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 –أمجعني أما بعد، فأنين أشكر اهلل العلي القدير أواًل وأخريًا على توفيقه بإمتام هذه الرسالة، فهو 

إن أخطأت ف الدراسة،أحق بالشكر والثناء وأوىل هبما، فاحلمد هلل الذي وفقين إلجناز هذه  -عزوجل 
 .تعاىلاهلل فمن نفسي، وإن أصبت فمن اهلل وحده، وما توفيقي إال من 
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 ملخص البحث

، وهي ، فهي سيدة اللغاتإن اللغة العربية من أبرز اللغات على األطالق وأكثرها جزالة يف األلفاظ
غة العربية أخرى يف الدقة والوضوح، واللأمجل وأرقى وأعظم لغة يف العامل، فال جتاريها وتعادهلا أي لغة 

الضاد،  بكل معانيها، وهي لغةهي هوية ولسان األمة العربية، وهي لغة األدب والعلم، وهي لغة احلياة 
فمخرج هذا احلرف مل تعرفه أي لغة يف العامل إال اللغة العربية، وهي اللغة اليت شاء اهلل عز وجل أن 
تكون لغة كتابه الكرمي، وعلم الصرف هو أحد علوم اللغة العربية، له أمهية قصوى يف الدرس اللغوي 

ات، التصريف، فعن طريقه نتمكن من ضبط صيغ الكلماملعاصر والقدمي، وقد مساه بعض العلماء علم 
أجواهلا ومايعرتيها من إعالل أو إبدال أو إدغام، فنميز عن طريقه بني الفعل الصحيح واملعتل، ومعرفة 

كننا هذا العلم أيضا من معرفة اجلموع القياسية والسماعية والشاذة هلذه الكلمات  ،واجملرد واملزيد، وميم
بعض مسائل اخلالف املتواردة يف كتب النحو والصرف،وبيان ترجيح آراء من  وقد تبىن البحث مجع

ذهب هبما إىل مسألة اختالف اللغات، والشروط املوضوعة ملسائل التصغري من دارسة خالف العلماء 
ودارسة  ،فيما جيوز يف بعض األمساء  املصغرة، وكذلك بيان مسوغات جواز عدم تصغري بعض األمساء

 اللغة العربية ، وتأيت أمهية البحث يف مسألة التصغري يفصغرت وجاء تصغريها حمالفا للقياس األمساء اليت
حلصر األمساء املصغرة وغري املصغرة يف كتب النحو والصرف املتفرقة، وبيان ما الجيوز تصغريه بشروط 

اميكن مموضوعة ومسوغات بيانيه لذلك، وأمهية أصول اللغة يف معرفة السماع والقياس يف عرض 
ترجيحه أو رفضه.واقتضى البجث ان ينحى املنحى الوصفي التحليلي لنماذج من مسائل التصغري 
املختلف فيها، فانقسم على مخسة فصول ، أتضح يف الفصل األول منها اساسيات البحث من خلفية 

ثاين على بيان لواسئلته وأهدافه واملصطلحات الواردة يف متنه، مث أمهيته، وقام الفصل االبحث ومشكلته 
ث، انقسم األطار النظري على مباحث عدة ودراسات سابقة للبح نظريأطار ادبيات البحث من 

مشلت التصغري  عند العلماء يف اللغة العربيةن واوجه اخلالف يف املسائل املصغرة واملختلف يف تصريها، 
،وضمن ذا يف باب التصغريمث احصاء  بعض األمساء  اليت ال جيوز تصغرها، والوقوف على ماورد شا

الفصل الثالث منهجية البحث وأدواته، أما الفصل الرابع فنهض على حتليل بيانات البحث املتعلقة 
لص فيها وختم البحث بنتائج خة اليت خالفت القياس عند التصغري، بأوجه اخلالف، واألمساء الشاذ

شاذ منها يف كتب ختلف يف تصغريها وبيان الإىل بيان أمهية التصغري يف اللغة العربية وحصر األمساء امل
 النحو والصرف.



 

 ط
 

ABSTRACT 

The Arabic language is one of the leading languages of all, and is extremely abundant in its 

words. For it is the mother of all languages, and cannot be matched or amount to an equivalent 

to any other language in its precision and clarity. MoreoverThe research was built based upon 

a collection of disputed matters converging in the book of grammar, to illustrate the different 

views in this field based upon the issue of different languages, as well as the conditions and 

rules laid out from the various studies which have disagreements between different scientists 

may be permitted in some minimized names, therefore, illustrating the justification of non-

miniaturization for some names.The study of names which are miniaturized, where the 

miniaturization have come forth contrary for measurement. The importance of this research 

comes forth, in the issue of miniaturization in the Arabic language, to confine miniaturized 

names, as well as non-miniaturized names in the book of grammar, and diptotes; as well as to 

illustrate what is not permitted to change from the diptotes, from rules which have been put in 

place, and rationales which illustrate the case; the importance of finding out the source in the 

Arabic language through the knowledge of sound, measurement in what can be weighted or 

either rejected. The author of this research chose to use the various descriptive, analytical 

models of miniaturization, therefore this study has been divided into five chapters, where it has 

become clear in the first chapter which are the basics of the research, as well as its background, 

problems, questions, goals, methodology, and the objectives contained within the research. 

Then it would move on to discuss the importance of this research, where the second chapter 

illustrated the literature, theoretical framework, and previous studies. The theoretical 

framework of investigation was then divided, including several ideas of the scientists regarding 

the issue of miniaturization in the Arabic languages, where it has faced many differences in this 

situation; it was then calculated the number of names that were not allowed to or were unable 

to be militarized. Within the third chapter, it included the methodology of the research as well 

as its tools. As for chapter four, it included the research data on the objects of dispute, as well 

as the abnormal names where there has been differences in the measurement of its 

militarization. As for the conclusion of this study, it illustrated the importance of 

miniaturization in the Arabic language, as well as the countless different names in 

miniaturization and illustrating the abnormal ones in the book of grammar and diptote. 
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 الفصل األول

 المقدمة

 خلفية البحث
احلمد هلل الواحد األحد الناشر يف اخللق فضله، أمحده سبحانه وتعاىل وأشكره، الذي مشلت رمحته كل 

قرآن، وأشهد لموجود، وعمت نعمته وحكمته كل الوجود، والذي أكرمنا بأفصح البيان، وخلد العربية با
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له الغفور الودود، وعد من أطاعه بالعزة واخللود، وأشهد أن نبينا حممداً 

ورسوله، صاحب املقام، وصل اهلل على أفصح من نطق بالضاد سيدنا حممد األمني وعلى آله  عبد اهلل
 .حبه املنتخبني وسلم تسليما كثرياالطيبني الطاهرين وص

 :بعدو 
فإن من أشرف العلوم علم العربية؛ لتوقف فهم كثري من العلوم عليه، وإن من أجل علوم العربية علم 
الصرف؛ ألمهيته للمتكلم واملتعلم؛ إذ ال يستغين عنه طالب العلم؛ ملا له من أمهية وفضل، ويكفي يف 

وصل للقياس إال قياس، وال يتفضله أن جزءا كبريا من اللغة يتوقف عليه؛ ألن كثريا من اللغة يؤخذ بال
 .(2)،ومن فاته هذا العلم فاته املعظم كما ذكر السيوطي(1)بعلم الصرف

ويعد علم الصرف من أنفع علوم العربية وأمهها؛ ألن به تعرف أصول كالم العرب؛ وألنه ميزان 
حيتاج إليه مجيع  مالعربية، ولذا حظي هذا العلم بعناية كبرية من علماء العربية على مر العصور، وهو عل

اللسان عن اخلطأ، ومينعه من الوقوع يف اللحن كما يساعد على يعصم احتياج؛ ألنه  أمياأهل العربية 
 .علوم الدينية، والتوصل به إىل فهم كثري من ال-صل اهلل عليه وسلم-فهم كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله 

ألن  ؛موازي يف األمهية علم النحو كما أن للصرف أمهية كبرية من بني علوم العربية، فهو 
الصرف يدرس الكلمات املفردة وأجزاءها، أما النحو فيدرس اجلملة وتركيب الكلمات فيها، ودراسة 

إذ الواجب على من ،(3)أهم من دراسة الكل؛ ألن معرفة اجلزء هي اليت توصل إىل معرفة الكل اجلزء 

                                  
 .5صد.ط،  ،الصرفالواضح في ، الغنيمان ( 1)
 .( 1/330، د.ط، )المزهر السيوطي،( 2)

 ( .2/219، )1،طللبابا. العكربي، 2، ص1ط ،المنصفابن جين، ( 3)
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بغي أن ألن التصريف هو معرفة ذات الشيء الثابت ينأراد معرفة النحو أن يبدأ مبعرفة التصريف؛ ذلك 
 .(4)يكون أصال ملعرفة حاله املتنقلة 

والذي يؤكد أمهيته بني علوم العربية ما ذكره الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد رمحه اهلل: 
"مىت درست  علم الصرف أفدت عصمة متنعك من اخلطأ يف الكلمات العربية، وتقيك من اللحن يف 

 ،ط صيغها، وتيسر لك تلوين اخلطاب، وتساعدك على معرفة األصلي من حروف الكلمات والزائدضب
واحلق أن علم الصرف من أجل علوم العربية موضوعا وأعظمها خطرا، وأحقها بأن نمعىن به وننكب 

بن ره اومما يؤكد على أمهيته بني علوم العربية ما ذك. (1)على دراسته، وال ندخر وسعا يف التزود منه"
عصفور يف مقدمة كتابه )املمتع(، حيث قال:  "التصريف أشرف شطري العربية: فالذي يبني شرفه 
احتياج مجيع املشتغلني باللغة العربية من حنوي ولغوي إليه أميا حاجة ألنه ميزان العربية، أال ترى أنه 

ن جين يف صريف لذا قال ابيمؤخذ جزء كبري من اللغة بالقياس، وال يتوصل إىل ذلك إال عن طريق الت
)املنصف(:"فلهذه املعاين، وحنوها كانت احلاجة بأهل علم العربية إىل التصريف ماسة، وقليال ما يعرفه 
أكثر أهل اللغة؛الشتغاهلم بالسماع عن القياس، وهلذا ال تكاد جتد لكثري من مصنفي اللغة إال وفيه 

ى فضل وال توهينا لعلمائنا، وإمنا أردت التنبه علسهو وخلل يف التصريف، وليس هذا غضا من أسالفنا 
 .(2)هذا القبيل من علم العربية"

ف علم الصر  نعلم أنومن خالل ما صرح به علماء العربية من مكانة علم الصرف وأمهيته 
هم عايل املنزلة، حيتاج إليه كل مشتغل باللغة العربية، ألنه يساعدنا على ف ةجليل القدر، رفيع املكان

، وكذلك معرفة هري نا من التنويع يف األسلوب وتغيكما ميكن  ،غ، ويصون ألسنتنا من الوقوع يف اخلطأالصي
ألصلي والزائد؛ فهذا كله يؤدي إىل تقريب اللغة وفهمها وتيسريها لدى القارئ، فنفهم بذلك كتاب ا

 من حيث العلم؛ ىلوأقوال العرب، فهو يف املرتبة األو -صل اهلل عليه وسلم -اهلل تعاىل وسنة رسوله 
 ألنه يؤلف بني أشتات اللغة بقواعد كلية وضوابط جامعة.

                                  
 .9-8، ص1، طالصرفيالتطبيق ، الراجحي( 1)
 7-6ص، د.ط، التصريفدروس عبد احلميد، ( 2)
 ( .1/3)، 1ط ،المنصفابن جين، ( 3)
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صغري يف جمال علم الصرف من خالل دارسة الت رسالتهاأن تكون سعت الباحثة إن وبناء على ما تقدم ف
بعض أحاديث  فقد وردت يف ة العربيةغللافيه أن التصغري موجود يف  ال شكيف اللغة العربية. ومما 

 .(3)"أصيحايب أصيحايب"وسلم( كقوله: صل اهلل عليه  )الرسول
 مشكلة البحث

بعض الصرفيني منعوا تصغري بعض األمساء بعد أن وضعوا قواعد التصغري ودار بينهم أن  من املالحظ
بعض تلك  أنخالف يف تصغري بعض تلك األمساء وهلم مربرات تأخذ بعني االعتبار، كما يالحظ 

غات و ه القضايا وبيان خالف العلماء ومسكانت احلاجة ملحة لدارسة هذ، فاألمساء خالفت القياس
منع بعض األمساء من التصغري، وال شك أن تلك األمساء هلا خصوصية متنع التصغري فكانت هذه 

خلالف ادارسة أسباب هذا البحث يف كمن مشكلة من مث تة وموضحة لتلك القضايا و يلالدارسة جمم 
ها بعض األمساء من أوجه تصغريية، وكذلك بيان األمساء اليت ال جيوز تصغري  بني العلماء فيما جيوز يف

اليت أبداها الصرفيون لدعم آرائهم، وتتمثل أيضا يف بيان األمساء اليت صغرت وجاء تصغريها وغات ملسوا
 .وأسباب خمالفتها للقياس للقياس اخمالف

 أسئلة البحث
 التالية: الباحثة حتاول اإلجابة عن التساؤالت فإنشكالية ، واستنادا ملا فمّصل يف اإلما سبقبناء على 
 األمساء؟اخلالف بني العلماء يف تصغري مسائل . ما 1
 األمساء عند الصرفيني؟جواز عدم تصغري بعض وغات مس. ما 2
 ؟ ذلكاملخالفة يفالعربية وأسباب األمساء املصغرة اليت خالفت القياس يف اللغة  ما  .3

 أهداف البحث
 التالية:القا من التساؤالت السابقة، تتمثل أهداف البحث يف النقاط انط

 اخلالف بني العلماء يف تصغري بعض األمساء.مسائل  بيان .1
 األمساء اليت ال جيوز تصغريها. وغاتسمكشف  .2

                                  
 ( ، رقم4/1800، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى اهلل عليه وسلم وصفاته، )صحيحهأخرجه مسلم يف ( 1)

، د.ط، الهمع( .السيوطي ، 1/113،)1، طاإلنصاف، ( . األنباري3/513) ، د.ط،المعجم المفهرسفنسنك،  .2301
(6/13. ) 
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 .ها للقياسومعرفة أسباب خمالفت دراسة األمساء املصغرة اليت خالفت القياس يف اللغة العربية .3
 ثمصطلحات البح

عمال بنظم البحوث العلمية وقواعدها، وتلبية حلاجة القارئ امللحة يف فهم كل ما له صلة مبوضوع 
البحث من املصطلحات الواردة فيه من حيث املعىن والداللة وبذلك سيتعرض البحث ألهم 

 املصطلحات معرفا هلا يف اللغة ويف اصطالح النحويني.
 التصغير:–أوال 

العظم،  الصغر والصغارة، خالف سيدة:صغره، والصغر ضد الكرب، قال ابن  مصدر اللغة:التصغري يف 
 .(1)صايويكون ختصوالتصغري لالسم والنعت حتقريا ويكون شفقة 

جل فهو تغيري صيغة الكلمة، لتحقيق فائدة ترتبط مبعناه اللغوي ارتباطاً، أل االصطالح:أما يف 
 .(2)ميا أو تلطيفاتغري املعىن حتقريا أو تقليال أو تقريبا أو تكر 

 .هو الزيادة اليت تدل على أن مدلول املزيد فيه حمقر :وقيل
وقد جاء عن العرب اختالف املسمى االصطالحي ملا صغر من األمساء، فمنهم من استعمل 

 .املصطلحنيمصطلح التصغري، ومنهم من استعمل مصطلح التحقري، ومنهم من مجعه بني 
 القياس: -ثانيا 

ء ات األنباري يف كتابه )ملع األدلة( بأن معناه يف اللغة: التقدير، وهو مصدر قايست الشيعرفه أبو الربك
بالشيء مقايسة وقياسا، أي: قدرته، ومنه املقياس، أي: املقدار، وقيس رمح، أي: قدر رمح وقال: هو 

فرع  محل وقيل: هوعبارة عن: تقدير الفرع حبكم األصل،  –اصطالحهم  أي: يف –يف عرف العلماء 
على أصل بعلة وإجراء حكم األصل على الفرع، وقيل: هو إحلاق الفرع باألصل جبامع، وقيل: هو 

في جدل )اإلغراب.وعرفه يف كتابه املسمى (3)اعتبار الشيء بالشيء جبامع، وهذه حلدود كله متقاربة

                                  
 ( ، مادة ) صغر( .4/458، )3ط ،لسان العرب( . ابن منظور، 3/290)، 2ط ،معجم مقاييس اللغةبن فارس، ا( 1)
 .123-122ص، 1ط،شذا العرفاحلمالوي،  .189،ج1ط ،شرح الشافية،  االسرتاباذي( 2)

 .134ص ، د.ط،األصول في النحوابن السراج، ( 3)
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. أو هو اجلمع (1)ناهبأنه يعين يف االصطالح: هو محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف مع اإلعراب(
 .(2)بني أول وثان، يقتضي يف صحة األول صحة الثاين، ويف فساد الثاين فساد األول

 السماع:-ثالثا 
اِعّيًة( ويقال: )مسع لفالن أو إليه أو إىل  اعًة ومس  ع ه ي سم عه مسًعا ومس  السماع لغة: مصدر يقال: )مسِ 

 ليه، ومسع له: أطاعه(.حديثه مسعا ومِسًعا ومساعا: أصغى إليه وأنصت إ
بت يف كالم ما ث –يعين: بالسماع  –"ما مسعت به، فشاع وكلم به ذكر السيوطي أنه  ومعناه:

وكالم  ن الكرمي، وهو أفصح كالم وأبلغه،آ تعاىل، وهو القر هللمن يوثق بفصاحته، فشمل هذا كالم ا
يف زمنه وبعده إىل ب قبل بعثته و وهو احلديث النبوي الشريف، وكالم العر  -صل اهلل عليه وسلم -نبيه

. وقدمساه أبو الربكات األنباري النقل، (3)أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين نظما ونثرا من مسلم أو كافر
 "هو الكالم العريب الفصيح املنقول بالنقل الصحيح، اخلارج عن حد القلة إىل حدله: وقال يف تعريفه 

 .(4)الكثرة"
 الصرفي:الميزان -رابعا

هو اآللة اليت يوزن هبا، وهو املقدار، تقول هذا بوزن هذا، إذا كان على زنته، أو كان  اللغة:امليزان يف 
 حماذية، وهو وزنه ووزانه وزانه أي قبالته.

توصل أهل الصرف إىل أن امليزان الصريف هو الوسيلة اليت يعرف به أحوال بنية الكلمة  ومما سبق
ا ييز بينها والوقوف على األصل والزائد فيها، ومالحظة ما حيدث فيهمن ضبط للحركات الثالث، والتم

 من تغري.
( ملثالا)وقد استعمل علماء اللغة القدامى عدة مصطلحات للداللة على امليزان الصريف مثل 

وكل لفظة من هذه األلفاظ حتمل الداللة نفسها اليت يعطيها امليزان، وللميزان  (.الوزن)و( البناء)و
 لكالم.اور يف مساعدة الدارسني على ضبط أعماهلم الصرفية يف عدم الوقوع يف الزلل واخلطأ يف الصريف د

                                  
 .187، د.ط، صاألصول في النحوابن السراج، ( 1)
 .70،71ص، 2ط، التصريف الملوكيابن جين، ( 2)
 .39، ص2، طاالقتراح السيوطي،( 3)
 .81د.ط،  األدلة،لمع ، األنبا ري( 4)
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ني وزن الكلمة عرب عن احلروف األصول بالفاء والع يدوامليزان الصريف له ثالثة حروف أصول، فإذا أر 
 (.)ضرب( على وزن )فعلـوالالم أي جعل مكان احلروف األصلية، هذه احلروف الثالثة، ك

اختار الصرفيون وزن )فعل( للميزان الصريف؛ ألنه لفظ مشرتك بني األفعال واألمساء مجيعا كما 
الكلمات الثالثية أكثر من غريها لذلك  أنأن خمارج مادة )فعل( متثل كل خمارج أصوات اللغة كما 

فقد وضعوه  كاختاروا امليزان على أساسها، إذ لو وضعوه على أكثر من ثالثة الضطروا إىل احلذف لذل
 عليه إذا وزنوا رباعيا أو مخاسيا. نعلى ثالثة أحرف مث يزيدو 

 أهمية البحث
 إثراء اللغة العربية ببيان مسائل التصغري والتوسعة يف اللغة.-1
 .حصر األمساء املصغرة وغري املصغرة من كتب النحو والصرف-2
 صغري أو قبوله.أمهية أصول اللغة من قياس ومساع يف رد ما خالف مسائل الت -3
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 الفصل الثاني

 أدبيات البحث

 اإلطار النظريأواًل: 
 تمهيد

فقا ملا إىل عدة مباحث ذلك و  مقسمحيتوي هذا الفصل على موضوعات عدة تتعلق باإلطار النظري، 
 ربية، يتمحيث يشمل املبحث األول: التصغري يف اللغة الع ؛ذه الدارسة وما حتويه من متغرياتتتطلبه ه
على التصغري عند العلماء لغة واصطالحا وكذلك شروط الكلمة املراد تصغريها، وأغراض فيه التعرف 

اء،من خالل على أوجه اخلالف بني العلماء يف تصغري األمسفيه التصغري، واملبحث الثاين:يتم التعرف 
التطرق إىل  معرض بعض الكلمات اليت اختلف العلماء يف تصغريها، بينما املبحث الثالث: سوف يت

األمساء املصغرة  سوف يتم التعرف علىفاملربرات وراء األمساء اليت ال جيوز تصغريها، أما املبحث الرابع: 
 اليت خالفت القياس يف اللغة العربية.
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 المبحث األول: التصغير عند العلماء في اللغة العربية

 المطلب األول: تعريف التصغير:
وعات الصرفية اليت شاع استعماهلا يف اللغة العربية وفق شروط معينة، وهو من التصغري من املوض

 .(1)املوضوعات اليت ال يستغىن عنه الدارسون، فالتصغري لغة : هو التقليل
صّغر ما زِيد فيه شيء حىت يدّل على تقليل"واصطالحاً: فقيل: 

م
وكذا قّيده السهيلي،  .(2)"امل

نما أطلقه اجلرجاين، بي ". االسم ليدّل على ِصغ ر املسّمى، وقّلة أجزائهالتصغري عبارة عن تغيري"فقال: 
 .(3)"يماً تغيري صيغة االسم ألجل تغيري املعنـى، حتقرياً، أو تقلياًل، أو تقريبـاً، أو تكرمياً، أو تعظ"فقالبأنه: 
ل على دما زيد فيه الشيء حىت ي"أما التصغري يف االصطالح: فقد عرفه االسرتباذي بأنه:  

 .(4)"تقليل
 ومن خالل التعريفات السابقة نستطيع أن ننظم تعريفا شامال يف مجلة منسقة على النحو التايل:

على معىن معني وهذا  للداللة)فمعيل، فمعيعل، فمعيعيل( هو تغيري حيدث يف االسم وفق صيغ صرفية )
 عىن: رجلمبرى أن قولك: رمجيل هو أال ت (.التغيري يف بناء املصغر إمنا كان من أجل االختصار واخلفة

 .؟!صغري
 .(5)("عيلفمعيل، وفمعيعل، وفمعي)يقول سيبويه: "اعلم أن التصغري يف الكالم على ثالثة 

كما يالحظ على علماء العربية القدامى أهنم استعملوا لفظي التصغري والتحقري فكانوا يربطون التصغري 
مون لفظ يستخدمون لفظ التحقري، وتارة أخرى يستخدجنبا إىل جنب،فمرة  ابالتحقري ويستعملوهنم

علم أن التصغري والتحقري ابن يعيش: )اكما يقول   .(6)(تصغريهاالتصغري، يقول اخلليل:)وحتقري الكلمة 
إال أن الباحثة ترى بأن مصطلح التصغري ال يعين به التحقرينألن (7)والتعظيم(واحد،وهو خالف التكبري 

                                  
(  ( ،4458)، 3ط ،لسان العربابن منظور، ( 1)  مادة)صغر 
 ( .1/190)، 1،طالشافيةشرح ،االسرتاباذي( 2)
 61ص ،1ط ،التعريفاتاجلرجاين، ( 3)
 ( .1/190، )1ط ،شافيةالشرح االسرتباذي،( 4)
 ( .3/415) ،3، طكتابالسيبويه،  (5)
 ( .3/43، )1، طالعينلفراهيدي،  (6)
 ( .3/394) ،1طلمفصل، اشرح ابن يعيش،  (7)
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 وليس معىن له ، فليس كل تصغري حتقري، وإمنا يتحكم الغرض من مفهومهالتحقري غرض من أغراضه 
 يف الكالم.

 صيغ التصغير: المطلب الثاني: 
 .(1)"ى فعيل، فعيعل، فعيعيلعل ،التصغري على ثالثة أمثلة" :هوللتصغري صيغ ثالث ذكرها سيبويه يف قول

وهذه األوزان  .(دينار)ري(، يف وذلك حنو قوهلم فمليس يف )فلس( ودمريهم يف )درهم (، و)دمنين
من وضع اخلليل، فقيل له: ملا بنيت املصغر هي و  ،(2)الثالثة قد ترددت لدى معظم اللغويني والدارسني

كما أن هذه األبنية ،  (3)على هذه األبنية ؟ فقال: ألين وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار
 فهي خاصة مبا كان على ثالثة أحرف، وهو أدىناصطالح خاص بباب التصغري، أما صيغة )فمعيل( 

 التصغري.
 . (4)جعل الثالثي إذا      صغرته حنو "قمذي" يف قذا افمعيال 

 .(5)صمغ الثالثي على )فمعيل (      مصغرا ك )اجلذل ( و)اجلمذيل(   
ان اص مبا كفهو خ (فعيعيل)و .يف درهم( دمريهم: )أما )فعيعل( فما كان على أربعة أحرف حنو

 (.يحممصيب)ياء،وذلك حنو قولك يف مصباح:  ألفا، أوعلى مخسة أحرف، وكان الرابع منه واو أو 
 فمعيعل مع فمعيعيل ملا      فاق كجعل درهم دموريهما

ا الرباعي فهو أم ،الثالثي، وذلك ألنه أعدل األبنية وأخفها هو وأكثر أبنية التصغري استعماال
ماسي هو أقل أبنية واخل .قل من الثالثي ولذلك قل التصرف فيهثهو أمتوسط بني الثالثي واخلماسي، و 

ع إىل فإذا أريد تصغريه حذف حرف منه حىت يرج .قيل جدا لكثرة حروفهث، ألنه استعماالالتصغري 
 .يف سفرجل (سفريج:)حنو (فمعيعل) األربعة أحرف، مث يصغر مبثال الرباعي، وهو

                                  
 ( .2/105) ،3، طالكتابسيبويه، ( 1)
 ( .9/137، )1، طشذ العرف( . احلمالوي، 1/14، )1، طشرح الشافية، االسرتاباذي( 2)
 .( 4/156، )1، طة الصبانحاشي( .الصبان، 2/560، )1، طشرح التصريحاألزهري، ( 3)
 .( 3/414)، 1، طشرح األشمونياألمشوين، ( 4)
 .( 4/1891، )1ط ،شرح الكافيةابن مالك، ( 5)
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فزعم  ،هاثة للتصغري بل ذهبوا إىل مذاهب أخرى،وأتوا بصيغ غري ومل يقف اللغويون عند هذه الصيغ الثال
 (همداهد)بعض الكوفيني وابن الدهان أن األلف قد جتعل عالمة للتصغري مكان الياء وذلك يف حنو: 

 .(1)(شابة)و( دابة)، و(همدهدـ)، هذه صيغ التصغري ل(شموابة)، و(دموابة)و
فريى أن هذه الصيغ  .ال تقتصر على الصيغ الثالثة يف أن صيغ التصغري اً كما أن للسريايف رأي

ضم إىل هذا  لو"غري شاملة لصيغ التصغري كلها، وبذلك أضاف وجها آخر إىل قول سيبويه، فقال: 
وسائر ( أمجال)غري يف تص (أمجيمال)يف قولنا  (أفميعال)وجها رابعا لكان يشتمل على التصغري كله وذلك 

 .(2)"ما كان على أفعال من اجلمع
 (فمعيلى)و ،)عمطيشان( (فمعيالن:)وهناك أبنية أخرى للمصغرات يف اللغة العربية من باب 
رياء( (فعالء)و ،)حمبيلى(  .(3))محم

 ما يعمل في االسم المراد تصغيره:المطلب الثالث: 
يكون تصغري االسم بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة بعده، وكسر ما بعدها إن مل يكن حرف 

 اب،وإمنا ضموا أوله لسببني: إعر 
أن االسم املصغر يتضمن املكرب ويدل عليه فأشبه فعل ما مل يسم فاعله، فكما بين أول  األول:

 املصغر.فعل ما مل يسم فاعله على الضم فكذلك أول االسم 
وبين  ،أن التصغري ملا صيغ له بناء، مجع له مجيع احلركات،فبين على الضم ألنه أقوى احلركات الثاين:

وللسريايف رأي  .على الثاين على الفتح، وبين ما بعد ياء التصغري على الكسر، إن مل يكن حرف إعراب
، (مساجد)يف هذه املسألة حيث أنه اعتل لضم أول التصغري ألهنم قد جعلوا الفتحة للجمع يف قوهلم 

ري، ويقع ياء عالمة التصغ، وما أشبه ذلك، فلم يبق إال الكسر والضم، فاختاروا الضم ألن ال(ضوارب)و
عت  ، فلو كسروا أوله الجتم(عمقريب:)بعد الياء حرف مكسور فيما زاد على ثالثة أحرف، كقوهلم

 .(4)كسرتان وياء، فعدلوا عنها لثقل ذلك

                                  
 ( . 3/379، د.ط، )الهمعالسيوطي، ( . 1/229، )1، طشرح الشافية، االسرتاباذي( 1)
، 1، طحاشية الصبانبان، ( . الص3/398) ،1طلمفصل، اشرح ( . ابن يعيش، 2/106، )3، طالكتابسيبويه،( 2)
 .67، د.ط، صمنهج السيرافي( . السريايف، 5/161-162)
 ( .2/396، )2، ط شرح جمل الزجاجيابن عصفور، ( 3)
 ( .3/396، )1، طشرح المفصلابن يعيش،  . 460، 3، 2، ج 3، طالكتابسيبويه، ( 4)
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 شروط الكلمة المصغرة:المطلب الرابع: 
ل واحلرف ال عفال تصغر األفعال واحلروف، ألن التصغري وصف يف املعىن والف .أن يكون امسا –1

لك واستشهدوا على ذ .يوصفان، وقد مسع عن العرب تصغري أفعال التعجب )ما أملح، ما أحسن(
 بقول الشاعر: 

 .(1)يا ما أمليح غزالنا شدن لنا    من هؤلياء بني الضال والسمر     
واملوصول  رةأمساء الشرط واإلشا :فال تصغر األمساء املبنية مثل .أن يكون االسم معربا ال مبنيا –2

مسع عن العرب تصغري بعض املبنيات فهذا حيفظ وال يقاس عليه فهو على خالف إن ولكن  ،وغريها
فقد صغروا أمساء اإلشارة )ذا، تا، أوىل، أوالء(، وصغروا من األمساء املوصولة )الذي، اليت(،  .القاعدة

 وال تصغر من وكيف وحنومها.
أي ال يكون مصغر يف اللفظ مثل كمميت،  .وشبهها أن يكون اللفظ خاليا من صيغ التصغري–3

 .(2)ومسيطر، ألهنما على صيغة تشبهه حنو: مهيمنشمعيب، ألنه على صيغته، وال 
كتبه و أن يكون قابال للتصغري، فال تصغر األمساء املعظمة شرعا كأمساء اهلل تعاىل، ومالئكته –4

هور ع الكثرة وال كل وبعض وال أمساء الشواملسجد، ألن تصعريها ينايف تعظيمها، وال مج واملصحف
 وال غري وسوى والبارحة والغد. ،واألسبوع، ألهنا موضوعة ألزمنة خمصوصة

 :أغراض التصغيرالمطلب الخامس: 
 وتعددت هذه األغراض فكل غرض منه يؤدي إىل معىن .أغراض تداولتها الدراسات اللغوية للتصغري

بوي شعر العريب ويف األمثال العربية وكذلك يف احلديث النفقد ذمكرت أغراض التصغري يف ال ،معني
 ،سيتعرض الباحث لنماذج منها.الشريف

 أغراض التصغري يف قوله: أحدهموقد مجع  
 فعظم وحقر وقرب زماين     ترحم حتبب رزقت األماين
 (3)وأقلل بتصغريهم يا فىت      فما زلت يف حمفل من معاين

                                  
، 1، طشرح الشافية، رد هذا البيت يف: االسرتاباذي( . وقد و 1/130، )1بن امللوح، ديوان قيس، طاالبيت من البسيط. ( 1)
 والسمر.(  بلفظ:منهؤليائكن الضال 1/90)
 .173، ص1، طشذا العرفاحلمالوي، ( 2)
 ( .10/462، )4، طإعراب القران الكريمدرويش،( 3)
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ومن الشعراء  ،فقد ورد يف كثري من الشعر العريب .اض التصغري استعماالأكثر أغر  : وهوالتحقيرأوال: 
ل شاعر عرض جمموعة من األبيات الشعرية لكيوس ،الذين أكثروا من هذا الغرض الفرزدق واملتنيب وجرير

 .من هؤالء
 :التحقير في شعر الفرزدق 

ليت ا ،ومن األبياتالتحقريأن الشاعر قد أكثر من غرض  يالحظلديوان الفرزدق  املطالعةمن خالل 
 :هلةاوهو يهجو بين ب هذكر فيها الفرزدق هذا الغرض، قول

 .(1)لو غري عبد بين جومية سبين     ممن يدب على العصا مل أغضب
الشاعر يف هذا البيت استخدم التصغري لداللة على غرض التحقري، فقد صغر أحد إخوان باهلة، حيث 

ر يرى بأنه لو أن غري إخوان باهلة سبه ولو كان ممن يتكئ على جاءت كلمة )جؤية( مصغرة. والشاع
 عصاه مل يغضب.

 وهو يهجو جرير:  هوقول
 (2)بني الكملييب القصري عمادة     ميد عليه اللؤم من كل جانب

الشاهد يف هذا البيت أن الشاعر قد صغر )جريرا(. ولكن ليس تصغري االسم يف حد ذاته وإمنا صغره 
 )كليب( والتصغري يف هذا البيت لداللة على غرض التحقري.بلفظ قبيح وهو 

 وقوله أيضا يف هجاء اجلرير: 
 (3)وإين لقاض بني تيم فعادل    وبني كمليب، حني هرت كالهبا

 :التحقير في شعر الجرير 
يف اصة خ يف شعره،الحظ أن الشاعر قد أكثر من غرض التحقري يديوان اجلرير يف قراءة المن خالل 

 كقوله يف األخطل:،  ألخطلهجائهل
 .(4)أتغلب ما حكم األمخيطل إذ قضى    بعدٍل وال بيعم األمخيطل رابح

                                  
 .35ص، 1، طديوانالفرزدق، جؤية: تصغري جأوة: إمنا أراد التحقري وهو أحد إخوان باهلة، الفرزدق( 1)
 .36،صديوان الفرزدقكلييب:أراد الشاعر جرير بن عطية ، عبداهلل امساعيل، الصاوي،  (2)

 .53صديوان الفرزدق، الصاوي،  (3)

 .122، ص1ط ديوان الجرير،بن حبيب،  (4)
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قد حقر ف الشاهد يف هذا البيت أن الشاعر قد جاء بالتصغري مرتني يف البيت. وكان لغرض التحقري،
ا فعل كمن الشاعر قد استعمل اسم )األخطل( مصغرا ومل يأت بألفاظ قبيحة  األخطل مرتني، إال أ

 الشعراء اآلخرون.
 أيضا:  فيه وقولة

 (1).إن األمخيطل لو يفاضل خندقا     لقي اهلوان هناك والتصغري
يف هذا البيت جند الشاعر قد مجع بني التصغري الذي يراد به التحقري يف صدر البيت )األخيطل(، 

ن دل على لتصغري. وهذا إولفظ التصغري يف عجز البيت، كما ذكر اهلوان الذي يعد أيضا من أغراض ا
 شيء فإمنا يدل على متكن الشاعر ومترسه يف فن اهلجاء.

 المتنبي:التحقير في شعر 
 ،سه وحيقر اآلخرينبأنه يتباهى بنف اكان معروفقد  ف ،ومن الشعراء الذين أكثروا من غرض التحقري املتنيب

 قري النظراء: كقوله يف حت  ،فقد كان له فيه باع،وألن التحقري مرتبط بفن اهلجاء
 .(2)أيف كل يوم حتت ضبين شمويعر      ضعيف يقاويين قصري يطاول

الشاعر يف هذا البيت أشار إىل استحقار ذلك الشويعر حىت لو أراد أن حيمله حتت رضينه 
ايل والكربياء .ومن املعروف أن املتنيب ال يبايل بتصغري النظراء لشعوره بالتعلقدر،مت إنه مع قصوره يضاهيه

 وهو حيقر أهل زمانه: له وقول آخر العظمة. و 
 .(3)أذم إىل هذا الزمان أمهيله        فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد

 هلم. الشاعر هنا يقلل ويصغر األهل وذلك حتقريا 
الباهلي ة بن مسلم لقتيب (احلجاج)كما ورد غرض التصغري الدال على التحقري يف األمثال العربية كقول 

، هنا احلجاج جعل التصغري داللة على القبح والتحقري، فأراد من قوله: (د أم سمعيدأسع)تزوج:  وقد
 .(4)أحسناء أم شوهاء

                                  
 .229، ص1املصدر السابق، ط (1)

 .117، ص3، طديوان المتنبياملتنيب،  (2)

 .374،ص3ط ديوان أبي الطيب،العكربي،  (3)

 .329، ص1ط مجمع االمثال،امليداين،  (4)
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ليلة  تلضبة بن أذ ... ابنان يقال هلما سعد وسمعيد وكان لضبة إبل فخرجت ذا)وقصة هذا املثل أن 
د فلم يرجع وأما سعميباخلروج للبحث عن اإلبل فرجع سعد ومعه اإلبل  نيومل تعد فأمر األب االبن

ثل أسعد "أسعد أم سمعيد"هذا ممقبال: يقول بعد ذلك إذا رأى حتت الليل سوادا  (ضبه)فأصبح فجعل 
 وحتقريه(.أم سمعيد، فسعد للتكبري بالشيء وسعميد للتقليل من الشيء 

 متام:وقد استشهد احلجاج بقول أيب  
 .(1)دع  إىل س   يد  سمع   ن  يب ع  ركا افم ج  عِ     ت  ول  وحم  واهم سِ  ن  مً ع   بهِ  تم نيِ غ  

فالشاعر حاول توظيف داللة التصغري يف هذا املثل للتعبري عن التحول الذي أصاب عجاف 
 نها.م)سعد( عن اجليد ـ)سمعيد( وهو الدال على التحقري عن الشيء من ركابه، وبـركابه فكىن ب

قد ورد هذا و  ،يء أو من كميتهوهو التقليل من ذات الش .أغراض التصغري أحدوهو  ،ثانيا: التقليل
 منهما.لكل  االغرض يف الشعر ويف األمثال العربية ستعرض الباحثة منوذج

وهو يهجو جرير  هاألبيات اليت ورد فيها هذا الغرض قول، فمن فقد ورد التقليل يف شعر الفرزدق
 قيمته:ويقلل من 

 .(2)بني الكملييب القصري عمادة     ميد عليه اللؤم من كل
اعر أراد التصغري هنا لغرض التقليل من شأن جرير، فهو يصفه بالكليب، وكذلك بأنه قصري الش

 القامة ليقلل من مكانته بني الشعراء.
 أيضا:وقوله يف هجاء اجلرير 

 .(3)وإين لقاض بني تيم فعادل    وبني كمليب، حني هرت كالهبا
ال يأيت بذكر امسه بألفاظ قبيحة ف فالفرزدق يأيت بكل الكلمات املصغرة اليت يهجو فيه )جرير(

 بل يكتفي بوصفه بالكليب والقصري.
 كقوله:كما ورد يف شعر املتنيب أبيات تشتمل على غرض التقليل  

 .(4)عم أمج   أيم الر   هم عضم ب   ءيٍ جمز   أقل       هِ مانِ يف ز   هم أيم ر   زءٍ جم  ألفم  فىتً 

                                  
 .267،ص1،ج2،طشرح ديوان أبي تماماخلطيب التربيزي،  (1)

 .36، صديوان الفرزدقامساعيل. الصاوي، عبد اهللكملييب: أراد الشاعر جرير بن عطية، (  2)
 .53، صالفرزدق الصاوي، ديوان( 3)
 .31،ص1،جديوان المتنبياملتنيب،أبو الطيب،  (4)
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لتحقري إن الشاعر قد أراد من هذا التصغري افقد جعل البعض التصغري يف هذا البيت إلقامة الوزن، إال 
 والتقليل من شأن املصغر وليس إلقامة الوزن.

 وقوله أيضا:
 .(1)رغم أم ثـ   قم ر  البـ   هم بلتم ا الذي ق  يّ وذ      ةم فتن أم أنتِ  عصم م ذا الد  أ نم ص  أذا الغم 

شار إىل أ أراد الشاعر يف هذا البيت تقليل الذات يف النسب، صغر )ذا( بقوله )ذيا(، ألنه
 .الثغر، والثغر يوصف بالصغر 

، (عصا)فكلمة )العمصية( جاءت هنا تصغري  (.إن العصا من العمصية:)كما ورد يف األمثال العربية قوهلم
ن الشيء مهما كان  أعىن مبريد به تقليل حجم الشيء الكبري؛ أوالغرض من هذا املثل هو التصغري الذي 

 .(2)كبريا فإن أصله صغري
و وقد يكون التقريب للزمان أو املكان أ .وهو نوع آخر من أغراض التصغري :لتقريبثالثا: ا

 املسافة.
 الفرزدق:على غرض التقريب قول  مما يدلومما ورد يف بعض أشعار العرب 

 إذا اجتمعا يف راحتيك كالمها       د وين كمبيدات السماء غواربه.
 التقريب رتني يف نفس البيت للداللة علىالشاهد يف البيت هو استخدام الشاعر كلمتني مصغ

 يف كلمنت ومها: )دوين(، و)كبيدات(.
 .(3)، فهذا دال على تصغري الزمن، أي لقيته زمنا قصريا(لقيته ذات الزممنيمنها: قوهلم: )و 
فال  تصغري العام، واملعىن من ذلك لقيته بعض عام أو جزء منه، :أي (.لقيته ذات العموميأيضا: )وقوهلم  

وقد  .إىل تصغري لفظة العام للداللة على جزء منه وليس العام كله ألجيالقول عاما كامال، وهلذا بد اير 

                                  
 .123،ص2،د،ط،جشرح ديوان المتنبيذيا: تصغري ذا، ومنا صره ألنه أشار إىل الثغر والثغر يوصف بالصغر،العكربي، (1)

 (1/15امليداي، أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوري جممع األمثال،د.ط،)( 2)
 ( .2/286، )2، طالمستقصيالزخمشري، ( 3)
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ع رض  ": السالمو  ل على تقريب املكان يف قوله عليه أفضل الصالةما يدورد يف احلديث النبوي الشريف 
 . (1)"يل قمبيل، فقلت بلى

 : -صلى اهلل عليه وسلم-هللا التحبب قول رسول : ففيرابعا: التحبب والشفقة
 -ضي اهلل عنهار -نادى حبيبته عائشة  -صلى اهلل عليه وسلم-هأن يوقد رو  ".أصيحايب أصيحايب"

ومن ذلك ما رواه عدد من العلماء من رواية أم املؤمنني عائشة، زوج  .باحلمرياء، حتبًبا إليها ومالطفة هلا
رياء! أحتبني أن يا مح»ملسجد يلعبون، فقال يل: قالت: دخل احلبشة ا -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

، فقلت: نعم، فقام بالباب وجئته فوضعت ذقين على عاتقه، فأسندت وجهي إىل خده"، «تنظري إليهم
فقلت: « حسبك» :-صلى اهلل عليه وسلم-قالت: "ومن قوهلم يومئذ أبا القاسم طيًبا" فقال رسول اهلل 

 فقلت: "ال تعجل يا رسول اهلل" قالت: "وما يل« حسبك»قال: يا رسول اهلل ال تعجل، فقام يل مث 
صلى -حب النظر إليهم، ولكين أحببت أن يبلغ النساء مقامه يل ومكاين منه". قالت: قال رسول اهلل 

يف املسجد،  يعين: إىل لعب احلبشة ورقصهم "يا محرياء! أحتبني أن تنظمري إليهم؟!": -اهلل عليه وسلم
عناه البيضاء؛ ألن أم املؤمنني كانت بيضاء رضي اهلل عنها. والعرب تطلق على : م(محرياء)ولفظ: 

والعرب تقول: امرأة محراء أي بيضاء. وسئل ثعلب: "مل  .األبيض أمحر لغلبة السمرة على لون العرب
خص األمحر دون األبيض؟ فقال: ألن العرب ال تقول رجل أبيض من بياض اللون، إمنا األبيض عندهم 

 النقي من العيوب، فإذا أرادوا األبيض من اللون قالوا أمحر". الطاهر
قوله  ففي .ن الكرمي اللفظ مصغرا ولكن دال على التحبب والتلطفآكما ورد يف القر   

ہ  چ:وقوله تعاىل على لسان نوح، (2)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچتعاىل:

 .(3)چ ہ  ہ
 الرمة:  يالشعر كقول الفرزدق لذكما صغر االسم لغرض التحبب يف بعض أبيات 

                                  
، كتاب أحاديث من المسند. ابن حنبل، 3781( . رقم5/660، )2مد، طكتاب أبواب تفسري القرآن، باب مناقب أيب حم(  1)

. 8240( ، رقم7/368، كتاب املناقب، مناقب حذيفة، )السنن الكبرى، النسائي .23329( ، رقم38/354أصحاب، )
 ( .5/660) وقال الرتمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي

 5آلية سورة يوسف: ا( 2)
 42سورة هود: اآلية ( 3)
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 .(1)ودوية لو ذو المرميمة رامها     وصيدح أودى ذو الرميم وصيدح
هنا الشاعر جاء بلفظ )الرميمة( مصغرا لغرض التحبب وهو لفظ )الرمة(، فصغر الشاعر ذي 

 الرمة حتببا له.
 قوله: باملتنيب التقليل  قد أرادالبيت لغرض التحبب، و  وهذا 

 .(2)ا فيها أجبت بأنة      حمبيتا قلبا فؤاد هيا مجلإذا عذلو  
 بة(.فقد جاء املتنيب يف هذا البيت بلفظ التصغري لغرض التحبب يف كلمة )حبيبتا(، فقد صغر كلمة )حبي

ختلف اغرض قد إال أن هذا ال ،يأيت التصغري ويراد به التعظيم . وقدخامسا: التعظيم والتكبير
واستدل  .ريإذا ال يعدونه من أغراض التصغ ،ينما أنكره ومنعه البصريونالكوفيون ب فيه، فقد أثبته

ه كمنيف )إن :-مارضي اهلل عنه-كقول عمر بن اخلطاب عن ابن مسعود   ،الكوفيون ببعض الشواهد
 علما(.مملئ 

 وقول أوس بن حجر: 
 .(3)فمويق جمبيل شامخ الرأس مل تكن    لتبلغه حىت تكل وتعمال

يت أن الشاعر جاء مبصغرين متتالني لغرض التعظيم والتكبري. واستدل الشاهد يف هذا الب
 الكوفيون هبذا البيت بأن التصغري يأيت لغرض التعظيم. 

 وقول الشاعر: 
 .(4)وكل أناس سوف تدخل بينهم   دمويهية تصفر منها األنامل

ي جييئهم أ ملوت:ان تصغريها على حسب احتقار الناس هلا وهتاويهم هبا، إذا املراد هنا أورد ب
 األنامل.ما حيتقرونه مع أنه عظيم يف نفسه تصفر منه 

                                  
 115، ص1، طديوان الفرزدقالفرزدق، ( 1)
 .182، ص3العكربي، شرح ديوان املتنيب، د.ط،(2)

، شرح األشمونياألمشوين، . 210، ص1، طمغني اللبيب. ابن هشام، 87، د.ط، صديوان أوس بن حجرابن حجر، ( 3)
 ( .416/ 3) ،1ط
ن، وهي دويهية هو تصغري داهية، ويروي يف مكانه خوخيية مصغر خوخة بفتح فسكو  امري، وقولهالعهذا البيت للبيد بن ربيعة ( 4)

والشاهد يف البيت  وت.املالباب الصغري أي أنه سينفتح عليهم يدخل إليهم الشر منه، واملراد باألنامل األظفار وصفارهتا تكون بعد 
 ( .1/191، )1، طشرح الشافية، اباذيقوله دويهية إذ أن تصغريها لإلشارة إىل التعظيم. االسرت 
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وجييء التصغري للتعظيم، فيكون من باب الكناية، يكىن بالصغر عن بلوغ الغاية يف العظم، ألن الشيء 
 إذا جاوز حده جانس ضده، 

 الشاعرقول و 
 .(1)داهية قد صّغرت من الكرب    صّل صفأ ما تنطوي من القصر 

 احلباب بن املنذر األنصاري يوم سقيفة: وقول
يلها احملكك وعمذيقها املرجب  .(2)أنا جمذ 

 .(3))أنا سمر ي سري هذا األمر( أي أنا أعلم الناس به :ومن ذلك أيضا قول العرب
يف حديث فتنة  -صل اهلل عليه وسلم-وقد ورد غرض التعظيم يف التصغري يف حديث الرسول 

سول قال: "كنا قعوداً عند ر  -رضي اهلل عنهما-اهلل بن عمر بن اخلطاب فقد جاء عن عبد  .األحالس
ا فذكر الفنت، فأكثر يف ذكرها حىت ذكر فتنة األحالس، فقال قائل: ي-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 

وما فتنة األحالس؟ قال: "هي هرب وحرب، مث فتنة السراء دخنها  -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  
رجل من أهل بييت، يزعم أنه مين وليس مين، وإمنا أوليائي املتقون، مث يصطلح الناس  من حتت قدمي

على رجل كورك على ضلع، مث فتنة الدهيماء ال تدع أحداً من هذه األمة إال لطمته لطمة، فإذا قيل 
"انقضت"؛ متادت، يصبح الرجل فيها مؤمنًا وميسي كافراً، حىت يصري الناس إىل فسطاطني: فسطاط 
 إميان ال نفاق فيه، وفسطاط نفاق ال إميان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده".

فقد ورد يف هذا احلديث تصغري يف كلمة )مث فتنة الدهيماء( وهي بضم ففتح، والدمهاء: 
دمهاء يريد الفتنة لالسوداء، والتصغري للذم أي: الفتنة العظماء، والطامة العمياء، ويف النهاية هي تصغري ا

املظلمة، والتصغري فيها للتعظيم، وقيل: املراد بالدهيماء الداهية، ومن أمساء الداهية الدهيم، زعموا أن 
الدهيم اسم ناقة غزا عليها سبعة إخوة متعاقبني، فقتلوا عن آخرهم، ومحلوا عليها حىت رجعت هبم، 

قصد به التحقري ن الكرمي يآصغري يف القر ذكرا للتطالعي مل أجد اويف حدود فصارت مثالً يف كل داهية، 
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ:يف سورة يوسف-جل جالله -حىت عندما قال 

                                  
 ( . 1/191)، 1، طشرح الشافيةاالسرتاباذي، ( 1)
 ( .1/31، د.ط، )مجمع األمثال، امليداين( 2)
 .144، ص 1، طاتفاق المبانيالدقيقي، ( 3)
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 -عز وجل-فقد عرب القرآن بالوصف دون أن يلجأ إىل اللفظ مصغراً، حيث وصف (1) چے  ے
ك على القلة تدل بذلالثمن بأنه )خبس( ومل يأت به مصغراً،وكذلك وصف الدراهم بأهنا )معدودة( ليس

يوعها بني ن الكرمي من صيغ التصغري لشآماٍت، وترى الباحثة أن نفور القر دمريه-جل جالله  -فلم يقل
( وممريئته)عود: ن مسابن الكرمي وهي قراءة آومل تشذ إال قراءة واحدة يف القر الناس للداللة على التحقري، 

قرأ:  )وممريئته( على التصغري، فجاءت  ثحي (3) چڱ   ڱ  ڱچ، يف قوله تعاىل: (2)باهلمز
هذه القراءة متطابقة مع السياق واحلالة اليت تتحدث عنها وهي امرأة اهلالك أيب هلب، وقد وردت  

بعض  فيما يليخر وليس لغرض التحقري و آن الكرمي، ولكن جاءت لغرض آالقر  كلمات مصغرة يف
 :منها ،على صيغ التصغري فيها بعض الكلمات اليت جاءت اآليات

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  چيف قوله تعاىل:  (بين)

له بـمنـ ي وي أو وأص .بكسر الياء املشّددة تصغري ابن مع إضافته إىل ياء املتكلم (بـمين ّ  )، و(4)چٺ
ين فإهّنا أدغمت ر بـمنـ ي يي على اخلالف يف أّن الم ابن امللتزم  عدمم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى كال التقدي

فيها ياء التصغري بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواو، أو لتم اثلهما فصار )بنـ ّيي(، وقد اجتمع ثالث 
ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء املتكلم لزومًا وألقيت الكسرة اليت اجتلبت ألجلها على 

كان   نتكلم من املنادى املضاف شائع، وخباصة إياء التصغري داللة على الياء احملذوفة. وحذفم ياء امل
يب وشفقة نزل وهذا الّتصغري كناية عن حتب ثقل،يف إبقائها ثقل كما هنا، ألّن التقاء ثالث ياءات فيه 

 .صح لهويف ذلك كناية عن إحماض الن عليه.الكبري منزلة الصغري ألّن شأن الصغري أن حيب ويشفق 
  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻچ( يف قوله تعاىل: رن لفظ: )عمزيومن األلفاظ اليت وردت يف القرآ

ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

وقد ذكر اسم ِعزرا يف اآلية بصيغة التصغري، فيحتمل أنّه ملّا  .(5)چۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ

                                  
 .20سورة يوسف، اآلية  (1)
 .24ص ، د.ط،إعراب ثالثين سورة( . بن خالويه، 2/375، )2، طالمحتسبابن جين، ( 2)
 .4سورة املسد: اآلية ( 3)
 .5سورة يوسف: اآلية ( 4)

 .30سورة التوبة: اآلية:( 5)  
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ه جرى تمل أّن تصغري وحي ،عّرب عمرب بصيغة تشبه صيغة التصغري، فيكون كذلك امسه عند يهود املدينة
 فيه.على لسان يهود املدينة حتبيباً 

ممنوعاً من التنوين للعجمة وهو ما جزم به الزخمشري وقرأه عاصم والكسائي  ر(عمزي)قرأ اجلمهور 
ويعقوب:  بالتنوين على اعتباره عربيًا بسبب التصغري الذي أدخل عليه ألّن التصغري ال يدخل يف 

ة ترك ، وتأّول قراء(دالئل اإلعجاز)قاهر يف فصل النظم من األعالم العجمية، وهو ما جزم به عبد ال
ڱ  چ، وورد يف القرآن الكرمي تصغري الرتخيم يف قوله تعاىل:(1)التنوين بوجهني مل يرتضهما الزخمشري

الن على وف"، األصل: إرواداً، فهو تصغري ترخيم حبذف الزوائد، ويف املختار: (2)چڱ   ڱ  ڱ 
هل، وتصغريه: رويد، ويقال: أرود يف السري إرواداً، ومروداً بضم امليم وفتحها، رود بوزن عود، أي: على م

أي: رفق، تقول: رويدك عمراً، أي: أمهله، وهو مصغر، تصغري ترخيم من:  إرواد مصدر: 
چٱ  ٻچ.كما ورد التصغري يف قوله تعاىل: (4)"أرود،يرود

، قريش هنا جاءت مصغرة، وقريش (3)
عبث بالسفن، وال يضر بن كنانة، مسوا بتصغري القرش، وهو دابة عظيمة يف البحر هي قبيلة متت إىل الن

تطاق إال بالنار،وقال ابن خالوية: قيل: مسوا قريشا بتقارش الرماح، والتصغري هنا للتعظيم، وقيل من 
 وهناك شواهد أخرى يف القرآن الكرمي عرض البحث عن ذكرها لتوافق السياق فيها من أغراض.(4)القرش

رد على القلة كثرها واوأالتصغري، ومن ذلك األلفاظ )حمنني(، )سمليمان(، وهي مجيعها من أبنية اجلموع 
 من باب اختالف اللغات والقرءات.

  

                                  
 ( .10/168) د.ط،تفسير التحوير، ( ابن عاشور، 1)
 17سورة الطارق: اآلية:( 2)
 ( . 10/444، )4، طإعراب القران الكريمدرويش،( 3)
 1قريش:جزء من اآلية سورة ( 4)
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 األسماء رتصغي فيأوجه الخالف بين العلماء : المبحث الثاني

 .بعض المسائل التي اختلف العلماء في تصغيرها األول: عرضالمطلب 
الذهاب إىل أحد النقيضني من كل واحدمناخلصمني، وهو ما حيمل يف مضمونه النزاع اخلالف هو 

والتباين احلقيقي، ويرجع االختالف بني الناس عموما وأهل اللغة خصوصا ألسباب ودواع عديدة منها 
طبيعة الدين، أو اللغة ، واختالف األئمة يف مصادر الرواية والرأي فيها، ومسات الشخصية، وطرائق 

لتفكري، ولعل اختالف علماء البصرة والكوفة راجع إىل أختالفهم يف اللغة، وذلك ألن علماء البصرة ا
مييلون إىل القياس إىل القياس وال يلتفتون إىل كل مسموع، وال يقيسون على الشاذ، بينما علماء الكوفة 

، لزمان واملكان تتعلق با فهم أوسع رواية، ومل يكن عندهم قيود للسماع، كما كان عند البصريني واليت
فهم مسعوا ورووا عن معظم القبائل العربية بادية وحاضرة ، وجندهم قد توسعوا يف القياس فكانوا يقيسون 

، ة، ومل يقف أمر القياس عند هذا احلد بل كانوا يقيسون على الشاذ والنادرعلى أقوال العرب قليلة وكثري 
 من هنا جاء اخلالف ايضا يف بعض األمساء عند تصغريها.وعلى شواهد شعرية عمرف قائلها أم جمهل و 

 (.آية)لفظ  األولى: تصغيرالمسألة 
صغروهنا على منقلبة عن ياء في (آية)العلماء يف تصغري لفظ آية فهناك من يرى أن األلف يف  ختلفا

خ، يضوء ما ذكره سيبويه يف حكم تصغري االسم الذي يكون ثانية ياء فقال سيبويه: "وذلك حنو ش
وذلك ألن التحقري يضم أوائل األمساء، ولكن من  ،وسيد فأحسن أن نقول: شمييح، وسمييد بالضم

ولقد علل الرضي  .(1)"وِسييد بالكسر كراهية الياء بعد الضم ِشييحالعرب من يقول يف شيخ وسيد 
وفا خ سبب هذا الكسر فقال: "وبعض العرب يكسر أول املصغر يف ذوات الياء، حنو نِييب وِشييخ

لو “ (فيقول:آية)وعلى هذا سار املعري يف تصغري لفظ  .(2)"لضمه ما قبلها اعلى الياء من انقالهبا واو 
واملعري اقتبس  .(3)"، وِإيية كما تقول ثمدي وثِديتقول: أمييةصغرت على رأي اخلليل جلاز لك أن 

على  (ثمدي)هري والذي جيوز فيه ما قاله اجلو  (ثديـ)من مجع التكسري ل (آية)تصغري لفظ 

                                  
 ( .3/481) ،3ط، الكتاب سيبويه،( 1)
أجاز الكوفيون إقرار الياء حنو بييت،  .284ص ، د.ط،التسهيلا. ابن مالك، ذهب ابن مالك إىل جواز أن تقلب الياء واو ( 2)

 .498ص، 1ط ،المساعد ابن عقيل، .)بويت،شويخ(  اشييخ وقلبها واو 
 .109-108ص، 3ط ،المالئكة رسالةاملعري، ( 3)
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أصلها:  (يةآ)بكسر التاء إتباعا ملا بعدها من الكسر. ومذهب الفراء يرى بأن لفظ  (ِثدي)و(فعول)
وهو مذهب ال خيتلف عن املذهب الذي قبله، فقد قال املعري: "ولو صغرت على  .بالتشديد (أي ة)

 مثل ألنه يرجع إىل ،وللقلت كما قلت يف األ أصلها بالتشديدالقول األخر وهو مذهب من يرى أن 
 (.أعية)يف تصغريها، وذلك جبعل األلف مهزة وأهنا على زنة  اإال أن أبن فارس يرى اختالف .(1)"حاله

أبدلت اهلمزة على هذا جرت األلف  جين: "وإذاوقال ابن . (2)والسبب يف ذلك أن هذه األلف مسثتناه
 مهز البتة وبذلك يكون تصغريها علىعلى هذا جرت اليت هي بدل منها جمرى ما ال أصل له يف 

(3)"أثويه"
. 
 الخماسي المجرد ومزيده: الثانية: تصغيرالمسالة 

 فذهب مجهور النحاة إىل أن االسم اخلماسي حيذف .لقد اختلف العلماء يف تصغري اخلماسي ومزيده
لرابع  ن امنه احلرف اخلامس عند تصغريه وذلك إن مل يكن الرابع حرف من حروف الزيادة، فإذا كا

ما حذف الرابع أو اخلامس بتعويض الياء من احملذوف أو بغري تعويض .إاألمرين إحدىكذلك جيوز فيه 
ضهم يف تصغري ، وقال بع(خدرنق)يف  (خمديرق)، و(فمريزد(: )فرزدق)تقول يف تصغري "قال سيبويه: 

قرب أت من موضعها، فلما كان، ألن الدال تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة، والدال (فمريزق:)فرزدق
 ."احلروف من األخر كان حذف الدال أحب إليه إذ أشبهت حروف الزيادة وصارت عنده مبنزلة الزيادة

صغر كما ال ال ت (سفرجل)و (فرزدق:)حنوبنات اخلمسة :"أما أبو على الفارسي فله رأي يف هذا فقال
ذه بن يعيش رأي يف هوال.س الكلمةتكسر إال على استكراه، ملا يلزم فيها من حذف حرف من نف

بد من حذف القيل جدا لكثرة حروفه فإذا كنت تريد تصغريه كان ثاملسألة فقال: وأما اخلماسي فهو 
ولذلك كرهوا  (،جسمفري )حنو  (فمعيعل)حرف منه حىت يرجع إىل األربعة مث يصغر مبثال الرباعي وهو 

ت حمقرا هذه لو كن"رأي يف هذه املسألة فقال: وللخليل . تصغريه ملا يلزمه من حذف احلرف اخلامس
 بزنة ، كما ترى حىت يصري(سمفريجل)األمساء ال أحذف منها شيئا كما قال بعض النحويني، لقلت 

شئت أحلقت يف كل اسم  يونس: "وإنوقال . (4)"العربفهذا أقرب وإن مل يكن من كالم  (،دثنينري)

                                  
 .10-108ص، 3ط ،المالئكة رسالةاملعري، ( 1)
 .552، ص3ط، الكتابسيبويه، ( 2)
 .665، ص1، طسر صناعة االعراب، ابن جين( 3)
 .( 3/463) ،3ط، الكتاب سيبويه،( 4)
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على هذا أهنم ال حيقرون ما جاوز ثالثة أحرف إال على  منها ياء قبل آخر حروفه عوضا. وإمنا محلهم
 لتصغري،ازنته وحاله لو كسروه للجمع. إال أن نظري حرف اللني الثالث الذي يف اجلمع مبنزلة الياء يف 

ه مل يقولوا: أهنم لو كسرو ( سمفريجل)وأول التصغري مضموم وأول اجلمع مفتوح، وإمنا منعهم أن يقولوا: 
به إن بعض العرب حيذف ش"وقال الزخمشرى:  (".مشاردل)وال  (قباعثر)وال  (فرازق)، وال (سفارجل)

ئا من  يكن جماور الطرف شيملالزائد أين كان، وهو وهم على ما نص عليه السريايف واألندلسي؛ فان 
، ألن (فريزق)لكن يشابه واحدا منها يف املخرج حذف أيضا، فيقال يف فزردق:  (اليوم تنساه)حروف 

 .(1)ل من خمرج التاءالدا
ألن الكلمة ثقيلة باخلمسة األصول، فإذا زدت عليها  ".فاألوىل حذف اخلامسالرضي: "قول 

ياء التصغري زادت ثقال، وسبب زيادة الثقل وإن كانت زيادة الياء لكنه ال ميكن حذفها إذ هي عالمة 
امس، عليها؛ وذلك هو اخلالتصغري، فحذف ما صارت به الكلمة مؤدية إىل الثقل بزيادة حرف آخر 

 أال ترى أن الرباعي ال يستثقل بزيادة الياء عليه، فحذف احلرف اخلامس مع أصالته.
أن من العرب من حيذف يف اخلماسي احلرف الذي يكون من  ".وقيل ما أشبه الزائد:"قوله

به الزائد ش وإن كان أصليا لكونه شبيه الزائد، فإذا كان ال بد من حذف فحذف( اليوم تنساه)حروف 
، (جمدحر )يف  (دحريج:)أوىل، كما أنه إذا كان يف كلمة على مخسة زائد حذف الزائد أين كان حنو

أن مثل ذلك  (اليوم تنساه)لكن الفرق بني الزائد حقيقة وبني األصلي املشبه له بكونه من حروف 
أين كان،  ؛ فانه حيذفاألصلي ال حيذف إال إذا كان قريب الطرف بكونه رابعا، خبالف الزائد الصرف

 .(دحريج()مدحرج)لبعد امليم من الطرف، كما يقال يف  (جحربش(،)جحمرش)فال يقال يف 
والباحثة يف هذه املسألة ترجح مذهب الكوفيني إىل عدم جواز احلذف؛ على الرغم من الثقل 

ملسألة بتصغري ايف عدم احلذف، إال أن الباحثة ترجح هذا الرأي لئال يلتبس تصغري الرباعي يف هذه 
اخلماسي، وزيادة على ذلك ما يكون يف تصغري اخلماسي من لبس من حيث عدم الداللة على املراد 

 بعد احلذف والرتجيح يف هذه املسألة لتحقيق أمن اللبس.
 أسماء الشهور وأيام األسبوع والليلة واليوم الثالثة: تصغيرالمسألة 

 : نيمذهب إىل ن يف تصغري أمساء الشهورو النحوي ذهبلقد 

                                  
 ( .1/205)، 1ط ،الشافيةشرح  ،االسرتاباذي( 1)
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هور جاء يف الكتاب لسيبويه منع تصغري أمساء الش ثحي .مذهب البصريني هو املنع المذهب األول:
وال حتقر أمساء شهور السنة، فعالمات ما ذكرنا من الدهر ال حتقر، وإمنا حيقر االسم غري العلم "فقال: 

 .(1)"وأشبامها( امرأة)و (رجل)الذي يلزم كل شيء من أمته، حنو: 
صغري أيام ذهبوا إىل جواز تو مذهب الكوفيني وأبو عثمان املازين، وأبو عمرو اجلرمي،  المذهب الثاني:

ريم)الشهور، فيقولون:  يد)، و(رمبيع)، و(صمفري)، و(حمم أما حكم تصغري  (.رمميضان)، و(شمعيبان)، و(مجم
 :  يف الكتابقال  ثفهي تصغر على مذهب سيبويه حي والشهر()اليوم، والسنة، والليلة، 

على رأي  تصغريها زوأعلم أن اليوم والشهر والسنة والساعة والليلة حيقرن، وأمساء األسبوع ال جيو "
 وأختاره ابن كيسان، فجاء يف الكتاب:   سيبويه"

فكرهوا إن حيقروها كما كرهوا حتقري أين واستغنوا عن حتقريها بالذي هو أشد متكنا، وهو "
 وفيونالكأما  (.البارحة)، و(الثالثاء)، و(أمس)، وكذا مل حيقروا أول من (لساعةا)، و(الليلة)، و(اليوم)

، (ثمنيان)، و(سمبيت)، و(أمحيد) تصغري أيام األسبوع ووافقهم على ذلك اجلرمي واملازنيفتقول: وافقد جوز 
يس)، و(أمربعاء)، و(ليثانو)ثم  يعه)، و(مخم  السبت، فرفعتوقيل إذا قلت: اليوم اجلمعة، واليوم  .(2)("مجم

وقيل جيوز التصغري يف النصب، ويبطل  .(3)نصبت فال جيوز إنو  .جاز تصغري اجلمعة والسبت (اليوم)
واز تصغري )اليوم، ووافق املربد سيبويه يف ج .يف الرفع. وأجاز اإلمام املازين تصغريمها يف الرفع والنصب

صغري يوم يف ت (يمومي)يصغر، تقول  فكل متمكن من الزمانوالشهر( حيث قال: "والليلة، والساعة، 
ذلك كل ما كان وك ".وإمنا صغرته بالواو دون الياء، ألن ألفه منقلبة عن الواو .يف تصغري عام (عمومي)و

صغري، اليوم، وافق قول سيبويه يف جواز تقد يكون املربد هذا مثله يرد يف التصغري إىل أصله وعلى 
 .(4)والليلة، والشهروالساعة، 

سيبويه يف جواز تصغري أيام األسبوع والشهور وذلك إذا كانت أعالما قياسا  خالفربد ولكن امل
 على تصغري اليوم والليلة فقال:  

                                  
 ( . 3/533، )3، طالكتابسيبويه، ( 1)
 ( . 4/156، )1، طشرح األشموني، األمشوينانظر: ( 2)
 ( .294-1/293،)1، طشرح الشافيةاالسرتاباذي، ( 3)
 ( .1/611، د.ط، )الهمعالسيوطي، انظر رأي املازين يف: ( 4)
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، ويف (أمحيد)، حدأ، ويف تصغري (سمبيت)وتقول فيما كان علما يف األيام كذلك، فتصغري سبت، "
ر فقال: يف كما صغر الشهو   ".بميناالثنني، ثمنيان، ألن األلف ألف وصل فهي مبنزلة قولك يف ابن، 

ريم، حبذف  ريمي)عوضت قلت:   (.فإنجعفر)ين، حىت تصري على مثال آحدى الر إاحملرم، حمم وللمربد (. حمم
يف هذا الكالم تصريح بأن أمساء األسبوع أعالم، ونسب إليه السيوطي أنه خالف سيبويه يف علميتها 

 ."م والمها للتعريف، فإذا زالت صارت نكراتوخالف املربد فقال: إهنا غري أعال"حيت قال: 
أما سيبويه فقد منع حتقري األعالم من أمساء الزمان، ألهنا ليست موضوعة على مقادير كما 

 الساعات.وضع اليوم على مقدار من الزمان، وعدد من 
 التعجب وهل يجوز تصغيرها: (أفعل)في  الرابعة: القولالمسألة 

سم، اند الكوفيني عهو ف .فعل مسم أاهو  ثن يف أفعل التعجب من حيو ن والكوفيو لقد اختلف البصري
 كذلك.ومن هذا االختالف جندهم قد اختلفوا يف تصغريه   .وعند البصريني فعل

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه اسم أنه جامد ال يتصّرف، ولو كان فعاًل لوجب أن 
 فعال، فلما مل يتصّرف وكان جامًدا وجب أن يلحق باألمساء.يتصّرف؛ ألن التصّرف من خصائص األ

ومنهم من متّسك بأن قال: الدليل على أنه اسم أنه يدخله التصغري، والتصغري من خصائص 
 األمساء، قال الشاعر:

نًا ش د ن  لن ا  (1)ِمن  ه اؤملي ائكمن  الض اِل والس ممر ... يام ا أمم ي ِلح  ِغز ال 
ابن هشام و  يعيش واألمشوينالبيت كثري من النحاة وأهل اللغة منهم ابن منظور وابن  استشهد هبذا

 وقد نسبها إىل بدوي امسه كاهل الثقفي. والغزالن: مجع غزال، ،والرضي، وشرحه البغدادي يف اخلزانة
ن ن شدونا مشدن الظيب يشد)وأصله ولد الظبية، ويشبه العرب به حسان النساء، وشدن: أصله قوهلم 

سدر : تصغري هؤالء على غري قياس، والضال: ال(هؤلياء)إذا قوي وترعرع واستغىن عن أمه، و (باب قعد
اد بالبيت الطلح، واحدته مسرة، واالستشه شجر-امليمبفتح السني وضم -الربي: واحدته ضالة، والسمر 

ال الكوفيون إن ذا قوأصل التصغري من خصائص األمساء، وهل .فإنه تصغري أملح (أميلح)ههنا يف قوله 
ون ذلك، ويقولون والبصريون ال يرتض .صيغة أفعل يف التعجب اسم بدليل جميئها مصغرة يف هذا البيت

                                  
( . 3/429)، 1، طشرح المفصل( . ابن يعيش، )م ل ح( ، مادة 2/602، )3، طلسان العربانظر: ابن منظور، ( 1)

، حاشية الصبانالصبان، ( . 4/274، )1، طشرح األشموني( . األمشوين، 2/285)، بن الحاجبشرح كافية ا االسرتاباذي،
 .47، د.ط، صسر العربية. الثعاليب، 682 ، ص1، طمغني اللبيب( . ابن هشام، 3/25)، 1ط
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أال ترى هذا الشاعر قد صغر هؤالء يف نفس البيت مع أننا  .يف هذا البيت شاذ (أملح)إن تصغري 
سلًكا نهم من يسلك يف الرد موم .متفقون على أن التصغري من خصائص األمساء املعربة؛ فهذا وجه

آخر، فيقول: إن صيغة التعجب ملا أشبهت صيغة التفضيل يف الوزن وكان فعل التعجب مع ذلكجامًدا 
أعطوا فعل التعجب حكم اسم التفضيل؛ فأجازوا تصغريه، وقد ذكر ذلك ابن منظور يف اللسان وابن 

 -ا ومعىًن طي حكم الشيء ملشاهبته له لفظً مما أع-"الثالث : هشام يف املغين قال ابن هشام يف املغين
حنو اسم التفضيل وأفعل يف التعجب؛ فإهنم منعوا التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل يف التعجب 
وزنًا وأصاًل وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغري أفعل يف التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا، وقال: 

 يا ما أميلح غزالنا..
: (أميلحـ)ف .ولكن النحويني مع هذا قاسوه .ذلك إال يف أحسن وأملح، ذكره اجلوهريومل يسمع 

ل التعجب ال جيوز أن يقال: إن فع)وقالوا:  الكالم،، وقد جاء ذلك كثريًا يف الشعر وس ع ِة (أملح)تصغري
ما لزما فإهن (ىعس)و (ليسـ)لزم طريقة واحدة، وضارع االسم، فلحقه التصغري ألنا نقول: هذا ينتقض ب

يف التعجب  (أ ف ِعل به)وأبلغ من هذا النقض وأ و ك د مثال  .طريقة واحدة، ومع هذا ال جيوز تصغريمها
الدليل على ). ومنهم من متّسك بأن قال: (فإنه فعل لزم طريقة واحدة، ومع هذا فإنه ال جيوز تصغريه

هذا أقوم )و كما تصح العني يف االسم يف حن  (.أ بـ يـ ع هم )، وال (ما أ قـ و م هم )أنه اسم أنه ت ِصّح عينه حنو 
ولو أنه فعل كما زعمتم لوجب أن تـمع ّل عينه بقلبها ألًفا، كما قلبت من الفعل  (.أبيع منك)، و(منك

رِي جمرى  وإذا كان .إذا عّرضته للبيع (أ بـ ع تم الشيء)يف قوهلم  (قام وباع وأقام وأباع)يف حنو:  قد أمج 
ع ما دخله من اجلمود والتصغري وجب أن يكون امسا والذي يدل على أنه ليس األمساء يف التصحيح م

ير فيه ما زعمتم ولو كان التقد (.ما أ ع ظ م  اهلل)بفعل وأنه ليس التقدير فيه: شيء أ ح س ن  زيًدا قوهلم 
 شاعر:وقال ال (.، واهلل تعاىل عظيم ال جِب ع ِل جاعل(شيء أعظم اهلل)لوجب أن يكون التقدير: 

ين على ش ح ٍط ... م ن  د ارمهم احل ز نم مم ن د ارمهم صمولم   .(1)ما أ ق د ر  اهلل  أن  يمد 

                                  
احلماسة أيب متام"  رهذا البيت من كلمة حلندج بن حندج املري يصف فيها طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه، وهي من شع( 1)

هو البعد، و"احلزن" بفتح احلاء  -بفتح الشني واحلاء مجيًعا-والشحط  .1828ص، 1، طشرح ديوان الحماسة: املرزوقي، انظر
وسكون الزاي موضع بعينه، ويف بالد العرب موضعان هبذا االسم: أحدمها: حزن بين يربوع، والثاين: ما بني زبالة فما فوق ذلك 

الد جند، وصول مدينة من بالد اخلزر يف نواحي باب األبواب، واالستشهاد به هنا يف قوله "ما أقدر اهلل" فإن بعض مصعًدا يف ب
يكون هو = =الكوفيني زعم أن مثل هذه العبارة تدل على أن أفعل يف التعجب ليس فعاًل؛ إذ لو كان فعاًل لكان فيه ضمري مسترت 
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 وأما قوهلم إنه يصغر، والتصغري من خصائص األمساء فنقول: اجلواب عن هذا من ثالثة أوجه:
الف تأحدها: أن التصغري يف هذا الفعل ليس على حد التصغري يف األمساء؛ فإن التصغري على اخ

، (قـمبـ ي ل املغرب)، والتقريب كقولك (دمر ي ِهم ات)والتقليل كقولك  (.رمج ي ل)ضروبه: من التحقري كقولك 
 "أمص ي ح ايب أصيحايب" والتعظيم كقول الشاعر:-صلى اهلل عليه وسلم -والتعطف كقوله 

 كل أناس سوف تدخل بينهم ... دمو ي ِهي ة  ت ص ف رُّ منها األنامل
، وال داهية أعظم من املوت، والتمّدح كقول احلمب اب بن املنذر يوم الس ِقيف ة: "أنا يريد املوت

" فإنه يتناول االسم لفظًا ومعىًن  مر ج بم
يـ قمه ا امل ، وعمذ  مح ك كم

يـ لمه ا امل ري الالحق فعل التعجب والتصغ .جمذ 
نا ألن الفعل منا ر ف ضموا ذكر املصدر ههإمنا يتناوله لفظًا ال معىًن، من حيث كان متوجًِّها إىل املصدر، وإ

إذا أزيل عن التصرف ال يؤكد بذكر املصدر؛ ألنه خرج عن مذهب األفعال، فلما رفضوا املصدر وآثروا 
 تصغريه صّغروا الفعل لفظًا، ووجهوا التصغري إىل املصدر، وجاز تصغري املصدر بتصغري فعله؛ ألن الفعل

 يدل عليه بلفظه، وهلذا يعود الضمري إىل املصدر بذكر فعله، وإن مليقوم يف الذكر مقام مصدره؛ ألنه 
 جي  ِر له ذكر.

اللفظني يف  الذي للممف اض ل ة؛ الشرتاك (أفعل)والوجه الثاين: إمنا دخله التصغري محاًل على باب 
زيد أحسنم )قول ما تك  .ملن بلغ الغاية يف احلسن (ما أ ح س نم زيًدا)التفضيل واملبالغة، أال ترى أنك تقول 

ما )فتجمع بينه وبينهم يف أصل احلسن وتفّضله عليهم؛ فلوجود هذه املشاهبة بينهما جاز  (.القوم
وهلذه  (غلمانك أحيسنم الغلمان، وغزالنك أميلح الغزألن)كما تقول:   (.أمح ي سن زيًدا، وما أميلح غزالنًا

از فيه، وامتنع فجاز فيهما ما ج( ما أ فـ ع ل ه)ى قوهلم عل (هو أ فـ ع لم القوم)و (أ فـ ع ل  منك)املشاهبة محلوا 
 (عرجهما أ)ألنك ال تقول  (أعرج القوم)وال  (هو أعرج منك)منهما ما امتنع منه، أال ترى أنك ال تقول 

هو )تقول  وكذلك ال (ما أقبح ع ر ج هم )كما تقول   (هو أقبح القوم عرًجا)و (هو أقبح عرًجا منك)وتقول 
أجلّ )فأما قوهلم  (ما أحسن زيًدا حسًنا)فتؤكده بذكر املصدر؛ ألنك ال تقول  (اأحسن منك حسنً 

ًة من اخلمنـ ف س اءِ   وما أشبهه فمنصوب على التمييز. (جل  اج 

                                  
ذا الفعل، فيكون املعىن: شيء أقدر "هو، أي ذلك الشيء" اهلل تعاىل، أي جعله قادرًا وقد قام فاعله، ويكون لفظ اجلاللة منصوبًا هب

 الدليل العقلي والنقلي على أن اهلل تعاىل قادر من غري جعل جاعل؛ فيكون هذا املعىن باطال، وإمنا أّدى إىل هذا املعىن الباطل ذهابكم
 ( .1/105، )1، طاإلنصاف، األنباري  إليه.إىل أن أفعل يف باب التعجب فعل، فوجب أال نصري
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والوجه الثالث: إمنا دخله التصغري ألنه أمل زِم طريقةً واحدة، فأشبه بذلك األمساء، فدخله بعض أحكامها، 
لى أال ترى أن اسم الفاعل حممول ع .يف بعض أحكامه ال خيرجه عن أصلهومح  لم الشيء على الشيء 

راب، وكذلك الفعل املضارع حممول على االسم يف اإلع .الفعل يف العمل، ومل خيرج بذلك عن كونه امسًا
ومل خيرج بذلك عن كونه فعال؛ فكذلك تصغريهم فعل التعجب تشبيًها باالسم ال خيرجه عن كونه 

 .(1)فعاًل 
بن هشام وذلك لقاعدة ذكرها ا ،احثة ترجح رأي الكوفيني يف جواز تصغري فعل التعجبوالب

إعطائهم للشيء حكم الشيء إذا أشبهه يف اللفظ أو يف  وهو:يف باب القواعد الكلية -رمحه اهلل -
 موترى الباحثة إمنا جوزوا ذلك واستعملوه ألن فعل التعجب )ما أفعل( أشبه اس. املعىن أو كليهما معا

 املعىن.التفضيل )أفعل( من حيت 
 تصغير الترخيم الخامسة: مسألةالمسألة 

  (فعيعل)أو  (فعيل)وذلك حبذف الزوائد مع إعطاء ما يليق به من  ،التصغري نوع يسمى تصغري الرتخيم
ويف  (خريج()مستخرج)ويف  (طليق()منطلق)ويف  (سويد)ويف أسود  (زهري()أزهر)كقولك يف 

 .(زعيفر()زعفران) ويف (دحريج()مدحرج)
ومنه ترخيم  خيم: احلذفوقيل: الرت ويقصد بالرتخيم يف اللغة: الرتقيق والتلني والرتخيم يكون يف األمساء، 

وقد نص العلماء على هذا النوع من التصغري فنجد سيبويه قد عقد له بابا منفردا  .(1)االسم املنادى
علم أن كل ا "ال: قذا باب الرتخيم يف التصغري تناول فيه الرتخيم يف التصغري حيث يف الكتاب: )ه

شيء زيد يف بنات الثالثة، فهو جيوز لك أن حتذفه يف الرتخيم، حىت تصري الكلمة على ثالثة أحرف 
 ألهنا زائدة فيها، وتكون على مثال )فمعيل( وذلك قولك يف )حارث(: )حمريث( ".

تصغري الذي يسميه رتخيم فقال: "هذا باب الفقد عقد بابا منفردا لتصغري ال ،وتابع املربد سيبويه
 النحويون تصغري الرتخيم، وهو أن تصغر االسم حبذف الزوائد فيه فإن مل تكن فيه زوائد صغرته بكماله".

 .(2)وتصغري الرّتخيم أن حتذف كّل الزوائد مثّ تصّغر كحميد يف أمحد"الرضي: "قال 

                                  
 .( 1/115) ،1، طاإلنصاف، األنباري( 1)
 .( 501-2/500، )2، طمعجم مقاييس اللغةابن فارس،( 2)

 ( .1/283، )1، طشرح الشافية،االسرتاباذي( 3)
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ا الرتخيم إال العلم؛ ألن ما أبقى منه دليل على م أن مذهب الفراء ال يصغر تصغري الرضي: اعلمقال 
 .(1)"تصغري أمحق (عرف محيق مجله)ألقى لشهرته، وأجاز البصرية يف غري العلم أيضا، وقد ورد يف املثل 

 (ويدس)و (حريث)وزعم ثعلب أنه خيتص باألعالم كحارث وأسود علمني فيقال فيهما 
ن فإن كان املصغر امسا ملؤنث عاريا م (.أسيد)أو (يودأس)و (حويرث)خبالفهما وصفني فال يقال إال 

 .(2)(لةحبي)و (سعيدة)و (زنيبة)التاء وجب دخول التاء مطلقا فيقال يف زينب وسعاد وحبلى 
رت قال الفراء: العرب إمنا تفعل ذلك، مبعىن تصغري الرتخيم، يف اإلعالم، فلو صغ"قال السريايف: 

، ومل (حمويرث)و (فمويطمة)من حرث حيرث، لقالوا:  (حارثا)و، أ(فطمت املرأة صبيها)من  (فاطمة)
 .(3)"يفرق أصحابنا بني هذين

وقد حيذف لتصغري الرتخيم أصل يشبه الزائد مثاله ما حكاه سيبويه عن اخلليل يف تصغري 
ا  اق لكن ملحبذف امليم والالم من آخرمها ومها أصل باتف (بريه ومسيع)تصغري ترخيم  (إبراهيم وإمساعيل)

كانا مما يزادان من كالمهم ذهبوا هبما مذهب الزيادة فحذفومها وحسن ذلك طول االسم وكوهنما آخرا 
حتذف اهلمزة منهما.وهي مهزة أصلية عند املربد وزائدة عند سيبويه، وحجة املربد يف أن اهلمزة أصلية أن 

المسني عرب حني صغرت هذين اوحجة سيبويه أن ال .اهلمزة ال تكون زائدة أوال إال وبعدها أربعة أصول
ويه إىل وينبين على هذا اخلالف تصغريمها تصغري غري الرتخيم فذهب سيب. تصغري ترخيم حذفت اهلمزة

حذف اهلمزة فيصري ما بقي على )فعيعيل( مخاسيا رابعة حرف مد ولني فال حيذف منه شيء وتقول 
ا حتذف ها عنده وإىل حذف امليم والالم كموذهب املربد إىل إبقاء اهلمزة ألصالت (.مسيعيل)و (بريهيم)

ل أبو حيان قا(. سفريج()سفرجل)يقال يف  (. كماأسيميع)و (أبرييه)آخر اخلماسي األصول فيقال 
 .(4)والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهكذا صغر العرب فيما رواه أبو زيد وغريه

  

                                  
ه فاجرتأ أن مجله عرف مجله: أىقا عرف هذا القدر وإن كان أمحق، ويروى عرف محي مجله: أىعرف محيق :"قال العالمة امليداىن( 1)

فال يزال يؤذيه  ملن يستضعف إنسانا ويولع به ويقال: يضربعرف قدره.  ويقال: معناهعليه. يضرب ىف االفراط ىف مؤانسة الناس. 
 ( .2/12، د.ط، )مجمع األمثال، امليداىن". ويظلمه

 ( .3/283)، د.ط، الهمعالسيوطي، ( 2)
 .( 3/529)، 3، طالكتابسيبويه، ( 3)

 .( 3/284)، د.ط، الهمعالسيوطي، ( 4)
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 المسألة السادسة: مسألة ما يصغر من األسماء المبنية:
وصالت واليت من امل (الذي)ن األمساء املتوغلة يف البناء إال أمساء اإلشارة غري املكانية وال يصغر م

ائل األمساء إال علم أن التحقري يضم أو ا.هذا باب حتقري األمساء املبهمة"وتثنيتها ومجعها قال سيبويه: 
: (أال)يف و  (ذياك): (ذاك)،و(هديا(:)هذا)وائلها قبل أن حيقر وذلك قولك يف أهذه األمساء فإنه يرتك 

حلقوا هذه األلفات يف أواخرها لتكون على غري حال أواخر غريها، كما صارت أوائلها أ، وإمنا (أليا)
ل قدى: وقالوا يف أوىل املقصور وهو مث"قال الرضي:  (.أليا()اآليل)ويف اجلمع بالياء يف  .(2)"على ذلك

ضمة، وأما يست للتصغري، فلذا زيد األلف بدال من الأولياء، والضمة يف أوليا هي اليت كانت يف أوىل ول
 ".اوالء باملد فتصغري أولياء
لئال  حلقوا هذه األلفأو ( أملياء)وأما من مد أوالء فيقول "قال سيبويه:  (أالء)وجيوز الياء يف 

ا (أول) مها (أوالئك)و (أوالك)و (أوله)و (ذا)ر آخيكون مبنزلة غري املبهم من األمساء كما فعلوا ذلك يف 
 ."إال أنك زدت الكاف للمخاطبة (ذا)هو  (ذاك)كما أن   (أوالء)و

قبل  ألف العوض قال: زيدأصل مهزة أالء ياء فقلبت مهزة حيت  ذلك: أنومذهب املربد يف 
اآلخر، إذ لو زيدت يف اآلخر كما يف أخواته اللتبس تصغري أوالء املمدود بتصغري أوىل املقصور. وذلك 

ملا صرفته وجعلته كاألمساء املتمكنة قّدرت مهزته اليت بعد األلف منقلبة عن الواو أو أن أوالء كقضاء 
كذا كنت تقول ف .، حبذف ثالثة الياآت)رداء(: )ردّى(الياء كما يف رداء وكساء، فكما تقول يف تصغري 

العوض قبل  فيلتبس بتصغري املقصور؛ فلذا زدت ألف (أوليّا)مث تزيد األلف على آخره فيصري  (أوىلّ )
ياء كما  ، لكنه مل يكسر ال(محرّي )إذا قلت  (محار)ياء كألف  (أوالء)اهلمزة بعد األلف، فانقلبت ألف 

 .(2)(أوليّاء)كسرت يف حنو محرّي لتسلم ألف العوض؛ فصار 
ا نه يزيد ألف العوض يف آخر أوالء كمإف"أما الزجاج فريى أن أصلها ألف فقلبت مهزة، قال:

مع يف األصل ألفا، وال دليل عليه، قال: فإذا دخلت ياء التصغري اجت (أوالء)يقدر مهزة  يف أخواته، لكنه
بعدها ثالث ألفات: األول الذي كان بعد الم أوالء، والثاين أصل اهلمزة على ما ادعى، والثالث ألف 

وصفراء،  راءمح يفويبقى األخريان؛ فيجعل األخري مهزة كما  العوض؛ فينقلب األول ياء كما يف محار

                                  
 ( .3/540) ،3، طالكتابسيبويه، ( 1)
 .( 1/287) ،1، طالشافيةشرح ،االسرتاباذي( . 2/288، )2ط، المقتضباملربد،( 2)
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وعند الفارسي اهلمزة ليست منقلبة من ياء، وال من ألف، بل ذهب إىل  ".فتكسر كما كانت يف املكرب
 .(1).(أشياءـ)أن اهلمزة أصلية، وذلك مما فاؤه والمه مهزة ك

وخولف باسم اإلشارة واملوصول فأحلق قبل آخرمها ياء، وزيدت بعد آخرمها ألف؛ الرضي: "قال 
 ."وأولّيا والّلذيّا والّلتّيا والّلذيّان والّلتيّان والّلذيّون والّلتّيات وتيّا فقيل: ذيّا

على  (ذا)لغلبة شبه احلرف عليه، وألن أصله وهو  أال يصغر؛حق اسم اإلشارة  كانمث ذكر :
حرفني، لكنه ملا تصرف تصرف األمساء املتمكنة فوصف ووصف به وثىن ومجع وأنث أجرى جمراها ىف 

الثة تصغر؛ لغلبة شبه احلرف عليها، لكن ملا جاء بعضها على ث أالكان حق املوصوالت   التصغري، وكذا
أحرف كالذي واليت وتصرف فيه تصرف املتمكنة فوصف به وأنث وثىّن ومجع جاز تصغريه وتصغري ما 

 تصرف منه، دون غريمها من املوصوالت، كمن وما.
ما قبلها، وفتح  ا بزيادة ياء التصغري ثالثة وفتحوالّلتيّ  واليت: الّلذيّاتقول يف الذي :"قال الرضي

الياء اليت بعد ياء التصغري؛ لتسلم ألف العوض، وقد حكي الّلذيّا والّلتّيا بضم األول مجعا بني العوض 
 .(2)منه"واملعوض 

 (اللتميا)از ، فإنه أجاألخفشإال  (اللتيا)أمجع النحويون على فتح الالم يف ابن خالوية:"قال 
 .(4)"بالضم

، حبذف ألف العوض قبل (الّلتّيني)و (الّلذّيني)، و(الّلتيّان)و (الّلذيّان) وتقول يف املثىن على رأي الرضي
؛ (الّلذّيني)و (الّلذيّون)عالميت املثىن ؛ الجتماع الساكنني؛ فسيبويه حيذفها نسيا فيقول يف اجملموع: 

اللذيون( حيذف ألف العوض يف املثىن )إذا قلت  (اللذيا)وكذلك "بضم الياء وكسرها، حيت قال: 
واجملموع نسيا، كما حذف ياء الذي يف املثىن، واألخفش ال حيذفها نسيا، ال يف املثىن وال يف اجملموع، 

فيكون الفرق عنده بني  (املصطفني)و(املصطفونـ)بفتح الياء ك (الّلذّيني)و (الّلذيّون)فيقول يف اجلمع:  
جلر بفتح النون وكسرها، واملسموع يف اجلمع ضم الياء وكسرها كما هو النصب وا يفاملثىن واجملموع 
 مذهب سيبويه.

                                  
 ( . 1/392، )1، طارتشاف الضرب أبوحيان،( 1)
 .( 288-1/287) ،1، طالشافيةشرح ،االسرتاباذي( 2)
 .( 2/290، )2ط، بالمقتضاملربد،( 3)



 

32 

ثنيت أو  وأعلم إنك إذاكاملقصور حيت قال املربد:   (اللذيني)، ومجعه: )اللذيون(وذهب املربد إىل أن 
 تصغري يفمجعت شيئا من هذه األمساء مل تلحقه ألفا يف أخره، من أجل الزيادة اليت حلقته، وذلك قولك 

 .(اللذيون): قال (اللذون)، ومن قال (الذين:  اللذيني)ويف  (اللذان: اللمذيان،)
رفعا ألنه  (الّلذون)نصبا وجرا وشذ يف املكرب  (الّلذّيني)رفعا و (الّلذيّون)وإمنا أطرد ىف املصغر 

 ."ملا صغر شابه املتمكن فجرى مجعه يف اإلعراب جمرى مجعه
مذهب سيبويه واألخفش يف ذلك، فأما سيبويه، فيحذف األلف  ختلفاقال السريايف: قد 

املزيدة يف تصغري املبهم، وال يقدرها، وأما األخفش، فإنه يقدرها وحيذفها الجتماع الساكنني، وال يعترب 
 (اللذيني)و (اللذيون)و (اناللذ)يقول سيبويه يف مجع  .اللفظ يف التثنية، فإذا مجع، تبني اخلالف بينهما

ح الياء، وعلى بفت(اللذيني)و (اللذيون)ياء قبل الواو وكسرها قبل الياء، وعلى مذهب األخفش بضم ال
لساكنني ومها األلف الجتماع ا (اللذيا)مذهبه يكون لفظ اجلمع كلفظ التثنية ألنه حيذف األلف اليت يف 

 .(األعلني)و (املصطفني)وياء اجلمع كما تقول يف  (اللذيا)يف 
حبذف ألف العوض  (الّلتّيات)مجع سالمة  (الّلتّياتـ): عند سيبويه استغنوا ب(يتالال)أما تصغري 

والاليت "قال: فحيث جاء يف الكتاب أن العرب ال حتقر الاليت  )الاليت(و)الالئي(.للساكنني عن تصغري 
 ."اسقط، فلما استغنوا عنه صار م(اللتيات)ال حتقر، استغنوا جبمع الواحد إذا حقر عنه، وهو قوهلم: 

 يفوقد صغرمها األخفش على لفظهما، قياسا ال مساعا، وكان ال يباىل بالقياس يف غري املسموع فقال 
لئال جيتمع  لاليت()ا، وحذف ياء )اللوايت(اجلمع: أى  واوا كمايف، بقلب األلف (الّلويتا): الاليتتصغري 

 .(1)م فيهما ، بفتح الال(ويئااللّ )الالئي(: )تصغري  يفوقال  .مع ألف العوض مخسة أحرف سوى الياء
مع  على لفظها، فإمنا هو اسم للج (اليت)، ألنه ليس مجع (اللويا)كان األخفش يقول:   قال املربد:"

 .(2)، وهذا هو القياس"(نفر)و (قوم)كقولك: 
 

                                  
 .( 3/542)، 3، طالكتابسيبويه، ( 1)
 .( 2/290، )2ط، المقتضباملربد،( 2)
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)الاليت(  غري بعد الالم فتص اليتإذا كان ال بد من احلذف فحذف الزائد أوىل، يعىن األلف  املازينوقال 
، من غري (ئياالّلوي)و (الّلويتيا)قال الرضي أن بعض البصريني يصغرونه على:  .(1)سواء )اليت(كتصغري 
 .(2)لك هوس وجتاوز عن املسموع مبجرد القياس، وال جيوز، هذا ما قيلذ، وكل شيءحذف 

 :: تصغير "سنين"السابعةالمسألة 
صغريمها قوهلم  كلمة )سنني( حيث جاء يف تومن املسائل اليت اختلف يف تصغريها علماء العربية تصغري

وإذا "بويه: كما قال سي  (سمنيات)معربا بالواو والياء قلت:  (سنني)فإذا صغرت  (.أريضات)و (سنيات)
حقرت السنني مل تقل إال سمنيات، ألنك قد رددت ما ذهب، فصار على بناء ال جيمع بالواو والنون، 

ويقال يف "قال ابن مالك:  (.سليون)وال جيوز أن تقول: . (3)"وصار االسم مبنزلة صمحيفة وقصيمة
ألن  (سليون)وال يقال:  (سليات)على لغة من رفعها بالواو وجرها ونصبها بالياء:  (سملني)تصغري 

إعراهبا بالواو والياء إمنا كان عوضا من الالم، فإذا صغرت رددت الالم، فلو أبقى إعراهبا بالواو والياء 
 .(4)"اجتماع العوض واملعوض عنهمع التصغري لزم 

رضني حقرت السنيني واال الرضي: وإذاقال  (ريضون)أال  (أمريضات): (أرضيني) ويف تصغري
درة يف اهبة يف السنة، والتاء املقذألن الواو والنون فيها عوض من الالم ال (،ريضات)أو قلت: )سمنيات(

 ".ف والتاءعهما إىل القياس، وهو اجلمع باأللأرض، فرتجعان يف التصغري فال يبدل منهما، بل يرجع مج
 يعين ان السنني قد مجع بالواو والنون قبل التحقري، فإذا حقرت، مل جيز اجلمع إال باأللف"قال السريايف: 

عل ألن هذا اجلمع له فضل ومزية، فج( سنونوسنني)منا مجع على إمجع سنة، و  (سنني)والتاء،وذاك أن 
الذاهب منها الم الفعل،فإذا صغرنا، وجب رد الذاهب، فبطل التعويض و  ،عوضا من الذاهب يف سنة

ع على ما يوجبه القياس كقولنا: وإذا أردت  ."(صحيفات)و (صحيفة)، و(قمصيعات)و (قمصيعة) ومجم
"ومن ن مالك: قال اب (.سمنيني)و(سمنني)معربا باحلركات قلت على مذهب الفارسي:  (سنني)تصغري 

لى مذهب من يرى ع (سمنني)وجيوز  (سمنيني)عراب يف النون قال يف تصغريه : مرت سنني فجعل اإلقال
 ".أصل هأن

                                  
 ( .1/288)، 1، طالشافيةشرح ،االسرتاباذي( 1)
 .( 289-1/288) ،1، طالشافيةشرح ،االسرتاباذي( 2)
 ( .3/550)، 3، طالكتابسيبويه، ( 3)
 .( 1/1918)، 1، طالشافيةشرح ، االسرتاباذي: أنظر( 4)
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 "قبائل":صغير ت: الثامنةالمسألة 
ل من وذلك إذا كان اسم علم. فذهب ك :)قبائل(.املسائل اليت اختلف العلماء فيها تصغري كلمة ومن

ن شئت قلت: إه )قبائل( قلت: قبيئل، و رجال امس(، فقاال: "وإذا حقرت )قبيئلاخلليل وسيبويه إىل أنه 
عوضا عما حذفت، واأللف أوىل بالطرح من اهلمزة، ألهنا كلمة حية مل جتئ للمد وإمنا هي مبنزلة  (قبيل)

انت زائدة  فيقول حتذف اهلمزة، إذا ك (.قبيل)جيم مساجد ومهزة برائل". وأما يونس فريى يف تصغريه
وكان املازين يرى إىل أن قول يونس يف إبقاء األلف وحذف  .(1)كما حذفوا ياء قراسية، وياء عفارية

إن ما  :وقال املربد .(2)ن األلف أقوى لتقدمهاأاهلمزة، بأن اهلمزة ضعيفة لقرهبا من الطرف فحذفت، و 
أما ابن  .(3)قروا اهلمزة وحذفوا األلفأأما رأي علماء النحاة ف .يف القياس الرديءذكره يونس هو من 

جيوز حتقريها ألن  فأما وهي مجع فال .إذا جعلت امسا لشيء (قبائل)قوله: أنه جيوز حتقري جين فاكتفى ب
وكان لعبد القاهر اجلرجاين يف هذه املسالة رأي يف أنه جيوز فيها  .(4))فعائل( مثال يراد به اجلمع األكرب

جل، )قبائل( اسم ر فقال مفسرا ومعلال كل قول دون أن ينسب هذا القول إىل أحد فقال: "أما  .أمرين
قلت: ذفت اهلمزة ن حإلف قلت: )قبيئل( بوزن )قبيعل(. فحذفت األ فإن فاهلمزة واأللف فيه مزيدتان

، (قبال)ألنك أسقطت اهلمزة، صار إىل قولك:  (غليمـ)، فقلبت األلف ياء والوزن )فعيل( كقبيل
(5)"(كغزال)

اله ليحول جلمعية اليت تكون على مثأن لفظة )قبائل( جمردة من داللته ا إىلونبه اجلرجاين .
إىل اسم علم قائال: "وإمنا اشرتط أن يكون )قبائل( اسم رجل، الن اجلمع الكائن على هذا املـثال ال 

 وهو مثـال )فعائل( الذي يأيت للداللة على صيغة منتهى اجلموع. .يصغر على لفظة"
 :"ناس"تصغير : التاسعةالمسألة 

  كلمة )ناس( فذهب بعضهم إىل رد احملذوف عند التصغري وذهب البعضلقد اختلف العلماء يف تصغري
ولفظ ناس: أصله )أناس(، وهو مشتق من األمنس، ويقال:  .األخر إىل عدم رد احملذوف عند التصغري

، وحتذف اهلمزة كثريا مع األلف، ويقال: ناس قليال بغري مهزة، ويقال يف تصغريه: (إنس)و (أمنس)

                                  
 ( .3/485، )3ط، الكتابسيبويه، ( 1)
 .( 1/35) ،1ط ،المنصفابن جين، ( 2)
 .( 2/286، )2، طالمقتضباملربد، ( 3)
 .( 2/85، )املرجع السابق( 4)
 .180، ص1، طالمقتصداجلرجاين، ( 5)
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كر اهلمزة، وكل من احلروف، وإن مل تذ  بقياهلمزة للتصغري؛ ألن بناء التصغري يقوم مما ، وال ترد (نمويس)
إن مل يكن بناء من احلروف، ف بقيما حذف يف املكرب حيذف يف املصغر إذا كان بناء التصغري يقوم مما 

صح األوهو  .احملذوف، وهبذا يلزم أن تقول يف ناس: أمنيسمن احلروف رمًد إليه  بقيالتصغري يقوم مما 
ذهب أبو علي النحوي إىل أن احملذوف من )ناس( و  .(1)أكثر النحوينيو على مذهب اخلليل وسيبويه 

يف  ؤيس( فال ترد احملذوف كما رددتنول يف حتقري )ناس(، )ال يرد يف حال التحقري قائال: "وتق
ل لذا ناس( وكأنه أصنيس( وإمنا استعملت )أذكر سيبويه أن العرب مل تصـغر )ناس( على )و .(2)عدة"

ي اجلرجاين ورأ.صغرته على ما تصغر االسم الثالثي فقال: "وليس من العرب أحد، إال يقول، تؤيس
رتد الفاء اليت ، ف(أنيستقول: ) ، وال جيب أن(تؤيس()ناس) تصغري تقول يف": هويف تصغري )ناس( 

د الضمة، قع بعتتالتحقري كان وجب رد الفاء يف )عدة( إن ياءأ، ألجل أن الذي (أناس)هي مهزة يف: 
(. ضويرب)تؤيس( كما تقول: فتقول: )وأنت هنا تقلب ألف )ناس( واوا فتصري بعد حرف مفتوح 

ومنهم من قال انه من النسيان وكان أصله )نسيا( فقدموا الالم قبل العني، فقالوا:)ن ييس( حتركت الياء 
 .(3)(وقبلها فتحة انقلبت الفاء فقالوا: )ناس

الباحثة ترى أن هذا القول فاسد؛ ألنه لو كان على هذا الوجه لقيل يف التصغري )نمِييس( إال أن 
غري )شمييخ(، و)ِشيِيخ( والباحثة ترجح رأي من ذهبوا إىل أن تص تصغري: شيخو)نِِييس( كما قالوا يف 

 ناس )نمويس(.
 :"أصيل"تصغير : العاشرةالمسألة 

ل( و)آصال( ولفظ األصيل جيمع على )أص .ريها لفظ )أصيل(ومن املسائل اليت اختلف العلماء يف تصغ
ن مجعـه على )أصالن( شاذ والقياس )أصيالن( أ. إال (4)وجيمع على )أصالن( كبعـري وبعران ،و)أصائل(

وللعلماء أراء يف . من النون الما ، أي أهنم أبدلوا(5)وتصغريه على )أصيالن( و)أصيالل( على البدل

                                  
 ،رح الكافيةشابن مالك، و ( .1/224، )1، طالشافيةشرح ،االسرتاباذيو .492، ص2، طالتكملة، الفارسيانظر: ( 1)

 .( 4/1911) ،1ط
 .492ص ،2ط ،التكملة، الفارسي( 2)

 ( .1/45، د.ط، )البيان هذا الرأي للكوفيني أيضا. أنظر: اجلاحظ،( 3)
 .343، ص1، طمجموعة الشافيةنظر: اجلاربردي، ا( 4)
 .120، ص1، طصيغ الجموع، نظر: املنصورا( 5)
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لوا ، فقال: إمنا هو )أصالن( أبد(صيالالأآتيك )"سألت اخلليل عن قولك:  قال سيبويه:فقد  ،هذا
أما األخفش فقد ذهب إىل أن )أصيالال( . "(آتيك أصيالنا)الالم منها، وتصديق ذلك قول العرب: 

لو مسينا به مل نصرفه فنجعل الالم يف حكم النون، ألن الالم األوىل بدل من الياء وفصلوا بينهما 
( مث أبدلت ياء الكلمة الما فأصبحت )أصيلال( مث فصل بني )أصيلذا يعين إن أصلها باأللف، فه

وقد ذهب أبو على .(1) غري مبدلة وهي الم الكلمة أصلفالالم  .صيالال(أالالمني باأللف فأصبحت )
النحوي إىل أهنا شاذة مث قال: أن )أصيالن( حتقري )أصالن( و)أصالن( واحد على وزن )فعالن( وليس 

 .بقول سيبويه حني ذكره مع )مغرييان وانيسيان وعشيشة( اشاذ كونهمع )أصيل(. واستدل على  جب
ذكر أن أما ابن جين ف (.أصيلنيلقيل: )وبطل أن يكون تصغري )فعالن( اجلمع، ألنه لو كان كذلك 

 (.أصيالل)حيث أبدلوا من النون الما فقالوا ؛تصغري )األصيل( هو )أصيالن( 
ال ترى أنه ال أم خصوا هذا اإلبدال على التصغري ليكون لفظ اجلمع قد تغري، وترى الباحثة أهن

وإذا تغري صيغة اجلمع مل يكن قد اجتمع علم القلة الذي هو التصغري، علم اجلمع  .)أصالل( :يقال
 مثال يف البعد من القياس. )رغيفان( و)جريبان(الكثري فال يكون مبنزلة 

  

                                  
 .245، ص1، طالمقتصداجلرجاين، ( 1)
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 ي ال تصغر قياسا في اللغة العربيةالمبحث الثالث: األسماء الت

 .األسماء التي ال تصغر :المطلب األول
ر البد من توافرها ومن بني هذه الشروط أن يكون املصغ ًاسلقد مر بنا فيما سبق أن للتصغري شروط

إال أننا وجدنا يف باب التصغري أمساء ال جيوز تصغريها ومنع  ،فال تصغر األفعال وال احلروف ،مساا
 هايف هذا املبحث.عرضستون تصغريها وذلك ملربرات سأالنحوي

 فقد منع النحويون تصغريها، فال جيوز تصغري .(أمساء اهلل تعاىل وصفاته :ومن هذه األمساء
ألن تصغريها ينايف  سجد،األمساء املعظمة شرعا كأمساء هلل تعاىل ومالئكته وأنبيائه وكتبه واملصحف وامل

 الب يراد به حتقري الشيء أو التهوين من شأنه وذلك مما ال يليق باهللألن التصغري يف الغ ؛تعظيمها
. إال أن املعىن (لتحبيبا: )التحقري( و)معنيني متقابلنيتعاىل. وألن التصغري يف العربية يقصد هبإمجاال

 الصغر ذاته، بناء على لتهع-التصغريأي يف صيغة -الثاين نفسه ال يليق باهلل تعاىل ألن التحبيب هنا 
ر يف . فالصغر إذن ملحوظ يف احلالتني. فهو صغوناشئطبع اإلنسان الذي يستلطف كل ما هو صغري 

يف النفس ما يشاكله  أفأنشالقيمة يف املعىن األول فأنشأ التحقري واالستهزاء وصغر يف الشكل يف الثاين 
يمه شرعاً، ى من جيب تعظتمصغِّر  االسم الواقع عل : )الكما ذكر أبو حيانف من إحساس بالرقة والرمحة.

 ذلك وما جرى جمرى ذلك؛ ألن تصغري_اهلل عليهم  صلوات_األنبياء حنو أمساء الباري تعاىل، وأمساء 
وقد  .غض ال يصدر إال عن كافر أو جاهل( ... إىل أن قال: )وتصغري التعظيم مل يثبت من كالمهم(

ڌ    ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍچ :اىلاختلفوا يف اشتقاق "املهيمن"، وهو وصف للقرآن يف قوله تع

ھ  ے  ے   چاسم من أمساء اهلل احلسىن، قال تعاىل: هو ،و (1)ژ  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

 وكان اختالفهم يف أصله على أربعة أقوال:  .(2)چ ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
 .(4)أنه من أمساء اهلل تعاىل يف الكتب السابقة. و (3)اسم غري مشتق : أنهاألول

                                  
 . 48ملائدة، اآلية:سورة ا ( 1)
 .23(  سورة احلشر، اآلية: 2)
 .33، د.ط، صتفسير أسماء اهلل الحسنىآل سعدي، ( 3)
 ( . 13/436، )3،مادة )مهن(  طلسان العربظور، نابن م( 4)
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أهل  ونقل عن .: أن )هيمن( أصل صحيح، يقال: هيمن يمهيمن فهو ممهيمن، ذكره السمنيالثاني
ومل جيعل ابن فارس )مهن( أصال صحيحا،  .(1)اللغة حكايتهم له ونسبه الرازي إىل اخلليل وأيب عبيدة

هيمن
م
باب  ا هو منوهو الشاهد فليس من هذا، وإمن ،قال: "اهلاء وامليم والنون ليس بشيء، فأما امل

كما أنكر العكربي كون اهلاء أصال، فأعاد )مهيمنا( إىل األمانة؛ ألنه .  (2)")أمن( واهلاء مبدلة من مهزة
 .(3)حىت تكون اهلاء أصال (مهن)ليس يف الكالم 
فأبدلت الثانية ياء كراهة اجتماع مهزتني وأبدلت  أصله )ممؤمن(: أنه من )أمن( وأن الثالث

ملا فيه  (4))هراق(، فصار ممهيمن، قاله اجلوهري ونقله غري واحد، وضعفه السمني األوىل هاء كما يف
ثانية يف ، كما أن اهلمزة ال)ممبيطر( و)ممسيطر(من التكلف غري احملوج، لوجود نظائر هلذا البناء حنو، 

 .(5))ًمؤأمن( قاعدهتا احلذف
وه، هاء كما يف )هراق( وحن : أنه من )أمن( على وزن )ممفيعل(، ووقع فيه قلب اهلمزةالرابع

 .(7)وذكره الزجاج وحسن مأخذه من القياس، عن املربدذلك كما نقل   .(6)ذكر هذا القول عامة املفسرين
، وأنكر كما صرح بذلك أبو الربكات األنباري  .ونقل السمني عن ابن قتيبة تصرحيه أنه مصغر )ممؤمن(
ن قتيبة  املربد والزجاج، وأن ثعلبا ملا مسع مبا قال ابذلك على من قال بالتصغري، ونقل إنكار الناس على 

قل ابن عطية ون ".أن اتق اهلل، فإن هذا كفر أو ما أشبهه؛ ألن أمساء اهلل تعاىل ال تصغر"كتب إليه: 
قال ابن قتيبة ردي باطل، والوثوب على القرآن شديد، ولذلك حيكى أن ابن قتيبة  إن ماأن ثعلبا قال 

فأبدلت اهلمزة هاء قيل له هذا يقرب من  (مؤمين)واألصل  (مؤمن)أن تصغري  (ناملهيم)ملا قال يف 
وهذا اإلنكار إمنا كان ملن صرح بأنه مصغر، إال أن الباحثة ترى أن هذا اإلنكار  .الكفر فليتق اهلل قائله

                                  
 ( .12/371، )3طالتفسير الكبير، الرازي، ( 1)
 ( ، مادة )مهن( .6/63، )2، طمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)
 ( .1/441، )1، طالتبيانلصابوين، ا( 3)
 (  مادة )أمن( .5/2071، )4، طالصحاحاجلوهري، ( 4)
 ( .4/288، )4، طالدر المصوناحلليب، ( 5)
 ( .12/371، )3طالتفسير الكبير، ( . الرازي، 6/266، )1، طجامع البيانالطربي، ( 6)
 ( .4/288، )4، طالدر المصون( . احلليب، 2/180، )1، طمعاني القرآنالزجاج، ( 7)
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ألن  كقد جاء يف حمله ألن أمساء اهلل احلسىن ال تصغر وهذا القول متفق عليه عند علماء األمة؛ وذل
 داللته.تصغريها يتناىف مع 

كما ترى الباحثة أن هذا اللفظ مشتق من )أمن(، مبين على )ممفيعل( ونظري هذا البناء:  
وليس كما ذهب البعض إىل أنه مصغر من )ممؤمن(، وقد اختلف يف قول عمر بن أيب ربيعة  (مسيطر)

 يف رائيته املشهورة: 
 عيانم ونًوم مسم ر.كنتم أهوى غروبه    وروح رم   وغاب قممري

فقال سعيد بن املسيب ملا مسع هذا البيت: ما له؟ قاتله اهلل! صغر ما كرب اهلل، قال اهلل تعاىل: 
قال ابن خالويه: فيجوز أن يكون ابن أيب ربيعة صغر قممرياً  على املدح . (1) چەئ  ەئ   وئ  چ:

 .(1)ئاً ن عباس، فما أنكر عليه شينشد هذه القصيدة البأ، ومع ذلك فإن ابن أيب ربيعة قد ملا ذكرت
اهد ريى بعض العلماء حرمة تصغريمها، فقد روي عن جم،فوبالنسبة لتصغري )مصحف ومسجد( 

)  .رمحه اهلل: )كره أن يقال: مصيحف 
 : اهلل بن الزّبري، عن  حّدثنا حمّمد بن عبد"قال أبو بكٍر عبدم اهلل بنم حممٍد ابنم أيب شيبة  العبسيُّ

قال أبو بكر عبد اهلل بن سليمان ابن . (2)"ٍث، عن جماهٍد، أنّه كره أن يقال: مصيحف  سفيان، عن لي
؟ حّدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيٍد، حّدثنا : أيب داود السجستاين )هل يقال للمصحف: مصيحف 

، أو مسيجد  "سعد بن الّصلت، عن ليٍث، عن جماهٍد،   .(3)"أنّه كان يكره يقول: مصيحف 
عيٍد، حّدثنا حدثنا عبد اهلل بن س"عبد اهلل بن سليمان ابن أيب داود السجستاين:  قال أبو بكرو 

)  . "احملاريّب، عن ليٍث، عن جماهٍد، أنّه كره أن يقول: )روجيل ، أو مريّة ، أو مسيجد ، أو مصيحف 
يع ، عن ك)حّدثنا عمرو بن عبد الّله، حّدثنا و  أيضا:قال أبو بكر عبد اهلل بن سليمان ابن أيب داود 

كان جماهد  يكره أن يقول: مصيحف  ومسيجد ، ويقول للّرجل: دناه، وكان "سفيان، عن ليٍث قال: 
 .(4)"يكره املسك يف املصحف

                                  
 39سورة يس، اآلية: ( 1)
 .( 10/463، )4ط ،إعراب القران الكريمدرويش،( 2)
 ( .8557( ، رقم)2/240، كتاب الصلوات، باب منكره أن يكتب القرآن يف الشيء الصغري، )المصنف ابن أيب شيبة،( 3)
 .( 1/348، )1، طالمصاحفابن أيب داود، ( 4)
 (.349-1/348،)1طابن أيب داود، املصاحف،( 5)
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 وال ممسيجد، ما كان اهلل فهو عظيم حسن : "التقولوا: مصيحفقال ابن املسيب رمحه اهلل تعاىل
 .(1)"مجيل

 عض الحروف وما في حكمها:امتناع تصغير الضمائر وبالمطلب الثاني: 
 ،امتنع تصغري الضمائر لشبهها باحلروف ولبعدها عن االمسية ولقرهبا من الفعل الذي ال حيقر أصال

ل الرضي:"ورفضوا تصغري الّضمائر، وحنو مىت وأين ومن وما وحيث ومنذ ومع وغري وحسبك، و قيحيث 
إمنا امتنع أيضا:  "قال . و (2)يرب زيدا"واالسم عامال عمل الفعل؛ فمن مثّ جاز ضويرب زيد وامتنع ضو 

تصغري الضمائر لغلبة شبه احلرف عليها مع قلة تصرفها، ال تقع ال صفة وال موصوفة كما تقع أمساء 
اإلشارة، وملثل هذه العلة مل تصغر أمساء االستفهام والشرط؛ فإهنا تشابه احلرف وال تتصرف بكوهنا 

ن عالمات اإلضمار ال حيقرن، من قبل أهنا ال تقوى قوة قال سيبويه: "وأعلم أ". صفات وموصوفات
إمنا وأشباههما. فهذه ال حتقر ألهنا ليست أمساء، و  (لو)و (ال)املظهر وال متكن متكنها فصارت مبنزلة 

 )الذي(املوصولتان فأوغل يف شبه احلرف من  (ما)و (من)وأما .(3)"هي مبنزلة األفعال اليت ال حتقر
 مثل الضمائر يف (منذ)و (إذا)و (إذ)و (حيث)و، كـ)الذي(لعدم وقوعهما صفة  لكوهنما على حرفني و 

مشاهبة احلرف، وأقّل تصرفا منها؛ ألهنا مع كوهنا ال تقع صفات وال موصوفات تلزم يف األغلب نوعا 
فإنه وإن كان معربا لكنه غري متصرف يف اإلعراب، وال يقع صفة وال موصوفا،  (مع)وأما .من اإلعراب

لعدم  (لدن)ال يتصرف وإن كان معربا على ثالثة، وكذا مل يصغر  (عند)وكذا  .نه على حرفنيمع كو 
 تصرفه.

فقد قللت  (ندع)ألنك إذا قلت  .وحنومها (بعد)و (قبل)كما حتقر (  عند)والحتقر " قال سيبويه:
قلل ما أن تإذا أردت  (قبيل ذاك)كقولك (  ذا)، فصار (ذا)ما بينهما وليس يراد من التقليل أقل من 

تج إىل حاصلة أنه ملا كان مصغرا مبعناه األصلي مل حي (عند)وهذا وجه من التعليل لعدم تصغري  .بينهما
ة للقلة وإن كانت املغايرة قابل (مثل)كما صغر   (غري)التصغري ألن املصغر ال يصغر، وإمنا مل يصغر 

، وال يصغر (مثل) يثىن وال جيمع خبالف والكثرة كاملماثلة، لقصوره يف التمكن ألنه ال يدخله الالم وال

                                  
 .( 135/ 5، د.ط، )السير، الذهيب ( .137/ 5، )1، طالطبقاتأخرجه ابن سعد يف ( 1)

 .( 1/289، )1، طشرح الشافية، االسرتاباذي( 2)
 .( 532-3/531)، 3ط، الكتابسيبويه، ( 3)
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، (اكتف)لتضمنه معىن الفعل، ألنه مبعىن ( حسبك)وال يصغر  .أيضا (غري)مبعىن  (سواء)و (سوى)
 .(وكفيك()شرعك)وكذا ما هو مبعناه من 

قال سيبويه:"وال حيقر غري ألهنا ليست مبنزلة مثل، وليس كل شيء يكون غري احلقري عندك 
، كما ال يكون كل شيء مثل احلقري حقريا، وإمنا معىن مررت برجل غريك معىن مررت يكون حمقرا مثله

برجل سواك، وسواك ال حيقر، ألنه ليس امسا متمكنا، وإمنا هو كقولك مررت برجل ليس بك، فكما 
قبح حتقري ليس قبح حتقري سوى، وغري أيضا ليس باسم متمكن، أال ترى أهنا ال تكون إال نكرة، وال 

سيبويه عدم تصغريها ليس معناه عدم التصرف أي مالزمة تعليل . و (1)وال تدخلها األلف والالم"جتمع 
هذه الكلمة للنصب على الظرفية كما هو املعروف من مذهب سيبويه، بل معناه أهنا ليست كسائر 

إىل  (نم)األمساء املتمكنة كما أشار إليه، مع أن القائلني خبروجها عن النصب على الظرفية واجلر ب
سائر مواقع اإلعراب قد ذهبوا أيضا إىل أهنا ال تصغر، ومنهم من علل عدم تصغريها بأهنا غري متمكنة؛ 

جواز  ويشري إىل ذلك املعىن تعليل بعضهم عدم .فوجب أن يكون التمكن يف هذا املوضع مبعىن آخر
ذلك )حسبك( تثنائية، وكاالس (إال)التصغري بشدة شبه هذه الكلمة باحلرف وداللتها على معناه وهو 

فكما ال حيقر ))كفاك((،كذلك ال حتقر  ،ال حيقر كما ال حيقر )غري(، وإمنا هو قولك: )كفاك(،ال
هذا، وكذلك )أمس( و)غد( فال حيقران؛ ألهنما ليسا امسني لليومني مبنزلة )زيد(، وإمنا مها لليوم الذي 

يني و)اليوم(. قال السريايف: "قال بعض النحو )زيد( كقبل يومك، واليوم الذي بعد يومك، ومل يتمكنا 
يف عدم جواز حتقريمها ألهنما ملا كانا متعلقني باليوم الذي أنت فيه، صارا مبنزلة الضمري الحتياجهما 
إىل حضور اليوم، كما أن املضمر حيتاج إىل ذكر جيري للمضمر، أو يكون املضمر املتكلم أو املخاطب، 

ال يصغر ألنه مل يوجد بعد فيستحق التصغري، وأما )أمس( ما كان فيه وقال بعضهم: أما )غد( فإنه 
مما يوجب التصغري فقد عرفه املتكلم واملخاطب فيه قبل أن يصغر )أمس( فإذا ذكروا )أمس( فإمنا 

وال يصغر شيء . (2)يذكرونه على ما عرفوه يف حال وجوده مبا يستحقه من التصغري، فال وجه لتصغريه
ل، وكذا ال يصغر االسم العامل عمل الفعل، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو من أمساء األفعا

صفة مشبهة، ألن االسم إذا صغر صار موصوفا بالصغر، كما تكررت اإلشارة إليه فيكون معىن 

                                  
 .( 3/135)، 3ط، الكتابسيبويه، ( 1)
 .( 3/480، )3ط، الكتاب سيبويه،( 2)
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واألمساء العاملة عمل الفعل إذا وصفت انعزلت عن العمل فال تقول:  .مثال ضارب صغري (ضويرب)
، وذلك لبعدها إذن عن مشاهبة الفعل؛ إذ وضعه (أضارب عظيم الزّيدان)وال  (زيد ضارب عظيم عمرا)

على أن يسند وال يسند إليه، واملوصوف يسند إليه الصفة، هذا يف الصفات، أعىن اسم الفاعل واسم 
ىن الفعل فيه إذ ال عفال يعزله عن العمل كونه مسندا إليه؛ لقوة م (املصدر)أما  .املفعول والصفة املشبهة

جوز على هذا أن ، فياملصدريعمل الفعل الذي هو األصل يف الفاعل وال يف املفعول إال لتضمنه معىن 
ل وقيل: إمنا مل يصغر االسم العامل عمل الفع (ضريبك زيدا)، و(أعجبين ضربك الشديد زيدا:)تقول

صغري املصدر ه، ويلزم منه عدم جواز تلغلبة شبه الفعل عليه إذن، فكما ال يصغر الفعل ال يصغر مشبه
العامل عمل الفعل، وقد أطلق الشارح القول هنا كما أطلقه املصنف، وىف املسألة تفصيل خالصته أنك 
لو قلت: هذا ضارب زيدا؛ فأعملت اسم الفاعل فيما بعده النصب مل جيز تصغريه حبال، وإذا قلت 

ره؛ ن أردت به احلال أو االستقبال مل جيز أن تصغهذا ضارب زيد فأضفت اسم الفاعل إىل ما بعده فا
ألنه حينئذ كالعامل، وإن أردت به املضي جاز تصغريه. قال سيبويه واعلم أنك ال حتقر االسم إذا كان 

لتنوين، إذا أردت بضارب زيد ا (ضويرب زيد)وهو  (ضويرب زيدا)مبنزلة الفعل أال ترى أنه قبيح هو 
 صغريه جيد".وإن كان ضارب زيد ملا مضى فت
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 المبحث الرابع: شواذ التصغير

للغة خالفت بعض قواعد القد وردت يف اللغة العربية ألفاظ مصغرة جاءت شاذة على غري قياس، 
لثالثي أمساء ا فشذ منبغريها من األلفاظ،  فأخرجها العرب من أقيستهم وأرادوا أن حيققوا أمن لبسها

إلبل، وإمنا قالوا مبعىن املسنة من ا (النابي:)ويه منها ثالثة، وهمل تلحقها التاء يف التصغري: ذكر سيب
، واملسنة من اإلبل قيل هلا ناب لطول ناهبا كما يقال (1)ألن الناب من األسنان مذكر (نييب)فيها 

فريس لوقوعه  (فرسال)وكذا قال يف  .لعظيم البطن بطني بتصغري بطن؛ فروعي أصل ناب يف التذكري
األصل مصدرا،  يف؛ لكوهنا (حريب)(3)مؤنثة (وهياحلرب)وكذا قال يف  .(2)ؤنث فغّلبعلى املذكر وامل

 .وسمؤنثة الق (وهيالعرس)، و(درع احلديد)وذكر اجلرمي من الشواذ  .تقول: حنن حرب، وأنتم حرب
ء مها اهلافأحلق مبصغر  (وراء)و (قدام)، وقد شذ يف الرباعي (الّضحى)و (الّذود)و (العرب)وذكر غريمها 
اء وقال: ليس بتبت، قال السرياىف: إمنا حلقتهما اهل (أمام)يف  أميمةوحكى أبو حامت  .والقياس تركها

ألهنما ظرفان ال خيرب عنهما، وال يوصفان وال يوصف هبما، حىت يتبني تأنيثهما بشيء من ذلك، كما 
الن: أحدمها أن قو  (ءورا)تقول: لسعت العقرب، وعقرب السعة، وهذه العقرب؛ فأنثا لتأنيثهما، وىف 

وسلم يهعلاهللصلى_بكذا: أي ساترت به، ومنه حديث أن النيب  (رّأت)المه مهزة، قالوا: يقال: و
قال ، و (وّرى بغريه)وأصحاب احلديث مل يضبطوا اهلمزة فرووا  .(4)بغريه"ى "كان إذا أراد سفرا ورّ _

بكذا، وهو األشهر، فتصغريه على هذا  ، من ورّيت(رداء)و(كساء)بعضهم: بل المه واو أو ياء، مثل 

                                  
اهبا والناب والنيوب الناقة املسنة، مسوها بذلك حني طال ن»خلف الرباعية. قال ىف اللسان:  اليتالسن  هياألسنان: الناب من ( 1)

قاله املؤلف من أن  ( . والذي1/241، )1، طشرح الشافية، االسرتاباذي.«وهو مما مسى فيه الكل باسم اجلزء مؤنثة؛وعظم، 
الناب املسنة من النوق مؤنثة، ومجعها نيب، »اللغة، وابن سيده يذهب إىل أن:  الناب من األسنان مذكر هو أحد قولني ألهل

. «سيدهم يأيقال: فالن ناب بىن فالن:  سيدهم؛وأما الناب من األسنان فمذكر، وكذلك ناب القوم  .وتصغريها نييب بغريهاء
 ( 5/137، )1، طالمخصصابن سيده، 

واألنثى، وال يقال لألنثى فرسة، وتصغري الفرس فريس، وإن أردت األنثى  الفرس يقع على الذكر»قال صاحب الصحاح: ( 2)
 «عن أىب بكر بن السراج باهلاء؛خاصة مل تقل إال فريسة 

اه. وحكى صاحب « رفمذك أميعاد؛: يلتصغريها حريب بغريهاء فأما قوهلم. فالن حرب  يفاحلرب أنثى، يقال »قال ابن سيده: ( 3)
، 1، طخصصالمابن سيده، . أنه إمنا محله على معىن القتل أو اهلرج وعنديفيها التذكري، مث قال:  األعرايباللسان عن ابن 

(5/136. ) 
 ( .4/160، كتاب الكاف، باب الكاف مع الذال، )النهاية( اجلزري، 4)
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فقال سيبويه  (شاء)وقد شذ تصغري  .(1)(مساء)ال غري، حبذف الياء الثالثة كما يف مسّية تصغري  (ورية)
قلبت العني ألفا والالم مهزة وكالمها  (،شوو) أو (شوى)قال: أصل شاء إما  (.شوىّ )يف تصغريها: 

 .ب الالم فقط ألفاوفيه مجع بني إعاللني، والقياس قل .شاذ
شاة   ، بل هو بالنسبة إىل(شويهة)بدليل  (شوهة)ألن أصلها  (شاة)من  (شاء)قال: ليس لفظ 

املربد:  وقال :)شوّي( ككليب.واستدل على كون المه حرف علة بقوهلم يف اجلمع .(2)كنسوة إىل امرأة
لى قلبت العني ألفا ع من مترة، )شاة( كتمرفهو من  (شوه)وأصل شاء  (شاء)من غري لفظ  (شوىّ )

 (ماء)كما أن أصل ،فذاكوه .القياس، كما يف باب، مث قلبت اهلاء مهزة خلفائها بعد األلف اخلايف أيضا
 التصغري، ، لزوال األلف اخلايف يف(مويه)، كما تقول ىف ماء: (شويه)موه، قال: فتقول يف تصغري شاء: 

جاء تصغريه ، ف(إنسان)وقد شذ تصغري  (.مياه)، و(شياه)فرتد الالم إىل أصلها، كما تقول يف اجلمع: 
، (أنيسيان))بكسر اهلمزة(، ألن العرب قالوا يف تصغريه:  (،إنسيان)فاإلنسان أصله  .(3)على غري قياس

وىف حديث ابن  .فدلت الياء األخرية على الياء يف تكبريه، إال أهنم حذفوها ملا كثر الناس يف كالمهم
وهو تصغري  .(4)"انطلقوا بنا إىل أنيسيان قد رابنا شأنه"ذات يوم: _وسلم عليهاهللصلى_صياد قال النيب 

ل فهو مجع بني مث (أناسني)وقال:إذا قالوا:  (.أنيسان)إنسان جاء شاذا على غري قياس، وقياسه 
الفعل   عنيفخففوا الياء أسقطوا الياء اليت تكون فيما بني (أناسي كثريا)وإذا قالوا  (.بساتينن)و (بستان)

، والواحد (أناسية كثرية)بالتخفيف قول العرب (أناسي)ويبني جواز  (.قراق)، ومثل)قراقري(والمه؛ 

                                  
« ر قد حكاها سيبويهنظائيرمى عنها أنثى، وتصغريها قويس بغريهاء، شذت عن القياس، وهلا  اليتالقوس »ذكره قال ابن سيده: ( 1)

ابن سيده،  .«تصغريها قويسة، ومن قال قويس يفالقوس يذكر ويؤنث فمن أنث قال »اجلوهري: قال  وتؤنث؛أهنا تذكر  والرأيالثاين
 ( .5/135، )1، طالمخصص

اسم جنس  جعل شاء نهالثاين: أأنه جعل شويا اسم مجع له واحد من معناه وهو شاء،  وجوه: أحدهااملربد خيالف سيبويه من ( 2)
دم اعتالل قلب العني ألفا قياسا لتحركها وانفتاح ما قبلها مع ع الثالث: أنهمجيعا له واحد من لفظه يفرق بينهما بالتاء وهو شاة، 

، وهذا صغر شاء على شويه ىف حني أن سيبويه صغره على شوى الرابع: أنه، قياسيهاء مهزة قلبا غري  التيهيالالم، وقلب الالم 
 ( 1/214، )1، طشرح الشافية، .االسرتاباذيالوجه نتيجة حتمية للوجوه السابقة

وذلك أن أنس األرض وجتملها  أنس؛إنسان عند مشتق من »قال ابن سيده:  .( 1/274، )1، طشرح الشافية،االسرتاباذي( 3)
، المخصصابن سيده،  ( .ذا فعالن )بكسر فسكونفوزنه على ه هبا؛وهباءها إمنا هو هبذا النوع الشريف اللطيف املعتمر هلا واملعىن 

 ( .1/44، )1ط
 (.1/75، حرف اهلمزة، اهلمزة مع النون، د.ط، )النهاية( اجلزري، 4)
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د مسى اإلنسان إنسانا ألنه عه قال: إمناوروى عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه  (.أناسي)و (إنسي)
، وقول (يانالنس)من  (عالنإف)فهو  (إنسيانا)كان اإلنسان يف األصل   منصور: إذاإليه فنسى؛ قال أبو 

قد حذفت و  .)كرضى يرضى( (يضحى()ضحى)من  (إضحيان)وهو مثل ليل  .ابن عباس حجة قوية له
واأللف  (،األنس)من  (فعليان)وهو  (إنسيان): وإنسان يف األصل األزهريقال  ...الياء فقيل إنسان 

رصيانا ألنه ألعلى من احليوان؛ مسى حاجللد ا الذييليوهو اجللد  (،حرصيان)فيه فاء الفعل وعلى مثاله 
إذا كان حذرا. قال  (حذريان)يقال: رجل  .من الشجاج (احلارصة)ومنه أخذت  .يقشر :أي ،حيرص

. (روجيل)، وإمنا زيد يف تصغريه ياء كما زيد يف تصغري رجل فقيل (فعالن()إنسان): وتقدير اجلوهري
إذا ء استخفافا لكثرة ما جيرى على ألسنتهم، ففحذفت اليا (إفعالن)على  (إنسيانقوم: أصله)وقال 

ٿ  چ:تعاىل ؛ لقولهيمن نس (إفعالن)وقد ذهب بعضهم إىل أنه  .صغروه ردوها ألن التصغري ال يكثر

ومل حتذف الياء منه ألنه ليس هنالك ما  (إنسيانا)كان كذلك لكان   لو(، 1)چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
، شاهبت النون األلف ملا فيها من اخلفاء، فخرج مجع (نإنسا)فجمع  قوهلم: )أناسي(فأما  .يسقطها

ضهم كما ذهب إليه بع  (إنسي)مجع  )أناسي(وليس  (أناسني)، وأصلها (حرباء)إنسان على شكل مجع 
 لداللة ما ورد عنهم من قول رويشد. أنشده أبو الفتح عثمان بن جين:

 . (2)األناسنيأهال بأهل وبيتا مثل بيتكم      وباألناسني أبدال 
ف ثالثة ، حبذ(عشّية)، والقياس (عشّية)تصغري  (عشيشيه)ومما جاء شاذا على غري قياس 

م الشني ، جتعل أوىل ياءي عشّية شينا مفتوحة فتدغ(عّشاة)وكأن مكرب عشيشية  (معّية)الياآت كما يف 
، وكأنه (عشيشيان)(شيع)يف الشني وتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكذا قالوا يف تصغري 

 .تصغري عشّيان
 (شيانعشي)مجع  (فعشّيانات)، كأن كل جزء منها عشي؛ (عشّيانات)وقد صغروا عشّيا أيضا على 

 .(3)على غري القياس (عشي)تصغري  (عشيشيانا)على غري القياس كما أن 
ية على غري . قال: هي تصغري عش(1)("عشيشية) فأتينا بطن الكديد فنزلنا"ففي حديث جندب اجلهين 

شيشة )بثالث ياءات( وحكي عن ثعلب أتيته ع (عشيية)قياس أبدل من الياء الوسطى شني كأن أصله 
                                  

 115( سورة طه، اآلية: 1)

 .( 1/275)، 1،طالشافيةشرح ، االسرتاباذي(2)
 (275/ 1،)1املرجع السابق،ط (3)
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العرب يف  الماألزهري: كقال  (.عشيشية)و (عشية)وعشيشيانا وعشيانا. قال: وجيوز يف تصغري عشية 
ة، وذلك أن عشية ييف تصغري عش (عمشية)تصغري عشية عشيشية جاء نادرا على غري قياس، ومل أمسع 

 (.العشوة)صغري وبني ت (العشية)وهو أول ظلمة الليل فأرادوا أن يفرقوا بني تصغري  (العشوة)تصغري 
قول  وهذا الذي ذكره هو .بفتح العني وتشديد الشني (عشاة)وقال الرضي: "وكأن مكرب عشيشية 

غري بني غر وقعت ياء التص، فلما ص(عشاة)فكأنه تصغري  (عشيشية)النحاة، قال ابن يعيش: "وأما 
: (مغرب)كما قالوا يف تصغري   . )1) "(عشيشية)الشينني مث قلبت األلف ياء النكسار ما قبلها، فصار 

جزء  ، وهذا مجع قياسي لتصغري غري قياسي وكأهنم جعلوا كل(مغريبانات)، مث مجعوا فقالوا: (مغريبان)
، (أبينون) تصغريه: فقالوا يف (بنون)ورد شاذ تصغري  ومما (.مغريب)منه مغربا، فالقياس يف تصغري مغرب: 

 منها أبينون "، قال:  (2)كثري،الشاذ من مجع املذكر بالواو والنون  "قال الرضي:  (.بنّيون)والقياس 
 .زعمت متاضر أنين إّما أمت     يسدد أبينوها األصاغر خّلىت

حى فشذوذه أضا م (أفعل)وزن مقدرا على  (أبىن) وهو تصغري (أبني)وهو عند البصريني مجع 
مقدرا،  (أبن)، وهو تصغري (أبني)مجع  الكوفيون: هووقال  .عندهم ألنه مجع ملصغر مل يثبت مكربه

ت مجعا ملصغر مل يثب وجهني: كونه، فهو عندهم شاذ من (دلو)يف مجع  (أدلـ)، ك(ابن) وهو مجع
 (أبني)ع لكونه مج اجلوهري: شذوذهل . وقا(أزمن)و (أجبلـ)يف فعل وهو شاذ ك (أفعل)مكربه، وجميء 

. وكذلك (1)ياس"على غري ق (بنني)جبعل مهزة الوصل قطعا. وقال أبو عبيد: "هو تصغري  (ابن)تصغري 
 (أصيال)كأهنم جعلوا كل جزء منه .  شاذ أيضا، لكونه تصغري مجع الكثرة على لفظه (أصيالن)
بزيادة الياء كما  (لييلية()ليلة)الوا يف تصغري وكذلك ق (.أصياّلت)شاذ على شاذ، والقياس  (أصيالل)و

قيل:  (.روجيل): وقالوا يف تصغري رجل (.لياله)يف كّل يوم ّما وكّل  (ليالة)، وكأنه تصغري (أنيسيان)يف 
 قال:إن رجال جاء مبعىن راجل، 

 أما أقاتل عن ديين على فرسي   وهكذا رجال إاّل بأصحاب
ري رجل ، فكأنه تصغ(رجل)الذي جاء مبعناه  (راجل)صغري يف األصل ت (روجيلـ)أي: راجال، ف

كربات هذه من م بشيءن مسيت إف .مبعىن راجل، مث استعمل يف تصغري رجل مطلقا، راجال كان أوال

                                  
 .( 1/276)، 1،طالشافيةشرح ، االسرتاباذي (1)
 (.1/278)1املرجع السابق،ط  (2)
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يسني ورجيل أن)أعالما:  (إنسان وليلة ورجل)الشواذ مث صغرته جرى على القياس احملض، فتقول يف 
 (.ولييلة

 (غليمة)و (صبية)قالوا فيهما  (غلمة)و (كصبية)قياسي وشاذ  :وقد يكون لالسم تصغريان
وهذا هو  (لمةأغي)و (أصيبية)وقالوا  .وهذا هو القياس ألهنما مجعا قلة ومجوع القلة تصغر على لفظها

قدمنا رسول “قال: وعن ابن عباس،  .(1)وكأهنم صغروا أغلمة وأصبية وإن مل يستعمل يف الكالم .الشاذ
رات فجعل يلطح أفخاذنا  _عليه وسلمصل اهلل  _اهلل ليلة املزدلقة أغيلمة بين عبد املطلب على محم

ف، قال الطييب رمحه اهلل: دل على جواز تقدمي النسوان والصبيان يف الليل بعد االنتصا". !ويقول:"أمبيين
 (بياهنمص)وكونه بعد االنتصاف يف حمل االحتمال فال يصح االستدالل ) أغليمة بين عبد املطلب( أي 

وقيل:  غليمة(.)بكسر الغني  (غلمة)وفيه تغليب الصبيان على النسوان. وهو تصغري شاذ ألن قياس 
يف  (لمانالغ)يف القلة و (غلمة)وإن مل يستعمل واملستعمل  .قياسا (غالم)مجع  (أغلمة)هو تصغري 

 .ملشددةون وفتح الياء ا)ويقول أمبيين ( بضم اهلمزة وفتح املوحدة وسكون الياء وكسر الن. (2)الكثرة
ىل النفس أو بعد مجعه مجع السالمة إال أنه خالف القياس ألن مهزته مهزة إويكسر تصغري ابن مضاف 

. (3)چٱ  ٻچومنه قولة تعاىل: ،وصل والقاعدة أن التصغري يرد الشيء إىل أصله مثل اجلمع
زيد فس باملفرد إال أنه كان يلتب (بين)فهو من األمساء احملذوفة العجز فالظاهر أن يقال  (بنو()ابن)صل أف

مث مجع  (أبني)يعين كان مفرده مقطوع األلف فصغر على  (ابنا)صغري تاهلمزة . قال الطييب رمحه اهلل:  
قلبت ألفه ياء لكسر مابعد ياء التصغري وأضيف إىل ياء  (أعمى)بوزن  وقيل: )ابين(مجع السالمة. 

تح فتشديد كما بفتح فسكون فف (ابينعن األمربقوله: تصغري) رب ابن حجرعوأ مجع.املتكلم وهو اسم 
 ل: هووقيجيمع على أبناء مقصورا وممدودا.  قيل: ابن. ويف النهاية (أعميمى()أعمى)أن تصغريا 

                                  
 .( 3/280)، د.ط، الهمعالسيوطي، ( 1)

، كتاب السنن، .ابن ماجه1940 ( ، رقم2/194، كتاب املناسك، باب التعجل من مجع، )السننأخرجه أبو داود يف ( 2)
م، باب مسند ، كتاب ومن مسند بين هاش1 المسندابن حنبل، . 3025رقم ( ، 2/1007املناسك، باب من تقدم من مسع، )

 .2082( ، رقم 3/504عبد اهلل بن عباس، 
 46( سورة الكهف، اآلية: 3)
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نه مفرد ومابعده مجع أو أ إىل أصلهة نظر، أن مهزته أصلية والتصغري يرجع الشيء هوفيه وج (ابن)تصغري
 .(1)لنداءفيجاب بأن املراد به ا

 الدراسات السابقةثانياً: 
ال تدعي الباحثة أهنا قد حازت قصب السبق يف دراسة ظاهرة التصغري فقد سبقها غريها بدراسات 

وث العلمية البحإن حبثية، غري أن هذه الدراسات أخذت اجتاهات ختتلف عن الدراسة احلالية، حيث 
ناء على زم أن تكون بينها صلة مبوضوع الدراسة؛ وبتبىن مادهتا العلمية من الدراسات السابقة اليت يل

 :ذلك وقفت الباحثة على بعض الدراسات اليت تربطها مبوضوع البحث، فمن تلك الدراسات
 .لدكتور أمني الروايدة.ل(2)نظرة فيالداللة والتحليل الصوتي :في اللغة العربية التصغير-1

 وذلك  ،مها: الداللة والتحليل الصويتو  غري،إىل توضيح جانبني من جوانب التصفيها حث اهدف الب
النثر العريب القرآن الكرمي، وعّينة من الشعر و  آيات باستجالء املعاين السياقية لصيغ التصغري من خالل

 القدمي. 
 :أمهها جمموعة من النتائج من إىلخالهل منوتوصل  ،عتمد يف ذلك على املنهج الوصفيافقد   

يف أبنية  ثر يف تشكيل البنية الصوتية ألبنية التصغري، وأّن كثريًا من التغيرياتأّن العوامل الصوتّية هلا أ
،وتكّون مقطع صويت لغويّا املتجانسة، واملرفوضةالتصغري يسهم يف حتديدها التخّلص من احلركات غري 

 مرفوض أيضاً.
ن خالل مله عالقة بالدراسة احلالية من ناحية الوقوف على ظاهرة الصغري  املذكور البحثو 

 عينات من القرآن الكرمي والشعر والنثر.
 .رمي فرحان عودة املعايطة.ل(3)الظواهر الصوتية في التصغير في كتاب سيبويه أثر-2

وتية ختضع واليت ترجع إىل عوامل ص املصغر،هدف البحث إىل معرفة التغيريات اليت تطرأ على االسم 
لبحث مناذج من ا (لسيبويه، ودرسالكتابمني، وأمهها)املتقدلقوانني األصوات يف اللغة من خالل كتب 

على ظاهرة التصغري  الباحثة الضوءسلطت التصغري الواردة يف كتاب سيبويه صنفت وفق أسس صوتية، و 
 الوصفي.هج ، معتمدة يف ذلك على املن(الكتاب لسيبويه)بالرجوع إىل كتاب من أهم كتب العربية وهو 

                                  
 .526ص، 1، طمرقاة المفاتيحالتربيزي، ( 1)

 .                47-11، ص79عدد وآداهبا،كلية اآلداب قسم اللغة العربية   مجمع اللغة العربية جامعة مؤتة، مجلة( 2)
 20-1، اجمللد العاشر، العدد الثاين، صفيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية المجلة العلمية لجامعة الملك( 3)
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فعيعل وفعيعيل( تعتمد و  فعيل)القياسية أن أبنية التصغري  :النتائج أمهها وتوصلت الباحثة إىل جمموعة من
على أسس صوتية، والكلمة املصغرة قد حتذف بعض أصواهتا للتخلص من توايل األمثال أو لتحقيق 

ري دارسة صوتية درست ظاهرة التصغا عن الدراسة احلالية يف أهن املذكورة اخلفة الصوتية. وختتلف الدارسة
ناول أثر التغيري الذي يطرأ على االسم املصغر بينما الدارسة احلالية تت مبيتهالل كتاب سيبويه من خ

 اجلانب الصويت.بعالقة  االتصغري من اجلانب الوصفي وليس هل
 .للدكتور: عليان بن حممد احلازمي .في اللغة التصغير-3

لة على املعىن،حيث عام وأمهيته يف الدال تطرق الباحث يف هذه الدراسة إىل معرفة التصغري يف اللغة بوجه
مقارنة  ىلإإن التصغري معىن واملعاين ال ختتص هبا لغة دون أخرى أو موقوفة على أمة بعينها،وكذلك 

وجود ظاهرة التصغري يف اللغة العربية بلغات أخرى سامية وهندية أوربية، معتمدا يف ذلك على املنهج 
 املقارن 

لى لغة أن التصغري ليس وقًفا ع :من النتائج أمهها مجلةراسة إىل وتوصل الباحث يف هذه الد
بعينها، وإمنا هو ظاهرة قدمية موجودة يف معظم اللغات وال تكاد ختلو منه أي لغة، وأن التصغري يف 

 حقيقة أمره وصف، فإذا صغرت الشيء فقد وصفته.
على دراسة  ار الباحثويظهر من خالل مراجعة البحث أنه خيتلف عن البحث احلايل يف اقتص

التصغري يف اللغة بوجه عام وإىل عقد مقارنة بوجود هذه الظاهرة يف العديد من اللغات بينما احلالية مل 
 أخرى.مقارنة هذه الظاهرة بلغات إلىأي تتطرق 

 البع.لدكتور حممد رمضان ل. (1)التصغير وأغراضه في شعر االنتفاضتين صيغ-4
ة يف شعر االنتفاضتني الفلسطينيتني، من خالل تطبيق هذه الظاهر تناول البحث ظاهرة التصغري 

وأغراضها على شعر )االنتفاضتني( وأثرها يف تصوير واقع القضية الفلسطينية يف خمتلف النواحي: 
رة التصغري املنهج التطبيقي من خالل تطبيقه ظاه. واستخدم اإلنسانيةواجلهاديةو  االجتماعيةو  السياسية

تصغري أن أكثر الشعراء استعملوا صيغ الإليه ا توصل م أهم .وكان اضة الفلسطينيةعلى شعر االنتف
التلطف. و الثالثة يف أشعارهم؛ للداللة على معان وأغراض متعددة وكذلك إكثارهم من غرض التحبب 

                                  
م، كلية اآلداب. قسم اللغة 2009، يناير1، العدد10)سلسلة الدراسات اإلنسانية( ، اجمللد  ،مجلة الجامعة اإلسالمية( 1)

 .270-241فلسطني، ص ،غزة، العربية اجلامعة اإلسالمية
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إىل شدة حبهم ألبنائهم وإخواهنم يف العقيدة والوطن، وكذلك وجدوا يف صيغ التصغري تعبرياً عن  يرجع
داللة متهم من خالل تصغري بعض األمساء والصفات؛ للأ رفضهم واحتقارهم للواقع املرير الذي تعيشها

 على مدى الذل واهلوان الذي وصلت إليها ألمة.
 كانت دارسة تطبيقية على ظاهرة التصغري من خالل شعر  والفرق بني الدراستني أن السابقة

 ية. االنتفاضتني بينما الدارسة احلالية فهي وصف
 عزة: للباحثة. (1)التصغير في معجم لسان العرب بين األبنية الصرفية والتغير الداللي ظاهرة-5

 .سيد حممود
سان ل)يدور هذا البحث حول ظاهرة التصغري يف معجم من أضخم معامجنا العربية، وهو 

استها من ر ، بل يتضمن د(اللسان)ال يقتصر البحث على إحصاء كم الكلمات املصغرة يف و . (العرب
حيث التغريات اليت تطرأ على هذه الكلمات عند تصغريها، وحتليل هذه التغريات  والكيف.حيث الكم 

 يف ذلك على املنهج التحليلي. ة معتمد
 :وعة من النتائج أمههاموقد توصلت الباحثة إىل جم

ة أمور، دالتصغري يف معجم لسان العرب مل يقحم إقحاما يف املادة، وإمنا دعت إليه ع أن-أ
 دفعت املعجمي إىل إيراده.

يعد من امليادين الرحبة اليت ميكن أن تكشف عن قضية العالقة بني ظاهرة  (اللسانإن)-ب
 الصحيح لدراسة تلك القضية. الطريقةالتصغري والتغري الداليل، حيث يكشف عن 

نه أل اللسان مصدرا من أكرب املصادر اليت تكشف عن الكلمات املصغرة الشاذة، يعد-ج
 منها.كبري حيتوى على قدر  

نب يعد من فيه أن تناول اللسان لذلك اجلا ال شكبالنسبة لألبنية الصرفية للتصغري، فمما أما 
 صرت حبثهايفة املذكورةحيف أن الباحث ختتلف عنها اجلوانب اجلوهرية اليت تناوهلا.والدارسة احلالية

رق إىل األمساء تطتومل  بالشمولدرس هذه الظاهرة ت، ومل فقط الكلمات املوجودة يف معجم لسان العرب
اليت ال ميكن تصغريها واليت صغرت وجاءت خمالفة للقياس بينما الدراسة احلالية تدرس ظاهرة التصغري 

 من كل الوجوه.
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 .لباحث: مؤيد حسنيل.(1)صيغ التصغير اآلرامية الرسمية في لغتنا العربية بقايا-6
حيث مسيت  .ة صيغة التصغري يف فرتة من فرتات ازدهار اللغة اآلراميةتدور هذه الدراسة حول معرف 

اللغة اآلرامية يف تلك الفرتة باللغة اآلرامية الرمسية؛ فكان اهلدف من هذه الدراسة معرفة صيغة التصغري 
ا بغية باللغة اآلرامية بوجه عام وباللغة اآلرامية الرمسية بوجه خاص ومقارنتها مع اللغة العربية وشقيقاهت

هلا قدمية هذه الصيغة والوقوف على أثارها وموروثاهتا الباقية اليت تداو أالوصول إىل أرضية مشرتكة حول 
الباحث املنهج املقارن من خالل عقد مقارنة بني وجود ظاهرة  .واستعملالناس وجرت على ألسنتهم

 التصغري يف اللغة اآلرامية واللغة العربية.
ة من النتائج أمهها أن ظاهرة التصغري يف اللغة هي ظاهرة قدمية توصل الباحث إىل جمموعو 

يت غلب اللغات، ومل يبق منها إال بعض اإلشارات الأمشرتكة يف معظم هذه اللغات لكنها تالشت يف 
ار األدباء بكن  أبدلت يف الوقت احلاضر مبا يسمى )الوصف(، و استهنا أتوحي أهنا كانت موجودة، و 

 نتاجهم.إعربية املعاصرة قد هجروا ظاهرة التصغري واجتهوا إىل الوصف يف والكتاب يف اللغة ال
لغة اآلرامية ظاهرة التصغري يف ال قارنعن الدارسة احلالية بأن الباحث  السابقة وختتلف الدراسة

ذ ومل تتطرق اوالش نهم تدرس التصغري عند الصرفيني القياسفالدارسة احلالية  فقط،أما مع اللغة العربية
 مع لغةأخرى.قارنة امل إىل
 .فرهاد عزيز حميي الدين :.للدكتور(2)العربيةداللة ظاهرتي التثنية والتصغير في األمثال  -7

سلط الباحث يف هذه الدارسة الضوء على داللة ظاهريت التثنية والتصغري يف األمثال العربية،من خالل 
ة حبثه إىل املنهج الوصفي،وتوصل يف هناي الوقوف على عينة من األمثال العربية، معتمدا يف ذلك على

جمموعة من النتائج كان أمهها أن ظاهرة التثنية يف األمثال العربية هلا داللة خاصة، فمعظم ألفاظ التثنية 
 اليت وردت يف األمثال العربية مل تك تثنيتها من باب املثىن احلقيقي، بل كانت ملحقة باملثىن؛ بسبب

 ىن احلقيقي.فقدها شرطا من شروط املث
 من أجل اإلجياز، أي أهنا أحلقت باملثىن من أجلكانت وكشفت الدارسة أن تثنية هذه األلفاظ  

 اإلجياز اليت فيه إذ يتم فيه التعبري بلفظة واحدة عن لفظتني، وهلذا كثرت مثل هذه األلفاظ املثناة يف

                                  
 15-1، ص98، العدد مجلة كلية اآلداب قسم اللغة السريانية( 1)
 .112-97م، ص2009، السنة الرابعة، 4، جملد2العدد، كركوك، العراقمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية.( 2)



 

52 

رة حتمل جز أيضا، فهي عبارات مؤ األمثال العربية ألهنا تنسجم وتتوافق مع منطق األمثال على اإلجيا
 دالالت كثرية.

وبينت الدارسة أيضا شيوع ظاهرة أخرى يف املثال العربية وهو التصغري، فقد بني النحاة جميء 
التصغري على دالالت متعددة، وكشفت الدارسة أن األلفاظ املصغرة اليت جاءت يف األمثال العربية  

 الالتعليها. فددالالت التصغري اليت اتفق النحاة كانت بدالالت متعددة أيضا، بل زادت عن 
 .قريب(والت، والتعظيم، والتقليل، هي:)التحقريالتصغري اليت جاءت يف األمثال العربية 

عن البحث احلايل يف أن الباحث درس أغراض التصغري يف األمثال العربية ومل يتطرق  وخيتلف 
سة احلالية فهي تدرس ظاهرة التصغري بصفة عامة اجلوانب، بينما الدرا باقيإىل هذه الظاهرة من 

 العلماء يف بعض املسائل. ومذاهب
بن  عبد اهللللدكتور:  .(1)جاوزهحذف ما يحذف لتصغير وتكسير الخماسي وما  مرجحات-8

 اللحياين.حممد حامد 
ف لبعض حلذاإىل تسليط الضوء على املرجحات اليت توجب  حبثهالباحث من خالل  هدف

ن غريها، أو ترجحه، حيث قام الباحث جبمع أشتات تلك املرجحات، وفصل القول فيها، احلروف دو 
وبني حال املرجح قوة وضعفا، وجتويزا وإجيابا، وإطالقا وتقييدا، وحاله إذا قابله مرجح آخر، كما أورد 

 لوصفي.ا أراء العلماء فيها، ومناقشتها، وبيان ما يعرتي بعضها من ضعف، معتمدا يف حبثه على املنهج
اخلماسي  بذلك عنونيو نتائج وهي أن تكسري اخلماسي، وتصغريه مستكره الباحثإىل ولقد توصل 

ظية ما عدا كل املرجحات كانت لفو  األصول، مث إن استكراه تكسريه ال يستوي مع استكراه تصغريه،
ه ح الشبمرجح الداللة على املعىن. كما أن كل املرجحات تعلقت باحلروف الزوائد ما عدا مرج

بعض املرجحات احنصرت يف حروف بعينها، أو باب بعينه، أو يف كلمات معينة، حصر البحث .و بالزائد
يد ما أطلق، حرر بعض اآلراء بتقيو ما تفرع من صور حتت املرجح الواحد، وبني احلكم يف تلك الصور، 

 وتوضيح ما أغلق، وتفسري ما أغفل.
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 .لدكتور: علي سليمان اجلوابرةل.(1)المعاصرغة وبنية الكلمة في ضوء علم الل التصغير-9
ويهدف من خالل دارسة التصغري إىل بيان أوزان التصغري وبنيته املقطعية وبيان التغريات الصوتية اليت 
طرأت على بنيته العميقة عند إحلاقه مبورفيم التصغري حىت صار يف كثري من أمناطه على صورة نقطية 

ء بأنواعها نهج الوصفي التفسريي يف حتليل بنية املصغر، حيث عرض األمساوقد اتبع الباحث امل .خمتلفة
مبوبة، مث أشار إىل ما يطرأ عليها من تغريات صوتية عند تصغريها مبينا رأي علماء العربية القدماء 

ر من وقد توصل إىل أن ما دخل على بنية املصغ .باإلضافة إىل تفسريها يف ضوء علم اللغة املعاصر
حلركات صوتية يعود يف حقيقته إىل القوانني الصوتية اليت حتكم اللغة العربية، أبرزها التخلص من ا تغريات

 غري املتجانسة، وكان للبنية املقطعية األثر الواضح يف تشكيل بنية املصغر.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

من خالل  لوصف املوضوع املراد دارستهطريقة  يوه .يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ةالباحث تهجتنا
منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل دارسة ظاهرة أو موضوع 

ومن خصائص املنهج الوصفي أن الباحث يستخدمه يف ظل معرفة مسبقة ومعلومات كافية حول  .حمدد
له  الظاهرة كما هي يف الواقع، وهذا املنهج الظاهرة، كما يتسم املنهج الوصفي بالواقعي؛ ألنه يدرس

عالقة بالدراسة احلالية فالباحثة تدرس ظاهرة حمددة وهي ظاهرة التصغري عند الصرفيني معتمدة يف ذلك 
على املنهج الوصفي من خالل عرض آراء العلماء لظاهرة التصغري يف اللغة العربية ومدى موافقتها 

 للقياس. 
 :أدوات البحث

ث هي الوسيلة اليت جيمع هبا الباحث بياناته، وليس هناك تصنيف موحد هلذه األدوات حيث أداة البح
تتحكم طبيعة فرضية البحث يف اختيار األدوات اليت سوف يستعملها الباحث، وهلذا استعانت الباحثة 

على ما سبق وكتب أو نشر حول موضوع البحث،  االطالعيف حبثها باألدوات املكتبية من خالل 
والدراسات  ،االطالع على العديد من الكتب العلمية واملراجع واملصادر اللغوية املتعلقة باملوضوعوب

لتساؤالت واملصادر اإللكرتونية للوصول إىل إجابات وافية ودقيقة ل ،السابقة اليت هلا صلة مبوضوع البحث
 -يف البنود التالية: إمجاهلااليت طرحتها، وميكن 

 .والفرعّيةغري وشروطه وأوزانه وأغراضه من مظاهّنا األصلّية ما دّون عن التص نقل-1
 التصغري.أوجه  اخلالف بني العلماء يف بيان أوجه  توضيح-2
 .األمساء اليت ال تمصغ ر، مع بيان املربرات اليت أبداها الصرفيون لدعم آرائهم عرض-3
اها الباحثة مناسبة تر  نتائج، وتقدمي الّتوصيات واملقرتحات اليتالالبحث بعرض  وخيتتم-4

 ومفيدة.
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 الفصل الرابع

 تحليل البيانات

ماء تقوم الباحثة يف هذا الفصل بعرض البيانات املتعلقة بالدارسة اليت تتمثل يف عرض التصغري عند علس
العربية، وأوجه اخلالف بني العلماء يف تصغري بعض األمساء، وكذلك عرض البيانات املتعلقة باملربرات 

 لسماء اليت ال جيوز تصغريها، وعرض البيانات عن األمساء اليت خالفت القياس يف اللغة العربية.وراء ا
 المطلب األول: التصغير عند علماء العربية

وتوصلت  ا،اصطالحو  ياالعربية لتعريف التصغري لغو  اللغة وضعها علماء اليت تعريفاتويشملعلى ال
 الباحثة إىل تعريف شامل للتصغري بأنه:

غري حيدث يف االسم وفق صيغ صرفية )فعيل، فعيعل، فعيعيل(، للداللة على معين معني ت)
 (.للتعبري عن بناء املصغر بصيغة االختصار واخلفة

مذاهب  مل يقفوا عند صيغ التصغري الثالثة بل ذهبوا إىل نياللغويأن كما توصلت الباحثة إىل 
رى بأن لسريايف ياكما أن   .لتصغري مكان الياءن وابن دهان، جعلوا األلف عالمة لو فالكوفي .أخرى

غة "لو ضم إىل صيغ التصغري وجها آخر لكان أمشل، وهو صي :صيغ التصغري الثالثة غري شاملة،فقال
 (عمطيشان) ، يف(فعيالن)كما أن هناك أبنية أخرى للمصغرات من باب   (.أجيمال)يف قولنا  (أفيعال)
 (.رياءمح)يف  (فعيالء)،و(حبيلى(، يف)فعيلى)و

تناولت الباحثة أيضا شروط التصغري، كما تطرقت إىل دراسة أغراض التصغري من خالل قد  و
 طالعياعينة من األبيات الشعرية، واألمثال العربية، وبعض من احلديث النبوي الشريف، ويف حدود 

د به التحقري مل التصغري الذي ير االحظت أن التصغري موجود يف القرآن الكرمي ولكن ليس كثريا، إال أن 
ھ     ہ  ہ  ہچ:حىت عندما قال جل جالله يف سورة يوسفمطلقا، يذكر يف القرآن الكرمي 

فقد عرب القرآن بالوصف دون أن يلجأ إىل اللفظ مصغراً، حيث . (1)چھ  ھ  ھ  ے  ے
الثمن بأنه )خبس( ومل يأت به مصغراً،وكذلك وصف الدراهم بأهنا )معدودة(  _عز وجل_وصف 

مي من وترى الباحثة أن نفور القران الكر  (.دمريهماتٍ )دل بذلك على القلة فلم يقل جل جالله ليست
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ن الكرمي وهي آالقر  حدة يفصيغ التصغري لشيوعها بني الناس للداللة على التحقري، ومل تشذ إال قراءة وا
وممريئته( ) قرأ:حيت  .(1)چڱ   ڱ  ڱ چباهلمز يف قوله تعاىل: ( وممريئته)بن مسعود: اقراءة 

على التصغري، فجاء ت هذه القراءة متطابقة مع السياق واحلالة اليت تتحدث عنها وهي امرأة اهلالك 
 أيب هلب.

 الخالف بين العلماء في تصغير األسماء. الثاني: عرضالمطلب 
تعرض لباحثة يف هذا املطلب أوجه اخلالف بني العلماء فيما جيوز يف بعض األمساء املصغرة 

وا يف تصغريها، فالعلماء اختلف .من بني املسائل اليت عرضتها الباحثة مسألة تصغري لفظ )آية(فكان 
فمنهم من يرى بأن ألف آية منقلبة، ومنهم من يرى بأهنا زائدة، وألن العلماء اختلفوا يف أصل جذور 

( تصغري( شيخكفسيبويه يرى بأن تصغري لفظ آية   .هذه الكلمة، هلذا جندهم قد اختلفوا يف تصغريها
 .وائل األمساءبالضم، ألن التصغري يضم أ (شييخ)كما يف تصغري )شيخ( (أميية)فنقول يف تصغريها: 

 (ِإيية)و (أميية)ية: فتقول يف تصغري آ :بينما يرى املعري جواز تصغري لفظ )آية( على الضم والكسر فقال
 (.أماث دي)و (ثمدي)الذي جيوز فيه  (ثديـ)واملعري اقتبس تصغري آية بالضم والكسر من مجع التكسري ل

، (2)نجده قد خالف من سبقه فجعل األلف مهزة، وعلل بذلك على أهنا على وزن )أمعية(فابن فارس 
 .مستثناةوالسبب أن األلف 

ة عن الياء، ن األلف يف )آية( منقلبأوالباحثة يف هذه املسالة ترجح ما ذهب إليه سيبويه على 
حلجة اليت ن ثانيه ياء، فيكون تصغريها )أميية( لقوة اام تصغري االسم الذي كألن تصغريها يكون يف حك

 .استدل هبا على أن التصغري يضم أوائل األمساء
 اخلماسي. اختالف العلماء يف تصغري االسم :ومن املسائل اليت عرضتها الباحثة يف هذا املطلب 

اخلامس حيذف عند التصغري، فإن احلرف  احيث ذهب النحاة إىل أن االسم إذا كان مخاسي
ولكن بشرط أن ال يكون احلرف الرابع من حروف الزيادة،فإذا كان الرابع من حروف الزيادة،فإنه جيوز 

أما حذف الرابع أو حذف احلرف اخلامس، وذلك بتعويض الياء من احملذوف أو بغري  :رانفيه أم
ثال: ممس عند التصغري فيقول قد ذهب سيبويه يف هذه املسألة إىل حذف احلرف اخلا. و تعويض
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بينما ذهب بعضهم يف تصغري االسم اخلماسي إىل حذف احلرف الرابع فتقول يف  (.ف ريزد(:)فرزدق)
بينما ذهب  .وحجتهم يف حذف الدال ألنه يشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة(. فمريزق): (فرزدق)

فس ه، ملا يلزم فيها من حذف حرف من نأبو علي الفارسي إىل أن تصغريه ال يكون إال على استكرا
إىل  بد من حذف حرف منه حىت يرجعأما ابن يعيش فريى انه عند تصغري االسم اخلماسي ال .الكلمة

وللخليل رأي . سفرجل يف (سمفريج)حنو  (فيعيل)فيصغر مبثال الرباعي وهو  .أربعة أحرف لكثرة حروفه
 حيذف منه شيء عند التصغري. يف هذه املسألة فهو يرى بأن االسم اخلماسي ال

والباحثة ترجح يف هذه املسألة من رأى عدم جواز حذف أي حرف من حروف االسم اخلماسي، على 
الرغم من الثقل الذي يعرتيه عند التصغري، وذلك حلجة قوية تستدل هبا الباحثة وهو التباس املصغر 

 سي.اخلماسي باملصغر الرباعي عند حذف حرف من حروف االسم اخلما
كما تعاجل الباحثة يف هذا املطلب اخلالف حول تصغري أمساء الشهور وأيام األسبوع ففي هذا 

 اخلالف مذهبان:  
فسيبويه  .حيث ذهبوا إىل عدم جواز تصغري أمساء الشهور .املذهب األول وهو مذهب البصريني

تصغري أو دة ال تقبل المنع تصغري أمساء الشهور فهي عنده ال حتقر، ألهنا تدل على مدة زمنية حمد
بينما املذهب الثاين وهو مذهب الكوفيني هو جواز تصغري أيام الشهور واتبعهم يف ذلك املازين  .التقليل

أمساء الشهور  فقد اشرتط يف جواز تصغري ،أما املربد فنجده قد خالف سيبويه يف هذه املسألة. واجلرمي
 .أن تكون أعالما قياسا

وذهب  .ذهب الكوفيون إىل جواز تصغريها كالسبت، واجلمعةفقد بوع ما فيما خيص أيام األسأ
مها إذا  وذهب بعضهم إىل جواز تصغري  .بعضهم إىل أن هذين اليومني ال يصغران إال إذا كانا مرفوعني

ريى عدم فيبويه س . أماواملازين أجاز يف هذه املسألة الرفع والنصب .أما بالرفع فال جيوز .كانا منصوبني
 لتقليل.اوعلل على ذلك بأهنا تدل على مدة زمنية معينة ال تقبل  .غريها كما يف أمساء الشهورجواز تص

 .التعجب (أفعل)كما تناقش الباحثة يف هذا املطلب اخلالف بني حناة البصرة، والكوفة يف تصغري 
 فينيو ويرجع هذا اخلالف يف تصغريه إىل أهنم قد اختلفوا فيه من حيث هو اسم أو فعل، فعند الك

 (.فعل)، بينما عند البصريني (سمهو)ا
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بفعل،  سم جامد ال يتصرف، وليسافعل التعجب إنأجازوا تصغريه بان قالوا: أالكوفيون جندهم قد ف
عل واحتجوا على كون أف .ألنه لو كان كذلك لوجب أن يتصرف؛ ألن التصرف من خصائص األفعال

 بدليل قول الشاعر: امساالتعجب 
 نا شدن لنا     من هؤاليكن بني الضال والسمريا ما أمليح غزال

وقد استشهدا هبذا البيت كثري من أهل اللغة، منهم ابن منظور، وابن يعيش، واألمشوين، والرضي، 
 تصغريه جاء شاذا على غري قياس.  إنإال ان البصريون ال يرتضون ذلك، ويقولون  .وابن هشام

لك لقاعدة فعل التعجب وذأ يف جواز تصغري والباحثة يف هذه املسألة ترجح رأي الكوفيني
لشيء حكم الشيء األخر إذا أشبهه يف اللفظ ءاإعطاوهي:) ذكرها ابن هشام يف باب القواعد الكلية

 كليهما(.أو املعىن أو  
إمنا جوزوا تصغري فعل التعجب واستعملوه، ألن فعل التعجب )ما أفعل( أهنم الباحثة  وترى 

 من حيث املعىن. فعل(أأشبه أسم التفضيل )
 .غريوقد نص العلماء على هذا النوع من التص .حول تصغري الرتخيميدور خر بني العلماء اآل الفواخل

فنجد سيبويه  .(أن تصغر االسم حبذف الزوائد فيه، فإن مل يكن فيه زوائد صغرته بكماله:)واملراد به
فالفراء ال يصغر تصغري  .د اختلفوا يف تصغريهواملربد عقدا بابا منفردا لتصغري الرتخيم، إال أن العلماء ق

ن يف تصغري وحكي سيبويه عن اخلليل أ .بينما أجاز حناة البصرة يف غري العلم ا.الرتخيم إال إّذا كان علم
، (بريه)ري ترخيم تصغ (إمساعيل)و (إبراهيم)الرتخيم قد حيذف أصل يشبه الزائد وذلك كما يف تصغري 

وا ولكن ملا كانا مما يزادان من كالمهم ذهب .م م آخرمها مع أهنما أصل باتفاقحبذف امليم والال (مسيع)و
إىل أهنا أصلية،  ، فذهب املربد(اهلمزة)هبما مذهب الزيادة فحذفومها، إال أن سيبويه واملربد اختلفوا يف 

ن ألية أص وهناكفحجة املربد يف   .وكان لكل منهما حجته يف ذلك .بينما ذهب سيبويه إىل أهنا زائدة
أن  يهما حجة سيبويه يف أن اهلمزة زائدة .أاهلمزة ال تكون زائدة أوال إال وبعدها أربعة أحرف أصول

تالف يف وينبين على هذا اخلالف االخ.العرب حني صغرت هذين االمسني تصغري ترخيم حذفت اهلمزة
على )فعيعيل(  بقيا م فقد صمغرا تصغري غري الرتخيم، فذهب سيبويه إىل حذف اهلمزة فيصري .تصغرمها

د إىل إبقاء بينما ذهب املرب  (.مسيعيل)و (بريهيم)رابعه حرف مد ولني، فال حيذف منه شيء، فنقول 
 (.سفريج)ل ، كما يقال يف سفرج(أسيميع)و (أبرييه)فيقال  .اهلمزة ألصالتها عنده وحذف الالم وامليم
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غرهتما إمساعيل، وإبراهيم زائدة،ألن العرب صوقد ذهب أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه يف أن اهلمزة يف 
 هكذا.

وخالصة القول أن الفراء وثعلب وأصحاهبما الكوفيون قد ذهبوا إىل أن ما يصغر هذا التصغري 
 .بينما البصريون جندهم قد أجازوا التصغري بدون قيود (.األعالمهو )

 ترخيم وذلك ر تصغريوالباحثة ترجح مذهب الكوفيني ولذلك لتحقيق أمن اللبس فيما يصغ 
 ل األعالم وشهرهتا، مما جيعلها واضحة للداللة على مسمياهتا.الكثرة استعم

إنه ال يصغر من  .ختالف العلماء يف تصغري األمساء املبنية واملتفق عليهالكما تعرض الباحثة 
 تصغري بعضها اختلفوا يفإلشارة غري املكانية والذي واليت، إال أهنم ااألمساء املتوغلة يف البناء إال أمساء 

: يرى املربد أن أصل اهلمزة ياء فقلبت مهزة، وذلك بزيادة ألف العوض قبل اآلخر، ألن (أوالء) فمثال:
غر أوالء فيص ،تصغري أوالء املمدود بتصغري )أوىل( املقصور اللتبس لو زيد األلف يف اآلخر

لها أما الزجاج فريى بأن اهلمزة أص .تصغرييف ال (كساء)على)أوليا(؛ألن أوالء املمدودة تعامل معاملة 
ويرى  .ايف األصل ألف (أوالء)لكنه يقدر مهزة  أوالء(ألف فقلبت مهزة بزيادة ألف العوض يف آخر )

الفارسي بان اهلمزة ليست منقلبة من ياء وال من ألف بل ذهب إىل أن اهلمزة أصلية، وذلك مما فاؤه 
 (.أشياء،ـ)والمه مهزة ك

 .ى بأن مذهب املربد أوىل من مذهب الزجاج، ألن مذهب الزجاج قائم على التأويل والتقديروالباحثة تر  
صغر، ي أالسم اإلشارة امن حق  نقال: إأما الرضي فله رأي يف تصغري أمساء اإلشارة حيث  

 ولكن لغلبة شبه احلرف عليه، وملا ت صرف تصرف األمساء املتمكنة ووصف به، فإنه أجري جمرى التصغري،
أما فيما  .ألنه اتبع األمساء املتمكنة يف الوصف والتثنية واجلمع فجاز تصغريه وتصغري ما تصرف منه

تصغري ثالثة وذلك بزيادة ياء ال (اللتيا)و (اللذيا)ن الرضي قال يف تصغريمها إف (،اليت)و (الذي)خيص 
أمجع النحويون  :ويهابن خال وقال. وفتح ماقبلها، وفتح الياء اليت بعد ياء التصغري لتسلم ألف العوض

 .إال األخفش فإنه أجاز اللتيا بالضم (اللتيا)على فتح الالم يف 
 تصغري ، فذهب سيبويه إىل حذف األلف املزيدة يف(املبهم)وقد اختلف سيبويه واألخفش يف تصغري 

سيبويه يقول ف واخلالف بينهما يف اجلمع .املبهم، وأما األخفش فإنه يقدرها وحيذفها الجتماع الساكنني
بفتح  (اللذيني)و (اللذيون)وأما األخفش  .بضم الياء (اللذيني)و (،اللذيون)، و(اللذان)يف اجلمع: 
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وياء  (اللذيا)، (اللذيان)ألنه حيذف األلف اليت يف ، وعلى مذهبه يكون اجلمع كلفظ التثنية .الياء
 .اجلمع

 ع.باس بني املثىن واجلموالباحثة ترجح مذهب سيبويه، ألن مذهب األخفش فيه الت 
قر، استغنوا فنجد سيبويه قد استغىن عن تصغريها فقال: واآليت ال حت (اآليت)أما بالنسبة لتصغري 

وكان  .بينما األخفش صغرها قياسا المساعا .جبمع الواحد إذا حقر عنهألن العرب استغنوا عن حتقريه
واملازين عند تصغريه  ا.و بقلب األلف وا (اللويتا)ال يبايل بالقياس يف غري املسموع فقالفي تصغري اآليت: 

 بد من احلذف فحذف الزائد عند التصغري أوىل.اآليت فإنه حيذف الزوائد منه، ألنه يرى إذا كان ال
هذه  يففاالختالف  .كما تتناول الباحثة يف هذا املطلب اخلالف حول تصغري كلمة)ناس(

 ؟أم يبقى على حاله وال يرد ؟د التصغرياملسألة هو يف هل يرد احملذوف من الكلمة عن
فعلى مذهب اخلليل وتلميذه سيبويه وأكثر النحويني عدم جواز رد احملذوف عند التصغري فتقول 

اهلمزة  إال أن (األنس))أناس(، وهو مشتق من ( ناس)على الرغم من أن أصل ( نمويس()ناس)يف تصغري 
من احلروف، وإن مل  بقيري، ألن بناء التصغري يقوم مما حتذف كثريا مع األلف وال ترد اهلمزة عند التصغ

تذكر اهلمزة، ألن كل ما حذف يف املكرب حيذف يف املصغر، وذلك إذا كان بناء التصغري يقوم مما بقى 
 أن بينما ذهب أبو علي النحوي إىل .من احلروف، فإن مل يكن كذلك رد إليه احملذوف عند التصغري

غر عند التحقري فتقول يف التصغري )نمويس(، ويقول سيبويه أن العرب مل تصاحملذوف من )ناس( ال يرد 
ليس  ه)ناس( على )أنيس( وإمنا استعملت )ناس( وكأنه أصل لذا صغرته العرب ىل ما استعملته، ألن

 .يقول )نمويس(و من العرب أحد يصغر ناس إال 
ليت هي س( إىل رد الفاء اوقد علل اجلرجاين سبب عدم رد احملذوف عند التصغري يف كلمة)نا 

اهلمزة يف أناس كما فعلوا يف تصغري )عدة(، الذي أوجب فيه عند التصغري رد احملذوف، وذلك ألن ياء 
ما قع بعد الضمة ويف ناس تقلب األلف ضمة فتصري بعد حرف مفتوح فتقول)نمويس( كتتالتصغري كان

 فقدموا الالم قبل العني ،أصله)نسيا(من النسيان وكان   إنه، إال أن منهم من قال (ضويرب)تقول 
 فقالوا: )نييس(

  ،ييسالوجه لقيل يف التصغري )نمييس( ونِ هذا والباحثة ال ترجح هذا القول ألنه لو كان على  
 كما قالوا يف تصغري شيح )شمييخ(، وِشييح.
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(، حيث لوتعرض الباحثة مسألة أخرى من املسائل اليت اختلف العلماء فيها وهي تصغري كلمة )قبائ
ذهب كل من اخلليل وسيبويه إىل تصغريها )قمبيئل(، وذلك إذا كان اسم علم فقاال: أن شئت قلت: 

 (.برائل)مهزة و  (مساجد)قبيل عوضا عما حذفت، واأللف أوىل بالطرح من اهلمزة، ألهنا كلمة مبنزلة جيم 
وقد علق املازين على  .ا زائدةوأما يونس فريى يف تصغري قبائل أنه تصغر على )قمبيل( حبذف اهلمزة ألهن

قول يونس يف إبقاء األلف وحذف اهلمزة، بأن اهلمزة ضعيفة لقرهبا من الطرف لذلك حذفت، وأن 
ربد على  واستدل امل .إال أن املربد اعترب ما ذكره يونس من الرديء يف القياس .األلف أقوى لتقدمها

نه بأقول لاوجند ابن جين يف هذه املسألة اكتفى ب .قروا اهلمزة وحذفوا األلفأكالمه بأن علماء النحاة 
ل( للجمع، فال جيوز حتقريها، ألن )فعائ إنكانتال جيوز حتقري )قبائل(، إذا كانت اسم لشيء وأما 

يكون  أنما أ :وكان لعبد القاهر اجلرجاين رأي وهو أنه جيوز فيه أمرين .مثال يراد به اجلمع األكثر
مزة واأللف فيه مزيدتان، وأما أن حتذف األلف فتقول )قبيئل(، بوزن )قبائل( اسم للرجل وتكون اهل

جلرجاين إىل أن وقد نبه ا .فقلبت األلف ياء والوزن )فعيل( (قبيل)وإن حذفت اهلمزة قلت:  .)قبيعل(
ائن يكون اسم رجل عند التصغري، ألن اجلمع الك بأنواشرتط  .لفظة)قبائل( جمردة من داللته اجلمعية

 الذي يدل على منتهى اجلموع. (فعائل)ملثال ال يصغر على لفظه وهو على مثال على هذا ا
 األسماء التي خالفت القياس في اللغة العربية الثالث: عرضالمطلب 

تناقش الباحثة يف هذا املطلب األمساء اليت ال تصغر يف اللغة العربية، فعلى الرغم من أن من شروط 
 تصغر احلروف واألفعال، إال أننا وجدنا يف باب التصغري أمساء ال التصغري أن يكون املصغر امسا فال

جيوز تصغريها، ومن هذه األمساء أمساء اهلل احلسىن وصفاته فقد منع النحويون تصغريها، ألن تصغريها 
-ينايف تعظيمها، وألن التصغري يراد به يف الغالب التحقري والتقليل من قيمة الشيء وهذا ال يليق باهلل 

وصفاته، فاملتفق عليه من أهل العلم أن االسم الواقع على من جيب تعظيمه شرعا حنو أمساء  -جلعز و 
رآن الكرمي وجدنا كلمات ذكرت يف الق. ومع ذلكفقد الباري ومالئكته وكتبه ورسله ال جيوز تصغريها

 جاءت على صيغة التصغري فمثال: 
رى بأن كان اختالفهم يف أصله فمنهم من يجند أن العلماء قد اختلفوا يف اشتقاقه، و ( املهيمن)

ومنهم من  .هذا ما ذكره السمني ونسبه الرازي إىل اخلليل وأيب عبيدة (.أصله)هيمن يهيمن فهو مهيمن
ويرى ابن فارس أن مهيمن من باب )أمن( واهلاء مبدلة  .سم مشتق وأنه من أمساء اهلل تعاىلايرى بأنه 
وله أنه قذلك بوعلل على  (األمانة) اء أصال، فأعاد)مهيمنا( إىلكما أنكر العكربي كون اهل.  من مهزة
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ت الثانية ياء  ، فأبدل(مؤمن)أما اجلوهري فريى بأن أصله  .حىت تكون اهلاء أصال (مهن)ليس يف الكالم 
يه إال أن هذا الرأي أضعفه السمني، ملا ف .كراهية اجتماع مهزتني، وأبدلت األوىل هاء فصار )ممهيمن(

(قاعدهتا كما أن اهلمزة الثانية يف)مؤأمن  (.مسيطر)ف غري احملوج، لوجود نظائر هلذا البناء وهو من التكل
ب وقد أنكر هذا القول عامة املفسرين، وملا مسع ثعل .بينما ذهب ابن قتيبة أنه مصغر )مؤمن( .احلذف

ذا اإلنكار إمنا تصغر، وهما قال ابن قتيبة كتب إله أن اتق اهلل فإن هذا كفر، ألن أمساء اهلل تعاىل ال 
 .ملن صرح بأنه مصغر

والباحثة ترى أن هذا اإلنكار قد جاء يف حمله، ألن أمساء اهلل احلسىن ال تصغر وبعيدة كل  
 .البعد عن التصغري، ألن ذلك يتناىف مع داللتها وعظمتها فما كان هلل فهو عظيم ال يصغر

 ورد ذكرها لمة)قمر( اليتا ال جيوز تصغري كومن بني األمساء اليت يرى العلماء يف أن تصغريه 

حيث ورد عن الشاعر عمر بن أيب ربيعة . (1)چەئ  ەئ   وئ  چ:ن الكرمي يف قولة تعاىلآيف القر 
 بيتا من الشعر صغر فيه كلمة القمر قال فيه: 

ر  وغاب قممري كنت أهوى غروبه      وروح رمعيان ونوم ومسم
غر ما كرب اهلل، ص !بن املسيب قال: ما له؟ قاتله اهلل فهناك من مسع هذا البيت وأنكره كسعيد

يكون عمرو بن أيب  نن ابن خالوية قال: جيوز أأإال  .(2)چەئ  ەئ   وئ  چتعاىل: وذلك يف قولة 
شد هذه بن أيب ربيعة قد أناأن  هو والذي جعل ابن خالوية يقول ذلك .ربيعة صغر قمريا على املدح

 .ه شيئابن عباس فما أنكر عليالقصيدة ال
، ومسجد( فال يقال ممصيحف وال ممسيجد، )مصحفومن األمساء اليت يرى العلماء حرمة تصغريها 

ال تقولوا: ممصيحف وال ممسيجد، ما كان هلل فهو عظيم حسن :"-رمحه اهلل تعاىل-قال ابن املسيب 
 .(3)"مجيل

ا من الفعل المسية ولقرهبوقد امتنع العلماء عن تصغري الضمائر وذلك لشبهه باحلروف ولبعدها عن ا
لبة شبه ن الضمائر ال تصغر لغأفقال ب (الرضي)الذي ال حيقر، فمن الذين رفضوا تصغري الضمائر 

                                  
 39سورة يس، اآلية: ( 1)
 39ية: (  سورة يس، اآل2)
 (.5/137،)1طلطبقات،أخرجه ابن سعد يف ا ( 3)
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احلرف، وعلة عدم جواز تصغري الضمائر ألهنا قليلة التصرف وأهنا ال تقع صفة وال موصوفة، بعكس 
دم جواز ومن اللذين يرون بع .االستفهام ويرى بان هذه العلة تشمل أمساء الشرط وأمساء .أمساء اإلشارة

تصغري الضمائر سيبويه حيث قال: فاعلم أن عالمات اإلضمار ال حيقرن ويرى سبب عدم جواز 
 (حيث)، ويرى بأن (لو)و (ال)حتقريها بأهنا ال تقوى قوة املظهر وال متكن متكنها فتصري بذلك مبنزلة 

 حلرف وألهنا أقل تصرفا منها كما أهنا ال تقع صفة والمثل الضمائر يف مشاهبته ا (منذ)و (إذ(و)إذا)و
فقد قللت  (ندع)ت لجواز حتقريها بأن قال:إذا قل مويعلل سيبويه عد .ال حتقر(عند)كما أن   .موصوفة

 .ا بينهماإذا أردت أن تقلل م (ذاك)كقولك قبيل   (ذا)ما بينهما وليس يراد من التقليل أقل من ذا فصار 
وألن من شروط  .صغر مبعناه األصلي ال حيتاج إىل التصغرياملجواز التصغري،ألن وهذا التعليل لعدم 

 التمكن وألن لقصورها يف( غري)وعلل سيبويه أيضا لعدم جواز تصغري  .التصغري أن املصغر ال يصغر
 .ال تدخلها الالم وال يثىن وال جيمع، وال تكون إال نكرة، وألهنا ليست كسائر األمساء املتمكنة( غري)

 : بأهنا غري متمكنة؛ فوجب أن تكون التمكن يفبالقولوجند بعضهم قد علل عدم جواز تصغريها، 
 (إال)كما يشري بعضهم إىل تعليل عدم جواز تصغريها بشدة ألهنا تشبه .  هذا املوضع مبعىن آخر

 االستثنائية باحلرف وداللتها على معناه.
مسني اعلى عدم جواز تصغريمها بأهنما ليسا  وعللوا (.غد)و( أمس) ومن األمساء اليت ال تصغر

 قول بعض وقد ذكر السريايف .لليومني،وإمنا مها لليوم الذي قيل يومك أو بعده وكذلك كوهنما مل يتمكنا
لة ألهنما متعلقني باليوم الذي أنت فيه فلما صارا مبنز  (أمس)و (غد) النحويني يف عدم جواز تصغري

وجد بعد ي مل ال تصغر ألنه( غد)ن أوبعضهم ذهب إىل  .ور اليومالضمري وذلك الحتياجهما إىل حض
كلم فريون عدم تصغريه ملا كان فيه مما يوجب التصغري فقد عرفه املت( أمس)وأما  .ليستحق التصغري

 فغنما يذكرونه على ما عرفوه يف حال وجوده مبا يستحقه (أمس)واملخاطب قبل أن يصغر فإذا ذكروا 
 .لتصغريهمن التصغري فال وجه 

عل عليه، وذلك لغلبة شبه الف (.االسم العامل عمل الفعل)ومن األمساء اليت ال جيوز تصغريها  
 كما يلزم عدم جواز تصغري املصدر العامل عمل.  وألنه ملا صار مبنزلة الفعل لزم عدم جواز تصغريه

 الفعل.
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 شواذ التصغير الرابع: عرضالمطلب 
غة أيضا فقد وردت ألفاظ مصغرة يف اللال يشذ عن القاعدة! غري التصو  املعروف أن لكل قاعدة شواذ

 .العربية جاءت شاذة على غري قياس، أي ولكن تصغريها جاء خمالف للقاعدة
لحقها عالمة ومل ت (نمييب)فقد صغرت (. ناب)كلمة   ،للقاعدة اومن األمساء اليت جاء تصغريها منافي

لتأنيث التاء بعدم إحلاق عالمة ا (فمريس)غري قياس  صغرت على( فرس)التأنيث يف التصغري، وكذلك 
 .وغريها من الكلمات اليت جاءت مصغرة تصغريا شاذا (عرس)و (حرب)وكذلك 

ويظهر للباحثة أن السبب يف جميء هذه األلفاظ املصغرة شاذة هو كثرة استعماهلا ودوراهنا على 
العرب  :التباس بألفاظ مصغرة أخرى فمثكما أن تصغريها على القياس قد جيعل فيها ال  .لسنة العربأ

لسبب يف ، ويتبني يل ا(حريبة)، مع أن القياس فيها أن تصغرها على (حمريب)على  (حرب)تصغر 
ن قد تصغر كما أن يف بعض األحيا  (.حربة)تصغري حرب على غري قياس خوفا من التباسها بتصغري 

يث أن خلو بعض الكلمات من عالمة التأن إال( كفرس)على غري قياس ألهنا تستعمل للمذكر واملؤنث 
 (سعاد)غري فعدم إحلاق عالمة التأنيث عند تص (.سعيد)و (سعاد:)عند تصغريها جيعل فيها لبس فمثال

ه املسألة ضرورة إال أن الباحثة ترى يف هذ (.سمعيد)فكليهما مصغرمها  (سعيد)جيعلها تلتبس بتصغري 
دات حلاق التاء يف بعض األلفاظ جيعل فيها لبس مبفر إدم إحلاق عالمة التأنيث عند التصغري ألن ع

قد شذ يف و  (.عنيق)و (عناق)مصغر  (عمنيق)و (سعيد)و (سعاد)مصغر  (سمعيد)أخرى كما يف تصغري 
القياس فأحلق هبما اهلاء عند التصغري و  (.وراء)و (قدام)الرباعي بعض الكلمات عند تصغريها كما يف 

 .سريايف علل سبب إحلاقهما اهلاء، ألهنما ظرفان ال خيرب عنهما وال يوصفانإال أن ال. فيهما ترك اهلاء
، ألن (شمويغريها: )تصفقال سيبويه يف  (شاء)ومن األمساء اليت صغرت يف العربية وجاء تصغريها شاذا 

ده ربد جنإال أن امل .قلبت العني ألفا والالم مهزة هو قلب الالم فقط ألفا (شوو)، أو (شوى)أصلها إما 
،فقلبت (مثرة)ن م ( )كثمر(شاة)فهو من (شوه)فريى بأن أصل شاء،  (شاء)قد خالف سيبويه يف تصغري 

 (شوهه)ألن أصلها  ،(شاه)ليس من  (شاء)على غري قياس بينما سيبويه فريى بأن أصل لفظ  االعني ألف
ها أنه جعل واملربد خالف سيبويه يف تصغريها من عدة أوجه أمه (.شويهية)بدليل تصغريها على 

سم جنس له واحد من ( اشاء)واألمر الثاين أنه جعل  .م مجع له واحد من معناه وهو شاذ(اسشويا)
 .اسواألمر الثالث أنه قلب الالم اليت هي مهزة قلبا على غري قي (.شاة)لفظه يفرق بينهما بالتاء وهو 

 (.شموى)على يف حني أن سيبويه صغرها  (شوية)على  (شاء)واألمر األخري أنه صغر 
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تالفهم يف أصل يرجع إىل اخ (شاء)والباحثة ترى بأن سبب اختالف املربد وسيبويه يف تصغري كلمة 
 .(مويه()ءما)كما تقول يف تصغري   (شويه()شاء)الكلمة والباحثة ترجح رأي املربد بأن تصغري 

 (إنسان)رب عفقد صغر ال (إنسان)ومن األمساء اليت جاء تصغريها خمالف للقياس تصغري كلمة 
 (.أمنيسان)والقياس هو تصغريها على  (إنيسيان)على 

على غري قياس هو كثرة استعمال العرب للكلمة يف   (إنسان) وترى الباحثة أن سبب تصغري كلمة
كالمهم ودوراهنا على ألسنتهم هكذا بدليل أهنا قد وردت الكلمة على غري قياس يف احلديث النبوي 

 .(1)(شأنهانطلقوا بنا إىل أمنيسيان قد رابنا ): -هلل عليه وسلمصل ا -الشريف قول الرسول
رة فحذفت الياء استخفافا لكث (فعالن)على وزن  (أنسيان) ومنهم من يرى بأن أصل إنسان: 

واجلوهري  .ما جيري على ألسنتهم، وعندما أرادوا تصغريها ردوا الياء، ألن التحقري يرد األشياء إىل أصوهلا
والسبب يف زيادة الياء عند التصغري إمنا يرجع إىل أهنم زادوا الياء يف  (،فعالن)نسان يرى أن تقدير إ

 (.ةعمشي)تصغري  (عمشيشية)ومما جاء شاذا على غري قياس (. روجيل)فقيل  (رجل)تصغري 
وترى الباحثة أن السبب يف جميء التصغري شاذا يعود إىل أن هناك ألفاظ ذات دالالت حمددة، مثل 

 .فجاءت شاذة ليتحقق أمن لبسها هبذه املفردات (العشوة)و (العشاء)و (العشية)
بأن من األسباب اليت جاء تصغريها شاذا هو أن العرب استعملت هذه أيضا وترى الباحثة  

ولعل الذي يعزز قول الباحثة كالم اجلوهري حيث قال: "كالم العرب يف . األلفاظ مصغرة ومكربة
ا على غري قياس، ومل أمسع عمشية يف تصغري عشية، وذلك أن عشية تصغري عشية عشيشية جاء نادر 

ابن  لوكذلك قو  .تصغري العشوة وهو أول ظلمة الليل فأرادوا أن يفرقوا بني تصغري العشية وبني العشوة"
ف ياء تصغري عشاة، فلم صغر وقعت ياء التصغري بني الشيئني مث قلبت األل فكأنهأما عشيشية "يعيش 

لها فصار عشيشية، ومما جاء نادرا على غري قياس "عمشيان" يف تصغريعشاء الذي يكون ماقب النكسار
 ممصغره القياسي "عمشية"، ويبدو يل أن تصغريها على غري قياس يعود إىل أمن لبسه مبصغر"عشوة".

 تصغريها: حيث قالوا يف (،مغرب)ومن األلفاظ اليت جاءت نادرة وجاء تصغريها خمالف للقياس تصغري 
واملغرب  (رقاملش)خالف  (املغرب)يلتبس مبصغر  لكيالوذلك  (.ممغريب)والقياس فيها  (ممغريبان)
، وهذا التصغري الشاذ يعود إىل خوف التباس املصدر امليمي بامسي الزمان واملكان، والذي (املصدر)

                                  
 (.1/75اجلزري، النهاية، حرف اهلمزة، اهلمزة مع النون، د.ط، )(  1)
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 (سمغرب الشم)، ولقيته الشمس(ممغريبان )يؤكد على استعمال الكلمة مصدرا قوهلم: لقيته 
 ، أي وقت غروهبا.(ممغريباهنا)و

والقياس فيه  (أبينون)فقالوا عند تصغريه:  (.بنون)امللحق جبمع املذكر السامل  :ومما ورد شاذا
والسبب من وراء جميء الكلمة مصغرة تصغريا شاذا يرجع إىل خوف لبسه جبمع املذكر  (.بمنيون)هو 

ريني سبب وعند البص .عودة الالم عند التصغريحبذف األلف العوض ل (ابن)مصغر  (.بمنيون)السامل 
عا وقال الكوفيون بأنه شاذ من وجهني: كونه مج .مجع ملصغر مل يثبت مكربه كونه  جميء الكلمة شاذة

 (.أزمن)و (أجبلـ)يف فعل وهو شاذ ك (أفعل)والثاين جميء  .ملصغر مل يثبت مكربه
جيعل مهزة  (ابن)تصغري  (أبني)ن مجع شاذا على غري قياس يعود لكو  جميئهوالباحثة ترى بأن  

 الوصل قطعا.
لكونه  (النأص:)وهناك يف هذا الباب الكثري من األلفاظ اليت جاءت مصغرة تصغريا شاذا مثل

  (.أصيالت)شاذ والقياس فيه  (أصيالل)و (أصيال)مجع الكثرة على لفظه، كأهنم جعلوا كل جزء منه 
رجع سبب تصغريه وي(.رجيل)والقياس فيه  (روجيل)غريه: حيث قالوا يف تص (رجل)كما جاء يف تصغري 

ولو  (رجل)الذي حيذف منه األلف عند التصغري فيصري  (راجل)تصغريا شاذا إىل أمن لبسه مبصغر 
 (.راجل)اللتبس مبصغر  (رجميل)على  (رجل)صغرنا 

صغروا يث ح ،ومها مجع قلة (غلمة)و (صبية)كما يف ،  وقد يكون لالسم تصغريان قياسي وشاذ
 (.غلمة) ةيف مجع القل (أغيلمة)والقول نفسه يف  (صمبية)والقياس فيها  (أصيبة) على (صبية)
مع أن  (.عدممتي)، و(ممتيزن)على  (متعد)، و(متزن)ومن األلفاظ اليت جاءت شاذة تصغري سيبويه  

 (. ممويعد)، و(ممويزن)احملذوف إىل أصلها  دالقياس فيهما ر 
غرا على القياس هنما لو صوذلك لتحقيق أمن اللبس فيه، أل ،ليه سيبويهالباحثة ترجح ماذهب إو 
 (.موعد)تصغري  (مبمويعد)اللتبس 

عض األلفاظ خوفهم من لبس ب هللقياس سبب اويرتاءى أن كل ما جاء تصغريه عند العرب خمالف
 .ة تتسم بالوضوح والدقة وعدم الغموضيبعضها ببعض، ألن العرب
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 الفصل الخامس

 تمةالخــا

 أواًل: المقدمة
ذلك من و بعد جولة مع تصغري األمساء يف اللغة العربية تقوم الباحثة بعرض ما توّصلت  إليه الدراسة، 

 عرض خالصة موجزة للدراسة وأهدافها. خالل
، بل انطلقت من حيث توق فِت الدراسات السابقة حول  التصغري عدمهذه الدراسة مل تمبدأ من  

 عربية، وحول  تصغري األمساء خصوصاً، مستهدفًة توضيح أوجه اخلالف بني العلماء يفعموماً يف اللغة ال
ني،  يتصغري بعض األمساء، وأيضاً: الوقوف على املربرات وراء األمساء اليت ال جيوز تصغريها عند الصرف

 القياس.كما هتدف إىل بيان األمساء املصغرة اليت خالفت 
 متيزتالنهاية  ويف ،الوصفي لوصف املوضوع املراد دارستهوقد هنجت الباحثة يف ذلك املنهج 

هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ببيان أوجه اخلالف يف تصغري األمساء، مع عرض مربرات التصغري 
 الصرفيني.عند 

ًة عدة نتائج يتّم عرضها حسب تلك األهداف أو األسئلة الثالثة واحد إىل-ومّنهاهلل  حبمد-وقدتوصلت
 :خرى، وفيما يتعّلق بالسؤال األول أو اهلدف األواللذي هوتلو األ

 ما أوجه اخلالف بني العلماء يف تصغري بعض األمساء؟ 
: اختالفهم يتأِمن أبرز أوجه اخلالف بني العلماء يف تصغري األمساء ما ي فقد توصلت إىل أن

سيد بـ: شمييح، )شيخ و  :ياء، مثليف تصغري لفظ آية فريى سيبويه أن األلف يف "آية" منقلبة عن 
ولكن  .بالتشديد (ةأي  )أصلها:  (آية)بينما الفراء يرى بأن لفظ  .وسمييد( ووافقه يف ذلك املعري والرضي

، والسبب يف ذلك أن هذه (1)(أعية)ابن فارس يرى خالف ذلك؛ حيث جعل األلف مهزة، على وزن 
 مستثناة.األلف 

 :الثانيالذي هو وأّما ما يتعّلق بالسؤال الثاين أو اهلدف
 هي املربرات وراء األمساء اليت ال جيوز تصغريها؟ ما

                                  
 .( 1/168، )2، طمعجم مقاييس اللغةابن فارس، (1)
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أمساء ال جيوز تصغري األمساء املعظمة شرعا مثل: أمساء اهلل احلمس ىن، و  :فقد توّصلت الدراسة إىل ما يأيت 
ا؛ إذ يمهوالعلة يف منعها هو أن تصغريها ينايف تعظ واملسجد.املالئكة، واألنبياء، والكتب، واملصحف، 

إن التصغري يمراد به غالبًا حتقري الشيء أو التهوين من شأنه، وهذا ال يليق باللهتعاىل، وال باملقدسات 
 الدينّية. 

 هو:وأماّ فيما يتعّلق بالسؤال الثالث أو اهلدف الثالث الذي 
 شواّذ التصغري يف اللغة العربية؟ ما

الفِت القياس عند التصغري، منها ما شّذ من فقد توصلِت الدراسة إىل ما يلي: هناك عّدة أمساء خ
الثالثي، مثل: الناب واحلرب، والعرس والقوس والّذود والّضحى، ومنها أيضاً ما شّذ من الرباعي، مثل: 

يف أمام، وكذلك شذ تصغري شاء بـ)شوّى(، وإنسان بـ)أنيسيان(، وبنون بـ)أبينون(  أميمةقدام ووراء 
لمة ورجل بـ)روجيل(، وقد يكون لالسم تصغريان قياسي وشاذ كصبية وغوكذلك تصغري ليلة بـ)لييلية( 

 )صبية وغليمة(.بـ 
 مناقشة نتائج الدراسة وتحليلها ثانياً: 

تتطّرق الباحثةم يف هذا احملور إىل ربط النتائج املتوّصلة إليها بأهداف الدراسِة وأسئلتها املنبثقة من 
 اإلشكالية.

ما أوجه الخالف بين العلماء فيما يجوز تصغيره من ؤال األول: )أوال: النتيجة المتعلقة بالس
 األسماء؟(.

لقد مّتت اإلجابة عن هذا السؤال؛ حيث تبني من أن أبرز أوجه اخلالف بني العلماء يف تصغري األمساء 
: )شيخ وسيد بـ: منقلبة عن ياء، مثل (آية)فريى سيبويه أن األلف يف  (آية)اختالفهم يف تصغري لفظ 

وكذلك يرى  .بالتشديد (أي ة()آية)بيد أّن الفراء  يرى خيتلف عن سبيويه بأن أصل لفظ  .ييح، وسمييد(شم 
ويه ، إذن ترّجح الباحثة ما ذهب سيب(أعية)ابن فارس خالف  ذلك؛ حيث ج ع ل األلف مهزة، على وزن 

 ناة.مستثاأللف  منقلبة عن ياء، مثل: )شيخ وسيد(؛ ألّن هذه (آية)ومن معه من أّن األلف  يف 
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 ؟( ما المبررات وراء األسماء التي ال يجوز تصغيرهاثانياً: النتيجة المتعلقة بالسؤال الثاني: )
جواز تصغري األمساء لقد متّكنت الدراسة من اإلجابة عن هذا السؤال؛ إذ إهنا صّرحت على عدم 

معناه  يف ذلك هو أّن التصغري لسبب...، وااملعظمة شرعا مثل: أمساء اهلل احلمس ىن، وأمساء املالئكة
 .التحقري التهوين غالباً، وهذا ال يتناسب مع املقدسات والشعائر الدينية

 شواذ التصغير في اللغة العربية؟(  ما)الثالث ثالثا: النتيجة المتعلقة بالسؤال 
تصغري، ند اللقد مّتت اإلجابة عن هذا السؤال؛ حيث اّتضح أّن هناك عّدة  أمساء خالفِت القياس ع

منها ما شّذ من الثالثي، وما شّذ من الرباعي، كما شّذ تصغري إنسان وبنون وليلة ورجل، على الرغم 
مّر تفصيله يف اإلطار  ماك-من أن هناك اختالفاً بني البصريني والكوفيني يف كيفية تصغري تلك األمساء 

 .تهم وسهولِة اختياراهمالباحثة ترّجح ما ذهب إليه البصريون؛ لقوة حجّ  إالّ -النظري
 :أهم النتائج

ن إو  التصغري الذي يراد به التحقري مل يذكر يف القرآن الكرمي إال يف قراءة واحدة جاءت شاذة،إن-1
رآن الكرمي وأن مجيع األلفاظ اليت وردت يف القالقرآن الكرمي على صيغ التصغري، هناك ألفاظ جاءت يف

 .فري قد ورد يف احلديث لنبوي الشريالتصغ وإنقلة،من أبنية اجلموع وأكثرها وارد على ال
يرجع إىل و  الكلمةخالف العلماء يف تصغري بعض األمساء يرجع إىل اختالفهم يف أصل  سبب-2

، كما توصلت الباحثة إىل أن البصريني أصح قياسا ألهنم ال يلتفتون إىل  أختالف اللغات واللهجات
قليلة  ، ويقيسون على كالم العربكوفيونفأهنم أوسع روايةكل مسموع،وال يقيسون على الشاذ، وأما ال

لت الباحثة ، كما توصأو كثرية كما اهنم يقيسون على الشاذ والنادر، وعلى شواهد شعرية جمهولة القائل
 .،كما أن تصغري األمساءإىل ان السماع يعتد يه الكوفيون أكثر من البصريني 

ها، أو يكون تعظيممع ء يرجع إىل أن تصغريها يتناىف . املربر من عدم جواز تصغري بعض األمسا3
، وأن يوم وليلة وشهور قد حقرت يف املور الدنيوية وعظمت يف األمور للحروفبسبب مشاهبته 

 .صفةألنه ، وأن التصغري يقتضي اخلصوص اآلخروية
ان ا من خوفاليت جاءت مصغرة وخالفت القياس يعود سبب تصغريها خمالف للقاعدة  األمساء-4

 .تلتبس مبصغرات اخرى
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   ثالثا: المقترحات.
من الدراسة والبحث  قدر الوافرالتقرتح الباحثة دراسة موضوع التصغري ألنه الزال خصباً، وألنه مل حيظ ب

 من قبل املتخصصني، من خالل اجلوانب التالية:
 التصغري وأغراضه يف صحيح البخارّي "دراسة داللية".

 مسلم "دراسة صرفية".التصغري وأغراضه يف صحيح 
 ".التصغري يف ديوان الفرزدق"دارسة حتليلية

 التوصيات:
توصي الباحثة توجيه  الدراسات اللغوية إىل التوسع والتعمق يف موضوع التصغري بالرتكيز على غرض 

 التحقري على وجه اخلصوص من خالل الشعر العريب، دون جتاهل لألغراض األخرى. 
نا ما ي نفعنا ويزيدنا ينفعنا مبا عّلمنا، ويـمع لِّم أن-العلىاحلسىن وصفاته  بأمسائه- موأخرياً أسأل اهلل العظي

علماً إنه ويّل ذلك والقادر عليه، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وصلى اهلل وسّلم على خري خلقه حممد وآله 
 وصحبه أمجعني.
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 فهرس اآليات القرآنية

 

رقم  اآلية الرقم
 اآلية 

 حةالصف السورة

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ   1

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ڈ

 50 املائدة 48

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   2

 ڻ  

 33 ةالتوب 30

 29 هود 42 ہ  ہ  ہ 3
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   4

 پ  

 29 يوسف 5

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   5

 پ  

 32 يوسف 5

 32 يوسف 20 ہ  ہ  ہ    6
ہ  ہ  ہ   ھ   7

 ھ

 70 يوسف 20

 61 الكهف 46 ٱ  ٻ 
 58 طه 115 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   8
 52 يس 39 ەئ  ەئ   وئ   
 77 يس 39 ەئ  ەئ   وئ   9

 77 يس 39 ەئ  ەئ   وئ   10
ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ     11

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 ۆ

 50 احلشر 23
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 33 الطارق 17 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 12
 33 قريش 1 ٱ  ٻ 13
 32 املسد 4 ڱ   ڱ  ڱ 14
 70 املسد 4 ڱ   ڱ  ڱ 
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 فهرس األحاديث

 الصفحة الراوي احلديث الرقم

 15 مسلم أصيحايب أصيحايب 1
الرتمذي، ابن  ع رض  يل قمبيل 2

 حنبل، النسائي
28 

 29 مسلم أصيحايب أصيحايب 3
 29 النسائي يا محرياء! أحتبني أن تنظري إليهم 4
هلل ا صلى-كنا قعوداً عند رسول اهلل  5

 نت،الف فذكر-عليه وسلم 
 31 أبو داود

 52 ابن أيب شيبة أنّه كان يكره يقول 6
 56 اجلزري ىكان إذا أراد سفرا ورّ  7
 79 اجلزري انطلقوابناإلىأمنيسيان 8
 59 اجلزري فأتينا بطن الكديد 9

قدمنا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  10
 ليلة املزدلقة أغيلمة بين عبد املطلب

ابن ، أبو داود
 ماجه،
 بلابن حن

60 

 76 ابن أيب شيبة أنّه كان يكره يقول 11
 79 اجلزري انطلقوا بنا إىل أمنيسيان 12
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 فهرس الشعر

 الصفحة البيت الرقم
 22 فمعيال أجعل الثالثي إذا       1
 22 فمعيل(صمغ الثالثي على ) 2
 22 فمعيعل مع فمعيعيل ملا       3
 23  يا ما أمليح غزالنا شدن لنا    4
 24 فعظم وحقر وقرب زماين      5
 24 لو غري عبد بين جومية سبين      6
 25 بني الكملييب القصري عمادة      7
 25 وإين لقاض بني تيم فعادل     8
 25 أتغلب ما حكم األمخيطل إذ قضى     9

 25 إن األمخيطل لو يفاضل خندقا      10
 26    أيف كل يوم حتت ضبين شمويعر    11
 26 أذم إىل هذا الزمان أمهيله         12
 26 غنيت به عمن سواه وحولت     13
 27 بني الكملييب القصري عمادة      14
 27 وإين لقاض بني تيم فعادل     16
 27 فىت ألف جزء رأيه يف زمانه      17
 27 أذا الغصن ام ذا الدعص أم أنت فتنة     18
 28 راحتيك كالمهاإذا اجتمعا يف  19
 28 وأفجع من فقدنا من وجدنا         20
 30 ودوية لو ذو المرميمة رامها      21
 30 إذا عذلوا فيها أجبت بأنة       22
 30 فمويق جمبيل شامخ الرأس مل تكن     23
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 30 وكل أناس سوف تدخل بينهم    24
 31 داهية قد صّغرت من الكرب     25
نًا ش د ن  لن ايام ا أمم   26  38 ي ِلح  ِغز ال 
ين على ش ح طٍ  27  39 ما أ ق د ر  اهلل  أن  يمد 
 40 كل أناس سوف تدخل بينهم 28
 52 وغاب قممرًي كنتم أهوى غروبه     29
 58 أهال بأهل وبيتا مثل بيتكم       30
 59 زعمت متاضر أنين إّما أمت      31
 60 سي   أما أقاتل عن ديين على فر  32
نًا ش د ن  لن ا 33  72 يام ا أمم ي ِلح  ِغز ال 
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 فهرس المصادر و المراجع

 القرآن الكرمي.
ح أو شرح التصريح على التوضياألزهري، خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوي، -1

 م(.2000/ه1421الكتب العلمية،  دار :، )بريوت1، طالتصريح بمضمون التوضيح في النحو
 قيق: حسن، حتالحاجبشرح كافية ابن حممد بن احلسن السمنائي النجفيالرضي،  االسرتاباذي،-2

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  :، )د.م1، طحيي بشري مصطفىو بن جممد بن إبراهيم احلفظي 
 م(.1966/ه1417

، ن مالكشرح األشموني على ألفية اب،و احلسن، نور الدينعلي بن حممد بن عيسى، أب األممش موين،-3
 ـ(.م1998/هـ1419 ،دار الكتب العلمية :بريوت، )1ط
 ،ناصر الدين،أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم االشقودرياأللباين، -4

 ، د.ت(.والتوزيعالناشر مكتبة املعارف للنشر  :الرياض، )1،طالصحيحةسلسلة األحاديث 
، مطبعة اجلامعة السورية :د.م) ،د االفغاينيسع قيق،حت، لمع األدلةأيب الربكات،  األنباري،-5

 .م(1957
نصاف في اإل، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري،-6

، املكتبة العصرية :، )د.م1، طمسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين
 (.م2003/هـ1424

دار  :بريوت)ط، ، د.البيان، عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء الليثي أبو عثمان، باجلاحظ-7
 ه(. 1423ومكتبة اهلالل، 

 ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،اخلطيب عبد اهلل، اإلمام العالمة حممد بن التربيزي-8
، اجلليل العطا البكري : عبدريشجتمو يرقتاين،تقدمي: عبد الغين الدقر، ضبط و مجال عيت حتقيق: الشيخ

 . (م2001/ه1422 ،دار الكتب العلمية :بريوت، )1ط
حتقيق،  ،سنن الترمذي، حممد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الرتمذي،-9

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، مصر، )2، طأمحد حممد شاكروحممد فؤاد عبد الباقيوإبراهيم عطوة عوض
 (.م1975-ه1395، البايب احلليب
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 . ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، د.ط، )د.م، دار املعرفة، د.ت(سر العربيةالثعاليب، أبو املنصور، -10
، )بريوت، دار الكتبالعلمية، 1شاهني، ط معبد السال، جمموعة الشافية،حتقيق: حممد اجلاربردي-11

 (.م2014-ه1435
، )د.م، منشورات وزارة الثقافة 1حتقيق: كاظم حبر املرجان، ط، المقتصدعبد القاهر،  ،اجلرجاين-12

 م(.1982واإلعالم العراقية، 
مجاعة من  ،حيصحتضبط و و  قيق، حتالتعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف، اجلرجاين، -13

 (.م1983-هـ 1403 ،يةدار الكتب العلم ،بريوت، )1، طالعلماء بإشراف الناشر
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين  اجلزري،-14

، د.ط، ناحيحممود حممد الطالزاويو حتقيق: طاهر أمحد ، النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثري
 (.م1979-هـ 1399املكتبة العلمية،  ،بريوت)

 ،المنصف شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني، بو الفتح عثمان املوصليأ، جينابن -15
 (. م1954-هـ1373 ،دار إحياء الرتاث القدمي ، ) د.م،1ط

د.ط، )د.م،  ،، حتقيق: فائز فارس الكويتاللمع، جين، أبو الفتح عثمان بن جين املوصليابن -16
 .، د.ت(دار الكتب الثقافية

، دمشق دار املعارف)، 2ط ،أمحد اخلاين ،حتقيق ،التصريف الملوكي، ثمانجين، أبو الفتح عابن -17
 د.ت(.

ف، ، حتقيق: علي النجدي ناصفي تبين وجوه شواذ القراءات المحتسبجين، عثمان، ابن -18
 ، )د.م، د.ن، د.ت(.2عبد الفتاح إمساعيل شليب، ط

دار العلم ، )د.م، 4داهلل، ط:أمحد عب الغفور عبقيق، حتالصحاحإمساعيل بن محاد، ،اجلوهري-19
 (.م1990، للماليني

كتبة م د.ط، ) د.م،عبد العظيم الشاعر،  حتقيق: صاحل، الكافية في النحواحلاجب، ابن -20
 .م(2010-ه1431 ،اآلداب

 ، د.ن،بريوت، )ط.حممد يوسف جنم،د قيق،،حتديوان أوس بن حجر،أوس، حجرابن -21
 (.م1960

 د.ت(.  دار القلم، ،دمشق، )4:أمحد حممد اخلراط، طقيق،حتصونالدر الم، السمني احلليب،-22
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د بن عبد حمم :قيعلت و ميقدت، شذا العرف في فن الصرف، ، أمحد بن حممد بن أمحداحلمالوي-23
ر دار الكيان للطباعة والنش ،الرياض)أبو األشبال أمحد بن سامل املصري، : املعطي وخرج شواهده

 .، د.ت(والتوزيع
ق: يقحت ،مسند اإلمام أحمد، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين ،حنبلابن -24

مؤسسة ، )د.م، 1، طإشراف: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، عادل مرشد وآخرونو شعيب األرنؤوط 
 (.م2001-هـ1421، الرسالة

اف الضرب ارتش،يبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف أثري الدين األندلس ،حيانابن -25
، 1، طمراجعة: رمضان عبد التواب، حتقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان حممد ،من لسان العرب

 (.م1998-هـ1418 ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة)
 م(.1985، د.ط، )د.م، دار ومكتبة اهلالل، إعراب ثالثين سورةخالويه، احلسني بن أمحد، ابن -26
 ،القاهرة، )1ط:حممد بن عبدو، قيقحت، المصاحف، بن سليمان عبد اهللأبو بكر ، داودابن أيب -27

 (.م2002-ه1423 ،الفاروق احلديثة مصر
أبو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  ،داودابن أيب -28

تاين  ةتبريوت، املكب –صيدا ، د.ط، )ق: حممد حميي الدين عبد احلميديقحت، سنن أبي داود، السِِّجس 
 ، د.ت(. العصرية

دار اإلرشاد  ،محص، )4، طإعراب القرآن وبيانه، حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش،-29
 (. هـ1415دار ابن كثري،  ،بريوت – اليمامة، دمشقدار  ،بريوت –دمشق ، للشئون اجلامعية

 ،الدقيقي ،يناتفاق المباني وافتراق المعا، سليمان بن بنيننب خلف بن عوض املصري الدقيقي،-30
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