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 :الملخص
يهدف هذا البحث إلى تتبع دخول أداة التعريف )أل( على بعض األلفاظ، ومدى مطابقة 
دخولها لقواعد العربية وقوانينها، وما ظهر مستجدا من دخولها في بعض االستعماالت، وموقف 

والقواعدي من حيث بعض العلماء من ذلك، ومحاولة ربط هذه االستعماالت بالرصيد اللغوي 
، ةمخالفالرفض أو القبول، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لتتبع بعض استعماالتها موافقة و 

دخول )أل( على المبحث األول خصصته لكل ذلك في مبحثين:  ورصد آراء العلماء حولها،
على خصصته للخالف حول )أل( ، جواًزا ووجوًبا ومنًعا، والمبحث الثاني بعض األلفاظ وعدمه

 أو التراكيب. بعض األلفاظ
 دخول، )أل(، األلفاظ، الرفض، القبول.  الكلمات المفتاحية:

Entering (Al) the definition of some words between 

rejection and acceptance (grammatical study) 

Omar Ali Soliman Elbaruni 

Faculty of Education, Misurata University, Libya 

Abstract: 

This research aims to track the entry of the definite article (the) on some 

of the words, the extent to which its entry matches the rules and laws of 

Arabic, and what appeared new from its entry into some uses, and the 

position of some scholars on that, and an attempt to link these uses to the 

linguistic and grammatical balance in terms of rejection or acceptance. 

Hence the idea of this research came to trace some of its uses, approval 
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and disagreement, and to monitor the opinions of scholars about it, all in 

two sections: The first topic was devoted to entering (Al) on some words 

and their absence, permissibility, obligatory and prohibition, and the 

second topic devoted to the dispute about (Al) on some words or 

compositions. 

Keywords: Entry, (The), Utterances, Rejection, Acceptance. 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فإن علماء العربية تتبعوا لغتهم فجمعوها من أفواه الفصحاء، وضبطوها بكل ما يضمن 
المحافظة عليها وحمايتها من كل تحريف أو تزييف، وقعدوا قواعدها بدقة وإحكام، حتى إنهم 
اختلفوا في بعض تلك القواعد بين مجيز ومانع، وما إن يظهر استعمال يخالف قواعدهم، حتى 

على ما يوافق أسس اللغة أو ُيرد، ومن هذه االستعماالت: إدخال أداة التعريف ُيفحص وُيخّرج 
)أل( على بعض الكلمات أو التراكيب، منها ما هو قديم، ومنها ما هو جديد مستحدث، ومن هنا 

المخالفات، ورصد آراء العلماء حولها، فجاء عنوان جاءت فكرة هذا البحث في تتبع بعض هذه 
 .على بعض األلفاظ بين الرفض والقبول دراسة نحوية (أل)دخول : البحث

دخول )أل( المبحث األول خصصته ل على مبحثين؛ -بعد المقدمة- وتأسست مسارب البحث
للخالف في ، يتناول دخولها جواًزا ووجوًبا ومنًعا، والمبحث الثاني على بعض األلفاظ وعدمه

ذكر أهم النتائج، يليها فهرس بالمصادر أو التراكيب، ثم خاتمة ل دخول )أل( على بعض األلفاظ
 والمراجع.

وال أدعي أنني أحصيت أو استقرأت كل الكلمات أو المواضع التي تدخلها )أل( جواًزا أو 
وجوًبا أو منًعا، أو مسائل الخالف حول دخولها، أو دخولها على بعض الكلمات حديًثا، وإنما 

 ا في ذلك منهج الوصف والتحليل.هي محاولة لرصد بعض دخول )أل( فيما ذكر، منتهجً 
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 دخول )أل( على بعض األلفاظ وعدمه
، (1)تعد )أل( من أقددم الثنائيدات فدي العربيدة، وقدد دل  علدى ذلدك وجودهدا فدي الكتابدات القديمدة

ارتددبط مصددطلل )التعريددف( فددي العربيددة بدددخول )أل( علددى األسددماء، وعدددها المحدددثون مورفيًمددا و 
، وأطلقددوا عليهددا (3)، مكوًنددا مددن البنيددة المقط يددة )     MorphemeBound ((2))مقيددًدا )

، و"متى أطلقت إنما يدراد بهدا التدي للتعريدف، وإذا (4)(noun determinerمصطلل )محدد اسمي
، والتعريددف بهدا يعددد وسدديلة ذات وظيفددة متميددزة عددن ييرهددا (5)أريدد ييرهددا ُقّيددد بالموصددولية والزائدددة"

 .(6)من وسائل التعريف
هد( القول فيها، وذكر أنها ترد على أربعة عشر قسًما، ُتَردُّ كلها 912: وقد فّصل المرادي )ت

، فالموصولة هي المتصلة باألسماء المشتقة، (7)إلى ثالثة أقسام: َمْعِرفة، وزائدة، وموصولة
 تعالى:والمعرفة على قسمين: عهدية، وجنسية، والعهدية ثالثة أقسام: عهٌد حضوري، كقوله 

                                                 

 -عمدددان ،دار وائدددل للنشدددر والتوزيدددع، 1ط ينظدددر: إسدددماعيل أحمدددد عمدددايرة، دراسدددات لغويدددة مقارندددة،  -1
 .20م،  3002األردن، 

زودن، مددددخل إلدددى نحدددو  سدددباتينو موسدددكاتي، وأنطدددون شدددبيلر، وإدفدددارد أولنددددروف، وفلرامفدددون  ينظدددر: -2
 - بيددروت ،عددالم الكتددب، 1طاللغددات السددامية المقددارن، ت: مهدددي مخزومددي وعبددد الجبددار المطلبددي، 

، 1طودلخوش جار الله حسين دزه يي، البحث الداللي في كتاب سيبويه،  .161،  م1992، لبنان
 .120 ، م3001األردن،  -عمان، دجلة دار

، المغددددرب -الدددددار البيضدددداء، دار الثقافددددة ،فددددي اللغددددة،  ب.ط تمددددام حسددددان، مندددداهج البحددددث  ينظددددر: -3
 .321 م، 1919

، ينظر: محمود أحمد نحلة، التعريف والتنكير بين الداللة والشكل،  ب.ط ، مكتبة زهراء الشرق  -4
 .  22م،  1991القاهرة، 

 ، ب.ط أبوالبقدداء أيددوب بددن موسددى الكفددوي، كتدداب الكليددات، تددل: عدددنان درويدد   محمددد المصددري،  -5
 .161،  ب.ت ،  لبنان - بيروت ،مؤسسة الرسالة

 .160رة، دراسات لغوية مقارنة،  ينظر: إسماعيل أحمد عماي -6
أبومحمد بدر الدين حسدن بدن قاسدم بدن عبدد اللده بدن علدّي المدرادي، الجندى الدداني فدي حدروف ينظر:  -7

لبنددددان،  -بيدددروت، العلميدددةدار الكتدددب ، 1ط محمدددد ندددديم فاضدددل،  المعددداني، تدددل: فخدددر الددددين  بددداوة
 .  301-302 م، 1993ه/1112
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ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكمْ }
َ
رَْسلْنَا إِلَٰى فِرَْعْوَن  }، وعهٌد ذكري، كقوله تعالى: (8){ِ۬الْيَْوَم أ

َ
َكَما أ

ْخذا  َوبِيلا     رَُسولا  
َ
إِْذ ُهَما }وعهد ذهني، كقوله تعالى:  ،(9){فََعَصٰى فِرَْعْوُن ُ۬الر َُسوَل فَأََخْذَنُٰه أ

 . (10){فِے ِ۬الَْغارِ 

والجنسية قسمان: قسم يفيد استغراق أفراد الجنس، وقسم يفيد استغراق خصائص األفراد، 
 .(11){َذٰلَِك َ۬الِْكَتُٰب } نحو: زيد الرجل علًما، وكقوله تعالى:

ا، وتارة الزمً ، وتارة يكون يير الزمعلى بعض األلفاظ؛ فتارة يكون دخولها  (أل)تدخل و 
والزائدة تنقسم قسمين: زائدة يير الزمة، الزائدة و ال: (أل)من أقسام ومعلوم أن يكون ممنوًعا، 

الزمة، وزائدة الزمة، فغير الالزمة ثالثة أقسام: قسم للمل األصل، وهي الداخلة على األسماء 
المشتقة، كد)الحارث( و)ال باس(، وقسم هي فيه شاذة، وهي الواقعة في سعة الكالم، كالواقعة في 

 :(12)ل، وقسم تقع فيه ضرورة، كقول الشاعرقولهم: ادخلوا األول فاألو 
 (13)َوَلَقْد َجَنْيُتَك َأْكُمًؤا َوَعَساِقاًل ** َوَلَقْد َنَهْيُتَك َعْن َبَناِت اأَلْوَبرِ 

                                                 

 .2سورة المائدة، اآلية  -8
 .16-11سورة المزمل، اآليتان  -9

 .10سورة التوبة، اآلية  -10
 .3سورة البقرة، اآلية  -11
دار ، 1طالبيددت لددم ينسددب ألحددد. ينظددر: إميددل بددديع يعقددوب، المعجددم المفصددل فددي شددواهد العربيددة،  -12

 .119،  2م، ج1996ه/1111 ب.م ، ، الكتب العلمية
أحمددد بددن عبددد النددور المددالقي، رصددف المبدداني فددي شددر  حددروف المعدداني، تددل: أحمددد محمددد ينظددر:  -13

     محمددددد عبددددد اللدددده و، وجمددددال الدددددين أب161  م،3002، سددددوريا - دمشددددق، دار القلددددم، 2طالخددددراط، 
: مدازن المبدارو  محمدد علدي بن يوسدف بدن هشدام األنصداري، مغندي اللبيدب عدن كتدب األعاريدب، تدل

 .12-19م،  1969، لبنان - بيروت، دار الفكر، 3طحمدالله، مراجعة: سعيد األفغاني، 
وأكمؤ جمع، واحده: الكدمء، وهدو نبدات يدنّقض األرخ، يخدرج كدالفطر. وعسداقل: جمدع عسدقول، وهدو     

 =جمال الددين محمددظر: نوع من الكمأة. وبنات أوبر: كمأة صغار ذات زيب، لونها كلون التراب. ين
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 ل( في قول الشاعر عندئذ  أ؛ فد)(14)فعند سيبويه )بنات أوبر( معرفة بالعلمية؛ ألنها علم جنس
 األنواع الثالثة:وأدناه بسط كالم على هذه زائدة ضرورة. 

 .( غير الزمأل)دخول أواًل: 
، وذلك مثل: شمس= (15)تدخل أداة التعريف على االسم وال تدخل على الفعل والحرف

الشمس، جمل= الجمل، بحر= البحر، رجل= الرجل، يوم= اليوم، َضْرب= الضرب، ضارب= 
الموعد، ضربة= الضارب، مضروب= المضروب، ِمطرقة= المطرقة، مدخل= المدخل، موعد= 

 الضربة، ِجلسة= الجلسة.
تدخل على االسم سواء كان اسًما جامًدا أو مشتقًّا؛ لكن  (أل)يتضل من األمثلة السابقة أن 

 ، سيأتي ذكرها في المبحث الثاني.(أل)هناو بعض األسماء ال تدخل عليها 
سم من اسم نكرة إلى على مثل األمثلة المذكورة تفيد تحول اال (أل)والداللة التركيبية لدخول 

 اسم معرفة، ومن عدم التعيين إلى التعيين.
 .لزوًما (أل)دخول  ثانيًّا:

تدخل أداة التعريف على بعض األسماء، وتكون الزمة لها، ال تنفك عنها؛ ألنها كذلك بوضع 
كالتي في االسم الموصول )الذي( وأخواته؛ ألن األسماء الموصولة تعريفها بالصلة ال  األصل،

ل( فيها زائدة، وكالتي في بعض األعالم، نحو: النضر، أل(؛ لذا عّدت )أبأداة التعريف )

                                                                                                                        

، مدددادة: )كمدددأ(،  ب.ت لبندددان،  – بيدددروت، دار صدددادر، 1ط لسدددان العدددرب،بدددن مكدددرم بدددن منظدددور، =
 و)عسقل(، و)وبر(.

 ينظر: أبوبشر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الكتاب، تل: عبد السالم محمد هارون، -14
 .91،  3جم، 1911ه/1101، مصر - القاهرة، مكتبة الخانجي، 2ط

       ينظر: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني، شر  ابن عقيل على ألفية -15
، 1م، ج1911، سوريا - دمشق، دار الفكر، 3طابن مالك، تل: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

، المكتبة العصرية ،31ط ومصطفى بن محمد سليم الغالييني، جامع الدروس العربية، .16 
 .111،  1م، ج1992ه/1111، لبنان - بيروت/ صيدا
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، أو (16)والنعمان، والالت، وللزومها لألسماء الموصولة وبعض األعالم سميت: زائدة الزمة
 .(17)ا، ال صفريًّا؛ ألنها ال تفيد تعريًفامورفيًما مفريً 
ي، ذِ وال يتم إال بصلة ، وأصله عند البصريين: لَ  ،اسم مبهم، وهو مبنيٌّ معرفةٌ  (الذي)فكلمة 

 .(18)مثل: َعِمي، ُأدخل عليه األلف والالم، ولزمتاه فال يفارقانه، وال يجوز أن ُيْنَزعا منه
تي، وأسماِء اإلشارة، ونحِوها مم ا ال ُيفاِرقه ال  فجميع األسماء الُمبَهمة، نحو: ال ذي، و 

التثنية إنما و  ال يصل تثنيُته؛ ألن تثنيته صيغة موضوعٌة للتثنية؛ -كانحال بأيّ   -التعريفُ 
تكون في النكرات، نحو: رجل= رجالن، أما نحو: زيٌد= زيدان، فلم يثن إال بعد سلب تعريف 

رفة ال يصل تثنيُتها، وما ال يصل تنكيُره، ال تصل العلمية منه، حتى صار نكرة؛ ألن المع
فلم تكن تثنيتها تثنية حقيقية؛ بل  ،تثنيُته، وهذه األسماء المبهمة مما ال يصل اعتقاد التنكير فيها

 .(19)هي صيغٌة موضوعة للداللة على التثنية

                                                 

 . 161ينظر: أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شر  حروف المعاني،   -16
/  عدالم الكتددب الحددديث، 3طاللسددانيات )الوظيفدة، المجددال، المددنهج(، سددمير شدريف إسددتيتية،  ينظدر: -17

 .  113-111  م،3001، ، األردنعّمان/  وجدارا للكتاب العالمي إربد
 ، ب.ط ينظر: أبوبكر محمد بن السري بن السراج، األصدول فدي النحدو، تدل: عبدد الحسدين الفتلدي،  -18

، وأبونصددر إسدددماعيل بدددن حمددداد الجدددوهري 363،  3لبندددان،  ب.ت ، ج -مؤسسددة الرسدددالة، بيدددروت
دار العلددددم ، 1طلغفددددور عطددددار، الفددددارابي، الصددددحا  تدددداج اللغددددة وصددددحا  العربيددددة، تددددل: أحمددددد عبددددد ا

م، مادة )لذي(، وأبوالبقاء موفق الدين ي دي  بدن علدي بدن 1911ه/1101، لبنان - بيروت، للماليين
، لبنددددان - بيدددروت، دار الكتدددب العلميدددة، 1طي دددي ، شدددر  المفصدددل، قدددددم لددده: إميدددل بدددديع يعقددددوب، 

لسددان العددرب، مددادة ن منظددور، وجمددال الدددين محمددد بددن مكددرم بدد .211،  3م، ج3001ه/ 1133
وأبوالفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جدواهر القداموس، تدل: مجموعدة  .)لذا(

 دار الهداية،،  ب.م ،  ب.ت ، مادة )لذا(.   ، ب.ط من المحققين، 
ينظر: أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري، اإلنصاف في مسدائل الخدالف بدين  -19

 - دار الفكددر، دمشددق ، ب.ط حددويين البصددريين والكددوفيين، تددل: محمددد محيددي الدددين عبددد الحميددد، الن
وأبوالبقدداء موفددق الدددين ي ددي  بددن علددي بددن ي ددي ، شددر  المفصددل،  .611،  3،  ب.ت ، جسددوريا

 .  211،  3ج
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، وقد نص كثير من علماء اللغة بعدم نزعها (ألد)وهناو كلمات كثيرة ورد استعمالها مسبوقة ب
 منها، من هذه الكلمات: 

هو مما لزمته األلف والالم عند بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه  :لفظ الجاللة )الله(* 
، فأصله: إالٌه، أدخلت عليه األلف (20)مشتق من أله بمعنى عبد، وأدخلت عليه األلف والالم

اَل اوالالم للتعريف، فصار:  ُه، ثم حذفت الهمزة استثقااًل لها، ونقلت كسرتها إلى الم التعريف، إْلِ
فصار: َأِلاَلٌه، فحركت الم التعريف التي ال تكون إال ساكنة، ثم التقى المان متحركتان فأديمت 

 .(21)األولى في الثانية، فصار: الل هُ 
 مشتركات معه في من الظروف التي لزم دخول األلف والالم، ال للتعريف؛ إذ الهو  :اآلن* 

 . (22)المعنى حتى يميز باأللف والالم
البتة: قال سيبويه: "قعد البّتَة...، ال ُيستعمل إال معرفًة باأللف والالم، كما أن جهدو * 

فمذهب سيبويه ومن تبعه أن البتة ال تكون إال  ،(23)وأجدو ال ُيستعمالن إال معرفًة باإِلضافة"
له البتة، أي: ال رجعة فيه، وأجاز الفراء تنكيره، فيقال: ال أفعله معرفة وال تنكر، فيقال: ال أفع

 .(24)بتة

                                                 

 ينظدددر: أحمدددد بدددن محمدددد بدددن علدددي الفيدددومي المقدددري، المصدددبا  المنيدددر، تدددل: يوسدددف الشددديخ محمدددد، -20
 محمددد سددعد اللدده، كاشددف الظددالم فددي  .ه(المكتبددة العصددرية،  ب.م ،  ب.ت ، مددادة )ء ل  ،ب.ط  

ه، 1362مطبعدددة الحددداج محمدددد الحسدددين اللكندددوي،  ب.م ،  ، ب.ط بيدددان مدددا يتعلدددق بددداأللف والدددالم، 
 11   . 

 ينظر: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة )أله(.   -21
ن محمدددد بدددن علدددي الفيدددومي المقدددري، المصدددبا  المنيدددر، مدددادة )ء و ن(، وأبوعبداللددده ينظدددر: أحمدددد بددد -22

المعددروف بددابن الصددائم، اللمحددة فددي  ؛شددمس الدددين محمددد بددن حسددن بددن ِسددباع بددن أبددي بكددر الجددذامي
 ،عمدددادة البحدددث العلمدددي بالجامعدددة اإلسدددالمية، 1طشدددر  الملحدددة، تدددل: إبدددراايم بدددن سدددالم الصددداعدي، 

 .  901،  3م، ج3001ه/1131السعودية،  - المدينة المنورة
 .   219،  1أبوبشر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الكتاب، ج -23
      ينظدددر: جمدددال الددددين محمدددد بدددن مكدددرم بدددن منظدددور، لسدددان العدددرب، مدددادة )بتدددت(، وأبدددوالفيض محمدددد -24

 بن محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )بتت(.  
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َبَراُن: نجم بيْ *  زمته لا ألنه َيْدُبر الثَُّري ا، أي: يتبعه ويعقبه، و ن الثَُّري ا والَجْوزاِء، سمي َدَبرانً الد 
 . ، أي: معرفة(25)يء بعينهشاأللف والالم؛ ألنهم جعلوه ال

* الصغرى والكبرى: من الكلمات التي نص بعض العلماء على لزوم تعريفها كلمتا 
)الصغرى والكبرى(، فهما مما استعمله العرب معرًفا بد)أل( أو باإلضافة، ولم يرد عنهم تنكيرهما؛ 

 :(26)لذا عيب على أبي نواس قوله
 (27)َعَلى َأْرخ  ِمَن الذ َهبِ َكَأن  ُصْغَرى َوُكْبَرى ِمْن َفَواِقِعَها ** َحْصَباُء ُدرّ  

وقد خرج بعضهم قوله على زيادة )من(، وأن صغرى وكبرى مضافان، والتقدير: صغرى 
 .(28)وكبرى فواقعها

                                                 

ينظر: أبوالحسن علدي بدن إسدماعيل بدن سديده المرسدي، المحكدم والمحديط األعظدم، تدل: عبدد الحميدد  -25
، وجمدال الددين 213،  9م، ج3000ه/1131، لبنان - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طهنداوي، 

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة )دبر(، وأبوالفيض محمدد بدن محمدد مرتضدى الزبيددي، 
 من جواهر القاموس، مادة )دبر(. العروس تاج

دار الكتدداب  ، ب.ط ينظدر: أبوندواس )الحسددن بدن هدداني(، الدديوان، تدل: أحمددد عبدد المجيددد الغزالدي،  -26
 .  13لبنان،  ب.ت ،   - بيروت العربي،

القاسددم بددن علددي بددن محمددد بددن عثمددان الحريددري البصددري، درة الغددوا  فددي أوهددام  ينظددر: أبومحمددد -27
م، 1991ه/1111، لبنددان - بيددروت ،مؤسسددة الكتددب الثقافيددة، 1طالخددوا ، تددل: عرفددات مطرجددي، 

محمد عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري، مغني اللبيب عدن كتدب ووجمال الدين أب .12-11 
 لددين عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر السديوطي، شدر  شدواهد المغندي،، وجالل ا191-191األعاريب،  

 .  111،  6ه، ج1233المطبعة البهية، مصر،  ، ب.ط 
وفواقعها جمع فاقعة، وهدي النفاخدات التدي تطفدو علدى وجده السدوائل. ينظدر: رينهدارت بيتدر آن ُدوِزي،     

دد َسدلي جمدال الخيداط و (، 1-1م النَ يمدي )جتكملة المعاجم العربية، نقلده إلدى العربيدة وعلدق عليده: محم 
م، مدادة )فقدع(. 3000م إلدى 1919الجمهورية العرا ية، مدن ، وزارة الثقافة واإلعالم، 1ط(، 10-9)ج

والحصددباء: الحجددارة الصددغيرة. ينظددر: جمددال الدددين محمددد بددن مكددرم بددن منظددور، لسددان العددرب، مددادة 
 )حصب(.

عبددد اللدده بددن يوسددف بددن هشددام األنصدداري، مغنددي اللبيددب عددن كتددب  محمدددوينظددر: جمددال الدددين أب -28
 .  191األعاريب،  



مة                   السنة السادسة العلمي   مجلة الساتل
 
 0300 يونيو                   03العدد                     عشرةة املحك

 

 

293 

 

وقد أجاز مجمع اللغة العربية استعمالها يير معرفة يير مراد بها التفضيل؛ بل مؤولة باسم 
 .(29)الفاعل أو الصفة المشبهة

، أي: ُشّق، يلبت الصفُة عالَعِقيُق: وهو واد  *  يه يلبة لبالحجاز، سمي بذلك كأنه ُعق 
تي أصلها للزمته األلف والالم؛ ألنه جعل الشيء بعينه؛ فصار من األسماء األعالم او سم، الا

 .(30)الصفة كالحارث وال ب اس، وييرهما
 .منع دخول )أل(ثالًثا: 

ممنوًعا في بعض الكلمات واألحوال، ومن مثلما يكون دخول )أل( الزًما ويير الزم يكون 
 الكلمات التي منع دخول )أل( عليها:

، (31)، سواء كانت أعالًما أصاًل األعالم ال تدخلها األلف والالم من األسماء التي * األعالم:
، وكذلك ما يكنى به عنها، (33)، وسواء كانت عربية أو أعجمية(32)أو منقولة من أسماء أجناس

ُث عنه، وهو معرفة ال تدخله األلف والالم، يالب   خاّ    اسم   كفالن: كناية عن ، سمي به الُمحد 
تقول: رأيت فالًنا للمذكر، وفالنة للمؤنث، فإذا جعلوهما لغير اآلدميين أدخلوا عليهما األلف 
والالم، فقالوا: هذا الفالن، وهذه الفالنة، فكنوا بهما عن البعير والناقة، أو ييرهما مما ال 

                                                 

 اللغة، أخرجه وضبطه وعلق عليه: محمد شوقي أمدين ومصدطفى حجدازي،في أصول ينظر: كتاب  -29
 .190،  3م، ج1911ه/1291 ، م ب.مجمع اللغة العربية، ، 3ط

-12،  1حكددم والمحدديط األعظددم، جالم ينظددر: أبوالحسددن علددي بددن إسددماعيل بددن سدديده المرسددي، -30
 وجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة )عقق(.   .11

ينظر: أبوعمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، تل: فخر صالل  -31
 .231 ، 1م، ج1919ه/ 1109 ،دار عمار/ األردن، دار الجيل/ بيروت  ب.ط ،سليمان قدارة، 

، 1على ألفية ابن مالك، ج وبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني، شر  ابن عقيل
 131. 

دار ، 1طينظددر: أبوالقاسددم عبددد الددرحمن بددن عبددد اللدده بددن أحمددد السددهيلي، نتددائج الفكددر فددي الن حددو،  -32
 .111م،  1993ه/1113، لبنان - بيروت، الكتب العلمية

، دار الكتدب الثقافيدة  ب.ط ،لفتل عثمدان بدن جندي، اللمدع فدي العربيدة، تدل: فدائز فدارس، ينظر: أبدوا -33
 .  119-111م،  1913الكويت، 
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م إن أفرد على أنه واحد من جماعة ال يعرفه المخاطب، فهو نكرة؛ فجاز دخول لَ ، والعَ (34)يعقل
 :(35)األلف والالم عليه في الشعر تشبيًها بالرجل والفرس، قال أبوالنجم

 اهَ رِ و ُص ى قُ لَ عَ  اب  وَ بْ أَ  اُس ر  حُ  **ا هَ يرِ سِ أَ  نْ مِ  رِ مْ عَ الْ  مُّ أُ  دَ اعَ بَ 
 :(36)ابن ميادةوقال 

 (37)هْ لُ اهِ كَ  ةِ فَ اَل خِ الْ  اءِ نَ حْ أَ ا بِ يدً دِ سَ  ا **كً ارَ بَ مُ  يدِ زِ يَ الْ  نَ بْ  يدَ لِ وَ الْ  تُ يْ أَ رَ 
وزعم الفراء وبعض الكوفيين أن دخول األلف والالم على اليزيد ونحوه للمد  والتعظيم، ومع 

 .(38)ذلك ال بد عند من تنكير االسم في تقدير اللفظ ليكون دخولهما للتعريف
فاألصل في األعالم أن يكون مسماها شخًصا واحًدا معيًنا، وإذا أريد تثنيتها أو جمعها عند 

 المعرفة بعد التثنية (أل)اشتراو عدة أفراد في اسم واحد، ُيلجأ إلى تنكيرها، ثم تزاد عليها 
 .(39)؛ لتعيد إليها التعريفوالجمع

                                                 

ينظر: أبوسهل محمد بن علي بن محمد الهروي، إسفار الفصيل، تل: أحمد بن سعيد بن محمد  -34
، 3ه، ج1130، السعودية -المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 1طقشاش، 

ومحب الدين ناظر الجي  محمد بن يوسف بن أحمد الحلبي، تمهيد القواعد بشر  تسهيل  .632 
 – القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1طالفوائد، تل: علي محمد فاخر وآخرين، 

 .621،  3ه، ج1131 مصر،
 ب.ط ،  امة(، الديوان، تل: محمد أديب عبدد الواحدد جمدران،ينظر: أبوالنجم العجلي )الفضل بن قد -35

 .313م،  3006ه/1131 ،سوريا - دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية
مطبوعدات   ب.ط ،، راجعه: قدري الحكديم، (جمع وتحقيق) ينظر: حنا جميل حداد، شعر ابن ميادة -36

 .193م،  1913ه/1103، سوريا - دمشق ،اللغة العربيةمجمع 
األحناء جمع ِحْنو، وهي الجوانب، والحنو: كل شيء فيده اعوجداج. والكاهدل مقددم أعلدى الظهدر ممدا  -37

يلي العنق، وهو ما بين الكتفين. ينظر: جمال الددين محمدد بدن مكدرم بدن منظدور، لسدان العدرب، مدادة 
 )حنو(، و)كهل(، و)أرب(.  

ينظر: أبوسعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، شر  كتاب سيبويه، تل: أحمد حسن مهدلي وعلي  -38
 .219-211،  3م، ج3001، لبنان - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طسيد علي، 

 139،  1ج ب.م ،  ب.ت ، ، دار المعدددددددارف، 11طعبدددددداس حسدددددددن، النحددددددو الددددددوافي، ينظددددددر:  -39
 .129 و 
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 : (40)فهو دخول شاذ، كما في قول الراجزال تدخلها األلف والالم، وإذا دخلت عليها  ُسْبَحاَن:
ْبَحاِن **  (41)** ُسْبَحاَنَك الل ُهم  َذا السُّ

والشعر بابه واسع؛ إذ يجوز للشاعر فيه ما ال يجوز للناثر، وأما دخولها زائدة على بعض 
 . (42)الكلمات في النثر فهو شاذ

 ؛ فال يقال: الشتان.(43)من الظروف المبنية التي ال تدخلها األلف والالم :َشتَّانَ 
كناية عن مقدار الشيء وعدته، وأصله: ذا، أدخل عليه كاف التشبيه بعد زوال معنى  َكَذا:

 .  (44)اإلشارة والتشبيه، وهو معرفة ال تدخله األلف والالم
 الخالف في دخول )أل( على بعض األلفاظ

بسبب عدم اختلف النحاة في دخول )أل( على بعض الكلمات، وهذا االختالف إما 
االستعمال فيما ورد من الرصيد اللغوي الموروث، وإما بسبب مخالفة القواعد الصرفية والنحوية، 

 وأدناه بيان بهذا الخالف وفق السببين:
 
 

                                                 

 . 361،  13: إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد العربية، جالبيت بال نسبة. ينظر -40
ينظر: أبوالسعادات ضياء الدين ابة الله بن علي بن حمدزة بدن الشدجري، أمدالي ابدن الشدجري، تدل:  -41

-101،  3م، ج1991ه/1112مصدر،  – القاهرة، مكتبة الخانجي، 1طمحمود محمد الطناحي، 
الله جمال الددين محمدد بدن عبدد اللده بدن مالدك الطدائي الجيداني، شدر  الكافيدة الشدافية،  وأبوعبد .101

جامعة أم القرى/ مركدز البحدث العلمدي وإحيداء التدراث اإلسدالمي/ ، 1طتل: عبد المنعم أحمد هريدي، 
، وعبدددالقادر 961،  3ج ب.ت ، السددعودية،  – مكدة المكرمددة، كليدة الشددريعة والدراسددات اإلسددالمية

مكتبدة ، 1طعمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تل: عبد السالم محمدد هدارون،  بن
 .   321،  1م، ج1991ه/1111مصر،  – القاهرة، الخانجي

محمددد عبددد اللدده بددن يوسددف بددن هشددام األنصدداري، مغنددي اللبيددب عددن كتددب وينظددر: جمددال الدددين أب -42
 .  113األعاريب،  

 .  19،  1ينظر: أبوسعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، شر  كتاب سيبويه، ج -43
 ينظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصبا  المنير، مادة، )و ذ ا(.   -44
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 .عدم االستعمال أواًل:
دخلت )أل( على بعض الكلمات، فاختلف اللغويون في جواز دخولها عليها، فمنهم مجيز 

 الكلمات:ومنهم مانع، من هذه 
مذهب سيبويه وجمهور النحاة أن كالًّ وبعًضا معرفتان دائًما،  دخولها على بعض وكل: -أ

بإضافة أو بال إضافة؛ ألن اإلضافة تبقى متعلقة بهما ولو لم يكونا مضافين؛ فال تدخل عليهما 
وابن ، (47)، وابن خالويه(46)، وهو أيًضا مذهب األصمعي، وأبي حاتم السجستاني(45))أل(

 .(49)إذ لم يرد دخولها عليهما عن العرب؛ (48)رستويهد

                                                 

دار ، 1طينظددر: أبومنصددور محمددد بددن أحمددد األزهددري، تهددذيب اللغددة، تددل: محمددد عددوخ مرعددب،  -45
وأبوالسدعادات ضدياء الددين ابدة اللده  .م، مدادة، )بعدض(3001، لبندان - بيروت، إحياء التراث العربي

ن منظددور، وجمددال الدددين محمددد بددن مكددرم بدد .321-322،  1بددن علددي بددن حمددزة بددن الشددجري، ج
وأبوحيان محمدد بدن يوسدف األندلسدي، ارتشداف الضدرب مدن لسدان العدرب،  .لسان العرب، مادة )كلل(

 م،1991القدداهرة، ، مكتبددة الخددانجي، 1طبددد التددواب، تددل: رجددب عثمددان محمددد، مراجعددة: رمضددان ع
 .1119،  1ج

   وجالل الدين عبد الرحمن  .ينظر: أبومنصور محمد بن أحمد األزهري، تهذيب اللغة، )بعض( -46
دار الكتب ، 1طبن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تل: فؤاد علي منصور، 

وأبوالفيض محمد بن محمد مرتضى  .119،  3م، ج1991ه/1111، لبنان - بيروت، العلمية
 الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )بعض(.

، 3ينظددر: جددالل الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر السدديوطي، المزهددر فددي علددوم اللغددة وأنواعهددا، ج -47
 119  . 

محمدددد بدددن محمدددد مرتضدددى الزبيددددي، تددداج العدددروس مدددن جدددواهر القددداموس، مدددادة  ينظدددر: أبدددوالفيض -48
 )بعض(.

ينظددر: أبونصددر إسددماعيل بددن حمدداد الجددوهري الفددارابي، الصددحا  تدداج اللغددة وصددحا  العربيددة، مددادة  -49
 وجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة )كلل(.   .)كلل(
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، وأبونزار النحوي دخولها عليهما؛ ألن (51)، والجوهري (50)وأجاز األخف ، وأبوعلي الفارسي
، وأجازه ابن الشجري أيًضا وخّطأ من (52))أل( فيهما ليست للتعريف، وإنما هي المعا بة لإلضافة

 . (53)منع دخولها عليهما
، وظاهر كالم الزجاجي أنه ال يجيزه (55)والزجاجي أنهما يجيزان ذلك (54)ونسب إلى سيبويه

إال مجاًزا، وقد علل إدخاله )أل( على كل وبعض بقوله: "وإنما قلنا: البعض والكل، مجاًزا على 
 . (56)استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة يير جائز"
كل وبعض من استعمال العوام وكثير وذكر السيوطي عن ابن خالويه أن إدخال )أل( على 

قوله: "العلم كثير، ولكن أخذ البعض  (57)من الخاصة، حتى إن األصمعي أنكر على ابن المقفع
 .(58)خير من ترو الكل"

                                                 

، 1أمدالي ابدن الشدجري، ج ابة الله بن علي بن حمزة بن الشجري، ينظر: أبوالسعادات ضياء الدين -50
 .1119،  1ج  ارتشاف الضرب،وأبوحيان محمد بن يوسف األندلسي،  .322-321 

 ينظر: أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، )كلل(. -51
الندووي، تهدذيب األسدماء واللغدات، تدل: مكتدب البحدوث ينظر: أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف  -52

وجمدال الددين  .66-61،  1م، ج1996، لبندان - بيدروت، دار الفكدر، 1طوالدراسات بدار الفكر، 
، 11محمدددد عبدددد اللددده بدددن يوسدددف بدددن هشدددام األنصددداري، مغندددي اللبيدددب عدددن كتدددب األعاريدددب،  وأب

 613  . 
، 1بن علي بن حمزة بن الشجري، أمدالي ابدن الشدجري، جينظر: أبوالسعادات ضياء الدين ابة الله  -53

 321. 
ينظددر: أبدددوالعالء أحمدددد بدددن عبدددد اللددده بدددن سدددليمان بدددن محمدددد بدددن سدددليمان المعدددري، رسدددالة الغفدددران،  -54

 م،1901ه/1231مصدددددر، ، مطبعدددددة )أمدددددين هنديدددددة( بالموسدددددكي، 1طتصدددددحيل: إبدددددراايم اليدددددازجي، 
، وأحمد بن محمد الخفاجي، شر  درة الغوا  في أوهام الخدوا ، تدل: عبدد الحفديظ فريلدي 111 

 .303م،  1996ه/1111لبنان،  -بيروت، دار الجيل، 1طعلي قرني، 
ينظدددر: أبدددوالفيض محمدددد بدددن محمدددد مرتضدددى الزبيددددي، تددداج العدددروس مدددن جدددواهر القددداموس، مدددادة  -55

 )بعض(.
 - بيددروت، مؤسسددة الرسددالة، 1طالزجدداجي، الجمددل فددي النحددو، تددل: علددي توفيددق الحمددد،  أبوالقاسددم -56

 .31-31،  ه1101، لبنان
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وإدخال )أل( على كل وبعض ليس بشائع في كالم العرب، ولعل من أبرز الشواهد الشعرية 
 :(59)في هذا االستعمال قول سحيم عبد بني الحسحاس

 (60)َرَأْيُت اْلَغِني  َواْلَفِقيَر ِكَلْيِهَما ** ِإَلى اْلَمْوِت َيْأِتي اْلَمْوُت ِلْلُكلِّ َمْعِمَدا
 وقول مجنون بني عامر:

ثْ   (61)ي َأْن َسْوَف َتْقِضَيِنينِ اَل ُتْنِكِر اْلَبْعَض ِمْن َدْيِني َفَتْجَحَدُه ** َواَل ُتَحدِّ
 وقول المرق  األصغر:

 (62)ة  ** ُيَطاِعُن َبْعُض اْلَقْوِم َواْلَبْعُض ُطوُِّحوار  َشِهْدُت ِبِه َعْن َياَرة  ُمْسَبطِ 

                                                                                                                        

، 3ينظددر: جددالل الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر السدديوطي، المزهددر فددي علددوم اللغددة وأنواعهددا، ج -57
 119. 

 .119،  3نواعها، ججالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأ -58
مطبعدة دار الكتدب  ينظدر: سدحيم عبدد بندي الحسدحاس، الدديوان، تدل: عبدد العزيدز الميمندي،  ب.ط ، -59

 .   11م،  1910ه/1269 مصر، –، القاهرة المصرية
مان المعدددري، رسدددالة الغفدددران، ينظددر: أبدددوالعالء أحمدددد بدددن عبدددد اللددده بدددن سدددليمان بدددن محمدددد بدددن سدددلي -60

وروايددددة  .303وأحمدددد بددددن محمددددد الخفددداجي، شددددر  درة الغددددوا  فدددي أوهددددام الخددددوا ،   .111 
سددحيم عبددد بنددي الحسددحاس، الددديوان، تددل:  )...**ِإَلددى اْلَمددْوِت َيددْأِتي ِمْنُهَمددا اْلَمددْوُت َمْعِمددَدا(. ،الددديوان

م، 1910ه/1269، مصددددر - القدددداهرة، مطبعددددة دار الكتددددب المصددددرية ب.ط ، عبدددددالعزيز الميمنددددي، 
 11. 

ولدم أجدد البيدت  .303ينظر: وأحمد بن محمد الخفاجي، شر  درة الغوا  فدي أوهدام الخدوا ،   -61
روايددة أبددي بكددر )  دديس بددن الملدو  )مجنددون ليلددى(، الدديوان فدي ديددوان  دديس بدن الملددو  )مجنددون ليلدى(.

لبندددددددان،  -بيدددددددروت، دار الكتدددددددب العلميدددددددة، 1ط، دراسدددددددة وتعليدددددددق: يسدددددددرى عبدددددددد الغندددددددي، (الدددددددوالبي
 م.1999ه/1130

 ينظددر: أبوزيددد محمددد بددن أبددي الخطدداب القرشددي، جمهددرة أشددعار العددرب، تددل: علددي محمددد البجددادي، -62
ومسددددبطرة: ممتدددددة.  .113 ب.ط ، نهضددددة مصددددر للطباعددددة والنشددددر والتوزيددددع،  ب.م ،  ب.ت ،  

عدرب، لسدان الجمدال الددين محمدد بدن مكدرم بدن منظدور، وطوحوا: رموا بأنفسهم هاهنا وهاهندا. ينظدر: 
 =: )...**ُيَطدداِعُن ُأواَلَهددا ِفٌَدداٌم ُمَصددب ُل(.90  ،مددادة )سددبطر(، و)سددبط(، و)طددو (. وروايددة الددديوان
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، وأدخلها (64)، وأدخلها الفراء على )بعض((63)وقد أدخل سيبويه )أل( على )كل وبعض(
 .(65)األخف  على )كل(

ويتضل مما سبق أن حجة المانعين كونهما معرفتين دائًما، وعدم دخول )أل( عليهما في 
ا. وأما المجيزون فحجتهم دخول )أل( عليهما في  كالم العرب، وما ورد منه في كالمهم قليل جدًّ

(، بنصب كل على الحال، ويجرو  نه األبيات السابقة، وكذلك فيما حكاه األخف : )َمَرْرُت ِبِهْم ُكالًّ
 .  (66)مجرى جميًعا، مما يعني أن كالًّ هنا نكرة؛ فيجوز تعريفه

 .(67)وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة دخول )أل( على بعض وكل موافقة للمجيزين
من الكلمات التي وقع الخالف في دخول )أل( عليها كلمة )يير(،  دخولها على غير: -ب

ليس باسم متمكن، أال ترى أنها ال تكون إال نكرة، وال يير... نص على منعه فقال: "فسيبويه 
  .(69)، وإدخالها عليها لحن عند الجمهور(68)؟"جمع، وال تدخلها األلف والالمتُ 

                                                                                                                        

       المددددرق  األصددددغر، ديددددوان المرقشددددين المددددرق  األكبددددر عمددددرو بددددن سددددعد، والمددددرق  األكبددددر عمددددرو =
 .90م،  1991لبنان،  – بيروت ،دار صادر، 1طحرملة، تل: كارين صادر، بن 

 13،  3ج و ،11،  1حدارثي، الكتداب، جينظر: أبوبشدر سديبويه عمدرو بدن عثمدان بدن قنبدر ال -63
 .211 و 

ينظر: أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تل: أحمد يوسدف النجداتي  محمدد علدي النجدار  -64
، 19،  1مصر،  ب.ت ، ج، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1ط وعبد الفتا  إسماعيل الشلبي،

 .111،  2جو ، 96 
مكتبة  ينظر: أبوالحسن األخف  األوسط، معاني القرآن، تل: هدى محمود قراعة،  ب.ط ، -65

 .139  و 191،  3جو ، 211  و 21،  1 ب.ت ، ج مصر، –القاهرة  الخانجي،
، 1ضياء الدين ابة الله بن علي بن حمزة بن الشجري، أمدالي ابدن الشدجري، ج ينظر: أبوالسعادات -66

 321-321. 
، 1ط كتدداب فددي أصدددول اللغددة، تقددديم ومراجعددة: أحمددد مختددار عمدددر،مجمددع اللغددة العربيددة، ينظددر:  -67

 .   111،  1م، ج3002ه/1131مجمع اللغة العربية،  ب.م ، 
 .   119،  2حارثي، الكتاب، جأبوبشر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر ال -68



 دخول )أل( التعريف على بعض األلفاظ بين الرفض والقبول )دراسة نحوية(

 

 

299 

 

يقولون: فعل الغير ذلك، فيدخلون على "أن بعض الخوا  ذكر قد وهو قول الحريري، ف
األلف والالم عليه؛ ألن )يير( آلة التعريف، والمحققون من النحويين يمنعون من إدخال 

المقصود في إدخال آلة التعريف على االسم النكرة أن تخصصه بشخص بعينه، فإذا قيل: 
 .(70)"الغير، اشتملت اللفظة على ما ال يحصى كثرة

ولم تتعرف بآلة التعريف كما أنه ال يتعرف ثم علل الحريري عدم دخول )أل( عليها بقوله: "
لف والالم عليه فائدة؛ ولهذا السبب لم تدخل األلف والالم باإلضافة؛ فلم يكن إلدخال األ

 .(71)"عليه
فعّلة عدم دخول )أل( على )يير( أنها نكرة ال تتعرف بأل وال بإضافة، فهي مويلة في 

 .(74)والسمين الحلبي إدخال )أل( عليها (73)؛ ولذا خّطأ أبو حيان األندلسي(72)اإلبهام

                                                                                                                        

ينظر: محمد الخضري الدمياطي، حاشية الخضري على شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  -69
لبنان،  -بيروت، ار الفكر للطباعة والنشر، د1طتصحيل: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 

 .92،  1م، ج3002ه/1131
البصدري، درة الغدوا  فدي أوهدام الخدوا ، أبومحمد القاسم بن علي بن محمدد بدن عثمدان الحريدري  -70

 11   . 
 .نفسه -71
عالم  ينظر: أبوال باس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تل: محمد عبد الخالق عضيمة،  ب.ط ، -72

وأبوعبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله  .319-311،  1 ب.ت ، ج لبنان، –، بيروت الكتب
، 1، ط محمد بدوي المختون  تسهيل الفوائد، تل: عبد الرحمن السيدبن مالك الطائي الجياني، شر  

، وجمال الدين 331 ، 2م، ج1990ه/1110 ب.م ، ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
 .  310محمد عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  وأب

 سي، البحر المحيط في التفسير، تل: صدقي محمد جميل،ينظر: أبوحيان محمد بن يوسف األندل -73
 . 19،  1ه، ج1130، لبنان -بيروت دار الفكر، ،  ب.ط 

ينظر: أبوال باس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي، الدر المصون في  -74
، 1ج  ب.ت ،سوريا،  -دمشق دار القلم،  علوم الكتاب المكنون، تل: أحمد محمد الخراط،  ب.ط ،

 13. 
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 -لم أجد من خرجه- على يير، إال في رواية لحديث (أل)ولم أقف على شاهد يؤيد دخول 
 .(75)َغْيِر اْلُمَعل م"ِبَكْلِبَك الْ وهي: "

، (77)، والفيومي(76)وقد أجاز بعض العلماء دخول )أل( على )يير(، منهم أبونزار النحوي 
، بحجة أن )أل( هذه ليست للتعريف؛ وإنما هي المعا بة لإلضافة، وأن (78)والشهاب الخفاجي

وبحجة أن بعض العلماء قال  ؛ فتدخل عليه كما تدخل على ضده،يحمل على الضد الغير
 .(79)بتعرفها باإلضافة في بعض المواضع؛ فهي كذلك تتعرف بأل في بعض المواضع

 .(80)وقد أجاز مجمع اللغة العربية دخول )أل( على )يير( كما قال به المجيزون من العلماء
دخل بعضهم األلف والالم عليها، فيقولون: هذا مذهب الكافة، وهذا يُ  كافة:دخولها على  -ج

مضافة وال  هافال يجوز استعمالوهو من لحن العوام وتحريفهم، يلط عند أهل النحو واللغة، 
: -تعالى- ، فيقال: هذا مذهب العلماء كافة، قال اللهباأللف والالم، وال تستعمل إال حااًل 

                                                 

ينظر: أبومحمد بدر الدين عبد الله بن فرحون المدني، الُعدّدة فدي إعدراب الُعمدَدة، تدل: مكتدب الهددي  -75
 ب.ت ، قطدر،  – الدوحة ،دار اإلمام البخاري ، 1ط لتحقيق التراث )أبوعبد الرحمن عادل بن سعد(، 

مصدادر ومراجدع. وفدي الحدديث الصدحيل: ، ولم أجد هذه الرواية فيما اطلعت عليه من 111،  2ج
)ِبَكْلِبَك َيْيِر اْلُمَعل ِم(. ينظر: أبوعبد اللده محمدد بدن إسدماعيل البخداري الجعفدي، صدحيل البخداري، تدل: 

 ،3011،  1م، ج1911ه/1101بيدددروت،  -اليمامدددة ،دار ابدددن كثيدددر، 2طمصدددطفى ديدددب البغدددا، 
 (.1161حديث رقم )

 .66،  1ذيب األسماء واللغات، جمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، ته ينظر: أبوزكريا -76
 لمصبا  المنير، مادة، )ب ع خ(.ينظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، ا -77
 .199الغوا  في أوهام الخوا ،  ينظر: أحمد بن محمد الخفاجي، شر  درة  -78
، وأحمد 66،  1، تهذيب األسماء واللغات، جينظر: أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -79

     وأبوالعرفان محمد  .301-199لغوا  في أوهام الخوا ،  بن محمد الخفاجي، شر  درة ا
دار الكتب ، 1طبن علي الصبان الشافعي، حاشية الصبان على شر  األشموني أللفية ابن مالك، 

 .261-261،  3م، ج1991ه/1111لبنان،  - بيروت، العلمية
عبداس حسدن، النحدو الدوافي، و  .111،  3ة، كتاب فدي أصدول اللغدة، جينظر: مجمع اللغة العربي -80

 .31،  2ج
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َها َ۬الِذينَ } ي ُ
َ
ْ فِے ِ۬الس َ  َيٰأ ْ ُ۟اْدُخُلوا ، فهي هنا حال، وال تدخل عليها األلف (81){لِْم َكٓاف َة   َءاَمُنوا
 .(82)والالم

وظاهر كالم الجوهري والرازي إجازة دخول )أل( على كافة، فقد قاال: "والكافة: الجميع من 
 .(84). وأجاز ذلك الخفاجي أيًضا(83)الناس"

، ولم أجد فيما اطلعت عليه من (85)اهرة دخولها عليهاوقد أجاز مجمع اللغة العربية بالق
 المصادر والمراجع شاهًدا على استعمال كافة معرفة بأل. 

وهما وال ُتفاِرقهما، من األسماء المالزمة لإلضافة )ِمْثل وِشْبه(،  به:ثل وش  م  دخولها على  -د
ولذلك ال يحُسن دخوُل األلف والالم عليهما،  ؛ا كان معناهما على اإلضافةوإذا ُأفردَ  بمعنى واحد،

                                                 

 .301سورة البقرة، اآلية  -81
درة الغددوا  فددي أوهددام ينظددر: أبومحمددد القاسددم بددن علددي بددن محمددد بددن عثمددان الحريددري البصددري،  -82

، 1تهددذيب األسددماء واللغددات، ج، وأبوزكريددا محيددي الدددين يحيددى بددن شددرف النددووي  .13الخددوا ،  
وأبوزكريا محيدي الددين يحيدى بدن شدرف الندووي، شدر  الندووي )المنهداج شدر  صدحيل مسدلم  .111 

وصال   .113،  12ه، ج1293، لبنان - بيروت ،دار إحياء التراث العربي، 3ط بن الحجاج(، 
الددددين بدددن خليدددل بدددن أيبدددك الصدددفدي، تصدددحيل التحريدددف وتحريدددر التصدددحيف، تدددل: السددديد الشدددرقاوي، 

 وأبوطاهر مجد الدين محمد .121م،  1911ه/1101 ب.م ، ، 1، طراجعه: رمضان عبد التواب
بددن يعقددوب الفيروزآبددادي، القدداموس المحدديط، تددل: مكتددب تحقيددق التددراث فددي مؤسسددة الرسددالة، إشددراف: 

 .م، مددادة )كفددف(3001ه/1136لبنددان،  -بيددروت، مؤسسددة الرسددالة، 1ط ن دديم العرقُسوسددي،  محمددد
     وأبدددوالفيض محمدددد  .303رة الغدددوا  فدددي أوهدددام الخدددوا ،  وأحمدددد بدددن محمدددد الخفددداجي، شدددر  د

 من جواهر القاموس، مادة )كفف(.بن محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس 
جوهري الفارابي، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، ينظر: أبونصر إسماعيل بن حماد ال -83

 بكر الرازي، مختار الصحا ، تل: يوسف الشيخ محمد،و وأبوعبد الله زين الدين محمد بن أب .)كفف(
 م، مادة1999 -ه1130، لبنان - صيدا / بيروت، / الدار النموذجية المكتبة العصرية ،1ط

 )كفف(.
 .303الغوا  في أوهام الخوا ،  ينظر: أحمد بن محمد الخفاجي، شر  درة  -84
 ،عدددالم الكتدددب، 19طينظدددر: أحمدددد مختدددار عمدددر، معجدددم الصدددواب اللغدددوي دليدددل المثقدددف العربدددي،  -85

 .111،  1م، ج3001ه/1139، مصر -القاهرة
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ْبُه؛ ألّن ذلك كالجمع بين األلف والالم ومعنى اإلضافة، من جهِة  فال يقال: الِمثُل، وال الشِّ
تضمُّنها معنى اإلضافة، فصارت اإلضافُة فيهما كالملفوظ بها، وال يجمع بين اإلضافة واأللف 

 .(86)والالم
 .نحويةمخالفة القواعد الثانيًّا: 

اختلف النحاة في دخول )أل( على بعض الكلمات ال بحسب وضعها؛ وإنما بحسب موقعها 
 النحوي، فمنعت )أل( من الدخول على الكلمة في المسائل النحوية اآلتية:

يشترط في التمييز أن يكون نكرة عند البصريين، وما ورد منه  دخولها على التمييز: -أ
بن شهاب اليشكري يخاطب  يس بن مسعود بن خالد  فهو مؤول، كقول رشيدمحلى بأل 

 :(87)اليشكري 
ا َأْن َعَرْفَت ُوُجوَهَنا ** َصَدْدَت َوِطْبَت الن ْفَس َيا َ ْيُس َعْن َعْمِرو  َرَأْيُتَك َلم 

فيه زائدة للضرورة؛ ألنه تمييز واجب التنكير، خالًفا للكوفيين وابن الطراوة  (ألد)أي: نفًسا؛ ف
 .(88)ن مجيء التمييز معرفةالذين يجيزو 

                                                 

 محمددد  .111،  3ي بددن ي ددي ، شددر  المفصددل، جينظددر: أبوالبقدداء موفددق الدددين ي ددي  بددن علدد -86
 . 92،  1الخضري الدمياطي، حاشية الخضري على شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج

 .  110،  2ينظر: إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد العربية، ج -87
ينظر: أبوحمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المرادي، توضيل المقاصد والمسالك  -88

دار الفكر العربي،  ب.م ، ، 1طابن مالك، تل: عبد الرحمن علي سليمان، بشر  ألفية 
، وبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى 131-136،  3ج، 166،  1م، ج3001ه/1131

 د الكبرى(، تل: علي محمد فاخرالعيني، المقاصد النحوية في شر  شواهد شرو  األلفية )شر  الشواه
مصر،  -القاهرة، دار السالم، 1طالعزيز محمد فاخر،  وأحمد محمد توفيق السوداني وعبد

بكر بن محمد الجرجاوّي  يخالد بن عبد الله بن أبو  .110-169،  1م، ج3010ه/1121
 األزهري، شر  التصريل على التوضيل أو التصريل بمضمون التوضيل في النحو، تل: محمد باسل

، 191-191،  1م، ج3000ه/1131لبنان،  -بيروت، دار الكتب العلمية ،1ط عيون السود،
 639 . 
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يشترط البصريون مجيء الحال نكرة، فيقال: جاء زيٌد راكًبا، وال  الحال:دخولها على  -ب
يجوز عندهم: جاء زيد الراكب، وأجاز يونس والبغداديون مجيٌه معرفة مطلًقا، فيصل عندهم 

ت الحال معنى الشرط ، وأما الكوفيون ففصلوا القول وذهبوا إلى أنه إذا تضمن(89)المثال السابق
ا، نحو: عبد الله المحسَن أفضل منه المسيَء، فالمحسن والمسيء حاالن، صل تعريفها لفظً 

والتقدير: عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء، وال يصل: جاء زيد الراكب؛ إذ ال يصل أن 
قول  (ألد)، ومن وورد الحال معرفة ب(90)يؤول بمعنى الشرط، فال يجوز: جاء زيد إن ركب

 :(91)لبيد
َخالِ   (92)َفَأْرَسَلَها اْلِعَراَو َوَلْم َيُذْدَها ** َوَلْم ُيْشِفْق َعَلى َنَغِص الد 

                                                 

 .211  و 213،  1قنبددر الحددارثي، الكتدداب، ج ينظددر: أبوبشددر سدديبويه عمددرو بددن عثمددان بددن -89
وأبوالحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى األشموني، شر  األشموني على ألفية ابدن مالدك، تدل: 

 .10  و 1  و 3م، ج1991ه/1119لبنان،  - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طحسن حمد، 
ينظددر: محددب الدددين ندداظر الجددي  محمددد بددن يوسددف بددن أحمددد الحلبددي، تمهيددد القواعددد بشددر  تسددهيل  -90

أبوالحسددن نددور الدددين علددي بددن محمددد بددن عيسددى األشددموني، شددر   .3366-3361،  1ج الفوائددد،
الجرجدداوّي خالددد بددن عبددد اللدده بددن أبددي بكددر بددن محمددد ، و 1،  3األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالددك، ج

 .110،  1األزهري، شر  التصريل على التوضيل أو التصريل بمضمون التوضيل في النحو، ج
دار المعرفة،  ب.م ، ، 1طينظر: لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، اعتنى به: حمدو طّماس،  -91

 .  10م،  3001ه/1131
أبوال بدداس و .213،  1، جقنبددر الحددارثي، الكتدداب ينظددر: أبوبشددر سدديبويه عمددرو بددن عثمددان بددن -92

خالدددد بدددن عبدددد اللددده بدددن أبدددي بكدددر بدددن محمدددد و  .321،  2، جالمقتضدددب ،محمدددد بدددن يزيدددد المبدددرد
، 1الجرجاوّي األزهدري، شدر  التصدريل علدى التوضديل أو التصدريل بمضدمون التوضديل فدي النحدو، ج

 119  . 
دْوق. يشدفق: اإلشدفاق هدو الخدوف.  دالعراو: ازدحام األبل على المداء. ويدذ     ها: الدذود الطدرد والددفع والس 

نغص: النغص هو كدر ال ي  وعدم إتمام المراد كالشرب في البيدت. الددخال: إدخدال بعيدر قدد شدرب 
بددين بعيددرين لددم يشددربا. ينظددر: جمددال الدددين محمددد بددن مكددرم بددن منظددور، لسددان العددرب، مددادة )عددرو(، 

 )ذود(، )شفق(، )نغص(، )دخل(.
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فنصب العراو وجعله في موضع الحال وهو معرفة، وذلك شاّذ، وإنما جاز مثل هذا ألنه 
 مصدر، فوضعوا بعض المصادر للمعارف في موضع الحال وهي معرفة باأللف والالم، أو

 .(93)مضافة إلى معارف
 بل هو مفعول ثان   ،ليس منصوبًا على الحال (العراو)ثعلب أن  ىوزعم أحمد بن يحي

ْوَرَدُهُم ُ۬الن َاَر  }وقال تعالى:  ،مثل: أوردتك الحرب ،(أوردد)ل
مضمن  (أرسلها العراو)و ،(94){فَأَ

ليس بحال؛ بل هو صفه لمصدر  (العراو)عند الكوفيين معنى أوردها. ويرى ابن الطراوة أن 
؛ بل إن الصفات (أل)ورد عليه بأنه ال توجد صفه تلتزم فيها  ،أي: اإلرسال العراو ،محذوف

 .(95)تكون معارف ونكرات
األصل في المضاف أن يجرد من )أل( إذا كانت اإلضافة  المضاف:دخولها على  -ج

ن على افَ رِّ عَ بل يقال: كتاب الطالب؛ لٌال يجتمع مُ  ؛محضة )معنوية(، فال يقال: الكتاب الطالب
عليه،  (أل)شيء واحد، أو إضافة المعرفة إلى نكرة، أما اإلضافة اللفظية فيجوز فيها دخول 

 وذلك بشروط ذكرها النحاة، هي:
، نحو: الجعد الشعر، فالجعد صفة مشبهة مقرونة (أل)ددأن يكون المضاف إليه مقروًنا ب* 

 أيًضا. (ألد)ر مضاف إليه مقرون بوالشع (ألد)ب
، نحو: الضارب رأس الجاني، فالضارب (أل)أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه * 

 .(ألد)مضافة إلى رأس، ورأس مضاف إلى الجاني المقرون ب (ألد)صفة مقرونة ب
، ، نحو: المجد أنتم المدركو  يمته(أل)أن يكون المضاف إليه مضاًفا إلى ضمير ما فيه * 

 فقيمة مضاف إلى الضمير الهاء العائدة على المجد. ومنع المبرد هذه اإلضافة.
 أن يكون الوصف المضاف مثنى، نحو: أنتم الصانعا معروف.* 

                                                 

 .319،  3ينظر: أبوسعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، شر  كتاب سيبويه، ج -93
 .91سورة هود، اآلية  -94
تدل: حسددن  التدذييل والتكميددل فدي شددر  كتداب التسددهيل،أبوحيددان محمدد بددن يوسدف األندلسددي، ينظدر:  -95

 .22،  9ج  ب.ت ، دار القلم/ دمشق، دار كنوز/ إشبيليا،، 1ط هنداوي،
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أن يكون الوصف المضاف جمع مذكر سالًما، فهو كالمثنى يعرب بحرفين، ويسلم فيه * 
بناء الواحد، ويختم بنون زائدة بعد عالمة اإلعراب تحذف لإلضافة كما أن المثنى كذلك، نحو: 

 .(96) أنتم الصانعو معروف
لعدد، اوذهب جمهور البصريين إلى جواز دخول )أل( على المضاف إليه المعدود فقط، دون 

ألن ه يكون األّوُل  ؛المضاف إليه األلف والالم ي، قال سيبويه: "وُتْدِخل ف(97)فيقال: ثالثة األثواب
وأربعة أثواب. وكذلك تقول: فيما بينك وبين  ،وأربعة أنفس ،وذلك قولك: ثالثة أبواب ،به معرفةً 

 .(98)مال"الَعَشَرة؛ وإذا َأدخلَت األلَف والالم قلت: خمسة األثواب، وستة الج
على المضاف، بشرط أن  (أل)في اإلضافة المحضة دخول  واألخف  وقد أجاز الكوفيون 

أيًضا؛ فال بد من وجودها  (أل)يكون اسم عدد، وأن يكون المضاف إليه هو المعدود، وفي أوله 
فيهما مًعا، نحو: قرأت الثالثة كتب في السبعة األيام، وحجتهم السماع عن العرب بما يكفي 

م للقياس عليه. والبصريون ال يجيزون هذا بحجة أن العدد مع المعدود هو ضرب من عنده
المقادير، والمقادير ال يجوز فيها هذه اإلضافة؛ فكما ال يصل أن يقال: اشتريت الرطَل الفضِة، 

                                                 

ينظددر: أبوزيددد عبددد الددرحمن بددن علددي بددن صددالل المكددودي، شددر  المكددودي علددى األلفيددة فددي علمددي  -96
لبنددان،  -تبيددرو  ،المكتبددة العصددرية ،  ب.ط ،النحددو والصددرف البددن مالددك، تددل: عبددد الحميددد هنددداوي 

خالدد بدن عبدد اللده بدن أبدي بكدر بدن محمدد الجرجداوّي األزهددري، و  .160-119م،  3001ه/1131
 .699-696،  1علدددى التوضددديل أو التصدددريل بمضدددمون التوضددديل فدددي النحدددو، ج شدددر  التصدددريل

محمدددددد ،  310-309،  2ج ومصدددددطفى بدددددن محمدددددد سدددددليم الغالييندددددي، جدددددامع الددددددروس العربيدددددة،
مؤسسددددددددة الرسددددددددالة،  ب.م ، ، 1ط، ضددددددددياء السددددددددالك إلددددددددى أوضددددددددل المسددددددددالكعبدددددددددالعزيز النجددددددددار، 

 .12-13،  2ج عباس حسن، النحو الوافي،و  .211،  3جم، 3001ه/1133
وأبوعبداللدده  .31،  1ج ينظددر: أبوالبقدداء موفددق الدددين ي ددي  بددن علددي بددن ي ددي ، شددر  المفصددل، -97

 .101-101،  3شر  تسهيل الفوائدد، ججمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، 
-213 ، 9التددذييل والتكميددل فدددي شددر  كتدداب التسدددهيل، جأبوحيددان محمددد بددن يوسدددف األندلسددي، و 

211. 
 .306،  1أبوبشر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الكتاب، ج -98
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باإلضافة، ال يصل أن يقال: الثالثة الكتِب، باإلضافة، حماًل للنظير على نظيره، و ياًسا للشيء 
 .(99)ما هو من بابه على

 .(100)وقال البصريون عن حجج الكوفيين ومن تبعهم: إنها شاذة، وإن )أل( فيها زائدة
ذكر أن المذهب لكنه ؛ العتمادهم على السماع، و من حيث الحجة وأيد عباس حسن الكوفيين

 .(101)البصري أكثر شهرة، وأوسع شيوًعا؛ فمن الخير االكتفاء بمحاكاته
وقال أبو حيان: ال خالف بين النحاة على منع دخول )أل( على العدد المضاف دون 

، ومما استدلوا به ما ورد في الحديث: "ُثم  َقَرَأ اْلَعْشَر (102)المضاف إليه، نحو: الثالثة أثواب
" "(103)آَيات  ، و ّبل الرضي إدخالها على المضاف دون (104)، وقوله: "َفُأِتَي ِباأْلَْلِف ِديَنار 

                                                 

ينظر: أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري، اإلنصاف في مسدائل الخدالف بدين  -99
محمدددددود بدددددن عمدددددر الزمخشدددددري،  وأبوالقاسدددددم .233-213،  1لبصدددددريين والكدددددوفيين، جالنحدددددويين ا

، لبنددددان - بيدددروت، دار ومكتبدددة الهدددالل، 1طالمفصدددل فدددي صدددنعة اإلعدددراب، تدددل: علدددي بدددو ملحدددم، 
، 1بددن ي ددي ، شددر  المفصددل، جوأبوالبقدداء موفددق الدددين ي ددي  بددن علددي  .111-111م،  1992

 شددر  الكافيددة، تصددحيل وتعليددق: يوسددفسددتراباذي، األ ورضددي الدددين محمددد بددن الحسددن .31-31 
وأبوحيدددان  .316،  3م، ج1996ليبيدددا،  -بنغدددازي ، منشدددورات جامعدددة قددداريونس، 3طحسدددن عمدددر، 

   وأبوالحسدددن ندددور الددددين علدددي  .161-162،  3ارتشددداف الضدددرب، جمحمدددد بدددن يوسدددف األندلسدددي، 
عبداس و  .116-111،  1لى ألفية ابدن مالدك، جبن محمد بن عيسى األشموني، شر  األشموني ع

 .11،  2ج حسن، النحو الوافي،
 .162-163،  3ارتشاف الضرب، جوأبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، ينظر:  -100
 .11،  2عباس حسن، النحو الوافي، جينظر:  -101
، 9ل فدددي شدددر  كتددداب التسدددهيل، جالتدددذييل والتكميدددأبوحيدددان محمدددد بدددن يوسدددف األندلسدددي، ينظدددر:  -102

    المعدددروف  ؛بدددي بكدددر الجدددذاميوأبوعبداللددده شدددمس الددددين محمدددد بدددن حسدددن بدددن ِسدددباع بدددن أ .211 
 .101،  3بابن الصائم، اللمحة في شر  الملحة، ج

أخرجدده البخدداري فددي صددحيحه. ينظددر: أبوعبداللدده محمددد بددن إسددماعيل البخدداري الجعفددي، صددحيل  -103
 (.1110، حديث رقم )101،  1البخاري، ج

ي الجعفددي، صددحيل أخرجدده البخدداري فددي صددحيحه. ينظددر: أبوعبداللدده محمددد بددن إسددماعيل البخددار  -104
 (.3169، حديث رقم )101،  3البخاري، ج
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، ونسب ابن مالك ألبي علي (106)؛ لما فيه من إضافة المعرفة إلى النكرة(105)المضاف إليه
 .(107)الفارسي جواز أن يكون )أل( في مثل ذلك زائدة يير مانعة لإلضافة

ضاف دون وقد أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة بمذهب من يجّوز إدخال )أل( على العدد الم
 .(108)المضاف إليه

، فال يجوز نداء ما فيه )أل( (109)يمنع دخول )أل( على المنادى دخولها على المنادى: -د
والكوفيون إلى جوازه في الشعر  (110)عند البصريين إال في ضرورة الشعر، وذهب البغداديون 

 :(111)والنثر، واحتجوا بقول الشاعر
 ا **َفَيا اْلُغاَلَماِن الل َذاِن َفر  ** 
 ** ِإي اُكَما َأْن َتْكِسَباَنا َشر ا** 

وبقول العرب: )َيا اللُه(، ورد البصريون على الكوفيين بأن دخولها في البيت على حذف 
 .(112)موصوف، والتقدير: يا أيها الغالمان، ودخولها في )َيا اللُه( عوخ عن همزة إله

                                                 

 .316،  3ج شر  الكافية،ستراباذي، األ رضي الدين محمد بن الحسنينظر:  -105
 .261ينظر: أحمد بن محمد الخفاجي، شر  درة الغوا  في أوهام الخوا ،   -106
الجيدداني، شددواهد التوضدديل ينظددر: أبوعبددد اللدده جمددال الدددين محمددد بددن عبددد اللدده بددن مالددك الطددائي  -107

ه، 1101، 1والتصدحيل لمشددكالت الجددامع الصددحيل، تددل: طدده محسددن، مكتبددة ابددن تيميددة،  ب.م ، ط
 111. 

 . 113،  3ج ،أصول اللغةفي ينظر: مجمع اللغة العربية، كتاب  -108
 محمددد عبددد العزيددز النجددار، ضددياء السددالك  .113،  2عبدداس حسددن، النحددو الددوافي، جينظددر:  -109

 .111،  2إلى أوضل المسالك، ج
خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، شر  التصريل علدى التوضديل ينظر:  -110

 .336،  3أو التصريل بمضمون التوضيل في النحو، ج
، خزاندددة األدب ولدددب لبددداب لسدددان عبدددد القدددادر بدددن عمدددر البغدددداديينظدددر:  ،البيدددت لدددم يعدددرف قائلددده -111

 .391،  3العرب، ج
ينظر: أبوالحسن محمد بن عبد الله بن ال باس بن الوراق، علدل النحدو، تدل: محمدود جاسدم محمدد  -112

وأبوالبركددددددات  .213م،  1999ه/1130السددددددعودية،  -الريدددددداخ، مكتبددددددة الرشددددددد، 1طالدددددددروي ، 
 =لبصدرييني مسائل الخالف بدين النحدويين اعبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري، اإلنصاف ف
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، (113)وامتنع دخول )أل( على المنادى كراهة الجمع بين أداتي تعريف على كلمة واحدة
 . (114)وكذلك ألن الالم لتعريف ما هو معهود، والمنادى مخاطب، فهما مختلفان في المعنى

ن حكم المعطوف أن أن مِ مفاده: لعبد القاهر الجرجاني،  اجوابً سؤااًل و ابن الحاجب وذكر 
على المنادى في  (أل)ف عليه، وعليه وجب إذ لم يصل إدخال و في المعط يمتنع فيه ما امتنع

ما الجواب عما ورد في قوله تعالى: ولكن مثل: يا الرجل، أن ال يصل ذلك في المعطوف عليه، 
يَْر  } ِبِے َمَعُهۥ َوالط َ و 

َ
؟ والجواب: أن الذي أوجب جواز ذلك في المعطوف مع (115){َيِٰجبَاُل أ

معطوف عليه أن األلف والالم في االسم للعهد، وأن تقدير العهد في المخاطب امتناع ذلك في ال
محال، من حيث كان العهد يكون في ثالث هو يائب، والمعطوف على المنادى ال يدخل في 

                                                                                                                        

وأبوعبداللددده جمدددال الددددين محمدددد بدددن عبدددد اللددده بدددن مالدددك الطدددائي  .211-221،  1والكدددوفيين، ج=
وأحمد بدن الحسدين بدن الخبداز، توجيده اللمدع، تدل: فدايز  .291،  2ني، شر  تسهيل الفوائد، جالجيا

جمهوريدددة مصدددر العربيدددة،  ،دار السدددالم للطباعدددة والنشدددر والتوزيدددع والترجمدددة ،3ط زكددي محمدددد ديددداب،
خالددد بددن عبددد اللدده بددن أبددي بكددر بددن محمددد الجرجدداوّي األزهددري، و  .231،  1م، ج3001ه/1131

 .336،  3شر  التصريل على التوضيل أو التصريل بمضمون التوضيل في النحو، ج
مد بن مالك، شر  ابن الناظم على األلفية، تل: محمدد ينظر: بدر الدين محمد بن جمال الدين مح -113

وأبوعبددددد اللدددده  .106م،  3000ه/1130دار الكتددددب العلميدددة،  ب.م ، ، 1طباسدددل عيددددون السدددود، 
اللمحددة فددي شددمس الدددين محمددد بددن حسددن بددن ِسددباع بددن أبددي بكددر الجددذامي، المعددروف بددابن الصددائم، 

جددالل الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر السدديوطي، همددع الهوامددع فددي و  .609،  3شددر  الملحددة، ج
، 3ج مصدددر،  ب.ت ،، المكتبدددة التوفيقيدددة ب.ط ، شدددر  جمدددع الجوامدددع، تدددل: عبدددد الحميدددد هندددداوي، 

 16. 
ينظر: أبوالبقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبدد اللده العكبدري البغددادي، اللبداب فدي علدل  -114

، 1م، ج1991ه/1116، سدوريا - دمشدق، دار الفكدر، 1طعبد اإللده النبهدان،  البناء واإلعراب، تل:
 212. 

 .10سورة سبأ، اآلية  -115
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الخطاب، ويكون في حكم الغيبة، وقد رد ابن الحاجب معترًضا على الجرجاني بجواب طويل 
 .(116)دفع به السؤال من أصله

ال يجوز دخول )أل( على الفعل، وقد خص بعض النحويين ذلك  خولها على الفعل:د -ه
، (118)، وهو ظاهر كالم األخف (117)بالشعر، وخالف بعض الكوفيين وابن مالك فأجازوه اختياًرا

دخلت ؛ لكنها قد (119)وقد حصر أبو علي الفارسي دخولها على الفعل في ثالث أو أربع كلمات
ُد، اْلَيَتَتب ُع، أيًضا في الشعر على  ُع، اْلُيْنِذُر، اْلَيَتَعم  ٌع، اْلَيُروُ ، اْلَيَتَقص  كلمات أخرى، منها: )اْلُيَجد 

                                                 

-111،  3ينظر: أبوعمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، ج -116
116. 

لكافيدة الشدافية،   اينظر: أبوعبدالله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطدائي الجيداني، شدر  -117
أبومحمددد بدددر الدددين حسددن بددن قاسددم بددن عبددد اللدده بددن علددّي المددرادي، الجنددى و  .200-399،  1ج

بهددداء الددددين عبدددد اللددده بدددن عقيدددل العقيلدددي المصدددري و  .302-303،  الدددداني فدددي حدددروف المعددداني
 مركدددز البحدددث العلمدددي ،  ب.ط ،المسددداعد علدددى تسدددهيل الفوائدددد، تدددل: محمدددد كامدددل بركدددات، يالهمدددذان

وأبوالحسددددن نددددور  .110  ،1م، ج3001ه/1133السددددعودية،  ،/ جامعددددة أم القددددرى  وإحيدددداء التددددراث
، 111،  1الدددين علددي بددن محمددد بددن عيسددى األشددموني، شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالددك، ج

خالددد بددن عبددد اللدده بددن أبددي بكددر بددن محمددد الجرجدداوّي األزهددري، شددر  التصددريل علددى التوضدديل أو و 
 .  110،  1التوضيل في النحو، ج التصريل بمضمون 

ينظدددر: أبونصدددر إسدددماعيل بدددن حمددداد الجدددوهري الفدددارابي، الصدددحا  تددداج اللغدددة وصدددحا  العربيدددة،  -118
محمد عبدد اللده بدن يوسدف بدن هشدام األنصداري، تخلديص الشدواهد وتلخديص و)جدع(، وجمال الدين أب

م، 1916ه/1106 ، دار الكتددددداب العربدددددي،  ب.م، 1طالفوائدددددد، تدددددل: عبددددداس مصدددددطفى الصدددددالحي، 
 111. 

ينظددددر: أبددددوعلي الفارسددددي النحددددوي، المسددددائل العسددددكريات فددددي النحددددو العربددددي، تددددل: علددددي جددددابر  -119
 -عّمدددان، / ودار الثقافدددة للنشدددر والتوزيدددع الددددار العلميدددة الدوليدددة للنشدددر والتوزيدددع ب.ط ،  المنصدددوري،

ي اللبيب، تل: عبد العزيز عبد القادر بن عمر البغدادي، شر  أبيات مغنو  .12م،  3003األردن، 
 .393،  1ج ه،1111، لبنان - بيروت، دار المأمون للتراث، 3طربا  وأحمد يوسف دقاق، 
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، أو بقية (121)، ال حرف تعريف، وهي فيها كلها اسم موصول بمعنى الذي(120)اْلَيَرى(
 .(122)الذي

 : (123)ومن أشهر شواهد الشعر لدخولها على الفعل قول الفرزدق
 (124)ُكوَمُتُه ** َواَل اأْلَِصيِل َواَل ِذي الر ْأِي َواْلَجَدلِ ِباْلَحَكِم التُّْرَضي حُ  َما َأْنتَ 

النافية  (ال)على  (أل)الت الحديثة دخول امن االستعم النافية: (ال)على  هادخول -و
)أل ، وييرها، وهذا التركيب (125)المردفة باسم بعدها، نحو: الالمسؤولية، والالطائفية، والالمعقول

+ ال( لم يعرفه النحاة السابقون، وإنما ظهر مؤخًرا عند بعضهم استعمااًل، وال شاهد له استدالاًل، 
 الشريف الجرجانيواستعمل ، (126): الالمساواة، والالوجوده(131 :)ت فقد استعمل ابن سينا

                                                 

، 2في شر  كتاب التسهيل، جالتذييل والتكميل أبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، ينظر:  -120
عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري، تخليص الشواهد  محمدووجمال الدين أب .66-61 

 .111وتلخيص الفوائد،  
ني، شدر  تسدهيل الفوائدد، ينظر: أبوعبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالدك الطدائي الجيدا -121
، 2ج التذييل والتكميل في شر  كتداب التسدهيل،أبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، و  .303،  1ج

ومحب الددين نداظر الجدي  محمدد بدن يوسدف بدن أحمدد الحلبدي، تمهيدد القواعدد بشدر  تسدهيل  .61 
 .619،  3الفوائد، ج

 .  3111،  1ارتشاف الضرب، جأبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، ينظر:  -122
، ولم أجده في ديوان 190،  6ينظر: إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد العربية، ج -123

 -بيدروت، دار الكتدب العلميدة، 1طشرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، الديوان، الفرزدق،  الفرزدق.
 م.1911ه/1101لبنان، 

 . 3111،  1ارتشاف الضرب، جأبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، ينظر:  -124
وأحمدددد الزيدددات وحامدددد عبدددد القدددادر  محمدددد النجدددار، المعجدددم الوسددديط،  ينظدددر: إبدددراايم مصدددطفى -125

دار الدددددددعوة،  ب.م ،  ب.ت ، مددددددادة )أل(، وأحمددددددد مختددددددار عمددددددر، معجددددددم اللغددددددة العربيددددددة  ب.ط ، 
 .  1122 و  1132 و  1030،  3م، ج3001ه/1139عالم الكتب،  ب.م ،  ،1ط المعاصرة،

 ب.ط ، ينظددر: علددي بددن الحسددين بددن سددينا، البرهددان مددن كتدداب الشددفاء، تددل: عبددد الددرحمن بدددوي،  -126
 .112  و 11م،  1966، مصر - القاهرة، مكتبة النهضة العربية
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ن الشيء، يّ ، أي: عدم تع(128)، أي: عدم دوام الشيء، والالتعين(127): الالدوامه(116:)ت
ة، هم الذين ينكرون العلم بثبوت شيء وال ثبوته، ويزعمون أنه شاو، وشاو في أنه دريّ و"الالأَ 

: الاليزالي، نسبة إلى )ال يزال(، ه(1091 :ي )تالكفو استعمل ، و (129)شاو، وهُلم  جرًّا"
الالظهور، و : الالكاتب، ه(1111بعد :)ت التهانوي استعمل ، و (130)والالوقوع، والالضروري 

: الالأسود، ه(13القرن  :)ت القاضي نكري استعمل ، و (131)و ية، أي: يير مسبوق والالمسب
 .(132)والالممكن، والالضرورة

فهذا االستعمال شائع عند المتأخرين، وزاد شيوعه في العصر الحديث، وأيلب الظن أنه وفد 
النفي وقد أجاز مجمع اللغة بالقاهرة دخول )أل( على حرف إلى العربية عن طريق الترجمة، 

واستعمالها في لغة العلم، وأجاز في  ا،)ال( المتصل باالسم؛ وذلك لشيوع هذه الكلمات حديثً 
 تخريجها أحد وجهين:

 اعتبار )ال( النافية يير عاملة، على أن ُيْعرب ما بعدها، بحسب موقعه في الجملة.* 
                                                 

دار الكتدداب ، 1طينظددر: علددي بددن محمددد بددن علددي الجرجدداني، التعريفددات، تددل: إبددراايم األبيدداري،  -127
 .119ه،  1101، لبنان - بيروت، العربي

 .162فات،  ينظر: علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعري -128
 .191 نفسه،  -129
 .116  و 131  و 111موسددددى الكفددددوي، كتدددداب الكليددددات،  ينظددددر: أبوالبقدددداء أيددددوب بددددن  -130

 .111  و 610  و 131  و 111  و 291وينظر منه:  
، موسدددوعة كشددداف اصدددطالحات الفندددون والعلدددوم، تقدددديم وإشدددراف ينظدددر: محمدددد بدددن علدددي التهدددانوي  -131

ومراجعة: رفيق العجم، تل: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، الترجمة 
 91،  1م، ج1996، لبندددددان - بيدددددروت، مكتبدددددة لبندددددان ناشدددددرون ، 1طاألجنبيدددددة: جدددددورج زينددددداني، 

، 312 و  369  و 321  و 199  و 169،  1. وينظدددر منددده: ج112  و 110 و 
 وييرها.

ينظدددر: القاضدددي عبدددد النبدددي بدددن عبدددد الرسدددول األحمدددد نكدددري، دسدددتور العلمددداء )جدددامع العلدددوم فدددي  -132
 -لبندان، دار الكتدب العلميدة، 1طاصطالحات الفنون(، عدّرب عباراتده الفارسدية: حسدن هداني فحدص، 

 130،  1جوينظدددددددددددر منددددددددددده:  .112  و 12  و 21،  1م، ج3000ه/1131بيدددددددددددروت، 
 ، وييرها.313  و 332  و 309  و 306 و 
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 .(133)الجملةاعتبار )ال( مركبة مع ما بعدها، وُيْعرب المركب بحسب موقعه في * 
 :خاتمة

في نهاية هذا البحث الذي تتبعت فيه بعض الكلمات والمواضع التي تدخل فيها )أل( ومما 
في بعضها خالف بين العلماء، أصل إلى تدوين عدة نتائج ظهرت من خالل تتبعي لهذا الحرف 

 ودخوله في الكالم، وأبرز هذه النتائج:
 ويكون واجًبا ويكون ممنوًعا.أن دخول )أل( على الكلمة يكون جائًزا  -

 أن )أل( ليست أداة تعريف في كل موضع؛ بل تكون للتعريف ولغيره. -
أن أصحاب المعاجم نصوا على عدم دخول )أل( على كثير من الكلمات، أو لزومها وعدم  -

 نزعها.
أن دخول )أل( على بعض الكلمات مخالف لما ورد من كالم العرب، ومخالف لقواعد  -

 ها على كل وبعض، وييرهما.النحاة، كدخول
أن هناو مسائل خالفية بين النحاة حول دخول )أل( أو ييرها من وسائل التعريف في  -

 بعض التراكيب، كالتمييز والحال، وييرهما.
أن دخول )أل( على )ال( النافية في مثل: الالمعقول، شاع حديًثا، ولم يكن معروًفا في  -

 كون دخوله بسبب الترجمة.أن يالرصيد اللغوي الموروث، وال يبعد 
أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أجاز دخول )أل( على بعض الكلمات، مثل: كل وبعض  -

 ويير وكافة و)ال( النافية وبعدها اسم.
 والله أعلم

                                                 

، 3ج و ،111،  1ينظر: أحمدد مختدار عمدر، معجدم الصدواب اللغدوي دليدل المثقدف العربدي، ج -133
 926. 
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 المصادر والمراجع
 يم.ر القرآن الك

ب.ط ،  إبراايم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر  محمد النجدار، المعجدم الوسديط،  -1
 .دار الدعوة،  ب.م ،  ب.ت 

أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين  -3
دار الفكددر،  ب.ط ، النحددويين البصددريين والكددوفيين، تددل: محمددد محيددي الدددين عبددد الحميددد، 

 ،  ب.ت . سوريا - دمشق
، كتدداب الكليددات، تددل: عدددنان درويدد   محمددد المصددري، أبوالبقدداء أيددوب بددن موسددى الكفددوي  -2

 ،  ب.ت .لبنان - بيروت ،مؤسسة الرسالة ب.ط ، 
أبوالبقاء محب الدين عبد الله بدن الحسدين بدن عبدد اللده العكبدري البغددادي، اللبداب فدي علدل  -1

، سدددددددددوريا - دمشدددددددددق، دار الفكدددددددددر، 1طالبنددددددددداء واإلعدددددددددراب، تدددددددددل: عبدددددددددد اإللددددددددده النبهدددددددددان، 
 م.1991ه/1116

بوالبقاء موفق الدين ي ي  بن علي بن ي ي ، شر  المفصل، قدم له: إميل بديع يعقوب، أ -1
 .م3001ه/1133لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

مكتبددددة  ب.ط ، أبوالحسددددن األخفدددد  األوسددددط، معدددداني القددددرآن، تددددل: هدددددى محمددددود قراعددددة،  -6
  ب.ت . مصر، –القاهرة  الخانجي،

علي بن إسماعيل بدن سديده المرسدي، المحكدم والمحديط األعظدم، تدل: عبدد الحميدد  أبوالحسن -1
 م.3000ه/1131، لبنان - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طهنداوي، 

أبوالحسن محمد بن عبد الله بدن ال بداس بدن الدوراق، علدل النحدو، تدل: محمدود جاسدم محمدد  -1
 .م1999/ه1130السعودية،  -الرياخ، مكتبة الرشد، 1طالدروي ، 

   أبوالحسدددن ندددور الددددين علدددي بدددن محمدددد بدددن عيسدددى األشدددموني، شدددر  األشدددموني علدددى ألفيدددة  -9
 م.1991ه/1119لبنان،  - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طابن مالك، تل: حسن حمد، 

أبوالسددعادات ضددياء الدددين ابددة اللدده بددن علددي بددن حمددزة بددن الشددجري، أمددالي ابددن الشددجري،  -10
 .م1991ه/1112مصر،  – القاهرة، مكتبة الخانجي، 1ط تل: محمود محمد الطناحي،
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أبوال باس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي، الددر المصدون فدي  -11
سدددوريا،  –دمشدددق دار القلدددم،  علدددوم الكتددداب المكندددون، تدددل: أحمدددد محمدددد الخدددراط،  ب.ط ،

 .  ب.ت
 ب.ط ، محمددد بددن يزيددد المبددرد، المقتضددب، تددل: محمددد عبددد الخددالق عضدديمة،  أبوال بدداس -13

 . ب.ت  لبنان، –بيروت  عالم الكتب،
أبوالعرفان محمدد بدن علدي الصدبان الشدافعي، حاشدية الصدبان علدى شدر  األشدموني أللفيدة  -12

 م.1991ه/1111لبنان،  - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طابن مالك، 
بددد اللدده بددن سددليمان بددن محمددد بددن سددليمان المعددري، رسددالة الغفددران، بددوالعالء أحمددد بددن عأ  -11

مصددددددددددر، ، مطبعددددددددددة )أمددددددددددين هنديددددددددددة( بالموسددددددددددكي، 1طتصددددددددددحيل: إبددددددددددراايم اليددددددددددازجي، 
 .م1901ه/1231

 دار الكتب الثقافيدة، ب.ط ، أبوالفتل عثمان بن جني، اللمع في العربية، تل: فائز فارس،  -11
 م.1913الكويت، 

تضدددى الزبيددددي، تددداج العدددروس مدددن جدددواهر القددداموس، تدددل: أبدددوالفيض محمدددد بدددن محمدددد مر  -16
 دار الهداية،  ب.م ،  ب.ت . ب.ط ، مجموعة من المحققين، 

، مؤسسدددة الرسدددالة، 1طأبوالقاسددم الزجددداجي، الجمدددل فددي النحدددو، تدددل: علدددي توفيددق الحمدددد،  -11
 ه.1101بيروت، 

دار ، 1طن حددو، أبوالقاسدم عبدد الدرحمن بددن عبدد اللده بددن أحمدد السدهيلي، نتددائج الفكدر فدي ال -11
 م.1993ه/1113، لبنان - بيروت، الكتب العلمية

أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصدل فدي صدنعة اإلعدراب، تدل: علدي بدو ملحدم،  -19
 .م1992، لبنان - بيروت، دار ومكتبة الهالل، 1ط

 أبدددوالنجم العجلدددي )الفضدددل بدددن قدامدددة(، الدددديوان، تدددل: محمدددد أديدددب عبدددد الواحدددد جمدددران، -30
 م.3006ه/ 1131 ،سوريا - دمشق ،مطبوعات مجمع اللغة العربية  ، ب.ط

أبوبشدددر سددديبويه عمدددرو بدددن عثمدددان بدددن قنبدددر الحدددارثي، الكتددداب، تدددل: عبدددد السدددالم محمدددد  -31
 م.1911ه/1101، مصر - القاهرة، مكتبة الخانجي، 2طهارون، 
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، أبدددوبكر محمدددد بدددن السدددري بدددن السدددراج، األصدددول فدددي النحدددو، تدددل: عبدددد الحسدددين الفتلدددي -33
 .لبنان،  ب.ت  -بيروت، مؤسسة الرسالة ب.ط ، 

أبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تل: رجدب عثمدان  -32
 م.1991، مصر - القاهرة، مكتبة الخانجي، 1طمحمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، 

محمدددد بدددن يوسدددف األندلسدددي، البحدددر المحددديط فدددي التفسدددير، تدددل: صددددقي محمدددد  أبوحيدددان -31
 ه.1130، لبنان -بيروت دار الفكر، ،  ب.ط  جميل،

أبوحيان محمد بن يوسف األندلسي، التذييل والتكميل في شدر  كتداب التسدهيل، تدل: حسدن  -31
 . ب.ت  دار القلم/ دمشق، دار كنوز/ إشبيليا،، 1ط هنداوي،

لددددين يحيدددى بدددن شدددرف الندددووي، تهدددذيب األسدددماء واللغدددات، تدددل: مكتدددب أبوزكريدددا محيدددي ا -36
 .م1996، لبنان - بيروت، دار الفكر، 1طالبحوث والدراسات بدار الفكر، 

أبوزكريدا محيددي الدددين يحيددى بددن شددرف الندووي، شددر  النددووي )المنهدداج شددر  صددحيل مسددلم  -31
 .ه1293، لبنان - بيروت ،دار إحياء التراث العربي، 3طبن الحجاج(، 

أبوزكريددا يحيددى بددن زيدداد الفددراء، معدداني القدددرآن، تددل: أحمددد يوسددف النجدداتي  محمددد علدددي  -31
مصدددر، ، الددددار المصدددرية للتدددأليف والترجمدددة، 1طالنجدددار وعبدددد الفتدددا  إسدددماعيل الشدددلبي، 

  ب.ت .
أبوزيدد عبدد الدرحمن بدن علددي بدن صدالل المكدودي، شدر  المكددودي علدى األلفيدة فدي علمددي  -39

 -بيروت ،المكتبة العصرية،  ب.ط ، الك، تل: عبد الحميد هنداوي النحو والصرف البن م
 .م3001ه/1131لبنان، 

أبوزيد محمد بدن أبدي الخطداب القرشدي، جمهدرة أشدعار العدرب، تدل: علدي محمدد البجدادي،  -20
  ب.م ،  ب.ت . نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ب.ط ، 

بويه، تل: أحمد حسدن مهددلي وعلدي أبوسعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، شر  كتاب سي -21
 م.3001لبنان،  - بيروت، دار الكتب العلمية، 1طسيد علي، 

أبوسهل محمد بن علي بن محمد الهروي، إسفار الفصيل، تدل: أحمدد بدن سدعيد بدن محمدد  -23
السددددعودية،  -المديندددة المنددددورة، عمددددادة البحددددث العلمدددي بالجامعددددة اإلسددددالمية، 1ط قشددداش،
 .ه1130
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بن يعقدوب الفيروزآبدادي، القداموس المحديط، تدل: مكتدب تحقيدق  الدين محمدأبوطاهر مجد  -22
، مؤسسدددة الرسدددالة، 1ط التدددراث فدددي مؤسسدددة الرسدددالة، إشدددراف: محمدددد ن ددديم العرقُسوسدددي، 

 .م3001ه/1136لبنان،  -بيروت
أبوعبدالله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، شر  الكافية الشدافية،  -21

جامعة أم القرى/ مركدز البحدث العلمدي وإحيداء التدراث ، 1طد المنعم أحمد هريدي، تل: عب
 السعودية،  ب.ت . – مكة المكرمة، اإلسالمي/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

أبوعبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، شر  تسدهيل الفوائدد،  -21
هجدددر للطباعدددة والنشدددر والتوزيدددع ، 1، طد بددددوي المختدددون  محمددد تدددل: عبدددد الدددرحمن السددديد

 .م1990ه/1110 ب.م ، ، واإلعالن
أبوعبددد اللدده جمددال الدددين محمددد بددن عبددد اللدده بددن مالددك الطددائي الجيدداني، شددواهد التوضدديل  -26

مكتبة ابن تيمية،  ب.م ، ، 1طيل، تل: طه محسن، حوالتصحيل لمشكالت الجامع الصح
 ه.1101

بكر الدددرازي، مختدددار الصدددحا ، تدددل: يوسدددف الشددديخ و ين محمدددد بدددن أبدددأبوعبدددد اللددده زيدددن الدددد -21
، لبندددددددددان - صددددددددديدا / بيدددددددددروت، / الددددددددددار النموذجيدددددددددة المكتبدددددددددة العصدددددددددرية ،1ط محمدددددددددد،
 م.1999/ه1130

المعدروف بددابن  ؛أبوعبداللده شدمس الدددين محمدد بدن حسددن بدن ِسدباع بددن أبدي بكدر الجددذامي -21
عمددادة البحددث ، 1طالصددائم، اللمحددة فددي شددر  الملحددة، تددل: إبددراايم بددن سددالم الصدداعدي، 

 م.3001ه/1131السعودية،  - المدينة المنورة ،العلمي بالجامعة اإلسالمية
أبوعبددد اللدده محمددد بددن إسددماعيل البخدداري الجعفددي، صددحيل البخدداري، تددل: مصددطفى ديددب  -29

 م.1911ه/1101بيروت،  -يمامةال ،دار ابن كثير، 2طالبغا، 
أبددددوعلي الفارسددددي النحدددددوي، المسددددائل العسددددكريات فدددددي النحددددو العربددددي، تدددددل: علددددي جدددددابر  -10

، / ودار الثقافددة للنشددر والتوزيددع الدددار العلميددة الدوليددة للنشددر والتوزيددع ،  ب.ط ،المنصددوري 
 .م3003األردن،  -عّمان

ن الحاجدب، تدل: فخدر صدالل أبوعمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، أمالي ابد -11
 م.1919ه/1109 ،دار عمار/ األردن، دار الجيل/ بيروت ب.ط ،  سليمان قدارة،
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أبومحمد القاسدم بدن علدي بدن محمدد بدن عثمدان الحريدري البصدري، درة الغدوا  فدي أوهدام  -13
، لبنددددددان - بيددددددروت ،مؤسسددددددة الكتددددددب الثقافيددددددة، 1طالخددددددوا ، تددددددل: عرفددددددات مطرجددددددي، 

 .م1991ه/1111
بدددر الدددين حسددن بددن قاسددم بددن عبددد اللدده بددن علددّي المددرادي، الجنددى الددداني فددي  أبومحمددد -12

، دار الكتدددب العلميدددة، 1ط محمدددد نددديم فاضدددل،  حددروف المعددداني، تدددل: فخددر الددددين  بددداوة
 م.1993ه/1112لبنان،  -بيروت

أبوحمدددد بددددر الددددين حسدددن بدددن قاسدددم بدددن عبدددد اللددده بدددن علدددّي المدددرادي، توضددديل المقاصدددد  -11
دار الفكدر العربدي، ، 1طلفية ابن مالك، تل: عبدد الدرحمن علدي سدليمان، والمسالك بشر  أ

 .م3001ه/1131 ب.م ، 
أبومحمددد بدددر الدددين عبددد اللدده بددن فرحددون المدددني، الُعددّدة فددي إعددراب الُعمددَدة، تددل: مكتددب  -11

 الدوحدة ،دار اإلمام البخاري ، 1ط الهدي لتحقيق التراث )أبوعبد الرحمن عادل بن سعد(، 
 .  ب.تقطر،  –

دار ، 1طأبومنصدور محمدد بدن أحمدد األزهدري، تهددذيب اللغدة، تدل: محمدد عدوخ مرعددب،  -16
 .م3001، لبنان - بيروت، إحياء التراث العربي

أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصدحا  تداج اللغدة وصدحا  العربيدة، تدل:  -11
 .م1911ه/1101، لبنان - بيروت، دار العلم للماليين، 1طأحمد عبد الغفور عطار، 

دار الكتداب  ب.ط ، أبونواس )الحسن بن هاني(، الديوان، تل: أحمد عبد المجيد الغزالي،  -11
 لبنان،  ب.ت . - بيروت العربي،

دار السدالم  ،3ط أحمد بن الحسين بن الخباز، توجيه اللمع، تل: فدايز زكدي محمدد ديداب، -19
 .م3001ه/1131جمهورية مصر العربية،  ،للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

أحمد بن عبد الندور المدالقي، رصدف المبداني فدي شدر  حدروف المعداني، تدل: أحمدد محمدد  -10
 .م3002، سوريا - دمشق، دار القلم، 2طالخراط، 

أحمد بن محمد الخفاجي، شر  درة الغوا  في أوهدام الخدوا ، تدل: عبدد الحفديظ فريلدي  -11
 م.1996ه/1111لبنان،  -بيروت، دار الجيل، 1طعلي قرني، 
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أحمددد بددن محمددد بددن علددي الفيددومي المقددري، المصددبا  المنيددر، تددل: يوسددف الشدديخ محمددد،  -13
 .المكتبة العصرية،  ب.م ،  ب.ت  ب.ط ، 

 ،عدددالم الكتدددب، 19طأحمدددد مختدددار عمدددر، معجدددم الصدددواب اللغدددوي دليدددل المثقدددف العربدددي،  -12
 م.3001ه/1139، مصر -القاهرة

عدددددددالم الكتدددددددب،  ب.م ،  ،1ط م اللغدددددددة العربيدددددددة المعاصدددددددرة،أحمدددددددد مختدددددددار عمدددددددر، معجددددددد -11
 .م3001ه/1139

 -عمددان ،دار وائددل للنشددر والتوزيددع، 1ط إسددماعيل أحمددد عمددايرة، دراسددات لغويددة مقارنددة،  -11
 م.3002األردن، 

القاضدددي عبدددد النبدددي بدددن عبدددد الرسدددول األحمدددد نكدددري، دسدددتور العلمددداء )جدددامع العلدددوم فدددي  -16
دار الكتددددب ، 1طاتدددده الفارسددددية: حسددددن هدددداني فحددددص، اصددددطالحات الفنددددون(، عددددّرب عبار 

 .م3000ه/1131بيروت،  -لبنان، العلمية
، دار الكتددددب العلميددددة، 1طشددددرحه وضددددبطه وقدددددم لدددده: علددددي فدددداعور، الددددديوان، الفددددرزدق،  -11

 م.1911ه/1101لبنان،  -بيروت
 صدددغركبدددر عمدددرو بدددن سدددعد، والمدددرق  األالمدددرق  األصدددغر، ديدددوان المرقشدددين المدددرق  األ -11

م، 1991لبنددددان،  – بيددددروت ،دار صددددادر، 1طعمددددرو بددددن حرملددددة، تددددل: كددددارين صددددادر، 
 90. 

 ب.م ، ، دار الكتدب العلميدة، 1طإميل بديع يعقوب، المعجم المفصدل فدي شدواهد العربيدة،  -19
 م.1996ه/1111

بدددر الدددين محمددد بددن جمددال الدددين محمددد بددن مالددك، شددر  ابددن الندداظم علددى األلفيددة، تددل:  -60
 .م3000ه/1130دار الكتب العلمية،  ب.م ، ، 1طمحمد باسل عيون السود، 

بدددر الدددين محمددود بددن أحمددد بددن موسددى العينددي، المقاصددد النحويددة فددي شددر  شددواهد شددرو   -61
وأحمدددد محمدددد توفيدددق السدددوداني  فددداخر األلفيدددة )شدددر  الشدددواهد الكبدددرى(، تدددل: علدددي محمدددد

 .م3010ه/1121مصر،  -القاهرة، دار السالم، 1طوعبدالعزيز محمد فاخر، 
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، المسداعد علددى تسدهيل الفوائددد، يبهداء الددين عبددد اللده بدن عقيددل العقيلدي المصددري الهمدذان -63
 ،/ جامعدة أم القدرى  مركز البحث العلمدي وإحيداء التدراث،  ب.ط ، تل: محمد كامل بركات

 .م3001ه/1133لسعودية، ا
   بهدداء الدددين عبددد اللدده بددن عقيددل العقيلددي المصددري الهمددذاني، شددر  ابددن عقيددل علددى ألفيددة  -62

، سددددوريا - دمشددددق، دار الفكددددر، 3طابدددن مالددددك، تددددل: محمدددد محيددددي الدددددين عبددددد الحميدددد، 
 .م1911

المغدددرب،  -الددددار البيضددداء، دار الثقافدددة ،تمدددام حسدددان، منددداهج البحدددث فدددي اللغدددة،  ب.ط  -61
 م.1919

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تل: فؤاد  -61
 م.1991ه/1111، لبنان - بيروت، دار الكتب العلمية ،1ط علي منصور،

المطبعددة  ،جدالل الددين عبدد الدرحمن بدن أبددي بكدر السديوطي، شدر  شدواهد المغندي،  ب.ط  -66
 ه.1233البهية، مصر، 

جددالل الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر السدديوطي، همددع الهوامددع فددي شددر  جمددع الجوامددع،  -61
 مصر،  ب.ت .، المكتبة التوفيقية ب.ط ، تل: عبد الحميد هنداوي، 

محمددددد عبددددد اللدددده بددددن يوسددددف بددددن هشددددام األنصدددداري، تخلدددديص الشددددواهد  وجمددددال الدددددين أبدددد -61
اب العربددددي،  ب.م ، دار الكتددد، 1طوتلخددديص الفوائدددد، تددددل: عبددداس مصدددطفى الصددددالحي، 

 م.1916ه/1106
محمددد عبددد اللدده بددن يوسددف بددن هشددام األنصدداري، مغنددي اللبيددب عددن كتددب وجمددال الدددين أب -69

دار ، 3طاألعاريب، تل: مازن المبارو  محمد علي حمدد اللده، مراجعدة: سدعيد األفغداني، 
 م.1969، لبنان - بيروت، الفكر

لبندان،  – بيروت، دار صادر، 1ط جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، -10
  ب.ت .

 ،، راجعدددده: قدددددري الحكدددديم،  ب.ط (جمددددع وتحقيددددق) حنددددا جميددددل حددددداد، شددددعر ابددددن ميددددادة -11
 م.1913ه/1103، سوريا - دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية،
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بكدددر بدددن محمدددد الجرجددداوّي األزهدددري، شدددر  التصدددريل علدددى  يخالدددد بدددن عبدددد اللددده بدددن أبددد -13
 ،1ط ون التوضيل في النحو، تل: محمد باسل عيون السدود،التوضيل أو التصريل بمضم

 م.3000ه/1131لبنان،  -بيروت، دار الكتب العلمية
، دجلدددة دار، 1طدلخدددوش جدددار اللددده حسدددين دزه يدددي، البحدددث الدددداللي فدددي كتددداب سددديبويه،  -12

 م.3001األردن،  -عمان
سدف حسدن رضي الدين محمد بن الحسن األسدتراباذي، شدر  الكافيدة، تصدحيل وتعليدق: يو  -11

 .م1996ليبيا،  -بنغازي ، منشورات جامعة قاريونس، 3طعمر، 
دد َسدليم  -11 رينهارت بيتر آن ُدوِزي، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلدق عليده: محم 

الجمهوريدددة ، وزارة الثقافدددة واإلعدددالم، 1ط(، 10-9جمدددال الخيددداط )جو (، 1-1النَ يمدددي )ج
 م.3000م إلى 1919العرا ية، من 

سدباتينو موسدكاتي، وأنطدون شددبيلر، وإدفدارد أولنددروف، وفلرامفددون زودن، مددخل إلدى نحددو  -16
 ،عددالم الكتددب، 1طاللغددات السددامية المقددارن، ت: مهدددي مخزومددي وعبددد الجبددار المطلبددي، 

 .م1992، لبنان - بيروت
مطبعة دار الكتدب  ،سحيم عبد بني الحسحاس، الديوان، تل: عبد العزيز الميمني،  ب.ط  -11

 م.1910ه/1269 مصر، –القاهرة  مصرية،ال
/  عالم الكتب الحدديث، 3طسمير شريف إستيتية، اللسانيات )الوظيفة، المجال، المنهج(،  -11

 .م3001، ، األردنعّمان/  وجدارا للكتاب العالمي إربد
  ب.م ،  ب.ت .، دار المعارف، 11طعباس حسن، النحو الوافي،  -19
صددال  الدددين بددن خليددل بددن أيبددك الصددفدي، تصددحيل التحريددف وتحريددر التصددحيف، تددل:  -10

 .م1911ه/1101 ب.م ، ، 1، طالسيد الشرقاوي، راجعه: رمضان عبدالتواب
عبدالقادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تل: عبدالسالم محمدد  -11

 م.1991ه/1111مصر،  – القاهرة، مكتبة الخانجي، 1طهارون، 
عبددد القددادر بددن عمددر البغدددادي، شددر  أبيددات مغنددي اللبيددب، تددل: عبددد العزيددز ربددا  وأحمددد  -13

 ه.1111، لبنان - بيروت، دار المأمون للتراث، 3طيوسف دقاق، 
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 ب.ط ، علددي بددن الحسددين بددن سددينا، البرهددان مددن كتدداب الشددفاء، تددل: عبددد الددرحمن بدددوي،  -12
 م.1966، مصر - القاهرة، مكتبة النهضة العربية

دار الكتدداب ، 1طعلددي بددن محمددد بددن علددي الجرجدداني، التعريفددات، تددل: إبددراايم األبيدداري،  -11
 ه.1101، لبنان - بيروت، العربي

، دراسددة وتعليددق: يسددرى (روايددة أبددي بكدر الددوالبي)  ديس بددن الملددو  )مجنددون ليلدى(، الددديوان -11
 م.1999ه/1130لبنان،  -بيروت، دار الكتب العلمية، 1طعبد الغني، 

دار المعرفددة،  ب.م ، ، 1طبيددد بددن ربيعددة العددامري، الددديوان، اعتنددى بدده: حمدددو طّمدداس، ل -16
 م.3001ه/1131

اللغددة، أخرجده وضدبطه وعلدق عليده: محمدد شددوقي فدي أصدول كتداب مجمدع اللغدة العربيدة،  -11
 م.1911ه/1291  ،م ب. مجمع اللغة العربية، ،3ط أمين ومصطفى حجازي،

، 1ط أصددول اللغددة، تقددديم ومراجعددة: أحمددد مختددار عمددر،مجمددع اللغددة العربيددة، كتدداب فددي  -11
 م.3002ه/1131 ب.م ،  مجمع اللغة العربية،

محب الدين ناظر الجي  محمد بن يوسدف بدن أحمدد الحلبدي، تمهيدد القواعدد بشدر  تسدهيل  -19
دار السددددالم للطباعددددة والنشددددر والتوزيددددع ، 1طالفوائددددد، تددددل: علددددي محمددددد فدددداخر وآخددددرين، 

 ه.1131مصر،  – القاهرة، والترجمة
محمد الخضدري الددمياطي، حاشدية الخضدري علدى شدر  ابدن عقيدل علدى ألفيدة ابدن مالدك،  -90

لبندان،  -بيدروت، دار الفكر للطباعدة والنشدر، 1طتصحيل: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 
 م.3002ه/1131

محمدددد بدددن علدددي التهدددانوي، موسدددوعة كشددداف اصدددطالحات الفندددون والعلدددوم، تقدددديم وإشدددراف  -91
يدددق العجدددم، تدددل: علددي دحدددروج، نقدددل الدددنص الفارسددي إلدددى العربيدددة: عبدددد اللددده ومراجعددة: رف

، لبنددان - بيددروت، مكتبددة لبنددان ناشددرون ، 1طالخالدددي، الترجمددة األجنبيددة: جددورج زيندداني، 
 .م1996

مطبعدة الحداج  ،محمد سعد الله، كاشف الظالم فدي بيدان مدا يتعلدق بداأللف والدالم،  ب.ط  -93
 ه.1362محمد الحسين اللكنوي،  ب.م ، 
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مؤسسددة الرسدددالة، ، 1، طضددياء السددالك إلددى أوضدددل المسددالكمحمددد عبددد العزيددز النجدددار،  -92
 م.3001ه/1133 ب.م ، 

، محمدود أحمدد نحلدة، التعريدف والتنكيدر بدين الداللدة والشدكل،  ب.ط ، مكتبدة زهدراء الشددرق  -91
 م.  1991القاهرة، 

، المكتبدددة العصدددرية، 31طمصدددطفى بدددن محمدددد سدددليم الغالييندددي، جدددامع الددددروس العربيدددة،  -91
 م.1992ه/1111، لبنان - بيروت/ صيدا


