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א 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات            

وأشهد أن ال إلـه إال      .  من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له           ،أعمالنا
                      .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله. اهللا وحده ال شريك له

  :أما بعد 

أصل ما زاد على ثالثة عند ابن فارس من         " فقد اخترت البحث يف موضوع      
  :بغية الوصول إىل األغراض التالية ".خالل معجم مقاييس اللغة 

  .معرفة اآلراء اليت سبقت ابن فارس وأثرت فيه  -١

  رد مـا زاد علـى ثالثـة        "عهـا ابـن فـارس يف        معرفة الطريقة الـيت اتب     -٢
 ".إىل الثالثي

 .معرفة الطريقة اليت اتبعها ابن فارس يف الكشف عن أصل املنحوت -٣

  بيان أن كثرياً من العلمـاء قـد اتبـع منـهج ابـن فـارس يف النحـت                    -٤
 .ومل يشر إليه

  .معرفة معاين الزيادة عند ابن فارس -٥
  

  

  :خطة البحث
  .من مقدمة ومخسة فصول وخاتـمة يتكون هذا البحث 

  .سبب االختيار واخلطة: املقدمة وفيها 
 .التعريف بابن فارس واملقاييس واآلراء يف األبنية: الفصل األول

  :وفيه ثالثة مباحث 
  .ابن فارس : ملبحث األول ا
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  .معجم مقاييس اللغة : املبحث الثاين
  :آراء العلماء يف األبنية ويشمل : املبحث الثالث

  .اآلراء اليت سبقت ابن فارس : والًأ
  .رأي ابن فارس : ثانياً

  

  .املنحوت وفيه متهيد وثالثة مباحث : الفصل الثاين 
  :التمهيد يف النحت ويشمل 

  .النحت قبل ابن فارس: أوالً
  .النحت عند ابن فارس: ثانياً

  .املنحوت من كلمتني: املبحث األول
   .املنحوت من ثالث كلمات: املبحث الثاين
  :يف النحت، ويشملابن فارس طريقة أثر : املبحث الثالث

  .أثره يف القدماء : أوالً
  .أثره يف احملدثني: ثانياً

  

  :الفصل الثالث املزيد وفيه متهيد وثالثة مباحث
  .التمهيد يف الزيادة 

  . املزيد حبرف :املبحث األول
  .املزيد حبرفني: املبحث الثاين
  .دة معاين الزيا: املبحث الثالث

  

  .املوضوع وضعاً : الفصل الرابع 
 .املتردد بني الزيادة والنحت والوضع: الفصل اخلامس

  .وفيه متهيد ومبحثان
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  .املتردد بني الزيادة والنحت : املبحث األول
  .املتردد بني الوضع والزيادة أو النحت : املبحث الثاين

  . وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث :اخلامتة
  :ي اخلامتة الفهارس التاليةوتل

  .فهرس اآليات -١
 .فهرس الشعر -٢
 .فهرس املراجع -٣
 .فهرس املوضوعات -٤
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  :وفيه ثالثة مباحث 
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  ابن فارس

لزهراوي هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي ا             

  .)١(االشتاجردي
أخذ عن أيب بكـر     . كان واسع األدب متبحراً يف اللغة يعد من أكابر أئمتها           

 وأيب  ، وأيب احلسن علي بن إبراهيم القطـان       ،بن احلسن اخلطيب راوية ثعلب     أمحد

   .)٢(عبد اهللا أمحد بن طاهر ابن املنجم
 وروى  ،نه أبو احلسني  أخذ ع  وكان والد أيب احلسني فقيهاً شافعياً ، لغوياً وقد        

مسعت حممد بن عبد الواحد يقـول       : عنه يف كتبه قال ابن فارس مسعت أيب يقول          
ـ ر"ع ومضت عليه أيام فهو      ـإذا نتج ولد الناقة يف الربي     " مسعت ثعلباً يقول   عب " ،

   ".)٣(ةبع" فإذا نتج بني الصيف والربيع فهو " هبع " فإذا نتج يف الصيف فهو 

وكان يدعو الفقهاء والعلمـاء إىل       .)٤( حنوي على طريقة الكوفيني    وأبو احلسني 
 وطريقته يف ذلك أنه إذا وجد فقيهاً أو متكلماً أو حنوياً كان             ،معرفة اللغة وحفظها  

 فـإن   ،يأمر أصحابه بسؤاهلم إياه ويناظره يف مسائل من جنس العلم الذي يتعاطاه           

                                     
   .٢٣٥ ونزهة األلباء ١/١٢٩إنباه الرواه  )١(
   .١/٣٥٢ وبغية الوعاه ١/١٣٠ وإنباه الرواه ١/١٢٩نزهة األلباء ) ٢(
   .٢٣٦نزهة األلباء ) ٣(
   .١/٣٥٢ وبغية الوعاه ١/١٢٩إنباه الرواه ) ٤(
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 وكان حيث الفقهاء دائماً     ، فيغلبه بـها  وجده بارعاً جدالً جره يف اادلة إىل اللغة       
كتاب فتيـا فقيـه     " ويلقى عليهم مسائل ذكرها يف كتاب مساه         ،على معرفة اللغة  

من قصر  :  ويقول   ، ليكون خجلهم داعياً إىل حفظ اللغة      ، وخيجلهم بذلك  "العرب

  .)١(علمه عن اللغة وغولط غلط
          على كثرة ما فيها مـن      وأبو احلسني فقيه شافعي حاذق وملا رأى مدينة الري

 انتصر هلذا   ، خالية من مذهب اإلمام مالك     -املقاالت واملذاهب املختلفة واملتضادة     
هلذا اإلمام املقبول على مجيع األلسنة أن       " دخلتين احلمية  ": يبني ذلك بقوله   ،املذهب

 عن مذهبه فعمرت مشهد االنتساب إليه حـىت         - يعين الري  -خيلو مثل هذا البلد     
ا البلد فخره فإن الري أمجع البالد للمقاالت واالختالفات يف املـذاهب            يكمل هلذ 

  .)٢(على تضادها وكثرتـها
ــسنة اــودين علــى مــذهب   ــارس مــن رؤســاء أهــل ال   وابــن ف

  .)٣(أهل احلديث

ويقول فيه الصاحب    )٤(ومن تالميذه بديع الزمان اهلمذاين والصاحب بن عباد       
التصنيف وأمن من التصحيف وله تآليف حسنة       شيخنا أبو احلسني رزق      ":بن عباد 

  ".)٥(وتصانيف مجة
املقاييس وامل يف اللغة وفقه اللغة      : والبن فارس مصنفات جليلة وكثرية منها     

ومقدمة يف النحو ، وذم اخلطأ يف الشعر،واالتباع واملزاوجة واختالف النحـويني،            
سري أمساء الـنيب    رآن وكتاب يف تف   ـواالنتصار لثعلب وكتاب غريب إعراب الق     

                                     
   .١/٣٥٢ ، وانظر بغية الوعاه ١/١٢٩إنباه الرواه  )١(
   .١/١٢٩ وإنباه الرواه ١/٣٥٢ ، وانظر بغية الوعاة ٢٣٦نزهة األلباء ) ٢(
   .١/١٣٠إنباه الرواة ) ٣(
   .١/١٣٠ وإنباه الرواة ١/٣٥٢ وبغية الوعاة ٢٣٥نزهة األلباء : ينظر) ٤(
   .١/٣٥٢ وبغية الوعاة ٢٣٦نزهة األلباء : ينظر) ٥(
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صلى اهللا عليه وسلم وكتاب دارات العرب وكتاب خلق اإلنسان وكتاب الليـل             

  .)٢(وقد بلغت مؤلفات ابن فارس ستة وستني كتاباً )١(والنهار

  .)٣(وكان ابن فارس كرمياً جواداً فرمبا وهب السائل ثيابه وفرش بيته

 )٤( الـشعراء  وله مقطعات متعددة من الشعر توجد يف كتب من صنف أخبار          

   .)٥(وقد تويف بالري سنة مخس وتسعني وثالمثائة ودفن بـها
فابن فارس فقيه ابن فقيه ولغوي ابن لغوي وقد سار على مذهب الكوفيني مما              
يفسر لنا كثرياً من آرائه يف أصول األبنية فهو قد أخذ عن ثعلب من طريقني مـن                 

ب وهو من أهل احلديث مما      طريق والده ومن طريق أيب بكر أمحد بن احلسن اخلطي         
يبني عدم تعصبه ملذهب من املذاهب الفقهيه ولعل انتصاره ملذهب مالك يدلك على        

  .ذلك

                                     
   .٢٣٦ ونـزهة األلباء ١/٣٥٢ وبغية الوعاة ٦١البلغة للفريزوآبادي  )١(
   .٢٩-٢٢ لزهري عبد احملسن سلطان –ينظر مقدمة حتقيق جممل اللغة ) ٢(
   .١/٣٥٢  ، وبغية الوعاة٢٣٦ ونزهة األلباء ١/١٣٠إنباه الرواه  )٣(
   .١/١٣٠إنباه الرواه ) ٤(
   .١/٣٥٢ وبغية الوعاة ١/١٣٠إنباه الرواه ) ٥(
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  معجم مقاييس اللغة
الـذي يرجـع    " االشتقاق الكـبري  "املراد باملقاييس ما يسميه بعض اللغويني       

فغرض ابـن   ،  ")١(داتمفردات كل مادة إىل معىن أو معان تشترك فيها هذه املفر          
فارس هو بيان املعىن أو املعاين األصلية املشتركة يف مجيع صيغ املادة ومسـى هـذه                

إن للغـة العـرب مقـاييس       "يقول يف مقدمة كتابه     ،  )٢(املعاين األصول واملقاييس  
وقد ألف الناس يف جوامع اللغة ما ألفـوا ومل          . صحيحة وأصوالً تتفرع منها فروع    

لك عن مقياس من تلك املقاييس ، وال أصل مـن األصـول             يعربوا يف شيء من ذ    
وقد صدرنا كل فـصل     . والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل، وله خطر عظيم           

بأصله الذي يتفرع منه مسائله حىت تكون اجلملة املوجزة شاملة للتفصيل، ويكون            

  ".)٣(ايب عما يسأل عنه جميباً عن الباب املبسوط بأوجز لفظ وأقربه

أن هذا العمل أي رد مجيـع صـيغ         : ويرى األستاذ عبد السالم حممد هارون       
املادة إىل معىن أو معان مشتركة وإفرادها يف معجم مما انفرد به ابن فارس وامتاز به                

ــ ــولم ــرين إذ يق ــذا   : " ن اآلخ ــه ه ــارس يف كتاب ــن ف ــى أن اب   عل
فهم أصـوهلا إذ يـرد      قد بلغ الغاية يف احلذق باللغة وتكنه أسرارها و        ) املقاييس  ( 

مفردات كل مادة من مواد اللغة إىل أصوهلا املعنوية املشتركة فـال يكـاد خيطئـه                

                                     
   .٣٩مقدمة حتقيق املقاييس ) ١(
   .٤٣٥املعجم العريب للدكتور حسني نصار ) ٢(
   .١/٣املقاييس ) ٣(
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  وقـد انفـرد بـني اللغـويني ـذا التـأليف مل يـسبقه أحـد ومل                  . التوفيق  

   .)١(خيلفه أحد

ويرى أن فكرة األصول قد جاءت إىل ابن فارس عن طريق كتاب االشـتقاق              
ى أن صاحب الفضل يف اإلحياء إليه ذه الفكرة العبقرية          وأر: "البن دريد إذ يقول   

" االشتقاق"هو اإلمام اجلليل أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد إذ حاول يف كتاب               
أن يرد أمساء قبائل العرب وعمائرها وأفخاذها وبطونــها وأمسـاء ساداتــها             

ها هـذه   وثنيانـها وشعرائـها وفرسانـها وحكامها إىل أصول لغوية اشتقت من        

  .)٢(األمساء

وقد بين أن ابن فارس كان      ". )٣(االشتقاق"مث أورد مقدمة ابن دريد يف كتابه        
  يتأسى بـابن دريـد وأنـه قـد أضـاف إىل مـا بـدأ بـه ابـن دريـد يف                       

وأن االشتقاق وإن كان معروفاً قبلهما إال أنـهما قد جنحا فيه جناحـاً             "االشتقاق" 
  االشـتقاق وثنـاه ابـن فـارس        كبرياً عند مـا ألـف ابـن دريـد كتـاب             

ومما هو بالذكر جدير أن ابن فارس كان يتأسـى بـابن     : "بتأليف املقاييس إذ يقول   
دريد يف حياته العلمية واألدبية والتأليفية وهو بال ريب قد اطلع على هذه اإلشارة              
من ابن دريد فحاول أن يقوم مبا عجز عنه ابن دريد أو نكص عنه فألف كتابه هذا                 

 والكـالم يف    ، يطرد فيه قاعدة االشتقاق فيما صح لديه من كالم العرب          "يساملقاي"
االشتقاق قدمي يرجع العهد به إىل زمن األصمعي وقطرب وأيب احلـسن األخفـش          

                                     
   .٢٣مقدمة التحقيق ) ١(
   .٢٣مقدمة حتقيق املقاييس ) ٢(
   .٣االشتقاق ص ) ٣(
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وكلهم قد ألف يف هذا الفن ولكن ابن دريد بدأ النجاح الكبري هلذه الفكرة بتأليف               

  .")١( وثناه ابن فارس بتأليف املقاييس،كتاب االشتقاق

ويرى الدكتور حسني نصار أن معجم مقاييس اللغة تسيطر عليه فكرتان مهـا             
فكرة األصول أو رد مجيع صيغ املادة إىل أصل أو أصول مشتركة وهذا ينطبق على               

 وأن هاتني الفكرتني قد     ، وفكرة النحت وذلك فيما زاد على ثالثة       ،الثنائي والثالثي 
 رمى ابن فارس من كتابه أو معجمه هـذا إىل           : "محد إذ يقول  أمهد هلما اخلليل ابن     

توضيح هاتني الفكرتني والدفاع عنهما والربهنة على صحتهما وكان الذي مهد له            
 ،الطريق إىل اكتشافهما اخلليل إذ نثر يف بعض مواده عبارات تـشري إىل األصـول            

 واعترف املؤلف بذلك الفضل فقال عن األصول        ،وصدر كتابه بكلمة عن النحت    
 واألصل يف ذلك ما ذكره اخلليل       " وعن النحت    ،ليل عندنا يف هذا املعىن إمام     واخل"

وابن فارس لـه فـضل توضـيح        ..." من قوهلم حيعل الرجل إذا قال حي على         

  .)٢(الفكرتني وجعلهما نظريتني ثابتتني تؤيدمها األدلة

لعني وأرى أن ابن فارس متأثر بكال الرجلني باخلليل وبابن دريد ألن كتابيهما ا            
واجلمهرة من مصادر ابن فارس وقد ذكر ابن دريد االشتقاق يف اجلمهرة ورمبا كان              

  .طريق اجلمهرة تأثري ابن دريد يف ابن فارس جاء عن

أن األصول خاصة بـاملواد الثنائيـة       : ويرى الدكتور أمحد عبد ايد هريدي       
" مقاييس اللغـة    " وبفحص: "والثالثية واملقاييس خاصة مبا زاد على ثالثة إذ يقول        

إىل األصول اليت تدل عليها     ) فصل(البن فارس جنده يشري يف صدر كل مادة لغوية          
 وهذه األصول اليت يذكرها ابن فارس يتبني لنـا أنــها            ،املادة الثنائية أو الثالثية   

                                     
   .٢٤ املقاييس مقدمة حتقيق) ١(
   .٤٣٦املعجم العريب ) ٢(
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الداللة أوالدالالت األساسية للجذر اللغوي اليت تتفـرع عنـها دالالت اجلـذر             
يس فهي خاصة عنده باملواد اليت جاءت على أكثر مـن ثالثـة              أما املقاي  ،املختلفة

  ".)١(أحرف وهي تتعلق بالتأصيل االشتقاقي للجذور اللغوية 
والغريب أن األستاذ عبد السالم حممد هارون بعـد أن أورد ذكـر يـاقوت               

ومل أجد أحداً    ":يعقب عليه بقوله  " كتاب جليل مل يصنف مثله      " ملقاييس اللغة وأنه    
وت يذكر هذا الكتاب البن فارس ولعله من أواخر الكتـب الـيت ألفهـا               غري ياق 

  .)٢(فلذلك مل يظفر بالشهرة اليت ظفر ا غريه
  ال يـساورين الريـب      " :ويقول عنـد مقارنتـه بـني امـل واملقـاييس          

  من أواخر مؤلفـات ابـن فـارس فـإن هـذا النـصج اللغـوي                 أن املقاييس 
   أن مخـول ذكـر هـذا الكتـاب          الذي يتجلى فيه من دالئـل ذلـك، كمـا         

ـ           ،بني العلماء واملؤلفني من أدلة ذلك       ه ولو أنه أتيح له أن حييا طويالً يف زمان مؤلف

  .)٣("الستوىل على بعض الشهرة اليت ناهلا صنوه امل
ات ابن فارس   ـوحنن نرى أن الفريوز آبادي قد ذكر املقاييس يف مقدمة مؤلف          

بل إن ابن فارس قد أحال      ،  ")٤(ة منها املقاييس  وله مصنفات كثرية جليل   : : إذ يقول 
وقد ذكرنا ذلـك  " باب النحت"يف كتابه الصاحيب إذ قال يف " مقاييس اللغة   " إىل  

  ".)٥(بوجوهه يف كتاب املقاييس

  .فالكتاب أي املقاييس قد عاش يف زمن مؤلفه وأحال إليه كما يف الصاحيب

                                     
   .٤نشوء الفعل الرباعي ) ١(
   .٣٩مقدمة حتقيق املقاييس ) ٢(
   .٤١ املرجع السابق) ٣(
   .٦١البلغة ) ٤(
   .٤٦١الصاحيب ) ٥(



  

-١٧-

ضـمن  " الـصاحيب " د ذكر   والعجيب أن األستاذ عبد السالم حممد هارون ق       
 من  ٣٩ص   إذ ذكره يف  " . س اللغة   ييامق" املراجع اليت رجع إليها يف حتقيق معجم        

  .املقدمة مستدالً به على تفسري معىن املقاييس
مضيفاً أنـه ألـف قبـل       " مقاييس اللغة   " ويقول الدكتور حسني نصار يف وصف     

  وافـق األسـتاذ احملقـق      وهلذا النصج يف الفكرة واملنـهج واإلخـراج أ        " الصاحيب  
عبد السالم حممد هارون يف أن ابن فارس قد ألف املقاييس بعد امل بزمن وأضيف إىل                

غري أن الدكتور حسني نصار مل      ،  ")١(لف قبل الصاحيب إذ ذكره فيه غري مرة         ذلك أنه أُ  
  .يبني املواضع اليت ذكر فيها املقاييس

  :ترتيب معجم مقاييس اللغة
  :اد معجم مقاييس اللغة على النحو التايلرتب ابن فارس مو

  .قسم مواد اللغة إىل كتب تبدأ بكتات اهلمزة وتنتهي بكتاب الياء -١
قسم كل كتاب إىل أقسام ثالثة أوهلا باب الثنائي املضاعف واملطابق وثانيهـا              -٢

 وثالثها باب ما جاء على أكثر مـن ثالثـة           ،أبواب الثالثي األصول من املواد    
 .أحرف

قد التزم يف كل من باب الثنائي وأبواب الثالثي بترتيب خاص وهو أنه اليبدأ              و -٣
يبدأ باجليم مـع احلـاء      : باب اجليم : بعد احلرف األول إال بالذي يليه فمثالً        

فاجليم مع اخلاء فاجليم مع الدال حىت يصل إىل اجليم مع الياء، مث يعود ويبـدأ                
 مع التاء فاجليم مع الثاء أي أن الترتيب         باجليم مع اهلمزة فاجليم مع الباء فاجليم      

يبدأ باحلرف الذي عقد له الباب مع احلرف الذي يليه حىت نـهاية األجبدية مث              
يعود إىل احلروف اليت سبقت احلرف الذي عقد له الباب مبتدأ باحلرف الذي             

                                     
   .٤٧٦ – ٤٧٥املعجم العريب ) ١(
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عقد له الباب مع اهلمزة مث مع الباء حىت يصل آخر حرف من احلروف الـيت                
 . الذي عقد له البابسبقت احلرف

  :مصادر مقاييس اللغة
  :اعتمد ابن فارس يف تأليف معجم املقاييس على كتب مخسة هي

  .العني للخليل بن أمحد  -١
 .غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم -٢
 . أليب عبيد القاسم بن سالم الغريب املصنف-٣
 .إصالح املنطق البن السكيت -٤
 .يد مجهرة اللغة البن در -٥

فهـذه  " يقول ابن فارس بعد أن ذكر هذه الكتب يف مقدمة مقاييس اللغـة              
الكتب اخلمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة ومابعـد هـذه الكتـب              

وراجع إليها ، حىت إذا وقع الشيء النادر نصصنا إىل قائلـه إن             " فمحمول عليها   

  ".)١(شاء اهللا
  " فـصيح ثعلـب   " لغة ولعله من النـادر      ومما ذكره ابن فارس يف مقاييس ال      

  ".اهلمزة أليب زيد"و

                                     
   .١/٥قاييس امل) ١(
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oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
  آراء العلماء يف أصول األبنية

  
  :اآلراء اليت سبقت ابن فارس: أوالً

سنذكر آراء العلماء يف أصول األبنية و اليت سبقت ابن فارس لنرى مدى تأثر ابن               
  .فارس بـها

  .اء للعلماء يف أصول األبنية العربية عدة آر

رأي اخلليل ابن أمحد وهو أن األبنية األصلية يف العربية تتكون من أربعة وقـد                -١
كالم العرب مبين على أربعة أصناف على الثنـائي و الثالثـي             ":بينها بقوله 

  ووضـــع حتـــت الثنـــائي حنـــو " )١(والربـــاعي واخلماســـي

  .)٢(عق والعقة ، إذ ذكرمها حتت الثنائي الصحيح
  رت معـاجم التقليبـات كالتهـذيب والبـارع         وعلى هـذا الـرأي سـا      

  .واحملكم واجلمهرة
رأي سيبويه وهو أن األبنية ثالثة هي الثالثي والرباعي واخلماسي بني ذلـك              -٢

وأما ما جاء على ثالثة أحرف فهو أكثر الكالم يف كل شيء من األمساء              " قوله  
و األول فمن مث    واألفعال وغريمها مزيداً فيه وغري مزيد فيه وذلك ألنه كأنه ه          

أحرف بعده مث بنات اخلمسة وهي أقـل        متكن يف الكالم ، مث ما كان على أربعة          
فالكالم على ثالثة أحرف وأربعة أحـرف ومخـسة         ... وال تكون يف الفعل البتة      

                                     
   .١/٤٨العني ) ١(
   .١/٦٢املرجع السابق ) ٢(
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فعلى هذا عـدة  ... أحرف ال زيادة فيها وال نقصان واخلمسة أقل الثالثة يف الكالم         

 .)١("ثة فمحذوف وما جاوز اخلمسة فمزيد فيهحروف الكالم فما قصر عن الثال
رأي الكسائي والفراء وهو أن الرباعي واخلماسي أصـلهما الثالثـي وقـال              -٣

الكسائي الزائد يف الرباعي احلرف الذي قبل اآلخر وقال الفـراء الزائـد يف              

 وقد يطلق   )٢(الرباعي احلرف األخري ويف اخلماسي قاال بزيادة احلرفني األخريين        

 .)٣(الكوفيني هذا الرأي مذهبعلى 
   وذهـب أمحـد بـن       : قـال ابـن جـين      ،مذهب الفراء ثعلب  ذهب  وممن  

  :حيىي يف قوله
يلْ قَردخاً وهغْديراً زباد  

حيـث جعـل     )٤(" إىل أن الباء زائدة وأخذه من زغد البعري يزغُد زغداً يف هديره           
  .احلرف األخري من زعدب وهو الباء زائداً

باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من         " :س هذه املادة يف   وقد نقل ابن فار   
ومن ذلك الزغدب وهو اهلدير الـشديد حكـاه      ": إذ قال  ،"ثالثة أحرف أوله زاء   

  ".)٥(اخلليل وأمر هذا ظاهر ألن الباء فيه زائدة والزغد أشد اهلدير

  .ولكنه مل يشر إىل ثعلب أو إىل من قال بزيادة الباء 

  

                                     
   .٢٣٠ – ٢٢٩ / ٤الكتاب ) ١(
  .٦/١٤٣   وشرح املفصل البن يعيش١/٤٧ينظر شرح شافية بن احلاجب لالستراباذي ) ٢(
  .٤/٤١٠ ومهع اهلوامع للسيوطي ٧٩٤ – ٢/٧٩٣ينظر اإلنصاف البن األنباري ) ٣(
  .زغدب :  واللسان مادة ٢/٤٩اخلصائص ) ٤(
  .٣/٥٤قاييس امل) ٥(
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ألنصاري وهو أن ما نقص عن ثالثة فيزاد فيه ومازاد على ثالثة            رأي أيب زيد ا    -٤
 "باب من اللغات عن أيب زيد     " وقد ذكر ذلك ابن دريد حتت عنوان         ،رد إليها 

 قال أبو زيد ما بين عليه الكالم ثالثـة          : علينا أبو حامت قال    ى أمل :قال أبو بكر  
ـ             ل أب وأخ ودم    أحرف فما زاد ردوه إىل ثالثة وما نقص رفعوه إىل ثالثة مث

وفم ويد فإذا ثنوا قالوا أبان وأخان ودمان وفمان فإذا رجعوا إىل التمام قالوا              
أبوان ، وأخوان ودميان، وفميان وقد قالوا فموان ودموان وهو أعلى ويديان            

ال أدري  :  قال أبو بكر   -فإذا جاء اجلمع قالوا آباء وإخوة ودماء وأفمام وأيد        
وهكذا أماله علينا أبو حامت عـن أيب        "  إىل ثالثة    فما زاد ردوه  " ما معىن قوله    
   ".)١(زيد وال أغريه

والشك إن ابن فارس قد اطلع على هذا الـنص الـذي يـرد الربـاعي                    
  .اخلماسي إىل الثالثي ألن اجلمهرة من أهم املصادر اليت رجع إليهاو
إىل  رأي أيب احلسن املعروف بكراع النمل وهو وإن رد الرباعي واخلماسـي              -٥

الثالثي كما ذهب إىل ذلك الكسائي والفراء إال أنه يرى أن الزيادة ليـست              
 بل يرى أن الزيادة قد تكون يف األول أو          ،حمصورة يف اآلخر أو ما قبل اآلخر      

 والزيادة  ،")٢(عجرد وجرد "  فالزيادة يف األول مثل    ،رـيف الوسط أو يف اآلخ    
" )٤(صلم وصـلمع  " ر مثل   والزيادة يف اآلخ  ،  )٣(يف الوسط مثل خرق وخربق    

  العـني  : وذكر من حـروف الزوائـد مـن غـري حـروف سـالتمونيها             
والغني والقاف والكاف واحلاء والفاء والراء والزاي والطاء والدال واجلـيم           

  .والباء
  

                                     
   .٣/٤٨٤مجهرة اللغة ) ١(
   .٢/٧٠٠املنتخب ) ٢(
   .٢/٧٠٥املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٧٠٠املرجع السابق ) ٤(
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ر ابـن   ـوأكثر املواد اليت قال بالزيادة فيها مكررة عند ابن فارس وإن مل يش            
       ذا العامل لنرى مذهبه وعلمه ونبني ما ذكره        فارس إليه ولذلك فإننا سوف نعرف

  .من أبنية وقد تكررت عند ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة

هو أبو احلسن علي بن احلسن اهلنائي الدوسي األزدي املعروف بكراع            :فنقول

  .)١(النمل لصغره و دمامته

  .)٢(اوكان كويف املذهب وكتبه مبصر موجودة مرغوب فيه" :قال عنه ابن الندمي 

كان لغوياً حنوياً من علماء مصر خلط املذهبني وأخذ عـن  " :وقال عنه القفطي 
النحويني البصريني والكوفيني وصنف كتباً يف اللغة روى فيهـا عـن أيب يوسـف         
األصبهاين عن أيب عبيد أيب القاسم بن سالم وكتبه مبصر مرغوب فيها وكذلك يف              

  .)٣( وكان يورق تصانيفهاملغرب وكان خطه حسناً صحيحاً قليل اخلطأ

إمام متضلع حنواً ولغة وعربية وغريباً وله مصنفات        " وقال عنه الفريوزآبادي    

   ".)٤(حسنة

من أهل مـصر    : أبو احلسن النحوي اللغوي قال ياقوت     " وقال عنه السيوطي    

  ".)٥(أخذ عن البصريني وكان حنوياً كوفياً

  
                                     

   .٢/٢٤٠ وإنباه الرواه ١٥١ والبلغة ١٢٤الفهرست ) ١(
   .١٢٤الفهرست ) ٢(
   .٢/٢٤٠إنباه الرواه ) ٣(
   .١٥١البلغة ) ٤(
   .٢/١٥٨بغية الوعاة ) ٥(
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واملنمنم واملنجـد، واملوشـى،     ارد ، واملنضد ، واملنتخب ،       : من مصنفاته   
واملعوف، واهد، واملصحف واملنظم وكتاب األوزان أتى فيه باللغـة علـى وزن             

  .)٢( تويف بعد التسع والثالمثائة)١(األفعال
  ويالحظ أن ابن فارس قد اتفق مـع كـراع النمـل يف القـول بالزيـادة                 

 عبيد القاسم بـن     يف األول والوسط واآلخر كما اتفق معه يف األخذ عن طريق أيب           
  .سالم 

وهذه هي املواد اليت ذكرت يف كتاب املنتخب لكراع النمـل وتكـررت يف              

  .مقاييس اللغة البن فارس

 )٣(املادة يف كتاب املنتخب مكانـها يف املقاييس
 صلم وصلمع ٣/٣٥٠
  جرد وعجرد  ٤/٣٦٤
  دفق ودغفق  ٢/٣٤٠
  هدل وهدلق  ٦/٧١
  عنسلوعنس   ٤/٣٧٦
  قعسل وعسل  ٤/٣٥٩
  قمط وقمطر  ٥/١١٧
  قضب وقرضب  ٥/١١٧
  فرش وفرشط  ٤/٥١٣

                                     
  .٢/١٥٨عاة  وبغية الو٢/٢٤٠ وإنباه الرواه ١٥١ والبلغة ١٢٤ينظر الفهرست ) ١(
   .١٥١البلغة ) ٢(
   .٧٠٦ – ٢/٧٠٠ينظر يف املنتخب ) ٣(
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  خدل وخدجل  ٢/٢٤٨
  مهر ومهرج  ٦/٧١
  شرق وشربق  ٣/٢٧٢
  خرق وخربق  ٢/٢٥١
  خرع وخرعب  ٢/٢٥٠
  جسرب  ١/٥٠٦
  شرجب  ٣/٢٧٢
  سلهب  ٣/١٥٩
خزع وخزعل  ٢/٢٥٣

)١(  
قرق وقرقوس  ٥/١١٨

)٢(  
  رزقم  ٣/٥٢، ١/٣٣٢
  خلجم  ٢/٢٤٨
طرمح  ٣/٤٥٧

)٣(
   

اجلعب  ١/٥١٢
)٤(  

  ازلعب  ٣/٥٣
هزجل  ٦/٢٧٢

)٥(
  

                                     
   .٧٠٦ – ٢/٧٠٠ينظر يف املنتخب ) ١(
   .٦٩٠ – ٢/٦٨٩املرجع السابق ) ٢(
   .٦٩٠ – ٣/٦٨٩املرجع السابق ) ٣(
   .٦٩٤ – ٣/٦٩٣املرجع السابق ) ٤(
   .٣٩٤ – ٣/٦٩٣املرجع السابق ) ٥(
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وحنن نالحظ أن كراع النمل قد عقد باباً للزيادة اليتجاوز مخس صفحات وقد          

ــظ    ــا نالح ــة كم ــاييس اللغ ــم مق ــره يف معج ــا ذك ــب م ــد غال   وج

 مما يشري إىل تأثر ابن فارس       ،أن نـهج ابن فارس يف الزيادة يشبه ج كراع النمل         

بن فارس خيتلف عنه يف القول بالنحت إال أن النحت يقوم علـى             بذلك وإن كان ا   

  .القول بالزيادة وهذا ما سنبينه فيما بعد

تزاد العني يف   : "بل إننا نالحظ أن كراع النمل يرد الثالثي إىل الثنائي إذ يقول           

دققت الشيء ودعقـت الدابـة الطريـق دعقـاً إذا           " و " )١( ارتعج :ارتج فيقال 

  " . )٢(وطئته
  ".دق " إىل " دعق " وأرجع " رج " إىل " رعج " أرجع إذ 

  .مما يفتح الباب أمام القائلني بالثنائية 
وميكن اجلمع بني آراء العلماء فيما زاد على الثالثـة أن القـائلني بالربـاعي               

 ،واخلماسي نظروا إىل ما آلت إليه اللغة أو إىل اللغة يف وضعها الذي وصلت فيـه               

لرباعي واخلماسي إىل الثالثي فقط نظروا إىل األبنية نظرة تارخيية          وأما الذين يردون ا   

 ،والحظوا نوعاً من العالقة الصوتية واملعنوية بني الثالثي وما زاد علـى الثالثـي             

 بـرد مـا زاد علـى        : فقالوا ،فأخذوا يبحثون يف العالقة بني الثالثي وما زاد عليه        

م اختلفوا يف حتديد هـذه الزيـادة ويف          ولكنه ، بالزيادة :الثالثي إىل الثالثي وقالوا   

  . وهذا ما سنذكره يف باب الزيادة فيما بعد،مكانـها

  

  

                                     
   .٢/٧٠٠املنتخب ) ١(
   .٢/٧٠٠ق بلسااملرجع ا) ٢(
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  :رأي ابن فارس: ثانياً
 وابن فارس قد    ،"ما جاء على أكثر من ثالثة أحرف فأكثره منحوت        "وهو أن   

ق بآراء الكسائي والفراء وأيب زيد وأيب احلسن كراع النمل الذي فـتح بـاب               ِبس
 بل أشار إىل رد الثالثي إىل الثنائي كما أن ابن فارس            ،يادة على مصراعيه  القول بالز 

قد اطلع على بعض اإلشارات من اخلليل اليت يفهم منها رد الرباعي إىل الثالثي مثل         
قال ابن   ". )١(العكبرة من النساء اجلافية العلجة قال اخلليل هي العكباء يف خلقها          " 

إذ أخـذ   "  والِعكب   اء فيه زائدة واألصل العكب    وهذا األمر ظاهر أن الر    " فارس  
العجلزة الفرس  " ابن فارس من تفسري اخلليل للعكربة بالعكباء زيادة الراء ، ومثل            

اشتقاق هذا النعت من    : وقد نص اخلليل يف ذلك على شيء فقال         . الشديد اخللق 

زائدة هجلز اخللق وهو يصحح ما نذكره يف هذا وشبهه فقد أعلمك أن العني في             
)٢(

 "
" زيـادة العـني ومثـل     " جلز اخللق "ذ من تفسري اخلليل وهو      ـفابن فارس قد أخ   

من عصب ومن صـلب     : العصليب الشديد الباقي وهو منحوت من ثالث كلمات       
: وقد أومأ اخلليل إىل بعض ما قلناه فقـال        . ومن عصل وكل ذلك من قوة الشيء      

عصلبته شدة عصبه
)٣(

."  
 اخلليل ليستدل بـها على النحت إال أن إشـارة          وابن فارس وإن أورد إشارة    

اخلليل يستدل بـها على زيادة الالم من عصلب فهي يف الزيادة ولكننا سنبني فيما              
  .بعد أن نظرية النحت عند ابن فارس تقوم على الزيادة

فهذه اآلراء واإلشارات اليت سبقت ابن فارس فيها حماولة لرد مـا زاد علـى               
 طريق القول بالزيادة وابـن فـارس أراد أن يـرد الربـاعي              ثالثة إىل الثالثي عن   

                                     
   .٤/٣٦٢قاييس امل) ١(
   .٤/٣٦٤املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٧١ املرجع السابق) ٣(
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اعلم أن للرباعي واخلماسي مذهبا يف القياس        ":واخلماسي عن طريق النحت إذ قال     
 ومعـىن النحـت أن      ، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت       ،يستنبطه النظر الدقيق  

لك مـا   تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة آخذة منهما مجيعاً حبظ، واألصل يف ذ           
 ومن الشيء الذي كأنـه      ، حي على  :ذكره اخلليل من قوهلم حيعل الرجل، إذ قال       

  .متفق عليه قوهلم عبشمي

  .)١(وتضحك مىن شيخة عبشمية
ويبدو أن ابن فارس قدر أنه بواسطة النحت ميكن إرجاع أغلب الربـاعي إىل              

يكون موضوعاً  الثالثي وأن املزيد ميكن أن يكون توطئة للمنحوت لقلته وأن الباقي            
: فعلى هذا األصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي فنقـول      "::إذ يقول ،  وضعاً

أحدمها املنحوت الذي ذكرناه والضرب اآلخر املوضـوع        : إن ذلك على ضربني     
وضعاً ال جمال له يف طرق القياس فمما جاء منحوتاً من كالم العرب يف الربـاعي                

عام يف احللق وقد حيذف فيقال بلعم وغري مـشكل أن           جمرى الط ) البلعوم( .أوله باء 
هذا مأخوذ من بلع إال أنه زيد عليه ما زيد جلنس من املبالغة يف معناه وهذا ومـا                  

   . )٢(أشبهه توطئة ملا بعده
غري أنه بعد تطبيق هذا املنهج على حرف الباء وهو احلرف األول الذي يذكر              

أحرف ألن اهلمزة مل يذكر فيها مـا زاد         فيه ابن فارس ما جاء على أكثر من ثالثة          
على ثالثة تبني أن املزيد كثري حبيث الميكن أن يكون توطئة للمنحوت بل يكـون               

ومن هذا الباب مـا     : باب من الرباعي آخر     : "قسماً مستقالً لذلك قال ابن فارس       
جييء على الرباعي وهو من الثالثي على ما ذكرناه لكنهم يزيدون فيه حرفـاً ملعـىن                

                                     
   .١/٣٢٩املقاييس ) ١(
   .١/٣٢٩ املرجع السابق) ٢(
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 كما يفعلون ذلك يف زرقم وخلنب لكن هذه الزيـادة تقـع أوالً              يريدونه من مبالغة  

   ".)١(وغري أول
مث ذكر القـسم الثالـث وهـو        ،  فجعل املزيد قسماً آخر أو هو القسم الثاين       

ــال   ــعاً إذ ق ــوع وض ــذي   " املوض ــاعي ال ــن الرب ــث م ــاب الثال   الب

  ".)٢(وضع وضعاً
   مـا جـاء مـن كـالم العـرب      بـاب " أي بعد تطبيق نظرية النحت على   

  تـبني أن مـا زاد علـى ثالثـة عنـد            " على أكثر من ثالثة أحرف أولـه بـاء        
  :ابن فارس ينقسم إىل هذه األقسام

  .املنحوت  -أ 

 .املزيد  -ب

 .املوضوع وضعاً -ج
ونالحظ أن ابن فارس ركز على ذكر الرباعي وذلك أن ما ذكره من اخلماسي              

وألن نظريـة ابـن     " املوضوع وضعاً "مذكور يف   اليعدو كلمات معدودة ومعظمها     
  :فارس يف النحت ال تنطبق على اخلماسي وهذا ما سنبينه فيما بعد 

باب "وقد ذكر األقسام الثالثة املنحوت واملزيد واملوضوع وضعاً حتت عنوان           
وذلـك   "::إذ يقول " ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله جيم           

ومنه مـا   . ا حنت من كلمتني صحيحيت املعىن، مطرديت القياس         على أضرب فمنه م   
ومنه ما يوضـع    . أصله كلمة واحدة وقد أحلق بالرباعي واخلماسي بزيادة تدخله          

  .)٣(كذا وضعاً

                                     
   .١/٣٣٢ املقاييس) ١(
   .١/٣٣٥املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥٠٥ املرجع السابق) ٣(
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باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من         " مث ذكر هذه األقسام أيضاً حتت       
ما مضى ذكره فبعضه مشتق     وسبيل هذا سبيل     "::إذ يقول " دال"ثالثة أحرف أوله    

ظاهر االشتقاق وبعضه منحوت بادي النحت وبعضه موضوع وضعاً كعادة العرب           

 ونرى هنا أنه أطلق على املزيد اسم املشتق، وهذه األقسام الثالثـة أي              )١(يف مثله 
املنحوت واملزيد واملوضوع وضعاً هي اليت تـهمنا يف هذا البحث وسنفرد لكـل             

  : أضيفت إىل الفصل األول ستكون على النحو التايلمنها فصالً، حبيث إذا
  .املنحوت : الفصل الثاين 
  .املزيد : الفصل الثالث
  .املوضوع وضعاً : الفصل الرابع
  .املتردد بني الزيادة والنحت والوضع : الفصل اخلامس

وقد عرفنا مما سبق أن معجم مقاييس اللغة يشتمل على الثنائي والثالثي ومـا              
ثة وهذا القسم األخري عرفنا أنه ينقسم إىل املنحوت واملزيد واملوضوع           زاد على ثال  

مبينني يف كل فـصل     " ما زاد على ثالثة   "وضعاً وسنتتبع ابن فارس فيما قال حول        
األراء اليت أثرت يف ابن فارس أو اليت سبقته واآلراء اليت تأثرت بـه أو تبعتـه إن                  

  .وجدت 

                                     
   .٢/٣٣٧املقاييس ) ١(
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  مهيد يف النحتـت
  :النحت قبل ابن فارس: أوالً
  : النحت عند اخلليل -١

ذكر اخلليل النحت عندما حتدث عن املواضع اليت ال تأتلف فيهـا احلـروف              
احللقية يف املضاعف مبيناً تعريف النحت والطريقة اليت اتبعتها العرب يف ذلـك إذ              

لمة واحدة لقرب خمرجيهما إال أن يـشتق        إن العني ال تأتلف مع احلاء يف ك        ":قال
  :كقول الشاعر" حي على"منهما فعل من مجع بني كلمتني مثل 

 إىل أن دعا داعي الفالح فحـيعال        أال رب طيف بات منك معـانقي
  :أو كما قال اآلخر" حي على الفالح : " يريد قال 

 إىل أن حيعل الـداعي الفالحــا        ال طيفـك يل عنيقاـات خيـفب
  :أو كما قال الثالث

 ة املنـــادي ـزنك حيعل ـأمل حي  ول هلا ودمع العني جـــارـأق
حييعـل  " حيعـل : "وتقول منـه  " على  " و من   " حي" فهذه كلمة مجعت من     

وهذا يشبه قوهلم تبعشم    " حي على " وقد أكثرت من احليعلة أي من قولك        " حيعلة
 أو من عبد قيس فأخـذوا       الرجل وتعبقس، ورجل عبشمي إذا كان من عبد مشس        

  :قال. من كلمتني متعاقبتني كلمة واشتقوا فعال
 كأن مل ترى قبلـي أسـرياً ميانيـاً          وتضحك مـين شـيخة عبـشمية

وأخذ الشني وامليم مـن     ) عبد  ( نسبها إىل عبد مشس، فأخذ العني والباء من         
ذا مـن  وأسقط الدال والسني فبىن من الكلمتني كلمة، فهذا من النحت فه          ) مشس(

وما وجـد   ) حي على   (حيعل حيعلة فإنـها مأخوذة من كلمتني       : احلجة يف قوهلم    
   ".)١(من ذلك فهذا بابه

                                     
   .٦١– ١/٦٠العني ) ١(
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  :ويؤخذ من هذا النص ما يلي
  .إطالق اسم االشتقاق على النحت  -١
 .يشترط يف الكلمتني اللتني اشتق منهما أن تكونا متعاقبتني -٢
 أو بناء كلمة من كلمتني بعد إسقاط        أخذ كلمة أو مجع كلمة    : تعريف النحت  -٣

 .بعض حروفهما
 .أخذ احلرفني األولني من كل كلمة : طريقة النحت هي -٤
 .الكلمات املنحوتة جاءت رباعية -٥

بناء كلمة من كلمتني متعـاقبتني      : وميكن أن نأيت بتعريف شامل للنحت وهو        
  .بعد إسقاط بعض حروفهما

  .النحت عند سيبويه -٢
 من األمسـاء إذ   للنسب إىل املركب اإلضايف     لنحت عندما تعرض    ذكر سيبويه ا  

وقد جيعلون للنسب يف اإلضافة إمساً مبنـزلة جعفر وجيعلون فيـه حـروف              ":قال
  . فمن ذلك عبشمي، وعبدري .. األول واآلخر وال خيرجونه من حروفهما ليعرف

  ".)١(وليس هذا بالقياس
  . ليس قياسياًويف هذا النص قدحكم سيبويه على النحت بأنه

  : النحت عند ابن السكيت-٣
 مبيناً أصلها وسبب حنتها وإن مل يذكر اسم         ةأورد ابن السكيت كلمات منحوت    

بـسم اهللا    ":يقال قد أكثرت من البسملة ، إذا أكثر من قولـه          : "النحت إذ يقول  
  وقد ،"ال إله إال اهللا    ": وقد أكثرت من اهليللة إذا أكثرت من قول        ،"الرمحن الرحيم 

  ".)٢(ال حول وال قوة إال باهللا ":أكثرت من احلولقة إذا أكثرت من قول
  : يتفق مع ما ذكره اخلليل فيما يليهونالحظ يف هذا النص أن

                                     
  .٣/٣٧٦تاب الك) ١(
   .٣٠٣إصالح املنطق  )٢(
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  .إن الكلمات املنحوتة أخذت من كلمات متعاقبة -١
وقد أكثرت مـن     ":إن سبب النحت هو كثرة االستعمال قال اخلليل        -٢

 ".ى حي عل" احليعلة أي من قولك 
وكثرة االستعمال من أسباب اختصار وإسقاط بعض حروف الكلمة املفـردة           

  .وإذا ساغ ذلك يف الكلمة املفردة فإنه يف الكلمات املتعاقبة أوىل
  : الكلمات املنحوتة رباعية-٣

إال إن نص ابن السكيت ظهر فيه أن الكلمة املنحوتة قدأخـذت مـن عـدة                
بناء كلمة من كلمـتني     : عريف املنحوت هو     مما جيعلنا نقول يف ت     ،كلمات متعاقبة 

  .فأكثر بعد إسقاط بعض احلروف

  :النحت عند املربد  -٤
 مبيناً أن سبب    املركب اإلضايف ذكر املربد النحت عند حديثه عن النسب إىل         

 وقد تشتق العرب من االمسني أمساً واحـداً       : " النحت هو كثرة االستعمال إذ يقول     
يف أمسائـهم مـضافاً فيقولـون يف       ) عبد(ة ما يقع    وذلك لكثر . الجتـناب اللبس 

عبـشمي  : عبدري وإىل عبد مشس   : عبقسي وإىل عبد الدار   : النسب إىل عبد قيس   
وهنا يشري املربد إىل أن سبب النحت كثـرة         ". )١(وإنـما فعل هذا لعلة اللبس    ... 

  ".لعبد"استعمال العرب 

  : النحت عند بن دريد -٥
ورمبا اشتقوا من االمسني امسـاً      : : د املربد إذ يقول   ويورد ابن دريد مثل ما أور     

  ".)٢(عبشمي ويف عبد الدار عبدري: فقالوا يف عبد القيس عبقسي ويف عبد مشس 

   :النحت عند ابن فارس: ثانياً
 ومعىن النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما        :وضح ابن فارس النحت بقوله    

 ذلك ما ذكره اخلليل مـن قـوهلم         كلمة تكون آخذة منهما مجيعاً حبظ واألصل يف       
  ".)٤(جنس من االختصار" مث بني أنه ، ")٣( حي على:حيعل الرجل إذ قال

                                     
  .٣/١٤٢املقتضب ) ١(
   .١٧االشتقاق ) ٢(
   .١/٣٢٩قاييس امل) ٣(
   .٤٦١الصاحيب ) ٤(
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ويظهر من التعريف أنه متبع للخليل يف ذلك إال أن اخلليل اشترط التعاقب يف              
  .الكلمتني اللتني أخذ منهما املنحوت وهو ما مل يفعله ابن فارس

أن يعمد إىل الرباعي فيحذف     : ملنحوت هي وطريقة ابن فارس يف معرفة أصل ا      
منه حرفا فيحصل على ثالثي مث يرد احلرف احملذوف وحيذف حرفاً آخر فيحـصل              

مث يعيد  " مجر  " حيذف منها اهلاء فيحصل على      " مجهر  " على ثالثي آخر مثل كلمة      
" مجـر " وبذلك حيصل على ثالثيني مهـا       " جهر  " اهلاء وحيذف امليم فيحصل على      

منحوتة من مجر وجهر ، وهـذا مـا فعلـه يف كلمـة              " مجهر  "يقول إن   ف" وجهر
  ".)١(مجهور"

ر أنه يقسم الرباعي إىل ثالثيني حبيث يبدأ أحدمها بـاحلرف األول            ـومبعىن آخ 
إن الثالثيني يشتركان   : ، ، أي  من الرباعي وينتهي اآلخر باحلرف الرابع من الرباعي       

هذه احلروف اليت يشترك فيها الثالثيان       و يف حرفني من الرباعي وخيتلفان يف حرف،      
أو خيتلفان مل يسر فيهما ابن فارس على طريقة حمددة وإنـما املعىن هو الذي حيدد               
تلك األحرف وإن كان املعىن عاماً أو فيه تكلف أي أن حروف الثالثيني حمـصورة               

  .يف حروف الرباعي

  :فالثالثي األول مثالً ميكن أن يتكون من

  والثاين والثالثاحلرف األول ٣٢١
 أو احلرف األول والثالث والرابع ٤٣١
  أو احلرف األول والثاين والرابع  ٤٢١

  
  

  :والثالثي اآلخر ميكن أن يتكون من 
  احلرف الثاين والثالث والرابع  ٤٣٢
  أو احلرف األول والثاين والرابع  ٤٢١
  أو احلرف األول والثالث والرابع  ٤٣١

                                     
   .١/٥٠٦قاييس امل) ١(
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  .ة ابن فارس يف معرفة أصل الكلمة املنحوتة وهذه األمثلة تبني طريق

 )املنحوت(الرباعي  الثالثي األول الثالثي الثاين
 ٤٣٢١ )١(حبتـر ٤٣١بتر  ٤٣٢حتر 
  ٤٣٢١حبثر   ٣٢١حبث   ٤٢١بثر 
  ٤٣٢١ )٢(بعثق  ٤٢١بعق   ٤٣١بثق 
  ٤٣٢١ )٣(ثفرق  ٣٢١ثفر   ٤٣١فرق 
  ٤٣٢١ )٤(جذمر  ٣٢١جذم   ٤٢١جذر 
  ٤٣٢١ )٥(ضمجه  ٤٢١جهم   ٤٣٢هضم 

 ،"بثـر " و" حبث" ، وحبثر منحوتة من      "حتر" و   "بتر"فكلمة حبتر منحوتة من     
، وجذمر  "فرق" و" ثفر" وثفرق منحوتة من     ،"بثق  " و  " بعق  " وبعثق منحوتة من    

  ".هضم " و " جهم" وجهضم منحوتة من ،"جذر " و " جذم " منحوتة من 
لثالثي املناسب مع مراعـاة  فابن فارس يسقط من الرباعي حرفا ليحصل على ا     
  .املعىن وإن كان املعىن يف كثري من األحيان عاماً أو بعيداً

لكن نتيجة إلسقاط بعض حروف الرباعي فإننا سنحصل على ثالثـي قريـب           
املعىن من الرباعي أو األصل لذلك الرباعي وسنجد أن الكلمتني اللـتني جعلـهما              

رباعي بل هي أصله يف كثري من املواضع        أصالً للمنحوت إحدامها قريبة املعىن من ال      
  .واألخرى بعيدة عنه ويقع فيها تكلف

:" ما أوله هاء    "يقول ابن فارس يف أصلها عند حديثه عن         " هبلع" مثال ذلك   
األكول وهذه منحوتة من كلمتني هلع وبلـع فـاهللع          " اهلبلع  " من ذلك الرجل    

ل مادة هبلع هو بلع أما هلـع         فاملعىن القريب ألص   ،")٦(احلرص والبلع بلع املأكول   
  .فهي بعيدة املعىن عن هذه املادة

                                     
   .١/٣٢٩قاييس امل) ١(
   .١/٣٣٠املرجع السابق ) ٢(
   .١/٤٠٣املرجع السابق ) ٣(
   .١/٥٠٦املرجع السابق ) ٤(
  .١/٥٠٧املرجع السابق ) ٥(
   .٦/٧١ املرجع السابق) ٦(
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. هو اللـص  " ومن ذلك القرضوب    ": ارسـقال ابن ف  " قرضب"ومثال آخر   
قطعته والذي ذكره األصـمعي     : قرضبته  : قال األصمعي وأصله قطع الشيء يقال     

 ،")١(صحيح والكلمة منحوتة من كلمتني قرض وقضب ومعناهـا مجيعـا القطـع            
" عصلب" ومثال ثالث    ،مة القريبة من الرباعي هي قضب والبعيدة هي قرض        فالكل

والعصليب الشديد الباقي وهو منحوت من ثـالث         ":قال ابن فارس يف هذه املادة     
ل وقد أومأ اخلليل إىل بعض ما قلنـاه         ـكلمات من عصب ومن صلب ومن عص      

هو عـصب   ل لعصلب   ـفاملعىن القريب أو األص   ،  ")٢(عصلبته شدة عصبه  " فقال  
 فبلـع   ، أما عصل وصلب فمعنيامها بعيدان عن معىن عـصلب         ،كما أشار اخلليل  

 وسنبني كيف حصلت زيادة اهلاء      ،وقضب وعصب أصول هلبلع وقرضب وعصلب     
  .والراء والالم فيما بعد

 ولو نظرنا إىل ما يعده ابن فارس منحوتاً لوجدنا أنه الينطبق عليه مـا ينطبـق               
 وذلك أن النحت عندمها قـد وقـع يف          ،بن السكيت على املنحوت عند اخلليل وا    

 وهذان الشرطان مفقودان عند ابن فارس فهو مل         ،كلمات متعاقبة ويكثر استعماهلا   
  .يورد مجلة واحدة كثر استعماهلا وبني أنـها حنتت أو أخذت منها كلمة

 أو من   ، حيعل وبسمل  : ا حنو  يتكون من مجلة يتحدث   ألن النحت يف العربية     
  . عبشمي وعبقسي:حنويف مركب إضا

أما حنت كلمة من أصلني مستقلني أو من أصول مستقلة للداللة على معـىن              
ول فهـو شـائع يف      ـمركب يف صورة ما من معاين هذين األصلني أو هذه األص          

 األوروبية نادر جداً يف فصيلة اللغات الـسامية ومنـها العربيـة    –اللغات اهلندية   
ن أصلني مستقلني أو من أصول مستقلة ال تتجـاوز          فاملفردات العربية املنـتزعة م   

  .)٣(بضع عشرات

                                     
   .٥/١١٧ املقاييس) ١(
   .٣٧١ – ٤/٣٧٠ املرجع السابق) ٢(
   .١٨٨ – ١٨٧فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وايف : انظر) ٣(
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 بل التكاد توجد )١(ومعظم الكلمات املنحوتة يف العربية مستحدثة بعد اإلسالم       
يف اللغات السامية كلمة تشتمل على أكثر من أصل واحد وما رواه العلماء مـن               

  .)٢(الكلمات املنحوتة يف العربية حمدود العدد جداً 

قاعدة األساسية يف توليد األلفـاظ يف اللغـة العربيـة تقـوم علـى               ألن ال 
  .)٣(االشتقاق

وما يعده ابن فارس منحوتا يرده غريه من العلماء إىل الثالثي عن طريق بعض              
القوانني الصوتية كاإلبدال من احلرف الزائد أو التعويض عن ختفيف احلرف املشدد            

 فهربقي اليت جعلـها ابـن       ،ة أفعل هاء  إبدال مهز ،  فمثال اإلبدال من احلرف الزائد    
اهلربقي احلداد أو الصائغ وهي منحوتة      : "فارس منحوتة من هرب ومن برق إذ يقول       

: أصلها أبرقـي    ،  ")٤(هرب وبرق كأنه يهرب احلديد أو يقطعه ويصلحه حىت يربق         ن  م
من اللـسان إذ    ) هربق( هربقي يبني ذلك ما ورد يف مادة         :أبدلت اهلمزة هاء فقيل   

هو كل من عاجل صـنعة      : قي الصائغ ويقال للحداد وقيل    اِهلبرقي واهلَبر " فيها   جاء
قي الذي يصفي احلديد وأصله أبرقي فأبدلت اهلاء من اهلمزة ، وقيـل             رببالنار، اهلَ 

  ".قي الثور الوحشي وهو األبرقي لربيق لونهرباهلَ
 الرجـل اهلبلـع     "إذ قال ابن فارس يف األول منهما        " اهلبلع واهلجرع " ومثل  

األكول وهذه منحوتة من كلمتني من هلع وبلع فـاهللع احلـرص والبلـع بلـع                
اهلجرع اخلفيف األمحق من هرع وهجـع واهلـرع          ": وقال يف الثانية   ،")٥(املأكول

، "جـرع " وأصل هجرع هو     ".بلع"هو  " هبلع"فأصل  " )٦(املتسرع واهلجع األمحق  
" هجرع  " أبو احلسن إىل أن اهلاء يف       وذهب  " يوضح ذلك ما ذكره ابن جين بقوله        

هـو  " اهلجـرع   " زائدتان ألنـهما عنده من اجلرع والبلع وذلك أن         " هبلع  " و  

                                     
   .١٨٧ فقه اللغة للدكتور علي عبدالواحد واىف) ١(
  .١٨٧لعربية حملمد املبارك  ، وفقه اللغة وخصائص ا٢٢٢ينظر علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وايف  )٢(
   .١٤٩فقه اللغة وخصائص العربية حملمد املبارك ) ٣(
   .٦/٧١قاييس امل) ٤(
  .٦/٧١املرجع السابق ) ٥(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٦(
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األكول فهذا من البلع فمثاهلمـا      " اهلبلع"اجلرع املكان السهل املنقاد و      " الطويل و 
  ".)١(هفعل"ا ذعلى ه

ولست أرى مبا ذهب    : ( مث أيد رأي أيب احلسن يف القول بزيادة اهلاء إذ يقول          
بأساً أال ترى أن الداللة إذا قامت علـى الـشيء           .. من زياا   .. إليه أبو احلسن    

فسبيله أن يقضى به وال يلتفت إىل خالف أو ووفاق فإن سبيلك إذا صحت لـك                
الداللة أن تتعجب من عدول من عدل عن القول بـها وال تستوحش أنت مـن               

  .)٢(هخمالفته إذا ثبتت الداللة بضد مذهب
ح أن  ـوالـصحي : " إذ يقول " هبلع  " وقد جزم ابن عصفور بزيادة اهلاء من        

  ".)٣(زائدة لوضوح اشتقاقه من البلع" هبلع " اهلاء يف 
ـ              ل ـومثال ما يكون نتيجة للتعويض عن ختفيف احلرف املشدد أن ابن فارس جع

ـ " القرضوب  " ومن ذلك   :: منحوتة من قرض وقضب إذ يقول     " قرضب  " مادة   و وه
قطعته والكلمة منحوتة مـن     : قرضبته  : اللص قال األصمعي وأصله قطع الشيء يقال      
  ".)٤(كلمتني من قرض وقضب ومعنامها مجيعاً القطع

وتـزاد  : " بينما جند أن كراع النمل قد عد الراء من قرضب زائدة إذ يقـول      
   .)٥(أي قطعته: الراء فيقال قضبته وقرضبته 
   لضاد املشددة وعوض عن التخفيف بزيادة      ب وخففت ا  فأصل قرضب هو قض

  .الراء وهو أحد حروف الذالقة وسوق نبني هذا بالتفصيل يف فصل املزيد فيما بعد
اد املشددة وعـوض    ـومثال آخر هو عصلب إذ أصله عصب مث خففت الص         

عن هذا التخفيف بزيادة الالم وهو أحد حروف الذالقة وقد سبق إن رأينا أن ابن               
: منحوتة من عصب وعصل وصلب بينما اخلليل يقـول          " لب  عص" فارس جيعل   

                                     
   .٢/٥٦٩سر صناعة اإلعراب ) ١(
   .٢/٥٧٠ املرجع السابق) ٢(
   .١/٢١٧املمتع يف التصريف ) ٣(
  .٥/١١٧قاييس امل) ٤(
   .٢/٧٠٣نتخب امل) ٥(
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  .والشك أن اخلليل قد الحظ املعىن األصلي وهو عصب" )١(عصلبته شدة عصبه"
ولو طبقنا نظرية ابن فارس يف النحت فإنـها ال تـؤدي إىل معرفـة أصـل                

بسم "فستكون على رأي ابن فارس منحوتة من        " بسمل" املنحوت فلو أخذنا مثالً   
 وهذه ال تؤدي إىل     "بسم ومسل "أو منحوتة من بسل ومسل ، أو منحوتة من          " وبسل

  .الغرض املطلوب وهو إرجاع املنحوت إىل أصله الذي حنت منه
فستكون على رأي ابن فارس منحوتة من       " حيعل  " ولو أخذنا مثاالً آخر حنو      

  .وليس هذا أصلها" حيع " و " حيل " 
نمية اللغة وإنـما الغـرض منـه       وليس الغرض من النحت عند ابن فارس ت       

إرجاع الرباعي إىل الثالثي وهذا الغرض يشترك مع غرض القول بالزيادة ونظريـة             
ابن فارس ال تنطبق على اخلماسي ولذلك فإنه مل يذكر من اخلماسي على قلتـه إال                

أو يف  " املوضوع وضـعاً  " ة إما أن جيعلها يف باب       ـمخسة عشر مثاالً وهذه األمثل    
ـ        " زيد  امل" باب   ها معاملـة   ـأو يتصرف فيها باحلذف فيحذف منها حرفاً فيعامل

  .الرباعي يف النحت أو يقول بأنـها ليست عربية
س، اِقدربيس والد درالد: وهي" املوضوع وضعا " فقد ذكر سبعة أمثلة يف باب       

والسمهلَر والقَ دهسة، والقَ ببرطَر، وقِ ثَعذَبة، وقُ عثة أمثلة يف بـاب   وذكر ثال  ،لةِمع "
  .مذَهلَميس، وقَطَلْدل وعرمش: وهي" املزيد 

وذكر مثالني يف املنحوت ولكن بعد حذف حرف منهما ومعاملتهما معاملـة            
  :الرباعي ومها

ومن ذلك احلنـزقرة وهو القصري وهذا من احلـزق          ":رة إذ قال فيه   قْـزناِحل -١
  ".)٢(واحلقر مع زيادة النون

الشديد الـصوت الـصخاب     ) ق  ِلصهومن الباب الص   (:قال فيه صهصلق إذ    -٢
   .)٣(وهذا منحوت من كلمتني من صهل وصلق، يقال امرأة صهصلقة صخابة

                                     
   .٣٧١ – ٤/٣٧٠قاييس امل) ١(
   .٣/١٤٥ املرجع السابق) ٢(
   .٣/٣٥١املرجع السابق ) ٣(
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  ".صهلق" ألنه عامله معاملة مكن من القول بالنحتفتكرار الصاد هو الذي 
مر وأما اخلندريس وهي اخل    " :بأنه من اللغة الرومية إذا قال     : وذكر مثاالً وقال  

ويقولون هـي   : غري أنه قال فيه   "فيقال إنـها بالرومية ولذلك مل نعرض الشتقاقه        
  ".)١(القدمية ومنه حنطة خندريس

باب ما جاء مـن كـالم       "وذكر مثاالً وهو معرب وقد تكلف فيه إذ قال يف           
القطعـة مـن    " من ذلك الفرزدقـة     ": العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله فاء       

منحوتة من كلمتني من فرز ومن دق، ألنه دقيـق عجـن مث             العجني وهذه كلمة    
  ".)٢(أفرزت منه قطعة فهي من الفرز والدق

وهذه الكلمة معربة وهي مما     ) دق  ( فقد تكلف إذ شدد القاف ليحصل على        
  .)٣(أخذ على ابن فارس

 " :إذ يقول فيـه   " الدهلمس  " د هو   ـومل يأت مبنحوت مخاسي إال مبثال واح      
  لَومن ذلك الدهوهو األسد وهي عندنا منحوتة من كلمتني ، مـن دالـس            " س  م

وحىت هذا املثـال  ، ")٤(أتى يف الظالم ومهس كأنه غمس نفسه فيه       : ومهس فدالس   
  .يظهر فيه التكلف 

وبعد هذا العرض لرأي ابن فارس يف النحت وبيان طريقته يف معرفـة أصـل               
مقـاييس اللغـة وجنعلـها يف       املنحوث فإننا سنتناول الكلمات املنحوتة يف معجم        

  :مبحثني

 ،املنحوت من ثالث كلمات   :  واملبحث الثاين    ،املنحوت من كلمتني  : املبحث األول 
  . طريقة ابن فارس يف النحتمث نتبعهما مببحث ثالث وهو أثر

                                     
   .٢/٢٥٢ املقاييس) ١(
   .٤/٥١٣املرجع السابق ) ٢(
   .١٧٨النحت يف اللغة العربية للدكتور نـهاد املوسى ) ٣(
  .٢/٣٣٨قاييس امل) ٤(
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للغـة  سنذكر يف هذا املبحث الكلمات املنحوتة من كلمتني يف معجم مقاييس ا           

  .مع االختصار ونرتبها حسب ورودها يف هذا املعجم 

  ما أوله باء
فهذا منحوت من كلمتني مـن      . وهو القصري اتمع اخللق     ) رتحب(ومن ذلك    -١

الباء والتاء والراء، وهو من بترته فبتر ، والكلمة الثانية احلاء والتـاء والـراء          

  .)١(وهو من حترت واحترت وذلك أال تفضل على أحد
الشيء، إذا بددته ، والبحثرة الكـدر يف املـاء وهـذه            ) رتثَحب(ومن ذلك    -٢

من حبثت الشيء يف التراب ومن البثر الذي يظهر علـى           : منحوتة من كلمتني    

 .)٢(البدن وذلك أنه يظهر متفرقاً على اجللد
وتفسريه خروج املاء من احلوض وذلك منحـوت مـن          ): قةثَعالب(ومن ذلك    -٣

 .)٣(عق وبثقكلمتني ب
وهو كساء خمطط وقد حنت من كلمتني من البجاد وهو          ) جد  رالب(ومن ذلك    -٤

  .)٤(الكساء ومن الربد
  
 

                                     
   .١/٣٢٩املقاييس ) ١(
   .١/٣٣٠املرجع السابق ) ٢(
   .١/٣٣٠املرجع السابق ) ٣(
   .١/٣٣٠ملرجع السابق ا) ٤(



  

-٤٢-

وتفسريه اتسع وهو منحوت من كلمتني من البداح وهو         ) حدنلَاب(ومن ذلك    -٥

 .)١(األرض الواسعة ومن البلد وهو الفضاء والرباز
ز وقطّـع ومـن     زع إذا ح  ذِّ من قولك خ   وهو) عهذَخب(ومن ذلك ضربه فـ      -٦

 .)٢(، يقال بذعوا فابذعروا إذا تفرقواعبِذ
 الرجل إذا ضرب نفسه باألرض فهي منحوتـة مـن           )حطَلْب(ومن ذلك قوهلم     -٧

ح وأُِطب٣(ط إذا لصق ببالط األرضِلب(. 
خ خ إذا مش  مالرجل إذا تكرب وهي منحوتة من قوهلم ز       )بزمخ(ومن ذلك قوهلم     -٨

٤(خ إذا تقاعسِزبأنفه ومن قوهلم ب(. 
حلمه إذا غلظ وذلك من الكلمتني من اللخص وهو         )صخلْبت(ومن ذلك قوهلم     -٩

 .)٥(كثرة اللحم ومن البخص وهي حلمة الذراع والعني وأصول األصابع
 .)٦(عزبر والزعارة والتعأي ساء خلقه وهذا من الز) ر عزبت(ومن ذلك  -١٠
  مـن رقـشت    : وهو طـائر وهـو مـن كلمـتني        ) ِقشالِبر(من ذلك   و -١١

 .)٧( ومن البرش وهو اختالف اللونني–وهو كالنقش–الشيء 
التبختر فهو من البهس صفة األسد ومـن بـنس إذا           ) سةنهالب(ومن ذلك    -١٢

 .)٨(تأخر
إذا أسرع فهو من س ومن بله وهو صـفة          ) سهلْب(ومما يقارب هذا قوهلم      -١٣
  .)٩(ألبلها

                                     
   .١/٣٣٠ املقاييس) ١(
   .١/٣٣٠املرجع السابق ) ٢(
   .١/٣٣١املرجع السابق ) ٣(
   .١/٣٣١املرجع السابق ) ٤(
   .١/٣٣١املرجع السابق ) ٥(
   .١/٣٣١املرجع السابق ) ٦(
   .١/٣٣١ املرجع السابق) ٧(
   .١/٣٣١املرجع السابق ) ٨(
   .١/٣٣١املرجع السابق ) ٩(



  

-٤٣-

  .)١(وبألص غري أصل ألن اهلمزة مبدلة من هاء والصاد مبدلة من سني  
  ما أوله ثاء

قمع التمرة وهذا منحوت من الثفر وهو املؤخر ومن فرق ألنـه            ) روقفْالثُّ( -١٤
  .)٢(شيء يف مؤخرة التمرة يفارقها

 الثرط  وهي اللثق والطني وهذا منحوت من كلمتني من       ) طةمرالثُّ(ومن ذلك    -١٥
 .)٣(والرمط ومها اللطخ

القوم يف أمرهم إذا شكوا فيه وترددوا من فزع وذعـر           ) راثبج(ومن ذلك    -١٦
 .)٤(وهذا منحوت من الثبج والثجرة

 ما أوله جيم
وذلك من  ) ذْمورج(فمن املنحوت قوهلم للباقي من أصل السعفة إذا قطعت           -١٧

وهـذه  . ذر وهو األصل    إحدامها اجلذم وهو األصل واألخرى اجل     : كلمتني  
 .)٥(الكلمة من أدل الدليل على صحة مذهبنا يف هذا الباب

مـن  ) بدرج(ومن ذلك قوهلم للرجل إذا ستر بيديه طعامه كي ال يتناول             -١٨
كلمتني من جدب ألنه مينع طعامه ومن اجليم والراء والباء كأنه جعل يديـه              

 .جرابا يعي الشيء وحيويه
 .)٦( معربةوهذه الكلمة فارسية  

                                     
  .املعروف يف لغة العرب أن اهلمزة تتحول إىل هاء والسني تتحول إىل صاد ) ١(
   .١/٤٠٣املقاييس ) ٢(
   .١/٤٠٣املرجع السابق ) ٣(
   .١/٤٠٤املرجع السابق ) ٤(
   .١/٥٠٥ املرجع السابق) ٥(
  ).جردب( وينظر الصحاح للجوهري ١/٥٠٦حاشية املرجع السابق ) ٦(



  

-٤٤-

وهذا من كلمتني ،    ). هورمج(ومن ذلك قوهلم للرملة املشرفة على ما حوهلا          -١٩
من مجر وقد قلنا إن ذلك يدل على االجتماع والكلمة األخرى جهر وقـد              

 .)١(قلنا إن ذلك من العلو
فهذا من كلمتني من جرم وجثم كأنه       ) ةثومرج(ومن ذلك قوهلم لقرية النمل       -٢٠

 .)٢(األرض قطعة فجثم فيهااقتطع من 
وذلك من كلمتني من جعف     ) لَِفعج(ومن ذلك قوهلم للرجل إذا صرع قد         -٢١

 .)٣(إذا صرع ومن كلمة أخرى هي جفل وذلك إذا جتمع فذهب
وهذا من كلمتني من اجللد وهي      ) دملْج(ومن ذلك قوهلم للحجر واإلبل الكثرية        -٢٢

 .)٤( اليابسةاألرض الصلبة ومن اجلَمد وهي األرض
وهذا من كلمتني من اجلرم وهو ) م جرهم جراِه(ومن ذلك قوهلم للجمل العظيم       -٢٣

 .)٥(اجلسد ومن اجلره وهو االرتفاع يف جتمع
 .)٦(فهذا من اجلمع ومن اجلمر )رة عمج(ومن ذلك قوهلم لألرض الغليظة  -٢٤
     مـن سـرب إذا    فهذا من اجلـسر و    ) ب  رسج( ومن ذلك قوهلم للطويل      -٢٥

 ٧(امتد(. 
فهذا من اجلهـم    ) م  ضهج( ومن ذلك قوهلم للضخم اهلامة املستدير الوجه         -٢٦

ويكون أيضاً من أهضام الـوادي وهـي        . انضمام يف الشيء    : ومن اهلَضم   
 .)٨(أعاليه وهذا أقيس

فهذا من كلمتني من جـرد      ) د  ِهرجم(ومن ذلك قوهلم للذاهب على وجهه        -٢٧
 .)٩(اجنرد فمر ومن جهد نفسه يف مرورهأي 

                                     
  .١/٥٠٦املقاييس ) ١(
  .١/٥٠٦املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥٠٦ املرجع السابق) ٣(
  .١/٥٠٧ املرجع السابق) ٤(
   .١/٥٠٧املرجع السابق ) ٥(
   .١/٥٠٧املرجع السابق ) ٦(
   .١/٥٠٧املرجع السابق ) ٧(
   .١/٥٠٧املرجع السابق ) ٨(
  .١/٥٠٨املرجع السابق ) ٩(



  

-٤٥-

وهـذا مـن    ) ظارعِج(ومن ذلك قوهلم للرجل اجلايف املتنفج مبا ليس عنده           -٢٨
 .كلمتني من اجلظ واجلعظ كالمها اجلايف

ويف هذا املثال نرى ابن فارس قد خالف منهجه يف النحت إذ مل يأت بثالثـيني                
اآلخر باحلرف الرابع من الربـاعي      حدمها باحلرف األول من الرباعي وينتهي       أيبدأ  

منحوتاً من ثالثيني مها جظر وجعـظ مـثالً         " جعظار"فكان قياس مذهبه أن يكون      
األستاذ : وهذا ما الحظه الباحثون إذ يقول     " جظ وجعظ "ولكنه جعله منحوتاً من     
ويف هذا التخريج تقصري وذاك أنه مل يأت بكلمة فيهـا           " عبدالسالم حممد هارون    

  .)١( جعل الراء زائدةالراء ولعله
" ويقول الدكتور نـهاد املوسى عند مالحظاته على بعض الكلمات املنحوتة           

ولكن إن نعجب فعجب إلهدار احلرف عند النحت وإلغائه صوتاً داالً معـرباً يف              
املفتخر مبـا لـيس     (بعض قليل من منحوتات ابن فارس إذ جنده يقول يف اجلعظار            

  ".)٢(ظ واجلعظوهذا من كلمتني من اجل): عنده
وأما اجلعظار من اجلظ واجلعظ فنكاد الجند للقول بنحتها على هذا           " مث يقول   

الوجه من مربر خاصة أن اجلظر مل ترد يف املقاييس وحنن نصرف النظر عنها ونعتدها              
من مزالق الريادة وخمالفاتـها فال عجب إن شاب نظامـه خمالفـة أو خلـط أو                

  .)٣(إشكال
عل ما فعله أبو احلسن كراع النمل مـن رد الربـاعي إىل             ولو أن ابن فارس ف    

  :الثالثي ورد الثالثي إىل الثنائي لكان له وجه فتكون على النحو التايل
جظ ولعل هذا من الكلمات اليت اختلط فيها النحـت               جعظ       جعظار  

  .بالزيادة أو أن الراء سقطت من جظر

                                     
   .١/٥٠٨قاييس احلاشية امل) ١(
   .١٧٥النحت يف اللغة العربية ) ٢(
   .١٧٦ينظر املرجع السابق ) ٣(



  

-٤٦-

وهذا من اجلمرات وقد قلنا إن      ) عرة  مج( ومنها قوهلم لألرض ذات احلجارة       -٢٩
 .)١(أصلها جتمع احلجارة ومن املعر وهو األرض ال نبات به

منحوته من مجع ومجر وهنا جعلها منحوتة       ) رةعمج(سبق أن جعل ابن فارس      
وهذا يدل على أن ابن فارس مل يتبع طريقة معينة وإنــما            " مجر ومعر   " من  

على ثالثي مث يبحث يف الثالثيات حـىت        حيذف من الرباعي حرفاً حىت حيصل       
  أصلها واحد؟" مجعرة" جيد ما يناسبه أو يتكلف معناه ألن 

:  ووجهه ظاهر أنه من كلمتني من جعف إذا صرع)رفَعج(ومنها قوهلم للنهر    -٣٠
 .)٢(ألنه يصرع ما يلقاه من نبات وما أشبهه ومن اجلفر واجلفرة واِجلفار

فهو من جرف ومن جرس كأنـه       ) فاسرِج(ألسد  ومن ذلك قوهلم يف صفة ا      -٣١
 .)٣(إذا أكل شيئاً وجرسه جرفه

فممكن أن يقال إن الدال زائدة      " لدحج"ومن ذلك قوهلم للحادر السمني       -٣٢
 .)٤(وهو من السقاء اجلحل ومن قوهلم جمدول اخللق

 فهذا مـن اجلَـِشم وهـو      ) مشحج(ومن ذلك قوهلم للبعري املنتفخ اجلنبني        -٣٣
 .)٥(اجلسيم العظيم ومن اجلحش

فهذا من اجللح واجلـدع والنـون    ) حدنلَج(ومن ذلك قوهلم للثقيل الوخم       -٣٤

 ".)٦(زائدة
  .هكذا وردت يف حتقيق األستاذ عبد السالم حممد هارون

  ) جلنـدع (ومـن ذلـك قـوهلم للثقيـل الـوخم           : واألصل يف املقـاييس   
   تـصرف احملقـق بتغـيري       وقـد " فهذا من اجللـع واجلـدع والنـون زائـدة           

                                     
   .٥٠٨/ ١قاييس امل) ١(
   .١/٥٠٩املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥٠٩املرجع السابق ) ٣(
   .١/٥٠٩املرجع السابق ) ٤(
   .١/٥١٠املرجع السابق ) ٥(
  . يف احلاشية١/٥١٠قاييس امل) ٦(



  

-٤٧-

وجلح معتمداً على امل واللسان والقـاموس       " جلندح  " إىل  " جلع"و" جلندع"
ــة أن  ــدع" حبج ــي أن  " جلن ــان ينبغ ــاجم وك ــر يف املع ــه ذك ــيس ل   ل

 "جلنـدع "يف املعاجم ولتـتـفق مع     " اجلَدح"لوجود  " اجلدح"إىل  " اجلدع"يغري  
  ".جلع"و

 –غـري حمقـق املقـاييس       : " إذ يقول  وقد الحظ الدكتور فوزي اهلابط ذلك     
دون سند يستند إليه إال عدم      " جلندح"األستاذ عبد السالم هارون هذا اللفظ إىل        

أيضاً غري مـذكورة    ) جلندح(يف اللسان أو القاموس وفاته أن       " جلندع  " وجود  
ارف ابن فارس اخلاصة وقد أثبتـها       ـمن حمفوظات أو مع   ) جلندع  ( فيهما ولعل   

 تتفق مع األصلني املنحوتة منهما      – هكذا   –أصل املقاييس ألنـها    كما جاءت يف    

   " )١(اجللع واجلدع" ومها 
 ويف  ،مـن اللـسان   " جلدح  " جلندح يف مادة    " ولكنين بعد البحث وجدت     

كما توجد يف اللـسان     " واجلندعة من الرجال الذي ال خري فيه         :منه "جندع"مادة  
  .خلَط بني هذه املوادفكان ينبغي أن ال ي" جدح وجلح"ماديت 

منحوتة من اجللح واجلدح والنـون زائـدة أو يقـال           " جلندح"فإما أن يقال    
منحوتة من اجللع واجلدع والنون زائدة والعني يف لغة العرب تتحول إىل            " جلندع"

 .حاء كما يف بعثر وحبثر
ف، أمـا   ـفهذا من جلز وجل   ) جلْفَزيز  ( وز املسنة   ـومن ذلك قوهلم للعج    -٣٥

لز فمن قولنا جملوز ، أي مطوي كأن جسمها طوى من ضمرها وهزاهلـا              اجل
 .)٢(وأما جلف فكأن حلمها جلف جلفاً أي ذهب به

                                     
  .يف احلاشية) ١( رقم ٥٣النحت العريب يف مقاييس اللغة ص ) ١(
  .١/٥١١املقاييس ) ٢(



  

-٤٨-

فهذا من جذا إذا قعد على أطراف قدميه        ) رِئذَجم(ومن ذلك قوهلم للقاعد      -٣٦

 .)١(ومن الذئر وهو الغضبان الناشز فالكلمة منحوتة من كلمتني
فهذا من اجلرش واجلرش صـدر      ) عشرج(عظيم الصدر   ومن ذلك قوهلم لل    -٣٧

الشيء ومن اجلشع وهو احلرص الشديد فالكلمـة أيـضاً منحوتـة مـن              

 .)٢(كلمتني
فهذا من قوهلم جلح وحلب أمـا اجللـح         " حابةلِْج"ومن ذلك قوهلم للشيخ      -٣٨

فذهاب شعر مقدم الرأس وأما حلب فمن قوهلم حلب حلمه يلحب كأنه ذهب             

 .)٣(به

 أوله حاءما 
الدابة املهزول فهذا مـن حـرف       ) قوفراحلُ(فمن املنحوت من هذا الباب       -٣٩

أما احلرف فالضامر من كل شيء وأما حقف فمنه احملقوقف وهـو            . وحقف

 .)٤(املنحين وذلك أنه إذا هـزل احدودب
الرجل إذا حبسته وهذا منحوت من حزق وحرز من قوهلم          ) تقْزرح(ومنه   -٤٠

 .)٥("فهو حريز، واحلزق فيه ضرب من التشديد"أحرزت الشيء 
ـ ِرثْاِحل(ومنه   -٤١ وهـي الـدائرة الـيت حتـت األنـف وسـط الـشفة              ) ةم  

  وهذه منحوتة من حثم وثـرم، فحـثم مـن اجلمـع وثـرم مـن                . العليا

 .)٦(أن ينثرم الشيء
                                     

  .١/٥١١ املقاييس) ١(
  .١/٥١٢املرجع السابق ) ٢(
  .١/٥١٢املرجع السابق ) ٣(
   .٢/١٤٣ املرجع السابق) ٤(
   .٢/١٤٤املرجع السابق ) ٥(
   .٢/١٤٥املرجع السابق ) ٦(



  

-٤٩-

وهو القصري وهذا من احلزق واحلقر مـع زيـادة          ) ةرقْـزناِحل(ومن ذلك    -٤٢

 .)١(النون
وهو الشجاع وهذا منحوت مـن حلَـس وحـبس          ) سبلْاحلَ(ومن ذلك    -٤٣

 .)٢(الالزم للشيء ال يفارقه واحلبس معروف: فاحللس
وهو الرجل الشديد و هذه منحوتة من كلمتني مـن          ) س  ماِراحلُ(ومن ذلك    -٤٤

 .)٣(محس ومرس فاملَِرس املتمرس بالشيء واحلَِمس الشديد
وهو املفتول حىت يتداخل بعضه يف بعض فيمالس وهي        ) رجاملُحد(ومن ذلك    -٤٥

 .)٤( فحدر فتل، ودرج من أدرجت،منحوتة من كلمتني ، من حدر ودرج

 ما أوله خاء
الشيء اخلسيس يبقى من متاع القوم يف الدار إذا حتملوا وهذا           ) رثَناخلَ(ومنه   -٤٦

 .)٥(منحوت من خنث وخثر
مثل ) مِشنرخواملُ(ان وهذه منحوتة من خطم وخرط       الغضب): مِطنرخاملُ(ومنه   -٤٧

 .املخرنطم ويكون الشني بدالً من الطاء 
فتنة وهذه منحوتة من    : احلديث الرقيق ويقال خلبس قلبه      ) سالِباخلُ(ومنه   -٤٧

 .)٦(خلب وخلس: كلمتني 

                                     
   .٢/١٤٥ املقاييس) ١(
   .٢/١٤٥املرجع السابق ) ٢(
   .٢/١٤٦ املرجع السابق) ٣(
   .٢/١٤٦املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٢٤٩ املرجع السابق) ٥(
   .٢/٢٥٠املرجع السابق ) ٦(



  

-٥٠-

وهي منحوتة من كلمتني مـن خنـث        . الناقة الغزيرة   ) نثَعبةاِخل(ومن ذلك    -٤٨

 .)١(ب، فكأنـها لينة اِخللف يثعب باللنب ثعباًوثع
قالوا هو البخيل فإن كان صحيحاً فهو من خضع وضرع          ) اخلضارع(ومنه   -٥٠

 .)٢(والبخيل هكذا وصفه
ويقال هي الدنيا ، وكل شيء يتلون وال يدوم علـى حـال             ) تـعورياخلَ(ومنه   -٥١

:  الشيطان ، واألصل يف ذلك     واخليتعور. املرأة السيئة اخللق  : خيتعور، واخليتـعور 

 .)٣(من ختر وختع: أنـها منحوتة من كلمتني 
وهي الشابة الرخصة احلـسنة القـوام وهـي         ) عوبةراخلُ(و) بةعراخلَ(ومنه   -٥٢

 .)٤(من اخلرع وهو اللني ومن الرعوبة وهي الناعمة: منحوتة من كلمتني 

 .)٥(ن خرب وخرقعمله أفسده وهي منحوتة من كلمني م) قبرخ(ومنه  -٥٣
خطـر  : الشيء إذا جاوزه وهي منحوتة من كلمتني        ) فرطْخت(ومن ذلك    -٥٤

  .)٦(وخطف، ألنه يثب كأنه خيتطف شيئاً
أي ظلع وهذه منحوتة من كلمتني من خـزل         ) عالزخ(ويقولون ناقة بـها     -٥٥

 .)٧(أي قطع ومن خزع أي قطع

  
  

                                     
   .٢/٢٥٠ املقاييس) ١(
   .٢/٢٥٠ املرجع السابق) ٢(
   .٢/٢٥٠املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٢٥٠املرجع السبق ) ٤(
   .٢/٢٥١املرجع السابق ) ٥(
   .٢/٢٥٢  املرجع السابق)٦(
  .٢/٢٥٣املرجع السابق ) ٧(



  

-٥١-

 ما أوله دال
و األسد مسى بذلك لقوته وجرأته وهـي عنـدنا          وه) سمهلَالد(ومن ذلك    -٥٦

منحوتة من كلمتني من دالس ومهس ، فدالس أتى يف الظالم، ومهس كأنـه              

  .)١(غمس نفسه فيه ويف كل ما يريد
من : وهذه منحوتة من كلمتني     . احلديث ، إذا خلطته     ) ترمغْد(ومن ذلك    -٥٧

 دغر إذا دخل على     دغم يقال أدغمت احلرف يف احلرف إذا أخفيته فيه ومن         

 .)٢(الشيء
وهو اجلمل العظيم وهو منحوت من كلمتني من دبلت         ) لِبالدع(ومن ذلك    -٥٨

  .)٣(الشيء إذا مجعته، وهذا شيء عبل
وهو كاخلب واخلداع، وهي منحوتة من كلمتني من        ) سةمخالد(ومن ذلك    -٥٩

  .)٤(دخس ودمس
 منحوتة من كلمتني مـن دلـس        وهي الداهية وهي  ) س  ِملَالد(ومن ذلك    -٦٠

 .)٥(الظلمة ومن دمس إذا أتى يف الظالم

 ما أوله راء
مشى بثقل وهذا منحوت من رهل وربل وهو التجمع         ) لةبهالر(ومن ذلك    -٦١

 .)٦(واالسترخاء فكأنـها مشية بتثاقل

                                     
   .٢/٣٣٨ املقاييس) ١(
   .٢/٣٣٨املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٣٣٩املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٣٩املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٣٤٠املرجع السابق ) ٥(
   .٢/٥١٠ املرجع السابق) ٦(



  

-٥٢-

 ما أوله زاء
ـ         ) قوملْالز(و من ذلك     -٦٢ حيحاً وهو احللقوم فيما ذكره ابن دريد فإن كان ص

 .)١(فهو منحوت من زلق وزقم، كأن اللقمة تـزلق فيه
وهو اخلفيف وهو منحوت من زلق وزهق وذلك إذا         ) لوقهالز(ومن ذلك    -٦٣

 .)٢(تـهاوى سفاله
ـ لَاز(ومن ذلك قـول اخلليـل        -٦٤ غالـشعر وذلـك إذا نبـت بعـد         ) ب  

لغـب  وهذا مما حنت من كلمتني زغـب و       . احللق وازلغب الطائر إذا شوك      

 .)٣(والزغب معروف واللغب أضعف الريش

 ما أوله سني
وهي اجلواد وهي منحوتة من كلمتني من سرح        ) حوبرس(ومن ذلك فرس     -٦٥

 .)٤(وسرب
السنام إذا حسن وامتأل وهذا منحوت من مهد ومـن          ) دهماس(ومن ذلك    -٦٦

  .)٥(سهد مهد: قوهلم 

  
  
  
  

                                     
   .٣/٥٣ املقاييس) ١(
   .٣/٥٣املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٥٣املرجع السابق ) ٣(
   .٣/١٥٨املرجع السابق ) ٤(
   .٣/١٥٩ ملرجع السابقا) ٥(



  

-٥٣-

 ما أوله شني
الواحد شنعاف وهي رؤوس خترج من اجلبل وهـذا         ) الشناعيف(ومن ذلك    -٦٧

منحوت من كلمتني من شعف ونعف، فأما الشعفة فرأس اجلبل والنعف مـا             

 .)١(ينسد بني اجلبلني
وهو اخلفيف السريع وهذا منحوت من كلمتني مـن         ) رذَيمالش(ومن ذلك    -٦٨

 .)٢(مشذ ومشر

 ما أوله صاد
 اشتدت محوضته وهذا منحوت من كلمـتني        اللنب إذا ) رقَماص(ومن الباب    -٦٩

من صقر ومقر، أما مقر فهو احلامض ومن ذلك يقال مسك ممقور وأما صقر              

 .)٣(فمن اخلثورة ولذلك يسمى الدبس صقراً
وهو الشديد العض وهذه منحوتة من كلمتني من صلق         ) مقَلْالص(ومن ذلك    -٧٠

 .)٤(ولقم
وت الصخاب يقال امرأة صهصلق صخابة ،  الشديد الص ) قِلصهالص(ومن الباب    -٧١

 .)٥(من صهل وصلق: وهذا منحوت من كلمتني 

                                     
  .٣/٢٧٣  املقاييس)١(
   .٣/٢٧٣املرجع السابق ) ٢(
  .٣/٣٥٠املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٣٥٠املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٣٥١ املرجع السابق) ٥(



  

-٥٤-

من احليات اخلبيثـة    ) الصمعرية(وهو ما غلظ من األرض و     ) رةعمالص(ومن ذلك    -٧٢

اللئيم وقياس هؤالء الكلمات واحد وهي منحوتة من صمر ومعـر،           ) الصمعري(و

 .)١(أما صمر فاشتد وأما معر فقل نبته وخريه
اللنب اخلاثر املتلبد وهذا من صلخ وصمل أما صـمل          ) ماخلالص(ومن ذلك    -٧٣

فاشتد وأما صلخ فمن الصمم فكأن اللنب إذا خثر مل يكن لـه عنـد صـبه                 

 .)٢(صوت

 .)٣(الفرس الشديد وهذه من صلد وصدم) دمةالصلْ(ومن ذلك  -٧٤
ن كلمـتني مـن     الطويل من الرجال فهذا منحوت م     ) بعقْالص(ومن ذلك    -٧٥

 .)٤(صقب وصعب أما الصقب فالطويل والصعب من الصعوبة

 ما أوله ضاد
 .)٥(األسد فهذا منحوت من كلمتني من ضغم وضرم) غامرالض(ومن ذلك  -٧٦

 .)٦(وهو الشديد وهي منحوتة من كلمتني من ضبط وضظر) رطْبالض(ومنه  -٧٧

 ما أوله طاء
ــف  -٧٨ ــك الرغي ــن ذل ــالطَّ(وم ــن ) سملَّ ــة م ــي منحوت   اجلــاف وه

 .)٧(كلمتني ، طلس وطمس وكالمها يدل على مالسة يف الشيء

                                     
   .٢/٣٥٢ املقاييس) ١(

   .٣/٣٥٢املرجع السابق ) ٢(

   .٣/٣٥٢املرجع السابق ) ٣(

  .٣/٣٥٢املرجع السابق ) ٤(

   .٣/٤٠١ ابقاملرجع الس) ٥(
   .٣/٤٠١املرجع السابق ) ٦(
   .٣/٤٥٨املرجع السابق ) ٧(



  

-٥٥-

 ما أوله عني
٧٩- )الفرج رخوا واسـعاً وهـذا منحـوت مـن عفـق والعفاقـة              ) قلَفْالع  

 .)١(ومن فلق
عركس أصل بناء اعرنكس وذلك إذا تراكم الشيء        : قال اخلليل   ) عركس( -٨٠

ا الذي قاله منحـوت مـن عكـس         بعضه على بعض يقال اعرنكس ، وهذ      
 .وعرك

ر إذا اشتد سواده وكثر وهذا من األول والالم بدل مـن            ـالشع) اعلنكس(

   .)٢(الراء وهذا من عكس وركس

نالحظ يف هذين املثالني أن ابن فارس جعل اعلنكس مأخوذة مـن اعـرنكس              
 راء فكان   بإبدال الراء الماً واملعروف يف اللغة العربية أن الالم هي اليت تتحول إىل            

ينبغي أن يقال حتولت الالم من اعلنكس إىل راء يف اعرنكس وأن يقـال عـركس             
أصلها علكس، فإذا كانت عركس منحوتة من كلمتني مها عكس وعـرك كـان              
القياس أن يقال علكس منحوتة من عكس وعلك ألن الـراء غـري موجـودة يف                

 ).ركس ( علكس فكان ينبغي إال يورد 

٨١- )كْع٣( إذا أظلم وهذا من عكس وعمسالليل) سم(.  
٨٢- )العشوامللتوى العسر اخللق من كل شيء وهذا منحـوت مـن عـشز             )نز

 .)٤(املكان الصلب: العشزان مشي األقزل والشزن : وشزن

                                     
   .٤/٣٦٠ املقاييس) ١(
   .٤/٣٦١املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٦١املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦٣املرجع السابق ) ٤(



  

-٥٦-

٨٣- )العجِفررق يف العمل وهذا منحوت من شيئني          ) ةيمن : جفوة يف الكالم وخ

 .)١(جرف وعجر والعجر التعقد
٨٤- )العنالناقة السريعة الوثيقة اخللق وهذا من كلمتني من عنس ونـسل،           ) لس

فعنس من قوة خلقها ، مسيت بالعنس وهي الـصخرة ونـسل يف الـسرعة               

 .)٢(والذهاب
شـديد ومـن    : شديد ذو شر وهذا منحوت من يوم عماس       ) سرمع(يوم   -٨٥

 .)٣(الشيء الشديد الفتل: املرس
٨٦- )اعرنواللهزمة إذا ضخمت واشتدت وهذا منحوت من عرز         األرنبة) متز 

ورزم أما رزم فاجتمع ومنه مسيت رزمة الثياب وأما عرز فمن عرز إذا تقبض              

 .)٤(وجتمع
ميهد ألشباله ويقال العرزال    : ما جيمعه األسد يف مأواه من شيء        ): زالرالِع( -٨٧

عرز يعزله  وهذا منحوت من كلمتني من عزل و      . ما جيمع من القديد يف قترته     

 .)٥(ويعرزه أي جيمعه

٨٨- )العوهذا إن كان معرباً فال قياس له وإن كان عربياً فمنحوت           . نبات  ) رفُص
 .)٦(من عصر وصفر، يراد به عصارته وصفرته

٨٩- )الوتر الغليظ وهذا منحوت من عنب وعبل وكالمها يـدل علـى            ) لناِبالع
  .)٧(امتداد وشدة

                                     
   .٤/٣٦٥ املقاييس) ١(
  .٤/٣٦٧املرجع السابق ) ٢(
  .٤/٣٦٨ املرجع السابق) ٣(
  .٤/٣٦٨املرجع السابق ) ٤(
  .٤/٣٦٩املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٦٩املرجع السابق ) ٦(
   .٤/٣٧١املرجع السابق ) ٧(



  

-٥٧-

 ما أوله غني
إتيان األمر من غري تثبت وهذه منحوتة من كلمتني من          ) رةمشلغا(ومن ذلك    -٩٠

 .)١(الغشم والتشمر
من غمج وغلج وهو البعري     : وهو مما حنت من كلمتني      ) جلَّالغم(ومن ذلك    -٩١

غمج إذا جاء وذهب والغلـج      : الطويل العنق، فأما عمجه فاضطرابه يقال       

 .)٢(كالبغي يف اإلنسان وغريه
نفض الكتف وهي منحوتة من كلمـتني غـضر و          ) روفضالغ(ومن ذلك    -٩٢

 .)٣(غضف فأما غضره فلينه وأما غضفه فتثنيه
يقال إنه ركوب األمر على غري تثبت وقد يكـون يف           ) رةمذْالغ(ومن ذلك    -٩٣

من غذم وذمر، أما الغذم فقـد       : الكالم املختلط وهذه منحوتة من كلمتني       
 الذمر فمن ذمرته إذا أغضبته كأنـه غـذوم          قلنا إنه األكل جبفاء وشدة وأما     

 .)٤(وذمر مث حنتت من الكلمتني كلمة
وهو الثوب اخلشن الرديء النسج وهذه منحوتة مـن         ) رمثْغاملُ(ومن ذلك    -٩٤

كلمتني من غثم وغثر ، أما غثر فمن الغثر وهو كل شيء دون وأما غثم فمن       

  .)٥(املخلط السواد بالبياض: األغثم 
  
  
 

                                     
   .٤/٤٣٠ املقاييس) ١(
   .٤/٤٣٠ املرجع السابق) ٢(
   .٤/٤٣١املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٤٣١ املرجع السابق) ٤(
   .٤/٤٣٢املرجع السابق ) ٥(



  

-٥٨-

 فاءما أوله 
القطعة من العجني وهذه كلمة منحوتة من كلمـتني         ) قة  دزرالفَ(ومن ذلك    -٩٥

من فرز ومن دق ألنه دقيق عجن مث أفرزت منه قطعة فهـي مـن الفـرز                 

 .)١(والدق
إذا تنحوا وهي كلمة منحوتة من فـرق وفقـع          ) عواقَنرافْ(ومن ذلك قوهلم     -٩٦

 .)٢(ركةألنـهم يتفرقون فيكون هلم عند ذلك فقعة وح
الواسع، وهذا من كلمتني من فلق ولقم كأنه من سـعته           ) مقَلْالفَ(ومن ذلك    -٩٧

 .)٣(يلقم األشياء ، والفلق الفتح
 ،احلادر الغليظ وهذه منحوتة من كلمتني من فره ورهد      ): هدالفُر(ومن ذلك    -٩٨

  .)٤(كثرة اللحم ، والرهد استرخاؤه: فالفره
 يفرج اإلنسان بني رجليه ويباعد إحدامها عن        وهي أن  )الفرشحة(ومن ذلك    -٩٩

  .)٥(األخرى وهذا من كلمتني من فرش وفشح

 ما أوله قاف
ش وهذا مما زيـدت  ـاللئيم الفاح: الشيخ والقفندر  ) درنفَالقَ(ومن ذلك    -١٠٠

اخلالء من األرض ، والقفد من      : فيه النون مث يكون منحوتاً من القفد والقفر       

 .)٦(قفدته ، كأنه ذليل مهني

                                     
   .٤/٥١٣ املقاييس) ١(
   .٤/٥١٣ املرجع السابق) ٢(
   .٤/٥١٣املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٥١٤املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٥١٤املرجع السابق ) ٥(
   .٥/١١٦ املرجع السابق) ٦(



  

-٥٩-

وأصله قطـع الـشيء     : هو اللص قال األصمعي     ) ضوبرالقُ(ومن ذلك    -١٠١
قطعته ، والكلمة منحوتة من كلمتني مـن قـرض وقـضب            : يقال قرضبته 

 .)١(ومعنامها مجيعاً القطع

 ما أوله كاف
  وهـي رخـاوة يف القـدمني وهـذه منحوتـة           ) لـة برالكَ(ومن ذلك    -١٠٢

  فاسـترخاء اللحـم وأمـا      من كلمتني من ربـل وكبـل، أمـا ربـل            

 .)٢(الكبل فالقيد

 ما أوله نون
ـ الن(من ذلك    -١٠٣ هالـذئب ويقـال الـصقر وهـو منحـوت مـن            ) لش  

  .)٣(كلمتني نشل وش
الرجل ) نـهرب(املهالك وهو منحوت من ب ور، و      ) رهاِبالن(ومن ذلك    -١٠٤

ـ            ـيف كالم  الم، ه أتى به على غري جهته وهو من نـهب كأنه ينتهب الك

 .)٤(ومن نـهر كأنه يتوسع فيه
مشية يثري فيها الرجل التراب وهو منحوت من كلمتني نقث مـن            ) لةثَقْالن(ومنه   -١٠٥

 .)٥(من نقل القوائم: اإلسراع يف املشيء ومن نقل : النقث 

  

                                     
   .٥/١١٧ املقاييس) ١(
   .٥/١٩٣ املرجع السابق) ٢(
   .٥/٤٨٣املرجع السابق ) ٣(
   .٥/٤٨٣املرجع السابق ) ٤(
   .٥/٤٨٤املرجع السابق ) ٥(
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 ما أوله هاء
األكول وهذه منحوتة من كلمتني هلع وبلـع فـاهللع          ) لعباِهل(من ذلك    -١٠٦

 .)١(بلع املأكول: البلعاحلرص، و
املسترحي وهي منحوته من هِدل أي استرخى واسترسـل ،          ) قِلداِهل(ومنه   -١٠٧

 .)٢(ودلق إذا خرج من املكان الذي كان فيه
احلداد أو الصائع وهي منحوته من هرب وبرق كأنه يهـرب           ) قيِرباِهل(ومنه   -١٠٨

 .)٣(احلديد أي يقطعه ويصلحه حىت يربق
: الضخم الواسع البطن وهو من هقم من البحـر اهلـيقم            ) قاملْاِهل(ومنه   -١٠٩

 .)٤(الواسع ، ولقم من لقم الشيء
ــوز  -١١٠ ــه عج ــِرش(ومن مــيئة  ) ه ــة س ــرش أي مهّ ــم وه ــن ه   م

 .اخللق تـهارش

 .)٥(سرعة الكالم من هذر وهذم) اهلَذْرمة ( ومنه  -١١١
 .الفرس اجلواد من مهر وهجل) اهلَمرجل ( ومنه  -١١٢
 .اخلفيف األمحق من هرع وهجع) ِرعجاِهل(ومنه  -١١٣
: املاء سال من مهع وهرع وكالمها سال وكذا اهرمع الرجل         ) عمراه(ومنه   -١١٤

 .)٦(أسرع

                                     
   .٦/٧١ املقاييس) ١(
   .٦/٧١ السابقاملرجع ) ٢(
   .٦/٧١املرجع السابق ) ٣(
   .٦/٧١املرجع السابق ) ٤(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٥(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٦(
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ة من ثـالث كلمـات يف معجـم      ـسنذكر يف هذا املبحث الكلمات املنحوت     

نرتبها حسب ورودها يف هذا املعجم وهذه املنحوتـات         مقاييس اللغة البن فارس و    
  .رمبا عربت عن تردد ابن فارس يف معرفة أصل املنحوت

  ما أوله ثاء
خمرج املاء من اجلرين فهذا مأخوذ من ثعب الالم فيه زائـدة، فأمـا              ) الثعلب( -١

الرمح فهو منحوت من الثعب ومن العلب وهو يف خلقته يشبه املثعب            ) ثعلب(
  .ب وهو معلو

ووجه آخر أن يكون من العِلب ومن الثلب وهوالرمح اخلوار وذلك الطـرف           

   .)١(دقيق فهو ثَِلب
مأخوذة من أصـلني فـإذا      ) ثعلب  ( ظ أن ابن فارس جعل مادة       ـوهنا نالح 

كانت مبعىن خروج املاء من اجلرين فأصلها ثعب والالم زائدة أما إذا كانت مبعـىن               
جعلها منحوته من ثعب وعلـب ومـرة جعلـها          الرمح فقد تردد يف أصلها فمرة       

منحوتة من علب وثلب وأصل املادة البد أن يكون واحداً فإما أن يكـون مزيـداً        
ال تنقسم إىل النحت والزيادة وقد عرفنـا مـن          " وإما أن يكون منحوتاً فالكلمة      

طريقة ابن فارس أن األصل يظهر ضمن املواد اليت جعلها اصالً للمنحوت وذلـك              
  . إسقاط بعض حروف الكلمة عند البحث عن أصل املنحوتعن طريق

                                     
  .١/٤٠٣املقاييس ) ١(
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  " ثعـب "شددت العني لزيـادة املعـىن فقيـل         " ثعب"فأصل هذه املادة هو     
وسيتضح هذا عند احلـديث     " ثعلب" مث عوض عن هذا التشديد بزيادة الالم فقيل       

  .عن الزيادة يف باب املزيد 
  

  ما أوله جيم
، ذهب فالزاء زائدة وهو من جتـرم، واملـيم          الليل  ) زمرجت(ومن ذلك قوهلم     -٢

ه آخر وهو من اجلرز وهو القطع، كأنه شيء قطع قطعاً ومـن             ـزائدة يف وج  
رمز إذا حترك واضطرب يقال للماء اتمع املضطرب راموز، ويقال الرامـوز            

  ".)١(اسم من أمساء البحر
 يتركب منهما   ويف هذا املثال تظهر طريقة ابن فارس يف معرفة الكلمتني اللتني          

وم على اعتبار أن يف الرباعي حرفا زائداً فإذا أسقط حيـصل            ـاملنحوت إذ تق  
  .على الثالثي

بإسقاط الـزاي   ) جرم  ( وقد تردد يف معرفة الثالثي األول إذا جعله مرة من           
) رمـز   ( بإسقاط امليم بينما جعل الثالثي الثاين مـن         ) جرز  ( ومرة جعله من    

: هذا أن املواد اليت اشتركت يف تركيب جرمز هي        بإسقاط اجليم فيحصل من     
  .جرم ، جرز ، رمز

ــك  -٣ ــن ذل ــحجت(وم ــيم ) لفَ ــوهلم للجــيش العظ ــوا و ق ــوم اجتمع   الق
  الفرس وقياس هؤالء الكلمات واحد وهو من كلمتني مـن          ) جحفلة  (و  ) جحفل(
وهو جتمع الشيء يف ذهاب ويكون له وجـه         ) اجلفل  ( وهو اجلمع ومن    ) احلفل( 

                                     
   .١/٥٠٩املقاييس ) ١(
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فهم جيحفون الشيء جحفاً وهـذا      ) اجلحف( ومن  ) اجلفل  ( أن يكون من    : آخر

 .)١(عندي أصوب القولني

 ما أوله سني
سحبلة فهـذا   : الوادي الواسع وكذلك القربة الواسعة      ) لبحالس(ومن ذلك    -٤

منحوت من سحل إذا صب ومن سبل ومن سحب إذا جرى وامتـد وهـي               
حلاء زائدة مرة وتكون الباء زائـدة مـرة         منحوتة من ثالث كلمات ، تكون ا      

 .)٢(وتكون الالزم زائدة مرة

 ما أوله عني
٥- )العكل سبع جرؤ على الصيد واجلمع عسالق وهذه من ثالث كلمات ، من             ) قلَس

 .)٣(عسق به إذا الزمه ، ومن علق ، ومن سلق
٦- )وهو الشديد، و        . الشديد  ) الِعلْكَد دمن اللكـد،   وهذا من عكد ، ومن الِعلو

 .)٤(وهو تداخل الشيء بعضه يف بعض
٧- )العمن عصب ومـن    : الشديد الباقي وهو منحوت من ثالث كلمات        ) يبلَص

صلب ومن عصل، وكل ذلك من قوة الشيء ، وقد أومأ اخلليل إىل بعض ما               
 .)٥(شدة عصبه: عصلبته : فقال. قلناه 

 ما أوله قاف
ن الطني على األرض فيتقلـف، وهـذه        وهو ما يـبس م   ) عفَلْالقَ(ومن ذلك    -٨

 .)٦(من قفع وقلع وقلف: منحوتة من ثالث كلمات

                                     
   .١/٥٠٩املقاييس ) ١(
   .٣/١٥٨املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٥٩املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦١املرجع السابق ) ٤(
  .٤/٣٧١ املرجع السابق) ٥(
   .٥/١١٧املرجع السابق ) ٦(
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 ما أوله كـاف
وهي اخليل العظيمة وهذه منحوتة من كلم ثالث مـن       ) دوسرالكُ(ومنه ذلك    -٩

الطرد، مث اشتق من    : كرد، وكرس، وكدس وكلها يدل على التجمع، والكرد       
مجعت : ، ومنه كردس الرجل     كردوس  : ذلك فقيل لكل عظم عظمت حنضته       

 .)١(يداه ورجاله
 ما أوله نون

احلس اخلفي كحس الفأرة والريبوع وهي منحوتة من نقـر          ): رشةقْالن(ومنه   -١٠
وقرش ونقش، ألنه كأنه ينقر شيئاً ويقرشه جيمعه، وينقشه، كما ينقش الشيء            

 .)٢(باملنقاش
 ما أوله هاء

مهج وهـرج ومـرج     :  ثالث كلمات    االختالط وهو من  ) جةرماهلَ(ومنه   -١١
 .)٣(ومهرجت عليه اخلرب مهرجة مثل خلطته

                                     
   .٥/١٩٤ املقاييس) ١(
   .٥/٤٨٣املرجع السابق ) ٢(
   .٦/٧١املرجع السابق ) ٣(
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  :أثره يف القدماء: أوالً
لقد كانت الطريقة اليت جاء بـها ابن فارس ملعرفة أصل املنحـوت طريقـة              

ها رد بعض أصـول     طريفة استهوت كثرياً من العلماء الذين رأوا أنه ميكن بواسطت         
الرباعي إىل الثالثي وميكن تفسري وتعليل معاين بعض الكلمات العربية ولكن أغلب            
هؤالء مل يشريوا إىل ابن فارس إال أنه بتتبع هؤالء وجد أنـهم قد تأثروا بطريقتـه                

  :ونقلوا من كتبه وعللوا بتعليله ومن هؤالء

  .ـه٤٣٠أبو منصور الثعاليب املتوىف سنة  -١
العرب تنحت من كلمتني وثالث كلمة واحـدة        " يف تعريف النحت    إذ قال   

وأما قوهلم صهـصلق    "مث بني كيفية النحت إذ قال       " )١(وهو جنس من االختصار     
  ".)٢(فهو من صهل وصلق والصلدم من الصلد والصدم

ر من تعريفه تأثره مبقاييس اللغة وخاصة الكلمات املنحوتة من ثـالث            ـفيظه
  . البن فارسيبوردها فهي مأخوذة من الصاجوأما األمثلة اليت أ

  .ـه٥٠٢أبو زكريا التربيزي املتوىف سنة  -٢
يف شرح ديوان احلماسة عـن      : إذ يتبع طريقة ابن فارس يف املنحوت إذ يقول        

النهشل الذئب فعلل ويقال إنه منحوت من أصلني مـن ـش            " "النهشل"كلمة  
الشميذر صـفة   ): الشميذر (وكالمها من فعل الذئب ويقول عن كلمة       " )٣(ونشل

                                     
   .٣٥٦فقه اللغة وسر العربية ) ١(
  .٣/٣٥٢قاييس امل و٤٦١ وينظر الصاحيب ٣٥٦املرجع السابق ) ٢(
  .٥/٤٨٣قاييس امل و٢١  ونشوء الفعل الرباعي١/٥١ديوان شرح احلماسة ) ٣(
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سري مشيذر أي سريع واشتقاقه مـن       : منقولة وهو يف األصل السريع اخلفيف يقال        
  ".)١(الشمذ والشذر

دهلم مشتق من ادهلم إذا أظلم وهذه الكلمة منحوتة         " دهلم  " ويقول عن كلمة    
األدمل واألدهم فجمع بينهما للمبالغة كما قالوا للسارق قرضاب مـن           : من أصلني   

  ".)٢(القضب والقرض ومها القطع 
  .ـ ه٥٣٨أبو القاسم حممود الزخمشري املتويف سنة  -٣

  ".)٣(أن قرضب آت من قرض وقضب"ورد عن الزخمشري يف الكشاف 
  .ـه٥٨١أبو القاسم السهيلي املتويف سنة  -٤

أن اجلحفل لفظ منحوت من أصلني جحف        " ١/١١٤ورد يف الروض األنف     
 مير عليه، أي يقشره وجيفل أي يقطع ونظريه نـهـشل       وجفل وذلك أنه جيحف ما    

  ".)٤(الذئب هو عندهم منحوت من اصلني أيضاً من شت اللحم ونشلته
  .أبو علي الظهري بن اخلطري الفارسي العماين -٥

وقد ألف يف هذا النوع أبو       ":قال عنه السيوطي عند حديثه عن معرفة النحت       
 مساه تنبيه البارعني على املنحوت من كـالم         علي الظهري بن اخلطري الفارسي كتاباً     

العرب ومل أقف عليه وإنـما ذكره ياقوت احلموي يف ترمجته يف كتابـه معجـم                
سأل الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيـسى        : قال ياقوت يف معجم األدباء      . األدباء  

البلطي النحوي الظهري الفارسي عما وقع يف ألفاظ العرب على مثـال شـقحطب              
ذا يسمى يف كالم العرب املنحوت ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمـتني             ه: فقال

" شق حطب " كما ينحت النجار خشبتني وجيعلهما واحدة فشقحطب منحوت من          
فسأله البلطى أن يثبت له ما وقع من هذا املثال إليه ليعول يف معرفتها عليه فأمالها                

                                     
  .٣/٢٧٣قاييس امل و١٨٨ وينظر النحت يف اللغة العربية ١/٦١ديوان احلماسة ) ١(
   .٢٢ ونشوء الفعل الرباعي ٥/١١٧قاييس امل و٢/١٤٧شرح ديوان احلماسة ) ٢(
   .١٨٧النحت يف اللغة العربية ) ٣(
  .ما أوله جيم وما أوله نون : قاييس املوينظر ) ٤(
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ه البارعني على املنحوت من     عليه يف حنو عشرين ورقة من حفظه ومساها كتاب تنبي         
  .)١(كالم العرب

  .ـه٦٥٠احلسن بن حممد العدوي الصغاين املتوىف سنة  -٦

لقد تأثر الصغاين مبنهج ابن فارس يف معرفة األصول ويف طريقة النحت يـبني              
: ذلك الدكتور حسني نصار عند ما حتدث عن منهج الصغاين يف العباب إذ يقـول              

 ،محاولته يف أكثر املواد أن يبني الداللة األصـلية هلـا          ف" عن تأثره مبعرفة األصول     
ويريد بالداللة األصلية املعىن األول الذي تدور حوله معاين صيغها أو ما مساه ابـن               

ومل أذكر ابن فارس عبثاً بل عمداً ألن الصغاين أخـذ           . فارس األصول أو املقاييس     
 املواد اليت تثبت ذلك إىل      مث ذكر عدداً من   " )٢(دالالته هذه أو أصوله من مقاييسه     

فاالتفاق يتجاوز العبارة إىل عدد األصول وكان املؤلف يضع أصل املواد            ":أن قال 
اليت يسميها التراكيب يف آخرها على الدوام، خبالف ابن فارس الذي كان يضعها             

 : ويبني تأثر الصغاين بطريقة ابن فارس يف معرفة املنحوت بقوله          ،")٣(أوهلا يف الغالب  
رت هذه اخلطوة يف بعض األلفاظ الرباعية، إذ ذهب فيها إىل أنـها منحوتة ،              ظه"

وبين أصل حنتها مستعرياً كل ذلك من مقاييس ابن فارس قـال يف آخـره مـادة                 
أما صمل فاشتد وأمـا     . هذا منحوت من صلخ وصمل    : قال ابن فارس  )" صملخ(

  ".)٤(وتن اللنب إذا خثر مل يكن له عند صبه صأفمن الصمم فك. صلخ 

 .ـه٧١١ابن منظور املتويف سنة  -٧
ويقال تلهمجه إذا ابتلعه كأنه مأخوذ مـن        " من اللسان   ) هلمج  ( قال يف مادة    
  ".اللهمة ومن تلمجه

                                     
  .١/٤٨٣لسيوطي املزهر ل) ١(
   .٢/٥٣٨املعجم العريب ) ٢(
   .٢/٥٣٩ املرجع السابق) ٣(
   .٢/٥٣٩املرجع السابق ) ٤(
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" هلجـم "فابن منظور قد اتبع طريقة ابن فارس يف معرفة املنحوت إذ جعـل              
  .مأخوذة من هلم وملج 

  .ـه٨١٧ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي -٨
  اجليثلــوط كحيزبــون شــتم "مــن القــاموس ) جــثلط(قــال يف مــادة 

 مركب منه جلط وجثط أو      ة السالح ةاخترعه النساء مل يفسروه وكأن املعىن الكذاب      
  ".ثلط

الفرزدقة القطعة من العجني فارسيته برازده أو عـريب      : )فرزدق(وقال يف مادة    
  ".قطعة ألنه دقيق أفرز منه )١ ()دق(و ) فرز(منحوت من 

 :")٢(وإذا القبور بعثـرت   " ويقول يف بصائر ذوي التمييز عند حديثه عن اآلية          
أي قلب تراا وأثري ما فيها ومن رأى أن تركيب الرباعي واخلماسي من ثالثـيني               

إن بعثر مركب من بعث وأثري وهذا غري بعيد يف هذا احلرف وأن البعثـرة               : يقول  
إنا خناف من ربنا يوماً (د حديثه عن قوله تعاىل     ويقول عن . )٣(يتضمن معىن بعث وأثري   

والقمطرير الشديد كالقماطر كأنه مركب من قمط وقطر أو         : ")٤()عبوساً قمطريراً 
  ".)٥(قمر

ويالحظ أن الفريوزآبادي استخدم عبارة املركب بدالً من املنحوت والتركيب          
  .بدالً من النحت 

  
  

  

                                     
   .٤/٥١٣قاييس املوينظر يف ) ١(
  . سورة االنفطار٤اآلية ) ٢(
   .٢/٢٦١بصائر ذوي التمييز ) ٣(
   .١٠سورة اإلنسان آية ) ٤(
   .٤/٢٩٧بصائر ذوي التمييز ) ٥(
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  .ـه٩١١السيوطي املتوىف سنة  -٩
وطي مقدمة الصاحيب البن فارس يف باب معرفة النحـت وصـرح            أورد السي 

بأخذه هلذه املقدمة من ابن فارس ولكن مل يستخدم الطريقة اليت جاء بــها ابـن                

  .)١(فارس وإنـما اكتفى بإيراد رأي ابن فارس املوجود يف الصاحيب أوفقه اللغة

  .ـه١٢٠٥الزبيدي املتوىف  -١٠
ي قد استفاد من فكريت األصول والنحت       ذكر الدكتور حسني نصار أن الزبيد     

وجممل القول أن املقاييس قـدم       ":يف حديثه عن املقاييس   : عند ابن فارس إذ يقول    
ل والنحت اللتني أفاد منهما خاصة الصغاين يف العبـاب          وللمعجمات فكريت األص  

  ".)٢(والسيد مرتضى الزبيدي يف التاج
وذلك " قضب" إىل  " بوالعجيب أن نرى أن كراع النمل هو الذي رد قرض         
 ابـن   دترد عن " قرضب" بأن جعل الراء زائدة أي رد الرباعي إىل الثالثي مث نرى            

  .فارس والتربيزي والزخمشري والسهيلي ، وكل منهم ال يشري إىل من سبقه

                                     
   .١/٤٨٢املزهر للسيوطي ) ١(
   .٤٦٥املعجم العريب ) ٢(
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  :أثره يف احملدثني : ثانياً
ال يكاد خيلو كتاب تعرض للنحت يف العصر احلديث من ذكر ابـن فـارس               

قتصر على الذين رأيتهم قد تأثروا بطريقة ابن فارس واتبعـوا أقوالـه             ولكنين سأ 
  .وطبقوا منهجه يف معرفة املنحوت

  :فمن هؤالء

  .عبد القادر مصطفى املغريب  -١
إذ قسم النحت إىل أقسام منها      " االشتقاق والتعريب " وقد ذكر ذلك يف كتابه      

منحوتة مـن   " بعثر" فإن   )١ ()وإذا القبور بعثرت  ( النحت الفعلي ومثاله قوله تعاىل      
" ضبطر"ومنها النحت الوصفي ومثاله     . أي بعث ما فيها وأثري تراا       " و أثري " بعث"

" ومنها النحت االمسي ومثالـه      ،  "ضرب"و" ضبط"للرجل الشديد فإنه منحوت من      
 وبعد ذكره ألقسام النحت حتدث عن       )٢("مجد"و" جلد"فإنه منحوت من    " جلمود  

: ة واخلماسية مبيناً أن معظمها يتكون من كلمتني ثالثيتني إذ يقول          الكلمات الرباعي 
وقد أعملت الفكر مرة يف كثري من الكلمات الرباعية واخلماسية وجدت أنه ميكن             "

إرجاع معظمها إىل كلمتني ثالثيتني بسهولة والحظت أن تكون تلك الكلمـات يف          
 مبا نـسميه االشـتقاق      لغة العرب إنـما كان بواسطة طريقة النحت املذكورة أو        

" مـن   " هـرول   "  ومثل   ،"دحره فجرى " منحوت من   " دحرج  "فمثل  : النحيت  
" خـرم وشـرم   " أو من "خرم وشوه   " أفسده من   :  وخرمش الكتاب  ،"هرب وويل 

  )٣ (..وهكذا

                                     
   .)٤(سورة اإلنفطار، آية ) ١(
   .١٠٥ينظر نشوء الفعل الرباعي ) ٢(
   .١٠٦ينظر املرجع السابق ) ٣(
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  .عبد اهللا أمني  -٢
أنه وافق ابن فارس يف بعض الكلمات املنحوتة فقد         " االشتقاق  " ذكر يف كتابه    

صلدم منحوتـه مـن صـلد       "  وأن   ،"هبلع منحوتة من هلع وبلع    " ه يف أن    وافق
جردب منحوتة من جـدب     " وأن   ،"بزمخ منحوتة من زمخ وبزخ    "  وأن   ،"وصدم

  ".)١(وجرب

  .الدكتور إبراهيم السامرائي  -٣
لقد تأثر بابن فارس تأثراً واضحاً إذ تتبعه يف معجم مقاييس اللغة ملعرفة بنـاء               

ه على بعض األمثلة املنحوتة وطبق طريقته يف معرفة املنحوت على           الرباعي وقد وافق  
  .اللهجة العراقية

  :فمن األمثلة اليت وافقه عليها
إذ " بـزخ "و" زمـخ "منحوتة من   " بزمخ  " إذ وافق ابن فارس يف أن       : بزمخ   -١

دون "و بزخ   " زمخ"للعالقة بني   " بزمخ"أقول إن النحت قد يلمح يف       : " يقول

  ".)٢(لوك هذا السبيل من شططأن يكون يف س
: "  إذ يقـول   ،منحوت من مجع ومجـر    " مجعر  " وافق ابن فارس يف أن      : مجعر   -٢

أقول هذه مادة تشعر بالنحت من األصلني الثالثيني اللـذين ذكرمهـا ابـن              

 ".)٣(فارس
مما زيدت فيه الباء أما السامرائي فقـد        " الرعبلة  " ذكر ابن فارس أن     : رعبل -٣

ـ  ــها منحوتـ ــن جعل ــل " ة م ــل" و " رب ــا  " )٤(عب ــو هن   وه

                                     
   .١٠٢نشوء الفعل الرباعي ) ١(
   .١٣٧الفعل زمانه و أبنية ) ٢(
   .١٤٢املرجع السابق ) ٣(
   .١٤٨ املرجع السابق) ٤(
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  قد طبق منهج ابـن فـارس يف معرفـة املنحـوت وإن اختلـف معـه يف                  
 .هذه املادة

وسأعقب هـذا   "وأما تطبيقه ملنهج ابن فارس على اللهجة العراقية فيقول عنه           
القسم املتعلق باملواد اليت جاءت يف مقاييس اللغة باملواد الرباعية اليت سجلتها            

  .)١(ية العرافية ألتبني طريقة البناءيف العام
ومن األمثلة اليت وردت يف اللهجة العراقية وطبق عليها منهج ابن فـارس يف              

  :املواد التالية: معرفة املنحوت 
  ".)٢(و درم" درد" منحوتة من : دردم  -١
  ".)٣(شخط و خبط" منحوتة من : شخبط  -٢
  .)٤(شرك وشبك: منحوتة : شربك  -٣
  ".)٥(طبطب" و " طرق " منحوتة من : طربق  -٤
   ".)٦(كرب" و " كعب " منحوتة من : كعرب  -٥
 ".)٧(خبط" و " خلط "  من ةمنحوت" خلبط " مقلوب : خلبط  -٦
 ".)٨(وغمط" لغم " منحوته من : لغمط  -٧
 .مع إبدال السني صاداً" )٩(لوس" و " لغو " منحوته من : لغوص -٨
 ".)١٠(رعط " و " مرط " منحوته من : مرعط  -٩

                                     
  .١٣٥ الفعل زمانه وابنيته) ١(
   .١٦١املرجع السابق ) ٢(
   .١٧٢املرجع السابق ) ٣(
   .١٦٦املرجع السابق ) ٤(
   .١٦٦املرجع السابق ) ٥(
   .١٧٠املرجع السابق ) ٦(
   .١٧٩ املرجع السابق) ٧(
   .١٨٠املرجع السابق ) ٨(
   .١٨٠املرجع السابق  )٩(
   .١٨٠املرجع السابق ) ١٠(
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بل إن السامرائي قد يتردد بني القول بالنحت وبني القول بالزيادة كما تـردد              
مبعـىن  " عنكش" ومن ذلك    :ابن فارس فيما سبق ، بين ذلك قوله يف مادة عنكش          

مث زيـدت   " عكـن "ل الثالثي هو    ـار ذات طيات كثرية واألص    ـش وص ـانكم
واملعىن املتحصل من هذين  " عكش"و" عكن"الشني يف اآلخر وقد يكون منحوتاً من        

  ".)١(الفعلني يؤيد ظاهرة النحت

  : إمساعيل مظهر -٤
 مبطالب العلـوم    ةجتديد اللغة العربية حبيث تصبح وافي     "وقد بني ذلك يف كتابه      

  ".والفنون
أمـا حبثـي هـذا      " وقد امتدح مذهب ابن فارس وطريقته يف النحت إذ قال           

 ابن فارس يف أن النحت كثري يف اللغة العربية          فظريف إذ أحاول أن أثبت فيه رأي      
وهو الرأي السديد الذي أنكره عليه األكثرون، وذهبوا إىل القول بأن اللغة العربية             

  ".)٢(لغة اشتقاق ال لغة حنت بدون تبصر يف أسرار هذه اللغة الكربى
 إذا مر بنا لفظ رباعي غري معروف األصل       " مث بني كيفية معرفة املنحوت بقوله       

وأردنا أن  ) صلخد(مبعىن أنه ال فعل له رجحنا أنه منحوت فإذا نظرنا مثالً يف لفظ              
نعرف األصلني الثالثيني اللذين حنت منهما جزأنا حـروف اللفـظ كمـا يـأيت               
واستخرجنا منها أربع ألفاظ ثالثية ال حيتمل أن يكون هذا اللفظ قد أخـذ مـن                

  ".)٣(غريها
أو نـسقط احلـرف     " صلخ  " ل على   وذلك بأن نسقط احلرف الرابع فنحص     

أو " صـلد "أو نسقط احلرف الثالث فنحصل علـى        " صخد" الثاين فنحصل على    
  ".خلد"نسقط األول فنحصل على 

                                     
   .١٨١املرجع السابق ) ١(
   .١٠٩ الفعل الرباعي ينظر نشوء) ٢(
   .١٠٩ املرجع السابق) ٣(
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وهذا املثال الذي ذكره قد عده ابن فارس من املزيـد بـالالم أي األصـل                
  ".)١(صخد"

إال أن  وهذه الطريقة يف معرفة املنحوت وإن كانت مشاة لطريقة ابن فـارس             
أن يكون الرباعي متكوناً مـن ثالثـيني        : طريقة ابن فارس كما عرفنا من قبل هي       

حبيث يبدأ األول باحلرف األول من الرباعي وينتهي الثاين بـاحلرف الرابـع مـن               
  ).خلد(الرباعي، فعلى هذه الطريقة أي طريقة ابن فارس ال يرد لفظ 

  : الدكتور رمضان عبد التواب -٥
 القول بالنحت فيما زاد على ثالثة معترباً أن تكلف ابن فارس            أيد ابن فارس يف   

د مذهبه وأضاف أن النحت يوجد يف الثالثـي         ـت ال يفس  ـيف بعض أمثلة النح   
ربئ ابن فارس من التكلف يف بعض مـا ادعـى فيـه             ـولسنا ن : "أيضاً إذ يقول  

ن كالم  النحت، ولكن تكلفه يف بعض أمثلة النحت ال يعين فساد مذهبه فيما جاء م             
العرب على أكثر من ثالثة أحرف غري أننا نالحظ أن ابن فارس ، ال يرى النحـت                 
إال فيما زاد على ثالثة أحرف،أما حنن فإننا نراه يف بعض الكلمات الثالثية كذلك،              

  ".)٢(أمحر " و " أسود "  يف رأينا من ةمثالً منحوت" أمسر " فإن كلمة 
ر بطريقة ابن فارس يف النحت ولعـل        وحنن نالحظ أن الدكتور رمضان قد تأث      

على أربعة احرف جعله يستعملها استعمال الرباعي غري أننا         ) أمسر  ( وجود كلمة   
قد عرفنا فيما سبق أن قاعدة النحت تقوم عند ابن فارس على انقسام الرباعي إىل               
ثالثيني حبيث يبدأ األول منهما باحلرف األول من الرباعي وينتهى اآلخر بـاحلرف             

ألن كلمة أسود تنتهي بـدال      " أمسر"ابع من الرباعي وهذا ال ينطبق على كلمة         الر
ليس فيها واو وال دال؛ ألن الثالثيني يف املنحوت عنـد            "أمسر"وقبلها واو وكلمة    

" ابن فارس البد من اشتراكهما يف أصلني من أصول الكلمة وهذا ال حيصل بـني                
  .ي إىل ثالثيني مث كيف ميكن أن يتحول الثالث" أسود"و" أمحر

                                     
   .٣/٣٥٠قاييس املينظر ) ١(
   .٣٠٥فصول يف فقة العربية ) ٢(
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oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

  دــ املزي
  :وفيه متهيد وثالثة مباحث

  
  يف الزيادة

  .املزيد هو القسم الثاين من أقسام ما زاد على ثالثة عند ابن فارس
 اوقد سبق أن ذكرنا يف آراء العلماء يف أصول األبنية أن الكسائي والفراء وأب             

  .يزيد يرون أن الرباعي واخلماسي أصلهما الثالث
وهنا نريد أن نبني اآلراء اليت كان هلا أثر كبري يف رأي ابـن فـارس القائـل                  

 فاخلليل عند ما نظر إىل اللغـة حـسب          ، وهي آراء اخلليل وكراع النمل     ،بالزيادة
ثنائية وثالثية ورباعيـة    : وصوهلا إلينا أو حسب ما آلت إليه رأى أن األبنية تكون            

  .ومخاسية

ما نظر إىل اللغة نظرة تارخيية قال بوجود حروف         ولكنه عند التفصيل أو عند      
ال خيلو منها اخلماسي وأغلب الرباعي وتلك احلروف هي الـيت قـال البـاحثون               

" ل ن ر ، ف ب م      " فقد ذكر أن اخلماسي الخيلو من حروف      ،  بزيادتـها فيما بعد  
ي ـاعلم أن احلروف الذلق والشفوية ستة ه       ":وهي حروف الذالقة يقول يف ذلك     

ن ، ف ب م ، وإنـما مسيت هذه احلروف ذلقاً ألن الذالقة يف املنطق، إنـما                ر ل   
فلما ذلقت  .. هي بطرف أسلة اللسان والشفتني ومها مدرجتا هذه األحرف الستة         

ذل بـهن اللسان وسهلت عليه يف املنطق كثـرت يف أبنيـة            ـاحلروف الستة وم  
  ".)١( من بعضها منها أوىالكالم فليس شيء من بناء اخلماسي التام يعر

                                     
   .٥٢-١/٥١العني ) ١(



  

-٧٦-

وأمـا  : : " مث بني أن األغلب من الرباعي ال خيلو من هذه احلروف إذ يقـول             
البناء الرباعي املنبسط فإن اجلمهور األعظم منه ال يعرى من احلروف الذلق أو من              

  ".)١(بعضها إال كلمات حنواً من عشركن شواذ

ـ :ومن هذه الكلمـات  : " مث ذكر عدداً من هذه الكلمات إذ قال          الع سد، ج
  ".)٢(عةدشوقة واهلُعس والدداِحطوس والقُسوالقَ

مث بني أن هذه الكلمات وإن كانت خالية من حروف الذالقة فإنـها مل ختـل               
وهـذه  "  : وحرفا الطالقة مها العني والقاف إذ يقول       ،من حريف الطالقة أو أحدمها    

 ما لـزمهن مـن      األحرف قد عرين من احلروف الذلق ولذلك نزرن فقللن ولو ال          
   العني والقاف ما حعلى حال  س ولكن العني والقاف ال تـدخالن يف بنـاء إال          . ن

 فإذا اجتمعا أو أحدمها يف بناء       ،وأضخمهما جرساً  حسنتاه ألنـهما أطلق احلروف   
  حسن البناء لنصاعتهما فإن كان البناء امساً لزمته السني أو الدال مع لزوم العـني               

  ".)٣(أو القاف

ضح أن الرباعي املنبسط إذا كان عارياً من حروف الذالقة فإنه ال يعرى             مث أو 
فمهما جاء من بناء اسم رباعي منبـسط        : " من حريف الطالقة أو أحدمها إذ يقول      

معرى من احلروف الذلق والشفوية فإنه ال يعرى من أحد حريف الطالقة أو كليهما              

  ".)٤(ومن السني و الدال أو أحدمها

ود حرف اهلاء يف الرباعي املنبسط املعرى من حروف الذالقة          مث حتدث عن وج   
و أما ما كان من رباعي منبسط معرى من احلروف الذلق حكاية مؤلفـة              : " فقال

                                     
   .١/٥٣ العني) ١(
   .١/٥٣املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥٣املرجع السابق ) ٣(
   .١/٥٤ املرجع السابق) ٤(
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دهداق وزهزاق وأشباهه فإن اهلاء والدال املتشابـهتني مع لـزوم العـني أو             : حنو
اشتـها القاف مستحسن وإنـما استحسنوا اهلاء يف هذا الضرب للينـها وهـش           

  .")١(هي نفس ال اعتياص فيها وإنـما
 م ،   بل ن ر، ف     " فقول اخلليل أن الرباعي واخلماسي ال خيلوان من حروف          

ـ ع ق ه   هو الذي لفت أنظار الباحثني إىل التأمل يف هذه احلروف ومهد الطريق             " ـ
 إىل القائلني بزيادة الرباعي واخلماسي وإرجاعهما إىل الثالثي ألن معظـم القـائلني            
بالزيادة يف الرباعي واخلماسي يوردون هذه احلروف أو أغلبها وخاصـة حـروف             

 أو التعـويض عـن      ، وهذا ما تقول بن ظاهرة املخالفة      ،الذالقة واحلروف احللقية  

أو إبدال مهزة أفعل حبرف من حروف احللـق كمـا يف            ،  )٢(ختفيف احلرف املشدد  
  .هركل وعبهل إذ أصلهما أركل، وأل

ل هو أول من بدأ تطبيق هذا النهج وذلك من خالل اإلشـارات             بل لعلّ اخللي  

إذ ،  ")٣(عـصلب "و" عجلز"و  " عكرب"ارس كما يف مواد     ـاليت استفاد منها ابن ف    
العكربة من النساء اجلافية العلجة قال اخلليـل هـي           ":عكرب  " قال ابن فارس يف     

ـ               و  ل العكَـب  العكباء يف خلقها ، وهذا األمر ظاهر أن الراء فيه زائـدة واألص
  .كَبالِع

وقد نص اخلليل يف ذلـك      . العجلزة الفرس الشديد اخللق     ": عجلز"وقال يف   
اشتقاق هذا النص من جلز اخللق وهو يصحح ما نذكره يف هذا            : على شيء فقال    

  ".)٤(وشبهه فقد أعلمك أن العني زائدة

                                     
   .١/٥٤ العني) ١(
 ونشوء  ٣٣٠، ودراسة الصوت اللغوي للدكتور أمحد خمتار عمر         ٢٣٣ة للدكتور إبراهيم أنيس     ينظر يف اللهجات العربي   ) ٢(

   .٥٧، والتطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ٨١-٨٠ ، ٤٩ – ٤٨الفعل الرباعي 
  ).عكرب (  مادة ٢/٢٠٧ وينظر العني ٤/٣٦٢قاييس امل) ٣(
  ).ز عجل(  مادة ٢/٣١٦ وينظر العني ٤/٣٦٤قاييس امل) ٤(
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ته شدة  عصلب: وقد أومأ اخلليل إىل بعض ما قلناه فقال       : قال  " عصلب  " ويف  

  ".)١(عصبه

وإن كان ابن فارس قد أورد هذه املادة يف معرض حديثه عن النحـت إال أن                
املفهوم من كالم اخلليل هو الزيادة إذ فسر عصلب بعصب ويظهر لنا مـن هـذه                

عكرب وعجلز وعصلب، إىل مـواد عكـب وجلـز    : املواد أن اخلليل أرجع مواد   
يعين  الثانية والالم من الثالثة وهذا       وعصب وذلك بطرح الراء من األوىل والعني من       

  .أنه طرح حروف احللق وحروف الذالقة

يف ذلك ابـن    : إذ يقول " هركل" بل إن اخلليل قد صرح بأن اهلاء زائدة من          
ـ " :"ةهركول"وذهب اخلليل فيما حكى عنه أبو احلسن إىل أن          " جين   وأن " ةهفعول

  ".)٢(اهلاءزائدة ألنـها اليت تركل يف مشيتها

  ليل قد أرجـع هركـل إىل ركـل وذلـك بإسـقاط حـرف اهلـاء                 فاخل
  ".هركل"من 

ولعل عمل اخلليل هذا هو الذي فتح الباب أمام القائلني بزيادة احلروف الـيت              
  .أوردها يف بناء الرباعي واخلماسي

  وأمــا كــراع النمــل فقــد فــتح بــاب القــول بالزيــادة يف الربــاعي 
 أن الرباعي واخلماسي يرجعـان إىل        أو مبعىن أوضح بني    ،واخلماسي على مصراعيه  

  . بل إنه رد بعض الكلمات الثالثية إىل الثنائية،الثالثي بزيادة حرف أو حرفني

وقد ذكر من احلروف ليت تزاد على الثالثي ليكون رباعياً أو مخاسياً حـروف              
اء السني وامليم واهلاء والنون والالم والعني والغني واحلاء والفاء والراء والزاي والط           

                                     
  . مادة عصلب٢/٣٣٨ و انظر العني ٤/٣٧١قاييس امل) ١(
   .٢/٥٦٩سر صناعة اإلعراب ) ٢(



  

-٧٩-

قاع قَرقوس أي قرق  : السني تزاد آخراً يف قوهلم      "  فذكر أن    ،والدال واجليم والباء  

  ".)١(مستو
ـ رم وز ه ست  بـ: أنـها تزاد آخراً ومثل هلا       ":وقال عن امليم   م حم وفُـس  قُ

  ".جموخلْ
: وتزاديف حشو الكلم حنـو قـوهلم       ":وبين أنـها تزاد يف وسط الكلمة بقوله      

ع رأسه إذا حلقه ، ملْطويل، وص: ماحِررجل ِط: ءه أي طوله ، ومنه قوهلم   ح بنا مرطَ

لْأي صلّعه وكذلك جملْحه وج٢(طهم(."  

  ".)٣(ل ومكَمهلويقال حول مكَم"وقال عن زيادة اهلاء 
" ش من اخلرش ونخروب من اخلراب     ِروجرونخ: ومثل لزيادة النون بـ قوهلم      

ة من السمع   نِرظْة ونِ نِعمن وسِ شعن ور بلْن وخ جلْ ع : الفعل يف  وبأنـها تزاد بعد الم   

وقال عن زيادة الـالم يف      ،  )٥(ويقال حلم زِهم وزهمن وهو السمني     "،  ")٤(والنظر
قلبتـه فيقـال    : تهفْعل ويف ج  سن ع :س فيقال نوتزاد آخراً يف الع   " اآلخر والوسط   

جـ ملطّ ويف الطيس وهو الكثري فيقـال طَ       ل وأصله ا  طْته، ويف املَ  لْفَع يس ـ ل وت خع ز
وتخزأي تعارج  :لع ،  وثوب ِهد  ِمل وهو اخللق وتزاد يف حشو الكلم حنـو         م وِهد

من السهوم وهو الـتغري     :  لونه مهلَ من الدمهة وهي السواد واس     : ادهلم الليل  ،قوهلم
لَواسحعامتد من السحب واجل   : بنبـت  : ب الفـرخ    لغازمن جعبته ألقيته و   : ب

  ".)٦(اخلفيف السريع: جزالج واهلَز واِهل،زغبه

                                     
   .٢/٦٨٩املنتخب ) ١(
   .٢/٦٩٠ املرجع السابق) ٢(
   .٢/٦٩٢املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٦٩٢املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٧٠١املرجع السابق ) ٥(
   .٦٩٤ – ٢/٦٩٣املرجع السابق ) ٦(
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  ."وتزاد يف ارتج فيقال ارتعج ":وقال عن زيادة العني
   ،قطعته من أصله ودققت الشيء: صلمت الشيء وصلمعته : ويقال

ته من ثيابـه    درإذا وطئته وأثرت فيه حبوافرها، وج     : ودعقت الدابة الطريق دعقاً     
وعجرد   ته فهو جمرد ومعجر طَّقَد وت قَر وتر،إذا وقع يف قطره أي جانبه     طَع، ـ  وت س وقَ

 قَالشيخ وتعإذا احنىن من الكرب   :س  و، وت خز ل وتخزإذا تعارج فزيدت العـني     . لع

ويقال دفقـت    ": وقال عن زيادة الغني    ،")١(وليست من الزوائد وال من أخواتـها     

  ".)٢(الغني وليست من الزوائد وال أخواتـهااملاء ودغفقته ، فزيدت 
ق واجلمع اهلـدالق    ِلدر أهدل وهِدل وه   ـويقال شع " وقال عن زيادة القاف     

   وهو املسترخي، ويقال عن س وعنس ل وعنِلس ق، والعلّق الـذئت مـشتق مـن       س

  ".)٣(العسالن وقد عسل يعسل زيدت القاف يف هذا كله وليست من الزوائد
ح قَنلَوكذلك احلاء قال ابن السكيت الـص    : " زيادة احلاء إذ قال     وحتدث عن   

    ق مث تبدل الالم بالراء وتزاد النون واحلـاء،         لْوالصرنقح مجيعاً الصياح وأصله الص
: قردح قردحـة    ومجع واكتسب،   : مجعه وقرد ألهله    : ويقال قرد اللنب يف السقاء    
أسفل املرق من حتـات اخلبـز         ويقال للثفل الذي يف    ،جتمع وتصاغر احلاء زائدة   

خلطت، وحثربـت  :  ويقال ثربت على الرجل،ل ، ال أرى احلاء فيه إال زائدة   فُثْاحلُ
واسعة األحاليل وهي خمارج    : كدر ماؤها واختلطت به احلَمأة ويقال ناقة ثرة       : البئر  

زائـدة  الواسع من كل شيء ال أرى احلاء يف هذا كله إال            : ِثرثْر و احلَ  اللنب، و احلَ  

  ".)٤(وليست من الزوائد وال من أخواتـها

                                     
   .٧٠١– ٢/٧٠٠املنتخب ) ١(
   .٢/٧٠١املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٧٠١املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٧٠٢ املرجع السابق) ٤(



  

-٨١-

ف جرئ علـى    شخش ومِ وكذلك الفاء قالوا دليل ِمخ    " وقال عن زيادة الفاء     

  ".)١(الليل 

ـ   مش كَ :وتزاد الراء فيقال  " وقال عن الراء     أي كـسرته،   : تهرمشت أنفه وكَ
أي :  وقضبته وقرضـبته   ،هأي شددت : ته وكمترته رطَمته وقَ طّمته وقَ رسعته وقَ سعوقَ

  ".)٢(ته؛ أي كسرتهرمصقطعته وقصمته وقَ

  م إرزامـاً؛  زم إرمامـاً وأر رأَ: وكـذلك الـزاي يقـال    : "وقال عن الـزاي   

  ".)٣(إذا سكت

أي فـرش ويقـال وقـع يف    : وكذلك الطاء يقال فرشـط  : وقال عن الطاء 

الضروطم :أي الض٤(رم(."  

: وقال عن اجلـيم   ". )٥(دوخو ورِ خِر: ل يقال   وكذلك الدا " وقال عن الدال    
جـة ، ويقـال   لَدة الساق وخ لَد وامرأة خ  ،هتجرحه ود ترحد: وكذلك اجليم يقال  "
هم ر وهروتزاد الالم فيقال،ج إذا أسرع م  :ناقة همرة سريعة وتبدل الراء المـا  لَج

فرس مهلجة أسرع يف الـسري،      أسرع السيالن، ومهلج ال   : فيقال مهل الدمع مهوالً   

ويقال مشى رهواً وره٦(أي سهالً: جاًو(،  

                                     
   .٢/٧٠٢ املنتخب) ١(
   .٢/٧٠٣املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٧٠٣املرجع السابق ) ٣(
   .٧٠٤ – ٢/٧٠٣املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٧٠٤ املرجع السابق) ٥(
   .٧٠٥ ، ٢/٧٠٤املرجع السابق ) ٦(
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: ته شـربقة  قْربت الثوب تشريقاً وش   قْروكذلك الباء يقال ش   :" وقال عن الباء    
   قددته ، ويقال خرق عمله خربقة  ب :    ِرأفسده واألصل خرق، وامرأة خ عة وخعبة، ر

  ".)١(بهلْب وسجرب وشرسة يف جلينه متثنية، وذكر سيبويه أنـها زائد

  :ونالحظ يف الزيادة عند كراع النمل ما يلي
أنه أورد بعض األمثلة اليت تدل على تدرج الزيادة من الثالثي إىل اخلماسـي               -١

وذلك بزيادة حرف على الثالثي حىت يصبح رباعياً وبزيادة حرف على ذلـك    
  :لةالرباعي حىت يصيح مخاسياً كما يف هذه األمث

  )٢(  مهرجل           مهرج                   مهر 
  )٣(   عنسلق       عنسل                    عنس

  :رد بعض األبنية الثالثية إىل الثنائية كما يف -٢
  رج و رعج

٤( و دعقدق(  
  )٥(مطّ و مطل

٦( و رزمرم(  
رة يقول بزيادة ختتلف    رد بعض األبنية الرباعية إىل ثالثيني خمتلفني ألنه يف كل م           -٣

وقال مرة  " صلع"إذ قال بزيادةامليم فيكون أصلها      . عن األخرى كما يف صلمع    
إذ جعـل الـالم     " خزعل" وكما يف    ،"صلم"أخرى بزيادة العني فكان أصلها      

وهـذه  " خزل  " ومرة أخرى قال بزيادة العني فكانت       " خزع"زائدة فكانت   
  .الفكرة هي فكرة النحت عند ابن فارس

                                     
   .٢/٧٠٥ تخباملن) ١(
   .٢/٧٠١املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٧٠٥املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٧٠٠ املرجع السابق) ٤(
   .٢/٦٩٣املرجع السابق ) ٥(
   .٢/٧٠٢املرجع السابق ) ٦(
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راع النمل ذا هو الذي أوحي البن فارس ذه الفكـرة وهـي             ـون ك فيك
  إرجاع الرباعي إىل أصلني ثالثيني خمـتلفني وذلـك بـأن جيعـل يف كـل مـرة                  

 كل مرة علـى     حرفا مزيداً خيتلف عن اآلخر، مث يسقط ذلك احلرف املزيد فيحصل يف           
 منحوتـة   "لمعص"ي اآلخر فعلى هذا نستطيع أن نقول أن         ـثالثي خيتلف عن الثالث   

فنحـصل   "صـلمع " العني من    وذلك بإسقاط " )٢(صلع"و  " )١(صلم"من كلمتني مها    
  ".صلع"على  فنحصل" صلمع"أو إسقاط امليم من " صلم"على 

وهذه الطريقة هي اليت اتبعها ابن فارس يف معرفة أصل املنحوت بل إن ابـن               
" خـشرم   " إذ قال يف  فارس قد أعاد بعض األبنية إىل الثنائي كما فعل كراع النمل            

ومنـه  " : باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله خاء            " من  
وكما يف  ". )٣(اخلُشارم وهي األصوات وامليم والراء زائدتان وإنـما هو من خش         

وأما الصنرب وهو الربد الشديد فالنون والراء فيه زائدتان وهو من           " الصنرب إذ قال    
 ٤(الصر(.  

ارس نستطيع الرد على بعـض احملـدثني        ـ آراء كراع النمل وابن ف     ومبعرفة
القائلني بأن القدماء مل يفطنوا إىل القول بالزيادة يف الثالثي أمثال الدكتور مصطفى             

أثر التضعيف يف تطور العربية واإلبدال الـذي        " جواد الذي ذكر يف حبث بعنوان       
وقـد   ".)٥(افرقّع و عقّـب    "افرنقع وعرقب أصلهما  : أن  : غفل عنه علماء اللغة     

وذلك بزيادة الراء   "  وعقب )٧(فقع"إىل  " )٦(فرقع وعرقب "سبق ابن فارس أن رد      
  .فيهما 

                                     
   .٢/٧٠٠ املنتخب) ١(
   .٢/٦٩٠املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٢٤٨قاييس امل) ٣(
   .٣/٣٥٣املرجع السابق ) ٤(
   .٤٩ي نشوء الفعل الرباع) ٥(
   .٤/٥١٣قاييس امل) ٦(
   .٤/٣٥٩املرجع السابق ) ٧(
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وقد سـبق كـراع     " )١(درج" إىل  " دحرج  " ور مصطفى   ـوقد أرجع الدكت  

 وكرامت حسني الكنتوري عندما انتقـد       ،")٢(دحر" إىل  " دحرج  " النمل أن رد    
انـهم اختذوا االشـتقاق اللغـوي      : شتقاق اللغوي إذ يقول   القدماء يف تناوهلم اال   

وراءهم ظهرياً وذهلوه مث ذهلوه حىت صار نسياً منسياً قد كانوا يعرفون إن املزيـد        
فيه من الرباعي مأخوذ من جمرده وأن املزيد فيه من اخلماسي مأخوذ من جمـرده إال         

  ".)٣(أنـهم ما خطر يف قلوم أن الثالثي يصري رباعياً

وقد " قضب ودرج "أصلهما  " قرضب ودحرج " ضرب امثلة لذلك منها أن       مث

  ".)٥(دحر" إىل "دحرج"و" )٤(قضب"إىل " قرضب"رد " سبق أن كراع النمل

  والعاليلي الذي ظـن أنـه أول مـن حـدد الزيـادة يف وسـط الثالثـي                  
يـادة  رأينا رأياً خمالفاً لعلماء اللغة إذ حددوا آخر الثالثي موضـعاً للز           : "إذ يقول 

  وحددنا وسـطه بكـل تأكيـد بعـد اسـتقراء كلمـات اللغـة والوصـول                 

   ".)٦(إىل صفتها العامة

  .مما أورد كراع النمل " رج ورعج ودق ودعق " فريد عليه بنحو 

ـ            ابـن فـارس     دوبعد هذا العرض فإننا سنتناول الكلمات اليت فيها زيادة عن
ة حبـرف واملبحـث الثـاين       جنعلها يف مبحثني ، املبحث األول الكلمات املزيـد        و

  ...".أ ب ت ث"الكلمات املزيدة حبرفني وسنرتبها حسب ترتيب 

                                     
   .٤٩نشو الفعل الرباعي ) ١(
   .٧٠٥ – ٢/٧٠٤املنتخب ) ٢(
   .٦٢نشوء الفعل الربعي ) ٣(
   .٢/٧٠٣املنتخب ) ٤(
   .٢/٧٠٤املرجع السابق ) ٥(
   .٥٧ذيب املقدمة اللغوية ) ٦(



  

-٨٥-

  املبحث األول
  املزيد حبرف

سنتناول يف هذا املبحث الكلمات اليت يرى ابن فارس أنـها مزيدة حبـرف             
واحد يف معجم مقاييس اللغة مع االختصار وترتيبها حسب وردودهـا يف هـذا              

  .املعجم 

  ةزيادة اهلمز
 ومن ذلك ازرأم الرجل فهو مزرئم وهذا مما         :"ما أوله زاي  "قال ابن فارس يف      -١

 ".)١(زيدت فيه اهلمزة وهو من زرم إذا انقطع
 ".)٢( ومن ذلك املصمئلة الداهية إذا انقطع واألصل صمل:"ما أوله صاد"وقال يف  -٢

  زيادة الباء
  ما أوله بـاء

  .)٣(ز الرجل قفزان الريبوع فالباء زائدةقالوا أن يقف) لة ظَحالب(ومن ذلك  -١
الرجل اخلبيث والباء زائدة وإنــما هـو مـن          ) سِدرالِب(ومن هذا الباب     -٢

  .)٤(الردس
  " لـذم "إذا فرق فسكت والباء زائـدة وإمنـا هـو مـن             ) مذَلْب(ومن ذلك    -٣

   .)٥(إذا لزم مكانه
  
 

                                     
   .٣/٥٤قاييس امل) ١(
   .٣/٣٥١املرجع السابق  )٢(
   .١/٣٣٢املرجع السابق ) ٣(
   .١/٣٣٣املرجع السابق ) ٤(
   .١/٣٣٢ املرجع السابق) ٥(



  

-٨٦-

ألصـل الـراء والقـاف      اسم مساء الدنيا فالباء زائـدة وا      ) ِقعرِب(ومن ذلك    -٤
 .)١(والعني

وهو مشي اإلنسان يف املاء والطني فالباء زائدة وإنــما          ) ةلَالبركَ(ومن ذلك    -٥

 .)٢(هو من تركل إذا ضرب بإحدى رجليه فأدخلها يف األرض عند احلفر

  ما أوله خاء
  .)٣(فالباء زائدة ألن اخلرص احللقة) صيصبرخ(وأما قوهلم للقرط  -٦

 .)٤(الرجل إذا فر والباء زائدة وهو من خلص) صبلْخ (ويقولون -٧

 ما أوله راء
اللحم رعبلة إذا قطعته ، فهذا مما زيدت فيه الباء وأصـله            ) تلْبعر(من ذلك    -٨

  .)٥(من رعل

 ما أوله زاي
 وهو اهلدير الشديد وأمر هذا ظاهر ألن الباء فيه زائدة           )بدغْالز(ومن ذلك    -٩

 ".)٦(روالزعد أشد اهلدي

 ما أوله صاد
١٠-) الصعالصغري الرأس فهذا مما زيدت فيه الباء وأصله الـصاد والعـني             )بن 

 ".)٧(والنون وقد قلناه يف الصعون
                                     

   .٣٣٤/ ١ املقاييس) ١(
  .٢/٣٣٤املرجع السابق ) ٢(
  .٢/٢٥١املرجع السابق) ٣(
  ٢/٢٥١املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٥١٠املرجع السابق ) ٥(
  .بن فارس مل يشر إليه هذا املثال قد قال به ثعلب ولكن ا،٣/٥٤ املرجع السابق) ٦(
   .٣/٣٤٩ملرجع السابق ا) ٧(



  

-٨٧-

 ما أوله ضاد
 كلمة يفزع بـها وهو مما زيدت فيه الباء وهو مـن            )طىغبالض(ومن ذلك    -١١

 .)١(الضغط 

 ما أوله طاء
 طحل وهو مـن      من معروف والباء زائدة وإنـما هو     )لبحالطُّ(ومن ذلك    -١٢

 .)٢(اللون 

 .)٣( والباء زائدةة أي سحاب)بةِرحِط(ما يف السماء "ومن ذلك قوهلم  -١٣

 ما أوله عني
١٤-) لباِهالع(  مجع الع بل وهي اإلبـل الـيت أمهلـت تـرد كيـف شـاءت              ه  

  .)٤(ومىت شاءت ، وهذا مما زيدت فيه الباء

  .)٥(روفة والباء زائدة وإنـما هو من العقرمع) العقرب( -١٥
١٦- )(و) ِبسِعرعرمنت مستو من األرض وهذا مما زيـدت فيـه البـاء            ) سيسب

  ".)٦()عرساملُ(وإنـما هو من 

 ما أوله هاء
 .)٧(الطويل ، والباء فيه زائدة، من هرج) جابراِهل(ومنه  -١٧

                                     
   .٣/٤٠١ املقاييس) ١(
   .٣/٤٥٧املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٤٥٨املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٥٨ املرجع السابق) ٤(
   .٤/٣٦٠املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٦٧املرجع السابق ) ٦(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٧(



  

-٨٨-

  زيادة التاء
 ما أوله تاء

  طـني يبقـى يف سـبيل املـاء إذا نـضب والتـاء والـواو                ال) نوقرالت(و -١
زائدتان وهو من الر١(قن(. 

 ما أوله خاء
  أي خـداع والـواو والتـاء زائـدتان إنــما هـو             ) بوتلَخ(ومنه رجل    -٢

 .)٢(من خلب 
 ما أوله صاد

ريت والتاء زائدة وإنـما هو     فْوهم الفقراء الواحد صِ   ) فاريتالص(ومن ذلك    -٣
 .)٣(وهو اخلايلمن الصفر 

  زيادة اجليم
 ما أوله جيم

واجليم األوىل زائدة   ) مجرجت(ومن ذلك قوهلم للوحشي إذا تقبض يف وجاره          -١
وإنـما هو من قولنا للحجارة اتمعة رمجة وأوضح من هذا قـوهلم للقـرب              

الر٤(مج(.  
  ما أوله خاء

ني واجليم زائدة وإمنا هو مـن       وهي املمتلئة الساقني و الذراع    ) جةلَّداخلَ(ومنه   -٢
 .)٥(دالةاخلَ

                                     
   .١/٣٦٤ املقاييس) ١(
   .٢/٢٤٨ لسابقاملرجع ا) ٢(
   .٣/٣٥١املرجع السابق ) ٣(
   .١/٥٠٨املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٢٤٨املرجع السابق ) ٥(



  

-٨٩-

 ما أوله هاء
  .)١(الشيخ واجليم زائدة ، من اهلنع وهو التطامن) ع نجاهلَ(ومنه  -٣

  زيادة احلاء
  ما أوله حاء

وهو الوتر الغليظ ويقال يف غري الوتر أيضاً واحلاء فيه زائدة وإنـما            ) رجباِحل(ومنه   -١
  )٢ (.جر وبجر ء وكل عظيم باألصل الباء واجليم والرا

الوادي الواسع العرض ، واحلاء فيه زائدة وإنـما األصل         ) بأَواحلَ(ومن ذلك    -٢
 .)٣(والوأب الواسع املقعر من كل شيء. الوأب

 ما أوله دال
 .)٤( األسود واحلاء فيه زائدة وهو من الدسم)انمسحالد(ومن ذلك  -٣
 .)٥( واحلاء زائدة وإنـما هو طمر إذا وثب،) رطَحم(ومن ذلك  -٤

  زيادة اخلاء
برازاً أي متسعاً من     احلائل بني الشيئني كأن بينهما    ) خزرالب(ومما فيه حرف زائد       

  .)٦(األرض مث صار كل حائل برزخاً فاخلاء زائدة
  زيادة الدال
  ما أوله دال

و من مـشق    عمله إذا أسرع فيه والدال زائدة وإنـما ه       ) قشمد(ومن ذلك    -١
   .)٧(وهو الطعن السريع

                                     
   .٦/٧٢ املقاييس) ١(
   .٢/١٤٤ املرجع السابق) ٢(
  .٢/١٤٥املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٤١املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٤٥٧املرجع السابق ) ٥(
  .١/٣٣٣املرجع السابق ) ٦(
   .٢/٣٣٨ قاملرجع الساب) ٧(



  

-٩٠-

وهو األمحق والدال فيه زائدة وهو من املرغ وهـو مـا            ) غِرمالد(ومن ذلك    -٢

 .)١(يسيل من اللعاب كأنه الميسك مرغه
ـ     ) صرخد(ومن ذلك    -٣ أي عامل والوجه أن    ) صِرِدخ(فالن األمر إذا بينه وإنه ل

 .)٢(ا قدره بفطنته وذكائهيكون الدال فيه زائدة وهومن خرص الشيء إذ
الرجل إذا تقدم والدال زائدة وإنـما هو من الراء والباء والـسني            ) س  بردت(ومنه   -٤

–يقال ار اربساساً إذا ذهب يف األرضب ٣(س(. 

 ما أوله سني
   سريعة كرميـة ، فالـدال زائـدة وإنــما هـي             )داحرِس(ومن ذلك ناقة     -٥

 .)٤(من سرحت

 ما أوله صاد
وهي الناقة الصلبة وهذا مما زيدت فيـه        " )حدرالص( و )داحرالص(من ذلك   و -٦

 .)٥(الدال وأصله من الصرح وهو البناء العايل القوي

 ما أوله ضاد
 .)٦(الدال فيه زائدة وهو من الضفنووهو الضخم ) فنددضال(ومن ذلك  -٧

  

                                     
   .٢/٣٣٨ املقاييس) ١(
   .٢/٣٩٩ املرجع السابق) ٢(
   .٢/٣٤٠املرجع السابق ) ٣(
   .٣/١٥٩املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٣٥٠ املرجع السابق) ٥(
   .٣/٤٠١املرجع السابق ) ٦(



  

-٩١-

  زيادة الذال
لذال زائدة وإنـما هـي مـن       وهي القليل من الناس فا    ) مةِذرالش(ومن ذلك   

  .)١(شرمت الشيء إذا مزقته

  زيادة الراء
  ما أوله باء

الذي ال فؤاد له فالراء زائدة وإنـما هو مـن البـاء            ) رشاع  الِب(ومن ذلك    -١

   .)٢(والشني والعني
فالراء فيه زائدة وإنـما األصل البـاء والغـني والثـاء           ) ثةغَرالب(ومن ذلك    -٢

اء كلون الرماد فالربغثة لـون شـبيه بالطحلـة ومنـه            واألبغث من طري امل   

 .)٣(الربغوث

 .)٤(مجفالراء زائدة وإمنا األصل الب: غلظ الكالم ) مةجرالب(ومن ذلك  -٣

  ما أوله جيم
رة قصرية فتكون   بعوامرأة ج ) ربعج(اجلعب التقبض ومن ذلك قوهلم للقصري        -٤

 .)٥(الراء زائدة

  
  

                                     
   .٣/٢٧٣ املقاييس) ١(

   .١/٣٣٢املرجع السابق ) ٢(

   .١/٣٣٢ املرجع السابق) ٣(
  .١/٣٣٣املرجع السابق ) ٤(
  .١/٥١٠املرجع السابق ) ٥(



  

-٩٢-

  ما أوله خاء
وهو الرجل الكثري العطية وكل كثري ِخضِرم والراء فيه زائدة          ) مِرضاِخل( ذلك  ومن   -٥

 م١(واألصل اخلاء والضاد وامليم ومنه الرجل اِخلض(. 
 .)٢(معروف والراء زائدة واألصل فيه اخلطم) طومرواخلُ( -٦
وهو السريع يف جريه والراء فيه زائدة وإنـما هو من          ) روفذْاخلُ(ومن ذلك    -٧

واخلذروف عويد أو قصبة يفرض يف وسطه ويشد خبيط إذا مد دار            . )٣(فخذ
 .ومسعت له حفيفاً

 ما أوله دال
إذا تذلل والراء فيه زائدة وإنـما هو من دبخ يقال مشى           ) خ  برد(ومن ذلك    -٨

 .)٤(حىت تدبخ ، أي استرخي
إنـما هو من   إذا دخل يف الشيء ، استتر والراء فيه زائدة و         ) ج  مراد(ويقال   -٩

  .)٥(دمج
 ما أوله زاي

السيء اخللق وهذا مما اشتقاقه ظاهر ألنـه الزعـارة          ) رورعالز(ومن ذلك    -١٠
 .)٦(والراء فيه مكررة

 ما أوله شني
 .)٧(وهو الطويل فالراء زائدة) ب جرالش(فأول ذلك  -١١

                                     
  .٢/٢٤٨ املقاييس) ١(
   .٢/٢٥١املرجع السابق ) ٢(
  .٢/٢٥٢املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٣٨ املرجع السابق) ٤(
   .٣/٣٤٠املرجع السابق ) ٥(
   .٣/٥٣املرجع السابق ) ٦(
   .٣/٢٧٢املرجع السابق ) ٧(



  

-٩٣-

  الرقيق مـن الثيـاب وغـريه فهـذا ممـا زيـدت       ) الشمرج (ومن ذلك    -١٢
 .)١(فيه الراء

رؤوس اجلبال فالراء فيه زائدةوإمنا هو من مشخ إذا         ) الشماريخ  (ومن ذلك    -١٣
 .)٢(عال

واجلمع الشراسيف وهي مقاطّ األضالع حيـث       ) سوف  رالش(ومن ذلك    -١٤

 .)٣(يكون الغضروف الدقيق ، فالراء يف ذلك زائدة وإنـما هو شسف

 ما أوله ضاد
  الـضخم والغـصبان وهـو أيـضاً ممازيـدت          : )طِّغراملُـض (ومن ذلك    -١٥

 .)٤(فيه الراء
 ما أوله طاء

  وهـذا ممـا زيـدت فيـه الـراء          ) املُطْـرِهم   ( ومن ذلـك الـشباب       -١٦
  .)٥(وأصله مطَهم

 ما أوله عني
طويـل وهـذا    . وبعري عراهم   ) عرهوم( الناعم التار، وقصب    ): العراهم  ( -١٧

يهامة والعيهمـة وهـي مـن النـوق         ممازيدت فيه الراء وإنـما هو من الع      
  .)٦(الطويلة

  
 

                                     
   .٣/٢٧٢ املقاييس) ١(
   .٣/٢٧٣املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٢٧٣ رجع السابقامل) ٣(
   .٣/٤٠٢املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٤٥٨املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٥٨املرجع السابق ) ٦(



  

-٩٤-

١٨- )العر خلف الكعبني   ) قوبروتقطعت عرقوبـها : وعرقبت الدابة : عقَب م .
 .)١(وهذا مما زيدت فيه الراء

  هـي العكبـاء    : اجلافية الِعلْجة، قـال اخلليـل       : من النساء   ) رة  بالعكْ(  -١٩
  )٢(ئدة واألصل العكَب والِعكَبيف خلْقها وهذا األمر ظاهر أن الراء فيه زا
 ما أول غني

  التكـرب وهـذا ممـا زيـدت فيـه الـراء وهـو              ) الغطرسة  (ومن ذلك    -٢٠
  .)٣(من الغطس

وهي الكرب والعظمة وهذا أيضاً مما زيدت فيه الراء وهو مـن           ) رفة  طْالغ(ومن ذلك    -٢١
 .)٤(الغطف وهو أن ينثين الشيء على الشيء حىت يغشاه

 ءما أوله فا
وهذا مما زيدت فيه الـراء وأصـله        . تنقيض األصابع   ) عة  قَرالفَ(ومن ذلك    -٢٢

  .)٥(فقع
 ما أوله قاف

وهو أن يقعد الرجل قعدة احملتيب مث يضع يديه علـى           ) صاءفُرالقُ(ومن ذلك    -٢٣
ساقيه كأنه حمتب ما، ويقال قرفصت الرجلَ، شددته وهذا مما زيدت فيـه             

  .)٦(الراء وأصله من القفص
  
 

                                     
   .٤/٣٥٩ املقاييس) ١(
   .٤/٣٦٢ املرجع السابق) ٢(
  .٤/٤٣١املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٤٣١املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٥١٣املرجع السابق ) ٥(
   .٥/١١٨املرجع السابق ) ٦(



  

-٩٥-

بيته وهذا مما زيدت فيـه الـراء وأصـله          : الصائد  ) موص  رقُ(ومن ذلك    -٢٤

 .)١(القمص

 ما أوله كاف
عرقوب الدابة وهذا مما زيدت فيه الـراء واألصـل          ) فت  سركَ(ومن ذلك    -٢٥

 .)٢(كسفت

 ما أوله هاء
ق مما زيدت فيه الراء وإمنا هو من هزِ        ك وهو ـاسوأ الضح ) قة  رزاهلَ(ومنه   -٢٦

  .)٣(إذا ضحك

 .)٤(احلجر الرخو ، والراء فيه زائدة من اهلشم) م شراِهل(ومنه  -٢٧

  زيادة الزاء
وهو املاء الكثري فهذا مما زيدت فيه الـزاء واألصـل           ) ب  رغْالز(ومن ذلك   

  .)٥(راجع إىل الغرب وهو من باب كثرة املاء

                                     
   .٥/١١٨ييس املقا) ١(
   .٥/١٩٤املرجع السابق ) ٢(
   .٦/٧١املرجع السابق ) ٣(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٥٤املرجع السابق ) ٥(



  

-٩٦-

  زيادة السني
  ما أوله ضاد

  وهـو الرجـل الـضعيف والـصغابيس صـغار          ) بوسغالـض (ومن ذلك    -١
  القثاء والسني فيه زائـدة والـدليل علـى ذلـك قـوهلم للـذي يأكلـها                 

 .)١(كثرياً ضغب

  ما أوله عني
ـ (ومن ذلك    -٢ برة الناقـة الـسريعة والـسني يف ذلـك          ) سورة  العـسبوالع  

   .)٢(   زائدة وإنـما هو من ناقة عبر أسفار

  ما أوله قاف
ـ    -٣ ـ (سب  ومن ذلك احل   القـدمي وهوممـا زيـدت فيـه الـسني         ) موسدالقُ

  .)٣(   وأصله من القدم ورجل قدموس سيد وهو من ذلك املعىن 
  وهـو القـاع األملـس وأصـله مـن القـرق           ) قـوس رالقَ(ومن ذلـك     -٤

  .)٤(   والسني فيه زائدة 

  ما أوله نون
ــه  -٥ ــالن(ومن ــب ) سِرقْ ــرس وطبي ــل نق ــن األدالء ودلي ــة م   الداهي

حاذق وهذا مما زيدت فيه السني وأصله من النقر كأنه ينقـر            : نقريسنقرس و 
  .)٥(عن األشياء أي يبحث عنها

                                     
   .٣/٤٠٢املقاييس ) ١(
   .٤/٣٦٧املرجع السابق ) ٢(
   .٥/١١٧املرجع السابق ) ٣(
   .٥/١١٨املرجع السابق ) ٤(
  .٥/٤٨٣املرجع السابق ) ٥(



  

-٩٧-

  زيادة الشني
  ما أوله طاء

ـ رطَ(من ذلك    و -١   عينـه أظلمـت والـشني زائـدة وأصـله مـن            ) تشفَ

 .)١(طرفت أصابـها طرف شيء فاغرورقت وعند ذلك تظلم

  ما أوله عني 
٢- )نشـ  ) ط  الع   ن الرجـال واجلمـع عـشنطون وعـشانط وهـذا           الطويل م

مما زيدت فيه الشني وإنـما هو من عنط وهو بناء عنطنط والعـشنط مثـل               

  .)٢(هذا

  زيادة الضاد
وهذا مما زيدت فيه الضاد وهو من العني والفـاء          . السمني الرخو   ) الِعفْضاج(

  .)٣(واجليم كأنه ممتلئ األعفاج وهي األمعاء

  دة الطاءزيا
الواسع وهذا مما زيدت فيه الطـاء       ): (شاطالِفر(و  ) طِشرالِف( قوهلم   ومن ذلك 

ط البعري ألنه   شرفَ"واألصل فرش ويكون ذلك من فرشت الشيء ومن هذا الباب           

  .)٤("ينفرش وينبسط
  

                                     
  . ٣/٤٥٧املقاييس ) ١(
   .٤/٣٦٣املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٦٢املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٥١٣املرجع السابق ) ٤(



  

-٩٨-

  زيادة العني
  ما أول باء

ـ عبت( ومن ذلـك     -١   فـالعني زائـدة وإمنـا هـو يف البـاء           ) رت نفـسى    ثَ
  . )١(والتاء والراء 

  ما أوله جيم
واألصل فيه عندي أن العني فيه زائـدة        ) م  ثُعجت(ومن ذلك قوهلم لالنقباض      -٢

  . )٢(وإمنا هو من التجثم ومن اجلثمان
  ما أوله دال

وهو الذهاب والرجوع والتردد به يسمون الفـرس        ) جة  لَعالد( ومن ذلك    -٣
  . )٣(الجوالعني فيه زائدة وإمنا هو من الدجل واإلد) دعلجا(

  ما أوله صاد
وهو التمر اليابس وهذا من الصقل والعني فيه زائـدة          ) ل  عقَالص( ومن ذلك    -٤

  . )٤(وذلك أنه إذا يـبس صار كالشيء الصقيل
  ما أوله عني

٥- )العبالضخم اخللـق وكـل عظـيم عبـهر وأمـرأة عبـهرة وهـذا               ) ره  
  .)٥(مما زيدت العني يف أوله وأصله من البهر

املرأة اللفاء العجز اليت ضاق ملتقى فخذيها لكثرة اللحم وهذا مما           ) كةنضعال( -٦

  .)٦(زيدت فيه العني وإمنا هو من الضنك وهو الضيق

                                     
   .١/٣٣٥املقاييس ) ١(
   .١/٥١٠املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٣٣٩املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٣٥٣املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٣٥٨املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٦٠ املرجع السابق) ٦(



  

-٩٩-

٧- )الع١(اللنب اخلاثر وهذا مما زيدت فيه العني كأنه شبه باجللد يف كثافتـه            ) دِلج( 
  .مثله والطاء بدل الدال) العجلط(و

:  الشديد اخللق وقد نص اخلليل يف ذلك على شىء فقـال           الفرس) زةِلجالِع( -٨
اشتقاق هذا النعت من جلز اخللق وهو يصحح ما نذكره يف هذا وشبهه فقـد               

   .)٢(أعلمك أن العني زائدة
٩- )العجالعريان وهذا أيضا مما زيدت فيه العني وإمنا هو من جرد وجترد من             ) در

  .)٣(ثيابه 
رأة السليطة اجلريئة والعني يف ذلك زائدة وإمنا هـو          وهى امل ) ردجنالع(ومنه   -١٠

   .)٤(من جتردها للخصومة
١١- )ثْالعالواسع الضخم من األسـقية واألوعيـة وهـذا ممـا زيـدت             ) لج  

  .)٥(فيه العني وإمنا هو من الثجلة 

١٢-  )العمالشرس اخللق القوي وهذا مما زيدت فيه العني وإمنا هـو مـن             ) س  ر
  .)٦(وهو الشديد الفتل الشىء املرس 

الشديد من الرجال وكذلك من اإلبل وهذا مما زيدت فيه العـني            ) العملّط  ( -١٣
  .)٧(وإمنا هو من امللط 

١٤- )العطائر ذكر العني فيه زائدة وإمنا هو من الصفري الذي يـصفره يف             ) فورص
  .)٨(صوته 

                                     
   .٤/٣٦٢ املقاييس) ١(
   .٤/٣٦٤املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٦٤املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦٤املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٣٦٤املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٦٥ املرجع السابق) ٦(
   .٤/٣٦٨املرجع السابق ) ٧(
   .٤/٣٦٩املرجع السابق ) ٨(



  

-١٠٠-

ع رءوس أحناء الرحل    أوتاد جتم : العقب املستطيل والعراصيف    ) صاف  رالِع(  -١٥
  . )١(وهذا مما زيدت فيه العني وإمنا هو من رصفت ومن الرصاف وهو العقب

  زيادة الغني
  .)٢(صببته والغني زائدة وإمنا هو من دفقت: املاء) تقْفَغْد(ومن ذلك   

  زيادة الفاء
  ما أوله دال

س والفـاء   وهو الرجل الدنئ األمحق وكذلك املرأة الدفن      ) سِنفْالد(ومن ذلك    -١

  .)٣(فيه زائدة وإمنا األصل الدال والنون والسني

  اإلبـل إذا مـضت علـى وجوههـا ويقـال           ) ت  فَّعراد(ومن هذا الباب     -٢
بالذال والكلمتان صحيحتان فأما الدال فمن االندراع وأما الذال         ) اذرعفت(

  .)٤(فمن الذريع ، والفاء فيهما مجيعا زائدة 
    ما أوله صاد 

  . )٥(رأسه إذا حلقه والفاء فيه زائدة وهو من الصلع) عفَلْص (ومن ذلك -٣
    ما أوله عني 

٤- )اجللد القوي وكل قوي عفاهم وهذا مما زيدت فيه الفاء وهو من            ): ماِهفَوالع
  .)٦(العيهمة أيضاً 

   
                                     

  .٤/٣٧٠ املقاييس) ١(
   .٢/٣٤٠املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٣٣٧املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٣٧ رجع السابقامل) ٤(
   .٣/٣٥٠املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٥٨املرجع السابق ) ٦(



  

-١٠١-

  ما أوله فاء 
   .)١(الرجل احلريص وهذا مما زيدت فيه الفاء واألصل حلس) س حلْالفَ(  -٥

  ادة القافزي
  ما أوله دال

وهو الفرار فالزائدة فيه القاف وإمنا هو من الدال والراء          ) عة  قَرالد(ومن ذلك    -١
  .)٢(والعني

  ما أوله زاي
   .)٣(م أو رائحة الزهومة فالقاف فيه زائدةهوهي الز) ة مقهالز(ومن ذلك  -٢

  ما أوله شني
ـ ( ومن ذلك قوهلم     -٣ شبقطعتـه فالقـاف فيـه زائـدة         اللحـم إذا  ) ت  قْر   

   .)٤(كأنك قطعته شرباً شرباً
  ما أوله قاف

وهو دويبة تسعى ارها دائبا وهذا مما زيدت فيه القاف          ) برطْالقُ(ومن ذلك    -٤
  .)٥(وألصل الطرب 

  ما أوله نون
الوسادة وهذا مما زيدت فيه القاف ، إمنا هو من النمرة وهى            ) قة  رمالن( ومنه   -٥

  . )٦(املخطط الكساء 

                                     
   .٤/٥١٤ املقاييس) ١(
   .٢/٣٣٧املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٥٢ املرجع السابق) ٣(
   .٣/٢٧٢املرجع السابق ) ٤(
   .٥/١١٨املرجع السابق ) ٥(
   .٥/٤٨٤املرجع السابق ) ٦(



  

-١٠٢-

  زيادة الكاف
  ما أوله حاء

 وهذا مما زيدت فيه الكـاف وإمنـا         ،ءيالصغار من كل ش   ): كلساِحل(ومنه   -١
  . )١(ل ، يقال لولد الضب حسلساألصل اِحل

  ما أوله صاد
  .)٢(الشديد القوة والكاف فيه زائدة واألصل الصمل ) لك مالص( ومن ذلك  -٢

  ما أوله ضاد 
وهو الرجل الضخم وهذا مما زيدت فيـه        ) راكبضال(و) كاِربضال(ومن ذلك    -٣

  .)٣(الكاف وأصله من الضرب وهو اجلمع

  ما أوله هاء
  .)٤(الناعمة والكاف زائدة من هرب اللحم ) كةرباهلَ(ومنه  -٤

  زيادة الالم
  ما أوله باء

و من البعك   وهي املسترخية اللحم والالم زائدة وه     ) كعلْالب(ومن ذلك الناقة     -١

  . )٥(وهو التجمع

                                     
   .٢/١٤٥ املقاييس) ١(
   .٣/٣٥١سابق املرجع ال) ٢(
   .٣/٤٠١املرجع السابق ) ٣(
   .٦/٧١املرجع السابق ) ٤(
   .١/٣٣٤املرجع السابق ) ٥(



  

-١٠٣-

الذي ال شيء به فالالم زائدة وهو من باب الباء والقـاف            ) عقَلْالب(ومن ذلك    -٢

  .)١(والعني

  ما أوله جيم
فهذا مما زيدت فيه الالم وإمنا هـو مـن          ) لشحج(ومن ذلك قوهلم للخفيف      -٣

  .)٢(ش ، واجلحش خفيف حاجلَ
  ما أوله حاء

هو البخيل الشديد والالم فيه زائدة وهو من أحقد القـوم إذا            و) دلَّقَاحلَ(ومنه   -٤
مل يصيبوا من املعدن شيئا ، ويقال احلقلد اآلمث فإن كان كذلك فالالم أيـضا               

  .)٣(زائدة وفية قياس من احلقد
وأظنها ليست عربية أصلية وإمنا هى مولدة والالم فيها زائـدة           ) قةلَذْاحلَ(ومنه   -٥

ذلقة ادعاء اإلنسان أكرب مما عنده يريد إظهار حـذق          وإمنا أصله احلذق ، واحل    
  .)٤(يءبالش

وهو احلبل الشديد الفتل وهذا عندي من محج فـالالم          ) جلَمحاملُ(ومن ذلك    -٦
زائدة ، فحمج جنس من التشديد حنو محج الرجل عينيه إذا حـدق وأحـد               

  .)٥(النظر
   ما أوله دال 

  . )٦(والالم فيه زائدة وهو من أدجمت) جةلَمالد(و) جلُمالد( ومن ذلك -٧

                                     
   .١/٣٣٤ املقاييس) ١(
  .١/٥١٠ املرجع السابق) ٢(
  .٢/١٤٤املرجع السابق ) ٣(
  .٢/١٤٤املرجع السابق ) ٤(
   .٢/١٤٦املرجع السابق ) ٥(
   .٢/٣٣٩املرجع السابق ) ٦(



  

-١٠٤-

   ما أوله زاي 
وهو املتدافع الكثري القمش وهذا مما زيدت فيه الالم         ) بِعلَزم(ومن ذلك سيل     -٨

  .)١(وهو من السيل الزاعب وهو الذي يتدافع

  ما أوله سني
إذا تغري لونه فالالم فيه زائدة وإمنا هو مـن سـهم          ) مهسلَا(ومن ذلك قوهلم     -٩

  .)٢(وجهه يسهم، إذا تغري واألصل السهام 
الشئ اسبغالالً إذا ابتل باملاء والالم فيه زائدة وإمنا ذلك          ) لّغباس(ومن ذلك    -١٠

  . )٣(من السبوغ

  ما أوله صاد
ـ (ومن ذلك قوهلم بعري     -١١ لْصأى صـلب فـالالم فيـه زائـدة وإمنـا           ) دخ  

  .)٤(هو من صخد والصخرة الصيخود
  خـرق األذن والـالم فيـه زائـدة وإمنـا هـو             ) الخمالـص (ومن ذلك   -١٢

  .)٥(من الصماخ

                                     
  . ٣/٥٣املقاييس ) ١(
   .٣/١٥٩املرجع السابق ) ٢(
   .٣/١٦٠املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٣٥٠املرجع السابق  )٤(
  .٣/٣٥٢املرجع السابق ) ٥(



  

-١٠٥-

  ما أوله طاء
  الـشديد والـالم زائـدة وهـو مـن الطخـف            ) فخلَالطَّ(ومن ذلك    -١٣

  .)١(وهو الشدة

  ما أوله عني
١٤- )الع٢(قطعة السراب وهذا مما زيدت فيه الالم واألصل العسق) قولس(.  
١٥- )املرض ، والالم زائدة ، وإمنا هو مرض يعقب املرض           بقية: قالوا  ): بولقْالع 

  . )٣(العظيم

١٦- )٤(الناقة اجلسيمة السمينة وهذا من عكم والالم زائدة):كوملْالع( .  

  ما أوله قاف
السيد وهذا مما زيدت فيه الالم وهو مـن القمـس           ): سملَالقَ(ومن ذلك    -١٧

  .)٥(والقاموس وهو معظم املاء شبه بقاموس البحر
   وهـذا ممـا زيـدت فيـه الـالم           ،تقبـضت : يده) تلَّعفَاقْ(ومن ذلك    -١٨

  .)٦(يءوهو من تقفع الش

عظيم اخللق وهذا مما زيدت     ): لراِمقُ(بعري  :  ذكره ابن دريد   يءومن ذلك ش   -١٩
   .)٧(المه وأصله القرم

  
                                     

   .٣/٤٥٨املقاييس ) ١(
   .٤/٣٥٩املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٦٠املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦٢املرجع السابق ) ٤(
   .٥/١١٦املرجع السابق ) ٥(
   .٥/١١٧املرجع السابق ) ٦(
   .٥/١١٨ املرجع السابق) ٧(



  

-١٠٦-

  ما أوله كاف
 زيـدت   اجتماع حلم الوجه من غري جهومه وهذا مما       ) مة  ثَلْالكَ( ومن ذلك    -٢٠

  .)١(فيه الالم وإمنا هو من كثم وهو االمتالء 

  ما أوله الم
احلاد وهو مما زيدت فيه الالم من اهلذم واهلذام السيف القاطع           ) مذَهاللَّ(ومنه   -٢١

  .)٢(احلاد 

  ما أوله هاء
: األمحق والالم فيه زائدة وإمنا هو من اهلبج وقد قلنا التهبج          ) باجةلْاِهل(ومنه   -٢٢

  . )٣(والثقلاالختالط 

  زيادة امليم
  ما أوله باء

بلعم وغري مشكل أن هذا     : جمرى الطعام يف احللق وقد حيذف فيقال        ) عومالبلْ( -١

  .)٤(ما خوذ من بلع 

   .)٥(النبت إذا استدارت رءوسه واألصل برع إذا طال) برعم(ومن ذلك  -٢
ـ ب(ومن ذلك قوهلم     -٣    فـامليم فيـه زائـدة       ٠الرجـل كـره وجهـه       ) مسلْ

  .)٦(وإمنا هو من املبلس وهو الكئيب احلزين املتندم

                                     
   .٥/١٩٣ املقاييس) ١(

   .٥/٢٦٥املرجع السابق ) ٢(

   .٦/٧١املرجع السابق ) ٣(

  .١/٣٢٩املرجع السابق ) ٤(

   .١/٣٣٤ املرجع السابق) ٥(
   .١/٣٣٤املرجع السابق ) ٦(



  

-١٠٧-

  ما أوله حاء
 ،وليس ذلك منحوتا ولكنه مما زيدت فيه امليم واألصل احللق         ) قوم  لْاحلُ(ومنه   -٤

  .)١(واحللقمة قطع احللقوم
  قليل اخلـري واألصـل أن املـيم زائـدة وإمنـا            ) مرصحم(ومن ذلك رجل     -٥

  .)٢(رهو من احلصور واحلِص
يف كالمه حضرمة فقد قيل كذا بالـضاد فـإن كانـت            ) مرضح(ومن ذلك    -٦

 كأنه تشبه باحلاضرة الذين ال يقيمون إعـراب الكـالم         ،صحيحة فامليم زائدة  

  .)٣(خمالفة اإلعراب واللحن: واحلضرمة 

  ما أوله خاء
  .)٤(وهو الطويل وامليم زائدة وأصله خلج) م جلْاخلَ(ومن ذلك  -٧

  .)٥(الذي يتطري وامليم زائدة ألنه إذا تطري خثر وأقام ) مثاِراخلُ(و -٨

  ما أوله دال
  .)٦(وامليم زائدة وإمنا هو من دلكت) لَكمداملُ(واحلجر ) لوكمالد(ومن ذلك  -٩

  ما أوله زاي
  أمجـع أهـل اللغـة      ) م  قُرالـز (  فمن املشتق الظـاهر اشـتقاقه قـوهلم          -١٠

  . )٧(ةأن أصله من الزرق وأن امليم زائد

                                     
   .٢/١٤٣ املقاييس) ١(
   .٢/١٤٥املرجع السابق ) ٢(
   .٢/١٤٦املرجع السابق ) ٣(
   .٢٤٨جع السابق املر) ٤(
   .٢/٢٤٩ املرجع السابق) ٥(
   .٢/٣٤٠املرجع السابق ) ٦(
   .٣/٥٢املرجع السابق ) ٧(



  

-١٠٨-

 وهو الذي إذا باشر أراق ماءه قبـل أن          )قاِلمالز(و  ) ق  ِلمالز(  ومن ذلك    -١١

  .)١(جيامع وهذا أيضا مما زيدت فيه امليم ألنه من الزلق 
   الكواكـب إذا ملعـت وهـذا ممـا زيـدت            )ترهماز(ومن ذلك قوهلم     -١٢

  .)٢( إذا أضاء يءفيه امليم ألنه من زهر الش
ــ -١٣ ــمالز (ك ومــن ذل ــدة وأصــله )  رةج ــه زائ ــيم في   الــصوت وامل

  . )٣(من الزجر
  موضـع االزدرام وهـو االبـتالع فهـذا ممـا           ): دمـة رالز(ومن ذلك    -١٤

  .)٤(يءزيدت فيه امليم ألنه من زردت الش

  ما أوله سني
اليوم الشديد احلر فهذا من باب السقرات، سـقرات         ) رِقمساملُ(ومن ذلك    -١٥

  . )٥(مليم األخريه فيه زائدةالشمس فا
  ضعف البصر وقـد امسـدر وهـذا ممـا زيـدت            ) ماديرالس( ومن ذلك    -١٦

  .)٦(فيه امليم وهو من السدر وهو حتري البصر
  الـسيئة اخللـق واملـيم فيـه زائـدة وإمنـا هـي              ) السملق( ومن ذلك    -١٧

  .)٧(من السلْقة

                                     
   .٣/٥٢ املقاييس) ١(
   .٣/٥٣املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٥٣املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٥٤ املرجع السابق) ٤(
   .٣/١٥٨املرجع السابق ) ٥(
   .٣/١٥٨املرجع السابق ) ٦(
   .٣/١٦٠ق املرجع الساب) ٧(



  

-١٠٩-

  م فيـه زائـدة وإمنـا هـو         الواسع احللـق واملـي    ) : السرطَم( ومن ذلك    -١٨

  .)١(من سِرط إذا بلع 
  الـدائم واملـيم فيـه زائـدة وهـو مـن سـرد              ): درمالس( ومن ذلك    -١٩

  .)٢(إذا وصل

  ما أوله شني
وهو القصري من الرجال وامليم فيه زائدة كأنه قـدر          ) رم  بالش(  ومن ذلك    -٢٠

  .)٣(الشرب

  ما أوله صاد
 ذهب يف األرض وهذا مما زيدت فيه امليم وإمنا          )د الرجل   عاصم( ومن ذلك    -٢١

  .)٤(هو من أصعد يف األرض
الشي إذا قلعته من أصله وقال الفـراء        ) ت  عملْص(  ومن ذلك قول األمحر      -٢٢

  .)٥(صلمع رأسه إذا حلق شعره وامليم يف الكلمتني زائدة
   وهـو   الناقة القليلـة اللـنب واملـيم فيـه زائـدة          ) ِرد  مالص(  ومن ذلك    -٢٣

  . وقد قلنا إن التصريد التقليل)٦(من صرد

                                     
   .٣/١٦٠  املقاييس)١(
   .٣/١٦٠املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٢٧٤ املرجع السابق) ٣(
   .٣/٣٥٠املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٣٥٠املرجع السابق  )٥(
   .٣/٣٥١املرجع السابق ) ٦(



  

-١١٠-

  ما أوله ضاد
ــك -٢٤ ــن ذل ــض( وم ــى ) زمةرال ــو شــدة العــض وأفع ــر(وه   ) ِزمِض

  شديدة العض وهذا مما زيدت فيـه املـيم وهـو مـن ضـرز وهـو أن                  

  .)١(يشتد على الشيء

  .)٢(األسد وامليم فيه زائدة وهو من الضرب) باِرمالض( ومنه -٢٥
  وهو الشديد وهو ممـا زيـدت فيـه املـيم وهـو مـن               ) مثَبالض ( ومنه -٢٦

  .)٣(ضبث على الشيء إذا قبض عليه
  وهــو اللئــيم واملــيم فيــه زائــدة وهــو ) سامةرالــض(ومــن ذلــك -٢٧

  .)٤(من الضرس
  ما أوله طاء

  البنـاء أطالـه ومنـه اسـم الطِرمـاح واألصـل            ) ح  مرطَ(  ومن ذلك    -٢٨

  .)٥(والطويلفيه الطرح وهو البعيد 
  واملـيم زائـدة وإمنـا      . وهـو املـاء اآلجـن     ) خـوم   لْالطُّ(  ومن ذلك    -٢٩

  .)٦(هو الطلخ

  ما أوله عني
بفتح العني والراء أو ضمها الغليظ وامليم فيـه زائـدة واألصـل             ) العجرم (-٣٠

  .)٧(األعجر
                                     

   .٣/٤٠١ املقاييس) ١(
   .٣/٤٠١ املرجع السابق) ٢(
   .٣/٤٠١املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٤٠٢املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٤٥٧املرجع السابق ) ٥(
   .٣/٤٥٨املرجع السابق ) ٦(
   .٤/٣٦٥املرجع السابق  )٧(



  

-١١١-

٣١- ) اعـتالج  الظلمة املتراكمة وهذا مما زيدت فيه امليم وإمنا هو من           ) جوم  لْالع
  .)١(الظلم بعضها ببعضها

اسم للصخرة وبه مسيت الناقة الصلبة وهذا مما زيدت فيـه املـيم             ) ِعرِمس (-٣٢
  .)٢(واألصل عرس

٣٣-)رمالعالرجل الشديد القوي البضعة وهذا من العرص وهو النشاط ويقال          ) ص
  .)٣(الِعرصم وقياسه واحد

٣٤- )يمـ        )لثَالع   ل شـيء فيـه إبطـاء وأمـرأة         الـضخم الثقيـل والعميثـل ك
  عميثلة ضـخمة ثقيلـة وهـذا ممـا زيـدت فيـه املـيم واألصـل عثـل                   

  .)٤(والِعثْولّ البطيء الثقيل
٣٥- )مالع(اجلسور الشديد ويقال  ) طرمدعوهو الشديد وامليم ) ر دروهذا من الع

  .)٥(زائدة والطاء بدل من الدال
  نيغما أوله 

الكليل البصر والغطمش الظلوم اجلائر وهـذا ممـا          ) شمطَالغ( ومن ذلك    -٣٦
  .)٦(زيدت فيه امليم واألصل الغطش وهو الظلمة

                                     
   .٤/٣٦٥ املقاييس) ١(
   .٤/٣٦٧املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٧٠املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٧١املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٣٧٢املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٤٣٠ املرجع السابق) ٦(



  

-١١٢-

  ما أوله فاء
الرجل العظيم اخللق وامليم فيه زائدة وكأنه يفدغ خبلقه         ) غَمالَفد( ومن ذلك  -٣٧

  .)١(األشياء فدغا
  ما أوله قاف

   املـيم وأصـله     وهو القـراد وقـد زيـدت فيـه        ) شومالقُر(ومن ذلك    -٣٨
  .)٢(القرش وهو اجلمع، مسي قرشوما لتجمع خلقه

املنية والداهية وهذا مما زيدت فيه املـيم واألصـل          ): معشأم قَ (ومن ذلك    -٣٩
  .)٣(القشع

  ما أوله كاف
  وهـذا ممـا زيـدت فيـه        . اجتمـاع الـشيء     ) : رة  ثَمالكَ(  ومن ذلك    -٤٠

  .)٤(امليم وهو من الكثرة
  وهـذا ممـا زيـدت فيـه        . أسـرع العـدو   : م الرجـل  دركَ( ومن ذلك    -٤١

  .)٥(امليم وهو من كرد
  ما أوله هاء

  .)٦(األسد وامليم فيه زائدة وإمنا هو من هرس): ماسراِهل( ومنه -٤٢

                                     
   .٤/٥١٤املقاييس ) ١(
  .٥/١١٧املرجع السابق ) ٢(
   .٥/١١٨املرجع السابق ) ٣(
   .٥/١٩٣املرجع السابق ) ٤(
  ٥/١٩٣املرجع السابق ) ٥(
  .٦/٧٢املرجع السابق ) ٦(



  

-١١٣-

  زيادة النون
  ما أوله جيم

  .)١(وهو من اجلعظ وهو اجلايف والنون زائدة) عاظ ناِجل( ومنه  -١
فمعلوم يف األصل الـذي أصـلناه أن        ) ع  ناِد اجلَ ذات( ة  ـوأما قوهلم للداهي   -٢

 .)٢(النون زائدة وأنه من اجلدع
فهذا مما زيدت فيه النون كأنه جبل       ) ل  بنج( ومن ذلك قوهلم للعس الضخم       -٣

 .)٣(واجلبل كلمة وجهها التجمع
  فـالنون فيـه زائـدة واألصـل        ) ف  نـادِ ج( ومن ذلك قـوهلم للجـايف        -٤

 .)٤(الشيءاجلدف وهو احتقار 
ـ ج( ومن ذلـك قـوهلم للجـرادة         -٥ نفهـذا نونـه زائـدة وهـو        ) ب  د  

 .)٥(من اجلدب

 ما أوله حاء
من البسر وذلك أن يبلغ اإلرطاب ثلثية وهذا مما زيدت فيـه            ) نِقلْحاملُ(ومنه   -٦

  النــون وإمنــا هــو مــن احللــق، كــأن اإلرطــاب إذا بلــغ املوضــع 

 .)٦(قان الواحدة حلقانةلْويقال له احلُ. منه فقد بلغ إىل حلقه 

                                     
   .١/٥٠٨قاييس امل) ١(
  .١/٥٠٩املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥١١املرجع السابق ) ٣(
   .١/٥١٢املرجع السابق ) ٤(
   .١/٥١٢املرجع السابق ) ٥(
   .٢/١٤٣ع السابق املرج) ٦(



  

-١١٤-

 ما أوله خاء
وهو ولد األرنب والنون زائدة وإمنا مسي بذلك لضعفه ولزوقه          ) اِخلرِنق(ومن   -٧

 .)١(باألرض من اخلَرق
  اختالط األمر فـإن كـان صـحيحاً فـالنون زائـدة            ) ةاخلَنبص(ويقولون   -٨

 .)٢(وإمنا هو من خبص
 من اإلبل والدواب وغريها ومجعها خناطيـل        الطائفة) : طولةناخلُ(ومن ذلك    -٩

 .)٣(والنون يف ذلك زائدة

 ما أوله دال
وهو الشديد اللحم اجلسيم والنون فيه زائدة وهو من         ) سخنالد(ومن ذلك    -١٠

 .)٤(اللحم الدخيس

 ما أوله راء
 .)٥(وهو املائل فالنون فيه زائدة ألنه من رجح) نِحجراملُ(ومن ذلك  -١١

  شنيما أوله
الرجل املتعرض ألعراض الناس بالوقعية والنون فيه       ) ذارة  نالش( ومن ذلك    -١٢

 .)٦(زائدة واألصل التشذر الوعيد

                                     
   .٢/٢٤٨املقاييس ) ١(
  .٢/٢٥١املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٢٥٢املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٣٩املرجع السابق ) ٤(
  .٢/٥١٠املرجع السابق ) ٥(
   .٣/٢٧٣ املرجع السابق) ٦(



  

-١١٥-

 ما أوله ضـاد
  القـوي وقـد زيـدت فيـه النـون وهـو             ) ىطنبالـض ( ومن ذلـك     -١٣

 .)١(من ضبط
 ما أوله عني

١٤-  )العــود ن ــد  ) ق ــيء عق ــه ش ــد كأن ــن العق ــو م ــروف وه    مع
 .)٢(بعضه ببعض

١٥- )نج٣(اجلمل الضخم والنون فيه زائدة) : س الع(. 
١٦-  )بنمن أمساء األسد وهذا مما زيـدت فيـه النـون وهـو فنعـل               ) س  الع  

 .)٤(من العبوس
١٧- )العنالشجاع وهـذا ممـا زيـدت فيـه النـون واألصـل العتـر               ): رت  

 .)٥(من عتر الرمح
١٨- )نالعوهذا مما زيدت فيه النون وهو يف األصل العـصر          أصل احلسب   ): رص

 .)٦(وهو امللجأ
املرأة القليلة احلياء ويقال هي اخلبيثة الداعرة وهو من عفـصت           ) ِفصنالِع( -١٩

 .)٧(الشيء إذا لويته

                                     
  .٣/٤٠٢ املقاييس) ١(
   .٤/٣٥٩املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٦٣املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦٦املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٣٦٦املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٣٧٠ املرجع السابق) ٦(
  .٤/٣٧٠املرجع السابق  )٧(



  

-١١٦-

 ما أوله قاف
  وهــو الــشديد وهــذا ممــا زيــدت فيــه ) عــاسالِقن(ومــن ذلــك  -٢٠

 .)١(النون وأصله من األقعس والقعساء
  مـن الـشعر وهـو مـا ارتفـع وطـال وأصـله              ) عناِزالقَ(ومن ذلك    -٢١

 .)٢(من القزع والنون زائدة
 ما أوله كاف

جهم الوجه وهذا مـن     : ثناِبورجل كُ . تقبض: الشي  ) ثبنكَت( ومن ذلك    -٢٢
 .)٣(كَبث وهو اللحم املتغري

ظ واحلمـار   الرجـل الغلـي   ): رناِدالكُ(و) رِدينالكُ(و) ردنالكُ(ومن ذلك    -٢٣
 .)٤(وهذا مما زيدت فيه النون واألصل الكدر. الوحشي

 ما أوله نون
العجوز ، والنهبل الشيخ وهذه     : الناقة الضخمة ، والنهبلة     ) لة  بهالن( ومنه   -٢٤

ـ مما زيدت فيه النون واألصل هاء وباء والم يقال للـشيخ هِ             وللعجـوز   لِّب

 .)٥(ةِهِبلَّ

                                     
   .٥/١١٧ املقاييس) ١(
   .٥/١١٨املرجع السابق ) ٢(
   .٥/١٩٣املرجع السابق ) ٣(
  .٥/١٩٣املرجع السابق ) ٤(
   .٥/٤٨٣ املرجع السابق) ٥(



  

-١١٧-

  زيادة اهلاء
  ما أوله دال

وهو الشيخ الفاين واهلاء فيه زائدة وهو من دكمـت          ) م  كَهالد( ومن ذلك    -١

  .)١(الشيء وتدكم إذا كسرته وتكسر بعضه فوق بعض

 ما أوله سني
  الرمـاح الـصالب ، واهلـاء فيـه زائـدة وإمنـا             ) رية  همالس( ومن ذلك    -٢

 .)٢(هي من السمرة
ــك -٣ ــن ذل ــ(وم ــه): بِهلَساملُ ــاء في ــل واهل ــل الطوي ــدة واألص    زائ

 .)٣(السلب

 ما أوله صاد
  الرجل الطويـل فهـذا معنيـان اإلبـدال والزيـادة           ) بهلْالص(ومن ذلك    -٤

أما اإلبدال فالصاد بدل السني وهو السلهب وإذا كانت اهلاء زائدة فهو مـن              

 .)٤(السِلب وهو الطويل

 ما أوله عني
كان صحيحاً فاهلاء فيه زائدة وإمنا      الرجل اللئيم وهذا إن     ) جهلْاملُع(قال اخلليل    -٥

 .)٥(هو من العلج

                                     
   .٢/٣٣٧ املقاييس) ١(
   .٣/١٥٩املرجع السابق ) ٢(
   .٣/١٥٩املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٣٥٢ املرجع السابق) ٤(
   .٤/٣٥٧املرجع السابق ) ٥(



  

-١١٨-

٦- )هي اإلبـل املهملـة واحـدها عزهـول وهـذا أيـضاً             : قالوا  ) زاهيلالع  
  إن كــان صــحيحاً فاهلــاء زائــدة كأــا أمهلــت فاعتزلــت و مــرت 

 .)١(حيث شاءت
٧- )لْالعالتيس الطويـل القـرنني ويوصـف بـه الثـور وهـذا ممـا               ) : به  

 .)٢(اء وإمنا هو من العلَب والعلَب النخل الطوالزيدت فيه اهل

 ما أوله هاء
 .)٣(األسد زيدت فيه اهلاء من زبر) ربزاِهل(ومنه  -٨

 .)٤(الرجل الطويل زيدت فيه اهلاء من طلع): علَّطَاهلَ(ومنه  -٩

  زيادة الواو
  ما أوله دال

  .)٥(دغلوهي الغوائل والواو فيها زائدة من ) لغاِوالد( ومن ذلك  -١

 ما أوله شني
 .)٦(والواو زائدة) بقَوالش(ومنه  -٢

                                     
   .٤/٣٥٧ املقاييس) ١(
   .٤/٣٥٨املرجع السابق ) ٢(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٣(
   .٦/٧٢ املرجع السابق) ٤(
  .٢/٣٤٠املرجع السابق ) ٥(
  .٣/٢٧٢املرجع السابق ) ٦(



  

-١١٩-

  زيادة الياء
   ما أوله عني

١- )العي١(املرأة الفاجرة والزائد يف ذلك الياء وإمنا هو من العهر): رةه(.  

  ما أوله ياء
قال اخلليل مسي بذلك لكثرة لزوقه باألرض وهـذا ممـا           . اِخلشف) اليعفور( -٢

وقال ابن . )٢(ه وإمنا هو من العفر وهو وجه األرض والتراب        زيدت الياء يف أول   
 فأما ما زاد على الثالثة يف هذا الباب         .فارس يف باب ما زاد على ثالثة أوله ياء        

ومهـا  ) ملَملَي(و  ) ؤودمي(وهو موضع و  ) رينبي(وهي دويبة و    ) بوعرالي(مثل  
ك فإن سـبيل اليـاء يف        وهي جلود سود وما أشبه ذل      )جدنريالْ(موضعان و   

أوائلها سبيل اهلمزة يف الرباعي واخلماسي فإما زائداتان وإمنا االعتبار مبا جييء          
  .)٣(بعد الياء كما هو االعتبار يف باب اهلمزة مبا جييء بعدها

                                     
  .٤/٣٥٧ املقاييس) ١(
  .٤/٢٧١السابق املرجع ) ٢(
   .٦/١٦٠ املرجع السابق) ٣(



  

-١٢١-

  املبحث الثاين 
  املزيد حبرفني

يف سنتناول يف هذا املبحث الكلمات اليت يرى ابن فارس أا مزيدة حبـرفني              
معجم مقاييس اللغة ونرتبها حسب ورودها يف هذا املعجم وهذه الكلمات قليلـة             

  .إذا قورنت بالكلمات اليت فيها زيادة حرف واحد

  ما أوله حاء
اإلبل إذا ارتد بعضها إىل بعض واحرجنم القـوم إذا          ) احرجنمت  ( ومن ذلك    -١

جر اتمـع    وهـو الـش    جروهذه فيها نون وميم وإمنا األصل احلَ      . اجتمعوا

  .)١(امللتف

 ما أوله خاء
  وهي األصـوات واملـيم والـراء زائـدتان وإمنـا هـو             ) م  شاِراخلُ( ومنه   -٢

من خ٢(ش(. 
وهو األسد الشديد وبه شبه الرجل والعني والنون فيـه          ) ةناخلُبعِث(ومن ذلك    -٣

 .)٣(زائدتان وأصله اخلاء والباء والثاء

 .)٤(نون والباء زائدتان وإمنا هو من اخلرقالساكن وال) قِبنرخاملُ(و -٤

                                     
   .٢/١٤٤املقاييس ) ١(
   .٢/٢٤٨املرجع السابق ) ٢(
   .٢/٢٤٨املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٢٥٣املرجع السابق ) ٤(



  

-١٢٢-

 ما أوله دال
وهو السري السريع وهذا مما زيدت فيه الراء والنون         ) فاق  نِراالد( ومن ذلك    -٥

 .)١(وإمنا هو من دفق وأصله االندفاع والدفقة من املاء الدفعة
 ما أوله سني

له سطح وزيدت فيه    الشيء إذا انبسط وعرض وإمنا أص     ) حطَنلَاس(ومن ذلك    -٦
 .)٢(الالم والنون

 ما أوله شني
  العظـيم الـشفتني وهـذا ممـا يزيـدون فيـه            ): حفلَّالـش (ومن ذلـك     -٧

  للتقبيح والتهويل وإال فاألصـل الـشفة كمـا يقولـون الطرمـاح وإمنـا               
 .)٣(هو من طرح

  الغلــيظ الكفــني واألصــل الــشرث وهــو ) ثبنرالــش(ومــن ذلــك  -٨
 .)٤(فنيغلظ األصابع والك

  وهــو الرجــل اخلفيــف يف أمــره ويقــال ) لدرمالــش(ومــن ذلــك  -٩
 .)٥(الفيت القوي من اإلبل وأي ذلك كان فهو من مشر

 ما أوله صـاد
  وهـو الـربد الـشديد فـالنون والبـاء فيـه زائـدتان             ) ربنالص(وأما   -١٠

وهو من الص٦(ر(. 

                                     
   .٢/٣٤٠املقاييس ) ١(
   .٣/١٥٩املرجع السابق ) ٢(
   .٣/٢٧٢املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٢٧٣املرجع السابق ) ٤(
   .٣/٢٧٤املرجع السابق ) ٥(
   .٣/٣٥٣ املرجع السابق) ٦(



  

-١٢٣-

 ما أوله طاء
هو السمني وهذا إمنا هو ويل وتقبيح والزائد فيه         و) ح  فَنلَالطَّ( ومن ذلك    -١١

 .)١(الالم والنون وهو من طفح إذا امتأل

 ما أوله عني
١٢- )كَالعــر ــه  ) ركَ ــررت حروف ــا ك ــضاً مم ــذا أي ــيظ وه ــني الغل   الل

 .)٢(واألصل العكر
١٣- )العشنالشديد وهذا ممـا زيـدت فيـه العـني والنـون وأصـله              ) رـز  

 .)٣(من الشرز
الناقة السريعة وهذا مما زيدت فيه الراء والياء وإمنا هـو مـن    ): جورسيلعا( -١٤

عس٤(ت يف سريهاج(. 
١٥-  )العجنوهذا مما زيدت حروفه للمعـىن      . الغليظ يقال زبد عجنجر     ) ر  ـج

 . فالزيادة هي النون وتكرير اجليم)٥(الذي ذكرناه وهو من تعجر إذا تعقّد
١٦-  )العناهية وهذا مما زيدت فيه التاء والنون وإمنا هو مـن عـرس        الد) ريس  ت

 .)٦(بالشيء إذا الزمه
١٧-  )العرنوهذا مما زيدت فيه النون وضوعفت الدال لزيادة املعىن واألصل          ) دد

وهو القويالع د٧(ر(. 

                                     
   .٣/٤٥٧ املقاييس) ١(
   .٤/٣٦٢املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٦٢املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦٣املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٣٦٤ املرجع السابق) ٥(
   .٤/٣٦٦املرجع السابق ) ٦(
   .٤/٣٧١املرجع السابق ) ٧(



  

-١٢٤-

١٨-  )قَالعبان واجلمع عقنبيات وهذا مما زيدت فيه الزوائد        قْالداهية من العِ  ) باه  ن

            ويالً وتفخيماً وهو أيضاً مما يوضح الطريق الذي سلكناه يف هذه املقايسات

 .)١(ألن أحداً ال يشك يف أن عقنباة إمنا أصلها عقاب لكن زيد فيه ملا ذكرناه

١٩- )عل أيضاً بالزيادة يقولـون للداهيـة عنقـاء مث             ) فريقَنالداهية وهذا مما هو

 . الفاء والراءفالزيادة هي. )٢(يزيدون هذه الزيادات

٢٠- )جارية تارة حسنة القوام وناقة علطميس شديدة ضخمة واألصل         ) ميسطَلْع
عطيموس والالم بدل من الياء ، والياء بدل من الواو وكل ما زاد على العني               

 .)٣(العيطاء الطويلة، والطويلة العنق: والطاء يف هذا فهو زائد وأصله 
٢١-  )عرى العني والراء والدال فهو زائـد وأصـله      شديد كل ما زاد عل    ) دس  ن

 .)٤(عرد وهو الشديد
٢٢-  )عرماجليش الكثري وهذا واضح ملن تأمله فعلم أن ما زاد فيـه علـى              ) م  ر

 .العني والراء وامليم فهو زائد 
٢٣-  )عنا تتجرد للشر، العني والنون          ) د  ِرجاملرأة اجلريئة السليطة وهذا معناه أ

 .)٥(زائدة

 ما أوله غني
وهو الرجل الغليظ واألسد الغشوم وهذا مما زيدت فيه    ) رفَنضالغ(ومن ذلك    -٢٤

 .)٦(الراء والنون وهو من الغضف

                                     
   .٤/٣٧٢ املقاييس) ١(
  . ٤/٣٧٢املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٧٢ املرجع السابق) ٣(
   .٤/٣٧٣املرجع السابق ) ٤(
  .٤/٣٧٣املرجع السابق ) ٥(
   .٤/٤٣٢املرجع السابق ) ٦(



  

-١٢٥-

 ما أوله فاء
وهي الشدائد وهـذا مـن الفتـك        ) تكْرينالِف(ومن ذلك قوهلم لقيت منه       -٢٥

 .)١(وسائرة زائد

 ما أوله قاف
هو صفة للماء الكثري وهذا مما زيدت فيه الـالم          يقال  ) م  القَلَهذَ(ومن ذلك    -٢٦

 .)٢(م وهو الكثرةذْواهلاء وهو من القَ
وهو القصري وهو مما زيدت فيه النون وكررت صاده         ) عصنصالقَ(ومن ذلك    -٢٧

 . )٣(وهو من القصع
الشديد وهذا مما زيدت فيه الراء وكررت واألصـل   ) ريرطَمالقَ( ومن ذلك    -٢٨

 .)٤(القمط

 له كافما أو
اللحية الضخمة وهذا مما زيدت فيه النون مع الزيادة         ) ليلةفَنالكَ(ومن ذلك    -٢٩

 .)٥(يف حروفه وهو من الكفل وهو مجع الشيء

 ما أوله هاء
الذئب اخلفيف وزيدت فيه اهلاء من رجل كما يزجل الـسهم           ): الجزاِهل(ومنه   -٣٠

 .)٦(ومن األزل أيضاً وهو األرسخ اخلفيف املؤخر

                                     
   .٤/٥١٤  املقاييس)١(
   .٥/١١٦ املرجع السابق) ٢(
   .٥/١١٦املرجع السابق ) ٣(
   .٥/١١٧املرجع السابق ) ٤(
   .٥/١٩٣املرجع السابق ) ٥(
   .٦/٧٢املرجع السابق ) ٦(



  

-١٢٧-

  املبحث الثالث 
  معاين الزيادة

لقد بني ابن فارس الغرض من الزيادة إذ ذكر أن الزيـادة تكـون للمبالغـة                
والتعظيم والتقبيح والتشنيع والتهويل والتفخيم والتأكيـد ونالحـظ أن تلـك            
الكلمات اليت ذكرها تدل على معان عامة غري حمددة وهذه أمثلة الغـرض مـن               

  .س يف معجم مقاييس اللغةالزيادة كما أوردها ابن فار
باب من الربـاعي    " إذ قال حتت عنوان     " ما أوله باء    " ة يف   ـفقد ذكر املبالغ  

ومن هذا الباب ما جييء على الرباعي وهو من الثالثي لكنهم يزيدون فيه             : -آخر  

  .)١(زرقم وخلنب ملعىن يريدونه من مبالغة كما يفعلون ذلك يف حرفاً
ومما اشتق اشتقاقاً قـوهلم      ":إذ قال " ما أوله خاء  "وذكر التشنيع والتقبيح يف     

وهذا إنـما هو من اخلفج ألم إذا أرادوا        ) خفنجل  ( للثقيل الوِخم القبيح الفحج     

  .)٢(تشنيعاً وتقبيحاً زادوا يف االسم
ومن ذلك اسلنطح الشيء    : إذ قال   " ما أوله سني    " وذكر التعظيم واملبالغة يف     

  .)٣(له سطح وزيدت فيه الالم والنون تعظيماً ومبالغةإذا انبسط وعرض وإمنا أص
ومـن ذلـك    : "إذ قال ) ما أوله شني    ( ويل يف باب    هدث عن التقبيح والت   حتو

فاألصـل  إال   وهذا مما يزيدون فيه للتقبيح والتـهويل و        نيفتشالعظيم ال ) الشفلح  (

  .)٤(الشفة كما يقولون الطرماح وإمنا هو من طرح 

                                     
   .١/٣٣٢املقاييس ) ١(
   .٢/٢٥٤املرجع السابق ) ٢(
   .٣/١٥٩املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٢٧٢ املرجع السابق) ٤(



  

-١٢٨-

) ثبالـشرن (ومن ذلـك    ( :  هذا الباب أيضا فقال      يح يف بقتدث عن ال  حت و
 الكفني واألصل الشرث وهو غلظ األصابع والكفني وزيدت فيه الزيادات           ظليغال

  )١ ()للتقبيح
ومـن  (: إذا قال   ) ما أوله طاء    ( حدث عن التهويل والتقبيح يف باب       تـكما  

ه الالم والنون   وهو السمني وهذا إمنا هو ويل وتقبيح والزائد في        ) الطلنفح( ذلك  
   )٢ ()وهو من طفح إذا امتأل ومنه السكران الطافح 

 اخلليـل   قال: إذقال) باب ما أوله عني     " يم والتهويل والتقبيح يف     ظوأورد التع 
 زائدة ملا قلناه إم يزيدون      فيه ءالرجل اللئيم وهذا إن كان صحيحا فاهلا       : هجاملعل
  .)٣(يالً وتقبيحا وإمنا هو من العلج هوـوف من الكلمة تعظيما للشىء أو تحلريف ا

) باب ما أوله عني     ( ن أن الزيادة يف الكلمة تدل على زيادة يف املعين يف            يـوب
وعفت الدال  ضوالعرندد الصلب من كل شئ وهذا مما زيدت فيه النون و          : إذ قال   

  .)٤(لزيادة املعىن واألصل العرد وهو القوي
الداهية من  ) عقنباةال: (إذ قال ) وله عني   ما أ ( وذكر التهويل والتفخيم يف باب      

 وهذا مما زيدت فيه الزوائد ويال وتفخيما وهو أيضا ممـا            تالعقبان واجلمع عقنبيا  
ت ألن أحـداً ال يـشك يف أن         اايسقيوضح ذلك الطريق الذي سلكناه يف هذه امل       

  .)٥(عقنباة إمنا أصلها عقاب لكن زيد فيه ملا ذكرناه 

                                     
   .٣/٣٧٣ املقاييس) ١(
   .٣/٤٥٧املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٣٥٧املرجع السابق ) ٣(
  .٤/٣٧١املرجع السابق ) ٤(
   .٤/٣٧٢ املرجع السابق) ٥(



  

-١٢٩-

  ) عقـنفري : ( أيـضاً إذ قـال     "مـا أولـه عـني       " وذكر التهويل يف بـاب      
  يقولـون للداهيـة عنقـاء مث يزيـدون        : الداهية وهذا مما هول أيـضا بالزيـادة       

   .)١(هذه الزيادات
ـ : (إذ قـال  " باب مـا أولـه عـني      "وذكر التفخيم يف       اجلـيش  ) م  رعرم

  ملـه فعلـم أن مـا زاد فيـه علـى العـني والـراء                أالكثري وهذا واضح ملن ت    
  هو زائد وإمنـا زيـد فيـه مـا ذكرنـاه تفخيمـا وإال فاألصـل فيـه                   وامليم ف 

   .)٢( والعرممالعرا
) قمطريـر لا(ومن ذلـك    : إذ قال " باب ما أوله قاف   "وذكر تأكيد املعىن يف     

ـ  للمعىن واألصل قمط وأن    اًالشديد وهذا مما زيدت فيه الراء وكررت تأكيد        اه معن

  .)٣( بعري قمطر جمتمع اخللق وهلماجلمع ومنه ق

                                     
   .٤/٣٧٢ املقاييس) ١(
   .٤/٣٧٣سابق املرجع ال) ٢(
   .٥/١١٧املرجع السابق ) ٣(



  

-١٣١-

  الفصل الرابع
  املوضوع وضعا

لقد سبق أن وضحنا أن ابن فـارس قد قسم ما زاد على ثالثـة أحـرف إىل                 
  .ضعاًاملنحوت واملزيد واملوضوع و: أقسام ثالثة هي 

وقد سبق احلديث عن املنحوت واملزيد وهنا نريد أن نتحدث عن املوضـوع             

  .)١( اًضعو
 قد جزم بالوضع إذ يقول      وضعاً بن فارس يف أول تناوله للموضوع     ارى أن   نف

  .ضعاًالباب الثالث من الرباعي الذي وضع و): ما أوله باء ( يف 
وقد مضى فيما تقدم من هذا الكتاب أن الرباعي         ) : ما أوله حاء    ( ويقول يف   

   .)٢( من غري حنتضعاًوما زاد يكون منحوتاً وموضوعا كذا و
نراه يـستعمل عبـارات      ) وضعاًللموضوع  ( ولكنه مع االستمرار يف تناوله      

قد يراه غريه مقيـساً أو       ) اًضعموضوعاً و ( توحي بالقول باالحتياط وأن ما يراه       

 يطلقهما ابن فارس على كل من املنحوت واملزيد يف          )٤( واملشتق )٣(مشتقاً، واملقيس 
أما الـذي هـو     ): ما أوله حاء  (، من هذه العبارات قوله يف       اًضعمقابل املوضوع و  

ه واهللا أعلـم    ضع فقد جيوز أن يكون له قياس خفي علينا مو         اًضعع و عندنا موضو 

   .)٥(بذلك

                                     
   .١/٣٣٥املقاييس ) ١(
  .١/٥٠٥املرجع السابق ) ٢(
   .٥/١١٦، ٢/١٤٦ ، ١/٣٢٩املرجع السابق ) ٣(
   .٢/١٤٦املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٢٥٣املرجع السابق ) ٥(



  

-١٣٢-

  اً وقـد جيـوز أن يكـون        ضـع وممـا وضـع و    ) : ما أوله خاء    ( وقوله يف   

  .)١(نا مشتقا غريعند 
ـ عباً ولـيس ب   ضـع وممـا وضـع و    :أوله غـني  ما   يف   :وقوله   د أن يكـون    ي

   .)٢(له قياس

  .)٣(اً ولعل له قياساً ال نعلمهضعومما وضع و": ما أوله فاء"وقوله يف 
ــشكك يف صــحة املوضــوع إذ يقــول ــد ي ــه زاي"يف : وق ــا أول   ": م

  .)٤(ومما وضع وضعاً وبعضه مشكوك يف صحتة 
 مقتنع بالقول بالوضع، ولكنـه مل       غريبن فارس   اومن هذه النصوص يظهر أن      

ملزيد، أو مبعىن   جيد دليالً ميكنه بواسطته أن يرد الكلمات املوضوعة إىل املنحوت أو ا           
ـ ليالً، ولذلك قال بأن     عآخر أن املوضوع عند ابن فارس هو الذي مل جيد له ت            ريه غ

ـ  اتقد يكون لديه ذلك ، ألن ابن فارس يعتمد على املعىن يف رده للكلم              ة د الزائ
ه بردها إىل الثالثي    ف أن املعاين اليت أوردها لتلك الكلمات مل تسع        وبد وي على ثالثة، 

  .فقال بوضعها 

ثالثي، وأن يقال فيه مثل     الميكن رده إىل    " موضوعاً"عده ابن فارس    ي مما   وكثري
ل يف املزيد، وسأضرب أمثلة تؤيد هذا، وذلك بتتبع أقوال العلمـاء الـذين              يما ق 

بن فارس، ومبقارنة بعـض املـواد       اأشاروا إىل أصول بعض الكلمات اليت أوردها        
ولعل لـه   : (من باب ما قال فيه ابن فارس      الرباعية ببعض املواد الثالثية، ولعل هذا       

  .)قاًت مشناغريوقد جيوز أن يكون عند : (أو من باب قوله) قياساً ال نعلمه

                                     
   .٢/٢٥٣املقاييس ) ١(
   .٤/٤٣٤املرجع السابق ) ٢(
   .٤/٥١٤املرجع السابق ) ٣(
   .٣/٥٢ملرجع السابق ا) ٤(



  

-١٣٣-

وهذه هي   .)فقد جيوز أن يكون له قياس خفي علينا موضعه        : (أو من باب قوله   
  :األمثلة

أن  وجنـد    )١(البخنق الربقع القـصري   ): ما أوله باء    (  قال ابن فارس يف باب       -١
يف مـاده   ) البخنـق (ا  ضع، قد و  ةاجلوهري يف الصحاح، والصغاين يف التكمل     

  . النون زائدة اهما قد اعتربنـدل على ايوهذا ) خبق(
   ويف مـادة    ")٢(البرقَطـة خطـو متقـارب واهللا أعلـم بالـصواب          : " وقال -٢

فيكون أصـل   ) ط إذا صعد   برقط يف اجلبل وبقّ    وأبو عمر  (اللسانمن  ) برقط(
  . عن ختفيف التشديد بزيادة الراء ض عوطبقّ برقط هو

  .)٣(اتألب األمر استقام واطرد): ما أوله تاء( وقال ابن فارس يف -٣
وذكر األزهري يف الثالثي الـصحيح عـن        (من اللسان   ) تألب  ( ويف مادة   

ــاأل ــلتامل: يمعص ــستقيمئ ــوهري )ب امل ــر اجل ــألب(، وذك ــادة ) ات   يف م
 محـأر واسـواد  ا وامحار"ائدة فهي مثل اهلمزة يف حنو وهذا يعين أن اهلمزة ز    " تلب"

   .)٤("واسوأد
إذا ) اضـفأَد (حنـو   ) ما أوله ضاد  (ومثله يقال يف ما أورده ابن فارس يف باب          

  .)٥(انتفخ
 قد إذ جند أن اجلوهري      )٦("تهاببأكت األرض واضمأكت إذا خرج ن     ضا"وحنو  

  ).فد وضمكض( يف الثالثي يف نيذكر تلك املادت

                                     
  .١/٣٣٥املقاييس ) ١(
   .١/٣٣٦املرجع السابق ) ٢(
   .١/٣٦٤املرجع السابق ) ٣(
   .٦٠النحل أليب حامت ) ٤(
   .١/٢١ ، اللسان ٣/٤٠٣املقاييس ) ٥(
   .٣/٤٠٣املقاييس ) ٦(



  

-١٣٤-

ـ د، وا أفضه اهلمزة يف تلك األفعال اتألب، وا      فهذ ك، زائـدة ويـسميها     أبض
: ال جيتمع ساكنان إذا يقول عند حديثه عـن اهلمـزة          ئهري اهلمزة اليت تزاد ل    زاأل
ـ طمـأن وا  اها اهلمـزة الـيت تـزاد لـئال جيتمـع سـاكنان حنـو                منو(    أزمش

  .)١(و ما شاكلهاوازبأر 
  ديـه إىل   يلغـالم إذا شـددت      ظَمـت ا  حوج): ه جـيم  ـما أول ( وقال يف    -٤

   .)٢(رجليه وطرحته
مت ظم العينني وامليم زائدة وجح    يرجل جحظم عظ  "من اللسان   ) جحظم(ويف  

  ديه على ركبتيه مث ضربته يالغالم إذا شددت 
   ".)٣(احلنامت سحائب سود وكل أسود حنتم": "حاء" وقال يف ما أوله -٥

فيظهر من هذا أن    ) سوداألاألحتم  احلتمة السواد و  (من اللسان    يف مادة حتم     و
  .فالنون زائدة ) حتم(حنتم أصلها 

  .)٤(نفقيق الداهية اخل) ما أوله خاء(وقال يف -٦
نفق واخلنفقيق  ريئة واخل جوأمرأة خنفق سريعة    "من اللسان   ) خفق  ( ويف مادة   

 الداهية ، يقال داهية خنفقيق ،وهو أيضا اخلفيفة من النساء والنون زائدة جعلها من             
اخلنفق الداهية بزيادة النون عن ابن      "من التكملة   ) خفق  ( ، ويف مادة    "خفق الريح 

  ."دريد

  .)٥()واخلنفقيق من اخلفق(وقال ابن عصفور يف زيادة النون 

  ".)٦(ويقال إن الدلَِمز القوي املاضي وكذلك الدالمز): ما أوله دال( وقال يف -٧

                                     
  .١/٢١اللسان ) ١(
  .١/٥١٢املقاييس ) ٢(
   .٢/١٤٧املرجع السابق ) ٣(
  .٢/٢٥٣ املرجع السابق) ٤(
   .١/٢٦٨املمتع ) ٥(
   .٢/٣٤٢املقاييس ) ٦(



  

-١٣٥-

ي يقال للوباص من الرجال الضخم      قال األصمع "من اللسان   ) دملز  ( ويف مادة   
 الرباق الذي   مصالدملص والدال "منه  ) ملص  د( ، ويف   "دالمز ودملز ودالمص ودملص   

 براقة ودملص الشئ برقة والـدالمص الـرباق والـدملص           صةملديربق لونه وأمرأة    
التدليص الربيق والـدليص والـدلص      "منه  ) دلص(، ويف   "مقصور منه وامليم زائدة   

 والدملص مقصور منـه واملـيم        والدالمص الرباق  لسمراق األ بـالوالدالص اللني   
  ."زائدة

زيدت فيها  ) دلص(أن أصلهن   ) ملزدملص ،   ددلص ،   (فيظهر من مقارنة مواد     
  .)مزـلد(ا فقيل يمث أبدلت الصاد زا) دملص(امليم فقيل 

ليها هت الشجة إ  توالسمحاق جلدة رقيقة يف الرأس إذا ان      ): ما أوله سني    (  وقال يف    -٨

، )١( ومساحيق السحاب القطع الرقاق منـه      ىمسيت مسحاقا وكذلك مساحيق السل    
النخـل الطويلـة    من  والسمحوق  : من الصحاح ) سحق(وقال اجلوهري يف مادة     

وامليم زائدة والسمحاق قشرة رقيقه فوق عظم الرأس وا مسيت الشجة إذا بلغت             
رب الشاة مسـاحيق    ثعلى  وم ،   إليها مسحاقا ومساحيق السماء القطع الرقاق من الغي       
  .من شحم وأرى امليمات يف هذه الكلمات زوائد 

 ودنقست  )٢(ة إذا نظر وكسر عينه    شقندنقش الرجل د  ): ما يف أوله دال   ( وقال يف    -٩

   ".)٣(بني اليوم أفسدت
ش الرجل إذا نظر وكسر عينيه ودنقشت بني        قدن: من اللسان   ) ش  دق( ويف مادة   

اه أبو عبيد قال ابن بري ذكر أبو القاسـم          ك بالسني املهملة ح   القوم أفسدت ورمبا جاء   
ـ  قالزجاجي أن ابن دريد سئل عن الدقش فقال قد مست العرب د            روه فقـالوا   غشا وص

                                     
   .٣/١٦١املقاييس ) ١(
   .٢/٣٤١املرجع السابق ) ٢(
  ٢/٣٤٢املرجع السابق ) ٣(



  

-١٣٦-

دقيش وصريت من فعل فنعل فقالوا دنقش ، قال والدقيش طائر أغرب أريقط معـروف               
  .عندهم 

   ) سدقش ودق(  أصلهما سقنش ودنقفيظهر من هذا أن د
ـ   ( وقال يف    -١٠   :ويقولـون الطلخـام الفيـل وأطـرخم       ): ه طـاء  ـمـا أول

  ".)١(تعظّم
ـ                ةويف مادة طخم من اللسان األطخم مقـدم اخلرطـوم يف األنـسان والداب

ف واخلطم، وحلم أطخم وطخيم يـضرب لونـه إىل          نوالطخمة سواد يف مقدم األ    
السواد، وطَختكرب: مم وطَخ.  

يل املنتفخ من التخمة واطرخم الليل اسود       منه املطرخم املتكرب وق   ) مخطر(ويف  
  . وتعظم ، األصمعي إنه ملطرخم ومطلخم أى متكرب متعظم هفنطرخم مشخ بأاو

منه اطلخم الرجل تكرب واملطلخم املتكرب ، وقال األصمعي إنه          ) م  خطل( ويف  
ملطرخم ومطلخم أى متكرب متعظم، والطلخوم العظيم اخللـق والطلخـام الفيـل             

  .األنثي
أن األصل طخم مث زيـدت      : طخم وطلخم وطرخم  : ر من مقارنة مواد     ويظه

 على قاعـدة التبـادل بـني        )طرخم(الالم فقيل طلخم مث أبدلت الالم راء فقيل         
  .احلروف اللثوية 

ـ   -١١ ) غلفـق ( ويف مادة    )٢()الطحلب: الغلْفَق: ويقولون: ( غني ه وقال فيما أول
 رأس املاء، ويقال ينبـث يف       الغلفق الطحلب، وهو اخلضرة على    "من اللسان   

 ، ابن مشيل يقال لورق الكرم الغلفق والغلفق اخللـب  ضاملاء دون ورق عرا  
ما دام على شجرته أعين باخللب ورق الكرم وليف النخل والغلفق القـوس             

                                     
   .٣/٤٥٩ املقاييس) ١(
   .٤/٤٣٢ املرجع السابق) ٢(



  

-١٣٧-

اللينة جدا حىت يكون لينها رخاوة، وال خري فيها ويقال إن الالم يف ذلـك               
  .زائدة 

وذهـب  :  قال ابن جـين )١(اهلركولة املرأة اجلسيمة): ءما أوله ها( وقال يف    -١٢
  .وأن اهلاء زائدة ) عولةفه(اخلليل فيما حكى عنه أبو احلسن إىل أن هركولة 

  ومسعـت بعـض بـين عقيـل يقـول يف            ها،تقال ألا اليت تركل يف مشي     

 وهـذا يعـىن أن      ")٢(هعفضفتكون الفاء هنا م   ) هفعلة) (هركلة) (هركولة(
  .)ركل(أصلها ) هركل(

   )٣()واهلنابث األمور الشدائد": (ما أوله هاء" وقال يف -١٣
ثة إثارة الفتنة وهي من النبث واهلاء زائدة ويقال لألمور          باهلن: (شريقال الزخم   

   )٤()الشدائد هنابث
د عرض تلك األمثلة اليت دلت على أن كثريا مما يعده ابن فارس موضوعاً              بعو  

قال فيه مثل ما قيل يف املزيد، فإننا سنذكر املواد          رجاعة إىل الثالثي، وي   إميكن  
تصرها حبيث نقتصر على ذكر االمسـاء  خنـاليت جعلها ابن فارس موضوعة و 

رتبها حسب ترتيب األلفباء الذي اتبعه ابن فـارس يف مقـاييس            نواألفعال و 
  .اللغه

  ما أوله باء
ـ   حز، الب البهكثة  لة ، البخنق ، البلعث      ص البه اءاألمس ـ   ج ، الربغ ازق، ربز ، ال

  .الربزل ، الربقطة ، برعس 

                                     
   .٦/٧٣املقاييس ) ١(
   .٢/٥٦٩سر صناعة اإلعراب ) ٢(
   .٦/٧٣املقاييس ) ٣(
   .١/٦٦الفائق ) ٤(



  

-١٣٨-

  )١(  وبرهم برشمو برشط وبرذن : واألفعال هي 

  ما أوله تاء
  .)٢(اتألب ، امتهل : ترمي ، التألب ، واألفعال هي : األمساء 

  ما أوله جيم
م، واجللنفـع،   عـش ، واجلخـدب واجل   د، والعب، والخ  نظيال: األمساء

   .)٣(جحطم، واجلخم:  واألفعالسام واجللسدرواجلعثن، واجل

  ما أوله حاء
، واحلرقوص، واحلبلـق، واحلربكـى، واحلرجـل،        واحلمالقاحلنديرة، واحلرقفة،   

لج واحليفس واحلفيسأ، واحلزور، واحلزورة، واحلنامت      فواحلرجف، واحلشرجة، واحل  
واحلنظب، واحلربث، واحلزنبل، واحلربكـل، وحبـوكر وحـضاجر، وحنتـأل،           

  .)٤(وحرشف

  أوله خاءما 
، واخلُنزوانة،  اخلبنداة ، واخليعل ، واخلناذيذ ، واخلنشليل، واخلنفقيق واخلوخيية        

  .)٦(، وخردل)٥(واخليزرانة ، واخلربنج، واخلرفجة واخليسفوجة، وخمضرم، وخنابس

                                     
   .١/٣٣٥قاييس امل) ١(
   .١/٣٦٥املرجع السابق ) ٢(
   .٥١٣ – ٥١٢/ ١املرجع السابق ) ٣(
   .١٤٧ – ١٤٦ /٢املرجع السابق ) ٤(
   .٢٥٤ – ٢/٢٥٣ املرجع السابق) ٥(
  ..٢/٢٤٩املرجع السابق ) ٦(



  

-١٣٩-

  ما أوله دال
 والـدغفل    ، الدهثم ، الدرفْس والدرفاس ، والدرمك، والـدرنوك       : األمساء  

دردبيس والدهاريس والدلعك ، والدلعس، والدربلة والـدرقل ،         والدمقس ، وال  
 ودنقـس ،     ، ، ودخمق  دنقش: ، والدملز وكذلك الدالمز واألفعال هي      والدرداِقس

  .)١(ودربح

  ما أوله ذال
  ؟)٢(الذعلبة ، واألفعال تذعلب ، اذلولـى ، اذلعب: األمساء 

  ما أوله زاي
 والزرنـب،   ، والـزعبج  ، والزبـرج  الزنترة، والزعفقة، والزعنـف   : األمساء  

  .)٣( والزخرف،والزبنتر، والزخرط

  ما أوله سني
 والـسرهفة  ، والـسمحاق ، والـسلفع  ،ر، والسنور، والسلقع  ونالس: األمساء

 والسمسق، والسفنج، والسلْجم والـسرومط      ، والسماليخ ،والسرعفة، والسخرب 
لسفسري، والسوذق والـسوذنيق، والـسباريت     وا ، والسربال ،والسلِتم، والسبنيت 

 واملسمغد،  ، والسجنجل واملسمهر، واملسجهر   ، والسربخ، والسندأوة  ،والسربوت
 والسِجالّط ، والسمهدر ، ومسرهد ومسهدر،       ،واملسلحب، والسرادق، والسمحج  

  .)٤( واسرندى، وسردج، واسبكر،اسحنكك، واسنحفر، وامسهر: واألفعال هي 

                                     
  .٣٤٢ – ٢/٣٤١ املقاييس) ١(
   .٢/٣٧١املرجع السابق ) ٢(
   .٥٥ – ٥٤/ ٣املرجع السابق ) ٣(
   .١٦٣ – ٣/١٦١ جع السابقاملر) ٤(



  

-١٤٠-

  نيما أوله ش
  )١(مشنصري

  ما أوله صاد
  )٢(الصعافقة

  ما أوله ضاد
  الضمعج ، والضفدع ، والضئبل: األمساء 

  .)٣(اضمحل واضبأك و اضمأك ، واضفأد: واألفعال 

  ما أوله طاء
 والطمـروس   ، والطلخـام  ، والطثـرج  ،الطفنش ، والطرفسان  : األمساء  

  . )٤( وطربل،طرسم ، وطلسم ، واطرخم: والطرموس ، واألفعال هي 
  ما أوله غني

  .)٥(اغرندىوغردق، : والغرنيق، والغلفق، واألفعال،الغرنوق: األمساء
  ما أوله فاء

الفرنب، والفرصاد،  والفلنقس،  والفطحل،  و ،الفرقدانوالفرقد،  و: األمساء هي 
  .)٦( وفقعس ،الفرغلوالفرطوم، و

                                     
   .٣/٢٧٤ املقاييس) ١(
   .٣/٣٥٣املرجع السابق ) ٢(
   .٤٠٣ – ٣/٤٠٢املرجع السابق ) ٣(
   .٤٥٩ – ٣/٤٥٨ املرجع السابق) ٤(
   .٤/٤٣٢املرجع السابق ) ٥(
   .٥١٥ – ٤/٥١٤املرجع السابق ) ٦(



  

-١٤١-

  ما أوله قاف
ــي ــاء ه ــسة: األمس ــد ، والقرقــ  ،القلهب ــري ، والقرمي   ،  وف والقطم

  ، اقرنبع: واألفعال هي ،  وقذعملة  ،  والقندأوة ، وقرطعبة    ،  والقربوس  ،  والقبعثر  
  .)١(واقمعد ، واقذعل 

  ما أوله كاف
،  ثـرة م، والك  الكرنافة ، والكنفرية ، والكرتوم ، والكمثرى ، والكربيـت         

  .)٢(والكرزم والكرزن ، والكندش ، والكربال 

  ما أوله هاء
بنيق، واهللكس، واهلجرس ، واهليجمانة، واهلرشـفة،       اهلملع، اهلبنقع، واهل  

واهلرطال ، واهلردب، واهلدملة، واهلنابث، وهبنقـة، هلبـسيس، وهرمثـة،           

  .)٣(وهراميل
  
  
  
  
  

                                     
  .٥/١١٩ املقاييس) ٢(
   .١٩٥ – ٥/١٩٤املرجع السابق ) ٣(
  .٦/٧٣ السابقاملرجع ) ٤(



  

-١٤٣-

  الفصل اخلامس 
   املتردد بني الزيادة والنحت والوضع

  وفيه متهيد ومبحثان

  :متهيد يف املتردد
 بعض الكلمات بـني الزيـادة   سنرى يف هذا الفصل أن ابن فارس قد تردد يف   

  .والنحت أو بني الوضع والزيادة أو بني الوضع والنحت
فالكلمات اليت تردد فيها بني الزيادة والنحت نراه فيها يـذكر الزيـادة أوالً              

 ولكنه بعد ذلك رجح     ، هذا يف أول األمر    ،والنحت ثانيا مث يرجح بعد ذلك النحت      
 وهي أن النحت    ،ة بني النحت وبني الزيادة     وهذا يـبني لنا العالق    ،بل جزم بالنحت  
 اعتبار الرباعي ثالثيا مزيدا فإذا سقط الزائد أصبح ثالثيـا           : أى ،يقوم على الزيادة  

ولكن إذا أمكن إسقاط زائدين من مكانني خمتلفني حبيث إذا سقط أحـدمها أعيـد               
  .اآلخر فإن ذلك يعىن أن الكلمة منحوتة عند ابن فارس

دد فيها بني الوضع وبني الزيادة فإنـه ذكرهـا ضـمن            أما الكلمات اليت تر   
 بل مال إىل جانب القول      ، ولكنه قال باحتمال أن تكون مزيدة      ،)املوضوع وضعاً (

 وابن فارس دائما مييـل إىل       ، ألن الزيادة هلا تعليل والوضع ليس له تعليل        ،بالزيادة
  .جانب التعليل

 ،دة ورجح فيها جانب النحت    وأما التردد بني الوضع والنحت فإنه ذكر كلمة واح        
ولذلك فإننا سنجعل هذا الفصل مبحثني ، املبحث األول املتردد بني الزيادة والنحـت              

  . واملبحث الثاين املتردد بني الوضع والزيادة أو النحت،



  

-١٤٥-

  املبحث األول
  املتردد بني الزيادة والنحت

 الزيـادة   سنذكر يف هذا املبحث كلمات تردد ابن فارس يف احلكم عليها بني           
 بل قد حيكم بـأن هـذه الكلمـات          ، ولكنه يـميل إىل ترجيح النحت     ،والنحت
 وهذه هي الكلمات الواردة يف معجم مقاييس اللغة مرتبة حسب ورودها            ،منحوتة

  يف هذا املعجم 

  ما أوله جيم
فالعني زائدة وهو من اجللد وممكـن       ) دعلْج(ومن ذلك قوهلم للصلب الشديد       -١

 من اجللع أيضاً ، وهو الربوز ، ألنه إذا كان مكانا صلبا فهو              أن يكون منحوتا  

   .)١(بارز لقلة النبات به
  منحوتة من جلد وجلع ) جلعد ( يعىن أن هذه الكلمة وهي 

فممكن أن يقال إن الدال زائدة      ) ل  دحج( ومن ذلك قوهلم للحادر السمني       -٢

: أي جحدل   . )٢(خللقوهو من السقاء اجلحل وهو العظيم ومن قوهلم جمدول ا         
  منحوتة من جحل وجدل 

فيكون الراء زائـدة، واجلعـب التقـبض        ) بعرج(ومن ذلك قوهلم للجايف      -٣

  .)٣(واجلرع التواء يف قوى احلبل ، فهذا قياس مطرد

  .منحوت من جعب وجرع) جرعب(وهذا يعىن أن    

                                     
   .١/٥٠٩املقاييس ) ١(
   .١/٥٠٩املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥١٠املرجع السابق ) ٣(



  

-١٤٦-

ال من جـرض    فهذا مما زيدت فيه امليم فيق     ) مضرج(ومن ذلك قوهلم لألكول      -٤

ن وهـذا يعـىن أ     ")١(إذا جرش وجرس ، ومن رضم أيضا فتكون اجليم زائدة         
  .منحوت من جرض ورضم) جرضم(
فاجليم زائدة وأصله من اخلـدب ،       ) بدخج(ومن ذلك قوهلم للجمل العظيم       -٥

يقال للعظيم خدب وتكون الدال زائدة فإن العظيم جخب أيـضاً فالكلمـة             

  .)٢(منحوتة من كلمتني
فممكن أن يكون نونه زائدة ويكون مـن        ) ل  دنج( ومن ذلك قوهلم للحجر      -٦

اجلدل وهو الصالبة يف الشىء وطى وتداخل ، يقولون خلق جمدول وجيوز أن             
يكون منحوتا من هذا ومن اجلند وهى أرض صلبة فهذا ما جاء على املقاييس              

  .)٣(الصحيحة
  منحوت من جدل وجند ) جندل ( وهذا يعين أن 

  وله حاءما أ
حشدوا ، والتاء فيه زائدة وإمنـا األصـل احلـرش           : القوم) تحترش(ومن ذلك    -٧

والتحريش وفيه أيضا أن يكون من حتر وأصله حتار اخليمة وما أطاق ـا مـن                
أذياهلا، فكذلك هؤالء جتمعوا وأطاف بعضهم ببعض فقد صارت الكلمة إذاً مـن             

  . ترمنحوتة من حرش وح: فحترش . )٤(باب النحت
  
  

                                     
   .١/٥١١املقاييس ) ١(
   .١/٥١١املرجع السابق ) ٢(
   .١/٥١٢املرجع السابق ) ٣(
   .٢/١٤٥املرجع السابق ) ٤(



  

-١٤٧-

  ما أوله دال
:  العـدبس  :وهو احلوض الذي مل يتنوق يف صنعته ، قال        ) ثور  عالد( ومن ذلك    -٨

ويــجوز أن   . وهذا مما زيدت فيه العني وهو من دثر       ) الدعثور احلوض املتثلم  (

  .منحوتة من دثر ودعث) دعثر(يعىن أن " )١(يكون من دعث

  ما أوله عني
٩- )العشوهذا مما زيدت فيه الشني وإمنا هو مـن العنـق ،             .الطويل اجلسم   ) قن 

وليس ببعيد أن يكون العني زائدة أيضا فإن كان كذلك فالكلمة منحوتة مـن              
طويلة العنق ونعامة   : كلمتني ، من العنق والشنق وقد قال اخلليل امرأة عشنقة         

  .)٢(عشنقة فهذا يدل على صحة ما قلناه
١٠- )العمن السرعة ويكون القاف زائدة ويكـون        الظليم ممكن أن يكون   ): قلَس 

من العسالن وميكن أن يكون العني زائدة ويكون من السلق والتسلق وكـل             

   .)٣(ذلك جيد
١١- )الوطيئة من النساء املمتلئة وهذا مما زيدت فيه الطاء وإمنا هو من            ) بولطْالع

أنه عبالة اجلسم ، وممكن أن يكون منحوتا من عطل، فالعطل اجلسم ارد، ك            

  .)٤( وهذا أجود ،يقال عطلها عبل
منحوته من عطل وعبل ، ويف هذا املثال نرى         ) عطبل  ( وهذا يعىن أن مادة     

  .بن فارس مييل إىل ترجيح النحت على الزيادة ا

                                     
   .٢/٣٤٠املقاييس ) ١(
   .٤/٣٥٩املرجع السابق ) ٢(
  . ٤/٣٥٩املرجع السابق ) ٣(
   .٤/٣٦٥املرجع السابق ) ٤(



  

-١٤٨-

١٢- )العالذئب اخلبيث ، يقال عملس دجلات وهذا مما زيدت فيه الـالم،            ) سلَّم
: قول هو عمـول عمـوس     وممكن أن يكون من كلمتني من عمل وعمس ت        

  . )١(يركب رأسة وميضي فيما يعمله
١٣- )عوهـو مـن      ، احلمل إذا بلغ النـزو ، وهذا مما زيدت فيه امليم         ): روسم 

عرس بالشئ الزمه وأولع به وممكن أن تكون منحوتة من عرس ومرس ألنه             

  .)٢(يتمرس باإلناث ويعرس ا 

  ما أوله الم
 من هلج وهجم كأنـه      ة املديث وهي منحوت   الطريق) مجهاللَّ(ومن ذلك    -١٤

هـو  : يلهج به حىت يهجم سالكه على املوضع الذي يقصده وقال اخلليل          

  .)٣(الطريق الواضح ، ولعل امليم فيه زائدة وقد يلهج بسلوك مثله

                                     
   .٤/٣٦٧املقاييس ) ١(
   .٤/٣٦٨ املرجع السابق) ٢(
   .٥/٢٦٤املرجع السابق ) ٣(



  

-١٤٩-

  املبحث الثاين
  املتردد بني الوضع والزيادة أو النحت

ضع والزيادة مرتبـة    وهذه هي الكلمات اليت تردد فيها ابن فارس بني الو         
  حسب ورودها يف معجم مقاييس اللغة 

بوت من اإلبل وهـو     رفأما الت  (:من الكلمات املوضوعة  ) ما أوله تاء  (قال يف    -١
الذلول، فلو قال قائل إنه من التاء والراء والباء كأنه خيـضع حـىت يلـصق                

  ))١(بالتراب كان مذهباً
ضرع وممكن أن يكون التاء زائـدة واألصـل         قادمتا ال : ان  يباِنأَووالت (:وقال -٢

  )٢() والوأب املقعب،الوأب
 ويقال احبنطى إذا انتفخ كاملتغضب وهذه الكلمـة         :)ما أوله حاء    ( وقال يف    -٣

  .)٣()قد مر قياسها يف احلبط
كار إقبال السيل وحمتمل أن يكون هذه من        نِعواالد): ما أوله دال    ( وقال يف    -٤

  .)٤(باب دعك 
والدغفلي من الزمان اخلصب وحمتمل أن يكون هذه من الذي زيـد فيـه               (:لوقا -٥

  .)٥(الدال كأنه من غفل وهم يصفون الزمان الطيب الناعم بالغفلة 

                                     
   .١/٣٦٥املقاييس ) ١(
   .١/٣٦٥املرجع السابق ) ٢(
   .٢/١٤٧املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٤١املرجع السابق ) ٤(
   .٢/٣٤٢املرجع السابق ) ٥(



  

-١٥٠-

 ممكن أن يكون وضع وضـعاً       ،فالربد) ريرهمالز(وأما  ): ما أوله زاي  (وقال يف    -٦
لك أنـه إذا   من قوهلم ازمهرت الكواكب وذ     ،وممكن أن يكون مما مضى ذكره     

  .)١(اشتد الربد زهرت إذاً وأضاءت 
خمر الكثري امللتف من الشجر وممكن أن يكون امليم فيـه زائـدة             والز (:وقال -٧

  .)٢(ويكون من زخر النبات 
الظلمة وجيوز أن تكون هذه الكلمة مما       ) ِمساءروالطِّ): (ما أوله طاء  (وقال يف    -٨

  .)٣( طمس منزيدت فيه الراء كأا
) ما أوله دال  ( التردد بني الوضع والنحت فقد ذكر كلمة واحدة يف باب            وأما

م الناقة اليت أكلت أسناا من الكرب وحمتمل أن تكـون هـذه             ِقلْ والد :إذ قال 

  .)٤(من دقمت فاه إذا كسرته ومن دلق إذا خرج كأن لساا يندلقة منحوت
  

                                     
   .٣/٥٥املقاييس ) ١(
   .٣/٥٥ السابق املرجع) ٢(
   .٣/٤٠٣املرجع السابق ) ٣(
   .٢/٣٤٢املرجع السابق ) ٤(



  

-١٥١-

í{{³^~{Ö]< <
  : ا يلي لقد توصل هذا البحث إىل نتائج من أمهها م

د سبق يف القول برد الرباعي واخلماسـي إىل الثالثـي بـآراء             ـابن فارس ق   -١
 إال أن الـذي طبـق       ،الكسائي والفراء وأيب زيد وبعض اإلشارات من اخلليل       

منهج رد الرباعي واخلماسي إىل الثالثي بوضوح هو أبو احلسن كراع النمـل             
وسـط  بزيادة األول واأل   وقال   ،الذي فتح باب القول بالزيادة على مصراعيه      

 وأغلب األمثلة اليت أوردها يف كتابه املنتخب موجودة ومكررة عنـد            ،واآلخر
  وقد ضرب أمثلة لزيادة هذه احلـروف       ،ةـابن فارس يف معجم مقاييس اللغ     

  .) ن ل ع غ ف ق ط ز ر د ج بـس م ه(
ثالثي عن  ابن فارس كان مقدراً أنه ميكن إرجاع أكثر ما زاد على الثالثي إىل ال              -٢

 إال أنه بعد أن     ، ولذلك جعل املزيد يف البداية توطئة للمنحوت       ،طريق النحت 
 تبني له أن املزيد كثري حبيث ال ميكن         ،طبق ذلك على احلرف األول وهو الباء      

 وجعل ما زاد على ثالثـة       ، فجعله قسماً مستقال   ،أن يكون توطئة للمنحوت   
  ضعا واملوضوع و،  واملزيد  ،متكوناً من املنحوت

طريقة ابن فارس يف معرفة أصل املنحوت هى أن يعمد إىل الرباعي فيحـذف               -٣
منه حرفا فيحصل على ثالثي ثـم يرد احلرف احملذوف وحيذف حرفا آخـر             

حيذف منها اهلاء فيحـصل علـى       ) مجهر(فيحصل على ثالثي آخر مثل كلمة       
علـى  وبذلك حيـصل    ) جهر(مث يعيد اهلاء وحيذف امليم فيحصل على        ) مجر(

وهذا مـا   ،  منحوتة من مجر وجهر     ) مجهر(فيقول إن   ) مجر وجهر (ثالثيني مها   
  .)مجهور(فعله يف كلمة 

 حبيث يبدأ أحدمها باحلرف األول من       ،ومبعين آخر أنه يقسم الرباعي إىل ثالثيني      
   أي يشتركان يف حرفني وخيتلفان ،الرباعي وينتهي اآلخر باحلرف الرابع من الرباعي
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ذه احلروف اليت يشترك فيها الثالثيان أو خيتلفان مل يسر فيهـا ابـن       وه ،يف حرف 
 وإن كـان     ،  وإمنا املعىن هو الذي حيدد تلك األحـرف         ، فارس على طريقة حمددة   
  .املعىن عاماً أو فيه تكلف

أي حروف الثالثيني حمصورة يف حروف الرباعي فالثالثي األول مثالً ميكن أن            
  :كون منتي

    ٣٢١    اين والثــالثاحلرف األول والثـ
  ٤٣١    أو احلرف األول والثالـث والرابـع
  ٤٢١    أو احلرف األول والثـاين والرابـع
  :والثالثي اآلخر ميكن أن يتكون من

  ٤٣٢     احلرف الثـاين والثالـث والرابـع
  ٤٢١     أو احلرف األول والثـاين والرابـع

  ٤٣١     ف األول والثالـث والرابـعأو احلر 
ـ             ة إىل  ـوهذه الطريقة جندها عند كراع النمل يف رده لبعض األبنيـة الرباعي

 ،)صلمع(  ألنه يف كل مرة يقول بزيادة ختتلف عن األخرى كما يف           ،ثالثيني خمتلفني 
 وقال مرة أخـرى بزيـادة العـني         ،)صلع(إذا قال مرة بزيادة امليم فيكون أصلها        

إذ قال مرة بزيادة الـالم فيكـون        ) خزعل( وكما يف مادة     ،)صلم(ون أصلها   فيك
 وهاتـان   ،)خـزل ( وقال مرة أخرى بزيادة العني فيكون أصـلها          ،)خزع(أصلها  
املوجودتان يف املنتخب لكراع الـنمل مكررتـان يف        ) خزعل( و ،)صلمع(املادتان  

البن فـارس ـذه      فيكون كراع النمل هو الذي أوحي        ،مقايس اللغة البن فارس   
 وهي إرجاع الرباعي إىل أصلني ثالثيني خمـتلفني حمـصورين يف حـروف              ،الفكرة
  .الرباعي

 ما يعده ابن فارس منحوتا ال ينطبق عليه ما ينطبق على املنحوت عند اخلليـل                -٤
 وذلك أن النحت عندمها يقع يف كلمـات متعاقبـة ويكثـر             ،وابن السكيت 



  

-١٥٣-

 فهو مل يورد مجلة واحدة      ،ان عند ابن فارس    وهذان الشرطان مفقود   ،استعماهلا
  .كثر استعماهلا وبني أا حنتت أو أخذت منها كلمة

 ما يرده ابن فارس إىل الثالثي عن طريق النحت يرده غريه من العلمـاء عـن                 -٥
طريق القوانني الصوتية كاإلبدال من احلرف الزائد أو التعويض عن احلـرف            

  .املشدد مثل هربق وهبلع وقرضب

 وما ورد منه فإنه علـى       ،نظرية ابن فارس يف النحت ال تنطبق على اخلماسي         -٦
 أو  ،"باب املزيد حبـرفني   " أو يف ،  "باب املوضوع وضعا  " إما أن جيعله يف      ،قلته

  .يتصرف فيه حبذف حرف منه فيعامله معاملة الرباعي

الغرض من النحت والزيادة عند ابن فارس هو رد مـا زاد علـى ثالثـة إىل                  -٧
  .ثالثيال

 وإمنا ذكر كلمات عامة مثل املبالغة والتعظيم        ،مل حيدد ابن فارس معاين الزيادة      -٨
  .والتقبيح والتشنيع والتهويل والتفخيم والتأكيد

طريقة ابن فارس يف النحت هلا أثر يف كثري من العلماء الذين جاءوا من بعـده                 -٩
ـ       ،من القدماء  شري والـسهيلى    أمثال الثعاليب واخلطيب التــربيزي والزخم

والظهري الفارسي العماين والصغاين وابن منظور والفريوز أبادي والـسيوطي          
 عبدالقادر املغريب   : ومن احملدثني أمثال   ، وأغلب هؤالء مل يشريوا إليه     ،والزبيدي

وعبداهللا أمني والدكتور إبراهيم السامرئي وإمساعيل مظهر والدكتور رمـضان          
  .عبدالتواب

 ولكنه مل جيد دليالً ميكنه بواسطته أن        ،تنع باملوضوع وضعاً  ابن فارس غري مق    -١٠
 أي أن املوضوع عند ابن فارس       ،يرد الكلمات املوضوعة إىل املنحوت واملزيد     

 ألن ابن   ، ولذلك قال بأن غريه قد يكون لديه ذلك        ،هو الذي مل جيد له تعليالً     
بدو أن املعـاين     وي ،فارس يعتمد على املعىن يف رده للكلمات الزائدة على ثالثة         
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 فقـال   ،اليت أوردها لتلك الكلمات املوضوعه مل تسعفه بردهـا إىل الثالثـي           
  .بوضعها

 ردها بعض العلمـاء إىل      ،كثري من الكلمات اليت عدها ابن فارس موضوعة        -١١
 ،مسحق ، وبرقط ، وخنفقيق وهنبـث      : الثالثي عن طريق القول بالزيادة مثل     

  .وهركل
 يرجح فيها جانـب     ، ابن فارس بني الزيادة والنحت     الكلمات اليت تردد فيها   -١٢

 يرجح فيهـا جانـب      ، والكلمات اليت تردد فيها بني الوضع والزيادة       ،النحت
  . يرجح فيها جانب النحت، واليت تردد فيها بني الوضع والنحت،الزيادة

 وكـان ينبغـي أن      ،ابن فارس يعتمد على املعىن أكثر من اعتماد على املبىن         -١٣
 ألن املبناين أقرب إىل الثبات      ، املبين أكثر من اعتماده على املعىن      د على ـيعتم

 وله ضوابط يعرف بـها كـالقوانني       ، وألن املبىن يكون تغريه بطيئاً     ،من املعاين 
  . وهذا غري متوفر يف املعىن،الصوتية

ولذا فإننا جند أن ابن فارس جيعل كلمات املادة الواحدة يف بعـض األحيـان               
 إذ  ،)حرقف( مثل مادة    ، أو بني الزيادة والوضع    ،ت والوضع مقسومة بني النح  

مـن  " احلرقفـة " وجعـل    ،"حقف"و  " حرف"منحوتاً من   " احلرقوف"جعل  
مزيـداً بـالالم    " الصمالخ  " إذ جعل "صملخ  " ومثل مادة   ،  املوضوع وضعاً 

ومثل التفريق  ،  "صلخ وصمل "منحوتاً من   "الصماخل  " وجعل   ،"صمخ"وأصله  
 وجعل  ،"فقع  "  إذ جعل األوىل مزيدة بالراء وأصلها        ،"رنقعواف" فرقع  " بني  

وكـان  ،  "فقـع   "  بينما أصلهما مجيعاً هو      ،"فرق وفقع   " الثانية منحوتة من    
 وهو إمـا أن تكـون مـن         ،القياس أن حيكم على املادة الواحدة حبكم واحد       

  .املنحوت أو من املزيد أو من املوضوع وضعاً

 ويضاف إليها الكلمات الـيت      ،كلمة ) ١٢٥( ة  بلغ عدد الكلمات املنحوت   -١٤
 ورجح فيها جانب النحت     ،تردد فيها ابن فارس بني الزيادة والوضع والنحت       
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 وبلـغ عـدد     ،كلمة ) ١٤٠(  فيكون مجيع املنحوت     ،كلمة) ١٥(وعددها  
 ويضاف إليها الكلمات اليت تردد فيها ابن        ،كلمة ) ٢٣٨( الكلمات املزيدة   

 ،كلمـات ) ٨( وعـددها    ،لوضع ورجح جانب الزيادة   فارس بني الزيادة وا   
 وبلغ عدد الكلمات املوضوعة وضـعاً       ،كلمة) ٢٤٦(فيكون عدد الـمزيد    

 ، مث يليه املوضوع وضعاً    ، وذا يكون أكثر الكلمات املزيد     ،كلمات) ٢٠٧(
  .مث يليه املنحوت
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       الصفحة                     آلية      ا                    رقم اآلية 
                       اإلنسان: ٧٦                                     

  ٧٠      " إنا خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً "        ١٠    
  االنفطار: ٨٢                                      

  ٧٢          "وإذا القبور بعثرت "                             ٤     
  

        
  
  
  
  
  
  
  



  

-١٥٨-

ğ̂ éÞ^m<V†ÃÖ]<Œ†ãÊ< <
  

  الصفحة                           البيت                          الرقم   

  الباء
  ٢٠              زغدبا يرد قلخاً وهديراً .......................      -١

  
  احلاء

   ٣١          حيعل الداعي الفالحا   إىل أن   فبات خيال طفيك يل عنيفا-٢
  
  الالم

  ٣١   إىل أن دعا داعي الفالح فحيعال   أال رب طيف بات منك معانقي -٣
  
  الياء

   ٣١          ألـم حيزنك حيعلـة املنادي أقول هلا ودمع العني جــاٍر-٤
   ٣١ ، ٢٧       كأن مل ترى قبلي أسرياً ميانياً   وتضحك مين شيخة عبشمية-٥
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  )أ ( 

ـ ه٣٢١االشتقاق أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد املتوىف سنة            - ١ حتقيـق   ،ـ
  .عبدالسالم حممد هارون، نشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة

ـ ه٢٤٤إصالح املنطق البن السكيت املتوىف سنة        - ٢  ، حتقيق أمحد حممد شاكر      ـ
 .بالقاهرة الطبعة الرابعةوعبدالسالم حممد هارون، نشر دار املعارف 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير مجال الدين أيب احلسن علي ابن يوسف              - ٣
ـ ه٦٢٤القفطي املتوىف سنة      نـشر دار    ،حتقيق حممد أيب الفضل إبـراهيم     ،   ـ

الكتاب العريب بالقاهرة ومؤسسة الكتاب الثقافية ببـريوت الطبعـة األوىل          
 .م١٩٨٦ – ـه١٤٠٦سنة 

الف بني النحويني البصريني والكـوفيني لكمـال        ـ يف مسائل اخل   اإلنصاف - ٤
الدين أيب الربكات عبدالرمحن حممد بن أيب سعيد األنبـاري املتـوىف سـنة              

ـ ه٢٧٧  حتقيق حممد حمـي الـدين       ،، نشر املكتبة التجارية الكربى بالقاهرة     ـ
 .عبداحلميد

 "ب " 
 حممد بن يعقـوب     بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز د الدين         - ٥

ـ ه ٨١٧الفريوز أبادي املتوىف سنة      حتقيق األستاذ علي حممد النجار ، نشر       ،   ـ
 . بريوت لبنان–املكتبة العلمية 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للحافظ جالل الـدين عبـدالرمحن             - ٦
 حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم ، نـشر دار الفكـر ، الطبعـة                ، السيوطي
 .م١٩٧٩ – ـه١٣٩٩ -الثانية

البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة د الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي              - ٧
حتقيق حممد املصري ، نشر مجعيـة إحيـاء التـراث           ،   ـه ٨١٧املتوىف سنة   
 – الطبعـة األوىل     – مركز املخطوطات والتـراث الكويـت        –اإلسالمي  
 .م١٩٨٧ - ـه١٤٠٧
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 "ت " 
  ،  للدكتور رمضان عبـدالتواب     ،  وعلله وقوانينه   مظاهره –التطور اللغوي    - ٨

نشر مطبعة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، الطبعة الثانيـة عـام            
 .م١٩٩٠-ـه١٤١٠

التكملة والذيل والصلة للحسن حممد بن احلسن الـصاغاين املتـوىف سـنة              - ٩
ـ  ج ـه٦٥٠  حتقيق إبراهيم إمساعيل األبياري، نشر مطبعـة دار الكتـاب           ٥ـ
 .م١٩٧٧ – ـه١٣٩٧ – اهرةبالق

 نشر دار السؤال للطباعـة      ، للدكتور امحد علي   –ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي      -١٠
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨ الطبعة الرابعة سنة –والنشر بدمشق 

 "ج " 
 ،  ـه٣٢١مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن األزدي البصري املتوىف سنة             -١١

 . بريوت–نشر دار صادر 

 "خ " 
أليب الفتح عثمان بن جين ، حتقيق حممد علي النجار، نـشر دار             اخلصائص   -١٢

 . لبنان– بريوت –الكتاب العريب 

 "د " 
 للدكتور أمحد خمتار عمر ، نشر عـامل الكتـب           –دراسة الصوت اللغوي     -١٣

 .م١٩٧٦- ـه١٣٩٦ الطبعة األوىل –بالقاهرة 

 "س " 
ـ ه٣٩٢سر صناعة اإلعراب أليب الفتح عثمان بن جين املتوىف سنة            -١٤  ، حتقيق   ـ

 عـام   – الطبعة األوىل    –الدكتور حسن هنداوي ، نشر دار القلم بدمشق         
 .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥
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شرح ديوان احلماسة أليب بكر زكريا حيي بن علي اخلطيب التــربيزي ،              -١٥
 .طبعة بوالق

شرح شافية ابن احلاجب لرضي الدين حممد بن احلسن االستراباذي املتـوىف            -١٦
ـ ه٦٨٦سنة   مد نور احلسن وزمالئه، نشر دار الكتب العلميـة،         ، حتقيق حم  ـ

 .م١٩٨٢ -ـه١٤٠٢ طبعة سنة – لبنان –بريوت 

، نشر عـامل  ـه٦٤٣شرح املفصل ملوفق الدين بن يعيش النحوي املتوىف سنة       -١٧
 .ومكتبة املتنيب بالقاهرة.  بريوت لبنان –الكتب 

 "ص " 

ـ ه٣٩٥ة  الصاحيب أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا املتوىف سن          -١٨ ، حتقيـق   ـ
 .السيد أمحد صقر ، نشر مطبعة عيسى الباين احلليب وشركاه بالقاهرة

تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيـق           : الصحاح   -١٩
 الطبعـة   – بريوت لبنان    –أمحد عبدالغفور عطار، نشر دار العلم للماليني        

 .م١٩٨٤ - ـه١٤٠٤ -الثالثة

 "ع " 

 الفجالة  – نشر دار ضة مصر      –كتور علي عبدالواحد وايف     علم اللغة للد   -٢٠
 . الطبعة السابعة– القاهرة –

ـ ه١٧٥د الفراهيدي املتوىف سـنة      ـالعني أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمح      -٢١  ،  ـ
حتقيق الدكتور مهدي املخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ، نشر مؤسسة          

ـ  – لبنـان    – بـريوت    –األعلمي للمطبوعات     – ١٤٠٨ة األوىل    الطبع
 .م١٩٨٨
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 "ف " 
علـي  :  جلاراهللا حممود بن عمر الزخمشري، حتقيـق ثالفائق يف غريب احلدي  -٢٢

حممد البجاوي وحممد أيب الفضل إبراهيم، نشر دار املعرفة للطباعة والنـشر        
 . الطبعة الثانية– لبنان – بريوت –

خلـاجني  ان عبدالتواب، نـشر مكتبـة ا  ـ للدكتور رمض –فصول يف فقه العربية      -٢٣
 .م١٩٨٣/ ـه١٤٠٤بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض الطبعة الثانية 

رائي ، نـشر مؤسـسة      ـم السام ـ للدكتور إبراهي  –الفعل زمانه وأبنيته     -٢٤
 .م١٩٨٣/ ـه١٤٠٣لبنان، الطبعة الثالثة  – بريوت –الرسالة 

 نشر دار ضة مصر للطباعـة       -فقه اللغة ، للدكتور علي عبدالواحد وايف       -٢٥
 . الفجالة القاهرة–والنشر 

 عضو امع العلمي العريب، نشر      ،فقه اللغة وخصائص العربية حملمد املبارك      -٢٦
 .م١٩٨١/ـه١٤٠١دار الفكر ، الطبعة السابعة 

ـ ه٤٣٠فقه اللغة وسر العربيةأليب منصور الثعاليب املتـويف سـنة            -٢٧ ، حتقيـق   ـ
بعة األوىل   بريوت لبنان، الط   –الدكتور فائز حممد ، نشر دار الكتاب العريب         

 .م١٩٩٣/ـه١٤١٣
 طبعـة عـام     – نـشر دار املعرفـة بـريوت         –الفهرست البن النـدمي      -٢٨

 .م١٩٧٨/ـه١٣٩٨
يف اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ، نشر مكتبة األجنلـو املـصرية           -٢٩

 .بالقاهرة، الطبعة اخلامسة

 "ق " 
ـ ه٨١٧القاموس احمليط د الدين بن حممد بن يعقوب املتوىف سنة      -٣٠ نشر مؤسسة / ـ

 .م١٩٨٧/ـه١٤٠٧ لبنان ، الطبعة الثانية – بريوت –الرسالة 
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 "ك " 
كتاب سيبويه أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ، حتقيق عبدالسالم حممـد               -٣١

ـ ه١٤٠٨ –هارون، نشر مكتبة اخلاجني بالقـاهرة ، الطبعـة الثالثـة              / ـ
 .م١٩٨٨

 "ل " 
 .قاهرة لسان العرب البن منظور ، نشر دار املعارف بال -٣٢

 "م " 
 . لزهري عبداحملسن سلطان–مقدمة حتقيق جممل اللغة  -٣٣
ـ ه٩١١املزهر يف علوم اللغة وأنواعها جلالل الدين السيوطي املتوىف سـنة    -٣٤ ، ـ

 . نشر دار الفكر –حتقيق جاد املوىل وزمالئه 
دار مصر  .  نشر   – للدكتور حسني نصار     –نشأته وتطوره   : املعجم العريب    -٣٥

 .للطباعة
ــاي -٣٦ ــوىف  معجــم مق ــا املت ــن زكري ــة أليب احلــسني أمحــد ب   يس اللغ

 عبدالسالم حممد هارون، نشر مكتبة ومطبعـة البـايب    :، حتقيق ـه٣٩٥سنة  
 .م١٩٧٢/ـه١٣٩٢احلليب وأوالده مبصر ، الطبعة الثانية، 

ـ ه٢٨٥املقتضب أليب العباس حممد بن يزيد املربد املتوىف سنة           -٣٧  حممد  :، حتقيق ـ
 . بريوت– الكتب عبداخلالق عضيمة ، نشر عامل

ـ ه٦٦٩املمتع يف التصريف البن عصفور اإلشبيلي املتوىف سـنة           -٣٨  :حتقيـق / ـ
 الطبعـة   – لبنان   – بريوت   –الدكتور فخر الدين قباوة ، نشر دار املعرفة         

 .م١٩٨٧ – ـه١٤٠٧ -األوىل
املنتخب من غريب كالم العرب أليب احلسن علي بن احلسن اهلنـائي املعـروف               -٣٩

حتقيق الدكتورحممد بن أمحد العمري، نشر جامعة        ،ـه٣١٠ىف سنة بكراع النمل املتو  
 .م١٩٨٩ -    ـه١٤٠٩أم القرى، الطبعة األوىل 
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 "ن " 
دار وهـدان   .  نشر   ،النحت العريب يف مقاييس اللغة للدكتور يوسف اهلابط        -٤٠

 .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧–الطبعة األوىل–للطباعة والنشر
وسى ، نشر دار العلوم للطباعـة        للدكتور اد امل   –النحت يف اللغة العربية      -٤١

 .م١٩٨٤ – ـه١٤٠٥ طبعة عام –والنشر بالرياض 
نـشر  ،  النخل أليب حامت السجستاين، حتقيق الدكتور إبراهيم الـسامرائي           -٤٢

 .م١٩٨٥ /ـه١٤٠٥ – الطبعة األوىل – بريوت لبنان –مؤسسة الرسالة 
لرمحن بـن   نزهة األلباء يف طبقات األدباء أليب الربكات كمال الدين عبـدا           -٤٣

، حتقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ، نشر       ـه٥٧٧حممد األنباري املتوىف سنة     
 .م١٩٨٥ – ـه١٤٠٥ الطبعة الثالثة – الزراقاء – األردن –مكتبة املنار 

،  للدكتور أمحد عبدايد هريـدي       –نشوء الفعل الرباعي يف اللغة العربية        -٤٤
 .م١٩٨٨ - ـه١٤٠٨نشر مكتبة الزهراء بالقاهرة 

   "ـه" 
 مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين عبدالرمحن بـن أيب بكـر               -٤٥

ـ ه٩١١السيوطي املتوىف سنة     ، حتقيق أمحد مشس الدين ، نشر دار الكتـب          ـ
  .م١٩٩٨ /ـه١٤١٨ الطبعة األوىل – بريوت لبنان –العلمية 
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رقم الصفحة  املوضــــــوع
 املقدمة ٥
 التعريف بابن فارس واملقاييس واألراء يف األبنية: فصل األولال ٩
  املبحث األول ابن فارس  ٩

  املبحث الثاين معجم مقاييس اللغة  ١٣

  ترتيبه   ١٧

  مصادره  ١٨

  آراء العلماء يف أصول األبنية: املبحث الثالث  ١٩

  اآلراء اليت سبقت ابن فارس: أوالً   ١٩

    رأي ابن فارس: ثانياً  ٢٦

  الفصل الثاين املنحوت  ٣١

  متهيد يف النحت  ٣١

  النحت قبل ابن فارس: أوالً   ٣١

  النحت عند ابن فارس: ثانياً  ٣٣

   املنحوت من كلمتني :املبحث األول  ٤١

  املنحوت من ثالث كلمات: املبحث الثاين   ٦١

  طريقة ابن فارس يف النحتأثر : املبحث الثالث  ٦٥

  أثره يف القدماء: أوالً  ٦٥
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  أثره يف احملدثني: ثانياً  ٧٠

  املزيد: الفصل الثالث  ٧٥
  يف الزيادة: متهيد   ٧٥
  املزيد حبرف: املبحث األول   ٨٥
 زيادة اهلمزة  ٨٥
 زيادة الباء  ٨٥
 زيادة التاء  ٨٨
 زيادة اجليم  ٨٨
 زيادة احلاء  ٨٩
 زيادة اخلاء  ٨٩
 زيادة الدال  ٨٩
 زيادة الذال  ٩١
 زيادة الراء  ٩١
 زيادة الزاء  ٩٥
 زيادة السني  ٩٦
 زيادة الشني  ٩٧
 زيادة الضاد  ٩٧
 زيادة الطاء  ٩٧
 زيادة العني  ٩٨
 زيادة الغني  ١٠٠
 زيادة الفاء  ١٠٠
 زيادة القاف  ١٠١
 زيادة الكاف  ١٠٢
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 زيادة الالم  ١٠٢
 زيادة امليم  ١٠٦

 زيادة النون  ١١٣

 زيادة اهلـاء  ١١٧

 زيادة الواو  ١١٨

 دة الياءزيا  ١١٩

  املزيد حبرفني: املبحث الثاين   ١٢١

  معاين الزيادة: املبحث الثالث  ١٢٧

  املوضوع وضعاً: الفصل الرابع   ١٣١

  املتردد بني الزيادة والنحت والوضع: الفصل اخلامس   ١٤٣

  يف املتردد: متهيد   ١٤٣

  املتردد بني الزيادة والنحت: املبحث األول   ١٤٥

  املتردد بني الوضع والزيادة أو النحت: املبحث الثاين   ١٤٩

  اخلامتة  ١٥١

  الفهارس  ١٥٧

  فهرس اآليات  ١٥٧

  فهرس الشعر  ١٥٨

  فهرس املراجع واملصادر  ١٥٩

  فهرس املوضوعات  ١٦٥
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 مطابــــع جامعة أم القرى
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