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 املستخلا:

  األسماء باب يف العلماء عند الصريف الخالف  دراسة على البحث فكرة تقوم

ا األسماء تلك يف العلماء آراء ورصد، الكريم القرآن يف البقرة سورة يف ، وحديث ا قديم 

 مواقف وبيان، األسماء تلك يف الصريف الخالف مسائل أهم على الوقوف ومحاولة

 والمذهبي الفردي المستويين على آرائهم  وتتبع، المسائل هذه من ماءالعل أولئك

 جاءت البحث ومسائل، آخر مذهب وبطالن مذهب   صحة إثبات يف وحججهم

ا مرتبة    يف تقع أن الدراسة طبيعة اقتضت وقد ،البقرة سورة يف اآليات لموقع وفق 

 : محورين

 .البقرة سورة يف لواردةا األعالم  يف العلماء عند الصريف الخالف: األول

 سورة يف الواردة المشتقات بعض يف العلماء عند الصريف الخالف: الثاين 

 البقرة

 : الكلمات المفتاحية

 قضايا لغوية.، مشتقات، أسماء، األعالم، صرف، مسائل خالفية
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 المقدمة

 سيدنا المرسلين أشرف على والسالم والصالة، العالمين رب هلل الحمد

 إلى بإحسان تبعه ومن، وصحبه آله وعلى، والسالم الصالة عليه اهلل دعب بن محمد

  .الدين يوم

 : بعد أما

فها كريمة   لغة   فالعربية   س  ، الكريم القرآن بنعمة وجل عز   الباري شر  ر   ود 

 الدرس هذا أغنوا الدرس   هذا وأصحاب  ، واألفكار العقول فيه تتبارى ميدان العربية

 سعى التي الغاية فهذه، خباياها وكشف أسرارها إبراز أجل من.الغزيرة بمؤلفاهتم

 اللغوية والبحوث الدراسات من كثير يف، جلية   واضحة   تبدو العلماء من كثير   إليها

ا الكريم القرآن نصوص من  جعلت التي  قدرهتا  مدى به تقيس وميزان ا لها مرجع 

 .العزيز القرآن يف هو ما كلِّ   مواكبة على

 يف  بينهم فيما الخالف ظاهرة شيوع   بلغتهم العرب العلماء عناية رمظاه ومن

ن ف   وقد، مصنفاهتم تضمنتها التي اللغوية القضايا من كثير تفسير  الباب هذا يف ص 

  بين الخالف ظاهرة عن فيها الحديث   محور   دار   التي والمؤلفات  الكتب من كثير  

 المدرستين بين الخالف تناولت التي تلك ؛المصنفات هذه أبرز من وكان، العلماء

 البصريين:  بين  الخالف مسائل يف اإلنصاف كتاب: أمثلتها ومن ؛والكوفية البصرية

، والبصرة الكوفة نحاة اختالف يف النصرة وائتالف، األنباري البن، والكوفيين

 تقتصر ولم العلماء بين الخالف بصور اعتنت التي الكتب من وغيرها ؛للزبيدي

، كذلك الصريف الجانب على تركيزهم إلى امتد بل  ؛النحوية خالفاهتم على األمر

ا الصرفية الظواهر شغلت فقد ا حيز   هبا اهتمامهم وبلغ العلماء مؤلفات من  واسع 

ا ا وحديث ا قديم  ا مقدار   تلك من كثير يف معينة وآراء مواقف لهم كان إذ واضح 
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 الخالف بمظاهر اهتمت التي تلك مواقفال هذه أبرز من ولعل  ، والظواهر المسائل

 متناثرة جاءت  واآلراء المواقف تلك أنّ  إال ومسائله الكريم بالقرآن المتعلقة الصريف

 إبراز  ومحاولة المسائل هذه بجمع اختصت دراسات على نعثر ولم، كتبهم ثنايا يف

 .العلمية قيمتها

 عند الصريف فالخال  دراسة إلى هتدف التي، البحث فكرة جاءت هنا ومن

 آراء وحشد ورصد، الكريم القرآن يف البقرة سورة يف الواردة األسماء باب يف العلماء

ا األسماء تلك يف العلماء  الخالف مسائل أهم على الوقوف ومحاولة، وحديث ا قديم 

  وتتبع، المسائل هذه من العلماء أولئك مواقف وبيان، األسماء تلك يف الصريف

 وبطالن مذهب   صحة إثبات يف وحججهم والمذهبي الفردي ويينالمست على آرائهم

 ؛البقرة سورة يف الواردة األسماء باب يف الصريف الخالف مسائل ولكثرة، آخر مذهب

ا فيها العلماء خالف كان، محددة نماذج أخذ على البحث اقتصر  فقد ، وبيِّن ا واضح 

ا  وقد، البقرة سورة يف ياتاآل لموقع وفقا مرتبة   جاءت البحث مسائل بأن   علم 

 : محورين يف تقع أن الدراسة طبيعة اقتضت

 .البقرة سورة يف الواردة األعالم  يف العلماء عند الصريف الخالف: األول

 .البقرة سورة يف الواردة المشتقات بعض يف العلماء عند الصريف الخالف: الثاين
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 األول المحور 

  البقرة سورة في الواردة الماألع  في العلماء عند الصرفي الخالف

 :  (لفظ اجل لة   اهلل -7

ح قُلُوبِهم  : تعالى قال تحمح اهّلُل لَعح  .(1)خح

 ، (2)بحق  المعبود على إال يطلق ال علم هو: اهلل

 (3):قولين على( اهلل) الجاللة لفظة أصل يف العلماء  واختلف

 على إال يطلق ال شتق  م غير   مرتجل   علم  ( اهلل) الجاللة  لفظة إنّ : األول

 (4).العلماء أكثر وعليه، بحق   المعبود

 األصل يف القول هذا أصحاب اختلف وقد، مشتق اسم( اهلل) لفظة إنّ : والثاين

 : اآليت النحو على بياهنا يمكن ؛عدة مذاهب على اللفظ هذا منه اشتق الذي

ي ه  ) ومادته( اله) من مشتق   إن ه: قال من فمنهم ا -يليه - اله): أي( ل  ياه 
 إذا( ل 

 .(5)ارتفع

                                                                        

 1البقرة ( 1)

 1/48السمين الحلبي، الدر المصون ، و1/142بو حيان، البحر المحيط، ينظر األندلسي، أ( 4)

 1/142، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/183ينظر الزمخشري، الكشاف ( 8)

واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  188-1/184مع ألحكام القرآن، ينظر القرطبي، الجا( 2)

، 1/42مين الحلبي، الدر المصون الس، و173-4/175ن الشجري، األمالي، ، واب1/142

 24الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و

ب القرآن، األنباري، البيان يف إعراب غريو ،875-4/872ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 5)

ابن و ،1/142، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/42، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/88

مكي بن أبي و ،188-1/184، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 171، 4/175الشجري، األمالي 

 28، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/1طالب، مشكل إعراب القرآن 
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ه  ) اللغوية ومادته(  اله) من مشتق   إّنه: قال من ومنهم و   - ي ل وه – اله): أي (ل 

ا ل) ووزنه، واسترت احتجب إذا: أي، (لوه   .(1)(ف ع ل)و( ف ع 

 ثم ومن، (2)(اله) الكلمة وأصل، أصلية فيه األلف تكون القولين هذين وعلى

ت ثم، (الاله) فصار  فالتعري حرف عليه دخل م 
غ   .بعدها  الالم يف التعريف الم أ د 

ا جعله من ومنهم ه  ) من مشتق  ل  ب  ، (أ 
ه  ) ولفظ، (3)لسيبويه القول هذا ون س  ل  ( أ 

 (4).والفزع  والتحير والسكون العبادة: وهي  ؛عديدة  معان   بين مشرتك لفظ

 الهاء قبل واأللف، الكلمة فاء وهي أصلية الهمزة تكون القول هذا وعلى

 حركتها نقل عند  منه الهمزة وحذفت (5)(اإلله) هو( اهلل) الجاللة لفظ وأصل زائدة

: واألصل، الناس يف حذفت كما االستعمال لكثرة  قبلها  التي التعريف  الم إلى

 حذفت: وقيل. (7)سيبويه اختيار وهو (6)،الالم يف الالم أدغمت ثم ومن، األناس

                                                                        

، 1/42السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/142ألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ينظر ا( 1)

 28والصفاقسي، المجيد، 

 ، 8/273ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

ابن عصفور، الممتع يف و ،2/428، والمربد، المقتضب، 177-4/175ينظر المصدر نفسه، ( 8)

، وابن الشجري، األمالي 188-1/184، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 872التصريف، 

4/175-177 . 

العكربي، اللباب يف و ،1/2، والعكربي، التبيان، 145-1/142ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 2)

، والسمين الحلبي، الدر المصون 188-1/184القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، و ،4/875علل البناء، 

 .4/177، وابن الشجري، األمالي، 872التصريف، ، وابن عصفور، الممتع يف 1/45

.و الزمخشري، 1/45السمين الحلبي، الدر المصون و ،145-1/142ينظر األندلسي، البحر المحيط ( 5)

 .22، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/41، ومحمود صايف، الجدول 181/ 1الكشاف، 

، 145-1/142أبو حيان، البحر المحيط، األندلسي، و ،1/181ينظر الزمخشري، الكشاف، ( 7)

ابن عصفور، الممتع يف التصريف، و ،1/2، والعكربي، التبيان 1/45والسمين الحلبي، الدر المصون 

872 ، 

-1/184، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 177-4/175ينظر رأي سيبويه يف سيبويه، الكتاب ( 1)

، 428واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، ، 872ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،188

= 
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 (1).اعتباط ا الهمزة

ه  ) من مشتق    إن ه: قال من ومنهم -
ل  ا مخلوق كّل  لكون( و  ، (2)نحوه واله 

اله) اللفظ وأصل ( وإعاء، إشاح) يف أبدلت كما ؛همزة   الواو أبدلت حيث( و 

شاح): واألصل عاء، و   الالم وأدغمت الهمزة حذفت ثم( إالها) اللفظ فصار (3)(و 

ب  ، بالالم
( إاله) وزن القولين هذين وعلى، (4)الخليل  إلى  القول هذا ون س 

 .(6)معبود أي، مفعول بمعنى وهو، (5)(ف عال)

 النطق لجاز الواو من بدال   الهمزة كانت لو بأن ه: القول هذا على ورد    

ل هة) على لجمع كذلك كان لو وأن ه، جهة   من به أحد يقل ولم، باألصل  كـ( أ و 

ية) ع  حة)و( أ و  ش  دُّ  ؛(أ و  ت ر  دُّ  التكسير جمع ألن  ، أصلها إلى لهمزةا ف   إلى األشياء ي ر 

 (8)(.آلهة) على إال  ( إله) جمع يسمع ولم، (7)أصولها

                                                                        
= 

 4/171وابن الشجري، األمالي، 

 ،4/875والعكربي، اللباب يف علل البناء، 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 1)

 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و

 4/171، وابن الشجري، األمالي، 1/2ينظر العكربي، التبيان ( 4)

، 1/142، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 273/ 18ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أله(، ( 8)

مكي بن أبي و ،1/47السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/188والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 

 ، 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/1طالب، مشكل إعراب القرآن 

، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 4/173رأي الخليل يف  ابن الشجري، األمالي،  ينظر( 2)

 ،1/47، والسمين الحبي، الدر المصون 188-1/184والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 1/142

 ، 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/1مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، و

السمين و ،4/173ابن الشجري، األمالي، و ،1/142، أبو حيان، البحر المحيط ينظر األندلسي( 5)

 1/47الحلبي، الدر المصون 

  1/47، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 7)

 1/287األندلسي، أبو حيان، االرتشاف، و ،1/7ينظر مكي بن أين طالب، مشكل إعراب القرآن ( 1)

 1/41، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 3)
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 مبني( اهلل) لفظة يف والالم األلف يف العلماء  خالف أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

ا كونه على  هفي والالم األلف أن   يرى: مرتجل   بأّنه  قال فمن (1).مرتجال   أو مشتق 

فة رِّ ع   .(3)زائدة أّنها يرى فهو: فيه باالشتقاق قال من وأما، (2)له م 

  «أبوك اله»: قولهم مثل يف( اهلل)  الجاللة لفظة من والالم األلف حذف وأما

ر حيث  وعدّ  (4)«أبوك هلل» عنده فاألصل، والالمين األلف  فيها المحذوف  سيبويه قد 

ا  فيه الحذف   العلماء  (5)،شاذ 

 الجاللة لفظ حول قولين لنا نقلت المصادر بعض أن    هنا ذكره من بد   ال ومما

 : (6)- العلماء من كثير عند بالغريبة وصفت -( اهلل)

 (7).زائدة وليست الكالم أصل من فيه والالم األلف أنّ   مفاده: األول القول

 وزن على هألنّ ، عليه التنوين دخول جواز عليه يلزم بأن ه العلماء بعض رّده وقد

ّعال)  والالم األلف أنّ  على ذلك فدل  ؛عليه التنوين دخول تمنع علة هناك وليس(، ف 

 .(8)الكلمة أصل على زائدة فيه

 أصله ليس( اهلل) الجاللة لفظ إنّ  من البلخي زيد أبو نقله ما: الثاين القول أما

                                                                        

  1/41ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 1)

 .24والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/41ينظر المصدر نفسه ( 4)

 1/41ن ، والسمين الحلبي، الدر المصو4/173ينظر ابن الشجري، األمالي، ( 8)

 .1/188، وابن جني، سر صناعة اإلعراب 4/115ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

 ، 1/41والسمين الحلبي، الدر المصون  1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط، ( 5)

 ،1/43، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 7)

 .1/41محمود صايف، الجدول و ،22يف إعراب القرآن الصفاقسي، المجيد و

 1/142األندلسي، أبو حيان، البحر المحيطو ،4/173ينظر ابن الشجري، األمالي، ( 1)

 22، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/43ينظر السمين الحلبي الدر المصون ( 3)
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ب هو بل اعربي ر  ع   وأصله، الموضع سرياين وهو، السامية اللغات بقايا من وهو  ؛م 

بت ه «الها» ر  ع   (1).«اهلل»: فقالوا ؛ف 

 لفظ على  طرأت التي الصرفية والتغيرات التقلبات كثرة ظاهرة قطرب وعل ل

ت  ، الكالم يف دوره لكثرة االسم هذا إنّ »: بقوله( اهلل) الجاللة ث ر   فمن ؛اللغات   فيه ك 

: يقول من ومنهم، أفعل ال اله: يقول من ومنهم، أفعل ال اهلل: يقول من العرب

  .(2)«المه تفخيم وترك، هائه وإسكان ؛ألفه بحذف

ا أنّ   المقام هذا يف  ذكره يجدر ومما  لفظ عّدت اللغوية الدراسات من كثير 

ا عربي ا لفظ ا( اهلل) الجاللة  من وهو، األم السامية اللغة إلى ينتمي أصل من قديم 

 والسريانية واآلرامية كالعربية  السامية اللغات بقايا  يف شاعت التي المشرتكة األلفاظ

 .(3)الجنوبية والعربية

 إلى مالوا العلماء  معظم فإنّ ؛ الجاللة لفظ يف العلماء آلراء العرض هذا وبعد

 وهوما، غيره من  مشتق   غير   مرتجل   علم   الجاللة لفظ   بإن   القائل المذهب صحة

 لفظ عربية صحة وأثبت الباب هذا يف الحديث  جزم الذي عمر مختار أحمد أثبته

  يمكن وال، السامية اللغات فيه اشرتكت، سامي أصل من عربي لفظ فهو.(4)الجاللة

 . العربية يف نحوية أو صرفية قواعد  ضمن العربي االستعمال وضع

                                                                        

 ،47-1/43الحلبي، الدر المصون  السمينو ،1/142ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 1)

 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و

 .4/173رأي قطرب يف ابن الشجري، األمالي،  ( 4)

، ومحمد رجب الوزير، لفظ اهلل، دراسة يف التأصيل 21ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 8)

 57المعجمي، 

 24ينظر أحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى، ( 2)
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 لفظة  دم:  -1

ا: تعالى  قال  اء ُُكَّهح مح س 
ح
لَّمح آدحمح األ  (1)وحعح

 : االسم هذا  أصل يف العربية أهل اختلف

ل) وزن على علم آدم أنّ  إلى قوم فذهب   من مبدلة فيه اللينة واأللف( أ ف ع 

 األدمة من مشتق: وقيل، (2)األرض أديم من مشتق ألن ه، الكلمة فاء هي التي الهمزة

ا– األرض أديم من مشتق إن ه:  وقيل، (3)السواد إلى تميل حمرة وهي  ووزنه -أيض 

ل  وحده والتعريف، وخاتم عالم: مثل، النصرف كذلك كان لو إذ، لباط وهو ؛ف اع 

ل) ووزنه (آزر) كـ أعجمي اسم  آدم إن  : وقيل، (4)الصرف من يمنعه ال  وال، (ف اع 

. (6)الرتاب وهو اإلدام من  عربي: وقيل، (5)الشخصية والعجمة للعلمية ينصرف

 ينصرف ولم، (7)(ادمأو) وجمعه  هبمزتين (أفعل) أصله أن   إلى  بعضهم وذهب

 . (8)والتعريف الفعل لوزن

مى الذي( أفعل) يف اختلفوا النحويين أنّ  بالذكر الجدير ومن   وأصله به ي س 
                                                                        

 81البقرة ( 1)

، 1/114، والزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 14/14ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدم( ( 4)

 .1/511، والطربي، تفسير الطربي، 1/72والشوكاين، فتح القدير، 

األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،14/14ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدم(  ( 8)

 ،1/474، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/435األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط و ،1/12

 518-1/514، والطربي، تفسير الطربي، 1/72الشوكاين، فتح القدير، و

 .1/474، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/435ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

والصفاقسي، المجيد  435/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 23/ 1ينظر العكربي، التبيان ( 5)

 1/474السمين الحلبي، الدر المصون و ،177يف إعراب القرآن 

 1/474والسمين الحلبي، الدر المصون 1/435ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 7)

 177د يف إعراب القرآن، الصفاقسي، المجيو ،14/14ينظر ابن منظور، لسان العرب، ( 1)

 177ينظر الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، ( 3)
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 إذا ألن ك ؛النكرة يف ينصرف أن ه إلى  تبعهما ومن والخليل سيبويه فذهب ؛الصفة

 أخرجته دفق رجال   به سميت إذا: األخفش وقال، المنصرف حاله إلى رددته نكرته

 (1).تصرفه أن فيجب نكرته إذا إما، الصفة باب من

ا(2)(آدم) أعجمية على العلماء بعض ونّص   (3)،الصرف من بامتناعه محتج 

ح ا يكون أن  وغيره النحاس  ورج  ا، (4)عليه النحاة إلجماع وذلك أعجمي ا اسم   رافض 

ا كونه وا قد الصرفيين بأن   ذلك معلال   مشتق   العربية األلفاظ من االشتقاق أن   على نصُّ

 على(  آدم) مجيء الثابت من أنّ   بعضهم ورأى (5)األعجمية األسماء من يكون ال

 ووزن للعلمية الصرف من منعه فيكون، العربية قواعد حسب وعلى، الفعل وزن

م   ": تقول العرب أنّ  ذلك  ودليل، الفعل
م  ، أ د  : أو  ؛أ د م والجمع، آدم فهو، وأ د 

ر. (6)أواد م غ  م: فتقول وي ص  ي د  ل   فهذا (7)،أ و   (8).االشتقاق صحة على يدُّ

 : وصفوة القول

ا ماإ:  كونه عن يخرج ال العلماء عند الفعل وزن على (آدم) مجيء إنّ    علم 

د   وقد، (9)العلماء  بعض إليه ذهب ما وهو على رباعي فعل عن منقوال    بأن ه ذلك ر 
                                                                        

 118-1/114ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 1)

 .1/454ينظر الزمخشري، الكشاف، ( 4)

 .1/435ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

، والصفاقسي، المجيد يف 1/474در المصون السمين الحلبي، الو ،84ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 2)

 177إعراب القرآن 

 881، 1/435األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط و ،1/141ينظر ابن جني، المنصف، ( 5)

 14/18ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدم(  و ،8/554ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

 8/554ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

 881، 1/435، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/141المنصف، ينظر ابن جني، ( 3)

، والطربي، تفسير 1/72، والشوكاين، فتح القدير، 1/435ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 7)

 .1/512الطربي، 
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 االرتجال ألنّ  ؛العلماء أكثر وعليه، أفعل وزن على جاء جلمرت علم أّنه أو. (1)بعيد

، (2)العلمية غير باب يف به التسمية قبل استعمل قد العلم   يكون   أاّل  شرطه األعالم يف

ا البشر أبو (آدم) أنّ  المعروف ومن  القول إلى سبيل فال، بعده جاءت واللغات جميع 

 .عمليته يف بالنقل

  لفظة إبلي :   -4

ُدوا  إَِّلَّ إِب لِيسح : الىتع قال جح ُجُدوا  آلدحمح فحسح ةِ اس   (3)ِإَوذ  قُل نحا لِل محالحئِكح

 .(5)"إف ع يل" ووزنه، (4)والعلمية للعجمة ينصرف ال أعجمي اسم هو 

ل يل) وزنه: الزجاج وقال ع 
 وهو اإلبالس من واشتقاقه عربي وهو (6)،(ف 

س  ي   – س  أ ب ل   من مشتق عربي هو: وقيل، (7)اإلبعاد
 من أبلس فكأن ه، يئس: أي، ب ل 

   (8).منها يئس:  أي، اهلل رحمة

 ولو»: قائ ال يبلس - أبلس من مشتق إن ه إلى ذهب من قول جني ابن ردّ  وقد

                                                                        

 177الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/435ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 1)

، 881، و1/435األندلسي، أبو حيان البحر المحيط و ،1/454ينظر الزمخشري، الكشاف،  (4)

 .1/72والشوكاين، فتح القدير، 

 82البقرة ( 8)

، والسمين الحلبي، الدر المصون 82، والنحاس، إعراب القرآن، 1/83ينظر أبو عبيدة، مجاز القرآن، ( 2)

1/415 

، والسمين الحلبي، الدر المصون 188/ 1مود صايف، الجدول، ، ومح1/51ينظر العكربي، التبيان، ( 5)

1/417 

 485الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/881ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 7)

العكربي، و ،82، والنحاس، إعراب القرآن، 1/12ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 1)

، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/881ألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ، وا1/51التبيان، 

 1/81مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب و ،1/415-417

 ، 11ينظر الجواليقي، المعرب، ( 3)
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 أكثر وعليه (1)«صرفه ولوجب ؛مشتق   ألن ه ؛عربي ا لكان هذا من بليسإ كان

 قبل يستعمل لم ألّنه، مرتجل علم أنهب القول    حيان أبو  رّجح  حين يف، (2)العلماء

 (3).العلمية غير باب يف به التسمية

: القول بعضهم رفض فقد ؛ذلك من أبعد إلى ذهب  من العلماء  من نّ إ بل

 بعيد وهذا، األسماء يف له نظير   ال ألن ه، (4)فيه العجمية وشبهة للعلمية ينصرف لم بأنه

 (5)....وغيرها وإكليل  ضوإغري إخريط: نحو مثله األسماء يف ألنّ 

ا كونه مرجعها االسم هذا يف  والرتجيحات التأويالت كثرة  أن   ويبدو  ممنوع 

ا كان لو إذ، الصرف من  لذا؛واحدة عل ة   إال فيه يبق   لم ألّنه ؛الصرف من منع لما  مشتق 

 به يسم   لم  أّنه جهة من ؛االسم هذا يف األعجمية بشبه القول إلى نميل أن فاألسلم

ا فأصبح ؛العرب من أحد    العرب تكن لم أعجمي اسم وهو ؛عليه أطلق لمن علم 

ا  لذلك فبقي  ؛به ولفظت أعربته العربية على دخل فلما، قبل من  تعرفه  من ممنوع 

 إبراهيم  رأى إذ.المحدثين بعض أكّده ما وهو، األعجمية وشبه للعلمية الصرف

، اللغة استعملتها العربية على دخيلة  ألفاظ   هي إّنما األلفاظ هذه مثل أنّ  السامرائي

ا منها وأخذت  (6).كثيرة   مواد 

                                                                        

 ، 143-141ابن جني، المنصف، ( 1)

، والسمين 1/12، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 82ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 4)

 4/311، واألندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، 1/415الحلبي، الدر المصون 

 ، 1/881ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

مكي بن أبي و ،417-1/415، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/51ينظر العكربي، التبيان، ( 2)

 ، 1/81طالب، مشكل إعراب القرآن 

، 1/17ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،4/428كربي، اللباب يف علل البناء، ينظر الع( 5)

 14واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، 

 113ينظر السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن، ( 7)
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 لفظة الشيطان: -3

ا: تعالى قال ن هح اُن عح ي طح ا الشَّ َُّهمح ل زح
ح
 (1)فحأ

 العلماء اختلف وقد (2).والحيوان واألنس الجن من لكل   عام   اسم  : الشيطان 

 أّنها إلى  النحاة من وافقه ومن سيبويه بفذه، (3)زائدة: وقيل، أصلية: فقيل نونه يف

ي ط ن": بقولهم ذلك على واستدلوا، (4)أصلية  األصل هو باألصالة الحكم وأنّ  "ت ش 

ط ن   من هو: وقيل، (5)زيادهتا على دليل يوجد وال د   بمعنى ش  ب اع  ب  ، (6)ت   هذا ون س 

ال) عندهم ووزنه، (7)البصريين عامة إلى القول ي ع   على ويجمع. (8)ط ارب ي  : مثل( ف 
                                                                        

 87البقرة ( 1)

ر المحيط، األندلسي، أبو حيان، البحو ،18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )شطن(، ( 4)

، والسمين 117الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،72الزبيدي، ائتالف النصرة، و ،1/178

 1/18الحلبي، الدر المصون، 

األنباري، البيان يف إعراب غريب و ،2/18، والمربد، المقتضب، 2/841ينظر سيبويه، الكتاب ( 8)

، 78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،1/178 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،و ،1/111القرآن، 

  112-118وابن عصفور، الممتع يف التصريف، 

، وابن 78، وائتالف النصرة، 1/115، والزجاج، معاين القرآن 478، 2/841ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

، وابن عصفور، الممتع 1/114، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 4/37السراج، األصول 

 1/18، والسمين الحلبي، الدر المصون، 118صريف، يف الت

، 18ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )شطن( ( 5)

117 ،111. ، 

األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب، )مادة )شطن( ( 7)

مكي بن و ،78، والزبيدي، ائتالف النصرة 1/178حيان، البحر المحيط، األندلسي، أبو و ،1/111

 1/114أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

 ، 78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،18ينظر ابن عصفور، الممتع يف علم التصريف ( 1)

و حيان ، واألندلسي، أب18ابن عصفور، الممتع يف علم التصريف، و ،2/478ينظر سيبويه، الكتاب، ( 3)

، 111ابن عصفور، الممتع يف التصريف و 78، والزبيدي، ائتالف النصرة، 73المبدع يف التصريف 

 1/57ومحمود صايف، الجدول 
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يل ي اع  ي اطين: فتقول، ف  ط ن   يف النون ثبوت هذا قولهم يؤيد ومما، (1)ش  اط ن ش   وش 

ي ط ن   ي ط ن  وت ش   (3).البصريين جمهور إليه ذهب ما وهذا، (2)وت ش 

ي ط ان) فيكون وعليه، فيها النون زيادة إلى الكوفيون وذهب   على عندهم (ش 

ن) وزن ال  اط  ) من وذمأخ وهو( ف ع  يط   مضارعه(4)(ش   (5).وهلك احرتق: والمعنى، ي ش 

 فيه ليس ينصرف ال بأن ه الكوفيين حجة أما، (6)البصريين مذهب واألصح

 على الحمل بسبب كان منعه أنّ  أو، الضرورة على محمول ذلك ألنّ  ؛لهم حجة

 (7).به التسمية عند األكثر

ي ط ان يكون القول هذا وعلى  وإن ما، غيره من يشتق لم دجام جنس اسم ش 

 من شيطان لفظة أنّ  برجشرتاسر ويرى  (8)،وتصاريفه تشيطن:  فقيل ؛منه غيره اشتق

  (9).كالحبشية السامية اللغات بين مشرتكة  أصول لها التي األلفاظ

                                                                        

 1/57ينظر الجدول ( 1)

 112، وابن عصفور، الممتع يف التصريف، 2/841ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

  1/18المصون  ، السمين الحلبي، الدر2/18ينظر المربد، المقتضب، ( 8)

، األندلسي، 1/187، وابن جني، المنصف 1/111ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 2)

مكي و ،1/18، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/4، والعكربي، التبيان، 1/178البحر المحيط، 

 1/114بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

، وابن األنباري، 78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،1/483مادة )شطن( ينظر ابن منظور، لسان العرب، ( 5)

 1/158الزاهر، 

، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )شطن( ( 7)

 1/114مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،1/111

 ، 78، والزبيدي، ائتالف النصرة، 4/37لسراج، األصول يف النحو، ينظر ابن ا( 1)

 .118ينظر الزبيدي، محمد بن حسن، االستدراك على كتاب سيبويه،  ( 3)

 .447ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 7)
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 لفظة إسرائيل:   -1

م  : تعالى قال ن عح
ح
ِِتح الَِِّت أ ائِيلح اذ ُكُروا  نِع مح ح لحي ُكم  يحا بحِِن إِْس   (1)ُت عح

 تركيب ا مركب وهو (2)،والعجمية للعلمية ينصرف ال، أعجمي علم اسم  

: وقيل، (4)تعالى اهلل وهو( إيل)و العبد وهو( إسرا) وأصله، (3)عبداهلل: مثل؛إضافي ا

ر من مشتق إسرا ا بالليل أسري ألنه: وقيل، القوة وهو األس  ، (5)تعالى اهلل إلى مهاجر 

 هذا وعلى: بعضهم قال، (6)المقدس بيت سراج يطفئ كان جني ا رأس ألنه: وقيل

 لفظ   ي عد   أن   العلماء معظم ورّجح.  (7)أعجمي ا وبعضه عربي ا االسم بعض يكون

ا( إسرائيل)  وقد، أعجميان وهما( إيل)و( إسرا) هو جزأين من مركب ا أعجمي ا علم 

 (8).الكريم القرآن لغة وأفصحها أشهرها ؛كثيرة   بلغات   العرب به تصرفت

 لفظة موس :  -1

بحعنِيح َلح لحة  : تعالى قال  ر 
ح
نحا ُموَسح أ د  اعح  (9)ِإَوذ  وح

ا  عّده من  فمنهم: أصله يف العلماء اختلف  الصرف من منع أعجمي ا  اسم 
                                                                        

 28البقرة ( 1)

، الجواليقي، 1/845حيط، ، واألندلسي، أبو حيان، البحر الم81ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 4)

 74-71المعرب، 

 1/818ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 8)

 ، 118، وأحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى، 1/845ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 1/845ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 5)

 ينظر المصدر نفسه ( 7)

 1/818الحلبي، الدر المصون  ينظر السمين( 1)

، 1/818، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/845ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط( 3)

 ، 74والجواليقي، المعرب، 

 51البقرة ( 7)
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ل) وزن على  واألعجمية  للعلمية ع  ف  : وتعني( مو) من مركب    أن ه: فيه ويقال، (1)(م 

 على أعجمي ا كان وإذا (2).سين ا شينه أبدلوا أعربوه فلما، الشجر: وتعني( شا)و، الماء

 (3)عربي اشتقاق يدخله فال قيل ما

 على أن ه  مكي فرأى، (4)اشتقاقه يف  اختلفوا العلماء أنّ  إال   أعجمي ا كونه ومع

ل) وزن ع  ف   منه المفعول اسم أعطى مثل فهو، حلقته إذا رأسه أوسيت من( م 

عط  )  (5)،(ىم 

ل ى) وزن على هو: وقيل ع   فموس، مشيه يف  تبخرت إذا، (6)يميس ماس من (ف 

  يف فالواو، (7)الحلق وقت وتحركها اضطراهبا لكثرة المعنى هذا من الحديد

 أكثر عليه وهذا، طوبى يف كما قبلها ما انضمام لسكوهنا الياء بدل هذا على (موسى)

 .(8)المعربين

ى) كلمة أنّ  لىع سيبويه  نص   حين يف  س  و  ل) وزهنا(م  ع  ف   ال فيما وذلك ؛(م 

                                                                        

العكربي، اللباب و ،1/34األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،8/418ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

السمين الحلبي، الدر و ،1/858األندلسي، أبو حيان البحر المحيط و ،4/421ء، يف علل البنا

 1/852المصون

 ،1/852.والسمين الحلبي، الدر المصون 1/858ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 4)

 422الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و

 . 1/852سمين الحلبي، الدر المصون، ، وال1/858ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

 ، 822الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/852ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 2)

، واللباب يف علل البناء، 1/78العكربي، التبيان، و ،1/825ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 5)

 822يد يف إعراب القرآن و الصفاقسي، المج1/147محمود صايف الجدول و ،4/421

 . 1/852، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/38ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن ( 7)

 1/852ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 1)

 ، 822و الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/78ينظر المصدر نفسه، والعكربي التبيان، ( 3)
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 من أكثر أوال   الميم زيادة بأنّ  االسم أبنية عن حديثه يف سيبويه وأوضح، (1)ينصرف

ا األلف زيادة ل) كونه على الفارسي علي أبو واحتج (2).آخر  ع  ف  لى) ال( م  ( ف ع 

لى) كان ولو، نكرة صرفه على باإلجماع ، للتأنيث األلف ألنّ  رةنك ينصرف لم( ف ع 

 عليه يقضى ال  النبي اسم وموسى (3).الصرف من االسم تمنع وحدها واأللف

 .(4)يقطع الذي الحديد موس على هذا ينطبق وإن ما ؛أعجمي ألن ه، باالشتقاق

 لفظة عيس :   -1

حيذِنحاتِ : تعالى قال  يحمح اْل  ر  آتحي نحا ِعيَسح اب نح مح  (5)وح

 : مذاهب على ووزنه عيسى أصل يف العلماء اختلف

 على  جاء، (6)فيه اشتقاق ال أعجمي علم أن ه على معه ومن سيبويه فذهب 

لى) وزن ع 
ى) بمنزلة األربعة ببنات ملحقة فيه واأللف(، ف  ز  ع   علي أبو قال، (7)(م 

 يف له صرفهم بداللة( ذكرى) يف كالتي للتأنيث هنا األلف وليست:  الفارسي

لل) وزنه أنّ  الحافظ الصيريف سعيد بن عثمان  مذهب وعلى، (8)النكرة ع 
 وردّ   (1)،(ف 

                                                                        

 ، 2/414و 8/418، الكتاب، ينظر سيبويه( 1)

األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، و ،4/421ينظر المصدر نفسه، والعكربي، اللباب يف علل البناء، ( 4)

 822، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/858

 والصفاقسي، المجيد يف 1/858ينظر رأي أبو علي الفارسي يف األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 8)

 822إعراب القرآن، 

 1/147ينظر محمود صايف، الجدول ( 2)

 31البقرة ( 5)

العكربي، و ،275-272/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 8/418ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

 881الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/171محمود صايف، الجدول و ،1/33التبيان، 

 1/272، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 8/418تاب، ينظر سيبويه، الك( 1)

والصفاقسي،  275-1/272ينظر رأي أبي علي الفارسي يف األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 3)

= 
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ت لذلك (2).األربعة بنات يف أصال   يكونان ال والياء الواو بأنّ   ذلك د   فيه األلف ع 

 : فتقول؛    النسب يف زيادهتا بدليل زائدة
ّ
ي ، مشتق اسم أن ه  رأى من ومنهم  (3).عيس 

  (4).شقرة يخالطه بياض وهو، العيس من  مأخوذ

 لفظة َمْرَي : -0

حيذِنحاتِ : تعالى قال  يحمح اْل  ر  آتحي نحا ِعيَسح اب نح مح  (5)وح

 عيسى أم به وسميت، (7)الخادم  معناه سرياين اسم وهو، (6)أعجمي علم

ا فأصبح ل) ووزنه (8)،والعجمية  للعلمية الصرف من ممنوع  ع  ف   الميم بفتح(  م 

ا كان لو  بأن ه رد   وقد، (1)يريم -رام: مشتق هو: قيل، (9)(فعيل) وليس  والعين  مشتق 

                                                                        
= 

 884المجيد يف إعراب القرآن. 

، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 275-1/272ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 1)

881 

 884والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن  275-1/272ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 4)

 17ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 8)

، ومحمود 1/33العكربي، التبيان، و ،275-272/ 1ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 2)

 881ب القرآن، ، والصفاقسي، المجيد يف إعرا1/171صايف، الجدول 

 31البقرة ( 5)

، ومحمود صايف، الجدول 1/275، األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/33ينظر العكربي، التبيان ( 7)

1/171 

محمود صايف، الجدول و .،1/474، والزمخشري، الكشاف 1/275ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 1)

1/171 

الصفاقسي، المجيد و ،1/275دلسي، أبو حيان البحر المحيط األنو ،1/33ينظر العكربي، التبيان، ( 3)

 884يف إعراب القرآن 

، 1/275، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 471/ 14ينظر ابن منظور، لسان العرب، ( 7)

والصفاقسي، المجيد يف إعراب  1/171محمود صايف، الجدول و ،1/478والزمخشري، الكشاف، 

= 
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ا لكان يريم رام من ي د نحو الياء بفتح األعالم يف جاء وقد، الياء بسكون مري م  ز   وهو، م 

لِّل  ، القياس خالف هذا على ي م) لفظة خروج وع   ذلك بأن   القياس عن وغيرها( مر 

 (2).كثيرة تغيرات أبنيتها لىع يطرأ التي األعالم باب يف  يكثر

 لفظة جربيل: -9

ِيلح : تعالى قال ِْب  ِ
ا ّلذ ُدوًّ نح عح ن َكح  (3)قُل  مح

: فيه  الكسائي  وقال، (4)ينصرف ال أعجمي اسم   أّنه إلى العلماء من نفر   ذهب

ف ها العرب تكن لم  أعجمية أسماء وميكائيل جربيل ر   العربية على دخلت فلما، ت ع 

 (5).مختلفة بألفاظ هبا ظتولف أعربتها

د   الجربوت من مشتق إن ه: وقيل ا وع   مركب   إّنه   بعضهم قول وأما (6)،بعيد 

، اهلل أسماء من اسم وهو، لهاإل وهو(   أيل)و(  عبد): ومعناه جرب من إضافي ا تركيب ا

ه قول وهذا (7)،عبداهلل بمعنى التعريف من شيء مع جربائيل أصبح الرتكيب وبعد  عد 

                                                                        
= 

 884القرآن 

 1/171مود صايف، الجدول ينظر مح( 1)

 ، 477، 1/417ينظر ابن جني، المنصف، ( 4)

 71البقرة ( 8)

، والسمين الحلبي، 1/235، واألندلسي، أبو حيان البحر المحيط 11ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 2)

  851الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/487، ومحمود صايف، الجدول4/13الدر المصون

، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 57. والنحاس، إعراب القرآن، 11نظر الكسائي، معاين القرآن ي( 5)

1/235  

محمود صايف، و ،4/13.والسمين الحلبي، الدر المصون 1/235ينظر األندلسي، البحر المحيط  ( 7)

 1/487الجدول 

، والصفاقسي، 4/13المصون  ، والسمين الحلبي، الدر1/235ينظر األندلسي، البحر المحيط ( 1)

 ، 851المجيد يف إعراب القرآن، 
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ا بعضهم  ، (1)الصحة عن بعيد 

 أن لجاز مزجي ا تركيب ا مركب ا كان لو بأنه وردّ ، مزجي ا تركيب ا مركب   إن ه: وقيل

ب   ر   (2).عشر   أحد   نحو، الجزأين فتح على يبنى أو، المتضايفين إعراب   ي ع 

ها  ؛لغة   عشرة ثالثة( جربيل) لفظة ويف ب رئ يل) أفصح  ، والهمزة الجيم بفتح( ج 

 ميل على تدل األعجمي االسم هذا يف اللغات كثرة ولعل  ، (3)(قنديل) زنة ىعل

 وقد، العربية اللهجات طبيعة مع ليتماشى االسم هبذا التصرف إلى العربي اللسان

ب ر   ع ت أعجمية أسماء هذه إنّ »: بقوله ذلك عن الزجاج ع 
ف   هبا فلفظت العرب إلى د 

 .(5)"وإسرائيل وميكائيل جربيل" بـ :ذلك على ومث ل (4)«مختلفة بألفاظ

ال) للفظة بالنسبة الحال وكذلك  أو اهلل ملكوت من  مكونة    إن ها: فقيل  ؛(م يك 

( ميكال)و، اهلل أسماء من اسم وهو (لهاإل) ومعناه( أيل)و  العبد:  ومعناه( ميك) من

ال) وزن على ع  ف 
 (6).(م 

                                                                        

و السمين الحلبي، الدر 1/235، واألندلسي، البحر المحيط 11ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 1)

 1/487، والجدول، محمود صايف، 13/ 4المصون 

 4/13ينظر الدر المصون ( 4)

األندلسي، أبو حيان و ،1/138اين القرآن وإعرابه، ، والزجاج، مع11ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 8)

 1/418محمود صايف، الجدول و ،4/13، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/235البحر المحيط 

 1/138الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 2)

 ينظر المصدر نفسه.( 5)

، والجدول، محمود 57قرآن، ، والنحاس، إعراب ال11الكسائي، معاين القرآن، و ينظر المصدر نفسه،( 7)

 418/ 1صايف، 
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 لفظة  سليمان: -70

رح : تعالى قال فح ا كح ُروا  وحمح فح ي اِطنيح كح لحِكنَّ الشَّ اُن وح  (1)ُسلحي مح

 يف العرب به تكلمت وقد عرباين ألن ه (2).أعجمي أّنه إلى العلماء بعض ذهب

 هامان: ذلك يف ونظيره والعجمية للعلمية الصرف من منع وقد. (3)الجاهلية

 (4).وسامان

 وعليه، لنونوا األلف وزيادة للعلمية الصرف من منع أّنه إلى آخرون وذهب

 يكون أن حيان أبو رفض وقد.(5)فسكون بفتح( سلم) تصغير( سليم) أصله فيكون

  (6).والنون األلف وزيادة للعلمية الصرف من امتناعه

 من نبي به سمي إن ه (سليمان) بأعجمية القول إلى العلماء بعض دفع ما ولعل  

 له فيقال ويصغر ،المسالم الرجل وهو( شلومو) بالعربية اسمه إسرائيل بني

 (7)(.شلومون)

 فهو، غيره من أولى والمعنى البناء حيث من االسم هذا بعربية القول أن   ويبدو

 فاسم: وعليه، (8)(سلم) من والمشتق( فعالن) وزنه الذي( سلمان) لـ تصغير

 جاء نفسه الوقت ويف، واإلسالم الجاهلية يف العرب به نطقت عربي هو سليمان

ا  (9).العربية يف (شلومون) لمعنى مرتجم 

                                                                        

 184البقرة ( 1)

 1/417محمود صايف، الجدول و ،1/231ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 4)

 ، 487ينظر الجواليقي، المعرب، ( 8)

 ، 1/231ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 448/ 1دول، محمود صايف، الجو ،1/32ينظر ابن الشجري، األمالي، ( 5)

 .1/231ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 7)

 174-4/157ينظر رؤوف سعدة، من إعجاز القرآن، ( 1)

 ، 14/888ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )سلم( ( 3)

 178-4/157ينظر رؤوف سعدة، من إعجاز القرآن، ( 7)
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 لفظة بابل:  -77

اُروتح : تعالى قال اُروتح وحمح ِ بِبحابِلح هح ني  لحكح ح ال مح نزِلح لَعح
ُ
ا أ  (1)وحمح

 : بابل يف العلماء اختلف

 جاء، (2)أعجمي علم   ألن ه ؛الصرف من منع: أن ه إلى العلماء بعض ذهب  

ا بناؤه ع   :وقيل، (فاعل) وزن على  للعربية موافق 
ن   ؛والعلمية للتأنيث الصرف  من  م 

 .(4)الخالئق ألسنة لتبلبل بذلك سميت: وقيل، (3)أرض اسم   ألن ها

: ومعناه، (إيلو)و(  باب) من  مركب    اسم   (بابل) أنّ  إلى ذهب من ومنهم

ب ت   ثم ومن، اهلل باب: أي( إيل باب) كِّ ف ت   مزجي ا تركيب ا  الكلمتان ر  ف   همزة وخ 

 والعجمة للعلمية الصرف من منعت هذا وعلى، (بابل)  اللفظ صارف، (إيل)

 (5).والرتكيب والتأنيث

 لفظة هاروت وماروت:  -71

اُروتح : تعالى قال  اُروتح وحمح ِ بِبحابِلح هح ني  لحكح ح ال مح نزِلح لَعح
ُ
ا أ  (6)وحمح

 الهرت من مشتقان أن هما بعضهم وزعم، (7)سريانيان أعجميان علمان هما 

                                                                        

 184البقرة ( 1)

 4/84السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/231ر المحيط، ينظر األندلسي، أبو حيان، البح( 4)

 ،231/  1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 4/58ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 8)

 4/84السمين الحلبي، الدر المصون و

مود محو ،4/84، والسمين الحلبي، الدر المصون 4/58ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 2)

 1/448صايف، الجدول

 .171-1/177ينظر رؤوف أبو سعدة، من إعجاز القرآن، ( 5)

 184البقرة ( 7)

 ،4/58، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 1/231األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 1)

= 
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صيب   الكسر وهو ؛رتوالم  وزهنما فيكون  هذا وعلى، (1)انصرافهما لعدم بم 

ول) د   وقد (2)(ف اع   أنّ  ويظهر (3).النصرفا ذكر كما مشتقين كانا لو بأن هما القول هذا ر 

ول) وزن على جاءا  االسمين هذين دُّ  الذي (ف اع   القديمة السريانية األبنية من بناء   ي ع 

 هاروت) منع السبب ولهذا، (4)لها استعمالهم يف ربالع تخضعها كانت التي

هما فاألولى لذا، الصرف من (وماروت دُّ ب ا وقد، أعجمين علمين ع  رِّ  على وجاءا ع 

ول) وزن  .(ف اع 

 لفظة هود:-74

ارحى: تعالى قال و  نحصح
ح
نح ُهودا  أ ن َكح حنَّةح إَِّلَّ مح ُخلح اّل  قحالُوا  لحن يحد   (5)وح

، (7)تاب إذا يهود هاد من فاعل اسم وهو، (6)وعود عائد لمث، هائد جمع هود

ن ا إ ن ا تعالى قوله ومنه د  ي ك   ه  ل) وزنه وهود (8)إ ل   يهود أصله: الفراء وقال، (9)(ف ع 

 وإن ما ؛االسم هذا بعجمية سيبويه يصرح ولم. (1)جدا بعيد وهو، (10)منه الياء حذفت

                                                                        
= 

 8/1، و1/448ومحمود صايف، الجدول 875الجواليقي، المعرب، و

 1/273البحر المحيط، ينظر األندلسي، أبو حيان، ( 1)

 ، 413ينظر السامرائي، إبراهيم، العربية بين أمسها وحاضرها، ( 4)

 4/88السمين الحلبي، الدر المصون و ينظر المصدر نفسه،( 8)

 177-175ينظر السامرائي، إبراهيم، العربية بين أمسها وحاضرها، ( 2)

 111البقرة ( 5)

 1/172ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 7)

محمود صايف، و ،1/185العكربي، التبيان، و ،1/113ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 1)

 1/487الجدول  

 157األعراف ( 3)

 1/185ينظر محمود صايف، الجدول ( 7)

 1/77مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،1/185ينظر رأي الفراء يف العكربي، التبيان ( 18)
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 ألّنه لخفته  حال كل على مصروف  ( ولوط وهود نوح): مثل أن   إلى سيبويه  ذهب

؛ أعجمي ا أم عربي ا أكان   سواء عنده  مصروف أن ه  كالمه من  ويفهم، (2)الوسط ساكن

ا به سميت إذا إن ه: العكربي يقول إذ   من ومنهم (3).وعدمه صرفه فيجوز بعينه شخص 

 ومحمد صالح عدا ما أعجمية كلها األنبياء أسماء أنّ  على بناء   (4)،بأعجميته قال

 (5).وشعيب

 لفظة َيْعُقوب: -73

و ُت : تعالى قال ع ُقوبح ال مح ح يح َضح  (6)إِذ  حح

ق وب ب   موافق ،(7)أعجمي اسم: ي ع  و  ق  يع 
 ؛معروف طائر اسم وهو، العربية يف ل 

 النبي يعقوب باسم سمي وإذا، (8)مصروف عربي فهو الطائر باسم سمي فإذا

 ألنه ؛(9)الشخصية والعلمية لألعجمية  صرفال من ممنوع أعجمي فهو ♠

يِّر ب   العربية دخل وقد، (10)المذهب معروف غير فوقع جهته عن غ  ر   يتوافق بما وع 

                                                                        
= 

 1/185نظر العكربي، التبيان، ي( 1)

 457.، و8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

 .1/733ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

 .2/847ينظر المصدر نفسه، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 .71ينظر الجواليقي، المعرب، ( 5)

 188البقرة ( 7)

ب، ، والجواليقي، ا8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1) ر  ع   288لم 

 1/187ينظر ابن األنباري، أبو البكر، المذكر والمؤنث، ( 3)

ابن السراج، و ،1/573، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

( 4/75األصول،  ق ب   .1/748، وابن منظور، ابن منظور، لسان العرب، مادة )ع 

 ، 4/75 ينظر ابن السراج، األصول،( 18)
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ب وع) باب من وأصبح العربية األبنية مع ر  ب وقد(1)(.ي  رِّ قوب  ) فأصبح القرآن يف ع  ( ي ع 

ول) وزنه يكون وهذا، بالواو والمد العين بسكون ع  ف   من مشتق العربية يف ووه، (ي 

ق ب) الجذر ب  ) للجذر العربية يف موافق وهو( ع  ق   يكون وهبذا، ومعن ى مبن ى( ع 

قوب) ق وب) لـ تعريب ا القرآن يف( ي ع   (2).العربية يف العاقب تعني التي  األعجمية( ي ع 

ا كان ألن ه بذلك سمي  إن ه: وقيل  يف عنه تأخر وقد، العيص لشقيقه توأم 

  الخروج يف وعقبه ةالوالد
 
ي مِّ ق وب  ) ف س   : وقيل، (ي ع 

 
ي مِّ  وقد(3).عقبه لكثرة بذلك س 

د   ا التفسير هذا حيان أبو ع   اشتقاق له لكان كذلك كان لو إذ»:  بقوله ذلك وعل ل فاسد 

 .(4)«مصروفا يكون فكان عربي

 لفظة الرمحن:  -71

ح : تعالى قال اِحٌد َّلَّ إَِلح ٌ وح حُهُكم  إَِلح حُن الرَِّحيمُ ِإَول  (5) إَِّلَّ ُهوح الرََّم 

 يف العلماء وانقسم ؟مشتقة أم جامدة أهي، الرحمن لفظة يف العلماء اختلف

دُّ  الرحمن أنّ  يرى: األول: مذهبين  على األمر هذا ا ي ع  ا اسم   مختص علم وهو، جامد 

 وأ عربي اسم هو هل ؛بينهم فيما المذهب هذا أصحاب واختلف ؛وجل عز باهلل

 (6)؟عرباين

 ودليله، لها ومصوغ بالعلمية مختص عربي أّنه إلى الشنتمري األعلم فذهب

 نعت ال اهلل اسم من بدل فهو ؛قبله السم تابع غير التنزيل محكم يف وروده ذلك على
                                                                        

 .2/888ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

(4 ) ) ق ب   1/474رؤوف سعدة، من إعجاز القرآن، و ،712/ 1ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )ع 

 1/418محمود صايف، الجدول و ،1/573ينظر األندلسي، أبو حيان، ( 8)

 1/573األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 174البقرة ( 5)

 1/88، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/145ظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ين( 7)
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 .   (1)بالغلبة  األعالم استعمال واستعمل ذكره ورد أن ه: أي، له

 وأصله، (عرباين اسم) أعجمي ألن ه ؛الصرف من ممنوع أن ه إلى ثعلب  وذهب

ا العباس أبا سمعت»  األنباري ابن يقول، (2)(رخمان) المعجمة بالخاء عنده  أيض 

 بالرحيم معه فجاء عرباين الرحمن ألنّ  ؛والرحيم الرحمن بين جمع إن ما: يقول

                                                         (4).غريب قول   بأن ه هذا ثعلب قول  وغيره حيان أبو وصف وقد، (3)«العربي

، الرحمة من مشتق الرحمن أن   إلى  النحويين أكثر ذهب: الثاين المذهب

 لها شققت الرحم وهي الرحمن أنا»: القدسي بالحديث ذلك على القرطبي واستدل

ا  من هأن   أقروا وقد (6)الرحمة من مشتق وصف عندهم فالرحمن  (5)«اسمي من اسم 

 (7).وصفها يف يبالغ التي األبنية

زوا العلماء أنّ  ويبدو ا يكون أن  الرحمن يف جو   من اسم ألّنه، وصفة اسم 

 على دالة ونعوت أسماء هي تعالى اهلل وأسماء، لنفسه اختصها التي تعالى اهلل أسماء

 العلمية بين ذلك يتناىف وال وصفته وعلى جل   اسمه فالرحمن، كماله صفات

                                                                        

، 182-1/188، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 58ينظر السهيلي، نتائج الفكر يف النحو، ( 1)

 1/88والسمين الحلبي، الدر المصون

 1/82المصون  ، والسمين الحلبي، الدر1/145ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 4)

 1/158ابن األنباري، الزاهر، ( 8)

 1/82، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/145ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 2)

، 1/171، وتخريج الحديث يف مسند أحمد بن حنبل، 1/182القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 5)

 . 1/21، والسنن الكربى للبيهقي، 4/137وصحيح بن حبان، 

، والقرطبي، الجامع 1/171، والنحاس، إعراب القرآن، 1/28ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه ( 7)

، والسمين الحلبي، 1/145واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 182-1/188ألحكام القرآن، 

 . 1/88الدر المصون، 

، والسهيلي، نتائج 1/182رآن، ، والقرطبي، الجامع ألحكام الق1/28ينظر الزجاج، معاين القرآن، ( 1)

 .58الفكر، 
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ا صفة هو حيث فمن: القيم ابن فيقول ؛وصفيةوال  حيث ومن، تعالى اهلل السم تابع 

 .(1)العلم االسم مورد ورد بل، تابع غير الكريم القرآن يف ورد اسم هو

ا أنّ  إلى اإلشارة وتجدر  فمنهم، (الرحمن) لفظة يف العلماء بين وقع آخر   خالف 

ا عّده من ا اسم   (2):مصروف غير أن ه رأى من ومنهم، مصروف 

 الصرف أنّ  ذلك يف وحجتهم، (3)مصروف أن ه إلى اللغويين من قوم فذهب

الن كلُّ  وليس، مؤنث له يسمع لم( ف ع الن) وصيغة، أصل ا ف ع   إذ، الصرف من ممنوع 

الن) إنّ  الن ة) مؤنثه الذي(  ف ع   ليس الذي( ف ع الن) يف سيبويه رأي وهذا، يصرف( ف ع 

لى) مؤنثه  (4)(.ف ع 

 وزن على وصف  ألن ه، (5)الصرف من ممنوع إن ه العلماء بعض رأى حين يف

 وزن على كان فيمن النحاة عند والقياس (6).زائدتين ونون بألف ختم( ف ع الن)

لى) مؤنثه يف يسمع ولم( ف ع الن)  .الصرف من يمنع أن( ف ع 

 لفظة القر ن: - 71

نزِلح : تعالى قال
ُ
ِيح أ انح الَّ ضح مح ُر رح ه  ى لذِلنَّاِس  شح آُن ُهد                           (7)فِيهِ ال ُقر 

دُّ  لفظة )قرآن ن (ت ع  ال  ا للجمهور (مصدرا على وزن )ف ع  وفعله ثالثي ، وفق 

                                                                        

 1/42ينظر ابن القيم، بدائع الفوائد، ( 1)

، والرضي، شرح 118، 1/183، والزمخشري، الكشاف 417-415، 8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

 1/114الكافية، 

 8/485ينظر سيبويه، الكتاب ( 8)

 417، 415، 8/485ينظر المصدر نفسه، ( 2)

 1/114، والرضي، شرح الكافية، 1/118زمخشري، الكشاف، ينظر ال( 5)

 4/357ينظر األندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ( 7)

 135البقرة، آية ( 1)
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ل   ع  أ ( على وزن ف  ر   من الفعل )ق 

، (2)؛ وهو مصدر سماعي(1)مجرد صحيح متعد 

 (4).واإلنجيل التوراة مثل  قمشت غير وهو (3).المصحف دفتي بين لما علم هو: وقيل

 على للداللة والنون اإللف عليه زيدت مصدر األصل يف (قرآن) أنّ  لي ويبدو

 . الكريم القرآن وهو مكتوب نص بأقدس الختصاصه وذلك، (5)القراءة يف المبالغة

 تدخله ال العلم ألنّ ، دقيق غير المصحف دفتي بين لما علم إن ه قولهم أما

ا كان إذا الصرف من يمنع العلم فإنّ  ثم نوم، والنون األلف  والنون باأللف مختوم 

 منه  يأيت ال  جامد اسم أّنه: قال من مذهب وإما (6)مصروف اسم وقرآن، الزائدتين

أ  ): منه االشتقاق ثبوت يف ضعفه يبدو فعل ر  أ ق  ر  اءة وي ق  ر 
آن ا وق  ر   يف  خالف وال (7)(وق 

آن) كلمة كون ر   (8)عليه دليل ال جمودال ودعوى عربية(ق 

 لفظة  جرن :  -71

ادُ : تعالى قال ِئ سح ال ِمهح ْلح نَُّم وح هح ُبُه جح س   (9)فححح

ب ت   أعجمية هي: فقيل: فيه العلماء اختلف رِّ (  جهنام): وأصلها، (1)وع 

                                                                        

، والقرطبي، الجامع 1/157، ، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات، 8/411ينظر الفراء، معاين القرآن، ( 1)

 4/818 ، ومحمود صايف، الجدول 473/ 4ألحكام القرآن 

 4/818، ومحمود صايف، الجدول 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )قرأ( ( 4)

 4/818محمود صايف، الجدول و ،4/473ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 8)

 ،4/473، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )قرأ(، ( 2)

  4/438ي، الدر المصون السمين الحلبو

 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )قرأ( ( 5)

 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة)قرأ(، ( 7)

 ينظر المصدر نفسه. ( 1)

         4/473ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 3)

 487البقرة ( 7)
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 إلى ذهب ومن، األصل عربية هي بل: وقيل، (2)العجمية للعلمية الصرف من فمنعت

 زائدة أن ها والصحيح؟ أصلية أم زائدة هي هل؛بينهم فيما نوهنا يف ااختلفو: عربية أن ها

نّل) ووزهنا ع  ي ة)  من مشتقة ؛(ف 
ك  نام ر  ه    وهو الجهم من وهي، القعر بعيدة: أي ؛(ج 

ل ل) ووزهنا أصلية نوهنا بل: وقيل، (3)الكراهية ع   يف مفقود فعن ال   ألنّ   كعدب س( ف 

 اللغات من المعّربة األلفاظ من( جهنم) لفظ بأنّ  لالقو يدعم ومما(4)كالمهم

 كالحبشية السامية اللغات من غيرها يف وجودها من  برجشرتاسر ذكره ما األخرى

   (5).واآلرامية

 :(6)لفظة  طالوت  -70

د   الّله   إ ن  : تعالى قال ث   ق  م   ب ع  ا ط ال وت   ل ك  ل ك   (7)م 

: أحدهما: قولين على فيه العلماء اختلفو (8)،العربية ألفاظ تقارب ألفاظ هي

 (9).واألولى األظهر وهو الشخصية والعجمة للعلمية ينصرف لم أعجمي اسم إن ه

                                                                        
= 

 ، 4/855ينظر السمين الحلبي، الدر المصون، ( 1)

 4/855، والسمين الحلبي، الدر المصون، 14/114ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )جهنم( ( 4)

الفيروز آبادي، القاموس المحط مادة و ،14/114ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )جهنم( ( 8)

  4/855، والسمين الحلبي، الدر المصون 1878)جهنم( 

، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1878محيط مادة )جهنم( ينظر الفيروز آبادي، القاموس ال( 2)

4/855 

 .447ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 5)

 .4/541قيل هو لقب لشاول بن قيس من أوالد بنيامين ولقب به لطوله، ينظر محمود صايف، الجدول ( 7)

 421البقرة ( 1)

 1/171العكربي، التبيان ( 3)

 4/517، والسمين الحلبي، الدر المصون 188حاس، إعراب القرآن، ينظر الن( 7)
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ت ووزنه، الطول من مشتق هو: وقيل ل و  ع  ب وت) كـ، ف  ه  وت، ر  م  ح  : وأصله ،(1)(ور 

ل وت ا الواو فقلبت، ط و   كان لو بأّنه: القول هذا ردّ  وقد.قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

ا  أخرجه وقد، العلمية وهي واحدة   علة   إاّل  فيه يبق لم ألن ه ؛الصرف من منع لما مشتق 

 أبنية يف ليس أن ه حيث من، باألعجمي شبيه هو وإن ما، بأعجمي ليس أن ه على بعضهم

 لفظة إلى بالنسبة الحال وكذلك، (2)الصيغة هذه على هو ما العربي الكالم

 .(3)(جالوت)

 

 الثاني المحور

 المشتقات بعض في العلماء عند الصرفي الخالف

 البقرة سورة في الواردة

 لفظة الناط: -7

حو ِم اآلِخرِ : تعالى قال 
بِاَل  ِ وح نَّا بِاهّللذ ُقوُل آمح ن يح  (4)وحِمنح اۡلَّاِس مح

 األصل بيان يف العلماء اختلف  وقد (5).لفظه من له مفرد ال جمع اسم: الناس

  :اآليت النحو على ذلك توضيح ويمكن، (6)(ناس) كلمة منه اشتقت الذي
                                                                        

، والسمين الحلبي، الدر 1/78، وابن عصفور، الممتع يف التصريف 414/ 2ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

 4/517المصون 

 548-4/517ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 4)

 ،4/517، والسمين الحلبي، الدر المصون 11 247-243ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 8)

 ، 584/ 8محمود صايف، الجدول و

 3البقرة ( 2)

 77الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/113ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 5)

األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، و ،1/58ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 7)

 1/42، والعكربي، التبيان، 838، 1/117
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ذهب سيبويه وجمهور البصريين والفراء  إلى أّن األصل يف لفظة ناس هو 

: إذ قال سيبويه، (2)(أّن لفظتي )أ ن اس ون اس( أصلهما واحد  وهو )أ ن س  : أي، (1)أناس

ا؛ فجعلوا األلف و: واألصل يف الناس» ا من الهمزةاأل ناس مخفف   (3)«الالم عوض 

ن اس عند »: واألمر نفسه عند ابن جني إذ قال (4)،وحذفت الهمزة على غير القياس

ا على  "ن اس"فوزن ، سيبويه أناس التي وزهنا على وزن فعال فحذفت الهمزة تخفيف 

ال"هذا    (6)فاأللف  يف الناس على هذا القول زائدة  واشتقاقه من األ ن س. (5)«"ع 

  وأناس   ناس»: دريد ابن وقال
ُّ
  وتبعهم  ؛(7)«األناس من آناس ذاك ...وأناسي

 فمن»: قال إذ ؛منه الهمزة حذف بعد "أ ناس" "ن اس" يف األصل أنّ  يف الشجري ابن

ال" الفعل من  وزنه ن اس: فيه قالوا، "أناس" يف حذفها: فاء   حذفها  كثر وإن ما..."ع 

ال: أ ناس وزن: آخر موضع يف وقال (8)«الموال األلف عليه دخل إذا فائه حذف   ع  ، ف 

 .(9)منه منقوصة وناس

                                                                        

 1/183ينظر الزمخشري، الكشاف، ( 1)

، 1/88، والمربد، المقتضب، 4/435، وابن جني، الخصائص 8/817ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

، واألندلسي، أبو 41، والنحاس، إعراب القرآن 1/58واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 

، وابن 874اللباب يف علل البناء و ،1/42، والعكربي، التبيان، 117، 1/838حيان، البحر المحيط 

مكي بن أبي طالب، و ،172-4/178، وابن الشجري، األمالي، 872عصفور، الممتع يف التصريف 

 ، 188-77الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/48مشكل إعراب القرآن 

وابن 424-428، األندلسي، المبدع يف التصريف ، وينظر رأي سيبويه يف8/817سيبويه، الكتاب، ( 8)

  172-4/178الشجري، األمالي، 

 421-428ينظر األندلسي، أبو حيان المبدع يف التصريف ( 2)

، وابن الشجري، األمالي، 1/148، والسمين الحلبي، الدر المصون 4/435ابن جني، الخصائص، ( 5)

4/178-172 

 1/42، والعكربي، التبيان، 117، 1/838لمحيط ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر ا( 7)

 4/475ابن دريد، االشتقاق، ( 1)

 172-4/178ابن الشجري، األمالي، ( 3)

 1/117ينظر المصدر نفسه.و السمين الحلبي، الدر المصون ( 7)
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ن وس   ن اس من  مأخوذة "ن اس"  أنّ  إلى  الكسائي ذهب حين يف ، تحرك إذا ي 

ل) "ن اس" وزن فيكون هذا وعلى، حذف فيها يحصل ولم  ذكره ما وهذا، (1)(ف ع 

 على يدلُّ  األخرى من لىأو أحدهما ليست لغتان: ون اس أ ناس»: قوله يف الكسائي

ا تصغر العرب أنّ  ذلك ا ن اس   ابن وذكر (2)«أ ن يس: لقالوا األصل ذلك كان ولو، ن ويس 

ع ل ال  ، (3)إليه  ذهب فيما الكسائي وافق عاصم ابن سلمة أنّ  أماليه يف الشجري  أنّ  م 

 من للمحذوف ردِّهم عدم مع، (ن ويس): على( ن اس)و (أ ناس)  تصغير يف قول هم

  لقولهم مماثل عنده وهو ؛عليه وضع الذي بابه عن التصغير يخرج ال(  أناس)

 .(4)باب تحقير يف( بويب)

 ) من أصله أن إلى العلماء بعض وذهب
 
ي  موضع  إلى الالم قلبت ثم( ن س 

ا) فصارت العين ا الياء قلبت ثم( نيس  س  ) يف حدث كما ألف   يكون هذا وعلى(؛ ن و 

ل ع  ) وزنه  .(5)لبالق بعد( ف 

 "أناس"  على تكون أن   "ناس"  لفظة يف األصل من  األول الرأي يدعم ومما  

دُّ ( أناس) أنّ  من برجشرتاسر ذكره ما  .(6)السامية اللغات يف المشرتكة األلفاظ من ت ع 

د   ال( ناس) لفظة أن   ذكره من البد ومما ا ت ع  ، والصرفيين النحاة نظر يف جمع 

                                                                        

أبو األندلسي، و ،1/58األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،74ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 1)

، والعكربي، اللباب يف علل 1/88، وابن الشجري، األمالي، 117، 1/838حيان، البحر المحيط، 

 ، 4/278البناء، 

، واألندلسي، البحر المحيط، 1/113، وينظر النحاس، إعراب القرآن 74الكسائي، معاين القرآن ( 4)

 172-4/178، وابن الشجري، األمالي، 838، 1/117

 172-4/178ي، األمالي، ينظر ابن الشجر ( 8)

 ينظر المصدر نفسه  ( 2)

 1/148، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/52ينظر األنباري، البيان يف إعراب القرآن، ( 5)

 483ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 7)
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وا وقد، اللغوي االستعمال يف الجمع لىع داللتها من الرغم على  لم ألن ها ذلك رد 

 أحكام ألن  ، لفظها من مفرد لها وليس، التكسير جموع أوزان من وزن على تأت  

، نويس: "ناس" تصغير يف تقول إذ لفظها على تصغر فهي، عليها تجري ال الجمع

د   أن   يوجب التصغير ألنّ  ر   واحد   ال جمع   اسم   لعلماءا عّدها لذا.مفرده إلى الجمع   ي 

 (1).لفظه من

 :(2)لفظة  صيِّب -1

اٌت : قال تعالى اء فِيهِ ُظلُمح مح ِنح السَّ يذٍِب مذ صح و  كح
ح
 (3)أ

يِّب وزن يف النحاة اختلف  (4):(طيِّب وميِّت سيِّد): مثل ونحوه ص 

يِّب) وزن أن   إلى البصريون ذهب ي ع ل)هو  ونحوه( ص   مشتقة صفة  وهي(  ف 

ي ع ل) وزن على يِّب) يف األصل   ألنّ  (5)،(ف  ّيت)و( ص  يِّد)و (م  ب): هو(س  ي و  ( ص 

ت)و ي و  د)و( م  ي و  ي ع ل) على الصريف ووزهنا( س   والتمسك وزنه من الظاهر هو ألن ه( ف 

 والتسكين بالقلب إعالل اللفظ يف حدث  أّنه والواضح (6)،وأولى أمكن بالظاهر

 الثانية مع األولى الياء وأدغمت، ياء   الواو  لتوأبد األولى الياء سكنت حيث
                                                                        

-77راب القرآن، ، والصفاقسي، المجيد يف إع117، 1/838ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 1)

188 

يِّن ( 4) يِّت وه   ومثله ّسي د وم 

 17البقرة ( 8)

، والسمين 35-32، والزبيدي، ائتالف النصرة 787ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف ( 2)

 1/173الحلبي، الدر المصون 

، والسمين 413/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 877-875/ 2ينظر سيبويه، الكتاب، ( 5)

 185الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/173الحلبي، الدر المصون 

 .35-32والزبيدي، ائتالف النصرة 787ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف ( 7)



 

 
 

 الفراية نضاو. د/  الذنيبات اهلل عبد.د/  مسور أبو يادز. د 311

 

 
 .(2)وسيد وميت هين: ومثله، (1)مشددة واحدة ياء   فأصبحت

ا حدث ما سيبويه فّسر وقد  بمنزلة والواو الياء ألنّ  وذلك»: بقوله صوتي ا تفسير 

 كانت فلما، ألسنتهم على وممّرهما إّياهما االستعمال لكثرة مخارجها تدانت التي

 ورفع واحد وجه   من العمل كان، قبلها وال الياء بعد حاجز   الياء وبين بينها ليس الواو

 ألّنها، الواو ال القلب يف الغلبة الياء وكانت، عليهم أخف، واحد موضع من اللسان

ي ع ل يف  قولك وذلك، باأللف لشبهها، عليهم أخفُّ  يِّد  : ف  يِّب   س  : أصلهما وإن ما، وص 

د   ي و  ب   س  ي و   . (3)«وص 

يِّب وزن أنّ  إلى: الكوفيون وقال يِّد) مثل ونحوه ص  يِّت س   يكون (ط يِّب وم 

ي ل) على
ع  ي ب)أصله ألنّ  (4)،(ف  و  ي د، ص  و  ي ت، وس  و  ي ب، وم   على واحتجوا (5)(.وط و 

ي ل) بأنّ  ذلك
ع  ل) بخالف العرب كالم يف نظير له( ف  ي ع   يف نظير له ليس فإّنه( ف 

 (6).كالمهم

ي ل وزنه إنّ  " قولهم أما»: بقوله األنباري ابن رّده قدو  
ع   عين أعلوا أّنهم إال  ، ف 

 له نظير ال والتأخير التقديم هذا ألنّ ، باطل هذا قلنا " وقلبوا، وأخروا وقدموا، الفعل

ي ل" ياء ألنّ ؛ الصحيح يف
ع   أن جاز إذا، الصحيح من شيء يف عينه على تتقدم ال "ف 

                                                                        

 1/71الجدول ( 1)

 71، 1/77، ومحمود صايف، الجدول، 1/85ينظر العكربي، التبيان،  ( 4)

 2/875سيبويه، الكتاب، ( 8)

الزبيدي، و ،787ينظر الرأي منسوب للكوفيين عامة يف األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

 ،178، ونسب إلى الفراء يف األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصربف، 35-32ائتالف النصرة، 

 125الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و

والسمين  35-32الزبيدي، ائتالف النصرة، و ،787، ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف( 5)

 1/173الحلبي، الدر المصون

  787ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 7)
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  يختص أن جاز الصحيح يف مثله يوجد ال بما والتأخير التقديم من  المعتل يختص

 (1)«الصحيح يف مثله يوجد ال ببناء

ي د) وزن  يف األصل أن   إلى البغداديون وذهب ي ت، س   يكون ونحوهما( وم 

ل) على ي ع  ي ع ل) على  القياس وليس، العين بفتح( ف  لِّل  ، العين بكسر( ف   كسرهم وع 

ي ع ل) وزن ألن   القياس نع وخروجهم للعين  وإن ما، الصحيح يف يوجد ال بالكسر(ف 

ف) مثل العين مفتوح يف ي ر  ل – ص  ي ق  ال)لوكان بأّنه األنباري ابن رّده وقد (2)(ص  ي ع  ( ف 

  فلما ؛الكسر إلى للجوئهم مربر فال ؛بالفتح(  ومي ت، سي د)  فيه يقال أن ينبغي لكان

ر  
س   (3).مذهبهم بطالن على ذلك دّل  ك 

  أنّ  يرون الكوفيين أنّ  فذكر ؛توهم   االئتالف صاحب  أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

يِّد) مثل يِّت - س  د) أصلها( م  ي و  ي و ت– س  ر   ما والصواب، (4)(م 
ك   .اإلنصاف يف ذ 

 لفظة االس : -4

ا: تعالى قال اء ُُكَّهح مح س 
ح
لَّمح آدحمح األ  (5)وحعح

 : اشتقاقه يف النحويون اختلف

 يدلُّ  ألن ه، والعلو االرتفاع وهو، السمو من مشتق   أن ه   إلى البصريون فذهب

                                                                        

، والسمين 1/143، واألندلسي، أبو حيان 1/85، وينظر العكربي، التبيان، 728المصدر نفسه ( 1)

 1/173الحلبي، 

 ،4/443العكربي، اللباب يف علل البناء، و ،787لخالف، ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل ا( 4)

 185الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،178-137األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف و

 .722ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 8)

  35 -32ينظر الزبيدي، ائتالف النصرة، ( 2)

 81البقرة ( 5)
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 (1)(.افع  ) عندهم ووزنه، ويظهره فيرفعه مسماه على

 على  دال   ألن ه العالمة وهو، الوسم من مشتق   أن ه إلى الكوفيون وذهب  

 وزيدت، (الواو) الكلمة فاء منه فحذفت( وسم) عندهم اسم يف واألصل، (2)مسماه

ا أوله يف الهمزة ا كان وإن  وهذا، (اعل) حينئذ   ووزنه  المحذوف عن عوض   صحيح 

 تأيت أوله يف الهمزة ألن   (3)،والبنية التصريف  حيث من فاسد   لكن ه المعنى حيث من

 -وعد): نحو ؛كالمهم يف كثير ذلك  ونظير، الفاء عن وليس الالم عن للتعويض

 حمله وألنّ   الالم عن للتعويض تأيت أن ها على ذلك فدّل  ؛وغيرها( ابن -بنو)و( اعد

 (4).نظير له ليس ما على حمله من أولى نظير له ما على

 تكسير جمع جمعه حالة يف: بقولهم مذهبهم صحة   على البصريون واستدل  

 ) على له تصغيرهم حالة يف وكذلك(أسماء) بـ
 
ي م   التصغير من كالًّ  ألنّ ، (5)(س 

 من كان ولو.السمو من اشتقاقه على دّل  فهذا، (6)أصولها إلى األشياء يردُّ  تكسيروال

 مما وهذا( أوسام) الجمع ويف( وسيم) التصغير يف لقيل  الكوفيين رأي على الوسم

                                                                        

العكربي، و ،1/84البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،2ري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ينظر األنبا( 1)

، والسمين 1/188، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 41والزبيدي، ائتالف النصرة   1/8التبيان 

الصفاقسي، و ،1/7، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 1/17الحلبي، الدر المصون 

 21راب القرآن المجيد يف إع

العكربي، و ،1/84البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،2ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 4)

 1/181، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 41، والزبيدي، ائتالف النصرة، 1/8التبيان 

، والسمين الحلبي، الدر 1/8، والعكربي، التبيان، 7ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 8)

 1/17المصون 

 1ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

 1/17، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/1ينظر المصدر نفسه، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات ( 5)

طالب،  مكي بن أبيو ،1/1، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات 872ينظر األنباري، أسرار العربية، ( 7)

 1/287.واألندلسي، االرتشاف، أبو حيان 1/7مشكل إعراب القرآن 
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  مذهب يدعم  ومما (1).مذهبهم صحة عدم على ذلك فدل  ، به العرب تنطق لم

ف   أما كثير   كالمهم يف الالم حذف أنّ  البصريين ذ   (2)،فقليل الفاء   ح 

ى  ): اسم يف قالوا أّنهم ؛السمة من ال السمو من مشتق أّنه يؤي د ومما م  : مثل( س 

 إلى قلبت  قبلها ما وانفتح  الواو  تحركت لما أّنه إاّل  "سمو": فيه واألصل، هدى  

ى" فصار التنوين وسكون لسكوهنا األلف وحذفوا، ألفا م   (3).س 

 قد الالم منه المحذوف بأنّ  القائل الرأي أصحاب أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

 (يسمو -سما) من ألن ه  الواو المحذوف أن   ذكروا النحاة فأكثر  ؛بينهم فيما اختلفوا

 ) من مشتق وهو  الياء المحذوف إن  : وقيل (4)(السمو)
 
ي م  ى –س  م   وقد، أو( ي س 

 (5).غريب   قول   هبأن   وصف

 تدلُّ  السامية للغات المقارنة الدراسات أنّ   لمحدثينا الباحثين بعض ويرى 

، العربية يف ثنائية أصول ذات( دم)و( يد) مثل أخرى كلمات مع الكلمة هذه أنّ  على

 العربية يف وهي، (6)العربية عليها حافظت التي  الساميات يف القديمة الصيغ من وهي

م  )
م  ) الحبشية ويف( ش 

م  ) األكادية ويف( س   .(7)(ش 

 لفظة  امل ئكة:  -3

ُدوا  إَِّلَّ إِب لِيسح : تعالى قال جح ُجُدوا  آلدحمح فحسح ةِ اس   (8)ِإَوذ  قُل نحا لِل محالحئِكح

                                                                        

 .1/17، والسمين الحلبي، الدر المصون، 21-1/28ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 1)

  424ينظر األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف ( 4)

 .3ينظر األنباري، أسرار العربية، ( 8)

 877ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،1/28اين القرآن وإعرابه ينظر الزجاج، مع( 2)

 1/48، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/7ينظر مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن ( 5)

 . 77-75ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 7)

 .27ينظر رمضان عبد التواب، فصول يف فقه اللغة، ( 1)

 82ة البقر( 3)
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 : (1)أبرزها  مذاهب  على ؛ومفردها أصلها يف العلماء اختلف

أ ل ك) مفرده جمع   مالئكة أنّ  إلى  العلماء من فريق  ذهب  وزن على( م 

ل) ع  ف  ة)و، أرسل إذا( أ ل ك  ) من مشتق ألّنه، (م  وك   .(2)الرسالة وهي(  األ ل 

ت   ثم الكلمة فاء هي  عندهم الهمزة أنّ  القول هذا من ويفهم ر 
ع ل ت   أ خ   بعد   ف ج 

أل  ك): فقالوا؛ الالم ل) هذا على فوزنه( م  ف  ع    على مالئكة والجمع، زائدة  فميمه(  م 

اف لة) وزن ع   .(3)(م 

أل  ك ومفرده، (أل  ك  ) الكلمة أصل أنّ : آخرون وذهب ل) وزن على م  ع  ف  ، (م 

ل ك   وأصل الكلمة عين هي القول هذا على فالهمزة . (4)نقل غير من(، مألك) هو م 

ب   وقد
 مالئكة وزن يكون هذا وعلى. (5)عبيده  وأبي جني ابن  إلى القول هذا ن س 

لة) عندهم اع  ف   .(6)(م 

                                                                        

، والطربي، 21-27/ 1، والعكربي، التبيان، 1/18ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 1)

محمود صايف، الجدول و ،1/423، والسمين الحلبي، الدر المصون 212-1/214تفسير الطربي، 

 ، 133الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/75

مكي و ،1/423، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/432المحيط،  ينظر األندلسي، أبو حيان البحر( 4)

اللباب يف علل و ،21-27/ 1، والعكربي، التبيان، 81-1/87بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

 1/75محمود صايف، الجدول و ،4/457البناء، 

والسمين الحلبي،  432/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 21-1/27ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

، والصفاقسي، 81-1/87مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،432/ 1الدر المصون 

 ، 137-1/133المجيد يف إعراب القرآن، 

، ومكي 1/423، واألندلسي، أبو حيان البحر المحيط 4/457ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء ( 2)

 ، 1/75محمود صايف، الجدول و 81-1/87بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

 ، 133، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/85ينظر أبو عبيدة، مجاز القرآن، ( 5)

مكي بن أبي و ،1/423ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، والسمين الحلبي، الدر المصون  ( 7)

 1/81طالب، مشكل إعراب القرآن 
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ع ت فلما، وحذفت الالم على الهمزة حركة ألقيت القولين كال وعلى
م   ج 

ّدت  .ر 

ك  ) من مشتق وهو، (م الك) مفرده  إنّ :  العلماء بعض وقال   إذا، (ي ل وك   - ال 

 والواو الكلمة فاء والالم زائدة  الميم تكون: القول هذا وعلى، فيه الشيء أدار

ا عينه حذفت ثم .(1)عينها  فأبدلت (،مفاعلة) وزن على(  مالئكة) وزن فصار ؛تخفيف 

 .(2)مصائب واو أبدلت كما همزة الواو

ل ك  :  بعضهم وقال ل  ) وزن على م   فالميم: وعليه  القوة وهي، الملك من( ف ع 

ائ لة) على جمع لكنه، (3)الكلمة يف حذف وال، أصل   ع  ا( ف   (4).شذوذ 

 لفظة أوو:  -1

فٍِر بِهِ : تعالى قال لح َكح وَّ
ح
َّلح تحُكونُوا  أ  .(5)وح

 ال التي األلفاظ من( أّول) لفظة أنّ  إلى البصريين من  تبعه ومن  يهسيبو ذهب

ل) ووزهنا، (6)جهتين من معتل ألن ه، بفعل معه ينطق ، (1)واو وفاؤها عينها( أ ف ع 
                                                                        

 ،137، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/423ن البحر المحيط ينظر األندلسي، أبو حيا( 1)

 1/75محمود صايف، الجدول و

مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، و ،1/423ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط، ( 4)

 1/137، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/87-81

 ،1/423، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 4/457لبناء، ينظر العكربي، اللباب يف علل ا( 8)

 ، 81-1/87مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، و

الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/18ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن ( 2)

 1/75، ومحمود صايف، الجدول 1/133

 21البقرة  ( 5)

، والفارسي، أبو 1/13، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 8/175الكتاب ينظر سيبويه،  ( 7)

 ،31-37ئتالف النصرة، ا، والزبيدي، 83، والنحاس، إعراب القرآن، 1/8علي، الشيرازيات، 

= 
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ل) أصله( أ ول ى) وتأنيثها و  ا النضمامها همزة الواو فأبدلت( و  ا ضم   ولم، (2)الزم 

 (3)الواوين اجتماع كراهية هووجو( وقتت) خرج كما األصل على تخرج

أ ل  ) الفعل من فهو الفعل منه يتصرف إن ه: الكوفيون وقال  إذا( ي ئ ل     - و 

ا وقلبت  الثانية الهمزة خففت ثم (أوأل) هو( أول) يف األصل: وقالوا، (4)نجا  واو 

 وذهب، (5)وشبهه ونبي حطيئة يف فعل كما، (أّول): فقيل، الواو يف الواو وأدغمت

( أأ ل): أي( آل) هو( أّول) يف األصل يكون أن يجوز أّنه إلى الكوفيين  من فريق

 وقد، (6)واو األلف من فأبدل( أاول): القول هذا على يكون (أّول) لفظة يف فاألصل

د   ا الكوفيين رأي النحاة أكثر ع   .(7)ضعيف 

 أن( أّول) يف األصل أن   يرى إذ ؛هذا من  قريب   شيء    إلى برجشرتاسر ذهب و

                                                                        
= 

 1/28مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،11، و53-51/ 1العكربي، التبيان، و

ابن عصفور، و ،841-1/847، األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 8/175ينظر سيبويه، الكتاب،  ( 1)

والعكربي، اللباب  411، 122، واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف 853الممتع يف التصريف 

 ، 485، 438/ 4يف علل البناء، 

 ، 122لتصريف، ، واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف ا441ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 4)

واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف  53-1/51، والعكربي، التبيان، 83ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 8)

 122التصريف 

، واألندلسي، 83النحاس، إعراب القرآن، و ،13/ 1ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 2)

بي طالب، مشكل إعراب القرآن مكي بن أو ،841-1/847أبو حيان، البحر المحيط، 

 4/485والعكربي، اللباب يف علل البناء، 1/28

-1/51العكربي، التبيان، و ،31-37ئتالف النصرة، ا، والزبيدي، 83ينظر النحاس، إعراب القرآن،  ( 5)

 1/115، ومحمود صايف، الجدول 35

، واألندلسي، 853يف التصريف  ، وابن عصفور، الممتع4/485ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 7)

 1/28مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،841-1/847أبو حيان، البحر المحيط 

 1/841، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 4/485ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 1)
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 شّذوا لكنهم، (آو) صارت( أ أ و) أنّ  كما( أ أ ول) فيها األصل ألن  ( آول) على تصير

  فصارت، (الواو) بعدها الذي  الحرف بتشديد الحركة مدِّ  عن فعوضوا ؛القاعدة عن

 .  (1)(أّول)

 لفظة  و: -1

و نح : تعالى قال ِن  آِل فِر عح َّي نحاُكم مذ  (2)ِإَوذ  َنح

 : (3)الصريف ووزهنا منه اشتقت الذي(  آل) لفظة أصل يف  نالصرفيو اختلف

 فيها حدث حيث، (4)(أهل) من مشتقة( آل) لفظة  أنّ  معه ومن سيبويه رأى 

 فأصبحت واأللف الهمزة فاجتمعت( أ ا ل) فصارت (5)،همزة الهاء فأبدلت إبدال

ل) الصريف ووزهنا( آل) ي ل)  على( آل) بتصغير ذلك على واستدلوا، (ف ع   (6)(أه 

 فصارت همزة الهاء أبدلت ثم أهل أصلها، أهله: الرجل آل»: جني ابن قال

ا الثانية أبدلت همزتان توالت فلما "أال" التقدير يف  فابن (7)«وآخر   آدم  : قالوا كما ألف 

                                                                        

 28ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 1)

 27البقرة ( 4)

، واألندلسي، أبو 18، والكسائي، معاين القرآن، 1/885ينظر المسألة يف أبو عبيدة، مجاز القرآن ( 8)

محمود صايف، الجدول و ،1/448، والنحاس، إعراب القرآن 1/822حيان، البحر المحيط 

مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و .1/821، والسمين الحلبي، الدر المصون1/142

1/25-27 

 ، 8/885ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

، 4/477العكربي، اللباب يف علل البناء و ،11/88ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أول(، ( 5)

مكي بن أبي طالب، و ،1/822، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 28والنحاس، إعراب القرآن، 

 27-1/25مشكل إعراب القرآن 

، والسمين 28النحاس، إعراب القرآن، و مادة )أول(، 11/81العرب، ينظر ابن منظور، لسان  ( 7)

 1/821الحلبي، الدر المصون 

 4/477العكربي، اللباب يف علل البناء و ،181-1/188ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ( 1)
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 أصل إلى يرجعان وإن هما، الداللة حيث من "أهل" عن تختلف ال "آل" أنّ  يرى جني

 .واحد

 كلمة مثل يف الهاء من الهمزة إبدال ثبت قد بأن ه الرأي هذا ورعصف ابن ودعم

ل   لذا( موه) من المشتقة( ماء) م   ألن   الهاء من مبدلة فيه فالهمزة( آل) نظيرها عليها ح 

 أن   رأى أن ه إاّل ( أهل) أصلها أنّ  يف سيبويه النحاس    ووافق (1)(.أهل) فيها األصل  

ب ت الهمزة
ل  ا ق  ا ثم همزة   أوال   يقلبها أن غير من ألف   ، (2)(أهيل) عنده وتصغيره، ألف 

 بينما، (آل) أصبحت حتى واحدة   مرحلة   يف مرت   النحاس عند الكلمة أن  : أي

 .  مرحلة من أكثر يف مرت   سيبويه عند

ل" فيها األصل "آل" أن رأى من العلماء ومن ل) ووزهنا "أو   مشتقة وهي، (ف ع 

ول آل» من . (3)«المرجع: والموئل  ، كذا إلى األمر   وآل  ، رجع   إذا ومآال   أوال   ي ؤ 

ب ت إذ، (4)"آل" لـ أصل "أول" أنّ   يرون الرأي هذا فأصحاب  
ل  ا الواو ق   لتحركها ألف 

 أنّ  وبما، "آل"  فصارتا ألفان اجتمعت ثم ومن، "أال" فصارت، قبلها ما وانفتاح

 الواو هو( آل) لفظة عين أصل أنّ  يعني فهذا (5)،أصولها إلى األشياء يردُّ  التصغير

 .هاء   أو همزة   وليس

  "أويل"  أنّ  من العرب عن الكسائي نقله بما القول هذا أصحاب واستدل

 نقله  أويل "آل" تصغير يف يقال»: األندلسي حيان أبو قال إذ. (6)"آل" لـ تصغير

                                                                        

  73األندلسي، أبو حيان المبدع يف التصريف و ،488ينظر ابن عصفور، الممتع يف علم التصريف، ( 1)

 1/821ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 4)

 ، 1/171أحمد بن فارس، مقاييس اللغة مادة )أول( و ،11/84ابن منظور، لسان العرب مادة )أول(، ( 8)

 1/142و محمود صايف، الجدول 1/821ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 2)

 872ينظر األنباري، أسرار العربية ( 5)

، وابن األنباري، أبو 18الكسائي، معاين القرآن، و ،11/81، لسان العرب، مادة )أول( ينظر ابن منظور( 7)

= 
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ا الكسائي  (1)«العرب عن نص 

 أنّ  على يدل الذي وما: قيل فإن»: ولهبق الرأي هذا عصفور ابن ردّ  حين يف

 على يدل الذي أنّ : فالجواب!  واو عن منقلبة   األلف   جعلت   وهال، "أهل" األصل

ي ل" التصغير يف قولهم ذلك : تصغيره يف لقيل واو عن منقلبة األلف كانت ولو، "أ ه 

 (2)«"أويل"

 أصلية يستل الثانية األلف أنّ  يثبت "أويل" على "آل" تصغيرهم أنّ  ويظهر

ل): "آل" وزن وأنّ    واو عن منقلبة وهي ( أهيل) على "أهل" تصغير أنّ  حين يف، (ف ع 

ل): "أهل" وزن وأنّ ، أصلية( أهل) لفظة يف الهاء أنّ  يثبت  "آل" أنّ  يعني وهذا، (ف ع 

 أصال   اللفظتين من لكل   وأنّ ، الصريف والوزن االشتقاق حيث من "أهل" عن تختلف

ده ما وهذا، ذاته يف ، واحد واألهل اآلل:  طائفة قالت»: قوله يف منظور ابن أك 

ر   إذا اآلل بأنّ  واحتجوا
غ   تصغير يف الكسائي عن الفراء وروى..... (أهيل): قيل ص 

 أصلين واألهل اآلل وصار العلة تلك زالت فقد: العباس أبو قال، "أويل ": "آل"

 .(3)«لمعنيين

 الفراء  فذهب "أهل"و "آل" من كل داللة يف اختلفوا اللغويين أنّ  إلى أضف

دّ  وقد. (4)«له جمع ال واحد  آل» أنّ  إلى والمربد  يف (1)«آلون على تجمع آل» بأنّ  ر 

                                                                        
= 

، والنحاس، 1/27مكي بن طالب، مشكل إعراب القرآن، و ،1/572البكر، المذكر والمؤنث، 

 . 824-1/821، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/448إعراب القرآن، 

، وقد ذكر أبو حيان أن الكسائي نقله عن يونس 825-1/822 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،( 1)

 بن حبيب.

   488ابن عصفور، الممتع يف التصريف، ( 4)

 .11/83ابن منظور، لسان العرب، مادة )أول( ( 8)

  1/572ابن األنباري، أبو البكر، المذكر والمؤنث، ( 2)
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 على تدلُّ  آل لفظة أن ويبدو (2)«الواحد شبه جمع آل» أنّ  األنباري ابن رأى حين

 .لفظها من مفرد لها ليس أن ها إاّل  الجمع

 ألنّ   الصواب إلى أقرب هو أول أصلها آل بإن   القائل الثاين الرأي أن ويبدو

 عن منقلبة وهي أصلية ليست الثانية األلف أنّ  يثبت "أويل" على "آل" تصغيرهم

 حيث من  "أهل" عن تخلف "آل" فأنّ  لذا (3)،العرب  عن سماعه ويدعمه، واو

 .عليها يدل وداللة ذاته يف أصل منهما واحدة ولكلِّ  الصريف والوزن االشتقاق

 لفظة  طايا:-1

ايحاُكم  : تعالى قال طح ٌة نَّغ فِر  لحُكم  خح  .(4)وحقُولُوا  ِحطَّ

ط ايا) عن مطوال   العلماء تحدث  : مذاهب على   وزهنا  يف واختلفوا( خ 

ط ايا) أنّ   إلى الكوفيون ذهب   ال ى) وزن على تأيت( خ  ع   الخليل ذهب وإليه(، ف 

 .(5)(فعائل) وزن على أن ها إلى البصريين مهوروج  سيبويه وذهب، الفراهيدي

ط ايا) أنّ  إلى الخليل رأى إذ ال ى) وزن على تأيت ونحوها (خ  ع   وأصله( ف 

ط اي ئ) اي ل) وزن على (خ  ع   الياء على  الكلمة الم فقدمت(كاتيب) يف الحال هو كما( ف 

ط ائ ي) فصارت ال ى) بزنة( خ  ع   يف همزتان تجتمع لئال ناه المكاين القلب وقع وإن ما(  ف 

                                                                        
= 

 1/448، والنحاس، إعراب القرآن، 18الكسائي، معاين القرآن، ( 1)

 1/572ابن األنباري، أبو البكر، المذكر والمؤنث، ( 4)

 1/825ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

 53البقرة ( 2)

 ،35، والزبيدي، ائتالف النصرة 727ينظر المسألة يف األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 5)

األندلسي، و ،8/338منسوب للزجاج، الزجاج، إعراب القرآن الو ،22النحاس، إعراب القرآن، و

 1/27مكي بن طالب، مشكل إعراب القرآن و ،1/813البحر المحيط، 
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ط ائ ئ) الطرف ، الكلمة الم هي والثانية، الزائدة الياء عن المنقلبة األولى الهمزة(  خ 

ط ائ ي) فصارت ال ي) وزن على(خ  ع   ؛متحركة وياء مكسورة همزة اجتماع فاستثقل، (ف 

ي  ) فأصبحت فتحة الهمزة كسرة فأبدلت ط اء   ) بوزن( خ 
 
ال ي ع  اأ الياء فقلبت( ف   لف 

ط اءا) فصار قبلها ما وانفتاح لتحركها  كلمة يف ألفات ثالث اجتماع فاستثقل( خ 

ط ايا) فصار ياء الهمزة فقلبت واحدة ال ى) وزن على( خ  ع   (1)(.ف 

  من، فيها األصل على العتمادهم وذلك فيها نفسه األمر الكوفيون رأى وقد

ي ل ة) ألنّ ، عليها وقع مكاين قلب وجود دون
ع   على تجمع أن   الالم لصحيحةا( ف 

 جمعت  إن ما الالم المهموزة أو  المعتلة (فعيلة) أما صحائف  - صحيفة مثل، فعائل

 على وجمعت األصل على حملت لو  ألن ها ؛والقياس لألصل خالف ا(فعالى) على

 واحتج.  كالمهم يف مرفوض وذلك ؛كلمة يف همزتين اجتماع إلى ذلك ألّدى ؛فعائل

 (2).البصريون به احتج بما ذلك على الكوفيون

ط ايا) أنّ  إلى: البصريين وجمهور سيبويه ذهب حين يف  على تأيت ونحوها( خ 

ائ ل) وزن ع  ي ئ ة)  ألن   وذلك(، ف  ط  ي ل ة) وزن على (خ 
ع  ي لة( ف 

ع  ائ ل) على تجمع  وف  ع   (3)(ف 

ط اي ئ  ): فيها واألصل  يف زائد مد حرف ألن ها همزة الياء فقلبت، صحايف مثل( خ 

ي ئ ة) المفرد ط  ئ  ) فصار( خ 
ط ائ   الهمزة أبدلت ثم ومن، صحائف يف الحال هو كما( خ 

 فأصبحت، واحدة كلمة يف همزتان تجتمع لئال كسر بعد متطرفة ألن ها ياء   الثانية
                                                                        

، واألندلسي، أبو حيان البحر 8/338، والزجاج، إعراب القرآن، 22ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 1)

 إعراب ، والصفاقسي، المجيد يف1/27، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 1/813المحيط 

 472القرآن، 

 727-721ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف ( 4)

، 1/32، والبيان يف إعراب غريب القرآن، 727-721ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 8)

.والنحاس، 8/338، والزجاج الزجاج، إعراب القرآن المنسوب، 35والزبيدي، ائتالف النصرة 

 22إعراب القرآن، 
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ط ائي)  فأبدلت المتطرفة الياء مع الهمزة اجتماع عن ناتج ثقل اللفظ يف وتشكل (1)(خ 

ط اء ي) فصارت فتحة   لهمزةا كسرة ا الياء قلبت ثم، (خ   قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

ط اءا) اللفظ فصار  ياء الهمزة قلبت واحدة كلمة يف ألفات ثالث تجتمع ولئال، (خ 

ط ايا)  األخيرة بصورهتا الكلمة بنية فأصبحت ائ ل) وزن على( خ  ع   .(2)(ف 

 النحو على بينها واالختالف اقاالتف أوجه نلمس أن   لنا يمكن سبق ومما

 : اآليت

ط ايا)  أنّ  على وسيبويه الخليل اتفق -  وزن على تكون األصل يف( خ 

ائل) ع  ال ى) فأصبحت، مكاين قلب فيها حدث الخليل عند أن ها إال  ، (ف  ع   المقلوبة( ف 

ائ ل) عن ع   وزن على فصارت  ياء الهمزة إبدال  فيها فحدث سيبويه عند أما، (ف 

اي لف  ) لة( ع  ائ ل) من المحو  ع   (3)(ف 

ط ايا) أنّ  على اتفقا قد والكوفيين الخليل أنّ  نالحظ  -  وزن على تأيت( خ 

ال ى) ع  ال ى) يف األلف أنّ  حيث من، افرتقا قد أّنهما إاّل ، (ف  ع   الياء هي الخليل عند( ف 

ت، الجمع يف الزائدة ر 
ا قلبت ثم، (الهمزة) الكلمة الم بعد وأ خ  ات ألف   على أما، خفيف 

 مذهب هذا على فبطل. صحارى ألف وتقابل للتأنيث زائدة فهي الكوفيين مذهب

 أو للتأنيث ليست ونحوهما( مطايا)و( خطايا) يف األلف أنّ  على هذا ودل  ، الكوفيين

ا قلبت زائدة ياء هي وإن ما ؛(صحارى) كألف  (4)ألف 

                                                                        

 1/77، والعكربي، التبيان، 721، واألنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، 8/558ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

، 181-4/188، واألزهري، خالد، التصريح بمضمون التوضيح 1/411ينظر المربد، المقتضب، ( 4)

  1/77التبيان،  ، والعكربي،1/813، األندلسي، أبو حيان البحر المحيط 22والنحاس، إعراب القرآن 

 .1/27ينظر مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن ( 8)

، واألزهري، 4/145.وابن عصفور، المقرب، 751ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

 .4/188خالد، التصريح بمضمون التوضيح، 
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 ألّنه، سيبويه رأي من قبوال   وأقرب   دقة   أكثر   الخليل رأي أنّ  -كذلك– ويبدو

 تجمع  المقبول  من ليس إذ؛سيبويه ذهب كما( فعائل) وزن على( خطايا) كانت لو

 (1)(هرائو): (هراوة) جمع يف نقول أن يستحسن ال كما(  وصائو) على( وصّية)

  لكراهية فيها القلب وتقدير األصل من الهروب إلى  الخليل  دفع   ما ولعل

 يعيش ابن ووصف (2)(جاء)  مثل يف  الحال هو كما ؛الكلمة يف نإعاللي بين الجمع

 .(3)المتين بالمذهب المقام هذا يف الخليل مذهب

ط ايا): قالوا العلماء  أنّ  إلى الذكر ويجدر  رأى حين يف، (4)خطيئة جمع( خ 

يّة) جمع أن ها الفراء
ط   فصارت ؛فيها يكثر الهمز ترك ألنّ  ؛الهمزة ترك على (5)،(خ 

 -وصيِّة)و (حشايا - حشيِّة): نحو والياء الواو ذوات من(  فعيلة) بمنزلة( طيِّةخ)

 (6)(.وصايا

 حتى مراحل   من به مرت وما( خطايا) لكلمة حدث ما حسن عباس وعد  

 حقيقة يف وهي، النحويين اجتهادات عن عبارة بأن ها  الصورة  هذه على استقرت

 تكلف من فيها ما برغم، هنا مفيدة ولكنها ،محضة تخيلية مراحل» إال هي ما األمر

                                                                        

 723ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 1)

 .7/111، وابن يعيش، شرح المفصل، 727 ينظر المصدر نفسه( 4)

 .7/111ينظر ابن يعيش، شرح المفصل، ( 8)

، 1/32، والبيان يف إعراب غريب القرآن، 727ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

، والعكربي، التبيان 813/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 35والزبيدي، ائتالف النصرة  

 1/187مود صايف، الجدول محو 1/77

، 22، والنحاس، إعراب القرآن 1/32ينظر رأي الفراء يف األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 5)

، ومكي بن أبي طالب، 1/77، والعكربي، التبيان، 1/813واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 

 472آن ، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القر1/27مشكل إعراب القرآن 

 .   1/32، والبيان يف إعراب القرآن، 751ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 7)
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د  ، تعرفها ال الفصحاء العرب وإنّ ، واضح  هذه   مفردات   ضبط   تخيلها من وق ص 

ا ضبط ا الصيغة   ، أوصافها من المفردات تلك يتبين أن المستعرب به يستطيع، محكم 

 .(1)«جموعها إلى وصحة يسر يف يهتدي وأن

 لفظة برهان: -0

انحُكم   قُل  : تعالى قال اتُوا  بُر هح  (2)هح

 العلماء اختلف كما، مصدر اسم: وقيل، مصدر هو: فقيل ؛فيه العلماء اختلف

 .  (3)فيه أصل:  وقيل ؛زائدة هي: فقيل ؛نونه يف

 وفعله (4)(ف عالن) وزن على مصدر( برهان) أنّ  إلى النحويين من فريق فذهب

ا منه دروالمص( يربه) ومضارعه( بره) من صحيح مجرد ثالثي  .(5)وبرهان ا بره 

 (6)(بره) من عندهم مشتق وهو، مصدر اسم( برهان) أنّ  إلى آخر فريق وذهب

 إما، (إبراه) مصدره وقياس( أفعل) وزنه أنّ  على( أبره) فعله جعلوا ألن هم وذلك

 من وغيرهما العالء بن عمرو وأبي عرابي ابن عند، ألبره مصدر اسم فهو ب رهان

 عندهم برهن والفعل، زائدة برهان نون تكون القولين هذين وعلى. (7)النحاة

                                                                        

 2/171عباس حسن، النحو الوايف، ( 1)

 111البقرة ( 4)

الزبيدي، تاج العروس مادة )بره(، السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/187ينظر العكربي، التبيان،  ( 8)

4/14 

 1/487يف، الجدولينظر محمود صا( 2)

 .1428الفيروز آبادي، القاموس المحيط )بره( و ،18/217ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )بره(  ( 5)

 4/14ينظر المصدر نفسه، والسمين الحلبي، الدر المصون ( 7)

 .18/217ينظر ابن منظور، لسان العر ب، مادة )بره( ( 1)
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 بمعنى الربه بين المعنى وتوافق، بره من االشتقاق المذهب هذا يدعم ومما. (1)مولد

ا ويقويه. (2)القاطع الدليل بمعنى والربهان القطع  الحبشية يف الربهان اشتقاق أيض 

 .(3)الربه من

 الفعل من مشتق وهو، (4)أصل برهان يف النون أنّ  إلى النحاة من فريق ورأى 

 استعمال ذلك ويؤيد ؛العرب عن مسموع عربي( برهن) والفعل، (برهن) الرباعي

 الذي برجشرتاسر  القول هذا دعم وممن  (5).كتبهم يف( برهن) للفعل النحويين

 من اشتق ما إال الحبشية يف قرابة لها ليس  العربية يف منفردة برهان أنّ  إلى ذهب

 ؛يربهن برهن: الفعل من مأخوذ  ( برهان) أنّ  هذا من ويفهم (6)(.برهن) علالف

 والدليل للحجة اسم( ف عالل) وزن على مفرد اسم وبرهان، (7)الربهنة والمصدر

 .(8)براهين على ويجمع

طاط فسطاط مثل قليل   األسماء يف( فعالل) أنّ  ويضعفه ر  طاس وق  ر   كما.(9)وق 

 فيها يرى فال براهين على جمعه أما. (10)المعنى يف الربهنةو الربه بين التوافق يضعفه

 أصال ليست النون أنّ  على تدل أخرى نظائر له ألنّ ، النون أصالة على دليال    النحاة

                                                                        

 .18/217)بره(  ينظر ابن منظور، لسان العر ب، مادة  ( 1)

 1/187ينظر العكربي، التبيان ( 4)

 11، وجرجي زيدان، اللغة كائن حي 413ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية،  ( 8)

 4/14، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/187ينظر العكربي، التبيان ( 2)

 1/175ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه ( 5)

 .417اسر، التطور النحوي للغة العربية، ينظر برجشرت( 7)

 18/51ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )برهن(،  ( 1)

 1/487محمود صايف، الجدول و 1/175ينظر المصدر نفسه، والزجاج، معاين القرآن وإعرابه،  ( 3)

دراك على ، والزبيدي، االست31ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،2/457ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

 112كتاب سيبويه، 

، والفيروز آبادي، القاموس المحيط مادة )بره( 18/51ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )برهن( ( 18)

1428 
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 تجمع وسرحان قرابين تجمع وقربان، سالطين تجمع سلطان: ذلك ومن، فيها

 (1).سراحين

 لفظة اخلنزير:    -9

رَّ : تعالى قال ا حح زِنِيرِ إِنَّمح
َلح مح اْل  مح وح ادلَّ ي تحةح وح لحي ُكُم ال مح  (2)مح عح

 ذهب حين يف. (3)التحقيق على أصلية فيه النون أن   إلى العلماء بعض ذهب

 وزنه وخنزير (4)،العين ضيق وهو الخزر من مأخوذ أي، زائدة أّنها إلى آخرون

ل يل) ع 
 (5).النحاة أكثر إليه ذهب ما ووه  أصلية فيه النون أنّ  اعتبار على.الفاء بكسر( ف 

 اللغات أغلب يف مشرتك لفظ( الخنزير) لفظة أن   برجشرتاسر رأى و

  (6).السامية

 لفظة  ية: -70

 (7)إِنَّ ِِف ذحلِكح آليحة  لَُّكم  إِن ُكنُتم ُمؤ مِننِيح : تعالى قال

                                                                        

 ، ،1/32ابن الشجري، األمالي، و ،4/142، وابن عصفور، المقرب، 8/244ينظر سيبويه، الكتاب  ( 1)

 ، 37األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف و

 118البقرة ( 4)

ومحمود صايف،  754/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 1/121ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

 4/481، والسمين الحلبي، الدر المصون 4/825الجدول 

، واألندلسي، البحر 1/121العكربي، التبيان، و ،2/481ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )خزر( (.2)

 4/481، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/754المحيط، 

، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/121العكربي، التبيان، و ،2/473ينظر سيبويه، الكتاب، ( 5)

4/481 

 .487، 73ينظر برجشرتاسر، التطور اللغوي للغة العربية، ( 7)

 423البقرة ( 1)
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 اووزهن( آية) أصل يف وللعلماء، (1)آيات وجمعها العالمة بمعنى اسم وآية

 : (2)اآليت النحو على بياهنا يمكن عدة مذاهب

ي ة) فيها األصل أنّ  إلى  وسيبويه الخليل ذهب فقد لة)  الصريف ووزهنا( أي  ع  ( ف 

 أبدلت حيث بالقلب إعالل فيها حدث وقد، ياءان والمها وعينها همزة الكلمة ففاء

ا األولى الياء  أنّ   العرب بعض عن  سيبويه ونقل؛ (3)قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

لة) بزنة( آية) ع  ( أي ة) أصلها ألنّ  (5)،للفراء الرأي هذا نسب وقد، (4)فسكون بفتح( ف 

ا الساكنة الياء فقلبت  هبا يستفهم التي( أي ة) بكلمة تلتبس ولئال، التضعيف لثقل ألف 

( آيات) على وتجمع، (7)فأدغمتا الساكنة واأللف الهمزة فاجتمعت. (6)المؤنث عن

ت وزن على ال   .(8)ف ع 

ل ة) وزن على ضاربة مثل( آي ي ة) أصلها( آية) أنّ  إلى الكسائي ويرى اع  ، (9)(ف 
                                                                        

 1/111د صايف، الجدول ، ومحمو12/74ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أي( ( 1)

األنباري، البيان يف إعراب غريب و ،1/171ابن جني، المحتسب، و ،873/ 2ينظر سيبويه، الكاتب، ( 4)

محمود صايف، و ،1/57التبيان، و ،4/244العكربي، اللباب يف علل اإلعراب، و ،1/177القرآن، 

 ، 444والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/111الجدول 

، والعكربي، التبيان، 1/177، واألنباري، البيان يف إعراب غيب القرآن، 2/873سيبويه، الكتاب  ينظر( 8)

، والسمين 873ابن عصفور، الممتع يف التصريف، و ، ،4/248واللباب يف علل البناء  57/ 1

الصفاقسي، المجيد يف إعراب و 1/111محمود صايف، الجدول، و ،1/883الحلبي، الدر المصون، 

 444ن القرآ

 1/437، والمربد، المقتضب، 2/873ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

 883/ 1، والسمين الحلبي، الدر المصون، 873ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف، ( 5)

 248-4/244، واللباب يف علل البناء1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 7)

 1/111حمود صايف، الجدول ، وم248/ 4ينظر العكربي، اللباب يف علل اإلعراب ( 1)

 ينظر المصدر نفسه ( 3)

، واألندلسي، أبو حيلن، المبدع يف التصريف، 248-4/244ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 7)

444. 
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ا( الكلمة عين) الياء فحذفت داب ة مثل آّية: تقول أن القياس فكان  هذا ووزهنا، تخفيف 

 .(2)فاعلة كانت بعد، (1)(فاعة)

ي ي ة) أصلها أن   إلى  الكوفيين بعض وذهب ل ة) ةبزن  (أ  ع  ة): مثل (ف  م 
ل   ؛(ك 

ا فيها األولى الياء فقلبت  (3).قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

ح  ؛همزة فاءها ألنّ  "أّية"  آي ة يف األصل»: قائال    الفراء مذهب العكربي ورج 

ها وعين ها ، (آياء): الجمع يف وقالوا، اجتمعوا إذا القوم تأي ى من ألن ها ؛ياءان والم 

ال" ووزنه ياء من بدل األخيرة والهمزة، األولى ياءال فظهرت   العكربي وعدّ  (4)«"أ ف ع 

ا الخليل   مذهب    تقلب   أن   الكلمة هذه مثل يف اجتمعا إذا الياءين حكم  ألنّ ؛ ضعيف 

 .(5)الطرف من لقرهبا

ح   حين يف ع  ( آية)   لفظة ألنّ  وسيبويه الخليل  مذهب   العلماء   بعض    رج  م   ت ج 

 (6)،أ يي ة: تصغيرها يف وقولهم، وآياي، وآيات، يآ: على

لة) وزن على( آية) إنّ  الفراء قول  أما ع   على جمعت لما  صح لو إذ ؛فباطل( ف 

ل) على تجمع   أن   يجب وإن ما، قلة جمع جمعها عند( آياي) أفعال ي ن: مثل( أ ف ع   ع 

ي ن ل) على آية جمع  يسمع ولم. وأ ع   على للعين إعالل من فيه ولما، جهة   من( أ ف ع 

ا الساكنة الياء إبدال وألن، ثانية جهة من الخليل مذهب ، بمطّرد ليس كالمهم يف ألف 

                                                                        

، والعكربي، 1/177األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،1/182ينظر ابن جني، المحتسب، ( 1)

 444ور، الممتع يف التصريف، واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، ، وابن عصف1/57التبيان، 

 444األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، و ،873ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 4)

 ، 873ابن عصفور، الممتع يف التصريف، و ،4/248ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 8)

 1/883، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/57ان، العكربي، التبي( 2)

 1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 5)

  877-873ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 7)
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ل ة) وزهنا بإنّ  الكسائي قول يبطل كما اع   وزن على جمعها لجاز ذلك صح لو إذ(  ف 

 .(1)(ف واع ل)

  شاذة األلفاظ هذه مثل وعدّ ، السابقة اآلراء هذه فساد عصفور ابن رأى وقد

 أما، العين وصحيحة الالم معتلة تكون أن فيها األصل ألن  ، األصل غير على جاءت

 أن ها الكلمة عين يف اإلعالل مجيء سهل والذي، (2)شاذ فهو العين معتلة مجيئها

 (3).الخليل برأي القبول عنده فاألولى لذا، األفعال تتصرف كما تتصرف فال أسماء

 لفظة فئة:-77

ِ : تعالى قال ثرِيحة  بِإِذ ِن اهّللذ لحبحت  فِئحة  كح ِن فِئحٍة قحلِيلحٍة غح م مذ  .(4)كح

 (5):(ف ئة) كلمة منه اشتقت الذي األصل يف اللغويون اختلف

ا رأسه فأوت: قولك نحو الفأو من مشتقة أن ها إلى العلماء بعض فذهب  فأو 

 . (6)وشققته فرقته: أي، والياء  بالواو وفأي ا

ئة) أنّ  إلى :آخر فريق وذهب  (7).رجع إذا فيئة   يفيء الرجل فاء من مشتقة(  الف 

                                                                        

، ابن عصفور، الممتع يف 1/883، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 1)

 877-873التصريف 

 .1/887. والسمين الحلبي، الدر المصون 4/145ينظر ابن عصفور، المقرب، ( 4)

 . 1/883، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

 427البقرة ( 2)

، والشجري، أمالي 1/488العكربي، التبيان، و ،3/532ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )فأي( ( 5)

 14-8/11، والجدول 4/413الشجري، 

، ، والسمين الحلبي، 1/488العكربي، التبيان، و ،3/532ابن منظور، لسان العرب، مادة )فأي(  ينظر( 7)

 14-8/11و محمود صايف، الجدول 4/584الدر المصون 

محمود صلفي، الجدول و ،4/584، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/488ينظر العكربي، التبيان، ( 1)

8/11-14 
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 أنّ   إلى بعضهم فذهب "فئة" لفظة من المحذوف يف اللغويون اختلف كما

 (1)«ف ئة ...: فنحو، الالم حذف وأما»: جني ابن قال، الكلمة الم المحذوف

 إذا تفأو: قولهم من وهي ...الواو "ف ئة" من المحذوف»: الشجري ابن وقال

 (2)«فلقته إذا بالسيف رأسه فأوت: وقالوا......ومزقت شققت

 من ألن ها، (3)(ياء  ) أو( واوا) تكون قد( ف ئة) الكلمة الم إلى بعضهم وذهب

ا فأوت  (4).الياء من( ف ئة) تكون أن يمكن هذا فعلى، وفأيا، فأو 

ح   حين يف  الياء دون من الواو( ف ئة) من المحذوف   أنّ   الشجري ابن رج 

، الكلمة الم جنس جهلت  فإذا، ياء المه مما أكثر واو المه ما»: أنّ  ذلك  يف وحجته

ة) على يكون( ف ئة) كلمة وزن فإنّ  هذا وعلى (5)«واو بأن ها فاحكم ع 
 . (6)(ف 

اء  : من ألن ها؛عينها( ف ئة) من المحذوف أنّ  إلى العكربي البقاء أبو وذهب  ف 

ء
 
ي ي ئ ة   ي ف   .(8)(ف لة) على  وزهنا يكون هذا وعلى، (7)جعر إذا، ف 

ا جني ابن عّدها وقد، أصلية وليست زائدة فإن ها الهاء وأما  الالم من عوض 

ا الزائد وصار المه حذفت ما وأما»: قال إذ. المحذوفة  باب: منه فكثير منها عوض 

نة ائة س  ئة وم   وقد (9).«ثالتأني تاء منها وعوض المه حذفت ونحوه فهذا...وف ئة ور 

اء   من إن ها: أحدهما قوالن "فئة" ويف»: قال إذ القولين بين الحلبي السمين جمع  ف 

                                                                        

 4/155ابن جني، الخصائص، ( 1)

 .4/413ابن الشجري، أمالي الشجري، ( 4)

 14-8/11ينظر محمود صايف، الجدول، ( 8)

 .3/532ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )فأي( ( 2)

 4/413ابن الشجري، أمالي الشجري، ( 5)

 14-8/11، ومحمود صايف، الجدول 3/532ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )فأي( ( 7)

 1/488، والعكربي، التبيان، 155/ 4الخصائص، ينظر ابن جني، ( 1)

 4/584ينظر السمين الحلبي، الدر المصون، ( 3)

 4/477ابن جني، الخصائص، ( 7)
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يء  
أ وت   من إن ها: والثاين( ف لة) ووزهنا عينها فتحذف ؛رجع إذا ي ف  ه ف   كسرته: أي، رأس 

، صحيح االشتقاقين من كل على  ومعناها......كمئة" ف عة" ووهنا المها  فحذفت

ا وهم، بعض إلى بعضهم يرجع الناس من جماعةال فإنّ   كقطع الناس من قطعة أيض 

 من أحد يذكر لم( ف ئ ة) لفظة بإنّ  القول إلى اإلشارة   تجدر (1)«المكسرة الرأس

ا لها أنّ  اللغويين  .(2)لفظها من مفرد 

 لفظة الطاغوت: -71

ِ فح : تعالى قال ُيؤ ِمن بِاهّللذ اُغوِت وح ُفر  بِالطَّ ن  يحك  مح وحةِ فح كح بِال ُعر  تحم سح ِد اس  قح
ح   .(3)ال ُوث قح

، (4)والتأنيث والتذكير والتوحيد الجمع يف واحد بلفظ ويستعمل ويؤنث يذكر

يوت وأصله  فيه: يقال ألن ه الواو من يكون أن ويجوز. (5)تطغى طغيت من ألن ه، ط غ 

ا و ط غ  ا ي ط غ  يان جاء وعليه، أكثر والياء، أيض   قبل فجعلت الالم  حذفت  ثم، الط غ 

ا قلب قبله ما وانفتح الحرف تحرك فلما، طوغوت ا أو طيغوت ا فصار، (6)العين ، ألف 

ل وت) وزنه يف واألصل ع  يوت) من (ف  وت) إلى قلب (ط غ   يف مصدر وهو، (7)(ف لع 
                                                                        

 4/584السمين الحلبي، الدر المصون، ( 1)

 8/11ينظر محمود صايف، الجدول، ( 4)

 457البقرة ( 8)

السمين و ،1/247، المذكر والمؤنث، ، وابن األنباري، أبو البكر8/428ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

  183-1/181مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،4/521الحلبي، الدر المصون 

 ، ،4/243، واللباب يف علل البناء، 1/485العكربي، التبيان، و ،1/181ينظر ابن جني، المحتسب، ( 5)

 523-4/521، الدر المصون ، والسمين الحلبي1/181مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و

 8/41ومحمود صايف، الجدول 

، ومكي بن أبي 1/177، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات، 1/188ينظر ابن جني، المحتسب، ( 7)

 1/181طالب، مشكل إعراب القرآن 

األنباري، البيان يف و ،1/177الفارسي، أبو علي، الشيرازيات، و ،2/414ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

= 
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 .(1)والرهبوت ملكوت: مثل األصل

 فيكون هذا ىوعل(؛ الواو)الكلمة الم بدل هي بل زائدة ليست تاؤه: وقيل

ول) وزنه  أنّ  رأى لما كأّنه»: قائال   ذلك  المصون الدر صاحب أنكر وقد. (2)(ف اع 

ل قد الواو ب د    وهذا، تاء   الم   هي التي الواو قلب اّدعى...وتخمة تجاه يف كما تاء   ت 

 . (3) «بشيء ليس

 وخالصة القول:

ا أن   الدراسة بينت - هب قد األعجمية األعالم من كثير   فصرفها، القرآن اعر 

 .العربية اللغة طبيعة مع يتوافق بما لغتها أصل يف عليها كانت التي جهتها عن

 يف له بالمرادف اإلتيان ؛الكريم القرآن يف األعجمي تعريب طرق من -

ا فالقرآن ؛العربية  أصل يف األعجمي معناه يوافق بما األعجمي بالعلم يأيت كان ما كثير 

 .أخرى جهة من العربي البناء افقيو وبما،    جهة من لغته

  

                                                                        
= 

، وابن عصفور، الممتع يف 4/247، والعكربي، اللباب يف علل البناء، 1/177راب غريب القرآن، إع

 78التصريف، 

، 1/485العكربي، التبيان، و ،1/181ابن جني، المحتسب، و ،2/414ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

أبي  ، ومكي بن523 -4/521، والسمين الحلبي، الدر المصون4/247واللباب يف علل البناء 

  78، وابن عصفور، الممتع يف التصريف، 1/181طالب، مشكل إعراب القرآن 

، 1/177، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 418/ 4ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء ( 4)

 4/523والسمين الحلبي، الدر المصون  1/181مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، 

 4/523الحلبي، الدر المصون  ينظر السمين( 8)
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 :والمراجع المصادر

 مكتبة، سزكين فؤاد محمد: تعليق، القرآن مجاز، المثنى بن معمر، عبيدة أبو 

 .1752، القاهرة، الخانجي

 النوري  المعاطي أبو السيد: تحقيق، حنبل بن أحمد مسند، حنبل بن أحمد ،

 .م1773، 1ط، بيروت، الكتب عالم

 مكتبة، والداللة البنية يف دراسة -الحسنى اهلل أسماء، عمر مختار أحمد 

 م4888، القاهرة، األسرة

 محمد: تحقيق، التوضيح بمضمون التصريح، اهلل عبد بن خالد، األزهري 

 .م4888، 1ط، بيروت، العلمية الكتب دار، السود عيون باسل

 محمد بن الرحمن عبد الربكات أبو، األنباري : 

o دمشق، العربية اللغة مجمع، البيطار هبجة محمد: عناية، العربية أسرار. 

o مربوك جودة: تحقيق، والكوفيين البصريين بين الخالف مسائل يف اإلنصاف 

 .م4884، 1ط، القاهرة، الخانجي مكتبة، مربوك محمد

o المصرية الهيئة، طه الحميد عبد طه: تحقيق، القرآن  إعراب غريب يف البيان 

 م1738، للكتاب العامة

 يوسف بن محمد، حيان أبو، لسياألند : 

o رب ارتشاف  مكتبة، محمد عثمان رجب: تحقيق، العرب لسان من الض 

 .م1773، 1ط، القاهرة، الخانجي

o معوض محمد  وعلي  الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق، المحيط البحر ،

 .م1778، 1ط، بيروت، العلمية الكتب دار
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o  العروبة دار، طلب السي د الحميد عبد: تحقيق، التصريف علم يف المبدع ،

 .م1734، 1ط، الكويت

 مكتبة، التواب عبد رمضان: تعليق، العربية للغة النحوي التطور، برجشرتاسر   

 .م1772، 4ط، القاهرة  الخانجي

 قاسم بن محمد البكر أبو، األنباري ابن : 

o م1731، 4ط، بغداد، الثقافية الشؤون دار، الضامن حاتم: تحقيق، الزاهر. 

o م1731، القاهرة، عضيمة الخالق عبد محمد: تحقيق، والمؤنث ذكرالم. 

 جني بن عثمان الفتح أبو، جني ابن: 

o  م1754، المصرية الكتب دار، النجار علي محمد: تحقيق، الخصائص 

o اإلمام جامعة، السعودية، هنداوي حسن: تحقيق، اإلعراب صناعة سر 

 .القصيم، محمد

o علي: تحقيق، عنها واإليضاح ءاتالقرا شواذ وجوه تبين يف المحتسب 

 .4ط، شلبي إسماعيل الفتاح وعبد، ناصف النجدي

o القديم الرتاث إحياء دار، أمين وعبداهلل مصطفى إبراهيم: تحقيق: المصنف ،

 .م1752، 1ط

 هارون السالم عبد: تحقيق، االشتقاق، الحسن بن محمد بكر أبو، دريد ابن ،

 .م1753، القاهرة، الخانجي مكتبة

 الحسن عبد: تحقيق، النحو يف األصول، سهل بن محمد بكر أبو، السراج ابن 

 .م1777، 8ط بيروت، الرسالة مؤسسة، الفتلي

 تحقيق، الشجري ابن أمالي، محمد بن علي بن اهلل هبة، الشجري ابن :
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 .م1774، 1ط، القاهرة، الخانجي  ومكتبة، المدين مطبعة، الطناحي محمد محمود

 منمؤ بن علي، عصفور ابن : 

o 1ط، الجبوري وعبداهلل، الجواري الستار عبد أحمد: تحقيق، المقرب ،

 .م1714

o 1ط، لبنان مكتبة، قباوة الدين فخر: تحقيق، التصريف يف الكبير الممتع ،

 .م1777

 السالم عبد: تحقيق، اللغة مقاييس، زكريا بن فارس بن أحمد، فارس ابن 

 .القاهرة، للطباعة الفكر دار، هارون

 بيروت، العربي الكتاب دار، الفوائد بدائع، الجوزي ة  مالقي   ابن. 

 بيروت، صادر دار، العرب لسان، مكرم بن محمد، منظور ابن ، 

 عطا القادر عبد محمد: تحقيق، الكربى السنن، الحسين بن أحمد، البيهقي ،

 .م4888، 8ط، بيروت، العلمية الكتب دار

 م1733، 4ط، روتبي، الجيل دار، حي كائن اللغة، زيدان جرجي. 

 ب، الجواليقي ر  ع   منصور أبو، المعجم حروف على األعجمي الكالم من الم 

 .م1777، 4ط، القاهرة، الكتب دار، شاكر محمد أحمد: تحقيق، أحمد بن موهوب

 م1778، الهالل دار، القرآن أعجمي يف  القرآن إعجاز من، سعدة رؤوف. 

 الرياض، مصري بشير يحيى: تحقيق، الكافية  شرح، باديآسرتاال الرضي ،

 .م1777، 1ط، سعود بن محمد اإلمام جامعة

 7ط، القاهرة، الخانجي مكتبة، العربية فقه يف فصول، التواب عبد رمضان ،

 .م1777
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 رة ائتالف، اللطيف عبد البكر أبو، الزبيدي  الكوفة نحاة اختالف يف الن ص 

، القاهرة، المصرية هضةالن مكتبة، الكتب عالم، الجنابي طارق: تحقيق، والبصرة

 .م1731، 1ط

 تحقيق، سيبويه كتاب على االستدراك، الحسن بن محمد بكر أبو، الزبيدي :

 .م1731، 1ط، الرياض، العلوم دار، حداد حنا

 الخيرية المطبعة، العروس تاج، الرزاق عبد بن محمد بن محمد، الزبيدي ،

 .مصر

 السري بن إبراهيم إسحاق أبو، الزجاج : 

o الكتب دار، األبياري إبراهيم: تحقيق، للزجاج المنسوب قرآنال إعراب 

 .القاهرة، المصري الكتاب ودار، اإلسالمية

o بيروت، الكتب عالم، شلبي عبده الجليل عبد: تحقيق، وإعرابه القرآن معاين ،

 .م1733، 1ط

 غوامض حقائق عن الكشاف، عمر بن محمود القاسم أبو، الزمخشري 

  وعلي الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق، التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل

 .م1773، 1ط، الرياض، العبيكان مكتبة، معوض محمد

 إبراهيم، السامرائي : 

o بغداد، العراقية الثقافة وزارة منشورات، وحاضرها أمسها بين العربية ،

 .م1731

o م1738، 8ط، بيروت، للماليين العلم دار، المقارن اللغة فقه. 

 هارون السالم عبد: تحقيق، الكتاب، عثمان بن عمرو البشر أبو، سيبويه ،
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 .م1733، 8ط، القاهرة، الخانجي مكتبة

 المكنون الكتاب علوم يف المصون  الدر، يوسف بن أحمد، الحلبي السمين ،

 .دمشق، القلم دار، الخراط محمد أحمد: تحقيق

 أحمد عادل: تحقيق، النحو يف الفكر نتائج، اهلل عبد بن الرحمن عبد، السهيلي 

 .م1774، 1ط، بيروت، العلمية الكتب دار، معوض محمد علي، الموجود عبد

 م4818، الكويت، النوادر دار، القدير فتح، علي بن محمد، الشوكاين. 

 تحقيق، المجيد القرآن إعراب يف المجيد، محمد إبراهيم، الصفاقسي  :

 .م1774، 1ط، طرابلس ،اإلسالمية الدعوة كلية منشورات، زنين محمد موسى

 عبد بن اهلل عبد: تحقيق، الطربي تفسير، جرير بن محمد  جعفر أبو، الطربي 

 .م4881، 1ط، القاهرة، والتوزيع للنشر هجر دار، الرتكي المحسن

 م1737، 3ط، القاهرة، المعارف دار، الوايف النحو، حسن عباس. 

 الحسين بن اهلل عبد البقاء أبو، العكربي  : 

o البابي عيسى  مكتبة، البجاوي محمد على: تحقيق، القرآن إعراب يف التبيان 

 .الحلبي

o المعاصر الفكر دار، نبهان اإلله عبد: تحقيق، واإلعراب البناء علل يف اللباب ،

 .م1775، 1ط، بيروت

 هنداوي محمود حسن: تحقيق، الشيرازيات  المسائل، علي أبو، الفارسي ،

 .م4882، 1ط، الرياض، إشبيليا كنوز

 8ط، بيروت، الكتب عالم، القرآن معاين، زياد بن يحيى زكريا أبو، الفراء ،

 .م1738
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 الرتاث مكتب: تحقيق، المحيط القاموس، يعقوب بن محمد، آبادي الفيروز 

 .م4885، 3ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، المؤسسة يف

 هشام: عناية، القرآن ألحكام الجامع، أحمد بن محمد اهلل عبد أبو، القرطبي 

 .م1754، 4ط، الرياض، الكتب عالم، البخاري سمير

 دار، عيسى شحاته عيسى:  عناية، القرآن معاين، حمزة بن علي، الكسائي 

 .م1773، 1ط، القاهرة، قباء

 الخالق عبد محمد: تحقيق، المقتضب، يزيد بن محمد، العباس أبو، المربد 

 .م1772، القاهرة، عضيمة

 شعيب: تحقيق، بلبان ابن رتتيبب حبان  ابن صحيح، حبان بن محمد 

 .م1778، 4ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط

 السامية يف  المعجمي التأصيل يف دراسة، اهلل لفظ، الوزير رجب محمد ،

، 1 العدد، اللغة علوم مجلة، والداللية والرتكيبية المورفولوجية والخصائص

 م1777، 4مجلد

 دمشق، الرشيد دار، وبيانه صرفهو القرآن إعراب يف الجدول، صايف محمود ،

 .م1775، 8ط

 السّواس محمد ياسين: تحقيق، القرآن إعراب مشكل، طالب أبي بن مكي ،

 .4ط، دمشق، المأمون دار

 دار، العلي خالد: عناية، القرآن إعراب، محمد بن أحمد جعفر أبو النحاس 

 .م4883، 4ط، بيروت، المعرفة
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Abstract 
 

The argument of this research is based on the syntactical 

disagreements among scholars  in the Nouns section in 

Surat Al-Baqarah in the Holy Quran. It explains the views 

0f scholars, ancient and modern, regarding those nouns. 
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Also it seeks to investigate the most important syntactical 

disagreements about those nouns in addition to showing the 

attitudes of those scholars as far as those topics are 

concerned. It traces these arguments on both levels: the 

individuals and the grammatical schools in pursuit of certain 

evidence  which they provide to verify the validity of the 

views  a certain  grammatical school or nullify those of 

another The items  of the research  have been arranged in 

accordance with the position of the verses in Surat Al-

Baqara. The nature of the study entailed that it should be 

confined to two axes: 

 the first is the syntactical disagreement among scholars 

regarding the proper nouns in Surat Al-Baqarah. 

 The second is the syntactical disagreement among 

scholars about certain nouns stated in Surat Al-Baqar 

Key words: 

disagreements-  syntactical- nouns - Derivatives -     

Linguistic issues. 


