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 في أصول الكممات : دراسات وموازنات 
 د / شيرين أحمد السيد عشماوي
 مدرس النحك كالصرؼ كالعركض 

 جامعة عيف شمس -كمية البنات 
 ممخص البحث :

ييدؼ ىذا البحث إلى التفريؽ بيف ثالثة أقساـ صرفية تنقسـ إلييا األسماء كاألفعاؿ في 
اؤه مع عينو ،  كالمفككؾ ، فمـ أجد دراسة العربية   كىي  المضعؼ الرباعي ، كما تماثمت ف

مستقمة تناكلت المكازنة بيف المضعؼ الرباعي كالمفككؾ ، كبيف ما تماثمت فاؤه كعينو مع 
 المفككؾ . 

الخمط المنيجي في معاجـ المغة بيف ما تماثؿ فاؤه مع المو كىك المفككؾ ، كبيف ما أن  كما
الثانية كىك المضعؼ الرباعي دفعني إلى ىذه  تماثؿ فاؤه مع المو األكلى كعينو مع المو

الدراسة، فضالن عف االضطراب الكاضح عند الصرفييف في تحديد أصالة الحرؼ الفاصؿ بيف 
الفاء كالالـ في المفككؾ أك زيادتو ، كىك األمر الذم أدل إلى الخمط بيف المفككؾ كما 

 تماثمت فاؤه مع عينو .
ازنات شاممة بيف ثالثة أقساـ صرفية مف أقساـ كقد حرصت في ىذا البحث عمى عقد مك 

االسـ كالفعؿ ، كىي : المفككؾ ، كالمضعؼ الرباعي ، كما تماثمت فاؤه مع عينو ، كالتمييز 
بيف المفككؾ كالمضعؼ الرباعي مف خالؿ بياف أكجو الشبو كاالختالؼ بينيما ، كالتمييز 

 ؿ بياف عكامؿ الشبو بينيما.بيف المفككؾ الرباعي كما تماثمت فاؤه مع عينو مف خال
 ككقع ىذا البحث في مقدمة، كثالثة مباحث عمى النحك اآلتي :

 كفييا: أسباب اختيار المكضكع، كأىدافو، كخطة البحث، كمنيجو.المقدمة: 
 : عكامؿ التشابو بيف المفككؾ كالمضعؼ الرباعي. المبحث األول
 عؼ الرباعي.: أكجو االختالؼ بيف المفككؾ كالمض المبحث الثاني
 : الخمط بيف المفككؾ الرباعي كما تماثمت فاؤه مع عينو. المبحث الثالث

 .كفييا أىـ ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج كتكصيات الخاتمة:
 المصادر والمراجع.

 ممخص البحث .
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 المقدمة:
 الحمد هلل رب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف ، كبعد:

اـ األسماء كاألفعاؿ كفقنا لمجذر المغكم الذم تتككف منو ، كمف ىذه تعددت أقس      
األقساـ: الصحيح ، كالمعتؿ ، كالسالـ  كالميمكز ، كالمضعؼ ، كالمفككؾ، كغيرىا، 
كسأتناكؿ في ىذا البحث مكازنة بيف قسميف مف ىذه األقساـ ىما:المضعؼ كالمفككؾ ،كىذه 

 نبذة عف كؿ منيما :
، كينقسـ عند (ُ)دت فاؤه كعينو ، أك فاؤه كالمو ، أك عينو كالمو "المضعؼ ىك" ما اتح

، كالذم ييمنا في ىذا البحث ىك (ِ)الصرفييف إلى مضعؼ ثالثي ، كمضعؼ رباعي
المضعؼ الرباعي، كىك" ما كاف فاؤه كالمو األكلى مف جنس كاحد ، كعينو كالمو الثانية مف 

 و . ، ككذلؾ ما تماثمت فاؤه مع عين(ّ)جنس آخر"

أما المفككؾ فيك ما فصؿ فيو بيف الحرفيف األصمييف المتماثميف بحرؼ آخر، فيك عند 
 (ْ)الصرفييف"ما تماثمت فاؤه كالمو "

كنظرنا ليذا التقارب بيف ىذه األقساـ الثالثة، فقد عقدت العـز عمى عقد مكازنات بينيا لبياف 
ي أصول الكممات : دراسات فأكجو الشبو كاالختالؼ، فكاف ىذا البحث، كىك بعنكاف: 

 وموازنات
 أسباب اختيار الموضوع :

 تتمثؿ أسباب اختيار ىذا المكضكع فيما يأتي : 
: عدـ كجكد دراسة مستقمة تناكلت المكازنة بيف المضعؼ الرباعي كالمفككؾ ، كبيف ما  أولً 

 تماثمت فاؤه كعينو مع المفككؾ 
ما تماثؿ فاؤه مع المو كىك المفككؾ ، كبيف ما : الخمط المنيجي في معاجـ المغة بيف  ثانًيا

 تماثؿ فاؤه مع المو األكلى كعينو مع المو الثانية كىك المضعؼ الرباعي .

                                                 

  ٘/ ٕ( اٌّي٘و فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ ٚأٔٛاػٙب ١ٌٍَٟٛٛٔ)

 ٙٗ( أظو فٟ مٌه : ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف الثٓ ٠ؼ١ِ ٕٓ)

  ٖٕوػ اٌم١ٖلح اٌىبف١خ فٟ اٌزٖو٠ف ١ٌٍَٟٛٛ ٓ ( ّٖ)

  39ٖ/  ٕ( ّوػ ر١ًَٙ اٌفٛائل ٚرى١ًّ اٌّمبٕل ٌٍّواكٞ ٗ)
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: االضطراب الكاضح عند الصرفييف في تحديد أصالة الحرؼ الفاصؿ بيف الفاء كالالـ  ثالثًا
 ؤه مع عينو .في المفككؾ أك زيادتو أدل إلى الخمط بيف المفككؾ كما تماثمت فا

ٌؿ العمـك كأشرفيا" رابًعا ، "كحاجة (ُ): رغبتي في البحث في عمـ الصرؼ ؛ ألنو "مف أجى
 .(ِ)النحكم إليو ضركرية، كالمممؽ منو مممؽ مف حقيقة العربية"

 أىداف الموضوع:
 تتمثؿ أىداؼ ىذا المكضكع في تحقيؽ اآلتي:     

مف أقساـ االسـ كالفعؿ ، كىي : المفككؾ ، ( عقد مكازنات شاممة بيف ثالثة أقساـ صرفية ُ
 كالمضعؼ الرباعي ، كما تماثمت فاؤه مع عينو .

 ( التمييز بيف المفككؾ كالمضعؼ الرباعي مف خالؿ بياف أكجو الشبو كاالختالؼ بينيما.ِ
( التمييز بيف المفككؾ الرباعي كما تماثمت فاؤه مع عينو مف خالؿ بياف عكامؿ الشبو ّ

 بينيما.
 الكشؼ عف أسباب قمة المفككؾ إذا ما قكرف بينو كبيف المضعؼ الرباعي.( ْ

 خطة البحث:
 اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يقع في مقدمة، كثالثة مباحث عمى النحك اآلتي:

 كفييا: أسباب اختيار المكضكع، كأىدافو، كخطة البحث، كمنيجو.المقدمة: 
 مضعؼ الرباعي.: عكامؿ التشابو بيف المفككؾ كال المبحث األول
 : أكجو االختالؼ بيف المفككؾ كالمضعؼ الرباعي. المبحث الثاني
 : الخمط بيف المفككؾ الرباعي كما تماثمت فاؤه مع عينو. المبحث الثالث

 .كفييا أىـ ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج كتكصيات الخاتمة:
 المصادر والمراجع.

 ممخص البحث .
 منيج البحث في التحميل:

                                                 

 1ٔ( ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف الثٓ ٠ؼ١ِ ٓٔ)

 اٌَبثك ٔفَٗ (ٕ)
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يجت في ىذا البحث المنيج المكازف الذم يقـك عمى بياف أكجو الشبو كاالختالؼ بيف ن     
 أطراؼ المكازنة  كمناقشتيا، كقد اتبعت في ذلؾ الخطكات اآلتية:

(جمعت الكممات المفكككة،كالمضعفة مف المعاجـ المغكية،باإلضافةإلى كتب النحاة ُ
 كالصرفييف.

داكؿ ، فإنني أحرص عمى كتابة أبرز المعاني  ( عندـ أقـك بكضع بعض الكممات في جِ
 لمكممات في حاشية البحث .  

(ىناؾ كممات مختمؼ فييا بيف المفككؾ كالمضعؼ كىي أصالن مف المضعؼ،أك تتردد بيف ّ
المفككؾ كالمضعؼ كىذه الكممات عرضتيا في مبحث:)عكامؿ التشابو بيف المفككؾ 

 كالمضعؼ(. 
ييف، كالمغكييف في الكممات المختمؼ فييا، كناقشت ىذه ( عرضت أقكاؿ النحاة، كالصرفْ

 األقكاؿ، ثـ رجحت أقكاىا مصحكبة بالدليؿ.
 ( عمَّقت بكتابة بعض المالحظات في نياية المناقشات كالمكازنات.ٓ

 المبحث األول: عوامل التشابو بين المفكوك والمضعف الرباعي:
 كالمضعؼ الرباعي فيما يأتي : تتمثؿ العكامؿ التي أدت إلى التشابو بيف المفككؾ

كمنو ما ( إطالق لفظ )المضاعف( أو )المضعف( عمى المفكوك والمضعف الرباعي: 1
 يمي:

ًرح(: "ذكر الميث ىذا الحرؼ في المعتالت، كباب  -أ قاؿ أبك منصكر األزىرم عف كممة )حى
 .(ُ)المضاعؼ أكلى بو"

، (ِ)" الحر مخفؼ ، كأصمو : حرح "كمعمـك أف كممة )حرح( مف المفككؾ الثالثي؛ ذلؾ أف 
، ككصفيا األزىرم  (ّ)بسككف الراء ، فحذفت الحاء األخيرة منو ، كاستعمؿ استعماؿ يد كدـ "

 بأنيا مف المضاعؼ في القكؿ السابؽ.
 

                                                 
 ٕٗٔ/٘( رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ(ٔ
  3ٖٗ/ٕ( ٌَبْ اٌؼوة الثٓ ِٕظٛه)ػ ه ػ( ،(ٕ
 ٖٙٗ/ٌٔٔجبة ٌَبْ اٌؼوة ٌؼجل اٌمبكه اٌجغلاكٞ ( فيأخ األكة ٌٚت (ٖ
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 .(ُ)كضع ابف سيده الكممات المفكككة تحت عنكاف: "مما ضكعؼ مف فائو كالمو" -ب
فككؾ( ك)المضعؼ( في كصؼ المضعؼ الرباعي جمع ابف سيده بيف مصطمحي )الم -ت

 .(ِ)حيف قاؿ: "كمف المفككؾ بالتضعيؼ )ج ؿ ج ؿ("
 كمف ذلؾ ما يأتي: ( مجيء المفكوك بمعنى المضعف الرباعي:2
ترادؼ المعنى بيف )الجراجب( مف المفككؾ )ج ر ج ب(، ك)الجراجر( مف المضعؼ        -أ

 .(ّ): اإلبؿ العظاـ، كالجراجر مثميا")ج ر ج ر(، فقد كرد في المعاجـ:"الجراجب
دىة( مف المضعؼ )ح د ح  -ب ٍدحي ة( مف المفككؾ )ح د ح(، ك)حي ديحَّ ترادؼ المعنى بيف )حي

دىة" ٍدحي ة: قصيرة كحي ديحَّ  .(ْ)د(، فقد كرد في المساف: "امرأة حي
ضعؼ        ترادؼ المعنى بيف الفعؿ )تىزىٌأز( مف المفككؾ )ز أ ز(، كالفعؿ )تزأزأ( مف الم -ت

 .(ٔ)، كمثميا "تىزأزأ منو"(ٓ))ز أ ز أ(، فقد كرد في المساف: "تىزىٌأز منو: ىابو كتصاغر لو"
لىًزؿ( مف المضعؼ )ز ؿ ز  -ث لىز( مف المفككؾ )ز ؿ ز(، ك)الزَّ ترادؼ المعنى بيف )الزَّ

لىزؿ: ، كذكر ابف منظكر أف "(ٕ)ؿ(، فقد كرد في المعاجـ أنيما بمعنى "األثاث كالمتاع" الزَّ
ا" لىز أيضن  .(ٖ)األثاث كالمتاع عمى فىعىًمؿ بفتح العيف ككسر الالـ، قاؿ شمر: كىك الزَّ

لىًزؿ( في مادة )ز ؿ ؿ( ، كىذا خطأ؛ ألنو بيذا (ٗ)كجدير بالذكر أف ابف منظكر كضع )الزَّ
ممة ، كمف ثـ فالصكاب أف الك(َُ)يجعؿ الزام الثانية زائدة، كالزام ليست مف حركؼ الزيادة

 -كاهلل أعمـ- (ُُ)مف المضعؼ الرباعي، كجذرىا المغكم )ز ؿ ز ؿ(
                                                 

، 1ٕٓ/ٕٔ، ٚ)ة أ ة( 9٘/ٕٔ، ٚ)أ ي أ( ٖٖٔ/1( أظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ فٟ :)أ ط أ( (ٔ

،  ٚ)ف ٚ ف( ٙٓٔ/9، ٚ)ٛ ه ٛ( 1ٖٙ/ٗ، ٚ)د ؿ د( 9ٕٓ/ٕٔٚ)ة ٚ ة( ٚ)ة ٞ ة( 

 ، ٚغ١و٘ب وض١و99ٔ/ٕٔ
 ٔ٘ٔ/1( اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (ٕ
  9ٕ٘/ٔٔت اٌٍغخ ٌألى٘وٞ ( رٙن٠(ٖ
 ٖٖ٘/ٕ( اٌٍَبْ )ػ ك ػ( (ٗ
 3ٕٖ/ٗ( اٌٍَبْ )ى أ ى ( (٘
 3ٕٖ/ٗ( اٌٍَبْ )ى أ ى أ( (ٙ
 ٔٔ/9( اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (1
 9ٖ٘/ٗ( اٌٍَبْ (3
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(9

  9٘ٔ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة الثٓ عٕٟ (ٓٔ
 ٔٔ/9( أظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (ٔٔ
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ندف( مف المضعؼ )د ف د ف(، ِّندـ( مف المفككؾ )د ف د( ك)الدِّترادؼ المعنى بيف )الد -ج
د كالدِّفقد كرد في المعاجـ أف "الد  .(ُ)ندف"ِّندـ: النبت القديـ الميٍسكى

ق ز ؽ(، ك)القيقية( مف المضعؼ           ترادؼ المعنى بيف )الزىزقة( مف المفككؾ )ز -ح
، قاؿ (ِ))ؽ ق ؽ ق(، فقد كرد في المعاجـ أف "الزىزقة: شدة الضحؾ، كالزىزقة كالقيقية"

 .(ّ)ابف السكيت: "إذا اشتد ضحكو قيؿ: قيقو ككركر كزىزؽ"
 خ( ترادؼ المعنى بيف )الزىزمة( مف المفككؾ )ز ق ز ـ(، ك)الزمزمة( مف المضعؼ          

، "يقاؿ: زمـز (ْ))ز ـ ز ـ(، فقد كرد في المعاجـ أف " الزىزمة: الصكت مثؿ الزمزمة"
"  .(ٓ)كزىـز

د( ترادؼ المعنى بيف )سفسؽ( مف المفككؾ )س ؼ س ؽ(، ك)زقزؽ( مف المضعؼ           
 .(ٔ))ز ؽ ز ؽ(، فقد كرد في المعاجـ أنو "يقاؿ: سفسؽ كزقزؽ كسىؽَّ كزىؽَّ: إذا حذؼ بذرقو"

ترادؼ المعنى بيف )السَّمسؽ( مف المفككؾ )س ـ س ؽ(، ك)السمسـ( مف المضعؼ        ذ(
 فيما بمعنى كاحد. (ٕ))س ـ س ـ(، فقد كرد في المعاجـ أف "السمسؽ: السمسـ"

 كمف مظاىر ذلؾ ما يأتي :( الخمط بين المفكوك والمضعف الرباعي: 3
 يمي:كمنو ما وضع المفكوك في مواد المضعف الرباعي:  -أ
، كتابعو ابف منظكر في أحد (ٖ)( كضع الجكىرم الفعؿ )أثأت( في مادة )ث أ ث أ(ُ

، كالصكاب أف الفعؿ مفككؾ ثالثي، كالدليؿ عمى ذلؾ كركده في كتب الصرفييف كفي (ٗ)أقكالو
   -كاهلل أعمـ  –(َُ)كفي المعاجـ المغكية في مادة )أ ث أ (

                                                 
 ٕٕٗ/ٕ، ٚاٌٍَبْ ٙ٘ٔ/ٓٔٚاٌّؾ١ٜ األػظُ  ( اٌّؾىُ(ٔ
 ٖٖٓ/ٗ، ٚأظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ ٕٔٗ/ٗ( اٌٍَبْ (ٕ
 ،9ٔٗ( ئٕالػ إٌّطك الثٓ اٌَى١ذ ٓ(ٖ
 ٕٕٗ/ٗٚاٌٍَبْ  ٕ٘٘/ٙ( رٙن٠ت اٌٍغخ ٌألى٘وٞ(ٗ
 1ٓٗ/ٗ( اٌٍَبْ )ى َ ى َ( (٘
 ٓٓٙ-99٘/ٗ( اٌٍَبْ (ٙ
 19ٖ/ٙٚاٌّؾ١ٜ األػظُ ، ٚاٌّؾىُ 99ٖ/9( رٙن٠ت اٌٍغخ  ٌألى٘وٞ(1
  ٖٖ، ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٌٍف١وٚىآثبكٞ 9ٓٗٙ/ٔ( أظو: اٌٍَبْ (3

 9ٗٙ/ٔ( أظو: اٌٍَبْ 9)

، ٚوزبة األفؼبي الثٓ ٖٖ، ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ  1ٗ/ ٔ( أظو ِبكح ) أ س أ ( فٟ : اٌٍَبْ ٓٔ)

                      ٗٔٔ/ٔ، ٚوزبة األفؼبي ٌٍَولَط3ٟٓٔاٌم١ٛٛخ ٓ 
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ٍرجب( ككممة )الجي ِ ، ك الصكاب (ُ)ٍرجباف( في مادة )ج ر ج ر(( كضع ابف سيده كممة )الجي
- (ِ)الصكاب أنيما مف المفككؾ الرباعي ، حيث كردا في المعاجـ  في مادة )ج ر ج ب(

 -كاهلل أعمـ
 كمنو ما يمي:وضع المضعف الرباعي في مواد المفكوك:  -ب

،ككضعيا ابف منظكر في مادة          (ْ)في مادة)د أ د((ّ)*كضع الزمخشرم كممة )الدآدئ(
 ، كىك الصكاب ، كاهلل أعمـ .  (ٓ))د أ د أ(

*جعؿ سيبكيو كممة )دىٍىدىيت( مف المضعؼ الرباعي حيث قاؿ: "دىٍىدىيت ىي فيما زعـ 
الخميؿ: دىٍىدىىت بمنزلة دحرجت، كلكنو أبدؿ الياء مف الياء لشبييا بيا، كأنيا في الخفاء 

ىدية الجعؿ، كما قالكا: ديحركجة، يدلؾ عمى كالخفة نحكىا ... كقالكا: ديٍىديٌكة الجعؿ، كقالكا: دي 
، ككافقو ابف جني بقكلو:"أبدلت الياء مف الياء في (ٔ)أنيا مبدلة مف قكليـ: دىدىت"

، كما كافقيما ابف يعيش بقكلو: "كقالكا: دىديت الحجر، أم: (ٕ)دىديكاألصؿ:دىدىت"
، كفي ىذا يقكؿ ابف سيده: (ٖ)دحرجتيا، كأصمو: دىدىتيا لقكليـ: ديىدكىة الجعؿ لما ييدىحرجو"

سيده: "دىدىت الحجر كدىديتو، زعـ الفارسي أنيما لغتاف، الياء في تميـ، كالياء في أىؿ 
 .(َُ). كقد كافقيـ األستاذعبد السالـ ىاركف(ٗ)العالية"

أما ابف منظكر فقد كضع ىذه الكممات في مادة )د ق د م(، فجعميا مف المفككؾ 
إلى أف ىذه الكممات مف المفككؾ الثالثي، فكضعيا في  ، كذىب الدكتكر ىنداكم(ُُ)الرباعي

 .(ُ)مادة )د ق د(

                                                 
 ٔٔٗ/1ٔظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ ( ا(ٔ
  1ٙ، ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ  3ٔ/  ٕ( أظو: اٌٍَبْ ) ط ه ط ة ( (ٕ
     13ٕ/ٖ( "اٌلآكب: األٚافو". اٌٍَبْ (ٖ
  1ٕٗ( أظو: أٍبً اٌجالغخ  ٌٍيِقْوٞ ٓ(ٗ
 13ٕ/ٖ( أظو: اٌٍَبْ (٘
  9ٖٗ/ٗ( وزبة ١ٍج٠ٛٗ (ٙ
         ٖٖٕ/ٔ(ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (1
 ٖٕ٘وػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ(ّ(3
  ٗٓٗ/ٙ( اٌّقٖٔ الثٓ ١ٍلٖ (9

 ٔٔٔ/٘( أظو: فٙبهً اٌىزبة ثزؾم١ك ػجل اٌَالَ ٘بهْٚ (ٓٔ
 ٖٔٗ/ٖ( أظو: اٌٍَبْ (ٔٔ
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 3ٕٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

يتضح مف العرض السابؽ أف لمنحاة القدامى كالمحدثيف في ىذه الكممات ثالثة مذاىب، ىي: 
: أنيا مف مادة )د ق د ق(، فيي مف المضعؼ الرباعي ،  أنيا مف مادة )د ق د ثانينا  أكالن

ي، ثالثنا: أنيا مف مادة )د ق د(، فيي مف المفككؾ الثالثي، ل(، فيي مف المفككؾ الرباع
عندم أنيا مف المضعؼ الرباعي )د ق د ق(، كأف )دىديت( أصميا: )دىدىت(، والراجح 

، ك"كجيو أف الدىدكىة (ِ)استدالليـ بقكليـ "دىدكىة الجعؿ" األول:كالدليؿ عمى ذلؾ أمراف، 
أف :والثاني،  (ّ)أف يككف أصمو دىدىت" ىي الدحركجة، كدىديت بمعنى دحرجت، فينبغي

تككف مف المضعؼ الرباعي أكلى لكثرة ىذا الباب عف باب المفككؾ، قاؿ ابف جني: "إذا 
ذا جعمت أصمو )دىدىت( كاف مف  جعمت )دىديت(: فعميت، جعمتو مف باب سمس كقمؽ، كا 

 .(ْ)باب قمقمت، كىك أكسع مف باب سمس كقمؽ"
ؤىًزئىة( (ٓ)ؤىاًزئة(*كضع ابف سيده الكممات: )زي   ،  (ٔ)،  ك)زي

فجعميا مف المضعؼ الرباعي، أما ابف منظكر فقد (ٗ)في مادة)ز أ ز أ((ٖ)ك)تىزىٍأزىأ((ٕ)ك)زىٍأزىأى(
، فجعميا مف المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيا مف المضعؼ (َُ)كضعيا في مادة )ز أ ز(

 الرباعي.
، فجعميا مف (ُُ)ي مادة )ز ؿ ز(*كضع الدكتكر محمد فؤاد سزكيف كممة )الزلزاؿ( ف

 المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيا مف المضعؼ الرباعي مف مادة )ز ؿ ز ؿ(.

                                                                                                                            
 ٖٗ/3( أظو فٙبهً اٌّقٖٔ ثزؾم١ك ػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ (ٔ
  1٘ٔ/ ٕ( إٌّٖف الثٓ عٕٟ (ٕ
 1ٙٔ-1٘ٔ/ٕ(إٌّٖف (ٖ
 1ٙٔ/ٕ( إٌّٖف (ٗ
 3ٕٖ/ٗ، ٚأظو: اٌٍَبْ 9٘/9ُىؤاِىئخ: ػظ١ّخ رُٚ اٌغيٚه". اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ  ( "لله  (٘
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٙ
( "ىأىأٖ اٌقٛف ٚريأىأ ِٕٗ: افزجأ، ٚىأىأ: ػلا، ٚىأىأ اٌظ١ٍُ: ِْٝ َِوًػب". اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ (1

 9٘/9األػظُ 
، ٚأظو: 9٘/9بفٙب ".اٌّؾىُ ("ريأىأ ِٕٗ:٘بثٗ ٚرٖبغو ٌٗ...ٚريأىأد اٌّوأح:ِْذ ٚؽووذ أػط(3

 3ٕٖ/ٗاٌٍَبْ 
 9٘/9( أظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (9

 3ٕٖ/ٗ( أظو: اٌٍَبْ (ٓٔ
 3ٔٗ/ٕ( أظو: فٙبهً ِغبى اٌموآْ ألثٟ ػج١لح (ٔٔ
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ٍكزاة( كىاًزية((ُ)*كضع ابف سيده الكممات: )الزَّ ((ِ)، ك)زي كازو نزل((ّ)، ك)زي كى ، (ْ)، ك)زى
ٍيت((ٓ)ك)زكزل( ٍكزى كالميا زام،  ، فجعميا مف المفككؾ الثالثي،(ٕ)في مادة )ز ك ز( (ٔ)، ك)زى

زام، ككافقو مف المحدثيف األستاذ عبد السالـ ىاركف، حيث كضع كممة )الزكزاء( في مادة 
 .(ٖ))ز ك ز(

، ككافقو أبك منصكر األزىرم، حيث (ٗ)كجعؿ المؤدب الفعؿ )زكزل( مف المفككؾ المعتؿ
، فأصبحت الكممتاف بذلؾ مف المفككؾ (َُ)كضع )الزكزاة( ك)زكزل( في مادة )ز ك ز ل(

 رباعي.ال
أما ابف جني فقد ذىب إلى أف ىذه الكممات تككف مف المضعؼ الرباعي؛ ألف الكاك فييا 
أصؿ كليست زائدة، حيث يقكؿ: "الكاك ال تككف أصالن في ذكات األربعة إال في باب 
التضعيؼ نحك: الكصكصة، كالكزكزة، كالكحكحة، كباب قكقيت، كضكضيت، كزكزيت؛ ألنو 

، ككافقو ابف القطاع، حيث تحدث عف كممة (ُُ)ضكضكت، كزكزكت"في األصؿ: قىٍكقىكت، ك 
، كما كافقيما ابف برم، حيث ردَّ مذىب  (ُِ))زكنزل( ككممة )زكازية( في أبنية الرباعي

الجكىرم بقكلو: "قاؿ الجكىرم: زكزيت بو زكزاة: إذا استحقرتو كطردتو، قاؿ ابف برم: ىذا 
نما حؽ )زكزيتو( أف ي ذكر في المعتؿ؛ ألف المو حرؼ عمة كليس المو كىـ مف الجكىرم، كا 

                                                 
ِىٞ ىٚىاح". اٌٍَبْ )ى ٚ ٞ( (ٔ ْٚ  ٕٗٗ/ٗ( "اٌيٚىاح ِٖله لٌٛه: ىٚىٜ اٌوعً ٠َُي
 ٕٙ/9ٜ: ل١ٖو غ١ٍع". اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ ( "٠مبي: هعً ُىٚاى، ُٚىٚاى٠خ، ٚىٚٔي(ٕ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٖ
ٔيٜ: اٌّزىجو اٌنٞ ٠وٜ ٌٕفَٗ ِب ال ٠واٖ غ١وٖ ٌٗ". اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ (ٗ َٚ ( اٌَبثك ٔفَٗ، "ٚاٌيَّ

 ٕٙ/9األػظُ 
 ٕٙ/9( "ىٚىٜ: ٖٔت ظٙوٖ، ٚلبهة فطٖٛ فٟ ٍوػخ". اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (٘
 ٕٙ/9ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ  ( "ىٚى٠زٗ: ٛوكرٗ". اٌّؾىُ(ٙ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(1
  33ٙ/ٕ( أظو: فٙبهً رؾم١ك ِغبٌٌ صؼٍت (3
  ٖٙٗ( أظو: كلبئك اٌزٖو٠ف ٌٍّإكة ٓ(9

  19ٕ/ٖٔ( أظو: رٙن٠ت اٌٍغخ ٌألى٘وٞ (ٓٔ
 1٘ٔ/ٕ( ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (ٔٔ
  ٙٔٔ-ٖٔٔ( أظو: أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه الثٓ اٌمطبع اٌٖمٍٟ ٓ(ٕٔ
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 ٖٓٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

كاًزية  ًزية كزي كى ا في فصؿ )ز ك ل( في باب المعتؿ الالـ، فقاؿ: قدر زي زاينا، كقد ذكره أيضن
مىًبطة كعيالًبطة لمعظيمة الجزكر"  .(ُ)مثؿ: عي

كىا ًزية كزي كى مىًبطة كعالبطة يشيد بأف الياء مف زي ًزية يتضح مف ذلؾ أف قكؿ الجكىرم: "مثؿ عي
، كىي الـ الكممة، كىذا ىك الصحيح" مىًبطة كعالبطة أصالن  .(ِ)أصؿ، كما كانت الطاء في عي

كاًزكىة؛ ُمما سبؽ يتضح ما يأتي :  ًزكىة كزي كى كاًزية( ىك "زي ًزية كزي كى ( أف األصؿ في قكليـ: )زي
 ألنو مف مضاعؼ األربعة، ككذلؾ )زكزل الرجؿ(: إذا نصب ظيره كأسرع في عىٍدًكه ...
ٍكزيت( فإنما قمبت  كاًزية(؛ النكسار ما قبميا، كأما )زى ًزية( ك)زي كى نما قمبت الكاك ياء في )زي كا 
الكاك األخيرة ياء لككنيا رابعة، كما تقمب الكاك في )غزكت( ياء إذا صارت رابعة في نحك: 

 .(ّ))أغزيت("
حيث قاؿ ابف  ( ما ذىب إليو الجكىرم بكضع ىذه الكممات في مادة )ز م ز( يعد كىمنا،ِ

ًزية( في فصؿ )ز م ز(، ... كقد كىـ فيو مف كجييف:  كى برم: "كىـ الجكىرم في جعؿ )زي
زية الميا عمة كليس بزام" كى ًزية عينيا كاك، كزيز عينو ياء، كالثاني: أف زي كى أحدىما: أف زي
(ْ). 

الزام ، كىذا خطأ؛ ألنو بيذا يجعؿ (ٓ)( كضع ابف منظكر ىذه الكممات في مادة )ز ك م(ّ
الثانية حرفنا زائدنا، كالزام ال يككف زائدنا أبدنا، قاؿ ابف جني: "الزام حرؼ مجيكر، يككف 

، ال زائدنا" ا في مادة )ز م ز((ٔ)أصالن كبدالن  .(ٕ)، كما كضع ابف منظكر ىذه الكممات أيضن
كالراجح عندم أف ىذه الكممات تدخؿ في باب المضعؼ الرباعي عمى مذىب ابف جني، 

 -كاهلل أعمـ-القطاع، كابف برم، كقد سمـ ىذا القكؿ مف االعتراض، فيك الصكاب كابف 
*جعؿ ابف جني كممة )سكاسية( مف المضعؼ الرباعي بقكلو: "سكاسية مف مضاعؼ الكاك، 
كأصمو: )س ك س ك(، يدؿ عمى ذلؾ كأنو ليس مف باب )كككب( كال باب )سمس( قكؿ 

                                                 
 3ٗٗ-1ٗٗ/ٍَٗبْ ( اٌ(ٔ
 3ٗٗ/ٗ( اٌٍَبْ )ى ٞ ى( (ٕ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٖ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٗ
 ٕٗٗ/ٗ( أظو: اٌٍَبْ (٘
 9٘ٔ/ٔ( ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (ٙ
 3ٗٗ-1ٗٗ/ٗ( أظو: اٌٍَبْ (1
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خراج الكا ،أما ابف القطاع فجعؿ الكممة مف (ُ)ك عمى أصميا"بعضيـ في سكاسية: سكاسكة، كا 
. كالصكاب (ِ)المفككؾ الثالثي )س ك س(، كنجد ذلؾ في قكلو: "عمى فىعىاًلكة نحك: سىكىاًسكة"

 -كاهلل أعمـ-أف الكممة مف المضعؼ الرباعي 
، فجعميما مف (ٓ)في مادة )ش أ ش( (ْ)ك)شأشأ( (ّ)*كضع ابف منظكر كممتي: )الشأشاء(

 -كاهلل أعمـ-ؾ الثالثي، كالصكاب أنيا مف المضعؼ الرباعي مف مادة )ش أ ش أ( المفكك 
، فجعميا مف (ٕ)في مادة )ش غ ش( (ٔ)*كضع الدكتكر محمد فؤاد سزكيف كممة )الشغشغة(

المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيا مف المضعؼ الرباعي مف مادة )ش غ ش غ(؛ ألنيا لك 
 .(ٖ)لثانية حرفنا زائدنا، كالغيف ال يككف زائدناكانت مف المفككؾ ألصبحت الغيف ا

، فجعميا مف (ٗ)*كضع الدكتكر محمد فؤاد سزكيف كممة )الصمصاؿ( في مادة )ص ؿ ص(
المفككؾ الثالثي، كالصكاب أف )الصمصاؿ( مف المضعؼ الرباعي مف مادة )ص ؿ ص 

كالحمحمة، كاتسع ؿ(، كفي ىذا يقكؿ ابف جني: "كثر باب القمقمة، كالصمصمة، كالزلزلة، 
 .(َُ)كفشا"

يتضح مف ذلؾ أف الصمصاؿ كالصمصمة مف المضعؼ الرباعي، كمع ذلؾ فقد كجدت 
بعض أصحاب المعاجـ يذكركف ىاتيف الكممتيف في مادة )ص ؿ ؿ(، فأصبحتا بذلؾ 

، كابف (ُِ)، كالرازم(ُُ)مف المضعؼ الثالثي، كىذا خطأ، كقد كجدت ذلؾ عند ابف سيده
 .(ُْ)آبادم كالفيركز (ُّ)منظكر

                                                 
 ٘ٗٔ/ٕ( إٌّٖف (ٔ
 ٕٔٗ( أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ(ٕ
 ٙ/٘ ( "اٌْأّبء: ىعو اٌؾّبه" ٚ"إٌقً اٌطٛاي". اٌٍَبْ(ٖ
 ٙ/٘( "ّأّأ: كػبء اٌؾّبه ئٌٝ اٌّبء" ٚ"ّأّأ ثبٌؾّو ٚاٌغُٕ: ىعو٘ب ٌٍّٟٚ فمبي: ّأّأ". اٌٍَبْ (ٗ
 ٙ/٘( أظو: اٌٍَبْ (٘
( "اٌْغْغخ: رؾو٠ه إٌَبْ فٟ اٌّطؼْٛ، أٚ اٌغّي ثبٌوِؼ، ٚٙوة ِٓ اٌٙل٠و، ٚاٌزم١ًٍ فٟ اٌْوة، ٚرىل٠و اٌجئو، (ٙ

 13ٗٚاٌؼغٍخ". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ
 ٕٗٗ/ٕأظو: فٙبهً ِغبى اٌموآْ  ((1
 ٖٕٗ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (3
 ٖٕٗ/ٕ( أظو: فٙبهً ِغبى اٌموآْ (9

 ٕٙٔ/ٕ( إٌّٖف (ٓٔ
 1ٙٔ/3( أظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (ٔٔ
  3ٕٔ( أظو: ِقزبه اٌٖؾبػ  ٌٍواىٞ ٓ(ٕٔ
 3ٕٖ/٘( أظو: اٌٍَبْ (ٖٔ
  ٖٕٓٔ: اٌط١ٓ اٌؾو ُفٍٜ ثبٌوًِ " اٌمبًِٛ ٓ ، "ٚاٌٍٖٖبي ٖٕٓٔ( أظو : اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(ٗٔ
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، ككممة )الغماغـ( (ُ)*كضع الدكتكر محمد فؤاد سزكيف كممة )عسعس( في مادة )ع س ع(
، فجعميما بذلؾ مف المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيما مف المضعؼ (ِ)في مادة )غ ـ غ(

 -كاهلل أعمـ-الرباعي: )ع س ع س( ك)غ ـ غ ـ( 
" َفُكْبِكُبوا ِفيَيا في قكلو تعالى:  *كضع الدكتكر محمد فؤاد سزكيف الفعؿ )كبكب( الكارد

، فجعمو مف المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنو مف (ْ)في مادة )ؾ ب ؾ( (ّ)ُىْمَواْلَغاُووَن"
المضعؼ الرباعي مف مادة )ؾ ب ؾ ب(؛ ألنو لك كاف مف المفككؾ ألصبحت الباء الثانية 

 .(ٓ)حرفنا زائدنا، كالباء ال يككف زائدنا
، (ٖ)في مادة)ؾ ت ؾ( (ٕ)ك)كتكت( (ٔ)الحميد ىنداكم كممتي: )الكتكتة(*كضع الدكتكر عبد 

، فجعميما مف المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيما مف المضعؼ الرباعي    )ؾ ت ؾ (ٖ)ؾ(
 ت(.

، (ُُ)، ك)الكىٍككاة((َُ)، ك)الكيكىاًكية((ٗ)*كضع بعض المغكييف الكممات: )الكىٍككىى(
ك)الميكىٍكًكي(
ك ؾ(، فأصبحت بذلؾ مف المفككؾ الثالثي،  ، ك)كىٍككى( في مادة )ؾ(ُِ)

 كالصكاب أف تككف مف المضعؼ الرباعي، كذلؾ لما يمي:
أف المصدر مف )كككى( ىك )الككككة(، كىذا يعني أف الفعؿ مضعؼ رباعي أصمو         -أ

 .(ُّ))ؾ ك ؾ ك( كما نجد في قكؿ الفيركزآبادم: "كككى ككككة: اىتز في مشيتو"
                                                 

 3٘٘، "ٚػَؼٌ ا١ًٌٍ: ألجً ظالِٗ أٚ أكثو". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٖٓٓٗ/ٕ( أظو: ِغبى اٌموآْ (ٔ
َهح ػٕل اٌنػو، ٚاألثطبي ػٕل اٌمزبي، ِّ، "ٚاٌغّغّخ: إٔٛاد اٌضـٖٖٗ/ٕ( أظو فٙبهً ِغبى اٌموآْ (ٕ َٚ

 ٌّٖٗٔٔؾ١ٜ ٓٚاٌىالَ اٌنٞ ال ٠ُج١َّٓ". اٌمبًِٛ ا
 (9ٗ( ٍٛهح اٌْؼواء، آ٠خ )(ٖ
 9ٖٗ/ٕ( أظو فٙبهً ِغبى اٌموآْ (ٗ
 9ٔٔ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (٘
 ٘ٗٔ/ٕ( "اٌىزىزخ: رمبهة اٌقطٛ فٟ ٍوػخ، ٚئٔٗ ٌىزىبد، ٚلل رىزىذ". اٌّقٖٔ (ٙ
ه فٟ األٔف". ، "ٚاٌَق١ٕٓ وبٌجىبء أٚ اٌٚؾٔٔ٘/ٔ( "وزىذ فٟ اٌٚؾه، ٚ٘ٛ ِضً اٌَق١ِٕٓ". اٌّقٖٔ (1

 9ٗٔٔاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ
 ٘ٓٔ/3( أظو فٙبهً اٌّقٖٔ (3
وبح ... ٚ٘ٛ (9 ْٛ اِى٠خ أٞ: ل١ٖو...هعً َو َٚ اِو١خ ُٚى َٛ وٝ ...ِٓ ال ف١و ف١ٗ ِٓ اٌوعبي، ّّو: هعً ُو ْٛ ( "اٌَى

ِو١ًب، ٚ٘ٛ اال٘زياى فٟ ا١ٌّْخ ٚاٌَوػخ". اٌٍَبْ )ن ٚ ن(  ْٛ َى ُِ  1ٙٙ-1/1ٙ٘اٌم١ٖو، لبي: ٚهأ٠ذ فالٔب 
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٓٔ
 9٘ٔ( اٌَبثك ٔفَٗ، ٚ"اٌىٛوبح: اٌم١ٖو". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(ٔٔ
 9٘ٔ( "اٌّىٛوٟ: ِٓ ال ف١و ف١ٗ". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(ٕٔ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٖٔ
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يـ )كيكىاًكية(: "ككىاًككىة، كأف األصؿ في )المكككي( إنما ىك: أف األصؿ في قكل -ب
نما قمبت الكاك ياء النكسار ما قبميا، كذلؾ قياسنا عمى )زكازية( أك حمالن  )المكككك(، كا 
ًزية(  كى نما قمبت الكاك ياء في )زي كاًزكة؛ ألنو مف مضاعؼ األربعة...كا  عمييا، فيقاؿ: "زي

كىاًزية( النكسار ما قبمي  .(ُ)ا"ك)زي
أف )الكككاة( أصميا: )الكىٍككىكىة(، ثـ قمبت الكاك ألفنا كفقنا لمقاعدة الصرفية التي تقكؿ:  -ت

، كمثميا كممة )الكككى(، فأصميا: (ِ)"كؿ كاك تحركت بالفتح كانفتح ما قبميا فإنيا تقمب ألفنا"
 الكىٍككىك، ثـ قمبت الكاك ألفنا لتحركيا كانفتاح ما قبميا.

التي قمبت ياء في )ككاكية، كالمكككي، كالكككى( ىي أصؿ كليست زائدة؛ ألف أف الكاك  -ث
 .(ّ)"الكاك ال تككف أصالن في ذكات األربعة إال في باب التضعيؼ"

، ك)المىحماح((ْ)*كضع بعض المغكييف الكممات: )المحمح(
(ٓ) ، 

ك)الميحامح(
لقدامى في مادة )ح ـ ح( فتككف مف المفككؾ، كقد اختمؼ المغكيكف ا (ٔ)

 كالمحدثكف في الجذر المغكم ليذه الكممات، كتأتي أقكاليـ فييا عمى النحك اآلتي:
 ** كردت ىذه الكممات عند المغكييف القدامى عمى النحك اآلتي:

، ذىب إلى ذلؾ ابف منظكر، فجعميا مف المضعؼ الثالثي، كعمى (ٕ)في مادة )ـ ح ح( -
 ىذا تصبح الميـ الثانية زائدة.

 ، كبيذا تككف الميـ األكلى أصمية.(ٖ)لفيركزآبادم في باب الحاء فصؿ الميـدرسيا ا -
              ،(َُ)، كمقاييس المغة(ٗ)كجدير بالذكر أف ىذه الكممات لـ تدرس في مجمؿ المغة

 
                                                 

 3ٗٗ/ٗ( اٌٍَبْ (ٔ
 ٖٗٗ( وزبة اٌزٙن٠ت ا١ٌٍٜٛ فٟ إٌؾٛ ٌٍٖٕؼبٟٔ ٓ (ٕ
 1٘ٔ/ٕ( ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (ٖ
ؾْ (ٗ َّ ْؾّؼ ٚاٌ َّ  ٕٓٗق اٌجق١ً". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ِّّٓبػ: اٌقف١ف إٌَِّيق، ٚا١ٌٚـ( "اٌ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(٘
ؼ: اٌجق١ً". اٌّقٖٔ (ٙ ِِ َؾب ُّ  3ٔ/ٕ( "اٌ
 ٕٕٔ/3( أظو: اٌٍَبْ (1
 ٕٓٗ( أظو: اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(3
  ٖٗٔٔ/ٗ( أظو: ِغًّ اٌٍغخ الثٓ فبهً(9

  ٓٗٗ/ٙ( أظو: ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ الثٓ فبهً (ٓٔ
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 .(ّ)، كتيذيب الصحاح(ِ)، كمختار الصحاح(ُ)كأساس البالغة 
 النحك اآلتي: ** كردت ىذه الكممات عند المغكييف المحدثيف عمى

، ذىب إلى ذلؾ األستاذ عبد السالـ ىاركف، فجعميا مف المضعؼ (ْ)في مادة )ـ ح ـ ح( -
 المضعؼ الرباعي، كعمى ىذا فالميـ األكلى أصمية، كفعؿ ذلؾ في كممة )المحمح(.

، ذىب إلى ذلؾ الدكتكر عبد الحميد ىنداكم، فجعميا مف المفككؾ (ٓ)في مادة )ح ـ ح( -
 فالميـ األكلى زائدة، كفعؿ ذلؾ في كممة )المحمح(.الثالثي، كعمى ىذا 

كالراجح عندم أف الميـ األكلى كالثانية في ىذه الكممات أصمية، كعمى ىذا فيي مف 
المضعؼ الرباعي، كمادتيا )ـ ح ـ ح(، كذلؾ ألف "الميـ إذا كانت أكالن فيي زائدة بمنزلة 

أم أنو "ال فصؿ بيف الميـ كاليمزة إذا كقعتا ، (ٔ)اليمزة كالياء؛ ألف الميـ أكالن نظيرة اليمزة"
، فمتى كجب في اليمزة أف تككف زائدة، ككقعت الميـ مكقعيا فاقض بزيادتيا" ، كعمى (ٕ)أكالن

ىذا يمكف القكؿ بأف اليمزة كقعت فاء كالمنا في المفككؾ الثالثي، أم أنيا كقعت فيو أصمية ، 
 -كاهلل أعمـ-ع اليمزة أصمية كاليمزة كبيذا تككف الميـ الكاقعة فاء كالما ىنا مكق

، فجعميا مف (ٗ)في مادة )ـ ر ـ( (ٖ)*كضع الدكتكر محمد فؤاد سزكيف كممة )المرمريس(
المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيا مف المضعؼ الرباعي )ـ ر ـ ر(؛ ألنيا لك كانت مف 

 -كاهلل أعمـ- (َُ)زائدة المفككؾ الثالثي لكانت الراء الثانية حرفنا زائدنا، كالراء ال تستعمؿ
 

                                                 
 9ٙٓٔظو: أٍبً اٌجالغخ ٓ( ا(ٔ
 99( أظو: ِقزبه اٌٖؾبػ ٓ(ٕ
  ٘٘ٔٔ/ٖ( أظو: رٙن٠ت اٌٖؾبػ ٌٍئغبٟٔ (ٖ
  ٔٔٔ/1ٔ( أظو: فٙبهً رٙن٠ت اٌٍغخ ٌألى٘وٞ (ٗ
 ٖٓ/3( أظو: فٙبهً اٌّقٖٔ (٘
 9ٕٔ/ٔ( إٌّٖف (ٙ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(1
 9ٗ/ٕ( "اٌّوِو٠ٌ: اٌلا١٘خ اٌْل٠لح". ِغبى اٌموآْ ألثٟ ػج١لح (3
 ٖٗٗ/ٕ( أظو فٙبهً ِغبى اٌموآْ (9

 9ٔٔ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (ٓٔ
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، (ّ)في مادة )ش ك ش( (ِ)، ك)الكشكاشة((ُ)كضع ابف منظكر كممتي )الكشكاش(
-فجعميما مف المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيما مف المضعؼ الرباعي )ك ش ك ش( 

 -كاهلل أعمـ
( التفاق بين المفكوك الرباعي والمضعف الرباعي في مجيء الوزن الصرفي "َفْعَممى" 4
كفي ىذا يقكؿ سيبكيو : "كيككف عمى مثاؿ فىٍعمىمى في األسماء، نيما اسًما وليس صفة، م

ٍحجبى، كقرقرل، كالقيقرل ... كال نعممو جاء صفة"  . (ْ)كذلؾ نحك: جى
فينا نجد )جحجبى( ك)قيقرل( مف المفككؾ الرباعي، ك)قرقرل( مف المضعؼ الرباعي، كقد 

 عيا في سياؽ الكالـ اسمنا كليس صفة.اتفقت ىذه الكممات في الكزف، مع كقك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 3ٕٕ/٘( اٌّٛٛاُ: "اٌقف١ف ِٓ إٌؼبَ". اٌٍَبْ (ٔ
 9٘/3، "٠ؼٕٟ: ٍو٠ؼخ". اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ 3ٕٕ/٘( "ٔبلخ ّٚٛاّخ ٚٔبلخ ّّٛبح". اٌٍَبْ (ٕ

3/٘9 
 3ٕٕ/٘( أظو: اٌٍَبْ (ٖ
 3ٖٖ/ٕ( اٌىزبة (ٗ
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كالجدكؿ اآلتي يكضح ىذه ( وجود كممات تأتي من باب المفكوك والمضعف الرباعي، 5
 الكممات:

 الىارد منها المادة المعجمية

 األفعال األسماء

 ة ٚ ة

 ة ٚ ة ٚ

ثبح ْٛ اٌجَ
(ٔ)

 - 

 ؿ ٚ ؿ

 ؿ ٚ ؿ ٚ

َفبء ْٛ اٌَق
(ٕ)

 

َفبَءح ْٛ اٌَق
(ٖ)

 

 ْٛ َفبحاٌَق
(ٗ)

 

٠ِْق١َخ َٛ اٌُق
(٘) 

 

- 

 ك ٚ ك

 ك ٚ ك ٚ

َكاح ْٚ اٌلَّ
(ٙ)

 - 

ُ ٚ ُ 

ٚ ُ ٚ ُ 

بء َّ ْٛ َّْ اٌ
(1)

 

َّّْٛبح اٌ
(

1
)
 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

                                                 
ِٚغًّ  ٓٙ، ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓٗٗ٘/ٔ، ٚاٌٍَبْ 9ٕٓ/ٕٔالح".اٌّؾىُ ( "اٌجٛثبح: اٌف(ٔ

 3ٖٔ/ٔاٌٍغخ
 ٕٗٗ/ٖ( "اٌقٛفبء ِّلٚك: األؽّك". اٌٍَبْ (ٕ
،لبي اٌف١وٚى:"اٌقٛفبء ٚثٙبء: األؽّك". ٕٔٙ/1( "اٌقٛفبءح:اٌوعً األؽّك". رٙن٠ت اٌٍغخ (ٖ

 ٕٓ٘اٌمبًِٛ ٓ
 ٕٗٗ/ٖٚاٌٍَبْ ، ٘ٓٗ/1، ٚٓٙ/ٕ( اٌَبثك ٔفَٗ، ٚأظو: اٌّقٖٔ (ٗ
، ٚاٌمبًِٛ 3ٙٗ/٘، ٚأظو: اٌّقٖٔ ٕٗٗ/ٖ("اٌق٠ٛق١خ: اٌلا١٘خ، ٚا١ٌبء ِقففخ". اٌٍَبْ (٘

 ٕٓ٘اٌّؾ١ٜ ٓ
، "ٚاٌلٚكاح: آصبه أللاَ إٌبً فٟ اإللجبي ٚاإلكثبه". 1ٕ٘/ٔ( "اٌلٚكاح: اٌج١ذ اٌؼظ١ُ".وزبة اٌغ١ُ(ٙ

، 19/ٖٟ٘ األهاع١ؼ،". إٌّٖف ، لبي اثٓ عٕٟ: "اٌلٚكاح: عّؼٙب: اٌلٚاكٞ، ٖٕٚٙ/ٔاٌغ١ُ 

 3ٖٕ/  ٗٔٚأظو: رٙن٠ت اٌٍغخ
ّبح ّّٚٛبء: ٠ؼٕٟ ٍو٠ؼخ". اٌّؾىُ (1 ْٛ َّ ، ٚ " اٌّْٛبح ِٓ إٌَبء: اٌىض١وح اٌىالَ". 9٘/3( "ٔبلخ 

، ٚلبي اثٓ ١ٍلٖ: "اِوأح ّّٛبح: رُؼبة ثنٌه ئما وبٔذ رلفً ث١ٛد اٌغ١واْ". ٙٗٔ/ٕوزبة اٌغ١ُ 

 ٕٔ٘/ٕاٌّقٖٔ 
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ٓ ٞ ٓ 

ٞ ٓ ٞ ٓ 

١َخِّاٌٖـ ِٖ ٠
(ٔ) 

بءِّاٌٖـ َٖ ـ١
(ٕ) 

- 

ٗ ٚ ٗ 

ٚ ٗ ٚ ٗ 

بء َٙ ْٛ َّٚ اٌ
(ٖ)

 

ٙبح ْٛ َّٚ اٌ
(ٗ)

 

ٝ َٙ ْٛ َّٚ اٌ
(٘)

 

ٟ ِٙ ْٛ َٚ ُّ اٌ
(ٙ)

 

١َخ ِٙ ا َٛ ُّٚ اٌ
(1)

 

 ُّٚ ٟاٌ ِٙ ا َٛ
(3)

 

 

 

 

 

 

 

ٗ ٚ ٗ 

ٚ ٗ ٚ ٗ 

ا  ْٛ َٙ ْٛ َٙ
(9)

 

ٝ َٙ ْٛ َٙ
(ٔٓ)

 

 ع ٚ ع

 ع ٚ ع ٚ

ػبء ْٛ اٌَؼ
(ٔٔ)

 - 

 ؽ ٚ ؽ

 ؽ ٚ ؽ ٚ

غبء ْٛ اٌَغ
(ٕٔ)

 

غبءح ْٛ اٌَغ
(ٖٔ)

 

غبح ْٛ اٌَغ
(ٔٗ)

 

 

 

رََغبَغٝ
(ٔ٘)

 

رََغبَغٝ - ؽ ٚ ؽ ٞ
(ٔٙ)

 

 ق ٚ ق

 ق ٚ ق ٚ

لبح ْٛ لَ
(ٔ1)

لَٝ  ْٛ لَ
(ٔ3)

 

                                                 
١ٖخ ثبٌزقف١ف". اٌٍَبْ (٠مبي ف(ٔ ِٕ ١َخ، ٚ" ِٖ ١ ِٕ ،"ٚا١ٌٖبٕٟ: اٌؾْٖٛ.... ٚل١ً: ٖٗٗ/ٟ٘ ِفوك ا١ٌٖبٕٟ: 

 ٕ٘ٙ/ٕٔ، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ 11ٔٚ  1ٔٔ/ٕ، ٚأظو: اٌغ١ُ ٙٗٗ-ٖٗٗ/٘اٌمٖٛه؛ ألٔٗ ٠زؾٖٓ ثٙب". اٌٍَبْ 
ْ )ٓ ٞ ٓ( ،  اٌٍَب9ٕٗ/٘، ٚأظو: اٌّقٖٔ 3ٕ٘/٘( "ا١ٌٖٖبء: لْو ؽت اٌؾٕظً". اٌٍَبْ )ٓ أ ٓ أ( (ٕ

 ٖٕٙ، ٚأظو: اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٖٓٗٗ/٘
ٖ
، ٚأظو: ٘ٗ٘/٘( "اٌٚٛٙبء: إٔٛاد إٌبً ٚعٍجزُٙ، ٚل١ً: األٕٛاد اٌّقزٍطخ ٚاٌغٍجخ". اٌٍَبْ )ٗ ٚ ا( (

  ٘ٗٙ، ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ 1ٖٓ٘/ٖ، ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ 9ٙٗ/ٔاٌّقٖٔ 
 9ٙ٘اٌٚٛٙبح: اٌغٍجخ". ِغًّ اٌٍغخ ٓ، ٚ"3ٕ/ٗ( "اٌٚٛٙٝ ٚاٌٚٛٙبح: إٔٛاد إٌبً ٚعٍجزُٙ".اٌَّبػل(ٗ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(٘
ٙ)ٛ َٖ ُِ  :ٍٗ ْٛ َٚ ُِ  33ٕ/ٕ، ٚاٌىٕبُ ٘٘ٗ/ٔ، ٚأظو: ٍفو اٌَؼبكح ٘ٗٙد". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ِّٓ( "هعً 
١خ: كا١٘خ ِٕىو". اٌٍَبْ (1 ِٙ ا َٛ ُٙ ا١ٙخ ِٓ 39ٗ/٘، ٚأظو: اٌّقٖٔ ٘ٗ٘/٘( "هعً  َٛ ُّٚ ، ٚلبي ا١ٌْجبٟٔ: "اٌ

ْؾىخ". اٌغ١ُ اٌوعبي: اٌم١ًٍ اٌ ُّٚ  9ٙٔ/ٕؼمً اٌ
ٛاٟٙ: غ١ٍع". اٌّقٖٔ (3 ُٙ  ٕٖ٘/ٖ( ٠مبي: ثؼ١و "
ٙٛا ثال ّ٘ي". ِمب١٠ٌ اٌٍغخ (9 ْٛ َٙ  ٘ٗ٘/٘، ِٚؼٕب٘ب: "ٙغٛا ٕٚبؽٛا". اٌٍَبْ 1ٖ٘/ٖ( "

 ٘ٗ٘/٘، ِؼٕب٘ب: "ٙغٛا ٕٚبؽٛا". اٌٍَبْ ٕٕٗ/ٕ( "ٙٛٙٝ إٌبً ٙٛٙبح ّل٠لح". األفؼبي ٌٍَولَطٟ (ٓٔ
غبء". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ( "اٌؼٛػبء: (ٔٔ ْٛ ، "لبي األّٕؼٟ: ٍّؼذ ػٛػبح اٌمَٛ ٚغٛغبرُٙ: ئما ٍّؼذ ٌُٙ 1ٗ٘اٌَغ

 ٕٕٙ/ٌٖغخ ٕٚٛرًب" رٙن٠ت اٌٍغخ 
ٕٔ

، ٚ"اٌغٛغبء: اٌغواك 1ٓٗ/ٙ( "اٌغٛغبء: ّٟء ٠ْجٗ اٌجؼٛٗ ٚال ٠ؼ٘، ٚال ٠إمٞ، ٚ٘ٛ ٙؼ١ف". اٌٍَبْ )ؽ ٚ ٞ( (

 13ٕٛغبء: اٌٖٛد ٚاٌغٍجخ ِضً اٌٚٛٙبء". إٌّغل ٓ، ٚ"اٌغ13ٙثؼل أْ ٠ٕجذ عٕبؽٗ". اٌمبًِٛ ٓ
ٖٔ

غبث١ٌ". وزبة اٌغ١ُ ١ٌٍْجبٟٔ ( َّٚ  3ٔ/ٖ( "اٌغٛغبءح: ّغوح ٕغ١وح رَّٝ اٌ
ٔٗ

 1ٓٗ/ٙ، ٚأظو: ٚاٌٍَبْ )ؽ ٚ ٞ( 13/ٖ، ٚأظو: إٌّٖف 3ٓٔ/ٕ( "اٌغٛغبح: اٌَفٍخ". اٌّقٖٔ (
ٔ٘

 1ٓٗ/ٙ، ٚأظو: اٌٍَبْ )ؽ ٚ ٞ( 3ٓٔ/ٕ( "رغبغٝ ػ١ٍٗ اٌغٛغبء: ئما هوجٖٛ ثْو فزغبغٝ". اٌّقٖٔ (
ٔٙ

 ( اٌَبثك ٔفَٗ(
ٔ1

لذ اٌلعبعخ لٛلبح: ئما أهاكد اٌج١٘". األفؼبي ٌٍَولَطٟ ( ْٛ  1ٙٔ/ٗ، ٚأظو: اٌّقٖٔ ٖ٘ٔ/ٕ( "لَ
ٔ3

د ػٕل اٌفيع ٚٔؾٖٛ". األفؼبي ٌٍَولَطٟ ( َّٛ لٝ اٌل٠ه: ئما ٕ ْٛ لذ اٌلعبعخ لٛلبح ٚل١مبء: ئما ٖ٘ٔ/ٕ( "لَ ْٛ ،  ٚ"لَ

ب: لبلذ، ٚ٘ٛ غو٠ت، ٠ٚمبي: لٛلأد ثبٌّٙيح". إٌّٖف ٕبؽذ، ٚلب ًٚ  1ٕ/ٌٖٛا أ٠
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 ن ٞ ن

 ن ٞ ن ٞ

اٌَى١َْىخ
(ٔ)

 - 

 ي ٞ ي

 ي ٞ ي ٞ

ا١ًٌٍَّْ
(ٕ)

 

ا١ٌٍٍََّْخ
(ٖ)

 

- 

َ ٚ َ 

ٚ َ ٚ َ 

بء َِ ْٛ َّ اٌ
(ٗ)

 

بح َِ ْٛ َّ اٌ
(٘)

 

- 

ٖ ٚ ٖ 

ٚ ٖ ٚ ٖ 

َ٘بء ْٛ اٌَٙ
(ٙ)

 

َ٘بءح ْٛ اٌَٙ
(1)

 

 

 

ٖ ٚ ٖ 

ٚ ٖ ٚ ٖ 

َ٘بح ْٛ اٌَٙ
(3)

 - 

كفيما يمي دراسة تفصيمية لمكممات السابقة لمكشؼ عف أسباب مجيئيا مف المفككؾ 
 عمى النحك التالي:كالمضعؼ، كتأتي ىذه الدراسة 

 :)كممة )الَبْوباة 

                                                 
، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ 1/119، ٚأظو: اٌٍَبْ ٙٙٔ/ٗ، ٚاٌّقٖٔ 3٘/1( "اٌى١ىخ: اٌج١ٚخ". اٌّؾىُ (ٔ

ٔٓ/ٗٔ3 
،  ٚلبي اثٓ فبهً: "ا١ًٌٍ 9٘/ٕٔ( "ا١ًٌٍ ػم١ت إٌٙبه، ِٚجلؤٖ ِٓ غوٚة اٌٌّْ". اٌّؾىُ (ٕ

، ٚأظو: اٌٍَبْ 199٘ اٌط١و ٠َّٝ ١ٌاًل ٚال أػوفٗ". ِغًّ اٌٍغخ ِٓؼوٚف، ٠ٚمبي: ئْ ثؼ

3/ٔ19 
"٠مبي ١ٌٍٍخ صّبْ ٚػْو٠ٓ: اٌلػغبء، ٖٗٗ/٘ٔ( "١ٌٍخ ١ٌالء: ئما اّزلد ظٍّزٙب". رٙن٠ت اٌٍغخ (ٖ

، ٚأظو: 19ٔ/١ٌٍٚ3ٍخ رَغ ٚػْو٠ٓ: اٌلّ٘بء، ١ٌٍٍٚخ اٌضالص١ٓ: ا١ٌٍالء، ٚمٌه أظٍّٙب". اٌٍَبْ 

 39ٕ/ٗاٌّقٖٔ 
ِبح، ٚ٘ٛ اٍُ ٠مغ ػٍٝ ع١ّغ اٌفٍٛاد"اٌزٙن٠ت (ٗ ْٛ خ ٚاٌَٙ َِ ْٛ ِبء ٚاٌِّٛبح، ٚثؼُٚٙ ٠مٛي: اٌَٙ ْٛ َّ ( "اٌ

ٔ٘/ٙٔ1 
ِبح: اٌّفبىح اٌٛاٍؼخ اٌٍَّبء"اٌّؾىُ (٘ ْٛ َّ ، ٚاٌٍَبْ ٕٖٕ/ٕٔ( اٌَبثك ٔفَٗ،ٚ"اٌ

 3ٔ9ٚأظو:اٌّغًّ ٓٗٓٗ/3
ح ٚاٌٙٛ٘بء: اٌجئو اٌزٟ ال ِزؼٍّك ثٙب، ٚال ، ٚ"اٌٙٛ٘بءٕٔ/ٙ( "اٌٙٛ٘بء: األؽّك". ِمب١٠ٌ اٌٍغخ (ٙ

 3ٖ٘/ٗٚ  3ٗ/ٕ، ٚأظو: اٌّقٖٔ 3ٙٔ/9ِٛٙغ ٌوعً ٔبىٌٙب ٌجؼل عب١ٌٙب". اٌٍَبْ 
٘بءح ثبٌّل: 3ٙٔ/9( اٌَبثك ٔفَٗ، ٚ"هعً ٘ٛ٘بء ٚ٘ٛ٘بءح: ٙؼ١ف اٌفإاك عجبْ". اٌٍَبْ (1 ْٛ ، ٚاٌَٙ

٘بءح: اٌجئو ال ِزؼٍك ثٙب". ، ٚل١ً: "إًٔ ا39ٌ٘ٛٙثبٌّل: اٌوعً األؽّك. أظو: ِغًّ اٌٍغخ ٓ

 3ٙٔ/9اٌٍَبْ 
، ٠ٚمبي: "ثئو ٘ٛ٘بءح ٕٙ/ٕ، ٚاٌّقٖٔ 3ٙٔ/9( اٌَبثك ٔفَٗ، ٚ"اٌٙٛ٘بح: األؽّك". اٌٍَبْ (3

 ٚ٘ٛ٘بح". 
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كرد فييا قكالف ىما:األكؿ: أنيا مف المفككؾ الثالثي )ب ك ب(، ككزنيا فعالء،كنجد ذلؾ *
.الثاني : أنيا مف مادة )ب (ّ)، كابف سيده(ِ)، كابف فارس(ُ)عند أصحاب المعاجـ كاألزىرم
 .(ْ)ك ا(، كنجد ذلؾ عند الزنجاني

ف تككف مف المفككؾ الثالثي )ب ك ب(، كيجكز أف تككف مف كالراجح عندم أنو يجكز أ
المضعؼ الرباعي )ب ك ب ك(، كذلؾ ألنيا تعد نظيرنا لكممة )المكماة(، فكما أف )المكماة( 

، فكذلؾ (ٓ)"أصميا: مىٍكمكة بكزف فعممة، كىك مضاعؼ قمبت كاكه ألفا لتحركيا كانفتاح ما قبميا"
 عمى )المكماة( التي أصميا )مىٍكمكة(، كييعىٌضد ذلؾ فكذلؾ )البكباة(، أصميا )بىٍكبىكة( حمالن 

 .(ٔ)أيضا اتفاقيما في المعنى، ذلؾ أف "البكباة: الفالة، كىي المكماة"
 بعد ىذا العرض يمكف لمبحث إثبات ما يمي:

( لمنحاة في كممة )البىٍكباة( ثالثة أقكاؿ في جذرىا المغكم، فيي إما أف تككف مف مادة          ُ
أك مادة )ب ك ا( أك مادة )ب ك ب ك(، كرجح البحث أنيا يجكز أف تككف مف  )ب ك ب(

المفككؾ الثالثي )ب ك ب( كمف المضعؼ الرباعي )ب ك ب ك(، كال يرل البحث أف تككف 
)البكباة( مف مادة )ب ك ا(؛ ألف ىذا يقضي بأف تككف الباء الثانية في الكممة حرفنا زائدنا، 

 .(ٕ)تستعمؿ زائدة أبدناكىذا غير صحيح، فالباء ال 
( يعد اإلبداؿ بيف الباء كالميـ في )البكباة( ك)المكماة( مف قبيؿ اإلبداؿ الصكتي الذم ال ِ

، فكالىما (ٖ)يترتب عميو تغيير في المعنى، كمسكغ ىذا اإلبداؿ ىك اتفاقيما في المخرج
ح، مستفؿ، ، فكالىما صكت منفت(ٗ)صكت شفكم باإلضافة إلى اتفاقيما في معظـ الصفات

                                                 
 ٕٔٙ/٘ٔ( أظو: رٙن٠ت اٌٍغخ (ٔ
 ٖٗٔ/ٔ، ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ 3ٖٔ/ٔ( أظو: ِغًّ اٌٍغخ (ٕ
 9ٕٓ/ٕٔ( أظو: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (ٖ
 9ٖٗ/ٖظو: رٙن٠ت اٌٖؾبػ ( أ(ٗ
 99٘/ٕ( اٌلهه ا١ٌَٕخ ٌيوو٠ب األٖٔبهٞ (٘
 ٕٔٙ/٘ٔ( رٙن٠ت اٌٍغخ (ٙ
 9ٔٔ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (1
،  9ٕٗ-ٕٙٗ/  ٗ،ٚاٌَّبػل  ٖٙٗ-ٖٖٗ/  ٗ( أظوِقبهط اٌؾوٚف ٕٚفبرٙب فٟ : اٌىزبة (3

 -1ِٖٔقزبه ػّو ٓ ، ٚكهاٍخ اٌٖٛد اٌٍغٛٞ ٌٍلوزٛه أؽّل  99ٓٔ/ّٕٚوػ ر١ًَٙ اٌفٛائل 

ٖٔ3   
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(9
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مرقؽ، مذلؽ، مجيكر، كفي ىذا يقكؿ المبرد: "البكباة ... ىي المتسع مف األرض، كبعضيـ 
، كقاؿ ابف (ُ)يقكؿ: ىي المكماة بعينيا، قمبت الميـ باء؛ ألنيا مف الشفة، كمثؿ ذلؾ كثير"

المكماة ، ككرد في المساف أنو "يقاؿ ليا: (ِ)سيده: "البكباة: الفالة عف ابف جني كىي المكماة"
 .(ّ)كالبكباة بالباء كالميـ"

 :)الكممات: )الخوخاء(، و)الخوخاءة(، و)الخوخاة(، و)الُخَويخية 
، كعمى ىذا فييمف المفككؾ (ْ)كضع أصحاب المعاجـ ىذه الكممات في مادة )خ ك خ(

ا يجكز أف تككف مف المضعؼ الرباعي )خ ك خ ك(، كذلؾ لمايأتي:  الثالثي، كأرل أنيا أيضن
)الخكخاة( تعد نظيرنا لمدكداة كالشكشاة، كىما كممتاف حكـ عمييما النحاة بأنيما مف أف  -أ

 .(ٓ)المضعؼ الرباعي، حيث قاؿ ابف جني: "الدكداة كالشكشاة مف مضاعؼ الرباعي"
، كىذا يعني أف اليمزة ليست لمتأنيث حتى (ٔ)أف )الخكخاء( يقاؿ في مؤنثيا: "خكخاءة" -ب

نما اليمزة منقمبة عف يقتصر أصحاب المعاجـ في يا عمى أنيا مف المفككؾ )خ ك خ(، كا 
أصؿ، كليذا جاز أف تككف مف المضعؼ الرباعي، "فمك كانت اليمزة لمتأنيث بمنزلة ىمزة 

 .(ٕ))عكراء(، لما جاز أف تدخؿ عمييا ىاء التأنيث"
ا أف كممة )خكخاء( جمعيا )خكخاءكف(، كىذا يعني أف اليمزة منقمبة عف أصؿ، كفق -ت

لمقاعدة الصرفية التي تقكؿ: إف االسـ الممدكد عند جمعو جمعنا مذكرنا سالمنا فإف ىمزتو 
، كقد اقتصرت المعاجـ عمى جمع الكممة (ٖ)تبقى عمى حاليا أك ترد إلى أصميا الكاك

بإبقاء اليمزة عمى حاليا؛ ألف ىذا ىك األقكل، كفي ىذا يقكؿ الحمالكم عف االسـ 

                                                 
  ٕٓٙ/ٔ( اٌىبًِ ٌٍّجوك (ٔ
، ٚرٙن٠ت اٌٖؾبػ ٓٙ، ٚأظو فٟ مٌه: اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ 9ٕٓٓ/ٕٔ( اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (ٕ

 ٗٗ٘/ٔ، ٚاٌٍَبْ )ة ٚ ة( ٖٗٔ/ٔ، ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ 3ٖٔ/ٔ، ِٚغًّ اٌٍغخ 9ٖٗ/ٖ
 ٗٓٗ/3( اٌٍَبْ )َ ٚ َ( (ٖ
 ٕٔٙ/1، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ ٕٓ٘، ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٕٓٗٗ/ٖ ( أظو: اٌٍَبْ(ٗ
 9ٖٗ/ٗ، ٚأظو: اٌىزبة 13ٔ/ٕ( إٌّٖف (٘
 ٕٔٙ/1( رٙن٠ت اٌٍغخ (ٙ
 1ٙٔ/ٕ( إٌّٖف (1
 ٕٔ٘/ٕ( أظو: ّوػ اٌزٖو٠ؼ ػٍٝ اٌز١ٙٛؼ ١ٌٍْـ فبٌل األى٘وٞ (3
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مزتو بدالن مف أصؿ، جاز فيو التصحيح كالقمب، كلكف التصحيح الممدكد: "إذا كانت ى
 .(ِ). كمعمـك أف "الجمع يرد األشياء إلى أصكليا في أكثر الكالـ"(ُ)أرجح"

ٍيًخية( يدؿ عمى أنيا يجكز أف تككف مف المضعؼ  -ث كى التصغير في كممة )الخي
ٍيًخكىة(،  ،(ّ)الرباعي  )خ ك خ ك(؛ ألف "التصغير يرد األشياء إلى أصكليا" كى كأصميا: )خي

نما قمبت الكاك ياء ... النكسار ما قبميا"  .(ْ)"كا 
، أم أنيا تقع صفة، كقد ذىب أبك عمي (ٓ)كتجدر اإلشارة إلى أف الخكيخية ىي "الداىية"
، كلعؿ ىذا قد يفسر اقتصار أصحاب (ٔ)عمي الفارسي إلى أف "الفعممة ال تككف صفة"
دة )خ ك خ( فتصبح مف المفككؾ دكف المعاجـ عمى كضع ىذه الكممات في ما

 المضعؼ .
 :)كممة )الدوداة 

أنيا مف المضعؼ الرباعي، كىذا مذىب  -كردت في كممة )الدكداة( ثالثة أقكاؿ، ىي:أ
، ككافقو ابف جني حيف قاؿ: "الصيصية، كالدكداة، كالشكشاة مف مضاعؼ (ٕ)سيبكيو

أثر األرجكحة، كىي فىٍعمىمة بمنزلة  ، كما كافقيما ابف سيده بقكلو: "الدكداة:(ٖ)الرباعي"
القرقرة، كأصميا: دىٍكدىكىة، ثـ قمبت الكاك ياء؛ ألنيا رابعة ىنا، فصارت في التقدير: 

. كالحجة في أنيا (ٗ))دىٍكدىية(، فانقمبتالياء ألفنا لتحركيا كانفتاح ما قبميا فصارت: دكداة"
 .(َُ)عالة كفكعمة"مف المضاعؼ الرباعي أف "الفعممة أكثر في الكالـ مف ف

"أنيا مف المفككؾ الثالثي، كىذا مذىب ابف فارس، حيث كضع)الدكداة( في مادة )د ك -ب
، كما كافقيـ عدد مف المحدثيف، منيـ: األساتذة الذيف قامكا (ُ)، ككافقو ابف منظكر(ُُ)د(

                                                 
 ، 1ٕ( ّنااٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف ٌٍؾّالٚٞ ٓ(ٔ
  ٙٙٙ/ٕغ ٚػٍٍٙب ٚؽغغٙب ٌٍم١َٟ ( اٌىْف ػٓ ٚعٖٛ اٌمواءاد اٌَج(ٕ
 ٕٔٓ( اإلٖٔبف فٟ َِبئً اٌقالف ث١ٓ إٌؾ١٠ٛٓ : اٌجٖو١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ ٌألٔجبهٞ ٓ(ٖ
 3ٗٗ/ٗ( اٌٍَبْ (ٗ
 ٕٗٗ/ٖ( اٌٍَبْ (٘
 3ٗ/ٕ( اٌّقٖٔ (ٙ
 9ٖٗ/ٗ( أظو: اٌىزبة (1
 13ٔ/ٕ( إٌّٖف (3
 3ٓ/ٓٔ( اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (9

 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٓٔ
 ٖٓٔ/ٕ، ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ 9ًّٖٖ اٌٍغخ ٓ( أظو: ِغ(ٔٔ
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يجكز  ، كقد اعترض ابف سيده عمى ىذا المذىب كردَّه بقكلو: "كال(ِ)بعمؿ فيارس كتاب الجيـ
أف تككف فىٍعالة كأرطاة؛ لئال تجعؿ الكممة مف باب )قمؽ(، ك)سمس(، كىك أقؿ مف باب 

 .(ّ))صرصر(، ك)فدفد("
أنيا مف مضاعؼ الفاء كالعيف، فيي مف مادة )د د ك(، كقد اعترض ابف سيده عمى  -ت

ا أف تجعميا )فكعمة( كجكىرة؛ ألنؾ تعد ؿ إلى باب ىذا المذىب، كردَّه بقكلو: "كال يجكز أيضن
.كالراجح عندم أنيا يجكز أف تككف (ْ)أضيؽ مف باب )سمس(، كىك باب )كككب(، ك)دكدف("

كاهلل -مف باب المضاعؼ الرباعي كالمفككؾ، فيي مف باب    )د ك د ك(، أك )د ك د( 
 -أعمـ

 :)كممتا )الشوشاة(، و)الشوشاء 
 كردت في كممة )الشكشاة( ثالثة أقكاؿ، ىي:

، ككافقو ابف جني بقكلو: "الصيصية (ٓ)الرباعي، كىذا مذىب سيبكيو أنيا مف المضعؼ -أ
، كما كافقيما ابف سيده بقكلو: "الشيف كالكاك:   (ٔ)كالدكداة كالشكشاة مف مضاعؼ الرباعي"

 .(ٕ))ش ك ش ك(، ناقة شكشاة كشكشاء يعني: سريعة"
الفارسي ىذا  ، كقد ردَّ (ٖ)كعمى ىذا القكؿ فيي مف مادة )ش ك ش ك(، ككزنيا "فعالؿ"

 .(ٗ)القكؿ؛ ألنو يرل أف "الفعممة ال تككف صفة"
أنيا مف المفككؾ الثالثي، كىذا مذىب ابف منظكر في أحد قكليو، حيث كضع  -ب

)الشكشاة( في مادة )ش ك ش(، ككزنيا "فعالء"، كيتضح ذلؾ في قكلو: "ش ك ش: ناقة 
يؿ: ىي فعالؿ، قاؿ أبك منصكر: كشكاشة، كناقة شكشاء ممدكد ... كقاؿ بعضيـ: فعالء، كق

                                                                                                                            
 ٗٗٗ/  ٖ( أظو : اٌٍَبْ ) ك ٚ ك ( ، (ٔ
 ٖٖٔ/ٖ( أظو فٙبهً وزبة اٌغ١ُ (ٕ
 3ٓ/ٓٔ( اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (ٖ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٗ
 9ٖٗ/ٗ( أظو: اٌىزبة (٘
 13ٔ/ٕ( إٌّٖف (ٙ
 9٘/3( اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ (1
 3ٕٕ/٘( اٌٍَبْ (3
 3ٗ/ٕ( اٌّقٖٔ (9
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 ٖٗٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

. ككافقو األساتذة الذيف كضعكا فيارس (ُ)كسماعي مف العرب: شكشاة بالياء كقصر األلؼ"
 .(ِ)كتاب الجيـ

أنيا مف مادة )ش ك ا(، كىذا مذىب ابف منظكر في قكلو الثاني، حيث قاؿ: "ش ك ا:  -ت
 .(ّ)ناقة شكشاة مثؿ المكماة، كشكشاء: سريعة"

م أنو يجكز أف تككف مف باب المضاعؼ الرباعي كالمفككؾ، فيي مف مادة )ش كالراجح عند
 -كاهلل أعمـ-ك ش ك(، أك )ش ك ش( 

 ـيصية(:ِّكممة )الصـ 
 كردت فييا ثالثة أقكاؿ، ىي:

، كابف (ٓ)، ككافقو كؿ مف ابف جني(ْ)أنيا مف المضعؼ الرباعي، كىذا مذىب سيبكيو -أ
، كفي ىذا يقكؿ ابف جني: "الصيصية ... مف (ٖ)داء، كأبي الف(ٕ)، كابف الحاجب(ٔ)يعيش

، كيقكؿ ابف الحاجب: "كنحك: زلزؿ، كصيصية، كقكقيت، كضكضيت (ٗ)مضاعؼ الرباعي"
. كالياء في الصيصية أصؿ، "كال يجكز أف تككف في األصؿ صكصكة، فانقمبت (َُ)رباعي"

" ياء قكؿ اهلل تعالى: ، كالدليؿ عمى "أف الصيصية مف ال(ُُ)الكاك ياء النكسار ما قبميا"
، كلك كانت مف الكاك لقاؿ: (ُِ)َوَأْنَزَللَِّذيَن َظاَىُروُىم مِّْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمن َصَياِصيِيْم "

ف كاف معؾ ثالثة أحرؼ (ُّ)صكاصييـ" ، كفي ىذا يقكؿ ابف يعيش: "الياء فيو أصؿ، كا 
لئال تبقى الكممة عمى  أصكؿ؛ ألف الكممة مركبة مف )صي( مرتيف، فالياء األكلى أصؿ،

                                                 
 3ٕٕ/٘( اٌٍَبْ (ٔ
 1ٕٔ/ٖ( أظو: فٙبهً وزبة اٌغ١ُ (ٕ
 1ٖٕ/٘( اٌٍَبْ (ٖ
 9ٖٗ/ٗ( أظو: اٌىزبة (ٗ
 13ٔ/ٕ( أظو: إٌّٖف (٘
 ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( أظو: ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ(ٙ
 ٙ٘( أظو: اٌْبف١خ فٟ ػٍُ اٌزٖو٠ف ٓ(1
  ٕٙٓ/ٕ( أظو: وزبة اٌىٕبُ فٟ فٕٟ إٌؾٛ ٚاٌٖوف ألثٟ اٌفلاء(3
 13ٔ/ٕإٌّٖف  ((9
 ٙ٘( اٌْبف١خ ٓ(ٓٔ
 13ٔ/ٕ( إٌّٖف (ٔٔ
 (ٕٙ( ٍٛهح األؽياة، آ٠خ )(ٕٔ
 13ٔ/ٕ( إٌّٖف (ٖٔ
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 ٗٗٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

؛ ألنيا ىي  ا أصالن ذا كانت الياء األكلى أصالن كانت الثانية أيضن حرؼ كاحد كىك الصاد، كا 
األكلى كررت، كمثمو الصحيح: زلزؿ، كقمقؿ، كمف ذلؾ: الكزكزة، كالكسكسة، كالكشكشة، 

آخرنا" الكاك في ذلؾ أصؿ؛ ألف الكاك مكررة، كتكريرىا ىينا أكالن كتكريرىا في صيصية
(ُ) .

كذىب أبك الفداء إلى أف العمة في أصالة الياء في )صيصية( ترجع إلى "أنيـ لك جعمكا 
الياءيف زائدتيف، نقصت الكممة عف مثاؿ األصكؿ، كال كجو لمقضاء بزيادة إحداىما دكف 

. كعمى ىذا تككف الكممة مف مادة  (ِ)األخرل، فمما امتنع أف يككنا زائدتيف لـز أصالتيما"
 م ص م(. )ص
أنيا مف المفككؾ الثالثي، فيي مف مادة )ص م ص(، كنجد ذلؾ عند أصحاب  -ب

، كابف منظكر في أحد (ٔ)، كالزنجاني(ٓ)، كالرازم(ْ)، كالراغب األصفياني(ّ)المعاجـ كاألزىرم
. ككال (ٖ)، ككافقيـ مف المحدثيف األساتذة الذيف كضعكا فيارس كتاب الجيـ(ٕ)أحد قكليو

 -كاهلل أعمـ-دم القكليف جائز عن
 .(ٗ)ذىب ابف منظكر في قكلو اآلخر إلى أف )الصيصية( مف مادة )ص م ا( -ت
 ـيصاء(:ِّكممة )الصـ 

كردت فييا ثالثة أقكاؿ، ففي قكليـ: "صاصت النخمة: ال يخمك مف أف تككف فاعمت بمنزلة 
. كعمى ىذا "إف كاف )صاصت(: (َُ)داكمت كعاكدت، أك تككف فعممت مف مضاعؼ الياء"

ف كاف )صاصت(: فعممت، فػ )الصيصاء( ًفعالؿ"ِّفاعمت، فػ )الصػ . كقد (ُُ)ػيصاء( ًفيعاؿ، كا 

                                                 
 ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ(ٔ
 ٕٙٓ/ٕ( اٌىٕبُ (ٕ
 ٕٙٙ/ٕٔ( أظو: رٙن٠ت اٌٍغخ (ٖ
ِٓ ، ٚاٌواغت ٘ٛ: اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌّفًٚ، أك٠ت 9ٕٗ( أظو: اٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ ٓ(ٗ

ٖ(. أظو: األػالَ ٌٍيهوٍٟ ٕٓ٘اٌؼٍّبء، ٍىٓ ثغلاك، ٚاّزٙو ف١ٙب، ِٓ وزجٗ: )األفالق(، ٚغ١وٖ. رٛفٟ ٍٕخ )

ٕ/ٕ٘٘  
 ٕٕٕ( أظو: ِقزبه اٌٖؾبػ ٓ(٘
 ٕٓٗ/ٔ( أظو: رٙن٠ت اٌٖؾبػ (ٙ
 ٖٗٗ/٘( أظو: اٌٍَبْ (1
 9ٕٕ/ٖ( أظو: فٙبهً وزبة اٌغ١ُ (3
 ٙٗٗ/٘( أظو: اٌٍَبْ (9

 3ٔٔ/ٕ( إٌّٖف (ٓٔ
 3ٖٔ/ٕ( إٌّٖف (ٔٔ
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عدَّ ابف جني ىذيف القكليف مف باب الشذكذ، كنجد ذلؾ في قكلو: "كحممو عمى كال الكجييف 
ف جعمتو  عندم شاذ؛ ألنؾ إف جعمتو )فاعمت( كانت الفاء كالعيف مف مكضع كاحد، كا 

حيت فقد ذكركا أنو لـ يأت مف ىذا الباب إال تمؾ الثالثة األحرؼ، كىي: )فعممت( بمنزلة حا
نما جاء ىذا في األصكات، كصاصت النخمة ليس مف  حاحيت، كعاعيت، كىاىيت، كا 

. كبناء عمى ىذا "تككف الصيصاء ... بمنزلة العمباء كالحرباء اسمنا (ُ)الصكت في شيء"
ا ال مصدرنا" مي القالي: "باب ما جاء مف الممدكد عمى مثاؿ ، كفي ىذا يقكؿ أبك ع(ِ)صريحن

 .(ّ)ًفعالء مف األسماء كلـ يأت صفة"
 يتضح مف العرض السابؽ أف لمنحاة في كممة )الصيصاء( ثالثة أقكاؿ، ىي:

أنيا مف المضعؼ الرباعي، فيي مف مادة )ص م ص م(، ككزنيا فعالؿ، كبيذا  األول:
الن المضعؼ إنما يككف "مف أبنية المصادر نحك: فإنيا تككف مصدرنا كليست اسمنا؛ ألف فعال

أنيا مف المفككؾ الثالثي، فيي مف مادة )ص م ص(، ككزنيا  والثاني:.(ْ)الزلزاؿ، كالقمقاؿ"
ا ًفعالء، كبيذا فإنيا تككف اسمن
أنيا مف مضاعؼ الفاء كالعيف، فيي مف مادة  والثالث:.(ٓ)
 )ص ص م(، ككزنيا فيعاؿ.

صاء( يجكز أف تككف مف المضعؼ الرباعي أك المفككؾ كالراجح عندم أف )الصي
الثالثي استنادنا إلى السياؽ الذم ترد فيو، فإف كانت مصدرنا فيي مضعؼ رباعي مف 
ف كانت اسمنا فيي مفككؾ ثالثي مف مادة     مادة )ص م ص م(، ككزنيا فعالؿ، كا 

 -كاهلل أعمـ-)ص م ص(، ككزنيا فعالء 
 (:كممتا )الضوضاء(، و)الضوضاة 

 كردت في ىاتيف الكممتيف أربعة أقكاؿ، ىي: 

                                                 
 3ٕٔ/ٕ( إٌّٖف (ٔ
 3ٗٔ/ٕ( إٌّٖف (ٕ
 ٘٘ٗٚ ٓ ٔ٘ٗ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٖ
 9ٖٖ/1( اٌّقٖٔ (ٗ
 ٘٘ٗٚ ٓ ٔ٘ٗ( أظو: اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(٘
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، كىي (ُ)أنيا مف مادة )ض ك ض ك(، كعمى ىذا فإف الضكضاء "كزنيا فعالؿ مصركفة" -أ
، كفي ىذا يقكؿ ابف جني: "الضكضاء بمنزلة الزلزاؿ، فينبغي أف يككف (ِ)"مصدر ضكضيت"

، كىذا يعني (ْ)كضاك"، كيقكؿ ابف الشجرم: "الضكضاء أصميا: ض(ّ)ضكضيت مثؿ زلزلت"
، (ٔ)، كعمى ىذا القكؿ تككف الكممة مصركفة كىي "مذكرة"(ٓ)أف "اليمزة فيو مبدلة مف الكاك"

ٌد  كقد ذىب إلى ذلؾ أبك عمي القالي في أحد أقكالو، حيث قاؿ: "الضكضاء في لغة مف مى
في لغة  ، ككافقو ابف سيده بقكلو: "الضكضاء جمع ضكضاءة، كىي فىعالؿ(ٕ)كصرؼ فىٍعالؿ"
 .(ٗ)، ككافقيما الدكتكر أحمد مختار عمر(ٖ)مف مٌد كصرؼ"

أنيا مف مادة )ض ك ض(، فيي مف المفككؾ الثالثي، ككزنيا "فعالء"، كىذا مذىب  -ب
أبي عمي القالي في أحد أقكالو، حيث قاؿ: "الضكضاء ... كىي األصكات المرتفعة، كفي 

لغة مف مىدَّ كلـ يصرؼ: فعالء"
(َُ) ، 

ا ككافقو   .(ُُ)ابف سيده في ذلؾ أيضن
 .(ُِ)أنيا مف مادة )ض أ ض أ(، كىك مذىب الدكتكر محمكد الطناحي -ت
 .(ُّ)أنيا مف مادة )ض ك ا(، ذىب إلى ذلؾ ابف منظكر -ث

 بعد ىذا العرض يمكف إثبات ما يمي:

                                                 
 ٕٖٖ/ٕ( أِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ (ٔ
 ٔٗ/ٔ( إٌّٖف (ٕ
 9ٙٔ/ٔ( إٌّٖف (ٖ
 ٕٖٖ/ٕ( أِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ (ٗ
 1ٕٕٖوف ٌٍمّٛغٟ ٓ( ػٕمٛك اٌيٚا٘و فٟ اٌ(٘
 99ٗ/ٔ( ِؼغُ اٌٖٛاة اٌٍغٛٞ ٌٍلوزٛه : أؽّل ِقزبه ػّو (ٙ
 ٓٔٗ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(1
 3ٖٔ/1( اٌّقٖٔ (3
 99ٗ/ٔ( أظو: ِؼغُ اٌٖٛاة اٌٍغٛٞ (9

 ٓٔٗ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٓٔ
 3ٖٔ/1( أظو: اٌّقٖٔ (ٔٔ
 3ٙٗ/ٖ( أظو فٙبهً أِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ (ٕٔ
 ٘ٗ٘/٘ٚ ا( ( أظو: اٌٍَبْ )ٗ (ٖٔ
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( رجح ابف الشجرم أف تككف )الضكضاء( مف المضعؼ الرباعي )ض ك ض ك(، كعمؿ ُ
زلزؿ( أكثر مف باب )سمس(، ك)قمؽ(، فقاؿ: "ككنيا مف المضاعؼ أكجو، ذلؾ بأف باب )

 .(ُ)كذلؾ لقمة باب سمس كقمؽ"
( ذىب أبك عمي القالي إلى أف )الضكضاء( يجكز أف تككف مف المضعؼ الرباعي أك مف ِ

المفككؾ الثالثي، لكنو رجح أف تككف مف المضعؼ الرباعي دكف أف يصرح بذلؾ، حيث 
ي عنكاف: "ما جاء مف الممدكد عمى مثاؿ فىٍعالؿ اسمنا كلـ يأت كضع )الضكضاء( ف

، ثـ ذكر أف "الضكضاء في لغة مف مدَّ كصرؼ فعالؿ ... كفي لغة مف مٌد كلـ (ِ)صفة"
 .(ّ)يصرؼ فعالء"

( اضطرب منيج ابف منظكر في النقؿ عف ابف سيده، حيث ذكر ابف منظكر أف ابف سيده ّ
ك ض(، فقاؿ: "قاؿ ابف سيده: كعندم أف )ضكضاء(  يجعؿ )الضكضاء( مف المفككؾ )ض

. كالصكاب أف ابف سيده أجاز في )الضكضاء( أف تككف عمى "فىعالؿ في لغة (ْ)ىينا فعالء"
 .(ٓ)لغة مف مٌد كصرؼ، كفي لغة مف مدَّ كلـ يصرؼ فعالء"

( رجح الدكتكر أحمد مختار عمر في كممة )الضكضاء( أف تككف مف مادة )ض ك ض(، ْ
لمفككؾ الثالثي، حيث يقكؿ: "األرجح في كممة )ضكضاء( أنيا مف الجذر )ض ك فيي مف ا

، كاستند في ترجيحو إلى ما كرد في (ٔ)ض(، كأنيا مؤنثة عمى كزف فعالء فتمنع مف الصرؼ"
 في قكؿ الحارث بف حمزة: 

ٍكضاء ٍت لىييـٍ ضى كا أىٍصبىحى ـٍ ًبمىٍيؿو فىمىمَّا          أىٍصبىحي أىٍجمىعيكا أىٍمرىىي
(ٕ) 

كبيذا تككف مؤنثة، كممنكعة مف الصرؼ، حيث "لـ يرد عمى التذكير شاىد مف كالـ 
 .(ٖ)العرب"

                                                 
 ٕٖٖ/ٕ( أِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ (ٔ
 9ٓٗ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٕ
 ٓٔٗ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٖ
 ٘ٗ٘/٘( اٌٍَبْ )ٗ ٚ ا( (ٗ
 3ٖٔ/1( اٌّقٖٔ (٘
 99ٗ/ٔ( ِؼغُ اٌٖٛاة اٌٍغٛٞ (ٙ
، ّٚوػ اٌمٖبئل اٌَجغ اٌطٛاي اٌغب١ٍ٘بد ٌألٔجبهٞ 1ٕ/ٖ( اٌج١ذ ِٓ اٌجؾو اٌقف١ف. أظوٖ فٟ إٌّٖف (1

 ٘ٗ٘/٘،  ٚاٌٍَبْ  )ٗ ٚ ا( ٕ٘ٗٓ
 99ٗ/ٔ( ِؼغُ اٌٖٛاة اٌٍغٛٞ (3
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( جعؿ الدكتكر محمكد الطناحي كممة )الضكضاء( مف المضعؼ الرباعي )ض أ ض ٓ
 ، كىك بيذا يعد مخالفنا لجميكر الصرفييف.(ُ)أ(
ابف منظكر كممة ( لـ يرد الجذر المغكم )ض ك ض( في لساف العرب، فقد كضع ٔ

 .(ِ))الضكضاء( في مادة )ض ك ا(
، فكافؽ الصرفييف في أنيا مف (ّ)( ذىب ابف القطاع إلى أف )الضكضاء( عمى كزف "فىٍعفاؿ"ٕ

 مف المضعؼ الرباعي كخالفيـ في كزنيا.
، (ْ)( تعد كممة )الضكضاء( مما "يمد كيقصر، كىك عمى لفظ كاحد كمعنى كاحد"ٖ

.كالراجح (ٓ)ضاءة، كربما قصر فيككف حينئذ جمع ضكضاة"فالضكضاء "جمع، كاحدتو ضك 
لدل البحث أف )الضكضاء(، ك)الضكضاة( يجكز فييما أف يككنا مف المضعؼ الرباعي 

 كمف المفككؾ الثالثي.
 :)الفعالن )ضوضى(، و)قوقى(، وكممة )القوقاة 

 ذكر الصرفيكف في الفعؿ )ضكضى(، كالفعؿ )قكقى( ثالثة أقكاؿ، ىي:
ٍعبىٍيت""أف يك -أ ٍمقىٍيت كجى ، كىذا يعني أنيما مف مادة      (ٔ)كف )ضكضيت(: فعميت بمنزلة سى

)ض ك ض(، ك)ؽ ك ؽ(،فيمامف المفككؾ الثالثي،كقداعترض عمى ىذا القكؿ مف كجييف، 
 ىما:
، فيعدلكف عنو إلى المضعؼ الرباعي، كفي ىذا ُ ( أف الصرفييف يركف باب المفككؾ قميالن

قضيت بذلؾ لمزمؾ أف تجعؿ الفاء كالالـ مف مكضع كاحد، كىما  يقكؿ ابف جني: "لك
الضاداف، فتككف الكممة مف باب )سمس(، ك)قمؽ(، كىذا ليس في كثرة باب )صمصمت(، 

 . (ٕ)ك)قمقمت(، فحممو عمى باب )فعممت( المضاعؼ أكلى"

                                                 
 3ٙٗ/ٖ( أظو فٙبهً أِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ (ٔ
 ٘ٗ٘/٘( أظو: اٌٍَبْ )ٗ ٚ ا( (ٕ
 ٖٕٗ، ٚ ٓٔٔٔ( أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ(ٖ
 3ٖٕ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٗ
 ٔٗ/ٔ، ٚإٌّٖف 9ّٖٕلٚك ٓ، ٚأظو: اٌّمٖٛه ٚإٌّ٘ٗ( ّوػ اٌمٖبئل اٌَجغ اٌطٛاي ٓ(٘
 9ٙٔ/ٔ( إٌّٖف (ٙ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(1
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ت(؛ كعمى ىذا فإف الياء في )ضكضيت(، ك)قكقيت( ال يجكز أف تككف زائدة كما في )سمقي
ألنو "لك قيؿ بزيادة الياء ىنا عمى حد زيادتيا في سمقيت كجعبيت لصارت مف باب سمس 

 .(ُ)كقمؽ، كىك قميؿ، كباب زلزلت كقمقمت أكثر، كالعمؿ إنما ىك عمى األكثر ال عمى األقؿ"
( أنيـ "قد قالكا فيو: الضكضاء، كالضكضاء بمنزلة الزلزاؿ، فينبغي أف يككف ضكضيت ِ

لـ نسمعيـ قالكا مف سمقيت: سمقاء؛ ألنو ليس في كالميـ فعالء مصركفنا، كال مثؿ زلزلت، ك 
 .(ِ)تككف اليمزة التي في ىذا المثاؿ إال لمتأنيث"

، ذىب (ّ)"أف يككف ضكضيت كقكقيت بمنزلة حكقمت كصكمعت، فيككف بكزف فكعمت" -ب
الفعالف مف  ، كعمى ىذا يككف(ْ)إلى ذلؾ السرقسطي حيف قاؿ: "فكعؿ معتال ... ضكضى"

مادة )ض ض ك(، ك)ؽ ؽ ك(، كقد اٍعتيرض عمى ىذا القكؿ بأنو "أبعد مف الجكاز مف 
األكؿ؛ ألنو كاف يمزمؾ أف تجعؿ فاء الفعؿ كعينو مف مكضع كاحد، كىذا أقؿ مف باب 
ذا لـ يجز ىنا باب )سمس( مع أنو أكثر مف باب )كككب(، ك)ددف( ، فأال يجكز  )سمس(، كا 

 .(ٓ)أجدر" باب )ددف( لقمتو
كليذا فالكاك في )ضكضيت(، ك)قكقيت( ال يجكز أف تككف زائدة "عمى حٌد زيادتيا في 

؛ ألنو "لك فيعؿ ذلؾ لصارتا مف باب )كككب(، ك)ددف( مما فاؤه (ٔ)صكمعت كحكقمت"
، كفي ىذا يقكؿ ابف عقيؿ: "كدليؿ (ٕ)كعينو مف كادو كاحد، كىك أقؿ مف باب سمس كقمؽ"

يادتيا تجعؿ الكممة مف باب )ددف(، كىك قميؿ، كأصالتيا "كدليؿ أصالة الكاك أف ز 
 .(ٖ)تجعميا مف مضاعؼ الرباعي كىك كثير"

                                                 
 1ٕٔ( ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ(ٔ
 9ٙٔ/ٔ( إٌّٖف (ٕ
 1ٔ/ٔ( إٌّٖف (ٖ
 ٕٕٗ/ٕ( األفؼبي ٌٍَولَطٟ (ٗ
 1ٔٔ/ٔ( إٌّٖف (٘
 1ٕٔ( ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ(ٙ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(1
 3ٕ/ٗ( اٌَّبػل (3
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نما انقمبت المو ياء كما انقمبت  -ت "أف ضكضيت كنحكه: فعممت دكف فكعمت كفعميت، كا 
، ككذلؾ )قكقيت(، حيث كضعيما (ِ)، ففي "ضكضيت أبدلكا مف الكاك ياء"(ُ)الـ أغزيت"

، فقاؿ: "ضكضيت كقكقيت بمنزلة (ّ)اب ما يمـز الكاك فيو بدؿ الياء"سيبكيو في "ب
ذا كررت الحرفيف فيما بمنزلة تكريرؾ  ضعضعت، كلكنيـ أبدلكا الياء إذا كانت رابعة، كا 

، كقاؿ أبك الفداء: "كأما قكقيت فياؤه مبدلة مف كاك، ككاف األصؿ: قىٍكقىٍكت، (ْ)الحرؼ الكاحد"
ء لكقكعيا رابعة كما قمبت في ادعيت، كالكالـ في أصالتيا كالكالـ في فقمبكا الكاك الثانية يا

 .(ٓ)صيصية"
، ككذلؾ "قكقيت"، فيما مف مادتي )ض ك ض ك(، (ٔ)يتضح مف ذلؾ أف "ضكضيت رباعي"

، كىنا نجد أف الياء في (ٕ)ك(، ك)ؽ ك ؽ ك(، "جعمكا الالميف ... عمى لفظ الفاء كالعيف"
نما )ضكضيت(، ك)قكقيت( "أصؿ؛ ألف ا ألكلى كررت، كأصميما: قكقكت كضكضكت، كا 

، كفي ىذا يقكؿ ابف جني: "الكاك (ٖ)قمبت الثانية ياء لكقكعيا رابعة عمى حد أغزيت كادعيت"
ال تككف أصالن في ذكات األربعة إال في باب التضعيؼ نحك: الكصكصة، كالكزكزة، 

كضكضكت،  كالكحكحة، كباب قكقيت كضكضيت كزكزيت؛ ألنو في األصؿ: قكقكت،
 .(ٗ)كزكزكت"

 بعد ىذا العرض يمكف إثبات ما يمي:
 ( لمصرفييف في الفعميف )ضكضيت(، ك)قكقيت( ثالثة أقكاؿ، ىي:ُ

                                                 
 9ٙٔ/ٕ( إٌّٖف (ٔ
 ٘ٗ٘/٘بْ ( اٌٍَ(ٕ
 9ٖٖ/ٗ( اٌىزبة (ٖ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٗ
 ٕٙٓ/ٕ( اٌىٕبُ (٘
 ٙ٘( اٌْبف١خ ٓ(ٙ
 9ٙٔ/ٕ( إٌّٖف (1
 ٕٙٔ( ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ(3
 1٘ٔ/ٕ( ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (9
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أنيما مف المضعؼ الرباعي )ض ك ض ك(، فيما عمى كزف )فعممت(، كىذا مذىب  -أ
كابف  ،(ْ)، كابف جني(ّ)، كالمازني(ِ)، كسيبكيو(ُ)معظـ النحاة، حيث ذىب إليو الخميؿ

 .(ٗ)، كعالء الديف القكشجي(ٖ)، كابف عقيؿ(ٕ)، كالمرادم(ٔ)، كابف الحاجب(ٓ)يعيش
 أنيما مف المفككؾ الثالثي )ض ك ض(، فيما عمى كزف )فعميت(. -ب
أنيما مف مضاعؼ الفاء كالعيف )ض ض ك(، فيما عمى كزف )فكعمت(.كالراجح عندم  -ت

 -كاهلل أعمـ-رباعي كمف المفككؾ الثالثي أنو يجكز في الفعميف أف يككنا مف المضعؼ ال
( أف "الحكـ عمى الكاك بالزيادة مدخؿ ليما في باب )د د ف(، كىك قميؿ، كالحكـ عمييما ِ

 .(َُ)باألصالة مدخؿ ليما في باب الرباعي المضاعؼ كىك كثير"
( اضطرب أبك القاسـ المؤدب في مذىبو، حيث جعؿ الفعميف )ضكضى(، ك)قكقى( مف ّ

ػي مفكككا؛ ألنو فيؾَّ ِّالثالثي، كذلؾ حيف مىثَّؿ بيما في تعريؼ المفككؾ فقاؿ: "سيمػ المفككؾ
بيف الحرفيف المتجانسيف بحرؼ يخالفيما، كىك يدكر عمى كجكه مختمفة، منو ما ىك صحيح، 
ًرج يجرج ... كالمعتؿ مثؿ: قكقى ييقىٍكقي، كضكضى  كمنو ما ىك معتؿ، فالصحيح مثؿ: جى

 .(ُُ)كزم"يضكضي، كزكزل يز 

                                                 
 9ٙٔ/ٕ( أظو: إٌّٖف (ٔ
 9ٖٖ/ٗ( أظو: اٌىزبة (ٕ
 9ٙٔ/ٔ( أظو: إٌّٖف (ٖ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٗ
 1ٕٟٔ فٟ اٌزٖو٠ف ٓ( أظو: ّوػ اٌٍّٛو(٘
 ٙ٘( أظو: اٌْبف١خ ٓ(ٙ
 393/ٕ( أظو: ّوػ ر١ًَٙ اٌفٛائل (1
 3ٕ/ٗ( أظو: اٌَّبػل (3
ّغٟ ٘ٛ: ػٍٟ ثٓ ِؾّل، فٍىٟ، ه٠بٟٙ، 1ٕٕ( أظو: ػٕمٛك اٌيٚا٘و فٟ اٌٖوف ٓ(9 ْٛ ، ٚاٌمَ

ٟ اٌٖوف(، ٚ٘ٛ ِٓ فمٙبء اٌؾٕف١خ، ٚوبْ ِبً٘وا فٟ اٌؼٍَٛ اٌو٠ب١ٙخ، ِٓ وزجٗ: )ػٕمٛك اٌيٚا٘و ف

 9/ٖ٘(. أظو: األػالَ 319ٚغ١وٖ، رٛفٟ ٍٕخ )
 393/ٕ( ّوػ ر١ًَٙ اٌفٛائل (ٓٔ
 ٖٙٗ( كلبئك اٌزٖو٠ف ٓ(ٔٔ
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فقكلو ىذا يجعؿ الفعميف مف المفككؾ الثالثي، كفي مكضع آخر ذىب إلى أنيما مف 
المضعؼ الرباعي، حيث قاؿ: "كاعمـ أف ما كاف مف األربعة فالكاك كالياء ال تككناف فيو 

 .(ُ)أصالن البتة إال أف يضعؼ نحك: ضكضى كقكقى، فإف ىذا بمنزلة صمصؿ كقمقؿ"
 -كاهلل أعمـ-عؿ )قكقى( ينطبؽ عمى كممة )القكقاة( ( كؿ ما ذكرتو في الفْ

 كممتا )العوعاء(، و)الغوغاء(:
قاؿ سيبكيو: "فأما الغكغاء ففييا قكالف: أما مف قاؿ )غكغاءي( فأنث كلـ يصرؼ فيي عنده 
مثؿ عكراء، كأما مف قاؿ )غكغاءه( فذكر كصرؼ فإنما ىي عنده بمنزلة القمقاـ، كضاعؼ 

. يتضح مف ىذا النص أف في كممة )الغكغاء( (ِ)عؼ القاؼ كالميـ"الغيف كالكاك كما ضا
 قكليف، ىما:

أنيا مف المضعؼ الرباعي، ككزنيا )فىٍعالؿ(، فيي مف الجذر المغكم )غ ك غ ك(، ككاف  -أ
 .(ّ)األصؿ أف يقاؿ فييا: "غكغاك، كلكنؾ ىمزت الكاك لكقكعيا طرفنا بعد ألؼ زائدة"

، ككزنيا )فىٍعالء(، فيي مف الجذر المغكم )غ ك غ(، ذىب إلى أنيا مف المفككؾ الثالثي -ب
، كقد اعترض ابف جني (ْ)ذلؾ ابف منظكر، حيث درس كممة )الغكغاء( في مادة )غ ك غ(

 .(ٓ)عمى ىذا القكؿ، حيث كصفو بأنو ضعيؼ
 ،(ٕ)، كالمبرد(ٔ)كقد عرض النحاة ليذيف القكليف دكف ترجيح كاحد منيما، كما نجد عند سيبكيو

 .(ٗ)، كابف سيده(ٖ)كأبي عمي القالي ،(ٕ)كالمبرد
أما الزجاج كالفارسي كابف جني فقد رجحكا أف تككف الكممة مف المضعؼ الرباعي، حيث قاؿ 

ٍلزاؿ كقمقاؿ" ، (َُ)الزجاج: "كمنيـ مف يصرؼ )غكغاء(، كىك عندم االختيار، يجعمو بمنزلة زى

                                                 
 9ٖ٘( كلبئك اٌزٖو٠ف ٓ(ٔ
 9ٖٗ/ٗ( اٌىزبة (ٕ
  ٕٙٙ/ ٕ( وزبة اٌّمزٚت ٌٍّجوك (ٖ
 1ٓٗ/ٙ( أظو: اٌٍَبْ )ؽ ٚ ؽ( (ٗ
 11ٔ/ٕ( أظو: إٌّٖف (٘
 ٕٔٗٚ  ٕ٘ٔ/ٖٚ  9ٖٗ/ٗ( أظو: اٌىزبة (ٙ
 ٕٙٙ/ٕ( أظو: اٌّمزٚت (1
 9ٓٗٚ ٓ ٖٗٙ( أظو: اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(3
 ٘ٓٗ/1ٚ  9ٕٕ/ٗٚ  3ٓٔ/ٕ( أظو: اٌّقٖٔ (9

 ٗٗ( ِب ٠ٕٖوف ِٚب ال ٠ٕٖوف  ٌٍيعبط ٓ(ٓٔ



 دراسات ومىاسنات  في أصىل الكلمات :                                                                     

                    
 ٖ٘ٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

أنو ممحؽ  كقاؿ الفارسي: "فمف ذكر ألحقو بقضقاض، كقضقاض منصرؼ، كمعنى
بقضقاض أنو مف فعؿ مكرر، كىك مف )غكغك(، فالكاك فيو مكررة، فكاف سبيمو أف يقاؿ: 
)غكغاك(، فانقمبت الكاك ىمزة لأللؼ الساكنة التي قبميا؛ ألنيا تنقمب مف األصؿ، ففي 

ٍرجار"(ُ)الممحؽ أكلى" ٍضخاض كالجى ، كقاؿ ابف جني: "الكجو أف يككف مذكرنا كالقمقاـ كالخى
(ِ) ،

ٍرجار" نما كانت )الغكغاء( مف المضعؼ الرباعي لألدلة اآلتية:، (ِ)كالجى  كا 
أنو يقاؿ في مؤنثيا "غكغاءة، فمك كانت اليمزة لمتأنيث بمنزلة ىمزة )عكراء( لما جاز أف  -أ

 .(ّ)تدخؿ عمييا ىاء التأنيث، فيذا كجو"
أف تككف مف المضعؼ أكلى ألنو أكثر مف المفككؾ، كفي ىذا يقكؿ ابف جني: "كشيء  -ب
ر يدؿ عمى ذلؾ، كىك أنؾ إذا جعمتيا فىٍعالالن حممتيا عمى باب )قمقمت كزلزلت( مف آخ

ذا جعمتيا )فعالء( حممتيا عمى باب )سمس كقمؽ( مما فاؤه كالمو مف  المكرر الرباعي، كا 
 .(ْ)مكضع كاحد، كىذا أقؿ مف باب )قمقمت كزلزلت( فحمميا عمى األكثر أكلى"

التضعيؼ حيث يكثر التضعيؼ، أال ترل إلى قمة باب  أف "حركؼ الحمؽ قد قٌؿ فييا -ت
ة، كمىيو؟ فإذا قؿ التضعيؼ في باب )رددت( كىك أكثر مف باب  ضغيغة، كبغاغ، كبحَّ
)سمس( كجب أف يككف في باب )سمس( أقؿ كأغى، فيجب مف ىذا أال يجعؿ الغينيف في 

نزلة زازم )زلزلت( )غكغاء( بمنزلة ًسيسىي )سمس( كقاقي )قمؽ(، بؿ الكجو أف يجعال بم
كقاقي )قمقمت(، فإذا حممت )غكغاء( عمى )فعالؿ( كاف أحسف، كتجعمو مف باب )غبغب، 

 .(ٓ)كغرغرة، كغزغزة، كغضغضة، كغطغطة، كتغمغؿ، كغمغمة"
 مما سبؽ يمكف لمبحث أف يعرض المالحظات اآلتية:

 ىذاف العامالف ىما:( استند النحاة إلى عامميف لتحديد الجذر المغكم لكممة )الغكغاء(، ك ُ
التذكير كالتأنيث:استند إلييما سيبكيو حيف قاؿ: "كأما )غكغاء( فمف العرب مف يجعميا  -أ

بمنزلة عكراء، فيؤنث كال يصرؼ، كمنيـ مف يجعميا بمنزلة قضقاض فيذكر كيصرؼ، 
                                                 

 ٕٙٔ-ٕ٘ٔ( اٌَّبئً إٌّضٛهح ٌٍفبهٍٟ ٓ(ٔ
 1ٙٔ/ٕ( إٌّٖف (ٕ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٖ
 11ٔ/ٕ( إٌّٖف (ٗ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(٘
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 ، كمثؿ ذلؾ فعؿ ابف سيده حيف قاؿ:(ُ)كيجعؿ الغيف كالكاك مضاعفيف بمنزلة القاؼ كالضاد"
"الغكغاء: يذكر كيؤنث، فمف أنَّث لـ يصرؼ بمنزلة حمراء كصفراء، كمف ذكَّر قاؿ: ىـ 

 .(ِ)غكغاءه بمنزلة رضراض كقضقاض"
ككف الكممة اسمنا أك صفة:استند إلى ذلؾ أبك عمي القالي، فقد ذىب إلى أف الكممة إذا  -ب

كال يجكز أف تككف  كانت اسمنا فيي عمى كزف )فىٍعالؿ( مف المضعؼ الرباعي )غ ك غ ك(،
صفة، حيث كضع الكممة في "باب ما جاء مف الممدكد عمى مثاؿ فىعالؿ اسمنا كلـ يأت 

.كذىب القالي إلى أف الكممة إذا جاز فييا أف تككف اسمنا كصفة، فيي عمى كزف (ّ)صفة"
)فعالء( مف المفككؾ الثالثي )غ ك غ(، حيث كضع الكممة في "باب ما جاء مف الممدكد 

 .(ْ)اؿ فعالء مف األسماء كالصفات"عمى مث
( ذكر المبرد أف )الغكغاء( يجكز أف تككف عمى )فعالؿ( أك )فعالء(، دكف أف يرجح كاحدنا ِ

منيما، لكف البحث يرل أف المبرد يرجح أف تككف الكممة مف المضعؼ الرباعي عمى 
كغاء( في "باب )فعالؿ(، كأف الكممة مذكرة كليست مؤنثة، كالدليؿ عمى ذلؾ أنو كضع )الغ

ما كانت في آخره ألفاف زائدتاف لغير التأنيث، كذلؾ نحك: عمباء، كحرباء ... ككذلؾ 
 .(ٓ)غكغاء"

يغاء(، كفي ىذا يقكؿ سيبكيو في "باب تصغير ّ يغى( أك )غيكى ( تصغر )الغكغاء( عمى )غيكى
: (ٔ)رؼ"ما كاف عمى ثالثة أحرؼ كلحقتو ألؼ التأنيث بعد ألؼ فصار مع األلفيف خمسة أح

ٍيغى، كمف لـ يصرؼ  "اعمـ أف مف قاؿ )غكغاء( فجعميا بمنزلة قضقاض كصرؼ قاؿ: غىكى
ٍيراء" يغاء، كما يقكؿ: عيكى  .(ٕ)كأنث فإنيا عنده بمنزلة عكراء يقكؿ: غيكى

                                                 
 ٕ٘ٔ/ٖ( اٌىزبة (ٔ
 ٕٕٙ/1( اٌّقٖٔ (ٕ
 9ٓٗ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٖ
 ٖٗٙ( اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ٓ(ٗ
 ٕٙٙ/ٕ( اٌّمزٚت (٘
 9ٔٗ/ٖ( اٌىزبة (ٙ
 ٕٔٗ/ٖ( اٌىزبة (1
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أف "كاحدتو  -.ب(ُ)أف "الكاحدة غكغاة" -( تعدد المفرد مف )الغكغاء( عمى النحك اآلتي:أْ
 .(ّ)احد "أغكغ"أف الك  -ت(ِ)غكغاءة"

كأرل أف المفرد قد تعدد نظرنا الختالؼ المعنى، فإف كانت )الغكغاء( بمعنى: السفمة"
فإف  (ْ)

، كقد اعترض ابف منظكر عمى ذلؾ بقكلو: "كحكى أبك عمي عف قطرب (ٓ)"كاحدىـ: أغكغ"
 .(ٔ)في نكادر لو: أف مذكر الغكغاء أغكغ، كىذا نادر غير معركؼ"

ف كانت )الغكغاء(  ، حيث يقاؿ: "إذا ظيرت أجنحة (ٕ)بمعنى الجراد فإف "الكاحدة غكغاة"كا 
، ككرد في المساف أف "الجراد (ٖ)الجراد كصار أحمر إلى الغبرة فيك الغكغاء، الكاحدة غكغاة"

 .(ٗ)إذا صارت لو أجنحة، ... يذكر كيؤنث، كيصرؼ كال يصرؼ، كاحدتو: غكغاءة كغكغاة"
كممة )الغكغاء( ينطبؽ عمى كممة )العكعاء(، فقد كرد في ( يرل البحث أف كؿ ما قيؿ في ٓ

المعاجـ أف )العكعاء( بمعنى )الغكغاء(، حيث "قاؿ األصمعي: سمعت عكعاة القـك 
 .(َُ)كغكغاتيـ: إذا سمعت ليـ لجة كصكتا"

كتجدر اإلشارة إلى أف كممة )العكعاء( كردت عند أصحاب المعاجـ في مادة )ع ك ع(، فيي 
ثالثي، كلـ يذكر فييا أحد أنيا يجكز أف تككف مف المضعؼ الرباعي، كالراجح مف المفككؾ ال

عندم أف العكعاء يجكز أف تككف مف المفككؾ الثالثي فيي مف مادة )ع ك ع(، كيجكز أف 
تككف مف المضعؼ الرباعي )ع ك ع ك(، كذلؾ قياسنا عمى كممة )الغكغاء(، حيث "إنيـ 

، ككجو الشبو بيف العكعاء كالغكغاء (ُُ)يو مف كجييف"ييٍجركف الشيء مجرل الشيء إذا شاب
 يتمثؿ في أمريف،ىما:

                                                 
 9ٕٕ/ٗ، ٚاٌّقٖٔ ٔٓٗ/ٔ، ٍٚفو اٌَؼبكح 1ٓٗ/ٙ، ٚاٌٍَبْ 13/ٖ( إٌّٖف (ٔ
 1ٓٗ/ٙ، ٚاٌٍَبْ 1ٙٔ/ٕ( إٌّٖف (ٕ
 3ٓٔ/ٕ( اٌّقٖٔ (ٖ
 ٓٓٗ/ٌَٔبثك ٔفَٗ، ٚأظو: ٍفو اٌَؼبكح ( ا(ٗ
 3ٓٔ/ٕ( اٌّقٖٔ (٘
 1ٓٗ/ٙ( اٌٍَبْ )ؽ ٚ ٞ( (ٙ
 13/ٖ( إٌّٖف (1
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(3
 1ٓٗ/ٙ( اٌٍَبْ )ؽ ٚ ٞ( (9

 ٕٕ٘/ٙ، ٚأظو: اٌٍَبْ )ع ٚ ع( ٕٕٙ/ٖ( رٙن٠ت اٌٍغخ (ٓٔ
 ٕ٘ٔ/ٔ( اإلٖٔبف فٟ َِبئً اٌقالف (ٔٔ
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 .(ُ)أنيما بمعنى كاحد، قاؿ الفيركز: "العكعاء: الغكغاء" -أ
أنيما مشتركاف في أنيما قد يككناف مف باب المفككؾ الثالثي )ع ك ع( ك )غ ك غ(،  -ب

نما جاز ذلؾ لكقكع اإلبداؿ بيف العيف كالغيف في )الع كعاء( ك)الغكغاء( كبعد ىذا اإلبداؿ كا 
مف قبيؿ اإلبداؿ الصكتي الذم ال يترتب عميو تغيير في المعنى، كقد جاز اإلبداؿ بينيما 

 ، فكالىما صكت مجيكر، كاحتكاكي، كمنفتح، كمصمت.(ِ)التفاقيما في معظـ الصفات
ظـ النحاة ( خالؼ األستاذ إبراىيـ مصطفى كاألستاذ عبد اهلل أميف ما ذىب إليو معٔ

، كعمى ىذا تككف اسمنا ثالثٌيا (ّ)كالمغكييف، حيث كضعا كممة )الغكغاء( في مادة )غ ك م(
مجردنا ليس مفكككنا كال مضعفا كىذا ال يراه البحث؛ألف ذلؾ يجعؿ الغيف الثانية حرفنا زائدنا ، 

 كالغيف ليست مف أحرؼ الزيادة . 
 :)الفعل )تغاغى 

 ؿ، ىي:كرد في ىذا الفعؿ ثالثة أقكا
أنو عمى كزف "تىفىٍعمىؿ كتىدىٍحرىج" -أ

 ، كعمى ىذا فيك مفككؾ رباعي مف مادة )غ ك غ م(.(ْ)
ٍمقى" -ب  ، كعمى ىذا فيك مفككؾ ثالثي مف مادة )غ ك غ(.(ٓ)أنو عمى كزف "تىفىٍعمى كتىسى
أنو عمى كزف "تفعمؿ" كضكضيت، فقد كرد في المخصص: "الغكغاء: السفمة، قاؿ  -ت

، قاؿ قطرب: كاحدىـ: أغكغ ... كحكى عنو تغاغى عميو سيبكيو: ي ككف فعالء كفعالالن
ف كاف مف  الغكغاء: إذا ركبكه بشٌر، فتغاغى إف كاف مف لفظ فىٍعالؿ فيك تىفىٍعمؿ كتدحرج، كا 

يػ ػزيف جميعنا؛ ِّلفظ فعالء فيك تىفىٍعمى كتسمقى، ككاف يجب أف تصح الكاك في الفعؿ مف الحى
، ألنيا في مكضع سككف ، كال يشبو باب )حاحيت(؛ ألنيـ قد أبدلكا األلؼ مف الياء كثيرنا كأيدو

                                                 
 1ٗ٘( اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(ٔ
ِٓ  9ٔ( ِٓ ٓٔبهط اٌؾوٚف ٕٚفبرٙب فٟ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّنوٛهح فٟ ٘بِِ )( أظو ِق(ٕ

 ِٓ ٘نا اٌجؾش
 9/ٖ( أظو فٙبهً إٌّٖف (ٖ
 3ٓٔ/ٕ( اٌّقٖٔ (ٗ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(٘
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كلـ يفعمكا ذلؾ في الكاك، أال تراىـ قالكا: ضكضيت، فعمى ىذا ال تصح تغاغى عميو إال أف 
 .(ُ)يككف عمى الشذكذ"

يتضح مما سبؽ أف الفعؿ )تغاغى( يجكز أف يككف مف المفككؾ الرباعي، أك المفككؾ 
 -كاهلل أعمـ-أك المضعؼ الرباعي الثالثي، 
 )(2)كممة )الكيكة: 

، كالظاىر أنيا يجكز أف تككف (ّ)كردت ىذه الكممة عند أصحاب المعاجـ في مادة )ؾ م ؾ(
مف المفككؾ الثالثي )ؾ م ؾ(، كمف المضعؼ الرباعي )ؾ م ؾ م(، كالدليؿ عمى ذلؾ 

. يتضح مف ىذا الجمع كىذا (ْ)ًكيىة"أنو يقاؿ في جمعيا: "كياكي، كتصغيرىا: كييىٍيكىة ككييىيٍ 
كالتصغير أف الكٍيكة يجكز أف تككف مف المضعؼ الرباعي )ؾ م ؾ م(؛ ألف "الجمع يرد 

كاهلل - (ٔ)، ككذلؾ "التصغير يرد األشياء إلى أصكليا"(ٓ)األشياء إلى أصكليا في أكثر الكالـ"
 -كاهلل أعمـ
 :)كممتا )الميل( و)الميمة 

أف الميؿ "اسـ جنس، فيفرؽ بيف كاحده كجمعو تاء التأنيث،  -:أكردت فييما األقكاؿ اآلتية
، كفي ىذا يقكؿ الجكىرم: "الميؿ كاحد بمعنى جمع، ككاحده (ٕ)فيقاؿ: ليمة كليؿ كتمر كتمرة"

       . كعمى ىذا القكؿ يككف )الميؿ( مف المفككؾ الثالثي، كمادتو(ٖ)ليمة، مثؿ: تمر كتمرة"
 )ؿ م ؿ(.

                                                 
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٔ
 ٙٙٔ/ٗ، ٚاٌّقٖٔ 3٘/1( "اٌَى١ْىخ: اٌج١ٚخ". اٌّؾىُ (ٕ
 3ٔٗ/ٓٔ، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ 1/119( أظو: اٌٍَبْ (ٖ
 9ٕ٘مبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ( اٌ(ٗ
 ٙٙٙ/ٕ( اٌىْف ػٓ ٚعٖٛ اٌمواءاد اٌَجغ ٚػٍٍٙب (٘
 ٕٔٓ( اإلٖٔبف فٟ َِبئً اٌقالف ٓ(ٙ
 93ٔ/ٕ( اٌله اٌّْٖٛ فٟ ػٍَٛ اٌىزبة اٌّىْٕٛ ١ٌٍَّٓ اٌؾٍجٟ(1
 9ٕٙ/ٕ، ٚرٙن٠ت اٌٖؾبػ 9ٖٗ، ٚأظو: ِقزبه اٌٖؾبػ 13ٓٔ/3( اٌٍَبْ (3
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، كىذا القكؿ ىك الصحيح عند السميف (ُ)كال يحفظ لو جمع" أف الميؿ "مفرد -ب
،كعمى ىذا يككف الميؿ مف المفككؾ الثالثي، كمادتو )ؿ م ؿ(، كلذا فقد أخطأ "مف (ِ)الحمبي

 .(ّ)زعـ أف الميالي جمع ليؿ"
أف الميؿ مفرد "كاحدتو ليمة، كالجمع لياؿو عمى غير قياس، تكىمكا كاحدتو ليالة، كنظيره:  -ت
، حيث قاؿ سيبكيو: "أال تراىـ قالكا: مالمح كمشابو (ْ)مح كنحكىا مما حكاه سيبكيو"مال

كلياؿ، فجاء جمعو عمى حد ما لـ يستعمؿ في الكالـ، ال يقكلكف: مممحة، كال ليالة، كنحك ذا 
، كقاؿ الجكىرم: "كقد جمع عمى لياؿ، فزادكا فيو الياء عمى غير قياس ... كنظيره: (ٓ)كثير"

 .(ٔ)ؿ، كيقاؿ: كأف األصؿ فيو: ليالة"أىؿ كأىا
، "يدؿ عمى ذلؾ جمعيـ إياىا: الميالي، كتصغيرىـ إياىا: (ٕ)"قيؿ: أصؿ ليمة: ليالة" -ث

نما ىك (ٖ)لييىٍيًمية" ، قاؿ ابف سيده: "لياؿ ليس يجمع ليمة عمى لفظيا ... كال أىاؿ جمع أىؿ، كا 
ف لـ يستعمؿ، كقالكا:ل ييمية، فجاءت عمى ليالة في التصغير ىك عمى تقدير: ليالة كأىالة، كا 

،كعمى ىذاالقكؿ فإف الميمة تككف مف المضعؼ الرباعي)ؿ م (ٗ)كماجاءت عميو في التكسير"
 ؿ م(.

. كعمى ىذا القكؿ (َُ)"قاؿ الفراء: ليمة كانت في األصؿ: لىٍيًمية، كلذلؾ صغرت لييمية" -ج
 فإنيا مف المضعؼ الرباعي )ؿ م ؿ م(.

 ، كعمى ىذا تككف مف المفككؾ الثالثي )ؿ م ؿ(.(ُُ)ليمة(: "لييىٍيمة"كرد في تصغير ) -ح
 ، كعمى ىذا فيي مف المفككؾ الثالثي )ؿ م ؿ(.(ُِ)"حكى الكسائي: ليائؿ جمع )ليمة(" -خ

                                                 
 99ٔ/ٕ( اٌله اٌّْٖٛ (ٔ
 93ٔ/ٕاٌّْٖٛ ( أظو: اٌله (ٕ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٖ
 ٖ٘ٓ/ٗ، ٚاٌّقٖٔ ٗٗٗ/٘ٔ، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ 13ٔ/3، ٚأظو: اٌٍَبْ 9٘/ٕٔ( اٌّؾىُ (ٗ
 ٙٔٙ/ٖ، ٚأظو: اٌىزبة 1ٕ٘/ٖ( اٌىزبة (٘
 9ٕٙ/ٕ، ٚرٙن٠ت اٌٖؾبػ 9ٖٗ، ٚأظو: ِقزبه اٌٖؾبػ 13ٓٔ/3( اٌٍَبْ (ٙ
 ٔٙٗ( اٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ ٓ(1
 ٗٗٗ/٘ٔٚأظو: رٙن٠ت اٌٍغخ ، 13ٔ/3( اٌٍَبْ (3
 ٔٙ٘/ٙ( اٌّقٖٔ (9

 13ٔ/3، ٚاٌٍَبْ ٖٗٗ/٘ٔ( رٙن٠ت اٌٍغخ (ٓٔ

 ٔٙٗ، ٚاٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ 93ٓٔ/ٕاٌله اٌّْٖٛ (ٔٔ) 
 ٘٘ٓٔ، ٚأظو: اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ 13ٓٔ/3، ٚاٌٍَبْ 9٘/ٕٔ( اٌّؾىُ (ٕٔ
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     ، كىذا يعني أنيا مف المفككؾ الثالثي(ُ)ذكربعض المغكييف في جمع )ليمة(: "ليالت"-د
 )ؿ م ؿ(.

 ا يمي:مما سبؽ يمكف إثبات م
( يجكز في كممة )الميؿ( أف تككف مف المفككؾ الثالثي، كمادتيا )ؿ م ؿ(، كذلؾ استنادنا ُ

 ، كىذا قكؿ السميف الحمبي.(ِ)إلى أنيا "مفرد كال يحفظ لو جمع"
( يجكز في كممة )الميؿ( أف تككف مف المضعؼ الرباعي، كمادتيا )ؿ م ؿ م(، كذلؾ ِ

 .(ّ)ك"الجمع يرد األشياء إلى أصكليا"ألنو قد كرد في جمعيا: )ليالي(، 
 ( يجكز في كممة )ليمة( أف تككف مف المفككؾ الثالثي، كمادتيا )ؿ م ؿ( لألدلة اآلتية:ّ
 أنو كرد في تصغيرىا: "لييمة"، كالتصغير يرد الكممات إلى أصكليا. -أ

 أنو كرد في جمعيا: "ليائؿ" عمى فعائؿ، كالجمع يرد الكممات إلى أصكليا. -ب
 أنو كرد في جمعيا: "ليالت"، فيي مف المجمكع باأللؼ كالتاء الزائدتيف. -ت
 ( يجكز في كممة )ليمة( أف تككف مف المضعؼ الرباعي، كمادتيا: )ؿ م ؿ م( ألمريف، ْ
 أنيا تصغر عمى "لييمية"، كالتصغير يرد األشياء إلى أصكليا. -أ

، كما أف (ْ)كيكية، كجمعيا: الكياكي"أنيا تعد نظيرنا لكممة )الكيكة(، ذلؾ أف "األصؿ:  -ب
 كجمعيا ليالي. (ٓ))الميمة( "كانت في األصؿ: لىٍيمية"

( كضع أصحاب المعاجـ كممتي )الميؿ( ك)الميمة( في مادة )ؿ م ؿ(، كىذا يجعميا أقرب ٓ
إلى المفككؾ، كالراجح عندم أنو يجكز فييما أف يككنا مف المفككؾ الثالثي كالمضعؼ 

 الرباعي.
د تصغير )ليمة( عمى )لييىٍيًمية( شاذًّا، فقد "شذ التحقير كما شذ التكسير، ىذا مذىب ( يعٔ

عند السميف الحمبي،  (ٕ)، كجمع )الميؿ( ك)الميمة( عمى الميالي "ىك جمع غريب"(ٔ)سيبكيو"
                                                 

 ٔٙٗ، ٚاٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ ٕٕٓ٘/٘( ِمب١٠ٌ اٌٍغخ (ٔ
 99ٔ/ٕه اٌّْٖٛ ( اٌل(ٕ
 ٙٙٙ/ٕ( اٌىْف ػٓ ٚعٖٛ اٌمواءاد اٌَجغ ٚػٍٍٙب (ٖ
 ٗٗٗ/٘ٔ، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ 13ٔ/3( اٌٍَبْ (ٗ
 ٖٗٗ/٘ٔ( رٙن٠ت اٌٍغخ (٘
 13ٔ/3، ٚاٌٍَبْ 9٘/ٕٔ( اٌّؾىُ (ٙ
 93ٔ/ٕ( اٌله اٌّْٖٛ (1
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، (ُ)كشاذ عند المؤدب الذم قاؿ: "حكـ في شكاذ الجمع، قالكا: ليمة كلياؿ، كأنو جمع ليالة"
 .(ِ)جمع )ليمة( عمى )ليائؿ( يعد شاذًّا عند ابف سيدهكما أف 
 :)كرد في كممة )المكماة( ثالثة أقكاؿ، ىي:كممتا )الموماء( و)الموماة 

أنيا مف المفككؾ الثالثي، فيي مف مادة )ـ ك ـ(، ككزنيا )فعالء(، كنجد ذلؾ عند  -أ
 .(ٓ)، كابف منظكر(ْ)، كابف سيده(ّ)أصحاب المعاجـ كاألزىرم

يا مف المضعؼ الرباعي، فيي مف مادة )ـ ك ـ ك(، ككزنيا )فىٍعمىمىة(، كىذا مذىب أن -ب
سيبكيو، حيث قاؿ: "المىٍكماة بمنزلة الدكداة كالمرمر، كال تجعميا بمنزلة )تمسكف(؛ ألف ما جاء 
ىكذا كاألكؿ مف نفس الحرؼ ىك الكالـ الكثير، كال نكاد نجد في ىذا الضرب الميـ زائدنا إال 

، (ٖ)، ككافقو ابف السراج(ٕ)، كقد كضعيا سيبكيو في "باب ما يمـز الكاك فيو بدؿ الياء"(ٔ)"قميالن 
، حيث قاؿ ابف السراج: "المكماة: أصمو: مىٍكمىكة عمى فعممة، كىك (ٗ)، كالجكىرم(ٖ)السراج

 .(ُُ)، كما كافقيـ زكريا األنصارم(َُ)مضاعؼ، قمبت كاكه ألفا لتحركيا كانفتاح ما قبميا"
 .(ُِ)ثي مف مضاعؼ الفاء كالعيف، فيي مف مادة )ـ ـ ك(، ككزنيا "فكعمة"أنيا اسـ ثال -ت

 مما سبؽ يتضح ما يمي:
أنيا مف مادة )ـ ك ـ(، كىك األول:( لمنحاة كالصرفييف في كممة )المكماة( ثالثة أقكاؿ:ُ

:أنيا مف مادة )ـ ك ـ ك(، كىك مذىب سيبكيو، والثاني مذىب أصحاب المعاجـ، 
عندم أنو يجكز فييا أف تككف مف المفككؾ الثالثي  والراجحمادة )ـ ـ ك(.أنيا مف والثالث:

                                                 
 33ٖ( كلبئك اٌزٖو٠ف ٓ(ٔ
 9٘/ٕٔ( أظو: اٌّؾىُ (ٕ
 1ٔٙ/٘ٔ( أظو: رٙن٠ت اٌٍغخ (ٖ
 ٕٖٕ/ٕٔٔظو: اٌّؾىُ ( ا(ٗ
 ٗٓٗ/3( أظو: اٌٍَبْ (٘
 9ٖٗ/ٗ( اٌىزبة (ٙ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(1
 ٘ٓٗ/3( أظو: اٌٍَبْ (3
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(9

 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٓٔ
 99٘/ٕ( أظو: اٌلهه ا١ٌَٕخ (ٔٔ
  ٖٕ٘/ٖ( فيأخ األكة ٌٍجغلاكٞ (ٕٔ
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)ـ ك ـ(، كمف المضعؼ الرباعي )ـ ك ـ ك(؛ كذلؾ ألف )المكماة( تعد نظيرنا لػ )الدكداة(، كقد 
سبؽ أف أثبتُّ في البحث أف )الدكداة( يجكز أف تككف مف المفككؾ الثالثي كمف المضعؼ 

 .(ُ)الرباعي
، كىذا (ِ)مكماة( عمى )المكامي(، ك"المكامي: الجماعة، كالمكامي: مثؿ السباسب"( تجمع )الِ

كىذا االستناد إلى الجمع يؤيد الحكـ عمى الكممة بأنو يجكز فييا أف تككف مف المضعؼ 
 الرباعي.

( نسب البغدادم إلى الفيركزآبادم القكؿ بأف )المكماة( مف مادة )ـ ـ ك(، حيث قاؿ ّ
س: المكماء كالمكماة: الفالة، كالجمع: المكامي، كأشار إلى أنيا فكعمة، البغدادم: "كفي القامك 

 ألنو ذكرىا في 
 ، كيأخذ البحث عمى ىذا القكؿ أمريف، ىما: (ّ)المعتؿ اآلخر بالكاك"

أف قكؿ البغدادم بأف )المكماة( عمى )فكعمة( يجيز أف تككف الكممة مف مادة )ـ ـ ك(  -أ
فميس دليالن عمى ككف  (ْ)دم "ذكرىا في المعتؿ اآلخر بالكاك"فقط، أما قكلو بأف الفيركزآبا

نما قكلو ىذا يجيز أف تككف الكممة مف مادة )ـ ـ ك( أك مف  الكممة مف مادة )ـ ـ ك( فقط، كا 
 المضعؼ )ـ ك ـ ك( فكؿ منيما المو كاك.

يط ليس بصكاب، فمـ أجد ذكرنا في القامكس المح (ٓ)أف قكلو: "أشار إلى أنيا فكعمة" -ب
لكزف )المكماة(، حيث اكتفى الفيركزآبادم بذكر معنى الكممة، فقاؿ في مبحث المعتؿ اآلخر 

 .(ٔ)بالكاك: "المكماء كالمكماة: الفالة، ج: المكامي"
( يرد البحث المذىب القائؿ بأف )المكماة( مف مضاعؼ الفاء كالعيف )ـ ـ ك(، كذلؾ ْ

، كفي ىذا يقكؿ ابف (ٕ)مت فيو فاؤه مع عينوإلجماع النحاة عمى قمة باب )د د ف( كما تماث

                                                 
 ِٓ ٘نا اٌجؾش ٕٔ - ٕٓ( أظو اٌؾل٠ش ػٓ وٍّخ )اٌلٚكاح( فٟ ٓ (ٔ
 ٗٓٗ/3ٌٍَبْ ( ا(ٕ
 ٖٕ٘/ٖ( فيأخ األكة (ٖ
 ٖٕ٘/ٖ( فيأخ األكة (ٗ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(٘
 ٖٖٙٔ( اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(ٙ
 ٙٗ، ّٚوػ اٌٍّٛوٟ 1ٕٓٔ/ٔ( أظو: إٌّٖف (1
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نما جاء فيو أحرؼ معمكمة نحك:  جني: "اعمـ أف التضعيؼ في أكؿ الكممة عزيز قميؿ، كا 
 .(ُ)ددف ككككب"

 :)الكممات: )اليوىاء(، و)اليوىاءة(، و)اليوىاة 
كمادتيا ( أنيا مف المضعؼ الرباعي، ككزنيا: )فىٍعمىمة(، ُكرد في ىذه الكممات قكالف، ىما:

)ق ك ق ك(، كىذا مذىب سيبكيو،كقد أشار إليو ابف سيده بقكلو: "أما )ىكىاء( فمف 
ا: رجؿ ىىٍكىىأة مقصكر عف ىكىاءة،  مضاعؼ بنات األربعة عمى مذىب سيبكيو، كحكى أيضن

.كاعترض الفارسي عمى ىذا المذىب بقكلو: "ال كجو ليذا؛ ألف الفعممة ال (ِ)فيك كالقمقمة"
 .(ّ)تككف صفة"

( أنيا مف المفككؾ الثالثي، ككزنيا )فعالء(، كمادتيا )ق ك ق(، كىذا مذىب ابف جني، ِ
 .(ْ)حيث قاؿ: "بئر ىكىاء عمى مثاؿ حمراء"

كيرل البحث أنو يجكز في ىذه الكممات أف تككف مف المضعؼ الرباعي، كمف المفككؾ 
يف، فقد كرد في المساف: "المكماة الثالثي؛ ألنيا تعد نظيرنا لكممة )المكماة( التي تأتي مف الباب

 -كاهلل أعمـ- (ٓ)كاليكىاة كاحد، كالجمع: المكامي كاليياىي"
 المبحث الثاني :  أوجو الختالف بين المفكوك والمضعف الرباعي:

 تتمثؿ أكجو االختالؼ بيف المفككؾ كالمضعؼ الرباعي في المظاىر اآلتية:
فككؾ، كىذا سبب جعؿ كثيرنا مف الصرفييف ( يعد المضعؼ الرباعي أكثر شيكعنا مف المُ

يحكـ عمى المفككؾ بأنو مضعؼ كال يفصؿ بينيما، مما أدل إلى قمة المفككؾ، حيث شاعت 
 .(ٔ)في كتب النحاة كالصرفييف العبارات الدالة عمى "قمة باب سمس كقمؽ"

نما جاء ذلؾ في الِ مضعؼ الرباعي، ( لـ تقع الكاك كالياء فاء كالمنا في المفككؾ الرباعي، كا 
كفي ىذا يقكؿ ابف جني: "لـ نر الياء كال الكاك جاءتا أصميف فيما اتفؽ أكلو كثالثو كاختمؼ 

                                                 
 1ٕٔ/ٔ( إٌّٖف (ٔ
 3ٗ/ٕ( اٌّقٖٔ (ٕ
  ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٖ
 3ٖ٘/ٗ( اٌّقٖٔ (ٗ
 3ٙٔ/9( اٌٍَبْ (٘
 ٙٗ، ّٚوػ اٌٍّٛوٟ ٕٓٗٔ/ٕإٌّٖف  ، ٚأظو:ٕٖٖ/ٕ( أِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ (ٙ
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ثانيو كرابعو نحك باب زىزؽ، كما جاءتا أصميف في باب )صمصؿ، كقمقؿ( نحك: )كحكح(، 
ٍزكىز(، ك)ييياه(، ك)يميؿ(" ك)كى
لكاك كالياء ، كيقكؿ المؤدب: "كاعمـ أف ما كاف مف األربعة فا(ُ)

ال تككناف فيو أصالن البتة إال أف يضعؼ نحك: )ضكضى(، ك)قكقى(، فإف ىذا بمنزلة 
. كفي ىذا دليؿ عمى أف المضعؼ الرباعي يككف قسمنا مف أقساـ (ِ))صمصؿ( ك)قمقؿ("

الفعؿ الصحيح كالمعتؿ، حيث شاع عند الصرفييف أف التضعيؼ قسـ خاص بالفعؿ الصحيح 
 .(ّ)فقط
يمزة فاءن كالمنا في المفككؾ الثالثي كلـ تقع فاء كالمنا في المضعؼ الرباعي، فقد ( كقعت الّ

كرد منيا الجذكر المغكية اآلتية )أ ب أ(، ك)أ ت أ(، ك)أ ث أ(، ك)أ ج أ(، ك)أ ز أ(، ك)أ ش 
 أ(،   ك)أ ؾ أ(، ك)أ ؿ أ(، ك)أ كأ(، ك)أ م أ(.

الرباعي، كلـ يقعا فاء كالما في  ( كقع كؿ مف الذاؿ كالظاء فاءن كالمنا في المضعؼْ
المفككؾ بأنكاعو الثالثة، حيث كردت الذاؿ فاء كالما في الجذكر المغكية اآلتية: )ذ أ ذ أ(، 
ك)ذ ب ذ ب(، ك)ذ ح ذ ح(، ك)ذ خ ذ خ(، ك)ذ ر ذ ر(، ك)ذ ع ذ ع(، ك)ذ ؼ ذ ؼ(، 

جذكر المغكية التالية: ك)ذ ؿ ذ ؿ(،  ك)ذ ـ ذ ـ(، ك)ذ ف ذ ف(، ككردت الظاء فاء كالمنا في ال
 )ظ أ ظ أ(،      ك)ظ ب ظ ب(، ك)ظ ؿ ظ ؿ(.

في المضعؼ الرباعي، ككقعت فاء  حرؼ صحيح( ىناؾ حركؼ كقعت فاءن كالمنا كبينيما ٓ
في المفككؾ الثالثي، ككقع بعض ىذه األحرؼ فاء كالما كبينيما  حرؼ عمةكالما كبينيما 
 ، كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:في المفككؾ الرباعي أك الخماسي حرؼ صحيح

 
 
 
 
 

                                                 
 ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔ( إٌّٖف (ٔ
 9ٖ٘( كلبئك اٌزٖو٠ف ٓ(ٕ
 3ٖٓ/ٖ( أظو: ّ٘غ اٌٙٛاِغ فٟ ّوػ عّغ اٌغٛاِغ ١ٌٍَٟٛٛ (ٖ
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 الجذور اللغىية التي ورد فيها الحزف

المفكىك  المفكىك الزباعي المفكىك الثالثي المضعف الزباعي

 الخماسي

 )ؿ ة ؿ ة(، )ؿ ط ؿ ط(،    اٌقبء

 )ؿ ه ؿ ه(، )ؿ ى ؿ ى(،       

)ؿ ُ ؿ ُ(، )ؿ ٗ ؿ ٗ(،    

 )ؿ ع ؿ ع(، )ؿ ف ؿ ف(،   

 )ؿ َ ؿ َ(،     )ؿ ي ؿ ي(،   

 )ؿ ْ ؿ ْ(    

 - - )ؿ ٚ ؿ(

 )ٓ أ ٓ أ(، )ٓ ة ٓ ة(  اٌٖبك

 )ٓ ػ ٓ ػ(، )ٓ ه ٓ ه(، 

 )ٓ ٚ ٓ( 

)ٓ ٞ ٓ( 

)ٓ ٖ ٓ  )ٓ ف ٓ ي(

 ي ق(

)ٓ ع ٓ ع(، )ٓ ؽ ٓ ؽ(،  اٌٖبك

)ٓ ف ٓ ف(، )ٓ ي ٓ 

 ي(، )ٓ َ ٓ َ(، )ٓ ٖ ٓ ٖ(

   

)ٗ أ ٗ أ(، )ٗ ة ٗ ة(،  اٌٚبك

(، )ٗ ػ ٗ ػ(، )ٗ ع ٗ ع

)ٗ ؽ ٗ ؽ(، )ٗ ف ٗ 

ف(، )ٗ ن ٗ ن(، )ٗ ي ٗ 

 ي(، )ٗ َ ٗ َ(

 - )ٗ ه ٗ َ( )ٗ ٚ ٗ(

 )ع ة ع ة(، )ع د ع د(،    اٌؼ١ٓ

 )ع س ع س(، )ع ط ع ط(،     

 )ع ك ع ك(، )ع ه ع ه(،       

)ع ى ع ى(، )ع ً ع ً(،           

 )ع ُ ع ُ(، )ع ٓ ع ٓ(،  

 )ع ٗ ع ٗ(، )ع ظ ع ظ(،  

(، )ع ف ع ف(،      )ع ٛ ع ٛ   

 )ع ق ع ق(، )ع ي ع ي(،     

 )ع َ ع َ(، )ع ْ ع ْ(   

 - - )ع ٚ ع(

 )ؽ ة ؽ ة(، )ؽ س ؽ س(،    اٌغ١ٓ

 )ؽ ه ؽ ه(، )ؽ ى ؽ ى(،       

)ؽ ً ؽ ً(، )ؽ ٗ ؽ ٗ(،      

 )ؽ ٛ ؽ ٛ(، )ؽ ي ؽ ي(،    

 )ؽ َ ؽ َ(   

 - - )ؽ ٚ ؽ(

 )ف أ ف أ(، )ف د ف د(،   اٌفبء

)ف ط ف ط(، )ف ػ ف ػ(،       

 )ف ؿ ف ؿ(، )ف ك ف ك(،   

 )ف م ف م(، )ف ه ف ه(،      

 )ف ٚ ف(، 

 )ف ٞ ف(

 )ف ى ف ه(،

 )ف ه ف ؿ(،  

)ف ه ف ٓ(، 

 )ف ه ف ي(

- 

 )ف ى ف ى(، )ف ً ف ً(،   اٌفبء

)ف ُ ف ُ(، )ف ٓ ف  

ٓ(، )ف ٗ ف ٗ(، )ف ٛ 
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ف ٛ(، )ف ع ف ع(، )ف ق ف 

 ق(،   

 (، )ف ْ ف ْ(،   )ف ي ف ي 

 )ف ٖ ف ٖ( 

)َ أ َ أ(، )َ د َ د(، )َ س َ  ا١ٌُّ

س( )َ ط َ ط(،)َ ػ َ ػ(، )َ ؿ 

 َ ؿ( 

 )َ ك َ ك(، )َ م َ م(، )َ ه َ ه(،

 )َ ى َ ى(،)َ ً َ ً(، 

  ،)ٓ َ ٓ َ( ،)ُ َ ُ َ( 

           ،)ٛ َ ٛ َ( ،)ٗ َ ٗ َ(

 )َ ع َ ع(،)َ ؽ َ ؽ(،)َ ق َ ق(،

 )َ ي َ ي(،)َ ٖ َ ٖ()َ ن َ ن(،  

)َ ٚ َ( - - 

)ٖ أ ٖ أ(، )ٖ ة ٖ ة(،  )ٖ د ٖ  اٌٙبء

 د(، )ٖ س ٖ س(،     )ٖ ط ٖ ط(،

 )ٖ ك ٖ ك(،        )ٖ م ٖ م(،  

 )ٖ ه ٖ ه(،       )ٖ ى ٖ ى(، 

 ،)ُ ٖ ُ ٖ(     ،)ً ٖ ً ٖ( 

 ،)ٗ ٖ ٗ ٖ( ،)ٓ ٖ ٓ ٖ( 

)ٖ ف ٖ ف(، )ٖ ق ٖ ق(، )ٖ ي ٖ 

 (ي(،       )ٖ َ ٖ َ

)ٖ ٞ ٖ( ،)ٖ ٚ ٖ( - - 

 )ٚ س ٚ س(، )ٚ ػ ٚ ػ(،      اٌٛاٚ

)ٚ ؿ ٚ ؿ(،)ٚ م ٚ م(،)ٚ ه ٚ    

 ه(، )ٚ ى ٚ ى(، )ٚ ً ٚ ً(،        

)ٚ ٞ ٚ( - - 

 )ٚ ُ ٚ ُ(، )ٚ ٓ ٚ ٓ(،   اٌٛاٚ

)ٚ ق ٚ )ٚ ٛ ٚ ٛ(، )ٚ ع ٚ ع(،

ق(، )ٚ ن ٚ ن(،    )ٚ ي ٚ ي(، 

)ٖ ٚ ٖ ٚ( 

   

كقعت عيننا أك حرفنا فاصالن بيف الفاء كالالـ في المضعؼ الرباعي،  الحركؼ اليجائية كؿ( ٔ
نما كقع بعضيا فاصالن بيف الفاء كالالـ،  أما في المفككؾ فمـ تقع الحركؼ كميا عيننا كا 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 الجذور اللغىية التي ورد فيها الحزف

المفكىك 

 الثالثي

المفكىك  المفكىك الزباعي

 خماسيال

 المضعف الزباعي

 )ة أ ة(،  اٌجبء

 )ة ٚ ة(، 

 )ة ٞ ة(

 )ة م ة ْ(،

 )ة ه ة ط(، 

 )ة ه ة ؿ(، 

 )ة ه ة ً(، 

 )ة ه ة ٛ(، 

 )ة ؽ ة ه( 

 )ة أ ة أ(، )ة ط ة ط(،      -

)ة ػ ة ػ(، )ة ؿ ة ؿ(،           

 )ة ه ة ه(، )ة ى ة ى(،     

)ة ً ة ً(، )ة ُ ة ُ(،     

ة ٗ(، )ة ٓ ة ٓ(، )ة ٗ 

)ة ٛ ة ٛ(، )ة ع ة ع(،  )ة ؽ 

ة ؽ(، )ة ق ة ق(، )ة ن ة ن(، 

 )ة ي ة ي(،      )ة ْ ة ْ(

 )د ؿ د(،  اٌزبء

 )د ه د(،

 )د َ د(، 

)د ْ د(،  

 )د ٚ د(،

 )د ٞ د( 

 )د ه د َ(، 

 )د ف د ه(، 

 )د ْ د ي(

 )د أ د أ(، )د ة د ة(،     -

)د ػ د ػ(، )د ؿ د ؿ(،           

 )د ع د ع(،     )د ه د ه(،

)د ؽ د ؽ(، )د ف د ف(،        

 )د ق د ق(، )د ن د ن(،  

 )د ي د ي(، )د َ د َ(،           

 )د ْ د ْ(، )د ٖ د ٖ(    اٌزبء

 )س ي س(،  اٌضبء

 )س ٚ س(

 )س أ س أ(، )س ة س ة(،    - -

)س ط س ط(، )س ػ س ػ(،             

 )س ه س ه(، )س ع س ع(،  

ؽ(، )س ق س ق(،        )س ؽ س     

 )س ي س ي(، )س َ س َ(،  

 )س ْ س ْ(      

 )ط أ ط(،  اٌغ١ُ

 )ط ة ط(، 

 )ط ه ط(، 

 )ط ي ط(، 

 )ط ٚ ط(

 )ط ه ط ة(، 

 )ط ه ط ً(، 

 )ط ه ط َ(،  

 )ط ع ط ه(،   

 )ط ْ ط ي( 

 )ط أ ط أ(، )ط ة ط ة(،    -

)ط س ط س(، )ط ػ ط ػ(،             

 ط ك(،    )ط ؿ ط ؿ(، )ط ك 

)ط ه ط ه(، )ط ْ ط ْ(،                

 )ط ٖ ط ٖ(، )ط ى ط ى(،     

)ط ٓ ط ٓ(، )ط ع ط ع(،          

 )ط ف ط ف(، )ط ي ط ي(،   

 )ط َ ط َ(، )ط ٚ ط ٚ(    

 )ػ ك ػ(، اٌؾبء

 )ػ ه ػ( 

 )ػ أ ػ أ(، )ػ ة ػ ة(،      - -

)ػ د ػ د(، )ػ س ػ س(،            

 ػ م ػ م(،     )ػ ط ػ ط(، )

)ػ ى ػ ى(، )ػ ً ػ ً(،            

 )ػ ُ ػ ُ(،)ػ ٓ ػ ٓ(،    

 )ػ ٛ ػ ٛ(، )ػ ف ػ ف(،   

 )ػ ق ػ ق(، )ػ ي ػ ي(،    

 )ػ َ ػ َ(، )ػ ْ ػ ْ(    
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 )ك أ ك(،  اٌلاي

 )ك ه ك(،  

 )ك ع ك(،   

 )ك ؿ ك ة(،   

 )ك ؿ ك ه(،     

 )ك ه ك ة(،       

ٌ(، ك ه ك ث)

 ً(،   ق )ك ه ك

 )ك ٖ ك َ ى(  

 )ك أ ك أ(، )ك ة ك ة(،

 )ك ط ك ط(، )ك ػ ك ػ(،  

 )ك ؿ ك ؿ(، )ك ه ك ه(، 

 )ك ٓ ك ٓ(، )ك ع ك ع(،         

ػ(،   )ك ه ك)ك ه ك ط(، )ك ٚ ك( اٌلاي

ْ(،     )ك ه ك)ك ه ك ق(،

)ك ٖ ك ه(،       )ك ٖ ك أ(،

)ك ٖ ك َ(،     )ك ٖ ك ق(، 

 )ك ٖ ك ْ(

 (، )ك ف ك ف(،     )ك ؽ ك ؽ 

 )ك ق ك ق(، )ك ن ك ن(،      

 )ك ي ك ي(، )ك َ ك َ(، )ك ْ ك ْ(، 

 )ك ٖ ك ٖ(

 )ه أ ه(،  اٌواء

 )ه ٞ ه(

 )ه أ ه أ(، )ه ة ه ة(،    - -

)ه ط ه ط(، )ه ػ ه ػ(،                   

 )ه ؿ ه ؿ(، )ه ُ ه ُ(،  

)ه ٗ ه ٗ(، )ه ن ه ن(،             

 ٖ ه ٖ(،        )ه َ ه َ(، )ه

 )ه ٛ ه ٛ(، )ه ع ه ع(،      

)ه ؽ ه ؽ(، )ه ف ه ف(،              

 )ه ق ه ق(

 )ى ة ى(،  اٌياٞ

 )ى ي ى(، 

 )ى ٞ ى(

 )ى ػ ى ة(، 

 )ى ؿ ى ة(  

 )ى أ ى أ(، )ى ة ى ة(،     -

)ى ػ ى ػ(، )ى ؿ ى ؿ(،               

 )ى ه ى ه(، )ى ع ى ع(،   

)ى ف ى ف(،         )ى ؽ ى ؽ(،         

 )ى ق ى ق(، )ى ن ى ن(،    

 )ى ي ى ي(، )ى َ ى َ(      

 )ً ط ً(  ا١ٌَٓ

 )ً ػ ً( 

 )ً ك ً(، 

 )ً ف ً ه(،

 )ً ف ً ق(،  

 )ً َ ً ه(، 

)ً ع ً ي 

 ق(

 )ً أ ً أ(، )ً ة ً ة(،   

)ً ط ً ط(، )ً ػ ً ػ(،        

 )ً ؿ ً ؿ(، )ً ه ً ه(،     

)ً ه ً(،  ا١ٌَٓ

ً(،  )ً ي

 ،)ً ٚ ً(

)ً ٞ ً( 

 )ً َ ً ق(، 

 )ً ْ ً ق(

 )ً ع ً ع(، )ً ف ً ف(،   

)ً ق ً ق(، )ً ن ً ن(،       

 )ً ي ً ي(، )ً َ ً َ(،  

     )ْ ً ْ ً( 

)ُ ؿ ُ(  ا١ٌْٓ

)ُ ع ُ( 

)ُ ؽ ُ( 

 )ُ ٚ ُ(

)ُ ٞ ُ( 

)ُ ػ ُ ه(، )ُ ه 

 ُ ق(، )ُ َ ُ ي(

)ُ ف ُ ي ق(، 
 )ُ َ ُ ي ق(

 ُ ة(،   )ُ أ ُ أ(، )ُ ة 

)ُ ػ ُ ػ(، )ُ ؿ ُ ؿ(،        

 )ُ ه ُ ه(، )ُ ٛ ُ ٛ(، 

)ُ ظ ُ ظ(، )ُ ع ُ ع(،         

 )ُ ؽ ُ ؽ(، )ُ ف ُ ف(،  

)ُ ق ُ ق(، )ُ ي ُ ي(،       

)ْ ُ ْ ُ( ،)َ ُ َ ُ( 

)ٛ ه ٛ(،  اٌطبء

)ٛ ي ٛ(، 

 ،)ٛ ٚ ٛ(

)ٛ ٞ ٛ( 

 )ٛ أ ٛ أ(، )ٛ ة ٛ ة(،       )ٛ ه ٛ ة ً( )ٛ ه ٛ ة(

)ٛ س ٛ س(، )ٛ ػ ٛ ػ(،           

 )ٛ ؿ ٛ ؿ(، )ٛ ه ٛ ه(،    

)ٛ ف ٛ ف(، )ٛ ي ٛ ي(،           
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  ،)ْ ٛ ْ ٛ( ،)َ ٛ َ ٛ( 

       )ٖ ٛ ٖ ٛ( 

)ق ة ق(،  اٌمبف

)ق ه ق(، 

)ق ي ق(، 

 )ق َ ق(،

)ق ٖ ق(،  

)ق ٚ ق(، 

 )ق ٞ ق(

 )ق ه ق ة(، 

 )ق ه ق ً(، 

 )ق ه ق ف(، 

 )ق ه ق ي(،   

 ق َ(،  )ق ه 

 )ق ً ق ة(، 

 )ق ي ق ً(، 

 )ق ي ق َ(،   

 )ق ْ ق ي(، 

 )ق ة ق ة(، )ق س ق س(،   -

)ق ػ ق ػ(، )ق ه ق ه(،              

 )ق ً ق ً(، )ق ُ ق ُ(، 

)ق ٓ ق ٓ(، )ق ٗ ق ٗ(،     

 )ق ٛ ق ٛ(، )ق ع ق ع(،  

)ق ف ق ف(، )ق ي ق ي(،             

 )ق َ ق َ(، )ق ْ ق ْ(،    

 )ق ٖ ق ٖ(     

 )ق ٖ ق ة(،   اٌمبف

 )ق ٖ ق ه(، 

 )ق ٖ ق ع(، 

 )ق ٖ ق َ(

  

)ن ه ن(،  اٌىبف

)ن ُ ن(، 

)ن ع ن(، 

 )ن ٞ ن(

)ن ه ن َ(،  )ن ه 

ن ً(، )ن ٖ ن ة(، 

 )ن ٖ ن َ(

 )ن أ ن أ(، )ن ة ن ة(،      -

)ن د ن د(، )ن س ن س(،             

 )ن ػ ن ػ(، )ن ك ن ك(،    

(، )ن ً ن ً(،       )ن ه ن ه      

 )ن ُ ن ُ(، )ن ٓ ن ٓ(، 

)ن ظ ن ظ(، )ن ع ن ع(،           

 )ن ف ن ف(، )ن ي ن ي(،  

)ن َ ن َ(، )ن ْ ن ْ(،               

 )ن ٖ ن ٖ(

 )ي َ ي(،  اٌالَ

 )ي ٚ ي(، 

 )ي ٞ ي(

 )ي أ ي أ(، )ي ة ي ة(،      - )ي ٖ ي أ(

)ي س ي س(، )ي ط ي ط(،               

 ي ػ ي ػ(، )ي ؿ ي ؿ(، )

)ي م ي م(، )ي ً ي ً(،                  

 )ي ُ ي ُ(، )ي ٓ ي ٓ(،  

)ي ٗ ي ٗ(، )ي ٛ ي ٛ(،         

 )ي ظ ي ظ(، )ي ع ي ع(،   

)ي ؽ ي ؽ(، )ي ف ي ف(،               

 )ي ق ي ق(، )ي َ ي َ(

)ْ ة ْ(،  إٌْٛ

)ْ د ْ(، 

 ،)ْ ُ ْ(

 ،)ْ ٚ ْ( 

 )ْ ة ْ ة(،    )ْ أ ْ أ(،  - -

)ْ س ْ س(، )ْ ط ْ ط(،                

 )ْ ػ ْ ػ(، )ْ ؿ ْ ؿ(،    

           ،)ُ ْ ُ ْ( ،)ً ْ ً ْ( 

 )ْ ٞ ْ(   )ٖ ْ ٖ ْ( 

 )ٞ ك ٞ(،  ا١ٌبء

)ٞ ٚ ٞ( 

 )ٞ أ ٞ أ(، )ٞ ع ٞ ع(،     - -

 )ٞ ي ٞ ي(، )ٞ ٖ ٞ ٖ(      
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 تماثمت فاؤه مع عينو: المبحث الثالث : الَخْمط بين المفكوك وما
يعد "باب )كككب( ك)ددف( مما فاؤه كعينو مف كادو كاحد ... أقؿ مف باب )سمس( 

، كقد تكصؿ البحث إلى أف زيادة الحركؼ أك أصالتيا تعد سببنا في الخمط بيف (ُ)ك)قمؽ("
 المفككؾ كما تماثمت فاؤه مع عينو، كذلؾ عمى النحك اآلتي :

 الفاصمتين بين المتماثمين، ىل ىما حرفان أصميان أو زائدان؟ *الختالف في الواو والياء
كضع ابف منظكر بعض الكممات التي فصؿ فييا بيف المتماثميف بالكاك كالياء في مكاد  -

المفككؾ الثالثي كالرباعي، كالصكاب أف كقكع الكاك كالياء بيف المتماثميف في ىذه الكممات ال 
اك كالياء حينئذ يككناف حرفيف زائديف كليسا أصميف، يجعؿ الكممة مف المفككؾ؛ ألف الك 

 :(ِ)فتصبح الكممة بيذا مما تماثمت فاؤه مع عينو، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 3ٕ/ٗ، ٚاٌَّبػل 9ٙٔ/ٔ، ٚأظو: إٌّٖف 1ٕٔ( ّوػ اٌٍّٛوٟ ٓ(ٔ
ػٟ أٚ اٌضالصٟ، ( موود فٟ ٘نا اٌغلٚي اٌىٍّبد اٌزٟ عؼٍٙب اثٓ ِٕظٛه ِٓ اٌّفىٛن اٌوثب(ٕ

 ٚاٌٖٛاة أٔٙب ِّب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ػ١ٕٗ
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 الىارد منها المادة اللغىية

 األفعال األسماء

َمؿ م م ؿ ْٚ اٌنَّ
(ٔ)

 - 

٠َْنعبْ م م ط اٌنَّ
(ٕ)

 - 

٠َْوق ه ه ق اٌوَّ
(ٖ)

 - 

َىن ى ى ن ْٚ اٌيَّ
(ٗ)

َىَوذ  ْٚ َى
(٘)

 

ْ ً ً ٍٓ ْٛ ََّ اٌ
(ٙ)

 - 

َّت ُ ُ ة ْٛ َّْ اٌ
(1)

 - 

٠طَِّٜٛاٌطـ ٛ ٛ ٚ
(3)

 - 

اٌفُٛفًَ ف ف ي
(9)

 - 

َوت ن ن ة ْٛ اٌَى
(ٔٓ)

 - 

ٌَت ي ي ة ْٛ اٌٍَّ
(ٔٔ)

 - 

ٚ ْ ْ َٜٕٛ١ِٔ
(ٕٔ)

 - 

                                                 
ْفٛاؿ: اٌِؼْن٠َٛٛ". رٙن٠ت اٌٍغخ (ٔ َٛ َمؿ ٚاٌ ْٚ ، ٚلبي اثٓ ٖٗ٘/ٖ، ٚاٌٍَبْ )م ٚ ؿ( ٖٔ٘/1( "اٌنَّ

 9ٖٗ/ِٖٕظٛه ػٕٗ: ٘ٛ "اٌنٞ ٠مٟٚ ّٙٛرٗ لجً أْ ٠ًٖ ئٌٝ اٌّوأح". اٌٍَبْ )م م ؿ( 
 1ٖ٘/ٖزغبه". اٌٍَبْ )م ٞ م ط( ( "اٌن٠َّنعبْ: اإلثً رؾًّ ؽٌّٛخ اٌ(ٕ
٠وق: ػٕت اٌضؼٍت". اٌٍَبْ )ه ٞ ه ق( (ٖ  9ٕٔ/ٗ، ٚ)ه ه ق( ٖٙ/ٗ( "اٌوَّ
ىن: اٌم١ٖو اٌَؾ١َّبن فٟ ١ِْزٗ". اٌّؾىُ )ى ى ن( (ٗ ْٚ  ٖٙٗ/ٗ، ٚاٌٍَبْ )ى ٚ ى ن( ٕٓٗ/ٙ( "اٌيَّ
١ٌَْزٙب ٚعٕجٙب ئما ِْذ". اٌّؾىُ )ى ى ن( (٘ ، ٚاٌٍَبْ )ى ٚ ى ٕٓٗ/ٙ( "ىٚىوذ اٌّوأح: ؽووذ أ

 ٖٙٗ/ٗن( 
ٍٓ: ٔجذ أػغّٟ ِؼوة". اٌٍَبْ )ً ٚ ً ْ( (ٙ ْٛ ََّ ، ٚأظو: اٌّؾىُ )ً ً ْ( 1ٗ3/ٗ( "اٌ

3/ٕ1ٙ 
، ٚلبي اثٓ ِٕظٛه فٟ ِبكح )ُ ُ ة(: 3ٕٕ/٘( "ّّٛت: اٍُ ٌٍؼموة". اٌٍَبْ )ُ ٚ ُ ة( (1

 ٖٔ/٘"ِٓ أٍّبء اٌؼموة: اٌّْٛت، ٠ٚمبي ٌٍمٍّخ: اٌّْٛجخ". اٌٍَبْ 
 3ٗٙ/٘، ٚاٌٍَبْ )ٛ ٞ ٛ( 11ٙـ١طٜٛ و١ِٕٕٜٛ: ٙوة ِٓ اٌمطب أٚ غ١وٖ". اٌمبًِٛ ِّٓ"اٌطـ ((3

٘/ٙ3ٗ 
ٍْت". اٌّؾىُ )ف ف ي( (9 ُٕ  9ٓٔ/1، ٚاٌٍَبْ )ف ٚ ف ي( ٕٖ/ٕٔ( "اٌفُٛفًَ: صّو ٔقٍخ ٚ٘ٛ 

( "اٌىٛوت ٚاٌىٛوجخ: إٌغُ، اٌىٛوجخ: ث١بٗ فٟ اٌؼ١ٓ، ٚاٌىٛوت ِٓ إٌجذ: ِب ٛبي،... ٚوٛوت (ٓٔ

 1/1ٙٙ، ٚاٌٍَبْ )ن ٚ ن ة( 1ٔٗ/ٙء: ِؼظّٗ ... ٚاٌىٛوجخ: اٌغّبػخ".اٌّؾىُ )ن ن ة( وً ّٟ
 ٖٖٔ، ٚأظو: اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ 9ٓ٘ٔ/3( "٠مبي ٌٍّبء اٌىض١و: ٌٌٛت". اٌٍَبْ )ي ٚ ي ة( (ٔٔ
، ٚلبي اٌف١وٚىآثبكٞ: "١ٕٜٔٛ ثىَو 3/1ٙٙ( "١ٕٜٔٛ: اٍُ لو٠خ ِؼوٚفخ ". اٌٍَبْ )ْ ٞ ْ( (ٕٔ

". اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ -ػ١ٍٗ اٌٖالح ٚاٌَالَ-ثبٌىٛفخ"، ٚلو٠خ "ثبًٌّٕٛ ١ٌٌٛٔ أٌٚٗ" ِٛٙغ "

ٕٖٓٔ1 
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( اضطرب منيج ابف منظكر في كثير مف الكممات  ُيتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
ىذه  بعضالتي كقعت فييا الكاك كالياء فاصمة بيف المتماثميف، حيث جعؿ الكاك كالياء في 

الكممات حرفنا أصميًّا، كنجد ذلؾ في الكممات المذككرة في الجدكؿ السابؽ، فيك بيذا يجعؿ 
ىذه الكممات مف المفككؾ الرباعي، كالصكاب أف الكاك كالياء في ىذه الكممات كأمثاليا ىي 

 د، كمف ثىّـَ تككف الكممات مما تماثمت فاؤه مع عينو كالدليؿ عمى ذلؾ ما يمي:حرؼ زائ
قكؿ سيبكيو: "كأما الكاك فتمحؽ ثانية، فيككف الحرؼ عمى فكعؿ فييما، فاالسـ نحك:  -أ

 .(ُ)كككب ... كالصفة نحك: حكمؿ"
و كاختمؼ ثانيو قكؿ ابف جني: "لـ نر الياء كال الكاك جاءتا أصميف فيما اتفؽ أكلو كثاني -ب

كرابعو نحك باب زىزؽ، كما جاءتا أصميف في باب )صمصؿ( ك)قمقؿ( نحك: )كحكح(، 
 .(ِ)ك)كزكز(، ك)ييياه(، ك)يميؿ("

استدؿ ابف جني عمى زيادة الكاك في كممة )تكأـ( بحمميا عمى زيادتيا في كممة  -ت
دة دكف التاء، كىك )كككب(، حيث قاؿ: "كشيء آخر يدؿ عمى أف الكاك في )تكأـ( ىي الزائ

أف فكعالن في الكالـ أكثر مف تفعؿ، أال ترل أف باب ككثر كجكىر ... كحكقؿ ككككب أكثر 
 .(ّ)مف باب تألب، فحممو عمى األكثر، كىك القياس"

كضع ابف سيده الكممات المذككرة في الجدكؿ السابؽ تحت عنكاف: "مما ضكعؼ مف  -ث
 .(ٓ)، أك عنكاف: "مما ضكعؼ مف فائو كعينو"(ْ)فائو فصارت فاؤه كعينو مف مكضع كاحد"

، "كعمى فكعؿ نحك ذكذخ (ٔ)قكؿ ابف القطاع:"كعمى فىٍيعىؿ نحك: قىٍيقىـ لمكاسع الحمؽ"-ج
 .(ٕ)ػيف"ِّلمعنػ

 كقد ظير اضطراب ابف منظكر في الكممات التالية:

                                                 
 1ٕٗ/ٗ( اٌىزبة (ٔ
 ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔ( إٌّٖف (ٕ
 ٖٓٔ/ٔ( إٌّٖف (ٖ
 ٕٓٗ/ٙ( اٌّؾىُ )ى ى ن( (ٗ
 1ٔٗ/ٙ، ٚ)ن ن ة( ٕٖ/ٕٔ، ٚ)ف ف ي( 1ٕٙ/3( اٌّؾىُ )ً ً ْ( (٘
 9ٔٔ( أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ(ٙ
 ٖٕٔ( أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ(1
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ما كضعيا في ، فجعؿ الكاك حرفنا أصميًّا، ك(ُ)كضع كممة )الذٍَّكذخ( في مادة )ذ ك خ( -أ
 ، فجعؿ الكاك حرفنا زائدنا، كىك الصكاب.(ِ)مادة   )ذ ذ خ(

، فجعؿ الياء حرفنا أصميًّا، كالكممة عمى (ّ)كضع كممة )الريرؽ( في مادة )ر م ر ؽ( -ب
، فجعؿ الياء حرفنا زائدنا، كىك (ْ)ىذا مف المفككؾ الرباعي، كما كضعيا في مادة )ر ر ؽ(

 الصكاب.
، فجعؿ الكاك حرفنا أصميًّا، كالكممة (ٓ)كشب( في مادة )ش ك ش ب(كضع كممة )الش -ت

، فجعؿ الكممة مف (ٔ)عمى ىذا مف المفككؾ الرباعي، كما كضعيا في مادة )ش ب ب(
المضعؼ الثالثي، كالصكاب أف الكممة مف مادة )ش ش ب(، كال يجكز أف تككف مف مادة 

كاهلل - (ٕ)ا، كالشيف ال تستعمؿ زائدة)ش ب ب(؛ ألف ذلؾ يجعؿ الشيف الثانية حرفنا زائدن 
 -أعمـ
( ىناؾ كممات التـز فييا ابف منظكر بالصكاب، فجعؿ الكاك كالياء الفاصميف بيف المتماثميف ِ

 .(َُ)، كالقىٍيقىـ(ٗ)، كالقىٍيقىب(ٖ)حرفيف زائديف، كمف ىذه الكممات: القىٍكقىؿ
أصميًّا، فأصبحت الكممة مف ( ىناؾ كممات جعؿ ابف منظكر فييا الكاك كالياء حرفنا ّ

: (ُُ)المفككؾ الرباعي، كالصكاب فييا أف تككف مما تماثمت فاؤه مع عينو، كىذه الكممات ىي
ٍكزىؾ(ُِ)الذٍَّيذىجاف  ، (ُْ)، كالسٍَّكسىف(ُّ)، كالزَّ

                                                 
 ٖٗ٘/ٖ( اٌٍَبْ )م ٚ ؿ( (ٔ
 9ٖٗ/ٖ( اٌٍَبْ )م م ؿ( (ٕ
 ٖٙ/ٗ( اٌٍَبْ )ه ٞ ه ق( (ٖ
 9ٕٔ/ٗ( اٌٍَبْ )ه ه ق( (ٗ
 3ٕٕ/٘( اٌٍَبْ )ُ ٚ ُ ة( (٘
 ٖٔ/٘( اٌٍَبْ )ُ ة ة( (ٙ
 ٕ٘ٓ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (1
لً: اٌنوو ِٓ اٌمطب". (3 ْٛ  ٕٙٗ/1اٌٍَبْ )ق ق ي( ( "اٌمَ
 ٓٙٗ/1( "اٌم١مت: ١ٍو ٠لٚه ػٍٝ اٌموث١ٍٛٓ و١ٍّٙب". اٌٍَبْ )ق ق ة( (9

ٍْك". اٌٍَبْ )ق ق َ( (ٓٔ  ٕٙٗ/1( "هعً ل١مُ: ٚاٍغ اٌَؾ
 ِٓ ٘نا اٌجؾش ٔ٘( موود ِؼبٟٔ ٘نٖ اٌىٍّبد فٟ ٓ (ٔٔ
 1ٖ٘/ٖ( أظو: اٌٍَبْ )م ٞ م ط( (ٕٔ
 ٖٙٗ/ٗ( أظو: اٌٍَبْ )ى ٚ ى ن( (ٖٔ
 1ٗ3/ٗأظو: اٌٍَبْ )ً ٚ ً ْ( ( (ٗٔ
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 .(ّ)، كالمٍَّكلىب(ِ)، كالكىٍككىب(ُ)كالفيكفىؿ
ا أصميًّا، فأصبحتا مف المفككؾ حرفن  (ٓ)ك)نينكل( (ْ)( جعؿ ابف منظكر الياء في )طيطكل(ْ

 المفككؾ الثالثي، كالصكاب أنيما مما تماثمت فاؤه مع عينو.
 ( اختمؼ النحاة القدامى كالمحدثكف في كممة )الكككب(، كليـ فييا أربعة أقكاؿ، ىي:ٓ
، (ٕ)، ككافقو الفارسي(ٔ)أف الكاك زائدة، كالكممة مف مادة )ؾ ؾ ب(، ىذا مذىب سيبكيو -أ

، كما كافقيـ مف المحدثيف: (ُُ)، كابف يعيش(َُ)، كابف القطاع(ٗ)بف سيده، كا(ٖ)كابف جني
، كالدكتكر ضاحي عبد (ُّ)، كالدكتكر أحمد مختار عمر(ُِ)األستاذ عبد السالـ ىاركف

 .(ُْ)الباقي
أف الكاك أصمية، كالكممة مف مادة )ؾ ك ؾ ب(، ذىب إلى ذلؾ المؤدب، حيث كضع  -ب

، ككافقيما مف المحدثيف (ُٔ)، كىك قكؿ الميث(ُٓ)كؾ"الكممة في عنكاف: "حكـ في المفك
 .(ُٖ)، كالدكتكر خالد فيمي(ُٕ)الدكتكر: صالح الديف السنكاكم

 .(َِ)أف الكممة مف مادة )ؾ ك ب( -.ث(ُٗ)أف الكممة مف مادة )ك ؾ ب( -ت

                                                 
 9ٓٔ/1( أظو: اٌٍَبْ )ف ٚ ف ي( (ٔ
 1/1ٙٙ( أظو: اٌٍَبْ )ن ٚ ن ة( (ٕ
 9٘ٔ/3( أظو: اٌٍَبْ )ي ٚ ي ة( (ٖ
 3ٗٙ/٘( أظو: اٌٍَبْ )ٛ ٞ ٛ( (ٗ
 3/1ٙٙ( أظو: اٌٍَبْ )ْ ٞ ْ( (٘
 1ٕٗ/ٗ( أظو: اٌىزبة (ٙ
  ٠31بد ٌٍفبهٍٟ ٓ( أظو: اٌَّبئً اٌّْىٍخ اٌّؼوٚفخ ثبٌجغلاك(1
 ٖٓٔ/ٔ( أظو: إٌّٖف (3
 1ٔٗ/ٙ( أظو: اٌّؾىُ (9

 ٕٙٔ( أظو: أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ(ٓٔ
 ٘ٗ( أظو: ّوػ اٌٍّٛوٟ ٓ(ٔٔ
 3ٕٓ( أظو فٙوً أِبٌٟ اٌيعبعٟ ٓ(ٕٔ
 1ٖ٘( أظو فٙبهً إٌّغل ٓ(ٖٔ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٗٔ
 1ٖٗ( كلبئك اٌزٖو٠ف ٓ(٘ٔ
 1/1ٙٙ( أظو: اٌٍَبْ (ٙٔ
 ٕٗٙ( أظو فٙوً اٌجغلاك٠بد ٓ(1ٔ
 ٖٕٔ( أظو فٙبهً فٖبئٔ اٌٍغخ ٌٍضؼبٌجٟ، وٍّخ )وٛوجخ(، ٓ(3ٔ
 1/1ٙٙ( أظو: اٌٍَبْ (9ٔ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٕٓ
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، كيرٌد البحث المذىبيف القائميف -كاهلل أعمـ-كالراجح عندم أف الكممة مف مادة )ؾ ؾ ب( 
لكممة يجكز أف تككف مف مادة )ك ؾ ب(، أك مادة )ؾ ك ب(؛ ألف ذلؾ يجعؿ الكاؼ بأف ا

 .(ُ)الثانية في الكممة حرفنا زائدنا، كالكاؼ ال تستعمؿ زائدة أبدنا
 نجد ذلؾ في الكممتيف اآلتيتيف:*الختالف في اليمزة ىل ىي أصمية أو زائدة؟

، فجعميا بذلؾ مف (ِ))س أ س ـ( ( كممة )السَّاسىـ(، حيث كضعيا ابف منظكر في مادةُ
ا ، كالصكاب أف الكممة مما  (ّ)المفككؾ الرباعي، كما كضعيا في مادة )س س ـ( أيضن

تماثمت فاؤه مع عينو، فيي مف مادة )س س ـ(؛ ألف )السَّاسـ( غير ميمكز، فقد كرد في 
،  (ْ)سياـ"المساف: "الساسـ بالفتح: شجر أسكد ... كالساسـ غير ميمكز: شجر يتخذ منو ال

ؿ نحك: ساسـ، كىك  كبناء عمى ذلؾ تككف األلؼ زائدة، قاؿ ابف القطاع: "كعمى فاعى
 .(ٓ)شجر"

، فجعميا بذلؾ (ٔ)( كممة )الصأصؿ(، حيث كضعيا ابف منظكر في مادة )ص أ ص ؿ(ِ
مف المفككؾ الرباعي، كالصكاب أف الكممة غير ميمكزة، كفي ىذا يقكؿ ابف القطاع: "كعمى 

ٌؿ ن ٌؿ، كىك نبت"فاعي ٍكصالء (ٕ)حك ... صاصي ؿ كعالىـ، كالصَّ ، كيقكؿ الفيركزآبادم: "الصاصى
.ففي ىذيف القكليف داللة صريحة ككاضحة عمى أف األلؼ حرؼ زائد، (ٖ)ككربالء: نبت"

 -كاهلل أعمـ-كبيذا تككف الكممة مما تماثمت فاؤه مع عينو، كمادتيا: )ص ص ؿ( 
 
 
 
 

                                                 
 19ٕ/ٔ( أظو: ٍو ٕٕبػخ اإلػواة (ٔ
 ٘٘ٗ/ٗ( أظو: اٌٍَبْ )ً أ ً َ( (ٕ
 1ٖ٘/ٗ( أظو: اٌٍَبْ )ً ً َ( (ٖ
 ( اٌَبثك ٔفَٗ(ٗ
 ٕٓٔء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ( أث١ٕخ األٍّب(٘
 3ٕ٘/٘( أظو: اٌٍَبْ )ٓ أ ٓ ي( (ٙ
 ٖٕٔ( أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه ٓ(1
 ٕٕٓٔ( اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ٓ(3
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 الخاتمة:
 ب٠خ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ:رًٕٛ اٌجؾش فٟ ٔٙ

(  ٠ؼل اٌقٍٜ فٟ اٌّٛاك اٌّؼغ١ّخ ث١ٓ اٌّفىٛن، ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ، ِٚب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ٔ

ػ١ٕٗ، ثؾ١ش رىْٛ اٌىٍّخ ِٓ اٌّفىٛن، ٠ٚزُ ر١ٕٖفٙب ػٕل إٔؾبة اٌّؼبعُ فٟ ِٛاك 

ٕؾبح ٚاٌٖوف١١ٓ ئٌٝ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ أٚ ِب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ػ١ٕٗ ِٓ األٍجبة اٌزٟ كفؼذ اٌ

 اٌؾىُ ػٍٝ ثبة اٌّفىٛن ثأٔٗ ل١ًٍ.

( رًٕٛ اٌجؾش ئٌٝ فَّخ ػٛاًِ أكد ئٌٝ اٌزْبثٗ ث١ٓ اٌّفىٛن ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ، ٕ

 :ٟ٘ٚ 

 ئٛالق ٌفع )اٌّٚبػف( أٚ )اٌّٚؼف( ػٍٝ اٌّفىٛن ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ. -أ

 ِغٟء اٌّفىٛن ثّؼٕٝ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ. -ة

 اٌّٚؼف اٌوثبػٟ، ٚلل ارقن ٘نا اٌقٍٜ ّى١ٍٓ، ّ٘ب:اٌقٍٜ ث١ٓ اٌّفىٛن ٚ -د

 * ٚٙغ اٌّفىٛن فٟ اٌّٛاك اٌٍغ٠ٛخ اٌقبٕخ ثبٌّٚؼف اٌوثبػٟ.

 * ٚٙغ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ فٟ اٌّٛاك اٌٍغ٠ٛخ اٌقبٕخ ثبٌّفىٛن.

 ٚعٛك وٍّبد رأرٟ ِٓ ثبة اٌّفىٛن ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ. -س

ب  االرفبق ث١ٓ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ -ط ًّ فٟ ِغٟء اٌٛىْ )فَْؼٍٍٝ( ِّٕٙب اٍ

 ١ٌٌٚ ٕفخ.

( رًٕٛ اٌجؾش ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ وبْ ٌٙب كٚه فٟ رؾل٠ل ٔٛع اٌىٍّخ ِٓ ؽ١ش ٖ

 اٌزٚؼ١ف أٚ اٌزفى١ه، ٟٚ٘:

ب فٟٙ ِٓ اٌّفىٛن  -أ ًّ اال١ٍّخ ٚاٌّٖله٠خ، ٚٔغل مٌه فٟ وٍّخ )ا١ٌٖٖبء(، فاْ وبٔذ اٍ

 فٟٙ ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ. اٌضالصٟ، ٚئْ وبٔذ ِٖلًها

ب فٟٙ ِٓ اٌّٚؼف  -ة ًّ اال١ٍّخ ٚإٌٛف١خ، ٚٔغل مٌه فٟ وٍّخ )اٌغٛغبء(، فاْ وبٔذ اٍ

ب ٕٚفخ فٟٙ ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ. ًّ  اٌوثبػٟ، ٚئْ عبى ف١ٙب أْ رىْٛ اٍ

ى٠بكح اٌؾوف ٚإٔبٌزٗ، ٚٔغل مٌه فٟ اٌفؼ١ٍٓ )ٙٛٙٝ(، ٚ)لٛلٝ(، فبٌٛاٚ ئْ وبٔذ  -د

ب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ػ١ٕٗ، ٚئْ وبٔذ اٌٛاٚ أ١ٍٕخ عبى ف١ّٙب أْ ٠ىٛٔب ِٓ ىائلح فّٙب ِّ

 اٌّٚؼف اٌوثبػٟ أٚ اٌّفىٛن اٌضالصٟ.

اٌزنو١و ٚاٌزأ١ٔش، ٚٔغل مٌه فٟ وٍّخ )اٌغٛغبء(، فاْ وبٔذ ِإٔضخ فأٙب رّٕغ ِٓ اٌٖوف  -س

ف ٚرىْٛ ِٓ اٌّفىٛن، ٚئْ وبٔذ ِنووح فأٙب ال رّٕغ ِٓ اٌٖوف، ٚرىْٛ ِٓ اٌّٚؼ

 اٌوثبػٟ.

 ( رًٕٛ اٌجؾش ئٌٝ ٍزخ أٚعٗ رّضً افزالفًب ث١ٓ اٌّفىٛن ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ، ٟٚ٘:ٗ

 ٠ؼل اٌّٚؼف اٌوثبػٟ أوضو ١ًّٛػب ِٓ اٌّفىٛن. -أ

ب فٟ اٌّٚؼف  -ة ًِ ب فٟ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ، ٚئّٔب ٚلؼزب فبء ٚال ًِ ٌُ رمغ اٌٛاٚ ٚا١ٌبء فبء ٚال

 اٌوثبػٟ.

ب فٟ -د ًِ ب فٟ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ. ٚلؼذ اٌّٙيح فبء ٚال ًِ  اٌّفىٛن اٌضالصٟ، ٌُٚ رمغ فبء ٚال

ب فٟ  -س ًِ ب فٟ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ، ٌُٚ ٠مؼب فبء ٚال ًِ ٚلغ وً ِٓ اٌناي ٚاٌظبء فبء ٚال

 اٌّفىٛن اٌضالصٟ ٚاٌوثبػٟ ٚاٌقّبٍٟ.
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ب ٚث١ّٕٙب ؽوف ٕؾ١ؼ فٟ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ، ٚٚلؼذ فبء  -ط ًِ ٕ٘بن ؽوٚف ٚلؼذ فبء ٚال

ب ٚث١ٕ ًِ ّٙب ؽوف ػٍخ فٟ اٌّفىٛن اٌضالصٟ، ٚ٘نٖ اٌؾوٚف ٟ٘: اٌقبء، ٚاٌٖبك، ٚاٌٚبك، ٚال

ب  ًِ ٚاٌؼ١ٓ، ٚاٌغ١ٓ، ٚاٌفبء، ٚا١ٌُّ، ٚاٌٙبء، ٚاٌٛاٚ، ٚلل ٚلغ ثؼ٘ ٘نٖ األؽوف فبء ٚال

ٚث١ّٕٙب ؽوف ٕؾ١ؼ فٟ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ ٚاٌقّبٍٟ، ٚٔغل مٌه ِغ ؽوف اٌٖبك، 

 ٚؽوف اٌٖبك فٟ اٌّفىٛن اٌقّبٍٟ. ٚاٌٚبك، ٚاٌفبء فٟ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ،

وً اٌؾوٚف اٌٙغبئ١خ ٚلؼذ ػ١ًٕب أٚ ؽوفًب فبٕاًل ث١ٓ اٌفبء ٚاٌالَ فٟ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ،  -ػ

 أِب فٟ اٌّفىٛن فٍُ رمغ اٌؾوٚف وٍٙب ػ١ًٕب، ٚئّٔب ٚلغ ثؼٚٙب فبٕاًل ث١ٓ اٌفبء ٚاٌالَ.

ى٠بكرٙب وبْ ٍججًب فٟ اٌقٍٜ  ( أصجذ اٌجؾش أْ اٌقالف فٟ إٔبٌخ اٌّٙيح ٚاٌٛاٚ ٚا١ٌبء أٚ٘

 ث١ٓ اٌّفىٛن ِٚب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ػ١ٕٗ.

( ٠أفن اٌجؾش ػٍٝ ػجل اٌمبكه اٌجغلاكٞ لٌٛٗ: "ٚفٟ اٌمبًِٛ: اٌِّٛبء ٚاٌِّٛبح: اٌفالح، ٙ

ٚاٌغّغ: اٌّٛاِٟ، ٚأّبه ئٌٝ أٔٙب فٛػٍخ؛ ألٔٗ موو٘ب فٟ اٌّؼزً ا٢فو ثبٌٛاٚ"؛ ٚمٌه ألْ 

فٛػٍخ ٠غ١ي أْ رىْٛ اٌىٍّخ ِٓ ِبكح )َ َ ٚ( فمٜ، أِب لٌٛٗ ثأْ لٌٛٗ ثأْ )اٌِّٛبح( ػٍٝ 

اٌف١وٚىآثبكٞ موو٘ب فٟ اٌّؼزً ا٢فو ثبٌٛاٚ ف١ٌٍ ك١ٌاًل ػٍٝ وْٛ اٌىٍّخ ِٓ ِبكح )َ َ ٚ( 

فمٜ، ٚئّٔب لٌٛٗ ٘نا ٠غ١ي أْ رىْٛ ِٓ ِبكح )َ َ ٚ( ِٚٓ اٌّٚؼف )َ ٚ َ ٚ(، فىً ِّٕٙب 

بح ػٍٝ )فٛػٍخ( ١ٌٌ ثٖٛاة؛ فٍُ أعل فٟ اٌمبًِٛ موًوا الِٗ ٚاٚ، وّب أْ لٌٛٗ ئْ اٌِّٛ

 ٌٛىْ اٌىٍّخ.

( رًٕٛ اٌجؾش ئٌٝ ٚعٛك رؼلك فٟ آهاء ثؼ٘ إٌؾبح ٚإٔؾبة اٌّؼبعُ فٟ ثؼ٘ 1

 اٌىٍّبد، ِٚٓ مٌه ِب ٠ٍٟ:

م٘ت اٌّإكة ئٌٝ أْ اٌفؼ١ٍٓ )ٙٛٙٝ(، ٚ)لٛلٝ( ٠ىٛٔبْ ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ ربهح، ِٚٓ  -أ

 هح أفوٜ.اٌّٚؼف اٌوثبػٟ رب

مؿ( فٟ ِبكح )م ٚ ؿ(، ٚفٟ ِبكح )م م ؿ(. -ة ْٚ  موو اثٓ ِٕظٛه وٍّخ )اٌنَّ

٠ْوق( فٟ ِبكح )ه ٞ ه ق(، ٚفٟ ِبكح )ه ه ق(. -د  ٚٙغ اثٓ ِٕظٛه وٍّخ )اٌوَّ

 ٚٙغ اثٓ ِٕظٛه وٍّخ )اٌّْٛت( فٟ ِبكح )ُ ٚ ُ ة(، ٚفٟ ِبكح )ُ ة ة(. -س

)ُ ٚ ُ(، فغؼٍٙب ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ، وّب  موو اثٓ ِٕظٛه وٍّخ )اٌّْٛبح( فٟ ِبكح -ط

 موو٘ب فٟ ِبكح )ُ ٚ ُ ٚ(، فغؼٍٙب ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ.

ٚٙغ اثٓ ِٕظٛه وٍّخ )ا١ٖ١ٌٖخ( فٟ ِبكح )ٓ ٞ ٓ(، فغؼٍٙب ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ،  -ػ

 وّب ٚٙؼٙب فٟ ِبكح )ٓ ٞ ا(، فقوعذ ػٓ اٌّفىٛن.

جذ اٌجؾش أْ اٌفؼً )ىٚىٜ( ِٓ اٌّٚؼف أص -( ِٓ ا٢هاء اٌزٟ هعؾٙب اٌجؾش ِب ٠ٍٟ :أ3

 اٌوثبػٟ، فالفًب ألثٟ اٌمبٍُ اٌّإكة ٚاألى٘وٞ، ؽ١ش عؼال اٌفؼً ِٓ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ.

أصجذ اٌجؾش أْ وٍّخ )اٌجٛثبح( ٠غٛى أْ رىْٛ ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ )ة ٚ ة(،  -ة

(؛ ألْ ٘نا ٚاٌّٚؼف اٌوثبػٟ )ة ٚ ة ٚ(، فالفًب ٌٍئغبٟٔ اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ ِبكح )ة ٚ ا

 ٠مٟٚ ثأْ رىْٛ اٌجبء اٌضب١ٔخ ؽوفًب ىائًلا، ٚاٌجبء ال رَزؼًّ ىائلح.

أصجذ اٌجؾش أْ وٍّخ )ك٘ل٠ذ( ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ )ك ٖ ك ٖ(، فالفًب الثٓ ِٕظٛه اٌنٞ  -د

عؼٍٙب ِٓ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ )ك ٖ ك ٜ(، ٚفالفًب ٌٍلوزٛه ػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ 

 صٟ )ك ٖ ك(.اٌّفىٛن اٌضال
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أصجذ اٌجؾش أْ اٌىٍّبد )ُىؤاِىئخ(، ٚ)ُىَؤِىئخ(، ٚ)ىأىأ(، ٚ)ريأىأ(، ِٓ اٌّٚؼف  -س

 اٌوثبػٟ )ى أ ى أ(، فالفًب الثٓ ِٕظٛه اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ )ى أ ى(.

أصجذ اٌجؾش أْ اٌىٍّبد )اٌىٛوٝ(، ٚ)اٌىٛاو١خ(، ٚ)اٌىٛوبح(، ٚ)اٌّىٛوٟ(، ٚ)وٛوٝ(،  -س

 ف اٌوثبػٟ ١ٌَٚذ ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ، فالفًب الثٓ ِٕظٛه ٚغ١وٖ.ِٓ اٌّٚؼ

أصجذ اٌجؾش أْ اٌىٍّبد )اٌّؾّؼ(، ٚ)اٌّؾّبػ(، ٚ)اٌّؾبِؼ(، ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ،  -ط

ب صالص١ًّب ِٓ ِبكح )َ ػ ػ(، ٚفالفًب ٌٍلوزٛه ػجل اٌؾ١ّل  ًّ فالفًب الثٓ ِٕظٛه اٌنٞ عؼٍٙب اٍ

 اٌضالصٟ )ػ َ ػ(.ٕ٘لاٚٞ اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ اٌّفىٛن 

أصجذ اٌجؾش أْ وٍّخ )اٌٚٛٙبء( ٠غٛى أْ رىْٛ ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ  )ٗ ٚ ٗ  -ػ

ٚ(، ِٚٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ )ٗ ٚ ٗ(، فالفًب الثٓ ِٕظٛه اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ ِبكح )ٗ ٚ ا(، 

 ٚفالفًب ٌٍلوزٛه ِؾّٛك اٌطٕبؽٟ اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ ِبكح )ٗ أ ٗ أ(.

٠نعبْ(، ٚ)اٌيٚىن(، ٚ)اٌٍَٛٓ(، ٚ)اٌفٛفً(، ٚ)اٌىٛوت(، أصجذ اٌجؾش أْ اٌىٍّبد )اٌن -ؿ

 ٚ)اٌٌٍٛت(، ِّب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ػ١ٕٗ، فالفًب الثٓ ِٕظٛه اٌنٞ عؼٍٙب ِٓ اٌّفىٛن اٌوثبػٟ.

أصجذ اٌجؾش أْ اٌىٍّبد )اٌْغْغخ(، ٚ)وجىت(، ٚ)اٌّوِو٠ٌ(، ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ،  -ك

 ِٓ اٌّفىٛن اٌضالصٟ.فالفًب ٌٍلوزٛه ِؾّل فإاك ٍيو١ٓ اٌنٞ عؼٍٙب 

أصجذ اٌجؾش أْ وٍّخ )اٌغٛغبء( ٠غٛى أْ رىْٛ ِٓ اٌّٚؼف اٌوثبػٟ ِٚٓ اٌّفىٛن  -م

اٌضالصٟ، فالفًب ٌألٍزبم٠ٓ : ئثوا١ُ٘ ِٖطفٝ، ٚػجل هللا أ١ِٓ، ؽ١ش ٚٙؼب )اٌغٛغبء( فٟ ِبكح 

 )ؽ ٚ ٞ(.

ٛن اٌضالصٟ ( الزٖو إٔؾبة اٌّؼبعُ ػٍٝ ٚٙغ ثؼ٘ اٌىٍّبد فٟ اٌّٛاك اٌقبٕخ ثبٌّفى9

ْْ رىْٛ ِٓ اٌّفىٛن ٚاٌّٚؼف،ِٚٓ مٌه:)اٌقٛفبء(،  فمٜ ِغ اؽزّبٌٙب أل

ٚ)اٌؼٛػبء(،ٚ)اٌى١ىخ(،ٚ)ا١ًٌٍ(،ؽ١ش م٘جٛا ئٌٝ أٔٙب ِٓ اٌّٛاك :)ؿ ٚ ؿ(،ٚ)ع ٚ ع(،ٚ)ن ٞ 

ن(،ٚ)ٌٟ ي(، ٚأٙبف اٌجؾش ئٌٝ مٌه أْ ٘نٖ اٌىٍّبد ٠غٛى أْ رىْٛ ِٓ اٌّفىٛن ِٚٓ 

ب،ٚم ًٚ  ٌه اٍزٕبًكائٌٝ اٌزٖغ١و،أٚاٌغّغ، أٚاٌؾًّ ػٍٝ إٌظ١و.اٌّٚؼف اٌوثبػٟ أ٠

ٚفٟ اٌقزبَ إٟٔٚ اٌجبؽض١ٓ ثبٌزٍٛغ فٟ كهاٍخ إٔٛي اٌىٍّبد، ٚألزوػ ٌنٌه كهاٍخ 

 اٌّٛٙٛػ١ٓ ا٢ر١١ٓ:

 ِب رّبصٍذ فبؤٖ ِغ ػ١ٕٗ فٟ اٌؼوث١خ. -أ

ْٚ رٚؼ١ف ػمل كهاٍبد ِٛاىٔخ ث١ٓ ِب رّبصً ف١ٗ اٌؼ١ٓ ٚاٌالَ ثبٌزٚؼ١ف ِضً )ّّل(، ٚك -ة

 ِضً )عًٍ(، ِٚب رّبصً ف١ٗ اٌفبء ٚاٌؼ١ٓ ِضً )ككْ(، ٚغ١و٘ب.

ٚاٌؾّل هلل أٚاًل ٚآفًوا، ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ إٌجٟ اٌّٖطفٝ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ٚػٍٝ آٌٗ 

 ٕٚؾجٗ ِٚٓ رجؼُٙ ثاؽَبْ ئٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ.
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 فيرس المصادر والمراجع:
ٖ(، رؾم١ك ٚكهاٍخ: أ.ك/ ٘ٔ٘اٌمطبع اٌٖمٍٟ )د  أث١ٕخ األٍّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّٖبكه الثٓ-ٔ

أؽّل ِؾّل ػجل اٌلا٠ُ، كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ، اإلكاهح اٌّووي٠خ ٌٍّواوي اٌؼ١ٍّخ، ِووي 

 َ.ٕٖٓٔٓ/ٖٔٗٔ، ٕرؾم١ك اٌزواس، اٌمب٘وح، ٛ

أٍبً اٌجالغخ ٌٍيِقْوٞ، للَ ٌٗ ّٚوػ غو٠جٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ اٌلوزٛه: ِؾّل أؽّل لبٍُ، -ٕ

 َ.9ٕٖٓٓ/ٖٓٗٔجخ اٌؼٖو٠خ، ١ٕلا، ث١وٚد، اٌّىز

ئٕالػ إٌّطك الثٓ اٌَى١ذ، ّوػ ٚرؾم١ك: أؽّل ِؾّل ّبوو، ٚػجل اٌَالَ ِؾّل -ٖ

 ٗ٘بهْٚ، كاه اٌّؼبهف، ٛ

األػالَ، لبًِٛ رواعُ ألّٙو اٌوعبي ٚإٌَبء ِٓ اٌؼوة ٚاٌَّزؼوث١ٓ ٚاٌَّزْول١ٓ، -ٗ

 َ.1ٕٓٓ، 1ٔ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛرأ١ٌف: ف١و اٌل٠ٓ اٌيهوٍٟ، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ

ٖ(، ٕٗ٘-ٓ٘ٗأِبٌٟ اثٓ اٌْغوٞ )٘جخ هللا ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽّيح اٌؾَٕٟ اٌؼٍٛٞ(، )-٘

، ٕرؾم١ك ٚكهاٍخ اٌلوزٛه: ِؾّٛك ِؾّل اٌطٕبؽٟ، ِىزجخاٌقبٔغٟ،اٌمب٘وح، ٛ

ٕٔٗ1/ٖٕٓٓٙ.َ 

َ ٘بهْٚ، ٖ(، رؾم١ك ّٚوػ: ػجل اٌَالٖٓٗأِبٌٟ اٌيعبعٟ ألثٟ اٌمبٍُ اٌيعبعٟ )د -ٙ

 َ.931ٖٔ/1ٓٗٔ، ٕكاه اٌغ١ً، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ

اإلٖٔبف فٟ َِبئً اٌقالف ث١ٓ إٌؾ١٠ٛٓ: اٌجٖو١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ، رأ١ٌف ا١ٌْـ اإلِبَ: -1

-ٖٔ٘وّبي اٌل٠ٓ أثٟ اٌجووبد ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ٍؼ١ل األٔجبهٞ إٌؾٛٞ )

ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، كاه  ٖ(، ِٚؼٗ وزبة: االٔزٖبف ِٓ اإلٖٔبف، رأ١ٌف: ِؾّل11٘

 اٌطالئغ، اٌمب٘وح.

ٖ(، رؾم١ك: ػجل اٌَالَ ٙ٘ٙ-1ٖٖ٘رٙن٠ت اٌٖؾبػ، رأ١ٌف: ِؾّل ثٓ أؽّل اٌئغبٟٔ )-3

 ِؾّل ٘بهْٚ، ٚأؽّل ػطبه، ػٕٟ ثْٕوٖ: ِؾّل ٍوٚه اٌٖجبْ، كاه اٌّؼبهف، ِٖو.

ػجل اٌؾ١ٍُ إٌغبه،  رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌضبٌش، رؾم١ك اٌلوزٛه: -9

 ِواعؼخ األٍزبم: ِؾّل ػٍٟ إٌغبه، رواصٕب.

رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌقبٌِ، رؾم١ك اٌلوزٛه: ػجل هللا كه٠ِٚ، -ٓٔ

 ِواعؼخ األٍزبم: ِؾّل ػٍٟ إٌغبه، رواصٕب.

ٌّٕؼُ رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌَبكً، رؾم١ك اٌلوزٛه: ِؾّل ػجل ا-ٔٔ

 ففبعٟ، ٚاألٍزبم: ِؾّٛك فوط اٌؼملح، ِواعؼخ األٍزبم: ػٍٟ ِؾّل اٌجغبٚٞ، رواصٕب.

رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌَبثغ، رؾم١ك األٍزبم: ػجل اٌَالَ ٍوؽبْ، -ٕٔ

 ِواعؼخ األٍزبم: ِؾّل ػٍٟ إٌغبه، رواصٕب.

ؾم١ك األٍزبم: ػجل اٌَالَ ٘بهْٚ، رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌزبٍغ، ر-ٖٔ

 ِواعؼخ األٍزبم: ِؾّل ػٍٟ إٌغبه، رواصٕب.

رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌؼبّو، رؾم١ك األٍزبم: ػٍٟ ؽَٓ ٘الٌٟ، -ٗٔ

 ِواعؼخ األٍزبم: ِؾّل ػٍٟ إٌغبه، رواصٕب.

زبم: ِؾّل أثٛ رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌؾبكٞ ػْو، رؾم١ك األٍ-٘ٔ

 اٌفًٚ ئثوا١ُ٘، ِواعؼخ األٍزبم: ػٍٟ ِؾّل اٌجغبٚٞ، رواصٕب.
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رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌضبٟٔ ػْو، ٚاٌغيء اٌضبٌش ػْو، رؾم١ك -ٙٔ

 األٍزبم: أؽّل ػجل اٌؼ١ٍُ اٌجوكٟٚٔ، ِواعؼخ األٍزبم: ػٍٟ ِؾّل اٌجغبٚٞ، رواصٕب.

٘وٞ، اٌغيء اٌواثغ ػْو، رؾم١ك: ٠ؼمٛة ػجل إٌجٟ، رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى-1ٔ

 ِواعؼخ األٍزبم: ِؾّل ػٍٟ إٌغبه، رواصٕب.

رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه األى٘وٞ، اٌغيء اٌقبٌِ ػْو، رؾم١ك األٍزبم: ئثوا١ُ٘ -3ٔ

 اإلث١بهٞ

-ٖٓٓٔفيأخ األكة ٌٚت ٌجبة ٌَبْ اٌؼوة، رأ١ٌف: ػجل اٌمبكه ثٓ ػّو اٌجغلاكٞ )-9ٔ

اٌغيء اٌضبٌش، رؾم١ك ّٚوػ: ػجل اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، اٌمب٘وح،  (، 9ٖٓٔ

ٛٗ ،ٔٗٔ3/ٖٔ991.َ 

فيأخ األكة ٌٚت ٌجبة ٌَبْ اٌؼوة ٌؼجل اٌمبكه اٌجغلاكٞ، اٌغيء اٌؾبكٞ ػْو، رؾم١ك -ٕٓ

 َ.ٕٖٙٓٓ/1ٕٗٔ، ّٗٚوػ: ػجل اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، ٛ

ٖ(، لوأٖ ٚللَ ٌٗ: ك/ فبٌل فّٟٙ، 9ّٕٗزٛفٝ )فٖبئٔ اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه اٌضؼبٌجٟ، اٌ-ٕٔ

 َ.999ٖٔ/9ٔٗٔ، ٔرٖل٠و اٌلوزٛه: هِٚبْ ػجل اٌزٛاة، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، اٌمب٘وح، ٛ

، ٗكهاٍخ اٌٖٛد اٌٍغٛٞ، األٍزبم اٌلوزٛه: أؽّل ِقزبه ػّو، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘وح، ٛ-ٕٕ

ٕٔٗ1/ٖٕٓٓٙ.َ 

ىوو٠ب ثٓ ِؾّل األٖٔبهٞ، اٌّزٛفٝ  اٌلهه ا١ٌَٕخ، ؽب١ّخ ػٍٝ ّوػ اٌقالٕخ، رأ١ٌف:-ٖٕ

ٖ(، رؾم١ك ٚكهاٍخ اٌلوزٛه: ١ٌٚل ثٓ أؽّل ثٓ ٕبٌؼ اٌؾ١َٓ، كاه اثٓ ؽيَ، ث١وٚد، 9ٕٙ)

 َ.ٕٖٔٔٓ/ٕٖٗٔ، ٌٔجٕبْ، ٛ

اٌله اٌّْٖٛ فٟ ػٍَٛ اٌىزبة اٌّىْٕٛ، رأ١ٌف: أؽّل ثٓ ٠ٍٛف اٌّؼوٚف ثب١ٌَّٓ -ٕٗ

، ّٖل ِؾّل اٌقواٛ، كاه اٌمٍُ، كِْك، ٖٛ(، رؾم١ك اٌلوزٛه: أؽ1٘ٙاٌؾٍجٟ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )

ٖٕٔٗ/ٖٕٓٔٔ.َ 

ٖ(، 3ٖٖكلبئك اٌزٖو٠ف ألثٟ اٌمبٍُ ثٓ ِؾّل ثٓ ٍؼ١ل اٌّإكة، اٌّزٛفٝ ثؼل ٍٕخ )-ٕ٘

 َ.ٕٖٗٓٓ/ٕ٘ٗٔ، ٔرؾم١ك األٍزبم اٌلوزٛه: ؽبرُ ٕبٌؼ اٌٚبِٓ، كاه اٌجْبئو، ٛ

ٓ عٕٟ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ ٍو ٕٕبػخ اإلػواة، رأ١ٌف: ئِبَ اٌؼوث١خ أثٟ اٌفزؼ ػضّبْ ث-ٕٙ

 َ.99ٖٖٔ/ٖٔٗٔ، ٕٖ(، كهاٍخ ٚرؾم١ك اٌلوزٛه: ؽَٓ ٕ٘لاٚٞ، كاه اٌمٍُ، كِْك، 9ٕٖٛ)

ٍفو اٌَؼبكح ٍٚف١و اإلفبكح، رأ١ٌف اإلِبَ: ػٍُ اٌل٠ٓ أثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ اثٓ ِؾّل اٌَقبٚٞ -1ٕ

ٖ(، ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ ٕٕٚغ فٙبهٍٗ اٌلوزٛه: ِؾّل أؽّل اٌلاٌٟ، للَ ٌٗ ٖٗٙ-3٘٘)

 َ.ٕٕٔٓ، ٖوزٛه: ّبوو اٌفؾبَ، كاه ٕبكه، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛاٌل

اٌْبف١خ فٟ ػٍُ اٌزٖو٠ف، رأ١ٌف: عّبي اٌل٠ٓ أثٟ ػّوٚ ػضّبْ ثٓ ػّوٚ اٌل٠ٕٟٚ -3ٕ

ٖ(، ١ٍ٠ٚٙب اٌٛاف١خ ٔظُ اٌْبف١خ ١ٌٍَٕبهٞ، ٙٗٙإٌؾٛٞ اٌّؼوٚف ثبثٓ اٌؾبعت، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )

، ١ٕٔلا، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ رؾم١ك: ك/ كه٠ِٚ اٌغ٠ٛلٞ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ،

ٕٔٗ9/ٖٕٓٓ3.َ 

ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف، رأ١ٌف ا١ٌْـ: أؽّل اٌّؾالٚٞ، رلل١ك: ٌغٕخ ئفواط اٌزواس -9ٕ

 َ.ٖٕٖٓٓ/ٖٕٗٔثّىزجخ ا٢كاة، إٌبّو: ِىزجخ ا٢كاة، اٌمب٘وح، 

ٖ(، 1ٗ9ّوػ ر١ًَٙ اٌفٛائل ٚرى١ًّ اٌّمبٕل، اٌؾَٓ ثٓ لبٍُ اٌّواكٞ اٌّزٛفٝ ٍٕخ )-ٖٓ

 َ.3ٕٖٓٓ/3ٕٗٔ، ٔهاٍخ ٚرؾم١ك اٌلوزٛه: ٔبٕو ؽ١َٓ ػٍٟ، كاه ٍؼل اٌل٠ٓ، كِْك، ٛك



 د / شيزين أحمذ السيذ عشماوي  

 

 3ٓٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ّوػ اٌزٖو٠ؼ ػٍٝ اٌز١ٙٛؼ أٚ اٌزٖو٠ؼ ثّّْٚٛ اٌز١ٙٛؼ فٟ إٌؾٛ، ٚ٘ٛ ّوػ -ٖٔ

ٖ( ، ػٍٝ أٚٙؼ اٌَّبٌه ئٌٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه ١ٌٍْ9ٓ٘ـ فبٌل ػجل هللا األى٘وٞ اٌّزٛفٝ ٍٕخ )

ّل ثٓ ػجل هللا  اثٓ ٠ٍٛف ثٓ ْ٘بَ األٖٔبهٞ ، رؾم١ك : ِؾّل ٌإلِبَ : عّبي اٌل٠ٓ أثٟ ِؾ

ثبًٍ ػ١ْٛ اٌَٛك ، ِْٕٛهاد ِؾّل ػٍٟ ث١ْٚٛ ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

ٛٔ  ،ٕٔٗٔ/ٖٕٓٓٓ. َ 

-1ّٖٕٔوػ اٌمٖبئل اٌَجغ اٌطٛاي اٌغب١ٍ٘بد ألثٟ ثىو ِؾّل ثٓ اٌمبٍُ األٔجبهٞ )-ٕٖ

 ٙاٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، ٛ ٖ(، رؾم١ك ٚرؼ١ٍك: ػجل3ٕٖ

ّوػ اٌم١ٖلح اٌىبف١خ فٟ اٌزٖو٠ف ١ٌٍَٟٛٛ ، ؽممٗ ٚللَ ٌٗ : ك/ ٔبٕو ؽ١َٓ ػٍٟ ، -ٖٖ

 939َٖٔ/9ٓٗٔاٌّطجؼخ اٌزؼب١ٔٚخ ثلِْك ، 

ّوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزٖو٠ف، ٕٕؼخ اثٓ ٠ؼ١ِ، رؾم١ك اٌلوزٛه: فقو اٌل٠ٓ لجبٚح، كاه -ٖٗ

 َ.933ٖٔ/3ٓٗٔ، ٌٕجٕبْ، ٛاألٚىاػٟ، ث١وٚد، 

ػٕمٛك اٌيٚا٘و فٟ اٌٖوف، ػالء اٌل٠ٓ ثٓ ِؾّل اٌمّٛغٟ، كهاٍخ ٚرؾم١ك: أ.ك/ أؽّل -ٖ٘

 َ.ٕٖٓٔٓ/ٖٔٗٔ، ٕػف١فٟ، كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ، ٛ

ٖ(، رأ١ٌف: ػجل 1ٖٓ-3ٕٕفٙبهً رٙن٠ت اٌٍغخ ألثٟ ِٕٖٛه ِؾّل ثٓ أؽّل األى٘وٞ )-ٖٙ

 اٌَبثغ ػْو، ِىزجخ اٌقبٔغٟ.اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، اٌغيء 

اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ، رأ١ٌف: ِغل اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١وٚىآثبكٞ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ -1ٖ

ٖ(، رؾم١ك: ِىزت رؾم١ك اٌزواس فٟ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ثاّواف: ِؾّل ٔؼ١ُ 3ٔ1)

 َ.ٖٕٖٓٓ/ٕٗٗٔ، 1اٌؼولٍَٟٛ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ

ٖ(، ؽممٗ ٚػٍك 3ٕ٘-ٕٓٔاٌؼجبً ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل اٌّجوك ) اٌىبًِ، رأ١ٌف اإلِبَ: أثٟ-3ٖ

، ٘ػ١ٍٗ ٕٕٚغ فٙبهٍٗ اٌلوزٛه: ِؾّل أؽّل اٌلاٌٟ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ

ٕٔٗ9/ٖٕٓٓ3.َ 

ٖ(، رؾم١ك: ػٍٟ فٛكح، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، 1ٖٙوزبة األفؼبي الثٓ اٌم١ٛٛخ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )-9ٖ

 َ.ٕٖٔٓٓ/ٕٔٗٔ، ٖاٌمب٘وح، ٛ

ٖ(، ٓٓٗاألفؼبي ألثٟ ػضّبْ ٍؼ١ل ثٓ ِؾّل اٌّؼبفوٞ اٌموٛجٟ اٌَولَطٟ )د وزبة -ٓٗ

اٌغيء األٚي، رؾم١ك اٌلوزٛه: ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل ّوف، ِواعؼخ اٌلوزٛه: ِؾّل ِٙلٞ 

 َ.91ٖ٘ٔ/9ٖ٘ٔػالَ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌْئْٛ اٌّطبثغ األ١ِو٠خ، اٌمب٘وح، 

٠ٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ ٠ؼ١ِ وزبة اٌزٙن٠ت ا١ٌٍٜٛ فٟ إٌؾٛ، ر١ٕٖف: ٍبثك اٌل-ٔٗ

ٖ(، رؾم١ك اٌلوزٛه: فقو ٕبٌؼ ١ٍٍّبْ للاهح، كاه ػّبه، 3ٓٙاٌٖٕؼبٟٔ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )

 َ.99ٖٔٔ/ٔٔٗٔ، ٔث١وٚد، ٌجٕبْ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، ٛ

وزبة اٌغ١ُ ألثٟ ػّوٚ ا١ٌْجبٟٔ، اٌغيء األٚي، ؽممٗ ٚللَ ٌٗ: ئثوا١ُ٘ اإلث١بهٞ، -ٕٗ

 أؽّل، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌْئْٛ اٌّطبثغ األ١ِو٠خ، اٌمب٘وح، هاعؼٗ: ِؾّل فٍف هللا

ٖٔ9ٗ/ٖٔ91ٗ.َ 

وزبة اٌغ١ُ ألثٟ ػّوٚ ا١ٌْجبٟٔ، اٌغيء اٌضبٟٔ، رؾم١ك األٍزبم: ػجل اٌؼ١ٍُ اٌطؾبٚٞ، -ٖٗ

ِواعؼخ اٌلوزٛه: ِؾّل ِٙلٞ ػالَ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌْئْٛ اٌّطبثغ األ١ِو٠خ، اٌمب٘وح، 

ٖٔ9٘/ٖٔ91٘.َ 
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ألثٟ ػّوٚ ا١ٌْجبٟٔ، اٌغيء اٌضبٌش، رؾم١ك األٍزبم: ػجل اٌىو٠ُ اٌغوثبٚٞ،  وزبة اٌغ١ُ-ٗٗ

ِواعؼخ األٍزبم: ػجل اٌؾ١ّل ؽَٓ، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، اٌّوالجخ اٌؼبِخ ٌٍّؼغّبد ٚئؽ١بء 

 َ.91ٖ٘ٔ/9ٖ٘ٔاٌزواس، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌْئْٛ اٌّطبثغ األ١ِو٠خ، اٌمب٘وح، 

ضّبْ ثٓ لٕجو(، رؾم١ك ّٚوػ: ػجل اٌَالَ ِؾّل وزبة ١ٍج٠ٛٗ )أثٟ ثْو ػّوٚ ثٓ ػ-٘ٗ

 ٔ٘بهْٚ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، ٛ

وزبة اٌىٕبُ فٟ فٕٟ إٌؾٛ ٚاٌٖوف ٌٍٍّه اٌّإ٠ل ػّبك اٌل٠ٓ أثٟ اٌفلاء ئٍّبػ١ً ثٓ -ٙٗ

ٖ(، كهاٍخ ٚرؾم١ك اٌلوزٛه: 1ٖٕاألفًٚ ػٍٟ األ٠ٛثٟ ا١ٌْٙو ثٖبؽت ؽّبح، اٌّزٛفٝ )

 َ.ٕٖٗٓٓ/ٕ٘ٗٔاٌؼٖو٠خ، ١ٕلا، ث١وٚد، ه٠بٗ ثٓ ؽَٓ اٌقٛاَ، اٌّىزجخ 

ٖ(، اٌغيء اٌضبٟٔ، 3ٕ٘-ٕٓٔوزبة اٌّمزٚت، ٕٕؼخ أثٟ اٌؼجبً ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل اٌّجوك )-1ٗ

رؾم١ك: ِؾّل ػجل اٌقبٌك ػ١ّٚخ، اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍْئْٛ اإلٍال١ِخ، اٌمب٘وح، 

ٖٔٗٓ/ٖٕٓٓ9.َ 

ِؾّل ِىٟ اثٓ أثٟ ٛبٌت اٌىْف ػٓ ٚعٖٛ اٌمواءاد اٌَجغ ٚػٍٍٙب ٚؽغغٙب ٌإلِبَ: أثٟ -3ٗ

ٖ(، رؾم١ك ا١ٌْـ: عّبي اٌل٠ٓ ِؾّل ّوف، كاه اٌٖؾبثخ ٌٍزواس، 1ٖٗ-ٖ٘٘اٌم١َٟ، )

 َ.9ٕٖٓٓ/ٖٓٗٔ، ٕٔٛطب، ٛ

ٌَبْ اٌؼوة ٌإلِبَ اثٓ ِٕظٛه، ٛجؼخ ِواعؼخ ِٖٚؾؾخ ثّؼوفخ ٔقجخ ِٓ اٌَبكح -9ٗ

 َ.ٖٕٖٓٓ/ٖٕٗٔاألٍبرنح اٌّزق١ٖٖٓ، كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح، 

ٖ(، رؾم١ك اٌلوزٛهح: ٘لٜ ٖٔٔ-ٖٕٓف ِٚب ال ٠ٕٖوف، أثٛ ئٍؾبق اٌيعبط )ِب ٠ٕٖو-ٓ٘

 َ.ٕٖٓٓٓ/ٕٓٗٔ، ِٖؾّٛك لواػخ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، اٌمب٘وح، ٛ

ٖ(، ػبهٙٗ ِٕٓٔغبى اٌموآْ، ٕٕؼخ أثٟ ػج١لح ِؼّو ثٓ اٌّضٕٝ اٌز١ّٟ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )-ٔ٘

 اٌمب٘وح. ثإٌٔٛٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ اٌلوزٛه: ِؾّل فإاك ٍيو١ٓ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ،

ٖ(، ّوػ ٚرؾم١ك: ػجل 9ٕٔ-ِٕٓٓغبٌٌ صؼٍت ألثٟ اٌؼجبً أؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ صؼٍت )-ٕ٘

 َ.ٕٙٓٓ، ٘اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، ٛ

ٖ(، 9ِٖ٘غًّ اٌٍغخ ألثٟ اٌؾ١َٓ أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب اٌٍغٛٞ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )-ٖ٘

، ٍٕبٌخ، ث١وٚد، ٛكهاٍخ ٚرؾم١ك: ى١٘و ػجل اٌّؾَٓ ٍٍطبْ، ِإٍَخ اٌو

ٔٗٓٙ/ٖٔ93ٙ.َ 

ٖ(، رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ، ِؼٙل 3٘ٗاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ الثٓ ١ٍلٖ )د -ٗ٘

، ٕاٌّقطٛٛبد اٌؼوث١خ )إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ(، اٌمب٘وح، ٛ

ٕٔٗٗ/ٖٕٖٓٓ.َ 

للَ ٌٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ ِقزبه اٌٖؾبػ، رأ١ٌف: ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ػجل اٌمبكه اٌواىٞ، -٘٘

 َ.1ٕٖٓٓ/3ٕٗٔ، ٔاٌلوزٛه: ٠ؾ١ٝ ِواك، ِإٍَخ اٌّقزبه، اٌمب٘وح، ٛ

اٌّقٖٔ، رأ١ٌف: أثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ئٍّبػ١ً ثٓ ١ٍلٖ اٌّوٍٟ األٔلٌَٟ، اٌّزٛفٝ -ٙ٘

ٖ(، رؾم١ك اٌلوزٛه: ػجل اٌؾ١ّل أؽّل ٠ٍٛف ٕ٘لاٚٞ، ِْٕٛهاد ِؾّل ػٍٟ 3ٍٕ٘ٗخ )

 َ.ٕٖ٘ٓٓ/ٕٙٗٔ، ٔٚد، ٌجٕبْ، ٛث١ْٚٛ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١و

اٌّي٘و فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ ٚأٔٛاػٙب ٌٍؼالِخ ػجل اٌوؽّٓ عالي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ، ٍوؽٗ -1٘

ٚٙجطٗ ٕٚؾؾٗ ٚػْٕٛ ِٛٙٛػبرٗ ٚػٍك ؽٛا١ّٗ: ِؾّل أؽّل عبك اٌٌّٛٝ، ػٍٟ ِؾّل 

 اٌجغبٚٞ، ِؾّل أثٛ اٌفًٚ ئثوا١ُ٘، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، كاه اٌفىو.
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ٖ(، كهاٍخ 11ٖ-33ٕاٌّؼوٚفخ ثبٌجغلاك٠بد ألثٟ ػٍٟ إٌؾٛٞ ) اٌَّبئً اٌّْىٍخ-3٘

ٚرؾم١ك: ٕالػ اٌل٠ٓ ػجل هللا إٌَىبٚٞ، ٚىاهح األٚلبف ٚاٌْئْٛ اٌل١ٕ٠خ، ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، 

 ثغلاك.

اٌَّبئً إٌّضٛهح ألثٟ ػٍٟ اٌؾَٓ ثٓ أؽّل ثٓ ػجل اٌغفبه اٌفبهٍٟ، رؾم١ك ٚرؼ١ٍك -9٘

، ٔ، كاه ػّبه ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، األهكْ، ٛاٌلوزٛه: ّو٠ف ػجل اٌىو٠ُ إٌغبه

ٕٔٗٗ/ٖٕٓٓٗ.َ 

اٌَّبػل ػٍٝ ر١ًَٙ اٌفٛائل، ّوػ ِٕمؼ ِٖفٝ ٌإلِبَ اٌغ١ًٍ: ثٙبء اٌل٠ٓ ثٓ ػم١ً ػٍٝ -ٓٙ

وزبة اٌز١ًَٙ الثٓ ِبٌه، اٌغيء اٌواثغ، رؾم١ك: ك/ ِؾّل وبًِ ثووبد، كاه اٌّلٟٔ ٌٍطجبػخ 

 َ.93ٖٗٔ/٘ٓٗٔٚإٌْو، علح، 

اة اٌٍغٛٞ )ك١ًٌ اٌّضمف اٌؼوثٟ(، اٌلوزٛه: أؽّل ِقزبه ػّو، ػبٌُ اٌىزت، ِؼغُ اٌٖٛ-ٔٙ

 َ.3ٕٓٓ، ٔاٌمب٘وح، ٛ

ٖ(، رؾم١ك ٚٙجٜ: 9ِٖ٘ؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ ألثٟ اٌؾ١َٓ أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب )د -ٕٙ

 َ.ٕٕٖٓٓ/ٖٕٗٔػجل اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، ٛجؼخ ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، 

أ١ٌف: أثٟ اٌمبٍُ اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل اٌّؼوٚف ثبٌواغت اٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ، ر-ٖٙ

، ٕٖ(،رؾم١ك: ِؾّل ف١ًٍ ػ١زبٟٔ،كاهاٌّؼوفخ، ث١وٚد ٕٛٓ٘األٕفٙبٟٔ)د 

ٕٔٗٓ/ٖٔ999.َ 

ٖ(، رؾم١ك ٚكهاٍخ ٖٙ٘-3ٖٕٓاٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك ألثٟ ػٍٟ اٌمبٌٟ ئٍّبػ١ً ثٓ اٌمبٍُ )-ٗٙ

 َ.999ٖٔ/9ٔٗٔ، ٔ٘وح، ٛاٌلوزٛه: أؽّل ػجل اٌّغ١ل ٘و٠لٞ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، اٌمب

إٌّٖف، ّوػ اإلِبَ أثٟ اٌفزؼ ػضّبْ ثٓ عٕٟ إٌؾٛٞ ٌىزبة اٌزٖو٠ف ٌإلِبَ أثٟ -٘ٙ

ػضّبْ اٌّبىٟٔ إٌؾٛٞ اٌجٖوٞ، ثزؾم١ك ٌغٕخ ِٓ األٍزبم٠ٓ: ئثوا١ُ٘ ِٖطفٝ، ػجل هللا 

، ٔٛ أ١ِٓ، ٚىاهح اٌّؼبهف اٌؼ١ِّٛخ، ئكاهح ئؽ١بء اٌزواس اٌمل٠ُ، ئكاهح اٌضمبفخ اٌؼبِخ،

ٖٔ1ٖ/ٖٔ9٘ٗ.َ 

ّ٘غ اٌٙٛاِغ فٟ ّوػ عّغ اٌغٛاِغ، رأ١ٌف اإلِبَ: عالي اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو -ٙٙ

ٖ(، رؾم١ك اٌلوزٛه: ػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ، اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ، 9ٔٔا١ٌَٟٛٛ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ )

 اٌمب٘وح.
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Research Summary : 

This research aims to differentiate between three morphological 

sections that are divided into names and verbs in Arabic, which 

are the quadruple weakening, and what its fulfillment is the same 

with the same, and the disassembled. 

Also, the systematic confusion in the language dictionaries 

between what is similar to his fulfillment with his mother, which 

is unscrewed, and what is similar to his fulfillment with his first 

mother and his eye with his second mother, which is the 

quadruple weaker, led me to this study, as well as 

 

 
 
 
 
 


