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 أصل االسم املوصول يف اللغات العاربة  
 -دراسة مقارنة  - 

 
   م.م. محمود شفيق عرميط

  كلية اآلدابجامعة تكريت / 
  قسم اللغة العربية

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

  الملخص
ا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على سيدن

 : وبعد
ريػػك ردراسػػك ليصػػيليك      بحػػٍح  ػػ ؿ اسػػو الم صػػ ؿ فػػج الل ػػات الج   ُ فبػػين يػػديوا م  ػػ ع

( مقارنك، ال ايك موها محاولك ارتشاؼ أصػ  اسسػو الم صػ ؿ فػج أصػدـ ِصػي ك فػج الل ػات )ليثيليك
العاربػػك بتجديػػد  مػػن ال وااػػد الدا لػػه عليػػه مػػن صػػ ادر ول ا ػػه والت صػػ  الػػى عوصػػد  ا سػػاس 

وأرج  أف أرػ ف صػد بالمقارنات الص ليك.  صيغ مواظدة إلىجاعه الصامت ا صلج فيه ومحاولك إر 
 أوفيت لهذ  المحاولك  قها، واهلل الم فه.

 
  توطئة

يتواوؿ هذا البحح م   عاً صدفياً )م رفيميًا( ه  اص  االسو الم ص ؿ )الذي( فج     
 ( باعتبار  ا د المعارؼ فيها.المفدد المذرد فج الل ات العاربك)

ِسػّت أساسػيات فػج الل ػات العاربػك وألحقػت بهػا عوػد العػدب بعػ  ا دوات والمعارؼ  
 ك :التج لعد ل ا ه للمعارؼ، والمعارؼ فج الل ات العارب

المعدؼ  – ٘االسو الم ص ؿ     - ٗاسو االشارة    -ٖالعلو     -ٕالضميد   – ٔ
 ( ٔالمضاؼ إلى معدفك من ٱلمعارؼ السابقك ) – ٙبا داة، 
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(، وهواؾ أيضا من ٕبالمعارؼ ) (الوكدة المقص دة)دب من ألحه الموادى وهواؾ من الع
 -جمعػا  –أجمػ   –أجمعػ ف )أد   ن عًا ثامواً  من المعارؼ عود العدب وهػ  ألفػاظ الت ريػد : 

وهػػػػػج مػػػػػا لعػػػػػدؼ )مػػػػػا( االسػػػػػتفهاميتين  بالمعػػػػػارؼ )و  (مػػػػػن)(  وهوػػػػػاؾ مػػػػػن ألحػػػػػه  ٖ) (جمػػػػػ 
 (.ٗ)(بالكوايات

 
 دالةالرموز الصوتية ال

 ، :  الفارزة فج أعلى الكلمات هج هم ة.
u .مك، واو صصيدة   : 
ū .مك مشبعك، واو   : 
A .ألف صصيدة، فتحك  : 
Ā .فتحك مشبعك، ألف  : 
i  .يا  صصيدة، رسدة   : 
i  . رسدة مشبعك، يا   : 
e .إمالك صصيدة   : 
ē .إمالك ط يلك، إمالك مشبعك   : 
ماالػػك أعلػػى  ػػدؼ العلػػك يػػدؿ علػػى أف  ػػدؼ العلػػك يلفػػ  بِػػوَػَفٍ  :    درػػك موف فػػك )صػػ يدة(   

 أصصد من نَػَفِ  لف  "إ داج" الحدرات.
d ."دؼ الذاؿ "ذ   : 
 :   إمالك موف فك. ∂

 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ٕٓٔٓ)آذار      (ٖالعدد )    (ٚٔالمجلد )

512 

 ( 1) المحور 
 صيغ االسو الم ص ؿ فج الل ات العاربك مك نك من الهم ة والالـ " أؿ"

 -صدا ة مقارنك  -
 ؿ شػػػينه شػػػيف سػػػااد الضػػػمااد ال صػػػفيك االشػػػاريك لػػػه إف هػػػذا الضػػػميد ال صػػػفج الم صػػػ

 (.٘صال يته لتحديد الو ع والعدد، بما فج ذلك المثوى الوا   لإلعداب)
وٱسػػػتواداً لمػػػا بػػػين يػػػديوا مػػػن مصػػػادر يمكػػػن إرجػػػاع أصػػػ  ا سػػػو الم صػػػ ؿ فػػػج العدبيػػػك 

 قيقك إلى عدة اشتقاصات، ورااللج:الفصحى والل ات العاربك الش
 

 "الَّذ" -ؿا و  –المفلب 
رانت لهجك هذي  لستعم  صي ك "الػذي" اسػماً م صػ اًل، ورانػت هػذ  الصػي ك لسػتعم  

 فج الحجاز أيضًا، وربما لعد ت لحذؼ الحدرك ا  يدة.
إلػػى  -ا  يػػدة –وفػػج اللهجػػات العدبيػػك ال دبيػػك يمكػػن أف يُػَعلَّػػ  ُصْصػػد الكسػػدة الف يلػػك 

( وال لػػػ اؿ صػػػي ك "اللػػػِذ" ٙوصعػػػت آ ػػػد الكلمػػػك)"اللػػػِذ" ومػػػن ثػػػو  ػػػذفها فػػػج صػػػي ك "اللػػػْذ" إذا 
لستعم  فج لهجات شدصج الج يدة العدبيك  اصك فج لهجك "ُدَبج" المعاصدة، ولكوها ال ل افه ما 

 (.ٚلشيد إليه من  يح الجو )
بػػيف الصػػي ك "اللَػػْذ" مسػػتعملك عوػػد بعػػ   -رمػػا فػػج اللسػػاف  –ويقػػ ؿ الليػػح بػػن الم فػػد 

 -رما فج اللساف والو انك  –دة أو مدلين فج شعد هذلج ( فقد ورد اللَّْذ مٛالعدب)
 فكوػػػػػػػػػػػُت وا مػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػذي صَػػػػػػػػػػػْد ِرْيػػػػػػػػػػػدا

 
 راللَّػػػػػػػػػػػػػػػػػْذ لَػَ بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زُبْػيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك ف ْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفْيدا 

 
  -ويدد أيضًا:

 َف َْلػػػػػػػػػُت فػػػػػػػػػج َشػػػػػػػػػٍد مػػػػػػػػػن اللَّػػػػػػػػػْذ ِرْيػػػػػػػػػػدا
 

 (9راللَّػػػػػػػػػػػػػػْذ لَػَ بَّػػػػػػػػػػػػػػى زُبْػيَػػػػػػػػػػػػػػًك ف ْصػػػػػػػػػػػػػػِفْيدا) 
 
 (.ٓٔالكافيك يوكد ص ؿ الليح)ولكن االندلسج رما نق  االستدباذي فج شدح 

(، ومعلـ  أف الضدورة الشعديك لكػ ف أ يانػاً ٔٔويؤرد أف هذا اآلستعماؿ  دورة شعديك)
 (.ٕٔٱنعكاساً لٱستعماؿ ل  ي صديو)
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ومػػن الملفػػت للو ػػد أف إ ػػدى صػػيغ الٱسػػو الم صػػ ؿ فػػج القتبانيػػك )لهجػػك يمويػػك( هػػج 
يه يقػ ؿ إف أصػ  الػذي هػ  "لَػٍذ" ثػػو (، فسػيب  ٗٔ( وهػذا ي افػه رأي البصػديين)ٖٔصػي ك "الػذ")

 (.٘ٔد لت عليه ا لف والالـ للتعديف)
اف"أؿ" رانػػػت لُػَعػػػد  جػػػ ً  صػػػدفياً مػػػن "الػػػذي"  سػػػب مػػػا يػػػدى المستشػػػدصاف "بػػػارث" و 

 (.     ٙٔ"ريكيودورؼ")
ولػػػػدد فػػػػج العبديػػػػك القديمػػػػك صػػػػي ك مشػػػػابهك لصػػػػي ك "اللَّػػػػْذ" وهػػػػج صػػػػي ك: "هػػػػػَ ؿ ؿ ا ز 

HaLLāz ّـّ ْي ت   هػػػػػػػػػَ ّؿ ا ز(( أي ))... هػػػػػػػػذ  للػػػػػػػػك  " ))...هػػػػػػػػػَ ف َي هػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػَ ش  و َف 
هػػػ ؿ ؿ ا ز" علػػى أنهػػا ٱسػػو إشػػارة للمفػػدد البعيػػد   HaLLāz" -( فتػػدد هوػػا:ٚٔالّشػػ نَِميَُّك(()

 (.ٛٔبو عيك)
لكن يدى المستشدؽ "بارث" أف "الالذ" هج الصي ك الُقدمى فج العدبيػك الفصػيحك، وأف  

 (.ٜٔالم ص ؿ "التج")"الذي" محاراة للٱسو 
 -المفلب الثانج "اّلذو":

 (.ٕٓلدد صي ك " ؿ ذ و" إ دى صيغ االسو الم ص ؿ فج الل ك القتبانيك)
 (.ٕٔولذرد المستشدصك "ماريا ه فود"أنه أسو يتك ف من ج اين "  ؿ" و "ذ") 

" اسػػػو إشػػػارة للمفػػػدد HaLLēzūولػػػدد فػػػج العبديػػػك القديمػػػك صػػػي ك "هػػػػ ؿ ِؿ َي ز و  
 (.ٕٕلبعيد والقديب بمعوى "للك" و "هذ ")المؤنح ا

 -فَػَتدُِد فج الت راة )العهد القديو(:
ـْ ر و هػ ا   ا ِر ص "هػَ ؿ ِؿ َي ز و"...(( ) ( "فيق ل ف   ا رض   هذ ..." ٖٕ))ِڤ آ 

 أي: "فيِق ل ف هذ  ا رض..."
ولػػدد صػػػي ك "الَّػػذو" بحػػػذؼ  ػػدؼ الوػػػ ف مػػػن الم صػػ ؿ فػػػج ل ػػك أهػػػ  الػػيمن وهػػػو بوػػػ  

لحارث بن رعب وبع  ربيعك، وه  شج  عدفه الهذلي ف، وصػد ٱسػتعم  "ا  فػ  الت لبػج" هػذ  ا
 الل ك ورينه أراد بذلك أنها عدبيك موتشدة لدى عدة صباا .
  -(:ٕٗويعضد هذا الق َؿ ص ُؿ ُأَمّيك بن الٱسكد الكوانج)

 صػػػػػػػػػ مج اللَػػػػػػػػػذو بعكػػػػػػػػػاٍظ طَيَّػػػػػػػػػدوا شػػػػػػػػػدراً 
 

 (ٕ٘اصيِ )ِمػػػػػْن ُروِس صَػْ ِمػػػػػػَك  ػػػػػػدباً بالمصػػػػػػ 
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 ووا ح هوا أف هذ  الصي ك وإف رانت لجم  الذر ر،
االّ أف بقااهػا بهػذ  الصػػي ك فػج ل ػػك أهػ  الػػيمن وصبيلػك هػػذي  والعبديػك القديمػػك يػدؿ علػػى 

 أنها صديمك جداً وانها من المشتدؾ الل  ي القديو.
  -المفلب الثالح "إلّلج" :

صػػد أصػػبحت فػػج رثيػػد مػػن اللهجػػات يػػدى د. داود عبػػد  فػػج أبحاثػػه أف صػػي ك "الػػذي"  
" أصلها "الذي" وصد صارت على ‘illi(، وي ن رذلك المستشدؽ "بارث" أف "ِإلّلج ٕٙ"ِإلّلج")

" ولػي  هوػاؾ مػا يثبػت وجػ د هػذ  ال ػاهدة Attritionهذ  الصي ك بتيثيد ظاهدة "الٱ محالؿ 
 فج العدبيك.

( ٕٚمػايد" و "أوسػتدوب")وصد رف  هذا الػدأي علمػا  اللهجػات رالمستشػدصَػْين "رامبف
فج  ين يدى المستشدؽ " ايو رابين" أنه من المحتم  أف يك ف ٱسو الم صػ ؿ العػامج الشػاا  

 " بصفك مباشدة.‘uLā‘هذا مي  ذاً عن ٱسو اسشارة "أوال  
ويدى أنه فج مد لٍك ما من مدا   التف ر التاريوج لل ك العدبيك صد ٱسػتعم  ٱسػو اسشػارة 

صػي ك صديبػك  - اصػك -(، علمػاً أَنَّػُه لػدد فػج "السػب يكٕٛا م صػ اًل للمفػدد)" اسم‘uLā‘"أوال  
" ويفيػػػػػد معواهػػػػػا للوسػػػػػبك بمعوػػػػػى "ِمػػػػػْن" أو ‘uLayمػػػػػن صػػػػػي ك "أوال " وهػػػػػج صػػػػػي ك "أُ َؿ ي   

 (.ٖٓ( أو بمعوى "أوال "، رما فج العدبيك الفصحى)ٜٕ"صا ب"، ولك ف أيضاً بمعوى "الذين")
" الم ص ليك العاميك هذ  لدد لها ن ااد لف اً ورتابك فج بقيك ‘illiونال   أف صي ك "إلّلج 

" لكػن ‘ēLLehالل ات العاربك لكوها أسػما  إشػارة: ففػج العبديػك لػدد صػي ك "ِإ َي ؿ ِؿ َي هػػ   
 (.ٖٔ)-أوال –بمعوى هؤال  

( َو "إ ؿ ِؿ ٕٖ)‘eLLekū" جػػ ً  مػػن صػػي ك: ‘iLLeوفػػج الحبشػػيك لػػدد "ِإ ؿ ِؿ َي 
"  بمعوػػػػى ‘eLLekuetu" وجػػػػ ً  مػػػػن صػػػػي ك: "إ ؿ ِؿ ُؾ َي ُت     ‘eLLektuَي ؾ ُت   

 (.ٖٖ"أوال " أيضًا)
" ‘illēولػدد فػج آراميػػك الكتػاب المقػػدس )أو آراميػك العهػػد القػديو( صػػي ك "إ ؿ ِؿ َي   

(، إال أنه لدد فج البابليك صي ك "أُ ؿ ٖٗ" بمعوى "أول ك")‘illēkج ً  من صي ك "إ ؿ ِؿ َي خ  
" ‘  uLLitu)بضػو همػ ة أؿ ال بكسػدها( جػ ً  صػدفياً مػن صػي ك "أُ ؿ ِؿ ي ُت  "‘uLLiِؿ 

 (.ٖ٘بمعوى "للك")
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يػػػدى د. صبيسػػػج أف صػػػي ك "اللّػػػج" هػػػج روعانيػػػك، وصػػػد وردت عوػػػد المستشػػػدؽ "جػػػ ن ": 
 )الذصيك "اللج" بكوعاف(.

 وال ل اؿ فج عاميتوا لستعم  نف  ا سل ب العدبػج الكوعػانج فػج مصػد، فوقػ ؿ )بيػدوت
 (.ٖٙ"الّلج" بكوعاف()

( وي ػػن صبيسػػج أف ٖٚ")‘iLLiولػػدد فػػج لهجػػات شػػدصج الج يػػدة العدبيػػك بصػػي ك "ِإؿ   
 (.ٖٛصي ك "يلّلج" الدارجك فج بالد الشاـ )ولي  "إلّلج"( هج عدبيك آراميك)
" لكػػػال الجوسػػػين ولكػػػ  Liوصػػػد ا تصػػػدت للػػػك الصػػػي ك فػػػج لهجػػػك مالفػػػك الػػػى "لػػػج  

، ِؿ" ونح  ذلك)(. وفج لهجات شد ٜٖاالعداد)  (.ٓٗصج الج يدة الَعدبيك إلى "ؿ 
ويػػدى البا ػػح أف هوػػاؾ بعػػ  الشػػبه بػػين صػػي تج "إللّػػج  إ ؿ ؿ ي" العاميػػك هػػذ  وبػػين 

 صي ك "الالّ أ ؿ ؿ ا" الُمَوفَّفك عن " الال  أ ؿ ؿ ا ".
 

 المفلب الداب  "الذي"
" وصد ‘uLLaف ك "ُأؿَّ  يفتدض المستشدؽ " ايو رابين" أف "الَّذي" َصْد َ لَّْت مح  ل

" بػػين هػػذا اللفػػ  وأداة Contiminationيكػػ ف سػػبب هػػذا هػػ  نشػػاط ظػػاهدة "التػػدا    
 التعديف،

" عود وص عها بعد رلمك أ ػدى LLa" أو "ؿَّ  LLaوصد ُ ف َفْت هذ  الّلف ك إلى "الَّ  
 (،ٔٗموتهيك بحدرك)

 على ذلك. لكوه فج افتدا ه هذا لو يقدـ  لوا دلياًل عليه أو شاهداً  
ويدى أنه من المحتم  أف يك ف اسو الم ص ؿ "الػذي" صػد اسػتعم  أوؿ ا مػد للمفػدد  

 " ‘uLLaوالجم  رما استعم  "ُأؿَّ 
" الى المفدد أيضاً وما نتج عن هذا االمتداد فإنه أمد ‘uLLaإف امتداد استعماؿ "ُأؿَّ  
 آ د ال عالصك له بلهجك الحجاز،
ب الػى لهجػات أ ػدى موهػا صَػْد أ ػذت العدبيػك الفصػحى هػذا ومث  هذا الٱسػتعماؿ يُػْوَسػ

 الٱستعماؿ.
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وصد يك ف السبب فج ٱستعماؿ "الذي" للمفدد والجم  فج لهجك اليمن "المعاصدة" ه  
 (.ٕٗأف هذ  الصي ك صد وصلت إلى اليمن فج المد لك التج رانت لستعم  فيها لهما)

يستعم  م  المذرد والمؤنح والمثوى ورانت صي ك "ذي" فج لهجك اليمن إسماً م ص اًل 
 (.ٖٗوالجم )

ولقد أثّدت ا داة المحليك هذ  فػج صػي ك "الػذي" فصػارت ا  يػدة لسػتعم  مػ  المفػدد 
 (،ٗٗوالمثوى والجم  المذرد والجم  المؤنح)

إف هذا االستعماؿ على هذا الوح  ي جد أيضاً فج بع  الوص ص الحجازيك، ومثالػه فػج 
( واف بعػػػػػ  أهػػػػػ  التفسػػػػػيد رالبيضػػػػػاوي ٘ٗللػػػػػذي ُوِجػػػػػَد فػػػػػيهو...(() البوػػػػػاري ))... وصػػػػػال ا

 ( ٛٗ( فج اآليك: ))... َوُ ْضُتْو راّلذي  ا  ا...(()ٚٗ( يقب  هذا اآلستعماؿ)ٙٗوال موشدي)
( فػػج ص لػػه لعػػالى: ٜٗوصػػاؿ ابػػن الشػػجدي: "ومػػن العػػدب مػػن يػػيلج بػػالجم  بلفػػٍ  وا ػػد)

( والمهػػو أف المفسػػدين لػػو يجػػدوا ٓ٘()))والػػذي جػػا  بالصػػدؽ وصػػدؽ بػػه اول ػػك هػػو المتقػػ ف(
غدابػػك فػػج ٱسػػتعماؿ "الػػذي" اسػػماً م صػػ اًل للجمػػ  ربمػػا  نهػػو رػػان ا يػػيلف ف هػػذا الٱسػػتعماؿ فػػج 

 ( ولدد صي ك اّلِذّي )بتشديد اليا ( ل ك من ل ات صي ك اسو الم ص ؿ، صاؿ:ٔ٘الحجاز)
 ولػػػػػػيَ  المػػػػػػاُؿ، فٱْعَلْمػػػػػػه، بمػػػػػػاؿٍ 

 

    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اَ صْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ ِإالَّ للَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيّ  
 

 يُدِيػػػػػػػػػػػػُد بػػػػػػػػػػػػه الَعػػػػػػػػػػػػالَ  ويَْمَتِهْوػػػػػػػػػػػػه   
                 

 (َٕ٘ صْػػػػػػػػػَدِب أْصدِبَيػػػػػػػػه، وللَقِصػػػػػػػػّج) 
                   

ول جػػد صػػي ك صديبػػك بعػػ  الشػػج  مػػن هػػذ  الصػػي ك المشػػددة اليػػا ، وذلػػك فػػج اللهجػػك 
ة للجم  المؤنح " اسو إشار ∂LLazziyaا مهديك )لهجك  بشيك(، إْذ لدد صي ك "أ ؿَّ ز  َي   

 (.ٖ٘القديب)
 -لحلي  "الذي":

( و كػى ٗ٘يدد  ميد ال ص  فػج اللهجػات العدبيػك الشػدصيك وال سػفى بصػي ك "الػذي")
 (.٘٘ٱبن مالك ل ًك فج  ذؼ أؿ من "الذي والتج واللذاف والّل الج...")

( ويػدى ٙ٘وٱنتهى االسو الم ص ؿ فج العدبيك الفصحى المشتدرك بصي ك "الػذي" أيضػًا)
و رابػػػػين" أف "الػػػػذي" العدبيػػػػك هػػػػذ  ال يمكػػػػن أف لوفصػػػػ  عػػػػن صػػػػي ك "هػػػػػَ ؿ ؿ ا ِز َي هػػػػػ   " ػػػػاي
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HaLLāzeh(وصػػي ك "ِإ ؿ ؿ ز ا   ٚ٘" العبديػػك )iLLzā "‘       ا مهديػػك )لهجػػك  بشػػيك(  أو
 (.ٛ٘")aLLazzih"إ ؿ َؿ ز  هػ    

هػػػػػػػػػػ   " هػػػػػػػػػج أداة التعديػػػػػػػػػف فػػػػػػػػج العبديػػػػػػػػػك، وأف "هػػػػػػػػػػَ ؿ ؿ ا ِز يَ Haغيػػػػػػػػد أف "هػػػػػػػػػػَ  
HaLLāzeh("ه  إسو إشارة للمفدد المذرد البعيد بمعوى "ذلك "ٜ٘ ) 

( هج أَْلذي: "أؿ + ٓٙوي ن د. داود عبد  فج أبحاثه أف اص  صي ك االسو الم ص ؿ)
 (،ٕٙ( ولدد "  ؿ  ذي" فج القتبانيك اسماً م ص اًل رصي ك "الذي")ٔٙذي")

مػػػػػن جػػػػػ اين: "  ؿ" و ولػػػػػذرد المستشػػػػػدصك "ماريػػػػػا هػػػػػ فود" أف هػػػػػذ  الصػػػػػي ك لتكػػػػػ ف  
 (.ٖٙ"ذ")

" ا مهديك إنما ∂LLazzihأو "إ ؿ َؿ ز  هػ    ‘"  iLLzāوأف صي ك "إ ؿ ؿ ز ا    
 (.ٗٙهج أيضاً اسو إشارة لكن للجم  المذرد القديب بمعوى "هؤال ")

وهذا ما يثبت ص ؿ الوح يين العدب بيف أص  الٱسو الم ص ؿ ه  إشاري رما ذرد ذلك 
 (.َ٘ٙفّدا )الك في ف وموهو ال

 -أص  الـ الٱسو الم ص ؿ:

يدى الك في ف اف الػالـ المتحدرػك هػذ  و ػعت لػ ال لجتمػ  بػين الػذاؿ السػاروك والـ أؿ 
 (.ٙٙالتعديف الساروك)

(، ويقػػػػ ؿ بػػػػذلك بدورلمػػػػاف ٚٙاف هػػػػذ  "الػػػػالـ" يسػػػػميها بدجشتداسػػػػد "الـ الت ريػػػػد") 
 (.ٜٙ)(، ويدى ا ستاذ جدجج زيداف أنها للتيريد أيضاً ٛٙأيضًا)

ويدى د. داود عبد  أف هذ  الالـ ربما راف لها عالصك بالالـ الم ج دة فج "ذلك" وبع  
 (.ٓٚأسما  الٱشارة اآل دى)

ويق ؿ بذلك أيضا د.  لي  نامج فج دراساله، فيدى اف "أ ؿ" عوصد أشػاري، و "الػالـ" 
 (.ٔٚعوصد أشاري أيضاً يدد فج "ذلك" و"للك" وغيدهما من أسما  اسشارة)

 (،ٕٚى د. صبيسج أف هذ  "الالـ" للف  "ْللػ " يديد بذلك أنها الـ مشددة)ويد 
الاللػج...( الػ اردة  -الالاػج -اللتػاف -التػج -ويق ؿ: إف "الـ  الّلج" لقـ  مقاـ: )الػذي

 (.ٖٚفج اللهجات العدبيك العدنانيك)
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"هػ       -ويدى د. ربحج رماؿ فج أسما  الٱشارة العبديك للمفدد البعيد بو عيك فج صيغ:
"  و"هػػػػػػػػػػػػ ؿ ِؿ َي ز و  HaLLāzēh"  و "هػػػػػػػػػػػػَ ؿ ؿ ا ِز َي هػػػػػػػػػػػػ   HaLLāzؿ ؿ ا ز   

HaLLēzū(اسػتواداً لمػػا يػػدى ٗٚ"، يػدى أف "الػػالـ" فػج هػػذ  ا سػػما  للداللػك علػػى البعػػد ،)
( بمعوػػى ٘ٚ")HāL’āhا سػػتاذ محمػػد بػػدر أف هػػذ  "الػػالـ" جػػ   مػػن رلمػػك "هػػػ ا ؿ   ا هػػػ   

 (.ٚٚ"هػ ا ؿ   ا هػ + ِز َي هػ") -(، أي إف أص  ا داة ه :ٙٚرا )بَػْعَد، بُػْعْد، و 
 إف هذياًل رانت لفي   درك الالـ م  هم ة فج جم  صي ك "الذي" فكانت لق ؿ:

ورانػػػػػػػت ‘          aLLā’dūn)الػػػػػػػال  ذوف ل ا ؿ+ ؿ ا  + ذ + و ف( رفعػػػػػػػًا:    
 ‘aLLā’dinًا: لق ؿ: )الال  ذ ين ل ا ؿ + ؿ ا    + ذ + ين( نصباً وجد 

( ذلك ٛٚوصد ذرد ذلك أب   ياف فج شدح التسهي  البن مالك وعوه نق  الشوقيفج) 
هػػذ  هػػج نفػػ  صػػي ك "الػػال  ل ا ؿ ؿ ا  " التػػج ‘" aLLā‘وصػػي ك "الػػال  ل ا ؿ + ؿ ا      

 لدد عود بع  العدب اسماً م ص اًل لجم  الذر ر واسناث.
  + ي" بِػَيفَّ مػن العػدب مػن يحػذؼ اليػا  فػج فقد ذرد الَفػّدا  فػج صػي ك "الالاػج ل الػال

 الدجاؿ والوسا  فيق ؿ: "هو )الالِ ( فعل ا رذا"، وُهنَّ الاّلِ  فَػَعْلَن رذا )بكسد الهم (.
 -صاؿ )أي الَفّدا (:

  -وأنشدنج رجٌ  من بوج ُسَلْيو:
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آباؤنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيَمنَّ ِمْوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ 

 
 (َٜٚعَلْيوػػػػػػػا الػػػػػػػالَِّ  صػػػػػػػد َمَهػػػػػػػُدوا الُحُجػػػػػػػ را) 

 
فػج الدفػ  ولقػ ؿ ‘" aLLā’ūnرانت هػذي  لقػ ؿ رػذلك: "الػالؤوف ل الػال  + وف:  

 (.ٓٛالالاين الال  + ين فج الجد والوصب)
 ‘".aLLā’ūورانت أيضاً لحذؼ الو ف فج الجم  فتق ؿ:"الالؤو ل الال  + و: 

 (ٔٛصاؿ الكسااج: سمعُت هذياًل لق ؿ: "هو الالؤو فعل ا رذا ورذا ")
 (.ٕٛيف "الال " يمكن اف لستعم  فج الفصحى اسماً م ص اًل للمفدد)ويق ؿ الوحاة ب 

هػذ  الػ اردة فػج  ‘" ’aLLāوالذي يهموا من ر  ذلػك هػ  صػي ك "الػال : ا ؿ + ؿ ا   
 ر  للك الصيغ، ويدى البا ح:
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( الم ج دة ٖٛ‘")iLLaإف صي ك "الال  ل ؿ ا  " لشبه لقديباً صي ك "ِإ ؿَّ ل إ ؿ َؿ  
 الحبشيك رما ه  وا ح،‘" iLLzāيك "إ ؿ ؿ ز ا   فج الصي ك االشار 

ويػػدى المستشػػدؽ " ػػايو رابػػين" بينػػه: هوػػا ٱنػػدمجت صػػي ك اسػػو اسشػػارة الجمػػ  "إ ؿَّ   
iLLa "‘  الهم ة والالـ المشددة المفت  ك( م  ٱسو اسشارة المفػدد "زا(zā الحبشػيتين فػج "

 (،ٗٛصي ك وا دة)
فػج لفػ   -وموهػا العداصيػك –للهجػات العاميػك مثلما ٱندمجت هالاف الصي تاف فج بع  ا

       ’Hād +’uLā( وَأصػلها هػاذ + أوال  ٘ٛ")Had + ’ūLa "هػاذوَؿ ل هػاذ + ُأال" :
 وهذا ما يذهب إليه البا ح أيضاً ويؤيد  فج ذلك.

‘" LLehēويدى البا ح اف صي ك "الال   ا ؿ ؿ ا  " صديبك من صي ك "إ ؿ ِؿ َي هػ   
القديب بو عيه بمعوى هؤال  فج العبديك، م  فارؽ ه  إمالك الفتحك بعد الػالـ  اسو االشارة للجم 

 المشددة نح  الكسدة وصصد الهم ة الى ها .
وي ن البا ح بيف صي ك "الال " هج صي ك عاربك وصد صصدت الهم  فيها وصصدت الَمدَّة 

 الف يلك )ا لف( الى مدة صصيدة )فتحك(،
 أؿَّ        اللػَ         ألال     هكذا: ألال   

(، ويال ػ  وجػ د ٙٛ" تى أصبحت الصػي ك فػج شػع ر المتكلمػين علػى  ػدؼ وا ػد")
(، ٚٛ"َؿ" الالـ المفت  ك فج العداؽ، و "ِؿ" الالـ المكس رة فػج الػيمن )رمػا يقػ ؿ بدورلمػاف()

( ونتيجػك لهػذا ٛٛوفج لهجات شدصج الج يدة العدبيك المعاصدة رما يذرد المستشدؽ ج نسػت ف)
" و zē" ا مهديػػك و "ِزَي   zāٱلتصػػقت هػػذ  الصػػي ك الموففػػك بٱسػػو اآلشػػارة "ذا" العدبيػػك و"زا 

" العبديك بعد أف لح ؿ ٱسو اآلشارة إلى "ذي" فج الل ك العدبيػك الفصػيحك: الَّػذي: "اؿَّ  zū"زو  
 (.ٜٛ+ ذي"   والى "ذو" فج بع  اللهجات العدبيك اال دى، أؿَّ + ذو)

 -صصد الممدود فج الل ات العاربك ولهجالها: ظاهدة -5-المفلب 
ول هػػد ن عػػك الػػتولل مػػن الهمػػ ة فػػج جميػػ  الل ػػات العاربػػك ولػػي  هوػػاؾ مػػن شػػك فػػج 

( وصصد الهم ة يستعم  عود القباا  الباديك ٜٓسق ط الهم ة فج اللهجات العدبيك ال دبيك جميعًا)
 (.ٜٔك اليمن )من أهالج صباا  نجد. وهواؾ دالا  على ٱ تفا  الهم ة فج لهج

 (ٕٜولو يتولل موها "نهاايًا" إالّ فج اآلراميك واللهجات العدبيك ال دبيك "القديمك")
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وفػػػػج البابليػػػػك واآلشػػػػ ريك لتػػػػدؾ هػػػػذ  الهمػػػػ ة داامػػػػاً ويعػػػػ ض عوهػػػػا ِبَمػػػػّد الحدرػػػػك التػػػػج  
 (.ٖٜصبلها)

جك ورذلك ما ال  ُه المستشدؽ "ُأوليودروؼ" من وج د ن عك مت ايدة فج ل ك لجديوا )له
  بشيك( لسقط الهم ة فج وسط الكلمك.

( ويػدؿ َمػّد الحدرػك فػج مثػ  هػذ  الحالػك علػى ٜٗوأف أثد هذ  الو عك ي هد فج الهجػا )
 (ٜ٘فقداف الهم ة المحققك فج الوفه بعد الحدرك، وإف رانت بقيت فج الوط)

وصػػد لدرػػت الهمػػ ة فػػج "لهجػػك مكػػك" التػػج و ػػ  الوػػط العدبػػج علػػى اسػػاس نفقهػػا رمػػا  
 (.ٜٙللك الهم ة أيضاً فج اللهجات العاميك بعد ذلك)لدرت 

 
 (2المحور الـ)

 صيغ االسو الم ص ؿ فج الل ات العاربك مك نك من ))الذاؿ(( ))ذ(( 
 -صدا ة مقارنك  -

 "ذو": -1-المفلب
( ٜٛ( وال يسػػتعملها م صػػ اًل غيػػدهو)ٜٚلػػدد صػػي ك "ذو" إسػػماً م صػػ اًل فػػج ل ػػك طَػػج  )

 (،ٜٜمحلياً من العدبيك الصحيحك) وصد صبلت بٱعتبارها ن عاً 
 (. ٓٓٔ" بالفض  ذو فضلكو اهلل به") -صاؿ الَفّدا : سمعُت بعضهو يق ؿ:

ولك ف اسو م ص ؿ بلف  وا د للمفدد والمثوى والجم  المذرد والمؤنح العاص  وغيد  
 (.ٔٓٔالعاص )

ويفتػػدض المستشػػدؽ " ػػايو رابػػين" أنػػه فػػػج لهجػػك الحجػػاز رانػػت "ذو" لسػػتعم  اسػػػماً 
 (ٕٓٔ ص اًل للمفدد صب  أف لي ذ صي ك "الذي" عن اللهجات ا  دى)م

إْذ رانػػت العدبيػػك الفصػػحى )وال لػػ اؿ( لسػػتعم  "الػػذي" اسػػماً م صػػ اًل وهػػج هوػػا لشػػبه  
 (،ٗٓٔ( وربما لك ف صد أ ذلها عن هذي )ٖٓٔلهجك هذي )
ة ويػػػدى "د. نػػػامج" أنػػػه مػػػن الجػػػاا  القػػػ ؿ َأفَّ "الػػػذي" لمػػػا ٱسػػػتعيدت مػػػن اسػػػو االشػػػار  

)صابلػػػػػػػُت ذو  -وصػػػػػػػارت م صػػػػػػػ اًل رانػػػػػػػت لعامػػػػػػػ  أوؿ ا مػػػػػػػد معاملػػػػػػػك "ذو" الفاايػػػػػػػك، مثػػػػػػػ :
 -(، فتك ف مبويك وآ دها ال او رفعاً ونصباً وجدًا، نح :٘ٓٔجا وا()
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 جا نج ذو صاـ، ورأيت ذو صاـ، ومدرُت بذو صاـ،
 وموه ص ؿ مو  ر بن سحيو الفقعسج:

ـٌ م سػػػػػػػػػػػػػػػػػدوف لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػتهو  فإمػػػػػػػػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 (ٙٓٔدهو مػػػا َرَفانِيػػػا)فحسػػػبج ِمػػػْن ذو عوػػػ 
 

 ومن ٱستعمالها فج المفدد المؤنح غيد العاص  ص ؿ سواف بن الفح  الفااج:
 فػػػػػػػػػػػػػإفَّ المػػػػػػػػػػػػػاَ  مػػػػػػػػػػػػػاُ  أبػػػػػػػػػػػػػج َوَجػػػػػػػػػػػػػد ي

 
 (ٚٓٔوب ػػػػػػػػػدي ذو  فػػػػػػػػػدُت وذو طِ يػػػػػػػػػُت) 

 
 يديد ب دي التج  فدلها والتج ط يتها،  ف الب دمؤنح بدوف عالمك لينيح،

  -د العاص ( ص ؿ ص اؿ الفااج أيضًا:ومن ٱستعمالها فج المفدد المذرد )غي
 أظُو ػػػػػػػػػَك دوف المػػػػػػػػػاؿ ُذو ِجْ ػػػػػػػػػَت طالبػػػػػػػػػاً 

 
 (ٛٓٔسػػػػػػػتلقاؾ بػػػػػػػيٌ  للوفػػػػػػػ ِس صػػػػػػػ اِبُ ) 

 
 (،ٜٓٔومن أمثاؿ العدب: )ألى عليه ذو ألى على الواس( أي الذي ألى عليهو)

 وورد عود ابن مو  ر فج لساف العدب ص ؿ الشاعد:
 فػػػػػػػػػػػإف بيػػػػػػػػػػػَت لمػػػػػػػػػػػيو ذو َسػػػػػػػػػػػِمْعَت بػػػػػػػػػػػه

 
ػػػػػْت َوَأْرَسػػػػػْت ِع َّهػػػػػا ُمَضػػػػػُد)فيػػػػػه لػَ    (َٓٔٔومَّ

 
فيق ؿ ابن مو  ر بػيف "ذو" هوػا بمعوػى "الػذي" وال يكػ ف فػج الدفػ  والوصػب والجػد االّ 

 (.ٔٔٔعلى لفٍ  وا د)
ولمػػا ٱسػػتعيدت "الػػذي" مػػن اسػػو االشػػارة وصػػارت م صػػ اًل وع ملػػت أوؿ االمػػد معاملػػك 

( ويػدى "رابػين" وجػ د مػا ٕٔٔدى للجمػ )"ذو" الفاايك ٱرلجل ا لها بعد ذلك صي ك للمثوى وأ ػ
 ( لكوه لو يذرد شاهداً على ذلك.ٖٔٔيشهد على استعماؿ "ذو" صديماً فج "عماف")
 (،ٗٔٔ" اسو م ص ؿ للمفدد المؤنح) z ūويدد فج العبديك القديمك استعماؿ "زو 

 (،٘ٔٔ" اسو اشارة للمؤنح القديب بمعوى "هذ ")zūويدد فج العبديك ٱستعماؿ "زو   
( اسػػو اشػػارة للمػػذرد القديػػب -التػػ راة –د فػػج العبديػػك القديمػػك )العهػػد القػػديو لكوهػػا لػػد 
 "زو ؿ ع ؾ ـ   ب أ ر ص  ـ ص ر ي ـ"    -بمعوى هذا، مث :

 (.ٙٔٔ"هذا  ه ؤهو  بيرض  مصد") -أي:
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 (.ٚٔٔزو" اسو اشارة للمفدد المذرد)  zūوفج العبديك المعاصدة نادراً ما لدد " 
فػػػج بعػػػ  اسػػػما  االشػػػارة لػػػدد صػػػي ك "ذو" علػػػى مػػػا يػػػذرد وفػػػج نقػػػ ش الل ػػػك اللحيانيػػػك 

 (.ٛٔٔالمستشدؽ "ويدند راسك "، فقد وردت فيها "ذو" لالشارة للعاص  أي لألشواص)
وفػػػػج نقػػػػ ش الل ػػػػك القتبانيػػػػك لػػػػدد صػػػػي ك "ذو" اسػػػػماً م صػػػػ اًل للمفػػػػدد المػػػػذرد والمثوػػػػى 

 (.ٜٔٔالمذرد)
ـ يػدد اسػو الم صػ ؿ ٕٖٛوك وفج الوق ش العدبيػك فػج نقػل الومػارة والػذي يعػ د الػى سػ

 (.ٕٓٔبصي ك "ذو" أو "دو" : "ذو  أ س ر  أ ؿ ت ج ، أي: الذي  از التاج")
ولمػػا رػػاف مػػن غيػػد الممكػػن اعتبػػار هػػذ  الصػػي ك مقتد ػػك فػػإف الصػػي ك يتحػػتو أف لكػػ ف 

 (.ٕٔٔراجعك الى ما صب  عصد ٱنفصاؿ العدبيك ال دبيك عن الل ات الشقيقك ا  دى)
 

 "الذي" -2-المفلب 
يدى  ايو رابين أف اسػو االشػارة "ذي" هػ  أصػ  االسػو الم صػ ؿ "ذي اليمويػك" و "ذو 

 (.ٕٕٔالفاايك" )
" واسػو الم صػ ؿ "ُزْو  zēوصد  دث نف  هذا فج العبديك بالوسبك السو االشارة "ِزَي  

zū"   والجػػ  هػػذا ٱسػػتعملت صػػي ك "ِزَيzē  االشػػاريك اسػػماً م صػػ اًل فػػج العبديػػك القديمػػك فػػج "
 (.ٖٕٔ") zūالت راة بداًل من "ُزْو    نص ص

( مػا يؤيػد بػيف ) وفج لساف العػدب لػدد عبػارة صيلػت فػج سػياؽ الحػديح عػن المهػدي
 (.ٕٗٔ))... صُػَدِشجٌّ يماٍف لي  ِمْن ِذْي وال ذو(() -"ذي" اسو إشارة فج اليمويك، والعبارة لق ؿ:

ال  وال أول ػػػك...". ويقتػػػدح " ػػػايو رابػػػين" لفسػػػيداً هػػػ  أف معوػػػى العبػػػارة: "لػػػي  مػػػن أو 
وبالتالج يك ف فج الجملك ٱْسَمْج إشارة هما: "ذو" اليمويك الحقيقيك و"ذي" الثانيك التج صد لكػ ف 

 (.ٕ٘ٔل يداً ص ليًا)
أي مػن  –وصد يك ف المعوى )رمػا يفتػدض  ػايو رابػين(: "لػي  مػن الػذين يق لػ ف )ذو( 

 "،-أي من اليمن –وال من الذين يق ل ف )ذي(  -َطجَّ 
 (ٕٙٔ ف "ذي" فج هذ  الحالك اسو م ص ؿ )يموج( )فتك
 ( ٕٚٔوفج مواطه ا دى من اليمن  لت "الذي" مح  "ذي") 



 -دراسك مقارنك  -أص  االسو الم ص ؿ فج الل ات العاربك 
 ـ.ـ. محم د شفيه عدميط 

552 

( يدؿ على وج د ٕٛٔإف وج د لف  "الذي" فج لهجات وسط الج يدة العدبيك وشدصها)
 (.ٜٕٔ"ذي" فج مد لٍك ما)

ربمػػا وي ػن " ػايو رابػػين" أف "ذي" فػج لهجػػات وسػط الج يػػدة وغدبهػا رانػػت أداة ثان يػك 
 لك ف صد نشيت عن ٱ تالط ٱسو اآلشارة وٱسو الم ص ؿ معاً عود أص اـ عاربك صديبك.

" اسػػو م صػػ اًل للمفػػدد المػػذرد ويػػدد أيضػػاً zēففػػج العبديػػك القديمػػك يػػدد ٱسػػتعماؿ "ِزَي  
 (.ٖٓٔٱسو إشارة للمفدد المذرد القديب)

" اسػػػو اشػػػارة، ويػػػدد     din" فػػػج صػػػي ك "ِد ْي ف    diوفػػػج اآلراميػػػك القديمػػػك لػػػدد "ِدْي 
" اسماً م ص الً إذا د   على  دؼ "الالـ" الـ الُمْلك، إْذ ل هد بيوه وبين  دؼ الجد di"ِدْي  

 (.ٕٖٔ( ندى أنها من أص  ا داة "ِدْي")ٖٔٔ")diLياً  "د ي ؿ  
( وربمػػا يكػػ ف نشػػ   ٱ ػػتالط ٖٖٔ" اسػػو اشػػارة) diوفػػج اآلراميػػك التدمديػػك لػػدد "ِد ْي 

 (.ٖٗٔرة والم ص ؿ معاً عن ليثيد عدبج جو بج)ٱْسَمْج االشا
 ونجد لهذا صدا   تى فج بع  الل ات الهود أوربيك،

 " إذ لدد لالشارة والم ص ؿ معًا.Thatرا نجلي يك مثاًل فج االداة "  
( ولسػػتعم  للمػػذرد  ٖ٘ٔ")dihول جػػد صػػي ك صديبػػك ِمػػن "ذي" وهػػج "ِد " المصػػديك، " 

 رما فج اليمويك،
" اسػػو إشػػارة للمفػػدد المػػذرد zehصػػي ك صديبػػك موهػػا وهػػج "ِز َي هػػػ   ولػػدد فػػج العبديػػك 

 (ٖٙٔالقديب بمعوى "هذا")
ولدد هذ  الصي ك فج اللهجات الحديثػك وموهػا لهجػك للمسػاف ومصػد وعمػاف، ورػذا فػج  

 (.ٖٚٔاللهجات اليمويك الحديثك )المتي دة( مث  ظُفار ودثيوك)
" علػػػى مػػػا يػػػذرد dhشػػػارة "ذ " "ولػػػدد فػػػج الوقػػػ ش اللحيانيػػػك إ ػػػدى صػػػيغ اسػػػما  اآل

( رما ٱسػتعملت ٖٛٔالمستشدؽ "ويدند راسك "، فقد ٱستعملت هذ  الصي ك لإلشارة للمؤنح)
 (.ٜٖٔلالشيا  )ل يد العاص ( )

 "diولدد فج المهديك )لهجك  بشيك( صي ك االسو الم ص ؿ بكسدة م  الداؿ "ِد  
"  فج ziبعد ال اي "ِز   رما ل جد فج الحبشيك صي ك أ دى السو الم ص ؿ فيها رسدة  

 (.ٓٗٔ" )zi’aصي ك  "ِز   ا  
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وصػػد ورد نػػل فػػج نهايػػك القػػدف الثالػػح الهجػػدي )التاسػػ  المػػيالدي( وفيػػه نجػػد أف ٱمػػدأة 
 ( أي: "البد من الذي  كو به ا ميد"ٔٗٔ"ُدو بُْد ِمْن ِذي  كو ا ميد")  -صالت:

رانػػت لسػػكوها   وصػػد ٱلسػػ  مجػػاؿ اسػػتعماؿ "ذ ي"  تػػى وصػػلت  ػػدود الموفقػػك التػػج 
رانػػػػت لسػػػػتعم  االسػػػػو الم صػػػػ ؿ "الػػػػذي"  وأ يانػػػػػاً   -ورمػػػػا اسػػػػلفوا -(، التػػػػج ٕٗٔهػػػػذي )
 (.ٖٗٔ"اللَّْذ")

واللػػػ اؿ "ذي" هػػػذ  لسػػػتعم  فػػػج الموفقػػػك ال اصعػػػك بػػػين "ذمػػػار" و "يػػػديو" وفػػػج غدبػػػج 
  ضدم ت.

 (،ٗٗٔرما لستعم  رذلك فج "الم دب"  يح ي جد ليثيد يموج ص ي)
لعدبيػػك الشػػدصيك وال سػػفى باآلراميػػك التػػج نجػػد فيهػػا صػػي ك "ِز َي  وهوػػا لػػدلبط اللهجػػات ا 

zē(وهذا ما يػ  ج بػيف صػي ك ٘ٗٔ" المي  ذة عن "ِذْي" وهج اصدـ الصيغ التج  صلوا عليها )
 (.ٙٗٔ"ذي" رانت م ج دة فج العاربك الُقدمى)

 
 "ذا" -3-المفلب 

ارة ُأ ػيفت اليهػا "أؿ" يدى الك فيػ ف ومػوهو الَفػّدا  أف الم صػ الت مػاهج إالّ أسػما  اشػ
 (.ٚٗٔالعهديك)

 (ٛٗٔويق ؿ بدأيه أيضاً د. محم د غواوي ال هيدي)
وندى لهذا الكالـ أثػد  تػى فػج بعػ  الل ػات الهوػدو أوربيػك، راالنجلي يػك مػثاًل إذ نجػد  
 (.ٜٗٔ" أداة اشاريك وم ص ليك معًا)Thatا داة "

 يق ؿ:( فالَفّدا  ٓ٘ٔإّف أص  االسو الم ص ؿ عود الك فيين "ذا" )
ه  إشارة الػى مػا بحضػدلك ثػو نُِقػَ  مػن الحضػدة الػى الَ ْيبػك، ود لػت  -ذا –"إف أص  

لِيُػَفػدََّؽ بػين اآلشػارة  -ذي –الػى يػا ، أي  -ذا –عليه ا لف والالـ "أؿ" للتعديف َوُ فَّْت أَِلُف 
 (.ٔ٘ٔالى الحا د وال ااب")

" موقلبػػك عػػن "يػػا " أي فػػج  ػػين يػػدى ا  فػػل ومػػن لابعػػه مػػن البصػػديين الػػى أف "ا لػػف
 (.ٕ٘ٔ"ذي")
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( بالفتحػك بعػد الػ اي بصػي ك      ٖ٘ٔاما فػج الل ػات العاربػك فَػيَػدُِد اسػو الم صػ ؿ الحبشػج)
"za  ("َٗ٘ٔز) 

" اسػػػو إشػػػارة للمفػػػدد dāوفػػػج آراميػػػك العهػػػد القػػػديو )آراميػػػك التػػػ راة( لػػػدد الصػػػي ك "دا  
" اسػػو االشػػارة للمفػػدد dāk( ولػػدد جػػ   مػػن صػػي ك "داؾ  ٘٘ٔالمؤنػػح القديػػب بمعوػػى "هػػذ ")
 (ٙ٘ٔالمؤنح البعيد بمعوى "للك")

( رما فج : ٚ٘ٔ" فج بع  اسما  الٱشارة)dāوفج اآلراميك السديانيك لدد الصي ك "دا   
 (.ٛ٘ٔ" بمعوى هذ )Hādā"هػ ا د ا   

وفج نق ش اللهجك الصفاويك الواليك من الصػ اات يسػتوتج المستشػدؽ "آنػ  ليتمػاف" أف 
 ف بٱسػػػو االشػػػارة "ذا"  ػػػين يشػػػيدوف بػػػه للمػػػذرد،  نػػػه يػػػدد بحػػػدؼ "ذ" الصػػػفاويين رػػػان ا يوفقػػػ

( واسػػػتوتاجه هػػػذا صياسػػػج علػػػى مػػػا وجػػػد فػػػج الل ػػػك العدبيػػػك الفصػػػحى، ويبقػػػى مجػػػدد ٜ٘ٔفقػػػط)
 (.ٓٙٔاستوتاج)

مػػن ال ا ػػح أف الل ػػك العاربػػك ا ـ صػػد ٱسػػتعملت الجػػذر "ذا"  ػػميداً إشػػاريًا، فػػإف هػػذا 
رثدها شػي عاً فػج الل ػات العاربػك، ورينػه ميػداث ل ػ ي صػديو ال الجذر من أهو الجذور اآلشاريك وا 

 يمكن االست وا  عوه،
ولمػا لفدصػت القبااػ  العاربػك االولػػى ظػ  مالزمػاً لهػا ومتػداواًل بيوهػػا، ولػي  هػذا مػن صبيػػ  
المصػػػادفك، فالوصػػػاال التػػػج يمتػػػاز بهػػػا هػػػذا الجػػػذر "ذا" جعلتػػػه متػػػداواًل فػػػج أغلػػػب الل ػػػات 

 (.ٔٙٔالعاربك)
 

 "الذاؿ" و دها -4-لب المف
يػػدى الك فيػػ ف أف أصػػ  الٱسػػو الم صػػ ؿ "ذا" أو "الػػذاؿ" السػػاروك و ػػدها وأف ا لػػف 

 واليا  زيدت للتكثيد.
ويػػدجح د. هاشػػو الفعػػاف أف أصػػ  الٱسػػو الم صػػ ؿ هػػ  أداة اشػػاريك إمػػا الػػذاؿ "ذ" أو 

 (.ٕٙٔالهم ة والالـ "أؿ")
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ك نػػك أساسػػاً مػػن أدوات اشػػاريك هػػج:    ويػػدى البا ػػح أف صػػي ك الٱسػػو الم صػػ ؿ العاربػػك م
"الهمػػ ة والػػالـ  أؿ" + ا داة "ال " )مقصػػ رة الهمػػ ة َوُمَقصَّػػدة الَمػػّد فػػج ا لػػف( + الػػذاؿ "ذ" 

 وصي ها،
لكػػػن يػػػدجح البا ػػػح أف لكػػػ ف "الػػػذاؿ" و ػػػدها هػػػج الصػػػي ك الُقػػػدمى وا صػػػ  للٱسػػػو 

لي  وجػػ د هػػذا الصػػامت  "الػػذاؿ" الم صػػ ؿ صبػػ  اف لػػد   عليػػه ا دَوات الٱشػػاريك ا  ػػدى، بػػد
 ون ااد  العاربك عوصداً اساسياً فج عدة صيغ اشاريك فج الل ات العاربك.

بػػين الل ػػات العاربػػك يسػػتوتج المستشػػدؽ  -الف نيميػػك –ومػػن  ػػالؿ المقارنػػات الصػػ ليك 
"رػػارؿ بدورلمػػاف" اف صػػ ت "الػػذاؿ" فػػج الل ػػك العاربػػك الُقػػْدمى ا ولػػى هػػ  صػػ ت ر ػػ  مجهػػ ر 

 (.ٖٙٔجه ما بين ا سواف)مود 
ويفتدض المستشدؽ "سبايتوي م سكالج" أف الل  ػك العاربػك ا ـ لحتػ ي علػى هػذا السػارن 

( مػػن  ػػالؿ المقػػابالت والمقارنػػات ٗٙٔغيػػد المفوػػو  نػػه ثبػػت وجػػ د  فػػج عػػدة ل ػػات عاربػػك)
 (.٘ٙٔالص ليك)

لقػػػػػد أطلػػػػػه المستشػػػػػدؽ "ج يويػػػػػ ز" علػػػػػى هػػػػػذا الصػػػػػامت "الػػػػػذاؿ" لسػػػػػميك الصػػػػػ ت 
( وهػ  مػن الحػدوؼ اللث يػك التػج مودجهػا ٚٙٔ( وه  من الحدوؼ غيد المفبقػك)ٙٙٔاري)الٱش

 (.ٜٙٔ( وه  من  دوؼ االستفاؿ)ٛٙٔيك ف من بين طدؼ اللساف وأطداؼ الثوايا العليا)
لقػػػػد  اف ػػػػت الل ػػػػك العدبيػػػػك علػػػػى الوفػػػػه بهػػػػذا الصػػػػامت "الػػػػذاؿ" بفدعيهػػػػا الشػػػػمالج 

اً فػػػػػػج( اسػػػػػػماُ  إشػػػػػػارة فػػػػػػج العدبيػػػػػػك ( ولبػػػػػػدأ بػػػػػػه )أو يػػػػػػد   عوصػػػػػػداً أساسػػػػػػيٓٚٔوالجوػػػػػػ بج)
 (، ب  و تى فج بع  الل ات الهودو أوربيك.ٕٚٔ( والعدبيك الجو بيك)ٔٚٔالشماليك)

( فتصػ غ ٖٚٔفتعمد الل ك اسنجلي يك ر  اآلعتماد على هػذا "الجػذر الٱشػاري الػذالج")
 -موه أسما  الٱشارة فيها، نح :

            "This,  That, These, Those, Thay" 
 (ٗٚٔ" لإلشارة والم ص ؿ)That" للتعديف و"Theد "ولد 
 (.٘ٚٔذو")   Thu" ذاو أصلها السكس نج "Thou: youوأيضاً الضميد أنت  " 

وٱسػػتواداً لكػػ  مػػا سػػبه يمكووػػا أف نَػُعػػّد أصػػ  االسػػو الم صػػ ؿ فػػج الل ػػات العاربػػك هػػ  
جالهػا البااػدة والدارجػك "الذاؿ" و دُ  فقط أو ما يقابله من ن ااد ف نيميه فج الل ػات العاربػك وله



 -دراسك مقارنك  -أص  االسو الم ص ؿ فج الل ات العاربك 
 ـ.ـ. محم د شفيه عدميط 

525 

المحكيػػك، إذا مػػا لػػذردنا أف ن ػػااد  فػػج الل ػػات العاربػػك هػػج: "الػػ اي" فػػج الل ػػك ا رديػػك والعبديػػك 
وا ثي بيك )الجع يك( وآراميك الوق ش القدمى، و"الداؿ" فػج الل ػك ا وجاريتيػك واللهجػات اآلراميػك 

(، وآراميػػك العهػػد القػػديو )التػػ راة( ٚٚٔ( والموداايػػك )آراميػػك بابليػػك( )ٙٚٔالمتػػي دة رالسػػديانيك)
(ٔٚٛ.) 

 
 االستنتاجات 

نستوتج من ر  ماسبه اف اص  االسو الم ص ؿ يدلبط فج جمهػدة الل ػات العاربػك باسػو 
 –وموهػػا القتبانيّػػك  –االشػػارة والسػػيما بحػػدؼ الػػذاؿ، رمػػا هػػ  فػػج ا وجاريتيػػك والعدبيػػك الجو بيػػك 

  ؿ مكّ نك من " الذاؿ ".والعدبيك الفصحى فوجد صي اً  لإلسو الم ص
أّما عنِ  هذ  " الذاؿ " فإّف هواؾ من ذهب إلػى أفَّ أصػ  هػذا الجػذر إنّمػا هػ  " التػا  " 
لكْن وبحسب التف ر الص لج وبحسب ظاهد  " السػه لك الّلف يػك " فػإّف هػذ  الػذاؿ صػد لفػ رت 

 –وإْف رػاف نػادراً  –هج ا  دى إلػى صػ ت " الػ اي" رمػا فػج الّلهجػك الفيويقيػك )لهجػك بيبلػ س( 
واالراديك والعبديك واالثي بيك )الجع يك( رما اف هذ  " الػذاؿ " صػد لفػ رت الػى "الػداؿ" فػج الل ػك 

( واراميػك العهػد -اراميػك بابليػك –االوجاريتيك واللهجات االراميك المتي دة )رالسديانيك، والموداايك 
يط الل ػػ ي العػػاـ ولػو يكػػن بمعػػ ؿ عػػن القػديو )التػػ راة(، وهكػػذا فػاف هػػذا الجػػذر صػػد لػيثد بػػالمح

 ص انين التف رات الص ليك.
 

 البحث  هوامش

_____________________ 
()  ـ والتػج ٕٔٓٓرانت لسميك العاربك آ د لسميك صد أصدها المجم  العلمج العداصج فػج عػاـ

إصتد ها د.  الد إسماعي  فج رالبه "فقه ل ات العاربك المقارف" للداللك على أسدة الل ات 
ن مصػػفلح "الل ػػات السػػاميك" الػػذي أطلقػػه المستشػػدؽ الومسػػاوي العدبيػػك القديمػػك بػػداًل مػػ
 ـ: ٔٛٚٔاليه دي شل لسد سوك 

التميو. عبداهلل علج محمػد، إسػو العػدد فػج الل ػك ا رديػك دراسػك مقارنػك، رسػالك ماجسػتيد غيػد  
 ، رػذلك:ٓٔـ، هػامل صٕٛٓٓ -هػػ ٜٕٗٔموش رة، رليػك االداب، جامعػك الم صػ ، 
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ـ، المقدمػك، ص ٕٓٓٓ -هػػ ٕٔٗٔت العاربػك المقػارف، إربػد، اسماعي .  الد، فقػه ل ػا

    ج.

( اآلل سػج. محمػ د شػفيه، اداة التعديػػف فػج الل ػات العاربػك )السػػاميك( دراسػك مقارنػك، رسػػالك ٔ)
وما  ٕٛـ.، ص ٕٕٓٓ -هػ  ٖٕٗٔماجستيد غيد موش رة، رليك الل ات، جامعك ب داد، 

 بعدها. 

البهجػػػك المد ػػػيك فػػػج شػػػدح ا لفيػػػك بهػػػامل شػػػدح ابػػػن     ( السػػػي طج. الشػػػيا جػػػالؿ الػػػدين، ٕ)
عقي  ، مفبعك دار إ يا  الكتب العدبيك  صحابها عيسى البابج الحلبج وشدرااه، القاهدة، 

 ٗٔباللاريا،ص 

 ٗٗٔ، ص ٜٔٙٔ، القاهدة، ٔ(  سن. عباس، الوح  ال افج، جٖ)

   ٘ٔ( السي طج مصدر سابه، ص    ٗ)

 .ٕٚٔبه، صفاليل. هودي، مصدر سا (٘)

( رابين.  ايو، اللهجات العدبيك ال دبيك القديمػك، لدجمػك عبػد الػد من أيػ ب، ذات السالسػ  ٙ)
 .ٔٙٔـ فه ـ، ٜٙٛٔللفباعك والوشد، الك يت، 

( ج نست ف. ت.ـ. دراسات فج لهجػات شػدصج الج يػدة العدبيػك، لدجمػُه وصػدـ لػه وعلػه عليػه ٚ)
ـ، ٖٜٛٔيػػػك للم سػػػ عات، بيػػػدوت، لبوػػػاف، ، الػػػدار العدبٕد. أ مػػػد محمػػػد ال ُبَػْيػػػب، ط

 .ٕٕٙص
( ابػػن مو ػػ ر، أبػػ  الفضػػ  جمػػاؿ الػػدين محمػػد بػػن مكػػـد االفديقػػج المصػػدي، لسػػاف العػػدب، ٛ)

 .ٚ، صٖٔـ، مجٕٗٓٓ،  دار صادر، بيدوت لبواف، ٖط
، رػػذلك: الب ػػدادي عبػػد القػػادر بػػن عمػػد،   انػػك ٛ، صٙ( ابػػن مو ػػ ر، المصػػدر نفسػػه، مػػجٜ)

، مكتبػك ٔلسػاف العػدب، لحقيػه وشػدح عبػد السػالـ محمػد هػاروف، طا دب ولب لبػاب 
 .٘، صٗ، صٖ، صٙـ، جٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔالوانجج القاهدة، 

 .ٔٙٔ( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه ـ، صٓٔ)
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( ابن الحاجب، جماؿ الدين أب  عمدو عثماف بن عمد الوح ي المالكج، رتاب الكافيك فج ٔٔ)

ن الحسػػن ا سػػتداباذي الوحػػ ي، دار الكتػػب العلميػػك، الوحػػ  شػػد ُه ر ػػج الػػدين محمػػد بػػ
 .ٓٗ، صٕبيدوت، لبواف، بال لاريا، ج

 .ٔٙٔ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ـ، صٕٔ)
،  ٖٓٔـ، صٜٗٚٔ( نامج.  لي  يحيى، دراسات فج الل ك العدبيك، دار المعارؼ بمصد، ٖٔ)

سػػماعي ، مفب عػػات رػػذلك: بيسػػت ف.ؼ. ؿ، ص اعػػد العدبيػػك الجو بيػػك، لدجمػػك د.  الػػد أ
 .  ٕٜـ، صٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔالمجم  العلمج العداصج، ب داد، 

( الفعػػػػاف. هاشػػػػو، ا دب الجػػػػاهلج بػػػػين لهجػػػػات القبااػػػػ  والل ػػػػك الم  ػػػػدة، دار الحديػػػػك ٗٔ)
 .ٖ٘ـ، صٜٛٚٔ -هػ ٜٖٛٔللفباعك، ب داد، 

مبػػارؾ، ( الّ ّجػػاجج. أبػػ  القاسػػو عبػػد الػػد من بػػن اسػػحه، رتػػاب الالمػػات، لحقيػػه د. زرػػج ٘ٔ)
 .ٕٛـ، صٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔ، دار صادر، بيدوت، لبواف، ٕط

 .ٕٓٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، صٙٔ)
 . ٕ٘، عدد ٗ( سفد المل ؾ الثانج، إصحاح ٚٔ)
ـ، ٜ٘ٙٔ( رمػػػػػػاؿ. ربحػػػػػػج، دروس فػػػػػػج الل ػػػػػػك العبديػػػػػػك، دار العلػػػػػػو للماليػػػػػػين، بيػػػػػػدوت، ٛٔ)

 .ٛٗٔ،ٚٗٔص
 .ٔٙٔ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ـ، صٜٔ)
 .ٖٓٔ( نامج.  لي  يحيى، مصدر سابه، صٕٓ)
 .ٕٜ( بيست ف. ؼ. ؿ، مصدر سابه، صٕٔ)
 .ٛٗٔ، ٚٗٔ( رماؿ. ربحج، مصدر سابه، صٕٕ)
 .ٖ٘، عدد ٖٙ( نب  ة   صياؿ، إصحاح ٖٕ)
، رػذلك: ابػن الحاجػػب، ٖٓ٘، ص ٕ( الب ػدادي. عبػد القػادر بػن عمػػد، مصػدر سػابه، جٕٗ)

اج. إبػداهيو، فػج اللهجػات العدبيػك القديمػػك، ، رػذلك: السػامدآٗ، صٕمصػدر سػابه، ج
 . ٘٘ٔـ، صٜٜٗٔ، دار الحداثك للفباعك والت زي  والوشد، بيدوت، لبواف، ٔط
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، رػذلك: الب ػدادي. عبػد القػادر بػن عمػد، ٘٘ٔ( السامدااج. إبداهيو، المصػدر نفسػه، صٕ٘)

 .ٓٗ، صٕ، رذلك: ابن الحاجب، مصدر سابه، جٖٓ٘، ص ٕمصدر سابه، ج
 ٘ٙـ، صٖٜٚٔ. داود، أبحاث فج الل ك العدبيك، مكتبك لبواف، بيدوت، ( عبد ٕٙ)
 .ٜٜٕ، صٔٔ( رابين.  ايو، مصدر سابه، مال  ك ٕٚ)
 .ٕٓٛ( المصدر نفسه، فه ذ، صٕٛ)
( ج يػػدي. اغوػػاطي س، الموتصػػد فػػج علػػو الل ػػك العدبيػػك الجو بيػػك القديمػػك، موشػػ رات رليػػك ٜٕ)

 .ٙـ، صٖٜٓٔ -هػ ٜٖٗٔاآلداب، الجامعك المصديك، القاهدة، 
، مفبعػػك االعتمػػاد بمصػػد، ٔ( ولفوسػػ ف. إسػػدااي  )أبػػ  ذؤيػػب(، لػػاريا الل ػػات السػػاميك، طٖٓ)

 .ٓٔـ، صٜٕٜٔ -هػ ٖٛٗٔ
 .ٚٗٔ، صٚٔ( رماؿ. ربحج، مصدر سابه، صٖٔ)
( عبػػد التػػ اب. رمضػػاف، فػػج ص اعػػد السػػاميات العبديػػك والسػػديانيك والحبشػػيك مػػ  المقارنػػات ٕٖ)

 . ٖٓٔـ، صٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔالوانجج القاهدة، ، مكتبك ٕوالوص ص، ط
، رػػػػػػذلك: ٛٛٔ، صٖٔ -ٖٔ( م سػػػػػكالج. سػػػػػػبايتيو ، وآ ػػػػػػدوف، مصػػػػػػدر سػػػػػػابه، فػػػػػػه ٖٖ)

 .ٜٓ، صٙ٘ٔبدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه 
رورػػػاف. محمػػػد رامػػػ ، آراميػػػك العهػػػد القػػػديو ص اعػػػد ونصػػػػ ص،  –( فػػػ زي. ي سػػػف متػػػج ٖٗ)

، م سػػكالج. ٜٔـ، صٕٙٓٓ -هػػػ ٕٚٗٔموشػػ رات المجمػػ  العلمػػج العداصػػج، ب ػػداد، 
، رػػػذلك: بدورلمػػػػاف. رػػػارؿ، مصػػػػدر ٛٛٔ، صٖٔ -ٖٔسػػػبايتيو ، مصػػػػدر سػػػابه، فػػػػه 

 .ٜٓ، صٙ٘ٔسابه، فه 
اآلشػػػ ريك( لاريوهػػػا ولػػػدويوها وص اعػػػدها، دار  –( سػػػليماف. عػػػامد، الل ػػػك ا رديػػػك )البابليػػػك ٖ٘)

م سػكالج. ، رػذلك: ٖٕ٘ـ، صٜٜٔٔ -هػػ ٕٔٗٔالكتب للفباعك والوشد، الم ص ، 
 .ٛٛٔ، صٖٔ -ٖٔسبايتيو ، مصدر سابه، فه 

 .ٛ٘ٔ( صبيسج، محمد بهجت، مصدر سابه، صٖٙ)
 .ٖٙٔ( ج نست ف. ت. ـ، مصدر سابه، صٖٚ)
 .ٛ٘ٔ( صبيسج، محمد بهجت، مصدر سابه، هامل صٖٛ)
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)39) Wright. William, Lectures on the comparative 

grammar of the semitic languages, Amsterdam philo 

press, 1966,P.117.  
 .ٖٙٔ( ج نست ف. ت. ـ، مصدر سابه، صٓٗ)
 .ٕٔٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، صٔٗ)
 .ٕٔٛ( مصدر سابه، فه ذ، صٕٗ)
 .ٕٛ( مصدر سابه، فه هػ، صٖٗ)
نػػػامج.  ليػػػ  يحيػػػى، مصػػػدر سػػػابه،  -، وصػػػارف رػػػذلك:ٖٛ( مصػػػدر سػػػابه، فػػػه هػػػػ، ص،ٗٗ)

 .ٖٓٔص
 محمػػػػد بػػػػن اسػػػماعي ، صػػػػحيح البوػػػػاري، رتػػػاب الػػػػّديّات، بػػػػاب ( البوػػػاري. أبػػػػ  عبػػػداهلل٘ٗ)

ـ، ٕٔٓٓ، دار إ يا  التداث العدبج، بيػدوت، لبوػاف، ٔ، طٜٛٛٙالقسامك،  ديح رصو 
 .ٜٕٔٔص

( ال موشدي، اب  القاسو محمػ د بػن عمػد الوػ ارزمج، رتػاب الَكّشػاؼ عػن  قػااه التو يػ  ٙٗ)
رتاب االنتصاؼ فيما لضموه الكشاؼ من   وعي ف ا صاوي  فج وج   التيوي ، وفج  اشيته

االعتػػػ اؿ، لواصػػػد الػػػدين أ مػػػد بػػػن محمػػػد بػػػن المويػػػد االسػػػكودري المػػػالكج، وفػػػج آ ػػػد   
 الكاؼ الشاؼ فج لوديج أ اديح الكشاؼ للحاف  ابن  جد العسقالنج -ٔرتاباف: 

، دار ا يػػػا  التػػػداث العدبػػػج، ٕشػػػدح شػػػ اهد الكشػػػاؼ لمحػػػب الػػػدين أفوػػػدي، ط -ٕ        
 .ٕ٘ٚـ، صٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔؤسسك التاريا العدبج، بيدوت، لبواف،    م

، وصارف: السي طج. جػالؿ الػدين عبػد الػد من ٖٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه هػ، صٚٗ)
بػػن أبػػج بكػػد، همػػ  اله امػػ  شػػدح جمػػ  الج امػػ  فػػج علػػو العدبيػػك، دار المعدفػػك للفباعػػك 

 . ٖٛ، صٔوالوشد، بيدوت، لبواف، بال لاريا، ج
 .ٜٙ( س رة الت بك، آيك ٛٗ)
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( إبن الشجدي. هبكاهلل بن علج بن محمد بن  م ة الحسوج العل ي، أمالج ابػن الشػجدي، ٜٗ)

، ٖلحقيػػػه ودراسػػػك محمػػػد محمػػػ د الفوػػػا ج، مكتبػػػك الوػػػانجج، القػػػاهدة، بػػػال لػػػاريا، ج
 .ٓٗ، صٕ، رذلك: ابن الحاجب، مصدر سابه، جٚ٘ص

 .ٖٖ( س رة ال مد، آيك ٓ٘)
 .ٖٛ ايو، مصدر سابه، فه هػ، ص( رابين. ٔ٘)
، رػػذلك: ابػػن الحاجػػب، مصػػدر سػػابه، ٗ٘،ٖ٘، صٖ( ابػػن الشػػجدي، مصػػدر سػػابه، جٕ٘)

 . ٜٔٔ، صٖٔ، رذلك: ابن مو  ر، مصدر سابه،مج ٓٗ، صٕج
)53(Lipinski. Edward, Semitic Languages out Line of 

comparative grammar, Leuren, 1997, P. 323 

 .ٜٖ٘رذلك:فه ؾ، ص  ٕٔٛمصدر سابه، فه ذ، ص  ( رابين.  ايو،ٗ٘)
 . ٖ٘، رذلك: الفعاف. هاشو، مصدر سابه، صٖٛ، صٔ( السي طج. هم  اله ام ، ج٘٘)
 .ٜٕٚ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، ص ٙ٘)
، رػػػػذلك: بدجشتدايسػػػػد. ج له لػػػػف، مصػػػػدر سػػػػابه، ٔٙٔ( المصػػػػدر نفسػػػػه، فػػػػه ـ، صٚ٘)

 .ٙٛص
 ، رذلك:ٕٓٛذ، ص  ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فهٛ٘)

   Lipinski. Edward, op.cit, P. 323 
، رػػػذلك: رمػػػاؿ. ربحػػػج، مصػػػدر سػػػابه، ٙٛ( بدجشػػػتدايد. ج له لػػػف، مصػػػدر سػػػابه، صٜ٘)

 .ٚٗٔص
 .ٚٗٔ( رماؿ ربحج، مصدر سابه، صٓٙ)
 .٘ٙ( عبد . داود، مصدر سابه، ٔٙ)
 .ٖٓٔ( نامج.  لي  يحيى، مصدر سابه، صٕٙ)
 .ٕٜص( بيست ف. ؼ.ؿ، مصدر سابه، ٖٙ)
 ، رذلك:ٕٓٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، ص ٗٙ)

   Lipinski. Edward, op.cit, P. 323 
 .ٕ٘، صٖ، رذلك: ابن الشجدي، مصدر سابه، جٕٛ( ال جاجج، مصدر سابه، ص٘ٙ)
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 .ٜٖ، صٕ( ابن الحاجب، مصدر سابه، جٙٙ)
ابه، فػه ، رذلك: رابين.  ػايو، مصػدر سػٙٛ( بدجشتدايسد. ج له لف، مصدر سابه، صٚٙ)

 ٔٙٔـ، ص 
 .ٜٔ، صٚ٘ٔ( بدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه ٛٙ)
 .ٕٗٔ( زيداف، جدجج، مصدر سابه، هامل صٜٙ)
 .٘ٙ( عبد . داود، مصدر سابه، ٓٚ)
 .ٖٓٔ( نامج.  لي  يحيى، مصدر سابه، صٔٚ)
 .ٛ٘ٔ( صبيسج، محمد بهجت، مصدر سابه، صٕٚ)
 .ٛ٘ٔ( المصدر نفسه، هامل صٖٚ)
 .ٛٗٔسابه، هامل ص( رماؿ ربحج، مصدر ٗٚ)
( بدر.محمػػد، الكوػػ  فػػج ص اعػػد الل ػػك العبديػػك، المفبعػػك التجاريػػك الكبػػدى بعابػػدين بمصػػد، ٘ٚ)

 .ٖٜـ، صٕٜٙٔ
 .ٙٙٔـ، ص ٖٜٚٔعدبج، مفبعك الكليك العسكديك، ب داد، –( صام س الشحدور، عبدي ٙٚ)
 .ٖٜ( بدر. محمد، المصدر نفسه، هامل صٚٚ)
 .ٕٙٔ، ص ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه فٛٚ)
 .ٛ٘، صٖ( ابن الشجدي، مصدر سابه، جٜٚ)
 .٘٘ٔ، رذلك: السامدااج.ابداهيو، مصدر سابه، صٛ٘، صٖ( المصدر نفسه،جٓٛ)
 .ٛ٘، صٖ( ابن الشجدي، مصدر سابه، جٔٛ)
 ٕٔٛ، صٕٓٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، ص ٕٛ)
 ، رذلك: ٜٔ، صٚ٘ٔ( بدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه ٖٛ)

Wright. William, op.cit, P.116,  

Lipinski. Edward, op.cit, P. 327 
 .ٕٓٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، ص ٗٛ)
 .ٕٓٛ( المصدر نفسه، فه ذ، ص٘ٛ)
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 .ٕٔٛ( المصدر نفسه، فه ذ، صٙٛ)
 .ٕٔٛ( المصدر نفسه، فه ذ، صٚٛ)
 .ٖٙٔ( ج نست ف. ت. ـ، مصدر سابه، صٛٛ)
 .ٕٔٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، ص ٜٛ)
 .ٖٕٚ( المصدر نفسه، فه س، صٜٓ)
 -( الجودي. أ مد علو الػدين، اللهجػات العدبيػك فػج التػداث، الػدار العدبيػك للكتػاب، ليبيػأٜ)

، رػػػػذلك: الداجحػػػػج. عبػػػػد ، اللهجػػػػات ٓ٘٘، صٕـ، جٜٛٚٔ -هػػػػػ ٜٖٛٔلػػػػ ن ، 
 - هػٕٓٗٔ، مكتبك المعارؼ للوشد والت زي ، الدياض، ٔالعدبيك فج القدا ات القدآنيك، ط

 .ٖٕٚ، رذلك:  ايو رابين، مصدر سابه، فه س، صٕٔٓـ، صٜٜٜٔ
 .ٖٕٙ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه س، ص ٕٜ)
 .ٔٗ، صٕٗ( بدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه ٖٜ)
 .ٕٓٚ، ص ٚ( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه ٜٗ)
 .ٔٗ، صٕٗ( بدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه ٜ٘)
 .ٔٗ، صٕٗ( المصدر نفسه، فه ٜٙ)
( إبن عقي . بها  الدين عبداهلل العقيلج الهمدانج المصدي، شدح ابن عقي  على الفيػك إبػن ٜٚ)

مالػػػك، ومعػػػه رتػػػاب موحػػػك الجليػػػ  بتحقيػػػه شػػػدح ابػػػن عقيػػػ ، لمحمػػػد محػػػج الػػػدين عبػػػد 
، ٔـ، جٜٕٓٓالحميػػػػػػد، دار الفالاػػػػػػ  للوشػػػػػػد والت زيػػػػػػ  والتصػػػػػػديد، القػػػػػػاهدة، مصػػػػػػد، 

 .ٕٕٔص
 .ٖٛ، صٔج( السي طج. هم  اله ام ، ٜٛ)
 .ٖٖٗ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ث، ص ٜٜ)
 .ٗ٘، صٖ( ابن الشجدي، مصدر سابه، جٓٓٔ)
، رػػذلك: ال الييوػػج. الشػػيا مصػػففى، جػػام  ٖٛ، صٔ( السػػي طج. المصػػدر نفسػػه، جٔٓٔ)

 ٔٓٔ، صٔالدروس العدبيك، المكتبك الت فيقيك، القاهدة، بال لاريا، ج
 .ٜٖ٘، فه ؾ، صٕٔٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ذ، ص ٕٓٔ)
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 .ٜٕٚ( المصدر نفسه، فه ذ، صٖٓٔ)
 .ٕٔٛ( المصدر نفسه، فه ذ، صٗٓٔ)
 .ٖٓٔ( نامج.  لي  يحيى، مصدر سابه، ص٘ٓٔ)
، ٕ، رػػذلك: ابػػن الحاجػػب، مصػػدر سػػابه، جٔٗ، صٔ( ابػػن عقيػػ ، مصػػدر سػػابه، جٙٓٔ)

 .ٔٗص
 .ٔٔ، صٙ( إبن مو  ر، مصدر سابه،جٚٓٔ)
 .ٕٕٔ، صٔ( ابن عقي ، مصدر سابه، جٛٓٔ)
 .ٔٔ، صٙ، رذلك: إبن مو  ر، مصدر سابه،جٖٗ، صٔ( مصدر سابه، جٜٓٔ)
 .ٗ٘، صٖ( ابن الشجدي، مصدر سابه، جٓٔٔ)
، ٙ، رػذلك: إبػن مو ػ ر، مصػدر سػابه،جٖٗ، ٕٗ، صٔ( ابن عقي ، مصػدر سػابه، جٔٔٔ)

 .ٔٔص
 .ٖٓٔ( نامج.  لي  يحيى، المصدر نفسه، صٕٔٔ)
 .ٜٖ٘( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه ؾ، صٖٔٔ)
 .ٕ٘ٔاؿ ربحج، مصدر سابه، ص( رمٗٔٔ)
 .ٛٗٔ( رماؿ ربحج، مصدر سابه، ص٘ٔٔ)
 .ٙٔ، عددٚ( سفد ه ش ، إصحاح ٙٔٔ)
 .ٛٗٔ( رماؿ ربحج، المصدر نفسه، صٚٔٔ)
 .ٜٗٔ،صٚ( علج ج اد، مصدر سابه،جٛٔٔ)
 .ٕٜ،صٜٔ( بيست ف. ؼ. ؿ،مصدر سابه،صٜٔٔ)
ك: ولفوس ف. ، ورذلٕ٘ٔ، صٕٗٔ( بعلبكج. رم ي مويد، الكتابك العدبيك والساميك، صٕٓٔ)

 .ٜٖ٘، رذلك: رابين.  ايو، مصدر سابه، فه ؽ، صٜٓٔإسدااي ، مصدر سابه، ص
 .ٜٖ٘( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه ؾ، صٕٔٔ)
 .ٜٖٔ( المصدر نفسه، فه غ، صٕٕٔ)



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ٕٓٔٓ)آذار      (ٖالعدد )    (ٚٔالمجلد )

521 

 
، رػػػذلك: رابػػػين.  ػػػايو، المصػػػدر ٕ٘ٔ، صٚٗٔ( رمػػػاؿ ربحػػػج، المصػػػدر نفسػػػه، صٖٕٔ)

 .ٜٖٔنفسه، فه غ، ص
 .ٚ، صٙابه،مج( إبن مو  ر، مصدر سٕٗٔ)
 .ٜٖٔ( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه ؼ، صٕ٘ٔ)
 .ٜٖٔ( المصدر نفسه، فه ؼ، صٕٙٔ)
 .ٖٛ( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه هػ، صٕٚٔ)
 .ٕٔٛ( المصدر نفسه، فه ذ، صٕٛٔ)
 .ٜٖ٘( المصدر نفسه، فه ؾ، صٜٕٔ)
 .ٕ٘ٔ، صٚٗٔ( رماؿ ربحج، المصدر نفسه، صٖٓٔ)
، الم صػػػػ ، ٕالشػػػػهيك فػػػػج نحػػػػ  الل ػػػػك السػػػػديانيك، ط ( داود. إصليمػػػػي  ي سػػػػف، الل معػػػػكٖٔٔ)

، رذلك: رشدي. زاريك محمد، الم ص ؿ فج الل ات العدبيػك والعبديػك ٕٔٚـ، صٜٙٛٔ
 .ٗٔٔ، صٖٓـ، جٕٜٚٔ-هػ ٕٜٖٔوالسديانيك، مجلك مجم  الل ك العدبيك، 

، ( رشػػػدي. زاريػػػك محمػػػد، السػػػديانيك نح هػػػا وصػػػدفها، دار الثقافػػػك، القػػػاهدة، بػػػال لػػػاريإٖٔ)
، رػػػذلك: سػػػتيتيك. سػػػميد شػػػديف، االسػػػو الم صػػػ ؿ فػػػج الل ػػػك السػػػديانيك، مجلػػػك ٚ٘ص

، ٓٔـ، مػجٜٙٛٔالمجم  العلمج العداصج، العدد الوػاص بهي ػك الل ػك السػديانيك، ب ػداد،
 .ٖٖٔص

 .ٖ٘ٔ( صبيسج. محمد بهجت، مصدر سابه، صٖٖٔ)
 .ٖٛ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه هػ، صٖٗٔ)
 .ٕٕٔابه، ص( زيداف. جدجج، مصدر سٖ٘ٔ)
 .ٚٗٔ( رماؿ ربحج، مصدر سابه، صٖٙٔ)
 .ٖٛٔ( رابين.  ايو، مصدر سابه، فه غ، صٖٚٔ)
 .ٜٗٔ،صٚ( علج ج اد، مصدر سابه،جٖٛٔ)
 .ٙٗٔ،صٚ( المصدر نفسه،جٜٖٔ)
 .ٗٛ( رابين.  ايو، المصدر نفسه، فه هػ، صٓٗٔ)
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 .ٖٛ( المصدر نفسه، فه هػ، صٔٗٔ)
 .ٖٛ( المصدر نفسه، فه هػ، صٕٗٔ)
 .ٔٙٔ، فه ـ، ص( المصدر نفسهٖٗٔ)
 .ٕٛ( المصدر نفسه، فه هػ، صٗٗٔ)
 .ٜٖ٘( المصدر نفسه، فه ؾ، ص٘ٗٔ)
 .ٖٛٔ( المصدر نفسه، فه غ، صٙٗٔ)
 .ٕ٘، صٖ( ابن الشجدي، المصدر نفسه، جٚٗٔ)
 .ٖ٘( الفعاف.هاشو، مصدر سابه، صٛٗٔ)
 .ٕٕٔ( زيداف. جدجج، مصدر سابه، صٜٗٔ)
 .ٖ٘( الفعاف.هاشو، مصدر سابه، صٓ٘ٔ)
، ٕ٘، صٖ، رػػذلك: ابػن الشػجدي، مصػدر سػػابه، جٕٛسػابه، ص ( ال جػاجج، مصػدرٔ٘ٔ)

 .ٖ٘ص
 .ٓٚٙ، صٜٙٙ، صٕ( ا نباري، مصدر سابه، مجٕ٘ٔ)

(153) Lipinski. Edward, op.cit, P. 327  
 ، رذلك: ٜٔ، صٚ٘ٔبدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه  ((ٗ٘ٔ

Wright. William, op.cit, P.116  
مصػدر سػابه،  ذلك: م سكالج.سبايتيو ،، رٜٛ( ص زي. ي سف متج، مصدر سابه، ص ٘٘ٔ)

 Wright. William, op.cit, P.108 ، رذلك:ٚٛٔ، صٜٕ -ٖٔفه
(156) Ibid, P.111  

 .ٜٔ( ص زي. ي سف متج، المصدر نفسه، ص ٚ٘ٔ)
(158) Lipinski. Edward, op.cit, P. 320.  

         Wright. William, op.cit, P.109 

ذلك: عبابوػػك.يحيى، الو ػػاـ الل ػػ ي للهجػػك ، رػػٜٕ٘،صٚ( علػػج جػػ اد، مصػػدر سػػابه،جٜ٘ٔ)
 -هػػ ٚٔٗٔ، موشػ رات جامعػك مؤلػك، ٔالصفاويك فج     الفصحى والل ػات السػاميك،ط

 . ٕٗٚـ، صٜٜٚٔ
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دراسػػك  –( الوفػػاجج. عػػال  الػػدين هاشػػو، اسػػما  االشػػارة بػػين العدبيػػك والل ػػات السػػاميك ٓٙٔ)

ـ، ٜٔٛٔ -هػػػػػ ٔٓٗٔمقارنػػػػك، رسػػػػالك ماجسػػػػتيد، رليػػػػك اآلداب، جامعػػػػك عػػػػين شػػػػم ، 
  ٛٓٔص

 وما بعدها. ٜٚ( المصدر نفسه، صٔٙٔ)
 .ٖ٘( الفعاف.هاشو، مصدر سابه، صٕٙٔ)
، رػذلك: بدجشتدايسػد. ج له لػف، ٜٖ، صٙ -ٗ( بدورلماف. رارؿ، مصدر سابه، فه ٖٙٔ)

، وصػػارف: رػػانتيو . جػػاف، دروس فػػج علػػو أصػػ ات العدبيػػك، نقلػػُه الػػى ٘ٔمصػػدر سػػابه، ص
شػػػديات مدرػػػ  الدراسػػػات والبحػػػ ث االصتصػػػاديك واالجتماعيػػػك، العدبيػػػك صػػػالح القدمػػػادي، ن

 . ٕٖ، صٖٓ، صٕٗـ، صٜٙٙٔالجامعك الت نسيك، 
 .ٖ٘، صٔٔ -ٛ( م سكالج.سبايتيو ، مصدر سابه، فهٗٙٔ)
 .ٕٙٔ، عبابوك.يحيى، المصدر نفسه، ص٘٘، صٗٔ -ٛ( مصدر سابه، فه ٘ٙٔ)
 .ٜٚ( الوفاجج. عال  الدين هاشو، المصدر نفسه،صٙٙٔ)
 .ٕٔشتدايسد. ج له لف، المصدر نفسه، ص( بدجٚٙٔ)
، رػػػذلك: رػػػانتيو . جػػػاف، المصػػػدر ٕٔ( بدجشتدايسػػػد. ج له لػػػف، المصػػػدر نفسػػػه، صٛٙٔ)

 .ٕٖ، صٕٕنفسه، ص
 .ٙٔ( بدجشتدايسد. ج له لف، المصدر نفسه، صٜٙٔ)
 .ٜٚ( الوفاجج. عال  الدين هاشو، المصدر نفسه، صٓٚٔ)
، أو ال الييوػػػػج. ٘ٚ، ٗٚ، صٔ، ج( أن ػػػػد فػػػػج ذلػػػػك مػػػػثاًل: السػػػػي طج. همػػػػ  اله امػػػػ ٔٚٔ)

 .ٜ٘، صٜٗمصففى،مصدر سابه، ص
 .ٜٛ،صٛٛ( بيست ف. ؼ. ؿ،مصدر سابه،صٕٚٔ)
 .ٕٕٔ( زيداف. جدجج، مصدر سابه، صٖٚٔ)
 .ٕٕٔ( مصدر سابه، صٗٚٔ)
 .ٖٖٔ( فا  . عبد الحه، م امدات ل  يك، دار العلو للماليين، بيدوت،بال لاريا، ص٘ٚٔ)
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، رػذلك: عبابوػك.يحيى، مصػدر ٘٘، صٗٔ -ٛ، فػه( م سكالج.سبايتيو ، مصػدر سػابهٙٚٔ)

 .ٕٙٔسابه، ص
( َ فاب. امين فعيػ ، ص اعػد الل ػك الموداايػك، مداجعػك ي سػف متػج فػ زي، مدرػ  البحػ ث ٚٚٔ)

 . ٖٜٕـ، صٕٕٓٓوالدراسات الموداايك، ب داد، 
 . ٕٜ( ص زي. ي سف متج، مصدر سابه، صٛٚٔ)
 

 
 المصادر والمداج 

 المصادر والمداج  العدبيك
ل سج. محم د شفيه، أداة التعديف فج الل ات الج ريك )الّساميك( دراسك مقارنك، رسػالك اآل .ٔ

 ـ.ٕٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔماجستيد غيد موش رة، رليك الل ات، جامعك ب داد، 
ابن الحاجب. جماؿ الدين أب  عمدو عثماف بن عمد الوح ي المالكج، رتاب الكافيك فػج  .ٕ

، دار الكتػػػب ٕاالسػػػتدباذي الوحػػػ ي، ج الوحػػػ ، شػػػد ُه ر ػػػج الػػػدين محمػػػد بػػػن الحسػػػن
 العلميك، بيدوت، لبواف، بال لاريا.

ابن الشجدي. هبك اهلل بن علج بن محمد بن  م ة الحسوج العل ي، أمالج ابن الشػجدي،  .ٖ
 ، لحقيه ودراسك محمد محم د الفوا ج، مكتبك الوانجج، القاهدة، بال لاريا.ٖج

همػدانج المصػدي، شػػدح ابػن عقيػ  علػػى الفيػك إبػػن إبػن عقيػ . بهػػا  الػدين عبػداهلل العقيلػػج ال .ٗ
مالػػػك، ومعػػػه رتػػػاب موحػػػك الجليػػػ  بتحقيػػػه شػػػدح ابػػػن عقيػػػ ، لمحمػػػد محػػػج الػػػدين عبػػػد 

 ـ.ٜٕٓٓالحميد، دار الفالا  للوشد والت زي  والتصديد، القاهدة، مصد، 
 ـ.ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔاسماعي .  الد، فقه ل ات العاربك المقارف، إربد، االردف،  .٘
. أب  بدرات عبد الد من بن محمد بػن أبػج سػعيد الوحػ ي، االنصػاؼ فػج مسػاا  ا نباري .ٙ

الوالؼ بين الوح يين البصديين والك فيين، ومعػه رتػاب االنتصػاؼ مػن االنصػاؼ لمحمػد 
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، دار الفكػد للفباعػك والوشػد والت زيػ ، بيػدوت، لبوػاف، بػال ٕمحج الدين عبد الحميد، مج

 لاريا.
، دار إ يػػػا  التػػػداث ٔبػػػن اسػػػماعي ، صػػػحيح البوػػػاري، ط البوػػػاري. أبػػػ  عبػػػداهلل محمػػػد .ٚ

 ـ.ٕٔٓٓالعدبج، بيدوت، 
بػػدر. محمػػد، الكوػػ  فػػج ص اعػػد الل ػػك العبديػػك، المفبعػػك التجاريػػك الكبػػدى بعابػػدين مصػػد،  .ٛ

ٜٕٔٙ. 
بدجشػػػتدا يسػػػد. ج له لػػػف، التفػػػ ر الوحػػػ ي لل ػػػك العدبيػػػك، أ دجػػػه وصػػػححه وعلػػػه عليػػػه  .ٜ

هػػ ٕٓٗٔدار الدفػاعج، الديػاض،  –الوانجج، القػاهدة  رمضاف عبد الت اب، الواشد مكتبك
 ـ.ٕٜٛٔ -

بدورلماف. رارؿ، فقه الل ات الساميك، َعدَّبَُه عػن االلمانيػك رمضػاف عبػد التػ اب، مفب عػات  .ٓٔ
 ـ.ٜٚٚٔ -هػ ٜٖٚٔجامعك الدياض، 

 ـ.    ٜٜٜٔبعلبكج. رم ي مويد، فقه العدبيك المقارف، دار العلو للماليين، بيدوت  .ٔٔ
، دار العلػػػػػػػو للماليػػػػػػػين، بيػػػػػػػدوت، ٔالكتابػػػػػػػك العدبيػػػػػػػك والسػػػػػػػاميك، ط___________ .ٔ

 ـ.ٜٔٛٔ
الب ػدادي، عبػد القػادر عمػد،   انػك ا دب ولػب لبػاب لسػاف العػدب، لحقيػه وشػدح عبػد  .ٕٔ

 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ، مكتبك الوانجج، القاهدة، ٙ، جٔالسالـ محمد هاروف، ط
رسػػػالك  -دراسػػػك مقارنػػػك –رديػػػك التمػػػيو. عبػػػداهلل علػػػج محمػػػد، اسػػػو العػػػدد فػػػج الل ػػػك ا  .ٖٔ

 ـ.ٕٛٓٓ -هػ ٜٕٗٔماجستيد غيد موش رة، رليك ا داب، جامعك الم ص ، 
، الػػدار العدبيػػك للكتػػاب، ٕالجوػػدي. أ مػػد علػػو الػػدين، اللهجػػات العدبيػػك فػػج التػػداث، ج .ٗٔ

 ـ.ٜٛٚٔ -هػ ٜٖٛٔل ن ،  -ليبيا
وصدـ له وعله عليه ج نست ف. ت. ـ، دراسات فج لهجات شدصج الج يدة العدبيك، لدجمه  .٘ٔ

 .ٖٜٛٔ، الدار العدبيك للم س عات، بيدوت، ٕأ مد محمد ال بيب، ط

ج يػػدي. اغوػػاطي س، الموتصػػد فػػج علػػو الل ػػك العدبيػػك الجو بيػػك القديمػػك، موشػػ رات رليػػك  .ٙٔ
 ـ.   ٖٜٓٔ –هػ.  ٜٖٗٔاالداب، الجامعك المصديك، القاهدة، 
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 ـ.ٕٕٓٓي سف متج ص زي، ب داد،   فاب. أمين فعي ، ص اعد الل ك الموداايك، مداجعك .ٚٔ
، الم صػػػػػ ، ٕداود. إصليمػػػػػي  ي سػػػػػف، اللمعػػػػػك الشػػػػػهيك فػػػػػج نحػػػػػ  الل ػػػػػك السػػػػػديانيك، ط .ٛٔ

 ـ.ٜٙٛٔ
رابين.  ايو، اللهجات العدبيك ال دبيك القديمك، لدجمك عبد الد من أي ب، ذات السالسػ   .ٜٔ

 ـ.ٜٙٛٔللفباعك والوشد، الك يت، 
، مكتبػػك المعػػارؼ للوشػػد ٔدا ات القدآنيػػك، طالداجحػػج. عبػػد ، اللهجػػات العدبيػػك فػػج القػػ .ٕٓ

 ـ.ٜٜٜٔ -هػ ٕٓٗٔوالت زي ، الدياض، 
رشدي. زاريك محمد، الم ص ؿ فج الل ات العدبيك والعبديك والسديانيك، مجلك مجم  الل ك  .ٕٔ

 ـ.ٕٜٚٔ، دمشه، ٖٓالعدبيك، ج
ر ال ّجػػاجج. أبػػ  القاسػػو عبػػد الػػد من بػػن اسػػحه، رتػػاب الالمػػات، لحقيػػه زرػػج مبػػارؾ، دا .ٕٕ

 ـ.ٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔ، بيدوت، ٕصادر، ط
ال موشدي. أب  القاسو محم د بن عمػد الوػ ارزمج، الكشػاؼ عػن  قػااه التو يػ  وعيػ ف  .ٖٕ

االصاويػػػ  فػػػج وجػػػ   التيويػػػ ، وفػػػج  اشػػػيته رتػػػاب االنتصػػػاؼ فيمػػػا لضػػػموه الكشػػػاؼ مػػػن 
يػا  ، دار إ ٕاالعت اؿ، لواصد الدين أ مد بن محمد بن المويػد االسػكودري المػالكج، ط

 ـ.ٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔمؤسسك التاريا العدبج، بيدوت لبواف،  –التداث العدبج 
زيداف. جدجج، الفلسفك الل  يك وااللفاظ العدبيك، مداجعك ولعليه مػداد رامػ ، دار الهػالؿ،  .ٕٗ

 بال لاريا.
، دار الحداثػػك للفباعػػػك والوشػػػد ٔالسػػامدااج. ابػػػداهيو، فػػج اللهجػػػات العدبيػػك القديمػػػك، ط .ٕ٘

 ـ.ٜٜٗٔلبواف،  -يدوتوالت زي ، ب
سػػػتيتيك. سػػػميد شػػػديف، االسػػػو الم صػػػ ؿ فػػػج الل ػػػك السػػػديانيك، مجلػػػك المجمػػػ  العلمػػػج  .ٕٙ

 ـ.ٜٙٛٔ، ب داد، ٓٔالعداصج، العدد الواص بهي ك الل ك السديانيك، مج 
. داود، دراسػػك فػػج اللهجػػات العدبيػػك القديمػػك، ط .ٕٚ ، مفبعػػك المكتبػػك العلميػػك، الهػػ ر،    ٔسػػلـ 

 ـ.ٜٙٚٔ -هػ ٜٖٙٔبارستاف، 
 ـ.ٜٛٙٔ_____ شعد ابن مفدغ الحميدي، مفبعك االيماف، ب داد،  .ٕٛ



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ٕٓٔٓ)آذار      (ٖالعدد )    (ٚٔالمجلد )

522 

 
اآلشػػػ ريك( لاريوهػػػا ولػػػدويوها وص اعػػػدها، دار  –سػػػليماف. عػػػامد، الل ػػػك ا رديػػػك )البابليػػػك  .ٜٕ

 ـ.ٜٜٔٔ -هػٕٔٗٔالكتب العلميك للفباعك والوشد، الم ص ، 
السػالـ محمػد هػاروف،  سيب يه. أب  بشد عمػدو بػن عثمػاف بػن صوبػد، الكتػاب، لحقيػه عبػد .ٖٓ

 ، دار الجي ، بال لاريا.ٕ، جٔط
سيب يه. أب  بشد عمػدو بػن عثمػاف بػن صوبػد، الكتػاب، لحقيػه عبػد السػالـ محمػد هػاروف،  .ٖٔ

 ـ.ٕٗٓٓ -، ٕ٘ٗٔ، مكتبك الوانجج، القاهدة، ٖ، جٗط
السػػي طج. جػػالؿ الػػدين عبػػػد الػػد من بػػن أبػػػج بكػػد، البهجػػك المد ػػػيك فػػج شػػدح ا لفيػػػك  .ٕٖ

ابن عقي  على ا لفيك، مفبعك دار إ يا  الكتب العدبيك لعيسى البابج الحلبج بهامل شدح 
 وشدراؤ ، القاهدة، بال لاريا.

________ هم  اله ام  شدح جم  الج امػ  فػج علػو الل ػك العدبيػك، عوػج بتصػحيحه  .ٖٖ
 ، دار المعدفك للفباعك والوشد، بيدوت، بال لاريا.ٔمحمد بدر الدين الوعسانج، ج

شو، ا دب الجاهلج بين لهجات القباا  والل ك الم  دة، دار الحديك للفباعػك، الفعاف.ها .ٖٗ
 ـ.ٜٛٚٔ – ٜٖٛٔب داد، 

، ٔعبانك. يحيى، الو اـ الل  ي للهجك الصػفاويك فػج  ػ   الفصػحى والل ػات السػاميك، ط .ٖ٘
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٚٔٗٔموش رات جامعك مؤله، 

يانيك والحبشػػيك مػػ  المقارنػػات عبػػد التػػ اب. رمضػػاف، فػػج ص اعػػد السػػاميات العبديػػك والسػػد  .ٖٙ
 ـ.ٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔ، مكتبك الوانجج، القاهدة، ٕوالوص ص، ط

 ـ.ٖٜٚٔعبد . داود، أبحاث فج الل ك العدبيك، مكتبك لبواف، بيدوت،  .ٖٚ
، مفبعػػك المجمػػ  العلمػػج العداصػػج، ب ػػداد، ٚعلػػج. جػػ اد، لػػاريا العػػدب صبػػ  االسػػالـ، ج .ٖٛ

 ـ.ٜٚ٘ٔ
 ، المكتبك الت فيقيك، القاهدة بال لاريا.ٔالعدبيك، ج ال الييوج. مصففى، جام  الدروس .ٜٖ
 فا  . عبد الحه، م امدات ل  يك، ل زي  دار العلو للماليين، بيدوت، بال لاريا.           .ٓٗ
، ٖفاليػػل. هوػػدي، العدبيػػك الفصػػحى، عّدبػػه عػػن الفدنسػػيك و ققػػه عبػػد الصػػب ر شػػاهين، ط .ٔٗ

 ـ.ٖٜٛٔموش رات دار المشدؽ، بيدوت، 
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د بهجػػت، مالمػػح فػػج فقػػه اللهجػػات العدبيػػك مػػن ا راديػػك والكوعانيػػك  تػػى صبيسػػج. محمػػ .ٕٗ

 ـ.ٜٜٜٔالسب يك والعدنانيك، دار شميؿ للفباعك والوشد، دمشه، 
صػػػػ زي. ي سػػػػف متػػػػج_ رورػػػػاف. محمػػػػد رامػػػػ ، اراميػػػػك العهػػػػد القػػػػديو، ص اعػػػػد ونصػػػػ ص،  .ٖٗ

 ـ.  ٕٙٓٓهػ _ ٕٚٗٔموش رات المجم  العلمج العداصج، ب داد، 
اف، دروس فػػج علػػو أصػػ ات العدبيػػك، عّدبػػه عػػن الفدنسػػيك، صػػالح القدمػػػادي، رػػانتيو . جػػ .ٗٗ

 ـ.ٜٙٙٔالجامعك الت نسيك، 
 الكتاب المقدس )العهد القديو والعهد الجديد(. .٘ٗ
 ـ.ٜ٘ٙٔرماؿ. ربحج، دروس فج الل ك العبديك، دار العلو للماليين، بيدوت،  .ٙٗ
يك المقػارف، عّدبػه وصػدـ لػه وآ دوف، مد   الى نحػ  الل ػات السػام –م سكالج. سبايتيو   .ٚٗ

 -هػػػػ ٗٔٗٔعػػػالو الكتػػػب، بيػػػدوت،  ٔعبػػػد الجبػػػار المفلبػػػج، ط –مهػػػدي المو ومػػػج 
 ـ.ٖٜٜٔ

نامج.  ليػ  يحيػى، دراسػات فػج الل ػك العدبيػك، الواشػد دار المعػارؼ بمصػد، القػاهدة، بػال  .ٛٗ
 لاريا.

 ـ.ٜٕٜٔ، القاهدة، ٔولفوس ف. إسدااي ، لاريا الل ات الساميك، ط .ٜٗ
 

 والق امي المعاجو 
إبػن مو ػ ر. أبػ  الفضػػ  جمػاؿ الػدين محمػػد بػن مكػـد ا فديقػػج المصػدي، لسػاف العػػدب،  .ٓ٘

 ، دار صادر، بيدوت، بال لاريا. ٖٔ، جٙ،جٖط
إنجليػػػ ي، ن زيػػػ  دار  –إليػػػاس. إدوارد، صػػػام س الجيػػػب عدبػػػج  –إليػػػاس. إليػػػاس انفػػػ اف  .ٔ٘

رويسػك الػدـو بال ػاهد، مصػد، الجي  بيدوت، بال لاريا. الواشد ادوارد إلياس الياس، شػارع  
 بال لاريا.

 ـ.ٖٜٚٔعدبج، مفبعك الكليك العسكديك، ب داد،  –شحدور: معجو عبدي  .ٕ٘
عبػػد البػػاصج. محمػػد فػػؤاد، المعجػػو المفهػػدس  لفػػاظ القػػدآف الكػػديو، دار إ يػػا  التػػداث  .ٖ٘

 ـ.ٜ٘ٗٔالعدبج، بيدوت، مفبعك دار الكتاب العدبج، القاهدة، 
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ن الولي  بن أ مد، العين، لحقيه ابػداهيو السػامدااج، ومهػدي الفداهيدي. أب  عبد الد م .ٗ٘

 ، دار الهالؿ ب داد، بال لاريا.ٖالمو ومج، ج
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Abstract 

As a contrastive study, this study is about the root of 

relative pronoun in Semitic languages. The purpose of study is 

aimed to discover the origin of the relative pronouns in its 

oldest pattern (Semitic) by removing affixes, prefixes and 

suffixes from it. to reach to its root, (original consonant) 

attempting to back him to oldest forms through comparative 

phonetics. 

 


