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ٌ  ما لحكم آخر ال  )1(المقصود من التوهم  فى التصريف هو إعطاء ما يستحقه حكُم

 يستحقه لشبه بين الحكمين.

ما ذهب  وهو )2("وليس المراد به " انحراف السالئق عن قانونها الذى تجرى عليه اطرادا  

وعه فى إليه بعض المحدثين رافضا  اعتماد التوهم فى اللغة ؛ ألنه خطأ أو غلط ال يجوز وق

 يتوهم إنما جرى فيها ما جرى عن وعاألمثال التى تساق على ال قواعد العربية, و"عنده أن

 و  إرادة وقصد ال عن غفلة وتوهم , وأن من قالوا بالتوهم أعربوا عن غفلة عن طبيعة اللغة

 . )3(وقوانينها الدقيقة"

فما قيل إنه توهم جرى عن قصد وإرادة ال عن غفلة وغلط, والقول  ,وكالمه هذا صحيح

       أما رفض القول بالتوهم بناء على أنه  -كما سيأتى –بالتوهم فيه,  لفائدة لفظية ومعنوية 

اللغة , واللغة  فهو ما ليس صحيحا ؛ ألن حقيقة معنى التوهم مردها إلى (انحراف لغوى )

 . )4(تقول: " توهمت الشئ وتفرسته وتوسمته, وتبنيته بمعنى واحد"

والمراد بالغلط هنا الخروج عن األقيسة, ال االنحراف  )5(ويطلق التوهم أيضا على الغلط

أو االعتباط ؛ ألن كل ما يروى عن العرب يحتج به " فعلة القول بالبناء على التوهم هى أنها 

يسة, وجاءت على غير السنن فاقتضى األمر إلى إعمال الذهن فى التأويل خرجت عن األق

 . )6(والتعليل"

 : واعلم أن ناسا  من العرب يغلطون )7(ويحسم هذه المسألة قول ابن هشام: " قال سيبويه

ومراده بالغلط هنا ما عبر عنه غيره  (إنك وزيد ذاهبان )و ( إنهم أجمعين ذاهبون )فيقولون: 

وتوهم ابن مالك أنه أراد الخطأ فاعترض عليه  بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت بالتوهم, 

 . )8(الثقة بكالمهم , وامتنع أن تثبت شيئا نادرا  إلمكان أن يقال فى كل نادر إن قائله غلط"

, " فأما ( مصائب )على  (مصيبة ) وفى كتاب سيبويه ما يقوى هذا الفهم , فقد قال فى جمع 

 وفى الصحاح  )9(" ( فعيلة () مصيبة )فإنه غلط منهم, وذلك أنهم توهموا أن ( بمصائ )قولهم 
                                                                    

َم الَوْهُم: من َخَطراِت القلب، والجمع أَْوهام ، ولل":  (وهم )في  اللسان , مادة   (1) . وتََوهَّ قلب َوْهم 

ْنتُه الشيَء:  ْستُه وتَوسَّْمتُه وتَبَيَّ تخيَّله وتمثََّله، كان في الوجود أَو لم يكن. وقال: تَوهَّْمُت الشيَء وتفَرَّ

 ." ْطتُ بمعنى واحد... إذا أَغفَْلته. ويقال: َوِهْمُت في كذا وكذا أي غلِ 
تحقيق معنى بناء اللغة على التوهم أ/ محمد شوقى أمين, بحث منشور بمجلة مجمع اللغة العربية   (2)

 . 360الجزء الثانى صـ 52بدمشق المجلد
 .361السابق نفسه صـ  (3)
 .(وهم  )اللسان , مادة    (4)
شرح درة الغواص راجع : في :  العين للخليل, و اللسان  , والقاموس , و (وهم  )انظرمادة   (5)

 .175, وعقد الخالص فى نقد كالم الخواص البن الحنبلى صـ62للشهاب الخفاجى صـ
 . 364تحقيق معنى بناء اللغة على التوهم صـ   (6)
 .2/155انظر: الكتاب   (7)
 .454مغنى اللبيب صـ  (8)
 .4/356الكتاب  (9)
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 .)2(على التوهم" (مآق )جمعوه على "  ( مأقى )مثل ذلك: قال فى جمع  )1(للجوهرى

وهذا يمكن أن يفسر كالم البصريين عندما يصفون " بعض ما شذ على قواعدهم مما 

حن, وهم ال يقصدون اتهامهم بذلك, حسب جرى على ألسنة بعض العرب بأنه غلط ول

المدلول الظاهر للكلمتين , إنما يقصدون أنه شاذ عن القياس الموضوع, وخارج عليه, فال 

يلتفت إليه. وتوقف كثير من المعاصرين الذين يخوضون فى المباحث النحوية عند هذين 

عندهم ومقصدهم اللفظين وحاولوا الرد على البصريين غير متنبهين لمدلول الكلمتين 

 . )3(منهما"

وقال : "كان أبو   )4(( باب فى أغالط العرب )وقد عقد ابن جنى فى الخصائص ما سماه بـ

يرى وجه ذلك , ويقول: إنما دخل هذا النحو فى كالمهم ؛ ألنهم ليست لهم  -رحمه هللا–على 

ينطقون به,  أصول يراجعونها وال قوانين يعتصمون بها , وإنما تهجم به طباعهم على ما

 . )5(فربما استهواهم الشئ فزاغوا به عن القصد"

وقول أبى على : " فربما استهواهم الشئ فزاغوا به عن القصد" يفهم منه أن خروجهم 

عن القياس عن وعى منهم وغاية, وهو ما صرح به الفراء فى قوله عن همز العرب لما ال 

الغلط فى همز  )7(وفسر الطبرى )6(ز"يهمز "خرجت فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهمو

                           .  )8(( يتغلطون )ما ال يهمز بأنهم 

وينظر بعض المحدثين إلى ما قيل فيه بالتوهم على أنه تدرج لغوى وهو مسئول عن خلق 

صيغ جديدة فى الحقل اللغوى, وال يصح النظر إليه على أنه صيغ شاذة كما يرى علماء 

: " بل هى كما نفهمها مرحلة من مراحل حياة الكلمة لم تتكامل فى تطورها  )9(, يقولالعربية
                                                                    

د الفارابي الجوهري كان أديبا  فاضال  . أخذ عن هو:  الفارابي  اإلمام أبو نصر إسماعيل بن حما (1)

أبي على الفارسي وعن خاله أبي نصر الفارابي صاحب ديوان األدب وصنف الصحاح في اللغة 

لألستاذ أبي منصور البيشكي . أصله من الترك من فاراب . وهو إمام في علم اللغة واألدب وخطه 

 -انظر ترجمته في  : معجم المطبوعات العربية .   (هـ 393 )يضرب به المثل في الجودة . توفى

 . 723 /1إليان سركيس 
 . (مأق  )الصحاح  مادة  (2)
 .161المدارس النحوية د/ شوقىَضيف صـ (3)
 .3/276الخصائص  (4)
 .3/276السابق نفسه  (5)
 .  (رثي )و  (لبأ)اللسان , والصحاح مادتي :  انظر رأيه فى : (6)
نا  في جميع العلوم ، علم نبن جرير بن يزيد بن خالد الطبري اآلملي . كان متفهو: أبو جعفر محمد  (7)

القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه ، كثير الحفظ . ذكر ابن النديم انه رأى للطبري بخطه شيئا  

 كثيرا  من كتب اللغة والنحو والشعر والقبائل . وله مذهب في الفقه اختاره لنفسه . وله في ذلك عدة

.  (224 )كتب منها ، كتاب التفسير ، لم يعمل أحسن منه . ولد بآمل سنة أربع وعشرين ومائتين 

فهرست  -, وله سبع وثمانون سنة. انظر ترجمته في :  (310)توفى: في شوال سنة عشر وثلثمائة 

 .  291ابن النديم صـ
 .11/125انظر: تفسير الطبرى  (8)
 .548, 2/547تراث د/ أحمد علم الدين الجندى انظر: اللهجات العربية فى ال  (9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 298 - 

وأيا  ما كان األمر فى تفسير هذه الظاهرة, فالثابت أنها واقعة فى الكالم, ويبدو  . )1(ونموها"

أن أبا العالء كان يقول هو اآلخر بالتوهم على نحو ما سيتضح اآلن فى معالجة الهمز على 

 وأخيرا  توهم أصالة الحرف الزائد .  عالل والجمع على التوهم ،وكذا اإل التوهم

                                                                    

 .2/548السابق نفسه   (1)
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 الهمز على التوهم. 

وقد روى الفراء "عن بعض  )1(من أنواع الهمز همزة التوهم كما سماها ابن منظور    

 )2(العرب أنهم يهمزون ما ال همز فيه إذا ضارع المهموز , قال : وسمعت امرأة من غنى

ذهبت إلى أن مرثية الميت   )3(( رثأت اللبن )كأنها لما سمعت :  ( ت زوجى بأبياترثأ )تقول: 

يقال فى  ( حألت )فيغلطون ؛ ألن  )5( (حألت السويق )و )4( (لبأت بالحج )منها, ويقولون : 

 (استنشأت الريح ), وقالوا: )7(يذهب بها اللباء   (لبأت ), و )6(دفع العطشان عن الماء

 .   )8("(نشا السحاب )ذهبوا به إلى قولهم :  ( استنشيت )  والصواب: 

 ٌ  على قول ابن أبى حصينة:تعليقا  ويقول أبو العالء فى هذا 

  )9( قَصُرهُ َكعبَةٌ َويُمناُه َكالُرك       ِن لَنا ِواستاِلُمها َكاستِالِمه 

ه لسالم, أى جعل مس  من ا يجوز أن يكون مأخوذا  وه بيده, الركن إذا مس   ( استلم )" ويقال : 

مة, وهى الحجرة ؛ ل  من الس   مأخوذا   ( استلم الركن )مثل التسليم, ويمكن أن يكون قولهم 

فيهمز, وذلك عند أصحاب  (م الركناستأل )وبعض العرب يقول:  )10(الركن من الحجارة  هألن

 .  )11("(رثأت الميت )و (حألت السويق )النظر جار مجرى الغلط من العرب, كما قالوا: 

         عن العرب هو مجئ الكالم مخالفا  للقياس, ال أن  ( الغلط )ومن الجلى أن المراد بـ 

هو فساد الكالم وتخليطه, وإال لما كان كل ما يروى عن العرب يحتج به , وقد نبه  ( الغلط )
                                                                    

 انظر: اللسان باب تفسير الحروف المقطعة, فصل الهمزة  .  (1)
: " غنى بطن من عمرو بن الزبير بن العوام من    895 /3في معجم قبائل العرب ـ عمر كحالة   (2)

 ة , كانت مساكنهم بالبهنسانية بالديارالمصرية " .بني أسد بن عبد العزى , من قريش ,من العدناني
ثيئَةُ، (رثا  )في التاج , مادة   (3) َ اللبَن، كَمَنَع: َحبَبَه على حاِمٍض فَخثَُر، وهو الرَّ وَرثَأَ  ....: " َرثَأ

المرأة زوجها، مهموز  لغة  في َرثىالَميَت المعتل، َرثَأُْت الرُجَل بعد موته َرثَأ : َمدَْحته. وكذلك َرثَأَْت 

في َرثَْت، وهي الَمْرِثئَةُ، وقالت امرأة  من العرب: َرثَأُْت َزْوجي بأَبياٍت، وهمَزْت، أَرادْت َرثَْيتُه. 

اء: وهذا من يت، وأصله غير مهموٍز، قال الفرَّ  قال الجوهرّي والصاغانّي، نقال  عن ابن السّكِ

  . أُْت اللبََن، فظنَّت أَنَّ الَمْرِثَيةَ منها"المرأة على التوهُِّم؛ ألنَّها رأَتهم يقولون َرثَ 
: " أَصله لَبَّْبت فعَّْلت، من أَلَبَّ بالمكان، فأُبدلت الباء ياء  ألَجِل التضعيف  (لبب )في  اللسان , مادة   (4)

ه ... . وحكى ثعلب: َلبَّأُْت بالحج. قال: وكان ينبغي أَن يقول: لَبَّْيُت بالحج. ولكن العرب قد قالت

 بالهمز، وهو على غير القياس" . 
،  (حال )في التاج , مادة   (5) اء: قد َهَمزوا غيَر مهموٍز؛ ألنَّه من الَحْلواِء بالمدِّ أْحألُْت السَّويَق، قال الفرَّ

 وكذلك َرثأُْت الَمْيَت ".   
وتَْحِلئة : َطَردها أَو حَبَسها عن :  " َحألَ اإلبَل والماِشيةَ عن الماء تَْحِليئا   (حال  )في اللسان ,مادة   (6)

 الُوُرود وَمنََعها أَن تَِرده " . 
: "  اللِّبَأُ، على فَِعٍل، بكسر الفاء وفتح العين: أَّوُل اللبن في الّنِتاجِ. أَبو زيد:  (لبا  )في  اللسان , مادة  (7)

ُ عند الِوالدِة، وأَكثُر ما يكون ثالَث َحلْ  بَأ َبأُ، مهموز أَّوُل األَلْباِن الّلِ باٍت وأَقله َحْلبة . وقال الليث: الّلِ

َبأَ، وهي تَْلَبُؤه، والتَبَأُْت  ُل َحَلٍب عند وضع الُمْلبِئ. ولَبأَِت الشاةُ ولَدَها أَي أَْرَضعَتْه اللِّ مقصور: أَوَّ

بَأَ. ولَبَأُْت الَجْدَي: أَْطَعْمتُه الّلِبَأَ. ويقال: لَبَأُْت ال َبأَ أَْلبَُؤه َلْبأ  إذا حلبت الشاة ِلبَأ  " أَنا: َشِربُت الّلِ  لِّ
, وتهذيب إصالح 11/125, وتفسير الطبرى 1/60, وراجع المصدر نفسه 1/17السابق نفسه  (8)

 . 2/62, وشرح ديوان ابن أبي حصينة  1/396المنطق 
 .1/188البيت من بحر البسيط, وهو فى الديوان   (9)
: "استلم الحجر واستألمه: قبله أو اعتنقه، وليس أصله الهمز، وله في اللسان , مادة ) سلم (   (10)

 استلم من السالم ال يدل على معنى االتخاذ، ... ابن السكيت: استألمت الحجر، :نظائر. قال سيبويه

وإنما هو من السالم، وهي الحجارة، وكأن األصل استلمت. افتعال في التقدير مأخوذ من السالم، 

 .  4/70راجع رأي سيبويه في : الكتاب وهي الحجارة " .و
 .  62, و 2/57, وانظر : المرجع نفسه 2/195شرح ديوان ابن أبي حصينة   (11)
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ما , أال ترى ابن جنى على هذا , فقال: " وال يقطع بأن هذا خطأ من العرب ما وجد له ُوَجْيها  

أن سيبويه قال فى باب ما يضطر إليه الشاعر: وليس شئ مما يضطرون إليه, وإال هم 

إنما هو  ( رثأت زوجى بأبيات )و (حألت السويق ), وكذلك قولهم :  )1(يحاولون به وجها  

 . )2(مشبه فى اللفظ بغيره, وإن  لم يكن من معناه"

أنه قد خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس ويزيد هذا إيضاحا  ما قاله الفراء من   

 .  )4((يتغلطون )وفسر الطبرى الغلط بأنهم  )3(بمهموز"

فى  -أما تغلط العرب فى همز ما ال يهمز , فله فائدة داللية , وهى التأكيد فـ"الهمزة ليست  

نبرهم  وهم الذين يريدون أن يؤكدوا سوى وظيفة صوتية يعمد إليها المحققون, -الغالب 

ألن  ؛, " إن وصف الهمز بأنه مرتجل هو فى الحقيقة إشارة إلى وظيفة  )5(للمقطع المنبور"

نرى نحن أنها  ,العربى الذى ارتجله إنما اختار له موقعا  معينا  خضوعا  لظاهرة صوتية معينة

 . )6(النبر على حين وقف القدماء أمامه مكتفين بالحكم بشذوذه"

همز ما ال يهمز قد يجرى التوهم فيترك همز ما حقه الهمز وقد يكون وكما يجرى التوهم فى 

"أَي   وتيم تلبي في العروج، وتحلب* * يذهب بها اللباء,  ( لبأت )منه ترك الهمز في قولهم : 

 .  )7(" وأََلبَّ  تَْحُلُب اللَّبَأَ وتَْشَربهُ؛ جعله من الّلِبإِ، فترك همزه، ولم يجعله من َلبَّ بالمكان 

, لكنهم لما كانوا يقولون فى )8( ( آخذه هللا )يريدون:  ( واخذه هللا ) :ومن هذا  قولهم  

بتخفيف الهمزة بقلبها واوا , توهموا أن الواو أصل فى المضارع فقالوا  (يواخذ )  المضارع

 ٌ  على قول ابن أبى حصينة: تعليقا  , وهذا التوجيه ذكره أبو العالء  ( واخذ )فى الماضى : 

 )9( واَخذَ َللَاُ قَوماً ِمن َعِشيَرِتنا       تَأَلَّبوا في َزواِل الِعز ِ َواِجتََهُدوا ال

جائز, ولكن الهمزة أجود, وإنما حملهم  ( واخذ )و ( آخذ هللا )" األجود: يقول أبو العالء: 

, فإذا وقعت الهمزة  ( يؤاخذ )على تغيير الهمزة إلى الواو أنهم يقولون فى المضارع 

 ) بالواو, ظنوه مثل  (يواخذنا )خالصة , فلما قالوا:  مفتوحة وقبلها ضمة جاز أن تجعل واوا  

 . )10(, فجاءوا بالواو فى الماضى" (يواعد )و (يوازن

       مثل  (ظنه )وهذا الكالم ألبى العالء واضح منه تمام الوضوح القول بالتوهم, وقوله : 

أنهم   -هم فـ"مراد علماء العربية بالبناء على التوهمهو المقصود بالقول بالتو – (يوازن )
                                                                    

 ط بوالق. 1/13انظر: الكتاب   (1)
 .1/310المنصف (2)
 .(رثي )و (لبأ )انظر رأيه فى:  الصحاح ,  واللسان , مادتي :  (3)
 .11/125انظر: تفسير الطبرى  (4)
 .105راءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث د/ عبد الصبور شاهين صـالق (5)
 .128السابق نفسه صـ   (6)
 . (لبب )اللسان , مادة    (7)
 : والعامة تقول واَخذَه.  (أخذ )في  اللسان , مادة   (8)
 .1/162البيت من بحرالبسيط,  وهو فى الديوان   (9)
 .2/017شرح ديوان ابن أبى حصينة   (10)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 301 - 

يسوقون كلمة التوهم مقصودا  بها التمثل , ولذلك يستخدمون مرادفات ونظائر تساق ساقها , 

, وإلحاق هذا  (كأنه كذا )و (المشاكلة)و (التشبه)و (المشابهة)و (اإلشباه)وتحل محلها , ومنها 

 . )1(فى تعليل منع صرف فينان" ( كأنه كذا )بذاك .. ويقول المعرى: 

من وجه آخر يقال : " ائْتََخذْنا في القتال،  (أخذ  )ويجري التوهم في متصرفات الفعل    

بهمزتين: أََخذَ بعُضنا بعضا . واالتِّخاذ: افتعال أَيضا  من األَخذ إِال أَنه أُدغم بعد تليين الهمزة 

صلية فبنوا منه َفِعَل االفتعال توهموا أَن التاء أَ  وإِبدال التاء، ثم لما كثر استعماله على لفظ

 .)2(" يَْفعَلُ 

      من الجراد، قال ابن سيده   ( أرض  مجرودة )وقد يكون من الهمز على التوهم قولهم :   

"  فالوجه عندي: أن تكون "مفعولة" من جردها الجراد، كما تقدم. واآلخر: أن يعني بها :

أرض موحوشة: كثيرة الوحش، فيكون على صيغة "مفعول" من  كثرة الجراد: كما قالوا:

غير فعل إال بحسب التوهم؛ كأنه جردت األرض: أي حدث فيها الجراد أو كأنها رميت 

 .)3(بذلك" 

 اإلعالل على التوهم .

قد يكثر استعمال صيغٍة ما بعد دخول التغيير فيها إعالال  أو إبداال  حتى تتوهم األصالة فى   

         : (ريح )عد تغييرها لكثرة استخدامها على هذا النحو, ومن هذا قولهم فى جمع الصيغة ب

فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما  (حوْ رِ  )واألصل فى المفرد قبل دخول اإلعالل  (أرياح )

توهما  منه أن الياء  (أرياح )قبلها ,ولكثرة استخدامها بهذه الصورة قال بعضهم فى الجمع 

 . )4(ى المفرد على ما ذهب إليه بعض المحدثينأصل ف

قال: .(أرياح )على  (الريح )جمعه  )6(على عمارة بن عقيل )5(ويوضح هذا إنكار أبى حاتم

 ), وإنما  )7({   وَأَْرَسلْنَا الر ََِّيَح لََواقِّحَ }-عز وجل–, فقال: قد قال ( أرواح )"فقلت له فيه : إنما هى 
                                                                    

تحقيق معنى بناء اللغة على التوهم , ـ أ/ محمد شوقى أمين: بحث بمجلة المجمع العلمي بدمشق   (1)

 , بتصرف يسير جدا.363, 362ص 2ج  52المجلد 
 . (أخذ )اللسان , مادة    (2)
 . (جرد )المحكم , مادة   (3)
ة توهم أصالة الحرف بحث كاألستاذ عبد القادر المغربى. انظر رأيه فى: الشواهد على قاعد  (4)

. ود/أحمد علم الد ين الجندي في بحثه دراسات 7/362منشور بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

 .   66, صـ61في النظام الصوتي الصرفي ـ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ عدد 
علوم القرآن واللغة والشعر,  هو :سهيل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستانى إمام فى  (5)

أعلم الناس بالعروض واستخراج المعمى, ولم يكن حاذقا  بالنحو, له لحن العامة, والمقصور 

 255) (, أو 254(, أو )250( أو) 248والممدود, والقراءات , وخلق اإلنسان وغير ذلك ت سنة )

 .1/606سنة . انظر ترجمته فى البغية  90( عن 
بن بالل بن جرير بن عطية الخطفى, ويكنى عمارة أبا عقيل, شاعر مقدم فصيح,  هو: ابن عقيل  (6)

قال األخفش: سمعت المبرد يقول: ختمت الفصاحة فى شعر المحدثين بعمارة بن عقيل. انظر 

 .   55, وشعراء األ عراب ـ خليل مرد م بك صـ 203 /24ترجمته فى :  األغانى 
 .22سورة الحجر من اآلية:   (7)
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وفى األغانى تكرار لهذه القصة , لكن باختالف يسير, وفيها      .  )1("(روح )جمع  (األرواح

 . )2(حاتم بقوله : "لقد جذبنى إليها طبعى" رد عمارة بن عقيل على أبى

 أصلية ال معلة عن الواو. (ريح)فيأى أنه توهم أن الياء 

, فالواجب  (دوْ العَ )من  (دوْ عِ ):  (ديْ عِ  )و"أصل  (أعياد )و (عيد )قولهم :  (أرياح)و (ريح)ومثل   

 (أعياد), وعللوا ذلك بالتفرقة بين  (أعياد)فلم يقولوه , وإنما قالوا :  (أعواد)أن يقولوا فى جمعه 

العالء فى تعليقه على بيت هب أبووإلى هذا ذ )3(بمعنى األخشاب" (أعواد)بمعنى المواسم و

ِ َعن أَعياِدِهم ما َعيَُّدوا       تَبِعُوا َهواَك فلَو أََمرت َجِميعُهم       ابن أبى حصينة :  ِبالَكف 

)4( 

مأخوذة  تكلموا بها إال بالياء , وإنما هيالكلمة أصلها من الواو, ولم ي ( عي دوا )"وقال : 

دو  ع  )األصل وجب أن يقال :  فلو جاء في ( عاد اليوم يعود )من 
, ولكنهم قلبو الواو ياء فى  (

ـ , فلزموا الياء فى الجمع خشية أن تلتبس ب ( أعياد )فى الجمع , لكسر العين , فقالوا  (العيد)

 . )6(من اإلبل"   )5(( ع ْود )أو جمع  ( ُعْود )جمع  ( أعواد )

أصلية  (عيد)والذى قاله أبو العالء وغيره وجه , ووجه آخر أن يكونوا قد توهموا الياء فى 

وأبقوا عليها فى التصغير ,  ( أعياد )ا ال منقلبة عن أصل , فلذلك أبقوا عليها فى الجمع فقالو

 .( تعييدا   )وفى المصدر فقالوا:  (ا عيَّدو ), وفى الفعل فقالوا :  (ُعيَْيد)فقالوا : 

: فعال   ( الميالد )وكالسابق تماما قولهم إذا اشتقوا من  فكأنهم توهموا أن الياء  ( ميلدوا )ٌ 

 حصينة : على قول ابن أبى تعليقا  ء أصلية ال منقلبة عن واو, وفى هذا يقول أبو العال

 )7( َهَجُروا السُروَر َولَم يَبِت يَعتاُدُهم       أََسُف الَمالَمِة أَنَُّهم ما َملًُّدوا

إال أن تحمل على قول من قال في:       فكلمة ضعيفة   )8(( ميلدوا )" فأما   ,  

                                                                    

 .3/298الخصائص   (1)
, وتحفة 1/470: المحرر الوجيز  (أرياح)على  (ريح), وانظر فى جمع  209/  24انظر: األغانى  (2)

, 40, والمدخل إلى تقويم اللسان البن هشام اللخمى صـ223, 222المجد الصريح  ـ اللبلى صـ

عقد , و190, وشرحها للشهاب الخفاجى صـ51, ودرة الغواص صـ3/45والروض األنف 

 .243, وشرح الملوكى صـ203الخالص البن الحنبلى صـ
 .7/363الشواهد على قاعدة توهم أصالة الحرف   (3)
 .1/205البيت من بحرالكامل   وهو فى الديوان   (4)
: " والَعْودُ: الجمل المسن وفيه بقية والجمع ِعَيدَة  وِعَودَة  واألنثى َعْودَة   (عود )في  المحكم , مادة  (5)

د . والعَْودُ أيضا: الشاة المسن واألنثى كاألنثى ".و دَ وهو ُمعَّوِ  الجمع ِعيَاد ، وقد عادَ َعْود ا وَعوَّ
 .2/222شرح ديوان ابن أبى حصينة   (6)
 .1/205البيت من بحرالكامل  وهو فى الديوان    (7)
أى  (ميلدوا)ومعنى كلمة  لم أجد هذا االستعمال فى المعاجم أو فى كتب األدب التى وقفت عليها,  (8)

: واللِّدَة: َوْقُت الِواَلدَةِ، كالَمْولِد والِميالِد، أَما الَمْولد  (ولد )احتفلوا بيوم الميالد. وفي التاج , مادة 

دّة بمعناهما ال يََكاد يُوَجد في الدواويِن، وال  والِميالد فقد ذَكَرهما غيُر واحٍد من أَِئّمِة اللَُّغة، وأَما الّلِ

ي والُمَراَجعَة َحتَّى َيْظَهَر أَْيَن َمأَْخذُه. ففي اللساِن والُمْحَكم نَ َقلَه أََحد  غيُر الُمَصّنف فينبِغي التََّحّرِ

ُجِل: َوْقُت ِوالَدَِته. وَمْوِلده: الَمْوِضع الذي ُوِلدَ فيه، ومثله في  ُ الرَّ والتهذيِب واألَساس: َمْولِد

 ):" و2/221د: الَمْوِضع والَوْقُت. وفي شرح ديوان ابن أبي حصينة الصحاح. وفي الِمْصباح: الَمْولِ 
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 , كما قال القائل: )1( (مياثق )و (ميثاق   )

 )2( لُّ الدهَر إال  بإْذِننا         وال نسأُل األقواَم َعْهَد الَمياثِقِ ِحًمى ال يُحَ 

 . )3(ثم يبنى الفعل من هذا اللفظ الذى بالياء"

وقد عقد ابن جنى بابا  فى الخصائص بعنوان: " باب فى بقاء الحكم مع زوال العلة" ,  

ضد ذلك , نحو قولهم فيما أنشده فساد العلة , وهو مع التأمل ب ( أوهم )قال: "هذا موضع ربما 

فإنه لما كثر  (دياوين)و (مياثق)وأنشد البيت السابق.وقال فى نفس الباب : "فأما  )4(أبوزيد"

طرد فى الواحد القلب, وكانوا كثيرا  ما يجرون الجمع على حكم الواحد, وإن لم اعندهم و

صار األثر فى  (قِيَم )و (ِقْيمة )      و (ِدَيم )و (ِدْيمة )يستوف الجمع جميع أحكام الواحد, نحو 

الواحد كأنه ليس مسببا  عندهم من أمر.. حتى صار الحرف المقلوب إليه لتمكنه فى القلب 

 عندهم عن علة, فمعرض النتقاله بانتقالها حتى أجروا , وغير مسببكأنه أصل فى موضعه 

 . )5(مجرى الياء األصلية (ميثاق )ياء 

 جنى هذا فى اعتداهم بالتوهم وبناء األحكام عليه.وليس أصرح من كالم ابن 

 الجمع على التوهم.

باب جمع التكسير باب كثير الشذوذ , ومن ثم فهو كثير التأويل والبن جنى فى جموع    

التكسير الشاذة رأى مؤاده أن الجموع ليست شاذة, وإنما هى قياسية , جاءت على مفرد 

, وهذا عنده أهون من أن  )6(يكن هذا المفرد منطوقا  به متوهم يكون به الجمع قياسيا  وإن لم

 (دوانيق)وعند ابن جنى:  (دوانيق): )7( (دانق)يكون الجمع شاذا  , ومثال ذلك قولهم فى جمع 

  (درهم )ليست جمع  (دراهيم )حتى يكون الجمع قياسيا  , وكذا   )1((دانق)ال جمع  (داناق)جمع 

                                                                                                                                                                                                      

 )       فقالوا , االسم الموضوع لهذا اليوم عربي صحيح , فكأنهم على هذا اشقوا منه فعال  (الميالد 

 لى الوجه الذي ذكره أبو العالء .ع (ميلدوا 
, وعقد الخالص 3/160,والخصائص (  وثق): الصحاح مادة  (مياثق)على  (ميثاق)انظر فى جمع   (1)

: " وثق وثِْقُت بفالن أَثُِق،  (وثق )  . وفي الصحاح مادة347فى نقد كالم الخواص البن الحنبلى صـ

ثقة  إذا ائتمنته. والميثاُق: العهدُ، صارت الواو ياء  النكسار ما قبلها. والجمع الَمواثيُق على األصل، 

 . والَمياثُِق والَمياثيُق أيضا  "
عهد )البيت من بحر الطويل ونسب فى النوادر ألبى زيد إلى عياض بن درة الطائى برواية   (2)

, وعقد 1/465, واالرتشاف 5/122, وابن يعيش 3/159, وهو بال نسبة فى الخصائص  (المواثق

 .95, وشرح شواهد الشافية صـ347الخالص البن الحنبلى صـ
 .222 ,2/221شرح ديوان ابن أبى حصينة   (3)
 .3/159الخصائص   (4)
 .162, 3/161الخصائص   (5)
وراجع: تصريف األسماء للشيخ  1/468, واالرتشاف 3/121انظر رأيه فى: الخصائص   (6)

 . 233طنطاوى صـ
يناِر، ....وتُْفتَُح نُونُه وبهما ُرِوَى قوُل الَحَسِن: "لَعَ (دنق  )في التاج , مادة  (7) َن هللاُ :" الدّاِنُق: سُدُُس الدِّ

التّاِفِه الَحِقيِر، والجمُع دَواِنُق،  -الدّانَِق وَمْن دَنََّق" كأَّنه أَرادَ النَّهي عن التَّْقِديِر , والنََّظر في الشيء

ِذيَن قالُوا: دَواِني ْرَهم: ِدرهام ، قال سيَبَوْيِه: أَّما الَّ ُق، ودَواِنيُق. كالدّاناّقِ بإِْشباع الَفْتحة، كما قالُوا للدِّ
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كثير, وعليه باب  ( المتوهم )ابن جنى: "وهذا التغيير  يقول )2(عنده ( درهام )وإنما هى جمع 

 .  )3(جميع ما غيرته الصنعة عن حاله , ونقلته من صورة إلى صورة"

ومن هذا قولهم بالجمع على حذف الزوائد , وإنما هو فى الحقيقة توهم لمفرد يكون به     

جمع على تقدير حذف الزوائد, إنه  (أصحاب )على  (صاحب )الجمع قياسيا , كقولهم فى جمع 

 . )4(( صحب )والتقدير : 

ابن  على بيت تعليقا  , فقد قال  (دارس)على  (أدراس)وإلى هذا ذهب أبو العالء فى جمع 

ِ ُربوعاً َغيَر أَدراِس       بَيَن الِلوى َوِهضاِب األَرَعِن الراسي     أبى حصينة:  ُعوجا نَُحي 

)5( 

 . )6(على حذف الزوائد, كما قالوا: شاهد و أشهاد" ( رسدا )جمع  ( أدراس )"قوله: 

ومن هذا القول بالشبه فى الجمع , فإنهم قالوا بالتقارض بين صيغ الجمع إذا صح التعبير 

  )7(( صا  اَل دِ  )نتيجة للشبه اللفظى أو المعنوى بين مفردات هذه الجموع , ومن هذا قولهم إن  –

العَ فِ ), وإنما جاز جمع  (العَ فِ  )لوزن فى الحالين مفرد وجمع, وا )8(  ( انا  جَ هِ  )و
؛  (العَ فِ  )على  (

العَ فِ  )على  يجمع قياسا   ( فعيل ), و (فعيال   )يشبه  (اال  عَ فِ  )ألن 
جمع  (فعيال   ) (فعال )فلما أشبه  (

يكون  (صال  الد    ): "النحويون يذهبون إلى أن على ما يجمع عليه, وفى هذا يقول أبو العالء

 فعيال   )        متقاربان, وقلما جمعوا    )9(( اال  ع  ف   )و ( فعيال   ), ويذهبون إلى أن  وجمعا   دا  واح

 . )10(على ذلك المثال" ( اال  ع  ف   )وجمعوا  ( الع  ف   )على  (

                                                                                                                                                                                                      

فإِنَّما َجعَلُوه تَْكِسير فاعال، وإِن لم يكُن في َكالِمهم، كما قالُوا: َمالميَح، وتَصِغيُره: دَُوينيق وهو شاذ 

 أَيضا " .  
 .3/121انظر: الخصائص   (1)
 .2/291انظر: سر الصناعة   (2)
 .3/121الخصائص   (3)
, 1/58, وراجع: الروض األنف 7 انظر: حاشية الشنوانى على شرح األزهرية مخطوط, لوحة  (4)

 .44, وشرح درة الغواص صـ3/183
 .1/178البيت من بحرالبسيط ,   وهو فى الديوان   (5)
 .2/182شرح ديوان ابن أبى حصينة   (6)
اَلِص، بالَكْسرِ  (د لص )في التاج , مادة   (7) ، : "  الدَِّليُص، َكأَِميٍر: الّلّيُِن البَّراُق، األَْملَُس، كالدِّ

 ، والدَِّلِص، والدَّالِّص، كَكِتٍف وَكتّاٍن، والدَِّليُص: الَبِريُق، وأَْيضا : ماُء الذََّهبِ، وقِيَل: الذََّهُب لَهُ َبِريق 

، بالَكْسر ، كِكتَاٍب: َمْلَساُء َليِّنَة  َبّراقَة ، بيَِّنةُ الدََّلِص، وقد دَلََصْت داَلََصة ، ج: ِدالَص   ... وِدْرع  دالَص 

تَْيِن. أَيْ  ، بَضمَّ : الواحد والَجْمُع َعلَى لَفٍْظ َواحٍد، وقاَل الليث: جمع ِداَلٍص دُلُص  ضا ، قَاَل الَجْوَهِريُّ

، كَكتّاٍن: َمْلَساُء ".  وأَْرض  دَالّص  وَناقَة  داَّلص 
ناقة  ِهجان  : " قال الليث: الِهَجان من اإلبل: الِبيُض الِكراُم، (هجن  )في التهذيب , تحت الجذر   (8)

 وبعير  ِهجان، ويُجَمع علىالَهجائن " .
ولعل الصواب ما ذكرته , لكى يستقيم الكالم بعده, وسيأتى فى مبحث  ( فاعال   )فى النص المحقق   (9)

 ومناقشة هذه المسألة تفصيال . (فعال)و (فعيل)تفصيل وجه الشبه بين  354جموع التكسيرصـ
, وشررررررررررح 2/143, وراجرررررررررع المصررررررررردر نفسررررررررره 2/165شررررررررررح ديررررررررروان ابرررررررررن أبرررررررررى حصرررررررررينة   (10)

 .2/136للمرزوقى  الحماسة 
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العَ فِ  )و (فعيل )ودعوى الشبه بين  
هي كما سبق أحد وجوه القول بالتوهم, فكأن هذا القول (

 ذهانهم يلجئون إليه كلما أحوجهم الشذوذ فى الكالم إليه, وإن لم يصرحوا بذلك.كان ثابتا  فى أ

 توهم أصالة الحرف الزائد.

 "وأكثر ما يخالف فيه القياس بسبب التوهم ألفاظ مبدوءات بميم مصادر أو أوصاف أو 

                 ( تمدرع )و (تمسكن الرجل )"وعلى هذا قالوا :   )1(أسماء أمكنة أو أسماء آالت"

, وتجشموا  ( تمفعل )وا به على  , فجاء (المنديل )و (المسكين )و (المدرعة )من   )2(" (تمندل )و

مرحبك  )و (المنطقة )من  (تمنطق )زيادة الميم فى الفعل , وإنما هى من خواص االسم ومثله 

سمى محمدا  ثم أى يروم أن يكون لنا مولى , وكان ي ( يتمولى علينا )وفالن  ( هللا ومسهلك

وهذا بصريح لفظ الرضى من قبيل التوهم فى أصالة الحرف الزائد, قال: "هى من  )3(تمسلم"

 (قنديل )فاء الكلمة كـ قاف  (مدرعة )و (مسكين )و (منديل )قبيل التوهم والتغلط, ظنوا أن ميم 

فى الحقيقة لكن  (تمفعل ). وإن كانت على  (تمسكن )و  (تمندل )و (تمدرع )ـ.. ف (درهم ) ودال 

على قول ابن أبى حصينة  تعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء   )4("(تفعلل )فى توهمهم على 

 )5( َهَجُروا السُروَر َولَم يَبِت يَعتاُدُهم       أََسُف الَمالَمِة أَنَُّهم ما َملًُّدواالسابق :    

 ) :       ه, ويشبه ذلك قولهمفيستعمل الميم مع الفعل فى أول (مولد )"أقيس ذلك أن يقال 

 )           وحكى أبوزيد ( سكنت )وإنما القياس  ( تمسكن الرجل ), و ( تدرع )و (تمدرع الرجل

 .)7(وإنما هو من الرحب والسهولة"  )6(( مرحبك هللا ومسهلك

وب فقالوا: ث  )8(( رجل الحائك الثوب )ومثل هذا عند أبى العالء اشتقاق اسم المفعول من    

اعتمادا  على األصل  (مرجل )ممرجل فـ " قد ذهب أبو العالء المعرى إلى زيادة ميم 

      من  (تمندل )و ( المسكنة )من  (تمسكن )المذكور, وجعل ثبوتها فى التصريف كثبوت ميم 

                                                                    

 .7/363الشواهد على توهم أصالة الحرف   (1)
 , و  (تمسكن  ), و قد  (ِمْنِديل ), و  (ِمْسكين ): " ويقال :  1/204في النوادر , ألبي مسحل   (2)

 و هي أقيسها , و أجودها " .  (تسكن  )و  (تندل )و  (تمندل  )
, وليس 365, 1/364, وسر الصناعة 1/129, وراجع: الخصائص 213المبهج البن جنى صـ  (3)

, 4/261, واألشمونى 1/199, واالرتشاف 1/68, وشرح الشافية للرضى 65البن خالوية صـ

, وأزاهير الفصحى  ـ 81 -1/79ومباحث فى علم الصرف د/ عبد الستنار عبد اللطيف أحمد سعيد 

 .363ود صـا/ عباس أبو السع
 بتصرف يسير. 10/68شرح الشافية للرضى   (4)
 .1/205البيت من بحر البسيط ,  وهو فى الديوان   (5)
لم أجد هذا القول فى النوادر ألبى زيد , والذى فى اللسان والتاج , مادة )رحب( حكايته عن ابن   (6)

 األعرابى ال عن أبى زيد.
 .2/200انظر أيضا , و2/221شرح ديوان ابن أبى حصينة   (7)
, وجاء فيه : "الُمَمْرَجل ضرب من ثياب الوشي فيه  (رجل  )أى وشاه وزينه كما فى اللسان , مادة   (8)

لقوله: *بِشيٍَة كِشيَِة   صور الَمراجل، فُمَمْرَجل على هذا ُمَمْفعَل، ... وأَما سيبويه فجعله رباعيّا  

في الُمَمْرَجل، قال: وقد يجوز أَن يكون من باب  الُمَمْرَجل* وجعل دليله على ذلك ثبات الميم

 تََمدَْرع وتََمْسَكن فال يكون له في ذلك دليل. 
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وقد علل أبو العالء ذلك بأن  )1(والميم فيها زائدة" (المدرعة )تمدرع إذا لبس  )و (المنديل )

وبابه  ( مدحرج )ميم لما كثر لزومها البناء أدخلوا عليها الميم التى تلحق المفعول فى مثل "ال

 . )2(, فجعلوا الميم كأنها من األصل" (تمسكن )كما قالوا 

تصريح بأن هذا على سبيل التوهم, قال: "وهذا كما أنهم  )3(وفى مجمع األمثال للميدانى  

 .  )4(ولهذا نظائر" (تمسكن )فقالوا:  أصلية ( المسكين )توهموا الميم فى 

باب فى  )يتم منهم عن وعى وإرادة ال عن غفلة وخطأ, فقد قال ابن جنى فى  ( التوهم )وهذا  

"وإذا كان الزائد غير   )5(( الرد على من ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالها المعانى

ما ظنك بالزائد ذى المعنى .... وعليه ذى المعنى قد قوى سببه حتى لحق باألصول عندهم, ف

... ففى هذا شيئان, أحدهما حرمة الزائد فى  (تمندل)و (تمنطق)و (تمدرع)و (تمسكن)جاء 

 .  )6(الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار األصول......"

"إلى أن العرب لجأت إلى هذه الصيغة  –وذهب بعض المحدثين ناسبا  القول إلى ابن جنى 

داللتين : داللة الفعل المشتق من الحروف األصلية, وداللة الفعل المشتق منها, للتفرقة بين 

, فإن  (تمسكن )و (تمدرع )ذلك فى الفعلين:  )7(ومما زيد معها من الميم, ويوضح ابن جنى

: لبس درع الحرب,  (تدرع )تغاير داللة المزيد و (تسكن )و (تدرع )داللة مجردهما من الميم: 

من المسكنة:  (تمسكن)من السكون, و (سكن)مدرعة أو قميصا  من الصوف, و: لبس (تمدرع)و

 . )8(أى الفقر"

                و ( درعمت )ه إليها ابن جنى حين قال : "أال تراهم إذا قالوا وهى مالحظة واعية, نبَّ 

فقد عرضوا أنفسهم لئال يعرف غرضهم :  ,وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابنا (سكنمت )

 . )9(وكذلك بقية الباب" ( المسكنة )و ( المدرعة ), أم من  ( لسكونا )و (الدرع )أمن 

                                                                    

 .4/261األشمونى   (1)
 .237رسالة المالئكة ألبى العالء صـ  (2)
عارفا   الميداني هو:  أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني النيسابوري كان أديبا    (3)

ثمان عشرة وخمسمائة من تصانيفه :األنموذج في النحو ,  (518)نحو واللغة توفى بنيسابور سنة بال

و السامى في األسامي في اللغة فارسي , وشرح المفضليات أي أسماء التفضيل , و غريب اللغة , 

نزهة الطرف و ,و مأوى الغريب ومرعى األديب , ومجمع األمثال مشهور , و المصادر في اللغة

إسماعيل باشا  -ي علم الصرف , وهادى الشادى في النحو. انظر ترجمته في : هدية العارفين ف

 .   82/    1البغدادي 
 .57 /1, وانظر : الشعور بالعور للصفدي  1/84مجمع األمثال  (4)
 .1/216انظر: الخصائص   (5)
 بتصرف. 229, 1/228الخصائص   (6)
 .1/229انظر: الخصائص   (7)
 .99يرات لغوية ـ د/ شوقي ضيف  صـ تيس  (8)
 .1/229الخصائص   (9)
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ومع وجاهة هذه المالحظة إال أنها ال تطرد فى بقية الباب على ما ادعاه ابن جنى, فهى على   

 .(فالن يتمولى علينا )وال فى قولهم :  ( مرحبك هللا ومسهلك )سبيل المثال ال تطرد فى قولهم: 

" قليل من قبيل  (تمفعل )زيادة الميم فى صيغة إن  وقد ذهب ابن يعيش مذهبا مخالفا , قائال    

 .  )1("(سبحل )و (حوقل )الغلط, فكأنهم اشتقوا من لفظ االسم كما يشتقون من الُجمل, نحو 

د وأيا  ما كان األمر فى تفسير زيادة الميم فى الفعل, فالثابت أنه واقع فى العربية عن قص 

أجاز زيادة  ؛ إذوإرادة , ال عن غفلة وتوهم. ولهذا, فقد أحسن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

 . )2(الميم فى الفعل وإن لم يكن مسموعا  

    "  )3((أقيال )و (أقوال ):  (قيل )وقد يكون من توهم أصالة الحرف الزائد قولهم فى جمع

قيِّل )جمع  (األقوال ) و
فى  (أموات )من القول , فحذفت عينه, ومثله  (لعِ يْ فَ  ):  (لوِ يْ قَ  )وأصله  (

       جمع  (أرياح )كما قالوا  (ليْ قَ  )فمحمول على لفظ  (أقيال )وأما  ( تميِّ  )مخفف  (تميْ  )جمع 

 .  )4("( أرواح  ), والشائع المقيس :  (ريح )

    ا خففوا حذفوا الواو منفلم (فيعل )أصل ال ياء  ( قيول )فكأنهم إذن اعتبروا أن الياء من 

 .( أقيال )فتوهموا أصالة الياء فيها فقالوا فى الجمع  (لٌْ قيَ  )فصار  ( قيول )

 على قول ابن أبى حصينة: تعليقا  وفى ذلك يقول أبو العالء 

 )5( َمِلٌك ِمن بَني الُملوِك َوقَيٌل       َرِهَبتُه في الخافِقيِن القُيولُ 

ل )"و ْْ ؛  ( ال  ْْ قي   )وسمى  )6(لملك, وقيل هو ملك دون الملك األعظمفى معنى ا ( الق ي 

جع إلى قوله , وأصله ألن ه يُر 
مي  ت )فت الياء كما قيل فى ففخ (ق  يل )

وألزموا   )7(( مْيت ) (

كما قالوا  (أقوال)... ويدل على أنه من ذوات الواو قولهم فى الجمع  (ليْ ق   )التخفيف فى 

 . )8("(أموات)

التوهم فى كل ما سبق لم يكن عن غفلة أو عبث وإنما هو مقصود مراد كما إن اعتبار 

سبق فى كل موضع من مواضعه , وقول ابن جنى فى توهم أصالة الحرف الزائد إن "حرمة 

                                                                    

 .9/152شرح المفصل   (1)
,  و كتاب فى أصول اللغة 10انظر: مجوعة اللقرارات العلمية في ثالثين عاما للمجمع , صـ   (2)

 .1/44لمجمع اللغة العربية 
الح المنطق للتبريزى , وتهذيب إص1/256, والحجة للفارسى 11, 10انظر: إصالح المنطق صـ   (3)

 .563, 9/562, و289:/2, والخزانة 2/177, وشرح الشافية 1/66
 .4/122النهاية فى غريب الحديث واألثر   (4)
 .1/99البيت من بحر  الخفيف , وهو فى الديوان   (5)
 .(قيل  )انظر: الصحاح , واللسان, مادة   (6)
, والحجة للفارسى 357, 1/263, والمقتضب 3/137: الكتاب  (ميت)و (سيد) انظر فى تخفيف   (7)

, وشرح 2/798, واإلنصاف 2/15, والمنصف 2/291, والخصائص 226, 3/225, و1/256

 .454, وعنقود الزواهر للقوشجى صـ270, 2/112, والمزهر 465الملوكى صـ
 .2/102شرح ديوان ابن أبى حصينة   (8)
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يدل على أن عناية العرب باأللفاظ  )1(الزائد فى الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار األصول"

 كعنايتهم بالمعانى.

  صريف وأمن اللبس.التوهم في الت

في مقابل التوهم في التصريف كظاهرة لغوية يأتي أمن اللبس  كقاعدة حاكمة لهذه     

الظاهرة , فالعرب ال تعطي كلمة ما تستحقه كلمة أخرى لشبٍه لفظي أو معنوي بينهما إال عند 

فرق بين أمن اللبس, وهذا يفهم من تعليل النحويين , كما قالوا فيما سبق من الحديث عن ال

الكلمة أصلها من الواو, ولم يتكلموا بها  (دواعي  ): "وفي قول أبي العالء ( أعياد )و (أعواد )

 (دوْ ع  )فلو جاء فى األصل وجب أن يقال :  (عاد اليوم يعود)إال بالياء , وإنما هى مأخوذة من 

, فلزموا الياء فى  (ادأعي), لكسر العين , فقالوا فى الجمع  (العيد), ولكنهم قلبو الواو ياء فى 

 .  )2(من اإلبل" (دوْ ع  )أو جمع  ( دوْ عُ  )جمع  (أعواد )ـالجمع خشية أن تلتبس ب

 بيت ابن أبي حصينة: وقال أيضا  في تعيلقه على

ال اليَمانيُّ تُبٌَّع كاَن شَروا       هُ َوال قَيَصٌر َوال الَسب اءُ 
)3( 

هم كانوا يزعمون أنه أول من ساق السبأ ؛ ألن )4(: يريد به سبأ بن يشجب (اء بالس   )و "

, وقد استعملوه مهموزا , ويجوز أن يكون أصل السبي في الناس الهمزة , إال إنه ترك إرادة 

 .)6(وسبيت الناس " )5( (سبأت الخمر  )أن يفرقوا بين قولهم 

ى تلمس وهذا من أبي العالء اجتهاد لم يقل به غيره ـ فيما أعلم ـ دفعه إليه حرصه عل 

 الفروق بين الصيغ المتشابهة إرادة أمن اللبس.

,   (والدة )و (مولد  )ومن اجتهاد أبي العالء أيضا  في مسألة أمن اللبس تفريقه بين لفظة    

: " أن فاألولى عند أبي العالء تقال  لإلنسان , والثانية تقال للحيوان , يقول أبو العالء 

                                                                    

 .1/229الخصائص   (1)
 .2/222ينة شرح ديوان ابن أبى حص  (2)
 .1/128البيت من بحر الخفيف  , و هو في ديوان ابن أبى حصينة  (3)
هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان , من كبار ملوك اليمن في الجاهلية األولى . قيل اسمه   (4)

عبد شمس وقيل عامر . ويظن أنه كان في القرن العشرين قبل الميالد . ملك صنعاء وما جاورها ، 

ؤرخوه بالشجاعة وعلو الهمة ، وقالوا : إنه طمح إلى إخضاع القبائل النائية ، فحاربها ، ووصفه م

وأولع بالعمران ، فابتنى مدينة مأرب وفيها السد . وقالوا إن سبأ أول من خطب في الجاهلية ، ولم 

تاوتها ، تكن الخطابة على مأل من الناس معروفة قبله . ويقال : إنه أغار على بابل ففتحها وأخذ إ

 .  76/  3خيرالدين الزركلي -وإنه أول من فتح البالد وأخذ اإلتاوات . انظر ترجمته في:  األعالم 
:" سبأ َسبَأُْت الخمر َسْبأ ز وَمْسبَأ ، إذا اشتريتَها لتشربها. واْستََبأْتُها مثله،  (سبأ )في الصحاح مادة  (5)

َيِت الَخْمُر سَ  ّمِ ا إذا اشتريتها لتحملها إلى واالسم: الِسباُء، ومنه سُ ار: السَّبَّاء. فأمَّ وَن الخمًّ ِبيئَة . ويَُسمَّ

:" و"َسبَأُت 282بلٍد آخر قلت: َسَبْيُت الخمر بال همٍز. وَسَبأَ فالن  على يمين" وفي أدب الكاتب صـ

 الخمر" اشتريتها، و"َسَبْيت" العدو"
 .133, 2/132شرح ديوان ابن أبى حصينة  (6)
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, فإن أقيس ذلك أن يقال مولد , فيستعمل الميم مع الفعل )1(يفرقوا بين لفظه ولفظ الحيوان 

 .)2(في أوله" 

 الكلمة مأخوذة في األصل من عقد الحبل والخيط , (اعتقدوا  )وقال في موضع آخر : " 

ثم نقلت على ما يجعله الرجل في ضميره ثابتا  من دين و وفاء وغير ذلك , فأما عقدت  

لفظين كأنهم أرادوا لأيضا  , إال أنهم فرقوا بين ا العسل ونحوه فأصله من عقدت الحبل

 .)3(صيرته إلى حال يثبت فيها لليد , كما يثبت عقد الحبل " 

وقريب من هذا قولهم :" . ورجل نَْشياُن للخبربيِّن النِّشوة، بالكسر، وإِنما قالوه بالياء  

ء للكسرة. قال شمر: ورجل للفرق بينه وبين النَّْشواِن، وأصل الياء في نَِشيت واو، قلبت يا

 . )4(نَْشياُن للخبَر ونَْشواُن من السُّكر، وأَصلهما الواو , فَفرقوا بينهما" 

 (العدل  )ماعادلك من الناس , و (العديل ), فـ (العديل  ), و(العدل  )ومن هذا تفريقهم بين 

ره , ومن هذا أيضا  اليكون إال للمتاع , ولكنهم فرقوا بين البنائين ليفصلوا بين المتاع وغي

فرقوا  (ان زَ رَ  )للحجارة , والمرأة  (الرزين  )للمرأة  , و (َحصان)للبناء, و و (حصين )قولهم : 

 . )5(بين ما يحمل , وما ثقل في مجلسه , فلم يخف 

وقد فرقت العرب بين األبنية المتشابهة في  أصل المادة , فخصوا كال  منها ببناء ,  ومن هذا   

باب الحرفين اللذين يتقاربان في  )في أدب الكاتب ,  في فصل عنونه بـ  )6(ن قتيبة ماذكره اب

"          ,قال : )7((اللفظ وفي المعنى ويلتبسان , فربما وضع الناس أحدهما موضع اآلخر 

                                                                    

: ، أَما الَمْولد والِميالد فقد ذَكَرهما غيُر واحٍد من أَئِّمِة اللَُّغة" . ولم يذكر أحد  (ولد  )اج ماة في الت (1)

ٌَ بينها وبين المولد والميالد الذي يقال لإلنسان ,  من أصحاب المعاجم أن الوالدة تقال للحيوان فرقا 

ل األزهري في التهذيب , تحت الجذر والذي في التهذيب أن كال  منهما يقال لإلنسان والحيوان . قا
: " شاة والد  وهي الحامل، والجميع ُوْلد  وإنها لبيَّنة الوالد، وأما الوالدة فهو وضع الوالدة  (ولد  )

 ولدها ... ابن السكيت: شاة واِلد  أي حامل ويقال: ألم الرجل هذه والدة  " .
 . 2/221شرح ديوان ابن أبى حصينة  (2)
: " َعقَدَ الَحْبَل والبَْيَع والَعْهدَ يَْعِقدُهُ  (عقد ), وفي التاج , مادة 2/162ابن أبى حصينة شرح ديوان  (3)

، َعقَدَه يَْعِقده َعقْ  ةُ االشِتقَاِق: أَنَّ أَصَل العَقِْد نَِقيض الَحّلِ َح به أَئِمَّ دا  َعْقدا  فانعَقدَ: شَدَّهُ. والذي َصرَّ

قد، وتََعقَّدَ، ثم استُعمل في أنواع العُقُوِد من البيوعاِت، والعُقُود وغيرها، ثم وتَْعَقادا ، وَعقَّده، وقد اْنعَ 

 استُْعِمل في التصميم واالعتقاِد الَجازِم ". 
 .(نشا )اللسان  , مادة  (4)
 . 102, 1/101انظر :  الكتاب  (5)
ر ، سكن بغداد ، وهو هو: محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب ، من أهل الدينو (6)

" غريب الحديث " ، و " مختلف الحديث " و " المعارف " و " مشكل  صاحب التصانيف ، ك

القرآن " ، و " مشكل الحديث " و " أدب الكاتب " ، و " عيون األخبار " و " األنوار " . 

داد ، وأقام بالدينور وغيرها من الكتب الحسنة المفيدة .. قيل : إن أباه مروزي ، وأما هو فمولده ببغ

مدة فنسب إليها . ومات فجاءة ، صاح صيحة سمعت من بعد ، ثم أغمي عليه ، ثم هدأ ، فما زال 

، وقيل :  (276)يتشهد إلى وقت السحر ، ومات أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتين 

 .452/  4سمعاني ال -. انظر ترجمته في : األنساب (270مات في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين 
 .  245أدب الكاتب صـ  (7)
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دَاد" في المنطق والفعل بالفتح،  و"َجَمام الفرس" بالفتح، و"ُجماُم الَمكُّوك" دقيقا  بالضم.و"السَّ

داد"  سددت به شيئا  مثَل ِسداد القارورة،  كل شيء -بكسر السين  -وهو اإلصابة، و"الّسِ

أي: ما تَُسد به الَخّلة، و"هذا ِسداد من ,وِسداد الثَّْغر أيضا ، ويقال "أصبت ِسدادا  من عيش"

و"َقوام الرجل"  )1( " وََكاَن َبْْيَ َذلَِّك قـََواًما"َعَوٍز".و"الَقَوام" العَدْل، قال هللا عّز وجّل: 

ما أقاَمَك من الرزق، ويقال "أصبت ِقَواما  من عيش" و"ما  -بكسر القاف  -قامته، و"الِقوام"

 ِقَوامي إالبكذا". و"َلْيل  تَِمام" بالكسر ال غير، و"وَلد  ِتَمام" و"قمر تِمام" بالفتح 

ْعَوة" في النسب بكسر الدال، و"الدَّْعَوةُ"   .)2(إلى الطَّعام بالفتح " الكسر فيهما. و"الدِّ

قد يفهم مما سبق أن هذا شأن العرب في جميع كالمها , التفريق بين األبنية فرارا   من 

ألبي  (ما اتفق لفظه واختلف معناه  )اللبس, والحقيقة بخالف هذا, و قراء ة لكتاب ككتاب 

ق وحده قد يكون توضح أن هذا عندهم استحساني ال وجوبي, فالسيا )3(العميثل األعرابي  

 كافيا  للفرار من اللبس , وكذا ما قيل فيه بالتوهم مما سبق وغيره .   

لعربية وهو الفرار إن القول بالتوهم وثبوته عن العرب ال يتصادم مع األصل الثابت عن ا 

عند التدقيق يتضح أنهما متكامالن ,ال متناقضان, فالعرب التلجأ إلى هذا من اللبس , و

أمنت لعدول عن األصل , فتلبس صورة بأخرى متوهمة أنها هي هي إال إذا الترخص في ا

 اللبس .

وقد جعل ابن هشام هذا الترخص من ملح كالمهم قال: " من ملح كالمهم تقارض اللفظين 

خرق الثوُب  )في األحكام  كإعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس مثل : 

 .)4( (حجَر  كسر الزجاُج ال )و (المسمارَ 

وقد كان ابن الطراوة  يقول : إذا فهم المعنى فارفع ما شئت وانصب ما شئت وإنما يحافظ   

      منهما أن يكون فاعال  وذلك نحو :على رفع الفاعل ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد 

 . )5( " ضرب زيد عمرا " لو لم ترفع " زيدا  " وتنصب "عمرا " لم يعلم الفاعل من المفعول

                                                                    

 . 67سورة الفرقان من اآلية :  (1)
 .  246أدب الكاتب صـ  (2)
هو: عبد هللا بن خليد ، مولى جعفر بن سليمان . والعميثل من أسماء الخيل وهو السبط الذيال  (3)

أصله من الرى ، يفخم المتبختر في مشيته . وكان يؤدب ولد عبد هللا بن طاهر بخراسان . ويقال 

كالمه ويعربه . وكان يقول : أبى مولى بنى هاشم . واسم جده سعد مولى العباس بن عبد المطلب . 

ما اتفق لفظه واختلف معناه  )هـ. وله من الكتب  كتاب (140). توفى أبو العميثل سنة أربعين ومائة 
انظر ترجمته في : فهرست ابن  (الشعرمعاني  ),كتاب (و كتاب االبيات السائرة (التشابه )وكتاب  (

 .  54النديم صـ 
 . 662,  661انظر : مغني اللبيب صـ  (4)
، وقد تعقب ابن أبي الربيع ابن الطراوة وجعل رفع المفعول وإن فهم المعنى 1/262البسيط   (5)

 . كالغلط
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إن من أهم مصادر اللبس إذن " العدول عن أصل الوضع" ، بواسطة الحذف أو اإلضمار   

أو  الفصل أو تشويش الرتبة بالتقديم والتأخير أو التوسع في اإلعراب، وهذا العدول إما أن 

وذلك بوجود دليل على المحذوف وضرورة التفسير عند  -يكون مطردا  إذا أمن اللبس 

يفرض من شروط على الفصل بين المتالزمين وعلى التقديم والتأخير وهلم اإلضمار وما 

فللبس دور أساسي في تصريف أحوال  -، وإما أن يكون غير مطرد إذا خيف اللبس)1(جرا  

 العدول والتصرف فيها.

 أمن اللبس والترخص في اإلعراب.  

 ام الناطق ... وال يؤتى يقول الجاحظ: " يكفي من حظ البالغة أال يؤتى السامع من سوء إفه

 . )2(الناطق من سوء فهم السامع "  

" لهذا صاغ النحويون العرب قواعد من مثل : " األصل في الكالم أن يوضع للفائدة" ، 

ها ال تفيد"... ومتى زالت الفائدة أو التبست صار الكالم ؛ ألنو" ال يجوز االبتداء بالنكرة 

 .)3(عبارة عن ركام من األلفاظ"  

المتكلم حين يقصد إفهام المخاطب رسالته اللغوية فإنه يرتبها على منوال ال يدع معه ف

للبس مجاال  حتى يدرك مقاصده ذلك اإلدراك الذي يتوخاه، فااللتباس ممنوع أبدا  لمنافاته 

 القصد من وضع اللغة. 

إن " شروط الرخصة في أي قرينة أال يتوقف عليها المعنى , وأن يؤمن اللبس مع 

. وقد سبق في دراسة مسألة الخفض على الجوار أن بعض  )4(الترخص في اإلعراب"  

المعاصرين ينظر إليها باعتبارها شاهدا  له على جواز تخلف العالمة اإلعرابية عند أمن 

: " فسر النحاة ذلك على إعراب (هذ ا جحر ضب خرب  )اللبس , قال في قول العرب 

وقد أمن اللبس بالمناسبة المعجمية بين  (ة بين الكلمة وجارتها  أي : المناسبة الصوتي )الجوار 

            ألن ؛الصفة وموصوفها , وبالمفارقة المعجمية بين الكلمة و شريكتها في اإلعراب 
 . )5("  (الجحر )ال يوصف بالخراب ,. وإنما يوصف به  (الضب  )

    وهذا  )6( ن" اللبس محذور " تحت عنوا لقد عقد السيوطي في األشباه والنظائر فصال  

ومراعاتها في التحليل، فقد استقر  دقيقا   دل على فهم اللغويين العرب لهذه الظاهرة فهما  " ي

إذ يكفي من ؛عندهم أن االلتباس ال يسوغ بوجه من الوجوه لمخالفته الغاية من وضع اللغة 

                                                                    

 .139 صـاألصول، تمام حسان انظر:   (1)
 . 61 /1: سر الفصاحة . , و راجع 1/87البيان والتبيين  (2)
 العربي. , بحث منشور بمجلة اللسان د. رشيد بلحبيب ـ أمن اللبس ومراتب األلفاظ  في النحو العربي (3)
 . 1/255البيان في روائع القرآن ـ د/تمام حسان  (4)
 . 1/255السابق نفسه  (5)
 .   1/137انظر : األشباه  والنظائر (6)
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تى الناطق من سوء  فهم السامع  حظ البالغة أال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق... وال يؤ

 .)1("  فإن ذلك من شروط نجاح أي عملية تواصلية أو فشلها

 

                                                                    

 العربي. , بحث منشور بمجلة االلسان رشيد بلحبيبد.  ـ في النحو العربي  أمن اللبس ومراتب األلفاظ (1)
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 الفصل الثاني  
  , و يشتمل على : في حروف الزيادة

( زيادة الهمزة وأصـالتها  1) 

 فى )األيهقان(
 313 

( زيادة الدال فى )السؤدد(  2)

. 
 313 

( زيادة الميم وأصـالتها فى 3)

 ة( .)المدين
 315ـ  313 

 316ـ  315  ( زيادة الميم فى األفعال4)

( زيادة النون وأصـالتها 5)

 فى )ُعْنفَُوان( .
 316 

( زيادة األلف وأصـالتها 6)

 ) كلتا (.في 
 320ـ  316 
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 .   )1((قانهُ يْ األ   )زيادة الهمزة وأصـالتها فى  ( 1 )

, ونسب أبو   )2((النعُ يْ فَ  )زائدتان, ووزن الكلمة أصـل, والياء واأللف   ( أيهقان )الهمزة فى 

. يقول أبو (أيفعال ):زة زائدة, والوزن م, فتكون اله(الهقن )العالء إلى الخليل أن اشتقاقها من 

 : على بيت ابن أبى حصـينة ٌ  تعليقا  العالء 

 )3( يَهقانِهأ ُكلَّما َهبَِّت الصـبا َنثََرت فيِه       َشبيهاً بِالَورِد ِمن

ت يشبهه, نبوقيل بل هو   )4(( ضر  الح   )ات, ويقال: إنه بنالضرب من  ( األيهقان )"و

, ولو صـح هذا  (الهقن )أن اشتقاقه من  (العين)فى كتان و,  (النيعُ ف  )هو  (قانهُ األيْ )ووزن 

 . )5(, وهذا مستكبر, واألول أكيس"(عالفُ يْ أ   )وجب أن يكون لالقول 

غير مستعمل, والمستعمل من  (هقن ) أن  ب العين نظر, ففيهوفى هذه النسبة إلى كتا

 .  )6(( هـ -ق -ن )و (ق -هـ -ن )تقاليب الكلمة 

"  األْيُهقان مغير عن النهق مقلوب منه من أنوجاء في المحكم , تحت الجذر ) هقا( : 

بها  نَ عْ قد حكى األْيُهقاَن في األمثلة الصحيحة الوضعية التي لم يُ   )7(سيبويه ألن ؛ خطأ

غيرها، فقال: ويكون على فْيُعالن في االسم والصفة، فالصفة نحو األْيُهقان، ... وإنما حملناه 

فَْيعُالن كالَخْيُزران ...،  الن، وإن كانت الهمزة تقع أوال زائدة، لكثرةعُ على فيعالن دون أفْ 

 وقلة أَْفُعالَن " .

 فيكون أبو العالء قد أخطأ فى هذه النسبة.
 .  ( ؤددالس   )دة الدال فى زيا (2)

ليس فى كالم العرب ما زيد فيه حرف من جنس المه من غير الملحق  : "  قال ابن خالويه

وفى هذا يقول أبو  )8(د"دَ ؤْ ن السُ د بيِّ سيِّ  ,  , وإنما هو من السيادة (ْ  داال)زادوا فيه  (السؤدد)إال 

 على بيت ابن أبى حصـينة : تعليقا  العالء 

 )9( فَعَُك الِحجى َوالُسؤَدُد       َحت ى َرنا َحَسداً إِلَيَك الفَرقَدُ الزاَل يَر

بضم الدال  (ؤددسُ  )ى ك  وإحدى الدالين زائدة, وحُ  (ساد يسود )من  (دالُسؤد   )و "

 . )11(وفتحها"  )10(األولى

 واألولى أن الدال الثانية هى الزائدة؛ ألن األواخر هى محل التغيير.
 .  (المدينة )أصـالتها فى زيادة الميم و (3)

فمعناه  (دان يدين )أو أصـالتها , فمن "أخذها من  (مدينة )اختلف النحويون فى زيادة ميم 

  (مفعولة )وعليه فالميم زائدة, و"وزنها  )12(أنها أطاعت صـاحبها وتذللت له, والدين الطاعة"

                                                                    

 . (أهق ), و اللسان , مادة 1/88الجرجير البرى كما فى النهاية  (األيهقان )  (1)
 . (أهق )انظر:  اللسان , مادة   (2)
 .1/75البيت من بحرالخفيف, وهو فى الديوان   (3)
 األشنان. (الُحْرض)و (الُحُرض)  (حرض )فى الصـحاح مادة   (4)
 .2/66شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (5)
 .(هقن)انظر: العين, تحت الجذر   (6)
 . 4/262انظر: الكتاب   (7)
 .199ليس في كالم العرب صــ  (8)
 .1/204البيت من بحر الكامل , وهو فى الديوان   (9)
 األولى لغة طئ. بضم الدال (السُؤدد)فى اللسان , مادة ) سود(:   (10)
 .2/219شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (11)
 .1/312المنصـف   (12)
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ا فالتقى ساكنان الياء والواو, استثقلوا الضم على الياء وبعدها واو فحذفوه (مديونة )وأصـلها 

 (منيعة ), مثل (مدينة )اللتقاء الساكنين, وكسروا ما قبل الياء, فصـار اللفظ إلى الواو فحذفوا 

 .)1("( مفاعل )غير مهموزة على  (مداين )وجمعها:  (مريشة ) و

 قلت إلى"استثقلوا الكسرة على الياء, فن (لةعِ مفْ  )لكن وزنها  (دان )* ويجوز أن تكون من 

 . )2(بال همز على مفاعل (مداين )وجمعها:  (مدينة )الدال , فصـارت   

 مهموزة على ( مدائن )إذا أقام فهو مادن, وجمعها  ( يمدن ) ( مدن )أما من أخذها من  

 فالميم أصـلية , والياء زائدة, ولذلك تهمز فى الجمع األقصـى. )3(فعائل" 

 )  , فقالوا: (مدن )احتجوا بـ (فعائل )يره " فالذين جعلوها قد أتى عن العرب , الهمز وغ وكل  

, والميم (مفاعل )يدل على أن الميم من األصـل وليست بزائدة, وقال غير هؤالء هى  (مدن

 . )4(الزائدة؛ ألنه من دان يدين, وهؤالء الذين لم يهمزوا , وكال االشتقاقين مذهب"

 على قول ابن أبى حصـينة : ليقا  تعوقد حكى هذا الخالف أبو العالء, فقال 

 )5( فَتًى َجعََل الباِلَد ِمَن العَطايا       َفأَعطى الُمدَن َواحتَقََر الِضياعا

         و ( صـحيفة )مثل  )6(وقياس ذلك أن تكون الميم فيها أصـلية ( مدينة )جمع  (ندُ المُ  )"و
أى الطاعة, فإنه يضعف  ( الدين )ن فلم يهمز, وجعلها م ( مداين ), وأما من قال ( فـحُ صُ  )

 .   )7(( لسُ مُ  )و ( مسيل )؛ ألن الميم زائدة , إال أنهم قد قالوا:  ( ندُ المُ  )على مذهبه أن يقال: 

 (المدائن), وهمز  )8(بالمكان إذا أقام (مدن )أصـلية, فاشتقاقها من  (المدينة)وإذا كانت ميم   

من العرب يتركون الهمز  ـالة الياء أو زيادتها, فإن قوما  على أص قويا   وترك همزها ليست دليال  

  .)10(ونحوها (منائر)و (معائش)و (مصـائب)ومنه  وقد يهمز حرف العلة وإن كان أصـليا   )9(مطلقا  

 .(هاع يهيع)من وفلم يهمزوا , وه (مهايع ):   )11(( مهيع )وقد جاء عن العرب فى جمع 

: , فالمعنى أقام بالمدينة. وهو أفضل من قولهم  ( مدن )واألقرب للصـواب أن اشتقاقها من 

 أى : أطاعته المدينة. ( دان يدين )

                                                                    

 .362أبنية األسماء البن القطاع صــ  (1)
 .  362السابق نفسه صــ   (2)
 . 362السابق نفسه صــ   (3)
 .1/312المنصـف   (4)
 .1/166البيت من بحرالوافر , وهو فى الديوان   (5)
يدل على أن الميم من  (مدن), فقالوا: (مدن)احتجوا ب (فعائل)لذين جعلوها قال المازنى: "فا  (6)

 .1/312األصـل وليست بزائدة" انظر: المنصـف 
 (مسل)و (مسايل)موضع سيله كمسله محركة والجمع  (مسيل الماء)" و (سيل  )فى القاموس مادة   (7)

 . (مسالن)و (أمسلة)و
 .2/172شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (8)
 .1/302انظر: المقتضب   (9)
 , والمنصـف 1/261, والمقتضب 4/356هذا عند البصـريين شاذ أو غلط. انظر :الكتاب   (10)

 .4/289, واألشمونى 2/369, والتصريح 3/1344, وشرح الشافية 1/307
، كمَ  (هيع  ). وفي التاج , مادة (هوع )انظر: العين, تحت الجذر   (11) ْقَعٍد: واِسع  بَّيِن  : " وَطِريق  َمْهيَع 

: ومْن قاَل: َمْهيَع  فَْعيل  فقَدْ أْخَطأَ. .. قاَل ُمْنَبِسط ، وهَُو َمْفعَل  من التََّهيُّعِ، وهَُو االْنِبَساُط، قاَل األْزَهِريُّ

 اللَّْيُث: ج: َمهايُِع، بال َهْمٍز؛ ألنَّه َمْفعَل  " .
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إذا أتى المدينة, واألصـل   )1((مدن الرجل ), فقالوا: وأقوى من هذا أنهم اشتقوا منها فعال   

 , فدل هذا على أن الميم فيها أصـلية. )2(أن الميم ال تزاد فى األفعال

 . )3(فى األفعال زيادة الميم (4) 

          االسم , ومثله :  ميم فى الفعل , وإنما هى من خواصقد تجشمت العرب "زيادة ال 

أى يروم أن يكون لنا  (فالن يتمولى علينا )و (مرحبك هللا ومسهلك )و (المنطقة )من  (التمنطق )

 على بيت ابن أبى تعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء  )4(سلم"مثم ت مولى, وكان يسمى محمدا  

 )5( َهَجُروا السُروَر َولَم يَبِت يَعتاُدُهم       أََسُف الَمالَمِة أَنَُّهم ما َملًُّدوا        حصـينة :

     فيستعمل الميم مع الفعل فى أوله, ويشبه ذلك قولهم :  ( مولد )"أقيس ذلك أن يقال: 

               وحكى أبوزيد  ( تسكن )قياس : وإنما ال (تمسكن الرجل) و ( تدرع )و (تمدرع الرجل )

 .)6( وإنما هو من الرحب والسهولة"  ( مرحبك هللا ومسهلك )

رب لجأت إلى هذه الصـيغة عال ن"إلى أ –لى ابن جنى إالقول  وذهب بعض المحدثين ناسبا     

المشتق منها, للتفرقة بين داللتين : داللة الفعل المشتق من الحروف األصـلية, وداللة الفعل 

, فإن  (تمسكن )و (تمدرع )ذلك فى الفعلين:  )7(ومما زيد معها من الميم, ويوضح ابن جنى

: لبس درع الحرب,  (تدرع )تغاير داللة المزيد و (تسكن )و (تدرع )داللة مجردهما من الميم: 

من  (تمسكن )من السكون, و (سكن )من الصـوف, و : لبس مدرعة أو قميصـا  (تمدرع)و

 . )8(لمسكنة: أى الفقر"ا

 (تسكن )و ( تدرع )وهى مالحظة واعية, نبه إليها ابن جنى حين قال : "أال تراهم إذا قالوا 

         وإن كانت أقوى اللغتين عند أصـحابنا. فقد عرضوا أنفسهم لئال يعرف غرضهم : أمن

 . )9(ة الباب"وكذلك بقي ( المسكنة )و ( المدرعة ), أم من  ( السكون )و ( الدرع )

ومع وجاهة هذه المالحظة إال أنها ال تطرد فى بقية الباب على ما ادعاه ابن جنى, فهى على   

 .(فالن يتمولى علينا )وال فى قولهم :  (مرحبك هللا ومسهلك )سبيل المثال ال تطرد فى قولهم: 

                                                                    

  (ندم  )انظر: العين , تحت الجذر    (1)
, وحروف الزيادة وأثرها فى بنية 9/152, وشرح المفصـل 213انظر: المبهج البن جنى صـ  (2)

 .69الكلمة ا د/ محمود الدرينى صـ
 . 295سبق دراسته فى مبحث التوهم فى التصـريف صـ   (3)
, وشرح الشافية 365, و1/433, وسر الصـناعة 1/229, وراجع: الخصـائص 213المبهج صـ  (4)

 .4/161نى , واألشمو1/68
 .1/178البيت من بحر الكامل  وهو فى الديوان   (5)
 .2/67شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (6)
 .1/229انظر: الخصـائص   (7)
 .99تيسيرات لغوية  د/ شوقي ضيف صـ  (8)
 .1/229الخصـائص   (9)
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قليل من قبيل  " (مفعلت )ن زيادة الميم فى صـيغة إ مخالفا , قائال   وقد ذهب ابن يعيش مذهبا  

 .  )1("(سبحل )و (حوقل )ن من الُجمل,نحو الغلط, فكأنهم اشتقوا من لفظ االسم كما يشتقو

ما كان األمر فى تفسير زيادة الميم فى الفعل, فالثابت أنه واقع فى العربية عن قصـد  وأيا   

أجاز زيادة  ؛ إذقاهرة وإرادة , ال عن غفلة وتوهم. ولهذا, فقد أحسن مجمع اللغة العربية بال

 . )2(الميم فى الفعل وإن لم يكن مسموعا  

 انو  فُ نْ عُ )زيادة النون وأصـالتها فى  (5)
) . 

, (انوَ لُ عْ فُ )فيكون وزنها  (العنف), واشتقاقها حينئذ من قد تكون أصـال   (انوَ فُ نْ عُ )فى  (النون) 

ناَل عُ نْ فُ )فيكون وزنها  (العفو)وقد تكون أصـلية إذا كانت من 
). 

 ابن أبى حصـينة: قول  على ٌ  تعليقا  وقد حكى الوجهين أبو العالء, فقال 

 )3( َحبَّذا العَيُش فيِه لَو داَم ذاَك العَيُش       فيِه َوالعُمُر في ُعنُفواِنه

ان أول الشئ وقت نمائه, واشتقاقه يحمل على وجهين, أحدهما أن يكون من و  فُ نْ "والعُ 

نا  و  لُ عْ فُ  )فيكون  (العنف)
فى إقباله يكون  مبتدء  الشئ إذا كان  ؛ ألن )4(( انو  ظُ نْ عُ  )مثل  (

,  )5(إذا كثر (عفا الشئ)مصـدر  (العفو)ماضيا  , فكأنه يعنف لصـيده , واآلخر أن يكون من 

 .  )6("(نال  عُ نْ فُ )فيكون على 

 .  )7( واأللف والالم زائدتان لكان ممنوعا  من الصرف (العنف  )ولو كان اشتقاقه من 

 –الشئ: أوله, فهذا ليس من األول  ( عنفوان )مخالفا  " قال : " وذهب ابن فارس مذهبا     

وإنما هذا من باب اإلبدال, وهو أن العين مبدلة من الهمزة, واألصـل:  -( عنف)يقصـد من 

 .وعليه تكون النون أصـلية ال زائدة" . )8(" األلف وأنف كل شئ أوله

 .( كلتا )أصـالتها فى زيادة األلف و (6)

على أنها زائدة  )9(هى زائدة أو أصـل؟ سيبويه هل ( كلتا )اختلف النحويون فى األلف من 

 التاء  ن؛ وأبدلوا الواو تاء؛ أل (كلوا ), واألصـل  )10(بدل من الواو ( كلتا )للتأنيث , والتاء من 

                                                                    

 .9/152شرح المفصـل   (1)
 .3/326, 1/44انظر: كتاب فى أصـول اللغة لمجمع اللغة العربية   (2)
 .1/75البيت من بحر الخفيف وهو فى الديوان ص  (3)
: العُْنُظواُن نبات  إذا استكثر منه البعيُر َوِجَع بطنُه. َعِظَي البعير  ( عنظ )الجذر  في العين , تحت  (4)

 عظى  فهو عٍظ. النون زائدة، وأصل الكالم: العين والظاء والواو، ولكّن الواو إذا بنيت منه فَِعلَ 

ضوان ".   قلت: َعِظَي مثل :َرِضَي، فالياء هو الواو وكسرته الضاد المكسورة، والدليل عليه الّرِ
 : "وتقول: فى واديهم كأل عاف, وعشب واف وهو الكثير". (عفو  )فى أساس البالغة مادة   (5)
 . 67 /2شرح ديوان ابن حصينة   (6)
 اهيم اإلسناوي .نبهني إلى هذا أستاذي األستاذ الدكتور إبر  (7)
 .  (عنف )المقاييس البن فارس  مادة        (8)
, 2/810, والتبصـرة والتذكرة للصـيمرى 1/142, وسر الصـناعة 3/364انظر رأيه فى : الكتاب   (9)

 .1/221, وشرح الكافية للرضى 300, وشرح الملوكى صـ811
 , 1/92, وشرح الكافية 33رح الملوكى صـوقيل أصـلها الياء بدليل سماع اإلمالة فيها. انظر: ش  (10)

 واللسان , مادة ) كال ( .
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 .  )1((ىلَ عْ فِ   )علم للتأنيث, والوزن عند سيبويه : 

الفعل, وقا    لتاء ملحقة, واأللف أصـل, وهى الم  بو عمر الجرمى: ا ل أ

 ٌ  تعليقا  ء بقوله, أبو العال ( كلتا )وقد ذكر الخالف فى أصـل ألف  )2( (لتَ عْ فِ   )والوزن عنده 

 حصـينة :على بيت ابن أبى

 )3( يَُدلََّك ِمن ِكلتا َيَديِه َعلى الِغنى       فَيُسرَك ِلليُسرى َويُمنَُك ِللُيمنى

فى قول قوم, وقال آخرون: بل ألفها للتأنيث, ووزنها  ( كال )ألف  )4( فهى ( كلتا )"وألف 

 . )6("(ْعلىف   )  وعلى القول الثانى   )5((ت ل فعْ   )على القول األول

التاء يندر  زيادتها حشوا  , فلهذا ذهب  نوأصـل الخالف بين سيبويه والجرمى أ   

 .  )7(( كلتا )الواو فى األكثرون إلى أنها بدل من 

وقد اتهم ابن جنى رأى الجرمى بالفساد , فقال: "ويشهد بفساد هذا الرأى أن التاء ال تكون  

, أو تكون قبلها (قاعدة)و (قائمة)و (حمزة)و (طلحة)عالمة تأنيث الواحد إال وقبلها فتحو نحو: 

 نة كما ترى , فهذا وجه.ساك ( كلتا )والالم فى   )9(( عزهاة )و  )8(( سعالة )ألف نحو 

 .)10(ال محالة" وسطا , إنما تكون آخرا   ووجه آخر , وهو أن عالمة التأنيث ال تكون أبدا     

للتأنيث فلهذا كانت  وكالم ابن جنى ال يسلم له؛ ألنها إنما كانت ساكنة ؛ ألن التاء لم تتمخض  

ليست بعالمة  (كلتا )لتاء فى يصـرح بأن ا نفسهبل إن ابن جنى  )11(ساكنة, ولهذا جاز توسطها

 . )12(تأنيث

, لكن الصـيمرى يعلل هذا بأن  ( األلف )و ( التاء )تأنيث  تاوعلى رأى سيبويه تجتمع عالم

قد تصـير مع المضمر ياء, فتخرج من علم التأنيث, فصـار فى إبدال الواو  ( كلتا )األلف فى 

 لحاق المحض, وليس فيها من علم التأنيث ما لإل ( كلتا )تاء تأكيد للتأنيث, ولو كانت التاء فى 

                                                                    

 .3/364انظر: الكتاب   (1)
, والتبصـرة 1/142, وسر الصـناعة 1/204, والخصـا ئص 142انظر: ليس البن خالويه صـ (2)

, 1/55, وابن يعيش 10/402, والقرطبى 367, وأبنية األسماء البن القطاع صـ2/810والتذكرة 

 .302الملوكى صـوشرح 
 .1/51البيت من بحرالطويل ,  وهو فى الديوان   (3)
 الفاء هنا لتحسين اللفظ. (4)
 , ولعل الصـواب ما ذكرته. (فعيل ) 2/52فى التحقيق  (5)
 .2/52شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (6)
 بية د/محمود, وحروف الزيادة وأثرها فى بنية العر4/268, واألشمونى 1/216انظر: االرتشاف  (7)

 .96الدرينى صـ 
 .(عزه )أى لئيم كما فى اللسان (عزهى)و (عزهاءة)و (عنزهوة)و (عزهاة)رجل   (8)
 .  (سعل  )الغول أو ساحرة الجن انظر:  اللسان , مادة  (السعالة)  (9)
ـناعة   (10)  .303, 302, وراجع شرح الملوكى صـ1/142سر الص
 1/142سر الصـناعة   (11)
 1/142ـناعة سر الص  (12)
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فلما أجمعوا على إسقاطها فى النسبة    )1(( ىِّ وِ تَ لْ كِ   ), فيقال:  ذكرناه لوجب أن تثبت فى النسب

 .  )2("( أخت )دل ذلك على أنهم قد أجروها مجرى التاء فى 

من  ة, وليست التاء بدال  الم الكلم ( كلتا )ن ألف إألنه يقول  ؛والذى قاله ليس بالزم للجرمى 

 .  )3((ىِّ وِ لَ عْ أَ  )كـ ( ىِّ وِ تَ لْ كِ  )الالم, وال فيه معنى التأنيث, فيقول: 

لكن هذا ليس  )4(لم يثبت مثله فى كالمهم (لتَ عْ فِ  )ومما ضعفوا به رأى الجرمى أن وزن     

على سيبويه  بحجة , فمن الثابت أن أمثلة كثيرة قد فاتت جامعى اللغة, وقد استدرك ابن جنى

غير وبهذا صرح ابن جني , قال : " , فيمكن أن يكون هذا الوزن مما فاتهم جمعه )5(بعضها

    اد ونظيرا  ، وذلك فيما حكاه األصمعي من قولهم للرجل القوَّ  أني قد وجدت لهذا القول نحوا  

، تاء على هذا زائدة حشوا  ب وهو القيادة ، فقد ترى اللَ ، وقال مع ذلك : هو من الكَ  )6((لَكْلبَتانِ ا )

أبي عمر ، واآلخر إثبات مثال أحدهما التسديد عن قول : الن ، ففي هذا شيئانتَ عْ ووزنه فِ 

 .  )7(فائت للكتاب " 
, تاء   ( كلتا )فإن إبدال الواو تاء فى غيراألوائل , كإبدال واو  ,  وإذا كان هذا الوزن نادرا     

واعتذارهم  (األلف )و (التاء )ول من اجتماع عالمتى تأنيث مع ما فى هذا الق )8(هو اآلخر نادر

وأيضا فإن التاء ال تكاد تقلب , عن ذلك بأن التاء ليست للتأنيث المحض على ما سبق ذكره 

 . )9(من الواو فى غير األوائل

, فهى  ( كلتا )واألمر الذى يستحق النظر فى كالم الجرمى هو فائدة زيادة التاء لإللحاق فى 

تستعمل للمثنى المؤنث فى  (كلتا)ه ليست للتأنيث , فإذا كان كذلك, فما الذى يدل على أن عند

 الذى يستعمل للمثنى المذكر؟ ( كال )مقابل 

 (كلتا )و (كال )يخرجون من هذا بأن جعلوا األلف فى  )10(ذا ما جعل الكوفيينهوربما كان 

 ولزم حذف  ( العمران )و ( الزيدان )ف فى للتثنية, والتاء زائدة للتأنيث , واأللف فيهما كاألل
                                                                    

 .2/60, وشرح الشافية 3/363انظر فى النسب إلى ما آخره تاء: الكتاب   (1)
 . 10/402, والقرطبى  (كلي )وراجع: الصـحاح مادة  2/811انظر: التبصـرة والتذكرة   (2)
 .2/70انظر: شرح الشافية   (3)
 .1/93, وشرح الكافية للرضى 1/143انظر: سر الصـناعة   (4)
 بابا أسماه: ذكر األمثلة الفائتة للكتاب. 3/190ابن جنى فى الخصـائص عقد   (5)
:" الَكَلُب: القيادَةُ، بالَكْسر، كالَمْكلَبَِة، بالفتح، قال األَْصَمِعّي: وِمْنهُ اشتقاُق (كلب  )في التاج , مادة  (6)

دَة لْلقَّواِد وهو ا ْلَطَباُن ، أَو: القَْرَطبَاُن، الَكْلَبتاِن بتقديم الُمثَنَّاة الفوقية على المَوحَّ ّلِذي تقُولُه العاّمة: القَ

والتّاُء على هذا زائدة ، حكاهما اْبُن األَْعرابِّي َيرَفعُُهَما إِليه، ولم يذكر ِسيَبَوْيِه في األَْمثلة فَْعتاَلن قال 

  اْبُن ِسيدَْه: وأَْمثَُل مايُْصَرُف إِليه ذلك أَن يكوَن الَكلَُب ثاُلثِيّا ".
أن وزن    )  1/143, و قد ناقض ابن جني نفسه , ؛ إذ ادعى في سر الصناعة  1/23الخصائص   (7)

فعتل ( ال يوجد في الكالم  , قال : " وأيضا  فإن ) فعتل ( مثال ال يوجد في الكالم أصال  , فيحمل 

  . 188هذا عليه " وانظر أبنية األسماء صـ 
 .96, وحروف الزيادة د/ محمود الدرينى صـ4/268نى , واألشمو1/216انظر: االرتشاف   (8)
 .2/810انظر: التبصـرة والتذكرة   (9)
 .1/130, والخزانة1/93وشرح الكافية , 10/402, والقرطبى  2/439انظر رأيهم فى: اإلنصـاف   (10)
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 نون التثنية منهما للزومهما اإلضافة.

فخففت الالم. والوزن   )1((لّ كُ  )عندهم:  (كلتا )و (كال )أصـل  نوأما الم الكلمة فمحذوف ؛ أل

 , والدليل على أن األلف للتثنية معاملته معاملة  المثنى عند إضافته(اتَ عْ فِ  )عندهم على هذا هو 

 إلى المضمر, فيقلب ياء فى حالتى النصـب والجر وتبقى األلف فى حالة الرفع.

وألف التثنية ,  ( كلتا )و (كال )فى ألف  )2(سماع اإلمالةبوقد ضعفوا هذا الرأى للكوفيين    

 . )3(قالوا ال تجوز إمالتها, فدل ذلك على أنها ليست للتثنية

وهى هنا أنها تصـير إلى الياء فى  , قد تمال إذا وجد سببها , فإن ألف التثنية  ما  لَّ سَ وهذا ليس م  

وقوعها بعد حرف ولى كسرة  , وأيضا   )4(حالتى النصـب والجر عند اإلضافة إلى المضمر

 .  )5(( كلتا )وبعد حرفين وليا كسرة أو لهما ساكن فى  ( كال )فى 

 .ولم أجد من نص على أن ألف التثنية ال تمال إال ما ذكر سابقا  

لو كانت للتثنية النقلبت ياء  ( كلتا )و ( كال )ومما ضعفوا به رأى الكوفيين أن األلف فى     

 . )6(عند إضافتها إلى المظهر كما تنقلب عند إضافتها إلى المضمر

ليست لهما قوة المثنى, وإنما هما ملحقان به, ولذلك  (كلتا )و (كال ) ؛ ألنلكن ربما كان هذا    

 ال مخصـوصـة.يعمالن فى أحو

وبالنظر فى رأى الكوفيين يتضح أن االعتراضات عليه أقل من االعتراضات على غيره,     

, كما هو حق التاء التى للتأنيث , واأللف فيها للتثنية أنيث ولحقت آخرا  تتاء ال (كلتا )فالتاء فى 

 , وهذا حق المثنى أن يعبر عنه بعالمة. 

, وتدل فى تلزم اإلفراد لفظا   (كلتا )و (كال )ذهب إلى أن  وهذا بخالف مذهب سيبويه الذى    

قد تعامل  ( كلتا )و ( كال )مما يقوى رأى الكوفيين أن األلف فى  لهولع ,معناها على التثنية

معاملة المثنى فى بعض لغات العرب, الذين يلزمون المثنى األلف فى جميع األحوال , فإن 

مضافين إلى المضمر فى األحوال كلها  (كلتا)و (كال) بعض العرب يثبت األلف فى صـح أن "

لف فيهما تكون لتثنية , كما على أن األ ٌ  فيكون هذا دليال   )7(, كما فى المضافين إلى المظهر"

                                                                    

 والقرطبى  (كلي  ), والصـحاح مادة 2/142هذا رأى الفراء. انظر: معانى القرآن للفراء   (1)

فكان  (كل ), كما تقول للثالثة :  (كل  ): " وأصله :  2/142. وفي معاني القرآن للفراء 10/402

,  (كل )القضاء أن يكون للثنتية كماكان للجمع , الأن يفرد للواحد شئ , فجاز توحيده على مذهب 

 " .(كلتا  )وتأنيثه جائز للتأنيث الذي ظهر في 
, وعنقود 1/4نحو الكسرة أو باأللف نحو الياء. انظر: شرح الشافيةاإلمالة هى أن ينحى بالفتحة   (2)

 .501الزواهر فى الصـرف للقوشجى صـ
 , واللسان , مادة ) كال ( . 2/448انظر: اإلنصـاف   (3)
 .4/221انظر: األشمونى   (4)
 .4/225انظر: السابق نفسه   (5)
 .2/448انظر: اإلنصـاف   (6)
 .1/92شرح الكافية للرضى   (7)
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ثبت منسوبا    , كذلك أن األلف فى لغة من يلزم المثنى األلف فى جميع األحوال تكون للتثنية

مظهر مجراها مع المضمر ، فتقول : رأيت كلي أخويك ، إلى كنانة أنها تجري " كال " مع ال

 . )1(ومررت بكلي أخويك   

األلف رفعا  ونصبا  وجرا  ,  (كلتا  )و (كال  ): " ومن األدلة لزوم  )2( يقول أحد المعاصرين 

عند إضافتها إلى االسم الظاهر , فعلم التثنية في كل منهما : األلف والنون , ولكن النون 

,  (قائمة  )مثنى  (قائمتان  )للتأنيث كما هي في  (كلتا  )زمتهما اإلضافة , والتاء في حذفت لمال

,  (كال أخويك سافر  )جاء اإلخبار عنهما بالمفرد في قولهم  (كال  )ولضعف معنى التثنية في 

  و (جاءني كال أخويك  )ولما في فيهما من معنى التوكيد جاز إضافتهما إلى المثنى في قولهم 

 .)3( "(كال الرجلين  )

                                                                    

 . 68،  67/  1انظر : شرح التسهيل    (1)
هو الدكتور أحمد عبد التواب الفيومي , في بحثه : األلفاظ الشاذة في اللغة والنحو / دراسة وتبويب   (2)

ـ 1413, سنة  11, بحث منشور بـ مجلة كلية الدراسات العربية و اإلسالمية بالقاهرة ,.العدد 

1993 . 
 .571صـ  /11اللغة والنحو / دراسة وتبويب ج األلفاظ الشاذة في  (3)
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 الفصل الثالث  
 , و يشتمل على : في جموع التكسير                     

                                                             

زيادة الياء وحذفها فى 

 الجمع األقصى
 328ـ  322 

حذف حرف من الجمع 

 األقصى
 331ـ  329 

 جمع ) فاعل ( وصفا لمذكر

 عاقل على ) فواعل (
 342ـ 332 

جمع الثالثى المقصور على 

 أفعلة
 346ـ  343 

 350ـ 347  جمع فعيل على أفعال
          جمع ) فعيل ( على

 ) أفاعيل(
 353ـ  351 

)ِداَلص( بين الجمع و اسم 

 الجنس الجمعي
 356ـ  354 

 363ـ  357  الجمع على )  فُعَال (

 367ـ  364  ة (جمع )فعيل( على)فَعَلَ 
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 زيادة الياء فى الجمع األقصى

تدخل الياء فى الجمع على وجهين: أحدهما: أن يكون االسم الواحد على خمسة أحرف,    

       :  (صندوق ), فيقال فى: ولين, فيقلب ياء فى الجمع, إذا كان ألفا  أو واوا   ورابعه حرف مد

 .( مفاتيح ):  (مفتاح ), وفى (قناديل ):  (قنديل )و (صناديق )

من حروف  أن يكون االسم الواحد على خمسة أحرف أو أكثر, وليس رابعه حرفا   :واآلخر  

المد واللين, فيحذف من الواحد حرف, حتى يبقى االسم على أربعة أحرف ثم يجمع, فإذا جمع 

 . )1(, مثل ) سفرجل ( , و ) سفاريج (    اآلخر اء قبلجاز التعويض عن المحذوف بي

وغير هذا ال يجوز فيه زيادة الياء عند البصريين إال فى ضرورة الشعر, وأيضا  ال يجوز   

 حذفها إذا كانت واجبة الدخول كما سبق.

أما عند الكوفيين فيجوز زيادة الياء فى غير ما ذكر, وإن كان فى سعة الكالم, كما يجوز 

 . )2(فها عندهم كذلكحذ

 (فواعل )على  ( فاعل )الكوفيين, وأجاز الجرمى زيادة الياء فى جمع  )3(وقد وافق ابن مالك   

 )      . وكذلك كل ما يجمع على ( طابق)و ( خاتم )فى   )5((طوابيق )و  )4((خواتيم )فيجوز عنده 

 . )6(جعله قياسا  مطردا   (فعالل

فال ، فى الجمع, فال يجوز زيادة الياء  (فواعل )فيما كان على  )8(لكوابن ما )7(وخالف الفراء   

  إال ما شذ. ( ضواريب ): (ضوارب )يقال عندهما فى 

   .(فواعيل )وهى  (خواتيم ), و(طوابيق )و)10( (دوانيق )عن العرب  )9(لكن حكى سيبويه    

  و ( قردد  )غير مدغم, نحو  ا  كذلك ال يجوز عند الفراء زيادة الياء فيما كان قبل اآلخر مضعف

                                                                    

, وشرح 494, 493, وثمار الصناعة للدينورى صـ 129, 2/128انظر: شرح الكتاب للسيرافى   (1)

 .1/464, واالرتشاف 2/557 الجمل
 ,5/2391, 1/465, واالرتشاف 28انظر الخالف بينهما فى: ضرائر الشعر البن عصفورصـ  (2)

 .232, وتصريف األسماء للشيخ الطنطاوى صـ 4/151شمونى , واأل3/331 والهمع 
 .1/465, واالرتشاف 279انظر رأيه فى: التسهيل صـ   (3)
 الَخواتيُم. والَخيْتامُ والخاتامُ كلُّه بمعنى ؛ والجمع: " الخاتُِم، بكسر التاء وفتحها.  (ختم  )في الصحاح , مادة  (4)
اَبق، بفتح الباِء: ظْرف  من َحديد، أو نُحاس، يُْطَبُخ فيِه فارسّي : " الطّ  (طبق  )في التاج , مادة  (5)

ب تابَْه ج: َطوابُِق وَطوابيُق قال سيبََوْيه: أما اّلذين قالوا َطوابيق فإّنما جعلوه تَْكسيَر فاعال،  معرَّ

 وإن لم يكن في َكالِمهم، كما قالوا: مالِمح " . 
 .1/465انظر: االرتشاف   (6)
 .88, وموارد البصائر صـ  5/2392, واالرتشاف 28أيه فى: ضرائر الشعر صـ  انظر ر  (7)
 .4/151, واألشمونى 1/466, واالرتشاف 279انظر رأيه فى: التسهيل صـ    (8)
 .3/425انظر: الكتاب   (9)
ْرَهم ...وتُْفتَُح نُونُ  (دنق  )في التاج , مادة  (10) يناِر، والدِّ ه وبهما ُرِوَى قوُل الَحَسِن: : " الدّاِنُق: ُسدُُس الدِّ

التّافِِه الَحِقيِر، والجمُع  -"َلعََن هللاُ الدّاِنَق وَمْن دَنََّق" كأَنّه أَرادَ النَّهي عن التَّْقِديِر والنََّظر في الشيء

ْرَهم: ِدرهام ، قال سيَبَوْيِه: أَّما الَِّذيَن قالُوا:  دَواِنُق، ودَواِنيُق. كالدّاناّقِ بإِْشباع الَفْتحة، كما قالُوا للدِّ

 دَوانِيُق، فإِنَّما َجعَلُوه تَْكِسير فاعال، وإِن لم يُكن في َكالِمهم، كما قالُوا: َمالميَح" .  
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 . )2(كراهية التضعيف  )1(( قراديد  )

فال يجوز عنده زيادة الياء؛ ألن الحرف  ( َردّ مَ  )نحو  أما إذا كان مضعف اآلخر مدغما     

 .)3(المضعف بمنزلة حرف واحد, فكرهوا أن يصير فى الجمع اثنين بظهور التضعيف

هى حمل الجمع على ما يحتمله المفرد,  (فاعل)جمع  (اعلفو )وحجة من منع زيادة الياء فى   

     .(مفتاح )و )4(( برقوع )فألنها قالت فى المفرد  ( مفاتيح )و (براقيع )فإذا قالت العرب فى الجمع 

فكأن الذى سوغ زيادة   )5(( فواعيل )حتى يقولوا فى الجمع  (فاعيل )قَل فيه فلم يُ  (فاعل )أما 

 الحمل على المفرد الذى يجوز فى جمعه الزيادة. والياء فى الجمع ه

                       و (موعظة )و)6( (مناكير )و (منكر )لكن الفراء ناقض نفسه؛ إذ حكى أنه سمع:   

   )9(( مخاميص )و ( مخمصة ), و )8((معاذير )و ( معذرة )و  )7(( مواعيظ )

                                                                    

: " القَْردَدُ: المكاُن الغليظ المرتفع. والجمع قَراِددُ. وقدقالوا: قَراديدُ،  (قرد  )في الصحاح , مادة  (1)

: قََراِددُ قال: قد قالوا: قََراِديدُ َكراِهَية  (قرد  )مادة  كراهية الدالين " وفي التاج , : "  قال الجوهريُّ

الدَّالْيِن، كالقُْردُودَةِ، بالضّم. والقُْردُود، بغير هاٍء أَيضا ، وهو ما ارتفَع من األَرض وَغلَُظ، قال ابُن 

  قَْردَد" . ِسيدَْه: فَعَلى هذا ال َمْعنَى لقوِل ِسيبويِه إِن القَراديدَ َجْمعُ 
 .5/2392, واالرتشاف 28انظر: ضرائر الشعر/   (2)
 .28انظر: ضرائر الشعرصـ   (3)
:  " قال الفراء: ِبْرقَع  نادر ومثله ِهْجَرع ، وقال األَصمعي: َهْجرع، قال  (برقع    )في اللسان , مادة  (4)

 بيت الجعدي: وخدّ كبُْرقُع الفتاةِ؛ ومن  أَبو حاتم: تقول بُْرقُع وال تقول بُْرقَع وال بُْرقُوع؛ وأَنشد

حاِف. قال األَزهري: وفي قول من قدَّم الثالث لغات... دليل على  أَنشده: كبُْرقُوعِ، فإِنما فَرَّ من الّزِ

أَن البرقوع لغة في البرقُع. قال الليث: جمع البُْرقُع الَبراقُِع، قال: وتَْلَبسُها الدواّب وتلبسها نساء 

   فيه َخْرقان" . األَعراب و
 .28انظر: ضرائر الشعر صـ    (5)
، وال يُقال للرجل:  (نكر  )في التاج , مادة  (6) اِء، للفاعل: داٍه َفِطن  ، كُمْكَرم، أَي بفتح الرَّ : " رجل  ُمْنَكر 

ٍ في هذا  ونحِوه: أَْنَكُر، بهذا المعنى، من قوٍم مناكيَر، حكاه سيبويه، قال ابُن ِجنّي: قلُت ألَبي علّي

أَفنقول إنَّ هذا ألَنَّه قد جاء عنهم ُمْفِعل  وِمفعال في معنى واحٍد كثيرا ، نحو ُمذِْكر وِمذْكار، وُمْؤنِث 

وِمْئناث، وُمْحِمق وِمْحماق، ونحو ذلك فصار جمع أَحِدهما كَجمع صاِحبِه، فإذا َجَمَع ُمْحِمقا  فّكأَنَّه 

أَْدفَُع ذلك وال آباهُ " , وسيأتي الحقا  عند الحديث عن  َجَمَع ِمْحماقا ؟ فقال أبو علّي: فلستُ 
         ( 

 أن أبا العالء يقول بهذا .  324صـ  (دراهيم 
عوض عن حذف الهاء في  (المواعيظ )مايفهم منه أن دخول الياء في  (صملق  )في  اللسان , مادة  (7)

ْملَُق: لغة في السَّمْ  (موعظة  )المفرد  لَِق وهو القاع األَملس، وهي مضارعة وذلك , قال : "  الصَّ

لمكان القاف وهي فرع، وحكى سيبويه صماِليق؛ قال ابن سيده: وال أَدري ما َكسَّر إاِل أَن يكونوا 

ض من الهاء كما حكي َمواِعيظ " .   قد قالوا َصمحلَقة في هذا المعنى فعوَّ
را  وُعذُرا  وِعذَْرة  وَمعِذَرة  وُعْذرى؛ وأْعذَْرتُه: : " َعذرتُه ُعذْ  (عذر  )في المحيط في اللغة , مادة   (8)

. واْعتذََر وتَعذَر: َسَواء. والِمْعذَاُر: االسُم من العذر. والجميع: الَمَعاِذْير ". ففهم من  َجميعا  في معنى 

, ويمكن أن يكون دخول الياء في الجمع عوضا  عن الهاء  (معذار  )جمع  لـ  (المعاذير  )هذا أن 

: " َمْعِذَرة ، بكسر الذَّال، وَمْعذَُرة ،  (عذر  )معذرة , قال في التاج , مادة  )لمحذوفة في المفرد ا

ها،جمعهما َمعَاِذِيُر" .    بضّمِ
 : " الِمْخَماُص كالَخِميِص، قاَل أَُمّيةُ ابُن أَبِي عاِئٍذ: (خمص  )في التاج , مادة  (9)

 ٍة         تَْقُرو السَّالَم بَشاِدٍن ِمْخماِص أَْو ُمْغِزٍل بالَخّلِ أَْو ِبُحلَيَّ 

قد  (مخاميص  )والَخْمُص، والَخَمُص، الَمْخَمَصةُ. والَمخاِميُص: ُخُمُص البُطُوِن "  ومنه يفهم أن 

 .  (مخمصة  ), أو يكون عوضا  عن حذف الهاء في المفرد  (مخماص  )يكون جمعا  لـ 
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, وهذه المفردات   )3((دماميل )و (لمَّ دِ  )و  )2((مداخيل )و (مدخل )و ,  )1((مطافيل )و (مطفل )و

 .   )4( حتى يحمل عليها الجمع الذى فيه الياء (ْفعَالمُ )و (ْفِعيلمُ )لتلك الجموع لم يحك فيها 

ويبقى أن العلة الحقيقية لزيادة الياء فى الجمع هى إشباع الكسرة كما أشار إليه ابن 

 . )6(ع فتصير ياء""وذلك أنه موضع تلزمه الكسرة فتشب )5(جنى

وقد سبق أن النحاة على أن إشباع الحركات إنما يكون فى ضرورة الشعر وأما فى حال     

للكسرة  زيادة الياء فى الجمع إشباعا   إن فال غرو هنا أن يقول نحاة البصرة )7(الكالم فال يجوز

اعترف خاص بضرورة الشعر, ثم يتأولون ما ورد من ذلك فى الكالم, مع أن ابن جنى 

وقد جاء من هنا اإلشباع الذى تنشأ عنه الحروف شئ  بوقوعه فى الكالم, وفى الشعر, قال: "

َوَلْو } فى قوله تعالى: " (المعاذير)لزيادة الياء فى  )9(ومن هذا تأويلهم )8("ونظما   صالح نثرا  
يَرُه{     "     قرطبى قال: ال نمع أ )11(, فقد جعله الزمخشرى اسم جمع ال جمع )10("أَْلَقى َمَعاذِّ

ه: "وليس هذا البناء من  أبنية يفوقال أبو حيان   )12((معذرة )جمع:  (المعاذر )و (والمعاذير )

 . )13(أسماء الجموع, وإنما هو من أبنية جمع التكسير"
                                                                    

ُمْطِفُل: الظبيةُ معها ِطْفلُها وهي قريبة عهٍد بالَنتاج، وكذلك الناقة. : " ال (طفل  )في الصحاح , مادة  (1)

تصريح بأن ذلك من اإلشباع ,  (طفل  )والجمع َمطافِل وَمطافيُل " . وفي اللسان , و التاج , مادة 

 قال في اللسان  : "  ُمْطِفل  ونوق َمطافُِل وَمطاِفيُل، باإِلشباع، معها أَوالدها " . 
 : "  (دخل  )في المعاجم , لكن وجدت , تحت الجذر (مدخل  )جمعا  لـ  (مداخيل  )جد لم أ (2)

ى من الخوص للتَّْمر، وتُجمع: دَواخل ودََواخيل " .    الدَّْوَخلَةُ هي الَوِشيجة التي تَُسوَّ
ل):جمع  (دمل  )في اللسان , مادة   (3) ل الياء في  ويحتمل أن يكون دخو. " ج: دَماِميُل ناِدر  "   (دّمِ

 . (قراديد ), كما قالوا ذلك في  (دمامل  )الجمع كراهية التضعيف لو قالوا 
: " وقياس قول الفراء   207,  206رد أبو العالء على الفراء قوله , فقال في رسالة المالئكة صـ  (   4)

ء فاعول في أنك إذا قلت )فواعل( كان دخول الياء فيه أصلح من دخولها في غيرها ؛ ألنه قد جا

معنى فاعل كقولك )رجل حاطوم وقاشور( ويجب على قياس قوله أن يكون دخول الياء في مثل 

)مذاود( أقوى منها في )فواعل(؛  ألن )مفاعل( و)مفاعيل( تشتركان كثيرا  وألن )مفعال ( مقصور 

 من )مفعال( وقولك في )منخير( أقوى من قولك في )مسجد( ؛ ألن )مفعيال(  قد كثر نحو

)المعطير( و)المحضير( و)مفعيل( قليل على إن الفراء قد حكى )مسكين( بفتح الميم في كتاب 

التثنية والجمع وحكى أبو مسحل )َمنديل( في )ِمنديل( وهذه نوادر ال يطرد عليها القياس وقولنا 

 في) مفاعل (عند الضرورة أقوى من قولهم )أفاعيل (في) أفاعل( إذا كانت )أفاعل( )مفاعيل (

جمع )أفعل (مثل )أحمر( و)أحامر( ؛ ألنه ال يجيء مثل )أفعال( في الواحد إال وهو يراد به 

  . الجمع"
 .2/291انظر: سر الصناعة   (5)
 .2/256, وانظر: المقتضب 1/211الكامل   (6)
 .1/78, وشرح الكافية 1/43, وشرح التسهيل 1/52, وابن يعيش 1/31انظر: اإلنصاف  (7)
 .2/252, وانظر: سر الصناعة 1/259المحتسب   (8)
 .2/210, ومباحث فى علم الصرف د/ عبد الستار عبد اللطيف أحمد سعيد 3/332انظر: الهمع   (9)
 .15سورة القيامة من اآلية :   (10)
 .4/661انظر: الكشاف   (11)
 .19/101القرطبى   (12)
 .10/347البحر المحيط   (13)
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 (معاذير ), وعليه فـ   )1((معذرة)فى لغة أهل اليمن ال جمع  (معذار )وقالوا أيضا  إنه جمع 

 جمع قياسى.

 أما ما ورد من ذلك فى الشعر, فهو ضرورة عندهم, كما فى بيت الكتاب

 )2(تَْنفي يداها الَحصى في كل هاِجَرٍة         نَْفَي الَدراهيِم تنقاُد الَصياريفِ       

فإن  (الدراهيم )فأشبع كسرة الراء, فتولدت بعدها ياء, فأما   (ارفيالص )قال ابن جنى: "يريد 

, وقال  )3(فال ضرورة فيه" (مادره ), وإن كان جمع  ( الصياريف )فهو كـ  ( درهم )كان جمع 

       فى جمع  (مذاكير ): "قيل: أشبعت الكسرة, وقيل هو جمع على غير واحده, كـ  )4(القزاز

 . )5("على القياس (دينار )جمع  (نفى الدنانير ), وقيل الرواية :  (ذكر )

                 )7( ، قال "التغلبي )6(وقد زادوا الياء في: سواعيد، وأزاميل ومثل السابق ماقاله أبو العالء :"

  )8(وَسواعيَد يُْختَلَْيَن اختاِلًء         كالَمغَاِلي يَِطْرَن كلَّ َمطيرٍ 

 :)9( وقال "الهذلي"
                                                                    

 .3/332, والهمع 10/347, والبحر 19/101 , والقرطبى4/661انظر: الكشاف   (1)
, 1/211, والكامل 1/10البيت من بحر البسيط, ونسب للفرذدق وليس فى ديوانه, وهو فى الكتاب   (2)

, وما يجوز للشاعر 2/291, 1/34, وسر الصناعة 3/450, واألصول 256/ 2والمقتضب 

, وفيها أشار المعرى إلى أن 562, ورسالة الغفران صـ  177فى الضرورة للقزازالقيروانى  صـ 

, 2/1031, وانظر البيت أيضا  فى العمدة (نفى الدنانير )ثمة رواية أخرى ال إشكال فيها, وهى 

, , و 27, وضرائر الشعر صـ 2/557, وشرح الجمل 469وشرح المفضليات لألنبارى صـ 

. وفي 87ائر صـ , وموارد البص285, واأللوسى صـ  426, 4/424, والخزانة 2/370التصريح 

: " الِدْرَهُم فارسّي معّرب، وكسر الهاء لغة، وربَّما قالوا ِدْرهام . وجمع  (درهم  )الصحاح , مادة 

 الِدْرَهِم دَراِهُم،وجمع الِدْرهاِم دَراهيُم. وقال:

 تَْنفي يداها الَحصى في كل هاِجَرةٍ         نَْفَي الدَراهيِم تنقادُ الَصياريفِ 

 : " إنما جاء في قول الفرزدق: (درهم  )مادة وفي اللسان , 

ياريفِ   تَْنِفي َيداها الَحصى في كّلِ هاِجَرةٍ،         َنْفَي الدَّراِهيِم تَْنقادُ الصَّ

 قال ابن بري: َشبَّهَ خروج الحصى من تحت َمناِسِمها بارتفاع الدراهم عن األَصابع إذانُِقدَْت " . 
 .43أسرار العربية لـ تيمور  صـ  , وانظر:2/291سر الصناعة   (3)
محمد بن جعفر بن أحمد التميمي أبو عبدهللا النحوي المعروف بالقزاز القيرواني  -هو: القيرواني  (4)

, له من الكتب أدب السلطان , وجامع اللغة و, ضرائر الشعر , و كتاب المفترق في النحو . ما أخذ 

اثنتى عشرة وأربعمائة .  انظر (412 )وتوفى سنة ( 342)على المتنبي . وغير ذلك . ولد  سنة 

 .   61/  2ترجمته في :  هدية العارفين 
 .177ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ   (5)
في التاج , مادة ) زمل ( : " األَْزَمُل: كُلُّ َصْوٍت ُمْختَِلٍط، أوَصْوت  َيْخُرُج ِمْن قُْنِب دَابٍَّة، وهو ِوعاُء   (6)

ْيَء، بِأَْزَمِلهِ ُجْردَانِِه،   أي َجِميعَهُ، وكُلَّهُ " .  :وال فِْعَل له. وأََخذَهُ، أي الشَّ
هو: كلثوم بن عمرو، وهو من بني تغلب، من ولد عمرو بن كلثوم التغلبي قاتل عمر بن هند.  (7)

جيد ويكنى أبا عمرو، من أهل قنسرين. كان العتابي مجيدا  مقتدرا  على الشعر عذب الكالم، وكاتبا  

الرسائل حاذقا ، وقلما يجتمع هذا ألحد، وكان العتابي أديبا  مصنفا ، وله من الكتب: كتاب المنطق، 

 وكتاب اآلداب، وكتاب فنون الحكم، وكتاب الخليل لطيف، وكتاب األلفاظ رواه أبو عمر الزاهد

 .18 /5, ومعجم األدباء  11/54عن المبرد عنه. انظر ترجمته في :  األغاني 
 .5/2392البيت من بحر الخفيف, منسوب لعمرو بن األهتم التغلبى. وهو فى االرتشاف   (8)
الجربي ، من هذيل : شاعر جاهلي . نسبته  (بكسر الراء وسكون الباء  )هو : عبد مناف بن ربع  (9)

من  ( أنف )وهو بطن من هذيل . أورد البغدادي قصيدة له ، ذكر فيها يوم  (َكقَُرْيش  ) (ُجَرْيب)إلى 

 .  4/166,واألعالم2/39أيام الجاهلية ، بين هذيل وبني ظفر من سليم .انظر ترجمته في:األنساب 
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ِ أَزاميٌل وَغْمغمةٌ         ِحسَّ الشَّماِل تَسوُق الماَء والبََردا       )1("  وِللِقِسي 

 :)2(  ومثله قول  العتابى

ماِييرُ   )3( فُتَّ الَمَدائَِح إاِلَّ أَنَّ أَْلُسنَنا         ُمْستَْنَطقاٌت بما تُْخِفى الضَّ

 ومثله ورد قول ابن أبى حصينة :

ى َشماريَخ الَمضيِق بَِصي ٍب       يُرى ِمنهُ أَسراُب األَياييِل ُجفَّال  )4( َوَرو 

أ  ي  ل )جمع :  (األياييل)" والء : وفيه يقو ل أبو الع 
كما زيدت فى , وتزاد فيه الياء )5( (

   , والسواعيد, ومن ذلك قول زهير, أنشده الفراء (السوابيغ)و (الضمايير)

قُها النَبلُ يهم             َسوالباسُ  فرساٌن كرامٌ  عليهنَّ   )6("بُِغ بيٌض ال تَُخر ِ

 دوا الياء للزوم الكسرة في مواضع كثيرة قالواوقال أيضا  في موضع آخر :  " وقد زا

 : سواعيدُ في جمع ساعٍد وإنما المعروف سواعدُ قال التغلبيُّ 

 وَسواعيَد يُْختَلَْيَن اختاِلًء         كالَمغَاِلي يَِطْرَن كلَّ َمطيرٍ 

 يختلين يقطعن مثل ما يختلي الزرع والمغالي السهام التي يغلي بها أي يرمى بها فهذه

 وأنشد الفراء قول زهير: .رورةض

قُها النَبليهم             سَوالباسُ  فرساٌن كرامٌ  عليهنَّ                    ِبُغ بيٌض ال تَُخر ِ

 ( حواجيب )ه لو حذف الياء لم يضر بالبيت وكذلك قولهم ؛ ألنفهذه زيادة بغير ضرورة 

 قول  (أفئيدة)لباب... من باب هو من هذا ا(تابل  )في جمع (توابيل  )و ( حاجب )في جمع 

ِ أَزاميٌل وَغْمغمةٌ         ِحسَّ الشَّماِل تَسوُق الماَء عبد مناف بن ربع الهذلى:     وِللِقِسي 

 والبََردا

 (أزانيد)وقولهم في الضرورة  (أزامل )وهو الصوت وإنما القياس (أزمل )جمع (أزا ميل )فـ 

كان على  (أزانيد )فإذا قيل (أزناد)وأزند وجاء  ( زند )هم قالوا؛ ألن (أزميل )أسوغ من قولهم 

 ,  قال أبو ذؤيب: (أزند ), وهو الوجه كان على (أزاند  )وإذا قيل (أزناد)

ِ وارى األَزانِدِ                          ي  أَقَب ا الُكشوحِ أَبيَضاِن ِكالهُما       َكعاِلَيِة الَخط ِ
)7( 

 بويه:ومن هذا البيت الذي أنشده سي 
                                                                    

, ورسالة الصاهل  2/41البيت من بحر البسيط لعبد مناف الهذلي , و هو في ديوان الهذليين  (1)

 . 478والشاحج صـ 
   هو: عمرو بن كلثوم , المذكور قريبا  ترجمته .  (2)
 .2/136بيت فى العقد الفريد ال  (3)
 .52 /1البيت من بحرالطويل ,  وهو فى الديوان  (4)
, بضم الهمزة وكسرها , والياء فيهما مشددة , مفتوحة : ذكر (اإليِّل): "  (أيل  )في المصباح , مادة  (5)

   . (األياييل  )األوعال , وهو التيس الجبلي , والجمع:
 , ورسالة المالئكة صـ     154 /2, وقارنه أيضا  بالمرجع نفسه53 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (6)
 (سوابغ)براوية  60. وبيت زهير من بحر الطويل, وهو فى ديوانه صـ26,وعبث الوليد صـ 205   

 .3/133, والهمع 4/152, واألشمونى 5/2392وال شاهد فيها, وانظر البيت فى : االرتشاف 
 .121 /1بي ذؤيب  وهو فى ديوان الهذليينالبيت من بحرالطويل ,أل  (7)
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 تَْنفي يداها الَحصى في كل هاِجَرٍة         نَْفَي الَدراهيِم تنقاُد الَصياريفِ                   

د به زيادة الياء في واألشبه أن يكون المراه في ضرورة الشعر,وهذا البيت ذكرف

 وهو القصير قلت (جيدرا   )انك إذا جمعتألن الواحد صيرف والباب صيارف كما التصاريف ؛ 

وهو  (سواعيد )فإنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب   (الدراهم )ومن روى )1( (جيادر)

 (درهام )فان كان (درهام )كثير,  ويجوز أن يكون على قول من قال  (الال  عْ فِ ) ؛ ألنأقوى منه 

؛ شيء يحمل على االضطرار  (الدارهيم)نطقوا به في غير الضرورة فليس في قول الفرزدق 

وان كانوا لم  (قناطير)و (قنطار)و )2( (عرزازيل)و )عرزال)الباب على ذلك كما تقول  ألن

  إال في الضرورة كما قال الراجز: (درهام)يقولوا 

 لو أَنَّ ِعندي ماِئتي ِدْرَهاِم      الَْبتْعُت داراً في بني َحرامِ 

 )3(اتامِ وِعشُت عَْيَش المِلِك الُهماِم       وِسْرُت في األَْرِض باِل خ

 يجوز أن يشبه بما ذكره النحويون من الضروة التي يلتزمها الشاعر خشية ( دراهيم )فإن

 . )4( النقص على الوزن. وإن لم يكن استعمال غيرها مخال  بالنظم " 

على إطالقه , وإنما يلجأ إليه الشاعر  إذا  وإذا كان قد سبق أن اإلشباع ليس ضرورة

,فاإلشباع يأتي لغرض, كما اتضح من من كالم أبي العالء السابق الوزن إليه كما فهم  هأحوج

بغرض  )5(قبل فيكون الحكم بالضرورة هنا غير مستقيم, وفائدة اإلشباع هنا أنه يمثل نبرا  

التركيز على معنى معين, والضغط عليه, فيتولد عن الحركة المنبورة حركة طويلة من 

 . )6(جنسها

الكلمة طويلة  إذ يعطى ؛الطرف إذا جاورتملح خاصة كما أن اإلشباع فى الجموع يس

, يقول ابن جنى: "إنما جئ بالمد فى هذا المواضع لنعمته وللين الصوت المقطع راحة وهدوء  

                                                                    

   : " امرأة َجيدَرة : قصيرة ، ورجل جيدر  وَجيدََرة  أيضا ". (جدر  )في العين , مادة  (1)
: اْلَحانُوُت. وأيضا : اْلِفْرقَةُ ِمْن النَّاِس َيْجتَِمعُوَن. وأيضا : (الِعْرَزالُ ): "  (عرزل  )في التاج , مادة  (2)

  قاُل: أَْلقَى علْيِه ِعْرَزالَهُ، أي ِثقَلَهُ، وكذلَك: أَْلقَى علْيِه َعَراِزيلَهُ. واْلِعْرَزاُل: الذَِّليُل اْلَحِقيُر" . الثَِّقُل، يُ 
, و الصحاح , و اللسان , و التاج , مادة )  216الرجز ورد غير منسوب في : رسالة المالئكة صـ  (3)

 ائتي ِدْرهاِم،         لجاز في آفاقِها خاتاميدرهم ( لكن برواية : لو أَنَّ ِعْندي م

, مادة ) درهم( : "  هذا اإلنشاد فاسد ،  6/20وخطأ الصاغاني هذه الرواية , قال في التكملة  

والرواية : لو أن عندي مائتي درهام * البتعت دارا  في بني حرام وعشت عيش الملك الهمام * 

  وسرت في األرض بال خاتام" .
  .  216المالئكة صـ  رسالة (4)
, والمقصود به الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة, أو على كلمة من (الضغط)معناه:  (النبر)  (5)

, والبيان فى روائع القرآن د / تمام 263كلمات الجملة, انظر: أصوات اللغة العربية د/ جبل صـ 

 .180, 1/179حسان 
موقف النحاة منه د/ محمد حماسة بحث منشور بمجلة انظر: إشباع حركة األبنية فى الشعر, و  (6)

 .144صـ     40مجمع اللغة العربية بالقاهرة  عدد 
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, فقدموا أمام الحرف )1(  به, وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف, ومكان االستراحة واألون

اء الناطق, واستمراره على سنن جريه, الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه, وما يخفض من غلو

ليكون ذلك  –وتتابع نطقه, ولذلك كثرت حروف المد قبل حرف الروى كالتأسيس والردف 

نس به آوكلما جاور حرف المد الروى كان , بالوقوف ومؤديا  إلى الراحة والسكون  مؤذنا  

 . )2(لمستمعه" وأشد إنعاما  

غير قياس النحاة , وإن حكموا عليه بالشذوذ ,  ولهذا يكثر دخول الياء في الجمع , على 

,   )3(( سجسج ), في جمع  ( سجاسيج )وقد سبق ذكر أمثلة لهذا , ويضاف إلى ما سبق منها : 

 . )4((مجدح  )جمع  )في  (مجاديح  )و 

 

 

                                                                    

: الدََعة والسكينة والِرفق. تقول منه: أْنُت أَيون أَْونا . ورجل  (األْونُ ): " (أون  )في الصحاح , مادة  (1)

، أي رافِه  وادع . واألْوُن أيضا : الَمْشي الرويد" .    آِين 
 .235, 1/234الخصائص   (2)
". وكل هواٍء معتدٍل  (سجسج  )في التاج , مادة  (3) : " "يوم َسْجَسج " كَجْعفَر: "ال َحر" ُمْؤذ "وال قَرٌّ

: : لَّيَِنةُ الهواِء ُمعتِدلة . قال ُملَْيح  ، وِظلٌّ سجَسج  وِريح َسْجَسج   َطيٍِّب: َسْجَسج 

 ْقفرة          تَْعفَو َمعاِرفَها النُّْكُب السَّجاِسيُج.  َهْل َهيََّجتَْك ُطلوُل الَحّيِ مُ 

 احتاج فَكسَّر َسْجَسجا  على سَجاِسيج. "
: " الِمْجدَُح في أَمِر الّسماِء يقال: تََردُّدَُريِِّق الماِء في السَّحاِب، ورواه عن  (جدح )في التاج , مادة   (4)

ا ما قله اللّيث في تف ، والعَرب اللَّيث. وقال: أَمَّ سير الَمجاِديحِ أَنها تَردُّدُ َرّيِِق الَماِء في السَّحاب فباِطل 

ال تَعرفُه. وُرِوَي عن عُمَر رضي هللا عنه أَنه خرَج إِلى االستسقاِء، فَصِعدَ الِمْنَبَر فلم يَِزدْ على 

بَمجاِديحِ السَّماِء. قال ابُن األَثير:  االستغفاِر حتّى نََزَل. فِقيل له: إِنّك لم تَْستَْسِق، فقال: لقد اْستَْسَقْيت

 . " الياُء زائدة  لإِلشباعِ. قال: والقِياس أَن يكون واِحدُها ِمْجدَاحا ، فأَّما ِمْجدَح  فجْمعُه َمجاِدحُ 

: "ومنه قول عمر رضي هللا عنه لقد  125, 124العسكري  صـ  -وفي : تصحيفات المحدثين 

 هو جمع مجدح أو مجداح وقد قال الخليل يقال له مجداح" . استسقيت بمجاديح السماء : انما 

 . 1/236, والنهاية البن األثير  1/170وراجع :  الفائق في غريب الحديث ـ الزمخشري  
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 من الجمع األقصى الياءحذف 

بينهما فى حذف الخالف بين البصريين والكوفيين فى زيادة الياء فى الجمع, كالخالف 

فى الشعر خاصة  , فبينما يجعله البصريون جائزا   )1(أن يكون بالياء فى الجمع هالياء فيما حق

ْنَدُه َمَفاتُِّح للضرورة, يجيزه الكوفيون فى سعة الكالم, وعليه جاء عندهم قوله تعالى: " َوعِّ
           , ويدل لهذا قراءة من قرأ )3( (حمفتا)جمع:  ( المفاتح), و )2("اْلغَْيبِّ ََل يـَْعَلُمَها إَِّلا ُهوَ 

وقد تأوله  )5(وقد وافق ابن مالك الكوفيين فى الحذف كما وافقهم فى الزيادة  )4(( مفاتيح )

 وحكموا على ما جاء منه فى, )6(وهو المخزن -بفتح الميم– (ْفتَحمَ  )البصريون بأنه جمع 

 .)7(الشعر بالضرورة

 )8(* والبََكراِت الفُسََّج العَطاِمسا *ومن هذا عندهم قول الراجز: 

ْلُت بَ وبُ   ومثله قول الشاعر:  )9(المسامرِ ْستَْحَكَمات ِمُ  عِ منْ درْ َدا ال ِ صَ    ْيِبِه طِ وَ  ْعفََرانِ ْعَدالزَّ د ِ

 ويمكن أن يكون منه قول ابن أبى حصينة:

 ُر األَماِلسُ فَعُدَن ِرواًء تَرتَوي تَحَت َوطئِنا       ِعطاُش الفَيافي َوالِقفا

اَح نَظُم ِصفاتِِه       فَقَد فَنَِيت أَقالُمنا َوالقَراِطسُ   )10( فَتًى أَعَجَز الُمد 

 على حذف الياء, وهى األرض التى   )11((أملس )واألمالس جمع وفيهما يقول أبو العالء:"
                                                                    

 .4/151, واألشمونى 3/331. والهمع 1/465انظر: االرتشاف   (1)
 .59سورة األنعام من اآلية:   (2)
ال الليث: جمع الِمْفتَاحِ الذي يُْفتَح به الِمْغالُق :َمفاتيُح، وجمع الَمفْتَحِ: : " ق(فتح  )في التاج , مادة  (3)

   الِخزانِة الَمفَاِتُح" .
 .4/534, والبحر المحيط 7/1, والقرطبى 2/31الكشاف   (4)
 .4/151, واألشمونى 3/332, والهمع 1/465, واالرتشاف 279انظر رأيه فى :التسهيل صـ   (5)
 . وفي المحيط في اللغة , مادة 3/332, والهمع 4/534, والبحر المحيط 2/31لكشاف انظر: ا  (6)

ٌ  أيضا ، والَجميُع: الَمفَاِتُح. وقيل: هي الكُنُْوُز".  (فتح  )  : "  الُمْفتَُح: الِخَزاَنةُ ؛ ويقال: َمْفتَح 
 . 3/220, و1/138انظر: الروض األنف   (7)
 2/64, وبال نسبة فى: الخصائص 445, 3/444فى الكتاب  الرجز لعيالن بن حريث الربعى  (8)

 ). وفي اللسان , مادة 3/245والهمع   (فسج  ), واللسان , والتاج , مادة300, 1/94والمحتسب 

: " الفاِسُج من اإِلبل: الالَِّقُح، وقيل: الالقُح مع ِسَمٍن، وقيل: هي الحائِل السمينة، والجمع  (فسج 

: " الَعْيَطُموُس: الناقَةُ الَهِرَمةُ، فإِْطالقُه َعَلْيَها  (عطمس  ). وفي التاج , مادةفَواِسُج وفُسَّج  " 

ْعِر:  وعلىالفَِتيَِّة،  ... من األَضداِد، ولم يُنَِبْه عليه المصنِّف. ج َعَطاِميُس، و قد جاَء في َضُروَرةِ الّشِ

, قال الراِجُز:يا ُربَّ َبْيَضاَء مِ   ن العََطاِمس       تَْضَحُك َعن ِذي أُشٍُر عَُضاِرِس َعَطاِمُس، وهو ناِدر 

ْعِر " .   وكان َحقُّه أَن يقوَل: عَطاِميس، فَحذََف الياَء لَضُروَرةِ الّشِ
 , وهو فى سرالصناعة (1/296ترجمته فى الخزانة )البيت من بحر الطويل لعبيد هللا بن الحر   (9)

 .215ائر صـ  . وموارد البص300, 1/95, والمحتسب 2/293 
 .140 /1البيتان من قصيدة من بحرالطويل ,  وهما فى الديوان  (10)
حتى يستقيم  (ملساء)أو  (إمليس)ليس صوابا , وإنما هو جمع  (أملس)جمع  (األمالس)قول أبى العالء   (11)

ٍء، وهذه عن ابن بها (اإِلْمِلَيسةُ )، بالَكْسر، (اإِلْمِليسُ ): " (ملس )كالمه بعد ذلك, ففي التاج , مادة 

ْعر في قول ذي  ، ج، أََمالِيُس، وأََماِلُس شاذٌّ، ُحِذَفت ياُؤه لضرورة الّشِ ُ ليس بَها َنبَات  َعبّاد:الفَالَة

ي فَقَْد أَْقَوْت َعَلْيِك األََماِلسُ  ة:أَقوُل ِلعَْجلَي بَْيَن يَّمٍ ودَاِحٍس         أَِجدِّ مَّ  الرُّ

 : وقال َشِمر 
، : (األََماِليسُ ) وقيل:  ...األَْرُض الَّتِي لَْيَس بها َشَجر  وال يَِبيس  وال َكأل  وال نََبات 

َكة ، وهو المكاُن المْستَِوي ال نَبَاتَ  : َجْمع َمَلٍس، محرَّ  األََماِليُس: َجْمُع أَْماَلس، وأَْمالس 

ُكْن إاِلّ األَماِليُس أَْصبََحْت     اتَُها َشِكَراتِ      به، قال الُحَطْيئَةُ      وإِْن لْم يَ  لََها ُحلَّق  َضرَّ

: ال تُْنِبُت، وَسَنة  َمْلَساُء والَجْمُع أََماِلُس  ، وأَْرض  َملَس  وَمَلَسى وَمْلَساُء وإِْمِليس  والَكِثيُر: ُملُوس 

 وأَماِليُس، على غَْير قياٍس َجدَْبة  " . 
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فهو  ( قرطاس )إن جعل جمع  ( القراطس )ال شئ فيها, ومع ذلك تكون سهلة مستوية, و

                       فال حذف فيه ؛ ألنهم قد قالوا:  (قرطس ) جعل جمع وإن ( مصابح )مثل قولهم: 

 . )2("( قرطاس  ), كما قالوا:)1( ( قرطس )

ن زيادة الياء أو حذفها فى الجمع ضرورة فى الشعر, فهو منقوض إأما قول البصريين 

د يستحق زيادة الياء أو حذفها فى الجمع , إياه بجعله لمفر مبمجيئه فى النثر, وأما تأويله

أصلين  (درهام)و ( درهم )؛ ألنهم  يجعلون نحو ليكون الجمع قياسا , فقد ال يكون صوابا  

مختلفين, مع أنهما فى األصل شئ واحد, لكن حدث اإلشباع فى أحدهما, واإلشباع ليس بالزم 

و يجعل الجمع المجرد من الياء للكلمة حتى يجعل الجمع ذو الياء لذلك المفرد المشبع, أ

أو  (قرطاس)فى جمع  ( القراطس )للمفرد الخالى من اإلشباع, , كما فى تخريج أبى العالء لـ 

 .  (دراهيم  )يثه عن دأو كما سبق كالمه عند ح  عنده. (قرطس)

فى الجمع, قال: "وعليه عندى قولهم فى جمع  (دوانيق )ويدل لهذا تخريج ابن جنى لـ 

ثم كسرة على  (داناق), فصار: , وذلك أنه زاد على فتحة عينه ألفا  (دوانيق ):  (دانق)

كـ  (دوانيق)أشبع الكسرة , فصار:  (دوانق)دوانيق.... وإن شئت قلت: لما كسره فصار إلى )

 . )3(, وهذا التغيير المتوهم كثير"(المطافيل)و (الصياريف)

 يحكم عليه بأنه كثير. توهما  , وتغييروابن جنى كما هو واضح من هذا النص يجعل ذلك ال

ز اإلشباع, قال أيضا  فى الحذف: "وربما عكست اوربما يكون أسلم من هذا قوله بجو

 . )4(الياء فى غير موضع الحذف, واكتفت بالكسرة منها" تالعرب هذا, فحذف

ر الجمع ويدل لهذا أنه قد يحذف حرف المد اجتزاء ببعضه عنه, وإن كان فى غي  

َكلَمِع أَيدي َمثاكيٍل ُمَسل ِبٍَة       َينعَيَن فِتياَن َضرِس الَدهِر    كما فى قول األخطلصى,األق

 )5( َوالُخُطبِ 

 . )6(كما قال ابن جنى (الخطوب)يريد 
                                                                    

ب فيه. والقُْرطاُس بالضم مثله، وكذلك : " الِقْرطاُس: الذي يكت (قرطس  )في الصحاح , مادة  (1)

 القَْرَطُس. ذكره أبو زيد في نوادره. وأنشد:

   كأنَّ بَحْيُث استودَع الداَر أْهلُها         َمَخطَّ َزبوٍر من دواةٍ وقَْرطَ                            
 .184, 168 /2,و راجع السابق نفسه144 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (2)
 بتصرف يسير. 3/121الخصائص  (3)
 .2/292سر الصناعة   (4)
, 3/136, و1/334, وهو فى الخصائص 36البيت من بحر البسيط, لألخطل فى ديوانه صـ   (5)

 .2/8, 300, 1/199والمحتسب 
 .1/300انظر: المحتسب   (6)
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 وقد يكون من هذا األخير قول عمرو بن كلثوم:

 )1( يناَوقَد َعِلَم القَباِئُل ِمن َمعَد ٍ       إِذا قُبٌَب ِبأَبَطِحها ُبن

: جمعت (تبْ ب  ق   )ة, ويقال: إنها أخذت من قولهم: ب  جمع قُ  (ابُ ب  الق   )و يقول أبو العالء: "

فهو  (بب  قُ )بكسرها, فإذا قالوا:  (بب  ق   )بضم القاف, و (بب  قُ  ), وقالوا فى الجمع  )2(أطرافه

, وبيت (ابب  ق  )ن , وإذا كسروا فكأنهم حذفوا األلف م(مل  ظُ )و (مةلْ ظُ  )على القياس, مثل : 

 . )4("ينشد على الوجهين )3(عمرو بن كلثوم
                                                                    

مهرة أشعار , وانظر: ج 149البيت من معلقته الشهيرة, وهى من بحر الوافر,في ديوانه صـ   (1)

, وهى برواية *وقد علم القبائل غير فخر* وكذلك فى شرح المعلقات السبع 2 12العرب صـ

 .119, وانظر: المعلقات العشر للشنقيطىصـ 134للزوزنى صـ  
ِم كالقَُبِب بالَكْسر، َهَكذَا في نُْسَخِتنا مَ  (قبب )في اللسان , مادة   (2) ْضبُوط  :" الِقَباُب َجْمُع القُبَّة بالضَّ

، ثم رأَْيَت شْيخنا ضبَطه كغَُرف فال َمِحيدَ عْنه. والقُبَّةُ من البَناء مْعُروَفة.  ّمِ بالقلم، والظاهر أَنَّه بالضَّ

ة ُمْشتَقٌّ من ذِلَك. وقال ابُن األَثِير: القُبَّة ِمَن الِخَباء: بَْيت  َصغير  وقيل:هَي البَنَاُء من األَدَم َخاصَّ

. ُمْستَِدير، وهو م اَغانِيُّ ْبِقِب، َنَقلَُهَما الصَّ اُب َكَكتَّان: األََسدُ كالُمقَ  ن بُيُوِت العَرب". بالبِناِء. القَبَّ
 يقصد البيت السابق الذكر.  (3)
. 193, 107 /2, وراجع :المصدر نفسه 2/157شرح ديوان أبي حصينة        (4)
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فإذا جاز لهم أن يقولوا بحذف المد واالجتزاء بحركته عنه هنا , فلماذا ذهبوا إلى التأويل 

 بتقدير مفرد يكون له قياسا ؟ فهال فعلوا ذلك هنا أيضا .
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 ( فواعل )على  لمذكر عاقل وصفا   ( فاعل )جمع                               

,  (كاتبة )إال ما كان صفة المؤنث نحو:  (فواعل )ذكر النحاة أنه ال يجمع على صيغة       

, أو صفة لمذكر أو لمؤنث (حوائض )و (حائض ), أو اسما  لمؤنث نحو  (كواتب )فيقال فيها: 

, أو  (وهرج ), نحو: (فْوَعل ), أو كان اسما  على وزن (شاهق )و (صاهل )غير عاقل نحو: 

 .  )1((خاتم )مثل:  (فاعل ), أو على (صومعة )نحو:  (ةفْوعَل)

وما جاء بخالف ما ذكروا حكموا عليه بالضرورة إذا كان فى الشعر, أو حكموا عليه   

 فى قول الشاعر:  (نواكس)على  ( ناكس )بالشذوذ فى غير ذلك, وتأولوه, ومن هذا جمع 

 )2( أَيتَُهم       ُخُضَع الِرقاِب نَواِكَس األَبصارِ َوإِذا الِرجاُل َرأَوا َيزيَد رَ 

على  (فاعل )وهو عند المبرد جائز فى الشعر؛ ألن جمع  )3(فقد حكموا عليه بالضرورة

بجمع المؤنث, لئال يلتبس بجمع المذكر , وللمذكر أبنية  (فواعل )أصل, لكنهم خصوا  (فواعل)

 (فاعل )مع المؤنث, فإذا جاء فى الشعر جمع بج ( فواعل )كثيرة, فال بأس بتخصيص بناء 

 . )4(المذكر عليه, فهو رد إلى األصل, وهو جائز كثير فى الشعر خاصة

في البيت السابق : "  قال أبو العبّاس محمد بن يزيد النَّحوّي:   يقول ابن عبد ربه األندلسي   

على فواعل، وإذا كان  وذلك أنه جمع فاعل ,في هذا البيت شيء ُمْستطرف عند أهل النَّحو

ألنك تقول: ضاربة وضوارب، وال يقال في المذكر  ؛هَكذا لم يكن بين الُمذكر والُمؤنث َفْرق

فواعل إال في موضعين، وذلك قولهم: فوارس وهوالك، ولكّنه اضطر في الّشعر فأخرجه عن 

 .)5(األصل ولوال الضرورة ما جاز له"

فى صفة  (فواعل )على  (فاعل )حاة, من أن  جمع ولم يخرج أبو العالء عما قرره الن    

 المذكر العاقل عنده شاذ, يتضح هذا من قوله فى التعليق على بيت ابن أبى حصينة:

 )6( أَفَرِس َمن ُعد  مَن الفُرساِن       َوأَغَزِر الناِس نَدى بَنانِ 

وهذا الحرف , (رسفوا )و (فارس )و, (ركبان)و (راكب)كما يقال:  (فرسان )و (فارس )" يقال:

  مثل  (فُع ال ),ولكن يجمع على (فواعل )إذا كان للمذكر يجب أال يجمع على  ( فاعال   )شاذ ؛ ألن

                                                                    

, وشرح 673, والفوائد والقواعد للثمانينى صـ 1/258, والمقتضب 633, 3/632انظر: الكتاب  ( 1)

, وجموع التكسير القياسية ـ الشيخ أحمد 2/74, والمزهر 2/151, وشرح الشافية 52المفصل صـ

, ومن قضايا 4/202رة على اإلسكندرى بحث منشور بمجلة مجمع اللغة العربية  بالقاه

 .49النحووالتصريف د/جابر المبارك صـ 
, 1/372, والكامل 3/633, وهو فى الكتاب 304البيت من بحر الكامل, لـ الفرذدق فى ديوانه صـ  ( 2)

, 2/153, وشرح الشافية 2/539, وشرح الجمل 1/294, وعيون األخبار 1/259والمقتضب

 .1/204و الخزانة , 2/74, والمزهر 2/488والعقد الفريد 
 .455, وموارد البصائرصـ  1/272, والكامل 1/259, والمقتضب 3/633انظر: الكتاب  ( 3)
 .1/451, واالرتشاف 2/153, وشرح الشافية 259, 1/258, والمقتضب 1/372انظر: الكامل  ( 4)
(

5
 .2/488العقد الفريد  (
 .86 /1الرجز فى الديوان (6)
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اد )و (شاهد ) د )ويجوز أن تحذف األلف , فيقال:  (ُشه        على  (فاعل ), وإنما يجمع   )1(( ُشه 

مرأة ا ), و ( مال بواركج   )و ( بارك جمل )إذا كان للمؤنث , أو لمن ال يعقل, يقال:  (فواعل )

 .  )3("(نساء عواطل )و )2( (عاطل

فى صفة المذكر العاقل موضع تعاورته األ قالم باالستدراك ,  (فواعل )على  (فاعل )وجمع   

           إال أربعة أحرف: (فواعل)"ليس فى كالم العرب صفة جمعت على  :فقد قال ابن خالويه

  و            (ناكس )و  )6((خواشع )و (خاشع )و  )5((هوالك )و (هالك ), و  )4((فوارس)و (فارس )

 .  )7("(نواكس)

 . )10((عوارم)و  )9((طوائح)صاحب التنبيهات:  )8(وزاد على بن حمزة

                                                                    

, ويبدو أن أبا 2/155, وشرح الشافية 673الفوائد والقواعد للثمانينى صـ  , و3/633انظر: الكتاب  ( 1)

عال(, وهذا يتوافق مع ما ذكر من قبل فى  ٌَ العالء كان يرى أن صيغة )فُعَّل( مقصورة من )فُّ

دراسة إشباع الحركات أو تقصيرها. وهذا الرأي له يذكر برأي من ذهب إلى  أن  ) فَُعال ( في 

 .  357عَل ( وأشبعت الفتحة , فصارت ألفا  , وسيأتي صـ الجمع أصلها  ) فُ 
غِْل فهي عاِطل  بغير هاٍء" .    (2) يَنِة والشُّ اِغُب: الَعَطُل: فِقداُن الّزِ  في التاج مادة ) عطل ( : " قال الرَّ
 .516, 164صـ , وعبث الوليد 2/240المرجع نفسه . وانظر: 86 , 85 /2ابن أبى حصينة شرح ديوان   (3)
 ومنه قول الحطيئة :  َبنو َعبٍس فَواِرُس كُّلِ يَوٍم       تَكادُ الهاُم َخشيَتَهُ تَطيرُ  ( 4)
في التاج , مادة ) هلك ( : " وَرُجل  هاِلك  من قْوِم َهْلكى قال الخِليُل: إِنّما قالُوا َهْلكى وَزْمنى  (5)

ا على هُلَّك وُهالَّك وَمرضى؛ ألَّنها أَشياُء ُضِربُوا بها، وأُْدِخلُوا فيه ا. وهُم لها كاِرهُون ويْجَمُع أَْيض 

 كسُكٍَّر وُرّماٍن،

عاِن: ا، ومنه الَمثَُل: فالن  هالِك  من الَهواِلِك، وأَْنَشدَ أَبو عَْمرو الْبِن ِجْذِل الّطِ  وَهواِلُك أَْيض 

 ى ِذكر مالِك. تَجاَوْزُت ِهْندا  َرْغَبة  عن ِقتاِله         إِلَى ماِلك أَْعُشو إِل

 فأَْيقَْنُت أَنِّي ثاِئر ابن ُمَكدٍَّم         غَداتَئٍذ أَو هاِلك  في الَهواِلكِ 

ّي: يجوُز أَن يُِريدَ هاِلك  في األَمِم الَهواِلِك،  َر في فواِرس، قال ابُن بَّرِ قاَل: وهذا َشاذٌّ على ما فّسِ

جاِل، فال لَبس فيِه، قال: فيكوُن َجْمَع هاِلَكة على القياِس، وإِّنما جاَز فو اِرس ألَنّه َمْخُصوص  بالّرِ

  وَصواُب إٍنشاِد الَبيِت :         فأَْيقَْنُت أنِّي عندَ ذِلَك ثاِئر"
في اللسان  , مادة )  خشع (  :" َخَشع َيْخَشُع ُخشوعا  واْختََشع وتََخشََّع: رمى ببصره نحو األَرض  (6)

عُون. وخَشع بصُره: انكسر، وال يقال اْختَشع؛ وَغضَّه وخفََض صوته. وقوم ُخشَّ  ع: ُمتََخّشِ

...واْختشَع إذا طأْطأَ َصدَْره وتواضع، وقيل: الُخشوع قريب من الُخضوع إاِل أَّن الُخضوع في 

البدن، وهو اإِلْقرار باالسِتْخذاء، والُخشوَع في البدَن والصْوت والبصر" .ولم أجد ) خواشع (  

 العاقل . جمعا  لصفة المذكر 
 .147ليس البن خالويه صـ  ( 7)
هو : علي بن حمزة البصري ، أبو القاسم , لغوي ، من العلماء باألدب . له كتب ، منها "   (8)

التنبيهات على أغاليط الرواة " وردود على : " اإلصالح " البن السكيت و " فصيح " لثعلب و " 

 -(. انظر ترجمته في : األعالم  ه 375وفى : ) النبات " للدينوري و " الحيوان " للجاحظ  . ت

 . 283/    4خيرالدين الزركلي 
َحْته الطَّواِئح: قَذَفَتْه القَواِذُف. وال يقال  (9) في اللسان , مادة )  طوح ( : "الَمطاِوُح: الَمقاِذُف.  وَطوَّ

حاُت، وهو من النَّوادر كقوله تعالى: وأَرسلنا الرياَح لَواقِحَ  ح الُمَطّوِ ؛ على أَحد التأْويلين. وَطوَّ

الشيَء وَطيَّحه: ضيَّعه" . وهذا الجمع على فواعل جمع قياسي , ال كما قالوا ؛ ألنه جاء في جمع 

 غير العاقل .
في الصحاح ,مادة ) عرم ( :" الَعِرم: الُمَسنَّاةُ، ال واحدَ لها من لفظها، ويقال واحدها َعِرَمة .  (10)

ُمهُ وأْعِرُمهُ َعْرما ، إذا َعَرْقتَهُ. وكذلك َعَرَمِت اإلبُل الشجَر: نالَْت منه. والعُراُم وَعَرْمُت العظم أْعرُ 

ْقتُهُ. وصبيٌّ عاِرم  بيِّن العُرام بالضم، أي  ْمُت العظَم: تَعَرَّ الضم: العُراُق من العظم والشجر. وتَعَرَّ

" . ولم أجد عارم جمعا  لـ عوارم صفة لمذكر عاقل .   َشِرس 
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  (هوالك)و (فوارس)بينما قال صاحب الصحاح: " فأما مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إال 

 .  )1(   (نواكس )و 

  )4( (صواحب)و (صاحب)و  )3((حواجب)و (حاجب)فزاد:   )2(ما ابن القطاعأ     

  , و (حارك ), و)7( (نواظر ), و(ناظر ), و)6( (سواعد )و (ساعد )و)5( (شوارب )و (شارب )و 

                                                                    

(
1

 الصحاح , مادة ) فرس( .  ( 
هو:ابن القطاع السعدي الصقلى المكاتب ولد بصقلية, أخذ بها عن أبي بكر محمد بن علي بن  ( 2)

البراء اللغوى وغيره وبرع في النحو وصنف تصانيف , له كتاب أبنية األسماء , وله مصنف في 

(  شاعرا  وكان نقاد 170)  العروض ومصنف في شعراء جزيرته صقلية أورد فيه لمائة وسبعين

( و مات 433البصريين ينسبونه إلى التساهل في الرواية , ولد سنة ثالث وثالثين وأربع مائة ) 

 .  209/  4(  انظر ترجمته في : لسان الميزان 514سنة  أربع عشرة وخمس مائة ) 
تجب بينا لفؤاد وسائره. في الصحاح , مادة ) حجب( : " الحجاب: الِستُْر. وحجاب الجوف: ما يح  (3)

وحَجبه أي منعه عن الدخول. والمحجوب: الضرير. وحاجب العين جمعه حواجب، وحاجب 

اب".   األمير جمعه ُحجَّ
، كما يُقَاُل: َشاِهد  وأَْشَهاد ، ونَاِصر   (4) في التاج , مادة )  صحب ( : "  يُقَاُل: َصاِحب  وأَْصَحاب 

. َوَمْن قَاَل: َصاحِ  ب  وُصْحَبة فهو َكقَْوِلَك: فَاِره  وفُْرَهة. وغاُلَم  َراِئق  والجمع ُروقَة. وأَْنَصار 

ْحَبةُ َمْصدَُرقَْوِلَك: َصِحَب يَْصَحب ُصْحبَة . وقالوا: في الّنَِساِء: هُنَّ َصَواِحُب يُوسٍُف.  والصُّ

َصَواِحَب َجْمَع السَّالََمة.وفي   مسند   وَحَكىالفَاِرِسيُّ عَْن أَبِي الَحَسن: هُنَّ َصَواِحبَاُت يُوسُف. َجَمعُوا

: عن أبى بردة بن أبى موسى قال مرض رسول هللا صلى هللا  412/    4اإلمام أحمد بن حنبل 

عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر يصل بالناس فقالت عائشة يا رسول هللا إن أبا بكر 

ناس فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن رجل رقيق متى يقوم مقامك ال يستطيع أن يصلى بال

: صواحب جمع صاحبة والمراد  128/    2ابن حجر  -صواحبات يوسف" وفي  فتح الباري 

أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خالف ما في الباطن ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع 

راد زليخا" ولم يستخدم       فالمراد به واحد وهي عائشة فقط كما أن صواحب صيغة جمع والم

  صواحب إال في جمع المؤنث , أو في غير العاقل , ومنه ماورد في قول الفرذدق : 

 بَل ما َرأَيُت َوال َسِمعُت بِِه       يَوما  َكَيوِم َصواِحَب القَصرِ 

 ماخورِ قَيس  تَبيُت َعلى الثُغوِر ِجيادُهُم       َوتَبيُت ِعندَ َصواِحِب ال وقول جرير : 

 وقول ذي الرمة : َوأَنَّ َصواِحَب األظعاِن ُجمٌّ       َوأَنَّ لَُهنَّ أَعجازا  ثِقاال

ت فَُطيَمةُ ِمنَك في َهجِر       غَدرا  َوهُنَّ َصواِحُب الَغدرِ   وقول ابن أبي ربيعة : ِلجَّ

 أجد .   ر عاقل , فلموقد بحثت كثيرا  في المعاجم , وفي كتب األدب واللغة عن ) صواحب ( جمعأ لمذك
: "والشريب المشارب والشراب  257الراغب االصفهاني  صـ  -في  مفردات غريب القرآن (5)

وسمى الشعر على الشفة العليا والعرق الذى في باطن الحلق شاربا  وجمعه )شوارب( لتصورهما 

جمع شارب على بصورة الشاربين " . وراجع مادة ) شرب( في اللسان , والتاج , ومنه يظهر أن 

 لمذكر عاقل لم يرد .   صفة) شوارب ( 
لم يجمع )ساعد( صفة لمذكر عاقل على) سواعد ( وإنما الذي جمع عليه هو الساِعد  بمعنى :  (6)

ْسغِ،  والسََّواِعدُ: َمَجأِري الماِء إلى النَّْهر أَو إلى البَْحر  ْندَْيِن من لَدُن الِمْرفَِق إلى الرُّ هاٍء. ُمْلتَقَى الزَّ

والسَواِعِد َمْجَرى الُمّخِ من الِعَظام، كالقُْطِب. والساِعدَةُ: َخَشبَة  تُْنَصب تُْمِسُك الَبَكَرةَ، وجْمعُها 

السََّواِعد والّساعد: إحليل ِخْلف الناِقة يخرج منه اللبن، ويجمع سواعد. انظر مادة ) سعد ( في : 

) عسد ( : "  َسِعدَ فالن  َيْسعَدُ َسْعدا  وَسعادة  فهو  التهذيب واللسان والتاج , وفي العين تحت الجذر

سعيد ويجمع ُسعَداء، نقيض أشقياء. وتقول:أَْسَعدُه هللاُ وأْسعَدَ َجدَّه. وإذا كان اسما  ال نعتا  فجمعه 

 سعيدون ال سعداء" . 
السوداُء الصافية التي في َوسط  في التاج , مادة ) نظر( : " النَّاِظُر: العَْيُن َنْفُسها، أو هو النُّقطةُ  (7)

وناِظَرةُ: جبل  أو ماء  لبني َعْبس بأعلى  َسواد العين وبها يَرى النَّاِظُر ما يُرى، أو البصُر نَْفسُه،...

: ماءان لَعْبس... وَنواِظر: آكام  بأرض باِهلَة" .  الشَّقيق أو ع، قاله ابُن دَُرْيد، وقيل: ناِظَرة وَشْرج 

 ظر جمعا  لـ ) ناظر ( صفة  لمذكر عاقل . ولم أقف على نوا
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       و ( حارس )على ما سبق:   )3(. وزاد الجواليقى )2((غوارب ), و (غارب ), و )1((حوارك )

    و (داجّ  )و (حواج )و ( حاجّ  ), و(الحجابة ), قال: من (حواجب ), و(حاجب )و ,  )4((حوارس )

     من قولهم فى المثل: (خواطئ )و (خاطئ )و )5((أما وحواج هللا ودواجه )من قولهم :  (دواج )

 .  )8(( شواهد )و (شاهد )و  )7( ( غوائب )و (غائب )و  )6((مع الخواطئ سهم صائب )

إال فى حروف مختصرة ال يقاس عليها,  (فواعل )ال يجمع على  (فاعل )وفي القرطبى: "

ا م  " . واستدرك  ابن  )9( ( خوالف  )و ( خالف  )و , ( هوالك )و ( هالك ), و ( فوارس )و ( فارس )وهى: 

 . ( حائجة )و ( داخنة )فى جمع   )11(( حوائج )و   )10( (دواخن )      لك:

                                                                    

في التاج , مادة ) حرك( : "  الحاِرُك: أَْعلَى الكاِهِل من الفََرِس وقيل: هو َعْظم  ُمْشِرف  من جاِنبَيِه اْكتَنَفَه  (1)

...والَجْمُع َحواِرُك" ومن  َفزعا الَكتِفَْين، وقيل: هو َمْنبُِت أَدْنَى الُعرِف إِلى الّظْهِر الذي يَأُْخذ به َمْن يَرَكبُه

 هذا يظهر أن هذا الجمع قياسي ؛ ألنه لم يأت في العاقل , كما سيأتي . 
. و في الصحاح , مادة ) غرب ( : "  الغاِرب: ما بين السنام والعنق. ومنه 273انظر: أبنية األسماء صـ  ( 2)

اقة إذا رعت وعليها الِخطاُم أُلِقي على قولهم: َحْبلُِك على غاِربك، أي اذهبي حيث شئت. وأصله أنَّ الن

غاربها؛ ألنَّها إذا رأت الخطام لم يهنئها بشيء. وَغواِرب الماء: أعالي موجه، شبِّهت بغوارب اإلبل " 

 وهذا الجمع كسابقه , جمع قياسي ؛ ألنه في غير العاقل.
موهوب بن أحمد بن محمد بن . و الجواليقي هو: 27, 26انظر: شرح أدب الكاتب البن الجواليقى صـ  ( 3)

الخضر بن الحسن ، أبو منصور ابن الجواليقى : عالم باألدب واللغة . مولده ووفاته ببغداد . كان يصلى 

ٌ  بالمقتفي. من كتبه ) المعرب( في ما تكلمت به العرب من الكالم األعجمي ، و ) تكملة إصالح ما  َ إماما

) العروض (. قال ابن الجوزى : لقيت الشيخ أبا منصور تغلط فيه العامة ( و ) شرح أدب الكاتب( و 

الجواليقى ، فكان كثير الصمت ، شديد التحرى فيما يقول ، متقنا  محققا  ، وربما سئل المسألة الظاهرة التى 

 . 335 /7( . انظر ترجمته في :األعالم  540يبادر بجوابها بعض غلمانه ، فيتوقف فيها حتى يتيقن. توفى : )
، ج ف  (4) ي التاج , مادة ) حرس ( : " َحَرَسه يَْحُرُسه ويَْحِرُسه َحْرَسا  وِحراسة ، بالَكْسر: َحِفَظه، فهو حاِرس 

، كخاِدم َوَخدٍَم وُخدّاٍم " . ولم أجد في كتب اللغة أو المعاجم أو كتب  ، وُحّراس  ،ُ حّركة ، وأَْحَراس  َحَرس 

 ى ) حوارس ( .األدب جمعا  لـ ) حارس ( صفة لمذكر عاقل عل
 في المحكم , مادة ) دجج( : "  الحاج: الذين يحّجون، والدّاّج: الذين معهم من األجراء والمكارين ( 5)

ونحوهم. وقيل: هم الذين يدبون في آثارهم من التجار وغيرهم. وفي كالم بعضهم: أما وَحَواّج بيت هللا 

ه ألفعلنَّ كذا وكذا" .  ودََواّجِ
, وانظر أيضا  مادة ) خطأ( في : الصحاح, 16/120, و6/255البالغة البن أبى الحديد  انظر: شرح نهج ( 6)

: "  من الخواطئ سهم صائب يضرب 2/280واللسان, والقاموس المحيط ,  والتاج .وفي مجمع المثال 

للذي يخطئ مرارا  أو يصيب مرة. والخواطئ التي تخطئ القرطاس، وهي من خطئت أي أخطأت. قال أبو 

 رام " . : ومثل العامة في هذا، رب رمية من غيريثم: وهي لغة رديئة. قالاله
: قال السيرافي : وجاء في الشعر : ومثلى في غوائبكم قليل ,  وذكر  153/  2في شرح شافية ابن الحاجب  ( 7)

ب . المبرد أن فواعل في فاعل الغالب أصل ، وأنه في الشعر سائغ حسن ... قال : والغوائب : جمع غائ

روى أن عتيبة بن الحرث قال لجزء بن سعد هذا البيت فقال له جزء : نعم وفي شواهدنا . والشواهد : جمع 

 شاهد ، وهو مثل الغوائب . واالستشهاد بالبيت في قوله " غوائبكم " حيث جمع فاعال  على فواعل شذوذا  . 
   .   سبق في الكالم على ) غوائب (أن) شاهد( قد جمع على) شواهد( (8)
 .12/62القرطبى  ( 9)
في التهذيب ,تحت الجذر : ) دخن ( : " وجمع الدُّخان: دََواخُن، َعلَى غير قياس " وانظر مادة )دخن ( في   (10)

 : )اللسان( , و)التاجِ(. و يظهر من هذا أنه جاء في غير العاقل , فظهر بهذا أنه جمع قياسي . 
ج ,  مادة )حوج ( : " تُْجمع الحاَجةُ على "َحاَجاٍت" جْمَع َسالَمٍة، . وفي التا276انظر: التسهيل صـ   ( 11)

وِحَوجٍ"، بكسر ففتح، قاله ثعلب،.. "َوَحوائُج غيُر قِيَاسّيٍ"، وهو رأْى األَكثَِر "أَو ُمَولَّدَة "، وكان األَصمعّي 

اس، وإاِلّ فهو في َكثيٍر من كالِم يُنِكره ويقول: هوُمَولَّد : قال الَجوهرّي، وإِنما أَنَكره بُخروجه عن القي

ّى، كما زعمه النّحويُّوَن، قال: وذَكر بعُضهم أَنه  العرب...أَْو َكأَنَّهْم َجَمعُوا َحائَِجة "، ولم يُْنَطْق به قال ابن بَّرِ

َء ذلك في حديِث سيِِّدنا نه َخطأ  منه، ألَنَّهُ قد جاُسمَع حاِئجة  ُلغَة  في الحاَجة، قال: وأَّما قولُه: إِنّه ُمولَّد، فإِ 

رسوِل هللا، صلَّى هللا عليه وسّلم، وفي أَشعاِر العرِب" . ويظهر من هذا الكالم أن )الحوائج( على 

 ) فواعل ( قياسي ؛ ألنه جاء في غير العاقل . 
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              و (سابق  ),  وجاء في ابن عقيل  )1(  ( نواشئ)و ( ناشئ ) وزاد أبو حيان على ما سبق:  

 .      )2(سوابق )

هذا   )5((دواجن)و (داجن)و, )4( (شواهق)و (شاهق): أن أبا عبيدة استدرك:  )3(وذكر ابن حجر  

 .  )6((نواكس)باإلضافة إلى 

  و               , (جانح), و )8((لكوام)و (كامل ): "واستدرك بعض الشراح.. :  )7(قال ابن حجر

 , )9(( جوانح )
                                                                    

(
1

: َربا , وفي  اللسان , مادة , ) نشأ( : " نََشأَ يَْنَشأُ َنْشأ  ونُُشوءا  و1/451انظر: االرتشاف  (  نَشاء 

ئ وأُْنشئ، بمعنى.... وقيل الناِشئ فَوْيَق  . ونََشأُْت في بني فالن نَْشأ  ونُشُوءا : َشَبْبُت فيهم. ونُّشِ وَشبَّ

غَر، وكذلك األُنثى ناِشئ، بغير هاٍء أَيضا ، والجمع  الُمْحتَِلِم، وقيل: هو الَحدَُث الذي جاَوَزَحدَّ الّصِ

َغر، وكذلك األُنثى ناِشئ، بغير هاٍء أَيضا ، والجمع منهما َنَشأ  منهما َنَشأ  مثل طاِلٍب وطَ  َلٍب، َحدَّ الّصِ

 وكذلك الَنْشُء مثل صاِحٍب وَصْحٍب". مثل طاِلٍب وَطَلٍب،
. و في اللسان , مادة ) سبق( : "السَّْبق: القُدْمةُ في الَجْري وفي  2/469انظر :  شرح ابن عقيل  (2)

، والجمع األَْسباق والسَّواِبُق" ولم أجد في  كل شيء؛ تقول: له في كل أمر ُسْبقة  وساِبقة  وَسْبق 

 -المعاجم ) ) السوابق (تجمع على ) سوابق ( صفة لمذكر عاقل , لكن وجدت في   المستدرك 

: "قال كان خالد بن سعيد وأبان بن سعيد وعمرو بن سعيد من أهل  239/    3الحاكم النيسابوري 

: "قال إن منكم سيد ولد آدم  313/    7الهيثمى  -سالم " وفي   مجمع الزوائد السوابق في اإل

 صلى هللا عليه وسلم وإن منكم سوابق كسوابق الخيل ".

 , قول ألبي مخزوم النهشلي يفخر بقومه 1/101وفي الكامل للمبرد 

 إنا بني نهشل ال ندعي ألٍب         عنه، وال هو باألبناء يشرينا

 ية  يوما  لمكرمٍة         تلق السوابق منا والمصليناإن تبتدر غا

ٌ  على البيت :"وقوله: تلق السوابق منا والمصلينا  1/103قال المبرد  تعليقا 

 فالمصلي الذي في إثر السابق، وإنما سمي مصليا  ؛ ألنه مع صلوي السابق" .
بن حجر الكنانى الحافظ أبو  هو: ابن حجر العسقالني  أحمد بن على بن محمد بن محمد ابن على ( 3)

الفضل شهاب الدين العسقالني ثم المصرى الشافعي. من مصنفاته : المسانيد األربعة, واإلتقان في 

فضائل القران  , و بلوغ المرام من أحاديث األحكام . وعرائس األساس في مختصر أساس 

مقدمة فتح الباري في البالغة للزمخشري, و فتح الباري شرح صحيح البخاري, وهدى السارى ل

(اثنتين وخمسين  852( وتوفى سنة) 773شرح صحيح البخاري له , وغير ذلك . ولد سنة) 

 . 128/  1وثمانمائة . انظر ترجمته في : هدية العارفين 
: طويل عاٍل، وقد َشَهق  (4) في اللسان , مادة ) شهق ( : " الشاِهُق: الجبل المرتفع. وجبل شاِهق 

، وقد َشَهَق؛ ومنه يقال: َشِهَق َيْشَهُق إذا  شُهوقا .وكل ما ُرفَِع من بناء أو غيره وطال فهو شاِهق 

: ممتنع طوال ، والجمع شواهق" . ولم أجد في كتب  تَنفَّس تنفُّسا ، ومنه الجبل الشاِهُق. وجبل شاِهق 

  .اللغة أو المعاجم أو كتب األدب جمعا  لـ ) شاهق ( صفةلمذكر عاقل على ) شواهق ( 
في الجمهرة تحت جذر ) جدن ( : "بعير داجن، إذا أِلَف المكاَن وأقام به، وكذلك شاة داجن:  (5)

ملزومة في البيت ال ترعى، والجمع دَواجن" . ولم أجد في كتب اللغة أو المعاجم أو كتب األدب 

  جمعا  لـ ) داجن ( صفةلمذكر عاقل على ) دواجن ( .
 .8/236انظر: فتح البارى  ( 6)
 .8/236السابق نفسه  ( 7)
ٍر، وعلى َكَمَلٍة، َكَكتَبٍة ". ولم أجد في  (8) ِل، كسُكَّ في التاج , مادة ) كمل( :" يُجَمُع الكاِمُل على الكُمَّ

  كتب اللغة أو المعاجم أو كتب األدب جمعا  لـ ) كامل ( صفةلمذكر عاقل على ) كوامل ( . 
وانُِح: األضالع التي تحت الترائب، وهي مما يلي الَصدْر ) جنح ( :" الجَ ة دفي الصحاح , ما ( 9)

لوع مما يلي الظهر، الواحدة جانِحة . وُجِنَح البعير: انكسرت َجوانُِحهُ من الِحْمل الثقيل.  كالضُّ

 وَجناح الطائر: يدُه. والجمع أَْجِنَحة " . ولم أجد في كتب اللغة أو المعاجم أو كتب األدب جمعا  لـ  

 ( صفة لمذكر عاقل على ) جوانح ( .  ) جانح  
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 .  )1((غواش), و(غاش)و 

   )2( (رافد )فى جمع  (روافد )وكان للمحدثين أيضا  مشاركة فى هذا االستدراك, فقد استدركوا  

,   )5((ناطل) فى جمع (نياطل)و  )4((قارئ)فى جمع  (قوارئ), و  )3((باسل)فى جمع  (بواسل)و 

وَقوابِس.)8((ناكل)فى  (نواكل), و   )7(( فارط)فى  ( فوارط)و ,)6( (عاذل)فى  (عواذل)و
في   )9(

 قابس .

                                                                    

: أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال عن :  520 /1في   صحيح ابن حبان  ( 1)

سيكون من بعدي أمراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه 

. فجمع ظلمهم فأنا منه وهو مني برئ وهو مني برئ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على

)غواش( في الحديث صفة لمذكر عاقل , وهو غاش , ويحتمل أن يكون مفرده ) غاشية ( فيكون 

 على القياس . 
. وفي التاج , مادة ) رفد ( : " 52, 51انظر: من قضايا النحو والتصريف لـ د/ جابر المبارك صـ  ( 2)

واِفدُ: َخَشُب السَّْقِف ....وم افِدُ هو الذي يَِلي الَمِلَك ويَقُوم َمَقاَمه إذا َغاَب، والرَّ ما يستدرك عليه:الرَّ

أَوَردَه ابُن بَّرّي في َحواِشيه" وقد جمع رافد على ) روافد (  بمعنى : ) خشب السقف ( ومماجمع 

 على روافد وهو صفة لمكر عاقل , قول ضمرة النهشلي :

 قلَّ في الَحّيِ الجميعِ الروافدُ  وطارِق ليٍل كنُت حّم مبيته       إذا  
 .17انظر: أزاهير الفصحى صـ   ( 3)
اءون مذكر سالم وَقواِرُئ كدَنانير , وفي   (4) ئ ج قُرَّ في التاج , مادة ) قرأ ( : "  القارئ والُمتَقَّرِ

سَّماع وال نسختنا قَوارئ َفواعل، وجعله شيخنا من التحريف. قلت إِذا كاَن جمَع قاِرٍئ فال ُمخالفة لل

 للقياس، فإن فاعال  يُجمع على فواعل". 
في اللسان  , مادة ) نطل( : " أَبو عمرو: النَّياِطل َمكاييل الخمر، واحدها نأَْطل، وبعضهم يقول  (5)

ناِطل، بكسر الطاء غيرمهموز واألَول مهموز. الليث: الناِطُل مكيال يكال به اللبن ونحوه، وجمعه 

ري: الناِطل، بالكسر غير مهموز، كوز كان يكال به الخمر، والجمع النَّياِطل. النَّواِطل....الجوه

قال ابن بري: قول الجوهري الجمع نَياِطل هو قول أَبي عمرو الشيباني، قال: والقياس منعُه ألَن 

فاِعال  ال يجمع على َفياِعل، قال: والصواب أَن َنياِطل جمع َنْيَطل لغة في الناَطل والناِطل؛ 

 اهاابن األَنباري عن أَبيه عن الطوسي" .حك
في التهذيب , تحت الجذر ) عذل ( : " الَعْذل: اللوم. وقال غيره: الَعذَل مثله. وهو مصدر َعذل  (6)

 َيْعذل َعْذال وَعذَال . والعُذَّال جمع العاذل. والعواذل من النساء جمع العاذلة، ويجوز العاذالت "

 يكون جمعا  لـ ) عذل ( صفة لمكر عاقل . وقد وجدت في مقاتل ففهم من هذا أن ) عواذل ( ال 

 : 236, 1/235أبو الفرج االصفهاني   -الطالبيين

قال أبو زيد : وأنشدني ابن رواحة وفليج بن إسماعيل لعبدهللا بن الحسن ابن الحسين في هند بنت   

 ت بعاذلين تتابعا          أبي عبيدة شعرا : يا هند إنك لو علم

 قاال فلم يسمع لما                   قاال وقلت بل اسمعا  

 أهلي ومالي أجمعا          هند احب إلي من          

 وعصيت فيك عواذلي              وأطعت قلبا  موجعا          

 ين (.فجمع ) عاذل (على) عواذل ( وهو صفة لمذكر عاقل , بدليل جمعه في البيت األول على )عاذل        
ُم الواِردَةِ   (7) اط ،  -كالَفَرِط  -في التاج ,مادة ) فرط ( : " الفاِرطُ: ُمتََقدِّ ُم لَحْفِر القَْبِر، َجْمعُهُ: فُرَّ والُمتََقدِّ

، كفاِرٍس وفََواِرٍس، كمافي العباب" . ...  وقد يُجمُع الفاِرُط على فََواِرَط، وهو ناِدر 
. وفي اللسان , مادة ) نكل ( : " الناِكُل: الَجباُن 21, 20مد تيمورصـ  انظر: السماع والقياس لـ أح ( 8)

 الضعيُف"ولم أجد هذا الجمع على ) فواعل ( فيما وقفتت عليه من كتب األدب أو اللغة أوالمعاجم .  
َبس شُعلة في  اللسان , مادة , )قبس( :" القَبَس: النار. والَقبَس: الشُّعْلة من النار. وفي التهذيب: القَ  (9)

من نار تَْقتَِبسها من ُمْعَظم، واْقِتباسها األَخذ منها. وقوله تعالى: بشهاب َقَبس: القََبس: الَجذَْوة، وهي 

، ال  النار التي تأْخذها في َطَرف عُود. . والقاِبس: طاِلب النار، وهو فاِعل من قََبس، والجمع أَْقباس 

 القَواِبُس: الذين يَْقِبُسون الناس الخير يعني يعلِّمون".و يكسَّر على غير ذلك، وكذلك الِمْقباس...

  . جاء في صفة المذكر العاقلفظهر من هذا أن القابس للعلم ورد تكسيره  على فواعل , مع أنه 
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ه احمن ل (لواحٍ  )و ( الحٍ  )و )3( (وغوافل  (غافل  ),و   )2((نواكص  )و  (ناكص )   )1(واستدركوا   

   )5((الئم  )في جمع  ( لوائم  ), ومثله )4(يلحاه إذا المه 

 , )7( (كواهن  )و (كاهن  ), و  )6(وهم الكهان (اٍز وَ حَ  )و (حازٍ  )و 

بمعنرررررى الفررررراتر مرررررن الحملرررررة مررررررن  (غررررروامض  )و  (غرررررامض ), و )8((بواسرررررل  )و (باسرررررل  )و 

  )10((عواجز  )و  (عاجز   ), و )9(الرجال 

 

                                                                    

 .76انظر : الفيصل في ألوان الجموع ـ أ/ عباس أبو السعود  صـ     (1)
 اكص ( وهو المحجم عن الشئ. في المصباح , مادة ) فرس( ) نواكص ( جمع )ن  (2)
في الجمهرة , مادة ) غفل ( : " َغفََل الرجُل عن الشيء يغفُل غُفوال  فهو غافل. ورجل مغفَّل: ال  ( 3)

 فطنةَ له. ...وجمع غافل َغفول وغُفَّل". 

ولم أقف على جمع ) غافل ( صفة لمذكر عاقل على )غوافل ( . والبيت الذي استشهد به أ /عباس  

 وهو  77لسعود في ـ الفيصل في ألوان الجموع صـ أبو ا

 َحصان  َرزان  ما تُِزنُّ ِبريَبٍة       َوتُصبُِح َغرثى ِمن لُحوِم الغَوافِلِ 

 هذا في في وصف المؤنث ال المذكر , وال أدري كيف استشهد به على جمع ) فواعل (

 في صفة المذكر العاقل ؟
: الَمالَحاةُ والُمَشاتََمةُ، وهي العَذُْل. واللَّْعُن أيضا . -َمْمدُْود   -ُء في المحيط في اللغة : " واللَِّحا (4)

واللََّواحي: العََواِذُل" . وهكذا ذكر في أكثر المعاجم , واليفهم منه إن كان جمعا  لصفة المذكر 

كما نبهوا  العاقل أو ال , فال يستدل به عليه, بل لو كان جمعا  لصفة المذكر العاقل , لنبهوا عليه ,

على نظرائه . أما استدالل صاحب ـ الفيصل في ألوان الجموع بقول علي بن خليل للخليفة المهدي 

  ودع قول اللوائم واللواحي  :              إذا ما كنت شاربها فسرا  

 فمما ينبغي أن اليحتج به ؛ إذ ليس قائله ممن يحتج بكالمه .  
َمهُ في الصحاح , مادة ) لوم ( :  " (5) اللَْوُم: الَعذُْل. تقول: الَمهُ على كذا لَْوما  ولَْوَمة ، فهو َملوم . ولَوَّ

ُم: جمع الئِم" . وليس فيما وقفت عليه من معاجم جمع لـ ) الئم ( على) لوائم(  د للمبالغة. واللُوَّ شدِّ

االصفهاني  ابو الفرج  -صفة لمذكر عاقل , لكن يمكن أن يكون منه ماجاءفي   مقاتل الطالبيين

 وهو من قول موسى بن عيسى :    2/454

 بني عمنا ردوا فضول دمائنا    ينم ليلكم أوال يلمنا اللوائم 

   فانا وإياكم وما كان بيننا          كذي الدين يقضي دينه وهو راغم 
و وَيْحزى في التهذيب , تحت الجذر ) حزو ( : " قال الليث: الَحازى الكاِهُن تقول: َحَزا يَْحزُ  (6)

ى "  . وفي التاج , مادة ) نشع ( : " قاَل ابُن ِسيدَه: الَحواِزي: الَكَواِهُن، واْستََحْت أْن تَأُْخذَ  ويتََحزَّ

 . أْجَر الَكَهاَنِة" وهذا يدل على أن )_ الحوازي ( جاء في جمع المؤنث , ال كما قالوا 
ْكُهُن ِكهاَنة ، في الصحاح , مادة ) كهن ( : " الكاِهُن معروف، و (7) اُن والَكَهنَةُ. يقال: َكَهَن يَ الجمع الكُهَّ

َن. وإذا أردت أنَّه صار كاِهنا  قلت: كُهَن َيْكهُُن َكهاَنة "  . إذا تََكهَّ
في المحيط , مادة ) بسل ( : َبسَُل الرُجُل َيْبُسُل؛ فهو باِسل: وهو عُبُْوَسةُ الغََضِب والشَجاَعِة. وأسَد   (8)

َن نَْفَسه عليه" . ولم يجمع باِسل. و ُجُل واْستَْبَسَل: صاَر باِسال . وأْبَسَل نَْفَسه للَمْوِت: إذا َوطَّ تََبسَل الرَّ

) باسل ( على ) بواسل ( فيما وقفت عليه من المعاجم , لكنه ورد في شعر من يحتج به , ومنه 

دَتنا خَ   الِئف    َغطاريُف كانَت َكاللُيوِث الَبواِسلِ قول األحوص  األنصاري:        َولَوال الَّذي قَد َعوَّ
ُجُل الفَاِتُر عن الَحْمَلِة"، َجْمعُه َغَواِمُض، قالَهُ اللَّْيُث  (9) في التاج , مادة ) غمض ( : " الغَاِمُض: "الرَّ

هُ الغََواِمضُ     وأَْنَشدَ:     والغَْرُب َغْرب  بَقَِريٌّ فاِرُض  ال يَْستَِطيُع َجرَّ
التاج , مادة ) عجز ( : " يقال: َعَجَز عن األمِر وَعِجَز، َيْعِجز وَيْعَجز َعْجَزا  وعُجوزا  في  (10)

اغانِّي: وُهذَْيل َوْحدَها تَْجَمع العاِجز من الرجال  ، من قوٍم عَواِجز، قال الصَّ وَعَجزانا ، فهو عاجز 

   َعواِجز،وهو نادر" .
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 . )2( ( سوابح )و  (سابح  )و  , )1( ( سرحوا و) ) ( حاسر )و

  ات:, ووجدت مما لم يذكروه هذه الكلم

 المصدر تفسير الغريب الجمع المفرد مسلسل

 اللئيم فى حسبه ونفسههو سواقط ساقط -1
,  (سقط  )العين والتهذيب , مادة 

 . )3(15/15وشرح نهج البالغة 

  )4(التاج مادة ) شفع ( الذي ينظر نظرين شوافع شافع ـ2

 صوته بالقراءة الذىيرفع ضوابح ضابح -3

, واللسان 2/71األثير النهايةالبن 

) ضبح            , والتاج , مادة 

) (5). 

  )6(الجمهرة , الجذر ) رظن( جمع ناظر نواظر ناظر ـ 4

 ويمكن أن يكون منها ما سيأتى لكن ليس بصورة حاسمة:

 والواحد منهم ـ رضي هللا عنه ـ , وهم طائفة خرجت على حكم اإلمام على  ( الخوارج ) 1 

                                                                    

أِْس في التاج , مادة ) حسر ( : قال ابُن   (1) ِة الرَّ : َحَسَرْت عنها ِدْرَعها. وكُلُّ َمْكُشوفَ ِسيدَه: امرأة  َحاِسر 

. والجمع ُحسَّر  وَحَواِسُر ".  والذَّراَعين َحاِسر 

نص على أن ) حواسر ( تكون في جمع المؤنث , أو غير العاقل , قال : "  1/205وفي  الخزانة

كان ممن يعقل نحو حائض أو ممن ال يعقل  فاعل إذا كان اسما  نحو كاهل، أو صفة مؤنث سواء

يجمع قياسا  على فواعل، تقول: -نحو ناقة حاسر: إذا أعيت، أو صفة مذكر غير عاقل نحو صاهل 

كواهل وحوائض وحواسر وصواهل. أما إذا كان صفة المذكر عاقل ال يجمع على فواعل". لكن 

شرح غريب قول العباس بن مرداس  , عند 380/  5الصالحي الشامي  -في   سبل الهدى والرشاد 

 : 

 نََصرنا َرسوَل َللَاِ ِمن َغَضٍب لَهُ       بِأَلِف كَِمّيٍ ال تُعَدُّ َحواِسُره   

 "الحواسر : الجموع الذين ال درع عليهم ، ويقال : رجل حاسر إذا لم يكن عليه درع ".                                          
ح ( جمعا  لـ ) سابح( صفة المذكر العاقل في المعاجم , لكن وجدت منه في شرح لم أجد)  سواب  (2)

 , قول رجل من طئ, خاله جرير الشاعر:   72/    3ابن أبي الحديد  -نهج البالغة 

 فدع عنك بحرا  ضل فيه السوابح   وإن قلت ال أرضى عليا  إمامنا

   باطحوأفضل من ضمت عليه األ  أبى هللا إال أنه خير دهره 
في التهذيب , تحت الجذر ) سقط ( : " السَّاقطةُ  : اللَّئيُم في حسبه ونفسه، وهوالّساقِط أيضا ،  ( 3)

 نحُن الصميُم وهم الّسواِقط  والجميع السواقِط وأنشد:
 :في  التاج , مادة ) شفع ( : " ََعْين  شافِعَة : تَْنُظُر َنَظَرْين، وأنشدَ اْبن األَْعرابِيّ  (4)

با         فاليوَم قد شُِفعَْت لي األَْشباحُ                      ما كان أَْبَصرني بِغّراِت الّصِ

:  بالضَّّم: أي: أرى الشخَص َشْخَصْين؛ لَضعِف بَصري وانِتشاِره وأنشدَ ثَْعَلب 

ْينَيَّ الشُّخوُص الشَّواِفعُ   لَنفسي َحديث  دوَن َصْحبِي وأَْصبََحت         تَزيدُ لعَ

ْره، وهو عندي مثُل الذي تقدّم " . ففي البيت الثاني جمع ) شافع ( لمذكر عاقل على         ولم يَُفّسِ

 ) شوافع ( .
في التاج , مادة ) ضبح ( : " والُمضابَحةُ: الُمقاَبحة والُمكافََحة" والُمدَافَعةُ عنك. ومما يستدرك   ( 5)

َواِبُح، وهو في ِشعر أَبي َطاِلب  :       فإِنّي والّضوابحِ كلَّ يَْومٍ عليه: الضَّ

 جمع َضاِبحٍ، يريد الَقَسَم بمن َرفََع َصْوتَه بالقَراَءةِ، وهو ِجمع  شاذٌّ في صفة اآلدَمّي، كَفَوارَس ". 
ت العرب ناظرا ومنظورا  ". (6)  في  الجمهرة , تحت الجذر )رظن ( : " النَّواظر: جمع ناظر. وقد سمَّ
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 خارجى.

 وهم فرقة رفضوا التحكيم أيام اإلمام على والواحد منهم رافضى. ( الروافض ) ـ2

 . (نبغ  )كما فى القاموس , مادة  (نابغة )فى جمع  (النوابغ) ـ3

 .  (نجع  )كما فى المصباح , ماة  (ناجعة )فى جمع ( النواجع  ) ـ4

       و   (الخوارج ) وإنما لم يمكن الحسم فى هذه اآلواخر؛ ألنها تحتمل التأويل المقبول فـ    

للتاء فى  (النواجع)و  , (النوابغ )و (رافضة )و (خارجة )يمكن أن يكونا جمعا  لفرقة  (الروافض )

ز معاملتها معاملة المؤنث,  المفرد, مع أنها زائدة للمبالغة , لكن التأنيث اللفظى فيها قد يَُجّوِ

 .(فواعل )فتجمع على 

قاربت ستين كلمة  , وذلك جعل بعض المحدثين يقول  وهكذا كثرت االستدراكات  حتى   

لكن بنقد هذه االستدراكات يتضح أن أكثرها غير متجه,   )1((فواعل )على  (فاعل )بجوازجمع

, وإن كان (فواعل )لغير اآلدميين كسر على  (فاعل )فالذى نص عليه سيبويه أنه "إن كان 

 .  )2(يين من الواو والنون"ألنه ال يجوز فيه ما جاز فى اآلدم ؛لمذكر أيضا  

 (فوارس )وهكذا فإنه ال يسلم مما استُدِرك إال  ما يقرب من خمسة وعشرين كلمة,وهي : 

, (شواهد), و(غوائب), و(دواج ), و(حواج ), و (نواشئ ), و(خواشع ), و (نواكس )و (هوالك)و

 (بواسل  ), و (روافد  )     , و  (ٍش غوا ), و  (سوابق  ), و  (قوابس  ),و (فوارط )و (قوارئ)و

        , و (سوابح  ), و  (عواجز  ), و  (غوامض  ), و  (لوائم  ), و  (نواكص  )و  (عواذل  ), و

؛ألنها جميعا   (نواجع  ), و (نوابغ  ), و (روافض  ), و (خوارج  )و,  (ضوابح  ), و (سواقط  )

 فى صفات المذكر العاقل.

وثالثين كلمة  فقد جاء لغير عاقل أو لمؤنث,   ا  و يقارب واحدأما بقية ما استدركوا, وه   

 من قوله سبحانه : (خوالف )و (خالف )قياسيا , ومن هذا قولهم:  (فواعل)فيكون جمعه على 

ْن َيُكونُوا َمَع اْْلََوالِّفِّ  "   َرُضوا ِبَِّ
كه إال إن كان المقصود به وهذا  ال يصح استدرا )3("

 (عوارم )و (طوائح ), وأما )4("يجوز أن يكون الخوالف هنا النساء" , ففى فتح البارىالذكور

            و (حوارك )و (نواظر )و (سواعد )و (شوارب )و (حواجب )وكذا  )5(فهما لغير العاقل
                                                                    

, وا/ عباس أبو السعود فى: أزاهير الفصحى 4/654حسن فى النحو الوافى: حاشية منهم د/ عباس  ( 1)

, و د/ جابر المبارك فى: من قضايا النحو  77,  والفيصل في ألوان الجموع  صـ 18, 17صـ 

 .173, د/ أبو الفتوح شريف فى: علم الصرف صـ 52والتصريف صـ 
 .1/449, واالرتشاف 4/1865شافية , وقارنه بـ : شرح الكافية ال3/633الكتاب  ( 2)
 .87سورة التوبة من اآلية:  (3)
 , ومعانى القرآن10/259, والطبرى 464, 3/463, وانظر: تفسير ابن كثير 8/236فتح البارى   (4)

 .3/241للنحاس 
)الطوائح( هى المقاذف, والطائح أيضا المشرف على الهالك, ولم يجمع على )طوائح(. انظرمادة  ( 5)

ح في  الصحاح واللسان . )العارم( القوى الشديد, يقال يوم عارم: أى شديد البرد. انظر: ) طو

 القاموس , مادة ) عرم (.
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من الحجابة, فلم يجمع هذا  ( حواجب ),  وأما  (جوانح )و (دواجن )و  (شواهق )و ( غوارب )

 . ( حجاب )ا جمعها الجمع فى المعاجم, وإنم

 (خواطئ)وأما  (كوامل )ومثلها:   )1((حراس )الذى فى المعاجم جمعها على  (حوارس )وكذا   

 . كما أن مفردها مؤنثفال شك أنها لغير عاقل.  ( مع الخواطئ سهم صائب  )فى قولهم 

ة المذكر واستدراك المحدثين أيضا  مع أنهم تنبهوا إلى ما شرطه سيبويه من العقل فى صف  

الذى يجمع هذا الجمع لم يمنعهم من أن يذكروا فى استدراكهم صفات غير العاقل, ومن ثم 

 . ( فواعل )على  ( العاقل )المذكر  (فاعل)أجازوا جمع 

, قال: " وغلط كثير من المتأخرين فحكم على هذه ( غلط )وهذا منهم قال عنه ابن مالك :    

       اسما  كـ ( فاعل ), وأما  (فواعل )صفة لمذكر عاقل على  (فاعل)بالشذوذ, وإنما الشاذ جمع 

 . )2(فيه مطرد" (فواعل ), فـ (كاهل )و (عاتق )

 (حوائج)و (دواخن), فهو الذى حكم على ( الغلط )ومع هذا لم يسلم ابن مالك من هذا  

  .)3(بالشذوذ

 ؟ (فواعل )صفة لمذكر عاقل على  (فاعل )وبعد هذا كله, هل يجوز جمع 

اتضح بعد نقد االستدراكات السابقة أن أكثرها غير متجه, وبقيت كلمات لكنها ليست  قليلة     

ألنه شئ ال يكون فى المؤنث, فلم  ؛إنما جمع (فوارس )لم تسلم من التأويل,  فقد قالوا فى  وإن

 . )4(يخف فيه اللبس

فجرى على األصل؛ ألنه   )5(( الكهالك فى الهو )فإنما جاء فى المثل, يقال:  ( هوالك )وأما    

 فقد جاء فى ضرورة الشعر. (نواكس)قد يجئ فى األمثال ما ال يجئ فى غيرها, وأما 

  .)6(وهكذا (طائفة فوارس)و (طائفة هوالك)وقالوا أيضا إن هذه األلفاظ تجئ بتأويل أن المراد  

صفة النساء فواضح وقد فإن كان من ( فاعلة )جمع  (فواعل )يقول ابن حجر : " والمشهور في

                                                                    

هذا فى العاقل أما فى غيره فيجمع على )حوارس( كما فى قول اإلمام على: )االستغفار حوارس  ( 1)

 .18/239الذنوب(. انظر: شرح نهج البالغة 
 .4/1865ية شرح الكافية الشاف  (2)
 .276انظر: التسهيل صـ   (3)
2, وشرح الشافية للجار بردى 5/56, وابن يعيش 86 /2انظر: شرح ديوان ابن أبى حصينة (4)

 .2/313, والتصريح 99/ 
أن عمروبن خالد بن الشريد قد نهى أخاه مالكا  عن َغزو بني ِفراس، 5/175في العقد الفريد  (5)

 :فقال عبدُ هللا بن جذلفعصاه وانصرف للغَْزو عنهم. 

 تجنبُت ِهندا  رغبة  عن قتاله         إِلى مالٍك أَْعشُو إلى َضْوء ماِلك

 فأيقنت أنّي ثائُر ابن ُمَكدَّم         غَداتئذ أو هالك في الَهوالك
, و 2/154, وشرح الشافية للرضى 1/451, واالرتشاف 1/372انظر هذه التأويالت: فى الكامل  (6)

 . 142, وشرح شواهد الشافية صـ 206, 1/205, والخزانة 2/313التصريح 
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ن كان من صفة الرجال فالهاء للمبالغة يقال رجل إوتحذف الهاء في صفة المفرد من النساء 

خالفة ال خير فيه واألصل في جمعه بالنون ....وال تجمع النحاة ما كان من فاعل نعتا  على 

والك أما فواعل لئال يلتبس بالمؤنث ولم يأت ذا إال في حرفين فارس وفوارس وهالك وه

يقولون  ,فألنه جرى مجرى المثل الثانيوأما ,فإنه ال يستعمل في الفرد فأمن فيه اللبس  األول

هالك في الهوالك فأجروه على أصله لكثرة االستعمال قلت فظهر أن الضابط في هذا أن 

 .  )1(يؤمن اللبس أو يكثر االستعمال أو تكون الهاء للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر "

في (فواعل  )على  (فاعل )ومن هذا يظهر أن ابن حجر يجيز القياس على ما سمع من جمع    

 صفة المذكر العاقل, لكن بالضوابط التي ذكرها . 

. وبه أخذ مجمع  )2((فواعل )على  (فاعل )وذلك ما جعل بعض المحدثين يقول بجوازجمع   

على (فاعل  )" المانع من جمعمية , قال :مجموعة القرارات العلاللغة العربية بالقاهرة , ففي 

 .  )3(, وذلك لماورد من أمثلته الكثيرة في فصيح الكالم "  (فواعل  )

 وهي صفة لمذكر عاقل .     (فواعل  )وال شك أن تتابع البحث سينتج كلمات أَُخرجمعت على    

وقد تشبه الصفة  هذا الجمع بهذه الصفة جائز , وإن كان  قليال , إنومن ثم  يمكن القول 

 . )4(باالسم فتجمع هذا الجمع كما قال األصمعى

وأختم هنا بما قاله التوحيدى: "ليس للنحوى أن يلزم مثل هذا الحكم إال بعد التبحر, والسماع 

 . )5(الواسع, وليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة, والقياس مطردا "

 

 

                                                                    

  .  236/    8ابن حجر  -فتح الباري  (1)
, وا/ عباس أبو السعود فى: أزاهير 4/654منهم د/ عباس حسن فى النحو الوافى: حاشية  ( 2)

يا , و د/ جابر المبارك فى: من قضا 77,  والفيصل في ألوان الجموع  صـ 18 /17الفصحى/ 

 .173, ود/ أبو الفتوح شريف فى: علم الصرف صـ 52النحو والتصريف صـ 
 .  78انظر: مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما  صـ  ( 3)
 .1/451انظر رأى األصمعى فى :االرتشاف   (4)
 . 4/300معجم األدباء  ( 5)
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 جمع الثالثى المقصور على أفعلة

       و (رغيف ), و( أطعمة )و ( طعام )فى اسم مذكر رباعى بمدة ثالثة, نحو  ( أفعلة )يطرد 
    وقد شذ من ذلك كلمات ثالثية مقصورة جمعت على :قالوا  )1((أعمدة )و (عمود ), و(أرغفة )
 . )3((أندية)و (ندى )و  )2((أرحية )و (رحى )و (أقفية )و (قفا )نحو  (أفعلة )

واألندية هاهنا جمع ندى، واألصل في جمع ما كان على هذا عسكري :"  قال أبو هالل ال

 . )4(" البناء أفعال، مثل: ندىوأنداء، وقفا وأقفاء، ولم يجىء في جمع هذا أفعلة إال هاهنا

كما يجمع  (أفعلة )وقد ادعى ابن خالويه أنه ليس فى كالم العرب مقصور جمع على 

  . )5(الممدود إال الثالثة السابقة

نعم جمع المقصور على أفعلة قليل, لكن الحصر فيما ذكره أبو هال ل و ابن خالويه ليس 

 )و          )7((ألوية )و (لوى )و  )6((أسدية)و (سدى), فقد ذكر الشهاب الخفاجى من ذلك؛ مستقيما  

 .  )8((أشرية)و (شرى

 .  )11((أقذية )و (ىقذ )و  )10((أغمية )و (غمى )و  )9((أسرية )و (سرى )ووجدت من ذلك   

         , ومن هذا أن (أفعلة )وقد ذهب قوم يخطئون ما كان من ذلك إذا جمع على 

 . )13(" ( فاءقأ )و ( أرحاء): (أقفية)و ( أرحية )قال: "الصواب فى  )12( الحريرى

                                                                    

, واالرتشاف 4/1823افية , وشرح الكافية الش2/204, والمقتضب 602, 3/601انظر: الكتاب   (1)

 .135, 134, وتصريف األسماء لـ د/ بدوى المختون صـ  4/126, واألشمونى 1/416
, ودرة الغواص 2/168, وسر الصناعة 133: ليس البن خالويه صـ  (أرحية)و (أقفية)انظر فى    (2)

 . (رحي  ), و(قفو  )تي : د, ما , والصحاح74صـ  
, وأمالى 3/215, والروض األنف 74, ودرة الغواص صـ  133ـ : ليس ص (أندية)انظر فى  (3)

, 277, وشرح شواهد الشافية صـ   (ندي ),  والصحاح  ,  مادة  124, 123المرزوقى    صـ 

 .135وتصريف األسماء لـ د/ بدوى المختون صـ  
  . 2/161جمهرة األمثال  (4)
 .133انظر: ليس البن خالويه صـ  (5)
 (أسدية)والجمع  (سدى)رض إذا كثر نداها من السماء كان أو من األرض, الواحد: يقال: سديت األ (6)

 .  (سدي  )كما فى: الصحاح, واللسان  مادة : 
انظر:  (ألوية), وكسره يعقوب على (ألواء)ما التوى من الرمل, وقيل هو مسترقه, والجمع :  (اللوى)  (7)

: ".وجمع "لواء" األمير: ألوية  (لوى  )ت الجذر  , وفي التهذيب , تح4/279النهاية البن األثير 

 وأَْلواء. وجمع "ِلَوى" الرمل: الوية، وألواء". 
رى على : "   (شري  )قال فى اللسان  , مادة  (أشرية): هو البيع, ويجمع على (الشرى)  (8) يجَمع الّشِ

: ويجوز أَن يكون أَْشِريَة  جمعا  أَْشِربٍة، وهو شاذّ، ألَن ِفعاَل  ال يجمع على أَفِعلَة. قال ابن بري

 للممدود كما قالوا أَْقِفية في جمع قَفا " . أَن منهم من يُمدُّه ". 
في : الصحاح  ,  (سري  )انظر مادة " (سريان)و (أسرية): نهر صغير كالجدول, والجمع (السرى) (9)

 والقاموس , واللسان.  
, وفي اللسان  (أغمية)االثنين والجمع, ويجمع على مقصور, أى: مغمى عليه للواحد و (غمى)رجل   (10)

: "   الغََمى: َسْقُف البيِت، فإذا كَسْرَت الغيَن َمدَْدت، وقيل: الغَمى القََصب وما َفوَق  (غمي ), مادة

السَّْقِف من التُّراِب وما أَْشبَهه، والتثنية َغَميان وَغَموان؛ عن اللحياني، قال: والجمع أَْغِمية ، وهو 

ذ ، ونظيره نَدى  وأَْنِدية ، والصحيح أَنَّ أَْغِمية  جمُع ِغماٍء كِرداٍء وأَْرِديٍة، وأَن جمع َغمى  إنما هو شا

 أَْغماء  كنَقى  وأَْنقاء" .         
 .(أقذية)وجمع الجمع  (قذاة)جمع  (القذى)أن  1/460فى فتح البارى  (11)
ال الدين أبو محمد الحريري البصري الحرامى ولد القاسم بن على بن محمد بن عثمان جم  هو :   (12)

( ست عشرة وخمسمائة . من تصانيفه توشيح البيان, و درة 516( وتوفى سنة )446سنة) 

الغواص في اوهام الخواص , و ديوان الرسائل , و شرح الملحة له, و المقامات مشهورة , وملحة 

 .827/   1ه في : هدية العارفين انظر ترجمت . االعراب وسخنة اآلداب منظومة في النحو
 .74درة الغواص صـ    (13)
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أما ما ورد منه فى الشعر " فقد حمله بعضهم على الشذوذ, وبعضهم على وجه ضرورة       

 . )1(الشعر"

 : )2(ومن هذا قول ابن محكان السعدى

 )3( في ليلٍة ِمن ُجماَدى ذَاِت أَنِديٍة       ال ُيبصر الكلُب من ظلمائها الُطنُبا

: هو جمع جمع  (أندية  )في نحو )4(وما ورد منه في الكالم تأولوه , واختلفوا فيه , فقد قالوا

 )    , ثم جمع على أندية ,مثل : (جمال  )و ( جمل ), مثل :   (نداء  )على  (ندى  ), فكأنه جمع 

 .  (أرشية  )و  )5((رشاء 

 على قول ابن أبى حصينة: تعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء 

ِ ِبالغَمرِ   )6( َسقَت أَنِديَّةُ القَطِر       ِدياَر الَحي 

صار فى  حتى (الع  ف  )على  (ندى)على غير قياس, وقيل: جمع  (ىد  ن   ) جمع  (أندية )"  

اءش  ر   )وزن 
اءش  ر   )كما يقال:  ( أندية ), ثم قيل (

 ى:د, ومن ذلك قول السع(أرشية)و (

 )7("         في ليلٍة ِمن ُجماَدى ذَاِت أَنِديٍة       ال ُيبصر الكلُب من ظلمائها الُطنُبا

رد به  وهذا التوجيه غير مستقيم من وجهين, األول: أن جمع الجمع غير مقيس, والثانى ما 

وهو رد فى غاية .  )8(جمع كثرة, فال يجمع هذا الجمع الذى هو للقلة" (عَاال  فِ  )السهيلى بأن "

 الحسن.

هو المجلس. واحتج فى ذلك  (الندى ), و(غنى)كـ  (ندىِّ  )فكان يرى أنه جمع  )9(أما المبرد

 بيلة إلى ناديهم,يبرز أماثل كل قبأن من عادة العرب عند اختالف األنواء, وإمحال السنة أن 

 . فيواسوا بفضالت الزاد

                                                                    

 .75المرجع السابق نفسه صـ    (1)
:"  هو : مرة بن محكان ولم يقع إلينا باقي نسبه، أحد بني سعد بن زيد مناة  22/322في األغاني  ( 2)

فأخمال  بن تميم. شاعرمقل إسالمي من شعراء الدولة األموية، وكان في عصر جرير والفرزدق،

ذكره، لنباهتهما في الشعر.وكان مرة شريفا  جودا  وهو أحد من حبس في المناح واإلطعام.ينحر 

 مائة بعير" . 
, وسر 3/54, والخصائص 2/204البيت من بحر البسيط لمرة بن محكان, وهو فى المقتضب   (3)

, ومعجم 4/1563, شرح الحماسة له123, وأمالى المرزوقى2/352, والحيوان 2/167 الصناعة

, وموارد البصائر  278, 277, وشرح شواهد الشافية صـ  2/24, والقرطبى6 29الشعراء صـ

 .457صـ 
, ودرة 3/215, والروض األنف 124, وأمالي المزوقي صـ 2/168انظر : سر الصناعة  (4)

 . 277, وشرح شواهد الشافية  صـ 254, وشرح الدرة للشهاب الخفاجي  صـ 76الغواص صـ 
في الصحاح , مادة ) رشأ ( : " الِرشاُء: الحبل، والجمع أَْرِشَية  ". وفي اللسان , مادة ) رشأ (   :   (5)

شاُء: الحْبُل، والجمع أَْرِشَية . قال ابن سيده: وإنما حملناه على الواو ألَنه يُوَصُل به إلىالماء كما  الّرِ

ْشَوةِ إلى ما يُطلَُب من األَشياء" .   يوَصُل بالرُّ
 .88 /1البيت من بحرالهزج , وهو  فى الديوان   (6)
  .  89, 88   /2شرح ديوان ابن أبى حصينة         (7)
 .254, وشرح درة الغواص صـ  3/215الروض األنف   (8)
وشرح  123, وأمالى المرزوقى صـ 2/168, وسر الصناعة 2/204انظر رأيه فى: المقتضب   (9)

 .278, 277هد الشافية صـ  وشرح شوا 4/1546الحماسة له 
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 . )1(لكنه كما يقول السهيلى ال يشبه معنى البيت وهذا وإن كان محتمال  

فيها لفظ جمع اسم ثالثى, إنما هو جمع  (أندية )ليست  ويلحظ أن هذا التوجيه والذى قبله "

وتلميذه ابن  )3(الفارسي ولهذا فقد جوز أبو على )2(أو نحوهما" (فعيل)أو  (َعالفِ )ما كان على 

عَلفَ )كما يجمع  (أندٍ  )على  (ندا )أن يكون جمع  )4(جنى
ْفعُلأَ )على  (

 (ْزُمنٌَ أَ  )و (َمنزَ )نحو   )5((

 .(أندية )فصار  (جمالة)و (ذكورة)ثم ألحقه عالمة التأنيث التى تلحق الجمع فى مثل: 

 .لم الياء من القلب واوا  , وإنما قلبت الضمة كسرة لتس( أفعلة ) ( أندية )فكأن وزن 

بضم العين  ( أفعلة ) (أندية ) نوالذى ذهبنا إليه نحن من كو يقول ابن جنى عن هذا الوجه: "  

 )جمع كثير من الثالثى وإن كان فى  (أفعل ), و(أفعل )إنما هى تأنيث  (أفعلة)أمثل؛ ألن 

 . )6(أكثر" (علٌْ فَ 

على هذا الوجه فكان  كثيرا   (أفعل )ان وابن جنى وجه, لكن إذا ك سيوالذى ذكره الفار

 ولحقتها تاء التأنيث. (أفعل)ينبغى كثرة األمثلة التى جاءت من الثالثى المقصور على 

, يدل لهذا أنه وجه الجمع على بهذا التخريج اقتناعا  كامال   ويبدو أن ابن جنى لم يكن مقتنعا     

ن الممدود والمقصور هو فى كمية حركات إلى أن الفرق بي , متنبها  صوتيا   توجيها   (أندية)

الفتحة, فهى فى الممدود أكثر منها فى المقصور, وال يفرق بينهما غير ذلك, وكما يجوز أن 

 (ندى)جمع المقصور كذلك؛ ألن الفتحة فىيجوز أن ي (أفعلة )على  مطردا   يجمع الممدود قياسا  

فى هذا:  ولت إلى همز, يقول ابن جنىالت تحإذا ط (ندى), ففتحة (نداء)تقوم مقام الهمزة فى 

فَعَل )وهو  ( ندى )يشهد بأنهم أجروا  ( أندية )على  (ندى )"فتكسيرهم 
 . )7(" (عَالفَ  )مجرى  (

فيه معنى الرذاذ,  (ندى)وثمة وجه ذهب إليه السهيلى, وهو الحمل على المعنى, فإن    

 . )8(؛ ألنه بمعنى الرباعىوهو ثالثى (الندى )رباعى, فكذا جاز أن يجمع  (الرذاذ)و

ٌ  فعال   )وإن كان فى نفسه  (ندى )من أن  وقريب من هذا ما ذهب إليه الخوارزمى لكن   (ٌ 

 .(أفعلة )فمن ثم كسروه على  (فعال ): (الجفاف )بالنظر إلى ما يقابله وهو 

, (أندية)سوى  (أفعلة)وهذا التفسير تفسير جزئى مبنى على أنه لم يجمع من المقصور على 

 ال  (أفعلة )على  (ألوية )و (أشرية )و (أقذية )و (أغمية )و (أسرية )و (أقضية )و (أرحية )لكن جمع 
                                                                    

 .3/215انظر: الروض األنف   (1)
 .2/168سر الصناعة   (2)
 .76انظر رأيه فى: درة الغواص صـ    (3)
 .2/168انظر رأيه فى: سر الصناعة  (4)
, وابن 1/410, واالرتشاف 2/198, والمقتضب 3/571: الكتاب (أفعل)على  (فعل) انظر فى جمع   (5)

 د النحويين شاذ.. وهو عن5/18يعيش
 .2/168سر الصناعة   (6)
, وشرح شواهد 244, وشرح الملوكى صـ  10/17, وانظر: شرح المفصل 3/54الخصائص   (7)

 .277الشافية صـ  
 .278صـ   وشرح شواهد الشافية, 254, وشرح درة الغواص صـ  3/215انظر: الروض األنف   (8)
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 .ردا  طيتصور فيها هذا التأويل, والتأويل يجب أن يكون م

وذهب ابن خالويه إلى أن المقصور والممدود يتعاقبان فيما يجمعان عليه, فهم يحملون 

 (هباء), كما يحمل الممدود على المقصور, فيقولون فى جمع المقصور على الممدود فيما سبق

 .  )2((أحيية)و  )1((أهبية)والقياس:  (أحياء)و (أهباء): (حياء)و

. وهو التفسير (ندى )وهذا قريب مما ذكره ابن جنى من أن الفتحة قامت مقام الهمزة فى 

 األقرب.

 

                                    

                                                                    

. ولم أجد الجمع بهذه الكيفية  252درة الغواص صـ , وشرح 134انظر : ليس البن خالويه صـ  (1)

: " الَهْبوة: الغََبَرة، والجمع أَْهباء،  (هبو  )فيما تحت يدي من المعاجم , والذي في اللسان , مادة 

ْوَبعِة: ِشبه الغُبار يرتفع في الجّو" .    على غير قياس. وأَْهباُء الزَّ
: المطُر والخصُب، إذا اثّنيَت قلت َحَيياِن، فتبّيِن الياء؛ : "الَحيا،  (حيي )في الصحاح , مادة   (2) مقصور 

 ألن الحركة غير الزمة والَحياُء ممدود : االستحياُء. والَحياُء أيضا : َرِحُم الناقِة والجمع أَْحِيَية  ". 
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 فعالجمع فعيل على أ

,  وما جاء (2() أفعال  )ال يجمع على  (فعيال  ), وتبعهم أبو العالء إلى أن (1) ذهب النحويون 

ٌ  على قول ابن أبي تعليقا  منه فهو قليل يحفظ و ال يقاس عليه , وفي هذا يقول أبو العالء 

 حصينة : 

ِ َوَرهطُ   (3) ُه األَنجابُ َواِفعَل كَما فَعََل الَخليَفةُ َجعفٌَر       بِالبُحتُِري 

ال يجيء (فعيل  ), و (أيتام  ), و (يتيم  ), وهو مثل قولهم :  (نجيب )جمع  (األنجاب )" و 

 . (4) إال قليال  "  (أفعال )على 

 (أفعال )وهذا الحكم قد ال يكون مستقيما  , فقد ذكر السيوطي في المزهر عددا  مما جمع على   

       :إال أحرف من السالم (أْفعال )وجمعه  (فَعيل)ي كالمهم ليس ف, فقال : "  (فعيل  )ومفرده 

 -بَكيم  )و , (7) وهم الصالحون (بَديل وأبدال )و    (6)  (فَنيق وأفناق )و (5)  (وأشراف  شريف )

مليح  )و  (9)  (بريء وأبراء) :وزاد في الصحاح  (8)  ذكره في الجمهرة ) وأبكام –بمعنى أبكم 

بن  (11)  (نصير وأنصار )و  (10)  (وأمالح    :في تذكرته  (12) مكتوم وزاد ا

                                                                    

  . 431/ 1, واالرتشاف  218/ 2, والمقتضب  636/  3انظر : الكتاب  )1)
  . 72, و عبث الوليد صـ  124/ 2ابن أبي حصينة  انظر : شرح ديوان )2)
 . 124 /1البيت من بحر الكامل , و هو في الديوان  )3)
 . 124/ 2شرح ديوان ابن أبي حصينة  )4)
: الشَّرُف: مصدر الشَّريف من الناس. شرف يشرف وقوم  (شرف  )في العين , تحت الجذر  )5)

 أشراف، مثل شهيد وأشهاد ونصير وأنصار ". 
:  " تَفَنََّق الرجُل، أي تنعّم. وفَنَّقَهُ غيره تَْفنيقا  وفاَنقَهُ بمعن ى، أي نعَّمه.  (فنق  )في الصحاح , مادة  )6)

. وقال  .... والفنيُق: الفحل الُمْكَرُم. وقال أبوزيد: هو اسم  من أسمائه؛ والجمع فُنُق  يقال: عيش  ُمفانِق 

 ابن دريد: والجمع أْفناق  ".
 : " األَْبداُل: قوم  من الصالحين ال تخلُو الدنيا منهم، إذا مات (بدل )الصحاح , مادة  في )7)

 واحد  أَْبدََل هللا مكاَنهُ بآخر. قال ابن دريد: الواحدُ َبديل  ".
 (بكم  ): " البِكيم: األَبكم، والجمع: أَْبكام " , و في الجمهرة , تحت الجذر  (بكم  )في المحكم , مادة  )8)

" قالوا: َبكيم في معنى أبكم، وجمعوه أبكاما ، وهو أحد ما جاء على فَعيل فُجمع على أفعال، وهي  :

 قليلة" .
: " قلت في الجمع: نحن منه بُرآء، مثل: فقيه وفقهاء، وِبراء  أيضا ، مثل:  (برأ)في الصحاح , مادة  )9)

 ثل نصيب وأنصباء، وبريئون" .كريم وِكرام، وأبراء ، مثل: شريٍف وأشراٍف. وأبرياء أيضا  م
: " َملَُح الشيُء بالضم يَْملح ُملوَحة  وَمالَحة  , أي َحسَُن، فهو َمليح   (ملح  )في الصحاح , مادة  )10)

. " . . واْستَْمَلَحه: َعدَّهُ َمليحا . وجمع الَمليحِ ِمالح  وأمالح   وُمالح  بالضم مخفف 
ه يَْنُصُرهُ نَْصرا . واالسم النُْصَرةُ. والنَصيُر: : " نََصرَ  (نصر  )في الصحاح , مادة  )11) هُ هللا على عدّوِ

. "  الناِصُر؛ والجمع األنصاُر. وجمع الناِصِر نَْصر 
هو:أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي ، أبو محمد ، تاج الدين : عالم بالتراجم ،  )12)

نظم جيد . ناب في الحكم بالقاهرة وتوفي بها . من مصري . له معرفة بالتفسير وفقه الحنفية . وله 

الجمع  )تشتمل على فوائد ، و  (التذكرة  )في التفسير ، و  ( الدر اللقيط من البحر المحيط )كتبه 

 . 153/  1انظر ترجمته في : األعالم   (هـ  749), توفى   (المتناه في أخبار النحاه 
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يم )  َشرير )و   (4)  (َقمير وأقمار)و   (3)  (نفير وأنفار )و (2)  ( طوّي وأطواء )و (1)  (وأيتاميت

َشهيد  )و  (8)  (َكِمّي وأْكَماء  )و   (7)  (قرّي وأقراء )و   (6)  (نَِضيح وأنضاح  )و   (5)  (وأشرار

ولعل ذلك جميع ما جاء  :قال   (11)   (أبيل وآبال )و   (10)   ) أصيل وآصال )و    (9)  (أَْشهادو

   .   (12) "  منه

ٌ  كما ليس قليال   (أفعال )على  (فعيل  )وما ذكره السيوطي يبلغ ثمان عشرة كلمة , فجمع  

 لكلمات ,ذكروا , و قد وقفت باإلضافة إلى ما نقله السيوطي على مجموعة من ا

 

 

 

                                                                    

تيُم جمعه أْيتام  ويَتامى " , وفي الجمهرة , تحت الجذر : " اليَ  (يتم  )في الصحاح , مادة  )1)
: "  (تمي  )

 وأيتام أحد الحروف التي جاءت على فَعيل وُجمعت على أفعال، مثل شريف وأشراف،

 وهو قليل في كالمهم ". 
: البئُر الَمْطِويَّة بالحجارة، ُمذَكَّر، فإِن أُنِّ  (طوي  )في اللسان , مادة  )2) َث فَعَلى المعنى كما : " الطَِّويُّ

َر البئُر على المعنى ... وجمع الّطِوّيِ البئِر أَطواء . وفي حديث َبْدٍر: فَقُِذفوا في طَِوّيٍ من أَْطواِء  ذُّكِ

َبْدٍر أَي ِبئٍر َمطِويٍَّة من آباِرها؛ قال ابن األَثير:والطَِّويُّ في األَْصل ِصفَة  فعيل  بمعنى َمْفعول، فلذلك 

لى األَْطواء َكَشِريٍف وأَشراٍف وَيِتيٍم وأَْيتاٍم، وإِن كان قد اْنتَقََل إِلى باِب االْسِميّة ". وانظر َجَمعُوه ع

 . 146/ 3: النهاية البن األثير 
 جمع نفر أو نفير وهو الذي ينفر عند االستغاثة" .  (األنفار):"29/  16النووي  -في شرح مسلم  )3)

" النَّفُر النَّفير، والجماعةُ: أَنفار، وهم الذّين إذاَحَزبَهُْم أمر اجتمعوا . :   (نفر  )وفي الصحاح , مادة 

 ونفروا إلى عدّوهم " .
: ".قميرك: الذي يقامرك، عن ابن جني. وجمعه: أقمار، عنه أيضا ، وهو  (قمر  )في المحكم , مادة  )4) 

 شاذ كنصير وانصار ".
: (شرر )في الصحاح , مادة  )5) . وقال  : " الَشرُّ نقيض الخير. ...قال يونس: واِحد األَْشراِر رجل  َشرٌّ

، وهو الرجل ذو الَشّرِ " .  األخفش: واحدها شرير 
: " نََضَح الرجُل عن نفسه، إذا دفع عنها في حرب أو  (حضن  )في الجمهرة , تحت الجذر  )6)

يل على أفعال، وهي خصومة، وانتضح أيضا . وجمع نَضيح أنضاح، وهو أحد ما جاء من وزن فَع

 قليلة" .
: َمسيل ماء من ِغلَظ إلى روضة. ... والجمع قْريان،  (رقي )في الجمهرة , تحت الجذر  )7) : " القَِريَّ

 وقد جمعوا قَرّيا  أقراء، كما جمعوا َطوّيا  أطواء " . 
قالوا : شريف :  " جمع يتيم على أيتام كما  7/  17ابن أبي الحديد  -في :  شرح نهج البالغة  )8)

:  (كمي  )وأشراف . وحكى أبو على في التكمله : " كمئ وأكماء ", و في اللسان , مادة  : "الَكِميُّ

الالبُس السالِح، وقيل: هو الشجاع الُمْقِدُم الَجريء، كان عليه سالح أَو لم يكن،وقيل: الَكِميُّ الذي 

 " . ال َيِحيد عن قِرنه وال َيُروغ عن شيء، والجمع أَْكماء
 : " قوم أشراف، مثل شهيد وأشهادونصير وأنصار ".  (شرف  )في العين , تحت الجذر  )9)
 : " األَِصيُل: العَِشيُّ وهو الَوْقُت بعدَ العَْصِر إِلى الَمْغِرب  (أصل  )في التاج , مادة  )10)

تَْيِن كقَِضيٍب وقُُضٍب، وأُْصالن  بالّضّمِ كبَِعيٍر وبُْعرانٍ  ، بَضمَّ  وآصال  بالَمدِّ كَشِهيٍد وأَْشهاد أُُصل 

 وَطوى وأَْطواٍء " . 
: " كانوا يسمون عيسى، عليه السالم، أَِبيَل األَبيليين، وقيل: هو الشيخ،  (أبل  )في اللسان , مادة )11)

 والجمع آبال" . 
  . 62, 61/ 2المزهر  )12)
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 و هذه هي مرتبة بحسب مدرسة الصدر : 

 المرجع المعنى في المفرد  الجمع المفرد المسلسل

 آصال أصيل 1
العشي , و هو الوقت بعد 

 العصر إلى المغرب 
 في التاج . (أصل  )مادة 

 أتالد تليد 2
رجل تليد في قوم أي مقيم 

 فيهم 
 في التاج . (تلد )مادة 

 أثالث ثليث 3

أي  (ثُلث  )لغة في  (ث ثلي)

 جزء من ثالثة .
 في اللسان .  (ثلث  )مادة 

 أثمان ثمين 4
, أي جزء من  (ثُمن )لغة في 

 ثمانية 
 في القاموس .  (ثمن  )مادة 

 في التاج .  (جلد  )مادة  أي بيِّن الشدة و القوة . أجالد جليد 5

 سان , و التاج . في الل (حلف  )مادة  الحليف : النصير  . أحالف حليف 6

7 
خمي

 س

أخما

 س

, وهو  ( ُخْمس )لغة في 

 الجزء من الخمسة .
 في اللسان , و التاج . (خمس  )مادة 

8 
خري

 ف

أخرا

 ف

أحد فصول العام  (الخريف  )

. 
 .  276 /6مسند اإلمام أحمد

 ثوب دريس , أي خِلق . أدراس دريس 9
في اللسان , والقاموس  (خلق  )مادة 

 , والتاج .

 في اللسان , و التاج. (ذمر  )مادة  الذمير : الشجاع . أذمار ذمير 10

 أرباع ربيع 11
, وهو الجزء  (ُرْبع)لغة في 

 من األربعة .
 في اللسان , و التاج . (ربع  )مادة 

 أسباع سبيع 12
, وهو الجزء  (ُسْبع)لغة في 

 من السبعة .
 في اللسان , و التاج. (سبع  )مادة 

 في اللسان . (سلب  )مادة  السلب : الغنيمة . بأسال سليب 13

 .2/48غريب الحديث البن قتيبة  الشريك هو المخالط . أشراك شريك 14

 أعشار عشير 15
, وهو الجزء  (ُعْشر)لغة في 

 من العشرة .
 في التاج. (عشر  )مادة 

 أقصاء قصي 16
 اصيــوالق ,   يـالقص

 البعيد .  :
 م .في المحك (قصو  ) مادة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 353 - 

17 

 
 القليل الفطنة  أغباء غبي

, و  314/ 3النهاية البن األثير 

 . (غبي  )اللسان , مادة 

 أمشاج مشيج 18
المشج بين الشيئين : الخلط 

 بينهما .

في  الصحاح , و  (مشج  )مادة 

 اللسان , و القاموس , و التاج.

 أنسام نسيم 19
النسيم : الريح يجيئ منها 

 نفس ضعيف .
 في اللسان , و القاموس. (سم ن )مادة 

20 
نصي

 ف

أنصا

 ف
 النصيف: أحد شقي الشيء .

في اللسان , و  (نصف  )مادة 

 القاموس.

 في اللسان . (نمر  )مادة  حسب نمير : أي : زاٍك . أنمار نمير 21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اليمين : القسم .                                                            أيمان يمين 22
في : الصحاح , و  (يمن  )مادة 

 اللسان , و التاج .

 

ليس قليال  , كما قالوا , بل إن ما ورد منه كثير ,  (أفعال  )فعيل على " )جمع وبهذا يظهر أن 

 .(1) حتى لو قيل إنه قياس لم يبعد ,    كما قال أبو حيان في شيء قريب من هذا 

, فقال : " يطرد فيه  (أفعال )أطلق في جمع غير الثالثي على  ؛ إذوقد أحسن السيوطي  

 .(2) "   (راف شريف وأش )غير الثالثي , كـ

                                                                    

:" وورد منه ما ال يكاد  413/ 1اف , في االرتش (أفعال  )على  (فَْعل )قال أبو حيان في جمع  (  1)

 يحصى , فلو ذهب ذاهب إلى اقتياس ذلك لذهب مذهبا  حسنا  " .
.                                                                                                           309/ 3الهمع          ( 2)
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 ( أفاعيل )على  (فعيل  )جمع                             

     و ( جريب )كـ  )2(( ِعلَةأفْ  )يكسر فى أدنى العدد على  (فعيل )أن ما كان على  )1(ذكر سيبويه

         و (ُجْربان )فيقال فيما سبق   )3((ْعالنفُ  )وفى أكثره على  ( أرغفة )و ( رغيف )و (أجربة )

عُلفُ  ), وعلى (ْغفانرُ  )
 .(ُصبعُ  ):  (عصيب )وفى  (ُغفرُ  ) فيقال فيها   )4((

ه ر, وقد كس(ِمساءأخْ  )و(خميس ), و(ِصباءأنْ  )و (نصيب )كـ  )5((ِعالءأفْ  )وربما كسر على 

ْضبِانقُ  )و (قضيب )و (ْلَمانظُ  )و (ظليم ), وهو قليل كـ  )6((ْعاَلنفُ  )بعضهم على
). 

             و (قطيع )و (أحاديث )و (حديث )فى  (أفاعيل )على  (فعيل )ظاهره جمع  وقد ورد ما

 على النحو التالى: (أحاديث ), لكنهم اختلفوا فى   )7((أقاطيع )

 إلى أنه جمع على واحد غير مستعمل, فهو  )9(, وتبعه جماعة )8(ذهب سيبويه ـ1      

 جمع شاذ.    

  .( حديث )ثم جعلوه جمعا لـ (ْحدُوثةأُ ):  (األحاديث)أن واحد  )10(يرى الفراء ـ2 

 حتى يحمل  ( الحديث ), فهى ليست بمعنى ( األعجوبة )بمعنى:  ( األحدوثة )وردوا هذا بأن 

                                                                    

 .605, 3/604انظر: الكتاب   (1)
, وابن يعيش 156, والموجز البن السراج صـــ2/448, واألصـــول 2/204انظر: المقتضب   (2)

.وشرح 220, وشرح اللمع للواسطى الضرير صـــ2/525, وشرح اللمع البن برهان 42, 5/41

 .3/310, والهمع 2/95, وللجار بردى 2/131الشافية للرضى 
2, وشرح الشافية للرضى 2/137بى حصـــينة , وشرح ديوان ابن أ156انظر: الموجز صـــ  (3)

 .2/95, وللجار بردى131/ 
, وشرح 2/474, والمقرب 156, والموجز صـــ3/6, واألصـــول 2/207انظر: المقتضب   (4)

 .2/311, والتصريح 1/448, واالرتشاف 5/42المفصـــل 
 .2/131ية للرضى , وشرح الشاف4/1834, وشرح الكافية الشافية 2/210انظر: المقتضب   (5)
 .3/321, والهمع 2/95, وشرح الشافية للجار بردى 2/45انظر: شرح المفصـــل   (6)
: " القَِطيع: الغُْصُن  (قطع  ). وفي اللسان , مادة 85انظر : السماع والقياس ألحمد تيمورصـ   (7)

ٍث وأَحاديَث. والِقْطُع من الشجر: تَْقَطعُه من الشجرة، والجمع أَْقِطعة  وقُُطع  وقُُطعات  وأَقاِطيُع كحدي

: "  (ةتع ), جاء في التاج , مادة  (أماتيع  ):  (أقاطيع), و (أحاديث )كالَقِطيعِ، والجمع أَقطاع " . ومثل

 فاُلٍن، وأماِتعُه: َجْمُع الَجْمعِ، وَحَكى ابُن األْعَراِبّي أماِتيُع، َفُهو مْن باِب أقاِطيَع " , وكذا 
وهذِه أْمِتعَةُ

: " العَروُض: ميزان الِشعر؛ ألنَّه يُعاِرُض بها.  (عرض  ), ففي الصحاح , مادة  (أعاريض  )

وهي مؤنَّثة، وال تجمع ؛ ألنَّها اسُم جنٍس. والعَروُض أيضا : اسُم الجزء الذي فيه آخر النصف 

ئت جمعته األول من البيت، ويجمع على أعاريَض على غير قياس، كأنَّهم جمعوا إْعِريضا ، وإن ش

 على أَعاِرَض ".
 .3/6انظر رأيه فى: الكتاب   (8)
, وابن الحاجب فى اإليضاح 1, والفارسى فى التكملة صـــ3/29منهم ابن السراج فى األصـــول   (9)

 .204, والرضى فى شرح الشافية صـــ2/550فى شرح المفصـــل 
: "  (حدث  ). وفي الصحاح , مادة 1/746, , واالرتشاف 5/73انظر رأيه فى: شرح المفصـــل   (10)

الحديُث: نقيض القديم. والحديُث: الخبُر، يأتي على القليل والكثير، ويُجَمُع على أحاديَث على غير 

 قياس. قال الفراء: نَُرى أّن واحدَ األحاديث أُْحدوثَة ، ثم جعلوه جمعا  للحديث " .
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, (الحديث )فى جمع  -صلى هللا عليه وسلم–النبى  (أحاديث)وكذا  , وقال الرضى: " )1(عليها

 -صلى هللا عليه وسلم–الشئ الطفيف الرذل, حوشى  المستعملة؛ ألنها (األحدوثة)وليس جمع 

 . )2(عن مثله"

 مترادفان, قال (الحديث)و (األحدوثة)هكذا قالوا. لكن الذى فى العين للخليل يدل على أن   

منه  فى أساس البالغة للزمخشرى:"سمعتو )3(نفسه" ( الحديث ):  (األحدوثة)الخليل: "و 

 فى قول الشاعر: (الحديث )بمعنى  (أحدوثة )وورد  )4(ح"مال (أحاديث )مليحة وله  (أحدوثة)

 )5( ِمَن الَخفراِت البيِض َودَّ َجليُسها       إِذا ما اِنقََضت أُحدوثَةٌ لَو تُعيُدها

  اسم جمع, وقد رده أبو حيان بأنه " (األحاديث)إلى أن  )6(ذهب الزمخشرى فى الكشاف -3

 على غير قياس, كما قالوا : (حديث )ع تكسير لـليس باسم جمع كما ذكر, بل هو جم    

 . )7(ولم يأت اسم جمع على هذا الوزن" (أباطيل )و( باطل )   

اسم  (أحاديث )فى هذه المسألة, فبينما ذكر فى الكشاف أن  ويبدو أن الزمخشرى كان متأرجحا  

 .)8(جمع, ذكر فى المفصل أنه جمع لواحد غير مستعمل

 على قول ابن أبى حصينة: ٌ  تعليقا  : جمع جمع, فيقول  (أحاديث)ن يرى أبو العالء أ ـ 4 

  )9( َخيُر األَحاديِث ما يَبقى َعلى الِحقَِب       َوَخيُر ماِلَك ما دارا َعِن الَحَسبِ 

  ( رغيف )فى الكثير مثل:  (ُفعُل )يجمع على  (فعيل )كأنها جمع جمع, و (األحاديث )"

 ولم (أرغفة )مثل:  ( أفعلة ), وفى القلة:  ( ْغفانرُ  )و (رغيف ): مثل (ْعالنفُ  )وعلى (ُرُغف )و

                                                                    

ّي عن الفَّراِء، نَُرى أَّن واِحدَ األََحاِديِث أُْحدُوثَة ، ثم َجعَلُوهُ : "  نقل الَجْوَهرِ (حدث   )في التاج,  مادة   (1)

ّى: ليَس األَْمُر كما َزَعَم الفَّراُء؛ ألَنَّ األُْحدُوثََة بَمعْنَى األُْعُجوبَِة، يقال: ق د َجْمعا  للَحِديِث. قال ابُن َبّرِ

ا أَحاديُث النَّبِّي، ص لى هللا عليه وسلم، فال يكون واحدَُها إِالّ َحِديثا ، وال صاَر فاُلن  أُْحدُوثَة . فَأَمَّ

يُكوُن أُْحدُوثَة ، قال: وكذلك ذََكَرهُ ِسيبوْيه في باب ما جاَء َجْمعُه على غيِر واِحدِه الُمْستَْعَمِل، 

ُحوا بأَنَّه ال فَْرَق بيَنه ا وبيَن َكعُروٍض وأَعاِريَض، وباِطٍل وأَباِطيَل، انتهى. قال شيُخنا: وَصرَّ

ةَ  َها بما ال فَائِدَةَ فيِه، وال ِصحَّ ، خالفا  لمن َخصَّ ّرِ الَحِديِث في االستعماِل والدَّاللَِة على الَخْيِر والشَّ

له، كأَْخَباِر الغََزِل ونحِوَها من أَكاِذيِب العََرِب، فقد َخصَّ الفّراُء األُْحدُوثَةَ بأَنّها تكوُن للُمْضِحكات، 

ْخِمّي في َشْرحِ الفَِصيح: األُْحدُوثَةُ ال تُْستَْعَمُل والُخَرافَاِت، ب
خالِف الَحِديث، وكذلك قاَل ابن هشاٍم اللَّ

، ورد عليه أَبو َجْعفٍَر اللَّْبِلّى في شرِحه، فإِّنه قال: قد تُْستَْعَمُل في الَخْيِر، قال يعقُوُب في  ّرِ إاِلّ في الشَّ

 اِس أُْحدُوثَة  َحسَنَة ، قال أَبو َجْعفَر: فهذَا في الَخْيِر" .إِصالِحه: يُقَاُل: انتَشر له في النَّ 
 .3/368شرح الكافية   (2)
: "يقال: صاَر فالن أُحدوثة أي َكثَّروا فيه األحاديث. ...واألُحدوثة:  (حدث )في  العين, مادة  (3)

 الحديث نفسه. والحديث: الجديد من األشياء".
 .  (حدث )أساس البالغة, مادة   (4)
البيت من بحر الطويل وهو لـ العوام بن عقبة, انظر: التاج, مادة ) حدث ( ونسب لـ كثير عزة    (5)

ـيب بن رباح, والبيت فى: الكامل  , والقوافى 6/48, والعقد الفريد 1/528ومجنون ليلى ونصــ

 .445, والمستطرف لألبشيهى صـــ150ألبى يعلى صـــ
 .2/445انظر: الكشاف   (6)
 .240, 6/239البحر المحيط   (7)
 .5/72, وانظر: شرح المفصـــل  240المفصـــل صـ   (8)
 .1/155البيت من بحرالبسيط ,  وهو فى الديوان   (9)
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      , وزادوا الياء كما زادوها فى( أحاديث )على  ( حديث )على (دثةْ  أحْ  )جمع  ( حديث )يرد فى  

بال ياء,  ( أحادث )من الدروع , وكان القياس أن يقال:  (سابغة )جمع  ( سوابيغ )و (مذاكير )

 . )1(لوه"ولكن لم يستعم

غير المستعمل,  (أحدثة )لـ جمعا   (أحاديث )ويتضح من هذا النص ألبى العالء أنه يرى أن 

 .ثم زادوا الياء  (أحادث )وأن القياس فيه 

مما ذهب إليه سيبويه من أنه جمع أسهل لكن فيه أنه جمع لجمع غير مستعمل, فهو ليس 

 لواحد غير مستعمل.

 وكأنه يرى مذهب ابن   )2((إعصار )كـ (إحداث )جمع  (يثأحاد )ذهب السيوطى إلى أن  -5

 . )3(جنى فى"أن االسم بعينه يغير إلى هيئة أخرى, وحينئذ يكسر"    

, ( أحدوثة )جمع ( أحاديث )رض هذه المذاهب أن أقربها رأى الفراء, وهو أن عويبدو من 

مترادفان كما  ( أحدوثة )و ( يثحد ), فإن أيضا   ( حديث )لـ وإذا كان كذلك, فإنه قد يكون جمعا  

معنى اسمان, فيجمع أحدهما على ما يستحقه اآلخر, لسبق, وقد قال ابن مالك: "وقد يكون ل

 . )4(للفراء" وال يقتصر فى ذلك على السماع وفاقا  

ويبقى ما قاله ابن جنى من أن هذا الخالف بين العلماء فى آحاد الجموع سائر عنهم مطرد  

ما سببه وعلة وقوعه بينهم أن مثال جمع التكسير تفقد فيه صيغة الواحد, من مذاهبهم, وإن

 . )5(فيحتمل األمرين والثالثة, ونحو ذلك, وليس كذلك مثال جمع التصحيح"

                                                                    

 .2/154شرح ديوان ابن أبى حصـــينة   (1)
 .4/248انظر: األشباه والنظائر  (2)
ـناعة 3/121انظر رأيه فى: الخصـــائص   (3)  .1/468, واالرتشاف 158, 2/157, وسر الصــ
 .280التسهيل صـــ  (4)
 .2/158سر الصـــناعة   (5)
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ص  )    ال    اإلفرادبين الجمع و  (1( ) د 

 فيأتي الجميع على لفظ واحد , ومن (2)والمذكر قد يستوي لفظ المفرد و الجمع و المؤنث 

 (, و المنون  (الفلك  )من اإلبل , فهو واحد , و جمع ال واحد له , و كذلك  (3( )الزود  )هذا : 

 . (4)عند ابن خالويه  ( الطاغوت )و

 )و , (6) (ار غَالشَ  ), و( 5) (ار ضَ الحَ  )مثل : ,  (فََعال  )ومن هذا ما ورد على وزن     

أتي بلفظ واحد للمفرد والجمع ,   و المذكر والمؤنث , قيل ي (سحاب  ), الجميع كـ ( 7() ابدَ العَ 

ِعَصام  )      , و (ِشَمال  ), و(8) (ِهَجان  ), و  (ِداَلص  )كـ  (ِفعَال  ), ومنه ما يأتي على وزن 

) (9. ) 

ومثل هذا اُختِلف فيه بين كونه جمعا  أو اسم جنس جمعي , و األصل أنه يفرق بين " ما 

واحد أيضا  , مما ليس في األصل مصدرا  وصف به ، يعرف كونه يقع على الجمع وعلى ال

لفظا  مشتركا  بين الواحد والجمع أو كونه اسم جنس ، بأن ينظر ، فان لم يثن إال  الختالف 

النوعين ، فهو اسم جنس ، كالتمر والعسل ، وإن ثني ال، الختالف النوعين ، فهو جمع مقدر 

          و (ِهَجانان )، وكالفلك ، والِداَلص ، تقول في التثنية :  تغييره ، كِهَجان  ، بمعنى األبيض

     ، كـ(ُفْلك )، و ( حمار وكتاب )، في الواحد ، كـ( َجان وِداَلصهِ  )، فـ  (ِداَلصان )، و(فلكان  )

، الحركات والحرف المزيد ، غير حركات  (ُخْضر )و  (رجال  )، وفي الجمع : كـ (ُقْفل )

  ( .10)فه تقديرا  " والمفرد وحر

مفرد و جمع  يقال بلفظ واحد ,  (ِهَجان )و  (ِداَلص )ومذهب الخليل , و سيبويه أن نحو  

      , وكسروا عليه (ظراف  )لجماعة بمنزلة ل (ِهَجان  )ن قولهم أ قال سيبويه : " وزعم الخليل

 .(  11)ها هنا , كما وافقه في األسماء "  (فعيال   )فوافق :  (فِعَاال   )
                                                                    

: " الدَليُص والِدالُص: الليُِّن البّراُق. يقال: درع  ِدالص  وأدرع   (دلص  )في الصحاح , مادة   )1)

، الواحد والجمع على لفظ واحد" .  ِدالص 
 . 26, 25انظر : القياس والسماع لـ تيمور صـ  )2)
: "الذْودُ من اإلبل: ما بين الثالث إلى العشر؛ وهي مؤنثة ال واحد لها  (زود  )في الصحاح , مادة  )3)

 من لفظها، والكثير أَذْواد. وفي المثل: الذَْودُ إلى الذَْوِد إبِل  " .
 . 206, 205 /2, و قارنه بـ المقتضب  268انظر : ليس في كالم العرب صـ  )4)
: " الَحضاُر أيضا  من اإلبل: الِهجان، واحده وجمعه سواء. ويقال:  (حضر  )ة في الصحاح , ماد )5)

حلة ، أي َجودة سير " . ٌِ ، إذا جمعت قّوة  وُر  ناقة ِحضار 
: " الشغاُر، كسحاٍب: الفارغُ، قاله الصاغانّي. الشغاُر مَن اآلباِر: الكثيرةُ  (شغر  )في التاج , مادة  )6)

: كثيرةُ الماِء واسعة األعطاِن ". الماِء، للجمعِ والواحِد، ، وبئار  َشغار   وفي النوادِر: بئر  َشغار 
ْمِل: كاألَوَعِس  (عدب  )في التاج , مادة  )7) ، : " العَدَاب، َكَسَحاٍب بالَعْيِن والدَّاِل الُمْهَملَتَْيِن، ِمَن الرَّ

ْمِل َحْيُث َيْذَهُب ُمْعظَ   ُمه َويَْبقَى َشْيء  من لَيْنِه َقْبَل أَْن يَْنَقِطَع ".وِقيَل هَُو َما اْستََرقَّ ِمَن الرَّ
 : "  الِهجاُن من اإِلبل: البيُض الكرام" . (هجن  )في اللسان , مادة  )8)
 : " عصاُم الِقْربِة والدَّْلِو واإلداوة: َحْبل  تُشدُّ به ". (عصم  )في اللسان , مادة  )9)
 . 368/    3شرح الرضي على الكافية  )10)
 . 639 /3الكتاب  )11)
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 و  (َجَواد  )وأنه كـ  (ِهَجان  )و  (ِداَلص )جمع لـ  (ِهَجانا   ), و  (صا  اَل دِ  )" ويدلك على أن 
  ( .1)فالتثنية , دليل هذا النحو "  (ِداَلصان  ), و  (ِهَجانان )قولهم : (ُجنُب  )وليس كـ (ِجيَاد )

 ابن أبي حصينة :ٌ  على بيت تعليقا  وإلى هذا الرأي ذهب أبو العالء , فقال 

ِ ِمن فَواِرِسنا       َسرُد الِدالِص َعلى أَكتافِِه ِلبَدُ  ِ ُكل ِ َكِمي   (2) في َكف 

ص )" والنحويون يذهبون إلى أن  ال  ْيال   )حدا  , وجمعا  , ويذهبون إلى أنيكون وا ( الد  , (ف ع 

ْيال   )متقاربان , و قلما جمعوا : (  3) (ف ع اال   )و على ذلك  (ف ع اال   ), و جمعوا (ف ع ال  )على  (ف ع 

ص )المثال , و يقولون :  ال   , فهذه في معنى الواحد , قال الشاعر : (درع  )أي  (على فالن د 

 ُسلَْيَماُن بُن َداُوَد إِْذ َْيَصنعُ  ا هَ ارَ تَ اخْ  دْ قَ  صُ الَ دِ  يَّ لَ عَ 

 وقال رجل من أصحاب علي عليه السالم:

 أِلَوِرَدنَّ العاصي اِبَن العاصي       َسبعيَن أَلفاً عاقِدي النَواصي                       

 (4)ُمستَلئميَن َحلَق الَدالصَ 

ص)فـ ال    . (5)هنا جمع "  (الد 

,  (فَِعال  )على (ِفعَال )من قبيل جمع (ِداَلصا   )وإنما ذهب سيبويه وتبعه أبو العالء إلى أن 

ِعْيلفَ  )المفرد بـ (ِفعَال )تشبيها  ـل   نحو (6) (فَِعال  )المفرد على (المفرد, فكما يجمع َفِعْيل  (ٌَ

المفرد على (فَِعال )وو ه (فَِعياْل   )يجمع ما أشبه  (ِكرام  )و  (كريم  )و  (ِظراف  )و  (ظريف  ) 
    (زٍ ناقٍة ِكنَا )الواحد بمنزلة أَِلِف (ِهجاٍن )الجمع , ووجه الشبه بينهما " أَن األَلف في  (ِفعَال )

 ، وذلك ألَن (ِظراٍف وِشراٍف  )في الجمع بمنزلة أَِلِف  (ِهجاٍن  )، واألَلُف في(امرأَةٍ ِضنَاك )و
                                                                    

 . 3/639السابق نفسه  )1)
 . 160 /1البيت من بحر البسيط , و هو في ديوان ابن أبي حصينة   )2)
 , ولعل الصواب ما ذكرت ؛ ليستقيم به الكالم بعد . (فاعال   )في النشرة المحققة :  )3)
ابن أبي الحديد :  -غة , و شرح نهج البال23الرجز نسب لإلمام علي , وهو في ديوانه صـ  )4)

 ، 562/  3، وتاريخ الطبري  480، و ,  292البالذري  صـ  -، و أنساب األشراف  3/169 

 429/ 22ابن عساكر  -، و في تاريخ مدينة دمشق  137ابن مزاحم المنقري صـ  -و وقعة صفين 

هيأ منها إلى صفين , أن " عليا  لما استخلف عبد هللا بن عباس على البصرة سار إلى الكوفة , فت

فاستشار الناس في ذلك فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم , وأشار آخرون بالمسير فأبى إال 

المباشرة , فجهز ذلك فبلغ معاوية ذلك فدعا ابن العاص ,  فاستشاره , فقال : أما إذا بلغك أنه يسير 

 فجهز الناس فجاء عمرو فحضض فسر وال تغب عنه برأيك ومكيدتك قال : أما إذا يا أبا عبد هللا

الناس ودعا عليا  وضعفه وأصحابه وقال  :إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم 

وقطعوا حدهم ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلي قد قتلهم ووترهم وقد تفاتر صناديدهم وصناديد 

د قتل خليفتكم فاهلل هللا في حقكم أهل الكوفة يوم الجمل وإنما سار علي في شرذمة قليلة منهم من ق

أن تضيعوه وفي دمكم أن تبطلوه . وكتب في أجناد الشام وعقد لواءه فعقد لوردان غالمه فيمن عقد 

وابنيه عبد هللا ومحمد ، وعقد علي لغالمه قنبر ثم قال عمرو * هل يعين وردان عني قنبرا * 

فبلغ ذلك عليا فقال * ألصبحن العاصي بن  ويغني السكون عني حميرا إذاا لكمأة لبسوا السنورا *

العاصي * سبعين ألفا عاقدي النواصي محبسين الخيل بالقالصي * مستحقين حلق الدالصي * 

 فلما سمع ذلك معاوية قال ما أرى ابن أبي طالب إال وقد وفى لك " .
 . 143 /2, و انظر : المرجع نفسه 166, 165 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  )5)
فِعَال )على (فعيل  )انظر في جمع  )6)

, ومعاني القرآن  208 /2, والمقتضب  634 /3:الكتاب  (

 , والهمع 149 /2, وشرح الشافية 45 /5, وابن يعيش  6  /3, واألصول  201 /1لألخفش 

3/316  . 
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،وُعذُْرها في ذلك أَن (ِفعَالٍ )  َفِعيال  على )كسرت  كما (ِفعَاٍل  )على  (ِفعَاال   )العرب َكسََّرتْ 

ثي األَصل وثالثه حرف لين؟ وقد اْعتَقَبا منهما ثال ، أاَل ترى أَن كل واحد(فعيال  أُخت ِفعَاٍل )

وِكالٍب وَعبِيٍد وِعباٍد، فلما كانا كذلك وإِنما بينهما  أَيضا  على المعنى الواحد نحو َكِليبٍ 

اختالف  في حرف اللين ال غير، قال:ومعلوم  مع ذلك قرُب الياء من األَلف، وأَنها إِلى الياء 

َر أَحده ، أَقرب منها إِلى الواو، ُكّسِ ما على ما كسر عليه صاحبه فقيل ناقة ِهجان  وأَْينُق  ِهجان 

 . (1)كما قيل ظريف وِظراف وشريف وِشَراف " 

 (ِداَلص ), و  (ِهَجان  )وقد ذهب كثير من أهل اللغة إلى خالف السابق , و عندهم أن نحو 

مع , قال أبو عبيد , و لهذا ال يثنى و ال يج ( ُجنُب  )من باب الوصف بالمصدر , فمثله مثل : 

    و (ِهَجان  )م يذكر سيبويه هذا , و ال يطلق لفظ مفرد , يقع للواحد و الجمع , و ل (ِهَجان ) : " 

 . (2)" (درعان ِداَلص), و ال  (ِهَجان  ناقتان ), و ال يقال : (على المثنى  (ِداَلص )

فُعُل )على  (ِداَلص )و  (ِهَجان  )أنه يقال ذلك , وقد ُجِمع  (3)لكن حكى الجرمي 
   , قالوا : (

 . (4) (دروع دُلُص ), و  (نياق ُهُجن  )

, وبهذا استدل سيبويه ـ كما سبق ـ على أن ( 5) (ِداَلصان  )و  (ِهَجانان  )وثنيا أيضا  , فقيل :  

 . (6)هذا ليس بمصدر , بينما استدل به المبرد على أنه ليس باسم جنس جمعي

عند وجمعهما على نفي كونه مصدرا   (دالص )و  (ِهَجان  )مبرد بتثنية واستدالل سيبويه وال  

 ال تجمع .مصادر , ال تثنى واألول , أو كونه اسم جنس جمعي عند الثاني , مبني على أن ال

وكالمهما هذا منطبق على كالم العرب الفصحاء , فهم ال يثنون االسم و ال يجمعونه إذا كان 

وهم يثنون المصدر , و يجمعونه إذا اختلفت أنواعه  , (7)و يجمعه  مصدرا  , ومنهم من يثنيه ,

 . (9), و بهذا أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة   (8)

 نعم األصل في المصادر أال تثنى و ال تجمع , و لكن هذا غالب , ال واجب , و لهذا

كون غة أكثرهم في فاستدالل سيبويه والمبرد قد ال يكون قاطعا  , وربما كان مذهب أهل الل

ق أسلم ؛ ألن األصل المخالفة كما سب (رضا  )و  (ُجُنب )من باب  (ِهَجان  )و  (ِداَلص )نحو 

والجمع .بين المفرد 

                                                                    

اسة له, وشرح ديوان الحم 59, وانظر : األزمنة واألمكنة للمرزوقي صـ (هجن  )اللسان , مادة   )1)

 .13 6, وشرح شواهد الشافية صـ  1136 /2 
 . 432 /1االرتشاف  )2)
, وشرح ديوان  59, وانظر : األزمنة واألمكنة للمرزوقي صـ  (هجن  )انظر : اللسان , مادة  )3)

 . 13 6, وشرح شواهد الشافية صـ  1136 /2الحماسة له
 . (هجن  ), وانظر: اللسان , مادة   432 /1االرتشاف  )4)
 . 432 /1االرتشاف  )5)
 . 204 /2انظر : حاشية المقتضب  )6)
 . 528انظر : التذكرة ألبي حيان صـ  )7)
 .93,وإتحاف الحثيث للعكبري صـ 135,  106,وعبث الوليد صـ 1/82انظر : المحتسب  )8)
 . 88انظر : مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما  صـ   )9)
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  ( ُفع ال  )الجمع على                                               

      و (فُؤاد )اسما  نحو  أن يكون من أبنية المصادر والمفردات, فيأتى (فُعَال )األصل فى   

, هذا ال خالف عليه, والذى فيه خالف   )1(( ُسَكات ), ومصدرا  كـ  (ُطوال ), ونعتا كـ (ُغالم )

من أسماء الجموع ال من أبنية  )2(من أبنية الجموع , فهو عند الرضى وغيره (فُعَال )كون 

ال اسم جمع, ويبدو أن أبا العالء  فهو عندهما جمع )5(وابن مالك )4(أما عند سيبويه )3(الجموع

ٌ  على بيت ابن أبى تعليقا  قال  من أبنية الجموع, فقد (فَُعال )قد ذهب مذهب سيبويه فى أن 

 حصينة:

 )6( إِذا َحلَّ أَرضاً َحلَّها الَخيُر َواِنَجلى       بِِه الُبؤُس َعنها فََرُدهُ َوتُوآُمهُ 

ام )و ( توائم ), وللجميع:  ( نتوأما )ولالثنين:  (توأم )"يقال للولد:  , وهو أحد ما جاء ( تُؤ 

 . )7(" ( فُع ال  )من الجموع على 

وهى األنثى من  (رخل )جمع  (الُرَخال )ل فى موضع آخر ما أجمله هنا, فقال: "وقد فصَّ   

 . )8(أوالد الضأن
                                                                    

 .209, وتصريف األسماء للشيخ محمد الطنطاوى صـ  274سماء البن القطاع صـ انظر: أبنية األ     (1)
 , وشرح  الشافية لـ 405, 1/404, واالرتشاف 204, 201, 2/166انظر: شرح الشافية للرضى      (2)

 . 98 /صـنقرة كار  
 سم الجمع,الفرق بين الجمع واسم الجمع أن للجمع صيغا  معروفة تخالف صيغ المفرد, بخالف ا  (3)

فليس له واحد من لفظه, وقد يكون له واحد من لفظه, لكنه ليس على وزن من أوزان الجموع  

المعروفة, ويعامل معاملة المفرد, فيصغر على لفظه, ويعود عليه الضمير مذكرا . انظر: شرح 

 /صـ, وعلم الجنس واسمه لـ األستاذ الدكتور صالح عبد العزيز 205: 2/201الشافية للرضى 

102 ,103. 
 /صـفى تصريف األسماء  ـ خطأـ  , ونسب إلي سيبويه  د/ بدوى المختون 3/617انظر: الكتاب   (4)

 أن مثل هذا اسم جمع عنده ال جمع.  153
 .4/145, وشرح األشمونى 2/932, وشرح عمدة الحافظ 274 /صـانظر رأيه فى: التسهيل   (5)
 .1/183ان البيت من بحرالطويل , وهو فى الديو  (6)
: " وقال ابن السكيت: أتأَمْت  (م أت ), مادة  يبذ في الته. و 187 //2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (7)

. قال ويقال: هما تَْوأمان، وهذا  المرأة إذا ولدت اثنين في بطن، فإذا كان ذلك من عادتها قيل ِمْتآم 

 ." توأَمة ، والجميع تَوائم  وتوآم   توأُم، وهذه 
َهاٍء: لَُغة   (رخل  ). وفي التاج , مادة 1/384ظر: الحيوان للجاحظ ان  (8) ْخَلةُ، بِ ْخُل، بالكسِر، والّرِ : " الّرِ

، أِن، والذََّكُر َحَمل  : األُْنثَى من أَْوالِد الضَّ ِخُل، َكَكِتٍف، وعلى األخيرةِ اقْتََصَرالّصاَغانِيُّ  فيه،والرَّ

، بَِضمَّ الخاِء، وِرَخال   ُخل  ٌْ ، وهو ج: أَر خاِل، ويَُضمُّ خاِل إناِث الّسِ  بالكسِر،ومنه قولُهم: هو من الرَّ

 نادر  َكَكِلماٍت جاَءْت، قال بعُضهم:

 ما َسِمْعنا َكِلما  غيَر ثَماٍن         هي َجْمع  وْهَي في الَوْزِن فُعالُ    

 فتَُؤام  وذَُراب  وفُرار          وعَُراق  وُعرام  وُرخالُ    

 ر  َجْمع  ِظْئٍر وبُساط          َجْمُع بُْسٍط هكذا فيما يُقالُ وظَُؤا   

اِكِب، وُرذَال، َجْمُع َرذْل " .       ، َجْمُع َرْجٍل ِخالف الرَّ ياِه، وُرجال  ، َجْمُع ُربَّى ِمن الّشِ  قلُت: وقد فاتَهُ: ُرباب 
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وهى التى معها   )3(( أنيق  بَُساط )و ( ناقة بسط )و  )2(( نُذَال )و (نذل ):  )1(وحكى اللحيانى

 .)6( للقوس" (ظهر )جمع   )5((ُظَهار )  )4(ولدها. وفى كتاب العين

       جمع (بَُراء )وذكروا  )7( (ُعَرام )وقد زاد النحويون واللغويون باإلضافة إلى ما سبق: 
       جمع  (لُرَجا ) )9(وذكروا (ُرذَال وثُنَاء ) )8(وذكروا (برئ )وهى قتيرة الصيد وجمع  (بُْرأة )
     و ,  )11(بالضم وهى منعرج الوادى (ظُبية )جمع  (ظُبَاء ) )10(بخالف الراكب وذكروا (راجل )

  )12(وهى الكثيرة المتراكمة ( ُكبَاب )
                                                                    

لماء والفصحاء من األعراب ، هو: على بن المبارك وقيل بل خازم , ويكنى أبا الحسن . لقى الع  (1)

وعنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سالم . وله من الكتب المصنفة ، كتاب االنوادر . توفى في حدود سنة 
 -, و  هدية العارفين   54عشر ومائتين  . انظر ترجمته في :  فهرست ابن النديم صـ ( 210)

 . 668/    1إسماعيل باشا البغدادي 
: "النَّْذل والنَِّذيل من الناس: الذي تَْزدَِريه في ِخْلقته وَعْقله، وفي المحكم:  (نذل  ) في اللسان , مادة (2)

الَخِسيُس الُمْحتََقر في جميع أَحواله، والجمع أَْنذال ونُذُول ونُذَالُء، وقد َنذُل نَذالة ونُذُولة. الجوهري: 

أَي خسيس  جمع قِْطع وهو نَْصل قصير َعِريض، النَّذالةُالسَّفالة. وقد َنذُل، بالضم، فهو نَذْل ونَِذيل 

 وقال: َنِذيل ونُذال مثل َفِرير وفُرار  ".
: " والبُساط: جمع بسط، وهي الناقة التي تُركت وولدها ال يمنع  (بسط  )في التهذيب , تحت الجذر  (3)

َبسوط منها، أو التعطف على غيره، وهي عند العرب ِبْسط وبَسوط، وجمع ِبسط بُساط، وجمع 

،  : " (بسط  )ة دوفي التاج , مابُسُط، هكذا حفظته عن العرب،  ّمِ البَساط، يُروى بالفَْتحِ، والضَّ

ّمِ  : جمع بُْسٍط، بالضَّ ّمِ ا بالَكْسِر فهو جمُع ِبْسٍط، بالَكْسِر أَْيضا ، كما قاَلهُ األّْزَهِرّي، وبالضَّ والَكْسِر، أَمَّ

ا وايَةُ، فإِنَّها األَْرُض الواِسعَةُ " . أَْيضا ، كشُْهٍد وشُهاٍد. وأَمَّ ِت الّرِ  بالفَتْحِ، فإِْن َصحَّ
يش: الّذي َيْظَهر من ريِش  قال الخليل : ",  (هظر  )انظر: العين , تحت الجذر  (4) والظُّهار من الّرِ

  " . ظُّْهرانالّطائِِر وهو في الَجناح، ويُقاُل: الظُّهار جماعة،والواحد: َظْهر، ويُْجَمع أيضا  على ال
 .(ظهر  ), واللسان , مادة153انظر: ليس  صـ   (5)
 . 42الفصول و الغايات صـ   (6)
  (العَُراق)مثل  (العَُرام), و (عرم  ), والتاج , مادة 1/67انظر: غريب الحديث البن قتيبة   (7)

 انظر: غريب الحديث وقد سبق معناه, قال الرياشى : "والعَُرام مثله, يقال: عرمت العظم أعرمه"   

 . (عرم  ), والصحاح , مادة 1/445, وديوان األدب 1/67البن قتيبة  
فيها خالف,  (برئ)فى  (بَُراء), و2/309, وحاشية يس 10/244واللسان  2/291انظر: أمالى القالى   (8)

, أو لم يحذف. انظر هذا الخالف فى: المقتضب  (بَُراء)هل حذفت إحدى الهمزتين, واألصل 

 . (برأ ), واللسان . مادة 381, وشرح الملوكى صـ 1/302
 , 2/72, والمزهر 4/248, واألشباه والنظائر 183وشرح درة الغواص صـ  15انظر: ليس صـ    (9)

 (رذل)من الناس: المسترذل الخسيس, وهو جمع  (الُرذَال). و2/309وحاشية يس على التصريح 

 . (ثني  )نة مرتين كما فى اللسان , مادة للشاة تلد فى الس (ثنى)جمع  (ثَُناء)و
 . (الراكب)خالف  (رجل)جمع  (ُرَجال): "وقد فاته...... (رحل  )قال صاحب التاج في مادة   (10)
بية: ُمْنعََرج الوادي،  (ظبو  ). وفي اللسان , مادة 313انظر: شرح درة الغواص صـ    (11) : " الظَّ

َبة، وجمع ها ُظباء ، وهو من الجمع العزيز؛ وقد روي بيت أَبي ذؤيب والجمع ِظَباء، وكذلك الظُّ

 بالوجهين:

هي         ِن بيَن الظُّباء فََواِدي ُعَشرْ      َعَرْفُت الدياَر ألُّم الرَّ

قال: الظُّباء جمع ظُبَة لُمْنَعرج الوادي، وجعل ظُبَاء  مثل ُرخاٍل وظُؤاٍر من الجمع الذي جاء على 

ن أَصلَه ظُبى  ثم َمدَّه للضرورة ...وينبغي أَن يكون الظُّباء المضموم الظاء أَحدَ فُعال، وأَنكر أَن يكو

ما جاء من الُجُموع على فُعال، وذلك نحو ُرخال وظَُؤاٍر وعُراق وثُناء وأُناٍس وتَُؤاٍم وُرباب، فإن 

يثبت القصُر من  قلت: فلعله أَراد ظُبى  جمع ُظَبة ثم مدّ ضرورة؟ قيل: هذا لو صح القصر، فأَما ولم

 جهة فال وجه لذلك لتركك القياَس إِلى الضرورة من غيرضرورة" . 
. انظر:  (الكباب) (12)  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ بالضم ما تكبب من الرمل أى تجعد لرطوبته, وهو الكثير من اإلبل أيضا 

 , ولم  أعرف لها واحدا  , واألشبه أن تكون اسم جمع, أما إذا كان (كبب )القاموس واللسان , ماة 

   فهى اسم جنس. (كبة)واحدها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 362 - 

بمعنى  ( ُسَحاح )و )2(للمجتمع من كل ردئ ( ُقَماش )و )1(جمع لـ ِمالء بالكسر ( ُماَلء )و

 . )5(( ُلَهاث ), و )4(جمع راع ( ُرَعاء )و )3(سمان

 .)9(وهى النعم الكثيرة ( ُكثَاب ) )8(وذكروا  )7((لمَ ُجَمال  فى جمع جَ  ) )6(وذكروا

 .( )12(وأُنَاس )11(دُقَاق ) و (ُرقَاق ) )10(وذكروا

 . )14(للصوف الكثير (ُجفَال  ) )13(وذكروا

                                                                    

ْيطةُ، والجميُع: الُمالُء" . وعليه يكون  (مأل )فى العين , مادة  (1) : "الُمالءةُ: الرَّ
 اسم جنس . (المالء)

، ونظيرها َعْرق  وُعراق   (قمش )فى اللسان , مادة  (2) : " القَْمُش: الّرِديُء من كل شيء، والجمع قُماش 

يعقوب وغيره. والقُماُش أَيضا : كالَقْمش واحد  مثله. والَقْمش: جمع الشيء من وأَشياء معروفة ذكرها 

. وقََمَشه َيْقِمشُه قَْمشا ؛ جمعه. الليث: القَْمُش جمُع  ههنا وههنا، وكذلك التَْقِميش، وذلك الشيء قُماش 

: قُماش. وقُماُش كل القُماِش وهو ما كان على وجه األَرض من فُتاِت األَشياء حتى يقال لُرذالِة الناِس 

 (دَُقاق ), ويمكن أن يكون القماش مصدرا  كالـ (قمش )شيء وقُماشتُه: فُتاتُه. وانظر: التاج, مادة 

 .(جفأ ), مادة   كما فى اللسان و التاج (الحطام)و
، األَخيرة "ناِدَرة "، من الَجْمعِ  (سحح )في التاج , مادة  (3) ّم، أَي ِسمان  " بالضَّ العَِزيِز كظَُؤاٍر  :" سَُحاح 

اح ، بالّضّم مع تشديد الحاِء، على القياس  وُرَخاٍل، حكاه أَبو ِمْسَحٍل في نوادره ... أَنه يقال: ِشيَاه  سُحَّ

ض له أَكثُر أَهِل اللغة. قْلت: وهذا  في جمعِ فاعٍل أُْنثَى على فُعّال، بتشديد العين، وهذا غريب لم َيتعرَّ

، هكذا بالتَّشديد بخّط الّذي ذكره قد حكاه ثَعلب   اح  ، ونقله عنه ابُن منظوٍر، وفي الّصحاح: َغنَم ُسحَّ

 الجوهرّي " .

اح, وسُحاح ,  1/287وفي النوادر ألبي مسحل األعرابي   : "  ويقال : شاة ساحُّ , وشياه ُسحَّ

 بالتخفيف والتثقيل" .
 م, ولم يذكر الجوهرى الضم" . وفى بالضم ويكسرلراعى الغن (ورعاء): "(رعي )فى التاج , مادة   (4)

 بكسر الراء,وقرأ أبو عمرو فى رواية عنه  (الرعاء), قرأ الجمهور 4/166فتح القدير للشوكانى  

 .  8/297بالضم اسم جمع وانظر: البحر  (الرعاء)بفتحها وقرئ  
شققته. وفي التاج ,  : "  اللُّهاث، وهي النقَط الحمر التي في الخوص إذا (لهث)فى اللسان , مادة   (5)

 : "والِقيَاُس" فيه "الكسُر، كنِقَاٍط ، فيكون حينئذ جمعا  ِللُّْهثَِة".  (لهث )مادة 
 .22انظر: السماع والقياس لـ تيمورصـ   (6)
 : " قد حكي عن بعض القراء ُجَماالت، برفع الجيم، فقد يكون من الشيء (جمل )فى اللسان , مادة  (7)

خال" .المجمل، ويكون الجُ   ْخل والرُّ  َماالت جمعا  من جمع الِجمال كما قالوا الرَّ
ال ), قال يس عنها وعن 2/309انظر: حاشية يس على التصريح   (8) ٌَ  : "وانظر ما مفردهما".(ُجَف

 فيحتمل أن يكونا اسم جمع.  
: أَيْ  (كثب )في التاج , مادة  (9) " . : " الكُثَاُب، كغَُراٍب: الَكثِيُر ونَعَم  كتُاب    َكثير 
 , ونسب محقق الكتاب هذه الكلمات للخفاجى فى شرح 153انظر: حاشية ليس البن خالويه صـ   (10)

 .383درة الغواص, ولم أجد فيه هذه الكلمات المذكورة. راجع شرح درة الغواص صـ   
  (ُرقَاق)األصح أن أى خالف الغليظ, و (الدَُقاق)و (الدقيق)بمعنى واحد, وكذا  (الُرقَاق)و (الرقيق)  (11)

, 209, 2/208وأمثالهما ليسا بجمع, فهى إما مصادر أو صفات. راجع ذلك فى :المقتضب  (دُقَاق)و

, 1/155, وشرح الشافية للرضى 274, وأبنية األسماء البن القطاع صـ 184والتنبيهات صـ 

 . (جفأ )واللسان , مادة 
، وهم األَنَُس. تقول: رأَيت بمكان : " واإِلْنُس: جم(أنس )فى اللسان , مادة   (12) اعة الناس، والجمع أُناس 

 : "وقد قيل إن 1/261كذا وكذاأََنسا  كثيرا  أَي ناسا  كثيرا " . وفي التحرير والتنويرالبن عاشور 

فُعَال  )جمع , وإنه من جموع جاءت على وزن (أُ ناس ) 
..أنهاها بعضهم إلى أربع وعشرين , وقيل  (

 " .  : هي  اسم جمع
 .2/72, والمزهر 131, ودرة الغواص/  1/445انظر: ديوان األدب للفارابى   (13)
اسم جمع ؛ ألنه  ال يعرف له واحد انظر: حاشية يس على التصريح  (ُجفَال )يمكن أن يكون   (14)

 فهو اسم جنس. (جفلة), وإن كان مفرده 2/309
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 )3(فى جمع قمئ ( ءُقما )جمع عائم اسم لصنم , و ( ُعوام ) )2(وذكروا (دَُراب ) )1(وذكروا 

 .(وباب ُربَاع

 ( ُجذَاذة )فى جمع  ( ُجذَاذ ) )5(, وهى الفتيلة، وذكروا( ذبالة )فى جمع  (ذُبَال ) )4(وذكروا

 بضم السين. (ُسَقاية ) )6(.وذكروا( جذيذ )وقيل فى جمع 

نه وبين فينبغى أن يكون اسم جنس للفرق بي (ُجذَاذة )إذا كان مفرده  (ُجذَاذ)و (البَ ذُ  )أما 

 . )7(واحدة بالتاء

منهما يفرق  كال   نفى أ  )9((انمَ الجُ  )و )8(( ثاغَالبُ  )مثله, وما سبق يشبه  (اال  فَ جُ  )ويبدو أن 

 .بالتاء ه بينه وبين واحد

                                                                    

ه صاحب التاج ولم يوضحه, وليس فى المعاجم , هكذا ذكر(رخل ), و  (ظئر)انظر: التاج , مادتي  (1)

فُعَال)التى وقفت عليها ما قال إنه جمع على 
 سوى التاج. (

 , ولم أجد هذا الجمع فيما تحت يدى من معاجم .2/309انظر: حاشية يس على التصريح   (2)
ّمِ والكسر إِذا قَُمأَ الرجُل وغيُره كَجَمَع وَكُرم قَْمأَة  كرْحمُ :  (قمئ )في التاج  , مادة  (3) ٍة، ... وقُماء  بالضَّ

، لكنَّه َكِميٌّ ج قِماء  وقُماء   . وفي األَساس: فاُلن  قَِميٌّ ذَلَّ وَصغَُر في األَعيُن فهو قَِميٍء كأَميٍر: ذَليل 

 " .كِجباٍل وُرخاٍل األَخيرة جمع  َعزيز، واألُنثى َقميئَة  
 .275انظر: أبنية األسماء البن القطاع صـ   (4)
, ويجوز فيه الفتح والكسر لغتان (ُجذَاذة)هو مثل الحطام والرفات والواحدة  11/298فى القرطبى   (5)

: "  الُجذاذ: الُمقَطَّع والِجذاذُ: القطع المكسرة، منه.  (جذذ )كالحصاد والحصاد. وفى اللسان , مادة 

لعزيز. وقال الفراء في قوله: فجعلهم ُجذاذا  أَي ُحطاما ، وقيل: هو جمع َجذيذ، وهو من الجمع ا

فات، ومن قرأَها ِجذاذا ، فهو جمَع َجذيذ مثل خفيف وخفاف" .  فجعلهم ُجذاذا ، فهو مثل الُحطام والرُّ
: قوله  1/611, و فى إعراب القراءات الشاذة للعكبرى 21انظر: السماع والقياس لـ تيمور صـ   (6)

 (رخل)فى  (ُرَخال)ا والوجه فيها أنه جمع مثل: تعالى: "ُسقَاية الحج" يقرأ بكسر السين وضمه

هكذا ذكر بعض من علل. واألشبه عندى أن تكون بمعنى المكسورة وتكون لغة.  (توأم)فى  (تَُؤام)و

فُعَال): "بنى الجمع على 5/389وفى البحر 
وكان القياس أن  (ُظَؤار)و (ظئر)و (ُرَخال)و (رخل)كـ  (

 دخلت فى حجارة :". يكون بغيرها لكنه أدخل الهاء كما
اسم الجنس هو االسم الموضوع لذلك المعنى الذهنى المجرد ليدل من غير تذكر فرد من  أفراد ه   (7)

الخارجية, وال استحضار صورته فى دائرة الذهن ومن غير ربط بين اللفظ ومدلوله  الحقيقى, 

ر وتمرة أو ياء  مشددة كروم ويفرق بينه وبين واحده إذا كان اسم جنس جميعا  بالتاء غالبا كـ تم

ورومى. واسم الجنس اإلفرادى يصدق على القليل والكثير من غير اعتبار للقلة  والكثرة مثل: 
 . 101, 97, 96. انظر: علم الجنس واسمه لـ د/ صالح عبد العزيز صـ (قمح), (قطن)

لى الُخضرة؛ وقيل: بياض يَضِرُب إلِى : "البََغُث والبُْغثة: بياض  يَضِرُب إِ   (بغث  )في اللسان , مادة  (8)

 الُحْمرة، الذكر أَْبغَُث، واألُنثَى بَْغثاء. واألَبغَُث: طائر  َغلََب عليه َغلَبَة األَسماء، وأَصلُه الصفةُ للونه.

طائر  ...والجمع البُْغُث واألََباِغُث؛ وسمي أَْبَغَث ِلبُْغثَِته، وهو بياض إِلى الُخضرة؛ وأَما البُغاُث: فكلُّ 

ليس من جوارح الطير؛ يقال: هو اسم للجنس من الطير الذي يُصادُ... وبَغاُث الطير وبُغاثها: أاَلِئمها 

وِشراُرها، وما ال يصيد منها، واحدتُها بَغاثة، بالفتح، الذَّكر واألُنثى في ذلك سواء. وقال بعضهم: 

، مثل َغزال وِغزالنٍ   ؛ ومن قال للذكر واألُنثى بَغاثة، فجمعهمن جعل البَغاَث واحدا ، فجمعه ِبْغثان 

،بالكسر" . ، بالضم، وِبغثان  ، مثل َنعامة ونَعام، وتكون النعامة للذكر واألُنثى؛ سيبويه: بُغاث   َبغاث 
ة، فارسي معرب،  (جمن )فى اللسان  مادة   (9) : " الُجماُن: َهنَوات  تُتََّخذُ على أَشكال اللؤلؤ من فضَّ

 واحدته ُجمانة" .
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مما لم هذا ما وقفت عليه مما ذكره النحويون واللغويون, وقد وجدت من ذلك أيضا  

 . )4((انلبَ الُ  )و        )3(( ادرَ فُ  )و ( )2((جذاع  )و    )1((آنوَ التُ  )يذكروه: 

من األبنية فإنهم اختلفوا فيه كما سبق, فهو عند سيبويه جمع  (ُفعَال )ومع كثرة ما جاء على 

: "كأنهم كسروا  (تَُؤام )و (توأم ), قال سيبويه فى (فَُعال)تغير بناء مفرده ليصح جمعه على 

واحتج ابن مالك لكونه   )5("(ُرَخال )و (رخل )و (ُظَؤار )و (رئْ ظِ  )كما قالوا:  (ئمٌْ تِ  )عليه 

سم جمع؛ ألنه لو كان اسم جمع ا (ُفعَاال   )بأنه "ال يصح قول من جعل  جمع جمعا  ال اسم

وأشباههما من أسماء  (دمْ عَ  )و (بكْ رَ  )ل بـ عِ ر كما فُ كِّ صغر على لفظه, ولنسب إليه, ولذُ ل

 . )6(باالستقراء, فثبت أنه جمع ال اسم جمع" (فَُعال )ن الجموع, واألمور الثالثة منتفية ع

ليس بجمع على األصح؛ ألنها تصغر على بنائها فال تكون جمع  " إنهبينما احتج من قال 

 . )7(كثرة, وليست من أبنية القلة"

بكسر الفاء, وأما الضم  (عَالفِ   )من الجموع أصله  (فَُعال )ما جاء على  قال إنوثمة من 

 . )8(ل عن الكسرفهو بد

لعَ فُ )فى الجمع أصلها  (ُفعَال )وذهب بعض المحدثين إلى أن صيغة 
ونسب إلى  ,  )9((

 (فُعَال )و (فعيل )أن  )10(فى الجمع كثير, والذى فى المقتضب (فُعَال )ن إالمبرد خطأ أنه يقول 

قال: و"ذلك  (قُرَقا)و (رقيق)و (اففَ الخُ )و (فيفخال)و (الوَ الطُ )يقعان لشئ واحد كالطويل و

 . )11(أكثر من أن يحصى"

 .(فَُعال)" أنه يقصد الجمع على ىوذلك أكثر من أن يحص: " فظن أن قول المبرد 

                                                                    

 (توأم)كما قيل:  (فرد)جمع  (فَُراد): "وكان يونس الجرمى فيما ذكر عنه يقول: 7/362فى الطبرى   (1)

 . (فرد ). وانظر اللسان , مادة (تَُؤام)و
ْوفٍَل: يا لَْيتَِني فِيَها  (جذع  )في التاج , مادة   (2) أَْي : َجذَعْ : " الَجذَع: الشَّابُّ الَحدَُث. وِمْنهُ قَْوُل َوَرقَةَ بِن نَ

تُه َحتَّى أَُباِلَغ في نُْصَرته... يَا َلْيتَني فيَها َجذَْع ج: جذَاع ، بالكَْسر،  لَْيتَني أَكُوُن َشابا  حيَن تَْظَهر نُبوَّ

 . ّمِ ، األَخير بالَكْسر وبالضَّ ، كما في الّصحاح. وفي اللَِّسان: والَجْمُع ُجْذع  وجذْعان  ّمِ ، بالضَّ وجْذعان 

ّمِ َعْن يُونَُس، وفي العُبَاِب: وزاد يُونُُس:قُلُْت: ا  ُجذَاعُ، بالَضّم، وأَْجذاع  ". لضَّ
زنة ومعنى ويحتمل أن يكون  (تَُؤام)وهو كـ  (التوآن):": ومما يستدرك عليه:  (تئن )فى التاج , مادة   (3)

 التَُؤام والنوآن واحدا , وأبدلت الميم نونا, وهو جائز كثير.
وعلى قول  (لبن)هنا جمع  (لُبان), وقال أبو سهل الهروى 249الص البن الحنبلى صـ فى عقد الخ  (4)

 .(اللبن)غيره هو لغة فى 
 .174. وانظر: التكملة للفارسى صـ  3/617الكتاب   (5)
 .933, 2/932شرح عمدة الحافظ   (6)
 .98شرح الشافية لـ نقرة كار صـ   (7)
 .(تئم  )تاج , مادة , وال382انظر: شرح درة الغواص صـ  (8)
 .192هو الدكتور أبو الفتوح شريف فى: علم الصرف دراسة وصفية صـ    (9)
 .209, 2/208انظر: المقتضب   (10)
 .2/209المقتضب   (11)
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 و (خفيف )و (الوَ طُ  )و (طويل )يقال:  (فعيل )كـ  يكون نعتا   (ُفَعال )والصحيح أنه أراد أن "

 .  )1("(اعرَ سُ  )و (سريع )و (اففَ خُ  )

هذا الوزن لم يطرد جمعه فى  نيتضح أ (فَُعال )فى مفرد ما جاء على وبعد.... فإنه بالنظر 

فى المفرد ولم يجئ منه  (لعْ فَ  )صيغة واحدة حتى يقال فيه بالجمعية, وأكثر ما جاء عليه هو 

, فلم يتعد ما جاء (فَُعال )سوى بضعة ألفاظ, بعضها فيها مقال, أما بقية الصيغ التى أتى عليها 

 مسة ألفاظ فما دون ذلك.منها فى كل صيغة خ

 .(فَُعال)وهذا بيان بالصيغ التى جاء عليها المفرد فى وزن 

 فُع ال فُْعلى فُع ال فُْعل ة فُع ال ف ع ل ة فُع ال ف ْعل فُع ال ف ْعل

 ُرباب ىبَّرُ  براء رأةبُ  سحاح ساحة أُناس إنس بساط بسط

   ظباء بيةظُ    ظُؤار ِظئر ثُناء ثني

   لهاث هثةلُ    راقعُ  عرق رخال رخل

         رذال رذل

         ظهار ظهر

         عرام عرم

         فراد فرد

         قماش قمش

         نزال نزل

 

 فُع ال ف عال فُع ال فاعل فُع ال فْوع ل فُع ال ف عيل

 جمال ِجمال رجال راجل تؤام توأم براء برئ

   رعاء راعٍ  تؤان توأن دقاق دقيق

   عوام عائم   رقاق رقيق

       طوال طويل

       فرار فرير

       قماء قميئ

ال يكاد يطرد منه شئ ولو كان جمعا  كباقى  (فَُعال)وبعد هذا العرض يتضح أن ما جاء على   

 الجموع الطرد فى المفرد.

                                                                    

 .274انظر: أبنية األسماء البن القطاع صـ   (1)
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, وهو من (ْعلفَ  )فى المفرد هو وزن  (فُعَال )ويمكن أن يفهم من هذا أن أكثر ما جاء على 

بكسر الفاء ال بضمها, فليس بعيدا  إذن أن يكون ما  (فَِعال)األوزان التى يأتى عليها بإطراد 

فى باب الجمع,  وأبدلت الكسرة الضمة, وهو شئ ليس غريبا   (ِفعَال )أصله  (فَُعال )جاء على 

مع باب يطرد فيه والج )2(: "كثير الشذوذ كثير التداخل" )1(فإن الجمع كما يقول الثمانينى 

 . )3(التغيير كما يطرد فى النسب

َخالا )جاء على األصل بالكسر كـ  (فَُعال )ويساعد على هذا الفهم أن بعض ما جاء على   (لرُّ

َخال )و الّرِ
, فكأن النطق بالكسر فيما سبق   )6((الِلَهاث )و (اُللَهاث )و  )5((ِسَحاح )و (ُسَحاح )و  )4(( 

, و  يشتركان في األبنيةأحيانا   (فَُعال)و  (لفِعَا )ل. ويعزز هذا الفهم أن جاء منبهة على األَص

 . )7(بكسر الفاء وبضمها   (ُفعَال )و  (فَِعال  )قد عقد ابن قتيبة في أدب الكاتب بابا  في 

فُعَل )مقصورة من  (فَُعال )أما ما أجازه بعض المحدثين من كون   
فليس األمر كما قال؛ ألنه  (

ُفعَل )فيما يأتى عليه  بالنظر
, فاألقرب إذن (فُعَال )فى الجمع يتضح اختالفه عما يأتى عليه  (

اسم جمع ال جمعا ,  (ُفعَال )بكسر الفاء, أو أن يكون وزن  (فِعَال )هو  (ُفعَال)أن يكون أصل 

   لعدم اطراده فى صيغ محددة كبقية الجموع.

 (ظبو  )ه ابن جني, كما جاء في اللسان , مادة وقد ورد هذا االحتمال عند المتأخرين , ورد  

راد ُظبى  جمع ُظبَة ثم مدّ ضرورة؟ قيل: هذا لو صح القصر، فأَما ولم  ٌَ َ :" فإن قلت: فلعله أ

 يثبت القصُر من جهة فال وجه لذلك لتركك القياَس ِإلى الضرورة من غيرضرورة" .

 

 
                                                                    

ثمانينى , ونسبته إلى هو: عمر بن ثابت الضرير النحوي أبو القاسم النحوي البغدادي المعروف بال  (1)

قرية من نواحي جزيرة ابن عمر عند الجبل الجودي ، يقال لها ثمانين ، باسم الثمانين الذين كانوا 

مع نوح عليه السالم في السفينة . اشتغل على ابن جني ، وشرح كالمه ، وكان ماهرا  في صناعة 

نحو , و الفوائد والقواعد في النحو ,صنف شرح التصريف الملوكى, و شرح اللمع البن جنى في ال

اثنتين واربعين وأربعمائة .انظر ترجمته في : نزهة  ( 442 )النحو  , والمفيد في النحو . توفىسنة 

 .  781/  1,و هدية العارفين  78/  21, و البداية والنهاية 256األلباء صـ 
 .668الفوائد والقواعد للثمانينى صـ   (2)
 . 1/846انظر : االرتشاف   (3)
 . (رخل  )انظر: الصحاح , مادة   (4)
 .  1/287, والنوادر ألبي مسحل األعرابي (سحح )انظر: التاج , مادة   (5)
 . (لهث)انظر: التاج , مادة   (6)
وفيه : " ِسواُر المرأة وسُوار"، و"هو حسن الِجَوار والُجَوار"،  438انظر : أدب الكاتب صـ   (7)

، و"ِشَواظ من نار وشَُواظ"، و"ِخَوان وُخَوان" للذي يؤكل عليه، و"الِهيَام و"ِحَوار الناقة وُحَوار"

والُهَيام" داء يأخذ اإلبل، و"النِّداء والنُّداء"، و"الِهتَاف والهُتَاف"، و"رجل ِشَجاع وشَُجاع"، و"قوم 

ياح شُْجعَان وِشْجعَان" وهوكريم "الّنَِجار والنَُّجار"، و"الّنِحاس والنُّحاس" أي: األ صل، و"الّصِ

ياح" و"ِصَوان الثوب وُصَوانه": التَّْخُت أو الوعاء الذي يُصان فيه، و"هُْم ِرَهاُق مائٍة وُرهاُق  والصُّ

مائة" كقولك:هم ُزهاء مائة، وصار البَْيض " ِفالقا  وفاُلقا " أي: فَلَقا ، و"إبل ِطالحيَّة وُطالِحيَّة" تأُكُل 

ْلَح، و"رجل  ِنَباطّي ونُ  " منسوب وأصابه "إَطام  وأُطام " إذا احتبس بطنه " .الطَّ  َباطيٌّ
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 (ف ع ل ة  ) على (فعيل )جمع 

لمذكر صحيح  وصفا   (فاعل )فى الجمع على ما كان فى المفرد على وزن  (فََعَلة  )ينقاس  

ةعَقَ نَ  )و (ناعق )فيما ال يعقل نحو  لُّ قِ ويَ  (فََرةكَ  )و (ركاف )الالم عاقل نحو: 
)")1(  . 

قالوا: وهو   )2((بَثَةخَ  )و (خبيث )فى صحيح العين نحو  (َفعَلَة  )على  (فعيل )وقد جاء 

         فى قوله تعالى:  (فََرةسَ  )فى جمع سفير. إذا فسر  (رةفَ سَ   )يكون منه ويمكن أن . .)3(رناد

ْيدِّي َسَفَرٍة كَِّراٍم بـََررَةٍ  " بأنهم المالئكة الذين يسفرون بالوحى بين هللا ورسوله, وهو ما  )4( ِبَِّ

 . )5(اختاره الفراء

ٌ  فى معتل  العين نحو   ٌ  ٌ ميِّ قَ  )وقد جاء أيضا 
لعيِّ  )و (قامة )و (

عند الكوفيين؛  (عالة )و (

فَعََلة )فى المفرد, وجمع على  (فعيل) )6(ألن الوزن عندهم فيما سبق
, وعليه فيدخل عندهم فى (

فَعََلة )على  (فعيل)جمع 
سيِّد ): (

 .(سادة )و (

, وجمع على  (فعيل )عندهم ال  (فيعل)لكن هذا ممتنع عند البصريين؛ ألن ما سبق وزنه 

 على بيت  ٌ  تعليقا  وبهذا أخذ أبو العالء, فقال   )7((سائد )و (عائل )و (قائم ) م جمعواكأنه (َفعَلَة )

 ابن أبى حصينة:   

 )8( ما ُكلُّ َمن َوِرَث الَمكاِرَم قائٌِم       فَيها َوال ُكلُّ ابِن َفحٍل َسي ِدُ 

يدْ  س      )جمع  ( سادة )"وليس
 . )9(على القياس, وإن كانت العامة تظن ذلك" (

سيِّد)ما كانت نتيجة الخالف بين البصريين والكوفيين فى وزن نحو  وأيا  
 (فعيال  )إن كان  (

جمعه على  منهما ليس مقيسا   على رأى البصريين فإن كال   (فيعال   )على رأى الكوفيين أو 

 (ة فَعَلَ )فى هذا أسهل للشبه الحاصل بينه وبين ما يجمع قياسا  على  (فعيال  ), وإن كان (َفعَلَة )

 . )10(كل منهما عدته أربعة حرف, والزيادة فيه حرف ساكن ؛ إذ (فاعل)وهو 
                                                                    

, وشرح الكافية الشافية 160, والموجزصـ 2/218, و1/262, والمقتضب 3/631انظر: الكتاب    (1)

 .3/318, والهمع 2/156, وشرح الشافية 1/440,  واالرتشاف 4/1842
  , 4/132, واألشمونى 3/319, والهمع 1/440, واالرتشاف 4/1842انظر: شرح الكافية الشافية    (2)

 .2/157وحاشية الخضرى على ابن عقيل 
 .1/440انظر: االرتشاف    (3)
 .16, 15اآليتان:   (عبس)سورة    (4)
, وقيل فى تفسيره أيضا : هم 5/383, و فتح القدير للشوكانى  237 /3انظر: معاني القرآن للفراء  (5)

الطبرى إنهم المالئكة الذين يسفرون بالوحى بين هللا ورسله. قال فيه:  هل الفراء, واختاراالكتبة, وق

 .30/67وأولى األقوال فى ذلك بالصواب. انظر:الطبرى 
 .2/795, واإلنصاف 1/263, والمقتضب 4/365انظر الخالف فى هذه المسألة في: الكتاب    (6)
يِّدُ: الرئيس؛  (سود  )في اللسان , مادة :   (7) وقال ُكراع: وجمعه سادة ، ونظَّره بَقيِّم وقامة : " والسَّ

وَعيِّل وعالٍة؛ قال ابن سيده: وعندي أَن سادة  جمع سائد على ما يكثر في هذا النحو، وأَما قامة  

وعالة  فجْمع قائم وعائل ال جمُع َقيٍِّم وعيٍِّل كما زعم هو، وذلك ألَنَّ فَِعال  ال يُْجَمع على فَعَلٍة ِإنما 

ر منه شيء على غير فَعَلة كأَموات وأَْهِوناء " .بابه ال  واو والنون، وربما كُّسِ
 .204 /1البيت من بحرالكامل  وهو فى الديوان   (8)
 .220/  2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (9)
, وقضية الشبه 2/138, وشرح الشافية 270, والحلل البن السيِّد صـ 5/65انظر: شرح المفصل   (10)

 .249عربى د/ فؤاد أحمد السيِّد الحطاب صـ  فى النحو اال
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ٌ   (فَعَلَة  )صحيح العين ومعتلها على  (فعيل )وكما جاء   ٌ  ٌ  (فعيل )فى الجمع جاء أيضا 

        بمعنى قادتهم, وواحدها   )1((َسَراة القوم )معتل الالم عليه, ولم يأت منه إال كلمة واحدة وهى 

 .(فعيل)بوزن  (ِرىِّ سَ  )

وألنه معتل  ,  (فَعَلَة  )ال يجمع على  ( فعيال   )ألن  ؛وهو جمع على غير قياس كما سبق

لكان أسهل؛ ألن هذا الوزن يجمع عليه ما كان على فاعل معتل  (َفعَلَة  )الالم, ولو جمع على 

 كما سبق. (فاعال  )تشبه  (فعيل).و  )2((قضاة)و (قاض)الالم كـ 

 ( ُغَزاة )وهو غريب لضمه فاء أخواتها نحو   : " ( َسَراة )زمخشرى فى فتح الفاء منقال ال

 . )3(" ( َضاةقُ  )و

, فيكون الضم أسهل من الفتح لما سبق. وأما الفتح, فكأنهم   )4(( َراةسُ  )وقد حكى الضم فقيل 

؛ ألنه يقال (سارٍ  )ولم يلتفتوا إلى اعتالل المه, وكأنه جمع  (فاعل )إذا جمعوا ردوه إلى جمع 

واسم الفاعل  (سارٍ ): (سرى يسرى )إذا شرف, واسم الفاعل من  (سرى الرجل يسرى ويسرو)

رىِّ  ):  (سرى يسرو )من  ٌَ  . )5((ظريف )فهو  (فظرُ  )كما يقال  (َس

قال ابن السّيِد
ٌِ رِ سَ  )جمع  (َراةسَ  ): "وقد يجوز أن تكون  يَّ

، وجاز أن يكسر: فعيل على ( 

 لةعَ فَ )
يشتر كان في المعنى الواحد، فيقال: عليم وعالم،  ( فاعل )و (فعيل )من حيث كان ,(

                                                                    

/2, والمزهر 3/204في :  العين , و الصحاح , وراجع : معجم البلدان  (سرو  )انظر مادة ,   (1)

 112. 
 .3/319, والهمع 4/1842, وشرح الكافية الشافية 1/263, والمقتضب 3/631انظر: الكتاب   (2)
 .2/137الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى   (3)
, و في  270, والحلل البن السيِّد صـ 2/363, والنهاية البن األثير 2/487انظر: الخصائص   (4)

: والسََّراةُ: اسم للجمع، وليس بجمع عند سيبويه،قال: ودليل ذلك قولهم  (سرا  )اللسان , مادة 

؛ .... وقولهم: قوم  سراة  جمُع َسِرّيٍ، جاء على غير قياس أَن يُ  ْجَمع فَِعيل  على فَعَلَة، قال: َسَروات 

وال يُعَرف غيره، والقياس سُراة  مثل قُضاةٍ وُرعاةٍ وُعراةٍ، وقيل: َجمعه َسراة ، بالفتح، على غير 

قياس، قال: وقد تضم السين، واالسم منه السَّْرو.  ...،. قال ابن بري: موضوع َسراةٍ عند سيبويه 

سَّر، وقد جِمَع فَِعيل  المعتّل على فُعَالَء في لَْفَظتَْين: وهما تَقيٌّ اسم  مفرد  للجمع كَنفٍَر وليس بجمع مكَ 

وتُقَواء، وَسريٌّ وسَُرواء وأَسرياءقال: حكى ذلك السيرا في تفسير فَِعيٍل من الصفات في باب 

 تكسير ما كان من الصفات عدّته أَربعةُ أَحرف ".
: ليس البن  (سرى ـ  يسرو  )و (ـ يسري  سرى  ), وراجع في : 3/69انظر: تفسير الطبرى   (5)

, و  شرح ديوان ابن أبي حصينة   112, والفريدة في شرج القصيدة  صـ  106صـ  خالويه

: "السَّْرُو: الُمروَءةُ والشََّرُف. َسُرَو يَْسُرو َسراَوة  وَسْروا  أَي  (سرا  ). وفي اللسان , مادة  2/149

واللحياني. الجوهري: السَّرُو َسخاء  في ُمُروَءةٍ. وَسَرا يَْسرو  صار َسِريا ؛ األَخيرة عن سيبويه

َسْروا  وَسِرَي، بالكسر، يَْسَرى َسرى  وَسَراء  وَسْروا  إذا َشُرَف، ولم يحك اللحياني مصدر َسَرا إال 

َسراوة  أي ممدودا . الجوهري: يقال َسَرا َيْسُرو وَسرَي، بالكسر، َيْسَرى َسْروا  فيهما وَسُرَو َيْسُرو 

صاَر َسريا . قال ابن بري: في َسرا ثالث لغات فَعَل وفَِعَل وَفعَُل، وكذلك َسِخي وَسخاوَسُخو، ومن 

 الصحيح َكَمل وَكدَر وَخثَر، في كل منها ثالث لغات" . 
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عالم، )في جمعهما، كما اشتركا في مفردهما، وكما قالوا:  ؛ فقد اشتركا )1(وقدير وقادر

حكيم  )، نحو(الفعيل )في الجمع إنما هو (فعالء )، وباب ( شاعر، وشعراء )، و(وعلماء

 .( راءبصير وبص )، و (وحكماء

 ، بمنزلة: قطاة (سرواتهم قصار )اسم الجمع، واستدل قائل هذا بقولهم: (َسَراة )وقيل: إن  

 . )2(" وحجة من ذهب إلى المذهب األول: أن الجمع قد يجمع , وقطوات

ِرّىِ سَ  )جمعا لـ (َسَراة)وكون    
هذا عند غير سيبويه, أما هو فيرى أنه اسم جمع ال جمع,  (

, (َسَرَوات القوم)وبأنه قد جمع فقيل  )4(ضابط ه؛ ألنه ليس لواحد  )3(( رهط)و (نفر)مثله 

أدخل فى  -صلى هللا عليه وسلم–, ومنه ما ورد فى الحديث أن رسول هللا  )5(والجمع ال يجمع

 . )6(-حلف يوم الحديبية خزاعة وكتب إليهم وإلى بديل بن ورقاء َسَرَوات بنى عمرو

 .)7(ه ال يلزم غيره؛ إذ أجاز قوم منهم الزجاج جمع الجمع مطلقا  وهذا االستدالل من سيبوي

أن  (َسَراة)لكل, ما سبق  ؛ إذ يرى أن األشبه فى  مخالفا   أبا العالء كان يرى رأيا   نويبدو أ     

ٌ  تعليقا  إذن مفرد ال جمع, يقول أبو العالء  (َسَراة), وهى أعاله, فـ(َسَراة الجبل)بـ يكون مشتبها  

 ت ابن أبى حصينة:على بي

ِ أَيُّ سَراِة قَوِم أَصبَُحوا       َوَكأَنَّما أَوصافُُهم أَسمارُ   )8( لِِل 

اة القوم أعاليهم,  أخذ من  " وس ر 
اة الفرس ) س ر 

اة الجبل )و ( س ر 
وهى أعاله, وبعض  (

اة )الناس يذهب إلى أن واحد  الس ر 
ى   س   ): ( ر 

القياس؛ وال ريب أنه واحد فى المعنى ال فى  (

اة الجبل )بـ واألشبه أن يكون مشتبها   (ف ع ل ة  )ال يجمع على  (فعيال   )ألن  س ر 
) ")9(. 

قد  ( َسَراة )وبهذا يكون أبو العالء قد سبق السهيلى, الذى زعم أن دعوى الجمعية فى 

 ويا سبحان هللا! كيف انتشرت فى النحويين, حتى قلد الخالف منهم السالف. قال السهيلى: "

ٌَ  ), (َسَراة  )يكون جمعا  له, وهم يقولون فى جمع  , يقال: ( َطَواتقَ  )و (قطا ), مثل (واترَ ٌَ َس

                                                                    

: " باب َفِعيل وفاِعل "َضِريُب ِقداح وَضارب"، و"َصِريم  453في أدب الكاتب البن قتيبة  صـ   (1)

اِرم"، و"َعِريف وَعاِرف"، .... و"َسِميع وساِمع"، و"َعليم وعاِلم"، و"َقدير وقاِدر"، و"َحفيظ وصَ 

 . وحاِفظ"، و"َغريق وغاِرق"
 . 270الحلل فى شرح أبيات الجمل صـ   (2)
 .2/204, وشرح الشافية 3/204انظر: معجم البلدان   (3)
 . (سرا  )انظر: اللسان , مادة   (4)
 .270حلل صـ انظر: ال  (5)
 .8/172مجمع الزوائد للهيثمى   (6)
, 2/545, وشرح الجمل 5/47صـ , وابن يعيش  175انظر هذا الخالف فى: التكملة للفارسى   (7)

, والسماع والقياس لـ تيمور 453, وموارد البصائر/ 4/152, والهمع 2/208, وشرح الشافية 546

 .79صـ  
 .219 /1الديوانالبيت من بحرالكامل , وهو فى    (8)
 .233 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (9)
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 (ِرىِّ سَ  )فإن جمع على لفظه قيل  -, كما تقول من رؤوس الناس(هؤالء من َسَرَوات الناس)

أَسِريِّاء)و
وقد حكاه  ولكن قليل وجوده, وقلة وجوده ال يدفع القياس فيه, (أغنياء)و (غنى)مثل: (

 . )2(" )1(سيبويه

سمية الجمع ال إب ووما ذهب إليه أبو العالء والسهيلى أسلم من حيث كان القول بالجمعية أ

تخلو من مقالة, مع استقامة المعنى إذا قيل باإلفراد, وعدم المخالفة للقياس, وهو ما ذهب إليه 

 .  )3(( سرى )فى جمع  ( َسَراة )أحد المحدثين, فخطأ قولهم 

                                                                    

َسِرّيِة وأَسِريِّة ) 3/605, نسب هذا القول إلى الفراء, والذى فى الكتاب 2/137فى شرح الشافية   (1)

وَسِريِّات
). 

 .354, 6/353بتصرف, وقارنه بالخزانة  3/132الروض األنف   (2)
 . 68غة  ـ عباس أبو السعود صـ  انظر: أزاهير الفصحى فى دقائق الل  (3)
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 الفصل الرابع    
 , و يشتمل على :                                   في اإلعالل واإلبدال              

ذا وقعت إقلب الياء واوا  

 الما  لـ  )َ فَْعلى( اسما  
 373ـ  369 

 : قلب الواو ياء  فى نحو

يد( ( )ّسِ  و)ميِّت( و)علّىِ

)  و)ملّىِ

 375ـ  374 

 387ـ 376  فا  قلب الواو والياء أل
قلب الياء ألفا  فى نحو 

 )استافوا(
 377ـ  376 

تصحيح الواو والياء فى 

 نحو) استحوذ( و) أغيل(
 387ـ 377 

 408ـ  389  تخفيف الهمزة المفردة
ومن أحوال تخفيف الهمزة 

أن تحذف , كما في ) خذ ( 

 , و ) مر (

 402ـ  398 

إبدال الهمزة من الواو في 

 ل ( و ) عجائز(نحو   )أوائ

      و الفرق بينهما و وزن

 ) أول(

 408ـ  403 

تخفيف همزتين في أول 

 الكلمة كلتاهما مفتوح .
 409ـ 408 

                                                    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 372 - 

 من مسائل اإلعالل

 اسما   (لىعْ ف    )ذا وقعت الما  لـ إقلب الياء واوا  

قيل إلى ثل حرف ديين يختلف على أنه قد يرتكب خالف األصل ، فيبال يكاد أحد من النحو

 كـ  اسما  ال صفة (ف ْعلى)إذا وقعت الياء الما  فى وزن قل منه ، كإبدال الياء إلى الواو ثحرف أ

من  (ايَ تْ فَ )و  (يارْ شَ )و (ياٌَ ٌْ قْ ٌَ تَ )، واألصل فيها  (3) (ىوَ تْ فَ  )و  (2) (وىرَ شْ ٌَ  )و(1) (ىوَ قْ تَ  )

                                    .(4)كما قالوا  (فتيت)، و (شريت)و  (وقيت)

      و (5)(ايَ دْ صَ  )، وذلك مثل قولهم ، سما  فإنها تصححاصفة ال  (ف ْعلى )الما  لـأما إذا وقعت 

 ألنها صفة ال اسم . : بتصحيح الياء ، قالوا , (6) (ايَ زْ خَ  )

 (ايَ تْ فُ  )بضم الفاء صحت اسما  كانت أو صفة ، نحو :  (لىعْ فُ  )وكذا إذا وقعت الياء الما  لـ 

ٌ  تعليقا  ، وقد أشار أبو العالء إلى مثل هذا فى قوله  (7)مؤنث األقضى صفة  (ايَ ضْ قُ  )اسما  ، و

 على بيت ابن أبى حصينة : 

 (8) ال اليَمانيُّ تُبٌَّع كاَن شَروا       هُ َوال قَيَصٌر َوال الَسب اءُ 

ىو  رْ ش   )"و
ألن الياء تقلب إلى الواو فى مثل  ؛ ( شريت )الشئ مثله ، وهو مأخوذ من  (

ىو  مْ ر   )لو جب أن يقولوا  (ف ْعلى )مثلى  (رميت )هذا البناء ، ولو بنوا من 
) " (9  ). 

لكن  ( ا  يَ غْ طَ  )و  ( ايَ عْ سَ  )و (ايَّ رَ  )وشذ عن ذلك كلمات ، فلم تقلب فيها الياء واوا  وهى  :قالوا 

 إنها فى األصل صفة فلم تقلب لذلك ، لكن :  ( اريَّ )فقالوا فى (10)دوا لذلك تخريجا  جنحويين وال

                                                                    

ى )على (َوْقَوى): "  التّقوى أصلها :  (وقى )في التهذيب , تحت الجذر  ( 1) ٌَ فَعََل
 من وقيت " . (

 : " َشْروى الشيء: مثلُه، واُوه ُمْبدَلة  من الياء ألَن الشيَء إنما يُْشرى  (شري  )في اللسان , مادة  ( 2)

كما قُِلبت في تَْقَوى ونحوها. أَبو سعيد:يقال هذا َشْرواه وَشِريُّه أَي ِمثْلُه". وقد بمثلِه ولكنها قُِلَبت ياء  

 , وكأنه يرى أن الواو  فيها أصل . (شرو  )أورده صاحب المحيط في اللغة تحت , مادة 
 ، والمنصف 2/140،  1/88وسر الصناعة  1/306، والمقتضب  4/364انظر:  الكتاب  ( 3)

،  3/177افية شوشرح ال 111،  10/97، وشرح المفصل  2/840ة والتذكرة ، والتبصر 2/157

: " والفُتْيا والفُْتَوى والَفْتَوى: ما أَفتى به الفقيه، الفتح  (فتا  ).وفي اللسان, مادة   4/310واالشمونى 

 في الفَتوى ألَهل المدينة" .
 . 10/98، وشرح المفصل  2/140انظر:  : سر الصناعة  (  4)
دَى: شدَّةُ العََطِش، وقيل: هو العطُش ما كان، َصِدَي يَْصدَى (صدي  )في اللسان , مادة  ( 5)  : " الصَّ

، فهو َصٍد وصاٍد وَصْدياُن، واألُْنثَى َصدْيا" .    َصدى 
 : " َخِزَي الرجُل يخَزى ِخْزيا  من  (خزو  ), وفي الجمهرة , تحت الجذر  4/364انظر:  الكتاب  ( 6)

 َخِزَي يخَزى َخزاية  من االستحياء، ورجل َخْزياُن وامرأة َخْزيا.الهوان، و
 . 2/200، وحاشية الخضرى على ابن عقيل  4/311انظر  : االشمونى  ( 7)
 . 128 /1وهو فى الديون  الخفيف , البيت من بحر ( 8)
 . 132 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة   ( 9)
 . 4/311شمونى واأل , 2/385ريح ، والتص 4/393انظر:  أوضح المسالك  ( 10)
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إنها صفة غلبت عليها  ( اريَّ )قب بأن النحويين قالوا فى عُ ٌُ "تُ  :( 1) قال الخضرى 

لم  ( يارَّ  امرأة ): يقال : (2)أى مملوءة طيبا  ، وفى الصحاح  (رائحة ريا )، واألصل  اإلسمية

لو سلم بأنها اسم ال صفة ، فعدم القلب لئال يلزم عنه : وقالوا أيضا  (  3)ألنه صفة  ؛ل ياؤه دتب

فيجتمع الياء والواو والسابق  (ريوا )العودة إلى صورتها األولى ، فلو قلبت الياء واوا  لقيل 

 ( اريَّ )يقال : منهما ساكن متأصل فى الذات والسكون ، فتقلب الواو ياء ، وتدعم فى الياء ، ف

ومن فتح استصحب حالة  ( الفاء )األكثر فيه ضم  ( ياغْ طَ  )وقالوا : فى  ( 4)وهى أصل الكلمة 

 يهف العلمية, فاستصحبنقل إلى  ثماألصل فيه الصفة  (ايَ عْ سَ )، وقالوا فى  (التصحيح)الضم 

 األصل.

ليست له علة لفظية ظاهرة ، إذ  ؛هذا ما عليه أكثر النحاة ، ولكنهم اختلفوا فى سبب القلب     

وقال ( 5)مد المازنى فيه على أنه محكى عن العرب ، وليست فيه حجة قاطعة تعاولهذا 

 . ( 7) ةفيه "وجب إبداله قياسا  ، وإن لم يظهر له عل ( 6)  وشجىقال

 ؛ (لىفَعْ  )لكن ابن جنى فتح للنحاة من بعده باب التعليل فيه ، فقال : "إنما فعلوا ذلك فى     

ياء  طلبا  للخفة ، وذلك نحو  –وكانت المها واوا  ( 8)إذا كانت اسما   (عْلىالفُ  )ألنهم قد قلبوا الم 

فلما قلبوا الواو ياء  فى  (قصوت )و ( علوت )و  ( دنوت )وهى من  (صياالقُ )و (لياعُ ال)و  (نياالدُ )
                                                                    

هو: الخضري  محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي ، المعروف بالخضري . نحوي ، ميقاتي ،   ( 1)

مفسر ، فقيه ، أصولي ، بياني ، ناظم . ولد بدمياط من أعمال مصر ، ودخل االزهر فمرض ، 

ياط . من تصانيفه : منظومة في فعاد إلى بلده ، واشتغل بالعلوم الشرعية والفلسفية ، وتوفي بدم

مشابهات القرآن ، ومبادئ التفسير ، وحاشية على شرح ابن عقيل على االلفية في النحو ،  

 1798)  ه 1287 - 1213ولد وتوفى )   وحاشية على شرح الملوي على السمرقندية في البالغة

 .27/  12انظر ترجمته في :  معجم المؤلفين  . م ( 1870 -
 : " الريان : ضد العطشان ; والمرأة ريا ، ولم يبدل من الياء واو (روى )الصحاح , مادة في  ( 2)

؛ ألنها صفة ، وإنما يبدلون الياء في فعلى إذا كانت اسما  والياء موضع الالم ، كقولك شروى هذا 

ا الثوب ، وإنما هي من شريت ، وتقوى وإنما هي من التقية كانت صفة تركوها على أصلها قالو

ٌ  موضع الالم  امرأة خزيا وريا ، ولو كانت ريا اسما  لكانت روى ؛ ألنك كنت تبدل األلف واوا 

 وتترك الواو التى هي عين فعلى على األصل " .
 . 2/200انظر : الخضرى  ( 3)
 وحاشية  , 4/311على األشمونى  الصبان، وحاشية  2/315انظر:  حاشية يس على التصريح  ( 4)

 قلب الواو ياء على الصفة المذكورة : شرح   في، وانظر 2/200ن عقيل الخضرى على اب

 . 461 صـ الملوكى 
 . 10/98، وشرح المفصل  2/157، والمنصف  1/89انظر : سر الصناعة  ( 5)
 هو: على بن محمد السمرقندى األصل ثم الرومي الحنفي عالء الدين الشهير بالقوشجى. من  ( 6)

ر للزهراوين ,سورة البقرة وآل عمران , و شرح الشافية في التصريف تصانيفه : جواهر التفسي

فارسي , و شرح الكافية البن الحاجب ,و عنقود الزواهر في نظم الجواهر في التصريف . توفى 

 .1/736هـ تسع وسبعين وثمانمائة. انظر ترجمته في : هدية العارفين ( 879 )سنة
 .  31 صـ عنقود الزواهر  ( 7)
 ، وشرح المفصل 1/307، والمقتضب  4/364الكتاب  : ر  القلب فيما كان بهذا الصفة فىانظ ( 8)

 . 4/312، واالشمونى  3/178، وشرح الشافية  10/112 
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 ليها فى أكثر المواضع بأنالياء عهذا وفى غيره مما يطول تعداده ، عوضوا الواو من غلبة 

 ( 2)واوا  ليكون ذلك ضربا  من التعويض ، والتكافؤ بينهما( 1) (الثنوى)و (التقوى)قلبوها فى نحو 

. 

وما قال سيبويه وغيره بخالف ما ذكره ابن جنى ، فالعلة عند سيبوبه هى الفرق بين االسم   

، والواو ثقيلة ، فيحصل نوع من  ألن االسم خفيف ؛والصفة ، فقلبوا الياء واوا  فى االسم 

الصفة ثقيلة ، والياء أخف من الواو فناسبها  ؛ ألنبقوا الياء فى الصفة أو , التعادل ، بينهما

 .(3)عدم القلب لئال تزيد الكلمة ثقال  على ثقل 

ويالحظ أن مقالة النحويين فيما كان بهذه الصفة هى القلب وجوبا  ، وما عداه ، فشاذ ، لكن    

لمثل هذا وأنه ليست فيه ( 4)مازنى على خالف ما قالوا ، فقد نقل ابن جنى عنه استطرافه ال

 .(6)فيقصره على السماع وال يقيسه ( 5)حجة قاطعة على وجوب القلب 

فيما كان بهذه الصفة  ن القلبإومال ابن مالك إلى مثل مقالة المازنى ، فقال فى التسهيل 

 . ( 7)اسما   (ىَفْعل)من الياء الما  لـ وشذ إبدال الواو  :"شاذ ، قال 

 ن قلب الياء واوا  فيما كان بهذه الصفة غالب ال واجب قال إلكنه فى الخالصة ، قال 

ََ ِمْن الَِم فَْعَلـى اسْ   (8) الَبَدلْ  َكتَْقَوى َغاِلبَاً َغاِلَباً َجا ذَا    َماً أَتَـى اْلَواُو بََدْل

 ة الشافية : فيوكذا قال فى الكا

ً     اسماً أتى الواو بدل (فَْعلى)من الم                      البدل اذ اجياء كـ شروى غالبا

(9) 

هى القياس وغيره شاذ ، وأما  (ايَّرَ  )و (يا  عْ سَ  )و  (ياغْ طَ  )حكموا عليه بالشذوذ  اوعنده أن م   

 .(  10)ياء فالواو فيها أصل عنده ، وليست منقلبة عن  (ىوَ غْ الطَ )و (ىوَ رْ الشَ )نحو 

                                                                    

 : " الثُّْنياُن، بالضم: االسم من االستثناء، وكذلك الثَّْنَوى، بالفتح. والثُّنيا  (ثني )في اللسان , مادة  ( 1)

ٌ  للتصريف وتعويض الواو من كثرة دخول الياء عليها، والثُّْنوى: ما استث نيته، قلبت ياؤه واوا 

 والفرِق أَيضا  بين االسم والصفة ".
 ، وشرح 112،  10/111فصل م، وشرح ال 2/157ف ص، وانظر:  المن 1/89سر الصناعة  ( 2)

 . 178،  3/177افية لشا 
 ، وابن  121،  10/111، وشرح المفصل  2/841، والتبصرة والتذكرة  4/364انظر : الكتاب  ( 3)

 . 853الناظم صـ 
 :  " اْستطَرفَهُ، أي عدّه طريفا . واْستَْطَرْفُت الشيَء: استحدثته. (طرف  )في الصحاح , مادة  ( 4)

َرِف األيام، أي في ُمْستَأْنَِف األيام. والطاِرُف والطريُف  وقولهم: فعلت ذلك فيُمْستَْطَرِف األيام وُمطَّ

 المال:المستحدَث. وهو خالف التالد والتليد. واالسم الُطْرفَةُ ".من 
 .2/157، والمنصف  1/89انظر  : سر الصناعة  ( 5)
 . 10/98انظر  : شرح المفصل  ( 6)
 . 309 صـ التسهيل  ( 7)
 . 77 صـ ة صالخال ( 8)
 . 4/2120شرح الكافية الشافية  ( 9)
 . 4/311انظر  : االشمونى  ( 10)
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إذا  ( 1)اء السبب ، واستلزام مزيد الثقل" تفان وحجته فى هذا على ما ذكره ابن هشام "

 .قلبت الياء واوا  

ولعل ابن مالك فى هذا ناظر فى قوله بإبدال الياء واوا  غالبا  ال وجوبا  إلى قول المبرد فى 

 .(2)الواو على بابه "  ( غلبت )هذا باب قد  ؛ ألنهذا الباب "

 ءالياوقول ابن مالك السابق له ضرب من الوجاهة ، فإن الكلمات التى قالوا فيها بإبدال    

 , ومن هذا ما حكاه ابن  واوا  فيما كان بهذه الصفة قليلة ، وبعضها يمكن أن ال يكون فيه قلب 

 .(3)أى مثله  (هوَ رْ اه  ،وشَ وَ رْ لك شَ  )، يقال :  (ىوَ رْ الشَ )جنى فى 

 . ( 4)بفتح الباء ، وقالوها أيضا  بالضم  ( قيابَ  ): (فَْعلى )بوزن  (ىوَ قْ بَ  )وقالوا فى 

 (ىوَ غْ اللَّ )المها واو أو ياء وكذا ( 6)وللسرقطى ( 5)ففى األفعال البن القطاع  (ىوَ غْ الطَ ) (أما)و

 .(7) يطسكما فى األفعال للسرق

 (. 8)ن الشئ القبيح ، كما فى الصحاح ع (ىوَ عَ ارْ  )فالمها واو إذا كانت من  (ىوَ عْ الرَّ  ) وأما   

فى ذلك باإلضافة إلى ما سبق من  اعتمدواأنهم  وجوب القلب ةيضعف مقالقد ومما      

، فأوجبوا القلب فيما  ( 9)الكلمات على علة ليست مطردة وهى الفرق بين االسم والصفة 

( 10)بين االسم والصفة فقط ، ولم يفرقوا فى ذوات الواو  ( اسم )وهو  ( ياء   )كانت المه 

أن يقلبوا  –وكان األولى على تعليلهم  (نشوى )واحتملوا ثقل الواو مع ثقل الصفة ، فى نحو 

ألنها ثقيلة ، ليحصل نوع من التعادل الذى ؛ى خفيفة فى الصفة بقياء وت –وهى ثقيلة  –الواو 

                                                                    

 . 2/385نظر  : التصريح ا ( 1)
 . 1/306المقتضب  ( 2)

 . 2/385انظر  : التصريح  ( 3)

 : " أَبقاه وبَقَّاه وتَبَقَّاه (بقي  ). وفي اللسان , مادة  2/384انظر  : حاشية يس على التصريح  ( 4)

ى، بالواو وضم الباء. واْستَْبقاه، واالسم البَْقَيا والبُقْيَا. قال ابن سيده: وأَرى ثعلبا  قد حكى البُْقوَ 

والبَْقَوى والَبْقيا: إسمان يوضعان موضع اإلْبقاء، إن قيل: لم قلبت العرب الم فَْعلَى إذا كانت اسما  

ى فالجواب: أَنهم إنما  ٌ  حتى قالوا الَبْقَوى وما أَشبه ذلك نحو التَّْقَوى والَعوَّ وكان المها ياء واوا 

، ياء طلبا  للخفة،  فعلوا ذلك في َفْعلى ألَنهم قد قلبوا  ٌ الم الفُْعلَى، إذا كانت اسما  وكانت المها واوا 

وذلك نحو الدُّْنيا والعُْليا والقُْصيا، وهي من دَنَْوُت وَعلَْوُت وقََصْوت، فلما قلبوا الواو ياء في هذا 

ضوا الواو من غلبة الياء عليها في أَكثر المواضع بأَن قلب وها في وفي غيره مما يطول تعداده عوَّ

، ليكون ذلك ضربا  من التعويض ومن التكافؤ بينهما ".  ٌ نحو البَْقَوى والثَّْنَوى واوا 
 

 .  2/312اع طانظر  : األفعال البن الق ( 5)

 . والسرقسطي هو:األندلسي أبو عثمان المنبوز بالحمار أصله من  3/281األفعال للسرقطى  ( 6)

ه كتاب االفعال وتصريفها في مجلدين , و المقنع طليطلة سافر إلى قرطبة ورجع إلى بلده. ل

أربع وأربعين ( 444 )وتوفى في سنة (369 )والتيسير في القراءة , ورسائل في الفلسفة  . ولد سنة

 . 390 /1وأربعمائة. انظر ترجمته في :  هدية العارفين 

 . 2/416انظر: األفعال  ( 7)

 ُعو، أي كفَّ عن األمور. يقال: فالن  حسن الَرْعَوةِ : " َرعا َيرْ  (رعي   )في الصحاح , مادة  ( 8)

 والِرْعَوةِ والُرْعوى واالْرِعواِء. وقد اْرَعوى عن القبيح. واالسم الُرعيا بالضم والَرْعوى بالفتح ". 

 . 4/311انظر  : االشمونى  ( 9)

 .135،  1/134انظر : الخصائص  ( 10)
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فعلوه ، ولم يلتفتوا إلى ، ولكنهم لم ي (الفتوى )ذكروه فى التعليل لقلب الياء واوا  فى نحو 

وكالهما  (دعوى )، كما قالوا  (نشوى )التفرقة بين االسم والصفة فيما كانت المه واوا  ، فقالوا 

بفتح  (فَْعلى)وكما لم يفرقوا فيما كان على .واألول منهما صفة ، والثانى اسم  ( َفْعلى )على 

بضم الفاء فى ذوات  (ْعلىفُ  )كان على الفاء فى ذوات الواو بين االسم والصفة لم يفرقوا فيما 

ن التفرقة عندهم بين االسم والصفة تكون فى بعض األحوال دون بعض ، أفك( 1)الياء بينهما 

نعم ، علة القلب للفرق بين االسم والصفة علة مقبولة ، لكن إذا كانت مطردة ، وهى ليست 

 ؛هذا القلب وإن كان ال بأس به  مطردة كما سبق بيانه ، أيضا  ، ال يحتاج الفرق بينهما إلى

ويكفى فى وجه الفرق االستعمالى أن الصفة ( 2)يعرف بطرق أخرى  ألن الفرق بينهما

 . ( 3)االسم  يوصف بها دون

من أن قلب  مالكولهذا السابق كله ربما يكون من األفضل االعتداد بما قاله المازنى وابن 

على السماع ، وال حجة فى  راسما  ال صفة شاذ مقصو ( ف ْعلى )ما  لـ ال كان لياء واوا  فيماا

 عربيته . 

 

 

 

 

 

                                                                    

 .  184 - 412 صـ زواهر فى الصرف عنقود ال :انظر وجه الفرق بينهما فى  ( 1)

 . 4/312السابق نفسه  ( 2)

 .218 صـ عنقود الزواهر ( 3)
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 الواو ياء قلب 

؛ الم من عكسه ، أيضا  كاء أكثر فى اليالياء أخف من الواو ، ولذلك كان قلب الواو إلى ال    

مخرج الياء أمكن من مخرج الواو ، فمخرج الياء من وسط اللسان ، والحرف المتوسط  ألن

 . (1)أن يرد غيره إليه أمكن وأولى 

وكل من الواو والياء يجرى مجرى المثلين الجتماعهما فى المد ، ولذلك يجتمعان فى    

وإن تباعد مخرجاهما ، , ، فلما كان بينهما من المماثلة والمقاربة ما ذكر(2)افية المردفة قال

  ياء .قلبوا الواو 

 ( ملى    )و ( على    )و ( تمي    )و ( يدس    ) :فى نحو ياء  الواو  قلب

ما  ، وال لَ بالسكون ، منهما ولم تكن الكلمة عَ  ىولبقت األ"الياء والواو متى اجتمعا ، وس

على أصول أمثالها ، وال كانت تحقيرا  محموال  على تكسير فإن  التنبيهرادا  بصحة واوها م

 ا، وهما وإن لم يتقارب سواء أوقعت الواو عينا  ، أو الما  أو غيرهما ( 3)ياء"  الواو منه تقلب

اجتماعهما اكتفى لتخفيفهما باإلدغام  استثقلخر لكن لما اآلفي م أحدهما غفى المخرج حتى يد

 مياغداإلبأدنى مناسبة بينهما ، وهى كونهما من حروف المد واللين ، وجرأهم على التخفيف 

وإن كان , و أو تأخرت  فيهما كون أولهما ساكنا  ، فتقلب الواو إلى الياء  ،سواء تقدمت الوا

القياس فى إدغام المتقاربين قلب األول إلى الثانى ، وإنما فعل ذلك ليحصل التخفيف المقصود 

 .(4)فة عألن الواو والياء ليست بأثقل من الواو المض ؛

دسيِّ )، إذا وقعت الواو عينا  كما فى  ( 5)وهذا القلب وإالدغام متفق عليه بين النحاة   
)  

 (توِ يْ مَ )و (ديوِ ٌْ سَ )، واألصل فيها على الترتيب  ( 6) (قوعيِّ  )و (امقيِّ  )و (ارديِّ  )و (تميِّ  )و

ٌ  على بيت أبن أبى تعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء  (قوُ وُ يْ عَ )و ( موَ يْ قَ  )و (اموَ يْ قَ  )و (اروَ يْ دَ )و

 حصينة : 

اءُ  ُرتٌَب تَزَحُم الَكواِكَب العَي       يوُق ال ِندٌّ لَها َوال  (7)العَو 

                                                                    

 . 2/862رى يمبصرة والتذكرة للصتانظر  :ال ( 1)

 قبل حروف الروى معه ، والواو والياء مجتمعات فى قصيدة سواكنالردف هو ألف أوياء أو واو  ( 2)

،  118 صـ ليوالقوافى ألبى يع 4/127:  الكتاب واحدة ، واأللف ال يكون معها غيرها انظر

 . 153صـ والكافى للتبريزى 

 . 1/156الخصائص  ( 3)

 . 140،  3/139انظر  : شرح الشافية  ( 4)

  1/157، والمنصف  1/88، وسر الصناعة  365، 1/309المقتضب و،  4/365انظر  : الكتاب  ( 5)

، وأوضح المسالك  3/139، وشرح الشافية  10/94، وشرح المفصل  461 صـ، وشرح الملوكى 

 . 4/313شمونى ، واأل 855، وابن الناظم صـ   4/389

 : " العيّوق: كوكب  بحيال الثّرّيا إذا طلع عُِلَم أّن الثّريّا قد طلعت... (عيق )في العين , تحت الجذر  ( 6)

: َفْيعول، يحتمل أن يكون من عيق ومن عوق؛ ألّن الواو والي  اء فيه سواء".وَعيُّوق 

 : َنْجم   (عوى )كما في العين , مادة  (واءعال)و 128 /1وهو فى الديوان  الخفيف, البيت من بحر ( 7)
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، فقلبت الواو ياء  (قوُ وُ يْ ع   ):  هوأصل (يعوق قعا)من  (ولعُ يْ ف   )نجم ، وهو  (وقي  الع   )و"

ومُْ ي  ق   )كما قالوا 
 . (1) "  (يقوم –قام  )وهو من  (

واألصل فيها  (ملىِّ  )و (علىِّ  )و (ةيَّلَ دُ )وهو متفق عليه أيضا  إذا وقعت الواو الما  ، كما فى  

 ابن أبى حصينة :  تبيٌ  على تعليقا  ، وفيه يقول أبو العالء  (ويْ لِ مَ  )و (ويْ لِ عَ  )و (ةوَ يْ لَ دُ )تيب بالتر

 (2) بُِكل ِ َخيٍر ُمَمال        َوابَق أَعلى ِمَن الِسماِك َمَحال  ًى ِعش ُمهن

ي   المل )و"
ى   ل  ع   )وقلبت الواو فيه كما قلبت فى  (المال )مأخوذ من  ( 

   .(3)("لو   لعُ ا  وهو من (

 إذا وقعت الما  السم المفعول وتعل الواو أيضا  إذا وقعت فى غير ما سبق مع الياء ، كما 

   فيها بالترتيب  واألصل(ىِّ مِ كْ مَ  )و  (ىِّ مِ رْ مَ )نحوفى من الفعل الثالثي الذي على وزن ) فعل ( 

      : حصينة بيت ابن أبى ٌ  علىتعليقا  ء وفى هذا يقول أبو العال (وىمُ كْ مَ  )و  (ىومُ رْ مَ  )

ٍ ِمنُهُم َمَسدُ    (4) فَلَم تَُجل َجولَةً َحت ى َرأَيتَُهُم       في ِجيِد ُكل ِ كَِمي 

ى  م  الك   )و"
      :  هفى معنى مفعول ، وأصل فعيلالذى كمى نفسه بالسالح أى سترها ، وهو  ( 

ى   م  كْ م   )
ى   م  رْ م   )و (رمى )كما يقال (

 ألن الواو صارت ياء  إال أنها ساكنة  ؛ووزنه مفعول ( 

 . (5)إذا جاءت بعدها الياء"

                                                                                                                                                                                                      

الُء، وهي من  تاُء وطاَب الّصِ اء،ويقال: إذا َطَلعَِت العَّواُء َجثََم الّشِ في السَّماِء يَُؤنَّث، يُقال لها َعوَّ

ْنبُلة من أْنواء الَبْردِ  اءُ نُُجوم السُّ بيع، إذا طلعت وَسقََطْت جاَءْت بالَبرد، ويُقاُل لها َعوَّ   في الرَّ

ة، لغتان" . الَبْرد. والعَّوا والعَوَّ
 

 .133 /2شرح ديوان ابن ابى حصينة  ( 1)

 .: نجم  (السماك)، و 189 /1، وهو فى الديوان  الخفيف البيت من بحر ( 2)

 . 2/196شرح ديوان ابن ابى حصينة  ( 3)

 .128 /1وهو فى الديوان  البسيط ,البيت من بحر ( 4)

 . 163 /2بى حصينة أشرح ديوان ابن  ( 5)
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 قلب الواو والياء ألفا  

ركها وانفتاح ما حاأللف أخف حروف العلة ، ولذلك يكثر قلب الواو والياء إليها بشرط ت

واألمثال ، وذلك أن  هابلعلة فى هذا القلب اجتماع األشإذ الفتحة بعض األلف ، "وا ؛قبلها 

ن وهى فى نفسها متحركة ، وقبلها فتحة ، فاجتمع يواو تعد بضمتين ، وكذلك الياء بكسرتال

ألنه حرف  ؛ األلفالة هذه إلى حأربعة أمثال ، واجتماع األمثال عندهم مكروه فهربوا وال

 .(1) " إذ الفتحة بعض األلف وأول لها ؛ذلك انفتاح ما قبلها  غيؤمن معه الحركة ، وسو

  ( استافوا )ا  فى نحو قلب الياء ألف

اة لقلب الواو والياء ألفا  أن يتحركا حركة الزمة ، وأن ينفتح ما قبلهما ، وأن حالنشرط 

يعرى الموضع من اللبس ، أو أن يكون فى معنى ماال بد من صحة الواو والياء فيه ، أو أن 

 . (2)يخرج على الصحة منبهة على أصل بابه 

إلى األلف من الواو لقرب محرج الياء من األلف وبعد الواو  والياء فى ذلك أسرع انقالبا  

       ،و فى (يطائ ) (طئ )عنها ، حتى أن الياء تقلب ألفا  استحسانا  ال وجوبا  ، نحو قولهم فى 

 . (3)وقلما يكون فى الواو مثل هذا  (يحار )،  (حيرة )

 ,  شرطبتقلب فيه الواو إال ومن الدليل على صحة هذا أن الياء تقلب ألفا  فى موضع ال   

كما فى  (4)تدل  وجب قلبها ياء  دلت على تفاعل أو لم  (افتعل)فالياء إذا وقعت فى وزن 

 ٌ  على بيت ابن أبى حصينة تعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء (5) (ارتافوا)و (استافوا)و (امتازوا)

 (6)  الُمستاُف أَجَدَب عاُمهُ َربيٌع يَعُمُّ الناَس لَيَس بُِمجِدٍب       إِذا الناِجعُ 

 يبنىما قرب من الماء ، وكذلك كل ما  (يفُ الر    )المفتعل من الريف ، و (افت  رْ المُ  ):"قوله 

  :  (السيف )من  (افتعل )على هذا الوزن من ذوات الواو والياء وينقلبان فيه ألفا ، فتقول فى 

 دو  الق   )وفى افتعل من  ( استاف )
 . (7) ( اقتاد ) (

، (8)فال تقلب ألفا  إال بشرط أن ال تدل على تفاعل  ( افتعل )أما إذا كانت الواو فى وزن    

 ألنها فى معنى ما يجب تصحيحه وهو :تصحح فيه الواو ، قالوا  (اشتوروا )و (تورواجا)فنحو 

                                                                    

 .220 صـ وشرح الملوكى  2/816 والتذكرة  التبصرة ، وانظر:   10/16شرح المفصل  ( 1)

 .1/148انظر  : الخصائص  ( 2)

 .309 صـ، وعنقود الزواهر  226 صـ ، وشرح الملوكى 1/125انظر  : الخصائص  ( 3)

 . 4/316شمونى ، واأل 857، وابن الناظم صـ   4/2128انظر:  شرح الكافية  ( 4)

 ولم أجد هذا االشتقاق في أيٍ  أى : أتو الريف وسيأتى تفسيره فى كالم أبى العالء قريبا  . (ارتافوا) ( 5)

 .من المعجمات التي وقفت عليها , وكذا كتب اللغة و األدب , والدواوين الشعرية   

 . 183 /1وهو فى الديوان  الطويل ,  البيت من بحر ( 6)

 . 187،  186 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة  ( 7)

 ،  128 /4 ، وشرح الكافية الشافية  219 صـ، وشرح الملوكى  10/86انظر  : شرح المفصل  ( 8)

 . 123 صـ العزيالتصريف مختصروشرح 
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 فكما ال يصح فيهما اإلعالل لوجود األلف قبلهما لم يعل ما كان (تشاوروا )و (تجاوروا )

أى تضاربوا بالسيوف حتى يلزم صحته كما  (تسايفوا)فال يراد به  (استافوا)، أما نحو  بمعناها 

سيوفهم وجردوها ،  (تناولوا)هنا بمعنى  (استافوا)، بل  (اشتوروا)و (تورواجا)لزم صحة نحو 

لغة ، فأما تفسير أهل ال (استافوا)ثم يعلم بعد هذا أنهم تضاربوا بالسيوف مما دل عليه لفظ 

فتفسير على المعنى ، كعادتهم فى أمثال ذلك كما يقول ابن  (تسايفوا )فى معنى  (استافوا)أن

 .(1)جنى 

  (أغيل )و (استحوذ )صحيح الواو والياء فى نحو ت

 .(2)قد تصحح الواو وكذا الياء إذا استكملت شروط قلبهما ألفا  ، تنبيها  على أصل الكلمة    

و  (أطيب)و (استروح )و (طولأ )و (أجود)و (استحوذ )و ( يلأغ )و (أعول )ومن ذلك    

ليس فى كالم  ابن خالويه ما صح من ذلك ، فقال :" حصروقد  (3) (خيلتأ )    و (أغيمت)

                       (4)(ت السماءمأغي )و ( استحوذ )العرب فعل صح من المعتل ، ولم يعل إال 

 . (7) (لت المرأةيأغ )و (6)( ت الشاةُ سَ يَ تَ اسْ  )و (5) (استنوق الجمل ) و

َحَّتا إَِّذا َأَخَذتِّ اْْلَْرُض وأيضا  قراءة الحسن " ,واستدرك عليه ما سبق من الكلمات
َها َوازايـاَنتْ   .(10)(أحوج )و(9) (استفيل)وقولهم :  (8) (وازينت)فى  (تلَ عَ أفْ )على وزن  " زُْخُرفـَ

 نحو   (11) فعال ، ولكنه مع ذلك وقع فى األسماءويالحظ أن التصحيح فيما سبق وقع فى األ

                                                                    

 : "تََساَيفُوا، وَساَيفُوا، واْستَافُوا، وَعلَى  (سيف )مادة  . وفي التاج , 1/153انظر:  الخصائص  ( 1)

: أَي تََضاَربُوا بِالسُّيُوِف، قال اللَّْيُث: وقد اْسِتيَف الْقَْوُم، قال ابُن َجنِّي:  األَوِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

طُوَها، قال: فأما تَْفِسيُر أَهِل اللُّغَِة أَنَّ اْستَافُوا: تََناَولُوا السُّيُوَف، كقْولِك: اْمتََشنُوا سُيُوفَهم، واْمتَخَ 

 اْستَاَف القوُم، في معنَى تََساَيفُوا، فتَْفِسيُره علَى الَمعْنَى كَعادَِتهم في أَْمثَاِل ذلك" .

 ،  223 صـ، وشرح الملوكى  215صـ ، والموجز البن السراج  2/96انظر  : المقتضب  ( 2)

 . 2/380والتصريح  

، وشرح  10/76، وشرح المفصل  233،  1/276والمنصف , 215 صـ: الموجز  انظر  ( 3)

 . 127 صـ  العزيالتصريف  مختصر ، وشرح 97،  3/96الشافية
 : "الغَْيُم: السحاب. وقد غاَمِت السماء، وأغاَمْت، وأْغَيَمْت، وَغيََّمْت، (غيم  )في الصحاح , مادة  ( 4)

َم القوُم: أصابهم َغْيم  ".وتََغيََّمْت، كله بمعن ى. وأْغيَ   
 

 : " يقولون: استنوق الجمُل، إذا صار كالناقة في لينها وانقيادها.  (قنو  )في الجمهرة , تحت الجذر  ( 5)

 وأول من قال هذا َطَرفة بن العبد للمتلّمس" .

 : ".اْستَْتَيَسْت َعنزك، أي: أَْشبََهِت التَّيس" . (تيس  )في العين , مادة  ( 6)

: " الَغْيُل: إرضاع  (غول  )كما في العين , مادة  (أغيلت(). ومعنى  113 صـليس فى كالم العرب  ( 7)

 المرأة ولدها على َحَبٍل: يقال: سقيته لبنا  غيال ،والفعل: أَْغيََلِت المرأة " .
 . 6/38، والبحر  61 صـمختصر الشواذ : ، وانظر:  القراءة فى  24سورة يونس من اآلية :  ( 8)

 : " اْستَْفيََل الجَمُل: صارَ  (فيل  )وفي التاج , مادة ،  1/118حكاها ابن جنى فى الخصائص  ( 9)

َمْخَشِرّي، وحكاه ابُن ِجنِّي في باِب اْستحَوذَ وأَخواته" .  كالفيِل في ِعَظِمه، نقله الزَّ

  . 169 /2انظر:  شرح ديوان ابن أبى حصينة  ( 10)

 . 223 صـ، وشرح الملوكى  1/332انظر  : المنصف  ( 11)
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 . (5) ( كةوَ الحَ  )و (4) (ةونَالخَ  )و (3) (ديَ الحَ  )و(2) (دوَ األَ  )و(1) (دٌَ وَ القَ  )

ألن األفعال موضوعة للتنقل ؛سماء ن اإلعالل فى األفعال أقوى منه فى األإوقد قال النحاة    

المسميات ، لذلك كان عامة ما شذ من ذلك األزمنة والتصريف ، واألسماء سمات على  في

وأما ما سبق من  (باع)و (قال) :فى األسماء دون األفعال ، ولم يشذ فى األفعال شئ من نحو

فلضعف اإلعالل فيها من حيث كانت محمولة فى اإلعالل على , األفعال التى صححت  

، فلذلك كان  (6)ليه ول عمعالل إنما هو للمجرد ، والمزيد محإلألن األصل فى ا ؛غيرها 

أسهل فى  هوف (استفيل )و (استيس )و (استنوق ) أضعف ، وقد يكون بعضها ال ثالثى له ، نحو

ألن هذا له ثالثى معل ، بخالفها ، فال فعل له أصال  كما يقول  ؛ (استحوذ )تصحيحه من نحو 

 . (7)ابن جنى 

 : ٌ  على بيت ابن أبى حصينةتعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء 

ُكُم       َغيَر الُسيوِف الَمواِضي َوالقَنا القُُصدُ   (8) فَحيَن أَحَوجتُُمونا لَم نَُلق ِ

كلمة استعملت على األصل ، فصحت فيها الواو ، فلو حملت على قولهم  ( أحوجتمونا )و" 

 . (9)ليه  إلى كذا أى : أحوجنى إ (أحاجنى)العتلت فصارت ألفا  ، فقال القائل :  (الحاجة)

وهذه الكلمات بعضها سمع فيه اإلعالل ، قال سيبوبه : "سمعنا جميع الشواذ المذكورة معلة 

 وحكى ابن السكيت  (10) (أغيلت)و  (استروح الريح )و ( استحوذ )أيضا  على القياس ، إال 

 .(12)قال ابن جنى : "وال يعرف أصحابنا االعتالل"  (11) ( المرأة وأغيلت تأغال )

                                                                    

َكة : َقتُْل النَّْفس بالنَّْفِس، شاذٌّ كالَحَوَكِة والَخَونَِة" . (قود  )في التاج , مادة  ( 1)  : " القََّودُ ، ُمحرَّ

، وخص إبو حنيفة به (أود  )في اللسان , مادة  ( 2)  : " أَِودَ الشيُء، بالكسر، يأَْودُ أََودا ، فهو آود : اعوجَّ

مرة  مصححا  ,  (األود  )دَْح. . . وآد العودَ يؤوده أَودا  إذا حماه ". ويالحظ ورود الفعل من القِ 

 وأخرى معال  .

َكة ، والذي في اللسان وغيره: الَحيَاد: الطَّعَاُم، ...ويقال:  (حيد )في التاج , مادة   ( 3)  : "الَحَيدُ، ُمَحرَّ

 َولدُ الشَّاةِ ولم َيْسُهْل َمْخَرُجهُ ".اشتََكت الشاةُ َحَيدا ، وذلك أَن يَْنَشبَ 
 

، والجمع خانة  وَخَونة ؛ األَخيرة شاذة؛ قال ابن (خون )في اللسان , مادة  ( 4) ان   :  " وَخُؤون  وَخوَّ

سيده: ولم يأْت شيء من هذا في الياء، أَعني لم يجئ مثل سائر وَسيَرة، قال: وإنما شذ من هذا ما 

  َخَونة  كما قالوا َحَوَكة " .عينه واو ال ياء. وقوم  

 : " حاَك الثوب َيحوكُهُ َحْوكا  وِحَياَكة : نسَجه فهو حاِئك  وقوم  حاَكة   (حوك  )في الصحاح , مادة  ( 5)

 وَحَوَكة  أيضا " .

  ، وشرح الملوكى  66،  10/65وشرح المفصل ,  119،  2/118انظر:  التبصرة والتذكرة  ( 6)

 . 3/96رح الشافية ، وش 226،  225 صـ

 . 1/118انظر  : الخصائص  ( 7)

 . 164 /1وهو فى الديوان  البسيط ,  البيت من بحر ( 8)

 . 170،  2/169شرح ديوان ابن أبى حصينة  ( 9)

 .سيبويه فى الكتاب   رأيه، ولم أجد  3/197انظر  : شرح الشافية  ( 10)

 . 2/88المنطق تهذيب إصالح , و272إصالح المنطق صـ  نظر  : ا ( 11)

 . 1/278انظر : المنصف   ( 12)
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يكن لها فعل  لممطلقا  قياسا  إذا   ز تصحيح باب اإلفعال واالستفعالو   ج  وكان أبوزيد يُ 

 . (1)كذا عند الرضى فى شرح الشافية  ثالثى

 فعل ثالثى .  كان لهجواز النطق به على األصل مطلقا  وإن  (2) الذى فى الصحاحأما      

وهذا  (3) علم يسموالتصحيح عند سيبوية شاذ ، واإلعالل قياس ، يجوز النطق به ، وإن  

 .فال يجوز القياس عليه عندهم  (6)وابن جنى  (5)والفارسى  (4)ابن السراج  هعليبخالف ما 

على األصل ،  منبهةوقد أجمعوا على أن التصحيح فيه جاء  ,ما سبق كان كالم النحويين   .

 .وهو مع هذا شاذ ال يصح القياس عليه ، وخالفهم أبوزيد فى هذا

علة قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهما ألفا  ليست فى  نهنا أ نايفجؤوأول ما   

ال .. والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ثقلهما ، وإن قألفا  لالستت قلبتاهما ؛ ألنغاية المتانة 

كانتا أيضا  متحركتين ، والفتحة ال تقتضى مجئ األلف بعدها اقتضاء الضمة للواو والكسرة 

 . (7) ياءلل

والياء التي بعدها ألفا  , طلب الكسرة لقلب الواو بعدها ياء أشد من طلب الفتحة لقلب الواو"و

ع  َ )و  (قَْول  )أال ترى إلى كثرة نحو :  ٌْ بكسر الفاء وسكون  (ولقِ )وعدم نحو  ,  (بَي

 .  (8)"الواو

الصحيح ولذلك  ويضاف لما سبق أن الواو أو الياء متى تحركت قويت وأصبحت كالحرف   

 . (9)القلب ألفا   قبلقالوا ال بد من إيهانهما 

م من دَ عْ ط القلب ، ونتج عن ذلك كثرة ما قالوا بشذوذه ولم يُ وويالحظ أنهم أكثروا من شر  

فالتصحيح فيهما عند المبرد قياس ، وعند  ( نيَ دْ مَ  )و (ميَ رْ مَ  )القياس كما فى بم على مثله كَ حَ 

 . (10)غيره شاذ 

     و (دوري دار)من  (ناارَ دَ  )واو أو ياء ، فيقول  عينهالذى  ( النَفعَ  )وبعض العرب يعل     
َ جَ  )و (ديليدال  )من  (نااَل دَ  )و ( هيميهام  )من  ( نهاما ) وهو عند  (ولججال ي )من  ( النا

 . (11)المبرد قياس ، وعند غيره شاذ قليل 

ٌَ ال )و(12) (دىيَ الحَ  )ونحو  ٌَ يهما شاذ عنتصحيح ال(1)  (رىوَ َص    ، واجب عند األخفش دف

                                                                    

 . 128 صـ  العزيالتصريف مختصروشرح ,  111،  3/97انظر: شرح الشافية  ( 1)

 : " استحوذ عليه الشيطان أي غلب . وهذا جاء بالواو على  (حوذ  )في الصحاح , مادة  ( 2)

وز أن يتكلم به على االصل . أصله كما جاء استروح واستصوب . وقال أبو زيد: هذا الباب كله يج

 تقول العرب : استصاب واستصوب ، واستجاب واستجوب ، وهو قياس مطرد عندهم " .

 . ، ولم أجده فى الكتاب 112،  3/97انظر  : شرح الشافية  ( 3)

 . 215 صـ انظر : الموجز  ( 4)

 . 516 صـانظر  : البغداديات  ( 5)

 . 2/438فى البرهان  يهم الزركشقفاوو,  1/276والمنصف ,  1/118انظر:الخصائص  ( 6)

 .462 صـانظر:  شرح الملوكى وبتصرف يسير ،  3/95شرح الشافية  ( 7)

 . 103 صـشرح الملوكى  ( 8)

 . 225 صـ وشرح الملوكى ,  2/474انظر:  الخصائص  ( 9)

 . 3/105ية فشرح الشا, و 1/246المقتضب  انظر:  ( 10)

 . 3/106انظر:  المرجع السابق  ( 11)

 : " الَحيَدَى، كَجَمَزى: مْشيَةُ الُمْختَاِل، وِحمار  َحيَدَى، وَحيِّد  كَكّيِس، ... أَي  (حيد  )في التاج , مادة ( 12)
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  .(2)سيبويه 

ل لفظية فى أغلبها كما يالحظ أن لذوذ أو القياس فيما سبق لعلل معنوية ال لعشلباوالحكم   

،  حائكجمع  (ةكَ وَ حَ ) في :بعض ما قالوا فيه بالشذوذ تصحيحا  أو إعالال  جاء بعكسه كما 

وسبق أن سيبويه قال بسماع  (3) (حاكة )فقالوا :  ل, وجاءت أيضا  على القياس باإلعال

 . كما سبق  (يلغأ)و (أغال)السكيت  ابنوحكى  (أطول)و (أجود)و (أعول)فى نحو  لاإلعال

فى األسماء ، وإن خرجت عن وزن األفعال كما  (ةبالغا)و (ةرالقا)و (ارةغال)وأعل نحو 

 . (4)شرطوه 

باإلعالل ونحو  (ارتادوا)و (اقتادوا)نحو  (افتعل)وجاء تصحيح الواو وإعالها فى وزن 
ألنه فى ؛وهى أن التصحيح جاء  , وية معنبالتصحيح ، وقد عللوه بعلة  (احتوشوا)و (اجتوروا)

ال يجوز إعالله ،  (تفاعلوا)، و (تفاعلوا)فى معنى  (افتعل)أن  و ذاكمعنى ما يجب تصحيحه ، 

كما قالوا فى اليائى  –بمعنى تفاعلوا  (افتعل) هذا مع أن اإلعالل جاء فى , فكذا ما كان بمعناه

ألن الياء أسرع  ؛عالل فى اليائى اإللكنهم قالوا ب أعل, ومع ذلك (استافوا)و (امتازوا)نحو 

 انقالبا  إلى األلف من الواو . 

تفسير بالمعنى ، وإن كان بينهما  (تفاعل )فى معنى  (افتعل)وقد قال ابن جنى إن تفسيرهم   

 .فرق

،  (ياجل)و (يوجل)الواو ألفا  إذا وقعت بين الياء المفتوحة والفتحة ، كما فى  قلبت قد أيضا  

فقولهم إن الياء أسرع انقالبا  إلى  ,أن القلب قياس وإن قل يكالم السيرافى والفارسوظاهر

 األلف من الواو ليس على إطالقه . 

فبعض العرب يسرع  أكثر ، ال ا  يخالفا  لهجويمكن أن يكون األمر فى التصحيح واإلعالل 

 إلى قلب الواو والياء ألفا  وبعضهم ال يقلب . 

 (ايتعد )فى مضارع نحو بعض الحجازيين كان يقلب الواو الساكنة ألفا  قياسا  ويدل لهذا أن 

أى جمع ما فاؤه واو  ألفا  قياسا  ، فيقول  (أوالد )يقلبون واو نحو  تميم وبعض
  .(5) (دآال )

 ا قبل الياء إذا تحركت بفتحة غير إعرابية ، وكانت طرفا  ، وانكسر ما وطئ يفتحون م"

 . (6)قبلهما ، لتتقلب الياء ألفا " 

 . (7) (استيس )و (استحوذ )واحتفظت قبيلة تميم بالصيغة األصلية نحو "

                                                                                                                                                                                                      

 َيِحيدُ عن ِظلِّه َنَشاطا " .

َور: موضع بالشام" . (صور )في اللسان , مادة  ( 1)   : " الصُّور والصَّ

 . 3/107 شرح الشافيةانظر:   ( 2)

 . (حوك )واللسان , مادة انظر : الصحاح  ( 3)

 . 3/106انظر:   شرح الشافية  ( 4)

 . 3/111، وشرح الشافية  4/334انظر:  الكتاب  ( 5)

 . 3/111انظر : شرح الشافية  ( 6)

 إعالل الواو والياء فى اللغة العربية د/ صالح الدين صالح حسانين / مجلة مجمع اللغة العربية ( 7)

 . 48/221عدد هرة بالقا  
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 , وإنما وجب إعالله ، ولم يصح منه شئ(1) وهذا الخالف اللهجى لم يأت فى الفعل الثالثى

إذا نطقوا بها على  (كراهة توالى األمثال )إلعالل فيه هى ثقل الحركات المتوالية وعلة ا

قلها ثأ يوكثرة دوران حروف العلة ، وه (عيَ بَ  )و (موَ قَ  )،  (باع )و (قام )األصل ، فقالوا فى نحو 

والسيما مع تثاقلهما , زت قلبها إلى ما هو أخف منهما من حروف العلة ، أى األلف وَّ ، جَ 

إن :ويمكن أن يقال  (2)لحركة ، وتهيؤ سبب تخفيفهما بقلبهما ألف ، وذلك بانفتاح ما قبلهما با

 (القول)هذا هو السبب الحقيقى لعدم القلب ألفا  فى المصادر الثالثية من األفعال الجوفاء ، نحو 

ركان فيها حرفان متح ؛ إذ، فالسكون أعطى للكلمة اعتداال  فصارت فى غاية الخفة  (البيع)و

إذ لن يخلو  ؛از اإلعالل والتصحيح فى غير الثالثى جيتوسطهما حرف ساكن ، ولهذا أيضا  

 توالى الحركات ، هذا مع تصريحهم بأن اإلعالل ضربان .  من من سكون يؤمن معه

ما يتوالى فيه )ح ما قبلهما نفتأصل ومحمول عليه ، فاألصل ما يتحرك واوه أو ياؤه وي

فى )ح الواو والياء فيه بعد حرف كان مفتوحا  فى الماضى نفتليه ما يوالمحمول ع (األمثال

 .(3) (ى هو ساكنضغير الما

 اإلعالل .  ألنه ليس أصليا  فى؛التصحيح فى ذلك المحمول أسهل  إن :قالواوقد سبق أنهم  

خفيف يدعم هذا أن العرب جميعا  أعلوا الواو والياء فى الفعل الثالثى رغبة فى التقد ومما     

كان األوسط المعتل وإنما أسكنوا األوسط س، وقد بالغ بعضهم فى التخفيف فلم يكتفوا بإ

 (َعِلم)، كقولهم فى  ة، وأناس كثير من تميم وبعض ربيع الصحيح ، وهى لغة بن بكر بن وائل

نه رارهم مفن فروا من توالى األمثال فى الصحيح جوازا  ، فئفل (4) (رصْ عَ )و (ملْ عَ  ) (رصُ عَ  )و

 فى المعتل وجوب . 

فيِ هَ  )و (روِ حَ  )و (َحِول )حو نوأما 
من الثالثى ، ونحوه من الثالثى األجوف الذى لم يعل  (

، فجعلوا غير الثالثى أصال  له  لُّ عَ وهذا الوزن ال يُ  (علَّ اف)، فقال النحويون فيه إن أصل وزنه 

 الثالثى مجرى جريفأا األمر ، فى المعنى عكسو نأصلي(5)، قالوا : "لما كان هذان البابان 

فإذا قيل لهم ، فلما لم يعل  (6)يها  على أصالته فى المعنى المذكور بالزيادة فى التصحيح تنذى 

 منهما معلال  باألخر . فيجعلون كال   (7)قالوا :ألنه ال ثالثى له معل  (دَّ يَ اصْ )و (رَّ وَ أعْ )نحو 

                                                                    

 .226 صـ انظر : شرح الملوكى  ( 1)

 . 3/95شرح الشافية  ( 2)

 ، 225صـ ، وشرح الملوكى  66،  10/65، وشرح المفصل  2/819انظر  : التبصرة والتذكرة  ( 3)

 . 3/96، وشرح الشافية  226  

،وشرح  111،  104 /2 ، وشرح ديوان ابن ابى حصينة  2/343،  2/297انظر  : الخصائص  ( 4)

 . 15 صـ شواهد الشافية 
 . (افعلَّ )و (لعِ فَ )أى بابى  ( 5)

 . 3/98 وحاشيتهاانظر:  شرح الشافية  ( 6)

 . 99،  3/98انظر  : شرح الشافية  ( 7)
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اد قاعدة قلب الواو والياء ألفا  ، ولو تنبهوا وربما الذى دفعهم إلى هذا هو رغبتهم فى اطر  

هجات لحل األمر ، فقد ذكر الخليل فى العين أن أهل لإلى أن ذلك راجع إلى اختالف ال

 . (1) (يصاد ويعار )وغيرهم يقول  (روِ عَ   )و (ديِ صَ  )الحجاز يثبتون الياء والواو فى نحو 

،  على وزن أفعلَّ  (اعورَّ  )هو  (عور )و ل نحصته ، وهو أن أهله وجا وذكر الجوهرى رأيا     

فحذفت منه الزوائد تخفيفا  فكأن الثالثى فى هذا الباب لم ينطبق به ، وإنما هو مخفف من غير 

مجئ أخواته على هذا فى  (أفعلَّ )قال "والدليل على أنه  (افعلَّ )هو  (لعِ فَ )الثالثى ، فأصل باب 

 ؛فى التعجب  (ما أفعله)ولهذا ال يقال فى هذا الباب  (احمرَّ  )و (اسودَّ  )األلوان والعيوب نحو 

 . (2)ألن أصله يزيد على الثالثى 

الثالثى األجوف إنما كان مرحلة أولى فى في ويذهب بعض المحدثين إلى أن التصحيح   

لة فى اللغة العربية وأخواتها الساميات ، فقد تركت بعض هذه عتمراحل تطور األفعال الم

فى تلك اللغات هنا وهناك وقد بقيت من هذه المرحلة عدة أفعال فى  (ا  لغويا  ركام )ل حالمرا

وتلتها مرحلة هى التسكين أو ضياع الحركة بعد الواو والياء  (روِ حَ  )و (َحِول )العربية مثل 

 .(3)للتخفيف 

فإن صح منه هذا الرأى يكن خروج بعض األفعال واألسماء عن اإلعالل إلى التصحيح 

 على األصل .  منبهةن بقايا تلك المرحلة األولى ، وهو ما عبر عنه النحاة بـ كونه إنما هو م

: "فأما أن يكون استعمل وقتا  من  (قام )فى  (موَ قَ  )جنى هذا فقال عن نحو  ابنوقد رفض    

 .(4)صرف عنه بعد إلى هذا اللفظ ، فخطأ ال يعتقده أحد من أهل النظر" انالزمان كذلك ثم 

أن األمر يرجح إلى اختالف اللهجات فيما حكموا عليه بالشذوذ وبتعليلهم له بأن  وبإثبات  

 كالم ابن جنى .  أن يعاد النظر في  مسوغه هو التنبيه على األصل ينبغى

 .التسرع بالحكم بالشذوذ فى هذا الباب  مولهذا ربما كان من األفضل عد    

القول بالشذوذ فى هذا الباب ، وهى أنه  ويمكن الخروج من كل ما سبق بقاعدة ربما تقلل  

 وانفتحـ خاصة ـ يكثر اإلعالل فيما توالى فيه ثالث حركات وتحركت الواو أو الياء بالفتحة 

 ما قبلهما ولم يقع بعدها حرف علة . 

فراجع إلى اختالف اللهجات ، وهى لهجات ال تميل  –وهو قليل جدا   –وما خرج عن ذلك 

 ال المتحركة فى المعتل . ثاألمإلى التخلص من توالى 

 أعول ،  )فنحو , تهاوبعرض هذه القاعدة على الكلمات التى حكم عليها بالشذوذ يثبت صح

                                                                    

 . (عور  )والتاج , مادة  , (صيد  ), تحت الجذر  انظر  : العين ( 1)

 . (صيد )واللسان , مادة انظر:  الصحاح  ( 2)

 . 60،  59 صـانظر  : بحوث ومقاالت فى اللغة د/ رمضان عبدالتواب  ( 3)

 . 1/258الخصائص  ( 4)
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لم يتوال فيها ثالث  (وأطيب وأخيل ، وأغيم يل واستحوذ وأجود وأطول واستروحغوأ

سبق  فلذلك جاز التصحيح فيها ، وال مانع من إعاللها فى بعض اللهجات كما ؛متحركات

مع وجود ثالث  (لوِ حَ ) و (َحِور )ونحو  (مدين )و (مريم )زيادة فى التخفيف وكذلك نحو 

ألنه فى األصل مقتطع من فعل لم يتوال فيه المتحركات الثالث :متحركات فيه لم يعل قالوا 

ال قل األمثثعلى أن بعضهم كان يعله فرارا  من (1)كما قال الجوهرى  ( احولَّ  )و ( اعورَّ  )وهو 

 . فى الصورة اللفظية األخيرة له 

ففيه ثالثة أمثال متحركة ، ومع ذلك لم يعل ، هكذا قالوا ،  (اعتونوا)و (تورواجا)وأما نحو    

 . السابق  وبهذا يستقيم الكالم (2)والصحيح ورود إعالله كما فى اللسان 

 ؛، فرارا  من اللبس لو أعل مع توالى األمثال المتحركة  ( الغليان )و (نالنزوا )ولم يعل نحو   

حركة , فإذ يلزم عنه حذف أحد األلفين بعد القلب ، كما أن اإلعالل فيه يفوت المقصود منه

 (3)الواو والياء عند التصحيح مقصودة لتدل على الحركة واالضطراب كما نبه إليه سيبويه 

غرض وبهذا قال ساس األلفاظ أشباه المعانى وباإلعالل يفوت هذا المفى إ(4)وابن جنى 

للتنبيه لحركته على حركة  (ىدَ يَ رى والحَ وَ صَ ان والَ وَ يَ حَ ن والواَل الجَ )ونحو  " الرضى

 .(5)مسماه"

 نطقعالل وبه إلمع توالى األمثال المتحركة ، والقياس ا (كةوَ حَ )و (ةنَوَ خَ )ل نحو عوكذا لم ي  

  يستروحلم يعل ، فلعله لم بعض العرب كما سبق ، تخلصا  من ثقل األمثال المتحركة ، ومن  

 إلى التخفيف .

بالشذوذ ، قالوا  (2) (دوَ القَ  )و (1) (لوَ الخَ  )و (8) ( بيَ الغَ  )و(7) (حوَ الرَ  )على (6)وقد حكم النحاة   

            الشذوذ فيه لتوالى األمثال المتحركة  إن ل ، وال مانع من أن يقالعألنه وازن الفعل ولم ي:

                                                                    

 . (صيد  ), مادة انظر  : الصحاح  ( 1)

وا  (جور  ), مادةاللسان  في  ( 2) : " تَجاَوُروا واْجتََوُروا بمعنى واحد: جاَوَر بعضهم بعضا ؛ أََصحُّ

َوُروا، فجعلوا ترك اإِلعالل دليال  على أَنه في معنى ما ال بد من اْجتََوُروا إذا كانت في معنى تَجا

تَجاَوُروا. قال سيبويه: اْجتََوُروا تَجاُورا  وتَجاَوُروا اْجِتوارا ، وضعوا كل واحد من  صحته وهو

المصدرين موضع صاحبه، لتساوي الفعلين في المعنى وكثرة دخول كل واحد من البناءين على 

هري: إِنما صحت الواو في اْجتََوُروا ألَنه في معنى ما ال بدّ له أَن يخّرج على صاحبه؛ قال الجو

األَصل لسكون ما قبله، وهو تََجاَوُروا، فبني عليه، ولو لم يكن معناهما واحدا  العتلت؛ وقد جاء: 

نَهُ        ِكدُ   اْجتَاُروا ُمعَالًّ؛ قال ُمليح الُهذلي:  كدَلَخِ الشََّرِب الُمْجتاِر َزيَّ  َحْمُل َعثَاِكيَل، َفْهَو الواثُِن الرَّ
 . 4/15انظر:  الكتاب  ( 3)

 . 155،  2/154انظر  : الخصائص  ( 4)

 . 124،  3/123شرح الشافية  ( 5)

 . 3/103شرح الشافية  انظر: ( 6)

َوح  (روح  )في التاج , مادة  ( 7) عَة " ... الرَّ َوُح: "بالتَّْحِريك: السَّ  أَيضا : اتَِّساعُ ما بين : " من الرَّ

ْجلَين"،   ". وهو "دُوَن الفَحجِ"، إاِل أَّن األَْروح تَتَباعَدُ صُدُوُر قَدَميْه وتَتَدانَى عَقِباهالفَِخذْيِن أَو "سعة  في الّرِ

، محركة، كَخاِدم َوخَ  (غيب )في التاج , مادة  ( 8)  دٍَم، أَي : " قوم ُغيَّب  كُركَّع وغُيَّاب  مثل كُفَّار وَغَيب 
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 لَ عَ فَ  )من باب  واليائي يجوف الواوويؤكد هذا مجئ األ
 ةلَ عَ فَ  )و(3)(

بتوالى األمثال فيه  (4) (

ومثل هذا قولهم بالشذوذ فى مثل ,  (5)قليل لمعال  كثيرا  ، وما جاء منها على األصل بال إعال

باب ويدل على شذوذه مخالفته لبابه فقد جاء أكثر هذا ال (6) (دةوَ قْ المَ  )و (دةيَ المصْ )و (رةوَ المشْ )

            فى هذا  (لةعَ ٌْ فَ مِ  )ومثل  (8) (دةوَ قْ المَ )، كما جاء أيضا  اإلعالل فى (7) باإلعالل (لةعَ فْ مَ )

ةلَ عَ فَ  )ويالحظ أن توالى األمثال المتحركة فيما كان على  (9) (لةعَ فْ مَ  )
 (لةعَ فْ مَ )أو  (لةعَ فْ مِ  )أو  (

لى فيه األمثال فيكون التصحيح فيه على جاء لوجود عالمة التأنيث ، والمذكر منها ال تتوا

إذا كان  هح مؤنثحالقاعدة ، وأما المؤنث فطارئ ، فيراعى فيه حكم األصل وهو التذكير فيص

 . مصححا  ، ويعل إذا كان معال  

 ( لعِ فَ  )وغيره مما كان على وزن  ( عوِ رَ  )و ( لوِ حَ  )بالشذوذ على نحو (10)وأما حكمهم   

بين الفتحة والكسرة  ؛ ألنوذلك , فينبغى أن ال يكون صحيحا  , سما  بكسر العين فعال  أو ا

بفتح  ( لعْ فَ  )قيل بالنسبة له ...ومن هنا كان مثال ث"الفتح أخف الحركات ، والكسر فـفرق 

 .(11) وشاع وانتشر ل األبنية وأخفها ، حتى كثر ،دفسكون أع

،  (12)الثالث  من حروف المد هاضومعلوم أن مخارج الحركات الثالث هى مخارج أبعا     

قليال  عند  هوإذا كان أقصى اللسان يرتفع قليال  عند النطق باأللف المفخمة ، ويرتفع وسط

 . (13)النطق باأللف المرتفعة ، فإن وسط اللسان يرتفع أكبر ارتفاع عند النطق بياء المد 

 ه ، فلذلك يكثر تصحيح وما تصرف من (لعِ فَ  )د الفتحة عن الكسرة فى بناء عْ ومعنى هذا بُ  

 كما  (أفعل )أو اسما  وال يشترط فى االسم أن يكون الوصف منه على فعال  كان   (لعِ فَ  )وزن 

                                                                                                                                                                                                      

ت اليَاُء فيها تَْنِبيها  على أَْصل غاب، وِإنما تَْثبُُت فيه الياُء مع  َغائِبُون، األَِخيرةُ اسم  للجْمع، وَصحَّ

التَّْحِريك؛ ألَنَّه شُبِّه بَِصيٍَد وِإْن كان َجْمعا ، وصيَد  َمْصدَُر قَْولك: بِعير  أَْصيدُ؛ ألَنَّه يجوز أَن تَْنِوَي به 

 ر ".الَمْصدَ 

كة : أَْصُل فَأِْس اللِّجام عن اللَّيث. وقال األزهرّي: الَعِرُف  (خول )في التاج , مادة  ( 1) :  "الَخَوُل، ُمحرَّ

ُ تعالَى ِمن النَّعَِم والَعبيِد واإلماِء وغيِرهم ِمن  َخَوَل اللِّجاِم، وال أَْدِري ما هو. الَخَوُل: ما أَْعطاَك َللاَّ

 من التَّْخِويل: بَمْعنى التَّمِليك ". الحاِشية فهو مأخوذ  
 : " القََود: َقتُْل القاتِل بالَقِتيل، أقَدْتُه به، واْستََقْدُت الحاِكَم. وكذلك  (قود  )في المحيط في اللغة , مادة  ( 2)

 االْنِتَقاُم من اإِلنساِن ".

 . 3/331بى اانظر  : ديوان األدب للفار ( 3)

 .3/339 انظر:  المرجع السابق ( 4)

 . 344،  3/343انظر  : المرجع السابق  ( 5)

 .105،  3/104انظر  : شرح الشافية  ( 6)

 .3/348نظر  : ديوان األدب ا ( 7)

: " قُْدُت الفرَس وغيَره أقودُهُ قَْودا  وَمقادَة  وقَْيدودة ". (قود  )في الصحاح , مادة  ( 8)
 

 . 3/355ديوان األدب  انظر: ( 9)

 . 3/103رح الشافية انظر: ش ( 10)

  . 1/61جنى  يسير ، وانظر  : الخصائص البنف بتصر115 صـمحمد حسن جبل اللغة العربية د/ أصوات  ( 11)
  . 241صـانظر:  أصوات اللغة العربية د/جبل  ( 12)

 . 240 صـانظر: المرجع السابق  ( 13)
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 .مصححة (لعِ فَ  )والدليل على هذا مجئ أفعال كثيرة على وزن  (1) شرطه النحاه

ل )على , وزن  ن األفعال الجوفاءموقد قمت باستقراء أولى لهذا النوع     ى معجم ف (ف ع 

مرتبة  ذيي خمسة عشر فعال  كلها مصحح وهاه وقفت فيه على نحو من ىساألفعال للسرقط

 بترتيب مدرسة الصدر . 

 

 الصفحة الجزء (لعِ فَ )الكلمة على وزن  مسلسل

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14 

15- 

 لوِ ثَ 

 لٌِ يِ ثَ 

 ثوِ جَ 

 ديِ جَ 

 فيِ خَ 

 شوِ دَ 

 طوِ ذَ 

 سوِ شَ 

 يدِص ٌَ 

 دوِ عَ 

 ديِ غَ 

 دوِ لَ 

 سوِ هَ 

 غيِ هَ 

 ميِ هَ 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

630 

630 

305 

274 

467 

336 

607 

391 

4298 

201 

37 

467 

184 

175 

185 

 

ما سبق أن الفعل األجوف إذا كان يقال بالكسر فى عينه تنطق به العرب  يوضحومما   

ت فى معجم األفعال فوقد وق مصححا  ، فإذا نطقوا بذات الفعل مفتوحا  عينه أعلوه ،

للسرقسطى على مجموعة كبيرة من األفعال على هذا النحو ، وها هى بالترتيب على مدرسة 

 الصدر . 

                                                                    

 . 316،  4/315شمونى ، واأل 4/2127انظر: شرح الكافية الشافية البن مالك  ( 1)
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 مسلسل
  الكلمة على 

 (لعِ فَ ) وزن

 الكلمة على

فعَل َ ) وزن
) 

 الصفحة الجزء

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

19- 

20- 

21- 

22- 

23- 

24- 

 ـ25

26- 

27- 

 دوِ أَ 

 فوِ جَ 

 روِ حَ 

 سوِ حَ 

 صوِ حَ 

 لوِ حَ 

 روِ خَ 

 لوِ حَ 

 دوِ سَ 

 سوِ سَ 

 قوِ سَ 

 لوِ سَ 

 صوِ شَ 

 عوِ شَ 

 هوِ شَ 

 ميِ شَ 

 روِ صَ 

 فوِ صَ 

 جوِ عَ 

 شيِ عَ 

 طيِ عَ 

 نيِ عَ 

 فٌِ غيَ 

 قوِ فَ 

 هوِ فَ 

 دوِ قَ 

 سوِ قَ 

 آد

 جاف

 حار

 حاس

 حاص

 حال

 خار

 خال

 ساد

 ساس

 ساق

 سال

 شاص

 شاع

 شاه

 شام

 صار

 صاف

 عاج

 عاس

 عاط

 عان

 غاف

 فاق

 فاه

 قاد

 قاس

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

114  ،117 

274  ،251 

371 

417 

418 

37  ،334 

502 

469 

528 

563 

527 

563 

358 

357 

396 

397 

429 

400 

311 

310 

309 

246 

40 

35 

56 

91 

126 
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28- 

29- 

30- 

31- 

32- 

33- 

34- 

35- 

 عوِ كَ 

 هوِ كَ 

 ثيِ لَ 

 عيِ لَ 

 ليِ مَ 

 كوِ نَ

 شوِ هَ 

 كوِ هَ 

 

 كاع

 كاه

 الث

 الع

 مال

 ناك

 هاش

 هاك

2 

2 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

 

193 

193 

437 

471 

212 

69 

184 

174 

 

لب الواو أو الياء ألفا  من أن ينفتحا ، وأن ينفتح ما قبلهما ، قويستنتج من هذا أنه البد ل

 .وليس بواجب  وهذا القلب كثير ،ويؤدى عدم اإلعالل إلى توالى ثالثة أمثال متحركات 
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  من مسائل اإلبدال

 أوال  : تخفيف الهمزة المفردة 

الهمزة حرف يخرج من أقصي الحلق ، وهي أدخل الحروف في المخرج ، فلما كان كذلك   

 (تكلف إخراج  القيء )إخراجها من حيث كانت كالتهوع .  (الحضر  ) (1)استثقل أهل التخفيف 

 . (2)تقلب ، أو تجعل بين بين ، أو تحذف   أن   وتخفيفها ال يخلو من ، فخففوها ، 

، كهمزة االستفهام والنداء ، أم بعض كلمة ،  برأسهاويجري التخفيف فيها سواء أكانت كلمة 

 أو حرفا  كما في  (جرؤ  )و ,(سأل  )، أو فعال  كما في  (القائل  )و  (األمر  )اسما  كانت كما في 

 .(3) (أي  )و  (أيا  )

 نحو قولك ابتداء   إال إذا تقدمها شيء ، فإن لم يتقدمها " وال تخفف الهمزة:قال الزمخشري    

الثقل يكون في  ؛ إذ"  ألن المبتدأ به خفيف   (4)، فالتحقيق ليس إال "  (إبل  )،  (أم  ), (أب  )

 .(5)األواخر "  

، في مواضع ، قالوا عنها إنها شاذة ، ومع هذا ، فقد جاء تخفيف الهمزة في ابتداء الكالم 

إبدال الهمزة ب (هياك  )و  (هرقت  )، و (هرحت  )ومن هذا التخفيف باإلبدال في قولهم : 

 .  (إياك  )و  (أرقت  )أرحت و  )، واألصل بالترتيب (6)هاء

ا ، به وورد التخفيف بالحذف  قال القوشجي: " اعلم أوال  أنهم قالوا : إنها ال تخفف مبتدأ  

وفيه بحث ؛ ألنه كثيرا  ما يقال : همزة االستفهام محذوفة من هذا الكالم ، وقد قالوا في وجه 

َن اْلَعالِّْيَ }  "قراءة من قرأ :  هي علي حذف (8)بكسر الهمزة   (7) {َأْسَتْكََبَْت َأْم ُكنَت مِّ

 شك  ل : " وال ومن هذا أيضا  ما ذكره أد/ محمد حسن جبل في مثل هذا ، قا(9) االستفهام " 

 (أمر  )لزوما  ، وللفعل  (أكل  )و (أخذ  )األمر للفعلين ف الهمزة من فعل ذحن أ

كنه علي غير لجوازا  حتى  عند ابتداء الكالم بهن ، فيه تخفيف من همزتين 

 .  (10)األصل الذي قرروه " 

                                                                    

 رح وش  4/454 والتحقيق لغة تميم وقيس.انظر:الكتاب التخفيف لغة قريش وأكثر أهل الحجاز، ( 1)

 ، 1/98،  واإلتقان  3/32الشافية  وشرح,  229، 228ـ وشرح الملوكي ، ص,  107  /9 المفصل

  .77ـص صبحي الصالح /ودراسات في فقه اللغة د

  . 241صـة د/جبل انظر:  أصوات اللغة العربي ( 2)

  . 491انظر : عنقود الزواهر صـ  ( 3)

  . 9/107, وشرحه  459انظر: المفصل صـ  ( 4)

  . 3/31شرح الشافية  ( 5)

, والغرة المخفية 24,  والكنز اللغوي صـ 343,  342انظر هذا اإلبدال في : رسالة المالئكة صـ  ( 6)

  . 491عنقود الزواهر صـ ، و 283، وشرح الملوكي صـ  2/704البن الخباز 

  . 75سورة ص من اآلية :  ( 7)

  . 9/175، والبحر  556هي قراءة ابن كثير وأهل مكة : أنظر : السبعة صـ  ( 8)

  . 492،  491عنقود الزواهر صـ  ( 9)

  . 398، وسيأتي الحديث الحقا  عن هذه الجزئية صـ   346حاشية أصوات اللغة العربية د/ جبل صـ  ( 10)
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 وتخفيف الهمزة يختلف  حاله كالتالي :

 لزم تحريكه  بحسب ما يجب من الحركات ، كنإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها سا ـ1

 . (1)كنظيره مع غير الهمزة       

 حرفا   من جنس  ا، جاز أن تخفف بإبداله إذا كانت الهمزة ساكنة ، وما قبلها متحرك ـ 2

 (بؤس)في نحو  وواوا  (ذئب)،وياء في نحو (كأس)قبلها، فتبدل ألفا في تحو  حركة ما

 وهذا(2)

 تخفف بغير ذالك،فال تجعل بين بين ؛ألنها  وال(3) ةما كان بهذه الصفقياس مطرد في كل  

 تخفف بالحذف ؛ ألنه ال يبقى بعد حذفها ما يدل  ذلك في الساكنة ، وال يتأتى ساكنة وال

 قال سيبويه: " وإنما يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين بين أنها (4)هي ساكنة  عليها؛ إذ

 س بعدها تضعيف،وال يوصل إلى ذلك ، وال تحذف ؛ ألنهحروف ميتة،وقد بلغت غاية لي 

 . (5) لم يجئ أمر تحذف له السواكن فألزموه البدل" 

 قول ابن أبي ؛ألنها ساكنة ، وقبلها متحرك ألفا   اومما ورد فيه تخفيف الهمزة بإبداله

 (6) ِذي الُخَطبال تَخَب إاِل  ِشفاَر الُسيوِف       َوهِذي الِرجاَل َوه َو           حصينة :

بتخفيف الهمزة ، ومثل ذلك كثير . إذا كان ما  (ال تخب   ): " قوله وفيه يقول أبو العالء 

ألنه وقف يسكن فيه المتحرك  ؛قبل الهمزة فتحة ، جعلوها ألفا  إذا كانت في آخر الحروف 

و  (راس  )همزة ، فإذا سكنت جعلوها ألفا  ، كما جعلوا ذلك في ( يخبا   )،  (خبا   )مثل قولك

 .(7)"  (فاس  )

: " وكل همزة في آخر حرف قبلها فتحة ، يجوز أن تجعل إذا  ويقول في موضع آخر

وذلك أنه يوقف عليها ، وتسكن ، وإذا سكنت جاز أن تجعل ألفا  خالصة ، وإذا , خففت ألفا  

جعل ت  أنويجوز, ألجود أن ينطق بها علي حالها اكانت في آخر الحرف ، وقبلها ضمة ، ف

                                                                    

  . 3/431انظر : الهمع  ( 1)

, والموجز  1/47, ومعاني الفرآن لألخفش  1/294، والمقتضب  544، 3/543انظر :الكتاب  ( 2)

، وشرح  34، و التكملة للفارسي صـ  176، وتصحيح الفصيح صـ  133البن السراج صـ 

  . 3/31، وشرح الشافية  229، وشرح الملوكي صـ  9/107المفصل 
أن حمزة وهشاما  كانا يخففان الهمزة المتطرفة في الوقف فيما كان بهذه الصفة . أنظر: ومن هذا  ( 3)

  . 1/303التذكرة البن غلبون 

  . 9/108انظر : شرح المفصل  ( 4)

  . 3/544الكتاب  ( 5)

  . 202 /1البيت من بحر المتقارب, وهو في الديوان ( 6)

  . 213 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 7)
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، (جوجو  )  (جؤجؤ  )، و  (لولو )   (لؤلؤ  )  يواوا  لسكونها وضمة ما قبلها ، فيقال ف

  . (1)"بغير همزة (يخطي  )،ويجوز:  (يخطئ  )وإذا كان قبلها كسرة ، جعلت ياء مثل قولك : 

 ما  العالء الوقف بالهمزة أجود من التخفيف فيما كان ما قبل آخره مضمو جعل أبو  ماوإن

 كراهة الوقوف علي الواو المضموم ما قبلها ؛ " ألن آخر الكلمة ينبغي –ما يبدو على  –

 .(2)أن يكون خفيفا  حتى لو كان واوا  قبلها ضمة قلبت ياء والضمة كسرة كما في التغازي"

ومع أن التخفيف فيما سبق جائز ليس واجبا  ؛ إال إنه قد يكون واجبا  ، وقد يكون ممتنعا  ، 

 .كانت القصيدة غير ذلك  ذا، ويكون ممتنعا  إ(3)كون واجبا  إذا ورد في قصيدة مردفة  في

 في قول الشاعر :  ومن هذا قول األعلم

 (4)  بها ارَ وْ زارتني ولم أَ  من حيثُ  بها       وانتساِ  من ليالكَ  عجبتُ 

من ردف القافية ،  لما احتاج إليه (أَْوَرا  )" الشاهد في تخفيف الهمزة الساكنة من قوله : 

 .(5) ها طرف لم يجز له من أجل الردف المضمن في القافية " ؛ ألنولو حققها علي ما يجب 

 ومثل هذا ما ورد في ديوان ابن أبي حصينة : 

 َحِرصنا َعلى أَن ال تَِشطَّ نَواُهُم       فََشطَّت َوبَعُض الِحرِص غَيٌّ َوِحرمانُ 

 ا َعن شانِنا بَعَد َنأِيِهم       فَقُلنا لَُهم لَم يَرَق بَعَدكُُم شانُ َوقَد َسأَلو                  

ِم َشعبانُ     ِم عاِمُكم       َوَشعَّبَُكم بَعَد الُمَحرَّ  (6) ُحرمنا التَداني ِمن ُمَحرَّ

الهمز إذا كان من شئون الدنيا ، ومن شئون  (ن الشا ):" و أصل وفيها يقول أبو العالء 

آخر هذا البيت مخفف ، ال يجوز غير ذلك ؛ ألن الهمزة إذا كانت قبل الروي ، الرأس ، وهو 

وفي قوافي القصيدة حرف لين ، وجب أن تخفف الهمزة ال غير ، وإذا كانت الهمزة في ذلك 

يف الهمزة خطأ ، ف، ليس بلين ، فتخ(7)مخففة ، وفي موضعها من القوافي حرف مصمت 

 *  (8)  أاَل ِعم َصباحاً أَيُّها الَطلَُل البالي *مثال ذلك أن امرأ القيس قال : 

 (9)* * َكأَنَّ َمكاَن الِردِف ِمنهُ َعلى رالِ       ثم قال :                   

 في هذا البيت ، قال العجاج :  هالهمز ،  وال يجوز همز (الرال  )وأصل 

                                                                    

  199 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 1)

  . 467، وشرح الملوكي صـ  3/168، وانظر المرجع نفسه  3/86شرح الشافية  ( 2)

الردف هو: ألف أو ياء أو واو سواكن قبل حروف الروي معه : انظر: القوافي ألبي يعلي صـ  ( 3)

  . 153، والكافي  في العروض والقوافي للتبريزي صـ  118
، و اللسان ,  2/165، وتحصيل عين الذهب بأسفل الكتاب  3/544ز بال نسبة في الكتاب الرج ( 4)

  . 1/176والهمع  (ورأ  )مادة 
  . 2/165تحصيل عين الذهب بأسفل الكتاب  ( 5)

  . 79،  78 /1األبيات من بحر الطويل ، وهي في الديوان  ( 6)

بحبس أو بتضييق. انظر : الصوت اللغوي الحرف المصمت هو الذي يعترض مجرى الهواء إما  ( 7)

 عند القدماء و المحدثين  . د/ عبد المنعم محمدالنجار . 

 .36وهو في الديوان صـ* َوهَل يَعِمَن مَن كاَن في العُصُِرالخالي * وتمامه:شطر بيت  من بحر الطويل ,  ( 8)
  ِصالب  ما يَقيَن ِمَن الَوجى *   عجز بيت  من الطويل وهو من القصيدة السابقة , وصدره : *َوُصمٌّ  ( 9)
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 لخمسكأنه من طول جذع العفس                   وَرَمالن الخمس بعد ا

 (1)   ُينحت من أقطاره بفأس   

 وإذا كانت الكلمة في حشو البيت ، فالمنشد , في هذا المو ضع  (الفأس  )والبد من همز 

 . (2)مخير في التحقيق والتخفيف " 

 )        و (يجأر  )و (يسأل  ):ومن أحوال تخفيف الهمزة أن تتحرك بعد ساكن صحيح نحوـ 3

ف بإلقاء حركتها علي ما قبلها وحذفها ، وذلك أن الحذف أبلغ في فتخف (المرأة  )و  (الخبء

، وال تجعل بين بين ؛ ألن في ذلك  (حركتها  )التخفيف ، وقد بقي من الهمزة ما يدل عليها 

و ال تقلب  , تقريبا  لها من الساكن ، بل هي ساكنة عند الكوفيين فكرهوا الجمع بين ساكنين

إال إن سيبويه حكي عن العرب أن منهم  (3)ا  ، فكان يلتقي ساكنان  حرفا  لينا  ؛ألن قبلها ساكن

، وهو عند  (4)من يقلب الهمزة ألفا  ثم يفتح ما قبلها  ؛ ألن األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحا  

 .(7)مطرد في الهمزة المفتوحة خاصة   (6)شاذ ، وعند الكسائي والفراء   (5)سيبويه 

َ اسْ  ) (سأل  )ورد في فعل األمر من :  (اسأل  )سأل وي )تخفيف الهمزة في ـ      و  ( لْ سَ  )و ( لْ أ

، فإما أن يكون هذا علي  (ْل سَ  )فعلي تحقيق الهمزة ، وال شئ فيها وأما  (اسأل )، أما  ( لْ سَ إِ  )

ما قبلها ، ثم حذف ألف الوصل لعدم  لىالقاعدة في تخفيف الهمزة بحذفها ، وإلقاء حركتها ع

    و (8) (سأل  )لغة حكاها سيبويه وغيره في  (سال  )إليها .وإما أن يكون فعل أمر من  الحاجة

    جني:" لما حكاه أصحابنا من قولهمل ابن اهذه ليست مهموزة ، وإنما عينها واو ، ق (سال  )

سلت عن  )وفي شرح الكافية الشافية : " ومن العرب من يقول :  (9)"  (يتساوالن هما  )

 . (11)وعند الزجاج عينها ياء    (10)وهذا أسول من هذا "  (أسأل  الشيء

 ٌ  علي قول ابن أبي حصينة : تعليقا  وقد اختار أبو العالء أنهما لغتان ، فقال 

                                                                    

  . 36البيت في ديوانه صـ  ( 1)

  . 113، وانظر أيضا  : السابق صـ  70،  69 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 2)

 ، والموجز البن 1/47، ومعاني القرآن لألخفش  1/296، والمقتضب  3/545انظر : الكتاب  ( 3)

وشرح الكافية  9/109، وشرح المفصل  35،  34ي صـ ، والتكملة للفارس 134السراج صـ 

  . 4/2102الشافية 
  . 3/545انظر : الكتاب  ( 4)

، وعبارته : " ومثله قليل" . وحكي الشذوذ عنه ابن يعيش في شرح   3/545انظر: الكتاب  ( 5)

  . 4/2102، وشرح الكافية الشافية  1/30،  وانظر : الحجة للفارسي  9/111المفصل
 .49 ،وعنقود الزواهر صـ9/111شرح المفصل ، و  2/735رأييهما في: التبصرة والتذكرة  انظر  ( 6)

  .3/40انظر : شرح الشافية  ( 7)

، وما يحتمل الشعر من  3/471, واألصول  1/303، والمقتضب  3/555انظر : الكتاب  ( 8)

, والروض األنف  72ـ ، وأمالي المرزوقي  ص 2/169،  والحجة  163الضرورة للسيرافي  صـ 

  . 4/2110، وشرح الكافية الشافية 3/238
  . 1/89انظر : المحتسب  ( 9)

  . 4/2110شرح الكافية الشافية  ( 10)

  . 230. و انظر أيضا  : شرح الملوكي صـ  3/238انظر رأيه في : الروض األنف  ( 11)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 395 - 

قَت َكفُّهُ       ِمَن الماِل في َجمِع َهذا البِنا فََسل َعنُه َكم فَرَّ
 (1) 

 ان ، قال النابغة الجعدي : لغتان فصيحت (سل عن فالن واسأل عنه  )" ويقال : 

ِ تَشُوُل َعن ُعقمِ   (2) َواِسأَل بِِهم أَسَداً إِذا ُجعَلَت       َحرُب العَُدو 

 (3)  ُ  والعديم سلي عن بني النجار يُْنبوا           ويخبرك الممولُ     وقال آخر : 

و قال  {  إِّْسَرائِّيلَ َسْل َبنِّ }:" (4)وعال  جلوقد جاءت اللغتان في الكتاب العزيز ، قال هللا 

َرَة اْلَبْحرِّ }:    (5)تعالي      .(6) "  { وَاْسَأْْلُْم َعنِّ اْلَقْرَيةِّ الاِتِّ َكاَنْت َحاضِّ

 (ل سَ إ )، حكي األخفش : إن ناسا  يقولون :  (سأل  )وقد وردت لغة ثالثة في فعل األمر من 

 .  (7) سكونفهؤالء لم يسقطوا ألف الوصل لما كانت السين في تقدير ال

 . (9)وكذا عند السيرافي ,  (8)وهذا عند المازني غير مرضي  

أن تتحرك بعد ساكن ال يمكن تحريكه ، كالواو والياء  ومن أحوال تخفيف الهمزة

الزائدتين في بنية الكلمة إذا كانتا مدتين ، وكذا ياء التصغير، فيجوز تخفيفها بقلبها حرف مد 

 ):(ئس ٌِ فَيْ أُ  )و (مقروءة  )و (خطيئة  )فيه ، فيقال : في نحو من جنس ما قبلها ، وإدغامها

طَيِّة خُ 
ة ْمقُ  َ )و  ( روَّ

أفيِّس  ُ )و  (
، وإنما كان كذلك ؛ ألنه ال يقدر علي إلقاء حركة الهمزة (10) (

يشبهان األلف في سكونهما ، وكون حركة ما  ؛ إذعلي المد قبلها ؛ ألنه مما ال يقبل الحركة ، 

ألن تحريك حرف المد يصرفه  ؛جنسهما ، وألن تحريكهما يخل بالمقصود منهما قبلهما من 

أما , عن المد ، ولم تجعل الهمزة بين بين ؛ ألن في ذلك تقريبا  لها من الساكن ، وقبلها ساكن 

ه فيفتخفي  إذا كان الساكن قبل الهمزة يمكن تحريكه ، كأن يكون من أصل الكلمة ،فالقياس

َ ؤْ سَ  )في نحو، فيقال  (11)بعد حذفها إلي ذلك الساكن نقل حركة الهمزة  َ وْ حَ  )و ( ة : (12)(بأ

ة  ) ، وبعض العرب يجعل ما يمكن تحريكه مثل ما ال  (حَوب  )و (سَو

                                                                    

  .   85 /1البيت من بحر المتقارب,  وهو في الديوان  ( 1)

  . 406الطويل , وهو في أدب الكاتب من دون نسبة صـ  البيت من بحر ( 2)

  البيت من بحر الوافر , و لم أعرف له قائال  , و لم أقف له على تخريج . ( 3)

 : " قرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس 2/347، وفي البحر المحيط 211سورة البقرة من اآلية :  ( 4)

  . (اسل  )، وقرأ قوم :  (أسأل  ):   

  . 162سورة األعراف من اآلية :  ( 5)

  .2/84شرح ديوان ابن ابي حصينة ( 6)

  . 347 /2، والبحر المحيط 3/42وشرح الشافية ،  2/29، والمحرر الوجيز  1/95انظر : الحجة  ( 7)

  . 1/96انظر رأيه في : الحجة  ( 8)

  . 43،  2/42انظر رأيه في : شرح الشافية  ( 9)

 ، والتكملة للفارسي 134، والموجز البن السراج صـ  1/297، والمقتضب  3/547نظر:الكتاب ا ( 10)

،  492، وعنقود الزواهر صـ  9/108,  وشرح المفصل  72، وأمالي المرزوقي صـ  35صـ 

  . 3/341والهمع 

 ، وشرح  1/299، والحجة  134، والموجز صـ  1/296، والمقتضب  3/545انظر : الكتاب  ( 11)

  . 493،  وعنقود الزواهر صـ9/108المفصل 

  أي المكان الواسع . ( 12)
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، فيقلب الهمزة حرف علة من جنس حركة ما قبله ، ويدغمه فيه ، فيقول فيما تحريكهيمكن

 ةسوَّ  )سبق:
 . (1) ( بحوَّ  )و   (

التخفيف (طي  ): (طيء  )ال في تخفيف همزة وعلي هذا فيق  . بالتشديد ( طيّ  )و  ب

ٌ  علي بيت  ابن أبي حصينة :  وفي هذا قال أبو العالء تعليقا 

نا ذَِلَك الَحشُد الَّذي َحَشُدوا َبل ِغ تَِحيَّتَنا َطي اً َوقُل لَُهُم       ما َضرَّ
 (2) 

طي   )ويقال : "   
  . (3) "و بالهمزة األصل  (طيئ )و  (

أن تجعل بين بين ، أي بأن تجعل من مخرج الهمزة ومخرج ومن أحوال تخفيف الهمزة 

الحرف الذي منه حركة الهمزة ، فتكون بين الهمزة واأللف إذا كانت مفتوحة ، وبين الهمزة 

هذا هو الكثير (4)والواو إذا كانت مضمومة ، وبين الهمزة والياء إذا كانت مكسورة  

          المناسب لحركة ما قبلها كما في  الحرف ججعل بين مخرجها، ومخري المشهور، وقد

عليه تجعل مائلة إلي مخرج الياء المناسب لكسرة الزاي ، وهو رأي الخليل و (يستهزئون  )

 (ُسئِل  )، و ال يكون هذا في كل موضع ، بل في المواضع المعينة  كما في  (5)بعض العرب 

 .  (6) (يستهزئون  )و 

" ألن فيه تخفيفاَ للهمزة   , وإنما تخفف الهمزة بين بين إذا كانت  متحركة وقبلها متحرك

بإضعاف الصوت بتليينه ، وتقريبه من الحرف الساكن مع بقية من آثار الهمزة ليكون ذلك 

 .(7) دليالَ علي أن أصله الهمزة ويكون فيه جمع بين األمرين " 

 :  (8)الهمزة بين بين علي النحو التالي وقد ذكر النحاة أحوال تخفيف     

 أو مكسورة  (سأل  )قا  ، سواء أكانت الهمزة مفتوحة كـ لإذا وقعت بعد فتح مط -أ

 .  (لَُؤم  )أو مضمومة  كـ  (َسئِم  )كـ           

 إذا وقعت بعد كسر أو ضم ، وهي في الصورتين مكسورة أو مضمومة ، كـ   -ب

 .  (س ورؤ )و  (يستهزئ  )و  (ُسئِل )و  (ِمئين  )     

  (َمير ِ )كما في  (ياء  )الكسر  بعدإذا وقعت مفتوحة بعد كسر أو ضم ، فتقلب  -ج

                                                                    

 . 3/36, وشرح الشافية 1/30،  والحجة  3/556انظر : الكتاب  ( 1)

  1/161البيت من بحر البسيط ,   وهو في الديوان  ( 2)

  . 168 /1شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 3)

2،والحجة 3/541، والسيرافي بحاشية الكتاب  134الموجز صـ  (بين بين  )انظر في معني  ( 4)

  . 9/112,  وشرح المفصل  72,  71،  وأمالي المرزوقي صـ 170/ 
  . 491، و عنقود الزواهر صـ  3/31،  وشرح الشافية 1/266انظر : الحجة  ( 5)

  .. 3/31انظر : شرح الشافية  ( 6)

  . 9/112شرح المفصل  ( 7)

, وشرح  37، والتكملة للفارسي صـ 135، والموجز صـ 293، 1/292، والمقتضب  543:  3/541انظر :الكتاب  ( 8)

  . 3/432والهمع ,  494، 493، وعنقود الزواهر صـ 3/47:45وشرح الشافية  112،  9/111 المفصل
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 بالتخفيف جمع  (َون جُ  )، وبعد الضم واوا  كـ  (1) (مئرة  ) , جمع بالتخفيف       

 . (2) (ؤنة جْ  ُ )                           

 والمكسورة (يستهزئ  )لمضمومة بعد كسرة كـفي صورتين ، وهي ا (3)وخالف األخفش  

 فأبدل األولي ياء ، والثانية واوا  .  (ُسئِل  )بعد فتحة كـ  

 العرب ، فبعضهم يقلبها حرف مد منوتخفيف الهمزة بين بين فيما سبق ليس عليه كل    

حقيق من جنس حركة ما قبلها ، يقول سيبويه : " و اعلم أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل الت

وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين ، تبدل مكانها األلف إذا كان ما  تميم وأهل الحجاز ،

  .(4)قبلها مفتوحا ,  والياء إذا كان ما قبلها مكسورا  ، والواو إذا كان ما قبلها مضموما  "

الشعر وهو في  (6)وإنما يحفظ عن العرب  (5)متلئبوهذا عند سيبويه والبصريين ليس بقياس 

 . (7)ضرورة 

ْ  جائز في المنثور والفصيح " أما عند ابن رشيق فهو     ي أن وِ ، " وقد رُ (8)" كثير جدا 

، ونسب أبو حيان هذه (9)من العرب من يسهل الهمزات كيفما كانت إال ما لم يمكن تسهيله "  

 . (10)ئ أو لبعض األنصار ياللهجة إلي ط

ويمكن القول بجواز األمرين ، لكن أكثرهما ما ذكره  وعلي هذا فال معني لجعله ضرورة ،   

في قراءة الزهري  (11)سيبويه وغيره ، ويؤيد هذا ورود هذه اللهجة في القراءات القرآنية 

ًنا إَِّلا َخطًَئا } ٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤمِّ ا سِّ }, وقوله سبحانه:(12) {َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّ َعْت ِبَِّْكرِّهِّنا فَـَلما

                                                                    

  أي العداوة والسعي بالفساد . ( 1)

  هي سلة مستديرة مغشاة أدما  تكون مع العطارين . ( 2)

،وشرح الكافية الشافية  9/112، وشرح المفصل  1/49ر رأيه في : معاني القرآن له  انظ ( 3)

, وموارد البصائر  3/432, والهمع  493، وعنقود الزواهر صـ  3/46،وشرح الشافية  4/2109

  . 339صـ 
 ،  3/47، وشرح الشافية  113،  9/112، وانظر أيضا  : شرح المفصل  354،  3/353الكتاب  ( 4)

  . 499، 498نقودالزواهر صـ وع

  أي مستقيمة مطردة . ( 5)

 .  498 ، وعنقود الزواهر صـ 3/47وشرح الشافية ،  3/154، والخصائص  3/454انظر : الكتاب  ( 6)
3،والخصائص  61، وما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي صـ  3/454انظر : الكتاب  ( 7)

 . 341, 33 8، وموارد البصائر صـ  180ر البن عصفور صـ وضرائر الشع،  2/179، والمقرب  151/ 
  .2/1207العمدة  ( 8)

  . 331إصالح الخلل صـ  ( 9)

  . 48, 9/47انظر : البحر المحيط  ( 10)

 ، والجانب الصوتي 98،  97انظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية د/ عبده الراجحي صـ  ( 11)

، بحث  بمجلة القبس الصادرة  72عادل محمد إبراهيم حسن صـ /في قراءة ابن شهاب الزهري د

  عن كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بـ دسوق العدد الخامس .

  . 92سورة النساء من اآلية : ( 12)
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ريُوا ِفِّ اْْلَْرضِّ فَانُظُروا }  :" وقوله سبحانه ,(1){ أً إِّلَْيهِّنا َوَأْعَتَدْت َْلُنا ُمتاكَ  أَْرَسَلتْ  ُقْل سِّ
نَسانِّ مِّن طِّْيٍ }، (2) { َكْيَف َبَدأَ اْْلَْلقَ   .(3) {الاذِّي َأْحَسَن ُكلا َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اْْلِّ

ٌَ في قرأ الزهري جميع هذه اآليات بإبدال ا  .  (6)  ( دأب )و (5) (متكأ  )(4) (خطأ  )لهمزة ألفا 

 ويبدو أن أبا العالء في شرحه علي ديوان ابن أبي حصينة جري في تفسير تخفيف الهمزة 

نا  ، وليست واضحة أحيانا  علي ما قاله النحاة ، وإن كانت عبارته في هذا ليست صريحة حي

جائز ،  (7) (تخفيفه  )أصله الهمزة ، و  (المال  ): " ومن هذا قوله فيما وقع بعد فتح  ,أخري 

            :  (8) قال قيس بن ذريح

 (9)" نَت عَلَيها ِبالَمال أَنَت أَقَدرُ كَ أَتَبكي َعلى لُبنى َوأَنَت تََركتَها       وَ 

 (10)اختالف"  الهمز، وتخفيفه جائز بال أصله (مهنا  ):" في موضع آخر أبو العالء  وقال  

. 

، وإبدال األلف من  (المهني  )اسم رجل ، والعامة تقول :  (مهنأ  )يقول ابن درستويه : "  هوفي

 . (11)هذه الهمزة للتخفيف جائز ، وليس بخطأ ، والهمز أجوده " 

 . (12)"  الهمز، والتخفيف جائز ( مبدي )" وأصل :  (مبدي  )في  أبو العالء  وقال 

سبق ليست صريحة في أن المراد بالتخفيف هنا جعل ومع أن عبارة أبي العالء فيما 

الهمزة بين بين ، إال إنه ال يمنع مانع من هذا الفهم ؛ ألنه أصل ما قرره النحاة ,وال داعي 

للقول بمخالفته , ولو خالفهم لصرح بذلك , أو أشار إليه , ويعزز هذا الفهم قوله في مكان 

 ينة : ٌ  علي بيت ابن أبي حصتعليقا  آخر من الشرح 

فَليَهنُِكم َوفُد الَخليفَِة ِإنَّهُ       َوفَد الَنجاُح َعلَيُكم بُِوفوِدهِ 
 (13) 

" فليهنكم أصله الهمز ، وكل هذه األفعال المهموزة يجوز أن تخفف همزها علي قدر ما 

 .(1) " (الكتاب  اهو يقر )قبله ، فإن كان ما قبلها مفتوحا  ، جعلت ألفا  ، يقال : 

                                                                    

  . 31سورة يوسف من اآلية :  ( 1)

  . 20سورة العنكبوت من اآلية :  ( 2)

  .7سورة السجدة من اآلية :  ( 3)

  . 4/20ظر هذه القراءة في :البحر المحيط ان ( 4)

  .   2/145, و اإلتحاف 6/268، والبحر  1/339انظر هذه القراءة في :المحتسب  ( 5)

  . 2/173انظر : المحتسب  ( 6)

  . 241صـانظر:  أصوات اللغة العربية د/جبل  ( 7)

 , مادة ) ملو( . ,وتاج العروس 7/36األغاني  البيت من بحر الطويل , و هوفي :   ( 8)
  . 2/44شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 9)

  . 196 /2شرح الديوان السابق  ( 10)

  . 406تصحيح الفصيح  صـ  ( 11)

  . 47 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 12)

  . 45 /1البيت من بحر الكامل,  وهو في الديوان  ( 13)
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والمراد به جعلها بين بين ، ولو أراد به  (جعلت ألفا   )لتخفيف هنا  بقوله : وعبر عن ا

الحديث عند إبدال الهمزة اإلبدال لقال ألفا  خالصة ، كما قال في موضع آخر عند 

 ألفا   " وذلك أنه يوقف عليها وتسكن,  وإذا سكنت جعلتالمفتوح ما قبلها ألفا  : الساكنة

 .(2)"  خالصة

 وإن كان مكسورا  ، جعلتيتضح إشكال بقية العبارة السابقة ألبي العالء : "  وبهذا الفهم

و  (جروالرجل يجرو  )وإن كان مضموما  جعلت واوا  ، كقولك :  (هناك يهنيك  )ياء  كقولك  

 . (3) " (مرو يمرو  )

 ايقر هو ) بين قلب الهمزة ألفا  في –في ظاهر لفظ العبارة  –وإنما أتي اإلشكال من التسوية    

 (هناك يهنيك  )يفها أن تجعل بين بين ، وبين قلب الهمزة ياء في فوالقياس في تخ (الكتاب 

يفها أن تجعل بين بين علي المشهور أو تقلب ياء علي رأي األخفش كما سبق فوالقياس في تخ

دال ، والقياس في تخفيفها اإلب (مرو يمرو  )و  (جرو الرجل  )، وبين قلب الهمزة واوا  في 

ولكن عبارة أبي العالء لم تفرق فيما ذكره بين التخفيف باإلبدال والتخفيف بين بين ، فأوهم 

ظاهر لفظ العبارة التسوية بين الجميع في طريقة التخفيف ، وليس كذلك لما ذكر سابقا  . 

راده ويؤكد هذا أنه لو أراد اإلبدال لقال ألفا  خالصة ، وياء خالصة .وعلي هذا الفهم يكون م

 ٌ  علي بيت ابن أبي حصينة: تعليقا  من إطالق لفظ التخفيف هو التخفيف بين بين في قوله : 

ِ أَو قَطَر       ما َدقَّ ِمن روِس اإِلبَر     ِمَن الَحِبي 
 (4) 

 ,قال الشاعر :  (الروس  )وقد تكلمت الفصحاء بـ  (الرؤس  )" تحقيق الكلمة أن يقال 

 (5) يوم غيم فوق روس الجبال    إنما هند كشمس بدت       

قيات (لئيم  )في معني  (لييم  )وهذا مثل قولهم   :  (6) ، قال ابن قيس الر 

 (7)"  لؤُمه فلواها ُمنك صنيعة           غلب الصنيعةَ  ( اللييمَ  ) إذا حبوتَ             

يف فو مطلق التخه (لييم  )بالتخفيف في  (روس  )ومراد أبي العالء من تشبيه التخفيف في 

 ال نوعه ؛ ألن القياس في تخفيف األولي أن تجعل بين بين ، بينما القياس في تخفيف الثانية 

 اإلبدال . وهذا ظاهر .

                                                                                                                                                                                                      

  . 48 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 1)

  . 199 /2نفسهالسابق  ( 2)

  . 48 /2السابق نفسه ( 3)

  السحاب الذي يشرف علي األرض من األفق . (والَحبّي   )، 14 /1الرجز في الديوان  ( 4)

 البيت من بحر المديد , و لم أعرف له قائال  , ولم أقف له على تخريج . ( 5)

  م .البيت من بحرالكامل , وليس في ديوانه, تحقيق د/ محمد يوسف نج ( 6)

  . 25 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة ( 7)
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في تخفيف الهمزة ، فقد حكم من  –فيما يبدو  – وألبي العالء أحكام يصدرها من عند نفسه  

 .(1)ة بأن األجود التحقيق قبل على تخفيف الهمزة إذا وقف عليها آخرا  وقبلها ضم

 ٌ  علي بيت ابن أبي حصينة : تعليقا  وحكم هنا بأن اإلبدال أيسر من التخفيف بين بين ، فقال 

 (2)    ثُمَّ تاَلال َوَهَدر       َهدَر َخطاطيِف البَكر                          

 األولي أيسر منأصله الهمز , وهمزه في موضعين ، وتخفيف الهمزة في  (تالال  )و " 

 :   (3)تخفيف الهمزة في الثانية ، وكالهما جائز ، قال ابن أبي ربيعة  

 (4)" َفقالَت  و النَت َوأَفَرَخ َروُعها       َكالَك ِبِحفٍظ َربَُّك الُمتََكب ِرُ                     

بين ؛ إذ عمل  أسهل من التخفيف بين –صوتيا   –وهذا من أبي العالء سديد ؛ ألن اإلبدال   

اللسان في حال اإلبدال واحد ، وعمله في حال التسهيل بين بين من جهتين ، من جهة الهمزة 

ومن جهة الحرف الذي منه حركته ، واختالف النحويين فيها أهي ساكنة أم ، 

ٌَ بخالف الهمزة المبدلة ، بل  يدل علي (5)متحركة  قا  صعوبة وصفها وصفا  دقي

المحدثين إلي ذاهبين إلي أنها ليست ,إنكار ما يسمي بهمزة بين بين  ذهب بعض 

سوي حركة,  والنطق بها علي ما وصفه اللغويون ال يعني سوي سقوط الهمزة 

 . (6)أساسا  ، واتصال الحركتين قبلها وبعدها مباشرة 

  ن تخفيف الهمزة بين بين في وزنأومن أحكام أبي العالء في تخفيف الهمزة 
َل ) عَ فَ

َل  )تخفيفها في وزن أسوغ من  (  أبي ابن ٌ  علي بيتتعليقا  ، يقول (فِع

ُنهن ِيِه لَما بَرا صاِلٌح       َوذاَك الَهناُء ِلُكل ِ األَُمم                حصينة : 
 (7) 

ئ برأ فالن ب   )لغتان :  (برأ  )، وتخفيفه جائز ، وفي  (8)أصله الهمز  (البرء  )" و  ر 
) (9) 

أ  ) ، وتخفيف الهمزة من ب ر 
ئ ب   )أسوغ من تخفيفها في  ( ر 

  ؛ أل نه إذا نقلها إلي األلف من (

                                                                    

  . 2/213انظر شرح ديوان ابن أبي حصينة   ( 1)

 جمع خطاف ، وهي كل (الخطاطيف  )أي صوت ,  و  (هدر  )،  و  14 /1الرجز في الديوان  ( 2)

  حديدة حجناء توضع في البكرة ليستقي بها الماء بالدلو .  

النَت  قدفَقالَت  وبرواية : *  123في  في ديوان ابن أبي ربيعة صـ   البيت من بحر الطويل,  وهو ( 3)

  .        *َوأَفَرَخ َروعُها 
  .25 /2شرح  ديوان ابن أبي حصينة  ( 4)

 ، 550،  3/549هي متحركة عند البصريين ، ساكنة عند الكوفيين . انظر في هذا : الكتاب  ( 5)

  . 3/45، وشرح الشافية  114 ، 113 /9, وشرح المفصل  2/726واإلنصاف

 ، والدكتور عبد الصبور شاهين في :  73منهم الدكتور إبراهيم أنيس في األصوات اللغوية صـ ( 6)

  . 105القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث صـ 

  . 1/64البيت من بحر المتقارب  ، وهو في الديوان  ( 7)

 وهو التراب فال ، كما قال الفراء . (البري  )لشفاء وأما إذا كان من هذا إذا كان بمعني الخلق , و ا ( 8)

  في التهذيب واللسان. (برئ  )انظر : مادة 

 ، : " وقد برأت من المرض أبَرأ و أبُرؤ بُرؤا  ، 1/381قال التبريزي في تهذيب إصالح المنطق  ( 9)

، و ديوان  1/492ع السابق فالن بارئا  من مرضه . ، وانظر المرج وبرئت أبرأ ,  وأصبح 

.  277, 2/267. والمزهر  98،  92 /4، واألفعال للسرقسطي  217،   209/  4األدب للفارابي 

ُ ويَْبُرُؤ َبْرءا  وبُُروءا ، وأَهُل  (برأ )وفي  اللسان , مادة  : وبَِرْئُت ِمن الَمَرِض، وَبَرأَ المِريُض َيْبَرأ

ُ بَْرءا وبُروءا ، وأَهُل الِحجاِز يقولون: بََرأُْت ِمَن المَرِض بَرءا ، بالفتِح، العَاِليَِة يقولون: بََرأُْت أَبْ  رأ

كقولَك  وسائُر العََرِب يقولون: بَِرئُت ِمَن المَرِض.وأَْصبََح باِرئا  ِمْن َمَرِضِه وبَِريئا  ِمْن قوٍم بِراٍء، 

اٍء إلى أَنه َجْمُع َبِريٍء. قال وقدْ يجوُز أَْن صِحيحا ، وِصحاحا ، فذِلَك ذلك.غيَر أَنه إِنما ذََهَب في ِبر
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ن  (برأ  )  صارت الهمزة ياء  ،واألجود  (برئ  )صارت ألفا  ال تحتمل حركته ، وإذا خففها م 

 ، وتسكين الياء في مثل هذه األشياء (2) (ع س ي  )و (1) (ب ق ي  )فيها أن تحرك حتى تكون مثل 

 . (3)إنه يحكي عن بعض العرب "  قليل إال 

يكون بجعلها بين بين  (برأ  )وهذا من أبي العالء وجيه قوي ، فتخفيف الهمزة من 

 ، وليس هذا شائعا  عند (َفِعْل  )يكون باإلبدال ياء ، فتكون علي وزن  (برئ  )،وتخفيفها في 

 يسكنون . (4)وغيرهم ئ يالعرب ، بل األجود عندهم التحريك ، وبعض العرب وهم ط 

 ( أرأي ):ومشتقاتها , واألصل فيها ( أرى )في  اكم, الهمزة أن تحذف ومن أحوال تخفيف

فقد اجتمعت العرب  (رأيت  )" غير أن كل شئ كان في أوله زائدة سوي ألف الوصل من 

 . (5)علي تخفيفه لكثرة استعمالهم إياه " 

ن كانت األولي ساكنة ، فظاهر أنها تدغم وإذا اجتمعت همزتان ، وكانتا في كلمة واحدة ، فإ  

، وإذا كانت الثانية ساكنة ، وجب إبدالها من جنس حركة ما قبلها حرف مد ،  (سآل  ) كما في

, أو ياء  كما في(6)(أأمن  )وأصله  (آمن  )ألفا  كما في 
,  ( أومن ), أو واوا  كما في  (إيمان  )

 . (أؤمن  )واألصل  :

 و  (أكل  )و (أخذ  )الهمزة من األمر من , وعليه فإن القياس في تخفيف(7)وهذا اإلبدال اتفاق 

"  ألن بناء  ؛ (ايت  )و  (اومر  )و  (اوكل  )و  (اوخذ  )بالترتيب أن يقال :  (أتي  )و (أمر  )

األمر من الثالثي بأن يحذف منه حرف المضارعة ، ويجعل مكانه همزة وصل إن سكن ما 

، و " تبدل الهمزة (8)كان ما بعد الساكن مضموما  ضمة الزمة "  بعده , وتضم الهمزة إن

ٌَ خالصة إن كانت همزة الوصل مكسورة "  الثانية ياء 
(9) . 

                                                                                                                                                                                                      

َيكون بَِراء  أَيضا  جْمع باِرئ، كجائٍع وِجياٍع وصاِحٍب وِصحاٍب". يقول الدكتور أحمد الجزار في : 

: " وفيما يتعلق بالموازنة بين اللهجات في الفعل المذكور فقد  35دراسة في اللهجات العربية صـ

َرأ)ورد أن  ٌَ ٌَ  (بُرء َ)العين أفصح األوجه التي جاء عليها الفعل المذكور , كما جاء أن بفتح  (َب

  بضم العين لهجة غير فصيحة.

 ، وفي األفعال  239 /2كرر أبو العالء الحديث عن هذا في شرح ديوان ابن أبي حصينة ( 1)

مد علم الدين :" بِقي بقاء، بقا لغة " وانظر : اللهجات العربية في التراث د/ أح 4/99 يللسر قسط

  . 534،  533 /2الجندي 

  : " ِعسي وعسا الشيخ عسوا  وعسيا  كبر " . 1/314في األفعال للسرقسطي  ( 2)

  . 2/57شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 3)

أن هذه الظاهرة باإلضافة  2/536أثبت د/ أحمد علم الدين الجندي في اللهجات العربية في التراث  ( 4)

  ي ، فهي توجد في تميم , وأسد ، وغني ، والحارث بن كعب وغيرهم .إلي نسبتها إلي ط
 ، وشرح الملوكي  9/110، وشرح المفصل  2/339، وانظر : سر الصناعة  3/546الكتاب  ( 5)

  . 41،  38  /3،  وشرح الشافية  372،  370صـ 

  . 549، وعنقود الزواهر صـ  3/53، وشرح الشافية  38انظر : التكملة  صـ  ( 6)

  . 495انظر : عنقود الزواهر صـ  ( 7)

  . 4/2167شرح  الكافية الشافية  ( 8)

  . 9/1125شرح المفصل  ( 9)
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بالتخفيف  ( لْ كُ  )و ( ذْ خُ  )األمرمنها ،فقد قالوا في(أكل)و  (أخذ)هذا في  بخالف ولكن الوارد

والقياس التخفيف  (ر مْ  ُ ):  (أمر  ) بالحذف، والقياس فيها القلب كما سبق، وقالوا في األمرمن

م ، ولما البالقلب ال بالحذف ، لكنهم ، التزموا الحذف في األولين دون الثالث ، لكثرتها في الك

 . (1)نقص عن مرتبتهما   (أخذ  )و (أكل  )أقل في االستعمال منه في (أمر  )كان األمر من 

 بي حصينة : ٌ  علي بيت ابن أتعليقا  وفي هذا يقول أبو العالء 

ال تَسَمعَنَّ بِحاتِِم َوفَعاِلِه       َوُخِذ الفَعاَل الظاِهَر الَموُجودا
 (2) 

   فجاءت علي حرفين ، كما قالوا :  (أؤخذ  )من الشواذ ، واألصل فيها  (ُخذْ  )" وقولهم 

 . (3)"   (أؤكل  )واألصل  (كُل  ) 

ضا  عند ابن يعيش وغيره حتى إنه ومع أن األصل فيهن هو الهمز لكنه صار أصال  مرفو

ابن يعيش : " فالذي يغلب األصل هو الذي ال يجوز استعمال ل  ال يجوز النطق به ، يقو

غلب  (دم  )و (يد  )و  (كل  )و  (خذ  )األصل معه ، بل يهجر األصل فيه و يرفض ، نحو : 

  ( وَ مَ دَ  )وال ( يَ دَ يَ  )وال  (أو ُكل  ) (اوخذ  )الحذف علي األصل ، فلم يجز اإلتمام ، فال يقال :

 .  (4) وإن كان هو األصل " 

بالحكاية علي مجئ هذه الثالثة علي األصل، علي ما حكاه  ضلكن ما قاله ابن يعيش منتق    

 و (أخذ )و (أكَل  )بن جني في اوقال   (6) (أكل  )و  (أخذ  )والفراء في   (5)  (أكل  )سيبويه في 
         .  (7) (اؤمر  )و  (اؤكل  )و  (اؤخذ  )ي األصل ، فقيل : : " قد أخرجن عل(أمر )

 ،   (8) ومع أنها خرجت علي األصل لكن السيوطي يجعلها في غاية الشذوذ استعماال      

وهو في هذا تابع البن مالك ، بل إن ابن مالك رفض حكاية خروجها علي األصل ، فقال في  

ف وبغير عطف ، ولم طء أن الثالثة قد ورد تتميمها بعم بعض العلماعهذه الثالثة : " وز

 .  (9) يستشهد عل ذلك بشئ من الشعر وال غيره "  

بن مالك السابق أنه سوي في الرفض بين مجئ األمر علي األصل في كل اويفهم من قول 

 وإن لم   يتقدمه عاطف .  (أمر  )وبين األمر من   (أخذ  )و (أكل  )من 

 .  (10)   ، سواء تقدمها عاطف أو ال (مر  )فيهما دون هذا ، فإنهم التزموا الحذف خالف  ىوالنحاة عل

                                                                    

  . 3/50، وشرح الشافية  366، وشرح الملوكي صـ  9/115انظر : شرح المفصل  ( 1)

  . 1/241البيت من بحر الكامل ، وهو في الديوان  ( 2)

  . 250 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة ( 3)

  . 367،  366شرح الملوكي صـ  ( 4)

  . 4/219انظر : الكتاب  ( 5)

  . (أخذ  )، و المحكم , مادة  1/125انظر : معاني القرآن للفراء  ( 6)

  . 40، ورصف المباني صـ  364، وانظر : شرح الملوكي صـ  1/109سر الصناعة  ( 7)

  . 3/423انظر : الهمع  ( 8)

  . 4/2167الشافية  شرح الكافية ( 9)

  . 498، وعنقود الزواهر صـ  3/50، وشرح الشافية  9/115انظر : شرح المفصل  ( 10)
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فيجوز فيه الحذف وإلثبات ، إن لم يتقدمه عاطف ، فإذا تقدمه كان اإلثبات فيه  (أمر  )أما 

 .  (1) أجود من الحذف 

 اء ، والشذوذ ، فقد حكموا علي الثالثة بالشذوذ في القياس إذا كن محذوفات الف كلٍ  ىوعل   

، فاستعماله  (أمر  ) نفي االستعمال إذا نطق بهن علي األصل ، ويستثني من ذلك األمر م

علي األصل جائز تقدمه عاطف أو لم يتقدمه ، وغير هذه الثالثة ال يقاس علي حذف الفاء 

 :     كقول الشاعر   (2) منها ، قالوا إال ضرورة 

 (3)  رهايضيُ  ُ شئٍ  أيُّ  زيدٍ  آلَ  لْ وسَ   ًَ ةَ لي جماع مْ هُ ندُ واْ  زيدٍ  ِت لي آلَ 

لغة لبعض العرب ، تقول  (التاء  )لكن ابن جني يجعل هذا لغة لبعض العرب ، يقول : " 

ٌَ  ):  (أتي يأتي  )في األمر من ٌَ  كما حذفت  ، فتحذف الهمزة (ِت زيدا          و  (خذ  )من :   تخفيفا 

 هذا ضرورة .  ، وعليه فليس  (4) " (مر  )و   (كل  )

  علة الحذف فيما سبق  

، فالهمزة الثانية هي فاء الفعل ،  (أُأْمر  )،   (أُأْكل  ) (أُأْخذ  )األصل في هذه الثالثة 

واألولي همزة الوصل ، فحذفت فاء  الكلمة ، فانحذفت همزة الوصل ؛ ألن ما بعد الفاء 

حدى الهمزتين .   وكان القياس هنا بعد زوال إ   (5) المحذوفة محرك ، فال حاجة إلقرارها 

القلب ال الحذف ، ولكن خفف بالحذف ، كما قالوا لكثرة استعمالها " وعلي كل حال ، 

 .   (6) فالحذف أوغل في التخفيف من قلبها " 

لم يجعل لهذا الحذف علة سوي السماع المحض كما   (7)  هكذا قال الرضي ، لكن سيبويه 

 .   (8) قال أبو حيان 

شذت لكثرة االستعمال  هذه الثالثة األحرف حذفت فاؤها تخفيفا ،" وقال سيبويه: إنماو 

خاصة مع  (مر )فيها، وسائر ما فاؤه همزة ال تحذف منه في األمر، وقد ردت الهمزة في 

لصاََلةِّ "حرف العطف، قال هللا تعالى ، فأما (كل)،و(خذ)ولم يرد في  ،  (9) " َوْأُمْر َأْهَلَك ِبِّ

ه فزعم أن رده مع الواو بعد استمرار الحذف شذوذ ثان , وقد علل المازني هذا المكان سيبوي

فذكر أن رد الهمزة كان لضعف الميم والراء، وذلك أن الميم بالغنة التي فيه أشبهت النون، 
                                                                    

 ، و 1/243، واالرتشاف  4/2167، و شرح الكافية الشافية  801انظر : الفوائد والقواعد صـ  ( 1)

 . 3/423الهمع 

 .3/424 ، والهمع 1/244تشاف واالر،  366، وشرح الملوكي صـ  9/115انظر : شرح المفصل  ( 2)

 ، واالرتشاف  364، وشرح الملوكي صـ  2/366البيت من الطويل بال نسبة في : سر الصناعة  ( 3)

  . 3/424, والهمع  1/244          

  . 368، وانظر : شرح المملوكي صـ  2/336سر الصناعة  ( 4)

،  والهمع  (أخذ )لصحاح والتاج , مادة ، وا 9/115، وشرح المفصل  1/109انظر : سر الصناعة  ( 5)

3/423 . 
  . 9/115،وانظر : شرح المفصل  3/50شرح الشافية  ( 6)

  .      1/266انظر : الكتاب  ( 7)

 . 3/423 عانظر : الهم ( 8)

  .133سورة طه من اآلية : ( 9)
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والنون مشبهة بحروف المد واللين، قال: والراء في مخرجه تكرار فال يستقر اللسان عند 

هيا برد الهمزة مع الشديدة، قال: فلما ضعف الحرفان وراره في الحروف النطق به استق

 .  (1) حرف العطف في بعض متصرفاته"

"      وذهب بعض المحدثين إلي أن علة الحذف فيما سبق هي االقتراض اللهجي , يقول : 

طق غير أن العربية الفصحى التي آثرت تحقيق الهمز في نطقها ، هي التي استعارت هذا الن

  ٌ َ الخالي من الهمز من قريش ، ومن جري مجراها من القبائل المجاورة ، ومثل ذلك تماما

 في الوصل واالبتداء ، وكذلك في فعلي األمر :  (خذ  )و  (كل  )نراه في فعلي األمر : 

 .  (2) ، في االبتداء فقط ، وماضي هذه األفعال األربعة مهموز "  (سل  )و  (مر  ) 

 إذن ال ترجع إلي التخفيف الجتماع همزتين فقط ، وإنما إلي االقتراض اللهجي  فالمسألة عنده

فإنه كما يقول ابن فارس : " كل هذه اللغات مسماة منسوبة إلي , ، وهي مسألة ليست عزيزة 

أصحابها ، لكن هذا موضع اختصار ، وهي و إن كانت لقوم دون قوم ، فإنها لما انتشرت 

 .  (3) تعاورها كل " 

وهو وجه جري عليه ابن جني في تفسير ما وصفوه بالشذوذ ، فقال بعد أن ذكر عددا  مما     

حكموا عليه بالشذوذ : " واعلم أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركبت .. هكذا 

 فـ " العرب يختلف أحوالها في تلقي  ,  (4) ينبغي أن يعتقد و هو أشبه بحكمة العرب "  

هم لغة غيره فمنهم من يخف ويسرع قبول ما يسمعه ، ومنهم من يستعصم فيقيم الواحد من

 .  (5) علي لغته البتة ، ومنهم من إذا طال تكرر لغة غيره لصقت به ووجدت في كالمه "  

وحالها  ,ومع وجاهة القول باالقتراض اللهجي هنا ، إال إنه لم يبين اللهجة المقترض منها 

علي  –عال السابقة موطن الدراسة ، ولماذا اختص االقتراض في التصرف في هذه األف

بها دون غيرها ؟ ألكثرتها كما قال النحاة ؟ ربما اعتبر هذا إذا ثبت أن لهجة  –فرض صحته 

 .  (6) بالحذف ، وهو رأي لقوم من النحاة , فاسد عند المبرد مطلقا  ما كانت تخفف المهموز

ان من أن أهل الحجاز قد يتركون لغتهم سوابن كي ستويه ر د  يعزز هذا الفهم ما ذكره ابنو  

فال يفكون   (إّن  )فيقولون :  (تألم  ) ىبمعن ( أنَّ  )، ويرجعون إلي لغة تميم في  األمر من نحو 

، فقلبت (اإنن  )وأصله :  (اينن  )ولغة الحجازيين الفك ، وبعضهم يقول :    (7) التضعيف 

، فلم يفك التضعيف ،  (إّن  )تخفيف القياسي ، أما من قال : علي حد ال الهمزة الثانية ياء

 ال اللتقاء الساكنين .  (إينن  )فحذف الهمزة الثانية المنقلبة ياء من 
                                                                    

  .44أمالي المرزوقي صـ  ( 1)

  . 83اب صـ بحوث ومقاالت في اللغة د/ رمضان عبد التو ( 2)

  . 1/256، وانظر : المزهر  31الصاحبي  صـ  ( 3)

  ، بتصرف يسير. 1/376الخصائص  ( 4)

  . 1/384السابق  ( 5)

  . 1/302انظر : المقتضب  ( 6)

  . 1/244انظر : االرتشاف  ( 7)
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 (أمر  ),  (أكل  )و  (أخذ  )، وهي أن األفعال الثالثة (1)وثمة مالحظة جديرة بالنظر

الهمزة سقطت في المضارع ،  مضمومة العين في المضارع واألمر ، فإذا بولغ في تخفيف

ومن ثم تسقط في األمر، ويتبعها حذف ألف الوصل ؛ ألنها صارت عديمة الفائدة لتحرك ما 

بعدها . فكأن الحذف أصال  كان في المضارع ثم سري منه إلي األمر . وهذه صورته في 

 . (أمر  )و  (أخذ  ), ومثله يقال في  ل _ ُكلكُ أْ _ ي   ْ  ل  ك  أ  أطواره الثالثة : 

 (ْفِعل يَ  )فكأن الحذف إذن ليس اللتقاء الهمزتين . ويالحظ  " أن هذا الحذف ال يحدث مع     

ر    : أسر مثل   ر  ائ سر    يأس   . ايس 

 فتطيلها ، ويرجع السبب في سقوط الهمزة    (2) فالهمزة في األمر تدغم في كسرة االتكاء  

يفعُل  )مرأمن 
 إلي عاملين : (يفِعل  )أمر وبقائها أو إدغامها في  (

أثقل من النطق  (أوكل  )مع اإلدغام  (أأُُكل  ): النطق بضمتين في  من الناحية الصوتية

 وال سيما أن بينهما همزة أي حرفا  حلقيا  ... (ايِسر  )ومع اإلدغام  (ائِسر  )بكسرتين في 

جوف الواوي ، فال الفعل األرالحظ أنه يندر أن يحدث التباس مع أمي من ناحية المعني

، أيضا  بينما يوجد خطر  (خذ  )و  (كل  )الذي يعطي قياسا  في األمر  (خاذ  )أو  (كال  )يوجد 

  (ِسر  سار )االلتباس بكثرة نسبيا  في المكسور العين مع األجوف اليائي مثل 

 ثل ومن ناحية أخري فإن األفعال التي تسقط همزتها محدودة العدد كثيرة االستعمال م 
  الميل إلي المجهودي الخفة بحكم  وما كثر استعماله ينزع إل (خذ  ُ )و  (ل كُ  )و  (ُمر  )

 .  (3)"  األدنى

فكما تصرفوا فيه بحذف الهمزة منه في  (أخذ  )، وهي تتعلق بالفعل مالحظة أخري وثمة 

         بعضهم يقولو.  (آخذه هللا  )األمر تصرفوا فيه بقلب الهمزة واوا  في الماضي إذا قالوا 
 .   (5) وغيره   (4) العامة كما في الصحاح  ل، وهو قو (واخذه هللا  )

ٌ  علي بيت تعليقا  أما أبو العالء فيجيز النطق به هكذا ، إال أن الهمز عنده أجود ، فيقول 

  واِل الِعز ِ َواِجتََهُدواال واَخذَ َللَاُ قَوماً ِمن َعِشيَرِتنا       تَأَلَّبوا في زَ         ابن أبي حصينة :
(6) 

جائز ، ولكن الهمز أجود ، وإنما حملهم علي تغيير  (واخذ  )و  (آخذ هللا  )األجود  "

، فإذا وقعت الهمزة مفتوحة وقبلها  (يؤاخذ  )الهمزة إلي الواو أنهم يقولون في المضارع 

 (يوازن  )، ظنوه مثل  بالواو (يواخذنا  )ضمة جاز أن تجعل واوا  خالصة ، فلما قالوا : 

                                                                    

  .111انظر: التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث د/ الطيب البكوش  صـ  ( 1)

  أي همزة الوصل . ( 2)

 بتصرف111،112التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث د/الطيب البكوش صـ ( 3)

 يسيرجدا.  

  . (أخذ )انظر : الصحاح  مادة   ( 4)

  .  (أخذ)انظر :اللسان ,  والقاموس , والتاج , مادة  ( 5)

  . 1/162البيت من بحر البسيط  , وهو في الديوان  ( 6)
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 .    (1)  فجاؤا بالواو في الماضي " (يواعد  )و  

وكالم اللغويين أكثرهم بخالف ما ذكره أبو العالء ، فقد ذهبوا إلي أن ذلك من كالم العوام 

، أما أبو العالء فيري جوازه في فصيح الكالم ، لكنه دون األجود ويفسره بما سبق ذكره من 

 ال  في المضارع ثم سرى إلي الماضي .أن التخفيف جري أو

ويمكن أن يكون األمر كما قال أبو العالء ، ويكون هذا في لهجة أهل اليمن ، كما في 

 .   (2) المصباح 

 فيحققون الهمزتين جميعا  في,أنهم قد يخالفون كل ما سبق (أخذ  )وآخر المالحظات في 

، أي أخذ بعضهم   (3) قتال ، بهمزتين في ال (دوا خائت )، فيقولون  (خذ أ )المضارع من  

 بعضا  ، وكأنهم بذلك يفرون من التخفيف إما بالحذف أو باإلبدال . 

  ل( , و وزن ) أو  و الفرق بينهما  (عجائز  )و  (أوائل  )إبدال الهمزة من الواو في نحو 

ر كذلك في واألم  (4) أثقل الحركات الضمة ، وأخف منها الكسرة ، والفتحة أخفهن جميعا  

، والمقصود بهذا الثقل في   (5) واو المد وياء المد وألف المد ، والواو أثقلها ، واأللف أخفها  

الواو أنها ثقيلة بالنسبة إلي الياء واأللف ، وأما بالنسبة إلي غيرها ، فحروف المد واللين 

 ة فإنهم كرهوا اجتماع ولما كات الواو ثقيل   (6)الثالثة أخف الحروف ؛ ألنها أوسعها مخرجا   

واوين بينهما حاجز ضعيف كألف التكسير ، فإذا كان ذلك وجاورت الواو الثانية الطرف ، 

 كما في أوائل .  , (7) قلبوها همزة ، وجوبا  عند النحاة المتقدمين والمتأخرين

ه وقد علل النحاة لقلب الواو األخيرة همزة دون غيرها كالياء مثال  ؛  بأن الهمزة تشب

 حروف المد واللين من حيث كانت تصور بصورتها ، فتكون تارة ألفا  وتارة واوا  ، وتارة ياء 

 .   (8) الحجاز في التخفيف  لعلي مذهب أه

 ة ؛ ألن فيها هروبا  من ثقيل إلي أثقل وهو الهمزة التي هي كالتهوع يوهذه العلة ليست قو   

المد واللين أخف الحروف ، بل إن الواو مع ما سبق من أن حروف  (تكلف إخراج القئ  )

األخيرة المقلوبة همزة ليست ثقيلة فـ " الواو والياء متى سكن ما قبلهما لم تستثقل عليهما 

                                                                    

  .2/170ح ديوان ابن أبي حصينة شر ( 1)

  .(أخذ  )انظر : المصباح , مادة  ( 2)

  في  : الصحاح , والقاموس , واللسان, والتاج . (أخذ )انظر مادة  ( 3)

  .1/255,والمقتضب383, 336,  335, 4/37انظر :الكتاب   ( 4)

  .462, وشر ح الملوكي صـ 382,  338, 4/167انظر :الكتاب  ( 5)

  . 101ظر:  شرح الملوكي صـان ( 6)

,وشرح الشافية 486, وشرح الملوكي صـ91/ 10,وشرح المفصل 283, 1/282انظر: المقتضب  ( 7)

,وعنقود  335, 334,وشرح المكود ي على األلفية صـ 4/374,وأوضح المسالك 3/130للرضي  

 .4/289, واألشموني428, 3/427, والهمع 30الزواهر  صـ
  .462وكي صـاتظر: شرح المل ( 8)
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وربما كان من األفضل القول بما قاله أحد ,    (1) فتحة وال كسرة وجريا مجري الصحيح "  

ما قاله سيبويه ،  ىعل –ه كالتهوع ؛ ألن" الهمزة تستثقل لكلفة في إخراجها  إنالمحدثين 

ولكنها مع ذلك لها جالدة الحروف الصحاح ، وصالبتها ، وهذا يجعلهم أحيانا  يفرون من 

حروف العلة إليها بالقلب عندما يقع أي من تلك الحروف موقعا  يجعله عرضة للضعف 

ؤكد هذا أن سيبويه وي   (2) يحرك فيه بحركة ثقيلة عليه أو يتعذر نطقه فيه "  وناء ، أفوال

، أو مختلفين  (عيائل  )و  (عيّل  )أجاز القلب ،  إن اجتمع حرفا علة وإن كانا ياءين كما في 

، فإنه ال يري الهمزة إال في   (4) , وإن خالفه األخفش   (3) (سيائد  )و  (سيّد  )كما في 

  .الواوين

ا اجتمع واوان بينهما ألف ليست أوجبا ترك الهمز إذ   (6) والزجاج     (5) بل إن األخفش 

 .  (فُواعل  )علي وزن  (قُواوم  )و  (ُعواور )ألف الجمع كما في 

      و (طاووس)إذابعدت عن الطرف,نحو  ويتحملون اجتماع الواوين بينهما ألف التكسير
 .  (7) (طواويس )

،  (اور عو )ويتحملون اجتماع الواوين بهذه الصفة وهي قريبة من الطرف ، في نحو  

 .   (8) (عواوير  )وإن قالوا بوجود ياء مقدرة قبل الطرف جعلتها بعيدة عنه ، والتقدير 

فإن حرف العلة إذا كان زائدا  في المفرد ووقع   (عجائز  )أما قلب  الواو همزة في نحو 

 (ائل رس )و  (رسالة  )ثالثا  يقلب بعد ألف التكسير همزة ، سواء أكان حرف العلة ألفا  كما في

، أو ياء  كما في 
 .   (9) (عجائز  )و  (عجوزة  )أو واوا  كما في  (كتائب  )و  (كتيبة  )

               ونحو  (أوائل  )وقد شرط النحاة أن تكون المدة زائدة في المفرد , بخالفها في نحو 

 .  (10) ألنها أصلية في المفرد   ؛عندهم شاذ  (مصائب  )و  (منائر  )و (معائش )

إِّنا الصاَفا َواْلَمْرَوَة }:" ركثي الباب قياسا ، لقراءة ابناالهمزة في هذ قلب  (1) الزجاج زوأجا
ن َشَعآئِّرِّ الل ِّ   .   بقلب الهمزة في ) شعائر( ياء  . (2) {  مِّ

                                                                    

  . 394ـشرح الملوكي ص ( 1)

  .74خصائص اللغة العربية د/ محمد حسن جبل صـ ( 2)

  .4/289,واألشموني 131 /3اتظر:  شرح الشافية  ( 3)

 ,وشرح301,والتسهيل صـ  488,وشرح الملوكي صـ 264انظر رأي األخفش في : المقتضب  ( 4)

 .4/289ي, واألشمون 1/260, واالرتشاف3/131الشافية  

  .1/260انظر رأيه في: االرتشاف   ( 5)

  .1/260, واالرتشاف  3/134انظر رأي الزجاج في : شرح الشافية  ( 6)

  . 2/551, و شرح ابن عقيل  131, 127, 3/102انظر : شرح الشافية  ( 7)

   .3/131,وشرح  الشافية   389, وشرح  الملولكي صـ2/50انظر: المنصف  ( 8)

 4/2085, وشر ح الكافية الشافية  389, وشرح الملوكي صـ 50و 49/ 2المنصف انظر:  ( 9)

 .369/ 2, والتصريح2086,
, وأوضح 1/260, واالرتشاف 4208 /4, وشرح الكافية الشافية  261, 1/260انظر:  المقتضب  ( 10)

 289, 4/288, واألشموني  302,وعنقود الزواهر صـــ334,وشرح المكودي صـ4/374المسالك 

. 
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ونحوه لم  (عجائز  )أو ما كان في  (أوائل  )والحق أن القلب في جميع ما سبق في باب   

العلة همزة مباشرة ، وإنما قلب ألفا  لتحركه ، وانفتاح ما قبله ، ولم يعتد يقلب فيه حرف 

ضعيف ، ثم قلبت األلف همزة الجتماع ساكنين ، فال يحذف األول مع  ألنه بالساكن بينهما ؛

 " لئال يلتبس بناء بناء بل يقلب الثاني إلي حرف قابل للحركة مناسب لأللف  (3) مدة    كونه

 .  (4) إذ األول مدة الحظ لها في الحركة "  ؛لكونهما حلقيين ، وهو الهمزة  

، والفرق بينهما ، يقول أبو العالء  (عجائز  )و  (أوائل  )وفي قلب الواو المتطرفة في نحو  

 :  ٌ  علي بيت ابن أبي حصينةتعليقا  

 (5) قَد َسِمعنا َعِن األَوائِِل َقوالً       َوَرأَينا ِمنَك الَّذي قِيَل فِعال

لأو   )، ووزن  (ل أو   )جمع :  (األوائل  )" و ، وإنما جعلت واوه همزة ؛ ألنها  (أ ْفع ل  ): (ْ 

وكذلك تفعل العرب بما اجتمعت فيه واوان ، وإذا  ,كلمة اجتمعت فيها واوان بينهما ألف 

بالهمزة  واو واحدة ، والناس ينطقون  ا؛ ألن الكلمة فيه (األطاول  )قالوا :  (أطول  )جمعوا 

الثانية بعد األولى , ومذهب النحويين أن  ياء خالصة الستثقالهم الهمزة (أوايل  )الثانية في 

         ؛ ألن الهمزة في(عجائز  )مشابهة لهمزة  الهمز هو الصواب , وليست هذه الهمزة  
 .  (6)  زائدة " عن واو  عن واو أصلية , والهمزة في عجائز منقلبة  منقلبة (أوائل  )

قوله : والثاني : ،  (أفعل  ):  (ل أوَّ  )قوله : ووزن  وفي كالم أبي العالء أمران : األول :   

ياء خالصة .. ومذهب النحويين أن الهمز هو  (أوايل  )والناس ينطقون بالهمزة الثانية في 

 الصواب . 

ل  )أما قوله : إن وزن     أو 
وتركيبه   (7) ن  ، فهو مذهب البصريين وبعض الكوفيي أفعل (

في  (األولي  )أي من واوين والم ، وهو أفعل تفضيل ، وقولهم  (وول  )عند البصريين من 

 .   (8) فألزموا الواو األولي البدل  (الوولي  )تأنيثه : أصله : 

، ومراده   (9) قال ابن الخباز : " وهذا تركيب غريب ؛ ألن الفاء والعين وقعتا واوين " 

: القلة ، ال االعتراض ؛ ألن اجتماع المثليين في أول الكلمة . وإن كانا صحيحين  بالغرابة هنا

 . ووجب قلب أولي الواوين همزة ؛ ألن    (11) (ددن  )و   (10) (ببر  )مستثقل ، فلذلك قل نحو 

 .  (12) الواو أثقل حروف العلة 

                                                                                                                                                                                                      

  .3/34, و شر ح الشافية  321 /2انظر:إعراب القرآن للزجاج  ( 1)

  .18, وانظر القراءة في : مختصر الشواذ صـ  158سورة البقرة من اآلية :  ( 2)

, وشرح 2/813, والتبصرة والتذكرة  93,  1/86, وسر الصناعة  1/261انظر: المقتضب  ( 3)

  . 4/3 , وأوضح المسالك147, 137, 3/127الشافية

  . 147 /3, وراجع : 3/137شرح الشافية  ( 4)

  .1/189البيت من بحر الخفيف , وهو في الديوان  ( 5)

  .197, 196 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 6)

 2/340, وشرح الشافية 727, 2/726, والغرة المخفية البن الخباز 1/33انظر اإلمالء للعكبري ( 7)

 .3/460الكافية  ,وشرح 
  .1/33انظر:اإلمالء للعكبري  ( 8)

  .2/727الغرة المخفية  ( 9)

  . (ببر ):حيوان يعادي األسد كما في المصباح مادة  (الببر)  ( 10)

  . (ددن  ): اللهو كما في القاموس مادة  (الددن ) ( 11)

  .1/76انظر : شرح الشافية  ( 12)
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 (أأول  )ل في التفضيل منه :، فيقا (أول  )كما قالوا ، ثم  (وول  )وإذا كان أصل تركيبه من   

 بقلب ثاني الهمزتين واوا  ، وإدغامها في الواو . (أّول  )ثم  

            كان يلزم أن تكون (ل أوَّ  ): "  ومثال شاذ من هذ النوع ، كلمة :   (1)يقول برجشتراسر 

لم  (أأول  )و  (ُفعلي  )علي وزن :  (أولي  )المؤنث :  نكما أ (أفعل  )علي وزن :  (أأول  )

بل عوضوا عن المد الحركة بتشديد الحرف بعدها  (آٍو  )صارت :  ( أأوٍ  )كما أن  (آول  )تصر

 .  (2)  (أّول  )، فصارت الكلمة : 

ولذا ذهب بعضهم إلي أن تركيبه كالسابق تماما  إال أن الهمزة الثانية لم تقلب واوا  وإنما 

ثم قلبت الهمزة الثانية واوا  وأدغمت في الواو ،  (أوأل  )أخرت إلي ما بعد الواو ، فصارت : 

 .   (3) (أعفل  )ووزنها على هذا 

 .   (4) القولين ؛ بأن تخفيف الهمزة ال يكون هكذا "  بنا قال ابن الخباز : " وأفسد أصحا

ليست منقلبة عن  (أول  )جمع  (أوائل  )ومن قال بهذا الرأي ، فينبغي أن تكون الهمزة في 

وعها ثاني حرفين لينين بينهما ألف التكسير ، وإنما الهمزة علي مذهبه تكون أصلية ، واو لوق

 وقد رجعت إلي أصلها بعد أن قلبت واوا  في المفرد ؛ ألن الجموع ترد األشياء إلي أصولها . 

ألن النجاة في  ؛ (نجا  )أي   (وأل  )ومثل هذا ينبغي أن يقال فيمن ذهب إلي أن تركيبه من 

 .  (5) (أّول )ثم  (أوأل  )وأصله في قولهم : السبق 

؛ ألن كل شيء يرجع إلي أوله ، وأصله  (رجع  )أي :  (آل  )أما من قال إن تركيبه من

ٌَ وإدغامها في الواو وهو كأول  (أّول  )م ث،  (أأول  )علي قولهم هذا : بقلب الهمزة واوا 

 (وول  )فالرأي األول علي انه مشتق من   ,المذاهب تماما  ، إال أن الفرق بينهما في االشتقاق 

                                                                    

 مستشرق ألماني( ، Gotthelf Be ( rgstrasserهو: برجستريسر جوتهلف برك شتريزر ) ( 1)

 Sachsen من أعمال زكسن Plauen كان أبوه وجده من قساوسة البرتستانت في مدينة بلون

وأخذ العربية عن  Leipzig بألمانيا . وولد ) جوتهلف ( ونشأ بها . وتعلم في جامعة ليبزيج

ومصر . وألقى في آوغست فيشر . وقام برحلة إلى الشرق ، فزار االناضول وسورية وفلسطين 

أوائل الحرب العامة االولى محاضرات في جامعة اآلستانة ، ثم في جامعات ألمانيا ، في العلوم 

اإلسالمية واللغات السامية . ودرس في مدينة ميونيخ إلى أن توفي مترديا من قمة جبل من جبال ) 

تبه عن اللغة العربية وعلم االلب ( في أثناء رحلة رياضية . تنقسم مؤلفاته إلى أربعة أنواع : ك

اللغات السامية ، وأبحاث في االرامية ولهجاتها . ومطبوعاته ومصنفاته في اآلداب العربية 

والعلوم اإلسالمية ، ومقاالته عن علوم اللغة التركية . ومما نشره بالعربية ) غاية النهاية في 

( أو ) برجستراسر ( كما جاء  طبقات القراء ( , جرى كتاب العربية على تسميته ) برجستريسر

في صدر طبقات القراء . ويلفظها األلمان ) برك شتريزر ( بكسر الباء وسكون الراء والكاف ، ثم 

شين وتاء ساكنتين فراء مكسورة فزاي مفتوحة بعدها راء ، وألقى محاضرات بالعربية في 

العربية ثم عن اللهجات م ( عن تطور النحو في اللغة  1932و  1930الجامعة المصرية ) سنة 

 Philologie ( und العامية في الموصل . وتولى رئاسة تحرير المجلة االلمانية للعلوم السامية

Linguistik Beitragezurse  143/  2خيرالدين الزركلي  -انظر ترجمته في : األعالم.   
  .40التطور النحوي لـبرجشتراسر صـ ( 2)

  .1/34انظر: اإلمالء للعكبري  ( 3)

  .2/727الغرة المخفية  ( 4)

  . 3/460, وشرح الكافية  2/726انظر: الغرة المخفية  ( 5)
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،  (أحمر  )و  (أشهر  )كـ  (مفعول  )، فهو أفعل بمعني  (أول  )، واألخير علي أنه مشتق من 

 .  (1)  فقلبت في الوجهين الهمزة قلبا  شاذا   

 من :  تركيبه  تفضيل ، وإنما   أفعل س لي (أول  )عض الكوفيين إلي أن بوقد ذهب ,  هذا
 .  (2)  ( فْوَعل  )وزنه عندهم :  فقلبت الهمزة إلي موضع الفاء  ، (أل و )

فقلبت األولي همزة وتصريفه   (وول  )لكن تركيبه من  ( فْوَعل )وقال بعضهم هو 

 .   (3) كتصريف أفعل التفضيل  

  (أّولة  )و أما قولهم :  ( فْوَعال   )مبطل لكونه : (من  ): " واستعماله بـ في هذا  قال الرضي 

 .  (4) فمن كالم العوام وليس بصحيح "  (أّولتان  )و 

 (وأل  )نا  علي من ذهب إلي أنه مدَّ اوقد استشعر ابن جني احتمالية هذه التقديرات ,فقال ر 

: " والقياس يُحظَّر أن  يجوز فيه شيء من هذين المذهبين ؛ ألنه لو كان في  (وول  )أو من 

 .  (5) هكذا "  يجيء علي أصله ، ولم نسمعهم نطقوا بهلجاز أن  (أوأل  )األصل : 

       والمسموع بخالف ما ذكره ابن جني ، قال الخليل عن مذهب البصريين والكوفيين :

   (6) * َجهام تَُحثُّ الوائالِت أَواِخُرهْ  *" ولكل حجة ، قال في وصف الثور والكالب : 

الِت؛ قال: واألَول واألُولى بمنزلة أَفعَل وفُعْلى، قال: األَوَّ :    (7) قال: ورواه أَبو الدَُّقيش

لون وجمع أُولى أُولَيات ل :أَوَّ  .  (8) "وجمع أَوَّ

 .  (أوائل  )في  (أوايل  )الثاني في كالم أبي العالء : تخطئة بعض النحويين لكالم العامة : 

 كون صوابا  فإن قوما  من قد ال ت (أوائل  )بدال  من  (أوايل  )تخطئة النحاة لقول العامة  

النحاة أجازوا قلب الهمزة ياء  مطلقا  كما في : 
وسبق أن الزجاج    (9) (توضيت  )و  (قريت  )

أجاز قلب الهمزة ياء  في باب 
 و شبهه ، وقد صّوب ابن هشام اللخمي  قول العامة  (عجائز  )

                                                                    

  . 3/460نظر : شرح الكافية  ( 1)

  .3/460السابق نفسه : ( 2)

 . 3/460السابق نفسه : ( 3)
  .2/201, وانظر : المنصف  3/460شرح الكافية  ( 4)

  .2/202المنصف  ( 5)

  ر منسوب في العين و التهذيب , تحت الجذر ) أول ( .الرجز ورد غي ( 6)

هو : أبو الدقيش األعرابي. كان أفصح الناس. حدث األخفش قال: قال الخليل: دخلنا علىأبي  ( 7)

الدقيش األعرابي نعوده فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: أجد ما ال أشتهي ، و أشتهي ما ال أجد،ولقد 

 جد ومن وجد لم يجد. قلت: فما الدقيش؟أصبحت في زمان سوء، من جاد لم ي

أخذ عنه .قال: ال أدري. قلت: فاكتنيت به وال تدري ما هو؟ قال: إنما األسماء والكنى عالمات

أعيان أهل العلم كأبي عبيدة ويونس واألصمعي والخليل بن أحمد. قال أبوعبيدة: الدقش دويبة 

, و األعراب  2/318مته في : المزهر انظر ترج.رقطاء أصغر من العظاءة والدقش شبيه بالنقش

 . 191الرواة , د/ عبد الحميد الشلقامي صـ 
  . (وأل  )اللسان , مادة  ( 8)

  1/67, والمحتسب 3/154, وجعله ابن جني شاذا . انظر:الخصائص1/302انظر :المقتضب  ( 9)

انظر كذالك :  ,و150,وكذلك ابن خالويه , انظر :  إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم صـ

 .1/335معاني القرآن لألخفش
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ذكر ،  (1) ي زيد ، ويشهد له ، قال : وقد حكي األخفش ما يقوي قول أب (قرأت  )في  (قريت  )

 .   (2)بها " مبدوء  أن من العرب من يترك الهمز في كل ما يهمز ، إال أن تكون الهمزة 

 إال ما لم يمكن  الهمزات كيفما كانت روي أن من العرب من يسهل وقال ابن السيد:" وقد

 .   (3) تسهيله " 

  *    ** 

 . هما مفتوحات: تخفيف همزتين في أول الكلمة كلثانيا  

يف الهمزة المفردة ، أما تخفيف الهمزتين المجتمعتين في فما سبق من الحديث كان عن تخ

كلمة ، فله أحوال ذكرها النحاة ، وتناولها أبو العالء في شرحه علي ديوان ابن أبي حصينة 

 هما مفتوح .تاين إذا وقعتا في أول الكلمة  وكلفي حالة واحدة ، وهي حال الهمزت

 كانت العرب تفر من تحقيق الهمزة المفردة علي ما سبق بيانه ،  فلئن تفر من اجتماع وإذا

 فاستصعب  (سعلة  )همزتين في كلمة واحدة أولي ؛ " ألن الهمزة حرف ينطق به كأنه  

لحركته مع الحذف ، فإذا التقت  لتحقيقه ، وكثر تخفيفه مفردا  بإبدال أو تسهيل  ونق

ل ، وتأكد داعي التخفيف ، فإن كانتا في كلمة ازداد داعي التخفيف تضاعف االستثقا همزتان

 .  (4)وصار الجواز وجوبا  "  قوة ،

      ٌ ؛ ألنها أولي الحروف بقلب الهمزة إليها  (5) والتخفيف هنا يكون بإبدال الهمزة واوا 

ن مالك ، وهذا في تعليل اب , لمساواتها لها في عدم الخفة والخفاء ، بخالف األلف والياء 

وذلك   (6) ولذلك أبدلت الهمزة واوا  دون وجود حركة مجانسة موجودة وال مقدرة كما يقول 

فقلبت الهمزة الثانية واوا  في الجمع ، وهذا  (أآدم  )وأصله :  (آدم  )جمع  (أوادم  )في نحو

بيت ابن أبي  ٌ  عليتعليقا  بينهم ، وفي هذا يقول أبو العالء اتفاق ونحوه   (أوادم  )القلب في 

غرُق الَشمُس في أَواِذي ها الغُر       ر َوتَرمي شَراَرها الَرمضاءُ          : حصينة ََ   (7)   

 (فاعول  ) ، وأصله علي رأي النحويين   (8) ، وهو الموج   (آذي  )جمع  (األواذي  )و" 

                                                                    

اانظر (قرأت  )في معنى :  (قريت )سمع أبو عمرو الشيباني أبا زيد يقول :من العرب من يقول  ( 1)

  .86,والمدخل إلى تقويم اللسان إلبن هشام اللخمي صـ 1/67المحتسب 

  .86المدخل إلى تقويم اللسان صـ ( 2)

  .331إصالح الخلل صـ ( 3)

  .4/2094شرح الكافية الشافية  ( 4)

  . 4/384, وأوضح المسالك844,وابن الناظم صـ 2094/ 4انظر:  المرجع السابق ( 5)

  .4/2094انظر: شرح الكافية الشافية  ( 6)

  .1/127البيت من بحر الخفيف ,  وهو في الديوان  ( 7)

: الَمْوُج " . ( 8)  في اللسان , مادة ) أذي ( : " اآلذيُّ
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 إذا وقعت بعدها الواو الساكنة  ي، فقلبت الواو ياء كما جرت العادة ف (آذوى  )كأنه  ،  

ما فعلوه كبهمزتين لكنهم أبدلوا من الهمزة الثانية واوا   (أأذي  )وأصل الجميع    (1) الياء 

 .  (2) "  (أوادم  )ت لإذا ق (م آد )و  , (أواخر  )قلت  ؛ إذ (آخر  )جمع ي ف

وجوب القلب واوا  فيما سبق ، فقد اختلف معهم  ىعلوإذا كان النحويون متفقين 

 )ة عن الهمزة ، فأصل بهذه الواو مقلو ن ، فالجمهور علي أ  (4) في تقدير القلب   (3)نيالماز

. واختار هذا الرأي أبو العالء ، كما سبق  (أأيدم  )،  (أويدم  )، وأصل (أآدم  )عندهم (أوادم 

ُْ كما (أأذي  ): " وأصل الجميع في كالمه   بهمزتين لكنهم أبدلوا من الهمزة الثانية واوا 

 ." (أوادم  )إذا قلت  (آدم  )و  (أواخر  )إذا قلت  (آخر  )فعلوه في جمع

المفرد والمكبر  يأما المازني فيجعل الواو في الجمع والمصغر منقلبة عن األلف التي ف

المنقلبة عن الهمزة ، فالجمهور يجعل القلب عن الهمزة , والمازني يجعل القلب عن األلف 

     الجمع فقالوا : يواوا  ف (شاعر  )، فكما قلبوا األلف التي في نحو ، التي ُقلبت إليها الهمزة 

، وإذا صغروا قلبوا تلك األلف  (أوادم  )واوا  فقالوا :  (آدم  ) يقلبوا األلف التي ف ( رشوا ع )

 . (أويدم  )فقالوا :  ,واوا  لضم ما قبلها 

أن الجمع والتصغير يردان  األول :وقد رجح بعض المحدثين مذهب الجمهور بوجهين ، 

قد  (آدم  ) : أن قلب الهمزة ألفا  في والثانييمنع من ذلك مانع ,  لم  األشياء إلي أصولهما ما

فال سبيل إلي ادعاء أن هذه الواو منقلبة  عن األلف ال  (أويدم  )و  (أوادم  )زال مقتضيه في 

 .  (5)  عن الهمزة 

زني في القياس علي ما لم يسمع من العرب ، الخالف بين الجمهور والما ثر ويظهر أ

 (أأن  )األصلو، (أوّن   ): قالوا فيه (تألم  )بمعني  ( أنّ  )فإنهم إذا أرادوا بناء أفعل التفضيل من 

عنده أقوي من الجمهور؛ ألن حق الهمزة فيه    (6) ، والقياس  (أيّن  ). أما المازني فيقول فيه: 

واأللف علي ما سبق بيانه ، وهو هنا محال ؛ ألن قلب الهمزة إذا سهلت أن تسهل بين الهمزة 

المتحركة ألفا  ال يكون ، فوجب  قلبها الجتماع همزتين : إما إلي الياء أو إلي الواو , والياء 

أخف فقلبها إليه . وقلب الهمزة ياء ، وإن كان علي غير قياس أجازه بعض النحويين ، وهو 

  .سبقاعرب كملغة لبعض ال

                                                                    

  . 347أي الجتماع واو وياء في كلمة وسبق أحدهما بالسكون ,وقد سبق الكالم عليها  صـ ( 1)

  .2/131شرح  د يوان ابن ابي حصينة  ( 2)

  .4/299, واألشموني 57, 3/56انظر رأيه في :  شرح الشافية  ( 3)

  . 3/57انظر: حاشية شرح الشافية  ( 4)

  .3/57انظر : السابق نفسه  ( 5)

  .4/299, واألشموني   57, 3/56انظر : شرح الشافية   ( 6)
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 صل الخامسالف
 مل على : ت, و يش  في التق اء المثلين

 
 416ـ 411  أوال: التخفيف باإلدغام.

 419ـ  416  التخفيف بالحذف .: ثانيا  
 424  ثالثا  : التخفيف باإلبدال ياء  
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ثلة, فالمثالن , وكذا المتقاربان إذا اتمتميل اللغة العربية إلى التخلص من توالى المقاطع الم

؛ إذ العربية تستثقل التضعيف   )1(اجتمعا خففا بأحد ثالثة أشياء: اإلدغام أو الحذف أو اإلبدال

 )2(غاية االستثقال ؛ ألن ثمة كلفة شديدة على اللسان فى الرجوع إلى المخرج بعد االنتقال عنه

 . )3(ترك اإلعالل, بل إن ثقل إظهار التضعيف أكثر, من ثقل 

 . أوال: التخفيف باإلدغام

قول النحويين في اإلدغام : " أن تصل حرفا  ساكنا  بحرف مثله متحرك , من يتضح من 

غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقت, فيصيران لشدة اتصالهما كـ حرف واحد يرتفع اللسان 

لى حقيقة التداخل واإلدغام عنهما رفعة واحدة شديدة, فيصير الحرف األول كالمستهلك, ال ع

ونحوهما والغرض بذلك طلب التخفيف ؛ ألنه ثقل عليهم التكرير,  ( مدَّ  )و (ْ  شدّ  )نحو 

فى الكالم بمنزلة الضيق فى الخطو على  والعودة إلى حرف بعد النطق به, وصار ذلك ضيقا  

 . )4(المقيد"

أثناء نطق المتماثلين أو  يتضح من هذا القول أن غرض اإلدغام هو تقليل الجهد العضلى 

 . )5(المتقاربين

أن يتحرك , وأن يكون المثالن فى وقد وضع النحاة شروطا  إلدغام أول المثلين , وهى    

ع ل أو ْ  فُ )كلمة واحدة , وأن ال يتصدر أول المثلين , وأن ال يكون ما هما فيه اسما  على 

ل أوفُ   ْ بمدغم, وأن ال يعرض تحرك ثانيهما, لين ثوأن ال يتصل أول الم (ع لْ  ل أو ف  ف ع  ُع

 . )6("بغيره وأال يكونا ما هما فيه ملحقا  

وما استكمل هذه الشروط , فاإلدغام فيه واجب, إال أنه قد ورد فى الكالم وفى الشعر ما فك   

للشروط السابقة , فحكم عليه النحاة بالشذوذ أو بالضرورة , ومن  فيه اإلدغام , وهو مستوفٍ 

واكتملت فيها الشروط السابقة, فاإلدغام فيها  (ِعلفَ )مة إذا كانت على وزن هذا أن الكل

لنحاة بالشذوذ, يقول , لكن ورد كلمات من ذلك فك فيها اإلدغام , وحكم عليها ا )7(واجب

                                                                    

 . 2/76, والمحتسب440, 2/56والخصائص , 1/155, والحجة للفارسى  228انظر: البغداديات صـ    (1)
 .2/238انظر: شرح الشافية   (2)
 .2/244السابق نفسه   (3)
 .4/345 , واألشمونى1/373واالرتشاف , 3/235, وانظر: شرح الشافية 10/121شرح المفصل   (4)
 .114, ودرة الغواص صـ 1/334انظر: المقتضب   (5)
, و شرح التعريف بضرورة التصريف , البن إياز 87انظر فى شروط اإلدغام :  ابن الناظم صـ   (6)

.وعلل ابن إياز 4/345, واألشمونى444, 3/443, والهمع 4/409,  وأوضح المسالك 247صـ 

بأنه  :" لو  247األوزان في : شرح التعريف بضرورة التصريف  صـالمتناع اإلدغام في هذه 

ل )أدغم لم يدر أهو  ٌَ بسكون العين  (فَْعل  )بفتح العين في األصل , وسكن ألجل اإلدغام , أو  (فََع

 من أول التركيب "   .  
 انظر : المراجع السابقة نفسها .  (7)
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قْ  ق  ي   ), وفيه لغتان : )1(: األبيض (ققي  ال  )و  : "في نحوها  العالءأبو فإذا , (قي ق   )  و (ْ 

 كسروا

ا غمن المضاعف جاءوا به مد ( ف عال   )فهو من الشواذ ؛ ألنهم إذا بنوا  ( ق قي   ) قولهم فى  م 

د   )  من العدد:  (ف عل )  فيقولون فى  رجل  )نوادر,قالوا: وربما جاءت أشياء (ز  ع   )ومن العز (ع 

 )        , وجاء فى الشعر:  (ض ف  الحال ), وإنما القياس:  )2(ةإذا كان فى ضيق (الحال ف فض  

ل م   )س : , والقيا)3( ( مشارب ل م  
مظهرة التضعيف, ويجب أن  ( ف عل  ). ووجدت أفعال على (

بب )  يكون اسم فاعلها كذلك, قالوا:  ض 
حت عينه )وكذلك:  )4( المكان ( , فيجب أن   )5(( ل ح 

شةم   )فقياس اسم الفاعل منه:   )6((شت الدابةش  م   )و ,(حةل ح   )يقال فى اسم الفاعل :  ,  ( ش 

 . )9("     )8((   كت الدابةك  ص  ) إذا تغيرت رائحته, و  )7((أ لل السقاء  )و

رحمه –الشيخ عضيمة  )10(وقد اضطربت كلمة اللغويين فى حصر هذه الشواذ كما يقول

وذكر أبو العالء فى النص  )11(ِمم بالكسر نادر"قال: "وصَ  (صمم )ففى القاموس , مادة  -هللا

                                                                    

كة , نقلَه الجوَهِرّي عن الِكسائّيِ. وَيِقق  أيضا  كَكِتف : " وأَْبيَُض يََقق(يقق )في التاج , مادة  (1) ، مَحرَّ

يِّن اليُقُوقَة: أي َشِديدُالبَياِض ناِصعُه. ويُقال في الَجْمعِ ِبيض  َيقايُِق وهو َجْمُع  َكيِت، بَ نَقلَه ابُن الّسِ

 اليََقِق ِصفَة  على َغيِر ِقياٍس"
ٌُ العيال. وقال الخليل: الَضفَُف: السكيت: الَضَفُف: كثرةُ : " قال ابن  (ضفف )في الصحاح , مادة  (2)

كثرةُ األيدي على الطعام. وقال أبو زيد: الَضفَُف: الضيق والشدَّةُ. وابن األعرابي مثله. تقول منه: 

 رجل  َضفُّ الحال. وقال األصمعّي: أن يكون المال قليال  وَمن يأكله كثيرا . وقال الفراُء: الَضفَُف:

 . ويقال أيضا : لقيته على َضفٍَف، أي على عجلة ومنه قول الشاعر:الحاَجةُ 

 * * وليس في رأيه َوْهي  وال َضفَفُ              
 . (شارب  لمم  )لم أجد بيتا  فيه  (3)
  : ": أَْرض  َضِبَبة أََحدُ ما َجاَء على أَْصِله " . (ضبب )في التاج , مادة  (4)
  :  "لَِحَحْت عينُه، إذا لِصقت بالَرَمِص. وهو أحد ما جاء على األصل" .  (لحح  )مادة في الصحاح ,  (5)
: " الَمَشش: داء يصيب الخيل. قال أبو بكر: وليس في كالم  (شمم )في الجمهرة , تحت الجذر  (6)

العرب المضاعف كلمة يستبين فيها التضعيف في فَِعَل يفَعل إالّ: َمِشَش الفرُس َمشَشا ؛ ولَِحَحت 

َمص، حتى تلتصق أجفانه؛ وَصِمَم؛ ويَِلَلْت سنُّه يَلَال ، إذا قَُصَرت ".عي   نُه، إذا كثر عليها الرَّ
 : " أَلَِل الِسقاُء، بالكسر: تغيَّرْت ريُحه. وأَِللَْت أسنانُه أيضا ، أي فََسدْت ".  (ألل )في الصحاح  مادة  (7)
ن على فَِعلْت ساكنة التاء من ذوات التضعيف، : " كل ما كا (صكك  )في التهذيب , تحت الجذر  (8)

ت المرأة، وأشباهه، إال أحرفا  جاءت نوادر في إظهار التضعيف، وهو: َلحِحت  فهو مدغم نحو َصمَّ

عينه، إذا التصقت، وقد مششت الدابة وَصِكَكْت، وقد ضبب البلد، إذا كثر ضبابه، وألَل الّسقاُء، إذا 

: ضرب الشيء بالشيء العريض، إذا كان تغيَّرْت ريحه، وقد قطط شعره.  وقال الليث: الَصكُّ

ا " .ضربا  شديدا . أبو عبيد عن أبي زيد: يقال: لقيته َصّكةَ عَُمّيٍ،    وهو أشدُّ الهاجرة َحرًّ
, والخصائص 4/420, وانظر هذه الشواذ فى: الكتاب 156, 155 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (9)

, 1/500, وتهذيب إصالح المنطق 1/88, واألفعال للسرقسطى 2/302, والمنصف 330, 1/163

, وشرح الشافية 871, وابن الناظم صـ4/2181, وشرح الكافية الشافية 116ودرة الغواص صـ  

, 4/412وأوضح المسالك  (مشش)و (لحح)و (ضبب)و (ألل), والقاموس مواد 3/241للرضى 

 .4/348, واألشمونى 2/403والتصريح 
 .1/335اشية المقتضب انظر: ح  (10)
 . (صمم )القاموس المحيط ,  مادة   (11)
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 (ِححبَ  ): أى تجعد و )1((ط الشعرطِ قَ  )اللغة ألفاظ أَُخر مثل:  و, وفى كتب النحو(يَِقق)السابق 

 .إذا كان يابسا    )3(( ِضضطعام قَ  )إذا كان فى صوته بحة, و  )2((الرجل

لعَ فَ  )فى  بل جاء أيضا   (ِعلفَ  )وفك اإلدغام الواجب لم يقتصر على وزن 
دبب  )كما فى  (

إذا   )5((ت الناقةزَعزُ  )كـ قولهم:  (لفَعُ  )فى جبينه, وجاء فى وزن إذا نبت الشعر   )4((اإلنسان

 ضاق مجرى لبنها.

قد  )وجاء منه فى كالم العرب:   )7(( للَ مْ شَ  )و  )6(( ببَ حْ مَ  )وجاء فك اإلدغام أيضا فى 

 على أَْفعُل. (ُلبٍّ  )جمع   )8( ( ْلبُبُهعلمت ذلك بنات أَ 

خالفت القياس, ففك فيها اإلدغام حكم النحويون عليها ومع هذه الكثرة من الكلمات التى 

 وأما ما جاء منها فى الشعر, فحكموا عليه بالضرورة , ومن هذا قول قعنب  بن أم  )9(بالشذوذ

ْبِت ِمن ُخلُِقي         أَن ي أَُجوُد ألْقواٍم وإْن َضنِنُوا            : )10(صاحب  َمْهالً أعاِذَل قد َجرَّ

)1( 

                                                                    

, ودرة الغواص 1/500, وتهذيب إصالح المنطق 2/302, والمنصف 3/8انظر: ديوان األدب   (1)

 .4/348, واألشمونى 4/2181, وشرح الكافية الشافية 116صـ
 .353انظر: شرح المكودى على ألفية ابن مالك صـ   (2)
 .4/349, واألشمونى 2/302نصف انظر: الم  (3)
 (دبب ), والقاموس مادة871, وابن الناظم صـ 4/2181انظر: شرح الكافية الشافية   (4)

, 137, 3/136. وهو فى ديوان األدب 352,والمكودى صـ 4/348واألشموني  2/403والتصريح

 .(َفِرح)من باب أنه  (دبب )ويمكن أن يفهم من كالم القاموس , مادة  (َفعَل َيْفِعل)من باب 
, وحاشية 4/348, واألشمونى 353, و المكودى صـ 4/2181انظر: شرح الكافية الشافية   (5)

: قال األعرابى: "عززت 3/281, وفى التكملة للصاغانى 2/211الخضرى على ابن ابن عقيل 

 ومثله قليل". (عززت)الشاة والناقة إذا ضاق خلفها , قال األزهرى : أظهر التضعيف فى 
: " وَمْحَبب  كَمْقعٍَد اْسم   (حبب ). وفي التاج , مادة 4/349, واألشمونى 1/388انظر: االرتشاف   (6)

َن َعلَم  َجاَء على األَْصِل لمكان الَعلَِميَِّة، كما جاَء َمْزَيد ، وإنََّما َحَمَلُهم على أَن يَِزنُوا َمْحبَبا  بَمْفَعٍل دُو

كَّب من ح ب ب ولم َيِجدُوا م ح ب ولَْوالَ هذا لكان َحْملُُهم َمْحبَبا  على فَْعَلٍل فَْعلٍَل ألَنهم َوَجدُوا ما تر

 أَْولَى، ألَنَّ ُظهوَر التضعيِف في فَْعلَل هو الِقيَاُس والعُْرُف َكقَْردٍَد وَمْهدٍَد  ".
ُجُل: أَسْ  (شمل  ). وفي التاج , ماد ة1/338انظر: االرتشاف   (7) َرَع، عن ابِن دَُرْيٍد، : " اْنَشَمَل الرَّ

َل، تَْشِميال ، وَشْمَلَل، أَْظَهُروا التَّْضِعيَف إِْشعارا  بإِْلَحاقِِه " .  كَشمَّ
: " يقال بنات أَْلبٍُب: عروق  في  (لبب ). وفي الصحاح , مادة 4/2182انظر: شرح الكافية الشافية   (8)

ا  لها: مالَِك ال تَدعيَن عليه؟ قالت: تَأْبى له بناُت القلب يكون منها الِرقَّة. وقيل ألعرابيَّة تعاتب ابن

 أَْلبُبي. وقال المبّرد في قول الشاعر: * قد َعِلَمْت منه َبناُت أَْلَبِبه * يريد بناِت أَْعقَِل هذا الحّي " .
, وشرح الكافية 116, ودرة الغواص صـ  2/302, والمنصف 330, و1/163انظر: الخصائص   (9)

 .4/2181 الشافية
هو: قعنب بن ضمرة ، من بني عبد هللا ابن غطفان : من شعراء العصر األموي . يقال له " ابن أم   (10)

صاحب " كان في أيام الوليد بن عبد الملك ، وله هجاء فيه . من شعره األبيات التي أولها : " إن 

حبيب " قعنب بن أم يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني ، وما سمعوا من صالح دفنوا " وسماه ابن 
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ما لَي في ُصُدوِرْهم ِمْن                إِنَّ َبنِيَّ َللئاٌم َزَهَدْه،            جز : وقول الرا

 . )2( َمْوِدَدهْ 

ٌ  على هذا البيت : " فأظهر التضعيف إلقامة الوزن , وتصحيح تعليقا  قال الشهاب الخفاجي  

 . )3(البيت

  )4(من طوِل إْمالٍل وَظْهٍر ُمْملَلِ   تَْشكو الَوجى من أْظلٍَل وأْظلَِل         :  وقول اآلخر 

إذا اتصلت بهما نون التوكيد الثقيلة  ( غرَّ  )و ( عدَّ  )ومما يجب فيه اإلدغام المثالن فى مثل 

أو الخفيفة أو ألف التثنية أو واو الجمع أو تاء التأنيث أو ياء المخاطبة , وقد يفك اإلدغام فى 

 :)5(الشعر, كما قال أبو حية النميرى 

ا َ صَ        َيُرح ال فَْديَناكِ اًل َمهْ َها َ لَ  لنَ قْ يُ ََ  ًَ وإمَّ ً ِتليهِ ِحْيَحا  )6(ىممِ ألِ فَ  َتْقُ

يم   أل   ): "وإنما يجب أن يكون يقول أبو العالء فى هذا البيت 
ولوال ياء التأنيث لجاز  (

 م  ل  أ   )الوجهان : 
 .  )7("( ألمم )و (

هل منه فى حال أخرى, وذلك فى التقاء وقد يكون فك اإلدغام فى الشعر فى حال أس

, لكن الفك فيه أسهل من الفك فى  )8(الواجب فى مثله اإلدغام نالساكنين على حده, مع أ

                                                                                                                                                                                                      

صاحب الفزاري " وفزارة من غطفان . انظر ا بن حبيب ، في كتاب من نسب إلى أمه من 

 . 202/    5خيرالدين الزركلي  -, و األعالم  92/ 1الشعراء : نوادر المخطوطات 
 .233سبق تخريجه صـ   (1)
, وهو فى التنبيهات لعلى بن  الرجز نسب للعجاج, و ليس فى ديوانه و ال ملحقاته طـ دار صادر  (2)

, وشرح ديوان ابن أبى حصينة  221. وما يجوز للشاعر : للقزازالقيرواني صـ  237حمزة صـ  

: " (ودد ). وفي اللسان , مادة 12, والضرائر البن عصفورصـ 115, ودرة الغواص صـ  2/58

ولم يشاكل باب َيْوَجُل فيمن كسر  أَراد من َمَودّة. قال سيبويه: جاء المصدر في َمَودّة على َمْفعَلة

الجيم ألَن واو يَْوَجُل قد تعتل بقلبها أَلفا  فأَشبهت واو يَِعدُ فكسروها كما كسروا الَمْوِعد، وإِن اختلف 

 المعنيان، فكان تغيير ياَجل قلبا  وتغيير يَِعدُ حذفا  لكن التغيير يجمعهما" .
 . 348شرح درة الغواص صـ   (3)
, وانظر: 49,وألبى النجم فى شرح شواهد الشافية صـ 155عجاج فى ديوانه صـ الرجز لل  (4)

, 3/89, والخصائص 11, وشرح أبيات سيبويه للنحاس صـ 1/387, والمقتضب 3/535الكتاب

, 2/1029, والعمدة 2/650, والممتع 2/563, وشرح الجمل البن عصفور 1/339والمنصف 

 .69وموارد البصائرصـ 
بن الربيع بن زرارة بن كثير بن جناب بن كعب بن مالك بن عامر بن نمير.وأبو حية  هو: الهيثم  (5)

شاعر مجيد مقدم، من مخضرمي الدولتين: األموية والعباسية، وقد مدح الخلفاء فيهما جميعا ، 

وكان فصيحا  مقصدا  راجزا ، من ساكني البصرة، وكان أهوج جبانا  بخيال  كذابا ، معروفا  بذلك 

وكان أبو عمرو بن العالء يقدمه. وقيل إنه كان يُْصَرع. انظر ترجمته في : الشعر أجمع. 

 .  16/331, و األغاني  465والشعراء صـ 
 بلفظ : 4/142البيت من بحر الطويل, ونسب لـ أعرابي فى عيون األخبار  (6)

 صحيحا, فإن لم تقتليه فألمى      وقلن لها سرا وقيناك ال يقم             

 .209البيت بالرواية األولى فى عبث الوليد صـ و
 .2/123شرح ديوان ابن أبى حصينة   (7)
 .2/210, وشرح الشافية 438, 4/437انظر: الكتاب   (8)
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 (ةدابَّ)ون فى الهرب منه , فيقولون فى دُّ حتى إنهم قد يجِ  )1(إذ التقاء الساكنين فيه ثقل ما ؛غيره

اللتقاء الساكنين ثم قلبه همزة ؛ ألنه أقرب الحروف  بتحريك األلف (ةبَ أْ شَ )و (ةبَ أْ دَ ):  (ةشابَّ)و

 . )2(إلى األلف , وهذه لغة لـ عكل

 (تصاَمَم الحر إذا سن القذع )المثل : وقد ورد فك اإلدغام فى التقاء الساكنين على حده فى 
)3(.  

. لكنه فك اإلدغام ضرورة" يقول  الميداني : " حقه أن يقال: تصامَّ
)4(. 

 حكم عليه بالضرورة مع وروده في النثر ؟وال أدري كيف  

 إِذا َسِمَع الَصوَت فيها البَخيُل       تَصاَمَم َوهَو قَليُل الَصَممقول ابن أبى حصينة :ومثله  
)5(  

 ام  ص  ت   )إذا ظهر فيه الصمم بالتضعيف, وأصله:  (تصامم )"وفيه يقول أبو العالء : 
, فهو  (

 كما قال العجاج : (ظنو )فى  ( ظننوا ), و ( ودةم )فى  ( موددة )أسهل من قولهم 

  )6( إِنَّ َبنِيَّ َللئاٌم َزَهَدْه،         ما لَي في ُصُدوِرْهم ِمْن َمْوِدَدهْ                           

           و (تضام القوم )و (تضام الرجل )ويحسن إظهار التضعيف لما يلتقى فيه ساكنان مثل 

 , قال الشاعر: (التذام )و (التضام ), فيقال : ما  غذلك يجب أن يجئ المصدر مدوك  )7((تذاموا )

 أَْى فِْى اآللِ ا رَ َستْنََهَضِاتِه        إذاْ مْ لُمْ ْى َِِ وِ يأْ  ْزْمعٍ الْ بَ  ِ                         

َ ْخصَ شَ    )8(اللَ ظاَ اً َت

 .  )9("( تظال   )وإنما األصل: 

ألن طبعهم الميل إلى الخفة, والتقاء "  اإلدغام فى مثل هذا ؛ وقد تخطئ العامة , فيفكون 

 ( شاققه )و (حاججه )و (قاصصه )و (سارر فالن فالنا   )الساكنين على حده ثقيل, فيقولون : 

ون فى جميع ذلك ؛ ألن طويغل ( المشاققة )و (المحاججة )فيبرزون التضعيف, كما يظهرونه و

                                                                    

, وشرح 4/2005, وشرح الكافية الشافية 158, والبغداديات صـ  438, 4/437انظر: الكتاب   (1)

 .2/210الشافية 
, وشرح 1/151, والقرطبى 9: مختصر الشواذ صـ   (الدأبة)زة فى مثل انظر في  قلب األلف هم  (2)

, وعنقود الزواهر للقوشجىصـ 2/717, واالرتشاف 2/594, وشرح الجمل 130, 9/129المفصل

هي : بطن من طابخة ، من العدنانية ، وعكل اسم امرأة حضنت بني عوف بن  (عكل  ).و463

ياس بن مضر ، فغلبت عليهم ، وسموا باسمها . من قراهم وائل بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إل

 . 804/    2الدكتور عمر كحالة  -: الشقراء ، واألشيقر . انظر : معجم قبائل العرب 
,  والسّن، الصّب. يقال: سن الماء علىوجهه. والقذع، الخنا والفحش.  1/146 مجمع األمثال (      3)

  ح.للحليم ال  يرعي سمعه لما يقب يضرب
 . 1/146مجمع األمثال   (4)
 .65 /1البيت من بحرالمتقارب  , وهو فى الديوان  (5)
 .414سبق تخريجه صـ   (6)
 أى: ذم بعضهم بعضا . (تذاموا)أى يجتمعوا, و (تضاموا)  (7)
 البيت من بحر الطويل , ولم أقف على قائله , وال تخريجه .  (8)
 .58 /1شرح ديوان ابن أبى حصينة  (9)
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فعال ونظائرها.. ثم لم تفرق بين ماضى هذه األفعال العرب استعملت اإلدغام فى هذه األ

 . )1(ومستقبلها, وتصاريف مصدرها"

 هذا حكم النحاة على فك اإلدغام, الشذوذ إذا ورد فى الكالم , والضرورة إذا كان فى   

 الشعر , أما إنه شاذ بمعنى أنه خرج عما يقتضيه القياس مع كثرته فصحيح, خاصة أن فك

 . )3(والغرض منه أن يكون منبهة عليه, ودليال على أولية الحال )2(األصلاإلدغام رد إلى 

وفى الحديث النبوى الشريف,  )4(وأما إنه ضرورة فال, لورود مثله فى القراءات القرآنية

ا ورد منه فى القراءات القرآنية: قوله تعالى: فى قراءة ابن موفى كالم العرب نثرا  , فم

نْـ  : " )5(مصرف ْنُه اْلَماءُ َوإِّنا مِّ  "   قرأ الحسن : بالنون وقافين  )6(" َها َلَما َيشاقاُق فَـَيْخُرُج مِّ
َدهُ " على ترك اإلدغام كـ  (هدَ دَ وعَ  )بالتخفيف, وفى البحر: "وقيل:  )7(" الاذِّي ََجََع َماًَل َوَعدا

  )8(إنى أجود ألقوام وإن ضننوا* *       :               قوله 

لبعض نسائه :  -صلى هللا عليه وسلم–الحديث النبوى الشريف قول النبى وجاء منه فى 

)9("أيتكن صاحبة اجلمل اْلدبب تنبحها كَلب احلوأب"
قال الزمخشري : " فأظهر ,  

 . )10(التضعيف ليزاوج الحوأب"

 "      بينهما , قال فى الخزانة: وهكذا ينبغى أن يكون فك اإلدغام شاذا  ال ضرورة , وفرق  

والنحاة على أنه ال  )11(ما قال شاذ ولم يقل ضرورة؛ ألنه جاء مثله فى الحديث الصحيح"وإن

   عليه وإن كان مطردا  فى االستعمال, لكنه شاذ عن القياس, قال ابن جنى : )12(يجوز القياس

                                                                    

 .115, 114درة الغواص صـ    (1)
, وما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافىصـ 3/253, و1/279, والمقتضب 1/29انظر: الكتاب   (2)

 .1/162, والخصائص 1/90, والحجة 64
, وحاشية يس 480, وعنقود الزواهر فى الصرف للقوشجىصـ163, 1/162انظر: الخصائص   (3)

 .2/403على التصريح 
 .5/224دراسات فى أسلوب القرآن الكريم  انظر:  (4)
هو:  طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو بن جحدب بن معاوية بن سعد بن الحارث من ذهل بن  (5)

.انظر ترجمته   (112)سلمة كنيته أبو عبد هللا األيامى من أهل الكوفة مات سنة ثنتي عشرة ومائة 

 .  393/    4ابن حبان  -في : الثقات 
 .1/428, والبحر 1/324, وانظر القراءة فى: المحرر الوجيز 74البقرة من اآلية :  سورة   (6)
, وإعراب ثالثين سورة  180, وانظر القراءة فى : مختصر الشواذ صـ 2سورة الهمزة آية:    (7)

 .10/541 , والبحر199صـ
 .10/541البحر المحيط   (8)
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لها ذات يوم : "  52/    6في مسند االمام أحمد بن حنبل   (9)

 )             كيف بإحداكن تنبح عليها كالب الحوأب " والحديث باختالف يسير في ألفاظه , وليس فيها 

,  7/234, وبرواية الشاهد في: مجمع الزوائد للهيثمي32/120في المستدرك للنيسابوري (األدبب

 قات .  قال : رواه البزار , ورجاله ث
  .353/    1جار هللا الزمخشري  -الفائق في غريب الحديث  (10)
 . 11/211الخزانة   (11)
 .4/348, واألشمونى 4/21182, وشرح الكافية الشافية 116انظر: درة الغواص صـ   (12)
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, "وكان  )1(يقاس عليه غيره" صال  أفالبد من اتباع السمع الوارد فيه بنفسه, لكنه ال يتخذ  "

 . )2(فيجيز كل شئ قيل" يد يجعل الشاذ والفصيح واحدا  أبوز

 .  ثانيا التخفيف بالحذف

بكسر العين إذا امتنع من التخفيف باإلدغام بأن  (فِعل )الفعل المضاعف الذى ماضيه على  

 :  )4(المتحركة يجوز فيه ثالثة أوجه  )3(إلى ضمائر الرفع يكون مسندا  

 .(نلْ لَ ظَ  ), و(نالْ لَ ظَ  ), و(تلْ لَ ظَ  )اإلتمام : نحو :  األول :

 ن.لْ ظِ  )و (نالْ ظِ  )و (تلْ ظِ  )التخفيف بحذف العين ونقل حركتها إلى ما قبلها نحو :  الثانى:

 (ظلت )التخفيف بحذف العين من غير نقل لحركتها , فتبقى الفاء مفتوحة , نحو :   الثالث:

 . (ظلن )و (ظلنا )و

 نه اجتمع فيه مع التضعيف الكسرة وكالهما وإنما حسن الحذف فى مكسور العين "أل

 )7(لكونه أشبه شئ باإلدغام )6(فلما امتنع فيه اإلدغام حذف األول من المثلين )5(مكروه"

وحذف أحد المثلين جاء فى ثالثة  )8("والحذف فى  الماضى أكثر منه فى المضارع واألمر"

ثالث من الزائد على الثالثة ,  وفى لفظ ( مست )و (ظلت )ألفاظ "لفظين من الثالثى وهى : 

زة موإن كان مفتوح العين, فإنه قد حمل اله (أحسست )و  )9((أحسست )فى  (أحست )وهو: 

 . )10(الزائدة, فازداد ثقال  

وقد خص سيبويه الحذف بهذه الثالثة وجعل الحذف فيها شاذا  ال يقاس عليه, قال عنها: 

م شيئا  من المضاعف شذ عما وصفت لك إال لال نع, وقال : "و )11("وليس هذا النحو إال شاذا "

 . )12(هذه األحرف"

                                                                    

 .1/229, وانظر المزهر 1/100الخصائص   (1)
 .1/233المزهر   (2)
, والبغداديات صـ  4/107, 535, و3/534إلدغام. انظر: الكتاب وفى لغة بكر بن وائل  يجوز ا  (3)

, وشرح الشافية  4/2190, وشرح الكافية الشافية 2/660, والممتع 6, والتكملة للفارسى صـ229

 .4/351, واألشمونى 4/412, وأوضح المسالك 1/343, , واالرتشاف 3/244
, وشرح الكافية الشافية 154, 10/153, وشرح المفصل 4/420انظر هذه األوجه فى: الكتاب  (4)

, و   472, وعنقود الزواهرصـ  4/48, وأوضح المسالك 868, وابن الناظم صـ 4/2170

 .351, و المكودى صـ 4/344, واألشمونى 3/424, والهمع 2/397التصريح 
 .1/269المحتسب   (5)
, والتصريح 10/153لمفصل انظرالخالف فى المحذوف أهو أول المثلين أم ثانيهما فى: شرح ا  (6)

 .4/344, واألشمونى 425, 3/424, والهمع 2/397
 .3/119انظر: شرح الشافية   (7)
 .245شرح الشافية /  (8)
 .4/344, واألشمونى 2/397انظر: التصريح   (9)
 .1/269انظر: المحتسب   (10)
 .4/422الكتاب   (11)
 .2/441ظر: الخصائص , وهو رأى ابن جنى أيضا . ان4/422السابق نفسه   (12)
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. قال (تمْ هِ  ) )3(وابن األنبارى )2(, وزاد الفراء  )1((استحيت )لكن المازنى جعل منها 

 وددت )فيحذفون السين األولى, وكذلك فى (ْ  ما أحست بهم أحدا )الفراء: "وقد تقول العرب: 

 شدنى بعضهم : , قال : أن(هممت )و (مست )و (

ْت بهم         كثرُة ما توصي وتَْعقاُد الَرتَمْ   )4( هَْل يَْنفَعَْنَك اليوَم إْن َهمَّ

فى  (يفعل كذا ظنت زيدا   )وحكى ابن جنى عن ابن األعرابى :   )5((ِددتوَ  )الفراء زاد  وكذلك 

 .  )6(( ظننت )

مطردا  فى كل  هجعل )7(شلوبينولئن كان سيبويه يجعل السابق شاذا  ال يقاس عليه فإن ال

 . )8(وجعله ابن مالك لغة, ونسبها لـ سليمفعل مضارع مكسور العين, 

  حذفلحركة الفاء بعد ا

     أصل وضعها , وهذا فى الحركة إلىإذا حذف أحد المثلين يجوز فى الفاء الكسر بنقل  

حاء إللقاء حركة العين فليس فيها إال وجه واحد, وهو فتح ال (أحست ), أما (مست )و (ظلت )

عليها؛ إذ لو حذفوا السين األولى مع حركتها الجتمع ساكنان, الفاء والسين األخيرة , فكان 

 , ومن هذا قول الشاعر: )9(لى تغيير ثانإيؤدى 

ال أَن الِعتَاَق من المطايا         أََحْسَن به فهنَّ إِليه ُشوسُ خ                     َ
)10( 

 قول الشاعر: ( ظلت )أحد المثلين مع بقاء الفاء مفتوحة فى  ومما ورد بحذف

 )11( فظلُت لَدى البَيِت الَحراِم أَشيُمهُ       َوَمطواَي ِمن َشوٍق لَهُ أَِرقانِ 

 ومثله ورد قول ابن أبى حصينة 

                                                                    

, 4/399والخالف فيها فى: الكتاب  (استحيت). وانظر  3/119انظر رأيه فى: شرح الشافية   (1)

 .2/204, والمنصف 227والبغداديات صـ  
 .2/728, واالرتشاف 1/217انظر رأيه فى: معاني القرآن   (2)
 .4/344, واألشمونى 2/397, و التصريح 2/728, واالرتشاف 7/379انظر رأيه فى: البحر   (3)
: " الرتم شجر معروف كانت   369. وفي المستطرف لألبشيهي صـ 1/217انظر: معانى القرآن   (4)

العرب إذا خرج أحدهم إلى سفر عمد إلى شجرة منه فيعقد غصنا  منها، فإذا عاد من سفره ووجده 

 ي" . قد انحل قال: قد خانتني امرأتي، وإن وجده على حالته قال: لم تخن
 .1/217السابق نفسه   (5)
 .1/269, والمحتسب 2/441انظر: الخصائص   (6)
 .4/344, واألشمونى 3/424, والهمع 2/397انظر رأيه فى: التصريح   (7)
 ,2/397, والتصريح 2/245, وشرح الشافية7/380, والبحر 260انظر: التسهيل صـ   (8)

 .4/344واألشمونى  
 . 3/245, وشرح الشافية 10/154انظر: شرح المفصل   (9)
, وانظر البيت فى: الخصائص 1/176البيت من بحر الوافر, منسوب ألبى زبيد فى أمالى القالى   (10)

, وعنقود 177, 1/176, واإلنصاف 3/84, والمنصف 2/76, و1/269, والمحتسب 2/440

 .384الزواهر فى الصرف صـ  
, ولرجل من أزد 5/275حول األزدى فى الخزانة البيت من بحر الطويل ونسب لـ يعلى بن األ  (11)

, واالرتشاف 2/586, وشرح الجمل 1/40, وشروح سقط الزند 3/461السراة فى األصول 

 :  5/275, ويروى البيت فى الخزانة 4/2102
 فبت لدى البيت الحرام أشيمه       ومطواى من شوق له أركان     , وال شاهد فيه هنا.                  
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 )1( وىَوظَلنا نُلَهِوُج ذاَك الَقنيَص       َوَنأُكُل ِمن َعَجٍل ما اِنشَ                        

بفتح الظاء, وهى لغة الفصحاء وعلى ذلك أكثر  (لناْ  ْ  ظ   )ويقال: وفيه يقول أبو العالء: "

ُهونَ َفظَ } القراء فى  ُهونَ َفظِّ } :  )2(وقرأ ابن القعقاع{ ْلُتْم تـََفكا وكال الوجهين قد  )3({ ْلُتْم تـََفكا

 .  )4("(ثتب  ل   )ـ شبهوه ب (تلْ ل  ظ   )حكى عن العرب , وإذا قالوا : 

 الفصحاء, فيبدو أنه أراد بها لغةبفتح الظاء, وهى لغة  (ظلنا )أما قول أبى العالء    

 نقل عن ابن جنى أن الفتح لغة تميم, وأن الكسر لغة )5(وإن كان صاحب األفعال الحجازيين,

 الحجازيين, وأنشد فى الكسر: 

 ََ َ  )6(ْفَرافُهُ قَ عَارِ أَْضَحْت مَ  لٍ لطْى لَ ا          عَ ِقوم واقفً لابِ  لتُ ا ظِ ْعَلِمْى مَ تَ  لمْ أ

ويعترض على هذا صاحب التصريح, قال: "وينبغى العكس , فإن الفتح جاء فى القرآن,    

 .  )7(والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز"

لكن قد فات صاحب التصريح أن الكسر ورد فى القراءات القرآنية كما سبق. إال أن يكون  

ة الحجازيين, وتمثلت القراءات القرآنية لغات القبائل األخرى فيكون أن القرآن نزل بلغ همراد

 .قوله صوابا  

  )8(باإلبدال ياء  التخفيف ثالثا  : 

, ويكون  )9(إال أنه كثير هو الطريقة الثالثة للتخلص من التقاء المثلين, وهو وإن لم يكن مقيسا   

 ), وفى  (تقصيت):  (صتتقص )بإبدال حروف اللين من الحروف المضعفة, كقولهم فى 

قال  (أحسيت ): (أحسست ). وربما قالوا فى (تسررت )فى  (تسريت ), و( تظنيت ):  (ظننتت

يت أظفارى )ابن يعيش فيه: "كأنه أعل الحرف الثانى بقلبه ياء على حد:   .  )10("(قصَّ

                                                                    

 .84 /1البيت من بحر المتقارب , وهو فى الديوان (1)
هو: يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني القارئ مولى  عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة المخزومى ,    (2)

 .353 /8البخاري  -سمع ابن عمر روى عنه مالك بن انس . انظر ترجمته في :  التاريخ الكبير 
 .10/89, والبحر 19/219انظر: القراءة فى :القرطبى ,و65ة : سورة الواقعة , من اآلي  (3)
 .81 /1شرح ديوان ابن أبى حصينة  (4)
 .3/579انظر: األفعال للسرقسطى   (5)
, و اللسان , و التاج    279 /1البيت من بحر الطويل , و هو لرجل من بني عقيل في الخصائص   (6)

 , مادة ) ظلل( .
 .2/397التصريح   (7)
 -لم يتعرض له أبو العالء فى شرحه على ديوان ابن أبى حصينة, وذكرته هنا  ـ بإيجاز شديد  (8)

 تتميما  للفائدة, ؛ إذ هو الوجه الثالث من وجوه تخفيف التقاء المثلين.
, وأمالى القالى 860, 3/802, وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 4/224انظر: الكتاب   (9)

 .299  , وعنقود الزواهر صـ384, 383وتصحيح الفصيح صـ , 235, 3/233, والخصائص 2/171
 .1/176, وأمالى القالى 1/217, وانظر: معانى القرآن للفراء 10/154شرح المفصل   (10)
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 الفصل السادس
 , و يشتمل على : في النسب

 424ـ  421  تخفيف ياء النسب
  لياء فى النسبة إلى تخفيف ا

 ) تهامة( و)اليمن( و)الشام( 
 424 

       النسبة إلى ) اليمن( و
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 430ـ 429  النسب إلى تهامة
تخفيف الياء فى النسب إلى 

 )الدو(
 433ـ430 
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 تخفيف ياء النسب

أحدهما: أن ال  (1)ن مشددة, وذلك ألمرين كما يقول ابن يعيش أصل ياء النسب أن تكو    

فيفة, وما قبلها مكسور لثقل عليها الضمة ختلتبس بياء المتكلم . واآلخر: أنها لو لحقت 

. وكانت معرضة للحذف  ( الداعى )و ( القاضى )والكسرة كما ثقلت على االسم المنقوص كـ

يف, ووقع اإلعراب على الثانية, فلم تثقل عليها إذا دخل عليها التنوين, فحصنوها بالتضع

 ضمة وال كسرة لسكون الياء األولى. 

, وقد  (2)ومع هذا فقد تخفف ياء النسب المشددة إال أن ذلك قليل كما يقول ابن عصفور

 :(3)ورد منه فى الشعر قول عمرو بن معد يكرب

 (4) قد ىوه عَن شُرب المَ اً       َوُهم َشغَلبَّ ُمسلَحِ  ةَ شَ َوُهم تََركوا ابن كبْ 

 ومثله جاء قول ابن أبى حصينة

 )5( إِذا اِعتَقََل الُرَديني كاَن أَوفى       تَماماً ِمنهُ ُمعتَِقُل الُرَديني
                                                                    

 .5/142نظر: شرح المفصل   (1)
 .105 صـ انظر: ضرائر الشعر البن عصفور  (2)
الزبيدي : فارس اليمن ، وصاحب الغارات هو:  عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد هللا   (3)

، في عشرة من بني زبيد ، فأسلم وأسلموا ، وعادوا . ولما  ه 9المذكورة . وفد على المدينة سنة 

توفي النبي صلى هللا عليه وسلم ارتد عمرو في اليمن . ثم رجع إلى اإلسالم. وكان عصي النفس ، 

. وأخبار شجاعته كثيرة . له شعر جيد " توفي على أبيها ، فيه قسوة الجاهلية ، يكنى أبا ثور 

انظر ترجمته في  (م  642 -=  ه 21 )توفى :  يوم القادسية .  مقربة من الري . وقيل : قتل عطشا  

 .  86/    5خيرالدين الزركلي  -األعالم   :
يهات لعلى بن , والتنب149 صـ البيت من بحر الوافر لعمرو بن معد يكرب, وهو فى ذيل األمالى  (4)

في , وابن كبشة: الصباح بن قيس بن معد يكرب أخو األشعث بن قيس, والمقدى: 160حمزةصـ  

: قيل : مقدية قرية بناحية دمشق من أعمال أذرعات ، ينسب  165/    5الحموي  -معجم البلدان 

الخمر ،  إليها األسود بن مروان المقدي ، ....وقال الحازمي : مقد قرية بحمص مذكورة بجودة

وقال أبو القاسم الطيب بن علي التميمي اللغوي : المقدي من قرية مقد ، ورواه ابن دريد بكسر 

الميم وفتحها وقال : المقدية ضرب من الثياب وال أدري إلَم تنسب ، وقال نفطويه : المقد ، بتشديد 

د قم ) التاج , مادة في الدال ، قرية بالشام ، وقال غيره : هي في طرف حوران قرب أذرعات" . و
فَةَ الدَّاِل: َشراب  يُتَّخذ من الَعسِل، كانت الُخلفاُء من بني أَُميَّة تَْشَربُه، وهوغير :   ( ، مخفَّ "الَمقَِديُّ

، ألَنَّ الَقْريَةَ بالتَّْشِديِد،  قال ُمْسِكر... وهو َغْيُر َمنسوٍب إِلى الَمقَِد اسم َقْريٍَة بالشَّاِم، وَوِهَم الجوَهريُّ

: سمْعت أَبا ُعَبْيٍد يَرِوي عن أَبي عمٍرو: الَمقَِدّي: َضْرب  من الشَّراب، بتخفيف الدال، قال:  َشِمر 

والصحيح عندي أَن الداَل ُمَشدَّدَة، قال: وَسِمعُت َرَجاَء بن َسلََمة يقول: الَمقَدِّي، بتشديد الدال : 

الَُء الُمنَصَّف، ُمَشبَّه بما قُدَّ بِنِْصفَ  قه قوُل َعْمُر بن َمْعِد يَكِرَب:الّطِ  ْيِن قال. ويَُصدِّ

 َوهُْم تََركُوا اْبَن َكْبَشةَ ُمْسلَِحبًّا         َوهُْم َشغَلُوهُ َعْن ُشْرِب الَمَقدِّ 

ّيِ:  ّرِ ي، فحذف الياَء قال ابن بَ قال ابن ِسيده: أُْنِشد بغير ياٍء قال: وقد يجوز أَن يكون أَراد المَقدِّ

هرّي الَمقَِدي، مخفَّفا ، وهو المشهور عند أَهل اللغة، وقد حكاه أَبو عَُبْيٍد وغيُره ُمَشدَّدَ وجعل الجو

ته ببيت َعْمِرو بن َمعِْد يكرَب، حَكى ذلك عن أَبيه  الدَّاِل، رواه ابُن األَْنَباِرّي، واستْشهدَ على ِصحَّ

يَّ َمْنسُوب  إِ  لى َمقَدّ، وهي قَْريَة  ِبِدَمْشق في الَجبَل الُمْشِرف على عن أَْحَمدَ بِن عَُبْيٍد، وأَنَّ الَمَقدِّ

الغَْوِر، فهؤالِء ُجْملةُ َمن ذهب إِلى التَّشديد، وقال أَبوالطَّيُِّب اللغَوّي: هو بتخفيف الداِل ال غيُر، 

 ِ قاع في َمْنسُوب  إِلى َمقَدَ، قال: وإِنما شدَّده َعمُرو بن َمعد يكرَب للّضرورة، الدال أَنه َعِدّي  بن الّرِ

 ".تَشديد الدال أَنه للضرورة
أى اعتقل رمحه, بأن جعله  (اعتقل الرديني), و217 /1 البيت من بحر الوافر, وهو فى الديوان   (5)

 بين ركابه وساقه.
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ْينى   ُْ ر  ال)التخفيف فى ياء النسب قليل , وإذا خفف وفيه يقول أبو العالء: " د 
كان األجود  (

 أن 

ينىُرد  الُ )يقال:  , والياء فيه  الفارسى بيتا  خفف فيه الحوارى    (1)وقد أنشد بفتح الياء,  (ْْ

 جارية مجرى النسب.والبيت :

 (2) ى الذكرُ رِ الوا ىَ ارِ وَ الحَ  ىْ دَ وْ أَ           روٍ مْ عَ أبا  ليك ِ بَ  يا عينُ 

 :(3)وإنما الصواب تشديد الياء كما قال ذو الرمة

ِ َوِمن أُناٍس       ُهُم ِمن خَ   (4) "  يِر َمن َوِطَئ النِعاالَحواريُّ الَنِبي 

وكالم بعض النحويين على أن تخفيف المشدد , ومنه تخفيف ياء النسب ضرورة فى 

فأجازوا  ,الوزن, وهم يفرقون فى ذلك بين ما وقع منه فى القافية وفى الحشو (5)الشعر ألجل 

خفيف كل يجوز ت وافى , وكرهوه فى الحشو, يقول ابن السراج : "قتخفيف المشدد فى ال

ألن الذى بقى يدل على أنه قد حذف مثله؛ ألن المشدد حرفان, وإنما  ؛مشدد فى القافية 

 .(6)اقتطعته القافية؛ ألن الوزن قد تم" 

له تخفيف المشدد فى القوافى , وأما فى حشو  ويقول ابن رشيق عما يجوز للشاعر : "

 .(7)" البيت فمكروه جدا  

بضرورة الشعر, بل  ينبغى أن ال يكون خاصا   -النسب ومنه تخفيف ياء–وتخفيف المشدد 

, والعلة المجوزة للتخفيف هى االستثقال الناشئ عن  (8)هو جائز فى الكالم, وإن كان قليال  

. وقد ورد تخفيف الياء المشددة الجارية مجرى ياء النسب فى القراءات (9)تضعيف الياء 

 .(1)مخففة الياء فى جميع القرآن  (11) "الحواريون"  (10)القرآنية , فقد قرأ إبراهيم

                                                                    

 , والرواية فيهما:246صـ  , والمسائل المنثورة1/63فى الحجة   (1)

  الَحواري العاِلَي الِذكرِ َبّكي ِبدَمِعَك واِكَف القَطِر       اِبنَ 
أبى  ر, وهو فى نواد183صـ  البيت من بحر الكامل, لعبيد هللا بن قيس الرقيات فى ملحق ديوانه  (2)

, وسر الصناعة 3/330, والخصائص246 صـ  , والمسائل المنثورة1/63والحجة,  572زيد صـ  

 .(دوا)سان , مادة , و الل106 صـ  , وضرائر الشعر323 , 1/163, والمحتسب 2/212
 .446صـ  البيت من بحر الوافر, وهو فى الديوان  (3)
 .2/244 , وانظر السابق نفسه231 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (4)
  .6/161, والبحر المحيط105 صـ , والضرائر البن عصفور3/448انظر: األصول   (5)
  .3/448األصول  (6)
 .207, 103 /2 شرح ديوان ابن أبى حصينة , وانظر2/102العمدة البن رشيق   (7)
 .1/162, واإلمالء للعكبرى2/439, والمحرر الوجيز1/323انظر: المحتسب   (8)
 .1/62انظر: المحتسب   (9)
إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من   :لعله  (10)

ال محمد بن سعد وقال غيره وأجمعوا على أنه توفي في مذحج ويكنى أبا عمران وكان أعور ق

(  49في خالفة الوليد بن عبد الملك بالكوفة وهو بن تسع وأربعين سنة )  (96سنة ست وتسعين  ) 

 .  270/  6محمد بن سعد -لم يستكمل الخمسين. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 
, وإمالء ما من به الرحمن 2/439محرر الوجيز, وال1/323المحتسب :انظر هذه القراءة فى   (11)

 .3/174والبحر المحيط1/162
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 (3) " َواْستـََوْت َعَلى اجْلُودِّي ِّ َوقِّيَل بـُْعًدا لِّْلَقْومِّ الظاالِّمِّْيَ ":    (2) ابن أبي عبلةوقرأ 

 " فماذا يقول العلماء في توجيهها ؟ بتسكين الياء

الياء , فإن تكن بإرسال  (على الجودي  ): " وقد حدثت أن بعض القراء قرأ (4)قال الفراء  

 .  (5)صحيحة فهي مما كثر به الكالم فخفف"

ن" بتخفيف الياء من قوله تعالى  يوُّ يُّونَ :" " و من ذلك أيضا  قراءة ابن عبلة : " أُّمِ ُهْم أُم ِّ نـْ  َومِّ
ا َوإِّْن ُهْم إَِّلا َيظُنُّونَ    الي تضعيفينكأنه استثقل تو    (6)"   ََل يـَْعَلُموَن اْلكَِّتاَب إَِّلا َأَماِنِّ

 أحدهماهذه القراءة , قائال   وهي قراءة بعيدة لوجهين :   (7) فحذف تخفيفا  , واستبعد العكبري

 ذف يائي النسبة في غير األواخر بعيد لم يسمع .ح: أن 

: تحريك الياء بالضم , ثم قال : وأقرب ما يقال فيه: إنه حذف إحدى اليائين في  والثاني

 .  (8) , فجمع على ذلك وحرك ليدل على المحذوف "  ( أمّيِ )الواحد , فقال : 

 (دهر حيرىِّ  )بتخفيف الياء , يريدون :  (9) ( دهر ال أكلمك حيرىْ  )وورد عن العرب :  

: وقد خففت ياء النسب فى غير موضع مع كونها مفيدة لمعنى النسب,  (10)كما يقول ابن جنى 

 . (11)" يقة له هناك , فهى بمنزلة كرسىِّ فكيف بها إذا كان لفظها لفظ النسب, وال حق

وإذا ورد تخفيف المشدد فى القراءات القرآنية وفى كالم العرب النثرى كما سبق فعد هذا 

فالحرف المشدد من الكلمة يبقى  من باب الضرورة غير مستقيم , وكالم األلوسى حين يقول"

آخر ال يشاركه فيه باب  حكما   فى الشعر فإن له على حاله وال يخفف, وليس هذا الحكم بجارٍ 

 كالمه هذا أيضا  ال يستقيم والواقع اللغوى . (12)المنثور من الكالم"

 بحذف أحدهما, ولكن أيهما هى , ويتحصل من هذا جواز تخفيف ياء النسب المشددة 

                                                                                                                                                                                                      

  .  (14الصف من اآلية :  ), و (112,  111, والمائدة من اآلية   ( 52آل عمران من اآلية : )في  (1)
هو: إبراهيم بن أبي عبلة ,  اإلمام القدوة ، شيخ فلسطين ، أبو إسحاق العقيلي الشامي المقدسي .   (2)

من بقايا التابعين . وروى عن واثلة بن األسقع ، وأنس بن مالك ، وأبي أمامة الباهلي ، وبالل بن 

أبي الدرداء ، وخالد بن معدان ، وخلق سواهم . وقيل : إنه أدرك ابن عمر. قال  الدارقطني : 

ستين, و إبراهيم بن أبي عبلة ؟ قال ، الطرق إليه ليست تصفو .. وهو في نفسه ثقة. ولد بعد ال

 .6/323و  سير أعالم النبالء  , 1/61تقريب التهذيب  انظر ترجمته في :(. 52توفى سنة )
, ومختصر فى شواذ القرآن 1/323, وانظر هذه القرءاة فى :المحتسب 44سورة هود من اآلية:   (3)

  .6/161, والبحر المحيط 65صـ 
  .  2/16معاني القرآن  (4)
ـ أستاذي األستاذ الدكتور إبراهيم اإلسناوي صـثرها في الدراسات قراءة ابن أبي عبلة وأ (5)   .113النحوية ل
  .   78سورة البقرة , اآلية :  (6)
  .   1/180إعراب القراءات الشواذ  (7)
   .  114قراءة ابن أبي عبلة وأثرها في الدراسات النحوية صـ  (8)
, والخصائص 316, 1/67, والحجة 508, 507, 503, والبغداديات: 3/307انظر: الكتاب  (9)

  . ومعناه: أبد الدهر.429صـ  , وشرح الملوكى1/163, والمحتسب3/330
   .1/323انظر: المحتسب  (10)
 .1/163المحتسب  (11)
 .87 صـ  الضرائر لأللوسى  (12)
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 أنها الثانية , وجعل بقاء األولى ساكنة على (1)المحذوفة ؟ ذكر ابن جنى فى الخصائص  

تى كانت عليها قبل الحذف دليال  على إرادة هذا المعنى , وأنها ليست مبنية على الحال ال

 إذ لو كانت كذلك لوجب تحريكها بالفتح .؛التخفيف فى أول أمرها 

اختار أن تكون المحذوفة هى األولى ؛ ألنها األشبه بالزيادة, كما فى  (2)وفى المحتسب 

 .(3) (الزناديق)

ق الياء المشددة إذا خففت هل تبقى ساكنة , أو تفتح ؟ قال وأصل هذه المسألة متصل بح

ْين ىالرُ )األجود فيه أن يقال : المخففة : " (ْينىْ دَ الرُ )أبو العالء فى   . (4)بفتح الياء"  (د 

 لكن الوارد عن العرب سكون الياء المشددة إذا خففت ,كما فى بيت النابغة الجعدى  : 

 )5( ا       َعلى َسفَواَن يَوٌم أََرونانيَوظَلَّ لِنِسَوِة الُنعماِن من  

, وورد البيت هكذا  )6(فحذف, وتركه على الكسر"  ( أرونانىِّ  )يقول ابن حمزة : "وهو 

العرب : وقال سيبويه يجوز فتح الياء , قال : " سان أنه قد. وفي اللالبن جنى )7(فى المنصف 

 . (8) " ينصب الياء في َحيِْرَي دَهْرٍ وزعموا أَن بعضهم تقول: ال أَفعل ذلك َحْيِرْي دَْهٍر أَي أَبدا . 

 . ( تهامة )و (الشام)و ( اليمن )تخفيف الياء فى النسبة إلى 

      و ( الشآمى )و ( اليمانى )خففت ياء النسب فى ثالثة أحرف, وعوض عنها األلف, وهى : 

 لكن زاد فى )9(رابع لها"  , واختصت هذه الثالث بهذا الحكم , قال الرضى: "وال (التهامى )
                                                                    

 .3/330انظر: الخصائص  (1)
 .429 ـ ص , وقارنه بشرح الملوكى البن يعيش173, 1/162انظر: المحتسب  (2)
: حيرى دهر أي أبدا . وفيه ثالث  300/    2جار هللا الزمخشري  -في الفائق في غريب الحديث  (3)

لغات : حيرى دهر وحيرى دهر بياء ساكنة وحيرى دهر بياء مخففة . قال ابن جنى : في حيرى 

فكأنه مدة  : عندي شئ لم يذكره أحد وهو أن أصله حيرى دهر ومعناه مدة الدهر (بالسكون  )دهر 

تحير الدنيا وبقائه فلما حذفت إحدى اليائين بقيت الياء الساكنة ساكنة كما كانت يعنى حذفت المدغم 

فيها وأبقيت المدغمة . ومن قاله بتخفيف الياء فكأنه حذف األولى وأبقى اآلخرة فعذر األول 

  أقيموا" . هذا الموضع أيوعندي أن اشتقاقه من قولهم : حيروا بتطرف ما حذف وعذر الثاني سكونه . 
 .2/231 شرح ديوان ابن أبى حصينة  (4)
 صـ  , والمسائل المنثورة للفارسى4/248البيت من بحر الوافر للنابغة الجعدى ,وهو فى الكتاب   (5)

والخزانة  (ران), و اللسان , مادة 160, والتنبيهات لعلى بن حمزة صـ  2/179, والمنصف 246

. و أصل البيت أن  هبيرة بن عامر بن : شديد(أرونانى)التحريك: اسم ماء. وب (سفوان). و 10/279

سلمة بن الحر بن قشير أغار على النعمان وهو بسفوان، ماء بالقرب من البصرة فاكتسح أمواله 

وأخذ امرأته المتجرده ونساء من أهل بيته، وهرب النعمان، فلحق بالحيرة فلجأ إليها، ففي ذلك 

 جعدي:يقول النابغة ال

 وظل لنسوة النعمان منا         على سفوان يوم أرونان

 فأرفد حليلته وجئنا         بما قد كان جمع من هجان
 .160 صـ   التنبيهات  (6)
 .2/179انظر: المنصف   (7)
   .  (حير  )اللسان , مادة   (8)
 .2/101, وقارنه بـ  المزهر 2/83شرح الشافية (9)
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 فى النسبة إلى النبط. ( نباط ) )1(الصحاح  

  ( الشأم )و ( اليمن )النسبة إلى 

ْ  رجل يمان ) ( الشأم )و ( اليمن )يقال إذا نسب إلى 
 (ةامرأة يمانيَ  ), و (انرجالن يمانيَ  )و ( 

 .  )3( (الشأم)كذا يقال فى بتخفيف الياء, و )2( ( اتقاضيَ  ), كما يقال  (انٌَ امرأتان يمانيتَ )و

وإنما يجوز تشديد الياء من مثل هذه األسماء , إذا كانت األسماء فى أنفسها على أصولها 

 . )4(غير مغيرة على أبنيتها كما يقول ابن درستويه 

آخره  , و بغير ألف , ي بياء مشددة ف ( يمنىِّ  )وكان حق من نسب إلى اليمن أن يقول: 

كالم وجب تخفيفه, فحذفت إحدى يائى النسب, وعوضت األلف منها قبل ولكن لما كثر فى ال

بياء خفيفة تسقط من أجل دخول التنوين عليها, لئال يجتمع ساكنان  ,   )5((يمانٍ )النون, فصار 

 . )6(ولذلك ال يجوز تشديد الياء, إال أن تحذف األلف, لئال يجمع بين العوض والمعوض عنه 

 (لعْ فَ  )على وزن  ساكن الهمزة ( الشأم )و (الشأم )و منسوب إلى إنما ه (شآم )وكذلك رجل 

بتسكين الهمزة , وإدخال ياء النسب المشددة بعد الميم , لكنه  ( شأمى )يجب أن يقال :  فكان 

من حذف إحدى اليائين, وتعويض األلف منها  (اليمنى )ـِعل به كما فعل بلما كثر فى الكالم فُ 

 بفتح الهمزة وألف بعدها , فبقيت الياء خفيفة, فال يجوز تثقيلها إالمع  (آمش )قبل الميم , فقيل : 

 . )7(حذف هذه األلف 

 صلى هللا عليه –ومما جاء بحذف الياء وتعويض األلف منها فى النسب إلى اليمن : قوله   

 والحكمة , ٌٍ  الفقه يمان ):  -صلى هللا عليه وسلم–, وقوله  )8( (ها هنا اإليمان يمانٍ ):  -وسلم

 , وجاء منه  )10( (والحكمة يمانيةواإليمان يمان ٍ ):  -عليه الصالة والسالم–, وقوله  )9( (يمانية

                                                                    

 .2/101, وقارنه بالمزهر ( طنب )الصحاح مادة   (1)
, وتصحيح 2/307 (الخصائص), وقارنه بـ324صـ   انظر: تلقين المتعلم من النحو البن قتيبة  (2)

, وشرح الجمل البن 199 صـ  , ودرة الغواص1/439, وتهذيب إصالح المنطق493الفصيح: 

 .4/202, واألشمونى2/68, والمقرب2/322عصفور
 .187 /2أبى حصينةانظر: شرح ديوان ابن   (3)
 .494صـ  انظر: تصحيح الفصيح  (4)
, 247, والمسائل المنثورة صـ  304, والبغداديات صـ 3/82, واألصول 3/145انظر: المقتضب  (5)

, 4/1959, وشرح الكافية الشافية199 صـ  , ودرة الغواص494 صـ  وتصحيح الفصيح

 .3/370والهمع
, 2/83, وشرح الشافية4/1960ح الكافية الشافية, وشر494انظر: تصحيح الفصيح صـ    (6)

 .4/202, وحاشية الصبان3/370والهمع
 .494 صـ  انظر: تصحيح الفصيح  (7)
 .  1/51من حديث عقبة بن عمر وأبى مسعود, وهو في مسلم   (8)
,  74, كتاب المغازى,  صـ    4/97وهو فى البخارى  -رضى هللا عنه–من حديث أبى هريرة   (9)

  .1/11دوم األشعريين وأهل اليمن, وانظر اللؤلؤ والمرجانباب ق
,  ومسند  1/52,  ومسلم  5/122, وهو فى : البخارى  -رضى هللا عنه–من حديث أبى هريرة   (10)

: "  33/    2النووي  -. وفي شرح مسلم 1/11,  وانظر: اللؤلؤ والمرجان 2/235اإلمام أحمد 

الياء عند جماهير أهل العربية ؛ ألن األلف المزيدة فيه قوله ص : يمان ويمانية هو بتخفيف 

عوض من ياء النسب المشددة فال يجمع بينهما وقال ابن السيد في كتابه االقتضاب حكى المبرد 
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 :)1(فى الشعر : قول زيد بن عروة

 )2(عال َزْيُدنا يوم الحمى َرأَْس زيدُكم         بأَْبيََض مشحوذ الِغرار َيَماني

 )3(وقول عبد يغوث بن وقاص

 )4( ْيَخةٌ عَْبَشِميٌَّة         كأَْن لَْم تََرى قَْبِلي أَِسيراً َيماِنياوتَْضَحُك من ِي شَ 

  ( الشأم  )ومما جاء بحذف الياء وتعويض األلف منها فى النسب إلى 

 َفِإْن تَكُْن َسوائُِق الِحماْم       ساقَتُْهُم ِلْلَبلَِد الَشآمْ           قول رؤبة :

ةَ الَسالمْ                                       )5( فَبِالَسالِم ثُمَّ

 )6( وكانوا قَْوَمنَا فبَغَْوا َعَليْنا         فُسْقَناُهم إلى الَبلَِد الشَّآم :     وقول اآلخر

                                                                                                                                                                                                      

وغيره أن التشديد لغة قال الشيخ وهذا غريب قلت وقد حكى الجوهرى وصاحب المطالع وغيرهما 

العرب أنهم يقولون اليماني بالياء المشددة وأنشد ألمية  من العلماء عن سيبويه أنه حكى عن بعض

 بن خلف يمانيا يظل يشب كيرا * وينفخ دائما لهب الشواظ " .
ا بن كهالن بن  -ورضا: صنم كان لطيىء  -زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رضا   هو: (1)

 عليه وسلم. كذا نسبه سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر، وهو هود النبي صلى هللا

النسابون، وهللا أعلم. سماه النبي صلى هللا عليه وسلم زيد الخير, وهو شاعر مقل مخضرم معدود 

في الشعراء والفرسان، وإنما كان يقول الشعر في غاراته ومفاخراته ومغازيه . وإنما سمي زيد 

ب إال الفرس والفرسان، وكانت الخيل لكثرة خيله، وأنه لم يكن ألحد من قومه وال لكثير من العر

له خيل كثيرة، منها المسماة المعروفة التي ذكرها في شعره وهي ستة، وهي: الهطال، والكميت، 

 . 17/247والورد، وكامل، ودؤول ، والحق. انظر ترجمته في : األغاني 
, 25, 2/22البيت من بحر الطويل, منسوب لزيد بن عروة بن زيد الخيل وهو فى سر الصناعة   (2)

, 1/146, وشرح التسهيل2/221, وشرح الجمل البن عصفور1/44, وابن يعيش2/755والمقتصد

, 1/153, والتصريح64, ومغنى اللبيب صـ2/209, 1/368, وشرح الكافية147

 .4/207, 2/224, والخزانة1/186واألشمونى
صالءة, وعبد  عبد يغوث بن صالءة. وقيل: بل هو عبد يغوث بن الحارث بن وقاص بن هو: (3)

يغوث من أهل بيت شعٍر معرق لهم في الجاهلية واإلسالم، منهم اللجالج الحارثي. ومنهم ممن 

أدرك اإلسالم جعفر بن علبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث بن الحارث بن معاوية بن 

ترجمته  صالءة، وكان فارسا  شاعرا  صعلوكا ، أخذ في دم، فحبس بالمدينة، ثم قتل صبرا . انظر

 .  354/ 16في األغاني 
 1/68, وهو فى الحجة5/97البيت من بحر الطويل, ونسب لعبد يغوث بن وقاص الحارثى فى ابن يعيش   (4)

, وشرح المفضليات لألنبارى صـ 132, وذيل األمالى صـ 214, وتصحيح الفصيح صـ 1/69والمحتسب

, 1/103, واألشمونى5/2387رتشاف, واال20, وشواهد التوضيح صـ  1/144, وشرح الجمل 318

:  " قال أبو ُعبيدة: انتهى ِعْصمة بن أُبير إلى 5/228.ومناسبة البيت كما في العقد الفريد 2/196والخزانة

َمَصاد، وقد أمعنوا في الطلب، فَوجده صريعا ،وقد كان قبل ذلك رأى عبد َيغوث أسيرا  في يديه فعرف أنه 

ه، فلما لحقه قال له: ويحك! إنّي رجل أُحب اّلِلبن وأنا خير  لك من الفاَلة هو الذي أجهز عليه، فاقتّص أثرَ 

والعَطش. قال عبد يغوث: ومن أنت؟ قال: عصمة بن أُبير. قال عبد يغوث: أَو عندك َمنَعة؟ قال: نعم. فألقى 

َوضعه األهتم عند يدَه إلى يده. فانطلق به ِعْصمة حتى َخبأه عند األهتم على أن َجعل له من فدائه ُجعال. ف

امرأته العَْبشمية. فأعجبها جمالُه وكمال َخْلقه. وكان ِعْصمة الذي أسره غالما  نحيفا . فقالت لعبد يغوث: َمن 

أنت؟ قال: أنا سيد القوم.فضحكت وقالت: قَبَّحك هللا سيّد قوم حيَن أسرك مثُل هذا! ولذلك يقول عبد يغوث: 

 كأْن لم تَرْي َقْبلي أسيرا  يَمانيَا        " .   وتَْضحك مني شيخة  َعْبشميّة      
 .9/383, وهو فى الخزانة183رجز لرؤبة فى ملحقات ديوانه صـ   (5)
, و قال أبو عمرو بن   4/441الخزانة,و 11/13 البيت من بحر الوافر, لبشر بن أبى حازم فى  (      6)

بن أبي خازم، فأما النابغة فدخل يثرب فغنى  العالء: فحالن من الشعراء كانا يقويان، النابغة وبشر

بشعره ففطن فلم يعد لإلقواء وأما بشر بن أبي خازم فقال له أخوه سوادة: إنك تقوي، قال: وما 

 أَلَم تََر أَنَّ طُوَل الدَّْهِر يُْسِلى         ويُْنِسى ِمْثَل ما نُِسيَْت ُجذَامُ            اإلقواء؟ قال: قولك:
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 فنسب إليهما على ما يوجبه ( الشأم )و (اليمن )وقد وردت صور أخرى فى النسب إلى ْ  

بالجمع بين العوض  ( شآمى )و ( يمانى )ء وجا )1( ( شأمى )و ( يمنى )القياس , فقيل  

 قول الشاعر: (اليمن )والمعوض , ومنه فى النسب إلى 

إن ِي أتيحْت ِلي يمانيَّةٌ         إحَدى بنِي الحارِث مْن مذحجِ 
)2( 

 ومثله جاء قول ابن أبى حصينة: 

 )3( مانِيُّ تُبٌَّع في َمقامهلَم يَُحز قَيَصٌر َمداهُ َوال قا       َم اليَ                          

 : )4(اء , قال أبوزيد لي"واليمانى" قد جاء فيه بتثقيل اوفيه يقول أبو العالء: 

 )5("  اءُ عنه العفَ  ارَ طَ  ىُّ و      كاليمانِ جْ النمير وتنَ  فىْ  طَ وْ السَّ  بُ قُ رْ تَ 

واألجود يجئ فى الشعر مشددا  ,  ( اليمانى )"ووقد خصه أبو العالء بالشعر, فقال : 

 .)6(تخفيفه 

المنسوبين  (شآم )و ( يمانٍ  )منسوبان إلى " ( الشآمى )ومثله  (اليمانى )وقد خرجوه على أن  

إذ ال استقال فيه, كما استثقل النسبة إلى ذى الياء المشددة لو لم  ؛ بحذف ياء النسبة دون ألفها

 م واليمن, فينسب الشئ إلى فى هذا موضع منسوب إلى الشأ (مآش )و (يمان )ـتحذف, والمراد ب

 . )7(هذا المكان المنسوب 

 ل   ح  ويقال إنهم شدودا الياء, فكأنهم نسبوه إلى م  وقد ارتضى ابو العالء هذا , فقال : "   

أحمرى    )و (رجل أحمر ), وهذا من قولهم.  (قاض   )مثل  ( يمان )كل 
ونى   ج )و ( نوْ ج   )و ( 

    و ( 

أفلجى   )و (أفلج )
) , 

جلين أَفَلِجي اأما تََريني رجالً جَ         :  )8(الهذلى  قال  )9(" ونِي ا        أُفَْيِحَج الر ِ

                                                                                                                                                                                                      

آمِ ثم قلت:وكان  لَِد الشَّ  وا َقْوَمَنا فبَغَْوا َعَليْنا         فسُْقنَاهُم إلى البَ

 " .فلم يعد لإلقواء
, وشرح 188, وشرح ديوان ابن أبى حصينة: 3/82, واألصول 3/338انظر: الكتاب  (1)

 .(شأم), و اللسان , مادة 2/83الشافية
, ونسبه فى  200الغواص صـ  البيت من بحر الكامل, وهو لعمر بن أبى ربيعة فى درة  (2)

 إلى العرجى.1/394األغانى
 :1/35, ومثله قال1/187البيت من بحر المتدارك, وهو فى الديوان   (3)

 أََحدُّ ِمَن العَضِب الَيمانِّيِ َعزُمهُ       َوأَقَطُع ِمن َكيِد الَزماِن َمكائِدُه
 والشطر األول منه هكذا:  4/1960البيت من بحر الخفيف, وهو فى الكافية الشافية   (4)

 ترهب السوط فى اليمين وتنجو.
 .193 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (5)
 .494, 49 3, وانظر: تصحيح الفصيح صـ 242السابق نفسه:   (6)
 .4/1960, وشرح الكافية الشافية 3/145, وانظر: المقتضب2/83شرح الشافية  (7)
والبيت فى ديوان  (86, 3/85عض أخباره فى ديوان الهذليين ب)الرجز ألبى جندب بن مرة الهذلى   (8)

 ): األسود , و    (الجوني  ). و 42, 41بلفظ أما تروني , وراجع : عبث الوليد صـ  3/87الهذليين 

 : الفحج ,أي في أصابعه تباعد .  (الحفلج 
 .193 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (9)
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فهو كالنسب إلى منسوب, وليس  ( يمانى )وهذا التخريج لم يرتضه المبرد قال: "ومن قال :  

 . )1(بالوجه" 

بين  جمعا   (شآمى )و (يمانى )وقد خرجه الرضى على وجه آخر, قال : "ويجوز أن يكون 

ومن العرب من  وليس هذا بالمرضى عند ابن مالك , قال: " )2(العوض والمعوض عنه" 

يكون قائل هذا  نكأنه جمع بين العوض والمعوض منه, واألجود أ (شآمىِّ  )و (يمانىِّ  )يقول: 

 . )3(نسب إلىالمنسوب" 

 زائدة لإلشباع كما (يمانى )وهناك تخريج ثالث ذكره الرضى أيضا  , بأن يكون األلف فى 

 )4( *َينباُع ِمن ِذفرى َغضوٍب َجسَرٍة   *          فى قول الشاعر:  

 . )5(محمول عليه  (شآمى )و

جاءت على وفق ما يقتضيه  ( الشآمى )و ( اليمانى )والرضى بهذا يرى أن النسبة فى 

 القياس, واأللف هى الزائدة لإلشباع.

أن النسبة فيهما جاءت على وفق المسموع ,  ق وقد يفهم من كالم أبي العالء الساب

 وزيدت فيهما الياء المشددة للمبالغة .  (الشآم)و (اليمان):  (الشآمى)و (اليمانى)واألصل فى 

    ليست للنسب وإنما  )6( ( أفلجىِّ  )و ( جونىِّ  )و ( أحمرىِّ  )فكما أن الياء المشددة فى 

ْ  يمانى ), فكذلك الياء المشددة فى  )7(للمبالغة   ْ
 زائدة للمبالغة عند أبى العالء. ( شآمىِّ )و (

إال أن يكون أبو العالء يرى ان الياء في نحو ) أحمرّيِ ( , و ) جونّيِ ( للنسبة , و ليست 

, والظاهر أنه يرى هذا , فقد صرح به في عبث الوليد , فقال : " وهذا على )8(زائدة للمبالغة 

                                                                    

 .3/145المقتضب  (1)
 .  2/38ة شرح الشافي  (2)
 .4/1960شرح الكافية الشافية  (3)
, وتمامه : *زيافة مثل الفنيق المكدم* 195شطر بيت من بحر الكامل لعنترة فى ديوانه  صـ    (4)

, 258, 166, 1/78, والمحتسب 2/297, وسر الصناعة 122, 3/121والبيت فى الخصائص 

, والضرائر لأللوسى 24ة صـ  , وشرح شواهد  الشافي25وضرائر الشعر البن عصفور  صـ  

إذا مر مرا  لينا فيه تلو, وقال األصمعى كما فى المحتسب  (باع يبوع)ينفعل من  (ينباع), و284صـ 

: إنباع الشجاع ينباع إذا انخرط بين الصفين ماضيا , فكأن هذا لغة وليس بإشباع , فال 1/258

:  (ذفرى)لفتحة, فصارت ألفا , وثم أشبعت ا (نبع ينبع)هو من  -والشاهد فيه–شاهد, وقيل 

 (الذفريات)الذفريات: الحيدان الناتئان بين األذن ومنتهى الشعر , وأول ما يعرق من البعير 

 الماضية فى سيرها, وقيل: الضخمة القوية. (الجسرة): الغضوب: الغضى, و (غضوب)و
 .2/84شرح الشافية  (5)
 /2وشرح ديوان ابن أبى حصينة  2/178المنصف:  انظر  فى زيادة الياء المشددة لغير النسب  (6)

, وشرح الكافية 2/54, والمقرب 2/309, وشرح الجمل3/139, وشرح المفصل209

 .4/202, واألشمونى 4/1960الشافية
 .188 /2انظر: شرح ديوان ابن أبى حصينة   (7)
بناء إذا دخلته انصرف : " أن هذا ال2/499والفرق بينهما حينها كما يقول الفارسي في اإلغفال   (8)

البناء , و المعنى معى الجمع , فـ ) أعجمي( , كقولهم ) أحمري ( وأنت تريد األحمر الذي 

هوالصفة , ال تريد أن تنسبه إلى األحمر , كما تنسب ) البصري( إلى البصرة , و لكن )أحمر ( و) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 432 - 

  ا يقال : ) رجل أحمر , و أحمريّ ِ ( فينسب إلىمذهب من نسب الشيء إلى اسمه , كم

 .  )1(وصفه " 

يقول الطبري : " وإذا قيل : هذا رجل أعجمي ، فإنما نسب إلى نفسه كما يقال لألحمر : 

اِريُّ  *: هذا أحمرّيِ ضخم ، وكما قال العجاج  ومعناه : دوار ،  )2(*َوالَدهُر ِباإِلنساِن َدو 

  .)3(فنسبه إلى فعل نفسه" 

بتخفيف  ( شامىِّ  )باإلضافة إلى ما سبق  (الشأم)ومن الصور التى وردت فى النسب إلى 

بتخفيف الهمزة وحذف إحدى يائى النسب,  (شامى), وقيل أيضا   (ْعلىِّ فَ )الهمزة على وزن 

 .  )4(والصورة الثانية أردأ الوجوه كما يقول أبو العالء 

وال تقل  (شآم)و (شامى ), والنسب إليها :  )5(ث تذكر وتؤن (الشام)قال صاحب  اللسان: "وو
 . )6( (شآمية )و (ميةاش )و (شامية )وامرأة  (شأم ), وال تقل  (شام )

 النسب إلى تهامة

وتخفيف الياء تهامة إحدى ثالث كلمات ذكر أبو العالء تخفيف ياء النسب فيها , قال : "  

 . )7(" إذا فتحوا الياء (التهامى )و (الشآمى )و (اليمانى )فى النسب فى ثالثة أحرف, وهى قولهم: 

 (هامِ تَ )بكسر التاء وتشديد الياء, ويقال أيضا :  (هامىِّ تِ )إذا نسب إلى تهامة بكسر التاء يقال: 

بفتح التاء وحذف إحدى اليائين, وإنما فتحوا التاء بعد تخفيف ياء النسب لتكون كالعوض عن 

, ولو زيدت الجتمع عويض األلف منها؛ ألن فى مكانها ألفا  , لما لم يمكن ت )8(الياء المحذوفة

 (يمان)ساكنان, فيضطر إلى حذف أحدهما فنابت الفتحة عن ألف التعويض, فصار على لفظ 

                                                                                                                                                                                                      

ذا روي , مأخوذ من رواة أحمري ( بمعنى واحد , كما ال تريد بـ ) كرسّيِ (إضافة إلى شيء , ه

 اللغة " .  
 . 42, 41عبث الوليد صـ   (1)
, و 114الرجز نسب للعجاج وليس في ديوانه برواية األصمعي , وورد في الجمل للخليل صـ  (2)

 :, وفيه:" قال العّجاج: لقد قلُت أرجوزتي التي أّولها 1/209البيان والتبيين
بيُّ                                                                                                     َبا الصَّ  بكيَت والُمحتَزُن الَبكيُّ         وإنّما يأتِي الّصِ

 أَطَربا  وأنَت ِقنَّْسِريُّ         والدّْهُر باإلنسان دَْواِريُّ 

مل، في ليلٍة واحدة، فانثالَْت َعلَيَّ قوافيها ان  .   دونَها في األيّاِم الكثيرة"ثياال ، وإني ألُريد اليوَم وأنّا بالرَّ
 .139/    19إبن جرير الطبري  -جامع البيان  (3)
 .188 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (4)
ذكر , يذهب به مذهب الصقع , وأنث على  (الشام  ): "85في المذكر والمؤنث البن التستري صـ  (5)

 أنها ناحية" .
 .1/21وقارنه بالروض األنف  (شأم), مادة  اللسان   (6)
 .193شرح ديوان ابن أبى حصينة:   (7)
 .1/154, والخزانة 494, وتصحيح  الفصيح صـ   3/145, والمقتضب 3/338انظر: الكتاب   (8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 433 - 

بياء مشددة منسوبة إلى  ( ثمانيِّة )فى العدد, وكان أصلها   )2(( ثمانِ  )ـ , كما فعل ب  )1((شآم )و
ٌِ ثمانِ  )ب وعوضت منها ألف فقيل , فخففت ياء النس )3((ُمنالثُ ) ٌِ

)  . 

عَلفَ  )أو  (لعْ فَ  )على وزن  ( مهَ تَ  )أو  ( ْهمتَ  )فجعلوها على  ( هامةتِ  )وكأنهم فكوا صيغة 
ثم  (

ثم خففت ياء النسب, وعوض عنها  (َهمىتَ  )أو  (مىتَهْ  )أضافوا ياء النسب المشددة, فصار 

 .  )4(. كما قال الخليل (َهامِ تَ  )ألف, فقيل 

 عَلفَ  )أو  (ْعلفَ  )وإنما جعله الخليل على وزن 
ولم يقطع بأحدهما؛ "ألنه قد جاء هذا العمل  (

 الذى أشرف عليه الخليل  )5(. وهذا الترجيم (اليمن)و (الشأم), وهما فى هذين المثالين جميعا  

 أحمد بن يحيى: )6(ظنا , قد جاء به السماع نصا , أنشدنا أبو على , قال أنشد 

ٌَ برقُ  نى الليلةَ ق  أرَّ  م       يا لكَ بالتَ  َُ ََ ً  َه  )7("  نَمْ ُشْقُه ال يَ يَ  منْ  ًَ برقا

        ومع هذا , فقد جمعوا بين العوض والمعوض عنه فى النسب إلى التهامة , فقالوا :  

ّيِ َهامتَ  )
 . )8(التاء وتشديد الياء بفتح (

ء النسب فيما سبق على القياس , فقالوا ويالحظ أن القاعدة فيما قالوا لم تطرد أبدا  , فقد جا 

 (شآم ٍ  )و(تهام ٍ  ):ء ت على الحذف والتعويض , فقالوا, وجا (شآمي ِّ  )و (يمنّيِ  )ِو  (تهامّيِ  ): 

تَهامّيِ ): بين العوض والمعوض عنه , فقالوا , وجمعوا (يمان ٍ  )و
 .  (يمنيّ ِ  )و (شأمّيِ  ) و, (

عتبار هذه الصيغ مستقلة , أي ليست متفرعة عن صيغة ولذا فإنه قد يكون من الصواب ا

, (َفعَاِل  )النسب القياسية المختومة بياء مشددة , ويكون النسب إليها من أول األمر على وزن 

                                                                    

 .494انظر  : تصحيح الفصيح صـ    (1)
 .494صـ  , وتصحيح الفصيح2/307, والخصائص 231, 228, 3/227انظر: الكتاب   (2)
,  وشرح الكافية  494هذا رأى الفارسى, وقال غيره ليس بنسب , انظر: تصحيح الفصيح صـ   (3)

: " ثمانيةُ رجاٍل وثماني ِنْسوة، وهو في األَصل  (ثمن  ). وفي اللسان , مادة 1/110للرضى 

تحوا أَوله ألَنهم يغّيِرون منسوب إلى الثُُّمن ألَنه الجزء الذي صيَّر السبعَة ثمانية ، فهو ثُُمنها، ثم ف

ضوا منها األَِلَف كما  ، وحذفوا منه إحدى ياَءي النسب، وَعوَّ في النسب كما قالوا دُْهريٌّ وسُْهليٌّ

فعلوا في المنسوب إلى اليمن، فثَبَتْت ياُؤه عند اإلضافة، كما ثبتت ياُء القاضي، فتقول ثماني ِنْسوٍة 

، وتسقُط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبُت عند النصب وثماني مائة، كما تقول قاضي عبد هللا

ألَنه ليس بجمع، فيَجري َمْجرى َجواٍر وسَواٍر في ترك الصرف، وما جاء في الشعر غيَر 

 مصروٍف فهو على توّهم أَنه جمع" .
 .114, 2/113, والخصائص3/145,والمقتضب 338, 3/337انظر: الكتاب   (4)
 فى الظن. المبالغة (الترجيم)  (5)
 .وفي1/154, وشرح الكافية لرضى, والخزانة 2/113الرجز مجهول القائل وهو فى الخصائص       (      6)

: )التهم  (بفتح أوله وثانيه : بلد . قاله ابن  322/    1البكري األندلسي  -مااستعجم  معجم  

 يشقه لم ينماالعرابي ، وأنشد : أرقني الليلة برق بالتهم     يا لك برقا من 
 .113 /2الخصائص  (7)
 .3/82, و األصول 3/338انظر: الكتاب   (8)
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للنسب , وإن لم تكن هذه الصيغ قياسية كما قالوا , فلتكن (فعَّال),و (فاعل  )كما جعلوا صيغ 

 هذه كذلك . 

ـ  (ثمان  )و (يمان  ()نباط  )و (شآم  )و (تهام  )الصيغة في النسب ويكو قد جاء على هذه 

 .  )1(على رأي الفارسي ـ , هذا ما أخذ به بعض المحدثين  

 

  )2(( الدو    )تخفيف الياء فى النسب إلى  

ةٌَ يِ داوِ  )يجوز تشديد الياء وتخفيفها, فيقال  (الداوية)فى     
 (فاعيلة )على وزن  (ةداويِّ  ), و (

)3(. 

 ومما ورد بالتشديد , قول ذى الرمة:

يٌَّة َوُدجى لَيٍل كَأَنَُّهما       َيمٌّ تَراَطَن في حافاِتِه الرومُ اَ د                        ِ  )4( و 

 ومثله جاء قول ابن أبى حصينة:

 )5( َوداوي ٍة يا سَلَم قَفٍر َكأَنَّها       بَِرأِد الُضحى بَحٌر ِمَن اآلِل طافِحُ 

 : )6(مما ورد بالتخفيف قول عمرو بن ملقطو

، وقَْد تَعْتَِسُف الداِويَهْ شوالخيُل قد تُْجِشُم أَْرباَبها الش ِ                               )7( قَّ

                                                                    

. ويمكن أن يكون مما جاء على         )   371أخذ بهذا صاحب أزاهير الفصحى , انظره في صـ   (1)

أن  " عثمان  18/   1جار هللا الزمخشري  -فعَاِل(في النسب ما جاء في الفائق في غريب الحديث 

 عنه أرسل سليط بن سليط وعبد الرحمن بن عتاب إلى عبد هللا بن سالم فقال ايتياه رضى هللا

إنا رجالن أتاويان وقد صنع الناس ما ترى فما تأمر ؟ فقاال له ذلك ، فقال لستما  فتنكرا له وقوال  

يب . بأتاويين ولكنكما فالن وفالن وأرسلكما أمير المؤمنين . األتاوى منسوب إلى األتى وهو الغر

واألصل أتوى كقولهم في عدى عدوى ، فزيدت األلف ؛ ألن النسب باب تغيير " أو إلشباع الفتحة 

 .، كقوله بمنتزاح  "  
يَّة:  (دوا  )في اللسان , مادة   (2) ّوِ : الفاَلةُ الواِسَعة، وقيل: الدَّوُّ الُمْستوية من األَرض. والدَّ : " الدَّوُّ

. "  المنسوبة إِلى الدَّّوِ
 . 252انظر: أبنية األسماء واألفعال والمصادر البن القطاع صـ   (3)
, وشرح 211 /2, وهو في سر الصناعة  576البيت من بحر البسيط , لذي الرمة في ديوانه صـ    (4)

في التهذيب , والجمهرة , و أساس البالغة ,  (رطن  ), وتحت الجذر  10/19, و154/ 5المفصل 

 و اللسان.
: ارتفاعه,  (دأد الضحى), و152  /1من بحر الطويل , وهو فى ديوان ابن أبى حصينة  البيت   (5)

 : ممتلئ  . (طافح): السراب, و(اآلل)و
الطائي.  هو عمرو بن ثعلبة بن غياث بن ملقط بن عمرو بن ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة  (6)

انظر : معجم الشعراء بن رومان. ويقال عمرو بن ثعلبة بن غياث بن ثعلبة بن رومان بن ملقط 

 .  57صـ 
, 395, والبغداديات صـ 268البيت من بحر السريع لعمرو بن ملقط, وهو فى نوادر أبى زيد صـ    (7)

 .  19 /10, وشرح المفصل2/112, وسر الصناعة1/62والحجة للفارسى
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وقالوا:  وقد اختلفوا فى توجيه تشديد الياء وتخفيفها , يقول ابن جنى فى توجيه التشديد: "

فقلبت الواو األولى الساكنة , النفتاح ما  (يَّةدوِّ  )وأصلها  (والد )أرض داوّيِة, منسوبة إلى 

 (الدو)يجوز التشديد والتخفيف , فإذا شددت نسبة إلى  , ومثله قال أبو العالء: " )1(قبلها"

ةي  دو   )وأصلها 
 . )2(, فجعلوا الواو األولى ألف ا" (

  شرط قلب الواو أو الياء ألفا  إذ إن ما قبل الواو ساكن و ؛وهذا القلب استحسانى ال وجوبى 

 , لطلب الخفة, وهى  (الداوية )فى  وإنما قلبت الواو ألفا   )3(أن يتحركا , وأن يتحرك ما قلبهما

, وقد خففت الياء فى )4( ( طئ )و (الحيرة )فى النسب إلى  ( طائى )و (حارى )فى ذلك مثل 
 :  كما قالوا ( طيئيا   )ياء األولى فصار لما استثقلوا اجتماع الياءات مع كسرة , فحذفوا ال (طئ)
دسيِّ  )فى  ( مْيت )و (سْيد )

للفتحة قبلها طلبا   ثم أبدلوا من الياء األولى ألفا    )5(( تميِّ  )و ( 

 للتخفيف.

 , كما فى قول الشاعر: ( الحيرة )نسبة إلى  ( حارى )وقلبت الياء ألفا فى 

ِ حاِجبُهُ  ِ َمكحولُ       إِذ ِهَي أَحوى ِمَن الِربِعي   )6( َوالعَيُن ِباإِلثِمِد الحاِري 

مع الياءات , فأبدل من كسرة الحاء فتحة, ومن الياء  )7(كأنهم استثقلوا اجتماع الكسرتين

 .  )9(ف لقربها منها فى المخرجل" وسهل هذا فيهما شبه الياء لأل )8(ألفا
                                                                    

والخزانة , 1/67, والخصائص2/210, 1/271, وانظر: المرجع نفسه1/33سر الصناعة   (1)

يَّة والدَّاِويَّة والداويَة المفازة، األَلف فيه منقلبة  (دوا ), و في اللسان , مادة 7/364 : " قيل الدَّوُّ والدَّّوِ

عن الواو الساكنة، ونظيره انقالبه عن الياء في غاية وطاية، وهذا القلب قليل غير مقيس عليه 

ٌِ غيره.وقال غيره: هذه دعوى من قائلها ال داللة ع ٌّ ليها، وذلك أَنه يجوز أَن يكون َبنَى من الدّو

فاِعلة  فصار داِويَة بوزن راِوية، ثم ِإنه أَْلحق الكلمة ياَء النََّسب وحذََف الالم كما تقول في اإِلضافة 

 . " ، وإِلى قاضية قاِضيٌّ  إِلى ناحية ناِحيٌّ
 .151 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة    (2)
, وشرح الملوكى صـ  390, 339, 4/238, 3/553الياء ألفين: الكتاب انظر فى قلب الواو و (3)

 .  157, 3/95, وشرح الشافية218
, 1/33, وسر الصناعة 1/125, والخصائص316, 1/62, والحجة 231انظر: البغداديات صـ   (4)

, واألبنية البن القطاع صـ  151 /2, وشرح ديوان ابن أبى حصينة 1/203, والمنصف 271

: "فى النسب إلى 2/237. وقال يس فى حاشيته على التصريح 10/18شرح المفصل, و161

الثوب حارى, وفى اإلنسان حيرى" وهذا كقولهم العدل وال يكون إال للمتاع, والعديل ويكون لمن 

, 2/102عادلك من الناس, ويقولون للبناء معين, وللمرأة حصان, فرقوا بين البنائين. انظر: الكتاب 

 .  4/325, و3/382والمقتضب
 , و357, 1/263, والمقتضب3/371بالتخفيف: الكتاب  (ميت)و (سيد)انظر فى الكالم على   (5)

, 2/15, والمنصف2/291, والخصائص3/225, 2/351, 1/256, والحجة 394البغداديات صـ

 .270, 2/112, والمزهر2/32,  وشرح الشافية 465وشرح الملوكى صـ 
, 1/127, ومعانى القرآن 2/46, والكتاب  55لطفيل الغنوى فى ديوانه صـ  البيت من بحر البسيط  (6)

, 10/18, وابن يعيش2/775, واإلنصاف3/85, والمنصف1/363والمذكر والمؤنث لألنبارى 

 .3/1113, واالرتشاف612, 2/373وشرح الجمل البن عصفور
 لنسب., وكسرة الراء بعد إضافة ياء ا (حيرة)المقصود كسرة الحاء فى   (7)
 .2/32. وشرح الشافية 394بتصرف يسير جدا , وانظر: البغداديات صـ  10/18شرح المفصل   (8)
 .1/125, والخصائص 1/316انظر: الحجة  (9)
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رب , قال ابن جنى: "على أن من لياء الساكنتين ألفين لغة لبعض العويبدو أن قلب الواو و 

 . )1(العرب من يقلب فى بعض األحوال الواو والياء الساكنتين ألفين, للفتحة قبلهما"

وربما  )2(أكثر من قلب الواو إليها ؛ ألن األلف أقرب إلى الياء فى المخرج و قلب الياء ألفا  

. (ةالداويِّ )فى قولهم  ة ألفا  كان هذا ما جعل الفارسى يرفض التفسير السابق بقلب الواو الساكن

 . )3(فهى دعوى ال دليل عليها

         بوزن  ( داوية ), فصارت  ( فاعلة ) ( الدوِّ  )وإنما يجوز عند أبى على أن يكون قد بنى من 

 هو الحال فى النسب إلىكما  )4(ثم ألحق الكلمة ياء النسب , وحذفت الالم ( زاوية )

 . (الدو )من  ( فاعلة )منسوبة إلى  ( الداوية )ن تكون فعلى هذا يجوز أ )5(المنقوص

ثم  (داووة ), فصارت (فاعلة) ( الدوِّ  )بالتخفيف , فيجوز أن يكون قد بنى من  ( ةيَ الداو )وأما 

 بالتشديد  (ةداويِّ  )ويجوز أن يكون أصلها  )6(قلبت الواو األخيرة ياء لتطرفها حكما بعد كسرة

 كما خففت فى قول الشاعر: ,  )7(, فخففت ياء النسب

 )8( بَك ي بَِدمِعَك واِكَف القَطِر       اِبَن الَحواري العاِلَي الِذكرِ 

بأن الحمل على القياس , واألمر العام  -ةالبناء على فاعل –ورجح الفارسى الرأى األول 

  .)9(أولى , حتى يحوج إلى الخروج عنه أمر يضطر إلى خالفه , ويخرج عن الشائع الواسع"

: موضع بالبادية أَملَسُ  ويمكن أن يكون هذا من اختالف اللهجات , قال الخليل : "  الدَوُّ

 . )10( بلغتهم "  ألهل الحجاز، وداويَّة تميموالدّّويّة: َمفازة  ملساُء بلغة ...كأّنه الراحة، 

 

                                                                    

 .2/210, وانظر: المرجع نفسه 1/33سر الصناعة  (1)
 .1/125انظر: الخصائص   (2)
 .2/211انظر: سر الصناعة   (3)
ٌ  , انظر: الكتاب يجوز الحذف والقلب وا  (4) , ورأى الفارسى فى البغداديات صـ  341, 3/340وا 

: " أَنشد الفارسي لعمرو  (دوا), و في اللسان,  مادة 2/211, وسر الصناعة 1/62والحجة 395

، وقَدْ تَْعتَِسُف الداِويَهْ   ابن ِمْلقَط:       والخيُل قد تُْجِشُم أَْرباَبها الّشِ         قَّ

ّوِ فاِعلَة، فصار التقدير داِوَوة، ثم قلب الواو التي هي الم ياء  قال: فإِن شئ ت قلت إِنه بنى من الدِّ

النكسار ما قبلها ووقوِعها َطَرفا ، وإِن شئت قلت أَراد الدَّاِويََّة المحذوفةَ الالم كالحاِنّية إاِل أَنه خفف 

 باإِلضافة كما خفف اآلخر في قوله؛ أَنشده أَبو علي أَيضا : 

ي بعَْيِنك واِكَف الَقْطِر         اْبَن الَحَواِري العاِلَي الذّْكِر                  بَّكِ
, وشرح الجمل البن عصفور 4/1934انظر فى النسب إلى المنقوص: شرح الكافية الشافية   (5)

 .2/604, واالرتشاف 2/42, وشرح الشافية للرضى 2/319
, وشرح الكافية 472, وشرح الملوكى صـ  10/19فصل  انظر هذا اإلعالل فى :  شرح الم  (6)

 .1/278, واالرتشاف 161, 3/160, وشرح الشافية للرضى 4/1211الشافية 
 .  (دوا ), و اللسان , مادة 2/212, وسر الصناعة 1/62انظر: الحجة للفارسى   (7)
 .423سبق تخريجه صـ   (8)
 .1/63الحجة   (9)
 .  (دوو  )العين, تحت الجذر   (10)
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  سم الفاعلا 

وهو مقيس من   )1(هو الصـفة الدالة على فاعل جارية فى التذكير والتأنيث على المضارع    

عَلَ فَ  )فى كل فعل على وزن  (فاعل )الثالثى على وزن 
 ), نحو كان أو الزما   متعديا   (

 ٌَ بكسر العين  (لفَعِ  ), وإن كان الفعل على وزن  (ذهب فهو ذاهب )و (رب فهو ضاربٌَ َض

,  ( راكب )فهو  ( ركب )نحو  (فاعل)أن يأتى اسم الفاعل على  ن كان متعديا  فقياسه أيضا  فإ

ِسلم   )و (ن فهو آمنأمِ  )نحو  )2(إال سماعا   (فاعل )فال يقال فى اسم الفاعل منه  وإن كان الزما  

 (ِرحو فَ ِرح فهفَ  )فى األعراض نحو  (ِعلفَ  )عل منه أن يكون على ابل قياس اسم الف (فهو سالم

د فهو سعِ  )و  )4( (حزن فهو حزين )نحو  (فعيل )ويأتى أيضا على   )3((نضر فهو نضر )و

 ٌ  على بيت ابن أبى حصـينة:تعليقا  ير يقول أبو العالء ألخ, وفى ا )5( (سعيد

 )6( فَاسعَد ِبِه فََسعاَدةُ الدنيا َوَمن       ِفيها إِذا ما كُنَت أَنَت َسعيدا

,   )7((ميراحم ورح )ولم يجاوزوا ذلك, كما قالوا  (سعيد )فهو  (الرجل يسعدد ع  س   )يقال  "

الذى يجئ  (لفعُ  )أنه غير متعد فأشبه  ( سعيد )فى معنى  (ساعد )هم أن يقولوا: عوإنما من

 .  )9("( ظُرف فهو ظريف )و  )8(( م فهو كريمكرُ  )مثل  (فعيل )اسم فاعله على 

عل من الثالثى االغالب ال الواجب ؛ ألنه قد يأتى اسم الف وكالم أبى العالء على سبيل  

   )10(( ضفهو حام ضحمُ  )نحو:  قليال   ( لفعُ  )على وزن 
                                                                    

. والكوفيون يسمون اسم الفاعل بالفعل 2/292, واألشمونى 136انظر: التسهيل البن مالك صـ  (1)

 .318؛ ومجالس العلماء للزجاجى صـ222, 2/43الدائم. انظر: معانى القرآن للفراء 
 .2/33, وحاشية الخضرى 355صـ (خاتمة), والمصـباح المنير 440انظر: شرح ابن الناظم صـ (2)
 ). وفي الصحاح , مادة 355صـ (خاتمة). انظر: المصـباح المنير  (نادم)و (فارح)و (حاذر)ومنه   (3)

: ".النَْضَرةُ: الحسُن والرونُق. وقد نََضَر وجهه يَْنُضُر نَْضَرة ، أي َحسَُن. ونََضَر هللا وجهه،  (نضر 

َر هللا يتعدَّى وال يتعدَّى. ويقال نَُضَر بالضم نَضاَرة . وفيه لغة  ثالثة : نَِضَر بالكسر. ويقال: نَضَّ

 وجهه بالتشديد، وأَْنَضَر هللا وجهه، بمعن ى ". 
: " الُحْزن والَحَزن، لغتان إذا ثقّلوا فتحوا، وإذا ضّحوا خفّفوا،  (حزن  )في العين, تحت الجذر   (4)

فأنا محزون وأحزنني فأنا يقال: أصابه َحَزن  شديد ، وُحْزن  شديد، ويقال: َحَزَنني األمُر يَْحُزنُني 

، وهو ُمْحِزن   لغتان أيضا ، وال يقال حازن" . وفي الصحاح , مادة  : "  الُحْزُن  (حزن  )ُمْحَزن 

. وأَحْزَنهُ غيره وَحَزنَهُ أيضا .  والَحَزُن: خالف السرور. وَحِزَن الرجل بالكسر فهو َحِزن  َوَحزين 

هُ لغة قريش، وأَْحَزَنهُ لغة تميم" .. لكن صاحب المحيط ومحزون  بُنَي عليه. وقال اليزيدي: َحَزنَ

: "  الُحْزُن والَحَزُن: َمْعُروفان، َحْزَنني َيْحُزنُني  (حزن  ),.قال في مادة (حازن  )أجاز أن يقال 

 . " ، وهو حاِزن   ُحْزنا ، فأنا َمْحُزْون 
دا  وَسَعادَة فهو َسِعيد ، نقيُض َشِقّيٍ مثل َسِلَم فهو : " قد سِعدَ كعَِلَم وعُنَِي َسعْ  (سعد  )في التاج , مادة  (5)

: وجائز  أَن  َسِليم وُسِعد بالضم َسعَادة، فهو َمْسعُود  والجمع سُعَداُء واألُنثَى بالهاِء. قال األَزهريُّ

قد َسَعده يكون َسعيد  بمعنَى َمسعوٍد، من َسَعدَه هللاُ، ويجوز أَن يكوَن من َسِعد َيْسعَد، فهو َسِعيد . و

 هللا، وأَْسَعده هللاُ، فهو َمْسعُود وَسِعدَ" . 
 .1/244البيت من بحرا لكامل, وهو فى الديوان   (6)
 .248, 2/28انظر: شرح ديوان ابن أبى حصـينة  (7)
 : "  الَكَرُم: ضدُّ اللؤم. وقد َكُرَم الرجل بالضم فهو َكريم " .  (كرم  )في الصحاح مادة  (8)
 .251, 2/250ن ابن أبى حصـينة شرح ديوا (9)
أنها مثلثة العين , قال : " ". "وقد َحمَض كَكُرَم،  (حمض  )هكذا قالوا , والذي في التاج , مادة  (10)

ْحَيانِّي وَنقََل الَجْوَهِرّي هذه وَحَمَض من َحدِّ نََصر، َحِمَض "كَفِرَح  وَجَعَل، وفَِرَح"، األُولَى عن الّلِ

ة   َكة ، وهو في الّصحاح بالَفْتح " .في اللَّبَِن خاصَّ   َحَمضا "، ُمَحرَّ
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صـفات مشبهة إن  ( فاعل )..وجميع هذه الصـفات التى ليست على   )1(( ه فهو فارهفرُ  )و

قصـد بها  عل عليها مجازفىاالصـطالح الشائع, فإناقصـد بها الثبوت, وإطالق اسم الف

 . )2(والتجدد كانت أسماء فاعلين" الحدوث

, لعل أهمها "أن اسم الفاعل أن بين اسم الفاعل والصـفة المشبهة فروقا   )3(وقد ذكر النحاة   

,  (مستكبر )و (مستخرج )و (قائم )و (ضارب )يصـاغ من المتعدى والقاصـر أى الالزم كـ

وأن اسم الفاعل يكون  (جميل )و (َسنحَ  )كـوالصـفة المشبهة ال تصـاغ إال من القاصـر 

 . )5(الثالثة والصـفة ال تكون إال للحاضر أى الماضى المتصـل بالزمن الحاضر" )4(لألزمنة

 .زمن اسم الفاعل والصـفة المشبهة

اسم الفاعل صـالح لألزمنة الثالثة كما سبق أما الصـفة المشبهة فال تكون إال للحاضر,     

, وعليه قالوا: "والحاصـل من ذلك أنك إذا أردت ثبوت الوصـف قلت: هكذا ذكر النحاة

قال ابن   )6((حسن )وال تقول  (حاسن )وإن أردت حدوثه قلت  (حاسن )وال تقول  (حسن)

ولو قصـد بالصـفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل , واستعملت  ": الناظم 

ويفهم من كالم ابن الناظم أنه ال يجوز   )7("(وجازع غدا  استعماله , كقولك : زيد فارح أمس 

قصـد الحدوث يكون فى اسم الفاعل , وقصـد  ؛ ألن (رح أمس وِجزع غدا  زيد فِ  ) أن يقال: 

الثبوت يكون فى الصـفة المشبهة . وهو فى هذا تابع للفراء الذى يقول: "العرب تقول لمن لم 

إنما يقال  (هذا مائت )وال يقولون للميت الذى قد مات :  , (ت عن قليل ومائتإنك ميِّ  ) يمت : 

فإذا أخبرت أنه  ( هذا سيد قومه اليوم )فى االستقبال, وال يجاوز به االستقبال . وكذلك يقال: 

هو طامع  )وكذلك الطمع, تقول:  (دهذا سائد قومه عن قليل وسيِّ  )يكون سيدهم عن قليل قلت: 

إنه لشريف  )وكذلك الشريف , تقول:  (طِمع)بالطمع قلت : هو فإذا وصـفته  (ا  غدبلك قفيما 

 . )8(وهذا الباب كله فى العربية على ما وصـفت لك" (هو شارف عن قليل)و ( قومه

                                                                    

: "  الفاِرهُ:  (فره ). وفي الصحاح , مادة 2/313, واألشمونى 441انظر: شرح ابن الناظم صـ (1)

 . الحاِذُق بالشيء. وقد فَُرهَ بالضم يَْفُرهُ فهو فاِره ، وهو نادر  مثل حاِمٍض، وقياسه َفريه  وَحميض 

 : "وتَْنِحتوَن من الجباِل بُيوتا  فَِرهيَن" فمن قرأه: "فاِرهيَن" فهو من فَُرهَ بالضم" ....وقوله تعالى
اسم الفاعل بين النحويين والصـرفيين, القاعدة واألداء د/ محمد عبد هللا سعادة, بحث منشور بمجلة  (2)

 .180, 179كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية العدد التاسع صـ
انظر هذه الفروق فى: شرح الكافية البن القواس . رسالة دكتوراه . مخطوطة. تح د/ زيان أحمد  (3)

 .442 -437, وراجع أيضا  : مغنى اللبيب صـ65 0, 649الحاج ورقة
, واألشباه والنظائر 649, وشرح الكافية البن القواس ورقة129انظر: ليس البن خالويه صـ (4)

 .52 -50ألبنية فى العربية د/ فاضل صـالح السامرائى صـ,  ومعانى ا 2/252
 .84فن التصـريف د/ محمد يسرى زعير صـ (5)
, 649, 636, وشرح الكافية البن القواس ورقة141, والتسهيل صـ83, 6/82انظر: ابن يعيش  (6)

, وحاشية الصـبان 2/82, والتصريح 432, 3/431, وشرح الكافية للرضى 444وابن الناظم صـ

2/314 ,3/3. 
 .444شرح ابن الناظم صـ (7)
 (خاتمة) 0, والمصـباح المنير2/80, وراجع : المصـدر نفسه 2/232معانى القرآن للفراء  (8)

 .369, وأزاهير الفصـحى صـ355صـ
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 ٌ  على قول ابن أبى حصـينة :    تعليقا  وهذا الذى ذكره الفراء وغيره رفضه أبو العالء , فقال   

 )1( َمن َوِرَث الَمكاِرَم قائٌِم       فَيها َوال ُكلُّ ابِن فَحٍل َسي ِدُ ما ُكلُّ                           

أى يموت بعد, وهذا يذكر  (مائت )وإذا نزل به الموت  ( تمي    )"قال الفراء : يقال فالن 

ُْم َمي ُِّتونَ "جأ لغير ذلك كقوله تعالى: لوالحقيقة سواه؛ ألن القرآن  هم و )2(" إِّناَك َمي ٌِّت َوإَِّّنا

 ينسب لقيس بن الخطيم  وينشد بيتا   )3( لم يموتوا بعد,

 )4( أَبِلغ سويداً أَنَّني َمي ٌِت       ُكلُّ اِمِرٍئ ذي َحَسٍب ماِئتُ 

؛ ألن اسم الفاعل لألزمنة الثالثة الماضى ويجب أن يقال فالن سائد اليوم وسائد غدا  

 ( سيد أمس )فيقال: فالن  (ئدسا )موضع  (دسي   )والحاضر والمستقبل, ويجوز أن يوضع 

 .  )5("( هو سيد غدا   )و ( سيد الساعة )وهو 

والذى ذهب إليه أبو العالء ذهب إليه الرضى فهو الذى يقول: "والذى أرى أن الصـفة     

موضوعة لالستمرار فى جميع  المشبهة كما أنها موضوعة للحدوث فى زمان ليست أيضا  

       ر قيدان فى الصـفة وال دليل فيها عليهما , فليس معنى األزمنة؛ ألن الحدوث واالستمرا

 . )6(سواء كان فى بعض األزمنة , أو جميع األزمنة" (ذو حسن )فى الوضع إال  (حسن )

فكذلك اسم الفاعل ال يدل على الحدوث  فة المشبهة ال تدل على الثبوت دائما  صوكما أن ال

وغير  (هللا عالم)ن غير مادة التجدد والحدوث, كما فى "كثيرا ما يستعمل اسم الفاعل مـف دائما  

:     ى نوهو عند البيانيين يدل على الثبوت ال على الحدوث, يقول عبد القاهر الجرجا )7(ذلك"

 له من غير أن تجعله يتجدد, ويحدث منه شيئا   "فإذا قلت زيد منطلق فقد أثبت االنطالق فعال  

 .  )8("   (زيد طويل وعمرو قصـير )نى فى قولك , بل يكون المعنى فيه كالمعفشيئا  

شعر بالتجديد والحدوث بخالف اسم مالمضارع فيما ذكر البيانييون "وقال أبو حيان :    

 . )9( " الفاعل
                                                                    

 .1/204البيت من بحرالكامل ,  وهو فى الديوان  (1)
 .30سورة الزمر اآلية : (2)
قراءة ابن أبي عبلة وأثرها في الدرس  )ر إبراهيم اإلسناوي في بحثه يقول أستاذي األستاذ الدكتو (3)

بلة في قوله تعالى " ثم إنكم بعد ذلك به ابن أبي ع ويحمل على هذا ما قرأ: "  109, صـ  (النحوي 

لميتون " حيث قرأ هو وغيره " مائتون" والفرق بين القرائتين أن الميت يدل على الثبوت 

دل على الحدوث , كـضيق و ضائق , فيقال لمن سيموت : ميت ومائت , واالستقرار والمائت ي

ولمن مات ميت فقط دون مائت الستقرار الصفة وثبوتها . وبهذ يكون قد وافق الفراء في كالمه ,  

 وخالف رأي أبي العالء والرضي وغيرهما ,  كما سيأتي .   
 ),والبيت في الديوان برواية      211م صـالبيت من بحرالسريع ,   وهو فى ديوان قيس ابن الخطي (4)

 . (أبلغ خداشا  
 .221, 2/220شرح ديوان ابن أبى حصـينة  (5)
 .3/431شرح الكافية  (6)
 .2/196حاشية يس على شرح القطر للفاكهى  (7)
 .174دالئل اإلعجاز صـ  (8)
 . 69 /1البحر المحيط   (9)
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 والحقيقة كما يقول بعض الباحثين أنه "ال تناقض بين القولين وإنما يقع اسم الفاعل وسطا  

و بالنسبة إلى المضارع يدل على الثبوت , وبالنسبة إلى فه )1(بين الفعل والصـفة المشبهة"

 الصـفة المشبهة يدل على الحدوث.

قول بعض النحويين بتحويل الصـيغة إلى وزن  )2(وعلى هذا الفهم رفض بعض المحدثين    

وزن من أوزان الصـفة المشبهة إذا  إلىإذا أريد الداللة على الحدوث, أو بتحويلها  (فاعل)

المعنى يقرر مصـير اللفظ  نلة على الثبوت يقول: "ألن المنهج الذى ننهجه هو أأريد الدال

 .  )3(ويحدد نوعه, فما دام الوصـف هنا غير ثابت وال دائم فإن اللفظ يكون اسم فاعل"

 )4(ير لبنائها, فتحويلها إلى فاعل ليس بواجب"يومقتضى ذلك أنها تكون اسم فاعل دون تغ    

ى قال: ومن هنا فإننا نرجح رأى الرضى؛ ألنه يتفق مع المنهج السائد ولهذا رجح رأى الرض

لدى جميع العلماء فى أن الكلمة الواحدة صـالحة للحدث المتجدد والثابت, وألنه يعطى الحجة 

على معنى معين ال  البالغة على مرونة اللغة العربية فى استعمال كلماتها, فالكلمة ليست وقفا  

لحة لكل ما يراد بها , وألنه يثبت للعقل دوره فى إدراك المعانى تخرج عنه, بل هى صـا

 . )5(المختلفة من الكلمة الواحدة التى تستعمل فى مقامات متعددة"

فى الزمن  (سائد )و (يدسِّ  )وبهذا الفهم يتبين صـواب كالم أبى العالء فى التسوية بين 

 .  )6(( وغدا   يد أو سائد أمس والساعةفالن سِّ  )فيجوز عليه أن يقال 

منها ما يفيد الثبوت  )7(ومع صـواب هذا الرأى فالظاهر أن الصـفة المشبهة على أقسام

          , ومنها ما يفيد التجدد والحدوث نحو  (أسود )و ( أبيض )و (أصـم )و (أبكم ) واالستمرار نحو 

ضبان أمس أو اليوم غ ), فهذا يجوز فيه على رأى أبى العالء أن يقال  (طمعان )و (غضبان )

غاضب أو طامع  )فيقال  (فاعل )وكذلك عطشان, كما يجوز أن يقال فيهما بوزن  (أو غدا  

 . ( األمس أو اليوم أو غدا  

                                                                    

 .47معانى األبنية فى العربية صـ  (1)
 .82الدكتور محمد يسرى زعير فى كتابه فن التصـريف صـهو  (2)
 .81فن التصـريف صـ (3)
 .82السابق نفسه صـ (4)
 .85فن التصـريف صـ (5)
 .221انظر: شرح ديوان ابن أبى حصـينة صـ (6)
 .77انظر: معانى األبنية فى العربية صـ  (7)
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  اسم المفعول

" ويصـاغ قياسا   )1((مأمور ), و (مقتول )ـهو ما دل على الحدث والحدوث وذات المفعول , ك  

غيره بزيادة الميم المضمومة مكان حرف المضارعة ومن  (مفعول )من الثالثى على وزن 

لقربها من الواو فى المخرج تلك التى زيدت بعد عين الكلمة, غير أن الميم أقوى فى الداللة 

الكتاب  )  , فيقال :  )2(منها, لوجود الميم فى غير هذه الصـيغة التى للثالثى" (مفعول)على 

 وهكذا. ( الدخل محدود ), و ( مقروء

غ من غير الثالثى على زنة مضارعه بميم مضمومة مكان حرف المضارعة , ويصـا

 . )3(وفتح ما قبل اآلخر"

           و (أسير )و (حبيب )نحو:  -سماعا  – (فعيل )وقد ناب عن مفعول فى الداللة على معناه 

  .)4(غيرهبخالف  (جريح)و (قتيل)ـك (فعيل بمعنى فاعل ), وقيل ينقاس ذلك فيما ليس له  (ذبيح )

ى    )وكذلك   )5((معمود )فهو معدول كما يقول أبو العالء عن  (عميد الحب )ومن هذا  نُح 
) 

شجى    )و  )6((منحو )بمعنى 
 .  )7((مشجو )بمعنى  ( 

أن األول وصـف قد وقع  (مفعول )ووزن  (فعيل بمعنى مفعول )ـوالفرق بين الوصـف ب

 (هو محمود)أو كالثابت , فتقول:  ية , ثابتا  على صـاحبه بحيث أصـبح سجية له أو كالسج

من الحمد  (فعيل):  (الحميد )وجاء فى الكليات "  )8((محمود )أبلغ من  (حميد )و (هو حميد)و

 . )9(وأبلغ منه, وهو من حصـل له صـفات الحمد أكملها" (محمود0بمعنى 

,  ليس صـوابا   (عيلف)كـ (مفعول)ويرى بعض الباحثين أن ما قيل فيه بالنيابة عن صـيغة 

يقول: "ال حاجة بنا إلى الربط بين اسم الفاعل والفعل, وال بين اسم المفعول والفعل إال من 

زاوية واحدة, وهى وجود المادة األصـلية فى كل منها , ومن ثم يجوز لنا أن نقول: كل 

 . )10(صـيغة فهم منها ذات يقع عليها حدث فهى اسم مفعول"

 . ـيل رأيه هذاوسيأتى بعد قليل تفص

 .مخالفة كل من اسمى الفاعل والمفعول للقياس 

 ومن غير الثالثى على وزن  (فاعل )سبق أن اسم الفاعل من الثالثى يأتى على وزن 
                                                                    

 .59انظر: معانى األبنية صـ (1)
 .69المختون صـ تصـريف األسماء د/ بدوى (2)
 .636انظر: شرح الكافية البن القواس ورقة  (3)
 .2/316انظر: األشمونى  (4)
 .2/154انظر: شرح ديوان ابن أبى حصـينة  (5)
 .179انظر: السابق نفسه صـ (6)
 .245انظر: السابق نفسه صـ (7)
 .61معاني األبنية صـ (8)
 . 365الكليات للكفوى صـ (9)
 .97حمد يسري زعير صـفن التصـريف د/ م (10)
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مضمومة وكسر ما قبل اآلخر, أما اسم المفعول  المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما  

 كاسم الفاعل, لكن بفتح ما قبل اآلخر.فيأتى من الثالثى على وزن مفعول ومن غير الثالثى 

ٌ  وقد جاء كلُ  لما سبق , فجاء اسم الفاعل والمفعول من  من اسمى الفاعل والمفعول مخالفا   ٌُ

 .( مفعول  )و (فاعل )غير الثالثى على وزن ما يستحقه الثالثى منهما, وهو 

أعشب المكان فهو  ):  )1(قولهم (فاعل )فمن مجئ اسم الفاعل من غير الثالثى على وزن    

حل, وأغضى , وأمحل البلد فهو ما)2(ت فهو وارس, وأيفع الغالم فهو يافعبنالعاشب, وأورس 

وإذا كانت إبلهم قوارب فهم  )3(, وأبقلت األرض فهى باقل, وأقرب القومٌٍ الرجل فهو غاٍض 

, ولم وأودقت فهى وادق, إذا اشتهت الفحل  )4(قاربون, وال يقال مقربون, واستودقت األتان

وأشوى السعف وهذه سعفة ,   )5(يقولوا : مودق وال مستودق وأعطت فهى عاطية اسم لكرمة

 .( فهو حانط  طشاوية وأحن

ٌ  على قول ابن أبى تعليقا  وفيه يقول أبو العالء  , (أفلح فهو فالح )وقد يكون من هذا 

 حصينة: 

ُجوني الِعزَّ في ُكل ِ َبلَدٍة       َوِمن فَضل  )6( ما قَد أَنعَُموا أَنا فاِلحُ  ُهُم تَوَّ

 .  )7(( تامر  )و (البن )قليل فى االستعمال , ولكنه يحمل على  ( حل  فْ مُ  )فى معنى  ( فالح )..و

أجنه هللا فهو  ):  )8(قولهم (مفعول )ما جاء من اسم المفعول من غير الثالثى على وزن مو

 ), و( أحبه هللا فهو محبوب ), و( فهو محزون أحزنه هللا ), و(أزكمه هللا فهو مزكوم ), و(مجنون

أحمه هللا فهو  ), و  )10((أعله هللا فهو عليل وربما جاء معلول ), و(مبروز )9(أبرزته فهو

                                                                    

 , 2/218, والخصائص855, وشرح المفضليات لألنبارى صـ54انظر: ليس البن خالويه صـ (1)

, والسماع 369, 368, وأزاهير الفصـحى صـ355صـ (خاتمة), والمصـباح المنير 2/82والمزهر

 .303 -300, والتنبيهات صـ41والقياس لتيمور صـ
 , وهو على غير(أيفع الغالم , فهو يافع  )ل الكسائي : يقال : : " قا1/383في الغريب المصنف  (2)

 .   (موفع  )القياس , والقياس :  
: "وقد سمع 5/276, وفى 9/275, والخزانة 2/76, وراجع المزاهر 2/243انظر: أمالى القالى  (3)

 ثالثيه,  فال شذوذ".
 .2/88انظر: المزهر   (4)
 .41:  السماع والقياس لـ تيمور صـ انظر هذه الكلمات وما بعدها فى  (5)
 .1/154البيت من بحرالطويل , وهو فى الديوان   (6)
 .2/153شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (7)
 , وأزاهير الفصـحى 41, 40, والسماع والقياس صـ260, 2/82, والمزهر 121انظر: ليس صـ (8)

 .  346, 345صـ
 .4/118انظر: األفعال للسرقسطى  (9)
, فقال: "فإذا جرت العلة فى معلولها" وخطأ 1/152فى الخصائص  (معلول)ستعمل ابن جنى ا  (10)

, وراجع شرح درة الغواص  (ُمعَلّ )هذا االستعمال , وأوجب  223الحريرى فى درة الغواص صـ

, والمصـباح المنير 337, وعقد الخالص فى نقد كالم الخواص البن الحنبلي صـ589للخفاجى صـ
 .635صـ (خاتمة)
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أهمه من الهم  ), و(م فهو مقرورضأقره من القُر بال )و  )1(,(أسله هللا فهو مسلول ), و( محموم

 ), و(أكمده هللا فهو مكمود ), و(أوجده هللا فهو موجود ), و(أنبته هللا فهو منبوت ), و(فهو مهموم

شقاه هللا وأشقاه  ), و(مرهومة )3(أرهمت السماء فهى ), و ( )2(ألقح الفحل الناقة فهى ملقوحة

 .(ومشقى )4(فهو شقى

أفعمت اإلناء إذا  )و )5((ى بالشئ فهو معنى به وأعنيته وعنيته بمعنى واحدنِ عُ  )ويقال : 

أسعده هللا فهو  ), و  )7((رضيت الشئ وارتضيته فهو مرضى ), و ( )6(عوممألته فهو مف

أكزه  )و   )10((أقفلت الباب الباب فهو مقفول  )و,(مغلوق )9(أغلقت الباب فهو ), و ( )8(مسعود

أضأده فهو  ), و(أمأله فهو مملوء ), و( فهو مأروض )12(آرضه ), و  )11((زهللا فهو مكزو

 .(مزعوقأزعقه فهو  ), و(مضئود

المخالفة للقياس فى كل ما سبق هى صـورة من صـور عديدة جاءت على غير القياس فى   

 اسمى الفاعل والمفعول, وقد فسرت هذه المخالفة بتفسيرات مختلفة ومنها: 

 وهو عدم الزيادة, فكأنه جاء على حذف الزوائد فى  )13(أن هذا جاء باعتبار األصـلـ 1

 ونظير مجئ اسم المفعول ههنا على حذف ما قال ابن جنى : "اسمى الفاعل والمفعول, ك

 , وذلك نحو قولهم:حذفها أيضا   ىمجئ اسم الفاعل عل -نحو : أحببته فهو محبوب -الزيادة 

 . )14(" (أورس الرمث فهو وارس.... ) 
                                                                    

 .2/261انظر: المزهر  (1)
 .41, 40انظر هذه الكلمات وما بعدها فى : السماع والقياس صـ (2)
 .(رهم  )أى أتت بالمطر الضعيف كما فى القاموس مادة   (3)
 . (شقي )انظر: التاج , مادة  (4)
 .(عني )انظر:  اللسان , مادة  (5)
 . (فعم )انظر:  التاج , مادة   (6)
، فجاؤوا  (رضي  ), مادة  في اللسان  (7) ،وقد قالوا َمْرُضوٌّ :  " َرضيُت الشيَء واْرتََضْيتُه، فهو َمْرضيٌّ

 به على األَْصل ".
, 261, 2/82, والمزهر 9/102, والقرطبى 12/155والطبرى  (سعد )انظر: الصـحاح , مادة   (8)

 .245, 244والتنبيهات صـ
 . (غلق )حاح , مادة , والصـ2/6انظر: تهذيب إصـالح المنطق  (9)
وقد أغلقت  : "   , 227صـ . وفي إصالح المنطق 2/225: شرح ديوان ابن أبي حصينة انظر (10)

  )الباب فهو مغلق، وال يقال مغلوق وقد أقفلته فهو مقفل، وال يقال مقفول " . و في التاج , مادة : 

، : " وقد أَْقفََل الباَب، وأَْقَفَل عليه، فاْنَقفََل،  (قفل  ، وال يقال َمْقفُول  واْقتَفََل والنوُن أعلى، والباُب ُمْقَفل 

 ، : النَّذُْر والطَّالُق والِعتاُق والنِّكاح. أي ال َمْخَرَج منهنَّ لقائِلِهنَّ وفي حديِث ابِن عمَر: أَْربَع  ُمْقفَالت 

 كأنَّ عليهنَّ أَْقفاال ، فمتى جرى بهنَّ اللِّسان َوَجَب بهنَّ الُحكُم " .
ـيب األسنان من شدة  (أكزه), ومعنى 2/218انظر: الخصائص  (11) أى أصـابه بالكزاز, وهو تشنج يص

 . (كزز )البرد, كما فى اللسان , مادة 
:  (آرضه), ومعنى 261, 2/260, والمزهر 2/218انظر هذه الكلمة وما بعدها فى :الخصائص  (12)

: أزكمه. والذى فى العين , تحت  (ضأدهأ). ومعنى  (أرض  )أزكمه , كما فى الصـحاح , مادة 

: أى : النشيط الذى يفزع مع نشاطه كما فى  (الزعق).  ومعنى  (مضأد): "  فهو  (ضأد  )الجذر 

 . (زعق )مادة 
 .356صـ (خاتمة)انظر: المصـباح   (13)
 .2/2210الخصائص   (14)
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  أخرى فى فعله, وإن كانت قليلة االستعمال , فيكون استعمال )1(أن هذا جاء لمجئ لغة -2

         و  )2((يفع)فإنه من  (أيفع الغالم )الفاعل معها أو المفعول من باب تداخل اللغتين نحو  اسم

لمكان ) الفاعل, أما اسم المفعول  (عشب )فإنه من  )3(( أعشب ا وهذا فى اسم 

, وهذا القول أخذ به أبو العالء , فقد  )5(من غلق (مغلوق )و (حب )من )4( (محبوب ) فنظيره

َك َغيُر ُمنغَِلِق    :ٌ  على قول ابن أبى حصـينةا  تعليققال  فَُكن بِي ُمحِسناً َظن اً َفَقلبِي       ِلُود 

 )6( الِرتاجِ 

ا . , وقد تكلموا بذلك  ( لقت البابغ )على قول من يقول:  (مغلوق الرتاج )و " قديم 

 لى قال فى شعر له:ؤوروى أن أبا األسود الد

 )7( وِم قَد َغلِيَت       َوال أَقوُل ِلباِب الداِر َمغلوقُ َوال أَقوُل ِلقدِر القَ       

هو اللغة  ( أغلقت الباب )عنده هو الصـحيح, وأن قولهم :  (أغلقت )فهذا يدل على أن 

 .  )8("( غلقت )الغالبة, وإن كانوا قالوا: 

مغلوق :  يقال أغلقت الباب فهو ُمْغلَق , وال )قال الكسائي : " غلت القدر بال ياء , وتقول : 
)" )9( . 

, وفى هذا يقول  ( سعده هللا )فهو مسعود, وقد يكون من  ( أسعده هللا )ونظير السابق أيضا 

 ٌ  على بيت ابن أبى حصـينة :تعليقا  أبو العالء 

 )10( فَاسعَد ِبِه فََسعاَدةُ الدنيا َوَمن       ِفيها إِذا ما كُنَت أَنَت َسعيدا

, فاقتصـروا على قولهم :  ( س عدمُ  )وكان القياس أن يقولوا : فهو  ( أسعده هللا )"ويقال : 
 . )11(ه"دوحكى قوم : سعده هللا وأسع ( دس ع   ), كأنهم بنوه على  ( فهو مسعود )

يقول المرزوقي  عن علة اال ستغناء بفعل عن آخر : " ويدَُع، ولم يقولوا: وذََر وال ودَع 

: وقد يجري الشيء على ما ال )12(ي غير موضع استغنوا عنهما بترك، وقال أيضا  ف

                                                                    

 .356صـ  (خاتمة)انظر: المصـباح   (1)
 .102اج صـانظر: فعلت وأفعلت للزج  (2)
 .356صـ (خاتمة)انظر: المصـباح   (3)
 .23انظر: فعلت وأفعلت للزجاج صـ  (4)
 .71انظر: فعلت وأفعلت للزجاج صـ  (5)
 .(مغلق) بدال عن (مغلوق)وذكر أبو العالء فى الشرح , 1/114البيت من بحرالوافر, هو فى الديوان   (6)
 .121, وماتلحن فيه العامة للكسائي  صـ (غلق  )دة البيت من بحرالبسيط, وهو فى الصـحاح , ما  (7)
 . 114 /1شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (8)
. وقد نسب البيت الكسائي لحاتم الطائي وذكر له بيتا  تاليا  ,  121ما تلحن فيه العامة للكسائي صـ  (9)

 والباب مغلق أو فالباب مصفوق  لكن أقول غلت للقوم قدرهم   و هو 

يتان من أبي األسود من األهمية بمكان في مجال الدرس العربي عامة , والنحوي و وهذان الب

 اللغوي خاصة ؛  ألنه يدل على أن العرب كانت تنظر في كالمها , وتفضل بعضه على بعض .
 .1/142البيت من بحر الكامل ,  وهو فى الديوان   (10)
 .201شرح ديوان ابن أبى حصـينة صـ  (11)
 .  يقصد سيبويه (12)
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يستعملونه في كالمهم نحو قولهم: مالمح ومذاكير ومحاسن، ونحو مصغَّرات ال مكبَّر لها 

وُكعَيت  )1(نحو: ُكميت 
 ، إلى غير ذلك مما يكثر.)2(

وقد جاء في هذا الباب ما ليس له أفعل، قالوا: ما أشغله، وهو مشغول، ، وما أماله، وهو 

ألنهم يقولون: ما أفعله،فيما يكون الفعل منه، ؛لوء، كأنهم أضافوا الفعل إلى هذه األشياءمم

أال ترى أنهم يقولون: ما أضربه، إذا كان مضروبا ، وإنما قالوا هذه ؛ألنهم جعلوا المشغول 

صاحب شغل، والمجنون صاحب جنون، والمملوء صاحب ملء، فكأنهم جعلوا الشغل 

وأجروها، كأنهم قالوا فيها: قد فعلت وإن لم يكونوا قالوه. ومما يسهل والجنون والملء لها 

هذا ويقرب أنهم ربما جاؤا بالصفة على قياس الفعل، وال يتكلمون بفعلها،قالوا: رجل 

أظفر، للطويل األظفار، وأعين للكبير العين، وأعنق للطويل العنق، وكذلك رجل أشعر، 

 . )3(قد فعل وإن لم يتكلموا به"  وكبش أصوف، كأنهم قالوا فيها: كأنها

 ,  (فعلت  )يجوزفيه  (أفعلت )وقريب من هذا ماذكره أبو العالء نسبةإلى الفراء أن كل     

, فيجب أن  (أقفلت الباب  ), والمشهور  (قفلت الباب  )من قولهم  (مقفول  )قوله قال : " 

 .  )4("    (فعلت  )يه يجوز ف (أفعلت ), ورأي الفراء  أن كل  (ُمْقف ل  )يقال: 

 ومن التخريجات التى قالوها فى اسم الفاعل "أن ذلك ليس باسم فاعل للفعل المذكور , بل ـ3

 أى: ذو محل, ( أمحل البلد فهو ما حل )هو نسبة إضافية بمعنى: ذو الشئ, فقولهم :     

 . )5(وذو تمر أى ذو لبن (رجل البن وتامر )أى ذو عشب كما يقال :  (أعشب فهو عاشب)و   

النسب عليه  قالوا إنمع أنهم  )6(قد يأتى للنسب (فاعل ) نوهم فى هذا ناظرين إلى أ

 سماعى ال قياسى.

ولهذا لم يقولوا بهذا الوجه فيما جاء شاذا  من اسم المفعول من غير الثالثى ؛ ألن وزن   

 مفعول لم يقولوا فيه بالنسب ال سماعا  وال قياسا .

قليل, ولكنه يحمل  (حل  فْ مُ  )فى معنى  ( فالح ).. والء بهذا التخريج عندما قالوقد أخذ أبو الع

 .  )7("(تامر  ) و ( البن )على 

الذى يستفاد منه معنى  ( فاعل )من كونه على وزن  وهذا التخريج قوى, لكن قوته لم تأتِ 

غير الثالثى  من أن معنى الصـيرورة والنسب فيه مكتسب من الهمزة فىو إنما أتى , النسب 

بمعنى الصـيرورة من  (أفعل )فهى همزة الصـيرورة , يقول ابن هشام اللخمى : "ومجئ  , 
                                                                    

: ليس بأَْشقََر وال أَْدَهَم، قَاَل أَبو عَُبْيدةَ: فَْرُق ما  (الُكَمْيُت كُزبَْيرٍ ): "  (كمت  )في التاج , مادة  (1) لَْون 

".فهوكَُميْ  فإِن كانا أَْحَمَريِْن فهو أَشْقَُر، وإِن كانا أَسَْودَيْنِ بيَن الُكَمْيِت واألَْشقَِر في الَخْيِل بالعُْرف والذََّنِب،   ت 
. أبو زيد: رجل َكْعت  (الُكَعْيتُ ): " (كعت  )في الصحاح مادة  (2) : البلبل، جاء مصغَّرا ، وجمعه ِكْعتان 

   وامرأة َكْعتَة ، وهما القصيران ".
 .  105أمالي المرزوقي صـ  (3)
 . 225 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  (4)
 .356صـ (خاتمة)انظر: المصـباح المنير   (5)
, وشرح الشافية للرضى 162 -3/161, و1/258, والمقتضب 383 -3/381انظر: الكتاب   (6)

 .37, والسماع والقياس لـ تيمور صـ85, 2/84
 .2/153شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (7)
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:  )1(حال إلى حال كثير فى كالمهم. وهو باب مطرد ال يمتنع من القياس عليه. قال سيبويه

 . )2(وحيال فى ماله" زحانُ أى صـار صـاحب جرب و  (أجرب الرجل, وأنحز, وأحال )"تقول : 

ر القياس بأن المعنى فيه؛ يوعلى هذا الفهم يمكن تخريج ما جاء من اسم المفعول على غ    

    يقول الكسائي : ونحوه أى صـاحب  جنون. (أجنه هللا فهو مجنون )صـاحب كذا , فيكون: 

 . )3(: به لمم ومسُّ , وهو من الجنون "  (رجل ملموم , وممسوس  ) " 

من الهمزة التى هى للصـيرورة , وال يعترض بأن الهمزة هنا  ا  ويكون هذا المعنى مستفاد  

على  "األغلب فى هذه األبواب أن ال تنحصـر الزيادة فى معنى بل تجئ لمعانٍ  نللتعدية فإ

 . )4(تفيد: النقل, والتعريض والصـيرورة (أفعل)البدل, كالهمزة فى 

هو وإلى واحد,  لهمزة متعديا  عد صـار باتفإن كان الفعل الثالثى غير م يقول الرضى : "

 كأذهبته, ومنه: أعظمته أى جعلته عظيما   -أى: الجعل والتصـيير–مفعول لمعنى الهمزة 

 "وأعضضته أى جعلته معضوضا   )6(وأصـرح من هذا قول ابن أبى الحديد )5(باعتقادى"

 . )7("برؤوس أهلك, وأكثر ما يأتى أفعلته أن تجعله مفعوال  

جاء شاذا  من اسم المفعول "أنهم يقولون فى هذا كله : فيما  لتى قالوهاومن التخريجات ا -4

قال ابن جنى : .   )8(وإال فال وجه هللا" (ِعلفُ ) على  (مفعول )بغير ألف ثم بنى  (ِعلفُ )قد 

أجنة هللا فهو مجنون وأسله فهو مسلول, –نحو  (أفعلته فهو مفعول )"وعلة ما جاء من 

       و (م فهو مزكومكِ زُ  )و (نَّ فهو مجنونجُ  )نحو  (ِعلفُ  )به على أنهم إنما جاءوا –وبابه 

 . )9(وكذلك بقيته" (فهو مسلول ُسلَّ  )

أن مثل ذلك ال شذوذ فيه فقد  -عندى– قواختار هذا الوجه بعض المحدثين , يقول: "والح  

 . )10(للبناء للمجهول"مالزم  -مما هو كما قيل (ِكمزُ  )و (نَّ جُ  )و (ِعدسُ  )جاء على الثالثى وهو 

 وهذا الرأى يحتاج إلى إثبات وهو مبنى على الظن وال دليل له.
                                                                    

 .4/59انظر: الكتاب   (1)
ء  يأخذ اإلبل في  : "النُحاُز: دا (نحز  ).و في الصحاح , مادة 53, 52المدخل إلى تقويم اللسان صـ  (2)

. واألْنَحزاِن: النُحاُز والقَْرُح، وهما داءاِن  ، وبه نُحاز  ِرئاتها فتسعل سعاال  شديدا . يقال: بعير  ناِحز 

 يصيبان اإلبل. يقال: أْنَحَز القوُم، أي أصاب إبلهم النُحاُز ". 
 . 1/336الغريب المصنف   (3)
  .1/83شرح الشافية        (4)
 .1/86نفسه السابق   (5)
هو: عبد الحميد بن هبة هللا بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد ، أبو حامد ، عز الدين , عالم   (6)

باألدب ، من أعيان المعتزلة ، له شعر جيد واطالع واسع على التاريخ . ولد في المدائن ، وانتقل 

ن حظيا  عند الوزير ابن إلى بغداد ، وخدم في الدواوين السلطانية ، وبرع في اإلنشاء ، وكا

العلقمي . له شرح نهج البالغة , و  الفلك الدائر على المثل السائر , و  نظم فصيح ثعلب , و 

. انظر   (م  1258 -=  ه 656)القصائد السبع العلويات  ,و  ديوان شعر  . توفي ببغداد سنة : 

 . 289/  3ترجمته في : األعالم 
 .18/9شرح نهج البالغة   (7)
 .356صـ (خاتمة)المصـباح المنير   (8)
 .2/219الخصائص   (9)
 .74تصـريف األسماء د/ بدوى المختون صـ (10)
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 قد تكون ممكنة فى كل من اسمى الفاعل والمفعول أن يكون ما  التي  اتجريتخومن ال -5

 قالوا فيه بالشذوذ صـفة مشبهة ال اسمى فاعل أو مفعول, فقد تأتى الصـفة المشبهة على    

  فالن طاهر ), و(فرس ضامر )  :إذا قصـد الثبوت, كقولهم  )1((مفعول ), و (اعلف )وزنى     

 وال مانع من هذا الفهم؛ إذ إن  (مشكور فعله)و (فالن مهزول الفصـيل ), وكقولهم : (القلب     

 أكثر األفعال الشاذة المذكورة قبل إن لم تكن كلها أفعال الزمة, كما هو الشرط فى الصـفة      

 هللا  هأجن ), و(أيفع الغالم فهو يافع )المشبهة , ومعناها يجوز أن يفهم منه الثبوت كما فى     

 . وهذا الفهم لما حكموا عليه بالشذوذ ليس قاصـرا  على مخالفة كل من اسمى (فهو مجنون    

 بقالفاعل والمفعول الثالثيين للقياس بمجيئهما على طريقة غير الثالثى, بل يمكن أن يط    

 مفعول)على بعض الصـور األخرى المحكوم عليها بالشذوذ, كما فى حكمهم على مجئ    

 يمكن (سائمة )فإن لفظ  (أسمت الدابة فهى سائمة) :فى قول العرب (على لفظ فاعل من أفعل   

ولعل  )2(أن يكون صـفة مشبهة , ال اسم مفعول أتى على لفظ الفاعل كما ذكره النحويون   

 )         فهم هذا وإن لم يصـرح به, فقد قال فيما سبق : "وأحسبهم أرادوا  ابن خالويه

 .  )3((أدخلته الدار فهو داخل ), كما يقال : (أسمتها أنا فسامت هى, فهى سائمة

 وهذا الكالم يمكن أن يفهم منه الصـفة المشبهة التصـال الكالم بالزمن الحاضر.

 ألن؛ق وغيره أنه ينبغى التريث فى إصـدار ذلك الحكمومن اآلراء فى تفسير الشذوذ الساب -6

 جت, ويح )4(لغة العرب لم تصـلنا كلها, وربما كانت له بقية لم نقع عليها, أو لم تصـل إلينا     

  (يافع )فى ذلك بورود األصـل الثالثى لكلمات حكم عليها النحويون بالشذوذ, كما فى      

 هنا على أن اسم الفاعل الثالثى أغنى عن اسم الفاعل غير, وعلماء الصـرف  (رساو )و     

رس البنتوَ  )و (ع الغالمفِ ٌِ يَ )الثالثى, يقول: "والحق أن ذلك ليس بشاذ فقد سمع        ٌِ
) 

 وحينئذ

   (موفع)سمع, ولعل  (مورس)أن  )5(اسمى فاعل لهما وذكرالصـبان (رساو )و (يافع )يكون      

  على أن مقالة النحويين بنيابة صـيغة عن صـيغة, معتمدا   يضا  ويرفض أ )6(قد سمع"       

 األصـل فى ذلك هو فهم المعنى ال وزن الكلمة وحدها, ففهم المعنى هو الذى يحدد نوع       

  و (محزون ) فعنده أن نحو  )7(اللفظ , وإن أتى على صـيغة غير التى ذكرها النحويون      

   , و"ال حاجة  (محزن )نابت عن  (محزون ) إن, وال حاجة للقول اسم مفعول   (مزكوم )       
                                                                    

, وتصـريف 315, 2/314, واألشمونى 3/248, وأوضح المسالك 444انظر: ابن الناظم صـ (1)

 .81, 80األسماء د/ بدوى المختون صـ
 .2/88, والمزهر 226انظر: ليس البن خالويه صـ  (2)
 .226ليس صـ  (3)
 . 58انظر: الصـاحبى صـ  (4)
 .2/315انظر: حاشية الصـان   (5)
 بتصـرف. 12فن التصـرف د/ محمد يسرى زعير صـ (6)
 .96السابق نفسه صـ  (7)
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 بنا إلى الربط بين اسم الفاعل والفعل, وال بين اسم المفعول والفعل إال من زاوية واحدة,       

 "وال علينا بعد ذلك وافقت صـيغته ما  )1(وهى وجود المادة األصـلية فى كل منها"      

 . )2(م خالفته"الصـرفيون أ وضعه       

 ن واقع اللغة , فإن اسمى الفاعل والمفعول قد يأتيان علىموكالمه هذا قد يكون له مستند 

وزن واحد, وال يفرق بينهما إال المعنى, وذلك إذا كان الفعل منهما غير ثالثى معتل العين,  

لفظ الفاعل , من ذوات العلة تساوى منه  (افتعل )وإذا كان الفعل  "كما يقول أبو العالء : 

اخترت  )وكذلك    )3((ارت  شْ ار, والعسل مُ ت  شْ فهو مُ  ( اشتار الرجل العسل )والمفعول, فيقال : 

 .  )4("(ارت  خْ ار , والشئ مُ ت  خْ فأنا مُ  (الشئ

وال يحتج بأن الفرق بين اسمى الفاعل والمفعول فيما سبق يعرف باختالف التقدير ؛ "ألنه 

سم الفاعل, وفتحه فى المفعول , ويفرق فى األخيرين بأنه يلزم يقدر كسر ما قبل اآلخر فى ا

 . )5(مع اسم المفعول ذكر الجار والمجرور لكونهما الزمين بخالف اسم الفاعل"

نعم ال يحتج بهذا؛ ألن العبرة بصـورة اللفظ ال بالتقدير, وهذا التقدير مبنى على فهم 

 المعنى, فكأن المعنى هو الذى يحدد المراد.

ر هذا فى االعتماد على الفهم ال على وزن الصـيغة فى الفرق بين اسمى الفاعل ونظي

ياتى مرة بلفظ المفعول, ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد, تقول  والمفعول أن الشئ قد "

 )         و (ج ومد ِججمد جَ  )فكل من   )7("(بب ومكاتِ تَ عبد مكا)و  )6((ججِ  دَّ ج ومُ جَ  دَّ مُ )العرب 

على فهم  استخدم اسمى فاعل ومفعول , دون نظر إلى وزن الصـيغة اعتمادا   (بومكاتِ  بمكاتَ 

 المعنى.

وهذا القول منه وإن كان له ما يسانده كما سبق, إال أنه يفتح الباب للوضع فى اللغة , 

 وتكثير القواعد , وال يفيد فى مسألة القياس.

                                                                    

 .97السابق نفسه صـ  (1)
 .          74السابق نفسه صـ  (2)
ورا ، بالفتح، وِشَيارا ، وِشَيارة ، بكسرهما، : " شاَر الَعَسَل َيشوره شَ  (شور  )في التاج , مادة , (3)

ومشارا  وَمشارة ، بفتحمها: استخرجهُ من الوقبِة واجتناهُ من َخاَلياهُ وَمَواِضِعه،  كأشارهُ واشتارهُ 

: شُرُت  واستشاره، قال أبو عُبيد: شُرُت العسَل، واشترته: اجتنبتُه وأخذته من َموِضِعه، وقال َشِمر 

 " .ته، وأْشتَْرتهُ، وأَشْرتُه لغةالَعَسَل واْشترْ 
, وراجع: شرح مختصـر التصـريف الغرى للتفتازاني 212شرح ديوان ابن أبى حصـينة صـ  (4)

 .90صـ
 .91, 90شرح مختصـر التصـريف العزى صـ  (5)
ج   (دجج )في الصحاح , مادة   (6) ، أي شاّك في السالح تقول منه: تَدَجَّ  : "ورجل ُمدَّجِ ج  َج في وُمدَجَّ

ِتِه، أي دخَل في ِسالِحِه، كأنه  . "تغطَّى بها ِشكَّ
 .261, وراجع : فقه اللغة للثعالبى صـ444الصـاحبي صـ  (7)
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ا سمع, فينطق باألصـل المهجور وفيما يتعلق بمسألة القياس, هل يجوز القياس على م

 قياسا  على نظيره من المسموع ؟

عن  (مجنون)و (لبقِ مُ )عن  (باقل)إن مقالة النحويين بنيابة صـيغة عن صـيغة , كنيابة 

ال يجوز النطق باألصـل المهجور. وكالم الباحث السابق الخاص بأن  هيفهم منها أن (َجنّ مُ )

نه أنه يجوز النطق باألصـل المهجور, وإن لم ينطق به, لغة العرب لم تصـلنا كاملة, يفهم م

ٌ  على تعليقا  ى أبى العالء. فقد قال رأإذا كان له نظير يمكن القياس عليه , والرأى األخير هو 

 قول ابن أبى حصـينة : 

 )1( ما أَقبََح الِعرَض َمدنُوساً بِفاِحَشٍة       َيُخطُّها الَلوُح أَو يَجري بِها الَقلَمُ 

       عرق  ):كما يقال ,على القياسولكنه يجوز حمال   )2(غير مستعمل( مدنوس )"و

 . )4("(مكان موبوء )و )3((مدخول

وأبو العالء يستحسن أن يجئ اسم المفعول على ما يجب له فى القياس , وإن كان المشهور 

ألنك جئت باللفظ  ؛ (بحَ المُ  )عنترة بن شداد: "ولقد وقفت فى قولك  غيره, ولهذا يقول مخاطبا  

فإذا صـاروا إلى المفعول , قالوا  (أحببت )وعامة الشعراء يقولون:  (أجبت )على ما يجب فى 

 وأبو العالء يقصـد بذلك قول عنترة :  )5("( محبوب ): 

ِ الُمكَرِم                   )6(َولَقَد نََزلِت فاَل تَُظن ي َغيَرهُ       ِمن ي ِبَمنِزلَِة الُمَحب 

الثالثى,  (حب )ـأنه قد يكون اسم مفعول لمع  (أحب)اسم مفعول من  ( َحبالمُ  )عنده أن و

 .  )7((  أحب )وهو لغة فى 

وكالم أبى العالء بخالف مذهب ابن جنى الذى يرى بأنه "إذا كان الشئ شاذا  فى السماع 

 . )8(مثاله"أ على الواجب فى وجريت فى نظيره من ذلك, تحاميت العرب ,فى القياس مطردا  

نه إوكالم ابن جنى يفهم منه أنه ال يجوز القياس عليه فى السعة, لكنه قال فى موضع آخر 

يجوز النطق به فى الشعر, إن اطرد فى القياس مع شذوذه فى االستعمال , قال : "واعلم أن 

 . )9(الشاعر إذا اضطر , جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس, وإن لم يرد به سماع"

                                                                    

 .1/46البيت من بحر البسيط , ,  وهو فى الديوان   (1)
 فى أكثر معاجم اللغة, أو استعماالت األدباء. (مدنوس)لم أجد   (2)
 . (دخل )واللسان , مادة,2/108والغش والفساد, انظر: النهاية البن األثير بالتحريك: العيب  (الدخل)  (3)
 .2/48شرح ديوان ابن أبى حصـينة   (4)
 .325رسالة الغفران صـ  (5)
, وشرح 2/218, والخصائص 190البيت من معلقة عنترة من بحر الكامل , وهو فى ديوانه صـ (6)

 .138المعلقات السبع للزوزنى صـ
, وأسرار العربية لتيمور 353صـ (خاتمة), والمصـباح المنير 3/136ديوان األدب للفارابى انظر:   (7)

 .161صـ
 .92, وراجع :االقتراح صـ1/10الخصائص   (8)
 .1/397الخصائص   (9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 451 - 

ال يجوز القياس فيما لم يسمع على ما  فلمَ  ,قد علمنا أن لغة العرب لم تصـلنا كاملة وإذ 

يقول القاضي الجرجاني فيما كان مثل هذا : قالوا: لم يُْحك عن العرب:  ؟سمع عند الحاجة إليه

 الجائد، وإنما المحكي عنهم رجل جواد، وفرس جواد، ومطرجواد.

بالقياس عن السماع الّطراده، واتّساق أمره  قال المحتج: هذا الباب يستغنى فيه

علىاالعتدال، فكل فعل في الكالم يقتضي التصريف الى فاعل ومفعول، وكل فعل فله ُمفِعل 

ومفعَل، ولسنا نحتاج في مثل هذا الى التوقف واتباع المسموع، وهذا أشبه بمذاهب 

 .)1(القياس،واألصل الذي عليه أهل اللغة

ه المسألة  , أن هذه المخالفات في كل من اسمي الفاعل والمفعول وآخر التخريجات في هذ

قد أتت على سبيل التوهم , أي توهم فعل قياسي  مناسب صرفيا  أتى عليه ماقيل فيه بالشذوذ, 

, قال : " فأما ما  (أرض مجرودة  )في الحديث عن قولهم :  أو المخالفة  ,قال بهذا ابن سيده

مجرودة: من الجراد، فالوجه عندي: أن تكون"مفعولة" من  ضرحكاه أبو عبيد من قولهم: أ

جردها الجراد، كما تقدم. واآلخر: أن يعني بها كثرة الجراد: كما قالوا: أرض موحوشة: 

كثيرة الوحش، فيكون على صـيغة "مفعول" من غير فعل إال بحسب التوهم؛ كأنه جردت 

 . )2(األرض: أي حدث فيها الجراد أو كأنها رميت بذلك"

  

 

                                                                    

 . 425الوساطة بين المتنبي وخصومه صـ   (1)
 .  (جرد  )المحكم , تحت الجذر   (2)
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 فى المبالغة. ( الع  فُ  )و ( الع  فُ  )و (يل ع  ْ  ف   )الفرق بين

 (عَّالفُ )مخففة العين, و (عالفُ )من صـيغ المبالغة التى حكم النحاة عليها بالسماع صـيغة    

 بالتخفيف.  )2((بَاراكُ ) صنوقرأ ابن محي )1(" َوَمَكُروا َمْكًرا ُكباارًا "مشددتها, نحو قوله تعالى: 

 )        , ونحوه :(بَارالكُ  )أكبر من  (الُكبَّار )أكبر من الكبير, و (اربَ الكُ  )ال الزمخشرى : "وق

الطُ  )و (َوالطُ  وَّ
)")3(  . 

جائز  (فعيل )وكل  (فعيل )تأتيان من وزن  (عَّالفُ  ) و (َعالف   )ويالحظ أن هاتين الصـيغتين 

,  (َوالطُ  ), فإذا زاد طوله قلت :  ( رجل طويل ):  (عَّالفُ  )و (عَالفُ  )و (فعيل )فيه ثالث لغات : 

الطُ  )فإذا زاد قلت:  وَّ
ابعُ  )و )4(" إِّنا َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ  , وفى القرآن : "(             وفيه أيضا    )5(( جَّ

 . )7(, وقيل هذا كثير )6("  َوَمَكُروا َمْكًرا ُكباارًا "

 على قول ابن أبى حصـينة:ٌ  تعليقا  وفى هذا يقول أبو العالء 

 )8( َحس انَةُ الِجيِد َمصقُوٌل تَرائِبُها       ِمثُل العَقيقَِة في َوطفاَء ِمرعادِ 

        إنما تجئ على تقدير (ع الةفُ  )إال أنها أشد مبالغة, و ( س نةالح   )مثل:  (س انةالحُ  )و "

نه مقدر فى اللفظ ؛ ألنهم يقولون : ولكن جرى ذلك على أ  )9((حسينة )ولم يقولوا :  (فعيلة )

 ( متكرُ  )يقولوه , كما قالوا:  نوكان القياس أ ( حسينة )ولم يقولوا فهى  ( حُسنت المرأة )

  , وإذا قالوا : (فعيل )أكثر مبالغة من  ( ع الفُ  ), و  )10(( ظريفة )ُرفت فهى ظ   )و ( كريمة )فهى 

 , قال امرؤ القيس : (ع الفُ  )غة من فجاءوا بالتشديد, فهو أشد مبال (ع الفُ  )

هبطُت بِساٍم ساِهِم الَوجِه ُحس انِ ه        اتُ بن وٍ حُ  من الوسمى ِ  وغيثٍ 
)11( 

                                                                    

 .22سورة نوح اآلية :  (1)
, ونسب هذه القراءة إلى عيسى وأبى السمال, 162انظر هذه القراءة فى: مختصـر الشواذ صـ  (2)

, ونسبت 4/619وراجع هذه القراءة من دون نسبة فى :الكشاف  (كبارا)ونسب إلى ابن محيصن: 

 . 10/285, والبحر المحيط 18/307إلى ابن محيصن  فى القرطبى 
 .4/619الكشاف   (3)
 .5آلية: سورة: ص من ا  (4)
اب)قرأ   (5) والسلمى. انظر: مختصـر الشواذ  -رضى هللا عنه–بالتشديد على بن أبى طالب  (عُجَّ

 .8/138, والبحر 15/149, والقرطبى 2/230, والمحتسب 130صـ
 .2/83المزهر   (6)
 .1/148, وشرح الشافية 2/230انظر: المحتسب   (7)
. والعقيقة : ضرب من الفصوص , و وطفاء 1/195ان البيت من بحر البسيط ,  , وهو فى الديو (8)

كثرة َشعر الحاجبين واألشفار وإرخاؤهما، و مرعاد : صيغة مبالغة  على  -بالتحريك -:الَوَطُف 

 مفعال من رعد. 
 (حسينة)خديجة. فيتبين بهذا أنهم قالوا: ) ,  حسينة كـ1/306فى تهذيب إصـالح المنطق "للتبريزى   (9)

 و العالء.ال كما قال أب
 .1/148انظر: شرح الشافية   (10)
, لكن 92البيت من بحرالطويل ,  وهو فى ديوان امرئ القيس ـ تحقيق : أبو الفضل إبراهيم  صـ   (11)

 برواية             َوَخرٍق َكَجوِف العيِر قَفٍر َمَضلٍَّة       قََطعُت ِبساٍم ساِهِم الَوجِه ُحّساِن.
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داُر الفَتاِة الَّتي ُكن ا َنقوُل لَها       يا َظبَيًة ُعُطالً ُحس انَةَ          : )1(وقال الشماخ

 )2("الجيدِ 

اال  عَ فُ  )وظاهر أن الحكم بأن 
 نراجع إلى أ (عَالفُ )أبلغ من  (اال  عَّ فُ  ) ن. وأ(فعيل )من  أبلغ (

   و (رجل جميل ). "ومن ذلك أيضا قولهم:  )3(قوة اللفظ تأتى بقوة المعنى, كما يقول ابن جنى

اءوُ  )فإذا أرادوا المبالغة فى ذلك قالوا:  (وضئ ) ال )و  )4((ضَّ , فزادوا فى اللفظ هذه )5( (ُجمَّ

 . )6(الزيادة لزيادة معناه"

إلى  إلى موضع. إما لفظا   تترك موضعا   نهو األصـل, ولكن "فى المبالغة البد أ (فعيل )و

 ) , فـ (عريض ), فهذا تركت فيه لفظ  )7( (راضعُ )إلى جنس, فاللفظ كقولك :  لفظ, وإما جنسا  

اء )سَّان وجل حُ ر ), وكذلك  (عريض )أبلغ من ن إذ (راضعُ   ):       فهو أبلغ من قولك  (ُوضَّ

 (رامكُ  )وهو الباب, و (كرم )على  (كريما   ) ؛ ألن (كريم )أبلغ من  (َرامكُ  )و (وضئ )و (حسن

 .. وذلك أنه لما خرج عن معهود حاله أخرج أيضا   (كريم )خارج عنه, فهذا أشد مبالغة من 

بالفعل المبالغة فى معناه, أخرج عن معتاد حاله فى إذا أريد  عن معهود لفظه, ولذلك أيضا  

 . )8(وفعل التعجب" (بئس )و (نعم )وذلك  ,  التصـرف , فمنعه

َأَجَعَل ":  -سبحانه–فى قوله  (جابعُ  )ويتضح هذا الفرق فى البحث عن وجه التعبير بـ
ًدا إِّنا َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ  ََة إَِّْلًا َواحِّ  َبلْ  : "-سبحانه–بـ"عجيب" فى قوله  وبالتعبير )9("اْْلَْلِّ

يبٌ  ُهْم فَـَقاَل اْلَكافُِّروَن َهَذا َشْيٌء َعجِّ نـْ ٌر مِّ ُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنذِّ , فانظروا إلى الفرق  )10(" َعجِّ

اآلية  حفافتت ( ق )ما فى آية مقيل إن العجب كان أكثر  ( ص )بين التعبيرين , ففى آية 

 ( ق  )فى آية  .(ُعجاب )إلى  (عجيب ), وعدل من  (الالم )و (إن )باالستفهام اإلنكارى, وأكده بـ

                                                                    

 3/269, وانظر البيت فى: الخصائص 112, وهو فى الديوان صـ البيت من بحرالبسيط (1)

. و الشماخ هو:  1/147, وأساس البالغة 1/306, وتهذيب إصـالح المنطق 1/241والمنصـف 

الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمية. مخضرم، وهو أحد من هجا عشيرته . والشماخ: لقب واسمه 

وأبيه شاعران، أحدهما مزرد وهو مشهور، واآلخر  معقل، وقيل الهيثم , وللشماخ أخوان من أمه

جزء بن ضرار،  . وقد قال الحطيئة في وصيته: أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان. انظر ترجمته في 

 .  184 /9: األغاني 
 .2/206شرح ديوان ابن أبى حصـينة  (2)
 .3/267انظر: الخصائص  (3)
اء  كُرمَّ (وضئ )في التاج , مادة  (4) ائيَن جمع مذكَّر ساِلم.: " ُوضَّ  اٍن من قوٍم ُوضَّ
، والمرأةُ جميلة  وَجْمالُء  (جمل  )في الصحاح , مادة   (5) : " َجُمَل الرجُل بالضم َجماال  فهو جميل 

اُل بالضم والتشديد: أَْجَمُل ِمَن الَجميِل "   . أيضا ... والُجمَّ
 .3/269الخصائص   (6)
ْيُء ُعَراَضة ، فهو  (عرض  )في التاج , مادة   (7) : " العَُراُض، كغَُراٍب: العَِريُض"، وقد َعُرَض الّشِ

، مْثُل َكبيٍر وُكبَاٍر، كما في الّصحاح. "والعَُراَضةُ تَأِْنيثَُها". والَعِريَضة تَأْنيُث  َعِريض  وعَُراض 

 العَِريض" .
 . بتصـرف يسير.3/48الخصائص   (8)
 .5سورة: ص من اآلية:   (9)
 .2رة: ق اآلية: سو (10)
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ففيها يظهر المشركون عجبهم من توحيد  ( ص )كان العجب من مجئ منذر منهم, وأما آية 

اآللهة, ونفى الشرك, وال شك أن عجبهم فى الثانية أبلغ وأبلغ؛ ألنهم قوم عريقون فى الشرك, 

 . )1(ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيد" ما جاء , بل إن اإلسالم جاء أول

        فهى أبلغ من بالتشديد  (عَّالفُ   ), أما (فعيل )أبلغ فى التعبير من  ( عَاال  فُ   )هذا دليل على أن 
ذا أرادوا الزيادة فى المبالغة كالهما من أبنية المبالغة , فإ (عَالفُ )و (فعيل)بالتخفيف فـ" (َعالفُ  )

امكُ  ), فقالوا: ضعفوا العين, اءوُ  )و (سَّانحُ  )و (رَّ          و (حسينا   )و (كريما   )وهم يريدون:  (ضَّ
 .  )2("(وضيئا   )

" وهو مبالغة فى الكبير فأول  َوَمَكُروا َمْكًرا ُكباارًا "قال الفخر الرازى فى قوله تعالى:    

 .  )3("(بَّارالكُ  )اية: بالتخفيف, والنه (بارالكُ  ) , واألوسط:  (الكبير)المراتب : 

اال  عَ فُ  )على الشافية "والظاهر أن  يوجاء فى شرح الرض
 )   فى المعنى, فـ (فعيل )مبالغة  (

ال ). وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت: (طويل )أبلغ من  (َوالطُ  ُطوَّ
)")4( . 

      ن بناء فأل (فعيل)على والسبب فى تدرج المبالغة على هذا النحو أنهم إذا أتوا بالصـفة 
 (حليم )و (عظيم )و (كريم )و (قصـير )و (طويل )من بناء األوصـاف الثابتة الالزمة كـ (فعيل )

, وعلى (خفيف )و (شريف )نحو  (فعيل)وبابه ."وتكون الالزمة للنفوس على  (جميل ) و

 .  )5("(غيرص )و (كبير )و (وضيع )أضدادها نحو 

وأطول من الياء, فإن زاد كبر الشئ  بالغة أتوا باأللف التى هى أكثر مدا  فإذا أريد زيادة الم

 . )6(وثقل موقعه من النفوس, ثقلوا اسمه

 بضم الفاء, دون فتحها أو كسرها ؟ (عَّالفُ  )أو  (َعالفُ  )إلى  (فعيال   )ولكن لماذا حولوا 

اال  عَ فُ  ) ن"الذى يؤدى إليه النظر أ
       أبلغ من  (عَّالفُ  )بالكسر, و (لعافِ  ) بضم الفاء أبلغ من  (

 . )7(الضمة, أقوى من الكسرة, والكسرة أقوى من الفتحة" ؛ ألنبالفتح, وذلك  (عَالفَ  )

بالسماع, بناء على أنهما من صـيغ المبالغة ,  (ُفعَّال )و (َعالفُ  )هكذا حكم النحاة على وزنى 

كثير, مع مالحظة أن األوزان  (عَّالفُ )ثم  (َعالفُ )إلى  (فعيل)مع اعترافهم بأن التحويل من 

   قد تكون صـفات مشبهة , يتضح هذا من قول بعضهم "إن  ( عَّالفُ  )و (َعالفُ  )و (فعيل )الثالثة 

 يكون صـفة مشبهة , أى دائم  ن يحتمل أن يكون صـيغة مبالغة, أى : كثير الفقر, وأ (الفقير )

َفعُل )ياسا  من يأتى ق ( فعيل )كما أن وزن  . )8(الفقر"
عُلفَ  )و )1(المضموم العين (

ألفعال  (

والثبوت والدوام  )2("فمن ثمة كان الزما   (رصـغُ  )و (حقبُ  )و (نحسُ  )الطبائع , ونحوها كـ

                                                                    

 .98معانى األبنية العربية صـ  (1)
 .1/24المنصـف  (2)
 .30/142تفسير الفخر الرازى   (3)
 .2/136شرح الشافية   (4)
 .357الصـاحبى صـ  (5)
 .100انظر: معانى األبنية فى العربية صـ  (6)
 .100السابق نفسه صـ  (7)
 .1/3حاشية يس على التصريح   (8)
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فمعنى الصـفة المشبهة فى هذه  )3(من أهم خصائص الصـفة المشبهة (عدم تعديه)ولزوم الفعل 

المحدثين إلى أن "صـيغ المبالغة ترجع عند التحقيق األوزان الثالثة ظاهر, ولهذا ذهب بعض 

 .  )4(إلى معنى الصـفة المشبهة؛ ألن اإلكثار من الفعل, يجعله كالصـفة الراسخة فى النفس"

 ولهذا فربما تكون هذه األوزان من أوزان الصـفة المشبهة ال من أوزان صـيغ المبالغة.

                                                                                                                                                                                                      

 .1/148الشافية  انظر: شرح  (1)
 .1/74شرح الشافية   (2)
, ومغنى اللبيب 650, 649, وشرح الكافية البن القواس ورقة: 444انظر: ابن الناظم صـ  (3)

 .3/3, واألشمونى 438, 437صـ
 هو رأى األستاذ  الدكتور سعد جحا. انظر رأيه فى: تصـريف األسماء فى ضوء القرآن الكريم   (4)

 .93صـ 
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 .(لةعْ ف   )اسم المرة على وزن 

بفتح الفاء, كما أن القياس فيما  (ْعلةفَ  )المرة من الثالثى أن يأتى على وزن  القياس فى اسم

ال يوجد نظيرهما فى كل اللغات  (ْعلةفِ )و (لةَفعْ  )وهذان الوزنان  )1(يدل على الهيئة الكسر

 . )2(السامية

ةالحَ  )" , و )3(بالكسر ( جة واحدةحججت حِ  )وقد شذ عن ذلك قولهم :   )من مرة واحدة ال (جَّ

ةالحِ  )و ( حج يحج ثم سميت بها السنة, كما يسمى الشئ باسم  (عدةالقَ  )و (لسةالجَ  )فعلة مثل  (جَّ

 . )4(ما يكون فيه"

 ٌ  على بيت ابن أبى حصـينة :تعليقا  وفى ذلك يقول أبو العالء 

ت إِلَيَك ُوفوُد   )5( ِد ِمن ُكل ِ فَجٍ َسحيِق الَحَدب       الباِلَوَحجَّ

بذلك, واعترف به فى  )6(الحج يكون فيها مرة, سميت السنة ؛ ألن ( ةج  ح   )سنة "ويقال لل

 إذا أريد بها السنة, قال زهير: (جةالح  )الكالم القديم, وأجمعوا على كسر الحاء فى 

ةً       فَََلياً عََرفُت الداَر بَعَد التََوهُّمِ   )7( َوقَفُت ِبها ِمن بَعِد سبعين ِحجَّ

؛ ألن  )8(ةج  ح   (حج ), وتكون مصـدر لكان المعنى صـحيحا   (جةح   )من  ولو فتحت الحاء

 أتيتك عشرين)ى السنة, ولو قيل: الناس قد ثبت عندهم أن الحج ال يكون إال مرة واحدة ف

لصـوم المتعارف يكون مرة فى ألن ا؛ يراد بالصـوم السنة لكان ذلك جائزا   (صـوما  

 . )9("ةالسن

ةُ الواِحدَةُ" من الَحّجِ، وهو "شَاذٌّ" لوروِده على خالف وفي التاج : "  "والحِ  ُة" بالكسر "الَمرَّ جَّ

ِة "الَفتُْح" في كّل فعٍل ثالثّي، كما أَنَّ القياَس فيما يَدُلُّ على  الِقياس؛ "ألَنَّ الِقَياَس" في الَمرَّ

 )12(والفيومّي )11(  ، وقَلَّدَه الجوهريُّ )10(الَهْيئَِة الكسُر، كذا صّرح به ثعلب في الفصيح

ة ، وال رأَْيُت " : )14(وغيرهم. وفي اللّسان )13(نف  صّ والم ما سمْعنَا من العرب َحَجْجُت َحجَّ

                                                                    

 .2/132, وشرح ابن عقيل 4/44,45الكتاب انظر:   (1)
 .108صـ جشتراسرانظر: التطور النحوى ـ بر  (2)
 .35انظر: ليس فى كالم العرب البن خالويه صـ (3)
 .176الفروق اللغوية ألبى هالل العسكرى صـ (4)
 .1/202البيت من بحرالمتقارب ,   وهو فى الديوان  (5)
 . (حجج )لسان, والقاموس , والتاج  , مادة , وال2/381انظر: الحجة للفارسى  (6)
, وشرح المتعلقات السبع للزوزنى  103البيت من بحرالطويل ,  من معلقة زهير فى ديوانه صـ  (7)

 : الجهد والمشقة. (الألى), و88, والمعلقات العشر للشنقيطى صـ74صـ
 .4/45انظر: الكتاب   (8)
 . 214 /2شرح ديوان ابن أبى حصـينة  (9)
 .  127,  1/126, وراجع : شرح الفصيح للزمخشري 16انظر : الفصيح صـ   (10)

. ويُْجَمُع على  (11) ا ، فأنا حاجٌّ هُ َحجَّ في الصحاح , مادة ) حجج( : "  تقول: حججت البيَت أُحجُّ

ةُ الواحدة، وهو من الشواذ؛ ألنَّ القياس بالفت ةُ الَمرَّ ح. ُحّجٍ. والِحجُّ بالكسر: االسم. والِحجَّ

ةُ: السنة، والجمع الِحَجُج".  والَحجَّ
 انظر : المصباح , مادة ) حجج( . (12)
 يعني الفيروز آبادي صاحب : القاموس المحيط, انظر : القاموس  مادة ) حجج( . (13)
 انظر : اللسان , مادة ) حجج ( . (14)
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: كالُم العرِب كّله على فَعَْلُت َفْعلة  إِال َقْوَلُهم:  ة . وقال الكسائيُّ َرأَْية ، وإِنما يقولون: َحَجْجُت ِحجَّ

ة ، ورأَيت ُرْؤَية   ذُوِذ وقال  َحَجْجُت ِحجَّ فتبين أَّن الفَْعَلة للمّرة تقال بالوجهين: الكسِر على الشُّ

ةُ ": السََّنةُ" والَجْمُع )1(القاضي عياض : وال نَِظيَر له في كالمهم والفتحِ على الِقياس. الِحجَّ

 " .  .)2(ِحجج 

                                                                    

 هو:  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ، أبو الفضل,عالم (1)

المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنسابهم وأيامهم 

. ولي قضاء سبتة ، ومولده فيها ، ثم قضاء غرناطة . وتوفي بمراكش مسموما  ، قيل : 

سمه يهودي . من تصانيفه " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " و " الغنية " في ذكر 

 - 1083=  ه 544 - 476مسلم  " . ولد وتوفى : )  مشيخته ، ، و " شرح صحيح

,  99/   5, و األعالم   20/212م (  انظر ترجمته في : سير أعالم النبالء  1149

 . 6/266وتاريخ األدب العربي ـ بروكلمان 
 تاج العروس , مادة ) حجج( . (2)
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اتضح من خالل ما سبق أن مسائل النحو كثيرة الخالف , و قلما وجدت مسألة فيها من     

غير خالف , وهو أمر طبعي بالنظر إلى ضخامة التراث الكالمي , و تنوع مصادر 

االحتجاج المنثورة والمنظومة , و اختالف لهجات العرب اختالفا  بعيدا  أحيانا  , مع محاولة 

عة تنتظم جميع هذه المصادر واللهجات , مما يؤدي ربما إلى شيء من وضع قواعد جام

التكلف و التأويل غير المقبول , و االحتجاج بعلل كانت مثار ضرب األمثال في الضعف , 

 , و هذا أدى إلى أمور منها :  (1)حتى قالوا : أوهى من حجة نحوي 

أن ب عتراف النحاة واللغوييننظرا  لضخامة التراث المسموع من كالم العرب , و ال ـ 1

عليه توضع  االستقراء لم يكن كامال  , فقد فات جامعي اللغة األوائل شيء من الكالم الذي 

وقد مستقيما  دائما  .   القواعد , مما يجعل الحكم بالندرة أو القلة أو الشذوذ قد ال يكون 

, كما فعل ابن خالويه  حاول اللغويون أن يقوموا بمحاوالت لحصر ما حكموا عليه بالقلة

في كتابه ) ليس في كالم العرب (, وهي و إن كانت منهم محاوالت رائعة لكنها لم تكن 

دائما  ناجحة , و يكفي أن يُْنظر فيما استدركه محقق ) ليس ( على ابن خالويه , أو ما 

أو في  استدركه غيره من القدماء والمحدثين في مختلف أبواب اللغة , إْن في التركيبات ,

من بعضها من استدراك في التركيبات  هنا المفردات بنية وصيغة ,  و من هذا ما جاء

( إلى الخبر المرفوع ,  بَّ ) رُ  إسناد  ,كما في النثر والشعر  خر من اآلو الحديث الشريف 

 منها ما جاء من استدراكات في المفردات,, و(2)( ال حرفيتهابَّ مما رجح القول بإسمية )رُ 

استدراك الكثير من األوزان في مبحث اإلعالل خاصة في تصحيح أمكن احية البنية من نف

, واستدراك كثير من الصيغ في فصل جموع التكسير, كما في جمع  (3)) استحوذ (  نحو

  (5), أو جمع الثالثي المقصور على أفعلة (4)فاعل في صفة المذكر العاقل على فواعل 

وقد اجتهد  . (7)) فُعَال (  من الجمع على وزن ها قالوم,أو (6)أوجمع فعيل على أفعال

أحكاما  من مثل  األوائل أيما اجتهاد في حصر كالم العرب فيما وصلهم منه , و بنوا عليه

شيئا  عظيما   ذلك الواجب أو الشاذ بالنظر إلى القلة أو الكثرة فيما وصلهم , و أصابوا من

 على في وضع اللغة هو السماع .الحاكم األ دائما   لكن يبقى أحيانا  , 

وهنا اقتراح بتتبع ما حكموا عليه بالشذوذ لقلته لمراجعة هذا الحكم وإقرارهم عليه أو 

لتعديله , إن أمكن استدراك مايكفي من الكالم , و هو أمر ممكن اليوم بعد أن وصل إلينا 

                                                                    

انظر :  يتيمة الدهر في هذا من قول العرجي : ترنو بطرف فاتر فاتن  أضعف من حجة نحوي   (1) 

  .11/385, و البداية و النهاية البن كثير  469 /3محاسن أهل العصر 
 . 84ـ 71راجع البحث صـ   (2) 
 . 387ـ  377راجع البحث صـ  (3) 
  342ـ 332راجع البحث صـ   (4) 
 . 346ـ  343راجع البحث صـ   (5) 
 350ـ 347راجع البحث صـ   (6) 
 . 363ـ  357ـ راجع البحث ص  (7) 
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ودراسة , وأتيح اليوم من  من التراث األول أكثره , و قد ُعني به تحقيقا  , و تدقيقا  ومقارنة

المعجمات ما لو أتيح لهم لربما تغير حكمهم , و صار بُمْكنة أحدنا اليوم أن يطلع على 

)     المعجمات القديمة و الحديثة مضبوطة منقحة في وقت واحد , و أقترح هنا البدء بكتاب

ء كما لم يشد بغيره ليس في كالم العرب ( البن خالويه , وهو العالم الذي أشاد به أبو العال

 . 

 من األمور التي جعلت البحث النحوي واللغوي أمرا  صعيبا  ـ وهو مما يتصل ـ2

باألمر األول الختالف النظر في المسموع من كالم العرب ـ تنوع المدارس النحوية   

المختلفة ما بين بصرية , و كوفية , وبغدادية , و أندلسية , و شامية , و مصرية , ولكل 

ا أصوله التي تختلف شيئا  ما عن نظيرتها , مما جعل الحكم بالجواز أو المنع أمرا  شديد منه

التعذر , و جعل المسألة الواحدة تحفل باالختالف , بله التناقض , فالمسألة الواحدة قد يقال 

فيها بالجواز المطلق و المنع المطلق , و الجواز بشرط , و الجواز في حال دون حال , و 

 (1)في البحث شيء من هذا , كما في مسألة دخول كاف التشبيه على الضمير قد مر

 . ( 4) وصرف الممنوع (3), ومنع المصروف(2)أوالخفض على الجوار

 و االختالف بين النحويين لم يكن بين المدارس المختلفة فقط , بل كان في المدرسة ـ 3

مجموع الكالم الوارد , فالبعض يرد  الواحدة أحيانا  , فقد اختلفوا في النظر إلى ما خالف

الكالم و ينكره إذا لم يتفق ومقاييسه, كالمبرد , و قد سبق بيان رأيه في مسائل كـ ) كوقوع 

, و اتضح كيف كان (6)و)منع المصروف من الصرف( (5)الضمير المتصل بعد ) لوال ( ( 

 ينكر الروايات ال لشيء إال ألنها ال تتفق و مقاييس النحو.

 من لم ينكر الرواية فقد يؤول الكالم تأويال  فيه تكلف أحيانا  , كما هو شأن عامة نحوّيِ أما 

)         أو (7)الحرفية ( جاء في مسألة )رب بين اإلسمية و المذهب البصري , ومن هذا ما

 .( 9)( الخفض على الجوار) أو (8)إضافة الموصوف إلى الصفة ( 

لفا  , و يقيم عليه قاعدة احتجاجا  باحترام كل ماورد عن و البعض اآلخر يحفل بما ورد مخا

العرب , كما هو شأن عامة نحوي المذهب الكوفي , و بعضهم يرى أن العرب قصدوا 

) الغلط ( , و إن  ايجتهد االجتهاد كله في تخريج هذ المخالفة لحكمة و غاية , و من ثم فإنه

ن جني الذي آمن بعبقرية العربية إن صح كان في تخريجهم بُْعد , وأبو هذا المذهب هو اب
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التعبير, فكان يخرج ويؤول , و يدافع. وهذا يفسر قول ابن هشام اللخمي : أنحى الناس من 

 لم يلحن أحدا .  

  والخالف بين النحويين أنفسهم كالخالف بين النحويين والبالغيين , فأدلة النحو  ـ4

 أما ,, و ال شيء آخر (1)ستصحاب األصلعندالنحويين ثالثة , النقل و القياس و ا   

البالغيون فيتمسكون بأصل رابع , هو الطبع و الذوق, و هو األمر الذي تمسك به أبو 

فكان يجيز و يمنع أحيانا  ؛ألنه مستحسن في الطبع أو مسترذل قبيح , و إن   (2)العالء  

ما نستعمله من األلفاظ  ونحن في استعمال ابن األثير يقول " ذاخالف كالم النحاة , وها هو

واقفون مع الحسن ال مع الجواز.وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم، فإن صاحب هذه 

الصناعة يصرف األلفاظ بضروب التصريف، فما عذب في فمه منها استعمله، وما لفظه 

 .  (3)فمه تركه  " 

صحة الكالم كما يطلب  وهذا من ابن األثير ليس مرضيا  على إطالقه , فالبالغة يطلب فيها

فيها الفصاحة , و في التراث العربي عالم نحوي بالغي  وصل بين النحو والبالغة في 

   واحد من أعظم كتب التراث العربي , كتاب ) دالئل اإلعجاز ( , و قد وضح فيه كيف أنه 

" ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه 

وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، 

ر أن ينظر في وجوه كل فال تخل بشيء منها. وذلك أنا ال نعلم شيئا  يبتغيه الناظم بنظمه غي

فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق، و زيد ينطلق  ,باب وفروقه

ق زيد وزيد المنطلق، والمنطلق زيد، وزيد هو المنطلق وزيد هو وينطلق زيد،ومنطل

  منطلق.وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج، وإن 

خرجت خرجت، وإن تخرج فأنا خارج، وأنا خارج إن خرجت، وأنا إن خرجت خارج. 

عا ، وجاءني يسرع وجاءني وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسر

وهو مسرع، أوهو يسرع، وجاءني قد أسرع، وجاءني وقد أسرع. فيعرف لكل من ذلك 

موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له.وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل 

واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى،فيضع كال  من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء 

نفي الحال وبـ ) ال( إذا أراد نفي االستقبال، وبـ )إن( فيما يترجح بين أن يكون  بـ) ما( في

وأن ال يكون، وبـ )إذا( فيما علم أنه كائن.وينظر في الُجَمل التي تسرد, فيعرف موضع 

الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء، 

موضع أو، وموضع لكن من موضع بل. ويتصرف في وموضع الفاء من موضع ثم و

التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير في الكالم كله، وفي الحذف والتكرار، واإلضمار 

 واإلظهار، فيضع كال من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة،وعلى ما ينبغي له.
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ن كان خطأ إلى هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا  يرجع صوابه إن كان صوابا ، وخطؤه إ

النظم، ويدخل تحت هذا االسم، إال وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه، 

ووضع في حقه، أو عومل بخالف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه، واستعمل في غير ما 

ينبغي له، فال ترى كالما  قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إال 

لك الصحة، وذلك الفساد، وتلك المزية، وذلك الفضل إلى معاني النحو وأنت تجد مرجع ت

 (.1) وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله، ويتصل بباب من أبوابه

ويقول : " حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض، وفي تخير المواقع لها حال خيوط    

الضم فيها ضما ، وال الموقع اإلبريسم سواء، ورأيت كالمه كالم من ال يعلم أنه ال يكون 

موقعا  حتى يكون قد توخى فيها معاني النحو، وأنك إن عمدت إلى ألفاظ فجعلت تتبع 

بعضهابعضا  من غير أن تتوخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئا  تدعى به مؤلفا ، 

رت معه بمن عمل نسجا ، أو صنع على الجملة صنيعا ، ولم يتصور أن تكون قد تخي وتشبه

لمرقاة المنصوبة وهو ا . ويقول الزمخشري عن عالقة النحو بالبالغة : " (2)لهاالمواقع 

إلى علم البيان المطلع على نكت نظم القرآن الكافل بإبراز محاسنه الموكل بإثارة معادنه 

 . (3) فالصاد عنه كالساد لطرق الخير كيال تسلك والمريد بموارده أن تعاف وتترك "

 من خالل ما سبق أن أبا العالء لم يكن نحويا  , وإن كان عالما  بالنحو ,و هذا  اتضح ـ وقد 5

ربما يفسر متابعته للنحاة في كثير من اآلراء ؛ ألن غرضه كان تقويم النص , بذكر 

 مايجوز فيه أو يمتنع , و هذا يكون غالبا  بذكر آراء النحويين .

 نحاة ليس بالخالف المستحكم الذي ن الخالف بين الشعراء و اليمكن  أن يقال إ ـ6

ر حكم وساعد على هذا الكتب األدب , ويمكن التالقي بينهماإال في مسائل قليلة ,  في ُصّوِ

قواعد بحين حكم على شاعر آخر هو ابن أبي حصينة في قامة أبي العالء  شاعرا   أن

 ق و الطبع .شيء مما قالوا إال فيما يقتضيه الذو في النحاةلم يكد يخالف  النحويين 

 ـ  وافق أبو العالء النحاة في الكثير مما قالوه من مسائل الضرورة الشعرية , مع أنه 7

قد اتضح من خالل الدراسة السابقة أن أكثر ما صنفوه على أنه من الضرورة لم يكن 

دائما  , إما ألنه ورد في القراءات القرآنية ,أو لورده في لهجة من لهجات العرب ,  متجها  

لوروده في النثر , و يكاد يكون باب الضرورة ومسائله المبثوثة في كتب النحو من هذا  أو

 القبيل, ويبدو أنه ال يصح من مسائل الضرورة إال ما ألجأ إليه الوزن , كتغيير األسماء في 
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 الشعر.

وموافقة أبي العالء للنحويين في هذا األمر تبدو طبيعية , بالنظر إلى أنه شاعر ,      

 فاتضح أن مسائل الضرورة  من مسائلكما لغيره من الشعراء رخصة .عطى له النحاة أ

 االختالف وقد صفا ودهم في هذه المسألة ؟   االتفاق بين النحويين والشعراء , و أنى لهم 

 مما يساعد على ترجيح بعض المسائل الخالفية النظر إلى الفروق في المعاني بين ـ 8

 النحاة بمنعها ؛ ألنها التتفق وقواعد النحويين , وهي جائزة ال بعض األساليب التي حكم

يمنع منها مانع إال القياس النحوي , فينبغي لهذا جوازها ؛ ألنها عند أصحاب المعاني 

جائزة , بل رائقة , مع ورودها عن العرب, ظهر هذا من خالل الخالف بين النحويين و 

: ) رجل دنِف ( و) قوم مرضيون ( أصحاب المعاني في الوصف بالمصدر , ونحو 

بالصفة الصريحة ال يدل علي ما يدل عليه : ) رجل دَنَف ( و ) قوم رضا ( بالوصف 

ف ( أقوي معني ,  ٌَ بالمصدر , وعلي هذا فإن ) رجل دنِف ( أقوي إعرابا  ، و ) رجل دََن

نحويين و , و اتضح أيضا  في هذه المسألة خالف  ما بين ال  ( 1) كما يقول ابن جني  

 البالغيين  , انتصر فيه اإلمام عبد القاهر قبلة أصحاب المعاني , و إمام النحويين

 ألصحاب المعاني . وقد رد اإلمام عبد القاهر قولهم في إنه علىحذف مضاف بأنه "ليس 

  .(2)المضاف إليه مقامه" بالوجه أن يعد هذا على اإلطالق مما حذف منه المضاف, وأقيم

 يقال في الوصف بالمصدر يقال أيضا  في ترجيح العطف على النصب في واألمر الذي

المفعول معه , فالمعنى في العطف ليس هو المعنى في النصب , و كذلك يقال في إضافة 

الموصوف إلى الصفة , كما سبق بيانه , ويقال في حذف أن المصدرية وبقاء عملها النصب 

قا  عليه , أما بقاء العمل فمختلف فيه , و الراجح في المضارع , فجواز الحذف يكاد يكون متف

 أن المعنى مع الحذف  وبقاء العمل , ليس هو مع الحذف و الرفع .

 وكما أن الدرس البالغي ينبغي أن يكون جزء  من الدرس النحوي , فكذلك الدرس   ـ9

 ة دخولالصوتي , و الفصل بينهما ُمضرُّ , ظهر هذا من خالل مسائل كتعليل النحاة لقل

النون في ) لعل ( , و قلب الياء واوا  إذا وقعت الما  لـ) فَْعلَى ( صفة ال اسما  , واتضح من 

 خالل الدرس الصوتي مع تحكيم كالم العرب  في هذه المسألة أن الراجح هو مذهب

  .المازني و ابن مالك من أن القلب فيما كان بهذه الصفة ليس واجبا  إن لم يكن أصال  شاذا  

أن  يضا  ظهرت أهمية الدرس الصوتي في مسائل كـ قلب الواو و الياء ألفا  , و اتضح منهأ

 هذا القلب ليس واجبا  , بل هو كثير , بشروط مخصوصة , كما اتضحت أيضا  أهمية
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  الدرس الصوتي في مسائل ) كزيادة الياء وحذفها في الجمع ( , و كذلك اإلشباع في

صل , ووصل ألف القطع , و قصر الممدود , و صرف ضرورة الشعر , وقطع ألف الو

 الممنوع , ومنع المصروف .  

إذا كان ممكنا  أخذ شعر ابن أبي حصينة مقياسا  لمعرفة  ماطرأ على العربية من تطور  ـ10

 في األساليب و الصيغ في أواخر العصر العباسي , فسيتضح أن العربية حافظت على

ال في أعين المفردات المستعملة في عصور االحتجاج ,  صورتها في القواعد والتراكيب ,

فالمفردات قد يقل استخدامها في عصر ويشيع استخدام مفردات أَُخر , تجري هي األخرى 

على قواعد العربية ,أما األساليب و التراكيب , فقد حافظت على صورتها الصحيحة , اللهم 

غير عربية , و إخضاعها لقوانين العربية إال ما يقتضيه التطور الطبيعي من استخدام ألفاظ 

بطريقة أو أخرى , وقد جرى ابن حصينة على ماعرف في شعر عصور االحتجاج , و لم 

يخرج عنه في لغته وتراكيبه النحوية , حتى أنه لم يرد في شعره من مسائل الضرورة التي 

عند الشعراء بتوالي  التطور لها النحاة شيء  مخالف , مع أن مسائل الضرورة هي مظانُّ أصَّ 

األزمنة , سواء أكان تطورا  بطيئا  أم متالحقا  , وهذا يدل على أن الشعر في تلك الفترة مع 

تطوره في األساليب الفنية تطورا  كبيرا  عن صورته في عصور االحتجاج , حافظ بوعي 

لحرية في لم يمنعهم  في تلك الفترة , من إتاحة شيء من ا ذلكعلى السالمة اللغوية , و 

التصرف في بعض مفردات العربية باالشتقاق منها على الطريقة العربية , و إن كان الوارد 

        فيها عن العرب بخالف تصرفهم , ومن هذا تصرف ابن أبي حصينة في االشتقاق من

ضا  ومن هذا أي) الميالد ( فعال   , فقال : ) ملَّدوا( مع أن هذا االستعمال لم يرد عن العرب , 

) ارتافوا ( , و لم يرد عن العرب اشتقاقه بهذه    الريف ( فعال  , فقال : اشتقاقه من لفظة)

فلم  ,الطريقة , و يالحظ أن أبا العالء قد أقر ابن أبي حصينة في هذا التصرف اللغوي 

ق عرا  قبل أن يكون عالما  بالنحو يرى أن من حاعالء لكونه شليتعرض له بإنكار , و كأن أبا ا

الشعراء أن يتصرفوا في المفردات إن هي جرت على سنن العربية و قوانينها , و قد صرح 

بهذا في مسألة مخالفة اشتقاق اسم المفعول لما يجب له , فقال لما أتى ابن أبي حصينة باسم 

المفعول على ) مدنوس ( , و القياس النحوي : ) ُمدَنَّس ( :  "و)مدنوس(غير مستعمل ولكنه 

 . )1(و)مكان موبوء(" مال  على القياس, كما يقال:)عرق مدخول(يجوز ح

, و مما تطور في التراكيب استعمال همزة االستفهام مع ) أم ( المعادلة , فقد تطور هذا 

األسلوب اآلن بطريقتين , األولى حذف همزة االستفهام أصال  , مع بقاء ) أم ( المعادلة في 
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)        ( في االستفهام , مع ) أم ( المعادلة , حتى صارت العطف , الثانية , استخدام ) هل 

هل ( في االستخدام المعاصر كأنها أصل أدوات االستفهام , واستخدمت مع ) أم( للمعادلة 

  بين اثنين , و قل جدا  استخدام ) الهمزة , و ) أم ( , و إن كان ذاك هو األسلوب الفصيح .
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