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 نٙطث ١ٖث

 

 

 )ها( و)ال( الٌافٍتاى
 والفروق تٌٍهوا

 ()١طف٨ٮأ. د. ٤ٟٮ ا

 ، ٫٨٤ا:اً األداة )٤ا( ٢ْ٭ اذ٨ٮ ْلؽ وس٫

ا٣ذٕضجٲػح... كا٧٣ٮوٮ٣ٲح مث٧ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم ، كاٹقذٛ٭ة٦ٲح، كم٦ة  ا٣٪ةٚٲح، 

لم : [0ا٤٣ٲػ٢: ] ژ  ڻ      ڻ ں ں ژ كث٧ٕ٪ٯ م٦ىػ٨  ٤٣ذٛؼػٲ٥، ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:

ا٣ٞةدر ا٣ْٕٲ٥ ا٣ٞؽرة ا٣ؾم ٝىًؽرى ٤ٔػٯ ػ٤ػٜ ا٣ػؾ٠ؿ كاٵ٩سػٯ ٦ػ٨ ٦ػة  كاظػؽ. 

. ٝػػػػةؿ اٷ٦ػػػػةـ [06آؿ ٧ٔػػػػؿاف: ] ژ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ژٕػػػػة٣ٯ: كٝٮ٣ػػػػ٫ د

 ٧٣ٮ٣ٮد٬ػة، كدض٭ػٲٺن  اً ح٥ِٰٓة» :ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ ا١٣نةؼ ٰٚ دٛكٲؿ ٬ؾق اٳٱح

٣٭ة ثٍٞؽًر ٦ة ك٬ت ٣٭ة ٦٪٫، كا٧٣ٞىٮد ثػ م٦ػة  ا٣كػٲؽة ٦ػؿٱ٥ لـ قػٲؽ٩ة ٔٲكػٯ 

٢ ْٔٲ٥  -. ٣ؾا ٱٞةؿ «٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ  ك٬ٮ ٦ة ٬ٮ  :-ٔ٪ؽ ا٣عؽٱر ٨ٔ رصي

 ث٤٘ح ل٢٬ ا٣عضةز. ٝةؿ ا٣نةٔؿ: ح٠٥ٓ ٠٥ْ )١ٰؿ(  ٱ٨١٧ لف إف مٹ -7

َـّ ٚػٺ مػٰ ه ٤ٔػٯ اٵرض ثةٝٲػ ٕى ى  ةن د



زىره ٧٦ػػػة ٌٝػػػٯ اهلل كاٝٲػػػة  كٹ كى

 . ٥ زىر: ا٤٧٣ضأ كا٧٣يٕذىى  ما٣ٮى

ٚذؿٚٓ ا٧٣جذؽل ما٣ؾم ٱىٲؿ اق٧٭ة  كد٪ىػت  ،ٚ٭ٰ دؽػ٢ ٤ٔٯ ا٧٣جذؽل كا٣ؼجؿ

؛ د٪ٛػٰ ا٣ضػ٪ف ثؿصعػةف -ك٦٭٤٧ػحن  ٔة٤٦ػحن  -ا٣ؼجؿ ما٣ؾم ٱك٧ٯ ػجؿ٬ة . ك٬ػٰ 

                                                 

 .٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٌٜٔٮ   م
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ألن اهَمرة فٔ شٖاق اهَفٔ حعىّ، يا هى ٕقخرن اهمالمم ةقٖالد لال ىوالٓ ٍفالٔ اهْاخالد، 

 لقْهك: ال رجٌن فٔ اهدار ةن رجمن.

 ،، فّالٔ حالد ن ىوالٓ اهًتخالدل واه تالرالوافية للجوس تعمل عملل ن   )ال(  -4

 ىوٓ اهفخح فالٔ يدالن ٍصالب،  ال ا  مبوي  فخَصب اهًتخدل اهذي ٕصٖر اشًّا، وٕمْن 

ةاهًفالالا  ا  لو شالالتّٖ ا   ذا لالالان يفالالاف
(1)

، وحرفالالا اه تالالر )اهالالذي ٕصالالًٓ  ترِالالا(. 

، و)ال [4اهتقالرة: ] ژ پ پپ  ٻ ژاهًخصالن ةّالا، ٍدالْ:  هفي جلوس ملا دعل  اويعَاِا 

ليّا )ال رجٌن فالٔ اهالدار( )ال ، هفي وجود جوس الرجالرُجَن فٔ اهدار(. فّذا ٕعَٔ 

 ًا لان َِاك رجمن لو رجال.ورة َِا = هٖس( فّذا ٍفٔ وجْل رجن واخد.

هصٌّ في هفلي )يا يٌ رجٍن فٔ اهدار(. ولوخا اهعتارحٌٖ  :ا  وهمٌ ٕقال لٕف

 ، فًا اهفرق ةًَّٖا؟الجوس

هصؤال خاصن لو يقدَّر ِْ: )ِن يٌ رجٍن  جواب  اهعتارة اهًَفٖث ةال )ال( 

هوً اطب ةًا هى ٕمٌ ٕعوالى ، لو يالا  ا  فٔ اهدار(؟ وِذا اهجْاب ٕمْن  ىمي

 .فهي ردٌّ على قوٍل وتصحيُح ظن  زِّل ِذه اهًَزهث. ليا اهعتارة اهًَفٖث ةال )يا( ٍُ 

 وحعطف ةشروط ثمثث: ،)ال( حفٖد اهَفٔ -3

، ٍدالْ )لرشالْن أمر، ٍدْ )لقتن زٕد ال ىًرو(، لو نثباتلن ٕخقديّا  -ل

، ٍدالالْ )رفالالر ا  هالالك ال شالالارقِك( لو دعللا (، لو ا  ال  اهالالد ا  شالالعٖد

، ٍدالْ: )هٖالج تََملن  (، لو ا  ال يازٍال ا  حمرم شعد، ٍدْ )ِّم ضيحضت

 ال خدٕقث (. ا  هٔ ةصخاٍ

)يا جاء شوٖى وال  اهد( لاٍج اهالْاو  :لاّل حقخرن ةعاطف، فإذا قوج -ب

 .لتوكي  الوفئِ اهعاطفث و)ال( زائدة 

لن ٕخغإر يخعاطفاِا ٍدْ )لقتن رجن ال ايرلة( ة م  )لقتوج َِد  -جال

                                                 

 فدَٖئٍذ ٕصتح يعرةا ، ٍدْ: ال َرُجؤَ َشرٍّ يدتْةان؛ ال قتٖدا  ُ وُُقُ يًدوٌح. (1)
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 ٵف ٬٪ؽ ا٦ؿلة  ؛ا٦ؿلة ٹ 

، كذ٣ػٟ ٩عػٮ إ٪٥ا٫١ا وحٟؽار٪اٚٲضت  ا٥١ٓارفكدؽػ٢ مٹ  ٤ٔٯ  -0

 مئ حئ جئ یی ی    ی ىئ    ىئ  ىئ ېئ ېئ   ېئ  ۈئ ۈئ ژٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ: 

كذ٣ػٟ  ؛، ك٩عٮ: مٹ ٦ع٧ؽ ظةًؿ كٹ ػة٣ػؽ ٦كػةٚؿ [03]ٱف:  ژ ىئ

٣ػٟ  ٵ٩٭ة ٔ٪ؽ ذاؾ ٹ ٱؿاد ث٭ة إٹ إمؿاؾ ل٠سؿ ٨٦ َؿؼ ٰٚ ا٣٪ٰٛ، ٠أف ٱٞػٮؿ

 مٹ ػة٣ػؽ ٠ةدػت كٹ إثػؿا٬ٲ٥ :ٚذٞػٮؿ ،مػة٣ؽ ٠ةدت كإثػؿا٬ٲ٥ مػةٔؿ  :ٝةا٢

 .دع٫١٬ا ٢ْ٭ ا١ُش٠٥مةٔؿ . ك٬ؾا ٨٦ ثةب 

، ٩عػٮ مصػة  ، ك٬ػٰ ا٣ٕةَٛػحاألـ٥اء ا٥١ٙؽدةكٝؽ دؽػ٢ مٹ  ٤ٔٯ  -5

ك٤ٔػٯ  ،٩عٮ: م٬ٮ ٹ مةٔؿ كٹ ٠ةدػت  ا١غتؽ٤ٔٯ ٦ع٧ؽ ٹ ػة٣ؽ ، كدؽػ٢ 

، [00-00]ا٣ٮإٝح:  ژ ى ې      ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژ٩عٮ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ا٨١ٓج

، ك٤ٔػػػٯ [00-09]ا٣ٮإٝػػػح:  ژ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ           ڳ ڳ ژكٝٮ٣ػػػ٫: 

  .ةن كٹ ٦جُب ةن ، ٩عٮ مصبخي ٹ ٦كؿٔا١طال

كٹ دٞٓ م٦ة  ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٮآً اٵرثٕح، ٚٺ ٱٞةؿ مصة  ٦ع٧ؽ ٦ة ػة٣ؽ   

ٯشةةب ةؿ ل٩ػػ٫ ك٩ٺظػػِ ٔ٪ػػؽ دػٮ٣٭ػػة ٤ٔػػٯ ا٧٣ٕؿٚػػح كا٣ؼجػػؿ كا٣٪ٕػػخ كا٣عػػ

، ٵف ا٧٣ؿاد ظٲ٪بػؾ ٬ػٮ ٩ٛػٰ ل٠سػؿ ٦ػ٨ ظة٣ػح. ٚػإذا لرٱػؽ ٩ٛػٰ ظة٣ػح حٟؽار٪ا

م٬ػٮ رصػ٢ ٗٲػؿي ٠ػؿٱ٥ ، م٬ػؾق ٚة٠٭ػح ٗٲػؿي  :كاظؽة، ديكذ٢٧ٕ مٗٲػؿ  ٚٲٞػةؿ

 ٗٲؿى را٠ت . ان ٩ةًضح ، مرلٱخ قٕٲؽ

ك٨٦ لٝكةـ مٹ  ا٣٪ةٚٲح مٹ  ا٧٣ٕذؿًح ثٲ٨ ا٣ضػةر كا٧٣ضػؿكر، ٩عػٮ  -6

 ًٌ  ت ٨٦ ٹ مٰ  .مصبخ ثٺ زاد  كمٗ

ٲٌؽق ثػـ٨٦ ٤ٔػٯ اٵرصػط، ا٠ٓٙ١ ا٥١يارعكدؽػ٢ مٹ  ٤ٔٯ  -7 ، ٚٺ دٞي

 كٱؿل ا٣٪عةة ل٩٭ة دؼ٤ِّى٫ ٣ٺقذٞجةؿ.

 ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ، ٠ٞٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ: حٟةة٬ن ٢١طةةالكا٣عػػٜ ل٩٭ػػة ٝػػؽ 



 494 (4-3)ن ءااجلز (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 ونلَلم: ال أدري، لهو سألم عو شِء حجٍلً. ،[99]الصافات: 

  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ، ىدَ كَلً حعاالُ: تكون مالستقبالوكد 

 .[474]التلرة:  ژ ۉ ۉ

]التلارة:  ژ ے ے ھ ھ ھ ژ، نلَلاً حعاالُ: تكون مالستترار وكد 

 :ونلَلااام ،[982]التلااارة:  ژ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژ، وكَلاااً: [922

  ۋ ٴۇ ۈ ژلللسم، نلَلاً حعاالُ:  ا  فالن ال ُّرّح وال ّسخرّح. وحلع جَاة

 .[22]اليساء:  ژ   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ

 ، فاال ّلاا :نفاردة إلفادة رمنفيِ وال حدخل )ال( علُ الفعل الهاض -8

يجت  خاْو حادخل علاُ الهاضاِ ةال  )ال جاء فالن( ةل )ناا جااء فاالن(،

، وىداَ كَلام: )ال [14]اللْاناث:  ژ  ڌ       ڌ ڍ ڍ ژىدَ كَلً حعالُ:  تكار ها

 :إال في حامتين( ا  وال دفع ضرّ  ا  َجلََب خْر

ىداَ: )وا  ال فعلاُج ، رالمتناع عن رمفعل في رمرستقبلإذا نان الهراد  -أ

ُ  رمنتاد ة  (. وُرِوَي عو الجاخظ أىاً كاا : )... وا  ا  ذلم أةد  ال تاكت

ولَ كخلخيِ فِ الادىْا وأدخلخياِ الياار فاِ آخارة(. وكاا  ا عراةاِ 

ةعاد  ال آكنت ت للخلْفث نعاوّث الذي ىتًٍّ إلُ الشعرة فاِ لُلهخاً: وا  

ار ةاو عتاد  َّ ا  إلاُ الخلْفاث العتاساِ الَْم! ونخب كاضِ التصرة س

علٍْاا(  ا  )نخيازعا ا  أةِ جعفر الهيصَر الذي طلب نيً أن ُّخرج أرضا

وا ِ الاذي ال إلاً إال »نو ّدي فالن الخاجر وّدفعٍا إلُ فالن اللائاد: 

 .«نو ّدي فالن الخاجر إال ةدّق! ال أ خاْجت هاٌَ 

ََا ِ »* ونلااَ  أخاادٌم:  ُ  فَاا  قطااَ!« ا  ذلاام الْااَم أةااد ال نستتي

 .902الدهانث الةو خزم/

 * وكَ  آخر: ال ِزلَْج أو آُخَذ خلِِّ نيم.
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َّٞػ٢  كا٩ذٞػ٢ ٦ػ٨  ؿ مد٪ ٬٪ة مًز٣ٍخى  ٦ػ٨ زاؿ ٱػـكؿ زكاٹن: دىعػٮَّ

ثٕػؽ٬ة ا٣ٕٛػ٢  وٯ٨خهةب ،٦ٮًٓ إ٣ٯ آػؿ. كملك  ث٧ٕ٪ٯ مإ٣ػٯ لٍف 

ِّٞ ا٥١يارع ؾى ظ  ٰ ٦٪ٟ ، ك٦ٕ٪ٯ ا٣ٕجةرة: ٨٣ دىؾ٬تى إ٣ٯ لٍف آػي

ٕي٧ىؿى ث٨ ا٣ؼُةب رًٰ اهلل ٔ٪٫: ٱة ل٦ٲػؿ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨، ً  * ٝةؿ لظؽ٥٬ ٣

ذٍ٪ٰ ٦ػ٨  جىكى ٙي ٣٭ؾق ا٣ٕضٮز ٬ؾا ا٣ٮٝٮؼ ٫َّ٤٠؟ ٚأصةث٫: كاهلل ٣ٮ ظى ًٞ ى ىد ل

٦ة ًز٣ٍػخي إٹ ٤٣ىػٺة ا١٧٣ذٮثػح  ا٣ٕضػٮز ٬ػٰ  قإ٣ٯ آػؿ رلكؿ ا٣٪٭ة

 ػٮ٣ح ث٪خ ز٤ٕجح ا٣ذٰ ٩ـ٣خ ثنأ٩٭ة قٮرة ا٧٣ضةد٣ح.

ا أرٯػ ا١ػْاءأو إذ -ب
 9م

٩عٮ: مٹ ٚييَّ ٚيٍٮؾ؛ ٹ ق٧ط اهلل، ٹ ٝىػؽَّر اهلل؛ ٹ  

؛ كٔىؽً  ٕػ٢ى اهلل ٣ػٟ ظةصػح إ٣ػٯ ٣بػٲ٥ . ةن ٹ لراؾ اهلل ١٦ؿك٬ػ٦ذٟي ، ٹ صى

ذىؿ٩ة ٰٚ ٠ٛةٱذ٫، ك  ٦ة ث٪ة ٨٦ ٧ٕ٩ذ٫. ل ـ٢ت٨الٔةذ٩ة اهلل ٨٦ ا٣جٺ ، كقى

ٯ ٦ـٱػؽ إ٣ )ل( و)٤ا( ٢ْ٭ ا٦ٰ٢ٓٙ١ )زال، ٯؾال(كٱعذةج دػٮؿ 

ٚٲؿٕٚة٩ػػ٫  ،ثٲػػةف. ٚ٭ػػؾاف ا٣ٕٛػػٺف ٩ةٝىػػةف ٱػػؽػٺف ٤ٔػػٯ ا٧٣جذػػؽل

ُٰ٘ةَػل  ة٥٫ةا ٰ، كٱ٪ىجةف ا٣ؼجؿ. كٱ٤ــ ٬ؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨ دٞؽـي لداة ا٣٪ٛػ

 .٢ْ٭ الـخ٥ؽار

، ك٦ػة اً ، و٤ا ٯؾال ا٬٫١اء ةارداً و٤ا زال ا٬٫١اء ةاردٱٞةؿ: ٦ةًز٣خي ل٢ٕٚ ٠ؾا، 

 . ان مٹ زاؿ ا٣٭ػٮا  ثػةردٰ اٷػجػةر: ٚ ل ٯٜالز٣خ ثـٱؽو ظذٯ ٢ٕٚ ٠ؾا، ك٨١٣ 

 ، ٵف مٹ  دػؽػ٢ ان ٹ ٱـاؿ ا٣٭ػٮا  ثػةردلك    ث٢ م٦ة زاؿاً و٪ؼا عٍأ كائّ سػّ 

، ٩عٮ: مٹ ةن ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة آ٩ٛ ١خٰٙػ ا١ػْاء٤ٔٯ ا٧٣ةًٰ مزاؿ  كا٧٣ٌةرع مٱـاؿ  

 إ٣ٯ ا٣ؼٲؿ . ةن كمٹ دـاؿ قجٌةٝ  ان زاؿ ثٲذٟ ٔة٦ؿ

ث٤٘ػح ل٬ػ٢ ا٣عضػةز، ٚذػؽػ٢ ٤ٔػٯ م٦ة  لٱٌةن د٧ٕػ٢ ٧ٔػ٢ م٣ػٲف   -9

                                                 

  ثة٣ؼٲؿ، ك٬ػٮ ديكذ٢٧ٕ ثٕي اٵٕٚةؿ ثىٲ٘ح ا٧٣ةًٰ ٦ضٌؿدةن ٨٦ مٹ  ٰٚ لق٤ٮب ا٣ؽٔة  9م

ىٲٌةؾ، رًٰ اهلل ٔ٪ػ٫، -٨٦ ٗٲؿ مٟ  - ٟى اهلل، ظٲٌةؾ اهلل كث  ٱنٲؿ إ٣ٯ ا٧٣كذٞج٢، ٩عٮ: قة٦ىع

يػًؿج ا١٣ٺـ ٰٚ وٮرة ا٣ؼجؿ زٞحن ثةٹقذضةثح .  رظ٫٧ اهلل، ٗٛؿ اهلل ٫٣، لظك٨ اهلل إ٣ٲٟ مل
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وحَصب اهختر )فٖصٖر خترِا(،  اهًتخدأ واهختر فخرفع اهًتخدأ )فٖصٖر اشًّا(

عن ذهك إال إذا ححققج ثالثث . وهمَّا ال حف[13]ْٕشف:  ژ ڤ ڤ ڤ ژٍحْ: 

 ، ؤِ:شروط

فٌر أالا ٕخقدم خترِا عوٓ اشًّا، فإن حقدم هى حعًن، ٍحْ: )ياا يصاا -أ

.ا  زٌٕد(، األصن: يا زٌٕد يصافر

ااا هااى حعًاان، ٍحااْ: )يااا إن، زٕااٌد شاااأ -ب (، فااإن حَوَخّ، عٌر(. الا حَِوَّٖااا )إن،

.ا  األصن: يا زٕد شاعر

(. فإن لاٍج هى حعًن، ٍحاْ:  -جا    ڄ ڄ ژأالا ٕمْن فٔ جًوخّا )إالا

 .[366]آل عًران:  ژ ڃ   ڄ

إن اهجًوث االشاًٖث اهًَفٖاث ةاا )ياا( أثتاجا ياٌ اهجًواث اهفعوٖاث  -

)هٖس(. اهًَفٖث ةّا أو ةا

ٔا اهجًن االشًٖث ةا )يا( ٕمْن  -31 ِّد ٕماْن  للحالٍف عَد اإلطالق، وإذا قٖا

 (.ا  غد ا  )يا ِْ يصافر :أي اٗن، وحقْل :(ا  )يا ِْ يصافر :، حقْلةحصب اهقٖد

 .[341]اهتقرة:  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ژقال حعاهٓ: 

 .[34]االٍفطار:  ژ  ڱ ڱ ڳ ڳ ژوقال حعاهٓ: 

 .لالستقبالؤِ فٔ ذهك 

، ٍحْ: )يا شعٌٖد ظؤًَ حقأ ةن خاهد(.للُمِضيّّوقد حمْن  -

 ژ ڤ ڤ ڤ ژوقد حمْن هوحقٖقث غٖر يقٖدة ةزيٌ لقْهاُ حعااهٓ: 

 .[2]اهًجادهث: 

عَاد جًّاْر اهَحااة،  للحالفخخواصُ  الفعَلّالمضاَرعوحَفٔ )يا(  -33

ولقْهاك: ياا  ،[93]ِْد:  ژ  چ ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژلقْهُ حعاهٓ: 

 ٌ شأهك عٌ شٔء حجّوُ.أدري، هً
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ژنلٔى ّ تا اىٕ   ا  أٗض  علىىاالستىرهرال وىهَ كد تدل 

 .[99]األُاام   ژ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ، وكٔىّ  [4]آل عٍران   ژۇ

وذن ر عاض ًٓ أُٓ ا ته ٔن  .، ُحٔ )ٌا ذْبُت إىّ٘(تنفيااللهاضيوْٖ  -

ٔن ٌ ا ته  ا  . واىحل٘ل   أُٓ ا نر٘ راللهاضيااللقرًى انىواالللىا عِد ذاك ىِفٖ 

 ڇ  ڇ ڇ ژنلٔى ّ تا اىٕ   ،اللهاضىيااللعيٌى نذىم، وك د ت يتٖ ىِف ٖ 

 .[61]األُب٘اء   ژ ڌ ڍ ڍ ڇ

 

 

 

اأهمااللهرالجعااللرياالترف تاننهااعن اكرابةاهذهااللصفلةاالللغوًة:

 م.6999 دٌشق -اىهفاف ى٘ٔسف اىص٘داوي، دار اىفهر  -

دار إح٘  اء اىض  را   -ٌا  اُٖ اىِح  ٔ ىي  دنضٔر لاا  و اى   اٌرا ٖ -

.7004-٘روت ع -6ط -اىارعٖ

دار اىرلال     -ٌاج  ً أاء  اء اىهضل  ا  ىص   ا اى  دَٗ اى  زعب وي  -

م.7001دٌشق  -واىضرا 

*   *   * 


