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مستخلص البحث
حكم عالمة اجلر يف اسم ادلفرد كسرة .كلكن ىذا احلكم ال يصح يف االسم الذم ال
ينصرؼ حالة اجلر .ألف حكمو االسم الذم ال ينصرؼ حالة اجلر فتحة .كىذا سباب مبحث
االسم الذم ال ينصرؼ فاتن جدا .كثًن من العجم ال يعرؼ عن حكم االسم الذم ال
ينصرؼ .كىذا سباب يشعر العجم بارتبك عن ىذه ادلشكلة .ك سورة البقرة ىو سورة طويلة يف
القرآف .يف ىذا البحث يقوـ الباحث حتليل االسم الذم حالة اجلر يف سورة البقرة .كيوجد لفظ
إسم الذم ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة تتكوف من ُٖ لفظا اليت توجد يف أية ُِ.
كلمة المفتاح :حتليلية ضلوية ،االسم الذم ال نصرؼ ،جر ،سورة البقرة.
أساسيات البحث
أ .مقدمة

اللغة العربية ىي الكلمات اليت هبا العرب عن اغراضهم 1.اللغة العربية ىي لغة القرآف
الكرمي .إذا يريد ادلسلموف أف يدرسوا القرآف بشكل صحيح ،جيب عليهم حفرىا من ادلصدر
األصلي ىو القرآف الكرمي .أما لدراسة القرآف ادلكتوب باللغة العربية سيكوف حاجة إذل كسيلة أـ

1شيخ مصطفى الغالييين ,جامع الدركس العربية (بًنكت لبنات :دار الفكر ،)ََِٕ ,ص ٕ.
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طريقة لفهم اللغة العربية .كاحد من ىذه الطرؽ ىو بطريقة تعلٌم علم اآللة تعين علم النحو ك
الصرؼ.
علم النحو ىو علم تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية مفردة ك مركبة .كالنحو علم بأصواؿ
تعرؼ بو احواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبنأ  ،أم  :من حيث من يعرض ذلا يف حاؿ
تركيبها .فيو نعرؼ ما جيب عليو اف يكوف أخر الكمات من رفع  ،أك نصب ،أك جر  ،أك جزـ ،أك
لزمي حالة كاحدة ،بعد انتظمها يف اجلملة .كمعرفتو ضركرية لكل من يزاؿ الكتابة كاخلطابة ك مدارسة
األداب العربية .2فلذالك ،علم النحو ليس يبحث عن حركة الكلمة ك إعرابو فقط ،لكنو ينظم
أيضا حوؿ كيفية تركيب اجلمل اجليدة.
البحث علم النحو ال ميكن حبثا عن الكالـ ،ك الإلعراب،كعالمات اإلعراب ،كمرفوعات
األمساء ،كمنصوبات األمساء ،كسلفوضات األمساء ،كغًن ذلك .كأقساـ اإلعراب أربعة ىي رفع،
كنصب ،كخفض ،كجزـ.3كاحدىا اعراب اخلفض الذم لديو ثالثة عالمات ،كىي الكسرة ،ك الياء،
ك الفتحة .فأما الفتحة فتكوف عالمة للخفض يف اإلسم الذم ال ينصرؼ.4
كمن عالمة اخلفض الكسرة كالياء مها عالمة مطابق للخفض كلكن يف اإلسم الذم ال
ينصرؼ تكوف عالمتو للخفض بالفتحة .كالباحثة تريد اف حتلل هبذا البحث ألف باب اإلسم الذم
ال ينصرؼ جذابة ك ال يقبل تنوين كفيو علتاف من تسع علل الذم ال ميلك األمساء
األخر،كذالك،كثًن من األصدقاء الذين يشكوف كجيدكف صعوبة عند تعليم اإلسم الذم ال
ينصرؼ.
فاإلسم يعرؼ باإلسناد اليو ،كباخلفض ،كالتنوين ،كبدخوؿ األلف ،كاالـ ،كخركؼ
اخلفض.5كلكن اسم الذم ال ينصرؼ ال يقبل التنوين .

2الغالييين .ص ٖ.
 3سيد امحد زيين دحالف ,كتاب سلتصر جدا منت اجلركمية (اندكنسيا :طبحة جديد منقحة)،.ص ٓ
4دحالف .ص ٖ

5

Syekh Syamsuddin Muhammad Arra’ini, Tarjamah Mutamimah Al Jurumiyah (Surabaya: Al-Hidayah,
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اإلسم الذم ال ينصرؼ ( كيسمى ادلمنوع من الصرؼ أيضا)  :ىو ما ال جيوز أف يلحقو
تنوين كال كسرة ،كأمحد كيعقوب ك عطشاف 6.اإلسم الذم ال ينصرؼ خيفض بالفتحة إال أف
يضاؼ بأؿ ،قاؿ ابن مالك في ما سبق" :كجر بالفتحة ما ال ينصرؼ  #ما دل يضف اكيك بعد اؿ

ردؼ" 7كاإلسم الذم ال ينصرؼ  :ما فيو علتاف من علل تسع ،أك كاحدة تقوـ مقاـ العلتٌن كالعلل
التسع ىي  :اجلمع ك كزف الفعل كالعدؿ كالتأنيث كالتعريف كالرتكيب كاأللف كالنوف الزائدتاف
"اْجع كًز ٍف ع ًادالن أن ٍ ً و
ف
ص ي
كالعجمة كالصفة جيمعها قوؿ الشاعر ٍ :،ى ٍ ى ى
ب ىكًزٍد يع ٍج ىمة فالٍ ىو ٍ
ِّث ِب ٍع ًرفىة  #ىرِّك ٍ
8
قى ٍد ىك يمال"
اإلطار النظري
ب .مفهوم اإلسم الذي ال ينصرف
اللغة العربية ىي اللغة اليت ينزؿ مباشرة من اهلل ،كلغة نبينا زلمد صلى اهلل عليو كسلم ،كلغة
القرآف الكرمي ،كلغة أىل اجلنة كلغة العادلية الثانية بعد اللغة اإلصلليزية .ألف القرآف نزكال من اهلل باللغة
العربية ،مث ال بد لنا أف نتعلم اللغة العربية لفهم معىن القرآف.
القرآف تتكوف من ُُْ سور ،كاحدهتا ىي سورة البقرة .البقرة ىي السورة الثانية بعد سورة
الفاحتة يف صفوؼ القرآف  .نزؿ ْجيع األيات يف سورة البقرة بعد ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم من مكة ادلكرمة إذل ادلدينة ادلنورة (ينزؿ يف ادلدينة ادلنورة) ،اال يف األية ُِٖ اليت نزلت عند
حج الوداع النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم يف مىن ،كبالتارل فإف العلماء تصنٌيف سورة البقرة
بادلدانية .كقاؿ اإلماـ الكرمية" ،أكاؿ السور الذم نزلت يف ادلدينة ادلنورة ىي سورة البقرة" .9
سورة البقرة تتكوف من ِٖٔ آية ،كقاؿ انو ىو أطوؿ السور بٌن سور أخر ،كفيو اطواؿ
آيات من اآليات يف القرآف ،كىي يف أية ُِٖ .ك يف ىذه السورة يكوف األية اليت يعرؼ بادلشهور

6الغالييين.ُِٖ.
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إلبعاد الشيطاف كىي أية الكرسي  ،يف اآلية ِٓٓ .ك يف أخر السورة ىناؾ األية اليت قارأىا القارئ
استقامة لربنامج التهليل اك األخر ،كىذه اآلية ِٖٓ.ِٖٔ-
البحث عن علم النحو كثًنة منها الكالـ  ،اإلعراب  ،البناء ،مرفوعات األمساء  ،منصوبات
صرؼ
األمساء ،كسلفوضات األمساء .ك كاحدىا ىي اإلسم الذم ال ينصرؼ.
االسم الذم ال يػىٍن ي
ي
ادلمنوع من الصرؼ أيضان ،قاؿ الشيخ مصطفى الغالييين أف اإلسم الذم ال ينصرؼ ىو
سمى
ى
كيي ٌ
كيعقوب كعطشا ىف  .اإلسم الذم ال ينصرؼ ىو
كأمحد
تنوين كال كسرةه.
ى
ماال ي
ى
جيوز أف يلح ىقوي ه
اإلسم جير بالفتحة إال اذا أضيف اك كاف مقركنا بأؿ  .ك يف كتاب نظم الفية بن مالك يشرخ أف
اإلسم الذم ال ينصرؼ ىو خيفض بالفتحة إال أف يضاؼ بأؿ ،قاؿ ابن مالك فيما سبق" :كجر
بالفتحة ما ال ينصرؼ  #ما دل يضف اكيك بعد اؿ ردؼ".

أ .العلمية إلسم الذي ال ينصرف

ست علل تعين  :التأنيث  ،العجم  ،كزف الفعل  ،الرتكيب ادلزجي
العلمية ىمينع ادلنصرؼ مع ُّ
 ،زيادة األلف كالنوف  ،العدؿ.

ب .العلمية مع التأنيث

التأنيث يف كتاب شرح ابن مالك ىي مؤنث أم :كذا علم مؤنث ،فمؤنث :صفة دلوصوؼ
زلذكؼ كالتقدير :كذا علم مؤنث.

ج .العلمية مع العجم

قاؿ ادلصنف رمحو اهلل تعاذل يف كتاب شرح ابن مالك أف العجم الوضع كالتعريف مع زيد
على الثالث صرفو امتنع :من األمساء اليت متنع من الصرؼ :العجمي ،بشرط أف يكوف عجمي
الوضع ،أم :أنو ليس من كالـ العرب ،كإمنا ىو من كالـ العجم( .كالتعريف) أم :أنو علم يف لغة
العجم ،أم :عجمي يف كضعو كيف تعريفو ،كادلراد بالتعريف ىنا غًن تعريف النكرة ،فادلراد بالتعريف
العلمية.10

د .العلمية مع وزن الفعل
10مالك .ص ٕٓ
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كشمر بتشديد ادليم ك ضرب بالبناعء
كزف الفعل ىي اإلسم على كزف خاص بالفعل ٌ
للمفعوؿ كانطلق ك ضلوه من األفعاؿ ادلاضية ادلبدكأة أك هبمزة الوصل إذا مسي بشئ من ذلك.11

ه .العلمية مع تركيب المزجي
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تركيب ادلزجي ىي اإلسم العلم ادلختوـ بغًن كيو
َّ
ى
ٍ
ى ى ٍ ى ىٍ ٍ ى
يف ادلثاؿ الرابع (حضرموت) فهي كلمة شلزكجة من كلمتٌن (حضر كموت) .يركبتا فصارتا كلمة
سابور).13
(ُب َّ
نع من الصرؼ مثل ي
تنصر) ك ي
كاحدة ..ككل كلمة من ىذا الطراز يمت ي
(جندم ى

و .العلمية مع زيادة األلف والنون
العلمية مع زيادة األلف ك النوف تعين كاف اإلسم العلم زيادة األلف ك النوف يف أخره .العلمية
ً
كعثما ىف ك ًعمراف ك ىغطفا ىف .14
مع زيادة األلف ك النوف يتابع إذل كزف فيعال ىف  ،فعال ىف  ،فىعال ىف ي
ز .العلمية مع العدل

العدؿ ىو خركج اإلسم عن صيغة األصلية إما حتقيقا كأحاد ك موحد ك عمر ك إما تقديرا
كاألعالـ اليت على كزف فيػ ىع ىل كعمر ك زفر ك زحل .فإهنا دلا مسعت شلنوعة من الصرؼ ك ليس فيها
قدر فيها العدؿ كأهنا معدكلة عن عام ور ك زافر ك ز و
احل.15
علة ظاىرة غًن العلمية ٌ

ح .البيانات من رسم البياني
ائي ىل " يف األية َْ َٰى(بىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى ٱذٓ يك يركاٍ نًعٓ ىم ً
ت
يت ٱلًَّيتٓ أىفٓ ىعمٓ ي
إسىر ٍ
ُ .لفظ " ٍ
ى
علىيٓ يكمٓ كأىكٓفيواٍ بًعوٓ ًدمٓ أ ً
يكؼ بًعوٓ ًد يكمٓ كإً َٰيَّي فىٱرٓىب ً
وف َْ)
ى
ى
ى
ىي
ى
ى ى
بىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى ىو تركيب اإلضايف.
بين  :مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ إسراعيل
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Mudrikul Hikam, Nahwu Itu Mudah Tarjamah Mutamimah Ajjurumiah (Kediri: al-Azziziyyah Lirboyo Press,
َُِْٗٓ). ْٖ-
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ُُٓ Abu An’im, Sang Pangeran Nahwu (Kediri: Abu An’im, ََِٗ).
 13الغالييين .ص ِٖٓ
ُُٔ An’im.
َٓMudrikul Hikam. ْٗ-

5

14
15

إسرائيل  :مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بين ،مضاؼ اليو دائما رلركر ،كعالمة اجملركر بالفتحة
ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم .العجم ىو الكلمة من اكضاع
األْجية اك ْجيع األنبياء إال أربعة تعين زلمد ،صاحل ،ىود ،شعيب.16
اسرائيل  :اسم علم مذكر عربم  ،أصلو يشرائيل أم جياىد مع اهلل  ،اك اهلل يصارع  ،كمعظم
امساء التوارة جاء بصيغة ادلضارع .كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ .مسي هبذا االسم ألنو أسرل
ذات ليلة حٌن ىاجر اذل اهلل.
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم اخلليل عليو السالـ كبنوه  :أكالده ،كىم اليهودم .ك
معىن اسرائيل صفي اهلل ،كقيل  :األمًن اجملاىد.17
ائي ىل " يف األية ْٕ (يىَٰبىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى ٱذٓ يك يركاٍ نًعٓ ىم ً
ت
يت ٱلًَّيتٓ أىفٓ ىعمٓ ي
إسىر ٍ
ِ .لفظ " ٍ
ى
ً
ٌن ْٕ)
ىعلىيٓ يكمٓ ىكأ ِّ
ىِّن فىضَّلٓتي يكمٓ ىعلىى ٱؿٓ َٰىعلىم ى
يابين اسرائيل ىو منادل ادلضاؼ
يا  :ادكاة منادل
بين إسرائيل  :تركيب اإلضايف
بين  :مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ إسراعيل
إسرائيل  :مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بين  ،مضاؼ اليو دائما رلركر كعالمة اجملركر بالفتحة
ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم .العجم ىو الكلمة من اكضاع
األْجية اك ْجيع األنبياء إال أربعة تعين زلمد ،صاحل ،ىود ،شعيب.
اسرائيل  :اسم علم مذكر عربم  ،أصلو يشرائيل أم جياىد مع اهلل  ،اك اهلل يصارع  ،كمعظم
امساء التوارة جاء بصيغة ادلضارع .كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ .مسي هبذا االسم ألنو أسرل
ذات ليلة حٌن ىاجر اذل اهلل.
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم اخلليل عليو السالـ كبنوه  :أكالده ،كىم اليهودم .ك
معىن اسرائيل صفي اهلل ،كقيل  :األمًن اجملاىد.18

16الغالييين .ص ِّٖ :

 17الزاحيلي .ص ُُٔ
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ً ً
ً
(كإًذٓ ىصلَّيٓنَٰى يكم ِّمنٓ ءىاؿ فرٓعىوٓ ىف يى يس ي
ّ .لفظ " ف ٍر ىع ًو ىف " يف األية ْٗ ى
ومونى يكمٓ يسوٓءى
ٱؿٓ ىع ىذ ً
اب يي ىذ ِّحبيو ىف أىبٓنىآءى يكمٓ ىكيىسٓتىحٓييو ىف نً ىسآءى يكمٓٓ ) ْٗ ..
من أؿ فرعوف  :اجلار ك اجملركر
من  :حرؼ جر
أؿ فرعوف  :حالة جر بعد حرؼ جر اك اجملركر كىو تركيب اإلضايف
أؿ  :رلركر بالكسرة ألنو اسم ادلفرد  ،ك ىو مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ فرعوف
فرعوف  :مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ أؿ  ،مضاؼ اليو دائما رلركر كعالمة اجملركر بالفتحة
ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
فرعوف  :اسم علم ك اسم أسرة قبطي ،أصلو لفظو " برعو " معناه البيت الكبًن .كيف العربية :
الضادل ،اجلائز ،العايت ،على صفة فرعوف .معىن اللفظ فرعوف يف ىذه األية تعين  :امساء الكنية
لسيد ادلصرل يف زمن ادلاضي .فرعوف يف زماف نيب موسى عليو السالـ تعين القبطية  :التمساح
ُِِّ ُِِْ-ص ـ.19
(كإًذٓ فىػىرؽٓنىا بً يك يم ٱؿٓبىحٓ ىر فىأىصلىيٓنَٰى يكمٓ ىكأىغٓ ىرؽٓنىآ
ْ .لفظ " فرعوف " يف األية َٓ ى
ءى ىاؿ ًفرٓعىوٓ ىف ىكأىنتيمٓ تىنظييرك ىف َٓ )
ءى ىاؿ فرعوف :تركيب اإلضايف
أؿ  :مضاؼ بالفتحة ألف اسم مفرد  ،كىو مفعوؿ بو من فعل أغرؽ منصوب بالفتحة.
فرعوف  :مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ أؿ  ،مضاؼ اليو دائما رلركر كعالمة اجملركر بالفتحة
ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
فرعوف  :اسم علم ك اسم أسرة قبطي ،أصلو لفظو " برعو " معناه البيت الكبًن .كيف العربية :
الضادل ،اجلائز ،العايت ،على صفة فرعوف.

 18الدكتور كىبة الزحيلي ,تفسًن ادلنًن يف العقيدة كالشريعة كادلنهج (بًنكت لبنات :دار الفكر ..)ََِّ ,ص ُُٔ
19الزاحيلي .ص ُّٕ
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معىن اللفظ فرعوف يف ىذه األية تعين  :امساء الكنية لسيد ادلصرل يف زمن ادلاضي .فرعوف يف
زماف نيب موسى عليو السالـ تعين القبطية  :التمساح ُِِّ ُِِْ-ص ـ.20
ً
ً
(كإًذٓ أ ى
ىخذٓنىا م َٰيثى ىق بىًينٓ ًإسٓ َٰرىٓءيلى ىال تىعٓبي يدك ىف إًَّال ٱللَّوى
ٓ .لفظ " إسرائيل " يف األية ّٖ ى
كبًٱؿٓ َٰكلً ىدمٓ ًف إًحٓ ىسافٓا كًذم ٱؿٓقيرٓ ى َٰب كٱؿٓيىػ َٰتىم َٰى كٱؿٓ ىم َٰس ًك ً
ٌن ىكقيوليواٍ لًلن ً
َّاس
ى ى
ى
ى
ى
ى
ى
يحسٓفٓا) ّٖ .....
بين اسرائيل  :تركيب اإلضايف
بىن  :مضاؼ
إسرائيل  :مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بين ،مضاؼ اليو دائما رلركر ،كعالمة اجملركر بالفتحة
ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم .العجم ىو الكلمة من اكضاع
األْجية اك ْجيع األنبياء إال أربعة تعين زلمد ،صاحل ،ىود ،شعيب .إبسراعيل ىو اللفظ العجم
ألف إسم النيب.
اسرائيل  :اسم علم مذكر عربم  ،أصلو يشرائيل أم جياىد مع اهلل  ،اك اهلل يصارع  ،كمعظم
امساء التوارة جاء بصيغة ادلضارع .كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ .مسي هبذا االسم ألنو أسرل
ذات ليلة حٌن ىاجر اذل اهلل.
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم اخلليل عليو السالـ كبنوه  :أكالده ،كىم اليهودم .ك
معىن اسرائيل صفي اهلل ،كقيل  :األمًن اجملاىد.21
ايتٓنىا ًعيسى ٱبٓ ىف مرٓ ىمي ٱؿٓبػيِّػ َٰنى ً
كح
ت ىكأىيَّدٓنَٰىوي بًير ً
(كءى ى
ى ى
ى
ٔ .لفظ " مرمي " يف األية ٕٖ ى
ى
ٱؿٓقي يد ًسٓ .....اخل ٕٖ )
ابن مرمي  :تركيب اإلضايف
ابن  :مضاؼ
مرمي  :مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ ابن ،مضاؼ اليو دائما رلركر ،كعالمة اجملركر بالفتحة ألف
إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع التأنيث.
20الزاحيلي .ص ُّٕ
 21الزاحيلي .ص ُُٔ
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مرمي  :اسم علم مؤنث سامي مشرتؾ  ،فقد كرد يف الغربية " مًنياـ " ِبعىن السيدة حبلر اآلآلـ
ادلر  ،العصياف .كاألكدية كذالك  :كلفظ بأشكاؿ عديدة يف العادل منها:
كاألخراف ف البديةٌ ،
مارم  ،ماريانا ،مريانا ،ماريٌا ،مركش ،مركـ...كتسمى بو ادللوف كالنصارل عد اليهود .منهن مرمي

بنت امحد األذرم (ت َِٖ ق).
معىن مرمي يف ىذه األية تعين  :مرمي يصدر من لفظ ابراف اك ابرية .مرمي ِبعىن اخلادـ ،ألف أمها
نذرهتا خلدمة بيت ادلقدس.22
ِّ ً
ً
ك بًًإذٓ ًف
يل فىًإنَّوۥي نىػَّزلىوۥي ىعلى َٰى قىلٓبً ى
ٕ .لفظ " جربيل " يف األية ٕٗ (قيلٓ ىمن ىكا ىف ىع يد ٌكٓا لػجبٓر ى
ً
ً
ًً
ً
ٌن ٕٗ )
صدِّؽٓا لِّ ىما ىيبٓ ىف يى ىدمٓق ىكيىدٓل ىكبيشٓ ىر َٰل للٓ يمؤٓمن ى
ٱللَّو يم ى
جلربيل  :اجلار كاجملركر
ؿ  :حرؼ اجلار
جربيل  :رلركر بالفتحة إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
جربيل  :اسم علم مذكر ،كىو أىم الالئكة السماء ،كتلفظ آحر جلربيل فانظره .أصل الكلمة :
أجنيب.
جربيل  :كقنديل كىي لغة اىل احلجاز كىي قرأة ابن عامر كأيب عمر ك ،كنافع  ،كحفص.
جربيل كىي لغة متيم كقيس ككثًن من اىل صليد كىي قرأة محزة كاكسائي.23
(من ىكا ىف ىع يد ٌكٓا لِّلَّ ًو ىكىم َٰىلٓئً ىكتًوۦً ىكير يسلً ًوۦ ىك ًجبٓ ًريلى ىكًمي ىك َٰى ىل فىًإ َّف
ٖ .لفظ " جربيل " يف األية ٖٗ ى
َٰ ً
ين ٖٗ )
ٱللَّوى ىع يد ٌكٓ لِّلٓ ىكف ًر ى

كجربيل  :عطف من لفظ اهلل ،رلركر ألف معطوؼ لفظ اهلل رلركر حبرؼ اجلار "ؿ" ،كىو رلركر
بالفتحة إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
جربيل  :اسم علم مذكر ،كىو أىم الالئكة السماء ،كتلفظ آحر جلربيل فانظره .أصل الكلمة :
أجنيب.

22الزحيلي .ص َِْ
23الزحيلي .ص ِٓٓ
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جربيل  :كقنديل كىي لغة اىل احلجاز كىي قرأة ابن عامر كأيب عمر ك ،كنافع  ،كحفص.
جربيل كىي لغة متيم كقيس ككثًن من اىل صليد كىي قرأة محزة كاكسائي..24
(من ىكا ىف ىع يد ٌكٓا لِّلَّ ًو ىكىم َٰىلٓئً ىكتًوۦً ىكير يسلً ًوۦ كىًجبٓ ًريلى كىًمي ىك َٰىلى فىًإ َّف
ٗ .لفظ " ميكاؿ " يف األية ٖٗ ى
َٰ ً
ين ٖٗ )
ٱللَّوى ىع يد ٌكٓ لِّلٓ ىكف ًر ى

ك ميكاؿ  :عطف من لفظ اهلل ،رلركر ألف معطوؼ لفظ اهلل رلركر حبرؼ اجلار "ؿ" ،كىو رلركر
بالفتحة ألنو إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
رلركر بالفتحة إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
ميكاؿ  :اسم علم مذكر ،كىو أىم الالئكة السماء ،كتلفظ آحر جلربيل فانظره .أصل الكلمة :
أجنيب.
ميكاؿ كمفعاؿ ،كىي لغة اىل احلجاز من اىل النجد كىي قرأة محزة كالكسائي .ميكائل بعد
األلف مهزة كهبا قرأ نافع .ميكائيل بعد اذلمزة ياء ،كىي قرأة مهزة كالكسائي ،كابن عامر.25
ً
ً
َٰنٓ )
(كٱتَّػبىػ يعواٍ ىما تىتٓليواٍ ٱلشَّيىَٰط ي
َُ .لفظ " سليماف " يف األية َُِ ى
ٌن ىعلى َٰى يملٓؾ يسلىيٓ ىم ى
ىعلى َٰى  :حرؼ اجلار
ً
َٰن  :تركيب اإلضايف
يملٓؾ يسلىيٓ ىم ى
ملك  :مضاؼ ك رلركر بالكسرة ألنو اسم ادلفرد
سليماف  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألنو إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.
سليماف  :اسم علم مذكر تورايت ،معناه  :رجل السالـ ،اشتهركا بو نيب سليماف ،كلفظو العربم:
شلوموا ،اك ىو اسم عريب.
معىن لفظ سليماف يف ىذه األية تعين نيب سليماف عليو السالـ .يف ىذه األية لفظ سليماف
مضاؼ اليو بالفظ ملك تعين ملك سليماف كىي شللكة نيب سليماف عليو السالـ.

24الزحيلي .ص ِٓٓ
25الزحيلي .ص ِٓٓ
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ً
ُُ .لفظ " بابل" يف األية َُِ (كما ىك ىفر سلىيٓم َٰ ً
ٱلسحٓ ىر
َّاس ِّ
َٰن ىكلىك َّن ٱلشَّيىَٰط ى
ىى ى ي ى ي
ٌن ىك ىف يركاٍ يػي ىعلِّ يمو ىف ٱلن ى
ً
كتٓ )
كت ىكىم يَٰر ى
ىكىمآ أين ًزىؿ ىعلىى ٱؿٓ ىملى ىكيٓف ًببىاًبلى َٰىى ير ى
ببابل  :اجلار ك اجملركر

ب  :حرؼ اجلار ِبعىن يف
بابل  :رلركر حبرؼ اجلار "ب" كعالمة اجملركر بالفتحة ألنو إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو
ىو العلمية مع العجم.
بابل يف ىذه األية ِبعىن زلافظة عراقية .بابل اك باليونانية ىي مدينة عراقية . 26بابل  :بلد
بالعراؽ يف أرض الكوفة ذلا شهرة تارخيية قدمية .27
ً
ُِ .لفظ ىاركت يف األية َُِ (كما ىك ىفر سلىيٓم َٰ ً
ٱلسحٓ ىر
َّاس ِّ
َٰن ىكلىك َّن ٱلشَّيىَٰط ى
ىى ى ي ى ي
ٌن ىك ىف يركاٍ يػي ىعلِّ يمو ىف ٱلن ى
ً
كتٓ )
كت ىكىم يَٰر ى
ىكىمآ أين ًزىؿ ىعلىى ٱؿٓ ىملى ىكيٓف بًبىابً ىل َٰىىري ى
كت  :عطف من لفظ بابل كىو رلركر بالفتحة ألنو إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو
َٰىى ير ى
العلمية مع العجم
ىاركت يف ىذه األية ِبعىن اسم ادلالئكة الذم ينزؿ اهلل ببابل .ىاركت ىو مالئكة ىاركت.
ىاركت  :اسم علم مذكر أرمين.
ً
ُّ .لفظ ماركت يف األية َُِ (كما ىك ىفر سلىيٓم َٰ ً
ٱلسحٓ ىر
َّاس ِّ
َٰن ىكلىك َّن ٱلشَّيىَٰط ى
ىى ى ي ى ي
ٌن ىك ىف يركاٍ يػي ىعلِّ يمو ىف ٱلن ى
ً
كتٓ )
كت كىمىَٰري ى
ىكىمآ أين ًزىؿ ىعلىى ٱؿٓ ىملى ىكيٓف بًبىابً ىل َٰىىري ى
كت  :عطف من لفظ بابل كىو رلركر بالفتحة ألنو إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو
ىم يَٰر ى
العلمية مع العجم.
ماركت يف ىذه األية ِبعىن إسم ادلالئكة الذم ينزؿ اهلل ببابل .ماركت ىو مالئكة ماركت.
ماركت اسم علم مذكر أرمين.
ُْ .لفظ " إسرائيل " يف األية ُِِ (يَٰب ًينٓ إًسٓ َٰرٓ ً
يل ٱذٓ يك يركاٍ نًعٓ ىم ً
ت
ء
يت ٱلًَّيتٓ أىفٓ ىعمٓ ي
ىى
ى
ى
ى
ً
ٌن ُِِ )
ىعلىيٓ يكمٓ ىكأ ِّ
ىِّن فىضَّلٓتي يكمٓ ىعلىى ٱؿٓ َٰىعلىم ى
 27الزحيلي .ص ِٔٔ
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يىَٰبىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى ىو منادل ادلضاؼ
يا  :ادكاة منادل
بين إسرائيل  :تركيب اإلضايف
بين  :مضاؼ
إسرائيل  :مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بين  ،مضاؼ اليو دائما رلركر كعالمة اجملركر بالفتحة
ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم
اسرائيل  :اسم علم مذكر عربم  ،أصلو يشرائيل أم جياىد مع اهلل  ،اك اهلل يصارع  ،كمعظم
امساء التوارة جاء بصيغة ادلضارع .كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ .مسي هبذا االسم ألنو أسرل
ذات ليلة حٌن ىاجر اذل اهلل.28
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم اخلليل عليو السالـ كبنوه  :أكالده ،كىم اليهودم .ك
معىن اسرائيل صفي اهلل ،كقيل  :األمًن اجملاىد.29
َّاس كأىـٓفٓا ك ًَّ
ٱَّت يذكاٍ
(كإًذٓ ىج ىعلٓنىا ٱؿٓ ىيبٓ ى
ى
ت ىمثىابىةٓ لِّلن ً ى
ُٓ .لفظ " إبراىيم " يف األية ُِٓ ى
ً
ً
ً
ص ٌلٓلٓ) ُِٓ ...
من َّم ىقاـ ًإبٓ َٰرىى ۧٓـى يم ى
ً
ً
من َّم ىق ًاـ ًإبٓ َٰرىى ۧٓـى
من  :حرؼ اجلار
مقاـ إبراىيم  :تركيب اإلضايف
مقاـ  :رلركر ك مضاؼ ،رلركر حبرؼ اجلار "من" كعالمة اجلار بالكسرة  ،مضاؼ من مضاؼ
اليو لفظ إبراىيم.
إبراىيم  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.

28ادلعاِّن almaany.com
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ابراىيم  :اسم علم آرامي اعجمي من بالد النهرم موطن النيب ابراىيم .معناه  :ابو اجلهور.
كامسو األصلي "أبراـ" أم  :األب الرفيع ،األب ادلكرـ .كاالسم ليس عربيا كما يدعوف ألف
ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة.
معىن لفظ إبراىيم يف ىذه األية تعين نيب إبراىيم  ،كلكن يف ىذه األية لفظ إبراىيم مضاؼ اليو
بلفظ مقاـ تعين مقاـ إبراىيم كىي ادلكاف القائم نيب إبراىيم عليو السالـ إذا يبناء الكعبة.
ادلقصود ِبقاـ إبراىيم ىو احلجر الذم قاـ عليو عند بناء البيت.30
ً
ً ۧ ً
ً ً
ً
ً
يل أىف طى ِّهىرا ىيبٓيتى
ُٔ .لفظ " إبراىيم " يف األية ُِٓ ( ىك ىعهدٓنىآ إ ى َٰذلٓ إبٓ َٰرىىٓـى ىكإسٓ ىمَٰع ى
ٱلسج ً
ًً
ً ًً
ود ُِٓ)
ٌن ىك ُّ
ٌن ىكٱؿٓ َٰىعكف ى
للطَّآئف ى
ٱلرَّك ًع ُّ ي
إً ى َٰذلٓ ًإبٓ َٰرىًى ۧٓـى  :اجلار كاجملركر
إذل  :حرؼ اجلار
إبراىيم  :رلركر حبرؼ اجلار "إذل" كعالمة اجملركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع
الصرفو ىو العلمية مع العجم.
ابراىيم  :اسم علم آرامي اعجمي من بالد النهرم موطن النيب ابراىيم .معناه  :ابو اجلهور.
كامسو األصلي "أبراـ" أم  :األب الرفيع ،األب ادلكرـ .كاالسم ليس عربيا كما يدعوف ألف
ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة .لفظ إبراىيم يف ىذه األية ِبعىن نيب إبراىيم عليو السالـ.
ً
ً ً ًۧ ً
ً
ً
ُٕ .لفظ " امساعيل" يف األية ُِٓ ى
(كك ىعهدٓنىآ إ ى َٰذلٓ إبٓ َٰىرىٓ ىـ ىكإِسٓمىَٰعيلى أىف طى ِّهىرا ىيبٓيتى
ٱلسج ً
ًً
ً ًً
ود ُِٓ)
ٌن ىك ُّ
ٌن ىكٱؿٓ َٰىعكف ى
للطَّآئف ى
ٱلرَّك ًع ُّ ي

ً
ً
ىكإِسٓمىَٰعيلى

ك  :حرؼ العطف
امساعيل  :عطف من لفظ إبراىيم ،رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو
العلمية مع العجم.

30الزحيلي.ص ِْٗ
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امساعيل  :اسم علم مذكر عربم الصلي ،كىو عندىم بالشٌن ،ألهنم الفظوف السٌن شينا كالشٌن
سينا .أصلو  :يشمع إؿ " أم  :مسع اهلل .كىو ابن ىاجر .قيل مسي بذالك ألنو ٌلّب طلب أبيو
بذحبو قربانا بأمر اهلل تعاذل .لفظ امساعيل يف ىذه األية ِبعىن نيب إمساعيل عليو السالـ.
ب ىعن ِّملَّ ًة ًإبٓ َٰرىًى ۧٓـى إًَّال ىمن ىس ًفوى نىفٓ ىسوۥي ىكلىىق ًد
ُٖ .لفظ " إبراىيم " يف األية َُّ ى
(كىمن يىرٓ ىغ ي
ٱصٓطىىفيٓنَٰىو ًيف ٱلدُّفٓيآ كإًنَّوۥ ًيف ٱؿٓأٓ ًخرةً لى ًمن ََّٰ ً ً
ٌن َُّ )
ٱلصلح ى
ى ى ي
ي
ى ى
ً
ً
ىعن ِّملَّة ًإبٓ َٰرىى ۧٓـى
عن  :حرؼ اجلار
ملة  :مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ إبراىيم  ،كىو رلركر حبرؼ اجلار "عن" ك عالمة اجلار
بالكسرة.
إبراىيم  :مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ ملة ،كىو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك
مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
ابراىيم  :اسم علم آرامي اعجمي من بالد النهرم موطن النيب ابراىيم .معناه  :ابو اجلهور.
كامسو األصلي "أبراـ" أم  :األب الرفيع ،األب ادلكرـ .كاالسم ليس عربيا كما يدعوف ألف
ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة.
معىن لفظ إبراىيم يف ىذه األية تعين نيب إبراىيم  ،كلكن يف ىذه األية لفظ إبراىيم مضاؼ اليو
بالفظ ملة تعين ملة إبراىيم بادلقصود دين إبراىيم كىو حنيفا.
صىَٰر َٰل تىوٓتى يدكآٍ قيلٓ بىلٓ ًملَّةى
(كقىاليواٍ يكونيواٍ يى ن
ودا أىكٓ نى ى
ُٗ .لفظ " إبراىيم " يف األية ُّٓ ى
ً
ً
ً
ً
ٌن ُّٓ )
ًإبٓ َٰرىى ۧٓـى ىحنيفٓآ ىكىما ىكا ىف م ىن ٱؿٓ يمشٓ ًرك ى
ًملَّةى ًإبٓ َٰرًى ۧٓـ  :تركيب اإلضايف

ى ى

ملة  :مضاؼ منصوبا بالفتحة
إبراىيم  :مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ ملة ،كىو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك

مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
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ابراىيم  :اسم علم آرامي اعجمي من بالد النهرم موطن النيب ابراىيم .معناه  :ابو اجلهور.
كامسو األصلي "أبراـ" أم  :األب الرفيع ،األب ادلكرـ .كاالسم ليس عربيا كما يدعوف ألف
ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة.
معىن لفظ إبراىيم يف ىذه األية تعين نيب إبراىيم  ،كلكن يف ىذه األية لفظ إبراىيم مضاؼ اليو
بالفظ ملة تعين ملة إبراىيم بادلقصود دين إبراىيم كىو حنيفا.
َِ .لفظ " إبراىيم " يف األية ُّٔ (كمآ أين ًزىؿ إً ى َٰذلٓ ًإبٓ َٰرًى ۧٓـ كإًسٓمَٰعً
يل ىكإًسٓ َٰىح ىق
ىى
ى ى ى
ى ى
كيعٓقيوب كٱؿٓأىسٓب ً
اط )
ى
ىى
ى ى
إً ى َٰذلٓ ًإبٓ َٰرىًى ۧٓـى  :اجلار ك اجملركر
إذل  :حرؼ اجلار
إبراىيم  :رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
ابراىيم  :اسم علم آرامي اعجمي من بالد النهرم موطن النيب ابراىيم .معناه  :ابو اجلهور.
كامسو األصلي "أبراـ" أم  :األب الرفيع ،األب ادلكرـ .كاالسم ليس عربيا كما يدعوف ألف
ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة .لفظ إبراىيم يف ىذه األية ِبعىن نيب إبراىيم عليو السالـ
(كىمآ أين ًزىؿ إً ى َٰذلٓ إًبٓ َٰىرًى ۧٓ ىـ كىًإسٓمىًَٰعيلى ىكإًسٓ َٰىح ىق
ُِ .لفظ " إمساعيل " يف األية ُّٔ ى
كيعٓقيوب كٱؿٓأىسٓب ً
اط )
ى
ىى
ى ى
ً
ً
يل  :كاك حرؼ العطف  ،إمساعيل عطف من لفظ إبراىيم  ،رلركر بالفتحة ألف إسم
ىكإسٓ ىمَٰع ى
الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
امساعيل  :اسم علم مذكر عربم الصلي ،كىو عندىم بالشٌن ،ألهنم الفظوف السٌن شينا كالشٌن
سينا .أصلو  :يشمع إؿ " أم  :مسع اهلل .كىو ابن ىاجر .قيل مسي بذالك ألنو ٌلّب طلب أبيو
بذحبو قربانا بأمر اهلل تعاذل .لفظ إمساعيل يف ىذه األية ِبعىن نيب إمساعيل عليو السالـ
ً
ًۧ ً
ً ً ً
يل كىًإسٓ َٰحىقى
ِِ .لفظ " إسحاؽ" يف األية ُّٔ ى
(كىمآ أينزىؿ إ ى َٰذلٓ إبٓ َٰرىىٓـى ىكإسٓ ىمَٰع ى
كيعٓقيوب كٱؿٓأىسٓب ً
اط )
ى
ىى
ى ى
كىًإسٓ َٰحىقى  :كاك حرؼ العطف
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إسحاؽ  :عطف من لفظ إبراىيم  ،رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو
العلمية مع العجم.
اسحاؽ  :اسم علم مذكر تورايت ،أصلو العربم "يصحاؽ" .لفظ إسحاؽ يف ىذه األية ِبعىن نيب
إسحاؽ عليو السالـ
ً
ًۧ ً
ً ً ً
يل ىكإًسٓ َٰىح ىق
ِّ .لفظ " يعقوب" يف األية ُّٔ ى
(كىمآ أينزىؿ إ ى َٰذلٓ إبٓ َٰرىىٓـى ىكإسٓ ىمَٰع ى
كيعٓقيوب كٱؿٓأىسٓب ً
اط )
ى
ىى
ىى
وب  :كاك حرؼ العطف
كىيىعٓقي ى
يعقوب  :عطف من لفظ إبراىيم  ،رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو
العلمية مع العجم.
يعقوب  :اسم علم مذكر تورايت ،معناه  :الذم يعقوب اآلخر اك خيلفو .31لفظ يعقوب يف ىذه
األية ِبعىن نيب يعقوب عليو السالـ
ً
يضا أىكٓ ىعلى َٰى ىس ىفرٓ
كدتٓٓ فى ىمن ىكا ىف من يكم َّم ًر ن
ِْ .لفظ " أخر " يف الية ُْٖ (أىيَّاـٓا َّمعٓ يد َٰى
فىعًدَّةٓ ِّمنٓ أىيَّ واـ أيخىرىٓ) ُْٖ .....
فىعًدَّةٓ ِّمنٓ أىيَّ واـ أيخىرى  :مبتداء مؤخر كخربه مقدـ  ،كتقديره فعليو عدة من اياـ أخر.
من أياـ :صفة مرفوعة للكلمة فعدة.
أخر :صفة ألياـ رلركرة كعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنو اسم ال ينصرؼ ،كادلانع لو
من الصرؼ الوصفية مع العدؿ.32
لفظ أخر يف ىذه األية ِبعىن أخرل .ادلقصود بالفظ أخر يف ىذه األية ىي من ال يصوـ ألنو
مريض اك مسفر  ،فلذالك يعيد الصوـ يف أياـ أخر إال ذلك اليوـ.
(شوٓ ير رىمىضىا ىف ٱلَّ ًذمٓ أين ًزىؿ فً ًيو ٱؿٓقيرٓءىا يف يىدٓل لِّلن ً
َّاس
ِٓ .لفظ " رمضاف " يف األية ُٖٓ ى
كبػيِّػ َٰنىتٓ ِّمن ٱؿٓى ىد َٰل كٱؿٓفيرٓقى ً
افٓ……) ُٖٓ ٓ.
ىى
ي ى
ى
ضا ىف  :تركيب اإلضايف
ىشوٓ ير ىرىم ى

31ادلعاِّن almaany.com

32الزحيلي .صّْٗ
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شهر  :مضاؼ مرفوع بالضمة
رمضاف  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
زيادة األلف كالنوف.
لفظ رمضاف يف ىذه األية ِبعىن شهر كرمي فيها ينزؿ بداية القرأف ىودا لناس.
يضا أىكٓ ىعلى َٰى ىس ىفرٓ فىعًدَّةٓ ِّمنٓ أىيَّواـ أيخىرىٓ
(كىمن ىكا ىف ىم ًر ن
ِٔ .لفظ " أخر " يف األية ُٖٓ ى
) ُٖٓ....
فىعًدَّةٓ ِّمنٓ أىيَّ واـ أيخىرى  :مبتداء مؤخر كخربه مقدـ  ،كتقديره فعليو عدة من اياـ أخر.
من أياـ :صفة مرفوعة للكلمة فعدة.
أخر :صفة ألياـ رلركرة كعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنو اسم ال ينصرؼ ،كادلانع لو
من الصرؼ الوصفية كالعدؿ.
لفظ أخر يف ىذه األية ِبعىن أخرل .ادلقصود بالفظ أخر يف ىذه األية ىي من ال يصوـ ألنو
مريض اك مسفر  ،فلذالك يعيد الصوـ يف أياـ أخر إال ذلك اليوـ.
ً
ايتٓ َٰىهنيم ِّمنٓ ءىايىًةٓ
(سلٓ بىًينٓ ًإسٓ َٰرىٓءيلى ىكمٓ ءى ى
ِٕ .لفظ " إسرائيل " يف األية ُُِ ى
يد ٱؿٓ ًع ىق ً
اب
بىػيِّػنىةٓٓ ىكىمن يػيبىدِّؿٓ نًعٓ ىمةى ٱللَّوً ًمنٓ بىعٓ ًد ىما ىجآءىتٓ يق فىًإ َّف ٱللَّوى ىش ًد ي
ُُِ )
بىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى  :تركيب اإلضايف
بين  :مضاؼ
إسرائيل  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.
اسرائيل  :اسم علم مذكر عربم  ،أصلو يشرائيل أم جياىد مع اهلل  ،اك اهلل يصارع  ،كمعظم
امساء التوارة جاء بصيغة ادلضارع .كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ .مسي هبذا االسم ألنو أسرل
ذات ليلة حٌن ىاجر اذل اهلل.33

33ادلعاِّن almaany.com
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اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم اخلليل عليو السالـ كبنوه  :أكالده ،كىم اليهودم .ك
معىن اسرائيل صفي اهلل ،كقيل  :األمًن اجملاىد.34
ِٖ .لفظ " إسرائيل " يف األية ِْٔ (أى ىدلٓ تىػىر إً ىذل ٱؿٓ ىم ىًإل ًمنٓ بىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى ًمنٓ بىعٓ ًد
ً
ًً
يبٓ َّذلي يم ٱبٓ ىعثٓ لىنىا ىملًكٓا نُّػ َٰىقتًلٓ ًيف ىسبً ًيل ٱللَّ ًوٓ...........
يم ى
وس َٰىٓ إذٓ قىاليواٍ لنى ٌ
ِْٔ )
بىًينٓ ًإسٓ َٰرىًٓءيلى  :تركيب اإلضايف
بين  :مضاؼ
إسرائيل  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.
اسرائيل  :اسم علم مذكر عربم  ،أصلو يشرائيل أم جياىد مع اهلل  ،اك اهلل يصارع  ،كمعظم
امساء التوارة جاء بصيغة ادلضارع .كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ .مسي هبذا االسم ألنو أسرل
ذات ليلة حٌن ىاجر اذل اهلل.
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم اخلليل عليو السالـ كبنوه  :أكالده ،كىم اليهودم .ك
معىن اسرائيل صفي اهلل ،كقيل  :األمًن اجملاىد.35
ً
ًً
ً
ً
يل ًمنٓ بىعًٓد
ِٗ .لفظ " موسى " يف األية ِْٔ (أى ىدلٓ تىػىر إ ىذل ٱؿٓ ىم ىإل منٓ بىًينٓ إسٓ َٰىرٓء ى
ً
ًً
يبٓ َّذلي يم ٱبٓ ىعثٓ لىنىا ىملًكٓا نػُّ َٰىقتًلٓ ًيف ىسبً ًيل ٱللَّ ًوٓ...........
ميوسى َٰىٓ إذٓ قىاليواٍ لنى ٌ
ِْٔ )
ً
ً
وسى
منٓ بىعٓد يم ى
من  :حرؼ اجلار
بعد  :اسناد ك رلركر بالكسرة
موسى  :اسناد اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.
 34الزحيلي .ص ُُٔ
 35الزحيلي .ص ُُٔ
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موسى  :اسم علم مذكر فرعوِّن ،معناخ  :الولد كه بالعربية  :ادلنقذ ،ادلنتشل .كاالسم مركب من
"مو  :ادلاء" ك "شا :الشجر" بالفرعوِّن .مسي بذالك ألف الطفل كجد يف ادلاء بٌن الشجر فأنقذ
 :كىو اسم نيب موسى ،كىو اكؿ من تسمى بو.
لفظ موسى يف ىذه األية ِبعىن نيب موسى عليو السالـ
ً
ًً
وت فً ًيو
(كقى ى
اؿ ىذليمٓ نىبًيُّػ يهمٓ إً َّف ءىايىةى يملٓكوۦ أىف يىأٓتيى يك يم ٱلتَّابي ي
َّ .لفظ " موسى " يف األية ى
ىس ًكينىةٓ ِّمن َّربِّ يكمٓ ىكبىًقيَّةٓ ِّشلَّا تىػىرىؾ ءى ياؿ ميوسى َٰى ىكءى ياؿ َٰىى يرك ىف تىحٓ ًمليوي ٱؿٓ ىم َٰىلٓئً ىكةيٓ ...
ِْٖ )
ءى ياؿ ميوسى َٰى  :تركيب اإلضايف
أؿ  :مضاؼ مرفوع بالضمة ألنو فاعل من فعل ترؾ
موسى  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.
موسى  :اسم علم مذكر فرعوِّن ،معناخ  :الولد كه بالعربية  :ادلنقذ ،ادلنتشل .كاالسم مركب من
"مو  :ادلاء" ك "شا :الشجر" بالفرعوِّن .مسي بذالك ألف الطفل كجد يف ادلاء بٌن الشجر فأنقذ
 :كىو اسم نيب موسى ،كىو اكؿ من تسمى بو .لفظ موسى يف ىذه األية ِبعىن ابن نيب موسى
عليو السالـ
ً
ًً
وت فً ًيو
(كقى ى
اؿ ىذليمٓ نىبًيُّػ يهمٓ إً َّف ءىايىةى يملٓكوۦ أىف يىأٓتيى يك يم ٱلتَّابي ي
ُّ .لفظ " ىاركف " يف األية ى
ً
ً
وس َٰى ىكءى ياؿ َٰىىريك ىف تىحٓ ًمليوي ٱؿٓ ىم َٰىلٓئً ىكةيٓ ...
ىسكينىةٓ ِّمن َّربِّ يكمٓ ىكبىقيَّةٓ ِّشلَّا تىػىرىؾ ءى ياؿ يم ى
ِْٖ )
ىكءى ياؿ َٰىىريكفى
ك  :حرؼ العطف
أؿ  :عطف من أؿ موسى كىو مضاؼ بالضمة

ىاركف  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
العجم.
ىاركف  :اسم علم مذكر عربم  ،معناه  :اجلبل.
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ض يهمٓ ىعلى َٰى بىعٓضٓٓ ِّمنٓ يىم
ِّ .لفظ " مرمي " يف األية ِّٓ ً(ؿٓ ىؾ ُّ
ٱلر يس يل فىضَّلٓنىا بىعٓ ى
ايتٓنىا ًعيسى ٱبٓ ىف مرٓ ىمي ٱؿٓبػيِّػ َٰنى ً
ت
ض يهمٓ ىد ىر ىجَٰتٓٓ ىكءى ى
َّمن ىكلَّ ىم ٱللَّويٓ ىكىرفى ىع بىعٓ ى
ى ى
ى
ى
كح ٱؿٓقي يد ًسٓ ِّٓ )
ىكأىيَّدٓ َٰنىوي بًير ً

ٱبٓ ىف مىرٓ ىميى  :تركيب اإلضايف
ابن  :مضاؼ ك نعت من لفظ موسى
مرمي  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو العلمية مع
التأنيث.
مرمي  :اسم علم مؤنث سامي مشرتؾ  ،فقد كرد يف الغربية " مًنياـ " ِبعىن السيدة حبلر اآلآلـ
ادلر  ،العصياف .كاألكدية كذالك  :كلفظ بأشكاؿ عديدة يف العادل منها:
كاألخراف ف البديةٌ ،
مارم  ،ماريانا ،مريانا ،ماريٌا ،مركش ،مركـ...كتسمى بو ادللوف كالنصارل عد اليهود .منهن مرمي
بنت امحد األذرم (ت َِٖ ق).
معىن مرمي يف ىذه األية تعين  :مرمي يصدر من لفظ ابراف كلكن ألف كالمو سهل فلذالك ليس
متغًن .مرمي ِبعىن ادلرأة األكذل اليت َّتدمة يف بيت ادلقدس .ك ىي أـ نيب إيس عليو السالـ.

(مثىل ٱلَّ ًذين ي ًنف يقو ىف أىـٓ َٰكىذلمٓ ًيف سبً ًيل ٱللَّ ًو ىكمثى ًل حبَّةو
ىي
ى ى
ى ي
ى
ّّ .لفظ " سنابيل " يف األية ُِٔ َّ ي
ع سىنىاًبلى ًيف يك ِّل يسنٓبػيلىةٓ ِّماٍئىةي ىحبَّةٓٓ ُِٔ )
أىفٓبىػتىتٓ ىسبٓ ى
ع سىنىاًبلى  :تركيب اإلضايف
ىسبٓ ى

سبع  :مضاؼ ك مفعوؿ بو كىو منصوب بالفتحة
سنابيل  :مضاؼ اليو رلركر بالفتحة ألف إسم الذم ال ينصرؼ ك مينع الصرفو ىو صيغة
منتهى اجلموع.
معىن سنابيل يف ىذه األية تعين  :سنابل ْجع من مفرد لفظ سنبلة كىي تشبو بادلثوبة اك
اإلحساف.إذا من يأمر بادلعركؼ ،فكل ادلعركؼ مائة الثواب.
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الخالصة
ج .االختتام
لفظ إسم الذم ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة تتكوف من ُٖ لفظا اليت توجد يف
ُِ أية .العلمية مع العجم ،الفاظ اسم الذم ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة الذم مينع
الصرؼ بالعلمية مع العجم تعين  :اسرائيل ،فرعوف ،جربيل ،ميكاؿ ،سليماف ،بابل ،ىاركت،
مارت ،ابراىيم ،امساعيل ،اسحاؽ ،يعقوب ،موسى ،ىاركف .العلمية مع التأنيث ،الفاظ اسم الذم
ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة الذم مينع الصرؼ بالعلمية مع التاأنيث تعين لفظ مرمي.
العلمية مع زيادة األلف النوف ،الفاظ اسم الذم ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة الذم مينع
الصرؼ بالعلمية مع زيادة األلف كالنوف تعين لفظ رمضاف .الوصفية مع العدؿ  ،الفاظ اسم الذم
ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة الذم مينع الصرؼ بالوصفية مع العدؿ تعين لفظ أخر .صيغة
منتهى اجلموع  ،الفاظ اسم الذم ال ينصرؼ حالة اجملركر يف سورة البقرة الذم مينع الصرؼ
بالصيغة منتهى اجلموع تعين لفظ سنابيل.
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