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ملّخص:
فل�صطني  يف  العربية  الأ�صماء  يف  وبارزة  مهمة  لغوية  ظاهرة  الدرا�صة  هذه  تتناول 
بعامة, ويف مدينة القد�س بخا�صة, وهي ظاهرة " تاأ�صيل ما يف الأعالم العربية املقد�صية 

من الدخيل". 
يف  مو�صح  هو  كما  وخامتة,  ف�صول,  وثالثة  مقدمة,  يف  الدرا�صة  هذه  جاءت  وقد 

املقدمة.
وقد ك�صفت الدرا�صة عن �صعة ثقافة املقد�صيني يف اقرتا�صهم الأعالم عن معظم اللغات 
العاملية, وعن قدرة اللغة العربية ومرونتها يف اإ�صتيعاب تلك الأعالم م�صايرة لركب احلياة 

وتطورها. 
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Abstract:
This study addresses an important and common feature in the Arabic 

proper names in Palestine and in Jerusalem in particular. 

This phenomenon is distinguishing the real Arabic proper nouns  from 
the non Arabic names. This study consisted of an introduction, and three 
chapters and a conclusion.

The study showed the extensive cultural background the citizens of 
Jerusalem have, and how they skillfully utilized this in their borrowing of 
proper names from all international languages.

The study also illustrated the ability and flexibility of the Arabic language 
in assimilating these names and thus keeping in pace with the developments 
of life.
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مقــــدمة: 

يقع هذا البحث يف مقدمة وثالثة ف�صول وخامتة: 
الباحث فيه املعرب, وفرَّق بني املعرب واملولدَّ  الأول: حقيقة املعرب: عرَّف  الف�صل 
والدخيل, وعرَّف العلم, واأورد بع�س م�صادر الأعالم, وختم هذا الف�صل مثبتًا اأهم �صوابط 

معرفة الدخيل يف العربية.

الف�صل  هذا  الدَّخيل: يف  من  املقد�صية  العربية  الأعالم  ما يف  تاأ�صيل  الثاين:  الف�صل 
ذكر الباحث اأهم اللغات التي وقع التعريب عنها يف القد�س, واأنزل الأعالم املعربة على تلك 

اللغات, ور�صد طرائق التعريب التي وقعت على تلك الأعالم املقد�صية.

الف�صل الثالث: خ�صائ�س املعرب: فيه تتبع الباحث اأبرز الظواهر يف الأعالم املعربة 
يف القد�س, واأظهر حقيقة املعرَّب يف تلك الأعالم.

وهذا البحث يخت�س فقط بالأعالم العربية املعربة يف القد�س, والتي تدلَّ على �َصَعِة 
ثقافة اأهل القد�س, واأخذهم عن معظم الأمم, فاإن اأ�صاب الباحث فهذه غايته, واإن كان غري 

ذلك, في�صاأُل اهلل – عز وجلَّ – العفو والعافية.
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الفصل األول: 

حقيقة املعرب: 

ف امُلعرَّب. تعري. 1
الفرق بني املعرب واملولد والدخيل. 2 .

اأهمية التعريب. 3 .
تعريف الَعَلم لغًة. 4 .

تعريف الَعَلم ا�صطالحًا. 5 .
من املوؤلفات يف الأعالم. 6 .

�صوابط. 7 معرفة املعرب والدخيل يف العربية .
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1- تعريف املعرَّب:
" هو لفظ ا�صتعارته العرب اخلّل�س يف ع�رص الحتجاج باللغة من اأمة اأخرى, وا�صتعملوه 

يف ل�صانهم ")1(. اأو هو ا�صطالح " يطلق على الألفاظ الأعجمية التي غريها العرب ")2(.
من  اللفظ  نقل  وهو:"  التعرَّيب,  ت�صمى  العربية  اإىل  اللفظ  فيها  ُيدخل  التي  والعملية 

العجمية اإىل العربية ")3(.
د والدَّخيل: 2- الفرق بني املعرَّب واملولَّ

قال  الحتجاج,  ع�رص  انق�صاء  بعد  العربية  اإىل  ُنقل  ما  على  املولَّد  م�صطلح  ُيطلق 
اخلفاجي:" ما عرَّبه املتاأخرون ُيعد مولداً, وكثرياً ما يقع مثله يف كتب احلكمة والطب")4(. 
فهي:  منه,  ولي�صت  العرب,  كالم  يف  اأُدخلت  كلمة  كل   " على  الدَّخيل  م�صطلح  ويطلق 

دخيلة")5(.
والدخيل: ماأخوذ من قولهم:" فالن دخيل يف بني فالن, اإذا كان من غريهم ")6(.

اإىل العربية.  اأن املولَّد: هو لفظ عام ي�صمل كل ما نقله املتاأخرون  مما �صبق ن�صتنتج 
واأما الدخيل: فهو كل لفظ اأدخل اإىل العربية, ولي�س منها, في�صمل املولَّد واملعرَّب, لذلك كثرياً 
ه مرادف للمعرَّب, وكاأن مدلولهما واحد,  ما جند القدماء يعربون عن املعرَّب بالدَّخيل, وكاأنَّ

فمثاًل يقول الأزهري:"النارجيل:معرَّب الدَّخيل ")7(.
الكلمات  تعريف  يف  اأني�س  اإبراهيم  قال  القدماء.  نهج  علن  �صاروا  املحدثون  وكذلك 
اأريد ا�صتبعادها من الألفاظ العربية  اأطلق عليها الأعجمي الدخيل, كاأمنا   " املعربة:اإنه قد 
الأ�صيلة ")8(. وب�صبب التداخل بني هذه امل�صطلحات �صمى اخلفاجي كتابه:" �صفاء الغليل فيما 

يف كالم العرب من الدخيل ", ف�صمل يف كتابه:املعرَّب واملولَّد والدَّخيل والأعجمي.
3- اأهمية التعريب:

من  ت�صلم  ول  نف�صها,  على  متقوقعة  تعي�س  اأن  ميكن  ل  املتطورة  اللغات  جميع  اإن 
الدخيل, وهذه عالمة من عالمات تطور اللغة الإن�صانية وحياتها, اإذ لو اقت�رصت اللغة فقط 

فت عن النمو, وملاتت مع الزمن, وفقدت بعدها العاملي. على األفاظها لتوقَّ
ولقد كانت اللغة العربية يف جميع ع�صورها ومازالت تتاأثر بغريها, وتوؤثر يف غريها, 
اأخذاً وعطاًء, فلقد اأخذت من اللغات التي متا�صت معها وجاورتها, واختلطت بها منذ الع�رص 

اجلاهلي واإىل اليوم.
والإبداع  والفكر  العلم  لغة  قدميًا  العربية  اللغة  اأ�صبحت  والتعريب  الرتجمة  وبف�صل 
ا�صتيعاب  من  ومتكنت  اأ�صاليبها,  يف  وحية  األفاظها,  يف  نامية  لغة  واأ�صبحت  والبتكار, 

خال�صة احل�صارات والعلوم الإن�صانية القدمية.
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د:" مل يكن العرب اأمة منطوية على نف�صها, �صواء يف  وتاأكيداً ملا �صبق يقول �صربي ال�صيَّ
اجلاهلية اأو يف الإ�صالم, بل على العك�س من ذلك فقد ات�صلوا بالأمم املجاورة بحكم ظروفهم 
املعي�صية عن طريق التجارة, اأو عن طريق الغزو والوفادة, ومل تكن الوفود العربية تنقطع 

عن الرحالت اإىل بالد فار�س والروم, واإىل احلرية وغ�صان, واإىل احلب�صة والهند ")9(.
4- تعريف العلم لغًة:

العلم: هو: "الراية, واجلمع: اأعالم, والعلم: اجلبل, وكل �صيٍء يكون َمْعَلمًا خالف امَلْجَهل")10(.
5-تعريف العلم ا�صطالحاً:

" هو كل ا�صم وقع على �صيء خم�صو�س ليتعرف به من دون �صائر جن�صه, مثل: زيد 

وهند وعبد اهلل واأبي بكر, اإذا مل ترد بذلك الإ�صافة, ول الكناية, وجعلته نف�صه ال�صم ")11(.
6- من املوؤلفني يف االأعالم:

�صدرت عدة درا�صات يف الأعالم العربية منها:معجم خا�س باأ�صماء العرب, �صم �صبعة 
ماليني ا�صم, يف �صلطنة ُعمان, �صنة 1991م)12(. و�صدر كذلك كتاب: اأ�صماء الأعالم املعا�رصة, 
ل�صربي اإبراهيم ال�صيِّد )13(. وكتاب اختيار اأ�صماء الأبناء, لفوؤاد �صاكر )14(, وغريها )15(. وبعد 
يف  املعرب  معرفة  �صوابط  اأهم  ح�رص  يف  الباحث  �صي�رصع  والَعَلَم  املعرَّب  مفهوم  ات�صاح 

العربية.
7- �صوابط معرفة املعرب والدخيل يف العربية:

توجد عدة �صوابط ملعرفة الكلمة املعربة والدخيلة اإىل العربية ومن هذه ال�صوابط: 
1- النقل: باأن ينقل ذلك اأحد اأئمة اللغة:

فقد كان علماء العربية, ومنهم: "�صيبويه والأزهري واجلوهري وغريهم يجيدون الفار�صية.
ال�رصيانية,  كذلك  يعرف  ال�صج�صتاين  وكان  النبطية,  يعرف  ال�صيباين  اأبو عمرو  وكان 
والتزم اأ�صحاب املعاجم العربية كابن دريد, والأزهري, واجلوهري, وابن منظور, والفريوز 

اأبادي بالإ�صارة اإىل املعربات يف معاجمهم.
وعقد ابن دريد بابًا خا�صًا يف اجلزء الثالث من اجلمهرة للمعرَّبات, �صماه:" باب ما 

تكلَّمت به العرب من كالم العجم حتى �صارت كاللغة ")16(.
2- ائتالف حروف الكلمة املعرَّبة:

ميكننا معرفة الدخيل بائتالف حروفه, فقد يتكون من حرفني متنافرين ل يجتمعان 
يف لغة العرب, لذا قال ابن دريد: »اإذا جاءتك كلمة مبنية من حروف ل توؤلف مثلها العرب, 

عرفت مو�صع الدخيل منها, فرددتها غري هائب لها« )17(.
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3- اخلروج على اأوزان االأ�صماء العربية: 
اأن  اإل  العربية,  الأبنية  لتوافق  التعريب,  الدخيلة عند  الكلمات  بناء  العرب  ت  لقد غريَّ
حالها,  على  فرتكوها  العربية  لالأوزان  اإخ�صاعها  املمكن  من  يكن  مل  الكلمات  من  كثرياً 
فخروج الكلمة على الأوزان العربية عالمة من عالمات الدخيل,  ومنها:"ُخرَّم, وُخراآ�صان", 
قال الزخم�رصي:"قراأ احل�صن الأَجنيل" بفتح الهمزة, وهو دليل على عجمته, لأن "اأَفعيل"بفتح 

الهمزة عدمي يف اأوزان العرب")18(.
4- كرثة لغات امُلعرَّب: 

جند يف كثري من املعرَّبات اأكرث من لغة, ففي اإبراهيم �صبع لغات, لذا قال اجلواليقي: 
اإليهم ما مل يكن يف كالمهم تكلَّموا فيه باألفاظ خمتلفة, كما  اإذا وقع  "وكذلك جند العرب 

قالوا: بغداذ, بغداد, بغذان")19(.
5- فقدان  االأ�صل يف العربية:

فاملعرَّب دخيل يف العربية, ولي�س له اأ�صل ي�صتق منه, اأما يف لغته الأ�صلية فله اأ�صل 
ي�صتق منه.

َفْت يف املعرَّب والدَّخيل: 6- معرفة املعرَّب عن طريق امل�صادر التي اأُلِّ
وهذه امل�صادر منها القدمي: كاملعرَّب للجواليقي)20(, و�صفاء الغليل للخفاجي)21(, واملهذب 
الكلداين)23(,  �صري  لإدي  املعرَّبة  الفار�صية  كالألفاظ  احلديث:  ومنها  وغريها.  لل�صيوطي)22( 
يف  الدخيلة  احلب�صية  والألفاظ  الأول)24(,  لأفرام  العربية  املعاجم  يف  ال�رصيانية  والألفاظ 

العربية, لنولدكه وغريها من الكتب, والف�صول املتفرقة يف اأثناءكتب اللغة وفقهها .
 

الفصل الثاني: 

تاأ�صيل ما يف الأعالم العربية يف القد�س من الدخيل. 
اأهم اللغات التي وقع تعريب الأعالم العربية املقد�صية عنها. 1 .

تن�زيل الأعالم على اللغات التي ُعرِّبت عنها. 2 .
اأهم طرائق التعريب التي وقعت على هذه الأعالم. 3 .

1- اأهم اللغات التي وقع تعريب االأعالم العربية املقد�صية عنها: 
لقد وقع التعريب عن ت�صع لغات, تنتمي اإىل ثالث جمموعات لغوية هي:
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اأ- املجموعة االأوىل: املعرَّبات عن ال�صامية:
�صام  اإىل  ُتن�صب  ال�صامية,  اللغات  من  مزيج  العربية:«  فاللغة  العربية,  اللغة  ومنها 
واإ�صماعيل,  واإ�صحق,  اإبراهيم,  اللغة:«  املعرَّبات عن هذه  ال�صالم»)25(. ومن  – عليه  نوح  بن 
وهارون,  ومو�صى,  ومرمي,  وعي�صى,  و�صاره,  وزكريا,  ودينا,  وداود,  وجربيل,  واإليا�س, 

ويعقوب, ويو�صف, ويون�س«.

ب- املجموعة الثانية: املعرَّبات عن الهندية االأوروبية:
ومنها:-

1- اللغة االألبانية:
وهي » لغة األبانيا, وهي من العائلة الهندية الأوروبية احلديثة »)26(, ومن هذه 

املعربات عن هذه اللغة كلمة:« اأرناوؤوط ».

2- اللغة االأملانية:
وهي » اللغة الأملانية العليا القدمية, وهي لغة من اللغات اجلرمانية الغربية, 
عا�صت بني القرنني الثامن والثاين ع�رص قبل امليالد »)27(, ومن املعرَّبات عنها كلمة 

» اإِميل ».

3- واللغة التكية:
الغزية,  الرتك  من  اأ�صلم  من  م�صى  فيما  كان   « لأنه  بذلك,  الأتراُك  َي  �ُصمِّ ولقد 
�صار  قالوا:  عربي  اأ�صلم  اإذا  حتى  الفريقني,  بني  ترجمانًا  ي�صرُي  امل�صلمني,  وخالط 
كمانًا »)28(, اأي: ترجمانًا . ولقد عرِّبت عن هذه اللغة الألفاظ التالية:« با�صا, وتركمان, 

وجيالين, واخلربوطلي, و�صلبي«.

4- واللغة الفار�صية:
وهي تن�صب اإىل الفر�س, وهم كما يقول البريوين:« �صموا بذلك ن�صبة اإىل فار�س 

بن يهوذا بن يعقوب »)29(.
واخلازندار,  وب�صتنجي,  والأغا,  الأُ�صطى,  التالية:«  الأعالم  عنها  ُعرِّبت  وقد 
وك�صك,  طربو�س,  واأبو  و�صاور,  و�صاهناز,  و�صوزان,  ودروي�س,  ودربا�صي,  وخواجة, 

ولل, ونرميان, ونيفني, وهم�رصي ».
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5- واللغة الالتينية:
»وهي لغة اإقليم ل توم, ولغة اأهل روما, وكذلك ت�صمى: الرومية, ن�صبة اإىل ملكني 

اأ�صميهما, ثم  ا�صمها من  اللذان بنيا مدينة رومية وا�صتقا  هما: رومل�س ورومانو�س 
ُعرِّبَت عنها كلمتا: روز, وليندا,  »)30(. وقد  اأخاه رومانو�س, وملك بعده  قتل رومل�س 

وهي قليلة ال�صيوع يف الأعالم املقد�صية .

6- واللغة الهندية: 
ومعنى                الف�صحى,  اأو  الكال�صيكية,  اللغة  وهي  ال�صن�صيكريتية,  اللغة  »وهي 

)�صن�صيكرت( املتقن, اأو املنمق, واأطلق عليها هذا ال�صم للفرق بينها وبني )الرباكريت(, 
اأي: العامية»)31(. ولقد ُعرِّبت عنها: » رانا, وغاندي », وهي قليلة ال�صيوع يف الأعالم 

املقد�صية .

7- واللغة اليونانية:
الهندية  العائلة  �صمن  الهليلينية,  املجموعة  اإىل  تنتمي  لغة  »وهي 

الأوروبية»)32(.
ومما عرب عنها: «اإ�صكندر, ونابل�صي», وهما علمان نادران يف الأعالم املقد�صية, 
فهنالك عائلة يف القد�س اأ�صلها من نابل�س, ُت�صمى با�صم عائلة » النابل�صي», وهنالك 
�صديق يل من القد�س ي�صمى با�صم » اإ�صكندر » وهو م�صلم, اإذ ُي�صمي امل�صلمون والن�صارى 

معًا با�صم »اإ�صكندر». تيمنًا بالإ�صكندر املكدوين.

جـ- واملجموعة الثالثة: احلامية:
بني  م�صتعملة  كانت  القبطية,  اللغة  من  بائدة  لغة  وهي  الهريوغليفية:«  اللغة  ومنها 

3200 قبل امليالد و 1740 قبل امليالد, وهي تنتمي اإىل العائلة احلامية »)33(.
ومما ُعرِّب عنها: )فرعون (. ومن هوؤلء عائلة فرعون الكرام, يف العيزرية, بالقد�س 
ال�رصيف. وهكذا فقد وقع التعريب يف الأعالم العربية الإ�صالمية يف القد�س فيما يقرب من 
ت�صع لغات يف ثالث اأ�رص لغوية, وهذا يدل على تفتح العربية يف القد�س على جميع لغات 
العامل, وعدم انغالقها, وم�صايرتها لركب احلياة والتطور والتقدم والتجديد, وعلى العقلية 

املقد�صية الذكية املتفتحة لكل ثقافة جديدة, دون الذوبان فيها.
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2- تنـزيل االأعالم املقد�صية على اللغات التي ُعرّبت عنها:- 
اأوالً املجموعة العربية:

م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرَّب
اأ�صماء الأعالم املعا�رصة 

)34( �س120 عب اأبو ال�صَّ اأفراهام 1.اإبراهيم

�س 122 ي�صحك ي�صحاق 2.اإ�صحق

�س 123 من ي�صمعه الرب ي�صماع يل 3.اإ�صماعيل

�س 198 اهلل:هو الن�رص اإيليا 4.اإليا�س

�س 137 رجل اهلل جفرئيل 5.جربيل

�س 144 حمبوب اهلل دافيد ياهو 6.داود

�س 146 الدين دينا 7.دينا

�س 148 من يذكره اهلل زخريا 8.زكريا

�س 148 اأمرية �صارا 9.�صاره

�س 169 اهلل يعني عي�صاو 10.عي�صى

�س 165 املنت�صل مو�صيه 11.مو�صى

�س 168 العظيم اأهرون 12.هارون

�س 169 من ياأتي يف عقب غريه يعقوف 13.يعقوب

�س 170 اهلل �صيمنح وي�صاعف يو�صيف 14.يو�صف

�س 170 حمامة يونا 15.يون�س

ثانياً: املجموعة الثانية: الهندية واالأوروبية:
1- املعرَّبات عن االألبانية:

م�صدره  معناه  اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

اأ�صماء الأعالم املعا�رصة 
�س 122 اأحد �صعوب البلقان تطلق على ال�صعب الألباين 16.الأْرناوؤوط
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2- املعرَّبات عن االأملانية:
م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

اأ�صماء الأعالم املعا�رصة )35( 
�س 122 العمل والجتهاد اإميل بك�رص الهمزة 17.اأميل

3- املعرَّبات عن التكية:
م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرَّّب

امل�صدر ال�صابق 126 ال�صلطان باد�صاه 18.با�صا

امل�صدر ال�صابق 134 �صبيه الرتك تركمان 19.تركمان

امل�صدر ال�صابق 140 جيالن بالرتكية: غزال ن�صبة لإقليم جيالن 20.جيالين

امل�صدر ال�صابق 142
وهي:"القلعة احلجرية" و 

اأداة الن�صبة يف الرتكية  "يل": 
واخلربطلي اأحد اأبناء خربوط

مكونة من "خربوط" 21.اخلربوطلي

امل�صدر ال�صابق 154 املن�صوب اإىل اهلل اإلهي, اأو 
كديف جلبي 22.�صلبي

4- املعرَّبات عن الفار�صية:
م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

تاأ�صيل ما ورد يف كتاب 
اجلربتي من الدخيل �س15

ال�صانع الذي مهر يف 
�صناعته اأُ�صتا 23.الأُ�صطى

اأ�صماء الأعالم املعا�رصة 
)36( �س 130 ال�صيد اآغا 24.الأغا

امل�صدر ال�صابق 141 اجلنايني من بو�صتلن وجي اأداة الن�صب يف 
الرتكي  25.ب�صتنجي

امل�صدر ال�صابق 144 اأمني ال�صندوق خزينة ودار  26.اخلازندار

امل�صدر ال�صابق 145 ال�صيِّد 27.خواجه
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م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

امل�صدر ال�صابق 145 كن بعيداً دوربا�س 28.دربا�صي

امل�صدر ال�صابق 145    الزاهد دارفي�س 29.دروي�س

امل�صدر ال�صابق 150 العا�صق الولهان من امل�صدر �صوخنت 30.�صوزان

امل�صدر ال�صابق 152 دلل امللوك �صاهناز 31.�صاهناز

امل�صدر ال�صابق 153 ذكي, داهية  �صاُور )ب�صم الواو(  32.�صاُور

امل�صدر ال�صابق 158 غطاء الراأ�س �رصبو�س 33.اأبو  طر بو�س

امل�صدر ال�صابق  162 طعام ي�صنع من الدقيق 
واللنب ك�صك 34.ك�صك

امل�صدر ال�صابق 163 خادم لل 35.لل

امل�صدر ال�صابق 163 خادم نرميان 36.نرميان

امل�صدر ال�صابق 206 جديد اأو طازج نوين 37.نيفني

امل�صدر ال�صابق 168 اأبناء بلد واحد هم�رصى 38.هم�رصي

5- املعرَّبات عن الالتينية:
م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

امل�صدر ال�صابق 350 وردة روزا 39.روز

امل�صدر ال�صابق 353 اجلميلة بلندا 40.لندا

6- املعرَّبات عن الهندية:
م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

امل�صدر ال�صابق 159 امللك اأو ال�صلطان رانا 41.رانا

امل�صدر ال�صابق 159 عطار كاندي 42.غاندي
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7- املعرَّبات عن اليونانية:
م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

امل�صدر ال�صابق 122 حامي الرجال الك�صاندر 43.اإ�صكندر

امل�صدر ال�صابق 166 املدينة اجلديدة نيوبولي�س 44.نابل�صي

املجموعة الثالثة: احلامية:
املعرَّبات عن الهريوغليفية:

م�صدره معناه اأ�صله يف لغته قبل التعريب العلم املعرّب

امل�صدر ال�صابق 159 البيت العظيم يرعو 45.فرعون

3- اأهم طرائق التعريب التي وقعت على هذه االأعالم:
وقعت عدة طرق يف تعريب املعربات ال�صابقة من الأعالم املقد�صية منها:

1- تعريب العلم باإبقائه كما هو, اأو بالنقل املبا�رص له, ومنها: » الأرناوؤوط, وتركمان, 
واخلربوطلي, واخلازندار, و�صوزان, و�صاهناز, ورانا, ودينا, و�صاره«.

كانت  حيث  الهمزة,  بفتح  ُعرِّب   « اأَِِميْل  مثل:«  عليه  حركة  باإدخال  العلم  تعريب   -2
همزتها مك�صورة »اإِِمِيْل ».

وكذلك » اأََغَا »: ُعرَِّبْت بهمزة القطع, وكانت بهمزة املد » اآَغَا ».
و » �صاور »: ُعرَِّبْت بفتِح الواِو, وكاْنت يف الأ�صِل م�صموَمة »�َصَاُوْر«.

3- تعريب العلم بحذف اأحد حروفه كما يف:«ِعِي�صِى »اأ�صلها:« ِعَي�َصاْو », ُحذفت منها الواو.
 و« ُيُو�ِصْف » اأُ�صلها:« ُيو�ِصيف », حذفت منها الياء الأخرية .

و » ُرُوْز » اأ�صلها » ُرَوزا » ُحذفت األفه.
4- التعريب باإ�صافة حرف واحد على ال�صم املعرب, مثل ياء الن�صبة يف:« جيالين ».

كما  مكانه,  عربي  حرف  وو�صع  املعرب,  العلم  من  حرف  بحذف  التعريب   -5
يف:«يعقوب« فاأ�صله:« َيْعُقوْف« وكذلك »الأُ�صطى» اأ�صلها »الأُ�صتا», حيث و�صعت الطاء العربية 

مكان التاء الفار�صية.
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6- التعريب باحلذف والإبدال والتحريك معًا, كما يف كلمة » ِدْرَبا�ِصِي » فاأ�صلها          :« 
ُدوربا�س«, حيث ُحذفت الواو منها, واأ�صيفت ياء الن�صبة العربية اإليها, وحرَِّكت الدال بالك�رص 

فاأ�صبحت:« ِدْرَبا�ِصِي ».
الَعَلم املعرَّب, كاحلذف والإبدال والتحريك  اأكرث من تغيري على  باإجراء  التعريب   -7
يف اآن واحده ومن ذلك كلمة » اإَِبراهيم » فاأ�صلها يف العربية » اأفراََهَام » حيث ُعرِّبْت بقلب 
فتحة الهمزة ك�رصة, وو�صع الباء العربية مكان الفاء العربية, والياء العربية مكان الألف 

العربية.
َحاق » العربية: ُقِلَبْت الياء الأوىل همزًة,  وكذلك كلمة »اإِ�ْصحق » عندما ُعرَِّبْت عن » ِي�صْ

وال�صاد العربية �صينًا عربية .
عربية,  همزة  الأوىل  الياء  ُقلبت   « ِي�ْصَماِعيل   « عن  ُعرِّبْت  عندما   « اإِ�ْصَماعيل   « وكذلك 

وال�صني �صينا عربية.
و« جربيل » عندما ُعرِّبْت عن » جفرئيل » قلبت الفاء العربية باء عربية, وحذفت الهمزة 

من الكلمة العربية من لفظة » اإيل » اإىل » جربيل ».
و » داود » يف العربية » دافيد ياهو » حيث حذف مقطع » ياهو », وقلبت الفاء العربية, 

والياء اإىل واو عربية, فاأ�صبحت يف العربية » داود«.
الزاي بالفتحة ل�صعوبة  », وعند تعريبها �صكلت  » زخريا  » زكريا » هي يف العربية  و 
يف  ياوؤها  و�ُصّددت  العربية,  يف  ال�صكون  من  بدًل  بالك�رص  الراء  و�صكلت  بال�صاكن,  البتداء 

العربية .
ال�صم,  بداية  يف  الهمزة  �صقطت  تعريبها:  وعند   ,« اأهرون   « العربية  يف   « هارون   « و 

واأحيلت حركة الهاء من فتحة ق�صرية اإىل فتحة طويلة, فاأ�صبحت يف العربية » هارون ».
و » با�صا »: هي يف الأ�صل الفار�صي » باد�صاه » ُحذفت منها الدال والهاء .

العربية  ات�صمت مبي�صم  الأعالم املعربة, حتى  وهكذا فقد طراأ تغيري جذري على هذه 
الف�صحى واأخذت و�صعها النهائي, وهذا التغيري يف تركيب هذه الأ�صماء يدل على دللتني 

يف اآن واحد هما:
الأول: قدرة اللغة العربية على ا�صتيعاب املعرَّبات من غريها من اللُّغات.

املتغريات  م�صايرة  يف  املتميزة  وخا�صيتها  العربية,  يف  اللغوية  الطالقة  والثاين: 
والتطورات احلديثة.
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الفصل الثالث:

خ�صائ�س املعرب يف االأعالم املعربة يف القد�س:
من اأبرز الظواهر يف االأعالم املعرَّبة يف القد�س. 1 .
حقيقة املعرَّب من االأعالم العربية يف القد�س. 2 .

1- من اأبرز الظواهر يف االأعالم املعرَّبة يف القد�س:
ثمة ظواهر عامة يلمحها الناظر يف هذه الأعالم املعرَّبة يف القد�س منها:

1( كرثة لغاتها, وتعدد األفاظها, وهذا دليل على ُعجمتها ومن ذلك:
) با�َصا ( تكتب وتلفظ كذلك ) با�صه (.

) وُتركيا( تكتب وتلفظ كذلك )تركية(.
) وجربيل ( تكتب وتلفظ كذلك ) جربين (.

) واإ�صماعيل ( تكتب وتلفظ كذلك ) اإ�صماعني (.
) وجيهان ( تكتب وتلفظ كذلك ) جهان (.

) وخازندار( تكتب وتلفظ كذلك ) خزندار(.
) وزكريا ( تكتب وتلفظ كذلك ) زكرية(.

2(  رغم تعريف هذه الأعالم بالعلمية اإلَّ اأنها ُتعرَّف كذلك زيادة على معرفتها بالعلمية 
باأل التعريف فيقال:« الإبراهيمي, واليعقوبي, والإ�صماعيلي ...«.

د فُيقال مثاًل يف »اإبراهيم«:»برهم,  3( اإنَّ هذه الألفاظ تو�صع يف لفظها يف التحبب والتودُّ
وبرهوم«.

ال�صالة  عليهم  الأنبياء  كاأ�صماء  تربكًا  ا�صتخدامه  يكرث  ما  الأعالم  هذه  من  اإنَّ   )4
وال�صالم.

5- اإن هذه الأعالم ذات دللت �صامية يف لغاتها الأم, وكاأنَّ امُلعرَِّب قد نظر اإليها من 
وراء الغيب فعرَّبها, فدللتها حتمل قيم الأمة التي ُعرِّبت عنها.

فمنها ما يدل على اجلمال, مثل: »لندا«. 1 .
ومنها ما يدل على اأ�صماء الأنبياء, مثل: »اإبراهيم«. 2 .

ومنها ما يدل على الذكاء مثل: »�صاور«. 3 .
 ومنها ما يدل على ال�صيادة مثل  »البا�صا, والأغا, وفرعون«4.  .

 ومنها ما يدل على الأمانة مثل: »اخلازندار, اأي: اأمني ال�صندوق«5.  .
 ومنها ما يدل على اإتقان ال�صنعة مثل: »الأُ�صطى«6.  .
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7.  ومنها ما يدل على الفالحة, نحو: ب�صتنجي, اأي: جنايني .
8.  ومنها ما يدل على العبودية, نحو: الال ل, واخلواجة.

9.  ومنها ما يدل على الجتهاد, نحو: اإميل .
ومنها ما يدل على العطاره, نحو: غاندي . 10 .

11.  ومنها ما يدل على الورود, نحو: روز.

2- حقيقة املعرَّب من االأعالم العربية يف القد�س:
اإن هذه الأعالم ي�صدق عليها حكمان يف اآن واحد, فهي اأعجمية باعتبار اأ�صلها الذي 
عربت عنه, وعربية باعتبار احلال الذي اآلت اإليه بعد التعريب,ودليل عربيتها اإجراء قواعد 
اللغة العربية واأحكامها النحوية والبالغية عليها, فهذه الأعالم متنع من ال�رصف, ومنها ما 
يثني ويجمع, وتدخل عليها األ التعريف, وتخ�صع لقوانني البالغة العربية, وكل ذلك دليل 

على تخل�صها من العجمة, واأ�صلها يبقى فقط للتدليل على تاريخها وجذورها لي�س غري.
وهذه احلقيقة تن�صجم متامًا وقوانني الرتجمة والتعريب اإىل اللغة العربية, يقول عبد 
املعرب  امل�صطلح  »اعتبار  ياأتي:  ما  يراعي  الأجنبية:  الألفاظ  تعريب  يف  �صاهني,  ال�صبُّور 
لل�صيغة  موافقته  مع  والإحلاق,  البدء  اأدوات  فيه  وت�صتخدم   ... اللغة  لقواعد  يخ�صع  عربيًا 

العربية«)37(.

اخلامتـــــــة: 
واأخرياً جاء هذا البحث – كما �صبق يف مقدمة, وثالثة ف�صول, وخامتة, معاجلًا ظاهرة 
تاأ�صيل ما يف الأعالم العربية املقد�صية من الدخيل, ولقد ك�صفت الدرا�صة عن اأهمية درا�صة 
الأعالم املعرَّبة يف القد�س, فهي تدل على القرتا�س بني الأمم واللغات مما يدل على وحدة 
على  الأمة  حتافظ  الأوىل  فبال�صفة  وعموميتها,  خ�صو�صيتها,  ولغة  اأمة  فلكل  الب�رصية, 
الدرا�صة كذلك  اللغوية. وك�صفت  الثانية تغني نف�صها, وتنمي ثروتها  �صخ�صيتها, وبال�صفة 
حدب  كل  من  النا�س  فيها  فيجتمع   , للقد�س  املتميز  والثقايف  احل�صاري  املوقع  ذلك  عن 
و�صوب,ومن كل دين ولغة, ومن كل الأ�صناف والأجنا�س, ويحدث التداخل والتمازج بني 
ال�صعوب فيها, فيكون القتبا�س لهذه الأعالم, التي تدل على مرونة العربية وطواعيتها لكل 
جديد, وذكاء املقاد�صة يف القدرة على ا�صتيعاب كل جديد, و�صهره يف اللغة العربية واإثرائها 
بكل جديد ُمفيد, دون الذوبان يف تلك الأمم واللغات, فللعربية املقد�صية �صخ�صيتها امل�صتقلة 

واملتميزة التي حتافظ على وجودها با�صتمرار.
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