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 اإلدغام وما يتعلق بو    احملاضرة األوىل:
 

ظاىرة لغوية ٖتدث يف اللغات و منها لغتنا العربية , نتيجة أتثَت أصوات اٟتروف بعضها ببعضها حُت تتجاور 
الساكنة تثر يف أصوات اللُت ترقيقاً و تفخيماً , و األصوات الساكنة تؤثر يف أخواهتا الساكنة كما  1 فاألصوات  "

يبدو من قلب الصاد سيناً إذا جاءت بعدىا القاف يف كلمة واحدة , كالصويق و السويق , ويصدق و يزدق , 
٢تذا التأثَت تفسَت سوى   و ليس 2 عربيةأما الطاء , كالصراط و السراط , إىل غَت ذلك من األمثلة الكثَتة يف ال

ويسمي احملدثون ىذه الظاىرة  3 تطلب االستعمال اقتصاداً يف اجملهود العضلي , وانسجاماً يف موسيقى اللغة
وٝتاىا الدكتور إبراىيم أنيس )ا١تماثلة( , أي ا١تشاهبة .ألن شرط أتثر )األصوات   (  Assimilationاللغوية)

بعضها ببعض أن تكون متشاهبة يف ا١تخرج أو الصفة . فإذا اجتمع )صواتن ( حرفان  ( اٟتروف ا١تتجاورة
متماثالن كل ا١تماثلة أو بعضها ترتب على ىذا أن يؤثر أحد الصوتُت ) اٟترفُت ( يف اآلخر أتثَتاً ٗتتلف نسبتو 

 4تبعاً للظروف اللغوية ا٠تاصة بلغة من اللغات "
 

و اإلدغام كان شائعاً يف البيئات البدوية , ولذا كانت القبائل اليت روى العلماء عن أفرادىا  : موطن اإلدغام
اإلدغام ىي : ٘تيم وطّييء و أسد و بكر بن وائل و تغلب و عبس القيس , و أما القبائل ا١تتحضرة ا١تستقرة نوعاً 

بينها  النطق , و ٖتيق األصوات و عدم ا٠تلط, فلم يؤثر عنها اإلدغام حيث دييل الناس من أفرادىا إىل التأين يف 
 , كقريش و ثقيف و كنانة و األنصار و ىذيل

 
اإلدراج , أو إدخال الشيء ؛ يقال : أدغمت  :5 اإلدغام يف اللغة    اإلدغام يف اللغة و االصطالح :
 و أدغم الرجل اللجام يف فم اٟتصان , أي : أدخلو فيو . الكتب يف اٟتقيبة . أي أدخلتها فيها ,

 
؛ حنو  حرفاً واحداً مشّدداً  ىو إدخال حرف يف حرف آخر من جنسو ْتيث يكوانن : اإلدغام يف االصطالح 

إدغام اٟترف يف اٟترف إدخالو فيو على اٟتقيقة , بل   : شّد , يشدّ  , شداً واصلها : يشُدُد , شَدداً . و ليس
من غّب أن تفصل بينهما حبركة أو وقف , فيصّبان لشدة اتصاذلما كحرف واحد , يرتفع  6 بو إيصالوىو 

                                                 
1

علمت عند دراستك سلارج احلروف و صفاهتا أن الصرفيْب األولْب كانوا يسمون أصوات احلروف )سلارج احلروف ( , وان أول من حبث  
يف أصوات احلروف , أي سلارجها ىو اخلليل بن أمحد الفراىيدي . وان سلرج احلرف أو صوتو ىو السكان الذي يتكون فيو احلرف يف 

 جهاز النطق
2
 . 207ادلخزومي , مدرسة الكوفة و منهجها يف دراسة اللغة و النحو ص د. مهدي  

 . 70يف اللهجات العربية ص   (4. ) 207ص   ادلصدر نفسو :ينظر  3
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 73 – 72ص   ينظر يف اللهجات العربية 

5
واإلدغام ابلتخفيف من  : " اإلدغام ابلتشديد ) يعِب بتشديد الدال من ألفاظ البصريْب 10/121قال ابن يعيش يف شرح ادلفصل  

   ألفاظ الكوفيْب " أي إن وزنو على رأي البصريْب : افتعال , وعلى رأي الكوفيْب : إفعال , و اللفظ الثاين ىو السائد

6
 3/235  ىارون , و شرح الشافية 4/104الكتاب  



 

 

 

اٖتاد حرفُت يف حرف واحد فهو إذا:  "1عنهما رفعة واحدة شديدة , فيصّب احلرف األول كادلستهلك "  اللسان
  2 مشّدد , ٘تاثال أو اختلفا "

بعد جعلهما متماثلُت ؛ أي : متشاهبُت ؛ ألن اإلدغام إخراج اٟترفُت من  وال ديكن إدغام ا١تتقاربُت يف ا١تخرج إال
ولذلك ، و عللوا ذلك لثقلها،٥ترج واحد دفعة واحدة ابعتماد اتم ؛ واإلدغام يف األفعال اوجب لكثرة اعتال٢تا 

هم و عّد , و تركيف مدّ    يدغم يف األفعال ماال يدغم األٝتاء و كإدغامهم ما كان من األفعال مثل مدد و عدد
  3 شرر و طلل و فنن  :إدغام أٝتاء مشاهبة ٢تا ؛ مثل

فائدة يف النطق و ىو التخفيف , و السبب ان النطق ابٟترفُت ا١تثلُت ) أي   لإلدغام  فائدة اإلدغام : 
يكثر اىل استخدام العضو الذي خيرج منو اٟترف ا١تضاعف مرتُت , ف  ا١تتشاهبُت ( ثقيل , ألن ا١تتكلم حيتاج

العمل على العضو الواحد , يف حُت ال تكون مثل ىذه اٟتالة إذا كان اٟترفان ٥تتلفُت , ألن الذي يعمل يف 
ولذا حاولوا ٗتفيفو " أبن يضعوا ألسنتهم على ٥ترج اٟترف ا١تكّرر وضعو واحدة و  .4أحدمها ال يعمل يف اآلخر
 .5  واحدة لئال ينطقوا اٟترف مث يعودوا إليوأي: ا١تتشاهبُت  رفعة ،  يرفعوىا ابٟترفُت ا١تثلُت

 :ما ال يدغم من اٟتروف 
كل حرفُت متماثلُت قد يدغمان إال األلفُت و ا٢تمزتُت , وأما األلف فلم ديكن اإلدغام فيها , ألنو ال   اعلم أنّ  

 ساكنة ال تتحرك أبداً  . –كما علمت   –يكون إدغام إال يف متحرك و األلف 
فثقيلة جداً , لذلك التخفيف منفردة , فإذا انضم إليها غَتىا ازداد الثقل , فألزمت إحدامها  و أما ا٢تمزة   

البدل على حسب ما ذكر يف اببل تسهيل ا٢تمزة فيزول اجتماع ا١تثلُت فال يدغم و كما أن اإلدغام جائز الوقوع 
 . ليست أبصل لإلدغاميف كل حرف من حروف اللغة العربية غَت أنو اندر بُت حروف اٟتلق , ألان 

 
 : أقسام اإلدغام

  اإلدغام على قسمْب : 
  
  إدغام كبّب -2            إدغام صغّب -1 
 فيو عمال ي صغَتا ألنّ ىو ما كان أول اٟترفُت ا١تثلُت فيو ساكنا يف األصل  وٝتّ : اإلدغام الصغَت -1  

 .، وىو إدغام األول يف الثايناواحد
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ىو ما كان اٟترفان ا١تثالن فيو متحركُت ، فيسكن األول ْتذف حركتو ، أو بنقلها إىل ما : اإلدغام الكبَت -2 

 1.، ألن فيو عملُت ومها اإلسكان  قبلها ، وٝتي كبَتا
 

 -: أحوال اإلدغام
 ولإلدغام أحوال ثالث :

 اإلدغام ا١تمتنع -3    اإلدغام اٞتائز -2    اإلدغام الواجب -1 
  
 : ويكون أما يف كلمة واحدة ، أو يف كلمتُت فإدغام يف كلمة لو موضعان : اإلدغام الواجب (1
  

 ا١توضع األول :
، وما  ، ومدّ  : شدّ فيكون اإلدغام واجبا للخفة : حنوأن يكون اٟترفان ا١تتماثالن أو٢تما ساكن والثاين متحرك  -

  واتقد ، أو يف اٟتال : حنو: ادعىيف األصل يكون اٟترفان متماثلُت أشبو ذلك )) وال فرق بُت أن
 :ا١توضع الثاين 

أن يكون اٟترفان ا١تتماثالن متحركُت بشروط ويتم أما ْتذف حركة اٟترف األول وإدغامو يف الثاين وذلك يف  –
مادد الفعل ا١تاضي : حنو : مد ، وشد ، وعد ، أصلها : مدد ، وشدد ، وعدد ، وماد ، وشاد ، وعاد ، أصلها ، 

 ، وشادد ، وعادد
وأما أبن تنقل حركة اٟترف األول إىل ما قبلو وتدغمو يف الثاين ، وذلك يف ا١تضارع : حنو : ديد ، ويفر ، ويعض ، 

 واألصل ، ديدد ، ويفرر ، ويعضض ، ومثلو اسم الزمان واإللو ، وأما قول أيب النجم العجلي :
  

 الواىب الفضل الوىوب اجملزل                   األجلل احلمد هلل العليّ 
وما كان من اإلدغام يف كلمتُت ،  2حيث قال ) االجلل ( ومل يدغم مع وجود شرط اإلدغام ، ألجل الضرورة

 3قولك : مل خيرج ٚتال واٝتع علما فيجب أن يكون األول ساكنا والثاين متحركا حنو
 
يف كلمة واحدة أو يف كلمتُت ، فما كان يف كلمة ، فيجوز اإلدغام وعدمو ،  إّما ويكون :( اإلدغام اٞتائز2

 :ويكون يف ثالثة مواضع ،ى عدم اإلدغام الفكويسمّ 
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 99/  2جامع الدروس العربية  

2
 907 – 906/  2الفرائد اجلديدة  
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  234/  3شرح الشافية  
 



 

 

 

 : ا١توضع األول
( ابإلدغام ، والفك لغة  ، ) ومل حيلّ  أي: )ترك اإلدغام( مضارع الفرد اجملزوم : فيقال : ) مل حيلل ( ابلفك –

ومن حيلل عليو غضيب  "وقال تعاىل :  1"ومن يرتدد منكم عن دينو " :التنزيل ، قال هللا تعاىلا جاء اٟتجاز ، وهب
هللا  ومن يشاقّ  "واإلدغام لغة ٘تيم ، وعليها قول هللا تعاىل :  3 "وال ٘تنن تستكثر "وقال تعاىل :  2"فقد ىوى 

 5 "ونو هم وحيبّ من يرتد منكم عن دينو فسوف أييت هللا بقوم حيبّ  ": وقال تعاىل، 4"ورسولو فان هللا شديد العقاب 
 

 : ا١توضع الثاين
واضمم يدك ، وان شئت قلت : أمدد ، ومثلو : مر بنا ، وامرر بنا ، وضم يدك  ،أمر ا١تفرد : حنو : مد يدك  -

وقال تعاىل : ) واغضض مــــــن صـــوتك (  6"واضمم يدك اىل جناحك ٗترج بيضاء من غَت سوء  "قال تعاىل : 
، ألن  ن شئت قلت : غض ، وحلّ إو  8"واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل " :وقال تعاىل على لسان موسى 7

دغم بثالث حركات : الفت  حكم األمر دائماً كحكم ا١تضارع اجملزوم  وإذا أدغمت جاز لك أن ٖترك اٟترف ا١ت
 لتقاء الساكنُت  واإلتباع ٟتركة ما قبلو ، والكسر على أصل ا ٗتفيفا

 وقد روى ابألوجو الثالثة قول جرير يهجو الراعي النمَتي :
  
   فال كعباً بلغت وال كالاب                  الطرف انك من غَت ضّ فغ
الشاىد يف قولو ) فغض ( حيث روي بفت  الضاد ٠تفة الفتحة , وكسرىا , ألنو األصل فالقاعدة ا١تقررة أن و   

و سبب اإلدغام و عدمو أي : ، 9الساكن إذا حرك حّرك ابلكسر , وضمها على اإلتباع ٟتركة اٟترف الذي قبلها
فيجوز  ، و للبناء عند البصريُتعارض ىو سكون اٟترف الثاين للجزم عند الكوفيُته حنو و : الفك يف أمدد 

واو اٞتماعة أو ايء ا١تخاطبة أو نون   وإذا اتصل اب١تدغم ألف االثنُت أو،  10اإلدغام فيو مع اٟتركات الثالث
التوكيد وجب اإلدغام لزوال سكون اثين اٟترفُت ا١تثلُت , حنو : مل يكفا , ومل يشدا , ومل يعدوا , ومل تكفي و 

 دَّنَّ . و يف حالة اتصالو بضمَت رفع متحرك ديتنع اإلدغام ., ومُ   ومدي . ومّدي
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  :ا١توضوع الثالث     
حركة الثانية منهما الزمة حنو : ) حيي( من اٟتياة أو اٟتياء , وعيي , أي :  يف ما كانت عينو والمو ايءين , –

 عجز عن اإلابنة , فيجوز أن تقول : حّي و حيّا وعيّ  وعّيا وّعيوا . قال عبيدُ  بنُ  األبرص :
  

 عيتْ  ببيضتها اٟتمامة ْ             أبمرىم كما  َعيُّوا             
  

 َنشم وآخرَ  من ٙتامة            عودين من جعلت ٢تا             
  

تعاىل  قولو  و عليو قريء 1 و الشاىد فيو قولو ) عيوا ( حيث ادغم ا١تثلُت يف الفعل ا١تسند إىل واو اٞتماعة    
ما   . وان كانت حركة الثاين عارضة , حنو : جيب أن حيِت 2"نة و حييا من حي َّ بيّنة لك من ىلك عن بيّ هلي ": 

مات من عوائد الكرام ,ورأيت ٤تيي , الفضل و امتنع اإلدغام و شذ . فمن ادغم نظر إىل أهنما مثالن متحركان 
ن يف كلمة ْتركة الزمة , و من فك نظر إىل أن اجتماع ا١تثلُت يف ابب )حيَّ ( كالعارض لكونو ٥تتصاً اب١تاضي دو 

 3ا١تضارع و األمر , ٓتالف نظَت من الصحي  , مثل : رد وأعدَّ . وال يعتد ابلعارض غالباً .
  

و ما كان من اإلدغام اٞتائز يف كلمتُت فيكون يف حنو : جعل لك ابلفك و جعل لك ابإلدغام , و كذلك        
يعد مثل ىذا من ابب كلمتُت فيجوز فيو وديكنٍت ابلفك و ديكٍت ابإلدغام , ف  مكنٍت ابلفك , و مكٍت ابإلدغام ,

 (1اإلدغام و عدمو وان كان الثاين منو كجزء الكلمة . )
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 وما يتعلق بو االشتقاق احملاضرة الثانية:     
 

 االشتقاق يف اللغة أخذ شيء من شيء.  :تعريفو يف اللغةأ _ 
األخذ بو ؽلينًا ومشااًل، : الكبلم بنيانو من ادلرجتل، واشتقاق: =اشتقاق الشيء: قال ابن منظور

 . (1) أخذه منو: واشتقاق احلرف من احلرف
 عرف االشتقاق بعدة تعريفات منها: :تعريفو يف االصطالحب _ 

ىو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معًُب ومادة أصلية، وىيئة تركيب ذلا؛ لُيَدلَّ ابلثانية على _ 1
 .(2)تلفا حروفاً أو ىيئةمعُب األصل بزايدة مفيدة؛ ألجلها اخ

 .(3)_ وعرف أبنو: عملية استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة من صيغة أخرى2
 .(4)_ وعرف أبنو: استخراج لفظ من لفظ آخر متفق معو يف ادلعُب واحلروف األصلية3
 . (5)_ وعرف أبنو: أخذ كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسٍب بينهما يف اللفظ وادلعُب4

 ضارب من ضرب، وَحِذٌر من َحِذر، وىكذا...  أمثلة على االشتقاق:ج _ 
أما طريقة معرفتو فتكون من خبلل تقليب تصاريف الكلمة حٌب  د _ طريقة معرفة االشتقاق:

يرجع منها إىل صيغة ىي أصل الصيغ داللة اطراٍد، أو حروفاً غالباً، كضرب فإنو دال على مطلق الضرب 
 فقط. 

 ، ويضرب، واْضرب فكلها أكثر داللة، وأكثر حروفاً. أما ضارب ومضروب
 وَضرب ادلاضي مساٍو حروفاً، وأكثر داللة، وكلها مشَبكة يف )ض ر ب( ويف ىيئة تركيبها. 

ىذا ىو االشتقاق الصريف ادلعروف احملتج بو الذي ينصرف الذىن إليو عند إطبلق االشتقاق، وىو 
=فالصغّب ما يف : شتقاق الصغّب أو األصغر، حيث قالما يعرف عند بعض اللغويْب كابن جِب ابال

أيدي الناس وكتبهم كأن أتخذ أصبًل من األصول، فتتقَّراه، فتجمع بْب معانيو، وإن اختلفت صيغو 
 ومبانيو. 

سلم، ويسلم، وسامل، : وذلك كَبكيب )س ل م( فإنك ما أتخذ منو معُب السبلمة يف تصرفو، ضلو
 اللديغ؛ أطلق عليو تفاؤالً ابلسبلمة. : والسليم وسلمان، وسلمى، والسبلمة،
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تركيب )ض ر ب( و )ج ل س( و )ز ب : وعلى ذلك بقية الباب إذا أتولتو، وبقية األصول غّبه كـ
 . (1)ل( على ما يف أيدي الناس من ذلك؛ فهذا ىو االشتقاق األصغر+

  : أقوال العلماء يف وقوع االشتقاق يف اللغة:اثنياً 
واختلفوا يف االشتقاق األصغر؛ فقال سيبويو، واخلليل، وأبو عمرو، وأبو اخلطاب، :" قال السيوطي 

بعض الكلم مشتق، وبعضو : وعيسى بن عمر، واألصمعي، وأبو زيد، وابن األعرايب، والشيباين، وطائفة
 غّب مشتق. 

 ج. كل الكلم مشتق؛ ونسب ذلك إىل سيبويو والزجا : غويْبوقالت طائفة من ادلتأخرين اللّ 
الكلم كلو أصل، والقول األوسط ختليط ال يعد قواًل؛ ألنو لو كان كل منها : وقالت طائفة من النظار

فرع لآلخر لدار أو تسلسل، وكبلعلا زلال؛ بل يلزم الدور عيناً؛ ألنو يثبت لكل منها أنو فرع، وبعض ما 
 ىو فرع البد أنو أصل؛ ضرورَة أن ادلشتق كلو راجع إليو _ أيضاً _. 

ىو أصل وفرع بوجهْب؛ ألن الشرط احتاد ادلعُب، وادلادة، وىيئة الَبكيب؛ مع أن كل منها : ال يقال
 . (2)مفرَّع عن اآلخر بذلك ادلعُب+

 ابب القول على لغة العرب ىل ذلا قياس، وىل يشتق بعض الكبلم من بعض؟ " :وقال ابن فارس
ياساً، وأن العرب تشتق بعض الكبلم من أمجع أىل اللغة _ إال من شذ منهم _ أن للغة العرب ق

: بعض، وأن اسم اجلن مشتق من االجتنان، وأن اجليم والنون تدالن أبداً على السَب، تقول العرب للدرع
آَنْسُت : ُجنَّة، وأَجنَّو الليل، وىذا جنْب، أي ىو يف بطن أمو أو مقبور، وأن اإلنس من الظهور؛ يقولون

 أبصرتو. : الشيء
 ىذا سائر كبلم العرب، علم ذلك من علم وجهلو من جهل.  وعلى

وىذا _ أيضًا _ مبِب على ما تقدم من قولنا يف التوقيف؛ فإن الذي وقفنا على أن االجتنان : قلنا
 التسَب ىو الذي وقفنا على أن اجلن مشتق منو. 

 يقيسوه؛ ألن يف ذلك وليس لنا اليوم أن طلَبع وال أن نقول غّب ما قالوه وال أن نقتبس قياسًا مل
 فساَد اللغة وبطبلن حقائقها. 

 . (3)ونكتة الباب أن اللغة ال تؤخذ قياساً نقيسو اآلن ضلن
=االشتقاق من أغرب كبلم العرب، وىو اثبت عن هللا _ تعاىل _ بنقل : وقال ابن دحية يف التنوير

مع الكلم، وىي مجع ادلعاين العدول عن الرسول _ صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم _ ألنو أوٌب جوا
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أان الرمحن خلقت الرحم، وشققت : =يقول هللا: الكثّبة يف األلفاظ القليلة؛ فمن ذلك قولو فيما صح عنو
 . (1)ذلا من امسي+ وغّب ذلك من األحاديث

 أما أكثر العلماء كبلماً على االشتقاق فهو ابن جِب _ كما مضى النقل عنو، وكما سيأٌب _ . 
 تغيّبات بْب األصل ادلشتق منو والفرع ادلشتق: اثلثاً: ال

 : =ٍب التغيّبات بْب األصل ادلشتق منو والفرع ادلشتق مخسة عشر: قال السيوطي
 _ زايدة حركة، كِعْلم وَعِلم.  األول
 _ زايدة مادة، كطالب وطلب.  الثاين
 _ زايدهتما، كضارب وَضَرب.  الثالث
 من الفرس.  _ نقصان حركة، كالفرسالرابع 
 _ نقصان مادة، كثبت وثبات.  ا٠تامس
 _ نقصاهنما، كنَـزَا ونزوان.  السادس
 _ نقصان حركة وزايدة مادة، كغضىب وغضب.  السابع
 _ نقص مادة وزايدة حركة، كحرم وحرمان.  الثامن
 _ زايدهتما مع نقصاهنما، كاستنوق من الناقة.  التاسع
 َطراً. _ تغاير احلركتْب، كَبِطر بَ  العاشر

 _ نقصان حركة وزايدة أخرى وحرف، كاضرب من الضرب.  اٟتادي عشر
 _ نقصان مادة وزايدة أخرى، كراضع من الرضاعة.  الثاين عشر
_ نقص مادة بزايدة أخرى وحركة، كخاف من اخلوف؛ ألن الفاء ساكنة يف خوف؛  الثالث عشر

 لعدم الَبكيب. 
ركة فقط، كِعْد من الَوْعد؛ فيو نقصان الواو وحركتها _ نقصان حركة وحرف وزايدة ح الرابع عشر

 وزايدة كسرة. 
_ نقصان حركة وحرف وزايدة حرف، كفاخر من الفخار، نقصت ألف، وزادت  ا٠تامس عشر

 . (2)ألف وفتحة+
=أفرد االشتقاق ابلتأليف مجاعة من ادلتقدمْب منهم : ×قال السيوطي  ادلؤلفات يف االشتقاق:رابعاً: 

األصمعي، وقطرب، وأبو احلسن األخفش، وأبو نصر الباىلي، وادلفضل بن سلمة، وادلبِّد، وابن دريد، 
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 . (1)والزجَّاج، وابن السراج، والرماين، والنحاس، وابن خالويو+
 ألف كتاابً امسو )نزىة األحداق(. حيث× وشلن كتب يف االشتقاق العبلمة دمحم بن علي الشوكاين 

 يف كتابو )العلم اخلفاق من علم االشتقاق(.× وشلن كتب يف االشتقاق صديق خان 
 ومن احملدثْب عبدالقادر ادلغريب يف كتابو )االشتاق والتعريب(.

م ومنهم عبدهللا أمْب يف كتابو )االشتقاق( وقد بلغ فيو الغاية القصوى _ كما قال األستاذ عبدالسبل
 .(2)ىارون _

وأما الذين أودعوه مؤلفاهتم من احملدثْب فكثّب منهم د. إبراىيم أنيس يف كتابو )من أسرار اللغة( ود. 
علي عبدالواحد وايف يف كتابو )فقو اللغة( ود. إميل يعقوب يف كتابو )فقو اللغة العربية وخصائصها( 

 وغّبىم كثّب. 
  أقسام االشتقاق:خامساً: 

 وىو ما يسميو ابن جِب ابلصغّب أو األصغر وقد مضى احلديث عنو.  لصريف:_ االشتقاق ا1
 : وأول من قال بو ابن جِب؛ حيث قال يف اخلصائص_ االشتقاق األكرب: 2

 ابب يف االشتقاق األكب
و أحد من أصحابنا، غّب أن أاب علي كان يستعْب بو، وؼللد إليو، مع إعواز    (3)ىذا موضع مل يسمِّ

و، وإظلا كان يعتاده عند الضرورة، ويَبوح إليو، ويتعلل بو.   االشتقاق األصغر، لكنو _ مع ىذا _ مل يسمِّ
وإظلا ىذا التلقيب لنا ضلن، وسَباه، فتعلم أنو لقب مستحسن؛ وذلك أن االشتقاق عندي على 

 . (4)كبّب وصغّب: ضربْب
 : _ كما مر _ وعرف الكبّب، ومساه األكب حيث قالٍب عرف الصغّب 

=وأما االشتقاق األكب فهو أن أتخذ أصبًل من األصول الثبلثية، فتعقد عليو وعلى تقاليبو الستة  
 معُب واحداً، وجتتمع عليو الَباكيب الستة، وما يتصرف من كل واحد منها عليو. 

 . (5)التأويل إليووإن تباعد شيء من ذلك عنو ُردَّ بلطف الصنعة و 
ٍب ذكر أمثلة لذلك؛ وأحال إىل ما ذكره يف أول الكتاب؛ حيث كان يذكر الكلمة، وتقليباهتا ٍب 

 : (6)غلعل بينهما معُب عاماً مشَبكاً تدور حول ىذه ادلادة وسائر تقليباهتا، وما ذكره من أمثلة ما يلي
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 فيد كلها معُب )القوة والشدة(. كمل، مكل، ملك، لكم، دلك، _ وت: وتقليباهتا: أ _ )كلم( 
 )اإلسراع واخلفة(. : قلو، َوَقل، َوَلَق، لقو، لوق _ وتفيد كلها معُب: وتقليباهتا: ب _ )قول(
 جرب، ََبر، بـَرََج، رجب، ربج _ وتفيد كلها معُب )القوة والشدة(. : وتقليباهتا: ج _ )جب(
 سقو _ وتفيد كلها معُب )القوة واالجتماع(. قـََوس، َوَقَس، َوسق، سوق، : وتقليباهتا: د _ )قسو(
 سلم، مسل، ملس، دلس، لسم _ وتفيد كلها معُب )اإلصحاب وادلبلينة(. : وتقليباهتا: ىـ _ )مسل(

 ىذان علا القسمان ادلشهوران لبلشتقاق، واألخّب منهما من صنيع ابن جِب. 
 وعلا عنده صغّب ويسميو أصغر، وكبّب ويسميو أكب. 

كعبدهللا أمْب يف كتابو االشتقاق، وغّبه شلن كتبوا يف   يمات أخرى لبعض احملدثُتوىناك تقس
 : (1)االشتقاق، حيث يقسمون االشتقاق تقسيماً أخر على ضلو ما أيٌب

وعرفو أبنو: انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيّب يف  _ كما مر _ االشتقاق الصريف الصغَت_ 1 
 ، واتفاق يف األحرف األصلية، ويف ترتيبها. . الصيغة مع تشابو بينهما يف ادلعُب

ويقصد بو انتزاع كلمة من أخرى بتغيّب يف بعض أحرفها مع تشابو بينهما يف : االشتقاق الكبَت_ 2
ة.   ادلعُب، واتفاق يف األحرف الثابتة ويف سلارج األحرف ادلغّبَّ

 . (2)ويعرف ىذا عند بعض العلماء بـ )القلب ادلكاين( 
جبذ وجذب، وما أطيبو وما أيطبو، وربض، ورضب، وصاعقة، وصاقعة، ولعمري، : قوذلم ومن أمثلتو

القفر، : ورعملي، واضمحل، وامضحل، وعميق، ومعيق، وأسٌّب مَكلٌَّب، ومكبٌَّل، وسبسب وبسبس
إذا أفسد، وأحجمت عن األمر وأجحمت : وشرخ الشباب وشخره: أولو، وعاث ويعيث، وعثا يعثي

 وىكذا. . .
 ٌب مزيد كبلم عن ىذا عند احلديث عن القلب ادلكاين. وسيأ
وىو أن تتحد الكلمات  أو ماٝتاه ابن جٍت: االشتقاق الكبَت أو األكرب: االشتقاق الُكَبار،_ 3

 يف بعض احلروف، وختتلف يف ابقيها مع احتادىا يف ادلخرج. 
 العْب واذلاء حرفان حلقيان. : نعق وهنق: مثل

 ل. ىًب، وىتل، وىط: ومثل
 وىو أن يؤخذ من كلمتْب أو أكثر كلمة واحدة، وىو ما يعرف ابلنحت.  _ االشتقاق الكبَّار:4

 بسملة. : حوقلة، ويف بسم هللا: ال حول وال قوة إال ابهلل: د معزة، ويف: أدام هللا عزك: مثالو قوذلم يف
 :كما قال الشاعر
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 ذاك احلبيب ادلبسمل لقد بسملت ليلى غداة لقيتها ...  فيا حبذا 
 :كما يف قول الشاعر  عبشميّ : يف عبدمشس: ويف قوذلم

 وتضحك مُب شيخة عبشمية ...  كأن مل تر قبلي أسّبا ؽلانيا     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 احملاضرة الثالثة : اإلبدال وما يتعلق بو:
 : تعريف اإلبدال أواًل:

 . (1)أ _ تعريفو يف األصل: اإلبدال _ يف األصل _ جعل الشيء مكان شيٍء آخر
ب _ التعريف الصريف لإلبدال: ىو جعل حرف مكان حرف آخر، سواء كان اٟترفان 
صحيحُت مثل: اصطرب واصترب، أو معتلُت: قال وابع أصلها: قـََول وبـََيع، أو ٥تتلفُت: دينار وقَتاط 

 أصلها: دانر وقرَّاط. 
األحرف اليت تبدل من غَتىا إبدااًل شائعًا مطردًا لغَت إدغام تسعة جيمعها: قول ابن مالك: و 

 )ىدأت موطياً(. 
 . (2)وٚتعها   يف التسهيل يف )طويت قائماً( 

يـَُعّرف اإلبدال يف اصطالح فقو اللغة بتعريفات أشهرىا  _ التعريف اللغوي لإلبدال:ج 
 تعريفان: 
: حيث يعرفونو أبنو: وضع حرف مكان حرف يف الكلمة مع اإلبدال _ تعريف ا١تتوسعُت يف1

 االتفاق بُت الكلمتُت يف ا١تعٌت، أو تقارهبما. 
قال ابن فارس: ومن سنن العرب إبدال اٟتروف، وإقامة بعضها مقام بعض، ويقولون: َمَدَحُو 

 . (3)وَمَدىو، وفرٌس رِفلٌّ ورِفنٌّ 
غَت ا١تتوسعُت: كابن جٍت وغَته ٦تن يقيدونو ىو: إبدال حرف مكان حرف مع  _ تعريف2

 تقارهبما يف ا١تخرج، واٖتاد الكلمتُت يف ا١تعٌت وا١تكان، وأال يتصرف أحدمها تصرفاً كاماًل. 
 . (4)ومعٌت اٖتادمها يف ا١تكان: أي أن يكوان يف بيئة واحدة

ذلك: جذا وجثا؛ فمعنامها واحد، و٥ترجهما واحد، ولكن العرب أبدلوا إحدامها من  مثال
 األخرى؛ فإحدى الكلمتُت ىي األصل. 

أما جاس وحاس فهااتن ليس بينهما اٖتاد اتم يف ا١تعٌت وا١تخرج؛ فليسا داخلُت ضمن اإلبدال 
 عند غَت ا١تتوسعُت. 

 بدال. أما ا١تتوسعون فيو فَتون أهنما داخالن يف اإل
يف ا١تزىر أمثلة كثَت لإلبدال نقلها عن أئمة اللغة،  : نقل السيوطياثنياً: أمثلة أخرى لإلبدال

                                                 

 . 11/48_ انظر لسان العرب 1
 . 489_4/248_ انظر ضياء السالك إىل أوضح ادلسالك البن ىشام شرح دمحم النجار 2
 154الصاحيب ص_ 3
 . 251و  288و  210و  180و  1/47_ انظر سر صناعة اإلعراب البن جِب 4



 

 

 

 (1)ومن تلك األمثلة: 
 _ استأديت عليو، مثل: استعديت. 1
 _ األْْي واألين: اٟتية. 2
 _ طانو هللا على ا٠تَت وطامو: يعٍت جبلو. 3
 _ ِفَناء الدار وثِناء الدار. 4
 ٌث وجدٌف للقرب. _ َجدَ 5
 _ وجذوُت وجثوت: واٞتذو أن تقوم على أطراف األصابع. 6
 _ نبض الِعْرق ونبذ. 7
 _ أاي وىيا، وإايك وىياك. 8
 _ أرَّخ وورَّخ. 9
 _ ُوَشاح وإشاح. 11
 _ وسادة وإسادة. 11
 _ رجل أ١تعي ويلمعي. 12
 _ الناس والنات، وأكياس وأكيات. 13
 : النواحي. _ األقطار واألقتار14
 _ تلعثم، وتلعذم. 15
 _ اٟتثالة واٟتفالة: الرديء من كل شيء. 16
 _ الثوم والفوم: اٟتنطة. 17
 _ اللثام واللفام. 18
 _ يرتج ويرتك: إذا ترجرج. 19
 _ ضبحت ا٠تيل وضبعت. 21
 _ كدحو وكدىو. 21
 _ اطرخمَّ واطرىم: إذا كان طويالً مشرفاً. 22
 وصهرتو إذا اشتد وقعها عليو.  _ وصخرتو الشمس23
 _ نزغو ونسفو: إذا طعنو. 24
 _ الشَّرز والشَّرص: الَغْلظ من األرض. 25
 _ أملصت الناقة وأملطت: ألقت ولدىا ومل يشعر. 26
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 _ يف صدره علي َحسيفة وَحسيكة، أي غل وعداوة. 27
 _ الغيم والغُت: السحاب. 28

 بدال اللغوي: اثلثاً: الفروق بُت اإلبدال الصريف واإل
 ىناك فروق بُت اإلبدال الصريف واإلبدال اللغوي ومنها: 

_ أن الصريف لو قواعد منضبطة اثبتة كما أنو مطرد منقاس مثل إبدال الواو أو الياء مهزة يف 1
 اسم الفاعل: حنو: قائل، وابئع. 

 أما اللغوي فهو ٝتاعي ال ينقاس وال يطرد. 
ستعمال؛ فاإلبدال واجب يف مثل: قاول، وٝتاء، فال بد أن _ اإلبدال الصريف ضروري يف اال2

 يقال: قائل، وٝتاء. 
 أما اإلبدال اللغوي فليس ضرورايً، وإمنا ىو للتوسع، أو ا١تيل إىل اليسر والسهولة. 

_ اإلبدال الصريف ال جيوز فيو استعمال الصيغة األصلية مثل: قاول وإمنا يقال: قائل _ كما 3
 وىل ال تستعمل؛ ألنو ال وجود ٢تا يف اللغة، وإمنا يؤتى هبا للتوضي  والتعليم. مر _ فالصيغة األ

 أما اإلبدال اللغوي فالصيغتان تستعمالن كأن ينطق العرب ابلذال أو الثاء مثل: جذا، وجثا. 
 _ اإلبدال الصريف يقع يف حروف ٤تدودة فابن مالك _ كما مر _ يراىا تسعة. 4

 طياً( ويف التسهيل يراىا ٙتانية ٚتعها يف قولو: )طويت دائماً(. ٚتعها يف قولو: )ىدأت مو 
 وعلى اختالف ِعدَّهتا فهي ٤تصورة. 

 إما اإلبدال اللغوي فليس لو حروف ٤تصورة؛ ألنو ٝتاعي واللغة كلها ٣تال لو. 
والتأليف تنبو علماء العربية لإلبدال، وعنوا ّتمع األلفاظ ا١تبدلة  :(1)رابعاً: التأليف يف اإلبدال

 فيها. 
كِّيت يف كتابو )القلب واإلبدال(.   ومن أشهر من ألف يف ىذا ابن السِّ

 وىو من الذين ينظرون إليو اب١تعٌت العام، ويعٍت ابلقلب: اإلبدال نفسو؛ فهو تفسَت لو. 
و٦تن ألف يف اإلبدال: الزجاجي وىو من علماء القرن الرابع؛ حيث ألف رسالة صغَتة ٝتاىا: 

 وا١تعاقبة والنظائر(.  )اإلبدال
 وىي أصغر من كتاب ابن السكيت. 

 وكذلك أبو الطيب اللغوي ٚتع كتاابً ٝتاه )اإلبدال(. 
وىو أوسع كتاب يف العربية يف اإلبدال، ويقع يف ٣تلدين، ويظهر فيو أنو ديثل أوسع تعريف 

التقارب بُت الكلمتُت  لإلبدال؛ حيث مل يشًتط االتفاق بُت الكلمتُت يف ا١تعٌت فحسب، وإمنا جيعل
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 داخالً يف اإلبدال. 
 كذلك ابن مالك لو كتاب ٥تطوط اٝتو )وفاق ا١تفهوم يف اختالف ا١تقول وا١ترسوم(. 

أما الكتب اليت تكلمت على اإلبدال ضمناً فكثَتة؛ فابن فارس أشار إليو يف الصاحيب، وكذلك 
السيوطي يف ا١تزىر؛ حيث أفرد ابن جٍت؛ حيث ذكره يف مواضيع متعددة يف ا٠تصائص، وكذلك 

 النوع الثاين والثالثُت يف معرفة اإلبدال، وكذلك أورده يف مواضع أخرى من ا١تزىر. 
وأما أوسع الكتب اليت تكلمت على اإلبدال ضمنًا وأعظمها فهو كتاب )سر صناعة اإلعراب( 

اإلبدال، فمن ضمن ما ال بن جٍت؛ حيث أودعو خالصة أرائو وأراء شيخو أيب علي الفارسي يف 
أورده ابن جٍت يف ذلك الكتاب أنو أفرد لكل حرف من حروف العربية اباًب ذكر فيو أحوالو، 
وتصرفو يف الكالم من أصليتو، وزايدتو، وصحتو، وعلتو، وقلبو إىل غَته، وقلب غَته إليو، فهو _ 

 ْتق _ مل يؤلف مثلو بعده يف اببو.
لك اعتٌت بو احملدثون، ومن الكتب اليت تكلمت عليو ضمناً  وكما اعتٌت القدماء ابإلبدال فكذ

 كتاب )من أسرار اللغة( إلبراىيم أنيس، و)االشتقاق( لعبدهللا أمُت، وغَتمها. 
: بُتَّ علماء العربية _ وخصوصًا من ألَّف منهم يف اإلبدال _ أسباب حدوث اإلبدالخامساً: 

 أسباب حدوثو، وأشهر تلك األسباب ما يلي: 
: فَتون _ على سبيل ا١تثال _ أن قبيلة تقول: ثوم، وجدف، اختالف اللهجات العربية_ 1

 واألخرى تقول: فوم، وجدف ٦تا يدل على أنو ليس مطرداً. 
قال السيوطي: =قال أبو الطيب يف كتابو: ليس ا١تراد ابإلبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف 

تقارب اللفظتان يف لغتُت ١تعًٌت واحد، حىت ال من حرف، وإمنا ىي لغات ٥تتلفة ١تعاٍن متفقة؛ ت
 خيتلفان إال يف حرف واحد. 

قال: والدليل على أن قبيلة واحدة ال تتكلم بكلمة طورًا مهموزة، وطورًا غَت مهموزة، وال 
 ابلصاد مرة وابلسُت أخرى. 

يف شيء من  وكذلك إبدال الم التعريف ميماً، وا٢تمزة عينًا كقو٢تم يف أن: عن؛ الشًتاك العرب
 . (1) ذلك، إمنا يقول ىذا قوم، وذاك آخرون

: فحلول صوت مكان صوت يؤدي إىل البدل؛ فكثَت من الكلمات اليت التقارب الصويت_ 2
بينها تقارب صويت وقع فيها إبدال؛ للتغيَت الصويت؛ وذلك كأن تكون قبيلة ٘تيل إىل الًتقيق فتبدل 

 لقبائل إىل التفخيم فتبدل السُت صاداً. الصاد سيناً، أو العكس كأن ٘تيل بعض ا
مثال ذلك: قول: َصْقر وَسْقر، ويساقون، ويصاقون، وَصْخر وَسْخر: مصدر سخرت منو إذا 
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 ىزأت. 
 وصماخ وٝتاخ: ثقب األذن. 

قال السيوطي: =قال ابن خالويو يف شرح الفصي : أخربان ابن دريد عن أيب حامت عن األصمعي 
صقر، فقال أحدمها ابلسُت وقال اآلخر ابلصاد؛ فتحاكما إىل أعرايب قال: اختلف رجالن يف ال

 . (1) اثلث، فقال: أما أان فأقول: الزَّقر ابلزاي، قال ابن خالويو: فدل على أهنا ثالث لغات
 : وىي األخطاء اليت ترد أحياانً إما عن طريق القراءة، أو السماع. التحريف والتصحيف_ 3

كأن ترد كلمة ابلدال والالم؛ فيعزى ذلك إىل التصحيف أو التحريف؛ ألنو ال ديكن أن   وذلك
 حيدث بُت ىذين اٟترفُت إبدال.

ىذا وقد كتب أبو أٛتد العسكري _ وىو عم أيب ىالل العسكري صاحب الصناعتُت _ كتيباً 
بو ببعض التصحيف ٝتاه )التصحيف والتحريف( ومل يدع أحدًا من مشهوري اللغويُت إال جرحو وعا

 أو التحريف.
و٦تن نسب إليهم التصحيف يف ىذا الكتاب أبو عمرو بن العالء، وأبو عبيدة، وأبو زيد 

 األنصاري، واألصمعي؛ فقد روى عنو أنو كان ينشد بيت اٟتطيئة:
 وغررتٍت وزعمت أنـ

 
 ـك البٌن ابلصيف اتِمر 

 فقال: 
 وغررتٍت وزعمت أنـ

 
 ـك ال تٍت ابلصيف اتمرُ  

وكان يف ٣تلس فيو أبو عمرو بن العالء فقال أبو عمرو: أنت _ وهللا _ يف تصحيفك أشعر من  
 اٟتطيئة.

ومهما يك من شيء فإنو ليس من اليسَت أن حيكم بصفة قاطعة على وقوع التصحيف يف كلمة 
 .(2)بعينها

عن اإلبدال عند سادساً: اإلبدال بُت ا١تتوسعُت فيو وا١تضيقُت لو: مر بنا يف بداية اٟتديث 
 اللغويُت أن لو تعريفُت أحدمها تعريف ا١تتوسعُت فيو، واآلخر تعريف ا١تضيِّقُت لو. 

واٟتديث ىهنا بيان لبعض الفروق بُت ىذين ا١تذىبُت يف اإلبدال؛ فأكثر القدامى يتوسعون فيو 
 _ كما مر _ . 

ويضيفون إىل التعريف العام شيئاً أما بعض القدامى كابن جٍت وٚتيع احملَدثُت فإهنم يضيِّقون فيو، 
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 (1)من القيود ومنها: 
_ التقارب الصويت: فهو شرط أساس عند احملدثُت وابن جٍت؛ فهو ال يرى اإلبدال إال إذا  1

 كان بُت حرفُت متقاربُت يف ا١تخرج كالذال والثاء، والراء والالم. 
: أي حرك لسانو، فَتى ابن جٍت أن ىاتُت وديثلون ١تا ليس من اإلبدال بـ: نصنص ونضنض

الكلمتُت أصالن، وليسا من اإلبدال؛ ألن الصاد ليست أخت الضاد يف ا١تخرج، وإن اتفقا يف 
 ا١تعٌت. 

=فأما قو٢تم: نضنض لسانو، ونصنصو: إذا حركو فأصالن، وليست الصاد أخت ×: يقول 
 الضاد فتبدل منها. 

وأخربين أبو علي _ يعٍت الفارسي _ يرفعو إىل األصمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: 
 سألت ذا الرمة عن النضناض فأخرج لسانو، فحركو، وأنشد: 

 تبيت اٟتية النضناض منو 
  

  (2)مكان اِٟتبِّ يستمع السرارا 
 
 
 

 وكذلك قال يف حثحثوا وحثثوا؛ فهو يرى أهنما أصالن. 
أيب علي الفارسي أنو قال مبينا العلة يف ذلك: =فأما اٟتاء فبعيدة من الثاء،  ونقل عن شيخو

 . (3) وبينهما تفاوت دينع قلب إحدامها إىل أختها
وقد اٗتذ ابن جٍت يف ىذه القضيِة ا١تقياَس الذي مهس بو يف أذنو شيخو أبو علي الفارسي، 

قلب يف اٟتروف إمنا ىو فيما تقارب وجعلو قانواًن لإلبدال، ويتلخص ىذا األصل يف أن أصل ال
منها، وذلك كـ: الدال، والطاء، والتاء، والذال، والظاء، والثاء، وا٢تاء وا٢تمزة، وا١تيم والنون وغَت 

 . (4)ذلك ٦تا تدانت ٥تارجو
_ قلة التصرف ألحد اللفظُت: وذلك أبال يتصرف أحد اللفظُت تصرفاً كاماًل، أما إذا تصرف  2

اتماً من انحية األفعال، أو ا١تشتقات فال يكوانن من اإلبدال؛ بل يكون كل واحد  كلٌّ منهما تصرفاً 
 منهما أصاًل بذاتو. 

فلو وجد التقارب الصويت كما بُت الذال، والثاء ولكن التصرف كامل يف كال اللفظُت مل يعد 
 ذلك من اإلبدال عند ابن جٍت. 

 وىي القبور. مثال ذلك: َجَدٌث وَجَدٌف: واٞتمع أجداث وأجداف 
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يرى ابن جٍت أن ذلك من اإلبدال؛ لعدم اكتمال التصرف يف أحد اللفظُت؛ فاألول منهما 
 يتصرف تصرفاً اتماً ْتيث يقال: جدث، وأجداث، وأجدثت، وما جرى ٣ترى ذلك. 

 وال يقال مثل ىذا يف: جدف؛ إذ مل يسمع أجدفت. . . 
 وكذلك: بل، وَبْن. 
فال يرى أهنما من اإلبدال وإن كان بينهما تقارب صويت؛ ألهنما أصالن  أما مثل: ىنت وىتل
 لتساويهما يف التصرف. 

 وهبذا خُيْرج ألفاظاً كثَت يف اللغة من اإلبدال. 
أمكن أن يكون اٟترفان ٚتيعًا أصلُت كل واحد منهما قائم برأسو مل َيُسِغ  فمىت:"قال ابن جٍت

، أو دعت ضرورة إىل القول إببدال أحدمها عن صاحبو  العدول عن اٟتكم بذلك؛ فإن دلَّ دالٌّ
 ُعِمل ٔتوجب الداللة، وصَت إىل مقتضى الصنعة. 

فلست أبن ٕتعل أحدمها أصاًل  ومن ذلك: ُسكٌَّر طربزل وطربزن: مها متساواين يف االستعمال؛
 لصاحبو أوىل منك ْتملو على ضده. 
وىتنت: مها أصالن؛ أال ترامها متساويُت يف التصرف؛ يقولون:  ومن ذلك قو٢تم: ىتلت السماء

 ىتنت السماء هتنت هتتااًن، وىتلت هتتل هتتااًل، وىي سحائب ُىنتٌَّ وىتٌَّل، قال امرؤ القيس: 
 أهنا فسحت دموعي يف الرداء ك

  
 ُكْلًى من شعيب ذات س ٍّ وهتتان 

 
 

 وقال العجاج: 
 عزَّر منو وىو ُمْعَطى اإلسهال 

 
 (1)ضرب السواري متنو ابلتهتالْ  

 
 

قو٢تم: ما قام زيد بل عمرو وَبْن عمر فالنون بدل الالم؛ أال ترى كثرة  فأما"إىل أن قال:
استعمال بل، وقلة استعمال بن، واٟتكم على األكثر ال على األقل، ىذا ىو الظاىر من أمره، 

 . (2)ولست _ مع ىذا _ أدفع أن يكون )َبْن( لغة قائمة برأسها
إذا ورد يف بعض حروف الكلمة لفظان ويقرر ىذا ا١تعٌت يف سر صناعة اإلعراب قائاًل: و 

مستعمالن _ فالوجو وصحي  القضاء أن حنكم أبهنما كليهما أصالن منفردان، ليس واحد منهما 
أوىل ابألصلية من صاحبو؛ فال تزال على ىذا معتقدًا لو حىت تقوم الداللة على إبدال أحد اٟترفُت 

 من صاحبو. 
 . (3)فاعرْفو، وقْس عليو ُتصب _إن شاء هللا_ وىذا عياٌر يف ٚتيع ما يرد عليك من ىذا؛
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ومعٌت ذلك أن تكون الكلمتان مستعملتُت يف بيئة واحدة؛ لذلك فإن ابن  اٖتاد ا١تكان:_ 3
 جٍت يرى أن كثَتاً من األلفاظ ليست من اإلبدال؛ ألن إحدامها ٞتماعة، واألخرى ٞتماعة أخرى. 

و٘تيمًا تقول: قشطت؛ فالكاف ليست بداًل من ومن أمثلة ذلك: أن قريشًا تقول: كشطت، 
 القاف؛ ألن الكلمتُت اجتمعتا يف قبيلتُت؛ فيكون ذلك من اختالف اللهجات ال من اإلبدال. 

 فإذا أمكن إجياد فارق بُت الكلمتُت ُأْخرِجتا من اإلبدال.  االتفاق التام يف ا١تعٌت:_ 4
جيعلون ىذين اللفظُت من اإلبدال، والذين مثال ذلك: ىز وأزَّ؛ فالذين يتوسعون يف اإلبدال 

يقيدونو ببعض القيود خيرجونو من اإلبدال؛ فَتون أن بينها فارقاً؛ فا٢تز للشيء الضعيف، واألز 
 للشيء القوي. 

إذا اتُفق على وجود اإلبدال يف لفظُت سواء عند  : كيفية معرفة األصل يف اإلبدال:سابعاً 
 جٍت، فكيف يُعرف األصل منهما؟  ا١تتوسعُت فيو أو عند غَتىم كابن

واٞتواب أن ذلك صعب؛ وصعوبتو تتفاوت من كلمات إىل أخرى، وحيتاج إىل كثرة اطالع، 
 ورجوع إىل كتب العربية. 

ومهما يك من شيء فيمكن أن يُتوصَّل إىل ذلك أبمور مرت اإلشارة إليها فيما مضى، وديكن 
 أن تلخص يف أمور ثالثة: 

فقد يكون أحد اللفظُت أكثر استعمااًل من اآلخر؛ فيحكم على الكثَت  _ كثرة االستعمال:1
 أبنو ىو األصل _ كما مر التمثيل بـ: بْل وَبْن. 

 ومن ذلك _ أيضاً _ مثَّ وُفمَّ. 
وكذلك قو٢تم: قام زيٌد ُفمَّ عمرة: الفاء بدل الثاء يف مث أال ترى أنو أكثر :"قال ابن جٍت 

 . (1)"استعماالً 
 لتصرف: ْتيث يكون أحد اللفظُت أكثر تصرفاً من اآلخر_كما مر_ . _ كثرة ا2

 فيحكم على كثَت التصرف أبنو األصل، وقد مر أمثلة على ذلك. 
ومنها ما ذكره ابن جٍت حيث قال: =وكذلك قو٢تم: رجل خامل، وخامن، النون فيو بدل الالم؛ 

 . (2) "ُمل ٜتوالً أال ترى أنو أكثر، وأن الفعل عليو تصرف، وذلك قو٢تم: خيَْ 
_ أن ينص أحد العلماء على األصل: كأن يقول ا٠تليل، أو األصمعي أو غَتمها: إن ىذه 3

 الكلمة ىي األصل. 
وذُكر عن ا٠تليل ومل أٝتعو ٝتاعاً أنو قال يف قولو _ جل ثناؤه _: ]َفَجاُسوا[ إمنا :قال ابن فارس
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 . (1)ا٠تليل قال ىذا، وما أحقُّو عنو+أراد: )فحاسوا( فقامت اٞتيم مقام اٟتاء، وما أحسب 
 ، وُجْعسوس، وكل ذلك إىل قمأة وقلة وصغر. (2)قال ابن جٍت: قال األصمعي: يقال: ُجْعشوش

ويقال: ىم من جعاسيس الناس، وال يقال ابلشُت يف ىذا؛ َفِضْيق ا لشُت مع سعة السُت يؤذن 
 أبن الشُت بدل من السُت. 

دال: ٦تا سبق تبُت أن ابن جٍت وا١تُْحدثُت يضيقون يف اإلبدال، وأن اثمنًا: آاثر التوسع يف اإلب
 بعض علماء العربية وخصوصاً األوائل يتوسعون فيو. 
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 احملاضرة الرابعة: ا١تعّرب وما يتعلق بو:
 : ادلوضوعات الٍب تبحث يف فقو اللغة وغّبىا من العلوم، والكبلم عليو سيكون يف ادلسائل التالية أحد

 أواًل: تعريفو: 
 اسم مفعول من الفعل َعرَّب، يعرِّب، وادلصدر تعريباً.  أ _ ا١تعرب لغة:

َُعرَّب
 ىو الذي ُجِعل عربياً. : وادل

=ىو ما استعملتو العرب من األلفاظ ادلوضوعة دلعاٍن يف : بقولو× عرفو السيوطي  ب _ ا١تعرب يف االصطالح:
 (1)اغّب لغته

 . (2)=تعريب االسم األعجمي أن تتفوه بو العرب على منهاجها: وقال اجلوىري  يف الصحاح
 : يُعرف بعدة أمساء تدل عليو، منها اثنياً: أمساؤه:

َُعرَّب -1
 _ ادلولَّد4 الدخيل-3 التعريب -2 ادل

يقول د. علي عبدالوحد وايف يف معرض حديث لو عن الدخيل يف اللغة العربية: =الدخيل األجنيب، ادلعرب، 
 وادلولد:

يراد ابلدخيل األجنيب ما دخل العربية من مفردات أجنبية سواء يف ذلك ما استعملو العرب الفصحاء يف جاىليتهم 
 وإسبلمهم، وما استعملو من جاء بعدىم من ادلولدين.

د اصطلح احملدثون من الباحثْب على أن العرب الفصحاء ىم عرب البدو من جزيرة العرب إىل أواسط القرن وق
 الرابع اذلجري، وعرب األمصار إىل هناية القرن الثاين اذلجري _ ويسمون ىذه العصور بعصور االحتجاج...

 وأن ادلولدين ىم من عدا ىؤالء ولو كانوا من أصول عربية.
قسم األول من الدخيل األجنيب وىو ما استعملو فصحاء العرب اسم )ادلعرب( وعلى القسم الثاين ويطلق على ال

 .(4)فصحاء العرب اسم )األعجمي ادلولد( (3)منو وىو ما استعملو ادلولدون من ألفاظ أعجمية مل يعرْْبا
 : ثة أقوالاختلف العلماء يف وقوع ادلعرب يف القرآن، على ثبل: (5)اثلثاً: اخلبلف يف ادلعرب

 القول األول: قول القائلُت اب١تنع: 
وىذا قول اإلمام الشافعي، وأيب عبيدة، وابن فارس وغّبىم _ رمحهم هللا _ وقد استدلوا على ادلنع بقولو _ تعاىل 

َلْت آاَيتُُو[. : ]قـُْرآانً َعَربِيّاً[ وقولو: _  ]َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآانً أَْعَجِميّاً َلَقاُلوا َلْوال ُفصِّ
 . (6)النكّب على القائل بذلك× =وقد شدد الشافعي  

=إظلا أنزل القرآن بلسان عريب مبْب؛ فمن زعم أن فيو غّب العربية فقد أعظم القول، ومن زعم : ×وقال أبو عبيدة 
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 . (1)  القولأن كذا ابلنبطية فقد أكب
 =فإن قال قائل فما أتويل قول أيب عبيدة فقد أعظم وأكب؟ . : معلقاً على قول أيب عبيدة× وقال ابن فارس 

أتويلو أنو أتى أبمر عظيم وكبّب؛ وذلك أن القرآن لو كان فيو من غّب لغة العرب شيء لتوىم متوىم أن : قيل لو
 . (2) ى بلغات ال يعرفوهنا، ويف ذلك ما فيوالعرب إظلا عجزت عن اإلتيان مبثلو؛ ألنو أت

=كل ىذه األلفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جداً، وال يبعد أن ختفى على األكابر : وقال آخرون
 . (3)اجللة، وقد خفي على ابن عباس معُب )فاطر( و)فاتح(

أبو عبيد القاسم بن سبلم _ مبا =روي وقد استدلوا على ذلك _ كما قال  القول الثاين: قول القائلُت بوقوعو:
إهنا بلغات : عن ابن عباس، ورلاىد، وابن جبّب، وعكرمة، وعطاء وغّبىم من أىل العلم أهنم قالوا يف أحرف كثّبة

 إهنا ابلسراينية. : طو، واليم، والطور، والرابنيون فيقال: العجم، ومنها قوذلم
 ومية. إهنا ابلر : والصراط، والقسطاس، والفردوس يقال

 إهنا ابحلبشية. : ومشكاة، وِكْفَلِْب يقال
 . (4)وىيت لك إهنا ابحلورانية؛ فهذا قول أىل العلم من الفقهاء

َُعرَّب عن قولو _ تعاىل _: ]قـُْرآاًن َعرَبِّياً[ أبن الكلمات اليسّبة بغّب العربية ال خترجو عن 
وأجاب اجمليزون لوقوع ادل
 رسية ال خترج عنها بلفظة عربية تكون فيها. كونو عربياً، وأن القصيدة ابلفا

 ]أَأَْعَجِميٌّ َوَعَريبٌّ[ أبن ادلعُب من السياق =أكبلم أعجمي وسلاطب عريب+.  :وأجابوا عن قولو _ تعاىل _
قال أبو عبيد القاسم بن سبلم بعد أن حكى القولْب  القول الثالث: التوفيق بُت الرأيُت واٞتمع بُت القولُت:

  :السابقْب
=والصواب عندي مذىٌب فيو تصديق القولْب مجيعاً؛ وذلك أن ىذه األحرف أصوذلا أعجمية كما قال الفقهاء،  

لكنها وقعت للعرب؛ فعرَّبتها أبلسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها؛ فصارت عربية، ٍب نزل القرآن، وقد 
 . (5)أعجمية فصادق: ة فهو صادق، ومن قالإهنا عربي: اختلطت ىذه احلروف بكبلم العرب؛ فمن قال

 ومال إىل ىذا القول اجلواليقي، وابن اجلوزي وغّبىا. 
=وذلك أن ىذه احلروف بغّب لسان العرب يف األصل، فقال أولئك على األصل، ٍب لفظت بو : قال اجلواليقيي

أعجمية األصل؛ فهذا القول يصدِّق الفريقْب  العرب أبلسنتها، فعرَّبتو؛ فصار عربيًا بتعريبها؛ فهي عربية يف ىذه احلال،
 . (6)مجيعًا+

إهنا فارسية؛ مبعُب أهنا : ولعل ىذا الرأي ىو األقرب للصواب؛ فمن قال يف كلمة سرادق _على سبيل ادلثال_
 إهنا عربية؛ مبعُب أن العرب كانت تعرفها، وتستعملها قبل نزول: اضلدرت إىل العرب من الفرس فهو مصيب، ومن قال

 القرآِن الكرمِي، والقرآُن نزل بلغة تفهمها العرب _ فهو مصيب كذلك. 
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 : من العلماء من أفرد ىذا ادلوضوع مبؤلف خاص، ومن الكتب ادلؤلفة يف ىذا ما يليرابعاً: ادلؤلفات يف ادلعرب: 
 فهذا الكتاب أقدم وأشهر مؤلف يف ىذا الباب. ىـ 451_ ا١تَُعرَّب: أليب منصور اٞتواليقي ت1

وكان الغرض من أتليفو مجع األلفاظ ادلعربة؛ حيث ساق فيو مؤلفو مجلة من األلفاظ الٍب يرى أهنا معربة، وحتدث 
 يف ادلقدمة عن اخلبلف يف ادلعرب، وعن مذاىب العرب فيو، وعن العبلمات الٍب يعرف ْبا األعجمي من األلفاظ. 

أبو منصور اجلواليقي كتابو )ادلعرب( يف رللد واحد،  =وقد ألف يف ىذا النوع اإلمام: ×وقد قال عنو السيوطي 
 . (1)وىو حسن مفيد، وقد رأيت عليو تعقباً يف عدة كراريس

والكتاب مطبوع، ولعل من أفضل طبعاتو طبعة دار الكتب العلمية بّبوت تعليق: خليل عمران ادلنصور، ويقع يف 
 صفحة، وىو مرتب على حروف ادلعجم.  176
 وىو ادلعروف بـ)حاشية ابن بّرِي على كتاب )ادلعرب( البن اجلواليقي. ١تعرب: _ يف التعريب وا2

وىذا الكتاب مصنف صغّب َعَرض فيو ابن بري لكتاب )ادلعرب( للجواليقي، فتعقب أقوالو، فأورد حواشيو عليو 
 ومضيفاً اترة أخرى. منسوقة على حروف ادلعجم؛ حيث درج فيها على إيراد قول اجلواليقي، ٍب يعقبها مصححاً اترة، 

 وقد قدم ذلذه احلواشي بنبذة يسّبة يف طرائق التعريب عند العرب، وكيف تصرفوا يف األعجمي. 
 ىـ. 499وادلؤلف من أىل القرن اخلامس حيث تويف سنة 

 والكتاب خرج بعناية وتعليق د. إبراىيم السامرائي. 
 _ ا١تهذب فيما وقع يف القرآن من ا١تعرب: للسيوطي . 3

 وقد خلص فوائده يف كتابو )اإلتقان يف علوم القرآن(. 
ىذه أشهر الكتب يف ادلعرب، وأما الكتب الٍب تكلمت عليو ضمن موضوعات أخرى فكثّبة، ككتاب الصاحيب 

 البن فارس؛ حيث تكلم على ادلعرب يف عدة أبواب خصوصاً يف )ابب القول يف اللغة الٍب نزل ْبا القرآن(. 
 كتابيو ادلزىر، واإلتقان؛ فقد أفرد النوع التاسع عشر من ادلزىر يف )معرفة ادلعرب(.   وكذلك السيوطي يف

 فيما وقع بغّب لغة العرب(. : وىو )الباب الثامن والثبلثون: وعقد ابابً من كتابو )اإلتقان يف علوم القرآن(
 : بوجود عبلمات منهاقال أئمة العربية تعرف عجمة االسم : (2)خامساً: عبلمات العجمة أو ادلعرب

 وذلك أبن ينقل عن أحد أئمة العربية كاألصمعي أو غّبه أبن ىذه الكلمة ليست عربية.  _ النقل:1
وذلك أبن ؼلرج االسم عن أوزان األمساء العربية، ضلو إْبرِيسم؛ فإن مثل ىذا  _ ٥تالفة الكلمة لألوزان العربية:2

 عريب. الوزن مفقود يف أبنية األمساء يف اللسان ال
نرجس؛ فإن ذلك ال يكون يف كلمة عربية، وكذلك )نرس( و )نورج( و : ضلو _ أن يكون أولو نون مث راء:3

 )نرسيان( و )نـَْرجو(. 
 مهندز؛ فإن ذلك ال يكون يف كلمة عربية. : ضلو _ أن يكون آخره زاايً بعد دال:4
 والصنجق. الصوجلان، واجلص، : ضلو _ أن جيتمع يف الكلمة الصاد واٞتيم:5
 ادلنجنيق. : : ضلو_ أن جيتمع يف الكلمة اٞتيم والقاف6
_ خلو الكلمة الرابعية أو اخلماسية من أحرف الذالقة: ومسيت بذلك _ كما مر يف احلديث عن صفات 7
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 احلروف وسلارجها _ خلروج بعضها من ذلق اللسان _ أي طرفو _ وخروج بعضها من ذلق الشفة.
سفرجل، : رَّ بنفل( ؛ فإنو مٌب كان اللفظ عربيًا فبل بد أن يكون فيو شيء منها ضلو)مُ : وىي رلموعة يف قولك

وُقذعمل، وِقْرطَْعب، وَجْحَمرش؛ فإذا جاءك مثال مخاسي، أو رابعي بغّب حرف أو حرفْب من أحرف الذالقة فاعلم أنو 
 )عفجش( و )خظائج(. : ليس من كبلمهم _ أي العرب _ مثل

 بستان. : مثل لتاء، والسُت:_ اجتماع الباء، وا8
 الطاجن، والطيجن. : ضلو_ اجتماع اٞتيم والطاء: 9
 ورل. : مثل _ يندر اجتماع الراء مع الالم إال يف ألفاظ ٤تصورة:11
 ولذلك أىب البصريون أن يقال بغداذ.  _ ال يوجد يف كالم العرب دال بعدىا ذال إال قليل:11
ليس يف كبلم العرب شْب بعد الم يف كلمة عربية زلضة؛ : سيدة يف احملكمقال ابن  _ ٣تيء الشُت بعد الالم:12

 الشينات كلها يف كبلم العرب قبل البلمات. 
إن ىذا احليوان، أو النبات، أو الدواء ليس : فبذلك ؽلكن القول _ الدراسات التارخيية والبحوث العلمية:13

 بعربية. موجوداً يف جزيرة العرب، وبذلك نعرف أن الكلمة ليست 
ىذا وقد وجد الباحثون بعد االستقصاء أن أكثر ما دخل العربية من أمساء ادلعبودات وادلصطلحات فهو من 

 اذلّبوغليفية، واحلبشية، والعبانية، وذلك كألفاظ احلج، والكاىن، وعاشوراء من العبانية. 
لسنسكّبتية )مشكا( والزصلبيل فهو فيها وأما أمساء العقاقّب واألطياب فأكثرىا ىندي كادلسك؛ فإنو يف اللغة ا

 )زصلابّب(. 
 وأكثر ما يكون من أمساء األطعمة والثياب والفرش، واألسلحة، واألدوات، وادلبلبس، واألواين فهو من الفارسية. 

 . (1)أشار بعض العلماء إىل ذلك دون ذكر مباشر لو، وذلك كصنيع السيوطي يف ادلزىرسادساً: دوافع التعريب: 
 خالل ذلك ديكن أن تُتلمس األسباب اليت دفعت العرب إىل التعريب، واليت منها:  ومن
وذلك كاألمساء الٍب تفرَّد ْبا غّب العرب كالفرس من دون العرب؛ فاضطرت العرب إىل _ اٟتاجة أو الضرورة: 1

 تعريبها أو تركها كما ىي. 
 ما يلي:  وذلك كثّب، ومن أمثلتو

 جلرة، اإلبريق، الطشت، اخلوان، الطبق، القصعة، السُّْكرجَّة. الكوز، اأ _ من األواين: 
 السَّمُّور، السنجاب، القاًب، الفنك، الدَّلق، اخلز، الديباج، السندس.  ب _ من ا١تالبس:
 الياقوت، الفّبوزج، البلَّور.  ج _ من اٞتواىر:

 الكعك، اجلردق، السميذ، أوالسميد.  د _ من ألوان ا٠تبز:
 النرجس، البنفسج، النِّسرين، اليامسْب.  ايحُت وما يناسبها:ىـ _ من الر 

 ادلسك، العنب، الكافور، الصندل، القرنقل.  و _ من الطيب:
ابب ما تكلمت بو العرب من كبلم العجم : =قال ابن دريد يف اجلمهرة: قال السيوطي _ اإللغاز واإلغراب:2

 . (2)حٌب صار كاللغز، ويف نسخة حٌب صار كاللغة
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اجللود الٍب تدبغ ابلعْفص، : السفينة، واألرنَدح: وىي الصحراء، والُبوصي: الدَّشت: ٍب ساق لذلك أمثلة، منها
 . (1)اجلماعة، وأصلها كاروان: والقّبوانُ 
 وذلك أبن يعجب العرب بلفظة أعجمية، ٍب يعمدون إىل تعريبها.  _ اإلعجاب وخفة اللفظ األعجمي:3

 خفيفاً؛ فلهذا يستعملو العرب، ورمبا تناسوا اللفظة العربية أو أعللوىا. ورمبا كان اللفظ األعجمي 
 الباذصلان كان يسمى احلدج، ومع ذلك غلب؛ لئلعجاب مبا ىو غريب. : مثل

 الّدَجر. : وكذلك اللوبيا شاعت وأعلل
 وكذلك اإلبريق يف لغة العرب يسمى التأمورة. 

ْتك، واليامسْب كان يسمى ابلعربية: السَّمسق. : الُفرصاد، واألترج يسمى: والتوت يسمى
ُ
 ادل

يف كتابو )اإلتقان يف علوم القرآن( ألفاظًا عديدة، وذكر من × ذكر السيوطي  سابعًا: األلفاظ ا١تعربة يف القرآن:
ليو من األلفاظ =فهذا ما وقفت ع: قال أبهنا معربة من العلماء، وقال يف هناية احلديث عنها بعد أن رتبها ترتيباً ألفبائياً 

 . (2)ادلعربة يف القرآن بعد الفحص الشديد سنْب، ومل جتتمع قبل يف كتاب قبل ىذا
=وقد نظم القاضي اتج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظًا يف أبيات، وذيل عليها احلافظ أبو : ٍب قال

ىو بضع وستون، فتمت أكثر من مائة لفظة، الفضل بن حجر أببيات فيها أربعة وعشرين لفظاً وذيلت عليها ابلباقي، و 
 : فقال ابن السبكي

 السلسبيل وطو ُكّوِرت بَِيٌع 
  

يل وكافورُ    روٌم وطوىب وسجِّ
 والزصلبيل ومشكاُة سرادُق َمْع  

  
 إستبٍق صلوات سندس طور 

 
 

نِيـُْهمُّ وغسا   كذا قراطيُس رابَّ
  

 ٌق وديناُر والقسطاُس مشهور 
 
 

 كذاك َقْسورٌة واليمُّ انشئة 
  

 ويؤت كفلِْب مذكور ومسطور 
 
 

 لو مقاليُد فردوٌس يـَُعدُّ كذا 
  

 فيما حكى ابن دريد منو تـَنَّور 
 
 

 : وقال ابن حجر
جلُّ كذا   وزدت ِحْرٌم وُمهل والسِّ

  
 السريُّ واألبُّ ٍب اجلبت مذكور 

 
 

 وِقطَّنا وإانُه ٍب متَِّكئاً 
  

 منو فهو مصهور دارست يصهر 
 
 

 وىيت والسََّكُر األواُه مع َحَصبٍ 
  

 وأويب مْعو والطاغوت مسطور 
 
 

 ُصْرُىنَّ إْصري وِغْيَض ادلاُء مع وزرٍ 
 

 ٍب الرقيُم مناٌص والسنا النورُ  
 
 

 _:  وقلت _ أيضاً 
 وزدت يس والرمحن مع ملكو 

  
 ٍت ٍب سينَْب شطُر البيت مشهور  
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 ٍب الصراُط ودّريٌّ ػلوُر وَمْر 
  

 جاٌن وميٌّ مع القنطار مذكور  
 
 

 وراعنا طفَقا ىدان ابلعي وورا 
  

 ٌء واألرائك واألكواب مأثور 
 
 

 ىود وقسٌط وَكفِّْر َرْمزَُه َسَقٌر 
  

 َىْوٌن َيِصدِّون وادلِْنَساُة مسطور 
 
 

 شهر رلوس وإقفال يهود َحوا 
  

 ٌْب وتتبّبريُّون َكنـٌْز وِسج 
 
 

 بعٌّب آزُر ُحْوٌب َوْرَدٌة َعرٌِم 
  

 إلٌّ ومن حتتها َعبَّدت والصُّور 
 
 

 ولِيَنٌة ُفوُمها َرْىٌو وَأْخَلَد منـ 
  

 ـجاٌة وسيَِّدىا القيوُم موقورُ  
 
 

 وُقمٌَّل ٍب أسفار عُب كتباً 
  

 وسجَّدًا ٍب رِبيُّون تكثّب 
 
 

 وِحطٌَّة وطَُوًى والرَّسُّ نوُن كذا 
  

 عدٌن ومنفطُر األسباِط مذكور 
 
 

 مسٌك أابريُق ايقوٌت رووا فهنا 
  

 ما فات من عدد األلفاظ زلصور 
 
 

 وبعضهم عد اآلْوىل مع بطائنها 
  

 (1)واآلخرْه دلعاين الضد مقصور 

 

 
 

للعرب طريقة يف التعامل مع األلفاظ األعجمية، وقد بْب اثمناً: طريقة العرب يف التعامل مع األلفاظ األعجمية: 
حيث عقد يف كتابو ابابً حتت × ذلك العلماء الذين تكلموا على ادلعرب، وأيٌب على رأس أولئك أبو منصور اجلواليقي 

 )ابب معرفة مذاىب العرب يف استعمال األعجمي(. : عنوان
أهنم كثّبًا ما غلَبئون على تغيّب األمساء األعجمية إذا =اعلم : وحتت ىذا العنوان بْب ىذه ادلذاىب بقولو

 استعملوىا. 
 فيبدلون احلروف الٍب ليست من حروفهم إىل أقرْبا سلرجاً. 

 ورمبا أبدلوا ما بعد سلرجو _ أيضاً _. 
 واإلبدال الزم؛ لئبل يدخل يف كبلمهم ما ليس من حروفهم. 

 من الكبلم الفارسي إىل أبنية العرب.  ورمبا غّبوا البناء
وىذا التغيّب يكون إببدال حرف من حرف، أو زايدة حرف، أو نقصان حرف، أو إلبدال حركة حبركة، أو إسكان 

 متحرك،أو حتريك ساكن. 
 ورمبا تركوا احلرف على حالو مل يغّبوه. 

ورمبا جعلوه كافاً، ورمبا جعلوه قافاً؛ لقرب  فمما غّبوه من احلرف ما كان بْب اجليم والكاف، ورمبا جعلوه جيماً 
 )قربق(. : )ُكْرَبٌج( وبعضهم يقول: القاف من الكاف، قالوا

 يريدون )كربج(. : )ُكْرَبٌك( قال: ىو موضع يقال لو: مسعت األصمعي يقول: قال أبو عمرو
 : قال سامل بن قحفان يف )قربق(

 ما شربت بعد طوى القربق 
 

 األدفق من شربة غّب النجاء 
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)كورب( و )ُموزج( وأصلو : )كيَلَجة( و )ِكيَلَقة( و )وِقيلقة( و )ُجْربُز( للُكْربُز و)جورب( وأصلو: وكذلك يقولون
 )ُموزة(. 

 وأبدلوا احلرف الذي بْب الباء والفاء فاًء. 
 )فالوٌذ( و )ِفرِْند( وقد قال بعضهم )بِرند(. : ورمبا أبدلوه ابًء، قالوا

 )دشت(. : )َدْست( وىي ابلفارسية:  من الشْب، فقالوا للصحراءوأبدلوا السْب
 )سراويل( و )إمساعيل( وأصلها )شروال( و )إمشاعيل( وذلك لقرب السْب من الشْب يف اذلمس. : وقالوا

ْغَرَفة، وأصلها )َكْفَجبلز( وجعلوا الكاف منها قافاً، واجليم
َ
شيناً،  وأبدلوا البلم من الزاي يف )قـَْفَشليل( وىي ادل

 والفتحة كسرة، واأللف ايء. 
 وشلا أبدلوا حركتو )زور( و )آشوب(. 

)درىم( أحلقوه بـ )ىْجرَِع( و )بـَْهرَج( أحلقوه بـ)َسْلَهب( و )دينار( أحلقوه بـ )دؽلاس( و : وشلا أحلقوه أببنيتهم
 )ُعَذافر(، و )ُرْزداق( بـ)قـُْرطاس(. )إسحاق( بـ )إْبام(، و )يعقوب( بـ)يربوع(، و )جورب( بـ )كوكب(، و )ُشبارِق( بـ 

 وشلا زادوا فيو من األعجمية ونقصوا )إبـَْرْيَسم( و )إسرافيل( و )فّبوزو( و)قهرمان( وأصلو )ِقْرمان(. 
 وشلا تركوه على حالو فلم يغّبوه )ُخراسان( و )ُخرَّم( و )ُكرْكم(. 

 لتو إىل لغتها. ورمبا خلطت العرب يف األعجمي إذا نق: قال أبو عمر اجلَْرمي
 : وأنشد عن أيب ادلهدي

 يقولون يل َشْنِبْذ ولسُت مشنبذاً 
  

 ُطوال الليايل أو يزوَل ثَِبّبُ  
 
 

 وال قائبًل ُزوذًا ليعَجَل صاحيب 
  

 وِبْسَتاُن يف صدري عليَّ كبّبُ  
 
 

 وال اتركًا حْلِب أَلْحَسِن حَلِْنهْم 
  

 ولو دار صرف الدىر حْب يدورُ  
 
 

َبْذ( يريدون )شون بوذي( )   َشنـْ
 )زوذ( )اعجل( و )بستان( )خذ(.  

وإذا كان ُحكي لك يف األعجمية خبلف ما العبلمة عليو فبل ترينو ختليطاً؛ فإن العرب خُتَلُِّط فيو، وتتكلم بو : قال
 سُللطاً؛ ألنو ليس من كبلمهم، فلما اْعتنقوه وتكلموا بو خلَّطوا. 

 االسم الفارسي أيَّ بناٍء كان، إذا مل ؼلرج عن أبنية العرب.  يُبُب: وكان الفراء يقول
أن رؤبة بن العجَّاج والفصحاء، كاألعشى وغّبه رمبا استعاروا الكلمة من كبلم العجم للقافية؛ : وذكر أبو حاًب

صلي، ويستعملون لُتستطرف، ولكن ال يستعملون ادلستطرف، ورمبا ُيصرِّفونو، وال يشتقون منو األفعال، وال يرمون ابأل
 : ادلستطرف، ورمبا أضحكوا منو، كقول الَعَدوي

 أان العريبُّ الباكْ 
 النقي من العيوب. : أي

 : وقال العجاج
بلِء البَـْرَدجاَ  

ُ
 كما رأيَت يف ادل



 

 

 

 . (1)وىم السيب، ويقال ذلم ابلفرسية )بـَْرَده( فأراد القافية+
ْحَدثْب

ُ
ْحَدثون موضوع التعريب، وكانوا يف ذلك على فريقْب(2)اتسعاً: التعريب عند ادل

ُ
 : : حبث ادل

 منعوا فتح ابب التعريب؛ حبجة احملافظة على العربية. : األول
إنو ال بد من مواجهة احلديث، وْبذا تكون احملافظة احلقة على العربية؛ إذ : أجازوا ذلك، وقالوا والفريق اآلخر:

 ترك التعريب فيو حجر على اللغة، ومن ٍب يصدق عليها قول من َيِصُمها أبهنا ميتة. 
 إن التعريب من أساليب تنمية اللغة، وداللة سعتها، واستيعاْبا. : وقالوا _أيضًا_

غة العربية يف مصر إىل جواز التعريب، وأمجعوا على أن العريبَّ أوىل وأفضل من وبعد دراسات طويلة توصل رلمع الل
 : ادلعرب، ووضعوا للتعريب شروطاً منها

 _ أن يكون اللفظ ادلعرب شلا ضلتاج إليو دتام االحتياج. 1
 _ أن يكون على مقاييس العرب، فبل بد من إخضاعو على العربية من الناحية الصوتية والصرفية. 2
ليك نص قرار اجملمع ْبذا الصدد: =غليز اجملمع أن ُيستعمل بعض األلفاظ األعجمية عند الضرورة على طريقة وإ

 .(3)العرب يف تعريبهم
 : ال ريب أن للتعريب حسنات، ولكن يقف دوهنا عقبات، منها عاشراً: معوقات التعريب:

من رلمع إىل رلمع ومن ابحث إىل  وذلك كتعدد اجملامع؛ فقد ختتلف بعض ادلصطلحات _ تشتت اٞتهود:1
 آخر. 
 فقد تتفق اجملامع على شيء، ٍب ال يُلتزم بو، وال يستعمل يف الكتابة، والتأليف.  _ فقدان التطبيق:2
: وذلك عندما يفكرون يف تعريب مصطلح شاع منذ عشرات السنْب، مثل _ التأخر يف تعريب ا١تصطلحات:3

كمبيوتر، وليموزين، وضلوىا؛ فادلتعْب أن يفكر يف ادلصطلح قبل شيوعو، أو يف بداية استعمالو، فيوجد لو اسم مناسب، 
 قبل أن يسبق عليو االسم اجلديد. 

فقد تُعرَّب بعض األلفاظ من قبل بعض الكتاب دون أن ينظر  _ نقل ا١تصطلحات اٞتديدة دون ٖتري الدقة:4
 تشيع يف الناس، ويكون لو أثر فكري. إىل معناىا احلقيقي؛ ف

وذلك مثل )العلمانية( فمعناىا احلقيقي )البلدينية( ألن أوراب إابن إطبلق ىذا ادلصطلح كانت تفرق بْب العلم 
 والدين؛ فالدين _ يف نظرىم _ يقف أمام العلم. 

 وىذا يصدق على دين الكنيسة ادلنحرف. 
 ؛ فلما نقل ىذا ادلصطلح اكتسب مدحاً بصفتو يدعو إىل العلم. أما ابلنسبة لئلسبلم فإنو دين العلم حقاً 

وكذلك كلمة )إرىاب( حيث شاعت يف الناس، ومل ػلدد معناىا ادلراد؛ فصار يُلبس على من يشاؤه القوي، وينزع 
 عمن يشاؤه؛ بغض النظر عن مصداقية ذلك. 
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