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 سم االشارةالعالقة بني اإلسم املوصول و ٱ""
ة  - يف اللغات العاربة

ّ
امِي

ّ
 "" -الس

 -دراسة مقارنة -
ــرميط   .م .م ــفيق صــــــــــــ ــود شــــــــــــ                                                          محمــــــــــــ

 ن
      اللغة العربية/ كلية اآلداب/قسم تكريتجامعة 

 ن
 " مستخلص البحث"

 لزمحن الزحيم """" بسم اهلل ا
 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعيف 

 : وبعد
فػ  الماػات  واسـ االشارة اسـ الموصوؿ يتناوؿ العالقة بيففبيف يدينا موضوُع 

الاايػػػة منمػػػا محاولػػػة إرجاعػػػه الػػػى صػػػيا  ػػػ  أقػػػدـ بالمقارنػػػات  ,مقارنػػػةدراسػػػة عاربػػػة ال
فضػػػالً  عػػػف محاولػػػة  ,عاربػػػةثػػػـ مراحػػػؿ تطػػػورف الصػػػوت  فػػػ  الماػػػات الالصػػػوتية ومػػػف 

اكتشػػاؼ أقػػدـ صػػورة لالسػػتعماؿ المشػػترؾ للسػػـ الموصػػوؿ لمتعبيػػر عػػف كػػال الجنسػػيف 
اسػتقرا  مػف لػػالؿ المقارنػة الصػوتية والشػػوا د ذات الصػمة وكيػؼ تطػػورت حركتػه فيمػػا 

  التطػور الػى صػياتيف بعد إلى صائت آلر ومف ثػـ اسػتعماؿ  ػذا التبػايف الصػوت  فػ
  .لمتفريؽ بيف التذكير والتأنيث

  .واهلل املىفق، وأرجى أن أكىن قد أوفيت هلذه احملاولة حقها
  -الباحث  -
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 انسيىش انصىتيت اندانت:

 .عين: ,
 .همزة: ,
ā :فتحة طويمة , اليف. 
a :فتحة قصيرة. 
iكسرة طويمة, ياء :. 
i :كسرة قصيرة. 
ēامالة طويمة :. 
eالة قصيرة: ام. 

Əامالة مخطوفة :. 
Ōضمة طويمة ممالة :. 
Oضمة قصيرة ممالة :. 
ūضمة طويمة , واو :. 
uضمة قصيرة :. 
tحرف طاء :. . 
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 احملىز االول
ت  –اإلسى املىصىل يف انهغاث انعازبت  

ّ
ايي

ّ
 "وجهت نظس تازخييت"–انس

 مدخل
وصػػػوؿ فػػػ  يتنػػاوؿ  ػػػذا البحػػػث موضػػػوع العالقػػػة بػػػيف اسػػػـ االشػػػارة واالسػػػـ الم

  .(ٔ)و و يلتمؼ عف اسـ االشارة غير المتصرؼ " ذا " الماات العاربة
واالسـ الموصوؿ  و ما افتقر الى الوصػؿ بجممػة لبريػة أو ظػرؼ أو مجػرور 

لى عائد و و مف الضمائر الموصولة و   " َمْف وما وأي  (ٕ)تامَّْيف او وصؼ صريح وا 
والمعػػارؼ  ػػ  عكػػس المنػػاكير أو , عاربػػةويَعػػد أحػػد المعػػارؼ فػػ  الماػػات ال (ٖ)والػػذي ""
   .النكرات

والتعريؼ والتنكير ظا رة شائعة ف  لاات العالـ تقػ  بػيف المعػروؼ والمجمػوؿ 
ومف ثػـ كػاف مفمػوـ التعريػؼ والتنكيػر فػ  الماػات واحػًدا , أو المعيف والشائ  ف  جنسه

  .(ٗ)لكف وسائؿ التعبيرعنه تلتمؼ مف لاة إلى الرى, أو يكاد
يػػػػوف المحػػػػدثوف " مػػػػف غيػػػػر العػػػػرب " أيًضػػػػا يػػػػروف أف ظػػػػا رة التعريػػػػؼ والماو 

 " ف  أصمما " اتصاال وثيقا بظا رة " اإلشارة " أو    جز  منما متصمة
كمػػػا أدركػػػوا أف ثمػػػة مورفيمػػػات ألػػػرى تقػػػـو بوظيفػػػة التعريػػػؼ فضػػػمو ا إليمػػػا 

مػػػوف " وجع Determinesوأطمقػػوا عميمػػػا جميعػػػا مصػػػطمحا جامعػػػا و ػػػو " المحػػػددات "" 
 (٘)داال عمى فصيمة مستقمة و   " المعارؼ "
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 املطهب األول
ت " املعازف يف انهغاث انعازبت 

ّ
ايي

ّ
 "انس

يرجػػ  بعػػض اتدوات فػػ  الماػػة العربيػػة )والماػػات العاربػػة( الػػى أصػػوؿ واحػػدة 
ومثػاؿ  ػذا  مشتركة يساعد ف  الكشؼ عنما الدراسة المقارنة مػ  بػاق  الماػات العاربػة,

شػػػارة " "واتسػػػما  الموصػػػولة"والمتاف ُتَعػػػّداف مػػػف المعػػػارؼ فسػػػنحاوؿ أف  ػػػو" اسػػػما  اإل
نسػمط الضػػو  عمػػى ذلػػؾ كػػ  نثبػػت العالقػػة بينممػػا والوشػػائخ والػػروابط التاريليػػة الماويػػة 

كؿ  بينمما ف  اشتراكمما ف  أصؿ واحد يرجعاف إليه ف  مرحمة سابقة عمى التصاص
والمعػػػارؼ ِسػػػّت أساسػػػيات فػػػ  الماػػػات  (ٙ)منممػػػا بوظيفػػػة لاويػػػة مسػػػتقمة عػػػف اتلػػػرى

والمعػػارؼ , العاربػػة وألحقػػت بمػػا عنػػد العػػرب بعػػض اتدوات التػػ  تعػػد لواحػػؽ لممعػػارؼ
 -: ف  الماات العاربة

االسػػػػػـ الموصػػػػػوؿ       - ٗ    اسػػػػػـ االشػػػػػارة     -ٖالعمػػػػػـ       -ٕالضػػػػػمير      – ٔ
 (ٚ)رؼ السابقةالمضاؼ إلى معرفة مف ألمعا – ٙ        المعرؼ باتداة – ٘

و ناؾ  ,(ٛ)و ناؾ مف العرب مف ألحؽ المنادى " النكرة المقصودة " بالمعارؼ 
 –" أجمعػوف : أيضا مف أدلؿ نوعًا ثامناً  مف المعارؼ عند العرب و ػو ألفػاظ التوكيػد

 (ٜ) جم  " -جمعا  –أجم  
بالمعارؼ " و ػ  مػا تعػرؼ  (ٓٔ)" مف " و " ما" االستفماميتيف و ناؾ مف ألحؽ

  .بالكنايات "
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 املطهب انثاني
 خيي املشرتك نضًري انىصم اإلشازياألصم انتاز"

ت "يف انهغاث انعازبت 
ّ
ايي

ّ
 "انس

تػػرتبط اتسػػما  الموصػػولة فػػ  جممػػرة الماػػات العاربػػة بأسػػما  اإلشػػارة والسػػيما 
  ويرد "الذاؿ " عالمة للشارة فػ  جميػ  الماػات العاربػة تقريبػا تّف اتسػما (ٔٔ) "الذاؿ "

وفػ  كتػاب سػيبويه يسػميما  ,(ٕٔ)الموصولة أصمما فػ  كػؿ الماػات العاربػة أسػما  إشػارة
وأف "  (ٖٔ)سيبويه " اتسػما  المبممػة " لمداللػة عمػى أسػما  اإلشػارة واتسػما  الموصػولة

وأّف  ,""كػػأف فيمػػا إشػػارة معنويػػة "",(ٗٔ)قريػػب مػػف إسػػـ اإلشػػارة ذو " بمعنػػى " صػػاحب "
اويػة لماػات العاربػة أفَّ التمػايز بػيف  ػذيف النػوعيف مػف اتدوات الذي تظمرف المقارنة الم

" اإلشارة والموصولة " لـ يكف ف  حقبة مبكرة مف التاريخ الماوي قد إكتمػؿ  أو اتسما 
ففػػ  كثيػػر مػػف الماػػات العاربػػة أدوات متقاربػػة تقاربػػا , عمػػى الوجػػه الػػذي آؿ اليػػه الحقػػا

ر الػػػػػذي يػػػػػوح  بأصػػػػػوؿ مشػػػػػتركة اتمػػػػػ, شػػػػػديدا بعضػػػػػما إشػػػػػاري وبعضػػػػػما موصػػػػػول 
فػػػاف صػػػح  ػػػذا التػػػرابط فقػػػد توسػػػعت دائػػػرة االشػػػتراؾ فػػػ  اتصػػػوؿ لتشػػػمؿ  (٘ٔ)بينممػػػا

ولػيس  (ٙٔ) " ضػمائر اإلشػارة والموصػوؿ " نسميه الضمائر عامة بما فيما ما يمكننا أفْ 
بمسػػتارب إذْ  إفّ  بعػػض الماػػات العاربػػة كالسػػريانية والعبريػػة تسػػتعمؿ ضػػمائر الايبػػة 

تمحػػػؽ بالضػػػمائر: أسػػػما  اإلشػػػارة  إذ (ٚٔ)فمػػػ  إنمػػػا ترجػػػ  إلػػػى أصػػػؿ مشػػػترؾ, ةللشػػػار 
فاإلشػارة  ػ  نػوع , وقد نشأت ف  الماات لمتعبير عف شػ   واحػد, واتسما  الموصولة

وفػػ  كػػؿ  ػػذف , والموصػػوالت  ػػ  داللػػة عمػػى اتشػػيا  كػػذلؾ, مػػف الداللػػة عمػػى االشػػيا 
ات معنوية ولمذا وجػب الكػالـ عميمػا تعابير عف أشيا  ذوات مدلوالت مادية أو شلصي

 .(ٛٔ)ف  صعيد واحد
 ZƏ بػززا ’" Za " ,"llaƏومف اتمثمة عمى ذلؾ ما نجدف ف  الماة الحبشية " 

وفػػػ  الماػػػة الحبشػػػية أيضػػػًا يػػػرد فػػػ  اتنجيػػػؿ المػػػدوف بالحبشػػػية  ,(ٜٔ)للشػػػارة ’llūƏو 
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وؿ "الػػػذي" فػػػ  شػػػ   مػػػف ذلػػػؾ فيػػػرد اسػػػـ االشػػػارة "زا" " ػػػذا" بػػػداًل مػػػف "ز" اسػػػـ الموصػػػ
-الذي جاع أليرًا  -" والترجمة الحرفية: ٕ/عٗعبارة: "جاع أليرًا / انجيؿ َمّتى صح 

(ٕٓ). 
" لالشػػارة غالبػػا إال انماقػػد تكػػوف موصػػولية وال سػػيما  Zēhالعبريػػة تقػػ  "  وفػػ 
" اسػػػـ موصػػػوؿ فػػػ  العمػػػد Zēhوقػػػد اسػػػتلدمت العبريػػػة اسػػػـ اتشػػػارة " ,(ٕٔ)فػػػ  الشػػػعر

ي ا َس ْد ت ا  "ِز َي  ػػْ" "ـ ا ؽ و ـ "qōm Zēh yāsadtāāMثػؿ "القديـ "التػوراة" م
" مػػػف اتدوات  Zū"  كمػػػا أفّ  .(ٕٕ)" بمعنػػػى: "المكػػػاف الػػػذي أسسػػػه" ٛ–ٗٓٔ / مزمػػػور
والتقػػارب بػػيف النػػوعيف قػػائـ فػػ  سػػائر , ويقابممػػا فػػ  العربيػػة " ذو" الطائيػػة, الموصػػولة

  .(ٖٕ)واتوجاريتية كالفينيقية واالرامية: الماات الشمالية الاربية
وفػػػ  السػػػريانية ايضػػػًا ورد اسػػػتلداـ اسػػػـ االشػػػارة محػػػؿ االسػػػـ الموصػػػوؿ, فػػػ  

اـ  ف ا " ا" " ـ ط ؿ "  ػػ amreen nara‘ ndbah lmaria "hana "Mtl’ " -مثػؿ:
" بمعنػى: "لػذلؾ  ٚٔ/ ع  ٘ؿ ـ ر ي ا " / لروج صػح  ف د َب ح ف ا ر ع ر ي ف

 .- ..."ما" يقولوف مف أجؿ -رجمة الحرفية: تقولوف نذ ب ونذبح لمرب" , والت
كمػػػػا يجعمنػػػػا نػػػػذ ب إلػػػػى القػػػػوؿ اف اسػػػػتعماؿ اسػػػػـ االشػػػػارة بػػػػداًل مػػػػف االسػػػػػـ 

" اتصػػػػػؿ, وقػػػػػد حافظػػػػػت الماػػػػػة العربيػػػػػة عمػػػػػى  ػػػػػذا  –سػػػػػام   –الموصػػػػػوؿ "عػػػػػارب  
االستعماؿ, كما يرد ف  القرآف الكريـ, وف  بعض كالـ العرب, واشار اليه نحاة الكوفة 

 .(ٕٗ)-سنرى بعد قميؿكما  –
 (ٕ٘)"Šأما ف  اتكدية فاننا نجد أف العنصر الموصول  أالساس   و الشػيف " 

, " فقط لتعن  " ذا āŠلكنما ألذت "  (ٕٙ)الذي عرفته اتكدية بفرعيما البابم  واتشوري
لممفػػػرد  u Š" فمنػػه  (ٕٚ)  ػػػ  ", " فقػػػد ألػػذتا لمػػػدلول  "  ػػو uŠ ,Šiذي " وأمػػا " , ذو

ومػػف المػػرجح اف يكػػوف  الػػخ " ....لجماعػػة الػػذكور ūt Š,لممفػػرد المؤنػػث Šāt, المػػذكر
 -: مرتبطا ف  النشأة بضمائر الايبة المتصمة نحو

. . 
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 "ŠŠ لممفػػػرد المػػػذكر ,aŠ لممفػػػرد المؤنػػػث ,unuŠ الػػػخ, لجماعػػػة الػػػذكور"(ٕٛ) 
" محػػػػؿ "المػػػا  " فػػػػ  المػػػػذكر فػػػ  االكديػػػػة والمعينيػػػػة sإذّ  حػػػؿ حػػػػرؼ الصػػػفير فيمػػػػا " 

يػػػػػػة وحمػػػػػػت "المػػػػػػا  " محػػػػػػؿ حػػػػػػرؼ الصػػػػػػفير فػػػػػػ  المؤنػػػػػػث فػػػػػػ  سػػػػػػائر الماػػػػػػات والقتبان
 (ٜٕ)والممجات

وفػػ  العربيػػة مسػػائؿ تنجمػػ  فػػ  ضػػو  العالقػػة بػػيف الضػػمائر وأسػػما  اإلشػػارة 
وقػد تنبػه النحويػوف العػرب الػى طػرؼ مػف  ػذف العالقػة ومػف ذلػؾ , واتسما  الموصولة
, "  ػػذا :عػف الكػوفييف مػف أفّ  (ٖٓ)"االنبػاري فػ  كتابػه " االنصػاؼ  مانقمػه ابػو البركػات

"  -: نحػػو, ومػػا أشػػبمه مػػف أسػػما  اإلشػػارة قػػديكوف بمعنػػى الػػذي واتسػػما  الموصػػولة"
 زيد " " الذي قاؿ ذاؾ: ذاؾ زيد " أي قاؿ  ذا

 ,(ٖٔ)واحتخ الكوفيوف لذلؾ تنه قد جا  ف  كتاب اهلل تعالى وكالـ العرب
ثػػػـ انػػػتـ : , والتقػػػدير فيػػػه (ٕٖ) ((قػػػاؿ تعػػػالى: ))ثػػػـ انػػػتـ  ػػػؤال  تقتمػػػوف انفسػػػكـ

 ,(ٖٖ)"الذيف" تقتموف انفسكـ, فأنتـ مبتدأ, و ؤال  لبرف, وتقتموف صمة  ؤال 
, والتقػدير فيػه: (ٖٗ)  اأنتـ  ؤال  جادلتـ عنمـ فػ  الحيػاة الػدنيا(()وقاؿ تعالى:)

 ,(ٖ٘) ا أنتـ "الذيف" جادلتـ عنمـ, فأنتـ مبتدأ, و ؤال  لبرف, وجادلتـ صمة  ؤال 
, والتقدير فيه: ما "الت " بيمينػؾ, (ٖٙ) وما تمؾ بيمينؾ ياموسى(()قاؿ تعالى:)و 

 .(ٖٚ)فما مبتدأ, وتمؾ لبرف, وبيمينؾ صمة تمؾ
فقػػػد ذكػػػر  ,(ٖٛ)ويبػػػدو أّف أصػػػؿ  ػػػذف المسػػػأله ممػػػا وردفػػػ  معػػػان  القػػػرآف لمفػػػرا 

"تمػػػؾ و ػػػذف توصػػػالف كمػػػا : " العػػػرب قػػػد تػػػذ ب  ػػػذا وذا الػػػى معنػػػى الػػػذي " وأف -:اف
 -: (ٜٖ)وشا دف عمى ذلؾ قوؿ يزيد بف ربيعة بف مفّرغ الحميري, صؿ الذي "تو 

                لعبدددددددادإ عميددددددد   مدددددددارة  َعددددددددْس مدددددددا 
               :َأ ِمْنددددددددِت وهدددددددد ا تحممددددددددين طميدددددددد     ف

 ف
إف فػػ   ػػذا الشػػا د لبقيػػة مػػف مرحمػػة لاويػػة قديمػػة لػػـ تكػػف , اي والػػذي تحممػػيف

ا متمػايزتيف البػاتداة والبالتركيػب ولػـ يبػَؽ فػ  العربيػػة وظيفػة اإلشػارة والموصػولية فيممػ
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ولـ يعد المشترؾ بػيف "  ػذا " اإلشػارية , كما َو َصمْتنا إالشوا د قميمة عمى تمؾ المرحمة
إلػى  و" الذي " الموصولية إال الصامت " ذ" الذي يرج  استعماله اإلشاري والموصػول 

 .(ٓٗ)مرحمة العاربة االـ
مػػا ذ ػػب اليػػه الكوفيػػوف بػػرأيمـ  ػػذا,  –الّسػػامّية  –العاربػػة  وبينمػػا تؤيػػد الماػػات

نرى البصرييف يذ بوف برأيمـ إلى أصػؿ الوضػ  فػ   ػذف االسػما  بقػولمـ: "إف اتصػؿ 
فػػ  " ػػذا" ومػػا أشػػبمه مػػف أسػػما  االشػػارة أف يكػػوف دااًل عمػػى االشػػارة, و"الػػذي" وسػػائر 

 .(ٔٗ)مؿ عميمااتسما  الموصولة ليست ف  معنا ا", فينبا  أف ال يح
اإلشارة واتسما  الموصولة إلى  وقد أرج  المستشرقوف اصؿ الضمائر وأسما 

رأيمـ ظمرت الضمائر وأسػما   " فمف الندا  عمى interjectionأـ واحدة    " الندا  
ودلػيممـ فػ  ذلػؾ أّف النػدا  يشػمؿ كػؿ  –أدوات الوصػؿ  –اإلشارة واتسػما  الموصػولة 

, ور الضػػمائر واإلشػػارة والموصػػوالت مػػألوذة مػػف أصػػوؿ النػػدا وأفَّ جػػذ . ػػذف االشػػيا 
وأفَّ طبيعة الندا  كامنة ال تزاؿ فيما وأّف مرور اتياـ وتوس  مدارؾ اإلنساف قػد طورتػا 

وأّف التػرابط الكػائف بػيف أسػما  اإلشػارة والموصػولة , (ٕٗ)الندا  وصنعتا منه تمؾ اتمػور
ت العاربة وحػد ا بػؿ  ػ  منطقيػا موجػودة فػ  ال يقتصر عمى الممجات العربية او الماا

و نػػاؾ مجموعػػة ألػػرى لمػػا صػػمة بأسػػما  اإلشػػارة واتسػػما  الموصػػولة , سػػائر الماػػات
إذ يجػوز اسػتعماؿ  (ٖٗ) " The interrogative pronounsو ػ  أسػما  االسػتفماـ" 

أيضػػػا لكػػػّف اسػػػتعمالما موصػػػولة  ػػػو أوؿ مالصصػػػت  (ٗٗ)أسػػػما  اإلسػػػتفماـ موصػػػولة
ف وجػػد فػػ  سػػائر الماػػات العاربػػة فحيػػزُف فػػ  العربيػػة أوسػػ  بكثيػػر منػػه فػػ   ػػذ (٘ٗ)لػػه ا وا 

  .(ٙٗ)سائر الماات العاربة
وأفّ  لمضمائر أ مية كبيرة ف  موضوع دراسػة الماػات العاربػة فمػ  مػ  أسػما  
اتعداد وأسما  بعض أعضا  الجسـ وجممة مف اتلفاظ العامػة " والظػوا ر الطبيعيػة " 

اة اليوميػػة مػػف االمثمػػة التػػ  تصػػمح أف تكػػوف شػػا داً  عمػػى اشػػتراؾ الموجػػودة فػػ  الحيػػ
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فزف  ذف اتلفاظ ترد جميعما مشتركة ف  جمي  تمؾ , (ٚٗ)الماات العاربة ف  أصؿ واحد
ف ورود ػا بمفظمػا ومعنا ػا المفمػوـ فػ   الماات لكف يضيؽ بنا المقاـ ف  سرد ا  نا, وا 

نطمػػؽ عميػػه اسػػـ الماػػة العاربػػة , قػػديـ تمػػؾ الماػػات دليػػؿ عمػػى أنمػػا مػػف بقايػػا اصػػؿ واحػػد
وال سػػػيما إف اتمثمػػػة , القديمػػػة اتولػػػى التػػػ   ػػػ  أـ جميػػػ   ػػػذف الماػػػات المنسػػػوبه إليمػػػا

المذكورة تمثػؿ كػؿ النػواح  الحيويػة المممػة مػف حيػاة اإلنسػاف فػ  أبسػط مجتمػ  عػاش 
مػرت وقػد  التػ  تفرعػت مػف ذلػؾ اتصػؿ فيه ولمذا بقيت مترسبة فػ  جميػ   ػذا الفػروع

ف  جمي  الماات العاربة بعػدة تطػورات تعػد فػ  نظػر عممػا   (ٛٗ) الضمائر " اإلشارية "
  .(ٜٗ)الماات أقدـ عمدا مف التطورات الت  مرت عمى اتسما  واتفعاؿ
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 املطهب انثانث
 "اإلسى املىصىل يف انهغاث انعازبت "

 "قساءة تطبيقيت يقازنت  "
عاربػػة )السَّػاِميَّة( تكشػػؼ لنػا أف التمػػايز إف الدراسػات المقارنػػة فػ  الماػػات فػ  ال

لػـ يكػف فػ   –بيف  ذيف النوعيف مف اتدوات أو "اتسما " حسب تقسيـ النحػاة العػرب 
حقبة قديمة مف تاريخ الماات العاربة )السَّاِميَّة( قػد اكتمػؿ عمػى الوجػه الػذي تبمػور عنػه 

ربػػة تقاربػػًا واضػػحًا شػػديدًا, ففػػ  كثيػػر مػػف الماػػات العاربػػة نجػػد  نػػاؾ أدوات  متقا الحقػػًا,
لكػػف الالفػػت لمنظػػر أف بعضػػما إشػػاري وبعضػػما موصػػول , ممػػا يػػوح  بفكػػرة اتصػػؿ 

 .(ٓ٘)المشترؾ بينمما
اف صػػػيا اإلسػػػـ الموصػػػوؿ أصػػػمما فػػػ  كػػػؿ الماػػػات "الّسػػػامّية" العاربػػػة أسػػػما  

وفػػ  نقػػش , ففػػ  الماػػة العربيػػة فػػ  لمجػػة "طػػ   " تػػرد "ذو"( ٕ٘)ولاصػػة الػػذاؿ(ٔ٘)إشػػارة
ـ"  ٕٖٛلنمارة "شا د قبر الممؾ العرب  امري  القيس بف عمرو الػذي يرجػ  الػى سػنة ا

وفػػػ  الماػػػة اتدبيػػػػة  (ٗ٘)بمعنػػػى "الػػػذي" فػػػ  السػػػطر االوؿ واللػػػامس منػػػه (ٖ٘)تػػػرد "ذو"
"الػذي" والمؤنػث "التػ " ويبنػى منمػا  ’"alتستعمؿ المؤكػدة بػالالـ مػ  أداة التعريػؼ " أؿ 

: " والمؤنػػثZaوفػػ  الحبشػػية " (٘٘)ذيف" والمؤنػػث "الالتػػ "الجمػػ  قياسػػاً  عمػػى اإلسػػـ "الػػ
"’enta  والجم "ēlla‘(٘ٙ) 

إف التقارب بيف النوعيف )اسـ الموصوؿ واسػـ االشػارة( ماثػؿ فػ  رقعػة الماػات 
وفػػػ  العبريػػػة  (ٚ٘)العاربػػػة الشػػػمالية الاربيػػػة كالعبريػػػة والفينيقيػػػة وايراميػػػة واتوجارريتيػػػة

تمفػػػػظ "زاي" إسػػػػم  موصػػػػوؿ لممفػػػػرد المػػػػذكر  Zē" و  zū", القديمػػػة تسػػػػتعمؿ "احيانػػػػاً "
  (ٛ٘)والمؤنث ويندر استعمالما ف  العبرية الحديثة

" "ِزَي " اسػػػـ اشػػػارة لممفػػػرد  Zēhوفػػػ  العبريػػػة الحديثػػػة غالبػػػًا مػػػا تػػػرد اتداة " 
 .(ٜ٘)المذكر القريب
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آراميػػة كتبػػت بمػػا نصػػوص مػػف التػػوراة  –وفػػ  الماػػة ايراميػػة, وآراميػػة التػػوراة 
dترد صياة "  -العبرية 

¯
i" ِدْي "(ٙٓ) 

 děوف  السريانية والترجـو إلتصرت الى صياة 
و و يقابؿ صػوت الػذاؿ  (ٔٙ)

فػػػػػ  الفػػػػػاظ االسػػػػػما  الموصػػػػػولة العربيػػػػػة, فاالسػػػػػاس  ػػػػػو الػػػػػذاؿ فػػػػػ  صػػػػػيا اتسػػػػػما  
-الّسػاِمّية –ْت إلى نظائر صوتية ألرى ف  الماػات العاربػة إاّل أنما ُسم مَ  (ٕٙ)الموصولة

. 
فػػػػ  نصػػػػوص الػػػػرقعتيف "الّسػػػػاميتيف" العػػػػاربتيف الشػػػػمالية الشػػػػرقية والشػػػػمالية و 

(ٖٙ) "Šالاربية ترد عّدة صيا ملتمفة لمموصوؿ مؤلفة مف الشيف "
 

" غيػػر أنػػه غالبػػاً  مػػا تسػػتعمؿ فػػ  العبريػػة  eŠ ,Š" : ففػػ  النصػػوص العبريػػة
ح ا (٘ٙ)وأصمما غامض (ٗٙ) "’erŠăالمعاصرة " سـ بمعنػى و   ف  اتصؿ عمى مايرجَّ

 ,(ٙٙ)’arŠa"مكاف" ثـ استعممت فيما بعد ظرفاً  بمعنى "حيث" كما ف  االشورية
أمػػػػا فػػػػ  الماػػػػة اتكديػػػػة فػػػػزف أسػػػػما  اتشػػػػارة وأسػػػػما  الصػػػػمة الدالػػػػة )االسػػػػما  
الموصػػػػولة( مػػػػ  ضػػػػمائر اتسػػػػتفماـ والضػػػػمائر المطمقػػػػة وضػػػػمائر التممػػػػؾ تػػػػدلؿ فػػػػ  

تكديػػة عمػػى بعػػض مػػا يػػدلؿ ضػػمف موضػػوع "الضػػمائر" لتشػػمؿ الضػػمائر فػػ  الماػػة ا
اتسػػػػػما  فػػػػػ  الدراسػػػػػات اللاصػػػػػة بالماػػػػػة العربيػػػػػة, مثػػػػػؿ أسػػػػػما  االشػػػػػارة واالسػػػػػتفماـ 

 .(ٚٙ)والوصؿ
وكانػػػػت الماػػػػة االكديػػػػػة تمتمػػػػؾ فػػػػػ  الفتػػػػرات المبكػػػػػرة مػػػػف حياتمػػػػػا عػػػػدداً  مػػػػػف 

عػامر سػميماف والتػ   ػ  اتسػما  الموصػولة ."ضمائرالّصمة الدالة" حسب مػا يسػميما د
تمػؾ الضػمائر تميػزبيف العػدد والجػػنس وتألػذ شػكمما النمػائ  حسػب موقعمػا مػػف وكانػت 
 (ٛٙ)اإلعراب
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وفػػ  حالػػة , aŠوفػػ  حالػػة النصػػب , u Šففػػ  المفػػرد المػػذكر فػػ  حالػػة الرفػػ 
, ونالحػػػظ  نػػػا التشػػػابة مػػػ  "ذو" مػػػف االسػػػما  السػػػتة فػػػ  أحوالمػػػا االعرابيػػػة iŠالجػػػر 

 .الملتمفة مما يوح  بفكرة اتصؿ المشترؾ
قبيسػػػػ  أفَّ  ػػػػذف الصػػػػيا قػػػػد عرفتمػػػػا بعػػػػض الممجػػػػات )أو أكثػػػػػر(  .د.يػػػػرى أو 

الممجات العربية الكنعانية, إاّل أف اتكدية ألذت "شػا" فقػط لتعنػ : " ذا, ذو, ذي" وأمػا 
ش ( فقد ألذتا العطا  مدلوليف آلريف, حيث ألذت )شو( مدلواًل لتعنػ  " ػو"  –)شو 

 .(ٜٙ)بينما ألذت "ش " مدلواًل لتعن  "  "

ايضػػا وفػػ   atŠوفػػ  حالػػة النصػػب, atŠوفػػ  المفػػرد المؤنػػث فػػ  حالػػة الرفػػ  
 atiŠحالة الجر

وفػ  , ايضػا tūŠوف  حالة النصػب ,tūŠوف  حالة الرف   وف  الجم  المذكر
 tiūŠحالة الجر

وفػ  , ايضػا ātŠوفػ  حالػة النصػب, ātŠوفػ  حالػة الرفػ  وف  الجم  المؤنث
(ٓٚ)ātiŠحالة الجر

 

مكف أف تفمػـ عمػى أنمػا مرتبطػة "شػكالً " بالضػمير الشلصػ  إّف  ذف الصيا ي
" حتػػى عمػػد البابميػػة القديمػػة ومػػا aŠاإلشػػاري لماائػػب قػػد إلتصػػرت الػػى صػػورة المفػػرد "

 (ٔٚ)" إاّلنادرا ً atŠ" و"utŠولـ تبؽ الصورتاف ", بعد ا
وكانػػت ضػػمائر الايبػػة الشلصػػية المنفصػػمة لممفػػرد المػػذكر فػػ  الرفػػ  والنصػػب 

َش, ِش , ولممؤنث "شات", ولمجم  "شوت" تقوـ بعمؿ االسما  الموصولة والجر: ُش, 
 .(ٕٚ)ف  تمؾ الفترات المبكرة

 باسػػتثنا  الضػػمير (ٖٚ)وقػػد بطػػؿ اسػػتلداـ ضػػمائر الصػػمة فػػ  الفتػػرات الالحقػػة
"aŠ" و ػػو ضػػمير  (٘ٚ) او يعنػػ  حرفيػػاً  "يعػػود الػػى " (ٗٚ) " "َش" بمعنػػى "الػػذي" أو "التػػ

, وقػػد حػؿ محػػؿ جميػػ  ضػػمائر الصػػمة اتلػػرى, "aŠالنصػػب " المفػرد المػػذكر فػػ  حالػػة
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 (ٙٚ)واسػػػػتلداـ لجميػػػػ  الحػػػػاالت باػػػػض النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنس والعػػػػدد والحالػػػػة اإلعرابيػػػػة
  .(ٚٚ)ويستعمؿ كضمير تعريؼ أيضاً  م  جمي  اتجناس
 .(ٛٚ)" aŠ" "uŠوف  الماة اتشورية يستعمؿ أسـ الموصوؿ "

الموصػوؿ  ربػة الشػمالية الاربيػة يػرد اسػـالعا (وف  الماة العمورية مف )السامية
¯" " والمؤنث بمفظuŠفيما بمفظ "

iŠ " 
دت"  dt" "دْ  "شلصػ " لمعاقػؿ و "d" عمى حيف أف لألوجاريتيػة صػياتيف  مػا

 (ٜٚ) غير شلص  " لاير العاقؿ "
 (ٓٛ)كاف موض  جدؿ rtaوف  االوجاريتية فزف معنى 

 (ٔٛ)"arŠ’a" وف  مسارد تؿ العمارنة يرد اسـ الموصوؿ بمفظة
  .(ٕٛ)" ف  نقش ميش  ممؾ مؤاب’rŠويرد إسـ الموصوؿ ف  المؤابية بمفظ "

 (ٖٛ)المجاؿ فيما بعد لمصياة االكثر التصاراً  erŠ’aوقد فسحت صياة
" فزف استعماؿ الػزاي كأسػـ  Byblosوف  نقوش الماة الفينيقية "لمجة بيبموس 

والمسػػػتعممة كثيػػػراً  صػػػياة " Šوالصػػػياة المسػػػتعممة  ػػػ  ", " ػػػو أمػػػر نػػػادرZموصػػػوؿ "
"Š’" (ٛٗ), 

و ػػػ  التفػػرؽ بػػػيف الجػػػنس  "’Šوتسػػتعمؿ النقػػػوش الكنعانيػػػة اإلسػػـ الموصػػػوؿ "
وقد ورد  ذا الموصوؿ فػ  أحػد اسػتعماالت نقػوش النصػوص البونيػة بػالعيف  (٘ٛ)والعدد

 (ٙٛ)نوع مف المبالاة ف  تحقيؽ الممزة "عنعنة"  ولعمه "‘Šمكاف الممزة أي بمفظ "
" الػزاي وذلػؾ فػ  zأداة ألرى تحمؿ معنى الموصػوؿ "الػذي" و ػ  " وقد وردت

"الػذي فػػ  القبػر" و ػو يقابػػؿ اإلسػتعماؿ العبػػري : أي Z bķbrنقػش إْشػُمَنَعزْر فقػػد ورد 
Zū ,Zē 
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ولعمه اتصؿ الذي جا  , بمعنى "الذي" ايضا‘" Zكما وردت أداة ألرى بمفظ "
سػػػقوطما لػػػيس غريبػػػاً  فػػػ  الماػػػات و , " بعػػػد سػػػقوط الممػػػزةZمنػػػه اإلسػػػتعماؿ السػػػابؽ" 

 (ٚٛ)العاربة عامة
لتحمػػػػػؿ معنػػػػػى الموصػػػػػوؿ  "’Šوفػػػػػ  نفػػػػػس الػػػػػنقش "إشػػػػػمنعزر" تػػػػػرد صػػػػػياة "

" تظمػػػػر النقػػػػوش dوفػػػػ  الرقعػػػػة اتراميػػػػة "وفاقػػػػاً  لمتطػػػػور الصػػػػوت  لمػػػػذاؿ " (ٛٛ)"الػػػػذي"
Zإسػػماً  موصػػوالً  واسػػماً  للشػػارة معػػاً   ػػو " (ٜٛ)ايراميػػة القػػدمى 

¯
i"ي الػػذ (ٜٓ) " "زي

dيصير فيما بعد "
¯
iدي" وف  السريانية" "dƏ 

(ٜٔ)
 

وف  نصوص الماة المندائية "لمجة آراميػة بابميػة" ونقوشػما يػرد إسػـ الموصػوؿ 
و ػػو يسػػتعمؿ لممػػذكر والمؤنػػث ولجمعممػػا لمعاقػػؿ وغيػػر ‘" dوأداة اإلضػػافة بمفػػظ "إد" "

 (ٕٜ)العاقؿ
لممفػػرد المػػذكر  " dوفػػ  نقػػوش العربيػػة الجنوبيػػة يػػرد أسػػـ الموصػػوؿ بمفػػظ "ذ 

 ,(ٖٜ)لمجم ‘ " lw" , ذت" لممفردة المؤنثة tdو", ويستعمؿ أيضا لمجم 
" لممػػذكر, و"ذتػػـ"  mdأو "ذـ" " (ٜٗ)ذو ūd" والصػػور الملتمفػػة لمقتبانيػػة  ػػ  "

"tmd لممؤنث "(ٜ٘), 
 (ٜٙ) " "ذت"td" " "ذ" والمؤنثdوكذلؾ ف  النقوش السبئية "

استنادًا لصيا مألوذة مف نقوش لنصوص و كذا "كما رأينا" وعوداً  عمى بد  و 
نعود فنقوؿ إف اتسما  الموصولة ترتبط ف  جممرة الماات "السامية"  -سامّية –عاربة 

فزنه يدلؿ كعنصػر , العاربة بأسما  اإلشارة ولاصة "الذاؿ" ونظائرف ف  الماات العاربة
  .أساس  ف  تراكيب معظـ صياما كما الحظنا آنفا ً 
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 احملىز انثاني
ت "اإلسى املىصىل يف انهغاث انعازبت 

ّ
ايي

ّ
 "انس

 " –فىنيًيت  –وجهت نظسصىتيت "
 املطهب األول

ت"انتطىز انصىتي نضًري انىصم يف انهغاث انعازبت 
ّ
ايي

ّ
" "  انس

 "–فىنيًيت  –وجهت نظس صىتيت 
فػػايف سػػنوجز أساسدد   ضددمير   ددارذ أو ادد ر   ددارذ  ِ ّن االسددا الموصددو 
اإلشػػػارية واضػػػعيف بالحسػػػباف تطور ػػا مػػػف الناحيػػػة الصػػػوتيه القػػوؿ فػػػ  بعػػػض الجػػذور 

  .ال ذ" "لكف أوالً  نبدأ بضمير الوصؿ , وتوضيح مقابالتما ف  الماات العاربة
 " –انري  –ضًري انىصم " -1

رمزي منير بعمبك  أف يسّم  "أسما  اإلشارة" و "اتسما  الموصولة"  .يقترح د
 .(ٜٚ)معًا بزسـ ضمائر اإلشارة والموصوؿ

إف : بينا يسمية  نري فميش م  "مف" و"ما" و"أْي" الضمائر الموصػولة, ويقػوؿ
 ػػػذا الضػػػمير الوصػػػف  الموصػػػوؿ شػػػأنه شػػػأف سػػػائر الضػػػمائر الوصػػػفية اإلشػػػارية لػػػه 

و " الػذي" حسػب , صالحيته لتحديد النوع والعدد بما ف  ذلؾ المثنى اللاض  للعراب
  .(ٜٛ) " أؿ + ؿ + ذي ": رأي  نري فاليش يتحمؿ إلى

فػػػػأوؿ عناصػػػػرف أؿ التعريػػػػؼ وثانيممػػػػا" الـ " التوكيػػػػد "كمػػػػا يػػػػرى برجشػػػػترايزر 
عبػػد الحػػؽ ."كمػػا يػػرى د (ٓٓٔ)أو " أْؿ + آ + ِذْي" (ٜٜ) وثالثممػػا " ِذْي ", وجرجػػ  زيػػداف"

 ā hغيػر أف " , " حرفًا بحػرؼ hēzāHall" : و " الذي " يطابقما ف  العبريه ,فاضؿ"
, "  ػذا " ولػيس الػذي -: "  و ēzāHallلكف معنى " , ية"    أداة التعريؼ ف  العبر 
 (ٔٓٔ)" العبرية hēzكما ف  " , أما " ذي " فم   نا مذكر
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يمفػظ " المػِذ "  داود سموـ ف  دراسته عف الممجات العربية القديمة أنػه:.ويذكر د
 (ٕٓٔ)وبمحارث بف كعب مػف كمػالف القحطانيػة, " المْذ " ف  لاة ربيعة بف نزارمف مضر

 ذَ ْيؿ تمفظ " المَّذْ  " فقد أورد السُّكَِّرّي ف  اشعار المذلييف وما أنشػدُف الفػرا  لرجػؿ  وعند 
 -مف  ذيؿ:

                َفك ْندددددددت  وا َ ْمدددددددر  الّددددددد ذ َقدددددددْد ِكيدددددددَدا
َبّيدددددة   ف ْصدددددَطّيدا  ف                (ٖٓٔ)كالمّددددد ْ  َتَزببدددددً ز 

 ف
لكػػف كزسػػـ إشػػارة لممػػذكر : " Hallāzَوتػػرُد فػػ  العبريػػة مقابممػػا حرفػػًا بحػػرؼ " 

  .(ٗٓٔ) ولممؤنث أيضاً  وبمعنى "  ذف " ,بمعنى "  ذا "
ويرد " الّمذو " بحػذؼ حػرؼ النػوف مػف الموصػوؿ "و ػو ظػا رة لاويػة" فػ  لاػة 

وقػد , و ػو شػ   عرفػه المػذليوف, أ ؿ الػيمف و ػـ بنػو الحػارث بػف كعػب وبعػض ربيعػة
 -قاؿ: استعمؿ اتلطؿ التامب   ذف الماة حينما
دددددددددد ب المبدددددددددد ا                 أ َبِندددددددددد  ك َمْيدددددددددداإ ِ نب َعمب

               (5ٓٔ)لأَلْغدددددُالٱَقدددددتَُ الم م دددددوَ  َوَفكبكدددددا   ف
 ف

فقد ورد اسـ الموصوؿ "المذا" بحذؼ النوف, و و كمػا فػ  كتػب النحػو مػف لاػة 
 بمحارث بف كعب, و   مف لاات اليمف, و   لاة بعض ربيعة أيضًا,

 ه ا قو  ا خط  نفس :ومث  
                ه َمدددددددددا المبتدددددددددا َلدددددددددْو َوَلدددددددددَدْت َتِمددددددددديا  

َلِقيدددددددددَ  َفْخدددددددددر  َل  دددددددددْا َصددددددددددِميا    ف
(ٔٓ6)               

 ف
ولػػيس قػػوؿ اتلطػػؿ  ػػذا ومجػػ   "الموصػػوؿ فيػػه محػػذوؼ النػػوف" لاػػة تامػػب 

 (ٚٓٔ)"قبيمة الشاعر", ولكنه قاؿ بما تنما عربية صميمة,
ويعضػػُد  ػػذا القػػوؿ قػػوؿ , مػػا عربيػػة منتشػػرة لػػدى عػػدة قبائػػؿوكأنػػه أراد بػػذلؾ أنّ 
 -:أمية بف اتسكر الكنان 

                قدددددوم  المبددددد و بعكدددددارإ َطيبدددددروا َ دددددَررا  
وسِ   ف                (8ٓٔ)بالمصداقي  َضْربا   قدَدْوِم َ  ِمْن ر 

 ف
حػػرؼ لكنػػه " حرفػػًا ب ūzēhallويػػرد مقابػػؿ " المػػذو " بعينمػػا فػػ  الماػػة العبريػػة "

, إذْ  يرد نادراً  إسـَ إشارة لممفرد البعيد ِبَنْوَعيػهِ  بمعنػى " تمػؾ, ينصرؼ إلى معنى آلر
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ـَ إشػػػارة  لممفػػػرد المؤنػػػث البعيػػػد, (ٜٓٔ) ذلػػػؾ " وحاليػػػاً  يػػػرد إسػػػ
وواضػػػح  نػػػا أّنػػػُه مػػػف  (ٓٔٔ)

 .المشترؾ المفظ  القديـ
 "ذا  "ضًري انىصم واإلشازة  -2

ف الواضػػػح البػػػيف أف الماػػػة العاربػػػة أالـ قػػػد أمػػػا عػػػف الجػػػذر اإلشػػػاري " ذا " فمػػػ
استعممت  ذا الجذر كضمير للشارة فزّف  ذا الجذر مف أ ـ الجػذور اإلشػارية وأكثر ػا 

ف  الماات العاربة وكأنػه ميػراث لاػوي قػديـ اليمكػف اإلسػتانا  عنػه ولمػا تفرقػت  شيوعاً 
 ,س  ػذا مػف قبيػؿ المصػادفةولػي, ومتػداواًل بينمػا, القبائؿ العاربة اتولى ظؿ مالزمًا لما

فاللصػػائص التػػ  يمتػػاز بمػػا  ػػذا الجػػذر " ذا " جعمتػػه متػػداوالً  مػػ  نظػػائرف فػػ  أغمػػب 
 -الّسػػػامّيتيف –باسػػػتثنا  بعػػػض الممجػػػات فػػػ  الػػػرقعتيف العػػػاربتيف  (ٔٔٔ)الماػػػات العاربػػػة

 (ٕٔٔ)فػػ  صػػيا ملتمفػػة لمموصػػوؿ مؤلفػػة مػػف الشػػيف الشػػمالية الشػػرقية والشػػمالية الاربيػػة
  .(ٗٔٔ)والعمورية (ٖٔٔ)مية واالشوريةكالباب

وكمما ابداالت صوتيه شائعة فيما بػيف الماػة العربيػة مػف جمػة والماػات العاربػة 
 .(٘ٔٔ)الّسامّية_ مف جمة ألرى حسب ما يذ ب اليه القبيس  –

"  عمى  ذا الصػامت " ذ " تسػمية Geseniusوقد أطمؽ المستشرؽ جيزنيوس 
وتبػدأ بػه أسػما  إشػارة حتػى , م  صػوت صػفيري الصوت اإلشاري " " وكما مَّر يتبادؿ
 sa, sa, tat: الحاميػة والمندوأوربيػة كالسنسػكريتية –ف  بعض الماات العاربػة السػامية 

 (ٙٔٔ) da, der, die, dasواتلمانية  sa,so,thata: والكوشية
تعتمػد اإلنجميزيػة كػػؿ االعتمػاد عمػى  ػػذا الجػذر االشػاري" الػػذال " فتصػوغ منػػه 

 That: وذاؾ These: و ػػػػؤال  Those: اولئػػػػؾ -: اإلشػػػػارة فيمػػػػا نحػػػػوسػػػػائر أسػػػػما  
 soومػف ذلػؾ صػياة  (ٚٔٔ)للشػارة والموصػوؿ thatلمتعريؼ و Theوترد  This: و ذا

" ذاو " اثممػػػا  Thou: youوأيضػػػا الضػػػمير أنػػػت  (ٛٔٔ)ذا بمعنػػػى كػػػذا المتطػػػورة مػػػف
 (ٜٔٔ)تا , تو, = ذو Thu –ذو : السكسون 
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 املطهب انثاني
ت"ونظائسه يف انهغاث انعازبت  "رال ان "تطىز

ّ
ايي

ّ
 "انس

 " –فىنيًيت  –وجهت نظسصىتيت "
لكف ال نعرؼ عف أثؿ  )*(و ناؾ مف يرى أفَّ  ذا الجذراإلشاري َأثمُه  و " تا " 

فػزفَّ , (ٕٓٔ)" تا " أكثر مف أنما عمى اترجح ماثمة ف  لاة الطفؿ ف  قوله تا تػا تػا التا 
ف والشيف    إبداالت صوتية شػائعة فػ  الماػات العاربػة عمػى الداؿ والذاؿ والتا  والسي
  .(ٕٔٔ)ما يذكر القبيس  وغيرف

وقػػػد اسػػػتعمؿ " التػػػا  " " ضػػػميراً  عامػػػًا " و ػػػ  مازالػػػت موجػػػودة فػػػ  عربيتنػػػا 
بػػؿ كزسػػػـ  (ٕٕٔ)غيػػر أنمػػا ال توجػػد منفصػػمة كضػػمير, متصػػمة ومنفصػػمة وأثيمػػة ومبدلػػة

, تػػ : ومنمػػا نشػػأت, تَػػْيف, وتثنيتمػػا تػػاف,  ػػذف: إشػػارة وبصػػياتما البدائيػػة اتولػػى " تػػا "
وبزبػػػدالما " ذاال" نػػػتخ  (ٕٗٔ)" تػػػ  " بػػاتنثى, وقػػد التصػػػت صػػػياتا "تػػا " (ٖٕٔ)تمػػػؾ, تيػػؾ
أمػػػػا , (ٕٙٔ)والتصػػػػت كػػػػذلؾ "ذي " ومنمػػػػا " ذف " لألنثػػػػى بمعنا ػػػػا, (ٕ٘ٔ)ذي, ذا: منمػػػػا

, بنيػػة "وبقيػػت صػػياة جامػػدة بمػػذا المعنػػى " أي انمػػا م, صػػياة "ذا " فالتصػػت بالػػذكر
, لكنما تكوف معربة أحيانا ألرى وذلػؾ اذا جػا ت بمعنػى " صػاحب " أي انمػا تكػوف"ذا

  .(ٕٚٔ)ذي" حسب موقعما مف االعراب, ذو
وجمعمػػػػا "  ولقػػػػد أنَّػػػػَث العػػػػرب الجػػػػذر "ذا " بصػػػػياته الجامػػػػدة فصػػػػارت "ذات "

جمػ  بػدالمف " "ذوات"" غير أف المثنى منما يأت  شاَّذًا بصياته "ذواتاف " وكأنه تثنية لم
 (ٕٛٔ) ذاتاف " ومنما ايية " ذواتا أفناف "

كػػذلؾ عمػػى أنمػػا كممػػة بػػذالما وتائمػػا أي ِبَعػػّد التػػا   اسػػتعممو ا: غيػػر أّف"ذات "
ذات : مثػؿ, فصارت بمذف الصػورة تعنػ  الػنفس أو الجػو ر, جز ًا منما ال أداةً  لمتأنيث

لنػػػاس والشلصػػػيات البػػػارزة أعيػػػاف ا: ومنمػػػا " الػػػذوات " باصػػػطالح المتػػػألريف ,الشػػػ  
 (ٜٕٔ)" ذاتاف " أي عمى القياس غير أفَّ تثنيتما, منمـ
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 املطهب انثانث
 –األنسجاو انصىتي -ظاهسة انسهىنت انهفظيت 

أما صوت " الذاؿ" ف  العاربة اتولى فمو صوت رلػو مجمػور ملرجػه مػابيف 
ل  وقػػػػػػػد حافظػػػػػػػت الماػػػػػػػة العربيػػػػػػػة عمػػػػػػػى  ػػػػػػػذا النطػػػػػػػؽ بفرعيمػػػػػػػا الشػػػػػػػما (ٖٓٔ)اتسػػػػػػػناف
"وربما يكوف سػبب حفػاظ العربيػة عمػى  ػذا الملػرج كونمػا لػـ تلػتمط بالماػات ,والجنوب 

اتلػػرى كثيػػػرًا حتػػػى جػػا  اإلسػػػالـ فحفظػػػه بػػتالوة القػػػرآف" بػػػؿ وتحػػتفظ بػػػه حتػػػى بعػػػض 
الماػػات المندوأوربيػػة, فتعتمػػد الماػػة اإلنجميزيػػة كػػؿ االعتمػػاد عمػػى  ػػذا "الجػػذر اإلشػػاري 

 -الشارة فيما, نحو:الذال " فتصوغ منه أسما  ا
This , that , these , those , thay, 

 (ٖٔٔ)ذو"  Thu" "ذاو" أصمما السكسون  "Thou: youوايضًا الضمير أنت "
" تسػػتعمؿ للشػػارة والموصػػوؿ That" لمتعريػػؼ, بينمػػا نالحػػظ أف "Theوتػػرد "

 معًا !
ولعػػػؿ السػػػبب فػػػ  ذلػػػؾ يعػػػود إلػػػى , عمػػػى حػػػيف فقدتػػػه الماػػػات العاربػػػة اتلػػػرى

فػػػتثرت تيسػػػير الجمػػػد العضػػػم   ,ظػػػا رة السػػػمولة المفظيػػػة أو قػػػانوف السػػػمولة والتيسػػػير
المبذوؿ ف  نطقه تّنُه يتطمب وض  طرؼ المسػاف مػابيف اتسػناف فعممػت عمػى تيسػير 

مػػػػ  احتفاظمػػػػا بصػػػػفة الجمػػػػر فيػػػػه فأرجعػػػػت ملرجػػػػه الػػػػى مػػػػاورا   (ٕٖٔ)وتسػػػػميؿ لفظػػػػه
" زاي "كمػػا حصػػؿ ذلػػؾ فػػ   فتحػػوؿ صػػوت الػػذاؿ عنػػد بعضػػمـ الػػى صػػوت, اتسػػناف

بنػػػا " فػػػ  حػػػيف تحػػػوؿ عنػػػد , الماػػػات الفينيقيػػػة والحبشػػػية )ولمجاتمػػػا( والعبريػػػة " كمػػػا َمرَّ
بعضػػػمـ ايلػػػر الػػػى صػػػوت  "داؿ " أو " زاي " كمػػػا فػػػ  الماػػػة ايراميػػػة ولمجاتمػػػا وفػػػ  
بعض الممجات العربية المحكية "الدارجػة" ومنمػا الممجػة المصػرية نجػد لػذلؾ نظيػر فػ  

" الػزاي " فػ   الكممات حينما يقولوف مثاًل: إزاعة أي إذاعػة, وتحػوؿ الػى صػوت بعض
فّ  ظا رة تسميؿ " الذاؿ " إلى "زاي " أو "داؿ " جارية ف  الممجػات , ( )*( ٖٖٔ)اتكدية وا 
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أي , وفػػ  المصػػرية البػػُدور, أي بػػذر, ففػػ  الممجػػة العراقيػػة نقػػوؿ بػػزر,  العربيػػة الحديثػػة
 .(ٖٗٔ) ...ي الذَّ ب, وما إلى ذلؾأو الدَّ ب: أ, البذور

لقػػػػػػػػد تميػػػػػػػػزت العربيػػػػػػػػة بفرعيمػػػػػػػػا الشػػػػػػػػمال  والجنػػػػػػػػوب  ولمجاتمػػػػػػػػا باحتفاظمػػػػػػػػا 
 (ٖ٘ٔ)الذاؿ""بصوت

اتلػرى الػى تسػميؿ نطػؽ "  -الّسػامّية –ف  حيف اتجمت بقيػة الماػات العاربػة 
الػػذاؿ " وتيسػػيرف كمػػا نجػػد ذلػػؾ فػػ  أسػػما  اإلشػػارة فػػ  الماػػة الحبشػػية ولمجاتمػػا والماػػة 

نجػػدف تحػػوؿ الػػى صػػوت " : ففػػ  الماػػة الحبشػػية " الممجػػة الجعزيػػة ", لفينيقيػػة والعبريػػةا
, " فػ  حالػة النصػبZắو " ,فػ  حالػة الرفػ : "  ػذاĕZفمثال المػذكر القريػب " , الزاي "

  .(ٖٙٔ)بمعنى  ذف
" ūntĕZ": مثػػؿ, إلػػى جانػػب الصػػيا اتلػػرى المؤكػػدة بعناصػػر إشػػارية مضػػافة

  .ف  حالة النصب بمعنى  ذا: (ٖٚٔ) "Zentū"  و, ف  حالة الرف 
سػػـ اإلشػػارة فػػ  المفػػرد المؤنػػث "  فػػ  حػػالت  الرفػػ  والنصػػب بمعنػػى " : " Zāوا 
" فػ  Zātaو " ,  (ٖٛٔ)" فػ  حالػة الرفػ  Zāti ذف " إلػى جانػب الصػيا اتلػرى مثػؿ " 

  ." ذف " حالة النصب بمعنى
اإلشػارة البعيػدة  وحوؿ وجود الجذر اإلشاري "ذا " ف  الماة الحبشية فػ  أسػما 

فػ  المفػرد  (ٓٗٔ)الجػذر اإلشػاري (ٜٖٔ)فقد اتفقت م  العربية الشمالية فػ  اقتصػار ا عمػى
" فػ  حالػة النصػب Zekwa" (ٔٗٔ)المذكر البعيد " ذلػؾ " إذ يكػوف المقابػؿ فػ  الحبشػية

 -:مثؿ وف  بنا  الصيا المؤكدة بالعنصر اتشاري " التا  ", "ذلؾ": بمعنى
 "Zekwetū" (ٕٔٗ)  " وZeketū" و" , " فػػػػػػػػ  حالػػػػػػػػة الرفػػػػػػػػ  بمعنػػػػػػػػى " ذلػػػػػػػػؾ
Zekwet " و "Zeketa" :وأيضػػا اعتمػػدت ,  (ٖٗٔ) بمعنػػى "ذلػػؾ ", فػػ  حالػػة النصػػب

" لممػػػػذكر والمؤنػػػػث وفػػػػ  Zǎالحبشػػػػية عمػػػػى الجذراإلشػػػػاري "ذا " كاسػػػػـ موصػػػػوؿ عػػػػاـ "
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كما دلؿ الجذر اإلشاري "ذا " ف  تركيب أسما  اإلشارة فػ   (ٗٗٔ)حالت  االفراد والجم 
 -: لممجات الحبشية االلرىا

بمعنػػى "  ػػذا " و " ‘" ezeو " , بمعنػػى "  ػػذف "‘" ezā" : ففػػ  التجرينيػػة مػػثال
ezōm :"‘"  و " , صياة الجم  المذكر "  ؤالezān"  الجم  المؤنث "  ؤال" 

: (٘ٗٔ)"Zič" -ومؤنثػػه: ,بمعنػػى  ػػذا "kh zˉi"و"zˉikhaمػػثال " وفػػ  اتممريػػة
قػػد سػػمؿ صػػػوت " الػػذاؿ" الػػى صػػوت " الػػزاي " فػػ  اسػػػما  وفػػ  الماػػة العبريػػة ف " ػػذف"

, " zot" وفػػ  صػػيا المؤنػػث, " بمعنػػى  ػػذا Zēh: hazzēh " ,"zū " اإلشػػارة لمقريػػب
"zo" ,"hazzot ", "Zuما اإلشػػارة لممفػػرد المػػذكر البعيػػدوأيضػػا فػػ  أس, " بمعنػػى  ػػذف: 
"hallāz " ,"hallāzēh لجذراإلشاري "ذا" ونالحظ  نا أيضًا إقتصارا (ٙٗٔ)" بمعنى ذلؾ

عمػى المفػرد المػذكر البعيػد كمػا وجػدناف فػ  العربيػة والحبشػية مػف  (ٚٗٔ)ف  الماة العبريػة
 (ٛٗٔ)قبؿ

 –الفينيقية المتػألرة  –ونية پكما ُسمَّؿ الجذر اإلشاري "ذا" ف  الماة الفينيقية الػ
, Zū ,Zĕ: ربمػػا, "Zإلػى صػوت " الػزاي " كمػا نجػدف مػػثال فػ  إسػـ اإلشػارة الفينيقػ  " 

 (ٜٗٔ)" بمعنى  ذفZtو " , " بمعنى  ذا Znوكذلؾ " 
 (ٓ٘ٔ)" كذلؾ للشارة إلى المفردة المؤنثة القريبػة z" : ويرد إسـ اإلشارة الفينيق 

" كزسػػػػػـ إشػػػػػارة لممفػػػػػرد المؤنػػػػػػث zوَسػػػػػمؿ الجػػػػػذر االشػػػػػاري " ذا " فػػػػػ  المؤابيػػػػػػة إلػػػػػى "
فػ  ,  (ٕ٘ٔ)ميػة القديمػة" أيضػا فػ  ايراzَسمؿ الجذر اإلشاري " ذا " إلػى " .(ٔ٘ٔ)القريب

 "zy" كزسـ إشارة وموصوؿ بمعنى " ذو " (ٖٔ٘) 
  .(ٗ٘ٔ)" كزسـ إشارة لممفرد المؤنث القريبzوف  آرامية الدولة إلى " 

" znh" فػػ  "  zوفػػ  ايراميػػة اليموديػػة وآراميػػة الدولػػة وايراميػػة القديمػػة إلػػى " 
 (٘٘ٔ)أيضًا كزسـ إشارة لممفرد المذكر القريب
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" كزسػػػػػـ موصػػػػػوؿ غيػػػػػر متصػػػػػرؼ البػػػػػالجنس وال zyيموديػػػػػة "وفػػػػػ  ايراميػػػػػة ال
" اسػػػػـ  zyفنجػػػد " , "zكمػػػا سػػػمؿ الجػػػذر اإلشػػػاري "ذا" فػػػ  النبطيػػػة إلػػػى " (ٙ٘ٔ)بالعػػػدد

" : وفػػػ  النبطيػػػة أيضػػػا (ٚ٘ٔ)موصػػػوؿ مبنيػػػًا ال تتايػػػر صػػػياته بسػػػبب الجػػػنس أو العػػػدد
znh".  "zā كزسـ إشارة لممفرد المذكر القريب "(ٔ٘ٛ) 

 (ٜ٘ٔ)" كزسـ إشارةˉdi" : ترد "دي" ريةوف  ايرامية التدم
أمػا الماػػة السػػريانية فقػد اتجمػػت إلػػى تسػػميؿ الجػذر اإلشػػاري "ذا" إلػػى " الػػّداؿ " 

 ػػػذف " الملففػػػة عػػػف : hādē": فػػػ  أسػػػما  اإلشػػػارة كمػػػا نجػػػد  ػػػذا فػػػ  الصػػػياة المؤنثػػػة
"  hādnā ػػػػػػذا " واتصػػػػػػؿ فيمػػػػػػا " : hānāومػػػػػػذكر ا " (ٓٙٔ) :  ػػػػػػذف "hādāالصػػػػػػياة "
 (ٔٙٔ) " hādēn" عف "  hān"  الصياة الملتصرة: وبجانبما

 (ٕٙٔ)" ػػذف: dā ":  ػػذا " ومؤنثػػه: dnˉahفػػالمفرد المػػذكر ": وفػػ  آراميػػة التػػوراة
: تمػػؾ " وبجانػػب ذلػػؾ  نػػاؾ الصػػيا dāk" ذلػػؾ " ومؤنثػػه: dēkوالمفػػرد المػػذكر البعيػػد "

 (ٖٙٔ)تمؾ " لكال الجنسيف, بمعنى ذلؾ dikkēnالمؤكدة بالعنصر اإلشاري النوف "
إلتمؼ النحويوف ف  الصػياة اتصػمية إلسػـ اإلشػارة " ذا " : وف  الماة العربية
 (ٗٙٔ)أما نحاة الكوفة فيػروف أف االسػـ فػ  " ذا " و" الػذي ", واإلسـ الموصوؿ " الذي "

فػػ  حػػيف ذ ػػب البصػػريوف إلػػى أفَّ , واتلػػؼ واليػػا  زيػػدت لمتكثيػػر )*( ػػو الػػذاؿ وحػػد ا
فػػػػذ ب اتلفػػػػش ومػػػػف تابعػػػػه مػػػػف , اتيف السػػػػابقتيفااللػػػػؼ واليػػػػا  أصػػػػالف فػػػػ  الصػػػػي

فزنػه قػد حكػ  , أي " ذْي" بدليؿ جػواز اإلمالػة, البصرييف إلى أف اتلؼ منقمبة عف يا 
 .(٘ٙٔ) " ēd: باإلمالة " ذا: عنمـ أنمـ قالوا ف  " ذا "

وبحسب دراسة سابقة أجرا ا الباحػث حػوؿ أصػؿ االسػـ الموصػوؿ فػ  الماػات 
يرى الباحث أف الصياة القػدمى السػـ الموصػوؿ فػ  الماػة العربيػة  -الّسامّية –العاربة 

 ػػػ  "الػػػػال  ذ" أي انمػػػا مكونػػػة مػػػػف العناصػػػر االشػػػػارية  -الّسػػػػامّية –والماػػػات العاربػػػة 
ايتيػػػػػة: " أؿ" اإلشػػػػػارية + "ال " اإلشػػػػػارية + "ذ" الػػػػػذاؿ اإلشػػػػػارية, ويػػػػػرى اف العنصػػػػػر 

الكوفيػػػػوف فػػػػ  أنمػػػػا "الػػػػذاؿ"  اتساسػػػػ  فػػػػ  تمػػػػؾ المصػػػػياة القػػػػدمى  ػػػػو مػػػػا ذ ػػػػب اليػػػػه
 .(ٙٙٔ)وحد ا
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 املطهب انسابع
 -وجهت نظس تأثيهيت  - "حسكت اجلرز اإلشازي  "

وربمػػػا كػػػاف أصػػػؿ " ذا " فػػػ  الماػػػة العربيػػػة " ذَ  ْي" كمػػػا ذ ػػػب اتلفػػػش ومػػػف 
لكنػػه عمػػى مػػا يػػذكر اللفػػاج  كػػاف واقعػػاً  تحػػت تػػأثير الحالػػة  (ٚٙٔ)تابعػػه مػػف البصػػرييف
ثالثيػػػػػػة إذ إف فكػػػػػػرة اتصػػػػػػؿ العربيػػػػػػة فػػػػػػ  بنائمػػػػػػا عمػػػػػػى أصػػػػػػوؿ االشػػػػػػتقاقية لألسػػػػػػما  

السػػـ اإلشػػارة " ذا " واضػػحة فػػ  عقميػػة نحػػاة البصػػرة إذ يػػذ بوف إلػػى أّف  (***)الثالثػػ 
" ذَ ّي " : وٱفتػػرض اتلفػػش أفَّ اتصػػؿ فػػ  " ذا ", التصػػاير َيػػُرّد اتشػػيا  إلػػى أصػػمما

تػػراض, ويميػػؿ الباحػػث إلػػى لكػػف يبقػػى مجػػرد اف ,(ٛٙٔ)و ػػو مسػػمؾ لػػاص, بتشػػديد اليػػا 
مػػػػذ ب الكػػػػوفييف إلػػػػى أف أصػػػػؿ "ذا" فػػػػ  الماػػػػة العربيػػػػة  ػػػػو "الػػػػذاؿ" وحػػػػد ا ٱسػػػػتنادًا 

 -الّسامّية –لممقارنات المفظية بيف العات العاربة 
عممػػًا أف فكػػػرة اتصػػػؿ الثنػػػائ  قديمػػػة قػػػد قػػاؿ بمػػػا بعػػػض شػػػيوخ الماػػػة القػػػدما  

فػػػأف  -الّسػػػامّية –لماػػػات العاربػػػة كالفرا يػػػدي فػػػ  معجمػػػه وسػػػبيويه فػػػ  كتابػػػه, وفػػػ  ا
اتصػػؿ الثنػػائ  يعػػدُّ ظػػا رة لاويػػة شالصػػة لمعيػػاف عنػػد البػػاحثيف فػػ  مجػػاؿ الدراسػػات 

 .المقارنة -الّسامّية –الماوية لماات العاربة 
"" قػاؿ : و ناؾ رأي ثالث ذكرف السيوط  ف   م  الموام  عف أب  حياف بقوله

 -: أبو حياف
ا" ثنائ  الوض  نحو" ما " وأفَّ اتلؼ أصػؿ بنفسػما ولو ذ ب ذا ب إلى أفَّ "ذ

لكػاف  ,غير منقمبة عف ش   إذ أصؿ اتسما  المبنية أف توض  عمى حرؼ أو حرفيف
ثػػػػػػػـ رأيػػػػػػػت  ػػػػػػػذا المػػػػػػػذ ب لمسػػػػػػػيراف   -: قػػػػػػػاؿ, مػػػػػػػذ بًا جيػػػػػػػدًا سػػػػػػػماًل قميػػػػػػػؿ الػػػػػػػدعوى

معػه بثنائيػة  ويقوؿ اللفاج  " أفَّ  ذا الرأي القميػؿ الػدعوى قػد نتفػؽ ,(ٜٙٔ)"")*(واللشن 
"ذا" لكننػػػا لسػػػنا معػػػه فيمػػػا ذ ػػػب اليػػػه مػػػف أف الفػػػُه أصػػػؿ قػػػائـ بذاتػػػه "غيػػػر منقمبػػػة عػػػف 

, ويقوؿ أيضًا: و نا قد نذ ب إلى ماقاله البصريوف مف أّف الفُه منقمبػة عػف يػا , ش  "
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أمػػػا الباحػػػث فيػػػرى أف الػػػرأي  ,طبقػػػاً  لقاعػػػدة التصػػػاير فػػػ  رَدّ  اتشػػػيا  إلػػػى أصػػػولما"
 -الّسامّية –ف المسألة يأت  مف لالؿ المقارنة الصوتية م  الماات العاربة الصائب لمذ

 .(ٓٚٔ)اتلرى
أمػػػا النقػػػوش العربيػػػة فزنمػػػا التفصػػػح لنػػػا عػػػف نػػػوع  ػػػذف الحركػػػة يعتماد ػػػا فػػػ  

ففػ  النقػوش المحيانيػة تػرد " ذ" بمعنػى  ػذا  الكتابة عمػى الصػوامت فقػط دوف الصػوائت
شارة اتلرى الواردة ف  الكتابات المحيانيػة تػرد " لكف ف  أسما  اإل (ٔٚٔ)بدوف حركة مد

وقػػػػد ورد "ذو " للشػػػػارة إلػػػػى , ذو " "ذا " " ذف " عمػػػػى مايػػػػذكر المستشػػػػرؽ ويرنركاسػػػػكؿ
وربمػػا كػػاف  ػػذا قبػػؿ أف تلتمػػؼ "ذو" الطائيػػة عػػف "ذو" مػػف االسػػما  , (ٕٚٔ)اتشػػلاص

سػػػػتعمؿ للشػػػػارة الػػػػى وأمػػػػا " ذف" فقػػػػد ا, السػػػػتة امػػػػا "ذا" فقػػػػد ورد لألشػػػػيا  غيػػػػر العاقمػػػػة
وف  الممجة الثمودية يرد إسـ اإلشارة ,  (ٗٚٔ) ولألشيا  " لايرالعاقؿ " أيضاً  (ٖٚٔ)المؤنث

كذلؾ يرد فيما " ذ" و ػو , ف  نقوشما "ذف" و و يقابؿ "ذف" ف  النقوش العربية الجنوبية
يػب و ػو كما َيِرد إسـ إشارة آلر لممفرد المذكر القر , يقابؿ "  ذا " ف  العربية الفصحى

  .(٘ٚٔ)" بالزاي " ف  قرا ة تحد الشوا د النقشية الثمودية بمعنى "  ذا" ايضا: " زف "
وف  الّممجة الّصفاوية يرد إسـ اإلشػارة فػ  نقوشػما " ذ" ويػرد قبػؿ اإلسػـ المػراد 

  .(ٙٚٔ)اإلشارة إليه كما يرد بعدف أيضا ً 
 ,يشػيروف لممػذكر ويرى المستشرؽ ليتماف أّف القػوـ كػانوا ينطقػوف بػه "ذا" حػيف

واستنتاج ليتمػاف  نػا فػ  تقػدير الصػائت بعػد اسػـ  (ٚٚٔ)و " ذي " حيف يشيروف لممؤنث
" ذ" الػذي اسػتعمؿ لمجنسػيف  ػو اسػتنتاج قياسػ  عمػى ماوجػد فػ  الماػة العربيػة  اإلشارة

 (ٛٚٔ)الفصحى لكنه مجرد إستنتاج

إذا  وفػػ  الماػػة السػػريانية تظمػػر حركػػة العنصػػر اإلشػػاري فػػ  االسػػـ الموصػػوؿ
إذ تظمربينػػه وبػػيف حػػرؼ , المتصػػؿ بضػػمير الِمْمػػؾ (ٜٚٔ)دلػػؿ عمػػى حػػرؼ الجػػر الػػالـ

  .(ٓٛٔ) دْي + ؿ " َتممُّْؾ " نرى أنما مْف أصؿ اتداة " ِذْي ": الجر "يا "
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 نػػػاؾ افتػػػراض تُقػػػريف القػػػوانيف الصػػػوتية كمػػػا يجػػػد صػػػداف فػػػ  الصػػػيا اإلشػػػارية 
ا بعػػض العممػػا  " الّماػػوييف " أّنمػػا اتقػػرب العاربػػة والسػػيما فػػ  الماػػة العربيػػة التػػ  عػػّد 

 (ٔٛٔ)إلى الماة العاربة اتـ
و ذا االفتػراض  ػو ماذ ػب إليػه نحػاة البصػرة " كمػا مػر " إلػى أّف اتصػؿ فػ  
 "ذا"  ػػػو "ذْي" بػػػدليؿ ماسػػػم  فيػػػه بزمالػػػة ألػػػؼ " ذا " نحػػػو اليػػػا  كمػػػا يقػػػوؿ سػػػيبويه فػػػ 

 -: (ٕٛٔ)"الكتاب "
لّما  ,ا باب و ذا ماؿ "  اَذْي َبْيب و اذَ ي ميؿ"  ذ: وقاؿ ناس يوثؽ بعربيتمـ

أي اف , ت " شػػػػبمْت بمػػػػا يْ  ـَ  " رَ : كانػػػػت بػػػػداًل مػػػػف اليػػػػا  كمػػػػا كانػػػػت فػػػػ  " رميػػػػت "
اتصػػؿ فػػػ  "ذْي" مػػػا نػػراف اتصػػػؿ العػػػارب  اتوؿ لمجػػػذر اإلشػػاري "ذا " وقػػػد سػػػم  فػػػ  

يػػا  و ػػ  المرحمػػة الثانيػػة المرحمػػة التػػ  واكبمػػا النحػػاة العػػرب االوائػػؿ بزمالػػة ألفػػِه نحػػو ال
 " الى "Dif thong" (ٖٔٛ)" ayالمشكؿ بالحركة المركبة " الت  تطور فيما اتصؿ "ذي"

dē " بالحركػػة الممالػػة "ē " ,  أي ِإفَّ بيئػػة لاويػػة معينػػة إحتفظػػت لنػػا بػػالنطؽ الممػػاؿ فػػ
نما ذكر بأنمـ: "ذاألؼ "  (ٗٛٔ)"ناس يوثؽ بعربيتمـ" ولـ يحدد ا النحاة العرب بدّقة وا 

وؿ الحركة الممالة ف  الصػياة الػى الفتحػة  أما المرحمة الثالثة واتليرة فم  تحُّ
" باإلمالة ثـ الػى  ē" قد تطور أواًل الى " ayفالصوت المركب " dāالى dē الطويمة أي

 "ā:بالمدة الطويمة " ay >ē >ā 
فػ   تمؾ  ػ  المراحػؿ التطوريػة التػ  تقرر ػا القػوانيف الصػوتية التػ  لمػا نظػائر

الماػػات اتلػػرى ولػػذلؾ نسػػتطي  أْف نػػرجح أفَّ بعػػض الكممػػات التػػ  اشػػتممت عمػػى يػػا  
فاتصػػؿ إذف فػػ  مثػػؿ , أْف تكػػوف قػػد تطػػورت أوالً  إلػػى إمالػػة ثػػـ إلػػى الفػػتح (٘ٛٔ)أصػػمية

 (ٙٛٔ) ذف الكممات  و اإلمالة وقد تفرع الفتح عنما
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ف بمعػػزؿ عػػف لػػذا نػػرى أف الجػػذر اإلشػػاري تػػأثر بػػالمحيط الماػػوي العػػاـ ولػػـ يكػػ
 -: قوانيف التطورات الصوتية وعمػى ذلػؾ تكػوف المراحػؿ التطوريػة لمجػذر اإلشػاري  ػ 

day >dē>dā 
ف ماحػػػػدث فػػػػ  العربيػػػػة لمجػػػػذر اإلشػػػػاري "ذا " قػػػػد حػػػػدث أيضػػػػًا فػػػػ  الماػػػػات  وا 

" ذَ ْي " المشَكػػؿ : العاربة الت  تشترؾ م  الماة العربية ف   ػذا اتصػؿ العػارب  اتوؿ
وقد إحتفظت الماات العاربة بزمالة حركػة الفتحػة نحػو اليػا  فػ  , "ayكبة "بالحركة المر 
وبذلؾ تتفؽ م  صياة اإلشارة المفردة العربية " ذا " لممذكر التػ  سػم  , صياة المذكر
 (ٚٛٔ)فيما اإلمالة

اسػػػػػـ اشػػػػػارة لممفػػػػػرد المػػػػػذكر : " بالكسػػػػػرة القصػػػػػيرة الممالػػػػػةzĕففػػػػػ  الحبشػػػػػية "
" بالكسػرة القصػيرة  Zehوف  العبرية المفرد المػذكر" ,(ٜٛٔ) "zĕntūوكذلؾ " (ٛٛٔ)القريب

 dē-n" (ٜٔٔ)وف  ايرامية اليمودية, إسـ إشارة لممفرد المذكر القريب (ٜٓٔ)الممالة أيضا ً 
 (ٜٗٔ) "hādē-nوف  الترجـو والتممود نجد " (ٖٜٔ) "īdeķو " dēķ و "" (ٕٜٔ) "
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 احملىز انثانث
 األداة بني انتركري وانتأنيث

 املطهب االول
 "املركس واملؤنث " ستعًال املشرتك نألداة نكال اجلنسني اإل

 (ٜ٘ٔ) "ay  ناؾ إحتماؿ أّف اتصؿ اتوؿ " ذَ  ْي " المشكؿ بالحركػة المرّكبػة "
ا إاّل أّنػػُه لػـ يصػػؿ إلينػػ, قػد إسػػتلدـ للشػارة إلػػى الجنسػيف فػػ  أقػػدـ مراحػؿ الّماػػة العربيػة

 (ٜٙٔ)" الممالة ēdنية " وكذلؾ صياة المرحمة الثا )*(بأي شكؿ مف اتشكاؿ
" أفَّ الّماػػػة العاربػػػة اتولػػػى تمتمػػػؾ صػػػياتيف  Gray ويػػػرى المستشػػػرؽ " جػػػري

ذا " و مػػػا صػػػياتاف أصػػػميتاف : ādِذْي " " : iˉdأصػػػميتيف السػػػـ اإلشػػػارة المفػػػرْد  مػػػا " 
وربمػػػا يكػػػوف إلػػػتالؼ  (ٜٚٔ)التلتمفػػػاف فػػػ  اإلشػػػارة إاّل بػػػالجنس بػػػيف المػػػذكر والمؤنػػػث

ر اإلشاري "ذا " ف  الّماػات العاربػة يعػود إلػى مرحمػة متػألرة نسػبيًا حركت  الجنس لمجذ
أي افَّ اإللػتالؼ الحاصػؿ بػيف  عّما كانت عميه الصيا اتصمية ف  الّماة العاربػة اتـ

ْ  المػذّكر والمؤنػث لمجػذر اإلشػاري " ذا " فػ  أغمػب العربية والّماػات العاربػة بػيف حركتَػ
الظف أّنه ليس إلتالفًا جو ريًا بقدر مػايكوف إلتالفػاً  بعػد مراحػؿ التطػور التػ  َمػر بمػا 

وجعمتػػػػه , ووصػػػػؿ إلينػػػػا بصػػػػورته  ػػػػذف فػػػػ  الماػػػػة العربيػػػػة (ٜٛٔ) الجػػػػذر اإلشػػػػاري " ذا "
مػػدت  ػػذا الجػػذر كزشػػارة إلػػى فػػ  حػػيف عّدتػػه الّماػػات العاربػػة اتلػػرى التػػ  إعت, لممػػذكر

 (ٜٜٔ)المفردة المؤنثة
" ثػـ ayفكاف  ذا الجذر بصػياته البدائيػة المفترضػة مضػبوطاً  بحركػة مرّكبػة "

" أّمػػا المرحمػػة الثالثػػة وات ليػػرة فمػػ  " ēتحولػػت فػػ  مراحػػؿ تطوريػػة الػػى حركػػة ممالػػة " 
ؿ الحركػة الممالػة إلػى الفتحػة الطويمػة " ذا " وتظمر ػ ذف الصػياة النمائيػة كما مػر " تحػوُّ

فػػ  اسػػتعمالما أيضػػًا دوف تمييػػز فػػ  اإلشػػارة لممفػػرد  (ٕٓٓ)المتطػػورة فػػ  مرحمتمػػا الثالثػػة 
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المػػذكر والمؤنػػث فػػ  بػػادئ اتمػػر إذ إسػػتعممت للشػػارة إلػػى المفػػردة المؤنثػػة كمػػا ذكػػر 
 ػػذا شػػاة : قولػػؾ -: ))وقػػاؿ اللميػػؿ: بقولػػه, سػػيبويه فػػ  "الكتػػاب" نقػػالً  عػػف الفرا يػػدي

 (ٕٕٓ) "" ذا َرْحَمُة ِمْف َرّب  ""(((ٕٔٓ)لة قوله تعالىبمنز 
" بعػػػػد إمالػػػػة  Zūوكػػػػذلؾ مانجػػػػدف فػػػػ  الماػػػػة العبريػػػػة فػػػػ  إسػػػػتعمالما لمصػػػػياة "
" فأصػؿ  zō<zūحركتما الضمة الطويمة اللالصة الى ضمة طويمة ممالة أي تصبح "

 " التػػػػ  تطػػػػورت عنمػػػػا الصػػػػياةzū الضػػػػمة الطويمػػػػة فػػػػ  الصػػػػياة العبريػػػػة اتصػػػػمية "
 Zō <ūZ< Zā: " أي zō    " :" zā ": الممالة

 (ٖٕٓ) " ū" أو "ō" إلى " āفتحولت الفتحة الطويمة " 
وايرامية الاربيػة فيمػا , وقد ورد ذلؾ ف  لاة َمساِرْدَتْؿ العمارنة والماة الكنعانية

ويػػػرجح أفَّ ذلػػػؾ راجػػػ  الػػػى عػػػادة صػػػوتية لػػػدى سػػػكاف الػػػبالد السػػػابقيف قبػػػؿ  (ٕٗٓ)بعػػػد
 (ٕ٘ٓ)الكنعانييف

" لممذكر والمؤنػث بمعنػى  zūو كذا نجد الماة العبرية ف  إستلدامما لمصياة "
غيػر أّنمػا تػرد  (ٕٙٓ) " االشارية بمعنػى " ػذف"zōو ذف " وكذلؾ إستلدامما اتداة ", "  ذا

 -, مثؿ:(ٕٚٓ) ف  العمد القديـ " التوراة " كزسـ إشارة لممذكر بمعنى " ذا"
ـْ بػػػػػػػػػػػأرض  -:(ٕٛٓ)ـ ص ر ي ـ ب أ ر ص ؿ ع ؾ ـ " زو "  ػػػػػػػػػػػذا ُ ػػػػػػػػػػػْزُؤُ 

" لكػػال  hallāzكػػذلؾ يسػػتعمؿ فػػ  العبريػػة القديمػػة إسػػـ إشػػارة لممفػػرد البعيػػد "  ,مصػػر
" كزسـ zوكذلؾ ما نجد ف  الماة الفينيقية ف  إستلداـ "  (ٜٕٓ)الجنسيف المذكر والمؤنث
 (ٕٓٔ)إشارة لكال الجنسيف إيضاً 

ْف كانت قميمة وحدثت ف  بعض الماات العاربة إال أّنمػا توضػح  و ذف اتمثمة وا 
الفكػػػرة التػػػ  نػػػذ ب إليمػػػا مػػػف أف الماػػػات العاربػػػة قػػػد إسػػػتعممت الجػػػذر اإلشػػػاري لكػػػال 

 (ٕٔٔ)الجنسيف ف  أقدـ مراحمما
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ونحػػػو ذلػػػؾ أيضػػػاً  فػػػ  اإلسػػػـ الموصػػػوؿ فػػػ  بعػػػض الماػػػات العاربػػػة  -: قمػػػت
قػػد إسػػتلدـ  فزّنػػهُ  ,كايراميػػة والنبطيػػة والحضػػرية " نقػػوش آراميػػة الحضػػر " واتوجاريتيػػة
  .ضميرًا عامًا لكال الجنسيف أيضاً  إذا ما تذكرنا بأنه عنصر إشاري

 املطهب انثاني
 "ختصص األداة بأحد اجلنسني  "

و كػػػذا يكػػػوف " كمػػػا َمػػػرَّ " اإللػػػتالؼ فػػػ  حركتػػػ  " المػػػذكر والمونػػػث " لمجػػػذر 
غمػب الظػف لػيس "ذا " ف  الّماات العاربة يعود إلى مرحمة متألرة نسبياً  فمو أ اإلشاري

إلتالفاً  جو ريًا بقدر ما و إلتالؼ بعػد مراحػؿ الّتطػور الّصػوتّية التػ  مػرَّ بمػا الجػذر 
 (ٕٕٔ) اإلشار "ذا "

فمجػػػأت الّماػػػة العربيػػػة فػػػ  التفرقػػػة بػػػيف المػػػذكر والمؤَنػػػث إلػػػى الجػػػذر اإلشػػػاري 
 ,(ٖٕٔ)والكسرة "ذي" لممؤنث, فالفتحة "ذا " لممذكر, بواسطة التعارض بيف المصوتات
 وف   ل  يقو  سيبوي  ف  كتاب :

تف الكسػػر ممػػا يؤنػػث بػػه, تقػػوؿ: إنػػؾ ذا بػػة وأنػػت ذا بػػة, ونقػػوؿ:  ػػات   ..."
نمػػػػػا الكسػػػػػرة مػػػػػف   ػػػػػذا لمجاريػػػػػة, وتقػػػػػوؿ لمػػػػػذي أمػػػػػة اهلل واضػػػػػرب  إذا أردَت المؤنػػػػػث وا 

 (ٕٗٔ)اليا "
ـ متحققػػػػػة بواسػػػػػطة التبػػػػػادؿ وأّمػػػػػا المفػػػػػرد والمثنػػػػػى والجمػػػػػ  فػػػػػزّف التفرقػػػػػة بيػػػػػنم

وفقدت الماة الحبشية ,  (ٕ٘ٔ)الموات , الالت : "ت" لممؤنث الذيف, : "ذ" لممذكرمت الصا
" للشػػػػػارة إلػػػػػى  zˉa" التػػػػػا  " فػػػػػ  صػػػػػياة اإلشػػػػػارة المؤنثػػػػػة وبقػػػػػ  الجػػػػػذر اإلشػػػػػاري "

" zō فػػ  حػػيف تلصصػػت", "بالمػػذكرzeوكػػذلؾ فػػ  العبريػػة تلصصػػت ", (ٕٙٔ)المؤنػػث
 " t Zōاإلسمية لتصبح " والت  غالبًا ماتتصؿ بنماية التأنيث ,بالمؤنث

: "dāوتسػػػػػتلدـ ", " تسػػػػػتلدـ إسػػػػػماً  موصػػػػػوالً  عامػػػػػاً  ˉdiأّمػػػػػا ايراميػػػػػة فػػػػػاف "
 (ٕٚٔ)لممؤنث
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 "اإلستنتاجاث"
نسػػتنتخ ممػػا سػػبؽ إفَّ اتسػػما  الموصػػولة تػػرتبط فػػ  جممػػرة الّماػػات العاربػػة " 

لػرقعتيف لكػف عمػى الػرغـ مػف ذلػؾ نجػد فػ  ا, بأسما  اإلشػارة " والسػيما بحػرؼ " الػذاؿ"
الجػػػػػزِريَّتّْيف " السَّػػػػػاِمّيَتيْف " الشػػػػػمالية الشػػػػػرقية والّشػػػػػمالية الَاْرِبّيػػػػػة عػػػػػّدة صػػػػػيا ملتمفػػػػػة 

كمػػا , كحػرؼ أساسػ  فػػ  تراكيبمػا, السػيف " أو مّكونػة منػػه لمموصػوؿ مرتبطػة بحػػرؼ "
 ػػػو فػػػػ  اتكاديػػػة والعموريػػػػة والموآبيػػػة ومسػػػػارد تػػػؿ العمارنػػػػة والفينيقيػػػة فػػػػ  حػػػيف فػػػػ  

والعربية الفصحى نجد صيااً  للسػـ  –ومنما القتبانّية  –ية والعربية الجنوبية اتوجاريت
عممػػػػػػًا أفَّ لمعربيػػػػػػة الفصػػػػػػحى مجمػػػػػػوعتيف للسػػػػػػـ , الموصػػػػػػوؿ مكّونػػػػػػة مػػػػػػف " الػػػػػػذاؿ "

  .و" الذي " وتصريفاتما جنسًا وعدداً , " ذو " وتصريفاتما جنسًا وعدداً : (*)الموصوؿ
زّف  نػػاؾ مػػف ذ ػػب إلػػى أفَّ أصػػؿ  ػػذا الجػػذر أّمػػا عػػف َأْصػػؿِ   ػػذف " الػػذاؿ " فػػ

إّنمػػا  ػػو " التػػا  " لكػػْف وبحسػػب التطػػور الصػػوت  وبحسػػب ظػػا رة " السػػمولة الّمفظيػػة " 
فزّف  ذف الذاؿ قد تطػورت  ػ  اتلػرى إلػى صػوت " الػزاي" كمػا فػ  الّممجػة الفينيقيػة " 

ْف كاف نادرًا  –لمجة بيبموس"  النقوش اتكثر قػدمًا  وأيضا ف  الّممجات ايرامية ف  –وا 
 –كممجة آرمية  –إذ تطّور و ايلر إلى صوت " الداؿ " ف  الّسرياّنية 

أّمػػػا حركػػػة  ػػػذا الجػػػذر فزّنػػػه قَػػػْد َمػػػرَّ بمراحػػػؿ تطورّيػػػة صػػػوتّية تؤيػػػد ا القػػػوانيف 
فػػػزّف  ػػػذا الجػػػذر قػػػد تػػػأثر , الصػػػوتية ولمػػػا نظػػػائر فػػػ  سػػػائر الّماػػػات العاربػػػة اتلػػػرى

وبػػذلؾ تكػػوف , ـ ولػػـ يكػػف بمعػػزؿ عػػف قػػوانيف الّتطػػورات الصػػوتيةبػػالمحيط الّماػػوي العػػا
 -: المراحؿ التاريّلية التطورّية لمجذر اإلشاري  كذا

 ād < ēd < ayD -: "ذا" ػػػػػػػػػػػػػػ<ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" ِذَي " ػ ػ<ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"َذْي " ػػػ
ف اإللػػػػتالؼ الحاصػػػػؿ بػػػػيف العربيػػػػة والماػػػػات الع اربػػػػة بػػػػيف حركتػػػػ  الجػػػػذر وا 

لمتفريؽ بػيف الجنسػيف فػ  أغمػب الظػف لػيس إلتالفػًا جو ريػًا بقػدر مػا  ػو إلػتالؼ بعػد 
فمػف المحتمػؿ إذف أْف تكػوف حركػة  ػذا الجػذر  ,مراحؿ التطور الت  مر بما  ذا الجذر

فػػ  أقػػدـ صػػور ا تسػػتعمؿ ثابتػػة لمتعبيػػر عػػف كػػال الجنسػػيف ثػػـ أصػػبح التطػػور الصػػوت  
 .يستلدـ لمتفريؽ بيف الجنسيف لحركة الجذر

  ." واهلل أعلم "
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عرُبه وقدـ , مدلؿ إلى نحو الّماات الّساِمّية الُمقاَرف, سباتينو, وآلروف .( موسكات (ٔ
, بيػػػروت, عػػػالـ الكتػػػب, ٔط, عبػػػد الجبػػػار المطمبػػػ  .د - ممػػػدي الملزومػػػ .لػػػه د

 .ٕٜٔص  ٖٛ – ٖٔفؽ , ـٖٜٜٔ - ػ ٗٔٗٔ
, ٔط, محمػػد ياسػػر شػػرؼ .شػػرح شػػذور الػػذّ  ػػب, تحقيػػؽ د, اتنصػػاري ابػػف  شػػاـ (ٕ)

 .ٚٓٔص ,  ػ ٚٔٗٔ, طمراف, دار إحساف لمنشر والتوزي 
عبػػػد الصػػػبور  .َعّرَبػػػُه عػػػف الفرنسػػػية وَحّققػػػُه د, العربيػػػة الفصػػػحى,  نػػػري .فاليػػػش (ٖ)

 .ٕٚٔص , ـ ٖٜٛٔ, بيروت, منشورات دار المشرؽ ٖط, شا يف
, مكتبة ز را  الشرؽ, الّتعريؼ والتّنكير بيف الّذاللة والّشكؿ, محمود أحمد .نحمة د (ٗ)

أداة التعريؼ فػ  الماػات , محمود شفيؽ .ايلوس : كذلؾ ٔٔ, صٜٜٜٔالقا رة, 
, جامَعػة باػداد, كمية الماات, رسالة ماجستير غير منشورة, دراسة مقارنة, الَجزِرّية
 .ٗص, ـ ٕٕٓٓ - ػ ٖٕٗٔ

 .ٗٔص , المصدرنفسه, محمود احمد .د .نحمة (٘)
, ٜٜٜٔرمزي منير فقه العربية المقارف, دار العمـ لممالييف, بيروت,  .د .بعمبك  (ٙ)

  .ٕٚٗص
 .وما بعد ا ٕٛص, مصدر سابؽ, محمود شفيؽ .ايلوس  (ٚ)
مامش شرح ابػف الشيخ جالؿ الديف, البمجة المرضية ف  شرح اتلفية ب .السيوط  (ٛ)

, مطبعة دار إحيا  الكتب العربية تصحابما عيسى الباب  الحمب  وشػركائه, عقيؿ
 .ٗٔص , بالتاريخ, القا رة

 .ٗٗٔص , ٜٔٙٔ, القا رة, ٔج, النحو الواف , عباس .حسف (ٜ)
  .٘ٔص , السيوط  مصدر سابؽ (ٓٔ)
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 .ٜٓٔص, ٕٗ – ٖٔمصدر سابؽ فؽ , وآلروف, سبايتينو .موسكات  (ٔٔ)
رمضػػاف عبػػد  ., دتْرجَمػػُهُ  عػػف اتلمانيػػة, فقػػه الماػػات السػػامية, كػػارؿ .بروكممػػاف (ٕٔ)

, ٚ٘ٔفػػػػػػػؽ , ـ ٜٚٚٔ - ػػػػػػػػ  ٜٖٚٔ, مطبوعػػػػػػػات جامعػػػػػػػة الريػػػػػػػاضالتػػػػػػػواب, 
 .ٜٔص

 .٘ٗٔص , رمزي منير, فقه العربية المقارف .د, بعمبك  (ٖٔ)
وعمّػػؽ  ألرجػػه وصػػححه, التطػػور النحػػوي لّماػػة العربيػػة, جوتمولػػؼ .برجشتراسػػر (ٗٔ)

, دار الرفػػاع , القػػا رة, مكتبػػة اللػػانج : الناشػػر, رمضػػاف عبػػد التػػواب .عميػػه د
 .ٖٛص, ـٕٜٛٔ - ػ ٕٓٗٔ, الرياض

 .ٕٚٗص , مصدر سابؽ, رمزي منير .د .بعمبك  (٘ٔ)
 .ٕٛٗص, المصدر نفسه (ٙٔ)
الفمسػػػػػفة الّماويػػػػػة واتلفػػػػػاظ , جرجػػػػػ  .زيػػػػػداف: كػػػػػذلؾ, ٕٛٗص, مصػػػػػدر سػػػػػابؽ (ٚٔ)

 .ٕٗٔص , بال تاريخ, دار المالؿ, مراد كامؿ .دمراجعة , العربية
, مطبعػػػػػة المجمػػػػػ  العممػػػػػ  ٚتػػػػػاريخ العػػػػػرب قبػػػػػؿ اإلسػػػػػالـ, ج, جػػػػػواد .د .عمػػػػػ  (ٛٔ)

مصػػػػدر سػػػػابؽ , رمػػػػزي .د, بعمبكػػػػ : كػػػػذلؾ ٜٚص, ـٜٚ٘ٔالعراقػػػػ , باػػػػداد, 
 .ٕٛٗص

 ..ٕٛٗص, مصدر سابؽ, رمزي منير .د .بعمبك  (ٜٔ)
  اإلشػػػػارة بػػػػيف العربّيػػػػة والّماػػػػات الَجزِرّيػػػػة أسػػػػما, عػػػػال  الػػػػّديف  اشػػػػـ .اللفػػػػاج  (ٕٓ)

, جامعػػػة عػػيف شػػػمس, كميػػة االداب, رسػػالة ماجسػػػتير, دراسػػة مقارنػػػة ()السػػامية
 .ٕ٘ٔـ, صٜٔٛٔ - ػ  ٔٓٗٔ

 ..ٕٛٗص, مصدر سابؽ, رمزي منير .د .بعمبك  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔاللفاج , مصدر سابؽ, ص (ٕٕ)
 .ٕٛٗص, مصدر سابؽ, رمزي منير .د .بعمبك  (ٖٕ)
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 .ٕ٘ٔلفاج , مصدر سابؽ, صال (ٕٗ)
 .ٕٛٗص, مصدر سابؽ, رمزي منير .د .بعمبك  (ٕ٘)
مالمػػػػح فػػػػ  فقػػػػه الّممجػػػػات العرّبيػػػػات مػػػػف اتكادّيػػػػة , محمػػػػد بمجػػػػت .د .قبيسػػػػ  (ٕٙ)

, دمشػػػػػؽ, دار شػػػػػمأؿ لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر, والكنعانّيػػػػػة وحتػػػػػى السػػػػػبئية والعدنانّيػػػػػة
 .٘٘ٔص , ـٜٜٜٔ

 .ٛ٘ٔص, المصدر نفسه (ٕٚ)
 .ٕٛٗص , مصدر سابؽ, رمزي .د, بعمبك  (ٕٛ)
 .ٕٙٔ, المصدر نفسه (ٜٕ)
كمػػػاؿ الػػػديف أبػػػػو البركػػػات عبػػػد الػػػرحمف بػػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػ  سػػػػعيد,  .االنبػػػاري (ٖٓ)

االنصػػاؼ فػػ  مسػػائؿ اللػػالؼ بػػيف النحػػوييف البصػػرييف والكػػوفييف ومعػػه كتػػاب 
, دار الفكػػػر ٕاالنتصػػػاؼ مػػػف االنصػػػاؼ لمحمػػػد محػػػ  الػػػديف عبػػػد الحميػػػد, مػػػخ

 .ٚٔٚلنشر والتوزي , بال تاريخ, صلمطباعة وا
 .ٖٕٙ, صٕالمصدر نفسه, ج .االنباري (ٖٔ)
 .٘ٛسورة البقرة, ايية  (ٕٖ)
 .ٖٕٙ, صٕالمصدر نفسه, ج .االنباري (ٖٖ)
 .ٜٓٔسورة النسا , ايية  (ٖٗ)
 .ٖٕٙ, صٕالمصدر نفسه, ج .االنباري (ٖ٘)
 .ٚٔسورة طه, ايية  (ٖٙ)
 .ٖٕٙ, صٕالمصدر نفسه, ج .االنباري (ٖٚ)
الفرا , أبو زكريا يحيى بنزياد, معان  القرآف, تحقيؽ أحمد يوسؼ نجات  ومحمد  (ٖٛ)

, , المصػػدر السػػػابؽٖٛٔ, دار السػػرور, بػػػال تػػاريخ, صٔ, طٔعمػػ  النجػػار,ج
 .ٕٛٗص
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كمػػػاؿ الػػػديف أبػػػػو البركػػػات عبػػػد الػػػرحمف بػػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػ  سػػػػعيد,  .االنبػػػاري (ٜٖ)
بصػػرييف والكػػوفييف ومعػػه كتػػاب االنصػػاؼ فػػ  مسػػائؿ اللػػالؼ بػػيف النحػػوييف ال

, دار الطالئػػ , ٕاالنتصػػاؼ مػػف االنصػػاؼ لمحمػػد محػػ  الػػديف عبػػد الحميػػد, ج
الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر,  ., كػػػذلؾ: الباػػػداديٖٕٙـ, صٕ٘ٓٓالقػػػا رة, 

, دار صػػادر, بيػػروت, لبنػػاف, بػػال ٕلزانػػة اتدب ولػػّب لبػػاب لسػػاف العػػرب, مػػخ
ر ابػػػػػف ُمفَػػػػػِرّغ الحميػػػػػري مطبعػػػػػة داود, شػػػػػع .سػػػػػموـ -, كػػػػػذلؾ:ٗٔ٘تػػػػػاريخ, ص

 اروف عبػد السػالـ محمػد, معجػـ  -, كذلؾ:٘ٔٔـ, صٜٛٙٔااليماف, باداد, 
ـ, الناشػػػػػػػر مكتبػػػػػػػة ٕٜٚٔ - ػػػػػػػػ ٕٜٖٔ, القػػػػػػػا رة, ٔ, طٔشػػػػػػػوا د العربيػػػػػػػة, ج

رمػػػزي منيػػػر, فقػػػػه  .د ., كػػػذلؾ: بعمبكػػػػ ٕٚٗ, صٕٙٗاللػػػانج  بمصػػػر, ص
 .ٕٛٗالعربية المقارف, ص

 .ٜٕٗص, ابؽبعمبكب , المصدر س (ٓٗ)
 .ٖٕٛ,  ٖٕٚ, صٕالمصدر نفسه, ج .االنباري (ٔٗ)
 .ٜٚص, جواد, مصدر سابؽ .د.عم  (ٕٗ)
 ٗٛص, المصدر نفسه (ٖٗ)
 .ٖٛٔص, مصدر سابؽ, برجشتراسر (ٗٗ)
 .ٗٚٔص , مصدر سابؽ,  نري .فاليش (٘ٗ)
 .ٖٛٔص , مصدر سابؽ, برجشتراسر (ٙٗ)
 .٘ٚص , مصدر سابؽ, جواد .د .عم  (ٚٗ)
 .ٙٚه, ص المصدرنفس (ٛٗ)
 .ٙٚص  .مصدر سابؽ (ٜٗ)
 .ٕٛٗص , مصدر سابؽ, رمزي .د, بعمبك  (ٓ٘)
 .ٜٔص, ٚ٘ٔمصدر سابؽ, فؽ , كارؿ .بروكمماف (ٔ٘)
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 .ٜٓٔص , ٖٗ-ٖٔمصدر سابؽ, فؽ, سبايتينو .موسكات  (ٕ٘)
, مطبعػػة اإلعتمػػاد بشػػارع حسػػف ٔإسػػرائيؿ, تػػاريخ الماػػات السػػامية, ط .ولفنسػػوف (ٖ٘)

 .ٜٓٔص , ـ ٜٕٜٔ , ػ 1348 اتكبر بمصر
, دار العمػػػـ لمماليػػػيف, ٔط, الكتابػػػة العربيػػػة والسػػػامية, رمػػػزي منيػػػر .د .بعمبكػػػ  (ٗ٘)

 .ٜٕٔص, ٕ٘ٔص, ٕٗٔ,صٜٔٛٔ, بيروت
, سبايتينو .موسكات : , كذلؾٜٔ, صٚ٘ٔمصدر سابؽ, فؽ, كارؿ .بروكمماف (٘٘)

 .ٜٔٔص, ٖٚ – ٖٔسابؽ, فؽ  مصدر
العبريػػة السػػريانية الحبشػػية مػػ  )سػػاميات رمضػػاف, فػػ  قواعػػد ال .د .عبػػد التػػواب (ٙ٘)

 ٖٓٔ, ص ٖٜٛٔ, القػػػػػػا رة, , مكتبػػػػػػة اللػػػػػػانج ٕ, ط(النصػػػػػػوص والمقارنػػػػػػات
 : , كذلؾٜٔ, صٚ٘ٔكارؿ, مصدرسابؽ, فؽ  .بروكمماف كذلؾ:

Wright. William, lectures on the comparative Grammar of 

the semitic languages , Amsterdam , philo press , 1966 , p. 

116 

 .ٕٛٗرمزي منير, فقه العربية المقارف, ص .د .بعمبك  (ٚ٘)
كػػػػػػػػػذلؾ , ٜٓٔص, ٖٙ – ٖٔفػػػػػػػػؽ , مصػػػػػػػػدر سػػػػػػػػابؽ, موسػػػػػػػػكات , سػػػػػػػػبايتينو (ٛ٘)

دروس فػػػ  , ربحػػػ  .كمػػاؿ: كػػػذلؾ, ٜٔٔص, ٚ٘ٔفػػػؽ , مصػػػدر سػػابؽ, كػػارؿ
 .ٕ٘ٔص, ٜ٘ٙٔ, بيروت, دار العمـ لممالييف, الماة العبرية

عػػػػون , مصػػػػدر  .عبػػػػد الػػػػرؤوؼ .ٖٚٔعمػػػػ , مصػػػػدر سػػػػابؽ, ص .د .العنػػػػان  (ٜ٘)
 .Kemhi. David. Op. cit, p.84 ٘ٗسابؽ, ص

 .wright: كػػػػذلؾ, ٜٔص, ٚ٘ٔفػػػػؽ , مصػػػػدر سػػػػابؽ, كػػػػارؿ .بروكممػػػػاف (ٓٙ)
William ,op.cit , p. 116 محمػػد  .روكػػاف - يوسػػؼ .د .فػػوزي: كػػذلؾ

, باػػػداد, العممػػػ  مطبعػػػة المجمػػػ , آراميػػػة العمػػػد القػػػديـ قواعػػػد ونصػػػوص, كامػػػؿ
 .ٕٜص, ـ ٕٙٓٓ -  ػ ٕٚٗٔ
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 .wright: كػػػػذلؾ, ٜٔص, ٚ٘ٔفػػػػؽ , مصػػػػدر سػػػػابؽ, كػػػػارؿ .بروكممػػػػاف (ٔٙ)
William , op.cit ,p.116 

, عربػػػػ  –الميػػػػزاف معجػػػػـ اتصػػػػوؿ الماويػػػػة المقارنػػػػة سػػػػريان  , بنيػػػػاميف .حػػػػداد (ٕٙ)
 .ٖٛص, ـ ٕٕٓٓ - ػ  ٖٕٗٔباداد , مطبعة المجم  العمم  العراق 

 .ٜٓٔص, ٖٗ- ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, سبايتينو .سكات مو  (ٖٙ)
كتػػػاب اتسػػػاس فػػػ  اتمػػػـ السػػػامية ولااتمػػػا وقواعػػػد , عمػػػ  وآلػػػروف .د .العنػػػان  (ٗٙ)

 - ػػػػػ  ٖٗ٘ٔ, القػػػػا رة, المطبعػػػػة االميريػػػػة ببػػػػوالؽ ٔط, الماػػػػة العبريػػػػة وآدابمػػػػا
المطبعة , الكنز ف  قواعد الماة العبرية, محمد .بدر: كذلؾ, ٔٗٔص, ـٖٜ٘ٔ

 .عبػػػد الػػػػرؤوؼ: كػػػذلؾ, ٜٗص, ـ ٕٜٙٔ, مصػػػػر, عابػػػديف, لتجاريػػػة الكبػػػرىا
, ٘ٗـ, صٜٔٚٔ, القػػا رة, مطبعػػة جامعػػة عػػيف شػػمس, الماػػة العبريػػة, عػػون 
 D. J. Kamhi , modern Hebrew an introductory course: كذلؾ

, oxford university press , London , 1982, p.84 
 .ٕٛٔص, سابؽ مصدر, جوتمولؼ .برجشتراسر (٘ٙ)
 , wright. William, كذلؾ ٜٔ, صٚ٘ٔمصدر سابؽ, فؽ, كارؿ .بروكمماف (ٙٙ)

op.cit , p.116 
, االشورية( تاريلما تدوينما قواعد ا –الماة اتكدية )البابمية , عامر .د .سميماف (ٚٙ)

 .ٕٕٗ-ٖٕٕـ , ٜٜٔٔ - ػ  ٕٔٗٔ, الموصؿ, دار الكتب لمطباعة والنشر
 .ٖٕ٘المصدر نفسه, ص (ٛٙ)
 ..ٙٙٔ – ٘٘ٔقبيس , المصدر السابؽ , ص (ٜٙ)
 .ٖٕٙص, المصدر نفسه (ٓٚ)
 .ٜٓٔص, ٖ٘ – ٖٔفؽ , سبايتينو .موسكات  (ٔٚ)
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المعجػػـ المسػػماري معجػػـ الماػػات اتكديػػة والسػػومرية والعربيػػة , , نائػػؿ .د .حنػػوف (ٕٚ)
 .ٕٗٔص, ـ ٕٔٓٓ, باداد, , بيت الحكمةٔج

 .ٕٗٔص , المصدر نفسه (ٖٚ)
, منشػورات المجمػػ  العممػػ  ٔالمعجػػـ اتكػػدي , ج, وآلػروف .عػػامر .د .سػميماف (ٗٚ)

 .ٕٚص, ـ ٜٜٜٔ - ػ  ٕٓٗٔ, باداد, العراق 
شػػػػريعة , نائػػػػؿ .د .حنػػػػوف: كػػػػذلؾ, ٕٗٔص, مصػػػػدر سػػػػابؽ, نائػػػػؿ .د .حنػػػػوف (٘ٚ)

 .ٜ٘ص , ـ ٖٕٓٓ, باداد, , بيت الحكمةٔط, حموراب 
 .ٖٕٙص, الماة اتكدية, عامر .د .سميماف (ٙٚ)
 .ٚٔص, ـٜٛٛٔ, باداد, قواعد الماة اتكدية, فوزي .د .يدرش (ٚٚ)
 , wright. Williamكذلؾ  .ٜٔ, صٚ٘ٔمصدر سابؽ, فؽ, كارؿ .بروكمماف (ٛٚ)

op.cit , p.118 
 .إسػماعيؿ: كػذلؾ ٜٓٔص, ٖٙ- ٖٔفػؽ , مصدر سػابؽ, سبايتينو .موسكات  (ٜٚ)

 - ػػػػ ٜٔٗٔ ,عمػػاف, جامعػػة اليرمػػوؾ, مقدمػػة فػػ  قواعػػد اتوجاريتيػػة, لالػػد .د
 ,Gordon. cyrus H.,ugaritic textbook: كػػذلؾ ٖٖص, ـ ٜٜٛٔ

roma2, 1965 , p. 39 
 , Ibid -: كذلؾ ٜٓٔص, ٖٙ – ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, سبايتينو .موسكات  (ٓٛ)

Glossary indices , p. 369 
 .ٜٓٔص , ٖٙ – ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, سبايتينو .موسكات  (ٔٛ)
 .د .أ .كػػػػذلؾ عبابنػػػػة ٓٔٔص, ٛٓٔص, سػػػػابؽمصػػػػدر , إسػػػػرائيؿ .ولفنسػػػػوف (ٕٛ)

, ـ ٕٓٓٓ, اتردف, جامعػػػػػػة مؤتػػػػػػة, المؤابيػػػػػػة فػػػػػػ  نقػػػػػػش ميشػػػػػػ  الماػػػػػػة, يحيػػػػػػى
 -: كذلؾ, ٛٗٔص
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Gibson. John C.L., Textbook of Syrian semitic inscriptions , 
clarendon press , oxford , 1971 , V1 , p.75 

 .ٜٔٔص, ٜٓٔص, ٖٙ-ٖٔفؽ, مصدر سابؽ, سبايتينو .موسكات  (ٖٛ)
 .ٜٔٔص, ٖٙ – ٖٔفؽ , المصدر نفسه (ٗٛ)
 ٖٕٓٓ - ػػ ٕٗٗٔ, االردف, عمػاف, ٔط, الماة الكنعانيػة, يحيى .د .أ .عبابنة (٘ٛ)

 .ٖٜٕص, ـ
 .ٜٕٗالمصدر نفسه, ص (ٙٛ)
 .ٜٕٗالمصدرنفسه, ص  (ٚٛ)
 .ٕٚص, ٓٚص, مصدر سابؽ, إسرائيؿ .ولفنسوف (ٛٛ)
 .ٜٔٔص, ٖٙ-ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, سبايتينو .موسكات  (ٜٛ)
, ترجمػػػػة عمػػػػر الاػػػػوؿ, نقػػػػش الجػػػػص اترامػػػػ  مػػػػف ديػػػػر عػػػػال, إدوارد .لبنكسػػػػ  (ٜٓ)

, ات مػػػػػ  اتردنػػػػػ  وعمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػ  والدراسػػػػػات العميػػػػػا منشػػػػػورات البنػػػػػؾ
 .ٚص, ٜٜٚٔ

 .ٜٔٔص , ٖٙ – ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, سبايتينو .موسكات  (ٜٔ)
, باػداد, ٔط, د الماػة المندائيػةمدلؿ ف  قواع, غضباف .روم : و, نعيـ .بدوي (ٕٜ)

, ٔط, قواعػػػػد الماػػػػػة المندائيػػػػػة, امػػػػيف فعيػػػػػؿ .حطػػػػػاب: كػػػػذلؾ, ٛ٘ص, ٖٜٜٔ
 wright William , op.cit , p. 116: كذلؾ, ٖٜٕص, ـ ٕٕٓٓ, باداد

 .بيسػػتوف: كػػذلؾ ٜٔٔص , ٖٚ-ٖٔفػػؽ , مصػػدر سػػابؽ, سػػبايتينو .موسػػكات  (ٖٜ)
, باػػػػداد, جمػػػػ  العممػػػػ  العراقػػػػ مطبعػػػػة الم, قواعػػػػد العربيػػػػة الجنوبيػػػػة,  .ؿ .ؼ

 , wright. William , op. citكذلؾ, ٕٜص, ٜٔص, ـٕٜٜٔ - ػ ٕٔٗٔ
p. 116 

 .ٜٔص , المصدر نفسه, ؿ .ؼ .بيستوف (ٜٗ)
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 .ٜٔٔ, صٖٚ-ٖٔسبايتينو, مصدر سابؽ, فؽ .موسكان  (ٜ٘)
 .ؿ .ؼ .بيسػتوف: كػذلؾ .ٜٔص , ٚ٘ٔفػؽ , مصػدر سػابؽ, كػارؿ .بروكممػاف (ٜٙ)

المعجػػػػػػـ , وآلػػػػػػروف,  .ؿ .ؼ .بيسػػػػػػتوف: كػػػػػػذلؾ .ٜٔص , المصػػػػػػدر نفسػػػػػػه, 
, ـٕٜٛٔ, بيػػروت, مكتبػػة لبنػػاف –لوفػػاف الجديػػدة , دار نشػػريات بيتػػرز, السػػبئ 
p. 37. 

 .ٕٛٗرمزي منير, فقه العربية المقارف, ص .بعمبك  (ٜٚ)
 .ٕٚٔص , مصدر سابؽ,  نري .فاليش (ٜٛ)
 .ٙٛص , مصدر سابؽ, برجشتراسر (ٜٜ)

ماػػػػػامرات لاويػػػػػػة , دار العمػػػػػـ لمماليػػػػػػيف, بػػػػػال تػػػػػػاريخ, , عبػػػػػد الحػػػػػػؽ .فاضػػػػػؿ (ٓٓٔ)
 .ٖ٘ٗص

 .ٙٛص , مصدر سابؽ, برجشتراسر (ٔٓٔ)
العمميػػة  مطبعػػة المكتبػػة, ٔط, داود دراسػػة الممجػػات العربيػػة القديمػػة .د .سػػموـ (ٕٓٔ)

 .ٖٙص, ٛٔص , ـٜٙٚٔ - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٜٖٙٔال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور, باكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف 
, دار الحداثػػػػػػة ٔطابػػػػػػرا يـ, فػػػػػػ  الممجػػػػػػات العربيػػػػػػة القديمػػػػػػة , .د.والسػػػػػػامرائ 

 .ٜٙٔ, صٜٜٗٔلمطباعة والنشر والتوزي , بيروت, لبناف, 
اتماـ جماؿ الديف أب  عمرو عثماف بف ُعَمر النحوي المػالك ,  .ابف الحاجب (ٖٓٔ)

كتػػػػػاب الكافيػػػػػة فػػػػػ  النحػػػػػو شػػػػػرحه: الشػػػػػيخ رضػػػػػ  الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف 
لعمميػة, بيػروت, , مكتبة دار الباز, مكة المكرمة, دار الكتب إالستراباذي, ج

, كػػذلؾ: االنصػػاؼ فػػ  مسػػائؿ اللػػالؼ ٓٗـ, صٜٜ٘ٔ - ػػػ ٘ٔٗٔلبنػػاف, 
بػػػػيف النحػػػػوييف البصػػػػرييف والكػػػػوفييف لألنبػػػػاري, ومعػػػػه كتػػػػاب االنتصػػػػاؼ مػػػػف 

, دار الطالئػػ  لمنشػػر والتوزيػػ  ٕاالنصػػاؼ لمحمػػد محػػ  الػػديف عبػػد الحميػػد, ج
 بػػة  .ري, كػػذلؾ: ابػف الشػػجٕٓٓ, صٖٕٓـ, صٕ٘ٓٓوالتصػدير, القػػا رة, 
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, ٖاهلل بػػف عمػػ  بػػف محمػػد بػػف حمػػزة الحسػػن  العمػػوي, أمػػال  ابػػف الشػػجري, ج
محمػػػػود محمػػػػػد الطنػػػػاح , الناشػػػػر مكتبػػػػة اللػػػػػانج   ., تحقيػػػػؽ ودراسػػػػة دٕط

الشيخ عبدالقادر بف  ., كذلؾ: الباداديٖ٘ـ, صٕٙٓٓ - ػ ٕٚٗٔبالقا رة, 
وت, بػال , دار صػادر, بيػر ٕعمر, لزانػة اتدب ولػب لبػاب لسػاف العػرب, مػخ

ابػو سػعيد الحسػف بػف الحسػيف, شػرح ديػواف اشػعار  ., السكريٜٛٗتاريخ, ص
, تحقيػػؽ: عبدالسػػتار احمػػد فػػراج, محمػػود محمػػد شػػاكر, ٕ, طٕالمُػػذلييف, مػػخ

 .د .والسػػػامرائ  .ٔ٘ٙـ, صٕٗٓٓ - ػػػػ ٕ٘ٗٔمكتبػػػة دار التػػػراث, القػػػا رة, 
طباعػػػػة والتوزيػػػػ  دار الحداثػػػػة لم, ٔط, فػػػػ  الّممجػػػػات العربيػػػػة القديمػػػػة, إبػػػػرا يـ
 .ٜٙٔـ, صٜٜٗٔ, بيروت, لبناف, والنشر

 ,ٜ٘ٙٔ, بيػروت, دارالعمػـ لمماليػيف, دروس ف  الماة العبريػة .ربح  .د.كماؿ (ٗٓٔ)
, وقارف بػ: شايـ رابيف, الممجات العربية والاربية القديمة, ترجمة عبد ٚٗٔص

الػػػػػرحمف أيػػػػػوب, مطبعػػػػػة ذات السالسػػػػػؿ لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر, الكويػػػػػت, فػػػػػؽ ـ, 
 .ٔٙٔص

؛ كػذلؾ: الباػدادي, مصػدر سػابؽ,  ٘٘, صٖابف الشجري, مصدر سابؽ, ج (٘ٓٔ)
 .ٜٜٗ, صٕج

؛ كػذلؾ: الباػدادي, مصػدر سػابؽ,  ٜ٘, صٖابف الشجري, مصدر سابؽ, ج (ٙٓٔ)
 .ٖٓ٘, صٕج

 .ٗ٘ٔص, مصدرسابؽ, إبرا يـ .د .السامرائ  (ٚٓٔ)
سػػابؽ,  : ابػػف الحاجػػب, مصػػدر٘٘ٔص, مصدرسػػابؽ, إبػػرا يـ .د .السػػامرائ  (ٛٓٔ)

 .ٖٓ٘, صٕ, كذلؾ: البادادي, مصدر سابؽ, جٓٗ, صٕج
 .ٛٗٔ, مصدر سابؽ, ربح  .د .كماؿ (ٜٓٔ)
 .ٚٗٔالمصدرنفسه, ص  (ٓٔٔ)
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أسػػػما  اإلشػػػارة بػػػيف العربّيػػػة والّماػػػات الَجزِرّيػػػة , عػػػال  الػػػّديف  اشػػػـ .اللفػػػاج  (ٔٔٔ)
, جامعػػة عػػيف شػػمس, كميػػة االداب, رسػػالة ماجسػػتير, دراسػػة مقارنػػة ()السػػامية
 .ـٜٔٛٔ - ػ  ٔٓٗٔ

 .ٜٓٔ, ص ٖٗ -ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, موسكات  (ٕٔٔ)
 .ٜٓٔ, صٖٙ -ٖٔفؽ , المصدر نفسه (ٖٔٔ)
 .ٜٓٔ, صٖٙ -ٖٔفؽ , المصدر نفسه (ٗٔٔ)
 .ومابعد ا ٖ٘ٔقبيس  , مصدر سابؽ, ص (٘ٔٔ)
 .ٜٚص , مصدر سابؽ, عال  الديف, اللفاج  (ٙٔٔ)
 .منيػر, البعمبكػ  .كػذلؾ: البعمبكػ  .ٕٕٔص , مصػدر سػابؽ, جرجػ  .زيػداف (ٚٔٔ)

 .ٜٖٔ, صٕٓٔٓ, دار العمـ لممالييف, ٕٔروح , المورد القريب, ط
 .ٖٖ٘ص , مصدر سابؽ, عبد الحؽ .فاضؿ (ٛٔٔ)
 .ٖٖٔص, المصدر نفسه (ٜٔٔ)

بػػيف الػػداؿ والتػػا  فػػ  نػػدا   نػػرى أف أصػػمُه فػػ  لاػػة الطفػػؿ كصػػوت ممػػزوج يتػػراوح (*)
 د ا ....: د االطفؿ

 .ٕٖٙؽ, صعبدالحؽ, مصدر ساب .فاضؿ (ٕٓٔ)
سػػبايتينو,  .ومػػا بعػػد ا , كػػذلؾ: موسػػكات  ٖ٘ٔقبيسػػ  , مصػػدر سػػابؽ, ص (ٕٔٔ)

كػػػػػػارؿ,  ., كػػػػػػذلؾ: بروكممػػػػػػاف٘٘, صٗ٘, صٗٔ-ٛمصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ, فػػػػػػؽ 
جوتمولػػػػؼ, مصػػػػدر  ., كػػػػذلؾ: برجشتراسػػػػرٜٗ, صٗ٘مصػػػػدر سػػػػابؽ, فػػػػؽ 

, ٗٙجرجػػػ , مصػػػػدر سػػػػابؽ, ص ., كػػػػذلؾ: زيػػػػدافٕ٘, ٕٗ, ٕٔسػػػابؽ, ص
ٕٕٔ ,ٕٖٔ. 

 .ٕٗٔص, مصدر سابؽ, جرج  .كذلؾ زيداف ٖٕٙسه, صالمصدرنف (ٕٕٔ)
 .ٕٙٗص, مصدر سابؽ, عبد الحؽ .فاضؿ (ٖٕٔ)
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 .ٖ٘ٗص, المصدر نفسه (ٕٗٔ)
 .ٕٗٙص, المصدر نفسه (ٕ٘ٔ)
 .ٖٖ٘ص, المصدر نفسه (ٕٙٔ)
 .ٖ٘ٗص, المصدر نفسه (ٕٚٔ)
 .,ٛٗالرحمف /  (ٕٛٔ)
 .ٖ٘ٗ, مصدر سابؽ, عبد الحؽ .فاضؿ (ٜٕٔ)
 .ٜٖص , ٙ-ٗفؽ  مصدر سابؽ, كارؿ .بروكمماف (ٖٓٔ)
جرجػػػ , مصػػػدر  .كػػػذلؾ: زيػػػداف .ٖٖٔ, مصػػػدر سػػػابؽ, عبػػػد الحػػػؽ .فاضػػػؿ (ٖٔٔ)

 .ٖٕٔ, ٕٕٔ, ٗٙسابؽ, ص
جرجػػػػ ,  .كػػػػذلؾ: زيػػػػداف .ٜٚص , مصػػػػدر سػػػػابؽ, عػػػػال  الػػػػديف, اللفػػػػاج  (ٕٖٔ)

 .ٖٖٔص, مصدر سابؽ, عبد الحؽ .كذلؾ: فاضؿ .ٕٕٔمصدر سابؽ, ص
الموصػػوؿ فػػ  الماػػػات محمػػود شػػفيؽ عػػرميط, أصػػؿ اتسػػـ  .كػػذلؾ: ايلوسػػ 

دراسػػػة مقارنػػػة, مجمػػػة جامعػػػة تكريػػػت لمعمػػػـو االنسػػػانية ,  -الّسػػػامّية –العاربػػػة 
 .ٖٕٔـ , صٕٓٔٓآذار  - ػ ٖٔٗٔ, ربي  اتوؿ ٖ, عٚٔمخ

, التطػػػػور الماػػػػوي, رمضػػػػاف .د .عبػػػػد التػػػػواب: كػػػػذلؾ, ٜٛالمصدرنفسػػػػه, ص  (ٖٖٔ)
 .ٗ٘ص , اريخبالت, القا رة, مطبعة المدن , مظا رُف وعممُه وقوانينهُ 

, وأصػػمه إشػػاري a Š(: الشػػيف)عممػػًا أف اتكديػػة قدأْبَدَلتْػػُه بصػػامت صػػفيري  ػػو  (*)
 ٔٛٔمصدر سابؽ, ص , برجشتراسر: أنظر

 .ٖ٘ص, المصدر نفسه, رمضاف .د, عبد التواب (ٖٗٔ)
 .ؼ .بيسػػتوف: كػػذلؾ, ٜٛص , مصػػدر سػػابؽ, عػػال  الػػديف  اشػػـ .اللفػػاج  (ٖ٘ٔ)

مطبعػة المجمػ  العممػ  , لالػد إسػماعيؿ .ترجمػة د ,قواعد العربية الجنوبية .ؿ
 .ٜٔص, ٔ -ٓٗفؽ , ـ ٕٜٜٔ - ػ  ٕٔٗٔ, العراق 
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مصػػػػدر  .اللفػػػػاج , ٜٛص , ٗ٘ٔفػػػػؽ , مصػػػػدر سػػػػابؽ, كػػػػارؿ .بروكممػػػػاف (ٖٙٔ)
 .ٜٜص , سابؽ

(137) Wright. William, Lectures on the comparative grammar of 
the Semitic Languages, Amsterdam, philo press, 1966, 

P. 109.  
 .,p. l bid ٜٓٔ: كذلؾ .ٜٜص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٖٛٔ)
 .ٜٜص, المصدر نفسه (ٜٖٔ)
 .ٜٜص, المصدر نفسه (ٓٗٔ)
 .ٓٓٔص, المصدر نفسه (ٔٗٔ)
, القػا رة, مكتبػة اللػانج , ٕط, ف  قواعد الّسػاميات, رمضاف .د .عبد التواب (ٕٗٔ)

 .Op. cit., p. 111 Wright - :وكذلؾ .ٖٓٔص , ـ ٖٜٛٔ-  ػٖٓٗٔ
Willim.. 

 .ٓٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٖٗٔ)
 p.116-117 ..كػذلؾ .ٖٓٔص , المصدر نفسه, رمضاف .د .عبد التواب (ٗٗٔ)

Ibid.. 
 .Ibid,.P: كػػذلؾ .ٓٓٔص , مصػػدر سػػابؽ, عػػال  الػػديف  اشػػـ .اللفػػاج  (٘ٗٔ)

109 
تمػػـ الّسػػامّية ولااتمػػا وقواعػػد الّماػػة اتسػػاس فػػ  ا, عمػػ  وآلػػروف .د .العنػػان  (ٙٗٔ)

, ـ ٖٜ٘ٔ ػػػ ٖٗ٘ٔ, القػػا رة, مطبعػػة اال ميريػػة ببػػوالؽ, ٔط, العبرّيػػة وآدابمػػا
 Kamhi.D.J,modern Hebrew an introductory: وكذلؾ, ٖٚٔص 

course , oxford university press, 1982, p. 84.  
 .ٓٓٔ, مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٚٗٔ)
 .ٔٓٔص, مصدر نفسهال (ٛٗٔ)
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(149) Wright. William , op. cit. , p. 108. 
  .Ibid ,p. 108: كذلؾ, ٔٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٓ٘ٔ)
 ٛ٘ٔص , ـٕٓٓٓ, االردف, الماة المؤآبية ف  نقش ميش , يحيى .د .عبابنة (ٔ٘ٔ)

 .ٖٕٖص , مصدر سابؽ, عبداهلل .كذلؾ مكياش
, عمػػر الاػػوؿ, ترجمػػة, الجػػص ايرامػػ  مػػف ديػػر َعػػالّ نقػػش , إدوارد .نسػػك پلػػػ (ٕ٘ٔ)

, منشػػػػورات البنػػػػؾ اال مػػػػ  االردنػػػػ  وعمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػ  والدراسػػػػات العميػػػػا
 .ٚ, صٜٜٚٔ

 .ٚالمصدرنفسه, ص  .ادوارد .نسك پلػ (ٖ٘ٔ)
 .ٕٕٖص , مصدر سابؽ, عبداهلل .مكياش (ٗ٘ٔ)
 .Wright. William , op. cit. pكػذلؾ  ٕٕٖص , المصػدر السػابؽ (٘٘ٔ)

109. 
 .I bid , p. 116كذلؾ  ٕٖٓمصدر سابؽ ص, عبد اهلل .مكياش (ٙ٘ٔ)
, لاػػػة النقػػػوش النبطيػػػة, لالػػػد .د .إسػػػماعيؿ: كػػػذلؾ, ٕٖٓمصػػػدر سػػػابؽ,ص (ٚ٘ٔ)

 .ٖٛ, ص ٕٔٓٓ - ػ ٕٕٗٔ, إربد
, لالػػػػػد .د .إسػػػػػماعيؿ, كػػػػػذلؾ, ٕٕٖص , مصػػػػػدر سػػػػػابؽ .عبػػػػػداهلل .مكيػػػػػاش (ٛ٘ٔ)

 .Wright. William , op. cit , p.109: كذلؾ ٖ٘ص, مصدر سابؽ
 .ٖ٘ٔص , مصدر سابؽ, محمد بمجت  .د .قبيس  (ٜ٘ٔ)

(160) Wright. William , op. cit. ,p. 109. 
 I bid , p.109كذلؾ  ٔٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٔٙٔ)
, ٕط, الّممعػػة الشػػمّية فػػ  نحػػو الّماػػة السػػريانّية, المطػػراف إقميمػػيس يوسػػؼ .داود: كػػذلؾ

 .ٖٕٚص , ـ ٜٙٛٔ, الموصؿ, ا  الدومينيكييفمطبعة دير االب
كػػػػػػػذلؾ  ٚٛٔص , ٜٕ – ٖٔ, مصػػػػػػػدر سػػػػػػػابؽ فػػػػػػػؽ, سػػػػػػػبايتينو .موسػػػػػػػكات  (ٕٙٔ)

Wright. William. op. cit. , p108. 
 .I bid, p. 111كذلؾ , ٕٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٖٙٔ)
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 .ٗٓٔص, المصدر نفسه (ٗٙٔ)
فقػػد , االحػػادي فػػ  الماػػة مػػف عممػػا  الماػػة)*( يعػػد نحػػاة الكوفػػة اقػػدـ مػػف قػػاؿ باالصػػؿ 

, سبقوا المستشرقيف والمحدثيف الماوييف ممف ذ ب الى االصؿ االحػادي فػ  الماػة
اف الػػػػػذاؿ  ػػػػػو الحػػػػػرؼ الثابػػػػػت  -: وكػػػػػاف قصػػػػػد الكػػػػػوفييف باالصػػػػػؿ الواحػػػػػد  نػػػػػا

امػػػا االلػػػؼ فمػػو حػػػرؼ صػػػائت كحركػػػة اعرابيػػة صػػػرفية ففػػػ  النصػػػب  (الصػػامت)
فمػػ  اذف حركػػات اعرابيػػة , وفػػ  الجػػر تكػػوف ذي, وف ذووفػػ  الرفػػ  تكػػ, تكػػوف ذا

لكف الثابت والمتبقػ  دائمػا فػ  الصػرؼ , متايرة حسب الجنس والموق  مف الجممة
  .لذا قالوا باتصؿ اتحادي,  و الذاؿ وحد ا

 .ٗٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (٘ٙٔ)
بعػػض شػػيوخ النحػػو القػػدما  )***( عممػػاً  أف فكػػرة اتصػػؿ الثنػػائ  قديمػػة قػػد قػػاؿ بمػػا 

 كالفرا يدي ف  معجمه وسيبويه ف  كتابه
 –محمود شفيؽ عرميط, أصؿ اتسػـ الموصػوؿ فػ  الماػات العاربػة  .ايلوس  (ٙٙٔ)

, ٖ, عٚٔدراسة مقارنة, مجمة جامعة تكريػت لمعمػـو االنسػانية , مػخ -الّسامّية
 .ٖٕٓ, ٜٕٕ, ٕٕٓـ , صٕٓٔٓآذار  - ػ ٖٔٗٔربي  اتوؿ 

 .ٜٜٔـ, صٕ٘ٓٓ, دار الطالع , القا رة, ٕنباري, مصدر سابؽ, جاال (ٚٙٔ)
 .ٚٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٛٙٔ)

 ػػ , ٕٙٛ و الشيخ االماـ محمد بػف عبدالسػالـ اللشػن , المتػوفى سػنة : )*( اللشن 
لػػػه كتػػػاب فػػػ  الاريػػػب واتثػػػر , وصػػػؼ محمػػػد بػػػف ليػػػر كتابػػػه فقالػػػه: نيفػػػى عمػػػى 

ديث النبػ  عميػه الصػالة والسػالـ فػ  أحػد عشػر جػزًا, وحيػث عشريف جزًا, شرح ح
أنظػر: النمايػة فػ  غريػب  .الصحابة فػ  سػتة اجػزا  , والتػابعيف فػ  لمسػة أجػزا 

لألمػػاـ مجػػد الػػديف ابػػ  السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد ابػػف االثيػػر  .الحػػديث واتثػػر
 .ٗ ػ , صٕٔٗٔ –ـ ٕٓٓٓ, دار الفكر, بيروت, لبناف, ٔالجزري, ج

السػػػيوط , جػػػالؿ الػػػديف عبػػػدالرحمف بػػػف ابػػػ  بكػػػر,  مػػػ  الموامػػػ  شػػػرح جمػػػ   (ٜٙٔ)
الجوامػػػػ  فػػػػ  عمػػػػـ الماػػػػة العربيػػػػػة, عنػػػػى بتصػػػػحيحه, السػػػػيد محمػػػػد بدرالػػػػػديف 
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, دار المعرفػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر, بيػػػروت, لبنػػػاف, بػػػال تػػػاريخ , ٔالنعسػػػان , ج
 .٘ٚص

 .ٚٓٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٓٚٔ)
 .ٚٗٔمصدرسابؽ ص , جواد.د .عم  (ٔٚٔ)
 .ٜٗٔص, المصدر نفسه (ٕٚٔ)
 .ٜٗٔص, المصدر نفسه (ٖٚٔ)
 .ٙٗٔص, المصدر نفسه (ٗٚٔ)
, تػػػاريخ الماػػػات السػػػامية, إسػػػرائيؿ .ولفنسػػػوف: كػػػذلؾ, ٖٕٔالمصدرنفسػػػه, ص (٘ٚٔ)

 .ٛٚٔص , ـ ٜٕٜٔ, القا رة, ٔط
يحيػػى, النظػػاـ  .د ., كػػذلؾ: عبابنػػةٜٕ٘ص , مصػػدر سػػابؽ, جػػواد .د .عمػػ  (ٙٚٔ)

لّممجػػػة الصػػػفاوية فػػػ  ضػػػو  الفصػػػحى والماػػػات السػػػامية, جامعةمؤتػػػه, الماػػػوي 
 .ٜٔ, صٜٜٚٔ

 .ٜٕ٘ص, المصدر نفسه (ٚٚٔ)
 .ٛٓٔص , عال  الديف, مصدر سابؽ .اللفاج  (ٛٚٔ)
 .ٕٔٚمصدر سابؽ ص , القس اقميميس يوسؼ, داود (ٜٚٔ)
, دار الثقافػػة لمطباعػػة والنشػػر, السػػريانية نحو ػػا وصػػرفما, زاكيػػة محمػػد .رشػػدي (ٓٛٔ)
 .ٚ٘بال تاريخ, ص, لقا رةا
َبُه عف االلمانية, ثيودور, الماات السامية .نولدكة (ٔٛٔ) , رمضاف عبد التواب .د .َعرَّ

 .ٖٔص, ٖٜٙٔ, القا رة, نشر دار النمضة العربية, ٕط
, مكتبػػػػة ٕ, طٗابػػػػو بشػػػػر عمػػػػرو بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف قنبػػػػر, الكتػػػػاب, ج .سػػػػيبويه (ٕٛٔ)

 .ٕٛٔ, صٕٜٛٔ - ػٕٓٗٔ اللانج  بالقا رة ودار الرفاع  بالرياض,
 .ٜٓٔص, مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٖٛٔ)
 .ٜٓٔص, المصدر نفسه (ٗٛٔ)
 .ٓٔٔص, المصدر نفسه (٘ٛٔ)
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, القػػػػا رة, المكتبػػػػة اإلنجمػػػػو مصػػػػرّية, ٗط, الممجػػػػات العربّيػػػػة, ابػػػػرا يـ .انػػػػيس (ٙٛٔ)
َعّرَبػػُه , جػاف دروس فػػ  عمػػـ أصػوات العربّيػػة .كػذلؾ: كػػانتينو ٙٙص, ٖٜٚٔ
 .ٚٙٔ, ص ٜٙٙٔ, الجامعة التونسية, صالح القرمادي .د: نسيةعف الفر 

 .ٔٔٔص, مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٚٛٔ)
(188) Wright. William. op. cit. ,p108. 
(189) I bid., p. 109 
(190) I bid. , p. 108 

 .ٔٔٔص , مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٜٔٔ)
(192) Wright. William. op. cit. , p. 108 
(193) I bid. , p. 110 
(194) I bid. , p. 109 

 .ٜٓٔ, عال  الديف, مصدر سابؽ .اللفاج  (ٜ٘ٔ)
لمتنبيػه واإلشػارة بعػد اإللتبػا   (dayَد ْي : )يستلدـ ف  لاػة اتطفػاؿ فقػط بمفظمػـ )*(

  .لممنادى مف كال الجنسيف (بمعنى ) ا أنا ذا
 .ٓٔٔص, المصدر نفسه (ٜٙٔ)
 .ٜٓٔص, المصدر نفسه (ٜٚٔ)
 .ٛٓٔص, صدر نفسهالم (ٜٛٔ)
 .ٜٓٔص, المصدر نفسه (ٜٜٔ)
 .ٓٔٔص, المصدر نفسه (ٕٓٓ)
 .ٕٔٔص, المصدر نفسه (ٕٔٓ)
 .ٜٛ, سورة الكمؼ (ٕٕٓ)
 .ٕٔٔص, مصدر سابؽ, عال  الديف .اللفاج  (ٖٕٓ)
 .ٛٔ, ص ٓٔفؽ , مصدر سابؽ, كارؿ .بروكمماف (ٕٗٓ)
 .ٚٗٔص, مصدر سابؽ, ربح  .د .كماؿ (ٕ٘ٓ)
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 .المامش, ٕٔٔص, سابؽ مصدر, عال  الديف .اللفاج  (ٕٙٓ)
 .ٙٔعدد , ٚاصحاح , سفر  وش  (ٕٚٓ)

(208) Hebrew old test ment , the Bible house, London , 1958.p. 
885. 

 .ٚٗٔص , مصدر سابؽ, ربح  .كماؿ (ٜٕٓ)
(210) Wright. William. op. cit. , p.108. 

 .ٕٔٔص, مصدر سابؽ, اللفاج  (ٕٔٔ)
 .ٛٓٔص , مصدر سابؽ (ٕٕٔ)
مصػػدر , كػػارؿ .بروكممػػاف: كػػذلؾ, ٚٙٔص , مصػػدر سػػابؽ, ري نػػ .فاليػػش (ٖٕٔ)

 .ٜٛص, ٗ٘ٔفؽ , سابؽ
ابو بشر عمرو بف عثماف بػف قنبػر, الكتػاب تحقيػؽ عبدالسػالـ محمػد  .سيبويه (ٕٗٔ)

 -, وكذلؾ:ٕٕٚ, بال تاريخ, صٔ, طٕ اروف, دار الجيؿ, ج
ـ السػػامرائ  أبػػو عبػػد الػػرحمف اللميػػؿ بػػف أحمػػد, كتػػاب العػػيف, تحقيػػؽ ابػػرا ي .الفرا يػدي

 -, كذلؾ:ٕٗٓ, صٖوممدي الملزوم , دار المالؿ, بال تاريخ, ج
, تحقيػؽ عبػد اللػالؽ عظيمػة, عػالـ الكتػب, ٖأبو العباس محمد, المقتضب, ج .المبرد

 .ٖٗٚبيروت, ص
 .ٕٚٔص , مصدر سابؽ,  نري .فاليش (ٕ٘ٔ)
 .ٜٛ, ص ٗ٘ٔمصدر سابؽ فؽ , كارؿ .بروكمماف (ٕٙٔ)
(ٕٔٚ) Wright. William. op. cit., p.108 كػارؿ, مصػدر  .كػذلؾ بروكممػاف

 .ٜٛص, ٗ٘ٔفؽ , سابؽ
 ٜٔٔص , ٖٚ – ٖٔفؽ , مصدر سابؽ, سباتينو .: موسكات ( انظر ف  ذلؾ*)
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 "املصادز"
 "املصادز انعسبيت"
مجػػػد الػػػديف ابػػػو السػػػعادات المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد الجػػػزري, النمايػػػة فػػػ   .ابػػػف اتثيػػػر -ٔ

 . ػٕٔٗٔ –ـ ٕٓٓٓ, بيروت, لبناف, , دار الفكرٔغريب الحديث واتثر, ج

اتمػػاـ جمػػاؿ الػػديف أبػػ  عمػػرو عثمػػاف بػػف ُعَمػػر النحػػوي المػػالك ,  .ابػػف الحاجػػب -ٕ
كتاب الكافية ف  النحو شرحه: الشيخ رض  الػديف محمػد بػف الحسػف السػتراباذي, 

, مكتبػػػػة دار البػػػػاز, مكػػػػة المكرمػػػػػة, دار الكتػػػػب العمميػػػػة, بيػػػػروت, لبنػػػػػاف, ٕمػػػػخ
 .ـٜٜ٘ٔ - ػ ٘ٔٗٔ

 .ـٕٔٓٓ - ػ ٕٕٗٔ, إربد, اتردف, لاة النقوش النبطية, لالد .د .إسماعيؿ -ٖ

لالػػػػد, مقدمػػػػة فػػػػ  قواعػػػػد اتوجاريتيػػػػة, جامعػػػػة اليرمػػػػوؾ, ّعمػػػػاف,  .د .إسػػػػماعيؿ -ٗ
 .ـٜٜٛٔ - ػ ٜٔٗٔ

رسػػالة , أداة التعريػػؼ فػػ  الماػػات العاربػػة دراسػػة مقارنػػة, محمػػود شػػفيؽ .ايلوسػػ  -٘
 .ـٕٕٓٓ -ٖٕٗٔ, جامعة َباداد ,كمية الماات, ماجستير غير منشورة

محمػػػػود شػػػػفيؽ عػػػػرميط, أصػػػػؿ اتسػػػػـ الموصػػػػوؿ فػػػػ  الماػػػػات العاربػػػػة  .ايلوسػػػػ  -ٙ
, ربيػ  ٖ, عٚٔ"السَّاِميَّة" دراسة مقارنة, مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية, مػخ

 .ـٕٓٔٓ ػ ػ أذار, ٖٔٗٔاتوؿ 

سػػػػعيد,  كمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػو البركػػػػات عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  .االنبػػػػاري -ٚ
االنصػػاؼ فػػ  مسػػائؿ اللػػالؼ بػػيف النحػػوييف البصػػرييف والكػػوفييف, ومعػػه كتػػاب 

, دار الفكػػػػر ٕاالنتصػػػاؼ مػػػػف االنصػػػاؼ لمحمػػػػد محػػػ  الػػػػديف عبػػػد الحميػػػػد, مػػػخ
 .بال تاريخ لمطباعة والنشر والتوزي ,



 
 

   

 

 
 سم االشارةٱالعالقة بين اإلسم الموصول و ""

 "" -الّساِمّية -في اللغات العاربة 

 م. م. محمود شفيق صرميط
  ٕٔٔٓأيـلــول   (8) العــدد

  090 

 

 الفراهيدي آداب جملة

                                                                                                                                       

, ٔط, محمػػد ياسػػر شػػرؼ .تحقيػػؽ د, شػػرح شػػذور الػػذ ب, اتنصػػاري ابػػف  شػػاـ -ٛ
  ػٚٔٗٔطمراف , وزي دار احساف لمنشر والت

 .ٖٜٚٔ, القا رة, المكتبة اتنجمو مصرية, ٗط, الّممجات العربية, إبرا يـ .أنيس -ٜ

محمػػد, الكنػػز فػػ  قواعػػد الماػػة العبريػػة, المطبعػػة التجاريػػة الكبػػرى, مصػػر,  .بػػدر -ٓٔ
 .ـٕٜٙٔعابديف, 

, باػػداد, ٔغضػػباف, مػػدلؿ فػػ  قواعػػد الماػػة المندائيػػة, ط .رومػػ  –نعػػيـ  .بػػدوي -ٔٔ
ٜٜٖٔ. 

ألرجػػُه وصػػححُه وعمّػػؽ , اّلتطػػور الّنحػػوي لّماػػة العرّبيػػة, جوتمولػػؼ .جشتراسػػربر  -ٕٔ
, دار الرفػػاع  –القػا رة , الناشػػر مكتبػة اللػػانج , رمضػاف عبػػد التػواب .عميػه د
  .ـٕٜٛٔ - ػ ٕٓٗٔ, الرياض

رمضػػػاف عبػػػد  .َعّربػػػُه عػػػف اتلمانيػػػة د, فقػػػه الّماػػػات اّلسػػػاِمّية, كػػػارؿ .بروكممػػػاف -ٖٔ
 ـٜٚٚٔ ػ  ٜٖٚٔ, جامعة الرياضمطبوعات , التواب

بيػػػػروت, , فقػػػػه العربيػػػػة المقػػػػارف, دار العمػػػػـ لمماليػػػػيف, رمػػػػزي منيػػػػر .د .بعمبكػػػػ  -ٗٔ
 .ـٜٜٜٔ

, دار العمػػػـ لمماليػػػيف, ٔالكتابػػػة العربيػػػة والسػػػامية, ط, رمػػػزي منيػػػر .د .بعمبكػػػ  -٘ٔ
 .ٜٔٛٔبيروت, 

ب, الشػػيخ عبػػد القػػادر بػػف عمػػر, لزانػػة اتدب ولػػّب لبػػاب لسػػاف العػػر  .الباػػدادي -ٙٔ
, تحقيؽ وشرح عبد السػالـ محمػد  ػاروف, الناشػر مكتبػة اللػانج , القػا رة, ٙج

الشػػػيخ عبػػػد  .الباػػػدادي -ـ, مطبعػػػة المػػػدن , القػػػا رة, كػػػذلؾ:ٜٙٛٔ - ػػػػٙٓٗٔ
, دار صػػػادر, ٕالقػػػادر بػػػف عمػػػر, لزانػػػة اتدب ولػػػّب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب, مػػػخ

 .بيروت, لبناف, بال تاريخ
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َبػػػػػُه د, جنوبيػػػػػةقواعػػػػػد العربيػػػػػة ال, .ؿ.ؼ .بيسػػػػتوف -ٚٔ لالػػػػػد إسػػػػػماعيؿ مطبعػػػػػة  .َعرَّ
 ـ ٕٜٜٔ - ػ  ٕٔٗٔ, المجم  العمم  العراق 

, القػا رة, الملتصػر فػ  عمػـ الماػة العربيػة الجنوبيػة القػديـ, إغنػاطيوس .جويدي -ٛٔ
 ٖٜٓٔ - ػ ٜٖٗٔ

 .ـٜٔٙٔ, القا رة, ٔج, النحو الواف , عباس .حسف -ٜٔ

 .ـٕٕٓٓباداد,  ,ٔأميف فعيؿ, قواعد الماة المندائية, ط .َحّطاب -ٕٓ

 .ـٖٕٓٓ, بيت الحكمة, باداد, ٔنائؿ, شريعة حموراب , ط .د .حنوف -ٕٔ

أسػػػما  اإلشػػػارة بػػػيف العربيػػػة والّماػػػات العاربػػػة " , عػػػال  الػػػديف  اشػػػـ .اللفػػػاج  -ٕٕ
, جامعػػػة عػػػيف َشػػػمس, كميػػػة االداب, رسػػػالة ماجسػػػتير, الّسػػػامية " دراسػػػة مقارنػػػة

 ـٜٔٛٔ - ػ  ٔٓٗٔ

, ٕط, ؼ, الّممعػػة الّشػػمية فػػ  نحػػو الّماػػة الّسػػرياّنيةالمطػػراف إقميمػػيس يوسػػ .داود -ٖٕ
 ـ ٜٙٛٔمطبعة دير ايبا  الدومنيكييف, الموصؿ, 

رابػػػػيف شػػػػايـ , الممجػػػػات العربيػػػػة الاربيػػػػة القديمػػػػة, ترجمػػػػة عبػػػػد الػػػػرحمف أيػػػػوب,  -ٕٗ
كػذلؾ: رابػيف شػايـ ,  .ـٜٙٛٔمطبعة ذات السالسؿ لمطباعة والنشػر, الكويػت, 

عبػػػػدالكريـ  .القديمػػػػة, ترجمػػػػه وقػػػدـ لػػػػه وعمػػػؽ عميػػػػه دالممجػػػات العربيػػػػة الاربيػػػة 
, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, بيروت, دار الفاركس لمتوزيػ , ٔمجا د, ط
 .ـٕٕٓٓاتردف, 

, دار الثقافػػة لمطباعػػة والنشػػػر, السػػريانية نحو ػػػا وصػػرفما, زاكيػػة محمػػد .رشػػدي -ٕ٘
 القا رة بال تاريخ

 .ـٜٛٛٔباداد,  فوزي, قواعد الماة اتكدية, .د .رشيد -ٕٙ

, مرادكامػؿ .د: مراجعػة وتعميػؽ, الفمسفة الماوية واتلفاظ العربيػة, جرج  .زيداف -ٕٚ
 بال تاريخ, دار المالؿ
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دار الحداثػة لمطباعػة , ٔط, ف  الممجػات العربيػة القديمػة, إبرا يـ .د .السامرائ  -ٕٛ
 .ـٜٜٗٔ, لبناف, بيروت, والنشر والتوزي 

, ٕالحسػػيف, شػػػرح ديػػواف اشػػػعار المُػػَذِلّييف, مػػػخ السُّػػكَِّرّي: أبػػو سػػػعيد الحسػػف بػػػف -ٜٕ
محمػود محمػد شػاكر, مكتبػة دار التػراث,  –, تحقيؽ: عبدالستار أحمد فػراح ٕط

 .ـٕٗٓٓ - ػ ٕ٘ٗٔالقا رة, 

, مطبعػػػػة المكتبػػػػة العمميػػػػة, ٔط, دراسػػػػة الممجػػػػات العربيػػػػة القديمػػػػة, داود .سػػػػموـ -ٖٓ
 ٜٙٚٔ - ػ  ٜٖٙٔ, باكستاف –ال ور 

 ٜٙٛٔبف ُمَفر غ الحميري, مطبعة االيماف, باداد, شعر ا, داود .سموـ -ٖٔ

عػػامر, الماػػة اتكديػػة )البابميػػة االشػػورية( تاريلمػػا تػػدوينما قواعػػد ا,  .د .سػػميماف -ٕٖ
 .ـٕٜٜٔ - ػ ٕٔٗٔدار الكتب لمطباعة والنشر, الموصؿ, 

, مكتبػػػػة ٕ, طٗابػػػػو بشػػػػر عمػػػػرو بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف قنبػػػػر, الكتػػػػاب, ج .سػػػػيبويه -ٖٖ
 .ـٕٜٛٔ - ػ ٕٓٗٔالرفاع  بالرياض,  اللانج  بالقا رة ودار

, تحقيػػؽ عبدالسػػالـ محمػػد  ػػاروف, دار الجيػػؿ, بػػال ٔ, طٕسػػيبويه, الكتػػاب, ج -ٖٗ
 .تاريخ

الشػػيخ جػػالؿ الػػديف, البمجػػة المرضػػية فػػ  شػػرح اتلفيػػة بمػػامش شػػرح  .السػػيوط  -ٖ٘
 .بال تاريخ, القا رة, تصحابما عيسى الباب  الحمب , ابف عقيؿ عمى االلفية

لشػػػػيخ جػػػػالؿ الػػػػديف,  مػػػػ  الموامػػػػ  شػػػػرح جمػػػػ  الجوامػػػػ  فػػػػ  عمػػػػـ ا .السػػػػيوط  -ٖٙ
 ., دار المعرفة لمطباعة والنشر, بيروت, لبناف, بال تاريخٕ, جٔالعربية, ج

 ـٕٓٓٓ, جامعة مؤته, االردف,الماة الموآبية ف  نقش ميش , يحيى .د .عبابنة -ٖٚ

اػػات النظػػاـ الماػػوي لممجػػة الصػػفاوية فػػ  ضػػو  الفصػػحى والم, يحيػػى .د .عبابنػػة -ٖٛ
 .ٜٜٚٔالسامية, جامعة مؤته, 
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, القػػا رة, مكتبػػة اللػػانج , ٕفػػ  قواعػػد الّسػػامّيات ط, رمضػػاف .د .عبػػد التػػواب -ٜٖ
 .ـ ٖٜٛٔ - ػ  ٖٓٗٔ

 .عبدالحؽ, ماامرات لاوية, دار العمـ لممالييف, بيروت, بال تاريخ .فاضؿ -ٓٗ

عػػػػون , الماػػػػة العبريػػػػة, مطبعػػػػة جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس, القػػػػا رة,  .عبػػػػد الػػػػرؤوؼ -ٔٗ
 .ـٜٔٚٔ

, دار ز ػػػػرا  الشػػػػرؽ, التعريػػػػؼ والتنكيػػػػر فػػػػ  النحػػػػو العربػػػػ , أحمػػػػد .د .عفيفػػػػ  -ٕٗ
 بال تاريخ, القا رة

, مطبعة المجم  العممػ  العراقػ , ٚج , جواد , تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ .عم  -ٖٗ
 ـ ٜٚ٘ٔ, باداد

, ٔط, اتسػػػػاس فػػػػ  اتمػػػػـ السػػػػامية ولااتمػػػػا, -وآلػػػػروف  –عمػػػػ   .د .العنػػػػان  -ٗٗ
 ـٖٜ٘ٔ - ػ  ٖٗ٘ٔالقا رة , ؽبوال, مطبعة االميرية

بػػػال , بيػػػروت, توزيػػػ  دار العمػػػـ لمماليػػػيف, ماػػػامرات لاويػػػة, عبػػػد الحػػػؽ .فاضػػػؿ -٘ٗ
 تاريخ

, تحقيػؽ احمػد يوسػؼ ٔ, جٔأبو زكريا يحيى بف زياد, معػان  القػرآف, ط .الفرا  -ٙٗ
 .نجات  ومحمد عم  النجار, دار السرور, بال تاريخ

عبػػػد الصػػػبور  .عػػػف الفرنسػػػية وحققػػػه دَعّرَبػػػُه ,  نػػػري, العربيػػػة الفصػػػحى.فاليػػػش -ٚٗ
 ـٖٜٛٔ, , منشورات دار المشرؽ, بيروتٖط, شا يف

مالمػػػػػح فػػػػػ  فقػػػػػه الّممجػػػػػات العربيػػػػػة مػػػػػف اتكاديػػػػػة , محمػػػػػد بمجػػػػػت .د .قبيسػػػػػ  -ٛٗ
 ـٜٜٜٔدمشؽ , دار شمأؿ لمطباعة والنشر, والكنعانية حتى السبئية والعدنانية

القػديـ قواعػد ونصػوص,  محمد كامػؿ, آراميػة العمػد .روكاف –يوسؼ  .د .قوزي -ٜٗ
 .ـٕٙٓٓ - ػ ٕٚٗٔمطبعة المجم  العمم , باداد, 
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صػػالح  .َعّرَبػػُه عػػف الفرنسػػية د, دروس فػػ  عمػػـ أصػػوات العربيػػة, جػػاف .كػػانتينو -ٓ٘
 ـٜٙٙٔ, الجامعة التونسية, القرمادي

 .الكتاب المقدس )العمد القديـ والعمد الجديد( -ٔ٘

, بيػػػػػروت, لعمػػػػػـ لمماليػػػػػيفدار ا, دروس فػػػػػ  الماػػػػػة العبريػػػػػة, ربحػػػػػ  .د .كمػػػػػاؿ -ٕ٘
 ـٜ٘ٙٔ

َعّرَبػُه عػف البمجيكيػة عمػر , نقػش الجػص ايرمػ  مػف ديػر عػالَّ , إدوارد .نكس پلػ -ٖ٘
طبػ  فػ  , البنؾ ات م  اتردن  وعمػادة البحػث العممػ  والدراسػات العميػا, الاوؿ

 ـٜٜٚٔ, " الرأي " مطاب  المؤسسة الصحفية االردنية

, تحقيػػؽ عبػػداللالؽ عظيمػػة, عػػالـ ٖجأبػػو العبػػاس محمػػد, المقتضػػب,  .المبػػرد -ٗ٘
 .الكتب, بيروت, بال تاريخ

, دراسػػػة مقارنػػػة, نقػػػوش عربيػػػة جنوبيػػػة مػػػف الػػػيمف, عبػػػد اهلل أحمػػػد .د .مكيػػػاش -٘٘
 ـٕٕٓٓ - ػ ٖٕٗٔ, كمية الماات جامعة باداد, دكتوراة غير منشورة أطروحة

عّربػُه , فمػدلؿ إلػى نحػو الّماػات الّسػاِمّية المقػار , وآلػروف –سباتينو  .موسكات  -ٙ٘
, عػػػالـ الكتػػػب, ٔط, عبػػػد الجبػػػار المطمبػػػ  .د –ممػػػدي الملزومػػػ   .وقػػػدـ لػػػه د

 ـٖٜٜٔ - ػ  ٗٔٗٔ, بيروت

مكتبػػػة ز ػػػرا  , التعريػػػؼ والتنكيػػػر بػػػيف الشػػػكؿ والداللػػػة, محمػػػود أحمػػػد.د .نحمػػػة -ٚ٘
 ـٜٜٜٔالقا رة , الشرؽ

, التػواب رمضػاف عبػد .د, َعّرَبػُه عػف اتلمانيػة, الماات السامية, ثيودور .نولدكة -ٛ٘
 ـٖٜٙٔ, القا رة, نشر دار النمضة العربية, ٕط

 ـ ٜٕٜٔالقا رة , ٔط, تاريخ الماات السامية, إسرائيؿ " أبو ذؤيب " .ولفنسوف -ٜ٘
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 املعاجى وانقىاييس 
دوارد اليػػاس .إليػػاس -ٓٙ توزبػػ  , انجميػػزي –قػػاموس الجيػػب عربػػ  , إليػػاس انطػػواف وا 

شػػارع كنيسػػة الػػرـو  .ليػػاس إليػػاسالناشػػر إدوارد ا, بالتػػاريخ, بيػػروت, دار الجيػػؿ
 بال تاريخ, مصر, بالظا ر

, دار العمػػـ لمماليػػيف, ٕٔروحػػ , المػػورد القريػػب, ط .منيػػر, البعمبكػػ  .البعمبكػػ  -ٔٙ
ٕٓٔٓ. 

وآلػػػػػػروف, المعجػػػػػػـ السػػػػػػبئ , دار نشػػػػػػريات بيتػػػػػػرز, لوفػػػػػػاف  –ؿ  .ؼ .بيسػػػػػػتوف -ٕٙ
 .ـٕٜٛٔالجديدة, مكتبة لبناف, بيروت, 

, منشػورات المجمػ  العممػ  ٔلمعجػـ اتكػدي, جوآلروف, ا –عامر  .د .سميماف -ٖٙ
 .ـٜٜٜٔ - ػ ٕٓٗٔالعراق , باداد, 

 –بنيػػػػاميف, الميػػػػزاف معجػػػػـ االصػػػػوؿ الماويػػػػة المقارنػػػػة, معجػػػػـ سػػػػريان   .حػػػػداد -ٗٙ
 .ـٕٕٓٓ - ػ ٖٕٗٔعرب , مطبعة المجم  العمم  العراق , باداد, 

ية والعربيػػة, نائػػؿ, المعجػػـ المسػػماري, معجػػـ الماػػات اتكديػػة والسػػومر  .د .حنػػوف -٘ٙ
 .ـٕٔٓٓ, بيت الحكمة, باداد, ٔج

إبػػػػػرا يـ  .أبػػػػػو عبػػػػػد الػػػػػرحمف اللميػػػػػؿ بػػػػػف احمػػػػػد, العػػػػػيف, تحقيػػػػػؽ د .الفرا يػػػػػدي -ٙٙ
 ., دار المالؿ, بال تاريخٖالسامرائ  وممدي الملزوم , ج

دار إحيػػػا  , المعجػػػـ المفمػػػرس تلفػػػاظ القػػػرآف الكػػػريـ, محمػػػد فػػػؤاد .عبػػػد البػػػاق  -ٚٙ
 ـٜ٘ٗٔ, القا رة, عة دار الكتب المصريبيروت مطب, التراث العرب 

, نشر مكتبة اللانج  ٔ,طٔ اروف عبد السالـ محمد, معجـ شوا د العربية, ج -ٛٙ
 .ـٕٜٚٔ - ػ ٕٜٖٔبمصر, 
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