
 العدد الثَّاني                                      مجلة العلوم الشرعية  

 المشتقَّة والزمانِ  المكانِ  من أسماءِ  ما شذَّ عن القياسِ 

 
-44- 

                                        
 

 د. أبو الناصر محمد الفيتوري                                         
 جامعة المرقب كمية اآلداب، مسالتة ـ

 
 

 المقدمة:
يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو،  الحمد  رب العالمين، حمداً 
وعمى  صمى ا عميو ئو محمداتم أنبياخوالصالة والسالم عمى أشرف خمقو و 

 آلو وصحبو ومن نيج نيجو وسار عمى ىداه إلى يوم الدين، وبعد...
شذوذ أسماء المكان  -إن شاء ا تعالى -فإن ىذا البحث سيتناول

وأسماء الزمان، وخروجيا عن األوزان القياسية التي أقرىا عمماء النحو 
اتمة، وىي عمى النحو والصرف، ويحتوي ىذا البحث عمى ثالثة مباحث وخ

 اآلتي:
 المبحث األول: األوزان القياسية ألسماء المكان والزمان المشتقة.

 المبحث الثاني: أسماء المكان والزمان التي شذت عن القياس عند النحاة.
 المبحث الثالث: اشتقاق أسماء المكان والزمان من الفعل المثال الواوي.

 .حث والنتائج التي توصمت إليياالبخاتمة البحث: وتحتوي عمى خالصة 
 وتفصيميا عمى النحو اآلتي:
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 المبحث األول: األوزان القياسية ألسماء المكان والزمان المشتقة:
يشتق اسما الزمان والمكان من المصدر، كما صرح بذلك بعض 
عمماء الصرف، ولكن صيغتيما الصرفية ووزنيما لو عالقة وثيقة بالفعل 

ص، ولموصول إلى صياغتيما البد من معرفة المضارع عمى وجو الخصو 
حركة عين الفعل المضارع؛ وكذلك معرفة حروف الفعل وما أصابيا من 
إعالل، ومعرفة مواضع حروف العمة في الفعل، ونوع تمك الحروف؛ ألن 
لكل ذلك تأثيرًا مباشرًا في بنية اسمي المكان والزمان، ويصاغان من الفعل 

ما بينيما(، بفتح الميم والعين وسكون ن مفَعل )الثي عمى أحد وزنين: وز الث
 بفتح الميم وكسر العين وسكون ما بينيما(. ووزن مفِعل )

 فيصاغان عمى وزن مفَعل في المواضع اآلتية:   
م إذا كان الفعل ثالثيا  صحيحًا مفتوح العين في المضارع نحو: عمِ ـ  1

والمكان من ىذه  يعَمم، وذَىب يَذىب، ولِعب يمَعب؛ فإن اسمي الزمان
 األفعال معَمم، ومذَىب، وممَعب، بفتح العين فييا.

إذا كان الفعل ثالثيًا صحيحا، وكان مضموم العين في المضارع نحو: ـ  2
دَخل يدُخل، وكَتب يكُتب، فإن اسمي الزمان والمكان من ىذه األفعال: 

ل منو وأما ما كان يفعُ " مدَخل ومكَتب، بفتح العين أيضًا، قال سيبويو:
مضمومًا فيو بمنزلة ما كان يفَعل منو مفتوحًا، ولم يبنوه عمى مثال يفُعل؛ 
ألنو ليس في الكالم مفُعل، فمما لم يكــن إلى ذلك سبيل، وكان مصيــره إلى 

 تل، قالوا: ـمقتل، وىذا الـــــوه أخفيما، وذلك قولك: قتل يقـــــإحدى الحركتين ألزم
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 .  (1)"يقوم، وىذا المَقام
إذا كان الفعل ثالثيا معتل الفاء، وكان حرف العمة ىو الياء نحو: يقظ ـ  3

ييقظ، ويسر ييسر، ويتم وييتم، فإن كال من أسمي الزمان والمكان بفتح 
 .(2)العين أيضًا، فيقال: ميَقظ، وميَسر، وميَتم

إذا كان الفعل ثالثيًا معتل اآلخر فإن كال من اسمي الزمان والمكان ـ  4
عين مطمقا، وذلك لتخفيف الكممة بقمب الالم ألفا، إذ الفتحة مع األلف بفتح ال

أخف من الكسرة مع الياء مثل: سعى يسعى، ورمى يرمي، وغزا يغزو، 
 ، قال الفراء:(3)فالزمان والمكان منيا: مسعى، ومرمى، ومغزى بفتح العين

توح منو فيو مف وما كان من ذوات الياء والواو من دعوت وقضيت فالمفعل"
 .(4)اسمًا كان أو مصدرًا"

بفتح عين المفعل منو؛ وذلك ويأخذ الفعل المفيف حكم الفعل الناقص 
 طوى يطوي، وثوى يثوي، وأوى يأوي،باجتماع حرفي عمة فيو، نحو:  لثقمو

فإّن اسمي الزمان والمكان تأتيان بفتح العين، فيقال: مطوى، ومثوى، 
 .(5)ومأوى

 أجوَف فإنو يأخذ حكم الفعل الصحيح، فإذا كانت إذا كان الفعل الثالثي  ـ 5
                                                 

   .      4/90الكتاب لسيبويو  (1)
   .1/186، وشرح الشافية لمرضي 2/168ي ينظر: اليمع لمسيوط (2)
    .1/181، وشرح الشافية لمرضي 4/145ينظر: شرح المفصل البن يعيش  (3)
   .2/149معاني القرآن لمفراء  (4)
 .4/146ينظر: شرح المفصل البن يعيش  (5)
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عينو مفتوحة أو مضمومة، نحو نام ينام، وىاب يياب، وزار يزور، وعاد 
يعود، فإن كال من اسمي الزمان والمكان يكون بفتح العين، فيقال: منامًا، 

 وميابًا، ومزارًا، ومعادًا.
لثالثي إذا كان الفعل ا )بكسر العين(ويصاغان عمى وزن  مفِعل 

صحيحا مكسور العين في المضارع، نحو: جمس يجمس، وىبط ييبط، فإن 
يكون عمى وزن مفِعل فيقال فييا: مجِمس،  كال من اسمي الزمان والمكان

 وميِبط، بكسر العين.
ويأخذ الفعل األجوف اليائي مكسور العين في المضارع حكم الفعل 

فإن كال من اسمي الصحيح، نحو: بات يبيت، وصاد يصيد، وباع يبيع، 
 .(1)الزمان والمكان يكون مكسور العين، فيقال فييا: مبيت، ومصيد، ومبيع

وىذه ىي الحالة التي يفترق فييا المصدر الميمي عن اسمي الزمان 
والمكان، إذ المصدر فييا مفتوح العين، واسما الزمان والمكان بكسر العين، 

 .(2)متفقة في الصياغة وما عدا ىذه الحالة فالمصدر والزمان والمكان
ذا كان الفعل الثالثي مثاال واويا صحيح الالم، سواء أكانت عين  وا 
مضارعو مكسورة تحذف واوه في المضارع نحو: وعد يعد، ووقف يقف، أم 
كانت عين مضارعو مفتوحة، وال تحذف واوه في المضارع، نحو: وجل 

ن بكسر العين، يوجل، ووحل يوحل، فإن كال من اسمي الزمان والمكان يكو 

                                                 
 .      1/71ينظر: مجموعة الشافية لمجاربردي  (1)
 .90ء ألحمد حسن كحيل صينظر: التبيان في تصريف األسما (2)
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قال  ،(1)فيقال فييا: موعد، وموقف، وموجل، وموِحل، بكسر العين
وكسروا في المعتل الفاء؛ ألن الكسرة مع الواو أخف من الفتحة " الجاربردي:

إذ موِعد أخف من موَعد، وذلك لما قيل من أن المسافة بين الفتحة  ؛معو
 .(2)"والواو منفرجة

عن طريق اإلتيان بالفعل  من األفعاليصاغان مما زاد عمى الثالثي و 
المضارع الذي يمتقيان معو في االشتقاق مع إبدال حرف المضارعة منو 
ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره، وىو يتشابو في صياغتو مع اسم 
المفعول، مثل: أخرج ُيخرج ُمخَرجًا، وتنّزه يتنّزه ُمتنّزىًا، واجتمع يجتمع 

 .  (3)ُمجتمعا
ل زادت حروفو عمى ثالثة أحرف فإن اسم المفعول عمما بأن كل فع

واسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي تكون عمى لفظ واحد، والتمييز 
بينيا يكون بالقرائن المفظية أو المعنوية التي تصاحب كاًل منيا، قال ابن 

نما اشتركت ىذه األشياء في لفظ واحد الشتراكيا في وصول " يعيش: وا 
بو إياىا، فمما اشتركت في ذلك اشتركت في المفظ، وأيضا الفعل إلييا، ونص

فإّن اسم المكان جار عمى المضارع في حركاتو وسكناتو، ولذلك ضموا 
الميم منو، كما أن أول المضارع مضموم، وكانت الزيادة ميما لئال ُيمبس 
بالفعل، وُفتح ما قبل آخره؛ ألنو جاٍر عمى زنة المفعول بو، نحو: الُمدخل، 

                                                 
 .4/146ينظر: شرح المفصل البن يعيش  (1)
 .1/72مجموعة الشافية لمجاربردي  (2)
 .  1/186ينظر: شرح الشافية لمرضي  (3)
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فعول عمى زنة ما لم يسم فاعمو، نحو: ُيخرج، وكان فعل ما لم يسّم والم
فاعمو أولى بو؛ ألنو مبني لممفعول بو، فيذا المفظ يشمل الزمان والمكان 

، وذلك ألن اسمي الزمان (1)والمصدر، وىو عمى منياج واحد ال يتخمف"
والمكان مفعول فييما من حيث المعنى فكان استعمال لفظ المفعول لو 

 . (2)قيسأ
ىذه ىي األسس والضوابط العامة التي اتفق عمييا أغمب عمماء 
الصرف حول األوزان القياسية لكل من اسمي الزمان والمكان، وما ورد عن 
العرب مخالفًا ليا، ودّونتو المصادر والمراجع المغوية عمى خالف ىذه 

 الضوابط فيحفظ وال يقاس عميو.
 

 لزمان التي شذت عن القياس عند النحاة:المبحث الثاني: أسماء المكان وا
رصدت كتب المغة والصرف عددا من أسماء المكان التي نطق بيا 
العرب، وجاءت خارجة عن الضوابط واألوزان القياسية التي صاغيا 
العمماء، وسأحاول في ىذا المبحث رصد ىذه األسماء وتتبعيا في مصادرىا 

وتعميل ما جاء منيا بأكثر  والبحث عن أسباب خروجيا عن تمك األوزان،
 من وجو، وىذا بيانيا:

  يــــــيا فــــــي وضمــــــن في الماضــــــح العيـــــــ، بفتسجد يسُجد سجوداً  مسجد:ـ  1

                                                 
 .   4/148شرح المفصل البن يعيش  (1)
 .1/73ينظر: مجموعة الشافية لمجاربردي  (2)
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، والمسَجد والمسِجد، بفتح الجيم وكسرىا: الذي يسجد فيو، فكل (1)المضارع
وُجِعَمْت ِلَي ) :و وسمَّمصمى ا عمي موضع ُيتعبَّد فيو فيو مسجد، ومنو قولو

، وقال السميـــن الحمبـي في إعراب قولو تعالى (2)(اأَلْرُض َمْسِجدًا َوَطُيوراً 
مساجـد: مفعول أول لمنـع، جمـع " :(3)﴾َوَمْن َأْظَمُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد المَّوِ ﴿

وكان من حقو أن يأتي عمى مفَعل مسجد، وىو اسم مكـان السجود، 
؛ النضمــام عين مضارعو، ولكن شّذ كسره كما شّذت ألفاظ، وقد ()بالفتح

فـإذا كان يفُعـل  مضموم وقال الفـراء: " ،(4)"سمع مسَجد )بالفتح( عمى األصـل
العيـن مثـل: يدُخل ويخُرج، آثرت العرب في االسم منو والمصدر فتح العين 

موا الكسر عالمة إال أحرفًا من األسماء ألزموىا كسر العين في مفِعل... فجع
االسم، والفتح عالمة المصدر، وربما فتحو بعض العرب في االسم، وقد 
قرئ: مسِكن ومِسَكن، وقد سمعنا: المسِجد والمسَجد، وىم يريدون االسم، 

ن لم تسمعو فال تنكره إن أتي"  . (5)والنصب في كمو جائز، وا 
 ل مفتوحلمبيت المقام لمصالة، وجعوجعل سيبويو مكسور العين اسمًا 

 . (6)العين موضعًا لمسجود ومكان موضع الجبية من األرض
                                                 

 .7/125المسان: مادة سجد  (1)
، وكتاب الصالة، باب قول النبي:" وجعمت 92ص 335كتاب التيمم، رقم صحيح البخاري،  (2)

  . 118،  ص 438لي األرض مسجدا وطيورًا"، رقم 
 . 114سورة البقرة ، من اآلية  (3)
 . 1/348الدر المصون لمسمين الحمبي  (4)
 .149 -148/ 2معاني القرآن لمفراء  (5)
 .       4/90ينظر: الكتاب لسيبويو  (6)
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، بفتح القاف في الماضي (1)سقط يسقط سقوطًا، من باب دخل مسقط: -2
وضميا في المضارع، وجاء المسقط فيو بفتح القاف وكسرىا في الموضع، 

مسَقط السوط، ومسَقط النجم، حيث " وقد نقل ابن قتيبة عن األصمعي قولو:
عو، ومسقط رأسو، حيث ولد ، مفتوحان، ومسقط الرمل، أي منقطسقطا

، وجعل الجوىري مفتوح القاف لممصدر والمكسور لمموضع (2)"مكسوران
المسَقط بالفتح السقوط، والمسِقط مثل المجمس: الموضع، يقال: ىذا " فقال:

وكذلك  ،(3)"وأتانا في مسِقط النجم: حيث سقط مسِقط رأسي، أي حيث ولدت،
وقد كسروا األماكن في ىــذا أيضًا... وقالوا: البصرة " سيبويو حين قال:فعل 
 .(4)"ط رأسي لمموضع، والسقوط المسَقطمسقِ 
سكن الشيء يسُكن سكونا إذا ذىبت حركتو، والمسَكن والمسِكن  مسكن: -3

، قال (5)المنزل والبيت، األخير نادر، وأىل الحجاز يقولون: مسَكن، بالفتح
 ﴾َمَساِكِنِيمْ قرأ جميور القراء﴿ (6)﴾َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِيْم آَيةٌ  َلَقدْ ﴿ :تعالى

بكسر الكاف، أي  ِنِيم﴾َمْسكِ ﴿ألن كل واحد لو مسكن، وقرأ الكسائي واحده: 
 ... وقرأ حمزة وحفص: عمـش وعمقمةفي موضع سكناىـــــم، وىي قراءة األ

                                                 
 .7/207المسان، مادة: سقط  (1)
 .   213/ 1أدب الكاتب البن قتيبة  (2)
 .3/369الصحاح لمجوىري، مادة: سقط  (3)
 .   4/90الكتاب لسيبويو  (4)
 .   7/220المسان، مادة: سكن  (5)
 .15سورة سبأ، من اآلية  (6)
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اسم جنس يراد بو الجمع، بفتح الكاف عمى المصدر، وىو  ﴾،َمْسَكِنِيمْ ﴿
 .(1)وىي قراءة إبراىيم النخعي
جعموا الكسر عالمة االسم، وربما فتحو بعض " قال ابن السكيت:

العرب في االسم، وقد روى: مسَكن ومسِكن، قال: وسمعت المسِجد 
ن لم نسمعو"  . (2)والمسَجد، والمطِمع والمطَمع، والفتح في ىذا كمو جائز، وا 

: شَرق وغَرب كال الفعمين من باب نَصر، بفتح  ربمشرق ومغ -5.4    
العين في الماضي وضميا في المضارع، يقال: شَرقت الشمس تشُرق شروقا 

بكسر )وضع منو المشِرق، عمى وزن مفِعل وشرقا، إذا طمعت، واسم الم
ويقال أيضا: غَربت الشمس تغُرب غروبا ومغيربانًا إذا غابت في  (العين

لموضع كالمشِرق )بكسر العين( وكان قياس كل منيا: المغِرب، وىو اسم ا
، وقد (3)المشَرق والمغَرب، ولكنيما جاءا بالكسر عمى ما ندر من ىذا الباب

ِو اْلَمْشِرُق َوِلمَّ ﴿اتفق جميع القراء في كسر الراء في قولو تعالى: 
المشِرق: ىو موضع شروق الشمس، وىو " ، قال الطبري:(4)َواْلَمْغِرُب﴾
 . (5)ال لموضع طموعيا منو مطِمع، بكسر الالم"ـموعيا، كما يقموضع ط

 ع ـــــ، وقد ورد فيو: مطَمع ومطمِ (6)ع من باب نصرـــــــــطمعت الشمس تطمُ  مطمع: -6
                                                 

 .4/413ينظر: المحرر الوجيز البن عطية  (1)
 .121ص  إصالح المنطق البن السكيت (2)
 .11/23، ومادة:غرب 8/64المسان: مادة شرق  (3)
 .115سورة البقرة ، من اآلية  (4)
 .   1/548جامع البيان لمطبري  (5)
 .   9/133المسان: مادة طمع  (6)
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بفتح الالم وكسرىا، وقد ورد ذكره في القرآن في موضعين، في قولو تعالى: 
ٌم ِىَي َحتَّى َمْطَمِع َساَل ﴿، وقولو: (1)﴾َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َمْطِمَع الشَّْمسِ ﴿

الحسن وعيسى وابن  قرأ" ، قال أبو حيان في آية الكيف:(2)﴾اْلَفْجرِ 
بفتح الالم، ورويت عن ابن كثير وأىل مكة، وىو القياس،  محيصن: مطَمع،

وقرأ الجميور بكسرىا، وسمع في أحرف معدودة، وقياس كسره أن يكون 
يقول: ىذه لغة ماتت في كثير  المضارع تطِمع )بكسر الالم(، وكان الكسائي

من لغات العرب، يعني: ذىب من يقول من العرب: تطِمع، بكسر الالم، 
، وفي آية (3)"م المكان والزمان عمى ذلك القياسوبقي مطِمع، بكسرىا في اس

، قال أبو (4)سورة الفجر قرأ الكسائي وخمف بكسر الالم، وقرأ الباقون بفتحيا
)بفتح الالم(، وأبو رجاء واألعمش وابن وثّاب  قرأ الجميور: مطَمع" حيان:

وطمحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخالف عنو بكسرىا، فقيل: ىما 
مصدران في لغة بني تميم، وقيل: المصدر بالفتح، وموضع الطموع بالكسر 

قراءة أكثر ، وقراءة الفتح أقوى في قياس العربية، وىي (5)"ىل الحجازعند أ
وقرأه العوام )بفتح الالم( مطَمع، وقول العوام أقوى في " لفراء:القراء، قال ا

قياس العربية؛ ألن المطمع )بالفتح( ىو: الطموع، والمطِمع: المشرق، 
                                                 

 .90سورة الكيف، من اآلية  (1)
 .5اآلية  ،سورة الفجر (2)
      . 7/223 ألبي حيان البحر المحيط (3)
 .   2/403لقراءات العشر البن الجزري النشر في ا (4)
 .     7/516البحر المحيط ألبي حيان  (5)
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عا، والموضع الذي تطمع منو، إال أن العرب يقولون: طمعت الشمس مطمِ 
، وقال األزىري:" والعرب تضع األسماء (1)"فيكسرون، وىم يريدون المصدر

، ألنو ﴾َساَلٌم ِىَي َحتَّى َمْطَمِع اْلَفْجرِ ﴿: ضع المصادر، ولذلك قرأ من قرأمو 
ن كان -ذىب بالمطِمع   .(2)"إلى الطموع مثل المطَمع -اسمًا  وا 

ظننت الشيء أظّنو ظّنًا، من باب نصر، بضم عينو في  مظّنة: - 7    
وجمعو  المضارع، وَمَظنَّة الشيء: موضعو ومألفو الذي يظن كونو فيو،

: موضع كذا مظنة من ح والكسر: مَظّنة ومِظّنة، يقالمظان، ويروى بالفت
 :، قال النابغة(3)فالن، أي معمم منو

 (4)فإّن َمظنََّة الَجْيِل الّشبابُ        إْن َيُك عاِمٌر قد قاَل َجيالً ف
 وقد يستعمل لمزمان كما في قول النابغة أيضا:

 (5)أْعَجْمَنيُــّن َمِظّنـَة اإلْعذار       أَصْبَن أْبكارًا، وُىّن بإّمةٍ ف

                                                 
 . 281، 3/280معاني القرآن لمفراء  (1)
 .3/2205تيذيب المغة: مادة طمع  (2)
 .  6/24، والصحاح: مادة ظنن 9/196المسان: مادة ظننينظر  (3)
 يل الشباب .البيت من الوافر، ورواية الديوان :  فإن مطية الج (4)
، والمسان والصحاح مادة:ظنن. والشطر الثاني في ديوان األدب 83البيت في: الديوان ص   

 .3/50لمفارابي
مة: النعيم، واإلعذار: الخفض عند الفتيات، والشاعر يريد أن يقول: إن البيت من الكامل، واإل (5)

، والمسان: 90الديوان ص ىؤالء الفتيات سبين قبل أن يختن، فجعل ذلك عيبا، والبيت في: 
 .1/239، وتيذيب المغة: مادة أيم 1/212مادة أيم 
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، (1)نَسك ينُسك من باب نصر، مضموم العين في المضارع منسك: -8
وقياس المصدر الميمي منو وكذلك اسم الزمان والمكان مفَعل )بفتح العين(، 
وقد ورد عن العرب: منَسك ومنِسك، بفتح العين وكسرىا، وبيما قرئ قولو 

ٍة َجَعْلنَا َمْنَسًكاَولُِكلِّ ﴿تعالى:  ، قرأ حمزة والكسائي وخمف: بكسر (2)﴾أُمَّ
المنِسك: الموضع الذي تذبح فيو، " ، قال األزىري:(3)السين، والباقون بفتحيا

فمن قال: منِسك فمعناه مكان ُنُسك مثل: مجمس مكان جموس، ومن قال: 
نَسكا م، قال الفراء: "(4)"المصدر نحو: الُنسك والنسوك منَسك فمعناه

ومنِسكا، قد قرئ بيما جميعا، والمنِسك )بكسر السين( ألىل الحجاز، 
والمنَسك )بفتحيا( لبني أسد، والمنِسك في كالم العرب الموضع الذي تعتاده 
وتألفو، ويقال: إن لفالن منِسكا يعتاده في خير كان أو غيره، والمناسك بذلك 

 .(5)سميت لترداد الناس عمييا بالحج والعمرة"
نبت ينُبت نبتًا ونباتًا، وىو مضموم العين في المضارع،  منبت: -9    

نو لفي منبت صدق:  والمنبت: األصل، والموضع الذي ينبت فيو الشيء، وا 
أي في أصل صدق، جاء عن العرب بكسر الباء، والقياس منَبتا )بفتحيا(؛ 

ء ، ومنو ما جا(6)ألنو من نبت ينُبت، ومثمو أحرف معدودة جاءت بالكسر
                                                 

 .14/247لسان العرب: مادة نسك ينظر  (1)
 .   34سورة الحج، من اآلية  (2)
 .2/326النشر في القراءات العشر البن الجزري ينظر  (3)
   .4/3562تيذيب المغة: مادة نسك  (4)
 . 2/230معاني القرآن لمفراء  (5)
 .4/3490تيذيب المغة: مادة نبت  (6)
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إيَّاُكْم وَخْضَراَء الدَِّمِن، ) قولو: صمى ا عميو وسمَّمفي حديث رسول ا 
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِ، َوَما َخْضراُء الدَِّمن؟، َقاَل: الَمْرَأُة اْلَحْسَناُء ِفي المنِبِت 

، والمنبت ىنا ىو موضع اإلنبات، وىو أحد ما شذ من ىذا (1)(السُّوءِ 
 .(2)الفتح، وقد ذكر ذلك سيبويو وابن السراجالضرب، وقياسو 

جزر الشيء يجُزره ويجِزره جزرًا: قطعو، بفتح عينو في  مجزر: -11    
الماضي مع جواز ضميا أو كسرىا في المضارع، من باب ضرب وقتل، 
والمجَزر، )بالفتح(: موضع الجزر مثل جعفر، وربما لحقتو التاء فقيل: 

، ويجوز (4)كالمجمس: موضع جزر اإلبل وغيرىا، والمجِزر بالكسر (3)مجزرة
، قال (5)فيو الفتح والكسر مع إلحاق تاء التأنيث بو فيقال: مجَزرة ومجِزرة

  عروة بن الورد العبسي:
 (6)ُمَصافي الُمَشاِش آلفًا ُكلَّ َمجَزرِ      لَحا اُ ُصعُموكًا إَذا جنَّ ليُمُو  

 الكالبي: وقال أبو الغمر    

                                                 
 .2/146فقو السنة لمسيد سابق، كتاب الزواج، باب اختيار الزوجة  (1)
 . 3/143 البن السراج ، واألصول في النحو4/90لسيبويو  ينظر الكتاب (2)
 .1/107ينظر المصباح المنير: مادة جزر  (3)
 .102ينظر مختار الصحاح: مادة جزر ص (4)
 .1/596تيذيب المغة: مادة جزر ينظر  (5)
البيت من الطويل، وىو مطمع القصيدة، ولحا ا صعموكا: دعاء عميو بأنو يالزم كل موقع  (6)

جزر ونحر لعمو يظفر ببعض ما يتركو الجزارون من بقايا الذبائح. والبيت في: ديوان عروة 
يد بن عمي الفارسي اسة لز . وشرح  الحم10/13، وخزانة األدب لمبغدادي 49بن الورد ص

 .   1/118والكامل لممبرد  ،2/240
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 (1)عمى َمْجِزٍر تَْأِوى إليو َثعاِلُبو     ْىِمى بين َقوٍّ وَفْردةٍ دُت وأور 
َأْن ُيَصمَّى ِفي َسْبِع  صمى ا عميو وسمَّم َنَيى َرُسوُل اِ )وفي الحديث: 

 .(2)(َمَواِطَن: ِفي اْلَمْزَبَمِة، َواْلَمْجَزَرِة...
م ويحِشرىم ل: حشرىم يحُشرىيـروى بفتـح الشيـن وكسرىا، يقا :رمحش -11
: جمعيم، يروى بفتح الشين في الماضي وجواز ضميا أو كسرىا في حشراً 

المضـارع، من بـاب ضـرب ونصر والمحشـر )بفتح الشين وكسرىا( المجمــع 
 .(3)الذي يحشر إليو القوم، وذلك إذا حشروا إلى بمد أو معسكر أو نحوه

وكسرىا، وقد قرئ بيا قولو الفعل )زّل( فيو لغتان: فتح العين  مزّلة: -12      
ومن ذلك " قال ابن جني: (4)﴾َفِإْن َزَلْمُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيَِّناتُ ﴿: تعالى

بكسر الالم، وىما لغتان: زَلمَت وزِلمت،  ﴾َفِإن َزِلْمُتمْ ﴿قراءة أبي السمال: 
مضارع منو ، وال(5)بمنزلة ضَممت وضِممت، إال أن الفتح فييما أجود المغتين"

عن الصخرة  : زّل السيم عن الدرع، واإلنسانكسر يقالفيو وجيان الفتح وال
المَزّلة والمِزّلة، بكسر الزاى وفتحيا: المكان الدحض، وىو يِزّل ويَزّل زال، و"

 ، قال الراعي النميري:(6)موضع الزلل"
                                                 

البيت من الطويل، وىو آخر ثالثة أبيات ذكرىا البغدادي في الخزانة، وقّو: واٍد بالعقيق لبني  (1)
 .332/ 4عقيل، وفردة: ماء بنجد لقبيمة جرم، والبيت في خزانة األدب لمبغدادي 

 .746رقم  1/246ع التي تكره فييا الصالة سنن ابن ماجة، كتاب الصالة، باب المواض (2)
 .  4/127المسان: مادة حشر ينظر  (3)
 . 209سورة البقرة، من اآلية  (4)
 .   1/122البن جني المحتسب (5)
 .    7/51المسان: مادة زلل  (6)
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 (1)ُع بيا الُقراُد َمقيالال َيْسَتِطيــ      ِفُقيــنَّ فـــــوَق َمِزلَّـةٍ ُبِنَيــْت مرا
، ومرفقا (2)رَفق  باألمر ولو وعميو يرُفق رفقا، ورُفق يرُفق ورِفق مرفق: -13

يروى بفتح الميم وكسر الفاء )َمرِفقا(، وفتح الميم والفاء )َمرَفقا(، وكسر الميم 
قرأ  ،(3)﴾ًقاَوُيَييِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرفَ ﴿: وفتح الفـــاء )ِمرَفقا(، قال تعالى

بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح  وابن عامر (4)المدنيان
وفي المرفق من اليد وغير اليد لغتان: كسر الميم " ، قال الطبري:(5)الفاء

وفتح الفاء، وفتح الميم وكسر الفاء، وكان الكسائي ينكر في مرفق اإلنسان 
الميم، وكان الفراء يحكي فييما، أعنى في  الذي في اليد إال فتح الفاء وكسر

 مرفق األمر واليد المغتين كمتييما، وكان ينشد في ذلك قول الشاعر: 
 (6)ِبتُّ أَجاِفي ِمرَفقًا عن َمرِفقي

، وىذا يجوز فيو فتح الميم وكسر الفاء، وكذلك  (1)وكسر الميم فيو أجود"
الذين " :لقول الفراء كسر الميم وفتح الفاء وكذلك مرفق اليد، وىو موافق

                                                 
البيت من الكامل، وىو من قصيدة يمدح فييا الشاعر عبد الممك بن مروان، ويشكو من ظمم  (1)

ة، والبيت يصف فيو إبال بالسمن، ومالسة الجمد، وأن مرفقيا لم تحز في جمدىا، ولم السعا
،. 241يستطع القراد أن يثبت عميو، وال يجد موضعًا يقيل فيو. والبيت في: الديوان ص

 .7/51، وزلل4/14، والمسان مادتي: حبس4/89والكتاب لسيبويو 
 .6/195المسان: مادة رفق ينظر  (2)
 .16يف، من اآلية سورة الك (3)
 المدنيان: ىما أبو جعفر ونافع.   (4)
 .2/310النشر في القراءات العشر البن الجزري ينظر  (5)
 لمسمين الحمبي شطر بيت من الرجز، لم أقف عمى قائمو وال تتمة لو، وىو في الدر المصون (6)

 . 8/190لمطبري ، وجامع البيان 4/440
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فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من األمر والمرفق من 
اإلنسان، وأكثر العرب عمى كسر الميم من األمر ومن اإلنسان، والعرب 

، وأىل الحجاز يقولون: (2)أيضا تفتح الميم من مرفق اإلنسان، لغتان فييما"
اء، فيما ارتفقت بو، ويكسرون ِمرفق اإلنسان، َمرِفقا، بفتح الميم وكسر الف

 .     (3) والعرب يكسرون الميم منيا جميعاً 
فرقو يفُرقو مفرقًا وفّرقو، من باب نصر، بفتح العين في  مفرق: -14

، والمفِرق والمفَرق: وسط الرأس وىو الذي (4)الماضي وضميا في المضارع
لمموضع الذي يتشعب منو  يفرق فيو الشعر، وكذلك مفرق الطريق، ومفَرقو

ومثل ذلك قولك: " ، قال سيبويو:(5)طريق آخر، وقوليم لممفرق مفارق
المفارق في مفرق، جعموا المفرق موضع، ثم قالوا: المفارق كأنيم سموا كل 

 ، قال جرير: (6)موضع مفرقا"
 (7) يَراَقتِ شاَب الَمَفارُق فاْكَتَسْيَن      اِذُل: ما ِلَجْيِمَك َبْعَد ماقاَل العو 

                                                                                                              
 .   191 ،8/190 لمطبري جامع البيان (1)
 .  2/136 لمفراء معاني القرآن (2)
 .   4/440 لمسمين الحمبي ينظر: الدر المصون (3)
 .11/168المسان: مادة فرق ينظر  (4)
 .  4/302الصحاح: مادة فرق ينظر  (5)
 . 3/484الكتاب لسيبويو  (6)
والعذل الموم، البيت من الكامل، وىو من قصيدة ييجو فييا األخطل، والعواذل: جميع عاذلة،  (7)

والقتير: مسامير حمق الدروع تراىا الئحة، يشبو بيا الشيب إذا ثقب بين الشعر األسود .   
 .3/2882، وقتر 3/2371وتيذيب المغة: مادتي عذل  ،1/227والبيت في الديوان 
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الشيء فرقا من باب قتل: فصمت أبعاضو، وفرقت  قال الفيومي:" فرقت بين     
بين الحق والباطل: فصمت أيضا، ىذه ىي المغة العالية، وبيا  قرأ السبعة 

، وفي لغة من باب (1)﴾َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ ﴿في قولو تعالي: 
 .  (2)لتابعين"ضرب، وقرأ بيا بعض ا

 (6) الفعل جمع يجمع، بفتح الميم في الماضي والمضارع مجمع: -15      
اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع ﴿فالالم فيو من حروف الحمق، قال تعالى: 

، قال السمين الحمبي:" قرأ العامة: مجَمع )بفتح الميم(، وىو (3)﴾اْلَبْحَرْينِ 
ر، وقرأ الضحاك وعبد ا بن مسمم بن يسار: مكان االجتماع، وقيل: مصد

َفَضَرَب َرُسوُل ) ، وفي الحديث:(4)بكسرىا، وىو شاذ لفتح عين مضارعو "
 . (5)(َيَدُه َمجَمَع َبْيَن ُعُنِقي َوَكِتِفي صمى ا عميو وسمَّمالمَِّو 
، بفتح العين في الماضي (6)الفعل أوى يأوي من باب ضرب مأوى: -16

المضارع، ويأتي متعديًا والزمًا، يقال: أويت المكان وأويت إلى وكسرىا في 

                                                 
   . 25سورة المائدة، من اآلية  (1)
مير ويوسف بن داود.البحر المحيط ، وقرأ بيا عبيد بن ع2/125: مادة فرق المنير المصباح (2)

 .4/222ألبي حيان 
 .  3/196المسان: مادة جمع  ينظر (6)

 . 60سورة الكيف، من اآلية  (3)
، والمحتسب 7/200، وينظر: البحر المحيط ألبي حيان4/469الدر المصون لمسمين الحمبي  (4)

 .2/30البن جني 
 .90، رقم 1/155الشاشي الحديث في المسند ألبى سعيد الييثم بن كميب  (5)
 .1/37المصباح المنير: مادة أوى  ينظر (6)
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، وىو معتل الالم، وقياس اسم المكان والزمان منو عمى وزن مفَعل (1)المكان
والثالثية " )بفتح العين(، وقد جاء مأِوى اإلبل بكسر العين، قال السيوطي:

الالم في مصادرىا  المعتمة  بالواو في العين أو في الالم، والمعتمة بالياء في
واألسماء المبنية منيا عمى مفَعل، فروا عن الكسر إلى الفتح لخفتو، لم يشذ 
من ذلك إال المعصية، ومأوي اإلبل؛ فإنيما مكسوران، والمأوى لغير اإلبل 

، وذكر ذلك الفراء (2)مفتوح عمى أصمو، وكسروا مأقي العين، لم يأت غيره"
 :عض الميجات العربية، قال األزىريث في ب، وربما لحقتو تاء التأني(3)أيضا

 .(4)"يقول لمأوي اإلبل: مأواة بالياء سمعت الفصيح من بنى كالب"
في حرف العين الذي يمي األنف فيو خمس لغاتن، الموق: " مأقي: -17      

يقال: مؤق ومأق، ميموزان ويجمعان: أمآقا، وقد يترك ىمزىما، فيقال: موق 
بالواو، إال في لغة من قمب فقال: آماق، ويقال:  وماق، ويجمعان: أمواقاً 

وما " ، قال الفراء:(5)ُموٍق عمى ُمفعل في وزن مؤٍت، ويجمع ىذا عمى مآقي"
كان من ذوات الياء والواو من دعوت وقضيت، فالمفعل منو فيو مفتوح اسما 

، (6)كان أو مصدرًا، إال المأقي من العين، فإن العرب كسرت ىذا الحرف"
                                                 

 . 1/120ينظر: كتاب األفعال ألبي عثمان السرقسطي  (1)
 . 98 ،2/97 لمسيوطي المزىر (2)
 .1/201. والمسان: مادة أوى 2/149 لمفراء معاني القرآن ينظر (3)
 .1/236تيذيب المغة: مادة أوى  (4)
 .4/3328دة مأق أو موق تيذيب المغة: ما (5)
 .    2/149معاني القرآن لمفراء  (6)
 



 العدد الثَّاني                                      مجلة العلوم الشرعية  

 المشتقَّة والزمانِ  المكانِ  من أسماءِ  ما شذَّ عن القياسِ 

 
-62- 

 ، قال الجوىري:(2)، وابن السكيت(1)وقد ذكر ذلك أيضًا كل من السيوطي
ومؤق العين: طرفيا مما يمي األنف، والمحاظ: طرفيا الذي يمي األذن، "

والجمع: آماق، وأمآق، ومأقى العين: لغة في مؤق العين، وىو َفعِمى وليس 
نما زيد في آخره الياء  لإللحاق، فمم بمفعل؛ ألن الميم من نفس الكممة، وا 

يجدوا لو نظيرًا يمحقونو بو، ألن فعِمى )بكسر الالم( نادر ال أخت ليا، 
، أي ليس من (4)، وقال ابن جني:" فأما مأق فميس من ىذا"(3)فألحق بمفعل"

باب مفعل، ألن موق وماق بثالثة أحرف يدل عمى أن الميم من أصل 
حرف الزائد، ووزنيا الكممة، وىذا يدل عمى أن الياء في كممة ماقي ىي ال

 عمى ىذا فعمى ، بكسر الالم وفتحيا.
 المبحث الثالث: اشتقاق أسماء المكان والزمان من الفعل المثال الواوي:

إذا كان الفعل واوي الفاء، فإما أن تسقط الواو في المضارع، ويكون    
مكسور العين مثل: وعد يعد، ووصف يصف، ووجد يجد. أما إذا كانت 

في المضارع فيو مفتوح العين مثل: وجل يوجل، ووحل يوحل، الواو تثبت 
وأما الكممات التي نقمت عن العرب بالمغتين )سقوط الواو وثبوتيا في 
المضارع( فربما يكون منشؤىا أن في مضارعيا لغتين عند العرب، فمنيم 
من يسقط الواو في المضارع ويكسر العين، ومنيم من يثبت الواو في 

                                                 
 . 2/98ينظر: المزىر لمسيوطي  (1)
 .121ينظر: إصالح المنطق البن السكيت ص  (2)
 .   14/15، والمسان: مادة مأق 4/318الصحاح : مادة مأق  (3)
 .3/33الخصائص البن جني  (4)
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العين، قال الفراء:" وما كان أولو واوًا مثل: وزنت، وورثت، المضارع ويفتح 
َألَّْن ﴿: ووجمت فالمفعل منو اسمًا كان أو مصدرًا مكسور، مثل قولو تعالى

وكذلك: يوحل ويوجل المفعل منيما مكسور في  (1)﴾َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا
)بفتح  الوجيين، وزعم الكسائي أنو سمع موَجل وموَحل، وسمعت أنا موَضع

نما كسروا ما أولو الواو؛ ألن الفعل فيو إذا فتح يكون عمى  العين فييا(، وا 
فالواو منو ساقطة، مثل: وزن يزن، والذي ال يقع  (2)وجيين، فأما الذي يقع
 . (3)تثبت واوه في الفعل"

 :  لنوع من األفعال إلى ثالثة أقسامويمكن تقسيم ىذا ا
  القسم األول:

مضارع، وىذا القسم ال يكون المفعل منو إال ما تسقط واوه في ال
ألن ما كان فاء الفعل منو واوًا أو ياًء ثم " :قال الجوىريمكسور العين، 

سقطتا في المستقبل نحو: يعد، ويزن، وييب، ويضع، ويئل، فإن المفعل 
منو مكسور في االسم والمصدر جميعًا، وال تبالي أمنصوبًا كان يفعل منو 

، وما جاء عن العرب بالفتح فيو (4)ن تكون الواو منو ذاىبة"أو مكسورًا بعد أ
 .(5)شاذ يسمع وال يقاس عميو مثل ما نقمو الفراء في الموضع، بفتح الضاء

                                                 
 . 48سورة الكيف، من اآلية  (1)
 الذي يقع: الفعل المتعدى، وبالذي ال يقع: الفعل الالزم .يقصد ب (2)
 .2/150لمفراء معاني القرآن  (3)
 .   2/171الصحاح: مادة وعد  (4)
 .2/150ينظر: معاني القرآن لمفراء  (5)
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  :القسم الثاني
ما تثبت واوه في المضارع: وىذا القسم تفتح عين المفعل منو في 

يفعل منو فإن كانت الواو من " المصدر وتكسر فيما سواه، قال ابن منظور:
، ويوسن، ففيو وجيان: فإن أردت بو المكان ثابتة نحو: يوجل، ويوجع

ن أردت بو المصدر نصبت واالسم  . (1)"كسرتو، وا 
  القسم الثالث:

 ما ورد بأكثر من وجو، وسمع عن العرب بأكثر من لغة، قال سيبويو:
قال أكثر العرب في وجل يوَجل، ووحل يوَحل: موِجل وموِحل، وذلك أن "
وجل ويوحل وأشباىيما في ىذا الباب من فِعل يفَعل )بكسر العين في ي

، (2)"فتقمب الواو ياء مرة وألفا مرة الماضي وفتحيا في المضارع( وقد يعلُّ 
: ييجل وياجل، فمما أعموه بقمب الواو ياء مرة وألفا مرة أخرى فيقال فييا

د، قالوا في وجل شبيوه بواو يوعد المعّل بالحذف، فمما قالوا في وعد: موعِ 
أن أناسا من العرب يقولون في ": قل سيبويو عن يونسونحوه: موِجل، ون

: يوَجل، فسّمموه، فمما وَجل وموَحل، وكأنيم الذين قالواوِجل يوجل ونحوه: م
 قال الشاعر: (3)"وكان يفعل كيركب ونحوه شبيوه بو ُسّمم،

 (4)شاز أْن َيْرَسْخَن في الَمْوَحلِ األوْ        َح اْلِعيُن ُرُكودًا َعمَــــىَفَأْصبَ 

                                                 
 .15/241المسان: مادة وعد  (1)
 . 4/93الكتاب لسيبويو  (2)
 .4/93الكتاب لسيبويو (3)
 ىو لمالك بن عمرو اليذلي، المعروف بالمتنّخل، والعين: البقر الوحشي، البيت من السريع، و  (4)
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 ، وقال العجاج: (1)يروى: الموِحل والموَحل جميعاً 
لِ َرَحمْ   (2)من ُقَمِل الّشْحِر فَجْنَبْي َمْوَحل      ُت من َأْقَصى بالِد الرُّحَّ

 
 خاتمة البحث:
مصادرىا خرجت بالمالحظات من خالل تتبع ىذه األسماء في 

 : التالية
عمماء حين يسردون ىذه األسماء السالفة يصفونيا بأنيا إن أكثر ال –1

وردت عن العرب بالكسر، وأن الفتح ىو القياس فييا، وىذا ال ينفي ورود 
السماع بالفتح أيضا كما تنص عميو أغمب المراجع المغوية في أغمب ىذه 

، مثل: مسجد، ومسقط، (3)األسماء، دون االقتصار عمى أحد الضبطين
، فورود سماعيا ومطمع، ومظنة، ومنسك، ومنبت غرب،م ،ومسكن، مشرق

بالكسر ال ينفي ورود السماع بالفتح، وىو يجعميا مندرجة تحت الضابط 

                                                                                                              

واألوشاز: ما ارتفع من األرض، والشاعر يصف كثرة المطر حتى مأل األودية ولجأت أبقار      
العين إلى صعود المرتفعات مخافة الغرق في األوحال، والبيت في المسان: مادة وحل 

 .3/224 لمفارابي ، ديوان األدب369ص بة البن قتي، وأدب الكاتب 15/170
 .   369ينظر: أدب الكاتب البن قتيبة ص (1)
 البيت من الرجز، ورواية الشطر الثاني في الديوان:        من ُقَمِل الّشْحِر فَجْنَبْي َمْوَكلِ  (2)
، 138وُقمل: جمع قمة، وقمة كل شيء أعاله، والشحر: ساحل اليمن. والبيت في الديوان: ص   

 .2/1837، وتيذيب المغة: مادة شحر 6/121والمسان: مادة رحل 
 البن قتيبة ، بالفصول األخيرة من الكتاب، وأدب الكاتب2/375المصباح المنير ينظر  (3)

 .368ص
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العام الذي وضعو النحاة، وينطبق عمييا القياس مع ورود السماع بيا، 
فاجتمع فييا السماع والقياس، كما أن ورود السماع بالكسر فييا يجيز لنا 

أيضا مراعاة لممسموع عن العرب الذين أخذت عنيم المغة، استخدام الكسر 
ىمال القياس، فكيف وقد اجتمع ليا  دون أن يوجب ذلك االقتصار عميو وا 

، وقد أجاز الفراء نصب ىذه األسماء ولو لم يرد بذلك (1)السماع والقياس معاً 
أال ترى أنو ليس كل ما " :وأّكد ذلك ابن جني بقولو (2)سماع عن العرب

ز في القياس يخرج بو سماع، فإذا حذا إنسان عمى ُمثميم، وأمَّ مذىبيم يجو 
 . (3)"ذلك سماعًا، وال أن يرويو رواية لم يجب عميو أن يورد في

إن بعضًا من أفعال ىذه األلفاظ  قد ورد في مضارعيا كسر العين وفقا  -2    
عين  ، فمم تقتصرمثل: رفق، وفرق، وجزر، وحشر، وزللما ورد عن العرب 

مضارعيا في المغة عمى الفتح أو الضم، بل يجوز فييا أيضا الكسر وفقا 
ذا جاز في عين مضارعيا الكسر  لممسموع الوارد عن أصحاب المغة، وا 
كانت صيغة المكان والزمان بكسر العين قياسية مطردة، وليست شاذة كما 

التي  ، وىى بذلك تكون كنظائرىا الكثيرة المكسورة(4)صنفيا بعض النحاة
ينطبق عمييا الضابط العام لمقياس، وتخضع لو، وليست ثمة حاجة إلبرازىا 

                                                 
 . 3/323ينظر: النحو الوافي لعباس حسن  (1)
 . 2/190، وديوان األدب لمفارابي 2/149ينظر: معاني القرآن لمفراء  (2)
 . 1/362الخصائص البن جني  (3)
 – 1/71، ومجموعة الشافية لمجارابردي  2/311ينظر: حاشية الصبان عمى شرح األشموني  (4)
 . 1/181، شرح الشافية لمرضي 72
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وحدىا وفصميا عن نظائرىا، وتخصيصيا بأنيا وردت عن العرب مسموعة 
بالكسر، وقياسيا الفتح، فالفتح والكسر فييا سماعيان وقياسيان في آن واحد 

 معًا، وىى بذلك ليست مخالفة لمقياس المطرد. 
ىذه األلفاظ التي وردت بالكسر، ولم يرد في مضارعيا كسر  إن بعض -3

إنما " قال الفارابي عنيا:  -العين مثل: مسقط، ومسكن، ومشرق، ومغرب 
جاءت ىذه الحروف بالكسر ألنيا كانت في األصل عمى لغتين، فُبنيت ىذه 
األسماء عمى إحداىما، ثم ُأميتت تمك المغة، وبقى ما بنى عمييا كييئتو، 

رب قد تميت الشيء حتى يكون ميمال ال يجوز أن ينطق بو؛ ألن والع
الصحيح من الكالم ما استعمل، أال ترى أنيم قالوا: ينبغي، ثم لم يأت عنيم 
انبغى، فيو غير مطمق أن ينطق بو؛ ألنو ليس من كالم العرب، وال ينبس 

 . (1)بو إال القائس"
قواعد والضوابط القياسية إن بعض ىذه األلفاظ التي جاءت مخالفة لم -4    

التي وضعيا العمماء قد خرجت عن تمك القواعد القياسية لخروجيا عن 
العموم الذي يدل عميو اسم المكان إلى الخصوص مثل: مسِجد )بكسر 
نما أصبح المراد بو اسما لمبنى  الجيم(، فيو لم يرد بو موضع السجود، وا 

)بكسر الواو( أصبح ، وكذلك مأوى (2)مخصوص كما نص عمى ذلك سيبويو
 .(3)مكانًا مخصوصًا باإلبل فقط كما نص عمى ذلك كثيرون

                                                 
 .2/190 لمفارابي ديوان األدب (1)
 . 4/90لسيبويو ب تاينظر: الك (2)
 .1/201أوى ، والمسان مادة:  2/149ينظر: معاني القرآن لمفراء  (3)
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نما ىو عمى وزن فعِمى كما نص        وأما ماقي العين فميس من باب مفعل، وا 
 .(1) عمى ذلك عدد من المغويين والنحاة

 :والمراجعمصادر ال
 القرآن الكريم  -
دار الكتب العممية، أدب الكاتب البن قتيبة، تحقيق: عمي فاعور،  -1

 م.1988ىـ، 1408 بيروت، الطبعة األولى
إصالح المنطق البن السكيت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السالم  -2

 م.1987ىارون، دار المعارف بالقاىرة، الطبعة الرابعة 
البحر المحيط ألبي حيان األندلسي، دار اإليمان، بريدة، السعودية  -3

 م.1992ىـ، 1413
يان في تصريف األسماء ألحمد حسن كحيل، دار البيان العربي التب -4

 .م1982ىـ، 1402، الطبعة السابعة بالقاىرة
د. رياض زكي قاسم، دار المعرفة  تيذيب المغة لألزىري، تحقيق: -5

 م.  2001ىـ 1422ببيروت، الطبعة األولى 
 جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري، دار الكتب -6

 م.1999ىـ، 1420العممية، بيروت، الطبعة الثالثة 
، عيسى شموني، دار إحياء الكتب العربيةحاشية الصبان عمى شرح األ -7

 البابي الحمبي وشركاه بالقاىرة.
                                                 

، والمسان: مادة مأق 4/318، والصحاح: مادة مأق 3/33ينظر: الخصائص البن جني  (1)
14/7. 
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خزانة األدب لعبد القادر البغدادي، تحقيق د.إميل بديع يعقوب، دار  -8
 م.1998 ىـ،1418الكتب العممية ببيروت، الطبعة األولى 

الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد عمى النجار، دار  -9
 م . 1952ىـ، 1371الكتب المصرية، الطبعة الثانية 

الدر المصون في عمم الكتاب المكنون لمسمين الحمبي، تحقيق: عمى  -10
محمد عوض وآخرون، دار الكتب العممية ببيروت، الطبعة األولى 

 م.1994ىـ، 1414
ان األدب إلسحاق بن إبراىيم الفارابي، تحقيق: أحمد مختار عمر ديو  -11

براىيم أنيس، مؤسسة دار الشعب بالقاىرة، الطبعة األولى  ىـ، 1424وا 
 م.2003

نعمان محمد أمين  ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: د. -12
 م.1986، دار المعارف بالقاىرة، الطبعة الثالثة طو

شره المعيد األلماني لألبحاث الشرقية ديوان الراعي، ن -13
 م.1980ىـ، 1401ببيروت

ديوان العجاج، تحقيق: سعدى ضناوي، دار صادر، بيروت، الطبعة  -14
 م.1997األولى 

ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: عباس عبد الستار، دار الكتب  -15
 م.1996ىـ، 1416العممية، بيروت، الطبعة الثالثة 

ن الورد، تحقيق: راجي األسمر، دار الكتاب العربي ديوان عروة ب -16
 م.2005ىـ 1425ببيروت 
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 : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت.سنن ابن ماجة، تحقيق -17
شرح الحماسة لزيد بن عمى الفارسي، تحقيق: د. محمد عثمان عمى،  -18

 دار األوزاعي، بيروت، الطبعة األولى.
لمشيخ لمرضي، تحقيق: محمد محي الدين شرح شافية ابن الحاجب  -19

 م.1982ىـ، 1402عبد الحميد وآخرون، دار الكتب العممية، بيروت 
د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب  شرح المفصل البن يعيش، تحقيق: -20

 م.  2001ىـ،1422العممية، بيروت، الطبعة األولى 
تب العممية الصحاح لمجوىري، تحقيق: د.إميل بديع يعقوب، دار الك -21

 م.1999ىـ، 1420ببيروت، الطبعة األولى 
صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، الطبعة األولى  -22

 م.2002ىـ 1423
فقو السنة لمسيد سابق، دار الفتح لإلعالم العربي بالقاىرة، الطبعة  -23

 ىـ.1412 الثالثة
يق: حّنا الفاخوري، الكامل في المغة واألدب ألبي العباس المبرد ، تحق -24

 م.1997ىـ، 1417دار الجيل ببيروت، الطبعة األولى
كتاب األفعال ألبي عثمان السرقسطي تحقيق: حسين محمد محمد  -25

القاىرة،  شرف، ومراجعة د. محمد ميدي عالم، مؤسسة دار الشعب،
 م.2002، ىـ1423الطبعة الثالثة 

رون، دار الجيل، الكتاب لسيبويو، تحقيق عبد السالم محمد ىا -26
 م.1991ىـ، 1411بيروت، الطبعة األولى 
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لسان العرب البن منظور، دار صادر ببيروت، الطبعة األولى  -26
 م.2000

مجموعة الشافية من عممي الصرف والخط، وتحتوى عمى متن الشافية  -27
وشرحيا لمجاربردي وحاشية الجاربردي البن جماعة، عالم الكتب، 

 م.  1984ىـ، 1404لثة بيروت، الطبعة الثا
مختار الصحاح ألبي بكر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، دار  -28

 المعارف بالقاىرة.
المحتسب ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: عمى النجدي ناصف  -29

 م.1994ىـ،1415وآخرون، القاىرة  
المحرر الوجيز البن عطية، تحقيق: عبد السالم الشافي، دار الكتب  -30

 م. 2001ىـ، 1422مية بيروت، الطبعة األولى العم
المزىر في عموم المغة وأنواعيا لجالل الدين السيوطي، تحقيق محمد  -31

 .إبراىيم وآخرون، دار الجيل بيروتأبو الفضل 
مسند أبى سعيد الييثم بن كميب الشاشي، تحقيق: د.محفوظ الرحمن  -32

ورة، الطبعة األولى المن زين ا، مكتبة العموم والحكم، المدينة
 .ىـ1410

 المصباح المنير لمفيومي ، نشره مصطفى البابي الحمبي بالقاىرة. -33
معاني القرآن ألبي زكريا يحي بن زياد الفراء، تحقيق: محمد عمى  -34

 النجار، دار السرور ببيروت.
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، دار المعارف بالقاىرة، الطبعة الرابعة النحو الوافي لعباس حسن -35
 م.1976

، تصحيح ومراجعة محمد ر في القراءات العشر البن الجزريالنش -36
 عمي الضباع دار الفكر بالقاىرة.

ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع لجالل الدين السيوطى، مطبعة  -37
 ىـ.1327الخانجي بالقاىرة، الطبعة األولى 

 
 
 
 

     
 


