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  ٦٦٦ا   

  

  

  

    

 زى  زى /د  

 ا ل اذ أا  
  ق  وا ت اراا  

  

  

  



       

    

 

٣٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

   بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  املقدمــة

والصــالة والســالم علــى  ،الحمــد هللا الــذي یقــول الحــق وهــو یهــدي الســبیل  

واحیـا ببعثتـه  ،جـدد اهللا بـه رسـالة السـماء ،نبینا محمد خاتم النبیین وٕامام المرسلین

ــه  ،وأتــم بــه مكــارم األخــالق ،ونشــر بدعوتــه آیــات الهدایــة ،ســنة األنبیــاء وعلــى آل

  وأصحابه الطیبین الطاهرین ثم 

  ما بعدأ

نَّتـــه إلـــى عمـــل بحـــث فـــي فـــإن اهللا ســـبحانه وتعـــالى قـــد وفقنـــي بفضـــله ومِ   

التوظیــف الــداللي لأللفــاظ األعجمیــة فــي مختــار الصــحاح لإلمــام محمــد بــن أبــى 

   .هـ٦٦٦بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 

  وكان من أسباب اختیاري لهذا الموضوع هو : 

م اللغــة جمعــه اإلمــام الــرازي أن مختــار الصــحاح كتــاب مختصــر فــي علــ -١

ـــة لإلمـــام العالمـــة إســـماعیل بـــن  مـــن معجـــم تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربی

وفیه فوائد جمة من تهذیب اللغة لألزهري مـن أصـول  ،حمادي الجوهري

فإنــه مــن  )قلــت(حیــث إن كــل موضــوع مكتــوب فیــه  ،اللغــة الموثــوق بهــا

   .الفوائد التي زادها المؤلف على األصل



       

    

 

٣٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ع حیث إن البحث تحدث عن التوظیف  الداللي لأللفاظ أهمیة الموضو   -٢

  .عجمیة ونادرًا ما تجد بحثًا تناول هذا الموضوعاأل

ــة متجــددة -٣ عاشــت فــي تطــور ونمــاء إذ فتحــت  ،أن اللغــة العربیــة لغــة حّی

صدرها لكثیر من اللغـات فاسـتطاعت تطویـع هـذه المفـردات التـي َوفَـَدْت 

 ،عـرب وبسـبب احتكـاك العـرب بهـؤالءخمـة للإلیها من خالل البلدان المتا

  .ألسباب دینیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

إظهــار األلفــاظ المعّربــة والدخیلــة فــي معجــم مختــار الصــحاح ووضــعها  -٤

أمام القارئ لكل ال یخلط بین اللفظ العربي الخاص واللفـظ الـدخیل علـى 

ام هـــذا وقـــد قــ .لهـــذه األســباب كــان اختیـــاري لهــذا البحــث .اللغــة العربیــة

 ونبذة عن علم الداللة وعدة مباحث وهم :  ،البحث على مقدمة

   .تحدثت فیه عن مختار الصحاح ومؤلفه اإلمام الرازي املبحــث األول  :

تحدثت فیه عن األلفاظ األعجمیة من حرف األلف إلى حرف  املبحث الثاني :

   .الباء

ف البـاء إلـى حـرف تحدثت فیه عن األلفاظ األعجمیة من حر  املبحث الثالث :

   .الجیم

                           تحــــدثت فیــــه عــــن األلفــــاظ األعجمیــــة مــــن حــــرف الجــــیم  املبحــــث الرابــــع :

    .راءإلى حرف ال



       

    

 

٣٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ـــاظ األعجمیـــة مـــن حـــرف الـــراء                       املبحـــث اخلـــامس : ـــه عـــن األلف تحـــدثت فی

    .إلى حرف الطاء

ـــادس : ـــث الس اظ األعجمیـــة مـــن حـــرف الفـــاء                    تحـــدثت فیـــه عـــن األلفـــ املبح

   .إلى حرف المیم

تحــــدثت فیــــه عــــن األلفــــاظ األعجمیــــة مــــن حــــرف المــــیم                      املبحــــث الســــابع :

   .إلى حرف الیاء

فإن كان لي من توفیق فمـن  .هذا وقد ذیلت هذا البحث بخاتمة وعدة فهارس فنیة

   .نفسي والشیطان اهللا تعالى وٕان كانت األخرى فمن

  

  

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٣٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  نبذة عن علم الداللة

    

فلقد كـان هـذا  ،إن دراسة المعنى في اللغة بدأ منذ أن حصل لإلنسان وعي لغوي

ن فـي بلـورة مفـاهیم لهـا صـلة كمـا كـان للیونـان أثـرهم البـیّ  ،مع علماء اللغة الهنـود

العالقـة بـین  سـقراط حـول موضـوع هفلقد حاور أفالطون أسـتاذ ،وثیقة بعلم الداللة

وكـــان أفالطــــون یمیــــل إلـــى القــــول بالعالقــــة الطبیعیـــة بــــین الــــدال  ،اللفـــظ ومعنــــاه

وذهب إلـى أن قّسـم الكـالم  ،أما أرسطو فكان یقول باصطالحیة العالقة ،ومدلوله

یـــزه بـــین الصـــوت یفضـــال علـــى تم ،إلـــى كـــالم خـــارجي وكـــالم داخلـــي فـــي الـــنفس

وقـد تبلـورت  .ور الذي یحمله العقـل عنـهوالمعنى معتبرًا المعنى متطابقا مع التص

ـــان حتـــى غـــدا لكـــل رأى أنصـــاره مـــن المفكـــرین  ـــة عنـــد الیون هـــذه المباحـــث اللغوی

ـــك مـــدارس أرســـت قواعـــد هامـــة فـــي مجـــال دراســـة اللغـــة  ـــاء علـــى ذل فتأسســـت بن

كمدرســة الــرواقیین ومدرســة اإلســكندریة ثــم كــان لعلمــاء الرومــان جهــد معتبــر فــي 

مــا تعلــق منهــا بــالنحو وٕالــیهم یرجــع الفضــل فــي وضــع  الدراســات اللغویــة خاصــة

الكتب المدرسیة التي بقیت صالحة إلـى حـدود القـرن السـابع عشـر بمـا حوتـه مـن 

وبلغت العلوم اللغویة مـن النضـج والثـراء مبلغـًا كبیـرًا فـي العصـر  ،النحو الالتیني

لعالقــة الوســیط مــع المدرســة الســكوالنیة والتــي احتــرم فیهــا الصــراع حــول طبیعــة ا

وانقســـم المفكـــرون فـــي هـــذه المدرســـة إلـــى قائـــل بعرفیـــة  ،بـــین الكلمـــات ومـــدلوالتها

   .العالقة بین األلفاظ ودالالتها وقائل بذاتیة العالقة



       

    

 

٣٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ولــم یــدخر  ،وبقــى االهتمــام بالمباحــث الداللیــة یــزداد عبــر مراحــل التــاریخ  

یا اللغویـة التـي المفكرون أي جهد من أجل تقدیم التفسیرات الكافیة لمجمل القضـا

   .فرضت نفسها على ساحة الفكر

مـــا یقتضـــیه اللفـــظ عنـــد إطالقـــه وعلیـــه فـــإن تعریـــف علـــم الداللـــة هـــو :   

العالقـــة بـــین الـــدال والمـــدلول والمعنـــى الـــذي تنقلـــه الكلمـــة والـــذي یعبـــر عـــن 

   )١(.علیه

ــــــة :  ــــــم الدالل     هــــــو علــــــم یبحــــــث فــــــي معــــــاني المفــــــردات والعالقــــــات بینهــــــا              وعل

   .ویكشف عن تطورها

ــة : دراســة المعنــى هــي أســاس الدراســات اللغویــة وهــي هــدف  أهمیــة علــم الدالل

اللغویین ومن ثم فقد احتل البحث في داللة األلفـاظ مكانـة سـامیة ومنزلـة مرموقـة 

بین علوم اللغة وما كان ذلك یحدث لوال ارتباطـه الوثیـق فـي نشـأته بأقـدس كتـاب 

والوقــوف علــى األحكــام  ،لبحــث فــي أســباب نزولــه آیاتــهوا ،غریبــه وتفســیرهلبحــث 

وألهمیــة البحــث  ،الشــرعیة منهــا فأفــاد منــه علمــاء التفســیر والحــدیث وأصــول الفقــه

فـــي داللـــة األلفـــاظ اللغویـــة انبـــرى ابـــن جنـــى للـــرد علـــى مـــن ادعـــى علـــى العـــرب 

   .)٢(الها المعاني غفعنایتها باأللفاظ وإ 

                                                           

الكلم�ة، والم�دلول علی�ھ: ھ�و أي ش�يء أو ش�خص أو مفھ�وم خ�ارج  المقصود بال�ّدال: ھ�و (١)

 . وھامشھ. ٧اللغة ینظر علم الداللة د/إبراھیم أبو سكین صـ

  .١/٢١٥الخصائص البن جنى  (٢)

  . ٨، ٧، ویراجع/علم الداللة د/ أبو سكین صـ   



       

    

 

٣٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

وفي تالقي المعاني على اختالف األصول  )١( بدلوه في داللة سیاق الحالوأدلى 

 ،)٤(وفـــي تصـــاقب األلفـــاظ لتصـــاقب المعـــاني  )٣( واالشـــتقاق األكبـــر )٢(والمبـــاني 

   .)٥(وفي إمساس األلفاظ أشباه المعاني 

ـــة اللفظیـــة  )٧(وفـــي الفـــرق بـــین الحقیقـــة والمجـــاز  ،)٦(وفـــي التضـــمین  وفـــي الدالل

ــــة  ــــوة ال )٨(والصــــناعیة والمعنوی ــــي ق ــــى وف ــــوة المعن ــــظ لق ــــي الجمــــع بــــین  .)٩(لف وف

وكـان لعلمـاء األدب نظـراتهم الصـائبة فـي  ،)١٠(األضعف واألقـوى فـي عقـد واحـد 

المناســـبات التـــي أنشـــدت فیهـــا القصـــائد لإلحاطـــة بأبعـــاد الـــنص األدبـــي كمـــا أن 

 والمالبسـات التـي قیـل فیهـا الكـالمالدرس البالغي ال یكتمـل إال بمعرفـة الظـروف 

بالمقــــام أو ســــیاق الحــــال وعلــــم الداللــــة هــــو الغایــــة مــــن الدراســــات والتــــي تســــمى 

والبینیـة والنحویــة والمعجمیـة لهـذا كلــه تـّوج هـذا العلــم الدراسـات اللغویــة  ،الصـوتیة

)١١(.    

                                                           

  . ٢٤٦المرجع السابق والجزء  صـ (١)

 . ٢/١١٣السابق   (٢)

 . ٢/١٣٣السابق  (٣)

  . ١٥٣، ٢/١٤٥السابق  (٤)

  . ١٦٨ – ٢/١٥٢السابق  (٥)

  . ٣١٥، ٢/٣٠٦الخصائص  (٦)

 . ٢/٤٤٢السابق  (٧)

  . ١٠١ – ٣/٩٨السابق   (٨)

 . ٢٦٩ – ٣/٢٦٤السابق  (٩)

 . ٣١٩ – ٣/٣١٤السابق   (١٠)

  . ٩، ٨علم الداللة د/إبراھیم أبو سكین صـ (١١)



       

    

 

٣٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

  

  ا اول

  ر اح

  و ا اازي

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٣٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  خمتار الصحاح

  

بد القادر الرازي وكان قـد اختصـره مختار الصحاح كتبه محمد بن أبى بكر بن ع

أي  ،عن تاج اللغة وصحاح العربیة تاركا ترتیب مداخلـه حسـب الترتیـب التقلیـدي

وقــد امتــاز معجــم مختــار الصــحاح بإشــارته فــي  .)١(بــدء بحــروف أواخــر الكلمــات 

كثیــر مــن األحیــان فــي صــدد األلفــاظ الضــعیفة والروئیــه والمعربــة وذكــر األلفــاظ 

  .د وعنى بجوانب الصرف من اشتقاق وٕابدال وٕاعاللالنادرة واألضدا

  

صدر معجم مختار الصـحاح أول مـرة فـي مجلـدین بمطبعـة بـوالق المصـریة عـام 

   .م بتحقیق أحمد عبد الغفور عطار١٩٥٧م وصدرت الطبعة الثانیة عام ١٨٦٥

  

ارة المعـارف ز وتوالت طبعات مختار الصـحاح وتزایـد اإلقبـال علیـه بشـكل حفـز و  

في العقد الثاني من القرن العشرین إلى رعایة إصـدار طبعـة منـه مرتبـة  المصریة

   )٢(أبجدیا لیسهل استعماله 

وانتشـــرت تلـــك الطبعـــة بأحجـــام متفاوتـــة وأعیـــد طبعهـــا عـــدة مـــرات صـــدر تهـــذیب 

الصـــــحاح لمحمـــــود بـــــن أحمـــــد الزنجـــــاني فـــــي مطبعـــــة جیـــــدة عـــــن دار المعـــــارف 

بــــد الغفــــور عطــــار وذلــــك ســــنة المصــــریة بتحقیــــق عبــــد الســــالم هــــارون وأحمــــد ع

                                                           

  ینظر/الموسوعة الشاملة.  (١)

 مشكاة اإلسالمیة. ینظر/شبكة  (٢)



       

    

 

٣٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

وكان مرتبا ترتیب الصحاح ثم قام محمـود خـاطر أحـد مـوظفي مطبعـة  .م١٩٥٣

بعــد  ١٩٠٧بــوالق بترتیــب الصــحاح حســب ترتیــب المعــاجم الحدیثــة وطبــع ســنة 

   .)١(حذف بعض األلفاظ التي رأى أنها غیر الئقة في السماع 

                                                           

عربي ) مصطلحات مختار الصحاح  كاملة على  –ینظر/موقع معاني قاموس ( عربي  (١)

  اإلنترنت 



       

    

 

٣٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  اإلمام الرازي 

  مؤلف خمتار الصحاح

هو اإلمام الجلیل الفقه اللغوي المحّدث األدیـب زیـن الـدین ومولده :  أوًال : اسمه

   .محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي

  . )١(زین الدین أو تاج الدین  لقبه :

ولـم  ،فنسـب إلیهـاولـد اإلمـام محمـد بـن أبـى بكـر الـرازي فـي مدینـة الـرى  مولده :

كـر إسـماعیل البغـدادي تحدد المصادر التي ترجمت لـه تاریخـا لوالدتـه وذ

   .)٢(قد عاش في أواسط القرن السابع الهجري أنه 

أنــه قــد ولــد فــي أواخــر العقــد الثــاني أو بدایــة الثالــث أي :  ومــن المحتمــل

   .هـ٦٢٠في حوالي 

ــه : ــه ومؤلفات ــًا : ثقافت متعــدد الثقافــات متبحــرا فــي  –رحمــه اهللا  –لقــد كــان  ثانی

دیث واللغــــــة واألدب والبالغــــــة علـــــوم شــــــتى منهـــــا الفقــــــه والتفســــــیر والحـــــ

    .والتصوف وقد غلبت شهرته في الفقه الحنفي شهرته في اللغة أحیاناً 

   .أما مؤلفاته العلمیة فهي متعددة تشمل فروعا شتى من المعارف الدینیة واللغویة

ـــه : -١ ـــي الفق ـــى المـــذهب  ف ـــاب فـــي الفقـــه عل ـــة الملـــوك وهـــو كت ـــه كتـــاب تحف ل

األول فـــي  ،ت مشـــتمل علـــى عشـــرة كتـــبوهـــو مختصـــر فـــي العبـــارا ،الحنفـــي

    )١(.... إلخ .الطهارة والثاني في الصالة والثالث في الزكاة
                                                           

ت�����اریخ األدب                 ٦/٥٥، األع����الم لل�����ذركلي  ٢/١٠٧١كش����ف الظن�����ون لح����اجي خلیف�����ة  (١)

  . ٢/١٢٤، ھدیة العارفین للبغدادي ٢/٢٦٠لبروكلمان 

 . ٢/١٢٤ھدیة العارفین  (٢)



       

    

 

٣٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

كتــــــــاب جــــــــامع أســــــــرار مشــــــــكالت القــــــــرآن العظــــــــیم                       -أ  فــــــــي التفســــــــیر : -٢

  .)٢(هـ ٦٦٨أتمه سنة 

   .)٣( )أنموذج جلیل في بیان أسئلة وأجوبه(وقد طبع بعنوان 

  .)٤(یز في تفسیر الكتاب العزیز الذهب اإلبر  -ب

له كتاب الهدایة مـن االعتقـاد لكثـرة نفـع بـین العبـاد وهـو شـرح  في العقیدة :  -٣

لكتــــاب بــــدء األمــــالي لســــراج  الــــدین أبــــى محمــــد علــــى بــــن عثمــــان األوســــى 

  .)٥( ٢٤٠٩الفرغانى إمام الحرمین وتوجد نسخة منه في برلین رقم / 

اح الذي نحن بصدد الدراسة فیه وقد فرغ له كتاب مختار الصح في اللغة :  -٤

  .هـ٦٦٠من تألیفه سنة 

لــــه كتــــاب شــــرح المقامــــات الحریریــــة ومنــــه مخطــــوط بالقــــاهرة               فــــي األدب :  -٥

وبروكلمـان فـي تـاریخ األدب  )٦(ذكره الذركلى في األعـالم  – ٢٢٣/  ٣برقم 

  .)٧(العربي 

البیان ألفه للملك سعید نجم له كتاب روضة الفصاحة في علم  في البالغة : -٦

ومنـه نسـخة بـدار  )ورقـة ٣٢(أبى الفتح  غازي بـن أرنـق ویبلـغ حجمـه الدین 

  )٨()١٥٨٥/١(وأخرى بجامعة الریاض  )٦٨٣(الكتب المصریة رقم 

                                                                                                                                           

 . ١/٣٧٤كشف الظنون  (١)

  . ٦/٣٦١، وتاریخ األدب العربي ١/٣٧٤السابق  (٢)

  . ٦/٣٦٢تاریخ األدب العربي لبروكلمان  (٣)

 . ٦/٥٥األعالم   (٤)

  . ٦/٣٦٢تاریخ األدب العربي   (٥)

  . ٦/٥٥األعالم  (٦)

  . ٦/٣٦٣تاریخ األدب العربي  (٧)

  السابق نفس الجزي.  (٨)



       

    

 

٣٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

حـــدائق الحقـــائق فـــي مـــواعظ الخالئـــق وهـــو كتـــاب فـــي  –أ  فـــي التصـــوف : -٧

 عربى  ١٥٤١الفاتیكان / التصوف ذكره بروكلمان  ومنه نسخة في 

 . )١(المختار من كتاب التحبیر للقشیرى   -ب

له كتاب كنز الحكمة فـي الحـدیث مخطوطتـه ناقصـة  في الحدیث الشریف : -٨

  .)٢(في الخزانة الظاهریة بدمشق 

  .)٣(له كتاب األمثال والحكم  في األمثال والحكم : -٩

دبـي لـه كتـاب معـاني المعـاني وهـو كتـاب فـي النقـد األ في النقد األدبي : - ١٠

  )٤(.وله كتاب زهر الربیع من ربیع األبرار .وله كتاب األبیات المعتمد علیها

بعد هذه الحیاة الحافلة توفى اإلمام زین الدین محمـد  ثانیًا : وفاة اإلمام الرازي :

بـــن أبـــى بكـــر الـــرازي مؤلـــف مختـــار الصـــحاح فـــي الثلـــث األخیـــر مـــن القـــرن 

هــ حیـث سـمعت علیـه فـي ٦٦٦ وقـد تـأخرت وفاتـه عـن سـنة ،السابع الهجري

هـذه الســنة نسـخة مــن مختـار الصــحاح كمــا جـاء فــي نسـخة المكتبــة الخالدیــة 

   .)٥(في القدس 

                                                           

  . ٦/٣٦٣العربي تاریخ األدب  (١)

  . ٦/٥٥األعالم للزركلي  (٢)

  . ٦/٣١٤تاریخ األدب العربي  (٣)

 .٦/٣١٤تاریخ األدب العربي  (٤)

  . ٢/١٠٧١. كشف الظنون ٦/٦٣١تاریخ األدب العربي  (٥)



       

    

 

٣٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

  

 ما ا  

   ا إ اء 

  

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٣٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  دـــــــأخل

ـــــــــرازي :  ـــــــــام ال ـــــــــال اإلم ـــــــــه(ق ـــــــــه ومن ـــــــــن إلی ـــــــــالن  رك ـــــــــى ف ـــــــــد إل                                  أخل

    )١( ).Z{  ~  �     ¡  ]  قوله تعالى :

   )٢( .أخلد أي ركن بالعبرةقال الوسطى : 

z  y   }  |  {  ~  �     ] كمــا وردت هــذه اللفظــة فــي قولــه تعــالى : 

£  ¢  ¡  Z)٣(.  

   )٤( )أخلد إلى األرض أي : ركن إلى الدنیا وسكن( قال ابن قتیبة :

   )٥( )رض أي ركن إلیهاأخلد إلى األ ولكنه( قال الراغب األصفهاني :

   )٦( )أخلد إلى األرض أي ركن إلیها وسكن( قال ابن منظور :

               وأصـــل هـــذه الكلمـــة ذات معنــــى حـــي فهـــي مشـــتقة مــــن كلمـــة ذات معنـــى حســــى 

حفــر  )Blad Bould(ومعناهــا : حیــوان یســكن تحــت األرض مــن  )خلــد(وهــو 

   .)٧(ن سكن فیه ومعنى خلد بمكا آرامیةوهي كلمة 

                                                           

  . دراسة  د/عبد الفتاح البركاوى  ط/درار المنار. ١٠١مختار الصحاح صـ (١)

  اإلرشاد في القراءات العشر.  (٢)

  . ١٧٦األعراف اآلیة  (٣)

  . ١٧٤تفسیر غریب القرآن صـ (٤)

 . ١٥٤المفردات صـ (٥)

  ( خلد ).  ١/٢٩٢. ( خلد ). ویراجع أقرب الموارد ٤/١٤٣لسان العرب  (٦)

، ٢٣، ویراج�ع المھ�ذب د/إب�راھیم أب�و س�كین ص�ـ١٨٠، صـ ١٠٢ینظر/غرائب اللغة صـ (٧)

  حاشیة.  ٢٤



       

    

 

٣٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  أرائـــــــك

  

   )١( )" األریكة " سریر منجد مزین في قّبة أو بیت(قال الرازي : 

   .)٢( )" األرائك " السُّرر بالحبشیة( قال ابن الجوزي :

" األریكـــــة " الســـــریر المنجـــــد المـــــزین وهـــــي فارســـــیة معربـــــة                   ( قـــــال أدى شـــــیر :

ا " أي : زینة ومن " نیـك " أي من " أورنك " مركبة من " آر 

   )٣( ): جمیل

ولـم یصـرح بأنهـا  ،" األرائك " السرر في الحجـال وأحـدها أریكـة( قال ابن قتیبة :

األرائـك : (وكـذلك فعـل ابـن منظـور فقـال :  )٤( )غیر عربیـة

   )٥( )السررفي الحجال

وهـــي فـــي  ،األرائـــك : الفـــرش فـــي الحجـــال وقیـــل : هـــي األســـرة( وقـــال الزجـــاج :

ـــــر الحجـــــال                      ـــــي غی ـــــي الحجـــــال أو ف ـــــت ف ـــــرش كان ـــــة الف الحقیق

   )٦( )األریكة  سریر منجد مزین في قبة أو بیتوقیل : 

                                                           

   . ٣٠مختار الصحاح صـ(١)

 مخطوط.  ٢٢فنون األفنان صـ  (٢)

  . ٩األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)

 . ٣٦٦غریب القرآن صـ (٤)

  ( أرك ).  ١٢/٢٦٩لسان العرب  (٥)

  . ٢/٩، والقاموس المحیط ١٢/٢٦٩اللسان  (٦)



       

    

 

٣٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  أسبـــاط

األســــباط هــــم ولــــد الولــــد واألســــباط مــــن بنــــي إســــرائیل                 (قــــال اإلمــــام الــــرازي :

   )١( )كالقبائل من العرب

  تعقیب :  

ة عبریــة ولكــن ذكــر فظــأن اإلمــام الــرازي لــم یصــرح بــأن هــذه الل ممــا ســبق یالحــظ

األســـباط أثنـــا عشــر رجـــال مـــن ولـــد یعقـــوب بـــن (وقـــال اإلمـــام الطبـــري :  .معناهــا

   .)٢( )ولد كل رجل منهم أمة من الناس قسموا : أسباطاً  ،إسحاق بن إبراهیم

ب ولــد وأخوتــه بنــو یعقــو  )علیــه الســالم(األســباط یوســف  وروى عــن قتــادة قــال :

   .اثنى عشر رجال فولد كل منهم أمة من الناس فسموا : أسباط

والسبط من الیهود كالقبیلة من العرب وهم الذین یرجعون إلى ( قال ابن منظور :

  سمى سبطا لیفرق بین ولد إسماعیل وولد إسحاق وجمعه : أسباط  .أب واحد

ن لــیس أســباطا بتمییــز أل )٣( Z!  "   #  $  ]  وقولــه عــز وجــل :

الممیز إنما یكون واحدًا لكنـه بـدل مـن قولـه " اثنتـى عشـرة " كأنـه قـال : جعلنـاهم 

   )٤( .)واألسباط من بني إسرائیل كالقبائل من العربأسباطًا 

  

                                                           

  . ١٤٤مختار الصحاح صـ (١)

  . ٣/١١١تفسیر الطبري  (٢)

  . ١٦٠األعراف / (٣)

  ط ).  ، ( س، ب،٩/١٨٢لسان العرب  (٤)



       

    

 

٣٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  .)١( )في بني إسرائیل كالقبائلاألسباط (وقال ابن قطلوبغا : 

 .عشرةاالثنى سبط قبیلة من قبائل الیهود القدیمة (وقال رفائیل نخلة الیسوعي : 

)elifet( ٢( )وعدها ضمن الكلمات المقتبسة من العبریة(.  

وفـــي آل  ١٤٠ ،١٣٦وقـــد ورد هـــذه اللفظـــة فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي ســـورة البقـــرة / 

   .١٦٠وفي األعراف /  ،١٦٣وفي النساء /  ،٨٤عمران / 

  . )٣( إذن هذه اللفظة حقًا عبریة

  

  

                                                           

  . ٦١تفسیر غریب القرآن صـ (١)

،                       ١٧٣. ویراجع/تفس����یر غری�����ب الق�����رآن الب����ن قتیب�����ة ص�����ـ٢١٢غرائ����ب اللغ�����ة ص�����ـ (٢)

،                                   ١/٤١٤( س��������������بط ) والمعج��������������م الوس��������������یط  ١/٩٤٠وأق��������������رب الم��������������وارد 

  . ٨٤ومعجم غریب القرآن لمحمد فؤاد الباقي صـ

  .٢٦لمھذب صـا (٣)



       

    

 

٣٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  إســــتربق

  

  .)١( .)ستبرق : الدیباج الغلیظ فارسي معرباإل(قال اإلمام الرازي : 

  تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي نص على أن هذه اللفظة فارسیة معربة

ل بالذهب أو اإلستبرق الدیباج الغلیظ وقیل : دیباج ُیعمَ ( وقال السید آدى شیر :

  .)٢( .)وأصل معناه الغلیظ )اْسَتبرق(صفاق معرب عن ثیاب حریر 

  .)٣( )اإلستبرق : غلیظ الدیباج فارسي معرب( ى :قالجوالی وقال

   .)٤(وممن صرح بأنه بالفارسیة أبو عبید وأبو حاتم وآخرون 

                                الســــــــــــندس رقیــــــــــــق الــــــــــــدیباج واإلســــــــــــتبرق تخینــــــــــــه ( قــــــــــــال ابــــــــــــن قتیبــــــــــــة :

   .)٥( )استبره وهو الشدید : ویقول قوم : فارسي معرب أصله

 .)٧(وابـــن منظـــور كمـــا جـــاء فـــي كتـــاب محـــیط اللغـــة  )٦(ذلـــك ابـــن الجـــوزى وذكـــر 

   )٨(وأقرب الموارد 

                                                           

  . ٤٤مختار الصحاح صـ  (١)

 . ١٠األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)

  . ٦٣المعرب للجوالیقي صـ (٣)

 .٢٧ـ ویراجع المھذب د/إبراھیم أبو سكین صـ  ٢٦٧تفسیر غریب القرآن صـ (٤)

 . ٤٠٣السابق نفس الصفحة و صـ (٥)

  . ٢٢فنون األفنان صـ (٦)

  . ٩محیط اللغة صـ (٧)

 . ١/١١ب الموارد أقر (٨)



       

    

 

٣٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

إســـتبرك : حریـــر قمـــاش منســـوج مـــن الحریـــر والـــذهب (قـــال د/ محمـــد التـــوبخى : 

   ) ١( .)معریها استبرق

              ،٣١وقــــد ورد هــــذه اللفظــــة فــــي القــــرآن الكــــریم أربــــع مــــرات فــــي ســــورة الكهــــف / 

ــــــــــــــي ســــــــــــــورة  ــــــــــــــة / وف ــــــــــــــدخان آی ــــــــــــــة / ٥٣ال ــــــــــــــرحمن آی ــــــــــــــي ســــــــــــــورة ال                                   ٥٤وف

   .)٢( ٢١وفي سورة اإلنسان آیة / 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٢١٦. ویراجع غرائب اللغة العربیة صـ٦٦المعجم الذھبي ( فارسي معرب ) صـ (١)

  . ٢٧المھذب تحقیق د/إبراھیم أبو سكین حاشیة صـ (٢)



       

    

 

٣٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 أســـــــفار

  

   .)١( )السََّفُر : قطع المسافة والجمع أسفار(قال اإلمام الرازي : 

  

  تعقیب : 

   .أنها معربة مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكر معنى أسفار ولم یذكر

وقال  ،قال الواسطى في اإلرشاد هي : الكتب بالسریانیة( وقال اإلمام السیوطي :

وقـــال ابـــن أبـــى حـــاتم حـــدثنا أبـــى عبـــد  .الكرمـــاني فـــي غرائـــب التفســـیر هـــو نبطـــى

] العزیـز بــن منیــب حـدثنا أبــو معــاذ عـن عبیــد عــن الضـحاك  فــي قولــه تعــالي : 

d  c  Z )٣( )لنبطیة یسمى : سفراً والكتاب با ،قال : كتبا )٢(.   

وقیـل  ،وقیل هـو : الكتـاب الكبیـر ،الكتاب –بالكسر  –السفر ( قال ابن منظور :

ـــــــوراة ـــــــة وأحـــــــدهم ســـــــافر  ،والجمـــــــع أســـــــفار ،هـــــــو جـــــــزء مـــــــن الت                    والســـــــفرة : الكتب

   )٤(d  c     b    a  Z] وقوله عز وجل :  )سافرا(بالنبطیة  وهو

                                                           

  مختار الصحاح صـ.  (١)

 . ٥الجمعة/ (٢)

   تحقیق د/إبراھیم أبو سكین. ٢٩، ٢٨المھذب بما وقع في القرآن من المعرب صـ (٣)

   ٥الجمعة/ (٤)



       

    

 

٣٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

أن الیهـود  –تعالى  –ألسفار الكتب الكبار وأحدها سفر أعلم اهللا ا( قال الزجاج :

مثلهم في تركهم استعمال التوارة وما فیها كمثل الحمار یحمل علیه الكتب وهو ال 

    .)١( .)یعرف ما فیها وال یعیها

ـــــع  ـــــه وهـــــي جم ـــــة آرمی ـــــر جـــــزء                        )ســـــفر(وهـــــذه الكلم ـــــاب كبی ـــــاه : كت ومعن

  كتاب  )٢( )sefro(وراة كامل من الت

كمـــا أن النبطیـــة إحـــدى لهجـــات  ،هومعـــروف أن الســـریانیة إحـــدى لهجـــات اآلرمیـــ

   )٣( .أیضا هاآلرمی

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٣٥/ ٦لسان العرب ( س، ف، ر )  (١)

  . ١٨٧كتاب غرائب اللغة العربیة لرفائیل الیسوعي صـ (٢)

 تحقیق د/ إبراھیم أبو سكین.  ٢٩، ٢٨المھذب ھامش صـ (٣)



       

    

 

٣٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  األصنام

   )١( .)األصنام قیل أنه معرب َشَمن وهو الوثن(قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي نص على أن األصنام معّرب

الصـــــنم : الـــــوثن معـــــرب َشـــــَمن بتقـــــدیم المـــــیم علـــــى النـــــون                 ( وقـــــال آدى شـــــیر :

   )٢( .)ومعناه : عابد األصنام

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ١٨٠مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٠٩كتاب األلفاظ الفارسیة المعّربة صـ (٢)



       

    

 

٣٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  أكـــــواب

  . )١( )الكوب بالضم كوز ال عروة له وجمعه أكواب(قال اإلمام الرازي : 

  تعقیب : 

وب ولـم یـنص علـى مما سـبق یالحـظ أن اإلمـام الـرازي ذكـر لفظـة أكـواب جمـع كـ

    .أنها معربة

ـــــــام الســـــــیوطي : ـــــــال اإلم ـــــــة( ق ـــــــن الجـــــــوزي أنهـــــــا األكـــــــواز بالنبطی                       ،حكـــــــى اب

ـــر : ـــن جری ـــال اب حـــدثت عـــن الحســـین ســـمعت أبـــا معـــاذ أنبأنـــا عبیـــد ســـمعت  وق

    )٢( .)الضحاك یقول : األكواب جرار لیست لها عربي وهي بالنبطیة كوباً 

الكــوب : أبریــق رائــب اللغــة حیــث یقــول رفائیــل الیســوعى : وهــي التینیــة فــي غ

ــــال عــــروة   ــــل صــــغیر كلمــــة مقتبســــة مــــن االتینیــــة )CUPA(صــــغیر ب  )٣( .)برمی

اإلنسـان  ،١٨الواقعة  آیة /  ،٧١وجاءت في القرآن الكریم في سورة الزخرف آیة 

   .١٤والغاشیة آیة /  ،١٥آیة 

  

  

                                                           

  . ٢٦٦مختار الصحاح صـ (١)

  . ٢٢تحقیق د/إبراھیم أبو سكین. یراجع فنون األفنان البن الجوزي صـ ٣٠صـالمھذب  (٢)

   .٢٨٠غرائب اللغة صـ (٣)



       

    

 

٣٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  أليــــم

   )١( )لمؤلم كالسمیع بمعنى المسمعاأللیم ا(قال اإلمام الرازي : 

  تعقیب 

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي لم ینص على أنها معربة

ـــي حكـــى ابـــن الجـــوزي أنـــه الموجـــع بالزنجیـــة (وقـــال الســـیوطي :  وقـــال شـــیذلة ف

   )٢( ).البرهان بالعبرانیة

   )٣( )ألیم بمعنى مؤلم أي موجع(ویقول ابن قتیبة : 

   )٤().ألیم  مؤلم أو ذو ألم(ویقول ابن قطلوبغا : 

وفي محیط المحیط : األلیم : الموجـع مثـل السـمیع بمعنـى المسـمع ومـن  العـذاب 

وفي أقرب الموارد : األلیم الموجع كالسمیع  .)٥(غایة البلوغ ألم الذي یبلغ إیجاعه 

  . )٦(بمعنى المسمع 

ثمــان وخمســین  )ألــیم(وردت هـذه المفــردة كثیــرًا فـي القــرآن الكــریم فــوردت  بصـیغة 

   .)٧(أربع عشرة مرة  )ألیمان(مرة وبصیغة 

                                                           

  . ٢٢ویراجع  فنون األفنان  صـ ٣٣مختار الصحاح صـ (١)

  . ٣١، ٣٠المھذب صـ (٢)

  .٢تفسیر غریب القرآن صـ (٣)

  . ٥٤غریب القرآن مخطوط صـ (٤)

  . ١٤محیط المحیط صـ (٥)

  .١٦موارد صـأقرب ال (٦)

 . ٣٠المھذب ھامش صـ (٧)



       

    

 

٣٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  إنـــاه

وأنى الحمیم  )١( t  s  rZ   ] أنى : أدرك قال تعالى : (قال اإلمام الرازي : 

   .)أیضا انتهى حره

  تعقیب : 

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي لم ینص على تعریب هذه اللفظة وهى معربة

 .أي نضـجه بلسـان أهـل المغـرب )إناه(في البرهان :  قال شیذلة(قال السیوطي : 

   .)٢( )بلغة البربر وقال أبو القاسم في لغات القرآن :

ـــال ابـــن منظـــور : ـــر منتظـــرین  )٣( t  s  rZ   ] وفـــي التنزیـــل : ( ق أي غی

   .وٕادراكه وبلوغه ،نضجه

   )٤( )القصر النضج –بكسر الهمزة  –واإلنى 

  

  

  

  

                                                           

  . ٣٧مختار الصحاح صـ (١)

  . ٣٢المھذب صـ (٢)

 .                                 ٥٣األحزاب/ (٣)

  (أنى ). ١٨/٥١اللسان   (٤)



       

    

 

٣٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

  

 ا ا  

ا ء إا     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رِيِــق
ْ
  بِط



       

    

 

٣٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

القائــد  مــن قــواد الــروم معــرب  –بكســر البــاء  –البطریــق (قــال اإلمــام الــرازي : 

   )١( )والجمع البطارقة

  :  تعقیب

ـــق معربـــة وقـــال  ،ممـــا ســـبق یالحـــظ أن اإلمـــام الـــرازي نـــص علـــى أن لفظـــة ِبْطرِی

ولمـا  ،ائـد وجمعـه بطارقـة وقـد تكلمـوا بـهالبطریق بلغة الروم : هـو الق( الجوالقى :

وٕانمـا  ،سمعت العـرب بـأن البطارقـة أهـل رئاسـة صـاروا یصـفون الـرئیس بـالبطریق

  قال أبو ذؤیب :  .یریدون به المدح وعظم الشأن

  نو حنو قراقر وهم رجعوا بالح  

   )٢( هوازن یحدها كحاة بطارق          

  . لزهوالبطریق الرجل المختال ا( قال السید آدى شیر :

وتبطــــــرق الرجــــــل أي حمــــــق وســــــفه : كــــــل ذلـــــــك                   .والُبطــــــارق : الرجــــــل الطویــــــل

   .ومعناه : الرجل النكرة و المنفور الطباع )تیره(مأخوذ من 

   )٣( )PATRJCEIS(بمعنى القائد من قواد الروم فمعرب   وأما البطریق

  

ـــم
ّ
ق
َ
  الب

                                                           

  . ٤٧مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٢٤المعرب للجوالیقي صـ (٢)

  . ٢٤األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)



       

    

 

٣٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

وقلت ألبـى علـى الَفَسـِوى  .وف وهو الَعْنَدمُ الَبّقم: صبع معر (قال اإلمام الرازي : 

   )١( )وء فقال : معربأعربي ه

  :  تعقیب

ممــا ســبق ذكــره یالحــظ أن اإلمــام الــرازي نــص علــى أن هــذه اللفظــة معربــة وذلــك 

   .عندما سأل أبا على الَفَسِوى فقال له : هذه اللفظة معربة

خشــب شــجرة عظــام وورقــة وجــاء فــي كتــاب األلفــاظ الفارســیة المعربــة أن الــَبّقم : 

                      ویرادفــــــــه فــــــــي )بكــــــــم(تعریــــــــب مــــــــورق اللــــــــوز وســــــــاقه أحمــــــــر یصــــــــبغ بطبیخــــــــه 

    )٢()Campeche(الفرنسیة 

وقـــد تكلمـــت بـــه  .وهـــو ضـــبغ أحمـــر .الـــبّقم : فارســـي معـــرب( وقـــال الجـــوالیقى :

   قال رؤبة : .العرب

  )٣("  كمرجل الصباغ جاش َبقَُّمْه  " 

  

  تتبيــــرا

                                                           

  . ٤٩حاح صـمختار الص (١)

  . ٢٥األلفاظ الفارسیة المعربة آلدي شیر صـ (٢)

والرج����ز للعج����اج ال البن����ھ رؤب����ھ ونس����بھ اب����ن دری����د                           ١٠٧المع����رب للج����والیقي ص����ـ (٣)

.                          ٣١٩ – ١٤/٣١٨واب������ن منظ������ور ف������ي اللس������ان  ١/٣٢٢ف������ي الجمھ������رة للعج������اج 

 . ٢/٦٤وھو في دیوان العجاج 



       

    

 

٣٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

كسـره وأهلكـه وهـؤالء متبـر مـا هـم فیـه أي  )١( )وتبره تتبیرا(قال اإلمام الرازي : 

   .)٢( )مكسر مهلك

  تعقیب : 

ممـا ســبق ذكـره یالحــظ أن اإلمـام الــرازي لـم یــنص علـى تعریــب هـذه اللفظــة ولكــن 

    .بالرجوع إلى المصادر وجدتها معربة

القـواریرى حـدثنا یحیـى بـن  قال ابن أبى حاتم : ذكـر عـن( قال اإلمام السیوطي :

´  µ  ] یمان عن أشعث عـن جعفـر عـن سـعید بـن جبیـر فـي قولـه تعـالى : 

   ̧ ¶Z )ـــــره بالنبطیـــــة )٣ ـــــال : تب ـــــو كریـــــب  .ق ـــــر حـــــدثنا  أب ـــــال ابـــــن جری                                                        وق

   )٤( )حدثنا ابن یمان به

   )٥( )ي لیدمروا ویخرجواأ )ولیتبروا( ابن قتیبة : قال

كلمــة  (Tabar( .تبــره : كســره(وهــذه الكلمــة آرمیــة یقــول رفائیــل نخلــة الیســوعي : 

   )١( )آرمیة

                                                           

(١)   

 .٥٥مختار الصحاح صـ(٢)

(٣)   

  تحقیق د/إبراھیم أبو سكین.  ٣٧/٣٨المذھب فما وقع في القرآن من المعرب صـ (٤)

. ویراج�ع  اللس�ان ( تب�ر ) وغری�ب الق�رآن الب�ن قطلوبغ�ا ٢٥١تفسیر غری�ب الق�رآن ص�ـ (٥)

  . ٥٥المصري صـ 

 وسیط ( تبر ) العجم ال ١/٧٢، وأقرب الموارد ٦٧ومحیط المحیط صـ     



       

    

 

٣٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  . )٢(ومعروف أن النبطیة إحدى لهجات اآلرمیة الغریبة 

)،               ٧كمـــــا أن هــــــذه اللفظــــــة وردت فــــــي القــــــرآن الكـــــریم فــــــي ســــــورة اإلســــــراء آیــــــة (

) ووردت فــــــي ســـــــورة األعــــــراف بصــــــیغة أخـــــــرى               ٣٩یــــــة (وفــــــي ســــــورة الفرقـــــــان آ

   )٣( Z;  >  =     <  ?  @  ] في قوله 

   )٤(وفي سورة نوح بصیغة أخرى 

   .-واهللا أعلم  –ن النبطیة اآلرمیة معربة م )تترا(ى هذا تكون كلمة وعل

  

  

  

  

  

ــاق
َ
ي
ْ
ر
ِّ
  الت

  

                                                                                                                                           

   .١٧٥غرائب اللغة العربیة صـ  (١)

  . تحقیق د/ إبراھیم أبو سكین. ٣٨المھذب ھامش صـ (٢)

  . ١٣٩األعراف/ (٣)

  ٣٨نوح/ (٤)



       

    

 

٣٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

   )١()واء السموم فارسي معربد –بكسر التاء  –التریاق (قال اإلمام الرازي : 

  تعقیب : 

ممـــــــــا ســـــــــبق یالحـــــــــظ أن اإلمـــــــــام الـــــــــرازي قـــــــــد نـــــــــص علـــــــــى تعریـــــــــب التریـــــــــاق                           

   .وقال : فارسي معرب

  قال الراجز  .التریاق رومى معرب( قال الجوالیقي :

   " همـفاء السـى شـى وتریاقـ" ریق         

   .)٢(ل الدریاق لغة في التریاق  كما أن الجوالیقى ذكره بالدال فقا

ألن الطــاء  –وحكــى ابــن خالویــه أنــه یقــال طریــاق بالطــاء ( وقــال ابــن منظــور :

والدال والتاء من مخرج قال ومثله : مـّده ومطـه ومتـه كمـا  نقـل فـي اللسـان أیضـا 

     )٣( )ها واحد هو  دواء السموماوكلها معن –بالدال  –عن الهجرى دریاق 

  

  

  

ــ
َ
ه

ّ
ز
ّ
 الن

ُ
  ة

   )١( )النزهة : فارسى معرب ثم استعیر في الباطل(اإلمام الرازي : قال 

                                                           

  . ٥٦مختار الصحاح صـ (١)

 . ١١/٣٨٤. والرجز لرؤبة كما في اللسان ١٩٠المعرب صـ (٢)

   والرحر.. ٥٠٣، ٣/٣٨٧. ویراجع جمھرة اللغة ١١/٣٨٤اللسان  (٣)



       

    

 

٣٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  تعقیب : 

   ).نزهة(قد نص على تعریب لفظة  مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي

النزهة : الطریق الصغیر المتشعبة من الجادة والباطل والتخلیط ( قال آدى شیر :

   .جمعة : ُنّزهات

ــــــــــــــي النزهــــــــــــــات ــــــــــــــزه الرجــــــــــــــل وقــــــــــــــع ف ــــــــــــــّزه الباطــــــــــــــل : كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك                                   .ون والُن

   .أي : الطریق )راه(مأخوذ من 

النزهات الطرق الصغار غیر الجادة وتتشعب عنها الواحد نزهـة ( قال األصمعي :

والنزهـــــات  فارســـــى معـــــرب ثـــــم اســـــتعیر فـــــي الباطـــــل فقیـــــل : النزهـــــات البســـــابس 

   .)٢( )الصحاصح وهي من أسماء الباطل

  

  

  

نــور
ّ
  الت

                                                                                                                                           

  . ٥٦مختار الصحاح صـ (١)

   .٣٦، ٣٥كتاب األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)



       

    

 

٣٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

              )١( F  EZ   ] یخبـز فیـه وقولـه تعـالى : التنـور الـذي (قـال اإلمـام الـرازي : 

   )٢( )هو : وجه األرض –كرم اهللا وجهه  -قال على 

  تعقیب : 

ــــــم یــــــنص علــــــى تعریــــــف هــــــذه اللفظــــــة                     ممــــــا ســــــبق یالحــــــظ أن اإلمــــــام الــــــرازي ل

   .ولكن اكتفى بمعناها

    .ة وجدت أن العلماء اختلفوا في معناهاینوبالرجوع إلى الكتب المع

   )٣( )والتنور نوع من الكوانین(  یقول ابن منظور :

 ،التنــور الــذي یخبــز فیــه یقــال هــو فــي جمیــع اللغــات كــذلك( ویقــول الجــوهري :

 وفـــــــــي التنزیـــــــــل                      .وقیـــــــــل بكـــــــــل لغـــــــــة ،والتنـــــــــور وجـــــــــه األرض فارســـــــــي معـــــــــرب

هــو  –كــرم اهللا وجهــه  –قــال علــى  )٤( F  E  D  C  B  AZ   ] العزیــز : (

   )٥( )..........وجه األرض وكل مفجر ماء تنور

وقیـل أیضــًا : إن  ،وقیـل فـي التنـور أقــوال : قیـل : إن المـاء فـار مــن تنـور الخـابزة

    .التنور تنویر الصبح

                                                           

  . ٤٠ھود/ (١)

  . ٥٧مختار الصحاح صـ (٢)

  اللسان ( تنر )  (٣)

 . ٤٠ھود/ (٤)

  الصحاح ( تنر ).  (٥)



       

    

 

٣٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

   –واهللا أعلم  –الورد التنور الذي بالجزیرة وهى عین  وروى عن ابن عباس :

قال اللیث : التنور عمت بكل لسان قال أبو منصور  : وقول مـن قـال إن التنـور 

أن االســم فـي األصـل أعجمـي فعربتهـا العـرب فصــار عمـت بكـل لسـان یـدل علـى 

قـال : ال نعرفـه فـي  )تنـر(عربیا على بناء فعول والدلیل على ذلك أن أصل بنائه 

ظیر ما دخل فـي كـالم العجـم مثـل الـدیباج والـدینار كالم العرب ألنه مهمل وهو ن

   )١(والسندس واإلستبرق وما أشبهها. 

                             ،٤٠وجـــــــــاءت هـــــــــذه اللفظـــــــــة فـــــــــي القـــــــــرآن الكـــــــــریم فـــــــــي ســـــــــورة هـــــــــود آیـــــــــة / 

   .٢٧وسورة المؤمنون  أیة / 

                      عـــــــالبى ثتنـــــــور ذكـــــــر ابـــــــن دریـــــــد و الجـــــــوالیقي وال(قـــــــال اإلمـــــــام الســـــــیوطي : 

   )٢( )أنه فارسي معرب

 )beytuouro(التنــور كلمــة آرمیــة مــن (وهــذه الكلمــة  آرمیــة یقــول الیســوعى : 

   )٣( )مكان النار

التنــور : الكــانون یخبــز فیـــه أو هــو تجویفــه اســـطوانیة (وجــاء فــي محــیط اللغـــة : 

                                 تجعــــــل فــــــي األرض یخبــــــز فیهــــــا وهــــــو فــــــي العبرانیــــــة والســــــریانیة مركــــــب مــــــن 

    )١( )نور : أي : نار(تن أي : دخان ومن (

                                                           

  . ١٦٣، ٥/١٦٢اللسان ( تنر )  (١)

م��ن كت��اب  ٣٩رس ص��ـتحقی��ق د/إب��راھیم أب��و س��كین  ویراج��ع فھ�� ٤٠، ٣٩المھ��ذب ص��ـ (٢)

 . ١٣٢المھذب والمعرب للجوالیقي صـ

  .    ١٧٥غرائب اللغة العربیة صـ (٣)



       

    

 

٣٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

   )٢( )التنور لغة سریانیة لهجة آرمیة(قال جورج زیدان : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                           

  . ٧٤محیط المحیط صـ (١)

  ، ط/دار الھالل ٩٤اللغة العربیة كائن حي صـ  (٢)



       

    

 

٣٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

 اا ا  

   ا إ ااء

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٣٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  اجلبــت

 .والكاهن والساحر ونحـو ذلـك الجبت كلمة تقع على الصنم(قال اإلمام الرازي : 

   )١(وفي الحدیث " الطیرة والعیافة والطرق من الجبت " 

  :  تعقیب

مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكـر معنـى الجبـت ولـم یـنص علـى أنهـا معربـة 

ولكن اإلمـام السـیوطي قـال : الجبـت : اسـم الشـیطان بالحبشـیة  وروى عـن سـعید 

   .)٢(احر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن بن جبیر أنه قال : الجبت :  الس

وجــاء فــي محــیط المحــیط : الجبــت : الصــنم والكــاهن والســاحر والســحر والــذي ال 

ثــم  ،قیــل الجبــت فــي األصــل : اســم جهــنم ،وكــل مــا عبــد مــن دون اهللا ،خیــر فیــه

وهــو الــذي ال خیــر فیــه   ،وقیــل أصــله الجــبس ،اســتعمل لكــل مــا عبــد مــن دون اهللا

      .)٣(ء كما قلبت سین سدس فقلبت سینه تا

                                                           

  .٦٣مختار الصحاح صـ (١)

 تحقیق د/إبراھیم أبو سكین. ٤٠المھذب صـ   (٢)

 بیروت.  –مكتبة لبنان  ٩٠ي صـمحیط المحیط للمعلم بطرس البستان (٣)



       

    

 

٣٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

هـــذا لــیس مـــن محـــض العربیـــة الجتمــاع الجـــیم والتـــاء فـــي كلمـــة  قـــال الجـــوهري :

ثــم  ،وعنــدي أنــه ســریاني األصــل بمعنــى المجــوفواحــدة مــن غیــر حــرف ذولقــى 

   )١(استعیر للفارغ والذي ال خیر فیه 

É  È  Ç   Ë  Ê ] كما وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم في قوله تعالى : 

  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì

  Ú  Ù  ØZ  )٢(   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ویراجع معجم القرآن لمحمد  ٥٦ینظر/اللسان ( جبت ) وغریب القرآن ال بن قطلوبغا صـ (١)

، المھذب فیما وقع في القرآن من المعرب للس�یوطي تحقی�ق د/إب�راھیم ٢٥عبد الباقي صـ

 ). ٣فقره ( ٤١، ٤٠أبو سكین ھامش صـ

  .  ٥١النساء/ (٢)



       

    

 

٣٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 
ّ
ص

َ
  اجل

  

    )١()ما یبنى به وهو معرب –بفتح الجیم وكسرها  –الجص (اإلمام الرازي :قال 

  تعقیب : 

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكر أن الجص معّرب

   )٢(ونص ابن درید على أنه فارسى معرب 

   )٣( )والجص معروف ولیس بعربي( ل الجوالیقي :وقا

وهـو  ،معـروف  وهـو الـذي ُیْطلـى بـه –بفـتح الجـیم  –الجـصَّ ( قال ابن منظور :

 ،بكسر الجیم ولـیس الَجـصُّ بعربـي وهـو مـن كـالم العجـم –قاله ابن درید  ،معرب

   )٤( )-بالقاف  –ولغة أهل الحجاز في الَجّص : القص 

  

  

                                                           

  . ٦٨ـمختار الصحاح ص (١)

  . ٢/٧٥الجمھرة  (٢)

  . ١٤٣المعرب للجوالیقي صـ (٣)

 ط/دار الفكر.    ٧/١٠لسان العرب ( جصص )  (٤)



       

    

 

٣٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

امِي
َ
و
َ
  سـاجل

   .)١( )الجوامیس فارسي معرب(اإلمام الرازي : قال 

   -تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي نص على أن كلمة الجاموس فارسیة معربة

بــــــــــــه العــــــــــــرب                                 الجــــــــــــاموس أعجمــــــــــــي وقــــــــــــد تكمــــــــــــن ( وقــــــــــــال الجــــــــــــوالیقي :

   قال الراجز :

  لیث یدق األسداك الهموســـا   

  ))٢(قهبین الفیل والجاموســـا واأل        

  . )٣(وجاء في اللسان جوامیس فارسي معرب وهو بالعجمعة كوامیش 

   .وأن معنى كاو : بقرة ومیش : مختلط أو مختلطة

ــال آدى شــیر : الجــاموس معــرب كــاومیش ومنــه اآلرامــى واألرمنــى والكــردى ( وق

   .)٤( )كامیش

   .ما ذكره اإلمام الرازيك فارسیة معربةوعلى ما سبق یكون لقطة جوامیس 

                                                           

  . ٧٠مختار الصحاح صـ (١)

، والزج�ر لرؤب�ة ب�ن العج�اج م�ن قص�یدة یم�دح بھ�ا أب�ان ب�ن ١٥٢المعرب للجوالیقي ص�ـ (٢)

  رب. من مجموعة أشعار الع ٧٢ – ٣/٦٨الولید الیجلي وھو في دیوانھ 

  اللسان ( ح، ق، س ).  (٣)

  . ١٤٣كتاب األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٤)



       

    

 

٣٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 
ُ
ـــم

ّ
ن
َ
ه

َ
  ج

جهنم من أسماء النار التي یعذب بها اهللا عبـاده وال یجـرى (قال اإلمام الرازي : 

   )١( )للعرفة والتأنیث وقیل هو : فارسي معرب

   -تعقیب :

ـــــــى  ـــــــص عل ـــــــى لفظـــــــة جهـــــــنم ون ـــــــد ذكـــــــر معن ـــــــرازي ق                       ممـــــــا ســـــــبق أن اإلمـــــــام ال

   .عربةأنها فارسیة م

جمیــة وقــال بعضــهم فارســیة جهــنم : ذهــب جماعــة إلــى أنهــا أع( قــال الســیوطي :

   )٢( )هي تعریب ِكهنام بالعبرانیة وقال آخرون :معربة 

قیـــل أصـــلها  ،جهـــنم : اســـم لنـــار اهللا الموقـــدة( الصـــفهاني :وقـــال اإلمـــام الراغـــب 

ـــل هـــو تع(وقـــال ابـــن منظـــور :  )٣( )فارســـي معـــرب وهـــو جهنـــام ریـــب                  جهـــنم : قی

   )٤( )كهنام بالعبرانیة

قــال فــي الصــحاح : ویقــال هــو فارســي ( ویقــول البســتاني فــي محــیط المحــیط :

وقیل فارسیة وقیل عبرانیة أصـلها  ،عجمیةأوقال في الكلیات جهنم قیل :  ،معرب

جهـنم فـي األصـل علـم لـدار العقـاب مـرادف النـار وقیـل  :وقال البیضـاوى  ،كهنام

                                                           

  . ٧٣مختار الصحاح صـ (١)

  تحقیق  د/إبراھیم أبو سكین.   ٤٢، ٤١المھذب فیما وقع في كالم هللا من المعرب صـ (٢)

 . ١٠٢المفردات صـ (٣)

  لسان العرب ( ج، ھـ، م ).   (٤)



       

    

 

٣٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ــــــــــــــــــــــــــي األصــــــــــــــــــــــــــل مركبــــــــــــــــــــــــــا                                      معــــــــــــــــــــــــــرب و  ال یبعــــــــــــــــــــــــــد أن یكــــــــــــــــــــــــــون عبران

   .: وهو اسم رجل وهنوم .: أي وادي جىمن 

ووادي هنــوم أورشــلیم قــد اشــتهر بالــذبائح مــن النــاس المقدمــة فیــه قــدیما لملــوك إلــه 

   .)١( )العمونیین

النـار التـي یعـذب جهنم : قال یونس وغیـره اسـم ( ویقول شهاب الدین الخفاجي :

   .)٢( )بها في اآلخرة وهي أعجمیة

جرجـــى زیـــدان أنهـــا كلمـــة آرمیـــة األصـــل دخلـــت علـــى العربیـــة عـــن طریـــق ویـــرى 

   .)٣( )الحبشیة وأصلها آرمیة جهنام

  guey Hinnomجهنم  (ویرى رفائیل نخلة الیسوعى أنها عبرانیة حیث یقول : 

ثـر فیـه قبـل مـیالد السـید المسـیح وقـد ك ،وادي هنم هذا الوادي فـي جنـوب أورشـلیم

   .)٤( )إحراق األطفال تضحیة بهم لملوك إله العمونیین كلمة مقتبسة من العبرانیة

ــــــــة                             ــــــــول العلمــــــــاء یالحــــــــظ أن كلمــــــــة جهــــــــنم فارســــــــیة معرب وممــــــــا ســــــــبق مــــــــن ق

   .أو عبرانیة أو آرمیة

  .وقد وردت في القرآن الكریم في مواضع عدیدة

                                                           

  . ١٢٣محیط المحیط صـ (١)

  . ٩٢شفاء الغلیل صـ (٢)

  . ٣٦اللغة العربیة كائن حي صـ (٣)

  . ٢عمود  ١ینظر/غرائب اللغة صـ (٤)

    ) تحقیق د/إبراھیم أبو سكین.١رقم ( ٤١ویراجع المھذب ھامش صـ     



       

    

 

٣٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 
َ
الِـــقج

َ
  و

 –بفــــتح الجــــیم  –الُجواِلــــُق : وعـــاء والجمــــع الَجواِلــــق (قـــال اإلمــــام الــــرازي : 

   )١( )سیبویهوالجوالیق أیضا وربما قالوا : الجوالقات وال یجوزه 

  تعقیب : 

ذكــر معنــى الجوالیـــق كمــا ذكــره فــي معـــرض ي ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمـــام الــراز 

 یجتمعـان فـي كلمـة واحـدة مـن كـالم وقال الجیم والقـاف ال )ج ق(حدثه عن مادة 

ربا أو حكایة صوت     .)٢(العرب إال أن یكون معرَّ

ــْه وأصــله بالفارســیة  .الجوالــق : أعجمعــي معــرب( وقــال الجــوالیقي : وجمعــه ُكَوال

   )٣( )-بفتح الجیم  –َجواِلق 

 .وبضم الجیم وفتح الالم–بضم الجیم وكسر الالم  –الجوالق  وجاء في اللسان :

   )٤( .: شوالل كبیر منسوج من صوف أو شعر وهو الذي یسمیه العامة هو عد

الجوالـــــــق : عـــــــدل كبیـــــــر منســـــــوج مـــــــن صـــــــوف أو شـــــــعر                  ( قـــــــال آدى شـــــــیر :

ــــَوال والتركــــى ُجــــّوال      ــــه ومنــــه األرمــــى والكــــردي ُج معــــرب ُكَوالــــْه والشــــوال لغــــة فی

   )٥( ).kyaekbوالرومى 

                                                           

  . ٦٩مختار الصحاح صـ (١)

  المرجع السابق نفس الصفحة.  (٢)

 . ١٥٨المعّرب للجوالیقي صـ (٣)

  ق ).  لسان العرب ( ج، (٤)

  .  ٤٣األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٥)



       

    

 

٣٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

فـي وال تفـتح إال فـي الواحـد إنمـا تفـتح  –بضـم الجـیم  –الجوالـق (قال الجـوالیقي : 

وقالفـــل وقـــالل وفـــي اللســـان والقـــاموس أنـــه  –الجمـــع ومثلـــه : حالحـــل وحالحـــل 

وفــــي القــــاموس أیضــــا أنــــه یجمــــع علــــى  –بفــــتح الجــــیم  –یجمــــع علــــى : جوالیــــق 

ونقــل فــي اللســان عــن ســیبویه أنــه منــع جمعــه بــاأللف  –بضــم الجــیم  –جوالقــات 

   .)١( )نه جمع جمع تكسیر كما نقل جوازه عن غیر سیبویهوالتاء ؛ أل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٥٢كتاب تكملة إصالح ما تغلط فیھ العامة صـ (١)

  . ١٥٨) من كتاب المعرب صـ٣ویراجع ھامش (    



       

    

 

٣٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

 
ُّ
دِى

ْ
ــــر

ُ
  احل

الحــردي مــن القصــب بــوزن الكــردي نبطــى معــرب والمــع : (قـال اإلمــام الــرازي : 

   .)١( )حرادى بالفتح وال یقال الهردى

   تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الزرازي قد نص على تعریب كلمة الحردي

هـردى نبطــى  .الحــردى : حـردى القصـب الـذي تقــول لـه العامـة( قـال الجـوالیقى :

صـة الحظیـرة التـي تشـد علـى معرب یقال : غرفة محردة قال اللیـث الحردیـة : حیا

  .)٢( )تقول : حردناه تحریدًا والجمع : الَحَرادى .حائط من قصب عرضا

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٧٩مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٦٥العرب للجوالیقي صـ (٢)



       

    

 

٣٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  الديبــــاج

فارسـي معـّرب وجمعـه  : دیـابیج وٕان  –كسـر بال –الـدیباج (قال اإلمام الرازي : 

  . )١()قبل اآللف بنقطة واحدة والدیباجتان : الخدان –بیاء  –شئت دبابیج 

   -یب :قتع

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي قد نّص على أن الدیباج فارسي معرب

ـــــــال الجـــــــوالیقي : ـــــــه العـــــــرب               ( وق ـــــــد تكلمـــــــت ب ـــــــدیباج : أعجمـــــــى معـــــــّرب وق       ال

  قال مالك بن نویرة : 

  وال ثیاب من الدیباج تلبسهــا   

   )٢( هي الجیاد وما في النفس من َدَببِ         

كمـــا فـــي الـــدنیا  ،دیـــابیج ودبـــابیج علـــى أن تجعـــل أصـــله مشـــدداً  ویجمـــع علـــى : 

   .وكذلك التصغیر

   .)٣( )الجندیوباف أي : نساجة  وأصله بالفارسیة :

ــار : ــال صــاحب المعی وكــذلك قــال آدى شــیر : وهــو الثــوب  )دیبــا(عــّرب إنــه م وق

   .الذي سداه ولحسه حریر

وقیــــــل إن دیبــــــا بالفارســــــیة مركــــــب مــــــن دیــــــوأى : جــــــن ومــــــن یــــــاف أى : نســــــیج                      

والدیباحـــــــــــة                          ،وقالـــــــــــت بـــــــــــه العـــــــــــرب :  دبـــــــــــج أي : نقـــــــــــش ودبـــــــــــج أي : زّیـــــــــــن

     )٤( .إلى غیر ذلك ومنه السریانى

                                                           

  . ١٠٧مختار الصحاح صـ (١)

  الدبب: العیب.  (٢)

 . ١/٢٠٧لجمھرة ، ویراجع ا١٨٨المعرب صـ (٣)

  . ٦٠األلفاظ الفارسیة المعربة آلدى شیر صـ (٤)



       

    

 

٣٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  درهـــــم

الــدرهم فارســي معــرب وكســر الهــاء لغــة فیــه وربمــا قــالوا (قــال اإلمــام الــرازي : 

   )١( .)درهام وجمع الدرهم دراهم وجمع الدرهام دراهیم

  تعقیب : 

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي صرح بأن الدرهم فارسي معرب

 ،إذ لـم یعرفـوا غیـره ،یمادرهم : معرب وقـد تكلمـت بـه العـرب قـد( قال الجوالیقي :

  قال الشاعر :  .وألحقوه بِهْجِرع

  .)٢( )وفي كل باع امرؤ مكس درهم    وفي كل أسواق العراق إتاوة    

   )٣( .)درهم تعریب َدْرم ومنه الكروى ِدراف والتركى درهم( قال آدى شیر :

  

  

  

  

                                                           

 . ١١٠مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٩٦المعرب للجوالیقي صـ (٢)

  . ٦٢األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)



       

    

 

٣٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ــــان
ّ
ك
ُ
  د

   .)١()وانیت فارسي معربالدكان واحد الدكاكین وهي الح(قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

ممــــــــــــا ســــــــــــبق یالحــــــــــــظ أن اإلمــــــــــــام الــــــــــــرازي قــــــــــــد نــــــــــــص علــــــــــــى أن الــــــــــــدكان                               

   .هو الحانوت وهو فارسي معرب

    .)٢(وكذلك ذكر آدى شیر وقال األرجح أنه یوناني 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١١١مختار الصحاح صـ (١)

 . ٦٥األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)



       

    

 

٣٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

لِيــز
ْ
ه

َّ
  الد

ین البــاب والــدار فارســي معــرب مـا بــ –بالكســر  –الــدهلیز (قـال اإلمــام الــرازي : 

   ) ١( )والجمع الدهالیز

  تعقیب : 

ممـــا ســـبق یالحـــظ أن اإلمـــام الـــرازي ذكـــر معنـــى الـــدهلیز وهـــو المكـــان الـــذي بـــین 

   .ونص على أنه فارسي معرب ،الباب والدار

   .)٢( )الدهلیز : فارسي( وقال الجوالیقي :

ب دهلــه ومعنــاه : القنطــرة الــدهلیز : مــا بــین البــاب والــدار تعریــ( قــال آدي شــیر :

   .)٣( )والعقدة

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١١٣مختار الصحاح صـ (١)

  . ٢٠٢المعرب صـ (٢)

  . ٦٨األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)



       

    

 

٣٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

  

 ا ا  

   ااء إ اء 

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٣٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 
َ
ــــو

َ
ه

َ
  ر

الرهــو : الجوبــة تكــون فــي محلــة القــوم یســیل فیهــا مــاء (قــال اإلمــام الــرازي : 

   )١( ).المطر وغیره

   -:تعقیب 

سـیل فیهـا المـاء ولكنـه لـم یشـیر ذكر اإلمام الرازي معنى الرهـو وقـال هـو الجوبـة ی

   .إلى أنها معربة

                         قــــــــــــــال أبــــــــــــــو القاســــــــــــــم فــــــــــــــي لغــــــــــــــات القــــــــــــــرآن عنــــــــــــــد (وقــــــــــــــال الســــــــــــــیوطي : 

أي : سهال دمثـا بلغـة النـبط وقـال الواسـطى  )٢( H    G  F Z ] : قوله تعالى

   )٣(. ): أي ساكنا بالسریانیة

   .وعلى هذا تكون رهوًا آرمیةآرمیتان ومعلوم أن النبطیة والسریانیة لهجتان 

  

  

  

                                                           

  . ١٣٣مختار الصحاح صـ (١)

  . ٣٤الدخان/ (٢)

.  تحقی�ق د/إب�راھیم أب�و س�كین ویراج�ع تفس�یر غری�ب الق�رآن الب�ن قتیب�ة ٥٢المھذب ص�ـ (٣)

  .٧٥، ومعجم غریب القرآن صـ ١٩/٨، واللسان ٢٠٤ومفردات الراغب صـ ٤٠٢صـ



       

    

 

٣٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  الزجنبيـــل

   )١( )الزنجبیل معروف والزنجبیل أیضا الخمر(قال اإلمام الرازي : 

  تعقیب : 

ــــــــال هــــــــو ــــــــل وق ــــــــى الزنجبی ــــــــرازي ذكــــــــر معن                        ممــــــــا ســــــــبق یالحــــــــظ أن اإلمــــــــام ال

    .الخمر ولم یذكر أنه معرب

ــد فیهــا عقــدة حریفــةالزنجبیــل عــر ( قــال آدى شــیر :         وق تســرى فــي األرض ویتول

                  zemzgiberiرومیــة الطعــم تعریــب شــنكبیل ومنــه الســریاني وهــو بالیونانیــة وبال

ـــــل           gingembreوبالفرنســـــیة  ـــــة والســـــریانیة الدارحـــــة رنجفی ـــــة والكردی وبالتركی

   )٢( )nhbapiوبالرومیة 

ــال ال ل : ینبــت فــي أریــاف عمــان وهــي عــروق تســرى فــي الزنجبیــ( والیقي :جــوق

وهـــو یؤكـــل رطبـــا وأجـــوده مـــا  ،ونباتـــه مثـــل نبـــات الراســـن ،ولـــیس بشـــجر ،األرض

یحمــل مــن بــالد الصــین وكــذلك القرنفــل والعــرب  تصــفه بالطیــب وهــو مســتطاب 

   )٣( ).عندهم جداً 

  

                                                           

  .١٣٧مختار الصحاح صـ (١)

  .٨٠ظ الفارسیة المعربة صـاأللفا (٢)

 . ٢٢٢المعرب صـ (٣)



       

    

 

٣٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  السجنجل

   )١( .)السجنجل : المرأة وهو رومي معرب(قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

ممــــا ســــبق یالحــــظ أن اإلمــــام الــــرازي ذكــــر معنــــى الســــجنجل وقــــال : هــــو المــــرأة 

   .بالرومیة ونص على أنه معّرب

 –بالســین المهملــة المفتوحــة وجیمــین مفتــوحتین  –الَســَجْنَجل ( وقــال الجــوالیقي :

: وقیــل ،وقیــل : الســجنجل : الزعفــران ،المــرأة بالرومیــة وقیــل : هــي ســبیكة الفضــة

  قال امرؤ القیس :  .ماء الذهب

  ))٢(ترائبها مصقولة كالسجنجل   مهفهفة بیضاء غیر مفاضة  

وعلى هذا تكون كلمة الَسـَجْنَجل : المـرأة بالرومیـة أو سـبیكة الفضـة أو الـذهب أو 

وهــي معربــة بــدلیل مجیئهــا فــي بیــت أمــرئ القــیس وأتــت  .الزعفــران كمــا ســبق ذكــره

   .في البیت بمعنى المرأة

  

                                                           

  . ١٤٥مختار الصحاح صـ (١)

البیت من المعلقة وقولھ: مھفھفة أي: ضامرة البطن والمفاضة الكبی�رة ال�بطن، والترائ�ب:  (٢)

 ل )   –ج  –النحر. والمصقولة: المجلوة والبیت ذكر في اللسان أیضا مادة ( س 



       

    

 

٣٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  ســـرادق

السرادق : واحد السرادقات التي تمّد فوق صحن الدار وكـل (قال اإلمام الرازي : 

   )١( .)فهو سرادق یقال : بیت مسردقبیت من ُكْرُسف أي قطن

   -تعقیب :

مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكر معنى السرادق ولـم یـنص علـى أنـه معـرب 

   .ولكن اكتفى بذكر معناه

وأصله بالفارسیة َسَراَداْر وهو الدهلیز  .السرادق : فارسي معرب( ي :قال الجوالیق

  قال الفرزدق : 

   َهیتهم ل تمنیتهم حتى إذا ما  

   )٣( ))٢( .تركت لهم قبل الضراب السرادقا        

   )٤( .سرایراه أو سراطاق(وقال صاحب شفاء الغلیل إنه معرب 

مهـم اسـم مفـرد ثالثـة ألــف السـرادق : فارسـي معـرب ولـیس فـي كال وقـال الراغـب :

   .)٥(وبعدها حرفان 

                                                           

  . ١٤٨مختار الصحاح صـ (١)

  . ٥٨٦البیت في دیوانھ صـ (٢)

 . ٢٤٨المعّرب صـ (٣)

  ، تحقیق/ محمد عبد المنعم خفاجي. ١٤٨شفاء الغلیل لشھاب الدین الخفاجي صـ (٤)

  . ٢٣٠مفردات الراغب صـ (٥)



       

    

 

٣٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ب ســــراد : خیمــــة تنصــــب فــــي صــــحن وجــــاء فــــي المعجــــم  الــــذهبي ســــرادق معــــر 

    .)١(الدار

ســــــــــرادق : خیمــــــــــة فارســــــــــي : حــــــــــائط أو حــــــــــاجز                             وفــــــــــي غرائــــــــــب اللغــــــــــة :

   )٢( .من نسیج غلیظ حول خیمة

R  Q  P  O     N  ] قال تعالى : وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم 

T  SU   \  [        Z  Y  X  W  V]     ̀ _     ^

  aZ )٣(  

   

  

  

  

  

                                                           

  . ٣٣٨المعجم الذھبي ( فارسي عربي ) صـ (١)

 . ٢٣٣غرائب اللغة العربیة صـ (٢)

  . ٢٩الكھف/ (٣)



       

    

 

٣٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  اإلسفنط

اِإلْســـــَفْنط : ضـــــرب مـــــن األشـــــربة فارســـــي معـــــّرب                    (قـــــال اإلمـــــام الـــــرازي : 

   )١( .)قال األصمعي : هو بالرومیة

  تعقیب : 

زي قــد فســر معنــى اإلســفنط وقــال هــو ضــرب مــن ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمــام الــرا

   .األشربة ونص على أنه فارسي معرب

بفـتح الفـاء  –ویـروى  ،اإلسفنط و اإلسفند اسم من أسماء الخمـر(قال الجوالیقي : 

وروى لي عـن ابـن السـكیت أنـه قـال : هـو اسـم بالرومیـة معـّرب ولـیس  –وكسرها 

الشـام اإلسـفنط : الّرسـاطون قـال : ویسـمى أهـل  ،وٕانما هو عصیر عنب ،بالخمر

وروى لنــا عــن ابــن قتیبــة اإلســفنط واإلســفند :  ،یطــبخ ویجعــل فیــه أفــواه ثــم یعتــق

 واإلصــــفند قــــالوا : هــــي أعلــــى الخمــــر  ،الخمــــر وقــــال ابــــن أبــــى ســــعید : اإلســــفنط

  قال األعشى :  .وأصفاها

  اء زاللــفنط مخروجة بم  وكأن الخمر العتیق من اإلســ  

  )٢()م فتجرى خالل شوك السیال  ب في سنه النـو  األغراباكرتها 

  

                                                           

  . ١٥١مختار الصحاح صـ (١)

 . ١٣/٣٧٤، ٩/١٨٧والبنیان في اللسان أیضا  ٦٦المعرب صـ (٢)



       

    

 

٣٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

كر
ُّ
  الـس

   )١().السُّّكر : فارسي معرب واحدته ُسّكرة(قال اإلمام الرازي : 

  -:تعقیب 

ــّكر فارســي معــرب ولــم ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمــام الــرازي  قــد نــص علــى أن  السُّ

    .یذكر معناها

ى واشتد وقذف بالزبـد تعریـب شـكر السُّّكر : ماء القصب إذا عل( قال آدى شیر :

 )zuccheroوباإلیطالیــــة ( )Sucre(وبالفرنســــیة  )saccharin(وهــــو بالرومیــــة 

   )٢( .ویأتي باألرمنیة وبالتركیة والكردیة وغیرها

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٥٣مختار الصحاح صـ (١)

  . ٩٢األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)



       

    

 

٣٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 
ُ
م

ْ
ر
ّ
  الص

   .)١( )الّصْرُم : الجلد : فارسي معرب(قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

ــــــــى                     ممــــــــا ســــــــبق یالحــــــــظ أن اإلمــــــــام الــــــــر  ازي ذكــــــــر معنــــــــى الصــــــــرم ونــــــــص عل

   .أنه فارسي معرب

   )٢().الصرم تعریب جرم وهو الجلد وهو أیضا بالكردیة جرم( وقال آدى شیر :

   )٣( .)الصرم : الحّر فارسي معرب( وقال الجوالیقي :

ـــــاب المعـــــرب : ـــــق كت ـــــال محق  هكـــــذا قـــــال المؤلـــــف وهـــــو خطـــــأ فقـــــد ســـــبق                ( وق

بكســر  ،وأمــا الصــرم : بــالمیم فإنمــا هــو الجلــد .والصــرد : البــرد ،أن الجــرم : الحــرّ 

   )٤( ).ونص في اللسان والقاموس على أنه معرب .الجیم

  

  

ان
َ
ج

َ
ل
ْ
و
ّ
  الص

                                                           

 . ١٧٦مختار الصحاح صـ (١)

 . ١٠٧األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)

 . ٢٦٨المعرب للجوالیقي صـ (٣)

  ). ٤ھامش ( ٢٦٨ینظر/المعرب للجوالیقي صـ (٤)



       

    

 

٣٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

وكـذلك كـل  .الصولجان : بفتح الالم المحجن فارسي معـرب(قال اإلمام الرازي : 

واحدة من كالم العرب والجمـع  كلمة فیها صاد وجیم ألنها ال یجتمعان في كلمة

   )١( .)-بكسر الالم  –الصوالجة 

   تعقیب :

 .مما سبق  ذكره یالحظ أن اإلمام الرازي نص على أن الصولجان فارسـي معـرب

 .صـــوالجة .َجـــن والجمـــع: الِمح -بفـــتح الـــالم  –الصـــولجان ( وقـــال الجـــوالیقي :

   )٢( )والهاء للعجمة

جانه وفســره بأنــه : العــود المعــوج ونقــل عــن الصــولج والصــوال وزاد فــي اللســان :

ومعنـــى ذلـــك كلـــه أنـــه :  –بضـــم الصـــاد وفـــتح الـــالم مشـــددة  –التهـــذیب الصـــلجة 

عصا یعطف طرفها یضرب بها الكرة على الدواب فأما العصا التي اعّوج طرفاها 

   .)٣(خلقة في شجرتها فهي المحجن 

  

  

                                                           

  . ١٧٨مختار الصحاح صـ (١)

 . ٢٦١المعّرب صـ (٢)

 ).٥نفس المرجع والصفحة ھامش ( (٣)



       

    

 

٤٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ان
َ
س

َ
ل
ْ
ي
َّ
  الط

بفتح الـالم واحـدا الّطیالسـة والهـاء فـي الجمـع  –الطیلسان (قال اإلمام الرازي : 

   )١( .)بكسر الالم –للعجمة ألنه فارسي معرب والعامة تقوله 

   -تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي نص على أن الطیلسان معرب فارسي

الّطیَلَســان : كســاء مــدور أخضـر ال أســفل لــه لحســنه أو ســداه ( وقــال آدى شــیر :

وهـــو  .الخـــواص مــن العلمـــاء والمشـــایخ وهـــو مــن لبـــاس العجـــم مــن صـــوف یلبســـه

: وهــو  َطــرهوفســر بكســاء یلقــى علــى الكتــف وهــو مركــب مــن  تالســانمعــرب مــن 

   )٢( .وهي أداة التشبیه ومنه اآلرمي َسانطرف العمامة ومن 

والجمــع طیالســة  –بفــتح الــالم  –الطیلســان : أعجمــي معــرب ( وقــال الجــوالیقي :

   )٣( .)به العرببالهاء وقد تكمن 

  

  

  

                                                           

  . ١٩٠مختار الصحاح صـ (١)

  . ١١٣كتاب األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)

 . ٢٧٥المعّرب صـ (٣)



       

    

 

٤٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

  

  ا ادس 

ا ء إا   

  

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٤٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  الفردوس

ــرازي :  الفــردوس : البســتان قــال الفــراء : هــو عربــي والفــردوس (قــال اإلمــام ال

  )١( )....أیضا حدیثة في الجنة

   -تعقیب :

فــي ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمــام الــرازي ذكــر معنــى الفــردوس وقــال : هــو حدیقــة 

   .ونص على أن الفراء ذكر أنه عربي .الجنة

وقـال بـن  ،قال ابن أبى حاتم حدثني أبى حدثنا الحسن بن قـبس( قال السیوطي :

جریــر حــدثنا الحســین قــاال : حــدثنا الحجــاج حــدثنا ابــن جــریح عــن مجاهــد قــال : 

دثنا الحجــاج یحیــى بــن حــوقــال : حــدثنا أبــو زرعــة  ،الفــردوس : بســتان بالرومیــة

دثني ابــن لهجــة حــدثني عطــاء عــن ســعید بــن جبیــر قــال : الجنــة بلســان بكیــر حــ

الرومیة : الفردوس وقال : حدثنا عبد اهللا بن سلیمان حـدثنا الحسـین حـدثنا عـامر 

   )٢( .)عن أسباط عن السدى قال : الفردوس هو الكرم بالنبطیة وأصله فردا ما

لبســتان لـذلك جــاء فــي وهــو ا .الفـردوس : أصــله رومــي ُأْعـِرب( وقــال الجــوالیقي :

                    وقـــــــــد قیـــــــــل : الفـــــــــردوس تعرفـــــــــه العـــــــــرب وتســـــــــمى الموضـــــــــع الـــــــــذي  .التفســـــــــیر

                   وٕانمــــــــــا أنــــــــــث  ،فیــــــــــه كــــــــــرم فردوســــــــــا وقــــــــــال أهــــــــــل اللغــــــــــة : الفــــــــــردوس مــــــــــذكر

                                                           

 . ٢٣٢مختار الصحاح صـ (١)

 سكین. تحقیق  د/إبراھیم أبو  ٧٥، ٧٤المھذب فیما وقع في القرآن من العّرب صـ (٢)



       

    

 

٤٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

: ألنــه عنــى بــه  )١( c  b  a   ̀    _  ^Z  ] فــي قولــه تعــالى : 

   ).الفردوس األعلى نسألك(وفي الحدیث :  .الجنة

وقیــل :  .وقیـل : الفــردوس : األودیـة التـي تنبــت ضـروبًا مــن النبـت قـال الزجــاج :

كـــذا  ،هــو بالرومیـــة منقـــول إلــى لفـــظ العربیـــة قـــال : والفــردوس أیضـــا : بالســـریانیة

وحقیقتـه أنـه  .لفظة فردوس قال : ولم نجده في أشعار العرب إال في شـعر حسـان

بیـت و  .كـذلكألنـه عنـد أهـل كـل  ،یكـون فـي البسـاتین البستان الذي یجمـع كـل مـا

  حسان : 

  )٢( .جنان من الفردوس فیها یخلد   وٕان ثـواب اهللا كل موحــد   

الفـردوس : البسـتان بلغـة الـروم وقـال الفـراء : وهـو عربـي  وقال الكلبـي بإسـناده :

دوس : وقـال السـدي : الفـر  .الكـرم فردوسـاً أیضا والعـرب تسـمى البسـتان الـذي فیـه 

إذن  )٣( .)وقال عبد اهللا بن الحرث : الفـردوس : األعنـاب .أصله بالنبطیة فرداسا

   )٤(.هذه الكلمة یونانیة ومعناها جنة اهللا مسكن األبرار األبدي

  

                                                           

  . ١١المؤمنون/ (١)

  اللسان ( فردس ).  (٢)

. والق��اموس ٤٥٥ویراج��ع فق��ھ اللغ��ة للثع��البي ص��ـ  ٢٨٩، ٢٨٨المع��ّرب للج��والیقي ص��ـ (٣)

واللغ��ة العربی��ة ك��ائن ح��ي لجرج��ى  ٢٦٢، وغرائ��ب اللغ��ة العربی��ة ص��ـ٢/٢١٤المح��یط 

 . ٣٥زیدان صـ

   ).٥ھامش ( ٧٥المھذب تحقیق د/إبراھیم أبو سكین صـ (٤)



       

    

 

٤٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  فــوم

الفــوم : الثــوم وفــي قــراءة عبــد اهللا وثومهــا وقیــل الفــوم : (قــال اإلمــام الــرازي : 

   )١( ).وقیل : الحمص لغة شامیة .الحنطة

   -تعقیب :

ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمــام الــرازي ذكــر معنــى فــوم وقــال هــي الحنطــة والحمــص 

الفـوم بمعنـى الحنطـة والحمـص والخبـز (وقـال آدى شـیر :  ،وذكر أنها لغة شامیة

   )٢( )وسائر الحبوب التي تخبز فارسیتها فوم وهي تطلق على الحنطة والشعیر

   )٣( )الفوم : الحنطة( وقال الراغب :

   )٤( )هي لغة قدیمة یقول أهلها فوموا أي : اختبزوا( وقال الفراء :

أمـــــــــا إذا كـــــــــان المـــــــــراد مـــــــــن الفــــــــــوم : الثـــــــــوم النبـــــــــات المعـــــــــروف فـــــــــإن هــــــــــذه                         

   .)٥(آرمیة  )ثوم(المفردة 

وتنطــق ثــوم فــي العبریــة : شــوم وفــي اآلرامیــة : تومــا وفــي لغــات جنــوب الجزیــرة 

   )٦(ومان وفي األشوریة البابلیة : شومو. العربیة : س

                                                           

  . ٢٤٠مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٢٢األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)

  . ٣٨٨المفردات للراغب األصفھاني صـ (٣)

  . ٧٠٧. ویراجع محیط المحیط ( فوم ) صـ٦١تفسیر غریب القرآن البن قتیبة صـ  (٤)

  . ١٧٦غرائب اللغة العربیة لرفائیل الیسوعي صـ (٥)

  . ٢٨٥یل ولنفسون صـتاریخ اللغات السامیة إلسرائ (٦)



       

    

 

٤٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :                                    ووردت هــــــــــــــــذه اللفظــــــــــــــــة فــــــــــــــــي القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــریم فــــــــــــــــي قول

 [  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

¡  �   ~  }    |........  Z)١(   

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .٦١البقرة/ (١)



       

    

 

٤٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

م
ُ
ق
ْ
م

ُ
  الق

ـــــــرازي :  ـــــــال اإلمـــــــام ال مقمـــــــة : وعـــــــاء مـــــــن نحـــــــاس ذو عـــــــروتین                         الق(ق

   .)١( )قال األصمعى : هو رومى

   -تعقیب :

ممــا ســـبق یالحـــظ أن أن اإلمـــام الــرازي ذكـــر معنـــى القمـــم وقــال : هـــو وعـــاء مـــن 

   .نحاس ذو عروتین وذكر أن األصمعي قال : هو رومي معّرب

وقــد تلكمــت بـــه  ،األصــمعى القمقـــم : رومــي معــرب نقــال عـــن وقــال الجــوالیقي :

  العرب وجاء في الشعر الفصیح قال عنترة : 

  .)٢(حش الوقود به جوانب قمقم   وكأن ُرّبا أو كحیال معقدا   

   )٣(والقمقم : الجرة أو یستفى به من نحاس 

  

  

  

                                                           

  . ٢٥٤مختار الصحاح صـ (١)

  . والبیت في الجمھرة ( ق، م، م ) واللسان ( قمم ). ٣٠٨المعرب صـ (٢)

  اللسان ( ق، م، م ).  (٣)



       

    

 

٤٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  الكرباس

وجمعـــه :  –بكســر الكــاف  –الكربــاس : فارســي معــرب (قــال اإلمــام الــرازي : 

   )١( .)كرابیس

   -عقیب :ت

ممـــا ســـبق یالحـــظ أن اإلمـــام الـــرازي ذكـــر أن الكربـــاس فارســـي معـــّرب ولـــم یـــذكر 

   .معناه

ــال آدى شــیر : أمــا الكربــاس بمعنــى الثــوب مــن القطــن األبــیض معــّرب عــن ( وق

وقال الكساندر في معجمعـه  .وهي ضرب الثیاب الكنانیة )carbasum(الیونانى 

وقـال غیـره : كانـت تجلــب  .الد أسـبانیاالیونـاني الفرنسـي إنـه كـان یـؤتي بهـا مـن بـ

ـــة  ـــه تكـــون الكلمـــة شـــرقیة األصـــل وأظـــن أنهـــا مركب ـــالد الشـــرق والهنـــد وعلی مـــن ب

   )٢( )kaoprsa(وكرباس بالفارسیة ویرادفها باللغة السنانسكرتیة 

  

  

  

  

                                                           

 . ٣٣مختار الصحاح صـ (١)

  . ٢٣٤، ٢٣٣األلفاظ الفارسیة المعّربة صـ (٢)



       

    

 

٤٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ى
َ
ر
ْ
  كِس

ــال اإلمــام الــرازي :                 –بضــم الكــاف وكســرها  –كســرى : لقــب ملــوك الفــرس (ق

وِكسـرّى وجمـع كسـرى أكاسـرة علـى  ،والنسبة إلیه كسـروى ،ُخْسَروْ  .و معّربوه

ــــــرون  ــــــاس ألن قیاســــــه : ِكْس ــــــر قی ــــــراء  –غی ــــــتح ال ــــــل عیســــــون –بف                    ،مث

    )١( .)وموسون بفتح السین

  تعقیب : 

ـــرازي ذكـــر أن كســـرى معـــّرب ـــال الجـــوالیقي :         .ممـــا ســـبق یالحـــظ أن اإلمـــام ال وق

والنســب إلیــه  –بفــتح الكــاف  –أفصــح  مــن َكْســرى  –بكســر الكــاف  –ى وِكســر (

وقد تكلمت به  )ُخْسَروْ (وهو بالفارسیة  .وهو اسم أعجمى .بفتح الكاف –كسروى 

  العرب قال عدى : 

  )٢(ور ـسان أم أین قبله ساب     ا    ـابن كسى الملوك أبوس

   )٣(ویجمع كسورًا وأكاسر وأكاسرة أیضا 

  

  

                                                           

 . ٣٣٠مختار الصحاح صـ (١)

  . ط/دار الكتب. ١٣٩، ٢/١٣٨قصیدة شھیرة لھ ذكرھا صاحب األغاني البیت من  (٢)

 . ٣٣٠المعّرب صـ (٣)



       

    

 

٤٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ــو
ُ
  سالك

   )١( )الطبل وقیل : هو معّرب –بالضم  –الكوس (قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكر معنى الُكوس وهـو الطبـل ونـص علـى أنـه 

   .معّربة

الُكوس : الطبـل معـرب كوسـت وهـي طاولـة كبیـرة نظیـر الكوبـة ( قال آدى شیر :

وكـاس وكاسـه وكـوس لغـات  .ناهـا الصـدمةیدق بها فـي أثنـاء المحاربـة وأصـل مع

   )٢( .)فیها بالفارسیة

وحكى في الكتاب المنسوب إلى الخلیل أن الكوس خشـیة مثلثـة ( قال الجوالیقي :

                     .تكــــــــون مــــــــن النجــــــــارین یقیســــــــون بهــــــــا تربیــــــــع الخشــــــــب وهــــــــي كلمــــــــة فارســــــــیة

رس یكـوس : إذا ضــربت فقـالوا كــاس الفـ ،قـال أبـو هــالل : وقـد اشـتقوا منهــا الفعـل

   )٣( .)إحدى قوائمة فوقف على ثالث

  

  

                                                           

  . ٢٦٧مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٤٠األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٢)

 . ٣٣٦المعّرب صـ (٣)



       

    

 

٤١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  امــاللج

   )١( )اللجام : معروف فارسي معرب(قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكر أن اللجام فارسي معّرب

اللجــام معــروف وذكــر قــوم أنــه عربــي وقــال آخــرون : بــل هــو ( قــال الجــوالیقي :

   )٢( .): أنه بالفارسیة لغامویقال  ،بمعر 

                  )leguam(وهـــــــو بالحبشـــــــیة   لكـــــــاماللجـــــــام : تعریـــــــب ( وقـــــــال آدي شـــــــیر :

وعنــدي أن اللفظــة ســامیة األصــل وٕانمــا الفارســیة أخــذتها مــن اآلرامیــة وهــو یطلــق 

   )٣( .)على الفك األعلى

   .إذن اللجام معّرب فارسي وهو إما لغام أو لكام

  

  

  

  

                                                           

 . ٢٧١مختار الصحاح صـ (١)

 . ٣٤٨المعّرب للجوالیقي صـ (٢)

 . ١٤١األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)



       

    

 

٤١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  

  

  

  

  

 ا ا  

   ا  إ اء 

  

  

  

  

  

  

  



       

    

 

٤١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  كــاملس

المســك مــن الطیــب فارســي معــّرب وكانــت العــرب تســمیه (قــال اإلمــام الــرازي : 

  ) ١( .)المشموم

   -تعقیب :

   .سي معربار مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازي ذكر أن المسك ف

   )٢( .)لبي في فقه اللغة أنه فارسيالمسك : حكى الثعا( وقال اإلمام السیوطي :

   )٣( .)المسك : الطیب فارسي معرب( قال الجوالیقي :

   )٤(.)مسك : فارسي معرب والعرب تسمیه : المشموم( وجاء في شفاء الغلیل :

   )٥( )ِمْشك : معرب مسك( وفي المعجم الذهبي :

لمــات مــادة عطریــة : مشــك وعــدها ضــمن الك وفــي غرائــب اللغــة العربیــة مســك :

  )٦( .الفارسیة

                                                           

  . ٢٨٥مختار الصحاح صـ (١)

  تحقیق د/إبراھیم أبو سكین.  ٨٧المھذب للسیوطي صـ (٢)

  . ٤٥٥وینظر/فقھ اللغة للثعالبي صـ    

 . ٣٧٣المعرب صـ (٣)

  . ٢٢٩شفاء الغلیل صـ (٤)

 . ٥٤٥صـ –فارسي عربي  –المعجم الذھبي  (٥)

                            )   ٥ھ�������امش ( ٨٧، ویراج�������ع المھ�������ذب ص�������ـ٢٤٥غرائ�������ب اللغ�������ة العربی�������ة ص�������ـ (٦)

  تحقیق د/إبراھیم أبو سكین. 



       

    

 

٤١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  املـــــاش

   )١( .)الماش  : َحبُّ وهو معّرب أو مولد(قال اإلمام الرازي : 

   -تعقیب :

ثــم ذكــر  .ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمــام الــرازي ذكــر معنــى المــاش وقــال هــو : َحــبّ 

   .أنه معّرب أو مولد

ـــال آدى شـــیر : والمـــاش نفســـه  .حـــب المـــاش فارســـیته : مـــاش ومنـــه اآلرامـــى( ق

   )٢(.)مأخوذ من الفارسي ماش

   )٣( .)وهو معرب أو مولد .َحبُّ ( قال الجوالیقي :

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٢٨٥مختار الصحاح صـ (١)

  . ١٤٣األلفاظ الفارسیة المعّربة صـ (٢)

 . ٣٧٦المعّرب صـ (٣)



       

    

 

٤١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

نِيق
َ
ج

ْ
ن
َ
  امل

المنجنیــــق التــــي ترمــــى بهــــا الحجــــارة معربــــة وأصــــلها               (قــــال اإلمــــام الــــرازي : 

   .)١( )أي : ما أجودني وهي مؤنثة )َمْن ِجى ِنیك(بالفارسیة 

  تعقیب : 

ن اإلمام الرازي قد ذكر أن كلمة المنجنیق فارسـیة معربـة ولكـن مما سبق یالحظ أ

 .اختلف أهـل العربیـة فـي هـذه الكلمـة فقـال قـوم  : المـیم زائـدة الجوالیقي قد قال :

وأخبرنا ابـن بنـدار عـن ابـن ِرْزمـة عـن أبـى سـعید  .: بل هي أصیلة وقال آخرون

ســألت أعرابیــا عــن  عــن ابــن دریــد قــال : أخبرنــا أبــو حــاتم عــن أبــى عبیــدة قــال :

تفقــأ فیهــا العیــون مــرة تجنــق  )٢(فقــال : كانــت حــروب عــون  ،حــروب كانــت بیــنهم

ولـو كانـت أصـلیة لقــال :  ،وأخـرى نرشـق فقولـه : نجنـق دال علـى أن  المــیم زائـدة

   .نمجنق

المیم من نفس الكلمة والنون زائدة لقولهم : مجانیق فسقوط  وكان المازنى یقول :

   .إذا قلت : عضامیز )٣(قوط الیاء في عیضموز النون في الجمع كس

وقیل المیم والنون في أوله أصلیتان  –منجنیق بفتح المیم والجیم وكسرها  ویقال :

   .)٤( أعجمى معربوهو  .وقیل : المیم أصلیة والنون زائدة

                                                           

 . ٦٩مختار الصحاح صـ (١)

عون بضم العین جم�ع ع�وان وأص�لھ المتوس�ط ف�ي العم�ر ال ص�غیر وال كبی�ر، ث�م أطل�ق  (٢)

  واستعیر للحرب المنكرة التي سبقتھا حرب كأنھم جعلوا األولى بكراً. على المرأة الثیب، 

  العیضوز: العجوز الكبیرة.  (٣)

  . ٣٥٤، ٣٥٣المعرب للجوالیقي صـ (٤)



       

    

 

٤١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

أي :  )َمْن جه َنیك(المنجنیق : آلة ترمى بها الحجارة فارسیتها ( قال آدى شیر :

ــَق  ،أجــوَدنىأنــا مــا  والمنجــوق والمنجلیــق لغتــان فیــه وبنــوا منــه أفعــاال : َجَنــَق وَجّن

ـــق وقـــال فرنكـــل : إن الكلمـــة معربـــة عـــن الیونـــاني وهـــي أیضـــا بالســـریانیة  .وَمَجّن

َمـــْن َجـــه  (وذلـــك إمــا ألنهـــا مـــأخوذة عــن  ،ویحتمــل أن یكـــون أصـــل الكلمــة فارســـیا

أي : أسـلوب جیـد للحـرب   )یكمنك جنك نَ (أو مركبة من :  –كما سبق  – )َنیك

وٕان منجــك معنــاه : االرتفــاع إلــى فــوق وكــان اســم لعبــة  )منجــك َنیــك( .أو أصــلها

كانوا یمألون إناء ماء ویضمون فیه ِدق أحجار وقطعـا مـن حدیـد فمـا كانـت تعـتم 

أن ترتمي واحـدة فواحـدة مـن اإلنـاء وذلـك ألنهـم كـانوا یطبقـون فـي اإلنـاء منجنوتـا 

فتقــدر مــا كــان یــذوب الملــح كــان المجنــون یخلــو  . مــن الملــحیضــعون علیــه قلــیال

   )١(  .)فیلقى تلك األحجار الدقیقة إلى الخارج

   .إذن هذه الكلمة من الكلمات الفارسیة المعربة

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٤٧، ١٤٦األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (١)



       

    

 

٤١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

 
ُ
  ومــــامل

   )١( )الُموم : الشمع معّرب(قال اإلمام الرازي : 

  -:تعقیب 

ـــــى ـــــرازي ذكـــــر معن                      المـــــوم وقـــــال هـــــو : الشـــــمع ممـــــا ســـــبق یالحـــــظ أن اإلمـــــام ال

   .وذكر أنه معّرب

والبرســـام أیضـــا معـــرب وهـــو هـــذه العلـــة  ،)٢(المـــوم : البرســـام ( وقـــال الجـــوالیقي :

              )َبــــــْر (وقیــــــل  .مــــــن أســــــماء المــــــوت )ســــــام(و  ،هــــــو الصــــــدر )َبــــــْر (المعروفــــــة و 

               .لـــرأس یقـــال : لهـــا سرســـامواألول أصـــح ألن العلـــة إذا كانـــت فـــي ا .معنـــاه اإلبـــن

   )٣( .)وقیل : تقدیرة : ابن موت ،هو الرأس )سر(و 

   )٤( .)موا بهالموم : بمعنى الشمع فارسي تكل( قال آدى شیر :

  

  

  

                                                           

  . ٢٩٠مختار الصحاح صـ (١)

  . ٣٦٠المعّرب صـ (٢)

  . ٩٣المرجع نفسھ صـ (٣)

  . ١٤٨سیة المعربة صـاأللفاظ الفار (٤)



       

    

 

٤١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  امليزاب

المیزاب : المثعب فارسي وقـد عـرب بـالهمزة وجمعـه إذا لـم (قال اإلمام الرازي : 

   )١( .)یهمز میازیب

   -تعقیب :

   .مما سبق یالحظ أن اإلمام الرازاي ذكر ان المیزاب فارسي معرب

والجمع المـآزب  –قال أبو حاتم سألت األصمعي عن المئزاب ( وقال الجوالیقي :

وقـد اسـتعمله  .وتفسیره مازآب كأنه الذي یبـول المـاء ،فقال : هذا فارسي معرب –

قـال : وال   .المیـزابوأهل المدینة وأهل مكـة یقولـون : صـلى تحـت  ،أهل الحجاز

   )٢( .)یقال : مرزاب

المیــزاب بالیــاء والمئــزاب بهمــزة ســاكنة القنــاة یجــري فیهــا المــاء ( قــال آدى شــیر :

ـــو حـــاتم ـــراء وأب ـــن الســـكین والف ـــال مـــرزاب وصـــفها اب            وفـــي التهـــذیب  .والمثقـــب ویق

ــــن األعر  ــــراء الم يبــــاعــــن اب ــــال : للمئــــزاب مــــرزاب ومــــزرآب بتقــــدیم ال                هملــــة: ویق

میـز أي بـول ومـن (قلت : إن المتزاب مركـب مـن  ،وتأخیرها ونقله اللیث وجماعة

   )٣( .)آب أي ماء

                                                           

  . ٣٢٣مختار الصحاح صـ (١)

  . ٣٧٤المعّرب للجوالیقي صـ (٢)

  . ١٤٩األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)



       

    

 

٤١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  اليامسني

ــــــــرازي :  ــــــــام ال ــــــــال اإلم ــــــــول  )الیاســــــــمین(ق ــــــــرب یق ــــــــض الع ــــــــرب وبع                               مع

   )١( ).)یاسمون(في الرفع 

   -تعقیب :

   .م الرازي ذكر أن الیاسمین معّربمما سبق یالحظ أن اإلما

                   ،الیاســــــمین والیاســــــمون : إن شــــــئت أعربتــــــه بــــــالواو والیــــــاء( قــــــال الجــــــوالیقي :

                      وٕان شـــــــــئت جعلـــــــــت اإلعـــــــــراب فـــــــــي النـــــــــون لغتـــــــــان وحكـــــــــى عـــــــــن األصـــــــــمعي 

  ) ٢( .)أنه قال : هو فارسي معّرب

  قال األعشى :  .معروفالیاسمین : مشموم ( قال آدى شیر :

  "  وشاهفرم والیاسمین ونرجس "     

ومــن قـال : یاسـمون جعــل واحـد یاسـما أو یاســما فارسـیته یاســمین  .فارسـي معـّرب

   )٣( )وهو یاسمین بالتركیة .ویاسمون ویاسم ویاسمن

  

                                                           

  . ٣٣٤مختار الصحاح صـ (١)

  . ٤٠٤المعّرب صـ (٢)

 . ١٦٠األلفاظ الفارسیة المعربة صـ (٣)



       

    

 

٤١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ا  

الحمـــد هللا رب العـــالمین رفـــع الســـماء بـــال عمـــد الواحـــد األحـــد الفـــرد الصـــمد علـــم 

لم یعلم سبحانه وتعالى تبارك اسـمه وتعـالى جـده وال إلـه غیـره وصـالة  ان مااإلنس

وســـالمًا علـــى مـــن ال نبـــي بعـــده خـــاتم األنبیـــاء والمرســـلین اللهـــم صـــلي وســـلم وزد 

   .وبارك علیه وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین

  دـوبع

   -:ي ائج في هذا البحث وهإلى عدة نت –بتوفیق اهللا وعونه  –فإني قد توصلت 

أثبـــت البحـــث أن اللغـــة العربیـــة قـــد افترضـــت ألفاظـــا أجنبیـــة كثیـــرة وهـــذا  -١

   .االفتراض بعد اتساعا ونموًا لها

أنبــــأ البحــــث أن مــــن األســــباب العــــرب إلــــى اســــتعمال هــــذه األلفــــاظ هــــو  -٢

  .التطور الحضاري والتدخل األممى

توصل البحث إلـى أن األلفـاظ غیـر العربیـة مـرت بـثالث مراحـل الـدخیل  -٣

  .معرب واالستبدالوال

أكد البحث أن اإلمام الرازي كان متعـدد الثقافـات متبحـرًا فـي علـوم كثیـرة  -٤

  .منها الفقه والتفسیر والحدیث واللغة واألدب والبالغة والتصوف

توصـــــل البحـــــث إلـــــى أن اإلمـــــام الـــــرازي فـــــي بعـــــض المواضـــــع یصـــــرح  -٥

  .بأعجمیة اللفظة



       

    

 

٤٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

ر األلفــــاظ النـــــادرة أكــــد البحــــث أن كتــــاب مختــــار الصـــــحاح امتــــاز بــــذك -٦

  .واألضداد وعنى بجوانب الصرف من اشتقاق وٕابدال وٕاعالل

  .أشار البحث إلى تعدد طبعات مختار الصحاح ألهمیته -٧

أكد البحث أن اإلمام الرازي في مواطن كثیرة یكتفي بتحدید هویة اللفظة  -٨

  .فقط إال أنه لم یزل عجمتها أي یجعلها غامضة من ناحیة المعنى

ث أن اإلمــام الــرازي كثیــرًا مــا یشــیر إلــى اللفظــة بأنهــا معربــة                أثبــت البحــ -٩

                            )فارســـــــــــــــــیة معربـــــــــــــــــة(أو یقـــــــــــــــــول  )مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــرب(أو یقـــــــــــــــــول : 

  ).نبطیة معربة إلى غیر ذلك(أو 

 .البحث أن هناك ألفاظ كثیرة معربة ولم یشر إلیها اإلمام الرازيوضح  - ١٠

  

  

  

  

  التي ردت يف البحث  األعجمية فهرس األلفاظ

  الصفحة  اللفظة  الصفحة  اللفظة

  ٣٧٣  التّنور  ٣٥٤  أخلد 



       

    

 

٤٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  ٣٧٧  الجبت   ٣٥٥  أرائك 

  ٣٧٩  الجّص   ٣٥٦  أسباط 

  ٣٨٠  الجوامیس   ٣٥٨  إستبرق 

  ٣٨١  جهنم   ٣٦٠  أسفار 

  ٣٨٣  جوالق   ٣٦٢  األصنام

  ٣٨٥  الحرِدىّ   ٣٦٣  أكواب 

  ٣٨٦  الدیباج   ٣٦٤  ألیم 

  ٣٨٧  درهم   ٣٦٥  إناه 

  ٣٨٨  دكان   ٣٦٧  بطریق 

  ٣٨٩  الدِّهلیز   ٣٦٨  البقم 

  ٣٩١  رهو   ٣٦٩  تتبیرا 

  ٣٩٢  الزنجبیل   ٣٧١  التریاق 

  ٣٩٣  جل نجالس  ٣٧٢  الّنّزهة 

  ٤١٣  الماش  ٣٩٤  سرادق 

  ٤١٤  المنجنیق  ٣٩٦  اإلسفنط 

  ٤١٦  الموم  ٣٩٧  الّسّكر 



       

    

 

٤٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  ٤١٧  المیزان   ٣٩٨  الصرم 

  ٤١٨  سمین الیا  ٣٩٩  ولجان صال

      ٤٠٠  الطیلسان 

      ٤٠٢  الفردوس 

      ٤٠٤  فوم 

      ٤٠٦  القمقم 

      ٤٠٧  الكرباس 

      ٤٠٨  كسرى 

      ٤٠٩  الُكوس 

      ٤١٠  اللجان 

      ٤١٢  المسك

  



       

    

 

٤٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  واملصادر  املراجعأهم فهرس 

   -القرآن الكریم :

ــــــــن الســــــــكیت  -                  الطبعــــــــة األولــــــــى / )هـــــــــ٢٤٤ت (إصــــــــالح المنطــــــــق الب

  م ٢٠٠٢ط / دار إحیاء التراث العربي بیروت / لبنان / 

تحقیــق / عبــد الســالم محمــد هــارون  )هـــ٣٧٠ت (تهــذیب اللغــة لألزهــري  - 

  .مراجعة / محمد على النجار

تحقیـق / عبـد الحمیـد هنـداوي /  )هـ٦٧١(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  - 

  .هـ١٤٢٧ –م ٢٠٠٦المكتبة العصریة / صیدا / بیروت / لبنان   

  .أبى نواس رتبه / محمود كامل فرید / مطبعة  الفجالة الجدیدةدیوان   - 

دیــوان ذي الرُّمـــة قــدم لـــه وشـــرحه / أحمــد حســـن بســبح الطبعـــة / األولـــى                 - 

ســــــــنة  ،م١٩٩٥لبنــــــــان  ســــــــنة  –بیــــــــروت  –ط / دار الكتــــــــب العلمیــــــــة 

  .هـ١٤١٥

الحمیــد الطبعــة              تحقیــق / محــي الــدین عبــد )هـــ٧٦٩ت (شــرح ابــن عقیــل  - 

  .طهران ،انتشارات / نار خسرو ،/ السابعة

 )هـــ١٠٦٩ت (شــفاء الغلیــل فیمــا فــي كــالم العــرب مــن الــدخیل للخفــاجي  - 

 –شــــرح د / محمــــد كشــــاش الطبعــــة / األولــــى ط / دار الكتــــب العلمیــــة 

 هـ ١٤١٨سنة  ،م١٩٩٨بیروت / لبنان سنة 



       

    

 

٤٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

فــــــي كالمهــــــا البــــــن فــــــارس                         الصــــــاحبي فــــــي فقــــــه اللغــــــة وســــــنن العربیــــــة  - 

ــــدران للطباعــــة  )هـــــ ٣٩٥ت ( تحقیــــق / مصــــطفى الشــــویمى مطبعــــة / ب

  .هـ١٣٨٣سنة  ،م١٩٦٤لبنان سنة  –بیروت  –والنشر 

تحقیق أحمد  )هـ ٣٩٣ت (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري  - 

  .لبنان –بیروت  –عبد الغفور عطا  ط / دار العلم للمالیین 

تحقیـق د / مهـدي المخزومـى  )هــ١٧٥(العین للخلیل بن أحنـد الفراهیـدي  - 

  .م١٩٨٢و د/ إبراهیم السامراني العراق سنة 

ـــة / الخـــانجى  -  ـــد التـــواب / مكتب ـــة د / رمضـــان عب فصـــول فـــي فقـــه العربی

  .بالقاهرة

  .م١٩٥٦فقه اللغة د / على عبد الواحد وافي / القاهرة سنة  - 

  .م١٩٦٤العربیة لمحمد المبارك / بیروت سنة فقه اللغة وخصائص  - 

فـــــي فقـــــه اللغـــــة د /  محمـــــد فریـــــد عبـــــد اهللا / ط /  دار ومكتبـــــة الهـــــالل  - 

  .م٢٠٠٩لبنان سنة  –بیروت  –للطباعة والنشر 

 –ط / دار الجبــل بیــروت  )هـــ٨١٧ت (القــاموس المحــیط للفیــروز آبــادى  - 

  .لبنان

مـــــــین محمـــــــد صـــــــححه / أ )هــــــــ٧١١ت (لســـــــان العـــــــرب البـــــــن منظـــــــور  - 

ط /  دار إحیـاء   .الوهاب ومحمد الصادق العبیدي الطبعـة / األولـىعبد

  .لبنان –بیروت  –التراث العربي 

مجموعـــــة أشـــــعار العـــــرب اعتنـــــى بتصـــــحیحة ورتبـــــه / ولـــــیم ابـــــن الـــــورد  - 

  .ط / دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع / الكویت ،البروسى



       

    

 

٤٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

تحقیـــق / محمـــد أبـــو الفضـــل المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنوعهـــا للســـیوطي  - 

إبــراهیم ومحمــد جــاد المــولى وعلــى محمــد البجــاوى ط / المكتبــة العصــریة 

  .هـ١٤٢٨سنة  ،م٢٠٠٧لبنان  سنة  –بیروت  –صیدا  –

علــق علیــه خلیــل  )هـــ٥٤٠ت (المعــرب مــن الكــالم األعجمــى للجــوالیقي  - 

 –بیـروت  –ط / دار الكتب العلمیة  ،الطبعة / األولى ،عمران المنصور

  .م١١٩٨سنة  ،هـ١٤١٩لبنان سنة 

المعــرب والــدخیل فــي اللغــة العربیــة وآدابهــا د / محمــد التــونجى الطبعــة /  - 

ــــــى  ط / دار المعرفــــــة  ــــــان  ســــــنة  –بیــــــروت  –األول ســــــنة  ،م٢٠٠٥لبن

  .هـ١٤٢٦

اللغــــة العربیــــة د / إبــــراهیم أنــــیس الطبعــــة األولــــى ط/ مكتبــــة  أســــرارمــــن  - 

 .م١٩٧٥األنجلو المصریة سنة 

  .ذب لإلمام السیوطي تحقیق د / إبراهیم أبو سكینالمه - 

  .نصوص  في فقه اللغة العربیة د / رشید العبیدي - 

  

  

  

  

  



       

    

 

٤٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 

 هـ٦٦٦وظيف الداليل لأللفاظ األعجمية يف خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أبى بكر عبد القادر الرازي املتوىف سنة الت

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضـــــــــــوع

  ٣٤١   .المقدمة -

  ٣٤٤  .نبذة عن علم الداللة -

  ٣٤٧  .المبحث األول : مختار الصحاح وصحابه -

  ٣٥٣   .عجمیة من حرف األلف إلى الباءألالمبحث الثاني : األلفاظ ا -

  ٣٦٦  .عجمیة من حرف الباء  إلى الجیمالمبحث الثالث : األلفاظ األ -

  .عجمیة من حرف الجیم  إلى الراءالمبحث الرابع  : األلفاظ األ -
٣٧٦  

عجمیــــة مــــن حــــرف الــــراء   إلــــى المبحـــث الخــــامس : األلفــــاظ األ -

  ٣٩٠  .الطاء

  ٤٠١  .عجمیة من حرف الفاء  إلى المیملفاظ األالمبحث السادس : األ -

  ٤١١  .عجمیة من حرف المیم   إلى الیاءالمبحث السابع : األلفاظ األ -

  ٤١٩  .الخاتمة -

  ٤٢١  .فهرس األلفاظ األعجمیة الواردة في البحث -

  ٤٢٣  .فهرس أهم المراجع والمصادر -

  ٤٢٦   .فهرس الموضوعات -

  

  


