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Abstract 
 
           Peace and blessings of God's creation on the elite companions 
of the Prophet Muhammad Amin and his family good and pure and 
his companions in Miami. After.. known that the language born of the 
need is  usually acquired by one Akedzaba, and the meaning of this 
society that linguistically particular puts words to express the 
meaning of a particular, and then commonly use this word and spread 
by the community language all, and gained successive generations. 
There is no doubt that the word, while borrowing from the 
languageOthers are subject to the effects of environment and cultural 
differences as well as different sounds that make up the word 
borrowing, or to form away from the formats language borrowing, 
and usually cause the floor disturbance in the view of linguists, 
whether it be at the origin of its presence, borrowed or in their 
significance for violating the rules or assets Results by control their 
use and determine the content and explain the reasons they are 
received. Borrowing and the phenomenon of natural language known 
among the peoples since ancient times, which is one of the means of 
wealth growth linguistic It is not almost devoid of the languages of 
that by the impact and vulnerability among speakers takes language 
affected verbally or structures or sounds of another language, any 
language with a historical dimension, and withculture, literature and 
civilization, can not continue for long periods of her life, Menkvip 
the wealth verbal own without having the extended external from 
other languages and the exchange of influence between the Arabic 
language and sisters Semitics, and between Arabic and languages of 
Greek, Persian, Indian, and still the Arabic language in our 
time current borrowing from the language of contemporary as 
dictated by necessity and urgent need, which is not a new invention 
in this, but there are words of Sumerian into Akkadian, also entered 
the names of some characters for the Greek alphabet from the 
Phoenicians, and that the language of contemporary doing such as the 
language to different jobs, it is difficult identified; because the 
language is part of human behavior. And derive the language vitality 
of their interaction with the community are growing vocabulary due 
to factors different development, the language of living renews 
heritage verbal various factors: such as: providing wording of a new, 
or reviving some of the words abandoned in an orderly manner, or by 
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derivation, sculpture, or by borrowing from other languages, and 
therefore Our research over the.. 
Research has shown the following results:  
- borrowing the phenomenon of natural language known among the 
peoples since ancient times, which is one of the means of wealth 
growth of language as it is hardly devoid of the languages of so by 
the impact and vulnerability among speakers takes language affected 
verbally or structures or sounds of another language, any language 
with a depth of historical , and of culture, literature and civilization, 
can not continue for long periods of her life, Menkvip on the wealth 
of verbal without having the external extended from other languages.  
- The word when borrowing from another language is subject to the 
effects of environment and cultural differences as well as different 
sounds that make up the word borrowing, or to form away from the 
formats language borrowing, and usually cause the floor disturbance 
in the view of linguists, whether it be at the origin of its presence, 
borrowed or in significance for violating the rules or semantic assets 
that govern the use and determine the content and explain the reasons 
they are received.  
- is it important to study the phenomenon of borrowing in the 
knowledge of the inherent and the borrower of the language studied 
to correct rooting for the people of language borrowing, and find out 
what is one of the terms inherent in this language out of the question 
from another supplier and what is contained is authentic and then find 
out why this roses and what was behind it,and how it came about and 
any language is, and study the historical path to change the language 
borrowed in phases of growth. 
- behind the process of borrowing several factors: the neighborhood, 
immigration, language development, and the need for cruel and 
needs, including: economic and commercial needs, the needs of 
political, administrative, military, cultural needs, religious needs.  
- When in-depth research of the concept or term borrowing is found 
contains three terms at once: (expressed and outsider and foreigner 
refers to birth), and if we return to the historical origin of these terms, 
we find that expressed is a term borrowed Arabs loyal men in the era 
of protest, the intruder is the word I took the Arabic language in late 
stage of the era of protest and later-born grew term foreigner refers to 
the words that entered then at the hands of obstetricians.  
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- Arabic over the centuries renewed heritage verbal in many ways, 
including through the localization (borrowing) from the Persian, 
Greek, Syriac and other languages contemporary, as well as 
languages island (High), which is is the branch out, and I did the 
same thing in the modern era.  
- The bug is in the borrowing out words on the morphological Arab 
buildings, and the sequence of votes is not uncommon it is not 
contained in the roots of authentic Arabic, and can have them as well 
as the possibility of non-derivative or derivative in rooting per 
standard single borrower to borrow a word.  
- that there are efforts to Arabic dictionaries in said localized 
materials and establish it and some of the provisions of sound, 
construction and downstream where we find different materials in 
each language listed assets of women with non-Arab, making it the 
right of the nucleus of the borrowing language books. 
- borrowing language leads to increased wealth for the verbal 
language of nationalism, which at the same time a cause of death of 
some words of native language, moreover, that he may receive the 
same terms localized death and extinction. 
- The language in the sense of self-essence and function of language 
lend and borrow and those marked her life, Vallfez the borrower does 
not wait for rationing or prejudge but to enter the language imposed 
by the need and supported to use.  
- combines the meaning of "expressed" and "outsider" when some 
linguists it is one or Kaluahd them, except that this meaning takes a 
different turn when some of the scholars of the language.  
- The measure of the overall localization is on the axis of the time and 
outdated word indicates the melting and become a full Emtemhouda 
for the derivation of words but that there was difficult to be included 
in the language and are difficult to translate Vtguetrd and remain 
authentic in their own language. 
- linked to the concept expressed the concept of localization, which is 
the product of the movement of translation and localization. 
- The names Aloagamip not derived, which can not be ruled out that 
it is derived, although they give the impression that it was derived 
from the pronunciation, because the Arabic scholar prevented the 
derivation of the Arabic foreigner refers, if it accepts the word 
foreigner to gross an Arab in the letters, it does not mean that one is 
taken from the other.  
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- generator, which means the word used by Mestizo used contrary to 
the eloquent of the Arabs used it, or is accidentally transferred 
Mestizo Altjoz or derivation of the positive meaning of language 
which was known to the meaning of a new one was agreed upon, or 
what character is born on the year of vocabularyArab whether this 
distortion in the sound or significance or both.  
- The great debate had taken place in Quranic studies and knowledge 
lingual Arabic between the applicants and remained alive down from 
generation to generation even penetrated his name researchers Late 
on whether in the Koran "words of an outsider, or were foreign 
antigen or expressing" has been split Almtnolun to this issue 
Groups: Team categorically rejected the idea of a single word 
expressing or generating or extraneous in the Koran, and the other 
team was of the view that there is a cryptic few used the Koran which 
are of non-Arab, so I came back from al-Dakhil, birth, and I said do 
not make their presence opposed to the textual evidence that shown 
on the "Arabic language of the Koran." 
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)٢( 

                                     
،املطبعة ٧٩االب انستاس ماري الكرملي،ص:ومنوها واكتهاهلانشوء العربية : ينظر )١(

  .م ١٩٣٨العصرية القاهرة 
،الطبعة السابعة،دار ضة ٢٢٩ص ،علي عبد الواحد وايف.د :علم اللغة )٢(

 .م ١٩٧٦مصر،القاهرة،
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)١(



    )٢(     



    

)٣(

   )٤(     

)٥(



         

          

                                     
 –دار العلم للماليني، بريوت ،٣١٥صصبحي الصاحل،. د :دراسات يف فقه اللغة :ينظر )١(

  .م ٢٠٠٩لبنان  
،مطبعة دار احلكمة للطباعة والنشر، ٩٣حامت صاحل الضامن،ص.د:فقه اللغة :ينظر )٢(

  .م ١٩٩٠العراق   -املوصل
حيدر  –،دار املعارف العثمانية  ٣٦١ص ٢ج حممد بن احلسن بن دريد،: مجهرة اللغة )٣(

 .هـ ١٣٤٤آباد،الدكن 
يف الشام والعراق وهي  اآلرامينيى عل نواليوناني أطلقهالسريان هو االسم اليوناين الذي ( )٤(

الشرق من بالد اليونان وما تزال بالد الشام حتمل  إىليقع  اآلرامينيتعين الشرقيني الن موطن 
صباح .د:النحو العريب النحو اليوناين والنحو السرياين تأثر :ينظر. ايومنا هذ إىل)Syria(اسم 

  /،الد الثايناألولة القادسية للعلوم التربوية،العدد لجمحبث مقدم إىل  ١٧٦عباس السامل، ص
٢٠٠٢       

   ١٧٦ص:النحو العريب النحو اليوناين والنحو السرياين تأثر ::ينظر )٥(
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        )٢(  

         

           

        

)٣(

                                     
الطبعة السادسة،مطبعة جلنة البيان ،١٩٤ص عبد الواحد، علي.د:فقه اللغة:ينظر )١(

  .م ١٩٦٨العريب،
،مكتبة االجنلو ٥ط،١١٧ – ١٠٩ص ،أنيس إبراهيم.د :اللغة أسرارمن :ينظر )٢(

    ٢٣٠ص   عبد الواحد، علي.د:م علم اللغة١٩٧٥املصرية،القاهرة 
عبد السالم حممد هارون :أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق وشرح:والتبينيالبيان  )٣(

 .م١٩٤٩القاهرة، –، مكتبة اخلاجني ٢٠- ١٩ /١ج
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 ،بريوت  - ،دار العلم للماليني١٦٦السامرائي،ص إبراهيم:فقه اللغة املقارن :ينظر )١(

  .م ١٩٦٨
مكتبة  ،٣٤٨صترمجة عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص،  فندريس،ج  :اللغة )٢(

  .م ١٩٥٠االجنلو املصرية، 
سعيد .د: فولفد يتريش فيشر،ترمجة وتعليق. د.أ: يف فقه اللغة العربية األساس: ينظر )٣(

  .م ٢٠٠٢القاهرة  –الطبعة األوىل،مؤسسة املختار  ٣٢-٣١صحسن حبريي، 
   ٢٢٩ص ،علي عبد الواحد وايف.د:علم اللغة )٤(
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كارم السيد .د :اللغة العربية والصحوة العلميةو ١١٨-١١٧ص:اللغة أسرارمن :  ينظر )١(

  م١٩٩٠مصر  اإلسالميةدار النصر للطباعة  ،٢٤غنيم ص
    ١٩٤لواحد،صعلي عبد ا.د :فقه اللغة: ينظر )٢(
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    ٣٨ص:األساس يف فقه اللغة العربية )١(



 االقتراض يف العربية                                                 جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٥٢٧ 
  

     

)١( 

    .

   





             





)٢(

. 

      Enter-net 
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  ٣٢ص: املصدر نفسه:  ينظر )١(
-١٥٨الزركشي، حتقيق امحد مطلوب وخدجية احلديثي، ص: الربهان يف وجوه البيان )٢(

 .م١٩٦٧بغداد، ١٥٩
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)٣(
 

    

 

 

   

        





                                     
    ١٩٦٤بغداد  –، املكتبة األهلية ٤٦إبراهيم السامرائي، ص.د: األعالم العربية: ينظر )١(
     ٢٣ص:  اللغة العربية والصحوة العلمية:  ينظر  )٢(
لبنان  –دار الفكر بريوت   ٢٩٣حممد املبارك، ص: فقه اللغة وخصائص العربية:   ينظر )٣(

  .م ٢٠٠٥
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)١(

                                     
،القاهرة املطبعة التجارية الكربى، ٥٣ابن الندمي حممد بن إسحاق، ص:الفهرست: ينظر )١(

  .هـ ١٣٤٨
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  .هـ١٣٥٠القاهرة،مكتبة املقدسي، ،١٩٢ص :يقياجلوال: الكاتب أدبشرح  )١(
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إبراهيم .مهدي املخزومي ود.د: اخلليل بن امحد الفراهيدي،حتقيق:العني: ينظر )١(

 ١٤٠٩،الطبعة الثانية،مؤسسة دار اهلجرة، ٧٢ص٣السامرائي،ج
،الطبعة الرابعة،دار العلم ٦٠١ص ٢امحد عبد الغفور عطار،ج:اجلوهري،حتقيق:الصحاح.هـ

ص ١٠،ج٣٣،٩٣ص ٤ابن منظور،ج: لسان العرب. هــ ١٤٠٧لبنان، - ، بريوتللماليني
: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. هـ ١٤٠٥،الطبعة األوىل،دار إحياء التراث العريب،١٦٤

 ١ج ،إبراهيمالفضل  أبوحممد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي وحممد :السيوطي حتقيق
  .  ت. الكتب العربية عيسى البايب احلليب القاهرة د إحياءدار ٢٨٤-٢٨٣

  ١٩٧عبد الواحد،ص علي .د:فقه اللغة و ٣٦ص : يف فقه اللغة العربية األساس: ينظر )٢(
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    ٢٢ص  :اللغة العربية والصحوة العلمية:  ينظر )١(
  ١٩ص ١ج:والتبينيالبيان  )٢(
شهاب  :يما يف كالم العرب من دخيلوالتراكيب املولدة يف شفاء الغليل ف األلفاظمعجم  )٣(

  .م ١٩٨٧لبنان   -، بريوت ١٨١ص، حتقيق قصي احلسني ،الدين اخلفاجي
  ٣٦١ص ٣ج :مجهرة اللغة و ١٩٧ص  ،علي عبد الواحد.د :فقه اللغة:ينظر )٤(
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 علي: الزبيدي، حتقيق:العروس تاج: و ينظر ٥٩٢-٥٨٨ص١ ج: العرب لسان: ينظر )١(

: وينظر. م١٩٩٤بريوت، – الفكر ، دار ٢١٨ – ٢١٥ ص - ٢ ج ،٦٠ص ١ج  شريي،
  ١٨٠ – ١٧٨ ص ١ ج: الصحاح

هذا باب ما .  (هـ ١٣١٧، طبعة بوالق القاهرة،٤٣٢ص  ٢سيبويه، ج: الكتاب:ينظر )٢(
  )أعرب من األعجمية
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 نور حممد: وشرح وضبط حتقيق: األستراباذي الدين رضي: احلاجب ابن شافية شرح )١(

 بريوت - العلمية الكتب دار ٦ص٤ج احلميد، عبد الدين حميي حممد، الزفزاف حممد، احلسن
  م ١٩٧٥لبنان  –
  ٦٠ص  - ١ج  -الزبيدي  -تاج العروس :   وينظر  ٢٨٣ ١ج: املزهر )٢(
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)١( 

                                     
  ٦١ - ٦٠ ص ١ ج - الزبيدي - العروس تاج )١(
  ٦١ – ٦٠، ص ١ج  :تاج العروس  )٢(
  ٢٨٣ ١ج : املزهر )٣(
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)٢(

)٣()٤( 

 
         

)٥(

    )٦(  )٧( 

 
)٨( 

                                                                                    
أبو منصور   :ملعربا و  ٢٨٣ ١جاملزهر  : ، وينظر٨ – ٧ص ١ج :تاج العروس )١(

  .م ١٩٦٩الطبعة الثانية،القاهرة   ٥٣امحد حممد    شاكر، ص :اجلواليقي،حتقيق
  ٥٣ص٦ج: )سجل(مادة: العني )٢(
  )٣٣٥ص ١٤ج )سجل(مادة :تاج العروس :ينظر )٣(
  ٨ص    - ١ج  -الزبيدي  -تاج العروس  و ٢٨٢ص١ج: املزهر: ينظر )٤(
  ١٤٧ص ٧ج )طنرب(تاج العروس  ٥٠٤ص ٤ج )طنرب(لسان العرب مادة : ينظر )٥(
عبد :األزهري،حتقيق:ذيب اللغة ،٦٤ص ١١ج )نأجل(مادة :تاج العروس:  ينظر )٦(

  .املؤسسة املصرية للتأليف،القاهرة٢٥٧ص ٦السالم حممد هارون،ج
  ٣٢٢ص٦ج:ذيب اللغة )٧(
  ٣٨٢ص ١ج:املزهر )٨(
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  ٣٥١ص  ٢، ج٣١١ص ٢ج:لسان العربو ١٠٣ص ٨ج : العني  :ينظر )١(
  ١٩٤٧مصر  -،القاهرة ١٦ص عبد القادر املغريب، :االشتقاق والتعريب )٢(
،مطبعة دار النهضة ٧١ص ،حسن ظاظا :من قضايا اللغة العربية العرب كالم )٣(

  .م ١٩٧٦لبنان  –العربية،بريوت 
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)٣( 



)٤( 



         )٥(

                                     
  ٧٣ص   :مقدمة يف تاريخ العربية )١(
  .م ١٩٦٩القاهرة  ٢،ط٣١امحد حممد شاكر، ص: منصور اجلواليقي  حتقيق أبو: املعرب )٢(
  ١٩٩ص علي عبد الواحد .د:فقه اللغة )٣(
للسيد  :االلفاظ الفارسية املعربة:وينظر ١٩٠ص علي عبد الواحد .د: فقه اللغة: ينظر )٤(

مرمرجي  األب: هل العربية منطقية و.م ١٩٠٨،بريوت، ٤٩ص الكلداين، ادي شري
  ،م ١٩٤٧مطبعة املرسلني اللبنانيني بريوت،،١٤٤الدومنكي،ص

لسان   ٢٠٥٦ص ٥ج ٩٠٢ص ٣الصحاح ج ١٢٠ص ٤العني ج) هندس(مادة   :ينظر )٥(
، )هـ٧٢١ت(القادر عبد بن حممد :الصحاح  خمتار ٦٠٦ص ١٢ج  ٤٢٧ص ٥العرب ج

 -  العلمية الكتب دار األوىل، ، الطبعة٣٥٨صالدين، مشس دأمح: وتصحيح ضبط حتقيق
جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز : القاموس احمليط .م١٩٩٤لبنان، – بريوت
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٥٤١ 
  







         

  )١(       

       

. 

 

 

 





)٢( 





                                                                                    
 الشيخ  :جممع البحرين .ت.،مؤسسة فن للطباعة،د٣٧ص١ج نصر اهلوريين،:آبادي،حتقيق

 مكتب الثانية،  الطبعة ٤٤٢ص٤ج احلسيين، أمحد السيد: ، حتقيق)هـ١٠٨٥ت(الطرحيي 
  ٧٤٤ص ١٧ج  ١٧٦ص  ٨تاج العروس ج.هـ ١٤٠٨ اإلسالمية، الثقافة النشر

دار الفكر  بعةط ٢١٧ص. حتقيق ى النجار،اخلوارزمي  اللّه عبد أبو: مفاتيح العلوم )١(
  .م ١٩٩٣لبنان   –بريوت  اللبناين 

    ٣٠٠ص  :فقه اللغة وخصائص العربية )٢(
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)١(

          



)٢(





 

 

      

       

        



     



                                     
مكتبة النهضة املصرية شركة فن الطباعة  ١١-٨مظهر،ص إمساعيل:جتديد العربية:ينظر )١(

 دار الكتاب العريب ٤١-٤٠حممد عطية االبراشي ص:لغة العرب وكيف ننهض ا .مصر
     ١١٦،١٦٤، ٨٤-٨١ص  :اللغة العربية والصحوة العلمية. م١٩٤٧الطبعة األوىل،

اللغة  ٨٠ص  :العربية مقدمة يف تاريخو .٢٠٢،صعبد الواحد علي:فقه اللغة:ينظر )٢(
    ٨٧-٨٤ص  :العربية والصحوة العلمية
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       )١(

      

        

  )٢(     

 )٣(







          

)٤( 

          

       

      

                                     
  )١٠٣:آية:(سورة النحل  )١(
  )١٩٨: آية( الشعراءسورة   )٢(
 -  ٤٦٢ص  ١٧ج : ، تاج العروس٣٩٢ – ٣٨٥ص  ١٢ج : لسان العرب :ينظر )٣(

٤٦٧  
  ٢٤٠ - ٢٣٩ص  ٤ج  :معجم مقاييس اللغة  )٤(
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)١()٢( 

        



       

      

)٣(

      

         

        

            
".)٤( 



          

 





                                     
  )١٩٨: آية( الشعراء سورة )١(
اإلسالمي   النشر مؤسسة ،الطبعة األوىل، ٥٨أبو هالل العسكري، ص : الفروق اللغوية )٢(

  .هـ١٤١٢قم ـ إيران، 
  ٥٩٠ – ٥٨٨ص  ١ج : لسان العرب :ينظر )٣(
 ٨ص  ١ج : تاج العروس )٤(
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)١( 

    
 

")٢( 

 )٣(     

 

           

)٤( 



           

                                     
  و  ١٩٨- ١٩٧صعلي عبد الواحد  :فقه اللغة:ينظر )١(
  .٥٤املعرب ص )٢(
  ١٨١ص   ١ج :املزهر :ينظر )٣(
  ١٨٢ص ١املصدر نفسه ج : ينظر )٤(
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٥٤٦ 
  



      

           

 

       

           

)١( )٢(   



)٣(

          )٤(

)٥(



 

                                     
  ١٤٩٥ص  ٤ج  -: ا لصحاح : ينظر )١(
  ٧٢االعالم العربية ص )٢(
  ١٤٩٥ص ٤ج : ا لصحاح:ينظر )٣(
    ٥٣ص٢ج) سور(القاموس احمليط مادة : ينظر )٤(
ت (شهاب الدين امحد اخلفاجي،: يف ما يف كالم العرب من الدخيل شفاء الغليل:ينظر )٥(

،الطبعة األوىل،املطبعة  ٣١ ص’عبد املنعم خفاجيحممد :حتقيق) هـ ١٠٦٩
جملة  حبث مقدم إىل ١٦ص ،صباح السامل.د :غرابة الكلمة أسباب و.  م١٩٥٢املنريية،مصر،
  ٢٠٠٣ ١العدد،٨الد اإلنسانية،العلوم /جامعة بابل 
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)١( 



          

 





 







 

                                     
: وينظر ١١٩٢هامش ص  ٣الصحاح ج: وينظر ٢٠٤-  ٢٠٣فقه اللغة،علي ص: ينظر )١(

 ٣لسان العرب ج  ٢٣٩ص٥ج)حلن(مادة  ٣٠٢ص ٣ج)صلب(مادة : معجم مقاييس اللغة
    ٤٦٩ص
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٥٤٨ 
  

     )١(    

 





 

          

 

)٢(

)٣(

)٤( 



 )٥(       

       

)٦( 

                                     
  )٣٠:آية(سورة حممد  )١(
    ٧١ص ٨ج)ولد(العني مادة  )٢(
  ١٨٣ص١جاملزهر  ٦١ص  ١ج : تاج العروس: ينظر )٣(
الطبعة ،٥٦ص ٦جابن رشيق ابو علي احلسن القريواين، :يف صناعة الشعر ونقدهالعمدة  )٤(

  .م ١٩٢٥األوىل،مطبعة أمني هندية،القاهرة،
  .املكان نفسه:املصدر نفسه )٥(
امحد حممد شاكر :أبو حممد عبد اهللا بن مسلم،حتقيق وشرح  ابن قتيبة:الشعر والشعراء )٦(

  .م ١٩٦٧- ١٩٦٦مطابع دار املعارف،،٦٣ص ١ج القاهرة،
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)١( 



)٢( 

     

  

)٣( 

 







        







                                     
  ١٨٣ص١ج:املزهر :وينظر  ٦١ص  - ١ج : تاج العروس )١(
،دار ٦٨٨،ص)هـ٥٣٨ت( الزخمشري حممود بن عمر :البالغة أساس:  ينظر )٢(

  .م ١٩٧٩صادر،بريوت،
  ١٦ص: غرابة الكلمة أسباب )٣(
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٥٥١ 
  

)١()٢( 

         

)٣( 





)٤( 



          )٥(

                                     
 اهلامشي،التهامي الراجي :حتقيق:السيوطي:املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب  :ينظر )١(

سعيد :حتقيق)هــ ٩١١ت(السيوطي :االتقان يف علوم القرآن.مطبعة فضالة،املغرب ،٣ص 
  ٣١٧ص :يف فقه اللغة دراسات  ٣٩٣ص ١ج. م ١٩٩٦لبنان  –،دار الفكر ١املندوب ط

  .ت.لبنان د –،دار النهضة العربية، بريوت ١١٦صحلمي خليل، .د :يف العربية املولد
   ) ٢:آية(سورة يوسف  )٢(
  )٤٤:آية(سورة فصلت  )٣(
 ٣٢٢ت (حامت امحد بن محدان الرازي أبو:األلفاظ اإلسالميةالزينة يف   ،٥٣ص:املعرب )٤(

،مركز الدراسات والبحوث ١،ط١٤٤-١٤٣ص حسني اهلمداين،:حتقيق) هـ
 :يف فقه اللغة دراسات و٣٩٣ص١يف علوم القرآن ج اإلتقان. م ١٩٩٤اليمين،صنعاء،

    ٣١٧ص
  حتقيق وتقدمي الدكتور مصطفى الشوميي،:وسنن العرب يف كالمهايف فقه اللغة  الصاحيب )٥(

يف علوم واإلتقان .م ١٩٦٣لبنان  –،مؤسسة بدران للطباعة والنشر بريوت  ٦٢ص
     ٣٩٣ص١ج:القرآن
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٥٥٢ 
  

        

)١( 

    

    

        )٢(  

)٣(

 



)٤( 

         

        

                                     
،القاهرة ٤٢-٤١امحد حممد شاكر، ص:حتقيق وشرح إدريسالشافعي حممد بن :الرسالة )١(
   .م ١٩٤٠ ١مطبعة مصطفى البايب احلليب ط–
 املقرئ بإسناده إىل ابن عباس،، املقرئاللغات يف القرآن رواية ابن حسنون :ينظر )٢(

، ١٨،٢٠،٢٢، ١٦،١٧/مواضع متفرقة صالح الدين املنجد، .د:حتقيق
،الطبعة الثانية،دار الكتاب ٤٤،٥٠،٥٤ ،٢٤،٢٩،٣٠،٣٣،٣٤،٣٦،٣٨،٤٠،٤١

     .م ١٩٧٢لبنان، -اجلديد،بريوت
الفضل  أبوحممد :الوساطة بني املتنيب وخصومه علي بن عبد العزيز اجلرجاين حتقيق:ينظر )٣(

ابو عبيدة معمر  :جماز القرآن  ٤٤٥ص.  م ١٩٦٦،القاهرة ٤وعلي حممد البجاوي،ط إبراهيم
مصر –، مطبعة السعادة  ٩ص ١د سزكني، جحممد فؤا:حتقيق) هـ ٢١٠ت(بن املثىن 

 إبراهيم،الفضل  أبوحممد : ابن االنباري حممد بن قاسم بن بشار، حتقيق األضداد.م ١٩٦٢
  ٢٦٩ص ١ج:يف علوم اللغة املزهر  ٢٨٣ص:املعرب. م ١٩٦٠،الكويت ٣٨ص

  ٣٩٣ص١يف علوم القرآن ج اإلتقان ٤ص :املهذب )٤(



 االقتراض يف العربية                                                 جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٥٥٣ 
  



 

)١( 
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)٤(
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)٦(



                                     
  ٣٩٣ص١يف علوم القرآن ج اإلتقان ٤املهذب ص  ٦١ص:الصاحيب:ينظر )١(
    ٣٩٤-٣٩٣ص١ج:يف علوم القرآن واإلتقان،٥ص :املهذب )٢(
    ٣٩٤ص١ج :يف علوم القرآن اإلتقان ،٥ص :املهذب )٣(
  ٣٩٤ص١ج :يف علوم القرآن اإلتقان ٦ص :املهذب )٤(
  )  ٢:آية( سورة يوسف  )٥(
     ٣١٧ص:يف فقه اللغة ،دراسات ٧ص:املهذب ،٥٣ص :املعرب )٦(
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)٣(

)٤()٥( 

            





                                     
  ٨ - ٧ ص  ١ ج - الزبيدي - العروس ، تاج٢٦٩ص١ج: ،املزهر٢٩ص: الصاحيب )١(
مقدمتان يف علوم  ٥٣ص:املعرب ٢٦٩ص١ج :املزهرو.   ٦٢-٦١ص: الصاحيب: ينظر )٢(

  ٢٧٨ص.م ١٩٥٤مقدمة كتاب املباين ومقدمة ابن عطية،نشر آثر جفري القاهرة :  القرآن
  )٤٤:آية(سورة فصلت )٣(
  )٨٢: آية(هودسورة   )٤(
    ٨ص :املهذب )٥(
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     ٣٩٤ص١ج:يف علوم القرآن اإلتقان و ٩ص :املصدر نفسه )١(
  )٤: آية(سورة إبراهيم  )٢(
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