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 603 9اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد مجلة قطاع كليات 

 
 المقدمـــــة

هلل تعالى، ونستعينو ونستيديو، ونصمى ونسمم عمى انحمد 
 نبينا محمد، وعمى آلو وصحبو.

 أما بعد....
فإن المغة العربية أكثر لغات المجموعة السامية من حيث عدد 
                                                              المتحدثين بيا، ولقد أثرت العربية تأثير ا مباشر ا أو غير مباشر 

ى العالم؛ األمر الذى جعمنى عمى كثير من المغات األخرى ف
أتناول ىذا البحث بدراسة تحميمية مقارنة بين العربية وأخواتيا 
من المغات السامية األخرى كالعبرية والسريانية والحبشية 

 واآلرمية واآلشورية.
ولما كانت المغة وسيمة لمتفاىم بين األفراد وحاممة المعانى 

ن العصر ، فقد رأيت أنو عصر مأى التى تدور بشأنيا المكاتبات فى 
البد من دراسة تمييز العددين مائة وألف ومضاعفتيما دراسة مقارنة 
بالعبرية وبغيرىا من الساميات األخرى عن طريق تأصيل القواعد، 
ورصد الظواىر، وتتبعيا باالستقراء الكامل والشمول المحيط، ثم 

جادة التطبيق. كل ىذا من خالل:                                                    السير وحسن التقسيم وا 
كيفية كتابة العددين مائة وألف ومضاعفتيما فى العربية  -

وغيرىا من أخواتيا السامية، سواء أكانت ىذه األعداد مجردة أم 
                                                     رفة. باإلضافة إلى معرفة أصواتيا فى المغات األخرى نطق ا      ع َ     م  

 وكتابة.
 .                                              بيان طريقة العرب فى الع د  من مائة حتى تسعمائة -
لمغات األخرى، وكذلك الشأن بيان طريقة الناطقين با  -

فى العربية آالف                                 بالنسبة لمع د  من األلف حتى عشرة 
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 وأخواتيا.
 تمييز المائة واأللف ومضاعفتيما فى العربية وغيرىا. -
 إثبات النون فى مائتين ونصب تمييزىا ضرورة. -
 القياس عمى ثمثمائة إلى تسعمائة. -
 ود.تذكير المائة واأللف وتأنيثيما مع المعد -
تعريف العددين مائة وألف فى العربية وغيرىا من أخواتيا  -

 .اتالسامي
أما المنيج الذى سرت عميو فى ىذا البحث فيو المنيج      
الذى يصف الواقع المغوى ليذه  .Descriptive Hethodالوصفى 

 Comparative Methodاألعداد باإلضافة إلى المنيج المقارن 
التعرف عمى ىذه األعداد فى المغات أثناء في الذى استخدمتو 

 األخرى. اتالسامي
                            

 (88)سورة ىود، اآلية 
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العدد فى أصل المغة اسم الشىء المعدود، كالقبض، والنقض، 
 بوض والمنقوض والمخبوط، بدليل قولو تعالى:والخبط، بمعنى المق

                 
. والمراد بو ىنا (1)

                             األلفاظ التى ت ع د  بيا األشياء
(2). 
                                      

  .   111                     سورة المؤمنون ، اآلية    (1 )
    757                               ابن ىشام: شرح شذور من الذىب: ص    (1 )
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أما التمييز فيو تبيين األشياء بعضيا من بعض، فيو يرفع 
 .(2). ولو مواضع معينة(1)اإلبيام المستقر عن الذات"

ما كانت األعداد مبيمة كالمقادير افتقرت إلى ما يبينيا، فإذا ول
قمت ثالثة، أو عشرة، أو عشرين، لم يعمم أى نوع تقصده، لذلك 

 .(3)وجب أن يؤتى بما يتبين ويزيل اإلبيام عنيا"
ولما كان ىذا البحث ينصب عمى دراسة تمييز المائة واأللف 

ذكر تعريف التمييز ومضاعفتيما، فقد رأيت أنو من الضرورى أن أ
                                                               بصفة عامة، وتمييز المائة واأللف بصفة خاصة "نظري ا وتطبيقي ا. ثم 

 :مقارنتو بالمغات األخرىمن خالل أتناولو بالدراسة المفصمة، 
 اآلرامية والسريانية والعبرية والحبشية واآلشورية.
ا؟                                    إذ ا ما مفيوم التمييز لغة اصطالح 

مازه، امتاز الشىء: بدأ فضمو عمى                             التمييز لغة: م ي ز  الشيء : 
          مثمو وانفصل عن غيره وانعزل، وفى التنزيل العزيز:

                  
وتميز  أى انفصموا عن المؤمنين. (4)

 .(5)االشىء : امتاز، ويقال: تميز القوم: صاروا فى ناحية؛ أى انفردو 
تبيين" بمعنى واحد، فيى  –تفسير  –"تمييز  واأللفاظ الثالثة

                                      
    119  ص    1                شرح ابن عقيل: ج    (1 )
            ، والسىيوط:،    717  ص    1                                            ىذه المواضع فى:: اليىيمر ، الصبيىرة والصىذ رة: ج      انظر   (1 )

                                               ، ومحمى  عبى اليزيز النرىار، ضىياس السىالك ولى:  وضى      15 ص   1              ىمع اليوامىع: ج
   ،.     157 ص   1          المسالك: ج

  .   719 ص   1                                            عب القاىر الررران:، المقصي  ف: شرح اإليضاح: ج   (7 )
   59             سورة يس اآلية    (7 )
    يز"                       الميرم الوسيط ، ما ة "م   (5 )
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زالة الغموض عنو، وبيذا                                                           ألفاظ مترادفة تفيد توضيح الشىء وا 
 : المعنى ورد القرآن الكريم          

    (1). 
ا فيو  اسم  –عمى حد قول ابن ىشام  –                        أما التمييز اصطالح 

 .(2)م أو إجمال اسم"جامد يرفع إبيام اس ةنكرة فضم
ن أشبو الحال فى كونو منصوب ا، فضمو، مبين ا                                                         والتمييز وا 
إلبيام، إال أنو يفارقو فى أمرين: أحدىما: أن الحال إنما يكون 
                                                            وصف ا إما بالفعل" أو بالقوة، وأما التمييز فإنو يكون باألسماء 

" وبالصفات                                                الجامدة كثير ا، نحو: "عشرون درىم ا" و"رطل زيت  
                                                              تقة قميال  ، كقوليم: "هلل د ر ه فارس ا".. الثانى: أن الحال لبيان المش

الييئات، والتمييز يكون تارة لبيان الذوات، وتارة لبيان جية 
 .(3)النسبة"

" لبيان ما قبمو من                                                      وىو كل اسم نكرة، متضمن معنى "م ن 
" من الحال، إ                                                            جمال... واحترز بقول ابن مالك: "متضمن معنى "م ن 

ضمنة معنى "فى" وقولو: "لبيان ما قبمو" احتراز بما تضمن فإنيا مت
" وليست فيو بيان لما قبمو  سم "ال" التى لنفى الجنس، اك                                    معنى "م ن 

 .(4)نحو: "ال رجل قائم" فإن التقدير: "ال من رجل قائم"
 . "                                                          ونستنتج من ىذا أن تمييز العدد اسم نكرة فيو معنى "م ن 

                                      
   77                  سورة األنفال، اآلية    (1 )
    157                            ابن ىشام، شرح شذور الذىب: ص    (1 )
           وما بي ىا.     157                 المي ر السابق: ص    (7 )
  .     186  ص    1                  ، وشرح ابن عقيل: ج   765                            السيوط:، المطالع السيي ة: ص    (7 )
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إذا قمت "اجتاز االمتحان ألف طالب" الجنسية رافع إلبيام المفرد، ف
فالمعنى أن الذين اجتازوا االمتحان ألف من الطالب . يقول المبرد: 
"اعمم أن التمييز يعمل فيو الفعل وما يشبيو فى تقديره، ومعناه فى 

ن اختمفت عواممو"  .(1)                                االنتصاب واحد وا 
 واآلن نتناول البحث عمى الوجو اآلتى:

                                      
  .  71  ص    7                   المبر ، المقصضب : ج   (1 )
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              أوال  : المائة
      ، وفىىىى   mi>ă                              ة مشىىىتركة: ففىىىى العربيىىىة "مائىىىة"    مي  سىىىا     وىىىىى
     mē>ă מאה              ، وفىى العبريىة      me>et                             الحبشىية 

         )فىى حالىة   me>at              ، وفىى األشىورية           mā                 ، وفىى السىريانية  
        وأرى أن      m>t             111 =                                اإلضىافة(، وفىى العربيىة الجنوبيىة  

  : (1 ) .                    أصميا )مئة( ........
                         ا ولىىم يصىىبو أى تغيىىر فىىى أى                      صىىوت موجىىود فييىىا جميع ىى      الميم  فىى
    .   (2 )    منيا

                                              فيى موجودة فى كىل مىن العربيىة والحبشىية والعبريىة         اليمزة    أما 
                                                             واآلشىورية والعربيىىة الجنوبيىة، وىىىذا دليىل عمىىى أصىالتيا فىىى السىىامية 
ىو                                                                     األم، وأما بالنسبة لمسريانية، فإن وجود األلفين فىى رسىم الكممىة ل ي 

                              ل فىى الكممىة، ولكنيىا سىيمت مثىل  أصى                   ع عمى وجىود اليمىزة ك        دليل قاط
  . (3 )                                  ما تسيل فى كثير من الكممات العربية

                            فيى عالمة التأنيث فى الكممة.            وأما التاء
                                                         أما زيادة األلف فى "مائة" فى العربية، فىذلك ألحىد أمىرين، إمىا   و 

  ،  (4 )                                                  لمفىىىرق بىىىين "مائىىىة" ، وبىىىين "مئىىىة" مىىىن حيىىىث اشىىىتبيت صىىىورتيا
                                           ة تكتىىب عمىىى يىىاء لوقوعيىىا مفتوحىىة بعىىد كسىىرة حتىىى  ئىى ا            فىىاليمزة فىىى م

                 فيقىال "ميىة" فىإذا    ،                                          يجوز نقطيا والنطق بيىا يىاء حقيقيىة غيىر مشىددة
                                      

(1) A. Nortner: Early Semitic P: 69   

  .     116                            اب، الم خل ول: علم اللغة: ص                    . رمضان عب  الصو    (1 )
                       ، وال صاب البىن  رسىصويو:    175                                           بو عمرو ال ان:، المح م ف: نقط المياحف: ص    (7 )

  (  1                         ، وانظىر مرلىة الضىياس رىزس )     155               ال ر النضي : ص    ،             ، وابن الحفي     87   ص  
 .     111     م: ص       1911                            من السنة الخامسة   صوبر سنة 

   1                              ، وابىىن الحارىىب، شىىرح ال افيىىة: ج    7 7                                الشىى ياق، الراسىىوس علىى: القىىاموس: ص    (7 )
 .     176                          وابن قصيبة،   ب ال صاب: ص      151  ص 
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  :        الشىدياق      ، قىال  (1 ) و نى      أخذت م ف                                     ك ت ب  أ خذت مئة بال زيادة ألف اشتبيت 
                                                                   "زادوا األلف فى )مائة( ليفصموا بيا بينيا وبين )مئة( ألنيم كانوا أوال  

                                        لىىنقط كمىىا كىىان المصىىحف أوال  فىىى عصىىر الخمفىىاء                يتسىىاىمون بتىىرك ا
               ، إذ لىىىو لىىىم تكىىىن  (2 )                                        الراشىىىدين، فجعمىىىوا زيىىىادة األلىىىف لمنىىىع االلتبىىىاس

                                 ، لكىىىىنيم يحىىىىذفون األلىىىىف عنىىىىد الجمىىىىع أو  (3 )                اللتىىىىبس عمىىىىى القىىىىارئ
  . (4 )       التثنية

                                                    قىىىال الشىىىدياق: فيىىىذا الفىىىرق بىىىين "مائىىىة" و"مئىىىة" كىىىان ينبغىىىى 
ىىا فىىى "فئىىة" فإنيىىا تمتىىبس "ب                      فيىىو" فىىى نحىىو قولىىك خىىرج                                      مراعاتىىو أيض 

                                                  مىىىىن فيىىىىو بنىىىىاء عمىىىىى تىىىىرك الىىىىنقط... ويىىىىذكر الشىىىىدياق عىىىىن بعىىىىض 
   ألن    ؛                                                     النحىىويين أنيىىىم كىىىانوا يكتبىىىون "مئىىىة" بىىىال ألىىىف مثىىىل كتابىىىة فئىىىة

                                                 زيىىىىىادة األلىىىىىف خارجىىىىىة عىىىىىن األقيسىىىىىة، فالىىىىىذى يختىىىىىاره الشىىىىىدياق 
                                                        كتابتيىىىا بىىىىاأللف دون اليىىىىاء عمىىىىى وجىىىو تحقيىىىىق اليمىىىىزة، أو باليىىىىاء 

                         وينقىىىل الشىىىدياق عىىىن أبىىىى نصىىىر    ،       تسىىىييميا                  دون األلىىىف عمىىىى وجىىىو
                                                     اليىىىىوينى أنىىىىو رأى بخىىىىط بعىىىىض النحىىىىاة "مىىىىأة" بىىىىألف عمييىىىىا ىمىىىىزة 

  . (5 )       دون ياء
ما أن تكون "المائة" قد كتبىت بىاأللف تقويىة لميمىزة مىن حيىث                                                           وا 
                                                                  كانت حرف ا خفي ىا ب ع ىد  المخىرج، فقووىىا بىاأللف، لتتحقىق بىذلك نبرتيىا، 

ّ                            وخّصت األلف بذلك معيا من حيث كان                           ت من مخرجيا، وكانت اليمىزة   
                                      

 .     175                         المح م ف: نقط المياحف: ص    (1 )
             و  ب ال صىاب:      151  ص    1                      وانظىر، شىرح ال افيىة: ج     77                    الراسوس عل: القىاموس    (1 )

 .   176  ص
 .   175                                  الش ياق، المح م ف: نقط المياحف: ص    (7 )
 .     155  ص                          ابن الحفي ، ال ر النضي :    (7 )
 .    77                                الش ياق، الراسوس عل: القاموس: ص    (5 )
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                                          ، وقد حكىى الشىدياق أن اليمىزة المفتوحىة تكتىب  (1 )               قد تصور بصورتيا
        روى أنىو    ،                                                       ألف ا إذا انكسر ما قبميا عند حىذاق النحىويين ومىنيم الفىراء

         ، وىىىو مىىن  (2 )                               أن تكتىىب اليمىىزة ألف ىىا فىىى كىىل موضىىع   ز             كىىان يقىىول يجىىو 
ىو     الد                           ، وىذا القول عند أبى عمرو (3 )                المذاىب المتروكة ج       ألنيىم    ؛             انى أ و 

                                                        األلف بيان ا لميمزة وتقوية ليا فى حكم ال تشتبو صىورىن بصىور     وا   زاد
    ألنىىو    ؛                                                      غيىىرىن، فىىزال بىىذلك معنىىى الفىىرق، وثبىىت معنىىى التقويىىة والبيىىان

                                         ، وربمىىا ألحقىىت األلىىف "مائىىة" إلحاق ىىا لممثنىىى  (4 )               مطىىرد فىىى كىىل موضىىع
             ئة"، و"مئة"،                                                    بالمفرد، وعميو فيكون لرسم المائة أربع صور، وىى: "ما

  . (5 )               و"مأة" ، و"ميو"
         فى قدميا                                                  وقد حفظت لنا الخطوط العربية القديمة التى ال شبية

                                                   يحتمىىىل أن يكىىىون قىىىد وقىىىع منيىىىا تغييىىىر وىىىىى النقىىىود اإلسىىىالمية    وال
     ( ىىىى    111                                            القديمىىة مىىن ذىىىب وفضىىة ونحىىاس صىىورة خامسىىة لمعىىدد )

  . (6 )                                  ماية إلى جانب األشكال السابقة الذكر
                                 دياق مىىىىن إبقىىىىائيم لؤللىىىىف فىىىىى "مائىىىىة" ،                 ورغىىىىم مىىىىا ذكىىىىره الشىىىى

ّ  المركبىىىة مىىىع اآلحىىىاد فىىىى نحىىىو "ثمثمائىىىة"، و"سىىىتمائة" وأخواتيىىىا، إاّل                                                          
                                                   أن الصىىىىور التىىىىى اطمىىىىع عمييىىىىا المحىىىىررون بمجمىىىىة المقتطىىىىف فىىىىى 
                                                       سىىىائر مىىىا عنىىىدىم مىىىن صىىىور النقىىىود العربيىىىة القديمىىىة، فوجىىىدوا أن 

                                      
   175                                           بو عمرو ال ان:، المح م ف: نقط المياحف: ص    (1 )

  77                                الش ياق، الراسوس عل: القاموس: ص    (1 )
   111    : ص     1911                                               مرلة الضياس، الرزس األول، السنة الخامسة،   صوبر    (7 )

                ظىر مرلىة الضىياس:      ، وان   175                                           بو عمىرو الى ان:، المح ىم فى: نقىط الميىاحف: ص    (7 )
 .     111    : ص       1911                        " السنة الخامسة،   صوبر  1   ج "

     157  ص    1                     وانظىر شىرح ال افيىة: ج     77                                الش ياق، الراسىوس على: القىاموس: ص    (5 )
157     . 

       وبريىىىىىىىىىل    ،                                     الرىىىىىىىىىزس الرابىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىن المرلىىىىىىىىى  الرابىىىىىىىىىع والسىىىىىىىىىصين   ،                 انظىىىىىىىىىر مرلىىىىىىىىىة المقصطىىىىىىىىىف   (6 )
       769    : ص  م      1917    سنة 
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   أو                                        تكتىىىىب أحيان ىىىىا أربعمايىىىىة، وأخىىىىرى أربىىىىع مئىىىىة،   –     مىىىىثال    –  "    411 "
                                              أربىىىىىع مايىىىىىة، وقىىىىىس عمىىىىىى ذلىىىىىك خمىىىىىس مائىىىىىة وخمسىىىىىماية، لكىىىىىن 

ّ              " لىىىىىم يروىىىىىىا منقوشىىىىىة عمىىىىىى النقىىىىىود إاّل ىكىىىىىذا "سىىىىىتماية   611 "                               ( 1)  ،  
                                                    ويىىىىذكر بروكممىىىىان أن "مايىىىىة" ىىىىىى المفىىىىظ السىىىىائد فىىىىى كثيىىىىر مىىىىن 

  . (2 )       الميجات
                                 ىو األشيع فى سائر الميجات العربية   «  ة   م ي »         ه أن لفظ  ا         والذى أر 

  . (3 )        المعاصرة
              "مئىة" والتىزام     مىن                            غة العربية بالقاىرة حذف أل                وقد أقر مجمع الم

                                                       ل األعداد من ثالث إلى تسع عن "مئة"، فتكتب ىكىذا: ثىالث مئىة،  ص ف
  . (4 )                     أربع مئة، إلى تسع مئة

                                                       وممىىا يجىىدر ذكىىره أن العربيىىة ال تحيىىد عىىن أخواتيىىا فيمىىا يتعمىىق 
                                                          بنظىىام المئىىات فييىىا مىىن مىىائتين وحتىىى التسىىعمائة وذلىىك عمىىى النحىىو 

  :    اآلتى

                                      
                            المي ر السابق: اليفحة نفسيا.   (1 )

 .     769                                  رل برو لمان فقو اللغات السامية: ص    ا   (1 )
   769                 مرلة المقصطف : ص    (7 )

   122  ص    1                يول اللغة : ج    (7 )
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 ةىالحبشي ةىالسرياني ةىالعبري ةىربيالع
   מאה مائة

   מאתיים مائتان
   שלושה מאה ثالثمائة
   ארבעה מאה أربعمائة

   מאה חמישה خمسمائة

   מאה שישה ستمائة

 שבעה מאה سبعمائة
 

  
   מאה שמונה ثمانمائة
   מאה תשעה تسعمائىة

              دد الىداخل عمىى                                         وحين نمعن النظر فىى ىىذه األعىداد نىرى أن العى
  .                        المائة يكون بصيغة المذكر
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              ثاني ا: األلف:
            وفىى العبريىة     lf<                                     وىو سامى مشترك: فيىو فىى العربيىة "ألىف" 

      ، وفىى   ălāf   >alpā<                           ، وفىى آراميىة العيىد القىديم: ēlef<   אלף
  ،  (1 )                                          بمد الحركة مد ا غير قيىاس كمىا يقىول بروكممىان  ālef<          السريانية 

                                          فى نطق األعداد العالية، وفىى الحبشىية                    بسبب الحماس المعتاد 

      >elf   معناىا عشرة آالف، أمىا اآلشىورية فىالراجح أن األلىف فييىا                                                  
lim   وفى العربية الجنوبية                          >lf               

                            أن األصل السامى لمكممة "ألف"            يتبين لنا                 ومن خالل المالحظة، 
lf<  "                     فى السامية ىو "ألف  

         وذلك ألن:   (2 )  
   ،  (3 )                                               إذا وقعت فى أول الكممة، فإنيا ال تتغير فى المغات   ة      اليمز 

                                         يىىىو صىىىوت )مىىىائع( كىىىالميم والنىىىون والىىىراء، وىىىىذه  ف          أمىىىا الىىىالم
  . (4 )                                      األصوات لم تتغير فى المغات السامية كميا

                                     يىىو صىىوت شىىفوى ميمىىوس، لىىم يتغيىىر ىنىىا بسىىبب  ف     فىىاء       وأمىىا ال
                                                   السىىىياق الصىىىوتى، وىىىىو وقوعىىىو بعىىىد سىىىكون فىىىى كىىىل ىىىىذه المغىىىات 

          واهلل أعمم.  lf<                        مية، وعميو فاألصل السامى     السا
ذا أرادت العربيىىىىىة أن تزيىىىىىد فىىىىىى العىىىىىّد عمىىىىىى األلىىىىىف قالىىىىىت:                                    ّ                 وا 

                   ... والجىىىىىىىدول التىىىىىىىالى      وىكىىىىىىىذا                            ألفىىىىىىين، ثالثىىىىىىىة آالف، أربعىىىىىىىة آالف
                                                     يعىىىرض طريقىىىة العىىىرب فىىىى العىىىد حتىىىى عشىىىرة آالف مقارن ىىىا بمىىىا ىىىىو 

  :              الساميات األخرى                 عميو فى أخواتيا
 الحبشية نيةالسريا العبرية العربية

                                      
   127                                       ارل برو لمان، فقو اللغات السامية : ص    (1 )

 (2)   ِ   A. Murtcner: early semitic. P. 69 

  .     717                                              . رمضان عب  الصواب، الم خل ول: علم اللغة: ص    (7 )
 .   6  11                 المررع السابق: ص    (7 )
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   אלף ألف
   אלפיים ألفان

   אלף שלושה ثالثة آالف
   אלף ארבעה أربعة آالف
   אלף חמישה خمسة آالف
   אלף שישה ستة آالف
   אלפים שבעה سبعة آالف
   אלף שמונה ثمانية آالف
   אלף תשעה تسعة آالف
   אלף עשרה عشرة آالف

                  اد بعىىىىد األلىىىىف يخىىىىالف                 ظ، فىىىىإن نظىىىىام األعىىىىد  و  حىىىى          وكمىىىىا ىىىىىو مم
                                                         فىىىىىىى الحبشىىىىىىية أخواتيىىىىىىا، العربيىىىىىىة، والعبريىىىىىىة، والسىىىىىىريانية، إذ إن 
ّ                             نظىىىىام العىىىىد فىىىىى الحبشىىىىية مئىىىىوّى، بينمىىىىا ىىىىىو فىىىىى المغىىىىات الثالثىىىىة                          
ّ                                                  األخىىىىرى ألفىىىىّى. فالعربيىىىىة إذن توافىىىىق أخواتيىىىىا العبريىىىىة والسىىىىريانية،           

                        بينما شذت عنيا الحبشية.
ىىا آخىىر  (1 ) ة                                     وقىىد ذكىىر صىىاحب المفصىىل فىىى المغىىة السىىرياني              ، نظام 

                                                    فىىى المغىىة السىىريانية يسىىير عمىىى طريقىىة معكوسىىة عىىن الطريقىىة      د       لمع ىى
                                         ولمثالثىىة آالف  ،                                         المعروضىىة ىنىىا، فيقىىال لؤللفىىين 

               ، ولؤلربعة آالف 
    ...       وىكذا .                  

                                                     واألصل من وجية نظرنا أن الطريقىة التىى تسىير عمييىا كىل مىن 
                                          األقدم، وذلك الشىتراك المغىات األربىع جميعيىا فىى                      العربية والعبرية ىى

                                      
 .    51                                            اإلبراش:، المفيل ف: قواع  اللغة السريانية: ص    (1 )
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                                                       إضىىىافة األعىىىداد إلىىىى المائىىىة كمىىىا سىىىبق أن وضىىىحنا، وكىىىذلك اشىىىتراك 
       إلىىى أن          باإلضىىافة                                           العربيىىة والعبريىىة فىىى إضىىافة األعىىداد إلىىى األلىىف، 

                                                                 الطريقة نفسيا موجودة فى المغة السريانية إلى جانب الطريقة الثانية 
.  

        ا لمعىدد  ت                        عبرية، والسريانية قد خصص              حظ أن كال من ال           كما أننا نم
ا غير موجود ال فى العربيىة، وال فىى الحبشىية،                                                            )عشرة آالف( مصطمح 

                      ر فييا عن العشرة آالف.   ب     ع                             ّ       فى حين اختارت ىذه األخيرة األّلف لي  
ّ     والذى عرضنا لو يجب أال  يذى ب بنا إلى االعتقاد بأن العرب                     

فإن المثقفين منيم                                       يعرفون وراء األلف أو العشرة آالف عدد ا، ال
والتجار كانوا يخالطون فى أسفارىم أمم الشمال والجنوب والشرق 
والغرب فكانوا مسوقين بدافع اختالطيم وتجارتيم ورقييم إلى 
استعمال أعداد كبيرة من عقود األلف، فنرى القرآن الكريم، وقد نزل 

د "المائة ألف" فى حديثو عن قوم دبمسان عربى مبين يسجل ع
 من سورة الصافات(، فيقول:  147)اآلية يونس         

                      
، (1)وىذا دليل قاطع عمى أن العرب كانوا يستعممون األعداد الكبيرة

خمفو من األعداد،  ( وما1.111.111لكنيم لم يعرفوا المميون )
(، والبميار 1.111.111.111) كالمميار

( والترليون 1.111.111.111.111)
( والكاترليون 1.111.111.111.111.111)

                                      
                الرىزس الصاسىع مىن   –               مرلىة مرمىع  مشىق   –                                    نييم الحمي:: الي   ف: اللغة اليربيىة    (1 )

   719    : ص       1977                                                 المرل  الثان: عشر من المرل  الثان: واليشرين لسنة 
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( فيذه ألفاظ غريبة وحديثة 1.111.111.111.111.111.111)
ّ                                      العيد، ولم يشع استعماليا إال  حديث ا، وىذه يمكن االستغناء عنيا كما                            

كن ذلك قد يوقع فى الخطأ، وال مانع من كان يفعل العرب، ول
                                                        استعمال ىذه األلفاظ األجنبية، بل لقد أصبح من الضرورى جد ا 

 .(1)استعماليا
                                       القىىىىول بىىىىأن ألفىىىىاظ العىىىىدد "االثنىىىىى عشىىىىر" كانىىىىت     نىىىىا    يمكن      واآلن

                                                       ثالثيىىة األصىىول، فيمىىا عىىدا "أربىىع" كانىىت اليمىىزة فيىىو أصىىل فىىى كىىل 
            يا ثالثيىىىة فىىىى                                      مىىىن عرضىىىنا لىىىو مىىىن لغىىىات سىىىامية، ومجىىىىء أصىىىول

                                 ة مىىىىع الىىىىذوق المغىىىىوى السىىىىامى فىىىىى ميمىىىىو  ق                    أغمبيىىىىا، جعميىىىىا متسىىىىاو 
  . (2 )           إلى الثالثية
إلى أن العربية عندما اشتقت من "األربعة" أىممت  ونشير

اليمزة، وعدتيا مزيدة، بحيث صار الباحث عن المفظ يجده فى 
( الثالثى، وليس فى "أربع" التى بوزن )فعمل(  (3)"ربع"                                                       بوزن )ف ع ل 
 رباعى ذى اليمزة األصمية التى تكون فاء لمكممة.ال

 :ومضاعفتيما تمييز المائة واأللف
يا إلى ف     ّ                                           إذا مي زت المائة تعود فى تبيينيا إلى اإلضافة، فتضي

، ومائة امرأة ، وكذلك المائتين، وما                                                                 مفرد ال جمع، فتقول مائة رجل 
، زاد عمييا من العقود الباقية إلى األلف، تقول: عندى مائتا         درىم 

                                      
 .     577                     نفس المررع السابق: ص    (1 )
                                    ، و . رمضىىىىان عبىىىى الصواب، فيىىىىول فىىىى: فقىىىىو     12                            نول  ىىىىو، اللغىىىىات السىىىىامية : ص   (1 )

                                                  . والذ   راه: ريليا منسرمة مع الذوق اللغو  السام:.    71           اليربية: ص 

                                  ابن منظور، لسان اليرب: ما ة "ربع".   (7 )
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 .(1)وثالثمائة درىم، وكذلك األلف، تقول: ألف درىم وألف غالم
ا ولكن يكون                                                          يقول المبرد: اعمم أن من التمييز ما يكون خفض 
نما                                                                  عمى معنى أذكره لك، ومن ذلك قولك: "مائة درىم" و"ألف درىم" وا 
                                                           معناه معنى عشرين درىم ا. ولكنك أضفت إلى المميز؛ ألن التنوين 

لنون فى عشرة الزمة؛ ألنيا تثبت فى الوقف، وتثبت مع غير الزم. وا
 .(2)األلف والالم

                          ن قتيبىة :"قىوليم "ىىذه مائىة        يقىول ابى                        والتمييز ىنا نكرة مضىاف، 
                                                   " و"ثالثىىىىة آالف درىىىىىم " و"مائىىىىة ألىىىىف درىىىىىم " ىىىىىذا كمىىىىو نكىىىىرة     درىىىىىم

    (3 )     مضاف"
ونفيم من كالم ابن قتيبة أن العددين " مائة، وألف " يأتيان 

فا إلى تمييزىما المفرد .ومما يعضد كالمو يقويو، أن النحاة نكرة مضا
أجمعوا عمى أنك : "إذا ميزت المائة تعود فى تبيينيا إلى اإلضافة، 

                                      
  ص    1                             ، والفارسىىىى:، اإليضىىىىاح اليضىىىى  : ج      165                       ابىىىىن الخشىىىىاب، المرصرىىىىل: ص    (1 )

                    :، المطىالع السىيي ة:          ، والسيوط   171                               ، وابن ميط:، الفيول الخمسون: ص      115
يىىىىىمح المنطىىىىىق: ص    725    ، ص    1                       ، وابىىىىىن عيىىىىىفور، المقىىىىىرب: ج   769  ص                     ، وا 
                   ، ومحمىىىىىى  محيىىىىىى  الىىىىىى ين      677                                 ، والصبريىىىىىىز ، صيىىىىىىذيب ويىىىىىىمح النطىىىىىىق: ص    711

       ، وشىىىىىرح   72                     ، والرمىىىىىل للرررىىىىىان:: ص    112       الك: ص  سىىىىى                   عب الحميىىىىى ،  وضىىىىى  الم
    ان،          ، و بىىىىىو حيىىىىى     119         اللمىىىىىع: ص    ،          ، وابىىىىىن رنىىىىى:   711                       الوافيىىىىىة نظىىىىىم ال افيىىىىىة: ص 

         والسىى ا :      772                          وشىىرح األلفيىىة البىىن النىىاظم: ص      757  ص    1               ارصشىىاف الضىىرب: ج
       ، وابىن     75  ص    1                                ، وابىن عقيىل، الصوضىي  والص ميىل: ج     171                  ، مفصاح اليلىوم: ص 

  ،      162 ص   1                              ، والرىىام:، الفوا ىى  الضىىيا ية: ج   111                           مىىال باشىىا،  سىىرار النحىىو: ص 
   1          س البشىىر: ج         وصحىىاف فضىىم   ،              ، والشىىيا البنىىا   712                       ومخصيىىر شىىرح ابىىن عقيىىل: ص 

  ،    171              ىىىر ال وا ىىب: ص   وا                                         ، و بىىو عبىى اف الفىىوق:، الحاشىىية الموسىىومة بز    111  ص 
 .   112                                 وف: النحو اليرب: قواع  وصطبيق: ص 

 .  78  ص    7                  المبر ، المقصضب: ج   (1 )
  .   115                ب ال اصب : ص  -  7
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فتضيفيا إلى مفرد، الجمع، فتقول مائة رجل، مائة امرأة، وكذلك 
: عندى العقود الباقية إلى األلف، تقول المائتين . وما زاد عمييا من

وثالثمائة درىم، وكذلك األلف، تقول ألف درىم، وألف مائتا درىم، 
 (1)غالم"

"فإذا بمغت مائة رجعت إلى اإلضافة، فقمت ما فعمت " مائة  
الدرىم، ومائتا الدرىم، وخمسمائة الدرىم " إلى األلف، فإذا بمغت 

  (2)                                                 األلف قمت : ما فعل ألف  الدرىم "و"ثالثة آالف الدرىم"
أن لفظ " مائة ومائتين وثالثمائة  ونفيم من كالم ابن قتيبة 

..." إلى ألف معرفة بإضافتو إلى تمييز، والسبب فى إضافة العدد " 
أنك  –كما يقول شارح المفصل  –مائة وألف " إلى جمع قمة مفرد 

ألنيا  ؛تقول " عندى مائة درىم " والقياس أن تضاف إلى جمع الكثرة
ا أن تضاف إلى عدد كثير، غير أنيا شابيت العشرة التى حكمي

جماعة، والعشرين التى حكميا أن تميز بواحد منكور، فأخذت من 
كل واحد منيما حكما بالشبو . فأضيفت بشبو العشرة. وجعل ما 

ألن ما تضاف إليو نوع بينيما كما  ؛تضاف إليو واحدا بشبو العشرين
 (3)يبين النوع المميز العشرين"

إليك " بثالثة آالف                                       ويقول ابن قتيبة :" وتكتب قد ب ع ث ت   
درىم صحاح " و"مائة ألف درىم مكسرة " فإذا أردت أن تعرف ذلك 
قمت " مائة  الدرىم " و " ألف الرجل " ... ألن المضاف إنما يعرف 

                                      
  ،    725 ص 1                        ، وابىىىىىىن عيىىىىىىفور، المقىىىىىىرب : ج   769  ص    1                    المطىىىىىىالع السىىىىىىيي ة : ج   -  1

                      ، والصوضىىىىىىىي  والص ميىىىىىىىل :    757 ص 1         الضىىىىىىىرب : ج          ، وارصشىىىىىىىاف    119          واللمىىىىىىىع : ص
  .   112                   ، و وض  المسالك : ص   162 ص 1                      ، والفوا   الضيا ية: ج  75 ص 1 ج

  .   116               ب ال اصب :ص  -  1
            وما بي ىا .  19 ص 6              شرح المفيل : ج  -  7
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  (1)بما يضاف إليو"
وقد أرجع شارح المفصل ىذا القياس، يقول :" القياس فى  

ئة فيقال ثالث مئين ثالثمائة وأربعمائة إلى تسعمائة " أن تجمع الما
ألن العدد من الثالثة إلى العشرة يضاف إلى الجمع  ؛أو ثالث مئات

 (2)نحو ثالثة أقفزة وأربعة دراىم"
وبناء عمى ما أورده ابن قتيبة فإن العدد " مائة وألف "  

يعرف باإلضافة، ومما يعضد كالمو ويقويو، أن النحاة نصوا عمى 
وكما أن تمييز  (3)ينيا إلى اإلضافة"أنك إذا ميزت المائة تعود فى تبي

                                                              األلفاظ مائة وألف يأتى عمى صورة واحدة سواء أكان التمييز مذكر ا 
                                                             أم مؤنث ا فى المغة العربية، فإنو يكون كذلك فى المغات السامية 

 א מ     ש    שmatiam  األخرى، مثل ذلك أنك فى العبرية تقول:
    ת ז

Salos      me   ot   ה א מ   me a   حتى تصل األلف
........    silset alafim   ם אפ  ת ש   ש  elep  ד  אفتقول: 
   (4)وىكذا 

حدى عشرة مائة أوجب جمعيا                                                      فمو كنت تقول: عشر مئين، وا 
نما جاز أن تقول: ثالث مئتين وثالث مئات                                                               فى التثميث وما بعده. وا 
:                                                    من أجل أنو مضاف، فشبيتو من جية اإلضافة ال غير  بقوليم

 :(1)قال الفرزدق (5)                       ثالثة أثواب  وثالث جوار  
                                      

  .   115                 ب ال اصب : ص   -  1
  .  11 ص 6              شرح المفيل : ج  -  1
  .   112                    ، و وض  المسالك : ص    757 ص 1                ارصشاف الضرب : ج  -  7

4
 Gesnus, Hebrew             , وانظ     ك    ل     511                    ى اللغ   ل الية :   ل           دروس ف     -  

Grammar, p: 252,.  

  .     167  ص    1           المقصضب : ج   (5 )
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِثالال مِناْلالللمِوكهكالالَىِبها الال ِ  الال ِِِِِ ِِِ  ِ ِه ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِل ِْ ِِ ِ ِِ

ِ

 ِ ِِِِِِِِِِِِسادئالال ِبلهكاْلالنلِجالال ِبلالالَ ِا  الال ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِلِ ِْ ِه ِ ِِ ِ ِ ِِِ

ِ  أنو ال شاىد فى ىذا البيت. نراهوالذى 
                                                                  وم ث ل  العربية فى ىذا، م ث ل  أخواتيا من المغات السامية العبرية، 

لف صورة واحدة سواء والسريانية، والحبشية، حيث تمزم المائة واأل 
                             أكان التمييز مذكر ا أم مؤنث ا
(2). 
 mātăim                            ففى العبرية تقول: 

   ŠāloŠ mē>ōt       أيا كان التمييز... حتى تبمغ األلف
 فتقول: 

                                                   >ălfăim 
 

   ŠilŠet   .وىكذا 
 السريانية تقول:  وفى

     tlēț ma>otā  وىكذا … = مائة، مائتان، ثالث مئات
            ،                     ،                   األلف، فقتول: 

tlāț >alfin 
 .= ثالثة آالف

 وفى الحبشية تقول: 
                                      = 

   1                   والمبىر ، المقصضىب: ج   ،     857                                           البيت من بحر الطويل، وق  ور  ف: ال يوان: ص    (1 )
                فىىىىرىن بيىىىىا ر اسه،    ت                 . قيىىىىل ثىىىىرم ثىىىىمث  يىىىىا   721  ص    7               ، والخزانىىىىة : ج    167 ص

                                             ومينى: رلىت:  شىفت صلىك الم ىون المرىىون بيىا ر ا ى:                            و انت ال ية ما ة من األبل.
                                                         حين   يصيا اليار عن وروه األىاصم، يين: بيم األىصم بن سنان.

(2) Gesenus, hebrew grammar, P. 252  
- Samuel G. Green, a hand. Book to old testament hebrew, p. 135. 

- Gompendus syricc grammar, p. 96     155   ص     رية ب   الي            و روس اللغة          

- Duval, traite de grammaire syriaoue, p. 273  

- M. Chain, grammair ethiopifnne, p. 88 – 89  
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 حتى عشر مائة، ومع األلف تقول: 
كن التمييز يخالف حالتو فى = ألف، ألفان، ثالثة آالف....... ول

العربية فيو فى العربية مفرد عمى نحو ما رأينا، وأما فى العبرية 
                                                               والسريانية فالتمييز فييا قد يكون مفرد ا، وقد يكون جمع ا كما فى 

 األمثمة.
 ففى العبرية يقال: 

 = مائة نبى، 
  .(1)= ألف رضيعة

 وفى السريانية تقول: 
 العربية، يقابميا مائة كتاب فى  =

 .(2)= ألف درىم
                                             الحبشىية مىع العربيىة فىى كىون تمييىز المائىة واأللىف    ت        وقد اتفق

                مفردين، فتقول: 
  . (3 )                       = مائة بغل، ومثميا األلف

                                      

  (1) a. B. Davidson, hebrew syntax, p. 50        

 .     117                                 ال صاب ف: نحو اللغة السريانية: ص    (1 )
(3) C.H. Armbruster. Initia amharica, p. 88.             
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 :إثبات النون فى مائتين ونصب تمييزىا ضرورة
يقول إمام العربية سيبويو: "وكذلك ىو التسعين فيما يعمل فيو 
                                                                    وي ب ي ن بو من أى صنف العدد، فإذا بمغت العقد الذى يميو تركت التنوين 
والنون وأضفت وجعمت الذى يعمل فيو، ويبين بو العدد من أى صنف 

ونت المنون بو معرفة، وذلك قولك: مائة ىو واحد، كما فعمت ذلك فيما ن
                                                                    درىم ومائة الدرىم. وذلك إن  ضاعفتو قمت: مائتا درىم، ومائتا الدينار. 
                                                                      وكذلك العقد الذى بعده، واحد ا كان أو مثنى، وذلك قولك: ألف درىم وألف ا 

 . (1)درىم"
ن، ونصب ما بعدىا لم يجز أن يقع إال    و     ن                   فإن اضطر شاعر ف  

                                        يز ، كما أنو إذا اضطر قال: ثالثة أثواب ا"نكرة؛ ألنو تمي
فمن ذلك  (2)

ب ع الفزارى:   (3)                             قول الربيع بن ض 

                                      
  .   166  ص    1                             ، وقارن بما ور  ف: المقصضب: ج     127  ص    1                 سيبويو، ال صاب: ج   (1 )
    651                 ، ومرالس ثيلب: ص      166 ص   1          المقصضب: ج   (1 )
               ، ومرىىىالس ثيلىىىب:    166 ص   1                                          البيىىىت مىىىن بحىىىر الىىىوافر، وقىىى  ور  فىىى: المقصضىىىب: ج   (7 )

            ، واالقصضىاب:    727  ص    7               ، والخزانة : ج    115 ص   7                  ، و مال: القال:: ج   771  ص 
                 ، وابىىىىىىىن ييىىىىىىىيش، شىىىىىىىرح      117                     : المفيىىىىىىىل للزمخشىىىىىىىر : ص  فىىىىىىى  و    ،   198  ص    7  ج 

              ، وابىىىىىىىن عيىىىىىىىفور،      166  ص    1                   والمبىىىىىىىر ، المقصضىىىىىىىب: ج    11 ص   1         المفيىىىىىىىل: ج
         ، ومفصىىىىىاح    717  ص    1                             واليىىىىىمير ، الصبيىىىىىرة والصىىىىىذ رة: ج     726  ص    1         المقىىىىىرب: ج
  ،    771                        وابن النىاظم، شىرح األلفيىة     66  ص    7               وشرح األشمون:: ج     171          اليلوم: ص 

  ،    112                   ، و وضىىىى  المسىىىىالك: ص      177 ص   1                            وخالىىىى  األزىىىىىر ، شىىىىرح الصيىىىىري : ج
                     ، والصفصىىىازان:، الىىى رر    127 ص   7                                         والنرىىار، ضىىىياس المسىىالك ولىىى:  وضىىى  المسىىالك: ج

     171 ص    15  وج    78  ص     12                      ، وابىىن سىىي ة، المخيىىىص: ج   112  ص    1          اللوامىىع: ج
       ، ويىىى ر      777 ص   1                                                ، وعبىىى  القىىىاىر الرررىىىان:، المقصيىىى  فىىى: شىىىرح اإليضىىىاح: ج

                            ، و . محمىى  عبىى الفصاح، ظىىاىرة     92    ف::                                       الىى ين ال نغىى او ، المىىوف: فىى: النحىىو ال ىىو 
  .   181                          الشذوذ ف: النحو اليرب:: ص 
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ِِِِِِِِِِِِإِرهاِجهالال  هِاوت ىهالال ِنْالال ئهىهَل ِِجه ن الال ِِِ  ِ ِهِ ِِِ ِل ِه ِه ِ ِْ ِِ ِه  ِ ِِ ِِه ِ ِه ِ ِِه ِِِ

ِ

 ِِ   ره هالالالَّلِاوكاْلالالزهارهَاِباوت  هالالال ِ ِِِِِِِِِِِِِِِا ق الالالذِل ِ ِه  ِ ِِِ ِِا ِه ِِه ِْ ِِ ِِل ِه ِه ِِل  ِ  ِِ

                                                         الشاىد فيو قولو: "مائتين عام ا" حيث أثبت النون فى مائتين ِ
وثالثين ، وكان الوجو حذفيا                               ونصب تمييزىا عام ا شبو بعشرين 

                                                            وخفض ما بعدىا، والقياس مائتى عام  وىذا ضرورة ال ينبغى القياس 
ن كان تثنية "المائة" ألنو مما  نما ح س ن ىذا فى المائتين وا                                                                      عمييا. وا 
يمزميا النون، فقد رجع فى المفظ إلى حال العشرين وما أشبييا. 

 ولكن المعنى يوجب فيو اإلضافة.
        ، وعميىو  (1 )                          فىى تمييىز المائىة فىى العربيىة          جاء شاذ ا     نصب   ال           ب ي د  أن

                                قول الربيع بن ضبط الفزارى يقول:
ىىا، واأللىىف                                                         وىىىذا ال يقىىاس عميىىو، وأجىىاز ابىىن كيسىىان المائىىة درىم 

       دينار ا
( 2) .  

                                      
       ، وابىىىىىىن      171                            ، والسىىىىى ا :، مفصىىىىىاح اليلىىىىىوم: ص     66  ص    7              شىىىىىرح األشىىىىىمون:: ج   (1 )

                                عبى  الفصىاح الى رن:، ظىاىرة الشىىذوذ       فصحى       ، و .      725  ص    1                عيىفور، المقىرب: ج
  .     181                   ف: النحو اليرب:: ص 

   ،   171                           الموسىىىىومة بزواىىىىىر ال وا ىىىىب: ص           والحاشىىىىية    67 ص   7              شىىىىرح األشىىىىمون:: ج   (1 )
   1                  ، وارصشىىىىاف الضىىىىىرب: ج   176    : ص  "     آراؤه  و       آثىىىىىاره   و       حياصىىىىو  "                     وابىىىىن  يسىىىىان النحىىىىىو 

 .     758 ص
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 القياس على ثلثمائة إلى تسعمائة
يقول المبرد: فإما قوليم: "ثالثمائة وأربعمائة" واختيارىم إياه 

فإنما ذلك قياس عمى ما مضى؛ ألن الماضى  –ن ومئات عمى مائتي
                                                     من العدد ىو األصل وما بعده فرع. فقياس ىذا قياس  قولك: 
                                                      "عشرون درىم ا" ، "واحد وعشرون درىم ا" إلى قولك: "تسعة 
                                                               وعشرون درىم ا" فالدرىم مفرد؛ ألنك إذا قمت: "ثالثون وما بعدىا إلى 

ق د ليس   ر  تسعين ثم جاوزتو ص لفظو من لفظ ما قبمو، فكذلك                  ت  إلى ع 
ق د  ؛تقول: ثالثمائة وأربعمائة" ر ت إلى ع                                        ألنك إذا جاوزت تسعمائة ص 

 ؛                                                          يخالف لفظو  لفظ ما قبمو، وىو قولك: ألف، ثم تقول: "ثالثة آالف
 .(1)ألن العدد الذى بعده غير خارج منو"

                                                          ومن قبمو ن ب و  عمى ىذا إمام العربية سيبويو قائال : " وأما 
ثمائة إلى تسعمائة، فكان ينبغى أن تكون فى القياس مئتين أو ثم

                                                            مئات، لكنيم شبيوه بعشرين واحد عشر، حيث جعموا ما ي ب ي ن  بو 
، كما أن عشرين اسم لعدد ، وليس                                                            العدد واحد ا؛ ألنو اسم لعدد 

 .(2)                                                   بمستنكر فى كالميم أن يكون المفظ واحد ا والمعنى جميع"
يم ذىبوا إلى قياس مائة حتى ألف ونفيم من كالميم ىذا أن

                                                          إلى ما مضى من العدد، نحو قولك "عشرون درىم ا" و"أحد وعشرون 
                                            درىم ا" حتى تصير إلى: "تسعة وعشرون درىم ا".

ق د  ر ت  إلى ع  ذا قمت: مائة بحيث إذا جاوزت تسعمائة ص                                                          وا 
                                       يخالف لفظ و لفظ ما قبمو، وىو قولك ألف.
نى جميع. وقد ورد ىذا فى ومعنى ىذا أن المفظ واحد والمع

                                      
  .     167  ص    1                     المبر  ، المقصضب : ج    (1 )
  .     129  ص    1                 سيبويو، ال صاب: ج   (1 )
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 .(1)الشعر العربى فى قول عمقمة بن عبدة
ِِِِِِِِِِِِِ  الال ِلَْهالالحل ِار ىلالالشه ِاظنالال ِجْ  ن  الالِ   ِ ِِ ِْ ِِِ ِِ ِِ ِه ِل  ِ ِ  ِِ ِه ِْ ِِِ ِِ

ِ

ِِِِِِِِِِِِِِابالالالَوأِب نالالال ِلْكفالالالذ   ِا الالالكََِّ  ِ ِِ ِ ِِِ  ِ ِف ِْ ِِِ ِِ ِأِ ِ ِ ِِ

                                                      الشاىد فيو قولو "جمدىا" جاء مفرد ا أ ريد بو الجمع، أى ِ
 جمودىا.

                                           تذكير المائة واأللف ، وتأنيثيما مع المعدود:
ئة واأللف مع العدد أو تأنيثيما، عرف تذكير الماتقبل أن ن

، وقد (2)ينبغى أن نعرف حال جنسيما، فالمائة مؤنثة، واأللف مذكر
                                                           وىم بعضيم فأنث األلف فى العدد، وجزم بأنيم يقولون: قبض ألف ا 

والدليل »، قال الحريرى: (3)                                     تامة، والصواب أن يذك ر فيقال: ألف تام
 عمى تذكير األلف، قولو تعالى:           

( والياء فى باب العدد تمحق المذكر، 125آية  :آل عمرانسورة )
ىذه ألف درىم، فال يشيد ذلك "وتحذف من المؤنث، وأما قوليم: 

ألن اإلشارة وقعت عمى الدراىم، وىى مؤنثة، فكان  ؛بتأنيث األلف
                                      

            ، والىى يوان:    129 ص   1                                                  البيىىت مىىن بحىىر الطويىىل، وقىى  ور  فىى: ال صىىاب لسىىيبويو : ج   (1 )
               . وريىىىىىف الحسىىىىىر :    779  ص    7             ، والخزانىىىىىة: ج   172  ص    1   : ج          ، والمقصضىىىىىب 5 ص

                                                                  المييبىىىة مىىىن األبىىىل يصر يىىىا  يىىىحابيا فصمىىىوت مسىىىصقرة بيىىىا، وعظاميىىىا بىىىيض   لىىىت 
                                         السباع والطير ما علييا فصيرت ويبس رل ىا.

:: ص      619                               ابىىن األنبىىىار ، المىىىذ ر والمؤنىىىث: ص    (1 )                                 ، ومىىىا بيىىى ىا، والرمىىىل للزرىىىار 
                 ، واالصقىىىان فىىى: لغىىىة    711            ح المنطىىىق: ص                            ومىىىا بيىىى ىا، وابىىىن السىىى يت، ويىىىم     117

       واللغىىة    ،   775                                           ، واللميىىة الشىىيية فىى: نحىىو اللغىىة السىىريانية: ص      172           السىىريان: ص 
      117                         السريانية للخورفسقفوس: ص 

- Gesenus, hebrew grammar, p. 252    وانظر  ذلك             
- Harper: elements of hebrew, p. 158, 
- M. Chain, grammaire ethiopienne, p. 88 

            ما ة ) لف(    :                               ما ة ) لف( ، وابن منظور، اللسان   :               الروىر ، اليحاح   (7 )
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 .(1)تقدير الكالم: ىذه الدراىم ألف"
المائة واأللف لممعدود، كانا بمفظ واحد لمذكر أم  فإذا أضفت
مائة قميص، وعندى مائة جنيو، وعندى ألف  ىمؤنث، تقول: عند

 .(2)     ب ة                     قميص، وعندى ألف ج  
ومعنى ىذا أن لفظيما لممذكر والمؤنث عمى ىيئة واحدة، 

ومائة جارية، كما كان فى العشرين ونحوىا، ولم « مائة درىم»تقول: 
مسة عشر، وخمس عشرة؛ ألنيما مجموعان مما كان يكن ىذا فى خ

                 واقع ا ألدنى العدد
(3). 

وىما فى كل من العبرية، والسريانية، والحبشية كذلك، ففى 
 ، تقول: (4)العبرية

= مائة سنة، فالمائة ىنا                              = مائة نبى، 
ا تغيير، وفى جاءت قبل المعدود فى صيغة اإلطالق أو اإلضافة دونم

 = ألف سنة.                                       األلف تقول:
فى حالة                  ، تصبح المائة (5)وفى السريانية

                                      
      ، ومىىىا      122                            وريىىىو  ابىىىن خالويىىىو اللغويىىىة: ص    ،  71                       الحريىىىر ،  رة الغىىىواص: ص    (1 )

                            ، واأللوس:، حاشىية شىرح القطىر:    117                                 بي ىا واليف  ، وصيحي  الصيحيف: ص 
يمح المنطق: ص   17  ص       711                   ، وا 

     155                       و روس اللغة اليبريىة: ص    ،   677               البن األنبار : ص                      انظر المذ ر والمؤنث   (1 )
. 

  .     166  ص    1                  المبر ، المقصضب: ج   (7 )
(4) Gesenus, hebrew grammar, p. 252                                    
- Samuel. G. Green, a hand book to old testament    وانظر       

 Hebrew, p. 135 -     196ص  . عون: عب  الرؤوف، قواع  اللغة اليبرية : 
(1) Duval: traite de grammair syriaque, p. 273              
       nold ke: compendus syriac gramm: a, p. 96. 
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   اإلضافة 
، فياء السكت تحولت إلى تاء فى نفس الكممة               

 فى المغة العربية، وفى األلف تقول: 
 ممائة فييا عندما تكون مضافة ، فتقول ل(1)أما الحبشية

، مع األخذ بعين االعتبار أن األلف ىنا يساوى             ولؤللف 
 عشرة آالف فى العربية.

أما إذا أضفت المعدود إلييما، اختمف األمر فى ذلك، ففى المائة 
ألنك تضيفو إلى المائة،  ؛لمذكر كان أو لمؤنث ىاء يكون العدد كمو بغير
لك: ثالث مائة، وأربع مائة، وخمس مائة، وتقول: وىى مؤنثة، كقو 
رىم، وثالثمائة جارية، وتسعمائة عبد، وتسعمائة دعندى ثالثمائة 

 .(2)جارية
 ، ال يختمف األمر عن ىذا، تقول: (3)وفى العبرية

 = ثالثمائة،                                        
 = أربعمائة،                                                  

 = خمسمائة،                                                       
 = تسعمائة.                                                      

 ، عمى نفس النظام، تقول: (4)وفى السريانية
                                      

(2) M. Chain, grammaire ethiopienne, p. 88 – 89. 
     619                                         وما بي ىا، وابن األنبار ، المذ ر والمؤنث:ص     117   : ص              الزرار:، الرمل   (1 )

. 
(4) Gesenus: Hebrew grammar, p. 252                        
- Harper: elements of hebrew, p. 158,  

- Samuel. G. Green: ahand book to the old testament heb, p.136. 

(1) Duval:traite de grammair syriaque, p. 273   
= 
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 : = ثالثمائة، أو أن يقال                                      
=              = أربعمائة ،                                  

 خمسمائة ... وىكذا.
ا يتبع النظام السابق فى أخواتيا، فتقول:                                                         وفى الحبشية أيض 

 = ثالثمائة.                    
 = أربعمائة. 
 = خمسمائة. 
 .(1)= عشر مائة 

 ؛لمذكر أو لمؤنث فإذا بمغت "األلف" كان العدد كمو بالياء
ألنك تضيفو إلى األلف، واأللف مذكر، فتقول عمى ىذا، عندى ثالثة 
آالف، وأربعة آالف، وسبعة آالف، وتقول: عندى ثمانية آالف، 
ونظرت إلى ثمانية آالف، وقبضت ثمانية آالف... وكذلك ما 

 .(2)يويأشب
وتسير كل من العبرية، والسريانية، والحبشية عمى نفس 

 ففى العبرية، تقول:  النظام،
= ثالثة                                                  

 = أربعة آالف.          آالف، 
= عشرة           

                                      = 
     - Noldke: compendus syriac grammar, p. 96. 

          وما بي ىا     778     : ص                                       . رمضان عب  الصواب، ف: قواع  الساميات   (1 )
     - M: chain, grammair ethiopienne, p. 89. 

  .     672                                 ، والمذ ر والمؤنث البن األنبار : ص      111                 الرمل للزرار:: ص    (1 )
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 .(1)آالف
 وفى السريانية تقول: 

 = ثالثة آالف،                                      
 = أربعة آالف، 
 .(2)= تسعة آالف

 تقول :  وفى الحبشية،
 = ثالثون ألف، 
 = أربعون ألف، 
  .= تسعون ألف

 :ومما يجدر ذكره أن
 .(3)=مائة ألف                       

 

 تعريف العدد مائة وألف بأل
 

من  –ما بينا نحو عمى  –ال يخمو العدد فى المغات السامية 
 –    د ا                                                               أن يكون مفرد ا، أو مضاف ا، أو مركب ا، أو معطوف ا. فإن كان مفر 

 –وىو من واحد إلى عشرة، والعقود: عشرون وأخواتو، ومائة وألف 
                                                فإنك فى العربية ت د خ ل  عمييا األلف والالم ما لم  وأردت أن تعرفيا بأل

                                      
       وانظر      176                           ، األساس ف: األمم السامية: ص     ناب:           . عل: الي   (1 )

- Gesenus: hebrew grammar, p. 252. 

- Harper: elements of hebrew, p. 158 & samuel g. Green: a hand book 

to the old testament hebrew. P. 136. 

      وانظر     776                اللمية الشيية:     (1 )
- Duval: grammair syriaque,p. 273, 
- Noldke: compendus syriac grammar, p. 96

  .     778     : ص                 ف: قواع  الساميات   (7 )
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قول الثالثة، واألربعة، والخمسة، والعشرين، والمائة، ت             يكن مضاف ا، ف
أن واأللف، مثمما تقول: الرجل، والرجالن، فشأن العدد فى ذلك ش

 .(1)سائر األسماء المفردة
=         وفى العبرية، تقول: 

 الثالثة، 
 = األربعة،                             

 = العشرون ، 
= المائة .... فأداة التعريف                                

أصل ىذه األداة  نأفى العبرية ىى الياء )......(، ويقول العمماء 
. ويفسر ىذا الرأى (2)الميجات العربية الياء والالمكما فى بعض 

القاعدة المتبعة فى تشكيل ىذه األداة حيث يتم تشديد الحرف األول 
                                                            من اسم العدد أو حتى أى اسم آخر يراد تعريفو إذا لم يكن حرف ا 

ا عن إدغام حرف الالم فيو                                   حمقي ا عوض 
(3). 

 فتقول:  (4))    (وفى السريانية تضيف األلف الممدودة 
=                        = الثالثة،                      

                                      
  ،      171                         ، وال صىىىاب البىىىن  رسىىىصويو: ص     77 ص   1                       ابىىىن عيىىىفور، شىىىرح الرمىىىل: ج   (1 )

   1                          و بىىىىىو حيىىىىىان، ارصشىىىىىاف الضىىىىىرب: ج     115  ص     17                    وابىىىىىن سىىىىىي ة، المخيىىىىىص: ج
                      ، وعطيىىة اليىىوالح:، بىىين      116 ص   1                            ، والفارسىى:، اإليضىىاح اليضىى  : ج    77 ص

                   ومىىا بيىى ىا ، واألميىىر     77 ص   6                ، وشىىرح المفيىىل: ج    71                     نيىىت اليىى   وصمييىىزه: ص 
  .    89                          ر ال ين،  قا ق اليربية: ص      آل ني

                                                                         رارع   وات الصيريف والصن ير فى: اللغىات السىامية فى: المى خل ولى: علىم اللغىة: ص    (1 )
                             ، لل  صور رمضان عب  الصواب .     171

                       ، وانظىىىىىىىر المىىىىىىى خل ولىىىىىىى: علىىىىىىىم   71                                       . رشىىىىىىىا  الشىىىىىىىام:، قواعىىىىىىى  اللغىىىىىىىة اليبريىىىىىىىة ص    (7 )
  .   171       اللغة:ص

  .     171                        الم خل ول: علم اللغة: ص    (7 )
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 األربعة،   
 = األلف.                    = المائة،                       

         بناء عمىى                                                    أما الحبشية واألكادية، فال يوجد فييا أداة لمتعريف، و 
          ن يىدل عمىى                                               فإن المغىة الحبشىية يمكىن السىم العىدد المجىرد فييىا أ     ىذا

                                                                                               التعريىىىىىىىىىىىىىىىىىىف اإلشىىىىىىىىىىىىىىىىىىارى الىىىىىىىىىىىىىىىىىىدقيق، فمىىىىىىىىىىىىىىىىىىثال  كممىىىىىىىىىىىىىىىىىىة: 
                                                         يمكىىن أن يكىىون معناىىىا فىىى السىىياق "الثالثىىة" وىكىىذا فىىى غيرىىىا مىىن 

                                            . فقىىد ورد فىىى أحىىد النصىىوص التىىى درسىىناىا عمىىى يىىد  (1 )           أسىىماء العىىدد
                                                        (2 )                               أستاذنا الدكتور رمضان عبدالتواب

                                                              :     ا نصو م
= فى العام الثالثين، فجاءت الثالثين ىنا معرفة من خالل السياق. 

فإن التعريف  وبناء عمى ىذا. (3)                                فالحبشية ال تحوى أداة تعريف أبد ا
خاص بثالث من المغات السامية، وىى العربية، والعبرية، 

 .(4)واآلرامية
ر                              فإن كان العدد مضاف ا وأردت تع ّ   ريفو باأللف والالم، فإنو ي ت ص و                               

فى تعريفو فى العربية ثالثة أوجو: الثالثة الرجال، والثالثة رجال، 
 .(5)وثالثة الرجال

                                      
                                      و ىىىارل برو لمىىىان، فقىىىو اللغىىىات السىىىامية: ص      172                        المىىى خل ولىىى: علىىىم اللغىىىة: ص    (1 )

سىىىىىىرا يل ولفنسىىىىىىون، صىىىىىىاريا    177                               ، وبررشصراسىىىىىىر، الصطىىىىىىور النحىىىىىىو : ص      127                            ، وا 
  .   161                  اللغات السامية: ص 

    775                                                           انظر نيوص عزرا ثير القانونية ف:  صابو ف: قواع  الساميات: ص    (1 )
  7  17                            بررشصراسر، الصطور النحو : ص    (7 )
    177                  المررع السابق : ص    (7 )
   1                              ، والسىىيوط:، األشىىباه والنظىىا ر: ج  77 ص   1                         ابىىن عيىىفور، شىىرح الرمىىل: ص ج   (5 )

  .   172 ص
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أما الوجو األول فقد رواه الكسائى عن العرب، أنيا تقول: 
. والبصريون ال يجيزون ذلك، وأما أىل الكوفة (1)"الخمسة األثواب"

فة والموصوف فى دخول األلف والالم                        فيجوزونو قياس ا عمى الص
ألن الكسائى  ؛، وىذا خطأ(2)عمى كل منيا نحو قولنا الحسن الوجو

إال  –رحمو اهلل  –قد عول فيما رواه عمى السماع، ولم يكن ليروى 
                                                        ما سمع، ولكن ليس ىذا من لغة الفصحاء وال م ن  يؤخذ بمغتو، 

يقاس                                                وليس كل شىء يسمع من النوادر والشواذ يجعل أصال  
واإلضافة  ،ا جاز الجمع بين األلف والالم واإلضافةمألنو إن ؛(3)عميو

. ولو (4)                                                   ىنا محضة فال يجوز الجمع بينيما وبين األلف والالم أصال  
ا أن يقال:                                                            جاز فى العدد والمعدود، لجاز فى كسور األعداد أيض 

ت ن ع ون عن ذلك ،النصف الدرىم، والربع الدرىم عمى اإلضافة ألن  ؛                   ي م 
 .(5)الدرىم خالف الربع والنصف

                                      
                  ، والرمىىىل للزرىىىار::     77                     ، والنرىىىار، لغويىىىات: ص      167                    الفارسىىى:، الص ملىىىة: ص    (1 )

  .      1291  ص    1                         ، والبسيط ف: شرح الرمل: ج     172  ص 
       ، وابىىن      177 ص   1      يلىىب: ج          ، ومرىىالس ث    77 ص   1                       ابىىن عيىىفور، شىىرح الرمىىل: ج   (1 )

           ، وال صىىىىاب      766 ص   1                وارصشىىىىاف الضىىىىرب: ج     115 ص    17               سىىىىي ة، المخيىىىىص: ج
        171               البن  رسصويو: ص 

                                 ، واليىىىف  ، صيىىىحي  الصيىىىحيف وصحريىىىر     77                          محمىىى  علىىى: النرىىىار لغويىىىات: ص    (7 )
      121           الصحريف: ص 

    115                          ، والحرير ،  رة الغواص: ص     77 ص   1                      شرح الرمل البن عيفور: ج   (7 )
                                                             اثىىر  نيىىم يقولىىون: ابصىى  ت الحفلىىة فىى: السىىاعة الصاسىىية ونيىىف، وىىىو          ذ ىىر  سىىي     (5 )

               ه                                             اسىىىىىصيمال ثريىىىىىب رىىىىى ها، وذ ونىىىىىو ال ورىىىىىو ليطىىىىىف نيىىىىىف علىىىىى: السىىىىىاعة الصاسىىىىىية، 
ا خطأ. واليىواب  ن يقىال فى:                                            ه                          ويححيا بيضيم بالقول الصاسية والنيف وىو  يضه

       ،  سىىىي                                                                  منصيىىىف السىىىاعة الياشىىىرة  و فىىى: السىىىاعة الصاسىىىية وال قيقىىىة الثمثىىىين، انظىىىر
              اثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر، صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ رة 

  .  76         ال اصب: ص
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فالغمط عنو يزول، وكذلك إذا قيل: العشرون الدرىم، والمائة 
ألن الدرىم غير العشرين والمائة  ؛(1)الدرىم، والمائة األلف فيو خطأ

ّ                             ثم ال يجوز أن يعر ف الشىء باأللف والالم ثم يضاف  ،غير األلف                
والوجوه  ،يدى الرجالكما ذكرت، ولو جاز أن يقال فى غير العدد: األ
 .(2)النساء، فيعرفان وىما مضافان، لجاز فى العدد

وأما الوجو الثانى وىو الثالثة رجال، بدخول األلف والالم عمى 
ضافتو إلى الثانى، فال يجوز بإجماع من أىل البصرة                                                         األول وا 

ألنو عمى غير طريق اإلضافة، وىو إضافة المعرفة إلى  ؛والكوفة
 .(4)لك فإن ىذا النوع كثير الشيوع خطأ، ومع ذ(3)النكرة
وا    ف     ي     ع                                     أثواب بإضافة ذى الالم إلى النكرة ض   الخمسةأما قوليم و 

ن  كان سمع  -الكتاب يجيزون ذلك  ل  عمى تقدير: الخمسة  -              وا                               ف ي ؤ و 
خمسة األثواب، فحذف خمسة وبقى أثواب عمى إعرابو كحالو لو كان 

 .(5)                خمسة ممفوظ ا بيا
ثالث وىو أن تدخل األلف والالم عمى الثانى وتعرف أما الوجو ال

                                      
                           ( قولىو: "قيىى  الخمسىىة الررىىال   17     اآليىىة     18                                وعليىو فىىمن مىىا رىىاس فى: سىىفر القضىىاة )   (1 )

                                                                  الىىذين ذىبىىوا لصرسىىس األرض و خلىىوا ولىى: ىنىىاك" و ىىذلك مىىا رىىاس فىى: ونريىىل مصىىى: 
                                                        ( "وال صىىىذ رون خمىىىس خبىىىزات، الخمسىىىة اآلالف، و ىىىم قفىىىة  خىىىذصم "فيىىىو  9    آيىىىة     16 )

ا وذا                                عرف  ن الي   مضاف ول: المي و .          ه     شذوذ  يضه
                 ، واألميىر  مىين آل    167                       ، والفارس:، الص لمة: ص    171                       ابن  رسصويو، ال صاب: ص    (1 )

  .    89                             ناير ال ين،  قا ق اليربية: ص 
     177                              ، وانظىىر ال صىىاب البىىن  رسىىصويو: ص     77 ص   1                    شىىرح رمىىل الزرىىار:: ص ج   (7 )

  .               م من الرزس األول    1898           ع   سبصمبر      777                ومرلة الضياس: ص 
  .  61                                                                     . محم   بو الفصوح شريف، من األخطاس الشا ية ف: النحو واليرف واللغة:ص    (7 )
      766 ص   1                           بو حيان، ارصشاف الضرب:  ج   (5 )
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بو األول نحو قولك: ثالثة الرجال، فيو جائز بإجماع من أىل 
ألن المضاف يكتسب من المضاف إليو التعريف  ؛(1)البصرة والكوفة

غالم : "والتنكير، كما اكتسب منو معنى الجزاء واالستفيام فى نحو
 ؟ (2)"من تضرب اضرب، وغالم من أنت

            ولىىىم يجىىىز غيىىىر    (3 )                                   وقىىىد امتنىىىع ىنىىىا مىىىن اإلضىىىافة إلىىىى التمييىىىز
  ،  (4 )                                              اإلضىىىىىىافة إلىىىىىىى الثىىىىىىانى، ىكىىىىىىذا قىىىىىىال أبىىىىىىو القاسىىىىىىم الزجىىىىىىاجى

        وقىىىىىد بىىىىىين    (6 )                            وأجىىىىىاز ابىىىىىن معطىىىىىى األخىىىىىذ بىىىىىالرأيين   (5 )       السىىىىىيوطى  و 
                           العمىىىة فىىىى وجىىىىوب تعريىىىف الثىىىىانى   -        اهلل عميىىىىو    ة   رحمىىى  -        الزجىىىاجى 

                العىىدد رأوا أنيىىىم                        ت                      فقىىال: "لمىىا لىىم يكىىىن ب ىىدت مىىن آلىىة التعريىىىف فىىى ىىىذا
                                                       لىىىىو عرفوىىىىىا جميع ىىىىا فقىىىىالوا: الثالثىىىىة األثىىىىواب لتعىىىىرف االسىىىىم األول 
                                                     بىىىىالم التعريىىىىف وباإلضىىىىافة الحقيقيىىىىة، وال يجىىىىوز أن يتعىىىىرف االسىىىىم 
                                               مىىىىىن وجيىىىىىين، ولىىىىىو أنيىىىىىم عرفىىىىىوا االسىىىىىم األول وحىىىىىده لتنىىىىىاقض 

                                         ألن إدخىىىىىىال األلىىىىىىف والىىىىىىالم عمىىىىىىى االسىىىىىىم األول يعرفىىىىىىو،    ؛     الكىىىىىىالم
ضىىىافتو إلىىىى النكىىىرة ت                                        نكىىىره، فمىىىم يبىىىق إال أن يعىىىرف الثىىىانى ليتعىىىرف                      وا 

                                                    ىىىىىو بىىىىالم التعريىىىىف، ويتعىىىىرف األول بإضىىىىافتو إليىىىىو، فيحصىىىىل لكىىىىل 

                                      
  ،    772 ص   1                            ، و بىو حيىان، ارصشىاف الضىرب: ج    77 ص   1                  شرح رمىل الزرىار:: ج   (1 )

  .      1291 ص   1                       والبسيط ف: شرح الرمل: ج
             ، وابىىن ييىىيش،      115            ب ال اصىىب: ص              ابىىن قصيبىىة،     و   ،    167                   الص ملىىة للفارسىى:: ص    (1 )

      166                          ، وابن الخشاب، المرصرل: ص     77 ص   6             شرح المفيل: ج
    171                         ، وال صاب البن  رسصويو: ص      775 ص   1                        المقصي  ف: شرح اإليضاح: ج   (7 )
    119                 الرمل للزرار:: ص    (7 )
    172 ص   1                           السيوط:، األشباه والنظا ر: ج   (5 )
    172 ص   1                           ابن ميط:، الفيول الخمسون: ج   (6 )
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      وعميىىىىو    (1 )                                        واحىىىىد منيىىىىا التعريىىىىف عىىىىن طريىىىىق غيىىىىر طريىىىىق صىىىىاحبو
  (2 )                 ّ   أنشدوا قول ذى الرّمة:

ِيهكفشْحل ِاوعههه  ِ  بل ِيهشللْع ِاوىّىلكَْو  ِبه هلل ِه ِه ِِِ  ِ ِْ ِف ِِه ِل  ِِ  ِ ِ ْ ِِل ِّ ِِِ  ِ ِْ ِل ِِه ِل ِه ِِه

ِ

 ِهِِِثهالال  مه  ِ ِهِِِِِا  ثهالال اْ ِباوشُو الالَىِاوبهِِِه ِِِِ ِ  ِ ُِ ِِِ ِِ ِْ ِ ِه  ِ ِ ِِِ  قاْلالع ِ ِْ  ِِ

ِ  فمم يقل: الثالث األثافى.
 :(3)وقال الفرزوق

ِ ِِِِِِِِِِِِِِِنهالالال ِصهامهِن الالالزلِجهق الالالذُلِيهالالالذها  ِإِصهاسه  ِِ ِه ِِه ِِ ِ ِ ِِه ِه ِلِ ِ  ِ ِه ِلِ  ِ ِهِ ِِه ِِ ِِه

ِ

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِا ىهالالالهه ِا الالالالظ دلسهى َِههلىهالالالالر ِا   لالالالالبه ِس ِهِ ِل  ِ ِِ ِ ِه ِل ِه ِ ِ ِه ِل  ِ  ِ ِهِِ ِه  ِِ

                                               فقىىىىال خمسىىىىة األشىىىىبار، ولىىىىم يقىىىىل الخمسىىىىة األشىىىىبار، وتقىىىىول ِ
  ،  (4 )                                            مائىىىىىة الىىىىىدرىم، ومائتىىىىىا الىىىىىدرىم، وثىىىىىالث مائىىىىىة الىىىىىدرىم   :    كىىىىىذلك

                                      
   99                         ، والحسين:،  شف الطرة: ص      116                  ر ،  رة الغواص: ص      الحري   (1 )
   1                     ، والمبىر ، المقصضىب: ج     771                                          البيت من بحر الطويىل، وقى  ور  فى:  يوانىو: ص    (1 )

              ، والص ملىىة: ص    115 ص    17                     ، وابىىن سىىي ة، المخيىىص ج     177 ص   7  وج     176 ص
  ،   77 ص   1                         ، وشىىرح الرمىىل البىىن عيىىفور: ج     119                    ، والرمىىل للزرىىار:: ص    167

                          ، واإلشبيل ، الملخىص فى: ضىبط      111 و    77 ص   1        لمفيل: ج                 وابن يييش ، شرح ا
  ،      678                                   ، والصبريىىز  ، صيىىذيب ويىىمح المنطىىق: ص      716 ص   1                 قىىوانين اليربيىىة: ج

           ، والنرىىار،    171                         ، وال صىىاب البىىن  رسىىصويو: ص     98                       والحسىىين:،  شىىف الطىىرة: ص 
                                                          ، واألثىىىاف:: حرىىىارة القىىى ر، والبمقىىىع: الخاليىىىة، واألثىىىاف:: مفر ىىىىا   76          لغويىىىات: ص 

            بضم اليمزة.        ثفية
                    ، والرمىىل للزرىىار:: ص      778                                          البيىىت مىىن بحىىر ال امىىل، وقىى  ور  فىى:  يوانىىو: ص    (7 )

    ابىىىىىن      167                       ، والفارسىىىىى:، الص ملىىىىىة: ص      176 ص   1                     ، والمبىىىىىر ، المقصضىىىىىب: ج   119
  ،      678                                  ، والصبريىىىز ، صيىىىذيب ويىىىمح المنطىىىق: ص     71                     قصيبىىىة،   ب ال اصىىىب: ص 

                       بىىين نيىىت اليىى   وصمييىىزه:    ،                ، وعطيىىة اليىىوالح:     171                       وال اصىىب البىىن  رسىىصويو: ص 
       71  ص 

      116 ص    17                   ابن سي ة، المخيص: ج   (7 )
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ّ       ف ت ع ّرف  الم          ما تقدم.    نحو              ضاف إليو عمى       
                                                  ومثىىىل خمسىىىة األشىىىبار إضىىىافة الجىىىزء إلىىىى مىىىا يتجىىىزأ، تقىىىول : 
 : ىىىف  درىىىىم، وث م ىىىث  درىىىىم، ور ب ىىىع  درىىىىم، فىىىإذا أردت التعريىىىف ق م ىىىت                                                                     ن ص 

ىىىىىف  الىىىىىّدرىم وث م ىىىىىث  الىىىىىّدرىم، ور ب ىىىىىع  الىىىىىّدرىم فىىىىىى قىىىىىول أىىىىىىىل  "          ّ               ّ                ّ                ن ص 
                                               ، وذىىىىىىب الكوفيىىىىىون إلىىىىىى إجرائىىىىىو مجىىىىىرى العىىىىىدد، فتقىىىىىول: "      البصىىىىرة

ب ىىىىع  الىىىىّدرىم، فيىىىىم يشىىىىبيون                            ّ                  ّ                 النصىىىىف الىىىىدرىم، والث م ىىىىث  الىىىىّدرىم، والر 
  . (1 )                ىذا بالحسن الوجو

                                               ولىىىىىو رجعنىىىىىا إلىىىىىى أخىىىىىوات العربيىىىىىة مىىىىىن المغىىىىىات السىىىىىامية، 
                                                   لوجدنا أنيا قد جارتيا فى طريقة تعريف العدد المفرد.

                                                     ففىىىى العبريىىىة إذا أريىىىد تعريىىىف عىىىدد باليىىىاء، إن كىىىان مضىىىاف ا 
      :               لمضاف إليو، مثل                 أدخمت الياء عمى ا

                 = أربعة الرجال،                                                                                                     
= خمس          

 السنين،
 .(2)يرة= ستة آالف ل                                     

ا تظير عالمة التعريف فى االسم المضاف                                                       وفى السريانية أيض 
                                   إليو مع العدد المفرد، فتقول مثال : 

 = عشرة المدن ،                                              
 = سبعة المظالت ،
 = ستة األغطية ، 

                                      

    17                      ، وابىىىىىن سىىىىىي ة، المخيىىىىىص: ج     766 ص   1                          بىىىىىو حيىىىىىان، ارصشىىىىىاف الضىىىىىرب: ج   (1 )
      115 ص

  .     157     : ص                                 . ربح:  مال،  روس اللغة اليبرية   (1 )
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 (1)= أربعة األرواح
 وىكذا.

                                       بعىىىد ىىىىذا إلىىىى مىىىا جىىىرى عميىىىو النىىىاس وكثيىىىر مىىىن            واآلن نعىىىود
                        مىىىن إدخىىىال "أل" عمىىىى العىىىدد   –                        اب، فىىىى عصىىىرنا وقبىىىل عصىىىرنا    ت ىىى     الك  

   ،             أو الخمسىىىىة كتىىىىب   ،             : الثالثىىىىة رجىىىىال   مىىىىثال    ون                 دون المعىىىىدود فيقولىىىى
                                                       أو األلىىىف كتىىىاب، وىىىىذا مىىىا لىىىم يىىىرد فىىىى لغىىىة مىىىن المغىىىات السىىىامية، 
                                                   وال حتىىىىى أجىىىىازه بصىىىىرى وال كىىىىوفى، ولىىىىذلك دار جىىىىدل فىىىىى القىىىىديم 

                                       والحديث حول صحة ىذا االستعمال أو خطئو. 
                   بىىىىىىدا ليىىىىىىم أن مثىىىىىىل ىىىىىىىذا    (2 ) ة    مسىىىىىىأل                     والىىىىىىذين تنىىىىىىاولوا ىىىىىىىذه ال
                         اب واستسىىىىىاغوه، كمىىىىىا ورد فىىىىىى    ت ىىىىى                           التعبيىىىىىر قىىىىىديم جىىىىىرى عميىىىىىو الك  

                                                         الحىىديث الىىىذى رواه البخىىىارى عىىىن أبىىىى ىريىىىرة "فىىىى بىىىاب الكفالىىىة فىىىى 
                                                     القىىىىرض والىىىىديون باألبىىىىدان وغيرىىىىىا" مىىىىن كتىىىىاب البيىىىىوع فىىىىى حىىىىديث 

                                                ، "فىىىىأتى بىىىىاأللف دينىىىىار" وجىىىىاء فىىىىى بىىىىاب االسىىىىتعانة باليىىىىد  (3 )    طويىىىىل
                                                        فىىىى الصىىىالة: "ثىىىم قىىىرأ العشىىىر آيىىىات خىىىواتيم سىىىورة آل عمىىىران "وذلىىىك 

                                      

(3) Nold Ke: compendus syriac grammar, p. 97.  

                                   ومىىا بيىى ىا، ومرمىىع اللغىىة اليربيىىة، فىى:     76  ص                          لغويىىات لمحمىى  علىى: النرىىار:    ،    رارىىع   (1 )
                                            .  حمىىى  مخصىىىار، اليربيىىىة اليىىىحيحة  ليىىىل الباحىىىث   و   ،      182 ص   1              يىىىول اللغىىىة: ج

   1       ىىامش: ج   ،                         ، وعبىاس حسىن، النحىو الىواف:     175                            اللغو  ول: اليىواب اللغىو : ص 
                 ومىىىىىا بيىىىىى ىا، وميرىىىىىم      122                                  ، وميرىىىىىم الخطىىىىىأ واليىىىىىواب فىىىىى: اللغىىىىىة: ص    778 ص

                                          ومىىىىا بيىىىى ىا ، وعطيىىىىة اليىىىىوالح:، بىىىىين نيىىىىت اليىىىى        167                  األخطىىىىاس الشىىىىا ية: ص 
       75  –    71           وصمييزه: ص 

                                                      على: ىىامش فىص  البىار  نقىم عىن لغويىات لمحمى  على: النرىار: ص      716  ص    7       انظر: ج   (7 )
76   
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                                                   فىىىى روايىىىة ابىىىن مالىىىك فىىىى شىىىواىد التوضىىىيح والتصىىىحيح لمشىىىكالت 
                                       ، ومثممىىىىا ورد فىىىىى الحىىىىديث الشىىىىريف، فقىىىىد ورد  (1 )             الجىىىىامع الصىىىىحيح

      فحىىىول      بقىىىات                                         كىىىذلك فىىىى كىىىالم بعىىىض الفصىىىحاء مىىىن العممىىىاء. ففىىىى ط
       ى طبقىىىة  ثىىى                                   البىىىن سىىىالم الجمحىىىى: "وجعمنىىىا أصىىىحاب المرا   (2 )       الشىىىعراء

              فىىىى حاشىىىيتو عمىىىى    (3 )                   وقىىىال الشىىىياب الخفىىىاجى   ،               بعىىىد العشىىىر طبقىىىات
                                                   "درة الغواص" أن ابن عصفور قال: "ىو جائز عمى قبحو".

                                                والىىىىذى يعنينىىىىا مىىىىن ورود ىىىىىذا األسىىىىموب فىىىىى القىىىىديم، وأخىىىىذ 
                      لىىىو مجمىىىع المغىىىة العربيىىىة                                اب بىىىو، ىىىىو أن نبىىىرر مىىىا قىىىد انتصىىىر   ت ىىى     الك  

                                                     فىىىى عرضىىىو ليىىىذه المسىىىألة فىىىى مجمىىىس الىىىدورة الحاديىىىة والعشىىىرين 
                                                  بنىىىىاء عمىىىىى االقتىىىىراح الىىىىذى قدمىىىىو األسىىىىتاذ أحمىىىىد حسىىىىن الزيىىىىات 
ىىىىا إجىىىىازة تعبيىىىىر: المائىىىىة جنيىىىىو ونحىىىىوه، فممىىىىا نظىىىىرت لجنىىىىة                                                         مقترح 
                                                األصىىىىول فىىىىى ذلىىىىك أشىىىىارت مىىىىا نصىىىىو: "يجىىىىوز إدخىىىىال "أل" عمىىىىى 

                              إليىىىو، مثىىىل الخمسىىىة كتىىىب، والمائىىىة                         العىىىدد المضىىىاف دون المضىىىاف 
ىىىا بىىىورود مثمىىىو                                                           صىىىفحة، والثالثمائىىىة دينىىىار، واأللىىىف كتىىىاب، استئناس 
                                                   فىىىىى الحىىىىديث، كمىىىىا فىىىىى صىىىىحيح البخىىىىارى، وبإجىىىىازة بعىىىىض النحىىىىاة 

ن عد ا   ه                        لذلك كابن عصفور، وا                       الشياب الخفاجى قبيح 
( 4) .  

 

                                      
   62      ول: ص     57                                                       انظر شواى  الصوضي  والصيحي  لمش مت الرامع اليحي : من ص    (1 )
  .    78           الشيراس: ص       فحول                ابن سمم، طبقات   (1 )
                             ، ومحمىى  علىى: النرىىار، لغويىىات :    111                                 الشىىياب الخفىىار:، شىىرح  رة الغىىواص: ص   (7 )

   79 ص
              وانظىىىىر، لغويىىىىات      186 و     182 ص   1                                    مرمىىىىع اللغىىىىة اليربيىىىىة، فىىىى:  يىىىىول اللغىىىىة: ج   (7 )

                                                ، و .  حم  مخصار، ، اليربيىة اليىحيحة  ليىل الباحىث   79                    لمحم  عل: النرار: ص 
  .     175                            اللغو  ول: اليواب اللغو : ص 
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 الخاتمـــــة
 

                                        لقد كان مفيد ا أن نستخمص النتائج اآلتية:
                                            دان مائىىىىة وألىىىىف ومضىىىىاعفتيما أعىىىىداد سىىىىامية مشىىىىتركة       ( العىىىىد 1 )

                                                 فىىىىىىىى العربيىىىىىىىة والعبريىىىىىىىة والسىىىىىىىريانية واآلشىىىىىىىورية والعربيىىىىىىىة 
          الجنوبية.

                                                  ( اسم العدد يذكر ويؤنث عمى لفظ العدد ال عمى معناه. 2 )
                                                       ( العربيىىىة ال تحيىىىد عىىىن أخواتيىىىا فيمىىىا يتعمىىىق بنظىىىام عىىىد المئىىىات  3 )

       واآلالف.
                    فىىىىى الحبشىىىىية أخواتيىىىىىا:                               ( نظىىىىام األعىىىىداد بعىىىىد األلىىىىف يخىىىىالف 4 )

                                                     العربيىىىىىة والعبريىىىىىة والسىىىىىريانية، إذ إنىىىىىو فىىىىىى الحبشىىىىىية مئىىىىىوى، 
ّ                        بينمىىىا فىىىى المغىىىات الىىىثالث األخىىىرى أ ل ف ىىىّى ، فالعربيىىىة إذ ا توافىىىىق                                    

                                                    أخواتيا العبرية والسريانية، بينما شذت عنيا الحبشية.
                                                    ( تتفىىىىىق المغىىىىىات السىىىىىامية مىىىىىع العربيىىىىىة فىىىىىى أن تمييىىىىىز المائىىىىىة  5 )

                                  ما يىىىأتى عمىىىى صىىىورة واحىىىدة، سىىىواء أكىىىان               واأللىىىف ومضىىىاعفتي
                  مذكر ا أم مؤنث ا.
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 المصادر والمراجع
              أوال : املصادر:

 * أحمد بن محمد البنا
         تحقيىىىىق د.    ،                                       ( إتحىىىىاف فضىىىىالء البشىىىىر بىىىىالقراءات األربعىىىىة عشىىىىر 1 )

                       م الكتىىىىىىب، مكتبىىىىىىة الكميىىىىىىات    عىىىىىىال   ،                  شىىىىىىعبان محمىىىىىىد إسىىىىىىماعيل
  م    1987    ، ط    1    ، ط        األزىرية

 ."ىى 915لد بن عبداهلل" ت الدين خا ن* األزىرى "زي
                                                ( شىىىىىرح التصىىىىىريح عمىىىىىى التوضىىىىىيح ، مكتبىىىىىة المجمىىىىىد العربىىىىىى  2 )

             باألزىر، د.ت.
 * اإلشبيمى "أبو الحسن عبداهلل"

( الممخص فى ضبط قوانين العربية، تحقيق ودراسة د. عمى بن 3)
 م.1985، ط 1سمطان الحكمى، المممكة العربية السعودية، ط

 ىى"688د اهلل بن أحمد بن عبد اهلل ت: * اإلشبيمى "أبو الربيع عب
( البسيط فى شرح جمل الزجاج، تحقيق ودراسة د. عياد بن عيد 4)

 م.1986، ط1غرب اإلسالمى، بيروت، طدار الالثبيتى، 
 * األلوسى "السيد محمود شكرى"

                                                     ( حاشىىىية شىىىرح القطىىىر فىىىى النحىىىو، نظىىىارة المعىىىارف الجميمىىىة، ط  5 )
    ىى.    1314

 "ىى 328كر محمد بن القاسم " ت * ابن األنبارى "أبو ب
                                                 ( المىىىىىذكر والمؤنىىىىىث، تحقيىىىىىق د. طىىىىىاىر عبىىىىىد عىىىىىون الجنىىىىىابى،  6 )

   م.    1978    ، ط  1                      مطبعة العانى، بغداد، ط
 * اإلنجيل

                     الكتىىىىىاب المقىىىىىدس بالمغىىىىىة   –             العيىىىىىد القىىىىىديم   –             ( سىىىىىفر القضىىىىىاة  7 )
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                                                  العربية، كنيسة األنبا تكال ىيمانوس، اإلسكندرية، د.ت.
 "ىى 852عمى بن حجر العسقالنى" ت  * اإلمام البخارى "أحمد بن

                                               ( صىىىىىىىحيح البخىىىىىىىارى بشىىىىىىىرح الكرمىىىىىىىانى، المطبعىىىىىىىة األميريىىىىىىىة، 8 )
  م    1935    ، ط  1 ط  

 ىى" 521* البطميوسى "أبو محمد عبداهلل بن محمد" "ت 
اب، تحقيق مصطفى السقا، ود.    ت                            ( االقتضاب فى شرح أدب الك  9)

 ،الثالثحامد عبدالمجيد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الجزء 
 م 1982ط 

 ىى" 356* البغدادى "أبو عمى إسماعيل بن القاسم" ت 
 ىى. 299( خزانة األدب، طبعة بوالق، ط 11)

 ىى"512* التبريزى "أبو زكريا يحيى بن عمى الخطيب" ت 
                                              ( تيىىىىىذيب إصىىىىىالح المنطىىىىىق، تحقيىىىىىق د. فىىىىىوزى عبىىىىىد العزيىىىىىز   11 )

  .    1986                              مسعود، الييئ العامة لمكتاب، ط 
 "ىى 291لعباس أحمد بن يحيى " "ت * ثعمب "أبو ا

                                              ( مجىىىىالس ثعمىىىىب، شىىىىرح وتحقيىىىىق عبىىىىد السىىىىالم ىىىىىارون، دار   12 )
   م.    1969                المعارف، مصر، ط 

 ىى" 898* الجامى "نور الدين عبدالرحمن" "ت 
ة ابن الحاجب، تحقيق ودراسة ( الفوائد الضيائية، شرح كافي13)

 م1983أسامة طو الرفاعى، بغداد، وزارة األوقاف، ط  د.
 ىى" 471* الجرجانى "أبو بكر عبد القاىر بن عبدالرحمن" "ت 

قيق د. كاظم بحر المرجان، ( المقتصد فى شرح اإليضاح، تح14)
 م1982، منشورات دار الرشيد، ط بغداد

 ىى" 392* ابن جنى "أبو الفتح عثمان بن جنى " " ت 
، بيروت،  2( الممع فى العربية، تحقيق حامد عبدالمؤمن، ط15)



 
 تمييز العددين مائة وألف ومضاعفتهما 

646 

 م1985الكتب، مكتبة النيضة العربية، ط  عالم
 ىى" 646* ابن الحاجب "عثمان بن عمر بن أبى بكر" ت 

 فى النحو، دار الكتب العممية، بيروت، د.ت ة( شرح الكافي16)
، تحقيق ودراسة د. موسى العميمى، ة( شرح الوافية نظم الكافي17)

الجامعة المستنصرية، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، ط 
 م1981

 ىى"516ت "* الحريرى "أبو القاسم عمى بن محمد 
( درة الغواص فى أوىام الخواص، تحقيق محمد أبو الفضل 18)

 م1975إبراىيم، دار نيضة مصر لمطبع والنشر، القاىرة، ط 
 * ابن الحفيد "سيف الدين بن يحيى التفتازانى" 

 م1981، ط  1( الدر النضيد، دار الكتاب العربى، بيروت، ط19)
 ىى" 754* أبو حيان "محمد بن يوسف " ت 

فى ط( ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وتعميق د. مص21)
 م1984، ط1أحمد النماس، القاىرة، مطبعة النسر الذىبى، ط

 ىى" 567* ابن الخشاب "محمد بن الخشاب ت 
 م1972                                  ج ل ، تحقيق وتقديم عمى حيدر، طبعة ت( المر 21)

 ىى" 387أحمد بن يوسف" " ت * الخوارزمى "محمد بن 
                                                  ( مفتىىىىىىاح العمىىىىىىوم، تحقيىىىىىىق إبىىىىىىراىيم اإلبيىىىىىىارى، دار الكتىىىىىىىاب   22 )

   م.    1984    ، ط    1                العربى، بيروت، ط
 ىى" 347* ابن درستويو "عبداهلل بن جعفر " "ت 

تمى، ف( الكتاب، تحقيق د. إبراىيم السامرائى، ود. عبدالحسين ال23)
 مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت ، د.ت.

 ىى".44* الدانى "أبو عمرو عثمان بن سعيد" "ت 
                                           ( المحكىىىىىم فىىىىىىى نقىىىىىىط المصىىىىىىاحف، تحقيىىىىىىق د. عىىىىىىزة حسىىىىىىن،   24 )
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   م.    1961        دمشق، ط 
 ىى". 117* ذو الرمة "غيالن بن عقبة بن مسعود التميمى" "ت 

( الديوان، شرح أحمد بن حاتم، تحقيق عبدالقدوس أبو صالح، 25)
 م.1973دمشق، مجمع المغة العربية، ط 

 ىى" 337الزجاجى "أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق" "ت * 
( الجمل فى النحو، تحقيق وتقديم د. عمى توفيق الحمد، األردن 26)

 م1984، ط1مؤسسة الرسالة، دار األمل، ط
 ىى" 528* الزمخشرى "جار اهلل محمود بن عمر" ت 

                                              ( المفصىىىىىىل فىىىىىىى عمىىىىىىم العربيىىىىىىة، مطبعىىىىىىة التقىىىىىىدم ، مكتبىىىىىىة   27 )
    ىى.      1323  ط   ،  1          الخانجى، ط

 ىى" 626* السكاكى "سراج الدين أبو يعقوب بن يوسف" "ت 
                                               ( مفتىىىىىىاح العمىىىىىىوم، شىىىىىىرح وضىىىىىىبط نعىىىىىىيم زرزور، دار الكتىىىىىىب  8 2 )

  م    1983    ، ط  1                 العممية، بيروت، ط
 ىى" 244* ابن السكيت "أبو يوسف يعقوب بن إسحاق" "ت 

( إصالح المنطق، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، وعبدالسالم 29)
 م.1956، ط 2ار المعارف، طىارون، د

 ىى" 232* ابن سالم "محمد بن سالم بن عبداهلل الجمحى "ت 
                                             ( طبقىىىىىات فحىىىىىول الشىىىىىعراء، تحقيىىىىىق محمىىىىىد محمىىىىىود شىىىىىاكر،   31 )

  م    1952           القاىرة، ط 
 ىى" 181" "ت ر* سيبويو " أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب

( الكتاب، شرح وتحقيق عبدالسالم ىارون، مكتبة الخانجى، 31)
 م.1982ىى =  1412، ط 3اىرة، طالق

 ىى" 458* ابن سيدة "أبو الحسن عمى بن إسماعيل" "ت 
 ىى 321، ط 1( المخصص، المطبعة األميرية، بوالق، مصر، ط32)
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 ىى"911الدين عبدالرحمن بن أبى بكر " "ت  الل* السيوطى "ج
( األشباه والنظائر فى النحو، راجعو وقدم لو د. فايز ترخينى، 33)

 م.1977لمعارف، ط دار ا
( المطالع السعيدة "شرح السيوطى عمى ألفيتو المسماة بالفريدة 34)

فى النحو والصرف والخط، شرح وتحقيق د. طاىر حمودة، الدار 
 الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية ، د.ت. 

"شرح جمع الجوامع" شرح وتحقيق د. سيد عبد ( ىمع اليوامع 35)
 . م1975دار البحوث العممية، الكويت، ط العال مكرم، 

 * الشدياق "أحمد بن فارس"
( الجاسوس عمى القاموس، مطبعة الجوائب القسطنطينية، 36)

 ىى.1299ط
 * الشنقيطى "أحمد بن األمين الشنقيطى"

ر الموامع عمى ىمع اليوامع، شرح جمع الجوامع، دار ر ( الد37)
ىى =  1393 ،2، ط  لبنان  ،باعة والنشر، بيروتطالمعرفة لم
 م.1974

* الشياب الخفاجى "شياب الدين أحمد بن محمد بن عمر" "ت 
 ىى"1169

فى أوىام الخواص، دار الجيل، بيروت،  ( شرح درة الغواص38)
 . م1996ىى = 417، ط 1مكتبة التراث اإلسالمى، القاىرة، ط
 ىى" 764* الصفدى "صالح الدين بن أيبك" ت 

حرير التحريف ، تحقيق السيد الشرقاوى ( تصحيح التصحيف وت39)
 م.1978مكتبة الخانجى بالقاىرة، ط 

 مرى "أبو محمد عبداهلل الصيمرى"صي* ال
( التبصرة والتذكرة، تحقيق د. فتحى أحمد مصطفى، المممكة 41)



 

 

 649 9اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد مجلة قطاع كليات 

 م.1982، ط 1العربية السعودية، دار الفكر بدمشق، ط
 ىى" 669* ابن عصفور "عمى بن مؤمن اإلشبيمى" ت 

( شرح جمل الزجاجى "الشرح الكبير" تحقيق د. صاحب أو 41)
جناح، جامعة الموصول، دار إحياء التراث اإلسالمى، مطبعة دار 

 م1982الكتب، ط
( المقرب، تحقيق أحمد عبدالستار الجوارى، وعبداهلل الجبورى، 42)

 م1971، ط1بغداد ، مطبعة العانى، ط
 ىى" 769* ابن عقيل "بياء الدين عبداهلل" ت 

( مختصر شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك فى النحو، 43)
 م.1985، ط 1اختصار وترتيب عادل توييض، عالم الكتب، ط

 "ىى 456ت "* العكبرى "ابن برىان 
 م1984، ط 1( شرح الممع، تحقيق د. فائز فارس، الكويت، ط44)

"عمقمة بن عبده النعمان بن ناشرة بن قيس بن  * عمقمة بن عبدة
 بيعة"ر 
 ( الديوان، ضمن خمس دواوين ، د.ت45)

 "ىى339* الفارابى "أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان " "ت 
( إحصاء العموم، تحقيق وتقديم د. عثمان أمين، دار الفكر 46)

 العربى ، مطبعة مصر، د.ت.
 ىى" 395* ابن فارس "أحمد بن الحسين" ت 

مد صقر، مطبعة ( الصاحبى فى فقو المغة، تحقيق السيد أح47)
 م.1977عيسى البابى الحمبى وشركاه، القاىرة، ط 
 ىى"377* الفارسى "أبو عمى الحسن بن أحمد" "ت 

( التكممة، تحقيق ودراسة د. كاظم بحر المرجان، مطبعة مديرية 48)
 ىى  1411دار الكتب، جامعة الموصل، ط 
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 ،1اإليضاح العضدى، تحقيق وتقديم د.حسن شاذلى فرىود، ط( 49)
 م1969

 ىى" 111* الفرزدق "ىمام بن غالب بن صعصعة" "ت 
 ىى 1354( الديوان، تحقيق األستاذ الصاوى، طبعة 51)

 * الفوقسى "أبو عبداهلل محمد بن عمى"
( الحاشية الموسومة بزواىر الكواكب لبواىر المواكب عمى شرح 51)

 م. 1876األشمونى، طبعة الدولة التونسية، ط 
 إسماعيل بن القاسم القالى" * القالى "أبو عمى

 ىى 1344( األمالى ، تحقيق األصمعى، دار الكتب، ط 52)
 ىى"276* ابن قتيبة "أبو محمد عبداهلل بن مسمم" "ت 

( أدب الكاتب، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، المكتبة 53)
 م.1963، ط  4التجارية الكبرى بمصر، ط 

 مان"* كمال باشا "شمس الدين أحمد بن سمي
( أسرار النحو، تحقيق د. أحمد حسن حامد، منشورات دار 54)

 الفكر، عمان، د.ت.
 ىى" 672* ابن مالك "أبو عبداهلل محمد جمال الدين بن عبداهلل " ت 

يح، تحقيق وتعميق محمد فؤاد عبد ح( شواىد التوضيح والتص55)
 م1983،  3الباقى، عالم الكتب، بيروت، ط

 ىى" 285حمد بن يزيد" "ت * المبرد "أبو العباس م
           مة، المجمىىىىس  ي                                  ( المقتضىىىىب، تحقيىىىىق محمىىىىد عبىىىىدالخالق عضىىىى  56 )

                                      ون اإلسىىىىالمية، لجنىىىىة إحيىىىىاء التىىىىراث اإلسىىىىالمى،  ئ         األعمىىىىى لمشىىىى
   م     1994     ىى =       1415            القاىرة ، ط 

 * اإلمام مسمم "أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم النيسابورى"
     باعىىىىىىىىة        دار الط  –              الجىىىىىىىىامع الصىىىىىىىىحيح   –            ( صىىىىىىىىحيح مسىىىىىىىىمم   57 )
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   ىى      1331           العامرة، ط 
 ىى" 628* ابن معطى "زين الدين أبو الحسن المغربى" " ت 

( الفصول الخمسون، تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحى، 58)
 م.1976مطبعة عيسى البابى الحمبى وشركاه، القاىرة، ط 

 ىى" 711مكرم األنصارى" ت  ن* ابن منظور "محمد ب
 معارف، د.تبعة دار الط( لسان العرب، 59)

 ىى" 1349ت "در الدين الكنغراوى: ب* االستنبولى "السيد 
 ( الموفى فى النحو الكوفى، شرح محمد بيجت البيطار، د. ت.61)

 ىى" 686* ابن الناظم "محمد بدر الدين بن محمد" "ت 
( شرح ألفية ابن مالك، تحقيق وشرح د. عبدالحميد السيد 61)

 ت، د.تمحمد عبدالحمد، دار الجيل، بيرو 
 ىى" 643* ابن يعيش "أبو البقاء موفق الدين بن عمى ت 

 ( شرح المفصل، مكتبة المتنبى، القاىرة ، د.ت.62)
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ا: املراجع:
 
          ثاني
 
     

 * أحمد مختار عمر "دكتور"
( العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب المغوى، عالم 1)

 م1981، ط 1الكتب، ط
 * إسرائيل ولفنسون

 م 1929ات السامية، مطبعة االستقامة، ط ( تاريخ المغ2)
 * أسعد خميل داغر

الطات المغوية غ( تذكرة الكاتب، كتاب يتضمن التبينة عمى أىم الم3)
                                      اء وأقالم الك ت اب فى ىذه األيام، مطبعة    ط                         الدائرة عمى ألسنة الخ  

 م1923المقتطف بالمقطم، مصر، ط 
 يوسف مطران س* إقميم

دير اآلباء  ،حو السريانية، الموصل( الممعة الشيية فى ن4)
 م1898، ط2ين، طيكنالدم

 * األمير أمين آل ناصر الدين
العالمة األمير نديم آل  وبمراقبة أصول     ع نى( دقائق العربية، 5)

 م1968، ط  2ناصر الدين، مكتبة لبنان، بيروت، ط
 * إميل يعقوب "دكتور"

اليين، بيروت، ( معجم الخطأ والصواب فى المغة، دار العمم لمم6)
 م.1983، ط 1ط

 * باكوس زادة "الحسينى النقشبندى"
 ىى. 1311( كشف الطرة عن الغرة، القاىرة، ط 7)

 مستشرق""* برجشتراسر 
( التطور النحوى لمغة العربية، ترجمة د. رمضان عبدالتواب، 8)
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 م1982مكتبة الخانجى، ودار الرفاعى بالرياض، ط 
 قس لبنانى"* جرجس الرزى الراىب الحمبى "

( الكتاب فى نحو المغة اآلرامية الكمنداية وصرفيا وشعرىا ، 9)
 م.1897لمطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، ط ا

 * الخورفسقفوسى"برسوم يوسف أيوب" 
 م.1976، دمشق، 3، ط( المغة السريالية11)

 * ربحى كمال "دكتور"
 م1982( دروس المغة العبرية، بيروت، عالم الكتب، ط 11)

 * رمضان عبد التواب "دكتور"
( المدخل إلى عمم المغة ومناىج البحث المغوى، مكتبة 12)

 م. 1982، ط 1الخانجى، ودار الرفاعى بالرياض، ط
                                                    ( فصىىىول فىىىى فقىىىو العربيىىىة، دار المسىىىمم لممطبوعىىىات والنشىىىر،  3 1 )

   م.    1976  ط 
 م.1984، ط  2( فى قواعد الساميات ، مكتبة الخانجى، ط14)

 لدين حسنين "دكتور" * صالح ا
 م. 1981، ط 1( المدخل إلى عمم األصوات "دراسة مقارنة ، ط15)

 * عباس حسن.
( النحو الوافى مع ربطو باألساليب الرفيعة والحياة المغوية 16)

 م.1986المتجددة دار المعارف، القاىرة، ط 
 ليزن محرز، ومحمد عطية اإلبراشى"* عمى النابى "دكتور" و 

فى األمم السامية ولغاتيا وقواعد المغة العبرية ( األساس 17)
 .م1935، ط 1وآدابيا، المطبعة األميرية، بوالق ، ط
 * فتحى محمد عبدالفتاح الدجنى "دكتور"

( ظاىرة الشذوذ فى النحو العربى، وكالة المطبوعات، الكويت، 18)
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 م.1974، ط1ط
 * كارل بروكممان "مستشرق"

عن األلمانية ، د.رمضان  وم( فقو المغات السامية، ترج19)
 م.1977عبدالتواب، مطبوعات جامعة الرياض، ط 

 * مجمع المغة العربية
 1972 -ىى  1392، دار المعارف، ط 3( المعجم الوسيط، ط21)

 م
ات التى أصدرىا المجمع من ر ( فى أصول المغة "مجموعة القرا21)

وضبطيا  الدورة التاسعة والعشرين إلى الرابعة والثالثين، أخرجيا
وعمق عمييا محمد خمف اهلل، ومحمد شوقى أمين،القاىرة،ط 

 م1984
 ىيم البنا "دكتور"ار * محمد إب

                                                      ( ابىىىىن كيسىىىىان النحىىىىوى، حياتىىىىو وآثىىىىاره وآراؤه، دار االعتصىىىىام،   22 )
   م.    1975    ، ط  1

 * محمد أبو الفتوح شريف "دكتور"
 ( من األخطاء الشائعة فى النحو والصرف والمغة.23)

 عزيز النجار* محمد عبدال
 م 1981( ضياء السالك إلى أوضح المسالك ، القاىرة، ط 24)
 م.1979، ط 2ط، ج2( التوضيح والتكميل ، 25)

 * محمد عطية اإلبراشى وزميميو
( المفصل فى قواعد المغة السريانية وآدابيا والموازنة بين 26)

 م.1935المغات السامية، المطبعة اآلميرية، بوالق، ط 
 النجار* محمد عمى 

( لغويات، جامعة األزىر، مطابع دار الكتاب العربى بمصر، 27)
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 د.ت.
( معجم األخطاء المغوية الشائعة، معيد البحوث والدراسات 28)

 م.1959العربية، ط 
 * محمد عونى عبدالرؤوف "دكتور"

( قواعد المغة العبرية ، الييئة العامة لمكتب واألجيزة العممية، 29)
 م1971مس، ط مطبعة جامعة عين ش

 * محمد محيى الدين عبدالحميد
( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعو كتاب ىداية السالك 31)

، ط  4إلى تحقيق أوضح المسالك، مطبعة السعادة ، ط 
 م.1956

( شرح شذور الذىب فى معرفة كالم العرب، ومعو كتاب منتيى 31)
 األرب بتحقيق شرح شذور الذىب، د.ت.

عمى ألفية ابن مالك، ومعو كتاب منحة الجميل ابن عقيل شرح ( 32)
ىى = 1419بتحقيق وشرح ابن عقيل، مطبعة دار التراث، ط 

 م.1998
 * نولدكو "مستشرق"

( المغات السامية، ترجمة د. رمضان عبدالتواب ، دار النيضة 33)
 م.1963العربية، ط 

                                  ثالث ا : المجالت والدوريات العممية
غة العربية بالقاىرة، مقال بعنوان "بين نعت العدد ( مجمة مجمع الم1)

والحى، منشور فى الجزء الخامس صوتمييزه" لؤلستاذ عطية ال
 م.1969والعشرين، عدد نوفمبر 

( مجمة المجمع العممى العربى بدمشق، مقال بعنوان العدد فى 2)
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المغة العربية" لؤلستاذ نعيم الحمصى، منشور فى الجزء التاسع 
م، ومنشور كذلك فى 1947الثانى والعشرين لسنة من المجمد 

 م. 1948الجزء األول والثانى من المجمد الثالث والعشرين لسنة 
( مجمة الضياء، مقال بعنوان كتابة "المئة" أسئمة وأجوبة "منشور 3)

 م.1912فى الجزء األول فى السنة الخامسة عدد أكتوبر 
د" منشور فى الجزء ( مجمة المقتطف، مقال بعنوان "كناية العد4)

ىى. ومقال بعنوان "منشأ عمم 1124الرابع والستين، عدد إبريل 
بر" منشور فى الجزء الثالث من المجمد الثامن والعشرين، جال

م، ومقال آخر بعنوان "نشأة العموم" منشور 1913عدد مارس 
 ىى". 1349فى الجزء الثانى من المجمد الثانى والثالثين لسنة 
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