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  التسمية مبا اقرتنت به لواحق االسم 

  دراسة صرفية حنوية
  

  د. يوسف حممود فجال
  األستاذ املشارك يف النحو والصرف
  جامعة امللك سعود بالرياض

  
  هـ)١٩/١١/١٤٣٢هـ، وقبل للنشر يف ٢٥/٧/١٤٣٢ُقدم للنشر يف ( 

  
، ومييّــزه عــن غــريه ،يبــّني ُكنَهــه ،عليــه اقتضــت احلاجــة االجتماعيــة أن يكــون لكــل شــيٍء اســٌم دالٌّ  ملخــص البحــث.

، ومـــن هنـــا فـــإّن دراســـة األمســـاء جمـــال حيـــوي ِخْصـــب غزيـــر مـــن الصـــفات واملعـــاين اخلاّصـــة بـــه وخيتـــزُل وراَءه عـــدداً 
  وثيق الصلة بالواقع املعيش لألمم والشعوب مجيعاً. ،االجتاهات

كما ذكروا    ،فَعَقُدوا لذلك أبواباً خمّصصة ،املختلفةومل يأُل النحاة ُجهداً يف دراسة األمساء بأنواعها وأصنافها 
م وافرتضـوا  ،وبّينـوا طرائـق التعامـل حنويّـًا مـع االسـم بالتفصـيل ،كثرياً مما مل يـدخل يف هـذه األبـواب ُمتفرقـاً يف مؤلفـا

  اليت رأينا َحتَقَُّق الكثِري منها يف عاملنا املعاصر. ،الكثري من الَفَرضيات يف ذلك
ا وأحكامها يف عصرنا احلاضـر  ،وعات اليت ُوِجدت مفّرقة يف كتب النحاةومن املوض مع َتغايٍر يف استعماال

كمـا   ،مث احلكـُم عليهـا ،واستقَراٌء ألقواهلم ،وهذا البحث مراجعة لكالِم النحاة ،هي التسمية مبا اقرتن بلواحق االسم
كثُر ورودها على األلسنة حول طرائـق التعامـل مـع هـذا وي ،فيه إجابة عن كثٍري من التساؤالت اليت تعّن على اخلاطر

ا وتثنيته ،النوع من األمساء   .، وغري ذلكا ومجعها وتصغريها والنسبة إليهامن حنو كيفّية إعرا
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٥١٨

  مقدمة
א،אאא،אW 

א،אאאא،
א،אKW 

אאא،
אאאאא،אאא

אא،،،אאא
אאK 

WאAאאW
אאאא؛א،

א،WאFאEאFEא
،אW،אאאאא

،אא،אא،א،א
،אאא؛،

א،א،
אא،אאאאא،

אאאא@F١EK 
אאאאאא،

אאאאאא

                                                 
 ،حتقيـق : مـروان العطيـة  وَشـيخ الراشـد .املبهج يف تفسري أمساء شـعراء احلماسـة .أبو الفتح عثمان ،ابن جين )١(

 .٦٦ – ٦٥ص :  ،هـ١٤٠٨ ،ط األوىل ،: دار اهلجرة بريوت



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥١٩

א،אאא،
،אאאאא،

،א،،
אאאא،א،א

א،א،
،אא

אא،،א،،
אאאאאאאא

אK 
אאאא،

Wאאא 
 אאא،אא

אא،אאK 
 א   א  א א  א  ، 

א ،אא      א
אאאאאאK 

 אאאא،אא
אאאאאאK 

 אאאא،
אאאאאאK 
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٥٢٠

אאאאא،
،אאא،אא

K 

אאאאא
א،א،א،،

،
،אא،א،،א

،א،א،א،א،
אאאאאא

א،אK 
אאאאאאאא،

Wא 
 االشتقاقW،א،א

K 
  اشتقاق األمساءW،،

אאKאאK،א،
١٤٠٠K 

  املبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة   WF٣٩٢E،K 
אאאא،אא،١٤٠٨K 

  : جىن اجلنتني يف متييز نوعي املثنينيא א    
F١١١١E،אאא،١٤٠١K 



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٢١

  ا F٢أثر التسمية يف بنية الكلمة وموضع إعرا EאW،
،١٩٩١K 

 أمساء الناس يف اململكة العربّية السعوديةא א  W
א،א،١٤٢٦K 

 ا ،األمساء املركبة אدراسة حنوية ،أنواعها وإعرا    W
א،א،W٢٩א،١٤٣٠K 

 أمساء الناس الذّكور يف منطقة عسريאאW،
אאא١٤٣٢K 

 اللطائف يف اللغة،אFאEW
א،אאK 

،אWא 

− ؟אא 
− אאא،אאאא

،אא،؟אא 

− אאא،א،א،
،؟ 

אאאא،א،،
                                                 

حـرص الباحـث فيهـا علـى مجـع  ،صـفحة ١٤٣تقـع يف  ،هذه دراسة حنويّة صرفية شاملة لكـل أنـواع املسـّميات )٢(
وإن كـان  ،دون العناية بتحليـل النصـوص املنقولـة أو جتليـة غوامضـها ،أكرب قدٍر من كالم العلماء يف كل مسألة

مـا ُكتـب يف موضـوع حبثـي فـإّن حبثـي خيتلـف عنـه بأنـه دراسـة موسـعة وخاصـة مبـا اقرتنـت بـه هذا البحـث أقـرب 
وكثـٌري مـن املسـائل الـيت تعرضـت هلـا مل  ،إضافة إىل ما يف حبثي من حتليل وتدقيق لآلراء املختلفـة ،لواحق االسم

 .يتعرض هلا الباحث يف كتابه
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אאא،אK 

א J Jא،،
אK 

  
  الالحقةتعريف 

،אFsuffixeWEالالحقـــة
،K 

E،אWFאאאواملقطــعُ 
،אאKK 

אאא
KWFEWF،،E،

FZF٣EEFZEFZEאالالحقـــةFE
FE،WF،،،E،FZ

EFZEFZEFZEK 
אאאא،א

א،אאאK 

                                                 
 ،يعــين صــائت )ح(والرمــز  ،جــاء ســوى حــروف العلّــةوالصــوامت مجيــع حــروف اهل ،يعــين صــامت )ص(الرمــز  )٣(

 .واحلركات : الضمة والفتحة والكسرة ،والصوائت هي حروف العلة الثالثة : األلف والواو والياء



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٢٣

אאאWאא 
 وظيفة الالحقة اسم الالحقة املورفيم الالحق

 اِن
 واإلعراب ،مورفيم العدد التثنية

 ْيِن

 ْوَن
 واإلعراب ،واجلنس ،مورفيم العدد مجع املذكر السامل

 ْيَن

 واجلنس،مورفيم العدد مجع املؤنث السامل اُتَ◌ِ◌

 ـة

 ـى مورفيم اجلنس التأنيث

 ـاء

 مورفيم اشتقاقي النسب ـِّي

 مورفيم اشتقاقي األلف والنون الزائدتان ان

 
א،אאאאא،

אאאא،אא
אאאK 

FאsuffixeEFאאsuffixesE،
אאאא،אא

אKWאAאא،Wא
W؟W،،W؟W

אאאא؟WاللواحـقFE؛א
א،،א@F٤EK 

                                                 
:  ٢ .هـــ١٤١٥ط  ،القــاهرة : األهــرام .حتقيــق حممــد عبــد اخلــالق عضــيمة .املقتضــب .حممــد بــن يزيــد ،املــربد )٤(

٣٠٥.   
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٥٢٤

WאאAKאKKK ََواِحـقِ ل
א@F٥EK 

WאAאאFEא ُلواحـق
א،אאFEא،

اللََّواحقאא،،אא@F٦EK 
  

 التسمية باملثىنَّ 

אאא،א،
،،،F٧EK 

  والتسمية باملثىن أربعة أنواع :
WאK 

אאאאWK 
אWאK 

אWאאK 
،،،א،אWW،אفــاألول
א،א،א،K 

                                                 
 ،ط األوىل ،دمشق : دار القلم ،حتقيق د. حسن هنداوي .سر صناعة اإلعراب .عثمان أبو الفتح ،ابن جين )٥(

 .٤٩٢:  ٢ .هـ١٤٠٥
 .١٢٧ص :  .ط الثانية ،بريوت : دار اجليل .املفصل  .حممود بن عمر ،الزخمشري )٦(
مصـر  ،ختـونحممـد امل .حتقيق د. عبـد الـرمحن السـيد و د .شرح التسهيل .حممد بن عبد هللا ،انظر ابن مالك )٧(

حتقيـق أمحـد  .مهـع اهلوامـع .عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ،والسيوطي ،٥٩:  ١ .هـ ١٤١٠ ،ط األوىل ،: هجر  
 .١٣٢:  ١ .هـ ١٤١٨ ،ط األوىل ،العلمية، بريوت : دار الكتب مشس الدين



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٢٥

،אE،אאאאWFאوالثاين
א،א،אF٨EKאא

אא،WF٩E،F١٠E،
W 

א 
אF١١E،Wאא 

F١٢E 
FאE،אWFאوالثالـث

אאאE،אFאאE،אFא
אE،אFE،אאFאאE،אFא

אEK 

                                                 
د أيضـاً. وخالـد بـن قـيس بـن نضـلة مـن بـين أسـ ،: مها خالد بن قـيس مـن بـين جحـوان مـن بـين أسـد اخلالدان )٨(

 ،: مهــا عــامر بــن الطفيــل بــن مالــك بــن كــالب والعــامران .: مهــا كعــب بــن كــالب وكعــب بــن ربيعــة والَكْعبــان
مـن طيِّـئ : ومهـا قـيس بـن عتـاب بـن أيب حارثـة وقـيس بـن  ،والَقْيسـان .وعامر بن مالـك بـن جعفـر بـن كـالب

ومل ُيشـر (ي الـدين عبـد احلميـد حتقيـق حميـ .شـرح املفصـل .يعـيش بـن علـي ،انظـر ابـن يعـيش .هزمة بن عتـاب
 .٤٧:  ١ .ط املنريية )،الطابع إىل ذلك

انظـــر  .ووادي الرُّمـــة يقطـــع بينهمـــا ،بينهمـــا حنـــو فرســـخ ،وأَبَـــان األســـود ،ومهـــا أَبَـــان األبـــيض ،أَبَانَـــان : جـــبالن )٩(
 .وت : عـامل الكتـببـري  ،حتقيق مصطفى السَّـقا .معجم ما استعجم .أبا ُعَبيد عبد هللا بن عبد العزيز ،البكري
  .٩٥ص : 

بينهما مسـافة فرسـخ.  ،مها : عَماية وَصاَحة ،َعَمايَة : من الَعَمى، جبل ضخم بالبحرين، والعمايـََتان جبالن )١٠(
 .٩٦٦ ،٨٢٠انظر معجم ما استعجم : 

 .١٠١١ ،٩٦٧انظر معجم ما استعجم :  .موضع بني مكة واملدينة )١١(
 .١٠١١استعجم :  انظر معجم ما .مواضع متدانية )١٢(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٢٦

אאF١٣EFאאE،
אאF١٤EFאאE،

אאF١٥EK 
א،א،

،W {   °   ¯z  F١٦E،،
אF١٧EK 

WאAאאאא
אKאא

א،א،אא،א
אא؛@F١٨EK 

אE،אאFאE،אאWFאאوالرابع
FאאE،אFאאE،אFאאE،

אFאאE،FאאאE،אFא

                                                 
 ،وحممد أبو الفضل إبراهيم ،حتقيق : حممد أمحد جاد املوىل بك .املزهر .عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي )١٣(

 .١٨٧ – ١٨٥:  ٢ .ط الثالثة ،وعلي حممد البجاوي القاهرة : دار الرتاث
ص :  .م١٩٧٧ط  ،احللـيب القـاهرة : عيسـى البـايب ،حتقيـق السـيد أمحـد صـقر .الصـاحيب .أمحـد ،ابن فارس )١٤(

١٢١ – ١٢٠. 
ط  ،بــريوت : دار اآلفــاق اجلديــدة .جــىن اجلنتــني يف متييــز نــوعي املثنيــني .حممــد أمــني بــن فضــل هللا ،احملــيب )١٥(

 .١٣٠ – ١١٧ص :  ،هـ١٤٠١ ،األوىل
 .٥٣الفرقان :  )١٦(
 .١٣٧:  ١ومهع اهلوامع  ،١٨٥:  ٢انظر املزهر  )١٧(
القــاهرة :  ،حتقيــق : عبــد الســالم هــارون .جمــالس العلمــاء .د الــرمحن بــن إســحاقأبــو القاســم عبــ ،الزجــاجي )١٨(

  .٣١ص :  .هـ١٤٢٠ ،ط الثالثة ،اخلاجني



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح
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אE،אאFאאE،אFאאE،אF
אאE،אFאאE،אFא

אE،אFאאE،אFאאE،א
אאאFאאE،אFאאE،אFא
אאאE،אFאאE،אFאאE،

אאFאאE،אFאאאE،אF
אאE،אFאאאאE،

אFאאEK 
אאF١٩EFאא

EK 
  من األنواع السابقة  )املثىن(ما ينطبق عليه اسم 

אאאאאאאא،
،

אאF٢٠E،אאK 
  حكم القياس على أنواع املثىن

אאאאאא
،F٢١EK 

אאא،
אאאK 

                                                 
)١٨٥ – ١٧٣:  ٢ )١٩. 
  ،١٣٧ ،١٣٦:  ١ومهع اهلوامع  ،٦٧ ،٦٥:  ١انظر شرح التسهيل  )٢٠(
  .١٣٧:  ١انظر مهع اهلوامع  )٢١(
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٥٢٨

  حكم تثنيته أو مجعه
אאא،

אאאF٢٢EK 
  إعرابه

אאאאאאא،
K 

Wאאא 
W،،Wאאاألول

אא،א،F٢٣EKא
אF٢٤E،אF٢٥EK 
،WאW،אالثــاين

אא،אא،אF٢٦E،א

                                                 
بـريوت  ،وعلي سيِّد علـي ،حتقيق أمحد حسن مهديل ،كتاب سيبويه  شرح ،أبا سعيد احلسن ،انظر السريايف )٢٢(

  .١٤١ - ١٤٠:  ١ومهع اهلوامع  ،١٤٢:  ٤ .هـ ١٤٢٩ ،ط األوىل ،: دار الكتب العلمّية
ط  ،بـريوت : مؤسسـة الرسـالة ،حتقيق د. عبد احلسـني الفتلـي .األصول .حممد بن السري ،انظر ابن السرّاج )٢٣(

 .٦٥:  ١وشرح التسهيل  ،١٠٦:  ٢   .هـ١٤١٧ ،الثالثة
 ١٣٩٥ط  ،القــاهرة : اهليئــة املصــرية ،حتقيــق عبــد الســالم هــارون .الكتــاب .عمــرو بــن عثمــان ،انظـر ســيبويه )٢٤(

  .٢٣٢:  ٣ .هـ
 ٤ ،هــ١٤١٥ط  ،القاهرة : األهرام ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة .املقتضب .حممد بن يزيد ،انظر املربد )٢٥(

 .١٦٥:  ١ع ومهع اهلوام ،٣٦: 
 .١٦٥:  ١ومهع اهلوامع  ،١٠٦:  ٢واألصول :  ،٣٦:  ٤انظر املقتضب  )٢٦(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٢٩

א،FEא،
אFEאאF٢٧EK 

W،א،אW،אאالثالث
א،KF٢٨Eאא
א،אאאא،

،W،אK 
אFאEאא،W

א،א،אFאEאא
אFאאEF٢٩EK 

אאאאאאא
א،אא،

FאEא،FאE
אK 

אא،אא
א،FאEFE

א،،– Jא
אFאE،אFEKאK 

                                                 
 ،حتقيـق يوسـف حسـن عمـر .شرح الرضـي علـى الكافيـة ،حممد بن احلسـن ،انظر رضي الدين اإلسرتاباذي )٢٧(

 .٢٦٦:  ٣ ،م١٩٩٦ ،ط الثانية ،بنغازي : منشورات جامعة قاريونس
 .٢٣٢:  ٣انظر الكتاب  )٢٨(
 .٢٦٧:  ٣نظر شرح الكافية للرضي ا )٢٩(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٣٠

  تصغريه 
אאאא،

אא،FE،
אFאEWFאE،אK 

אא،
FE،אFEFEWFE

FE،אאF٣٠E،אאK 
אא،

אא،אFEFאאEW
FEFאEאF٣١EK 
  نِّسبة إليهال

אאאא،אא
א،אFא،،אEW

F،،אEK 
אאF٣٢E،א

Fא،،אEWFא،،EK 

                                                 
 .٢٦٣:  ٢انظر املقتضب  )٣٠(
حتقيـق  .شـرح شـافية ابـن احلاجـب .حممـد بـن احلسـن ،ورضي الدين اإلسرتاباذي ،٤٤٣:  ٣انظر الكتاب  )٣١(

 ،وأبـــا حيـــان األندلســـي ،٢٤٧:  ١ .هــــ١٤٠٢ط  ،بـــريوت : دار الكتـــب العلميـــة ،حممـــد نـــور احلســـن وزميليـــه
 ،ط األوىل ،القـــــاهرة : اخلـــــاجني ،حتقيـــــق د. رجـــــب عثمـــــان حممـــــد .شـــــاف الضـــــربارت .حممـــــد بـــــن يوســـــف

   .٣٧٠ – ٣٦٩:  ١.هـ١٤١٨
  .٣٧٢:  ٣انظر الكتاب  )٣٢(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٣١

א–אאא J
אא،אF،אEWFא،

אEF٣٣EKWFE،א 
FאEK 

אאאFאEFאE
،אFEF٣٤EK 

WאאAאא
אWFאEאFאEאW؟

FאEWאFEWאW؟FEאW؟
FאEWאFEFאEאFאEא

אFאEFאEWא
FEK 

אאWא،WK
אWאFאE،WאFEאא

                                                 
يف  ،وقـــالوا : ْحبـــراينّ « قـــال الرضـــي يف تعـــداده لشـــواذ النســـب :  .٨٢:  ٢انظـــر شـــرح شـــافية ابـــن احلاجـــب  )٣٣(

باليــاء  )البحــرين(ووجهــه : أن نــون  )،حبــَرْيينّ (والقيــاس :  ،باجملعــول نونــه معتقــب اإلعــرا )البحــرين(النســبة إىل 
كمـا مـر يف   ،وقياس املثىن اجملعول نونـه معتقـب اإلعـراب أن يكـون يف األحـوال بـاأللف ،جتعل معتقب اإلعراب

 .الياء شاذ إذاً  )البحرين(فإلزام  ،باب العلم
علـــى أنّـــه  )،حبـــراينّ (فقيـــل  ،وال األلـــف ال هـــو ،وإذا جعـــل نـــون املثـــىن معتقـــب اإلعـــراب مل حيـــذف يف النســـب

وإن قل  ،اجملعول نونه معتقب اإلعراب ؛ لكونه هو القياس يف املثىن اجملعول نونه كذلك )البحران(منسوب إىل 
  .»استعماله 

ط  ،بـريوت : عـامل الكتـب ،حتقيق د. كاظم حبر املرجان .التكملة ،أبا علي احلسن بن أمحد ،انظر الفارسي )٣٤(
   .٢٦٦ص :  .هـ١٤١٩ ،الثانية



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٣٢

،אFאEא،WאFאEK
WאFEW؟FE

אFאE،WFE
@K 

WאAאאWא
א،Wאא؛FאE،

אEאEFאKFא
FאEאFאEFEFאEK

אKאאאאא
،@F٣٥EK 

Wאא 
Wאאאא،WאFא،E،

KאאWF،Eא 
אאWא،א

א،אK 
Wאא؛אא
אאK 

  

                                                 
:  ١وانظـــر  ،٢٦٤ – ٢٦٣:  ٢ .هــــ١٣٩٧ط  ،بـــريوت : دار صـــادر ،معجـــم البلـــدان .يـــاقوت ،اَحلْمـــوي )٣٥(

 .٩٥:  ٤وانظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  ،٣٤٧



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٣٣

  التسمية جبمع املذكر السامل
אאאאאאא

،،،א،אKאא
אאF٣٦EK 

  وحكمها اإلعراّيب  ،أنواع مجع املذكر السامل
WKWاألول

،F٣٧E،،،Wאאאא،
،،،،F٣٨EK 

אFEא
אF٣٩E،א،אF٤٠EK 

WאWKאאالثاين
FW،אאEF٤١EK 

Wאאא 

                                                 
التصــريح مبضــمون  .خالــد ،واألزهــري ،٦٩:  ١شــرح التســهيل  ،انظــر يف حــّد مجــع املــذكر الســامل وشــروطه )٣٦(

 .٦٧:  ١ .هـ١٤٢١ ،ط األوىل ،بريوت : دار الكتب العلمية ،قيق حممد باسل عيون السودحت .التوضيح
 .اسم ألعلى اجلّنة )٣٧(
 .١٦٥:  ١ومهع اهلوامع  ،٨١:  ١انظر شرح التسهيل  )٣٨(
 .٦٢٧:  ٢انظر سر صناعة اإلعراب  )٣٩(
 .٦٢٥:  ٢انظر سر صناعة اإلعراب  )٤٠(
 .٧٠:  ١شرح التسهيل  )٤١(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٣٤

،אW،אאאاألول
W،،אאKF٤٢EK

WF٤٣EK 
אFEW  {   n m  l k j  i  h

 r  q p  oz F٤٤E،Wא،F٤٥EK
אאWאF٤٦EK 

،WאאאW،אאالثاين
א،،F٤٧EK 

WFEא،W،
،F٤٨EKWFEF٤٩EK 

،WאאאW،אאאالثالث
א،،KאF٥٠EK 

                                                 
 ،١٠٦:  ٢واألصـــول  ،٦٢٥:  ٢وســـر صـــناعة اإلعـــراب  ،٣٦:  ٤واملقتضـــب  ،٢٣٢:  ٣الكتـــاب انظـــر  )٤٢(

 .٢٧٤:  ٤ ،٧١:  ١ومعجم البلدان 
 .٤٢٧:  ٥انظر معجم البلدان  )٤٣(
 .١٩ – ١٨املطففني :  )٤٤(
 .١٦٥:  ١انظر مهع اهلوامع  )٤٥(
 .١٦٥:  ١انظر مهع اهلوامع  )٤٦(
ـــــاب  )٤٧( ـــــدان  ،١٠٦:  ٢واألصـــــول  ،٣٦:  ٤ واملقتضـــــب ،٢٣٢:  ٣انظـــــر الكت :  ٤ ،٧١:  ١ومعجـــــم البل

 .١٦٥:  ١، ومهع اهلوامع ٢٧٤
 .٢٧٤:  ٤ ،٧١:  ١ومعجم البلدان  ،١٠٦:  ٢واألصول  ،٢٣٢:  ٣انظر الكتاب  )٤٨(
 .٤٢٧:  ٥ ،٧١:  ١انظر معجم البلدان  )٤٩(
 .٨٦:  ١انظر شرح التسهيل  )٥٠(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٣٥

אאאא،אאא،אא
אאאאא،אF٥١EK 

،אאאW،אאאالرابع
؛אאאFE،

אאאאאא،
אאF٥٢EKאWאF٥٣EK 

F٥٤EKאWאאאאاخلامس 
אאFEאFEFE

א،אF٥٥EK 
אא،

אK 
  عهمج حكم تثنيته أو

אאאאאא،
،אאאF٥٦EK 

                                                 
 .٨٦:  ١انظر شرح التسهيل  )٥١(
 .٨٧:  ١ر شرح التسهيل انظ )٥٢(
 .١٦٦:  ١انظر مهع اهلوامع  )٥٣(
 .١٦٦:  ١انظر مهع اهلوامع  )٥٤(
 .١٦٦:  ١انظر مهع اهلوامع  )٥٥(
   .١٤١ - ١٤٠:  ١ومهع اهلوامع  ،١٤٢:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  )٥٦(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٣٦

  تصغريه 
אאאאאא

א،،א،
אא،FE،

אFEWFE،אK 
א،א

FE،אFEFEWFE
FE،אא،אאF٥٧EK 

F٥٨Eאא،
אא،אFEFEW

FEFEא،א
אF٥٩EK 

אFE،א
؟אאאFE،א

אאא،א،א
WאאFE،FEאK 

FE،אאא
א؛א،א

                                                 
 .٢٤٧:  ١وشرح شافية ابن احلاجب  ،٢٦٣:  ٢انظر املقتضب  )٥٧(
 .٤٤٢:  ٣ انظر الكتاب )٥٨(
حتقيـق د. حممـد الشـاطر  .املسـائل البصـريّات .أبا علـي احلسـن بـن أمحـد ،والفارسي ،٥٠٤انظر التكملة :  )٥٩(

 .٣٧٠:  ١وارتشاف الضرب  ،٢٧٧:  ١ .هـ ١٤٠٥ ،ط األوىل ،مصر : املدين ،أمحد حممد



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٣٧

FE،אא،؛אאא 
 Jאאא Jא

אא،WFE،FEאK 
אאא،א،

FEא،אF٦٠EK 
  النِّسبة إليه

אאאאא،א
אא،،אא
F٦١EK 

F،،،،EWF،
،،،EK 

FEWFEF٦٢EK
WFEK 

  
  التسمية جبمع املؤنث السامل

א،
W،،،Wאא،K 

                                                 
 .٢٧٢:  ١انظر شرح شافية ابن احلاجب  )٦٠(
 .٦٨:  ٣واألصول  ،٣٧٢:  ٣انظر الكتاب  )٦١(
 .٢٧٤:  ٤انظر معجم البلدان  )٦٢(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٣٨

  حكمه اإلعراّيب 
Wאא 

W،Kاألول 
אFEW  {   o   n  m  lzF٦٣E،

WאF٦٤EKאאF٦٥EK 

W،Kالثاين 
W،،K 

אאא،א
אאF٦٦EK 

KאW،אالثالث 
FEWאאא 

،،אF٦٧E 
  يته ومجعه تثن

אאאא،WFE
אFE،אאK 

                                                 
 .١٩٨البقرة :  )٦٣(
 .٢٣٣:  ٣انظر الكتاب  )٦٤(
 .١٠٤:  ٤ ،١٣٠:  ١ومعجم البلدان  ،٤٦:  ١وشرح املفصل  ،٣٦:  ٤انظر املقتضب  )٦٥(
 .١٠٧ – ١٠٦:  ٢واألصول  ،٢٣٤:  ٣انظر الكتاب  )٦٦(
حتقيـق حممـد حميـي  .أوضـح املسـالك . بـن يوسـفعبد هللا ،وابن هشام األنصاري ،٣٧:  ٤انظر املقتضب  )٦٧(

 .١٠٤:  ٤ ،١٣٠:  ١ومعجم البلدان  ،٦٩:  ١ .بريوت : املكتبة العصرية ،الدين عبد احلميد



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٣٩

אא
א،אאאא،FEW

FEF٦٨EK 
  تصغريه 

אאאאאא
א،،אא

א،א
א،FE،אFאEWFאE،

אK 
אא،

FE،אFEFEWFE
FE،אא،אאF٦٩EK 

F٧٠Eאא،
אא،אFEWFEK 

  النِّسبة إليه 
אאאאא،א

אא،אKFEW
FEF٧١E،FEWFEF٧٢EK 

                                                 
  .١٤٢:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  )٦٨(
 .٣٧٠ – ٣٦٩:  ١وارتشاف الضرب  ،٢٤٧:  ١وشرح شافية ابن احلاجب  ،٤٤٣:  ٣انظر الكتاب  )٦٩(
 .٤٤٣:  ٣انظر الكتاب  )٧٠(
 .١٣١:  ١انظر معجم البلدان  )٧١(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٤٠

אאאא،אW،
،א،אאK

FEWFא،
אאאEFאא

EF٧٣EK 
אאאFאE،א

אא،FE،،א
W،F،،אEא،

אאא،
א،אא،אאK 

  
  التسمية مبا آخره ألف ونون

אאאאאאא
אאF٧٤E،אאאא

אאאא،א،א،
א،אKאK 

                                                                                                                   
 .١٠٥:  ٤انظر معجم البلدان  )٧٢(=
 .٦٨:  ٣واألصول  ،٣٧٩ ،٣٧٣:  ٣انظر الكتاب  )٧٣(
 .١٩٦:  ١وشرح شافية ابن احلاجب للرضي  ،٥٠٥والتكملة :  ،٤٢٤:  ٣انظر الكتاب  )٧٤(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٤١

  ه ألف ونون وأحكامه اإلعرابّية أنواع ما آخر 
  دتنيائأن تكون األلف والنون ز  - ١

אאF٧٥E،
F٧٦EאWK،א،،،א،،

،،،א،א،K 
  أن تكون النون أصلية  - ٢

א،،
،W،،א،אKFEא

،אאאK 
WFEFאE،WAxאWz

FE،؛WFE،W
אK 

FאEFאE؛،FאE
FE@F٧٧EK 
  ة والزيادة حبسب املعىن ألصالأن حتتمل النون ا - ٣

אא،א
אאF٧٨E،W،א

                                                 
حتقيــق د. ســلوى حممــد  .شــرح مجــل الزجــاجي .مــدعلــي بــن حم ،وابــن خــروف ،١٢٥:  ٤أوضــح املســالك  )٧٥(

  .٩٠٦:  ٢ .هـ١٤١٩ ،ط األوىل ،مكة املكرمة : جامعة أم القرى ،عرب
 .١٠٨ – ١٠٧:  ١انظر مهع اهلوامع  )٧٦(
 .٢١٨:  ٣الكتاب  )٧٧(
 .١٠٨ – ١٠٧:  ١انظر مهع اهلوامع  )٧٨(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٤٢

FE،א،FE،אFE
א؟א 

WAWא،F
אE،FאE،؛אא
א،אFE@F٧٩EWאאKF

א،אE،FאEF٨٠EK 
ملسو هيلع هللا ىلصWAWא؟،ملسو هيلع هللا ىلصW

א،אאאملسو هيلع هللا ىلصא@F٨١EK 
ملسو هيلع هللا ىلصא،אאF٨٢EK 

ا أ - ٤   ن ُجتهل أصالة النون أو زياد
אK 

אFE،
אאא،א

،אFE،FEFEFEF٨٣EK 
  تصغريه 

                                                 
 .٢١٧:  ٣الكتاب  )٧٩(
 .٢١٨:  ٣الكتاب  )٨٠(
 ،ط األوىل ،القـــاهرة : اخلـــاجني ،حتقيـــق د. علـــي حممـــد عمـــر .الطبقـــات الكبـــري .ســـعدحممـــد بـــن  ،الزهـــري )٨١(

   .٢٨٧:  ١.هـ١٤٢١
 ،حتقيـق أمحـد عبـد الغفـور عطـار .الصـحاح .إمساعيـل بـن محـاد ،انظـر اجلـوهري .والَغْني هو الَغْيم أو الَعَطش )٨٢(

 .٢١٧٥:  ٦ )غني( .هـ ١٤١٤ ،ط الثالثة ،بريوت : دار العلم للماليني
 .٦٧:  ١وشرح املفصل  ،٥٠٤والتكملة :  ،٨٧ – ٨٥:  ٢انظر األصول يف النحو  )٨٣(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٤٣

אאא
FE،אא،אF٨٤E،

אאאKFאEWFאE،
FEWFEK 

אFE،
אאא،א

F٨٥EKאFא،،אEWFא،
،EK 

אW،א،،،א،،
،א،א،K 

א،אF٨٦E،F،
א،،א،EWF،،،،E،

אאא،אאאא،
Kאא 

  أحكام صرفّية أخرى 
النِّســبةא،

FEWFE،FאEWFאEK 
 ًمجــَع مؤنــٍث ســاملا،FאEW

FאEK 
                                                 

 .٣٤٣:  ٣ومهع اهلوامع  ،١٩٦:  ١انظر شرح شافية ابن احلاجب للرضي  )٨٤(
 .٣٤٥:  ٣ومهع اهلوامع  ،٢٠٠:  ١وشرح شافية ابن احلاجب للرضي  ،٤٢٤:  ٣انظر الكتاب  )٨٥(
 .٣٤٣:  ٣انظر مهع اهلوامع  )٨٦(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٤٤

 ّر ســاملاً مجعــه مجــَع مــذك،F،،،
،،א،EWF،،،

،،א،EF٨٧EK 
 

  التسمية مبا ُختم بلواحق التأنيث
  التعريف بلواحق التأنيث 

אאאW،אא،אא،
W 

א،אتاء التأنيث : 
K  

אאאאא،א
אא،WAאאא

אא،W@F٨٨EKאאF٨٩EK 
אא–אF٩٠E–א،א

א،אאאK 
אאKK

אאא،אא،א
אאאאאא،FE

                                                 
 .١٥٣:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه  )٨٧(
 .٨٩:  ٥وشرح املفصَّل البن يعيش  ،٢٣٨:  ٤الكتاب  )٨٨(
 .٨٩:  ٥انظر شرح املفّصل البن يعيش  )٨٩(
 .٨٩:  ٥انظر شرح املفّصل البن يعيش  )٩٠(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٤٥

FEאאאאא،א
אאK 

אאאאF٩١E،א
؛אאאאא،

אא،אאF٩٢EK 
אאאKK،

אא،אאא،אא،
א،אK 

אא،FEWFE،
FEWFE،FאEWFE،א

אאאאאF٩٣EKK 
א،–א J

אF٩٤EW 
١–אאא،WK 
٢–אאא،WK 
٣–،אWK 

                                                 
 .٢٩٠:  ٣انظر مهع اهلوامع  )٩١(
حتقيـق إبـراهيم مصـطفى وعبـد هللا أمـني،  .املنصـف .أبـا الفـتح عثمـان ،وابـن جـّين  ،٢١٣:  ٣انظر الكتاب  )٩٢(

  .١٥٥:  ١ .هـ ١٣٧٣ ،وزارة املعارف العمومية، ط األوىل
الريـاض  .الزيادة ومعانيها يف األبنية الصرفّية يف ديـوان طفيـل الغنـوي .د. خالد عبد الكرمي ،انظر بسندي )٩٣(

 .١٢٧ – ١٢٤ص :  .هـ١٤٣٠ ،األوىل ،: مركز محد اجلاسر
 .٢٩١ – ٢٩٠:  ٣وامع انظر مهع اهل )٩٤(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٤٦

٤–א،WK 
٥–א،W،K 
٦–א،W،K 
٧–א،W،K 
٨–،W،אK 
٩–א،אW،א،אK 

١٠–،W،،K 
KאאאF٩٥E :أما االسم املقصور  

FאEאא،W،KFאEא،
W،אKFEאאאא،א

אK 
،Wאא 

١–א،W،،K 
٢–א،W،،،K 
٣–אא،WK 
٤–א،W،،،F٩٦EK 

                                                 
مـــا ،خصَّـــص العلمـــاء للمقصـــور واملمـــدود عـــدداً مـــن املؤلفـــات والرســـائل الـــيت حصـــروا فيهـــا أنواعهمـــا )٩٥(  ،وأوزا

حتقيــق عبــد اإللــه  ،للفــرَّاء املقصــور واملمــدودومــن ذلــك :  ،وطرائــق التعامــل معهمــا مــن حيــث الصــرف وعدمــه
حتقيــق د. حممــد  ،البــن الســكيت واملقصــور واملمــدود ،هـــ١٤٠٣ط  ،دار قتيبــة ،نبهــان وحممــد خــري البقــاعي

حتقيــق د. أمحــد  ،أليب علــي القــايلواملقصــور واملمــدود  ،هـــ١٤٠٥ ،ط األوىل ،مصــر : األمانــة ،حممــد ســعيد
   .وغري ذلك .هـ١٤١٩ ،ط األوىل ،مصر: اخلاجني ،عبد اجمليد هريدي



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٤٧

אאאא،אאא،
א،אא

א،אא،W،،
،K 

سم املمدوداالאאאאWK 
FאEא،W،אKFאE

،W،Kא 
،Wאא 

١–،אW،K 
٢–א،W،K 
٣–א،W،K 
٤–א،W،،א،،F٩٧EK 

אאאא،אאא،
א،א

אא،אא،W،
אK 

אאאF٩٨E،W،،
،،،،،،K

אאאאK 
                                                                                                                   

 ،حتقيق د. حامت الضامن، دمشق : دار الفكر .ملؤنثاملذّكر وا .أبا حامت سهل بن حممد ،انظر السجستاين )٩٦(
 .٣٠٦:  ٣ومهع اهلوامع  ،٣٧:  ٦وشرح املفّصل البن يعيش  ،٤٠ص :  ،هـ١٤١٨ط األوىل، 

 .٣٠٧:  ٣ومهع اهلوامع  ،٣٨:  ٦شرح املفّصل البن يعيش  ،٤٢انظر املذّكر واملؤنث للسجستاين :  )٩٧(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٤٨

  مساء املختومة بلواحق التأنيث إعراب األ
אאאאא،

F٩٩EK 
אW،א،א،א،א،

،אאאא،W
א،،،؛،

אK 
אאWאאאאא

א،،،
،אK 

אאאאא،
א،אאאאא،

אא،
אא،אאא،

WאW،،F١٠٠EK 
אF،Eאא،

אא؛אאFאאE،

                                                                                                                   
م )٩٨(  .اللغة واجلنس .عيسى ،انظر برهومة .ورجٌل زِبـَْعرى ،ورجٌل عياياءٌ  ،ةٌ فيقال : رجٌل ربع ،وقد تلحق صفا

 .١٠٠ص :  .م٢٠٠٢ ،ط األوىل ،رام هللا : دار الشروق
 .١٢٥ ،١١٦:  ٤انظر أوضح املسالك  )٩٩(
 .١٢٥:  ٤وأوضح املسالك  ،٦٠ – ٥٩:  ١انظر شرح املفصل البن يعيش  )١٠٠(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٤٩

F١٠١E،אF،،E
אא،אא،

אF١٠٢EK 
  طريقة تثنيتها 

אאאא،FEW
FEFEWFE،FEF

EK 
אאא،FE

FEFEFEFEFE،
FEFEFאEFאEK 

אאא،FE
FEFEFEF١٠٣EK 

אא،FאEFאא
אE،

אאא،FEFאEFא

                                                 
 .٥١انظر املذكر واملؤنث للسجستاين :  )١٠١(
 .٥٢ – ٥١انظر املذكر واملؤنث للسجستاين :  )١٠٢(
 ،وابـــن أيب الربيـــع ،٤٤ – ٤٣واملقصـــور واملمـــدود البـــن الســـكيت :  ،٣٩٠ – ٣٨٦:  ٣انظـــر الكتـــاب  )١٠٣(

 ،بـريوت : دار الغـرب اإلسـالمي ،حتقيق د. عيَّـاد الثبيـيت .البسيط يف شرح مجل الزجاجي .عبيد هللا بن أمحد
  .٢٤٨ – ٢٤٧:  ١ .هـ١٤٠٧ ،ط األوىل



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٥٠

E،אא،FE 
FאEF١٠٤EK 

WאאWFאא،אEא
אא،،Fאא،אE،א

אא،אF١٠٥EK 
   F١٠٦Eطريقة مجِعها مجَع مذكٍر ساملاً 

אאא
א؛، 

F،،EWF،،Eא،
F،،EאאKFE
F،EF١٠٧EK 

אא،
،FאEFאאE،

אאא،א،
FEFEFE،

                                                 
والبســيط يف شــرح  ،٤٦ – ٤٥واملقصــور واملمــدود البــن الســكيت :  ،٣٩٢ – ٣٩١:  ٣انظــر الكتــاب  )١٠٤(

 .٢٤٩ – ٢٤٨:  ١مجل الزجاجي 
 .٢٤٩ – ٢٤٨:  ١انظر البسيط يف شرح مجل الزجاجي  )١٠٥(
أمســاء اإلنــاث مجــع كمــا جيــوز مجــع   ،وجيــوز مجعــه مجــع تكســري ،جيــوز مجــع أمســاء الرجــال مجــع مــذكر ســاملاً  )١٠٦(

ومل أتطرق جلمع التكسري يف حبثي هـذا لعـدم  .٣٩٥:  ٣انظر الكتاب  .وجيوز مجعه مجع تكسري ،مؤنث ساملاً 
 .بل بوزن املفرد ،تعّلق التغيري بالالحقة

ـــة  ،١٤٥:  ٤وشـــرح كتـــاب ســـيبويه للســـريايف  ،٣٩٤:  ٣انظـــر الكتـــاب  )١٠٧( :  ٣وشـــرح الرضـــي علـــى الكافي
 .٢٥٤ – ٢٥٣:  ١شرح مجل الزجاجي والبسيط يف  ،٣٧٠



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٥١

אא،FEFEF١٠٨E،
WFEFEאF١٠٩EK 

אאא،،אא،
WאF،،EWF،،

E،،W،،EF١١٠EK
אא،WאFEא،א

،אאF١١١EKאא
אF١١٢EK 

  طريقة مجِعها مجَع مؤنٍث ساملاً 
אאא،،א،W

F،،EWF،،EK 
א،،א،،

،W 
١–א،K 

ZW،אZ،אZK 

                                                 
 .٢٥٥ – ٢٥٤:  ١انظر البسيط يف شرح مجل الزجاجي  )١٠٨(
 .٣٩٥:  ٣انظر الكتاب  )١٠٩(
:  ١والتصـريح مبضـمون التوضـيح  ،٢٥٣:  ١والبسـيط يف شـرح مجـل الزجـاجي  ،٣٩٤:  ٣انظر الكتاب  )١١٠(

٦٧. 
 .١٤٤:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  )١١١(
 .٣٧٢:  ٣لرضي على الكافية انظر شرح ا )١١٢(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٥٢

٢–א،Kאא،
אK 

ZW،K 
٣ Jא،אKאא،

אK 
אZW،אK 

٤–KאאאK 
ZW،،KZ،،K 

א،א،
א،אאKF،،،،

EWF،،א،א،EF١١٣EK 
אאא

F١١٤E،F،אF١١٥E،EWF،א،
EK 

אא،
،FאEFאאE،

אאא،א،

                                                 
اعتــىن  .شــذا العـرف .أمحـد ،واحلمــالوي ،١٤٩ ،١٤٧:  ٤انظـر يف املسـألة شــرح كتـاب ســيبويه للسـريايف  )١١٣(

  .١٣٠ – ١٢٩ص :  .هـ١٤١٩ ،ط األوىل ،بريوت : دار الكتب العلمية ،به د. عبد احلميد هندواي
 .١٤٤:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  )١١٤(
ذا االسم يسمى )١١٥(  ).دالية(وبعضهم بالتاء املربوطة  )،داليا(وخيتمه بعضهم باأللف  ،اإلناث يف عصرنا 



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٥٣

FEFאאE،
אאF١١٦E،FEFאEK 

  طريقة تصغريها 
אא،אא،

א،א،א
אF١١٧EK 

אאא
FE،،F،،

،א،،EWF،،،א،
،EF١١٨EK 

אאא
FE،א،א،

F،،،א،EWF،،
،،EF١١٩E،אאF١٢٠E؛אא

                                                 
 .١٤٤:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  )١١٦(
  .١٤٥:  ٤انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  )١١٧(
 .٥٠٣والتكملة :  ،١٩٤:  ١وشرح شافية ابن احلاجب  ،٤٢٠:  ٣انظر الكتاب  )١١٨(
:  ٣ومهـع اهلوامـع  ،٣٧٠ – ٣٦٩:  ١وارتشـاف الضـرب  ،٤٠:  ٣واألصـول  ،٤٢٣:  ٣ر الكتـاب انظ )١١٩(

٣٤٨. 
 .٢٦٠:  ٢انظر املقتضب  )١٢٠(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٥٤

אאאא،،FW،،
E،אאאאF١٢١EK 

אאאא
،אאF١٢٢E،WFEFE

FEK 
אאא،

א،FE،
FEFEFEWFEFEFEF١٢٣EK 

F١٢٤E،FEFE،
אאאא،

FEFEאא،FEא
א،אF١٢٥EWאאFE

F١٢٦Eא،FE

                                                 
 .٤٤٠:  ٣انظر الكتاب  )١٢١(
 .٣٤٨:  ٣ومهع اهلوامع  ،٢٤٤:  ١انظر شرح شافية ابن احلاجب  )١٢٢(
 .٥٠٢والتكملة :  ،٤٠:  ٣واألصول  ،٤١٨:  ٣انظر الكتاب  )١٢٣(
 ،٢٤٥:  ١وشـرح شـافية ابـن احلاجـب  ،٥٠٢والتكملـة :  ،٤٠:  ٣واألصول  ،٤١٩:  ٣انظر الكتاب  )١٢٤(

 .٣٦٨:  ١وارتشاف الضرب 
 .٢٤٤:  ١وشرح شافية ابن احلاجب  ،٤٣٧:  ٣انظر الكتاب  )١٢٥(
ومهـع اهلوامـع  ،٢٥٧ – ٢٥٦:  ١وشرح شافية ابـن احلاجـب  ،٥١٠والتكملة :  ،٤٧:  ٣انظر األصول  )١٢٦(

٣٤٧:  ٣. 



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٥٥

אKWAאFEאFE
FEFEא؛K@KKF١٢٧EK 

אאאא
אF١٢٨E،F،،،،،EF١٢٩E

F،،،،،EK 
طريقة النَّسب إليها  

אتاء التأنيثא،
F١٣٠E،F،،،،،אEWF،
،،،،EK 

אاأللــف املقصــورةאא،
FEWFE،FEWFE،WAא
FEWFE@F١٣١EK 

אא،אא،
אא،אאאF١٣٢EK

                                                 
 .٣٦٨:  ١وانظر ارتشاف الضرب  ،٤٣٨:  ٣الكتاب  )١٢٧(
 .٣٤٧:  ٣انظر مهع اهلوامع  )١٢٨(
 .وحتّدثت عنها تتّمة ملسائل الباب ،وليست للتأنيث ،األلف الالحقة هلذه األمساء أصلّية )١٢٩(
 .٣٥٥:  ٣ومهع اهلوامع  ،٢٦٥والتكملة :  ،٦٨:  ٣انظر األصول  )١٣٠(
 .٦٥:  ٣انظر األصول و  ،٣٤٢:  ٣الكتاب  )١٣١(
 .٣٥٢:  ٣الكتاب  )١٣٢(



 يوسف حممود فجال

 

 

٥٥٦

WFEFE،WF،
،EF،،EF١٣٣EK 

א،Wא
FE،WFE،א

א،F١٣٤EK 
W؛FEFE،

FEFE،FEFE،WF،
،EF،،EF١٣٥EK 

אاأللف املمـدودةאא
א،،FאEWFאE،

א
אאא،FEWFE،

אא،FEWFEF١٣٦EK
WF،،EF،،EF١٣٧EK 

אF١٣٨Eאאא
אא،WF،אEKWאF١٣٩EK 

                                                 
 .٢٦٥والتكملة :  ،٧٤:  ٣واألصول  ،٣٥٣ – ٣٥٢:  ٣انظر الكتاب  )١٣٣(
 .٧٥:  ٣واألصول  ،٣٥٣ – ٣٥٢:  ٣انظر الكتاب  )١٣٤(
 .٣٦٠ – ٣٥٩:  ٣ومهع اهلوامع  ،٢٤٧والتكملة :  ،٧٥:  ٣واألصول  ،٣٥٤:  ٣انظر الكتاب  )١٣٥(
 .٣٦٠:  ٣ومهع اهلوامع  ،٢٦٢والتكملة :  ،٣٧نث أليب حامت السجستاين : انظر املذكر واملؤ  )١٣٦(
 .٣٥٧ ،٣٥٥:  ٣الكتاب  )١٣٧(
 .٣٧انظر املذكر واملؤنث أليب حامت السجستاين :  )١٣٨(



 ق االسمالتسمية مبا اقرتنت به لواح

 

 

٥٥٧

  خامتة
Wאא 

١ J אאא
אאאא،אאאא،א

אא،א،אאאאK 
٢ J אא،

אאאאא،
א،א،אK 

٣ J אאאאא
אאא،אאא

،،אא
FEאאאאW

FEFE،א
WאאאFEK 

٤ J אא،
אאאאאאFאEW

אא،אא
FאE،אאאK 

٥ J אאא،
א،אW،א،،

                                                                                                                   
 .٣٦٠:  ٣انظر مهع اهلوامع  )١٣٩(=
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،،،א،،،،،
،K 

٦ J אאאא،אא
،אאא،

אאאK 
א،אK 

  
  جع راامل

z١x : ارتشاف الضرب من لسان العربא،K
،א،א،١٤١٨K 

z٢x األصول يف النحوאא  W،א א  K ، 
א،א،١٤١٧K 

z٣x  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكא   W،  
אא،Kאא 

z٤x  : البسيط يف شرح مجل الزجاجيא،א  K،א
אא،א،١٤٠٧K 

z٥x : التصريح مبضمون التوضيحא  ،   
א،אאא،א،١٤٢١K 

z٦x : التكملةא  ،א   K ،א  
،א،١٤١٩K 
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z٧x  جىن اجلنتني يف متييز نوعي املثنينيאאW،אא
א،א،١٤٠١K 

z٨x ا يف األبنية الصرفّية يف ديوان الطُّفيل الغنويالزيادة ومعانيهW
א،א،א،١٤٣٠K 

z٩x : سر صناعة اإلعراب،Kא،אא،
א،١٤٠٥K 

z١٠x : شذا العرف يف فن الصرفא ،  אא  K
א،אאא،א،١٤١٩K 

z١١x  : شرح التسهيل،אאKKא،
،א،١٤١٠K 

z١٢x شرح مجل الزجاجيW،K، 
אא،א،١٤١٩K 

z١٣x  ح الرضي على الكافية :شر،א
،א،١٩٩٦K 

z١٤x : شرح شافية ابن احلاجب،א،אא
א،١٤٠٢K 

z١٥x  : شرح كتاب سيبويهאאא،،
،אאא،א،١٤٢٩K 

z١٦x  : شرح املفصل،אאFא
E،א،KK 
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z١٧x  الصاحيبW،א،אא
،١٩٧٧K 

z١٨x  الصحاح W،   א ، א א 
،א،١٤١٤K 

z١٩x  الطبقات الكبري W،   K ، א ،
א،١٤٢١K 

z٢٠x  : الكتاب،א،אא،١٣٩٥K 

z٢١x اللغة واجلنس   W،א א א א ،א،
٢٠٠٢K 

z٢٢x املبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة   א  W،
אאאא،אא،א،١٤٠٨K 

z٢٣x جمالس العلماءא א  א  W،א  
،א،א،١٤٢٠K 

z٢٤x : املذكر واملؤنَّثא،אK،
אא،א،١٤١٨،אא

אאK 

z٢٥x املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاW،א ،
א  א ،א  ، אא א ،

אK 

z٢٦x  املسائل البصرياتאW،אK،
א،א،١٤٠٥K 
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z٢٧x املنصفW،אא،אא
א،א،١٣٧٣K 

z٢٨x معجم البلدانאW،א،١٣٩٧K 
z٢٩x معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضعאW،

א،אK 

z٣٠x  : املفصل يف صنعة اإلعراب،אא،א،KK 

z٣١x املقتضب  W ، א   ،אא 
،١٤١٥K 

z٣٢x  املقصور واملمدودאW،K،א،
א،١٤٠٥K 

z٣٣x املقصور واملمدودא   W، א   K ،
א،א،١٤١٩K 

z٣٤x  املمدود املقصور وא W،א    א  ،א 
،١٤٠٣K 

z٣٥x مهع اهلوامعאאW،א،
אאא،א،١٤١٨K 
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Abstract. The social needs require that every single body must have a name that defines it, shows what it 
is, and distinguishes it from others, and also includes a number of meanings and features. Hence, this field 
of study is rich and closely related to the real life of all nations and people.  

The grammarians made a great effort in terms of studying nouns with their various kinds. They 
also wrote many chapters to identify how to deal with them in details. They also assumed many 
assumptions which are really occurred in our contemporary world. 

One of the topics that were dispersed in the traditional books of grammar with variation in their 
uses and premises in the present time is "Naming Attached with Suffixes". This paper reviews the 
grammarians' discussion in this regard, extrapolates their arguments, as well as judging these views. This 
paper also answers many questions that frequently repeated about how to deal with these names in terms 
of their grammatical analysis, dual, plural, minimization, and so on.    
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