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ُص البْحث:  ُمَلخَّ

الفصحى،  العربية  يف  اللغوي  الشذوذ  مظاهر  بعض  عند  البحث  هذا  وقف      
واملقصود به األلفاظ التي ُحكم عليها بالشذوذ من جهة االستعامل أو من جهة القياس 
أو من جهتيهام مًعا، مع تتبع تلك األلفاظ يف لغة العرب ملعرفة سبب جميئها عىل تلك 
الشاذ عىل  يأيت  يعني خمالفة األصل، بل قد  الشذوذ ال  بأنَّ  البحث  الصور، وقد خرج 
القياس أو  إّنه شاذ يف  ما يقتضيه األصل، كام هو احلال يف استنوق، وليس كّل ما قيل 
االستعامل يصدق عليه هذا احلكم، فاالستقراء ال يقّر هذا، فكم من لفظ قيل إّنه شاذ يف 
القياس، فذهب آخرون إىل جواز القياس عليه قياسا مطردا. وكم من لفظ قيل إّنه شاذ 
التي ُحكم عليها  القول. وبعض األلفاظ  يف االستعامل، فجاء االستعامل يدحض هذا 
بالشذوذ رّبام جاءت عىل لغات قبائل ما، أو أهنا صيغ استحسنتها العرب، فحادت هبا 
عاّم يقتضيه القياس أو جرى به الّسامع. وقد ترتك العرب بعض الصيغ استغناًء بغريها، 

كاستغنائهم عن مايض )يدع( و)يذر( بالفعل )ترك(.

الكلامت املفتاحية: مظاهر، الشذوذ، اللغوي، العربية، الفصحى.
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Abstract: 
This research tackles certain manifestations of linguistic anoma١

ly in classical Arabic, which means the words judged as deviational 
from the point of view of use or the tracking of those words in the 
Arabic language to know their convenience . The research proves 
that deviation does not mean the contrary to the origin, but may 
come as required by the original, as in the case of the original:  the 
use is certified by a provision, many words were said to be abnormal 
in measurement, and others went on to be measured steadily. Some 
words were said to be abnormal in use, and the use refutes that 
statement. Some of the words that were judged to be deviational 
may come in tribal languages, or were formulas that were favoured 
by the Arabs, which prevented them from what was required to be 
measured or heard. The Arabs may leave some formulas dispensed 
with others, such as abandoning the past of let , seed and leave .

Keywords: Manifestations, anomalies, linguistic, Arabic, classical
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املقدمة: 

إّن املتتبع للغة العربية جيدها متتاز عن كثري من اللغات بمظاهر قّلام توجد يف لغة 
غريها، وتبدو تلك الظواهر متنوعة؛ فمنها املظاهر الصوتية، والرصفية، والرتكيبية، 
غريها،  من  اللغة  هذه  به  تتفرد  بام  لتوحي  املظاهر  تلك  جاءت  وقد  والداللية، 
ولتوحي بكامهلا وروعتها، وُحسن نظمها. وقد وقف هذا البحث عند واحدة من 
تلك املظاهر، أال وهي "ظاهرة الشذوذ اللغوي يف العربية الفصحى"، وقد توقف 
عند جانب حمدد من ذلك الشذوذ؛ إذ اقترص عىل الوقوف عند بعض األلفاظ التي 
وُقسم  مًعا،  جهتيهام  من  أو  السامع،  حيث  من  أو  القياس  حيث  من  شاذة  جاءت 
به  ويراد  القياس،  يف  الشاذ  األول  املبحث  تناول  مباحث،  ثالثة  عىل  البحث  هذا 
األلفاظ التي جاءت خمالفة للقياس، نحو استحوذ، واستنوق، وُقسم هذا املبحث 
عىل قسمني، تناول أحدمها األلفاظ التي مل تأت مصححًة، ومل ُيستعمل منها الثالثي 
مطلًقا، نحو: استنوق، وتناول اآلخر األلفاظ التي جيء منها بالثالثي، واستعملت 
معلَّة ومصححة، مثل: استحوذ. وتناول املبحث الثاين الشاذ يف االستعامل، ويراد 
به األلفاظ التي خالفت املستعمل من كالم العرب، مثل: استعامل املايض من الفعل 
)يدع(. وتناول املبحث الثالث الشاذ يف القياس واالستعامل مًعا، ويراد به األلفاظ 
إمتام  العرب، كام هو احلال يف  املستعمل من كالم  القياس وعن  التي خرجت عن 
مقدمة  كّل هذا  وتقّدم  الثالثي األجوف، نحو: خميط، ومبيوع.  صيغة مفعول من 
فيه  جرى  ومتهيد  وتقسيامته،  ومنهجه،  وحدوده  وأمهيته  البحث  مشكلة  تناولت 
تعريف الشاذ لغة واصطالًحا، مع بيان مرادف الشاذ ومقارباته، ُثّم أعقب كّل هذا 
خامتة بأهّم النتائج التي توصّل إليها البحث، وقائمة باملصادر واملراجع، ذكرت فيها 
بيانات تلك املصادر واملراجع كاملة، أّما يف هوامش البحث فقد ُأكُتفي بذكر اسم 
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بطاقة  ضمن  ترد  فسوف  البيانات  بقية  أّما  والصفحة،  واجلزء  املرجع،  أو  املصدر 
املصدر يف قائمة املصادر. 

تتم  بنعمته  الذي  اهلل  فنحمد  حليفه،  الصواب  كان  فإْن  امُلقل،  ُجهُد  هذا 
الصاحلات، وإْن أصابه النقص أو الزلل أو اخلطأ، فالكامل هلل وحده والعصمة لنبيه. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني. 

مشكلة البحث: 

مل  أهّنا  مع  بالشذوذ،  األلفاظ  بعض  عىل  احلكم  يف  البحث  هذا  مشكلة  تظهر 
ختالف األصل املفرتض، بل إّن بعضها جاء عىل األصل الذي ينبغي أن ترد عليه هي 
ومثيالهتا. فام الذي جعل اللغويني حيكمون عليها بالشذوذ؟ وملَ جاءت هذه األلفاظ 
حتديًدا عىل هذه الصورة؟ وهل ُاسُتعملت هذه األلفاظ عىل األصل املفرتض أم ال؟

أمهية البحث: 

تظهر أمهية هذا البحث من وقوفه عند ظاهرة مهمة يف اللغة العربية، وهي ظاهر 
الشذوذ يف  أّن  منه، غري  العامل ختلو  لغات  لغة من  تكاد  الذي ال  اللغوي،  الشذوذ 
العربية، قد جاء يف مستويات خمتلفة، واخّتذ مظاهر عّدة؛ ليزيد اللغة العربية روعة 

ومجااًل وإحكاًما. وغالًبا ما يكون هذا الشذوذ منبًها عىل األصل املفرتض. 

منهج البحث: 

املعياري،  واملنهج  االستقرائي،  املنهج  أمهها  املناهج،  من  مجلة  البحث  اعتمد 
تتبع  عىل  القائم  البحث  لطبيعة  األنسب  هو  فهذا  الوصفي؛  باملنهج  االستعانة  مع 
وحتليلها،  العرب،  استعامالهتا يف كالم  وتتبع  بالشذوذ،  عليها  ُحكم  التي  األلفاظ 
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للوقوف عىل ما استقرت عليه القواعد واألحكام النحوية. 

حدود البحث: 

بالشذوذ، سواء  التي توصف  األلفاظ  لبعض  نامذج  البحث يف دراسة  ينحرص 
أكان شذوذها من جهة القياس، أو من جهة السامع أم من جهتهام مًعا. 

التمهيد: 

الشاذ يف اللغة: 

ُه  . وَأَشذَّ قال اجلوهري: "َشذَّ عنه َيُشذُّ وَيِشذُّ ُشذوذًا: انفرد عن اجلمهور، فهو َشاذٌّ
اُن احلىص  غرُيه. وُشّذاُذ الناس: الذين يكونون يف القوم وليسوا من قبائلهم. وَشذَّ
ُشُذوًذا:  وَيُشذُّ  َيِشذُّ  َعنُْه  "َشذَّ  منظور:  ابن  وقال  منه")1(.  املتفرق  والنون:  بالفتح 
ُء َيِشذُّ وَيُشذُّ  ُه. اْبُن ِسيَدْه: َشذَّ اليشَّ ه َغرْيُ ، وَأشذَّ اْنَفَرَد َعِن اجْلُْمُهوِر َوَنَدَر، َفُهَو شاذٌّ
ُه؛ َأنشد َأبو اْلَفْتِح ْبُن  ، وَأَشذَّ ه اَل َغرْيُ ه ُهَو َيُشذُّ َشّذًا وُشذوذًا: َنَدَر َعْن مُجُْهوِرِه؛ وَشذَّ

ل عاضٍد َأو عاِسِف")	(.  ين ملُُِروِرِهْم، َفَكَأنني. . . ُغْصٌن ألَوَّ ِجنِّي: َفَأَشذَّ

وقال ابن فارس: "الشني والذال يدلُّ عىل االنفراد واملفارقة. شّذ اليشء شذوًذا. 
وُشذان  منازهلم.  وال  قبائلهم  من  وليسوا  القوم  يف  يكونون  الذين  الناس:  وُشّذاُذ 

احلىص: املتفرق منه")	(. 

الشاذ اصطالًحا: 

هو الكالم العريب األصيل الذي فارق بابه وخالف القياس الصناعي، ومل تذكر 
له قاعدة كلية، ومل حيظ بالشيوع والكثرة عند العرب. وعرفه ابن منظور، فقال: " 
ا، مَحْاًل  ِه َشاذًّ َبابِِه َواْنَفَرَد َعْن َذلَِك إىِل َغرْيِ َبِقيَُّة  ى َأهُل النَّْحِو َما َفاَرَق َما َعَلْيِه  َوَسمَّ
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"الشاذ: ما يكون خمالًفا  بقوله:  ُحْكِم غريه")4(. وعّرفه اجلرجاين  َعىَل  امْلَْوِضِع  هِلََذا 
للقياس من غري نظر إىل قّلة وجوده وكثرته")5(. 

أّما الشاذ عند أيب عيل الفاريس وابن جني، فعىل ثالثة أنواع )	(: 

شاذ يف القياس، ولكنه مطرد يف االستعامل، وهو ما كثر استعامله وإن كان خارًجا -
عن القياس والقواعد الكلية. 

شاذ يف االستعامل ولكنه مطرد يف القياس، وهو ما قّل استعامله مع أّنه جيري عىل -
لقياس املطرد. 

للقواعد - خمالًفا  وكان  استعامله  قّل  ما  وهو  مًعا،  واالستعامل  القياس  يف  شاذ 
والقياس الصناعي. 

مرادفات الشاذ ومقارباته: 

معه  تتقارب  أو  الشاذ،  مصطلح  مع  تتقاطع  التي  املصطلحات  بعض  هناك 
بعض  فيها  يرى  من  وهناك  واحد،  بمعنى  يراها  من  وهناك  الدالالت،  بعض  يف 
االختالف. ويمكن الوقوف عىل تلك املصطلحات وبيان أوجه التقارب أو التباعد 

بينها وبني مصطلح الشاذ، وذلك عىل النحو اآليت )	(: 

كان - ما  أو  القياس،  كثرًيا، ولكنه بخالف  العرب  يكون يف كالم  ما  الشاذ: هو 
قلياًل يف كالم العرب مع أّنه جيري عىل القياس الصحيح، أو ما كان قليال يف كالم 

العرب وكان خارًجا عن القياس الصحيح. 

القليل: القليل من اللغات ما مل يصل حد الكثرة، وإن تناهى يف قلته؛ فإّنه يلتقي -
مع مصطلح النادر. 
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النادر: ما قّل وجوده، وإن مل خيالف القياس. -
درجة - عن  نحّط  ما  هو  أو  الثبوت،  إىل  حكمه  يصل  مل  الذي  هو  الضعيف: 

الفصيح. 
القبيح: نقيض احلسن، أو هو ما نفر منه الذوق السليم، وهو يتقاطع يف املعنى -

مع الرديء. 
الرديء: هو بمعنى القبيح. -

املبحث األول: الشاذ يف القياس. 
وهو عىل نوعني)	(: 

األول: شاٌذ مقبول، وهو الذي جييء عىل خالف القياس، ويقبل عند الُفصحاء 
والبلغاء. 

الثاين: شاٌذ مردود، وهو الذي جييء عىل خالف القياس، وال ُيقبل عند الفصحاء 
والبلغاء. 

واستصوبت  الرمث)	(،  أخوص  قوهلم:  نحو  القياس،  يف  الشاذة  واأللفاظ 
واستتيست  اجلمل)	1(،  واستنوق  املرأة)11(،  وأْغَيلت  استحوذ،  ومنه:  األمر)10(، 
فالًنا)	1(،  واستخول  املاء)15(،  واستحوض  اجلمل)14(،  واستفيل  الشاة)	1(، 
واستنوك)0	(،  واستقوس)	1(،  واستحوس)	1(،  املكان)	1(،  واسرتوض 

واستجوف)1	(، واستجوب، واسرتوح)		(. 
ْيَطاُن﴾ ]املجادلة:  ومما جاء به االستعامل قوله تعاله تعاىل: ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

	1[، وقول مهيار الديلمي)		(: 
فاجتنبوا اللوم وانظروها      غدًا إذا استنوق الفصيُل

وقول أيب النجم العجيل )4	(: 
ُيديُر َعْينَْي ُمْصَعٍب ُمْسَتْفِيِل
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فُكل هذه األلفاظ جاءت عىل خالف القياس املطرد فيها، وهي مقصورة عىل 
السامع وال يقاس عليها، يقول السيوطي: "واعلم أن اليشء إذا اطَّرد يف االستعامل 
ُيتَّخذ أصاًل  اّتباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنه ال  وشّذ عن القياس فال بدَّ من 
يتهام بحاهلام  يقاُس عليه غرُيه، أال تَرى أنك إذا سمعت )استحوذ( و )استصوب( أدَّ
ومل تتجاوز ما ورد به السمُع فيهام إىل غريمها، فال تقول يف )استقام(: استقوم وال يف 

)استباع(: استْبَيع وال يف )أعاد(: أعَود، لو مل تسمع شيئًا من ذلك")5	(. 

والشاذ يف القياس عل ضبني: 

أحدمها: ما جاء عىل )استفعل(، وهو عىل نوعني: 

األول: ما ليس له فعل ثالثي، فلم ُيستعمل إاّل مزيًدا، ومل ُيتكلم به إاّل كذلك، 
واستحوض،  واستصوب،  واستتيست،  واستفيل،  استنوق،  األلفاظ:  تلك  ومن 
وال  حاض،  وال  فال،  وال  صاب  وال  تاس  وال  ناق،  منها:  يأِت  فلم  واستقوس، 
قاس )		(. وهي عىل وزن )اْسَتْفَعل( الذي يدّل عىل التحول من حال إىل حال، وقد 

يأيت هذا الوزن بمعاٍن عّده، هي )		(: 

أحدها: اإِلصابُة: كقولك: اسَتَجدُته، أي: أَصبُته َجيًِّدا. واستكَرمُته واسَتعَظمُتُه: 
َأصبُته كرياًم وعظياًم. 

الُعتَبى،  له  طلبُت  أي:  واسَتعَتبُته  الَعطيََّة،  اسَتعَطيُت  كقولك:  الطلُب:  الثاين: 
واسَتفهمُتُه أي: طلبُت منه أن ُيفِهَمني. 

اُة.  ُل من حال إىِل حال: نحو: اسَتنَوَق اجلََمُل واسَتتَيسِت الشَّ الثالث: التحوُّ

 . َ واستكرَبَ َل": كقولك: َتَعظََّم واسَتعَظَم وَتكربَّ الرابع: بمعنى "َتَفعَّ
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 . اخلامس: بمعنى "َفَعَل": كقولك: َمرَّ واسَتَمرَّ وَقرَّ واسَتَقرَّ

الفعل  نظري  فهي  القياس،  جهة  من  جاء  فقد  األفعال،  هذه  يف  الشذوذ  وأّما 
إاّل معتّل العني، وقد كان األصل فيه أن يكون )اْسَتْقَوَم(  )استقام(، الذي ال يأيت 
إىل  العني  حركة  ُنقلت  وإّنام  الصورة،  هبذه  يستعمل  مل  أّنه  إاّل  )اْسَتْفَعل(،  زنة  عىل 
الفاء؛ فأعلت العني؛ النفتاح ما قبلها، فصار )اْسَتَقام( عىل زنة: )اْسَتَفْعَل(، هذا هو 

األصل يف زنة املُعل. 

و)استصوب(،  )استنوق(،  األفعال  تأيت  أن  القياس-  عىل   - يفرتض  وكان 
املهجور،  األصل)		(  عىل  هنا  جاءت  قد  أهّنا  إاّل  معّلة،  و)استتيس(  و)استفيل(، 
حركة  فتنقل  )اْسَتنَْوَق(،  أصله  ألّن  اجلمل؛  )استناق(  يكون  أن  القياس  وكان 
ألًفا؛ النفتاح  الواو  الواو إىل احلرف الذي قبلها؛ فيصري الفعل )اْسَتنَْوَق(، فتقلب 
ما قبلها)		(، وهذا هو القياس، فلاّم جاءت تلك األفعال عىل األصل خرجت عن 
اَم َذلِك أِلَن َهِذه اأْلَْفَعال املزيدة،  القياس، قال ثعلب: " َواَل ُيَقال: استناق اجْلمل، إِنَّ
تِي اَل ِزَياَدة  اَم تعتل اعتالل أفعاهلا الثالثية البسيطة الَّ إِنَّ َأعنِي: )افتعل( و)استفعل( 
اَم اعتل العتالل َقاَل، َوإاِلَّ فقد  اَم اعتل العتالل َقاَم، واستقال: إِنَّ فِيَها، كاستقام: إِنَّ
َكاَن حكمه َأن َيصح، أِلَن َفاء اْلِفْعل َساِكنة، َفَلامَّ َكاَنت استنوق واستيئس، َوَنْحومَها 

دون فعل ثالثي بسيط اَل ِزَياَدة فِيِه صحت اْلَياء َواْلَواو لسكون َما قبلهاَم")0	(. 

)استقام(  يف  العني  أعلت  فكام  ياء،  أو  واو  عينه  ما  بني  األفعال  هذه  يف  فرق  وال 
وأصلها )واو(، كذلك أعلت يف )استامل( وأصلها ياء، للعلة ذاهتا، وهي انتقال حركة 
العني إىل الفاء، ثم قلب العني )ألًفا(؛ النفتاح ما قبلها. وهذا ما عليه الفعالن: )استنوق( 
الذي أصله عينه واو، و)استتيس( الذي أصل عينه )ياء(، وكان القياس يف األخري نقل 
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حركة العني إىل الفاء ليكون )اسَتَتْيَس(، ثم تقلب العني ألًفا؛ النفتاح ما قبلها، فتصبح 
)استتاَس(، إاّل أّن هذا الفعل مل ُيسمع معاًل، ومل يأت عىل القياس املفرتض. 

ومل ُتعل مثل هذه األلفاظ؛ ألّنه ليس هلا أفعال معّلة فتجري عليها، فكان خروجها 
عىل الصّحة أمثل منه يف باب )استقام( و)استحوذ(؛ جلرياهنام عىل فعل ُمَعّل؛ وإّنام 
ا  جيب إعالهلا الّطراد ذلك يف الفعل؛ ولوجوب أن يكون )استنوق( ونحوه مشتقًّ

 .)	1( من املصدر، وكان قياس مصدره أن يكون معالًّ

فالتصحيح يف هذه األفعال عند النحاة شاذ حيفظ وال يقاس عليه. وذهب أبو 
زيد إىل أن ذلك لغة قوم يقاس عليها. وحكى اجلوهري عنه أنه حكى عن العرب 
تصحيح )َأْفَعل( و)َقاَم( و)اْسَتْفَعَل( تصحيحًا مطردًا يف الباب كله. وقال اجلوهري 
يف مواضع أخر: تصحيح هذه األشياء لغة فصيحة. وذهب يف التسهيل إىل موضع 
ثالث وهو أن التصحيح مطرد فيام أمهل ثالثيه، وأراد بذلك نحو: )استنوق اجلمل 
استنواقًا(، و)استتيست الشاة استتياسًا(: أي صار اجلمل ناقة وصارت الشاة تيسًا، 

وهذا مثل يرضب ملن خيلط يف حديثه")		(. 

القياس مطلًقا عىل ما ُسمع من هذه األفعال يف  النحويني من يرى  وهناك من 
األفعال واملصادر والصفات وغريها، سواء أكان هلا ثالثّي ُمعل أم ال، وهناك من 
عنده  فيجوز  و)استتيس(،  )استنوق(  كـ  ُمعل،  ثالثي  له  يكن  مل  فيام  القياس  قرص 
الضفدع، صار حوًتا، بخالف  استحوت  كالطود،  استطود فالن، صار  تقول:  أن 
)استحوذ(، ونحوه فإّنه سامع؛ ألّن له ثالثيًّا، وهو حاذ حيوذ، ووجه هذا االختيار أّن 
إعالل الزائد من األفعال إّنام باحلمل عىل الثالثي؛ إذ هو األصل، فوافقته وجرت 
املصادر بعده يف اإلعالل عىل أفعاهلا، فإذا أمهلت الثالثي مل يكن للزائد يف اإلعالل 
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أصل حتمل عليه عىل األصل)		(. قال ابن عقيل: " إن كان استفعل ليس له فعل ثالثي 
كاستنوق، اطرد تصحيحه؛ فلم يقولوا من هذا: ناق، وال من استحوذ: حاذ، وال 
من استتيست الشاة: تاس، وإن كان له ذلك نحو: استقام، مل يطرد تصحيحه")4	(. 

ويبدو أن كالم ابن عقيل غري دقيق، فهو قد أدخل الفعل )استحوذ( مع )استنوق( 
وأخواته، وهذا خلط منه؛ ألّن األخري -كام سيأيت- قد استعمل منه الثالثي املعتل، 
فكان خروجه عن القياس عجيًبا. أّما بقية األفعال فلم ُيستعمل منها الثالثي مطلًقا، 

وهذا ما سّهل تصحيحها؛ إذ ليس هلا فعل ثالثي حتمل عليه. 

الثاين: ما ستعمل منه الثالثي، مثل استحوذ، وهو كذلك مل ُيستعمل إاّل مزيًدا 
االعتالل،  فيه  يكون  أن هذا  إال   " ابن جني:  يقول  تنبيًها عىل األصل،  مصحًحا؛ 
نسمعهام  مل  فإنا  و)أغيلت(،  )استحوذ(،  يف  إال  املطرد،  الباب  قياس  عىل  وجيري 
معتلني يف اللغة، وُرّب حرف هكذا، فاحفظ ما جاء من هذا وال تقسه، فإن جمرى 

بابه عىل خالف ذلك")5	(. 

وتصحيح هذا الفعل ليس يف سهولة التصحيح يف )استنوق(، و)استتيس(؛ ألنَّ 
)استحوذ( فعل مزيد باأللف والسني والّتاء، وقد تقدمه فعله الثالثي املجرد املعتل، 

وهو حاذ حيوذ )		(، نحو قول العجاج )		(: 

حيوذهن وله ُحوذي       كام حيوذ الفئة الَكِمي

يف  أّما  األصل،  عىل  تنبيه  املعل  الثالثي  لفعله  خالًفا  الفعل  هذا  فتصحيح  لذلك 
استنوق واستتيس واستفيل، فليس هناك ثالثي معل ليجري عليه هذا الفعل املزيد، لذا 
كان تصحيحه أسهل من تصحيح )استحوذ(، وإْن كان مثله يف اخلروج عىل القياس. 

و)اسرتوح(  و)استجوف(،  و)اسرتوض(،  )استخول(،  األفعال:  وردت  وقد 
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و)استجوب( معلة، كـ )استحوذ(، فقيل: )استخال(، و)اسرتاض(، و)استجاف(، 
و)اسرتاح( )		(؛ ولذا فهام يف تصحيحهام كاستحوذ سواء بسواء. 

وقد نقل اجلوهري جواز جميء هذه األلفاظ عىل األصل، فقال: " وقال أبو زيد: 
هذا الباب كله جيوز أن يتكلم به عىل األصل. تقول العرب: استصاب واستصوب، 

واستجاب واستجوب، وهو قياس مطرد عندهم")		(. 

ونقل ريض الدين عن سيبويه جواز التصحيح واإلعالل يف هذا الباب، فقال: 
" قال سيبويه: سمعنا مجيع الشواذ املذكورة معّلة أيًضا عىل القياس، إاّل )استحوذ	 
و)اسرتوح( و)َأْغَيَلْت(، قال: وال منع من إعالهلا، وإن مل ُيسمع؛ ألّن اإلعالل هو 
الكثري املطرد، وإّنام ُتعل هذه األفعال داللة عىل أّن اإلعالل يف مثلها غري أصل، بل 

للحمل عىل ما ُأعّل")40(. 

   أّما أبو عيل الفاريس، وابن جني، فال جيوز عندمها القياس يف هذا الباب، فال 
يعلِّون من األلفاظ إاّل ما ُسمع عن العرب، وما مل ُيسمع فيؤتى به مصحًحا )41(. 

واآلخر: ما جاء عل أفعل، نحو: أغيلت، وأغيمت: 

وهذا النوع من األفعال أيًضا مما يدّل عىل التحّول، هو مثل )أقام( املُعل وأصله 
املهجور )أْقَوَم( بسكون الفاء وانفتاح العني، ُثّم ُنقلت حركة العني إىل الفاء فأصبح: 
)أَقام(، هذا هو  فأصبحت:  قبلها،  ما  ألًفا؛ النفتاح  الكلمة  فانقلبت عني  )َأَقْوَم(، 

القياس املّطرد يف ُكّل فعل عىل زنة )أْفَعل( وكان معّتل العني. 

وكان القياس املطرد يف )أْغيلت(، و)أْغَيمت(، إعالل العني، فيقال: )أَغالْت(، 
 ، و)أغامت(، إاّل أهنام مل يأتيا إاّل مزيدين مصححني، وهناك من جاء بـ )أغيل( معالًّ
ُة النَّحويِّني إاِلَّ التَّصحيَح، إاِلَّ  ا )َأْغَيَل(، فال حيفُظ فيه كافَّ قال يف ابن عصفور: " وأمَّ
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أبا زيد األنصاري فإنه حكى: أْغَيَلِت املرأُة وَأغاَلْت بالتَّصحيح واإلعالل. ومجيع 
عيناه، من أنَّ أصل َأقاَم: َأْقَوَم، واستقاَم: اسَتْقَوَم")	4(.  هذه الشواذِّ َمنَْبهٌة عىل ما ادَّ

ومما سبق يظهر لنا أّن ما ذهب إليه ابن جني غري مسّلم به، فهذا القسم مما عّده 
شاًذا يف القياس ال جيري عىل سنن واحد، فهناك من األلفاظ ما اتفق النحويون عىل 
أّنه شاذ يف القياس وإن ورد به الّسامع، وهو ما كان له ثالثي ُمعل، نحو: استحوذ، 
إذ الثالثي منه: حاذ حيوذ، أّما ما مل يكن له ثالثي ُمعل وإّنام استعمل مزيًدا، نحو: 
قياًسا  عليه  القياس  رأى  من  فهناك  واستفيل،  واستصوب،  واستتيس  استنوق 
مّطردًا، بل هناك من يرى التصحيح يف هذه األفعال لغة فصيحة. وهناك من يذهب 
مذهب ابن جنّي، فهذا الشاطبي يقول: "فمثل هذا شائع يف الكالم إال أنه مل يبلغ 
مبلغ القياس، وما ذكرت من باب )سنني( من هذا القبيل عنده، إذ هو مع شياعه مل 

يبلغ مبلغ القياس، فلم خيرج عن باب الشذوذ")	4(. 

وقد جاء رأي الدكتور أمحد حمتار عمر موافًقا للمذهب الذي يرى القياس عىل 
هذه األلفاظ، فهو يقول: " األصل اإلعالل حني يوجد ما ُيوجبه، ولكن وردت لغة 
صحت فيها عني الفعل مع وجود ما يوجب إعالهلا، وقد َوَرد يف املعاجم وبعض 
كتب اللغة ما يزيد عىل تسعة وعرشين مثاالً عليها، منها يف القرآن الكريم قوله تعاىل: 
ْيَطاُن﴾ ]املجادلة: 	1[؛ وهلذا أقرَّ جممع اللغة املرصي القياس  ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

عليها، فأجاز "استعوض، واستجوب، واستصوب، واستبني، واستهول")44(. 

   بناًء عىل ما سبق نستطيع القول إّن هذا الباب غري مسّلم بأّنه مما شّذ يف القياس؛ 
إذ هناك من النحويني من ذهب إىل جواز القياس فيه، قياًسا مّطردا. 

وبالعودة إىل مبتدأ هذا املبحث وهو احلديث عن هذه األلفاظ، أي التي خالفت 
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عن  آراؤهم  خترج  تكاد  وال  تفسريها،  يف  تباينوا  قد  اللغويني  نجد  فإننا  القياس، 
االحتامالت اآلتية: 

نحو: - من  القياس  ملخالفتها  شاذة؛  جاءت  التي  األلفاظ  أن  يرى  من  هناك 
)استحوذ( و)استنوق( ال تكاد خترج عن كوهنا منّبهة عىل األصل املفرتض، سواء 
ُتكّلم هبذا األصل أم مل ُيتكّلم به. أي إهّنا بقايا ُركام لغوي منقرض؛ ظّلت عالقة يف 

الذاكرة اللغوية)45(. 

بعض - هبا  تكلمت  لغة  تكون  قد  ومثيالهتا،  األلفاظ  تلك  أن  يرى  من  هناك 
القبائل، لكنها ماتت لضعفها)	4(. 

لتطور - بداية إرهاصات  الشواذ قد تكون  أّن هذه  التواب  يرى د. رمضان عبد 
جديد، أو هي يشء مستعار من نظام لغوي آخر)	4(. 

أّن مثل هذه األلفاظ ليست بالرضورة أن تكون صيًغا جاءت عىل     والظاهر 
الذي  األصل  ذلك  عىل  منبهة  لتكون  أصاًل،  به  ُيتكّلم  مل  الذي  املفرتض،  األصل 
نظاًما  تكون  أن  بالرضورة  وليس  املصححة.  الصورة  تلك  عىل  لكان  به  ُتكّلم  لو 
استحسنتها  صيغ  هي  بل  جديد،  لتطّور  إرهاصات  هي  أو  ما،  لغة  من  مستعاًرا 
مصححة  جاءت  أهّنا  ذلك  عىل  والدليل  الصورة،  هذه  عىل  هبا  وتكلمت  العرب، 
يكون  يكاد  القول  وهذا  العرب.  استحسنته  إْن  عليها،  غريها  ُيقاس  وقد  وُمّعلة، 
وقواعد  واحد  سنن  عىل  تسري  ال  اللغة  أّن  يرى  الذي  )فندريس(  ملذهب  موافًقا 
ثابتة؛ ألّن حاالت االستثناء من التغيريات الصوتية أمر ال ُيستطاع جتنبه)	4(. ُثّم إّن 
ألّن  غريها)	4(؛  عىل  ينطبق  أن  بالرضورة  ليس  األلفاظ  من  جمموعة  عىل  ينطبق  ما 
القاعدة، وإّنام هو مدى تعارف  اللغة ليس مستوى صواب  الّصواب يف  "مستوى 

النّاس عىل صحة لفظ ما من حيث االستعامل")50(. 
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املبحث الثاين: الشاذ يف االستعامل. 
هو •• هذا   " مبقل  "مكان  قوهلم  وكذلك  ويدع.  يذر  من:  املايض  نحو  وذلك 

القياس، واألكثر يف السامع باقل، واألول مسموع أيًضا )51(. 
ا الفعل املايض        فالفعالن )دع( و)ذر(، مل يستعمل منهام إال املضارع واألمر، أمَّ
فلم يأت منهام؛ ألهّنم قد استغنوا عنهام بفعل من معنامها، هو: )ترك(، بل مل يستعمل 
من هذين الفعلني ال املصدر، وال أّي لفظ مشتق )	5(، وقد وردت بعض الشواهد 
تنبيًها عىل األصل املرتوك، ومن ذلك  الفعل )يدع(  التي استعمل فيها املايض من 

قوله )	5(: 
َغاَلُه فِـــــي احلُبِّ َحتَّى َوَدَعه َلْيَت ِشْعِري َعْن َخِلْييِل َما الِذي  

   وقوله )54(: 
َعْن ِوَصايِل الَيْوَم، َحتَّى َوَدَعه ه   َ ي: َمـــــا الِذي َغريَّ َســــْل َأِمرْيِ

َقىَل﴾ َوَما  َربَُّك  َوَدَعَك  ﴿ما  بالتخفيف-:  بعضهم–  قراءة  عليه  وجاءت 
]الضحى: 	[ بالتخفيف)55(. 

  وقوله )	5(: 
حافِظ العقل ملَِا َكـــاَن اْسَتَمْع َوِرَث اْلبِْغَضـــــــــــــــَة َعْن آباِئه  
ُثمَّ مَلْ َيْظَفـــــْر واَل َعْجًزا َوَدْع َفَسَعى َمْسَعــــــاهُتْم فِـــــي َقْوِمِه  

  وقوله )	5(: 
ِذي َوَدُعوا َأكَثَر َنْفًعـــــا ِمن الَّ مــُوا ألَْنُفســـــِِهم   َوَكـــــاَن َما َقدَّ

ومنه حديث أيب داود وغريه )َدُعوا احلََبَشَة َما َوَدُعْوُكم( )	5(، وحـــــديثه )َلَينَْتِهنَيَّ 
َمْكُفوٍر َوال  َمْكِفيٍّ َوال  البخاري )َغرْي  َوَدَعِهم اجلَمَعاِت( )	5(، وحديث  َعْن  َأْقَواٌم 

ُمْوَدَع( )0	(، وقول الشاعر)1	(: 
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َجرى وهو َمْوُدوٌع وواِعُد  
ومل ُيستعمل منه الفعل املايض وحسب، بل ُسمع منه اسم الفاعل، ومن ذلك 

قوله )		(: 
ِذي َأَنا َواِدُع  َحِزْيٌن َعىَل َتْرِك الَّ ُام َمـــــــا أْتَبَعــــــنَّ َفإِنَّنِي  َفَأهيُّ  

   وقوله )		(: 
ٌ واِدُع الَعَصا   ُيَساِجُلَها مَحّـــــاتِه وُتَساِجُلْه يٌب َلنيِّ عليِه رَشِ  

   وكذلك ُسمع اسم املفعول، وذلك يف قوله )4	(: 
ْت َأْرُضُه َأْرُضُه ِمْن َساَمِئِه      َجَرى َوْهَو َمْوُدْوٌع َوَواِعُد َمْصَدِق إَِذا َما اْسَتَحمَّ

– بحسب رأي  استعمل )مودوع( اسم مفعول، وقد جاء به مصّحًحا، ليكون 
ابن جني- قد جاء شاًذا يف االستعامل، وإْن كان قد جرى عىل القياس املّطرد، يقول 

ابن جني: " وهو من أودعته، وينبغي أن يكون جاء عىل ودع ")5	(. 
وكام سبق فأبو عيل، وابن جنى يريان استعامل املايض من الفعلني )يدع(، و)يذر( 
استعامل  أّن  رأى  إذ  ملذهبهام؛  موافًقا  الدين  ريض  كالم  وجاء  االستعامل،  يف  شاًذا 
املايض من )يدع( إّنام هو للرضورة، ومحل عليه )يذر(، الذي مل ُيستعمل ال يف سعة 
وال يف رضورة )		(. وقال يف موضع آخر: " إن العرب أماتوا مايض يدع ومصدره، 
واستغنوا عنه برتك " والنبيgأفصح، وإنام حيمل قوهلم عىل قلة استعامله، فهو شاذ 

يف االستعامل فصيح يف القياس")		(. 

ا فيام ذهب إليه بالنسبة ملجيء املايض من يذر، فال يوجد من  ويبدو ابن جني حمقًّ
الشواهد ما يشري إىل استعامل املايض)		(، أّما بالنسبة للفعل )يدع( فالشواهد كثرية 
يف استعامل املايض منه، وما ورد يف الشواهد السابقة ال يدخل حتت الرضورة؛ إذ ال 

رضورة يف القراءات القرآنية واألحاديث النبوية. 
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ولذا فإّن استعامل املايض من )يدع( ال يبدو أّنه من الشاذ، كام هو قول ابن جني 
الذي جاء عىل  النادر  القليل  يكاد يكون من  بل هو  الدين )		(،  واألنباري وريض 

القياس املطرد، ولكنه مل يأت شائًعا يف االستعامل. 
ومما شّذ يف االستعامل، وهو عىل القياس قوهلم -يف مجع مصيبة-: )مصاوب( ••

فقالوا: )مصائب(، وهذا هو األشهر  أّنه األقيس، لكنهم عدلوا عن األقيس،  مع 
وإن كان خالف األصل. قال املرزوقي: "واملصائب مجع مصيبة. وهي مفعلة. وُشبه 
مدهتا بمدة فعيلة ومجعت مجعها، والقياس مصاوب، وقد جاء، ولكنه يف االستعامل 
دون مصائب، وهذا مما شذ يف القياس، أعني مصائب. ومصاوب شاذ يف االستعامل 

مطرد يف القياس")0	(. 
ا قوهُلم: َمصائُب ومَهزها َفَغلٌط، هَي "ُمْفِعَلٌة، وتومهوها  وقال ابن الرّساج: " فَأمَّ

"َفِعيَلًة" وَقد قالوا: َمصاوب")1	(. 
وقال ابن جني: " ومن ذلك مهزهم مصائب. وهو غلط منهم. وذلك أهنم شبهوا 
مصيبة بصحيفة "فكام مهزوا صحائف مهزوا أيًضا مصائب وليست ياء مصيبة زائدة 
كياء صحيفة؛ " ألهنا عني، ومنقلبة عن واو، هي العني األصلية. وأصلها مصوبة؛ 
مرودة،  مريدة  وأصل  مقومة  مقيمة  أصل  أن  كام  أصاب؛  من  الفاعل  اسم  ألهنا 
فنقلت الكرسة من العني إىل الفاء، فانقلبت الواو ياء، عىل ما ترى. ومجعها القيايس 

مصاوب. وقد جاء ذلك؛ قال: 
يصاحب الشيطان من يصاحبه    فهو أذي مجة مصاوبه")		(. 

وما نص عليه ابن الرساج، وابن جني، هو قول سيبويه، فهو يقول: "فأما قوهلم 
مصائب فإنه غلٌط منهم، وذلك أهنم تومّهوا أن مصيبة فعيلٌة وإنام هي مفعلٌة. وقد 

قالوا: مصاوب. ")		(. 
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أّن  إىل  ذهب  الذي  املرزوقي،  ذكره  ما  خالف  نقل  من  النحويني  من  وهناك 
)مصاوب( شاذ يف االستعامل مع أّنه جاء عىل القياس، فهذا أبو حيان يقول: "وسمع 
التصحيح فقيل: مصاوب عىل القياس، وهو قول أكثر العرب")4	(، وما نص عليه 
أبو حيان هو مذهب السريايف )5	(، واختيار ابن جني، وريض الدين، وابن عقيل )		(. 

العرب  املرزوقي، فاستعامل  إليه  يثبت ما ذهب  فإّنه ال  آنفًا،  وبناء عىل ما تقرر 
)مصاوب( ليس من باب الشاذ يف االستعامل، بل هو كثري، وهو القياس، و)مصائب( 
خالف القياس، سواء أكانت اهلمزة بداًل من الواو التي اعتلت يف )مصيبة( – كام 
هو قول الزجاج-، واختاره ابن عصفور )		(، أو كانت حشًوا، إذ تومهوا مصيبة عىل 
املربد،  واختاره  مذهب سيبويه،  وهذا  صحيفة،  كام هي يف  زائدة،  والياء  )فعلية(، 

وابن الرساج، وأبو عيل الفاريس وابن جني، والعكربي )		(. 

املبحث الثالث: الشاذ يف االستعامل والقياس مًعا. 

 مثال هذا الشذوذ ما جاء يف اسم املفعول من الثالثي األجوف، من نحو: )خميط( -
و)مبيع(، والشذوذ فيه من جهتني: 

إحدامها: جميء بعض ما هو من ذوات الواو بالياء؛ وذلك لغلبة الياء عىل الواو، 
)منول(، وأرض مميت  منيل، وقياسه:  ملوم، وغار  َمِلْيم، وقياسه:  كقوهلم: رجٌل 
عليها، وقياس: )مموت(، وُشبت الّطعام، فهو مشيب، وقياسه: )مُشوب(؛ ألّنه من 

شاب: يشوب)		(، وقد جاء هذا يف قول الُسليك)0	(: 

وماُء ُقُدوٍر يف الِقصاع َمِشيُب   ٌص  ُب الَقْوِم حَلٌْم ُمَعرَّ َسَيْكِفيَك رَصْ

وكّل هذا مما جاء بالياء وأصله بالواو جاء بالواو مسموعا ًكثرًيا، وما جاء بالياء 
حُيفظ وال ُيقاس عليه)1	(. 
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مهيب،  وقياسه:  مهوب،  رجل  كقوهلم:  بالواو،  الياء  ذوات  من  هو  ما  وجاء 
ومسور به من السري، وقياسه: مسري، وحكوا: ُبّر مكول من الكيل )		(. 

وُكل ما جاء من هذا الباب شاذ يف القياس والّسامع، وقد يكون لغة لقبيلة ما، أو 
أهّنا صيغ خرجت هبا العرب عن مقتيض القياس والّسامع. 

مدووف،  ومسك  مصوون،  ثوب  نحو:  واو،  عينه  فيام  مفعول  امتام  اآلخر: 
وفرس مقوود، ورجل معوود. وفيام عينه ياء من نحو: خميط، ومكيل، ومهيب. 

ووجه الشذوذ يف ذوات الواو من جهة القياس أّنه اجتمع فيها واوان وضمة، 
قّلًة وشذوًذا)		(.  له  إاّل ما ال حكم  أّنه مل ُيسمع منه  الّسامع  والشذوذ من جهة 
مّلا أعلُّوا االسم  الياء، فيعلون اسم املفعول  وأهل احلجاز يستثقلون الضمة يف 

واسم الفاعل)4	(. 

ومن املعلوم أّن اسم املفعول يصاغ من الثالثي عىل وزن )َمْفُعول(، وإذا كان اللفظ 
الّضمة  مع  الواوين  الستثقال  مفعول،  صيغة  تتميم  عدم  القياس  فإّن  العني،  معتّل 
وزن  عىل  بالواو  املعتل  فيبقى  اللفظ،  من  الواوين  إحدى  فُتحذف  الواو،  ذوات  يف 
)َمُفْعل(، أو )َمُفول( بحسب االختالف يف املحذوف، أما املعتل بالياء، فيكون عىل 
وزن )َمِفْيل(، وإن كانت الياء خفيفة ليست يف ثقل الواو، فقالوا يف نحو: معيوب: 
معيب؛ ألهّنم مّلا أعّلوا يف الفعل )ِعْيَب( أرادوا إعالهلا يف اسم املفعول، ومن أتمَّ فقال: 

معيوب، فقد شجعه عىل ذلك سكون ما قبل الياء، فجرت جمرى الصحيح)5	(. 

من  مفعول  صيغة  تتميم  عدم  عىل  االتفاق  يف  النحويني  بني  إمجاع  شبه  هناك 
الثالثي األجوف؛ الستثقال الواو مع الّضمة، فاتفقوا عىل احلذف، لكنهم مل يتفقوا 
وزن  عىل  فهي  مفعول،  واو  املحذوف  أن  إىل  اجلمهور  فذهب  املحذوف،  عىل 
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)َمُفْعل()		(، وهذا سيبويه يقول: " وُيعتل مفعول منهام كام اعتلَّ )ُفِعَل(؛ ألنَّ االسم 
عىل )ُفِعَل(: )َمْفُعوٌل(، كام أنَّ االسم عىل )َفَعَل(: )َفاِعل(، فنقول: َمُزور، وَمُصْوغ، 
واو  وحذفت  َيْفَعل،  يف  أسكنوا  كام  األوىل  الواو  فأسكنوا  َمْزُوور،  األصل:  وإنَّام 
العني،  ُأسكنت  ومهيب،  مبيع،  الياء:  يف  ونقول  ساكنان،  يلتقي  ال  ألنَّه  مفعول؛ 

وُأذهبت واو مفعول. . . ")		(. 

ُيقال فيها: )َمْصُوْوم(،  أّن  بالنقل فصيغة )َمُصوم(، يفرتض  لقد حصل إعالل 
فنُقلت حركة العني إىل فاء الكلمة، فأصبحت: )َمُصْوْوم(، فالتقى ساكنان، فحذف 
ذوات  من  )مُفول(  عنده  والوزن  سيبويه،  عند  مفعول  واو  وهو  الساكنني،  أحد 

الواو، و)َمِفْيل( من ذوات الياء. 

ولألخفش مذهب آخر، فهو يذهب إىل أّن املحذوف هو عني الكلمة، والواو 
الباقية هي واو صيغة )َمْفُعول(، فتكون عىل وزن )َمُفْول( يف ذوات الواو و)َمِفْيل( 

يف ذوات الياء)		(. 

وبالرجوع إىل املستعمل من لغات العرب نجد خالف ما قّرره ابن جني، الذي يعد 
هذا النوع من الشاذ يف االستعامل والقياس، وإن كان يرى االمتام يف ذوات الياء أسهل 
منه يف ذوات الواو؛ ألن الياء وفيها الضمة, أخف من الواو وفيها الضمة، فهؤالء بنو متيم 
ال يكادون حيذفون شيئا من هذه الصيغة، فقد ُنقل عنهم أهّنم يتمون صيغة )َمْفُعْول( من 
ذوات الياء، وال حيذفون شيًئا منها، فيقولون: خَمُْيْوط وَمْكُيْول )		(. ومن هذا قوله )0	(: 

َوإَخاُل َأنََّك َسيٌِّد َمْعُيْوُن َقْد َكاَن َقْوُمَك حَيَْسُبْوَنَك َسيًِّدا  
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وقوله )1	(: 

َا ُتَفاَحٌة َمْطُيْوبة  َوَكَأهنَّ    

     قال علقمة)		(: 

         َيْوُم َرَذاٍذ َعَلْيِه الّدْجُن َمْغُيْوُم 

منه  أثقل  كان  وإن  الواو،  ذوات  يف  ويتمون  الياء،  يتخطون  قد  العرب  إنَّ  بل 
من الياء؛ لوقوع الضمة بني واوين، وذلك قوهلم: ثوٌب مْصُوون، وفرٌس َمْقُوْود، 

ورجٌل َمْعُوْوٌد، ومنه قوهلهم)		(: 

ه املْدُووف                                    َوامْلِْسُك يِف َعنرَْبِ

وقيل: إنَّ مذهب مجيع البرصيني، عدم جواز االمتام يف ذوات الواو كراهة للضّمة 
بني واوين، فهم مل جييزوا نحو: )َمْقُوول()4	(، إاّل أّن املربد مل يفّرق بني ذوات الواو 
وذوات الياء، فال يرى االمتام إاّل يف الرضورة؛ فإذا اضطّر الشاعر جاز له االمتام يف 
م أجازوا ما هو أثقل من هذا، وذلك فيام اجتمعت  نحو: مبيع ومقول، واحّتج بأهنَّ

فيه ضمتان وواوان، َوَقْوهلْم رست ُسُوورا، كقول العجاج)5	(: 

                                    َكَأنَّ َعْينَْيِه ِمَن الُغُووِر

   وقول أيب ُذؤيب اهلذيل )		(: 

َكَلْوِن النَُّؤوِر َفِهي َأْدَماُء َساُرَها  َد َماُء امَلْرِد َفاَها َفَلْوُنُه   َوَسوَّ

   فهذا أثقل من )َمْقُوْول(؛ ألنَّ فيه واوين وضمتني، ويف )َمْقُوْول( واوان بينهام 
ضّمة )		(. وقد نقل عن أيب عيل الفاريس ما يوافق كالم املربد، إال أّنه مل جيعل مراجعة 
األصل يف الرضورة، فهو يقول: "ولو جاء التصحيح فيام كان من الواو مل ُينكر، أال 
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تراهم قد قالوا: الُغُؤور، فهو مثل )َمْفُعول( من الواو لو صّح")		(. 

وللنحويني يف هذا الباب أقوال: 

فإِنَّه  الياِء،  َبناِت  كاَن من  إِذا  الّثالثة  َذواِت  َمْفعوٍل من  ُكّل  إّن  القائل:  أحدها: 
ا من بنات الواو، فلم جيئ عىل التامم إالَّ َحْرفاِن: ِمْسٌك  جَييء بالنقصان والتَّامِم. فأمَّ

َمْدُووف، وَثْوٌب َمْصُوون)		(، وهذا الظاهر من مذهب سيبويه)100(. 

الثاين: القائل بجواز التصحيح يف ذوات الواو، وإن كان عىل قّلة، وهذا ما عليه 
العكربي وريض الدين)101(، ونقله ابن منظور واملرتىض الزبيدي)	10(. 

فاإلمتام  لغة متيمّية، ولذا  الواو  امتام واو مفعول من ذوات  إّن  القائل:  الثالث: 
عندهم قياس مّطرد)	10(. 

الرابع: مذهب املربد السابق، وهو االقتصار يف إمتام صيغة مفعول من الثالثي 
املعتل عىل الرضورة، وال فرق يف ذلك بني ذوات الواو وذوات الياء. 

اخلامس: يذهب إىل أّن االمتام يف صيغة مفعول من األجوف ال يعدو كونه منبًها 
إىل األصل املفرتض، ولذا سيظل مقترًصا عىل بعض األلفاظ التي جرت عىل ألسنة 

العرب، وال ُيقاس عليها)104(. 

الياء  ذوات  االمتام يف  بجواز  ُيقال  أن  الصواب  إىل  األقرب  أّن  يبدو  ومما سبق 
جواًزا مطلًقا؛ إذ ليس يف الياء والضمة من الثقل ما هو يف الواو والضمة، ولذا فقد 
أّن  فيبدو  الواو  ذوات  أّما  شذوذ.  ألي  هنا  وجود  وال  بالصيغتني  االستعامل  جاء 
االمتام فيها لغة، وهي كام قيل: لغة متيمية، وقد ُيتّم غري التميمني إّما متابعة للتميمني، 
أو قياًسا عىل ذوات الياء، وإن كان قد جاء يف كالم العرب ما اجتمعت فيه واوان 
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وضمتان، فمن األسهل عليهم اجلمع بني واوين وضّمة يف نحو: مقوول. ويبدو 
أّن هناك من العرب من فّضل عدم متابعَة القياس فأتّم الصيغة، وهناك من سعى 
إىل التسهيل، فحذف من الصيغة، وكان احلذف يف ذوات الواو أكثر منه وأسهل يف 
ذوات الياء. وليس رشًطا أن يكون يف هذا اخلروج تنبيًها عىل األصل، ألّنه ال ُيتصور 
أصاًل أّن تكون ثّمت عوالق لغوية بقيت عالقة يف أذهان العرب، فجعلوها منبهًة إىل 

تلك األصول املنقرضة؛ ألّنه ال دليل عىل وجود ذلك األصل. 

وكام سبق فاللغة ال تسري عىل سنن واحد، وقواعد ثابتة؛ ألّن حاالت االستثناء 
ُثّم إّن ما ينطبق عىل جمموعة من  من التغيريات الصوتية أمر ال ُيستطاع جتنبه)105(. 
األلفاظ ليس بالرضورة أن ينطبق عىل غريها)	10(؛ ألّن "مستوى الّصواب يف اللغة 
ليس مستوى صواب القاعدة، وإّنام هو مدى تعارف النّاس عىل صحة لفظ ما من 

حيث االستعامل")	10(. 

-ومن الشاذ يف القياس واالستعامل: ضُبعان تثنية لـ )َضُبع( للمؤنث، و)َضْبَعان( 
للمذكر، ووجه الشذوذ أّنه غلب لفظ املؤنث عىل لفظ املذكر؛ ألّن َضبًعا هو للمؤنث 
وِضبعاًنا للمذكر، فحني ثنوا قالوا: ضُبعان، وإّنام غلب لفظ املؤنث ألّنه أخف من 

لفظ املذكر؛ لتجرده عن الزوائد )	10(. 

    وقد جاؤوا به عىل األصل، فقالوا يف: َضُبع وِضْبعاٍن: ِضْبَعانان، فغلبوا املذّكر 
عىل املؤنث، وهذا هو القياس املّطرد )	10(. 

- من هذا الضب: قوهلم: "فالن يف صبابة قومه، وصوابة قومه" أي: يف خيارهم. 
حكاها الفراء. وهذا شاذ يف القياس واالستعامل ألن القلب إذا ضعف مع املجاورة يف 

"صيم" كان مع الفعل أوىل بالضعف، وأما االستعامل فلقلة من استعمله )110(. 
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- ومن هذا الضب ما ذكره ابن الرّساج، من نحو ما حكى من إدخال األلف 
ُع )111(، قيل: "أراد الذي )جيدع(، فأدخل الالم عىل الفعل املضارع  والالم عىل الُيَجدَّ
القياس  يف  الشاذ  "ومن  الفاريس:  عيل  أبو  يقول   .)11	( )الذي("  الالم  ملضارع 
واالستعامل، قوهلم: )ليجدع(. وإدخال الم التعريف فيه عىل الفعل، فهذا شاذ عن 
القياس؛ ألّن موضع الفعل عىل خالف التخصيص، وشاذ يف االستعامل أيًضا، ومل 
ا  يوجد ذلك إال يف شعر أنشده أبو زيد، وهو. . . . . ")	11(، وقال األنباري: معلقًّ

عىل قول الشاعر)114(: 

ُع نَا َصْوُت احِلاَمِر الُيَجدَّ يقول اخلَنَا وَأْبَغُض الُعْجم َناطًقا     إىل ربِّ

خطأ  هذا  مثل  استعامل  أن  عىل  وأمجعنا  الفعل،  عىل  والالم  األلف  "فأدخل 
لشذوذه قياًسا واستعاماًل")115(. 

الناظم من أهلني وأويل وعاملني  القياس واالستعامل: ما ذكره  - ومن الشاذ يف 
وأخواهتا هو من هذا الرضب، إذ ليس بشائع، وإنام هو قليل)	11(. 
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اخلامتة: 

توّصل البحث إىل جلة من النتائج، وهي عل النحو اآليت: 

الشذوذ ال يعني خمالفة األصل، بل قد يأيت الشاذ عىل ما يقتضيه األصل، كام 	 
هو احلال يف استنوق، فمجيء اللفظ مصحًحا هو األصل، إاّل أّن القياس هنا يقتيض 

اإلعالل الّطراد ذلك يف الفعل، وإن مل يكن فيها ما يقتيض اعالهلا. 

احلكم، 	  هذا  عليه  يصدق  االستعامل  أو  القياس  يف  شاذ  إّنه  قيل  ما  كّل  ليس 
القياس، فذهب آخرون إىل  إّنه شاذ يف  يقّر هذا، فكم من لفظ قيل  فاالستقراء ال 
فجاء  االستعامل،  يف  إّنه شاذ  قيل  لفظ  من  مطردا. وكم  قياسا  عليه  القياس  جواز 

االستعامل يدحض هذا القول. 

بعض األلفاظ التي ُحكم عليها بالشذوذ رّبام جاءت عىل لغات قبائل ما، أو أهنا 	 
صيغ استحسنتها العرب، فحادت هبا عاّم يقتضيه القياس أو جرى به الّسامع. 

العرب بعض الصيغ استغناًء بغريها، كاستغنائهم عن مايض )يدع( 	  قد ترتك 
و)يذر( بالفعل ترك، وقد جاء املايض من )يدع( دون )يذر(. 

التوصيات: 

يوص الباحث بإعادة البحث يف كثري من األلفاظ التي ُحكم عليها بالشذوذ، 
الكامن  للرّس  إجابة  فقد نجد  السامية،  اللغات  ودراستها دراسة مقارنة مع بعض 

وراء ظهور هذه األلفاظ، وخروجها عاّم يقتضيه القياس أو الساّمع أو كالمها. 
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هوامش البحث:
1( اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )شذذ(، )	/5	5(. 

	( ابن منظور، لسان العرب، )شذذ(، )	/4	4(. 
	( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )	/0	1(. 

4( ابن منظور، لسان العرب، )شذذ(، )	/4	4(. 
5( ينظر: اجلرجاين، التعريفات: )	10(، وينظر: التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: 

 .)1000(
 ،)		/1( اخلصائص:  جني،  وابن   ،)1	4( العسكرية:  املسائل  الفاريس،  عيل  أبو  ينظر:   )	

وينظر: ابن جني، املنصف: )1/			(. 
	( ينظر: اجلرجاين، التعريفات، ص: )		(، )	10(، والسيوطي، املزهر: )		1(، والكفوي، 
يف  واللغويني  النحاة  طعن  )	00	م(،  القواسمة،  حسن  خليل  قاسم   ،)5		( ص:  الكليات، 

لغات العرب، )ماجستري(، جامعة مؤتة: )11(، و)	4(. 
	( ينظر: اجلرجاين، التعريفات، ص: )	10(. 

	( الرمث، بالكرس: مرعى من مراعى اإلبل، وهو من احلمض. وأخوص: صار كاخلوص. ينظر: 
اجلوهري، الصحاح: )4/1		(، والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )	0/1	5(. 

ه أو رآه صواًبا.  10( استصوب رأَيه: عدَّ
11( أغيلت املرأة ولدها: سقته الَغْيل، وهو لبن املأتية أو لبن احلبىل. ينظر: ابن سيده، املخصص: 

 .)4	/1(
	1( استنوق اجلمل: صار كالناقة يف ذهلا، وهو يرضب للرجل الواهن الرأي املخّلط يف كالمه. 

ينظر: ابن السكيت، إصالح املنطق، ص: )			(. 
ابن سيده، املحكم واملحيط األعظم: )	/1	5(. 

	1(  إِذا تشبَّهت بالتَّْيس. ينظر: ابن سيده، املخصص: 	141هـ 			1م: )11/4	(. 
14(  اجلْمل أشبه اْلِفيل يِف عظمه. ينظر: جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط: )	/	0	(. 

15( أي جعل لنفسه حوًضا، ينظر: نشوان احلمريي، شمس العلوم: )	/			1(. 
	1( أي اخّتذه خاالً. ينظر: الزبيدي، تاج العروس: )		/455(. 

	1( اسرتوض املكان: إذا صار فيه روضة. ينظر: نشوان احلمريي، شمس العلوم: )4/				(. 
	1( استحوس: إذا أبطأ. ينظر: جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط: )1/	0	(. 
	1( استقوس اليشء: تقّوس. جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط: )	/ 			(. 
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0	( استنوك الرجل: أي مِحَق. ينظر: نشوان احلمريي، شمس العلوم: )10/	0		(. 
1	( استجوف اليشء: اّتسع. ينظر: جممع اللغة العريب، املعجم الوسيط: )1/	14(. 

. ينظر: جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط:  		( اسرتوح اسرتواحا: اسرتاح َوإَِلْيِه سكن َواْطَمَأنَّ
 .)		0/1(

		( مهيار الديلمي، ديوان مهيار الديلمي )	/		1(. 
4	( أبو النجم العجيل، ديوان أيب النجم، )45	(. 

5	( السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: )1/		1(. 
		( ابن جني، اخلصائص: )1/	11(. وابن سيده، املخصص: )	/		1(، وسليامن فياض، 

األفعال الشاذ: )		(. 
		( ينظر: ابن عصفور، املمتع الكبري يف الترصيف: )1/		1(. 

		( ابن القّطاع، )			1(، أبنية األسامء واألفعال واملصادر: )	4	(. 
		( ابن جني، املنصف: )1/			(. 
0	( ابن سيده، املحكم: )	/1	5(. 

1	( ابن جني، اخلصائص: 1/	0-11	1. 
		( األشموين، رشح األشموين: )	/		1(. 

ينظر: الشاطبي، املقاصد الشافية )رشح ألفية ابن مالك(: )	/5		(.   		
4	( ابن عقيل، املساعد: )4/		1(. 
5	( ابن جني، املنصف: )1/			(. 

		( ابن جني، اخلصائص: )1/	11(. 
		( البيت يف: احلريب، غريب احلديث: )	/		11(، وابن جني، اخلصائص: )1/	11(. 

		( ينظر: اجلوهري، الصحاح: )	/		5(، والزبيدي، تاج العروس: )		/445(، وسليامن 
فّياض، األفعال الشاذة: )		(، أمحد رضا، معجم متن اللغة: )04/1	(. 

		( اجلوهري، الصحاح )حوذ(: )	/		5(. 
40( ريض الدين، رشح الشافية: )	/		(. 

41( ينظر: أبو عيل الفاريس، البغداديات: )	51(، وابن جني، اخلصائص: )1/	11(. 
	4( ابن عصفور، املمتع الكبري يف الترصيف: )11/1	(. 

	4( الشاطبي، املقاصد الشافية )رشح ألفية ابن مالك(: )0/1	1(. 
وينظر:   ،)	5	/	( العريب:  املثقف  دليل  اللغوي  الصواب  معجم  عمر،  خمتار  أمحد   )44
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 .)111/1(
45( ينظر: املربد، املقتضب: 	/		، وابن جني، اخلصائص: 1/	5	. 
	4( ينظر: عبد الغفار حامد هالل، أصوات اللغة العربية، ص: 		1. 

	4( رمضان عبد التواب، بحوث ومقاالت يف اللغة، ص: 	5
	4( فندريس، اللغة، ص: 		. 

	4( ينظر: القرين، من بقايا األصل: استحوذ، ص: 4	1. 
50( ينظر: مجيل، األفعال املزيدة يف القرآن الكريم، ودورها يف الرتكيب والداللة، ص: 	44. 

51( ينظر: ابن جني، اخلصائص: )1/		(. 
	5( األنباري، اإلنصاف: )	/5	4(. 

املحتسب:  جني،  وابن   ،)			  ،			  ،		/1( اخلصائص:  جني،  ابن  األسود:  أبو   )5	
)	/4		(، واألنباري، اإلنصاف: )	/5	4(، وابن منظور، لسان العرب: )ودع(: )	/4		(، 

ومن غري عزو يف: اإلسرتابادي، رشح الشافية: )1/1	1، 50/4(. 
54( سويد بن أيب كاهل اليشكري، ديوان سويد: ص/ 44، وهو له يف ابن منظور، لسان العرب 

)ودع(	/4		، ولعبيد اهلل بن زياد بن سلمة يف: اإلسرتابادي، رشح الشافية 4/	5. 
55( قيل: قرأ هبا النبي صىل اهلل عليه وسلم، وقرأ هبا عروة بن الزبري. ُينظر: ابن خالويه، خمترص 

يف شواذ القرآن، ص/155، وابن جني، املحتسب 	/4		. 
	5( سويد بن أيب كاهل، ديوان سويد، ص: )		(، واالسرتاباذي، رشح الشافية: )4/	5(. 

	5( من غري عزو يف: االسرتاباذي، رشح الشافية: )4/	5(. 
	5( احلديث يف: النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب )	0	هـ(، السنن الكربى: 	/ 		، 

والسيوطي، مهع اهلوامع: 5/ 4	 – 5	. 
	5( احلديث يف: ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر: 5/ 		1، وروايته: “غرَي َمْكُفوٍر 
ٍع وال ُمْسَتْغنًى عنه بِنا”، وال شاهد فيها، والرواية املستشهد هبا وردت يف السيوطي، مهع  وال ُمَودَّ

اهلوامع: 5/ 4	 – 5	. 
0	( احلديث يف: السيوطي، مهع اهلوامع: 5/ 4	 – 5	. 

1	( غري معروف قائله وال تتمته، وهو يف: السيوطي، مهع اهلوامع: 5/5	. 
		( البيت من غري عزو يف، أيب عيل الفاريس، املسائل البرصيات: )400(، واملسائل العسكرية: 

)		1(، واألنباري، اإلنصاف: )	/			(، واالسرتاباذي، رشح الشافية: )4/	5(. 
العرب:  لسان  منظور،  وابن   ،)			/	( اإلنصاف:  األنباري،  يف:  أوس  بن  ملعن  البيت   )		
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)	/			(، والزبيدي، تاج العروس: )		/05	(. 
املساعد:  عقيل،  وابن   ،)5	/4( الشافية:  رشح  االسرتاباذي،  يف:  ندبة  بن  خلفاف  البيت   )	4

)	/55	(، ومن غر عزو يف: ابن جني، اخلصائص: )	/	1	(. 
5	( ابن جني، اخلصائص: )	/	1	(. 

		( اإلسرتاباذي، ريض الدين، رشح الشافية: )1/		1(. 
		( اإلسرتاباذي، ريض الدين، رشح الشافية: )51/4(. 
		( ينظر: أبو عيل الفاريس، املسائل العسكرية: )		1(. 

 ،)4		/	( اإلنصاف:  األنباري،  الربكات  أبو   ،)		/1( اخلصائص  جني،  ابن  ينظر:   )		
واالسرتاباذي، رشح الشافية: )1/		1(. 

0	( املرزوقي، رشح ديوان احلامسة: )			1(
1	( ابن الرساج، األصول يف النحو: )	/			(. 

		( ابن جني، اخلصائص: )	/0		(. 
		( سيبويه، الكتاب: )4/	5	(. 

4	( أبو حيان، ارتشاف الرضب: )1/1		(. 
5	( ينظر: السريايف، رشح كتاب سيبويه: )5/			(. 

وابن   ،)			/	( الشافية:  رشح  واالسرتاباذي،   ،)	0	/1( املنصف:  جني،  ابن  ينظر:   )		
عقيل، املساعد: )4/		(. 

		( ينظر: ابن جني، املنصف: )0/1		(، وابن عصفور، املمتع الكبري يف الترصيف: )55/1	، 
 .)			

		( ينظر: سيبويه، الكتاب: )4/	5	(، واملربد، املقتضب: )1/		1(، وابن الرساج، األصول 
يف النحو: )	/			(، وابن جني، اخلصائص: )	/0		(، والعكربي، اللباب: )	/411(. 

		( ينظر: سيبويه، الكتاب: 4/	4	، وابن جنّي، املنصف: 1/			، وابن جنّي، املغتصب يف 
اسم املفعول من الثالثي، املعتل العني ص: 	. 

وروايته   ،45 ص:  وشعره،  أخباره  السلكة  بن  السليك  يف:  السلكة  بن  للسليك  البيت   )	0
)مشوب(، وابن جني، املغتصب يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني، ص: 	، وابن منظور، 
لسان العرب: 1/	51، ولعبيدة بن املخّبل يف: األزهري، هتذيب اللغة: 	/15، وابن منظور: 
)شوب(:  الصحاح:  واجلوهري،   ،			/1 املنصف:  جني،  ابن  يف  عزو  غري  ومن   ،5	/	

1/	15،، و)عرض(: 	/1045، 	/		10، وابن يعيش، رشح املفصل: 450/5. 
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1	( ينظر: ابن  جني، املغتصب يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني، ص: 	. 
		( ينظر: ابن  جني، املغتصب يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني، ص: 	. 
		( ينظر: ابن جني، املغتصب يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني، ص: 	. 

4	( ينظر: الثامنيني، رشح الترصيف، ص: 0		. 
5	( ينظر: ابن جني، املنصف: 4/1		. 

يف  األصول  الرساج،  وابن   ،			/1 املقتضب  واملربد،   ،	4	/4 الكتاب  سيبويه،  ينظر:   )		
النحو: 	/			، وابن جني، املنصف 1/ 			، وابن يعيش، رشح املفصل10/		، 		. 

		(سيبويه، الكتاب: )4/	4	(. 
		( ينظر: املربد، املقتضب 1/			، وابن الرساج، األصول يف النحو  	/			، وابن جني، 

املنصف: 1/			. 
		( ينظر: سيبويه، الكتاب 4/	4	، وابن جني، اخلصائص 0/1		، وابن سيده، أبو احلسن 
عيل بن إسامعيل، املحكم واملحيط: 	/		4، وابن منظور، مجال الدين، لسان العرب )دوف( 
أوضح  أمحد،  بن  يوسف  بن  الدين  مجال  عبداهلل  حممد  أبو  هشام،  ابن  واألنصاري،   ،10	/	

املسالك إىل ألفية ابن مالك: 	/44	. 
0	( العباس بن مرادس، ديوان العباس بن مرادس، ص/	15، ومن غري عزو يف املربد، املقتضب 
40/1	، وابن جني، اخلصائص 0/1		، واألنصاري، أوضح املسالك 	/44	، واألشموين، 

منهج السالك 	/			. 
َر َبْيَضاٍت َوَهْيَجٍة( أنشده أبو عمرو بن العالء، وهو يف املربد،  1	(عجز بيت صدره: )حتَّى َتَذكَّ
 ،	44/	 املسالك  أوضح  األنصاري،   ،		1/1 اخلصائص  جني،  وابن   ،			/1 املقتضب 

واملرادي، توضيح املقاصد 	/	1	1، واألشموين، منهج السالك: 	/			. 
		( علقمة بن عبدة الفحل، ديوان علقمة بن عبدة الفحل، ص/		، واملربد، املقتضب 1/			، 

وابن جني، اخلصائص 1/1		. 
		( من غري عزويف ابن جني، اخلصائص 1/1		، وابن سيده، املحكم: 	/		4، وابن منظور، 

لسان العرب 	/	10، واألشموين، رشح األشموين: 	/			. 
4	( ينظر: ابن جني، املنصف: 4/1		. 

5	( العجاج، ديوان العجاج: 1		، واملربد، املقتضب 41/1	. 
		( البيت يف ديوان اهلذليني: 4/1	، واملربد، املقتضب 41/1	. 

		( ينظر: املربد، املقتضب 40/1	 – 41	. 
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		( اإلسرتابادي، رشح الشافية   0/4		. 
		( ابن منظور، لسان العرب: )خيط( 	/			، الزبيدي، السيد حممد مرتىض احلسيني )05	1 

هـ(، تاج العروس من جوهر القاموس،: 	0/1		. 
100( سيبويه، الكتاب: 4، 	4	. 

101( ينظر: العكربي، اللباب 	/ 	5	، واإلسرتابادي، رشح الشافية   0/4		. 
احلسيني  مرتىض  حممد  السيد  والزبيدي،   ،			/	 )خيط(  العرب:  لسان  منظور،  ابن   )10	

)05	1 هـ(، تاج العروس من جوهر القاموس،: 	0/1		. 
	10( ينظر: ابن سيده، املحكم: 	/		4. 

104( ينظر: الثامنيني، رشح الترصيف، ص: 			. 
105( فندريس، اللغة، ص: 		. 

	10( ينظر: القرين، من بقايا األصل: استحوذ، ص: 4	1. 
	10( ينظر: مجيل، األفعال املزيدة يف القرآن الكريم، ودورها يف الرتكيب والداللة، ص: 	44. 

الكافية: )	/5		(،  التسهيل: )1/		(، واالسرتاباذي، رشح  ابن مالك، رشح  ينظر:   )10	
وأبو حيان األندليس، التذييل والتكميل: )1/	1	(، وابن عقيل، املساعد: )51/1(. 

	10( ينظر: االسرتاباذي، رشح الكافية: )	/5		(، وأبو حيان األندليس، التذييل والتكميل: 
 .)	1	/1(

110( ينظر: ابن إياز، رشح التعريف برضوري الترصيف: )5/1	1(. 
111( ينظر: ابن الرساج، األصول يف النحو: )1/	5(. 

	11( ابن الرساج، األصول يف النحو: )1/	5(، اهلامش رقم )	(. 
	11( أبو عيل الفاريس، املسائل العسكرية: )154	15(. 

114( أنشده أبو زيد، وعزاه  لذي اخلرق الطهوي: أبو زيد، النوادر يف اللغة: )5		(، وهو يف: 
الزجاجي، الالمات، ص: )	5(، وأيب عيل الفاريس، املسائل العسكرية: ) 154(، واألنباري، 
 ،)			  ،1	4/1( الشافية:  رشح  واإلسرتاباذي،   ،)4	5/	  ،	5	  ،1		/1( اإلنصاف: 

والدماميني، تعليق الفرائد: )	/	1	(، والبغدادي، خزانة األدب: )1/ 15 و 	/ 		4(. 
115( األنباري، اإلنصاف: )1/		1(. 

	11( ينظر: الشاطبي، املقاصد الشافية )رشح ألفية ابن مالك(: 0/1	1
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قائمة املصادر واملراجع:
املبارك * السعادات  أبو  الدين  األثري، جمد  ابن 

غريب  يف  النهاية  ت(،  )د.  اجلزري،  حممد  بن 
احلديث واألثر، حتقيق حممود حممد الّطناجي، 

)د. ط(، املكتبة اإلسالمية. 
رشح * م(،   	00	- هـ   14		( إياز،  ابن 

ورشح  حتقيق  الترصيف،  برضوري  التعريف 
هالل  د.  هنرأ.  هادي  د.  أ.  وتقديم:  ودراسة 
للطباعة  الفكر  دار   ،)1 )ط:  املحامي،  ناجي 

والنرش والتوزيع، األردن. 
)ت: * جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  جني،  ابن 

حممد  حتقيق  اخلصائص،  ت(،  )د:  			هـ(، 
عيل النّجار، )د: ط(، املكتبة العلمية. 

)ت: * جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  جني،  ابن 
تبيني  يف  املحتسب  )	0	1هـ(،  			هـ(، 
وجوه شواذ القراءات واإليضاح عليها، حتقيق 
إسامعيل  الفتاح  وعبد  ناصف،  النجدي  عيل 

شلبي، دار سزكني. 
)ت: * جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  جني،  ابن 

ابن  رشح  املنصف:  )54	1م(،  			هـ(، 
املازين،  عثامن  أليب  الترصيف  لكتاب  جني 
)ط:  أمني،  وعبداهلل  مصطفى،  إبراهيم  حتقيق 
1(، دار املعارف العمومية، إدارة إحياء الرتاث 

القديم، القاهرة. 
* ،)1	0	( عثامن،  الفتح  أبو  جني،  ابن  

املعتل  الثالثي  من  املفعول  اسم  يف  املغتصب 
العني، منشورات ليبزك. 

)ت: * احلسني  اهلل  عبد  أبو  خالويه،  ابن 

0		هـ(، )د. ت(، خمترص يف شواذ القرآن من 
كتاب البديع، )د: ط(، مكتبة املتنبي، القاهرة. 

)ت: * سهل  بن  حممد  بكر  أبو  الرساج،  ابن 
يف  األصول  			1م(،  )	141هـ  	1	هـ(، 
 ،)	 )ط:  الفتيل،  احلسني  عبد  حتقيق  النحو، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان. 
ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق *

	00	م(،  )		14هـ  44	هـ(،  )املتوىف: 
إصالح املنطق، حتقيق: حممد مرعب، )ط: 1(، 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 
بن * إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  سيده،  ابن 

املحكم  000	م(،  )1	14هـ  املريس،  سيده 
واملحيط األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، 

)ط: 1(، دار الكتب العلميةـ بريوت، لبنان. 
بن * إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  سيده،  ابن 

)	141هـ  	45هـ(،  )املتوىف:  املريس  سيده 
			1م: (، املخصص، حتقيق: خليل إبراهيم 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار   ،)1 )ط:  جفال، 

بريوت، لبنان. 
)		5ـ-			ه(، * اإلشبييل  عصفور  ابن 

حتقيق  الترصيف،  يف  الكبري  املمتع  )			1م( 
لبنان  مكتبة   ،)1 )ط:  قباوة،  الدين  فخر 

نارشون، بريوت، لبنان. 
)1400هـ * الدين،  هباء  عقيل،  ابن 

الفوائد،  تسهيل  عىل  املساعد  -0		1م(، 
حتقيق حممد كامل بركات، )د. ط(، دار الفكر، 

دمشق
ت(، * )د.  أمحد،  احلسني  أبو  فارس،  ابن 
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معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد 
هارون، )د. ط(، دار الفكر، بريوت، لبنان. 

األسامء * أبنية   ،)1			( القّطاع،  ابن 
عبد  حممد  أمحد  حتقيق  واملصادر،  واألفعال 
الدايم، )د. ط(، دار الوثائق القومية، القاهرة. 

 ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن *
مكرم بن عيل، )1414هـ(، لسان العرب، )ط: 

	(، دار صادر، بريوت، لبنان. 
عيل * ابن  يعيش  الدين  موفق  يعيش،  ابن 

ت(،  )د:  	4	هـ(،  )ت:  النحوي  يعيش  بن 
رشح املفصل، )د: ط(، إدارة الطباعة املنريية، 

القاهرة، مرص. 
ت(، * )د.  إسحاق،  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 

حممد  إبراهيم  سليامن  حتقيق  احلديث،  غريب 
العابد، )ط: 1(، جامعة أم القري، مكة املكرمة

أبو حيان حممد بن يوسف الغرناطي األندليس *
التذييل  )ت: 45	هـ(، )	141هـ 			1م(، 
حتقيق  التسهيل،  كتاب  رشح  يف  والتكميل 
دمشق،  القلم،  دار   ،)1 )ط:  هنداوي،  حسن 

سوريا. 
1		1م(، * )1401هـ  األنصاري،  زيد  أبو 

النوادر يف اللغة، حتقيق حممد عبد القادر أمحد، 
)ط: 1(، دار الرشوق، بريوت، لبنان. 

الفاريس )ت: 			هـ(، )1405هـ * أبو عيل 
حممد  حتقيق  البرصيات،  املسائل  5		1م(، 
املدين،  مطبعة   ،)1( أمحد،  حممد  أمحد  الشاطر 

القاهرة، مرص. 
ت(، * )د:  			هـ(،  )ت:  الفاريس  عيل  أبو 

صالح  حتقيق  املشكلة(،  )املسائل  البغداديات 
مطبعة  ط(،  )د:  الّسنكاوي،  اهلل  عبد  الدين 

العاين، بغداد، العراق. 
الفاريس )ت: 			هـ(، )	140هـ * أبو عيل 

الشاطر  حممد  العسكرية،  املسائل  			1م(، 
املدين،  مطبعة   ،)1 )ط:  أمحد،  حممد  أمحد 

القاهرة، مرص. 
	00	م(، * )		14هـ  العجيل،  النجم  أبو 

ديوان أيب النجم، مجع وحتقيق: حممد أديب عبد 
الواحد مجران، )د: ط(، مطبوعات جممع اللغة 

العربية بدمشق. 
العريب * العلمي  املجمع  عضو  رضا،  أمحد 

متن  معجم  0		1هـ(،  )			1هـ  بدمشق، 
اللغة، )موسوعة لغوية حديثة(، )ط: 1(، دار 

مكتبة احلياة بريوت. 
م(، *  	00	 هـ   14		( عمر،  خمتار  أمحد 

العريب،  املثقف  دليل  اللغوي  الصواب  معجم 
)ط: 1(، عامل الكتب، القاهرة. 

-اإلسرتاباذي، ريض الدين حممد بن احلسن *
رشح  			1م(،  )	140هـ  			هـ(،  )ت: 
احلسن،  نور  حممد  حتقيق  احلاجب،  ابن  شافية 
عبد  الدين  حميي  وحممد  الزفزاف،  وحممد 
احلميد، )د: ط(، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان. 
بن * حممد  الدين  ريض  --اإلسرتاباذي، 

احلسن )ت: 			هـ(، )			1م(، رشح كافية 
ابن احلاجب، حتقيق يوسف حسن عمر، )ط: 
بنغازي،  يونس،  قار  جامعة  منشورات   ،)	
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ليبيا. 
بن * حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  األشموين، 

00	1م(،  )5		1هـ  00	هـ(،  )ت:  عيسى 
رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، املسمى: 
حتقيق  مالك(،  ابن  ألفية  إىل  السالك  )منهج 
دار   ،)1 )ط:  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد 

الكتاب العريب، بريوت، لبنان. 
األزهري * بن  أمحد  بن  حممد  األزهري، 

حتقيق:  اللغة،  هتذيب  )001	م(،  اهلروي، 
إحياء  دار   ،)1 )ط:  مرعب،  عوض  حممد 

الرتاث العريب، بريوت. 
)1		1م(، * الربكات،  أبو  األنباري، 

النحويني  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 
الدين  البرصيني والكوفيني، حتقيق حممد حميي 
الرتاث  إحياء  دار   ،)4 )ط:  احلميد،  عبد 

العريب، بريوت، لبنان. 
)ت: * عمر  بن  القادر  عبد  البغدادي، 

خزانة  			1م(،  )	141هـ  		10هـ(، 
عبد  حتقيق  العرب،  لسان  لباب  ولّب  األدب 
اخلانجي،  مكتبة  )ط4(،  هارون،  السالم 

القاهرة، مرص. 
)			1م(، * عيل،  بن  حممد  التهانوي، 

حتقيق  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف 
نارشون،  لبنان  مكتبة  عيل دحروج، )ط: 1(، 

بريوت، لبنان. 
الثامنيني، أبو القاسم عمر بن ثابت الثامنيني *

)	141هـ-			1م(،  	44هـ(،  )املتوىف: 
رشح الترصيف، حتقيق: د. إبراهيم بن سليامن 

البعيمي، )ط: 1(، مكتبة الرشد، الرياض. 
اجلرجاين * الرشيف  السيد  بن  اجلرجاين، عيل 

			1م(،  )	141هـ  	1	هـ(،  )ت: 
)ط:  عمرية،  الرمحن  عبد  حتقيق  التعريفات، 

1(، عامل الكتب، بريوت، لبنان. 
محاد * بن  إسامعيل  نرص  أبو  اجلوهري، 

اللغة  تاج  الصحاح  			1م(،  )	140هـ 
عبد  أمحد  حتقيق:   ،)4 )ط:  العربية،  وصحاح 
بريوت،   – للماليني  العلم  دار  عطار،  الغفور 

لبنان. 
)1404هـ(، * يوسف،  حممد  عيل  مجيل، 

يف  ودورها  الكريم،  القرآن  يف  املزيدة  األفعال 
القاهرة،  جامعة  دكتوره،  والداللة،  الرتكيب 

كلية دار العلوم،. 
بن * بكر  أيب  بن  بدر  بن  حممد  -الدماميني، 

			1م(،  )	140هـ  			هـ(،  )ت:  عمر 
تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد، حتقيق حممد 
مطبعة   ،)1 )ط:  املفدى،  بن  الرمحن  عبد  بن 

الفرزدق، بريوت، لبنان. 
رمضان، * د.  التواب،  عبد  رمضان  د. 

يف  ومقاالت  بحوث  )	140هـ			1م(، 
اللغة، )ط: 1(، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ودار 

الرفاعي بالرياض. 
الرّزاق * عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزبيدي، 

05	1هـ(،  )ت:  بمرتىض  امللّقب  احلسيني، 
من  العروس  تاج  متعددة(،  سنوات  يف  )طبع 
جواهر القاموس، جمموعة من املحققني، )ط: 

1(، مطبعة حكومة الكويت. 
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)ت: * إسحاق  بن  القاسم  أبو  الزجاجي، 
مازن  حتقيق  الالمات،  )	141هـ(،  			هـ(، 

املبارك، )ط: 	(، دار صادر، بريوت، لبنان. 
)1404هـ4		1م(، * السلكة،  بن  السليك 

أخباره وشعره، دراسة ومجع وحتقيق: محيد آدم 
مطبعة   ،)1 )ط:  عواد،  سعيد  وكامل  ثويني، 

العاين، بغداد. 
السريايف، أبو سعيد السريايف احلسن بن عبد *

اهلل بن املرزبان )املتوىف: 			 هـ(، )	00	م(، 
رشح كتاب سيبويه، حتقيق أمحد حسن مهديل، 
العلمية،  الكتب  دار   )1 )ط:  عيل  سيد  عيل 

بريوت، لبنان. 
سليامن فّياض، األفعال الشاذة، )			1م(، *

والتوزيع،  للنرش  رشقيات  دار   ،)1 )ط: 
القاهرة. 

)			1م( * اليشكري،  كاهل  أيب  بن  سويد 
ديوان سويد بن أيب كاهل، مجع وحتقيق شاكر 
اإلعالم  وزارة  منشورات   ،)1 )ط.  العاشور، 

العراقية. 
قنرب * بن  عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  سيبويه، 

الكتاب  1		1م(،  )1411هـ  )0	1هـ(، 
حتقيق عبد السالم هارون، )ط: 1(، دار اجليل، 

بريوت، لبنان. 
بن * الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي، 

)			1م(،  )11	1هـ(،  السيوطي  بكر  أيب 
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق فؤاد عيل 
منصور، )ط: 1(، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان. 

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر *
السيوطي )11	1هـ(، )	141هـ(، مهع اهلوامع 
سامل  العال  عبد  حتقيق  اجلوامع،  مجع  رشح  يف 
مكرم، )د: ط(، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان. 

الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى )ت: *
املقاصد  م(،   	00	 هـ   14		( هـ(،   		0
الشافية يف رشح اخلالصة الكافية )رشح ألفية 
)ط:  حمققني،  جمموعة  حتقيق:  مالك(،  ابن 
الرتاث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد   ،)1

اإلسالمي بجامعة أم القرى مكة املكرمة. 
1		1م(، * )	141هـ  مرداس،  بن  العباس 

حييى  حتقيق  مرادس،  بن  العباس  ديوان 
اجلبوري، )ط: 1(، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

لبنان. 
اللغة * أصوات  هالل،  حامد  الغفار  عبد 

العربية، )ط: 	(، )د. د(، 	140هـ. 
العجاج، )د: ت(، ديوان العجاج، رواية عبد *

امللك بن قريب األصمعي، حتقيق عبد احلفيظ 
السلطي، )د: ط( توزيع مكتبة أطلس، دمشق، 

سوريا. 
احلسني * بن  اهلل  عبد  البقاء  أبو  العكربي، 

اللباب  5		1م(،  )	141هـ  	1	هـ(،  )ت: 
خمتار  غازي  حتقيق  واإلعراب،  البناء  علل  يف 
املعارصبريوت،  الفكر  دار  طليامت، )ط: 1(، 

دار الفكر، دمشق. 
علقمة * ديوان  			1م(،  )1414هـ  علقمة، 

قّدم  الشنتمري،  األعلم  برشح  الفحل،  عبدة 
له ووضع هوامشه وفهارسه: حنّا نرص احلّتى، 
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)ط. 1(، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان. 
50	1م(، * )0		1هـ  جوزيف،  فندريس، 

وحممد  الدواخيل،  احلميد  عبد  تعريب  اللغة، 
القصاص، مكتبة األنجلو املرصية. 

األصل: * بقايا  من  عبداهلل،  بن  عيل  القرين، 
الرتبوية،  العلوم  طيبة:  جامعة  جمّلة  استحوذ، 

السنة األوىل، العدد 	، 		14هـ. 
)	00	م(، * القواسمة،  حسن  خليل  قاسم 

العرب،  لغات  يف  واللغويني  النحاة  طعن 
)ماجستري(، جامعة مؤتة. 

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني *
			1م(،  )	141هـ  4	10هـ(،  )ت: 
والفروق  املصطلحات  يف  )معجم  الكليات 
وحممد  درويش،  عدنان  حتقيق  اللغوية(، 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة   ،)	 )ط:  املرصي، 

لبنان. 
املربد، أبو العباس حممد بن يزيد )5		هـ(، *

حممد  حتقيق  املقتضب،  )1415ه4		1م(، 
املجلس األعىل  عبد اخلالق عضيمة، )د: ط(، 
الرتاث  إحياء  جلنة  اإلسالمية،  للشؤون 

اإلسالمي، القاهرة، مرص. 
املرادي، احلسن بن القاسم بن عبد اهلل )ت: *

توضيح  001	م(،  )1	14هـ  	4	هـ(، 
مالك،  ابن  ألفية  برشح  واملسالك  املقاصد 
دار   ،)1 )ط:  سليامن،  عيل  الرمحن  عبد  حتقيق 

الفكر العريب، القاهرة. 
)ت: * حممد  بن  أمحد  بن  عيل  املرزوقي، 

ديوان  رشح  1		1م(،  )1411هـ  1	4هـ(، 
احلامسة، حتقيق عبد السالم هارون، )ط: 1(، 

دار اجليل، بريوت، لبنان. 
 جممع اللغة العربية بالقاهرة، )د: ت( املعجم *

وأمحد  مصطفى،  إبراهيم  حتقيق:  الوسيط، 
النجار(،  وحممد  القادر،  عبد  وحامد  الزيات، 

)د: ط(، دار الدعوة، القاهرة. 
مهيار الديلمي، )44	1هـ 5		1م(، ديوان *

املرصية،  الكتب  دار  مطبعة   ،)1 مهيار)ط: 
القاهرة. 

شعيب * بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  النسائي، 
السنن  001	م(،  )1	14هـ  )	0	هـ(، 
املنعم شلبي، )ط:  عبد  الكربى، حتقيق حسن 

1(، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان. 
* 14	0( اليمني،  احلمريي  سعيد  بن  نشوان 

كالم  ودواء  العلوم  شمس  م(،   1			 هـ 
العرب من الكلوم، حتقيق: د حسني بن عبد اهلل 
اإلريانيد يوسف حممد  بن عيل  العمري مطهر 
عبد اهلل، )ط: 1(، دار الفكر املعارص )بريوت 

لبنان(، دار الفكر )دمشق سورية(. 
)ط: * اهلذليني،  ديوان  )5		1م(،  اهلذليني، 

	(، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة. 


