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: ممخص البحث 

البحث الصرفي في كتاب النوادر في المغة ألبي زيد األنصاري ت  )يتناوؿ البحث الموسـو بػ      
الموضوعات الصرفية وكيفية ورودىا في الكتاب ، إذ إّنُو ليس كتابًا صرفيًا محضًا ( . ىػ  ( 215) 

نما لغويًا َضـّ أغمب موضوعات الصرؼ فيما خّص األفعاؿ واألسماء ، مف مجرد ومزيد  وا 
. والمشتقات والجموع والنسب والتصغير والميزاف الصرفي وغيرىا . ومصادرىما 

أبو زيٍد وكتابِو مع تعريؼ بطبيعة المادة الصرفية في الكتاب  )األوؿ :      وكاف البحث بمحوريف 
. ( عرض المادة الصرفية) والثاني  (مف خبلؿ عرض شواىدِه والمصطمحات الصرفية عنده 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
المقدمة 

     الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف سيدنا محمد وعمى آلو 
. وصحبِو أجمعيف 

     ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة المباحث الصرفية في كتاب النوادر ألبي زيد األنصاري ، بتناوؿ 
آرائِو الصرفية التي أوردىا مف خبلؿ عرضِو لنوادٍر مف العربية ذلؾ أف ىذا الكتاب قد أورد أراًء 

.      صرفيًة اتسعْت لتشمؿ أبواب دراسة عمـ التصريؼ كاممة 
:-      ولعّؿ اإلطبلع عمى كتابِو ودراسة الصرؼ فيو لُو أىمية كبيرة تتضح في اآلتي 

مامًا في طميعة المختصيف بعمـ العربية وأدبيا ، وما عرَؼ - 1 إّف أبا زيد يعد عممًا مف أعبلـ المغة وا 
بػو مف سعة المحفوظ مف آداب العرب وتأريخيـ وأياميـ ، وذلؾ إْف دؿَّ عمى شيِء إنما يدؿُّ عمى 
ريػادة آرائػِو لكؿ ما جاء بعدىا وأىميتيا فيما تمونْت بِو بعض صفحػات أىػـ الكتػب في العربيػة منيا 

ت ) والخصائػص لممازنػي (ىػ 285ت ) والمقتضب لممبػرد  (ىػ 180ت  )لسيبويػو  (الكتاب  )
 . (ىػ 293) ألبف جنػي( المنصؼ ) و  (ىػ 377ت ) ألبػي عمي الفارسػي ( الحجػة ) و  (ىػ49

 . (1)واعتمدت آراَءُه أىـ المعاجـ المغوية التي ُألفت بعد زمانِو كالجوىػري وابف سيػده وابف منظور
 ، ألف أبا زيٍد (2)كؿُّ ما تناوؿ ىذا الكتاب مف دراسات فقد كشَؼ عف حقيقة االتساع في المغات- 2
كانت معرفتُو الدقيقة بكبلـ العرب وتمكنِو مف المغة يساعدانِو عمى فيـ الشعر العربي الفيـ  ))

نبغ في عمـ القياس الذي كاف ُيدرَّْسو في حمقتِو  )) وقد (3)((الصحيح وتوجيو معانيو وجو الصواب 
 . (4)((لتبلميِذِه 

:      ويقع ىذا البحث في محوريف 
أبو زيػٍد وكتابػِو مع تعريؼ بطبيعػة المادة الصرفيػة في الكتاب مف خبلؿ عرض شواىػدِه : األوؿ 

.  والمصطمحات الصرفية عنده 
.  عرض المادة الصرفية : الثاني 

     واعتمد البحث منيجًا قوامُو العرض والمناقشة وموازنة ما ورد مف آرائِو بما ورد في كتب صرفية 
. أخرى 
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     وأخيرًا ليس ىذا البحث إال محاولٌة لمعرفة المنيج الصرفي عند َعَمـٍ مف أعبلـ المغة ، الميـ فما 
 . يكاف فيو مف صواب فمنؾ وحدؾ وما كاف مف خطًأ فمف نفسي فأغفر ؿ

 (النوادر في المغة  )أبو زيد األنصاري وكتابه : المحور األول 
     ىو أبو سعيد بف أوس بف ثابت بف بشير بف أبي زيد ، عمى أكثر الروايات ترجيحًا عند محقؽ  

وكاف والدُه مف رجاؿ الحديث ورواتِو ، وجدُه ثابت بف زيد  (ىػ 122 )الكتاب ، ُولد في البصرة سنة 
أحُد الستة الذيف جمعوا القرآف عمى عيد الرسوؿ 

(5)      . 
، معتمدًا  (ىػ215)     وتعددت روايات المصادر في تحديػد سنػة وفاتػِو ورجػح محقػؽ الكتػاب سنػة 

 . (6)في ذلؾ عمى ترجمات ألبي زيػد أخذىا عف رواة ثقة وأوؿ مف روى ذلؾ تمميذُه المازني
-154محمد عبد القادر أحمد تأريخ تأليفِو ما بيف سنتي .     أّما كتابِو فقد رجح محقؽ الكتاب د

 . (7)ىػ ألمور ذكرىا178
     وكتب النوادر تعد مصدرًا مف مصادر دراسة ليجات القبائؿ العربية وقد تأتي منسوبة إلى قبائميا 

كما وتعدُّ عممية تقنيف لمغة في وقت كاف عمماء المغة حريصيف عمى إقامة المعالـ التي  )) ، (8)أيضاً 
. تيدي إلى حقيقتيا وتعيف عمى حمايتيا وتنفي الزيؼ عنيا 

     والكثرة الغالبة ليذه الكتب ظيرت حتى أواسط القرف الثالث مف اليجرة ألنُو حتى ذلؾ الوقت 
كانت رحمة العمماء إلى البادية لجمع المغة وغريبيا ال تزاؿ مستمرة ، وألف ظاىرة التأليؼ في النوادر 
تعد مرحمة مف مراحؿ جمع المغة وتسجيميا واستخبلص قواعد النحو وشواىدُه فيي في حقيقة أمرىا 

 . (9)((استكماؿ لمجوانب التي فاتت النحاة 
     ومادتُو تتمثُؿ في لغة البادية في الجاىمية وصدر اإلسبلـ في ألفاظيا وعباراتيا وأمثاليا وأساليبيا 

 . (10)تمثيبًل جيداً 
يتمخص المنيج العاـ ليذا الكتاب في أبواب  ))محمد عبد القادر أحمد .     أما منيجُو فقد ذكر د

الشعر والرجز في أف يأتي أبو زيد بالقطعة مف القصيدة تضـ بيتيف أو ثبلثة أو أكثر ، ثـ يشرع ما 
فييا مف غريب ، ويظير أنُو تعّمد اختيار األبيات التي فييا غريب ليشرحُو وكذلؾ التي تضـ ألفاظًا 

أما في أبواب النوادر فقد أورد ألفاظًا غريبة نادرة . تدخؿ في دائرة النوادر ، كما فيميا عمماء المغة 
أحصينا )) وقد (11)((بدوف نظاـ أو صمة ، يفسرىا ثـ يورد عمييا شواىد مف الشعر في بعض األحياف

 بابًا ، اثناف خاصاف بالشعر ، وسبعة بالرجز ، وستة بالنوادر 15أبواب الكتاب فألفيناُه ينقسـ إلى 
))(12).  

.      وفي ىذا المحور ستتبيف طبيعة المادة الصرفية وشواىدُه والمصطمحات الصرفية عندُه 
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 وخاصة النادر –     تقدَّـ أف الكتاب قد ُأِلَؼ في حقبة زمنية اجتيد مف عاش فييا عمى جمع المغة 
ف نحا صاحبُو إلى بياف مجاالت المغة مف نحو وصرؼ –منيا   فيو إذف كتاٌب لغوٌي صرؼ وا 

وصوت ، فقد نراُه أحيانًا يذكر نادرًة مف نوادرِه مبينًا معناىا في ما تداولتُو العرب وما ندر في 
نما  استعماليا ثـ يستطرُد أحيانًا في بيانيا نحويًا أو صرفيًا وال يكتفي باإلشارة في أكثر المواضع وا 

ُيناقشيا ويورد اآلراء فييا وقد يرجح بعضيا ، داعمًا كبلمِو بشواىد مف كبلـ العرب المنثور والمنظوـ 
وبعض الشواىد القرآنية وأحيانًا يذكر مف أخذ عنيـ وأحيانًا يكتفي بإيضاح المسألة دوف ترجيح لرأي 

. مف اآلراء 
أما أسموبُو فقد اتسـ بالسيولة والفصاحة والسبلمة التي ابتعدت عف الغموض والتعقيد والبعد  ))     

 . (13)((عف الفمسفة واستعماؿ لغة تأليؼ يمكف وصفيا بالسيؿ الممتنع 
     أما ما وجدناُه مف مادة صرفية فيو قد َصّرح عف موضوعات الكثير منيا وقد حوى موضوعات 

كاف أعرؽ البصرييف إطبلعًا عمى المغة وغريبيا  ))دراسة الصرؼ احتواًء ال عجب فيو إذ انُو 
 ، (14)((ونادرىا وأساليبيا وتراكيبيا ، وكاف يستفتيِو كبار أئمة المغة مف معاصريو في بعض مسائمو 

وَمْف أخَذ عميو كثرة أبوابِو وعدـ معرفة سبب إكثارىا في الموضوع الواحد وىي في مجمميا لمشعر 
نما  والرجز والنوادر ، والذي يفسُر ذلؾ أفَّ أبا زيد ليس مف الذيف جابوا الصحاري لتقعيد القواعد وا 

 لكؿ ما سمعُو وجمعُو مف كبلـ العرب ولعمُو كاف ىمُو األكبر – والذي بيف أيدينا منيا –جعؿ  كتبُو 
وَمْف سار  (النوادر  )، وكأنُو كاف يدوف حفظو دوف أف يقيس أو يربط بينيا وىذا واضُح في كتاب 

 . (كنوادر أبي مسحؿ  )معُو في ىذا الباب 
 قد لمسُت شيئًا يفسُر استغراب محقؽ الكتاب مف أف أبواب كتاب النوادر – واهلُل أعمـ –     ولعمي 

ليس لتقسيميا ىذا قيمة فعمية إذ ال يمتاز الباب األوؿ مف الشعر مثبًل عف العاشر بالشعر بأمر مف 
األمور وكذلؾ الحاؿ في أبواب الرجز والنوادر حتى أنُو يضع ثبلثة أبواب لمرجز كؿ باب وراء اآلخر 
. دوف سبب واضح لتجزئتيا وكذا الحاؿ في الباب الرابع عشر والخامس عشر المتعاقبيف مف النوادر 

 إفَّ أبا زيد قد جمع في طيات كتابو نوادر لغوية بعد أف بّيف معناىا – واهلل أعمـ –     وتفسيري 
وشرح الكثير منيا جعؿ النحو والصرؼ والصوت والعروض نصيبًا ، وبما أف بحثي ىذا قد اختّص 

بالصرؼ فمف وجية دراستي أمكنني توجيو تقسيـ ىذه األبواب أف أبا زيد أراد في أبواب معينة 
التركيز عمى قضايا قاـ بإتماميا خبلؿ األبواب األخرى وسأقتصر عمى ذكر مثاؿ مف األبواب 

فقد ذكر أمثمة لُو مف الباب األوؿ حتى الخامس  (جموع التكسير )الصرفية وىو الجموع وبالتحديد 
ف لـ َيرد لبعض الصيغ نصيٌب مف ذلؾ إال أنُو مف خبلؿ نوادرِه تمؾ َبّيف أكثر األوزاف . عشر  وا 
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المستعممة في جمع القمة وجمع  الكثرة ، والحاُؿ نفسو مع مصادر األفعاؿ والمشتقات في العربية ، 
. وىذا ما سنوضحُو خبلؿ دراستنا ألبواب الموضوعات التي وردْت في الكتاب 

فخر الديف قباوة بدراسة عف ىذا الكتاب مفادىا أف نوادر أبي زيد ليس في المغة كما ىو .     وقاـ د
. مشيور بيف مفيرسي المخطوطات بؿ في األدب أو عمـ المحاضرات كالكامؿ لممبرد وغيرىا

فخر الديف قباوة كاٍؼ لتأكيد وجية كتاب النوادر وجية صرفيًة كانت أكثر .     وما ذكرتُو قبؿ رأي د
. مف نحوية أو صوتية 

     ومما تجدُر اإلشارة إليو أخيرًا أف األبواب الصرفية التي ضّميا ىذا الكتاب قد اتسعْت لتشمؿ 
موضوعات الصرؼ كاممة مف أفعاؿ ومصادرىا وأبوابيا والمتعدي والبلـز منيا والمجرد والمزيد 
ومعانيو والميزاف الصرفي والجمع والتصغير والنسب وأوزاف األسماء والمذكر والمؤنث واإلعبلؿ 

.  واإلبداؿ والوقؼ واإلدغاـ 
:      وما انعكس عميو مف تناولِو لممادة يمكف إجمالو بما يأتي 

، وىذا يفسػرُه ( 15)(الوصفي  )كاف في تناولو المادة يسير عمى وفؽ منيج يمكف وصفُو بػ - 1
المنحػى الذي نحاُه أبو زيد وىو جمػع المغة وليس تقعيد القواعد مع َمْف كاف في عصرِه وَمْف كاف مف 

 . (المازني  )و  (سيبويو  )تبلميذِه أمثاؿ 
 كاف ركنًا أساسيًا مف أركاف المادة الصرفيػة والذي تنوع ما بيف شعػر ونثػر – أحيانًا –االستشياد - 2

ف سماف قميبًل إذا ما قورَف بالمنظوـ والمنثور فيو ال يزيد – وىو األغمب –       ومف القرآف الكريـ وا 
، أما استشيادُه بالحديث فشأنُو في ذلؾ شأف العمماء في ( 16)في الكتاب كّمِو عف ستٍة وثبلثيف موضعاً 

أصحابو أال يكتبوا عنُو شيئًا سوى القرآف  (عميو الصبلة والسبلـ  )القرف الثاني مف اليجرة عندما أمر 
. ( 17)فيو لـ يتجاوز الخمسة مواضع

ْف لـ يستطرد في إيضاحيا - 3  إال أّنُو يذكر المصطمح – وىذا ما وضحناُه سابقًا –مصطمحاتُو وا 
:- الصرفي مع ما ورد مف النوادر أو غيرىا ، ومنيا 

المصدر واالسـ وكثيرًا ما كاف يذكرىما ولعمُو في ذلؾ يريد القوؿ بأف أصؿ االشتقاؽ ىو      - 
المصدر مؤيدًا بذلؾ مذىبُو البصري في أكثر مف موضع ، مفرقًا بعد ذلؾ بينُو وبيف أسـ 

. ( 18)المصدر
المذكػر والمؤنػث وأوزاف المؤنث المنتيي بعبلمات تدؿُّ عميو وبعض مف فوائد تاء التأنيث      - 

. ( 19)(ىاء المبالغة  )التي أطمؽ عمييا 
. ( 20)(ما يتعدى وما ال يتعدى  )وأشار إلى المتعدي والبلـز بقولو      - 
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     ومصطمحات سنشير إلييا في موضع دراستيا منيا المقصور والممدود واليمز والنسب 
والتصغير والفعؿ والفعؿ المتصرؼ والتصريؼ والممنوع مف الصرؼ والجمع القميؿ وجماع الجماع 

. وأسـ النوع الذي ال واحد لو ، والوقؼ واإلدغاـ وترؾ اإلدغاـ 
     وكاف أحيانًا ال يشير إلى أسـ المادة إنما مف خبلؿ االستطراد في األمثمة نفيـ منو ذلؾ مثؿ 

. الميزاف الصرفي وأبواب األفعاؿ وجمع المؤنث والمذكر السالـ 
 :-الموضوعات الصرفية :  المحور الثالث –أووًال 

: الميزان الصرفي 
في الكتب الَقديمة  ((الوزف  ))     ىو مقياس وضعُو الصرفيوف لمعرفة أحواؿ بنية الكممة ويسمى 

. ( 21)فالُمُثؿ ىي األوزاف ((مثااًل  ))أحيانًا 
     ولعّمُو ورَد في النوادر عمى صيغة لـ نعيدىا في المصادر الصرفية الحديثة إذ وضعْت لُو 

وأسباب ذلؾ  (فعؿ  )ضوابط وقعّدْت لُو القواعد وبينْت أف ما ُعّد ميزانًا لكؿّْ ألفاظ العربية ىو وزف 
كثيرَة ال مجاؿ لذكرىا ، مف ضوابطِو ما كاف ثبلثيًا مجردًا أو مزيدًا ورباعيًا مجردًا أو مزيدًا وما 

. ُحذؼ بعض أصولِو وغيرىا 
ومف .      وما وجدتُو عند أبي زيٍد إشاراٍت إلى بياف وزف الكممة بذكِر مثيؿ ليا في أحياف كثيرة 

( 24)(َكّميًا مثؿ شريؼ  )و ( 23)(ِعْقٌي مثؿ ِنْحٍي  )و ( 22)((دالة وداًل مثؿ قطاة وقطًا  )): ذلؾ قولِو 

. ( 25)(قرحى  مثؿ كسمى  )و 
يقاؿ َتِجو َيْتَجُو َتَجيًا عمى وزف َفِزع  )):      وكذلؾ إذا أراد بياف مصدر فعٍؿ جاء لُو بمثيؿ نحو 

. ( 27)((ُيقاؿ ُثَكؿ َيْثَكُؿ كقولؾ َفِرَؽ َيْفَرُؽ َفَرقًا وما أشبيُو  ))و . ( 26)((َيْفَزُع َفَزعًا 
وّجبنتُو فَجُبَف ِمثُؿ َفُحَش ، وَجبانٌة عمى زنة                       )):      وأحيانًا يذكُر الوزف الصرفي لمكممة مثؿ 

وقالوا أنا بريٌء منؾ ونحُف ُبرءاء عمى زنَة ُبَرعاع ، وقالوا إّنا َبَراء مف ىذا وىو   ))و . ( 28)((َفَعالة 
مئشير مفعيؿ مف اأَلَشر يريد  ))و . ( 30)((ُىْمَكى مثُؿ ُفْعمى وىذا الضرب كثير  ))و . ( 29)((َفَعاٌؿ 

. ( 31)((أّنُو كثير األشر 
َسَماِع  ))، و ( 32)((بياف أسـ امرأٍة مثُؿ َحَذاـ  )):      ومف ذلؾ أيضًا بياف أوزاف األسماء مثؿ 

حفظي أزاـ مثُؿ : أزاـ ، قاؿ أبو الحسف  ))، و ( 33)((مثؿ َحذاـِ وَقَطاـِ ُوَوقاِع مثؿ حذاـِ أيضًا 
. ( 34)((َحذاـ

في الرجؿ : قاؿ وُيقاؿ . ُخْنَبْثَقة : الُكّمَيَدة ولممرأة العظيمة الَخْمِؽ : يقاؿ لمَحَشَفِة  )):      وقولو 
. ( 35)((ولـ يأِت عمى ىذا الوزف إال ىذه الثبلثة األحرؼ . قاؿ . ُشمََّخرة وُضّمخرة أي ِكبٌر 
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: القمب المكاني - ثانياًال 
     ومما يعرُض إذا ُعِرض الميزاف الصرفي ىو موضوع القمب المكاني وكاف لُو في النوادر حظّّ 

أي أفسَد جوفُو ، وقاؿ أبو . َوَرَأُه الداُء : وُيقاؿ مف قولؾ . فقَمَبُو : ريَء أراَد ُرِؤَي  )): مف ذلؾ قولو 
ليس ىذا القوؿ بشيء والقوُؿ األوؿ ، وقوـ مف العرب يؤخروف اليمزة في َرأى : الفضؿ الرياشي 

. ( 36)((ونأى فيقولوف راء وناء فجاءت ِريَء عمى تمؾ المغة
 (ِريءَ )فاألصح ىو أّف  (ُرْؤَية ونأي  )     وألف أصؿ راء وناء ، رأى ونأى بدليؿ المصدر وىو 
 : (37)بمعنى افد ، قاؿ الشاعر (رأى  )أصميا ُرِئَي ، وألف معنى البيت يدّؿ عمى ذلؾ وليس عمى 

ف ِريء باألخبلِؽ منِؾ ُحدوُد  وما ذاَؾ ِمْف أاّل تكوني حبيبػًة     وا 
المجرد والمزيد من األفعال - ثالثاًال 

: الثالثي : الفعل المجرد 
     وقد وردْت في النوادر أفعاؿ كثيرة ال مجاَؿ لحصرىا وسأكتفي بذكر بعض منيا حسب متطمبات 

. البحث 
مرطَؿ وجحدؿ                ): وغيرىا ، أّما مثؿ ( 38)(قصَر وقيؿ وَسَرَح  ):      فالمجرد الثبلثي مثؿ 

. ، وكؿُّ مف الثبلثي والرباعي المجرد قد خمْت حروفُو مف الزيادة ( 39)(وىطمس 
     ولمثبلثي المجرد أبواٌب منيـ َمْف عّدىا ثبلثة بالنظر إلى عيف الفعؿ الثبلثي الماضي مثؿ 

 . (ضَرب وحِسَب وَعُظـَ )
:      ومنيـ مف نظر إلى عيف الفعؿ الماضي والمضارع معًا فعّدوىا ستة أبواب 

. ( 40)(َقَبؿ يقُبُؿ ، ونزا ينزو  ): مثؿ : األوؿ 
. ( 41)(َعَسؿ يعِسُؿ ، وَلَب َيِمُب  ): مثؿ : الثاني 
. ( 42)(َحَضأ يْحَضُأ  ): مثؿ : الثالث 
. ( 43)(َتِجو يْتَجُو ، لِيَب يمَيُب  ): مثؿ : الرابع 

. ( 44)(جُرز يجُرُز  ): مثؿ : الخامس 
ولو أوزاف   . ( 45)(عثمَب وقحزَف وزمير  ): مثؿ  (فعمؿ  )     أما الرباعي المجرد فالغالب فيو ىو 

. أخرى 
: الفعل المزيد 

     والفعؿ المزيد ىو ما زاد عمى أصولِو حرٌؼ أو أكثر مف أحرؼ الزيادة يجمعيا قوليـ                  
 . (سألتمونييا  )
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     وقد وردْت في النوادر أمثمة كثيرة عمى ذلؾ ، كاف أبو زيد عند عرضِو لممسائؿ المغوية كثيرًا ما 
. ُيحمؿ ما ورد عف المزيد ، بارعًا في القياس لُو 

. مزيد الثبلثي ومزيد الرباعي :      والمزيد في العربية نوعاف 
: مزيد الثالثي بحرف وهو عمى أنواٍع ثالثة - أ

أفرسُت األسَد حمارًا  )):  عمى وزف أفَعَؿ ، نحو قولو – ىمزة القطع –ما كاف مزيدًا باليمزة : األوؿ 
: ويقاؿ  )): ، فعّداُه باليمزة مف مفعوؿ واحد إلى اثنيف ، وقولو ( 46)((إذا جعمتُو بيف يديػو ليفرسػُو 

أي بعدىا وجدتُو أحمقًا أو ظريفًا ( 47)((أحمقُت بالرجِؿ إذا ذكرتػُو بحمٍؽ وأظرفُت بو إذا ذكرتػُو بظرٍؼ 
. وفائدتيا ىنا أنؾ وجدت الشيء عمى صفة معينة . 

ُيقاُؿ آسدُت الكمَب عمى الصيد ُأو سدُه يسادًا  )): نحو قولو  (فّعَؿ  )مزيػد بالتضعيؼ ووزنُو : الثاني 
إذا أغريتُو كأنؾ َأمرتػُو أف يفعؿ ِفعَؿ األسد ، َوفّعمُت تجيُء ُمعاِقبًة أَل فعمُت ، كقوُؿ أكرمتو وكّرمتُو 

وفّعمُت ال يكوف . وأحسنتُو وحّسنتُو إال أْف أفعمُت يجوز أف يقاؿ لمف َفَعؿ الشيء مرة ولمف فعمُو كثيػرًا 
إال لمتكثيػر كقولؾ أغمقُت وغّمقُت األبػواب فإف قمَت غّمقُت الباب لـ َيُجػز إاّل أْف تكوف قد أكثرت 

. ( 49)چپ  پ      چ : ومنُو ما جاء في القرآف الكريـ قولو تعالى . ( 48)((إغبلفُو 
وقالوا ماءرني الرجُؿ يماءرني ُمماءرًة إذا باراؾ  )): المزيػد باأللؼ نحو قولو  (فاعَؿ  )وىػو : الثالث 

، ومعنى الزيػادة ىنا ىي   ( 50)((مباراًة في كؿ شيًء تصنػُع ، فبل تصنػُع شيئًا إال صنػَع مثمُو 
ـْ أنؾ إذا قمت  )): المشاركػة في الفعؿ ، وأشار سيبويو إلى ذلؾ بقولو  فاَعْمُتُو فقد كاف مف         : إعم
. ( 51)((غيرؾ إليؾ مثؿ ما كاف منؾ إليو حيف قمَت فاعمُتُو 

 
: مزيد الثالثي بحرفين وهو عمى خمسة أنواع - ب
وأدمقُتُو البيَت ِإدماقًا إذا أدخمَتُو البيَت فاندمَؽ  )): مزيد باأللؼ والنوف ، كقوؿ أبي زيٍد : انفعؿ - 1

أثر الفعؿ يظير عمى مفعولو فكأنُو استجاب  ))، وزيادة النوف ىنا أف ( 52)((اندماقًا إذا دخؿ 
. (53)((لوُ 
َخشْبُت السيَؼ واختشبتُو َخْشبًا واختشابًا إذا ابتدأُت     )): وىو مزيػد باأللػؼ والتػاء ، نحو : افتعؿ - 2

. ( 54)((طبُعُو 
ويقاُؿ تقّيؿ الرجُؿ أباُه تقيُّبًل وتقّيَضُو تقيَُّضًا وتصيَّرُه  )): مزيد بالتاء والتضعيؼ ، نحو : تفّعؿ - 3

يرًا وكّمُو واحد وذلؾ إذا نزَع إليو فأشبيُو  ، أي صار ذا شبو بأبيػِو والصيرورة أغمب معاني ( 55)((تصُّ
وتقوُؿ تعمتني المػرأة إذا قالت يا عماه ، وتخولتني إذا قالت يا خااله ، وتبنتني  )): تفّعؿ ، أو قولو 
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وكمُو واحد إي اتخذتني عمًا أو خااًل أو أبًا أو . ( 56)((إذا قالت يا أبناه ، وتأختني إذا قالت يا أخاه 
. أبنًا أو أخًا 

، أي اشتركا ( 57)((ويقاؿ تحاتف الرُجبلِف تحاتُنًا إذا رميا قصػَدًا وكاف رمُييَما واحػدًا  )): تفاعؿ -4
وأّما تفاعمُت فبل يكوف إال وأنت تريد فعَؿ اثنيف  )): في الرمػي وىو مف معانػي تفاعؿ ، قاؿ سيبويػو 

. ( 58)((فصاعدًا 
: مزيد الثالثي بثالثة حروف - ج

ويقاُؿ استتبعػُت الرجػَؿ فتِبَعنػي  )):      وسأمثُؿ لما ورد في النوادر فقط ، وىو استفعؿ ، نحو قولو 
واستنصرتُو فنصرني واستنفرتُو فنفَر معي ، واستصرختُو فأصرخني إصراخًا واستغثتُو فأغاثني 

وكؿُّ ما جاء عمييا ىنا جاء بمعنى الطمب أي طمبُت أف يتبعني . ( 59)((واستنجدتُو فأنجدني 
. وينصرني ويستنفر معي وأف يغثني وينجدني 
: مزيد الفعل الرباعي ، وهو عمى نوعين 

ويقاُؿ تشأشَأ أمُرىـ  )): المزيد بالتاء ، نحو قولو  (تفعمؿ  )مزيد بحرؼ واحد ولُو بناء واحد وىو - 1
نما المعنى الذي أفادتُو الزيادة ىنا ىو المطاوعػة ( 60)((إذا تطاقَف وتضعضَع   أي مطاوعػة –وا 

.  الثبلثي المجرد أي تشاء أمرىـ إذا فسد فتشأَشَأ 
وتقوُؿ  )): في نوادر أبي زيػد ، نحو قولِو  (أفعنمؿ  )ولـ أجد غير : مزيد الرباعي بحرفيف - 2

َـّ ُيكّذُب فيرِجع  أي حرجـَ األمَر فاحرنجـ . ( 61)((احرنجـ الرجُؿ فيو محرنِجـٌ وىو الذي يريُد األمَر ث
. عنُو 
: إسناد الفعل الصحيح المضعف إلى الضمائر - رابعاًال 

     إذا كاف الفعؿ الثبلثي صحيحًا ومضعفًا وُأسِنَد إلى ضمير مف ضمائر الرفع المتحركة وجب في 
: إسنادِه أحدى أموٍر ثبلثة 

فننُت الرجَؿ إذا عنيَتو َأَفنُُّو : العناء ، يقاُؿ : الففُّ  )): إبقاء الفعؿ وفؾ أدماغو ، نحو : األوؿ 
وقالوا عككُت الرجَؿ  ))و. ( 63)((وجذذُت األمر أجذُّه جّذًا وذلؾ أف تقطعُو عنؾ  )): وقولو ( 62)((َفنِّا

وتقوؿ في الُحبّْ َوِدْدُت  )): ، وقولو ( 64)((أعكُُّو َعّكًا إذا حدثؾ بحديٍث فاستعدتُو مرتيف أو ثبلثًا 
.  ( 65)((ِودادًا وَوَداَدًة 



 2012/ ممجل ددالل                          العدد الخامس والخمسون                               

 

 356 

ّنما َفؾَّ إدغاـ  وفي مواضع أخرى أسند . ألنيا ُأسِنَدْت إلى تاء الفاعؿ  (َفّف وَجذَّ وعؾَّ وَودَّ  )     وا 
وُيقاؿ ما كاف أَرتَّ ولقد َرتَّ َيَرتُّ َرَتتًا وُرتًَّة  )): إلى ظاىر أو غائب فمـ ُيفؾُّ إدغاميا في مثؿ قولو 

 .مسنُد إلى غائب  (ولقد َرِتَت  )فقولِو ( 66)((وال يقاُؿ ما كاف َأَرتَّ ولقد َرِتَت 
: بناء الفعل المضارع - خامساًال 

     األصؿ في المضارع مف األفعاؿ أف يكوف معربًا ولكنُو يبنى في حالتيف األولى إذا اتصمت بِو 
. نوف النسوة ويبنى معيا عمى السكوف والثانية إذا اتصمت بو نوني التوكيد ويبنى معيما عمى الفتح

ذا قاؿ الرجُؿ أَلْضِرَبفَّ ُفبلنًا أو أَلْقُتَمنَُّو  )):      ومنُو قوؿ أبي زيد  وذكر في أمثمة أخرى . ( 67)((وا 
:  لمضرورة الشعرية عند الوقؼ ، منيا ، قاؿ الراجز – نوف التوكيد –حذؼ النوف 

ػرِه الرمػػَح وال ُتَياَلو  )) َوْييًا فػػداٍء لَؾ يا فضالة     أجّْ
:      ومثمُو 

ـْ يػوـَ قُػِدْر  مف أيّْ يوميَّ مف الموِت َأِفْر     أيوـَ لـ ُيْقَدَر أ
فتح راء ُيْقَدَر يريد  (ُيْقَدَر  )فتح البلـ ، أراد النوف الخفيفة فحذفيا ، و ((وال ُتَياَلو  )):      فقولِو 

. ( 68)((النوف الخفيفة فحذفيا وبقي ما قبميا مفتوحًا 
إذا قمَت رأيُت زيدًا واْضِرَبا إذا أمرَت بالنوف                 )):      وقد ُحذفْت مع فعؿ األمر أيضًا في قولِو 

. ( 69)((الخفيفة 
: أبنية المصادر - سادساًال 

أسـُ يدؿُّ عمى الحدث دوف زمنِو خبلفًا لمفعؿ الداؿ عمييما معًا ، واختمؼ العمماء في :      المصدُر 
أصؿ المشتقات المصدر أـ الفعؿ ، والبصريوف ذىبوا إلى َأف المصدر ىو األصؿ أما الكوفيوف 
فالفعؿ عندىـ ىو األصؿ ، وأبو زيد كاف كثير التمميح عف مذىبو واإلفصاح عف أصؿ االشتقاؽ 

الذي يجذب ناصيتُو والمصدر : الُمناصي : قاؿ أبو الحسف  )): وىو المصدر ، مف ذلؾ قولِو 
. ( 71)((وجناء مأخوذة مف الوجيف  )): وقولو ( 70)((الّنصاء 

: مصادر الثالثي 
     وضع الصرفيوف ضوابط لمعرفة مصدر الثبلثي ، وىي في بعضيا تنطبؽ في حيف ال تنطبؽ 

:-  وسأكتفي بذكر ما ورد مف أوزاف ىذه المصادر في النوادر فقط –عمى البعض اآلخر ، ومنيا 
ورث ِوراثة  )ومنُو  (ِفعالَة  )إذا دؿَّ المصدر عمى حرفػة أو صناعة أو ما يشبييا كاف عمى وزف - 1

. ( 72)(،  رَضع رضاعة 
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وىو اضطراب الذئػب  )) (عسؿ َعَسبلنًا  )مثؿ  (َفَعبلف  )إذا دؿَّ عمى تقمب واضطراب فوزنػُو - 2
أفحُت دمػُو ففاَح يفيػح  )): قاؿ أبو زيد  (فاح فيحانًا  )، و( 73)((واضطراب الرمح وغيره . في  عّدوِه 

.  ( 75)(ىطؿ وَىَدج َىطبلنًا وَىَدجانًا  )ومنُو . ( 74)((فيحانًا 
ـُ والشػاُة إرعامًا إذا ُىِزلت وساؿ      )): مثؿ  (ُفعاؿ  )إذا دّؿ عمى مرض فوزنُو - 3 وقالوا أرعمت الغنػ

ـُ ُرعامًا ، وشاٌة رعوـ وىي الميزولة  ـَ ُمخاطيا يرُع . ( 76)((ُمخاطيا وَرُع
ذا دّؿ عمى سير فوزنُو - 4 ويقاؿ تركُت الماؿ يحبوا َحْبوًا ويدلؼ دليفًا إذا َرَزـ فبل  )) (فعيؿ  )وا 

. والدليؼ ىي مشية الشيخ ( 77)((يتحرؾ ُىزاال 
ذا دّؿ عمى صوت كاف عمى - 5 . ( 78)((أصوات المَعز  : (الُيَعار  ) )): مثؿ  (ُفعاؿ  )وا 

:      وأّما المصادر التي لم تدل عمى شيٍء مما تقّدم فالغالب فيها ما يأتي 
: نحو قولو (َفْعؿ  )المتعدي كاف مصدرُه عمى  (َفِعَؿ  )أو  (َفَعؿ  )إف كاف فعمُو عمى وزف - 1
وتقوؿ دحيػُت الشػيَء وأنا أدحػاُه َدْحيًا  ))، ( 79)((ضْأُت النار أحضؤىا َحضًأ ، أي أشعمُت وأوقػدُت ))

. ( 80)((إذا بسطتُو 
نحو  (ُفُعوؿ  )كاف وزف مصدره  (وعينػُو صحيحًا ليس معتبًل  )الزمًا  (َفَعؿ  )إف كاف فعمُو - 2

. ( 81)((عثَر الرجُؿ يعُثُر في المشي ِعثارًا وعثر عمى الشيء يطمبُو أو يعممُو َيعُثُر ُعثُػورًا  )):قولو
ـُ ينُزو َنْزوًا وَقَصر يقُصُر ُقُصورًا إذا غبل وارتفع وزاد وأنشَد  ))ومنػُو  : نزا الطعا

. ( 82)((وزاَد في السعر وقد كاف َقَصره 
ف كاف فعمُو الزمًا معتؿ العيف فمصدرُه - 3 الَع َيبلع  )): نحو  (َفَعبًل أو ِفعاؿ أو َفعاؿ أو ِفعالَو  )وا 

ُرحُت َرَواحًا إذا رحػُت إلييـ أو ُرحػَت مف  ))، و( 83)((الذي يجػوع قبَؿ أصحابػِو : لْوعًا، والبلعي 
. ( 85)((ويقاؿ غارْت الشمُس ِغيارًا وُغُؤرًا  ))و. ( 84)((عندىـ 

ُيقاؿ َثِكَؿ َيْثَكُؿ َثَكبًل كقولؾ  )): نحو  (َفَعبًل  )كاف مصدرُه  (َفِعؿ  )إف كاف فعمُو الزمًا ووزنُو - 4
 وزاد عميػو –َخِجؿ َخَجبًل وَعِرَف َعَرنًا وَبِطَر َبطرًا وَطِمَع َطَمعػًا  )، و( 86)((فَػِرَؽ َيْفَرُؽ َفَرقًا وما أشبيُو 

. ( 87)((- َطَماعًة وطماِعًة 
ف كاف فعمػُو البلـز بػوزف - 5 نحػو  (فعولة ، َفعالة وَفَعاؿ أو ُفْعبًل  )كاف مصػدرُه عمى  (َفُعؿ  )وا 
ـَ ُحْمَمًا  ))و( 88)((َشُزَف وَحُزف ُشُزونًة وُحُزونًة )): . ( 89)((َقُذَر َقَذارًة وَبُيوَء َبَياًء وَحُم

:- مصادر ما زاد عمى الثالثي 
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أمغر إمغارًا ، أقبؿ  ): نحو  (إفعاؿ  )ومصدرُه يكوف عمى  (َأْفَعَؿ  )ما كاف مزيد باليمزة وىو - 1
أسقى ): ، وما كاف معتؿ اآلخر قمب حػرؼ العمة ىمػزًة ، نحو ( 90)(إقبااًل وأطرؽ إطراقًا وَأعبَد ِإعبادًا 

: ، وما كاف وسطُو ألفًا ُحِذفْت ألفُو وُعوّْض عنيا بتاء آخر المصدر ، نحو( 91)(إسقاًء ، احذى إحذاًء 
. ( 92)(أراح إراحة وأساء إساءًة وأعاف إعانة  )
 –عّيب تعييبًا وَتعيُّبًا  ): نحو  (تفعيؿ  )كاف مصػدرُه عمى  (َفعََّؿ  )ما كاف مزيػدًا بالتضعيػؼ - 2

دغامػِو  ما  (تْفِعمة  )وقد جػاء عمى . ( 93)( وفّرَخ تفريخًا وشّفؽ تشفيقًا وخّيـ تخييمًا –بفؾ التشديد وا 
وما جاء معتؿ اآلخر باأللؼ فيجب فيو حذؼ أحدى . ( 94)(َرّفَأ َترِفئة  ): كاف ميمػوز اآلخر نحو 

أّرى  ): وُعوَّْض مف المحذوؼ التاء في اآلخػػر نحو قولو  (ياء التفعيؿ والـ الكممة  )الياءيف 
   .(96)(ذّكى ونّمى وكّبى تذكيًة وتنمية وتكبية  ) ، (95)(تأريةً 

وما جاء بو أبو زيد كاف  (مفاعمة وِفَعااًل  )فمصدره يكوف  (فاَعؿ  )ما كاف مزيدًا باأللؼ ووزنُو - 3
زاىـَ ُمزاىمًة وباكَر ُمباكرًة      ): مصدرًا لممزيػد باأللؼ عنػدُه ، نحو  (ِفَعااًل  )ولـ أجد  (ُمفاعمة  )عمى 

. ( 97)(وضاحى ُمضاحاة وغادى ُمغاداة 
ذا كاف الفعؿ رباعيًا ووزنُو - 4 جحدَؿ جحدلة وزمير   ): ، نحػو  (َفْعَمَمًة  )فمصدرُه يكػوف  (َفْعمَؿ  )وا 

. ( 98)(زميرة وعثمَب عثمبة وىطمس ىطمسة 
خماسيًا كاف مصدرُه عمى وزف فعمِو  (انفعؿ وافتعؿ  )إذا كاف الفعؿ مزيدًا بحرفيف ووزنُو - 5

انبرى انبراًء وانحمؽ انحماقًا  ): الماضي مع كسػر الحرؼ الثالث وزيادة ألؼ قبؿ آخػره ، نحو 
. ( 99)(واستاد استيادًا وانتزع انتزاعًا 

كاف مصدرُه عمى وزف فعمو الماضػي وضـ  (تفّعؿ وتفاعؿ  )إذا كاف الفعؿ مزيدًا بحرفيف ووزنُو - 6
. ( 100)(تأّثَؼ تأثُّفًا وتقّيض تقيُّضًا وتيادـ تياُدمًا وتحاتف تحاتنًا  ): ما قبؿ آخره ، نحو 

تشأشأ  ): نحػو  (تفعُمبًل  )كاف مصػدرُه  (تفعمؿ  )إذا كاف الفعؿ رباعيًا مزيػدًا بحػرؼ ووزنػُو - 7
. ( 101)(تشأُشؤًا 

ف كاف رباعيًا مزيدًا بحرفيف ووزنُو - 8 فمصدرُه عمى وزف فعمِو الماضي وزيادة ألؼ ما  (افعنمؿ  )وا 
. ( 102)(احبنطى احبنطاًء  ): قبؿ آخره وكسر الحرؼ الثالث ، نحو 

: مصدر الهيأة والمرة - سابعاًال 
فيو مصدر يدؿ عمى حدوث الفعؿ : وىو مصدر يدؿ عمى ىيأة الحدث عند وقوعو ، أّما المرة      

. ( 103)مرة واحدة
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ومما جاء في النوادر قوؿ  (َفْعمة  )والثاني عمى  (ِفْعَمة  )     يصاُغ األوؿ مف الثبلثي عمى زنِة 
ْـّ الكتاِب في كؿّْ َقْومٍة فمنيا مف الصبلة ُيريد في كؿّْ ما قمُت  )): أبي زيد  . ( 104)((ويقاُؿ قرأُت بُأ

. مصدر يدؿُّ عمى حدوث الفعؿ مرة واحدة وىو قراءة أـ الكتاب في كؿ َركعٍة في الصبلِة  (َقْومة  )و
وىو مصدر أيضًا يدؿ عمى حدوث الفعؿ ( 105)((َلقيتُو َلْقَيًة واحدة في التبلقي والقتاؿ  )):      وقولو 
. مرة واحدة 

الَميتُة تكوف : قاؿ أبو الحسف  )):  في قولو – أي مصدر الييأِة والمرة –     وقد جمع األمراف 
. مصدرًا كقولؾ القْعَدُة والرْكَبُة وما أشبييما وتكوف نعتًا فتقوؿ مررُت بفرٍس َمْيَتٍة ، فتنعتُو بالمصدر 

رعِة والكسُر ُمطرد  ـُ الِميَتِة وَحَسُف الصّْ والِميَتُة بكسر الميـ الحاُؿ التي يكوف عمييا الشيء كقولؾ كري
فقد . ( 106)((في الحاالت كميا كما َأّف الفتح مطرد في المرة ىذا الحؽ عندي الذي ال يجوز غيره

. بالكسر لمييأة  (ِفْعَمة  )بالفتح لممرة و (َفْعَمة  )جعؿ 
: المشتقات - ثامناًال 

 :أسم الفاعل 
.      ىو وصٌؼ مشتؽ مف مصدر الفعؿ المبني لممعموـ ليدؿ عمى مف وقع منُو الفعؿ أو قاـ بِو 

فيكوف مف مصدر الفعؿ المتصرؼ المبني لممعموـ وال يشتؽ مف أصؿ الفعؿ                 ))     أما اشتقاقُو 
. ( 107)((الجامد ، ألنُو ال مصدر لُو 

. مثؿ كاِتب وفاِىـ وداِرس  (فاِعؿ  )     وصيغُو تكوف مف مصدر الفعؿ الماضي عمى وزف 
: قولُو : منيا  (فاِعؿ  )ومثؿ ذلؾ أمثمٌة كثيرة جاءت في النوادر عف صياغة أسـ الفاعؿ عمى - 1
صاِعٌد وىاِذُر وعاىف وكاِفر  )و . (َىَنأ  )مف  (ىاِنئ  )في ( 108)((إّنما ُسميَت ىانئًا لتيِنئ  ))

.  ( 109)(صعَد وَىذَر وعَيَف وكفَر وفجَر وَيَعَر ) مف  (وفاجر وياعػر وياعرة 
والقـو ))في قوؿ أبي زيػد  (ساِلَح وساِلحوف  )مثؿ ( 110)لمداللة عمى النسب (فاِعؿ  )       وقد يأتي 

ويقاُؿ القوـُ سامنػوَف  ))وقولو ( 111)((سالحػوف والرجؿ سالح إذا كاف عمى الرجؿ أو القوـ سبلُحُيـ 
فاعؿ ىنا ليس بجاٍر عمى الفعؿ إنما ىو اسـ صيػغ لذي  )و. ( 112)((زابدوَف إذا كُثر سمنيـ وُزبدُىـ 

. فبل نقوؿ سَمَح يسمُح وال َسمَف يسُمف وزبَد يزبُد ( (الشيء 
يشتؽ أسـ الفاعؿ مما فوؽ الثبلثي عمى وزف المضارع مع إبداؿ حرؼ المضارعػة ميمًا - 2

. مضمومػة وكسر ما قبؿ اآلخر 
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ُمصيؼ وُمدويء وُمتِيـ وُمحِرؼ وُمِبفّّ وُمِصٌف وُمكِعٌب  )     ومنػُو الثبلثػي المزيد باليمػزة مثؿ 
أصاَؼ وأدَوَأ وَأتيـَ وأحرؼ وأبفَّ وَأَصفَّ وأكعَب وأكرَب وأجيَش وأربَد ) مػف  (وُمكِرب وُمجيش وُمربد 

)(113 ) .
تو وُمثوّْب  )       ومف الثبلثػي المزيد بالتضعيؼ قولُو  َب  )مف  (ُمَصوّْت وُمَصوّْ َت وَثوَّ  وىو –َصوَّ

. ( 114) (–مف يدعو الناس يستنصرىـ 
. ( 115)(ُمناٍص مف ناصى  )       ومف الثبلثي المزيد باأللؼ 
وقالوا قد تحمَّـَ الرجُؿ تحمُّمًا وىو متحمّْـ في  ))ُمَتحمّْـ مف تحمَّـ  )       ومف الثبلثػي المزيػد بحرفيف 

. ( 116)((الحميـ ولـ يقولوا الُمتحاِلـ 
. ( 117)(ُمستنِبح مف استنبَح  )     ومف الثبلثي المزيد بثبلثة أحرؼ 

: أبنية المبالغة - 2
     ىي أوزاف تشتؽ مف مصادر األفعاؿ الثبلثية لمداللة عمى المبالغة والكثرة في الحدث مف أسـ            

. رجٌؿ صبور كانت أقوى في الداللة عمى الصبر مف رجٌؿ صاِبر : الفاعؿ ، فإذا قيؿ 
 .  (َفّعاؿ وفعوؿ وفعيؿ ومفعاؿ وَفِعؿ  ):      ولممبالغة أوزاف تدؿُّ عمييا ىي 

: فّعال - 1
جّبار لمنخؿ  )( 118)(قّراٌء لمكثير القراءة  )     ومما ورد في النوادر عمى ىذا الوزف نحو قولو 

 ولـ يتفؽ معُو االخفش ومعناىا عندُه ما تجاوز في الطوؿ ومنُو قيؿ – عمى قوؿ أبي زيد –الِقصار 
الطويمة : وقالوا المرأُة المّقاء  )): في قولِو  (مّقاء وبّواع  ). ( 119)(لمرجِؿ جّبار وُمتجبّْر أي متطاوؿ 

. ( 120)((الرُّفغيِف الرخوُتُيما ، ويقاؿ جمٌؿ ّبواع لمجسيـ 
: في بيٍت مف قصيدة لميرداس بف ُحَصيف ، وىو جاىمي  (مّناع  )     و

وقد ترؾ الفوارس يوـِ حسٍي     ُغبلمػًا غيػُر مّنػاع المتػاِع  ))
. ( 121)((الذي ال ُيمنع معروفُو وما عونُو ، ىو َسِخيّّ : مّناع المتاع 

وتزاد التاء عمى قسـ مف الصفات فتكوف لممبالغة ، ولتأكيدىا أي المبالغة الحاصمة بغير  ))     
وذلؾ ألف فّعااًل يفيد المبالغة بنفسِو فإذا دخمت عميو التاء أفادت تأكيد المبالغة ألف  (كنّسابة  )التاء 

: رجٌؿ نّسابة وعّيابة يدخموف الياء لممبالغة ، وقاؿ : ويقاُؿ  )): ومنُو قولُو . ( 122)((التاء  لممبالغة 
. ( 123) ((– الذي ال فِؤاد لُو –وّقاؼ ، ونّساب وعّياب ، وطّياش : وّقافة ، وقد ُيقاؿ 

. ( 124)((يقاُؿ ريٌح نُؤوج وَنّأاجٌة إذا ىّبْت بشدة ، وكاف ذلؾ يدوـ منيا  )):      وقولو 
. ( 125)((ورجٌؿ ُلّقاعة وتمقَّاعة وىو الكثير الكبلـ  ))     



 2012/ ممجل ددالل                          العدد الخامس والخمسون                               

 

 361 

ف دؿَّ لحاقيا باألسماء ىذه عمى شيٍء ، إنما يدؿُّ عمى أف الياء في  لـ تمحؽ التأنيث  ))     وا 
نما لحقت إلعبلـ السامع أف ىذا الموصوؼ بما ىي فيو قد بمغ الغاية والنياية  الموصػوؼ بما فيو وا 

))(126 ) .
: مفعال ومفعيل - 2

: ومنُو قوؿ أبي زيد. ( 127)((ذكر المغويوف أف مفعاؿ ومفعيؿ أعتاد الفعؿ أو داـ منُو الفعؿ  ))     
ثـُ بّيَف بعد ذلؾ ( 128)((وقالوا رجٌؿ ِمئناث إذا ُوِلَدْت لُو اإلناث ، ورجٌؿ ِمذكار إذا ولدْت لُو الُذكور  ))

قاؿ . ورجؿ ُمؤِنث وامرأة ُمؤِنث وُمذِكر  )): ، بقولِو  (ِمفعاؿ  )وبيف  (ُمْفِعؿ  )الفرؽ في الداللة بيف 
والِمئناث والِمذكار المذاف مف عادتيما أف . الُمؤِنث والُمذِكر في القميؿ مف الَوَلد والكثير : األصمعي 

. ( 129)((ُيَولد ليما الذكور واإلناث 
ومما ورد . ( 130)((ويقاُؿ رجٌؿ َىِذٌر وىاِذر وميذار وِىذرياف  )):      ثـ نقؿ عف أبي الحسف قولُو 

مفعيؿ مف اأَلَشِر : وِمئشير  ))، و( 131)((العّطاُر : والِمْعطيُر  )): قولو  (مفعيؿ  )في النوادر عف 
.  ( 132)((يريُد أّنُو كثيُر اأَلَشِر 

سماعي ال  (مفعيؿ  )وزٌف قياسي و (ِمفعاؿ  )     وقد َعّدْت أغمب الكتب الصرفية الحديثة أف 
. ( 133)يخضع لقياس

 
 
 
 
: ِمْفعل - 3

 مقصوٌر عف مفعاؿ ، – كما ذىب الخميؿ –وىو كالمفعاؿ في الداللة عمى اآللة وكؿ مفعؿ  ))     
 (ىو ِمْقوؿ )أف يكوف لآللة نحو ِمْبَرد وِمَسف ثـ استعير إلى المبالغة فإذا قالوا  (ِمْفعؿ  )فاألصؿ في 

. ( 134)((كاف معناه ىو آلة لمقوؿ 
ياح  )):      وجاء في النوادر منُو قوؿ أبي زيد  فيو ىنا . ( 135)((وِحماٌر ِمْصَمؽ إذا كاف كثيَر الصّْ

. كأنُو صار آلة لمصياح 
أي ذاُت رضاٍع وليست مف أرضعت      (ُمْرِضع  )ومّثؿ لُو سيبويو بػ ( 136)(ُمؤِنث وُمذِكر  )     ومنُو 
. ( 137)وال ُترِضعُ 
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: َفعول - 4
ومنُو قوؿ . ( 138)((ىو وزف لمف داـ منُو الفعؿ أو كثر منو الفعؿ أو كاف قويًا عمى الفعؿ  ))     

ويقاؿ بعيٌر جروز وقد َجُرز جرازًة إذا اشتدَّ  )) : (َجروز ، وكروؼ ونؤوج ومروح  )أبي زيد في 
ـّ الَكْرُؼ : ينشؼ البوؿ  ))، و( 139)((أكُموُ  يريُد يتشمَُّعُو إذا باَؿ ، وكذا تفعؿ الحمير ، ويقاؿ ليذا الشَّ

يقاؿ ريٌح نؤوج ونّأاجَو إذا ىّبْت بشدة ، وكاف  ))، و( 140)((فإذا كاف ىذا مف عادتِو قيَؿ حماٌر كروٌؼ 
ذلؾ يدوـ منيا ، ويقاُؿ لمَّيؿ كافٌر وىو كثير ، وَمِريٌح واألجود أف يقاؿ فيو َمروح أَلنَُّو مف 

ْوحِ  . ( 142)(حموبة وأكولة  )وما فيِو الكثرة بوزنِو ومزيدٌة فيو تاء التأنيث . ( 141)((الرَّ
: َفِعل - 5

في قوؿ أبي  (َنِيٌر  )و (َىِذٌر  )، ومنُو ( 143)((ىو لمف صار لُو كالعادة  )):      قاؿ ابف طمحة 
َىِذر )، استعمميا لممبالغة في صيغتيف ىما ( 144)((ويقاُؿ رجٌؿ َىِذٌر وىاِذر وميذار وِىذرياف  )): زيد 

مبينًا في ذلؾ فرؽ البنية الذي يؤدي إلى زيادة المعنى والمبالغة فيو ( ىاِذر ) ولمفاعؿ  (وميذار 
: ( 145)واستشيد لُو بشعر ألعرابي يقوؿ

ِىذريػػاٌف َىػػػِذٌر ُىػػػّذاءٌة     ُموِشػُؾ الّسقطػػِة ذولُػبِّ َنثِػر 
ويقاُؿ رجٌؿ َنِيٌر وليس بميميِّ يقوؿ صاحُب نيار وليس بصاحِب ليٍؿ   )): فيقوؿ فيو  (نيٌر  )     أما 
: وأنشد 

بَح فإني ُمنتِشر  ُُ  (146)((لسػُت بميمػيُّ ولكّنػػي َنِيػػر    متى أرى الُص
ّنما : وقالوا  )):      وما ذكرُه ىنا ُأريد منُو النسب ال المبالغة وىذا ما ذكرُه سيبويو بقولو  َنيٌر ، وا 

: َنِيٌر في نياريّّ يدؿُّ عمى أف َعِمبًل كقولو : يريدوف نياِريّّ فيجعمونُو بمنزلُة َعِمؿ فقوليـ 
. ( 147)((َعَمِميّّ 
: فعيل - 6

وتقوُؿ ىو  )): في قولو  (جديد وَحظيظ  ):      وقد ضّمْت صفحات النوادر أمثمة لذلؾ ، منيا 
، فقد جعؿ الجّدة والحظ كالطبيعة فيِو ( 148)((وحظيٌظ إذا كاف ذا َحظٍّ . رجٌؿ َجديٌد إذا كاف ذا َجدٍّ 

وىذا وجٌو َكْرٌه  ))في  ((كريو  )): وقولو . لتكرار ىذا األمر ، وىو مف باب المبالغة في الوصؼ 
ويقاؿ ىو شديد العضّْ والعضيض ولّيف الَمسّْ والمَسيس وطيب  )): ومنُو أيضًا قولو . ( 149)((وكريو 

 . (150)((الشْـّ  والشميـ 
: فاعول - 7
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فاضؿ صالح السامرائػي إلى َأف .وىو مف الصيػغ التي ال تخضػع لقياس فيو سماعػٌي ، وذىب د     
منقوؿ وليس أصبًل في المبالغة  (فاعواًل  )ىذا الوزف لـ يذكر لو النحاة داللة خاصة بِو ، ورأيُو أف 

في اآللة ، لما ُوجدْت عميو مف ألفاظ وجدوىا تشبو أوزاف اآللة  (فاعوؿ  )فيو  مستعار مف 
. ( 151)كأّف ذلؾ كاف آلة لمفرقاف (ىو فاروؽ  )كالساطور ، والناعور ، ولما تقوؿ 

، ( 152)((ويقاؿ رجٌؿ ساكوت بّيف الساكوتو  )): في قولو  (الساكوت  )     وجاء في النوادر لفظ 
. فكأنو آلة لمسكوت لّما تبّيف عميو ذلؾ 

: أسم المفعول  - 3
( 153)     ىو وصؼ أو أسـ مشتؽ يدؿ عمى الحدث وعمى مف وقع وغالبًا ما يكوف طارئًا ال يدوـ

.  ويشتؽ مصدر الفعؿ الثبلثي المبني لممجيوؿ 
المبمولة  : المودونة  )): في قولو  (َموْدوَنة ومبُموَلة  )     وقد جاءت في النوادر أمثمة لُو ، منيا 

إّنُو لرجٌؿ : : يقاؿ لمرجؿ البعيد ما بيف المنكبيف  )). ( 154)((يقاُؿ ودنُت الشيَء إذا بممَتُو 
مبيوٌظ وممجوذ ومطموٌؾ ومعذور ومسموس ومكفور  )و. ، أي  ُشِبَح ما بيف منكبيِو ( 155)((مشبػوح

 . (ُبِيظ وُلِجَذ وُطؿَّ وُعِذَر وُسِمَس وُكِفَر وُلِقَط وُذعَر  )، وقد اشتقْت مف ( 156)(وممقوط ومذكور 
ُسِبَي الرجُؿ : قاؿ))، و( 157)((قد ُغِمَي عمى الرجِؿ فيو مغِميُّ عميِو  )): في قولِو  (َمْغِميُّ وَمْسِبيّّ )و

. ( 158)((فيو َمْسِبيّّ 
قاؿ أبو زيد عندما انشد  (حصير ومحصور  )نحو  (مفعوؿ  )بمعنى  (فعيؿ  )     وقد يأتي مف 

: شعرًا ِلَمبيد 
ـُ  )) َوَمقامٍة ُغْمِب الّرقاب كَأّنيـُ     ِجفّّ لدى َطرِؼ الحصيِر ِقيا

نما ُسّمي حصيرًا ألنُو ُحِصَر عف أف ُيبتذَؿ فحصير في معنى محصور كقتيؿ       الحصير الَمِمؾ وا 
. ( 159)((في معنى مقتوؿ 

     ويشتؽ مف مصدر ما فوؽ الثبلثي عمى وزف مضارعو المبني لممجيوؿ مع إبداؿ حرؼ 
. المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر 

فإذا ))في قولِو  (ُمَدْعثر  )، و (ُمَبيمة  )في ( 160)((ىي أرٌض مبيمٌة إذا َكُثرْت ُبيماىا  ))     ومنُو 
 (دعثَر )وىو أسـ مفعوؿ مف رباعي مجرد  (ُمَدعثر  )، قاَس ( 161)((قمَت ُمَدْعثر فكأّنَؾ قمُت ُمْفَسٌد 

، أي أف الرباعي سواء أكاف ثبلثيًا مزيدًا أو  (ُمفْسد  )وأسـ المفعوؿ منُو  (أفسَد  )عمى مزيد الثبلثي 
. رباعيًا مجردًا يكوف االشتقاؽ منو عمى ىذه الصورة 
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ـَ الرجُؿ ولكّف  )): في قولو  (ُمْدَرىـ  )، و( 162)(الُمضمَِّخ والُمَمّطُخ  )     ومنُو  وقالوا ال نقوُؿ َدْرَى
. وىنا اشتؽ أسـ المفعوؿ مف أسـٍ أعجمي ( 163)((نقوُؿ ُمَدَرَىـٌ ، ال فعؿ لُو عندنا 

: الصفة المشبهة - 4
     ىي أسـ يصاُغ مف الثبلثي البلـز لمداللة عمى معنى أسـ الفاعؿ ، ثـ فرقوا بينيما بأفَّ الصفة 

إف  (كاِرـ  )فداللة كريـ عمى وجو االستمرار ، و . (كريـٍ وكاِرـ  )تدؿ عمى معنى ثابت كالفرؽ بيف 
 . (كاِرـ أمس  )أو الماضي  (كارـٌ غدًا  )أردْت داللتُو عمى الغد 

فْعبلف ومؤنثُو  )و (أفعؿ ومؤنثُو فعبلء  )و (َفِعؿ ومؤنثُو َفِعمة  )عمى وزف  (َفِعؿ  )     وتَصاغ مف 
. وغيرىا  (فعمى 

 لفتاء   – ييماء وألفت – كوماء ، وأييـ –أكـو  : ) ( فعبلء –أفعؿ  )     وما جاء في النوادر عمى 
. ( 164)( دفواء – عيناء وأدفا – عثواء وأعيف –وأعثى 

ليباف ليبى وغدياف غديا وصدياف صديا ونيداف نيدى وكرباف  : ) ( فعمى –فعػبلف  )     وعمى 
. وغيرىا الكثير ( 165)(كربى وغبقاف غبقى 

، مثؿ ( 166)الداؿ عمى الثبوت مما ىو خمقة أو مكتسب وفعيؿ أكثر مف ُفعاؿ (فعيؿ  )     وعمى 
. ( 167)((وتقوُؿ صبيّّ ختيف وصبيٌة ختيف وىو المختوف والمختونة  ))في قولِو  (ختيف )

، ( 168)((كاف فبلف ُجسامًا ُطوااًل : ويقاؿ  )): في قولو  (طواؿ وُجساـ  )     أما ُفَعاؿ مثؿ 
. ( 169)((سيٌؼ ُجراز إذا استوفى الّضريبِة  ))ويقاؿ : في قولِو  (ُجراز)و

نما ىو عدوؿ مف فعيؿ إلى ُفعاؿ لزيادة  ))     واالنتقاؿ مف فعيؿ إلى ُفعاؿ  ليس مف باب التعاور وا 
. ( 170)((الوصؼ فإننا نرى أف ُفعااًل أبمغ مف فعيؿ في الوصؼ لزيادة مدة األلؼ عمى مدة الياء

: أسما الزمان والمكان 
:-      ىما أسماف ُيصاغا مف الفعؿ لمداللة عمى مكاف وقوعِو وزمانِو ، عمى أوزاف منيا 

ويصاغ مف الفعؿ الثبلثي المثاؿ الواوي واألجوؼ الذي عينُو ياء والصحيح المكسور : َمْفِعؿ - 
وقاؿ  )): وىما أسماف لممكاف ، قاؿ أبػو زيد  (َمْوِقؼ وَمْعِقؿ  )العيف في المضارع ، وأمثمة ذلؾ 

َموِقٌؼ مثؿ َمنِكٍح وىو يداىا وعيناىا ، قاؿ أبو : رجؿ مف بني حنظمة ما رأيُت مف المرأة إال موِقَفيا 
ّنما ُسّمي ىذا ُمْوِقفًا ألنُو يبدو لؾ مف المرأة حيف تقؼ : الحسػف  . ( 171)((وا 

: ويقاُؿ َعِقؿ فبلٌف إلى ُفبلٍف إذا لجأ إليِو ، والَمْعِقؿ  )): فيقوؿ فيِو  (َمْعِقؿ  )      أما 
. (172)((الَمْمَجأ
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 (َمقاـ  )ومنُو . ويصاُغ عميو الفعؿ الناقص ومفتوح العيف في المضارع ومضموميا : َمْفَعؿ - 
ـُ بفتػح الميـ حيُث تقػوـُ  )): وىما أسماف لممكاف أيضًا في قولِو  (َمأوى )و المجِمس : واَلمَقامُة . والَمقا

: القـو ، وأنشد : المجِمس : المنِزؿ ، قاؿ األصمعي : والَمقاـ 
واستبَّ بعدَؾ يا ُكميُب المجِمُس 

ِمْف : بالفتح مأخوٌذ مف قمُت َمقامًا ، والُمقاـ : ، والَمقاـ  ((ُمقاـ بالضـ  )):       وقاؿ أبػو حاتـ 
 . (173)((ساءْت ُمستقرًا وُمقامًا  ))أقمُت ، وىذا أحُب ِإليَّ ، قاؿ اهلل تعالى 

وقالوا ىو المأوى وىو مأوى اإلبؿ والمأواة أيضًا وذلؾ حيث تأوي اإلبؿ  ))      أّما مأوى 
. بجواز دخوؿ التاء عمى أسـ المكاف مثؿ مدرسة ومكتبة  (المأواة والمقامة  )، وقولُو (174)((بالميؿ

      ويصاُغ أسما الزماف والمكاف مما فوؽ الثبلثي عمى وزف مضارعػِو مع إبداؿ حػرؼ لمضارعػة 
مكاٌف ُمرتِفع ، : يقاُؿ : قاؿ أبو الحسف  )): ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر ، ومنُو قوؿ أبي زيد 

فيصير أسمًا لُو كقولؾ ُمنحِدر وُمْنحَدر وُمْنيِبٌط وُمنَيَبط وىذا . فإذا لـ تذكر المكاف قمَت ىذا ُمْرَتَفٌع 
كقولؾ ىذا . وال يجوز ىذا ُمرتِفع إال عمى إقامة الصفة مقاـ الموصوؼ . ُمطّػرد في جميػع ىذا الباب 

. ( 175)((والمسموع المّطرد وما ذكرُت لؾ . فأقمَت عاقبًل َمقاـ َرُجٍؿ . ىذا رجٌؿ عاقٌؿ : تريُد :  عاقٌؿ 
ارتفع وانيبط  )        وحاصُؿ ما ذكػرُه أف أسـ المكاف ىنا مشتٌؽ مف ثبلثيٍّ مزيد بحرفيف ىو 

بداؿ حرؼ المضارعػة ميمًا مضمومػة فيكوف  (وانحدر  مرتَفع )فالقياس فيو عمى وزف مضارعػو وا 
ألنُو واقٌع موقَع الصفػة وجواز ذلؾ إذا كانت غيػر محبلة ( ُمْرتِفع ) وجاز قولُو  (ومنيَبط ومنحَدر 

. باؿ فجاز وقوعيا صفة ، فإذا ُذكرْت كانت واقعة موقع الموصوؼ 
: أسُم اآللِة - 6

.      وىو اسـٌ يؤتى بِو لمداللِة عمى ما حصَؿ الفعُؿ بوساطتِو وىو نوعاف مشتؽ وجامد 
ِمنشار  ): نحو  (ِمْفَعاؿ وِمْفَعمة وِمْفَعؿ  )     فالمشتؽ منُو ما ُصيَغ مف الثبلثي ويأتي عمى 

ُيقاؿ ِمنشاٌر : قاؿ أبو الحسف : )) ، وىذا في قولو ( ِمْفَعاؿ ) عمى ( ِميراس ) و (ومئشار وميشار 
ِمئشار فيو ِمْفَعاؿ : وَمف قاؿ . وِمئشاٌر وميشار ، فمف قاؿ ِمنشار فيو ِمفعاؿ والفعُؿ منو َنَشْرُت 

وَمْف قاؿ ميشار فكذلؾ والفعؿ منُو وشرُت وىو عندي مثؿ أحٍد َوَوَحٍد الواو بدٌؿ . والفعُؿ منُو َأَشْرُت 
ّنما صارْت ياًء لكسر ما قبميا ، فيو في بابِو كميزاف ، وذلؾ أَف واَوُه يكسر ما قبميا  مف اليمزة ، وا 

. ( 176)((ُقمبْت ياًء والفعؿ منُو َوَزْنُت 
. ( 177)ىو ما ُيُدؽُّ فيو الحب لِما ُيطبخ كاليريسة والحثيثة : (ميراس  )أما 
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والِمْعَضُد أقصُر مف السيؼ ذراٌع أو نحوُه ُيعَضُد بو  )) : (ِمْفَعؿ  )عمى  (ِمْعَضد  )     وقولُو في 
. ( 178)((الشجر أي ُيقَطع 

وىو السيؼ الكميؿ ، : سيؼ وَدداف  ))     وذكر أسماء آلو ليست ليا أفعاؿ ، فيي جامدة مثؿ 
. ( 179)((ومنُو يقاؿ لمعّيي المساف َدَداِف 

: في قولِو  (ُمُدؽّّ  ):      وىناؾ أسماء جاءْت عمى غير األوزاف السابقة شذوذًا مثؿ 
يضِرْبَف َجَأبًا كُمُدؽّْ المِعِطْير     ينتشُؼ البوَؿ انتشاَؼ المعذور  ))

. ( 180)((ما ُيَدؽُّ بِو : والُمُدؽُّ 
: أسم التفضيل - 7

وال حاجة لذكر شروط صياغة . لمداللة عمى التفاضؿ  (أفعؿ  )     ىو وصؼ مشتؽ عمى وزف 
. أسـ التفضيؿ مف الفعؿ الثبلثي وسنكتفي بعرض ما ورد مف أمثمة 

وىنا جاء باسـ . ( 181)((وُيقاؿ فبلنٌة الخْيَرةُ  مف المرأتيف والخورى منيما  )):      قاؿ أبو زيد 
، ونراُه ىنا قد ( 182)(مف  )التفضيؿ معرفًا باؿ والقياس فيو أاّل يأتي بعده المفّضؿ عميو مجرورًا بػ 

. جاء بيا 
ويقاُؿ إّنو ال سمُع مف ُقراٍد  )): وقولو .      وطابؽ اسـ التفضيؿ المفضؿ مف حيث اإلفراد والتأنيث 

. ( 183)((وأبصُر مف ُعقاب واحذُر مف غراب وأسمُج مف ال فظٍة 
واإلضافة ، فوجب  (أؿ  )قد جاء مجردًا مف  (أسمع ، أبصر ، أحذر ، أسمج  )     واسـ التفضيؿ 

. الجارة لممفضؿ عميو  (مف  )فيو اإلفراد والتذكير ودخوؿ 
     وىناؾ صيُغ قد فقدت شرطًا مف شروط صياغة اسـ التفضيؿ منيا فُيتوصؿ إلى التفضيؿ منيا 

ثـ اإلتياف بالمصدر  (أشدُّ ، أقوى ، أجود  )باإلتياف بصيغة مساعدة تناسب الفعؿ المذكور مثؿ 
قد : وقالوا )): الصريح لمفعؿ المراد صياغة أسـ التفضيؿ منُو وىذا ورد في النوادر بقوؿ أبي زيٍد 

َبِجَح أشدَّ الَبَجِح ، وَجِذَؿ أشدَّ الَجَذِؿ ، وِفرَح أشدَّ الَفرح ، وفاح أشدَّ الفوحاف وفار أشّد الفوراف وسطع 
 . (185)((غضَؼ الكمُب ُأُذَنو أشدَّ الغضفاف  )): ، وقولو ( 184)((منو ريح المسؾ أشّد السطوع 

: المنقوص والمقصور والممدود - تاسعاًال 
وىو أسـٌ معرٌب آخره ياء الزمة ، مكسور ما قبميا ، وىذا المصطمح لـ أجد أبا  : المنقوص     

نما اكتفى باإلشارِة إليو عمى أنُو مقصور  في حيف أفَّ سيبويو قد أطمؽ مصطمح . زيٍد قد استعممُو ، وا 
 . (ما آخره ياء تمي حرفًا مكسورًا  )عمى المقصور ، وسماُه  (المنقوص  )
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ويقاُؿ ىي الّزيزاة وُىفَّ زياٍز كما ترى مقصور ، والقيقاُة  )):      ومف أمثمتِو في النوادر قوؿ أبي زيد 
، وقد ورد محذوؼ الياء مرًة وغير محذوفة مرة ( 186)((ىي األرض الُصمبُة وجماعيا القياقي مقصورة 

وقالوا تعزوٌة مف عّزيُت الرجؿ عمى مصيبتِو ، وتعاٍز وشيدُت تعاِزَي  )): ُأخرى ، وذلؾ في قولِو 
إْف دؿَّ ذلؾ عمى شيء إنما يدؿَّ عمى أفَّ أبا زيٍد أراد القوؿ أف االسـ المنتيي بياء . ( 187)((كثيرة 

 (القياقي  )وألف الكممة نكرًة في حالة رفٍع ، أّما  (ُىفَّ زياٍز  )الزمة تحذُؼ عند الوقؼ وىو قولِو 
لى ىذا أشار سيبويو بقولو  (أؿ  )مّعرفة  بػ  ىذا باب ما  )): فمـ يضطر إلى الحذؼ والتنويف ، وا 

ىذا قاْض ، وىذا غاْز ، أذىبوىا : يحذؼ مف أواخر األسماء في الوقت وىي الياءات ، وذلؾ قولؾ 
في الوقؼ كما ذىبت في الوصؿ ولـ يريدوا أف تظير في الوقؼ كما يظير ما يثبت في الوصؿ فيذا 

.  ( 188)((الكبلـ الجيد األكثر 
وىو أسـ معرب آخرُه ألؼ الزمة مفتوٌح ما قبميا ، واستعممُو أبو زيد وأشار إليو :  المقصور     

ومأرُت بينيـ  ))، ( 189)((َوَرجٌؿ َدّوى مقصور  )): ومف أمثمتِو قولو  (المقصور  )بمصطمحِو وىو 
، ( 190)((إذا حممَت ُكؿَّ واحٍد منيما عمى صاحبِو حتى َغِرَي بو أي َلِزَؽ بِو غًرى شديدًا مقصػورٌ 

. ( 192)، وقد سماُه سيبويو المنقوص( 191)((وقالوا غنَي القوـُ بالدار زمانًا يغنوَف بيا غنًى مقصور ))و
وأما الممدود فكؿُّ  )): ىو أسـ معرب آخره ىمزة مسبوقة بألؼ زائدة ، َعّرفُو سيبويو :  الممدود     

، أي أنيـ نظروا إلى الممدود عمى ما كاف أصمُو قبؿ  ( 193)((شيٍء وقعت ياؤُه أو واوُه بعد ألؼ 
َدلٌو وثبلُث أْدٍؿ وِدالٌء  )): بقولو  (دالء  )عمى  (َدلٍو  )في جمع : اليمزة ، ومنُو قوؿ أبي زيد 

نما انقمبت ىمزة ألنيا متطرفة بعد ألؼ  (دالو  )، واألصؿ ( 194)((ممدود  وفي أمثمتِو أيضًا ما . وا 
وقالوا َبِرئُت مف الَوجع َأبرُأ ُبْرًءا  )): ُيبيف أنواع ىمزة الممدود إف كانت أصمية ، نحو قولو 

وعمباء وعمباواف وعبلبيّّ وىما العصبتاف في  )): ، أو مزيدة لمتأنيث نحو قولِو ( 195)((ميموز
 .  (َدلٍو عمى ِدالء  )، أو منقمبة كما في جمع ( 196)((القفا

: جموع التكسير - عاشراًال 
أو تكسيٍر ، والفرُؽ بينيما أف  (لمذكٍر ومؤنث سالـ  )     والجمػُع في العربيػة إّما جمُع تصحيح 

ـُ فيو بناء الواحد ، والثاني ُيكسّْر صورة مفردِه ، إّما بالشكؿ نحو  أو بالشكؿ  (َأَسد وُأُسد  )األوؿ يسم
 . (َرُسوؿ وُرُسؿ  )أو بالشكؿ والنقصاف نحو  (َرُجؿ وِرَجاؿ  )والزيادة نحو 

ىو جمٌع لما َدؿَّ عمى أكثر مف اثنيِف أو اثنتيِف مع تغيير :      ويقوؿ الصرفيوف أفَّ جمع التكسير 
:- في صورة المفرد وأوزانُو تقسـ عمى قسميف 

. قسـ يدؿ عمى القمة - 
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. قسـ يدؿُّ عمى الكثرة - 
ومعظـ صيِغِو تستعمؿ في العربية لمداللة عمى عدد ال يقؿُّ عف ثبلثة وال يزيد :  جموع القمة: أووًال 

: عمى عشرة وىي أربع 
ِفْعمة - 4أْفِعمة          - 3أْفَعاؿ          - 2أْفُعؿ          - 1

.      ومما جاء في كتاب النوادر عف ىذه الجموع متفرقًا سنبينُو ُكبلِّ في موضعِو 
 
: َأْفُعل - 1

َدْلو وأْدٍؿ وَحْرس وأْحُرس  ): صحيػح العيػف مثؿ  (َفْعؿ  )وأغمب األسماء الثبلثيػة عمى وزف -      أ
. ( 197)(وَكْمٌب وَأْكُمب 

يقوؿ   (ِضَمع وَأْضُمع  )كمثؿ ( 198)(ِجَبأ وأجبوء  )نحو  (ِفَعؿ  )ومنػُو ما عػّدوُه سماعيػًا وىو -      ب
. ( 199)((األ ْضُمع شبييا باألزُمف : وقد قاؿ بعضيـ  )): سيبويو 
َفَعبًل عمى )َوُرّبما ُكسَّروا  )): يقوؿ سيبويػو ( 200)(َوَذـٌ وَأْوُذـ  )نحو  (َفَعؿ  )وما ُسِمػَع أيضًا -      ج
. ( 201)(َجَبؿ وأْجُبؿ : َزَمٌف وأْزَماف ، وبمغنا أّف بعضيـ يقوؿ : وذلؾ قولؾ  (أْفُعؿ 
لرجٍؿ أدرؾ  ))ذكرُه أبو زيٍد مستشيدًا بشعر  (َضُبع وَأْضُبع  )نحو  (َفُعؿ  )ومنػُو أيضًا -      د

: اإلسبلـ يقوؿ 
يا َضُبعػًا أكمْت آيار أحِمػَرٍة     ففي البطوف إذا راحْت قراقيُر 

وقالوا أَضُبع وضُبعاِف  )). ( 202)((         ونقؿ عف أبي العباس كاف يقوؿ يا َأْضُبعًا يجعمُو جمعًا 
. ( 203)((وثبلُث َأْضُبٍع وىي الّضباع 

إاّل         ( 204)(أْفُعؿ  )      وِمَف الصرفييػف َمْف يجعؿ التضعيؼ قيدًا دوف جمع االسـ المضعؼ بوزف 
يقوؿ سيبويو         . ( 205)((حّظًا وأُحّظًا وَصّكًا وأُصّكًا وَعّمًا وَأُعّمًا  )إّننا وجدناُه عند أبي زيٍد لّما جمع 

. ( 206)((والمضاعؼ يجري ىذا المجرى وذلؾ قولؾ َضبّّ وَأُضبّّ َوبتّّ وَأُبتّّ  ))
. ( 207)((ِنعمٍة وأْنُعـ وِشدٍَّة وَأُشدٍّ  )وجمعُت عميو أسماء أخرى نحو -      ىػ

: أْفَعال - 2
     وىو وزف يطرد فيو ما لـ ُيجمع عمى أْفُعؿ في كؿ أسـ ثبلثي صحيح أو معتؿ العيف أو رباعي 
ولعؿَّ أبا زيٍد لّما أكثر مف إيراد ما زاد عف واحد وعشريف مف نوادرِه عمى ىذا الوزف إنما أراد اإليضاح 
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 ومما ورد في كتابِو – بسكوف الفاء وفتح العيف – (أْفَعاؿ  )عف أكثر األوزاف استعمااًل في القمة وىو 
: مف أمثمٍة 

فيو في أمثمتِو ىنا تارًة يذكر ما وافؽ وزنُو ىذا :( 208)(معتؿ العيف  )ما كاف عمى وزف َفْعؿ - أ
بعد ذكره شاىٍد : الجمع دوف تفصيؿ وتارًة بذكر ما تعددْت فيو اآلراء بشيء مف التفصيؿ يقوؿ 

َجْمػُع ))،  ((الظُّرفػاء واحدىـ َزْوؿ واألنثػى َزْولة: واألزواؿ  ))،  ((َجَمَع َعْينًا عمى َأْعيػاف  ))شعػري 
يػح أْرَواح  ( . (الرّْ

ويقاُؿ أتاؾ َقْرمش مف الّناس وىـ األوخاش مف الناس واحدىا  )): ( 209)(صحيػح العيف  )َفْعؿ - ب
َنْيٌر : ويقاُؿ َنْيٌر وُنُيور قاؿ أبو حاتـ)) ، ( َوخش ) في جمع ( (َوْخٌش وىـ الذيف ال خيَر فييـ 

أولئؾ ليـ جناٌت تجري مف تحتيا )) كقولو تعالى ( َنْير ) في جمػع ( (وأْنَيار وىي لغػة القرآف 
( 210)((األنيار 

عمي أبو المكاـر بعد بياف داللة كبل النوعيف .والجنػُة ليست موضعًا لما ىو قميؿ وموافقة رأي د        
ولكنيـ أدركوا أف إطبلؽ ىذا الحكـ غير دقيؽ ولذلؾ قالوا بجػواز  )): في المضمػوف العػددي يقوؿ 

ف حدَّ  مكاف استعماؿ جموع الكثرة مكاف جموع القمة ، وا  استخداـ جمػع القمة مكاف جموع الكثرة ، وا 
. ( 211)((بعضيـ ذلؾ بإدارة المجاز الببلغي 

 ((ِخْمٌو وَأْخبلء ))و ((ِعْقٌي وَأْعقاء  ))و ((ِكْؼٌء َوَأْكَفاء  )): ، نحو ( 212)(مكسور الفاء  )ِفْعؿ - ج
. ( 213)وعّدوُه سماعياً 

 .  ((َجْمُع ُجْرٍح عمى أْجَراح : وأْجراٌح  )): ( 214)(مضمـو الفاء  )ُفْعؿ - د
قاؿ رافُع  )): وىذا مما أسيب في الحديث عنو يقوؿ أبو زيد  (مكسور الفاء مفتوح العيف  )ِفَعؿ - ىػ

:- بُف َىَريـ وأدرؾ اإلسبلـ 
ف ُسوُّوا بَأْسَواِء  َىبّل َكَوْصِؿ ابف عّماٍر تواصمني     ليس الرجاُؿ وا 

: رجبلف َسَوآاف وقوـٌ اْسَواٌء وسواسية والجمُع اْسَواٌء أي مستووَف ، قاؿ أبو الحسف :       ويقاؿ 
َسواآف : قاؿ أبو الحسف. سواسية وسواُسوة وسواِسوة : اخبرنا ثعمب عف أبف اإلعرابػي أف العرب تقوؿ 

كذا وقع في الكتاب ىو عندي غيػر جائػز والصواب َسَوياف وسّياف ألف أْسَواء جمػُع ِسَواٍء كِضَمع 
. ( 215)((وأْضبلع وِعَنٍب وأعناب 
: ابف جني عندما قاؿ  (شاة وِسواء  )عمى الكثرة ُمعمقًا عمى جمػع  (ِسػواء  )       ومف قاؿ بجمع 

ف كاف فيو بعض حروفو ألف تركيب  )) مف سيف  ((سواء  ))سواسية جمع َسواء مف غير لفظِو ، وا 
ويدؿُّ عمى ذلؾ وأّنو ليس  ((س .س ، و ))مف مضاعػؼ الواو وأصمُو  ((وسواسية  ))وواو وياء ، 
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خراج الواوعمى  ((َسواسوة: سواسية  ))قوؿ بعضيـ في  ((سمس  ))وال باب  ((كوكػب  ))مف باب  وا 
. ( 216)أصميا

 ((واِحُدىا َحَرٌد وىو الغيظ والغضب : واألْحػَراد  )): في نحو : ( 217)(مفتوح الفاء والعيف  )فَعؿ - و
واحدىا يسػٌر وىو الذي يضػرب : األْيَسار  )): قاؿ  (َطَمٍؽ  )و (َيَسٍر  )وفي جمػع  (َحَرٍد  )في جمع 
(( . األطبلُؽ واحدىا َطَمٌؽ وىي قيود مف جموٍد )) ، ( (بالِقداح 

بعدَما استشيد أبو زيد  (أْصَناع  )عمى  (َصَنٍع َوَصناٍع  )في جمع ( 218)         ونراُه يفصؿ القوؿ
: بأبياٍت لعبدِة بف الطَيب منيا 

كأّنػُو بعد ما َجػدَّ الّنجػاء بػِو    سيٌؼ َجَمى َمْتَنُو األْصَناُع مصقوُؿ 
 (َصَناع)مثؿ َجبؿ واجباؿ ، و (أصناع  )تجمع عمى  (َصَنع  )       فقد ذكر قوؿ أبي الحسف أفَّ 

 (صنػوع )فإنما بناُه عمى  (ُصُنػع  )عمى  (َصَنع  )ومف جمػع  (ِمَياد وُمُيد  )مثؿ  (ُصُنع  )عمى 
 . (غفور وُغُفر  )مثؿ 

عمى  (َفَعاؿ  )و (أفعاؿ  )عمى  (َفَعؿ  )      وىذا ما قاس عميو سيبويو حيف جعؿ جمع 
 . (219)(ُفُعؿ)
شياد  ))نحو : ( 220)فعيؿ- ز شػراؼ وشييد وا  يًا عمى أْكَماء مثؿ شريؼ وا  والقياس في  ((َجَمػَع َكمّْ

. (221)(أفعاؿ)، ولكنيـ قد كسروا منو شيئًا عمى  (أْفِعبلء  )بنات الواو والياء عمى قوؿ سيبويو 
وىو وزٌف يطرد في جمع كؿ أسـ رباعيٍّ ما قبؿ آخره حرُؼ َمدٍّ ويشترط فيو أف يكوف :  أْفِعَمة- 3

 – أو تزيد –أسمًا ال صفػة ، ومذكػرًا ال مؤنثًا ، وقد وردت ما يقارب خمس كممات في كتاب النوادر 
:-      منيا 

جار  ))،  (فعاؿ  )ما كاف وزنُو -  َُ . ( 222)(( أْو ِجَرة – بفتح الواو وكسرىا –ِو
ىذا يدؿُّ عمى تذكير : قاؿ الرياشي  )): يقوؿ أبػو زيػد  (قميب وَأْقِمبة  )مثؿ  (فعيبًل  )وما كاف - 

أراد بذلؾ . ( 223)((القميب ألنُو أْقِمبة والجمع ُقْمب ولكف جاء بو عمى رغيؼ وأرغفة في الجمع القميؿ 
صفة  (فعيؿ )وشّذ منُو . أف يبيف أحدى ضوابط ىذا الوزف وىي االسـ المذكر وقبؿ آخره حرؼ مد 

.  ( 225)((غريٍر وأَغرٍَّة  ))و( 224)((َنجيٍّ وأْنجية  ))وقد جمعْت مثؿ 
وذكر لُو أكثر مف  (َسْمح وأسمحة  )مثؿ  (َفْعؿ  )وجمع عميو أيضًا ما كاف عمى ثبلثػة أحػرؼ - 

ويقاؿ َلِبَس القوـُ ُسُمَحيـ . ورماؾ القوـُ بسموحيـ وُسمحانيـ والواحُد َسْمٌح  )): صيغٍة لجمعو في قولِو 
. ( 226)((وأسمحتيـ وىما واحد 
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في ما  (سبلح )، ولعؿ استعماؿ كممػة  (سموح وُسْمحاف  )       ووافقُو سيبويػو في وزنيػف فقط ىما 
رغيػؼ  )و (طعاـ وأطعمػة  )نحػو  (أْفِعمة  )يتداولُو النػاس في يومنا ىذا أجػاز بقاء جمعيا عمى 

 . (وأرغفة 
وىذه الصيغة عمى ما حددُه عمماء الصرؼ مف أنيا قميمة إذا ما قيست إلى الصيغ :  ِفْعمة- 4

السابقة حتى إف نحويًا قديمًا ىو أبو بكر ابف السراج كاف ال يعدىا مف صيغ الجموع بؿ يجعمُو أسـ 
. ( 227)جمٍع وُيعتمد في ما وجد عميو عمى السماع دوف القياس

          ولعمُو السبب في عدـ إيراد أبي زيٍد ليا في نوادره ، وسيبويو أيضًا لـ يجعميا وزنًا ضابطًا 
أْغِممة : ولـ يقولوا . وُغبلـٌ وِغْمماف  )): يقاس عميػو إنما ذكرىا كأمثمٍة ال وزٍف ُيعتمػد عميو عندمػا قاؿ 

.  ( 228)((أْفتاء : ثبلثُة ِغْممٍة ، كما استغنوا بفتيٍة عف أف يقولوا : استغنوا بقوليـ 
 )وفي المسػاف جعميا جمعػًا لػ  ((ثبلثػة َرْجمٍة استغنػوا بيا عف أرجػاؿ : وذلؾ قوليـ  ))          وقولِو 

ءٍ : إذ يقوؿ (راجؿ  ـْ . ( 229)وليس مف الكبلـ َفْعمة جاء جمعًا غير َرْجمة جمع راجؿ وَكْمأة جمع َك
ٍء  )      وقد وردْت  ـْ :  عندما قاؿ –بفتػح الفاء وسكوف العيف  (َفْعمة  ) –في النوادر  (َكْمأة جمُع َك

ٌء لمجميػع فمرَّ رؤبػة بف : قاؿ منتجٌع  )) ـْ ٌء واحٌد وَكْمأٌة لمجميع ، وقاؿ أبو َخْيرَة َكْمأة لمواحدة وَك ـْ َك
ٌء وَكْمأٌة كما قاؿ منتِجع  ـْ . ( 230)((العجاج فسألوه فقاؿ َك

وقد أطردْت صيغُو لتدؿ عمى ما زاد عف ثبلثة وزاد عمى عشرة ، واختمؼ :  جموع الكثرة: ثانياًال 
. الصرفيوف في عددىا واألغمب ىي ثبلثة وعشروف جمعًا قياسيًا 

 )وقد أطػرد ىذا الوزف في كؿ وصػٍؼ كاف عمى  : (بضـ الفاء وسكوف العيف  ) : (ُفْعؿ  )- 1
فعؿ لممذكر وفعبلء لممؤنث  : ، وذكر ليا أبو زيد أمثمٍة منيا  (َُ

: عندما استشيد بأبيات لغاماف بف ِكعب ، وىو جاىميّّ - 
َبُنػوَف وَىْجَمػٌة كَأشػاِء ُبػسٍّ     َصفايػا َكثّػٌة األدبػاِر ُكػػػْوـُ  ))

ـُ األسِمنِة : ُكْوـٌ  . ( 231)((الذكُر أكوـُ واألنثى كوماء . ِضخا
:  وقاؿ شعبُة بُف ُقَمْيٍر - 

ـْ     ُحَسا الػذُّؿّْ ال ُدْرٌد وال ُمتَأشَّػػُب  )) وجمػٍع كػراـٍ لـ َتمّزز َسَراُتُي
. ( 232)((واحدىا َأْدَرُد وىو الذي ال أسناف لُو : الُدْرُد 

. ( 233)((وتقوُؿ رجٌؿ أْدَفا وامرَأٌة دفواُء ِمْف قوـٍ ُدْفٍو وىو الذي يمشي في أحد ِشّقيِو  ))- 
: في مواضع ىي ( 234)     أما ما جاء في نوادرِه ما ليَس قياساً 
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: ، وأنشد أيضًا ( ُنْوؽ ) عمى ( ناقٍة ) فقد جمع ( ( (235)وناقٌة فاِرٌؽ مف نوٍؽ فوارؽٍ  ))- 
ىؿ تعػرؼ الدار بأعمى ذي الُقور     غّيرىػا نػػاُج الريػاِح والُمػْور 

. ( 236)((جمع قارٍة وىي ُجَبيٌؿ صغير : الُقوُر  )و
ناقة وُنوؽ : قالوا  (ُفْعؿ  )قد كسػروه عمى  (َفَعمٍة  )وأّما ما كاف عمى  )):         يقوؿ سيبويػو 

. ( 237)((وقارٌة وُقور 
: قاؿ حاتـُ طّيٍء الَجَواُد : وأنشد أبو زيد قاؿ - 

شيػدُت ودعوانػا ُأميمػػة إّننػا     بنو الحرِب نصبلىا إذا ُشبَّ ُنْوُرَىا 
( . (جمع ناٍر مثؿ ساحٍة وُسوٍح :    ونورىا 

عمى ُفْعؿ  (َفَعَمة  )كما تجمع  (َفَعؿ  )ووزنيا  (ُفْعؿ  )تجمع عمى  (نار  )        أراد أبػو زيػد أّف 
يكسر عمى  (َفَعؿ  )مثؿ ناقٍة وقارٍة وساحٍة وىذا نظيُر ما فصمُو سيبويو في كتابػو مف أف المؤنث مف 

. ( 238)في بناء أكثر العدد (ُفْعؿ  )أْفُعؿ في بناء أدنى العدد وعمى 
إذا كانت عينُو ياء ، إذ يجُب كسر الفاء  (الفاء  )     ويحدث ليذا الجمع تغيير يسير في حركة 

 . (ِبْيض  )أبيض ، بيضاء ، تجمع : نحو ( 239)مناسبًة لمياء لئبل تقمب واواً 
:-      وقد وجدُت ذلؾ في كتاب النوادر في موضعيف 

فيو َمثٌؿ . ( 240)((ونقوؿ بعيٌر أىيـٌ وناقٌة ىيماء وىو العطشاف ، وجماعُة ِىْيـٌ  )): في قولو : األوؿ 
. صريٌح يؤكُد ما سبؽ 

:- عندما أنشد أبو زيد أبياتًا مف أرجوزٍة منيا : الثاني 
 (241)عيناُء حوراُء مف الِعيِف الِحْيرِ 

(    242)((والِحيُر جمع حوراء. وأّما قولُو مف الِعيِف الِحْيِر فإّنُو جمُع عيناَء وكذلؾ جمُع أْعَيف  ))     

جاءْت عمى ما سبؽ ، ثـ أخذ أبو زيد بعد ذلؾ يوضح خطًأ جاء في النص  (أعيف عيناء ِعيف  )و
ىذا جحُر  )ولكنُو فسرىا كما ُفسرْت  (الِعيف الُحور  )والصحيح أف تكوف  (الِعيف الِحير  )وىو قولُو 

الِعيف والِحير ) في أفَّ – أي الخطأ –بالرفع ال الجر ، وعمؿ ذلؾ ( َخِرٌب ) والصواب  (ضبٍّ َخِرٍب 
.  ( 243)نعتاف وجمعاِف وأنيما لمؤنثيف ، والثاني منيما يؤكد األوؿ ألنو في وصؼ العيف (
:- وىو جمٌع قياسٌي في أمريف  : ُفُعل- 2

وقد ورد عند أبي زيٍد عندما تناوَؿ بالتوضيح أبياتًا . بمعنى فاعؿ  (َفُعوؿ  )ما كاف عمى زنة : األوؿ 
:- منيا  (أحَد بني سعد بف زيد مناَة بف تميـ  )لعبدِة بف الّطيب 

َكأّنػُو بعد ما َجػّد النجػاُء بػِو     سيٌؼ جمى متنُو األصناُع مصقوُؿ 
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ورجٌؿ َصَنٌع ، ورجاٌؿ ُصُنُع األيدي ، .      وواحُد األصناِع َصَنٌع ، وىو الحاذؽ الكؼّْ بالصنعِة 
. ( 244)((رقيقة الكّفيف : وامرأٌة َصَناع 

 –ُفُعؿ ) و ( أصناع –أفعاؿ  )ُيكسَُّر عمى  (َصَنٌع  )وىو  (َفَعؿ  )     فقد جعؿ ما كاف عمى 
 . (ُصُنع

جمُع : قاؿ أبو الحسف  ))     ثـ أخذ يفصؿ القوؿ عارضًا رأي أبي الحسف وكثيرًا ما كاف ينقُؿ عنُو 
امرأٌة َصَناٌع فالجمع ُصُنٌع كقولؾ : َصَنع أْصَناع كقولؾ جبٌؿ وأجباٌؿ ، وجمٌؿ وأجماٌؿ ، فإذا قمت 

فراش وُفُرش ، ومياٌد وُمُيد ، ومف جمع المذكر عمى ُصُنٍع فإنما بنى الواحد عمى َصنوع كما قاؿ 
: طرفة 

ثػـ زادوا أنيػـ فػي قوميػػـ     ُغفُػػر ذنبيػـ غيػُر ُفُخػػػْر 
. ( 245)((فُغُفٌر وُفُخٌر جمُع غفوٌر وفخوٌر 

فإنؾ  (َفَعبًل  )وما كاف عمى ثبلثة أحرؼ وكاف  )):      وفّصؿ القوؿ في ذلؾ سيبويو عندما قاؿ 
.  أي إذا جمعتُو عمى وزف مف أوزاف القمة (246 )(( (أفعاؿ  )إذا كسرتُو ألدنى العدد بنيتُو عمى 

جماٌد وُجُمد وَصُبوٌر            : وذلؾ قولؾ َصناع وُصُنع كما قالوا . فبمنزلة فعوؿ  (َفعاٌؿ  )وأّما  ))     و
. ( 247)((وُصُبر 

عمى  (ُصُنع  )عمى  (َصَنٌع  )     ويتضح مف ذلؾ أف سيبويو وافؽ رأيو أبا الحسف إذ ال ُيجمع 
أي  (فعوؿ  )فإنما ُبني عمى  (ُصُنع  )بناء ُأريد بو الكثرِة وما ُوجد مجموعًا مف المذكر عمى 

. (َصنو)
     وىذا كّمُو أوردُه أبو زيد وىي َمْيمُة مف قاـ بجمع المغة تاركًا ذلؾ لمف َقّعد القواعد لُيفصؿ القوؿ 

. فييا 
وقاؿ سمعت مف بني  )): يقوُؿ  (ُصْبر  )عمى  (َصْبور  )     وسمع أبو زيد بني ضّبو يجمعوف 

: ضّبة َسريٌر وُسَرر وبئٌر جرؤِز وَأْبآر ُجَرر ومف لغتيـ َصبوٌر وُصْبٌر يكرىوف الّضمتّيِف وُيقاؿ 
( . (َفُفِقئْت َعْيٌف وفاضْت َنْفُس : فاضْت َنْفُسُو لغُة بني ضّبة قاؿ ُدَكْيٌف 

. كؿ أسـ رباعي قبؿ آخره مد وىو صحيح اآلخر مثؿ رغيٌؼ وُرُغؼ : الثاني 
تجمع  (َعواف  )ومنُو أيضًا  (َصَناع  )     ومما أوردُه أبو زيد عمى ذلؾ ما وضحناُه أوؿ األمر في 

ـّ  (َفعاؿ  )وَأْلَحؽ سيبويو ذلؾ بػ ( 248)((وبقرٌة َعَواٌف مَف بقر َعْوٍف  )): إذ قاؿ  (ُعْوف  ) عندما أت
، ومثمُو بنات الياء والواو التي  (صناع وُصُنع  )وأّما َفعاؿ فبمنزلة فعوؿ وذلؾ قولؾ  ))نصُو السابؽ 
. ( 249)((جواد وُجْود وعواٌف وُعْوف : الواو عينيا 
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:- وقاؿ رجٌؿ مف بني سعٍد جاىمي  )):      وما ذكرُه عمى ىذا الجمع قولُو 
ُسوٌد َتَرّعى اليضَب حتى إذا َأَوْت     ليا ُشػػُرٌط مودونػٌة ومرائػُر 

. ( 250)((جمُع الشريِط : والُشُرُط 
: قاؿ رجٌؿ مف بني فزارة :      ومنُو 

عمى ُجػبلٍؿ َعُجػػٍر ُمخدَُّمػػو     فبػاَت مشػدودًا عميػو َكَظُمػْو 
. ( 251)((وىو أجود والواحُد ِكظاـٌ وِكظامٌة  (ُكُظُمْو  )ورواُه أبو العباس 

باُب  )     ونادرٍة مف نوادرِه ضمْت في طياتيا ما خالؼ ىذا القياس في باب مف أبواب كتابِو أسماُه 
ويقاؿ لبَس . والواحُد َسْمٌح / ورماَؾ القوـ بُسُموِحيـ وُسْمحاِنيـ : )) إذ قاؿ  (نوادر مف كبلـ العرب 

فقد ذكر لَسْمٍح جموعًا كثيرة خالَؼ قياس مفردىا ما جمَع عمييا ( (القوـُ ُسُمَحيـ وأْسِمَحتيـ وىما واحد 
وىو مما ُيحفظ وال ُيقاس  (أسمحة  )والمسموع في القمة  (سموح ُسْمحاف ، ُسُمح ، أسمحو  )، وىي 

 )وما ُسمع فييا  (ُسْمَحاف  )وىي  (ُفْعبلف  )و (سموح  )وىي  (فعوؿ  )عميو ، وفي الكثرة يطرد في 
( . ُسُمح ) وىي  (ُفُعؿ 
:- وىو وزٌف قياسي يطرُد في أمريف  : ُفَعل- 3

وما ال  (أكبر وأصغر  )مؤنث  (ُكبرى وُصغرى  )مثُؿ  (أفعؿ  )وصفًا لمؤنث  : (َفْعمى  ): األوؿ 
. ولـ أجد في نوادر أبي زيد ما جاء عمى ىذا الوزف  (ُحبمى عمى ُحَبؿ  )ُمذكر لُو ُعدَّ شاذًا مثؿ 

أسمًا سػواء أكاف صحيحًا أـ معتبًل أـ مضاعفًا ، وقد أستشيد أبو زيػٍد بأبيات لرجٍؿ  (ُفْعَمة  ): الثاني 
: مف بني فزارٍة منيا 

فَػُربَّ َفينػاٍف طويٍؿ ِلَمُمْو     ذي ُغُسَناٍت قد َدعاني أحِزُمْو  ))
الُخَصؿ مف الشعر واحدتيا ُغْسَنٌة يفتميا الرجؿ ثـ يفتُؿ أخرى في جميع  : ((الُغُسَنات  ))       و

. رأسِو ثـ يرسميا ُمفّتمًة 
َأّما رواية أبي  ))بفتح الغيف والسيف ، وعارضُو أبو الحسف بقولِو  ((َغَسنات  ))     ورواىا أبو حاتـ 

ذي   )فميس بشيء وذلؾ أف العرب ال تقوؿ لمواحد إال ُغْسَنٌة والصواب عندي  (ذي َغَسنات  )حاتـ 
. ( 252)((تُتبع الضَـّ الضَـّ  (ُغُسَنات 

:-      ثـ أجاز الثانية عمى أحِد مذىبيف 
. فتكوف جمع الجمع  (ُغَسنات  )ثـ يجمع األخيرة عمى  (ُغَسف  )عمى  (ُغْسَنٍة  )جمُع : األوؿ 
ُظَممػاٍت : لخفتيا مثؿ ما قالوا في ُظُممػات وِكِسػراٍت  (ُغَسنات  )أبدؿ ضمػة السيػف فتحػة : الثاني 
. ( 253)وِكَسرات
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َوَضُعَفْت ُمّنُة الرجِؿ وىي القوة وجماعيا :      ووردْت أمثمَة أخرى وافؽ جمعيا الوزَف نفَسُو مثؿ 
. ( 254)الُمَنف

ٌة  ) ))     و ٍة  )و (ُمّنٍة  )، في جمع ( 255)(( (الُبَجج  )وجماعيا  (ُبجَّ  . (ُبجَّ
فإنؾ إذا كّسرتُو عمى بناء أدنى العدد  (ُفْعمًة  )وأّما ما كاف  )):      وكؿُّ ىذا أوجزُه سيبويو بقولو 

ُرْكبُة وُرُكباٌت فإذا جاوزت أدنى العدد كسرتو عمى : ألحقت التاء وحّركت العيف بضمػة ، وذلؾ قولؾ 
وذلؾ قولؾ ُرَكٌب وُغَرؼ ومف العرب مف يفتح العيف إذا جمع بالتاء فيقوؿ ُرَكبات وُغَرفات  (ُفَعؿ  )
))(256 ) .

ال ُتكّسر عمى وزف مف أوزاف القمة فمجأ العرب إلى جمعيا بالتاء  (ُفْعَمة  )     وما يمكف قولو أفَّ 
. ( 257)((الجمع بالتاء أقؿ والجمع بالواو والنوف أعُـّ  ))يقوؿ سيبويو 

، ومف  (ِفْعَمة  )ويطرد فيو جمُع االسـ الذي عمى وزف  :- (بكسر الفاء وفتح العيف  ) ِفَعل- 4
 . (ِفعمى  )و (َفعَمة  )الصرفييف مف ذىب إلى جمع ما كاف عمى وزف 

 : (ِحجٍج  )عمى  (ِحّجٍة  )     وما ورد في كتاب النوادر مف أمثمة عمى ىذا الوزف في جمع 
ٌة : السُنوَف واحدُتيا : الِحَجُج  ))-  : وأنشد : ِحّجٌة ِمْف َحجَّ البيت ، الواحدة وُيقاؿ ِحجَّ

ْف رأيػػَت الِحجػػَج الػػّرواِددا     قواِصػرًا بالُعْمػػِر أو َمػػَراِددا ( 258)َوا 

ـَ  )عمى  (ِقْيمػٍة  )وفي جمػِع -  (  261)(ِإَثرٍ )عمى  (إْثَرٍة  )و. ( 260)(ِفَمؾ  )عمى  (َفْمكٍة  )، و( 259)(ِقيػ

: واستشيد ليا ببيٍت لمحطيئة  
مػا آثػروَؾ بيػا إذ قدمػوؾ ليػا     لكػْف بؾ استأثػروا إذ كانػت اإلثَػُر 

: عندما أنشَد  (ِذَئب  )عمى  (ِذئٍب  )وما شّذ منُو جمُع - 
َأْمَسوا كمذعورِة األزَوى إذا افزعيا     ُعػْرُج الّضباع تُباري األسػَد والذَّْئَبا  ))

 (ِذْئَبٍة  )ِفْعٌؿ وِفَعٌؿ يقؿُّ جدًا في الكبلـ وال أعممُو محفوظًا وىو عندي جمع :      وقاؿ أبو الحسف 
. ( 262)((كقولؾ ِقطُعٌة وِقَطع وِسْدرٌة وِسَدر وىذا مطرد معروؼ 

، ( 263)ألكثر العدد (ِذئاب  )تجمع عمى  (ذْئبًا  )     ووافؽ رأي سيبويو ما قالُو أبو الحسف مف أفَّ 
. في جمع ِسْدَرٍة وِقْرَبٍة ( 264)((ِسَدر وِقَرب : فإذا أردَت بناء األكثر قمت  (ِفْعمة  )وما كاف  ))و
. ُدبّْ وِدَبَبة ، وُقْرط وِقَرطة : وىو وزف يطرد فيما كاف أسمًا صحيح البلـ مثؿ  : ِفَعمة- 5

عمى                (ِعْجٍؿ  )و( 265)(ِذَيَخٍة  )عمى  (ِذْيٍخ  )     وما جاء في النوادر مثاؿ ذلؾ قولُو في جمع 
. ( 267) ، وىذا الوزف ذكرُه سيبويو أيضاً ( 266)(ِعَجمة  )
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:- وىو وزف يطرد في جمع  : ِفعال- 6
سواء أكانا أسميػف أو وصفيف ، وجاء في النػوادر مثؿ ذلؾ  (َفْعِمة  )أو  (َفْعؿ  )ما كاف عمى - أ

:- عندماأنشد 
ِىَداٌف َأخو َوْطٍب وصاحُب ُعمبٍة     ِىَدْبػٌؿ ِلَرثّػاِت النقػاؿ جػروُر  ))

. ( 268)((واحدىا َنقٌؿ وىي الّنعاؿ : النّْقاُؿ 
ِضباع وكبلب  )عمى  (َضبٍع َوكْمٍب وَظبٍي  )و( 269)(ِكباش  )عمى  (َكبٍش  )     وفي جمِع 

 . (270)(وِظباء
: أسميف صحيحي البلـ ، ومف أمثمة ما جاء في النوادر  (َفَعمة  )و (َفَعؿ  )ما كاف عمى - ب
ـَ  ))-  ّنيـ َلِحساُف الِقي . ( 271)((ويقاُؿ لمرجِؿ ِإّنُو لَحَسُف القيمِة وا 
: أسمًا ، وقد أنشَد أبو زيد بيتًا لمنابغة الجعدي  (ِفْعؿ  )ما كاف عمى - ج

فسبلـٌ اإللػِو يغػػدو وعميِيػـ     وُفُيػوُء الِفػرَدوِس ذاِت الظّْػبلِؿ  ))
إنما الَفيُء ما كاف شمسًا فنسخيا الظؿ فذاؾ .       والفيوُء جمع الفيِء ، وليس في الجنة فيٌء 

 ((إف المتقيف في ظبلؿ ))وقاؿ  ((أكميا دائـ وِظمُّيا  ))قاؿ جؿ وعز . وأما الظؿ فمستقيـ . الفيء 
: ثـ ذكر رأيًا ألبي الحسف قاؿ ((وظؿّْ ممدود  ))وفي القرآف . ويجوز أف يكوف الظبلؿ جمع الظمَّة 

ولو كاف جمع ُظّمٍة لكاف الجمُع ُظَمبًل كقولؾ غرفة وغَرؼ . فالباب أف يكوف الظبلؿ جمع ِظؿٍّ  ))
. ( 272)((وُحْجرٌة وُحَجر 

وامرأٌة ىيمػى مف قوـٍ ِىياـ ورجؿ صدياف وامػرأة  )): ومثالُو قوؿ أبي زيد  (َفْعمى  )َفْعبلف ومؤنثة - د
. ( 273)((صديا مف قوـ ِصداء 

يقاُؿ جمٌؿ  )):- وُعدَّ ىذاف الوزناف مما يحفظ وال يقاس عميو ومف أمثمتِو  (فاعمة  )و (فاعؿ  )- ىػ
مثؿ  (ناٍج  )جمػع  ((ِنجاء  ))، و( 274)((ناىٌؿ في جماٍؿ نياؿ وناقٌة ناِىمٌة في نوٍؽ نياٍؿ ونواىؿ 

. ( 275)تاِجػر وِتَجار وقاِئـ وقياـ
:-      ومما لـ أجدُه عمى صيغٍة مف الصيغ أعبله ثبلُث كممات ىي 

. ( 276)(نشاؼ وِحبلؿ  )عمى  (ِنشفٍة وِحّمٍة  )جمُع - 
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. ( 277)(ِنفاس  )عمى  (ُنَفساء  )جمُع - 
:- عندما أنشد لمقتّاؿ الكبلبيُّ وىو جاىمي  (إماء  )عمى  (أَمٍة  )جمُع - 

أَما اإلمػاُء فبل يدعوننػػي َوَلدًا     إذا ترامػى بنػو اإلمواِف بالَعاِر 
مثؿ عبٍد وُعبداف ، وثبلثة أعبُد وثبلُث آـ وُىفَّ اإلماء واإلمواف ،  (إمواف  )عمى  (أمًة  )جمَع  )) 

وروى أبو الحسف عف أبي العباس المبرد عف التوزي عف أبي زيد أف قومًا مف العرب يقولوف أَمٌة 
: وأنشدتني أـ الييثـ : أٌخ وُأخواف وىي قميمة ، قاؿ : وَأمواٌف بضـ األلؼ وكذلؾ يقولوف 

 (278)((يا قاتَؿ اهلُل ُصْمَعانًا تجيء بيـ 
والصورة األولى والثانية وردت عف سيبويو  (أمواف  )و (آـٍ  )و (إماء  )       فجمعيا جاء عمى 

كاـ  ))أيضًا  ماء ، فيي بمنزلة أكمٍة وآكـٍ وا  وقد قالوا إمواف  ))والثالثة بقولِو ( 279)((وقالوا َأَمٌة وآـٍ وا 
. واستشيد بالبيِت نفسِو ( 280)((إخواف : جماعة األمة كما قالوا 

 . (كاتب وُكتّاب  ): وصفًا مثؿ  (فاعؿ  )ويطرد في ما كاف عمى  :- ُفعَّال- 7
:      ورد في النوادر عندما استشيد بأبيات لخداِش بف زىير العامري وىو جاىمي منيا 

َأَزبَّ ُجداِعػيٍّ كػأّف عمى أسِتيا     َأغانػيَّ َخػْوٍؼ شاربيػف بيثربا 
في جمع . ( 281)((جمُع خارٍؼ وىو الذي يمقط النخَؿ يحُرُفُو ، وىـ الُخّراؼ : والَخْرُؼ  ))        

 . (ُخّراؼ  )و (َخْرٍؼ  )عمى  (خارٍؼ )
 (شاىد وجاىؿ وراكب  )جمعًا لػ  (ُشّياد وُجّياؿ وُرّكاب  )     وورد ذلؾ عند سيبويو واستشيد لُو بػ 

. ( 282)وىذا النحو كثير
ولـ يذكر أغمب الصرفييف المحدثيف ىذا الوزف عند تناوليـ جموع التكسيػر بالشرح وقد  : فعيل- 8

: جاء في موضعيف في النوادر 
: عندما ذكر أبو زيد أبياتًا لضمرَة بف ضمرَة الَنْيشميُّ : األوؿ     - 

فمف أذكػر النعمػاف إال بصالػٍح     فإف لُو عنػدي يديِّػا وأْنُعمػػا 
ئيف ، ويقاؿ : جمع يٍد وأيٍد ، جماعة اليد عمى فعيؿ كما قالوا : َيديّّ  ))       ئيف : الكميب والضَّ الضّْ

. ( 283)((بالكسر وىو يريد األيادي 
 (أْعُبد  )وجمعيا سيبويػو عمى ( 284)((وقالوا عبٌد جميب في عبيٍد ُجَمباء  )): قولُو : الثاني     - 

. ( 285)ألكثر العدد (عبيد وِعباد وِعبداف  )ألدنػى العدد و
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 ألنني لـ أجد ليا مثيبًل –وىو وزٌف يطػرد في جمع الكثير مف األسماء ال مجاؿ لذكرىا  : ُفُعول- 9
. في كتاب النوادر وسأقتصُر عمى ذكر ما وجدُت لُو مثاؿ 

:- ، وفي النوادر أمثمة ذلؾ ىي (بطٍف وبطوف  )أسـ غير معتؿ العيف بالواو مثؿ  (َفْعؿ  )- 1    
ـُ وَأْيٌف  ) ُحُبػوٍؿ وُسُموٍح وُقُروف  )عمى  (حبٍؿ وَسْمٍح وَقْرٍف َوْنيػٍر  )، و( 286)(ُأُيْوـ  )جمعت عمى  (َأْي

. ( 287)((وُنُيوٍر 
ُجْنٍد  )ليس معتؿ العيف بالواو وال معتؿ البلـ بالياء وال مضعؼ البلـ ، مثؿ  (ُفْعؿ  )- 2    

( . ُفُيوء ) تجمُع عمى ( َفْيٌء ) وما جاء في النوادر مثاٌؿ واحد ىو . (وُجُنود
:- وىو وزف يطرد في  : ِفْعالن- 10

. ( 288)(ُغبلـٍ وِغْمماف  )مثؿ  (ُفعاؿ  )كؿ أسـ كاف عمى -       أ
. ( 289)(ُعْود وِعْيداف  )واوي العيف مثؿ  (َفْعؿ  )كؿ أسـ كاف عمى -       ب

     وأوزاف أخرى لـ أجدىا في النوادر ، كما وردت كممات جمعْت خالفت أوزاف مفرداتيا ما جمع 
مواف  ):- مثؿ  (ِفْعبلف  )عمى  َدِرْيٍس )( 292)(فتى وِفتياف  )و( 291)(صبيّّ وصبياف  )، ( 290)(َأَمٍة واِ 

. ( 294)(ِسْيٍد وِسْيداف  )و  (293)(وِدْرساف 
تُقاس ىذه الصيغة في أوزاف لبلسـ المفرد ، سأقتصُر عمى ما ورد في النوادر وىو  :- ُفْعالن- 11

:- وزٌف واحد ىو 
 . (َسْمٌح وَدْرٌس  )في أسميف فقط ىما  : (َفْعؿ  )      - 

 (سموٌح ، ُسْمحاف ، أْسِمحة ، وُسُمح  )ذكر أبو زيٍد لُو أربع صيػٍغ عند جمعِو ىي :       واألوؿ 
. ( 295)(ُسْمَحاَف  )والشاىد منيا ىو 

 (ُدْرساف في جمػع َدْرٍس  )و (ِدْرساف في جمػع َدريس  )ذكػر لُو أيضًا صيغتيػف ىما :       والثاني 
. ( 296)أجود (ُدْرساف  )واألولى عف أبي الحسف وذكر أبو زيد أّف 

:- ومما ُيجمع عمى ىذه الصيغة  : ُفَعالء- 12
وصفًا لمذكر عاقؿ غير مضعؼ وال معتؿ البلـ وال واوي العيف ، وقد وجدتػُو عند  (فعيؿ  )      - 

:- أبي زيٍد في موضعيف 
فقد جمع ( 297)((وقالوا أنا بريُء منؾ ونحف ُبَرءاء عمى زنة ُبَرعاع  ))قولُو : األوؿ          - 

 . (ُبَرءاء  )عمى  (بريء )
. ( 298)((وقالوا َعْبٌد جميٌب في عبيٍد ُجَمَباء  ))قولُو : الثاني          - 
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: صيغ منتهى الجموع 
     ويقصد منيا كؿ جمع تكسير يأتي بعد ألؼ تكسيره حرفاف أو ثبلثة أحرؼ ، عمى أف تصير 
الكممػة بعد الجمع عمى خمسة أحرؼ أو ستة ، والحرؼ األوؿ منيا مفتوح أو مضمـو وىذه الصيغ 

، ولكؿٍّ منيا وجدُت ( 299)فواعؿ وفعائؿ وَفعالي وُفعالى وَفعالى وفعالّي وفعالؿ وممحقاتيا: سبع ىي 
. أمثمًة في النوادر 

:- وتطرُد في  : فواعل- 1
ناىمٍة وقاريٍة  )جمػِع : أسمًا أو صفة لعاقٍؿ أو لغير العاقؿ ، نحو  (فاعمة  )ما كاف عمى -     أ

. ( 300)(نواىؿ وقواري ونواجع ) عمى  (وناجعٍة 
وما ورد : أسـُ أو وصٌؼ ، والوصؼ ما كاف لممؤنث عاقبًل أو غير عاقؿ ، نحو  (فاِعؿ  )-     ب

 )وجمعيا  (غاِرب وفاِرض وفاِرؽ  )، ولغيػر العاقػؿ ( 301)(عاتِػؽ وجمعيا عواتػؽ  )وصفًا لمعاقػؿ 
. ( 302)(غواِرب وفواِرض وفواِرؽ 

. ( 303)(يا ِعر ويا عرة ُجِمَعْت يواِعر  )لغير العاقؿ  (فاِعؿ وفاِعمَو  )         وجاء في النوادر 
.  ( 304)(مواجف  )عمى  (َميجنٌة  )أسـٌ ، نحو  (فوعؿ أو فوعمة  )-     ج

 مؤنث تأنيثًا حقيقيًا أو معنويًا ، – أسـ أو صفة –وىو وزف قياسي في كؿ رباعي  : فعائل- 2
 سأقتصر عمى ذكر ما ورد وزنو في –ثالثُو مدة ألفًا كانت أو واو أو ياء ويشمؿ أوزانًا كثيرة منيا 

 :- –النوادر 
جراِئر  )وتجمػع عمى ( 306)(وسميقة وطبيعػة وخميقػة  )( 305)(جريرة ومريرة  ): نحو  (فعيمة  )    - 
( . سبلِئؽ وطباِئع وخبلِئؽ ) و (ومراِئر 

أنواع مف اإلعبلؿ  (فعائؿ  )         وقد يمحؽ ىذا الوزف في بعض الكممات عند جمعيا عمى 
. ( 307)(عشايا وأاليا ورعايا وسبايا  )عمى  (َعشّية وألّية ورعّيو وسبّية  )واإلبداؿ منيا 

. ( 308)(جناية وجنايا  ): نحو  (ِفَعالة  )    - 
عند أبي زيػٍد ولـ أجد  (فعمية  )و (َفْعبلة  )يطرُد في ىذا الوزف جمع ما كاف عمى  : َفَعالي- 3

مفردات أخرى عمى أوزاف ُأخرى ، وألنُو كما ُذِكَر سابقًا ِمف َأّنو لـ ييدؼ إلى وضػع القواعد كَمْف 
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نما ابتغى في كتابػِو ىذا جمع المغػة مف كبلـ العػرب وما سماُه النادر إاّل ألنُو قد وجدُه  عاصرىـ وا 
* :- قميبًل عند العرب ، وىذا الوزف وجدتُو في خمس كممات ىي

والقيقاة ىي  )) (قيػاٍؽ وزياٍز  )وُجمعػْت عمى ( 309)(ِقْيَقاة وِزْيَزاة  )ىي  (ِفْعبلة  )ما كانت عمى     - 
أراُه قد أطمقُو عمى ما ( المقصور ) ، ومصطمح ( (       األرض الصمبػة وجماعيا القياقي مقصػورة 

. واستعممُو سيبويو بيذه الصيغة أيضًا  (بياء أو ألؼ  )       انتيى 
 (ُفْعمَية)وردْت  . (َعفاٍر  )وىي شعُر ناصيػة الرجؿ وتجمع ( 310)(ِعْفِرَية  )مثؿ  (ِفْعمية  )    - 

. (َمَباؽٍ )وىي وصفًا لمفَرس ، عمى ( 311)(ُمْبِقية  )أيضًا ، مثؿ  (فعالي  )بضـ الفاء قد ُجمعت عمى 
وىي البقيػة مف الماؿ ، وزعـ المفضػؿ أف الواحدة ( 312)(ُعْنُصَوة  )مثؿ  (َفْعُمَوة  )    - 

 . (العَناصي  )،ورجح األولى وىي برواية األصمعي عف أبي الحسف وتجمُع (ُعنِصَية)
فرد  )و (قديـ وُقدامى  )َوَعدَُّه الصرفيوف وزنًا سماعيًا يحفُظ وال ُيقاس عميو مثؿ  : ُفَعالى- 4

نما جمعوا ىذِه األسماء عمى  (وفرادى  ( َفعالى ) بضـ الفاء ألنيـ استغنوا بِو عف ( ُفعالى ) وا 
. ( 313)بفتحيا

وقالوا ُحَباَري وثبلُث  )):- فػي قولِو  (ُفعالى  )         جاءْت في النوادِر ثبلُث كمماٍت بزنػة 
وقالوا ُحبلوياِف . وُشكاَعى وثبلُث ُشكاعيات وىي شجرة صغيرة ذات شوؾ . ُحَبارياٍت وكذلؾ الجمػع 

، وفيِو إشارة إلى ( 314)((وىي مثؿ الُشكاَعي شجػرة ذات شوؾ . والُحبلوى الجميػع . وثبلُث ُحبلوياٍت 
وجمعيا جمػع مؤنث سالـ إشارة إلى جػواز جمعيا ألدنى العدد بالتاء وألكثر      (ُحَباَرى  )أفَّ الُمفرد ىو 

 . (ُفعالى  )العدد 
. فإنُو ُيجمع بالتاء  (ُفعالى  )َأّما ما كاف عمى  )):       أما سيبويو فقد جمعيا بالتاء في قولو 

. ( 315)((حباِئر وال َحَبارى : ُحَباَرى وُحَباَرياٌت ، ولـ يقولوا :  وذلؾ
يطرد ىذا الجمػع في كؿ ثبلثي ساكف العيف زيدْت في آخره ياء مشددة لغير النسب  :- َفعاِليٌّي - 5

وردْت في بيٍت مف َأبياٍت ِلَخداِش بف زىير العامري وىو  (َأَغاِنيُّ  )وجمعيا ( 316)(ُأْغِنيٍَّة  )، مثؿ  
:-  جاىمي 

َأزبَّ ُجَداعيٍّ كأفَّ عمى أسِتيا     َأغاِنيَّ َخْزٍؼ شاربيَف بيثربا 
 (ِظرباف  )، ومما ُيحفػظ وال يقاس عميػو ( 317)(َعبلِبيٍّ وَحزابيٍّ  )عمى  (ِعمباء وِحزباء  )     وجمػَع 

وورد عندُه أيضًا . ( 319)((وأناسيَّ كثيرًا  ))قاؿ تعالى  (إنساف وَأناسيّّ  )مثؿ ( 318)(ظرابّي  )وجمعيا 
. ( 320)(َجَرَأِئّي  )وجمعيا  (جريئة  )
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 : (َفعاِلل  )شبه 
مفاعيؿ : لمشابيتيا لُو في عدد األحرُؼ والييأة مثؿ  (فعالؿ  )وىي أوزاف تمحؽ :-  شبه فعالل

. وفعاليؿ وفعايؿ وأفاعيؿ وغير ذلؾ مما يشبو فعاِلؿ 
ألف حرفيا الرابع الزائد حرؼ ليف فبقى ولـ ( 321)(َبْرِعيس َبَراِعيس  )وجمعت عميو  : فعاليل- 1

 . (قنديٍؿ وقناديؿ  )يحذؼ عند الجمع مِثؿ 
 – سواء ألحقت بيا تاء التأنيث أـ لـ تمحؽ –األصؿ في ىذا الجمػع لؤلسماء المجردة  : ُفعاِلل- 2

ُعمِبَطٍة  )ومنُو جاء عند أبي زيٍد في جمع  (ُبْرَثف عمى براِثف  )و (جعفر عمى جعاِفر  )كجمع 
 –لُعمِبطٍو وُعمِبط وُعبلِبط ) وأضاؼ ليا عف أبي الحسف أف َعبلب ىو جمع ( َعبلبط ) عمى  (وُعمبطٍ 

. ( 322)–التي ىي جمع ُعمِبطة 
فإنُو يقمب عند الجمػع إلى ياء ألنيما وقعا بعػد ألؼ  (واوًا أو ألفًا  )          أّما إف كاف الرابػع الزائد 

جعابيب     )عمى  (جعبػوب وفمطوس أو ِفمطاس وُعضػروط  )أو ما يشبيػُو ، كجمػع  (مفاعيؿ  )
 .( 323)(وفبلطيس وعضاريط 

وىي  (َأفيؿ)وىو وزف قياسػي في كؿ أسـ أو صفػة مؤنث تأنيثًا معنويًا أو لفظيًا ومنُو :-  فعائل- 3
وألنُو أسـ رابعُو حرؼ مد وجب قمب ىذا ( أفايؿ ) فتجمُع عمى  ( – صغارىا –حاشية اإلبؿ  )

ُشَمير  )وأبو زيد رواُه بدوف اليمز مف أبياٍت لػ  (فعائؿ  )الحػرؼ إلى ىمزة بعد ألؼ تكسيرِه فَيكوف 
:- منيا  (بف الحارث 

ولسُت بنأنأ َلّما التقينا     تيّيُبني الكريمُة واأَلفيُؿ  ))
األفتاء ِمف اإلبؿ ، وذكر عف األصمعي أف األفيؿ ابف تسعة : واألفيُؿ الفتيُّ واألفايؿ :     قاؿ 

. ( 324)((أشير أو ثمانية 
َأفيٌؿ وأفاِئؿ ، كما قالوا : وقد قالوا  )):  بقولِو – أي قمب الياء ىمزة –        وسيبويػو جمعُو باليمزة 

 )في حيف لـ يقمب . ( 325)((فصِمة عمى ِفصاؿ  )مثؿ  (إفيمة عمى ِإفاؿ  )َذنوب وذناِئب ، وجمع : 
. ( 326)أَخيؿ وأخايؿ:  مثؿ – أي متحركة –إذ لـ تكف مدة  (ياء فعيؿ 

– (ِسْرحػاف )وفي النػوادر ورد مجموعًا عميو االسـ  (فعاِلؿ  )وىو وزف مما أشبػو :-  فعالين- 4
وِسْرحاف وثبلثُة سراحيػف وكذلؾ الجمػع وىي الذئاب ، وِسْرحانة وثبلث سرحانات وىي  )):- بقولِو 

 أي ِسراح –(   328)عند سيبويو (ِفعاؿ  )ومما ُيجمع قياسًا منُو يكوف عمى ( 327)((الّسراحيف لئلناث 
.  ( 329)أيضاً  (سراحيف  ) ، واستعمميا –بكسر السيف 
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منزلة  )وُيجمػع عميػو ما كاف مبدوءًا بميـ زائػدة ، كأسماء الزمػاف والمكػاف ، مثؿ :-  مفاعل- 5
 . (ومناِزؿ 

ويقاؿ ال خير                  )): في قوؿ أبػي زيٍد  (َمخاِرـ  )عمى  (َمخِرـ  )       وفي النوادر جاءْت 
. ( 330)((في يميٍف ال مخاِرـَ ليا ، وىي المخاِرج الواحُد َمْخِرـ 

: اسم الجمع 
     ىو جمػع يدؿُّ عمى أكثر مف اثنيف وليس لُو مفرد مف لفظِو ، وليست صيغتػُو عمى وزف مف 

.  ( 331)جمؿ أو ناقة: إبؿ فمفردُه ىو : جموع التكسير ، فيدخُؿ فيو ما لو مفرد مف معناه فقط ، مثؿ 
:-      وفي النوادر ورد ما يماثؿ ذلؾ 

الُعبلبط عندنا أسـُ الّنوع ال واحد لُو كقولؾ  )): في قوؿ أبي زيٍد عندما نقؿ عف أبي الحسف قولو - 
. ( 332)((نفػٌر ورىٌط وقوـٌ وما أشبيُو 

. ( 333)((وقالوا ىؤالء ذوُدَؾ وأغناُمؾ وحماُمؾ  )): وقولُو - 
رأيُت أوقاسًا مف النػاس وألفافًا مف النػاس وألقاطًا مف الناس وىـ القميؿ : ويقاُؿ  )): وقولو - 

. ( 334)((المتفرقوف وال واِحَد ليـ 
: أسم الجنس الجمعي 

     ىو ضرٌب مف األسماء يدؿ عمى معنى لجمع كما يدؿ عمى معنى المفرد ، ويختمؼ واحُده عنو 
. ( 335)(َعَربيٍّ وَعَرب  )و (تمرة وتمٍر  )بزيادة التاء أو ياء النسب مثؿ 

:      وأمثمة ذلؾ في النوادر قميمة منيا 
 .  (َبَقر  )عمى  (بقرٍة  )، في جمع ( 336)((وقالوا بقرة فاِرض ِمف بقِر فواِرض  )): قولو - 

: جمع األسماء المركبة 
     االسـ المركب في العربية ثبلثة أنواع ىي اإلضافي والمزجي واإلسنادي ، وبما َأف اإلضافي ىو 

:- الذي ورد في النوادر فقط ، سأقتصر عمى بياف طرؽ جمعِو كاآلتي 
َكجمع  (العدد  )إذا ُأضيَؼ االسـ الصريػح إلى اسـٍ صريػح فجمعيا يكوف بجمع االسـ األوؿ - 1
 . (ِعباد أو ُعّباد الرحمف  )عمى  (عبد الرحمف )
ف  (ذوو  )و (أبناء  )فإف جمعت لمعاقؿ تكوف  (ذو  )أو  (ابف  )أسماء مركبة مصدرة بػ - 2 ، وا 

 . (ذوات  )و (بنات  )ُجمعت لغير العاقؿ تكوف 
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وتقوُؿ ىػو ابف آوى واْبِنا آوى وبنػات آوى ، وكؿ ىذا  )):       ومنيا ما جاء في قوؿ ألبي زيػد 
وتقوُؿ ىػو ابف َأْوَبَر واْبَنا أوَبَر وبنات  )): ، وقولو ( 337)((مضاؼ إلى أسـ واحد ألنُو أسـ معػروؼ 

.  ( 338)((َأْوَبَر 
 (ذوات)عند جمعيا تكوف  (أْنُفس  )المضافة إلى جمٍع قميؿ مثؿ  (ذو  )أسماء مركبػة مصدرة بػ - 3

. ( 339)((وجاء القوـُ مف ذي أنفسيـ ومف ذوات أنفسيـ  )):- جاء في النوادر 
: جمع الجمع 

، وقّيد ( 340)     يجوز جمع الجمع إذا َدعْت الحاجة إلى ذلؾ ، كالداللة عمى مزيد الكثرة والمبالغة
أقواؿ  )الصرفيوف ذلؾ بأف جعموا لما ُأريد جمعُو شرَط مشابيتِو لوزٍف مف أوزاف المفرد ، نحو 

( . إعصار وأعاصير ) شبيوىا بػ  (وأقاويؿ
ف لـ يكف ليا شبييًا بالمفرد جمعوىا جمع تصحيح كجمع  ،  (صواحبات  )عمى  (صواحب  )     وا 

ُنوب  )و( 341)(عمى ُغَسَنات  (ُغَسٍف جمع ُغْسَنٍة  )كجمع أبي زيد  ًُ مثؿ ( 342)(ُذُنوباٍت  )عمى  (ُذ
. ( 343)(َعِبْيٍد وسبايا  )جمع  (ُعْبداٍف وُسِبيٍّ  )و .(بيوت  وبيوتات )

: التصغير - أحَد عشر
بضـِ  (ُفعيؿ أو ُفعيِعؿ أو ُفَعيعيؿ  )       ىو تغيير االسـ المعرب إلى صيغٍة مف صيغِو الثبلث 
تغييُر : التقميؿ ، وفي االصطبلح : أولِو وزيادة ياء ثالثة ساكنٍة مفتوح ما قبميا ، ومعناُه في المغة 

.   يطرأ عمى بنية االسـ وىيأتوِ 
       ولمتصغير في العربية معاٍف كثيرة ال مجاؿ لذكرىا ىنا ، كما َولُو شروٌط فميس األلفاظ العربية 

ًُ فبل يصغر المبني وما ورد منُو مصغرًا فيو  ُكمَّيا ُتصغر ، منيا أف يكوف المصغر أسمًا معربَا
وىذه نادرة مف نوادر أبي زيٍد جاءْت ُمنبأًة عف ذلؾ في بيٍت مف أبيات . مسموٌع وال ُيقاس عميو 

:- لسمماَف بَف ربيعَة الضبّي 
ولقد رَأبُت ثََأى العشيرة بينيا     وكفيُت جاِنَييا المَّتيَّػا والتَّػي  ))

المَّتيَّا والمُّتيَّا فالمُّتيَّا َجْريّّ عمى َأْصِؿ التصغير : يضربُو لمشدِة مثبًل ، وُيقاؿ  ((المَّتيَّا والَّتي  )): وقولُو 
: وأنشدوا 

 (344)((بعػد المَّتيَّػا والمُّتيَّػا والَّتػي     ِإذا َعَمْتيا أْنفُػٌس تَػَردَِّت 
 . (المَّتيَّا  )عمى  (التي  )فينا َصغَّر 

أعمـ أفَّ  )): بينما فتَح أوليا سيبويػو في قوؿ  (ُفَعيؿ  )     وُعدَّ الضـ أوَليا قياسًا عمى صيغِة 
التحقيػر َيُضَـّ أوائؿ األسماء إال ىذه األسماء ، فإنُو يترؾ أوائميا عمى حاليا قبؿ أف تحّقر ، ألفَّ ليا 
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نما ألحقػوا ىذه  نحوًا في الكبلـ ليس لغيرىا فأرادوا أف يكوف تحقيرىا عمى غير تحقير ما سواىا ، وا 
األلفات في أواخرىا لتكوف أواخرىا عمى غير حاؿ أو آخر غيرىا ، كما صارت أوائُميا عمى 

. ( 345)((ذلؾ
     وفي بيت آخر مف أبيات سمماف بف ربيعة الضبّي ُيشيُر أبو زيد إلى مثاٍؿ آخر شّذ في التصغير 

: في قولِو  (ُأَبْينيَف  )عمى  (أبناء  )وىو تصغير 
زَعَمْت تماضُر أّنني ِإّما َأُمْت     يسُدْد ُأَبْيُنوىا األصاغػُر َخمَّتي  ))

 أّنُو تكّمـ بيذِه   عمى غير قياس ، وقد روي عف رسوِؿ اهلل  (األبناء عمى ُأَبْينيَف  )      صّغر 
جمُع ابٍف أبناء وأبنوف في أقؿّْ العدد فمف صّغر بنوَف وىو لمعدد الكثير رّدُه : المغة ، قاؿ أبو الحسف 

ف قاؿ  إلى العدد القميؿ ثـ صّغر ألف ال يكوف الُمكّثر ُمقّمبًل فتقوُؿ ُأبْيناٌء ، وىذا أكثر في االستعماؿ وا 
فيو لـ . ( 346)((إبنوف وليس بخارج عف القياس ولكف لـ يكثر االستعماؿ بِو : ُأبيُنوَف فقد صّغر قولُو 
إنما ىي  (ُأَبْينوَف  )و. وىذا قصدُه فيما عمى غير قياس  (ُأَبْيناًء  )  (أبناٍء  )يستعمؿ في تصغير 

التي لـ َيُجز تصغيرىا ألنيا لمعدد الكثير الذي ال يصّغر بمفظو كالقميؿ ، فأضطر  (بنوف  )تصغير 
ثـ جمعُو جمعًا سالمًا ، وىذا ما أشار إليِو  (ُأَبيف  )ومف ثَـّ صغرُه  (أبف  )إلى الرجوع لممفرد وىو 

ومما ُيحقر عمى غير بناء مكّبرِه المستعمؿ في الكبلـ إنساف ، تقوؿ ُأَنْيِسياٌف ،  )): سيبويو في قولِو 
. ( 347)((ُأَبْينوَف : وفي بنوف 

فروقاٍت لطاؼ فيما أستعممُو  (بنوف  )و (أبناء  )فاضؿ السامرائي في موازنٍة بيف .     وذكر د
. ( 348)(بنوف  )والكثرة  (أبناء  )السياؽ القرآني فيما أقتضى القمة لػ 

وىو أسـ خماسي آخره ألؼ التأنيث المقصورة ، وفي األحرؼ التي  (ُحباَرى  )     وفي تصغير 
 أو حذؼ حرؼ المد الزائد ، – ألؼ التأنيث –تسبقيا حرؼ مد زائد فعند تصغيرىا يجوز حذفيا 

فإذا ُأريد جمعُو فبل ُيجمع االسـ المصّغر لمكثرة لما في التصغير  . (ُحَبَيرى  )أو  (ُحَبيّْر  )فتكوف 
ْف جمع لمقمة ُصّغر بمفظِو نحو  ويجوز جمع االسـ المصغر جمَع  (أجماؿ وُأَجْيماؿ  )مف تقميؿ ، وا 

. ( 349)(ُحَبْيَريات  )مؤنٍث أو مذكٍر سالـ نحو 
ُحبيّْرٌة ، ويجعؿ الياء بداًل مف األلؼ التي : وأّما أبو عمرو فكاف يقوؿ  )):      وفي نص لسيبويو 

: وكؿُّ ىذا قد لخصُو أبو زيٍد في قولِو . ( 350)((كانت عبلمًة لمتأنيث إذ لـ تصؿ إلى أف تثبت 
وقالوا في تصغير ُحَباَرى ُحَبيَرى ففتحوا الراء وُحبْيَرَيات ، وقالوا ُشَكْيَعى ِمثميا وقاؿ بعضيـ ))

. ( 351)((ُشَكْيَعةٌ 
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وُيقاُؿ                )):       وفي موضٍع آخر يذكر أبو زيد صورة أخرى مف صور التصغير في قولِو 
وعند البعض           (غداة  )و (َعشّيٍة  )وىو تصغير . ( 352)((ُغَديَّاَناٌت وُعَشيَّاَناُت ِلَغَداِة يوِمِو َأو َعشيَّتِو 

وفي األولى قد َوِلَي ياء التصغير ياءاف  (ُغَدّية  )و (ُعشيَّة  )، وتصغيرىما عمى القياس  (ُغدوة  )
أما تصغيرىا . ( 353)(ُعشيَّات  )فوجب حذؼ أوالىما ، كما يقاؿ عند جمعيا جمع مؤنث سالمًا 

وسألتُو عف قوؿ  )): نرى سيبويو قد سأؿ الخميؿ عف ذلؾ  (غدّيانات  )و (ُعشّيانات  )وجمعيا عمى 
جعؿ ذلؾ الحيف أجزاء ، ألنُو حيٌف كمما تصّوبت : آتيؾ ُعشّياناٍت ومغرباناٍت ، فقاؿ : بعض العرب 

. (354)((ُعشّيانات ، كأنيـ سّموا كؿَّ جزٍء منُو َعِشيًَّة : فيِو الشمس ذىب منُو جزٌء ، فقالوا 
،               ( 355)((ُعَشْيِشَيٌة ، فكأّنيـ حّقروا َعشاة : وسمعنا مف العرب مف يقوؿ في َعشّية  )):      وقاؿ 

َمغِرب  )وىو ليس قياسًا مثؿ  (ُعِششياف  )وىو  (َعِشّية  )إذف ىو جمٌع لمصغر  (ُعشيانات  )فػ 
 . (وُمغيرباف ومغيربانات 

أتانا           : ُغَدّيٌة ، وكذلؾ َسَحُر تقوؿ : فأّما ُغدوة فتحقيرىا عمييا ، تقوؿ  )) : (ُغدوة  )     وقاؿ في 
. ( 356)((أتانا ُضَحّيًا : وكذلؾ ُضًحى ، تقوُؿ . ُسَحْيرًا 

: النسب - أثنا عشر
بأف ُتزاد ياء مشددة في آخر : لفظي : تغيير يطرأ عمى الكممة لتأدية معاٍف منيا :      النسب 

: وىو صيرورة الكممة أسمًا كما لـ يكف صالحًا ليا ، وُحكمي : الكممة مكسور ما قبميا ، ومعنوي 
. ( 357)وىو معاممة المفظ المنسوب معاممة الصفة المشبية مف حيث العمؿ

     ولُو ضوابط في النسبة لؤلسماء المنتيية بتاء التأنيث أو االسـ المنقوص أو المقصور أو 
. الممدود أو المركب أو الجمع وغير ذلؾ 

     وما ورد عنُو شاىدًا في نوادر أبي زيد ما جاء منسوبًا إلى أسـ ممدود ، وفي النسبة إليو ُيَنظُر 
نشاِئّي  )إلى ىمزتِو إف كانت أصمية بقيت مثؿ  أو منقمبة عف أصؿ وفييا جواز الوجييف  (إنشاء وا 

ف كانت مزيدة لمتأنيث فتقمب واوًا وجوبًا مثؿ  (دعاء ودعائّي ودعاِوّي  )إبقاؤىا أو قمبيا واوًا مثؿ  ، وا 
وقالوا في رجٍؿ مف بيراَء وصنعاَء بيراِويّّ  )): ومنُو ما جاء في قوؿ أبي زيد  (صحراء وصحراِوّي  )

. عمى القياس  (صنعاء وبيراء  )، في النسبة إلى ( 358)((وصنعاِويّّ 
: وبعضيـ يقوؿ : قاؿ أبو الحسف  )): في قولِو  (صنعاِنيّّ وبيراِنيّّ  )       ثـ رواىا بصورة أخرى 

بيرانيّّ وصنعانيّّ فيعوض النوف مف اليمزة التي ىي ألؼ في الحقيقة كما ُعوّْض األلؼ في الوقؼ 
المعدوؿ  )، وسيبويو قد جعؿ ذلؾ في ( 359)((إذا قمَت رأيُت زيدًا واضِرَبا ، إذا أمرَت بالنوف الخفيفة 

َوَعدُّوا النوف . وذكر فيو أسماًء نسبْت عمى غير طريقتيا في النسب ( 360)(الذي ىو عمى غير قياس 
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فييما بداًل مف  اليمزة ، إال ما ذكرُه ابف جني عف أبي عميءٍّ ِمْف َأفَّ النوف بداًل مف الواو ال اليمزة ، 
ف أجاز مجيٌز ذلؾ كاف وجيًا  ألف الغرض أف يزوؿ لفظ اليمزة مع ياءي اإلضافة فجائز أف  ))واِ 

. ( 361)((تبدؿ اليمزة نونًا لتقاُرِب بعض ىذه الحروؼ مف بعض 
:-      وذكر في النسب أيضًا شواىد شعرية عمى حذؼ ياء النسب ، ىي 

: وقاؿ ابف الرّقيات في حذؼ ياء النسب - 
َبكّْػْي ِبدمِعػِؾ واِكَؼ القطػِر     ابف الحػواِري العالَي الذّْكػِر 

:      وقاؿ الراجز 
قدني مف نصر الُخَبْيبيَف َقِدي 

، وأفَّ َمْف ُقِصَد بالُخَبيبيِف عبد اهلل ومصعب ابني ( 362)((       أراَد الُخَبْيبَّيِف فحذؼ ياء النسب 
وَغمبُو عمى الثاني ألنُو أشير ، ومثمُو ما أنشدُه  (أبا ُخبيٍب  )الزبير ، إلفَّ عبد اهلل كاف يكنى عنُو 

:-  أبو العباس محمد بف يزيد عف جريِد قولِو 
ما كاف يرضى رسوُؿ اهلِل ِفْعَمُيـ     والُعَمػَراِف أبو بكٍر وال ُعَمػُر 
، وىذا مما ( 363)      فغّمب عمر عمى أبي بكٍر ألنُو مفرد وأبا بكٍر مضاؼ ، وىذا كثير في كبلميـ

أجازُه بعض الصرفييف في النسب إلى المثنى دوف حذؼ عبلمة التثنية عمى اعتبار أنيا جزء مف 
، ولـ ُيرجح أبو الحسف أف الخبيبيِف منسوباف ثـ َحِذَؼ ( 364)(منتصراِف ومنتصرانّي  )بنية الكممة مثؿ 

: وّمثؿ لذلؾ أيضًا بشعٍر لمنابغة الجعدي . ( 365)ياءي النسب
ُنسػوة ِلنعمػاِف ِمّنػا     عمى َسفػواَف يػوـٌ َأرَونانػي  )) ُِ وظؿَّ ِؿ
. ( 366)((أراَد أرَونانيّّ فحذؼ 

كؿُّ امِريٍّ ذي لحيٍة  )):        وذكر أيضًا ضرورًة أخرى فيما نقمُو عف أبي العباس محمد بف يزيد 
ثَوؿٍّ  ُِ َعْثَوليٍَّة يقوـُ عمييا َظّف َأّف لُو فضبًل ، فإنُو كاف ينبغي لُو أف يقوَؿ ِعثَوليَّة ألنُو نسبُو إلى ِع

فنسػَب إلى . ( 367)((ولكنُو أضُطرَّ فبناُه عمى َعثػوؿ مثؿ َجْعفَػر ثـ نسب إليو فمذلؾ قاؿ َعثوليَّػٍة 
. ( 368)(ِعثَوؿ  )واألصػػح  (َعثػَوؿ )

: المذكر والمؤنث 
     مما ُقِسـَ عميو االسـ ىذا التقسيـ أي إلى مذكر ومؤنث وذكروا تعريفات لكؿٍّ منيا ، ومنيا 

لى  (حقيقي ومجازي  )المؤنث إلى  بحسب  (معنوي ولفظي ولفظي معنوي  )بحسب نوع التأنيث وا 
تاء التأنيث وألؼ : ثـ بينوا عبلمات التأنيث وىي لفظية إلى . وجود عبلمة التأنيث أو عدميا 

. التأنيث المقصورة والممدودة 



 2012/ ممجل ددالل                          العدد الخامس والخمسون                               

 

 387 

 بعدما استشيد بشعٍر لمنابغة              –قولُو :      ومف المؤنث المجازي مما ورد في النوادر أسماء منيا 
: الجعدي 

فسبلـُ اإللِو يغػُدو عمييػػـ     وُفُيوء الفردوِس ذات الّظبلِؿ 
ف ُعِرؼ عنُو                          فقد اتفؽ رأيُو مع أبي الحسف في أف الفردوس مؤنثة عمى أّنيا الجّنة ، وا 

البستاف وال يسمى بذلؾ حتى يكوف ممموءًا بالشجر والنخؿ ، والتأنيث أجود : التذكير ، والفردوس 
وقولو . ( 370) چ  ک     ک  ک  گچ: ، ثـ استشيد بقولو تعالى ( 369)والتذكير يذىب بو إلى البستاف

: بعد ذكِر قوؿ الشاعر 
خيػر َدالِة َنيَػٍؿ َدالتػي     قاتمتػي ومِمُؤىػا حياتػػي  ))

كأّنيا َقْمٌت مف الِقبلِت 
 – وىي نقرٌة في الجبؿ يجتمع فييا الماء – والقمت – وىي الدلو – جمع دالة –      والّدال ُمذكر 

. (371)((مؤنثة 
:- وأنشد أبو الُغوِؿ لبعض أىؿ اليمف 

أيُّ قُموٍص راكػٍب تراىػا     طاروا عميِيفَّ َفُشػْؿ َعبَلىػا  ))
. ( 372)((والقموص مؤنثة 

:      وبعض األحياف يستدؿ عمى التذكير والتأنيث بالقياس وذلؾ قولو 
وكأفَّ َحيَّا قبمكـ لـ يشربوا     منيا بأقمبػٍة أَجفَّ ُزعاِؽ 

ىذا يدؿ عمى تذكير القميب ألّنُو قاؿ أقمبٌة والجمع قْمٌب ولكف جاء بو عمى :        قاؿ الرياشي 
. ( 373)((رغيؼ وأرغفة في الجمع القميؿ 

 يطرد في االسـ المذكر الرباعي الذي قبؿ آخره حرؼ َمد مثؿ طعاـٍ            – أْفِعمة –     وىذا الوزف 
. وعمود 

:-      أّما َعبلمات التأنيث وأوليا التاء 
     فيي تدخؿ عمى االسـ والفعؿ لمتأنيث ، وقد استعمميا أبو زيد بكثرة لمفرؽ بيف المذكر والمؤنث 

في األوصاؼ التي يمكف اشتراكيا فييا ، فيي تمحؽ آخره وتحرؾ عمى حسب وضع الكممة 
.  مثؿ جالس وجالسة : اإلعرابي

الجػراد حيف َيطػِرَف : الخيفاُف  )) : (خيفاف وخيفانة  )     ومما ورد في النوادر قوؿ أبي زيد في 
. ( 374)((َخيفانة إذا أُشبيت بالجرادة في خّفتيا : وقيؿ لمفرس 
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 )): (ُزَحٌؿ وُزَحَمةٌ  )و( 375)((فتًى َزْوٌؿ أي ظريؼ ، وامرأة َزْولٌة : ويقاُؿ  )) : (َزْوٌؿ وَزْولٌو  )     و
. ( 377)–وىو البطيف القصير–(ُزَحٌف وُزَحَنٌة  )ومنُو أيضًا . ( 376)((رجٌؿ ُزَحٌؿ وامرأٌة ُزَحَمٌة : وقالوا 

 (فعيؿ ): ومنيا :      وىناؾ أوصاٌؼ ُأستثنيْت مف دخوؿ التاء عمييا الشتراؾ المذكر والمؤنث فييا 
صبيّّ ختيف وصبية : وتقوُؿ  )): في قولو  (ختيف  ): بمعنى مفعوؿ وتابٍع لموصوفِو المؤنث ، مثؿ 

. ( 378)((ختيف 
أو لمفرؽ .      ولزيادتيا في األسماء معاف منيا التمييز والفرؽ بيف المذكر والمؤنث وأمثمتُو أعبله 

أو لزيادة المبالغة إذا ( 379)(قطنة وقطف  )و (بقرة وبقر  )بيف اسـ الجنس الجمعي ومفردِه مثؿ 
. ( 380)(نّسابة وَعّيابة وحموبة  ): نحو  (فّعاؿ وفعوؿ  )دخمت عمى بناء مف أبنية المبالغة مثؿ 

: المقصورة منيا وىي التي تمحؽ األسماء ال األفعاؿ وليا أوزاف كثيرة منيا : األلؼ : وثانييما 
والُكْوَسى مثؿ ُحبمى ، أراد بيا  )): في قولو  (كوسى  )و. ( 381)(قعرى وكربى ونيدى  )مثؿ  (َفْعمى)

نما ذكر ُحبمى داللة عمى أنيا منتيية بألؼ التأنيث المقصورة صفة ال مذكر ليا ( 382)((الكيّْسة  . ، وا 
 (َفعبلء  ): وىي ىمزة تسبقيا ألؼ زائدة تمحؽ األسماء أيضًا ، وليا أوزاف منيا :      والممدودة 

. ( 384)(قاصعاء  )مثؿ  (فاِعبلء  )و. ( 383)(شعواء  )كوماء وعثواء وعيناء ودفواء و )مثؿ 
، وىػي الَعْيػش الشديػد ( 386)(شصاصػاء  )مثؿ  (ِفَعاالء  )، و( 385)(ِعمبػاء  )مثؿ  (ِفْعػبلء  )     و

 )وأشار إلييا بػ  (جمع شيخ  )واألولى ( 387)(مشيوخاء ومتيوساء ومعيوراء  ): ، مثؿ  (َمْفعوالء  )و
. ( 388)لؤلرض التي تنبْت الشيح( مشيوحاء ) لمداللة عمى تأنيثيا ، و (ىي 

: اإلعالل واإلبدال - أربعة عشر
     واإلعبلؿ ىو تغييُر في حرؼ العمة قد يكوف بقمبو إلى حرؼ آخر أو بحذؼ حركتِو أي تسكينِو 

َـّ ألحقوا  (األلؼ والواو والياء  )أو بحذفِو ُكمّْو ، ومعنى ذلؾ أّنُو مقصور عمى أحرؼ العمة  ، وِمْف َث
.  اليمزة – أي اإلعبلؿ –بِو 

وما جاء في النوادر . فيو وضع حرؼ مكاف حرؼ آخر قد يكوف عمة أو غيرِه :      أما اإلبداؿ 
عند أبي زيد كاد أف يشمؿ الموضوعيف ، وسأتناوَلُو بطريقة دراسة ما حدث لبعض الحروؼ مف 

 . (اليمزة ، الياء ، الواو ، السيف ، النوف  )إبداؿ أو إعبلؿ وىي 
 
 

: الهمزة - أووًال 
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: إبدالها هاءًال - 1
:      أنشد أبو زيد لممّرار الفقعِسيُّ قولو 

ف لـ تيَأِس  )) وَأَما َلِينََّؾ ِمْف تذُكر َأىِميا     لعمى شفا يأٍس وا 
: يريد َأَما إّنَؾ ، وأنشد أبو حاتـ 

َلِيػفَّ الػذي كمفتنػػي َليسيػػُر 
: وقاؿ آخر 

 ( 389)((َلِيّنِؾ في الدُّنيا َلَباقيُة الُعمُر 
: منيا  (ليّنؾ  )     فذكر أبو زيد آراء في 
، والحذؼ األوؿ ىو حذؼ ( 390)يريُد هلِل إّنؾ ، فحذؼ ثـ حذؼ (لينؾ  )     رأي أبػي حاتـ مف أّف 

 . (إّنؾ  )والثاني حذؼ اليمزة مف  (لّمِو  )البلـ مف 
 ِمْف أف رأي أبي حاتـ ليس بشيء عند أصحابو – أبو زيد في ذلؾ – ووافقُو –     رأي أبو الحسف 

ّنما أرادوا أفَّ   )البصرييف ألنُو حذؼ ُمِخؿّّ بالكبلـ ، فيو غير جائز عند أىؿ العربية وال نظير لُو ، وا 
ف ىذا ) و( أَنْرُت الثوَب وىنرتو ) ىي إبداؿ لمياء مف اليمزة ومنُو  (ليّنؾ  أرحُت الدابَة وىرْحُتيا ، وا 

: البدؿ ال يقاس عميو معمبًل ذلؾ بقولِو بعد ما أنشدتُو إعرابية مف بني كبلٍب 
ف َىِوتُيؾ َعّني     َقّطاُع أرماـِ الحباِؿ َصُروـُ  )) فتعمَّْمَف وا 
وبعضيـ يقوؿ عنعنة بني فبلف فكما ُأبدلت . ىذه عنَّتُنا : فأجابتُو  (َعّنني  )       سائبًل إياىا عف 

. ( 391)((الياء مف اليمزة لقُربيا منيا في المخرج أبدلت منيا العيف ، ألف العمة واحدة 
: قمب الهمزة ياء - 2

ووقعت اليمزة بعد  (فعائؿ  )، فالكممة جمعُت عمى ( 392)(عشّية عمى عشايا  )     وذلؾ عند جمعِو 
: ألؼ تكسيرىا وىي عارضة غير أصمية والـ الكممة ياء أصميا واو ، فتكوف كاألتي 

. عشايو         عشايي         عشاِئي        عشاَئي         عشاءا        عشايا - 
     أّما إذا اجتمعت ىمزتاف في الكممة وكانت األولى متحركة والثانية ساكنة فتقمب الساكنة حرَؼ 

، فؤلف مصدر ( 393)((آسدُت بينيما إيساد  )): قولو : عمٍة مف جنس األولى عند تصريفيا ، نحو 
يقتضي كسر اليمزة وجب عندىا قمب اليمزة الساكنة ياء لمناسبة كسر اليمزة األولى ،  (آسد ِإيسادًا )

لى ذلؾ أشار سيبويو بقولِو  وأعمـ أف اليمزتيف إذا التقتا في كممة واحدة لـ يكف ُبدُّ مف بدؿ  )): وا 
. ( 394)((اآلخرة ، وال تخفؼ ألنيما إذا كانتا في حرؼ واحد لـز التقاُء اليمزتيف الحرَؼ 
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: الياء - ثانياًال 
، ألنيا أسـ ( 395)((ُمتغنَِّية يقمبوف الياء ألفًا : ُمتَغّناة  )): تقمب الياء ألفًا في قولو : قمبيا ألفًا - 1

فعومؿ معاممة المؤنث ، وذلؾ  (أفعاؿ  ) ُيغّني ، والوصؼ لؤلحراد وىو جمع قمٍة –مفعوؿ مف غّنى 
: بعد ما أنشد أبياتًا لعمرو بُف ِمْمقط منيا 

ْف عادَيْو  َـّ َغَدْت تنبُذ أطراَدىا     إْف متغناًة وا  ُث
 )واألصؿ فييا  (سبلئؽ وجراِئر ومرائر  )عمى  (سميقػة وجريػرة ومريرة  )قَمَبيا ىمزًة في جمعػِو - 2

نما ُقِمبْت ىمػزًة ألنيا وقعت بعد ألؼ ( 396)(سبليؽ وجراير ومراير  أو ما يشبُو والياء     (مفاعيؿ  )وا 
وأعمـ أف ياء فعائؿ أبدًا ميموزة ، ال تكوف إال كذلؾ ولـ     )): مدة ثالثػة في مفرداتيا ، قاؿ سيبويػو 

. ( 397)((ُتَزد إال كذلؾ وُشبيت بفعاعؿ 
: الواو - ثالثاًال 

ويقاُؿ أْو َذْمػُت هلل عمّي يمينػًا ال أفعُؿ ذاؾ ِإيذامًا أي جعمُت هلِل  )): نحو قولو : قمب الواو ياًء - 1
. ( 398)((عمّي  يمينًا 

ىو قمب فاء الفعؿ  (إيذامًا  )أي  (ِإفعااًل  )المزيد باليمػزة ومصدرُه  (أوذـ  )        وما حػدث لفاء 
 . (ِإْوذامًا  )إلى ياء ألف ىمزة المصدر مكسورة والواو ساكنة فوجب قمبيا ياء  (الواو  )

نما صارْت ياًء لكسر ما قبميا فيو في  )):        وقولو  ومف قاؿ ميشار فكذلؾ والفعؿ وشرُت ، وا 
. ( 399)((بابِو كميزاف وذلؾ َأّف واوُه ِلكسِر ما قبميا ُقمبْت ياًء والفعؿ منو وزنُت 

ْفعاؿ  )عند صياغػة أسـ اآللة منو عمى وزف  (وشػر  )     فالفعؿ  ُِ وألّف واوُه  (ِمْوشار  )يكوف  (ـِ
. عندئذ تقمب الواو ياًء  (ِمْوزاف  )ساكنة بعد كسر مثؿ 

. (400)((التراُب ، يقاؿ مار إذا ساؿ وجرى فيو مائر: الُموُر  )): نحو قولِو : قمب الواو ىمزة - 2
.        وعند الصرفييف تقمب الواو أو الياء ىمزًة إذا وقعتا عينًا في أسـ فاعؿ لفعٍؿ ُأعمَّْت فيو 

مثؿ . استحييُت منػُو : ويقاؿ اتّأبُت مف الشيء  )): نحو قولو  : (افتعؿ  )تبدؿ الواو تاء في - 3
أي فاحتشـ يدغموف : ويقاؿ اوأيُت الرجَؿ فاتَّأَب . واألصؿ مف وقيُت َوَوعدُت . واتّقيُت / أّتعدُت 

، ومثمما برَع أبو زيد في القياس فقد برَع في التعميؿ ، ( 401)((الواو في التاء  بعد ما يقمبوف الواو تاًء 
فقمبوا لغير إدغاـ ألّف أّتعَد كرىوا فيو أف يقولوا . واصؿ ىؤالء التاءات الواو  )): ُمعمبًل ىذا بقولِو 

ايتعد ، فتنقمب ياًء ، أو ياتعد ، فتنقمب ألفًا ، ويوتعُد فتنقمب واوًا ، فكرىوا في ىذا التقمب ، فجاءوا 
. ( 402)((وىو حرؼ َجْمٌد ال ينقمب . بالتاء 
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: السين - رابعاًال 
: إبدالها تاءًال 

:      قاؿ عمباء بف أرقـ 
يا قّبػَح اهلُل بنػي الّسعػبلِت     عمرو بَف يربوٍع شراَر الناِت 

غيَر أعّفاٍء وال أكّياِت 
نما : أراد أكياس ، قاؿ أبو الحسف : وأكيات . المراد الناس : النات  ))       ىذا مف قبيح البدؿ ، وا 

أبدؿ التاء مف السيف ألف في السيف صفيرًا فاستثقمُو فأبدؿ منيا التاء وىو مف قبيح الضرورة ، وأنشَد 
: األصمعيُّ الخميَؿ بَف أحمد قوَؿ الّسَموَأؿ 

ينفػُع الطيُب القميُؿ مف الػرز     ِؽ وال ينفػُع الكثيػُر الخبيُت 
. ( 403)((وىذه لغة لمييود يبدلوف مف الثاء تاء . ما الخبيت ؟ فقمُت أراد الخبيث : فقاؿ لي 

ِستّّ وأصميا :           وَعدَّ سيبويو إبداؿ السيف تاًء شاذًا لمتخفيؼ وليس مطردًا ، نحو قولِو 
. ( 404)ِسْدٌس 

: النون - خامساًال 
أخبرنا أبو العباس المبرد عف الزيادي عف األصمعي أفَّ  )):         تبدُؿ النُوُف ميمًا في نحو قولِو 

ـُ  الشاة والناقة يترؾ عمى ندى فيخُرُج المبُف كِقطِع األوتار أحَمَر فُيقاؿ لذلؾ الداء النغُر والمغُر المي
. ( 405)((انغرت وامغرت وشاة ُمنغر وُممِغر : بدٌؿ مف النوف لمقاربتيا ليا في المخرج يقاؿ 

. ( 406)ونحوىما إذا أُسكّْنْت وبعدىا ياء (عنبر وشنباء  )       وذكَر لُو سيبويو 
 التي ميدت –       وبعُد فيذا ما استطعُت في الكشؼ عنُو في دراسة لبنية الكممة في أولى مظاّنِو 

الطريؽ فيما بعد لصورٍة واضحة المعالـ عف أَحواؿ بنية الكممة ، والتي رسمت مبلمح عف شخصية 
 . –أبي زيد العالـ الجميؿ البارع في القياس ومعرفة كبلـ العرب ولغاتيـ 

:-      وىذه الدراسة قد توصمت إلى نتائج منيا 
ِإفَّ الكتاب قد ضَـّ بيف طياتِو مادة صرفية أوسع بكثير مف المادة النحوية ، شممت معظـ أبواب - 1

. دراسة الصرؼ لؤلسماء واألفعاؿ 
كاف أبو زيد قد قّسـ كتابػُو إلى أبواب ما بيف شعػٍر ورجػٍز ونوادر ، استغرب مف تكرارىا محقؽ - 2

الكتاب ، وقد وجدُت في دراستي ىذه ما يفسُر استغرابُو وىو أف أبا زيد قد وّزع مادتُو مف الباب األوؿ 
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ْف تشابيْت المسميػات ورّكػز كثيػرًا في بعٍض منيا عمى موضوعات أكثر مف –حتى األخيػر   وا 
.  الموضوعات األخرى 

وألّف أبا زيٍد كاف أبرُع عمماء عصػره في القياس ، فقد ظير ىذا واضحًا في كتابػِو ، وعّزز ما - 3
كاف نادرًا أو قميبًل منيا في استعماؿ العػرب بأمثمٍة متداولٍة جرْت عمى ألسنتيـ ، حتى أنني وجدُت 

.  أمثمَتُو في ما جاء بعد كتابِو مف كتب اختصت بدراسة الصرؼ ، كالمقتضب والمنصؼ 
ويعدُّ ىذا البحث وما قدمُو مف كشؼ عف معرفػة أبي زيد بكبلـ العرب وتمكنِو مف المغة - 4

فخر الديف قباوة بأفَّ .وتعميبلتِو في عرض مادة الكتاب نحويػة كانت أو صرفيػة ، َرّدًا عمى توجيػو د
.  ليس في المغة بؿ في األدب أو عمـ المحاضرات كالكامؿ لممبرد  ))ىذا الكتاب 

 
Abstract 

     This research is about " The Inflectional investigation in AL-Nawadr 

Book       in linguistics " by Abi Zaid AL-Ansari ( died 215 A.H. ) . This 

research is about  the inflectional subjects and their usage in this book . It is 

not a mere inflectional book but it is a linguistic one which contains a large 

number of subject in  inflection concerning the verbs , nouns , pluralization 

and its derivations , minimizing , … etc .                                                          

                                            

     This research is done in three sections . The first is an introduction about 

the author of the book and ( his work ) , and the second one is ( the 

inflectional subject in this book ) .                                                                                                               
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 . 574: المصدر نفسو  (242)
 . 574: المصدر نفسو  (243)
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 . 157-156: المصدر نفسو  (244)
 . 158-157: النوادر  (245)
 . 3/570: الكتاب  (246)
 . 3/639: المصدر نفسو  (247)
 . 539: النوادر  (248)
 . 3/639: الكتاب  (249)
 . 213-212: النوادر  (250)
 . 248-247: المصدر نفسو  (251)
 . 247: المصدر نفسو  (252)
 . 247: المصدر نفسو  (253)
 . 548: المصدر نفسو  (254)
 . 606: المصدر نفسو  (255)
 . 3/579: الكتاب  (256)
 . 3/599: المصدر نفسو  (257)
 . 456: النوادر  (258)
 . 549: المصدر نفسو  (259)
 . 607: المصدر نفسو  (260)
 . 314: المصدر نفسو  (261)
 . 394: المصدر نفسو  (262)
 . 3/575: الكتاب : ينظر  (263)
 . 581-3/580: المصدر نفسو  (264)
 . 538: النوادر : ينظر  (265)
 . 539: المصدر نفسو  (266)
 . 3/592: الكتاب : ينظر  (267)
 . 490: النوادر  (268)
 . 554: المصدر نفسو  (269)
 . 537: المصدر نفسو  (270)
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 . 3/628: الكتاب :  ، وينظر 549: المصدر نفسو  (271)
 . 221-220: المصدر نفسو  (272)
 . 559: النوادر  (273)
 . 501: المصدر نفسو  (274)
 . 222: المصدر نفسو : ينظر  (275)
 . 299-504: المصدر نفسو : ينظر  (276)
 . 479: المصدر نفسو : ينظر  (277)
 . 190-189: النوادر : ينظر  (278)
 . 3/599: الكتاب  (279)
 . 3/601: المصدر نفسو  (280)
 . 179-178: النوادر  (281)
 . 3/631: الكتاب : ينظر  (282)
 . 250: النوادر  (283)
 .  539: المصدر نفسو  (284)
 . 628 ، 3/567: الكتاب : ينظر  (285)
 . 234: النوادر : ينظر  (286)
 . 590 ، 478 ، 327 ، 307: المصدر نفسو : ينظر  (287)
 . 3/603: الكتاب :  ، وينظر 559: المصدر نفسو  (288)
 .  539: المصدر نفسو  (289)
 . 3/601: الكتاب :  ، وينظر 190: المصدر نفسو  (290)
 .  3/605: الكتاب :  ، وينظر 559: المصدر نفسو  (291)
 . 3/590: الكتاب :  ، وينظر 559: المصدر نفسو  (292)
 . 3/604: الكتاب :  ، وينظر 545: المصدر نفسو  (293)
 . 538: النوادر  (294)
 . 326: المصدر نفسو : ينظر  (295)
 . 545: المصدر نفسو : ينظر  (296)
 . 516-515: المصدر نفسو  (297)



 2012/ ممجل ددالل                          العدد الخامس والخمسون                               

 

 404 

 . 539: المصدر نفسو  (298)
 . 273: الصرؼ : ينظر  (299)
 . 328 ، 595 ، 501: النوادر : ينظر  (300)
 . 186: النوادر : ينظر  (301)
 . 541 ، 539 ، 307: المصدر نفسو : ينظر  (302)
 . 213-212: المصدر نفسو : ينظر  (303)
 . 450: المصدر نفسو : ينظر  (304)
 .  213 ، 154: المصدر نفسو : ينظر  (305)
 . 3/610: الكتاب :  ، وينظر 518: النوادر : ينظر  (306)
 . 3/610: الكتاب :  ، وينظر 560 ، 595 ، 419 ، 404: المصدر نفسو : ينظر  (307)
 . 3/611: الكتاب :  ، وينظر 154: المصدر نفسو : ينظر  (308)
 .  657-4/656: النحو الوافي : ينظر   ( * )
 .  591: النوادر : ينظر  (309)
 . 336: المصدر نفسو : ينظر  (310)
 . 437: المصدر نفسو : ينظر  (311)
 . 418: المصدر نفسو : ينظر  (312)
 . 277:  ، والصرؼ 86: الفيصؿ في ألواف الجموع : ينظر  (313)
 . 545: النوادر  (314)
 . 246: الفيصؿ :  ، وينظر 3/617: الكتاب  (315)
 . 179-178: النوادر : ينظر  (316)
 . 88: الفيصؿ في ألواف الجموع :  ، وينظر 545: المصدر نفسو : ينظر  (317)
 . 88: الفيصؿ في ألواف الجموع :  ، وينظر 538: المصدر نفسو : ينظر  (318)
 . 49/ الفرقاف  (319)
 . 606: النوادر : ينظر  (320)
 . 543: المصدر نفسو : ينظر  (321)
 . 476: المصدر نفسو : ينظر  (322)
 . 160: التطبيؽ الصرفي :  ، وينظر 252 ، 242 ، 214: المصدر نفسو : ينظر  (323)
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 . 383-382: النوادر  (324)
 . 3/605: الكتاب : ينظر  (325)
 . 3/613: المصدر نفسو : ينظر  (326)
 . 537: النوادر  (327)
 . 181: الفيصؿ في ألواف الجموع :  ، وينظر 3/646: الكتاب : ينظر  (328)
 . 4/252: الكتاب : ينظر  (329)
 . 582: النوادر  (330)
 ، 261-260:  ، والفيصؿ في ألواف الجموع 4/680: النحو الوافي : ينظر  (331)

 . 281:والصرؼ
 . 476: النوادر  (332)
 . 261:  ، والفيصؿ 541: النوادر  (333)
 . 578: المصدر نفسو  (334)
 . 282: الصرؼ : ينظر  (335)
 . 3/583: الكتاب :  ، وينظر 539: النوادر  (336)
 . 2/47: الكتاب :  ، وينظر 560: المصدر نفسو  (337)
 . 561: المصدر نفسو  (338)
 . 550: المصدر نفسو  (339)
 . 675-673: النحو الوافي :  ، وينظر 3/623: الكتاب : ينظر  (340)
 . 3/619: الكتاب :  ، وينظر 247: النوادر : ينظر  (341)
 .  3/619: الكتاب :  ، وينظر 547: المصدر نفسو : ينظر  (342)
 . 560 ، 484: النوادر : ينظر  (343)
 . 376-374: المصدر نفسو  (344)
 ، مجموعة الشافيػة مف عممي 2/289: المقتضب :  ، وينظر 489-3/487: الكتاب  (345)

 . 65-2/64: الصػرؼ والخط 
 . 376-375: النوادر  (346)
 . 1/52:  ، شرح ابف عقيؿ 2/279: المقتضب :  ، وينظر 3/486: الكتاب  (347)
 . 95-93: ببلغة الكممة في التعبير القرآني : ينظر  (348)
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باب تحضير ما كاف مف  ): الكتاب :  ، وينظر 688 ، 4/699: النحو الوافي : ينظر  (349)
 . 262-2/261: المقتضب :  ، وينظر 3/436 : (الثبلثة فيو  زائدتاف 

 . 3/437: الكتاب  (350)
 . 537: النوادر  (351)
 . 592: المصدر نفسو  (352)
 ، النحو 63-2/62:  ، مجموعة الشافية 278-2/277: المقتضب : ينظر  (353)

 . 4/708:الوافي
 .  3/484: الكتاب  (354)
 .  3/484: المصدر نفسو  (355)
 . 3/485: المصدر نفسو  (356)
 . 317: التعريؼ بالتصريؼ : ينظر  (357)
 . 542: النوادر  (358)
 . 542: النوادر  (359)
 . 3/176: المقتضب :  ، وينظر 338-3/335: الكتاب : ينظر  (360)
 . 159-1/158: المنصؼ  (361)
 . 528-527: النوادر  (362)
 . 528: المصدر نفسو  (363)
 . 323: التعريؼ بالتصريؼ : ينظر  (364)
 . 529: النوادر : ينظر  (365)
 . 529: المصدر نفسو  (366)
 . 567: المصدر نفسو  (367)
 . 4/274: الكتاب : ينظر  (368)
 . 221-220: النوادر : ينظر  (369)
 .  11/ المؤمنوف  (370)
 . 258: النوادر  (371)
 . 259: المصدر نفسو  (372)
 . 451: المصدر نفسو  (373)



 2012/ ممجل ددالل                          العدد الخامس والخمسون                               

 

 407 

 . 241: المصدر نفسو  (374)
 . 353: المصدر نفسو  (375)
 . 600: المصدر نفسو  (376)
 . 600: المصدر نفسو  (377)
 . 308: المصدر نفسو  (378)
 . 466 ، 539: المصدر نفسو : ينظر  (379)
 . 581 ، 153: المصدر نفسو : ينظر  (380)
 . 579: المصدر نفسو : ينظر  (381)
 .  435: النوادر  (382)
 . 254 ، 561 ، 574 ، 567 ، 176: المصدر نفسو  (383)
 . 277: المصدر نفسو  (384)
 . 545: المصدر نفسو : ينظر  (385)
 . 596: المصدر نفسو : ينظر  (386)
 . 319: النوادر : ينظر  (387)
 . 319: المصدر نفسو : ينظر  (388)
 . 202-201: المصدر نفسو  (389)
. 2/145:المنصؼ:  ، وينظر 4/238: الكتاب :  ، وينظر 202: المصدر نفسو : ينظر  (390)
 .  203-202: المصدر نفسو  (391)
 . 404: المصدر نفسو : ينظر  (392)
 . 517: المصدر نفسو  (393)
 . 3/551: الكتاب  (394)
 . 269: النوادر  (395)
 . 213 ، 154 ، 581: المصدر نفسو : ينظر  (396)
 . 4/377: الكتاب  (397)
 . 589: النوادر  (398)
 . 208-206: شرح المراح في التصريؼ :  ، وينظر 241: المصدر نفسو  (399)
 . 573: المصدر نفسو  (400)
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 . 145: المصدر نفسو  (401)
 . . 157-156: شرح المراح في التصريؼ :  ، وينظر 145: المصدر نفسو  (402)
 . 347-344: المصدر نفسو  (403)
 . 482-4/481: الكتاب : ينظر  (404)
 . 291: النوادر  (405)
 . 4/240: الكتاب : ينظر  (406)

ثبت المصادر والمراجع 
غادة غازي عبد المجيد ، جامعػة ديالى ، .بحث منشور ، د: البحث النحػوي في كتاب النوادر - 1

. ـ 2007كمية التربية ، 
فاضؿ صالح السامرائػي ، شركػة العاتؾ لصناعػة الكتاب ، .د: ببلغة الكممة في التعبير القرآنػي - 2
.  ، طبعة خاصة بالعراؽ 2006القاىرة  ( 2 )ط 
 .1979عبدو الراجحي ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ، بيروت .د: التطبيؽ الصرفي - 3
. ـ2007 ( 1 )عمي أبو المكاـر ، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ، ط .د: التعريؼ بالتصريؼ - 4
شػرح ابف عقيؿ عمى ألفيػة ابف مالؾ لقاضػي القضاة بياء عبد اهلل ابف عقيؿ العقيمي ، القاىرة - 5

 . 2009دار الطبلئع لمنشر والتوزيع 
ىػ تحقيؽ  ( 855 )شرح المراح في التصريؼ لمعبلمة بدر الديف محمود بف أحمد العيني ت - 6
 . 1990عبد الستار جواد ، مطبعة الرشيد .د
. حاتـ صالح الضامف .د: الصرؼ - 7
. الفيصؿ في ألواف الجموع لؤلستاذ عباس أبو السعود ، دار المعارؼ بمصر - 8
تحقيؽ عبد السبلـ  (ىػ 180 )ألبي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر ت  (كتاب سيبويو  )الكتاب - 9

. محمد ىاروف ، مكتبة الخانجي بالقاىرة 
، دار إحياء التراث العربي ،  (ىػ 711 )لئلماـ العبلمة ابف منظور ، ت : لساف العرب - 10

. ـ 1999 ( 3 ) لبناف ط –مؤسسػة التاريخ العربي ، بيروت 
مجموعػة الشافيػة مف عممي الصرؼ والخط ، تحتوي عمى شػرح السيد جماؿ الديف الحسينػي - 11

ومناىج الكافية في شرح الشافية لمشيخ زكريا األنصاري الخزرجي ، عالـ  (نقػرة كار  )المعروؼ بػ 
. الكتب بيروت 
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فاضؿ صالح السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد عمى نشره ، ط .د: معاني األبنية في العربية - 12
 (1) 1981  . 

ىػ ، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ  ( 285 )المقتضب ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد ت - 13
. ىػ 1386عظيمػة ، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ، القاىرة 

ىػ  (249)لكتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني ت  (ىػ 293 )المنصؼ ، شرح ابف جني ت - 14
. ـ 1954( 1)، تحقيؽ إبراىيـ مصطفى وعبد اهلل أميف ، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحمبي ، ط 

عبد الجميؿ .صبلح ميدي الفرطوسػي ، د.ىاشـ طو شبلش ، د.د: الميذب في عمـ التصريؼ - 15
.  عبيد حسيف 

 ( . 3 )النحو الواقي لؤلستاذ عباس حسف ، دار المعارؼ ، مصر ، ط - 16
محمد عبد القادر أحمد ، دار .، تحقيػؽ د (ىػ 215ت  )النوادر في المغػة ألبي زيد األنصػاري - 17

 . 1981 ( 1 )الشروؽ ، ط 
 
 
  

 
   

           
  

      
         


