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 Abstract 

     At the end of his book, Al-Mulooki Derivation, Ibn Jinni put some of the rules and laws he 

said to be useful in derivation. They were explained by both Al-Thamaneeni in his book, 

Derivation's Explanation, and Ibn Ya'eesh in his book, Explanation of Al-Mulooki Derivation. 

Dr. Abdel Illah Nebhan justified the reason why Ibn Jinni had put these laws mentioning that 

he did not want to leave Al-Mulooki Derivation so short so he added some laws and rules to 

be useful in derivation. These laws are scattered in his great book, Properties, and in their 

places in his book, The Unbiased. They are frequently mentioned in the books of his teacher 

Ibn Ali Al-Farisi. But their collection in this way in an educational, scholastic book is 

considered a very useful work. It is noticeable that Ibn Jinni did not give these laws certain 

titles but began each one with the word (law). This way was followed by Al-Thamaneeni 

whereas Ibn Ya'eesh gave them titles explaining their contents.  

 الممخص
ع بيا في التصريف، وشرحيا وضع ابن جني في نياية كتابو )التصريف المموكّي( مجموعة من العقود والقوانين ذكر أّنو ُينَتف
وقد عّمل الدكتور عبد االلو  ،كلّّ من الثمانيني في كتابو )شرح التصريف(، وابن يعيش في كتابو )شرح التصريف المموكي(

نبيان سبب وضع ابن جنّي ليذه العقود وذكر أّنو لم يشْأ أْن يترك التصريف المموكي بيذا اإليجاز فألحق بمادتو عقوًدا 
ْن تناثرت في كتابو العظيم )الخصائص(، ووردت في مواضعيا في وقوانين م ما ينتفع بيا في التصريف، وأّن ىذه العقود وا 

كتابو المنصف، وكُثر ترددىا في كتب شيخو أبي عمي الفارسّي إاّل أّن جمعيا عمى ىذا النحو في كتاب تعميمّي صّفّي ُيعّد 
 .(1)عمًًل ذا فائدة جميمة

 توطئة:
أّن ابن جني لم ُيَسّم ىذه العقود بعنوانات، فقد ابتدأ كًلِّ منيا بمفظة )عقد(، وتبعو الثمانيني، عمى حين مًلحظ وال        

 وسندرس بعًضا من ىذه العقود والقوانين وىي كما يأتي:صّدرىا ابن يعيش بعنوانات تصف محتواىا، 
 . قمُب الواِو ياًء لإلدغام:1

تمعت الواو مع الياء في كممة واحدة وكانت األولى منيما ساكنة ؛ توجَّب قمب الواو ياًء أّنو في حال اج ذكر ابن جني    
دغام الياء في الياء أّنو قد اشُتِرَط سكون الحرف األول ؛ ألّن شرط اإلدغام أْن يكون الحرف األول  وذكر ابن يعيش، (2)وا 

ًكا المتنع اإلدغام ؛ ِلفصل الحركة بي  .(3)ن الحرفينساكًنا، فمو كان ُمتحرّْ
 :(1)جواز قمب الواو ياًء وامتناع قمب الياء واًوا وأرجعاه إلى سببين اثنينعّمل كّل من الثمانيني وابن يعيش وقد     

                                                           

 . 285 :ابن يعيش النحوي (1)
, واإلنصاف في مسائل الخًلف )مسألة االختًلف في اشتقاق  104/  1 :المفتاح في الصرف :, وينظر 47 :التصريف المموكي :ينظر (2)

 . 313 :, والميّذب في عمم التصريف 228 - 227 :4 :, وشرح ابن عقيل 13/  1 :االسم(
 . 463 :شرح التصريف المموكي :ينظر (3)
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اُء أّن الياء أخفُّ من الواو، فمن الطبيعي التوّجو نحو األخّف واألسيل، وتجنُّب األثقل، قال سيبويو: ))وكانت الي األول:    
 .(2)؛ ألّنيا أخفُّ عمييم، ِلشبِييا باأللف((ي القمِب ال الواوالغالبُة ف

أّن الغرض من القمب ىو اإلدغام ؛ واإلدغام في حروف الفم أقوى ِلكثرتيا، والياء منيا، أّما الواو فيي من  الثاني:    
 حروف الشفة وىي قميمة، واإلدغام فييا ضعيف.

يّْد، وَىيّْن( وِزنتيا )َفْيِعل(، وأصُل ىذه الكممات )َسْيِود( من )ساَد _ َيُسود(، ومن ىذه الكممات )َسيّْد، وَميّْت، وجَ     
 .(3)و)َمْيِوت( من )ماَت _ َيُموت(، و)َجْيِود( من )جاَد _ َيُجود(، و)َىْيِون( من )ىاَن _ َيُيون(

)َفْيَعل( بالفتح وليس بالكسر، ثُّم ُنِقَل إلى  والُمرادي أّن البغداديين َيرْون أّن مثل )َسّيد، وَمّيت( زنتو ونقل ابن يعيش    
وقد َرّد ابن يعيش . (4)الكسر ؛ ألّنيم لم يروا من الصحيح ما ىو عمى )َفْيِعل( واّنما ىو )َفْيَعل( نحو )َضْيَغم، وَصْيَرف(

إفراده. ولو أرادوا بـَميّْت ))وىذا ال يمزم ؛ ألّن المعتّل قد يأتي فيو ما ال يأتي في الصحيح ؛ ألّنو نوع عمى  ذلك بقولو:
 .(5))َفْيَعل( بالفتح لقالوا )َميَّت( ((

أّن ىذه الكممات قد ُتَخفَّف فُيقال: )َسْيد، وَمْيت(، وعندئٍذ ُتحَذف عيُن الكممة ويكون وزن الكممة وكان الثمانيني قد ذكر     
 :(8)، قال الشاعر(7)القوم وليستا لغتين لقومين مختمفينالذي يرى أّن كمييما لغٌة واحدٌة لنفس  ووافقو ابن يعيش، (6))َفْيل(

 (9)ليَس َمْن ماَت، فاْسَتراَح، ِبَمْيٍت          إّنما الَمْيُت َميُّْت األْحياءِ 
ّنما الذي اختمف ىو      فقد استعمل الشاعر كًل المفظتين، بالتضعيف وبدونو، ولم تختمف داللتيما من حيث المعنى، وا 

 ط.وزن الكممة فق
 .(10)وذكر ابن إياز أّن بعضيم يرى أّن المحذوف الياء، ووزن الكممة عندىم )َفْعل(    
 والكممات التي ُذِكَرت كانت فييا الياء أواًل والواو ثانًيا فُقِمَبت الواو ياًء وُأدِغَمت الياء في الياء.    
و )َطَوْيُتُو طيِّا، وَشَوْيُتُو َشيِّا، وَلَوْيُتُو َليِّا(، وأصل ىذه وأّما الكممات التي تكون فييا الواو أواًل وبعدىا الياء فمن نح    

، وقد عّمل أبو عمي الفارسي سبب اإلدغام بأّن (11)الكممات )َطْوًيا، وَشْوًيا، وَلْوًيا(، فُقِمَبت الواو ياًء، وأْدِغَمت الياءان مًعا
 .(12)ّطرفينالياء من الفم، واإلدغام في حروف الفم أكثر منو في حروف ال

 
 

                                                                                                                                                                                     

, وشرح التصريف  13/  1 :, واإلنصاف في مسائل الخًلف )مسألة االختًلف في أصل اشتقاق االسم( 475 :شرح التصريف :ينظر (1)
 . 463 :المموكي

 . 365/  4 :كتاب سيبويو (2)
 . 313 :, والميّذب في عمم التصريف 476 :تصريف, وشرح ال 47 :, والتصريف المموكي 90/  1 :المقتضب :ينظر (3)
 . 719/  2 :, وشرح التصريح عمى التوضيح 464 :شرح التصريف المموكي :ينظر (4)
 . 465 - 464 :شرح التصريف المموكي (5)
 . 477 :شرح التصريف :ينظر (6)
 . 465 :شرح التصريف المموكي :ينظر (7)
, وتاريخ دمشق  252 :معجم الشعراء :ر جاىمي مجّد من بادية دمشق , والرعًلء أّمو , ينظر ترجمتوىو عِدي بن الرعًلء الغساني , شاع (8)

 . 220/  4 :, واألعًلم )لمزركمي( 103/  40 :)البن عساكر(
/  9: دب, وخزانة األ 101/  5 :, وتاج العروس )موت( 6417/  9 :, وشمس العموم 152 :األصمعيات :لم أعثر عمى ديوانو . ينظر (9)

 . 78/  1 :والمعجم المفصل في شواىد المغة العربية ،583
 . 1089/  2 :المحصول في شرح الفصول :ينظر (10)
, وشرح التصريف  13/  1 :, واإلنصاف في مسائل الخًلف )مسألة االختًلف في أصل اشتقاق االسم( 476 :شرح التصريف :ينظر (11)

 . 466 :المموكي
 . 598 :التكممة :ينظر (12)
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 . قمُب الواِو الُمتَطرِّفة ياًء:2
، وعّمل الوّراق وابن يعيش ذلك وىو أّن ىذه االسماء المعربة (1)ال يوجد في العربية اسٌم معرٌب في آخره واٌو قبميا ضمة    

أ إلى قمب الواو ياًء والضمة قد يمحقيا التنوين، والجر، والنسب، والتثنية، والجمع، فسيجتمع ذلك مع ِثَقل الواو والضمة، فُيمج
، نحو )َدْلٌو( تقول في جمعيا: )أْدٍل( واألصل فييا )أْدُلٌو(، (3)، وقمُب ىذه الواو ياًء ُيَعّد تطّرًقا صناعًيا(2)إلى الكسرة

 .(5)( ُتجمع عمى: )أْحٍق( وأصميا )أْحُقٌو((4)و)َحْقوٌ 
 :(6)قال الشاعر    

ْقَمَتْيِن َلُو أْجٍر، وأْعراُس َلْيٌث، ِىَزْبٌر، ُمِدلّّ عند ِخيسَ   ِتِو          بالرَّ
، وذكـر ابن مالـك أّنو قـد ُيجـَمع عـمى )ِجراو(، واألصل (8)(، وأصميا )أْجُرٌو((7)فـ)أْجٍر( ىي جمع )ِجْرو( أو )َجْرو    

 .(9))ِجراء(
 :(10)سبب قمب الواو ياًء بأمرين وعّمل الثمانيني    
 أخّف وأسيل من الواو.أّن الياء  أحدىما:    
إذا لحقت ياء النسب باالسم نحو )أْدُلِوّي( ستنكسر الواو التي قبل ياء النسب، فُعِدَل إلى قمب الواو ياًء ِلَيسَيل  واآلخر:    

 ذلك في النطق.
ذكر أّن حين  ووافقو ابن يعيش، (11)ه( أّن ىذا التغيير يحدث لمفصل بين االسم والفعل381ويرى ابُن الوّراق ت)    

األفعال ال يجري عمييا ذلك فًل تُقمب الواو التي قبميا ضمة إلى ياء ؛ ألّنو ال ُيْسَتْثَقل وجود واو قبميا ضّمة في األفعال كما 
ال تمحق بيا ياء النسب وال يمحقيا التنوين أو الجر فمذلك ثُبتت في آخر  -األفعال  -ىو في األسماء، فضًًل عن أّنيا 

 .(13)، وتبعو ابن عصفور(12))َيْغُزو، وَيْدُعو(األفعال من نحو 
 . قمُب الواِو التي ىي الُم الكممِة ياًء:3

عمى أّن الواو إذا وقعت الًما في كممة، وكان ما قبميا مكسوًرا فإّنيا تُقَمب ياًء، نحو )َغاِزَية،  اتفق الثمانيني وابن يعيش    
أّنو عمى  وزاد ابن يعيش، (1)، فالواو تُقَمب ال محالة(15)فأصل الكممة من )َحَنْوُت(؛  (14)وَمْحِنَية( وأصميا )غاِزَوة، وَمْحِنَوة(

                                                           

 . 118 :الممع في العربية :ينظر (1)
 . 480 :, وشرح التصريف المموكي 177/  1 :عمل النحو :ينظر (2)
 . 472/  2 :الخصائص :ينظر (3)
,  81/  5 :تيذيب المغة )باب الحاء والقاف( :ىو الَخْصر , أو ىو كّل موضع يبمغو سْيل الماء , وُيجَمع أيًضا عمى ِحِقّي . ينظر :الَحْقو (4)

 . 190/  14 :, ولسان العرب )فصل الحاء الميممة( 88/  2 :ومقاييس المغة )حقو(
 . 162/  1 :, والممحة في شرح الممحة 48 :, والتصريف المموكي 256/  3 :األصول في النحو :ينظر (5)
, ,  226/  1 :شرح أشعار اليذليين :لي . ينظراختمف في نسبة البيت , فقيل إّنو ألبي ذؤيب اليذلي , وقيل لمالك بن خالد الخناعي اليذ (6)

 . 4/  3 :, وديوان اليذليين 6931/  10 :, وشمس العموم 947/  3 :والصحاح )عرس(
,  119/  11 :تيذيب المغة )باب الجيم والراء( :ىو صغير الكمب وُيحَمل عميو غيره تشبيًيا , وُيجَمع عمى )ِجراء , وأجٍر( , ينظر :َجْروٌ  (7)

 . 447/  1 :, ومقاييس المغة )جرو( 185/  1 :ل المغة )باب الجيم والراء وما ُيثمثيما(وُمجمِ 
 . 134/  1 :إيجاز التعريف في عمم التصريف :, ينظر 472/  2 :الخصائص :ينظر (8)
 . 1364/  3 :شرح الكافية الشافية :ينظر (9)

 . 482 :شرح التصريف :ينظر (10)
 . 177/  1 :عمل النحو :ينظر (11)
 . 469 - 468 :شرح التصريف المموكي :ينظر (12)
 . 268 :الممتع في التصريف :ينظر (13)
 . 106 :, والمفتاح في الصرف 484 :, وشرح التصريف 49 :التصريف المموكي :ينظر (14)
 . 200/  3 :, واالصول في النحو 388/  4 :كتاب سيبويو :ينظر (15)
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الّرغم من أّن الواو تقوى بالحركة إاّل أّنيا َضُعَفت لوقوعيا طرًفا وأّدى ذلك إلى قمبيا ياًء ؛ ألّن الًلم موضع كُثر فيو إبدال 
 .(2)الواو ياءً 

 ووافقو الثمانيني ،(3)عيًنا في الكممة وليست الًما َلَما ُقِمَبت ؛ ألّنيا ستقوى بتقّدمياأّنو لو كانت الواو  ويرى ابن جّني    
الذي ذكر أّن ذلك ال يجوز إاّل إذا كانت ساكنة وقبميا كسرة ؛ فإّنيا ستُقَمب ياًء، فتقول في )ِرْوح(: )ِريح(، وفي )ِدْوَمة(: 

 .(5)، وأّيده ركن الدين(4))ِديَمة(
انت عين الفعل الثًلثي واًوا ساكنة، فإّنيا تُقَمب في المصدر ياًء ؛ ألّن المصدر يسري اإلعًلل إليو من فعمو، أّما إذا ك    

، فوزن (7)ِقياًما( -َيُقوم  -، و)قاَم (6)ِحيااًل( -َيُحول  -فْضًًل عن كون العين مسبوقة بكسرة في المصدر، من نحو )حاَل 
 اًل(.كّل من )ِحيااًل، وقياًما( ىو )ِفعا

عمى أّن كّل جمع يكون عمى ِزنة ىذا المصدر أي عمى زنة )ِفعال( وكان مفرده ُمعتّل ؛ وجب قمُب  وعّقب الثمانيني    
 :(8)الواو فيو إلى ياء ؛ لتوافر خمسة شروط

 كوُن الجمِع عمى ِزنة مصدر ُمعّل. .1
 َمِجيء الواو ُمعتّمة في مفرد ىذا الجمع. .2
 لجمع.الواو مسبوقة بكسرة في ىذا ا .3
 بعد الواو جاءت األلف. .4
 صحُة الم الكممة، واعتًلل العين ؛ ألّنو لو كانت الًلم ُمَعّمة لُجِمَع بين اعًللين ولكان ذلك ُمْجِحًفا. .5
 .(9)وىو موافق البن جني في ذلك    
؛ إْذ ُقِمَبت الواو  (10)(ِثياب -ِحياض(، و)َثْوب  -ِسياط(، و)َحْوض  -ومن الجموع التي حدث فييا إعًلل قولنا: )َسْوط     

 التي في الفعل الى ياء في المصدر ؛ لتوافر الشروط فييا.
، (11)ِطوال( -أّنيا ستقوى بحركتيا ولن تُقَمب ياًء نحو )َطِويل  فيرى الثمانينيأّما إذا كانت عين الثًلثي واًوا متحّركة     

 :(13)، وأّما قول الشاعر(12)ل(وذكر أّن العّمة كونو ال يكون عمى وزن )َفعْ  ووافقو ابن يعيش
 َتَبيََّن ِلي أّن الَقَماَءَة ِذلٌَّة              وأّن أِعّزاَء الرّْجاِل ِطياُليا

أّن الشاعر قمب الواو ياًء ؛ ألّنو لم يعتّد باأللف التي بعدىا وعّد الواو مجاورة لمطرف، فسرى اإلعًلل  فيرى الثمانيني    
 (2)قميل ليس بالمشيور(واكتفى بوصفو بأّنو ) ووافقو ابن يعيش، (1)الجار ُيؤخذ بذنب جاره من الطرف إلى مجاوره؛ ألنّ 

 .(3)ِثَيَرة(، وذىب إلى أّنو شاّذ شذوذ )ِطياليا( -من دون ذكر تعميل لقّمتو، وذكر ما يماثمو من نحو قوليم: )َثْوٌر 
                                                                                                                                                                                     

 . 541/  1 :المفصل في صنعة اإلعراب :ينظر (1)
 . 474 :شرح التصريف المموكي :ينظر (2)
 . 49 :التصريف المموكي :ينظر (3)
 . 484 :شرح التصريف :ينظر (4)
 . 784/  2 :شرح شافية ابن الحاجب )لركن الدين( :ينظر (5)
 :ل ليا )ناقة حاِئل( , والجمع )ِحَول( . ينظرتحول( , وىو ما ُيقال لمناقة التي لم تحمل منذ سنة أو أكثر , وُيقا -مصدر الفعل )حالت  :الحيال (6)

 . 1679/  4 :, وجميرة المغة )حول( 299/  3 :العين )باب الحاء والًلم(
 . 485 :, وشرح التصريف 341/  1 :, والمنصف 246/  3 :األصول في النحو :ينظر (7)
 . 485 :شرح التصريف :ينظر (8)
 . 342/  1 :المنصف :ينظر (9)

 . 310/  3 :, واألصول في النحو 360/  4 :اب سيبويوكت :ينظر (10)
 . 486 :شرح التصريف :ينظر (11)
 . 475 :شرح التصريف المموكي :ينظر (12)
 .391/ 29: , وتاج العروس )ط و ل( 410/ 11: , ولسان العرب )فصل الطاء الميممة( 60/ 1: شمس العموم :. ينظرلم أقف عمى قائمو (13)
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حكى عن الُمبّرد أّن العرب قد أعّموه ِليفصموا بذلك بين ؛ إْذ  ومن الجدير بالذكر أّن ابن جني قد ذكر ذلك من قبلُ     
 .(4))الّثور( من الحيوان وبين )الثور( وىو القطـعة من األقـط ؛ ألّنيم ال يقولـون فيو إال )ِثَورة( بالتصحيح ال غير

 . قمُب الواو التي ىي الُم ُفُعول ياًء:4
عمى )ُفُعول( فإّنو سيجتمع في نياية الجمع واوان، وىو ما يثُقل النطق إذا جاءت الواو الًما في اسم، وُجِمع ىذا االسم     

( واألصل )ُعُصٌو( وقالوا: )َدْلٌو   -بو، فضًًل عن كون الجمع في أصمو ثقيًًل فمذلك تُقَمب الواو ياًء، قالوا: )َعَصا _ ُعِصيّّ
( واألصل )ُدُلٌو(  .(6)مة اتباًعا لكسرة عينيا فيقول: )ِعِصّي، وِدِلّي(. وذكر العكبري أّن منيم من يكسر فاء الكم(5)ُدِليّّ

عمى أّن سبب قمب الواو ياًء ىو أّن الواو األولى من الواو الُمشّددة ىي مّدة زائدة  واتفق كّل من الثمانيني وابن يعيش    
فُقِمَبت الواو  -مة جمٌع وخاصة أّن الكم -وىي بمثابة ضمة، فصارت في نياية الكممة واًوا قبميا ضمة، وذلك ُمْسَتثَقل 

الثانية ياًء، فصارت )ُعُصوُي، وُدُلوُي(، والجتماع حرفي الواو والياء في كممة واحدة واألول منيما ساكن وىو الواو ؛ ُقِمَبت 
تي قبل الياء الواو إلى ياء وُأْدِغَمت الياء في الياء فصارت )ُعُصّي، وُدُلّي(، ولتسييل النطق وتحقيًقا لمخّفة ُقِمَبت الضمة ال

 .(7)إلى كسرة )ُعِصّي، وُدِلّي( لكي َتِصّح الياء، وىناك من يكسر الفاء من الكممة فيقول: )ِعِصّي، وِدِلّي(
طريقة أخرى وىي أّنيم لم يعتّدوا بالواو الساكنة األولى من الواو الُمشّددة، فصارت الواو األخيرة كأّنيا  وأضاف الثمانيني    

وقد تأتي بعض الكممات عمى ، (8)ّم بعد ذلك ُتجرى نفس الخطوات التي ُأْجِرَيت في الطريقة األولىقد وِلَيت الضمة، ث
( وىو جمع )َنْجو (، وقالوا: (9)أصوليا ُمصحَّحة غير معتّمة لمتنبيو عمى األصل الذي انتقموا منو، ومن ىذه الكممات )ُنُجوُّ

 .(11)ول بعضيم: )إّنكم َلَتنظرون في ُنُحوٍّ كثيرة(، وكان سيبويو قد حكى ق(10))ُنُحّو( في جمع )َنْحو(
عمى أّن الكممة إذا كانت اسًما وليست جمًعا َلَما كان اإلعًلل واجًبا لخّفة الواحد، تقول: )َمْغُزٌو،  وعّقب ابن يعيش    

. وقد صّحت الواو؛ (13)فقو األزىري، ووا(12)وَمْدُعٌو(، وىذه الواو ىي واو )َمْفعول(، ويجوز القمب فُيقال: )َمْغِزّي، وَمْدِعّي(
 .(14)ألّن الماضي غير مكسور العين وىو )َغَزا(

 . إبداُل أولى الواويِن ىمزًة:5
؛ ألّنيم لّما فّروا من واو وضمة ولى منيماأّنو إذا اجتمعت واوان في أّول الكممة فمن األْولى أْن ُتيَمز األُ  ذكر الثمانيني    

؛ فالـواو أثقـل من حرف أثقل من الحركة بطبيعة الحال؛ وألّن المن الواوين إلى اليمزة أيًضا رارإلى ىمزة كان األولى الف
وذكر أّن التضعيف في أول الكممة قميل إّنما يأتي في ألفاظ نادرة، من نحو )َدَدن( ويأتي مع  ووافقو ابن يعيش، (15)الضمة

                                                                                                                                                                                     

 . 486 :فشرح التصري :ينظر (1)
 . 475 :شرح التصريف المموكي (2)
 . 475 :م . ن :ينظر (3)
 . 606/  2 :)ثور( :, والصحاح 113/  1 :الخصائص :ينظر (4)
 . 487 :شرح التصريف :ينظر (5)
 . 321/  2 :المباب في عمل البناء واإلعراب :ينظر (6)
 . 479 :, وشرح التصريف المموكي 487 :شرح التصريف :ينظر (7)
 . 488 - 487 :شرح التصريف :ينظر (8)
ىو السحاب في أول نشأتو , وىو الذي يأتي من الغرب نحو الّشرق , وُيجمع عمى )النّْجاء( أيًضا , وقيل أّنو السحاب األسود الكثير  :النَّْجو (9)

 . 1045/  2 :, وجميرة المغة )جنواي( 286/  3 :, ومعجم الجيم )باب النون( 186/  6 :العين )باب الجيم والنو و)و ا ي ء( :الماء . ينظر
 . 488 :شرح التصريف :ينظر (10)
 . 384/  4 :كتاب سيبويو :ينظر (11)
 . 480 :شرح التصريف المموكي :ينظر (12)
 . 721/  2 :شرح التصريح عمى التوضيح :ينظر (13)
 . 780/  4 :, والنحو الوافي 383/  4 :ضياء السالك إلى أوضح المسالك :ينظر (14)
 . 490 :شرح التصريف :ينظر (15)
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الصحيحة امتنع في الواو لثقميا، ولكونيا قد ُتْسَبق بواو الفصل أكثر، من نحو )َكْوَكب(، فمّما َندر ذلك مع الحروف 
 .(1)العطف

، قال (2)ومن ذلك قولنا في تصغير )واِصل(: )ُأَوْيِصل( واألصل )ُوَوْيِصل(، وفي الجمع: )أواِصل( واألصل )َوَواِصل(    
 :(3)الشاعر

 واِقيَضَرَبْت صدَرىا إَلّي وقاَلْت         ياَعِديِّا َلَقد َوَقْتَك األ
، وقد ُتخّفف الكممة بحذف الميا وىي الياء (4)فـ)األواِقي( جمُع )َواِقَية(، واألصل فييا )َوواِقي( بواوين ؛ فُيِمَزت األولى    

 .(6)، ووزن )أواقي( ىو )فواِعل((5)فُتصبح )أواٍق( كما خّفف )صحارى( عمى )صحاٍر(
كًلم إلى جانبيا واو واألولى مضمومة فإن شْئَت ىمزت األولى لضّميا وال وقال الُمبّرد: ))فإذا اْلَتقت واو في أّول ال    

َفَوْسَوَس َلُيَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُيَما َما ، ومنو قولو تعالى: (7)يكون ذلك الزًما ؛ ألّن الواو التي ىي مّدة ليست بًلزمة((
َنَياُكَما َربُُّكَما َعْن َىِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكوَنا َمَمَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمْن اْلَخاِلِديَن  ُووِرَي َعْنُيَما ِمْن َسْوآِتِيَما َوَقاَل َوَقاَل َما

(8)  ،
))ألّن الواَو الثانية غيُر الزمٍة ؛ ألّنيا بدٌل من ألف َوارْيُت فمّما كانت  وعّمل الثمانيني ذلك قائًًل:فالواو الثانية لم ُتيَمز، 

 .(10)وىو ما ذىب إليو ابن يعيش، (9)مٍة لم يجِب اليمز((غيُر الز 
ذلك بأّن الواو  وعّمل الثمانيني؛  (11)وأّما إذا اجتمعت الواوان في وسط الكممة فإّنيما يِصّحان، نحو )َنَوِوّي، وَىَوِوّي(    

عّما ذكره  ميل ابن يعيشواختمف تع، (12)األخيرة ليست الزمة، وياء النسبة عمى تقدير االنفصال في بعض التقديرات
، وىو ماذىب إليو (13)فيو يرى أّن التضعيف ال ُيْسَتْثَقل في وسط الكممة كما ىو ُمْسَتْثَقل في أّوليا فًل ُتَعلالثمانيني 
. وىو رأي صائب ؛ ألّنو يصُعب االبتداء بحرف مضّعف (16)، ومن المحدثين أحمد الحمًلوي(15)، واألزىري(14)األشموني

 المتكّمم.ًلم، ولو جاء التضعيف في وسط الكًلم َلكان أسيل وأيسر عمى في بداية الك
 . إبدال الواو ىمزة في ُمنتيى الجموع:6

تُبَدل ىمزة، وال سيما إذا كان ما  -)فواِعل( و)َمفاِعل(  -أّن الواو إذا جاءت بعد ألف منتيى الجموع  ذكر ابن يعيش    
ولمجار  -كما ىو معموم  -الواو الثانية ستجاور الطرف، والطرف محل التغيير  قبل ألف منتيى الجموع ياء أو واو ؛ ألنّ 

حكم جاره في البحث الصرفي، ولكراىة اجتماع الواوين بينيما حاجز غير حصين وىو ألف منتيى الجموع، فنقول في نحو 

                                                           

 . 483 :شرح التصريف المموكي :ينظر (1)
 .727/ 2: , وشرح شافية ابن الحاجب )لركن الدين( 484 :, وشرح التصريف المموكي 490 :, وشرح التصريف 63/ 1: المقتضب :ينظر (2)
 :, والمحكم والمحيط األعظم 2528/  6 :, والصحاح )وقى( 214/  4 :بالمقتض :ُنِسَب لميميل بن ربيعة , ولم أعثر عميو في ديوانو . ينظر (3)

 . 165/  2 :, وخزانة األدب 598/  6 :)القاف والياء والواو( :األعظم
 . 218/  1 :المنصف :ينظر (4)
 . 70 :, درة الغـواص في أوىـام الخواص 210/  1 :, واسـفـار الفصيح 130/  1 :اصـًلح المنـطق :ينـظر (5)
 . 123/  2 :جامع الدروس العربية :ينظر (6)
 . 95/  1 :المقتضب :ينظر (7)
 ( .20من اآلية ) :األعراف (8)
 . 490 :شرح التصريف (9)

 . 484 :شرح التصريف المموكي :ينظر (10)
 . 109/  1 :المفتاح في الصرف :, وينظر 491 :شرح التصريف :ينظر (11)
 . 491 :شرح التصريف :ينظر (12)
 . 485 :التصريف المموكيشرح  :ينظر (13)
 . 96/  4 :شرح األشموني :ينظر (14)
 . 699/  2 :شرح التصريح عمى التوضيح :ينظر (15)
 . 124/  1 :شذا العرف في فن الصرف :ينظر( (16
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عمال )أواول(، ثّم أجاب بنفسو قائًًل: ، وىو القول عند ابن السّراج من قبُل، فقد تساءل عن سبب است(1))أَواِول(: )أواِئل(
))فمّما اكتنفت األلَف  ووافقو ابن جّني بقولو:، (2)))ىذا كان األصُل ولكّنيم تجّنبوا اجتماَع الواويِن وبينيما ألُف الجمع((

ت في معناه، وال واوان وقُرَبت الثانية منيما من الطرف، ولم يؤّثر إخراُج ذلك عمى األصل تنبيًيا عمى غيِرِه من المغّيرا
 .(3)ىناك ياء قبل الطرف منوّية مقّدرة، وكانت الكممة جمًعا ؛ ثُقل ذلك فُأبِدَلت الواُو ىمزًة فصار أوائل((

وىو ما ذىب إليو ابن عصفور الذي يرى أّن الواو ُقِمَبت ىمزًة الستثقال اجتماع الواوين مع األلف، مؤّكًدا أّن ىذا مذىب     
 .(4)االخفش جميور النحويين عدا

ويرى ، (5)أّن ىذا ىو ما ُسِمَع عن العرب وأّنو ال يجوز ىمز ما عدا الواوين -كما يحكي الثمانيني  -ويرى األخفش     
)َضْيِون(  وعّد ابن يعيش(: )َضياِون( من غير ىمز، (6)أّن األخفش قد استدّل عمى ذلك بقوليم في )َضْيِون ابن يعيش

، وىو ما ذىب إليو سيبويو من قبُل ؛ إْذ قال: ))جاؤوا بو عمى األصل، ورّبما جاءت (7)صلشاّذة خرجت لمتنبيو عمى األ
، وىو الرأي عند الُعْكُبري الذي قال إّنيم: ))تركوا (8)العرُب بالّشيء عمى األصل وَمْجَرى بابو في الكًلم عمى غير ذلك((

 .(11)، والرضي(10)، والى ذلك ذىب ابن مالك(9)((القياَس فيو تْنبيًيا عمى األصِل وِلقّمة استعماِليم إّياه
عمى أّن سبب اإلبدال ىو َكراىة اجتماع واوين بينيما حاجٌز غيُر حصين وىو  وقد اتفق كّل من الثمانيني وابن يعيش    

حرف وىو ِثَقل اجتماع ثًلثة أعمى أّن الثمانيني توّسع في تعميمو وأضاف سبًبا آخر ، (12)األلف الذي ىو من جنسيما
 .(13)عّمة، ففّروا بأحدىا إلى اليمز، وكان األخير أْولى بذلك لتطّرفو

أّما إذا ابتعد حرف العّمة عن الطرف فحينذاك ال يجوز ىمزه، و ))ىذا قوُل جميع النحوّيين فيما تباعد من     
، (15))داُوود(: )َدَواِويد( ، ففي جمع )طاُووس( نقول: )َطَواِويس(، وفي جمعوىو ما ذىب إليو الثمانيني، (14)الّطرف((

 .(17)، ووافقو الرضي(16)))ألّن الموجَب لمقمب الِثَقل مع القرب من الّطرف(( ووافقو ابن يعيش وقال:
عمى أّن الشاعر حتى لو اضطّر إلى حذف الياء من )َطَواِويس( وقال: )طاِوس(، فًل يجوز ىمز الواو  ونّبو الثمانيني    

ْن جاورت الطرف ؛ ألّن ا  :(19)، نحو قول الشاعر(18)لمحذوف مقدَّر منِويّ وا 
                                                           

 . 488 :شرح التصريف المموكي :ينظر (1)
 . 340/  3 :األصول في النحو (2)
 . 195/  1 :الخصائص (3)
 . 184 :لتصريفالممتع في ا :ينظر (4)
 . 492 :شرح التصريف :ينظر (5)
,  1212/  1 :, والقاموس المحيط )فصل الطاء( 283/  2 :الجراثيم :الير , وجمعو )َضياِون( , وقيل إّنو الّسنور الذكر . ينظر :الَضْيِون (6)

 . 546 :والمعجم الوسيط )باب الضاد(
 . 488 :شرح التصريف المموكي :ينظر (7)
 . 320/  3 :يبويوكتاب س (8)
 . 403/  2 :المباب في عمل البناء واإلعراب (9)

 . 151/  1 :ايجاز التعريف في عمم التصريف :ينظر (10)
 . 139/  3 :شرح الشافية :ينظر (11)
 . 488 :, وشرح التصريف المموكي 492 :شرح التصريف :ينظر (12)
 . 492 :شرح التصريف :ينظر (13)
 . 126/  1 :المقتضب (14)
 . 495 :شرح التصريف :ينظر (15)
 . 489 :شرح التصريف المموكي (16)
 . 102/  3 :شرح الشافية :ينظر (17)
 . 495 :شرح التصريف :ينظر (18)
 . 140/  2 :األعًلم )لمزركمي( :ه( . ينظر ترجمتو90ىو جندل بن المثنى الطَُّيوّي , شاعر من بني تميم , توفي نحو ) (19)
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َل اْلعْيَنْيِن باْلَعَواِور  (1)وَكحَّ
. وذكر ابن عصفور (2)أّن الشاعر حذفيا ضرورة وىو ُيريدىا وذكر ابن جنيفصحَّت الواو ؛ ألّن التقدير )بالَعَواِوير(،     

)عواوير( جمع (، وذكر أّن لمجانسة ليا في حشو الكممةاالجتزاء بالحركات عن حروف المد والمين اىذا البيت في مسألة )
 .(3))عّوار(
، حين أخذ ونًلحظ في ىذا العقد الخاص بـ)إبدال الواو ىمزة في منتيى الجموع( أّن الثمانيني قد استطرد بالحديث    

اًء في جمع )شاِوَية، يذكر قضايا وأمثمة ال تدخل في مضمون الموضوع المطروح لمبحث، فقد ذكر مثًًل إبدال اليمزة ي
أّن ابن جني لم  والمًلحظ أيًضا، (5)، وذكر أيًضا إبدال األلف ياًء كما في جمع )رسالة( عمى )َرَساِئل((4)وراِوَية، وَمِطيَّة(

 ويبدو لمباحث أّن الثمانيني لم يكن موفًقا في ذلك.يتطّرق إلييا في تصريفو. 
 . اسُم الفاعِل من األجوف:7

أّن اسم الفاعل ُتيَمز عينو إذا كان الفعل ماضًيا معتّل العين، ولو كانت  -ُمستنًدا إلى رأي الخميل  - يذكر ابن جن    
 .(8)، واالشموني(7)، ووافقو ابن عقيل(6)العين صحيحة َلَما ُىِمَزت

ل ؛ لصحة الفعل سبب صحة اسم الفاعل عند الخميل فقال: ))إّنما صح اسم الفاعل في ىذا عند الخمي وعّمل ابن جني    
، ونحو )َقاَم، وَباَع(، أصميما (9)بظيور الواو والياء فيو، ولّما اعتّمت العين في )قام، وباع( اعتّمتا في )قائم، وبائع( باليمز((

 أّن الجمع وذكر الثمانينيأصميما )َقَوَم، وَبَيَع(، فعند صياغة اسم الفاعل منيا ُتزاد ألًفا قبل ألف الفعل، فتجتمع بيذا ألفان، 
بينيما غير جائز ؛ ألّنو ال ُيمكن النطق بألفين، وال يجوز حذفيما ؛ ألّن ذلك اجحاف بالكممة، وال يجوز حذف أحدىما ؛ 
ألّن كل ألف دخل لمعنى، وكذلك ال يجوز ىمز األولى ؛ ألّنيا ليس ليا حظ من الحركة، فُيِمَزت الثانية وُكِســَرت لوقوعـيا 

 (.10)ع(بعـد ألف فصارت )قاِئم، وبائِ 
أّن اإلعًلل الحادث في الفعل انتقل إلى اسم الفاعل ِلَما بينيما من مضارعة ومناسبة ومشابية،  وقد ذكر ابن يعيش    

تو ويعتّل باعتًللو  .(11)فاسم الفاعل يعمل بعمل فعمو ويصّح بصحَّ
و إذا صحَّت العين في الفعل ؛ صحَّت أّن الدليل عمى أّن اإلعًلل قد سرى من الفعل إلى اسم الفاعل أنّ  وذكر ابن جّني    

))وَمْن َىَمَز شْيًئا من ىذا فقد  وأّيده الثمانيني قائًَل: (،12)في اسم الفاعل من نحو )َعِوَر( فيو )عاِور( و)َحِوَل( فيو )حاِول(
 .(13)َلَحن((

 
 

                                                           

, وشرح شافية ابن  365/  2 :شرح أبيات سيبويو )لمسيرافي( :)َحَنى ِعظامي وأراُه ثاغري( , ينظر :وصدر البيت, لم أعثر عمى ديوانو  (1)
 . 124 :, وشذا العرف في فن الصرف 696/  2 :, وشرح التصريح عمى التوضيح 374/  4 :الحاجب )لمرضي(

 . 55 :التصريف المموكي :ينظر (2)
 . 131 :ضرائر الشعر :ينظر (3)
 . 497 - 495 :شرح التصريف :ينظر (4)
 . 500 :م . ن :ينظر (5)
 . 330/  1 :, والمنصف 55 :التصريف المموكي :ينظر (6)
 . 211/  4 :شرح ابن عقيل :ينظر (7)
 . 89/  4 :شرح األشموني :ينظر (8)
 . 331/  1 :المنصف (9)

 . 504 :شرح التصريف :ينظر (10)
 . 492 :يشرح التصريف المموك :ينظر (11)
 . 493 :شرح التصريف المموكي :ينظر (12)
 . 505 :شرح التصريف (13)
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 . اإلدغاُم َيمنُع قمَب الواِو والياِء:8
أّنو إذا جاء القمب  ويرى الثمانيني، (1)ِغمتا فيما بعدىما فإّنيما يتحّصنان من القمبأّن الواو والياء إذا ُأد ذكر ابن جني    

 (:3)، قال الشاعر(2)فييما فيو شاّذ ال ُيقاس عميو، ومتى َبُعدتا عن الطرف صّحتا نحو )ُعيَّل، وُسيَّل(
ذا ُىُم َنَزُلوا َفمَ  َحاَب إذا تكوُن َكِريَيٌة             َوا   (4)ْأَوى الُعيَّلِ َيْحِمي الصّْ

؛ الُسيَّل(، إاّل أّنيا لم تُقَمبأّنو عمى الرغم من َمجيء الضمة قبل الياء وىي ساكنة في )الُعيَّل، و  ووافقو ابن يعيش وذكر    
 .(5)ألّنيا احتمت باإلدغام

نا لما ُأدِغَمت في المتحركة فنبا المسان والحال نفسو مع الواو في )اْجِموَّاذ، واْخِروَّاط( فمم تُقَمب ؛ ألّن الواو))الساكنة ى    
 .(6)عنيما جميًعا نبوًة واحدًة جرتا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة((

أّن مجيء الكسرة قبميا لم ُيؤدّْ إلى قمبيا لُبعد الواو عن الّطرف من جية ؛ وألّنو مفرد وليس جمًعا من  وذكر الثمانيني    
 .(9)، أي قوَيت بو، ولم تُقَمب(8)بأّنيا احتمت باإلدغام يعيشوعّمميا ابن ، (7)جية أخرى

أّن القمب قد صار في الجمع أكثر ِممَّا ىو في المفرد ِلَئًّل َيجمعوا في الكممة ِثَقل الجمع، وِثَقل الواو  ويرى الثمانيني    
 .(10)ي أكثر من حروف الشَّفةففّروا منيا إلى الياء ؛ ألّن الياء أسيل، فضًًل عن كونيا من حروف الفم التي ى

 :(11)وأّما ما رواه ابن االعرابي من قول ذي الرّْمة    
َق النُّيُّاَم إاّل َسًلُمَيا  أال َطَرَقْتنا َميَُّة اْبَنُة ُمْنِذٍر           َفَما أرَّ

م(، إاّل أّن الواو ُقِمَبت ياًء لُمجاورتيا الّطر  فقد ذكر الثمانيني     ف، فاجتمعت ياء وواو، وُسِبَقت إحداىما أّن األصل )ُنوَّ
 .(13)وقول الشاعر )الّنيام( شاذّ  (،12)بالسكون وىو )ُنَوْيم( فُقِمَبت الواو ياًء، وأْدِغَمت الياء في الياء

اس أّنو شاذّّ من جية القياس واالستعمال، فأّما من ناحية االستعمال فمقّمتو، وأّما من ناحية القي ووافقو ابن يعيش وذكر    
 .(14)فمّما َضُعَف القمب عند المجاورة كان عدم القمب عند الفصل أولى

 
 

                                                           

 . 55 :التصريف المموكي :ينظر (1)
 . 506 :شرح التصريف :ينظر (2)
 :اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف :ىو أبو كبير اليذلي , عامر بن ثابت بن عبد شمس , شاعر فحل من شعراء الحماسة . ينظر ترجمتو (3)

 . 282/  2, ونوادر المخطوطات )عبد السًلم ىارون( /  250/  3 :, واألعًلم )لمزركمي( 126/  7 :المؤتمف
,  45/  1 :, وشرح ديوان الحماسة )لمتبريزي( 661/  2 :الشعر والشعراء :, وينظر 94/  2 :و )َعظيمة( بداًل من )كريية( , ديوان اليذليين (4)

 . 4860/  7 :وشمس العموم
 . 498 :شرح التصريف المموكي :ينظر (5)
 . 353/  2 :الخصائص (6)
 . 510 :شرح التصريف :ينظر (7)
 . 498 :شرح التصريف المموكي :ينظر (8)
 . 717/  2 :, وشرح التصريح عمى التوضيح 137/  3 :شرح شافية ابن الحاجب )لمرضي( :ينظر (9)

 . 510 :شرح التصريف :ينظر (10)
 خيََّمت مٌي وقد ناَم ُصْحَبتي        فما نفََّر الّتيويَم إاّل سًلُميا أال :البيت في الديوان (11)

, وشرح شافية ابن الحاجب  60/  1 :شمس العموم :. وما ُذِكر أعًله ىو األشير , ينظر1003/  2: ديوانو )تح عبد القدوس أبو صالح( 
 . 382/  4 :)لمرضي(

 . 509 :شرح التصريف :ينظر (12)
 . 1072 – 1071/  2 :, والمحصول في شرح الفصول 102/  1 :, والشافية في عمم التصريف 532 :ل في صنعة اإلعرابالمفص :ينظر (13)
 . 501 :شرح التصريف المموكي :ينظر (14)
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