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ملخص البحث

َّ
إن قراءة كتب التصحيح اللغوي التي ظهرت في القرن الثاني والثالث الهجري قد
 تتعلَّق باأللفاظ وبنيتها وأوزانها؛ وهذا ما دفعني إلى البحث،تناولت مسائل صرفية
 وكيف عالج علماء القرن الثالث، واستخراج المسائل الصرفية،في تلك الكتب
 وهل كانت مسائل نقد صرفية خالصة أن أنها اختلطت بالنقد،الهجري هذه المسائل
اللغوي الذي كان سائداً آنذاك؟
،وجاءت فكرة الدراسة في جانب النقد الصرفي لمراجعة واقع التصحيح اللغوي
ومحاولة الوقوف على أبرز الثغرات العلمية في منهج التصحيح لعلماء القرن الثالث
 وعلى هذا تناولت بدراستي هذه أبنية األسماء إنموذجاً؛ ولذا كان ال ب َّد لي،الهجري
 ولم، واالحتكام إلى أساس شمولي في النظرة الكلية،من استقصاء المصادر العربية
 لذا فموضوع الدراسة،تقتصر رؤيتي على من كان لهم نشاط في النقد التطبيقي
 لذا قمت بعرض لغة النص على ضربين من،فكري يقوم على االستقراء واالستنباط
.المقاييس

Abstract
Reading the linguistic correction books that appeared in the
second and third centuries AH dealt with morphological issues
related to the words, their structure and their weights. This is
what prompted me to search in those books, extract
morphological issues, and how scholars of the third century AH
dealt with these issues, and whether they were purely
morphological issues of criticism that they were mixed with the
linguistic criticism that prevailed at the time.
The idea of the study came in the aspect of morphological
criticism to review the reality of linguistic correction, and to try
to find out the most prominent scientific gaps in the method of
correction for scholars of the third century AH, and on this my
study dealt with these structures of names as a model. Therefore,
it was necessary for me to investigate the Arabic sources, and to
appeal to a comprehensive basis in the holistic view, and my
vision was not limited to those who had an activity in applied
criticism, so the subject of the study is my thinking based on
induction and deduction, so I presented the language of the text
on two types of scales:
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المقدمة
الحمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين ،ولم يجعل فيه عوجاً ،والذي ع َّم بإحسانه
وشرفه به على
الخلق ،وجعل أفضل صفاتهم الفهم واللب والنطق ،علَّم اإلنسان البيان
َّ
سائر الحيوان ،والصالة والسالم على سيد العرب والعجم ،وأشرف الناطقين بالضاد
سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلم ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين.
َّ
إن قراءة كتب التصحيح اللغوي التي ظهرت في القرن الثاني والثالث الهجري قد
تناولت مسائل صرفية ،تتعلَّق باأللفاظ وبنيتها وأوزانها؛ وهذا ما دفعني إلى البحث في
تلك الكتب ،واستخراج المسائل الصرفية ،وكيف عالج علماء القرن الثالث الهجري هذه
المسائل ،وهل كانت مسائل نقد صرفية خالصة أن أنها اختلطت بالنقد اللغوي الذي كان
سائدا ً آنذاك؟
وجاءت فكرة الدراسة في جانب النقد الصرفي لمراجعة واقع التصحيح اللغوي،
ومحاولة الوقوف على أبرز الثغرات العلمية في منهج التصحيح لعلماء القرن الثالث
الهجري ،وعلى هذا تناولت بدراستي هذه أبنية األسماء إنموذجاً؛ ولذا كان ال ب َّد لي من
استقصاء المصادر العربية ،واالحتكام إلى أساس شمولي في النظرة الكلية ،ولم تقتصر
رؤيتي على من كان لهم نشاط في النقد التطبيقي ،لذا فموضوع الدراسة فكري يقوم على
االستقراء واالستنباط ،لذا قمت بعرض لغة النص على ضربين من المقاييس:
األول بيان مواضع الجودة والرداءة فيها ،ويتكفل اآلخر بتشخيص الخطأ فيها واستدراكه
إلى الصواب ،وكالهما متمم لآلخر ،وال تصح عملية النقد َّإال بالرجوع إليهما.
وأختتم قولي بقول ابن درستويهَّ :
(إن الذي فقه الحديث بعد جهله ،بمنزلة الذي ص َّح
جسمه بعد سقمه)) ..وهللا أسأل التوفيق والسداد .....آمين
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التمهيد
عني البحث بالنقد الصرفي وتبع الطريقة التي تعامل بها النقد اللغوي مع الصيغ
ُ
الصرفية ،ول ّما كان ليس بمقدور البحث مراعاة كل الصيغ الصرفية ،اخترنا أبنية األسماء
إنموذجاً ،موضحين القيمة الفنية التي تضفيها الصيغ الصرفية فيما يتعلق بأبنية األسماء،
مع مراعاة ال دقة في استعمالهم للمستوى الصوابي عند نقدهم للمسألة الواحدة ،مع بيان
مواطن القوة والضعف فيما يتعلق بأبنية األسماء ،وبيان استدراكات العلماء في هذه
األبنية.
المبحث األول
أبنية األسماء الثالثية
قال ابن جني (األسماء الثالثية تكون على عشرة أمثلة" :فَ ْعل ،وفَعَل ،وفَ ِعل ،وفَعُل،
وفِ ْعل ،وفِ ِعل ،وفِ َعل ،وفُ ْعل ،وفُعُل ،وفُ َعل" وجميع هذه األمثلة تكون اسما وصفة) (.)1
أوال :أبنية األسماء من المجرد الثالثي:
مجردًا من الزيادة فالتنوينُ
والخفض يفصل
يقول ابن يعيش( :االسم ما كان على ثالثة
َّ
ُ
بينه ،وبين الفعل) (.)2
-1فَ ْعل :ض َْرعٌ.
ض ْرعُ ال َّ
شا ِة والنّاقَ ِةَ :م َد ُّر لَ َب ِنها .والض َّْرعُ للبهائم ،كالث َّ ْدي ِ لل َم ْرأَ ِة
جاء في التاج( :الض َّْرعُ َ
ضري ٌع ،والضَّرعا ُء َج ِميعًا :العظيمةُ
ض ْرعا ُء .قَا َل ابنُ
ٍ
فارس :شاة ٌ َ
قَا َل ابْن د َُر ْيدٍ :شاة ٌ َ
الضَّرعِ من ال َّ
اإل ْب َه ِام
ش ِ
اء واإلب ِل .والض ََّّرةُ :أَ ْ
ص ُل الثَّدْي والض َّّرة ُ أَيضاً :اللَّحْ َمةُ الّتي تَحْ تَ ِ
َف .وقيل :الض ََّّرةُ:
ص ِر تُقَا ِبل األ َ ْل َيةَ فِي الك ّ ِ
َف ِح َيا َل ِ
باطنُ الك ّ ِ
ِي ِ
الخ ْن َ
َ ،وقيل :أَصلُ َها .أو ه َ
لَحْ ُم الض َّْرعِ ،والض َّْرعُ يُ َذ ّكر وي َُؤنَّث) (.)3
ض ْرع ضرع الشاة والناقة ،وما له زرع
حكى ابن السكيت( :الض ََّّرة :أصل الض َّْرع ،وال َ
()5
وال ضرع)( ،)4ويقول ثعلب (ومن ذوات الظلف :الضرع)  ،خطأ ابن درستويه العامة
ألنها تقوله بكسر الضاد بقوله( :العامة تكسر أول الضرع وهو خطأ)( .)6واستدرك ابن
درستويه على ثعلب قوله ذلك وبيّن أن الضرع لم يسم ضرعا من أجل أنه لظلف وال
لخف وال لفرق بين شيئين ،ولكن لما فيه من التأتي للحلب ،والتمسح به بقوله( :أن الضرع
معرض لحالبه ،والشارب منه) (.)7
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وفسره ابن درستويه بقوله( :ما له ذوات ضرع تحلب ،يعني اإلبل والبقر والغنم.
الضرع ،فإن العامة تقول :ثدي ،بكسر الثاء ،وتضيفه إلى جميع الحيوان ،وهو من المرأة
خاصة .فأما الرجل فال ثدي له ،ولكن له ثنودة بدل الثدي ،هكذا قال "الخليل" ،وهو
مفتوح األول ،ساكن األوسط)( .)8ور َّد ابن هشام على ذلك بقوله( :قال ابن شيبة :وقد
ف لذوات َّ
ف)( .)9وذكر ابن قتيبة أن الض َّْرع
الظ ْل ِ
فِ ،
يجعل الضرع أيضا لذوات ال ُخ ّ ِ
والخ ْل ُ
سباع وذوات الحافر ،وجمعه ْ
ُّ
أطبا ٌء،
والخ ْلف لكل ذات خف،
لكل ذات ظلف،
ْي لل ِ ّ
ِ
والطب ُ
()10
ي للمرأة  .وانكر
فِ ،
وقد يجعل الضَّرع أيضا ً لذوات ال ُخ ّ ِ
والخ ْلف لذوات الظلف ،والث َّ ْد ُ
البطليوسي على ابن قتيبة قوله (الضرة :لحم الضرع ،ولها اربعة أطباء ،وجلدة الضرع
خيف) ( )11بقوله( :قال :ليس للفرس إال طبيان .وكان يروى أن أبا عبيدة إنما غلط في
ذلك لقول الراجز الذي أنشده .وليس في جمع الشاعر للطبي ما يدل على أنها أربعة .ألن
العرب قد تخرج التثنية مخرج الجمع ،كقولهم :رجل عظيم المناكب ،وإنما له منكبان
وكذلك يخرجون الجمع مخرج التثنية ،كقولهم لبيك وسعديك ،وحنانيك ودواليك .وال
ْفِ :ج ْل ُد الض َّْرعِ ،ويقال ناقة َخ ْيفَا ُء:
يريدون بذلك اثنين فقط)( .)12وقال االهنائي أن ( َْال َخي ُ
()14
َوا ِس َعةُ ِج ْل ِد الض َّْرعِ)( .)13قال الشاعر:
صال ِه  ...عن الض َّْرع واحْ َل ْو َلى ِد َماثا ً َي ُرودُها
فلما أتَى
عامان بع َد ا ْن ِف َ
ِ
(ض ْرع) بكسر الضاد
ويبدو مما تقدم ان علماء اللغة اجمعوا على تخطئة العامة لقولهم ِ
ض ْرع) بفتح الضاد وهو اسم على وزن فَ ْعل.
والصواب ( َ
فَ ْعلَ :ج ْفن
جاء في العين (ال َج ْفنُ :ضربٌ من العنب .ويقال :ال َج ْفنُ والجفنة :قضيب من الكرم.
وال َج ْفنَةُ التي للطعام ،وجمعها ِجفانُ  .والجفن للسيف والعين ،وجمعهما جفون .و َج ْفنَةُ:
قبيلة من اليمن ،ملوك بالشام) (.)15
(ج ْفن) بكسر الجيم ،والصواب ( َج ْفن) بقوله( :تقول:
لم يجز ابن السكيت للعامة قولهمِ :
ْ ()16
هو َج ْفن السيف و َج ْفن العين ،وال تقلِ :جفن)  ،وانكر ابن قتيبة كسر جيم ِجفن في باب
ما جاء مفتوحاً ،والعامة تكسره بقوله( :هي ال َج ْفنة وهو َج ْفن عينيه و َج ْفن السيف ،جميعا ً
بالفتح)(.)17
خطئا العامة بقوله( :أما
وهي عند ثعلب ( :ال َجفُنة) ( .)18وانتصر ابن درستويه لثعلب ُم ِ
قوله وهي ال َجفُنة ،فإنه يعني التي يعجن فيها من الخشب .والعرب تثرد فيها لألضياف،
كالقصعة من الخشب .والكرمة أيضا تسمىَ :جفُنة ،بالفتح على فّعُلة والعامة تكسر الجيم،
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وهو خطأ؛ ألنها ليست من المصادر ،فيجوز فيها الوجهان وجمع َجفُنةِ :جفَان و َجفنات.
ب] سبأ .[13 :ومثله َج ْفن السيف ،بالفتح .والعامة
َان ك َْال َجوا ِ
وقال هللا عز وجلَ  :و ِجف ٍ
()19

؛ ووافقه المرزوقي وابن الجبان والهروي ( .)20قال حسان بن

تقوله بالكسر أيضا)
()21
ثابت:
لنا ال ًجفنَات الغُ ُّر يلمعنَ بالضحى وأسْيافُنا يَ ْق ُ
ط ْرن من نجدةٍ دما
وورد عند األزدي( :وال َج ْفنة إ َّما من ال َجفنة المعروفة؛ أو من ال َج ْفن وهو الك َْرم .و َج ْفن
بر اليَقين" .وخطأ
السَّيف وجفنُ اإلنسان معروف .ومث ٌل من أمثالهمِ " :عن َد ُجفَيْنةَ الخ ُ
العامة بقوله :وتقول العامةُ :ج َهينة ،وهو خطأ) (. )22
فَ ْعل :ع َْرش
جاء في الصحاح( :وعرش الملك :أركانه وعزه وسلطانه ،وعرش الرجل  :قوام أمره،
ش ال ِسماك :أربعةُ
ع ْر ُ
والعرش  :الملك ،فكل هذا قد جاء عن العرب في معنى العرش .و َ
ع ُج ُز األسد) (.)23
كواكب
صغار أسف َل من ال َع َّو ِ
اء ،يقال إنَّها َ
َ
ٍ
ع َرش) بفتح الراء ،قال الفراء:
ع ْرش) بتسكين الراء و( َ
مما اختلف فيه علماء اللغة قولهم ( َ
(وقوله عز وجلُ  :ذو ْال َع ْر ِش ْال َم ِجي ُد] البروج . [15:خفضه يَحيى وأصحابه .وبعضهم
ضه من صفة العرش ،كما قال :بَ ْل ه َُو
َّللا تبارك وتعالى .وخ ْف ُ
رفعه جعله من صفة َّ
()24
قُ ْر ٌ
آن َم ِجيد] البروج [21 :فوصف القرآن بال َم َجادة).
وذكر المرزوقي في معرض جوابه على ما ورد من اآليات القرآنية التي تتضمن لفظة
العرش بقولهّ :
(أن للعرش مواضع عدة في كالم العرب منها الملك والعز وقوام أمر
ّ
وحطت رتبته ومنها سرير الملك
الرجل ومالكه ويشهد له قولهم ثل عرش فالن إذا أزيل
ّ
ش ِك قالَ ْ
ع ْر ُ
ت َكأَنَّهُ
ع ْر ٌ
ع ِظي ٌم[ النمل ]23 :وقوله :أَهكَذا َ
ش َ
ويشهد له قوله تعالىَ  :ولَها َ
ه َُو[ النمل ]42 :ويجمع على العرشة واألعراش .وقالوا عرش السّماك لكواكب أربعة
تشبّها به ألنه على صورة النّعش .فالواجب حملها حيث جاءت على األليق بالمعنى مع
قرائنه واألقرب في االستعمال واألشبه في قضية السّمع والعقل وهذا الذي ذكرناه هو
الرجحان حيث حصل االشتراك في األلفاظ وغيرها) ( .)25ومنه قوله
الميزان عند طلب ّ
الرحْ منُ
سبِّ ُحونَ بِ َح ْم ِد َربِّ ِه ْم[ غافر ]7 :وَّ 
ش َو َم ْن َح ْولَهُ يُ َ
تعالى :الَّذِينَ يَحْ ِملُونَ ْالعَ ْر َ
علَى ْال َع ْر ِش ا ْستَوى[ طه ، ]5 :وقال السجستاني نقال عن األصمعي( :العرش  :المظلة
َ
()26
بناء من قصب ،وأنشد ألبي النجم:
ب أو ح َْزبائِ ِه
كأنَّ بال ُ
سه ِ
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ٌ
عرش تَحنَّ ِ
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والعرش السقف ،ومنه قوله تعالىَ  :و َما كَانُوا يَ ْع ِر ُ
شونَ ] األعراف ،[137 :يعني يبنون،
والعرش شبه الهودج ،تقعد فيه المرأة ،وليس بالهودج  /والعرش كواكب أربعة قُدَّام
ش :السرير للملك.
السماك األعزل يقال لها العرش)( ،)27قال الخليل( :عرش :ال َع ْر ُ
شة ٌ
ش الرجل :قِوا ُم ِأمره ،وإذا زال عنه ذلك قيل :ث ُ َّل عر ُ
شه .وجمع العرشِ :ع َر َ
ع ْر ُ
و َ
عروش،
ع ْرش .وجمعه:
اش .ويقال :العرش :ما ُ
ٌ
وأعر ٌ
ع ِ ّرش من بناء يستظ ِّل به .الواحدَ :
()28
ش) .
و ُ
ع ُر ٌ
ب ش َِري َع ٍة ِج َهةُ قِ ْبلَةٍ ،فَ ِق ْبلَةُ ْال ُمقَ َّر ِبينَ
ص ِ
وجاء في البحر المحيطِ ( :ل ُك ِّل َم َلكٍ َو َر ُ
اح ِ
سو ٍل َ
اء قَ ْبلَكَ
ورَ ،وقِ ْبلَةُ ْاأل َ ْنبِيَ ِ
شَ ،وقِ ْبلَةُ ُّ
يَ ،وقِ ْبلَةُ ْال ُك ُروبِيِّينَ ْالبَيْتُ ْال َم ْع ُم ُ
ْالعَ ْر ُ
الرو َحانِيِّينَ ْال ُك ْر ِس ُّ
بَيْتُ ْال َم ْقد ِِسَ ،وقِ ْبلَتُكَ ْال َك ْعبَةُ) (.)29
وفي العرش قال زهير:

()30

ع ْرشهُ  ...وذبيان إذ زلَّ ْ
ت بأقدامها النّعل
تداركتما عبسا ً وقد ث ُ َّل َ
وقالت الخنساء:

()31

دان ظليل
كان أبو حسان عرشا خوى  ...مما بناه الدهر ٍ
ع ْرش قد جاءت بفتح العين وتسكين الراء كانت
ويبدو مما تقدم إجماع علماء اللغة أن َ
والدليل وردودها في القرآن الكريم.
فَعَل :فَ َرس
س َوا ٌءَ ،و َال
جاء في اللسان (الف ََرسَ :و ِ
اح ُد ْال َخ ْي ِلَ ،و ْال َج ْم ُع أَفراس ،ال َّذك َُر واألُنثى فِي َذلِكَ َ
يُقَا ُل لألُنثى فِي ِه فَ َرسة؛ قَا َل ابْنُ ِسي َد ْه :وأَصله التأ ْنيث فَ ِل َذلِكَ قَا َل ِسيبَ َو ْي ِهَ :وتَقُو ُل ثَ َالثَةُ
ث أَكثر ِم ْنهُ ِل ْل ُم َذ َّك ِر َحتَّى
ار فِي ك ََال ِم ِه ْم ِل ْل ُم َؤنَّ ِ
أَفراس ِإذا أَردت ْال ُم َذ َّك َر ،أَلزموه التأْنيث َو َ
ص َ
ص َحا ُح :و ِإن
ار بِ َم ْن ِزلَ ِة الق َدم؛ قَالََ :وتَ ْ
سة .ال ِ ّ
ص ِغ ُ
يرهَا فُ َريْس نادِرَ ،و َحكَى ابْنُ ِجني فَ َر َ
َ
ص َ
اج،
سة ،بِ ْال َه ِ
أَردت تَ ْ
ير الفَرس األُنثى خَا َّ
اء؛ َ
صةً لَ ْم تقُل إِال فُ َري َ
ص ِغ َ
ع ْن أَبي بَ ْك ِر ب ِْن الس ََّّر ِ
س
وتامر.
س ِمثْ ُل َال ِب ٍن ِ
والفرس :نَجْ ٌم َم ْع ُر ٌ
ار ٌ
َ
َو ْال َج ْم ُع أَفراسَ ،و َرا ِكبُهُ فَ ِ
وف ل ُمشاكلته ْالف ََر َ
سبَ ،و ْال َج ْم ُع فُ ْرسان وفَوارسَ ،وه َُو
اح ُ
ص ِ
فِي ُ
َار ُ
الفرس َ
علَى إِرادة الن َ
سَ :
ب َ
صورتهَ .و ْالف ِ
()32
علَى فَوا ِعل) .
أَ َح ُد َما ش َّذ ِم ْن َه َذا النَّوع فَ َجا َء ِفي ْال ُم َذ َّك ِر َ
ب ،إذا كان
ع ِق ٍ
وجاء عند ابن السكيت ( :وهو فرس ِمئَلٌّ ،أي سريع ،ويقال :هذا فرس ذو َ
عبْل الشوى ،إذا كان غليظ القوائم،
ي بعد جريه األول ،ويقال :فرس َ
يجيء منه جر ٌ
ُ
يسبق من غاي ٍة بعيدة أهض ُم أبداً ،وقولهم :فَ َرط
ضم ،يقال :ال
ويقال :فَ َرس أهض ُم بين ال َه َ
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فرس فُ ُرط ،أي تتقدَّم الخيل وتُسرع ،وقولهم:
إليه مني كالم ،أي تقدم وسبق ،ومنه قولهم:
ٌ
فرس أَ َد ُّن " فإذا
وهو فرس َربَاع ،وهي فرس َربَا ِعيَة)( ،)33وحكى ابن قتيبة( :يقال" :
ٌ
ضم.
ضم " استقامة الضلوع ودخول أعاليها ،يقال:
ٌ
فرس أ ْه َ
اطمأنَّت من وسطها و" ال َه َ
فرس ُم ْخ َ
ْ
طف) ( .)34وجاء عند ثعلب:
واإلخطاف لحوق ما خلف ال َمحْ ِز ِم من بطنه ،يقال:
ٌ
()35
(وهذه فرس ،وهو لإلناث خاصة فال تدخلن فيه الهاء ،وهو كثير فقس عليه)  .وانكر
ابن درستويه على ثعلب قوله ذلك واجاز التذكير والتأنيث بقوله( :إن الفرس يسمى به
الذكر واألنثى) ( ،)36ووافقه الهروي بقوله( :وهذه فرس :لألنثى من الخيل .....وتقول
للمذكر :هذا فرس ....والجمع منهما أفراس ،وال يقال :فرسان ،إنما الفرسان جمع
فارس)(.)37
ذكر الفراء نقال عن يونس جواز تأنيث فَ َرس على َف َرسة بقوله( :الف ََرس الذكر واالنثى
يقع عليه الف ََرس ويُصغر فُريْس ،قال يونس سمعت العرب تقول :فَ َرسة) ( ،)38ويرى
سة
المبرد أن فَ َرس اسم يقع للمذكر والمؤنث ،فإن أردت األنثى خاصة ،لم تقل إال فُ َر ْي َ
(.)39
ذكر ،فلزموا القياس ،ولم يحتاجوا إلى الهاء ،إذ كان
وحكى ابن األنباري( :قالوا :فرس ٌ
لف ُ
ظ األُنثى مخالفا ً لفظ الذك َِر)(.)40
وذكر ابن جني نقال عن أبي عثمان المازني( :وزعم الخليل أن فرسنا النون فيه زائدة؛
س .قال أبو الفتح :إنما كان عند الخليل من :فرس يفرس؛ ألن
س يَ ْف ِر ُ
ألنها عنده من :فَ َر َ
ْ
الف َْرس أصله الد ّّق ،ومنه قيل لألسد" :فِ ْرنَاس هيمن الف َْرس ،كما أن ِمفتاحا من الفتح،
بص ْم ِرد) (.)41
ومعالقا من يَ ْعلَ ُق .ومثاله "فِ ْع ِلن" وهي ملحقة ِ
سةُ ،مصدر الفارس ،ال ِف ْع َل له
س وهذه فَ َر ٌ
وورد في العين ( :فرس :هذا فَ َر ٌ
س والفُرو َ
()42
.
سد)
وال ِفراسةُ مصدر التفرس .والف َْر ُ
سَ :د ُّق العُنُق .والفَريسةُ فَريسةُ األ َ
()43

قال امرؤ القيس:
َب إلينا منكَ  ،فا فَ َر ٍس ح َِم ْر
لَعَ ْمري لَ َ
ِياره  ...أح ُّ
س ْع ُد حيث ُحلَّت د ُ
وقال الفرزدق:

()44

لوال فوارس تغلب أبنة وائل

نَ َزل العدو عليك كل مكان.

ويبدو مما تقدم إجماع اللغويين على أن َف َرس هي اسم على وزن فَعَل وال خالف فيه.
والخالف الذي حصل بينهم هو على التذكير والتأنيث لهذا االسم.
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فَ ِعلَ :ك ِبد .
اح َدة ُ األ َ ْكباد :ال ُّلحْ َمةُ
السودا ُء فِي
جاء في اللسان( :ال َك ِب ُد وال ِك ْبدُِ ،مثْ ُل ال َكذِب وال ِك ْذبَ ،و ِ
ْ
ْال َب ْ
ب
ط ِنَ ،ويُقَا ُل أَيضا ً َكبْدِ ،للت َّ ْخ ِف ِ
ِي ِمنَ السَّحْ ر فِي ْال َجانِ ِ
يفَ ،ك َما قَالُوا للف َِخذ فَ ْخذَ ،وه َ
األَيمن ،أ ُ ْنثى َوقَ ْد ت ُ َذ َّك ُر.)45()..
وجاء عند ابن السكيت( :ال ِف ْل ُذ :كبد البعير) ( ،)46وذكر ثعلب في باب المفتوح اوله من
األسماء قوله( :هي ال َكبِد) ( ،)47ور ّد ابن درستويه :أنه (في كل اسم أو فعل على ثالثة
أحرف ،وثانيه مضموم أو مكسور ،فحذف الضمة والكسرة منه جائز للتخفيف كقولهم
ضدِ :عضْد) ( .)48وقال ابن الجبان( :وهي ال َكبِد بفتح الكاف وكسر
ع ِ
فيَ :كبِدَ :كبْد ،وفي َ
()49
الباء ،والجميع أكباد والكبد مؤنثة وتصغيرها ُكبيدة)  .وأجاز ابن ناقيا للعامة تسكين
الباء من كبْد بقوله وذلك جائز فيما انكسر ثانيه أو انضم من األسماء الثالثية ،وتنقل
الحركة الى اوله ،لتدل على األصل ،إال أن التحريك أفصح ( .)50وحكى ابن االنباري
ُ
ثالث لُغات َكبِد و َكبْد و ِكبْد َوجمعه أ ْكبا ٌد وأ ْكبَد و ُكبُود)(.)51
(وال َكبِ ُد مؤنَّثة فِي َها
وذكر الفراء( :الكبد أنثى ،وتصغيرها كبيد ،وجمعها ثالث أَكباد ،والكثيرة ُكبُودٌ) (.)52
قال ابن الدمينة:

()53

ولي كب ٌد مقروحةٌ من يبيعني  ...بها كبدا ً ليست بذات قُ ُروح
جاء عند الخليل( :كبد :األكبا ُد جمع ِكبَد ،وهي اللحمة السوداء في البطن .والكبد ،يذكر
ويؤنث) و(األ ْكبَدُ :الناهد موضع ال َكبِدِ ،وقد َكبِ َد َكبَداً .وال َكبِدُ :كبد القوس ،وهو مقبضها
حيث يقع السهم على كبد القوس .وقوس َكبْدا ُء :غليظة ال َك ِبد) (.)54
فِ ِعل :إِ ِطل
جاء في الصحاح( :أطل األ َ ْي َ
األط ُل واالظل ،مثال ِإ ِبل و ِإبْل ،وجمع
طلُ :الخاصرةُ ،وكذلك ِ
()55
االطل آطال .وجمع االيطل أياطل) .
ْ
(إطل) على وزن فِ ِعل بالكسر ،والصواب (إطل)
غلَّط البطليوسي ابن قتيبة لقوله ِ
()56
بالسكون بقوله( :وقد جاء حرف آخر على وزن فِ ِعل وهو ِإ ِطل وهو الخاصرة)  ،ور ّد
قائال( :هذا غلط ،لم يحك سيبويه غير إ ِبل وحده ،وقال :ال نعلم في األسماء والصفات
إطل فزيادة غير مرضية ،ألن المعروف ْ
(إطل) بالسكون ،ولم يسمع محركا
غيره ،وأما ِ
()58
()57
 ،كقول امرئ القيس:
إال في الشعر)
له ِإي ْطال ضبي وساقا نعامة  ...وإرخاء سرحان وتقريب تتفل
وجاء عند سيبويه (يكون ِف ِعالً في االسم نحو :إب ٍل .وهو قليل ،ال نعلم في األسماء
والصفات غيره .واعلم أنه ليس في األسماء والصفات ِف ِعل وال يكون إال في الفعل ،وليس
في الكالم ِف ِعل) .)59( .ووافقه السيرافي (.)60
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وح ِبر،
وم ِشطِ ،
وقد استدرك عليه بعض النحويين ،فذكروا من األسماءِ :إ ِطل ،و ِوتِد ِ
و ِدبِس ،و ِعبِل (اسم بلد) ( .)61وأتان إبِد تلد كل عام ويقول بعض المتحذلقين :اإلبط بكسر
الباء ،والصواب اإلبْط بسكون الباء ،ولم يأت في الكالم شيء على فِ ِعل إال إبل وإطل
وحبر (.)62
ْ
واإلطل :الخاصرة ،وقيل
اإلطل
إطل بالكسر وغيره بقوله( :إطل،
ِ
كما أجاز ابن جني ِ
()64
ْ
غير ذلك)( ،)63ووافقه الهروي بقوله( :واإلطلُ :الخاصرةُ ،ويقالِ :إ ِطلٌ) ،وقال
يحْك سيبويه إال حرفًا واحدًاِ ،إ ِب ٌل َوحْ َدهُ ،ألنه
الميداني( :هذا البناء عزيز جداً) ( .)65ولم
ِ
ختلف فيهن ،فيقالِ :إ ْ
ط ٌل وأَ ْي َ
َاصرة ُ(.)66
بال خالفٍ  ،والباقية ُم
ٌ
طلٌ ،وهي الخ ِ
ْ
ٌ
ب تحت ال ّ
(اإلطلُ :لغة في األَيْطل ،وهو ال ّ
شاكلة .تقول إنه
شاكلة ،والقُ ُر ُ
جاء عند الخليلِ :
ْ
َ
طلَيْن ،وجمعه :أياطل ،وأآلطال :جماعة اإلطل ،واأل َ ْي َ
الحق األ َ ْي َ
لَ
ُ
سنُ
طلُ :أحْ َ
()67
ف) .
وأَع َْر ُ
يتبين مما تقدم ،أن هناك خالفا ً بين الفصيح واألفصح عند المتحذلقين من أهل اللغة،
(إطل) بكسر الطاء ومنهم من قال ْ
(إطل) بسكونها ،والصواب هو أن تُقال
فمنهم من قال ِ
بالكسر والسكون ( ِإ ِطل ْ
وإطل) وهي الخاصرة.
عنُق
فُعُلُ :
جاء في الصحاح( :العُ ْن ُق والعُنُ ُق يذ َّكر ويؤنَّث .والجمع األع ُ
عنُ ٌق إليك،
ْناق .وقولهم :هُم ُ
ق .وال َعن َُق:
ق ،واألنثى َ
ع ْنقا ُء بيِّنة ال َعنَ ِ
أي مائلون إليك ومنتظروك ،واأل ْعن َُق :الطوي َل العُنُ ِ
ضربٌ من سير الدابة واإلبل) (.)68
ذكر ثعلب في باب المضموم أوله من األسماء قوله( :وهي العُنُق) ( .)69ور ّد ابن درستويه
بقوله( :وأما قوله :وهي العنق؛ فصنف آخر أيضا ،ليس مما قبله .ولكن العامة تقول:
عنق ،بفتح النون ،وتسكنها ،فتقول :عنق .وعنق هو :اسم ما بين الرأس والبدن ،ولجماعة
الناس وغيرهم ،يقال :رأيت عنقا من الناس ومن الدخان والغبار ،وجمعه :األعناق .ومنه
قول هللا تعالى :فَ َ
ظلَّ ْ
َاضعِينَ ] الشعراء [4:والعنق من البدن يذكر
ت أَ ْعنَاقُ ُه ْم لَ َها خ ِ
ويؤنث .وأما من غير ذلك ،فإنه يذكر ال غير .واألعناق من الناس :أشرافهم وكبرائهم
أيضا ،يقال :هم أعناق البالد ووجوهها ،ورجل أعنق :طويل العنق .وامرأة عنقاء كذلك.
ومنه قيل لبعض الطير :عنقاء) (.)70
وقد يذكر من لحن العامة ما يوافق بعض لغات العرب ،لكنه يختار األفصح ،كقول
الهروي( :وهي العنق بضم النون ،وبعض العامة يسكنها ،وبعضهم يفتحها ،وهما عند
العرب لغتان أيضا ،إال أن األفصح ضم النون والعنق مؤنثة ،وقد تذكر ،فيقال :هي العنق
وهو العنق .والجمع أعناق .وهو اسم لما بين الرأس والبدن من سائر الحيوان) (.)71
وذكر الزمخشري( :وهي العُنُق بضم النون لغة اهل الحجاز ،وهي مؤنثة عندهم ،وتصغر
عنَيْقة ،وبنو أسد يذكرون العُنُق وتميم وربيعة يُذكرون أيضا ،والعُنُق الجماعة من الناس،
ُ
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وعلى هذا يفسر قوله تعالى فَ َ
ظلَّ ْ
َاضعِينَ ] الشعراء [4:أي جماعاتهم،
ت أَ ْعنَاقُ ُه ْم لَ َها خ ِ
وقالوا رؤسائهم)(.)72
()73
قال الشاعر:
َ
بطـ  ...ـــــر والعَجْ رفِية بعد الكَال ِل
سيْرها العَن ُ
س ِ
ق ال ُم ْ
ومن َ
شدِيد العُنُق ،وشديد الرقبة ،وشديد الهادي ،وشديد الك َْرد،
قال ابن السكيت( :ويقال :فالن َ
()74
كل ذلك يعنى به العنق ،يقال :اضرب عنقه ،واضرب ك َْر َدهُ) .
وأجاز التستري التذكير والتأنيث بقوله( :ويجوز التذكير والتأنيث في اللسان والقفا
والعنق ،والعلباء؛ عصبة في العنق والليت صفحة العنق) (.)75
وحكى ابن االنباري نقال عن الفراء بقوله( :قال الفراء :هي مؤنثة في قول أهل الحجاز.
ُ
عنُ ٌق ،ويحقرونه،
يقولون:
عنَيْقة .قال :وغيرهم يقولون :هذا ُ
ق ،ويصغرونهاُ :
ثالث أعنا ٍ
عنَيْق طويل ،وقال السجستاني :زعم األصمعي أنه ال يعرف التأنيث في
فيقولون :هذا ُ
العنق ،وزعم أبو زيد أنه يؤنث ويذكر .قال السجستاني :والتذكير الغالب عليه ،ويُقال
للعنق الهادي ،والتليلُ ،والشراع)(.)76
ع ٌ
ع ٌ
جاء عند الخليل( :ال َعنَق :من سيَ ِر ال َّدوابّ ِ .والنَّ ْعتُ ِم ْع ٌ
نيق.
سيْر َ
ناق و ُم ْعنِ ٌق و َ
نيق .و َ
وبِ ْر َذ ٌ
عن ِقه
عنَقَه ،واألعن َُق :الطويل العُنُق .واألعن َُق:
الكلب الذي في ُ
ُ
عن ٌَق .ولم أسمع َ
ون َ
ناق :األ ُ ْنثَى من أوالد المعز .ويجمع العُنوق .وقولهم :العُنُ ُ
بياض كالطوق .وال َع ُ
وق بعد
ٌ
ق)(.)77
ق ،أي ِ
صرتَ راعيا ً للغَنَم بعد النُّو ِ
النُّو ِ
()78
قال الشاعر:
ح
تقول العاذِالتُ أك َّل يَ ْو ٍم  ...لَ ِرجْل ِة مالِكٍ ُ
شحا ٌ
عن ُ ٌ
ق ِ
ع ْنق) واالفصح ضم النون ،بدليل
عنَقُ ،
عنُقُ ،
يتبين مما تقدم أن في عنق ثالث لغات ( ُ
ً
قول سيبويه ( :وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤالء يخففون أيضا ،كرهوا ذلك كما يكرهون
الواوين ،وإنما الضمتان من الواوين ،فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان ألن الضمة
سل ،وال ُ
الرسْل ،وال ُ
طنُب ،والعُنُق) (.)79
الر ُ
ط ْنب ،والعُ ْنق تريد ُ
من الواو .وذلك قولكُ :
ثانيا :أبنية األسماء من المزيد الثالثي
َف ْع َلةَ :م َّلة
ع ِم ْلتها في ال َملَّ ِة .واسم ذلك
جاء في الصحاح( :يقال :و َملَ ْلتُ ال ُخبْزَ ةَ مالًّ ْ
وامتَلَ ْلتُها ،إذا َ
ُ
الخبز ال َملي ُل وال َم ْملولُ .وكذلك اللح ُم .يقال :أطعمنا ُخبْزَ َملَّةٍ ،وال تقل أطعمنا َملَّةًَّ :
ألن
()80
َّ
ُ
والملة بالكسر :الدين والشريعة) .
ال َملَّةَ الرما ُد
الحارِ .
ُّ
قال الشاعر:

()81

كأنه غو ٌل عاله غو ُل  ...كأنه في ِملَّ ٍة َم ْملو ُل
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ومما شاع من اخطاء عند العامة قولهم  :أَكَلنا َملَّة والصواب خبز َملَّة ،وانكر ابن السكيت
الر َماد الحار،
في باب ما تضعه العامة في غير موضعه( :قولهم :أَكَلنا َملَّة ،وإنما ال َملَّة َّ
وتقول :أطعمنا خبزَ َملَّةٍ ،وأطعمنا ُخبزة مليالً) (.)82
ووافقه ابن قتيبة بتخطئة العامة لقولهم أطعمنا َم َّلةً فال َم َّلة يذهب الناس إلى أنها ال ُخبْزَ ة،
فيقولون :أطعمنا َملَّةً وذلك غلط ،إنما الملة موضع ال ُخبْزَ ة ،سمي بذلك لحرارته ،ومنه
ٌ
فالن يتملم ُل على فراشه واألصل يتملَّ ُل فأبدل من إحدى الالمين ميماً ،ويقال:
قيل" :
ْ
َملَ ْلتُ ال ُخبزة في النار أَ ُملّها َمالًّ .والصواب أن تقول أطعمنا ُخبْزَ َملَّةٍ .وتَ َمل َم َل على فراشه
الحار (.)83
الرماد
ّ
واألصل تَ َملَّلَ ،من ال َملَّة ،وهي َّ

ورد البطليوسي بقوله( :وليس يمتنع عندي أن تسمى الخبزة َملَّة ،ألنها تطبخ في ال َملَّة،
كما يسمى الشيء باسم الشيء ،إذا كان منه بسبب ،ويجوز أيضا ً أن يُراد بقولهم :أطعمنا
ملة .أطعمنا خبز ملة .ثم يحذف المضاف ،ويقام المضاف إليه مقامه .فإذا كان هذا ممكنا
()84
 ووجدت له نظائر  -لم يجب أن يجعل غلطاً).وخطأ ثعلب العامة بقوله ( :وأطعمنا خبزَ َم ْل ٍة وخبزة ً َمليال ،وال تقل :أطعمنا َملُةً ألن
الحار)( .)85وبيّن ابن درستويه معناه بقوله :وأما قوله :مللت الشيء
الرماد والتراب
ّ
ال َم ْلةَ َّ
في النار أملَه مالً ،فمعناه طبخت أطبخ طبخاً ،وهو خبزة تدخل في رماد حار ،ورمل
حار ،حتى تنضج .ويسمى ذلك :خبز َملَّة .وال َملَّة :الرماد الحار(.)86
واستدرك ابن درستويه على ثعلب قوله (مليال) والقياس أن يُقال (ال ُم ِمل أو ال ُم ِملة) بقوله:
(وأما قوله :أطعمنا خبز َملَّة ،وخبزة مليال ،وال تقل أطعمنا َملَّة؛ ألن ال َملَّة :الرمادة
والتراب الحار؛ فإنه خبز يدفن في رماد حار أو في رمل حار حتى ينضج؛ وذلك الرماد
والرمل سمي ال َم ْلة ،وهو مصدر المرة الواحدة ،وقد سمي به ،وكان القياس أن يقال له:
ال ُم ِمل أو ال ُم ِملَّة على مثال ُم ِفعل و ُم ْف ِعلة ،فاستغنى عن ذلك باسم المرة الواحدة ،على
المجاز والتخفيف .فأما الخبزة المليل فهي المملولة ،ولكنه عدل من المفعول إلى فعيل،
وهو مثال يشترك فيه المذكر والمؤنث على لفظ واحد .ويقال فيه :قد امتل الرجل ،إذا
خبز خبز ملة) (.)87
ورد الهروي بقوله( :فخبز الملة :هو خبز يدفن في رماد حار أو تراب حار حتى ينضج.
وقوله( :خبزة مليال) أراد مملوال ،أي مدفونا في الملة .وقد مللت الخبز أمله مال فهو
مملول ومليل ،إذا دفنته في الملة لينضج ،فمليل هو فعيل بمعنى مفعول ،ولم تقل مليلة
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بالهاء ،ألن قبله خبزة وهي مؤنثة ،فاستغنوا بتأنيثها عن تأنيث صفتها ،كما قالوا :امرأة
قتيل ،ولحية دهين وأشباههما .وجمع الملة مالت ،وجمع المليل مليالت ومالئل) (. )88
الرماد وال َج ْمر :يُقالَ :ملَ ْلتُ ال َخبْزةَ أَ ُملُّها في ال َملَّة َمالًّ فهي
جاء عند الخليل( :ال َملَّةَُّ :
الملَّة) (،)89
مملولة ،وك ّل شيءٍ تَ ُملُّهُ في الجمر فهو مملول .وال َم ْملولُ :الممتلئ من ِ
يظهر مما تقدم أن ثعلب كان على وهم بذكره (خبزَ َم ْل ٍة وخبزة ً َمليال) في هذا الباب وكان
عليه أن يذكره في باب المفعول وعدل عن المفعول إلى فعيل والقياس أن يُقال (ال ُم ِمل أو
ال ُم ِملة) على ُمف ِعل و ُمف ِعلة واستغنى عن ذلك باسم المرة الواحدة بالتخفيف.
أما قول العامة" :أطعمنا ملة" ،فليس بخطأ ألنه ال يمتنع أن تسمى الخبزة ملة ،ألنها تطبخ
في الملة ،والشيء قد يسمى باسم الشيء إذا كان منه بسبب ،ويجوز أن يكون ذلك على
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ،على تقدير :أطعمنا خبز ملة .ومثله في
القرآن والكالم كثير.
فَ ْعلَة :أَ ْليةَ

ع ُ
ظ َم ْ
ِي ُك ُّل شَحْ َم ٍة ُم ْست َِطيلَةٍَ ،ج ْم ُع
جاء في اللسان( :والوافِ َرةُ :أَ ْليَةُ ْال َكب ِْش إِذا َ
تَ ،وقِيلَ :ه َ
ِي َ
ط َرف ال َّ
ي:
علَى َ
غي ِْر قِ َي ٍ
شاةَِ ،و ْال َج ْم ُع أَلَيات وأَاليا؛ األَخيرة َ
اسَ .و َحكَى اللِّحْ َيانِ ُّ
أَ ْلية َوه َ
علَى َه َذاَ ،و َال تَقُ ْل ِليَّة َو َال ْإلية فَإِنَّ ُه َما
إنَّه ل ُذو أَلَياتٍ ،كأَنه َجعَ َل ُك َّل ُج ْزءٍ أَ ْليةً ث ُ َّم َج َم َع َ
ت الغَنَم أَحيا ًء)( .)91خطأ ابن السكيت
خطأ)ٌ( .)90وجاء في ال َحدِيثٍ( :كَانُوا يَجْ تَبُّون أَلَيَا ِ
العامة لقولهم ( ِليَّة و ِإ ْليةٌ) والصواب (أَ ْليَةُ) بفتح األلف بقوله( :وهو أَ ْليَةُ الشاةِ ،مفتوحة
ْش أَ ْليان ونعجة أَ ْليانةٌ،
األلف ،والجم ُع أَ ْليَاتُ وال تقلِ :ليَّة وال إِ ْليةٌ ،فإنهما خطأ ،وتقولَ :كب ٌ
ي ،وتقول :رج ٌل آَ ِلي واستُهُ وستهم ،إذا كان
ي ونعجة أليا ُء،
ُ
وكبش آَ ِل ّ
ي ونعا ٌج أ ُ ْل ٌ
وكباش أ ُ ْل ٌ
عظيم االست ،وال يُقال :أَع ُ
عجْ زاء)( ،)92ووافقه ابن قتيبة ( ،)93وجاء
ستْهاء و َ
ْجز ،وامرأة َ
عند ثعلب (وهي ْأليةَ الكبش ويجمع :ألَيات بتحريك الالم .وكبش ْأليانُ ،ونَعجة أليانة،
عجْ زاء)( .)94ور ّد ابن درستويه على ثعلب مخطئا العامة بقوله( :وأما
ورجل آلي ،وامرأة َ
قوله :هي ألية الكبش ،وتجمع على :أليات ،وكبش أليان ،ونعجة أليانة ،ورجل آلي،
وامرأة عجزاء؛ كذا كالم العرب والقياس :ألياء؛ فإن العامة تقول :هي إلية الشاة ،بكسر
أولها وإثبات الهمزة ،وهم المتفاصحون منهم ،وسائرهم يقولونِ :ليًّة ،بحذف الهمزة
وتشديد الياء ،وكلتاهما خطأ .والصواب فتح الهمزة وتسكين الالم وتخفيف الياء على
وزن فَ ْعلَة ،وجمعها :ألَيات ،بفتح الالم والهمزة مثل :تمرات ،فإذا وصف الكبش بعظم
األلية كانت صفته على فَ َعالن ،بفتح الفاء والعين جميعا على مثال الغَلَيان والنَزَ وان)(.)95
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وذكر ابن هشام( :ألية الكبش َذنبه .وقوله :نعجة أليانة .وقيل أيضاً :أليا .وقوله ورجل
آلي .هو الكبير االست ،والقياس ألياء) (.)96
ووافق الهروي ابن درستويه بقوله( :وهي ْألية الكبش بفتح الهمزة وسكون الالم :لذنبه،
وتجمع ألَيات بفتح الالم .وكبش ألَيان بفتح الالم :أي عظيم األلية ،ونعجة ألَيانة بالفتح
ع ِمي ،ونعاج ألَيانات بفتح الالم .ورجل آلي ،على
أيضا ،والجميع كباش أ ِلي ،على مثال َ
مثال عالي :أي عظيم األلية ،وهي عجزه .وقوم أ ُ ْلي بضم الهمزة وسكون الالم أيضا،
ع ِمي) (.)97
على مثال َ
(األليتين ِبفَتْح ْالهمزَ ة اآللية لحْ َمة ْال ُمؤخر من ْال َح َي َوان َم ْعلُو َمة َوهِي من ابْن آدم المقعدة
َو َجمع َها آليات بِفَتْح َّ
الالم واآللية ْاليَمين يُقَال آلَيْت وائتليت وتاليت آلية وألو وألوة وإلوة
ص َم ِعي إِ َّال ْالفَتْح) (.)98
بِال َّ
ض ِ ّم َو ْالفَتْح َو ْال َكسْر َولم يعرف ْاأل َ ْ
يتبين مما تقدم أن الصواب أَ ْليةَ وهي اسم بفتح األلف ،وأكثر العامة يحذفون الهمزة من
األلية ،ويكسرون الالم ،ويشددون الياء ،فيقولون :لية تكسره وهو خطأ ،والمتفاصحون
منهم يثبتون الهمزة في أولها ،كما تقول العرب ،لكنهم يكسرونها .وهو على وزن فَعلة
والصفة منه على وزن فَ َعالن (أَلَيان).
فُ ْعلُل :فُ ْلفُل
ب َوقَ ْد َكث ُ َر َم ِجيئُهُ فِي
جاء في اللسان( :الفُ ْلفُل ،بِال َّ
وف َال ينبُت بأَرض ْال َع َر ِ
ض ِ ّم َ :م ْع ُر ٌ
()99
اح َدتُهُ فُ ْلفُلة)
ار ِسيَّةٌ؛ َو ِ
ك ََال ِم ِه ْم ،وأَصل ْال َك ِل َم ِة فَ ِ
لم يجز ابن السكيت للعامة قولهم (ال ِف ْل ِفل) بالكسر والصواب (الفُ ْلفُل) بالضم بقوله:
(وتقول :فُ ْلفُل وال تقل :ال ِف ْل ِفل) ( ،)100ووافقه ثعلب بقوله( :وهو الفُلفُل) ( .)101وذكر ابن
درستويه ان في الفلفل لغة أخرى وهي الكسر موافقا العامة بقوله( :وأما قوله :وهو
الفلفل وليس هذا من لحن العامة؛ فإن من العرب من يكسر الفاء من الفلفل على ما تقوله
العامة ،وإن كان الضم أكثر وأعرف ،كأنهما لغتان ،والضم أحسن للعادة .وليس لهذا
الضرب مثال يقاس عليه ما كان مثله؛ ألن الرباعي قد يأتي على فُ ْعلُل بضمتين ،مثل
ب ُْر ُجد وب ُْرقُع ،وقد يأتي على فعلل ،بكسرتين ،مثل ِف ْر ِسن و ِق ْر ِمز .وقد يأتي على ِف ْعلَل،
بكسرة وفتحة ،مثل :دِرهَم وهِجْ َرع .وكل ذلك جيد جائز ،ومع ذلك إن الفلفل أعجمي
معرب) ( .)102ووافقه ابن هشام بقوله( :وهو الفلفل يقال :فُ ْلفُل و ِف ْل ِفل ،بضم الفائين
وكسرهما) (.)103
وذكر الهروي( :وهو الفُ ْلفُل لهذا الحب المعروف من األبازير ،والواحدة فلفلة .وهو
أعجمي معرب) (.)104
لم يجز ابن الجبان اال الضم بقوله( :وهو الفُلفُل ،والعامة تكسره) (.)105
قال امرؤ القيس(:)106
حب فُلفُل
ترى بَعَر اآلرام في عرصاتها  ...وقيعانها كأنه ُّ
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وانكر ابن قتيبة كسر الفاء في باب ما جاء مضموما والعامة تكسره بقوله ( :تقول هو
الفُلفُ َل بالضم) (.)107
معروف يُحمل من ال ِه ْند ....وال ُمف َْلفَلُ :ضربٌ من ال ِث ّياب عليه
وقال الخليل( :الفُ ْل ِفلُ:
ٌ
صعارير من الوشي كالفلفل) (.)108
َ
ويتبين مما تقدم ان الفلفل بالكسر ليس بمنكر فقد ذكره بعض العلماء بالضم والكسر
والضم أفصح بدليل ورودها في معجمات اللغة بالضم.
فَ َعالَّ :رصَاص
صص :ت َداخل ال َّ
ش ْيء
صا ِإذا أحكم عمله.
(ر َّ
َّ
ص بناءه يَ ُرصه َر َّ
جاء في الجمهرةَّ :
والر َ
فِي ال َّ
ش ْيء أحكم فقد رص .وأحسب أَن اشتقاق
صوص ..وكل َ
صيص و َم ْر ُ
ش ْيء َوبِنَاء َر ِ
ص ِحيح) (.)109
َّ
صاص من َه َذا لتداخل أَجْ زَ ائِ ِه َوه َُو َ
ي َ
الر َ
ع َر ِب ّ
اص) بفتح
اص) بكسر الراء والصواب َّ
لم يُجز ابن السكيت للعامة قولهم ِ ّ
ص ُ
ص ُ
(الر َ
(الر َ
()110
اص)  .ووافقه ثعلب في باب المفتوح
اص ،وال تقلّ ِ :
الراء ،بقوله( :وهو َّ
ص ُ
ص ُ
الر َ
الر َ
صاص) (.)111
أوله من األسماء بقوله (وهو َّ
الر َ
صاص اسم أعجمي معرب ،والعامة
صاص ،فإن َّ
ور ّد ابن درستويه بقوله ( :هو َّ
الر َ
الر َ
تكسر الراء من أوله ،والعرب تفتحه .واسمه بالعربية :الصرفان .وبالعجمية :إرزرز؛
فأبدلت الصاد من الزاي ،واأللف من الراء الثانية ،وحذفت الهمزة من أوله ،وفتحت
صاصة .ويشتق منه الفعل،
الراء من أوله فصار على وزن :فَعَال .ويقال للقطعة منهَّ :ر َ
ت الشيء ترصيصا ،إذا طليته به ،وقد ترصص هو إذا قبله والتصق به.
ص ِ
ص ْ
فيقالَ :ر َ
وأهل االشتقاق يجعلونه مشتقا من قوله تعالى :بُ ْنيَ ٌ
وص] الصف .[4:ويقال قد
ص ٌ
ان َم ْر ُ
ص بعضه إلى بعض ،أي ألصق؛ ألنه في معناه وحروفه ،وإن كان أعجميا)(.)112
َّر َ
()113
صاص أيضاً ،بالكسر ،ويقال له :الصرفان .
واجاز ابن هشام لغة الكسر بأنه يقال ِ ّ
الر َ
صاص معروف ،وهو فارسي معرب ،والعرب تسميه الصرفان بفتح
وحكى الهرويَّ :
(لر َ
()114
.
الصاد والراء ،على مثال الغَلَيان)
وذكر ابن قتيبة في باب ما جاء بلغتين واستعمل الناس اضعفهما بقوله( :ويقولون
صاص أجود) (.)115
صاص َّ
ِّ
والر َ
الر َ
ور ّد البطليوسي بقوله( :وحكى في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما :أن
صاص ،بالكسر لغة ضعيفة .ومثل هذا االضطراب والتخليط يحير بال القارئ لكتابه.
ِّ
الر َ
وكان ينبغي أن يجعل ذلك في باب واحد ،وال ينكر الشيء تارة ،ثم يجيزه تارة أخرى)
(. )116
()117
قال ابن المرحل:
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صداق يا فتى  ...هذا هو المختار والكسر أتى
الرصَاص وال َّ
َ
وهو َّ
()118
اج ِز:
ح قَ ْو ُل َّ
َوشَا ِه ُد َّ
الر ِ
الرصاص بِ ْالفَتْ ِ
سع ُ
صاص
الر
اص  ...وابنُ أَبيه ُم ْ
أَنا ابنُ ع َْمر ٍو ذِي ال َّ
ِ
الوب ِ
سنا َ
ط َّ
صاص بفتح الراء وفي كسرها لغة وقد انكرها بعضهم
وجاء في معجمات اللغة ان َّ
الر َ
صاص:
والر
والرصاص
ص
واجازها البعض اآلخر ،إذ جاء في اللسان:
َّ
ِّ
َّ
ُ
ص ُ
(والر َ
صاص،
الر
والر
صاص أَكثر ِمنَ ِ ّ
وف ِمنَ ال َم ْع ِدنِيّات ُم ْشت ٌَّق ِم ْن َذلِكَ ِلتَدا ُخ ِل أَجزائِهَّ ،
ُ
ِ
َم ْع ُر ٌ
()119
.
اء)
الر ِ
والعامةُ تَقُولُهُ بِ َكس ِْر َّ
المبحث الثاني
أبنية االسم الرباعي
أوال :أبنية االسماء من المجرد الرباعي
مذهب سيبويه والجمهور ّ
أن الرباعي والخماسي من األسماء صنفان مستقالّن غير
الثالثي ،واالصل فيهما الثالثي ،فالرباعي فيه حرف زائد ،والخماسي فيه حرفان
ي فله خمسة أبنيةٍ ،لم يختلفوا فيها ،ثالثةٌ بكسر
زائدان( . )120يقول الثمانيني( :أ ّما ّ
الرباع ُّ
"زب ِْر ٌج" و"فِ ْعلَلٌ"
الفاء ،وواح ٌد بض ِ ّمها ،وواح ٌد بفتحها .أ ّما المكسور الفاء فـ "فِ ْع ِللٌ" مثالهِ :
مثاله" :د ِْر َه ٌم" ،و" ِف َعلٌّ" مثالهِ " :ق َم ْ
ط ٌر"والمفتوح الفاء "فَ ْعلَلٌ" مثاله " َج ْعف ٌَر" والمضمو ُم:
"فُ ْعلُل" مثاله "ب ُْرث ُ ٌن").)121( .
فِعَ ْلل :قِ َم ْطر
جاء في اللسان( :ال ِق َم ْ
ي؛ َو َر ُج ٌل
ي الس َِّري ُعَ ،و ِقيلَْ :ال َج َم ُل الض َّْخ ُم القو ّ
ط ُرْ :ال َج َم ُل ْالقَ ِو ُّ
ي :القصير الضخم .ومرأَة ِق َم ْ
ط ُر وال ِق َم ْ
ير؛ وال ِق َم ْ
ِق َم ْ
يرة ٌ
ص ٌ
طرة :قَ ِ
ط ٌر :قَ ِ
ص َ
ط ِر ُّ
ٌ ()122
ضة) .
ع ِري َ
َ
قال الحميري( :قَ ْم َ
طر ال ِق ْربَةَ :إذا شدها بالوكاء ،وبعضهم يقول :قرطم ،بتقديم الراء
()123
.
والطاء على الميم)
ولم يجز ابن السكيت للعامة قولهم :قمطر بالتشديد ،والصواب :قِ َم ْ
طر بالتخفيف بقوله:
طر ،وال تقل بالتشديد)( ،)124وحكى المبرد( :إذا قلت قِ َم ْ
ط َرة ُ وال ِق َم ْ
(ويقال:هي ال ِق َم ْ
طر
فَ َّ
سا ِكنة فهالَّ َوجب فِي َها َوفِي الَّتِي ب ْعدهَا َما َوجب فِي ْالعَينَي ِْن قيل من قِبَل أَ َّن
الالم األُولى َ
الالم َال ْتلزمهُ أَن تكون َّ
َّ
الالم الَّ ِتي ب ْعدهَا على لَفظ َها و ِإن َجازَ أَن تقع َولَ ِكن ْالعين َه َذا ِفي َها
َالزم أَال ترى أَ َّن قِ َم ْ
طرا ُم ْختَلفَة الالمين بِ َم ْن ِزلَة َج ْعفَر َونَحْ وه) ( )125وتابع المبرد قوله:
طر ِسبَ ُّ
(ويكون ْاأل َ ْس َماء على فِعَ ُّل نَحْ و قِ َم ُّ
طر فَأَما ْاأل َ ْفعَال فتلحقها ِ ّ
الزيَا َدة) ( )126ويقول
َ
ابن جني في شرح وزن قمطر( :مثل قِ َم ْ
ض َربّ  ،فتسكن الباء األولى؛
طر من ضربِ :
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ألنها بإزاء طاء ْ
قمطر ،والطاء ساكنة ،فأسكنت الباء التي بإزاء الطاء؛ ليكون على الوزن
الذي بنيتَ عليه) ( .)127وجاء عند الخليل( :ال ِق َم ْ
ط ُر :الجمل الضخم) (.)128
()129

قال أبو طالب:
وكنت إذا قوم رموني رميتهم  ...بمسقطة األحمال فقماء قِ ْمط ِرَ
سا قَ ْم َ
يرا] االنسان [10:والقمطرير:
عبُو ً
ط ِر ً
وقوله تعالى إِنَّا نَخ ُ
َاف ِم ْن َربِّنَا يَ ْو ًما َ
الشديد ،يُقال :يوم قمطرير ،ويوم قماطر ( )130ووافقه السجستاني (.)131
قال السمين الحلبي (756ه) (افمعل في أوزان األفعال ويقال :اقمطر يقمطر فهو مقمطر،
ويوم قمطرير وقماطر بمعنى :شديد .وقال الزجاج :القمطرير الذي يعبس حتى يجتمع
ما بين عينيه «انتهى .فعلى هذا استعماله في اليوم مجازا .وفي بعض كالم الزمخشري
أنه جعله من القمط ،فعلى هذا تكون الراءان فيه مزيدتين) (.)132
إذا كانت الواو ثانية:
س ُج
فوعَل  :ك َْو َ
ْ
قال ابن منظورْ :
ج ،قَالََ :وه َُو ُمعَ َّربٌ َال أَصل
سينُ َو ْال ِجي ُم ُم ْه َملَةٌ َ
َاف َوال ِ ّ
(الك ُ
غي ُْر الك َْو َ
س ِ
ي وج ُهه ِمنَ ال َّ
ش ْع ِر ِإال طاقا ٍ
ت ِفي أَسفل َحنَ ِكه)
س ُج الَّذِي َ
لَهُ ِفي ْال َع َر ِب َّي ِةَ .. ،وه َُو ْ
الكو َ
ع ِر َ
ج
س ُج للك َْو َ
سج) بالضم بقوله( :وتقول :الك َْو َ
( .)133ولم يجز ابن السكيت للعامة قولهم (ال ُك ْو َ
س ِ
س ُج) ( ،)134وأنكر ابن قتيبة على العامة ضم الكاف بقوله( :وهو الكَوسج)
وال تقُل :ال ُك ْو َ
سج) ( ،)136ور ّد ابن
( ،)135وذكر ثعلب في باب المفتوح أوله من األسماء( :وهو الكَو َ
درستويه بأن الكوسج ،يضم أوله أو تحركه بحركة بين الضم والفتح ،وتجعل آخرها
بالهاء بدل الجيم .والعامة تتبع العجمة في ضم أوله؛ والكوسج صفة الرجل السناط (.)137
س ُج( :هو فارسي معرب ،وهو بالفارسية ( ُكوسه)
ور ّد الهروي على ابن السكيت أن الك َْو َ
بضم الكاف ،جمعه كواسج ،وكواسجة .وهو الرجل السناط بكسر السين :وهو الصغير
للحية ،القليل شعر العارضين) (.)138
()139
قال ابن المرحل:
س ُج بالخدين
والجورب
ُ
ُ
الملبوس في الرجلين  ...ويُعرف الك َْو َ
وقال المطرزيْ :
ضي ِْن وهو
ار َ
ع َلى َذ َق ِن ِه ال َ
س ُج ُم َع َّربٌ َوه َُو ا َّلذِي لِحْ َيتُهُ َ
(الك َْو َ
ع َلى ْال َع ِ
ي
ع ْن األ َ ْ
ي ِ َوه َُو النَّاقِ ُ
ْال َخ ِف ُ
ضي ِْن أَ ْو الَّذِي ال لِحْ يَةَ لَهَُ ،و َ
ار َ
يف ْال َع ِ
ص األ َ ْسن ِ
َان َوه َُو ْال َمحْ ِك ُّ
ص َم ِع ّ
ع ْن أَبِي َحنِيفَةَ) (.)140
َ
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فَعَال :فَكَاك
قال ابن فارس ْ :
اجِ .م ْن َذلِكَ فَكَاكُ
َاف أَ ْ
(الفَا ُء َو ْالك ُ
ص ِحي ٌح يَ ُد ُّل َ
ص ٌل َ
ح َوا ْن ِف َر ٍ
ع َلى تَفَت ُّ ٍ
يْ :ال ِفكَاكُ بِ ْال َكس ِْرَ .ويُقَالُ :فَ َك ْكتُ ال َّ
ش ْي َء
َّ
قَ .و َحكَى ْال ِك َ
سائِ ُّ
الر ْه ِنَ ،وه َُو فَتْ ُحهُ ِمنَ ِاال ْن ِغ َال ِ
سقَ َ
ت قَ َد ُمهُ ،أَي ِ ا ْنف ََر َج ْ
ط فُ َال ٌن َوا ْنفَ َّك ْ
تَ .وقَ ْولُ ُه ْم :ال َي ْنفَكُّ َي ْف َع ُل َذلِكَ ِ ،ب َم ْعنَى َال
أَفُ ُّكهُ فَ ًّكاَ .و َ
ب
ص ِحي ٌحَ .و ْالفَكُّ  :ا ْن ِف َرا ُج ْال َم ْن ِك ِ
ان .فَ ْال ِقيَ ُ
اس فِي ِه َ
يَزَ الَُ .و ْال َم ْعنَى ه َُو َو َذلِكَ ْال ِف ْع ُل َال يَ ْفت َِرقَ ِ
ض ْعفًا)( .)141وجاء في الجمهرة( :فككت يَد الرجل َوغَيرهَا أفكها فكا إِذا
ص ِل ِه َ
ع ْن َم ْف ِ
َ
الر ْهن.
ع َّما فِي َهاَ .وتقولَ :هلُ َّم فكاك رقبتك َو َك َذلِكَ فكاك َّ
فتحتها َ
ش ْيء أطلقته من ِر َباط أَو إسار فقد
والفكة :كواكب مجتمعة قري َبة من َبنَات نعش .وكل َ
عبَ ْي َدة قوله تعالى :فك َرقَبَة] البلد [13:أَي إِ ْ
ق)
فككتهَ .وفسّر أَبُو ُ
ط َالق َها من ّ
الر ّق بِ ْال ِعتْ ِ
(.)142
لم يجز ابن السكيت للعامة قولهم فِكاك بالكسر والصواب فَكاك بالفتح وهي اللغة الفصيحة
س ِمعت أبا مرة الكالبي ،وأعرابيًا من بني عقيل
وع ّد فكاك بكسر الفاء لغة رديئة ،بقولهَ ( :
الر ْهن وفَكَاك
والر ْهن جميعاً ،وقال غيرهما :فِكَاك ،ويقال :هو فَكَاك َّ
يقوالن :فَكَاك الرقب ِة َّ
ص
الر ْقبة ،هذه اللغة الفصيحة ،والكسر لغة ،فالكالم في هؤالء األحرف الفتح ،ويقال :فِ ُّ
َّ
()143
 .واجاز ابن قتيبة في باب ما جاء على (فعال) فيه
الخاتم بالكسر ،وهي لغة رديئة)
لغتان فَعَال وفِعَال بفتح الفاء ،وبكسرها بقوله( :فَكاك الرهن وفِكاك) (.)144
وجاء عند ثعلب في باب (المفتوح أوله من األسماء) تقول :هو َفكاك الرهن ( .)145ور ّد
ابن درستويه ذلك بقوله( :وقد افتتح ثعلب هذا الباب بقوله :هو فكاك الرهن ،يعني بفتح
الفاء ،وكان يجب أن يفرد ما كان على مثال فَ َعال ،بفتح الفاء ،مما تلحن فيه العامة في
باب واحد ،كما بدأ في أول الكتاب باألمثلة ،ولكن طال عليه ذلك ،كما يمكن أن يكون
سراح والبَراح ،يقال :فككت الرهن
الفَكَاك أيضا مصدر على بناء فَعَال ،مثل :ال َذهَاب وال َ
فكا وفكاكا ،بمعنى حللته حال؛ ألنه كالشيء المغلق المشدود ،حتى يفك .وقد انفك الرهن،
أي انحل ،كما ينفك الشيء من الشيء ،الذي قد نشب فيه وتعلق به .وقد أجاز بعض أهل
اللغة في ال ِفكاك الكسر أيضا؛ كأنه جعله اسما موضوعا موضع المصدر ،وهو اسم لما
ورداء و ِلحاف و ِعطاف و ِغطاء و ِوطاء .وأجود ذلك إذا
يفك به الرهن ،على قياسِ :إزار ِ
كان بمعنى المفاعلة من اثنين ،كالمفاكة مثل حاسبته حسابا ،وخاصمته خصاما ،وقد
كتبت كتابا ،وحسبت حسابا ،بالكسر)( .)146ووافقه ابن هشام (.)147
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وجاء عند الخليل (ال ِفكَاكُ  :الشيء الذي تفك به رهنا ً أو أسيراً ..فككت األسير فَ ّكا ً وفِكَاكاً،
وفك ْكتُ رقبة فالن :أعتقته .والفَكَكُ  :انفراج المنكب عن مفصله ضعفا ً أو استرخاء،
والنعت :أفك ،وفي فالن فكك) (.)148
هن وفِكاكٌ
والركاكُ  :جم ُع ِر ٍّك.
بمعنىّ ِ .
وجعلهما الفارابي بمعنى واحد بقوله( :فَكاكُ ّ
الر ِ
ً
الر ْه ِن وفَكاك) (.)149
وهو فِكاكُ َّ
وحكى الهروي( :يقال :هو فكاك الرهن بفتح الفاء :للمال الذي يفتك به الرهن ،أي يخلص
من يدي المرتهن ،والكسر لغة حكاها الكسائي ،ومنعها األصمعي والفراء .وال يعرف
()152
للفكاك جمع)( .)150ووافقه ابن الجبان ( .)151قال زهير:
ار ْقتُك برهن ال فَكَاك له  ...يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا
وفَ َ
ثانيا :ابنية االسماء من المزيد الرباعي
أ-إذا كانت الواو ثالثة
سفُّود
فَعُّولَ :
س ُّفود و َق ُّفود وقَبُّور َو َما
سائِر ْاأل َ ْس َماء ت َِجيء على َفعُّول مثلَ :
(و َ
جاء في التهذيبَ :
أشبه َها)( .)153وفي مجمل اللغة( :السفاد :سفا ُد الطائر ،يقال منه :سف َد يسفدُ) ( .)154لم يجز
سفُّود ،و َكلُّوب،
ثعلب للعامة قولهمُ ( :
سفود) بالفتح بقولهَ ( :
سفّ ُود) بالضم والصوابَ ( :
شبُّوط ،وتَنُّور) ( .)155ور َّد ابن درستويه على ثعلب بقوله( :إن العامة تضم
س ُّمور ،و َ
و َ
أول سفود وكلوب وسمور وشبوط ،ولم يجئ عن العرب في شيء من ذلك الضم ،وال
في كالمهم غير الضم للثالثة ،التي ذكرناها خاصة .وسائر نظائرها مفتوح ،وقد يفتحون
هذه الثالثة أيضا  .والسفود هو حديدة طويلة لها شعب معقفة ،يشك فيها اللحم ،فيشوى
بها ،ومنه قيل للكلب :سفد أنثاه ،إذا نكحها ،وهو يسفدها ،وقد تسافدا .وكذلك كل ما سفد،
مما يعلق باألنثى بمخالبه ،والكلوب حديدة مثل المنجل ،طويلة لها مقبض خشب ،لها
()157
عقفة يجر بها األشياء من النار وغيرها) ( .)156ومنه قول النابغة:
كأنه خارجا من جنب صفحته

سفود شرب نسوه عند مفتاد
َ

وذكر الهروي( :ومنه تقول :سفود ،وكلوب ،وسمور ،وشبوط ،وتنور .وكل اسم على
فعول ،فهو مفتوح األول إال السبوح والقدوس ،فإن الضم فيهما أكثر ،وقد يفتحان)(.)158
وجاء في جمهرة اللغة في بَاب َما َجا َء على فَعُّول وأُلحق بال ُخماسي للزوائد والتضعيف
سفّود و َكلّوب:
(وه َُو َم ْفتُوح األول كلُّه إِ َّال ال ُّ
سبُّوح والقُدُّوس فَإِنَّ ُه َما مضمومان َ
الَّذِي فِي ِه َ
)
159
(
ح أَوائلهما؛ قَا َل
معروفان)
(و َكانَ ِسيبَ َو ْي ِه يَقُولَُ :
 ،وفي اللسانَ :
سبُّوح وقَدُّوس ،بِفَتْ ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ض ُّم ،قالَ :وإِن فَتَحْ تَهُ َجازَ  ،قالََ :و َال أدري
سبُّوح وقدُّوس ال َّ
عل ْي ِه فِي ُ
ي :ال ُمجْ تَ َم ُع َ
اللِّحْ يَانِ ُّ
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س ُّمور
ْف َذلِكَ ؛ قَا َل ثَ ْعلَبٌ ُ :ك ُّل اس ٍْم َ
سفُّود و َكلُّوب و َ
علَى فَعُّول ،فَ ُه َو َم ْفتُو ُح األَول ِمثْ َل َ
َكي َ
َ
َ
ض ِ ّم ِم ْن أبنية
ان ،وفُعُّول بِال َّ
سبُّوح والقُدُّوس ،فإِن ال َّ
وتَنُّور ِإال ال ُّ
ض َّم فِي ِه َما األكثرَ ،وقَ ْد يُ ْفتَ َح ِ
()160
 .وقال سيبويه (ويكون على فعول ٍل ،وهو قليل ،قالوا :حبونن :اسم ،وجعلها
ْال ُمبَالَغَ ِة)
بعضهم حبونن فعولل ،وهو مثله في القلة والزنة .ويكون فعو ٍل فيهما .فاالسم :سفودٌ،
وكلوبٌ ) ( .)161وجعله ابن عصفور على فَعُّول من باب المزيد بحرفين ويكون فيهما.االسم
سفُّود و َكلُّوب (.)162
نحوَ :
سفُّود هو اسم جاء على وزن فَعُّول مفتوح األول ،ولم يجيء عند العرب
يبدو مما تقدم أن َ
ُ
سبُّوح وقدُّوس.
شيء من ذلك بالضم إال ُ
ب-إذا كانت الواو رابعة
-1فَعَلُولَ :
سوس
ط َر ُ
ت َو ْال َج ْم ُع أَ ْ
قال الرازيّ ِ :
ت ث ُ َّم ُك ِت َب ْ
ِي الَّ ِتي ُم ِح َي ْ
اس.
س ِب ْال َكس ِْر ال َّ
ط َر ٌ
(الط ْر ُ
ص ِحيفَةُ َويُقَالُ :ه َ
َو َ
ش ْع ِر ِأل َ َّن فَ ْعلُ ً
ف ِإ َّال فِي ال ِ ّ
ْس ِم ْن أَ ْبنِيَتِ ِه ْم)( .)163خطأ
ط َر ُ
وس بِفَتْ َحتَي ِْن بَلَ ٌد َو َال يُ َخفَّ ُ
س ُ
وال لَي َ
ابن السكيت العامة في باب ما يفتح أوله وثانيه ،ومن العرب من يخفف ثانيه لقولهم
سوس) بسكون الراء والصواب ( َ
( َ
سوس) ( .)164ووافقه ابن قتيبة بقوله( :وهي
ط َر ُ
ط ْر ُ
َ
سف ََوان ،كل ذلك بفتح ثانيه)(.)165
ط َر ُ
سلَعُوس ،و َ
سوس ،و َ
وقال ثعلب في باب المفتوح أوله من األسماء( :هو َ
وس ،وهو َقربُوس الس َّْرج ،وهو
ط َر ُ
س ُ
()166
طرسوس
العَ َربُون)  ،ور ّد ابن درستويه على ما ذكره ثعلب مخطئا العامة بقوله( :فإن َ
اسم بلدة أعجمية من بلدان الروم معرب ،على بناء فَ َعلول .وقد جاء في كالم العرب على
هذا المثال ،مثل قولهم :قاع قَ َرسوس ،وقولهم لألسود :ال َحلَكوك ،والعامة تقولَ :
سوس،
ط ْر ُ
وقَ ْربُوس بسكون الراء ،وهما خطأ؛ ألن فعلوال ليس من أبنية كالم العرب ،إال كلمة
ص ْعفوق ،وهو اسم معرفة ،بمنزلة إسماعيل وإبراهيم
واحدة أعجمية معربة وهي َ
ونحوهما من األعجمية ،التي ليست على أبنية العربية)( .)167ووافقه ابن هشام( .)168وعلق
الهروي على قول ثعلب قائال( :وهذان الفصالن مما ال تغلط العامة في أولهما أيضا،
لكنهم يسكنون الراء منهما حيث يقولونُ :
ط ْرسوس بضم الطاء وإسكان الراء) (.)169
وجاء عند البكري( :وهكذا حكى أبو حاتم عن األصمعي ،بأنه ال يجوز فتح الطاء وإسكان
الراء .فأما ُ
ط ْرسوس :فهي اسم مدينة معروفة من مدن الروم)( ،)170وذكر ياقوت الحموي
بأنها مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبالد الروم (.)171
فقال الشاعر:

()172

غادَروا أبَاه ب ُ
سوس  ...مث َل ما َ
غادَروه بعَ ْرصَتي ُ
َ
طوس
ط ْر ُ

 | 246العدد الثالث والعشرون

النقد الصرفي بين النظرية والتطبيق في كتب التصحيح اللغوي في القرن الثالث الهجري (أبنية األسماء إنموذجاً)

قربوس،ألحق به من الثالثة(.)173
قال سيبويه مثال فعلول فيهما؛ فاالسم:
ٌ
وذكر الكسائي قُ ْربُوس بضم القاف وتسكين الراء وضم الباء ،كما ذكر ُ
سوس بضم
ط ْر ُ
الطاء وتسكين الراء(.)174
فُعَالَة ُ :
الوة
ط َ
ُّ
ُّ
والطالوة :ال ُحسْن،
ف على األسنان من الجوع.
قال الخليل:
(الطالوةُّ ِ :
الريق الذي يَ ِج ُّ
()175
ُ
.
س ِم ْعتُ كَالما عليه طالوة)
يقالَ :
انكر ابن قتيبة على العامة فتح الطاء في باب ما جاء مضموماً ،والعامة تفتحه بقوله:
(يقال :على وجهه ُ
طالَوة ٌ بضم أوله) (.)176
ور ّد البطليوسي على ابن قتيبة قائال( :قد قال في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس
طالوة ،واألجودُّ :
أضعفهما :ويقولون عليه َّ
طالوة ،فذكر أن الضم أفصح من الفتح ،ثم
طالوة ُّ
قال في أبنية األسماء :على وجهه َّ
وطالوة ،فأجاز الفتح والضم وسوى بينهما.
وكان ابن األعرابي يقول :ما على كالمه َّ
طالوة وال َحالوة بالفتح ،وال أقول ُ
طالوة
بالضم ،إال للشيء يطلى به .وقال أبو عمرو الشيباني :يقالُ :
طالوة و َ
وطالوة
طالوة ِ
بالضم والفتح والكسر) (.)177
وحكى يعقوب الضم والفتح في باب :الفُعَالة والفَعَالَة وقال نقال عن أبي عبيدة عن يُونس:
(تقول العرب :عليه ُ
ط َالوة و َ
ط َالوة لل ُحسْن والقَبُول .والعامة تقول :طالوةبفتح
الطاء)(.)178
وجاء عند ثعلب في باب المضموم اوله من األسماء( :وليس عليه ُ
طالوة)( ،)179ويخطئ
طالوة مؤيدا قول ثعلب بقوله( :وأما قوله :وليس عليك ُ
ابن درستويه العامة لقولهم َ
طالوة؛
فإن العامة تقولها َ
طالوة ،بالفتح ،وهو خطأ ،وهي اسم للبهجة والحسن ،يقال :هذا كالم
()180
طالوة ،وعلى شعره وخطبته ُ
طالوة ،وعلى وجه فالن ُ
عليه ُ
طالوة)  .وقال ابن
()182
()181
هشام( :وليس عليه ُ
 ،ووافقه الهروي .
طالوة أي :بهجة وحسن ورونق)
وقال ذي الرمة :

()183

عطن قد هم بالبيود  ...طالوة ً من حائ ٍل مطرود
من
ٍ
يظهر مما تقدم ان طالوة يجوز فيها الضم والفتح والكسر والضم هو االجود إلجماع
علماء اللغة على ذلك .وال يع ّد قول العامة طالوة بالفتح خطأ بل هي لغة قليلة.
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-2المزيد باأللف
أ-إذا كان األلف رابعة :
ِم ْفعالِ :م ْعطار
وم ْعطير ،و ُم َع َّ
طرة:
ع ِط َرةِ ،
وم ْع ِطيرِ ،
ع ِطرِ ،
وم ْعطارَ .و ْام َرأَة َ
(ورجل َ
جاء في المحكمَ :
يَ :ما
طار ِ
ي ِم ْع ٌ
تتعهد نَفس َها بالطيب .فَإِذا َكانَ َذ ِلك من َ
وم ْع َ
طارةٌ .قَا َل الَّلحيان ّ
عا َدت َها ،فَ ِه َ
علَ ْي ِهِ :بغَيْر هَاء ِفي ْال ُمذكر والمؤنثِ ،إ َّال أحرفا
َكانَ على ِم ْفعال فَإِن ك ََالم ْال َع َرب َو ْالمجْ َمع َ
اء)( ،)184جاء عند ثعلب في باب ما يقال لألنثى بغير هاء
َجا َءت ن ََوادِر قيل ِفي َها ِب ْال َه ِ
ومذكار)( ،)185ور ّد ابن درستويه بقوله( :فإن هذين مثاالن مختلفان .أما
(امرأة ِم ْعطار ِ
ِم ْف َعال فبناء وضع للمبالغة ،لم يجيء على ِف ْعل ،وهو لمن كثر منه الفعل وتتابع .والميم
واأللف فيه زائدتان يدالن على ذلك ،فلما كان كذلك شورك بين المذكر والمؤنث فيه بلفظ
واحد ،بغير عالمة تأنيث ،إذ لم يكن له فعل يلحقه عالمة التأنيث ،فيجري عليه.
والمعطار :التي تكثر من استعمال الطيب والعطر ولو جرى على الفعل لقيل :متعطر
ومتعطرة ،كما يقال في الفعل :تعطر وتعطرت .والمذكار التي تكثر والدة الذكور ،وكذلك
هو من الرجال ،ولو جرى على الفعل لقيل فيه :مذكر كما يقال في الفعل :أذكر يذكر
إذكارا .وقيل في المؤنث :مذكرة ،كما يقال في فعلها :أذكرت بعالمة التأنيث)( .)186وجعل
ومهذار .لم يُدخلوا الهاء في
عطار
ابن االنباري معطار في باب النعوت بقوله( :امرأة ٌ ِم
ٌ
ٌ
()187
عطار من ال ِع ْ
 ،وقال ابن هشام:
طر)
هذا؛ ألنه ليس بمبني على ال ِفعل .وامرأة ٌ ِم
ٌ
(المعطار الكثيرة التعطر ،والمذكار :التي عادتها أن تلد الذكور ،وما أتى على ِم ْف ْعال
()189
نحو ما تقدم فهو بغير هاء) .ووافقه الهروي وكذلك ابن قتيبة( .)188قَا َل الشاعر:
ع ّلِقَ خ َْودا ً َ
جار ْة
طار ْة إي ِ
ُ
َّاك أ ْعنِي فاس َمعي َيا َ
ط ْف َلةً ِم ْع َ
فِ َ
قراق
عاللِ :
ش َّ
الراء وبكسر الشين أَيْضا أَي
جاء في التاج( :الشقراق بِفَتْح ال ِ ّ
سين َوكسر ْالقَاف َوتَ ْشديد َّ
ي
َم َع كسر ْالقَاف والشقران كقرطاس والشرقراق وبالفتح َو ْال َكسْر والشرقرق كسفرجل فَ ِه َ
()190
ِستّ لُغَات)
َقراق)
قراق) بكسر الشين ،والصواب( :الش َّ
ومما شاع من أخطاء عند العامة قولهم( :ال ِش َّ
بفتح الشين ،وانكر ابن قتيبة كسر الشين في باب األسماء المفتوح أولها والعامة تكسره
بقوله( :هو ال َّ
ش ِق َّراق للطائر ،بفتح الشين) ( ،)191وذكر أيضا في باب معرفة الطير:
()192
ْ
َقراق ،والعرب تتشاءم به ،وأهل اللغة يقولون :ال ّ
.
ش ِرقراق)
(واألخيل :هو الش َّ
ورد البطليوسي بقوله( :الكسر في شين الشقراق أقيس ،ألن فِعَّاالً بكسر الفاء موجود في
أبنية األسماء نحو ِطرماح و ِسنمار ،و(فَعالل) بفتح الفاء معدوم بها ،وبكسر الشين قرأناه
في الغريب المصنف ،وهكذا حكاه الخليل ،وذكر أن فيه ثالث لغات :ش ِقراق بكسر القاف،
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وتشديد الراء ،وبتسكين القاف ،وشرقراق .وهو طائر مفوه بحمرة وخضرة) (.)193
اقَ :
اق وال َّ
وبالرجوع الى اللسان يتبين أن( :ال ِ ّ
ش ِق َّر ُ
ش ِق َّر ُ
ب
س َّمى األ َ ْخيَلََ ،و ْال َع َر ُ
طائِ ٌر يُ َ
ْ
ْ
ْ
َ
تَتَشَا َء ُم بِ ِهَ ،و ُربَّ َما قَالُوا ِش ِر ْقراق ِمثْ ُل ِس ِرطراط .قَا َل الف ََّرا ُء :األ ْخيَ ُل ال ِ ّ
ب
ش ِق َّراق ِع ْن َد ال َع َر ِ
ع ِن اب ِْن األَعرابي أنه قَالَ :األ َ ْخ َ
ح ال ِ ّ
طب ه َُو ال َّ
بِ َكس ِْر ال ِ ّ
ين.
ش َّ
ينَ .و َر َوى ثَ ْعلَبٌ َ
ش ِ
ش ِ
قراق بِفَتْ ِ
()195
()194
ّ
ب فِ ِع َّالل)  .قال الشاعر:
ي :فِي بَا ِ
وبالتشديد ذكره اللِحْ يَانِ ُّ
قِ ،إذا قَالَ :قِ ِر ْر
ص ْوتَ َج ْر ِع ِه ّن ال ُم ْن َح ِد ْر َ ...
كأ َ َّن َ
ص ْوتُ ِش ِق َّرا ٍ
يتبين مما تقدم صواب مجيء شقراق بالكسر وهي على ثالث لغات عند الخليل ولغتان
عند ابن منظور ولم يخالفهم سوى ابن االعرابي وابن قتيبة بقوله الشَقراق بالفتح.
ب-إذا كانت األلف خامسة
فَّ ْعلَ َالن :صولجان وطيلسان:
()196
.
صولَجان بفتح الالم .والعامة تكسرها ،وأصله فارسي معرب)
جاء في اللسان َ ( :
صولَ َجان) بفتح
ولم يجز ابن قتيبة للعامة قولهم( :صو ِلجان) بكسر الالم والصوابَّ ( :
()197
صولَ َجان بفتح الالم)
الالم بقوله في باب ما جاء مفتوحاً ،والعامة تكسره( :وهو ال َّ
()198
َّ
.
سان)
ص ْولَ َجانُ،
وقد أشار الى ذلك ابن السكيت بقوله( :هو ال َّ
والط ْيلَ َ
ور ّد البطليوسي بقوله ( :قد حكى أبو العباس المبرد عن األخفش ،طيلَسان وطي ِلسان،
بفتح الالم ،وكسرها .وزاد ابن األعرابي طالسان باأللف) (.)199
سلَحون لهذه القرية .كل هذا بفتح الالم)
وحكى ثعلب أن( :الصولَجان والطيلَسان .وهي ال َّ
(.)200
ور َّد ابن درستويه على هذا بقوله( :إن هذه الثالثة أسماء أعجمية معربة ،وفيها لغتان.
فالفصحاء من العرب يفتحون الماتها؛ ليكون ما قبل األلف والنون ،على بناء األسماء
العربية :الصولَج ،والطيلَس ،والسيلَح ،مثل الكوثَر والحي َدر ونحو ذلك .ومن العرب من
يترك هذه الالمات فيها مكسورة على ما كانت عليه في العجمة .ألن األعجمي من
األسماء ،التي على غير أبنية العرب في كالمهم كثير جدا؛ فيكتفون بما غير من حروفها
وأبنيتها وحركاتها ،عما كانت عليه .وزعم "أبو العباس المبرد" أنه إذا سمى رجال
بطيلسان ،على لغة من يكسر الالم ،ثم رخمه ،وجعل ما بقي منه اسما على حياله ،لم
يجز فيه إال فتح الالم؛ ألن مثال (فيعل) ال يكون في أسماء العرب ،وقد أخطأ ،وبينا
خطأه في كتبنا في النحو .فأما الصولجان فالعصا المعقفة الرأس ،التي تضرب بها الكرة.
وأما الطيلسان فالمالء المقورة وهو مشهور .وأما السيلحون فقرية من قرى النبط) (.)201
وحكى ابن الجبان بأن( :الصولجان ،فارسي معرب( ،جونگان)  ،ويجمع على الصوا ِلجة
كموزج
والتاء جاءت من أوجه :أحدهما عالمة التأنيث واآلخر  :أنها داللة العجمة،
ِ
وازجة  ،والثالث  :أنها بدل الياء في صواليج  ،والوجهان األوالن أجود في القياس)
و َم ِ
()203
( .)202ووافقه الهروي
وذكر ابن هشام ( :الصولجان :العصا المعقفة التي تضرب بها الكرة ،وهي التي تقول
لها العامة :الكسكاسة ،والصواب القسقاسة ،والطيلسان فيه ثالث لغات :طيلسان بفتح
الالم ،وطيلسان ،بكسرها ،وطالسان ،باأللف حكاها ابن األعرابي ،والجمع طيالس
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َّ
يب تالشان َو َج ْمعُهُ
وطيالسة دخلت فيها الهاء للعجمة)( .)204قال المطرزي:
سانُ تَ ْع ِر ُ
(الط ْي َل َ
شتْ ِم يَا ابْنَ َّ
َ
(و ِم ْنهُ) قَ ْولُ ُه ْم فِي ال َّ
ان ي َُرا ُد
سةٌ َوه َُو ِم ْن ِلبَ ِ
الط ْيلَ َ
طيَا ِل َ
س ِ
اس ْالعَ َج ِم ُم َد َّو ٌر أَس َْو ُد َ
اء أَ ْن يُجْ َع َل أَ ْسفَلُهُ أَع َْالهُ فَإِ ْن
اء فِي ِاال ْستِ ْسقَ ِ
الر َد ِ
ع ْن أَ ِبي يُو ُ
ب ِّ
ف) فِي قَ ْل ِ
(و َ
س َ
أَنَّك أَ ْع َج ِم ٌّ
ي َ
َكانَ َ
علَى ِش َما ِل ِه َوفِي َج ْم ِع
سا ًء يَثْقُ ُل قَ ْلبُ َها َح َّو َل يَ ِمينَهُ َ
ي ِك َ
ط ْيلَ َ
صة ً أ َ ْ
سانًا َال أَ ْسفَ َل لَهُ أَ ْو خ َِمي َ
وف َو َّ
ق َّ
ار بْنُ ُم ْن ِقذٍ:
س َداهَا ُ
س لُغَةٌ ِفي ِه) ( )205قَا َل َم َّر ُ
ص ٌ
الط ْيلَ ُ
سةُ لَحْ َمت ُ َها َو َ
الط َيا ِل َ
التَّف ِ
َاري ِ

()206

ظ ْل َمةً ك َّ
ي ِ َو ُ
َالط ْيلَ ِس.
فَ َرفَ ْعتُ َرأْ ِسي ِل ْل َخ َيا ِل فَ َما أَ َرى َ ...
غي َْر ْال َم ِط ّ
ِّ
س لغةٌ في ِ ّ
وجاء في المحكمّ ِ :
سه ُ ك َ
ط ْلسا ً و َ
الكتاب َ
الط ْر ِس و َ
س
سه ُ
س
والط ْل ُ
(الط ْل ُ
َ
ط َّر َ
طلَّ َ
ط َل َ
وب ال َخ َلق وذئب أَ ْ
ْ
غب َْرة ٌ إلى الس ََّواد واألنثى َ
ط َلس فيه ُ
ط ْلساء
البعير
ِجلدة ُ َف ِخ ِذ
س الث ُ
واألط َل ُ
ِ
َّ
َّ
ّ
ُّ
وهو ِ ّ
سانُ
ض ْربٌ من األ ْك ِسي ِة قال ابن ِج ِنّي
س
سةُ،
س
والطلَ ُ
الط ْل ُ
سان َ
والط ْي ِل َ
والط ْيلَ َ
والط ْل َ
ي قد أنكر َكس َْر الالم و َج ْم َع
جاء مع األلف والنون فَ ْي َع ٌل في ال َّ
صحيح على أن األصمع َّ
َّ
َّ
َّ
والطا ِلسان لغةٌ
سو َ
لسان َ
سة د َخلَ ْ
ت فيه الهاء للعُجْ ِمة
الط ْيلَ ِس
طيَا ِل ُ
طيا ِل َ
سان والطيِ ِ
والط ْيلَ ِ
َّ
َّ
سان وت َ
للطالسان جمعا ً وقد تَ َ
ط ْيلَ ْستُ
طلَّ ْستُ
الالم
سانُ بفَتْح
أعرف
ِ
والط ْيلَ َ
بالطيلَ َ
فيه وال ِ
ِ
ْ
ُّ
ض ْرب من األ ْك ِسيَة َويُقَال لَهُ فِي بعض اللغات َ
ي،
ط ْيلَسَ ،
و َكسْرها َوالفَتْح أعلَى َ -
عل ّ
َ
ط ْي ِلسان بِ ْال َكس ِْر نَادِر قد نَفَى ِسيبَ َو ْي ٍه أَن يكونَ فَ ْي ِعل إِ َّال من ال ُم ْعتَ ِّل َول َذ ِلك لم يَ َر ُم َح َّمد بنُ
حار ِألَنَّهُ َي ْبقَى َ
يزيد أَن ي َُر ِ ّخم َر ُجالً اسْمه َ
ط ْي ِلس َوالَّذِي ِع ْندي أَن
ط ْي ِلسان ِفي َمن قَا َل َيا ِ
ِ
()207
َّ
ِّ
س ّو ْ
غت َذ ِلك)  .كما ذكر الشيباني أن العصا إذا كانت مثل الصولجان
الزيادة التِي فِي ِه َ
()208
فهي عقفاء .
معرب وال تكسر
وخالفه األصمعي بقوله( :صولجان بفتح الالم والصاد وأصله فارسي ّ
ص ْوجانة) (.)209
الالم ويقال صولجانة و َ
وقال ابن المرحل:

()210

ْ
تقف
تضربُها به
ف ...
والصولجانُ ُ
ُ
فليست ُ
عودك ال ُمعقّ ُ
غبرة ،وال ّذئب ْ
ُّ
(الط ْلسةُ :كدْرة فِي ُ
ش ْيء يُشبههُ
سَ ،و َك َذلِكَ لون كل َ
وجاء في الجمهرة:
أطلَ ُ
ِّ
الممحوَ ،وقَا َل بَعضهمّ ِ :
ِّ
س يطلَس َ
َ
س َواء
الط ْلس
والط ْلسْ :الكتاب
طلَساً.
والط ْرس َ
ّ
ط ِل َ
ّ
والط ْيلَسانَ :م ْع ُروف ،بِفَتْح َّ
الكتاب ،إِذا محوتَ َما فِي ِه َ
َ
طلَ ْستُ
الالم
ط ْلساً ،وطلّسته تطليساً.
َ
َوكسرهَاَ ،و ْالفَتْح أَعلَىَ ،و ْالجمع َ
طيالس) (.)211
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يتبين مما تقدم أن في صولجان لغتان الفتح لمن أراد تعريبها والكسر لمن بقي على
اعجميتها ،واجاز بعضهم لغة ثالثة وهي صالجان باأللف .اما ما ذكره ابن درستويه بشأن
ابو العباس المبرد في باب الترخيم فلم أقف عليه وانما ذكر عند سيبويه في باب الترخيم
َّ
أن كل شيء زيد في بنات الثالثة يجوز لك أن تحذفه في الترخيم ،حتَّى تصير الكلمة
على ثالثة أحرف ألنها زائدة فيها ،وتكون على مثال فعي ٍل ،وبنات األربعة في الترخيم
بمنزلة بنات الثالثة تحذف الزوائد حتى يصير الحرف على أربعة ال زائدة فيه ،ويكون
على مثال فعيع ٍل ،ألنه ليس فيه زيادة (.)212
المزيد بالنون إذا كانت النون ثالثة
فُ ْعنَيْلُ :
غ ْرنَيْق
جاء في المنجد( :الغُ ْرنُوق :طائر ،ويقالُ :
للرجال
غ ْرنَيْق أي ً
ضا ،والجميع الغَرانيق .ويُقال ِ ّ
ال َّ
َاق و ِغ ْرن َْو ٌق و ُ
غ ْرنُوق و ِغ ْرن ٌ
غ َرانِ ٌقَ ،و ِمثْلُهُ ُ
واح ُد ُه ْم ُ
غ ْرنَي ٌْق؛ ويُقال
شباب :الغ ََرانِقَةُِ ،
ُ ()213
وق و ُ
غ ْرنُ ٌ
سجُ :
.
عهُ :الغ ََرانِيق)
وج َما ُ
غرانِ ٌقِ ،
للذي في أص ِل ال َع ْو ِ
لم يجز ابن قتيبة للعامة قولهم ( ِغرنيق) بالكسر ،والصواب( :غَرنيق) بالفتح بقوله:
غ ْرنَيق ،وإذا وصف بها الرجال فواحدهم ُ
(والغَرانيق طير الماء واحدها ُ
غ ْرنُوق و ِغ ْرن َْوق
()214
ً
.
وهو الرجل الشابُّ التام الناعم ،ويقال له أيضا ابن ماءٍ )
ور َّد البطليوسي قائال( :قد حكى الخليل :أنه يقال لواحد الغرانيق ،التي هي طير الماء،
غ ُرنيق و ُ
ُ
غ ُرنوق بضم الغين والنون وحكى مثل ذلك أبو حاتم في "كتاب الطير" .ويقال
في صفة الرجلُ :
غ ُرنوق على وزن قُ ُرقور ،و ِغ ْرنِيق على وزن قِ ْندِيل ،وغ ََرانق على
غ َدافر وغ ََر ْونَق على وزن فَ َد ْوكَس ،و ِغ ْرنَاق على وزن ِس ْر َبال)( ،)215كما في قول
وزن َ
()216
الشاعر:
ام الضُّحى غ ََر ْونَقَا
َال َذ ْن َ
ب ِلي ُك ْنتُ ْامرأ ً ُمفَنَّقاً ... ،أَ ْغيَ َد ن ََّو َ
اح ُد الغَرانِيق ُ
ور
(و ِ
ِي فِي األَصل ال ُّذ ُك ُ
وجاء في اللسانَ :
ِي األَصنامَ ،وه َ
غ ْرنَيْق و ِغ ْرناق ،ه َ
ور ِمنَ َّ
ِم ْن َ
اء .قال ابْنُ األَنباريْ :الغ ََرانِ ُ
اح ُدهَا ِغ ْرن َْوق و ِغ ْرنَيْق،
الطي ِْرَ ،و ِ
طي ِْر ْال َم ِ
يق ال ُّذ ُك ُ
اض ِهَ ،و َي ُج ُ
ُ
سنُ ،يُقَالُ:
وز أَ ْن تَ ُكونَ الغ
َرانيق ِفي ْال َحدِي ِ
ُ
ي ِب ِه ِل َب َي ِ
ث َج ْم ُع الغُرانق َوه َُو ْال َح َ
س ِ ّم َ
ْ
َّ
ُ
غرانِق وغَرانِق وغَرانِيق ،قَا َل َوقَ ْد َجا َء ْ
ح
وف َال يُ ْف َر ُق بَيْنَ َو ِ
ت ُح ُر ٌ
اح ِدهَا َو َج ْم ِع َها ِإال بِالفَتْ ِ
()217
ض ِ ّمَ :وه َُو الغُ ْرنوق وال ِغ ْرناق وال ِغ ْرن َْوقَ ،و َج ْمعُهُ غَرانِق وغَرانقة) ؛ وذكر
َوال َّ
()218
شبابُ .ويقال لل َّ
الرجال ال َّ
.
شاب نف ِسه :الغُ َرانِق ،برفع الغين
الهروي :أن الغ ََرانِقةُ :هم ِ ّ
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(أن َو ْزنَ ُ
ويرى الصغانيَّ :
غ ْرنَيْق :فُ ْع َليْل ،ال فُ ْعنَيْل) ( .)219وورد عند االشموني ان
غرنيق هو السيد الرفيع ،وخرنوب ،وكنأبيل ،فالنون أصلية؛ إذ ليس في الالم فعنيل وال
فعنول وال فنعليل(.)220
ويرى الجوهري أن هناك ثمة تداخل بين الثالثي والرباعي جاء في أمثلة متناثرة متنوعة؛
ليست مما تقدم؛ كتداخل (غ ر ق) و (غ ر ن ق) في (الغرنيق) ضرب من طير الماء؛
وهو يحتمل األصلين :فذهب الجوهري إلى أنه ثالثي من (غ ر ق) بزيادة النون؛ ووزنه
حينئذ( -فعنيل) وليس في الصنعة ما يدل على زيادة النون؛ فهي  -وإن وقعت موقعالنون التي يجزم بزيادتها لتوسطها بين أربعة أحرف  -ليست هنا من هذا الباب؛ لتحركها
(.)221
ولكن االشتقاق يسعف الجوهري؛ أال ترى أن (الغرنيق) من طيور الماء التي تغوص في
الماء تارة وتطفو تارة؛ فكأنها تغرق فيه (.)222
وذهب سيبويه إلى أنه رباعي ،من (غ ر ن ق) على وزن (فعليل) وعلى هذا جمهور
اللغويين( .)223وإن قيل :من أين لهم عد النون أصال ،وال نظير له في بنات األربعة
يقابله ،فما ينكر أن تكون زائدة؛ كما في كنهبل ،وعنصل ،وعنظب (.)224
قال أبو الفداء (:الغرنوق والغرنيق بض ّم الغين وفتح النون :طائر أبيض ،وقيل :هو
طائر أسود من طيور الماء طويل العنق واللسان ،وقيلّ :
إن وزنه فعنيل)(.)225
قال الراجز:

()226

ْ
الس ْربا ْل
إذ أنتَ ِغ ْرنَا ُ
َان ِ
ق الشَّبا ِ
ب َميَّا ْل  ...ذو دَأْيَتَي ِْن تَ ْنفُج ِ
فَعُلَة وفِعُلَة :لَقُ َوة و ِلقُ َوة
جاء في الجمهرة( :ويروى :لَقُ َوة ِب ْالفَتْح َوه َُو أ ْفصح قَا َل أَبُو بكر :من قَا َل لَقُ َوة ِب ْالفَتْح أَ َرا َد
ْالعقَاب السريعة االنحطاط من ْال َه َواء َومن قَا َل ِلقُ َّوة بِ ْال َكس ِْر أَ َرا َد ْالقبُول لماء ْالفَحْ ل)(.)227
ومن الخالف الذي وقع بين ابن قتيبة والبطليوسي اختصاص العقاب باألنثى دون الذكر؛
لعدم اتفاقهم على ذلك .وحكى ابن قتيبة ( :واألنثى من العقبان لَ ْق َوة .وعُقابٌ يكون للذكر
صة ،العُقاب لَ ْق َوة و ِل ْق َوة فأما التي تسرع اللَّ ْق َح
واألنثى ،حتى تقو َل لَ ْق َوة ٌ فيكونُ لألنثى خا ّ
فهي لَ ْق َوة بالفتح) ( ،)228وسبقه في اإلشارة الى ذلك ابن السكيت بقوله :في باب فَ ْعلة
وفِ ْعلَ ٍة نقال عن أبي عمرو( :يقال للعقاب :لَ ْقوة و ِل ْقوة ،واللَّ ْقوة بالفتح :التي تسرع اللَّ ْقح من
كل شيء) (.)229
ولم يجز البطليوسي البن قتيبة إختصاص العقاب باالنثى دون الذكر بقوله( :هذا الذي
قاله ،قول غير متفق عليه ،وقد قال الخليل :اللَقوة وال ِلقوة؟ بالفتح والكسر :العقاب
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السريعة ،وكذلك قال يعقوب وأبو حاتم .وقد قال ابن قتيبة في أبنية األسماء من هذا
الكتاب ،العقاب .لَ ْقوة و ِل ْقوة ،ولم يفرق بين المؤنث والمذكر .وقال أبو عبيدة ويونس:
يقال للذكر من العقبان :الغرن (بغين معجمة وراء غير معجمة مفتوحتين) .وقد زعم
كثير من اللغويين ،وممن تكلم في الحيوان ،أن العقبان كلها إناث ،وأن ذكورها من نوع
آخر من الطير .وقال أبو حاتم السجستاني في كتاب الطير الكبير :حدثني أبو زفافة مولى
بني أمية :أن ذكور العقبان من طير آخر لطاف الجروم ،ال تساوي شيئاً ،يلعب بها
الصبيان بدمشق ،ويقال لفرخ العقاب البلح بحاء غير معجمة على وزن نفر ،ويقال :إن
()230
الهيثم ،العقاب بعينها ،ذكر ذلك أبو حاتم).
()231
ح َّ
الال ِم:
وأَنشد أَبو ُ
عبَ ْي ٍد فِي فَتْ ِ
يس
ت ثَالثةً فَ َولَد ِ
َح َم ْل ِ
ت تِماً ... ،فأ ُ ٌّم لَ ْقوةٌ وأَ ٌ
ب قَ ِب ُ
ْ
ْ
ع ْم ٍرو
ح َم ْذه ُ
َب أَبي َ
وجاء في اللسان نقال عن ابْنُ َب ِ ّر ّ
ي ٍ قوله فِي َه َذا ال َمثَ ِل( :لَ ْق َوة ٌ ِبالفَتْ ِ
ع َب ْي ٍد فِي األَمثال ِل ْق َوةِ ،ب َكس ِْر َّ
الال ِمَ ،و َك َذا قَا َل اللَّي ُ
ال َّ
ْث ِل ْق َوةِ ،ب ْال َكس ِْر.
يَِ ،و َذك ََر أَبو ُ
ش ْي َبانِ ّ
واللَّ ْق َوة وال ِلّ ْق َوة :العُقاب ال َخ ِفيفة السَّريعةُ ْ
اب لَ ْق َوة
س ِ ّم َي ِ
ت ْال ِعقَ ُ
االختِطاف .قَا َل أَبو ُ
ع َب ْي َدةَُ :
سعة أَ ْشداقها) (.)232
ل َ
فَ َعالة وفِ َعالةَ :جنَازة ِ -جنَازة
قال ابن دريد( :جنزت الشيء سترته ،ومنه سمي الميت جنازة ،ألنه يستر ،وفي الخبر
أنه أنذر الحسن للصالة على ميت ،فقال :إذا جنزتموها فآذنوني أي كفنتموها)( .)233وجاء
(الجنازة بالكسر :هو الميت نفسه والعوام
في التهذيب عن ابي حاتم عن االصمعيِ :
(الجنازة) بالكسر للميت
يتوهمون انه السرير) ( .)234ومما اختلف فيه علماء اللغة قولهم ِ
و(ال َجنازة) بالفتح للنعش.
انكر ابن قتيبة على العامة في باب ما جاء مكسورا والعامة تفتحه في قولهم( :هي ال َجنَازة)
الجنَازة بكسر الجيم) (،)235
(الجنَازة) بكسر الجيم ،بقوله( :وهي ِ
بفتح الجيم والصوابِ :
واستدرك البطليوسي عليه ذلك قائال( :قد اضطرب قول ابن قتيبة في الجنازة ،فذكر في
هذا الباب :أنها بالكسر ،وأنكر فتح الجيم ،وجعله من لحن العامة ،ثم قال في باب ما جاء
فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما إن الجنازة بالكسر :أفصح من الجنازة بالفتح .ثم ذكر
في كتاب األبنية من كتابه هذا ،أنهما لغتان .والجنازة بكسر الجيم :الميت ،وإنما سمي
النعش ِجنازة باسم الميت ،ولم يذكر الفتح .وقال أبو علي الدينوري في كتاب لحن العامة:
(الجنازة بكسر الجيم :السرير الذي يحمل عليه الميت ،وال يقال للميت َجنازة .وروى
ِ
الجنازة :النعش إذا كان عليه
السكري عن محمد بن حبيب ،عن ابن األعرابي :أنه قالِ :
الميت ،وال يقال ِجنازة إذا لم يكن فيه ميت .كذا رواه بكسر الجيم) ( ،)236قال الخليل:
قوم واغت ُّموا به
(الجنَازةُ ،بنصب الجيم و َج ّرها :،اإلنسان الميِّت والشيء الذي ثقل على ٍ
ِ
صدر ،خَشبة ال َّ
شر َجع،
الجنازة ُ بكسر ال َّ
أيضا ً ِجنَازةٌ ،وقوم ينكرون الجنازة للم ِيّت يقولونِ :
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الجنازة بنصب
وإذا مات فإن العرب تقولُ :رمي في ِجنازته .وقد َجرى في أفواه العا ّمة ِ
()238
الجيم ،والنَّحارير ينكرونه .و ُجنِزَ الشيء إذا جمع)( .)237وانشد قول صخر:
وما كنت أخشى أن أكون جنازة  ...عليك ومن يغتر بالحدثان
ورواه يعقوب بالفتح والكسر في باب الفَعالة وال ِفعالة بمعنى واحد (.)239
الجنازة) ( .)240ور ّد ابن درستويه( :وأما قوله:
قال ثعلب في باب المكسور اوله( :وهي ِ
الجنازة ،بكسر الجيم .يعني سرير الميت ،وقال :العرب تقول :رمي في جنازة فالن
هي ِ
فمات ،بالكسر ،وقد وقع في أفواه الناس بالفتح .قال :والجنازة ،بالفتح :اإلنسان الميت،
وكل شيء ثقل على قوم واغتموا به :جنازة)( .)241وفرق ابن هشام بينهما بقوله( :الجنازة:
ما يحمل عليها الميت ،فإن لم يكن فيها ميت ،فهي نعش ،أو سرير ،ونقل عن الخطابي:
الجنازة مما اختلف فيها ،فقيل :الجنازة بالفتح :النعش ،وبالكسر :الميت)( ،)242وقال
الهروي( :وهي الجنازة للخشب التي يحمل عليها الميت .وجمعها جنائز) (.)243
(الجنازَ ة هي
و(جنازة) بكسر الجيم بقولهِ :
وفرق ابن الجبان بين ( َجنازة) بفتح الجيم ِ
سرير الميت وهي ما يُحمل عليه الميت ،والجميع الجنائِز كرسالة ورسائل ويجوز
فالجنازة بكسر الجيم سرير الميت وهو النعش الذي يحمل عليه ،أما ال َجنازة
ِجنازاتِ .
بفتح الجيم فالميت نفسه ،والعامة تسمي النعش َجنازة بفتح الجيم والصواب فيه الكسر)
(.)244
الجنازة اسم المتوفَّى في األصل ثم سمي ما يُحمل عليه ِجنازة على
ويرى المرزوقي ان ِ
عادتهم في تسمية الشيء باسم غيره إذا قرب منه ،وبعضهم يفتح الجيم في ال ُمتوفَّى،
الجنازة (.)245
و َجن َْزت الشيء إذا سترته أجْ نِ ُزه َج ْنزا ومنه اشتقاق ِ
يتبين مما تقدم عدم تفريق العامة بين الكسر والفتح في معنى الجنازة ويبدو ان الجنازة
بفتح الجيم او كسرها هي االنسان الميت والعامة تنكر الكسر وترى ان الفتح لغة.
س َم ْيدَع
فَعَ ْيلَلَ :
س َم ْي َدع :ال ُ
س َميْدع :سيّد كريمَ .و َال
شجاع) ( .)246وجاء في الجمهرة( :و َ
قال الخليل( :ال َ
س َم ْي َدع)(.)247
ْتلتَفت الى قَول العا ّمةُ :
س َم ْيدُع) بفتح السين بقوله:
خطأ ثعلب العامة لقولهم ( ُ
سميدع) بضم السين والصواب ( َ
(.)248
س َم ْيدُع ،وال تضم السين)
(وهو ال َ
س َم ْيدُع ،بالفتح ،قال :وال تضم
ور ّد ابن درستويه مخطئا العامة بقوله( :وأما قولهم :هو ال َ
س َم ْيدُع من الرجال :السيد السخي ،الموطأ األكناف ،وهو مفتوح األول ،والعامة
السين؛ فال َ
تضمه ،وهو خطأ؛ ألنه ليس في كالم العرب اسم على مثال فُ َع ْيلَ َل بالضم ،ولكن فيه مثل:
ع َميْدد)(.)249
ُخفَيْدد و ُ
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س َم ْيدُع :للسيد السخي ،وال تضم السين ،وجمعه
ووافقه الهروي بقوله( :وهو ال َ
س َم ْيدُع  -بفتح السين  :-الكريم من
سمادع)( .)250واجاز البندنيجي الفتح بقوله( :و ال َ
الرجال المقدام)(.)251
وقال ابن هشام( :هو السميدع للسيد الموطأ األكناف ،واألكناف :الجوانب) ( .)252ووافقه
ابن السكيت(.)253
س َم ْي َدع :السيد الجميل
س َم ْي َدع زائدة ملحقة ومثاله فَ َع ْيلَل .وال َ
ويرى ابن جني ان الياء في َ
()254
.
الجسم الكريم ،الموطأ األكناف
()255
قال ذو الرمة:
َ
أَ َ
َاج ِع
َع
اْلد َْال َ
ج ُك ُّل َ
ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم ض َْر ِ
ب اللَّحْ ِم ع َِاري ْاألش ِ
غذَّ ِبهَا ْ ِ
س َم ْيد ٍ
س َم ْي َدع بالفتح هو الصواب ،أما قول العامة
يتبين مما تقدم إجماع علماء اللغة على ان َ
سميدع بضم السين فهو خطأ لعدم وجود اسم في كالم العرب على مثال فُ َعيلل ،وذهب
ُ
البعض اآلخر الى أن الياء فيه زائدة لاللحاق ومثاله فَ َعيلل.
ع َقار
فَ َعالَ :
قار
عقَار .وال َع ُ
عقَ َرهُ ،أي جر َحه ،وال َع ُ
قاقير :أصول األدوية ،واحدها َ
جاء في الصحاحَ ( :
عقَار .ويقال أيضاً :في البيت
بالفتح :األرض
والضياع والنخل .ومنه قولهم :ماله دار وال َ
ِ
ٌ ()256
ٌ
.
حسن ،أي متاعٌ وأداة)
قار
ع ٌ
َ
عقَار) بفتح العين
لم يجز ابن السكيت للعامة قولهم ( ِعقَار) بكسر العين والصوابَ ( :
ار :النَّ ْخل ،ويقال أيضاً :بيت
ار ،وال تقُلِ :عقَ ٌ
عقَ ٌ
بقوله( :تقول :ما له ٌ
ار ،وال ِعقَ ُ
دار وال َ
()257
كثير ال َعقَار ،إذا كان كثير ال َمتَاع)  ،وقال ابن السكيت أيضا( :يقال :كأل أرض بني
عقَار ،ألنها تعقر شاربها) ( .)258وانكر
عقَار ،أي :يعقر الماشية .فمن ثم قيل للخمرُ :
فالن َ
ابن قتيبة على العامة كسر العين في باب ما جاء مفتوحا والعامة تكسره بقوله( :وماله
ار وال َعقَار :النخل ويقال بيت كثير ال َعقار أي كثير المتاع ،قال األصمعي:
عقَ ٌ
دار وال َ
ع ْقر الدار أصلها ،ومنه قيل العُقار ،والعَقَار :المنزل واألرض والضياع .والعُقار ألنها
ُ
()259
عاقرت الد ََّّن ،أي :لزمته ،ويقال :بل أخذ من عقر الحوض ،وهو مقام ال َّ
.
شاربة)
عقارا ً لمعاقرتها الدن،
ور ّد البطليوسي مبينا ان في العقار ثالثة اقوال ،بقوله( :قيل سميت ُ
ع ْقر الحوض وهو مقام اإلبل
أي مالزمتها إياه ،وهو قول األصمعي .وقيل بل أخذت من َ
ع ْقر الحوض .وقيل:
الشاربة ،أرادوا أن الشاربين يجتمعون حولها كاجتماع اإلبل حول َ
عقَار إذا كان يعقُر الماشية .وهو قول أبي
عقارا ً ألنها ت ْعقُر شاربها من قولهم كأل ُ
سميت ُ
()260
.
عبيدة)
عقُرت ،بفتح العين وضم
وجاء عند ثعلب في باب (فُ َعل) بضم الفاء قوله( :ومن العاقر قد َ
عقُرت،
القاف) ( .)261ور ّد ابن درستويه بقوله( :وأما قوله في هذا الباب :ومن العاقر َ
بفتح العين ،وضم القاف ،فليس من هذا الباب .وكان يجب أال يدخله فيه ،ولكنه اعترض
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به؛ ألن العاقر بمعنى العقيم ،وهو مما سمي فاعله ،فال معنى لذكره فيما لم يسم فاعله.
وإنما هو من باب انفتح أوله ،وانضم ثانيه من األفعال الماضية ،وهو باب لم يذكره مؤلف
كتاب الفصيح ولم يفرده ،وقد كان يجب أال يخلي الكتاب منه؛ ألنه باب يكثر استعماله
في الكالم .والعامة والخاصة يغلطون في كثير منه؛ وهو باب المبالغة في المدح والذم،
نحوَ :
يكرم ،مما ينضم عين الفعل في ماضيه ومستقبله جميعاً،
يظرف
ظ ُرف
وكرم ُ
ُ
ُ
وينفتح أولهما .وال يكون اسم فاعله أبدا إال على فعيل ،وال يتعدى إلى مفعول .وقد جاء
العاقر على فاعل ،وكان قياسه أن يقال :عقير) (.)262
ولم ينكر ابن درستويه قولهم عاقر ألنه قد يجيء على نية النسب ال على طلب الفعل
عقُ ْ
رت ،بفتح العين ،وضم القاف ،فهذا معناه من العقر،
بقوله( :وأما قوله :ومن العاقر َ
وجاء الفعل لها على بناء كرم وظرف؛ ألنه الزم غير مجاوز كاالنفعاالت ،وهو بناء
فعل المبالغة ،أي صارت ذات عقر ،والعقر معروف .وليس قولهم لها عاقر مما ينكر؛
ألنه قد يجيء ذلك على نية النسب ال على طلب الفعل وحذفه .على أن الخليل قد ذكر
ع ِقرت ،بفتح العين وكسر
عن العربُ :
ع ِقرت المرأة ،بضم العين ،وكسر القاف أيضاً ،و َ
القاف ،واختار ضم العين ،واحتج في ذلك بأن هذا الفعل ليس من المرأة نفسها ،وإنما هو
شيء ينزل بها من غيرها .فاستدل بهذا على أن عقرت فعل مفعول لم يسم فاعله ،فقولهم
ع ِقرت ،بفتح العين ،وكسر القاف ،فهذا البناء يشترك
عاقر ،يجوز أن يكون فاعالً من َ
فيه الفاعل والمفعول ،إذا أريد به النسب .والعاقر :التي في رحمها عقر ،فهي معقورة
وعقير .ومنه قيل :كلب عقور .وبيضة العقر ،آلخر البيض ،التي ال يباض بعدها شيء،
()263
كأنها تصير عاقرا).
عقَار في هذا الباب والصواب وضعه في باب
واستدرك اللبلي على ثعلب لوضعه َ
صقر وقُرط ،عن ابن التياني ،وعن ابن سيدة .وزاد
عقر و ُ
المصادر بقولهَ ( :
عقر مثلَ :
عقر مثلُ :
ع ِقرت
ابن التياني :و ُ
طنُب ،وعقر مثل :جبل ،حكاه أبو زيد .ويقال في مصدر َ
عقُرت في هذا الباب
بكسر القافِ :عقار بكسر العين .قال الشيخ أبو جعفر :وذكر ثعلب َ
()264
 .وبالرجوع الى
عقمت ذكره على معنى التتميم له)
وليس بابه لكنه لما كان بمعنى ُ
عقَار ،وقال ابن دريد:
معجمات اللغة يتبين أن ال َع ْقر اسم موضع ومنه قيل ما له دار وال َ
()266
عقَ ْرتُ
ع ْقراً)( .)265قال الشاعر:
البعير
وغيره أع ِقره َ
(العَ ْقر :مصدر َ
َ
َ
ح
ُقار  ...شآميةٌ إذا ُج ِليَتْ َم ُرو ُ
ُمصفَّقةٌ ُمصَفاةٌ ع ٌ
ض ِ ّم ،وأَهل نَجْ ِد
ع ْقر الدَّار ،بال َّ
وبين ابن االنباري ان في العَ ْقر لغتان فأَه ُل الحجاز يقولون ُ
ع ْقر
ح؛ ومعناه أَصل الدار ،ومن ذلك العَقَار أَصل المال ،و ُ
يقولونَ :
ع ْقر الدَّار ،بالفَتْ ِ
()267
الحوض حيث تقوم ال َّ
عقارات
شاربة
ضيعُة َّ
 .وقال الخليل( :ال َع ُ
الر ُج ِل ،يُجْ َم ُع َ
قارَ :
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ار :الخ َْم ُر التي ال ت َْلبَ ُ
ث ْ
قار وال ُمعاقَرةُ :إدْمانُ ُ
شربها ،يقال :ما زا َل
أن ُتْ ْس ِك َر .وال ِع ُ
والعُقَ ُ
ْ ()268
ٌ
عته) .
ص َر َ
فالن يعاقِرها حتى َ
الخاتمة
المشوقة في كتب التصحيح اللغوي في القرن الثالث الهجري ،وفيما
بعد هذه الرحلة
ّ
مر بنا ،ونحاول
يتعلَّق بالنقد الصرفي ألبنية األسماء ،نقف وقفة تأملية نع ِقّب بها على ما َّ
أن نقيِّم بها تلك اآلراء ،ورصد ما ظهر لنا من نتائج ،وهي كاآلتي:
إن من أهم البواعث والعوامل التي ساعدت في عملية نشوء وتطور النقد َّ
 َّأن العرب
في الجاهلية قد عرفوا النقد ،وكانت لهم مقاييسهم النقدية ،معتمدين على الذوق في
آرائهم وأحكامهم.
 أضف إلى َّأن الذين تناولوا أبنية األسماء لم يخرجوا في نقدهم على ما فيه من مقاييس
نقدية وجدوها عند من سبقهم ،ومنها المقاييس اللغوية التي عالجوا فيها مجموعة
الظواهر اللغوية وما فيها من مظاهر من حيث اللفظة المفردة والتركيب.
 تبين من خالل هذا البحث الذي تناولت فيه أبنية األسماء َّإن الوسائل التي استعملها
علماء التصحيح اللغوي في نقدهم الصرفي هي نفسها التي استعملها علماء النقد في
نقدهم في نقدهم اللغوي ،ولم يكن معيارهم األساس الميزان الصرفي ،فنجدهم قد
اتخذوا من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر وكالم العرب أساسا ً
ومنهجا ً في قضية النقد الصرفي في كتب التصحيح اللغوي
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الهوامش
( )1المنصف .245 :
( )2شرح المفصل.455/5 :
( )3تاج العروس.406/21 :

( )4إصالح المنطق.145 ،39 :
( )5الفصيح.322 :
( )6تصحيح الفصيح وشرحه.268 :
( )7المصدر نفسه.536 ،535 :

( )8تصحيح الفصيح وشرحه.545 :
ِ
ف ظفر
الناَق ِة ينظر :تاج العروس ،243/23 :وال ِّ
ض ْرِع ّ
فَ :حَل َم ُة َ
ظْل ُ
( )9شرح الفصيح .299 :الخْل ُ
ِ
لف البقرة والشاة .ينظر :تاج العروس.63-62/24 :
وخ ُّ
البقر والشاة والظبيُ ،
ف البعير وظ ُ
( )10ينظر :أدب الكاتب.171 :

( )11أدب الكاتب ،127 :الجراثيم.118/2 :
( )12االقتضاب.73/2 :

( )13المنتخب من غريب كالم العرب.79 :
( )14البيت بال نسبة في أدب الكاتب 470/1 :واالقتضاب.291/3 :
( )15العين.146/6 :

( )16إصالح المنطق.123 :
( )17أدب الكاتب.389 ،388 :
( )18الفصيح.291 :
( )19تصحيح الفصيح وشرحه.278 :

( )20ينظر :شرح الفصيح ،173 :شرح الفصيح في اللغة ،205 :واسفار الفصيح.601/2 :
( )21الديوان ،35/1 :وينظر :شرح الفصيح في اللغة.205 :
( )22االشتقاق.435 :
) (23الصحاح.1592 /4 :
( )24معاني القرآن.254/3 :
( )25األزمنة واألمكنة.76 :
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( )26هو أبو النجم العجلي (الفضل بن قدامة ت130 ،ه) ديوانه ،65 :والبيت في المعاني الكبير
في أبيات المعاني .331/1 :والجيم.209 /1 :
) (27اشتقاق األسماء للسجستاني.81 :
( )28العين.249/1 :
( )29البحر المحيط.36/2 :

( )30ديوان زهير 21 :والرواية فيه :تداركتما األحالف قد ثل عرشها

( )31الديوان  115 :وفيه  :أن أبا حسان عرش هوى  ...مما بنى هللا بظل ظليل
( )32لسان العرب.159/6 :
( )33إصالح المنطق.136 ،57 ،50 ،46 ،37 ،22 :
( )34ادب الكاتب.121 :
( )35الفصيح.308 :
( )36تصحيح الفصيح وشرحه.423 :
( )37إسفار الفصيح.209/1 :
( )38المذكر والمؤنث.78 :

( )39ينظر :المذكر والمؤنث.96 :
( )40المذكر والمؤنث.55/1 :
()41المنصف البن جني ،شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني.167 :
()42العين .245/7 :

( )43ديوانه ،113 :البيت في العين .227/3 :وجمهرة اللغة.522/1 :
( )44ديوانه.641 :
( )45لسان العرب.374/3 :
( )46إصالح المنطق.20 :
( )47الفصيح.293 :

()48تصحيح الفصيح وشرحه.282 :
( )49شرح الفصيح في اللغة.210 :
( )50ينظر :شرح الفصيح البن ناقيا.44 :

( )51المذكر والمؤنث ،348/1 :المخصص.125/5 :
( )52المذكر والمؤنث.65 :
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( )53البيت في المذكر والمؤنث لألنباري .348/1 :وهو منسوب ليعقوب في الدالئل في غريب
الحديث ،170/1 :ونسب أيضا إلى رجل من أهل الحجاز في الدالئل في غريب الحديث،1183/3 :
وغير منسوب في مقاييس اللغة.45/5 :
( )54العين.333 ،332/5 :
( )55الصحاح ،1623/4 :مقاييس اللغة.112/1 :
( )56أدب الكاتب.286 :

( )57االقتضاب.324/2 :
( )58ديوانه ،21 :البيت في االقتضاب،324/2 :
( )59الكتاب.244 /4 :

( )60ينظر :شرح كتاب سيبويه.140/5 :
( )61ينظر :ليس في كالم العرب ،14 :وينظر شرح األشموني.240 / 4 :
( )62ينظر :التكملة.888 :
( )63المنصف.362 :

( )64الغريب المصنف.319/1 :
( )65نزهة الطرف .6 :
( )66ينظر :ليس في كالم العرب.97 :
( )67العين.454/7 :
( )68الصحاح.1533/4 :
( )69الفصيح.299 :

( )70تصحيح الفصيح وشرحه.343 :
( )71أسفار الفصيح.699/2 ،159 /1:
( )72شرح الفصيح.506/2 :

( )73ديوان الهذليين.175/2 :
( )74اصالح المنطق.295 :
( )75المذكر والمؤنث.49 :
( )76المذكر والمؤنث.384-383/1 :
( )77العين.169-168/1 :

( )78ديوان الهذليين.81/3 :
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( )79الكتاب.114/4 :
( )80الصحاح.1821-1820 /5 :
( )81أكبر الظن أنه (حميد األرقط) ال حميد بن ثور ،ألن ابن ثور ال يعرف له رجز .البيت الثاني
في اللسان (ملل) بال نسبة .العين.324/8 :
( )82اصالح المنطق.204 ،150 ،148 :
( )83ينظر :ادب الكاتب.489 ،38-37:
( )84االقتضاب.27-26/2 :
( )85الفصيح.318 :
( )86ينظر :تصحيح الفصيح وشرحه.119 :
()87تصحيح الفصيح وشرحه.489 :

( )88أسفار الفصيح.882-881 /2 :
( )89العين.324/8 :
( )90لسان العرب 289/5 :و ،42/14وينظر :جمهرة اللغة.798/2 :
( )91مسند أحمد (الرسالة) ،233/36 :رقم الحديث (.)21903
( )92إصالح المنطق.243 :
( )93ينظر :أدب الكاتب.388 :
( )94الفصيح.291 :
( )95تصحيح الفصيح وشرحه.278 :
( )96شرح الفصيح.127 :

( )97اسفار الفصيح.601/2 :

( )98مشارق األنوار على صحاح اآلثار.32/1 :
( )99لسان العرب.532/11 :

( )100اصالح المنطق.127 :
( )101الفصيح.299 :
( )102تصحيح الفصيح وشرحه.342 :
( )103شرح الفصيح.157 :

( )104اسفار الفصيح.699-698 /2 :
( )105شرح الفصيح في اللغة.237 :
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( )106ديوانه. 8 :
( )107ادب الكاتب.395 :
( )108العين.316/8 :
( )109جمهرة اللغة.1007/2 ،121/1 :
( )110إصالح المنطق.243 :
) (111ينظر :الفصيح.289 :

( )112تصحيح الفصيح وشرحه.266 :
( )113ينظر :شرح الفصيح.121 :
( )114اسفار الفصيح.583/2 :
( )115أدب الكاتب.424 :

( )116االقتضاب.201-200/2 :
( )117متن موطأة الفصيح.84 :
( )118البيت بال نسبة في جمهرة اللغة ،121/1:وفي لسان العرب ،41/7 :وفي تاج العروس:

،596/17

( )119لسان العرب.41/7 :
( )120ينظر :التصريف الملوكي ،30 - 29 :اإلنصاف ،114 :شرح الشافية ،47 / 1 :المفتاح
في الصرف.29 :
( )121شرح التصريف.206 ،205 :
( )122لسان العرب.116/5 :

( )123شمس العلوم.5636/8 :
( )124إصالح المنطق.137 :
( )125المقتضب.165/1 :
( )126المقتضب.108/2 :
( )127المنصف.173 :
( )128العين.258/5 :
( )129العين .258/5 :البيت في التهذيب  ،408 /9بال نسبة في لسان العرب.116/5 :
( )130معاني القران للفراء.216/3 :

( )131ينظر :غريب القران.340 :
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( )132الدر المصون .603/10 :
( )133لسان العرب 352/2 :و .268 /7
( )134إصالح المنطق.124 :
( )135ادب الكاتب.393 :
( )136الفصيح.291 :

( )137ينظر :تصحيح الفصيح وشرحه.272 :
( )138اسفار الفصيح.593/2 :
( )139متن موطأة الفصيح.87 :
( )140المغرب.407 ،236 :

( )141مقاييس اللغة.433/4 :
( )142جمهرة اللغة.161/1 :
( )143اصالح المنطق.124، 83 :
( )144ادب الكاتب.544 :
( )145الفصيح.289 :

( )146تصحيح الفصيح وشرحه.265-264 :
()147شرح الفصيح.120 :
( )148العين.284/5 :
( )149معجم ديوان االدب.93 ،65/3 :
( )150إسفار الفصيح.579/2 :

( )151شرح الفصيح في اللغة.195 :
( )152ديوانه .38
( )153تهذيب اللغة.198/4 :
( )154مجمل اللغة .464 :
) (155الفصيح.292 :
( )156تصحيح الفصيح وشرحه.281 :
( )157ديوانه.19 :

( )158اسفار الفصيح.606/2 :
( )159جمهرة اللغة.1214/2 :
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( )160لسان العرب.168/6 :
( )161الكتاب.275/4 :
( )162الممتع الكبير في التصريف.74 :
( )163مختار الصحاح.189 :
( )164ينظر :إصالح المنطق.131 :
( )165أدب الكاتب.429 :
) (166الفصيح.291 :
()167تصحيح الفصيح وشرحه.275 :
( )168ينظر :شرح الفصيح.125 :
( )169أسفار الفصيح.596/2 :

( )170معجم ما استعجم.890/3 :
( )171ينظر :معجم البلدان.28/4 :
( )172البيت بال نسبة في معجم البلدان.28/4 :
( )173الكتاب.291/4 :

( )174ما تلحن فيه العامة ،112 ،111
( )175العين.453/7 :
( )176ادب الكاتب.394 :
( )177االقتضاب.210/2 :

( )178إصالح المنطق167 ،89 :
) (179الفصيح.298 :
( )180تصحيح الفصيح وشرحه.347 :
( )181شرح الفصيح.159 :

( )182اسفار الفصيح.706/2 :
( )183ديوانه.344/1 :
( )184المحكم والمحيط األعظم.540/1 :
( )185الفصيح.308 :

( )186تصحيح الفصيح وشرحه.419 :
( )187المذكر والمؤنث.97/2 ،120/1:
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( )188شرح الفصيح .203 :ينظر :إسفار الفصيح ، 784/2 :وينظر :أدب الكاتب.293 :
( )189البيت بال نسبة في المحكم  ،540/1 :وكذلك في لسان العرب.582/4 :
( )190تاج العروس.510/25 :
( )191ادب الكاتب.389 :
( )192المصدر نفسه.191 :

( )193االقتضاب ،201/2 :ينظر :الغريب المصنف ،136/1 :ينظر :العين .245/5 :
( )194لسان العرب.186/10 :
( )195البيت غير منسوب في العين ،23/5 :ولسان العرب.91/5 :
( )196لسان العرب.310/2 :
( )197أدب الكاتب.388 :

( )198اصالح المنطق.124 :
( )199االقتضاب.198/2 :
( )200الفصيح  ،318 :وينظر :التلويح في شرح الفصيح.93 :
( )201تصحيح الفصيح وشرحه.492-491 :
( )202شرح الفصيح في اللغة.313-312 :
( )203ينظر :اسفار الفصيح.885/2 :
( )204شرح الفصيح.269 -268 :
( )205المغرب في ترتيب المعرب.292 :
( )206البيت في المغرب.292 :

( )207المحكم.435/8 :ينظر :المخصص.389/1 :
( )208ينظر :الجيم.231/2 :
( )209البارع في اللغة.214 :

( )210متن موطأة الفصيح.171 :
( )211جمهرة اللغة.837/2 :
( )212ينظر :الكتاب.476/3 :
( )213المنجد في اللغة.275 :

( )214أدب الكاتب.191 ،107 :
( )215االقتضاب.61/2 :
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( )216البيت بال نسبة في االقتضاب .61/2 :وفي لسان العرب ،312/10 :وفي تاج العروس:
.318/26
( )217لسان العرب.287/10 :
( )218ينظر :الغريب المصنف.390/1 :
()219التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية .127/5 :
( )220ينظر :شرح األشموني على ألفية ابن مالك.68/4 :
( )221ينظر :الصحاح (غرق) .1537/4

( )222ينظر :تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم.587/1 :
()223ينظر :الكتاب ،293/4أدب الكاتب  ،599والمحكم ،48/6والممتع.149/1
( )224ينظر :تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم.587/1 :
( )225الكناش في فني النحو والصرف.400/1 :
( )226البيت بال نسبة في المنجد  ، 275 :وفي المحكم ،72/6 :وفي لسان العرب،286/10 :
وفي تاج العروس.247/26 :

( )227جمهرة اللغة.227/1 :
( )228ينظر :ادب الكاتب.539 ،290 ،104 :
( )229اصالح المنطق.92 :
( )230االقتضاب.60 ،59/2 :
( )231ورد هذا البيت في لسان العرب  ،253/15 :ولم اقف على ديوان أبي عبيد.
( )232لسان العرب.253/15 :
( )233جمهرة اللغة.92/2 :
( )234تهذيب اللغة.623 /10 :
( )235اادب الكاتب.392 :

( )236االقتضاب.206-205 /2:
( )237العين.70/6 :
( )238البيت في االقتضاب ،206/2 :مقاييس اللغة  ،485/1 :األغاني .130/13 :وينسب
للهذلي في تصحيح الفصيح وشرحه .295 :البيت في التهذيب غير منسوب ،329/10 :وقد علق

المحقق (هارون) بقوله :البيت (لصخر بن عمرو بن الشريد) أخي الخنساء يخاطب زوجته.
( )239ينظر :اصالح المنطق.137 :
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) (240الفصيح.294 :
( )241تصحيح الفصيح وشرحه.295 :
( )242شرح الفصيح.137 :
( )243اسفار الفصيح.636/2 :
( )244شرح الفصيح في اللغة.219 :

( )245ينظر :شرح الفصيح لثعلب.192 :
( )246العين.332/2 :
( )247الجمهرة.1188/2 :
) (248الفصيح .290 :

( )249تصحيح الفصيح وشرحه.270-269 :
( )250اسفار الفصيح.588/2 :
( )251التقفية في اللغة.556 :
( )252شرح الفصيح.123 :

( )253ينظر :االلفاظ.145 :
( )254ينظر :المنصف.359 ،14 :
( )255البيت في التقفية في اللغة ،132 :وفي ديوانه 812/2 :وروايته :
ِمن اْلَقو ِم ضر ِب َّ
َغ َّذ ِب َها ِْ
َشا ِج ِع
اإل ْد َال َج ُك ُّل شمردل
الل ْح ِم َعارِي ْاأل َ
أَ
َ ْ َْ
( )256الصحاح.754-753/2 :
( )257إصالح المنطق.123 :
( )258االلفاظ.266 :
( )259ادب الكاتب.388 ،165 ،61 :
( )260االقتضاب.151/3 :
( )261الفصيح.270 :

( )262تصحيح الفصيح وشرحه.94-93 :
( )263تصحيح الفصيح وشرحه.106-105 :
( )264تحفة المجد.333 :

( )265جمهرة اللغة.768/2 :
( )266ديوان الهذليين.69/1 :

مجلة مداد اآلداب | 267

أ.م.د .بالل صالح الدين محمد حسن
( )267ينظر :االضداد.28 :
( )268العين.151/1 :

المصادر
 -1األزمنة واألمكنة ،أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاني( ،ت 421هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ.
 -2االشتقاق ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي( ،ت 321هـ) ،تحقيق وشرح :عبد السالم
محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1411 ،هـ 1991 -م.
 -3االشتقاق ،فؤاد مناطرزي ،مكتبة لبنان – بيروت ،الطبعة األولى2005 ،م.
 -4األضداد ،أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة
األنباري( ،ت 328هـ) ،تحقيق :أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،بيروت – لبنان1407 ،هـ
 1987م. -5األغاني ،أبو فرج األصبهاني ،دار الفكر ،مكتبة الحياة ،بيروت1955 ،م.
 -6االقتضاب في شرح أدب الكتاب ،أبو محمد عبد هللا بن محمد بن السيد البطليوسي( ،ت 521هـ)،
تحقيق :األستاذ مصطفى السقا ،الدكتور حامد عبد المجيد ،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،
1996م.
 -7األلفاظ الكتابية ،عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني( ،ت 320هـ) ،مطبعة األباء اليسوعيين ،بيروت،
الطبعة الثامنة1911 ،م.
 -8اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد
هللا األنصاري أبو البركات كمال الدين األنباري( ،ت 577هـ) ،المكتبة العصرية ،الطبعة األولى،
1424هـ 2003 -م.
 -9أبنية األسماء واألفعال والمصادر ،ابن القطاع الصقلي( ،ت 515هـ) ،تحقيق ودراسة :الدكتور
أحمد محمد عبد الدايم ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة1999 ،م.
 -10أدب الكاتب ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري( ،ت 276هـ) ،تحقيق :محمد الدالي،
مؤسسة الرسالة.
 -11أسفار الفصيح ،محمد بن علي بن محمد ،أبو سهل الهروي( ،ت 433هـ) ،تحقيق :أحمد بن سعيد
بن محمد قشاش ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
 -12اشتقاق أسماء نطق بها القرآن وجاءت بها السنن واألخبار ،أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني،
(ت 189هـ) ،تحقيق :الدكتور جميل عبد هللا عويضة.
 -13إصالح المنطق ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت( ،ت 244هـ) ،محمد مرعب ،دار إحياء
التراث العربي ،الطبعة األولى1423 ،هـ 2002 -م.
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 -14البارع في اللغة ،أبو علي القالي ،اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى( ،ت
 356هـ) ،تحقيق :هشام الطعان ،مكتبة النهضة ،بغداد ،دار الحضارة العربية ،بيروت ،الطبعة
األولى1975 ،م.
 -15البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين
األندلسي( ،ت 745هـ) ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت1420 ،هـ.
 -16تاج العروس في جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب
بمرتضى الزبيدي( ،ت 1205هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.
 -17تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (السفر األول) ،شهاب الدين أحمد بن يوسف بن علي
بن يوسف اللبلي ،أبو جعفر الفهري المقري اللغوي المالكي( ،ت 691هـ) ،تحقيق :الدكتور عبد
الملك بن عيضة الثبيتي.
 -18تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ،الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2002 -م.
 -19تصحيح الفصيح وشرحه ،أبو محمد عبد هللا بن جعفر بن محمد بن درستويه( ،ت 347هـ) ،تحقيق:
الدكتور محمد بروي المختون ،المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1419 ،هـ 1998 -م.
 -20التصريف الملوكي ،صنعة أبي الفتح عثمان بن عبد هللا بن جني( ،ت 392هـ) ،تعليق :أحمد
الخاني ،دار المعارف ،دمشق ،الطبعة الثانية.
 -21التقفية في اللغة ،أبو بشر ،اليمان بن أبي اليمان البندنيجي( ،ت 284هـ) ،تحقيق :الدكتور خليل
إبراهيم العطية ،الجمهورية العراقية ،وزارة االوقاف ،دار إحياء التراث اإلسالمي ،مطبعة العاني،
بغداد1976 ،م.
 -22التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية ،الحسن بن محمد الصاغاني( ،ت
650هـ) ،تحقيق :عبد العليم الطحاوي ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة1974 – 1970 ،م.
 -23التلويح في شرح الفصيح ،أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي( ،ت 433هـ) ،نشر وتعليق:
محمد عبد المنعم الخفاجي ،الطبعة األولى1402 ،هـ.
 -24تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي أبو منصور( ،ت 370هـ) ،تحقيق :محمد
عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األولى ،بيروت2001 ،م.
 -25جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي( ،ت 321هـ) ،تحقيق :رمزي منير
بعلبكي ،دار العم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1987 ،م.
 -26الجيم ،أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني( ،ت 206هـ) ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،الهيئة العامة
لشؤون المطابع األميرية ،القاهرة1394 ،هـ 1974 -م.
 -27الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسمين
الحلبي( ،ت 756هـ) ،تحقيق :الدكتور أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق.
 -28الدالئل في غريب الحديث ،قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي( ،ت 302هـ) ،تحقيق:
الدكتور محمد بن عبد هللا القناص ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2001 -م.
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 -29ديوان ذي الرمة ،أبو نصر أحمد بن محمد الباهلي ،تحقيق :عبد القدوس أبو صالح ،مجمع اللغة
العربية ،دمشق1972 ،م.
 -30ديوان النابغة الذبياني ،صنعة ابن السكيت ،تحقيق :شكري فيصل ،دمشق1966 ،م.
 -31شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن نور الدين األشموني
الشافعي( ،ت 900هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1419 ،هـ 1998 -م.
 -32شرح شافية ابن الحاجب ،مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب،
(ت 1093هـ) ،محمد بن الحسن الرضي االسترباذي ،نجم الدين( ،ت 686هـ) ،حققهما وضبط
غريبهما مجموعة من المحققين ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان1395 ،هـ 1975 -م.
 -33شرح الفصيح في اللغة ،أبو منصور ابن الجيان( ،ت 416هـ) ،تحقيق :عبد الجبار جعفر القزاز،
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1991 ،م.
 -34شرح الفصيح لثعلب ،أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي( ،ت 421هـ) ،تحقيق :سليمان العايد،
جامعة أم القرى ،جدة ،السعودية.
 -35شرح المفصل ،يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي المعروف بابن يعيش( ،ت
643هـ) ،قدم له الدكتور :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى،
1422هـ 2001 -م.
 -36الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،أحمد بن فارس بن زكريا
القزويني الرازي( ،ت 395هـ) ،محمد علي بيضون ،الطبعة األولى1418 ،هـ 1979 -م.
 -37الصحاح تج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفأرابي( ،ت 393هـ)،
تحقيق :عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ 1987 -م.
 -38الغريب المصنف ،أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي( ،ت 224هـ) ،تحقيق:
صفوان عدنان داوودي ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة.
 -39الفصيح ،أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني ،أبو العباس ،المعروف بثعلب( ،ت 291هـ)،
تحقيق ودراسة :الدكتور عاطف مدكور ،دار المعارف.
 -40الكتاب ،سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر( ،ت 180هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ 1988 -م.
 -41الكناش في فني النحو والصرف ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن
عمر بن شاهن شاه أيوب ،الملك المؤيد ،صاحب حماة( ،ت 732هـ) ،دراسة وتحقيق :الدكتور
رياض بن حسن الخوام ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان2000 ،م.
 -42لسان العرب ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري األفريقي،
(ت 711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
(ت 370هـ) ،تحقيق:
 -43ليس في كالم العرب ،الحسين بن أحمد بن خالويه ،أبو عبد هللا،
أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة الثانية ،مكة المكرمة1399 ،هـ 1979 -م.
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 -44ما تلحن فيه العامة ،أبو الحسن حمزة بن علي الكسائي( ،ت 189هـ) ،تحقيق :رمضان عبد التواب،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1982 ،م.
 -45متن موطأ الفصيح نظم فصيح ثعلب ،مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق أبو الحكم ابن
المرحل( ،ت  699هـ) ،حققه وعلق عليه :عبد هللا بن محمد سفيان الحكمي ،دار الذخائر للنشر
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى1424 ،هـ 2003 -م.
 -46مجمل اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي( ،ت 395هـ) ،دراسة وتحقيق :زهير
عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
 -47المحكم والمحيط األعظم ،أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة المرسي( ،ت 458هـ) ،تحقيق:
عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ 200 -م.
(ت 666هـ) ،تحقيق:
 -48مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي،
يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية ،دار النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة الخامسة1420 ،هـ
 1999م. -49المخصص ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي( ،ت 458هـ) ،تحقيق :خليل إبراهيم
جفال ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ 1996 -م.
 -50المذكر والمؤنث ،أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد األنباري( ،ت 328هـ) ،تحقيق :محمد عبد
الخالق عضيمة ،جمهورية مصر العربي ،وزارة األوقاف1401 ،هـ 1981 -م.
 -51مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،عياض بن موسى بن عياض السبتي( ،ت 544هـ) ،المكتبة
العتيقة ،دار التراث.
 -52معاني القرآن لألخفش ،أبو الحسن المجاشعي البلخي البصري المعروف باألخفش األوسط( ،ت
215هـ) ،تحقيق :الدكتورة هدى محمود قراعة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1411 ،هـ
 1990م. -53المعاني الكبير في أبيات المعاني ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري( ،ت 276هـ)،
تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد الركن،
الهند ،الطبعة األولى1368 ،هـ 1949 -م.
 -54معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي( ،ت 626هـ) ،دار
صادر ،بيروت ،الطبعة الثاني1995 ،م.
 -55معجم ديوان األدب ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي( ،ت 350هـ) ،تحقيق:
الدكتور أحمد مختار عمر ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة1424 ،هـ -
2003م.
 -56معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد البكري
األندلسي( ،ت 487هـ) ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ.
 -57معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن ،أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ،تحقيق :الدكتور جميل
عبد هللا عويضة1429 ،هـ 2008 -م.
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 -58المغرب ،ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي الخوارزمي المطرزي،
الكتاب العربي.

(ت 610هـ) ،دار

 -59المفتاح في الصرف ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني( ،ت 471هـ) ،حققه وقدم
له :الدكتور علي توفيق الحمد ،كلية اآلداب -جامعة اليرموك ،إربد – عمان ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ 1987 -م.
 -60المقتضب ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي أبو العباس المبرد،
محمد عبد الخالق عضيمة ،عالم الكتب ،بيروت.

(ت 258هـ) ،تحقيق:

 -61الممتع الكبير في التصريف ،علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي اإلشبيلي المعروف بابن عصفور،
(ت 669هـ) ،مكتبة لبنان ،الطبعة األولى1996 ،م.
(ت 309هـ) ،تحقيق:
 -62المتخب من غريب كالم العرب ،علي بن الحسن الهنائي األزدي،
الدكتور محمد بن أحمد العمري ،جامعة أم القرى ،الطبعة األولى1409 ،هـ 1989 -م.
 -63المنجد في اللغة ،علي بن الحسن الهنائي األزدي( ،ت 309هـ) ،تحقيق :الدكتور أحمد مختار
عمر ،الدكتور ضاحي عبد الباقي ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة الثانية1988 ،م.
 -64المنصف ،شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي( ،ت
392هـ) ،دار إحياء التراث القديم ،الطبعة األولى1373 ،هـ 1954 -م.
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