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ملخص البحث
تعد (إل) بالكرسة اخلفيفة أو املشبعة (إيل) من الفونيامت التي قاومت االندثار

لداللتها عىل الربوبية وهي بمعنى اإلله يف الساميات أو العربيات القديمة فجاء
هذا البحث لبيان استعامل (إل) التعريفية يف اللغات القديمة وما طرأ عليها من
إبدال وتغيري؛ ثم يتعرض إىل أقسام (إل)من الناحية الوظيفية وهي أربعة :التعريف،
والوصل ،والزيادة ،واالستفهام ،ثم يتناول مواضع حذف (إل) ،ونداء ما فيه (إل)؛

وختم البحث بديباجة أظهرت ما توصل إليه البحث من نتائج.
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ABSTRACT
Al, the light or depleted, is considered as a phoneme fighting the acts
of desuetude for being dominant as a god in Semitism or in the old Arabic.
The current research paper is to survey the definite Al in the old languages
and whatever replacement and change it purports, illustrates the parts of
Al functionally as they are four: defining, affixing, adding and interrogating
and then tackles the act of omitting Al and the exclamatory sense of it.
Ultimately, there is a conclusion manifesting the results.
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 ...املقدمة ...
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ّ
وصىل اهلل عىل أفصح األنام حممد ،وآله وسلم...
أ ّما بعد...

ّ
فإن (إل) بالكرسة اخلفيفة ،أو ا ُملشبعة إيل ِم َن «الفونيامت» التي قاومت االندثار
ِ
السام ّيات التي شاء طه باقر رمحه اهلل تسميتها
وبية ..بمعنى اإلله يف
الر ُب ّ
لداللتها عىل ّ

ألهنا
بـ (العربيات القديمة)(..)1
نسية؛ ّ
وهي بِ َح ْسب بعض الباحثني عربيات ِج ّ
َ
فرق بني الذكر واألنثى ،فرتى تاء التأنيث يف هنايات ألفاظها كام ترى نون النسوة،
ُت ِّ
وروث عن اللغة األم( .)2وجاء (إل) ُكسع ًا  Suffixأو بادئ ًة ،prefix
وهذا التفريق َم ُ

الزبيدي:
أو واسط ًة  Infixيف كثري من األلفاظ ا ُملقدّ سة ،كاملالئكة ،واألنبياء ..قال
ّ
يل)ٌ ،
«و(إِيل) اسم اهلل»( ..)3وأورده بالصيغ( :إِ ُ
ياء)( ،أ ْي َل ُة)،
ياء)( ،إ ْل ُ
(آيل)( ،إِ ِيل ُ

ربيل) ِ
الربوبيةِ ،
و(ميكائِ َ
و(ج َ
وريانيةِ ،
يل)
الس
عىل ّأهنا مجيع ًا من دوال
ربانية أو ُ
ّ
بالع ّ
ّ
أضيف (جرب) ِ
ِ
ور ُج َل َ
فكأن معناه َعبدَ إِ َ
ّ
إيل ..قال ال َّل ُ
يث« :هو
و(ميكا) إليه،
يلَ ،
يكون ُأ ْع ِر َب ِ
ِ
ِ
أسامء ّ
َ
فقيل( :إِ ٌّل) ..وقال
اهللِ َتعاىل »..وجائزٌ أن
اسم ِمن
بالعربانِ َّيةٌ ..

رب َ
الر ْوض« :اسم ِ
الس َه ِ ُّ
(ج ِ
الرمحن أو عبد
ييل يف َ
ُّ
يل) ُ رسياينٌّ  ،ومعناه عبد َّ
أن ِ
اسم ّ
اهلل َت َ
عاىل ،وهو ُ
اس عىل ّ
وأكثر ال ّن ِ
(إيل)،
آخ َر
العزيز»...
ِ
َ
االسم منه ،هو ُ
ُ
طائفة ِمن أهلِ ِ
يخنا رمحه ّ
ٌ
َ
وكان َش ُ
الع ْلم إىل ّ
أن هذه األسام َء
ذهب كام ذهب
اهلل تعاىل َي ُ
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الع ِ
الع َج ِم ،فيكون ُ
االسم
وأو ُل
ِ
(إيل) عبار ًة عن َ
إضا َف ُتها َم ْق ُلو َب ٌة كإضافة كال ِم َ
بدَّ ،
()4
ِ
أسامء ّ
اهلل تعاىل.
ِعبار ًة عن اسم من
َ
ونقل الدكتور خالد إسامعيل عيل ،يف أثناء كالمه عىل اشتقاق (ميكائيل)ّ ،
«أن

()5
جيفري أشار نق ً
عرب)
ال عن ابن ُقتَي َبة يف (أدب الكاتب)
واجلواليقي يف (ا ُمل ّ
ّ
إىل ّ
العربية ،يف الغالِبِ ،م َن
«إهنا دخلت إىل
عرب» .وأضافّ :
أن هذه الكلمة من ا ُمل َّ
ّ
()6

اآلرامية بصيغة (م ي ك إ ل) ،وهو
يانية (م ي ك ا ي ل) ،وكذلك وردت يف
ُ
ّ
الرس ّ
ركب ورد يف العهد القديم (م ي  +ك ا  +إل) أيَ ( :م ْن ِم ُ
اسم ُم ّ
ثل اهلل) ،وهو استفهام

إنكاري ،أي( :ليس كمثله يشء) ،واشتهر أيض ًا بـ (ميشيل) و (ميخائيل)(.)7

العربية ...الخ»..؛
لت :وأ ّما قول الدكتور خالد إسامعيل« :إنّه دخل إىل
ُق ُ
ّ

فأغلب الظن أنّه قصد استقراره يف هذي التي نتكلم هبا اآلنّ ،
يب،
فإن
السامي عر ّ
ّ
عربانية ٍ
ولِذاّ :
لفظ من األلفاظ ،قد قصدوا به
يانية أو
ّ
إن اختالف ا ُملتقدّ مني يف ُرس ّ

()8
َ
عربيته باملفهوم
االختالف عىل أعجميته ِمن ّ
أي نوع هو ؟ وليس االختالف عىل ّ
ِ
َ
الذي أراده طه باقر رمحه اهلل ّ
بشية،
واملندائية،
ربانية،
يانية،
ألن ُّ
واحل ّ
ّ
والع ّ
الرس ّ

عربية.
والسبئية،
والشحر ّية،
واألوجاريتية ،واألكاد ّية ..قد استقرت عنده مجيع ًا ّ
ّ
ّ

وأقولْ :
واألعجمية تنضويان حتت
السامية
إن أردنا أكثر من ذلك؛ جعلنا
ّ
ّ
مبحث (الرتسيس)ّ ،
والعاملية عىل سبيل العموم
إقليمي،
عاملي ،وا ُملؤ َّثل
فإن ا ُمل َّ
ّ
ّ
رسس ّ
(العاملية) ملعنى ِ
تعني ِ
القدَ م بعد أمن
القدَ م ،ومع ذلك ال نرى مانِ ًعا ِمن استعامل
ّ
اللبس( ،)9فقد استقر عندنا ّ
والفاريس
يب،
يب ٌّ
أن العر َّ
عريب ِمن بقائه يف االستعامل العر ّ
ّ

الفاريس ،وأ ّما من حيث الرتسيس؛ فينتميان إىل ينبوع
فاريس من بقائه يف االستعامل
ّ
ّ
ِ
اإلنسانية األوىل..
واحد ،هو اللغة
ّ
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وجتدر اإلشارة إىل اختالفهم يف تأصيل (اللهم) بـ (يا اهلل) ُح ِذ َفت منه يا النداء

وعوض عنها بامليم يف آخر الكلمة ،ولذلك ال جيوز «يا اللهم» ألنّه يقتيض اجلمع
بني ِ
واملعوض منه ،وقيل غري ذلك( .)10وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنّنا مل نجد
الع َوض
ّ
أي استعامل لـ (اللهم) يف ِ
يل ،إ ّ
الشعر اجلاه ّ
ال يف ا ُملكاتبات وا ُملراسالتِ ،من نحو:
ّ

اإلسالمي(..)11
(باسمك اللهم) ،فالظاهر أنّه ورد يف العرص
ّ

ونظري ذلك ما سيأيت يف اختالف النحويني يف أصل أداة التعريف (أل)،

واجلدوى من هذا االختالف !..وهذا ُيشري إىل وجود الفوىض بينهم حول ما
()12
فمنهم من يراها عىل حرفنيِ ،
ترتكب منهِ ،
ّ
وم ُنهم من يراها عىل حرف واحد.
فإن مهزة (أل) يف (الرجل) جاءت َف َسل َف ُتها ِمن أنحاءِ :منهاّ :
ّ
أن (أل) ُبر ّمتِها حرف،

ّ
أصلية للقطع ،كهمزة «أن» و «أو» و «أم» ..وعليه اخلليل ،وابن كيسان،
وأن اهلمزة
ّ

ألرجل» هبمزة مقطوعة ،ولكنها
وصححه ابن مالك( ،)13فيلزم هذا أن نقولَ « :من ُ
ّ
«إهنا ُح ِذ َفت ختفي ًفا لِكثرة
وجهوا ذلك بأن قالواّ :
ُح ِذ َفت ُنطق ًا ،ال كتا َب ًة ،وقد ّ

االستعامل» ،قال الريض« :وإنّام ُح ِذ َفت عنده [أي :اخلليل] مهزة القطع يف الدرج
لِكثرة االستعامل»( ..)14وقد أشار سيبويه إىل ّ
أن اخلليل كان يرى (أل) حر ًفا واحدً ا

كـ (قد) ،ال جيوز الفصل بني أجزائه ،فكام ال تقول :القاف والدال ،ال تقول :األلف
«وهنيدة :مئة من اإلبل معرفة،
عرب عنهام بـ (أل) ..جاء يف العنيُ :
والالم( ..)15وكان ُي ّ

ال تنرصف ،وال يدخلها أل»( ،)16وكذلك قال يف موضع آخر« :هاو َية :من أسامء

جهنم ،معرفة بغري أل»(..)17

لت :من أجل ذلك؛ ٍ
إن َو َجدْ َت نق ً
نص عليه؛ فأغلب
ُق ُ
ال عن اخلليل بغري ما ّ

الظن أنّه بلسان َمن نقل عنه ،أو ّ
أن الناقل أراد بالالم االختصار ،ليس غري.

()18
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واجلمهور -عىل قول سيبويهِ ،-من ّ
أن حرف التعريف هو الالم ،واهلمزة

تتوجه عليه ُمشكلة اجلمع بني أصالة اهلمزة وحذفها عند الوصل،
للوصل ،وال ّ

أو ُمشكلة اجلمع بني أصالة اهلمزة وزيادهتا كام ال خيفى .لذا؛ ينبغي التعبري عن أداة
التعريف بالالم ،كام قال ابن منظورِ :
«ومن الالمات الم التعريف التي َتصح ُبها
األلف»( ،)19ويف الكتاب أور َد سيبويه «الم املعرفة» يف أربعة مواضع ،فإن وجدته

عرب عنها بـ (األلف والالم) ّ
فإن املقصود الالم وما يصحبها ،فالالم أصل ،وما
ّ
يصحبها زائد.

()20

ِ
ومن ُجممل األقوال؛ ال ِخ َ
الف يف ّ
أن ما ذهب إليه اخلليل هو أصالة األلف

والالم ،وما ذهب إليه سيبويه هو أصالة الالم وحدها.

كرها ال ُيغني كثري ًا يف باب التأثيل ،فأمهلناها ،و َن ِجدُ  ،من باب
وهناك أقوال ِذ ُ
العربية ُتضاهيها اهلاء يف ِ
«ا ُملقارنة»ّ ،
األصلية
وصورهتا
ربانية،
أن (أل) التعريف يف
ُ
ّ
الع ّ
ّ
لت ،ha›shamayim :وإذا
عرفت َسامء שמים ُ ،))shamayimق َ
فيها( :כל ،hal( ،فإذا ّ

لت ..ha›aretz :وتقول يف تعريف «طري ،دجاج» עוף
عرفت أرض ארץ ()eretz؛ ُق َ
ّ
..oph: ha›oph

()21

تبني ّ
التعريفية يف
العربانية هي عينها (أل)
التعريفية يف
أن (כל )hal
ِمن ذا َي ّ
ّ
ّ
ّ
العربيةُ ،أ ِ
ُ
العربية ،فقد
وأمثلة هذا اإلبدال كثري ٌة يف اللهجات
مهزهتا ها ًء(..)22
بد َلت ُ
ّ
ّ
نقل السيوطي يف ا ُملزهر عن كتاب اإلبدال ليعقوب ابن السكيت ّ
أن «أيا» و «هيا»
بمعنى ،ومثلها« :إياك» و «هياك» ،و «أرقت املاء» و «هرق ُته»ِ )23(..
ومن لطيف ما
نقله الزخمرشي ما أنشده ُ
بعض ُهم:

هسالم عليكم فأنكرها ُ
ضيق املَ َج ِّم غيور
عرضنا فقلنـــا ّ

()24
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أن املقطع الصويت (أل) كام قال اخلليل رمحه اهلل كـ «قد» ٌ
ّ
فدل ما تقدّ م عىل ّ
لفظ
برأســــــــــِه ال يقبل التجزئة ،ولكن اهلمزة قد تسقط يف درج الكالم ،وهذا أمر

طبيعي.
ّ

()25

هذا من حيث التأثيل  ،Etymoloyوأ ّما ِمن حيث اللغة

Linguistics

ألهنا آخذ ٌة بِ ُح َجز بعضها؛ فال
بمستوياهتا التي ال أميل َش
خصيا إىل الفصل بينها؛ ّ
ًّ
يشء إ ّ
ال الكالم عىل (أل) بأقسامها الوا ِر َدة عن ا ُملتقدِّ ِمني ،وهي:
يعنينا منها ٌ

( .1أل) التعريف

()26

()27
حرف إذا َ
ٌ
مر بنا اختالفهم عىل الدّ ال فيه ،أهو
عرفها  ،وقد ّ
دخل عىل النكرة ّ

اهلمزة؟ أم الالم؟ أم اهلمزة والالم؟ ..فذكرنا ّ
أن أرجح األقوال ما ذكره اخلليل رمحه
اهلل(.)28

ّ
فيشء وضعه ا ُملتقدِّ مون ،ليس له سندٌ
الدال عليه؛
لت :وأ ّما اختالفهم يف
ُق ُ
ٌ

تخيلة ..هو ليس ِممّا جتده يف الفيزياء ،أو
َم ِكني ..إال أنّه من صناعاهتم
املثالية ا ُمل ّ
ّ

الكيمياء ،أو احلساب..

كل ِ
واحلاصل من ّ
أقوهلم ّ
أن (أل) عندهم إذا أفادت التعريف د ّلت عىل أمرين:

 .1اخلصوص ،كام يف (ال) العهد ّية..
االستغراقية..
اجلنسية
 .2العموم ،كام يف (ال)
ّ
ّ

ّ
فإن الكالم عىل (أل) كام ترى يقود بغري قصد إىل الكالم عىل (اخلصوص
عرف
والعموم) ،وهذا مبحث هنجه صعب
ُ
وغوره ُمت َلئِ ٌّب ..قال ابن مالك« :ا ُمل ّ

عموم ًا أو ُخ ُصوص ًا .فمثال ما أحدثت فيه خصوص ًا:
بـ (أل) ما أحدثت فيه ُ
الر ُس َ
قارن ِذكره رؤية
ول﴾( )29وا ُمل َ
املعهود بذكر ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ف َع َص ِف ْر َع ْونُ َّ
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ُم ّ
سامه كقولك ِملَن َسدّ مسدّ مها :القرطاس ،واملعهود بالعلم كقوله تعاىل﴿ :إِ ْذ ُ َ
مها
ِيف ا ْل َغا ِر * إِ ْذ ُي َبايِ ُعو َن َك َ ْت َت َّ
الش َج َر ِة﴾( )32(.»...)31فـ (أل) العهد ّية ،إ ّما أن يكون

ات َو ْ َ
مصحوهبا :معهودا ِذ ْك ِر ّي ًا ،نحوُ َّ :
الس َام َو ِ
األ ْر ِ
ض َم َث ُل ُنو ِر ِه َك ِمشْ َك ٍاة
﴿اهلل ُن ُ
ُ
ور َّ
اج ُة َك َأ َّنَا َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي﴾( )33و َ
﴿ك َام َأ ْر َس ْلنَا
اج ٍة ُّ
الز َج َ
اح ِيف ُز َج َ
ِف َيها ِم ْص َب ٌ
اح ْامل ِ ْص َب ُ
الر ُس َ
ً
إِ َىل ِف ْر َع ْونَ
عت
ول﴾( )34ونحو:
«اشرتيت َف َرس ًاُ ،ث ّم بِ ُ
ُ
رسوال فعص ِف ْر َع ْونُ َّ

الفرس» ،وعالمة (ال) هذه أن يسدّ الضمري مسدّ ها ،مع مصحوهبا ،ومن ذلك قوله
الذ َكر َك ُ
األن َثى﴾(.)35
تعاىلَ :
﴿و َل ْي َ
س َّ ُ

باملعرف بأل إىل حصة ِممّا صدق عليه ِم َن
قال األشموين« :وقد ُيشار به أي
ّ
س َّ
الذ َك ُر
عينة يف اخلارج لتقدّ م ِذ ْك ِرها يف اللفظ رص ًحيا أو ِكناي ًة ،نحوَ :
﴿و َل ْي َ
األفراد ُم ّ

َك ُ
األن َثى﴾ َ
كني ًا عنه بـ (ما) ،يف قوهلاَ ﴿ :ن َذ ْر ُت َل َك َما
فالذ َكر تقدّ م ِذ ُ
كره يف اللفظ َم ّ

ِيف َب ْطنِي ُ َم َّرر ًا﴾(ّ ،)36
فإن ذلك كان خاص ًا بالذكور ،واألنثى تقدّ م رصحي ًا يف قوهلا:
()38
﴿ر ِّب إِ ِّين َو َض ْعت َُها ُأن َثى﴾(.»...)37
َ
ذهنيا نحو ﴿إِ ْذ ُ َ
مها ِيف ا ْل َغا ِر﴾( )39و ﴿إِ ْذ ُي َبايِ ُعو َن َك َ ْت َت َّ
الش َج َر ِة﴾(.)40
أو معهود ًا ًّ

أو معهود ًا حضور ّي ًا :قال ابن عصفور« :وال تقع هذه إال بعد أسامء اإلشارة ،نحو:

الفجائية،
(أي) يف النداء ،نحو« :يا ّأهيا الرجل» ،أو (إذا)
«جاءين هذا الرجل» ،أو ّ
ّ

«خرجت فإذا األسد» ،أو يف اسم الزمان احلارض ،نحو (اآلن).)41(»...
نحو:
ُ

قال ابن هشام« :وفيه نظر؛ ألنّك تقول لشاتم رجل بحرضتك :ال تشتم
ّ
وألن التي بعد (إذا) ليست لتعريف يشء
الرجل ،فهذه للحضور يف غري ما ُذ ِكر،
حارض حالة التك ّلم ،فال تشبه ما الكالم فيهّ ،
وألن الصحيح يف الداخلة (اآلن) ّأهنا

عرف ّ
أن التي للتعريف ور َدت الزمة بخالف الزائدة ،واملثال اجليد
الزمة ،وال ُي َ
()43
للمسألة قوله تعاىل﴿ :ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدين َُك ْم﴾(.»...)42
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ِ
ّ
الداخلة عىل اسم
فتدل عىل االستغراق والعموم ،وهي
اجلنسية؛
وأ ّما (ال)
ّ
واملاهية ،أم ُأ ِريدَ منه أفراد اجلنس أو خصائصه ،وهي
اجلنس ،سواء ُأريدَ منه احلقيقة
ّ
عىل أنواع:
 .1تدخل عىل االسم النكرة الستغراق األفراد ،أي :شمول اجلنس ك ّله ،وال تفيد
خري من الظالم ،و «أل» يف «النور» ويف «الظالم» ليست
العهد ،نحو :النور ٌ

عني ،بل املقصود جنس النور وجنس الظالم أ ّي ًا كان نوعه ،كام
لنور أو ظالم ُم ّ
حيل حم ّلها لفظة ُ
كل النور خري من ّ
(كل) فتقولّ :
صح أن ّ
كل الظالم ،ونحو:
َي ّ
عرب ُ
اجلملة بعده
الرسقة حرام ،وهي ال تفيد االسم التعريف املحض ،ولذا؛ ُت َ

يف حمل صفة ،وليست حا ً
ال ،نحو قول الشاعر:

لت ال يعنيني
أمر عىل
يت ُث ّم َت ُق ُ
اللئيم َي ُس ُّبني َف َم َض ُ
ِ
ولـــــــــــقد ُّ

()44

وماهيته ،دون نظر إىل أفراده،
 .2تدخل عىل االسم النكرة ،و ُيراد هبا حقيقة االسم
ّ
﴿و َج َع ْلنَا ِم َن ْاملَاء ُك َّل َ ْ
ش ٍء َح ٍّي﴾( )45أيّ :
إن اهلل خلق ُك ّل
نحو قوله تعاىلَ :

عني يف الذهن ،كام
ماهية املاء وحقيقته .وقد ُيراد هبا حقيقة يشء ُم ّ
يشء حي من ّ
اف َأن َي ْأ ُك َل ُه ِّ
﴿و َأ َخ ُ
الذئ ُْب﴾( ،)46فاملقصود واحد من
جاء يف القرآن الكريمَ :
الذئاب ا ُملتم ِّثلة يف حقيقة ذلك احليوان ا ُملف ِ
رتس.

راد هبا خصائص ِجنس ذلك االسم وصفاته ،أيّ :
ُ
إن
.3
تدخ ُل عىل االسم و ُي ُ
املقصود ليس أفراد اجلنس ،بل خصائصه وصفاته ،ولذا؛ ال ّ
حيل حم ّلها

ُ
«كل» نحو قولك :أنت الرجل ،فهي تفيد ا ُملبالغة يف شمول هذه اخلصائص

والصفات ،وكأنّك تقول له :أنت ا ُمل ِ
شتمل عىل خصائص ُك ّل رجلُ ،مبالغ ًة،
ّ
وكأن صفات الرجولة ك ّلها متثلت فيك ،فإن وقع بعد االسم الداخلة عليه

ُ
ينصب عىل خصائص نوع التمييز
الرجل شجاع ًة ،فالشمول
متييز ،نحو :أنت
ُّ
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جاع غريك ،فا ُملراد
فقط ،فكأنّك تقول له :لقد ُح َ
زت الشجاعة التامة ،وال ُش َ
تم ِّثلة يف أفراد مدخول (ال) ،ال أفراد مدخوهلا.
إذن خصائص التمييز ا ُمل َ

 .4تدخل عىل فاعل نعم وبئس ،إلفادة اجلنس حقيق ًة أو ً
جمازا( ،)47نحو :خالد
عم القائِدُ .
نِ َ

املوصولية
( .2أل)
ّ

شبهة( )48للعاقل،
وهي الداخلة عىل اسم الفاعل ،أو اسم املفعول أو الصفة ا ُمل ّ

ولغريه ،بمعنى (الذي) وفروعهِ .
وصلتها الصفة الرصحية ا ُمل ّت ِص َلة هبا ،كقول الشاعر:
املأك َ
ٌ
طعم ُ
ول كاآلكل
الذم
ُ
الســـــــــامع ّ
رشيك له وا ُمل ُ

()49

ِ
السامع ضمري تقديره هو ،وال مرجع له إ ّ
ال (ال) ،والتي هي اسم
ففي

موصول ،بمعنى (الذي) ،واالسم ا ُملشتق وضمريه بمنزلة ُمجلة ِ
الص َلة ،واإلعراب

ال يظهر عىل (ال) ،بل عىل ما اتصل هبا ،ولذا؛ جيوز العطف عليها بالفعل ،نحو قوله
ات َو َأ ْق َر ُضوا َّ َ
ني َو ْ ُامل َّص ِّد َق ِ
تعاىل﴿ :إنَّ ْ ُامل َّص ِّد ِق َ
ولية إذا دخلت
اهلل﴾( )50و(ال) املَ ُ
وص ّ
ُ
ري
عىل اسم ،فإنه يعمل عمل فعله ُمطلق ًا ،ماض ًيا كان أم ُمضا ِر ًعا ،نحو:
الفاعل اخل َ

ُ
الفاعل خري ًا اآلن أو غدً ا أو ِ
ود.
ود ،ونحو:
أمس َحم ُم ٌ
َحم ُم ٌ

أجاز ُ
ولية عىل الفعل املضارع ،نحو:
بعضهم دخول (ال) املَ ُ
وص ّ

الرتىض حكوم ُته وال األصيلِ وال ذي الرأي َ
مـــــــــــا أنت باحلكم ُ
واجلدَ ِل

()51

أي :ما أنت َ
باحل َكم الذي ُترىض ُح ُكوم ُته ،وعىل ُ
االسمية ،نحو:
اجلملة
ّ
الر ُس ُ
قاب بني معدِّ
ــول اهللِ ِم ُنه ْم هلم دا َن ْت ِر ُ
ِم َن ال َقو ِم َّ
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()52

وعىل الظرف ،نحو:

ِ
شـــاكر ًا عىل ْاملَ َع ْه َف ْه َو َح ٍر بِ ٍ
عيشة ِ
ذات َسع ْه
َمن ال يزال

()53

أي :عىل الذي معه.
خاص بالشعر للرضورة ،ال ُيقاس عليه ،واستعامل مثل ذلك للنثر
وقيل :هذا
ٌ

فعلية
خطأ .واإلعراب يقع عىل (ال) حسب موقعها يف اجلملة ،وما بعدها من ُمجلة ّ

اسمية ،أو ظرف ُيعرب ِصلة (ال) ال ّ
حمل له من اإلعراب .و(ال) هذه ليست
أو
ّ

ؤول مع صلتها ،وهي ليست حرف تعريف؛ ّ
ألن الوصف
حرفا مصدر ًّيا؛ ألهنا ال ُت ّ
ِ
ُ
معموهلا عليها،
والصلة ال يتقدم
عمولِه عليه ،فهو ِص َلة،
بعدها ال جيوز تقديم َم ُ

فال تقول :الكتاب أنا القارئ .أ ّما إن ُو ِجدَ يف الكالم ما ّ
يدل عىل ّأهنا للعهد؛ فهي
ناج ٍح حم ُبوب ،وس ُيعطى ِ
حرف ،نحوُ :ك ّل ِ
الناج ُح جائِز ًة.

الزائِ َدة
( .3ال) َّ

امع ّيةِ ،
قيلّ :إهنا َس ِ
وق َ
يل :ال ،وهي الداخلة عىل االسم ،فال تزيد يف تعريفه إن
تغري من تنكريه إن كان ِ
نكر ًة ،وهي عىل أربعة أقسام:
كان معرف ًة ،وال ّ
الع َلم ،إذا ُث ّنى أو ُ ِ
مجع،
 .1زائدة للداللة عىل أنّه ُن ِو َي فيه معنى الن َِكرة ،وذلك يف َ
والزيدُ ون.
حمدان َّ
نحو :ا ُمل ّ

سمع بدوهنا ،كالداخلة عىل بعض األعالم،
سم ُت ُ
زاد فيه (ال) ُلزوم ًا ،ومل ُي َ
ِ .2ق ٌ
ِ
الداخلة عىل بعض الظروفِ ،مثل( :اآلن) أو
الس َموأل ،وا ْل َي َسع ،أو
مثلَ :

ِ
الداخلة عىل
االسم املوصول ا ُملصدّ ر هبا ،نحو :الذي ،والتي ،والذين ...أو

بعض األعالم املشهورة لغلبتها عىل َمن هي له يف األصل ،مثل« :املدينة»،
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ملدينة الرسول حممد  و(الكتاب) لكتاب سيبويه ،و(األعشى) للشاعر

املشهور ،فهي يف األصل ِملَن ال ُيبرص لي ً
ال ،و(ال) يف األعالم الثالثة األخرية
رت مدين َة الرسول ،وهذا أعشى
ُحتذف عند اإلضافة أو التعجب ،فتقولُ :ز ُ
وقرأت يف كتاب سيبويه.
قيس،
ُ

قسم ُ
تك ُ
ون زيادة (ال) فيه عارضة ،قد توجد أو ال توجد ،وهي نوعان:
.3
ٌ

نوع القصدُ ِم َن الزيادة فيه َمل ُح الصفة ،مثل :الرشيدَ ،
احلا ِرث ،ا ُملقداد،
أ.
ٌ
الصباح ،فهي قبل أن تصري عل ًام تدل عىل معنى َ
احلدَ ثّ ،
فلام ُن ِق َلت إىل

العلميةُ ،أ ِ
دخ َل ْت عليها (ال) لِ َلمح ِ
الص َفة القديمة فيها ،و ُتشري إىل املعنى
ّ
األص ّ
يل.

ب .ونوع ال يرد إ ّ
ال يف الشعر ،القصد منه ا ُملحافظة عىل الوزن خوف ًا ِمن
الكرس ،نحو:

وع ِ
ال ولقد َهني ُتك َعن َب ِ
ساق ً
نات األو َب ِر
أكمؤ ًا َ
ولقـــــد جني ُتك ُ

()54

فاضطر الشاعر إىل إدخال (ال) عىل (بنات أوبر) ،وهي مجع «ابن أوبر» علم

ومجع عىل (بنات أوبر) كام ُ ِ
يستقيم الوزنِ ُ ،
مجع «ابن ُعرس»
لنبات رديء الطعم حتى
َ

عىل «بنات ُعرس» ،و»ابن آوى» عىل «بنات آوى» ،وال ُيقال :بنو؛ ألنّه مجع ِملا ال
َي ِ
عقل .وكالداخلة عىل التمييز ،نحو:
ِ
قيس عن عم ِرو
وهنا َصدَ ْد َت
رأي ُتك ملّا أن
َ
وج َ
عرفت ُ
وط ْب َت الن َ
َفس يـا ُ

()55

األصلِ :
وط ْب َت َن ْف ًسا ،فهي متييز منصوب ،ولكن الشاعر اضطر إىل إدخال
ً ()56
«أل» عليه ،لِ
يستقيم الوزن ،وال ُتزاد يف النثر إ ّ
ال شذوذا.
َ

204

االستفهامية
( .4ال)
ّ

التي أصلها (هل)( )57بإبدال اهلاء أل ًفاُ ،
تدخ ُل عىل الفعل املايض ،ف ُيقال :أل

نجحت؟ ..أي :هل نجحت؟ وهي قليلة االستعامل ونادرة.
َح ْذ ُف (ال):

ُحت َذ ُف (ال) يف موضعني:

الح
 .1أ ِمن َصد ِر ا ُملضاف إذا مل تكن
أصلية ،وكانت اإلضافة حمضة ،نحوِ :س ُ
ّ
اجلندي َرش ُفه ،واألصلِ :
ُ
ٌ
رشف لهُ ،ث ّم ُح ِذ َفت اإلضافة،
الح للجندي
الس ُ
فح ِذ َفت (ال) ِم َن ا ُملضاف إليه.
ُ

ُ
ُ
التلميذ( ،)58و ُيستثنى من ذلك اسم
تلميذ ،وليس :يا
 .2ب ِم َن ا ُملنادى ،تقول :يا
اجلاللة (اهلل)( ،)59و ُيستثنى ِم َن ا ُملنادى ُ
سمى هبا ،كام لو ُس ِم َي إنسان
اجلملة ا ُمل ّ
شبه به،
«القائدُ خالِدٌ » فتقول يف ندائه :يا القائدُ خالدٌ  .كام ُيستثنى اسم اجلنس ا ُمل ّ
ال ،عىل تقدير يا شب َه ال َق َم ِر َمجا ً
مجا ً
ال.
كقولنا :يا القمر َ َ

ِ
مواضع:
أ ّما إذا كانت اإلضافة غري حمضة؛ فال ُحت َذف «ال» ،وذلك يف

األدباء ُه ُم ا ُملث ِّق ُفو اجليل.
معا ،نحو:
ُ
 .1إذا ُو ِجدَ ْت (ال) يف ا ُملضاف وا ُملضاف إليه ً

عرف ِهبا،
 .2إذا ُو ِجدَ ت (ال) يف ا ُملضاف ،وكان ا ُملضاف إليه ُمضاف ًا إىل اسم ُم ّ
أعداء ُ
ِ
أصاد ٌق ا ُمل ِ
ِ
ناه ُ
األمة؟
ض
نحو:
عربة
شبهة)ُ ،م َ
 .3إذا كان ا ُملضاف ِص َفة ُمشتقة (اسم فاعل ،اسم مفعولِ ،ص َفة ُم ّ
ِ
الفاع ُلو َخ ٍ
ري ،وأن ُتام القائِال َحقٍّ  ،قال عنرتة:
باحلروف ،نحو :أنتم
ِ
امت ْي ِع ْر ِيض َ
الش ِ َ
َ
والناذ َر ْي ِن إذا َ َمل ْال َق ُهام َد ِمي
ومل أشتِ ْم ُهمـــا

()60
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 .4إذا كان ا ُملضاف ِص َفة ُمشت ّقة ،وا ُملضاف إليه معمو ً
ال هلا ،وفيه «ال» ،فتقول:
الفاعل َ
اخلري ،والقائل احلقَّ .

 .5إذا ُأريدَ تعريف العدد ا ُملضاف إىل املعدودَ ،
دخ َل ْت (ال) عىل ا ُملضاف إليه ،قال
الر ّمة:
ذو ُّ

التسليم أو َي ِ
وهل َي ِ
ُ
البــــــالقع؟
يار
العمى
رج ُع
ُ
ثالث األثايف والدِّ ُ
كش ُف َ
َ

()61

يكتسب التعريف ِمن ا ُملضاف إليه ويصري يف ُرتبتِ ِه ،إ ّ
أن ا ُمل َ
واعلم ّ
ال
ضاف
ُ

الع َلم.
ا ُملضاف إىل ضمري ،فهو يف ُرتبة َ
نداء ما فيه (ال):

(أي)
إذا ُأريدَ نداء اسم فيه (ال) مثل :الرجل أو الفتاةُ ،ت ُو ِّصل إليه بلفظ ّ

للم ّ
ذكر (وأ ّية) للمؤنثُ ،متصال هباء التنبيه بعد حرف النداء وقبل االسم املنادى،
ُ
معا ،نحو :قول أيب األسود:
أو ُأ ِ َ
يت قبله باسم إشارة ُمناسب ،أو ِهبِام ً
ال لِ ِ
ري ُه ه َّ
عليم
الر ُج ُل ا ُملع ِّل ُم َغ ْ َ
نفس َك كان ذا ال َّت ُ
يـــــــــا ُّأهيا َّ

()62

ْ
نفسك.
الطالب
متسكي باألخالق .ونحو :يا ُّأهيذا
ُ
اعرف َ
ونحو :يا أي ُتها الفتا ُة ّ
مبنيا عىل الضم
وقد ُحتذف األداة ،فتقولّ :أهيا الرجل تقدّ م .و ُتعرب ّ
«أي» ُمنادى ًّ

يف حمل نصب ،واهلاء للتنبيه ،واالسم ا ُملتصل فيه (ال) ا ُملراد نداؤه (الرجل ،الفتاة،
الطالب) مرفوع دائِ ًام ،عىل أنّه ِصفة ،أو بدل ِق َ
إن كان ُمشت ًّقا ،وبدل ْ
يلِ :صفة ْ
إن
كان ِ
لفظ َ
عرف بأل ُ
َ
«أي» ،أو
اجلاللة (اهلل) ،ف ُينادى ِمن غري ّ
جامد ًا ،و ُيستثنى من ا ُمل ّ

حذف ،ف ُيقال :يا اهلل ،واألكثر معه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم ُمشدّ دة،

واملعوض ،وإعرابه:
اللهم ،وال ُيقال :يا اللهم ،إذ ال جيمع بني العوض
ف ُيقالُ :
ّ
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ُمنادى بحرف النداء املحذوف مبني عىل الضم ،يف حمل نصب ،وامليم ِع َوض عنه،
وقد ّ
شذ اجلمع بينهام كقول الشاعر:

ّإين إذا مـــــــــــا حدَ ٌث أملّا أقول :يا ال ّل ُه َّم يا ال ّل ُهام

()63

الكالم عىل ِص َيغتِ ِه الشائِ َعة يف احلضارات القديمة ،ور َد يف
وقد تقدّ م
ُ

األوجاريتية( :إل  #م)( ،إ ل  #ت) :إله ،إهلة؛ العربية( :إل و  #م)( ،إل و  #ي م):
السبئية( :إل  :)#إله.
يانية( :إل  #ا)؛
اهلل ،إله؛
اآلرامية ُ
ّ
والرس ّ
ّ

()64

قافية الدراسة

هناك ٌ
فمن َو َق َ
ف
الفلكلوري
العلمي ،والتفسري
فرق بني التفسري
ّ
ّ
(اجلامهريي)َ ،
ّ
ِ
الواحدة؛ َع ِلم ّ
يب بالرضورة،
عىل معنى ا ُملشرتك يف األرسة اللغو ّية
امي عر ّ
أن ّ
الس ّ

ِ
فتبني ّ
وعل َم ّ
التعريفية يف
أن (כל )hal
أن اإلبدال قانون ختضع له مجيع اللغاتّ ،
ّ
العربيةُ ،أ ِ
مهزهتا ها ًء ..وليس هذا بغريب؛
التعريفية يف
العربانية هي عينها (أل)
بد َلت ُ
ّ
ّ
ّ

ّ
العربية عىل ما أورد يعقوب ابن السكيت
ألن أمثلة اإلبدال شائعة يف اللهجات
ّ
أن (إل) ِمن حيث التأثيل (ٌ )Etymology
رمحه اهلل يف كتابِه اإلبدال ...وذكرنا ّ
لفظ

تعب ِد ٌّي قديمٌّ ،
دال عىل اإلله ُسبحانه وقد َو َر َد ُك ْسع ًا ( )Suffixأو بادئ ًة ( ،)prefixأو
ُّ
واسط ًة  Infixيف كثري من األلفاظ ا ُملقدّ سة ،كاملالئكةِ ،من نحو :جربائيل ،وميكائيل،

وإرسافيل ...واألنبياء من نحو :إسامعيل (سميع اهلل)....

الزبيدي (ِ )#1205من َل ِ
يل)ٌ ،
فظ ِه ُسبحانه ُص َو ًراِ ،منها( :إِ ُ
(آيل)،
وذكر
ّ
َ
ياء)( ،أ ْي َله) ...وأثبتنا ّ
العربية
أن اهلاء يف آخر (إله) هو ِممّا تشرتك فيه
ياء)( ،إ ْل ُ
(إِ ِيل ُ
ّ
والعرب ّية وسائر اللغات القديمة ا ُملتجاورة ،أو أغلبها ..ثم ذكرنا أقسام (ال) من

الوظيفية ،وهي أربعة :التعريف ،والوصل ،والزيادة ،واالستفهام ..ثم أتينا
الناحية
ّ
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عىل بيان العامل فيها عند إفادة التعريفَ ّ ،
فتبني ّأهنا كانت عند اخلليل حرف ًا بر ّمته،

ّ
أصلية للقطع ،كهمزة «أن» ،و «أو» و «أم» ..وعليه ابن كيسان،
وأن اهلمزة فيها
ّ

أن الالم فيها هي املقصودة ُ
وصح َحه ابن مالك ،وذهب سيبويه إىل ّ
باحلكم ،فهي
ّ

عنده الم املعرفة ،واأللف زائدة للوصل ..أ#.

العربية بالدخيل .طه باقر ،املجمع
ُ .1ينظر :مقدمة ِمن تُراثنا اللغوي القديم ،أو ما ُيسمى يف
ّ
العلمي العراقي ..1980 ،وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن فكرة اإلله األعىل «»supreme god
كانت موجودة يف الديانات القديمة ،ويف كثري منها كان اسم اإلله األعىل هوُ ،El :م ّ
ذكر ًا،
أنّثها العربيون بزيادة ah :أو  ohأو  oahيف هناية الكلمة ،وتأثريها يشبه تأثري تاء التأنيث
يف العربية .فإذا أضيفت  oahإىل  Elتصبح  Eloahمؤنثة ،وقد وردت كذا يف التوراة كثري ًا،
و تُقرأ أيض ًا :إياله ..ويبدو أن اليهود يف أزمنة الحقة مل يتقبلوا وجود اإلله مؤنّث ًا يف كتاهبم
املقدس ،فتعاطوا معه ُم ّ
البنائية الرتكيبية..
ذكر ًا ،مع أنّه مؤنث تأنيث ًا واضح ًا من الناحية
ّ
وفاهتم أن إيل املؤنّث قد ورد يف التوراة بلفظ آخر ،هو shad :وتعني :الثدي .فإذا أردت
ثدي ،عىل النسبة ،وكذا يف العربية .shaddai
وصف ما له ثدي يف
العربية فإنّك تقولّ :
ّ
إذ ورد  Elيف التوراة كثري ًا بلفظ  Elshaddaiأي :إيل ذو األثداء ،أو «إيل املؤنث» .Elaoh
فإن  Eloahالعربية يمكن أن تأخذ شكلني ُخمتلفني يف العربية .أحدمها عن طريق فهم االسم
العربية .إذ ألفوه العرب بلفظ «الالت
األصلية ،إذ ور َد فيها بلفظ «إيله» وهو نفسه يف
بلغته
ّ
ّ
املؤنثة كام يف العرب ّية .وأ ّما الطريقة األخرى؛ فتتح ّقق باحلفاظ عىل لفظه األصيل كام يف اللغة
األمّ ،
فإن «إياله»مؤنّث قريب (صوتي ًا) من «إيله» املتوقف عىل هنايته لفظ ًا ،لتفهم كيف
ِ
ُرسم
حتولت الكلمة مع الزمن إىل «إاله»،
والشاهد عىل ذلك غياب األلف من رسمها ،إذ ت َ
ذكره اليهود ّ
«إله» = «إيله» فكام ّ
فتتقاسمه بالطريقة
ذكره العرب .،وأ ّما بقية الساميات؛
ُ
نفسها عىل نحو عجيب.
 .2الواقع اللغوي العريب القديم وموقع العربية فيهُ ،مراجعة وتقديم :د .عبد اجلبار ناجي ،بيت
العربية ،للباحث التونيس حممد خمتار
احلكمة بغدادُ ،ينظر :الفصل األول ،دراسة يف تأصيل
ّ
العرباوي ،2006 ،ص.20
العاملية) للدكتور أسامة الصفار ،دار الكتب العلمية،
(املعرب والدخيل واأللفاظ
ُ .3ينظر:
ّ
ّ
2012م ،لفظ اجلاللة يف القسم الثاين من الكتاب ،و ُينظر :تاج العروس من جواهر القاموس
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.4
.5
.6
.7
.8

للمرتىض الزبيدي 158/6 ،عيل شريي 357/10 ،الكويتية.
ُينظر 37/14 :عيل شريي 45/28 ،الكويتية.
ص 78
ص 143
قارن) ،ص.512
ُينظر هذا املعنى يف (القاموس ا ُمل َ
ذلك؛ ّ
األعجمية،
ين أو السورياينّ ،قد أرادوا به
عني بالعربا ّ
ألن وصف ا ُملتقدّ مني اللفظ ا ُمل ّ
ّ
أنكره طه باقر ،بدليل القواسم ا ُملشرتكة التي ائتلفت عليها اللغات السامية أو
وهذا مبدأ َ
(العربيات القديمة)ُ ..ينظر خامتة كتاب ينبوع اللغة ومصادر األلفاظ ،للدكتور أسامة رشيد
الصفار ،دار صادر بريوت2011 .م.
ّ
عاملي قدي ًام.
عاملي بالرضورة ،وليس ُك ّل
ألن القديم
ّ
ّ

.9
فصلية
اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،بحث ملحمد رىض مصطفوي،
اجلمعية
ُ .10ينظر :جملة
ّ
ّ
ّ
ُحمكمة ،العدد  ،12شتاء.1390ص .42
 .11مع بعض التح ّفظّ ،
فإن ذلِك ِممّا حيتاج إىل مزيد بحث وحتقيق.

اإليرانية ،ص.44
اجلمعية
ُ .12ينظر :جملة
ّ
ّ
ُ .13ينظر :مهع اهلوامع ،للسيوطي.306/1 ،
 .14االسرتبادي.323/3 ،
 .15مهع اهلوامع /1،ص.306
 .16العني ،باب اهلاء والدال والالم معهام.265/1 ،
 .17العني ،باب الثالثي اللفيف من باب اهلاء.281/1 ،
اإليرانية ،ص.46
اجلمعية
ُ .18ينظر هذا املعنى يف جملة
ّ
ّ
 .19لسان العرب[ ،لوم] .557/12
ُ .20ينظر الكتاب.357/3 ،
 .21ملزيد من التفصيلُ :ينظرWilson، p27. 28 :
kautzsch،112 .22
ُ .23ينظر :مهع اهلوامع.357/1 ،
 .24أساس البالغة.101/1 ،
العربية ،حممد هبجت قييس ،دمشق ،دار شامل للطباعة والنرش،
ُ .25ينظر :مالمح يف فقه اللهجات
ّ
ط2000 ،2 :م« ،موضوع اهلمزة واهلاء» ص.158
ّ .26
فإن التعريف ِممّا ُ
ينامز به االسم.
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 .27فهو ملحض التعريف.
 .28ا ُملعجم الوايف يف النحو العريب ،صنفه الدكتور عيل توفيق احلمد ،واألستاذ يوسف مجيل
الزعبي ..ط :الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع ،ليبيا1992 .م .ص.47
 .29سورة املز ِّمل ،اآلية.16:
 .30سورة التوبة ،اآلية.40 :
 .31سورة الفتح ،اآلية.18 :
وعدّ ة الالفظ ،ابن مالك ،حتقيق :عدنان عبد الرمحن الدوري ،ط/
 .32رشح ُعمدة احلافظ ُ
العاين ،بغداد ،1977 ،ص.153 ،152
 .33سورة النور ،اآلية.35 :
 .34سورة املز ّمل ،اآليتان.16 ،15 :
 .35سورة آل عمران ،اآلية.36 :
 .36سورة آل عمران ،اآلية.35 :
 .37سورة آل عمران ،اآلية.36 :
 .38رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ،ط :البايب احللبي.179/1 ،
 .39سورة التوبة ،اآلية.40 :
 .40سورة الفتح ،اآلية.18 :
 .41رشح مجل الزجاجي ،البن عصفور األشبييل ،حتقيق :د .صاحب أبو جناح ،ط :مؤسسة
الكتب للطباعة والنرش ،املوصل.136/2 ،1980 ،
 .42سورة املائدة ،اآلية.3 :
ُ .43مغني اللبيب .51 ،50 :وعن د ،عيل توفيق احلمد ّ
يتوجب يف:
أن ثبوت (ال) العهد ّية
ّ
أ) إذا كان االسم بد ً
ال من اسم اإلشارة ،نحو :يعجبني هذا الكتاب ،ب) إذا كان االسم
نعت ًا أو بد ً
ال من (أي) املتصلة هباء التنبيه يف النداء ،نحو﴿ :يا أيا اإلنسان﴾ [االنفطار،]4:
غالم ،و ُيستثنى من ذلك لفظ (اهلل) فتقول« :يا اهلل»
وحتذف من االسم املنادى ،نحو :يا
ُ
واجلملة ا ُملسمى هبا ،فتقول :يا املنطلق زيدٌ  .كام ُحت َذف من املضاف إن كانت اإلضافة معنوية
اللفظية؛ فيجوز دخول (ال) عىل املضاف إن
حمضة ،نحو :كتاب التلميذ .أ ّما يف اإلضافة
ّ
كان املضاف إليه فيه (ال) أو مضاف ًا إىل ما فيه (ال) أو كان املضاف ُمثنى أو مجع مذكر سامل،
ِ
الطيب ُ
املعرف هبا حا ً
ال ؛
اخللق ،وا ُمل
نحو:
ُ
ستوطنا عدن .وتُعرب اجلملة الواقعة بعد االسم ّ
ألنّه معرفة حمضة ،واجلمل بعد املعارف أحوال ،كام ّأهنا بعد النكرات صفاتُ (.ينظر :املعجم
الوايف ،ص.)47
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نسب إىل رجل من بني سلول ،وقيل:
 .44الكتابُ ،24/3 :مغني اللبيب .429 ،102:البيت ُي َ
سبني)؛ إذ وقعت اجلملة
هو لشمر بن عمرو احلنفي ،شاعر جاهيل .والشاهد فيه قولهَ ( :ي ُّ
اجلنسية ،وهو اللئيم ،وذلك جائز؛ ألنّه وإن كان معرفة يف اللفظ؛ هو نكرة
عرف بأل
صفة ُ
ّ
للم ّ
لت :ال أرى ذلك ُمتع ِّينًا؛ إلمكان خالفه ِمن حيث ّ
أن التعريف هنا غري حمض،
يف املعنىُ ..ق ُ
فجاز أن تكون اجلملة حاال بالنظر إىل اللفظِ ،
وصف ًة بالنظر إىل املعنى.
 .45سورة األنبياء ،اآلية.30 :
 .46سورة يوسف ،اآلية.13 :
 .47قيل :هي عهدية( ،ابن عقيل) .161 :3
( .48ال) الداخلة عىل الصفة املشبهة ،قيل :إهنا موصولة ،وقيل :هي للتعريف( ،ابن
عقيل ..)156/1:أما الداخلة عىل االسم اجلامد واسم التفضيل؛ فهي للتعريف باإلمجاع.
 .49البيت ملحمد بن حازم الباهيل ( )#215 #160شاعر مطبوع ،كثري اهلجاء ،مل يمدح من
اخللفاء إ ّ
العبايسُ .ينظر :ديوانه ،ص.23
ال املأمون
ّ
 .50سورة احلديد ،اآلية.18 :
 .51شذور الذهب ،ص .16والبيت للفرزدقُ ،ينظر :ديوانه.56 ،
ُ .52مغني اللبيب ،49:ورشح ابن عقيل .158/1 :والبيت جمهول القائل.
ُ .53مغني اللبيب .49 :كذا هو يف أغلب املصادر ،شاذُ ،حيفظ ،وال ُيقاس عليه.
عر ُف قائ ُله ،واستشهد به أبو زيد يف النوادر.
 .54رشح ابن عقيل ..181/1 ،البيت ال ُي َ
 .55رشح ابن عقيل .182/1 ،وهو من شواهد الترصيح ،394/1 ،151/1 :واألشموين:
 ،85/1والعيني ،»225/3 ،502 /1 :ومهع اهلوامع.252/1 ،80/1 :
ُ .56ينظر :ا ُملعجم الوايف ،ص.50 ،49
ُ .57مغني اللبيب.54:
(مهع اهلوامع.)174/1
 .58أجازه الكوفيون يف االختيار ،وقرصه غريهم عىل الرضورةُ .
ُ .59ي َ
نظر :مبحث «اهلل» و «اللهم» يف ا ُملعجم الوايف.
 .60رشح الترصيح ..69/2 ،و ُينظر :ديوانه ،ص .60
ِ
اهلوامعُ ..150/2 ،ينظر :ديوانه ،ص.81
مهع
ُ .61
 .62شذور الذهب ،صِ .238من قصيدة مل أقف عىل نسبتها رصاح ًة ،فمنهم من نسبها إىل أيب
األسود ،ومنهم من نسبها إىل غريه ،وقيلّ :إهنا للاموردي (.)#450
عرف قائ ُله.
 .63رشح ابن عقيل .256/3 ،البيت ال ُي َ
 .64القاموس ا ُملقارن ،ص.22
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املصادر واملراجع
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7
.8

ُ
القرآن الكريم.
ـوري
أدب الكاتب ،ابــن ُقتيبة الــديـ َنـ ّ
(ت )#176حتقيق :حممد ُحمي الدين عبد
احلميد ،مطبعة السعادة بمرص ،ط،4
1963م.
أساس البالغة ،جار اهلل الزخمرشي ،دار
الفكر  ،بريوت1979 #1399 ،م.
تاج العروس من جواهر القاموسُ ،حم ّمد
ُمرتىض ُ
الزبِيدي (ت)#1205
احلسيني َّ
حتقيق عيل شرييُ 20 ،جملد ًا ،إيران ،د.
ت.
تاج العروس من جواهر القاموسُ ،حم ّمد
ُمرتىض ُ
احلسيني الزَ بِيدي ()#1205
العلامءُ 40 ،جم ّلد ًا ،ط:
حتقيق ُنخبة من ُ
الكويت2001 -1963 ،م.
ديـــوان ذي الـ ّـرمــة( ،ت )#117رشح
اإلمــام أيب نرص أمحد بن حاتم الباه ّ
يل،
األصمعي ،رواية اإلمام ثعلب،
صاحب
ّ
ح ّققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح،
مؤسسة اإليامن ،بريوت.
ديوان عنرتة (املتوىف سنة  23قبل اهلجرة)
مــن ُمقتنيات رشيد الصفار ،مطبعة
اآلداب ألمني اخلوري ،بريوت 1893م.
ديوان الفرزدق( ،ت )#114دار صادر،
بريوت ،د .ت.
ديوان حممد بن حازم الباه ّ
يل (- #160
215هـ) د.ت.م.
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 .9رشح ابــن عقيل عىل ألفية ابــن مالك،
حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،
1974 #1394م ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت  /القاهرة.
 .10رشح األشــمــوين عىل ألفية ابــن مالك
الصبان ،ط :البايب احللبي.
بحاشية ّ
 .11رشح الترصيح عىل التوضيح ،للشيخ
خالد األزهري ،دار إحياء الكتب العربية
ِ
بالقاهرة.

 .12رشح ُمجــل الــزجــاجــي ،ابــن عصفور
اإلشبييل ،حتقيق د .صاحب أبو جناح،
ط :مؤسسة الكتُب للطباعة والنرش،
املوصل 1980م.
 .13رشح شــــذور الـــذهـــب ،ابـــن هــشــام
األنــصــاري ،حتقيق حممد حمــي الدين
عبد احلميد1965 #1385 ،م ،مطبعة
الــســعــادة ،املكتبة الــتــجــار ّيــة الـ ُـكــربى
ِ
بالقاهرة.
وعـــدّ ة الالفظ،
 .14رشح ُعــمــدة احلــافــظُ ،
ابن مالك ،حتقيق :عدنان عبد الرمحن
الدوري ،ط  /العاين ،بغداد .1977
 .15رشح كافية ابن احلاجب ،لريض الدين
االسرتبادي ،حتقيق :أميل بديع يعقوب،
دار ُ
العلمية ،بـــريوتُ ،لبنان
الكتب
ّ
1998م.
الفراهيدي (ت
 .16العني ،اخلليل بن أمحد
ّ
 )#175حتقيق :مهدي املخزومي ،د.

إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل،
د .ت.
 .17القاموس ا ُملقارن أللفاظ ُ
القرآن الكريم،
أ .د .خالد إسامعيل عيل ،مطبعة سناريا ـ
بغداد .2004
 .18الكتاب ،أبو برش عمرو بن ُعثامن بن قنرب
(ت  )#180حتقيق :عبد السالم هارون،
دار اجليل ،دار اجليل ،بريوت.
 .19لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور،
دار صادر ،بريوت ،لبنان .د.ت.
العربية
اجلمعية اإليــرانـ ّـيــة للغة
 .20جملة
ّ
ّ
فصلية ُحم ّكمة ،بحث بعنوان
وآداهبــا،
ّ
العربية والعرب ّية
(ال) التعريف يف اللغتني
ّ
صطفوي ،العدد:
للباحث حممد ريض ُم
ّ
 ،21شتاء( ،ص-41ص2012 )49م.
 .21ا ُملعجم الوايف يف النحو العريب ،للدكتور
عــيل توفيق احلــمــد ،واألســتــاذ يوسف
مجيل الزعبي ،ط :دار اجلامهري ّية للنرش
والتوزيع ،ليبيا 1992م.
األعجمي ،ا ّ
جلواليقي
عرب ِم َن الكالم
 .22ا ُمل ّ
ّ
(مــر َّتــب عــىل حــروف ا ُملعجم) وضع
ُ
ّ
حــواشــيــه وع ـلــق عليه خليل عمران
املنصور .دار ُ
العلمية ،بريوت
الكتب
ّ
.1998
العاملية،
 .23ا ُملــعـ ّـرب والدخيل واأللــفــاظ
ّ
د .أسامة رشيد الص ّفار ،دار ُ
الكتُب
العلمية ،بريوت ،لبنان .2011
ّ
ُ
ُ .24مغنِي اللبيب عن كتُب األعاريب ،ابن
األنــصــاري ،حتقيق :حممد ُحمي
هشام
ّ

الدين عبد احلميد ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،د.ت.
العربية ،حممد
 .25مالمح يف فقه اللهجات
ّ
هبجت قييس ،دار شامل للطباعة والنرش،
دمشق ،سوريا ،ط2000 ،2م.
سمى
ِ .26من تُراثنا اللغوي القديم ،أو ما ُي ّ
العربية بالدخيل ،طه باقر ،املجمع
يف
ّ
العراقي .1980
العلمي
ّ
ّ
السيوطي،
الدين
جالل
اهلوامع،
 .27مهع
ّ
اينّ ،دار
عس ِ
بعناية حممد بدر الدين ال َّن َ
املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت  -لبنان.
د .ت.
العربية
اللغوي القديم ،وموقع
 .28الواقع
ّ
ّ
اجلبار
فيهُ ،مراجعة وتقديم :د.عبد
ّ
ناجي ،بيت احلكمة ،بغداد .2006
 .29ينبوع اللغة ومصادر األلفاظ ،د .أسامة
رشيد الص ّفار ،دار صادر ،بريوت ،لبنان
2010م.
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