّكةَّ اؼبوضعي الذم  الٍب بْب السكتْب بريدن
يسكينيو الفيييوج اؼبرتٌبوف من رًباط أك قٌبةو أك بيتو أك 
كبو ذلك كيٍبعدي ما بْب السكتْب فرسخاف ككاف 

لي سكة بغاؿ"يػيرىٌتبي يف كي 
. ك"أصلو الدابة الٍب (ٔ)

ربمل الرسائل كالرسوؿ كاؼبسافة بْب كل منزلْب من 
 .(ٕ)منازؿ الطريق كىي أمياؿ اختلف يف عددىا"

كقد اختلف يف اللغة الٍب أخذ منها، فقيل: 
فارسي، كقيل: ركمي كالربيد الرسوؿ، كمنو قوؿ بعض 

                                                
ت التعريػػب كأثػػره يف الثقػػافتْب العربيػػة كالفارسػػية مػػع ترصبػػة كتػػاب اؼبعربػػػا -ُ

 .ُُٗالرشيدية: 
 .ُْٗاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ِ
 .ُٖٗرسالتاف يف اؼبعرب:  -ّ
 . َُٕ، ِٗمعجم لغة الفقهاء:  -ْ
. التعريػػػػػػب كأثػػػػػػره يف ٗتفسػػػػػػّب األلفػػػػػػاظ الدخيلػػػػػػة علػػػػػػى اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة:  -ٓ

 . َُٕالثقافتْب العربية كالفارسية : 
، ْٓء الغليػػػل: ، كينظػػػر: تػػػاج العػػػركس: ب ر د، كشػػػفاِٗ/ُالفػػػائق:  -ٔ

 . ُِْ،ّٗكرسالتاف يف اؼبعرب:
 اؼبعجم الوسيط: ب ر د.  -ٕ

افة الٍب العرب: اغبمى بريد اؼبوت "مث استعمل يف اؼبس
، كخيل الربيد الرسل على  يقطعها كىي اثنا عشر ميبلن

يد: عرِب معركؼ. قاؿ (ٖ)دكاب الربيد" ، كقيل: "الربى
 امرؤ القيس:

 علددى كدد  َمقصدددوص الددذ ناَبى ُمعددداِودٍ 
 

 
.:. 

 (ٜ)بَريددُد الس ددَرى بالليدد  مددن  يددٍ  بَدْربَددرا" 

كقد كرد يف قولو: "إٍل ال أخيس العهد كال أحبس  
أم الرسل، كأصل الربيد يف الفارسية البغل  د".الرب 

اؼبقطوع الذنب، فسمي الرسوؿ الذم يركبو بذلك 
 .(َُ)ؾبازنا"
يوىافي: جىرًيدىةي  :الدايَوان - جاء يف لغة الفقهاء: "الدّْ

اغبًٍسىاًب، مثيَّ أيٍطًلقى عىلىى اغبًٍسىاًب، مثيَّ أيٍطًلقى عىلىى 
"مىٍوًضًع اغبًٍسىاًب كىىيوى ميعىرَّ  به

. فالديواف ىو (ُُ)
الدفَب الذم يكتب فيو أظباء اعبيش كأىل العطاء 
كىو لفظ فارسي أصلو )ًديبىاٍف( فلما أرادكا تعريبو 
أبدلوا الباء كاكنا كأدخلوا اؿ عليو فقالوا: ديواف كفبن 
صرح ّٔذا اعبواليقي فقاؿ: "كىالدّْيوىافي: بالكسر.. 

)ًديبىاٍف(  قاؿ األصمعي: كأصلو فارسي، كإمبا أراد
كديواف أم: الشياطْب، أم كيتَّاب يشبهوف 

ييو ىو الشيطاف" الشياطْب يف نفاذىم كالدّْ
كىو  (ُِ)

"فارسي معناه شياطْب كجاف" كديوانو "معناه ؾبنوف 
أم الشيطاف حاؿ فيو فقد نقل من الفارسية إىل 
األرامية "ديوا" كمعناه شيطاف مث نقل على سبيل 

                                                
 . ُٗ، ُٖاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٖ
)ب ر د(، كالبيت من حبر الطويػل ينظػر ديوانػو: ِٓٗ/ُصبهرة اللغة:  - ٗ

 . ّٗ/ّ، كلساف العرب: ب ر د، كاؼبعجم اؼبفصل: ٔٔ
 .َُِاؼبفصل يف األلفاظ الفارسية :  - َُ
، كينظػػػػر: اؼبصػػػػباح اؼبنػػػػّب: د ك ف، ُِِ، ِٗمعجػػػم لغػػػػة الفقهػػػػاء:  - ُُ

 .ُِِ/ٔ، كآّموع: َُِكربرير ألفاظ التنبيو 
، كلسػاف العػرب، كتػاج َُٓ/ِ، كينظر: النهايػة: ٕٗ، ٖٕاؼبعرب:  - ُِ

 . ُٖٗد ك ف(، كبرىاف قاطع:العركس:)
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القوانْب كاغبسابات كؾبلس آّاز؛ ليدؿ على كتاب 
، فاألصل فيو الكتاب الذم يكتب فيو (ُ)العماؿ"

أىل اػبراج كاعبزية كغّب ذلك كىو مشتق ىن ديىنى 
. كىذا يعِب أف ياءه أصلية كليست (ِ)أم الكاتب

مبدلة كما يدعي بعض العلماء حيث افَبضوا أف 
أصلو دٌكاف فأبدلت الواك ياء؛ استثقاالن للحرؼ 

غبقيقة أهنم افَبضوا ىذا الفرض؛ لتربير اؼبضعف. كا
تكرار اغبرؼ األكؿ فيها كىو خطأ؛ ألف ىذه 
الكلمة معربة كىي يف لغتها األصلية بالياء كليست 

دٌكاف( كما أهنا  dowanبالتشديد فديواف أصلو )
ذبمع صبعْب: أحدنبا بتكرار اغبرؼ األكؿ، فيقاؿ: 
رار دكاكين، كالثاٍل بالياء فيقاؿ: دياكين، كتك

  -دائمنا  -اغبرؼ يف اصبع، كالتصغّب ال يستلـز 
 .(ّ)كوف ىذا اغبرؼ مضعفنا يف األصل

كقد ذىب بعض العلماء إىل أف الديواف لفظ 
عرِب كمعناه ضبط الكلمة كتقييدىا، كحجتهم يف ذلك 
االشتقاؽ منو كفبن صرح ّٔذا اؼبرزكقي حيث قاؿ يف 
شرح الفصيح: "ىو عرِب من دكنت الكلمة إذا 
ضبطتها كقيدهتا؛ ألنو موضع تضبط فيو أحواؿ الناس 
كتدكف ىذا ىو الصواب كليس معربنا كيطلق على 
الدفَب، كعلى ؿبلو، كعلى الكتاب، كىبص يف العرؼ 

: ). كقد كرد يف قولو )(ْ)دبا يكتب فيو شعر"
ثىةه ًديوىافه الى يػىٍعبىأي ال لَّوي ًبًو "الدَّكىاًكيني ًعٍندى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ ثىبلى

ٍيئنا كىًديوىافه الى يػىٍغًفريهي اللَّوي  ٍيئنا كىًديوىافه الى يػىتػٍريؾي اللَّوي ًمٍنوي شى شى
                                                

يف األلفػػػاظ  ، كاؼبفصػػػلَّتفسػػػّب األلفػػػاظ الدخيلػػػة يف اللغػػػة العربيػػػة:  - ُ
 .ُُٔالفارسية اؼبعربة: 

 .َِّالتعريب بْب القدَل كاغبديث:  - ِ
، رسػالة ّٕاؼبعرب كالدخيل يف اللغػة العربيػة د / عبػدالرحيم سػبحاف:  - ّ

 دكتوراه، كلية اللغة العربية بالقاىرة.
 .ْٗشفاء الغليل:  - ْ

فىأىمَّا الدّْيوىافي الًَّذم الى يػىٍغًفريهي اللَّوي فىالشٍّْرؾي ًباللًَّو قىاؿى اللَّوي 
رَّـى اللَّ  وي عىلىٍيًو عىزَّ كىجىلَّ: "ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حى

اعبٍىنَّةى"
ٍيئنا فىظيٍلمي  (ٓ) يوىافي الًَّذم الى يػىٍعبىأي اللَّوي ًبًو شى كىأىمَّا الدّْ

 تػىرىكىوي أىٍك 
ا بػىيػٍنىوي كىبػىٍْبى رىبًّْو ًمٍن صىٍوـً يػىٍوـو اٍلعىٍبًد نػىٍفسىوي ًفيمى

ا فىًإفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ يػىٍغًفري ذىًلكى كىيػىتىجى  ةو تػىرىكىهى اكىزي ًإٍف صىبلى
ٍيئنا فىظيٍلمي  يوىافي الًَّذم الى يػىتػٍريؾي اللَّوي ًمٍنوي شى شىاءى كىأىمَّا الدّْ

اٍلًعبىاًد بػىٍعًضًهٍم بػىٍعضنا اٍلًقصىاصي الى ؿبىىالىةى"
فالديواف  .(ٔ)

حدث فيو تطور داليل عن طريق آّاز؛ إذ معناه يف 
ي الفارسية الشيطاف فلما عيرّْب انتقل من معناه األصل

إىل معُب آخر ىو كتاب القوانْب كاغبسابات كؾبلس 
العماؿ. كىناؾ صلة بْب اؼبعُب األصلي كاؼبعُب اؼبتطور 
عنو. فاللفظ اؼبوضوع ؼبعُب يف لغة أخرل للعرب أف 
تستعملو يف ذلك اؼبعُب بعينو، كقد يستعمل يف غّب 
اؼبعُب اؼبوضوع لو يف لغتو على أف تكوف مشأّة 

ْب اؼبعنيْب. على أف يتمَّ التغيّب كموافقة كمواءمة ب
الصويت كالبنائي البلـز يف ذلك اللفظ حٌب يتسق يف 
الذكؽ العرِب إذ إنو ّٔذا النقل يصّب جزءنا من اللغة 

. كذلك مٌب كانت الكلمة األعجمية (ٕ)كلبنة من لبناهتا
مشتملة على حركؼ ال نظّب ؽبا يف لغة العرب كىذا 

 .(ٖ)يف ىذا البابىو األصل اؼبعتمد كاؼبعترب 

جاء يف لغة الفقهاء: "جهنم: فبنوع من  جهنم: -
الصرؼ للعلمية كالتأنيث، كيقاؿ: فارسي معرب 
فبنوع من الصرؼ للعلمية كالعجمة، من أظباء النار 
الٍب يعذب اهلل ّٔا يف االخرة من استحق العذاب 

                                                
 .ِٕاؼبائدة:  - ٓ
يف  كالنهايػػػػػػة.َِّٕٔ، حػػػػػديث رقػػػػػم: َِْ/ٔمسػػػػػند اإلمػػػػػاـ أضبػػػػػػد:  -ٔ

 غريب اغبديث، مادة: ديواف.
، ُٓٓ، ُُٓينظػػػر: مقدمػػػػة يف فقػػػو اللغػػػػة العربيػػػة كاللغػػػػات السػػػػامية:  -ٕ

 .ُٖٖكقوانْب التعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة: 
 . ُٖٗقوانْب التعريب بْب فصحى الَباث كالفصحى اؼبعاصرة:  -ٖ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

 .(ُ)من عباده"
كىو"عرباٍل "ًجي ًبن ًىنُّم" معناه كادم ابن 

. قاؿ اعبواليقي نقبلن عن ابن األنبارم: "يف (ِ)"ًىنُّ 
جهنم قوالف: قاؿ يونس بن حبيب كأكثر النحويْب: 
جهنم اسم للنار الٍب يعذب ّٔا ّٔا اهلل يف اآلخرة. 
كىي أعجمية ال ذبر للتعريف كالعجمة. كقيل: إنو 

كقاؿ السيوطي:  (ّ)عرِب، كمل هبر للتأنيث كالتعريف"
أعجمية، كقاؿ بعضهم: فارسية "ذىب صباعة إىل أهنا 

. (ْ)معربة، كقاؿ آخركف: ىي تعريب كًهنٌاـ بالعربانية"
غّب أف براجشَباسر ذىب إىل أهنا من الكلمة اآلرامية 

(، إال أهنا دخلت العربية gehinnamجيهناـ )
، كقيل: الصحيح أف "جهنم" (ٓ)بواسطة اغببشية"

( ك)ك هناـ(، عربية، كأصلها يف ىذا اللساف )كي ًىٌنـو
، كادم اؽبمس كاألنْب، حيث إف ىذا  أم كادم ىٌنـو
الوادم يقع يف جنوب أكرشليم، كقد كثر فيو قبل ميبلد 
السيد اؼبسيح إحراؽ األطفاؿ تضحية ّٔم ؼبلوخ إلو 

. غّب أف ىذه الكلمة دخلت السريانية (ٔ)العمونيْب!
من اللساف العربم، فهي يف السريانية )كهنا( 

كقد دخلت األخّبة  (gehinnam) ك)جيهناـ(
 ”جهنم ”اغببشي، فأصبحت فيو اللساف

(gehinnam) كمن ىنا اقتبستها العربية بلفظها ،
يقوؿ نولدكو عنها: "كىو كصف ؼبفهـو غاية يف  سبامنا.

كيتطابق سبامنا مع  )األنبية عند ؿبمد )
                                                

ح: ج ص ص، كاؼبطلع على ، كينظر: اؼبصبا ُٖٔمعجم لغة الفقهاء:  -ُ
 .ِٖأبواب اؼبقنع: 

 .ِِتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ِ
 . ٖٔ، كشفاء الغليل: ٖٓاؼبعرب:  -ّ
 .ْاؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعرب:  -ْ
 .ِِٔالتطور النحوم للغة العربية: -ٓ
ظػر: غرائػب ، كينُّٗاؼبعػرب يف القػرآف الكػرَل دراسػة تأصػيلية دالليػة:  -ٔ

 .ُْْ، كاؼبعرب كاػبيل يف اللغة العربية: ُُِاللغة:

(gahannam اغببشية؛ لدرجة تؤكد استعارهتا من )
جهنم عربينا احتج  . ك"من جعل(ٕ)ىذا اللساف"

بقوؽبم: بئر جهناـ، كيكوف امتناع صرفو للتأنيث 
 كالتعريف. كمن جعلو أعجمينا احتج بقوؿ األعشى:

 (ٛ)َوَدعوا َلُو َجَهّنامَ 
فلم يصرؼ فيكوف على ىذا ال ينصرؼ للتعريف 
كالعجمة كالتأنيث أيضنا كمن جعل جهناـ اظبنا لتابعة 

حجة؛ ألنو يكوف  الشاعر اؼبقاـك لؤلعشى مل تكن فيو
امتناع صرفو للتأنيث كالتعريف ال للعجمة كحكى أبو 
على أف جهنم اسم أعجمي. قاؿ: كيقويو امتناع 

 . قاؿ حساف:(ٗ)صرؼ جهناـ يف بيت األعشى"
 َوزاُدَ  َلم  فددددددي الَحيدددددداِة َوِإن َتُمددددددت

 
 

.:. 
 (ٓٔ)َفَحظ ددددَك رُكدددددٌن ِمدددددن َجَهدددددنَُّم واِسدددددعُ  
 :كقاؿ عمر بن أِب ربيعة 

َولَيدددددددددَت ُسدددددددددَليمى فدددددددددي الَممددددددددداِت 
 َضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجيَعتي

 

 
.:. 

 (ٔٔ)ُىنالِدددددددَك َأم فدددددددي َجنُّدددددددٍة َأم َجَهدددددددنُّمِ  
كقد كردت كلمة "جهنم" يف القرآف الكرَل يف  

مواضع كثّبة تدؿ على أهنا اسم من أظباء النار، 
أهنا عربية األصل.  -كللعلماء فيها قوالف: أحدنبا 

لفوا فيما بينهم يف بياف أهنا معربة، كىؤالء اخت -الثاٍل 
األصل الذم أخت منو ىذه الكلمة إىل ثبلثة أقواؿ، 

 ىي:
حكم بعضهم أهنا أعجمية دكف أف يصرحوا بنوع  -ُ

 ىذه العجمة.

                                                
 azsresaiwrtarrsztieartnreieuzttartie ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: -ٕ

ets:َُُٗ،tsْٕ 
ليلػػػي ًمسػػػحىبلن كىدىعػػػوا لىػػػوي  -ٖ جػػػزء بيػػػت مػػػن حبػػػر الطويػػػل، سبامػػػو: دىعىػػػوتي خى

مًَّم ديوانو: يذى
ـى جىدعنا لًلهىجًْب اؼب نٌا  ف ـ. ج قكاللساف، كالتاج: ،ّٖجىهى

 .ُِٗ/ُف ـ، النهاية:  تاج العركس: ج ق -ٗ
 .ٕٔالبيت من حبر الطويل، كىو يف ديوانو:  -َُ
 .ِٗالبيت من حبر الطويل، كىو يف ديوانو:  -ُُ
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

 ذكر آخركف أهنا فارسية معربة، دكف ذكر أصل ؽبا. -ِ
 .(ُ)ذكر بعضهم أهنا تعريب كًهٌناـ بالعربانية -ّ

ية فرع من العربية؛ إذ كالراجح أهنا عربية؛ ألف العرب 
؛ فدؿ (ِ)اؼبعركؼ أف العربية القدَل ىي الكنعانية العربية

ىذا على أف أصلها عرِب. كذلك مىن زعم أهنا فارسية 
فبل حجة ؽبم يف ذلك؛ ألف جهنم من ألفاظ الديانات 
السماكية، كليس يف ديانة الفيٍرس مثلها، فلما دخل 

ية اإلسبلمية الفرس يف اإلسبلـ، كنشأت اللغة الفارس
يف القرف الرابع اؽبجرم أكجدكا ؽبا مقاببلن يف الفارسية 
ىو ديكزىخ، أك آًتش خيشم بركركىار... كسعّب عندىم: 

 .(ّ)آًتش أفركخًتو ديكزىخ"
يقوؿ العٍوتىيب: "كأصل جهنم: جهاًل، فأدغمت 
ٍينم،  األلف يف النوف. كقاؿ بعضهم: أصلها: جىهى

ٍهنػىنيم،  فأدغمت الياء يف النوف. كقاؿ بعضهم: جى
فأدغمت النوف يف النوف؛ ألهنم استثقلوىا، كاللساف 

. مث قاؿ نقبلن عن ابن دريد: "جهنم اسم (ْ)هبفو عنها"
، كظبيت جهنم؛ لسعتها  أعجمي، ككاف األصل جهاًلى

. قاؿ ابن دريد: "كًجًهنٌاـ: رىًكٌي (ٓ)كعمقها كغٍزرىا"
هنَّم بعيدة القعر. قاؿ أبو حامت: أحسب اشتقاؽ ج

. قاؿ أبو عبيدة: "جهنم اسم مؤنث ال (ٔ)منو"
ينصرؼ؛ ألنو على أربعة أحرؼ"، كحكى عن رؤبة 

قاؿ: رىكٌية ًجهناـ، أم بعيدة القعر
. كقاؿ أبو حامت: (ٕ)

                                                
 .ُٖاؼبهذب: -ُ
. حػوؿ عػػرِب عػربم أرمػػي. عبػػداغبق ّٕيراجػع تػػاريخ اللغػات السػػامية:  -ِ

 . ُّ، ٗفاضل، مغامرات لغوية: 
 .ِٕٕدب: مقدمة األ -ّ
 .ِْٗ/ ُاإلبانة يف اللغة:  -ْ
 السابق. -ٓ
 صبهرة اللغة: )ج ق ف ـ(.-ٔ
، كمشػػػػكل إعػػػػراب القػػػػرآف: ُْٔ/ُ، كالزاىػػػػر: ُِِ/ِينظػػػػر: الزينػػػػة:  -ٕ

"كيقاؿ ؽبا )أم النار(: جهنم، كىو مأخوذ من التجهم 
كالتكره. كيقاؿ: رجل جىٍهم الوجو، أم كريو الوجو"
(ٖ) 

الثبلثي، كليس كما ذكر أبوعبيدة فهي عنده من 
كاألزىرم من أهنا من الرباعي. جاء يف هتذيب اللغة: 
"قاؿ يونس: جهنَّمي اسمه للٌنار الٍب ييعذّْبي اهلل ّٔا يف 
اآلخرة، كىي أعجميَّةه ال ذبيٍرىل للتعريف كالعيٍجمىة، 

: جهنم اسمه عرٌِب، ظبيّْيىٍت ناري اآلخرة بو لبيعد كقيل
إمبا مل ذبيٍرى لثػيٍقل التعريف مع التأنيث"قػىٍعرًىا، ك 

. غّب (ٗ)
 (َُ)أننا قبد الفاراِب هبعلها طباسي على كزف )فعلَّل(

كذكر اعبوىرم أهنا ملحقة باػبماسي، كأهنا مل ذبٌر؛ 
، كىو دليل عركبتها يف رأم مىن (ُُ)للمعرفة كالتأنيث

.كقاؿ الفّبكزآبادم: "كجهنم  (ُِ)نفى عنها العجمة
. فالذم (ُّ)القعر، كبو ظبيت جهنم" كعملس: بعيدة

دفع اللغويْب القدماء إىل نسبة اللفظة إىل العيجمة ىو 
"يونس بن حبيب" النحوم؛ ؼبا ذكره عن منعها من 

كمنها اؼبمنوع  -الصرؼ، كاؼبعركؼ أف أكثر لغة العرب 
كمن ظباهتا العربية  (ُْ)ظباعي ال قياسي -من الصرؼ 

كر لقب الشاعر فقط ما كرد يف شعر األعشى من ذ 
اعباىلي عمرك بن قىطن كىو جيهينَّاـ يف بيتو السابق 
كًجًهنَّاـ: فرس لقيس بن حساف قاؿ فيو عوؼ بن 

 عطية:

                                                                   
ُ /ُّْ  . 

 .ُِِ/ِالزينة:  - ٖ
، كزاد ُُٗ/ِ)ج ق ف ق(، كينظر: الزاىػر يف معػاٍل كلمػات النػاس:  - ٗ

 .ِِِاؼبسّب: /
 .ٖٖ/ ِاألدب:  يراجع: ديواف - َُ
 ـ(. تاج اللغة كصحاح العربية: )د ر ق - ُُ
 . ُْٔ/ ُالزاىر:  - ُِ
 القاموس احمليط: )ج ق ف ـ(. - ُّ
 . ُُٗ،ُُْ/ُ، كاؼبزىر:ُِٕ،َِّ/ ُينظر: كتاب احملصوؿ: - ُْ
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

 َجَعلددددددَت ِجِهنااًمددددددا ِلَقوِمددددددَك َموِعددددددًدا
 

 
.:. 

 (ٔ)َولَددددم تُثِنددددِو َ ددددوَف الددددرَُّدى ِبِجددددماِلَكا 
ظ "الزنديق: لف جاء يف لغة الفقهاء:الزاْنِديُ :  - 

من يبطن الكفر كيظهر  "معرب... من ال يدين بدين.
اإلسبلـ. ككاف يسمى يف عصر الرسوؿ )صلى اهلل عليو 

كىو "ًمٍثلي: ًقٍنًديلو قىاؿى بػىٍعضيهيٍم:  (ِ)كآلو( باؼبنافق"
ًقيّّ كىزًٍنًديقه إذىا كىافى شىًديدى  .. رىجيله زىٍندى فىارًًسيّّ ميعىرَّبه

اٍلبيٍخل"
كىاـً بػىقىاًء "كىأىٍصليوي زى  (ّ) ٍه أىٍم يػىقيوؿي ًبدى ٍندى
ٍىًر" ر: أم يقولوف ٍگ، كقيل: "أصلو عندىم زًٍندى (ْ)الدَّ

. قاؿ اعبواليقي: "قاؿ ثػىٍعلىب: لىٍيسى (ٓ)ببقاء الدٍَّىر"
زًٍنًديقي كىال فػىرىزًيني ًمٍن كىبلـً اٍلعىرىًب، مث قاؿ كيلي البياذقة 

كإمبا تقوؿ كىم الرجالة. كليس يف كبلـ العرب زنديق. 
العرب: زىندؽ كزنقي: إذىا كىافى شىًديدى اٍلبيٍخل، كإذا 
أرادت العرب ما تقولو اٍلعىامَّةي قالوا: ميٍلًحده كىدىٍىًرمّّ فإذا 
أرادكا معُب السن قالوا: ديٍىرًمّّ. قاؿ سيبويو اؽباء يف 
زىنادقة كفرازنة عوض من الياء يف زنديق كفرزين. قاؿ 

نديق فىارًًسيّّ ميعىرَّبه كأف أىٍصليوي عنده اٍبن ديرىٍيدو... الز 
ٍه ًكٍرٍد( )زىندٍه( اغبياة، ك)ًكٍرد( العمل. أىم: يػىقيوؿي  )زىٍندى
كىاـً الدٍَّىًر. قاؿ أبو بكر... سألت الرياشي كغّبه  ًبدى
قي: إذا   عن اشتقاؽ الزنديق؟ فقاؿ: يقاؿ: رجل زىٍندى

كاف نظَّارنا يف األمور..."
و معرب . كيف القاموس ى(ٔ)

زف دين كقيل: ىو كىم، كالصواب معرب زنده كعن 

                                                
، كما ْٕ، كمعرب القرآف الكرَل عرِب أصيل: ّٔأظباء خيل العرب:  - ُ

 يل.بعدىا، كالبيت من حبر الطو 
 . ِّْمعجم لغة الفقهاء:  - ِ
، كمطالػػػب أكيل ْْٕ/ُُاؼبصػػػباح اؼبنػػػّب: ز ف د ؽ، كنيػػػل األكطػػػار:  - ّ

 . َُٔ، كالقاموس الفقهي: ٔٔ/ُْالنهى: 
، كاؼبطلػع علػى أبػواب اؼبقنػع: ِِّ/ُٗاؼبغرب: ز ف د ؽ، كآّمػوع:  - ْ

ّٕٖ . 
 . ُّّ/ّاؼبخصص:  - ٓ
، كتفسػػّب األلفػػػاظ الدخيلػػػة ُُِ ، كشػػػفاء الغليػػػل:ٖٔ، ٖٓاؼبعػػرب:  - ٔ

 .َّيف اللغة العربية: 

ابن دريد ىو القائل بدكاـ الدىر معرب زنده كتاب 
؛ (ٕ)ؼبردؾ كخطأ بعضهم من قاؿ: إنو )معرب زندم("

ألف الياء ؼبطلق النسبة كاؽباء لنسبة ـبصوصة، مثل: 
فهو إما تعريب عن زف  (ٖ)بنجو كبنفشو كليس بشيء"

أك عن زنديك، أم الذم يعمل  دين، أم دين اؼبرأة.
دبا ىو مسطور يف كتاب الزند. كقد كرد ذكر الزنديق 
يف كتاب افرىاط اغبكيم الفارسي الذم عاش يف اعبيل 
الرابع للمسيح، ككرد ذكر الزنادقة يف كتاب األبستا 
حيث قيل: "إننا جعلنا الصبلة.. لكي ربارب الزند 

 التاريخ القدَل كالساحر كزبرّٔما صبيعنا فالزندم إذنا يف
ساحر قبيح اؼبذىب، كقد ازبذ الفرس احملدثوف ىذه 
الكلمة فتلفظوا ّٔا على صورة زنديك كمنو اٍشتيقت 

. جاء يف القاموس: "الزًٍنديقي بالكسر: (ٗ)لفظة زنديق"
من الثػَّنىًويًَّة، أك القائلي بالنُّوًر كالظٍُّلمىًة، أك مىن ال يػيٍؤًمني 

يًَّة أك مىن يػيٍبًطني الكيٍفرى كييٍظًهري اإليبافى، باآلًخرىًة كبالرُّبوبً 
ٍرأًة"
ى
: زىٍف ديًن أم: ًديًن اؼب أك ىو ميعىرَّبي

(َُ). 
جاء يف لغة الفقهاء: "النموذج: بفتح : األُْنُمولَ ُ  -

النوف كالذاؿ كضم اؼبيم. لفظ معرب، مثاؿ 
الشيء... كمنو: صناعة مبوذجية، أم: صبيع 

كىىيوى تػىٍعرًيبي مبىيوذىٍه.. . "(ُُ)كحداهتا متماثلة"
كالصَّوىابي النَّميوذىجي؛ ألىنَّوي ال تػىٍغًيّبى ًفيًو ًبزًيىادىةو"
(ُِ) 

ُـّ يقولوف: مبييونىٍو  أك مبودار، كأصل معناه  -"كالعىوا
                                                

ينظػػػر: تػػػاج العػػػركس: )ز ف د ؽ(، كالتعريػػػب كأثػػػره يف الثقػػػافتْب العربيػػػة  -ٕ
 .ُْٖكالفارسية مع ترصبة كتاب اؼبعربات الرشيدية: 

 .ٖٗ، كرسالتاف يف اؼبعرب: ُُِشفاء الغليل:  -ٖ
 .ُٖ، َٖاأللفاظ الفارسية اؼبعربة:  -ٗ
 .ُُٔد ؽ( كرسالتاف يف اؼبعرب:  )ز ف -َُ
 . ْٖٗمعجم لغة الفقهاء:  -ُُ
/ ُٔاؼبصػػػػػػػباح اؼبنػػػػػػػّب: ف ـ ذ ج، كربفػػػػػػػة احملتػػػػػػػاج يف شػػػػػػػرح اؼبنهػػػػػػػاج:  -ُِ

، كمطالػب أكيل َِٓ/َُ، كحاشية اعبمػل: ّٕٓ/ُٓكالبحر الرائق: 
، سػػػػػػػػهم األغبػػػػػػػػاظ يف كىػػػػػػػػم ُّّ/ٕالنهػػػػػػػى يف شػػػػػػػػرح غايػػػػػػػػة اؼبنتهػػػػػػػى: 

 .ِاأللفاظ: 
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صورة تتخذ على صورة الشيء ليعرؼ منو حالو كمل 
يعربو العرب قديبنا، كلكن عرَّبىو احملدثوف قاؿ 

 البيٍحًَبٌم:

 َأو َأبْدَلدددددددٍ  يَدْلَقدددددددى الُعيدددددددوَن ِإلا بدددددددَدا
 

 
.:. 

 (ٔ)ِمدددددْن ُكددددد ا َشدددددْيٍء ُمْعِجدددددٍب بَِنُمدددددوَلِ " 
وده( معناه شكل كمثاؿ الشيء،   كىو "فارسي )مبي

كىو مشتق مبودف، أم أظهر كمثَّلى"
، كقيل: معرب (ِ)

وده؛  مبونو. أك مبوذه أك مبودار، كالراجح أنو معرب مبى
تقتضي أف يكوف اؼبعرب مبوده ال ألف "قاعدة التعريب 

 .(ّ)مبونو
بعد ىذه الدراسة لتلك الكلمات الٍب كردت يف 
"معجم لغة الفقهاء"، كجدت ألفاظنا أخرل كردت يف 
"معجم لغة الفقهاء" معرَّبة، كنيقلت إىل العربٌية دكف 

 تغيّب، أذكرىا يف اعبدكؿ التايل؛ اختصارنا:

                                                
، كتػاج َْْ، كالبيت من حبر الكامل ينظر: ديوانو: ُٕلغليل: شفاء ا -ُ

 .ّٖ/ِكتاج العركس: ف ـ ذ ج، كاؼبعجم اؼبفصل: 
 .ْٕتفسّب األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية:  -ِ
، كاأللفاظ الفارسية: َُّالتعريب كأثره يف الثقافتْب العربية كالفارسية:  -ّ

 .ُّ/ُ، كاؼبعجم الوسيط: ُٓٓالفارسية: 
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 النص موضعها الكلمة

 لفظ معرب. كىو مأكل الدكاب. ٕمعجم لغة الفقهاء:  اإًلٍصطىٍبل

 "البخت: بالفتح، لفظ معرب، كىو اغبظ. َُْعجم لغة الفقهاء: م اٍلبيٍختي 

 لفظ معرب الفوؿ، كىو نبات عشيب معركؼ يصّب حبنا. َُّمعجم لغة الفقهاء:  الباقبلء

 دد كريًدم.معرب، ج بواسّب، مرض وبدث فيو سب َُِمعجم لغة الفقهاء:  الباسور

 كىو الكتاب الذم أنزلو اهلل تعاىل على موسى عليو السبلـ.-معرب من العربانية دبعُب شريعة َُٓمعجم لغة الفقهاء:  التوراة

 فىاًرًسيّّ ميعىرَّبه ما يلبس فوؽ اػبف كقاية لو من اؼباء أك من غّبه. ُِٔمعجم لغة الفقهاء:  اعبٍيٍرميوؽي 

 فارسي معرب. ركاتب أصحاب الوظائف من األكقاؼ. ُٖٓاء: معجم لغة الفقه اعبامكية

 معرب، كىو الدرع الذم يغطي الصدر. ُٖٔمعجم لغة الفقهاء:  اعبوشن

ٍخرًيصً   معرب،كًقيلى: عىرىِبّّ، الثوب* الشق يف أسفل الثوب ليساعد البسو على اؼبشي. َِٕمعجم لغة الفقهاء:  الدّْ

 معرب، الطنفسة، البساط. من الصوؼ ككبوه. ِّّمعجم لغة الفقهاء:  الزًلٌية

 لفظ معرب من العدد: األربعة. ٕٓمعجم لغة الفقهاء:  اإلستار

لفظ ميعىرَّبه كاحدىا ستوقة: دراىم مغشوشة غلبت فيها اؼبعادف الرخيصة على النفيسة، كقد  ُِْمعجم لغة الفقهاء:  السَّتُّوؽي 
 تطلى بالفضة.

 لفظ معرب، لباس يغطي السرة كالركبتْب كما بينهما. ِْْ معجم لغة الفقهاء: السركاؿ

 االفريز البارز دبقدار ثلثي ذراع يف أسفل جدراف الكعبة. ِٓٓمعجم لغة الفقهاء:  الشاذركاف

 معرب عن حقشّب الَبكي، نوع من السراكيل. ِٖٓمعجم لغة الفقهاء:  الشخشّب

، ُّٗمعجم لغة الفقهاء:  اٍلًعرىاؽي 
َّٖ 

، شاطئ البحر كالنهر.ميعىرَّ   به

 اؼبكبح، كىو جهاز يف السيارة أك القاطرة يبكن السائق من زبفيف سرعتها أك إيقافها. ّْْهاء: معجم لغة الفق الفرملة

 اسم يطلق على الكفار من القارتْب األكركبية كاألمريكية. ّٔٓمعجم لغة الفقهاء:  الفرنج

 ، اغبكمة.لفظ معرب َّٓمعجم لغة الفقهاء:  الفلسفة

 مكاف إلقامة اؼبسافرين بأجر. َّٓمعجم لغة الفقهاء:  الفندؽ 

 ثوب يلبس فوؽ الثياب. كيتمنطق عليو... ّٓٓمعجم لغة الفقهاء:  القباء

 النائب عن دكلة أخرل يرعى رعيتها، كمصاغبها االقتصادية يف البلد الذم ىو فيو. ُّٕمعجم لغة الفقهاء:  القنصل

 اؼبقياس من كل شيء * أمر كلي منطبق على صبيع جزئياتو. ّٓٓغة الفقهاء: معجم ل القانوف

 أصلو الغوؿ: ما يغتاؿ العقل. ما زبمر من اؼبواد السكرية كالنشوية، كىو خبلصة اػبمر. ّٖٕمعجم لغة الفقهاء:  الكحوؿ:

 أف وبسب ذلك على الوقف.ما يبنيو اؼبستأجر يف عقار الوقف متربعنا دكف  ّٖٕمعجم لغة الفقهاء:  الكىدىؾ:

 طعاـ يصنع من القمح كاللا. ُّٖجم لغة الفقهاء: مع اٍلًكٍشكي 

صك يتعهد فيو اؼبدين بأف يدفع مبلغنا معينِّا من اؼباؿ يف تاريخ معْب ألمر الدائن نفسو، أك  ّْٖمعجم لغة الفقهاء:  الكمبيالة
 ألمر حامل الصك.

 كشريعة كسنة.عادة  ّْٕمعجم لغة الفقهاء:  الناموس

معرب، األرغوؿ، كىو آلة موسيقية نفخٌية، كىي عبارة عن أنبوبة مفتوحة الطرفْب ذات ثقوب  ّْٕمعجم لغة الفقهاء:  النام
 جانبية على أبعاد معينة.
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 كما أف ىناؾ بعض األلفاظ اؼبعربة كالٍب تركها مؤلف الكتاب دكف تصريح، كبياف ألصلها، كمنها ما يلي:
 موضعها الكلمة موضعها الكلمة موضعها الكلمة هاموضع الكلمة

 ُُٗ اػبابية َُٔ الربزكف ِْ اإلشبد ّٕ آمْب

 ُُِ الدينار َُِ الدكاف َِٕ الدرب َِٔ الدانق

 َِٓ السمسار ُِّ الزاغ ِِٕ الصهريج ُُِ الدىليز

 َِٗ الطرش ِٖٗ الطراز ِٖٖ الطاؽ ِٕٓ الصك

     ّٕٗ الكرباس ِّٔ القز
 

  اتمة
اغبمد هلل على أنو اػببلؽ العليم الرازؽ اؼبتْب 
كآّّب اؼبغيث، اؼبتفرد بالعزة كالعظمة كالسلطاف كاؼبقدر 
للمعاد كاؼبكـر للعباد سبحانو كتعاىل إليو اؼبرجع 
كاؼبآب، كىو بكل شيء عليم، كعلى كل شيء 

 قدير...
 وبعد،،،

فبعد ىذا التطواؼ مع األلفاظ اؼبعربة يف كتاب 
 ة الفقهاء" كضحت لنا بعد النتائج، منها:"معجم لغ

أف العرب يف نقلهم اللفظ غّب العرِب كانوا يتبعوف  -ُ
 اػبطوات التالية:

ينقلوف اللفظ بعينو دكف تغيّب كهبركف عليو  -
أحكاـ العربية من تنوين كدخوؿ الـ التعريف 
كغّب ذلك كما حدث يف ألفاظ: خبت، كنرد، 

غيّب، كىذا نادر فَبكوا اغبرؼ على حالو دكف ت
 كقليل.

يبدلوف حرفنا منو حبرؼ مل يرد يف تلك اللغة؛  -
ليدؿ على أنو جاء من تلك اللغة كدخل يف 
لغة العرب، كإذا مل يكن قد جاء على ذلك 

 الوزف كاغبركؼ يف كبلـ العرب يغّبكنو.
كالتغيّب إما أف يكوف بتبديل اغبركة، كما يف 

دىليز الٍب تقرأ بالفارسية ب فتح الداؿ، كيف العربية لفظ ى

بكسرىا؛ ألف صيغة فىعليل بفتح الفاء نادرة يف لغة 
العرب. أك بتبديل حرؼ الذم ليس من حركفهم إىل 
القريب منو ـبرجنا، أك الصفة كما يف إبداؿ السْب يف 
دست أصلها: دشت فأبدلت الشْب سيننا عند 
التعريب؛ لقرب السْب من الشْب يف اؽبمس، كردبا 

ا بعيد ـبرجو كما يف إبداؿ اعبيم ىاء يف أبدلوا م
الكوسج، كعسكر معرب لشكر، منعنا إلدخاؿ ما 
ليس من حركفهم. أك السكوف فقط أم بإسكاف 
متحرؾ كربريك ساكن كما يف مرزباف. أك باإلسقاط 
كاغبذؼ كما يف نشا معرب نشاستو، كبستاف معرب، 
 كفّبكز معرب فّبكزد. أك الزيادة كما يف ديباج معرب
ديبا، كإبريسم. أك بالتشديد كالتخفيف، كبتقليب 
حرؼ مكاف حرؼ، كباجتماع قسمْب أك أكثر كما يف 
عباـ بكسر البلـ معرب ليكاـ بضم البلـ، كبريد معٌرب 
)بريده دـ(، كطيلساف: معٌرب طالشاف. كردبا أغبقوه 
بأبنيتهم كما يف درىم أغبقوه ًّٔجرع، كًّٔرج أغبقوه 

ه بديباس، كجورب أغبقوه بسلب، كدينار أغبقو 
 بكوكب.

كل كلمة آخرىا كاك، أك ياء، أك ألف يلحقوف ّٔا   -
 قافأ أك جيمنا كما يف ديباج.

كل ما كاف على كزف فىعليل بفتح الفاء عند التعريب   -
يكسركف الفاء؛ لعدـ كركد فػىٍعليل يف لغة العرب إال 
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ما ندر. ككل ما كاف على كزف فػىٍعبلؿ بفتح الفاء 
لعرب فاءه عند التعريب كما يف ىىنداـ؛ ألف يكسر ا

 فػىٍعبلؿ من غّب اؼبضاعف نادر يف لغة العرب.
عٌرب ما لو اسم، أم لفظ  -ِ

ي
كضح للباحث أف من اؼب

مرادؼ يف لغة العرب كما يف "اؼبسك" الذم عيرؼى 
، كالقسطاس الذم عيرؼى باسم  باسم اؼبشمـو

كاؼبيزاب اؼبيزاف، كاأليشناف مرادفو العرِب اغبيريض، 
 مرادفو اؼبًٍثعب.

لقد استعمل الشعراء العرب كثّبنا من الكلمات  -ّ
الٍب نٌص الفقهاء على أهنا معرٌبة يف أشعارىم، كىذا 
ـ األخذ من القبائل  إف دؿَّ فإمبا يدٌؿ على ًقدى

 األعجمية.
قد تأيت اؼبعربات على أمثلة كبلـ العرب؛ لتكوف  -ْ

أكزاهنا كما يف مع إقحامها على العربية شبيهة ب
. كقد ال تأيت على أمثلة  نّبكز؛ ألنو كقيصـو كعيثـو
كبلـ العرب كما يف اآلجر، كاإلبريسم كغّبنبا؛ 
ألنو ليس يف كبلمهم إفعيلل بكسر األكؿ بل 

 بالفتح.
أف الكلمات اؼبعرٌبة الٍب كردت يف مصطلحات  -ٓ

الفقهاء منها ما غّبتو العرب كأغبقتو بكبلمها جبعل 
يف األصلي، كالزائد، كالوزف كحكم األبنية أبنيتو 

العربية الوضع كما يف درىم الذم أغبق ّٔجرع. 
كمنها ما غّبتو دكف إغباؽ بأبنية كبلمها كما يف 
آجر. كمنها ما تركو العرب غّب مغّب كما يف كركم 

 اؼبلحق بقمقم.
أف األظباء اؼبعرٌبة منها ما ال يعتد بعجمتو، كذلك  -ٔ

تعريف عليو كما يف: الديواف إذا دخلت الـ ال
كاإلستربؽ. كمنها ما يعتد بعجمتو، كذلك إذا مل 

 تدخل عليو الـ التعريف كما يف "عيسى".

أنو هبرم على األلفاظ األعجمية ما هبرم على  -ٕ
 العربية من تصرؼ كاشتقاؽ كما يف درىم كغّبىا.

أف العرب قد يعربوف اللفظ ؼبعُب كلو نظّبه العرِب  -ٖ
لى معُب آخر كما يف: الياظبْب للزىر الداؿ ع

اؼبعركؼ فارسي، كىو اسم عرِب للنمط ييطرح على 
اؽبودج، فاللفظ اؼبستعمل كالداؿ على معُب فارسي 

 معرَّب، كالداؿ على معُب عرِب أصيل.
أف ربديد أصل اللفظ إلغباقو باللغة الٍب أخذ منها  -ٗ

كثّبنا وبتاج إىل نظر ال يكفي فيو اؼبشأّة اللفظية، ف
ما تتفق كلمتاف من لغتْب يف لفظ كاحد كمعُب 
كاحد كال تكوف بينهما عبلقة، كإمبا يقع ذلك على 
سبيل النوادر باالتفاؽ.. إال إذا دٌلت القرائن على 
انتقاؿ إحدانبا من لغة إىل أخرل، كساعد 

 االشتقاؽ على ذلك.
فإذا اتفق لفظاف متقارباف لفظنا كمعُب يف لغتْب 

ككاف بْب أىل تلك اللغتْب عبلقات متبادلة ـبتلفتْب، 
يف التجارة كالسياسة كغّبنبا فإف إحدانبا اقتبست من 
األخرل كما يف لفظ اؼبسك إذ ىو موجود يف العربية 
كالسنسكريتية )اللغة اؽبندية القديبة( كفركعها.. فإذا 
عرفنا أف اؼبسك كاف وبمل إىل تبت كنيباؿ كالصْب، 

لوف الطيب إىل األمم القديبة كيبركف كأف اؽبنود كانوا وبم
بببلد العرب فأخذكىا عن اؽبنود، كما أخذىا الفرس 
عنهم، أك انتقلت إليهم من العربية؛ ألف الفرس يعدكهنا 
عربية، كالعرب يعدكهنا فارسية، أك ىي يف الفارسية 
باعتبار أهنا فرع من السنسكريتية كما يف اإلقبليزية 

البلتينية؛ ألهنا أخت بطريق التفرع، كما ىي يف 
السنسكريتية، كمنها انتقلت إىل الفرنسية؛ ألهنا فرع 

 منها.
أف ما أخذتو العربية من اليونانية ككرد يف  -َُ
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مصطلحات الفقهاء قليل بالقياس على ما اقتبس 
من الفارسية؛ ألف العرب احتكوا باآلراميْب كأخذكا 
؛ منهم مئات اؼبفردات قبل أف وبتكوا باليونانيْب
كؽبذا رجح العلماء اف أكثر اؼبفردات الٍب يف العربية 
من اليونانية موجود يف اآلرامية. كمن األمثلة الٍب 
كردت يف مصطلحات الفقهاء كأخذت من 

 اليونانية: اعبٌص، الدرىم، الفندؽ.
ما أخذتو العربية من البلتينية ككرد يف  -ُُ

مصطلحات الفقهاء أخذ من السريانية أك الفارسية 
اليونانية كردبا العربية، كمن أمثلة ذلك من أظباء 
الكيل: القسطاس. كمن أظباء الدينار: الدرىم، 
الصك. كمن اؼبفردات الدالة على ألقاب كالة 

 األمور: القيصر، اؼبنجنيق، القنصل.
كمن أشهر اؼبفردات الٍب انتقلت إىل العربية من  -ُِ

ة، الفارسية يف عصور االحتجاج أظباء بعض اآلني
كاؼبعادف، كاألحجار الكريبة، كأكاٍل اػببز، 
كالرياحْب، كالطيب، كاؼبنتجات الزراعية كالصناعية، 
كالشئوف اغبربية الٍب اشتهر الفرس ّٔا، فمن أظباء 
اآلنية: الطشت، اػبواف. كمن أظباء األقمشة: 
الديباج، اإلستربؽ، اػبز، كمن أظباء اعبواىر: 

عبردؽ. كمن الرياحْب: الفّبكزج. كمن ألواف اػببز: ا
النرجس، الورد، الياظبْب. كمن منتجات الصناعة: 
اؼبيزاب. كمن الشئوف العسكرية اػبندؽ. كمن 

 الطيب كمنتجات الزراعة: اعبوز.
اؼبعرب حركفو كلها أصلية بالرغم من أف بعض  -ُّ

العلماء عامل بعض حركؼ األعجمي على أهنا 
 زائدة كما يف منجنيق.

اللفظة العربية أك العركبية، فإننا نعِب حْب نقوؿ:  -ُْ
بذلك أهنا من كبلـ العرب على اختبلؼ شعؤّم 

كقبائلهم الٍب خرجت من جزيرة العرب قبل كتابة 
التاريخ كقبل اؼبيبلد بقركف طويلة. كاف آخرىا 
خركجهم وبملوف الدين اإلسبلمي، كلغة القرآف 
الكرَل. كعلى ذلك فاألكاديوف، كاألشوريوف، 

مونيوف دبختلف تسمياهتم، كاألراميوف، كالع
كالسومريوف، كاألدميوف، كاألنباط  كالعيبلميوف،

كغّبىم. كلغاهتم عركبية خالصة، كيضاؼ إليها لغة 
اغببشة األمهرية كاعًبعزية، كؽبجات أخرل من 

 جنوب اعبزيرة العربية اليمنية.
كىكذا يسقط من معٌرب اللغة كالقرآف ما قاؿ عنو 

حملدثوف: إنو من اغببشية، أك العربية، أك اؼبتقدموف كا
السريانية )اآلرمية(، أك القبطية. كيبقى ما زيعم أنو 
فارسي، أك يوناٍل، أك ركمي )التيِب(. فاؼبقصود بالعربية 
إذنا كل القبائل الٍب عرفت بالسامية، كليست مقصورة 
على عربية عرب اعباىلية كاإلسبلـ. كأف عيار التأصيل 

لفصحى. إال أنو يؤخذ عليهم كجود ألفاظ ىو العربية ا
صرح كثّب من العلماء بأهنا معرٌبة إال أف الفقهاء مل 
ينصوا على ذلك كما يف ألفاظ: الًقٍرطاس، كالفردكس، 

 كالسجيل، كزقببيل كغّبىا؛ كلعل ذلك لشهرهتا.
 قائمة المراجع

 القرآف الكرَل. .ُ
األغػػػاٍل ألِب الفػػػرج األصػػػفهاٍل طبعػػػة دار الكتػػػب  .ِ

 ـ.ُِٗٗلمية بّبكت الع
األلفاظ الفارسية للسيد أدّْم شّب، الطبعة الثانيػة،  .ّ

 ـ.ُٕٖٗدار العرب للبستاٍل، 
الربىاف القاطع حسْب بن خلف التربيػزم، اؼبطبعػة  .ْ

 ـ.َُٕٖىػ ُِٕٖالعامرة 
تاج العركس من جواىر القػاموس. ؿبٌمػد بػن ؿبٌمػد  .ٓ

بػػػػػػن عبػػػػػػد الػػػػػػرزٌاؽ اغبسػػػػػػيِب، أبػػػػػػو الفػػػػػػيض، اؼبلٌقػػػػػػب 
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الزَّبيدم، ربقيق: ؾبموعة من احملققْب، دار  دبرتضى،
 اؽبداية.

ربفػػػة احملتػػػاج إىل أدلػػػة اؼبنهػػػاج. عمػػػر بػػػن علػػػي بػػػن  .ٔ
أضبػػػػد الوادياشػػػػػي األندلسػػػػي، ربقيػػػػػق: عبػػػػد اهلل بػػػػػن 

 سعاؼ اللحياٍل.
التعريػػػػب كأثػػػػره يف الثقػػػػافتْب العربيػػػػة كالفارسػػػػية مػػػػع  .ٕ

ترصبػػػة كتػػػاب اؼبعرَّبػػػات الرشػػػيدية. د/ نػػػور الػػػدين آؿ 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٕٗطبعة دار الثقافة،  علي،

تفسػػّب األلفػػاظ الدخيلػػة يف اللغػػة العربيػػة مػػع ذكػػر  .ٖ
أصلها حبركفو. أ/طوبيا العنيسػي، طبعػة دار العػرب، 

 ـ.ُٖٗٗـ، ُٖٖٗمصر، 
هتذيب اللغة لؤلزىرم ربقيق: أ/عبدالسبلـ ىاركف  .ٗ

مراجعو.أ/ؿبمػد علػى النجػار، اللجنػة اؼبصػرية العامػة 
 ـ.ُْٔٗكالنشر، طبعة أكىل،  للتأليف كالَبصبة

صبهرة اللغة. ابن دريد، حققو كقػدـ لػو رمػزم منػّب  .َُ
بعلبكي، دار العلم للمبليْب بّبكت، الطبعة األكىل، 

 ـ.ُٕٖٗ
حاشػػية البجّبمػػي علػػى اؼبنهج.للشيخ/سػػليماف بػػن  .ُُ

 .دارالفكر. ؿبمد البجّبمي
الدراسػػػػػػػػػة اللغويػػػػػػػػػة أللفػػػػػػػػػاظ اليهػػػػػػػػػود كالنصػػػػػػػػػػارل.  .ُِ

حسػػػػػػػن رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتّب  الباحػػػػػػث/ؿبمود إبػػػػػػػراىيم
 مكتبة كلية اللغة العربية بالقاىرة.

ديػػػػواف األعشػػػػى ميمػػػػوف بػػػػن قػػػػيس: شػػػػرح كتعليػػػػق  .ُّ
ؿبمد ؿبمػد حسػْب، مؤسسػة الرسػالة بػّبكت الطبعػة 

 ـ.ُّٖٗالسابعة، 
ديواف أمية بػن أِب الصػلت. صبعػو أ/ بشػّب يبُّػوت،  .ُْ

 ـ.ُّْٗبّبكت، الطبعة األكىل، 
يق نعماف أمػْب ديواف جرير بن عطية اػبطفي: ربق .ُٓ

 طو، دار اؼبعارؼ دبصر، الطبعة الثالثة.

ديػػػواف حسػػػػاف بػػػن ثابػػػػت. ربقيػػػق: ا/سػػػػيد حنفػػػػي  .ُٔ
 ـ.ُٕٕٗحسنْب، دار اؼبعارؼ دبصر، 

ديػػػواف ذم الرمػػػة. شػػػرح أضبػػػد بػػػن حػػػامت البػػػاىلي،  .ُٕ
ربقيػػق: أ/عبػػد القػػدكس أِب صػػا ، مؤسسػػة اإليبػػاف 

 ـ.ُِٖٗبّبكت، الطبعة األكىل، 
ج. ربقيػق: أ/كلػيم بػن الػورد، ديواف رؤبػة بػن العجػا  .ُٖ

 داراآلفػػػػػػػػػػاؽ اعبديػػػػػػػػػػدة، بػػػػػػػػػػّبكت، الطبعػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػة،
 ـ.َُٖٗ

ديػػػػػػواف عبيػػػػػػد بػػػػػػن األبػػػػػػرص، دار بيػػػػػػوت للطباعػػػػػػة  .ُٗ
 ـ.ُّٖٗكالنشر، بّبكت 

ديػػواف العجػػاج. ربقيػػق: أ/ عبػػد اغبفػػيظ السػػطلي،  .َِ
 مكتبة أطلس، دمشق.

ديواف عدم بن زيد. ربقيق: أ/ؿبمد جبار اؼبعيبد،  .ُِ
الثقافػػػػػػػػػة كاإلرشػػػػػػػػػاد يف اعبمهوريػػػػػػػػػة  منشػػػػػػػػػورات كزارة

 .ِالعراقية، ببغداد، سلسلة كتب الَباث
ديػواف عبػد اهلل بػػن عمػر العرجػػي. ربقيػق: أ/خضػػر  .ِِ

الطائي، كرشيد العبيدم، الشركة اإلسبلمية للطباعة 
 ـ.ُٔٓٗ كالنشر، بغداد، الطبعة األكىل،

ديػػػػواف عنػػػػػَبة بػػػػػن شػػػػداد. ربقيػػػػػق: أ/ؿبمػػػػػد سػػػػػعيد  .ِّ
مي، بػّبكت، الطبعػة الثانيػة، مولوم، اؼبكتب اإلسبل

 ـ.ُّٖٗ
 ديواف الفرزدؽ. دار صادر بّبكت. .ِْ
 ديواف ابن اؼبعتز. دار صادر، بّبكت. .ِٓ
الرامػػػوز علػػػى الصػػػحاح. ؿبمػػػد بػػػن السػػػيد حسػػػن.  .ِٔ

ربقيػػػػػق: د. ؿبمػػػػػد علػػػػػػي عبػػػػػد الكػػػػػرَل الػػػػػػرديِب، دار 
 دمشػػػػػػػػق، الطبعػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة، –النشػػػػػػػػر: دار أسػػػػػػػػامة 

 ـ.ُٖٔٗ
ر الشػيخ ؿبمػد أمػْب بػن رد احملتار على الػدر اؼبختػا .ِٕ

عمػػػػر )بػػػػن عابػػػػدين(، الناشػػػػر دار الكتػػػػب العلميػػػػة، 
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 حمود عثدالرمحي أمحد حمود

 الطبعة السادسة.
سػػػػػػنن ابػػػػػػن ماجػػػػػػو. ؿبمػػػػػػد بػػػػػػن يزيػػػػػػد أبػػػػػػو عبػػػػػػداهلل  .ِٖ

القػزكيِب، ربقيػق: ؿبمػػد فػؤاد عبػػد البػاؽ. دار الفكػػر 
 بّبكت. -
شػػػفاء الغليػػػل فيمػػػا يف كػػػبلـ العػػػرب مػػػن الػػػدخيل.  .ِٗ

اؼبنعم شهاب الدين اػبفاجي، تعليػق: د. ؿبمػد عبػد
 ىػ.ُُّٕخفاجي، الطبعة األكىل، اؼبطبعة اؼبنّبية، 

الصػػاحيب يف فقػػو اللغػػػة كسػػنن العػػرب يف كبلمهػػػا:  .َّ
ربقيق: أ/مصطفى الشويبي، منشورات  -ابن فارس 

 ـ.ُّٔٗمؤسسة بدراف، الطبعة األكىل، 
العربية خصائصػها كظباهتػا. أ.د/عبػد الغفػار حامػد  .ُّ

، مطبعة ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓىبلؿ، الطبعة الرابعة 
 اعبببلكم.

قػػػاموس األظبػػػاء العربيػػػػة كاؼبعربػػػة كتفسػػػّب معانيهػػػػا.  .ِّ
د/رضػػػا نصػػػر اغبػػػٌٍب. دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػّبكت، 

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْلبناف، الطبعة الثالثة: 
قػػػػػاموس الفارسػػػػػية. د/عبػػػػػدالنعيم ؿبمػػػػػد حسػػػػػنْب،  .ّّ

 الطبعة األكىل، دار الكتاب اللبناٍل، بّبكت.
لػػػػَباث كالفصػػػػػحى قػػػػوانْب التعريػػػػب بػػػػػْب فصػػػػحى ا .ّْ

أضبػػػػػد عبػػػػػدالتواب الفيػػػػػومي الطبعػػػػػة /اؼبعاصػػػػػرة. أ.د.
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٖاألكىل، 

الكتػػػػػػاب. سػػػػػػيبويو. ربقيػػػػػػق: أ/عبدالسػػػػػػبلـ ؿبمػػػػػػد  .ّٓ
ىػػػػاركف، القػػػػاىرة: مكتبػػػػة اػبػػػػاقبي، الطبعػػػػة الثالثػػػػة، 

 ـ.ُٖٖٗ
الكتػػػػاب اؼبقػػػػدس. )كوبتػػػػوم علػػػػى كتػػػػب العهػػػػدين  .ّٔ

القػػػػػػػػدَل كاغبػػػػػػػػديث( طبعػػػػػػػػة دار حلمػػػػػػػػي للطباعػػػػػػػػػة، 
 ـ.َُٕٗ

 لساف العرب. ابن منظور، دار صادر، بّبكت. .ّٕ
سػػيد /مباحػػث يف فقػػو اللغػػة يف كتػػاب الزينػػة. أ.د. .ّٖ

 -ىػػػػػػػ ُُْٗالصػػػػػػاكم، مطبعػػػػػػة العػػػػػػدكم بأسػػػػػػيوط 
 ـ.ُٖٗٗ

اؼبخصػػػػػػػػص. ابػػػػػػػػن سػػػػػػػػيده، دار الكتػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػة  .ّٗ
 بّبكت.

اؼبزىػػػػػػر يف علػػػػػػػـو اللغػػػػػػػة كأنواعهػػػػػػا. جػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػدين  .َْ
السػػػػػػػػػػيوطي، شػػػػػػػػػػرحو كضػػػػػػػػػػبطو كصػػػػػػػػػػححو كعنػػػػػػػػػػوف 

اتو كعلػػػق حواشػػػيو: ؿبمػػػد أضبػػػد جػػػاد اؼبػػػوىل موضػػػوع
 كآخرين، درا اعبيل، كدار الفكر، بّبكت.

مسند اإلماـ أضبد بن حنبل أبػو عبػداهلل الشػيباٍل،  .ُْ
مؤسسػة قرطبػػة، القػػاىرة، األحاديػث مذيلػػة بأحكػػاـ 

 شعيب األرنؤكط عليها.
اؼبصػػػػباح اؼبنػػػػّب يف غريػػػػب الشػػػػرح الكبػػػػّب للرافعػػػػي.  .ِْ

 ة بّبكت.الفيومي، اؼبكتبة العلمي

مطالػػػػػػػػػب أكيل النهػػػػػػػػػى يف شػػػػػػػػػرح غايػػػػػػػػػة اؼبنتهػػػػػػػػػى:  .ّْ
مصػػطفى بػػن سػػعد بػػن عبػػده السػػيوطي )الرحيبػػاٌل( 

 ـ(، الناشر: اؼبكتب اإلسبلمي.ُِٕٖ)ت
اؼبطلػع علػى أبػواب اؼبقنػػع. ؿبمػد بػن أِب الفػتح بػػن  .ْْ

 ـ(.َُّٗأِب الفضل البعلي، )ت
اؼبعجػػػػػػػػم الػػػػػػػػذىيب. د/ؿبمػػػػػػػػد التػػػػػػػػوقبي، دار العلػػػػػػػػم  .ْٓ

 للمبليْب، بّبكت.
عجم لغة الفقهاء. ؿبمد ركاس قلعو جي، كحامد م .ْٔ

 َُْٓصادؽ قنييب، دار النفػائس، الطبعػة االكىل: 
 - ػىػػػػػػػػػػػَُْٖـ. الطبعػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة: ُٖٓٗ - ػىػػػػػػػػػػػ

 ـ.ُٖٖٗ
اؼبعػػػرب يف القػػػرآف الكػػػرَل دراسػػػة تأصػػػيلية دالليػػػة.  .ْٕ

د/ؿبمػػػد السػػػيد علػػػي ببلسػػػي، ليبيػػػا، صبعيػػػة الػػػدعوة 
 ـ.ََُِاإلسبلمية العاؼبية، الطبعة األكىل، 

معرب القرآف الكرَل عػرِب أصػيل. د/جاسػر خليػل  .ْٖ
 -ىػػػػػػػ َُِْأبػػػػػػو صػػػػػػفية، دار أجػػػػػػا، الطبعػػػػػػة األكىل
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 ................التعرية يف هصطلحات الفقهاء مجًعا وتأصيًلا

 ـ.َََِ
اؼبعػػػػػػػرب مػػػػػػػن الكػػػػػػػػبلـ األعجمػػػػػػػي علػػػػػػػى حػػػػػػػػركؼ  .ْٗ

اؼبعجم. اعبواليقي، كضع حواشيو كعلق عليػو خليػل 
عمػػراف اؼبنصػػور، الطبعػػة األكىل، دار الكتػػب العلميػػة 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗبّبكت لبناف، 
هػػػذب فيمػػػا كقػػػع يف القػػػرآف مػػػن اؼبعػػػرب. جػػػبلؿ اؼب .َٓ

إبػػػراىيم أبػػػو سػػػكْب،  /الػػػدين السػػػيوطي، ربقيػػػق: د.

 ىػ.ََُْمطبعة األمانة، 
عبػػػدالرحيم /اؼبعػػػرب كالػػػدخيل يف اللغػػػة العربيػػػة. د. .ُٓ

 عبدالسبحاف.
هنايػػة احملتػػاج إىل شػػرح اؼبنهػػاج حملمػػد بػػن أضبػػد بػػن  .ِٓ

 ـ(.ُٗٓضبزة، مشس الدين الرملي )ت 
مػػن أسػػرار منتقػػى األخبػػار حملمػػد بػػن  نيػػل األكطػػار .ّٓ

 ـ(.ُّْٖعلي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاٍل )ت
  

  بت ب ىم المص لحات المعرُّبة التي استعملها الفقهاء
 الصفحة الكلمة الصفحة الكلمة الصفحة الكلمة

  الصنج  اعبزاؼ  اآلجر

  الطسوج  اعبصٌ   اؼبيزاب

  الطست  جهنم  األشناف

  الطنبور  اػبز  البازم

  الفرسخ  اػبواف  الباذؽ

  الفهرس  الديباج  البيدر

  الكرباج  الديواف  اإلبريسم

  اؼبسك  اؼبرزباف  الربساـ

  النرد  الركشن  االستربؽ

  اؼبهرجاف  األستاذ  إبراىيم

  النّبكز  اؼبستقة  البستاف

  اؽبمبلج  السرقْب  البنج

  اؽبمياف  السفتجة  البندؽ

  اؽبنداـ  الشطرنج  لبهرجا
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Abstract 

 
This research collected the Arabized words, which came in the book "Dictionary of the 
language of scholars", has focused its objectives as follows: 

- Detection words used by scholars of the language of the Arabs. 

- Statement of words contained in the dictionary language scholars, and what happened 
to her voice change in terms of morphological and semantic. 

- Balance between what came in the dictionary language scholars and contained in 

other hope in a statement who preceded and influenced by influence who is to the 
right. 

The extracted text that parsed, following in her analytical approach I mentioned at the 

beginning of every issue of a title appropriate, then, according to the text of the book 

noting the author's position. position of his predecessors, and they came after him likely 
see him, and weakening what I see weak, and then came this research encompassing 

submitted after booting and appropriated to talk about localization and levels The three 

sections are: localization level voice. Arabization morphological and syntactic leve 
Localization on the semantic level. Then conclusion and included the most important 

results that emerged from this study, and which ones: it expressed what his name of any 

word synonymous in the language of the Arabs. They were transporting a particular 

word unchanged and conducting the provisions of Arab intend entering Lam definition. 
The determination of pronunciation to reassign the language in which the taking of them 

need to consider not sufficient to similar verbal, often agree two words from two 

languages in one word and one meaning not be their relationship, but is it for anecdotes 
agreement…. Unless evidence indicates the transmission of one language to another, 

and helped the derivation. Finally reported an index of the most important sources of the 

study. 
 

Keywords: Arabization, Jurists Terms, Taesela Book, Detection words, dictionary 

language scholars. 
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