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ممخص البحث:
يقوم البحث بدراسة بناء(فُ ْعمُ ْول),بعد أن وجد الباحثان إشارات عند كثير من

العمماء عمى قمتو والسيما عند سيبويو وابن خالويو وغيرىما ,فضال عما أشار إليو
المعجميون من تغير في البناء شمل اإلبدال الحركي والحرفي والقمب المكاني والتغير
الداللي,وبعد جمع ىذا البناء من مظانو وجد الباحثان كثرة ماورد فيو حتى ظير فيو
الدخيل والمولد .وبمغ أكثر من ثالثمائة وثمانين لفظا إال ماأُخرج بسبب التخميط
بين(فُ ْعمُ ْول) و صيغ أخرى بي ّنيا البحث.
قسم البحث عمى مقدمة ومبحثين شمل األول المشكالت في ىذا البناء ؛إذ
شمل ثالثة مطالب أوليما:أصل البناء,والثاني :التخميط بينو وبين الصيغ األخرى
والثالث :التخفيف والتصحيف والتحريف,ثم تناول المبحث الثاني:الظواىر المغوية
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وشمل كذلك ثالثة مطالب,أوليما التغاير الداللي,والثاني الدرس الصوتي من تغير
حركي وابدال صوتي ,وقمب مكاني ,وختم المبحث بالمطمب الثالث الذي عني بالدرس
الصرفي من خالل عالقة الوزن بأوزان أخرى ,واالشتقاق من الدخيل ,وما جاء اسما
وصفة منو وجمعو ,ووقف البحث عمى معجم ىذا البناء وما ورد عميو من ألفاظ
سنقوم بدراستيا مستقبال.
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المقدمة:
بناء(في ٍعمي ٍكؿ) مف الصيغ الحية في العربية  ,كىك مستعم هؿ إلى عصرنا الحاضر

بتصرؼ كبير في التعبير عف
فيك إلى اآلف في متناكؿ األلسنة ,يستعمؿ ق الناس
ُّ
المعاني التي يخرج إلييا.
اعتنت العرب بو َّأيما اعتناء ,فقد بمغت المفردات المعجمية عميو أكثر مف
ثالث مئة كثمانيف مفردة  ,لكف العمماء لـ يشيركا إالٌ إلى اليسير منيا أمثاؿ ابف

ذىف الباحثىٍي ًف إليو,كثرة المشكالت التي فيو,فضالن
خالكيو (ت 370ى ػ) كغيره,كجمبى ى
عف كثرة الظكاىر المغكية.كالذم سنتناكلو الحقا في الدرس معتمديف عمى كثير مف
المصادرالتي استقينا منيا مادتنا.
الباحث في ىذا البناء والتي استنبطت من مصادر
أما المشكالت التي تواجو
َّ
َ
الدراسة:
 -1اختالف المغويين في أصل الصيغة

فجعمكه مف الثالثي,كالرباعي,كالممحؽ

بالخماسي كقد أشكؿ عمييـ-أم المغكييف -الباب أحيانان ُّ
لكنيـ لـ
فردكه إلى الثالثي ٌ ,
و
شيء مف(في ٍعمي ٍكؿ) مثؿ :يع ٍن يج ٍكؼ أرجعكه إلى (عجؼ)
يحكمكا بزيادة

ؼ) ييحكـ عميو ٌأنو عمى
ككزنكه:ب(في ٍعمي ٍكؿ),كىذا خطأ
ظاىر؛ألنيـ بإرجاعو إلى ( ىع ىج ى
ٌ
أصركا
زنة (فيٍن يع ٍكؿ) .كالحؽ ٌأنيا رباعية مجردة بتكرار الالـ فيككف مف (عنجؼ) إذا ُّ
عمى جعمو مف صيغ (في ٍعمي ٍكؿ) كىذا ىك الغالب في مكاد (في ٍعمي ٍكؿ)  ,كػ(طي ٍريم ٍكس في

طي ٍريمس).

-2اختالط ىذه الصيغة مع صيغ أخرى

كاختالطو ا بػ(في ٍع ين ٍكف كفي ٍعمكت,كفيٍن يعكؿ,

عكؿ ,كأي ٍف يع ٍكؿ) ,نحك (:يعرجكف) يختمط مع في ٍعمي ٍكف,ك( يس ٍب يرٍكت) يختمط مع
,كفي ٍعمي ٍكـ ,كتي ٍف ٍ

(في ٍعمي ٍكت) ,ك( يذ ٍرين ٍكح) يختمط مع فيٍن يع ٍكؿ,ك(يب ٍم يع ٍكـ) يختمط مع يف ٍم يع ٍكـ  ,ك(تيٍرين ٍكؽ) يختمط
675

201
د د مجلددداالد3/

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

يص يب ٍكع) يختمط مع أي ٍف يع ٍكؿ ,ك( يم ٍغفي ٍكر) يزنكنيا عمى (في ٍعمي ٍكؿ)  ,كصكابيا
فعكؿ ك(أ ٍ
مع تي ي
ٌأنيا عمى زنة( يم ٍف يع ٍكؿ).

-3يكثر فييا

التصحيف والتحريف

ص ٍكؼ , ,
نحك(:قي ٍريزٍكـ ,كفي ٍريزٍكـ)ك(قي ٍر ي

كى ٍزيرٍكؼ)ك( يش ٍم يرٍكج  ,يش ٍم يرٍكخ).
ض ٍكب)ك( يى ٍذ يرٍكؼ ,ي
كقي ٍر ي
-4تخفيف العوام لو بفتح فائو

,حتى أثار ذلؾ حفيظة المغكييف فجعميـ يقيدكف

صفي ٍكر ,ىزٍن يب ٍكر ,)...إذ كرد فيو الفتح خطأ أحيانان
ألفاظو ابتعادان عف نطؽ العامة كػ( ىع ٍ

أك تحريفان ,أك تخفيفان ,أك تخميطان أك تأث انر بتغير اجتماعي ,فضالن عما كرد في ؾ الـ
العرب مف كسر  ,كىك القميؿ في كالميـ ,

كالى عصرنا الحاضر يحدث ىذا

التخفيؼ عند العكاـ  ,بؿ استحبت العرب سابقان كالحقان ذلؾ التخفيؼ.
وتحرك الذىن لتتبعيا ,وكاآلتي:
أما الظواىر في ىذا البناء فتجمب الفكر,
َّ
ّ
إف ىذه الصيغة تأتي لمصفات كالسيما الذميمة
- 1التغاير الداللي
:إذ ٌ
الج ٍع يب ٍكب)لمدنيء مف
الج ٍع يب ٍكس)كذلؾ,ك( ي
الج ٍع يس ٍكس)لمئيـ,ك( ي
نحك (:ي

الع ٍن يج ٍكؼ)لمقصير المتداخؿ الخمؽ,كيكثر فيما يدب عمى األرض مف
الرجاؿ,ك( ي

الحشرات نحك( يح ٍم يزٍكف)لدكدة تككف في العشب,ك( يح ٍرقي ٍكص)دكيبة
الح ٍمطي ٍكط) دكيبة منقكشة بألكاف شتى تككف في العشب,ككذلؾ
كالبرغكث,ك( ي

الج ٍر يج ٍكر)لمنكؽ عامة ,بؿ يكثر في كصؼ األبؿ
داللتو عمى الحيكاف نحك( ي
الح ٍر يج ٍكج)ك(الطيٍن يب ٍكر) ك(المي ٍي يم ٍكـ)كغير اإلبؿ مف الحيكاف,ككذلؾ داللتو عمى
ؾ( ي
النبات كالسَّعة كالطير كغير ذلؾ.

-2البحث الصوتي :العجب في ىذا البناء ىك االنسجاـ الصكتي,أم :يأتي الكزف في
حركؼ المعجـ عمى ألفاظ متشاكمة ,فمثالن األصكات في باب الباء غمب عميو أف
يثنيو الراء نحك ( :يب ٍريزٍكغ)ك(برغكث) ك( يبرقكع)ك( يب ٍريى ٍكت) ك( يب ٍريك ٍكع) كىكذا كبعده العيف

ثـ الالـ ,ككذلؾ مف انسجامو تخفيؼ العرب لو ببناء مقارب لو كىك(في ٍعميؿ)
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كح ٍنظيب) ك(ثي ٍؤلي ٍكؿ كثي ٍؤليؿ) ,ككذلؾ كقكع القمب الصكتي فيو
نحك(:حنظكب ي

كمعقكط)  ,كلكثرة
كدمحكؽ ي
كص ٍع يب ٍكر)ك( يدحمكؽ ي
ص ٍع يرٍكب ي
نحك (:ي
كدحقكـ) ك(قي ٍع يم ٍكط ي
أف ظاىرة القمب تقع عمى سبيؿ
نظرنا في ىذا البناء عند الناطقيف المحدثيف كجدنا ٌ
الضـ
الخطأ كالتكىـ  ,كأكثر ما تقع عند األطفاؿ لثقؿ ىذا البناء بما يحمؿ مف
ٌ

؛ألنو يحتكم عمى خمسة أحرؼ ,كمف الظكاىر األخرل اإلبداؿ المغكم بفعؿ
كطكلو ٌ
كدرنكؾ) ك( يس ٍمطي ٍك وح ك يس ٍمطي ٍكع)
تقارب األصكات صفة أك مخرجان نحك (:يد ٍريم ٍكؾ ي

ك(طي ٍح يم ٍكر كطي ٍخمكر).

طياتو كثي ار مف القضايا الصرفية,كعالقة ىذا الكزف
 -3الدرس الصرفي :يحمؿ في ٌ
بأكزاف أخرل تأتي بمعناه كعالقتو (بفي ٍعميؿ)  -كما قمنا سابقان  -ككذلؾ ( ًف ٍعالؿ)
ً
يفرؽ بينيما بالتاء
نحك (:يسعركر ك س ٍع ىرار) ...ككذلؾ ظاىرة التذكير كالتأنيث  ,فقد ٌ

نحك(:رعبكب كرعبكبة) ...كقد يستكم فيو المذكر كالمؤنث نحك  (:يج ٍع يس ٍكس)  ,ككذلؾ

أصؿ مادة (في ٍعمي ٍكؿ) ترد رباعية مجردة بتكرار الـ الفعؿ نحك(:رعبكب) في رعبب,لكف

ص ٍكر) في
ص ٍر ي
كردت ألفاظ مكررة فييا الفاء نحك (:يش ٍر يش ٍكر) في شرشر ,ك( ي

فإنيا تأتي رباعية مجردة بال تكرار في األصؿ
أما باقي المكاد كىك الغالب ٌ
صرصرٌ ,

ض ٍغ يب ٍكس)في ضغبس .كمف
نحك (:ين ٍسطي ٍكر) في نسطر,ك( ين ٍخ يرٍكب) في نخرب,ك( ي

الظكاىر الصرفية جمعو القياسي فيك يرد بزنة (فعاليؿ) جمعا قياسيان نحك ( :ير ٍع يب ٍكب

– ىرىعابًيب) ,كالسماعي نحك(يب ٍم ٍثكؽ-بالثؽ) ,كفضال عف ذلؾ ,كالقضية األىـ في

الصرؼ ىك فصؿ ىذا البناء عف األبنية التي يي ُّ
شؾ بإتياف المفردات عمييا مما تقارب
ىذه الصيغة كما ذكرنا في المشكالت مف جانب(التخميط بينو كبيف صيغ أخرل).

ُّ
كؿ ذلؾ دعانا إلى الكقكؼ عمى ىذا البناء ,كمعالجة قضاياه ,كاخراجو إلى المغة
؛ألننا ُّ
يصمح في تنمية المغة بما يمتمؾ مف حيكية في ألسنة الناس
نظف ٌأنو
المعاصرة ٌ
ي

بؿ يستحبكنو كثي انر حتى ٌإننا نتكقع َّ
أف أم مادة مف المعجـ يحتمؿ أف يكلد العرب
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فإننا سنقكـ بدراسة الصيغة عمى مبحثيف
منيا عمى ىذه الصيغة,كألجؿ ما سبؽ ٌ

األكؿ(:المشكالت كيشمؿ:أصؿ الصيغة,كالتخميط بينيا كبيف الصيغ األخرل,كما
أصابيا مف تخفيؼ,كتحريؼ,كتصحيؼ),كفي المبحث الثاني سندرس (الظكاىر
المغكية كيشمؿ:التغاير الداللي,كالبحث الصكتي  ,كأخي انر الدرس الصرفي) كنأمؿ أف
نكفؽ في بياف ذلؾ

المبحث األول:المشكالت المغوية في صيغة(فُ ْعمُ ْول).
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المطمب األول :االختالف في أصل(فُ ْعمُ ْول):

تباينت آراء العمماء في أصؿ(في ٍعمي ٍكؿ),فمنيـ مف جعمو مف الثالثي ,كمنيـ مف

جعمو رباعيا ,كمنيـ مف جعمو ممحقا بالخماسي ,الختالفيـ في حقيقة حركفو تبعا

ألنماطيا المتعددة,فمنو مزيد -الكاك -مع تكرار الالـ نحك( يب ٍيمي ٍكؿ),أك مزيد الكاك فقط

صفي ٍكر)كقد يمحؽ بالخماسي ثالثيا أك رباعيان تكىما ,كعمى الكجو اآلتي:
نحك (:يع ٍ
 -1األصل الثالثي:
مف أكؿ األصكؿ التي أرجع العمماء الصيغة إلييا ,
يتكرر فييا الـ الصيغة نحك ( يب ٍيمي ٍكؿ)؛ إذ األصؿ (بيؿ)

كالسيما في األلفاظ التي
قاؿ سيبكيو (( :مف بنات

الثالثة يب ٍيمي ٍكؿ  ,كىذا غير ممحؽ بباب سفرجؿ ألنو ليس عمى مثاؿ شيء مف بنات

الخمسة))

()1

ألنؾ لك
,كا ٍف ألحقو بعضيـ بالرباعي بقكلو  (:كىك ممحؽ بالرباعي ٌ :

(:)2
أما (في ٍعمي ٍكؿ) فيي مف المزيد
(
(
:
ا
ك
كقال
,
ت
م
م
ي
ب
صيرتو فعالن كاف بمنزلة األربعة
ٍ
ى
ي
ى
ٍ
ٌ

صفي ٍكر ألحؽ بو يب ٍيمي ٍكؿ ))
الرباعي,نحك :يع ٍ

()3

كنحكه (:يس ٍريك ٍكؾ)إذ يمكف رده إلى

الحث))
الحثٍ يحكث في ٍعميكؿ مف
ٌ
الثالثي:سرؾ),ك( يز ٍع يك ٍكؾ يرد إلى زعؾ) كقيؿ (( :ك ي

( )4

رده إلى الثالثي ,كقد يمحقكنو بالرباعي المزيد.في حيف
فكؿ لفظ مكرر الالـ يمكف ٌ
فعدىا بعضيـ ثالثية كبعضيـ اآلخر رباعية
اختمفكا في أصمية بعض األلفاظٌ ,

نحك (:يع ٍن يج ٍكؼ)
ك(قي ٍرين ٍكؼ)كسنتناكليا الحقان .

-2األصل الرباعي:
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كمف الصرفييف مف أرجع صيغة(في ٍعمي ٍكؿ) إلى الرباعي,فيما لـ يتكرر المو نحك

إف (الكاك) ىك الحرؼ الكحيد في الزيادة (( ,فاالسـ مف بنات األربعة
صفي ٍكر) إذ ٌ
( يع ٍ

كزٍن يب ٍكر ,فالكاك كحدىا زائدة))
صفي ٍكر ,ي
يككف عمى( في ٍعمكؿ ) كذلؾ نحك  :يع ٍ

()5

أف كاكىا
كٌ

يقكؿ؛ألنيما
ككاك( يقكؿ) قاؿ سيبكيو(ت 180ىػ) ((:كاك( يزٍن يب ٍكر) كياء يبيع ,ككاك
ٌ
ساكناف كحركة ما قبميما منيما))

( )6

,كتابعو في ذلؾ ابف

السراج(ت,)7()316كيطمقكف عميو أيضان(:المزيد الرباعي) ككف(األصؿ)أربعة أحرؼ
أما مزيد الرباعي
(فى ٍعمى ىؿ) نحك :يع ٍ
صفي ٍكر ,كلككف المزيد حرفا كاحدا(الكاك )كقيؿ((:ك ٌ
؛ألنو لـ يأت
صفي ٍكر فيك يطمقو ٌ
فمنو –في ٍعمي ٍكؿ -بضمتيف بينيما سككف نحك :يع ٍ

مكسكر األكؿ قط كال مفتكح األكؿ إالٌ في ألفاظ محصكرة))

()8

,لكنيـ اختمفكا في

رداه إلى
بعض المفردات نحك (:يع ٍن يج ٍكؼ) فابف دريد(ت 321ىػ) كاألزىرم(ت 370ىػ) ٌ
الرباعي ,كأفرده ابف دريد في باب( في ٍعمي ٍكؿ) مما ُّ
يدؿ عمى أصالة( النكف) عندىما,
الع ٍن يج ٍكؼ) لو :بمعنى:
ٌ
لكف اشتقاؽ المعنى مف (العجؼ) كمشاركة (األعجؼ) ك( ي

اليبس كاليزاؿ,يبيناف زيادة (النكف) فضال عف الكاك ( ,)9كىك ما يقكم ثالثية المفظ
,كيجعؿ أصكلو(ع,ج,ؼ),كالمزيد فيو(ف,ك) فيككف عمى زنة(:فيٍن يع ٍكؿ) كىك ما يخرجو

مف (في ٍعمي ٍكؿ) ,كىك مما يقكم السبب لذكرىا في باب الثالثي المزيد ,كال يرد غير ذلؾ
فكؿ ما كرد يي ىرُّد إلى الرباعي كاالٌ تييك ِّىـ فيو  ,قاؿ السيكطي(:كمف المزيد الرباعي
صفي ٍكر,ألحؽ بو يب ٍيمي ٍكؿ) ( ,)10أم مف بنات الثالثة – كما تقدـ في
(في ٍعمي ٍكؿ) نحك :يع ٍ
نص سيبكيو  -فقد جعؿ َّ
كؿ ما كرد مف الرباعي فضال عما تكرر فيو(الالـ)إذ ألحقو

بو,جاعال الحرؼ الثاني المكرر ممحقان  ,كقاؿ المبرد((:ىذا باب تفسير بنات األربعة
مف األسماء كاألفعاؿ بما يمحقيا مف الزكائد فاالسـ مف بنات األربعة يككف عمى مثاؿ
كحدىا زائدة )11( )) ...كمنو:
كزٍن يبكر فالكاك ى
صفكر  ,ي
 (:في ٍعميكؿ) كذلؾ نحك قكلؾ  :يع ٍ
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باعية(:د ـ ؿ ج) ك(د ع ـ
الر ٌ
كأصكليا ٌ

 -3ما ألحق بالخماسي توىما:
قاؿ سيبكيو ((:كيككف

عمى مثاؿ في ٍعمي و
نقكد
كؿ في االسـ كالصفة فاالسـ يع ه

رضكب كنظيرىا مف بنات الثالثة
كس
رحكب كقي
صفكر ي
ه
ه
ي
نبكر كالصفة يشنحكطه ي
كز ه
كع ه
ألنو ليس عمى مثاؿ شيء مف بنات
يبيمك هؿ كىذا غير ممحؽ بباب ىسفى ٍرجؿ؛ ٌ
و
شيء مف بنات األربعة
الخمسة)) ( ,)13كىذا استثناء مف تعميـ سبقو ؛إذ قاؿ((:ك يك ُّؿ
لحقتو زيادة فكاف عمى مثاؿ الخمسة فيك ممحؽ بالخمسة ))
لحقتو الزكائد مف بنات األربعة

()15

( )14

 ,فقد عقد بابا لما

 ,ثـ ألزـ نفسو بأف يبيف ما يدخؿ تحت الخماسي

مف عدمو بدليؿ قكلو بعد الفراغ منو ((كقد فرغت مف تفسير ما يمحؽ ببنات الخمسة
مما ال يمحؽ ))

()16

كعمة اإللحاؽ عنده( المماثمة الشكمية) فحمؿ ما جاء

عمى(في ٍعمي ٍكؿ)مف الرباعي عمى مزيد الرباعي؛ ألنو ليس لو ما يشاكمو في

الخماسي,كالعمة في الكاك المدية فإنيا ال تككف في كسط الفعؿ كعمة اإللحاؽ مماثمة

و
سفرجؿ فيك
الفعؿ  ,قاؿ  (( :فأما بنات األربعة فكؿ شيء جاء منيا عمى مثاؿ
؛ألنؾ لك أكرىتيا حتى تككف فعالن التفؽ كاف كاف ال يككف
ه
ممحؽ ببنات الخمسة ٌ

كلكنو تمثيؿ كما مثمت في باب التحقير إال أف تمحقيا ألؼ
الفعؿ مف بنات الخمسة ٌ

و
فإنما ىذه كالياء بعد الكسرة كالكاك بعد الضمة كىما بمنزلة
عذافر ,كألؼ
و
سرداح ٌ
األلؼ فكما ال تمحؽ بيف بنات الثالثة ببنات األربعة كذلؾ ال تمحؽ بيف بنات

األربعة ببنات الخمسة))

()17

فيذا يثبت عدـ لحاؽ ذكات المد بما فكقيف مف األصكؿ

؛ألف مرده إلى الثالثي عنده
 ,كأخرج الثالثي مما كاف فيو(الالـ مكررة) ٌ

,ألنؾ لك صيرتو فعالن كاف بمنزلة األربعة
نحك (:يب ٍيمي ٍكؿ),كىك ممحؽ بالرباعي ٌ

ت)كعمى ىذا المعيار عقد أكؿ الباب السابؽ فقاؿ (( :ىذا باب ما لحقتو الزوائد
(ىب ٍيمىٍم ي
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شيء مف الزكائد أكالن إال األسماء
من بنات األربعة غير الفعل كاعمـ أنو ال يمحقيا
ه

مف أفعاليف فإنيا بمنزلة أفعمت تمحقيا الميـ أكالن))(  ,)18كقد عده بعضيـ مف

باب(:ماجاء عمى فعمكؿ فأيلحؽ بالخماسي) دكف تمييز فكقع الخمؿ كثي ار  ,فاألصؿ
أف يجرد المفظ مف أحرؼ الزيادة كما بقي منو يككف األصؿ  ,كالعمماء متفقكف عمى
صفي ٍكر),إذ
أف الرباعي مف صيغة(في ٍعمي ٍكؿ) مزيد بحرؼ كاحد كىك(الكاك)نحك ( :يع ٍ

أصكلو(ع,ص,ؼ,ر) عمى زنة (فى ٍعمىؿ)كليس ىناؾ سبب إللحاقو بالخماسي كمثؿ
ذلؾ الكىـ كقع فيو كثي ار ابف دريد في الجميرة,كالفارابي(ت

 )350في ديكاف األدب

عندما تابع ابف دريد فقاؿ  (:باب ما جاء عمى( فيعمكؿ) فأيلحؽ بالخماسي ,كاف كاف
الحمقكـ) في بعض المغات ,ك( يىذلكؿ)
القياس مختمفان فذكرنا منو الغريب( يزلقكـ)كىك ( ي

ك( يغممكؿ)ك(طيمركس) ,ك(طيرمكس),ك( يعمركس) الجدم لغة شآمية ,ك( يزىمكؿ )
تسميو العامة رىبكنان :يع ٍرباف أيضان
ك( يىرمكؿ) ك( يعربكف )كىك الذم ٌ

( )19

الممحؽ ( :يزحمكط),ك( يحمبكب) ( يحمككؾ) ,ك( يخنبكص),ك( يعضركط))...

ثـ قاؿ :ك(مف
()20

قاؿ أبك

ألنا قد أتينا عمى يجميكر ما في
بكربف دريد(( :كىذا باب يكثر كفيما كتبنا منو كفاية ٌ
الكالـ)) ( .)21فمـ يترؾ لفظا مف األلفاظ ثالثيا أك رباعيا إال جعمو تحت ىذا الباب,

فالكىـ بائف في كثير مما كرد كالسيما في مكرر الالـ إذ ييستبعد عف اإللحاؽ ,كىذا

ما نص عميو سيبكيو .

المطمب الثاني:التخميط بين(فُ ْعمُ ْول) والصيغ األخرى.
كقد كرد في كالميـ كثير مف التخميط بيف أصؿ الصيغة كبيف ما يقاربيا في
الحركات كالسكنات كعمى النحك اآلتي:
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 -1مابين (فُ ْعمُ ْول) و(فُ ْعمُون):

كقد كقع الخالؼ في كزف(في ٍعمي ٍكؿ) كالسيما في األلفاظ التي تنتيي بالنكف نحك

( يح ٍم يزٍكف)ك( يزٍر يج ٍكف)؛ إذ ذكره صاحب المساف في (في ٍعمي ٍكؿ)

()22كال يمكف ذلؾ إالٌ إف

باعيا كأصمو( ىح ٍم ىزىف) عمى كزف (فى ٍعمى ىؿ) ,كاف كانت زائدة
كانت(النكف)أصمية فيككف ر ٌ
و
عندئذ(في ٍعمي ٍكف) كعند ذلؾ يككف األكلى
فالحرؼ ثالثي أصمو (حمز),كيككف كزنو
إخراجو مف زنة(في ٍعمي ٍكؿ) كلذلؾ أدخمو أبك عبيد اليركم(ت 224ىػ) في باب فعمكؿ

,كأدخمو صاحب كتاب العيف في الرباعي فدؿ عمى أف النكف عنده أصمية كأنو فعمكؿ
بالميف

( )23

الع ٍر يج ٍكف) كىك عكد عزؽ النخمة مف
,كنقؿ اآللكسي الخالؼ في كزف( ي

بيف الشمراخ إلى منبتو منيا ,كركم ذلؾ عف الحسف البصرم(ت 117ىػ)

,كقتادة(ت 117ىػ) ,كعف ابف عباس(ت 67ىػ) أنو أصؿ العذؽ  ,إذ قيؿ َّ
إف(نكنو
)عمى ما حكي عف الزجاج (ت311ىػ)زائدة فيككف أصمو( ىع ىرىج) ككزنو(:في ٍعمي ٍكف) مف
االنعراج

,كىك

االعكجاج

كاالنعطاؼ

()24

كىك ما ذىب إليو أبك

حياف(ت 745ىػ)) (,)25كقاؿ صاحب التبياف((:كالعرجكف _في ٍعمي ٍكؿ_كالنكف
ائدة؛ألنو مف االنعراج كىذا صحيح المعنى كلكنو شا هذ في
أصؿ,كقيؿ:ىي ز
ٌ

األستعماؿ)) (,)26كىك ماخطأه صاحب الجميرة ( ,)27كذىب قكـ ,كاختاره الراغب
,كالسميف ,كصاحب القامكس إلى ٌأنيا أصمية فيككف أصمو( ىع ٍر ىج ىف)
()28

ككزنو(:في ٍعمي ٍكؿ),

,كنحكه( يعثٍين ٍكف) فمف حكـ بزيادة النكف كالكاك جعؿ أصمو (عثف)

ككزنو(في ٍعمي ٍكف) ,كمف جعؿ النكف أصمية جعمو عمى(في ٍعمي ٍكؿ) ( ,)29فيككف كبيمكؿ مكرر
الالـ ؛ أم عثنف.
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 -2بين (فُ ْعمُ ْول) و(فُ ْعمُ ْوت):
كت ) َّ
الدلي يؿ
ابف يد ىرٍي ود في باب في ٍعميكؿ( :الس ٍُّب ير ي
قاؿ ي

ً
يف ,ذكره ًس ىيب ىكٍيو
الماىر باأل ىىرض ى
ي
ً
َّرؼ أَّىنو
عـ
ي
بعض أىىؿ الص ٍ
,كز ى

كص َّكبو األىكثىير
كقاؿ :ىك( في ٍعميكؿ ي
كزٍن يبكر ,ي
كع ٍ
صفيكر ى
َّ
سب ُّ
التاء) مبالغةن كأىنكره
اختبرتىو كزيدت فيو(
يء إًذا ى
(في ٍعميكت)؛ ألٌىنو مف ى
ي
رت الش ى
جماعةه) ()30كعمى ىذا كاف ينبغي أىف يشار إليو في حرؼ( الر ً
يذكره
لـ
كلكنو
)
اء
ٍ
ٍ
ٌ
الكالم ً
يف.
بيف
ركر) بمعنى :الفىقير كأ ٍىر ه
ض ال ىنب ى
ات بًيا ي
فمينظى ٍر ى
ىناؾ ,كىذ ىك ىر( الس ٍُّب ى
ى
-3بين(فُ ْعمُ ْول) و(فُ ْع ُن ْول):
أكثر ما كقع في األلفاظ التي جاء فييا(النكف) ثالثا ,ككاف مكضع خالؼ بيف
العمماء في زيادتو مف عدميا فمف زاده فضال عف(الكاك) جعؿ أصؿ المفظ ثالثيا
كأخرجو مف(في ٍعمي ٍكؿ) كجعمو عمى كزف(في ٍع ين ٍكؿ)أك (فى ٍع ين ٍكؿ)إف كرد فيو الفتح,فإف حكـ
بأصالة(النكف) جعمكه رباعيا ,ككزنكه عمى(فيعميكؿ):كمما جاء مف األلفاظ ( ُّ
الذ ٍرينك يح)
ٍٍ
و
حاتـ ( )31كالبف
ض ٌـ أ ٌىكلًو كح ىكى جماعةه فيو الفىتٍ ىح ,حكاه أىبك
بالنكف مع ى

فيككف
عصفكر(ت669ىػ) رأم فيو إذ يرل ٌأنو عمى كزف (في ٍعمي ٍكؿ) كليست النكف زائدة ,ي
في معنى( يذ ُّركح) كمخالفان لو في األصكؿ,كسبًط ً
طر,كىذا أكلى مف إثبات بناء
كسىب ٍ
لـ يكجد,كىك (في ٍع ين ٍكؿ) (,)32كىك متناقض مع كالمو في مكضع آخر إذ حكـ عمى
()33

النكف بالزيادة

كمثمو الغرنكؽ كزرنكؽ.

-4بين (فُ ْعمُ ْول) و(فُ ْعمُ ْوم):
أكرد ابف جني (ت393ىػ)جكاز القياس_عمى رأم الخميؿ(ت 175ىػ)_ ( يح ٍمقي ٍكـ)

؛ألف (الميـ زائدة)كىك مف(الحمؽ) خالفا لممازني
عمى زنة(في ٍعمي ٍكـ) ٌ

( ,)34فأصؿ المفظ

يعد مقياسا لكزنو,فإف كاف ثالثيا أم(:حمؽ) بزيادة(الكاك,كالميـ),كاف كزنو(في ٍعمي ٍكـ),كا ٍف
؛ألنو مف
كاف رباعيا كالمزيد(الكاك) فقط ,كاف كزنو(في ٍعمي ٍكؿ) كنحكه( :يب ٍم يع ٍكـ ,في ٍعمي ٍكـ) ٌ
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يككف أصالن
البمع ,كيخرج عمى قكؿ المازني أف ى

(,)35كقاؿ

الجكىرم(ت398ىػ)((:كالميـ زائدة ىذا ىك األكثر ,كاختار ابف عصفكر أصالة الميـ
في البمعكـ كقاؿ :ىك اسـ ال صفة كتبعو أبك حياف))

()36كذكر ابف جني إنيما مف

كبمعكـ كحمؽ
األصميف المتداخميف بيف الثالثي كالرباعي فقاؿ كمنو قكليـ((:مبمع ي

كح ٍمقي ٍكـ ) )
ي

()37

في حيف ذىب بعض الباحثيف المحدثيف إلى َّ
الح ٍمقي ٍكـ):اسـ لمعضك
أف( ي

المعركؼ,كزنو (في ٍعمي ٍكؿ)بضـ الفاء كالالـ بينيما ساكف(.)38

-5بين (فُ ْعمُ ْول) و(فُ ْع ُم ْول):
صرح بو الجكىرم في ( ىج ىع ىس) ,إذ جعؿ ميمو زائدة كا ٌف
ففي( يج ٍع يم ٍكس)ٌ :

كزنو(في ٍع يم ٍكؿ)كجعمو غيره مف فعمكؿ كأصمو جعمس()39كىك الراجح.
 -6بين (فُ ْعمُ ْول) و(فُ ْن ُع ْول):

كقع في األلفاظ التي يككف ثانييا(النكف) خالؼ بيف(في ٍعمي ٍكؿ)ك(فيٍن يع ٍكؿ)

أف النكف أصمية,في حيف عدت زائدة
نحك (:يح ٍن يج ٍكذ)قيؿ ٌ :إنو مأخكذ مف (الحنجذة) ك ٌ
()40
؛ألف زيادتيا يجعميا ثالثية
ٌ

قاؿ صاحب جميرة المغة(:كىذا غمط )

األصؿ( ىح ىج ىذ)كتككف عمى كزف(فيٍن يع ٍكؿ) كىك ما يخرجيا مف صيغة (في ٍعمي ٍكؿ),كنحكه ما

جاء في ( يح ٍن يج ٍكر) ,قاؿ صاحب المصباح المنير
الفاء_الحمؽ))

()41

 ():الحنجكر_فيٍن يع ٍكؿ_بضـ

 ,ك( يع ٍنظي ٍكب)[ذكر الجراد],ك(طيٍن يب ٍكر:عظـ الساؽ)

()42كمرجع

األلفاظ إلى أصؿ رباعي ىك المستعمؿ في كالميـ مما يجعؿ (في ٍعمي ٍكؿ) الكزف

المرجح.

 -7بين (فُ ْعمُ ْول) و(تُ ْف ُع ْول):
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(:تيٍرين ٍكؽ)إذ جعميا صاحب القامكس ثالثية األصؿ فأصميا( ىرىنؽ) ( ,)43ككذا ذكر

أصميا الزمخشرم

()44

عدىا صاحب تاج العركس رباعية األصؿ(ترنؽ)
في حيف ٌ

()45

مما أدل إلى التخميط في الكزف ,كنحكه ما جاء في (تيٍن يب ٍكؿ)إذ عدت عند سيبكيو

رباعية األصؿ مانعا زيادة التاء فييا ؼ(التاء -عنده ال تزاد أكال إالٌ بثبت,في حيف

عدىا ثعمب ثالثية فيي مأخكذة مف (النبؿ)( ,)46كانما مرجع الخالؼ ىك الحكـ بزيادة
ٌ
رد إلى الرباعي نقؿ
حرؼ(التاء) مف عدمو,فإف زيدت كاف األصؿ ثالثيا ,كاف لـ تزد ٌ
ص ٍكؼ) عف األزىرم قكلو:(:كالتاء [ فيو] ليست
ابف منظكر(ت 711ىػ) في (تي ٍع ي

( )47
ؽ)
بأصمية ىي مثؿ (:تاء) تيٍرين ٍكؽ)
أف أصمو ( ىرىن ى
لكف ذكر صاحب المقاييس ٌ

أف(التاء كالكاك)زائدتاف ,فيككف كزف المفظ عمى ذلؾ( :تي ٍف يع ٍكؿ)
كٌ
المعجمييف

()49

,في حيف عده بعضيـ رباعي األصؿ (ترنؽ) عمى

()50

أف(القاؼ)أصؿ,
ٌ

()48

كىك ماعميو بعض

()51
ص ٍكص)
كنحكه (:تيٍن يب ٍكؿ ,ك(تي ٍع ي

()52

ْع ْول):
-8بين(فُ ْعمُ ْول) و(أُف ُ
()53
؛ألف األصؿ (سطر) ك(اليمزة)
يسطي ٍكر)عمى في ٍعمي ٍكؿ فيو نظر
ٌ
فقكليـ إً ٌف زنة (:أ ٍ

يص يب ٍكغ)
ك(الكاك) مف حركؼ الزيادة ككؿ ما جاء
مبدكءا باليمزة نحك(أيثككؿ)(,أ ٍ
ن

أف كزنو(:أي ٍف يع ٍكؿ) كليس (في ٍعمي ٍكؿ)لمعمة نفسيا .كيؤيده كالـ سيبكيو إذ
ك(أي ٍف يح ٍكص) نرل ٌ
يخ يد ٍكد كأ ٍيريك ٍكب)
يسمي ٍكب,كاأل ٍ
قاؿ( كيككف عمى( أي ٍف يع ٍكؿ) فييما فاألسماء نحك :أ ٍ

()54

-9التشبيو بصيغة(فُ ْعمُ ْول):
بعض مف األلفاظ نطقتيا العرب مكضع
كمما جاء مشبيا بصيغة (في ٍعمي ٍكؿ) ه

(الفاء) ميما مضمكمة

()55

كم ٍغثيكر .كىك الذم يسقط عمى الثيماـ كيقاؿ
نحك :يم ٍغفيكر  ,ي

لمم ً
ً
شبيكا الميـ بما ىك مف
نخر :يمنخكر كىـ ى
ضمكا أكلو كعينو ٌ
طٌيىء .كالذيف ٌ

األصؿ ,كأنو في ٍعمي ٍكؿ ()56قاؿ ابف دريد( :ليس في كالميـ _ في ٍعميكؿ _مكضع الفاء منو
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ص ٍمغه يسقط مف ال ٌشجر يح ٍم هك ينقع,
كم ٍغفيكر ,كىك ى
ميـ إالٌ في ىذا الحرؼ :يم ٍغ يركد ي

()57
المغافير :لىثي مف لثى ال ٌشجر ,كىك
كيشرب ماؤه حمكان) كقاؿ في مكضع آخر (( :ك ى

الصمغ؛ الكاحد :يم ٍغفيكر ,كىك أحد ما جاء عمى في ٍعميكؿ مكضع الفاء ميـ
ٌ

أم:أصمو ىم ٍغفى ىر .ك قاؿ كذلؾ((:كالمغاريد

مغركد)) ( ,)59في حيف ذىب ابف خالكيو(ت

()58

))

كىي الكمأة الصغار السكد الكاحد
370ىػ) إلى زيادة الميـ ك ٌأنو عمى

كزف( يم ٍف يع ٍكؿ) ((: .ليس في كالـ العرب اسـ عمى ( يم ٍف يعكؿ) إال يم ٍغ يركد ,كىي الكمأة,
ً
ص ٍمغه
الم ىغافير :ى
كم ٍغفيكر مف ى
كم ٍغثيكر ي
المنخر ,ي
كم ٍن يخكر :لغة في ى
كم ٍعميكؽ :شجر ,ي
ي

()60
يب شا هذ  ...كذلؾ
حمك)) كىك غريب في كالميـ فبناء( يـ ٍف يعكؿ ) :في كالميـ ((غر ه

قكليـ  :يم ٍعمكؽ لممعالؽ ))

()61

 .ككجو الشذكذ فيو أنو ليس في كالميـ يم ٍف يعكؿ ؛

كم ٍغركد عمى كزف في ٍعمكؿ
كانما فيو في ٍعميكؿ  .كلذلؾ ىع ٌد ابف عصفكر يم ٍغفيكر ي

حيف جعميا ابف القطاع في يم ٍف يعكؿ )

()63

()62

عمى

كأصؿ الخالؼ ىك(الفاء) فإف كانت

الميـ أصالن فيك بزنة (في ٍعمي ٍكؿ ) كاالٌ حكـ بزيادتيا عمى كزف(مفعكؿ) َّ
لكف شذكذ ىذا
الكزف يجعمنا ننأل عنو.

المطمب الثالث :التخفيف في الصيغة
أف األصؿ في (في ٍعمي ٍكؿ) أف يككف
العمماء مجمعكف عمى ٌ

مضمكـ األكؿ_نحك:

كعصفكر ,كما أشبو ذلؾ إال حرفا جاء
كعمركس  ,ي
كبيمكؿ ,ي
( يزنبكر ,كقيرقكر ,ي
ناد ار(بفتح الفاء) كىـ بنك صعفكؽ لخكؿ باليمامة قاؿ العجاج :
()64

[من آل صعفوق وأتباع أخر ])

كمثمو كرد في إصالح المنطؽ( :ككؿ ما جاء عمى( في ٍعمي ٍكؿ) فيك مضمكـ األكؿ
نحك :زنبكر,كقرقكر ,كبيمكؿ ,كعمركس ,كعصفكر كما أشبو ذلؾ إال حرفا جاء ناد ار

(.)65
كعد ابف درستكيو لفظ(صعفكؽ) أعجميا إذ
كىـ بنك صعفكؽ لخكؿ باليمامة ) ٌ ,
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ألف (فى ٍعمي ٍكالن)
قاؿ(:العامة تقكؿ (:ى
قضريب ٍكس)  ...كىما خطأ؛ ٌ
ط ٍر يس ٍكس) بسككف الراء,ك( ٍ
الم ٌعرب كممة إالٌ كاحدة أعجمية مف قكؿ العجاج مف
ليس مف أبنية العرب ,كالفي ي
()66
الرجز مف آؿ صعفكؽ)
كتكاد أغمب المعجمات كالكتب المغكية كالصرفية تجمع عمى ذلؾ ذكر المِّ
حياني:
ٌ
ما كاف مف األسماء عمى (في ٍعمكؿ) فيك مضمكـ األكؿ مثؿ :يبيمكؿ كقرقيكر إال أحرفان
()67
أف ما كرد في
مع
صعفكؽ
ٌ
لحي مف اليمف :ى
جاءت نكادر منيا بالضـ كالفتح يقاؿ ى
كالميـ يثبت مجيء ألفاظ أخرل مفتكحة (الفاء)  ,أك(الفاء كالعيف) أك (مكسكرة

الفاء),قاؿ سيبكيو(( :كليس في الكالـ ( فى ٍعمي ٍك هؿ)  -بفتح الفاء كتسكيف العيف  -كانما
صفي ٍكر كفي الصفة :
يجيء عمى ( في ٍعمي ٍك هؿ) نحك  :يى ٍذلي ٍكؿ ’ك يزٍن يب ٍكر ,ك يع ٍ
كب ىع يك ٍكؾ)) (  )68إذ نفى تحريؾ الفاء بالفتح
ص ٍكص ,ى
يحمككؾ أك عمى (فى ىعمي ٍكؿ) نحك:ىبمى ي
مع تسكيف عينو في كالميـ مكقفا األمر عمى(:في ٍعمي ٍكؿ,كفى ىعمي ٍكؿ)  ,فاألصؿ الضـ إالٌ
ما أصاب الصيغة مف تغير حركي لمتخفيؼ,أك قد يقع عند العامة ؛إذ تحرؼ العامة

كثي ار مف صيغ األسماء ...إذ تفتح فاء صيغة في ٍعمكؿ مثؿ :ىج ٍمييكر -ىد ٍستيكر -
صندكؽ  -ىعصفكر  -ىعنقكد)69( .ذلؾ َّ
أف(التغير الصكتي تغير جماعي كليس
ى
()71
()70
فمف أىمثمة تطكر
فرديان) ,كقاؿ((:كقد يحدث التغير باالستبداؿ,كتغير بالتطكر))

صيغة ( في ٍعميكؿ )  ,بضـ الفاء إًلى ( فى ٍعميكؿ ) بفتحيا,يقكلكف :صاحب ىبمعكـ ,أىم
,كيقكلكف:
كثير األكؿ  ,فيفتحكف الباء ,كانما ىك بالضـ مجرل الطعاـ في الحمؽ
الخ ٍرطيكـ بالضـ ,كزنبكر :األنؼ أىك مقدمو
الخرطكـ بالفتح ,كانما ىك ي
الع ٍريبكف ,بفتح العيف مع أىنو بضميا (.)72
أىعطاه ى

المبحث الثاني :الظواىر المغوية في صيغة (فُ ْعمُ ْول)
المطمب األول :التغاير الداللي:
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كثير ًاستعماؿ ىذه الصيغة في كالـ العرب كتعددت داللتو كيمكف أف نبيف

بعضا منيا كعمى النحك اآلتي:

-1داللتيا عمى الصفات الذميمة:
مف ذلؾ قكليـ:رجؿ يج ٍع يسكس أك يج ٍع يشكش(عمى اإلبداؿ) ,قاؿ أبك عبيدة
(ت210ىػ)عف األصمعي(:الجعشكش الطكيؿ الدقيؽ كالجعسكس المئيـ ...عف الميث
قاؿ الخميؿ :الجعسكس القبيح المئيـ الخمؽ)

(,)73كجاء في غريب الحديث البف

الجكزم(ت597ىػ)((الجعاسيس المئاـ الخمقة كالخمؽ)74()),قاؿ الراعي:
[ ِ
ض ْعاف القوى كمن يبني العال جعاسيس قصارون دون المكارم]
( )76كقيؿ :المائؽ األحمؽ
الج ٍع يب ٍكس) :المئيـ القبيح
,كمنو قكليـ ( ي

الج ٍع يبكب):الدنيء مف الرجاؿ
كمنو( ي

()78

()75

( )79

كقيؿ(النذؿ أك القصير الدميـ)

الناس؛ألنو متجمع لمؤمو غير منبسط في الكرـ
كقيؿ(:الدنيء مف
ٌ
(ال يذ ٍؤين ٍكف):نبت ضعيؼ...قاؿ الفرزدؽ:
[ عشية وليم كأن سيوفكم

()77

()80

كنحكه:

ذآنين في أعناقكم لم تسمل]
()81

كضعؼ شأنو
كىك(في ٍعمي ٍكؿ) مف _ذأنو_ إذا حقره
ٌ
كقد يستعمؿ المفظ اليكـ بداللة قريبة مما يعرؼ بو كا ٍف تغيرت قميالن
ؼ( يج ٍع يم ٍكس) يطمؽ عمى كؿ ما يطرحو اإلنساف مف فضالت مف بطنو
()82

,كاليكـ يبدلكف (السيف)(صادا) فيقكلكف (جعمكص )كقد

كجمعو( ىج ىعامس )
يطمقكنو عمى الرجؿ الكضيع كالدنيء,ككؿ ما جاء عمى ىذه الصيغة (مصغ ار

لمكصؼ بأكصاؼ مزدراة,نحك شعركر لغير النابو مف الشعراء...,كفي يكمنا ىذا
تكثر مثؿ ىذه الداللة لمداللة عمى التحقير مثؿ :الزعطكط عند أىؿ العراؽ
مثال

( )83

()84

الع ٍن يج ٍكؼ) القصير المتداخؿ الخمؽ
كمنو ( ي

 -3الداللة عمى التدليل والتحبب:

فصيغة(في ٍي يرٍكر) تطمؽ تحببا كتدلال إذا ما صغرت ,كمكبرىا فير (,)85كىي كثيرة
االستعماؿ حتى في عصرنا الحاضر إذ يقكلكف( يك ٍع يب ٍكؿ) ك( يد ٍح يد ٍكح)لممكتنز المحـ مف
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األطفاؿ,كيقكلكف (:يف ٍمفي ٍكؿ) لمطفؿ أيضا ,ككثي ار ما يككف في المفتكح الفاء (فى ٍعمي ٍكؿ)فمع
التخفيؼ يخفٌفكف الصيغة.

-4القوة والبأس والشدة.

كجممد
فيقكلكف ( يج ٍم ٍم يكد) :كيطمقكنو عمى الرجؿ لمداللة عمى البأس (0كرج هؿ يجممد ى
كىك الشديد) (,)86كقيؿ (الشديد الصمب) (,)87كنحكه( يحتٍ يرٍكش) :الصمب الشديد)

()88كفي بياف معنى(الدؤلكؿ) قاؿ الزمخشرم(ت 538ىػ) صاحب الفائؽ :في الحديث

(:إف الجنة محظكر عمييا بالدآليؿ )ىي جمع دؤلكؿ كىك الشدة كالداىية يقاؿ :كقع
الناس في دؤلكؿ كىك فعمكؿ عمى تكرير الالـ مف دأؿ إذا عدا؛ ألف الناس يتعادكف
في النكازؿ كيترددكف فييا(.)89
 -5التخصيص:
فيقكلكف ( يج ٍع يرٍكر) بضـ الجيـ كىك مف ردمء التمر)

مف التمر صغار ال ينتفع منو

()91

(,)90

الج ٍع يرٍكر):ضرب
ك( ي

الح ٍنظي ٍكب) عمى النساء لردائتيا
,كيطمقكف لفظ( ي
()92

الح ٍنظي ٍكب مف النساء الردئية القميمة الخير)
فػ( ي

كقيؿ :الضخمة الرديئة الخير)(.)93

 -6االمتالء:
نحك( يج ٍزيم ٍكر ,يح ٍذ يم ٍكر ,يح ٍزيم ٍكر) فػ(يقاؿ أخذ الشيء بجزمكره كجزاميره كحذمكره

كحذاميره أم:بجميعو كجكانبو كيقاؿ في مكضع آخر إذا لـ يترؾ منو شيئا كفي

النكادر يقاؿ :جزمرت العدؿ كالعيبة كالثياب كالقربة كحذفرت كحزفرت بمعنى كاحد
كميا بمعنى مألت)

()94

كقاؿ الكسائي(ت 189ىػ)((:أخذ الشي بحذافيره كجراميزه
()96

كجذاميره إذا أخذه كمو))(,)95كيقاؿ( :طي ٍخ يرٍكر) لقطع السحاب الممتمئة
-8الداللة عمى المون:
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تكثر ىذه الصيغة في األلكاف فيقكلكف (::يح ٍن يككؾ) (,يح ٍم يك ٍكؾ) (,يح ٍم يب ٍكب) ,لمداللة

(,)98كىـ ينطقكف ( يح ٍم يك ٍكؾ

عمى السكاد مف المكف (.)97ك( يزٍر يج ٍكف) صبغ أحمر
أحيانا :ىحمى يك ٍكؾ) (  , )99كلـ يأت في األلكاف (في ٍعمي ٍكؿ) إالٌ ىذا ,كىك أشد سكادان مف
()100
أف
بعضيـ
حمؾ الغراب  ,كأنكرىا
في حيف كرد ببعض المصادر ٌ

لفظ( يح ٍم يب ٍكب)يطمؽ عمى شدة السكاد ,قاؿ ابف منظكر (:ييقا يؿ :أسكد يح ٍم يب ٍكب أم :حالؾ)
( )101كجاء في صبح األعشى (:ييقاؿ في المكاد أسكد قاتـ كىك أكؿ درجة السكاد
()103

كحمبكب) ( )102كقيؿ(:أسكد يح ٍن يبكب لحمبكب)
كح ٍم يككؾ ي
كحالؾ,كحانؾ ,ي
الب ٍرىغثة لكف شبيو بالطُّحمة كمنو اشتقاؽ
يحدث اإلبداؿ بيف (النكف) كالميـ .كقاؿ:ك ى
() 104
البرغكث كىك فيعمكؿ
ي
كقد

-9الداللة عمى ما يدب عمى األرض.

نحك( يح ٍم يزٍكف)_دكدة تككف بالعشب ()105ك( يع ٍج يرٍكؼ) :دكيبة),ك( يح ٍرقي ٍكص):دكيبة

كالبرغكث ,)106(,قيؿ :دكيبة يمجزعة ليا يحمة كحمة الزنبكر
الح ٍرقي ٍكص (,)108كقيؿ:دكيبة سكداء صغيرة
الب ٍريغ ٍكث):دكيبة شبو ي
( ي
دكيبة تككف في العشب منقكشة بالكاف شتى(.)110

(,)107كمنو

()109
الح ٍمطي ٍكط)
,ك( ي

-10وصف اإلبل كثي ارً وغيرىا.

ىذه الصيغة تكثر في كصؼ اإلبؿ كالخيؿ كغيرىما:كمما د ٌؿ عمى اإلبؿ

الح ٍد يرٍكج) صغار اإلبؿ (,)111ك( يج ٍر يج ٍكر):مف النكؽ عامة ,)112 (,كقيؿ :العظيمة
( ي
الكاسعة أك الكراـ مف اإلبؿ ()113كنحكىا( يع ٍم يك ٍكـ) لمداللة نفسيا( ,)114ك( يع ٍمطي ٍكس) مف
أسماء الناقة الفارىة()115ك(المي ٍي يم ٍكـ) مف النكؽ_(,)116ك( يع ٍزيى ٍكؿ) كاحد(عزاىيؿ) ,كىي
()118

,
كع ٍب يي ٍكر) مف النكؽ( )117ك( يح ٍر يج ٍكج)مف النكؽ الضامر ,
اإلبؿ الميممة (طيٍن يب ٍكر ي
كفي بياف العنجكج قاؿ:عنج قيؿ أم أمكالنا أفضؿ قاؿ الحرث كالماشية قيؿ يا

رسكؿ اهلل فاإلبؿ قاؿ (:تمؾ عناجيج الشياطيف )العنجكج مف الخيؿ كاإلبؿ الطكيؿ
العنؽ فعمكؿ مف عنجة إذا عطفو ألنو يعطؼ عنقو لطكليا في كؿ جية كيمكييا ليا
كراكبو يعنجيا إليو بالعناف كالزماـ يريد أنيا مطايا الشياطيف كمنو قكلو( صمى اهلل
()119

عميو كسمـ) (:إف عمى ذركة كؿ بعير شيطانا)
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كبالنسبة لمخيؿ قيؿ( :ال يك ٍريد ٍكس) :القطعة مف الخيؿ العظيمة
منيا النضماـ بعضيا إلى بعض ُّ
ككؿ شيء جمعتو فقد كرستٌو)

:مف الفرس

()122

الع ٍن يج ٍكج):كىي جياد الخيؿ
,ك( ي

الح ٍنطي ٍكلة) :كاحدة الحناطيؿ ,كىي قطعاف البقر
( ي
الجرك),كيقاؿ (:في ٍرفي ٍكر) ,لكلد النعجة
()126
بالحميرية

(.)124

()120أك الجماعة

()121
صفي ٍكر)
الع ٍ
ك( ي

)123(,كبالنسبة لمبقر قيؿ:

كمف الكالب قكليـ (:يج ٍريم ٍكز):

()125كقيؿ(:ال يك ٍس يع ٍكـ) لمداللة عمى الحمار

 -11الداللة عمى النباتات:

()128

يقاؿ(طي ٍرين ٍكث):لمداللة عمى نبت()127كيقكلكف (:يذ ٍعمي ٍكؽ) نبت
ضرب مف النبت ()129كفي معنى الذؤذكف قاؿ:ذأف الذؤنكف نبت ضعيؼ طكيؿ لو
 ,ك( ُّ
الض ٍغ يب ٍكس)

رأس مدكر كربما أكمو األعراب يقاؿ خرجكا يتذءنكف ()130قاؿ الفرزدؽ:
[ عشية وليم كأن سيوفكم

()131

كىك فعمكؿ مف ذأنو إذا حقره كضعؼ شأنو

ذآنين في أعناقكم لم تسمل]

 -16في صفات الرجال والنساء:

فيطمقكف بعض الصيغ لمداللة عمى صفة الرجؿ كالمرأة منيا( يب ٍيمي ٍكؿ):مف الرجاؿ

الضحاؾ ,كنحكه عمى النساء,ك( يع ٍمفي ٍكؼ) الجافي مف الرجاؿ,ك(الثي ٍعمي ٍكؿ)
ٌ
الج ٍع يس ٍكس) المئيـ
الرٍعمي ٍكؿ)الخفيؼ ,ك( ي
الزٍىمي ٍكؿ) االممس ,ك( ي
الغضباف,ك( ي

()132

ككأنو

اشتؽ مف الجعس صفة عمى (فعمكؿ) فشبو الساقط المييف مف الرجاؿ بالخرء كنتنو

كاألنثى (جعسكس) أيضا حكاه يعقكب قاؿ  :كقاؿ أعرابي المرأتو :إنؾ لجعسكس
صيصمؽ .فقالت :كاهلل إنؾ ليمباجة نئكـ خرؽ سئكـ ,شربؾ اشتفاؼ ,كنكمؾ التحاؼ
,كأكمؾ اقتحاؼ عميؾ العفاصة قبح منؾ القفا (.)133
 -17دالالت اخرى:
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كىناؾ بعض الدالالت كلكنو لـ يرد عمييا إالٌ القميؿ كالداللة عمى المدف
فيقكلكف ( :يب ٍم يب ٍكؿ) بضـ أكلو كبباءيف كالميف عمى كزف فعمكؿ مكضع مف شؽ

البحريف( ,)134كالداللة عمى ما يطير فيقكلكف  :يخ ٍف يدد اسـ طائر كربما قالكا يخ ٍفدكد عمى

الجد
كزف( في ٍعمكؿ) كقي ٍع يدد لو مكضعاف يقاؿ فالف :قي ٍع يدد بني فالف إذا كاف أقربيـ الى ٌ
()135
ُّ
الممٌة أك لمداللة
األكبر نسبان
أك الداللة عمى ما يؤكؿ:فيقكلكف :الط ٍرمكس خبز ى
الكاسع)

الج ٍميي ٍكر:الكثير المتراكـ
عمى الكثرة كالعظمة :كمنو ( ي

(

)136كقيؿ((:كىي مف كممتيف:جمر:يدؿ عمى االجتماع كالكممة االخرل جير داللة
عمى العمك فالجميكر شيء مجتمع عاؿ)) (,)137كلمتدليؿ عمى ابتداء المرض كانتيائو
فيقكلكف( يج ٍرثيٍكمة)لمداللة عمى أصؿ المرض ,كيقكلكف

 (:يع ٍق يب ٍكلة) لمداللة عمى بقايا

()139
ص ٍكر)لمعظاـ مف اإلبؿ
العظيمة
ص ٍر ي
,كيقكلكف ( :ي

) ()140

المرض

()138

أك لمداللة عمى عظـ األشياء فيقكلكف( :قي ٍرقي ٍكر) لمسفينة

ك( يم ٍريم ٍكر)لمرجؿ الناعـ في طعامو,كشرابو,كفراشو,كلباسو

كيقكلكف (:يس ٍريع ٍكنة)لممرأة الناعمة الطكيمة

فيقكلكف ( :يخ ٍر يخ ٍكر)

(,)141

()142كلمداللة عمى الشجر أك جزء منو
()143

الع ٍم يس ٍكج)لمداللة عمى الغصف منيا
فيقكلكف (:يج ٍذ يم ٍكر) قطعة مف الشجر,ك( ي
المطمب الثاني:البحث الصوتي.

 -1التغيير الحركي
أكثر ما كقع في حركة(فاء) الصيغة ؛إذ كرد مفتكحا مع تسكيف ما يميو,
كمفتكحا مع فتح ما يميو كمكسك ار كىك القميؿ,كالعمماء متفقكف عمى َّ
أف األصؿ(في ٍعمي ٍكؿ)

أف الطارلء (فى ٍعمي ٍكؿ) بؿ ىك النادر في القكؿ ,كنقؿ عف سيبكيو قكلو((:كليس في
كٌ
الكالـ (فى ٍعمي ٍكؿ) بفتح الفاء كتسكيف العيف -كاٌنما يجيء عمى (في ٍعمي ٍكؿ) نحك :يى ٍذلي ٍكؿ,

صفي ٍكر)) (,)144بؿ يعدكنو خارجا عف القياس,يقكؿ الدكتكر عبد العزيز
ي
كزٍن يب ٍكر ,ي
كع ٍ
مطر((:أف تحتفظ ليجة عربية معاصرة أك أكثر بظاىرة فصحى,ذلؾ أمر ليس
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ألف ىذا ىك األصؿ كالشيء في معدنو ال يستغرب ,كلكف أف تنفرد ليجة
بنادر؛ ٌ
عربية معاصرة,أك ليجتاف بظاىرة عربية فصحى أصابيا انحراؼ عمى ألسنة

المتكمميف بيا في الكطف العربي منذ نحك اثني عشر قرنا ,فتمؾ إحدل المسائؿ
النادرة التي ينبغي تسجيميا فكر اكتشافيا ,كىذا ما كجدتو في ليجة شبو جزيرة
قطر,كليجة البحريف -ماعدا ليجة بعض المناطؽ البحرانية ,سمعتيـ ينطقكف
األسماء التي جاءت في المغة الفصحى عمى كزف(في ٍعمي ٍكؿ) بضـ الفاء عمى حيف نرل

الميجات العربية المعاصرة حتى بقية ليجات الخميج العربي تنطؽ جميع األسماء مف

ىذا النكع بفتح الفاء))

( )145

كقد أشار القدماء إلى ندرة الفتح :

ُّع يركب
فالص ٍ

كعصفيكر ( )146أىم بًض ِّـ أ َّىكلًو يلن ٍدرًة فىعميكؿ بالفتح في ىك ىال ً
ُّع يب ً
كر)
الص
(
:
كنحكه
يـ
م
ٍ ى
ٍ
ى ٍ
ي ٍ
( )147
ُّ
لعدـ م ًجيء فى ٍعمي و
ُّ
َّ
كب
كؿ بالفىتٍح,
كب أىم:
بالض ِّـ كًانما أى ٍ
الع ٍرقي ي
كالظ ٍن يب ي
ك ي
طمىقىو لمش ٍي ىرة ى ى
َّ
ؽ ىع ًق ًب
ب ىغًميظ يم ىكتَّر فى ٍك ى
صه
كلع ىدـ ىم ًجيء( فى ٍعميكؿ ) ىع ى
بالض ِّـ كًاَّن ىما أىطمقىو ل يش ٍي ىرتو ى
: )148(:
الرٍك ً
ً
اإل ٍن ىساف ك ًم ىف َّ
بة في ىي ًد ىىا  ,قاؿ أىبك يد ىكاد
الد َّابة في ًر ٍجمًيا بمنزلة ُّ
[ح ِد ُ َّ ِ
الم ْن ِكــــــ
َ
يد الط ْرف و َ

الع ْرقُ ِ
وب وال َق ْم ِب]
ــــــب و ُ

كمما كرد لفظ ( يج ٍمييكر) :الرم يؿ المتراكـ ,كمف الناس يجميـ كأشرفيـ

()149

يفتحكف (فاءه),ك( يزرنكؽ) ك ُّ
الزرنكقاف العمكداف المذاف تينصب عمييما الب ٍكرة

إذ

()150

,كذكركا عف أبي زيد(ت 215ىػ) أنو قاؿ :سمعت الكالبييف يقكلكف :ىزرنكؽ بفتح
الزام ()151كبعد استقراء لما كرد عمى زنة(فى ٍعمي ٍكؿ) في كالميـ أمكننا تقسيمو عمى
النحك اآلتي:
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 -1ما يرد عمى لسان العوام مخالفا لمقياس,أو ضعيفا أو غير مسموع:
األصؿ؛ألف قياس كالـ العرب
فيـ يفتحكف(فاء) الصيغة فيما سبؽ ,كيخالفكف
ٌ

فيو أف يقاؿ :بضـ الداؿ كما يقاؿ :بيمكؿ ,كعرقكب ,كخرطكـ كجميكر

()152

ً
باليمامة.كبعضيـ يردىا إلى أصميا فيقكؿ يسعفكؽ
ص ٍع ه
لم ٍكض وع ى
,كنظائرىا ( ى
فكؽ) ى

()153

بالضـ كىي لمرجؿ يحضر السكؽ لمتجارة كال نقد معو كليس لو رأس ماؿ فإذا اشترل
()154

آخر شيئا دخؿ معو)

كأنشد ابف شميؿ لطى ًريؼ بف تميـ :

[ال تأمنن سميمى أن أفارقيا

سعفوق ]
ص ْرمى ظعائن ىند يوم ُ
َ

نكب) بالفتح كحكـ عميو بالضعؼ أك عدـ السماع قاؿ
كقد كرد لفظ ( ىخ ٍر ه
ً
النكف كما في
اؤه مع
الص
حذؼ ٌ
في ى
صيح ي
أما الفى ي
ٌ
ضـ خاؤه أك يي ىش ُّد ر ي
اغاني(ت650ىػ) :ك ٌ
ٌ
النكف فقيؿ:
كح ًذفت منو ٌ
العباب كقاؿ ي
ضعفان ,ي
شيخنا ال ييفتىح ( ىخ ٍرنكب) إال إذا كاف يم ٌ
ي

غير ىم ٍسمكع _ ذلؾ َّ
أف الفصحاء
خركب) أما ما
دامت فيو ٌ
ٍ
كف ٌ
الن ي
( ٌ
فإف الفتح فيو _ ي

يضمكنو كيشددكنو مع حذؼ النكف ؛ كانما تفتحو العامة

()155

 -2ماحكي عمى زنة( :فَ ْعمُ ْول)ولم يثبت ,وغير معروف:
ميث في ً
الكتاب الذم ألٌفو فيو فال
الخمي يؿ التٌثٍ ى
((كأما( ىب ٍر ي
غكث) الذم ىح ىكى فيو ى

الني عف
ياب القى ٍسطى ُّ
ت كال يي ٍمتىفى ي
ىيثٍيب ي
صفكر) الذم ىح ىكى فيو الفىتٍ ىح ال ٌش ي
ت إليو ,كأما ( يع ٍ
ؽ فيك أيضان غير و
ثابت كال يمكافى و
ابف ىرشي و
ً
م:
ؽ عميو  -كاهلل أعمـ ... -كقا ىؿ ي
ابف ىب ٌر ٌ
ي
حاش ً
كم عمى ً
و
ص ٍعفكؽ,
ية
بخط أبي ىس ٍيؿ اليى ىر ِّ
أيت ى
ر ي
جاء عمى (فى ٍعمكؿ)( ى
كتاب ى
كصعقكؿ) لضر وب مف ال ىكمأىة ... ,كأما الصعقكؿ لضرب مف ال ىكمأ ًىة فميس بمع و
ركؼ
ىٍ
ٌٍ
ىٍ
ىٍ
ىٍ
ٍ
ٍ
الن ً
ً
بات)) (  )156كقد نظـ في ذلؾ مف
معركفان ل ىذ ىكره أبك ىحنيفةى في
كتاب ٌ
كلك كاف ٍ
اليزج:
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ص ْوص بفتح غير منكور
وص ْعفُ ْوق َ
[ وتيموك وفُ ْعمُ ْول بضم نحو ُع ْ
وب ْع ُ
صفُ ْور َ
ش ْوم و َغ ْرُن ْوق بفتح غير مشيور كذا الخرنوب والزرنوق واضمم ما كأسطور
وب ْر ُ
َ

الزٍرين ٍكؽ))
الزٍرين ٍكقاف  ,بالضـ كالفتح...ك ي
أف ي
كجاء في القامكسٌ ((:

()157

()158كقيؿ :المير

الصغير عف ابف سيده(.)159
 -3مما جاء(ناد ار):

حكى المحياني الفتح في أكائؿ ىذه الحركؼ كجعميا مف النكادر ؛ألف الحكـ في
(فعمكؿ) أف يككف مضمكـ األكؿ إال أشياء نكادر جاءت بالضـ كالفتح

( )160

نحك

()161
اسـ عمى
الجعسكس المئيـ القبيح
,كقاؿ ابف خالكيو(:كليس في كالـ العرب ه
ً
؛ألف أصمو
نادر ٌ
(في ٍعمي ٍكؿ) إالٌ قكليـ(:في ٍريع ٍكف) -لغة في (ف ٍريع ٍكف) حكاه الفراء ,كىذا ه

(تفرعف) الرجؿ :صار خبيثان كىـ الفراعنة)

()162

-4ما يرد بال خالف أو بخالف:
فالمستعمؿ في القكؿ عامة عمى( في ٍعمي ٍك هؿ)إذ لـ يجئ في كالميـ( فى ٍعمي ٍك هؿ) بفتح

الفاء إال (صعفكؽ) كىك اسـ قبيمة باليمامة

()163

بال خالؼ كىك مف مكالي بني

حنيفة,ك( ىزٍرين ٍكؼ)بخالؼ كذلؾ في لغة حكاىا أبك زيد كالمحياني في نكادره كالمشيكر
فيو الضـ,

()164

كالزرنكؼ :لمنير العظيـ (.)165

 -5ما جاء مقيدا بالشعر ضرورة:
كقد يستعمؿ المفظ مفتكحا عمى خالؼ األصؿ كىك مقيد بالشعر
عده ابف درستكيو في شرح الفصيح مف الخطأ ,كمثمو
نحك( ى
ط ٍر يس ٍكس) في حيف ٌ
()166

(:قى ٍريب ٍكس)
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 -6ما جاء مرويا عن الكوفيين:
صندكؽ) بالفتح كال يعرؼ ىذا
إذ قاؿ بعضيـ :ركل الككفيكف ( ىزٍرين ٍكؼ) ك( ى
()167

بصرم إال بالضـ

 -7ما أورده بعض العمماء الشتياره ,وقمتو:
صفي ٍكر)
ذكر السيكطي ٌ
أف :كؿ ما كاف عمى كزف(في ٍعمي ٍك هؿ) فيك مضمكـ مثؿ  (:يع ٍ

صكص) كاثناف
كيستثنى منو أربعة ألفاظ :اثناف فتحيما مشيكر ىما ( :ى
ص ٍعفي ٍكؽ) ك(ىب ٍع ٍ
فتحيما قميؿ ىما(ىب ٍر يش ٍكـ) ك( ىغ ٍرين ٍكؽ)

()168

 ,كقد كرد الحديث عنيما سابقان.

 -8ما كان مولدا وأجازتو بعض المجامع المغوية:
كمنو( ىكتٍ يك ٍكت) فيك مف المكلد الجائز االستعماؿ ,كقد كافقكا في تكليده

بق ارريف(,قرار جكاز تكليد(المكلد) الذم يقع فيو تحريؼ عف أقيسة كالـ العرب,كقرار
()169
؛ألنو ال
جكاز اشتقاؽ مادة غير قامكسية)_
غير ٌأنو ينبغي ضـ أكؿ ( يكتٍ يك ٍكت) ٌ

أف
يكجد في المغة العربية (في ٍعمي ٍكؿ) بفتح أكلو إالٌ كممات معدكدات ,كىذا يحتمؿ ٌ

( يكتٍ يك ٍكت) أصمو(كتكت) بمعنى :قارب الخطك كىك يسرع في مشيتو كىذا المعنى
ظاىر في مشية الكتاكيت(.)170

-9ما كان لغة:
الس ٍندس
كقد كرد بالضـ كالكسر( يب ٍزيي ٍكف) ك(بً ٍزيي ٍكف) بمعنى كآحد ي
إصالح المنطؽ بالفتح(ىب ٍزيي ٍكف)( )172كنحكه(العرجكف) بالفتح إذ أشار اآللكسي إلى ٌأنيا
( )174
لغة فيو ( ...)173ك( ىغ ٍرين ٍكؽ) لغة في غرنكؽ بالضـ ,كخرنكب لغة في خركب )
ً
يادةى ُّ
بالفتح لي ىغةه فيو ىن ىقمىو أبك َّ
كف
كف
ً
حياف كىك ييؤي وِّد ًز ى
النكف لفقد( في ٍعميكؿ) يد ى
الع ٍريب ي
كنحكه :ى
()171ككقع في
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محركةن إذا ىسمىح ( )175كمما يككف مضمكما عند
(فى ٍعميكف) كيقا يؿ ىرمى ه
فالف ى
بالع ىريبكف ٌ
()176
عده
ب ) أك يشددكنو مع حذؼ النكف كاٌنما تفتحو العامة
.كقد ٌ
الفصحاء( يخ ٍرين ٍك ه
()177

الفارابي لغة ضعيفة

.

ثانيا :اإلبدال :
أف العرب
تتصرؼ فييا تصرفان
مف الظكاىر المالحظة عمى ألفاظ ىذه الصيغة ٌ
ٌ
كبي انر فمف ذلؾ ما يحدث فييا مف ( إبداؿ حرفي كىذا كثير كمرجعو التقارب بيف
األصكات المبدلة بالصفة أك المخرج أك كمييما

بيما(,)179كعمى النحك اآلتي:

()178أك يككف لغكيا غير مقيد

أ-اإلبدال الصوتي في األصوات المتقاربة مخرجا:
كىك ما يحدث بسبب عالقة تأثير كتأثر ناتج مف تقارب بيف األصكات بالصفة
أك المخرج أك كمييما.
-1مابين التاء والثاء:

()180
ثاء)
نحك(تيٍرين ٍكؼ) كمعناه الطيف المتبقي في سيؿ الماء إذا نضب
إذ يبدلكنو( ن
كىما متقارباف في المخرج ,كمتطابقاف في الصفة,كمتماثالف في المعنى( فالتاء)

()181
أما القدماء
المحدثيف
عند
ىذا
صكت أسناني شفكم ك(الثاء )صكت أسناني
ٌ
(فالتاء)مف طرؼ المساف كأصكؿ الثنايا العميا,ك(الثاء) مابيف طرؼ المساف كأطراؼ

الثنايا( )182كىما مف األصكات الميمكسة(,)183لذلؾ يقكلكف فيو(:ثيٍرين ٍكؼ) يعنكف الطيف
الرقيؽ يجتمع في المسيؿ ()184كنحكه(تي ٍف يرٍكؽ) :يعالقة مابيف النكاة كالقشر,ك(ثيٍف يرٍكؽ)

()185
الحثٍيرٍكش) الصغير الجسـ
قمع البسرة كالتمرة,كىما بمعنى كاحد
الحتٍ يرٍكش)ك( ي
ك ي
()186
الحثٍيرٍكؼ) كىما بمعنى
النزؽ مع صالبتو
الحتٍ يرٍكؼ) إذ يبدلكنو (:ي
,كنحكه ( ي
()187

الكاد عمى عيالو)
كاحد( ٌ

 -2بين (الجيم) و(القاف):

الجيـ مف كسط المساف كما فكقو مف الحنؾ ()188كالقاؼ مف أقصى المساف كما

فكقو مف الحنؾ

()189

كىما مف األصكات الشديدة(االنفجارية ,)190(,فتقاربا في المخرج
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كتطابقا في الصفة,كالسيما القمقمة كالشدة  ,كنقؿ اإلبداؿ بينيما في نحك (:يد ٍممي ٍكج)

( ()191يد ٍممي ٍكؽ)(.)192

-3بين (الذال) و(الثاء):
كىما مف األصكات األسنانية مخرجا

()193

,ك مف األصكات الرخكة(االحتكاكية)

صفة (,)194فتطابقا مخرجا كصفة كنقؿ ابف منظكر عف ابف سيده حصكؿ اإلبداؿ
بينيما فيقكلكفُّ (:
الذ ٍف يرٍكؽ):ؿ(الثُّ ٍف يرٍكؽ) كىك لغة منو
الثُّ ٍف يرٍكؽ.

()195كقد سبؽ اإلشارة لمعنى

 -4مابين الزاي والصاد:
كىما مف مخرج كاحد(األسناني المثكم) (,)196ك مف األصكات الرخكة االحتكاكية
()197فتطابقا في الصفة كالمخرج كمما كرد مبدال قكليـ في ( ُّ
ُّع يرٍكر)
الز ٍع يرٍكر)( :الص ٍ
كىما بمعنى كاحد إذ يشار بيما لمداللة عمى كتؿ

الصمغ(. )198

-5مابين السين والشين:
السيف أسناني لثكم ,كالشيف مف األصكات الغارية

( ,)199كمف األصكات

الميمكسة (,)200فتقاربا في المخرج كتطابقا في الصفة لذا ىـ يكثركف اإلبداؿ بينيما
ك(إبداؿ السيف مف الشيف ال ينكر)
فيقكلكف (:يج ٍع يش ٍكش) (.)202

(,)201مف ذلؾ قكليـ (:يج ٍع يس ٍكس)إذ يبدلكنو

-6بين(الصاد) و(السين):
كىما مف مخرج كاحد إذ ىما مابيف طرؼ المساف كفكيؽ الثنايا السفمى ()203كمف
األصكات الميمكسة (,)204فتطابؽ المخرج كالصفة  ,كأحدث اإلبداؿ نحك( :قي ٍع يم ٍكس)

ك(قي ٍع يم ٍكص).
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-7مابين الصاد والضاد:
كىما متطابقاف صفة كمخرجا ,فمخرجيما أسناني لثكم (,)205كصفتيما اإلطباؽ,
)206(,
ص ٍكصة)دكيبة صغيرة كالكزغة
,,كىـ يبدلكنو كثي ار ؛لتطابقيما تماما ؼ( يب ٍع ي

()207
ض ٍكضة)كبالمعنى نفسو(دكيبة
بيضاء ليا بريؽ مف بياضيا
يبدلكنيا فيقكلكف (:يب ٍع ي

كالخنفساء) (.)208

-8بين(العين) و(الغين):
مف كسط الحمؽ(العيف),كمف أدنى الحمؽ(الغيف)

()209

مف األصكات

المجيكرة (,)210فالتقارب في المخرج كالتطابؽ في الصفة َّ
ب اإلبداؿ بينيما
سب ى

نحك ([:يش ٍع يرٍكر) ك( يش ٍغ يرٍكر)] ك[( يش ٍريع ٍكؼ)ك( يش ٍريغ ٍكؼ)]ك[( يى ٍذلي ٍكع)ك( يى ٍذلي ٍكغ)].
 -9بين(الميم) و(النون):

الميـ مخرجو مابيف الشفتيف,كمف الخياشيـ ينتج صكت النكف ()211مف األصكات
المتكسطة بيف الرخاكة كالشدة

(,)212فضال عف ٌأنيما مف األصكات

المجيكرة(,)213فتطابقا في الصفة فحدث اإلبداؿ نحك ([:يد ٍريم ٍكؾ) ك( يد ٍرين ٍكؾ)]

()214

 -10بين (النون) و(الالم):
كىما صكتاف لثكياف (,)215كىما مف األصكات المجيكرة ,كاألصكات المتكسطة
بيف الشدة كالرخاكة,

()216

فتطابقا في الصفة كالمخرج كىـ يكقعكف اإلبداؿ بينيما

أسكد
فيقكلكف  (:يح ٍن يب ٍكب) في( يح ٍم يب ٍكب)كزنا كمعنى كالنكف لغة في الالـ كيقكلكف :
ي

يح ٍن يب ٍكب(.)217

ب -اإلبدال الصوتي في األصوات المتباعدة مخرجا:
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كقد ال يككف بيف الصكتيف عالقة تأثير أك تأثر بؿ ك ٌؿ منيما لغة أك يككف
بسبب تحريؼ ما كاآلتي:
-1مابين(الباء) و(الياء):
(,)218كىما مف األصكات

كالباء صكت شفكم,كالياء صكت غارم

المجيكرة(,)219كقد يقع اإلبداؿ بينيما مف لغتيف ,كنقؿ الزبيدم(ت 1205ىػ) عف أبي
صفي ٍكر  ...ككذلؾ جكعه( يي ٍرقي ٍكع)بالياء التحتية المضمكمة كليس
كع ٍ
عمرك قكلو( يب ٍرقي ٍكع ي
بتصحيؼ بؿ ىي لغة ثالثة ككذلؾ( يب ٍريك ٍكع-ىي ٍريك ٍكع) كؿ ذلؾ بمعنى كاحد) (.)220

 -2بين التاء والباء:
الباء مف األصكات الشفكية,كالتاء مف األسنانية المثكية

()221

,كىما مف األصكات

الشديدة االنفجارية( ,)222فالتطابؽ بينيما في الصفة لذا يحدث اإلبداؿ بينيما نحك
ص ٍكصة) كىي لغة ألىؿ الحجاز (.)223
ص ٍكصة) (تي ٍع ي
قكليـ في ( :يب ٍع ي

-3بين(الحاء) و(الجيم):
مف كسط الحمؽ(الحاء)كمف كسط المساف كما فكقو مف الحنؾ صكت(الجيـ)
()224
أف الحاء مف األصكات الرخكة االحتكاكية,كالجيـ مف األصكات المركبة التي
مع ٌ

أف الحاء مف األصكات الميمكسة كالجيـ مف
تجمع بيف(الشدة كالرخاكة),ك ٌ

()225
فإف التقارب حادث بينيما في الصفة؛ إذ
المجيكرات
,كمع عدـ المطابقة التامة ٌ

الرخاكة صفة شبو مشتركة بينيما الجتماعيا مع الشدة في صكت الجيـ,كتفردىا في

عده
صكت الحاء لذا حدث اإلبداؿ نحك ( :يش ٍم يرٍكخ) ك( يش ٍم يرٍكج) ,كالذم ٌ
(.)226

الفيركزابادم(ت817ىػ) مف التصحيؼ الكارد عند الجكىرم
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 -4مابين الراء والزاي:
الراء مخرجيا المثة ,كالزام مخرجيا األسناف كالمثة
()228

المجيكرة

,)227(-كىما مف األصكات

الرٍعمي ٍكؿ)ُّ (,
الزٍعمي ٍكؿ)
فتقاربا في المخرج كتطابقا في الصفة لذا يبدلكف( ُّ

كيشار إلى معنى الخفيؼ(.)229
 -5بين(الراء) و(الواو):

كأدخؿ مف حافة المساف إلى منتيى طرفو(إلى ظير المساف منحرفا(الراء),كمف
بيف الشفتيف(الكاك)

( )230

كىما مف األصكات المجيكرة )231 (,فيما مف األصكات

المتقاربة مخرجا كالمتطابقة صفة كمف المبدؿ بينيما (:يرٍى يش ٍكش)

(()233كقد يككف أحدىما محرفا كاآلخر صحيحا.

( ()232يك ٍى يش ٍكش)

 -6بين(العين) و(الالم):
العيف صكت(حمقي) كالالـ صكت(لثكم)

()234

,كىما مف األصكات المجيكرة

()235كقد كقع اإلبداؿ بينيما لتطابقيما في الصفة ففي قكليـ( يب ٍعقي ٍكط) نقؿ صاحب
المزىر قكليـ فيو(:يب ٍمقي ٍكط) كقيؿ معناىما:القصير

(,)236كقاؿ صاحب

الب ٍمقي ٍكط :زعمكا القصير كلـ يثبت)) (.)237
الجميرة((:ك ي
ثالثا :القمب المكاني:
أف حرفا مف حركؼ
كيككف أصمو قريبا مف التخالؼ كىك التقديـ كالتأخير أمٌ :
الكممة يقدـ ,كآخر يؤخر مكانو ( , )238كقد يحدث بسبب خطأ غير مقصكد أك فقداف

المغة العربية لمصكرة األصمية ,كمحافظتيا لألصؿ الجديد()239كقد تتبعنا ما جاء عمى

صيغة(في ٍعمي ٍكؿ) منقمبا كمنيا قاؿ الفارابي ( :طي ٍريم ٍكح)ك(طي ٍر يح ٍكـ) نحكه كأحسبو
مقمكبان ( )240ك[( يد ٍم يح ٍكؽ) مقمكب( يد ٍم يح ٍكؽ)ك( يد ٍحقي ٍكـ)]  ([,يم ٍعقي ٍكط)
( [)241يج ٍزيم ٍكر)
مقمكب(قي ٍع يم ٍكط)] ([,يب ٍريزٍكغ)مقمكب( يب ٍريغ ٍكز)أك العكس
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مقمكب( يج ٍريم ٍكز)] ([,يذ ٍعمي ٍكؽ) مقمكبو ( يع ٍذلي ٍكؽ)] ([,يس ٍحمي ٍكت),مقمكبو( يس ٍم يح ٍكت)]
ص ٍع يب ٍكر) أك العكس)]([,طي ٍريم ٍكؽ) مقمكبو(طي ٍم يرٍكؽ) أك العكس]
ص ٍع يرٍكب) مقمكبو( ي
ك[( ي

([,طي ٍم يرٍكس) مقمكبو(طي ٍريم ٍكس) أك العكس] ([,يع ٍج يرٍكؼ) مقمكبو أك
ض يرٍكؼ) مقمكبو أك
العكس( يع ٍر يج ٍكؼ)]ك[( يغ ٍن يب ٍكؿ)مقمكبو أك العكس( ين ٍغ يب ٍكؿ)]ك[( يغ ٍ
ض ٍكب) (]))242ك[(قي ٍسطي ٍكؿ) مقمكبو أك العكس(قي ٍمطي ٍكس)]ك[( يك ٍس يع ٍكـ) مقمكبو
العكس( يغ ٍر ي
أك العكس( يك ٍع يس ٍكـ) أك( يك ٍع يم ٍكس)].
ُّ
فكؿ ىذه األلفاظ قد حدث في بنيتو تقديـ كتأخير في الحركؼ كالراجح ٌأنو مف
؛ألننا كجدنا في لغة العامة _في عصرنا الحاضر_يقمبكف ىذا البناء
الخطأ المغكم ٌ

تصرفان عجيبان,بؿ ىك في لغة األطفاؿ شائع كثير كلع ٌؿ مرجع
كيتصرفكف في القمب ٌ
ٌ
ذلؾ إلى ثً ً
قؿ ىذا البناء كطكلو كتقارب حركفو في بعض الكممات مما يجعؿ الناطؽ
تصرؼ.
يتصرؼ في التقديـ كالتأخير أيما ُّ
ٌ

المطمب الثالث:الدرس الصرفي:
كيشمؿ كثي انر مف القضايا أىميا:

-1عالقة الوزن بأوزان أخرى تأتي بمعناه:

استعمؿ العرب مع ىذا الكزف أكزانان أخرل اتفقت معو في المعنى

ب -يح ٍنطيب)ك(ثي ٍؤلي ٍك هؿ-ثيؤكؿ) .
نحك(:في ٍعميؿ)فيقكلكف (:يح ٍنطي ٍك ه
ك( ً
ؼ ًِ ٍعالؿ),قاؿ ابف خالكيو((:ليس في كالـ العرب اسـ مف(في ٍعمي ٍكؿ)

ً
ً
كج ٍذمكر ك ًج ٍذ ىمار_:أصؿ الشيء _,عسمكج كعسالج:
ك(فعالؿ)إالٌ:طيٍنبكر كطنبار ,ي
الغصف,كالذعمكؽ مثؿ :الغصف كبرغكف كبرغاف,كبرزكغ كبرزاغ :لمشاب الطرم
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كلمغزاؿ,كشمركخ كشمراخ,كعثكمكؿ كعثكاؿ :لمنخؿ,كعنقكد كعنقاد,كحذفكر كحذفار:
نكاحي لمشيء))

()243

كمما ألحؽ بيذا الباب ,كقاؿ أبك بكر _كلـ يذكره ابف خالكيو-

كطمالؿ )ك(قيرضكب كًقرضاب )(حذفكره ً
(طيممكؿ ً
كحذفاره ),ك( يىزركؼ ك ًىزراؼ)
ي
()245
( )244كمما كرد ايضان( يس ٍع يرٍكرً ,س ٍع ىرار)
كمف األكزاف األخرل( ًف ٍعمًيؿ) قاؿ سيبكيو((:كتقكؿ في (في ٍعمي ٍكؿ) مف رددت يرٍد يد ٍكد
()246
كًف ٍعمًٍيؿ ًرٍد ًديد))
-2االشتقاق من الدخيل.
اشتؽ العرب مف الدخيؿ مف األلفاظ نحك(:زرنيخ) ك(زرنيؽ) عمى زنة
بالزٍرين ٍكؽ,قاؿ
(في ٍعمي ٍكؿ),كالزرنيؽ ىك الحسف التاـ,أك العينة ,كالزرنقة :السقي ي
الماء
ظرؼ يستقى بو
الزٍرين ٍكؽ:
ه
الميث :ي
ي

()247

كزٍرنقة,ك يزٍرين ٍكؽ
كالعرب تقكؿ:تزرنؽ ,ى

ككميا مشتقة مف المفظ الدخيؿ(زرنيؽ) ( ,)248كقد كرد عمى ىذا الكزف ألفاظه تأثرت
بعكامؿ اجتماعية فقد تحؿ ألفاظ أجنبية محؿ ليجات معينة فمفظ

( يزٍن يد ٍكؿ)

ىي مف المغة البمكشية كتطمؽ عمى الشخص السميف كىي منتشرة بيف الشباب كصفة
لمشخص السميف كقد عربت كأصبحت معركفة في نسيج المغة االجتماعية في
عماف (,)249كنحك لفظ(بكبككك)أم :فعمكؿ كىك نكع مف التمر ,كمنو( يزعركر)كىك
معرب
فارسي ٌ

()250

-3فُ ْعمُ ْول مابين االسم والصفة.
قاؿ ابف عصفكر((:كعمى (في ٍعمي ٍكؿ):كيككف فييما.فاالسـ

كح ٍم يك ٍكؾ)) (.)251
نحك:طي ٍخ يرٍكر ,ي
كى ٍذلي ٍكؿ,كالصفة نحك :يب ٍيمي ٍكؿ ,ي
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أ -ما جاء صفة:

الغالب المستعمؿ في صيغة (في ٍعمي ٍكؿ) صفة ,كمنو بميكؽ كىك الكضيء الحسف

ككنيكر كىك العظيـ مف السحاب

)252(-

كالصفة شنحكط طكيؿ كنظيره مف بنات

الثالثة بيمكؿ فعمكؿ ,قربكس ,كالصفة قرقكس األممس ,كحمككؾ مف بنات الثالثة
ألحؽ ببنات األربعة (فعمكؿ)

()253

الفارىة ()254كقاؿ سيبكيو( :كالصفة

كالصفة ناقة عمطكس كىي الناقة الخيار
نحك :بيمكؿ ,كحمككؾ,كحمبكب) ()255كقاؿ:

(( كالصفة نحك الحمككؾ كليس في الكالـ فعمك هؿ كال شيء مف ىذا النحك لـ نذكره))

(

.)256

ب -ما جاء اسما.
قاؿ سيبكيو(( :كيككف
كالشؤبكب)),

()257

عمى (فعمكؿ) فييا فاالسـ نحك طخركر ,كاليذلكؿ,

كقاؿ(:كيككف عمى (فعمكؿ) فييما فاالسـ نحك :البمصكص

و
بيمكؿ فالياء تشرؾ الكاك في ىذا)
كالبعككؾ) ()258كقاؿ(:تقكؿ (فعمكؿ) نحك:

()259

,إذا سمي بو كاالٌ فيك صفة  ,ك قاؿ ابف السراج(ت 316ىػ)(:فعمكؿ) يب ٍميي ٍكر :اسـ

صفي ٍكر ,كبرذكف كألحؽ بو مف بنات الثالثة
ممؾ مف األعاجـ كمنو عمى...,فعمكؿ :يع ٍ

,كعذيكط

()260

-4جمعو:
جمعو القياسي ىك(فى ٍعالًيؿ)نحك (:يب ٍيمي ٍكؿ,ىبيىالًيؿ ) ,ك( يذ ٍؤين ٍكف)ذآنيف
كالجمع

جمعو:عصاميرك( يدعمكص)
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كالسماعي:فعالؿ :فيقكلكف(:يب ٍمثيٍكؽ)(بالثؽ),كمؤنثو(في ٍعمي ٍكلة) كقد يككف عمى الصيغة
نفسيا (في ٍعمي ٍكؿ) فيتساكل فيو المؤنث كالمذكر نحك (:يج ٍع يس ٍكس)

إف ىذا البناء مف األبنية المطردة في المغة العربية  ,كيستحؽ
كأخي انر يمكف القكؿ ٌ

دراسة في معجـ يقؼ عمى دالالتو – سنقكـ بو إف شاء اهلل  ,-كسنكتفي ىنا بإيراد
أغمب األلفاظ ليعرؼ القارئ مدل اتساع النطؽ بيا في كالـ العرب  ,مرتبة بحسب
حركؼ ىجاء العربية:
معجم األلفاظ :
يسمي ٍكب) يعدت عمى
يص يب ٍكغ,أي ٍف يح ٍكص,أي ٍ
يس يك ٍكب,أ ٍ
ط يرٍكش,أ ٍ
يسطي ٍكر,أ ٍ
( اليمزة),نحك(:أ ٍ
زنة(في ٍعمي ٍكؿ) كاألكلى عندنا أف تككف عمى زنة(أي ٍف يع ٍكؿ)لزيادة اليمزة كالكاك.

ص ٍكص ,يب ٍرقي ٍكع ,يب ٍع يك ٍكؾ ,يب ٍريغ ٍكث,
( الباء) -يب ٍريزٍكغ ,يب ٍع ي

ص ٍكـ  ,,يب ٍزيي ٍكف ,يب ٍعقي ٍكط ,يب ٍريع ٍكـ,
يب ٍميي ٍكت ,يب ٍيمي ٍكؿ ,يب ٍريك ٍكع,يب ٍم يك ٍكت ,يب ٍرين ٍكؽ ,يب ٍريغ ٍكز ,يب ٍر ي
ض ٍكضة.
,يب ٍم يغ ٍكـ ,يب ٍع ي

ص ٍكصة.
( التاء)تي ٍف يرٍكؽ,تي ٍممي ٍكؿ,تيٍن يب ٍكؾ,تيٍرين ٍكؽ,التي ٍع ي
( الثاء)ثي ٍؤلي ٍكؿ,ثيٍريغكؿ,ثيٍممكط,ثي ٍعميكؿ,ثيٍف يركؽ.
(الجيـ ):يج ٍع يسكس ,يج ٍع يشكش ,يج ٍع يشكف ,يج ٍع يبكب ,يج ٍمييكر ,يج ٍريمكؽ ,يجرسكس ,يج ٍزيمكر,
يج ٍزيمكس ,يج ٍح يمكش ,يج ٍع يركر ,يج ٍم يمكد ,يج ٍع يبكس ,يج ٍرثيكـ ,يج ٍرثيكمة ,يج ٍذ يمكر ,يج ٍركر.
(الحاء) يح ٍريمكش ,يح ٍم يبكب ,يح ٍم يككؾ ,يحتٍ يركؼ ,يحتٍ يركش ,يح ٍج يركؼ ,يح ٍذفيكر ,يح ٍزيمكر,
يحثٍفيكر,
يح ٍرقيكؼ ,يح ٍريككؾ ,يح ٍمميكؽ ,يح ٍن يبكب ,يحثٍ يحكث ,يح ٍرقيكص ,يح ٍر يجكج ,يح ٍن يجكؼ ,يح ٍنظيكب,
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كؼ,ح ٍذليكـ ,يح ٍب يركر ,يح ٍن يجكر.
يح ٍنتي
ي
ط يركؼ ,يخ ٍن يشكش ,يخ ٍرينكب ,يخ ٍب يركع ,يخ ٍرينكؼ,
(الخاء) :يخ ٍنثيكر ,يخ ٍذ يركؼ ,يخ ٍر يخكب ,يخ ٍ
يخ ٍن يدكؼ ,يخ ٍرطيكـ  ,يخ ٍريعكب ,يخ ٍن يبكص ,يخ ٍف يدكد ,يخ ٍن يدكج.
( الداؿ) يد ٍع يبكب ,يد ٍجطيكط ,يد ٍح يمكؽ ,يد ٍم يحكؽ ,يد ٍحقيكـ ,يد ٍرقيكع ,يد ٍع يمكظ ,يد ٍى يركط ,يد ٍىقيكع
يد ٍعميكؽ ,يد ٍؤينكف ,يد ٍستيكر ,يد ٍح يركجة ,يد ٍرينكؼ ,يد ٍمميكج ,يد ٍمميكؽ ,يد ٍغ يمكر ,يد ٍعثيكر ,يد ٍح يم ٍكر,
يد ٍع يمكص ,يد ٍريمكؾ ,يد ٍرينكؾ ,يد ٍى يدكر.,
( الذاؿ) :يذ ٍعميكؽ ,يذ ٍى ييكط ,يذ ٍغ يمكر ,يذ ٍرينكح ,يذ ٍعميكب ,يذ ٍؤينكف ,يذ ٍف يركؽ

(الراء) ير ٍع يبكب ,يرٍى يدكف ,يرٍى يدكؾ ,يرٍى يشكش,

(الزام) يزنبكر ,يزغمكؿ ,يزرنكؽ ,يزرجكف .يزعفكف .يزعمكؾ ,يزعمكؽ .يزنجكر ,يزىمكؽ ,يزحمكؾ ,يز
حمكطزخركط ,يزغمكـ .يزرزكر ,يزٍم يزٍكـ
رنكؾ ,يزرنكؽ ,يزىمكؿ ,يزعركر ,يزلقكـ ,يز
ي

(السيف) يسرعكب ,يسرعكؽ ,يسعركر ,يسرككؾ ,يسرسكر ,يسرنكؼ ,يسمطكع ,يسمحكؽ ,يسنبكؽ
 ,يسنبكؾ ,يسحككؾ ,يسبركت ,يسمطكح ,يسمطكع ,يسبركر ,يسعبكب ,يسنيكر ,يسرطكـ

يسعفكؼ ,يسندكؽ ,يسحمكت ,يسمحكت ,يسرفكت ,يسمككت ,يسمركت ,يسحتكت ,يسرجكف

 ,يسنيكر ,يسندكر.

( الشيف) يشؤبكب ,يشرسكؼ ,يشرعكؼ ,يشغركر ,يشنزكب ,يشنظكؼ ,يشنعكؼ,
يشحذكؼ ,يشرحكؼ ,يشنخكب ,يشغنكب ,يشرخكب ,يشرجكب ,يشرحكب ,يشرشكر
يشغمركر,
يشمركخ  ,يشرنكغ ,يشنخكط ,يشمركج ,يشحركر ,يشمحكط ,يشعمكؿ.
صعقكؿ,
صعفكؽ ,ي
صمبكب ,ي
صعمكؾ ,ي
صعبكر ,ي
صعركب ,ي
صرصكر ,ي
(الصاد) :ي
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صندكؽ.
صنبكر ,ي
ي
ضمركط.
ضفركط ,ي
ضعبكس ,ي
( الضاد) ي
( الطاء):طيرسكس,طيرمكس,طيمركؽ,طيمركس,طيرمكس,طيرثكث,طيرمكح,طيممكؿ
طينبكر,طيرحكـ,طيرخكف,طيغمكس,طيمحكـ,طيحمكر,طيخمكر.
( الظاء):ظينبكب.
(العيف) :يعصقكؿ ,يعبدكس ,يعنتكت ,يعمركس ,يعمككـ ,يعصفكر ,يعمجكـ ,يعجركؼ,
يعمركد ,يعنجكؼ ,يعطبكؿ ,يعرقكب ,يعبسكر ,يعصمكب ,يعصمكد ,يعذلكؽ ,يعنجكؿ,
يعسمكج ,يعثككؿ,
يعكركد ,يعبقكس ,يعبقكص ,يعصعكص ,يعتركؼ ,يعربكف ,يعرصكفة ,يعرىكف

 ,يعرجكد ,يعدمكؿ ,يعنقكد ,يعمطكس ,يعذيكط ,يعمفكت,عصمكد ,يعزىكؿ ,يعرنكف,
يعرجكؼ,
يعذلكج ,يعرجكـ ,يعرىكـ ,يعصمكر ,يعقبكؿ ,يعضفكط ,يعمشكش ,يعطركس ,يعذفكط,
يعرجكف ,يعرطكج ,يعمركط ,يعمفكؼ ,يعفمكؽ.
(الغيف) :يغممكؿ ,يغضركؼ ,يغممكط ,يغممكج ,يغنجكج ,يغطركؼ ,يغرنكؽ ,يغنبكؿ,
يغنجكؿ ,يغندكر ,يغندكب ,يغرمكؿ.
(الفاء)فرجكط,فيغفكر,فيردكس,فيرزكـ,فيرطكـ,فيرعكف,فيسككؿ,فيرفكر,فينقكرة,
فيدعكس,فيرىكد,فيردكعة.
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(القاؼ):قيرقكر,قيربكس,قيردكس,قيردكع,قيرمكط,قيرمكد,قيعسكس,قيعمكط,قيسطكؿ,قيشعك
ـ.قيرضكب ,يقممكف ,يقمطكس,قيرعكس,قيردكد,قيطركب,قيمعكؿ,قيردكح
كقردكحة,قيشعكر,قيبشكر,قيعمكس,قيعمكص,قييقكر,قيرقكس,قيدمكس,قيرزكـ,قيرشكـ,قيمعك
ث,قيبخكر,قينفكر,قيرعكش,قيرمكؿ,قيذركؼ ,يقمحكـ,قيرصكؼ,قيرضكب
(الكاؼ) :يكرسكع ,يكيمكؿ ,يكسعكـ ,يكمثكـ ,يكعمكس ,يكعسكـ ,يكمدكـ ,يكنيكر ,يكنبكت,
يكرسكؼ ,يكمككف ,يكرشكـ ,يكردكس ,يكعبكر.
( الالـ):ليعمكط,ليعمكظ,ليخفكؽ,لييمكـ.
( الميـ ):يمعقكط ,يمغركد ,يمغفكر ,يمعمكؽ ,يمزمكر ,يمغبكر ,يمغثكر ,يمنخكر.
( النكف) :ينخركب ,ينسطكر ,ينغبكؽ,ينيبكغ ,ينغبكؿ ,ينفركر ,ينفقكر .ين ٍؤينكء
( الياء) .يىرنكع ,يىذركؼ ,يىذلكع ,يىذلكغ ,يىدلكغ ,يىرنكغ ,يىزنكغ ,يىزنكع ,يىنبكغ  ,يىرككؾ
 ,يىزركؼ ,يىمفكؼ ,يىذلكؿ ,يىرىكر ,يىدلكعة ,يىرمكؿ ,يىرنكع ,يىبنكؽ ,يىميكف.

( الياء)يرقكع ,يي ٍؤيبكء.
=======================================
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الخاتمة والنتائج:
بعد أف درسنا الصيغة سنحاكؿ تحميؿ بعض ما كرد عنيا لنقؼ عند حدكدىا ,
كجزئياتيا ,كنكشؼ ما كقع فييا مف كىـ,كبعد متابعة شاممة لما كرد فييا أمكننا
تسجيؿ ما يأتي:
 -1ىي مف األلفاظ التي اعتنى بيا العمماء  ,فقد رصد ابف دريد بعضا منيا

()262

كىي قميمة جدا قياسا لما جمع في بحثنا.
-2صيغة( في ٍعمي ٍكؿ) كما ذكرت في الكتب مف األصكؿ الرباعية المجردة أك الثالثية
الممحقة بالرباعي بتكرار الالـ,كقد يمحقكنو بالخماسي تكىما

 -3ىناؾ عالقة تربطيا ببناء ( ًف ٍعالؿ) فالمفظ قد يأتي عمى كزف(في ٍعمي ٍكؿ) ك( ًف ٍعالؿ)
ً
أف كزف(في ٍعميؿ) كثي ار ما يقترف مع(في ٍعمي ٍكؿ)
بؿ يرادفو نحك (:يس ٍع يرٍكر كس ٍع ىرار)  ,كما ٌ
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ككأنو تخفيؼ لو كقد أشار صاحب المصباح المنير إلى ذلؾ في (ثي ٍؤلي ٍكؿ )
ٌ
كنحكه :يح ٍنطي ٍكب ,يح ٍنطيب,ؼ(في ٍعمي ٍكؿ )يردفيا كثي ار (في ٍعميؿ) ك( ًف ىعالؿ).
 -4ييتكىـ معيا بأكزاف أخرل بسبب الخالؼ في حركفيا مف حيثي الزيادةي أك األصالة
كمنيا(:في ٍع ين ٍكف) ,ك(فى ىعمي ٍكؿ)(,فى ٍعمي ٍكت )( ًف ٍعمي ٍكؿ)ك( يم ٍف يع ٍكؿ),ك(تي ٍف يع ٍكؿ ,
ك(في ٍعمكف)ك(في ٍعمي ٍكـ)ك( ٍفي يع ٍكؿ),كاألكلى إخراج ما جاء عمى ىذه األكزاف مف

زنة(في ٍعمي ٍكؿ)كبسبب ذلؾ قد يقع الكىـ كثي ار في كزف ما كرد عمى (في ٍعمي ٍكؿ) فيـ

يزنكف (:ىد ٍيقي ٍكع) عميو ,كاألصكب أف يككف عمى زنة(فى ٍي يع ٍكؿ) لزيادة (الياء)
ك(الكاك).كاألكلى إخراج ما تكىمكا بو مف األلفاظ مف

زنة(في ٍعمي ٍكؿ)نحك  (:يع ٍن يج ٍكؼ)ك( يح ٍم يزٍكف)ك(تيٍرين ٍكؽ)كغير ذلؾ.ككثي انر ما يقع تخميط في
و
تصحيؼ  ,فيـ يقكلكف(:بً ٍزيي ٍكف كصكابو:
الكزف ,أك في تغير حركة (فاء الصيغة) في

يب ٍزيي ٍكف ),كقد استحسنت العرب ىذا البناء في الرباعي كثي ار بؿ ىك كذلؾ في لغتنا
صفي ٍكر) كالسيما في لغة العكاـ
الحاضرة إذ يكثر فييا لكنيـ يفتحكف فاءه نحك ( ىع ٍ

حتى عد التغير فييا مف األخطاء الممحكظة ,التي تناكلتيا كتب (لحف
العامة)نحك[تثقيؼ المساف البف مكي الصقمي (ت

501ىػ),كدرة الغكاص في أكىاـ

الخكاص لمقاسـ بف عمي الحريرم(ت 516ىػ) ,كمف الكتب الحديثة( :قؿ كال تقؿ)
مصطفى جكاد(ت1968ـ).
أف غالبيـ قد أجمع ٌأنو
-5تجد الخالؼ في كركد بعض األلفاظ عمى زنة(فى ٍعمي ٍكؿ) مع ٌ

ص ٍعفي ٍكؽ)كقد كرد عند بعضيـ مضبكطا بالضـ
لـ يرد عمى (فى ٍعمي ٍكؿ )إال لفظ كاحد ىك( ى

ص ٍع يب ٍكر)( ,كطي ٍريم ٍكؽ ) (طي ٍم يرٍكؽ)
ص ٍع يرٍكب  ,ي
 -6يحدث في الصيغة القمب نحك (:ي
ك( يك ٍس يع ٍكـ)[ يك ٍع يس ٍكـ ,يك ٍع يم ٍكس) كىك كثير كما في استقرائنا لمصيغة كنراه سببا في
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تكثيرىا ك تشعبيا,كالظاىر ٌأنو كقع بفعؿ الخطأ المغكم أم عند متكمـ المغة كىك ما
لحظناه في لغتنا المعاصرة.

 -7كرد في بعض المفردات لغات متعددة كانت سببا آخر في تشعب الصيغة فقيؿ:
إف(تي ٍف يرٍكؽ) لغة في (ثيٍف يرٍكؽ)كىي مف غرائب ىذه الصيغة حتى َّ
إف القارلء يظنيا
ٌ

بناء كاحدان لشدة تقاربيا مع تبايف معانييا(طي ٍريم ٍكح,طي ٍر يح ٍكـ,طي ٍح يم ٍكر) كالعجب في ىذا
ن
ىك االنسجاـ الصكتي أم يأتي ىذا الكزف في حركؼ المعجـ عمى ألفاظ متشاكمة

أف(الراء
األصكات ففي باب (الباء) -مثال -أم :ما يبدأ بالباء مف المفردات تجد ٌ

)تأتي ثانية( يب ٍريزٍكغ ,يب ٍريغ ٍكز ,يب ٍريغ ٍكث ,يب ٍرقي ٍكع ,يب ٍريى ٍكت ,يب ٍريك ٍكع كىكذا) .

 -8كقد كرد عمى ىذا الكزف ألفاظه تأثرت بعكامؿ اجتماعية فقد تحؿ ألفاظ أجنبية
محؿ ليجات معينة فمفظ( يزٍن يد ٍكؿ) ىي مف المغة البمكشية  ,كتطمؽ عمى الشخص
السميف كىي منتشرة بيف الشباب كصفة لمشخص السميف كقد عربت كأصبحت

معركفة في نسيج المغة االجتماعية في عماف  ,كنحك لفظ(بكبككك)أم :فعمكؿ كىك
نكع مف التمر.
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Abstract:
The research study building (Flol), after the researcher
found referencesto
many
scholars to have
said,
especially when Sibawayh and the son ofKhalouet and others, as
well as pointed out by Almagamaon of change in the
building included the replacement motor and the literal and the
heart of spatial change and semantic, and after collecting this
construction ofAmadana researcher found the large number
of what you stated, until thereappeared the intruder and the
generator and was more than three hundredand eighty of
the rude but Makhrj because
of confusion between
(Flol)
andother formats, including research, research is divided on the
front and two sections included the first problems in this
building as it included three demands: first, out of construction ,
and the second: confusion between him and the other
formulas and the third is mitigation and Altsahev and
distortion, and then take the second section the phenomena of
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languageand also
included three
demands:
first, included heterogeneous semantic, and the second included
a lesson voice from the change of kinetic andreplace the voice
and heart of my place and seal section requirement tothe
third lesson morphological relationship
of weight weights and otherderivation of the intruder and to
Helms name and status of it and collected,and stop the search on
the dictionary and you stated that construction of the phrases
that will be studied in the future.
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 -26التبياف في إعراب القرآف 1083./2
 -27جميرة المغة 1246./3
 -28ركح المعاني 20./23
 -29معجـ البمداف 536/1
-30تاج العركس 546./4
 -31تاج العركس 375./6
-32الممتع في التصريؼ ص86.
 -33نفسو 179.
-34سر صناعة األعراب 429./1
 -35أصكؿ النحك 258./2
 -36تاج العركس 305./31
 -37الخصائص 50./2
 -38جدكؿ في إعراب القراف الكريـ(صافي محمكد),ص -27
 -39ينظر :القامكس المحيط, 690/كتاج العركس 505./15
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 -40جميرة المغة 1133./2
-41المصباح المنير 122./1
 -42بحكث كدراسات في الميجات العربية ,ص .71
-43القامكس المحيط 818
-44الفائؽ 88./2
-45تاج العركس 1150./25
-46المحكـ كالمحيط األعظـ 553./9
-47تيذيب المغة .129/7
-48مقاييس المغة 364./1
 -49الفائؽ 889./2
-50لساف العرب 129,/7
 -51تاج العركس 1125./25
 -52لساف العرب 129./7
 -53المصباح المنير 332./1
 -54الكتاب 246./4
-55معاني القرآف الفراء 103./3
 -56الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف 293./1
 -57مجمة جامعة أـ القرل 426.-425/4
 -58نفسو(تعميؽ عمى أراء ابف دريد).
 -59جميرة المغة .86/1كينظر :مقاييس المغة ,422/4كلساف العرب 335./3
 -60كتاب ليس في كالـ العرب ص63.
-61مجمة أـ القرل 478./4
 -62الممتع في التصريؼ ص86
 -63نفسو ص (86الكالـ في اليامش لممحقؽ)
-64إصالح المنطؽ .219/1كينظر :تيذيب المغة 180/3
-65إصالح المنطؽ 218./1
716

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

 -66المزىر في المغة كاألدب 64./2
-67تيذيب المغة

,219/9كينظر:إصالح المنطؽ

,219/1أدب الكاتب

,477/1المزىر في عمكـ المغة كاالدب 116./2
أف فتح الفاء قميؿ كنادر في مكضع آخر]
-68الكتاب ٌ [.615/4
كلكنو ذكر ٌ
291./4
-69بحكث كدراسات في الميجات العربية,مجمع المغة العربية(القاىرة))71-6(/
 -70منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة ص 61.
-71نفسو ص 61.
 -72بحكث كدراسات في الميجات العربية ,ص 71.
 -73األمالي في مجالس العرب  127/2كينظر العيف 214./1
 -74غريب الحديث ,ابف الجكزم 159./1
 -75الفائؽ 127/1
 -76المحكـ كالمحيط األعظـ 297./1
 -77لساف العرب 39./6
 -78العيف 236./1
-79تاج العركس 165./2
 -80مقاييس المغة 462./1
 -81الفائؽ 4./2
 -82لساف العرب 39./6
 -83بحث :التصغير في أسماء األعالـ العربية ,ص 113.-9
-84تاج العركس 19./26
 -85بحث /التصغير في أسماء األعالـ العربية ص  [.113 -9حديثو عف داللة
التصغير في ىذا البناء]
 -86العيف 206./6
 -87تيذيب المغة 171./11
 -88العيف 330./3
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 -89الفائؽ 406./1
 -90مشارؽ األنكار 158./1
 -91المحكـ كالمحيط األعظـ 316./1
 -92نفسو 286./3
 -93لساف العرب 337./1
 -94تاج العركس 569./10
 -95تيذيب المغة 168./11
-96ديكاف األدب 139.
-97العيف  ,63,239/3مقاييس المغة  ,100/2لساف العرب 415./10
-98أصكؿ النحك 215./3
 -99تاج العركس 121./27
 -100لساف العرب .415/10كينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ 41./3
-101لساف العرب .335/1كقيؿ:لمشديد السكاد ينظر :ديكاف األدب 139.
 -102صبح األعشى في صناعة االنشا 503./2
-103تاج العركس 319./2
 -104جميرة المغة 1111./2
 -105الركض األنؼ 103./1
 -106المحكـ كالمحيط األعظـ  ,39/3كينظر :العيف 231./3
 -107تيذيب المغة 196./5
 -108المحكـ كالمحيط األعظـ 91./6
 -109العيف 467./8
 -110المحكـ كالمحيط األعظـ  ,250/3كينظر  :جميرة المغة 551./1
 -111ديكاف العرب 139.
 -112نفسو 140.
 -113العيف 15./6
-114ديكاف األدب 138.
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 -115أصكؿ النحك 210./3
 -116ديكاف األدب 140.
(,118 ,117عمى التكالي) :المصدر نفسو( )140,139
 -119الفائؽ ,.33/3كحديثا الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) في غريب الحديث
,البف الجكزم 130/2, 129/2
(-124,123,122,121,120ديكاف األدب ص .)139
-125بحث( عبر األنترنيت) :األسماء عمى كزف (في ٍعمي ٍكؿ) ,ص 2.
 -128,127,126ديكاف األدب(ص .)138 ,140 ,138
-129جميرة المغة 1199./2
 -130الفائؽ 4./2
-131لـ أجده في الديكاف,مف استدالالت الزمخشرم,الفائؽ 4/2
-132ديكاف األدب ص 140.
-133المحكـ كالمحيط األعظـ 297./1
 -134معجـ ما استعجـ .272/1
-135جميرة المغة 1163./2
 -136العيف117./ 4
 -137مقاييس المغة .506/1
-138ديكاف األدب 139.
-139نفسو ص .3
 -142,141,140,ديكاف األدب .140-139
 -143,ديكاف األدب (138,
-144أدب الكاتب .477/1
-145بحث عبر االنترنيت(الميجات المحمية في الخميج,ص)2
-146تاج العركس 196./3
-147نفسو 298./3
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-148نفسو ,.357/3البيت في المعجمات ينظر مثالن :لساف العرب,مادة(عرقب)

594./1

-149تاج العركس 373./10
-150نقمو صاحب األدب(الفارابي عف جميرة المغة )1198/2
-151جميرة المغة 1189./2
-152تيذيب المغة 180./3
-153إصالح المنطؽ ,219/1كالبيت لـ أىتد إليو في شعره.
-154فمؾ القامكس 72./1
-155لساف العرب 200./10
-156تاج العركس 19./26
 -157المزىر في عمكـ المغة كاألدب 116/2
-158القامكس المحيط  ,820لساف العرب 141./10
-159فمؾ القامكس 71./1
-160المحكـ كالمحيط األعظـ .287/1كينظر :إصالح المنطؽ  ,218/1لساف
العرب 158./10 ,141/10
-161المحكـ كالمحيط األعظـ 297/1
 -162ليس في كالـ العرب ص 82.
-163درة الغكاص في أكىاـ الخكاص ,120/1المزىر 63./2
-164المزىر 63./2
-165جميرة المغة 1200./2
-166المزىر 43/2
(168,167,عمى التكالي ) –المزىر في عمكـ المغة كاألدب .116/2 ,64/2
-170,169بحكث كدراسات في الميجات العربية ,ص 71.
 -171لساف العرب 52./13
-172تاج العركس 251./34
-173ركح المعاني 20./23
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-174فمؾ القامكس 72/1
-175تاج العركس 395/35
--176المزىر 64./2
-177ديكاف األدب,ص 139.
-178الشافية/ابف الحاجب 163.
-179التطكر النحكم 35.-30
-180مقاييس المغة 364./1
-181عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
-182مقدمة في أصكؿ التصريؼ ص 139.-138
 -183شرح المراح في التصريؼ,ص 151
-184جميرة المغة 200./2
-185زاد المعاد ,690/3كينظر :العيف ,262/5إصالح المنطؽ ,386/1الفائؽ
,169/1القامكس المحيط  ,1124/1تاج العركس 116./25
 -186المحكـ كالمحيط االعظـ 57./4
-187تيذيب المغة 215./5
-188مقدمة في أصكؿ التصريؼ ص 139.-138
-189المصدر نفسو ص 138.
-190منيج البحث( عمي زكيف),ص 67.
كزٍن يب ٍكر]
كج ٍن يدب ,في لغتيو ي
 -191القامكس  [.186كرد ( يد ٍمميج) ي
 -192نفسو 815
-193عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
-194منيج البحث(عمي الزكيف),ص 68.
-195لساف العرب 34./10
-196عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
_197منيج البحث(عمي الزكيف)ص 68.
-198ديكاف األدب ص 140.
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 -199عمـ المغة(حاتـ الضامف) ,ص 54.
 -200منيج البحث المغكم(عمي الزكيف),ص 69.
-201مجمع األمثاؿ 239./2
 -202الخصائص  ,86/2كينظر :األمالي في لغة العرب 127./2
 -203مقدمة في أصكؿ التصريؼ139.-138,
-204منيج البحث(عمي زكيف)69.,
 -205عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
 -206مقدمة في أصكؿ التصريؼ ص 148.
-207تاج العركس 494./17
-208القامكس المحيط 566.
 -209مقدمة في أصكؿ التصريؼ 139.-138
-210منيج البحث المغكم(عمي زكيف),ص 67.
-211مقدمة في أصكؿ التصريؼ 139.-138
 -212منيج البحث(عمي زكيف),ص 68.
 -213المصدر نفسو ص 69.
-214تاج العركس 219./2
-215عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص54.
-216منيج البحث(عمي الزكيف),ص 69.
-217تاج العركس 319./2
-218عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
-219مقدمة في أصكؿ عمـ التصريؼ ص 148,
-220تاج العركس ,320/20لساف العرب .9/8
-221عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
-222منيج البحث المغكم(عمي الزكيف),ص 67.
-223تاج العركس 503./17
-224مقدمة في أصكؿ التصريؼ 139.-138
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-225منيج البحث المغكم(عمي زكيف),ص 69.-68
-226القامكس المحيط 245
- 227عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
-228منيج البحث(عمي الزكيف),ص 69.
-229ديكاف األدب ص 140.
-230مقدمة في أصكؿ التصريؼ139.-138,
-231منيج البحث(عمي زكيف) ص 69.
 -232تاج العركس 264./30
 -233تيذيب المغة 15./6
-234عمـ المغة(حاتـ الضامف),ص 54.
-235منيج البحث(عمي الزكيف),ص 69.
-236المزىر في عمكـ المغة كاألدب 171./1
-237جميرة المغة 1127./2
 -238التطكر النحكم,ص 35.
-239نفسو ص 36.
-240جميرة المغة 1197./2
-241القامكس المحيط 719
 -242المصباح المنير 445./2
-243كتاب ليس في كالـ العرب ص 64.
 -244جميرة المغة 1198./2
-245المصدر نفسو.
 -246الكتاب 427./4
-247لساف العرب 52./13
-248نفسو 52./13
-249أثر التغير الجتماعي عمى المغة العربية في سمطنة عماف ,ص 11.
--250جميرة المغة1197/2
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-251الممتع في التصريؼ ص  88كينظر :الكتاب290./4
 -252أصكؿ النحك 215/3
-253نفسو 210/4
 -254نفسو 210./4
-255الكتاب 275./4
-256نفسو 286./4
-257الكتاب 275./4
 -258نفسو 276./4
 -259نفسو 288./4
 -260أصكؿ النحك 210./3
-261جميرة المغة 1196/2ك1200
 -262أبنية األسماء في جميرة المغة(رسالة ماجستير) ,الجداكؿ ص  ,463بحث:
األسماء عمى زنة (في ٍعمي ٍكؿ) عبر االنترنيت.
 -ثبت المصادر والمراجع والبحوث:

-1أبنية األسماء في جميرة المغة,نكاؿ صالح ميدم,رسالة ماجستير,جامعة
تكريت,كمية التربية,قسـ المغة العربية,أشراؼ,د.خكلة محمكد فيصؿ2008(.ـ)
 -1أثر التغير االجتماعي عمى المغة العربية في سمطنة عماف ,د .شبر
شرؼ),بحث:عبر االنترنيت)www.omaniaa.net(:
-2أدب الكاتب,ابف قتيبة(ت 276ىػ),تح:محمد محيي الديف عبد الحميد,ط ,4مكتبة
السعادة ,مصر1963 ,ـ.
( -3األسماء عمى كزف(في ٍعمي ٍكؿ) ,مجالس الفصحاء لعمكـ المغة العربية كآدابيا,
2009ـ ,شبكة الفصيح( بحث عبر االنترنيت)www.alfusha.net
-4إصالح المنطؽ,ابف السكيت(ت 244ىػ),تح:أحمد محمد شاكر,ك عبد السالـ
محمد ىاركف,ط ,4دار المعارؼ ,القاىرة(,د.ت)
-5األصكؿ في النحك ,ابف السراج(ت 316ىػ),تح:عبد الحسيف الفتمي,ط ,3مؤسسة
الرسالة ,بيركت1988,ـ.
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 -6بحكث كدراسات في الميجات العربية ,مجمع المغة العربية بالقاىرة,مجمكعة مف
المؤلفيف(,ضمف إصدارات المجمع العممي القاىرم).
-7تاج العركس مف جكاىر القامكس ,الزبيدم(ت

1205ىػ),تح :مجمكعة مف

المحققيف,دار اليداية( ,د.ت).
-8التبياف في إعراب القرآف ,العكبرم(ت

616ىػ),تح :عمي محمد البجاكم,دار

عيسى البابي الحمبي كشركاه(,د.ت)
-9التطكر النحكم لمغة العربية ,برجسشتراسر ,أخرجو:د.رمضاف عبد التكاب ,مكتبة
الخانجي بالقاىرة ,كدار الرفاعي بالرياض1982 ,ـ
 -10الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ ,محمكد صافي بف عبد الرحيـ,طبعة فريدة
بإشراؼ المجنة العممية بدار الرشيد,ط2001 ,4ـ
 -11درة الغكاص في أكىاـ الخكاص,القاسـ بف عمي الحريرم(ت516ىػ),تح:عرفات
مطرجي,ط,1مؤسسة الكتب الثقافية ,بيركت1998,ـ.
 -12الدر المصكف في عمـ الكتاب لمكنكف ,السميف الحمبي,تح :أحمد محمد
خراط,مكتبة مشكاة األسالمية(,مكافؽ لممطبكع)
 -13ديكاف األدب,الفارابي(ت 350ىػ) ,المكتبة الشاممة ,شبكة الفصيح(مكافؽ
لممطبكع)www.alfusha.net
-14ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ,األلكسي,دار إحياء
التراث العربي,بيركت(,د.ت).
 -15الركض األنؼ في تفسير السيرة النبكية لمسييمي,تح:مجدم منصكر
الشكرل,دار الكتب العممية,بيركت,ط1997 ,1ـ.
-16الشافية في عمـ التصريؼ ,ابف الحاجب,تح :دركيش الجكيدم,ط

 ,1المكتبة

العصرية,بيركت2008,ـ.
-17شرح المراح في التصريؼ ,العيني(ت 855ىػ),تح :عبد الستار جكاد ,مطبعة
الرشيد ,العراؽ(,د.ت).
 -18الصحاح,الجكىرم(ت 398ىػ),تح:أحمد عبد الغفكر عطار,ط ,4دار المالييف,
بيركت1987,ـ.
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-19عمـ المغة,حاتـ صالح الضامف,ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي,جامعة
بغداد,بيت الحكمة(,د.ت).
 -20العيف ,الخميؿ بف أحمد الفراىيدم(ت ,)175تح :ميدم المخزكمي ك ابراىيـ
السامرائي ,دار اليالؿ( ,د.ت).
 -21غريب الحديث ,ابف الجكزم,أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف
محمد(ت597ىػ,تح :عبد المعطي أميف ,دار الكتب العممية,بيركت,ط1985 ,1ـ.
-22الفائؽ في غريب الحديث,الزمخشرم(ت ,)538تح:عمي محمد البجاكم,كمحمد
أبك الفضؿ إبراىيـ,ط ,2دار المعرفة,لبناف(,د.ت).
 -23فمؾ القامكس ,عبد القادر الحسيني,تح :إبراىيـ السامرائي,ط

,1دار الجيؿ,

بيركت1994,ـ.
-24القامكس المحيط,الفيركزابادم ,مجد الديف محمد بف يعقكب (,ت 817ىػ),إعداد
 :محمد عبد الرحمف المرعشي,دار إحياء التراث العربي,بيركت ,لبناف ,ط

,2

./2003
-25الكتاب ,سيبكيو( 180ىػ,تح:عبد السالـ محمد ىاركف,ط

,1دار الجيؿ

بيركت,لبناف(,د.ت).
 -26المباب في عمكـ الكتاب,أبك حفص بف عمي بف عادؿ الدمشقي
الحنبمي(ت 808ىػ),تح :عادؿ أحمد عبد المكجكد,كالشيخ عمي محمد معكض,دار
الكتب العممية,بيركت,لبناف1998,ـ.
 -27لساف العرب ,ابف منظكر(ت ,)711ط ,1دار صادر ,بيركت(,د.ت).
-28ليس في كالـ العرب ,ابف خالكيو(ت

370ىػ) ,تح:محمد أبك الفتكح ,مكتبة

الشباب ,مصر(د.ت).
-29المحكـ كالمحيط األعظـ,ابف سيدة(ت 458ىػ) تح :عبد الحميد ىنداكم,ط ,1
دار الكتب العممية2000 ,ـ.
-30المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ,السيكطي(ت
منصكر,ط,1دار الكتب العممية ,بيركت1998,ـ.

726

911ىػ),تح:فؤاد عمي

201
د د مجلددداالد3/

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

-31المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ,الفيكمي(ت 770ىػ),المكتبة
العالمية ,بيركت(,د.ت).
-32معاني القرآف ,الفراء (ت207ىػ),نح:أحمد يكسؼ نجاتي ,كمحمد عمي نجار ,ك
عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ,دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ,مصر( ,د.ت).
-33معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع,أبك عبيد(ت )487كتح :مصطفى
السقا,ط ,3عالـ الكتب ,بيركت(,د.ت).
-34المعجـ الكسيط,إصدار مجمع المغة العربية ,القاىرة,ط

1988 ,3ـ(عبر

االنترنيت)www:tahadu.org):
-35مقاييس المغة,ابف فارس(ت

,)395تح :عبد السالـ محمد ىاركف,ط  ,2دار

الجيؿ ,بيركت1999,ـ.
-36المقتضب ,المبرد(ت 285ىػ),تح:محمد عبد الخالؽ عظيمة,عالـ الكتب
,بيركت( د.ت).
-37مقدمة في أصكؿ التصريؼ ,طاىر بف أحمد بف بابشاذ(ت

469ىػ),

تح:د.حسيف عمي السعدم كد.رشيد عبد الرحمف العبيدم ,الكقؼ السني,مركز
البحكث كالدراسات األسالمية,العراؽ(د.ت).
 -38الممتع في التصريؼ,ابف عصفكر اإلشبيمي(ت

669ىػ),تح:فخر الديف

قباكة,مكتبة لبناف ,,لبناف,ط1996 ,1ـ,
 -39منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة ,عمي زكيف ,دار الشؤكف الثقافية
العامة1968 ,ـ.

727

