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Abstract
This study aims to describe the language kinship between Arabic
and Hebrew as a Semitic language when comparing  حروف الجرand
( מילות יחסmilot yakhats). The question in this study what is the
similarities and differences between  حروف الجرin the Arabic language
and  מילות יחסin the Hebrew language as a Semitic language. The
data source for the prepositions in the Arabic language, it is “the
Noble Qur’an” and the data source for the  מילות יחסin the Hebrew
language is the book “ ( תנ”ךTanakh). An analysis of the data was
carried out based on the comparative language approach. After
analyzing the data related to this study, there are similarities and
differences in
structure language and meanings, if the Arabic
language and the Hebrew language were of the Semitic language.
As for the similarities between  حروف الجرin the Arabic language and
מילות יחסin the Hebrew language in the use of the noun after
prepositions, and meanings if the  מילות יחסand the  حروف الجرused
in the sentence. As for the differences between  حروف الجرin the
Arabic language and  מילות יחסin the Hebrew language, is that the
 מילות יחסhas many rules in its use, where the word afterwards
affects its movement, and these are not exist in the Arabic
language, and that  حروف الجرdraw what follows it from the nouns,
and these are not exist in the Hebrew language because it have no
syntax. Then  ל מילות יחסand  حروف الجرhave different meanings
when used in the sentence.
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امللخص
تهدف هذه الدراسة لوصف القرابة بين اللغة العربية واللغة العبرية
كلغة سامية بتقارنة بين حروف الجر و מילות יחס ).(Milot Yakhats
واملسألة املبحوثة فى هذه الدراسة ،ما هي وجوه التشابة ووجوه التخالف
بين حروف الجر فى اللغة العربية وמילות יחס فى اللغة العبرية لغتين
ٰ
سامتين .أما مصدر البيانات لحروف الجر في اللغة العربية فهو "القران
الكريم" ومصدر البيانات מילות יחס في اللغة العبرية هو الكتاب
"תנ"ך"  ، (Tanakhوإجراء تحليل البيانات ً
بناء على منهج اللغة املقارن.
بعد ما تحلل الباينات املتعلقة بهذه الدراسة ،توجد فيهما وجوه التشابة
ووجوه التخالف في تركيبهما ومعانيهما ،لو كانت اللغة العربية واللغة
العبرية هما من اللغات السامية .أما وجوه التشابه بين حروف الجر في
اللغة العربية و מילות יחס في اللغة العبرية فهي فى إستعمال اإلسم
بعدهما ،ومعانيهما إن استخدمت מילות יחס وحروف الجر في الجملة .
وأما وجوه التخالف بينهما فهي أن מילות יחס لها قواعد كثيرة في
إستعمالها ،حيث تؤثر الكلمة بعدها على حركتها ،وهذه ال توجد في اللغة
العربية ،وأن حروف الجر تجر ما بعدها من األسماء وال توجد هذه في
اللغة العبرية ألن ما لها إعراب .ثم מילות יחס وحروف الجر لهما وجوه
اإلختالف على معانيهما حين إستعمالهما في الجملة.
الكلمات املفتاحية :القرابة؛ حروف الجر؛ מילות יחס؛ اللغة العربية؛
اللغة العبرية.
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املقممة
هذه الدراسة تركز على وصف القرابة بين اللغتين العربية والعبرية بطريقة
مقارنة اللغة ،أي مقارنة بين حرف الجر فى اللغة العربية وמילות יחס ()Milot Yakhats
فى اللغة العبرية .من املعروف أن اللغة العربية واللغة العبرية كالهما من عائلة اللغات
السامية .هذه األيام أن أكثر اللغات السامية انتشارا هي العربية إذ يفوق متحدثيها
املئتي مليون متحدث ،تليها األمهرية بـ 27مليون متحدث ثم العبرية بـ 7ماليين متحدث ثم
التجرينية بحوالي  6ماليين متحدث  1.تعرف اللغة العبرية بلغة التوراة موس ى 2.أما
اللغة العربية فتعرف باللغة القرآنية.
واللغة العربية هي من أقدم اللغات في العالم .نشأت وتطورت في الجزيرة
العربية .لها مزية كثيرة ،حيث أن اللغة العربية في استخدامها ليست للمواصلة فقط
َْ ْ ُ
كللغة أخرى ،ولكنها تستخدم أيضا في لغة القرآن الكريم .قال هللا تعالىِ “ :إ َّنا أن َزل َن ُاه ق ْر ًآنا
َ َّ ُ َ ُ َ
َع َرِب ًّيا ل َعلك ْم ت ْع ِقلون" 3.واستخدم املسلمون اللغة العربية في التعبد إلى هللا والتقرب
إليه .وذلك ألنها من لغة العبادة في اإلسالم ،كالصالة ،حتى ال يكون فيها خالل في
العبادة بلغة أخرى سوى اللغة العربية ،كما روى أبو سليمان مالك بن الحويرث نقال
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فى الحديث 4 .من مزايا اللغة العربية أخرى تظهر
من قواعدها الكاملة وتتضمن على فقه الحياة .وهي كلمات يستخدمها العرب للتعبير
عن أهدافهم وغاياتهم في وجود حروف الهجائية التي يستخدمها العرب في التواصل
والتفاعل اإلجتماعى شفيا وكتابا 5.وليس من العجيب بكثرة الباحثين الذين يبحثون
اللغة العربية من ناحية مختلفة ،سواء من الناحية اللغوية أو من أدابها.

& Stephen Kaufman, “The Semitic Languages,” in Aramaic (Routledge, 1997), pp.
nbsp;117-119.
2 “Lughah al-Taurah wa Tarjamat al-’Ahd al-Qadim - Munashshah Qalam,” accessed
January 21, 2022, https://qalamedu.org.
3 Al-Khuthath ’Utsmaniy Thaha, Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, 6th ed.
(Beirut: Dar al-Fikr, 1403), h. 235.
4 Bukhari, Shahih Al-Bukhariy, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 68.
5 Mushthafa al-Ghalayain, Jami’ al-Durus al-’Arabiyyah, 3 (Berut: Al-Maktabah al’Ishriyyah, 1993), h. 7.
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وأما اللغة العبرية فهي من عائلة اللغات األفرو آسيوية .ملدة  2500عام تم
استخدام اللغة العبرية لدراسة الكتاب املقدس ي وامليشناه ،والطقوس ،والصالة .وهى
اللغة الرسمية إلسرائيليين ،ويتحدثون بها بعض اليهود في جميع أنحاء العالم .يمكن
للقول أن هذه اللغة هي مجرد لغة ليتورجية ،وربما لغة ميتة 6.وتأثرت اللغة العبرية في
تطورها بكثير من الثقافة اليونانية ،وذلك يقع ألجل أن الرومانين كانوا قد استعمروا
اإلسرائيلين ،حتى كانت كثيرة من القواعد اللغوية في اللغة العبرية فقدت من أصالتها.
وقد أخرجت دراسات مقارنة بين العربية والعبرية عدة نتائج .هذه تتضح
بظهور كثيرة من البحوث املتعلقة بتلك اللغتين .من البحوث املتعلقة باملقارنة بين
اللغة العربية واللغة العبرية مثل ما كتبها دانيل نورا فى سنة  7،2011وما كتبتها ﻫبة
يسرى أبوالوفا فى سنة  8 ، 2019وما كتبها وحيد صفية فى سنة  2014و ما كتبتها سالمة
سليم سالمة يوسف فى سنة  9،2000وما كتبها سيد محمد رض ي مصطفى نيا وأمير
صالح معصومي فى سنة  10، 2011وما كتبها ستار عبد الحسن جبار الفتالوي فى سنة
 11 ، 2004وما كتبها وحيد صفية فى سنة  .2013ومن الدراسات املذكورة ،كثيرة من
العناصر اللغوية التي تقارن في اللغة العربية والعبرية ،منها األفعال واألسماء والصفات
والعدد واملصدر ،ودور حرف النون فى البناء اللغوي ،واألسماء التفضيل ،وقواعد
العدادية ،والرسائل املحددة في اللغة العربية واللغة العبرية .ومع ذلك ،نظرا إلى
مشكالت البحث محدودة في كل دراستها .وال يزال كثير من املوضوعات املتعلقة باملقارنة

Arief Ma’nawi, Bahan Ajar Bahasa Ibrani (Yogyakarta, 2013), h. 2.
Daniel Noren, An Hebrew Comparative Study Of Genesis 1-3 (Gothenburg: Gothenburg
University, 2011).
8 Hibah Yasriy Abu al-Wafa’, Taqniyyah Al-Mubalaghah Fi al-Shifah Fi al-Ji’ziyyah Wa alIbariyyah Wa al-’Arabiyyah (Dirasha Lughawiyyah Muqaranah) (Manshurah: Jami’ah Manshurah,
2019).
9 Salamah Salim Salamh Yusuf, Al-’Ibariyah Lahjah ’Arabiyyah ’Adiyah (Dirasah
Lughawiyah Muqaranah Baina al-Lughah al-’Arabiyyah Wa al-’Ibariyyah) (Palestina: Jami’ah al-Najah
al-Wathaniah, 2000).
)أل(  Amir Shalih Ma’shumiy, “Adat Al-Ta’rifنيا 10 Sayyid Muhammad ridha Musthafa
al-Lughatain al-’Arabiyyah Wa al-’Ibariyyah,” Majallah Al-Jami’iyyah al-Urduniyyah Li al-Lughah al’Arabiyyah Wa Adabiha 21 (2011).
11 Satar ’Abd al-Hasan Jabbar al-Fatlawiy, “Al-Fi’il Baina al-’Arabiyyah Wa al’Ibariyyah,” Majallah Kulliyyah Al-Mu’allimin 40 (2004).
6
7
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اللغوية بين اللغة العربية واللغة العبرية التي لم تبحث .ومن املوضوعات التي لم
تحلل فهي عن حروف الجر و מילות יחס.
حروف الجر أو מילות יחס هي من أنواع الحروف املعروفة في اللغة العربية
12
واللغة العبرية .أما حروف الجر فهي تسمى أيضا "حروف اإلضافة" .أما מילות יחס
فهي كلمة أو مجموعة كلمات غالبا ما توضع قبل إسم أو ضمير لإلشارة إلى املكان أو
13
اإلتجاه أو املصدر أو الطريقة أو غيرها .سميت حروف الجر في اللغة العبرية بـ"מילות
יחס" .لكن في بعض كتب القواعد اللغة العبرية تعرف أيضا بـ מילות יחס .وقد أطلق
عليها מילות יחס في العبرية ألنها لم تعد تجر لفظا ،وهى كلمة توضع قبل اسم أو ضمير
إلظهار عالقة االسم أو الضمير بجزء آخر من الجملة 14.وقد يأتي بعضها في صيغ
فعلية للداللة على املصدرية أو الزمن 15 ،وإذا نظر في العديد من الكتب النحوية
العبرية ،فهناك  2أنواع מילות יחס في العبرية 16،وبعض الكتب لها  3أنواع מילות יחס.
إذا نظرت מילות יחס وحروف الجر من جهة الصوت ،فهناك وجوه التشابه
ََ
"على" ،و"בּ" ) (beمقروء بـ
بينهما ،مثال "מן") (minمقروء بـ ِ"م ْن" ،و"על ) (‘alمقروء بـ
"الباء" ،و"כּ" ) (keمقروء بـ "الكاف" ،و" ל " ) (leمقروء بـ "الالم" ،و" אֶ ל " ) (eمقروء بـ
"إلى" .بالنظر إلى وجوه التشابه ووجوه التخالف ،فإن دراسة מילות יחס في اللغة العبرية
وحروف الجر فى اللغة العربية شيق جدا لتحليلها ،فمثال في تشابه معنى حرف "בּ " في
מילות יחס وحرف "الباء" في حروف الجر ،لهما معنى "اإلستعانة" ،نحو" :הָ לְַךבָּ אֹטוֹבּוֹס" /
"ذهب باألتوبس" .وال يزال كثير من التشابه اآلخر.
ومن وجوه التخالف بينهما ،فإن حروف الجر معروف "كعامل" ،تأثر إعراب كل
األسماء بعدها ،ألنها تجر ما بعدها من األسماء .وال يكون ذلك في اللغة العبرية ،ألنها ال
Jami’ al-Durus al-’Arabiyyah, h. 168.
Miracle Ajah, Hebrew Grammar (Lagos: Nation Open University of Nigeria, 2012), h.
Mark David dan Futato, Beginning Biblical Hebrew (Winona Lake: Eisenbrauns, 2003),

12
13

57.
14

h. 49.
)Sayyid Sulaiman Ulyan, Al-Nahwu al-Muqaran Baina al-’Arabiyyah Wa al-"Ibariyyah
(Kairo: Al-Dar al-Tsaqafiyyah li al-Nasyar, 2002), h. 71-72.
16 Ahmad Fuad Anwar, Al-Kanz al-Tsamin Fi Qawaid al-Lughah al-’Arabiyyah (Kairo:
Markaz al-Riwayah li al-Nasyar wa al-A’lam, 2006), h. 68.
15
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تعرف القواعد اإلعرابية في قواعدها .ومن وجوه التخالف اآلخرى ظاهرة في اللغة
العبرية ،مثال في تركيب ،فإنها معقدة ومتنوعة ،حيث يحدث تغيير التشكيل في מילות
יחס األربعة (ב-כ-ל-מן) التي تأثر بكلمة بعدها .وذلك الذي هو نقيض على اللغة
العربية ،حيث أن في اللغة العربية تأثر حروف الجر على كلمة بعده ،ولكن في اللغة
العبرية ،التشكيل מילות יחס متعلقة بكلمة بعدها ،فمثال "אַ תָ ה ַכּ ֳא ִרי" ،في أصلها מילות
יחס "כ" بحركة السكون على عالمة النقطتين في وسط حرف "כ" ،ولكن في ذلك املثال
حرف "כ" يشكل بحركة الفتح " ַכּ" إلجل أن كلمة بعد " ַכּ" مبدوئة بحرف الحلقوم "אֳ ".
ٰ
وال تزال كثيرة من وجوه التخالف االخرى أشد رائعة لبحث.
باإلضافة إلى الحقائق املذكورة ً
سابقا ،فإن البحث املقارن بين اللغة العربية
واللغة العبرية مهم ً
جدا .لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة وجوه التشابة ووجوه
التخالف بين حروف الجر فى اللغة العربية و מילות יחס فى اللغة العبرية من ناحية
تركيبهما ومعانيهما لوصف القرابة بينهما .تكمن أهمية هذا البحث في أنه باإلضافة إلى
معرفة القرابة بين اللغتين العربية والعبرية ،فإنه يهدف إلى وصف أي مدى القرابة
بينهما عند النظر إلى حروف الجر و מילות יחס املستخدمة .أما مصادر البيانات
لحروف الجر فى هذا البحث فهي من "القرآن الكريم بالرسم العثمان"  ،وأما مصادر
البيانات מילות יחס فهى الكتاب "תנ"ך" (.(Tanakh/Pentatokh, Ketovim, Nevim
يرجع اختيار مصدر البيانات هذه إلى حقيقة أن كال هما مصادر بيانات مكتوبة بلغة
فصحى أو لغة مشتركة .
البحث عن وجوه التسابة ووجوه التخالف بين حروف الجر و מילות יחס تركز
على عملية البحث املكتبي بطريق اللغة املقارنة .ودراسة املقارنة هي دراسة التي تقارن
بين حروف الجر و מילות יחס لحصر وجوه التشابه ووجوه التحالف بينهما .وتفحص
هذه الدراسة البيانات وصفيا بناء على تحليل مقارن بين اللغة العربية واللغة العبرية
التي تجري مقارنتهما.
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دراسة مقارنة اللغة من فروع علم اللغة يدرس اللغة من خالل مقارنة لغة مع
لغات أخرى 17.تنقسم دراسة اللغة املقارنة إلى ثالثة أنواع ،وهي دراسة اللغة
18
املقارنة التاريخية ودراسة اللغة املقارنة النمطية ودراسة اللغة املقارنة الجغرافية.
دراسة اللغة املقارنة التاريخية تبحث عن اللغة من الناحية األزمنة والتغيرات في
العناصر اللغوية التي تحدث في عبر الزمان .تقوم دراسة اللغة املقارنة النمطية
بتصنيف اللغة من خالل النظر إلى خصائص اللغة أو أنواعها .وأما ودراسة اللغة
املقارنة الجغرافية فتدرس اللغات املوجودة في منطقة واحدة أو أكثر بناء على وجهات
النظر التاريخية غير متزامن والجغرافية املكانية.
ودراسة مقارنة اللغة هي الدراسة اللغوية التى تشتمل على املقارنة اللغوية في
أرومة واحدة أو التطور التاريخى للغة .وملقارنة اللغة يستخدم بعض الباحثين دراسة
تقابلية واآلخرون يستخدمون دراسة مقارنة .19في دراسة مقارنة قارن الباحثون
اللغة العربية باللغة من أرومة واحدة للنظر على قرابتهما .وفي دراسة تقابلية أجرى
الباحثون املقارنة بين اللغة العربية واللغة األخرى ليست من أرومة واحدة ،مثل تقارنت
بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية .لقد وجد الباحثون الذين قارنوا بين اللغة
العربية واللغة األخرى في بحوثهم ،مثل املقارنة بين اللغة العربية واللغة اآلرمية،
أواملقارنة بين اللغة العربية واللغة السريانية .وقارن العديد من الباحثين بين اللغة
العربية واللغات السامية األخرى ،حيث يهدفون إلى نظر وجوه التشابه ووجوه
التخالف في اللغة ،وتطور التاريخى بين اللغة السامية.
ودراسة مقارنة اللغة هي إحدى الدراسة التى تستخدم ملقارنة بين إحدى اللغة
باللغة األخرى ،سواء من أرومة واحدة أو من أرومة مختلفة أو من اللغات املتنوعة.
أختيرت اللغة العربية لتقارن باللغة العبرية فى هذه الدراسة بحيث إنما ال يكون كالهما
من أرومة واحدة فقط ،بل كالهما من اللغة املقدسة في األديان إبراهيمية .اللغة
Ade Nandang dan Abdul Kosim, Pengantar Linguistik Arab (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2018), h. 21.
18 Krisanjaya, Linguistik Bandingan, 1st ed. (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016), h.
24.
19 Suhardi, Pengantar Linguistik Umum (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 17.
17
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العبرية هي لغة التوراة موس ى ،وأما اللغة العربية فهي لغة القرآن .وبالنظر من عائة
اللغة وانتشارها فإن اللغة العربية من أرومة اللغة السامية الجنوبية ،وأما اللغة العبرية
فهى من أرومة اللغة السامية الغربية .يستخدم منهج الدراسة املقارنة في هذا البحث
لدعم مقارنة بين اللغة العربية واللغة العبرية ،حيث يهدف لنظر وجوه التشابة ووجوه
التخالف في اللغة بين اللغة العربية واللغة العبرية لوصف إلى أي مدى القرابة بينهما.
إعتمادا على ذلك فتستخدم تقنية التوثيق فى جمع البيانات وطريقة اللغة
املقارنة فى تقنية تحليل البيانات .ومن الخطوات املستخدمة فى تقنية التوثيق هى قراءة
املصادر املتعلقة بالدراسة ،ثم تسجيل البيانات املطلوبة املوجودة ،ثم تصنيف
البيانات حسب نوعها .واإلجراءات لتحليل البيانات بناء على طريقة اللغة املقارنة
تكون بتقديم البيانات التي تمت تسجيلها وتصنيفها ،ثم مقارنة البيانات املوجودة من
حيث تركيبها ومعانيها ،ثم تقديم تفسير وشرح وفقا لخصائص البيانات ،ثم تحديد
وجوه التشابه والتخالف بين البيانات اللغوية املقارنة ،ثم استخالص النتائج.
املناقشة ونتائج البحث
حروف الجر من الكلمات التي ال لها معنى خاص بها .تسمى بحروف اإلضافة،
ألنها تضيف معاني األفعال قبلها إلى األسماء بعدها 20.في اللغة العبرية حروف الجر
سميت بـ"מילות יחס ،وتطلق على מילות יחס ألنها لم تعد تجر لفظا 21.واختلف
النحاة العرب عن عدد حروف الجر ،ومنهم راى أنها ثمانية عشر 22 ،ومنهم رأى أنها
سبع عشرة 23.ووجدت تقسيمات كثيرة لحروف الجر .من حيث مشاركتها اإلسم والفعل
في بعض ألفاظها وعدمها ثالثة أقسام 24،من ناحية اإلسم الذي يجر بعدها فهي على

Jami’ al-Durus al-’Arabiyyah, h. 463.
Beginning Biblical Hebrew, h. 49.
22 Fayyad Sulaiman, Al-Nahw al-’Ashriy: Dalil Mubsit Li Qawaid al-Lughah al-’Arabiyyah
(Markaz al-Ahram al-Tarjaman wa al-Nashr, n.d.), h. 148.
23 Jami’ al-Durus al-’Arabiyyah, h. 167.
24 h. 168.
20
21
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قسمين 25،ومن حيث األصالة وعدمها ،تنقسم على ثالثة أقسام 26.وعالمات الجر هي
28
الكسرة ،والياء ،والفتحة 27.إذا دخلت "ما" إلى حروف الجر ،فلها قواعد خاصة.
29

إذا نظر في العديد من الكتب النحوية العبرية ،فهناك  2أنواع מילות יחס،
وفى بعض الكتب لها  3أنواع מילות יחס .ومن أنواع حروف الجر في اللغة العبرية هى
מילות יחס املتصلة وלות יחס باملقيف وמילות יחס املنفصلة .وמילות יחס املتصلة هي
ً
אוֹתיוֹת היחס
حروف التي تكن متصلة دئما باإلسم أو الضمير التالى لها ويسميها اليهود ִ
 ،(Otit yakhatsوهي בּ ،כּ ،ל ) 30. (Be, Ke, leوמילות יחס باملقيف هي حروف التي يوضع
املقيف ( )-بعدها ،وهي אֶ ל ) ،(elעַ ל )ִ ،(‘alמן) 31.(minמילות יחס ִמן يتصل باإلسم
والضمير بعده ،بحيث يمكن يصنيف حرف ִמן ) (minإىل מילות יחס املتصلة واملقيف.
وמילות יחס املنفصلة هي حروف التى ال تتصل باإلسم التالى لها ،بل تكون منفصلة
ً
عنه دائما ،ولكنها تتصل بالضمير ألن الضمير ال يمكن أن يكون منفصال عن الحرف أو
32
اإلسم السابق.
في اللغة العبرية ،מילות יחס املنفصلة ما لها قواعد خاصة في إستعمالها إال في
حروف עַ ל ) ،(‘Alלִ פנֵי ) ، (Liqneiעִ ם ) ، (‘Imאַ חֲ ֵרי ) ،(AKhareiאֵ ת )ִ ،(Etבּשׁ ִביל )(Bisyvil

 ،אֶ ל ) (elالتي لها الالحقات وتغير أيضا في حركاتها إذا وجدت بعدها ضمائر شخصية.
ولكن على מילות יחס املتصلة בּ כּ ל ִמן لها قواعد خاصة في إستعمالها .وמילות יחס أو
حروف النصب الثالثة בּכּל واألصل فيها أن تشكل بالشوا ( ְ) ،نحو בּ ָשׁלוֹמ (،)Besyalom
אָ ִחי עָ ִשׁיר כאָ ִחיָך ( ،)Akhi ‘Asyiir KeaKhiKhaלאָ ִבי בַּ יִת גָדוֹל (.)Leavi Bayyit Gadol

’Abbas Hasan, Al-Nahwu al-Wafiy, 4th ed., vol. 2 (Mesir: Dar al-Ma’arif, n.d.), h. 433.
Jami’ al-Durus al-’Arabiyyah, h. 197.
27 Fuad Ni’mah, Mulakhkhas Qawaid Al-Lughah al-’Arabiyyah (Kairo: Al-Maktabah al’Ilmiy, 1998), h. 94.
28 h. 94.
29 Al-Kanz al-Tsamin Fi Qawaid al-Lughah al-’Arabiyyah, h. 68.
30 Faruq Muhammad Jaudiy dan Sayydi Harb, Qawaid Al-Lughah al-’Arabiyyah Tatbiq Wa
Nushush (Kairo: Dar al-Tsaqafah, 1967), h. 50.
31 Bahan Ajar Bahasa Ibrani, h. 17.
32 William D. Barrick and Irvin A. Busenitz, A Grammar for Biblical Hebrew (Sun Valley:
Grace Books International, 2011), h. 58-59.
25
26
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33
ً
ونظرا ألن מילות יחס غير
لكن هناك حالة خاصة تغيرت فيها شكل هذه الحروف.
املنفصلة ال يمكن أن ترتبط مباشرة بالضمائر الشخصية ،قبلت حروف الجر
ً
34
اللواحق الضمنية بدال منها .وמילות יחס ִמן وغالبا ما يوضع املقيف بعده ،مثل ִמן־
הָ אָ ֶרץ ( ،)Min Ha aretsلكن له قواعد خاصة لتكوينها .لحروف الجر معاني كثيرة.
يستعمل حرف "الباء" لثالثة عشر معنى 35،وحرف "الكاف" ألربعة معان 36 ،وحرف "
الالم " لخمسة عشر معنى 37،وحرف "من" لثمانية معان 38،وحرف "على" لثمانية
معان 39،وحرف "إلى" لثالثة معانز 40وأما מילות יחס فعندها معانى خاصة 41،فمعانى
מילות יחס בּ כּ ל ִמן كما يلي:
 .1معانى מילות יחס ל فهي للداللة على امللكية ،نحو לִ י (لي) ،للداللة على التبعية ،نحو
ُ َ ْ َ َ َ َ ِّ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ 42
اطك ْم)،
ועַ תָ הִ ,התיַצבּו לִ פנֵי יהוָה ,ל ִשׁבטֵ י ֶכם (فاآلن امثلوا أمام الر ِب حسب أسب ِ
َ ََ َ َ
ָשׁב לִ מקֹ מוֹ (و َرجع ِالى َمك ِان ِه) ،لإلنتهاء من الوقت ،نحو ול ֹא-יָלִ ין
بمعنى "אֶ ל" ،نحو ַוי ָ
َ
َ َ ْ
َ ْ
الذي
ִמן-הַ בָּ ָשר ,א ֲֶשׁר ִתזבַּ ח בָּ עֶ ֶרב בַּ יוֹם הָ ִראשׁוֹן— ַלבּ ֶֹקר( 43وال ي ِبت ش ْي ٌء ِمن اللح ِم ِ
َْ َ
األ َّ
َت ْذ َب ُح َم َس ً
ل
الصباح).
لى
إ
و
م
و
الي
ي
ف
اء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .2معانى מילות יחס בּ فهي لداللة على املكان ،نحو בַּ בַּ יִת (في املنزل) ،للداللة على
אשׁית (في البدء)،
البينية ،نحو בַּ ּגוֹיִים (بين الشعوب) ،للداللة على الزمن ،نحو בּ ֵר ִ
لداللة على العندية (املكان) ،نحو בּעֵ ין הַ מַ יִם (عند العين) ،للداللة على املعية ،نحو
תֵ ה בּסֻ כָּר (شاي مع السكر) ،للداللة على اإلستعانة ،نحو הָ לְַך בָּ אֹטוֹבּוֹס (ذهب
باألتوبس) ،للداللة على الثمن ،نحو בַּ כֶּסֶ ף (بالنقود).

Qawaid Al-Lughah al-’Arabiyyah Tatbiq Wa Nushush, h. 63-64.
Hebrew Grammar, h. 109-110.
35 Jami’ al-Durus al-’Arabiyyah, h. 464.
36 h. 466.
37 h. 466.
38 h. 171-172.
39 h. 177-179.
40 h. 177-179..
41 Rasyad al-Samiy, Qawaid al-Lughah al-’Arabiyyah (Kairo: Mudawwanah al-Muslim,
1997), h. 58-60.
42 Pentatokh, Ketovim, Nevim, n.d.
43 Christo H.J Van der Merwe, Jackie A. Naude and Jan H. Kroeze, A Biblical Hebrew
Reference Grammar (Sfeffield: Sfeffield Academic Press, 1999), h. 285.
33
34
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.3

.4
.5

.6

ٰ
معانى מילות יחס ִמן فهي للداللة على الزمن ،نحو מֵ הַ יוֹם זהַ לאָ ה (من االن
فصاعدا) ،للداللة على األصل املكان ،نحو י ַַרד מֵ ישׁ ָראֵ ל (نزح من إسرائيل) ،للداللة
على الجزء ،نحو אָ כַל ִמזִ עַ ת אַ פוֹ (أكل من عرق جبينه) ،للداللة على السببية ،نحو
ִמפּ ָשׁעֵ ינּו (بسبب ذنوبنا) ،للداللة على التبعيض ،نحو מֵ זִ קנֵי הָ ִעיר (من شيوخ
פּוֹסק
ֵ
املدينة) ،للداللة على الرفض ،نحو עָ מ ָדה ִמל ֶֶדת (توقفت لإلنجاب) ،אֵ ינוֹ
ִמלדַ בֵּ ר (ال يتوقف عن الحديث) ،מָ נַע אוֹתוֹ ִמלָבוֹא (منعه من املجئ) ،لداللة على
املادة ،نحو עָ שּוי מֵ עֵ ץ (مصنوع من الخشب)ִ ،מזָהָ ב (من الذهب).
معانى מילות יחס כּ فهي للداللة على التشبيه ،نحو כַּמֶ לְֶך (كامللك) ،وللداللة على
التبعية ،نحو כָּהֵ ם( 44حسب لهم).
معاني מילות יחס אֶ ל فهى للداللة على هدف الحركة أو العمل ،نحو ו ַָת ָשׁב אֵ לָיו אֶ ל־
הַ תֵ בָ ה (ستعود إليه إلى الفلك) ،معنى مع وعلى ،نحو ול ֹא-תֶ חֶ טאּו לַיהוָה ,לֶאֱ כֹל אֶ ל-
الر ِّ َ ْ ُ َ َّ
َ َ ُ ْ ُ َ َّ
אֲשׁר
ب ِباك ِلك ْم َمع الد ِم) ،הוֹסַ פ ָת חָ כמָ ה וָטוֹב ,אֶ ל-הַ שמּועָ ה ֶ
הַ דָ ם (وال تخ ِطئوا ِالى ِ
ْ َ ْ ً َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َّ
َ ُْ ُ
ָשׁמָ ע ִתי ( ِزدت ِحك َمة وصالحا على الخب ِر ال ِذي س ِمعته) ،וַיִ שׁחָ טּוהּו אֶ ל-מַ עבּרוֹת
ُ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ 45
ض األ ْر ُد ِ ِّن).
او
خ
הַ יַרדֵ ן ( ويذبحونه على م ِ ِ
معاني מילות יחס עַ ל فهى للداللة على االستعالء ،نحو שׁכַב עַ לִ -משׁכָּבָך( 46اضطجع
على سريرك) ،للداللة على الهدف من العملية ،نحو וַיִ קצֹף פַּ רעֹה עַ ל שׁנֵי סָ ִריסָ יו
َ َ َ
ُ َ
(ف َسخط ِف ْر َع ْون بخ ِص َّي ْي ِه) ،معنى مع وإلى نحو ַו ָיבֹאּו הָ ֲאנ ִָשׁים ,עַ ל-הַ נ ִָשׁים (وجاء
الرجال مع النساء) ،כִּ י-יָסַ פנּו עַ ל-כָּל-חַ ט ֹאתֵ ינּו ָרעָ ה (الننا قد اضفنا الى جميع
خطايانا) ،أحيانا بمعنى عن ،نحو ַואֲנִ יָ ،שׁמַ ע ִתי עָ לֶיָך (وانا سمعت عنك) ،ועַ ל
َ
אֱֹלהים َ(وأ َّما
ֱֹלהיםּ ،וממַ הֵ ר הָ ִ
ִה ָשנוֹת הַ חֲ לוֹם אֶ ל-פַּ רעֹה ,פַּ עֲמָ יִם--כִּ י-נָכוֹן הַ ָדבָ רמֵ ִעם הָ א ִ
ْ ُْ ََ
َ ْ َْ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ
هللا) ،والداللة على
عن تك َر ِار الحل ِم على ِف ْرعون م َّرتي ِن ،فألن األم َر مق َّرر ِمن ِقب ِل ِ
ْ َ َّ
ْ
التعليل ،نحو ִהנָך מֵ ת עַ ל-הָ ִא ָשה א ֲֶשׁר-ל ַָקח ָת (أن َت َم ِِّي ٌت ِم ْن أ ْج ِل امل ْر ِاة ال ِتي
َ ْ
اخذ َت َها).

Gary D. Practico and Miles V. Van Pelt, Basics of Biblical Hebrew, II (Jakarta: Literatur
Saat, 2020), h. 53.
45 277–778.
46 h. 277-278.
44
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وجوه التشابه بين حروف الجر وמילותיחס ظهرت فى تركيبهما ومعانى الحروف.
من وجوه التشابه فى تركيب حروف الجر و מילות יחס من " الباء ،والكاف ،والالم،
و"من" ،و"على" ،و"إلى" و"בּ ،כּ ،לִ ،מן ،עַ ל ،אֶ ל" كما يلى:
רּושׁ ַלמָ הְּ ,בחַ יִל
 .1استخدم حرف בּ ) (beوالباء قبل اإلسم ،نحو فى الجملة" :ו ַָתב ֹא י ָ
ً َ َ َ ُ َ
ُ
ص َّح ت ِأويل َها ِبنكرة" .
כָּבֵ ד מאֹד" ،و " َوقد تكون معرفة ِإذا
אֹלהים ,יֹ דעֵ י,
 .2استخدم حرف ֵכּ ) (keوالكاف قبل اإلسم ،نحو فى الجملة" :וִהיִיתֶ ם ,כֵּ ִ
َ َْ
َ ْ ْ
טוֹב ו ָָרע" ،و" َو َما ق َت َل األ ْح َر َار كال َعف ِو َع ْن ُه ْم".
ُ
 .3استخدم حرف ל ֵ ( )leوالالم قبل اإلسم ،نحو فى الجملةִ " :מזמוֹר ל ָדוִד" ،و"ك ْن
ِل ْل َخ ِل ْيل ً
نصيرا".
ِ
ירּושׁ ַליִם" ،و" َأنَّ
 .4استخدم حرف ִמן ֵ ( )minو"من" قبل اإلسم ،نحو فى الجملةִ " :מ ָ
ْاملُ ْب َد َل م َن ْال َخ َبرَّية َال َي ْق َتر ُن اإل ْست ْف َه ِّ
امية".
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ
 .5استخدم حرف עַ ֵל ( )alو"على" قبل اإلسم ،نحو" :וַיִ קצֹף פַּ רעֹה עַ ל שׁנֵי סָ ִריסָ יו"،
َ َ َ ََ َ ْ
ينته ".
و"فخ َرج على قو ِم ِه ِفي ز ِ
َ
 .6استخدم حرف אֶ ֵל( )elو" ِإلى" قبل اإلسم ،نحو فى الجملة" :יִש ָראֵ ל ,אֶ ל-הַ מֶ לְֶך
الحال َإلى عامل َو َ
ُ
ص ِاح ٍب".
שֹׁלמֹה" ،و"تحتاج
ٍ
ومن وجوه التشابه فى معاني حروف الجر وמילותיחס كما تلي:
أ .التشابه بين معاني حرف "בּ" و "الباء" في أربعة معان:
 .1الداللة على الظرفية نحوּ" :ודבַ ר-יהוָה ,הָ יָה י ָָקר בַּ י ִָמים הָ הֵ ם" ( َو َك َان ْت َك ِل َم ُة َّ
الر ِ ِّب
ً ْ َ
َّ َ َ َ ُ َ
48
َع ِز َيزة ِفي ِتل َك األ َّي ِام)) ،47 (1Sa 3:1و َ"و ِبالل ْي ِل أفال ت ْع ِقلون" (سورة الصافات)138 :
ْ ْ
"اه ِبط
 .2الداللة على املصاحبة (معنى"مع") ،نحوֵ " :תה בּסֻ ָכּר" ( شاي مع سكر) ،و
َ
49
ِب َسال ٍم" ( سورة هود)48 :
 .3الداللة على اإلستعانة ،نحو" :הָ לְַךבָּ אֹטוֹבּוֹס " (اذهب بالحافلة) ،و" كتبت بالقلم".

“Kitab 1 Samuel,” in Pentatokh, Ketovim, Nevim (Skokie: Varda Books, 2009), h. 529.
Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 451.
49 h. 227.
47
48
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.4
ب.

ج.
.1
.2
د.
.1
.2
.3

ه.
.1

الداللة على الثمن (تعويض) ،نحو" :תנָה-לִ י אֶ ת-כַּרמָך בּכֶסֶ ף") َأ ْعطني َك ْر َم َك بف َّ
ض ٍة)
ِِ
ِِ
و " َو ُخذ َّ
الد َ
الفرس".
ب
ار
ِ
ِ
ِ
التشابه بين معاني حرف "כּ" ) (Keو" الكاف" فهي للداللة على التشبيه ،نحو:
َ ْ
ََُ َ َ
َ ْ َ
َّ
اهلل َعا ِرف ْي ِن الخ ْي َر َوالش َّر)(  ،و "ك ُجل ُم ْو ِد
"וִהיִיתֶ םֵ ,כּ ִ
אֹלהים ,יֹ דעֵ י,טוֹב ו ָָרע" (وتكون ِان ك ِ
َ
ص ْخر َح َّط ُه َّ
الس ْي ُل ِم ْن َع ِل " (الشعر المرؤ القيس).
ٍ
التشابه بين معاني حرف "ל " و" الالم" فهى:
َ
ض" (سورة البقرة:
للداللة على امللكية ،نحو :לִ י ِ(لي) ،و ِ"ِل َما في السمو ِ
ات واألر ِ
50
)284
ََ
َ ََ
ָשׁב לִ מקֹ מוֹ ( 51و َرجع ِإلى مكا ِن ِه(Num 24:25)).
بمعنى "אֶ ל" /إلى (لإلنتهاء) ،نحوַ :וי ָ
َ
َ َ
52
و ِ"بأ َّن َرَّب َك أ ْو َحى ل َها" ( سورة الزلزلة. )5:
التشابه بين معاني حرف " ִמן" و"من" ،فهى:
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ َ
ابتداء الغاية املكانية أو الزمانية ،نحوַ :ו ַיעֲלּו ִמ ָשם (وص ِعدوا ِمن هناك))(1Ki 1:45
َ
54
س َع َلى َّ
 ،53و َ"ملَ ْسج ٌد ُا ِ ِّس َ
الت ْق ٰوى ِم ْن ا َّو ِل َي ْو ٍم" (سورة التوبة.)108 :
ِ
الداللة على التبعيض أو الجزء ،نحو " :אָ כַל ִמזִ עַ ת אַ פוֹ " ( أكل عرق جبينه) ،و"م ْن ُهمْ
ِ
55
َّم ْن َك َّل َم ه ُ
ّٰللا" ( سورة البقرة.)253 :
َّ َ ْ ٰ ْ ُ ْ ُ
ْ
الداللة على السببية ،نحوִ " :מפּ ָשׁעֵ ינּו" ( بسبب ذنوبنا) ،و ِ"مما خ ِطيـ ِت ِهم اغ ِرقوا"
56
( سورة نوح.)25 :
التشابه بين معاني حرف "עַ ל" و"على" ،فهي في أربعة معان:
ْ َ
َ
َ
اضط ِج ْع َعلى َس ِر ِيرك) ،572Sa13:5
الداللة على االستعالء ،نحو " :שׁכַב עַ לִ -משׁכָּבָך" (
َ
َ ْ ْ ُ ُ َ
58
و َ"و َعل ْي َها َو َعلى ال ُفل ِك ت ْح َمل ْون" ( سورة املؤمنون)22 :

Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 49
“Kitab Numbers,” in Pentatokh, Ketovim, Nevim (Skokie: Verda Books, 2009), h. 311.
52 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 599.
53 “Kitab Kings,” in Pentatokh, Ketovim, Nevim (Skokie: Verda Books, 2009), h. 625.
54 h. 204.
55 h. 420.
56 h. 571.
57 “Kitab 2 Samuel,” h. 616.
58 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 343.
50
51
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ِّ
الر َج ُ
َ َ َ ِّ
ال َم َع ال ِن َس ِاء )
 .2بمعنى مع ،نحوַ " :ו ْ ָיבֹאּו הָ ֲאנ ִָשׁים ,עַ ל -הַ נ ִָשׁים" (وجاء ِ
ٰ َ َ َ ٰ َ 59
60
ال َعلى ُح ِِّبه"( سورة البقرة)177 :
) ،" )35:22و"واتى امل
َ
ُ
ْ
َ
َ
 .3بمعنى عن ،نحوַ " :ואֲנִ יָ ,שׁמַ ע ִתי עָ לֶיָך" ( َوانا َس ِم ْعت عنك) ) ،61 (Gen 41:15و" ِإذا
ُ َ
مر هللا َأ َ
َ
َر ِض َيت َّ
عج َبني رضاها".
علي بنو قش ٍير · لع ُ ِ
 .4الداللة على التعليل ،نحوִ " :הנָך מֵ ת עַ ל-הָ ִא ָשה א ֲֶשׁר-ל ַָקח ָת" ( ْان َت َم ِّي ٌت م ْن ْ
اج ِل
ِ ِ
ْاملَ ْر َّ َ ْ َ
اة ال ِتي اخذت َها)).62 (Gen 20:3
ِ
وجوه اإلختالف بين حروف الجر وמילותיחס وجدت فى التركيب واملعانى.
أ .التخالف فى تركيب بين حروف الجر وמילות יחס:
 .1التخالف في التركيب حرف "בְּ " و " الباء" كما فى ياتى الجدوال:
الجموال 1
(الباء(
الرقم
(בְּ )
1
حرف الباء يجر ما األصل أن تشكل بالشوا ( ְ) ،نحوְ :בּשָׁ לוֹמ
َ
الم)
بعده من األسماء ،نحوِ ( :بس ٍ
ص َر ُك ُم ُ
َو َل َق ْد َن َ
هللا ِب َب ْد ٍر
ٰ
( سورة ال عمران:
63
)123
2
تزاد "ما" بعد الباء فال تشكل بالحركة الحيرق ( ִ) إذا دخلت على كلمة
تكفها عن العمل ،نحو :مبدوءة بحرف ساكن ،نحوִ :בּ ְמעִ ילְ ָך (في معطفك)
ْ َ ِّ َ
َ َ
هللا
"ف ِبما َرحم ٍة ِمن ِ
َ
ٰ
ِل ْن َت ل ُه ْم" (سورة ال
64
عمران)159 :
(Exo

“Kitab Exodus,” in Pentatokh, Ketovim, Nevim (Skokie: Varda Books, 2009), h. 175.
Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 27.
61 “Kitab Genesis,” h. 80.
62 “Kitab Genesis,” h. 33.
63 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 66.
64 h. 71.
59
60
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 .2التخالف في تركيب حرف "כְּ " و" الكاف" ،كما يأتى في الجدول:
(الكاف (
الرقم
(כְּ )
1
حروف الكاف يجر ما األصل فيها أن تشكل بالشوا ( ְ ) ،نحو :חָ נֵּנִ י
بعده من األسماء ،نحو :אֹלהִ ים כְּ חַ ְסדֶ ָך (ا ْر َح ْمني َيا ُ
هللا َح َس َب
ِ ِ
َ َْ
َع ِل ٌّي كاأل َس ِد
َر ْح َم ِت َك))65 (Psa 51:1
2
تزاد "ما" بعد الكاف تشكل بالحركة الحيرق ( ִ) إذا دخلت على كلمة
ֹלשׁם
فتكفها عن العمل ،مبدوءة بحرف ساكن ،نحو :וְ הֵּ מָ ה כִּ ְשׁ ִ
َ ْ َ َ ُ
نحو :كما الح ِبطات ִאישׁ ( وماذا عن الرجل)
َ
َ
ش ُّر َب ِني ت ِم ِيم
 .3التخالف في تركيب حرف "לְ " و" الالم  ،كما تأتى في الجدول:
الرقم اإلختالف (الالم)
اإلختالف (לְ )
1
حروف الالم يجر ما األصل فيها أن تشكل بالشوا ( ְ ) ،نحو:
بعده من األسماء ( ،لكي ينمو الربيع)
هلل رب
نحو :الحمد ِ
(سورة
العاملين
66
الفاتحة)2 :

לאָ ִביבַּ יִתגָדוֹל

 .4التخالف في تركيب حرف " ִמן" و " ِم ْن" ،كما تأتى في الجدول التالي:
ִמן
ِم ْن
الرقم
1
حرف ِم ْن يجر ما بعده من
ִמן وغالبا ما يوضع املقيف بعده ،نحوִ :מן־
ِّ
األسماء ،نحو:
التعجب من הָ אָ ֶרץ ( من الدولة)
املاء
كثرة ِ
2
تزاد "ما" بعد من فال
عند دخول حرف ִמן على كلمة نكرة فتشكل
“Kitab Psalms,” in Pentatokh, Ketovim, Nevim (Skokie: Varda Books, 2009), h.1202.
Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 1.

65
66
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تكفها عن العمل ،نحو:
بالحيرق( ִ) مع تشديد الحرف األول من الكلمة
َ َ ُ ْ ُ
ِ"م َّما خ ِطيئ ِات ِه ْم أغ ِرقوا"
بعده ،نحو :א ֲֶשׁר ל ַֻקח ִמ ָשם ( الذي أخذ من
67
68
(نوح)25 :
هناك))(Gen 3:23
 .5التخالف في تركيب حرف "עַ ל" و"على"  ،أن "מילות יחס "עַ ל" توضع املقيف ()-
بعدها .أما في اللغة العربية ،فحرف الجر "على" يجر ما بعده من األسماء ،نحو:
ْ َ
َ َْ َ
اضط ِج ْع
َ"و َءاتى امل َاء َعلى ُح ِِّب ِه" (البقرة 69 )177 :فى العربية ،و שׁכַב עַ לִ -משׁכָּבָך (
َع َلى َسر َ
يرك) (2Sa 13:5)70
ِ ِ
 .6التخالف في تركيب حرف "אֶ ל" و" إلى" ،أن מילות יחס "אֶ ל" يوضع املقيف( )-بعده.
ْ
َ َْ
َْ
أما حرف الجر "إلى" يجر ما بعده من األسماء ،نحوِ :م َن امل ْس ِج ِد ال َح َر ِام ِإلى امل ْس ِج ِد
َ َ َ ْ َ َ ُْْ
71
َْْ َ
األقص ى" (اإلسراء ، )1 :و וַתָ ָשׁב אֵ לָיו אֶ ל־הַ ֵתבָ ה ( ف َرجعت ال ْي ِه الى الفل ِك) (Gen
).72 8:9
ب .التخالف فى معاني حروف الجر"الباء" و מילות יחס
 .1التخالف في معاني حرف "בּ" و" الباء" ،أن حرف "الباء" له معانى شت ،منها
اإللصاق نحو :أمسكت بيدك  ،والسببية والتعليل نحو :مات بالجوع  ،والتعدية
نحو"َ :ذ َه َب ُ
هللا ِب ُن ْو ِر ِه ْم" (البقرة ، 73)17 :والقسم نحو :أقسم باهلل  ،والبدل نحو:
َ ُ
ُ
ِّ َ
َ َ ُ
َ ْ ً َّ ْ ُ
هللا"
ما يس ُّرِني ِب َها ح ْم ُر النعم  ،ومعنى "من" التبعيضية نحو" :عينا يش َرب ِب َها ِعباد ِ
َ
َ َ
(اإلنسان ، 74 )6:ومعنى "عن نحو" :ف ْسئ ْل ِب ِه خ ْي ًرا" (الفرقان ،75)59 :ومعنى
َْ
َ َ َ
اإلستعالء ،نحو"َ :وم ْن َأ ْهل ْالك َ
اب َم ْن إن تأ َم ْن ُه ِب ِق ْنط ٍار ُيؤ ِ ِّد ِه ِإل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َّم ْن إن
ت
ِ
ِ ِ ِ
َت ْأ َم ْن ُه بد ْي َنار َّال ُي َؤ ِّده إ َل ْي َك" ٰ(ال عمران ،76)75 :ومعنى التأكيد ،نحو :ب َح ْسب َك ماَ
ِِ ٍ
ِ ِ
ِِ ِ
Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 571
“Kitab Genesis,” h. 6.
69 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 270.
70 “Kitab 2 Samuel,” h. 616.
71 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 282.
72 “Kitab Genesis,” h. 31.
73 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 189.
74 h. 579.
75 h. 365.
76 h. 59.
67
68
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َ ْ
ف َعل َت .و هذه املعانى ال توجد في حرف "בּ" ،وأن ؛ حرف "בְּ " له معنى البينية
اليوجد في حروف الجر "الباء" ،نحو" :בַּ ּגוֹיִים" (بين الشعوب). ،
 .2التخالف في معانى حرف "כְּ " و" الكاف" ،أن حرف "الكاف" لها معانى ،منها
التعليل نحو"َ :و ْقل َّربي ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َرَّب َيان ْي َ
ص ِغ ْي ًرا" (اإلسراء،77)24 :وبمعنى "على"
ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ
78
ٌ
ْ
نحو" :كن كما أنت"  ،والتوكيد نحو" :ليس ك ِمث ِله ش يء" (الشورى ، )11 :والتوجد
هذه املعانى في حرف "כְּ " ،وأن حرف "כְּ " لها معنى التبعية نحو :כָּהֵּ ם (حسب لهم) .
 .3التحالف في معاني حرف "לְ " و " الالم" ،أن حرف "الالم" له معاني متنوعة ،منها
َْ
َ
الكتاب ولم يجعل له ِع َو ًجا"
عبده
هلل الذي أن َز َل على
االختصاص نحو" :الحمد ِ
ِ
(الكهف ،79)1 :وشبه امللك نحو“ :اللجام للفرس”  ،و ِّ
وتسمى الالم ِّ
ِّ
املبينة،
التبيين
َ ُْ َ ْ
س ِلل َح ْر ِب” ،والتعليل
نحو“ :خالد أحب لي من سعيد”  ،والتوكيد نحو“ :يا بؤ
َ ٓ َٰ َ هُ ََ
والسببية نحو" :ا َّن ٓا َا ْن َ ْزل َن ٓا ا َل ْي َك ْالك ٰت َب ب ْال َح ِّق ل َت ْح ُك َم َب ْي َن َّ
اس ِبما ارىك ّٰللا ۗوال
الن
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِّ َّ ۡ َ ُ ۡ َ ِّ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ نَ
َ
َ ُ ِّ ْ َ
80
تك ْن ِللخا ِٕى ِن ْي َن خ ِص ْي ًما" (النساء ، )105 :والتقوية نحو"ِ :لـل ِذين هم ِل ِرب ِهم يرهبو "
ْ
َ
(األعراف ، 81 )154 :واالستغاثة نحوَ “ :يالخ ِال ٍد ِل َبكر”  ،والتعجب نحو“ :باللفرح”،
َ ُ َ َ
ۗ
َ ْ َ َ ٰ
والصيرورة نحو" :فال َتقط ُه ا ُل ِف ْر َع ْون ِل َيك ْون ل ُه ْم َع ُد ًّوا َّو َح َزًنا" (القصص،82)8 :
َْْ َ
واالستعالء نحو"َ :ي ِخ ُّر ْو َن ِلألذق ِان ُس َّج ًدا" (اإلسراء ،83)109 :والوقت نحو“ :هذا
الغالم لسنة”  ،ومعنى"مع" نحوَ “ :ف َل َّما َت َف َّر ْق َنا َك َأ ِّن ْي ل َط ْول اجتماع لم ْ
نبت لبلة معا”،
ِ ِ ِ
َ
ْ
ْ
َ َ َ َْ
84
ض ُع امل َو ِزْي َن ال ِق ْسط ِل َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة" (األنبياء ، )47 :وأن حرف "ל"
معنى " في" "ون
له معنى الداللة على التبعية ،وال يوجد هذا املعنى في حرف"الالم".
 .4التخالف في معاني حرف " ִמן" و "من" ،أن حرف "من" لها معانى شتى ،منها البيان
ْ ٰ
َ َ َ
َ ْ
اج َتن ُب ْوا ِّال ْ
رج َ
اج َاءنا ِم ْن
س ِم َن األوث ِن" (الحج ، 85)30 :والتأكيد نحو" :م
ِ
نحو":ف ِ
h. 283.
h. 483.
79 h. 293.
80 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 95.
81 h. 169.
82 h. 386.
83 h. 293.
84 h. 326.
85 h. 335.
77
78

300 | Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 6, No. 1, 2022

ْٰ
َ
َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ٰ ُّ ْ
الدن َيا ِم َن األ ِخ َر ِة" (التوبة:
َبش ٍر" (املائدة ، 86)19 :والبدل نحو":أر ِضيتم ِبالحيو ِة
َ َ ََُ ْ َ َْ
األ ْ
ض" (األحقاف،88)4 :
 ، 87)38والظرفية أي بمعنى "في" نحو" :ماذا خلقوا ِمن
ر
ِ
َ َ
َ
َ َ ُ
ومعنى "عن" نحو"َ :ي َاو ْيل َنا ق ْد ك َّنا ِفي غ ْفل ٍة ِِّم ْن َهذا" (سورة األنبياء . 89،)97:وأن
حرف " ִמן" لها معنى الداللة على الرفض نحو":עָ מ ָדה ִמל ֶֶדת" (توقفت لإلنجاب(،
وال توجد في حرف "من".
 .5اإلختالف في معاني حرف "עַ ל" و"على" ،أن حرف "على" لها معانى كثيرة ،منها ؛ معنى
َ
َ َ
َ َْ َ َ
"في" نحو"َ :و َدخ َل امل ِد ْي َنة َعلى ِح ْي ِن غ ْفل ٍة ِِّم ْن أ ْه ِل َها " (سورة القصص ، 90)15:ومعنى
ُ َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ
اس َي ْس َت ْوف ْون" (سورة املطففين ، 91)2:ومعنى "الباء"
"من" نحو"ِ :إذا اكتالوا على الن ِ
نحوْ َ َ ْ " :
هللا"  ،واإلستدراك نحو":فالن ال يدخل الجنة لسوء صنيعه،
اركب على ِاس ِم ِ
على أنه ال ييأس من رحمة هللا" ،وأن حرف "עַ ל" لها معنين :الداللة على الهدف
َ َ َ
ُ َ
من العمل نحو" :וַיִ קְ צֹ ף פ ְַרעֹ ה עַל ְשׁנֵּי סָ ִריסָ יו" ( ف َسخط ِف ْر َع ْون بخ ِص َّي ْي ِه)،(Gen 40:2)92
َ
َ
(أل َّن َنا َق ْد َأ َ
ض ْف َنا ِإلى َج ِم ِيع
ومعنى "إلى" نحو":כִּ י-יָסַ פנּו עַ ל-כָּל-חַ ט ֹאתֵ ינּו ָרעָ ה "
َ َ َ
خط َايانا).93
 .6التخالف في معاني حرف "אֶ ל" و "إلى" ،أن حرف "إلى" لها معنى "عند" أو املبينة
َ
َ َ
َ
نحوَ " :قا َل َر ِّب ِّ
الس ْج ُن أ َح ُّب ِإل َّي ِم َّما َي ْد ُع ْون ِن ْي ِإل ْي ِه" (سورة يوسف ، 94)33:وأن
ِ ِ
َ
حرف "אֶ ל" تعنى معنى "עַ ל" ،نحو" :כִּ יִ -התאַ בֵּ ל שׁמּואֵ ל ,אֶ לָ -שׁאּול" ( أ َّن َ
ص ُمو ِئ َ
يل
َ َ ََ َ ُ َ
95
ناح على شاول) )(1Sa 15:35

h. 111.
h. 193.
88 h. 502.
89 h. 330.
90 h. 387.
91 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. 587.
92 “Kitab Genesis,” h. 8.
”93 “Kitab 1 Samuel.
94 Al-Qur’an al-Karim Bi al-Rasm al-’Utsmaniy, h. .239
95 “Kitab 1 Samuel,” h. 547.
86
87
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الخاتمة
بعد ما بحث وقارن بين حروف الجر فى اللغة العربية و מילות יחס فى اللغة
العبرية ،توجد وجوه التشابه ووجوه التحالف بين هتين اللغتين .يمكن استنتاجها على
أن وجوه التشابه تدل على قرابتها من عائلة اللغات السامية ،وجوه التخالف تدل على
استعمال هذه اللغة وتطرها .من وجوه التشابه املوجودة بينهما تظهر فى التركيب
واملعنى .من ناهية التركيب أن מילות יחס وحروف الجر تقع قبل االسم أو الضمير
لبيان بينها وبين الكلمة الثانية .من ناهية املعنى أن מילות יחס وحروف الجر لهما
معان متشابهة كثيرة كما بحثت في السابقة.
على الرغم من أن اللغة العربية واللغة العبرية كالهما مشتقتان من عائلة
اللغات السامية  ،إال أن اللغتين لديهما وجوه التخالف .وجوه التخاف املوجودة بينهما
تظهر فى التركيب واملعنى .من ناحية التركيب أن "מילות יחס "בּ،כּ،לִ ،מן" لها قواعد كثيرة
في إستعمالها ،حيث تؤثر الكلمة بعدها على حركتها .يتناسب عكسا مع حروف الجر،
حيث تؤثر حروف الجر على الكلمة بعدها .و في "מילות יחס "עַ ל،אֶ ל" لها عالمة خاصة
(املقيف) بعدها ،وهذه العالمة ال توجد في حروف الجر .في حين أن حروف الجر تجر
ما بعدها من األسماء إال إذا تزاد ما بعد حرف الجر "الكاف" فتكفهه عن العمل ،وهذا
الحال ال يوجد في מילות יחס ألن ما لها إعراب .من ناحية املعانى أن מילות יחס وحروف
الجر لهما معان متخالفة شتى .
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