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  اإلهداء
سالة أهدي ثمرة جهدي إلى   :بعد أْن منَّ اهللا عليَّ وأكرمني بإنجاز هذه الرّ

ــــمه اهللا رحمة واســـ ــــ ــــ ــــ ــدي رحــ ـــعةروح والــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
ـــي حفظها اهللا ورعاها وأطال عمرها ــدتــ ـــ ــــ ــــ ــــ   والــ

  إخوتي وأخواتي أكرمهم اهللا
ـــتي رفیقة دربي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   زوجـ
ـــي فلذات كبدي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   أبنائـــــــ

  إلى كل من ساعد في إنجاز هذا العمل
  
  

  ثامر سلیمان عبد اهللا العواودة



 ب 
 

  قدیرتّ الكر و شّ ال
ــابع خطــوات هــذا ر لــي هــذا األمــركر هللا الــذي یّســالّشــالحمــد و  ــم الّشــكر لمــن ت ، ث

  .العمل حتى استوى على سوقه، وجاء على هذه الّصورة 
ألسـتاذي المشــرف األســتاذ كر الجزیــل أتقــدم بالّشـ  أْن ال یسـعني فــي هـذا المقــام إّال 

فقد أولى هذا العمل العنایة واالهتمام، فقد كان نعم  یف الّدین طه الفقراء،سالدكتور 
الموجــه، فلــه خــالص شــكري، وأتقــدم بالّشــكر إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة علــى تفضــلهم 
بقــراءة هــذا العمــل والوقــوف علــى مــا فیــه مــن هفــوات وتصــویبها، وســتكون ملحوظــاتهم 

  . موضع اهتمامي إْن شاء اهللا
  

   ن عبد اهللا العواودةثامر سلیما
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  الملخص
ة في العباب الّز    اخر واللباب الفاخر للّصغانّي الظواهر اللغویّ

  ثامر سلیمان عبد اهللا العواودة
  2015جامعة مؤتة، 

ة في معجم العباب، و  الّدراسةبحث هذه ت : هذه الظواهرمن في الظواهر اللغویّ
عرَّب والدَّخیل، والشّ  ةادر، والقضایا النّ اّذ والنّ المُ ة، واللهجات وقضایاها حویّ   .والّصرفیّ

تحدثُت في . فصول، وخاتمة الّدراسة في تمهید، ومقدمة، وأربعةوقد جاءت هذه 
ء فاتهلده، وحیاته، وشیوخه، وتالمذته، ومصنّ الّصغانّي، ومو  التمهید عن لقاء الّضوْ ، وإ
  . العباب، ووفاته على كتاب
لتحدثُت في الفصل و  عرَّب والدَّخیلظاهرة عن  األوّ ، فكان الحدیث بدایًة عن المُ

عرَّب والدَّخیل، عرَّب والدَّخیل، مفهوم المُ بة ومن ثمَّ دراسة  والفرق بین المُ عرَّ األلفاظ المُ
  . خیلة في العبابوالدَّ 

ا الفصل الثاني ادر في العباب، حیث بدأ اّذ والنّ ة الشّ لقضیّ فیه تطرقت فقد  أمّ
المواطن التي عدَّها الّصغانّي بأنَّها  عُت ادر، ومن ثمَّ تتبّ اّذ والنّ هذا الفصل بمفهوم الشّ 

اجح منهاة أو نادرةشاذّ  ا آراء العلماء فیها، والرّ بینً   .، مُ
ل الث في قسمین؛ القسمجاء الفصل الثو  ة، عن القضایا النّ فیه  تحدثُت : األوّ حویّ

ضمار : وهذه القضایا هي ، وأفعال المدح )أْن (الّصرف ومنعه في أسماء المدن، وإ
ا القسم .م، وحروف المعانيوالذّ  ة : الثاني أمّ فتحدثُت فیه عن بعض القضایا الّصرفیّ
ة، واسم الجمع الفعل الممات، والتّصغیر، وتناوب الّصیغ: مثل   .الّصرفیّ

ا الفصل الرابع فتحدثُت فیه عن  : اللهجات، ومن القضایا التي تطرقُت إلیهاأمّ
المشترك اللفظي، واألضداد، والترادف، واإلبدال ببن الصوامت، واإلبدال بین الصوائت، 

  .واإلتباع والمزاوجة، وقضایا الهمزة، والقلب المكاني، وفعل وأفعل
ا جاءت الخ   .اتمة دونت فیها النتائج التي انتهى إلیها البحثوأخیرً
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Abstract 
The linguistic phenomena in Al-'Ubab Al-Zakhir Wa-Al-Lubab Al-

Fakhir by Al-Saghani 
Thamer Suleiman Abdullah Al-Awawdeh 

Mu'tah University, 2015  
This study addresses the linguistic phenomena in the book of Al-

’Ubab, such as the words which are "Mu’arab" and declinable words, rare 
and irregular, the grammatical and morphological issues, as well as the 
dialects and their issues. 

This study consists of a preface, an introduction and four chapters as 
well as a conclusion. In the preface, I addressed Al-Saghani in terms of his 
birth, his life, his teachers, his students and his writings. I also shed light on 
the book of Al-'Ubab, and finally the death of Al-Saghani. 

In the first chapter I addressed the phenomenon of "AL-Mu’arab" 
and declinable wards, in which I talked about the concept of foreign words 
and declinable words as well as the difference between the foreign words 
and declinable words. Then I addressed the foreign words and declinable 
words in the lexicon of Al-'Ubab. 

In the second chapter I addressed the rare and the exception in Al-
'Ubab. The chapter addressed the concept of the rare and the exception. 
Then, I traced, analyzed and discussed the cases that Al-Saghani regarded 
as rare or exception by illustrating the views of scholars about that as well 
as the most dominant views. 

The third chapter consists of two parts. In The first part I addressed 
the grammatical issues, such as declension and non declension in the names 
of the cities, the ellipsis of (a’n), and the verbs of praise and dispraise as 
well as the meaning of letters. In The second part I addressed some 
linguistic issues, such as similarity verbs, diminution, the alteration of 
morphological forms as well as the collective noun. 

The fourth chapter addressed the dialects, in which I addressed the 
common pronunciation, contradictions, succession, alteration between 
consonants, alteration between vowels, addition and joining, the issues of 
glottal stop, spatial conversion as well as did( fa’la) and (af’al). 

  
Finally, the conclusion included the findings of the research. 
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 المقدمة
د، وعلى آله وصحبه الم على سیدنا محمّ الة والّس الحمد هللا رب العالمین، والّص 

  .ینأجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدّ 
  ...أما بعدُ 

ة؛ ألنَّها ف ة من األمور الهامّ ة في المعجمات اللغویّ إنَّ دراسة الظواهر اللغویّ
ة في معجم العباب ظاهرة تشكل مادةً خصبًة لدراسة مستویات اللغة، والمسائ ل اللغویّ

امتدت إلى المعجمات الالحقة فشكلت هذه الظواهر ملمًحا بارًزا من مالمح العباب، 
ة التي رأیت أنَّها تستحق الوقوف عندها   .وغدت من القضایا المعجمیّ

ة في أيِّ معجم كانومیدان دراسة ال هل، ، میدان متشعب لیس بالّس ظواهر اللغویّ
مات اللغة بین صفحاتها، والّصغانّي من بین العلماء الذین زخرت لما تضمه معج

ا للمعجمیین الذین طغى الفكر  ة، وهو واحد ممن كان مصدرً مؤلفاتهم بالقضایا اللغویّ
اللغوّي على منهجهم في تدوین مفردات المعجمات ومادتها، ولعّل امتداد أثر هذا 

  .المعجم بیّن في اعتماد المعجمات الالحقة علیه
ا المنهج الذي سارت علیه هذه المنهج الوصفّي في استقراء  الّدراسة، فهو أمّ

ة الواردة في العباب، ومن ثمَّ تحلیلها، والوقوف على ما فیها من قضایا  الظواهر اللغویّ
  .ودراستها، ومقارنة ما قاله صاحب العباب مع ما جاء عند أقرانه من العلماء

تمهید، وأربعة فصول، وخاتمة، تحدثُت في وجاءت هذه الّدراسة في مقدمة، و 
  .التمهید عن حیاة الّصغانّي 

ا بالمفهوم، والفرق بین  عرَّب والدَّخیل، بدءً ل ظاهرة المُ وتناولُت في الفصل األوّ
بة والّدخیلة في العباب عرّ عرَّب الدَّخیل، وانتهاءً بدراسة بعض األلفاظ المُ   . المُ

ا في الفصل الثاني فتناولُت ظا ادر، وتناولتأمّ في بدایة  -بإیجاز-هرة الشاّذ والنّ
ادر، ومن ثمَّ تحدثُت عن بعض المسائل التي  هذا الفصل الفرق بین مفهوم الّشاّذ والنّ

ادر، مثل ذ او ذوذ الجمع، والشذوذ في اسم الفاعل، وشش: عدَّها الّصغانّي من الّشاّذ والنّ
ْفِعل، وشذوذ التّخفیف،  النَّسب، والّشذوذ في المصادر، والّشذوذ في صیغة فَعول ومَ

تمام واو مفعول وحذفها،  ول، وإ ُل ا على وزن فَعْ وشذوذ التّحریك والتّسكین، وما جاء نادرً
ادرة   .وبعض األلفاظ النّ
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ل عن  فصل الثالث من هذا البحث في قسمین؛ تحدثُت في القسموجاء ال األوّ
ة التي أوردها الّصغانّي في كتابه، وعرضُت لهذه الظواهر، وحاولت  القضایا النّحویّ

، وأفعال )الكاف(الممنوع من الّصرف، وزیادة حرف الجرّ : تحلیلها ومناقشتها، مثل
ضمار  ا القسم. ، وبعض حروف المعاني)أْن (المدح والّذم، وإ الثاني؛ فتحدثت فیه  أمّ

ة مثل مات، والتّصغیر وتناوب الّصیغ الّصر : عن بعض القضایا الّصرفیّ ة، الفعل المُ فیّ
  .واسم الجمع

ا الفصل الرابع فتحدثُت عن اللهجات وقضایاها، مثل المشترك اللفظّي، : أمّ
واألضداد، والتّرادف، واإلبدال بین الّصوامت، واإلبدال بین الّصوائت، واإلتباع 

  .والمزاوجة، وقضایا الهمزة، والقلب المكاني، وفعل وأفعل
ة في العباب جمیعها، ال وأوّد أْن أنوه بأنَّ هذه الرسالة لم تجم ع المسائل اللغویّ

سیَّما تلك المسائل العامة أو المنفردة، بل اقتصرت على أبرز القضایا التي تشكل 
ة،  ته العلمیّ ظاهرة عند الّصغانّي، بهدف االطالع على منهج الّصغانّي، وتعرف شخصیّ

براز مكانته في الّدرس المعجمّي، وتسلیط الضوء على أهمیته لدى  العلماء الالحقین وإ
فاتهم   .له الذین اعتمدوا على آرائه وبثوها في مصنّ

لقد أفادت الّدراسة من جملة من المصادر والمراجع، فاتخذت من المعجم 
ا لها، واستعنت بمراجع دراسات كثیرة، وعلى رأسها ) العباب( لسیبویه، ) الكتاب(مصدرً

ة ابن والمخصص البن سیده، والمزهر والهمع للّسیوطّي، وش رح ابن عقیل على ألفیّ
اج، وغیرها   .مالك البن عقیل، واألصول في النّحو البن الّسرّ

لقد عرضت للباحث بعض الّصعوبات أثناء إعداد البحث، وعلى رأسها غیاب 
طبعة متكاملة ومحققّة من المعجم، وتوافر نسخ محققّة ألجزاء معینة من الكتاب، زیادة 

ة على الكتاب  على ندرة الكتاب وعدم تداوله في المكتبات، وامتداد الظواهر اللغویّ
ة كما فعل غیره من  ا مستقلة للظواهر والمسائل اللغویّ كامًال؛ ألنَّ الّصغانّي لم یفرد أبوابً
ا في  المعجمیین، زیادة على أنَّ الّصغانّي كان یكتفي باإلیجاز دون التّفصیل أحیانً

ة   .حدیثه عن الظواهر اللغویّ
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في خدمة لغة كتاب اهللا تعالى، وأْن تكون  تكون هذه الّدراسةأْن وأسال اهللا 
ة  ة، وأن ترفد المكتبة العربیّ ة في المعاجم العربیّ ا جاًدا في حقل الّدراسات اللغویّ إسهامً

ا للباحثین وطلبة العلم ة عن الّصغانّي، لتكون مرجعً عمَّقة للمسائل اللغویّ   .بدراسة مُ
  

  ولي التوفیقواهللا من وراء القصد، وهو 
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  حیاة الّصغانّي : التمهید
اسمه ونسبه .1   

دالحسن بن  ، الّصغانّي  )1(بن الحسن بن حیدر بن علي بن إسماعیل، محمّ
حد،الّدین رضّي   )2(، أبو الفضائل، القرشّي، العدوّي، العمرّي، البغدادّي الوفاة، المّكّي الّل

 )5(.ّي النّحو ه، اللغوّي، ث، الفقیحدِّ الحنفّي، المُ )4(الالهورّي،)3(الهندّي،
 )7(،-نهر جیحون -هرمن بالد ما وراء النَّ  )6(إلى صاغان، الّصغانّي ینسب و 

ُسغد سمرقند، ونهر : صاغان كورة من بالد ُسغد سمرقند، وهي إحدى الجنان األربع"و
                                                             

د بن أحمد الحسنّي الفاسّي المّكّي  ) (1 العقد الثمین في تاریخ البلد ، )ه832ت( تقي الّدین، محمّ
بعة الثانیةاألمین سالة، الّط   .4/176م، بیروت، ج1986-هـ 1406، تحقیق فؤاد الّسید، مؤّسسة الرّ

، إشارة التعیین في تراجم الّنحاة واللغویین، )ه743ت( الیمانّي، عبد الباقي بن عبد المجید ) (2
لى،  بعة األوّ   . 98م، ص1986- هـ1406تحقیق عبد المجید دیاب، الّط

شذرات الذَّهب في أخبار ، )ه1089ت( الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلّي  وابن العماد، أب ) (3
بعة الثانیة. بیروت -المسیرة، دار من ذهب   .5/250ج. م1979 - هـ 1399. الّط

  .4/176، جالعقد الثمینتقي الّدین،  ) (4
، تحقیق الحسن بن داود، الوافي بالوفیات، )ه764ت( الّصفدّي، صالح الّدین خلیل بن أیبك )(5

اب، فرانز شتایز بفیسباندن،  - هـ1405والحسین بن علي بن نما، بإعتناء رمضان عبد التوّ
بغیة الوعاة في طبقات ، )ه911ت( والّسیوطّي، جالل الّدین عبد الرحمن. 12/240م، جل1985

د أباللغویین والّنحاة بعة الثانیة،  ي، تحقیق محمّ م، دار الفكر، 1979-ه1399الفضل إبراهیم، الّط
لبنان، -وت، دار إحیاء التّراث العربّي، بیر معجم األدباء، )ه626ت( والحموّي، یاقوت. 1/519ج
ق علیه زهیر ترتیب األعالم على األعوام، )ه1396ت( الّزركلّي، خیر الّدین. 189/ 9ج ، رتّبه وعّل

ساء من العرب والمستعربین جال والنّ األعالم، قاموس ترجم ألشهر الرّ والّزركلّي، . 1/422ظاظا، م
    .2/214، دار العلم للمالیین، جوالمستشرقین

ة في تراجم اللكنوّي، . 4/177، جالثمین في تاریخ البلد األمینالعقد تقي الّدین،  ) (6 الفوائد البهیّ
ة   .64، صالحنفیّ

، مكتبة اللباب في تهذیب األنساب، )ه630ت( عّز الّدین ابن األثیر الجزرّي  ابن األثیر، ) (7
اعیل بن أبو الفداء، عماد الّدین إسم. 99، صإشارة التعیینالیمانّي، . 2/242ج .بغداد -المثنّى

د بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب حماة ، اعتنى بتصحیحه تقویم البلدان، )ه732ت( محمّ
ة، باریس،  باعة السلطانیّ  -م، دار صادر1840وطبعه البارون ماك كوكین دیسالن، دار الّط

  .505بیروت، ص
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ة، وِشعب بوَّان، وغوطة دمشق وهي أجودها ّل ف قریة ولقد ذكر غیر مصنّ . )1("األُبُ
 :فقیل ،بْت رِّ فعُ  )3(وباغیان، )2(صاغیات،: ةإّن أصلها بالفارسیّ : الوافق ،صاغان
    )4(.وصّغان ،صاغان

جغانیان، وهي كورة  :ةصغانیان، ویقال لها بالعجمیّ  :یقال لها:" وقال ابن األثیر
ُ الّشجرعظیمة كثیرة الماء و    )5(."أیًضا اغانّي والّص  الّصغانّي نسب إلیها ، ی
اد المهملة، بفتح الّص : الّصاغانّي :" قریة صاغان فقالعن  معانّي وتحدث الّس 

سبة إلى قریة وهذه النّ ) صاغان(سبة إلى هذه النّ . النّونوالغین المعجمة، وفي آخرها 
َشان، وقد یقرن بـ) جاغان( :یقال ،بمرو ُ رِّب ،)كزه وجاغان(فیقال ،)كزه(عند ب  :فقیل ،فعُ

  )6().صاغان(
بت  نسبوا ) صاغان أو صغان(لـ) ن أو صاغیاتجاغان أو باغیا(فعندما ُعرّ

، ولهذا ال ضیر في استخدام إحدى هاتین )صاغانّي أو صغانّي ( :لهذه القریة
   )7().صاغانّي (فات القدماء لفظة فقد استخدم بعض أصحاب المصنّ . اللفظتین

  مولده وحیاته .2
هور كانت بمدینة ال -رحمه اهللا -الّصغانّي تذكر المصادر أنَّ والدة الحسن 

ند، ودخل بغداد من بالد الّس ) غزنة(بـبالهند، ونشأ  )8(سنة سبع وسبعین وخمسمائة،
                                                             

، تاریخ البلد األمین العقد الثمین فيتقي الّدین، : اأیًض  انظر. 99، صإشارة التعیینالیمانّي،  )(1
  .4/177ج
  .99، صإشارة التعیینالیمانّي،  )(2
  .4/177، جالعقد الثمینتقي الّدین،  )(3
  .4/177، جالعقد الثمینتقي الّدین،  )(4
بغداد،  -، مكتبة المثنّىاللباب في تهذیب األنسابابن األثیر، عّز الّدین ابن األثیر الجزرّي،  )(5
  . 243-2/242ج
د بن منصور التمیمّي السمعا )(6 ، تحقیق األنساب، )ه562ت( نّي، أبو سعید عبد الكریم بن محمّ

د عوّ  ةمحمّ   .8/9القاهرة، ج -امة، مكتبة ابن تیمیّ
ةاللكنوّي، . 214/ 2، جاألعالمالّزركلّي، : انظر )(7 ة في تراجم الحنفیّ   .63، صالفوائد البهیّ
د بن أحمد بن عثمان الهبّي شمس . 12/241، جالوافي بالوفیاتالیمانّي، : انظر )(8 هبّي، محمّ والذَّ

، تحقیق أبو هاجر العبر في خبر من غبر، )م1985-ه1405(، )ه748ت( عبد اهللا يالّدین أب
ة، بیروت د السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیّ بعة األولى، ج-محمّ . 3/265لبنان، الّط
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سنة خمس عشرة، وذهب منها بالریاسة الشریفة إلى صاحب الهند، فبقي مّدة، وحّج 
َ " )1(.ودخل الیمن، ثم عاد إلى بغداد ثم إلى الهند ثم إلى بغداد فََق  مَ دِ وق العراق وحّج ونَ

   )2(."كان وروده إلى عدن سنة عشٍر وستمائةو  ،له بها سوق
كانت سنة خمس وخمسین  الّصغانّي والدة  بعض المصادر ذكرت أنَّ  كما أنَّ 

وقد قال بهذا الرأي بعض المحدثین في أبحاثهم، وقد أوردوا دلیًال )3(.وخمسمائة للهجرة
ي فهي یعن–وجدُت هذه اللفظة  :"حیث قال ،في معجمه الزبیدّي على ذلك وهو كالم 

َأشَّة ْجرَ وأنا وجدت هذه اللفظة بعد سبعین سنة، : بعد سبعین سنة، قال الّصاغانّي  -مُ
والحمد هللا على طول األعمار، وتردد اآلثار، ومصاحبة األخیار، ومجانبة األشرار، 

واالعتمار، جعلني اهللا تعالى من أولیائه األبرار،  واإلكثار من االزدیار، والحّج 
  )4(..."حار، الذاكرین اهللا بالعشي واإلبكارالمستغفرین باألس

والدة  استخدمه بعض الباحثین دلیًال على أنَّ  الزبیدّي،فهذا القول الذي أورده 
ه إذا وجد هذه اللفظة بعد سبعین ألنَّ  ؛كانت قبل سنة سبع وسبعین وخمسمائة الّصغانّي 

فظة ثالث سنوات، فلیس من المعقول أن یكون عمره عند بدایة بحثه عن هذه الل ،سنة
ا  لد قبل ذلك  إذاأمّ  إسماعیلسنة خمس وخمسون وخمسمائة حسب روایة  أْي –وُ

ا البغدادّي      . والمنطق حةفهذا أقرب للّص  -كما ذكرنا سابقً
                                                                                                                                                                                   

، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والّنحاةّي، الّسیوط. 4/176، جالعقد الثمینتقي الّدین، 
، األعالمالّزركلّي، . 5/250، جشذرات الذَّهب في أخبار من ذهبابن العماد، . 1/519ج
ةاللكنوّي، . 2/214ج ة في تراجم الحنفیّ   .63، صالفوائد البهیّ
هبّي،  )(1 ّزركلّي، ، ال1/519،جبغیة الوعاةالّسیوطّي، . 265، صالعبر في خبر من غبرالذَّ

  .214، ص2، جاألعالم
  .190- 189، صمعجم األدباءالحموّي،  )(2
د أمین بن میر سلیم البابانّي  البغدادّي، إسماعیل باشا: انظر )(3  ،)م1951( ،)ه1399ت(بن محمّ

ة العارفین أسماء المؤلفین و  دار إحیاء التّراث أعادت طبعه باألوفست ، ثار المصّنفینآهدیّ
ة، استانبول، بیروتطبع بعناالعربّي،    .1/281ج.لبنان- یة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیّ

د مرتضى الحسینّي  )(4 ، تحقیق تاج العروس من جواهر القاموس، )ه1205ت( الزبیدّي، محمّ
اج، مطبعة حكومة الكویت  / 14م، ج1977-هـ1397مصطفى حجازّي، راجعه عبد الستّار أحمد فرّ

  .)جرش(، مادة103- 102ص
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  شیوخه .3
دالعلم عن والده  الّصغانّي لقد تلقى  ا، الّصغانّي بن الحسن  محمّ ، فقد كان عالمً

ألسئلة على ابنه لیشحذ ذهنه، ومن ذلك قول الحسن یلقي ا كان األب ودلیل ذلك أنَّ 
ته قبل سنة تسعین سألني والدي تغمده اهللا برحمته، وأسكنه بُح :" الّصغانّي  بوحة جنّ

ني  ،وفي رغد العیش اللباب ،بابوخمسمائة، وأنا إذ ذاك أسحب مطارف الشّ  ُغرُّ وهو یَ
ر الفوائد، ویزقّ  ان من ر  -رحمه اهللا–ني درر الفرائد، وكان ُغرَ ان من الفضائل، طیّ بّ

فلم أدر ما ) قد أثر َحِصیر الحصیر في حصیر الحصیر: (الرذائل عن معنى قولهم
الحصیر، األولى الباري، والثاني السجن، والثالث الَجنْب، والرابع : فقال ،أقول
لِك     )1(."المَ

ضي بین البالد فكان یأخذ العلم من العلماء، فسمع من القا الّصغانّي ل وترّح 
، وبالهند من ة، والیمنوسمع بمكّ " :في الوافي فدّي ، والمرغینانّي، قال الّص الحسنآبادّي 

دخلف بن  الّدینالقاضي سعد  آبادّي  محمّ د، والنِّظام الَحَسنْ بن الحسن المرغینانّي،  محمّ
  )2(."وكان إلیه المنتهى في معرفة اللسان العربّي . وببغداد

ة من أبي الفتوح وسمع بمكّ " :ّي الذَّهباز، قال ومن الرزّ  صرّي كما سمع من الُح 
، قال تقي وسمع أیًضا من القریظّي  )3(."، وببغداد من سعید بن الرّزازصرّي بن الُح ا

َدن من القاضي أبي  ة من الحصرّي سمع بمكّ :" الّدین عَ إبراهیم بن  إسحاقوغیره، وبَ
دخلف بن  الّدیند ، وبالهند من القاضي سعحمد بن عبد اهللا بن سالم القُریظّي أ  محمّ

                                                             
د بن الحسن  الّصغانّي، )(1  ،الّزاخر واللباب الفاخر العباب )م1987( ،)ه650ت(الحسن بن محمّ

ة العامة  د حسن آل یاسین، دار الشؤون الثقافیّ ة(تحقیق محمّ ، وزارة الثقافة واإلعالم، )آفاق عربیّ
بعة األولى،-العراق ة في تراجم الفوائد اللكنوّي، : أیًضا انظرو ). ح ص ر(مادة بغداد، الّط البهیّ

ة   .63، صالحنفیّ
  241، ص12، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي،   ) (2
هبّي،  (3)   5/250، جشذرات الذَّهبأبو الفالح الحنبلّي، . 3/265، جالعبرالذَّ
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دّي الحسنآبادّي ا د الّدینونظام  ،بن إبراهیم بن یعقوب الكرْ بن الحسن بن أسعد  محمّ
  )1(.المرغینانّي وغیرهما
دأبو عبد اهللا  الّصغانّي ومن شیوخ  قال " ،بن أحمد بن سلیمان بن بطال محمّ

ا601وتاریخها سنة  ،ورأیت إجازته له: الجندّي  اعا ،هـ، وكان إمامً ا  ،فاضًال  ،لمً عارفً
، وبه تخرج جماعة من النّحوو  ،واللغة ،والفقه ،واألصول ،والتفسیر ،بالقراءات

  )2(."الفقهاء
  من أشهر تالمذته الذین ذكرتهم المصادر .4 

دحامد  أبا في المزهر أنَّ  یوطّي ذكر الّس  من تالمیذ  یاء الحنفّي بن الّض  محمّ
   )3(.الّصغانّي 

ة وله ، أحد كبار الشافعیّ عبد المؤمن بن خلف الدمیاطّي  دمحمّ ومن تالمیذه أبو 
سنة خمس  اه اهللا تعالىنه أسماء شیوخه، وتوفضمّ  ؛المعجم: منها ؛سانتآلیف حِ 
دالحافظ أبو  الّشیخأخبر :" الیمانّي قال  )4(.وسبعمائة ه : عبد المؤمن بن خلف محمّ إنّ

  )5(."كان آخر من قرأ علیه یوم األربعاء
داق بن أحمد بن الفضائل عبد الرزّ  أبي الّدینكمال  الّصغانّي ومن تالمیذ   محمّ

  )6(.ابن الفوطّي  بن أبي المعالي الشیبانّي ا

                                                             
، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والّنحاةالّسیوطّي،  .4/176، ج، العقد الثمینتقي الّدین (1)
  520-1/519ج

  .19، مقدمة المحقق، م ق 1، جالعباب الّزاخرغانّي، الّص (2) 
، شرحه المّزهر في علوم اللغة وأنواعها، )ه911ت( الّسیوطّي، عبد الرحمن جالل الّدین (3)

ق حواشیه د أب: وضبطه وصّححه وعنّون موضوعاته وعّل د أحمد جاد المولى بك، ومحمّ  يمحمّ
د البجاوّي  بعة الثالثة، ج، مكتبة دالفضل إبراهیم، وعلي محمّ   .1/95ار التّراث، القاهرة، الّط

  .4/318، جاألعالم الّزركلّي، (4)
، بغیة الوعاةالّسیوطّي،  :انظر. 99، صإشارة التعیین في تراجم الّنحاة واللغویینالیمانّي،  (5)
  1/520ج
ة) 1959(معروف، ناجي،  )(6 ، ساعدت جامعة بغداد على طبعة، تاریخ علماء المستنصریّ

  .292، بغداد، ة العانّي مطبع
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دالفضل  اأب الّدین ورثى عزُّ  د الّدینبن الوزیر مؤید  محمّ ، بن العلقمّي  محمّ
  )1(:بأبیات منها الّصغانّي شیخه 

ـــ ـ تِ ــــمْ تُ ـ ـــــاٌب َل ـــــــَكاَك ِكتَ هُ       بَ ــُصوَل ـــ ــــ ــــ ــمَّ فُ ــــي الرِّ   ـ ـــــــ انِ اِدُف وُدوَن أمَ ـــال َصوَ َــ   جـ
ـــع ال ــــ ــــــ ْجمَ لُ َكَذا مَ ــــْحِریِن فُرِّق َشمْ ــــ ـ وُج        هُ  بَ ا مَ ئابً َغاَض  اْكتِ اِذُف وَ قَ تَ   ـــــه المُ

ا      اِشیً ْعَدَك فَ َح التَْصِحیُف بَ ئِن أْصبَ ْسط الوُجوِه الَصَحائُف      َل ْد أْلفَْت بَ قَ   َل
دابنه  :ومن تالمیذه  وأب الّدینواسمه ضیاء  )2(.الّصغانّي بن الحسن  محمّ

دو  .بركات دبن عمر بن  محمّ بن أبي بكر بن عبد الواسع بن علي بن أبي القاسم  محمّ
...  ، ویعرف بمحمود األعسر سمع منأبو عبد اهللا الصالحّي  العجمّي  الهروّي 

سمع مشارق األنوار  ،ومات في رمضان سنة أربع عشرة وسبعمائة ،اللغوّي  الّصغانّي 
  )3(.من المؤلف

اغ )4(،أبو عبد اهللا بن جعفر الّدین، عفیف وابن البدیع التكریتّي  وابن الصبّ
التقى بن  يأب ؛الحنفّي  الكوفّي  ، صالح بن عبد اهللا بن علي بن صالح األسدّي األسدّي 

دأبي  المعروف بابن  الّدینتقي  الّشیخابن  الّدینالملقب محیي  ّي النّحو لفقیه ا محمّ
اغ دبیع سلیمان بن الفقیه بطال وأبو الرّ  )5(.الصبّ دبن أحمد بن  محمّ بن سلیمان  محمّ

                                                             
د الّصابونّي  ابن الفوطّي، (1)  ،)ه723ت(كمال الّدین أبي الفضل عبد الرّزاق بن أحمد بن محمّ
ة، تحقیق مهدي النّ  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة،) 1424-2003( جم، دار الكتب العلمیّ

بعة األولى، -بیروت   .264صلبنان، الّط
د بن نصر اهللا بن سالم بن أبي الوفاء، محیي ا (2) د بن محمّ د عبد القادر بن محمّ الّدین أبي محمّ
ة، )ه775ت(الحنفّي  بن أبي الوفاء القرشّي ا ة في طبقات الحنفیّ اح ، تحقیق عبد الفتّ الجواهر المضیّ

باعة والنّشر والتوزیع واإلعالن، ج د الحلو، هجر للّط   .2/45محمّ
د بن علي أحمد شهاب الّدین أح ابن حجر العسقالنّي، (3) د بن محمّ مد بن علي بن محمّ
د عبد المعید ضان، مجلس دائرة  ،ئة الثامنةاالّدرر الكامنة في أعیان الم ،)ه852ت( مراقبة محمّ

بعة الثانیة  ة، صیدر أباد، الهند، الّط   .5/372ج م،1972-1392العثمانیّ
ةناجي معروف،  )(4   .174، تاریخ علماء المستنصریّ
ة ناجي معروف، )(5   .314- 313، تاریخ علماء المستنصریّ
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دو  )1(.بن بطال الركبّي  إبراهیم  إسحاقوأبو )2(.الفارسّي  بن حسن بن علي التیمّي  محمّ
  )3(.بن إدریس بن الحسن األزدّي 

دتلمیذه أحمد بن  غانّي وقد رثى الّص    :بأبیات منها محمّ
ــــــثَرا     ُل في َذیِل النّوى َعـ ا  أقُوُل والَشمْ ِن قَْد َكثُرَ یْ ُ الـــعَ ـــــع ــــ ــ َداِع وَدمْ ـــوَ ــــ ــــومُ الــ   یَ

اَف  ا      أْضعَ ــفَ ـــ نِي أَسـ دتَ وّ ــْد رَ ـــ ــــَضائِل قَ ــــ ــــــا الفَ ى أثُرا أبَ رَ ا ِزْدَت قَْدِري في الوَ   مَ
َت تُوِدعُ  تَِظمَ  قَْد ُكنْ نْ ِعي الّدرّ مُ ا     ا َسمْ ثِرَ تَ نْ ـــن َجـْفِن َعینِي اآلَن مُ ــــــ ُ ِمــ ـــــــــُخْذه َ   فـ

وأبو  )4(.منصور بن حسن الّشیخو . ومن تالمیذه الفقیه أحمد بن علي السردّي 
دبكر  دو  ،الّدینالفقیه، قطب  ّي المكّ  طّالنّي حمد علي بن القسأبن  محمّ بن عبد  محمّ

دعبد اهللا  وأب ،الّدینوبدر . ّي الرحمن المكّ  دحمد بن أالقاسم بن  محمّ بن أبي  محمّ
اسال د الّدینوتقي . شبیلّي اإل األندلسّي  الخوالنّي  عبّ . بن الحسن بن علي اللخمّي  محمّ

   )5(.محمود بن أبي الخیر أسعد البلخّي  الّدینوبرهان 
  فاتهمصنّ  .5

ة في غایة ة كبیرة، فقد رفد اللغة بمادة لغویّ ة ولغویّ ثروة علمیّ  الّصغانّي ف لقد خلَّ 
مجمع البحرین في اللغة، والتكملة على الّصحاح، والعباب : من التصانیف" ة فلهاألهمیّ 
دیّ للباب الفاخر، والشوارد في اللغةوا الّزاخر یْ الن، ة، والتراكیب، ، وتوشیح الدُّرَ ال وفَعَ وِفعَ

واألضداد، وأسماء الغادة، واألسد، والذئب، ومشارق األنوار في الحدیث، وشرح 
روض، وشرح أبیات المفصَّل، حابة في وفیات الّص ، ومجلد، وَدرّ الّس البخارّي  حابة، والعَ

قعة الّصْدیان، وغیر ذلك   )6(."ونُ

                                                             
تاریخ ) م1987-ه1408(، )ه947ت( ب بن عبد اهللا بن أحمدعبد اهللا الطیّ  وأبو مخرمة، أب )(1

ار-، دار الجیل)الحلبّي األثرّي (، اعتنى به علي حسن علي عبد الحمیدثغر عدن - بیروت، دار عمّ
بعة الثانیة، ج ان، الّط   .97- 3/96عمّ

  .240ص، ریخ ثغر عدنتاأبو مخرمة،  )(2
  .34ص، تاریخ ثغر عدنأبو مخرمة،  )(3

  .53، ، تاریخ ثغر عدنأبو مخرمة (4)
د حسن، م ق 1، جالّزاخر العبابالّصغانّي، : انظر (5)   .25، مقدمة المحقق فیر محمّ
  .1/520، جبغیة الوعاةالّسیوطّي،  (6)
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تَْكملة العزیزّي،  :في األدب، منها غانّي فات الّص بعض مصنَّ  فدّي وذكر الّص 
ال، وكتاب عَ فِ نْ واإل)1(،وكتاب في التصریف، ومناسك في الحّج، وتعزیز بیتي الحریرّي 

ونظم عدد )2(عفاء، والفرائض،المنیرة، وكتاب الضُّ  الّشمسجى، و ول، ومصباح الدُّ عُ فْ یَ 
وء الملتقط في تبیین الغلط، وشرح مقصورة ابن درید، وض والدرّ )3(وكراریس، ،آي القرآن

هاب ، واألصفاد، وكتاب السالكین، وكشف الحجاب عن أحادیث الشّ هاب للقضاعّي الشّ 
وكتاب خلق اإلنسان، وترتیب أحادیث )4(في إصالحه وترتیبه وتبویبه، ونوادر اللغة،

المشارق، واألحادیث الموضوعة، ورسالة في الحدیث الموضوع في فضائل القراءة، 
در التفسیر في فضائل القرآن وغیرها، وأسامي ورسالة في األحادیث الواردة في ص

ة، وكتاب مختصر الوفیات، وكتاب ، وكتاب األحكام في فقه الحنفیّ شیوخ البخارّي 
هج، ومن سج في شرح النّ ، ودرجات العلم والعلماء، وتفویف النّ الّصغانّي التجوید وجمل 

ةأسماء الخمر، ومن أسماء  یاح، ومن أسماء الحیّ   . )5(.الرّ
  ةنته العلمیّ مكا .6

وكان " )6("،فكان إلیه المنتهى في علم اللغة" ة،بمكانة علمیّ  الّصغانّي  انماز لقد
ا ،صدوقًا ،شیًخا صالًحا  ،والفقه ،ا في اللغةعن فضول الكالم، إمامً  صموتً

  )7(."والحدیث
دفمنه ما أنشده أحمد بن  حسن، وله شعر" براهیم بن عبد اهللا الحمیرّي  محمّ ، وإ

دو بن عمر، ا دبن  محمّ كاتبةً  ،بن عبد اهللا المقدسّي  محمّ ا مُ الحافظ  أنَّ  الصالحیان، إذنً

                                                             
  .242 -240، صالوافي بالوفیاتالّصفدّي،  (1)
، الیمانّي، 9/190، جمعجم األدباءوالحموّي،  .242، صالوافي بالوفیاتفدّي، الّص : انظر )(2

  .99-98، صإشارة التعیین في تراجم الّنحاة واللغویین
  4/178، جالعقد الثمینتقي الّدین،   )(3
ة العارفین أسماء المؤلفین في البغدادّي، إسماعیل باشا،  )(4   .281ص/ 1، جثار المصّنفینآهدیّ

د حسن، العباب الّزاخر واللباب الفاخرالّصغانّي، : انظر (5) ، الجزء األول، مقدمة المحقق فیر محمّ
  .39- 38- 36ص م ق 

  .4/177، جالعقد الثمینتقي الّدین،  (6)
  .4/177، جالعقد الثمینتقي الّدین،  (7)
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تب ذلك لنفسه ببغداد، وكُ  الّصغانّي أنشدنا : أنشدهم إجازة، قال الدمیاطّي  الّدینشرف 
  :عنه في مشیخته

ــــاَعِة والِّرَضـــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ـ نَ اَل القَ بَ ْلُت ِسرْ بَ یَّا      تََسرْ َدنِيَصِب ِة َدیْ وَل ُ ـــه ــــ ــــ ا فــــي الُكــــ   وكانَ
ــــا ــــ ــــ ي ُحّف بالرِّضــ ـي     وقَْد َكاَن ینهاني أِب َدْى َدنِ دًا من یَ ى نَ   وبالعفو أن ُأوَل

 للقاضي سلیمان بن حمزة، على ما ذكر ابن رافع والرضّي  وأجاز الّصغانّي 
  )1(."، وهو خاتمة أصحابهاغالصبّ ابن  ، ولصالح بن عبد اهللا الكوفّي برّي الطّ 

  )2(:ومن هذه األشعار أبیات ختم بها كتابه مناسك في الحّج وهي
اَدةَ الزَّادا خَّ َص الوَ ــــــى الكعبة الَغرَّاء قد زادا         فاستحِمِل الُقُل ــــ ــــ   َشوِقي إلـ

ـــــَحنظُل العامـــ ــــ ا    أراقَك الــ تََجعً نْ ـــــيُّ مُ ــــ َك انتجع السَّعداَن والرَّ وغَ      ـــ رُ   اَدایْ
َحك حتى آَض عن َكثٍَب     أتعبَت َس  نقاَدا     رْ ــــــْعُب مُ ـــ زًَّحا والصَّ یاقُها رُ   نِ

َشًب      فاقطع عالئ ـــواًال وأوالَدا     َق ما ترُجوه مـــن نَ ــــ ــــ َ أمــــ   واستوِدِع اهللا
 ُ َدن قرأ علیهوكان ی عَ ا، وكان معابّي للخطّ  "معالم السُّنن"كتاب  ِب بهذا الكتاب  جبً
: جمع لهذا الكتاب جرامیزه، وقال ألصحابه ابّي إنَّ الخطّ : ویقول ،فهوبكالم مصنّ 

َك ألَف دینار، فإنّ  َل ي حفظته أحفظوا غریب أبي عبید القاسم بن سّالم، فمن حفظه مَ
  )3(.فملكتُها، وأشرُت على بعض أصحابي بحفظه فحفظهُ وملَكها

اأعلم "ه كان إنَّ  الّزركلّي وقال  ً   )4(."ثًامحدِّ  أهل عصره في اللغة، وكان فقیه
ا محدّ  الّصغانّي كان :" وقال اللكنوّي  ً  مشاركة تامة في جمیع اذ ،اثًا لغوی فقیه

  )5("حامل لواء اللغة في زمانه الّصغانّي " :وقال أیًضا." العلوم

                                                             

  4/178، جالعقد الثمینتقي الّدین، (1) 
، معجم األدباءالحموّي، . 12/241، جلوفیاتالوافي باالّصفدّي، : األبیات موجودة في (2)
  .9/190ج
  .9/191، جمعجم األدباءالحموّي،  )(3
  .2/214، جاألعالمالّزركلّي،  )(4
د عبد الحي اللكنوّي الهندّي  وأب )(5 ة، )ه1304ت( الحسنات، محمّ ة في تراجم الحنفیّ ، الفوائد البهیّ

د بدر ا بعة  يلّدین أبعني بتصحیحه وتعلیق بعض الزوائد علیه محمّ فراس النعسانّي، الّط
  .63عادة، ص، مطبعة الّس 1324األولى
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  ةرحلته العلمیّ  .7
غیره من العلماء الجادین في الوصول إلى المعلومة مثل  الّصغانّي  إنَّ 

ا للعلم، كما ال یفوتنا أنَّ تنقَّ  ،حیحةالّص  من خالل رحالته أفاد  هل من مكان إلى آخر طلبً
سناد المعلومة إلى قائلها، فاعتمد علیه  ،ة نقلهغیره من علمه، فنرى إشادة العلماء بدقّ  وإ

  .إلى أصحابها عدد غیر قلیل من العلماء في نسب األشعار
فقد سمع )1(.الحجاز، والهند، والیمن، والعراق: ، مثلالبالد الّصغانّي ولقد طاف  

َدن من القاضي أبي اسحاق إبراهیم بن عبد اهللا  ة من الحصرّي بمكّ  بن سالم اوغیره، وبعَ
دین خلف بن دّ ، وبالهند من القاضي سعد الالقریظّي  بن إبراهیم بن یعقوب  محمّ
د الّدینونظام  ،نآبادّي الحس الكردرّي   )2(.وغیرهما سعد المرغینانّي أبن الحسن بن  محمّ

له بین البلدان من أجل الوصول إلى المعلومة من أصحابها، وهذه وهذا دلیل على تنقّ 
  .صفات العالم الذي ینماز بدقّة كتاباته

یاسة  الّصغانّي لقد دخل  بغداد سنة خمس عشرة وستمائة، وذهب منها بالرِّ
ودخل الیمن، ثم عاد إلى بغداد ثم إلى  ،وحّج  ،ةفة إلى صاحب الهند، فبقي مدّ الشری

  )3(.الهند ثم إلى بغداد
  واللباب الفاخر الّزاخركتاب العباب  .8

- الّصغانّي واللباب الفاخر في عشرین مجلًدا، ومات  الّزاخرجاء كتاب العباب 
   )5(:ولذلك قیل )4(.)ب ك م ( ه، ووصل فیه إلى فصل یتمّ  قبل أْن  -رحمه اهللا

                                                             
  .98، صإشارة التعیین في تراجم الّنحاة واللغویینالیمانّي،  (1)
شذرات الذَّهب في ابن العماد، . 4/176، جالعقد الثمین في تاریخ البلد األمینتقي الّدین،  (2)

  .5/250، جمن ذهب أخبار
  . 1/519، جیة الوعاة في طبقات اللغویین والّنحاةبغالّسیوطّي،  )(3
، ، الوافي بالوفیاتالّصفدّي . 62، صإشارة التعیین في تراجم الّنحاة واللغویینالیمانّي،  )(4
بغیة الوعاة الّسیوطّي، . 4/177، جاألمینالعقد الثمین في تاریخ البلد تقي الّدین، . 12/241ج

ة العارفین البغدادّي، . 1/520، جفي طبقات اللغویین والّنحاة المؤلفین وآثار  أسماءهدیّ
اس، . 1/281، جالمصّنفین اللكنوّي، . 2/417ج، ، مكتبة الصدر، طهرانالكنى واأللقابالقمي، عبّ

ة ة في تراجم الحنفیّ   .63،الفوائد البهیّ
   .1/520، ج، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والّنحاةالّسیوطّي : األبیات موجودة في )(5



14 
 

الِحَكم       الذي      الّصغانّي إنَّ  لومَ وَ   َحاَز العُ
  أن انتَهى إلى بكــم           كان قَُصارى أمِرِه  

 لكلِّ  وكما نعلم أنَّ  )1(.-وزیر المستعصم-معجمه البن العلقمّي  الّصغانّي ف وألَّ 
 ،ر على الترتیب الصوتّي فه، فمنهم من ساسار علیه مصنّ  اجمات نظامً معجم من المع

، ومنهم من سار على الترتیب حسب معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدّي  :مثل
معجم  :مثل ،معجم الجمهرة البن درید، ومنهم من سار على نظام القافیة :مثل ،األبنیة
فترتیب العباب كترتیب "ظام، ، وقد سار صاحبنا على هذا النِّ حاح للجوهرّي الّص 
 )2(".حاحالّص 

وأعظم كتاب ُألِّف في اللغة بعد عصر الّصحاح :" عن العباب یوطّي وقال الّس 
ریر، ثم كتاب  كتاب المحكم والمحیط األعظم ألبي الحسن علي بن سیده األندلسّي  الضَّ

في  غانّي معجم العباب بخط الّص  فدّي ولقد رأى الّص  )3(."الّصغانّي  العباب للرضّي 
  )4(.دمشق

ه احتوى ة، وذلك ألنَّ اللغویّ  اتجماب له قیمة كبیرة بین المعالعب وال شك في أنَّ 
ةجمكبیرة، كما كان یذكر ما في المع ةعلى مادة لغویّ  األخرى، ویزید علیها،  ات اللغویّ

ح أقوال السابقین یصّح  هة الواحدة، كما أنَّ یكثر من الشواهد للمادة اللغویّ  غانّي وكان الّص 
  .له، وینّص الحدیث إلى أهله

  وفاته .9
أنَّ وفاته في  -رحمه اهللا– الّصغانّي فات التي ذكرت وفاة یجمع أصحاب المصنّ 

لیلة الجمعة التاسع عشر من شعبان، بالحریم  اهللا توفاه وأنَّ " )5(سنة خمسین وستمائة،

                                                             
  .2/214، جاألعالمالّزركلّي،  (1)
نون عن أسامي الكتب والفنون، )ه1067ت( حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد اهللا (2) ، كشف الّظ

د شرف الّدین، دار إحیاء التّراث العربّي، بیروت   .1122لبنان، ص- تحقیق محمّ
  .1/100، جالمّزهرالّسیوطّي،  (3)
  .12/242، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي،  (4)

د عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعّي الیمنّي المّكّي (5)   ،)ه768ت( الیافعّي، أبو محمّ
، وضع مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، )م1997- هـ1417(
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قل إلى مكّ ثم بلغني أنَّ : الّذهبّي  قال. فن في دارهببغداد، ودُ  الظاهرّي  افدُ . ةه نُ  فن قریبً
قد َأوصیُت لمن یحملني : -رحمه اهللا-لي  الّصغانّي  وقد قال. یل بن عیاضمن الفُض

ابعد موتي إلى مكّ    )1(."ة بخمسین دینارً
 أنَّ  الّصغانّي تلمیذ  تاریخ وفاته، فقد أخبر الدمیاطّي  ذكر بعض العلماءقد و 

 الّدین وذكر تقي)3(في شعبان، اهتوفاهللا إّن  :ّي الذَّهبوقال  )2(وفاته كانت یوم الجمعة،
  )4(.في رمضاناهللا توفاه  إنَّ 

حین  .فات نقًال عن تلمیذه الدمیاطّي في المصنّ  الّصغانّي ة وفاة وقد ترددت قّص 
الیوم، فحضر  وكان معه مولود وقد حكم فیه بموته في وقته، فكان یترقب ذلك:" قال

ا شكران ذلك، وفارقناه وعّدیت إل ىً ذلك الیوم وهو معاف ى الشّط، فعمل ألصحابه طعامً
والساعة وقع الِحمام : الساعة فارقته، فقال: فلقیني شخص أخبرني بموته، فقلت له

  )5(."یخبر بموته فجأة، وذلك سنة خمسین وستمائة
هناك اختالفًا في ذكر الیوم والشهر الذي توفاه اهللا فیه، ومهما یكن  فنرى أنَّ 

  .من أمر فقد توفاه اهللا سنة خمسین وستمائة

                                                                                                                                                                                   

بعة األولى، بی ة، الّط د علي بیضون، دار الكتب العلمیّ -روتحواشیه خلیل منصور، منشورات محمّ
، )ه874ت( ديرْ ري بَ غْ تَ  نتابكّي، جمال الّدین أبي المحاسن یوسف بواأل. 4/94لبنان، ج

د حسین شمس الّدین، جوم الّزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، النّ ، )م1992- هـ 1413( تحقیق محمّ
ة، بیروت   .27-7/26لبنان، الّطبعة األولى، ج-دار الكتب العلمیّ

هبّي، 4/177، جنالعقد الثمیتقي الّدین، (1)     .3/265، جالعبر في خبر من غبر، الذَّ
  .99، صإشارة التعیین في تراجم الّنحاة واللغویینالیمانّي،  (2)
هبّي،  (3)   .3/265، جالعبر في خبر من غبرالذَّ
  .4/176، جالعقد الثمین في تاریخ البلد األمینتقي الّدین،  (4)
ة في اللكنوّي، . 1/520، جغویین والّنحاةبغیة الوعاة في طبقات اللالّسیوطّي،  (5) الفوائد البهیّ

ة   .63، صتراجم الحنفیّ
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  لاألوّ الفصل 
رَّب والدَّخیل معَ   اُل

ة كغیرها من اللغات تُؤتر وتتأثر بسبب عوامل االحتكاك اللغوّي  اللغة العربیّ
المختلفة، ال سیَّما لغات األمم المتجاورة، فتلجأ إلى إدخال مفردات لغات أخرى بسبب 

حیاة اللغة لنموها  وغدا هذا التبادل ضرورة من ضرورات. الحاجة أو الضرورة
ا عدة جمعوا فیها ، وتطورها فوا فیها كتبً ة، وأّل ة بهذه القضیّ ولهذا اهتم علماء العربیّ

اللغة، واستنبطوا القوانین الخاّصة التي تحمي اللغة من أيِّ خلل یمس بنیانها، فظهرت 
عرَّب والّدخیل ة جدیدة كالمُ     )1(.مصطلحات لغویّ

  
رَّب 1.1 عَ   والّدخیل مفهوم المُ

رَّب عَ ب(مفعول من الفعل  هو اسم: لغةً  المُ فاإلعراب والتعریب معناهما  ،)عرّ
 أْي  ،منطقه َب رَّ وَع  )2(.أبان وأفصح :أْي  ،َب عنه لسانه وعرَّ  رَب واحد وهو اإلبانة، وأْع 

  )3(.به من اللحنذَّ َه 
ا في االصطالح ف  تتفوه به العرب  أْن : تعریب االسم األعجمّي : قال الجوهرّي أمّ

هو و  )5(."تهذیب المنطق من اللحن: والتعریب )4(."وأعربتهبته عرّ : تقول ،على منهاجها
رَّب إذن هو  )6(.في غیر لغتها ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لمعانٍ  عَ فالمُ

                                                             
د، : انظر )(1 ةعلیمات، فاطمة محمّ عرَّب والدَّخیل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهویّ ، المُ

ة وآدابها، المجلد السابع، العدد  ة في اللغة العربیّ    .242، ص2011-هـ1432، 4المجلة األردنیّ

د بن مكرم ابن منظور اإلفریقّي المصرّي  ابن )(2 ، )ه711ت( منظور، أبو الفضل جمال الّدین محمّ
  ).عرب(، 1/588بیروت، ج-، دار صادرلسان العرب

  ).عرب( 1/589ج اللسان،ابن منظور،   )(3
اد (4) ة، )ه393ت( الجوهرّي، إسماعیل بن حمّ ، تحقیق أحمد عبد الغفور تاج اللغة وصحاح العربیّ

ار، بعة الثالثة -دار العلم للمالیین، بیروت عّط   ).عرب(، 1/179ج. 1984- 1404لبنان، الّط
د بن یعقوب (5) حة وعلیها ،  نسخة منقّ القاموس المحیط، )ه817ت( الفیروزآبادّي، مجد الّدین محمّ

د الشامّي، وزكریا المصرّي الشافعّي  الوفا نصر الهورینّي  يیخ أبتعلیقات الشَّ  جابر ، راجعه أنس محمّ
  ).عرب(1066ص . 2008-1429القاهرة،  -أحمد، دار الحدیث

  1/268، جالمّزهرالّسیوطّي،  (6)
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ة وذلك بالزیادة أو النقص حتّى  ،اللفظ الذي غیّره العرب حتّى یتوافق مع أصوات العربیّ
  .ه عربّي یبدو كأنَّ 

ةب ما أُ وقد قال سیبویه في با ا یغیّرون من هم ممّ أنَّ  اعلم" :عرب من األعجمیّ
ة ما لیس من حروفهم ألبتّ  ما لم ما ألحقوه ببناء كالمهم، وربَّ بَّ ر ة، و الحروف األعجمیّ

  .)1(."یلحقوه
رَّب یصبح عربی أنَّ األزهرّي  دَّ وقد َع  عَ  إنَّ :" حیث قال ،ا بعد التعریباللفظ المُ

ة  )2(."اربه العرب فیصیر عربی ا فتعاالسم قد یكون أعجمیً  فالكلمة في هذه الحال أعجمیّ
ة باعتبار الحال ،باعتبار األصل ة  ومنهم من رفض أْن  )3(.عربیّ تعامل الكلمة األعجمیّ

ة معاملة رَّب من العربّي  ومن اشتقّ " :قالواف ،الكلمة العربیّ عَ كان كمن  ،األعجمّي المُ
 )4(."یر من الحوتعى أّن الطّ ادّ 

ا فالّدخیل هو ما )5(.كلمة ُأدخلت في كالم العرب ولیست منه كلُّ  فهو الّدخیل أمّ
ة ، وهناك معنىً آخر فبقي كما كان في لغته ،دون تغییر في حروفه ،دخل العربیّ

                                                             
، تحقیق عبد الّسالم هارون، القاهرة، الكتاب، )ه180ت( سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان (1)

  .304-4/303هـ، ج1397
د بن أحمد: انظر )(2 ، تحقیق یعقوب عبد تهذیب اللغة، )ه370ت( األزهرّي، أبو منصور محمّ

د علي النّجار، الدّ  بّي، مراجعة محمّ ة للتألیف والترجمة، جالنّ   ) تنر(،270- 14/269ار المصریّ
د بن الخضر، أبو منصور الجوالیقّي  )(3 رَّب ، )ه540ت( الجوالیقّي، موهوب بن أحمد بن محمّ عَ المُ

دأحمد ، تحقیق وشرح من الكالم األعجميّ على حروف المعجم كر، مطبعة دار الكتب، شا محمّ
بعة الثانیة   .53، ص1969-1389الّط

  .1/287، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(4
د مرتضى الحسینّي ). دخل( 241/ 11، جلسان العربابن منظور، : انظر (5) والّزبیدّي، محمّ

، تحقیق حسین نّصار، مراجعة جمیل تاج العروس من جواهر القاموس، )ه1205ت( الّزبیدّي 
اج، مطبعة حكومة الكویت،  وعبد ،سعید ). دخل( 28/480، ج1969-1269الستّار أحمد الفرّ

  530، ص)دخل(، القاموس المحیطوالفیروزآبادّي، 
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ة بعد عصور االحتجاج، فلیس من الضروري أْن یكون  )1(للّدخیل وهو الذي دخل العربیّ
   .داخًال من لغة ُأخرى

رَّب والّدخیل"انّي الّصغ واستعمل عَ اللة على الكلمات في كتابه العباب للدّ " المُ
بة والكلمات الّدخیلة حینً  رَّ عَ   .عند الّصغانّي  الّداللةفالمصطلحان مترادفان في ا آخر، المُ

بة أو الّدخیلة ولكن هل یشتقّ  رَّ عَ أو هل یمكن إخضاع هذه  ؟من الكلمات المُ
  ؟رفّي الكلمات لالشتقاق الّص 

ة، فمنهم من تعامل مع هذه ة لهذه القضیّ النّسبة اتجاهات بعدّ  العلماءجه لقد اتّ 
ة خالصةالكلمات كأنَّ  ها للمیزان و أو أخضع فوضعوها تحت الجذر الثالثّي  ،ها عربیّ

وتبع الجوهرّي  )2().ب ر ق(تحت باب  استبرقیضع كلمة  -مثًال -، فالجوهرّي رفّي الّص 
ة   .    )4(والّزبیدّي  )3(ابن منظور،: ، مثلبعض أصحاب المعاجم اللغویّ

ولَّد فقد قال ابن منظور ا المُ ولَّدً مِّ ُس و :" أمّ د من الكالم مُ وّل  ،ا إذا استحدثوهي المُ
  )5(."ولم یكن من كالمهم فیما مضى

ولَّد أْي :" وقال الّزبیدّي  ولَّد وحدیث مُ فالكلمات  )6(."لیس من أصل لغتهم كالم مُ
لَّدة لم تكن موجودة  وَ نّ المُ فلیس من  ،فهي كلمات جدیدة ،ما استحدثْت عند القدماء، وإ

ة أْن  الضرورّي  ولَّدة غیر عربیّ   .  تكون كل كلمة مُ
 رتجل دون أْن تُ  یمكن أْن  اهنالك ألفاظً  أّن  -في هذه المسألة- جنّّي ابن  یرىو 

بة أو دخیلة، حیث قال رَّ عَ   ،هوسمت طبیعت ،فصاحته إذا قویْت  األعرابّي  فإّن :" تكون مُ

                                                             
ةظاظا، حسن، : انظر )(1 ة، بیروت، كالم العرب من قضایا اللغة العربیّ ، دار النهضة العربیّ

   .79، ص 1976
   ).        برق( 4/1450، جالّصحاحالجوهرّي،  (2)
  )برق(،10/19، جاللسانابن منظور،  (3)
  )برق(، 25/68، تحقیق مصطفى حجازي، جالعروس تاجالّزبیدّي،  (4)
  )ولد(، 3/469، ج اللسانابن منظور،  (5)
اج، جتاج العروسالّزبیدّي،  (6)   )ولد( 9/329، تحقیق عبد الستّار أحمد الفرّ
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هما كانا یرتجالن  يَ كِ قبله به، فقد ُح  رف وارتجل ما لم یسبقه أحدٌ تّص  عن رؤبة وأبیه أنّ
 )1(."بقا إلیهاوال ُس  ،ا لم یسمعاهاألفاظً 

رَّب والّدخیل ووجوده في القرآن الكریم، ف عَ قال واختلف العلماء في حقیقة المُ
ا ما ورد في القرآن، فقد اختلف فیه أه:" الجوالیقّي  كتاب اهللا : ل العلم، فقال بعضهمفأمّ

ة عن الحسن بن أحمد عن  أخبرني غیر واحدٍ . تعالى لیس فیه شيء من غیر العربیّ
من زعم : سمعت أبا عبیدة یقول: قال ،دعلج عن علي بن عبد العزیز عن أبي عبید

ةأّن في القرآن لسانً   إِنَّا ﴿ :بقوله تعالى واحتّج . فقد أعظم على اهللا القول ،ا سوى العربیّ

اهلْنعآنًا جا قُربِيرع لَّكُملَّع لُونقهم استدلوا على قولهم بأّن هناك كلمات كثیرة من ولكنّ  )2(،﴾ تَع
ور، وأباریق، واستبرق، وغیر یل، والمشكاة، والیم، والطّ سّج : غیر لسان العرب، مثل

  )3(.ذلك
لحروف بغیر لسان العرب في ّن هذه اإ:" ة بقولهعلى هذه الحّج الجوالیقّي  وردَّ 

بته فصار به العرب على ألسنتها، فعرّ  األصل، فقال أولئك على األصل، ثم لفظْت 
ة األصل ،ا بتعریبها إیاهعربی  ة في هذه الحال أعجمیّ  )4(.فهي عربیّ

  :وینقسم العلماء في موقفهم من هذه المسألة إلى فریقین
ل رَّب والّدخیل في: األوّ عَ تهم على ذلك تلك وأدلَّ  ،القرآن الكریم یقول بوجود المُ

ة  :قال الّسیوطّي . ور، وغیرهاالّدیباج، واالستبرق، و الطّ : مثل ،الكلمات غیر العربیّ
. طبَ بط والنَّ وم والقِ أّن في القرآن ما لیس بلغة العرب، حتّى ذكروا لغة الرّ  عى ناٌس وادّ "

ویقاربه  اللفظَ  د یوافق اللفظُ وق: قال. ومن زعم ذلك فقد أكبر القول: قال أبو عبیدة
ة أو غیرها ،ومعناهما واحد ة واآلخر بالفارسیّ فمن ذلك االستبرق : قال. وأحدهما بالعربیّ

ة أو غیرها )استبره(وهو الغلیظ من الّدیباج أو هو  ون وأهل مّكة یسمّ : قال. بالفارسیّ

                                                             
ّي، أبو الفتح عثمان (1) د علي النّجار، المكتبة  ،الخصائص، )ه392ت( ابن جنّ تحقیق محمّ

   .2/25، ج1913ة، العلمیّ 
  . 3، آیة الزخرفسورة  )(2

رَّبالجوالیقّي،  (3) عَ   .53- 52، المُ
رَّبالجوالیقّي، (4) عَ   .53، المُ
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َ الِمْسح الذي یجعل فیه أصحاب الطّ   فأمالوها ،السة بَ الس وهو بالفارسیّ عام البرّ الب
ةُ  ةَ  وأعربوها فقاربت الفارسیّ    )1(."في اللفظ العربیّ

بة أو الّدخیلة  رَّ عَ ولكن هل نستطیع تعمیم هذا الرأي على جمیع الكلمات المُ
ا نتحدث عن القرآن الكریم؟ فما جاءوا به ینطبق على بعض األلفاظ ا إذا كنّ وخصوًص 

ة ولیس جمیعها، فكلمة االستبرق یمكن أْن  والبالس  ،یكون لها أصل في اللغة الفارسیّ
ْن  هناك عدد غیر قلیلٍ فأیًضا،  بات، فالباحث ال یمیل مع هذا الرأي وإ رَّ عَ كان  من المُ

  .ینطبق على بعض األلفاظ
ا القسمُ  وذلـك لقولـه  ،غیـر عربـّي  لفـظٍ  ه یرى أّن القرآن الكریم یخلو مـن أْي الثاني فإنّ   أمّ

ن إِنَّا ﴿:تعالى آنًا اهأَنزلْ ا قُربِيرع لَّكُملَّع لُونق2(﴾ تَع( ،انٍ ﴿ :وقوله تعالىسبِيٍّ بِلرع بِنيم﴾)3(.  
هذه األلفاظ بمجرد دخولها القرآن الكریم أصبحت  نَّ إ: ولكن هناك من قال

ة بغض النظر عن أصل هذه الكلمات وبهذا ال یكون تعارض بین هذه  )4(.كلمات عربیّ
  .وابیرى الباحث أّن هذا الرأي أقرب إلى الصَّ و . اآلراء

ا لغات العجم في القرآن :مقال أبو عبید القاسم بن سّال  اس  فإّن  الكریم أمّ النّ
وي عن ابن  اساختلفوا فیها، فرُ ومجاهد وابن جبیر وعكرمة وعطاء وغیرهم من أهل  عبّ

هم قالوا في أحرف كثیرة إنّ   ،وروالطّ  ،والیم ،طه: همنها قولو  ،ها بلغات العجمالعلم أنّ
ةإنّ : فیقال ،بانیونوالرّ  ها یقال إنّ  ،والفردوس ،والقسطاس ،والّصراط ،ها بالسریانیّ

ة : قال ،ةها بالحورانیّ یقال إنّ  ،وهیت لك ،ةها بالحبشیّ إنّ : یقال ،ومشكاة وكفلین ،بالرومیّ
  )5(.فهذا قول أهل العلم من الفقهاء

                                                             
 .1/266، جالمّزهرالّسیوطّي،  (1)
  .2، آیةیوسفسورة  (2)
  .195، آیةالّشعراءسورة  (3)
ة، كتاب )ه322ت( بن حمدانالرازّي، أبو حاتم أحمد  (4) ة العربیّ ، الّزینة في الكلمات اإلسالمیّ

بعة األولى  ق علیه حسین بن فیض اهللا الهمدانّي الیعبرّي الحرازّي، الّط عارضه بأصوله وعّل
 .145ص. صنعاء. مركز الّدراسات والبحوث الیمنّي . 1994- 1415

  .1/268، جالمّزهرالّسیوطّي،  (5)
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ة أّن القرآن لیس  قُرآنًا﴿ :لقوله تعالى ،فیه من كالم العجم شيء وزعم أهل العربیّ

واب عندي مذهب فیه الّص و  :الّسیوطّي  قال. ﴾مبِني عربِيٍّ بِلسانٍ ﴿ :وقوله تعالى ﴾عربِيا
 إّال  ،ة كما قال الفقهاءوذلك أّن هذه الحروف أصولها عجمیّ  ،اتصدیق القولین جمیعً 

ها سقطْت   ،لتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظهانتها وحوَّ إلى العرب فأعربتها بألس أنّ
ة فمن قال  ،وقد اختلطت هذه الحروف بكالم العرب الكریم ثم نزل القرآن ،فصارت عربیّ

ةإنّ    )1(.فهو صادق ،ةفهو صادق ومن قال عجمیّ  ،ها عربیّ
ازّي فقال ا الرّ  ،والقسطاس ،المشكاة :من نحو الكریم ما وقع في القرآن إّن : أمّ

ةال نسلّ  ،یلّج والّس  ق،واإلستبر  ها غیر عربیّ ْضع العرب فیما وافق  ،م أنّ بل غایته أّن وَ
ة،  )2(.اللغات متفقة فإّن  ،نورابون والتّ لغة أخرى كالّص  فهو یرى أّن هذه الكلمات عربیّ

ة وغیرها من اللغات، فال  ؛ومجیئها في القرآن الكریم ها كلمات مشتركة بین العربیّ ألنّ
ةالقرآن الكریم ألنَّ ضیر إْن جاءت في  وقد رّد الّسیوطّي على ذلك . ها كلمات عربیّ

رَّبوالفرق بین هذا النّ  :"فقال عَ رَّب له اسم في لغة العرب غیر  ،وع وبین المُ عَ أّن المُ
أّن الفرق بین هذه  یرى الّسیوطّي ف )3(.اللفظ األعجمّي الذي استعمله بخالف هذا

رَّب له لفظ غیر اللفظ الكلمات المشتركة بین اللغات والكلم عَ بة، أّن المُ رَّ عَ ات المُ
ة   .األعجمّي أْي له أصل غیر الموجود في العربیّ

اسما ورد عن ابن : ابن جریر الّسیوطّي عن وقال وغیره من تفسیر ألفاظ  عبّ
ة أو الحبشیّ  ،الكریم من القرآن ها بالفارسیّ ة أو نحو ذلكأنّ بطیّ ما اتفق فیها إنّ  ،ة أو النّ

بل كان : وقال غیره. ة بلفظ واحدمت بها العرب والفرس والحبشیّ فتكلّ  ،اللغاتتوارد 
 بلفظهم بعض مخالطة لسائر األلسنة في أسفارٍ  الكریم للعرب العاربة التي نزل القرآن

قص من حروفها واستعملتها في رت بعضها بالنَّ یّ ا غُ فعلقت من لغاتهم ألفاظً  ،لهم

                                                             
  1/268، جهرالمّز الّسیوطّي،  1)(

  .1/268، جالمّزهرالّسیوطّي،  (2)
  1/267ج المّزهر، الّسیوطّي، (3) 
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وعلى هذا  ،ووقع بها البیان ،رى العربّي الفصیحمج أشعارها ومحاورتها حتّى جرْت 
  )1(.الكریم نزل بها القرآن الحدّ 

ا على غیر نسق الكالم العربّي، بل كان  وبهذا فإنَّ القرآن الكریم ال یحوي كالمً
ة؛ ألنَّ ما كان . أسلوب القرآن الكریم عربّي محض كما أنَّه خال من األلفاظ األعجمیّ

ا وطرأ علیه  ا، إنَّما صار عربیا بعد إلحاقه بأبنیه أصله أعجمیً التعریب لم یبَق أعجمیً
ة،  ة نسفها التي خضعت لها األلفاظ العربیّ خضاعه للقوانین الصوتیّ ة وإ األلفاظ العربیّ
بة قبل نزول القرآن الكریم حتى صارت مألوفة  عرَّ وقد استخدم العرب أسماء األجناس المُ

ة، فنزل القرآن لیخاطبهم بما عرفوا وألفوالدیهم وشائعة في استعماالتهم اللغ   )2(.ویّ
  

بة في  2.1 رَّ عَ   )واللباب الفاخر الّزاخرالعباب (األلفاظ المُ
رَّب والّدخیل  عَ اهتمام الّصغانّي وهو یذكر مفردات معجمه، بلقد حظي المُ

بة، وتفاوت فیها منهجه بین ذكر الكلمة فتحدَّ  رَّ عَ ث فیه عن طائفٍة من األلفاظ المُ
ة  ة أم فارسیّ بة، مع ذكر أصلها هل هي رومیّ رَّ عَ غیر ذلك، أو االكتفاء بذكر أم المُ

ه كان یذكر األصل في اللغة األمّ  الذي  النّحوو  ،اللفظ دون نسبته إلى اللغة األصل، وأنّ
ة   .تطور إلیه للغة العربیّ

بة  عرَّ وبعد البحث في معجم العباب، عرضت الدراسة لبعض األلفاظ المُ
  : خیلة، ومن هذه األلفاظوالدَّ 

 :البابوس-1
ة: البابوس: ادقال ابن عبّ  البابوس : قال ابن منظور والّزبیدّي و  )3(.الولد بالرومیّ

قال  ،الحوار: حكمموفي ال: هو ولد الناقة: وقال ابن األعرابي...أهمله الجوهرّي و بباءین 
  :ابن أحمر

                                                             
رَّب، )ه911ت( الّسیوطّي، جالل الّدین (1) عَ هّذب فیما وقع من القرآن من المُ ، تحقیق عبد اهللا المُ

  102ص . 1971الجبورّي، بغداد، مجلة المورد، 
عرَّب الّصوتيّ فيإدریس سلیمان مصطفى،  )(2 ، رسالة -دراسة ومعجم-القرآن الكریم  المُ

   .235، ص2006ماجستیر، جامعة الموصل 

  .)ببس( )السین(36 العباب،الّصغانّي،  )(3
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بً  رَ لى بابوِسها َط وصي ِإ ی    اَحنَّْت َقُل ؟فما َحنِ َكرُ   نُِك َأم ما َأنِت والذِّ
 ،ضیع في مهدهبي الرّ الّص : البابوس: وفي التّهذیب .وقد یستعمل في اإلنسان

بي، وقال مسح رأس الّص  ،بي في مهدهاهب حین استنطق الّص وفي حدیث جریج الرّ 
ال أدري هو في اإلنسان أصل أم : اعي، فقالفالن الرّ : یا بابوس من أبوك؟ فقال: له

والكلمة  ، في شعر ابن أحمرلم نسمع به لغیر اإلنسان إّال : وقال األصمعّي استعارة، 
ة من أيِّ : مثل ،وقد جاء في غیر موضع ،غیر مهموزة  ،نوع كانت هو الولد عامّ

تهأُ و  ة استعمل: فقیل ،ختلف في عربیّ ة كما : وقیل ،العرب كما في المحیط اهترومیّ عربیّ
  )1(.وشیحفي التّ 

اقة، وقد فنجد العلماء نّصوا  على معنى البابوس؛ بأنَّه ولد اإلنسان، أو ولد النّ
اكتفى الّصغانّي بذكر قول ابن عباد، وهو قول مختصر َشِمَل آراءهم، فذكره بأنَّه الولد 
ة  ها كلمة رومیّ اقة، وبعد ذكره لمعناها ذكر بأنّ عامة، دون تخصیصها لإلنسان أو للنّ

غم من األصل، فالّصغانّي ال یهمل مثل هذه ال بعض أصحاب أنَّ مفردات، على الرّ
ة أهملها   . المعجمات اللغویّ

َنَساء-2 رْ  :بَ
َساء هو: ویقال:" قال الّصغانّي  نَ رْ نساء هو وأّي  ،ما أدري أّي بَ رْ َساء  وأّي  ،البَ نْ رَ بَ

َساء هو وأّي  ،هو نْ رَ ناساء هو وأّي  ،البَ رْ اس هو: بَ وقال األصمعّي في . أْي أيُّ النّ
ساء هو ري أّي دأال : قولهم نْ رَ َ اس هو أيُّ  :أْي  ،الب ة االبنو  ،النّ بطیّ رْ بالنّ : والنََّسا ،البَ

ناشا معجمة: وقال غیره. اإلنسان ة -برْ    )2(."بته العربفعرّ  ،بالسریانیّ
 ،برنساء مثل عقرباء ممدود غیر مصروف" :وزاد ابن منظور والجوهرّي 

ة بَ  .راساءوبرناساء وبَ  بطیّ    )3(."ساق نَ رَ والولد بالنّ
ة ّن إ:" وقال الجوالیقّي  بطیّ وحقیقة اللفظ بها . ابن اإلنسان: أصله بالنّ

ة   )4(."بته العربفعرّ ) برناشا(بالسریانیّ
                                                             

  ).ببس(15/435، جتاج العروسوالّزبیدّي، ). ببس(24-6/23، جاللسانابن منظور،  (1)
 .)برنس( )السین(42، العبابالّصغانّي،  (2)
 ).برنس(3/908، جالّصحاحوالجوهرّي، ).  برنس(6/26، جاللسانابن منظور،  (3)
رَّبالجوالیقّي،  ) (4 عَ   .93، المُ
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 :السالبَ -3
وهو فارسّي  -الّسالمعلى ساكنیها -الِمْسح، بلغة أهل المدینة : البالس

رَّب عَ   )1(.مُ
. بََالس: الِمْسح: ارسا دخل في كالم العرب من كالم فوممّ " :قال الجوالیقّي 

س ُل   :اجز إلمرأتهقال الرّ  ،اعه البَّالسوبیّ . هكذا تقول العرب ،جمعه بُ
مُ الَكیس والبَالس و َعِظیْ ُ ُخَك َذا غراس      فَه ُكْن َشیْ   إْن ال یَ

َكاس                  ْطِعم وَ   )2(في اللَّزباِت مُ

 :سوْ البَ -4
س وْ رَّب التقبیل، وقد باسه یبوسه، والبوس: البَ عَ وهذه الكلمة من  )3(.فارسّي مُ

ة  اتجمالتي لم یختلف أحد من أصحاب المعالكلمات  ها فارسیّ الذین ذكروها على أنّ
بة رَّ عَ فالّصغانّي یذكر معنى الكلمة ومن ثم یحدد اللغة التي ُعرِّبت منها هذه ) 4(.مُ
  .الكلمة

 :اموسالَج -5
رَّب، وهو : الجاموس عَ میش وقد تكلمت واحد الجوامیس، فارسّي مُ ة كاوْ بالفارسیّ

  :قال رؤبة )5(به العرب،
وَسا         ِن الِفیَل والَجامُ یْ بَ َ َسا          واَألْقه وْ مُ َ ُدُق اَألَسَد اله ٌث یَ یْ   )6(َل

                                                             
  .)بلس( )السین(49، العبابالّصغانّي،  (1)
رَّبالجوالیقّي،  (2) عَ  .94، المُ
  .)بوس( )السین(51، العبابالّصغانّي،  (3)
ة اتالمعجم انظر (4) ، تاج العروسبیدّي، والزّ ). بوس(6/31، جاللسانابن منظور، : مثل ،اللغویّ
  ).بوس(15/471ج
 و). جمس(6/43، جاللسانابن منظور، : انظرو  .)جمس( )السین(78، العبابالّصغانّي،  (5)

 .)جمس(15/513، جمس، جتاج العروسالّزبیدّي، 
مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على دیوان البیت لرؤبة بن العجاج، البیت موجود في دیوانه،  )6(

باعة والنّشر اجرؤبة بن العّج  ، اعتنى بتصحیحه وترتیبه ولیم بن الورد البروسّي، دار ابن قتیبة للّط
  .)جمس( )السین(78وذكره الّصغانّي في العباب . 69ص . ت.والتوزیع الكویت، د
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هالّي في الّطراز رَّب : الجاموس :وقد قال النّ عَ : وهو جزءان) كاومیش(هو مُ
ل ة، ومعناه ال) كاو: (األوّ ، والوحشّي  بقر، وهو اسم جنس شامل لألهلّي بالكاف الفارسیّ
الضأن، وهو اسم جنس أیًضا شامل لما ذكر : ومعناه) میش: (كر واألنثى، والثانيوالذّ 
كالضأن  ه أهلّي إنّ من البقر له مشابهة للضأن من حیث  اا كان نوًع ولمّ  ،)كاو(في 

م دِّ ولكن قُ  ،"رضأن البق" :أْي ) میش كاو(أضیف له، وأصل التركیب المفید للمشابهة 
  )1(.بقر الضأن :أْي  ،)كاومیش(ا فقیل المضاف إلیه على المضاف وجعل اسمً 

ه لفظٌ  هالّي أنّ رَّب تكلمت به العرب أعجميٌّ  وقد ذكر الجوالیقّي والنّ عَ ا  )2(.مُ أمّ
بةابن درید فقال إنّ  رَّ عَ ة مُ   .وهذا رأي الّصغانّي أیًضا )3(.ها فارسیّ

 :انَس یْ َج -6
َسان ، وانةَس یْ َج : جنس من النّخل، واحدته: وانَس یْ الَج : وقال الدینورّي . اسم: َجیْ

د، وأصله فارسّي  ْسرٌ جیّ ُ ُسوان ،لها ب ة َكیْ وائب ،هو بالفارسیّ   )4(."ومعناه الذَّ
هالّي  ا الجیسوانة: قال النّ نخلة مریم، وقیل نخلة عظیمة : هو من أفخر النّخل، أمّ

  )5(.الجذع
ة  أصل لقد ذكر الّصغانّي أّن  ا ابن )وانَس یْ كَ (الجیسوان فارسّي وهو بالفارسیّ ، أمّ

جیسان موضع معروف ورواه ابن درید : منظور فلم یشر إلى أصل هذه الكلمة، وقال
   )6(.ین المعجمةبالشّ 

  
  

                                                             
د بن یوسف(1)  هالّي الحلبّي، محمّ رَّب، )ه1185ت( النّ عَ راز المذّهب في الّدخیل والمُ ، دراسة الّط

  .433ص، 1991ح باجوك طیّب، مّكة، وتحقیق صبا
رَّب،الجوالیقّي، : انظر )(2 عَ هالّي ، . 152 المُ  .432، المذّهب الّطرازوالنّ
د بن الحسن،  )(3 م له رمزي منیر ، حقّقه وقدَّ كتاب جمهرة اللغة) 1987(ابن درید، أبو بكر محمّ

 ).جمس(2/1205لبنان، الّطبعة األولى، ج- ، دار العلم للمالیین، بیروتبعلبكّي 
  .)جیس( )السین(82، العبابالّصغانّي،  )(4
هالّي الحلبّي، : انظر )(5   .444، المذّهب الّطرازالنّ
  ). جیس( 15/520، جالعروس تاجالّزبیدّي، : انظر )(6
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 :الخندریس-7
منها اشتقاق الخندریس، ولیس بعربّي : الَخْدرَسةُ : ابن درید قال الّصغانّي عن

بة: ةوقال أهل اللغ: محض، قال رَّ عَ ة مُ   )1(.الخندریس رومیّ
د بن  ،من صفات الخمر: الخندریس:" قال الجوالیقّي  أخبرني ابن بندار عن محمّ

رَّب نَّ أ: عبد الواحد عن أبي سعید عن ابن درید عَ وأنشد ابن حبیب . الخندریس رومّي مُ
  )2(:لجریر یهجو األخطل

بيِّ ِمن  وح التَّْغَل ُ د  ْستِه       اإذا َجاءَ رُ آب آــــنا قُبُْض أرواٍح َخبیٍث مَ َ   ه
 ِ تَْغل َدِریَس وَ ْلَت تَقيء الَخنْ َل ُ  ُب       ــَظ اب َ ى نِه ْشِر تُْحوَ َغانِمُ یومَ الِب آــمَ َ   ه
ق أُخوِر َحزَّةَ قَرْ اَك في مَ َ َ وأْله ــ آلُف         ـ َ ه ُ اب ِسي مریًضا ُذبَ مْ ُ ةٌ ی ْشوَ   ها نَ

 أْي  :نطة خندریسیقال حِ  ،دریس للقدیمةأّن الخن: عن یعقوب ابن بندار خبرناأو 
ةإنّ  :وقال قومٌ . قدیمة بة من الفارسیّ رَّ عَ نّ  ،ها مُ ینتُف شاربها لحیته  أْي  )ریشدَ نْ كَ (ما هي وإ

  )3(.خندریس: فقیل ،بْت رّ فعُ  ،لذهاب عقله
الخندریس من : عدة معاٍن للخندریس، فقالوافنرى أنَّ أصحاب المعجمات ذكروا 

هالّي . دیمة، وینتف شاربها لحیته لذهاب عقلهصفات الخمر، أو ق عنى مو : وقال النّ
َده ریش(یقال أصله  واب أْن قلع لحیته، وكان الّص  :كندریش   )4(.بمعنى مقلوع اللحیة) َكنْ

 )5(.وهو رومّي أعربته العرب ،عظم یصل بین الرأس والعنق: داقسالّدر  -8
أحسبه : ، قال األصمعّي مّي ه أعجعظم القفا، قیل فیه إنّ : دردقس: قال ابن منظورو 

اً  ه رومّي : وقال أبو عبیده...رومیّ   )6(.الدرداقس عظم یفصل بین الرأس والعنق، كأنّ

                                                             
 .)خدرس( )السین( 118، العبابالّصغانّي، ). خدرس(2/1143، الجمهرةابن درید،  )(1

باعة والنّشر ، دار بیروتدیوانه ،)ه114ت(بن عطیة الخطفّي  جریر (2) -1406، بیروت، للّط
 .50-49، ص1986

رَّبالجوالیقّي،  ).خدرس(2/1143، جالجمهرةابن درید، : انظر (3) عَ هالّي . 173-172،المُ النّ
  .467، المذّهب الّطرازالحلبّي، 

هالّي الحلبّي،  )(4   .467، المذّهب الّطرازالنّ
  ).دردقس( )السین(150، العبابالّصغانّي،  )(5
  )دردقس( 6/81، لسان العربابن منظور،  )(6
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نّ و  فنرى أّن هذه الكلمة  )1(.ه رومّي قد ذكر الفیروزآبادّي الدرداقس بهذا المعنى وإ
ة األصل، كما اكتفى ها لیست عربیّ ة بأنّ  بادّي الفیروزآ ذكرها أصحاب المعجمات اللغویّ

ة، وقد حدّ  ها أعجمیّ ة األصلبذكر أنّ ها كلمة رومیّ   . دها الّصغانّي بأنّ
أحسبه، كأنَّه قیل فیه، ( بالعبارات التالیة أصحاب المعجمات فمن خالل تعبیر

ا الّصغانّي فكان له رأي واضح في هذه  ،)كأنَّه نجدهم یشّكون في أصل هذه الكلمة، أمّ
ته العرب، ونقل الفیروزآبادّي قول الّصغانّي في ذلك فربَّما بالكلمة، فقال بأنَّه رومّي أعر 

ا على الّصغانّي؛ ألنَّ الّصغانّي یمتاز بدقّ      .تهاعتمد الفیروزآبادّي كثیرً
 :إدریس -9

بّي :"قال الّصغانّي  ي إدریس لكثرة سمّ  :قیل .-صلوات اهللا علیه–إدریس النّ
هذا قول : لّصغانّي مؤلف هذا الكتابقال ا. خنوخأواسمه  ،وجلَّ  دراسته كتاب اهللا عزَّ 

لت كما یقولون إبلیس من أبْ  ،من یرمي الكالم على عواهنه من رحمة  َس لَ ویقول ما خیّ
 ُ دریس ال ی دریس لیس بعربّي، االشتقاق لما یكون عربی  عرف اشتقاقه، فإّن اهللا، وإ ا وإ
، وفي كتب ویقال في اسمه أخنوخ أیًضا ،وفیه العجمة والتعریف ،ولهذا ال ینصرف

  )2(".قةبحاء مهملة محقّ  -احنوخ: سبالنَّ 
فالّصغانّي یصّحح ویقوم ما یسمعه، فهو یرفض قولهم إنَّ إدریس ُسمي بذلك 

دي رأیه بأنَّ إدریس لیس ویناقش هذا الرأي بمنطقیه، ویب. ىلكثرة دراسته كتاب اهللا تعال
ا عربیا حتى یخضع لالشتقاق  . اسمً

رَّبقال الجوالیقّي في المُ  ةكلّ  -صلوات اهللا علیهم–أسماء األنبیاء :" عَ  ،ها أعجمیّ
سماعیل، و  :نحو سرائیل، وأیوب، إّال إ إبراهیم، وإ دریس، وإ لیاس، وإ  أربعة أسماء سحق، وإ

                                                             
د بن یوسف. 535 )دردقس( القاموس المحیط،الفیروزآبادّي،  )(1 هالّي الحلبّي، محمّ  النّ
رَّب، )ه1185ت( عَ ، دراسة وتحقیق صباح باجوك طیّب، مّكة، الّطراز المذّهب في الّدخیل والمُ

1991 .2/528  
  .)إدریس( )السین(153، العبابالّصغانّي،  (2)
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د: هي  كَان إِنَّه إِدرِيس الْكتَابِ في واذْكُر﴿ :قال تعالى )1(."آدم، وصالح، وشعیب، ومحمّ

  )2(.﴾نَّبِيا صديقًا
  :  رجسالنَّ  - 10

رَّب  ،هذا المشموم: رجسوالنَّ :" قال الّصغانّي  عَ  ؛والنّون فیه زائدة ،)نركس(وهو مُ
ه لیس في الكالم    )3(..." لم تصرفهولو سمیت به رجًال  )نفعل(، وفي الكالم )للَ عْ فَ (ألنّ

یاحرجس من والنَّ : وقال ابن منظور ه لیس مالرّ رَّب، والنّون  زائدة؛ ألنّ عَ ن ین مُ
لِل(كالمهم  ْفِعل(وفي الكالم  )فَعْ  رجًال  یَت سمَّ  س، فإّن جِ رْ النَّ : ویقال. ، قاله أبو علي)نَ

ْفِعل كنَ  )سجِ رْ نَ (ـب ه نَ ِ ْج لم تصرفه؛ ألنّ ْج س و ل  ،ه لیس في الكالمألنَّ  ؛ولیس برباعي ،سرِ ِن
ِ (ـب هیتَ سمَّ  جعفر، فإّن  :مثل ه على زنة  ؛صرفته )سجِ رْ ن لِلٍ (ألنّ كهجرس،  رباعّي فهو  )ِفعْ

لصرفناه كما صرفنا  )فَعلل(لو كان في األسماء شيء على مثال : قال الجوهرّي 
لال(ألّن في األسماء  ؛نهشًال  ُشرْ  )4(.مثل جعفر )فَعْ وهذه الكلمة من الكلمات التي لم ی

  .الّصغانّي إلى أصلها
 :سندسال - 11

رقیق الّدیباج، : السندس )5(﴾،وإِستَبرق سندسٍ من﴿:قوله تعالى:" قال الّصغانّي 
قال . ضرب من البزیون یتخذ من الِمرِعّزى: السندس: قال اللیث. غلیظه: واإلستبرق

  :یزید بن خّذاق العبدي
َديَّ وَأنّ  هل َأال            َة حازم       َل وساَأتاها َأنَّ َشكَّ ْعُت الشَّمُ  ي قد َصنَ

تُها           ِشیَّةً  حتّى وداویْ ُدسًا وُسُدوس كَأنَّ          َشتَْت َحبَ ــــعلیها ُسنْ ــــ   اـ
بان رَّ عَ هما مُ   )6(."ولم یختلف أهل اللغة في أنّ

                                                             
رَّبالجوالیقّي،  (1) عَ   .61،المُ

  .56، آیةمریمسورة  )2(
  .)رجس( )السین(186  العباب،الّصغانّي،  )(3
  ).رجس( 6/96،  جلسان العربابن منظور،  )(4
  .31، آیة الكهفسورة  )(5

رَّبالّصغانّي،  (6) عَ  .)سندس( )السین( 211- 210، المُ
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ُ  -بالضم–والسندس  ُ زْ الب  ،على أّن النّون زائدة قاله الجوهرّي في الثالثّي  ،ونی
ود ،ىزّ رعِ ه ضرب من البزیون یتخذ من المِ نّ إ: وقال اللیث  ُرُ وفي  ،أو ضرب من الب

بّي : الحدیث رون قال المفّس  ،دسنْ ُس  ةِ بَّ بُج  -رضي اهللا عنه–بعث إلى عمر  )(أّن النّ
ولم  ،ه غلیظ الّدیباجنّ إ: اإلستبرقوفي تفسیر  ،ه رقیق الّدیباج ورفیعهنّ إ: في السندس
ه یختلفوا فیه رَّب بال خالف عند أئمة اللغة أنّ عَ ولم یختلف أهل اللغة  :اللیث صَّ ونَ  ،مُ

هما مُ  بانفیها أنّ رَّ  )1(."واإلستبرقالسندس  :أْي  ،عَ
ب عنها هذ اللفظ، وقال غیره بأّن  اولكن لم یذكر لنا الّصغانّي اللغة التي ُعرّ

من أهل  جماعةً " إّن : قال اآللوسّي  ،األصل ّن السندس هندّي إوقیل )2(أصله فارسّي،
ة–الهند من بلد یقال له بروج   ،ى سنسكریتمّ كانوا یتكلمون بلغة تس -بالجیم الفارسیّ

ما هذا؟ : فقال ،ة من جملتها هذا الّدیباج ولم یكن رآهجاؤوا إلى اإلسكندر الثاني بهدیّ 
رته الرّ  ،سندون بالنّون في آخره: فقالوا فهو  ،إلى سندوس َب رِّ ثم ُع  ،وم إلى سندوسفغیّ

رَّب قطعً  عَ   )3(."ا من ذلك اللفظ الذي أطلقته أولئك الجماعة علیهمُ
 :الطست - 12

هم حذفوا تثقیل السین فخففوا، وسكنْت وظهرت ت في األصل طسَّة، ولكنّ الطَّس
ن موضع یسكّ  وكذلك تظهر في كلِّ  ،اء التي في موضع هاء التأنیث لسكون ما قبلهاالتّ 

ّساسرْ حِ : والّطساسة. الطِّساس: والجمیع ،ما قبلها غیر ألف الفتح ومن العرب . فة الّط
ن یتمّ  ّسة مَ ُ فیثُقل السین و  ،الّط ا من قال إّن التّ . ر هاء التأنیثهِ ظْ ی اء التي في وأمّ

ُ  ،الطست هي أصلیة اء ال تدخالن اء مع التّ أّن الطّ : قض علیه من وجهین، أحدهماتَ نْ فی
من كالم العرب، والوجه اآلخر أّن العرب ال تجمع  في كلمة واحدة أصلیتین في شيءٍ 

                                                             
، )سندس(16/154، جتاج العروسالّزبیدّي، ). سندس(6/107، جربلسان العابن منظور،  )(1

رَّبالجوالیقّي، : أیًضا انظر عَ   225، المُ
ة، المملكة : ، تحقیقاإلتقان في علوم القرآن، )ه911ت( الّسیوطّي  )(2 مركز الّدراسات القرآنیّ

ة، ج ة السعودیّ   .1/954العربیّ
روح المعاني ، )ه1270ت( ود اآللوسّي البغدادّي اآللوسي، أبو الفضل شهاب الّدین السید محم 3)(

ة، دار إحیاء التّراث في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني باعة المنیریّ ، عني به إدارة الّط
  .15/271لبنان، ج - العربّي، بیروت
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َس رونها إّال  بالطَِّساس، وال یصغّ الّطست إّال  َسة ُط سَّاٌت  ،یْ فهذه  ،ومن قال في جمعها َط
ها في موضع ه یجرّ ساء، فإنّ اء التي في جماعات النّ بمنزلة التّ  ،اء هي هاء التأنیثالتّ 
 ؛ه ینصبهافإنّ  ،ومن جعل هاء هاتین اللتین في األبنیة والّطست أصلیتین ،صبالنَّ 

هما تصیران كالحروف األصلیّ  من نصب البنات و  ،مثل أقوات وأصوات ونحوها ،ةألنّ
ه لفظ فَعالٍ  ات وذوات هذا آخر كالم اللیث: مثل قوله ،انتقض علیه ،على أنّ  ،...َهنَ

ا دخل في كالم العرب الطست والتنور والطاجن، وممّ : وقال أبو عبید عن أبي عبیدة
ة كلها بته العرب قالوا: وقال غیره. وهي فارسیّ ْشْت، فلما عرّ ّس : أصله َط وقال  ،َط

ْسٌت، وغیرهم یقول طّس، وهم الذین یقولون: یّئ تقولط: اءالفرّ    )1(."لصت للص: َط
رَّب إنّ  عَ ة دخلت كالم العربوقال الجوالیقّي في المُ : وقال أیًضا )2(.ها فارسیّ

تطلع  أْن :" بن كعب في لیلة القدر وفي الحدیث عن ُأبّي  ،وجمعها طسوت عندهم
ها طّس  الّشمس  ،الّطّس هو الطست: ل سفیان الثورّي قا." لیس لها شعاع غداتئٍذ كأنّ

ة هم لما أعربوه قالوا طّس : ولكن الّطّس بالعربیّ قال  )3(.اا وطسوًس ویجمع طساًس  ،أراد أنّ
  :-وهو رؤبة–الراجز 

َسیسا           ِة الَط ْعابَ ِد الَل عَ یَ ِسیسا      قَرْ َن أو رَ ْسِهرْ ُ ا ی اِهمّ   )4(َهمَ
هما الكلمةالطّس والط اتجملقد ذكر أصحاب المع ولكن  نفسها، ست بأنّ

ة  ها فارسیّ بة، وال خالف في أنّ رَّ عَ ة، والطست هي الكلمة المُ الطست باللغة الفارسیّ
بة رَّ عَ   )5(.مُ
 :انَس لَ یْ الطَ  - 13

واحد الطیالسة، والهاء في الجمع  -بفتح الالم- : والطیلسان" :قال الّصغانّي 
رَّب، قال األصمعّي  ؛للعجمة عَ ه اسم فارسّي مُ یا : ویقال في الشتم ،)تالشان(أصله : ألنّ

                                                             
  .)طس( 344- 243، السین، العبابالّصغانّي،  (1)
رَّبالجوالیقّي،  (2) عَ  134، المُ
رَّب، الجوالیقّي  (3) عَ  .270- 269، المُ
رَّب. 71، دیوانهاج، رؤبة بن العّج  (4) عَ ) ضرب ید اللعابة الطسوسا: (ذكر الجوالیقّي عجزه في المُ

  .270ص
رَّبوالجوالیقّي، . 1/397، الجمهرةابن درید، : انظر (5) عَ   .270-269، المُ
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ة تقولبن الطیلسان یراد أنّك أعجمّي  مت هذا فلو رخّ  -بكسر الالم–ان لَس یْ الطَ : ، والعامّ
ه لیس في الكالم في النّ  د  :مثل ، معتال إّال  -بكسر العین– )لعِ یْ فَ (داء لم یجز؛ ألنّ سیّ

ا غیره، وأكثر ما مكسورً  )النعَ یْ فَ ( ولم أرَ  ،الطیلسان یفتح ویكسر: ، وقال اللیثنوهیّ 
الن(ا یجيء مفتوًح  عَ ُز : نحو ،ا، أو مضمومً )فَیْ ُسمان، ولكن لمّ الَخیْ ا كانت ران والَحیْ
وقال ابن  ،ة مدخل الكسرةة أختین اشتركتا في مواضع كثیرة دخلت الضمّ الكسرة والضمّ 

ِ یَ والفتح أعلى والجمع طَ  ،الطیلسان معروف بفتح الالم وكسرها: درید  )1(..."سال
رَّب بفتح الالم والجمع طَ  أعجمّي : والطیلسان:" وقال الجوالیقّي  عَ ِ یَ مُ بالهاء،  هَس ال

  )2(مت به العربوقد تكلّ 
وال یترك الّصغانّي األمور على عواهنها في بعض الكلمات، فإذا كانت أكثر 

ه یوازن بین اللغتین، ویعطي حكمه علیها اللغة غیر مثل اللغة العلیا و  ،من لغة فإنّ
  .المستحسنة

 :عیسى - 14
 - بفتح السین- ونوالجمع العیَس  أو سریانّي  اسم عبرانّي : وعیسى:" قال الّصغانّي 

ین قبل الواو وكسرها قبل وأجاز الكوفیون ضم الّس . العیسین بالعیسین ورأیُت  ومررُت 
  )3(..."الیاء ولم یجزه البصریون

 والكوفّي في ضبط الكلمة، رّي وال یغفل الّصغانّي عن ذكر آراء المذهبین البص
  .حتّى یوفي الكلمة حقّها
بانأعجمیّ : یرَز عیسى وُع :" قال الجوالیقّي  رَّ عَ ْن . ان مُ وافق لفظ عزیر لفظ  وإ

ة فهو عبرانّي  ة، ولكن  )4(."العربیّ ا غیر عربیّ فالقصد من كالم الجوالیقّي أنَّ هناك ألفاًظ
ة   .وافق وزنها أوزان العربیّ

  
  

                                                             
 .)طلس( )السین(، 248- 247، العبابالّصغانّي،  )(1
رَّباالجوالیقّي،  )(2 عَ  .275، لمُ

  .)عیس( )السین(302، العبابالّصغانّي،  (3)
رَّبالجوالیقّي،  (4) عَ   .278، المُ
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 الفردوس - 15
وقیل هو  ،بتا من النّ األودیة التي تنبت ضروبً : الفردوس: غانّي قال الّص 

ة، ونُ  ة، ویقال لَ قِ بالرومیّ ة، قال :إلى العربیّ ه البستان الذي : هو بالسریانیّ وحقیقته أنّ
ه عند أهل كلِّ  : ویقال الفردوس. لغة كذلك یجمع كل شيء یكون في البساتین؛ ألنّ

أصله : الفردوس: اجوقال الزّج  )1(.اءقاله الفرّ  وهو عربّي  ،البستان الذي فیه الكروم
الفردوس تعرفه العرب، : ب، وهو البستان، كذلك جاء في التفسیر، وقد قیلرِ رومّي ُأْع 

ي الموضع الذي فیه كرم فردوًس وتُ  نّ  ،رالفردوس مذكّ : وقال أهل اللغة. اسمّ  ْت ثَ نِّ ما أُ وإ
ه عنى به الجنَّ  )2(؛﴾خالدون فيها هم سالْفردو يرِثُون الَّذين ﴿:في قوله تعالى وفي . ةألنّ

  )3(".نسألك الفردوس األعلى:" الحدیث
ه مشترك أهو لفظ عربّي أو  الفردوَس  إّن  :اءأهل اللغة مثل الفرّ  وقد قال بعُض  نّ
ة ولغة الرّ  . ومالبستان بلغة الرّ : الفردوس: بإسناده قال ابن الكلبّي " فقد. ومبین العربیّ

وقال  ،اسمي البستان الذي فیه الكرم فردوًس والعرب تُ  ،وهو عربّي أیًضا: اءقال الفرّ و 
ة : السُّدِّيُّ  بطیّ : الفردوس: وقال عبد اهللا بن الحارث. )فرداسا(الفردوس أصله بالنّ

   )4(."األعناب
ةومن اللغة الرّ  :وقال الّسیوطّي  ونجد من قال  )5(."الفردوس، وهو البستان: ومیّ

ةإة هذه الكلمة حیث بعربیّ  ة البستانویقابلها في الرّ  ،ّن الفردوس هي الكلمة العربیّ  ،ومیّ
الفردوس  :قال ابن سیده ،اء هو عربّي البستان، قال الفرّ : الفردوس" :قال ابن منظور

  .)6(."وم البستانالوادي الخصیب عند العرب كالبستان، وهو بلسان الرّ 
  

                                                             
  .)فردس( )السین(، 320- 319، العبابالّصغانّي،  (1)
  . 11، آیة المؤمنونسورة  )(2

رَّبالجوالیقّي،  (3) عَ   .289، المُ
رَّبالجوالیقّي  )(4 عَ   .289، المُ

  1/276، جالمّزهرالّسیوطّي،  (5)
 ).فردس(6/163، جاللسانابن منظور،  )(6
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رَّب عن اإنَّه ومنهم من قال  عَ ةمُ رَّب عن ، ومنهم من قال إنّ )1(لسریانیّ عَ ه مُ
ة بطیّ ب عنها فهذا اللفظ أعجمّي  )2(.النّ ب ومهما تكن اللغة التي ُعرّ   .ُعرّ

ة، فقد اكتفى بذكر  فیبدو أنَّ  بة عن السریانیّ عرّ الّصغانّي لم یجزم بأّن الفردوس مُ
   .من العلماء أقوال غیره

 :             یسالفطّ  - 16
ا : وقال ابن درید. طرقة العظیمةمال :ینكّ مثال سِ : یسطّ والفِ  :"قال الّصغانّي  فأمّ

مّ إیس فلیس بعربّي محض الفطّ  ة وإ ا رومیّ طیسة الخنزیر فَ : هم قالوانَّ إ ة، إّال ا سریانیّ مّ
   )3(."یریدون أنفه وما وااله

رَّب بالمعنى نفسه الذي ذكره الّصغانّي في كتابه  عَ وقد ذكرها الجوالیقّي في المُ
  )4(.عبابال

 :رسْه الفِ  - 17
لیس بعربّي : الكتاب الذي تجمع فیه الكتب، قال األزهرّي : -بالكسر-رسالِفهْ "

رَّب، وقال غیره عَ رَّب فهرست: محض، ولكنه مُ عَ : فقالوا ،وا منه الفعلوقد اشتقّ . هو مُ
س الكتب رَ ة بهذا المعنى اتجملمعوقد ذكره أصحاب ا )5(."فَهْ   )6(،اللغویّ

هم اشتقّ فهذا اللفظ قد ی ة األصل؛ ألنّ َس (وا منه الفعل ختلط باأللفاظ العربیّ رَ ) فَهْ
  .وقد ذكر الّصغانّي أّن أصل الِفهرس هو فهرست. فیُظن أّن هذا اللفظ عربّي 

یجمع أكبر قدر ممكن من آراء العلماء في ذكر معنى  یحاول الّصغانّي أّن ف
ه یعطي اللغة اأالكلمة، وأصل الكلمة في لغتها، كما  رَّب منها جانبً نّ عَ   .ةمن األهمیّ  المُ

  
  

                                                             
  ).السین( 320-319، العبابالّصغانّي، : انظر )1(

رَّبالجوالیقّي، : انظر )(2 عَ   .289، المُ
 .)فطس( )السین(328، العبابالّصغانّي،  (3)
رَّبالجوالیقّي، : انظر (4) عَ  .293 المُ
  .)فهرس( 335، السین، العبابالّصغانّي،  )(5
  ).فهرس( 16/349، جالعروس تاج، والّزبیدّي، )فهرس( 6/167، جاللسانابن منظور، : رانظ )(6
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 :قابوس - 18
كنیة النعمان بن : وأبو قابوس. الحسن اللون ،الرجل الجمیل الوجه: القابوس

ملك العرب، وقابوس ال ینصرف  المنذر بن امرئ القیس بن عمرو بن عدي اللخمّي 
رَّب للعجمة والتّ  عَ س(عریف، وهو مُ وْ ة)كاوُ   )1(...، فأعرب فوافق العربیّ
رَّب وقابوس اسم أعجمّي :" ال ابن منظوروق عَ   )2(."مُ

  :قال النابغة
ا             ئُِت أنَّ أبَ بْ ُ ال  ن َعَدنِي      وَ   )3(على زأِر من األَسدِ  رَ راققَابُوس أوْ

  :وقال أیًضا
امُ              لُد الَحرَ البَ اس وَ ُ النّ یع ِب ك       رَ َل هْ ك أبو قَابُوس یَ َل هْ   )4(فإْن یَ

ه أعجمّي :" لجوالیقّي وقال ا إذ لو كان من لفظ  ،وفي ترك صرفه داللة على أنّ
 َ وجاء ممنوًعا من الّصرف ) 5(،لصرفْت ) عاقول( بــیت رجًال كما لو سمّ  ،رفس لُص بَ الق

  : جر بن خالدل ُح و قفي 
ائِال          نَ ا وَ وَس َحْزمً ُ ي قَاب اِعلین فلم أجْد      َكِفعِل أِب ِل الفَ ِفعْ   )6(َسِمْعُت ِب

  :انقال عمرو بن حّس  )7(رخیم،فصغروه تصغیر التّ  الّشعروقد احتاجوا في 
             

                                                             
). قبس( 6/168، جاللسانابن منظور، : أیًضا انظر. )قبس( )السین(337، العبابالّصغانّي،  )(1

  ).قبس( 351-16/350، جتاج العروسوالّزبیدّي، 
  ).قبس( 6/168، جاللسانابن منظور،  )2(

ا نصر الحتّي، النّ لدیوانا ،)ه.ق18ت(زیاد بن معاویة  ،الذبیانّي ابغة النّ  (3) اشر ، شرح وتحقیق حنّ
بعة األولى    57ص. 1991-1411دار الكتاب العربّي، بیروت الّط

  .169، ص الدیوان، ابغة الذبیانّي النّ  4)(
بالجوالیقّي،   )(5   308-307، المعرّ
زكریا  و، أبام، الخطیب التبریزّي ألبي تمّ  حماسةشرح دیوان القائله ُحجر بن خالد، البیت في  )(6

انّي  د بن حسن بن بسطام الّشیبَ ، كتب حواشیه )2000-1421(، )ه502( یحیى بن علي بن محمّ
د علي بیضون، دار الكتب غرید الشّ  یخ، وضع فهارسه العامة أحمد شمس الّدین، منشورات محمّ

ة، بیروت بعة األولى، م- العلمیّ   .2/967لبنان، الّط
رَّبالجوالیقّي،  (7) عَ   308- 307، المُ
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َكامُ  مُ الرُّ عَ اتَهُ النّ اَل َحیَ یس     أَط ا قُبَ   )1(أجدََّك َهل رأیَت أبَ
بت یذكر الّصغانّي  فنجد ،وال خالف في أّن هذا اللفظ أعجمّي  األصل الذي ُعرّ

عرَّب عنها ویترك اللغة عنه هذه الكلمة   .المُ
 :سقِ رْ القِ  - 19

  :أنشد یعقوب ،الجرجس: والقرقس:" قال الّصغانّي  
نا                     ْعُضْضنَ یْت اَألفاِعيَّ یَ ِقس فَل راغیث والِقرْ   مكان البَ

رَّب، یقال له ،طین یختم به: القرقس: وقال ابن عباد عَ خشت: فارسّي مُ    )2(."الِجرْ
  :القسطاس  - 20

 :المیزان، وقرأ الكوفیون غیر أبي بكر: الِقسطاس والقُسطاس" :قال الّصغانّي 
اد لغة، الِقصطاس والقُصطاس بالّص : ، ویقال أیًضابالكسر والباقون بالضمّ  "بالِقْسطاس"

ْسُطون فهو  :یفسره الّشاهین، قال وبعٌض : هو أقوم الموازین، قال: وقال اللیث ا القَرَ وأمّ
لدراهم میزان كان من موازین ا میزان العدل، أيُّ هو  :ان بلغة أهل الشأم، وقیلالقبّ 

رَّب د أنَّهابن دری ذكروغیرها، و  عَ   )3(.رومّي مُ
  )4(﴾تَأْوِيال وأَحسن خير ذَلك الْمستَقيمِ بِالقسطَاسِ وزِنُواْ كلْتُم إِذا الْكَيلَ وأَوفُوا﴿ :قال تعالى

ان األند ان، وهو القال: القسطاس:" لسّي قال أبو حیّ القرسطون، : لسطون، وقالقبّ
ه آلة، وقرأ األخوان وحفص بكسر القاف وباقي : وقال مجاهد القسطاس العدل، ال أنّ

: رأت فرقة باإلبدال من السین صاًدا، قال ابن عطیةلغتان، وقها وهما بعة بضمّ الّس 
ألّن  ادتین؛المط الختالف ْس أن یكون من القِ  وال یجوز. طْس بالغة من القِ مة للیّ واللفظ

ا دَ قِ تُ اْع  نِ أ، إّال )ق س ط س( وذلك مادته ) ق س ط(ط مادته ْس القِ   زیادة السین آخرً

                                                             
رَّبالبیت موجود في  (1) عَ   308-307، الجوالیقّي، المُ
 16/368، لسان العربابن منظور : أیًضا انظر. )قرقس( )السین( 348، العبابالّصغانّي  (2)
  ). قرقس(

  .)قسطس( )السین(353، العبابالّصغانّي،  (3)
  .35، آیةاإلسراءسورة  (4)
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ه لیس من مواضع زیادة السین لكنَّ سین قدموس، وضغبوس، وعرفاس فیمكن ك
   )1(.المقیسة

أّن معنى القسطاس میزان العدل الذي یدخل تحته  اتجملقد ذكر أصحاب المع
ا، ولم یختلف علماء اللغة بأّن هذا اللفظ غیر عربّي، فقد ا كان أو كبیرً كل میزان صغیرً 

ه رومّي األصل رَّب، وقد ذكر ابن درید والجوالیقّي والّزبیدّي أنّ عَ ه مُ وقد  )2(.ذكروا بأنّ
دون . القسطاس أعدل الموازین وأقومها، میزان العدلأنَّ اكتفى ابن منظور بذكر 

  )3(.اإلشارة إلى أصله
 :اسالكرب - 21

باس:"قال الّصغانّي  باس: الِكرْ ته َكرْ رَّب، وفارسیّ عَ نّ  -لهبفتح أوّ -فارسّي مُ ما وإ
: في غیر المضاعف، سوى َخْزعال وقَْسطال، وزاد ثعلب )فَعالل(له لعوز بناء روا أوّ غیَّ 

قار اس ،قَهْ قر، ولو قال قائل: وقالوا ،وقد خالفه النّ هو فَْعفال لكرر القاف التي : هو قَهْ
   )4(."افاء الكلمة لكان صوابً  هي

ا معنى الكرباس فهو نوع من الثیاب الخشنة وهو عند الّزبیدّي ثوب من  )5(.أمّ
  )7(.في اللغة) فَعالل(له من الفتح إلى الكسر لندرة تغییر حركة أوّ و  )6(.القطن األبیض

ه لفظ فارسّي  ،یابواكتفى الجوالیقّي بذكر أّن الكرباس نوع من الثّ     )8(.وأنّ
  

                                                             
ان األندلسّي أبو ح )(1 د بن یوسف الشهیر بأبي حیّ ان، محمّ ، تفسیر البحر المحیط، )ه745ت( یّ

ة، بیروت د معوض، دار الكتب العلمیّ -دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّ
بعة األولى،    .32-6/31م، ج1993-هـ 1413لبنان، الّط

رَّبوالیقّي، الج). قسطس( 16/378، العروس تاجالّزبیدّي،  )(2 عَ   .299،المُ
 )السین( 353، العبابوالّصغانّي، ). قسطس(  6/176، جاللسانابن منظور، : انظر )(3
  . )قسطس(

 .)كربس( )السین(384، العبابالّصغانّي،  )(4
رَّبوالجوالیقّي، ). كربس(3/970، جالّصحاحالجوهرّي، : انظر (5) عَ  .142، المُ
  ).كربس(16/432، جسالعرو  تاجالّزبیدّي، : انظر (6)
 ).كربس(16/432، جالعروس تاجالّزبیدّي،  (7)
رَّبالجوالیقّي  )(8 عَ   .342، المُ
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بةفضبط الكرباس عند اللغویین بالكسر في أوّ  رَّ عَ ة مُ   )1(.له، وهي لفظة فارسیّ
كان ف ،)كرباس(بذكر أصل الكلمة في لغتها كما نرى في  الّصغانّي لقد اهتم 

ل سبب التغییرات التي تطرأ على هذا البناء ة -فَعالل-یعّل . حتّى یتوافق واللغة العربیّ
ه حتى فرضیّ  ویجیب عن ،یات لذلكفیطرح ذلك ویناقشه ویفرض الفرض اته، وذلك كّل

ة یوّضح المسألة التي یعرضها، ویدعم رأیه   .بطریقة علمیّ
 :الكرفس  - 22

فس ه دخیل: بقله معروفه، قال اللیث: الَكرَ قال الّصغانّي مؤلف هذا  ،كأنّ
بة: الكتاب رَّ عَ فج: )2(وهي بلغة أهل َغْزنة ،هي مُ   )3(."سمعتها من أهل غزنة بها ،َكرَ

وقد ذكرها أصحاب المعجمات بأنَّها دخیلة ،  ،اللیث بأّن الكرفس دخیلة لقد ظنَّ 
هم  یفصل القول في هذه الكلمة ولكن نجد الّصغانّي  )4(في هذا الرأي، وهتبعفأظّن  أنّ

ها بلغة أهل غَ  بأنَّ هذه الكلمة ویحدد بة، ویذكر لنا أنّ رَّ عَ ولم یغفل ة التي هو منها، نَ زْ مُ
كالم  دقة وهذا دلیل على) كرفج(أصل هذه الكلمة وهو  یًضا عن ذكرالّصغانّي أ

  .الّصغانّي 
س -23  :الَكوْ

ها نبطیّ : الكوس اس خبٌّ  ،اة، والعرب تكلمت بهكلمة كأنّ في  وذلك إذا أصاب النّ
رَّب،  -بالضم-والكوس . خافوا الكوس: یقال ،البحر فخافوا الغرق عَ ل، فارسّي مُ بْ الّط

                                                             
، تحقیق مهدي كتاب العین، )ه170ت( عبد الرحمن الخلیل بن أحمد والفراهیدّي، أب: انظر (1)

براهیم السامرائّي  ،المخزومّي  ، اللغة بتهذیواألزهرّي، ). كربس(5/427ج دار ومكتبة الهالل، ،وإ
رَّبوالجوالیقّي، ). كربس(3/970، جالّصحاحوالجوهرّي، ). كربس( 10/229ج عَ . 142، المُ

  ).كربس(16/432ج العروس تاجوالّزبیدّي، 
ة) (2 ة، والّص بفتح أوله، وسكون ثانیه ثم نون، هكذا یتلفّ  :َغْزنَ ) غزنین(حیح عند العلماء ظ بها العامّ

بونها فیقولون جزنة، وهي مد ینة عظیمة ووالیة واسعة في طرف خراسان، وهو الحّد بین ویعرّ
 .خراسان والهند في طریق فیه خیرات واسعة، وقد نسب إلى هذه المدینة عدد كثیر من العلماء

  )4/201، معجم البلدان، جیاقوت الحموّي (
  .)كرفس( )السین(389،  العبابالّصغانّي،  3)(

- 16/441، جالعروس تاجوالّزبیدّي، ). سكرف(6/196، جاللسانابن منظور، : انظر (4)
  ).كرفس(442
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ْس ( وهو تعریب ثة ّن الكوس خشبة مثلّ إذكر الخلیل : وقال ابن درید ،مة مشبعةبض) ُكوْ
ة ،ارین یقیسون بها تربیع الخشبتكون مع النّج  : قال األزهرّي  )1(."وهي كلمة فارسیّ

ة ها أعجمیّ اس في البحر خبٌّ  ،والكوس أیًضا كأنّ والعرب قد تكلمت بها إذا أصاب النّ
  )2(."وسخافوا الكَ : قیل ،فخافوا الغرق
ُ : اختلف علماء اللغة في معنى هذه الكلمة، فقالوالقد  م بها حین یخاف تكلّ كلمة ی

اس الغرق، والطبل، وخشبة مثلّ  وأصل  .ارین یقیسون بها تربیع الخشبثة مع النّج النّ
إذا ) اقةابة والنّ كاست الدّ (لالضطراب ومخالفة المعتاد، ومن ذلك ) ك و س(تصریف 

  :قال حاتم الطائي )3(مشت على ثالث قوائم، تكوس كوًسا،
ها ا أمامَ البیِت حیَن ُأثِیرُ ها     َعِقیرَ ْهٌن أْن یكوَس َكِریمُ بليَ رَ   )4(وإ

وقد شكَّ  .بین أصل الكلمة في اللغة وهذه المعاني افنجد أّن هناك ترابطً 
ة، ة، )5(الّصغانّي في أصل هذه الكلمة بأنَّها نبطیّ ا أمّ  )6(بینما قال ابن درید بأنَّها فارسیّ

ة، األزهرّي  ها أعجمیّ   .ولم یحدد اللغة األصل لهذه الكلمة)7(فخرج من هذا الشك بقوله إنّ
 :موسى  - 24

بّي : قال اللیث" :قال الّصغانّي  یقال اشتقاقه من  -صلوات اهللا علیه-موسى النّ
ب وهو عبرانيٌّ . شجر لَِحاِل التابوت والماء) سا(ماء و) مو(، فـالّشجرالماء و  وقال . ُعرّ
ِسّي، وذلك أّن الیاء فیه زائدةالنّسبارس ابن ف وْ   )8(."ة إلیه مُ

                                                             
  .)كوس( )السین(396، العبابالّصغانّي  )1(

رَّبالجوالیقّي،  )(2 عَ   .336،المُ
د الّدّدو، : انظر (3)  ار أمین محمّ رَّب في تفسیر قوافي أبي الحسن ألبي الفتح عثمان بن عمّ عَ المُ

، دراسة منهجیّ  ة واإلنسانیّ ، مجلة العلوم اةة توثیقیّ جّنيّ ، 2، العدد 5ة، جامعة القصیم، المجلد لعربیّ
  .839ص

د دیوان حاتم الطائيّ ، )ه.ق 46ت( الطائّي، حاتم (4) ، شرحه وقّدم له أحمد رشاد، منشورات محمّ
ة، بیروت بعة الثالثة،  -علي بیضون، دار الكتب العلمیّ   .31ص. 2002-1423لبنان، الّط

  .)كوس( )ینالس(396، العبابالّصغانّي،  (5)
د بن الحسن )6( ، دار ، حقّقه وقّدم له رمزي منیر بعلبكّي ، كتاب جمهرة اللغةابن درید، أبو بكر محمّ

بعة األولى  -العلم للمالیین، بیروت   . 2/857ج) سكو(، 1987لبنان، الّط
  ).كاس(10/312، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )7(

  .)موس( )السین( 436- 435، العبابالّصغانّي،  (8)
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نا أفضل وعلى نبیّ  ،الّسالمالة و علیه الّص  -بّي موسى اسم النّ " :وقال الجوالیقّي 
رَّب أعجمّي  -الّسالمالة و الّص  عَ هو ) شا(و ،هو الماء) مو(موشا فـ :ةوأصله بالعبرانیّ . مُ

ه وجد عند الماء و  ؛الّشجر ولم أعلم أّن في العرب من : ال أبو العالءق. الّشجرألنّ
ى  نّ زمان الجاهلیّ ) موسى(سمّ ى وسمّ  ،ما حدث هذا في اإلسالم لما نزل القرآنة، وإ

وا فإذا سمّ  ،على سبیل التبرك -صلوات اهللا علیهم-المسلمون أبناءهم بأسماء األنبیاء
  )1(."كعیسى وهو عندهم ،ال موسى الحدید ،ما یعنون االسم األعجمّي فإنّ  ،بموسى

             :النِّرسیان - 25
ولیس  ،مر، وهو أجود ما یكون بالكوفةضرب من التّ : والنرسیان" :قال الّصغانّي 

 ّ د بالن بْ :  لما یستطاب، الواحدةرسیان مثًال بعربّي محض، وأهل العراق یضربون الزُّ
سیانة   )2(."نِرْ

ري؟ ما رأیك في الَج : قیل ألعرابّي : حدثنا األصمعّي قال:"...وقال الجوالیقّي 
اء الطرف، صفراء الّسایر، علیها مثًال تمرة نَ : قال دا، أحب إلّي منها، ثم رسیانة غرّ  ُزبْ

  )3(."مّد بها صوته!! ما أحرمها: فقال ،أدركه الورع
 :طوَ فُ ال -26

ط . الواحدة فوطة، وهي غالظ قصار تكون مآزر ،ندجلب من الّس ثیاب تُ : الفُوَ
ة هي أم من  ،فُوط في شيء من كالم العربلم أسمع ال: قال األزهرّي  وال أدري أعربیّ

الون، واألعراب، ا مخططة تباع ویشتریها الجمّ بالكوفة ُأُزرً  كالم العجم، غیر أنّي رأیُت 
اس، فیأتزرون بها ویسمّ  : وقال ابن درید. ونها الفُوط والواحدة فوطةوالخدم، وِسَفُل النّ

ا الفوط التي تلبس ة الواحدة فوطة ،فأمّ : قال الّصغانّي مؤلف هذا الكتاب. فلیست بعربیّ
وتَْه لغة سندیّ : الفوطة ُ بة وهي تعریب ب رَّ عَ    )4(."-بضمة غیر مشبعة-ة مُ

  

                                                             
رَّبالجوالیقّي،  (1) عَ   .250، المُ
  .)نرس( )السین( 450، العبابالّصغانّي،  )(2

رَّبالجوالیقّي،  (3) عَ   .386، المُ
 .)فوط( )الطاء(15، العبابالّصغانّي،  )4(



40 
 

ا لقد كان األزهرّي مترددً  ة، أمّ ها غیر عربیّ ا في ذكر هذه الكلمة فهو لم یجزم بأنّ
ة، أ ها لیست عربیّ ا الّصغانّي فكان كالمه ابن درید والجوالیقّي وابن منظور فقالوا بأنّ مّ

ها كلمة سندیّ في ذكر معنى هذه الكلمة أوفى من غیره  بة وذكر حیث حددها بأنّ رَّ عَ ة مُ
  )1().بوتة(أصلها في الهندیة وهو 

 :طبَ رْ البَ  - 27
ه لیس من كالم العرب، وهو أعجمّي : طبَ رْ البَ : اللیث رَّب؛ ألنّ عَ فأعربته العرب  مُ

 -اءاء وسكون الطّ بكسر الرّ -طبَ رِ بَ : ةصله بالعجمیّ أ: اللیث حین سمعت به، وقال غیر
رْ (ه بصدر البط، وبِّ شُ  ة) بَ وفي حدیث علي بن الحسین َزین . الصدر: بالفارسیّ

ة فیها البَ : -العابدین   )2(.طبَ رْ ما قُدَِّسْت ُأمّ
رَّببَ رْ البَ :" قال الجوالیقّي  عَ   )3(."وهو من مالهي العجم. ط معروف، وهو مُ

ة -28 َهّط  :البَ
َ لبَ ا" رَّب، وهو بالهندیّ  ،ضرب من الطعام، وهو أرز وماء: ةطّ ه عَ ا : ةوهو مُ تّ َ ه بَ

  :وینشد
زِّ  قََّأْت َشْحمًا كما اِإلوَ فَ زِّ  من        تَ هطَّ باَألرُ   َأكلها البَ

َ البَ : وقال اللیث استعمله  ،ةمن خاّص ة، وهو األرز یطبخ باللبن والّس یّ سند طّ ه
  )4(."بةة طیّ طّ هْ بَ : تقول: العرب

، وال خالف في معنى هي نوع من الطعام، وأصل هذه الكلمة هندّي  :فالبهطة
  )5(.هذه الكلمة بین أصحاب المعاجم

  

                                                             
رَّبالجوالیقّي، : انظر )(1 عَ  تاجوالّزبیدّي، ). فوط(7/373، جاللسانابن منظور، . 293، المُ

  ).فوط(549-19/548، جالعروس
  .)بربط( )الطاء(19، العبابالّصغانّي،  )(2
رَّبالجوالیقّي،  )(3 عَ   .119، المُ

  .)بهط( )الطاء(،28 العباب،الّصغانّي  )4(
والّزبیدّي، ). بهط( 7/266، جاللسانابن منظور، . )بهط( )الطاء(28 العباب،الّصغانّي : انظر )5(

  ).بهط(174-19/173، جتاج العروس
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ساطون - 29  :الرّ
ساطون، وسائر العرب ال یعرفون أهل الشأم یسمّ : الّصغانّي قال  ون الخمر الرّ

ة دخلت : ذلك، قال   )1(.ْن أهل الشأمجاورهم مِ  ْن كالم مَ في وأراها رومیّ
بة من الكلمة  یحتمل أْن و  رَّ عَ   )2(.الذَّهبلون  أْي  ،)زركون(تكون هذه الكلمة مُ
قتصر معنى هذه الكلمة على الخمر أو شراب یتخذه أهل الشام من الخمر ا

ولكن إذا قیل  )3(.ووزنه فعالون ،ساطون بالفتحوالعسل، وقد ذكر ابن منظور أّن الرّ 
  )4(.بعض الحروف دون بعضوأصالة  ،بعجمته فمن أین الحكم على وزنه

  )5(:قال الولید بن یزید
قاِت الكُ  ــعلِّالنِي بعانِ ــ ــــ ــــ ــــ وِم   ــــ ـــواسقیاني بكأس أمِّ ح    رُ   كیمِ ـــ

فَا    ها تشرُب إنَّ  وَن َصرْ َساُط مِ     الرَّ اٍء ِمَن الّزَجاِج َعِظیْ   في إنَ
 :الزُّطّ  -30

طّ " اس، الواحد ُزطّي : الزُّ ومّي، قال وم والرّ والرّ  نجّي نج والزّ الزّ  :مثل ؛جیل من النّ
  :جمأبو النّ 

ّط  اِت نَ ى بَ دَ یة إْح ارِ َج   َ جِ  ُت اذَ      الزُّ    طِّ لَ مِ  طٍ غَ ْض مُ  ازٍ ه
طّ : وقال ابن درید . وقد تكلمت به العرب ،ولیس بعربّي محض ،هذا الجیل: الزُّ

  :وأنشد
فِّها      فَجْئنا ِبَحیَّْي وائلٍ  َل   یمٌ ُزطُّها واَألساِورُ وجاءْت تَمِ  وِب

ّط إعراب : وقال األزهرّي قال اللیث وهم جیل من أهل الهند  ،ةبالهندیّ ) َجّت (الزُّ
یّ  ّط ا: قال الّصغانّي  ،ةإلیهم تنسب الثیاب الزُّ ا اللیث فلم یقل في كتابه هذا، وأمّ ) َجّت (أمّ

                                                             
  .)رسط( )الطاء(68 العباب،الّصغانّي، ). رسط(12/329، جاللغة هذیبتاألزهرّي،  )(1
هالّي الحلبّي،  )(2  .555، الّطراز المذّهبالنّ
  ).رسط(7/304، جاللسانابن منظور، : انظر )(3
  ).رسط(19/305، جالعروس تاجوالّزبیدّي، ). رسط(7/304ج اللسان،ابن منظور، : انظر )(4
اس بن عبد ا الولید بن یزید )(5 ، جمع وترتیب الدیوان، )ه126ت(لملك بن مروان، أبي العبّ

العربّي بدمشق، مطبعة ابن زیدون،  جبریالي، مطبوعات المجمع العلمّي . ف المستشرق اإلیطالّي 
  .54ص . 1937 - 1325دمشق 



42 
 

وعلیها  ،حها األزهرّي وكذلك مضبوط في نسخة صّح  ،فصحیح بفتح الجیم ،ةبالهندیّ 
  )1(."ايبفتح الزّ ) َزطّ (خطة بفتح الجیم، فعلى هذا إعرابه 

ْن دلَّ هذا على شيء فإنَّما یدّل  فالّصغانّي یُخطأ األزهرّي في نقله عن اللیث، وإ
َسب األقوال إلى قائلیها، وهذا النّهج سار علیه في معجمه ة الصغانعلى دقّ  ّي في نَ

ترك المسائل على عواهنا دون التّثبت من معلومته العباب بالتصحیح والتقویم، فهو ال ی
  .التي یوردها في كتابه

 :سجّالط - 31
 .الیاسمون :طواة أّن السجّال زعم بعض الرّ : وقال الدینوري. الیاسمین: السجالط"

: طّي خّز سجّال : وقال ابن األعرابّي  ،سجالطّي : یقال الكساء الكحلّي : وقال أبو عمرو
وقال  ،من صوف تلقیه المرأة على هودجها ط شيءٌ السجّال : اءوقال الفرّ . اإذا كان كحلی 

ةخاتمٌ  هیشْ موشیة كأّن وَ  انٍ كتّ  هو ثیاُب : غیره وأنشد األزهرّي لحمید بن )2(،، وهو بالرومیّ
   )3(:ثور

اناً        ُجوَ مَّا ُأرْ َن ِإ باً  تََخیَّرْ ذَّ َ ه مّ   ...   مُ اوإ َختَّمَ   ا ِسِجّالَط الِعراِق المُ
: وهو في بعض اللغات ،مط یُطرح على الهودجهو النّ : دریدوقال ابن 

ه قال ،وذكروا عن األصمعّي : الیاسمون، قال رَّب: أنّ عَ  سألُت : وقال ،هو فارسّي مُ
ة عن نمطٍ عجوزً  : وقال بعضهم. ون هذا؟ فقالت سجالطسما تسمّ : فقلت ،ا عندنا رومیّ

یاحضرب من : موضع، ویقال: -ونبزیادة النّ - الطجِ نْ السِّ    :وأنشد )4(."ینالرّ
ِجالطْ       یقَِة بالسِّنْ تِ َب العَ راَن        وُشرْ مَ وْ   )5(ُأِحبُّ الَكرائَن والضَّ

                                                             
. )زطط( )الطاء(74- 73 العباب،الّصغانّي، ). زطط(1/129، جالجمهرةابن درید، : انظر )1(

  ).زطط(19/322، جتاج العروس ،الّزبیدّي 
  ).الطاء(78 العباب،الّصغانّي، . 2/1222، جالجمهرةابن درید،  )(2

ة أبي داؤد اإلیادّي، تحقیق عبد العزیز  دیوانه، )ه70ت( الهاللي، ُحمید بن ثور (3) وفیه بائیّ
باعة والنّشر، القاهرة المیمنّي، الدّ  ة للّط   .31ص. 1965-1384ار القومیّ

  .)سجلط( )الطاء(78 العباب،الّصغانّي، . )سجلط( 2/1222، جالجمهرةید، ابن در  )(4
  .)سجلط( )الطاء(78، الّصغانّي، العبابالبیت بال عزو في  )(5
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ة على معنى هذه الكلمة،  فنجد أْن ال خالف بین أصحاب المعجمات اللغویّ
بة، وهو لفظ رومّي  عرَّ ا أسلوب الّصغانّي في مثل . وبأنَّ هذا اللفظ من الكلمات المُ أمّ

د على ذكر آراء غیر قلیلة في ذكر معنى الكلمة، وهذا یدل على مه الكلمات فیعتهذ
سعة إطالعه، كما أنَّ الّصغانّي كان یهدف أن یكفي قارئه البحث في المعجمات 

  .األخرى، فیكون معجمه شامًال لما في المعجمات السابقة له
 :اإلسفنط - 32

طُ  :األصمعّي قال  ةهي الخمر بالرّ  وقیل ،ضرب من األشربة: اإلْسِفنْ وقال . ومیّ
ة ة ُجعلت حروفها  ،والقول ما قاله األصمعّي  ،غیره بالفارسیّ والكلمة إذا لم تكن عربیّ

قال األعشى یصف . وهنا یظهر دور الّصغانّي في الترجیح بین اآلراء )1(.كلها أصًال 
  )2(:الریق

تیقَ            رَ العَ طِ  ِمَن  وكأنَّ اْلَخمْ ــــممزوجًة بم اإلْسـ       ـِفنْ ــــ   اٍء ُزاللِ ـــــــ
تْها اَألْعراب           ِة النَّوْ    في باَكرَ ال  ِسنَ ِك السَّیَ   ِم فتَْجري ِخالَل َشوْ

ُد اسم من أسماء الخمر:" قال الجوالیقّي  ُد واإلْسِفنْ نْ ُط واإلْسفَ ُط اإلْسِفنْ نْ  ،واإلْسفَ
ه قال يو ورُ  رَّبهو اسم ب: لي عن ابن الّسكیّت أنّ عَ ة مُ نّ  ،ولیس بالخمر ،الرومیّ ما هو وإ

وَن ویسمّ : عصیر عنب، قال َساُط ُط الرَّ نْ ویطبخ ویجعل فیه أفواه ثم  ،ي أهل الشام اإلْسفَ
دُ . قیعتّ  ُط واإلْسِفنْ ُط : وقال ابن أبي سعید ،الخمر: وروي لنا عن ابن قتیبة اإلْسِفنْ اإلْسِفنْ

دُ    )3(".صفاهاهي أعلى الخمر وأ: قالوا ،واإلْسِفنْ
هي خمر فیها أفاویه، أو ضرب من األشربة فارسّي :"وقال الّزبیدّي 

رَّب عَ ة...مُ   )4(..."وقیل هو الخمر بالرومیّ
  

                                                             
  .)سجلط( )الطاء(83، العبابالّصغانّي،  )1(
د حسین، مكتبة اآلداب، المطبعة دیوانه، )ه7ت( األعشى، میمون بن قیس )2( ، شرح وتحقیق محمّ

بعة األولى، دجیّ النموذ   . 5ت، ص.ة، الجمامیز، الّط
  .66 ،المعربالجوالیقّي،  )(3
  ).سفنط(354- 19/353، ج، تاج العروسالّزبیدّي  )(4
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ة استعملها وقد ذكرها الّصغانّي في باب الّص  ها لغة رومیّ اد أیًضا، وأكد أنّ
         )1(.العرب

ا سبق فإنَّ و  ر، أو ضرب من معنى اإلسفنط نوع من األشربة، أو الخمممّ
الّصغانّي والجوالیقّي أّن أصل هذه الكلمة رومّي، و  ابن درید كلٌّ من وقد ذكر )2(.الخمر

ة ها فارسیّ ، فبهذا فإنَّ األرجح أْن تكون هذه الكلمة مثل الّزبیدّي  ،بینما ذكرها غیرهم بأنّ
ة بأغلبیة من قال بهذا      )3(.رومیّ

 :شباط - 33
باط وسباط اسم شهر من الشهور ش: قال أبو عمر في یاقوته الجلعم

ة   )4(.بالرومیّ
ة وهو الشهر الذي بین الشّ وسباط اسم شهر بالرّ " :وقال ابن منظور تاء ومیّ

  ).شباط(ولم یذكر ابن منظور أّن فیه لغة  )5(."بیعوالرّ 
 :فلسطین - 34

ة،...بلدة من كور الشأم: -فلسطون: ویقال-فلسطین  قال  )6(وهي كلمة رومیّ
  :قاعلك بن عدي بن الرّ عدي بن زید بن ما

ْ طَ الَ هم َخ رَ كْ ذِ  ْن فكأنّي مِ           ِ ت   )7(ُعقارُ  رٍ مْ َجْلُس َخ  یَن طِ لْس فِ  ْن ي     مِ ن
ها كورة في  اتجمنجد أّن أصحاب المع لم یختلفوا على معنى فلسطین، بأنّ

ذا نسبوا إلیه: ام، كما ذكروا بأّن نونها زائدة، وقالواالشّ  : اقالو  ،فلسطین وفلسطون، وإ
  )8(.ا إذا ذقَت طعمهتُقْله فلسطیً : وقال األعشى ،فلسطّي 

                                                             
  .)صفنط( )الطاء(109، العبابالّصغانّي،  )(1

 ).سفنط(3/1324، جالجمهرةابن درید، ). سفنط(7/338، جالعینالخلیل،  (2)
 ).سفنط(354-19/353، ج، تاج العروسالّزبیدّي  (3)
، )شبط (19/398، جالعروس تاجوالّزبیدّي، . )شبط( )الطاء(95، العبابالّصغانّي،  (4)
  ).سبط( 334-19/333ج
 ).سبط(312- 7/311، جاللسانابن منظور،  (5)
  .)فلسط( )الفاء(153، العبابالّصغانّي،  )(6
د نور الّدین، دار ، جمع وشرح ودراسة حالدیوان، )ه95ت( عدي بن الرقاع العاملّي  )(7 سن محمّ

بعة األولى  –ة، بیروت الكتب العلمیّ    .74، ص1990-1410لبنان، الّط
رَّبالجوالیقّي،  (8) عَ   .296، المُ
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فّي  - 35  : الَخرْ
رَّب، وأصله فارسّي، من القطانّي  فّي رْ الَخ : قال الدینوري عَ وهو الَحبُّ الذي  ،مُ

بان سمعها من الفصحاء مشددة، واسمه أولم  -فْت فّ ما ُخ الالم مشددة وربَّ  -یسمى الُجّل
ة بى: بالفارسیّ ر والَخرْ  )1(."الَخّل

ف:"قال ابن منظور هو  :والُخلَّرُ قال أبو حنیفة ،انلبّ الُج  :مقصور ىوالَخرْ
وتخفیفها غیر  ،ان بتشدید الالملبّ الُج : ىرَ ْس كِ ى كَ فَ رْ والخِ :" وقال الّزبیدّي ، )2(."فارسّي 
ة لم یختلف أحدٌ ، )3(."فصیح ها فارسیّ بة ،علیها بأنّ رَّ عَ ها مُ   .غیر أّن الّزبیدّي لم یذكر بأنّ

ق - 36  :الِقرْ
نّ :" قال الّصغانّي  ة: یقال لها ،ما القرق لعبة لهموإ ِسْه (: السَّدَّر، وهي بالفارسیّ

ه    )5(."الِقرق لعب السُّدَّر:" قال ابن منظور والّزبیدّي ، )4(.ثالث شعاب: ومعناها )َدرَ
ة  اتجمولم یشر أحد من أصحاب المع بة أو غیر عربیّ رَّ عَ ها مُ لهذه اللفظة بأنّ

  .واكتفوا بذكر معناها األصل
ولَّدة   :ومن الكلمات المُ

 :الَجعْس - 37
ولَّد: سْع الَج  ة، ولیس س الرَّ ْع الَج : درید نقال اب. الرَّجیع، وهو مُ جیع عند العامّ

نّ  ،كما تنسبه إلیه   )6(.ما هو اسم الموضع الذي یقع فیه الُجْعموسوإ

                                                             
  .)خرف( )الفاء(132 العباب،الّصغانّي،  (1)
  ).خرف(9/66، جاللسانابن منظور،  (2)
  ).خرف(23/193، جتاج العروسالّزبیدّي،  (3)
  .)قرق( )القاف(133، ابالعبالّصغانّي،  )(4
  ).قرق(26/338، جالعروس تاجوالّزبیدّي، ). قرق(10/322، جاللسان: ابن منظور )(5

ب أو دخیل، وسار فیه على النّ  أخرىوهناك مواضع  رّ عَ ا هو مُ  ،هج نفسهنّص علیها الصغانّي ممّ
بة منها وما هو أصلها عرّ : ومن هذه األلفاظ وما هو موقف العلماء منها، ،من حیث بیان اللغة المُ

ة،  ْهَط وط، ورَ ْسقَط، والسَّمیط، والرّ ّط، ومَ س، والبَ تَّرْ بسان، والمارستان، والمَ تأییس، والتجنیس، والطَّ ال
غ َسُف، والُجزاف، والدُّوْ وف، والقَْصُف، ونَ ف، والّشارُ   .واألْسرُ

د بن الحسن: انظر (6) قه ، حقّ اللغة كتاب جمهرة) 1987(، )ه321ت( ابن درید، أبو بكر محمّ
، 2/1196لبنان، الّطبعة األولى، ج- ، دار العلم للمالیین، بیروتم له رمزي منیر بعلبكّي وقدّ 

  .)جعس( )السین(73، العبابالّصغانّي، ). جعس(1138
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َس یَ رَ ذِ العَ : سْع الَج " :قال ابن منظور وُأري  ،موقعها ُس ْع ا، والَج ًس ْع َج  ُس عَ ْج ة َجعَ
قلْ وس اللئیم الخِ مُ عْ والُج . لغة فیه -بكسر الجیم- َس ْع الجِ   ،اللئیم القبیح :ویقال ،قة والُخُل

ه اشتقّ    )1(."وللُ عْ على فُ صفة من الَجْعس  وكأنّ
ولَّد: الَجْعس:" وقال الّزبیدّي  اسم الموضع : سْع أو الَج  ،نقله الجوهرّي  ،الرَّجیع مُ

  )2(."وسمُ ْع فیه الُج الذي یقع 
الّصغانّي یتّخذ منهًجا لنفسه في ذكر مفردات  وفي نهایة هذا الفصل وجدُت 

بة أو الّدخیلة، فهو یذكر معنى الكلمة في بدایة الحدیث عنها، ومن ثمَّ  عرّ العباب المُ
بت عنها الكلمة    .-إْن وجدت اللغة األصیلة–یحدد اللغة التي ُعرّ

عندما یذكر  -في أغلب الكلمات- مل أصل الكلمةالّصغانّي ال یه كما أنَّ 
ة،  -مثًال –) الجاموس(مفردات معجمه، فهو یذكر لنا أّن أصل كلمة  في لغتها الفارسیّ

ةفي حین اكتفى أصحاب ا   .لمعجمات األخرى بأنَّها أعجمیّ
ا، فیذكر اللغة التي ُعرِّبت   بة الدَّخیلة حكمً عرَّ كان الّصغانّي یعطي األلفاظ المُ

ا بحقها، واكتفى بذكرها عنه ا الكلمة، ووردت طائفة قلیلة من هذه الكلمات لم یعِط حكمً
ة   .أنَّها أعجمیّ

بة الدَّخیلة من أصل فارسّي، وتوزعت األلفاظ الباقیة  عرَّ وجاءت معظم األلفاظ المُ
ة، وغیرها: على باقي اللغات مثل ة، والسریانیّ ة، والهندیّ   .النبطیّ

بة الدَّخیلة في العباب منتشوقد جاءت األلفاظ المع رةً في معجمه، فلم یفرد لها رَّ
ا، كما فعل ابن درید   .بابً

                                                             
  ).جعس(6/39، جاللسانابن منظور،  (1)
  ).جعس(15/503، جالعروس تاجالّزبیدّي،  (2)
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  انيالفصل الث
ادر   الشاّذ والّن

  
  مفهوم الشاّذ والّنادر 1.2

ُشذُّ شذوًذا ِشذُّ ویَ َ وكّل شيء  )1(انفرد عن الجمهور وندر، فهو شاّذ،: شّذ عنه ی
  )2(.منفرد فهو شاّذ، وكلمة شاّذة

ا ال ادرأمّ ا: نّ سقط، وقیل سقط وشّذ، ونوادر الكالم : من ندر الشيء یندر ندورً
  )3(.تندر، وهي ما شّذ وخرج عن الجمهور

ادر والشاذّ  . وقد اجتهد بعض العلماء في تحدید المصطلحات المتعلقة بمفهوم النّ
ا، ونادرً  اعلم:" ابن هشامالّسیوطّي ناقًال عن قال  ا، وكثیرً هم یستعملون غالبً ا، وقلیًال، أنّ

ادر أقلُّ من القلیل، فالعشرون ب. ومطرًدا ة إلى ثالثة النّسبفالقلیل دون الكثیر، والنّ
ها، والخمسة عشر ب ُ ة إلیها كثیر ال غالب، والثالثة قلیل، والواحد النّسبوعشرین غالب

  4."نادر
ه مستعمل ادر صحیح لكنّ ادربقلة فالنّ هو الغریب الخارج عن : ، فالكالم النّ

  .وادر جمع نادرة، وهي من باب الشذوذعتاد، والنّ الم
ُ  ،لقد خلط العلماء بین هذه المصطلحات ا ی قال عنه شاذٌّ أو غریٌب فما یعّد نادرً

وفي هذا الباب تهتم . ألنَّه یوجد تقارب كبیر بین هذه المصطلحات أو غیر ذلك؛
ادر أو الدّ    . ما جاء على غیر قیاسراسة بالكلمات التي وصفها الّصغانّي بالشاّذ أو النّ

  
  
  
  

                                                             
 ).شذذ(، 3/494، جاللسانابن منظور، ). شذذ(2/565، جالّصحاحالجوهرّي،  )(1
  ).شذذ(9/424، جالعروس تاجالزبیدّي، ). شذذ(11/186، جاللغة تهذیباألزهرّي،  )(2
  ).ندر(5/199، جاللسانابن منظور،  )(3
  .187-1/186، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(4
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  شذوذ الجمع 2.2
  جمع فاعل على فواعل 1.2.2 

ضاربة وضوارب، أو فاعل إذا كان صفة : یّطرد جمع فاعلة على فواعل، مثل
جمل بازل وجمال : حائض وحوائض، أو ما كان لغیر اآلدمیین، مثل: ث، مثلللمؤنّ 
  )1(.بوازل

ا الشذوذ في هذه المسألة هو أْن یأتي فو  ا لمذّكر عاقلٍ أمّ : ، مثلاعل جمعً
  )2(.فوارس، وهوالك، ونواكس

ل العلماء القدماء  ا فوارس فألنَّه شيٌء ال : ، فقالواشذوذ هذا الجمع ولقد عّل أمّ
ُ  المؤنّثیكون في  ا هوالك ، وأمّ المؤنّثفیه اللبس، فهذه صفة للمذّكر دون  خْف فلم ی

ما جاء في المثل ه قد یجيء في األمثال ألنّ  ؛لى األصلفجرى عهالك في الهوالك، : فإنّ
ْن دلَّ هذا على  )3(.الّشعرا نواكس فقد جاء في ضرورة وأمّ  ،ما ال یجيء في غیرها وإ

                                                             
). فرس(957/ 3ج، الّصحاحالجوهرّي، ). فرس) (السین( 322- 321، العبابالّصغانّي، : انظر )(1

المرادّي، ابن ). فرس(16/324، جالعروس تاجالزبیدّي، ). فرس(6/159، جاللسانابن منظور، 
د بدر الّدین حسن بن قاسم  أمّ قاسم، توضیح المقاصد ) 2001-1422( ،)ه749ت(أبو محمّ

ة ابن مالك  ، شرح وتحقیق عبد الرحمن علي سلمان، دار الفكر العربّي،والمسالك بشرح ألفیّ
بعة األولى، ج د بن علي. 1/550القاهرة، الّط ) 1987(، )ه770ت( الفیومّي، أحمد بن محمّ

أبو عبیدة، . 2/467لبنان، ج-، مكتبة لبنان، بیروتالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر
د فؤاد سزكین، مجاز القرآن) 1381(، )ه209ت( البصرّي  ر بن المثنّى التیمّي معمّ  ، تحقیق محمّ

 .1/265لخانجي، القاهرة، جمكتبة ا
ابن ). فرس(3/957، جالّصحاحالجوهرّي، ). السین(322-321، العبابالّصغانّي، : انظر (2)

المرادّي، ابن أمّ ). فرس(16/324، جالعروس تاجالزبیدّي، ). فرس(6/159، جاللسانمنظور، 
ة ابن مالكقاسم،  المصباح المنیر   الفیومّي،. 1/550، جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّ

 . 1/265، جمجاز القرآنأبو عبیدة، معمر بن المثنّى، . 2/467، جفي غریب الشرح الكبیر
). فرس( 3/957، جالّصحاحالجوهرّي، ). فرس) (السین(322-321، العبابالّصغانّي، : انظر (3)

، ابن المرادّي ). فرس(16/324، جتاج العروسالزبیدّي، ). فرس(6/159، جاللسانابن منظور، 
ة ابن مالك توضیح المقاصدأمّ قاسم،  المصباح المنیر الفیومّي، . 1/550، جوالمسالك بشرح ألفیّ

  . 1/265، جمجاز القرآنأبو عبیدة، معمر بن المثنّى، . 2/467، جفي غریب الشرح الكبیر
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ا للخروج عن القاعدة، ویبرز ذلك  شيء إنَّما یدلّ  على أنَّهم أخذوا من االستعمال مبررً
   .ةیّ الّشعر والغزارة  ،األمثال: في

َدح قال الفرزدق مْ ِزیدَ  یَ لَِّب  یَ َ ه   )1(:بَن المُ
مْ  وإِذا                   ُ تَه َأیْ ِزیَد رَ َ ا ی َأوْ َصارِ      الرَِّجاُل رَ اِكَس اَألبْ وَ قَاِب نَ َ الرِّ   َخُضع

ا أصل جمع فارس فهو فرسان، قال سیبویه ا ما كان أصله صفة، :" أمّ وأمّ
ان، : ككما یبنونها، وذل) فُْعالن(فأجري مجرى األسماء، فقد یبنونه على  ْكبَ راكب ورُ

ان، وقد كّسروه على  ْعیَ َسان، وراٍع ورُ ان، وفارس وفُرْ ، قالوا )ِفعالٍ (وصاحب وُصْحبَ
 كما ههنا )الِفعال(فأدخلوا ...جریب وُجربان: حیث أجروه مجرى فَِعیل، نحو) ِصحاب(

كما  )فواعل(وال یكون فیه . صحاٍب  :إفال وِفصال، وذلك نحو: أدخلوه ثَمََّة حین قالوا
فیفصلون بینهما، إّال في . ثألنَّ أصله صفة وله مؤنّ  ؛وحاجرٍ  ،وخاتمٍ  ،كان في تابلٍ 
حواجر؛ ألنَّ هذا اللفظ ال یقع في كالمهم إّال : فوارس كما قالوا: هم قالوافوارس؛ فإنَّ 

ا لم یخافوا االلتباس قالوا . یكون إّال لهم للرجال، ولیس في أصل كالمهم أْن  فلمّ
ا خاًصا كزید: وكما قالوا )فُْعالن(ا قالوا ، كم)فواعل(   )2(.حوارث؛ حیث كان اسمً

ة هامة في هذا النّص، وهو أنَّ  أمن اللبس قد  فسیبویه یؤسس قاعدة صرفیّ
  .یغة على بناء مخالف للقیاسیفضي إلى بناء الّص 

ل ابقة هي أوصاف سبب هذا الشذوذ، بأنَّ األوصاف الّس  كما أنَّ سیبویه یعّل
جالالخاصة ب ل . ال لبس في  هذا اللفظساء، فدون النّ  رّ والّصغانّي  ،الجوهرّي وقد عّل

  )3(.التعلیل نفسه
    

                                                             
ام بن غالب بن صعصعة الدرامّي التمیمّي  الفرزدق، (1) له  ، شرحه وقّدمدیوانه ،)ه110ت(همّ

ة، بیروت بعة األولى  - علي فاعور، دار الكتب العلمیّ   .266م، ص 1987 -هـ 1407لبنان، الّط
  .615-3/614، جالكتابسیبویه،  )(2

 ).فرس(3/957، جالّصحاحالجوهرّي،  (3)
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 )1(.ألنَّ الفواعل في األصل جمع فاعلة ؛وقد وصفه المؤّدب بأنَّه جمع عزیز
 يحكُم اللَّه حكْم ذَلكُم أَنفَقُوا ما ولْيسأَلُوا أَنفَقْتُم ما واسأَلُوا الْكَوافرِ بِعصمِ تُمسكُوا ولَا ﴿ :قال تعالى

كُمنيب اللَّهو يملع  يمك2(﴾ح(   

  :وقال جریر
اِرًسا   ِقیُت فَوَ ْد َل قَ َل ا ِمْن  وَ ِمنَ اَدة     قَوْ َظ َجرَ وَك َغنْ ُظ یَّارِ  َغنَ   )3(العَ

لها  ون المحدثون لهذه المسألة، فعّل ائي بأنَّ هذا السامر  إبراهیمولقد تطرق اللغویّ
كام اللغوّي، فإ مظهر من مظاهرالشذوذ  نَّ هذه األلفاظ الّدالة على العاقل من صیغة الرّ
ة ال نستطیع تقدیرها الجمع كان في تشیر إلى أنَّ  ،فواعل ا في فترة زمنیّ   )4(.فاعل مطلقً

ذكور ومن ذلك أنَّ ما كان من باب فاعل صفًة لل:" وقال عبد الفتّاح الحموز
ُجمع على فواعل؛ لئّال یلتبس بفواعل جمع فاعلة، نحوالعقال كاتبة وكواتب، : ء ال ی

عدُّ من  ُ وقائمة وقوائم، وزاهرة وزواهر، وغیرها، وما جاء من كالم العرب خالف ذلك ی
ویبدو أنَّ كثرة ما جاء من شواهد تعّزز إجازة ما منعه . حاةباب الشذوذ عند النّ 

ون، وعلیه فال بدَّ من النّحو  ة لتحقیق أمن اللبسیّ ة أو لفظیّ   )5(."قرینة معنویّ
ة"أیًضا في كتابه  الحموز هاعدّ و  : قالفمن التغلیب،  "ظاهرة التغلیب في العربیّ

في هذه المسألة، ما یمكن  المؤنّثفة في باب المذّكر أو ولعلَّ ما یعّزز غلبة الّص "
  )6()".فواعل(صفة لمذّكر عاقل على ) فاعل(تكسیره من باب 

                                                             
د بن سعید (1) ، دقائق التصریف) 2004-1425(، )ه338ت بعد ( المؤّدب، أبو القاسم بن محمّ

 .85امن، دار البشائر للّطباعة والنّشر والتوزیع، دمشق، الّطبعة األولى، تحقیق حاتم صالح الض
 .10، آیةالممتحنةسورة  (2)
  .1029، دیوانهجریر،  (3)
، دار العلم للمالیین، بیروت، فقه اللغة المقارن) 1983(، )م2001ت( السامرائّي، إبراهیم (4)

بعة الثالثة،   .110الّط
ة وأمن لبسهامو الحموز، عبد الفتّاح،  )(5 راسات، المجلد ، مؤتة للبحوث والدّ اضع اللبس في العربیّ

ل   .32، ص1987الثاني، العدد األوّ
ةالحموز، عبد الفتّاح أحمد عبد الفتّاح،  )(6 ة، دار ظاهرة التغلیب في العربیّ ة اجتماعیّ ، ظاهرة لغویّ

بعة  ان، الّط ار للنّشر والتوزیع، نُشر بدعم من جامعة مؤتة، عمّ  .33، ص1993-1413األولى عمّ
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ل حسین الرفایعة هذه المسألة، بأنَّ فاعًال قد ُحمل على األصل في وق د عّل
قلت من غیر  ،)فواعل(جمعها على  ا لمذّكر لعاقل، بل نُ واألصل أنَّها لم تكن وصفً

المیّت في غیر عداد األحیاء، والساقط : هو األسد، والهالك: العاقل، فالفارس والباسل
ري، وقالواما سقط بین الزندین قبل استحكام ا وروح سابح، فعندما أرادوا  ،نجم سابح: لوَ

بوا فیه األصل على الفرع الطارئ لضرب من  ،ابقةجمع فاعل في األوصاف الّس  غّل
  )1(.التخفیف؛ ألنَّ األصل أخّف علیهم من الفرع

ها صفة اختصت بالذكور دون اإلناث، وال أظن مجيء فوارس للمذكّ  ر إّال ألنّ
بهذه  أو ألنَّ هذه الكلمات ُسمعت. تذكیر، والتأنیث طارئ علیهافاألصل في الكلمات ال

  .یغةعن العرب، فجاءت على هذه الّص  الصورة
  
   جمع أفعل على ِفعال 2.2.2

َجف ِعجاف من : كر أعجف، واألنثى عجفاء، والجمیعذهاب السِّمن، والذّ : العَ
ا، ولیس في كالم العالذّ  رب أفعل یجمع على كران واإلناث، والفعل َعِجف یعجف عجفً

ِسمان : ِفعاٍل غیر هذه الكلمة، روایة شاّذة عن العرب، حملوها على لفظ ِسمان، فقالوا
  )2(.وِعجاف

ة تفسیر جمع   على أنَّ ِعجافًا مبنٌي  )ِفعال(على  )أفعل(لقد ربطت المعجمات اللغویّ
ر على النَّظیر، فمن دأب العرب حمل النَّظی )3(.ألنَّهم یبنون الشيء على ضده ؛على ِسمان

  .ِسمان وِعجاف: والنَّقیض على النَّقیض، فقالوا
                                                             

اس،  (1)  - ، دار جریرظاهرة الشذوذ في الّصرف العربيّ ) 2006- 1426(الرفایعة، حسین عبّ
بعة األولى،  ان، الّط   .169عمّ

 ).عجف) (الفاء(414، العبابالّصغانّي،  )(2
، المحیط القاموسالفیروزآبادّي، ). عجف(24/123، جالعروس تاجالزبیدّي،  )(3
 أبو حفص سراج الّدین عمر بن علي بن عادل الحنبلّي الدمشقّي النعمانّي ). عجف(1/835ج
ض، دار اللباب في علوم الكتاب، )ه775ت( د معوّ ، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّ

ة، بیروت د الرازّي . 6985، ص1998-1419لبنان، الّطبعة األولى،  - الكتب العلمیّ الرازّي، محمّ
) 1981-1401(، )ه604ت( مة ضیاء الّدین عمر المشتهر بخطیب الريفخر الّدین ابن العّال 

 - ، دار الفكر للنّشر والتوزیع، بیروتتفسیر الفخر الرازّي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب
بعة األولى، ج  .18/147لبنان، الّط
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ناء  كما :" أنَّه من باب االستغناء، حیث قالبوقد فّسر سیبویه ذكر ِسمان بدًال من ُسمَ
صغیر وِصغار، وال یقولون ُصغراء، : أنَّهم قد یدعون فُعالء استغناًء بغیرها، نحو قولهم

  )1(."اءوسمین وِسمان، وال یقولون ُسمن
لتحقیق التعادل بین اللفظین  ،عجافًا ُحمل على ِسمان وقد عّد حسین الرفایعة أنَّ 

 سبع يأْكُلُهن سمانٍ بقَرات سبع أَرى إِنِّي الْملك وقَالَ﴿ :ویعّزز ذلك قوله تعالى )2(.المتضادین

افج3(.﴾ع(  
  
ل 3.2.2     جمع فعیلة على ُفعُ

ل، مثلتُ  أْن الجمع  شذوذومن  ة على فُعُ  ،َصحیفة وُصُحف، وَسفینة وُسفُن: جمع فَعیَل
 الصحف لَفي هذَا إِن ﴿ :وقد ورد هذا الجمع في قوله تعالى )4(.وكان قیاسه صحائف وسفائن

  )5(﴾وموسى  إِبراهيم صحف*الْأُولَى
ا ما كان عدد ح: "فقد قال سیبویه في جمع صحیفة وسفینة روفه أربعة وأمَّ

  :، وذلك نحو)فعائل(وكان فعیلًة فإنَّك تكسره على  ،أحرف وفیه هاء التأنیث
. وكتیبٍة وكتائب، وسفینٍة وسفائن، وحدیدٍة وحدائد ،وصحائف، وقبیلٍة وقبائل صحیفةٍ 

ُ  ذا أكثر من أْن هو  سفینٌة : ، وهو قلیل، قالوا)علٍ فُ (وربَّما كسروه على . حصىی
حین  وصحیٌف  سفیٌن  ذلك بقلیٍب وقلٍب، كأنَّهم جمعوا، شبهوا وصحٌف  وصحیفةٌ  وسفٌن،

، شبَّهوها بجفاٍر حین أجریت مجرى جمٍد وجمادٍ    )6(."علموا أنَّ الهاء ذاهبٌة

                                                             
  .3/636، جالكتابسیبویه،  )(1
 .140، ظاهرة الشذوذ في الّصرف العربيّ الرفایعة،  )2(

  .43، آیةسورة یوسف (3)
األزهرّي، ). صحف(3/120، جالعینالفراهیدّي، ). صحف) (الفاء(338، العبابالّصغانّي،  )(4

د بن یعقوب). صحف(4/149، جاللغة تهذیب ، )ه817ت( والفیروزآبادّي، مجد الّدین محمّ
د بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز) 1416-1996( علي النّجار، وزارة ، تحقیق محمّ

ة لجنة إحیاء التّراث اإلسالمّي، القاهرة، الّطبعة الثالثة  ،األوقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیّ
 .3/338ج
 . 19 -18، آیة األعلىسورة  )(5
  .3/610، جالكتابسیبویه،  )(6
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صحیف، (دون هاء ألنَّهم عّدوها  ؛فالجمع صحائف، وُصُحف داخل علیه
یها، وبذلك قالوا في ظریفة بناء أمثلته التي یطَّرد ف ، وهذا تعلیل مسوَّغ؛ َألنَّ لكلّ )سفین

  .وضغینة ضغائن ،ظرائف
  
   )كمأة(جمع كلمة  4.2.2

:" بعض الكلمات التي تجمع على غیر قیاس، ومن ذلك قوله الّصغانّي  لقد ذكر
أة ٌء وهذان كمئان : وادر، تقولواحدها َكمء على غیر قیاس، وهو من النّ : الَكمْ هذا َكمْ

ؤ ثالثة، فإذا كثرت فهي  ًأوهؤالء أكمُ    )1(."أطعمتهم الكمأة: الكمأة، وكمأت القوم َكمْ
ا؛ ألنَّه أتى على غیر قیاس فمن المعلوم أنَّ . لقد عدَّ العلماء هذا اللفظ نادرً

ل( لة، وفي هذه الكلمة جاء العكس، فقد عدَّ العلماء كمأة للجمع ) فَعْ تُكسَّر على فَعْ
ٌء للواحد   )2(.وَكمْ

ءٍ وقد أنكر سیبویه ذلك؛ ألنَّه ل كّسر  ؛یست الكمأة بجمع كمْ ُ ا ی لًة لیس ممّ ألنَّ فَعْ
نَّما هو اسم للجمع ٌل، وإ ٌء . علیه فَعْ . وسبب ندرته أنَّه ال یجمع شيء على فعلة إّال َكمْ

ءُ للجمع: قال أبو خیرة تَِجع. كمأةٌ للواحد وكمْ نْ أة للجمیع: وقال مُ ٌء للواحد وَكمْ فمرَّ . َكمْ
ٌء : رؤبة فسأاله فقال تَِجع، وقال أبو حنیفة. للواحد وكمأة للجمیع َكمْ نْ كمأةٌ : كما قال مُ

ا، والّص . واحدةٌ وكمأتان وكمآٌت  حیح وحكى عن أبي زید أّن الكمأة تكون واحدة وجمعً
ه ما ذكره سیبویه   )4(.ءْب ولم یقع في كالمهم نظیر هذا سوى جبأة وَج  )3(.من ذلك كّل

  
                                                             

 ).كمأ) (الهمزة(159، العبابالّصغانّي،  )(1
مع شرح  ،شرح شافیة ابن الحاجباالستراباذّي، ). كمأ(1/70، جالّصحاحالجوهرّي، : انظر )(2

د نور  شواهده لعبد القادر البغدادّي صاحب خزانة األدب، حقّقها وضبط غریبها وشرح مبهما محمّ
د الزقراف ،الحسن ة، بیروت ،ومحمّ د محیي الّدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیّ  ،لبنان-ومحمّ

 ).كمأ(1/148، جاللسانابن منظور، ). كمأ) (لهمزةا(159، العبابالّصغانّي، .2/200ج
  ).كمأ(1/148، جاللسانابن منظور،  )(3
د عبد الباقي الزرقانّي، )(4 شرح الزرقانيّ على المواهب ) 1996-1417(، )ه1122ت( محمّ

ة للقسطالنيّ  دیّ ة بالمنح المحمّ د عبد العزیز الخالدّي، دار الكتب اللدنیّ ، ضبطه وصّححه محمّ
بعة األولى،- ة، بیروتالعلمیّ    .9/475ج لبنان، الّط
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  اسم الفاعل في شذوذال 3.2
ا جاء  ، )فاعل(أن یأتي اسم الفاعل من الفعل الرباعي على صیغة  اذاشوممّ

ْفِعل(على  یأتي اسم الفاعل من الفعل الرباعّي  والقیاس أْن  ِرس( )ورسأ: (، مثل)مُ وْ ، )مُ
ه جاء على وارس أورس :"في العباب فقال الّصغانّي وهذا ما ذكره . شاذافلذلك ُعدَّ  ولكنّ

فر، فهو وارس، وال ورقه بعد ا صفرّ اإذا : الرِّمث الء الصُّ إلدراك، فصار علیه مثل المُ
ِرس، وهو من النّ  وْ   )1(."وادریقال مُ

 )3(وابن عصفور، )2(،الجوهرّي  :، مثلعلى شذوذ هذه البناء وقد نصَّ العلماء 
 ،وذكر ابن خالویه والجوهرّي نظائر لذلك )6(،وابن منظور )5(،والّسیوطّي  )4(،والعینّي 

هو وارق، فبت هو باقل، وأورق النّ فعاشب، وأبقل الموضع  يض فهأعشبت األر : مثل
بت إبله من الماء، وأیفع الغالم فهو یافع، وأغضى  ،هو قاربفجل وأقرب الرّ  إذا قَرُ

  )7(.الرجل فهو غاٍض، وأمحل البلد فهو ماحل

                                                             
). ورس(3/988، جالّصحاحالجوهرّي، : أیًضا انظرو ). ورس) (السین(478، العبابالّصغانّي،  )(1

ابن األثیر، مجد ). ورس(17/10، جتاج العروسالزبیدّي، ). یفع(6/254، جاللسانابن منظور، 
د الجزرّي  السعادات وأبالّدین   ،النهایة في غریب الحدیث واألثر، )ه606ت(المبارك بن محمّ

أشرف علیه وقّدم له علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبّي األثرّي، دار ابن الجوزّي، 
ة، الّطبعة األولى، ة السعودیّ .                                                                                1/147ج المملكة العربیّ

  ).ورس(3/988، جالّصحاحالجوهرّي،  )(2

د بن علّي  )(3 -1419(، )ه669ت( ابن عصفور اإلشبیلّي، أبو الحسن علّي بن مؤمن بن محمّ
از الشّعار، إشراف إمیل بدیع ، قدّ شرح جمل الزّجاجيّ ) 1998 م له ووضع هوامشه وفهارسه فوّ

د علي بیض ة، بیروتیعقوب، منشورات محمّ بعة األولى-ون، دار الكتب العلمیّ  . 402، لبنان، الّط
تحقیق  ،شرح المراح في التصریف ،)ه855ت(بدر الّدین محمود بن أحمد بن موسى العینّي،  )(4

  . 126 وتعلیق عبد الستّار جواد،
 . 2/76، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(5
 ).  یفع(6/254، جاللسانابن منظور،  )(6
لیس في كالم  )م1979- ه1399(، )ه370ت(أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد  یه،ابن خالو  )(7

بعة الثانیة، ص، العرب مة، الّط ار، مّكة المكرّ ابن  منظور، . 54تحقیق أحمد عبد الغفور عّط
  ).یفع(6/254، جاللسان
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ة ات الّدالة علىشتقّ وقال سیف الفقراء في كتابه الم ة والمفعولیّ وقد :" الفاعلیّ
ة  ،عُت هذه المواضع في لسان العربتتبّ  ووجدُت أنَّ أفعال هذه األلفاظ تستخدم مرّ

ة بصیغة المزید، واسم الفاعل منها قد یكون على وزن  ) فاعل(بصیغة الثالثّي، ومرّ
ا للقیاس، وعلى صیغة  ْفِعل(مخالفً   )1(."قیاسیا) مُ

ات المشبهة باسم فلغیر الثالثي هو من الّص ) فاعل(وأظنُّ أنَّ استعمال صیغة 
ا للفاعل فة المشبهة واسم الفاعل على الّص ) فاعل(بل داللة بناء . الفاعل، ولیس اسمً
ةوالمفعول كثیرة الورود في  بأنَّه نسبة إضافیة بمعنى ذو : أو كما قال الفیومّي  )2(.العربیّ

   )3(.ذو محل :أمحل البلد فهو ماحل، أْي : الشيء، فقولهم
د بهجت كما أنَّ العلماء اختل فوا في عدد هذه األلفاظ في كتبهم، فقال محمّ

إنَّ هذه األلفاظ عند ابن خالویه هي : ات من مزاعم الشذوذاألثرّي في تحریر المشتقّ 
 ّ ف اثنتان، ال تُعرف غیرهما، وجاءت لفظة واحدة، وعند ابن سّالم في الغریب المصن

وربَّما كانت عنده أكثر من في بعض كتب اللغة ثالثة، وروى الجوهرّي رابعة وخامسة، 
وهداني التتبع إلى ست عشرة لفظًة ُزعمت شواّذ، وقد تكون : أیًضا األثرّي  وقال )4(.هذا

  )5(.أكثر
: فقیاس اسم الفاعل من بقل: وقد نفى األثرّي هذا الشذوذ في هذه المسألة، فقال

بِقل: باقل، ومن أبقل في  )أغضى(إلى جانب  )غضا(إنَّ وجود ): أغضى(وقال في . مُ
ْغضٍ (، و)بغضا( )غاضٍ (كالم العرب یقضي بإلحاق  ویدفع دعوى ، )أغضى(ـب )مُ

على غیر قیاس، وقد أحسن صاحب القاموس حین ذكر ) أغضى(من ) غاضٍ (مجيء 
   )6(.ین؛ ألنَّهما قیاسیان، وسبیلهما معروفالفعلین دون المشتقّ 

                                                             
ةالفقراء،  )(1 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ   . 67، المشتّق
  . 2/226، جح شافیة ابن الحاجبشر االستراباذّي،  )(2
  .2/689، جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرالفیومّي،  )(3
د بهجت، : انظر )(4 ات من مزاعم الشذوذاألثرّي، محمّ ة، تحریر المشتّق ، مجلة مجمع اللغة العربیّ

  727، ص1974، لسنة 49دمشق، العدد 
ات من مزاعم الشذوذاألثرّي،  )(5    .727ص، تحریر المشتّق
ات من مزاعم الشذوذ األثرّي،  )(6  .وما بعدها 727، تحریر المشتّق
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ع األثرّي  وذ، وكان ینفي شذوذها، األلفاظ التي وصفها العلماء بالشذ وقد تتبّ
، كما )فاعل(لهذه األلفاظ، واسم الفاعل  بأنَّ العرب استعملت الفعل الثالثّي  یبرر ذلكو 

، من الفعل غیر الثالثيأنَّ العرب استعملوا الفعل المزید لهذه األفعال، واسم الفاعل 
حیح أنَّ والّص :" فقال). فاعل(وهو بهذا ینفي مجيء اسم الفاعل من الفعل المزید على 

ًسا، : العرب قالوا رُ ُت وُ س النَّبْ رَ وِرس، وقد حكى وَ إذ اخضرَّ فهو وارس، وأورس فهو مُ
ل ورّي صاحب ) ورس فهو وارس( األوّ نَ    )1()."كتاب النَّبات(أبو حنیفة الدِّیَ

  
  سبذ النّ واش 4.2

  سب إلى طيءالنّ  1.4.2 
ئّي طائّي على غیر قیاس، والقی: لقد نسبوا إلى طيء فقالوا یّ قال . اس في ذلك َط

ئّي، مثالالنّسبو :" الّصغانّي  عّي، فقلبوا : ة إلیه طائّي على غیر قیاس ، وأصله طیّ طیّ
ا وحذفوا الثانیةاألولالیاء    )2(."ى ألفً

فما جاء محذوفًا :" فقال سیبویه. من العلماء بدلوه في تفسیر ذلك وقد أدلى كلٌّ 
د ومیّت ٌت، و : من نحو َسیّ یْ ٌن ومَ ٌب وطْيٌء، فإذا أضفت لم یكن إالَّ الحذف، َهیْ ٌن وطیْ لیْ

بّي : تقول. إذا كنت تحذف هذه الیاء في غیر اإلضافة یْ دّي وَط إذا أضفت إلى  ،َسیْ
ا من طیئّي، وكان القیاس طیئّي وتقدیرها طیعّي   ،طیْب، وال أراهم قالوا طائّي إّال فرارً

هم جعلوا األلف مكان الیاء، وبنوا االسم ع   )3(."زبانّي : لى هذا كما قالوا في زبینةولكنّ
ا من قولهم  فقول سیبویه أنَّ طائیا بدلٌ  والسبب في ذلك ) طیئّي (من طیئّي فرارً

ة ، فالمسألة من وجهة نظره مسألة صوتیّ قل الحاصل من بقاء الیاء مع یاء النّسبةالثّ 
   .قلتتعلق بالتخلص من الثّ 

ل التّ  ت في بنیة الكلمة حتى صارت طائّي بدًال غیرات التي حدثفالّصغانّي یعّل
عند الّصغانّي مشددة، وهي عند سیبویه وابن سیده غیر ) طّيء(فالیاء في  ،من طیئّي 

                                                             
ات من مزاعم الشذوذ األثرّي،   )(1   .وما بعدها 727، تحریر المشتّق

  ).طوأ) (الهمزة(130، العبابالّصغانّي،  (2)
 .3/371، جالكتابسیبویه،  (3)
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ا، وحذفوا الیاء الثا أنَّ  فتعلیل الّصغانّي  )1(.مشددة بینما . نیة للخفّةالیاء األولى ُقلبت ألفً
ا قال سیبویه أنَّ  فلو كانت الیاء : "ل الّسیوطّي وقا )2(.الیاء الساكنة قلبت ألفً

ة یرغ ْكُسورَ قَال )هبیخ(ـك مَ ُ   )3(." هبیخّي  :لم تحذف بل ی
ا النّسبة إلى :" وقد فّسر ابن سیده ذلك، فقال فكان القیاس فیه ) طيء(وأمّ

ئّي ( یْ نسب إلى میْت)َط ُ ن: ، كما ی لى هیْ نّي، فكرهوا اجتماع ثالث یاءات : میتّي، وإ هیْ
من مخرج األلف وهي تناسب الیاء، وهي مع ذلك مكسورة، فقلبوا  بینها همزة، والهمزة
ا، ویجوز أنَّ  ا مشتقّ  یین أنَّ النّحو ذكر بعض فنسبوا إلى ما اشتّق منه،  همالیاء ألفً  طیئً
ُ : من الطاءة، والطاءة ْعد الذهاب في األرض وفي المرعى، وی ُ روى أنَّ الحّجاج قال ب

فكیف بكم إذا انطاءت : ة، وفي بعض األخبارأبغني فرًسا بعید الطاء: لصاحب خیله
دْت عن المشترین عُ ْت وبَ   )4(.األسعار، أْي إذا َعَل

كراهیة اجتماع ثالث یاءات : فنرى ابن سیده فّسر ذلك من ناحیتین، األولى
  . النّسب إلى أصل الكلمة: بینهما همزة، والثانیة

د العقیل في بحثه اشتقاق طيء  ا األحكام:" وقال محمّ ت عن شذوذ  أمّ التي مرّ
  :طائّي عن القیاس فلها اعتباران

                                                             
 ن إسماعیل النّحوّي اللغوّي األندلسّي وابن سیده، أبو الحسن علي ب. 3/371، جالكتابسیبویه،  )(1
- ، تحقیق خلیل إبراهیم جفال، دار إحیاء التّراث العربّي المخصص) 1996-1417(، )ه458ت(

بعة األولى   . 4/160، جالمخصص. بیروت، الّط
 .4/160، جالمخصص وابن سیده،. 3/371، جالكتابسیبویه،   )(2
 .3/359، جالهمعالّسیوطّي  )(3
). طوأ(1/330، جالعروس تاجالزبیدّي، : أیًضا انظرو . 4/160، جالمخصصابن سیده،  )(4

د ابن السید البطلیوسّي  د عبد اهللا بن محمّ ) 2003- 1424(، )ه521ت( البطلیوسّي، أبو محمّ
د علي بیضون، دار الحلل في شرح أبیات الجمل ق علیه یحیى مراد، منشورات محمّ ، قرأه وعّل

ة، بیروت بعة األولى، ج لبنان،- الكتب العلمیّ ، المحیط القاموسالفیروزآبادّي، . 1/38الّط
 ).طوأ(1023
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ل  - بالیاء الساكنة المخففة–بها عن طیئي  لفمن رأى أنَّ طائیا معدو : األوّ
ا   )1(.فوجه الشذوذ عنده أنَّ موضع الیاء هاهنا لیس موضع ما تقلب فیه ألفً

 -المخففة بالیاء المفتوحة–بها عن طیئي  لمن رأى أنَّ  طائیا معدو : ثانيوال
ا للكلمة بعد  ؛فلیس الشذوذ عنده في هذا العدول ألنَّ الیاء المفتوحة إذا كانت عینً

نَّما وجه الشذوذ أنَّ هذا العدول الّص  ،متحرك تقلب ألفًا حیح بني على شاّذ، وما بني وإ
  )2(.على شاّذ فهو شاذّ 
ا استعمال :" وقال أیًضا استعماًال بیاء مشددة دون همزة فلیس ذلك  )طّي (وأمّ

نَّما هو استعمال السم العلم مخففًا   )3(."لصیغة نسب، وإ
ل: وأرى السبب في شذوذ طائّي حاصًال ألمرین ا  األوّ صوتّي، وهو قلب الیاء ألفً

النفتاح ما قبلها، فقد أشبعوا الفتحة القصیرة لتصبح فتحة طویلة، كما في َداِوّي منسوب 
، واآلخر أنَّ       )4(.ل قد سوغت لهم هذا الشذوذكثرة االستعما إلى َدوٍّ

وال أظن العرب نسبوا إلى أصل الكلمة، وتركوا الكلمة نفسها، وهي اسم قبیلة 
ا لهذا النّسب إّال الخفّة التي كان ). الطاءة(مشهورة أكثر من أصل الكلمة  فال نجد مبررً

  ).طائّي : (ینشدها من قال
   
  
  

                                                             
د بن عمر بن عبد الرحمن،  )(1 ة األردنّي، العدد اشتقاق طيءالعقیل، محمّ ، 36، مجلة اللغة العربیّ

 .163- 162، ص1989- 1409
د بن عمر بن عبد الرحمن،  )(2 ة األرداشتقاق طيءالعقیل، محمّ ، 36نّي، العدد ، مجلة اللغة العربیّ

 .163- 162، ص1989- 1409
 .166، صاشتقاق طيءالعقیل،  )(3
اس، أبو الحسن : انظر )(4 د بن عبد اهللا بن العبّ اق، محمّ ، تحقیق علل الّنحو، )381ت(ابن الورّ

د درویش، مكتبة الرشد، الریاض بعة األولى  -محمود جاسم محمّ ة، الّط ، 1999-1420السعودیّ
د بن الغیاث، تحقیق فیة إلى كشف معاني الشافیةالمناهل الصاو. 542ص ، لطف اهللا بن محمّ

د شاهین، مكتبة الشباب، ج د خالد أحمد كمیل، : انظرو . 1/134عبد الرحمن محمّ ، )2012(محمّ
ة، الظواهر والعلل،  ة، نابلس شواّذ الّنسب في العربیّ   . 224فلسطین، ص - جامعة النّجاح الوطنیّ
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  سب إلى عبد منافالنّ  2.4.2
ل، وقد شذَّ عن إنَّ النّسَب إل ى األسماء المركبة یكون بالنّسب إلى االسم األوّ

راد قولهم منافّي عند النّسب إلى  قال . ، فنسبوا إلى االسم الثاني)عبد مناف(هذا اإلّط
افّي، والقیاس: سبة إلى عبد مناف والنّ :" الّصغانّي  نَ هم عدلوا عن أعبدّي، إّال : مَ نّ

   )1(."القیاس إلزالة اللبس
اللبس بشكل عام، ولهذا تُرك القیاس  ةسب إلى األسماء المركبة یواجه مشكلفالنَّ 

في مثل هذه الكلمات، ونسبوا إلى االسم الثاني حتّى ال یقع اللبس، وبذلك تكتسب 
لالكلمة تعریفها من االسم الثاني ال من االسم    .األوّ

  
  سب إلى الخریفالنّ  3.4.2

فّي، على غیر قیاس، قال الّصغانّي َخ : إلى الخریف، فقالوا لقد نسب العرب :" رْ
مار: والخریف ُختَرف فیه الّث الخریف ثالثة : وقال اللیث. أحد فصول الّسنة، الذي ی

ل الّشتاء، وقال غیره النّسبة إلى الخریف فّي : أشهر بین آخر القیظ وأوّ  ،-بالتحریك-َخرَ
فّي وذلك على غیر قیاس   )2(.وَخرْ

ا القیاس في  ِفّي، :" خریفّي، قال سیبویه: لخریفإلى ا النّسبأمّ وقال بعضهم َخرْ
ا أضافهُ  ِفّي في كالمهم أكثر من الخریفّي، إمّ  أضاف إلى الخریف وحذف الیاء، والَخرْ

لٍ  ا بنى الخریف على فَعْ مّ ف، وإ   )3(.إلى الَخرْ
ف(فالواضح من كالم سیبویه أّن هناك من نسب إلى المصدر  : ، فقال)الَخرْ

فّي، وهذا ع مارَخرْ ف مصدر بمعنى جني الّث ا من قال )4(.لى القیاس، والَخرْ خریفّي : أمّ
ا الشذوذ فهو قولهم . بالیاء فهذا على القیاس في النّسبة إلى الخریف فال شذوذ فیه أمّ

فّي النّسبفي    .ة إلى الخریف َخرْ

                                                             
 ).خرف) (الفاء(618 ،العبابالّصغانّي،  (1)
  ).خرف) (الفاء(131، العبابالّصغانّي،  (2)
  .3/336، جالكتابسیبویه،  (3)
  )خرف(3/131، جالمحیط القاموسالفیروزآبادّي،  (4)
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: ومن العلماء الذین قالوا بأنَّ النَّسب جاء على غیر قیاس إلزالة اللبس
   )6(والحریرّي،) 5(والقلقشندّي، )4(واالستراباذّي، )3(وابن سیده، )2(وابن درید،)1(سیبویه،

اج،    )8(.والّسیوطّي  )7(وابن السرّ
فّي، فقد نسب إلى المصدر : فمن قال ف(َخرْ فّي : (، ومن قال)الَخرْ ، فلم )َخرَ

ا في ذلك، إّال أْن یكون لغة لبعض ا   . لقبائلیفسر أحٌد سبب هذا الشذوذ، وال أرى سببً
  
  سب إلى أحنفالنّ  4.4.2

ة، نسبة إلى األحنف بن قیس؛لقد شّذ قولهم الّس  ل من أمر  )9(یوف الحنیفیّ ألنَّه أوّ
نَّما نسبوا إلى لفظ  )10(.باتخاذها، والقیاس أحنفّي  ووجه الشذوذ أنَّهم لم ینسبوا إلى اللفظ، وإ

  )11(.آخر

                                                             
 .3/376، جالكتابسیبویه،  (1)

د بن الحسن(2)  د االشتقاق) 1958(، )ه321ت( ابن درید، أبو بكر محمّ ، تحقیق عبد الّسالم محمّ
 .1/17، القاهرة، جمؤّسسة الخانجّي  هارون،

 .4/164، جالمخصصابن سیده،  )(3
  .2/75، جشرح شافیة ابن الحاجباالستراباذّي،  )(4
اس أحمد )(5 ، نهایة األرب في معرفة أنساب العرب) 1980- 1400(، )ه821ت( القلقشندّي، أبو العبّ

  .1/343بعة الثانیة، جتحقیق إبراهیم األبارّي، دار الكتاب اللبنانّي، بیروت، الطّ 
د القاسم بن علي البصرّي،  )(6 ة الغّو ) 1998(الحریرّي، أبو محمّ تحقیق  اص في أوهام الخواص،درّ

ة، بیروت، ج  . 1/185عرفات مطرجي، مؤّسسة الكتب الثقافیّ
اج النّحوّي البغدادّي  )(7 د بن سهل بن السرّ ، واألصول في الّنح، )ه316ت( ابن الّسراج، أبو بكر محمّ

سالة، ج  .3/69تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤّسسة الرّ
  .3/357، جالهمعالّسیوطّي،  )(8
األحنف بن قیس بن معاویة، أبو بحر، واألحنف لقب، واسمه صخر، من العلماء الحلماء، أسلم  ) (9

بّي  قّب األْحنََف لَحنٍَف كولم یدركه، وهو معدود في أكابر التّ  )(على عهد النّ   .ان بهابعین، وُل
ة( لقد جاء في العباب قول اللیث). الفاء(، 117، العبابالّصغانّي،  )(10 ، وجاء في )السیوف الحنفیّ

: تهذیب اللغة، واللسان، وتاج العروس، والقاموس المحیط، قول اللیث نفسه: المعجمات األخرى، مثل
ة(    .، فقد یكون ذلك خطًأ في نسخة العباب)السیوف الحنیفیّ

ة بالرّ الّنسب شواذّ سلیمان بن إبراهیم، العاید،  )(11 یاض ، نشر ضمن بحوث ودراسات في اللغة العربیّ
ل ة، الجزء األوّ د بن سعود اإلسالمیّ   .  37، ص1987- 1407سنة  بجامعة اإلمام محمّ
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فّي،: ونسبوا إلى قبیلة بني حنیفة، فقالوا یْ ونسبوا إلى مذهب أبي حنیفة،  َحنِ
ة على غیر قیاس: ونسبوا إلى األحنف، فقالوا )1(.ّي فِ نَ َح : فقالوا  )2(.السیوف الحنیفیّ

  .سب إلى األحنفإلى قبیلة بني حنیفة، والنّ  النّسبوبذلك یتشابه 
ه ال لبس في ذلك؛ ألنَّ   إلى  األحنف ال یأتي إّال مع  النّسبویرى الباحث أنّ
ةیوف الَح الّس : ، فیقولونیوفلفظ الّس  ، فاتخذوا من الموصوف دلیًال على تحقیق نیفیّ

   .أمن اللبس
  

  الشذوذ في المصادر 5.2
  الشذوذ في صیغة َفعول 1.5.2

ل على فُعول  نَّه جاء في بعض المصادر على أ؛ إّال -بالّضم–یأتي مصدر فَعَ
لو : وقد جاء ذلك في مثل قولهم. -بالفتح–فَعول  القَبول :" ع، قال الّصغانّي القَبول والوَ

لوع مفتوحان ان، وما سواهما من المصادر فمبنّي على وهما مصدران شاذّ  ،والوَ
   )3(."الّضم

لوع(لقد اقتصر الّصغانّي على  زوع القَبول والوَ : ذكر سیبویهو  في معجمه،) والوَ
قود ضوء والوَ لوع: وذكر المؤّدب) 4(.الوَ زوع والوَ مع أبو عمرو بن ولم یس )5(.القَبول والوَ

                                                             
  . 3/400، جالهمعالّسیوطّي،  )(1
). حنف(9/58، جاللسانابن منظور، ). حنف) (الفاء(، 117، العبابالّصغانّي، : انظر )(2

). حنف(415، المحیط القاموسالفیروزآبادّي، ). حنف(23/169، جالعروس تاجالزبیدّي، 
  . 3/400، جالهمعالّسیوطّي، 

  ).  وضأ) (الهمزة(131، العبابالّصغانّي،   )(3
  .4/42، جالكتابسیبویه،  (4)
 .66، دقائق التصریفالمؤّدب،  (5)
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عند أبي الفداء في ثالث ) فَعول(وهذا الوزن  )1(.العالء غیر هذا المصدر بالفتح
قود: كلمات هي لوع والوَ ّ  )2(.القَبول والوَ   . درةأْي أنَّها تدخل في دائرة الن

، فذكر األخفش في تفسیر )فَعول(م في وقد ماز بعض العلماء بین الفتح والّض 
 ،﴾للْكَافرِين أُعدت والْحجارة الناس وقُودها الَّتي النار فَاتَّقُواْ تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ لَّم َإِن﴿ :تعالى اهللا قول
قود بالفتح(3) قود بالضم: إنَّ الوَ ومثل ذلك : قال. االتقاد، وهو الفعل: الَحَطب، والوُ

ضوء ضوء: الوَ   )4(.وهو الفعل: وهو الماء، والوُ

یرى الباحث أنَّ الفتح والضمّ في مثل هذه المصادر إنَّما جاء من تداخل و 
ا المصادر التي وردت بالفتح دون الضمّ . اللغات إنَّما هي من  -وهي قلیلة-أمّ

  )5(.نَّهما لغتان بمعنى واحدإفقال األخفش  .المسموع عن العرب
 یحتان،غتان فصإذا اجتمع في الكالم الفصیح ل  : في الخصائص ّي قال ابن جنّ 

َأمَّل حال كالمه تَ ُ فإن كانت اللفظتان في كالمه متساویتین في االستعمال  ،فینبغي أن ی
ق األمر به أن تكوَن قبیلتُه تواضعت في ذلك المعنى على ذینك  ،وكثرتهما واحدةٌ  فأْخَل

ف  ،ألّن العرب قد تفعُل ذلك للحاجة إلیه في أوزان أشعارها ؛اللَّفظین وَسعة تصرّ
ه استفاد األخرى من قبیلٍة نَّ أثم  ،تكون لغتُه في األصل إحداهما ویجوز أْن  ،والهاأق

لطول المّدة واتساع االستعمال  -فلحقت  ،وكثر استعماله لها ،وطال بها عهُده ،أخرى

                                                             
 ).وضأ(1/194، جاللسانابن منظور،  (1)
د بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب حماة إسماعیل بن  عماد الّدین أبو الفداء، )(2 محمّ
د، الكّناش في الّنحو والتصریف) 2005- 1426( ،)ه732ت( ، دراسة وتحقیق جودة مبروك محمّ

بعة الثانیة، ج  .1/264مكتبة اآلداب، القاهرة، الّط
 . 24، آیة البقرةسورة  )(3
). وضأ(1/194، جاللسانابن منظور، : وانظر أیًضا. 1/57ني القرآن، جاألخفش، معا: انظر )(4

د بن الحسن). وضأ(1/81، جالّصحاحالجوهرّي،  ، )ه686ت( االستراباذّي، رضي الّدین محمّ
، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادّي صاحب خزانة شرح شافیة ابن الحاجب) 1402-1982(

د محیي الّدین األدب، حقّقها وضبط غریبها وشرح م د الزقراف ومحمّ د نور الحسن ومحمّ بهما محمّ
ة ، بیروت   .1/159ج ،لبنان- عبد الحمید، دار الكتب العلمیّ

  ). وضأ(، 1/194، جاللسانابن منظور، : انظرو . 1/57األخفش، معاني القرآن، ج )(5



63 
 

ْن  ،بلغته األولى - ق األمر  ،كانت إحدى اللفظتین أكثرَ في كالمه من األخرى وإ فأْخَل
  )1( . والكثیرةُ هي األولى األصلیة ،االستعمال هي الطارئة علیه تكون القلیلةُ  به أْن 

  
  ل عِ فْ الشذوذ في صیغة مَ  2.5.2

ة الواحدة، إّال أنَّها : ، یقالاإلتیان: المجيء ، وهي من بناء المرّ ئًة جاء یجيء َجیْ
ضعت موضع المصدر، مثل ةُ  :وُ جئت : ، وتقول-بالكسر-الرَّجفة والرَّحمة، واالسم الِجیْ

ا، وهو شاّذ؛ ألّن المصدر من مَ  ا حسنً لَ (جیئً ْفِعلُ ( )فَعَ ل( )یَ ْفعَ ، وقد )-فتح العینب-مَ
سیر،  صیر، والمَ كیل، والمَ ِعیش، والمَ ْفِعل، كالمجيء، والمَ شّذت منه حروف على مَ

حیض حیص، والمَ بیع، والمَ عیل، والمَ زید، والمَ قیل، والمَ میل، والمَ حید، والمَ   )2(.والمَ
ل(هذا الفعل أْن یأتي على  فالقیاس في ْفعَ بفتح العین، وعندها یختلط هذا  )مَ

عن السیاق فكانت المخالفة  ابوزن االسم، إذا كان مجردً  -وهو وزن المصدر-الوزن
  .بین االسم والمصدر بكسر العین في المصدر

ا في اسم الزمان والمكان، :" فابن الّسّكیت أجاز ذلك، حیث قال لو فُتَِحا جمعیً
ا فیهماالمصدر المیمّي وفي  ا معً لجاز؛ لقول  -في االسم والمصدر أْي -، أو ُكِسرَ
   )3(.یریدون بكل واحٍد المصدر. المعاش والمعیش: العرب

یخرج  وبهذا تكون التداولیة هي المعیار ما دام اللفظ یؤدي المعنى، فال بأس أْن 
  .حاة وأقیستهمبعض األلفاظ على ضوابط النّ 
ى لغة بعض األقوام ممن یؤثرون الیاء والكسر على كما حملها بعضهم عل

الیاء من خصائص  إنَّ :" ، حین قالویعزز هذا قول عبد الصبور شاهین )4(.غیرهما
ل(ا من نطق بـأمّ  )5(."الكسرة كذلك ، كما أنَّ النطق الحضرّي  ْفعَ   )6(.فقد نشد القیاس) مَ

                                                             
ّي، : انظر )(1    .1/373، جالخصائصابن جنّ

ابن منظور، ). جیأ) (الهمزة(69، العبابالّصغانّي، ). جیأ(1/44، جالّصحاحالجوهرّي، : انظر (2)
األخفش األوسط، أبو الحسن سعید بن . 1/184، جالمّزهرالّسیوطّي، ). جیأ(1/52، جاللسان
، تحقیق هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، معاني القرآن) 1990- 1411(، )ه215ت( مسعدة

بعة األولى، ج  .1/186القاهرة، الّط
 2/700، جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرالفیومّي، : رانظ (3)
   .197، ظاهرة الشذوذ في الّصرف العربيّ الرفایعة،  (4)
ة رؤیة ) 1980-1400(، )م2010ت( شاهین، عبد الّصبور (5) المنهج الصوتيّ للبنیة العربیّ

سالة، بیروت،جدیدة في الّصرف العربيّ    .190، مؤّسسة الرّ
 .197، ظاهرة الشذوذ في الّصرف العربيّ  الرفایعة، (6)
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  شذوذ التحریك والتسكین  3.5.2
وقد . البغض: -بالفتح والمد–، فالّشناءة )شنآن(في  لقد شّذ التحریك والتسكین

ْئتُهشنأتُه،  ا وَشنِ ْشنأ وشنآئً أ ومَ أ وُشنْ أ وِشنْ ا بالتسكین، وقرأ نافع في  -بالتحریك-َشنْ آنً وَشنْ
بالتسكین، والباقون بالتحریك، : روایة إسماعیل وابن عامر وعاصم في روایة أبي بكر

الن إنَّما هو من بناء ما كان معناه وهما شاذان، فالتحریك شاذٌّ في ال معنى؛ ألنَّ فَعَ
الحركة واالضطراب كالضربان والخفقان، والتسكین شاذٌّ في اللفظ؛ ألنَّه لم یجئ شيء 

  )2(.﴾تَعدلُواْ أَالَّ علَى قَومٍ شنآن يجرِمنكُم والَ ﴿ :قال تعالى) 1(.من المصادر علیه
وقرأ النّحویان وابن كثیر، وحمزة، وحفص، " :قال أبو حیان في تفسیر ذلك

. عن نافع ویْت وقرأ ابن عامر وأبو بكر بسكونها، ورُ . النّونبفتح  )آننَ شَ (: ونافع
زوا ، وجوّ )عالنفَ (ا، وقد كثر مجيء المصدر على یكون مصدرً  واألظهر في الفتح أْن 

 ً عسیر : أْي  ،انو طَ حمار قَ : نحو قولهم ،وفعالن في األوصاف موجود ،اأن یكون وصف
  )3(".كثیر العدو، ولیس في الكثرة كالمصدر واندَ السیر، وتیس َع 

  
  شذوذ التّصغیر  6.5.2

عند مطالعة العباب والنّظر في مسائل التّصغیر وجدنا بعض األلفاظ التي جاء 
ا لقواعد التّصغیر، ومن ذلك قول الّصغانّي في تصغیر كلمة  ): إنسان(تصغیرها مخالفً

َد في تصغیره یاء كما زیدت في تصغیر رجل، فقیلوتقدیر إنسا ما ِزیْ نّ : ن ِفعالن، وإ
ویجل ان : وقال قوم. رُ ِسیَ فحذفت الیاء استخفافًا؛ لكثرة ما  -على إفعالن–أصله إنْ

                                                             
). شنأ(1/57، جالّصحاحالجوهرّي، ). شنأ) (الهمزة(117، العبابالّصغانّي، : انظر )(1

د بن یعقوب بصائر ذوي التمییز في ) 1996-1416(، )ه817ت( والفیروزآبادّي، مجد الّدین محمّ
د علي النّجار، وزارة األلطائف الكتاب العزیز ة ، تحقیق محمّ وقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیّ

بعة الثالثة، ج تفسیر فخر الّدین الطربجي، . 3/348لجنة إحیاء التّراث اإلسالمّي، القاهرة، الّط
 . 1/41، جغریب القرآن

 .2، آیةالمائدةسورة  )2(
ان،  )3(   . 437-3/436، جتفسیر البحر المحیطاألندلسّي، أبو حیّ
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یجري على ألسنتهم، فإذا صغَّروه رّدوها؛ ألنَّ التّصغیر ال یكثر، واستدلوا علیه بقول 
ا؛ ألنَّه ُعهد إلیه فنسي: ه قالأنَّ  - رضي اهللا عنهما–ابن عباس  ي إنسانً ما ُسمّ   )1(.إنّ

ل القائل بأنَّ تصغیر إنسان إنیسیان؛ ألنَّ أصله إنسیان على وزن  فالرأي األوّ
إفعالن، هو رأي الكوفیین، والرأي الثاني القائل بأنَّ أصله من اإلنس، فوزنه فعالن، 

   )2(.فهو رأي البصریین
بي قال ال: وفي حدیث ابن صیاد م–نّ ى اهللا علیه وسّل انطلقوا بنا : ذات یوم -صّل

سیان قد رأینا شأنه، وهو تصغیر إنسان جاء شاًذا على غیر قیاس، وقیاسه  یْ إلى ُأنَ
سان یْ   )3(.ُأنَ

في بنیة االسم المصغر على غیر قیاس، ) الواو(ومن شواذ التّصغیر زیادة 
ویجل   )4(.ومن ذلك قول الّصغانّي في تصغیر رجل رُ

ا، كما قالوا : سیبویه قال ولیس یكون ذا في كّل شيء إّال أن تسمع منه شیئً
ما یریدون الرَّجل نّ وعلّل سیبویه هذا الشذوذ بكثرة  )5(.رویجل فحقروا على راجل، وإ

  )6(.االستعمال
ّي أنَّ تصغیر رجل على رویجل عائد إلى من وزن  ل(ویرى ابن جنّ إلى ) فُعَ

ه نقله من  رویجل فهذا: ، فقال)فاعل(وزن  ل(لیس بتحقیر رجل، ولكنّ ) فاعل(إلى ) فَعُ
  )7(.فصار إلى راجل ثم حینئٍذ قال في تحقیره رویجل

ة الشذوذ هنا لغرض دفع اللبس في التّصغیر  ومن غیر المستبعد أن تكون عّل
ُجل(بین لفظي  َجل(و) رَ ألنَّ تصغیر اللفظتین في  )8(بمعنى المشي في الّسفر مفرًدا؛) رَ

جیل( -رغم اختالف الداللة– القیاس ة فیهما في ) رُ فلما استوت الصیغة الّصرفیّ
                                                             

   ).أنس( 23ّسین ، الالعبابالّصغانّي،  )(1
ان،  )(2 ان على شرح األشمونيّ الصبّ    .4/210، جحاشیة الصبّ
  ).أنس( 6/11، جاللسانابن منظور،  )(3
    ).أنس( 23 ین، الّس العبابالّصغانّي،  )(4

  .3/486، جالكتابسیبویه،  (5)
  .3/486، جالكتابسیبویه،  )(6
ّي،  )(7    .3/119، جالخصائصابن جنّ
   ).رجل(11/271ج، لسانالابن منظور،  )(8
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، ألجل التفریق بین )رویجل(التّصغیر مالوا إلى الشذوذ في تصغیر رجل فقالوا 
  )1(.الداللتین

  شذوذ التخفیف 6.2
أَحْسُت به، فألقوا إحدى : یقنت به، وربَّما قالواأوأْحَسْسُت به أْي :" قال الّصغانّي 

أَحْسَن : ینین استثقاًال، وهو من شواذِّ التخفیف، وكان أبو عبیدة یروي قول أبي زبیدالّس 
  )2(."به، وأصله أْحَسْسَن 

، فیقولون : وكما یخفّفون أْحَسْست إلى أَحْسُت، فإنَّهم یبدلون مكان السین یاءً
ُت به ة فعلى الحذف أما أَحْسُت بالشيء بسین واحد )3(.أْحَسْسُت بالشيء إْحَساًسا وأْحَسیْ

  )4(.ة إلتقاء المثلینكراهیّ 
ا سیبویه فذكر هذا تحت باب ما شّذ من المضاعف، حیث قال وذلك :" أمّ

وكذلك تفعل به في كلِّ . أْحَسْسَن : أَحْسَسُت، وأَحْسن، یریدون: أَحْسُت، یریدون: قولهم
هو  ُت بناء تبني الالم من الفعل فیه على السكون، وال تصل إلیها الحركة، شبّ  ؛ها بأقَمْ

ألنَّ  ؛فإذا قلَت لم ُأِحسَّ لم تحذف. ألنَّهم أسكنوا األولى، فلم تكن لتثبت واآلخرة ساكنة
َن على سكون ال تناله الحركة، فهم ال  بْ ُ الالم في موضع قد تدخله الحركة، ولم ی

َددُت، كراهیًة للت. یكرهون تحریكها دَّ یقولون رَ حریك في أال ترى أنَّ الذین یقولون ال تَرُ
لُت  ا صار في موضعٍ  ،فَعَ قد یحركون فیه الالم من رددُت أثبتوا األولى؛ ألنَّه قد  فلمّ

ذا كان في موضع : صار بمنزلة تحریك اإلعراب إذا أدرك، نحو بیع، وإ قول ویَ یَ
ومثل ذلك  .حذفوا؛ ألنَّه ال یلتقي ساكنان ،یحتملون فیه التضعیف لكراهیة التحریك

 النّحوِخْفُت ولیس هذا : ُت، حذفوا وألقوا الحركة على الفاء، كما قالواِظْلُت وِمْس : قولهم
ْلُت : وذلك قولك. إّال شاّذًا واألصل في هذا عربيٌّ كثیر لِ ِسْسُت وَظ    )5(.أْحَسْسُت ومَ

                                                             
د عطیة عبد اهللا،  )(1 ، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ درمان الشاّذ في الّنحو والّصرفعطیة محمّ

ة، ص    .272اإلسالمیّ
           ).   حسس) (السین(97، العبابالّصغانّي،  (2)

  ).حسس(15/540، جتاج العروسالزبیدّي، : انظر (3)
  ).حسس(15/540، جتاج العروسالزبیدّي،  (4)
  .422-4/421، جالكتابسیبویه،  )(5
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ر معنى الكلمة، وبهذا صار  فالحذف في أْحَسْست ال یكون فیه لبس وال یغیّ
 ّ ا للخف   .ةالحذف طلبً

ِمْسُت الشيء  :قولهم ،لتي ذكرها الّصغانّي وجاءت بتخفیٍف شاذٍّ ومن األلفاظ ا
ِسْسُت الشيء، فیحذفون السین األولى ْن ال  ،في مَ ویحولون كسرتها إلى المیم، ومنهم مَ

ل، ویترك المیم على حالها مفتوحة ُحوِّ -)1(﴾تَفَكَّهون لْتُمفَظَ﴿ :وهو مثل قوله تعالى. ی
اء )متُ لْ لَ ظَ (وأصله  -اء وتفتحتُكسر الظّ  ْغرَ ، وهو من شواذ التخفیف، قال أوس بن مَ

  )2(:الّسعدّي 
م    ُ ه ْلناها وطاَل نِ ْسنا السَّماءَ فَ ــــــحت... مَ الناــــــــ وي وثَهْ هْ وا ُأُحدًا یَ رَ  ى یَ
نا           عُ َ اإلْسالمَ تاِب ع ِب ْن تَ ْخشانا... وَكلَّ مَ َف اإلْسالمَ یَ ن خاَل   وُكلُّ مَ

َدْدُت : لمات المشابه لذلك قولهمن الكوم وَ ِدْدُت وَ وَ ُت، وَ ْدُت هممُت بذلك وَهمْ ووَ
  )3(.في أنَّك فعلت ذاك

  
ول(ما جاء على  8.2 ُل   )َفعْ

ا -بفتح الّصاد-) َصْعفُوق(ذكر الّصغانّي  : ومعنى صعفوق )4(.في معجمه نادرً
جالقریة بالیمامة، واللئیم من  ه ل ؛هذه الكلمة وندرة .الرّ ُسمع على هذا الوزن غیر ألنّ م ی

                                                             
  .65، آیة الواقعةسورة  )(1
د، : أیًضا انظرو ). مسس) (السین( 427- 426، العبابالّصغانّي،  )(2 د المبرِّ اس محمّ بن اأبو العبّ

د عبد الخالق عضیمة، دار الكتب المقتضب) 1999(، )ه285ت( یزید األزدّي  ، تحقیق محمّ
ة، بیروت   ).      مسس( 6/218، جاللسانوابن منظور، . 1/245ج ،العلمیّ

اء، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور الدیلمّي  (3) معاني القرآن ، )ه207ت(الفرّ
  .2/191ج،1983، بیروت، الّطبعة الثانیةالكریم

  ). عبدس) (السین(257، العبابالّصغانّي،  )(4
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ول(فكل ما جاء على وزن  )1(.َصْعفُوق ُل لمضموم ) فُعْ ول، إّال حرفًا جاء : ، مثلاألوّ ُل هْ ُ ب
ا هو َصْعفُوق   )2(.نادرً

له  ادر بضمِّ أوّ وهذا رأي  )3().ُصْعفُوق(وقد أخرجها بعضهم من دائرة النّ
ادر هو. وهي نادرة ،ةضعیف؛ فذكرت بالفتح في المضان اللغویّ  لم  البناء الذي: فالنّ

ُسمع على مثاله إّال ألفاظٌ    .لم یحكم بشذوذها أو مخالفتها للقیاسو محدودة،  ی
ول(ولقد أنكر سیبویه  ُل ول(ولیس في الكالم " :، حیث قال)فَعْ ُل بفتح الفاء ) فَعْ

ما یجيء على  نّ ول(وتسكین العین، وإ ُل ول، وُعْصفُور: نحو) فُعْ   )4(.ُهْذُل
ول(لیس في كالمهم :" یوطّي وقال الّس  ُل بفتح الفاء إّال َصْعفُوق بال خالف، ) فَعْ

نُوق بخالف، وذلك في لغة حكاها أبو زید واللحیانّي  يوهو من موال ي فبني حنیفة، وَزرْ
نوقان رْ ، والزَّ ا  ،العمودان: نوادره، والثاني مشهور فیه الضمّ ینصب علیهما البكرة، أمّ

ول( ُل   )5(."بالضمِّ فكثیر) فُعْ
ح أقوال من سبقه، فیرّد فالّصغانّي في ذكره لهذا الوزن في معجمه نراه یصّح 

ُدوس(على من یفتح العین في  ألنَّ هذا جاء على الوزن، فإذا  ؛أنَّه غیر جائز) ُعبْ
  .فهي نادرةٌ، ال یقاس علیها) َصْعفُوق(استند القائل على قولهم 

  
  إتمام واو مفعول وحذفها 9.2

، وهذا االطِّراد في )مفعول(المجرد على  اسم مفعول في الثالثّي یطَّرد بناء 
حیح والمعتل إّال األجوف من هذه األفعال، فإنَّه تحذف الواو  جمیع أبواب الفعل الصَّ

                                                             
شهاب الّدین أبي عبد اهللا یاقوت ابن  الحموّي،. 4/6، ججبشرح شافیة ابن الحااالستراباذّي،  )(1

دار صادر ، ، معجم البلدان ،)1984-1404(، )ه626ت(عبد اهللا الحموّي الرومّي البغدادّي 
  .3/407جبیروت، 

 ). صعفق(181-3/180، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )2(
، شرح شافیة ابن الحاجباالستراباذّي، : انظرو ). صعفق(10/200، جاللسانابن منظور،  )(3
 .1/11ج
  .4/276، جالكتابسیبویه،  )(4
 . 2/63، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(5
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 ،في بناء مفعول، في رأي الخلیل، وتحذف عین الفعل، وتقلب واو البناء یاءً في الیائّي 
ا الواو الذاهبة في رأي الخ. بیعمقول، وم: في رأي األخفش األوسط، نحو یل لأمّ

هي واو مفعول اللتقاء الساكنین، وقد خالفهم األخفش في ) مبیع(و) مقول(وسیبویه في 
   )1(.أنَّ الذاهبة هي عین الفعل

ویمیل الباحث إلى رأي األخفش في ذهاب عین الفعل؛ ألّن ما جيء به لصیغة 
لى به عدم حذفه ، وحذ -واو مفعول-ما ف عین الفعل التي ال تغیر في داللة فاَألوْ

  .الكلمة
 :اسم مفعول من داف یدوف، قال الّصغانّي ) مدووف(من هذه الكلمات و 

ف ُدوف  أْي : ُدْفُت الدَّواء وغیره: الخلط والبّل، یقال: الدَّوْ بللته بالماء أو بغیره، فهو مَ
وف ْدوُ قال مسحوق: ومَ ُ لثالثة من بنات ولیس یأتي مفعول من ذوات ا. أْي مبلول، وی

ِمْسك مدووف، وثوب مصوون، فإنَّ هذین جاءا نادرین، : الواو بالتّمام إّال حرفان
ة على الواو، والیاء أقوى على احتمالها،  والكالم مدوف ومصون، وذلك لثقل الضمّ

   )2(.ثوب مخیط ومخیوط: فلهذا جاء ما كان من بنات الیاء بالتّمام والنقصان، نحو
ا ال هو عدم حذف واو مفعول أو عین الفعل، أْي ما جاء فهذا البناء في  شاذّ أمّ

ا من معتل العین، نحو   .مسك مدووف، وثوب مصوون: تامً
وقد أقرّ ابن الّسّكیت استعمالها، ولم یحكم علیها بالشذوذ أو خروجها عن 

ُصون ُدوف ومَ ه لم یسمع غیرها، والكالم مَ   )3(.القیاس، ولكن حكم بقلتها؛ ألنّ
  

                                                             
ّي الموصلّي . 2/363، جالكتابسیبویه،  )(1 ّي، أبو الفتح عثمان بن جنّ ، )ه392ت( ابن جنّ
، تحقیق إبراهیم مصطفى وعبد اهللا المنصف شرح لكتاب التصریف ألبي عثمان المازنيّ ) 1960(
 . وما بعدها 1/287ج .ین، مصطفى البابي الحلبّي، القاهرةأم
). دوف(4/1361، جالّصحاحالجوهرّي، : أیًضا انظرو ). دوف) (الفاء(192، العبابالّصغانّي،  )(2

ابن الّسّكیت، ). دوف(19/2801، جالعروس تاجالزبیدّي، ). دوف(7/298، جاللسانابن منظور، 
د شاكر وعبد إصالح المنطق، )ه244ت( أبو یوسف یعقوب بن اسحق ، شرح وتحقیق أحمد محمّ

د هارون، دار المعارف، مصر،    .1/164جالّسالم محمّ
  . 164، المنطق إصالحابن الّسّكیت، ) (3
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ما جاء منها شاّذًا في القیاس واالستعمال، وزاد علیهما رجل  جنّّي ابن  لقد عدّ 
  )1(.معوود من مرضه، وفرس مقوود، وقول مقوول

د فقد أجاز إتمام  ا المبرِّ من ذوات الواو، وأخرج هذه الكلمات من ) مفعول(أمّ
ها لیست بأثقل من ادر والشاّذ؛ ألنّ ا؛ أل: دائرة النّ ا، وغرت غوورً ّن في سرت سوورً

ة مع الواوین إّال ضمّ ) مصوون(واوین وضمتین، ولیس في ) غوور(و) سوور(
د أْن تكون هذه األلفاظ نادرة، وحملها على غیرها من  )2(واحدة، وبهذا رفض المبرِّ

  .المسموع
ا ُسمع، قولهم تمام الواو لغة لبني تمیم، وممّ مبیوع، ومخیوط، ومزیوت، : وإ

  )3(:األخیرة قول علقمة الفحل ومطیوب، ومدیون، ومغیوم، وعلى
َهیََّجهُ  َضاٍت وَ یْ َكرَ بَ مُ  ... َحتَّى تَذَّ وْ ُ ْغی ِه الدَّْجُن مَ یْ َذاِذ َعَل مُ الرِّ وْ   یَ

ل عبد الفتّاح الحموز إتمام واو ألمن اللبس بین اسم  تحقیقٌ بأنَّها  مفعول ولقد عّل
ِسیْ ". المفعول واسم المكان في هذه المسألة صیر أسماء إذ یعدُّ مبیع ومَ مفعولین ل ومَ

ا یُصاغ من واوّي العین فیتراءى لي أنَّ التصحیح فیها . وأمكنة ا مصوون وأضرابه ممّ أمّ
فعل(یعود إلى تحقیق أمن اللبس بین اسم المفعول و -قلعلى الرغم من توافر الثّ – ) مَ

ْحنا نصوغه من أفعالها    )4(".لو رُ
مسألة، فیما یدور في فلك المظهر وقد جاء تفسیر اللغویین القُدامى لهذه ال

ا المحدثون فقد ذهبوا في تفسیر هذه الظاهرة مذاهب شتّى، إذ  اللهجّي لقبیلة تمیم، أمّ
ة  ا، دلیل على أنَّه من البقایا اللغویّ تممً یرى إبراهیم السامرائّي أنَّ مجيء مفعول مُ

  )5(.القدیمة التي تتسم بها المرحلة السابقة

                                                             
ّي،  )(1   .99-98، جالخصائصابن جنّ
د،  )(2 د بن یزید األزدّي، المبرِّ اس محمّ د عبد الخالق المقتضب) 1999(أبو العبّ ، تحقیق محمّ

ة، بیروت، عضیمة ّي، : أیًضا انظرو . 1/103ج، دار الكتب العلمیّ   . 1/285، جالمنصفابن جنّ
ّي، : انظر )(3   . 227، شرح المراحالعینّي، : انظرو . 286-1/285، جالمنصفابن جنّ
ةالحموز،  )(4   . 139، ظاهرة التغلیب في العربیّ
  . 44، فقه اللغة المقارنالسامرائي،  )(5
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لي أنَّ هذه المسألة تُحمل على النظیر، فالذین أتموا اسم ویبدو :" وقال أیًضا
دة؛ إذ حملوا األجوف المفعول من الفعل األجوف، إنَّما طردوا الباب على وتیرة واح

  )1(."من األفعال عند إتمام اسم المفعولعلى الصحیح 
  

َزل؛ :من الكلمات النادرة 10.2   الَجوْ
، قال أب: الجوزل:" قال الّصغانّي  ُسمع الجوزل إّال في شعر : و عبیدةالّسمّ لم ی

  : حیث قال. ابن مقبل
ها ِقینَ ُسوِح َل ْلِویاُت بالمُ َزال ... إذا المُ ِحیٍق وَجوْ نَّ كأسًا ِمن رَ ُ تْه   )2(َسقَ
َزل من النوق: ومن معاني الجوزل أیًضا التي إذا أرادت : فرخ الَحمام، والَجوْ

  )3(.المشي وقعت من الهزال
ة اكتفوا بذكر معنى كلمة نجد أنَّ أصحاب المعجمات اللغویّ وعند تتبع هذه ال

ة سماعهم  ْن دلَّ هذا على شيء إنَّما یدل على قّل الجوزل، وشاهدها بیت ابن مقبل، وإ
  .ندرتها كانتبهذه الكلمة، ومن هنا 

                                                             
  .212،الشذوذ في الّصرف العربيّ  ظاهرةالرفایعة،  )(1
   ).الفاء(196، العبابالّصغانّي،  )(2
، )ه458ت( أبو الحسن علي بن إسماعیل ابن سیده،). جزل(4/1655، جالّصحاحالجوهرّي،  )(3
د علي المحكم والمحیط األعظم) 1421-2000( ، تحقیق عبد الحمید هنداوّي، منشورات محمّ

ة، بی ، المخصصابن سیده، . 7/294، جلبنان، الّطبعة األولى- روتبیضون، دار الكتب العلمیّ
مقاییس ) 1979-1399(، )ه395ت( أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ابن فارس،. 2/323ج

باعة والنّشر والتوزیعاللغة د هارون، دار الفكر للّط ، ، تحقیق وضبط عبد الّسالم محمّ
  ).جزل(11/110، جاللسانابن منظور، ). جزل(1/454ج

أي : تصّدى له، وتصّدع له، وتصدأ له: ها نادرة، مثلواكتفى الّصغانّي بذكر بعض الكلمات أنَّ * 
سیَّة. ورجل ِجْفس وَجِفس. أي توكأت: وأوكأت علیه. تعرض له ْقعَ وحلف فالن على . ویتحدث الفَ

ة میسة والعمیسیّ َدغت الرُّطبة. أي على یمین غیر حقٍّ : العَ َ ه فََضخت: وانْ ِهفٌّ و . أي انْ ْقَل أي : شعر مُ
وما أدري أین َدقََس وأین . ویقال سمعت كدفتهم، وهي الصوت تسمعه من غیر معاینة. مرتفع جافل

َس . ُدِقَس به، أي أین ذهب وأین ُذِهَب به مَ َسمَ وال أین َط وما أدري أین طسَّ وال أین دسَّ وال أین َط
 َ ه بمعنى أین ذهب: وال أین َسَكع  .وهبته: أْي : ي أقرضته، وأطلفته كذاأ: وأسلفته كذا. كّل

س : وقولهم. أمأله اهللا فهو مملوء: قولهم ،ومن مواطن الشذوذ عند الّصغاني في معجمه - ِب یْ یَ
ْضعَف: وقولهم. بالكسر ا: وقولهم. رجل مضعوف والقیاس مُ ْسفً ا، والقیاس نَ ُسُف نُُسوفً نْ  .یَ
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  لثالثالفصل ا
ة ة والّصرفیّ   من الظواهر الّنحویّ

  
ةالّنحو القضایا  1.3   یّ

  ّصرفالممنوع من ال 1.1.3
ة في كثیر من ة الّصرف ومنعه، فكان یذكر هذه القضیّ بقضیّ  غانّي الّص  اهتمَّ 
ة ومعالجتها في معجمه، ة، المواد اللغویّ  إنطالقًا من منهجه في التنویه بالمسائل اللغویّ

  :من المسائل التي اهتمَّ بهاو 
  الّصرف ومنعه في أسماء المدن

: من حیث الّصرف وعدمه إلى قسمین لقد قّسم العلماء أسماء األماكن والبلدان
لالقسم  األسماء : إلىوتنقسم هذه األسماء ، األسماء التي فیها عالمة تأنیث یضمّ : األوّ

. هذا القسم مصروفو الكوفة، والمدینة، والبصرة، : مثل ،)ألف والم(التي تبدأ بـ
ن فهذه األسماء ممنوعة م. ةمكّ : األسماء التي تخلو من األلف والالم، مثلو 

  )1(.الّصرف
ا القسم الثاني  والغالب فیها أْن ، األسماء التي تخلو من عالمة تأنیث یضمّ ف: أمّ

ا للمكان، ثًة للبقعةتكون مؤنّ  َذكَّر نظرً ُ   .العراق، الیمن، وحلب :مثل)2(.وقد ی
: ومن أسماء البلدان التي یجوز فیها الّصرف وعدمه): واسط( قال الّصغانّي في

يَ : واسط اج بین الكوفة والبصرة، وهو مذّكر الذي بناه الحّج  ،بالقصر وهو بلد ُسمّ
 ،أموالشَّ  ،ألنَّ أسماء البلدان الغالب علیها التأنیث وترك الّصرف، إّال منىً  ؛مصروف

                                                             
د بن علّي ابن عصفور اإلشبیلّي، أبو الحسن علّي ب: انظر )(1 ، )ه669ت( ن مؤمن بن محمّ
از الشّعار، إشراف إمیل ، قدّ شرح جمل الزّجاجيّ ) 1419-1998( م له ووضع هوامشه وفهارسه فوّ

ة، بیروت د علي بیضون، دار الكتب العلمیّ بعة األولى-بدیع یعقوب، منشورات محمّ ، لبنان، الّط
  .240ـــ  237/ 2ج
  .240ـــ  237/ 2،  جاجيّ شرح جمل الزّج ابن عصفور، : انظر )(2
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اودابِ  ا،طً وواسِ  ،اقرَ والعِ  اَج وَه  ،ًجالْ وفَ  ،قً ، فإنَّ بَ وقُ  ،رً ترید  ویجوز أْن  ،ر وتصرفها تذكّ اءً
  :مرعَ قال الفرزدق یرثي ُعمر بن عبد اهللا بن مُ  )1(ة فال تصرفه،بها البقعة أو البلد

ـام واسـَط واألیَّامُ  أیامُ ِصْدٍق قَدْ  منهّن  لیَت بها      أیّ ا ِمْن  بُ   )2(َهَجـرَ
شاهًدا على ترك الّصرف في هجر،  ،ف في اللغةهكذا أنشده بعض من صنَّ 

ا : أبو حاتم وقال. أیام فارس، والبیت من أبیات الكتاب: والروایة هذا البلد ) واسط(فأمّ
ا، فهو مصروف على كلِّ  هم أرادوا بلًدا واسًط   )3(.حال المعروف فمذّكر؛ ألنّ

 )4(نجد،) واسط(و، العراق )واسط(أشهرها ، ة مواضعوواسط هذه تطلق على عدَّ 
فاألغلب فیه ، ألنَّهُ مكان متوسط بین البصرة والكوفة ؛العراق سمِّي بذلك )واسط(فـــ

ما سمِّيَ ، فالتَّذكیر والّصرف أكثر )واسط(أمَّا : "قال سیبویه. فلذلك ُصرف ،التذكیر نّ وإ
ا؛ ألنَّهُ مكان وسط البصرة والكوفة ومن العرب ، فلو أرادوا التأنیث قالوا واسطة، واسًط

  )5(".فال یصرف ،من یجعلها اسم أرض
ه صفة غلبت) واسط(واألصل في  ، ه باأللف والــــالمتكون فی وكان ینبغي أْن ، أنّ

) ابغةالنّ (كما ُحذفْت األلف والالم من كلمة )6(،منهـــا ـــذفْت هــا ُح  أنَّ إّال ، فـات الغالبــةكالّص 
  )7(:من قول مسكین الّدارمي

ِل بیتُه مْ ابغُة الَجْعِدي بالرَّ نَ ُ       وَ ع رصَّ خام مُ   علیه َصِفیٍح ِمْن رُ

                                                             
 ).وسط) (الطاء(،223، العبابالّصغانّي،   )(1
ة، بیروت دیوانهالفرزدق،  )(2 لبنان، –، شرحه وضبطه وقّدم له علي فاعور، دار الكتب العلمیّ

بعة األولى   .وفي الدیوان أیام فارَس . 208م، ص 1987-هـ 1407الّط
اء( ،223، العبابالّصغانّي،  (3) استشهد به أبوه  ،یوم اصطخر: وأراد بأیام فارس). وسط) (الّط

  .یوم أبي فُدیٍك الخارجّي : وَحُسن فیه بالء عمر، وصبره، ویوم هجر
  .4/435، جمعجم البلدانالحموّي،  )(4
 .3/243، جالكتابسیبویه،  )(5
د، . 3/244، جالكتابسیبویه، : انظر )(6 شرح جمل ابن عصفور، . 3/358، جالمقتضبالمبرِّ
  .2/239، جّجاجيّ الز 
، تحقیق كارین صادر، دار دیوانه ،)ه89ت(ربیعة بن عامر بن ُأنیف  مسكین الدرامّي، )(7

بعة األولى    .67، ص 2000صادر، بیروت،  الّط
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على جعلها اسم األرض ، ع جواز المنعم، فیرى سیبویه أنَّ األكثر هو الّصرف
د،، أو البقعة  )4(وابن عصفور، )3(والّصغانّي، )2(وأبو علي الفارسّي، )1(وعلى ذلك المبرِّ
  .وغیرهم

ا واحًدا وقد ذكر صاعد البغدادّي  واستشهد بقول ). واسط(وهو الّصرف في  ،رأیً
   )5(:ائّي رویشد الطّ 

احدٍ  وٍم وَ ِسیرَ یَ ى الِعراِق مَ هُ      فَقُرَ   فالبصرتاِن فواسٌط تكمیُل
أمَّا المنع والتأنیث فهو على ، مكان أو البلد فالّصرف والتّذكیر على تأویل ال

  .تأویل البلدة أو البقعة 
أنَّه یجوز فیها الّصرف والمنع، وهذا ما  ،والذي أراه في صرف واسط أو منعها

ة النُّحاة فال داعي لتحدید ). واسط العراق(نجد أو ) واسط(سواء ، ذهب إلیه سیبویه وبقیّ
ى ال یصبح حتّ  )6(منطقة بعینها دون منطقة أخرى لها االسم نفسه بالّصرف أو عدمه،

ا، فاالطِّ  ة أو الشتراط القلّ  اوال أظنُّ أنَّ هناك سببً . ل أولىراد في هذا المجااألمر متشعبً
  .أنَّ المنع وعدمه جائزان ال سیَّماالكثرة في المنع، 

 )7(،﴾يقني بِنبإٍ سبإٍ من وجِئْتُك﴿: ل الّصغانّي الّصرف ومنعه في قوله تعالىوقد علّ 
ه رأي من هذه اآلراء تعلیله، فمن لم یصرف فألنَّ  بأنَّه یجوز فیها الّصرف ومنعه، ولكلِّ 

                                                             
د،  )(1  . 3/358، جالمقتضبالمبرِّ
تحقیق علي جابر  المسائل العضدیات،، )ه377ت( الفارسّي، أبو علي الحسن بن أحمد: انظر )(2
ة، بیروت، الّطبعة األولى ا م، ص 1986- 1406لمنصورّي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربیّ

152 .   
  ).وسط) (الطاء(،223، العبابالّصغانّي،   )(3
   . 239/ 2، جشرح جمل الزّجاجيّ ابن عصفور، : انظر )(4
، اب الفصوصكت، )ه417ت( صاعد البغدادّي، أبو العالء صاعد بن الحسن الربعّي البغدادّي ) (5

بعة األولى     .1/37، ج1993- 1413تحقیق عبد الوهاب التازّي سعود، الّط
د )(6 ، تحقیق المذّكر والمؤّنث) 1997- 1418(، )ه255ت( السجستانّي، أبو حاتم سهل بن محمّ

بعة األولى، صاعد . 201ص حاتم صالح الضامن، مطبوعات مركز جمعة الماجد، دار الفكر، الّط
  .37- 1/36، جوصالفصالبغدادّي، 

 .22، آیة ملالنّ سورة  (7)



75 
 

وربَّما كان  )1(.ا ُسمي به مذّكرفیكون مذّكرً  ،ه اسم للبلدفألنَّ  ؛اسم مدینة، ومن صرف
  .من باب اإلتباعذلك 

اء یقرؤون ه مصروف، على تأویله على أنَّ  ،والتنوین بالجرِّ  )من سبأٍ (: وكان القرّ
ه ممنوع من على أنَّ  ،عمرو بن العالء یقرأ بالفتح من غیر تنوین أبوبمذّكر، وكان 

  )2(.الّصرف، فعلى تأویله بمؤنث
  )3(:ابغة الجعدّي ل النّ و ة في الّصرف، قیّ الّشعر ومن الشواهد 

ها الِوْلداُن  فِّرُ نَ ُ ها َدَحاِریُج  ِمْن  َأْضَحْت ی مْ تَْحَت َدفَّیْ ُ أٍ        كَأنَّه   َسبَ
 )الخالفة(الصرف ومنعه في كلمة 

: ما أدري أيُّ خالفَة هو: ومن المواضع التي ورد فیها الّصرف ومنعه، قولهم 
اس هو، وهي غیر مصروفٍة للتأنیث والتعریف، وهذا ال: أْي  معنى على هذه أيُّ النّ

اس، وهذا قول النَّ أالكلمة، أال ترى  اءفك فّسرتها بالنّ ما أدري أيُّ خالفٍة : وقال غیره. رّ
 فیها وذكر )5(وقد ذكرها األزهرّي بالمنع، )4(.-مصروفتین-هو، وأيُّ خافیٍة هو

  )6(.الّصرف ومنعهالفیروزآبادّي 
اس، فأدخل علیه األلف والالم: ومعنى الخالفة ألنَّه أرید به  ؛رك الّصرفوت. النّ

اس هو ؛المعرفة ه كان واحًدا فهو موضع جماع، یرید أيُّ النّ هو  كما یقال أيُّ تمیمٍ  ،ألنّ
   )7(.ولم یذكر ابن منظور أنَّها تأتي مصروفة. هو وأيُّ أسدٍ 

                                                             
  ).سبأ) (الهمزة(، 110، العبابالّصغانّي،  (1)
، اإلنصاف في مسائل الخالف بین الّنحویین البصریین والكوفییناألنبارّي، أبو البركات،  (2)
  .2/410ج
وت، ، جمعه وحّققه وشرحه واضح الصمد، دار صادر، بیر دیوانه، )ه50ت( النابغة الجعدّي  (3)

بعة األولى،    .50، ص1998الّط
  ).خلف) (الفاء(،165، العبابالّصغانّي،  )(4
  ).خلف(7/172، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )(5

  ).خلف(1/807، جالقاموس المحیطالفیروزآبادّي،  (6)
  ).خلف(9/96، جاللسانابن منظور،  )(7
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، فالفریق في هذه الكلمة فریقین في الّصرف ومنعه إلىقد انقسم العلماء و 
ل التأنیث وسبب المنع عندهم  )1(األزهرّي، :مثل ،ممنوع من الّصرف نَّهإ :یقول: األوّ

  .والتعریف
) 2(الّصغانّي،: ومهنم ،نَّ الّصرف ومنعه جائزإ :قال: والفریق الثاني

اس(الّصرف عندهم؛ أنَّهم أخذوا معنى الكلمة وهو  وسبب )3(والفیروزآبادّي، ، فلذلك )النّ
فلذلك منعت من ) خالفة(خذوا الكلمة نفسها وها مصروفة، ومنع الّصرف بأنَّهم أعدّ 

  .الّصرف
ا بین هذه اآلراء، فیج الّصغانّي ف ا وسًط ز الّصرف ومنعه في هذه ییأخذ رأیً

ْن یستعین  فیها،من العلماء عند ذكره للمسألة یورد آراء غیره الكلمة، وهو  حتّى یغني مَ
ْن  .بمعجمه ه ال ال توافق رأیه، كان هناك آراء أخرى وإ   .یتردد في ذكرها فإنّ

  
  الكافحرف الجر زیادة  2.1.3

للتشبیه، وقد تقع موقع االسم فیدخل علیها  جرٍّ  فوالكاف حر :" الّصغانّي قال 
  )5(:كما قال امرؤ القیس یصف فرًسا )4(حرف الجر؛

تَقي ورًا وتَرْ ُن َط یْ ُب فیه العَ نا      تََصوَّ ْجنَُب وْسَط ُ كابِن الماء ی ْحنا ِب   ورُ
كابن: (في قوله) الكاف(على ) الباء(لجر دخل حرف ا   ).ِب

جاِشعيُّ    )6(:وقال ِخطامُ الریح المُ
ْن  یْ ؤثْفَ ُ   وصالیاٍت ككما ی

                                                             

 ).خلف(7/172، جتهذیب اللغةاألزهرّي، (1) 

  ).خلف) (الفاء(165، بالعباالّصغانّي، (2) 
 ).خلف(1/807، جالقاموس المحیطالفیروزآبادّي، (3) 
  ).كوف) (الفاء(، 555، العبابالّصغانّي،  (4)
، ضبطه وصّححه مصطفى عبد دیوانه، )م565ت(بن حجر بن الحارث الكندّي  امرؤ القیس )(5

ة، بیروت د علي بیضون، دار الكتب العلمیّ بعة الخامسة  لبنان،-الشافي، منشورات محمّ الّط
  .107، ص2004- 1425

  ).كوف) (الفاء(، 555، العبابالّصغانّي،  )(6
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  ).ككما: (في قوله) الكاف(على ) الكاف(ودخل الحرف الجر 
ة، فجعلوها یّ الّشعر فقد عدَّ سیبویه ذلك للضرورة . وللعلماء عّدة آراء في ذلك

  )1(:وهو ُحمید األرقط -، قال الراجز)مثل(بمنزلة 
  فُصیَّروا مثل كعصٍف مأكول

ا في  ،وتبعهما ابن مالك ،والفارسّي  ،خفشوقد ذهب األ في أنَّها تكون اسمً
 ةً ومبتدأ ةً فاعل ،وأسندَ  وعن، وأضیف إلیها ،وعلى ،ها بالباءر جرّ ثُ وقد كَ  ،الكالم
  )3(:ةمّ ي الرّ في قول ذ) على(وقد ُجرَّت بـ )2(.الّشعر، ولكن هذا في ةً ومفعول

يٍّ  یُت على مَ ها  اكئیبً  َأِب ُل عْ بَ ُح  ِمن على كالنَّقا    وَ ّط بَ تَ   عالٍج یَ
د عن  نَّ الكاف زائدة إ :)4(﴾شيء كَمثْله لَيس﴿: الكاف في قوله تعالىوقال المبرّ

ینفي المثل الذي یكافئ من قوله تعالى، لكان ذلك  محذوفة الكافكانت  فلو )5(.مؤكَدة
الكاف ینفي المماثلة عن اهللا تعالى، لكن وجود وهو بذلك یثبت مثًال هللا تعالى، و ، اهللا

ه قیل لیس هناك شيء یشبه أن یكون مثًال هللا فضًال عن أن یكون مثًال له على : كأنّ
  .الحقیقة

ة حرفًا، فإذا رأیتها في :" وقال ابن جنّّي  ا ومرّ ة اسمً إنَّ كاف الجرّ قد تكون مرّ
ز فیها األمرین، وذلك نحو قولك زید كعمرو،  موضع تصلح فیه ألن تكون حرفًا، فجوِّ

ا، كقولك زید مثل عمرو، ویجوز أْن  فقد تصلح أْن  تكون حرفًا  تكون الكاف هنا اسمً
ا عن المبتدأ رٍّ حرف ج) من(كقولك زید من الكرام، فكما أنَّ  فكذلك الكاف  ،وقع خبرً

ا فال ضمیر فیها، أنت كز : تكون حرف جر، فإذا قلت تصلح أْن  ید، وجعلت الكاف اسمً

                                                             
ة ابن مالكابن أمّ قاسم المرادّي،  (1)   .2/762، جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّ

خزانة األدب ولب لباب لسان ) 1997-1418(، )ه1093ت( البغدادّي، عبد القادر بن عمر(2) 
بعة الرابعة، جتحقیق عبد االعرب،  د هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الّط  .10/167لّسالم محمّ

ة،ذو الرّ  (3) سج، دار الكتب دیوانه ،)ه117ت(غیالن بن عقبة  مّ ، قّدم له وشرحه أحمد حسن بَ
ة، بیروت  بعة األولى –العلمیّ أبیت (وروایة البیت في الدیوان . 45، ص1995-1415لبنان، الّط

ها على مثل األشافي عُل   .یبیُت على مثل النَّقا یتبطَُّح  -وبَ
   .11، آیة الشورىسورة  )(4
د،  )(5    .4/418، جالمقتضبالمبرّ
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ك إذا قلت أنت مثل زید، فال ضمیر في مثل، كما ال ضمیر في األخ وال االبن كما أنّ 
هذه الكاف التي هي حرف  اعلم أنَّ : إذا قلت أنت أخو زید، وأنت ابن زید، وقال أیًضا

ؤكَدة، بمنزلة الباء ف ي خبر لیس، وما، جار، كما كانت غیر زائدة، فقد تكون زائدة مُ
، )1(﴾شيء كَمثْله لَيس﴿ :، وذلك نحو قوله عزَّ وجلَّ ومن، وغیر ذلك من حروف الجرّ 

 لیس مثله شيء، فال بدَّ من زیادة الكاف، لیصّح المعنى؛ ألنَّك إْن  - واهللا أعلم–تقدیره 
اء فقد عدَّ اجتماعه )2(.لم تعتقد ذلك أثبت له عزَّ اسمه مثًال  ا الفرّ ما على أنَّ معناهما أمّ

   )3(.واحد
  
مَ ( أفعال المدح والذم 3.1.3   )بئس وِنعْ

فإذا . كلمة مستوفیة لجمیع المدح: نِْعمَ  م، كما أنَّ كلمة مستوفیة لجمیع الذّ : بئس
ا جنًسا فیه ألٌف  یتا اسمً ِل بئَس الرجُل زیٌد، وبئست المرأةُ هنٌد، فإْن لم : ارتفع، تقول والمٌ  وَ

ا أنَت، على التمییز مَ ْع ، ونِ زیدٌ  بئَس رجًال : م انتصب، تقولألف وال تكن فیه  )4(.صدیقً
م، فإذا قلت ألنَّ نِعمَ مستوفیة لجمیع المدح، وبئس مستوفیة لجمیع الذّ  ؛والسبب في ذلك

وهما فعالن  )5(.ذي یكون في سائر جنسهم الّ ك على أنَّه قد استوفى الذّ دلَّ  ،جلبئس الرّ 
ِعمَ فالن: زیال عن موضعیهما، فنِْعمَ منقول من قولكنَّهما أُ أل ؛ماضیان ال یتصرفان : نَ

، وبئس منقول من قولك ِ بَ : إذا أصاب نعمًة  إلىقال إذا أصاب بؤًسا، فنُ : فالن َس ئ
  )6(.فشابها الحروف فلم یتصرفا ،مالمدح والذّ 

                                                             
   .11، آیة الشورىسورة  )(1
ّي،  )(2   .301-1/300، جسرّ صناعة اإلعرابابن جنّ

اء،  (3)   .3/85، جمعاني القرآنالفرّ
ربَّما أخطأ ) بئس رجٌل زیًدا(الّصغانّي  وردت عند ).بئس) (السین( 34ص، العبابالّصغانّي،  )(4

  ٍ.الصغاني في ذلك، أو خطأ في  التحقیق
  ).بئس(6/22، جاللسانابن منظور،  (5)
 ).بئس) (السین( 34العباب، الّصغانّي، ) (6
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 بِه اْشرو ما ولَبِئْس﴿ :، كما ورد في قوله تعالى)ما(ومن العرب من یصل بئس بـ
مهأَنفُس كَانُواْ لَو ونلَمعبّي وفي حدیث  )1(﴾ي یقول نسیت آیة َكیت  بئسما ألحدهم أْن : )( النّ

، واستذكروا القرآن جالفإنَّه أشّد تفصیًال من صدور  ،وكیَت بل هو نُسِّيَ عم  الرّ من النّ
  )2(.من ُعُقلها

وي عن ورُ  ،مع الفعل) أْن (أدخلت بعدها  ،على بئس) ما(والعرب إذا أدخلت 
ُجعلْت ما معها  ،)ما(بئس إذا وقعت على : اجقال الزّج . بئسما تزویج وال مهر: حاةالنّ 

  )3(.ى تعمل فیما بعدهاوذلك حتّ . بمنزلة اسم منكور دالٍّ على جنسٍ 
ل سبب عدم علّ فة، بل بذكر هذه األفعال بأنَّها غیر متصرّ الّصغانّي  ولم یكتفِ 

ا لكثیر من العلماء الذین اعتمدوا على فلحروف، اابهت شأنَّها ، و هاتصرف كان مصدرً
  )4(.ابن منظور، والزبیدّي : ، مثلآرائه

  
  )أْن (إضمار  4.1.3

  :بقول الشاعر) أْن (على إضمار لقد استشهد الّصغانّي 
احدٍ  اَسَة وَ ا ُخبَ َ ه مْ َأرَ ِمْثَل ُت           َفَل هْ نَ هْ ْعَدما ِكْدُت َأْفعَ  ونَ ْفِسي بَ هنَ   )5(َل

وهذا – منصوبة بإضمار أْن  -ابقالواردة في البیت الّس –) أفعله(فجاءت : قالف
) أن(اء قد یستعملون الّشعر ألنَّ  ؛)أْن (فحملوه على :" قال سیبویه )6(.-رأي البصریین

ا ین كثیرً   )7(."هاهنا مضطرِّ

                                                             
  .102، آیة البقرةسورة  )(1
  ).بئس) (السین( 34العباب، الّصغانّي،  )(2
    ).ئسب) (السین( 34العباب، الّصغانّي،  )(3
 8/285، ج)بود( 7/452، ج)جنش( 17/113، جتاج العروسالزبیدّي، : -مثًال -انظر )(4
   ...، وغیرها)نغر( 14/264، ج)عثر( 12/530، ج)صعد(

  . 307- 1/306ائّي، جونسبه إلى لعامر بن ُجوین الطّ  ،الكتاباستشهد به سیبویه في  )(5
   ). خبس) (السین( 117، العبابالّصغانّي،  )(6
  .5/87، جالمحكم والمحیط األعظمابن سیده، : أیًضا انظرو . 3/307، جالكتابسیبویه،  )(7
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في  رد في مواضع معروفة، وشاذّ اصبة هو مطّ النّ  حذف أْن :" قال ابن هشامو 
ها(، و)خذ اللص قبل یأخذك: (رها، نحوغی ُ یحفرَ ه رْ في قوله ) أعبدَ : (الحسن اءةوقر ). مُ

د )1(.﴾الْجاهلُون  أَيها أَعبد تَأْمرونِّي اللَّه أَفَغَير قُلْ ﴿: تعالى ثم ) أفعلها(األصل : وقال المبرِّ
ألنَّه  ؛قول سیبویه حركة الهاء إلى ما قبلها، وهذا أولى من قلْت األلف، ونُ  حذفْت 

بها مع  ال تدخل فیه صریًحا، وهو خبر كاد، واعتدَّ  ها أْن في موضع حقِّ ) أْن (أضمر 
  )2(."ذلك بإبقاء عملها

لها األنبارّي  ا) أْن (بأنَّ  وقد عّل ا  )3(.قد أتت في األشعار محذوفة كثیرً أمَّ
  )4().أفعله(محذوفة للضرورة، وذلك سبب نصب ) أْن (فیرى أنَّ  األشمونّي 

من المسموع الذي ال یقاس علیه، ) أفعله( ویرى الباحث أنَّ هذا البیت بنصب
ه في حذف  غیر أنَّها سمعت منصوبة، كما أني أمیل  ) أفعله(، أو نصب )أْن (فال عّل

د، الذي فّس     .بسقوط األلف ونقل الحركة رهالتعلیل المبرِّ
  
  حروف المعاني 5.1.3

  َقطُّ  1.5.1.3
، یقالظرف للزم: قَطُّ  ، أْي فیما ما  :ن الماضي مبني على الضمّ فعلته قّط

ْط،  )5(.مضى وانقطع من عمري؛ ألنَّها من قططُت الشيء إذا قطعته وكان أصلها قَُط

                                                             
 61، آیة الزمرسورة  )(1
د جمال الّدین  يعبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا أب ابن هشام، )(2  ،)هـ761/ 708(محمّ

د محیي المغني اللبیب عن كتب األعاریب ّدین عبد الحمید، ، حّققه وفّصله وضبط غرائبه محمّ
بعة األولى،   .2/640ج الّط

 . 2/457، جاألنصافاألنبارّي،  )(3
ة ابن مالكابن أم قاسم المرادّي،  )(4   .3/1263، جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّ
. 7/127، جخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادّي، . 1/356، جالمنصفابن جنّّي،  )(5

شرح التصریح على ) 2000(، )ه905ت( ن خالد بن عبد اهللا الجرجاوّي األزهرّي، زین الّدی
ة ابن مالك، ة، بیروت التوضیح أللفیّ د باسل عیون السود، دار الكتب العلمیّ  لبنان،-تحقیق محمّ

بعة األولى، اء(166/167، العبابالّصغانّي، . 1/526ج الّط الّسیوطّي، جالل الّدین ). قطط) (الّط
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ما ُسّكن الحرف األوّ  ومنهم من یقول  )1(ل اآلخر متحرًكا إلى إعرابه،ُجعِ  ،ل لإلدغامفّل
ة، مثل ة الضمّ دُّ یا هذا: قُطُّ یتبع الضمّ ، مخففة بجعلها أداةً )قَطُ : (ومنهم من یقول. مُ

ة في المخففة أیًضا، فیقول ، كقولهم: ثم یبنیها على أصلها، ویضمّ آخرها بالضمّ لم : قُُط
ُذ یومان، وهي قلیلة  )3(.ااء ضم وتشدید الطّ  ،واألفصح في لفظها فتح القاف )2(.أره مُ

ة في بعض لغاتها حمًال على قبُل وكانت ضمّ  )4(وقد تُكسر على أصل التقاء الساكنین،
  )5(.وبعدُ 

ة عند سیبویهها على الّض ئوسبب بنا ا فتح  )6(.ألنَّها غایة ؛مّ عند ) قَطُّ (وأمّ
ا بقبُل وبعدُ  ً ا للخفّة، ومن ضمّ فتشبیه    )7(.األنبارّي طلبً

إذا كانت بمعنى حسُب وهو االكتفاء، فهي مفتوحة ساكنة : ویقول الّصغانّي 
قَْطَك : ، فتقول)قط(وقد تضیف الكاف أو الیاء إلى . رأیته مرَّة واحدةً فقَطْ : اء، تقولالطّ 

   )8(.أي حسبك، وقطني وقِطْي : يءهذا الشّ 
                                                                                                                                                                                   

، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) 1998- 1418(، )ه911ت( بكرعبد الرحمن بن أبي 
ة، بیروت د علي بیضون، دار الكتب العلمیّ بعة -تحقیق أحمد شمس الّدین، منشورات محمّ لبنان، الّط

د عبد العزیز، . 2/216األولى، ج مؤّسسة  .ضیاء السالك إلى أوضح المسالكالنّجار، محمّ
سالة، الّطبعة األولى    .2/161، ج2001-1422الرّ

  ).قطط) (الطاء(166/167، العبابالّصغانّي،  )(1

 ).قطط) (الطاء(166/167، العبابالّصغانّي،  )(2
د بن حسن سباع بن أبي بكر الجذامّي . 2/216، جالهمعالّسیوطّي،  )(3 ائغ، محمّ أبو عبد  ،ابن الصَّ

قیق إبراهیم بن سالم ، تحاللمحة في شرح الملحة) 2004-1424(، )ه720ت( اهللا شمس الّدین
ة،  ة السعودیّ رة، المملكة العربیّ ة، المدینة المنوّ الصاعدّي، عمادة البحث العلمّي بالجامعة اإلسالمیّ

بعة األولى، ج   .2/905الّط
اللمحة في شرح ابن الصائغ، . 1/526، جشرح التصریح على التوضیحاألزهرّي، خالد،  )(4

  .2/905، جالملحة
  .1/526، جشرح التصریح على التوضیحاألزهرّي، خالد،  )(5
 .3/286، جالكتابسیبویه،  )(6
د بن أبي سعید  األنبارّي، أبو البركات )(7 اإلنصاف في مسائل الخالف بین ، )ه577ت(محمّ

اب، الّنحویین البصریین والكوفیین د مبروك، راجعه رمضان عبد التوّ ، تحقیق جودة مبروك محمّ
 .1/332بعة األولى جمكتبة الخانجّي، القاهرة، الطّ 

  ).قطط) (الطاء(166/167، العبابالّصغانّي،  )(8
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، : وفیها ثالث لغات ،مانوقَطُّ معناها الزّ  إذا كانت في معنى فقَطُّ، وقُطُّ، وقُُط
اء   )1(.َحْسب فهي مفتوحة القاف ساكنة الّط

ل الّصغانّي دخول كون لیسلم الّس : فقال ،عند اإلضافة) قط(على  النّون وقد عّل
ني االسم علیه، وهذه  ُ نَّما تدخل الفعل الماضي النّونالذي ب إذا  ،ال تدخل األسماء، وإ

ني الفعل علیها، : دخلته یاء المتكلم، كقولك ُ ني، لتسلم الفتحة التي ب نِي وَكلَّمَ بَ َضرَ
نَّما أد ، وإ  ،قطني: خلوها في أسماٍء مخصوصة، نحوولتكون وقایة للفعل من الجرِّ

  )3(.أشهر النّونكما تروى بالتنوین، و  )2(.ي، وال یقاس علیهاولدنّ  ،وعنّي ،وقدني
  )4(:قال الراجز

ْطنِي ْألَت بَ ًدا قَْد مَ یْ وَ ًال رُ هْ ُض وقاَل قَْطنِي         مَ تََأل الَحوْ   امْ
بأنَّها لو  :ویقولالكلمة،  من أصل النّونكما أنَّ الّصغانّي یرفض أْن تكون هذه 

  )5(.قَْطنُكَ : من أصل الكلمة لقالوا النّونكانت 
اس من یقول  النّونقَْط عبَد اهللا درهم، فینصبون بها، ومنهم من یدخل : ومن النّ

. قَْطني وقََدنْي : فمن خفض قال إذا أضاف. قَطَن عبَد اهللا درهمٌ : فیها، وینصب فیقول
  )6(.ضاف إلى یاء المتكلم خفض بها أو نصبإذا أ النّونومنهم من یدخل 

ا لم نجده عند غیره ، وهو النّصب -على حّد علمي- لقد ذكر الّصغانّي رأیً
لتشكل ) قط(تدخل على  النّونوانفرد أیًضا بأنَّ . ، فاالسم بعدها منصوب بها)قط(بـ

  ).قطن(كلمًة واحدةً 

                                                             
 ).قطط( 7/381، جاللسانابن منظور،  )(1

  ).قطط) (الطاء(166/167، العبابالّصغانّي، (2)
د )(3 ة ) 1998(، )ه838ت( األشمونّي، نور الّدین أبو الحسن علي بن محمّ شرح األشمونيّ أللفیّ

ة، بیروت، دار الكتب العابن مالك  .1/106لبنان، ج- لمیّ
األنبارّي، أبو البركات، . 4/236، ابن سیده، جالمخصصمن الرجز، وهو بال نسبة في  )(4

، وشرح األشمونيّ . 3/419، جاإلنصاف في مسائل الخالف بین الّنحویین البصریین والكوفیین
 .1/106األشمونّي، ج

  ).قطط) (الطاء(166/167، العبابالّصغانّي،  )(5
  ).قطط) (الطاء(166/167، العبابالّصغانّي،  )(6
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  لیس 2.5.1.3
َس ماضٍ كلمة نفي، وهي فعل  :لیس": قال الّصغانّي  ِی  -بكسر الیاء-، وأصلها َل

ا؛ ألنَّها ال تتصرف، م ن حیث استعملت بلفظ الماضي فُسكنت استثقاًال، ولم تقلب ألفً
   )1( ."للحال

ْن لم تتصرّ -وبیَّن الّصغانّي أنَّها فعل  ا مستدًال  -ف األفعالف تصرّ وإ ولیست اسمً
كما أنَّها ُجعلت من .وضربتمتما بقولك ضربَت، وضر : نحو ،لسَت ولستما ولستم :بقولهم

  )2(.وأخواتها) كان(عوامل األفعال نحو 
ا عن تقدیم خبرها فیرى الّصغانّي بأنَّ ذلك غیر جائز في  وجاز في ) لیس(أمّ

ا كان زیٌد، وال یجوز أن تقول :أخواتها، تقول ا لیس زیدٌ : محسنً   )3(.محسنً
ّال إ: القوم لیس زیًدا؛ كما تقولجاء  :كما بیََّن أنَّها قد تكون أداة استثناء، فیقال

ا وتنصب خبرها بها، ولك أْن   )4(.جاء القوم لیسك ولیسني: تقول زیًدا، تضمر فیها اسمً
  )5(:قال رؤبة بن العجاج

یْ  یدِ دِ عَ ي كَ مِ وْ دُت قَ هِ َع  ِسي دْ قَ       سِ الّط یْ امُ َل مُ اْلِكرَ   َذَهَب اْلقَوْ
  )7(:كما قال )6(إّال أنَّ المضمر المنفصل هاهنا أحسن،

ا ى ِفیه َعِریبَ رَ رٌ     ال نَ یَت َهذا اللیَل َشهْ   َل
ا   ِقیبَ یَّا    ك وال نَْخشى رَ اَي وإ ـــس إیّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ َ یـ     َل

وفي لیسك غرابة، فإنَّ أخبار كان واخواتها إذا كانت ضمائر، :" قال ابن منظور
ا المنفصل دون المتصلفإنَّ    )8(.ما تستعمل فیها كثیرً

                                                             
  ).لیس) (السین(419- 418، العبابالّصغانّي ،  )(1
  ).لیس) (السین(419- 418، العبابالّصغانّي ،  )(2
 ).لیس) (السین(419- 418، العبابالّصغانّي ،  )(3
 ).لیس) (السین(419- 418، العبابالّصغانّي،  )(4
ضّي االستراباذّي، ولم أجده في دیوانه، وهو من شواهد الرّ  )ه184ت( اج،قائله رؤبة بن العّج  )(5

ة ابن مالك شرح ابنابن عقیل، و . 2/443، جضيّ على الكافیةالرّ  شرح ، عقیل على ألفیّ
  .1/109ج
). لیس( 6/212، جاللسانوابن منظور، ). لیس) (السین(419-418، العبابالّصغانّي،  )(6

  . 2/678، جاإلنصافاألنبارّي، 
ها لعمر بن أبي ربیعة، وهي من شواهد سیبویه،  )(7     .2/358، جالكتابیقال أنّ
 ). لیس(6/211، جاللسانابن منظور،  )(8
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بكسر –لسُت : ة، یقولوبعض بني ضبّ . لیسني ولیسِك، وهو جائز: ولم یقل
ْسُت : ها، فیقولوبعضهم یضمّ  -الالم َس : قال الخلیل. ُل یْ َس، فطرحت : َل معناه ال أیْ

اْئتِني به من حیث : لیل على ذلك قول العربوالدَّ : قال. الهمزة، وُألزقت الالم بالیاء
َس، والمعنى من یْ َس وَل َس : وقیل. حیث هو وال هو أیْ جَد، وقیل :أي: معنى ال أیْ : ال وُ

وربَّما جاءت : قال الكسائّي . لیس: فقالوا ،وال أیْس ال موجود، فثُقل علیهم ،أیْس موجود
   )2(:كقول لبید )1(النَّسقیَّة،) ال(لیس بمعنى 

َس  یْ نَّما یَْجزي الفَتى َل ًضا فاْجِزِه         ِإ َت قَرْ ِزیْ ذا ُجوْ لْ  وإ   الَجمَ
وربَّما جاءْت : أراد لیس یجزي الجمل، ولیس الجمُل یجزي، قال: وقال سیبویه

رئة) ال(لیس بمعنى    )3(.التَّبْ
قال اهللا . لیس زیٌد بمنطلق: خبرها وحدها دون أخواتها، تقولعلى ) الباء(وتدخل 

 )5(،﴾الْموتَى  يحيِي أَن علَى بِقَادرٍ ذَلك سأَلَي ﴿: عزَّ  وقال جلَّ (4) ،﴾عبده بِكَاف اللَّه أَلَيس﴿: تعالى
ُ  ؛تدخلها وذلك أّال  ،وتأكید النفي ،فالباء بتعدیة الفعل كد ی ؤَ وألنَّ من  ؛ستغنى عنهألنَّ المُ

اشتقتَُك واشتقُت : ؛ نحو قولكومرَّة بغیر بحرف الجرّ  ،األفعال ما یتعدى مرَّة بحرف جرّ 
  )6(.إلیك

وقد . ، وسیبویهالخلیل، والكسائّي : قد جمع آراء العلماء، مثل انّي فنرى أنَّ الّصغ
. ابن منظور، والزبیدّي : تبع الّصغانّي عدد غیر قلیل من العلماء الذین نقلوا عنه، مثل

 شواهدة، والیّ الّشعر واألبیات  ،القرآن الكریم بشواهد من هءكما أنَّ الّصغانّي كان یدعم آرا
  .ةلتوضیح المسأل ،المصنوعة
  
  

                                                             
  ).لیس) (السین(419- 418، العبابالّصغانّي،  )(1
، دار صادر، بیروت، دیوانه ،)ه41ت(أبو عقیل بن مالك  قائله لبید بن ربیعة العامرّي، )(2

  . 141ص
  ).لیس) (السین(419- 418، العباب، الّصغانّي  )(3

 .36، آیة مرالزّ سورة  (4)
  . 40، آیة القیامةسورة  )(5

  ).لیس) (السین(419-418، العبابالّصغانّي ،  (6)
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  سوف 3.5.1.3
كلمة  تكلَّم الّصغانّي عن سوف وذكر ما قاله سیبویه فیها، حیث یرى أنَّها

فته: ك تقولنَّ أ، أال ترى تنفیس فیما لم یكن بعد ة بعد مرّ  إذا: سوّ ة سوف قلت له مرّ
ها بمنزلة السین في سیفعل، وَسْف أفعل وَسوْ  ؛وال یفصل بینها وبین الفعل. أفعل ألنّ
وقال ابن . الفاء وأخرىحذفوا تارةً الواو : نّّي جفي سوف أفعل، وقال ابن  -انلغت–أفعل 
ا : درید سوف كلمة تستعمل في التهدید والوعید والوعد، فإذا شئت أن تجعلها اسمً

فًا و : وأنشد. أدخلتها التنوین   )1(.نَّ لوا عناءُ أأنَّ َسوْ
ْطُل ول: قال ابن سیده معنى سوف االستقبال، قال الفارسّي و  ذلك ُسمي المَ

ا، وقال في بعض كتبه   )2(.ونظیرها السین ،والتنفیس ،معناه التسویف :تسویفً
 يعطيك ولَسوف ﴿ :نحو قوله تعالى ،وتنفرد سوف عن السین بدخول الالم علیها

كبضَى ریجتمع حرفان على حرف واحد لئّال : ال تدخل الالم على السین، قیلف )3(.﴾ فَتَر 
  )4(.حان زائدان على الكلمةمفتو 

السین وسوف موضوعان لالستقبال، ومعناهما التنفیس وهو : الّشهابقال 
التوسعة، وفي سوف داللة على زیادة التنفیس، كأنَّهم جعلوا زیادة الحرف داللة على 

نَّما لم یعمال في الفعل مع كونهما مختّص  ین به لتنزلهما منزلة أحد زیادة المعنى، وإ
   )5(.الم التعریف مع األسماءأجزائه ك
  
 

                                                             
  ).سوف) (الفاء(298، العبابالّصغانّي،  )(1
اج، . 4/233، جالكتابسیبویه،  )(2  ،المخصصابن سیده، . 3/178، جاألصول في الّنحوابن السرّ
  .4/234ج
 .5، آیة الضحىسورة  )(3
ة ابن مالكابن أمّ قاسم المرادّي،  )(4   .1/129، جتوضیح المقاصد والمسالك إلى ألفیّ
د البجائّي األُبَّذّي، شهاب الّدین األندلسّي  )(5 د بن محمّ هاب األُبَّذّي، أحمد بن محمّ ، )ه860ت( الشِّ

رة،  ، تحقیق نجاة حسن عبد اهللالحدود في علم الّنحو ة بالمدینة المنوّ نولي ، الجامعة اإلسالمیّ
  . 1/445، ج2001- 1421
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  الم التعجب 4.5.1.3
. شبه اإلجازة بالخفارة :اإلیالف )1(،﴾قُريشٍ لإِيلَاف ﴿ :وقوله تعالى: "قال الّصغانّي 

ولم یكن لهم زرع وال ضرع، وكانوا یمتارون في  ،ان الحرمكانوا سكّ  اقریشً  أنَّ : والتَّأویل
اس یتخطیف والشّ الّص  فون من حولهم، فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا تاء آمنین والنّ

الم التعجب؛ أي  )إلیالِف ( الالم في: وقیل. نحن أهل حرم اهللا فال یتعرض لهم
هؤالء  فلیعبد :معناها متصل بما بعد؛ المعنى: ، وقال بعضهمقریش إلیالف اعجبوا

هي موصولة  :یف لالمتیار، وقال بعضهمتاء والّص ربَّ هذا البیت إلیالفهم رحلة الشّ 
؛ أي أهلك اهللا أصحاب قریش إلیالف فجعلهم كعصف مأكول: بما قبلها؛ المعنى

  )2(.فتؤلف رحلتهما قریش لكي تأمن ،الفیل
إلیالفهم  ،وقد یتصل معناها بما بعد، فالمعنى، فلیعبد هؤالء ربَّ هذا البیت

  )3(.یفتاء والّص رحلة الشّ 
والعرب إذا جاءت بهذه الالم  )4(هي الم التعجب،: وقال الكسائّي واألخفش

نَّها بمعنى حرف الجرِّ إوقیل . تعجب من إظهار الفعل منهاكتفوا بها دلیًال على ال
   )5(.إلى
  
  
  
  

                                                             
  . 1، آیة قریشسورة  )(1
  ).ألف) (الفاء(30-29، العبابالّصغانّي،  )(2
 ).ألف) (الفاء(30-29، العبابالّصغانّي،  )(3
د بن أحمد بن أبي بكر األنصارّي  القرطبّي،: انظر )(4 ) هـ671ت(أبو عبد اهللا محمّ
تفسیر (ن لما تضمنه من السّنة وآي الفرقان بیّ الجامع ألحكام القرآن والمُ ) م2006/هـ1427(

اعتنى به وصّححه الّشیخ هشام سمیر البخارّي، تحقیق عبد اهللا بن عبد المحسن  ،)القرطبيّ 
بعة األولى، التركّي  سالة، بیروت، لبنان، الّط   .20/201ج، دار عالم الكتب، مؤّسسة الرّ

  .20/201، جتفسیر القرطبيّ ، القرطبّي  )(5
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  القضایا الّصرفیّة 2.3
  مات الفعل المُ  1.2.3

فناء فعل كان مستعمًال، ثم ُهجر وتالشى من : یقصد بالفعل الممات
ة، أو في نا علیه بقاء بعض اشاالستعمال، دلّ   التّراثتقاقاته مستعمله في اللغة الحیّ

  )1(.اللغوّي 

ماتة هذه األفعال على أربعة أوجه تصریفاته وصیغه،  لفعل بكلِّ اأولها؛ إماتة : وإ
حیاء المزید، وثالثهاو  ،إماتة المجرد: وثانیها إماتة : إماتة بعض التصریفات، رابعها: إ

   )2(.المبني للمعلوم
 إذ كان یلتفت ؛الّصغانّي في معجمهباهتمام بیّن من  وقد حظي هذا الموضوع

ومن . إدراًكا منه للبعد التاریخّي للفظ واستعماالته ،ماتةوینوه باألفعال المُ  ،إلى الظاهرة
  :مات التي تطالعنا في معجم العباب ما یلياألمثلة على ظاهرة المُ 

وس؛   الرَّ
وس:" قال الّصغانّي  إذا : ًساوْ ه رَ وُس رُ اء یَ ثَ الغُ  لُ یْ السَّ  اَس مات، یقال رَ فعل مُ : الرَّ

  )3(."هلَ مَ تَ ه واْح عَ مَ َج 
 ،فمنهم من ذكره في كتابه وذكر معناه ،آراء العلماء في هذا الفعل ْت تفاوتو 

 أهمله ومنهم )5(.وابن منظور )4(ابن درید،: یه بأنَّه فعل ممات، مثللولكنَّه لم یشر إ
 )9(.والفیروزآبادّي  )8(والزبیدّي، )7(والجوهرّي، )6(األزهرّي،: لم یذكره في معجمه، مثلو 

                                                             
د أمین،  )(1 ماتالفقراء، سیف الّدین، والروابدة، محمّ دراسة في معجم الجمهرة البن : الفعل المُ

  .2ص. 2008، كلیة اآلداب، جامعة مؤتة، درید
اج،  )(2 ةالصاعدّي، عبد الرّزاق بن فرّ رة،موت األلفاظ في العربیّ ة، المدینة المنوّ  ، الجامعة اإلسالمیّ

 .1/389، ج1419- 1418
  ).روس) (السین(، 199، العبابالّصغانّي ،  )(3
  ).رسو( 2/722، جالجمهرةابن درید،  )(4

 ).روس( 6/103، جاللسانابن منظور،  (5)
  ).روس( 13/45، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )(6
 ).ریس( 3/936، جالّصحاحالجوهرّي،  )(7
  ).روس( 16/135، جالعروس تاجالزبیدّي،  )(8
 ).راس( 2/220، جالمحیط القاموسالفیروزآبادّي،  )(9
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لوبهذا فإنَّ القسم  ، والقسم الثاني عندهم لم یعّد هذا الفعل من األفعال المماتة األوّ
ألنَّه من األفعال المماتة، وبهذا یكون  ؛دم ذكرهم لهعأنَّ  أهمله ولم یذكره، وأظّن 

ما یره من العلماء، وهي مسألة ربَّ وت فعل هذا اللفظ دون غمقد تنبه إلى الّصغانّي 
ا یعنى عمق وعیه بالمسألة اللغویّ    .ة المتعلقة باللفظانفرد بها في معاصریه، ممّ

  ؛طْس الفَ 
طفعل ممات: الفَْسط ِعالقة ما بین الِقمع إلى : والفسیط. ، ومنه اشتقاق الفَِسیْ
واة، وهو الثُّ  ة: وق، الواحدةرُ فْ النّ َط ْفرقُ  -أیًضا–والفَِسیط . فَِسیْ : وتقدیر الفعل )1(.المة الظُّ

ْفِسط ْفُسط أو یَ   )2(.فََسَط یَ
ة راسة أنَّ هناك من ذكر هذه الكلمة وجدت الدّ  ،وبالبحث في المعجمات اللغویّ

والجوهرّي في  )3(الخلیل بن أحمد في العین،: ولم یشر إلى موت الفعل، مثل
  )6(.ي في القاموس المحیطوالفیروزآباد )5(وابن منظور في اللسان، )4(الّصحاح،

 )7(ابن درید في الجمهرة،: ونجد في المقابل من أشار إلى موت هذا الفعل، مثل
  )9(.والزبیدّي في تاج العروس )8(والّصغانّي في العباب،

؛   رفَّ
، غیر  الرَّفُّ المستعمل في البیوت عربّي معروف، وهو مأخوذ من رفَّ الطائرُ

ف إذا بسط جناحیه: لحق بالرباعّي، فقیلأنَّ رفَّ الطائرُ فعل ممات أُ  ْفرَ وقد  )10(.رَ
  ).رفَّ ( إلى موت الفعل )13(والزبیدّي، )12(والّصغانّي، )11(أشار ابن درید،

                                                             
   ).فسط) (الطاء(، 152، العبابالّصغانّي، : انظر )(1
ةالصاعدّي،  )(2    .1/402، جموت األلفاظ في العربیّ
  ).فسط(، 7/217ج العین،الفراهیدّي، الخلیل بن أحمد،  )(3
   ).فسط(، 3/1150، جالّصحاحالجوهرّي،  )(4
  ).فسط(، 7/371، جاللسان، ابن منظور )(5
   ).فسط(، 1/681، جالمحیط القاموسالفیروزآبادّي،  )(6
  ).فسط(، 2/835، جالجمهرةابن درید،  )(7
اء) (فسط(، 152، العبابالّصغانّي،  )(8   ).الّط
   ).فسط(، 19/542، جالعروس تاجالزبیدّي،  )(9

  ).رفف) (الفاء( 224، العبابالّصغانّي،   )(10

  ).رفف( 1/124، جالجمهرةد، ابن دری )(11
 ). رفف) (الفاء( 224، العبابالّصغانّي،  (12)
  ).رفف( 23/357، جالعروس تاجالزبیدّي،  (13)
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وابن  )1(الزّجاج،: مثل ،إماتتةوذكر بعض العلماء هذا الفعل دون اإلشارة إلى 
   )3(.والّسیوطّي  )2(منظور،

  كهف؛
رعة في العدو والمشي، فعل ممات، ومنه الّس  :-زعموا–الَكهف :" قال الّصغانّي 

ا: بناء ةوقال مُ . كنهف عنّ   )4(."زائدة النّونوهو موضع و  )كنهف(ومنه بناء : رّ
مات المُ  الفعل الثالثّي  -لعت علیهاالتي اطّ –لم یذكر أصحاب المعاجم 

قد أمیت ف. إلى إماتة هذا الفعل الثالثّي  )6(،والفیروزآبادّي  )5(،وأشار الزبیدّي ). كهف(
نا على ، ودلّ )كهف(فال وجود لـ) كنهف(الفعل المجرد للفعل المزید على وزن فنعل

ولعّل الفیروزآبادّي اعتمد على الّصغانّي في ذكر موت  ).كنهف(وجوده الفعل المزید 
  .له اتجمنا على ذلك إهمال أصحاب المعهذا الفعل، ویدلّ 

  
  التّصغیر 2.2.3

ها برابط في المعجما) ص غ ر(ورد الجذر  ة بمعاٍن متعددة اشتركت كّل ت العربیّ
  .داللّي واحد هو داللتها على التقلیل

ا، والتّصغیر نظیره  ا، أي جعله صغیرً فمعنى التّصغیر التقلیل، وصّغره تصغیرً
  )7(.التّحقیر

َد فیه  ة، فهو ما ِزیْ ا عن داللته اللغویّ ا في االصطالح فلم تبتعد داللته كثیرً أمّ
  )8(.ّل على التقلیلشيٌء حتّى ید

                                                             
عرابهالزّجاج،  ) (1   .5/104، جمعاني القرآن وإ
   ).رفف( 9/125، جاللسانابن منظور،  )(2
  . 1/425، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(3
  ).كهف) (لفاءا(، 557، العبابالّصغانّي ،  )(4
  ).كهف(، 6/241، جتاج العروسالزبیدّي،  )(5
 ).كهف( 1101، القاموس المحیطالفیروزآبادّي،  )(6
 459- 4/458، جاللسانوابن منظور، ). صغر( 3/290، جاللغة مقاییسابن فارس، : انظر )(7
   ).صغر(

  .1/190، جشرح شافیة ابن الحاجبالرضي،  )(8
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تغییر صیغة االسم ألجل تغییر : ووّضح الجرجانّي فائدة التّصغیر بقوله
ا ا، أو تعظیمً ا، أو تكریمً ا، أو تقلیًال، أو تقریبً   )1(.المعنى، تحقیرً

ة القدماء أوزان التّصغیر في ثالثة أوزان، قال سیبویه : وحصر علماء العربیّ
یعیل: ثالثة اعلم أّن التّصغیر في الكالم على" یِعل، وفُعَ یل، وفُعَ   )2(."فُعَ

خ وفُریخ، : لما كان على ثالثة أحرف، نحو) فُعیل(فوزن  كعب وُكعیب، وفَرْ
یعیل : وفُعیعل لما كان على أربعة أحرف، نحو جعفر وُجعیفر، وجدول وُجدیول، وفُعَ

فیتیح، مفتاح ومُ : لما كان على خمسة أحرف  رابعها ألف، أو یاء أو واو زوائد، نحو
  )3(.وقندیل وقُنیدیل، وعصفور وُعصیفیر

ة، ال یختلفون في ذلك سوى في  وهذه األوزان متفٌق علیها بین علماء العربیّ
  .ضرب األمثلة

وقد ورد التّصغیر عند الّصغانّي في طائفة لیست بالقلیلة من األسماء، وعند 
  ).وفعیعل وفعیعیلفعیل : (مطالعة العباب نجد ورود التّصغیر في أوزانه الثالثة

ة  ا–وتصغر األسماء الثالثیّ د -كما ذكرنا سابقً اعلم : "على وزن فعیل، قال المبرّ
ا، نحو قولك ِفْلس : أنَّ تصغیره على مثال فُعیل متحرًكا كان حرفه الثاني أو ساكنً

یس   )4(.ُفَل
ل، إْن لم یكن: وقال األزهرّي   ال بدَّ في كلِّ تصغیر من ثالثة أعمال ضمّ األوّ

ا، وفتح الثاني إْن لم یكن مفتوًحا، واجتالب یاء ساكنة ثالثة، ثم إْن كان  مضمومً
  )5(."المصغر ثالثیا اقتصر على ذلك، وهي بنیة فُِعیل

                                                             
ضبطه ، التعریفات ،)م1983-هـ1403(د بن علي الزین الّشریف، علي بن محمّ  ،الجرجانّي  )(1

ة، بیروت اشر، دار الكتب العلمیّ لبنان، الطبعة األولى،  -وصحّحه جماعة من العلماء بإشراف النّ
   .60ص

   .3/415، جالكتابسیبویه،  )(2
ّي، )(3 ة ابن جنّ ة، الك ،اللمع في العربیّ قافیّ    .211ویت، صتحقیق فائز فارس، دار الكتب الّث
د،  )(4   .2/237، جالمقتضبالمبرّ
 شرح التّصریح على التّوضیح أو التّصریح بمضمون التّوضیح في الّنحو،األزهرّي، خالد،  )(5
  .2/560ج
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: الفرس: ومن األسماء المصغرة التي جاءت على وزن فعیل عند الّصغانّي قوله
ْن أردت یقع على الّذكر واألنثى، وال یقال لألنثى فرسة، وتصغیر الف رس فُریس، وإ

  )1(.األنثى خاّصة لم تقل إّال فریسة بالهاء
ا من مكانین، وهذه امرأة، : وقال أیًضا هذا امرؤ، ورأیت امرًأ، ومررت بامرئ، معربً

اء على كّل حال، فإن صغرت أسقطت ألف الوصل، فقلت ریئة، وفي : مفتوحة الرّ ريء ومُ مُ
بي  ا على  إنّي: -صلى اهللا علیه وسلم–حدیث النّ ا فَریُْص رقبته قائمً جل ثائرً ألكره أْن أرى الرّ

ئته یضربها، تصغیره المرأة استضعاف لها، واستصغار لیُري أنَّ الباطش بمثلها في  یْ رَ مُ
  )2(.ضعفها لئیم

ة المختومة بتاء التّأنیث، فهي تعامل معاملة االسم  وفي هذا إشارة إلى األسماء الثالثیّ
  )3(.ال یعتّد في التّصغیر بألف التّأنیث الممدودة وال بتاء التّأنیث: الثالثّي، قال ابن عقیل

ا للخفّة، وهذا ما أشار إلیه الحمالوّي  كسر ما بعد یاء التّصغیر طلبً كما أنَّه ال یُ
ویستثنى من كسر ما بعد یاء التّصغیر فیما یتجاوز الثالثة، ما قبل عالمة التّأنیث : "بقوله

لى   )4(."هما یجب بقاء ما بعد یاء التّصغیر على فتحة للخفة، ففی...كشجرة وُحبْ
  

   تصغیر األسماء المختومة بألف تأنیث مقصورة 1.2.2.3
في تصغیر هذه األسماء حالتان؛ إْن كانت األلف رابعة تُركت على حالها؛ 

د ها في االسم كبعضة: "ألنَّها كما یقول المبرّ ا األلف المقصورة فإنّ ْن كانت  )5(."أمّ وإ
إْن كانت األلف المقصورة رابعة تركتها على : "امسة فما فوق حذفت، قال الّزّجاجخ

حالها، فقلت في سكرى ُسكیرى، فإن زاد العدد على أربعة حذفتها، فقلت في قرقرى 
  )6(."قُریقر

                                                             
   ).فرس( 321، الّسین العبابالّصغانّي،  )(1
   ).مرأ( 168، الهمزة العبابالّصغانّي،  )(2
   .4/145، جشرح ابن عقیلابن عقیل،  )(3
   .104، العرف شذاالحمالوّي،  )(4

د،  )5(   .2/266، جالمقتضبالمبرّ
   .249، الجملالّزّجاج،  )(6
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إذا أتت ألف التّأنیث المقصورة رابعة، تثبت : وقد وّضح الحمالوي ذلك بقوله
، )لغز(ُحبیلى، وتحذف السادسة والسابعة كلغیزى لـ : لىفي التّصغیر، فتقول في حب

ّدة كقرقرى مَ غیز، وكذا الخامسة إن لم تُسبق ِب ن : فتقول ُل لموضع، فتقول فیها قُریقر، وإ
حبیر، أو : الطائر، فتقول: سبقت بمّدة خیرت بیت حذفها وحذف ألف التأنیث كحباري

  )1(.حبیرى
سى : -اسم رجل–تصغیر موسى : ومن ذلك قول الّصغانّي  وْ سى، كأنَّ مُ یْ وَ مُ

ْن شئت قلت لى، وإ ِسْي : فُعْ یْ وَ ة–مُ سكان الیاء غیر منونّ   )2(.-بكسر الّسین وإ
  

  لحقته األلف والّنون الزائدتینتصغیر ما  2.2.2.3
د اعلم أنَّك إذا حقّرت : وتصغیر هذه األسماء على حالها دون تغییر، یقول المبرّ

ُغضیبان وُسكیران، وكذلك إْن حقّرت عثمان أو : غضبان وسكران ونحوهما، قلت
یان،قلت ُعثیمان وُعریان؛ ألنَّ حّق األلف والنون أْن یسلما على هیئتهما بعد تحقیر : ُعرْ

  )3(.الّصدر
إْن : وتُعامل هذه الكلمة باعتبارین، األول) حّسان(وقد أورد الّصغانّي كلمة 

سان، والثانيجعلته فعالن من الَحسِّ لم تجره، وصّغرته ُح  اًال من : َسیْ إن جعلته فعّ
ة ا؛ ألنَّ النون حینئٍذ تكون أصلیّ نً سیْ   )4(.الُحْسن أجریته، وصّغرته ُحَسیْ

  
  تصغیر ما ثانیه حرف لین 3.2.2.3

ُردُّ حرف اللین  ذكر اللغویون أنَّه عند تصغیر األسماء التي ثانیها حرف لین ی
اج إذا ُصّغر  -أي ما ثانیه حرف لین–االسم  حّق هذا: إلى أصله كما یقول ابن الّسرّ

                                                             
   .102، شذا العرفالحمالوي،  )(1
  ).موس( 436، الّسین العبابالّصغانّي،  )(2
د،  )(3    .2/539، جالمقتضبالمبرّ
   )حس( 95، الّسین العبابالّصغانّي،  )(4
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ْن كانت منقلبة من  دَّت الواو، وإ رّد إلى أصله، فإْن كانت األلف منقلبة من واو رُ ُ أْن ی
ّدت الیاء   )1(،یاء رُ

قال من جعله فَْعالن قال في تصغیره  )2(،)ساسان(وقد ورد عند الّصغانّي كلمة 
  )3(.ُسویسان، فرّدت األلف الثانیة إلى الواو

اووس: وقوله أیًضا الطائر المعروف، یُصغَّر على ُطویس بعد حذف : الّط
  )5(.ألنَّ أصله طوس )4(الزیادات؛
  

  تصغیر حطائط 4.2.2.3
فیحذفوٍن  )6(یقولون في تصغیر حطائط ُحطیطة، مثل ُدجیجة تصغیر دجاجة،

  )7(.األلف الهمزة ویثبتون
ّي  طائط حطیط فیحذف الهمزة إذا كان یونس یقول في تحقیر ح: وقال ابن جنّ

في التحقیر؛ ألنَّها أقرب إلى ) حطائط(إنَّما ذهب إلى حذف همزة ...ویقرّ األلف
ْن كانت ساكنة فهي أسبق منها فقویت عنده بالتقدم  الطرف فضعفت فحذفها، واأللف وإ
فأقرها، والقول ما رآه أبو عثمان من حذف األلف لضعفها بالسكون، وهو قول الخلیل 

  .)8(.هوسیبوی
  
  
  

                                                             
اج،  )(1    .3/73، جلاألصوابن الّسرّ
   .أبو ساسان كنیة كسرى )(2
   ).سوس( 212، الّسین العبابالّصغانّي،  )(3
 ).طوس( 253، الّسین العبابالّصغانّي،  )(4
 ).طوس( 252، الّسین العبابالصغاني،  )(5
  ).حطط(، الّطاء العبابالّصغانّي،  )(6

  .2/83، جالتصریف المازني، (7)
 .84-2/83، جیفالمنصف شرح التصر المازنّي،   )(8
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  التّرخیمتصغیر  5.2.2.3
كّل : "تصغیر التّرخیم تغیر االسم بعد تجریده من الزوائد، قال سیبویهبیقصد 

شيء ِزید في بنات الثالثة فهو یجوز لك أْن تحذفه في التّرخیم حتّى تصیر الكلمة على 
ُحریث،  ثالثة أحرف؛ ألنَّها زائدة فیها، وتكون على مثال فعیل، وذلك قولك في حارٍث 

  )1(."وفي أسود ُسوید، وفي غالب ُغلیبة
ة اج في تصغیر التّرخیم في األسماء الرباعیّ وبنات األربعة في : "وقال ابن الّسرّ

التّرخیم بمنزلة بنات الثالثة، تحذف الزوائد حتّى یصیر على مثال فُعیعل، كما أنَّه ال 
  )2(."نَّ یاء التّعویض ال تقع فیهفرق في بنات األربعة بین تصغیر التّرخیم وغیره، إّال أ

ا ورد عند الّصغانّي من تصغیر التّرخیم قوله یس، : وتصغیر األْقعَس: وممّ قُعَ
ٍد في تصغیر األسود، وفي المثل یْ یس : إذا صّغرته تصغیر التّرخیم َكُسوَ أهون من قُعَ

  )3(.على عمَّته
  
ة ّصیغال ناوبت 3.2.3   الصرفیّ

ا على الرّ  ا من غم من أنَّ كثیرً ة قد ضاع، وأنَّ كثیرً من مفردات اللغة العربیّ
ا قالته العرب إّال " :كما قال عمرو بن العالء )4(شعرها لم یصل إلینا، ما انتهى إلیكم ممّ

ا لجاءكم علم وشعر كثیرأقلّ  ة اآلن  )5(."ه، ولو جاءكم وافرً فإنَّ ما تمتلكه اللغة العربیّ
  )6(.بها من مفردات یعدُّ ثروة كبیرة ال یستهان

                                                             
  .3/476، جالكتابسیبویه،  )(1
اج،  )(2    .3/60، جاألصولابن الّسرّ
   ).قعس( 355، الّسین العبابالّصغانّي،  )(3
ة والمصدرمالك یحیا،  )(4 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ ، ظاهرة التناوب اللغوّي بین المشتّق

ة وآدابها، فصلیّ  -123ص . 2010-1389ة محّكمة، العدد الثاني، مجلة دراسات في اللغة العربیّ
124. 

د بن سّالم بن عبید اهللا، أبو عبد اهللا  )(5 ، تحقیق طبقات فحول الّشعراء، )232ت(الجمحّي، محمّ
د شاكر، دار المدنّي، جدة، ج  .1/25محمود محمّ

ة والمالك یحیا،  )(6 ات الّدالة على الفاعلیّ ة والمصدرظاهرة التناوب اللغوّي بین المشتّق ، مفعولیّ
  .124-123ص 
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نا  ومهما قیل عن صعوبة في قواعدها، وجفاف في أبواب نحوها وصرفها، فإنّ
ة، . نجد مرونة في كثیر من مسائلها ومن مظاهر المرونة في قواعد اللغة الصرفیّ

  )1(.ظاهرة التناوب اللغوّي بین المشتقّات
ة، فقد یأتي إنَّ التناوب بین المشتقّ  اسم المفعول ات ظاهرة شائعة في اللغة العربیّ

صیغة على صورة اسم الفاعل، وقد یأتي اسم المفعول على صیغة المبالغة، وقد تأتي 
  .المبالغة على صورة اسم الفاعل

ة ومعنى التناوب تبادل األحكام اللغویّ  ة النّحو  األحكامة، كأن تأخذ صیغة صرفیّ یّ
ة لصیغة أخرى، وتتناوب معها مبنىً ومعنىً     )2(.والداللیّ

ا للحدیث عنها، كما أنَّ التناوب وكان شیو  ة دافعً ع هذه الظاهرة في الكتب اللغویّ
ة إلفادة معاٍن متعددة غیر معانیها  ؛أسهم في توّسع العرب في توظیف الّصیغ الّصرفیّ

ة أثبت أنَّ في ظاهرة التناوب اللغوّي ذالموضوعة لها، وه ا التوسع في الّصیغ الّصرفیّ
ا با   )3(.لمعنى، وتنوًعا في األسالیبمرونة واتساًعا واهتمامً

ا تعریف اسم الفاعل واسم المفعول ف ف العلماء اسم الفاعل تعریفات أمّ قد عرّ
منه  واشتقّ  من المضارع لمن قام به الفعل، اسم مشتقّ : "كثیرة، فقد ذكره العینّي بأنَّه

  )4(."كرةلمناسبة بینهما في الوقوع صفة للنّ 
فة الّدالة على فاعل، جاریة في هو الّص :" هوذكره ابن مالك في التسهیل بأنَّ 

إنَّه ما دلَّ على : "وقال ابن هشام )5(."یث على المضارع من أفعالهایر والتأنّ التذكّ 
  )6(."الحدث وفاعلة

                                                             
ة والمصدرمالك یحیا،  )(1 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ ، ظاهرة التناوب اللغوّي بین المشتّق

  .124- 123ص
ة والمصدرمالك یحیا،  )(2 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ ، ظاهرة التناوب اللغوّي بین المشتّق

  .124- 123ص
ة والمصدرظاهر مالك یحیا،  )(3 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ ، ة التناوب اللغوّي بین المشتّق

  . 1ص
  . 115، شرح المراح في التصریفالعینّي،  )(4
د كامل بركات، دار الكاتب العربّي، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصدابن مالك،  )(5 ، تحقیق محمّ

 . 136، ص1967- 1387
ة ابن مالكأوضح المسالك إابن هشام،  )(6  . 3/216، جلى ألفیّ
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ْن  كانت هذه التعریفات وقد توالى ذكر العلماء في تعریف اسم الفاعل، وإ
طالع على ما ذكره العلماء أنَّ اسم جمیعها تدور في دائرة واحدة، ویمكن القول بعد اإل

یدل على الحدث، وقد یفید و ، على من حصل منه الفعل ، لیدلّ هو اسم مشتقّ : الفاعل
  .بوتالثّ 

ا اسم المفعول فه ابن هشام بأنَّهأمّ ما دّل على َحَدث ومفعوله، : ، فقد عرّ
م ْكرَ   )1(.كمضروب ومُ

ن ساروا على نهج القدام ا العلماء المحدثون ممّ ى، فال یخرجون عن تعریفاتهم أمّ
  )2(.السم المفعول

ة من الفعل المضارع المبني للمجهول صفة مشتقّ : وبهذا فإنَّ اسم المفعول
داللة تفید الحدوث ) مفعوله(ومن وقع علیه  ،)الفعل(اللة على الحدث ف، للدّ المتصرّ 

اللة على اق، والدّ االشتق: تتوافر فیه ثالثة شروط بوت، وال بدَّ أْن في الغالب، دون الثّ 
  )3(.اللة على من وقع علیه الحدثالحدث، والدّ 

ا الّص  فها ابن السَّراج: فة المشبهةأمّ فات المشبهة بأسماء الّص : "بقوله فقد عرّ
نعت بأسماء الفاعلین، وتذّكر وتؤنّث، ویدخلها : الفاعلین هي أسماء ینعُت بها، كما یُ

میر م الفاعل وأفعل التفضیل، كما یجمع الّض ، كاسالنّوناأللف والالم، وتجمع بالواو و 
عت هذه األشیاء التي ذكرت، أو بعضها شبَّهوها بأسماء في الفعل، فإذا اجتمع في النّ 

   )4(."الفاعلین
بقصد نسبة الحدث  -في الغالب–من فعل الزم  وصف مشتقّ "فالّصفة المشبهة 

ُ إلى ذات الموصوف به، نسبة تفید الثّ  تحسن فیها جرّ فاعلها سبوت واالستمرار، وی
بها، وأنَّها تجري على اسم الفاعل في العمل، دون جریانها على الفعل في عدد  معنىً 

  )5(."كنات والحركاتالحروف والّس 
                                                             

ة ابن مالكابن هشام،  )(1   .3/232، جأوضح المسالك إلى ألفیّ
ةالفقراء،  )(2 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ  . 59، المشتّق
ةالفقراء،  )(3 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ   .59، المشتّق
  . 1/130، جاألصول في الّنحوابن السَّراج، : انظر )(4
ةالفقراء،  )(5 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ   . 40، المشتّق
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    مفعولال الفاعل واسم ناوب اسمت 1.3.2.3
ناوب الّداللّي بین ناوب اللغوي بین المشتقّات، التّ من الظواهر البارزة في التّ 

عل مراًدا به االفاعل، واسم المفعول من الفعل الثالثّي، إذ قد یأتي اسم الفصیغتي اسم 
معنى اسم المفعول، وقد یأتي اسم المفعول مراًدا به معنى اسم الفاعل، وقد خّصص 

فاتهم ة لهذا الموضوع في مصنّ ا مستقّل   )1(.بعض العلماء أبوابً
ابن فارس في  وقد تحدث علماء اللغة عن مجيء فاعل بمعنى مفعول، فقال

: تقول سرّ كاتم أي مكتوم، وفي كتاب اهللا جلَّ ثناؤه:" باب المفعول یأتي بلفظ الفاعل
 عيشة في فَهو ﴿و )3(،﴾ دافقٍ ماء من خلق ﴿ال معصوم، و: أي )2(،﴾اللّه أَمرِ من الْيوم عاصم الَ ﴿

ةياض4(،﴾ ر( و﴿ لَما أَوورا أَنَّا يلْنعا جمرا حنآم﴾،)ا فیه: أْي  )5   )6(."مأمونً
ة، بمعنى ذي كما حمل بعض العلماء مجيء هذه األلفاظ بمعنى النّسبة اإلضافیّ 

، وماء دافقالشّ  فالنّسب یحتمل  )7(.أْي ذو دفق ،يء، فعیشة راضیة فهي ذات رضىً
ة ة أو المفعولیّ   .)8(.الدَّاللة على الفاعلیّ

  

                                                             
ةالفقراء،  )(1 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ    .158، المشتّق
   .43، آیة هودسورة  )(2
   .6، آیة الطارقسورة  )(3
  .7، آیة القارعةسورة  )(4
  . 67، آیة العنكبوتسورة  )(5
 الصاحبيّ ) م1997-ه1418(، )ه395ت(أحمد بن فارس بن زكریا  أبو الحسنابن فارس،  )(6

عّلق علیه ووضع حواشیه أحمد حسن بسج،  ،ومسائلها وسنن العرب في كالمها في فقه اللغة
ة، بیروت د بیضون، دار الكتب العلمیّ بعة األولى،- منشورات محمّ الثعالبّي، . 1/168ج لبنان، الّط

 .1/335، جالمّزهرالّسیوطّي، . 1/229، جةفقه اللغة وسرّ العربیّ أبو منصور، 
د بن إسماعیل بن یونس المر النّحاس، أبو جعفر النّ : انظر )(7  النّحوّي  دّي اّحاس أحمد بن محمّ
د إعراب القرآن، )ه338ت( ق علیه عبد المنعم خلیل إبراهیم، منشورات محمّ ، وضع حواشیه وعّل

ة، بیروت، الّطبع   . 5/124ج. ه1421ة األولى علي بیضون، دار الكتب العلمیّ
ّي، : انظر (8)   .154-1/153، جالخصائصابن جنّ
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ما وقد ذهب بعض الع لماء إلى أّن هذا المظهر من مظاهر التناوب اللغوّي، إنّ
لى مثل ذلك ذهب  )1(.هو من المجاز العقلّي، كما نصَّ على ذلك ابن خالویه وإ

ها تبیع نفسها،: الزمخشرّي، كما في قولهم : وكذلك قولهم )2(جاریة بائع، أي نافقة، وكأنّ
اس، ویصدرون، طریق خائف، أي : وكذلك قولهم )3(طریق صادر ووارد، أي یرد فیه النّ

   )4(.مخوف فیه
 علَينا أَنزِلْ ربنا اللَّهم مريم ابن عيسى قَالَ﴿ :وابن منظور في قوله تعالى ،وقال الجوهرّي 

ةدآئم ناء ممالس ا تَكُونيداً لَنا عنلرِنَا لِّأَوآخة، ولفظها في المعنى مفعول) مائدة(إنَّ  )5(،﴾و
  )6(.ةبمعنى مرضیّ  ،عیشة راضیة :فاعلة، مثل

ل الفرّ  ا بقولهوقد عّل إنَّ أهل الحجاز :" اء تحول مفعول إلى فاعل تعلیًال لهجیً
: یجعلوا المفعول فاعًال إذا كان في مذهب نعت، كقول العرب أفعل لهذا من غیرهم، أْن 

  )7(."ناصب، ولیل نائم، وعیشة راضیة هذا سرّ كاتم، وهمّ 
تراب : فاعًال یأتي بمعنى مفعول في خمس مواضع هي أنَّ  یوطّي وقد حّدد الّس 

أكثر من  هي وفي الحقیقة )8(.ساٍف، وعیشة راضیة، وماء دافق، وسرّ كاتم، ولیل نائم
  .ذلك

مجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول أو مجيء اسم فعدَّ ابن رشیق في العمدة 
ومن غرائب هذا الباب أْن :" قالففي كالم العرب،  االمفعول بمعنى اسم الفاعل غریبً 

   )9(."یأتي اسم المفعول بلفظ الفاعل
                                                             

  .318، لیس في كالم العربابن خالویه، : انظر )(1
حیم محمود، دار المعرفة، بیروت، أساس البالغةالزمخشرّي، : انظر (2)   ).بیع( 35، تحقیق عبد الرّ
   ).صدر(  250، أساس البالغةالزمخشرّي، : انظر )(3

  ).خوف( 122، أساس البالغةالزمخشرّي، : نظرا (4)
 .114، آیة المائدةسورة  )(5
   .3/411، جاللسانابن منظور، ). أشر(،2/579، جالّصحاحالجوهرّي،  )(6

اء، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور الدیلمّي  (7) معاني القرآن ، )ه207ت(الفرّ
 .3/255ج ،1983، بیروت، الّطبعة الثانیةالكریم

  .2/89، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(8
العمدة في محاسن الّشعر ، )ه463ت( القیروانّي، أبو علي الحسن ابن رشیق القیروانّي األزدّي  )(9
د محآدابهو  بعة الخامسة ی، تحقیق محمّ العمدة في ي الّدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، الّط

  . 2/279، جمحاسن الّشعر وآدابه
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اء في معاني القرآن إذ  ؛أسلوب أهل الحجاز هواألسلوب إنَّ هذا  :وقال الفرّ
  )1(.لون المفعول فاعًال، إذا كان في محل نعتیحوّ 

ة عند الّصغانّي في العباب وقد   في غیر موضع،ورد تناوب الّصیغ الصرفیّ
ا وُخُسوءً : "مفعول، فقال ومن ذلك تناوب صیغة فاعل مع َسِدر، : أي: خسأ بصره خسئً

وقیل مبعًدا،  )2(،﴾ حسري وهو خاسأً الْبصر إِلَيك ينقَلب كَرتَينِ الْبصر ارجِعِ ثُم﴿ :ومنه قوله تعالى

   )4(.مرضیة: أي )3(،﴾ راضية عيشة في فَهو﴿ :وهو فاعل بمعنى مفعول، كقوله تعالى
وهي سقاطة التمر؛ ألنَّها تُوطأ، فاعلة بمعنى : الواطئة: ذلك أیًضا قولهومن 

  )5(.مفعولة
هي فاعلة بمعنى مفعولة؛ ألنَّها تقع فتوطأ باألقدام، : وقال ابن منظور والزبیدّي 

ة  :وقیل سمیت بذلك؛ ألنَّ صاحبها هي من الوطایا جمع وطیئة، تجري مجرى العریّ
لها ومهدها أها ألهله، أي ذّل   )6(.وّط

 الَ ﴿ :ناوب ال بدَّ أنَّه قد جاء لشيء في المعنى، فهو في قوله تعالىوهذا التّ 
ماص7(،﴾ع( جاء للمبالغة في الوصف، ودافق في قوله تعالى: ﴿ قلن خاء مقٍ مافد ﴾،)8( 

فالدافق أبلغ من ) المفعول(مكن في الوصف من جاء ألنَّه أبلغ وأ ،بمعنى مدفوق
ه الفاعل؛ ألنَّ العرب إذا أرادوا المبالغة في وصف الشّ  يء جاؤوا المدفوق، فقد جعله كأنّ

  )1().مفعول(بدًأل من ) فاعل(بـ

                                                             
  . 3/255، جمعاني القرآن، اّء فرّ ال )(1
  . 4، آیة الملكسورة  )(2
  .7، آیة القارعةسورة  )(3
 ).خسأ) (الهمزة( 84، العبابالّصغانّي،  )(4
   ).وطأ) (الهمزة( 134، العبابالّصغانّي،  )(5
 ). وطأ( 1/498، جتاج العروسوالزبیدّي، ). وطأ(1/197، جاللسانابن منظور، : انظر )(6
   .43، آیة هودسورة  )(7
   .6، آیة الطارقسورة  )(8
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  )2:(برقان بن بدرومن ذلك قول الحطیئة في هجاء الزّ 
تِها غیَ ُ اعمُ الكاسي فإنَّك أنَت  واقعدْ             دِع المكارمَ ال ترحْل لب   الطَّ

فبموجب  ،بمعنى المفردة ویظهر للباحث مما تقدم أنَّ الّصغانّي كان یهتمّ 
حیح في التعامل مع أبنیة مفردات تحدیده لمعناها یحدد بناءها، وهذا هو المنطق الّص 

ألنَّ المعنى  ؛ظر إلى معناهااللغة، فلیس من المنطق تحدید بناء اللفظة من دون النّ 
  .و الذي یحدد ذلك البناءه

  
  فعیل بمعنى مفعول 2.3.2.3

 :وجلَّ  ، وقوله عزَّ ین أخرتوأنسأت الدَّ . أخرته: يءوأنسأته الشّ : قال الّصغانّي 
يادة النسيء إِنَّما ﴿ يء نسأت الشّ : هو فعیل بمعنى مفعول من قولك: قیل )3(،﴾الْكُفْرِ في زِ

ِسيءل إذا أخرته ثم یحوَّ  ،فهو منسوء   )4(."ل مقتول إلى قتیلكما یحوَّ  ،منسوء إلى نَ
 )5(.وامبوت والدّ صیغة فعیل إلى صیغة مفعول إذا أراد بها الثّ  من لفالتحوّ 

ا ألنَّ  ؛والذي یبدو أنَّ ما ُعدل عن صیغ مفعول إلى صیغة أخرى یفید المبالغة عمومً
  )6(.قل یفید المبالغة في الغالبالنّ 

:" ا الّصغانّي في ذكر فعیل بمعنى مفعول قولهومن المواضع التي أورده
ٍن فعیل بمعنى مفعول، كأنَّ : الدَِّخیْس ه ُدِخَس بعضه في بعض أي ُأدمج، وكلَّ ذي ِسمَ
  )2(.الفریسة :ومن الكلمات التي جاءت على فعیلة وهي بمعنى مفعولة )1(.َدِخیْس

                                                                                                                                                                                   
ة لدى الّنحاة والبالغیینجمالیات تحول الوحدة الّص سامي عوض وعادل نعامة،  (1) ، مجلة رفیّ

ة، المجلد  .75-74ص. 2006، 1، العدد 28تشرین، اآلداب والعلوم اإلنسانیّ
الّسّكیت، تحقیق ، شرح ابن یوانالدّ ، )1958( ،)ه678ت( الحطیئة، جرول بن أوس بن مالك )(2

د أمین،    . 284نعمان محمّ
  . 37، آیة التوبةسورة  )(3
  .)نسأ( )الهمزة( 179، العبابالّصغانّي،  )(4
ةالّسامرائي، فاضل صالح،  )(5 بعة الثانیة، معاني األبنیة في العربیّ ان، الّط ار، عمّ ، دار عمّ

  .65ص، 2007- 1428
  .64ة، معاني األبنیة في العربیّ  الّسامرائّي،  )(6
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بتنوع صیغها ة له دالالت متنوعة رفیّ یغ الّص حول الذي یحدث في الصِّ فالتّ 
ّال بقیت واستعماالتها، فالتّ  غیر الذي یطرأ على البنیة ال بدَّ له من تغیر في المعنى، وإ

  . البنیة كما هي
ا أورده في هذا الجانب قو و  نّي، فعیل بمعنى ْج ب المَ طَ الرُّ : والخریف:" هلممّ

واكتفى  )4(ویبدو أّن الزبیدّي اعتمد على الّصغانّي في معنى هذه المفردة، )3(."مفعول
ه لم یشر إلیها بأنَّها ابن منظور بذكر فعیل  تأتي بصیغة الخریف بهذا المعنى، ولكنّ

  )6(.وأهملها الجوهرّي في الّصحاح )5(بمعنى مفعول،
صیغة فاعل تدل  ومعنى قول الّصغانّي في مجيء صیغة فاعل بمعنى فعیل أنَّ 

بوت، فهي صفة على اللزوم والثّ  على التجدید والحدوث خالفًا لصیغة فعیل، فإنَّها تدل
ومن هنا تختلف هذه  )7(مشبهة، كما أنَّها صیغة مبالغة تدل على الكثرة والمبالغة،

یادة في البناء لزیادة ألنَّ الزّ  ؛یغ التي جاءت بلفظ فعیل ویقصد بها فاعلالّص 
ْن كان هناك تقارٌب  )8(المعنى،   .في المعنى وإ

ل ابن خالویه  ألنَّ  ؛ا صوتیً ، تعلیًال )فعیل(إلى ) مفعول(یغة العدول عن ص وقد عّل
ة: ، فیقال"الواو" أخّف من" الیاء"   َدِهیٌن، ورجل جریح، وصریع،  كّف خضیب، ولمّ

  
  

                                                                                                                                                                                   
 ).دخس) (السین( 147، العبابالّصغانّي ،  )(1
  ).فرس) (السین( 323، العبابالّصغانّي ،  )(2
  ).خرف) (الفاء( 132، العبابالّصغانّي ،  )(3
  ). خرف( 23/192، جتاج العروسالزبیدّي،  )(4
  ). خرف( 9/64، جاللسانابن منظور،  )(5
   ).خرف( 4/1350، جالّصحاحالجوهرّي،  )(6
البحث اللغوّي في فتح الباري بشرح البخارّي البن حجر البكرّي، حسین محیسن ختالن، : انظر )(7

بعة األولى، العسقالنيّ  ان، الّط   .237ص .2013، منشورات دار دجلة، عمّ
اف الكشّ ، )ه538ت( الزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشرّي الخوارزمّي  (8)

بعة األولى، بیروت، لبنان یون األقاویل في وجوه التأویلعن حقائق التنزیل وع ، دار المعرفة، الّط
  .1/41ج
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 )1(؛"الـــواو"مخضــوبة، ومدهونـــة، ومجــروح، ومصــروع، كـــّل ذلــك أصــله : واألصــل
ه  إِنِّي ﴿ :، ومنه قوله تعالى)مفعول(ألنّ وكقوله  )2(.﴾الرجِيمِ الشيطَانِ من يتَهاوذُر بِك أُعيذُها وِ

   )3(.﴾ رجِيم فَإِنَّك منها فَاخرج قَالَ ﴿ : تعالى
فة تالزمـه الّصـ ألنَّ  ؛جیم أبلـغُ مـن المرجـومألّن الـرّ  ؛)مرجـوم(ولـم یقـل " رجـیم"فقال 
ا فیها من خفّةه الّص في مثل هذ   )4(.فة فضًال عمّ

ـة، للتعبیـر بهـا عـن  إنَّ : وقال یحیى عبابنـه  اسـتعمال صـیغة فعیـل فـي اللغـة العربیّ
بب فـي فعیل بمعنى مفعول، ویعود الّسـ: اسم المفعول، وهو ما عبّر عنه القدامى بقولهم

یكــون الســم المفعــول أكثــر مــن صــیغة  ســمیة إلــى أنَّ هــؤالء العلمــاء لــم یقبلــوا أْن هــذه التّ 
ة واحدة ة یلتزم بهـا فـي هـذا البـاب، ولـذا  )مفعول(ألنَّهم عّدوا صیغة  ؛قیاسیّ صیغة قیاسیّ

هـا تابعـة  فإّن أّي صیغة أخرى ال یمكن أْن  یوضع لها قاعـدة منفصـلة إّال علـى أسـاس أنّ
هـا صـیغة  ا داللیا على األقل، فهي لیست صـیغة السـم المفعـول، ولكنّ لصیغة مفعول تبعً

  )5().مفعول(بمعنى 
  

  فعیل بمعنى فاعل 3.3.2.3
ا، نحوتنماز صیغة ف صهیل، وشهیق، : عیل بتنوع في الّداللة، فهي تأتي مصدرً

نذیر، وأمین، ووجیع، أو صیغة : وأنین، وحنین، وقد تأتي بمعنى اسم الفاعل، نحو

                                                             
، إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم، )ه370ت( ابن خالویه، أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد )1(

  .8، ص1985دار ومكتبة الهالل، بیروت، 
  .36، آیة آل عمرانسورة   )(2
  .34، آیة الحجرسورة  )(3
ل الوحدة الّص سامي عوض، وعادل نعامة،  )(4   .71، صرفیَّة لدى النُّحاة والبالغیینجمالیات تحوُّ

  .71ص
ةعبابنه، یحیى،  )(5 اندارسات في فقه اللغة والفنولوجیا العربیّ  - ، دار الّشروق للنّشر والتوزیع، عمّ

ان بعة األولى  - عمّ   .76، ص2000األردن، الّط
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كریم، وطویل، وقصیر، وقد تأتي : المبالغة، كعلیم، وقدیر، أو صفة مشبهة، نحو
  )1(.قتیل، وأسیر، وجریح: بمعنى اسم المفعول، نحو

على الحدوث في  الّداللةإذا قصد بها ) فعیل(على ) فاعل(صیغة تأتي 
أ وأنبأ: النبأ: ل قول الّصغانّي حوّ ومن هذا التّ  )2(.فاتالّص  أي أخبر، ومنه : الخبر، ونبّ

ه أنبأ عن اهللا تعالى عزَّ  هم ، وهو فعیل بمعنى فاعل، غیر أنَّ وجلَّ  اشتقَّ النبيء؛ ألنّ
بّي تركوا الهمز في  ة والخابیة، إّال أهل مكّ والبریّ  النّ هم فإنَّ  -حرسها اهللا تعالى–ة ة والذریّ

  )3(.یهمزون هذه الحروف وال یهمزون غیرها، ویخالفون العرب في ذلك
وعندما أرادوا إضافة . أي قام باإلخبار) فاعل(بمعنى ) لفعی(فمعنى نبيء 

  ).فعیل(بوت في فاعل جاءت على صیغة صفة الثّ 
بات لصفة بمعنى صفة اللزوم والثّ ) فعیل(دم صیغة ه عندما استخوذلك أنَّ 
  .تكون صفات مطلقة دائمة الفاعل، أراد أْن 

ل(في حین أنَّهم عّدوا  ل(بمعنى فاعل قیاسیا في باب ) فَِعیْ م فهو : ، نحو)فَعُ َكرُ
ف فهو شریف ل فهو جمیل، وَشرُ یغة من أوزان كما أنَّهم عّدوا هذه الّص  )4(،كریم، وَجمُ

هة )5(ة أو المشهورة،الخمسة القیاسیّ  المبالغة   )6(.واتّفقوا على داللتها على الّصفة المشبّ
  

ل عاقبالت 4.3.2.3 ل وأْفعَ   بین صیغتي فعّ

                                                             
ات الّدالة على االفقراء،  )(1 ةالمشتّق ة والمفعولیّ  .129، لفاعلیّ
  .1/293، جل في صنعة اإلعرابالمفّص الزمخشرّي،  )(2
  ).نبأ) (الهمزة( 174، العبابالّصغانّي،  )(3
ة ابن مالكیوسف الّشیخ البقاعّي، : انظر )(4 ، بهاء الّدین عبد اهللا بن شرح ابن عقیل على ألفیّ

-هـ1401عقیل، دار لفكر، بیروت،  ، ومعه كتاب منتخب ما قیل في شرح ابن)هـ769ت(عقیل 
  .3/105م، ج1991

بابن عصفور، : انظر (5) قرّ  همع، والّسیوطّي، 3/219، جالمسالك أوضح، وابن هشام، 41، المُ
  .5/68، ، جالهوامع

ةالفقراء،   )(6 ة والمفعولیّ ات الّدالة على الفاعلیّ   .129، المشتّق
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َف الطّ :" قال الّصغانّي  اد. لَّفُهخرج ُع : لحأْعَل اَعلََّف الطّ : وقال ابن عبّ : لح تعلیفً
فُه، قال   )1(."لهذا المعنى أفعل هذا نادر؛ ألنَّه إنَّما یجيء: إذا نبت ُعلَّ

اد في هذا الفعل  فالّصغاني یعدُّ  ا )علَّف(ما أورده ابن عبّ مال هذا ، فاستعنادرً
وهذا ما ). أفعل(وتصحیح الّصغانّي أْن یستعمل لهذا المعنى  الفعل لهذا المعنى نادر،

  ). لحأعلف الطّ (أورده الّصغانّي عندما ذكر 
  اسم الجمع 4.2.3

ا عند القدماء، فقد عبّر كلٌّ منهم عنه لم یكن مصطلح اسم ا لجمع مستخدمً
كّسر علیه واحد ُ  هبعبارات توضح هذا المفهوم، فذكره سیبویه تحت باب االسم الذي لم ی

ل من عبّر عنه باسم  )3(اج في ذلك،وتبعه ابن السرّ  )2(للجمع، د أوّ ویبدو أنَّ المبرِّ
  )4(.ن لفظهاأسماء الجمع التي لیس لها واحد م: الجمع، إذ قال

ما (في معجمه العباب، وقد ذكره تحت باب  الّصغانّي عند  وقد ورد اسم الجمع
ء:" ومن أسماء الجمع التي وردت عنده قوله) ال یجمع على لفظه رْ یقال جل، الرّ : المَ

ء صالح، ورأیت مرءً  رْ المیم في األحوال  وضمّ . صالًحا ومررت بمرٍء صالح هذا مَ
آ رْ   )5(."ن صالحان، وال یجمع على لفظهالثالث لغة، وهما مَ

وال  ،وامرأة وامرأتان ،امرؤ وامرؤان: یقال: وفي فصیح ثعلب:" الّسیوطّي قال 
  )6(."یجمع امرؤ وال امرأة

 ؛العین، وال یجمع: الّطرف:" رف، قال الّصغانّي وهناك ألفاظ ال تجمع مثل الطّ 
 إِلَيهِم يرتَد الَ﴿ :هللا تعالىه في األصل مصدر فیكون واحًدا ویكون جماعة، قال األنَّ 

                                                             
، العروس تاجالزبیدّي، : أیًضا نظراو ). علف) (الفاء( 456 ،العبابالّصغانّي،  )(1
 ).علف(17/178، جالمحیط القاموسالفیروزآبادّي، ). علف(24/185ج
   .3/494، جالكتابسیبویه،  )(2
اج،  )(3   . 3/31، تحقیق عبد الحسین الفتلي، جاألصول في الّنحوابن السرّ
د،  )(4   . 2/292، جالمقتضبالمبرّ
  ).مرأ() الهمزة( 167، العبابالّصغانّي،  )(5
  .2/200، جالمّزهرالّسیوطّي،  )(6
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مفُهوقیل ،ال یثنى وال یجمع ،الّطرف اسم جامع للبصر: وقال ابن عباد )1(،﴾طَر: 

وقد  )3(."ولم یقل األطراف )2(،﴾الطَّرف قَاصرات فيهِن ﴿ :أطراف، ویرّد ذلك قوله تعالى
   )5(.الفیروزآبادّي  )4(قال بذلك الجوهرّي،

 )6(،﴾عرفَات من أَفَضْتُم فَإِذَا ﴿ :اظ التي ال تجمع عرفات، قال اهللا تعالىومن األلف
اء. جمعفال تُ  ،وهي اسم في لفظ الجمع : اسال واحد لها بصحٍة، وقول النّ : وقال الفرّ

ْن  ٍد ولیس بعربّي ولَّ بیة بمُ ، شةفَ رَ نزلنا َع  ا محض، وهي معرفة وإ  ألنَّ  ؛كانت جمیعً
  )7(."يء الواحدفصارت كالشّ  األماكن ال تزول،

: وال واحد لها من لفظها، نحو ،اتكون الكلمة جمعً  وعلى العكس من ذلك أْن 
   )8(.ال واحد لها من لفظها. جماعات متفرقة، مثل كبادید: الحناطیط

                                                             
  .43، آیةإبراهیمسورة  )(1
  .56، آیة الرحمنسورة  )(2
 ).طرف) (الفاء( 381، العبابالّصغانّي،  )(3
 .2/746، جالّصحاحالجوهرّي،  )(4
 .1/831، جالقاموس المحیطالفیوزآبادّي،  )(5
  .198، آیة البقرةسورة  )(6
  ).عرف) (الفاء( 424-423، العبابالّصغانّي ،  )(7

 ).حنط) (الطاء( 58، العبابالّصغانّي ،  )(8
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 الفصل الرابع
ة لهجیّة  قضایا لغویّ

 
  المستوى الداللي 1.4

ة لداللة الكلمة من أصع ة، فهو من أعقد تعد الّدراسة اللغویّ ب الّدراسات اللغویّ
وخاّصة عندما تكون هذه الّدراسة للغة قبیلة بیننا وبینها مئات  )1(فروع علم اللغة،

ا من "الّسنین، ولهذا أهمل كثیر من الّدارسین المحدثین دراسة هذا الجانب،  فإنَّ كثیرً
خیرة لم تهتم بعلم الكتب المهمة في علم اللغة التي ظهرت خالل الّسنین الثالثین األ

نَّ بعضها أغفله كلیا، ویعود الّسبب في هذا إلى أنَّ الكثیر من إالّداللة إّال قلیًال، بل 
ة دراسة المعنى بنفس  -على األقل–اللغویین یشّككون في الوقت الحالي  بإمكانیّ

ة والّدقة التي یدرس فیها النّحو والّصوت   )2(.الموضوعیّ
  : أیدینا تندرج تحت مظهرین ومادة الّداللة التي بین

ل یندرج تحته ما یتعدد معناه ولفظه واحد، ویشمل المشترك اللفظي : األوّ
  .واألضداد

  .یضمّ ما یختلف لفظه، ویتّحد في المعنى، ویشمل الترادف: والقسم الثاني
  
   المشترك اللفظي 1.1.4

ف: المشترك اللفظي ه الّسیوطّي هو داللة الكلمة على أكثر من معنى، أو كما عرّ
  )3(.هو اللفظ الواحد الّدال على معنیین فأكثر: بقوله

                                                             
ة المعاصرة، )1978(خرما، نایف، : انظر (1) ، المجلس الوطنّي أضواء على الّدراسات اللغویّ

انیة، ص بعة الّث قافة والفنون واآلدآب، عالم المعرفة، الكویت، الّط   .314للّث
ترجمة عبد الحلیم الماشطة، وحلیم حسین فالح، وكاظم  ،علم الّداللة، )1980(الینز، جون،  (2)

التّعریف بعلم ، )1993(كریستل، دافید، : انظرو . 10-9حسین باقر، مطبعة جامعة البصرة، ص
ة القاهرة، صاللغة  .148-147، ترجمة وتعلیق حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیّ

   .1/369، جالمزهرالّسیوطّي،  )(3
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وقد أشار إبراهیم أنیس إلى أنَّ هذه الظاهرة هي طارئة على اللغة، وأنَّ 
فاألصل في كل اللغات أْن یعبر : المشترك اللفظّي لیس من أصل اللغة، حیث قال

ا واحًدا للدّ ...اللفظ عن المعنى الواحد قبل لفًظ ا وقد تَ اللة على أمرین مختلفین اختالفً
ى بالمشترك اللفظي، ویقع مثل هذا في كل اللغات دون إسراف فیه،  ا، وهو ما یسمّ نً بیّ

  )1(.دون أْن یتجاوز عدًدا ضئیًال جًدا من ألفاظ اللغة
ابن  ، قالوالمجاز ومن أسباب وجود المشترك اللفظي اختالف لغات العرب

اتفاق اللفظین واختالف المعنیین ینبغي أّال یكون : "سّي علي الفار  سیده ناقًال عن أبي
ه من لغات تداخلت، أو أْن تكون كل لفظة تستعمل  قصًدا في الوضع وال أصًال، ولكنّ

  )2(."بمعنى ثم تستعار لّشيء؛ فتكثر وتغلب؛ فتصیر بمنزلة األصل
وقد اجتهد بعض الّدارسین في ربط المشترك اللفظي ورده إلى أصٍل واحد، 

س(كلمة ف ِب : والَخبُّ  )3(تعني في لغة قیس الّداهیة، وعند تمیم بمعنى الَخّب،) الضَّ
وبین المعنیین عالقة قد تبرز في أّن الّداهیة ال بدَّ أْن یكون ذا مكر وحیلة،  )4(.الَخدَّاع

عند قیس هو المعنى العام، في ) الضَّبس(وذا ِخداع لألعداء، فكأّن معنى هذه الكلمة 
ه    )5(.انحصر عند تمیم في الِخداع خاّصةحین أنّ

وسبب هذه التغیرات التي تطرأ على الكلمات من حیث المعنى یمكن ردها إلى 
التضییق واالتساع واالنتقال، فاالتساع والتضییق ینشآن من االنتقال في أغلب 

  )6(.األحیان

                                                             
بعة الثالثة، صاأللفاظ داللةأنیس، إبراهیم،   )(1 ة، القاهرة، الّط   .212، مكتبة االنجلو المصریّ
   .13/259، جالمخصصابن سیده،  )(2
  ).ضبس( 232 ، الّسینالعبابالّصغانّي،   )(3
  ).خبب( 1/341، جاللسانابن منظور،  )(4
د أحمد سعید،  )(5 ة، ، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ القرى، اللغات قیسالعمرّي، محمّ ، 1982ّسعودیّ

  .347ص
، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القّصاص، مكتبة االنجلو اللغة، )1950(فندریس، . ج )(6

ة، القاهرة،   .231ص المصریّ
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ا  ة إلى داللة خاّصة، أمّ فمعنى التضییق تخصیص الّداللة من داللة عامّ
ه،"تّساع اال وذلك من  )1("فهو اطالق اسم نوع خاّص من أنواع الّجنس على الّجنس كّل

باب التعمیم، كاطالق الورد على كّل زهر، واطالق البأس على كّل شدة وهي في 
  )2(.األصل بمعنى الحرب

ولعلَّ من الواضح أنَّ مسائل المشترك اللفظي ردَّها الّصغانّي إلى تقارب 
النّّص الصریح على ذلك وتأصیل بعض االستعماالت من خالل  اللهجات، ومن خالل
  .النّّص علیها بالسماع

من هذه ذكر الّصغانّي بعض األلفاظ التي تندرج تحت المشترك اللفظي، و وقد 
ط: األلفاظ قولهم یْ لِ ة العرب، الذي، السَّ یت عند عامّ وقد ذكر الّصغانّي  )3(یدّل على الزَّ

على دهن الّسمسم أیًضا، ونسب هذه اللهجة إلى أهل إلى جانب ذلك أنَّه یدّل 
دهما ابن منظور في ذلك، )5(وهو بذلك یتبع الجوهرّي، )4(الیمن، وقد خالفهم ابن  )6(وأیّ
حین عدَّا الّسلیط الّزیت بلغة أهل الیمن، ودهن الّسمسم بلغة  )8(وابن فارس، )7(درید،

  .من ِسواهم من العرب
، غیر أنَّ )الّزیت، ودهن الّسمسم(اللهجتین متقارب ونجد أنَّ معنى السلیط في 

إحداهما أتخذت تخصیًصا في بعض القبائل، مثل أهل الیمن لتدّل بذلك على دهن 
ة العرب ، وبقیت تدّل على الّزیت عند عامّ    .الّسمسم خاّصًة

                                                             
  .257، اللغةفندریس، . ج )(1
اب، رمضان،  )(2 ، مكتبة الخانجي، اللغوّي مظاهره وعلله وقوانینه التّطور ،)1995(عبد التوّ

بعة الثانیة، صالقاهرة، ال   .197ّط
  ).سلط( 3/1134، جالّصحاحالجوهرّي، : انظرو  ).لطس( 88، الّطاء، العبابالّصغانّي،  )(3
  ).لطس( 88، الّطاء، العبابالّصغانّي،  )(4
 ).سلط( 3/1134، جالّصحاحالجوهرّي،  )(5
  ).سلط( 7/320، جاللسانابن منظور،  )(6
  ).سلط( 2/836، جالجمهرةابن درید،  )(7
  ).سلط( 3/95، جاللغة مقاییسابن فارس،  )8(
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ا واضًحا في طرح هذه المسألة، حیث صّحح قول ابن  ونرى أنَّ للّصغانّي دورً
حرسها اهللا -واألمر على خالف ما قاله ابن درید، فإنّي سمعت أهل مّكة: درید، فقال

  )1(.الّسلیط: وأهل تهامة والیمن یّسمون دهن الّسمسم -تعالى
  
 األضداد 2.1.4

ا لیغلبه، فالّسواد ضّد البیاض،  :تعریف األضداد لغةً  دُّ كل شيء ضادَّ شیئً الضِّ
  )2(.والموت ضّد الحیاة، والجمع أضداد

  :داد اصطالًحااألض
ة على تعریف واحد لمفهوم التّ  ْن كانت تدّل هذه لم یتفق دارسو العربیّ ضاد، وإ

ل من أشار إلى مفهوم  سیبویه ولعلّ . المفاهیم في مجملها على داللة متقاربة أوّ
اعلم أنَّ من كالمهم اختالف اللفظین الختالف المعنیین، :" األضداد، حیث قال

واحد، واتفاق اللفظین واختالف المعنیین، فاختالف اللفظین  واختالف اللفظین والمعنى
ذهب : جلس وذهب، واختالف اللفظین والمعنى واحد، نحو :نحو ،الختالف المعنیین

وجدت علیه من الموجدة، ووجدت : وانطلق، واتفاق اللفظین والمعنى مختلف، كقولك
مصطلح األضداد على  وأطلق قطرب )3(."إذا أردت وجدان الّضالة، وأشباه هذا كثیر

   )4(.ما اتفق لفظه واختلف معناه
منها معنیان، أحدهما ضدُّ  هو تلك األلفاظ التي لكلّ : ضادوبهذا فإنَّ مفهوم التّ 

وقد استعمل العرب هذه  )5(.أْي إّن االختالف بینهما تضاد، ال اختالف تغایر. اآلخر
ا واحًدا؛ لیتسعوا في كالمهمیئین المتضادین اساأللفاظ في لغتهم، وأطلقوا على الشّ     .مً

                                                             
  ).لطس( 88، الّطاء، العبابالّصغانّي،  )(1
  ).ضدد( 3/263ج، اللسانابن منظور،  )(2

  .1/24، جالكتابسیبویه،  (3)
د بن المستنیر  (4) ، تحقیق كتاب األضداد) 1984- 1405(، )ه206ت(قطرب، أبو عبد اهللا محمّ

با ا حداد، دار العلوم للّط بعة األولى، صحنّ یاض، الّط   .244عة والنّشر، الرّ
، تجرید وتوثیق ودراسة، األضداد في المصباح المنیر للفیوميّ األصیفر، صالح خلف صالح،  )(5

ة،    . 140، ص2013مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیّ
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ف في األضداد، مثلمن العلماء كما أنَّ هناك عدًدا   یب اللغوّي، : قد أّل أبي الّط
د بن قاسم ابن األنبارّي حاتم الّس  يوقطرب، وأب   .جستانّي، ومحمّ

وتتفق األضداد مع المشترك اللفظي من حیث أّن اللفظ الواحد یدّل على أكثر 
از األضداد عن المشترك اللفظي بأنَّ الكلمة التي تعدُّ من األضداد من معنى، ولكن تمت

تدّل على معنیین متضادین، في حین أّن ألفاظ المشترك اللفظّي قد تدّل على معنیین 
  .غیر متضادین أو أكثر

، ومن هذه في معجمه وقد تطرق الّصغانّي إلى ذكر بعض األلفاظ المتضادة
ه، عن أبي عمرو، قال إذا: لفأه حقه:" األلفاظ قوله  أعطاه أقلّ : هولفأه حقّ : أعطاه كّل

ومنه : أحسب هذا الحرف من األضداد، قال أبو الهیثم: من حقّه، وقال أبو تراب
فاء: قولهم ل )1(."رضي من الوقاء باللَّ بمعنى : فجاء معنى لفأه بمعنیین متضادین، األوّ

قصان: التّمام، واآلخر   .بمعنى النّ
ا لكثیر من العلماء بعده، فقد ذكر أصحاب المعجمات  فالّصغانّي یشكل مرجعً

ما ذكره الّصغانّي في العباب، فأورد الزبیدّي ما ذكره الّصغانّي في معنى هذه  -بعده-
قال إنَّ معناها و ضاد، في حین لم یذكر الجوهرّي في الّصحاح بأنَّها من التّ  )2(الكلمة،

ّ الخسیس من الشّ  فهي عنده بمعنى واحد، فأخرجها من  )3(،ه، أْي بخسهيء، ولفأه حق
   )4(.ضاد، وعلى ذلك أیًضا ابن منظوردائرة التّ 
ثة، وقال ابن :" قال الّصغانّي و  وراء بمعنى خلف، وبمعنى قّدام، وهي مؤنّ

ئة، قال اهللا تعالى: یتكّ الّس  یْ رَ ؤنَّث، وهي من األضداد، وتصغیرها وُ ُ ذكَّر وی ُ  ومن ورآئه ﴿ :ی

                                                             
  ).لفأ( 164 )الهمزة(، العبابالّصغانّي،  (1)
  ).ألف( 1/424، جتاج العروسالزبیدّي،  )(2
  ).لفا( 6/2484، جالّصحاح، الجوهرّي  )(3
  ).لفا( 15/252، جاللسانابن منظور،  )(4
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ذَابيظٌغَ عمن أمامه، وقال جلَّ ذكره: أْي  )1(،﴾ ل: ﴿ كَانم واءهرو كلذُ مأْخكُلَّ ي ةينفس 

  )4(.من أمامه: أْي  )3(،﴾جهنم ورآئه من ﴿: وقال عزَّ من قائل. أمامهم: أْي  )2(،﴾غَصبا
جل. وراء من األضداد:" قال ابن األنبارّي  فك، ووراءك، خل: وراءك، أْي : یقال للرّ

  )5(."أمامك: أْي 
 )8(والّسمین الحلبّي؛ )7(والقرطبّي، )6(األزهرّي،: لقد نصَّ معظم العلماء، مثل

وقد خالفهم في ذلك . من األضداد، ویأتي معناها للخلف واألمام) وراء(على أنَّ 
ما استتر : وراء تكون كخلف وقّدام ومعناها ما توارى عنك، أْي :" الزّجاج، حیث قال

ا أمام فال یكون إّال قّدام ع نك، ولیس من األضداد كما زعم بعض أهل اللغة، وأمّ
  )11(.بین یدیه: أي )10(﴾،جهنم ورآئه من ﴿: وقال ابن سیده في تفسیر قوله تعالى )9(."أبًدا

                                                             
  . 17، آیة إبراهیمسورة  )(1
  . 79، آیة الكهفسورة  )(2
  .16، آیة إبراهیمسورة  )(3
  ). ورأ(، 190) الهمزة( ،العبابالّصغانّي ،  )(4
د بن قاسم  )(5 د أبي الفضل إبراهیم، : ، تحقیقادكتاب األضد، )ه328ت(ابن األنبارّي، محمّ محمّ

ة، صیدا  .69-68، ص 1987-1407بیروت، - المكتبة العصریّ
  .9/351، جتفسیر القرطبيّ القرطبّي، : انظر )(6
  .9/351، جتفسیر القرطبيّ القرطبّي، : انظر )(7
الدرّ المصون في ) م1987- ه1408(، )ه756ت(الّسمین الحلبّي، أحمد بن یوسف : انظر )(8

بعة األولى، جم الكتاب المكنونعلو  اط، دار القلم، دمشق، الّط د الخرّ  .1/514، تحقیق أحمد محمّ
 )ورأ. (1/193، جاللسانابن منظور، : أیًضا انظرو . 10/350، جالمحكمابن سیده،  )(9

  .16، آیة إبراهیمسورة  )(10
  )ورأ. (1/193، جاللسانابن منظور، : أیًضا انظرو . 10/350، جالمحكمابن سیده،   )(11
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وراء لیست من األضداد إنَّما هو من :" وقال الّشهاب الخفاجّي ناقًال عن اآلمدّي 
ا، إذا لم تره، ولم الموارة واال ا كان أو قّدامً ستتار، فما استتر عنك فهو وراء، خلفً

ا إذا رأیت فال یكون وراء،   )2(:ا قول لبیدوأمّ  )1(تشاهده، فأمّ
َس ورائي إْن تراَخْت  ُ  ألیْ یها األصابع َصا تُْحنَى عَل ُزومُ العَ تي      ُل نیّ   مَ

 وكَان ﴿: ذلك قوله تعالىیشاهده، وك بمعنى ألیس أمامي؛ ألنَّه قاله قبل أْن 

إنَّه كان أمامهم وصّح ذلك؛ ألنَّهم لم یعاینوه : قالوا )3(﴾،غَصبا سفينة كُلَّ يأْخذُ ملك وراءهم
  )4(.ولم یشاهدوه
ح الباحث أْن تكون وراء من األضداد، إذا كانت تحمل معنى الخلف ویرّج 

ا إذا كانت واألمام، وذلك لوروده في القرآن الكریم، ك ما أنَّها وردت في كالم العرب، أمّ
ه العلماء إلى أنَّها لیست من األضداد   .بمعنى االستتار، فقد تنبّ

الَحمیم عند ابن :" میم، حیث قالومن الكلمات المتضادة عند الّصغانّي الَح 
  )5(."األعرابّي من األضداد

اس:" قال ابن األنبارّي  ، : ، یقالالَحمیم من األضداد: قال بعض النّ الَحمیم للحارّ
، قال اهللا عزَّ وجلَّ   :والَحمیم للبارد، ولم یذكر لذلك شاهًدا، واألشهر في الَحمیم الحارّ

تِن بلسان التّرك )6(﴾،وغَساقًا حميما إِلَّا ﴿ نْ ، والغّساق البارد المُ : ویقال. فالحمیم الحارّ
د رْ ه، كما ال یقدرون على شرب الحمیم الغّساق البارد الذي ال یقدرون على شربه من بَ

  7)(."من حرارته
                                                             

حاشیة الّشهاب الخفاجيّ على تفسیر البیضاوّي عنایة القاضي وكفایة الّشهاب الخفاجّي،   )(1
  .2/203، جالراضي

  . 89، صیوانالدّ لبید بن ربیعة،  )(2
  .79، آیة الكهفسورة  )(3
حاشیة الّشهاب الخفاجيّ على تفسیر البیضاوّي عنایة القاضي وكفایة الّشهاب الخفاجّي،  )(4

  .2/203، جالراضي
  ).سوغ(، 49) الغین( ،العبابالّصغانّي ،  )(5
  . 25، آیة النبأسورة  )(6
  .138، األضدادابن األنبارّي،   )(7



113 
 

اع مت األلیةسخّ : أحممُت الماء: "وقال ابن القّط أذبتها، والماء : نته، وحمّ
لته بالحمیم، وهو الماء الحارّ و ، ...نتهسخّ  اع  )1(."أحممت الرَّجل غسَّ فنرى أنَّ ابن القّط

  . ألضدادلم یذكر هذه الكلمة بمعنى الماء البارد، فأخرجها من ا
، حیث قال شفَّ الّشيء یشّف :" ومن الكلمات المتضادة عند الّصغانّي شفَّ

قصان، وهو من األضداد: -أیًضا–الشِّفُّ : ّكیتوقال ابن الّس ... أي زاد... شفًا . النّ
  )2(."ینقص: هذا درهم یشّف قلیًال أي: یقال

قصان : ةیقال للّزیاد. الشِّفُّ حرف من األضداد: وقال ابن األنبارّي  ِشّف، وللنّ
اع 3)(."ِشّف  بح، و:" وقال ابن القّط الثوُب على المرأة َشفوفًا وَشفیفًا  "َشفَّ "والِشفَّ الرّ

ا وأیًضا نقص فنرى أنَّ الشّف قد ذكره  )4(."وصف ما خلفَه، والّشيءُ على الّشيء زاد ِشف
  .العلماء بأنَّه من األضداد وال خالف في ذلك

 )8(والزبیدّي، )7(.وابن منظور )6(والجوهرّي، )5(األزهرّي، عند) الشّف (وقد ورد 
  .بهذا المعنى، فهو من األضداد بإجماعهم

إذا وقع الحرف على معنیین متضادین فاألصل لمعنى :" وقال ابن األنبارّي 
  )9(."ساعواحد، ثم تداخل االثنان على جهة االتّ 

  

                                                             
اع، أبو القاسم علي بن جعفر الّسعدّي الّصقلّي  )(1 ، عالم كتاب األفعال، )ه515ت(ابن القّط

بعة األولى -الكتب، بیروت   .  1/242، ج1983لبنان، الّط
  ).شفف(، 327) الفاء( ،العبابالّصغانّي ،  )(2

  .166، األضدادابن األنبارّي،  (3)
اع،   )(4   .2/211ج كتاب األفعال،ابن القّط
 ).شف( 11/195، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )(5
  . الحاشیة) شفف( 4/1382، جالّصحاحالجوهرّي،  )(6
  ).شفف( 9/181، جاللسانابن منظور،  )(7
  ). شفف( 23/519، جالعروس تاجالزبیدّي،  )(8
  .8، األضدادابن األنبارّي،  )(9
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قد تكون :" بین القبائل، فقالضاد إلى اختالف اللهجات وقد عزا إبراهیم أنیس التّ 
الكلمة الواحدة یتخّصص معناها في لهجة من اللهجات بشكل خاص یكون مضاًدا 

  )1(."للكلمة في لهجة أخرى
  
  الترادف 3.1.4

 )2(.الترادف هو توالي األلفاظ المفردة الّدالة على شيٍء واحٍد باعتبار واحد
: هذا لیس أصًال، یقول ستیفن أولمانفالترادف هو الّداللة على المعنى بأكثر من لفظ و 

  )3(.إّن الترادف التّام نادر الوقوع إلى درجة كبیرة
:" وسبب هذه الظاهرة عند ابن جنّّي اختالف القبائل واختالط األقوام، حیث قال

فإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد، فإّن أحرى 
رها أو طرفًا منها من حیث كانت القبیلة الواحدة ال تتواطأ في ذلك أْن یكون قد أفاد أكث

ْن كان االحتمال اآلخر ه، هذا أمر، وإ أي تعدد األلفاظ في : المعنى الواحد على ذلك كّل
القبیلة في وجه القیاس جائًزا، وذلك كما جاء عنهم في أسماء األسد والّسیف والخمر 

الواحد، كان ذلك أولى بأْن تكون لغات وغیر ذلك، كما كثرت األلفاظ على المعنى 
  )4(."لجماعات اجتمعت إلنسان واحد من هنا ومن هنا

ا ورد عند الّصغانّي في هذا المجال، قولهم فلهذا  )5(القَْدف، بمعنى الكرب،: وممّ
أصول الّسعف : )وجفَّ الدَّ (علیه، فهو عند ابن درید  المعنى أكثر من لفظ یدلّ 

                                                             
ةأنیس، إبراهیم،  )(1 ة الحدیثة، القاهرة، المطبعة الفنّ في اللهجات العربیّ بعة -یّ مصر، الّط

  .212- 211، )1965(الثانیة
   .1/402، جالمزهرالّسیوطّي،  )(2
د بشیر، نشر مكتبة ، ترجمدور الكلمة في اللغة، )م1969(ستیفن، أولمان،  )(3 ة كمال محمّ

بعة الثانیة، ص   .97الّشباب، الّط
ّي،  )(4  .1/373، جالخصائصابن جنّ
  ).قدف( 492-491) الفاء( ،العبابالّصغانّي،  )(5
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ة، ن یقول عن القَْدف الكرب إلى األزدوقد نسب  )1(بالفارسیّ وغیرهم   )2(.ابن درید مَ
ونه انِیف: یسمّ   )3(.الَكرَ

فنرى أّن هناك عّدة ألفاظ تستخدم للّداللة على معنىً واحد، فباختالف قبائلهم 
  .وأماكنهم یختلف اللفظ عندهم، وتبقى الّداللة واحدة

، بمعنى دخل فیها: ومن الكلمات المترادفة، قولهم ومضى، وهي لغة  غسَّ
  :قال رؤبة )4(تمیم،

هارِ  ِفي َغسَّ  المّ  الُحوِت ك                     )5(اَألنْ
ه یرادف الفعلین   .دخل، ومضى: فأظن أّن هذا الفعل من المترادف؛ ألنّ

ا قولهم الزحلوفة بمعنى آثار تزلج الّصبیان من فوق التّل إلى أسفله فهي لغة  أمّ
  )6(.القافأهل العالیة، وتمیم تقوله ب

ه ال یوجد تقارب في مخرج الفاء والقاف فال یمكن أْن یكون هناك إبدال  وبما أنّ
بین هذین الحرفین، وهذا ما أكده قول الشعراء في قصائدهم فقد وردت رویا في قصائد 

ة، مثل قول أوس بن حجر ة وأخرى قافیّ   )7(:فائیّ
دوداً  َقلُِّب  دْ        َسراتَها كَأنَّ  قَیْ تْه الزََّحالُِف َصفا مُ   ُهٍن، قَْد َزلَّقَ

  )8(:وقول العّجاج
فا ها         والشمُس قد كادْت تكون َدنَ   اقتََزْحل كي بالراحِ  َأْدفَعُ

  

                                                             
  ).كرب( 1/327، جالجمهرةابن درید، : انظر )(1
   ).دفق( 2/672، جالجمهرةابن درید، : انظر )(2
   .1/214، جالجمهرةابن درید،  )(3
  ).غسس( 309- 308 )الّسین( ،العبابالّصغانّي،   )(4
   . ، لم أجده في دیوان رؤبة) غس( 8/9، جتهذیب اللغةاألزهرّي، : انظر )(5
   ).زحلف( 237-236) الفاء( ،العبابالّصغانّي،  )(6
د یوسف نجم، دار بیروت، صالّدیوان، )1980-1400(أوس بن حجر،  )(7    .67، تحقیق محمّ
   .494، الّدیوان، العّجاج )(8
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فإّن هذا یّدلنا على أّن كال من الكلمتین أصل، لیس تطور إحداهما عن 
  )1(.األخرى، فإذا المادتان أصلیتان فإنَّهما تدخالن في المترادف

  
  المستوى الّصوتّي  2.4

  بین الّصوامت اإلبدال 1.2.4
َدُل الّشيء: اإلبدال لغة ، واستبدل : مصدر أبدلت الّشيء بالّشيء، وبَ ُ ه غیرُ

ه، إذا أخذ مكانه   )2(.الّشيء بغیره، وتبّدَل
إقامة حرف مكان حرف في بعض الكلمات، مع اإلبقاء على : واصطالًحا هو

  )3(.سائر أحرف الكلمة
ة مشهورة، فهي من سنن العرب في كالمها، فقد كانوا یقیمون واإلبدال ظاهر 

َدَهه: الحروف مقام بعض، فیقولون َدَحه، ومَ   )4(.مَ
اء من أوائل  عّد الفرّ ُ ویبدو أنَّ مصطلح اإلبدال ظهر في القرن الثالث الهجرّي، فی

  )5(.اللغویین الذین اصطلحوا على هذه الظاهرة إبداًال 
ة، ت سیر الحروف ناحیة المخرج األسهل؛ ألنَّ غایة اإلبدال واإلبدال ظاهرة عفویّ

  )6(.التّجانس الّصوتّي 
ة في اللغة، فقد أوالها العلماء عنایًة  وتُعّد ظاهرة اإلبدال من الظواهر الهامّ

ا فیها، مثل فوا كتبً القلب واإلبدال البن الّسّكیت، وكتاب اإلبدال والمعاقبة : كبیرة، فأّل
                                                             

بعة الخامسة، من أسرار اللغة، )1975(أنیس، إبراهیم،: انظر )(1 ة، الّط ، مكتبة االنجلو المصریّ
82-83.   

  ).بدل( 4/1632، جالّصحاحالجوهرّي،  )(2
د، : انظر (3) ة، )2005(المبارك، محمّ ة مقارنة للكلمة فقه اللغة وخصائص العربیّ ، دراسة تحلیلیّ

ة، وعر  ة األصیل في التّجدید والتّولید، دار الفكر، بیروتالعربیّ  .66لبنان، ص -ض لمنهج العربیّ
ة ومسائلها وسنن العرب في كالمهاابن فارس،  (4) : انظرو . 154، صالصاحبي في فقه العربیّ

بعة التاسعة، صدراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي،   .212، دار العلم للمالیین، بیروت، الّط
د حسین، آل یاسین (5) ة عند العرب إلى نهایة القرن ، )م1980-هـ1400(، محمّ الّدراسات اللغویّ

بعة األولى، ص–، دار مكتبة الحیاة، بیروت الثالث  .409لبنان، الّط
یب اللغوّي،  )(6   .المقدمة 1/6، جاإلبدالأبو الّط
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یب اللغوّي، وغیرهم من والنظائر البي القاسم  الزّجاجّي، وكتاب اإلبدال البي الّط
ا في كتبهم لهذه الظاهرة، مثل ّي في : العلماء الذین أفردوا فصوًال وأبوابً ابن جنّ

   )2(.وابن فارس في الصاحبي )1(الخصائص،
، وهو اإلبدال الذي )غیر المّطرد(واقتصرت هذه الّدراسة على اإلبدال الّسماعّي 

نة،ال یخضع ل ویطلق علیه اإلبدال اللغوّي، فهو  )3(قواعد مّطردة وال یقع في حروف معیّ
  .یحصل في األلفاظ المتقاربة في أصواتها

ة؛ ألنَّهم  لقد اختلف العلماء قدامى ومحدثون في عّد ظاهرة اإلبدال ظاهرة صوتیّ
  )4(.لم یشترطوا قرب المخرج في الّصوتین المبدلین إّال أنَّ منهم من رأى ذلك

ة بین المبدل والمبدل منه، كقرب  فاشترط أغلب المحدثین وجود عالقة صوتیّ
ة كالجهر والهمس   )5(.المخرج، أو االشتراك في بعض الّصفات الّصوتیّ

ا أسباب اإلبدال فمتعددة، منها  )6(التّوهم الّسمعّي نتیجة ضعف اإلصغاء،: أمّ
ى التّقریب بین الّصوتین والمیل إل )7(واختالف اللهجات نتیجة الختالف البیئة،

  )9(.إنَّ من أهم أسباب حدوثه هو التّطور الّصوتّي : وقیل )8(المتجاورین،
  
  

                                                             
ّي،  )(1   .2/82، جالخصائصابن جنّ
 .154، الصاحبيابن فارس،  )(2
   .216، راسات في فقه اللغةدالصالح،  )(3
ة)هـ1408-1988(الصیغ، عبد العزیز،  )(4 ، رسالة ، المصطلح الّصوتيّ في الّدراسات العربیّ

   . 148ماجستیر، جامعة بغداد، ص
ةأنیس، : انظر )(5 ة في التّراثوالجندي، . 75، صمن أسرار العربیّ    .2/472، جاللهجات العربیّ
یب اللغوّي،  )(6   .1/37، جالاإلبدأبو الّط
، دار األندلس، بیروت، الّطبعة الثانیة، التّطور اللغوّي التاریخيّ ، )م1981(السامرائّي، إبراهیم،  )(7

  ،111ص
ة في التّراثالجندي،  )(8   .1/349، جاللهجات العربیّ
 .75، صمن أسرار اللغةأنیس،  )(9
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فیقع اإلبدال في األصوات المتدانیة المخرج أو المتجاورة المخرج أو المتقاربة 
  :ومن أمثلة اإلبدال في العباب )1(في الحیز والمخرج، أو بین المتباعدة أیًضا،

  اًء إبدال التاء ط
وهو عند علماء اللغة  )2(التّاء صوت لثوّي أسنانّي، مهموس، شدید، مرقق،

اء في مخرجه وجمیع صفاته، سوى صفة  المحدثین النّظیر المرقّق لصوت الّط
   )3(.اإلطباق

ا جاء في العباب من إبدال التّاء طاءً ما أورده الّصغانّي من أنَّ بني تمیم  وممّ
جل: یقولون  الّصغانّي في نسبة اللهجة إلى تمیم كال  أفلتني، وقد تبعمثل : أفلطني الرّ

  )6(.وقد وصفاها بالقبح )5(.وابن سیده )4(من الفراهیدّي،
قال إبراهیم أنیس إّن أصوات اإلطباق أصوات مفّخمة، لها وقع في الّسمع، 

ة وخشونتها، بعكس األص ة في اآلذان، وهذا یالئم طباع قبیلة تمیم البدویّ ة قویّ وات ورنّ
  )7(.المرقّقة، التي تالئم طباع القبائل المتحّضرة ورقّتها

ة تؤثر  ا عاما، بأنَّ القبائل البدویّ وما قاله إبراهیم أنیس ال یجعلنا نطلق حكمً
ة تؤثر النّطق باألصوات المرقّقة؛ ألنَّه قد  النّطق باألصوات المفّخمة، والقبائل الحضریّ

  .یحدث العكس

                                                             
ة ، )1980(م سعید، النعیمّي، حسا. 102، التّطور اللغوّي التاریخيّ السامرائّي،  (1) الّدراسات اللهجیّ

ة عند ابن جّنيّ  شید للنّشر، صوالّصوتیّ  .98، دار الرّ
ام، : انظر )(2 قافة، الّدار البیضاء، المغرب، مناهج البحث في اللغة) 1979(حّسان، تمّ ، دار الّث

  .123ص
ةأنیس، إبراهیم، : انظر )(3 بعاألصوات اللغویّ ة، الّط .  58ة الرابعة، ص، مكتبة األنجلو المصریّ

د    .132، دار المعارف، مصر، صدراسات في علم اللغة) 1969(وبشر، كمال محمّ
 ).فلط( 154، الّطاء، العبابوالّصغانّي، ). فلط( 7/430، جالعینالفراهیدّي،  )(4
  ).فلط( 9/175، جالمحكمابن سیده،  )(5

  ).فلط( 9/175، جالمحكمو ابن سیده، ). فلط( 7/430، جالعینالفراهیدّي، (6) 
ةأنیس، إبراهیم،  )(7 ة، القاهرة، في اللهجات العربیّ  .127، مكتبة االنجلو المصریّ
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اء ُأبدلت من التّاء في وقد ذكر سیبویه أنَّ  إذا كانت بعد صوت من ) فعلت(الّط
، یریدون ِحْصَت وفََحْصت: أصوات اإلطباق، فیقولون وأشار . فََحْصَط بِرْجلِك وِحْصَط

  )1(.إلى أنَّ هذا اإلبدال لغة تمیم
ة، أو التّقریب بین األصوات، فّسر هذا في ضوء قانون المماثلة الّصوتیّ ُ إذ  )2(وی

ء المرققة بالّصاد المفّخمة قبلها، فأخذت التّاء درجة من التّفخیم لتماثل الّصاد تأثرت التّا
  .تماثًال مقبًال جزئیا متّصًال 

  اّشینً إبدال الّضاد 
صوت : صوت جانبّي، رخو، وعند المحدثین: الّضاد عند علماء اللغة القدماء

ا الّشین فوصفه علماء اللغة المحدثو . لثوّي أسنانّي، شدید صوت غاري، : ن بأنَّهأمّ
  )3(مهموس، رخو، مرقق،

ا جاء عند الّصغانّي من قبیل هذا كلمة  ْضط(وممّ ْشط، وقولهم) المُ : بمعنى المُ
ا ومعنىً : اْضتَِرلي منهم یجعلون الّشین ضاًدا : قال الّصغانّي  )4(.في معنى اْشتَِرلي، لفًظ

هي لغة ربیعة لیست بضاٍد صحیحة، وال شین صحیحة، و . بین الّسین والّضاد
  )5(.والیمن

 )6(وقد ذهب الخلیل إلى أنَّ مخرج الجیم، والّشین، والّضاد، من حیّز واحد،
هما من  ا جانبیا إلى جانب الّضاد؛ ألنّ فكالم الخلیل یؤكد أّن الّشین كانت تنطق صوتً

                                                             
  .240-4/239، جالكتابسیبویه،  )(1
ة، )1966(كانتینو، جان، : انظر )(2 ، ترجمة صالح القرمادي، مركز دروس في علم أصوات العربیّ

ة، الج ة واالجتماعیّ ة، الّدراسات والبحوث االقتصادیّ  .53امعة التونسیّ
، مكتبة التّطور اللغوّي مظاهره وعلله وقوانینه، )1983(عبد التّواب، رمضان، : انظر )3(

یاض، الّطبعة األولى، ص فاعّي، الرّ   .54الخانجي، القاهرة، دار الرّ
 ).مضط( 197، الّطاء، العبابالّصغانّي،  )4(

  ).مضط( 197، الّطاء، العبابالّصغانّي،  )(5
  .1/58، جالعینفراهیدّي، ال )6(
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ة الحدیثة ة الجنوبیّ ، حیز واحد، وما زال الّصوتان ینطقان جانبیین في اللهجات العربیّ
ا جانبیا في بعض نواحي الیمن في عصرنا الحاضر   )1(.كما تنطق الّضاد صوتً

 )2(ویبدو أنَّ الّصغانّي انفرد بذكر هذه الكلمة، فقد أهملها ابن درید،
 )7(والزبیدّي، )6(وقد تبع الفیروزآبادي، )5(.وابن منظور )4(وابن فارس، )3(والجوهرّي،

  .الّصغانّي في ذكر هذه الكلمة
   همزةً الواو  إبدال

ا، نحو ، )وجوه(ُأجوه : تُبدل الواو من الهمزة إبداًال مّطرًدا إذا انّضمت ضما الزمً
سادة: أو تُبدل من المكسورة، نحو   )8(.وسادة وإ

ا) تمیم(واختص هذا اإلبدال بــ هم یّصیرون كل واو تجیئ في مثل هذا ألفً    )9(.فإنّ
ا أورده الّصغانّي في العباب، قولهم ْقط :وممّ ط والوَ ِقیْ وهي حفرة في غلظ من : الوَ

: فیقولون في جمعه. األرض أو جبل یجتمع فیها ماء المطر، والجمع ِوقَاط، وِوقطان
  )10(.اإلقاط

  إبدال العین همزةً 
وذلك مسوغ كاٍف لحدوث  )11(صوت العین والهمزة متقاربان في المخارج،
غم من االختالف في بعض ا   .لّصفات األخرىالتّبادل بینهما، على الرّ

                                                             
ة القدیمة، )1986(رابین، تشیم، : انظر )1( ة الغربیّ ، ترجمة عبد الرحمن أیوب، اللهجات العربیّ

  .72مطبعة ذات الّسالسل، الكویت، ص
 ).مضط(، مادة الجمهرةابن درید، : انظر )(2
  ).مضط(، مادة الّصحاحالجوهرّي، : انظر )(3
  ).مضط(، مادة للغةا مقاییسابن فارس، : انظر )(4

 ).مضط(، مادة اللسانابن منظور، : انظر 5)(
  ).مضط( 1/688، جالمحیط القاموسالفیروزآبادّي،  )6(
 ).مضط( 20/107، جالعروس تاجالزبیدّي،  )7(

ّي،  (8)   .1/110، جاإلعراب صناعة سرّ ابن جنّ
 ).وقط(، 228، الّطاء، العبابالّصغانّي،  )(9

  ).وقط( 5/194، جلعیناالفراهیدي، : انظر )(10
  .119-117، مناهج البحث في اللغةوحّسان، . 434-4/433، جالكتابسیبویه، : انظر )(11
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ا، فقد قال ابن الّسّكیت : ویعّد هذا اإلبدال من باب العنعنة وهي إبدال الهمزة عینً
اء سمعت بعض العرب من بني نبهان من طيء یقول دأني یرید دعني، وقال : قال الفرّ

ا في قوله : تأله یرید تعاله، فیجعلون مكان العین همزة، كما جعلوا مكان الهمزة عینً
  )1(.ئم، وأشهد عنّك رسول اهللالعنَّك قا

، )دعني(بدًال من ) دأني(وقد ذكر الّصغانّي هذا اإلبدال في العباب في قولهم 
   )2(.ونسب هذه اللهجة إلى بعض بني نبهان

   حاًء إبدال العین 
ة،  )4(ومخرجهما من أوسط الحلق، )3(صوت العین والحاء من األصوات الحلقیّ

ولوال بّحة في : قال الخلیل )5(عین مجهورة، والحاء مهموسة،إّال أّن الفرق بینهما أنَّ ال
وهذا القرب في المخرج جعل من  )6(.الحاء ألشبهت العین لقرب مخرجها من العین

  .الّسهل أْن تُبدل إحداهما من األخرى
ا ورد عند الّصغانّي من هذا اإلبدال، قوله ْفُت النّخلة: وممّ قلعتُها من : قَعَ

  )7(.لغة في القَْحف، وهو اشتفافك ما في اإلناء أجمعوالقَْعُف . أصلها
، ولم یشر الّصغانّي إلى أهل )القحف(أبدلت العین حاءً ) القعف(ففي كلمة 

  .هذه اللغة
ویطلق على هذا النّوع من اإلبدال الفحفحة، وهو إبدال العین حاءً أو الحاء 

ا صاحبه لتقاربهما في إّن العرب تبدل أحد هذین الحرفین من : قال ابن جني. عینً

                                                             
، تحقیق واإلبدال القلب، )1978(، )ه244ت(ابن الّسّكیت، أبو یوسف یعقوب بن اسحاق  (1)

ة، القاهرة، ج د شرف، الهیئة العامة لشؤون المطابع الخیریّ د محمّ   . 1/7حسین محمّ
   ).ودأ( 189، الهمزة، العبابالّصغانّي،  )(2
اب، رمضان،  )(3 ، ومناهج البحث اللغوّي  ةعلم اللغ إلىالمدخل ، )م1997- هـ1417(عبد التوّ

بعة الثالثة، ج    .1/32مكتبة الخانجي، القاهرة، الّط
اب، رمضان،  )(4  .1/223، جومناهج البحث اللغوّي  ةعلم اللغ إلىالمدخل عبد التوّ
باعة والنّشر والتّوزیع، ص دراسات في علم اللغةكمال،  بشر، )(5   .195، دار غریب للّط
  .1/57، جالعینالخلیل،  )(6
 ).قعف( 513، الفاء، العبابالّصغانّي،  )(7
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فعلى هذا یكون عتّى وحتّى، ولكن ... بحتر ما في القبور، أي بعثر: المخرج، كقولهم
  )1(.األخذ باألكثر استعماًال، وهذا اآلخر جائز غیر خطأ

فابن جنّّي یطلق حكمه على مثل هذه األلفاظ، فیرجح التّكلم على األصل، أي 
اس بما العرب، وأْن اللغة التي تكلم بها معظم ا ختّص في قبیلة أو منطقة ال یتكلم النّ

ُخّطئ من یستعمل مثل هذه الكلمات غم من هذا فإّن ابن جنّي لم ی   .محددة، وعلى الرّ
نسب هذا اإلبدال إلى تمیم، ُ سمعت بعض أعراب بني أسد، : فیقول الفراء )2(وی

  )3(.بحتر وبعثر: ، وهما لغتان)بحتر: (وقرأها فقال
من المماثلة بین األصوات اتجاههم للخفّة والّسهولة في النّطق، وهذا  فالقصد

  .من أهم أسباب اإلبدال
سِّكَ : ومن إبدال العین حاءً عند الّصغانّي، قولهم لغة : ِجْئ بالمال من َعسَِّك وبَ

سِّكَ    )4(.في َحسَِّك وبَ
   اًال ذّ ال إبدال الدّ 

ا بین طرف اللسان  یبدل الّدال ذاًال لقرب المخرج والصفة، فمخرج الّدال ممّ
وأصول الثنایا، ومخرج الّذال مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا، والّدال مجهور 

  )5(.شدید، والّذال مجهور رخو
مجداف الّسفینة بالّدال والّذال، : ومما جاء من هذا اإلبدال عند الّصغانّي، قولهم

  )6(.والّدال أكثر
الّدال ذاًال فنسبه إلى التأثیر البدوّي على لسان وقد علّل إبراهیم أنیس إبدال 

وایة أمام كلمة رویت بروایتین، وهي : المتكلم، فقال بالّدال أو ) عدوفة(نحن في هذه الرّ
خو، وقد نسبت : شدید، والثاني: الّذال، وهما حرفان متناظران، األول منها نظیره الرّ

                                                             
ّي،  )(1   .1/343، جالمحتسب في تبیین وجوه شواّذ القراءات واإلیضاح عنهاابن جنّ
  .3/266، جبشرح شافیة ابن الحاجاالستراباذي، : انظر )(2
اء،  )(3   .3/286، جالقرآن معانيالفرّ
  ).عسس( 275، الّسین، العبابالّصغانّي،  )(4
  .435-4/433، جالكتابسیبویه،  )(5
   ).جدف( 55-54، الفاء، العبابالّصغانّي،  )(6
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، وفیها البدو، وفیها من تأثر الّصیغة المشتملة على الّذال لشعب عظیم هو ربیعة
  )1(.؛ لذلك نُؤثر أْن ننسب النّطق بالّذال لهاتین القبیلتین)النّمر(و) إیاد(بحضر الحیرة كـ

  فاًء اء إبدال الثّ 
اء والفاء صوتان مجهوران، اء من بین طرف اللسان وأطراف  )2(الّث ومخرج الّث

لى،الثنایا، والفاء من بطن الّشفّة الّسفلى وأطراف الثنا اء والفاء من  )3(یا العُ والّث
خوة   )4(.األصوات الرّ

اء فاءً عند الّصغانّي، قولهم بمعنى : الَجدف في الَجدث: ومن شواهد إبدال الّث
  )6(.وهذا اإلبدال بال نسبة عند الّصغانّي، وقد نسبه ابن جنّّي لبني تمیم )5(.القبر

اء هذا من باب التّعاقب، فقال اء في العرب : وقد عدَّ الفرّ تعقب بین الفاء والّث
  )8(:قال رؤبة )7(جدف وجدث، وأجداف وأجداف،: اللغة، فیقولون

اِف      ُذو انِْصرَ ء ُذو َعْصٍف وَ مرْ َ األْجَدافِ باَل ع       لو كاَن أْحَجاِري مَ

، قولهم ثئ : ومن إبدال الفاء ثاءً وهو الّسحاب المرتفع المتراكم،  -بالكسر–الِكرْ
فئ: القَیْض: ى الذي یقال لهوقشر البیض األعل   )9(.لغة في الِكرْ

  باًء إبدال الفاء 
الِجْفس، بدًال من الِجبْس، وهو الّضعیف : ُأبدلت الفاء من الباء في قولهم

  )10(.القَدم

                                                             
ةأنیس، إبراهیم،  )(1   .90، في اللهجات العربیّ
   .2/489، جالكتابسیبویه،  )(2
ّي،  )(3   .1/61، جاإلعراب صناعة سرّ ابن جنّ
  .2/490، جالكتابسیبویه،  )(4
   ).جدف( 56- 55، الفاء العبابالّصغانّي،  )(5
ّي،  )(6    .2/66، جالمحتسبابن جنّ
  ).جدف( 55، الفاء العبابالّصغانّي،  )(7
  .100، صالّدیوانرؤبة،  )(8
  ).كرثأ( 152، الهمزة العبابالّصغانّي،  )(9

  ).جفس( 74الّسین ، العبابالّصغانّي،  )(10
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ي المصطبة: قال األزهرّي  ُسمّ المصطفة : سمعت أعرابیا من بني حنظلة ی
د أ )2(وبنو حنظلة من تمیم، )1(بالفاء، ْن یكون هذا اإلبدال في بني تمیم، ولعّل وهذا یؤیّ

  .أدى إلى إبدال الباء فاءً  )3(قرب مخرج الفاء من مخرج الباء،
  اًء اد ظّ إبدال الّض 

اء یتفقان في أكثر الّصفات، فهما یتفقان في اإلطباق  صوت الّضاد والّظ
خاوة والجهد ه من بین أوّ  )4(.واالستعالء والرّ ل حافة فقال سیبویه عن مخرج الّضاد إنّ

ا بین طرف اللسان وأطراف  اء فممّ ا مخرج الّظ اللسان وما یلیه من األضراس، أمّ
  )5(.الثنایا

ا دفع بعض  وهذان الّصوتان یشكالن مشكلة من جهة الكتابة والنّطق، ممّ
وقد تردد مثال واحد في معظم  )6(العلماء للتألیف في هذین الّصوتین للتفریق بینهما،

ن: فقال). فاض(وجدناه عند الّصغانّي أیًضا وهو كتب اللغة، وهذا ما  : ولغة ُدَكیْ
اء، فقد جاء بلغة تمیم بالّضاد كما في بعض  )7(فاضت بالّضاد ولغة غیره فاظت بالّظ

اء، بما یأتي بعدهما في التعبیر،  )8(النّصوص، وتعلیل مجيء هذا اللفظ بالّضاد والّظ

                                                             
  ).صطف( 9/193، جاللسانابن منظور،  (1)
د عي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسّي القرطبّي الظاهرّي  (2)  ،)ه451ت(ابن حزم، أبو محمّ
  .467، تحقیق عبد الّسالم هارون، دار المعارف، صالعرب أنساب جمهرة ،)م1962(

ّي،  (3)   .1/61، جاإلعراب صناعة سرّ ابن جنّ
، تحقیق عامر اإلشارات لفنون القراءات لطائف، )م1972(القسطالنّي، شهاب الّدین، : انظر )(4

بعة  ة، القاهرة، الّط الّسید عثمان وعبد الّصبور شاهین، نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیّ
  .207-1/206األولى، ج

  .2/489، جالكتابسیبویه،  )(5
  .ة المحققدراس. 32، التّسهیلابن مالك، : انظر )(6
  ).عرس( 271، الّسین، العبابالّصغانّي،  )(7
وابن منظور، . 15/36، جالمخصصوابن سیده، ). فاظ( 14/397، جالتهذیباألزهرّي، : انظر )(8

، المزهروالّسیوطّي، ). فیظ(، و453-7/452ج) فوظ(، و)فیض( 212-7/211، جاللسان
 .1/561ج
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اء، جائز یقال فاظ المیّت، وفاضت نفسه: قال الزّجاجّي  ، بالّضاد، وفاظت نفسه بالّظ
فس اء والنّ   )1(..."عند الجمیع إّال األصمعّي فإنَّه ال یجمع بین الّظ

  ادین والّص إبدال الّس 
ة  )2(والّصاد صوتان مهموسان من مخرج واحد،ین الّس  وهما من األصوات األسلیّ
ة، وفوق  ویخرجان من بین طرف اللسان، )4(فالّصاد صوت مطبق، )3(الّصفیریّ

  )5(.الثنایا
ووقع اإلبدال بینهما؛ ألنَّهما أسلیان اشتركا في المخرج والهمس واإلصمات 

خاوة   )7( .واشتهر اإلبدال بین الّسین والّصاد في بعض بني تمیم )6(.والّصفیر، والرّ
ضي ه غیر واجب، قال الرّ اعلم أّن هذه : واإلبدال بین الّسین والّصاد قیاس لكنّ

اءالعین و –الحروف  مجهورة مستعلیة، والّسین مهموس مستفل،  -الخاء والقاف والّط
ها توافق  فكرهوا الخروج منه إلى هذه الحروف، لثقله، فابدلوا من الّسین صاًدا؛ ألنّ
الّسین في الهمس والّصفیر، وتوافق هذه الحروف في االستعالء، فتجانس الّصوت بعد 

  )8(.القلب
ا مالت إلیه القبائل وقد أشار إبراهیم أنیس إلى أّن هذ ا اإلبدال في هذه الحالة ممّ

ة من تفخیم األصوات   )9(.البدویّ
ا ورد عند الّصغانّي من إبدال الّسین صاًدا قولهم ِنس: وممّ ُسمَّ -قُرْ على ما لم ی

  )10(.والّصاد فیه لغة -فاعله
                                                             

  ).فیظ( 7/454، جاللسانابن منظور،  )(1
  .2/489، جالكتابسیبویه، : انظر )(2

ة األصواتأنیس، إبراهیم،  (3)  .66، اللغویّ
  .4/436، جالكتابسیبویه،  (4)
  .4/436، جالكتابسیبویه،  (5)
یب اللغوّي،  (6) ، تحقیق عّز الّدین التنوخي، نشر اإلبدال، )م1961-ه1380(، )ه351ت(أبو الّط

ة بدمشق، ج   .الهامش. 2/172مجمع اللغة العربیّ
 ).صدغ( 8/44، جاللسانابن منظور، : انظر (7)
 .3/230، جالشافیة شرحاالستراباذّي،  (8)
ة اللهجات فيأنیس،  (9)  .116، العربیّ

  ).قرس( 345، الّسین العبابالّصغانّي،  (10)



126 
 

ة والِفْسِفَس  )2(والدِّعس في الدِّعص، )1(قانسة الطیر في قانصة،: ومن ذلك قولهم
  )3(.في الِفْصِفَصة أي الرطبة

  
  صوائتاإلبدال بین ال 2.2.4

قصد ُ تات القصیرة  ی باإلبدال بین الصوائت االختالف الذي یقع بین المصوّ
، واختالفها في حركة حرف معین من الكلمة الواحدة، یأتي نتیجة الختالف )الحركات(

تان في اللغتین لمعنى اللهجات، واختالف المعاني أو اتفاقها، وفیه تتقارب اللفظ
مختلف أو متّفق حتّى ال یختلفا إّال في الحركات، تكون في إحدى صورتیه لغة، وفي 

ة    )4(.الثانیة لغة أخرى، ولكّل لغة مذهب في العربیّ
وقد ارتبط تناوب الحركة في الجانب الصرفّي على فاء الكلمة وعینها في 

  )5(.ادرالتمییز بین األسماء واألفعال والّصفات والمص
غفل القدماء صفتي القوة والضعف واتصالهما بالمعنى، ُ ة أقوى  )6(ولم ی فالضمّ

الحركات، تلیها الكسرة، وأخفهنَّ الفتحة، وسبب التّغیر الحركي هو اختالف لغات 
وهذا اإلبدال بین الحركات بین لهجة وأخرى یدّل على  )7(العرب، واختالف المعنى،

ل في اللهجات، وتحو  ر في األفعال والمصادر، وسبب ذلك البحث عن لهجة وجود تحوّ
مستقلة في قبیلة ما أو في مجموعة قبائل، ومن آثار ذلك انحراف أوزان الكلمات 

                                                             
 ).لقط( 183، الّطاء العبابالّصغانّي،  (1)
  ).دعس( 159، الّسین العبابالّصغانّي،  (2)

  ).فسس( 327، الّسین العباب الّصغانّي،(3) 
اء، : انظر )(4    .1/5، جمعاني القرآنالفرّ
ةأنیس، . 86، صداللة األلفاظأنیس، : انظر )(5 عمر، أحمد مختار، . 81، في اللهجات العربیّ
   .35، عالم الكتب، الّطبعة الخامسة، صعلم الّداللة، )1998(

د، . 167-4/37، جالكتابسیبویه، : انظر )(6 ّي، . 2/189، جمقتضبالالمبرّ ، الخصائصابن جنّ
   .1/69ج
ة، )1981- 1401(السامرائّي، فاضل صالح، : انظر )(7 ، نشر جامعة معاني األبنیة في العربیّ

بعة األولى، ص   .وما بعدها 18بغداد، الّط
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وانقالب أشكالها، واختالف الحركة من الخالفات المهمة بین األسماء واألفعال في 
  )1(.اللهجات

  الكسر والضمّ 
ة، كتینسب دارسو اللهجات القدیمة الضمّ إلى  میم، وأسد، وبكر اللهجات البدویّ

ة، كالحجاز، وقریش بن وائل، وینسبون   )2(.الكسر إلى اللهجات الحضریّ
هي األصل، ثم تطورت لقصد ) فَِعلَ (إنَّ صیغة : ویقول بعض الّدارسین

ل(المبالغة إلى  ل(، فتكون صیغة )فَعُ ة؛ ألنَّها اهتمت بالمعنى أكثر ) فَعُ لقبائل حضریّ
ا یؤید ذلك قول سیبویهمن القبائ ة، وممّ ا، : ل البدویّ ا كما قالوا َسقُمت ُسْقمً َعقُرت ُعْقرً

ا إلى أهل الحجاز   )3(.وقد ُعزي ُعقرً
ا ذكره الّصغانّي فیما جاء بالضمّ والكسر دون تغیّر في الّداللة، قولهم : وممّ

س رْ س(القُطن، وجاءت بالضمّ أیًضا : ومعناه -بالكسر-الِب ُرْ م ینسب ول )4().الب
  . الّصغانّي الكسر أو الضمّ لقوم من األقوام

وهذا االختالف  )5(.بالكسر-لغة في َعِجف: بالضمّ ) َعُجَف المال: (وذكر أیًضا
  .لهجي، فال تتغیر داللة الكلمة مع هذا االختالف الحركي

  الفتح والكسر
نى، تعاقبت الفتحة والكسرة في بعض األفعال دون أْن تحدث أّي تغییر في المع

فنجد بعض اللهجات مالت إلى استخدام صیغة بالفتح، ولهجات أخرى استخدمْت 

                                                             
بعة السابعة، صاللغة علمعلي عبد الواحد وافي، : انظر )(1 . 281، دار نهضة مصر، القاهرة، الّط

وم،  داود ة القدیمة، )1976-1396(سّل ة، الهور، باكستان، دراسة اللهجات العربیّ ، المكتبة العلمیّ
بعة األولى، ص   .10-9الّط

ة في التّراث، )1983(الجندي، أحمد علم الّدین،  )(2 ة للكتاب، اللهجات العربیّ ، الّدار العربیّ
  .1/252ج
، رسالة الكتاب لسیبویه أصواتًا وبنیةاللهجات في آل غنیم، صالحة راشد غنیم، : انظر )(3

ة،     .302، ص 1403-1402ماجستیر، جامعة أمّ القرى، السعودیّ
  ).برس( 39، الّسین العبابالّصغانّي،  )(4

  ).عجف( 415، الفاء العبابالّصغانّي،  )5(
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صیغة الكسر، ومردُّ هذا االختالف الحركي مع بقاء الداللة هو  االختالف اللهجي 
  .لیس إّال 

وقد ورد االختالف في الفتح والكسر في عدة مواضع عند الّصغانّي، ومن ذلك 
َست بالفتح،لغة في : -بالكسر-َعنَِست: قوله    )2(:قال األعشى )1(َعنَ

 َ ق ــــوَل ــــ جِّ ـ ــــــد ُأرَ ــــ تـ ــــــُل لِمَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِشیَّةٍ ــــ عَ ت          ي ِب رْ ِك المُ اِب َل َسنَ ِب قَبْ ــــللشَّرْ   ادــ
یِض قد َسْت  والِب ـــــوط َعنَ اؤهاـــــ َشْأَن           اَل ِجرَ   ي أْذوادِ ـــــــــِقنٍّ وف في ونَ
َكْفت : وقال أیًضا ِكْفت  -بالفتح–نَ َس البرد یقرس  )3(.بالكسر–لغة في نَ وقَرَ

ًسا ًسا، بالتّحریك -بالكسر–قَِرَس البرد : أي اشتدَّ، وفیه لغة أخرى، وهي: قَرْ   )4(.قَرَ
  
  اإلتباع والمزاوجة 3.2.4

ة نجد ابن فارس ینفرد بتعریف ا إلتباع، فهو عند البحث في المعجمات اللغویّ
ف اإلتباع بقوله ل من عرّ للعرب اإلتباع، وهو أْن تُتبع الكلمة الكلمة على وزنها، أو : أوّ

ها إشباًعا وتأكیًدا ا غیره من العلماء مثل )5(.رویّ فاه : أمّ الجوهرّي، وابن منظور، فقد عرّ
ة على فالذي نجده أمثل )6(.حسن بسن، وشقیح قبیح: واإلتباع في الكالم، مثل: بقولهم

  .اإلتباع، وكأنَّه معروف في كالمهم، ال یحتاج إلى توضیح
فمصطلح اإلتباع محّل خالف، فلم یتّفق على تعریفه العلماء، یقول عّز الّدین 

ة قد اختلفوا في اإلتباع وتعریفه وتصنیفه، والتبست على : التنوخّي  إنَّ علماء العربیّ
   )7(.بعضهم حقیقته فجعله من باب اإلبدال

                                                             
  ).عنس( 298-297، الّسین العبابالّصغانّي،  )(1
   .131، الّدیواناألعشى،  )(2
  ).نكف( 615، الفاء العبابّي، الّصغان )(3

  ).قرس( 345، الّسین العبابالّصغانّي،  (4)
   .209، الصاحبيابن فارس،  )(5
 ).تبع( 8/32، جاللسانابن منظور، ). تبع( 3/1190، جالّصحاحالجوهرّي،  )(6
یب اللغوّي،  )(7    .مقدمة المحقق 3، ص اإلتباعأبو الّط
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ة المختلفة : أبو السعود الفخرانّي  وقال اإلتباع مصطلح حائر في الّدراسات العربیّ
  )1(.إذ تختلف داللته بین علوم الحدیث والنّحو واللغة

تبع الكلمة كلمة مأخوذة منها بتغییر بعض الحروف،  فاإلتباع في األصل أْن تُ
عنى الكلمة وترك بعضها اآلخر، لتكون هذه المجانسة في الّصوت وسیلة لتأكید م

  )2(.األولى، والغالب أْن تقتصر المخالفة على حرف واحد
ا خاّصة في هذه الظاهرة، مثل یب اللغوّي،: وقد ألَّف القدماء كتبً وابن  )3(أبي الّط

 )6(والقالي، )5(ابن درید،: ومنهم من اكتفى بإفراد باب لإلتباع في كتابه، مثل )4(فارس،
  .یرهموغ )8(والّسیوطّي، )7(وابن سیده،

ومن خالل استقراء أمثلة اإلتباع نجد أنَّ الكلمة األولى هي المقصودة في 
ا  ا الكلمة الثانیة فكانت محّل خالف قدیمً راد القول، أمّ المعنى، وهي التي تحمل مُ

ي إتباًعا؛ ألنَّ الكلمة الثانیة إنَّما هي تابعة لألولى على : وحدیثًا، یقول الكسائّي  إنَّما ُسمّ
  )9(.ید، ولیس یتكلم بالثانیة مفردة، فلهذا قیل إتباعوجه التوك

واشترط بعض العلماء أْن ال یكون بین التابع والمتبوع واو فاصلة، ومنهم أبو 
فصل بینه وبین المتبوع  ُ عبید القاسم بن سّالم، حیث یرى أنَّ التابع ال معنى له، وال ی

ج األصمعّي في هذا هْ َج نَ َ ه   )10(.بواو، وقد نَ
                                                             

ة في روایات غریب الحدیث واألثردراسات صو أبو السعود الفخرانّي،  )(1    .32، تیّ
ةالسید یعقوب بكر،  )(2    .2/332، جنصوص في فقه اللغة العربیّ
یب عبد الواحد بن علي اللغوّي الحلبّي اإلتباعكتاب  )(3 ، حققّه وشرحه وقدَّم )هـ351ت(، ألبي الّط

   .م1961- 1380له عّز الّدین التنوخّي، دمشق، 
ق حواشیه ووضع اوجةاإلتباع والمز كتاب  )(4 ، ألبي الحسن، أحمد بن فارس، حققّه وضبطه وعّل

  .1947- 1366فهارسه كمال مصطفى، مطبعة الّسعادة، مصر 
   .وما بعدها 3/1253، ججمهرة اللغةابن درید،  )(5
  .وما وبعدها 71، األمالي في اللغةالقالي، أبو علي،  )(6
   .4/214، جالمخصصابن سیده،  )(7
   .1/323، جالمزهرّي، الّسیوط )(8
   .1/324، جالمزهرالّسیوطّي،  )(9

  .15، اإلتباع والمزاوجة في الّدرس اللغوّي الحدیثعطیة سلیمان أحمد،   )(10
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ا الك ة، ولیس لها معنى أمّ ُشترط فیها أّال تكون مشتقّة من مادة لغویّ لمة الثانیة فی
ة المتبوع؛ وذلك للحفاظ على نفسها، وال یمكن استعمالها مفردةً في  ، وأْن تكون على ِزنَ

یت توكیًدا، ولیس  وتّي، فإْن كان لها معنىً مستقلٌ التّجانس الّص  وأمكن إفرادها ُسمّ
، وبذلك یتّضح الفرق بین اإلتباع )خاسر دامر(، و)یم وسیمقس: (إتباًعا، وذلك مثل

  )1(.والتوكید
، فال یكون هذا المعنى مقصوًدا بذاته، ولیس هدفًا  ذا كان للكلمة الثانیة معنىً وإ
ة، بل األساس في إحداث هذا النغم أو االنسجام الّصوتّي بین  في تلك العبارة االتباعیّ

  )2(.نیة معنىً أم الالكلمتین، سواء حملت الكلمة الثا
وبهذا فإنَّ األغلب في اإلتباع أْن یكون طرفاه اسمین ال فاصل بینهما، والكلمة 

  )3(.الثانیة ال معنى لها، حتّى یكون األسلوب أدخل في باب اإلتباع
ا المزاوجة فقد ذكر  المزاوجة هو واالزدواج : ، فقالها الزبیدّي في تاج العروسأمّ

أشبه بعضه بعًضا في الّسجع أو الوزن أو كان : كالم وتزاوجوازدواج ال. بمعنى واحد
ق باألخرى   )4(.إلحدى القضیتین تعّل
المزاوجة فهي أْن تُتبع الكلمة األولى كلمة ثانیة : وقال الّسید یعقوب بكر

اك: (مجانسة لها مع ربطها بواو العطف، مثل اك اهللا وبیّ اك مزاوجة، ولیست )حیّ ، فبیّ
اس )5(ا لوجود الواو،إتباًعا، وال توكیدً  لست ُأِحلُّها لمغتسل، : وزمزم: وفي حدیث العبّ

ٌل، الِحل    )6(.الحالل ضّد الحرام -بالكسر-وهي للشارب ِحٌل وِب
: وقد خلط القدماء بین اإلتباع والمزاوجة ولم یفصلوا بینهما، فیقول ابن فارس

تكون كلمتان متوالیتین أحدهما أْن : هذا كتاب اإلتباع والمزاوجة وكالهما على وجهین
ان ثم تكون بعد ذلك على وجهین ویّ : على رويٍّ واحد، والوجه اآلخر أْن یختلف الرّ

                                                             
ةیعقوب،  )(1    .2/333، جنصوص في فقه اللغة العربیّ
  .13، اإلتباع والمزاوجة في الّدرس اللغوّي الحدیثعطیة سلیمان أحمد،  )(2
  .27، اإلتباع والمزاوجةابن فارس،  )(3
   ).زوج( 6/24، جتاج العروسالزبیدّي،  )(4
ةالّسید یعقوب بكر، : انظر )(5    .2/337، جنصوص في فقه اللغة العربیّ
   .1/429، جالنهایة في الغریب واألثرابن األثیر،  )(6
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ها كاإلتباع لما قبلها،  أْن تكون الكلمة الثانیة ذات معنى معروف،: أحدهما إّال أنْ
  )1(.واآلخر أْن تكون الثانیة واضحة المعنى، وال بنیة االشتقاق

أْن یتبع فیه : لتّفریق بین اإلتباع والمزاوجة، فاإلتباع عندهوقد حاول التنوخّي ا
ل الثاني، وهذا هو أساس التّفریق بین اإلتباع  ل، والمزاوجة أْن یتبع فیه األوّ الثاني األوّ
ل، ولیس بإتباع، لهذا ال یصلح أْن  والمزاوجة، ولكن وجد العكس، حیث تبع الثاني األوّ

  )2(.یكون أساًسا للتّفریق بینهما
ویعرض عطیة سلیمان في كتابة اإلتباع والمزاوجة في الّدرس اللغوّي الحدیث، 

ة، بقوله إنَّ التناسب الموسیقي من الكلمتین : لظاهرة اإلتباع والمزاوجة من ناحیة صوتیّ
في اإلتباع مصدره فقط االتفاق بینهما في الوزن والروّي، والكلمة الثانیة أتت لتحدث 

فصل إیقاًعا صوتیا وتنا ُ ا صوتیا مع الكلمة األولى ولهذا فهي ال تحمل معنى، وال ی سبً
ولهذا فموسیقى اإلتباع تختلف عن موسیقى . بینها وبین أختها بفاصل ولو كان الواو

اقص، نحو ، ولو كان جناًسا )مأزور-مأجور: (المزاوجة، فهي تصدر من الّجناس النّ
ا لم یكن لهما نفس اإلیقاع الموسیقي أو  المشاكلة في الّسجع أو ارتباط بوزن، حیث تامً

ا بوزن واحد في اإلتباع   )3(.ترتبط كلمات المزاوجة معً
یب، والقالّي، وابن سیده، بالفرق بین اإلتباع والمزاوجة، حیث  ولم یهتم أبو الّط

ه من قبیل اإلتباع   )4(.جعلوه كّل
ا ابن فارس في كتابه اإلتباع والمزاوجة كان یشیر في بعض األ حیان أمّ

  )5(.نعوذ باهللا من التّرح بعد الفرح: ومن المزاوجة قولهم: -مثًال -للمزاوجة، فیقول

                                                             
  .28 ،والمزاوجة اإلتباعابن فارس،  )(1
   .19-18، الحدیث اللغوّي  الّدرس في والمزاوجة اإلتباععطیة سلیمان أحمد،  )(2
د . 21-20، الحدیث اللغوّي  الّدرس في والمزاوجة اإلتباععطیة سلیمان أحمد،  )(3 شرح كالم محمّ

  .أدیب جمران محقّق كتاب اإلتباع والمزاوجة البن فارس
د الحسن،  )(4 ة محمّ ة ظاهرةاإلدریسّي، فوزیّ - 1407( ، رسالة دكتوراهاإلتباع في اللغة العربیّ

ة، ص)1987   .561، جامعة أمّ القرى، الّسعودیّ
   .36، اإلتباع والمزاوجةابن فارس،  )(5
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والفائدة من اإلتباع والمزاوجة توكید المعنى، وذلك عن طریق المجانسة 
ة   )1(.الّصوتیّ

ة، في تعریف  ویظهر من تعریف اإلتباع والمزاوجة انعدام الّدقة والّشمولیّ
رورة أْن تربط فیها الكلمتان برابط إذ إنَّ هناك أمثلة كثیرة في المزاوجة فهي لیست بالّض 

ابط  بّي  )2(،)الواو(المزاوجة خالیة من الرّ م–كقول النّ ى اهللا علیه وسّل أرجْعَن : - صّل
  )3(.مأزورات غیر مأجورات

وعند مطالعة العباب نجد الّصغانّي یذكر هذا األسلوب في غیر موضع، ولم 
وجة، فهو لم یفرق بین اإلتباع والمزاوجة، وأظن أنَّ الّصغانّي یشر إلى مصطلح المزا

ة الفصل بین اإلتباع والمزاوجة، وربَّما  ا لقضیّ مثل غیره من العلماء القدماء لم یهتم كثیرً
أنَّ ظاهرة المزاوجة كانوا یطلقون علیها إتباًعا، ومن ثمَّ أصبح التفصیل فحاولوا فصل 

لبحث في الفروق بینهما، للفصل بین اإلتباع والمزاوجة اإلتباع عن المزاوجة، وكان ا
غم من صعوبة األمر؛ ألنَّهم سرعان ما یجدون ما ینقض الفروق التي  على الرّ

  . أوجدوها
وخالصة القول في المزاوجة أنَّها مثل اإلتباع، وال تختلف عنه في شيء، وكّل 

ى مزاوجة، والعكس صحیح ُسمّ ى إتباًعا یصّح أْن ی ُسمّ ، وال یوجد فرق واقعّي بینهما ما ی
یقوى على التّطبیق في التّفریق بینهما في كّل العبارات التي تُعرف بالمزاوجة أو التي 

    )4(.تُعرف باإلتباع، إّال أنَّ اإلتباع تكون الكلمة الثانیة بمعنى، وقد تكون دون معنى
ا ورد عند الّصغانّي في باب اإلتباع   :وممّ

  
  

  
                                                             

  .561 ،ظاهرة اإلتباعاإلدریسّي،  )(1
ةالزیادّي، تراث حاكم مالك، وواثق غالب هاشم،  )(2 ة في العربیّ ، العدد المزاوجة اللفظیّ

   .24، مركز دراسات الكوفة، ص2008العاشر
   .5/189، جالّنهایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر )(3
  .26ص ،والمزاوجة في الّدرس اللغوّي الحدیث اإلتباععطیة سلیمان أحمد،  )(4
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  حطيء بطيء 
جالحطيء   ذال من الرّ قصد بها الرّ ُ فالِحْطء بقیة الماء في . بطيء، وی

ذكروا هذا  فالّصغانّي من القالئل الذین )2(.هو حرف غریب: وقال الزبیدّي  )1(.اإلناء
وذكره ابن  )4(والجوهري، )3(،-حطيء بطيء–هذا اإلتباع  ابن درید اإلتباع، فقد أهمل

  )5(.ء نطيءحطي: منظور بتغییر الكلمة الثانیة، فقال
 جوًعا له وجوًسا له

الُجوس لیس : قال ابن فارس )6(.جوًعا له وجوًسا له، إتباع: قال الّصغانّي 
والّصحیح أنَّ الجوس هو : وفّسر الزبیدّي الجوس بقوله  )7(.أصًال؛ ألنَّه إتباع للجوع

قال ُ قال جوًسا له وبوًسا، كما ی ُ وًعا: الجوع في لغة هذیل، ی وقال ابن  )8(.جوًعا له ونُ
ًعا لم یَحسن تكریره، : الجوع، وقال أیًضا: -بالّضم–منظور النُّوع  ولو كان الجوع نِوْ

  )9(.إذا اختلف اللفظان جاز التكریر: وقیل
  ِرْجٌس ِنْجٌس 

اء أنَّهم إذا بدأوا : وقال أبو عبید )10(.ِرْجس نِْجس، إتباع: قال الّصغانّي  زعم الفرّ
جس فت جس ثم أتبعوه بالنّجس بالنَّجس ولم یذكروا الرّ ذا بدأوا بالرّ حوا النّون والجیم، وإ

                                                             
 ).حطأ( 76 ، الهمزةالعبابالّصغانّي،  )(1
   ).حطأ( 1/195، جتاج العروسالزبیدّي،  )(2
   ).حطأ( 2/1095، جالجمهرةابن درید،  )(3
   ).حطأ( 1/44، جّصحاحالالجوهرّي، : انظر )(4
   ).حطأ( 1/57، جاللسانابن منظور،  )(5
 ).جوس( 82 ، الّسینالعبابالّصغانّي،  )(6
   ).جوس( 10/495، جمقاییس اللغةابن فارس،  )(7
   ).جوس( 15/519، جتاج العروسالزبیدّي،  )(8
   ).نوع( 8/364، جاللسانابن منظور،  )(9

  ).رجس( 185 ، الّسینالعبابالّصغانّي،  )(10
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جس أتبعوه إیاه، وقالوا ویمكن أْن  )1(.ِرْجٌس نِْجٌس : كسروا النّون، فهم إذا قالوه مع الرّ
  )2(.نِْجس ِرْجس: یعكسون الكلمتین فیقولون

 َحیفس لیفس
مهملة عن : سلیف: وقال الزبیدّي  )3(.َحیفس لِیفس: وقال الّصغانّي من اإلتباع

والغلیظ، والّضخم، واألكول البطین، . الّشجاع: الّجماعة، وهو إتباع لحیفس، ومعناه
  )4(.والذي یغضب ویرضى من غیر شيء

 حطائط بطائط
وقد عدَّ  )6(.ویقولونها للّصبي إذا درج )5(.حطائط بطائط، إتباع: قال الّصغانّي 

ةابن جنّّي همزة حطائط زائدة؛ ألنَّه الّشيء الّص    )7(:غیر المحطوط، وأنشد بیت األعرابیّ
ِب الَغائِطِ  َجنْ ِي ِب بْ ائِط    َكأثَِر الظَّ َُط ائِط ب   إنَّ ِحِري ُحَط

اس، وغیرهم: فمعنى حطائط ا بطائط فهي إتباع، ومعناها  )8(.الصغیر من النّ أمّ
  )9(.الَضْخم

 عابس كابس
هو عابس : وقال ابن فارس )10(.وفالن عابس كابس، إتباع: قال الّصغانّي 

ِره: كابس، والكابس   )11(.الذي یضرب لحیته على عظم َزوْ
  

                                                             
   ).نجس( 6/226، جاللسانابن منظور،  )(1
   .7/276، جالمحكمابن سیده،  )(2
  ).فسح( 98 ، الّسینالعبابالّصغانّي،  )(3
     ).لفس( 16/482، جتاج العروسالزبیدّي،  )(4
  ).ططب( 23 ، الّطاءالعبابالّصغانّي،  )(5
 .53، والمزاوجة اإلتباعابن فارس،  )(6
ّي،  )(7    .1/123، جاعة اإلعرابسر صنابن جنّ
   ).حطط( 3/269، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )(8
   ).حطط( 38، الّطاء العبابالّصغانّي،  )(9

  ).كبس( 382 الّسین العباب،الّصغانّي،  )(10
   .49، اإلتباع والمزاوجةابن فارس،  )(11
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 جبس لبس
ٌس لِبْس: وقال في موضع آخر )1(.ِجبْس لِبْس: وقولهم للئیم ٌس ِعبْ  )2(.هو ِجبْ

الجبس من : وقال ابن درید )3(.إنَّه الردّي الدنّي الجبان: قال األزهرّي في معنى الِجبْس
جال  )4(.الثقیل الوخم: الرّ

  عكاس ومكاس
ِعكاس وِمكاس، وهو أن تأخذ بناصیته ویأخذ : وقولهم: قال الّصغانّي 

  )5(.بناصیتك
  أخرس أضرس

س )6(.ورجل أخرس أضرس  رْ وأصله من ... صمت یوٍم إلى اللیل: فمعنى الضَّ
  )7(.العَّض، كأنَّه َعضَّ على لسانه فصمت

  ضعیف نعیف
عیف: ومن اإلتباع أیًضا قولهم  م أقف على معنىً لنعیف في ول )8(.ضعیف نَ

ة، أو كتب اإلتباع   .المعجمات اللغویّ
  

  قضایا الهمزة 3.4
یعد صوت الهمزة من األصوات التي اختلف فیها العلماء من حیث المخرج 

ة الحدیثة، وتكفات، ولهذا كان لها نصیب وافر في الّدراسات الّص وبعض الّص  ن موتیّ
  .طق بهامفردات، فضًال عن صعوبة النّ أهمیتها في أنَّها تشكل بنیة كثیر من ال

                                                             
 ).سبل( 404 ، الّسینالعبابالّصغانّي،  )(1
   ).عبس( 258، الّسین العبابالّصغانّي،  )(2
  ).جبس( 10/315، جاللغة تهذیباألزهرّي،  )(3

 ).جبس( 1/267، جالجمهرةابن درید،  (4)
 ).عكس( 288 ، الّسینالعبابالّصغانّي،  )(5

  ).ضرس( 234 ، الّسینالعبابلّصغانّي، ا(6) 
   ).ضرس( 6/118، جاللسانابن منظور، : انظر )(7

  ).نعف( 608 ، الفاءالعبابالّصغانّي،  (8)
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ا، فالهمزة  ا وتخفیفً واختلف اللغویون القدماء والمحدثون في هذه الظاهرة تحقیقً
ا عند المحدثین فهي  )1(.صوت شدید مجهور، یخرج من أقصى الحلق: عند القدماء أمّ

ا ثم انفراجهما فجصوت حنجري، یحدث بانطباق الوترین الّص  أة، وهذه وتیین انطباقًا تامً
ا أكثر من أّي  ة تتطلب جهًدا عضلیً   )2(.صوت آخر العملیّ

ا في الكلمة التي یدخل  ة، إلحداثه أثرً ة في العربیّ وصوت الهمزة ذو قیمة فونیمیّ
ه مجرد ،فیها ة، لعدم  في حین أنّ صوت ال قیمة فونیمیة له في لغات أخرى غیر سامیّ

  )3(.إحداثه مثل هذا األثر
ین القدماء والمحدثین فقط، بل اختلف المحدثون فیما بینهم ولم یقف االختالف ب

صوت مهموس شدید مرقق ال یتذبذب الوتران : في صفة الهمزة، فهي عند بعضهم
ویرى القسم  )5(فال یسمح بوجود الجهد عند النّطق بها، )4(الّصوتیان عند النّطق بها،

ضع الوترین عند النّطق بها ال ألنَّ و  )6(اآلخر أنَّها صوت ال بالمجهور وال بالمهموس؛
ى بالجهر أو الهمس ُسمّ   )7(.یسمح بالقول بوجود ما ی

التّحقیق : ولصعوبة الهمزة في النّطق فقد تعامل معها العرب بثالث طرق، وهي
  .والتّسهیل والحذف

  
                                                             

بوابن عصفور، . 4/433، جالكتابسیبویه،  )(1   .2/605، جالمقرّ
ةأنیس،  (2)   .77، األصوات اللغویّ
بعة المقارن اللغة فقه، )1983(الّسامرائّي، إبراهیم، : انظر )(3 ، دار العلم للمالیین، بیروت، الّط

 .41الثالثة، ص 
ة، )1966(كانتینو، جان،  )(4 ة صالح القرمادي، مركز ، ترجمدروس في علم أصوات العربیّ

ة، ص أصوات العربیة بین  ،)1989(، النعیمّي، حسام، 121البحوث والّدراسات، الجامعة التونسیّ
  .97، مناهج البحث في اللغة، حّسان، 31، سلسلة بیت الحكمة، بغداد، صالتّحول والّثبات

لهجة تمیم وأثرها و ، )1978(المطلبّي، غالب فاضل، . 97، مناهج البحث في اللغةحّسان،  )(5
ة الموحدة ة، صفي العربیّ قافة العراقیّ   .84،  منشورات وزارة الّث

ةأنیس، . 77، األصوات اللغویةأنیس،  )(6  . 68، في اللهجات العربیّ
ة، )1996(الراجحّي، عبده، . 138، علم اللغةالّسعران،  )7( ة في القراءات القرآنیّ ، اللهجات العربیّ

ة بعة األولى، صدار المعرفة الجامعیّ ة، الّط   .95، االسكندریّ
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  تحقیق الهمزة 1.3.4
داء والمقصود بتحقیق الهمزة هو إعطاؤها حقّها من األ )1(التّحقیق ضد التّسهیل،

ا لها صفاتها التي تُعرف بها ا موفیً أي نطقها من غیر تغییر . النّطقّي، والنّطق بها نطقً
  )2(.فیها

ة؛ إذ یحتاج نطق الهمزة إلى جهد  وتحقیق  الهمزة یتناسب ونطق القبائل البدویّ
ة تمیل إلى الّسرعة في  وقوة وهذا یتناسب مع البدوّي أكثر من غیره، فالقبائل البدویّ

  )3(.ق، فتلمس أیسر الّسبل إلى هذه الّسرعةالنّط
واألصل في اللغة تحقیق الهمزة، وقد جاءت علیه اللغة الفصحى، فأهل الحجاز 

   )5(.وهذا ما قاد بعض المتفاصحین إلى همز ما لیس بمهموز )4(إذا اضطروا نبروا،
ة،؛ ألنَّه أقرب إلى الفص حى من وقد كان تحقیق الهمز بارًزا في األسالیب األدبیّ

تسهیلها، وقد جاء القرآن الكریم بنبر الهمزة، دلیًال على أّن تحقیق الهمزة أعلى من 
ة قبل اإلسالم استحسنته واتخذته صفة من صفات نطقها  تسهیلها، فاللغة المثالیّ

  )6(.الفصیح
ا- ومن أسباب اللجوء إلى الهمز  لبیان أصل الهمزة في الكلمة، وعدم  -أحیانً

  )1(.ت أخرى غیر مهموزة في األصلاختالطها مع كلما
غبة في  فاالضطرار الذي لجأت إلیه بعض القبائل، مثل الحجاز، هو الرّ

ة المشتركة التي من أشهر سماتها الهمز   )2(.الوصول إلى اللغة األدبیّ
                                                             

   .1/49، جالقواعد واإلشارات في أصول القراءاتالحموّي، ابن أبي الرضا،  )(1
 .13، اللهجات في التّراثالجندّي، : انظر )(2
ةأنیس، إبراهیم،  )(3   .120، في اللهجات العربیّ
  .15/497، جتهذیب اللغةاألزهرّي،  )(4
بعة كشف الحجب واألستار، ، )ه1409(سین، النیسابورّي، إعجاز ح )(5 مكتبة المرعشي، الّط

  .1/80الثانیة، ج
  .78، دراسات في فقه اللغةالصالح،  6)(

ةالنواصرة، توفیق الفي علي،  )(1 ، رسالة، جامعة قضایا الهمزة وأثرها في تشكیل بنیة الكلمة العربیّ
   .26، ص2002مؤتة 

ةأنیس،  )(2    .69-67، صفي اللهجات العربیّ
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فیذكر المطلبي أنَّ التمیمیین مالوا إلى تحقیق الهمزة في كثیر من األلفاظ على 
ل(وزن  : ي موضع العین من الفعل ألف ساكنة، ما قبلها مفتوح، نحوإذا كان ف) فَعْ

) ذئب: (، أو یاء ساكنة، ما قبلها مكسور، نحو)كاس(و) راس(في ) كأس(و) رأس(
في ) لؤم(و) شؤم: (، أو واو ساكنة ما قبلها مضموم، نحو)بیر(و) ذیب(في ) بئر(و
لیهم عزا العلم )2(فقوم تمیم أصحاب نبر، )1().لوم(و) شوم(   )3(.اء تحقیق الهمزةوإ

األناس لغة في : وقد ورد تحقیق الهمزة عند الّصغانّي في كلمة األناس، فقال
اس وهو األصل، وهذا یعني أنَّها نمط لهجّي من باب التّنوع، ولم یجعلوا األلف  النّ
والالم فیه عوًضا من الهمزة المحذوفة؛ ألنَّه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوَّض منه، 

   )4(:الشاعرقال 
نَّ  ا ِإ ایَ نَ لِْع  المَ اسِ  على َن ــــــ          یَطَّ ا األُنَ ینَ   اآلِمنِ

  ) 5(:وقال آخر
نَّا ى َال  ُأناٌس  وإ رَ تْلَ  نَ ولُ       ُسبَّةً  القَ َأتْهُ عاِمرٌ وَسُل ا رَ ذا مَ   ِإ

فقد حقق الشاعران الهمزة مع اتفاق معظم العرب على حذفها والتعویض عنها 
  )1().أل(بـ

ا جاء عند الّصغانّي في تحقیق الهمزة قوله النبي : إنَّ أهل مّكة یهمزون: وممّ
وقد  )2(.والبریة والخابیة، فهم یهمزونها وال یهمزون غیرها، ویخالفون العرب في ذلك

  )3(.وصفه سیبویه بأنَّه قلیل رديء
  

                                                             
  .83-82، لهجة تمیمالمطلبي،  )(1

  .1/22، جالعرب لسانابن منظور،  (2)
  .3/542، جالكتابسیبویه،  )(3
  ).نوس( 471، الّسین العبابالّصغانّي،  )(4
   .1/111، جشرح الحماسةالتبریزّي،  )(5

  .27، قضایا الهمزةالنّواصرة،  (1)
  ).نبأ( 174، الهمزة العبابالّصغانّي،  )(2
   .3/555، جالكتاببویه، سی )(3
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  )تسهیلها( تخفیف الهمزة 2.3.4
ة، وت سهیلها من صفة القبائل المتحّضرة تحقیق الهمزة من صفة القبائل البدویّ

في الحجاز، وبخاّصة قریش في مّكة، واألوس والخزرج في المدینة، وتمثلها قراءة أبي 
  )1(.جعفر وبعض قراءات نافع قارئ المدینة أصدق تمثیل

فالتّسهیل صفة الحجازیین إّال إذا أرادوا محاكاة التمیمیین استلطافًا لهذه الّصفة 
  ) 2(.میمالتي اشتهرت بها ت

ة متأنیة في نطقها، متئدة في أدائها، ولم یشتهر عنها إدغام،  فالقبائل الحضریّ
أو إمالة، ولذا لم تكن بها حاجة إلى إلتماس المزید من مظاهر األناة، لذلك مالت إلى 

  )3(.التخلي عن الهمزة
وظاهرة تخفیف الهمز هي نوع من المیل إلى الّسهولة، وهي ظاهرة من ظواهر 

ةالتّ    )4(.طور الّصوتّي في كل اللغات الّسامیّ
َن، والبدل  یْ َن بَ یْ وتنوَّع العرب في تخفیف الهمزة فیكون بتسهیل الهمزة بَ

َن  )1(والحذف، یْ َن بَ یْ جعلها بین الهمزة والحرف الذي منه : والمقصود بتسهیل الهمزة بَ
ا  هو إبدال الهمزة إلى أحد حروف العلة، وهو الشائع: حركتها، والبدل في اللهجات، أمّ

  .الحذف فیعني إسقاطها من الكلمة
  
  إبدال الهمزة 3.3.4

یكون إبدال الهمزة بقلبها إلى أحد حروف اللین وهو من باب التسهیل، فالهمزة 
  : قبلها، والهمزة المتحركة وما قبلها متحرك یتخلص منها بطرقتین

لین قبلها كما في سقوطها من الكالم واالستعاضة عنها بإطالة صوت ال: األولى
  ). مستهزئون(في ) مستهزون(قراءة 

                                                             
   .113، العربیة اللهجاتالراجحي،  )(1
   .77، دراسات في فقه اللغةالصالح، : انظر )(2
ةأنیس، : انظر )(3    .67، في اللهجات العربیّ
   .77، من أسرار اللغةأنیس، : انظر )(4
   .3/541، جالكتابسیبویه،  )(1
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  . تسهیل الهمزة بین بین: والثانیة
ا قول الّصغانّي  وفي  )1(."تهمز وال تهمز: العصا: المنسأة: "ومن شواهد إبدال الهمزة ألفً

واألصل في همز منسأة إذا خفّفت الهمزة : قال أبو علي )2(.﴾منسأَتَه تَأْكُلُ﴿ :قوله تعالى
)3(.نها أن تجعل بین بین إّال أنَّهم خفّفوا همزتها على غیر قیاس، وكثر فیها التخفیفم

  
  

  حذف الهمزة 4.3.4
فًا لمن ترك الهمز، قال: قال الّصغانّي  وْ ف رَ وْ رُ ف مصدر راف یَ وْ وقال : الرَّ

ف من السكون ولیس من قولهم: قوم وْ ٌف رحیم؛ ذاك من الرَّأفة مهموز إّال : بل الرَّ ؤُ رَ
ٌف، وفرأ الحسن البصرّي والزُّهرّي : أنَّه في لغة من لم یهمز وْ ٌف : (رّ وْ رَ بالتلیین، وظنه ) َل

یِّن أشبه  ؛ ألنَّ الكلمة مهموزة، والهمز المضموم إذا ُل ْهمٌ بعضهم أنَّهما قرآه بالواو؛ وهو وَ
ف:( بالواو، وقرأ أبو جعفر وْ وُ رَ   )4(.بتلیین همزة مشبعة) َل

  
  ةإقحام الهمز  5.3.4

كون مجودة في البنیة العمیقة مزة المقحمة هي تلك الهمزة التي تیقصد باله
ة، سواء على  لبعض األنماط التي وصلت إلینا مهموزة في بعض االستعماالت اللغویّ
اها العمیقة من  نَ ُ غم من خلو ب ة، على الرّ المستوى الفصیح أم في المستویات اللهجیّ

ة للهمزة وهذا یعني ا، وغیر  وجود صورة صوتیّ ة تكون مهموزة أحیانً أنَّ البنیة الّسطحیّ
  )1(.مهموزة في أحیان أخرى

  )2(:الواردة في قول الحّجاج) العألم(ومن شواهد إقحام الهمزة كلمة 
                                                             

  ).نسأ( 179-178، الهمزة العبابالّصغانّي،  )(1
  .14، آیةسبأسورة  )(2
  .3/292، جالحّجةالفارسّي، أبو علي،  )(3
  ).روف( 231، الفاء العبابالّصغانّي،   )(4
الهمزة المقحمة ودورها في تشكیل بنیة الكلمة دراسة في القراءات ، )1999(عبابنه، یحیى،  )(1

ة    .206لخامس، ص، مجلة مؤتة للبحوث والّدراسات، المجلد الرابع عشر، العدد االقرآنیّ
، تحقیق فخر الّدین قباوة، مكتبة لبنان الممتع الكبیر في التّصریف، )1996(ابن عصفور،  )(2

بعة األولى، ص   .216ناشرون، الّط
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ى، ای مي دارَ سلمَ مي ثم اسّل   لمِ أالع هذا فخندُف هامةُ         یا اسَل
بمهموز، والحاصل في  على همز ما لیس) الخأتم(و) العألم(فقد ذكر الّصغانّي 
ة بالكلمة، یر الحركة الطویلةهاتین الكلمتین هو تقص خّل ا أدى إلى حدوث فجوة مُ ، ممّ

م(وما حدث في  )1(.فتخلصوا منها عن طریق إغالق المقطع األخیر بإقحام الهمزة ) عاَل
  :كاآلتي

<ãlamun  <alamun              <a>lamun  
  بعد تقصیر الحركة الطویلة      إقحام الهمزة إلغالق المقطع القصیر المفتوح           األصل وفیه الحركة الطویلة

  :كاآلتي) خاتم(وما حدث في 
ẖãtamun  ẖalamun              ẖa>lamun  

  بعد تقصیر الحركة الطویلة      إقحام الهمزة إلغالق المقطع القصیر المفتوح           األصل وفیه الحركة الطویلة

 

  القلب المكاني 4.4
ا وأقلبه، وقد انقلب وقلب الّشيء، : لغة تحویل الّشيء عن وجهه، وقلبه یقلبه قلبً

ا لبطن: وقلبه له ظهرً   )1(.حوّ
ا في االصطالح فقد ذكر القدماء مفهوم القلب المكاني، ولم یكن المصطلح : أمّ

ّي تحت باب یب بالتقدیم األصلین یتقاربان في الترك: "قد تحدد بعد، فقد ذكره ابن جنّ
   )2(."والتأخیر

ةإنَّ : قال الثعالبّي  ا في الكلمة أمّ . من سنن العرب القلب في الكلمة وفي القصَّ
ذَ  َجَذَب  :فكقولهم َكَل ولبكَ  ،وَضبَّ وبَضَّ  ،وَجبَ َس  ،وبَ َس وَط مَ ة فكقولوأمّ . مَ وَط  ا القصَّ
نا :الفرزدق   )3(.جمُ فریَضة الّزناأي كما كان الرَّ  .فریَضَة الرَّْجم كما كاَن الزَّ

                                                             
، دار جلیس الّزمان، الهمزة في ضوء علم اللغة الحدیث، )2011(النواصرة، توفیق الفي،  )(1

بعة األولى، ص     .128الّط
  ).قلب( 12/169 ، جساناللابن منظور،  )(1
ّي،  )(2    .2/69، جالخصائصابن جنّ
ةالثعالبّي،  )(3    .263، فقه اللغة وسر العربیّ
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تقدیم أو تأخیر بعض األصوات على : وبهذا فإنَّ مفهوم القلب المكاني هو
  )1(.بعض في كلمتین متفقتین في المعنى

 )2(.والقلب المكاني من الظواهر التي تشترك فیها لغات كثیرة من لغات البشر
ة، وتكاد تشیع هذه الظاهرة في معظم اللغ ة صوتیّ ةفهي ظاهرة لغویّ قال  )3(.ات الّسامیّ

یحكم اللغویون بالقلب المكاني على كل كلمتین مختلفتین في ترتیب : إبراهیم أنیس
، إْن من القلب عندهم) جبذ(و) جذب: (بعض الحروف، متفقتین في المعنى، فنحو

ا الّصرفیون، فال یقولون . تساوى اللفظان في التّصریف، ووجد المصدر لكّل منهما أمّ
: ني في الّصیغ المختلفة بالترتیب، نتیجة الختالف اللغات، فنحوبالقلب المكا

  )1(.لیس من القلب المكاني عندهم) صاقعة(و)  صاعقة(
ویعلّل إبراهیم أنیس ظاهرة القلب المكاني؛ بأنَّها في األصل من أخطاء الّسمع 

ا   )2(.بین الكبار، أو من أخطاء األطفال، ثم صار الخطأ صوابً
رب من التیسیر لنطق اللفظ، یقوم به الجهاز الّصوتّي، ویتم فالقلب المكاني ض

ة الجهاز الّصوتّي في نطق الّصورة  ذلك بتقدیم صوت على آخر، بحیث تصبح آلیّ
  .)3(.الجدیدة للكلمة أیسر من األولى

  

                                                             
. 6/276، جالهمعوالّسیوطّي، . 1/21، جشرح شافیة ابن الحاجباالستراباذّي، : انظر )(1

ة في التراثوالجندي،  اني في ظاهرة القلب المك، )1986(والحموز، . 2/647، جاللهجات العربیّ
ة عللها وأدلتها وتفسیراتها وأنواعها بعة األولى، صالعربیّ ار، الّط سالة، دار عمّ   .16، مؤسسة الرّ

ة: انظر )(2   .155، أنیس، في اللهجات العربیّ
ة األصوات) 1998(عبد الجلیل، عبد القادر، : انظر )(3 بعة األولى، اللغویّ ، دار صفاء، عمان، الّط

  .303ص
، دار الّطباعة المكاني في ضوء الفكر اللغوّي  القلب ،)1394(د نافع، غریب عبد المجی )(1

بعة الثالثة، ص ة، القاهرة، الّط دیّ   .17المحمّ
ة، )1973(عبده، داود،  )(2  .131، مكتبة لبنان، بیروت، أبحاث في اللغة العربیّ
د بن أحمد بن سعید،  )(3 ، رسالة وداللة خصائص لغة تمیم أصواتًا وبنیة، )هـ1396(العمرّي، محمّ

   .138ماجستیر، مّكة المكرمة، اشراف خلیل محمود عساكر، جامعة الملك عبد العزیز، ص
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وقد عزا إبراهیم أنیس، وغریب عبد المجید القلب المكاني إلى اختالف القبائل، 
  )1(.واحدةأو اختالف القبیلة ال

ة المقلوب والمقلوب عنه، تشغل بال الكثیر من المهتمین في هذا  وبقیت قضیّ
ومن : المجال، فرأى اللغویون أنَّ المفردة التي لها مصدر هي األصل، یقول ابن جنّّي 

امضحّل وهو مقلوب عن اضمحّل، أال ترى أنَّ المصدر إنَّما هو على : المقلوب، قولهم
  )2(.وال یقولون امضحالل اضمحل، وهو االضمحالل

ا ذكره الّصغانّي من القلب المكاني قوله یَّغ الّدم إذا هاج وغلب، ویقال : وممّ بَ تَ
غى بَ یَّغ(فهو مقلوب عنها، فجعل الّصغانّي  )3(.من البغي: أصله تَ بَ   . مثل جذب وجبذ) تَ

في عملیة القلب  ة المزدوجة في آخر الكلمة قد أسهمولعّل صعوبة الحرك
ما أنَّ التشدید یخفّف من نطق الحركات المزدوجةالمكا   .ني، وال سیّ

 )1(.الخفّاش، وحدد الّصغانّي الخّشاف أفصح من الخفّاش: الخّشاف: وقال أیًضا
ا: وقال ْسقي الماءَ كثیرً ، إذا كان یَ ٌة َ ْسفَه ، ومَ فٌَة َ ْسه أي جرى : وتبسبس الماء )2(.طعام مَ

ُسْب  قسوالدِّقَمْ  )3(.وهو مقلوب تََسبْ انِس )4(.س والِمَدْقس مقلوب الدِّمَ الِجْعالن، : والَجعَ
َجانِس ْكس مقلوب منه )5(.وهي مقلوبة من العَ س، والوَ   )6(.وقیل الَكوْ

وعدَّ البّصریون مثل هذا القلب من اللهجات، أي كّل من اللفظتین أصل في 
ریق في الكلمات فذهبوا إلى التف. وهم بهذا أخرجوها من دائرة القلب المكاني )7(.بیئة

وي فیها القلب   .التي رُ
                                                             

ة في التّراثأنیس، : انظر )(1   . 18، القلب المكاني وغریب عبد المجید،. 647،  اللهجات العربیّ
ّي،  )(2    .2/75، جالخصائصابن جنّ
   ).بیغ( 27، الغین العبابالّصغانّي،  )(3

 ).خشف( 140، الفاء العبابالّصغانّي،  )1(
  ).سهف( 300، الفاء العبابالّصغانّي،  )2(
  ).بسس( 47، الّسین العبابالّصغانّي،  )3(
 ).دقمس( 162، الّسین العبابالّصغانّي،  )4(
  ).عجنس( 264، الّسین العبابالّصغانّي،  )5(

 ).كوس( 396، الّسین العبابالّصغانّي،  )6(

  .1/371، جالمزهر، الّسیوطّي   )(7
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ونخلص من ذلك أنَّ القلب یسیر بطریقة ال تضبطها قاعدة، فتسلك األصوات 
الطریق األسهل في النطق، فیكون بتقدیم الالم على العین أو العین على الفاء أو 

   )1(.بتأخیر الفاء عن الالم
ا جاء في العباب  ْغس(وممّ هذه الكلمة إلى لغة  بمعنى السَّواد، ونسب) البَ

 )1(والزبیدّي، )4(وقد تبعهما ابن منظور، )3(وهي عند ابن درید بالمعنى نفسه، )2(الیمن،
  )4(.واألزهرّي  )3(وأهملها الجوهرّي، )2(والفیروزآبادّي،

ة نجد  َسة(وبالبحث في المعجمات اللغویّ ماد،) الُغبْ  )5(في اللون ومعناها لون الرّ
ْلَسة رة أو لون بین الطُّ فمعناهما متقارب، فیبدو أنَّه قد حصل قلب في هذه  )6(.والُغبْ

َسة(الكلمة بین الغین والباء، فقد ذكرها غیر مصنّف    .بتقدیم الغین على الباء) الُغبْ
وقد اجتهد اللغویون قدامى ومحدثون في تفسیر هذه الظاهرة، وفي أسباب 

هم من رده إلى أخطاء الّسمع، وجودها، فمنهم من عزا ذلك إلى اختالف اللهجات، ومن
نفسه في البحث عن فروق دقیقة بین األلفاظ حتّى ینفى القلب  وأجهدومنهم من أنكره 

وأظّن أنَّ سبب هذا الظاهرة مجموعة األسباب اآلنفة الذكر أدت إلى وجود القلب . بینها
ة؛ ألّن الناطق یبحث عن أیسر السبل  في المكاني، وظاهرة القلب هي ظاهرة عفویّ

نطقه للكلمات حسب بیئته والعوامل المحیطة به، وبما أنَّ ظاهرة القلب موجودة إلى 
  . عصرنا الحالي فال یمكن إنكارها كما أنكرها البصریون

  
                                                             

ة في التّراثوأنیس، . 77، ظاهرة القلب المكانيالحموز،  )(1    .647، اللهجات العربیّ
 ).بغس( 48، الّسین، العبابالّصغانّي،  )(2
 ).بغس( 1/338، جالجمهرةابن درید،  )(3
  ).بغس( 6/29، جاللسانابن منظور،  )(4
  ).بغس( 15/460، جالعروس تاجالزبیدّي،  )(1
 ).بغس( 1/533، جالمحیط القاموسالفیروزآبادّي،  )(2
ْغس بمعنى الّسواد غیر موجود في الّصحاح( ).بغس(، مادة الّصحاحالجوهرّي،  )3(   ).البَ

  ).بغس(، مادة اللغة تهذیباألزهرّي،  )(4
  ).غبس( 6/153، جاللسانابن منظور،  )(5
 ).غبس( 16/300، جالعروس تاجالزبیدّي،  )(6
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لَ  4.5 َل وأْفعَ   َفعَ
لَ (لقد حظیت األفعال التي جاءت على وزن  َل وأْفعَ فوا ) فَعَ بعنایة القدماء، فأّل

ا، مثل وأفعلت ألبي إسحاق الّزّجاج وأبي حاتم السجستانّي، كما  كتاب فعلت: فیها كتبً
فاتهم، مثل باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى البن قتیبة ا في مصنّ    )1(.عقدوا أبوابً

للّداللة على المعنى ) فعل وأفعل(ولقد وردت طائفة من األفعال تناوبت فیها 
ن ا متباینة من ذلك، فمنهم مَ عدَّ المعنى في الّصیغتین  نفسه، فوقف اللغویون مواقفً

واحًدا، وبما أنَّ المعنى واحٌد فسبب اختالف الّصیغة عائد إلى اختالف اللهجات، قال 
والمعنى فیهما واحد، إّال أنَّ اللغتین اختلفتا، فیجيء ) فعلت وأفعلت(قد یجيء : الخلیل

لحق قوم فیه األلف فیبنونه على )فعلت(به قوم على    ) 1().أفعلت(، ویُ
وغیرهم،  )4(وابن سیده، )3(وابن درستویه، )2(د أشار أیًضا كلٌّ من ابن جنّّي،وق

في المعنى، فهما یتعاقبان على معنىً واحد، وسبب ذلك ) فعل وأفعل(إلى اتفاق 
  .اختالف اللهجات

بمعنى واحد عائد إلى ) فعل وأفعل(ونستطیع القول بأنَّ االختالف في صیغتي 
ا إذا اختلف المعنى فلكلِّ صیغة استخدامها  اختالف اللهجات في المقام ل، أمّ األوّ

الخاّص، فاستخدام الفعل المزید یدّل على معنى غیر معنى الفعل المجرد؛ ألنَّ الزیادة 
في المبنى ال بدَّ من زیادة تقابلها في المعنى، فمن المحال أْن یختلف اللفظان والمعنى 

  )5(.ین، إّال أْن یكون لغة قوم آخرینواحد، كما یظن كثیر من اللغویین والنّحوی

                                                             
د محیي الّدین عبد الحمید، مطبعة الّسعادة،  ،الكاتب أدب، )هـ1377(ة، ابن قتیب )(1 تحقیق محمّ

  .341-333بعة الثالثة، صالطّ 
   .14/61، جالكتابسیبویه،  )(1
ّي،  )(2    .2/82، جالخصائصابن جنّ
   .385-1/384، جالمزهرالّسیوطّي،  )(3
   .4/305، جالمخصصابن سیده،  )(4
   .1/384/386، جزهرالمالّسیوطّي، : انظر )(5
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ا على ) فعل وأفعل(وأنكر األصمعّي أْن تكون  بمعنى واحد، وهذا لیس غریبً
ا ورد من  د المشهور، ویضیق فیما سواه ممّ األصمعّي، فقد ُعرف عنه ولعه بالجیّ

  )1(.الصیغتین
فقد وقد حذا اللغویون المحدثون حذو من سبقهم من القدماء في هذه المسألة، 

  )2(.من اختالف اللهجات) فعل وأفعل(عّدوا اختالف 
ا نسب هذه اللهجات، فقد عزا القدماء استخدام صیغة  إلى البیئة ) فعل(أمّ

ة، في حین اشتهر استخدام  ة وهي البیئة الحجازیّ ة وهي ) أفعل(الحضریّ في البیئة البدویّ
  )3(.بیئة تمیم، بشرط اتفاق المعنى في الصیغتین

ا الّصغ ن سبقه، فنراه یذكر صیغة أمّ ا ) فعل وأفعل(انّي فال یبتعد شأنه عمّ جنبً
ا منه باالختالف اللهجّي الحاصل بین القبائل، -باتفاقهما في المعنى-إلى جنب  ، وعیً

َسْسُت  )1(لغة في َجَزت،: أجزأت عنك شاة: ومن المواد التي ذكرها في العباب، قوله وأبْ
َس : اإلبل وب )2(ْستها،إذا زجرتَها لغة في بَ  )3(لغة في خلفتها إذا اصلحته،: وأخلفت الّث

َكَف، لغة في ردفه : وأردفه أمر )5(وأساس الطَّعام أي ساس، )4(وأوكف البیت لغة في وَ
  )7(.الزمه: ودنف وأدنفه المرض )6(تبعه وأتبعه،: مثل

ا سبق أنَّ صیغتي  یتفقان في المعنى إذا كان ) فعل وأفعل(فیتّضح لنا ممّ
ة صیغة ورود ، في حین )أفعل(هما سببه االختالف اللهجّي، حیث آثرت القبائل البدویّ

ا، فربَّما جاء العكس من ذلك؛ ألنَّه ال )فعل(مال الحضر إلى صیغة  ، وهذا لیس قانونً
                                                             

   .59، تحقیق خلیل عطیة، دار صادر، بیروت، صوأفعلت فعلت، )1996(السجستانّي،  )(1
ة في التّراثالجندي، . 187، تمیم لهجةالمطلبي،  )(2   .623- 613، اللهجات العربیّ
   ).فتن( 13/319، جاللسانابن منظور، : انظر )(3
   ).جزأ( 65، الهمزة، العبابالّصغانّي،  )(1
 ).بسس( 43الّسین،  ،العبابالّصغانّي،  )(2
  ).خلف(172الفاء،  ،العبابالّصغانّي،  )(3
 ).وكف( 644الفاء،  ،العبابالّصغانّي،  )(4
   ).سوس( 214، الّسین، العبابالّصغانّي،  )(5
   ).ردف( 209، الفاء، العبابالّصغانّي،  )(6
   ).دنف( 191، الفاء، العبابالّصغانّي،  )(7
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خاّصة القبائل المتقاربة –یمكن وضع القبائل في معزل عن بعضها، فاالختالط بینها 
الّصیغتین في البیئة نفسها، نتیجة التّبادل اللهجّي فیما  یؤدي إلى استخدام -جغرافیا

  .بینها
فمعظم ) فعل وأفعل(ولم یكن الّصغانّي یهتم بذكر القبیلة التي تستخدم صیغتي 

األلفاظ التي ذكرها دون عزو، فكان یشیر إلیها بأنَّها لغة، وأظّن سبب ذلك أنَّ هذه 
. االهتمام إلى البیئة التي تُنسب إلیها األلفاظ أصبحت مستعملة في البیئة نفسها دون

ة في االستعمال،  ا لهجیا خاصا بقبیلة و فهي أقرب إلى الّصیغ االختیاریّ لیس نمًط
  .بعینها

  التّأنیثو  التّذكیر
ا اختصت بالمذّكر  فوا كتبً ة لمسألة التّذكیر والتّأنیث، فنجدهم أّل ه علماء العربیّ تنبّ

وابط للتمییز بینهما، لما یشوب هذه المسألة من والمؤنّث، وحاولوا فیها وضع ض
ثًا عند غیرهم، فالتّذكیر والتّأنیث یعتمد في  غموض، فما نراه مذّكرا عند قوم، نجده مؤنّ
كثیر من األحیان على عقائد وانطباعات غیر محددة، أو على أفكار قدیمة ال یستطیع 

   )1(.علم اللغة تحدیدها ومناقشتها
ة التي ُذكرت بالتّذكیر ونجد من استقراء كت ب اللغة أنَّ معظم المواد اللغویّ

والتّأنیث دون عزو أليِّ قبیلة أو منطقة معینة، فكان العلماء یذكرون اللفظة ویشیرون 
إلیها بأنَّها تُذكَّر وتُؤنَّث، وهذا دلیل على شیوع هذه الظاهرة، فمن الصعب حصرها في 

ة معینة، أو عند قوم مخصوصین   .بیئة لهجیّ
وقد وردت طائفة من الكلمات بالتّذكیر والتّأنیث عند الّصغانّي، وبالنّظر في هذه 
المفردات، لم أجدها على درجة واحدة في التّأنیث والتّذكیر، فمنها ما یتساوى فیها 

  .التّذكیر والتّأنیث، ومنها یغلب علیها التّذكیر، وأخرى یغلب علیها التّأنیث
: یها التّذكیر والتّأنیث حروف الهجاء، قال الّصغانّي ومن األلفاظ التي یتساوى ف

ؤنَّث، وكذلك سائر حروف الهجاء، قال : والكاف  ُ ذكَّر وی ُ حرف من حروف المعجم، ی
اعي   )2(:الرّ

                                                             
   .275-274، لهجة تمیمالمطلبي، : ظران )(1
   ).كوف( 555، الفاء العبابالّصغانّي،  )(2
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ها  ُسومُ فَّْت رُ ها    أَشاقَتَْك آیاٌت تَعَ مُ ُح وِمیْ وْ ُل یَّنَْت كاٌف تَ     كما بَ
روف الهجاء تذّكر وتؤنّث، فباعتبار اعلم أنَّ ح: قال ابن أمّ قاسم المرادّي 

فما : "تذكیرها تثبت التّاء في عددها، وباعتبار تأنیثها تسقط التّاء من عددها، فلذلك قال
  )1(".سبعا عدا

ان سبب التّذكیر والتّأنیث في حروف الهجاء بقوله فّسر الصبّ ُ فحروف الهجاء : وی
  )2(.تذّكر باعتبار الحرف وتُؤنّث باعتبار الكلمة

فال  )1(روف الهجاء یتساوى فیها التّذكیر والتّأنیث، وهذا بإجماع العلماء،فح
  .خالف في تأنیثها وتذكیرها

ا ورد عند الّصغانّي أیًضا شاطئ النَّهر، تُذّكر وتُؤنّث، قال : الكّالء: وممّ
یح عن السُّفُن ویحفظها، : هو فعَّال مثال جبَّار، والمعنى: سیبویه أّن الموضع یدفع الرِّ

كّأل والكّالء: وقال األصمعّي . وهو على هذا مذّكر مصروف موضع تُرفأ فیه : المُ
    )2(.السُّفن، وهو ساحل كلِّ نهر

مرفأ السُّفن، وهو عند سیبویه فعَّال، مثل جبَّار؛ ألنَّه : والَكّالءُ : قال ابن منظور
یح، وعند أحمد بن یحیى ْكأل السُّفن من الرّ یح: یَ الء؛ ألنَّ الرّ تَِكلُّ فیه، فال ینخرق،  فَعْ

ا یرجحه أنَّ أبا حاتم ذكر أنَّ الَكّالء مذّكر ال یؤنِّثه أحد من  ٌح، وممّ رجَّ وقول سیبویه مُ
  )3(.العرب

                                                             
ة ابن مالكالمرادّي، ابن أمّ قاسم،  )(1 : انظرو  .3/1511، جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّ

ة ابن مالكاألشمونّي،    .4/42، جشرح األشمونيّ أللفیّ
ان،  )(2 ان على شرح األشمالّصبّ ة ابن مالكحاشیة الّصبّ  .3/375، جونيّ أللفیّ
ة، مثل: انظر )(1 ، العروس تاجوالزبیدّي، . 4/1425، جالّصحاحالجوهرّي، : المعجمات اللغویّ
  .وغیرها. 33/371ج
  ).كأل(158، الهمزة العبابالّصغانّي،  )(2
   ).كأل( 1/146، جاللسانابن منظور،  )(3
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، وامرأة ٌف نَ رجل دَ : المرض المالزم، یقال: -بالتحریك–الَدنَف : وقال أیًضا
الجمع؛ ألنَّك تخرجه على ، یستوي فیه المذّكر والمؤنّث، والتثنیة و ٌف نَ ، وقوم دَ ٌف نَ دَ 

  )1(.المصادر

ِسیة فیمن قال یْ وَ ، : وموسى بمعنى الحدید فتُذّكر وتُؤنَّث، وتصغیرها مُ سىً وْ هذه مَ
ٍس فیمن قال یْ وَ سى: ومُ وْ ثة، )2(.هذه مُ وسى الحدید عند األنبارّي مؤنّ فنفى األنبارّي  )3(ومُ

  .عنها التّذكیر
سى ج: وقال ابن الّسّكیت وْ لى عن الكسائّي یقال هذه مُ وقال : قال. دیدة، وهي فُعْ

ُت رأَسه: یقال. هو مذّكر ال غیر: األموّي  َسیْ ل، من أوْ ْفعَ سىً كما ترى، وهو مُ وْ : هذا مُ
وسى   )1(.إذا حلقتَه بالمُ

كما اختلف تصنیف العلماء لبعض األلفاظ في التّذكیر والتّأنیث، ومن ذلك 
غلِّب التّذكیر، مثل، فقد انقسموا إلى فریقی)الّسلطان(كلمة  ُ أبي : ن، األول منهم ی

ه سمع بعض : البركات األنبارّي، حیث قال ؤنّث، حكى الفراء أنّ ُ ذّكر وی ُ والّسلطاُن ی
 )2(.قضْت علینا الّسلطان، والتّذكیر أعلى، ومن أنّث ذهب إلى أنَّه حّجة: العرب یقول

ؤنّث، وتذكی: وقال ابن التستري الكاتب ُ ذّكر وی ُ   )3(.ره أصّح وأكثرالّسلطان ی
ذّكر ویؤنّث، فتذكیره باعتبار البرهان، وتأنیثه : الّسلطان: وقال الّسمین الحلبّي  ُ ی

اء، وحكى أنیث أكثر عند الفصحاء، كذا قال الفرّ قضْت : (باعتبار الحّجة، إّال أنَّ التّ
ا الّسلطان(، و)علینا الّسلطان ا : ، وعلى هذا فكیف ُذكِّرت صفته، فقیل)وأخذْت فالنً مبینً

مبینة؟ والجواب أنَّ الّصفة هنا رأس فاصلة، فلذلك َعَدَل إلى التّذكیر دون : دون

                                                             
  ).دنف( 191، الفاء العبابالّصغانّي،   )(1
    ).موس( 436، الّسین العبابالّصغانّي،  )(2
   .82، البلغة في الفرق بین المذّكر والمؤّنثاألنبارّي، أبو البركات،  )(3
    ).موس( 435، الّسین العبابالّصغانّي،   )(1
  .84، البلغة في الفرق بین المذّكر والمؤّنث األنباري، أبو البركات،  )(2
   .5، صر والمؤّنثالمذكّ ابن التستري الكاتب،  )(3
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اء فإنَّه قال والتّذكیر أشهر، وهي لغة : التّأنیث، وقال ابن عطیة ما یخالف ما حكاه الفرّ
   )1(.القرآن

أنیث على التّذكیر ومنهم ابن الّسّكیت، فكلمة  ا الفریق الثاني فیغلب التّ أمّ
ثة، لم یذكر فیها التّذكیر مستدال بقولهم ، )قضْت به علیه الّسلطان( :الّسلطان عنده مؤنّ

تْه الّسلطان(و نَ   )2().وقد آمَ
ذّكر : الّسلطان: والّصغانّي من الذین غّلبوا التّأنیث على التّذكیر، فقال ُ الوالي، ی

ؤنّث، والتّأنیث أغلب، فمن أنّث قال ُ قد أمنته (، و)نقضْت به علیك الّسلطا: (وی
اء. سلطان جائر: ، ومن ذّكر قال)الّسلطان من ذكره ذهب به إلى معنى : قال الفرّ

ثه ذهب به إلى معنى الحّجة، وقیل جل ومن أنّ من ذكره ذهب به إلى معنى الواحد : الرّ
د بن یزید. ومن أنثه ذهب به إلى معنى الجمع ومعنى الجمع في ذلك أنَّه : وقال محمّ

ولم یقل هذا غیره، وقد : مثال قفیز وقفزان، وبعیر وبعران، قال األزهرّي ) َسلیط(جمع 
 سلْطَانًا﴿ :جمع على سالطین، مثل برهان؛ ألّن مجراه مجرى المصدر، وقوله تعالى

ْه  )2(﴾سلْطَانيه  عني هلَك﴿ :أي حّجة، وقوله جلَّ ذكره )1(﴾مبِينا یَ تِ   )3(.أي ُحجَّ
ثة عند األزه ا لتذكیر وهي مؤنّ رً ه یجد مبرِّ وربَّما ُذكر : بقوله) الّسلطان(رّي، ولكنّ

  )4(.الّسلطان؛ ألنَّ لفظه مذّكر
ا كّل ما جاء منه في : قال ابن سیده الّسلطان یذّكر ویؤنّث، والتّأنیث أكثر، فأمّ

ُراد به الُحّجة  )5(.القرآن الكریم ی
ؤنّث، فمن أنّث قال في تصغیرها: القوس ُ ذّكر وی ُ سة، ومن ذكر قالقُ : ی یْ : وَ

یْس، والغالب التّأنیث، لقوله  ة وجفیرها : -صلى اهللا علیه وسلم-قُوَ من اتَّخذ قوًسا عربیّ
                                                             

   .4/130، جالدرّ المصون في علوم الكتاب المكنونالّسمین الحلبّي،  )(1
   ).سلط( 7/321، جاللسانابن منظور، : انظر )(2
  .153، 144، 91، آیة الّنساءسورة  )(1

  .29، آیة الحاقةسورة  (2)
  ).سلط( 87، الّطاء العبابالّصغانّي،  (3)
   ).سلط( 7/321، جاللسانوابن منظور، ). سلط( 12/235، جللغةتهذیب ااألزهرّي، : انظر )(4
   .5/140، جالمخصصابن سیده،  )(5
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ا: وفي المثل. والتّأنیث هو االختیار. نفى اهللا عنه الفقر ... هو من خیر قُویْس َسهمً
ا، یضرب مثًال للذي یخالفك ثم: وقال أبو الهیثم ینزع عن  یقال صار خیر قُویس سهمً

ثة )1(.ذلك ویعود لك إلى ما تحب ثة عند ابن  )2(.والقوس عند األنبارّي مؤنّ وهي مؤنّ
  )3(.القوس أنثى، وتصغیرها قویس بإسقاط الهاء: التستري، فقال
اء عن بعض األعراب: اإلبط فرفع : ما تحت الجناح، یذّكر ویؤنّث، وحكى الفرّ

   )5(.أكثروالتّذكیر فیه  )4(.الّسوط حتّى برقت إبطه
ا األنبارّي  اء والّصغانّي یتساوى فیها التّذكیر والتّأنیث، أمّ فاإلبط عند الفرّ

ا األصمعّي فال یجیز تأنیث اإلبط )1(.فالتّذكیر عنده أكثر   )2(.أمّ
س رْ س : العُ رُ س والعُ رْ ُ ق–الع  )3(.طعام الولیمة، یذكر ویؤنث -مثال ُخْلق وُخُل

ثة، . وغیرهم )5(الرضي،و  )4(وقال بذلك كّل من ابن سیده، وهي عند ابن التستري مؤنّ
  )6(.وتصغیرها ُعریسة

  
  
  
  
  

                                                             
  ).قوس( 368-367، الّسین العبابالّصغانّي،  )(1
   .80، صالبلغة في الفرق بین المذّكر والمؤّنثاألنبارّي، أبو البركات،  )(2

   .7، المذّكر والمؤّنثابن التستري،  )3(
  . )إبط( 12، الّطاء العباب، الّصغانّي  )(4
   .2/332، جالمحیط في اللغةالصاحب بن عباد،  )(5
   .84، البلغة في الفرق بین المذّكر والمؤّنثاألنباري، أبو البركات،  )(1
   .2، المذّكر والمؤّنثابن التستري،  )(2
   ).عرس( 271، الّسین العبابالّصغانّي،  )(3
   .5/144، جالمخصصابن سیده،  )(4
   .1/242، جشرح شافیة ابن الحاجبالرضي،  )(5
  .6، المذّكر والمؤّنثابن التستري،   )(6
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  الخاتمة
الّدراسة إلى جملة من النتائج والفوائد إذ كشفت لنا عن سعة إطالع لقد خلصت 

ا في كثیر من األحیان بتوجیه المسائل،  الّصغانّي، فكان عارفًا بمسائل اللغة، مبادرً
ًجا على آراء غیره ببسطها في كتابه، لتعمیم الفائدة، وتحقیق منفرًدا ببعض اآلراء، ومعر 

الغایة المنشودة، وكان أسلوب الّصغانّي ینماز بتحلیله الخاص، مؤیًدا تارة، ومحایًدا 
دور الّصغانّي في ترجیح اآلراء، بعد أخرى، ومنتقًدا أو معترًضا تارة ثالثة، وقد برز 

من أهم النتائج التي خلصت إلیها الّدراسة أنَّ ولعلَّ  .ذكر آراء العلماء في المسألة
الّصغانّي انفرد في بعض األحیان بذكر بمفردات لم یذكرها غیره من أصحاب 

ا لآلخرین فیها ا لها ومرجعً ا أساسیً ة، فكان مصدرً   .المعجمات اللغویّ
ة النّ واهد عند الّصغانّي، فمنها القرآن الكریم، والّس لقد تعددت الشّ  ة الشّ نّ ریفة، بویّ

 .وأشعار العرب، واألمثال، واتخذها دلیًال على االستعمال والمعنى في معجمه
ا لمذهب، بل اتَّسم في أغلب األحیان باالعتدال،  لم یكن الّصغانّي متعصبً

ة، وهذا یتّضح من خالل ردوده على العلماء،  ت زمّ التّ  وغیابوالنّظرة الموضوعیّ
 . اصرة فریق على آخرباآلراء، وعدم عنایته باالختالفات ومن

قات في نقل النّصوص، فیشیر إلى أصحابها،  عدُّ الّصغانّي من العلماء الّث ُ ی
، هتدقّ ویصّحح نقل العلماء، ویسند النّصوص إلى أهلها، وهذا دلیل أمانته، ومرآة على 

  . وهذا أسهم في تعمیق قیمة المعجم الذي حظي باهتمام العلماء
، وهذا یؤكد حرصه على  امتاز أسلوب الّصغانّي بضبطو  المفردات الغربیة كتابًة

 .الّدقة واألمانة
ا  ة، حیث إنَّه یشكل مرجعً بیََّن البحث أثر معجم العباب في المعجمات اللغویّ

وایات في نقلهلكثیر من العلماء بعده، ال سیَّما أنَّ   .ه یعتمد أصّح الرّ
بة والدَّخیلة  لقد بیَّن البحث أنَّ الّصغانّي ذكر عدًدا غیر قلیل من عرَّ األلفاظ المُ

، كما ا إلى عجمتها صراحًة انفرد الّصغانّي بذكر بعض المفردات التي  في معجمه مشیرً
عرَّب والدَّخیل من القدماء، أو أصحاب المعجمات  ن ألََّف في المُ لم یشر إلیها أحٌد ممّ

ة غم من تردد یرى الّصغانّي المعرَّب والّدخیل حقیقة واقعة في العربیّ و  .اللغویّ ة، على الرّ
 .العلماء في قبولها
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بًة أم دخیلة، كما  عرَّ لقد بیََّن البحث جهد الّصغانّي في عزو األلفاظ إلى أهلها، مُ
ة محضة، ووردت طائفة من  ة بعض األلفاظ، فأطلق علیها لیست عربیّ شّك في عربیّ

ا بحقّها  .المفردات التي لم یعِط الّصغانّي حكمً
بة التي نصَّ علیها لعلَّ الفارسیّ و  عرَّ ة لها النَّصیب األكبر من بین األلفاظ المُ

  .الّصغانّي ونثرها في معجمه
ة مظهر بارز في معجم الّصغانّي،  ة والنّحویّ ة والّصرفیّ لعلَّ شیوع المسائل اللغویّ

ة، حلیل اللغوّي ویركّ وكشفت الّدراسة أنَّ الّصغانّي كان یعتمد التّ  ز على الظواهر اللغویّ
ا للعلماء من بعده، فتحدّ  وادر، ث عن الشّ وشكلت آراؤه مصدرً ذوذ، والتّصغیر، والنّ

مات، والتّ  ا عاقب واإلبدال، والتّ واللهجات، والمُ قارب الّداللّي في اللهجات، وكان مصدرً
ة ا إلسناد اللهجات إلى القبائل العربیّ   .مهمً

ة البارزة في المعجم حدیثه عن اإلتباع والمزاوجة،  ولعّل من الظواهر اللغویّ
نویه بها في كثیر من وبیان أسبابها وبعض مظاهرها وداللتها، وحرصه على التّ 

ا لآلخرین في الحدیث  المفردات التي حصل فیها إتباع، وأیًضا كان الّصغانّي مصدرً
  .عن بعض المفردات التي حصل فیها إتباع، بل ربَّما كان ممن انفرد ببعض األلفاظ

ة ومسائلها مساحة شاسعة في معجم الّصغانّي إذ تحّدث عن لقد كان للهمز و 
ة فیها، وهذا  بدالها، وعن كثیر من الظواهر اللهجیّ تخفیفها وتحقیقها، وحذفها وزیادتها وإ
ة، وحرصه على استیفاء  یدّل على سعة اطالع الّصغانّي وعمق تحلیله للمسائل اللغویّ

ج علیها ة التي یعرّ   .المسائل اللغویّ
ت الّدراسة على عنایة الّصغانّي بالّداللة والمعنى، فقد وّضحت الّدراسة كما دلّ 

ة كالمشترك اللفظّي واألضداد والترادف،  اهتمام الّصغانّي بمجموعة من الظواهر الّداللیّ
ا لآلخرین في هذه المسائل   .كما أنَّه أقرَّ بوقوعها في اللغة، وشكل معجمه مصدرً
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  المراجع
-ه813( ديرْ ري بَ غْ تَ  نأبي المحاسن یوسف ب یناألتابكي، جمال الدّ 

في ملوك مصر والقاهرة،  الّزاهرةجوم النّ ، )م1992-هـ 1413(،)ه874ت
ة، بیروت د حسین شمس الّدین، دار الكتب العلمیّ الطبعة  ،لبنان-تحقیق محمّ

  .األولى
د الجزرّي  ) 1421(، )ه606ت( ابن األثیر، مجد الّدین أبي السعدات المبارك بن محمّ

م له علي بن حسن بن علي ، أشرف علیه وقدّ النهایة في غریب الحدیث واألثر
ة،  -األثرّي، دار ابن الجوزّي  بن عبد الحمید الحلبّي  ة السعودیّ المملكة العربیّ

  .بعة األولىالطّ 
، اللباب في تهذیب األنساب، )ه630ت( ابن األثیر، عّز الّدین ابن األثیر الجزرّي 

  .دادبغ -ىمكتبة المثنّ 
معاني ) 1990-1411(، )ه215ت( األخفش األوسط، أبو الحسن سعید بن مسعدة

  .بعة األولى، تحقیق هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّ القرآن
صریح شرح التّ ) 2000(، )ه905ت( ین خالد بن عبد اهللا الجرجاوّي األزهرّي، زین الدّ 

دتحقیق  ابن مالك، لفیّةوضیح أل على التّ  ود، دار الكتب باسل عیون الّس  محمّ
ة، بیروت   .بعة األولى، الطّ لبنان-العلمیّ

د بن أحمد األزهرّي، تحقیق یعقوب ، تهذیب اللغة ،)ه370ت-282( أبو منصور محمّ
د علي النّ  بّي، مراجعة محمّ ة للتألیف والتّ ّجار، الدّ عبد النّ   .رجمةار المصریّ

د بن ا االستراباذّي، رضّي  شرح ) 1982-1402(، )ه686ت( لحسنالّدین محمّ
صاحب خزانة األدب،  ، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادّي شافیة ابن الحاجب

د نور الحسنحقّ  د الزّ  ،قها وضبط غریبها وشرح مبهما محمّ د  ،قرافومحمّ ومحمّ
ة ، بیروت   .لبنان-محیي الّدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیّ

دالحسن علي بن  ین أبياألشمونّي، نور الدّ  شرح ) 1998(، )ه838ت(محمّ
ة ابن مالك ة، بیروتاألشمونّي أللفیّ   .لبنان-، دار الكتب العلمیّ

، تجرید األضداد في المصباح المنیر للفیومّي ، )2013( األصیفر، صالح خلف صالح
ة   .وتوثیق ودراسة، مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیّ
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د حسین، مكتبة اآلداب، نهدیوا ،)ه7ت( ، میمون بن قیساألعشى ، شرح وتحقیق محمّ
  .بعة األولىة، الجمامیز، الطّ موذجیّ المطبعة النّ 

روح ، )ه1270ت( البغدادّي  ید محمود اآللوسّي اآللوسي، أبو الفضل شهاب الّدین الّس 
باعة بع المثانيالمعاني في تفسیر القرآن العظیم والّس  ، عني به إدارة الّط

  .لبنان -العربّي، بیروت التّراثة، دار إحیاء المنیریّ 
د حسین،  ة عند العرب إلى ، )م1980-هـ1400(آل یاسین، محمّ الّدراسات اللغویّ

بعة األولى–، دار مكتبة الحیاة، بیروت نهایة القرن الثالث   .لبنان، الّط
، دیوانه) 2004-1425( ،)م565-م520(امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندّي 

د علي بیضون، دار عبد الشّ  ضبطه وصّححه مصطفى افي، منشورات محمّ
ة، بیروت   .بعة الخامسةلبنان، الطّ -الكتب العلمیّ

د بن أبي سعید األنبارّي، أبو البركات اإلنصاف في مسائل الخالف ، )ه577ت( محمّ
د مبروك، راجعه ، تحقیق جودة مبروك محمّ یین البصریین والكوفیینالّنحو بین 

اب، مكتب   .بعة األولى، القاهرة، الطّ ة الخانجّي رمضان عبد التوّ
، عني بتحقیقه ةالعربیّ  أسرار )1957-1377(، )ه577ت( اتأبو البرك األنبارّي،

د بهجت البیطار، مطبوعات المجمع العلمّي العربّي بدمشق، مطبعة الزّ  قي، محمّ
  .دمشق

د بن قاسم ، كتاب األضداد) 1987-1407(، )ه328ت- ه271( ابن األنبارّي، محمّ
ة، صیدا: تحقیق د أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریّ   .بیروت-محمّ

ة الحدیثة، القاهرة، المطبعة الفنّ في اللهجات العربیّة، )م1965( أنیس، إبراهیم -یّ
بعة الثانیة   .مصر، الّط

ة،  ،)1961(أنیس، إبراهیم  ة، القاهرةدار النّ األصوات اللغویّ   .هضة العربیّ
بعة الخامسةن أسرار اللغةم، )1975(أنیس، إبراهیم، ة، الّط   .، مكتبة االنجلو المصریّ
بعة الثالثةاأللفاظ داللةأنیس، إبراهیم،  ة، القاهرة، الّط   .، مكتبة االنجلو المصریّ
د یوسف نجم، دار بیروتالّدیوان، )1980-1400(أوس بن حجر،    .، تحقیق محمّ

باعة وادراسات في علم اللغةبشر، كمال،    .لنّشر والتوزیع، دار غریب للّط
د    .، دار المعارف، مصردراسات في علم اللغة) 1969(بشر، كمال محمّ
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د ابن السید البطلیوسّي  د عبد اهللا بن محمّ -1424(، )ه521ت( البطلیوسّي، أبو محمّ
ق علیه یحیى مراد، منشورات الحلل في شرح أبیات الجمل) 2003 ، قرأه وعّل

ة د علي بیضون، دار الكتب العلمیّ   .بعة األولىلبنان، الطّ -، بیروتمحمّ
د أمین بن میر سلیم البابانّي  إسماعیل، البغدادّي   ،)م1951( ،)ه1399ت( بن محمّ

ة فینثار آالعارفین أسماء المؤلفین و  هدیّ دار أعادت طبعه باألوفست  ،المصّن
بع بعنایة وكالة المعارف الّج  العربّي، التّراثإحیاء  ة ُط لیلة في مطبعتها البهیّ

  .لبنان -انبول، بیروتاست
 خزانة األدب )1997- 1418(، )ه1093ت- 1030( عبد القادر بن عمر ،البغدادّي 

د هارون، مكتبة الخانجي، تحقیق عبد الّس ولب لباب لسان العرب،  الم محمّ
  .بعة الرابعةالقاهرة، الطّ 

البحث اللغوّي في فتح الباري بشرح صحیح ) 2013(البكرّي، حسین محیسن ختالن، 
بعة ان، الطّ عمّ -، منشورات دار دجلة، األردنبخارّي البن حجر العسقالنّي ال

  .األولى
د بن أحمد الحسنّي الفاسّي المّكّي  الّدین، تقّي  -هـ 1406(، )ه832ت-775( محمّ

 مؤّسسةید، تحقیق فؤاد الّس  ،في تاریخ البلد األمین العقد الثمین )م1986
سالة   .بعة الثانیة، بیروت، الطّ الرّ

د بن علي الزین الّشریف،  ،جانّي الجر  ، التعریفات ،)م1983-هـ1403(علي بن محمّ
ة،  اشر، دار الكتب العلمیّ ضبطه وصحّحه جماعة من العلماء بإشراف النّ

  .لبنان، الطبعة األولى -بیروت
، دار بیروت، یواندّ ال )1986-1406( ،)ه114-33(ة الخطفّي بن عطیّ  جریر

  .بیروت
د بن سّال   ،)232ت(، أبو عبد اهللا )ه232ت( م بن عبید اهللا الجمحّي الجمحّي، محمّ

د شاكر، دار المدنّي، جدة ،اءالّشعر طبقات فحول    . تحقیق محمود محمّ
ة في التّراث، )1983(الجندي، أحمد علم الّدین،  ة اللهجات العربیّ ، الّدار العربیّ

  .للكتاب
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، الخصائص )1913( ،)ه392ت(أبو الفتح عثمان بن جنّّي الموصلّي ، جنّّي ابن 
د علي النّ  ةّج تحقیق محمّ   .ار، المكتبة العلمیّ

ّي، أبو الفتح عثمان بن جنّّي الموصلّي  المنصف شرح ) 1960(، )ه392ت( ابن جنّ
، تحقیق إبراهیم مصطفى وعبد اهللا أمین، صریف ألبي عثمان المازنّي لكتاب التّ 

  .مصطفى البابي الحلبّي، القاهرة
ةاللمع ف ابن جنّّي، ة، الكویت ،ي العربیّ قافیّ   .تحقیق فائز فارس، دار الكتب الّث

د بن الخضر، أبو منصور الجوالیقّي الّج  - 465( والیقّي، موهوب بن أحمد بن محمّ
رَّب من الكالم األعجمّي  )1969-1389( ،)ه540ت عَ ، على حروف المعجم المُ

د أحمد شاكر، مطبعة دار الكتب، الطّ    .یةبعة الثانتحقیق وشرح محمّ
، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القّصاص، اللغة، )1950(فندریس،  وزیف،ج

ة، القاهرة   .مكتبة االنجلو المصریّ
اد تاج اللغة وصحاح  )1984-1404( ،)ه393ت( الجوهرّي، إسماعیل بن حمّ

ة ار، دار العلم للمالیین، بیروتالعربیّ لبنان، -، تحقیق أحمد عبد الغفور عّط
   .لثةبعة الثاالطّ 

نون عن أسامي الكتب كشف الظّ ، )ه1067ت( حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد اهللا
د شرف الّدین، دار إحیاء والفنون   .لبنان-العربّي، بیروت التّراث، تحقیق محمّ

د بن علي أحمد ابن حجر العسقالنّي  د بن محمّ ، شهاب الّدین أحمد بن علي بن محمّ
رر الكامنة في الدّ ) م1972-1392( ،)ه852ت( هیر بابن حجر العسقالنّي الشّ 

ة، ، أعیان المئة الثامنة د عبد المعید ضان، مجلس دائرة العثمانیّ مراقبة محمّ
  .بعة الثانیةصیر أباد، الهند، الطّ 

د القاسم بن علي البصرّي الحریرّي  درة الغواص في ) 1998(، )ه516ت( ، أبو محمّ
ة، بیروت الكتب مؤّسسةتحقیق عرفات مطرجي،  أوهام الخواص،   .الثقافیّ

ام،  قافة، الّدار البیضاء، المغربمناهج البحث في اللغة) 1979(حّسان، تمّ   .، دار الّث
د عبد الحي اللكنوّي الهندّي  وأب  )ه1324( ،)ه1304ت-1264( الحسنات، محمّ

ة ة في تراجم الحنفیّ ، عني بتصحیحه وتعلیق بعض الزوائد علیه الفوائد البهیّ
د بدر الّدین    .بعة األولىالطّ  ،عادة، مطبعة الّس عسانّي أبو فراس النّ محمّ
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د عي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسّي القرطبّي الظاهرّي  ابن حزم، أبو محمّ
، تحقیق عبد الّسالم هارون، دار العرب أنساب جمهرة ،)م1962( ،)ه451ت(

  .المعارف
شرح ابن وان، یالدّ  ،)1958( ،)ه678ت-600( الحطیئة، جرول بن أوس بن مالك

دالّسّكیت، تحقیق نعمان    .أمین محمّ
غلیب في العربیّة ظاهرة التّ ) 1993-1413(الحموز، عبد الفتّاح أحمد عبد الفتّاح، 

ة اجتماعیّ   والتوزیع، نشر بدعم من جامعة مؤتة، للنّشر را، دار عمّ ةظاهرة لغویّ
  .بعة األولىالطّ  ان،عمّ 

ة عللها وأدلتها وتفسیراتها ظاهرة القلب المكان، )1986(الحموز،  ي في العربیّ
بعة األولىوأنواعها ار، الّط سالة، دار عمّ   .، مؤسسة الرّ

 ومّي البغدادّي الحموّي، شهاب الّدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموّي الرّ 
  . ، دار صادر، بیروتمعجم البلدان) 1984-1404(، )ه626ت(

ومّي البغدادّي  یاقوت بن عبد اهللا الحموّي الرّ شهاب الّدین أبي عبد اهللا، الحموّي 
  .لبنان-، بیروتالعربّي  التّراث، دار إحیاء معجم األدباء، )ه626ت(

د بن یوسف الشّ  ان، محمّ ان األندلسّي أبو حیّ -هـ 1413( ،)ه745ت( هیر بأبي حیّ
، دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود تفسیر البحر المحیط )م1993
د معوض،وعلي  وأحمد النجولي  ،شارك في تحقیقه زكریا عبد المجید النوتي محمّ
ة، بیروت الجمل،   .بعة األولىلبنان، الطّ -دار الكتب العلمیّ
لیس في ) 1979-1399(، )ه371ت( الحسین بن أحمدأبو عبد اهللا ابن خالویه، 

  .ثانیةبعة المة، الطّ ة المكرّ ، تحقیق أحمد عبد الغفور عّطار، مكّ كالم العرب
إعراب ثالثین سورة من القرآن ، )1985( ابن خالویه، أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد

  .دار ومكتبة الهالل، بیروت، الكریم
ة المعاصرة، )1978(خرما، نایف،  ، المجلس الوطنّي أضواء على الّدراسات اللغویّ

انیة بعة الّث قافة والفنون واآلدآب، عالم المعرفة، الكویت، الّط   .للّث
د، أبو زكریا یحیى بن علي بن الخطیب التبریزّي  انّي  محمّ  بن حسن بن بسطام الّشیبَ

كتب حواشیه  ام،تمّ  يبأل شرح دیوان الحماسة )2000-1421(، )ه502ت(
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دین، منشورات ، وضع فهارسه العامة أحمد شمس الدّ الّشیخغرید  علي  محمّ
ة، بیروت   .ولىبعة األلبنان، الطّ -بیضون، دار الكتب العلمیّ

وم،  ة القدیمة، )1976-1396(داود سّل ة، دراسة اللهجات العربیّ ، المكتبة العلمیّ
بعة األولى    .الهور، باكستان، الّط

، تحقیق كارین یواندّ ال )2000(، )ه89ت(ربیعة بن عامر بن ُأنیف  الدرامّي، مسكین
  .بعة األولىصادر، دار صادر، بیروت،  الطّ 

دابن درید، أبو بكر  قه ، حقّ كتاب جمهرة اللغة )1987( ،)ه321ت( الحسن بن محمّ
  .بعة األولىلبنان، الطّ  -م له رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروتوقدّ 

دابن درید، أبو بكر  ، تحقیق عبد االشتقاق) 1958(، )ه321ت( بن الحسن محمّ
د الّسالم   .الخانجي، القاهرة مؤّسسةهارون،  محمّ

، شرح یوانلدّ ا )1991-1411(، )ه.ق18ت(زیاد بن معاویة  ةالنابغ ،الذبیانّي 
  .بعة األولىاشر دار الكتاب العربّي، بیروت الطّ النّ  ،ا نصر الحتّيوتحقیق حنّ 

دّي، الذَّهب  شمس الّدین أبو عبد اهللا بن قایماز بن عبد اهللا بن أحمد بن عثمان محمّ
ق أبو هاجر ، تحقیالعبر في خبر من غبر، )م1985-ه1405(، )ه748ت(

د ة، بیروتالّس  محمّ بعة لبنان، الطّ -عید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیّ
  .األولى

مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على دیوان ، یواندّ ال ،)ه183ت( رؤبة بن العجاج
، دار ابن قتیبة ، اعتنى بتصحیحه وترتیبه ولیم بن الورد البروسّي اجرؤبة بن العّج 

  .وزیع الكویتوالتّ  النّشرباعة و للطّ 
ة القدیمة، )1986(رابین، تشیم،  ة الغربیّ ، ترجمة عبد الرحمن أیوب، اللهجات العربیّ

  .مطبعة ذات السالسل، الكویت
ة في القراءات القرآنیّة، )1996(الراجحّي، عبده،  ، دار المعرفة اللهجات العربیّ

بعة األولى ة، الّط ة، االسكندریّ   .الجامعیّ
ینة في الزّ  كتاب )1994-1415( ،)ه322ت( اتم أحمد بن حمدان، أبو حازّي الرّ 

ة ة العربیّ ق علیه حسین بن فیض اهللا ، عارضه بأصوله وعلّ الكلمات اإلسالمیّ
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بعة الطّ  ،صنعاء ،والبحوث الیمنّي  الّدراسات، مركز الحرازّي  الیعبرّي  الهمدانّي 
  .األولى

دازّي، الرّ   ّي ة ضیاء الّدین عمر المشتهر بخطیب الرّ ازّي فخر الّدین ابن العّالمالرّ  محمّ
ازّي المشتهر بالتفسیر تفسیر الفخر الرّ ) 1981-1401(، )ه544-604(

  .بعة األولىلبنان، الطّ  -والتوزیع، بیروت للنّشر، دار الفكر الكبیر ومفاتیح الغیب
اسالرفایعة، حسین  ، دار رف العربّي ذوذ في الّص ظاهرة الشّ ) 2006-1426(، عبّ

  .بعة األولىان، الطّ عمّ  -جریر
قّدم له وشرحه  ،دیوانه )1995-1415(، )ه117ت(غیالن بن عقبة  ة،مّ ذو الرّ 

ة، بیروت    .بعة األولىلبنان، الطّ –أحمد حسن بَسج، دار الكتب العلمیّ
د، أبو بكر األندلسّي  الزبیدّي  حو طبقات ، )ه379ت( بن الحسن محمّ ، یین واللغویینالّن

د أبو الف   .بعة الثانیةضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، الطّ تحقیق محمّ
د مرتضى الحسینّي الّزبیدّي  الّزبیدّي، تاج  )1969-1269(، )ه1205ت( محمّ

تحقیق حسین نّصار، مراجعة جمیل سعید وعبد  ،من جواهر القاموس العروس
اج، مطبعة حكومة الكویتالّس    .تّار أحمد الفرّ

د مرتضى الحسینّي  تاج العروس من  )م1977-هـ1397( ،)ه1205( الزبیدّي، محمّ
اج، حمد فرّ أار ، راجعه عبد الستّ ، تحقیق مصطفى حجازّي جواهر القاموس

  .مطبعة حكومة الكویت
د عبد الباقي شرح الزرقانّي على ) 1996-1417(، )ه1122ت( الزرقانّي، محمّ

ة للقسطالنّي  دیّ ة بالمنح المحمّ د عب، ضبطه وصّح المواهب اللدنیّ د حه محمّ
ة، بیروت   . بعة األولىلبنان، الطّ -العزیز الخالدّي، دار الكتب العلمیّ

د بن علي بن فارس  ، خیر الّدینالّزركلّي  ، )ه1396ت(بن محمود بن محمّ
ق علیه زهیر ظاظا، دار ، رتبه وعلّ ترتیب األعالم على األعوام، )م1999(

  .األرقم، بیروت
ساء من العرب والمستعربین جال والنّ األعالم، قاموس ترجم ألشهر الرّ ، الّزركلّي 

  .، دار العلم للمالیینوالمستشرقین
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 ،)ه538ت( الخــوارزمّي  ، أبــو القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر الزمخشــرّي الزمخشــرّي 
، دار أویـلنزیل وعیـون األقاویـل فـي وجـوه التّ اف عن حقائق التّ الكشّ ) 1980(

  .بعة األولى، بیروت، لبنانالمعرفة، الطّ 
ــة، )هـــ538ت( شــرّي الزمخ ، وبذیلــه كتــاب المفصــل فــي شــرح المفّصــل فــي علــم العربیّ

  .بعة الثانیةیل، بیروت، الطّ أبیات المفّصل للنعسانّي، دار الّج 
، تحقیـــق عبـــد الـــرحیم محمـــود، دار أســـاس البالغـــة، )م1982-ه1402(الزمخشـــرّي، 

  .المعرفة، بیروت
، دار العلم للمالیین، غة المقارنقه اللف ،)1983(، )م2001ت( السامرائّي، إبراهیم
  .بعة الثالثةبیروت، الطّ 

، دار األندلس، بیروت، التّطور اللغوّي التاریخّي ، )م1981(السامرائّي، إبراهیم، 
بعة الثانیة   .الّط

ة، )2007-1428(امرائّي، فاضل صالح، الّس  ار، معاني األبنیة في العربیّ ، دار عمّ
  .بعة الثانیةان، الطّ عمّ 
ة، )1981-1401(ئّي، فاضل صالح، السامرا ، نشر جامعة معاني األبنیة في العربیّ

بعة األولى   .بغداد، الّط
د بشیر، نشر دور الكلمة في اللغة، )م1969(ستیفن، أولمان،  ، ترجمة كمال محمّ

بعة الثانیة   .مكتبة الّشباب، الّط
دالّس   المذّكر) 1997-1418(، )ه255ت( جستانّي، أبو حاتم سهل بن محمّ

امن، مطبوعات مركز جمعة الماجد، دار ، تحقیق حاتم صالح الّض المؤّنثو 
  . بعة األولىالفكر، الطّ 
، تحقیق خلیل عطیة، دار صادر، بیروت، وأفعلت فعلت، )1996(السجستانّي، 

  .59ص
اج ابن الّس  د بن سهل بن السرّ اج، أبو بكر محمّ األصول ، )ه316ت( ّي البغدادّي النّحو رّ

سالة مؤّسسةقیق عبد الحسین الفتلي، ، تحالّنحوفي    . الرّ
، شرح إصالح المنطق، )ه244ت( ابن السّكیت، أبو یوسف یعقوب بن اسحق

د شاكر وعبد  د هارون، دار المعارف، مصر الّسالموتحقیق أحمد محمّ   .محمّ



162 
 

، واإلبدال القلب، )1978(، )ه244ت(ابن الّسّكیت، أبو یوسف یعقوب بن اسحاق 
ة، تحقیق حسین محمّ  د شرف، الهیئة العامة لشؤون المطابع الخیریّ د محمّ

  .القاهرة
د بن منصور التمیمّي معانّي الّس  ، األنساب، )ه562ت( ، أبو سعید عبد الكریم بن محمّ

د عوّ    .القاهرة -ةامة، مكتبة ابن تیمیّ تحقیق محمّ
الّدرّ المصون في ) 1987- 1408(، )ه756ت( السَّمین الحلبّي، أحمد بن یوسف

د، تحقیق أحمد وم الكتاب المكنونعل اط، دار القلم، دمشق، الطّ  محمّ بعة الخرّ
  .األولى

الدرّ المصون في ) م1987-ه1408(، )ه756ت(الّسمین الحلبّي، أحمد بن یوسف 
بعة علوم الكتاب المكنون اط، دار القلم، دمشق، الّط د الخرّ ، تحقیق أحمد محمّ

  .األولى
عبد  وشرح ، تحقیقالكتاب )هـ1397( ،)ه180ت( سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان

  .القاهرة، مكتبة الخانجّي الم هارون، الّس 
، )ه458ت( ّي اللغوّي األندلسّي النّحو ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل 

 التّراث، تحقیق خلیل إبراهیم جفال، دار إحیاء المخصص) 1996- 1417(
  .بعة األولىبیروت، الطّ -العربّي 
المحكم ) 2000-1421(، )ه458ت( أبو الحسن علي بن إسماعیل ابن سیده،

د، منشورات ، تحقیق عبد الحمید هنداوّي والمحیط األعظم علي بیضون، دار  محمّ
ة، بیروت   .بعة األولىلبنان، الطّ -الكتب العلمیّ

همع ) 1998-1418(، )ه911ت( الّسیوطّي، جالل الّدین عبد الرحمن بن أبي بكر
د، تحقیق أحمد شمس الّدین، منشورات مع الجوامعالهوامع في شرح ج علي  محمّ

ة، بیروت   .بعة األولىلبنان، الطّ -بیضون، دار الكتب العلمیّ
، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )ه911ت( الّسیوطّي، عبد الرحمن جالل الّدین

د أحمد جاد  :ق حواشیهون موضوعاته وعلّ حه وعنّ شرحه وضبطه وصّح  محمّ
د البجاوي، مكتبة دار  المولى بك، د أبو الفضل إبراهیم، وعلي محمّ ، التّراثومحمّ
  .بعة الثالثةالقاهرة، الطّ 
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رَّبهذّ المُ  )1971( الّسیوطّي، جالل الّدین، عَ ، تحقیق ب فیما وقع من القرآن من المُ
  .بغداد ،، مجلة الموردعبد اهللا الجبورّي 

ة  ة،القرآنیّ  الّدراساتز مرك: ، تحقیقاإلتقان في علوم القرآنالّسیوطّي،  المملكة العربیّ
  .ةالسعودیّ 

بغیة الوعاة في طبقات  )م1979-ه1399( الّسیوطّي، جالل الّدین عبد الرحمن،
د أبو الفضل إبراهیم، دار الفكرحاةاللغویین والنّ    .بعة الثانیةالطّ  ،، تحقیق محمّ

ة وتّي المنهج الّص ) 1980-1400(، )م2010ت( شاهین، عبد الّصبور للبنیة العربیّ
سالة مؤّسسة، رف العربّي رؤیة جدیدة في الّص    .، بیروتالرّ

دد بن حمد بن محمّ أ ،هاب األبذّي الشِّ  -1421( ،)ه860ت(بَّذّي األُ  البجائّي  محمّ
نجاة حسن عبد  ، تحقیق الّنحوالحدود في علم  ،ین األندلسّي ، شهاب الدّ )2001

رة ة بالمدینةالجامعة اإلسالمیّ ،  اهللا نولي   . المنوّ
بةاأللفاظ الفارسیّ ، )1988- 1987(شیر، اّدى،  عرَّ ، ، دار العرب للبستانّي ة المُ

  .القاهرة، الطبعة الثانیة
ائغ،  دابن الصَّ  ینأبو عبد اهللا شمس الدّ  ذامّي بن حسن سباع بن أبي بكر الّج  محمّ

، تحقیق إبراهیم بن سالم اللمحة في شرح الملحة) 2004-1424(، )ه720ت(
رةة، المدینة امعة اإلسالمیّ بالّج  اعدّي، عمادة البحث العلمّي ّص ال ، المملكة المنوّ

ة، الطّ  ة السعودیّ   .بعة األولىالعربیّ
 ،)ه417ت( البغدادّي  صاعد البغدادّي، أبو العالء صاعد بن الحسن الربعّي 

بعة الطّ سعود،  ازّي اب التّ ، تحقیق عبد الوّه كتاب الفصوص )1993- 1413(
  .األولى

اجلّص ا ة، )1419-1418( اعدّي، عبد الرّزاق بن فرّ امعة ، الّج موت األلفاظ في العربیّ
ة، المدینة  رةاإلسالمیّ   .المنوّ

بعة التاسعةدراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي،    .، دار العلم للمالیین، بیروت، الّط
دالّصغانّي، الحسن بن  لباب وال الّزاخرالعباب ) 1981(، )ه650ت( بن الحسن محمّ

د، تحقیق الفاخر قافة ، منشورات وزارة الثّ للنّشرشید حسن آل یاسین، دار الرّ  محمّ
ة العراقیّ  -واإلعالم   .ةالجمهوریّ
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دالّصغانّي، الحسن بن  واللباب  الّزاخرالعباب ) 1978-1398(بن الحسن،  محمّ
د، تحقیق فیر الفاخر ة، حسن، راجعته وأشرفت على طبعه لجنة مجمعیّ  محمّ
  .بعة األولى، الطّ العراقّي  المجمع العلمّي  مطبعة

دالّصغانّي، الحسن بن  ، واللباب الفاخر الّزاخرالعباب ) 1987(بن الحسن،  محمّ
دتحقیق  ، وزارة )آفاق عربیة(قافیة العامة ؤون الثّ حسن آل یاسین، دار الشّ  محمّ

  .بعة األولىبغداد، الطّ -قافة واإلعالم، العراقالثّ 
الوافي  )م1985-هـ1405( ،)ه764ت( أیبكلّدین خلیل بن ، صالح افدّي الّص 

رمضان  باعتناء، تحقیق الحسن بن داود، والحسین بن علي بن نما، بالوفیات
  .اب، فرانز شتایز بفیسباندنعبد التوّ 

ة)هـ1408-1988(الصیغ، عبد العزیز،  ، ، المصطلح الّصوتّي في الّدراسات العربیّ
  .رسالة ماجستیر، جامعة بغداد

م له ، شرحه وقدّ ائّي دیوان حاتم الطّ  )2002-1423( ،)ه.ق46ت( ، حاتمائّي الطّ 
دأحمد رشاد، منشورات  ة، بیروت محمّ لبنان،  -علي بیضون، دار الكتب العلمیّ

  .بعة الثالثةالطّ 
یب اللغوّي،  ، تحقیق عّز الّدین اإلبدال، )م1961-ه1380(، )ه351ت(أبو الّط

ة بدمشقالتنوخي، نشر مجمع اللغة الع   .ربیّ
یب اللغوّي، ، حققّه اإلتباعكتاب ، )1961-1380( عبد الواحد بن علي أبو الّط

  .م1961-1380وشرحه وقدَّم له عّز الّدین التنوخّي، دمشق، 
ة، )1976(ظاظا، حسن، ة، كالم العرب من قضایا اللغة العربیّ ، دار النهضة العربیّ

  .بیروت
 عمانّي مشقّي النّ ن علي بن عادل الحنبلّي الدّ أبو حفص سراج الّدین عمر بابن عادل، 

حمد عبد أ، تحقیق عادل اللباب في علوم الكتاب )1998- 1419( ،)ه775ت(
دالموجود وعلي  ة، بیروت محمّ ض، دار الكتب العلمیّ بعة لبنان، الطّ  -معوّ

  .األولى
ة، )2000(عبابنه، یحیى  وق ر ، دار الشّ دارسات في فقه اللغة والفنولوجیا العربیّ

  .بعة األولىاألردن، الطّ  -انوزیع، عمّ والتّ  للنّشر
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الهمزة المقحمة ودورها في تشكیل بنیة الكلمة دراسة في ، )1999(عبابنه، یحیى، 
ة ، مجلة مؤتة للبحوث والّدراسات، المجلد الرابع عشر، العدد القراءات القرآنیّ

  .الخامس
اب، رمضان،  ، مكتبة ره وعلله وقوانینهاللغوّي مظاه التّطور ،)1995(عبد التوّ

بعة الثانیة   .الخانجي، القاهرة، الّط
، مكتبة التطور اللغوّي مظاهره وعلله وقوانینه، )1983(عبد التّواب، رمضان، 

بعة األولى یاض، الّط فاعّي، الرّ   .الخانجي، القاهرة، دار الرّ
اب، رمضان،  بحث ومناهج ال ةعلم اللغ إلىالمدخل ، )م1997-هـ1417(عبد التوّ

بعة الثالثةاللغوّي    .، مكتبة الخانجي، القاهرة، الّط
ة األصوات) 1998(عبد الجلیل، عبد القادر،  بعة اللغویّ ، دار صفاء، عمان، الّط

  .األولى
، مجاز القرآن) ه1381(، )ه209ت( البصرّي  یمّي ى التّ ر بن المثنّ أبو عبیدة، معمّ 

دتحقیق    .فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، القاهرة محمّ
، جمع وشرح ودراسة یوانالدّ  )1990-1410( ،)ه95ت( قاع العاملّي بن الرّ  عدي

دحسن  ة، بیروت  محمّ  .بعة األولىلبنان، الطّ  –نور الّدین، دار الكتب العلمیّ
  .النّشرراسات و ، دار طالس للدّ كتاب األضداد في كالم العربعزة حسن، 

د ، أبو الحسن علّي بن مؤمن بنابن عصفور اإلشبیلّي  ، )ه669ت( بن علّي  محمّ
از ، قدّ اجّي شرح جمل الزّج ) 1998- 1419( م له ووضع هوامشه وفهارسه فوّ

ار، إشراف إمیل بدیع یعقوب، منشورات الشّ  دعّ علي بیضون، دار الكتب  محمّ
ة، بیروت   .بعة األولىلبنان، الطّ -العلمیّ

دالحسن علي بن مؤمن بن  وأب اإلشبیلّي  ابن عصفور،       لحضرمّي بن علي ا محمّ
دحمد عبد الموجود وعلي أ، تحقیق عادل بالمقرّ  )هـ669 -597(  محمّ

دمنشورات  ،معوض  ،لبنان ،بیروت ،ةدار الكتب العلمیّ  ،علي بیضون محمّ
  .بعة األولىطّ ال
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شرح ) 1922( ،)ه769ت( حمن الهاشمّي ین عبد اهللا بن عبد الرّ بهاء الدّ ، ابن عقیل
ة ابن ما لیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ومعه منحة الّج  لكابن عقیل على ألفیّ
ة، القاهرة، الطّ    .بعة الثانیةالمكتبة األزهریّ

، دار نهضة مصر دار نهضة مصر، القاهرة، اللغة علمعلي عبد الواحد وافي، 
بعة السابعة   .الّط

 -هـ 1399(، )ه1089ت( بن العماد الحنبلّي  الفالح عبد الحّي  العماد، أبو ابن
بعة الطّ . بیروت -، دار المسیرةمن ذهب أخبارفي  الذَّهب شذرات) م1979
  .الثانیة

، تحقیق فخر الّدین قباوة، مكتبة الممتع الكبیر في التّصریف، )1996(ابن عصفور، 
بعة األولى   .لبنان ناشرون، الّط

  .، عالم الكتب، الطبعة الخامسةعلم الّداللة، )1998(عمر، أحمد مختار، 
د بن أح خصائص لغة تمیم أصواتًا وبنیة ، )هـ1396(مد بن سعید، العمرّي، محمّ

، رسالة ماجستیر، مّكة المكرمة، اشراف خلیل محمود عساكر، جامعة وداللة
  .الملك عبد العزیز

) م2005/هـ1426(،)ه855ت( ین محمود بن أحمد بن موسىبدر الدّ  ،العینّي 
شرح الشواهد (المشهور بـ لفیّةة في شرح شواهد شروح األ یّ الّنحو المقاصد 

دتحقیق  ،)الكبرى دود، منشورات باسل عیون الّس  محمّ علي بیضون، دار  محمّ
  .بعة األولىالطّ . ة، بیروت، لبنانالكتب العلمیّ 
  .تّار جواد، تحقیق وتعلیق عبد الّس صریفشرح المراح في التّ العینّي، بدر الّدین، 

، دار لفكر اللغوّي المكاني في ضوء ا القلب ،)1394(غریب عبد المجید نافع، 
بعة الثالثة ة، القاهرة، الّط دیّ باعة المحمّ   .الّط

دابن الغیاث، لطف اهللا بن  ، تحقیق افیةة إلى كشف معاني الشّ افیالمناهل الّص ، محمّ
دحمن عبد الرّ    .بابشاهین، مكتبة الشّ  محمّ

) 1997-1418(، )ه395ت( أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاابن فارس، 
ق علیه ووضع  ،ومسائلها وسنن العرب في كالمها في فقه اللغة احبّي الّص  عّل
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دحواشیه أحمد حسن بسج، منشورات  ة،  محمّ علي بیضون، دار الكتب العلمیّ
  .بعة األولىلبنان، الطّ -بیروت

، مقاییس اللغة) 1979-1399(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، 
دالم تحقیق وضبط عبد الّس  باعةن، دار الفكر هارو  محمّ   .وزیعوالتّ  النّشرو  للّط

، حققّه اإلتباع والمزاوجة ،)1947-1366( الحسن يأب بن فارس أحمد ،بن فارسا
ق حواشیه ووضع فهارسه كمال مصطفى، مطبعة الّسعادة، مصر   .وضبطه وعّل

المسائل  )م1986- 1406(، )ه377ت( الفارسّي، أبو علي الحسن بن أحمد
ة، ي جابر المنصورّي، عالم الكتب، مكتبة النّ تحقیق عل ،العضدیات هضة العربیّ

  .بعة األولىبیروت، الطّ 
دأبو الفداء، عماد الّدین إسماعیل بن  بي الفداء صاحب أبن عمر المعروف ب محمّ

، اعتنى بتصحیحه وطبعه البارون تقویم البلدان) م1840(، )ه732ت( حماة
باعةماك كوكین دیسالن، دار    .بیروت -ة، باریس، دار صادرلطانیّ الّس  الّط

د بن عمر المعروف بأبي الفداءأبو الفداء،  ، عماد الّدین إسماعیل بن محمّ
، دراسة وتحقیق صریفوالتّ  الّنحوالكّناش في ) 2005-1426(،)ه732ت(

دجودة مبروك    .بعة الثانیة، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطّ محمّ
 ،معاني القرآن الكریم) 1983-1403( ،)ه207ت( اء، أبو زكریا یحیى بن زیادالفرّ 

  .بعة الثانیةبیروت، الطّ  دار عالم الكتب، 
، تحقیق مهدي كتاب العین، )ه170ت( حمن الخلیل بن أحمدالفراهیدّي، أبو عبد الرّ 

براهیم الّس  المخزومّي    .، دار ومكتبة الهاللامرائّي وإ
ام الفرزدق،  -هـ 1407( ،)ه110ت(میمّي رامّي التّ بن غالب بن صعصعة الدّ  همّ

ة، بیروتدیوانه) م1987 لبنان،  -، شرحه وقّدم له علي فاعور، دار الكتب العلمیّ
   .بعة األولىالطّ 

دوابدة، ، والرّ طه ینالفقراء، سیف الدّ  دراسة في معجم : الفعل المماتأمین،  محمّ
  .، كلیة اآلداب، جامعة مؤتةالجمهرة البن درید
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ة المشتقّ  ،)2004-1425(سیف الّدین طه الفقراء،  ات الّدالة على الفاعلیّ
ة ة-، والمفعولیّ ة إحصائیّ ة داللیّ ان، ، عالم الكتب الحدیث، إربد عمّ -دراسة صرفیّ

  .بعة األولىالطّ 
د الّص كمال الّدین أبو الفضل عبد الرّ  ،ابن الفوطّي  ابونّي ّزاق بن أحمد بن محمّ

تحقیق  ،افعةالنّ جارب امعة والتّ الحوادث الّج  )2003-1424( ،)ه723ت(
ة، بیروتمهدي النّ    .بعة األولىلبنان، الطّ -جم، دار الكتب العلمیّ

دالفیروزآبادّي، مجد الّدین  بصائر ذوي ) 1996-1416(، )ه817ت( بن یعقوب محمّ
د، تحقیق التمییز في لطائف الكتاب العزیز علي النّجار، وزارة األوقاف  محمّ

ة لجالمجلس األعلى للشّ  بعة اإلسالمّي، القاهرة، الطّ  التّراثنة إحیاء ؤون اإلسالمیّ
  .الثالثة

دالفیروزآبادّي، مجد الّدین  ،  القاموس المحیط )2008-1429( بن یعقوب، محمّ
، المصرّي الشافعّي  أبو الوفا نصر الهورینّي  الّشیخنسخة منقحة وعلیها تعلیقات 

دراجعه أنس    .القاهرة -، وزكریا جابر أحمد، دار الحدیثامّي الشّ  محمّ
دالفیومّي، أحمد بن  المصباح المنیر في غریب ) 1987(، )ه770ت( بن علي محمّ

  .لبنان-تبة لبنان، بیروت، مكرح الكبیرالشّ 
د الّشیخ، تحقیق یوسف المصباح المنیر ،)ه1418(الفیومّي  ة، محمّ ، المكتبة العصریّ
  .بعة الثانیةالطّ 

د محیي الّدین عبد الحمید، مطبعة تحقیق محمّ  ،الكاتب أدب، )هـ1377(ابن قتیبة، 
  .بعة الثالثةالّسعادة، الطّ 

، تحقیق عامر اإلشارات لفنون القراءات لطائف، )م1972(القسطالنّي، شهاب الّدین، 
ة،  الّسید عثمان وعبد الّصبور شاهین، نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیّ

بعة األولى   .القاهرة، الّط
دقدور، أحمد  ةمدخل إل، محمّ   .بعة األولى، دار الفكر المعاصر، الطّ ى فقه اللغة العربیّ

دعبد اهللا  و، أبقرطبّي ال -هـ1427( ،)هـ671ت( حمد بن أبي بكر األنصارّي أبن  محمّ
 ة وآي الفرقان،نّ ن لما تضمنه من الّس امع ألحكام القرآن والمبیّ الّج ) م2006

د اهللا بن عبد تحقیق عب ،هشام سمیر البخارّي  الّشیخحه اعتنى به وصّح 
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سالة مؤّسسة ،دار عالم الكتب ،ركّي المحسن التّ  بعة ، الطّ لبنان ،بیروت ،الرّ
  .األولى

اع، أبو القاسم علي بن جعفر الّس  كتاب ، )1983( ،)ه515ت( قلّي عدّي الّص ابن القّط
  .بعة األولىلبنان، الطّ -، عالم الكتب، بیروتاألفعال

دقطرب، أبو عبد اهللا  كتاب ) 1984-1405(، )ه206ت( بن المستنیر محمّ
ا حداد، دار العلوم األضداد باعة، تحقیق حنّ بعة یاض، الطّ ، الرّ النّشرو  للّط
  . األولى

اسالقلقشندّي، أبو ال نهایة األرب في معرفة ) 1980-1400(، )ه821ت( أحمد عبّ
بعة ، تحقیق إبراهیم األبارّي، دار الكتاب اللبنانّي، بیروت، الطّ أنساب العرب

  .انیةالث
اسالقمي،    .در، طهران، مكتبة الّص الكنى واأللقاب، عبّ

- 1401( ،)ه463ت( القیروانّي األزدّي  ابن رشیق أبو علي الحسن القیروانّي،
د، تحقیق آدابه الّشعرالعمدة في محاسن  )1981 ین عبد الحمید، ي الدّ یمح محمّ
  .بعة الخامسةالطّ  یل، بیروت، دار الّج 

ة ،)1966(كانتینو، جان،  ، ترجمة صالح القرمادي، دروس في علم أصوات العربیّ
ة ة، الجامعة التونسیّ ة واالجتماعیّ   .مركز الّدراسات والبحوث االقتصادیّ

، ترجمة وتعلیق حلمي خلیل، دار التّعریف بعلم اللغة، )1993(كریستل، دافید، 
ة القاهرة   .المعرفة الجامعیّ

  .، دار صادر، بیروتیواندّ ال ،)ه41ت(ل أبو عقی العامرّي،بن مالك لبید بن ربیعة 
، ترجمة عبد الحلیم الماشطة، وحلیم حسین فالح، علم الّداللة، )1980(الینز، جون، 

  .وكاظم حسین باقر، مطبعة جامعة البصرة
د،  ة، )2005(المبارك، محمّ ة مقارنة للكلمة فقه اللغة وخصائص العربیّ ، دراسة تحلیلیّ

ة، وعرض لمنهج العر  ة األصیل في التّجدید والتّولید، دار الفكر، العربیّ بیّ
  .لبنان -بیروت
د، أبو ال برِّ اسالمُ د عبّ ، تحقیق المقتضب) 1999(، )ه285ت( بن یزید األزدّي  محمّ

د   .عبد الخالق عضیمة، دار الكتب، بیروت محمّ
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-ه1408( ،)ه947ت( یب بن عبد اهللا بن أحمدأبو عبد اهللا الطّ  خرمة،مأبو 
الحلبّي ( ، اعتنى به علي حسن علي عبد الحمیدخ ثغر عدنتاری )م1987
ار-یل، دار الّج )األثرّي    .بعة الثانیةان، الطّ عمّ -بیروت، دار عمّ

د بدر الّدین حسن بن قاسم  المرادّي، ابن أمّ قاسم، -1422( ،)ه749ت(أبو محمّ
ة ابن مالك) 2001 ، شرح وتحقیق عبد توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّ

  .بعة األولىحمن علي سلمان، دار الفكر العربّي، القاهرة، الطّ الرّ 
ة الموحدة، )1978(المطلبّي، غالب فاضل،  ،  منشورات ولهجة تمیم وأثرها في العربیّ

ة قافة العراقیّ   .وزارة الّث
، ساعدت جامعة بغداد على ةتاریخ علماء المستنصریّ  )1959(، ناجي معروف،

   .، بغدادطبعة، مطبعة العانّي 
دابن منظور، أبو الفضل جمال الّدین   المصرّي  بن مكرم ابن منظور اإلفریقّي  محمّ

  .بعة الثالثة، الطّ بیروت-، دار صادرلسان العرب ،)ه1414(، )ه711ت(
دب، أبو القاسم بن المؤدّ  دقائق ) 2004-1425(، )ه338ت بعد( بن سعید محمّ

باعةللامن، دار البشائر ، تحقیق حاتم صالح الّض التصریف وزیع، والتّ  النّشرو  ّط
  .بعة األولىدمشق، الطّ 

مد، ، جمعه وحقّقه وشرحه واضح الّص دیوانه) 1998( ،)ه50ت( ابغة، الجعدّي النّ 
  .بعة األولىدار صادر، بیروت، الطّ 

دّجار، النّ  ، الك إلى أوضح المسالكضیاء الّس ، )2001-1422( عبد العزیز محمّ
سالة مؤّسسة   .بعة األولى، الطّ الرّ

داس، أبو جعفر النّّحاس أحمد بن ّح النّ  ّي، النّحو  دّي ار بن إسماعیل بن یونس الم محمّ
ق علیه عبد المنعم إعراب القرآن ،)ه1421(، )338ت( ، وضع حواشیه وعّل

دخلیل إبراهیم، منشورات  ة، بیروت، الطّ  محمّ بعة علي بیضون، دار الكتب العلمیّ
  .األولى

، سلسلة بیت أصوات العربیة بین التّحول والّثبات ،)1989(، سعید النعیمّي، حسام
  .مناهج البحث في اللغة، حّسان، 31الحكمة، بغداد، ص
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ّي ، )1980(النعیمّي، حسام سعید،  ة عند ابن جّن ، دار الّدراسات اللهجیة والّصوتیّ
شید للنّشر   .الرّ

هالّي  د الحلبّي، النّ راز )1991- 1411(، )ه1185ت( بن یوسف محمّ في  بالمذهّ  الّط
ب، عرّ ب، رسالة ماجستیر، دراسة وتحقیق صباح باجوك طیّ  الّدخیل والمُ

  .مةمّكة المكرّ -السعودیّة
، دار جلیس الهمزة في ضوء علم اللغة الحدیث، )2011(النواصرة، توفیق الفي، 

بعة األولى   .الّزمان، الّط
شي، مكتبة المرعكشف الحجب واألستار، ، )ه1409(النیسابورّي، إعجاز حسین، 

بعة الثانیة   .الّط
د وأب ابن هشام،  األنصارّي، حمد بن عبد اهللاأین بن یوسف بن عبد اهللا جمال الدّ  محمّ
ّ مغني اللبیب عن كتب األعاریب، )هـ761ت-708( له وضبط قه وفّص ، حق

دغرائبه   .بعة األولى، الطّ ین عبد الحمیدمحیي الدّ  محمّ

د ، أبوابن هشام  بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللاین عبد اهللا جمال الدّ  محمّ
ةأوضح المسالك إلى  ،)ه761ت( ةدار إحیاء الكتب  ابن مالك، ألفیّ ، العربیّ

  .بعة األولىالطّ 
ة أبي داؤد وفیه بائیّ  دیوانه )1965-1384( ،)ه70ت( ، ُحمید بن ثورالهاللّي 

باعةة ، الدار القومیّ ، تحقیق عبد العزیز المیمنّي اإلیادّي    .قاهرة، الالنّشرو  للّط
اق،  دابن الورّ اسبن عبد اهللا بن ال محمّ ، )1999-1420(، )381ت(، أبو الحسن عبّ
د، تحقیق محمود جاسم الّنحوعلل   -یاضشد، الرّ درویش، مكتبة الرّ  محمّ

ة، الطّ    .بعة األولىالسعودیّ
دي الّدین أبي یابن أبي الوفاء، مح دعبد القادر بن  محمّ دبن  محمّ بن نصر اهللا  محمّ

ة في طبقات الجواهر المضیّ ، )ه775ت(الحنفّي  الم بن أبي الوفاء القرشّي بن س
داح ، تحقیق عبد الفتّ الحنفیّة باعةالحلو، هجر  محمّ والتوزیع  النّشرو  للّط

  .واإلعالن
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اسأبو ال ،بن عبد الملك بن مروان بن یزید الولید  )1937 -1325( ،)ه126ت( عبّ
جبریالي، مطبوعات المجمع . ف لّي ، جمع وترتیب المستشرق اإلیطایوانالدّ 

  .العربّي بدمشق، مطبعة ابن زیدون، دمشق العلمّي 
د، أبو الیافعّي   بن علي بن سلیمان الیافعّي الیمنّي المّكّي  عبد اهللا بن أسعد محمّ
في معرفة ما  مرآة الجنان وعبرة الیقظان، )م1997-هـ1417( ،)ه768ت(

د علي ، وضع حواشیه خلمانیعتبر من حوادث الزّ  یل منصور، منشورات محمّ
ة، الطّ    .لبنان-بعة األولى، بیروتبیضون، دار الكتب العلمیّ

عیین إشارة التّ  )م1986-هـ1406( ،)ه743ت( ، عبد الباقي بن عبد المجیدالیمانّي 
  .بعة األولى، تحقیق عبد المجید دیاب، الطّ حاة واللغویینفي تراجم النّ 

  المجالتاألبحاث المنشورة في 
، تجرید األضداد في المصباح المنیر للفیومّي ، )2013(صیفر، صالح خلف صالح األ

  .ةوتوثیق ودراسة، مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیّ 
األضداد عند الفیروزآبادّي في القاموس ، )1429(آل حسین، سعود بن عبد اهللا 

دمجلة جامعة اإلمام ، المحیط ة، العلوم العرب محمّ ة، المملكة بن سعود اإلسالمیّ یّ
ة ة السعودیّ   .العربیّ
ة تحتمل معنى الّنسبة، )2013(حمود ناصر نّصار ، مجلة جامعة أبنیة صرفیّ

  .2013دیسمبر -الناصر، العدد الثاني، یولیو
ة وأمن لبسها، )1987(اح الحموز، عبد الفتّ  ، مؤتة للبحوث مواضع اللبس في العربیّ

ل، المجلد الثاني، العدد الّدراساتو    .األردن. األوّ
ة لدى النّ جمالیات تحول الوحدة الّص سامي عوض وعادل نعامة،  ، حاة والبالغیینرفیّ

ة، المجلد   2006، 1، العدد 28مجلة تشرین، اآلداب والعلوم اإلنسانیّ
ة محّكمة،  م، علو خفیفالتّ ، )2000(هرانّي، سعید بن عبد اهللا الشّ  اللغة، دراسات علمیّ

باعةدار الغریب    .مصر-، القاهرةرالنّشو  للّط
، نشر ضمن بحوث الّنسبشواذ ، )1987-1407( العاید، سلیمان بن إبراهیم

ةودراسات في اللغة  د بن سعود اإلسالمیّ  العربیّ ة، بالریاض بجامعة اإلمام محمّ
لالجزء    . األوّ



173 
 

د بن عمر بن عبد الرحمن  ، مجلة اللغة اشتقاق طيء، )1989-1409(العقیل، محمّ
ة األردن   .36ّي، العدد العربیّ

ار د الّدّدو،  عمّ رَّب في تفسیر قوافي أبي الحسن ألبي الفتح عثمان بن أمین محمّ عَ المُ
ة واإلنسانیّ ةة توثیقیّ ، دراسة منهجیّ جّنّي  ة، جامعة القصیم، ، مجلة العلوم العربیّ

  .2، العدد 5المجلد 
ة ، مجلة مجمات نظرة مقارنةالمشتقّ ، )1999(العمایرة، إسماعیل أحمد  ع اللغة العربیّ

  .56األردنّي، العدد
  الرسائل الجامعیة

د الحسن،  ة محمّ ة ظاهرةاإلدریسّي، فوزیّ  ، رسالة دكتوراهاإلتباع في اللغة العربیّ
ة)1987- 1407(   .، جامعة أمّ القرى، الّسعودیّ

د عطیة عبد اهللا،  ، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ الشاّذ في الّنحو والّصرفعطیة محمّ
ةدرمان    .اإلسالمیّ

، رسالة اللھجات في الكتاب لسیبویھ، )1403-1402(آل غنیم، صالحة راشد غنیم 
  .السعودّیةماجستیر، جامعة أّم القرى، 

د أحمد سعید ، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ القرى، لغات قیس، )1982( العمرّي، محمّ
ة   .الّسعودیّ

ات الّدالة على المشتقّ ظاهرة التناوب اللغوّي بین ، )2010-1389(مالك یحیا 
ة والمصدر ة والمفعولیّ ة الفاعلیّ ة وآدابها، فصلیّ ، مجلة دراسات في اللغة العربیّ

  . محّكمة، العدد الثاني
د ة، الظواهر والعلل، ، )2012(خالد أحمد كمیل،  محمّ جامعة  شواّذ الّنسب في العربیّ

ة، نابلس   .فلسطین -النّجاح الوطنیّ
ةلي، النواصرة، توفیق الفي ع ، قضایا الهمزة وأثرها في تشكیل بنیة الكلمة العربیّ

  .2002رسالة، جامعة مؤتة 


