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  ةـلدى علماء العربي رفيالص مِهوفي التّ

  " هـوعلل همظاهر" 
  

  * حمدي الجبالي

  

  صـلخم
اللُّغَوِياةُ والنُّح على ما حملَه ءوالض يلْقي َأن ثحذَا البه دقْصعلى الظَّنِ،م ةً ونلُغَوِي مظاهر وا بِهرمِ، فَسهفُ بالتَّورعا يمم 

ا سموه نَوادر أو مم صرفيةً ظَاهرةً في كَالمِ العربِ، خَرجتْ، في اَألغْلَبِ اَألكْثَرِ، عما هو علَيه العرفُ والعادةُ عندهم،
  . ، في محاولة إلخْضاعها ِللشَّاِئعِ المقيسِشَواذ

 ال َأنْماطٌ وطُرز وَأفَانين كَالمٍ سمحتْ بِها العربِيةُ، يحفَظُها َأهُل المعرِفَة والمعتَنُون بِها،وما هذه المظاهر، في اعتقَادي، ِإ
،ءلَى شَيلَّتْ عد يها وِإننَانِ فاالفْتو ،ةبِيرالع ةعلَى سلُّ عا تَدفَِإنَّم.  

  

 ٌلــمدخ
  

ظَنَّه، وتَمثَّلَه، : وتَوهم الشَّيء. وهمالتَّوهم مصدر تَ
هي : "وقَاَل الخُوارِزمي. )1(وتَخَيلَه، كان موجودا أو لم يكُن

القُوةُ المخَيلَةُ من قُوى النَّفسِ، وهي الَّتي يتَصور بِها 
  . )3("غَاِئبةً عنِ الحس، وِإن كَانَتْ )2(المحسوساتُ في الوهمِ

وقَد جاء هذا البحثُ ِليسلِّطَ الضوء على ما حملَه النُّحاةُ 
 ةصرفي ةلُغَوِي مِ، من مظاهرهوالتَّو على الظَّن وناللُّغَوِيو
 ،هِملى سننِ لُغَترِ، عتَج تْ، أو لمربِ، جرفي كَالمِ الع ةرظَاه

م، خَرهادةُ عندفُ والعرالع لَيهعلى ما هو ع جتَخْر تْ َأو لَمج
مما سموه نَوادر أو شَواذَّ، في محاولة إلخْضاعها ِللشَّاِئعِ 

  .المقيسِ
ومهما يكُن من أمرٍ، فَمقْصود هذَا البحث هو الوقُوفُ على 

الباحث يد صلتْ إليها والَّتي  م ،ةيفرالمظاهرِ الص ن هذهم
سمحتْ بِها العربِيةُ ِإلَى االفْتنَانِ في مباني الكَلمِ ومعانيها، 
  . والّتي حملَتْ على التَّوهمِ، قَصد جالِئها، والكَشْف عن علَلها

تَو ؛ مظاهرالمظاهر هذثُ هحالب عزتَو قَدالَةَ وتْ َأصمه
 ،األصلي تْ زِيادةَ الحرفمهتَو ومظاهر ،اِئدالز فرالح

هتَو مظاهرو ،اِئدالز فرالح حتْ طَرمهتَو مظاهرتْ وم
  .صيغًا اسميةً وفعليةً، ومظاهر تَوهمتْ الحركَةَ

البنِ ) ِلسانِ العربِ(ى معجمِِ وقَد ركَن البحثُ كَثيرا إلَ

 رغَي ،نْهتَقَى مسينٍ يعم رخَياجِمِ، وعالم عسَأو ونْظُور، فَهم
ةبِيرلُومِ العع ظَانم اترٍ ُألمتَنَاكم . عي اإلحاطَةَ بهذهوال أد

  .إذْ ذلك شيء متعذِّر ؛المظاهرِ
  

  ف الزائدتوهم أصالة الحر
يقَع مثُل هذا التَّوهمِ في بعضِ البِنَى التَّصريفية، الّتي فيها 
َأحرفٌ زاِئدةٌ، تُالزِمها وتُالزِم بعض تصارِيفها، وتكْثُر في 
 قعها، فيلوَأص مةمن نفْسِ الكَل واِئدالز هذه أن ظَنالكَالمِ، فَي

  .الخالفُ في تصريفها
أن اشتقاقَه من كان يكون، ) مكانٍ(هب بعضهم في فمذ

 نةعلى أمك عمةً، فجمتْ َأصليهها تُولُزوم ا كثُرلم الميم وَأن
. )4(تمكّن، كما قيَل من المسكينِ تمسكن: وأماكن، وقيَل أيضا

ووجد أصحاب هذا المذهبِ نظائر له توهموا أصالةَ الميمِ 
كمسيٍل وجمعه على َأمسلة ومسٍل ومسالنٍ، ومصيرٍ  فيها،

صادوم ،ارِينصانٍ ومرصعلى م هععلى  )5(وجم هوجمع
  . )6(ها أصليةٌلَزِمتْه الميم تُوهمتْ أن مصدانٍ، كلُّ ُأولئك لما

نَّه من مكن، ووزنُه اإن الميم في المكانِ أصٌل، و: وقيَل
وأشار ابن بري إلى أن جعلَه . )7(عاٌل، وهو مذهب سيبويهفَ

وسه ن8(من كَو( .  
، )9(إن بعض هذا، كمسيٍل، مما غلطَت العرب فيه: وقيَل

إنَّه من : اوفضَل آخرون أن يقرِنُوا المصطلحينِ معا، فيقولُو
مِ والغَلَطمن . )10(قبيِل التّوه حمُل أمرٍ، فال يجومهما يكن وز

ن ابن اللغة يغلطُ أي ظاهرة على الغلط؛ إذْ ال يستقيم القوُل إ
 منه وتصدر ،مطّردة ةآلي يها بصورةيؤد ألنَّه ؛ ذلكفي لغته

  .من غيرٍ تعمد أو تكلّف، فتكون ملكةً

، نابلس،كلية اآلداب ، جامعة النجاح الوطنيةقسم اللغة العربية، *  
، وتاريخ قبوله8/1/2004تاريخ استالم البحث . فلسطين

22/11/2004 . 
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نَى على ومما تُوهم أنَّه أصيٌل، وهو زائد، ميم ملَك، وانب
قالُوا منه مِ أنكقوِل الشّاعرِ: هذا التّوه ،الَكم :  

  فيا رب فاتْرك ِلي جهينَةَ َأعصرا 
  فَمالَك موت بِالفراق دهانــي        

 "آهم يقولونر اَنَّه وذلك : الميم أن مزٍ، فتَوهبغيرِ هم لَكم
فَع لَكمثاَل م أصٌل، وأن َألكم ثالُهوإنَّما م ،كمسو ٌل، كَفَلَك

  .)11("مفعٌل، والعين محذوفةٌ ألزمت التخفيفَ
ومما توهموا فيه أصالةَ الميمِ األفعاُل تمندَل من المنديِل، 
وتمدرع إذا لَبِس المدرعة، وتمسكن إذا أظهر المسكنةَ، وكان 

، لذا عد ابن )12(وتدرع وتسكّن تندَل: الوجه فيها أن يقُاَل
تمسكن، وتمدرع، وتمندَل قليالً، ليس بأصٍل، : يعيشَ قولَهم

13(ومن قبيِل الغلط(.  
تمندَل وتمدرع وتمسكن من قبيِل : وفي ظنّي أن عد نحو

الغلط ال يصح، وال يجوز؛ ألنَّنا متى جوزنا الغلطَ في كالمِ 
، وليس )14(ةُ بكالمهم، كما يقوُل ابن هشامٍالعربِ زالت الثّق

 الزائد مِ أصالةعلى توه األلفاظ من حمِل هذه من مانعٍ يمنع
 الميمِ، للداللة على المعنَى الحادث فيها، وألمنِ اللبسِ، فلو

َأمن الدرعِ هو أم من  اكتفَوا بتدرع فقطْ، لم يعرف
درعة15(الم(.  

الميمِ هاهنا، ورأى  ولم يقبْل بعض أصالة متوه المحدثين
 أن أقر ثُم ،به في أنفسِ القائلين قائم ،وصمةٌ شنعاء مالتّوه أن
 ما اشتُقَّ منها من الحروف ،اآلنفة من األلفاظ كلَّ لفظ
األصلية، وما اشتُقَّ من الحروف الزوائد التّي اتُّخذتْ أصالً 

  . )16(تقاق، له داللةٌ خاصةٌ غير داللة صاحبهثانيا لالش
أسنتوا فهم : ومنه أيضا توهم أصالة الهاء في نحو قوِلهم

تُونسن17(م( اءوها : " قاَل الفَرةٌ إذا وجدأصلي الهاء وا أنمتوه
تقوُل منه ،وها تاءنةُ: ثالثةً، فقَلبم السابتْه18("أص( .وذكر 

 بينَه للفرق تاء وا الواو؛ قلبنةاألصَل من الس أن الجوهري
. )19(َأسنَى القوم، إذا أقاموا سنةً في موضعٍ: وبين قولهم

  .)20(ومذهب سيبويه أن الهاء بدٌل من الياء
غامِ دووقفَ النُّحاةُ عند بِنًى بنَتْها العرب على اإلبداِل واإل

مما فاُؤه حرفُ علَّة، أسماء، ليس فيها ما  في صيغة االفتعاِل
في االفتعاِل من تصريف وتعليٍل، فتوهموا تاءها المبدلةَ من 

التُّكْالنِ والتُّكَلة والتُّخَمة : حرف العلَّة الواوِ أصالً فيها، نحو
والتُّقاة والتُّقْوى والتُّحفَة والتُّراث والتُّجاه ةموالتُّه .  

 البدَل، وكثُر متهذه البِنَى ُألز مِ أنهم على هذا التوهعوشج
 يقعتْ بمغِّرتْ، أو جاالفتعاِل، وأنَّها إذا ص استعمالُها على لفظ

تُخَيمةٌ : البدُل على حاِله، ولم يراجعِ األصُل، فإذا صغَّرتَ قُلتَ
الواو ُأبدلتْ تاء في هذه وذهب ابن يعيشَ إلى أن . )21(وتُكَيلَةٌ

  .)22(األلفاظ إبداالً على غيرِ قياسٍ، من غيرِِ أن يعتلَّ بالتّوهمِ

 تاء مهم تَوهيقَ آنفًا حتَّى دفَعما س حدود فُوا عندقي ولم
االفتعاِل أصالً أن بنَوا منه فَعَل يفْعل ويفْعُل، قالوا من اتَّقَى 

  :، كقَضى يقْضي، قاَل أوسيتْقتَقَى ي: يتَّقي
 وتَلَذُّه داحبٍ وبِكَع تَقَاك  

  يداك إذا ما هز بالكَفِّ يعسـُل        
، وقد قرَأ أبو عمرٍو )23(تَخذَ يتْخَذُ: ومن اتَّخَذَ يتَّخذُ

دجاه24(وم( :﴾ ارَأج هلَيذْتَ عْئتَ لَتَخش قَاَل لَو ﴿)25(.  
قشَ بعض المحدثين صيغةَ اتّخذَ، ومنع أن تكون التاء ونا

األولى مبدلةً، ورأى أن التاء أصٌل من تَخذَ، كاتّبع من 
كما سبقَ)26(تَبِع اءالقُر فقد قرأت ،وهذا ما أميُل إليه ، :  
  .، ففي هذا تعزيز لحمله على تَخذَ)27(﴾ بالتخفيف لَتَخذْت ﴿

ما توهه ومموأخوات بابِ سنين الم ،وهو زائد ،وا أصالتَه
 ه، وُأعربذفتْ الموح ،أحرف ا، على ثالثةمنقوص ا كانمم

فمذهب الفراء أن هذا ونحوه يجوز . إعراب جمعِ المذكَّرِ السالمِ
ات على أن يكون وزنُه فُعوالً، وأنَّه يجوز إعرابه بالحرك

إذْ جاءت  النونِ توهموا أنَّه فُعوٌل؛جمعوه ب"م لما النونِ؛ ألنَّه
الواو، وهي واو جِماعٍ، فوقعتْ موقع الناقصِ، فتوهموا أنَّها 

ومذهب األعم األغلبِ من أهِل العربية أن . )28("الواو األصليةُ
  .)29(إعراب سنينٍ وبابِه بالحركات شاذٌّ ضرورةٌ شعريةٌ

أرى أن األقرب من حمِل المسألة على التّوهمِ، أو و
إن تعريب نونِ سنينٍ وبابِه لغةٌ : الضرورة الشّعرية أن يقاَل
قاُل: " لبعضِ العربِ، فقد قاَل ثعلبفيها لغاتٌ، ي السنين فإن :

فاعلم ومررتُ بِسنين ،فاعلم نونس هذه ...ولغةٌ يقولُون : هذه
، )30("نُك، ومرتْ سنينُك، فيثبتُون النُّون، فيجعلُونَها كالواحدسني

ينجماعةٌ من النّحوي هما أجاز 31(وذلك(.  
: ومثلُه مما توهموه أصليا، وهو زائد، اَأللفُ في نحو

لغات، مما كان ثالثيا منقوص الالمِ، إذا نُصب بالفتحة، كقوِل 
لغاتَهم، فقد ذهب الفراء إلى أن العرب  سمعتُ: بعضهم

 التاء وا أنماأللفَ من الفعِل قبلَها" توه وأن ،32("هاء(،  أي أن
لغات اسم مفرد ردت إليه المه في الجمعِ، وأن أصلَه لَغَوةٌ، 

،ألفًا للخِّفَّة الواو قُلبت ك ثُم33(اها وانفتاحِ ما قبلَهِلتحر(.  
وإذا كان الفراء قد حمَل نصب لغات بالفتحة على توهمِ 
 بن وهشام الكسائي شيخُه وقبلَه ذلك فقد أجاز ،األلف أصالة

، من غيرِ األخذ بالتّوهمٍ علّةً لذلك، وهو الراجح )34(معاويةَ
السماعِ به رودهم )35(لدى ابنِ هشامٍ، لوفقد قرَأ بعض ،  

، أضفْ إلى ذلك أن ثعلبا حكَى )36(﴿ ويجعلُون ِهللا البنَاتَ ﴾
: ، وفي قوِل ابنِ جنّي)37(أن فتح تاء جمعِ تأنيث السالمة لغةٌ

رأيتُ : ألنّهم قد كانُوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولُوا"
هإمكان عم 38("الهنداتَ، فلم يفعلُوا ذلك( فصحما ي  عن قبوِله

  .مثَل هذه المعاملة
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األصلي الحرف زيادة متوه  
 فينقاس ،زائد أنَّه ظَنفي ،لياألص في الحرف مالتَّوه يقع

هبعضِ تصاريف جِيه؛ لتوهي . على مثاٍل يشبهْأقمن ذلك م
انتْ مآق، فقد ذكر الجوهري أنَّه لما ك وجمعه على )39(العينِ

ياُؤه زائدةً لإللحاق، وأن وزنَه فَعلي، وفَعلي، بكسرِ الالمِ، 
، )40(نادر، ُألحقَ بِمفْعٍل، ولهذا جمعوه على مآق على التوهمِ

. كما جمعوا مسيَل الماء أمسلةً ومسالنًا، والمصير مصرانًا
ْأقم ياء تكون أن يرب ابن دفع وقد ،ي العينِ زائدةً لإللحاق

 ،ةقُوروع ةقُوالواوِ في تَر كزيادة ،وذكر أنَّها زائدةٌ لغيرِ إلحاق
وأن جمعها مآق على مثاِل فَعاٍل كَتَراق وعراق، وأنَّه ال 

هٍل في جمعفْعبِم 41(حاجةَ إلى تشبيهِه( .  
في معنى المحاِل من  ومثُل ما سبقَ ما ذهب إليه ابن قُتيبةَ

، وأنَّه بمعنى الحيلة، )42(﴾ وهو شديد المحاِل﴿ : قوله تعالى
وكأنّه توهم ميمه زائدةً، وقد رد األزهري هذا التأويَل، 
ووصفه بأنَّه غلطٌ فاحشٌ؛ إذْ لو كان على بناء مفْعٍل لصحتْ 

محورٍ : ات الثالثة، نحوواوه أو ياُؤه إذا كان مفْعالً من بن
ومزود ومحوٍل ومجوٍل وما أشبهها، ثُم إن مثاَل فعاٍل مما 

مهاد ومالك ومراسٍ ومحاٍل : َأوله مكسور ميمه أصٌل، نحو
  .)43(وما شاكلها
أن قوما من من  لك أيضا ما ذَكره ابن سيدةومن ذ

متوه ينقَ، اللغويلَو زائدةٌ، وأنَّها من بناء قَةهمزةَ َألُو وا أن
أبطَل ذلك؛  من اللُّوقَة، لكن ابن سيدةلتقاربِها معنًى ولفظًا 

َألْوقَةٌ كما : ألنَّها لو كانتْ من لفظ لَوقَ لصحتْ عينُها، فقيَل
هما ، فثَبتَ بهذا أنَّ)44(أثوبٍ وأسوق وأعينٍ: صحتْ في نحو

  .)45(لغتانِ
ومما توهموا فيه زيادةَ الحرف األصلي إبراهيم؛ فَلما 
صغَّروه على بريهِيم توهموا زيادةَ همزته؛ لكونه علما 

عرفُ اشتقاقُها، فال يميأعج . والقياس هجالو أن دورأى المبر
أصٌل، وأن ما بعدها أربعةُ أن يصغَّر على أبيرِه؛ ألن الهمزةَ 

أحرف أصوٍل، كما أن الهمزةَ ال تلحقُ ببنات األربعة زائدةً 
  .)46(أوالً، وذلك يوجب حذفَ آخره عند تصغيرِه

وتوهم أصالة الحرف الزائد، أو عدمِ أصالته بعض ما 
د الكَثير إذ نَج اء المعجمِ العربي؛أثَّر، باألعم األغلبِ، على بن

لَينِ أو أكثَرأص ا بينعزوفًا ميقَ آنا سمسيٌل، . َموم ،كانفم
ومصير، ومصاد، ومأقي، ومحاٌل، وألوقةٌ، وما جاء على 
صيغة االفتعال مما فاُؤه واو، كلُّ أولئك مذكور في أصلينِ، و 

  . ملَك، وأسنت القوم مذكور في ثالثة أصوٍل
علَّ األمثلةَ السابقةَ، وحمَل القدماء لها بصريحِ العبارة ول

قوَل بعضِ المحدثين دفعي ،األصلي الحرف مِ زيادةعلى توه :
 قوٌل حديثٌ" إن األصلي الحرف مِ زيادةالقوَل بتوه.. . همتوه

فقَ صديقنُا العالّمةُ عبد القادرِ المغربي، عليه رحمةُ اِهللا، فط
يلهج به، ويذيعه في بحوثه، محاوالً أن يتّخذَه قاعدةً جديدةً في 

وقد تكلّفَ لها طلب . العربية، يعمُل بها ويقاس عليها
47("الشّواهد(.  

  
حِ الزائدطَر متوه  

ورد عن العربِ جموع غير موافقة َألفْرادها في القياسِ، 
يرفحاوَل النحاةُ تَفس نًا بينايوا تَبدها، فَوجها، فوقَفُوا على أفراد

 ونسمِ يلتَموا إلى التَّوهفَفَر ،هيلتعل ددَل وما هم بصما ُأص
  .العلَّةَ

ةيرحب جمع 48(من ذلك( ةريمص رٍ، وجمعحعلى ب)49( 
ذلك  على صرمٍ، على توهمِ طرحِ الزائد، وهو هاء التأنيث؛

 المختومِ بتاء باعيفي االسمِ الر وغريب رناد الً جمعفُع ألن
نذيرٍ : التأنيث، إال أن يكون محموالً على المذكَّرِ، نحو

  .)50(ونُذُرٍ
رٍ جارةً، واستغرب ومن ذلك أن ثعلَبا حكى في جمع جا

ةٌ صيغةٌ تطَّرد في جمعِ ذلك؛ لكونه غير متَّجِه، ففَعلَ ابن سيدة
 دالواح يكون ذكَّرٍ عاقٍل، إال أنلم فصحيحِ الالمِ، وفاعٍل ص
جاِئرا، على توهمِ طرحِ الزائد، وهو الهمزةُ، ثُم يكسر على 

لَة51(فَع(.  
ةوضن جمع 52( ومن ذلك( على توه ،مِ طرحِ على أنضاء

ومثلُه جمع نَطاة على أنطاء، . )53(مذكَّرِالهاء، كجمعِ نضوٍ لل
الزائدة الهاء وا طرحم54(توه(.  

 ،مِ طرحِ الزائدعلى توه ،مكانٍ على أمكنة جمع ومن ذلك
، على )55(وهو األلفُ، كَأنَّهم جمعوا مكَنًا، على أن الميم أصٌل

ذلك أيضا جمع  ومن. )56(قوِل سيبويه، جعَل وزن مكانٍ فَعاالً
على قَضف وقضاف وقضفَانٍ وقُضفَانٍ، كلُّ أولئك  قَضفَة

التأنيث هاء ،مِ طرحِ الزائد57(على توه(.  
على نُقُسٍ، على توهمِ طرحِ  )58(ومن ذلك جمع نَاقُوسٍ

الزائدة الً صيغةُ)59(األلففُع ألن د ، ذلكعليها  أح ما يجمع
  .عنَى مفعوٍلفُعوٌل بم

وقد يرِد جمع له أكثر من مفرد منقاسٍ، ثم يذكُر النُّحاةُ له 
 الظن في دائرة لُونهدخهم، فيا عن قياسخارج ا آخرمفرد

جمع هضمٍ وهضمٍ  )60(فَأهضام. والتَّوهمِ طردا ُألصوِلهم
فعاٍل، والثالثُ يكون وهضمة، واألوَل والثاني مما يجمع على َأ

الزائدة الهاء مِ حذْف61(على توه(.  
بعضِ المشتقَّات في توجيه وا الزائدموتوه . من ذلك

، على توهمِ طرحِ )62(أضعفْتُ الشيء فهو مضعوفٌ: قولُهم
  . )63(الهمزة الزائدة؛ كَأنَّهم جاُؤوا به على ضعفَ

إنَّه لَمعروقٌ له في : وَأعرقُوا عرقَ فيه اللئام: وقولُهم
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الكَرمِ، على توهمِ طرحِ الهمزة الزائدة، كأنَّهم جاُؤوا به على 
ولعلَّ ما منعهم من حمله على الثّالثي مع وجوده . )64(عرق

 فكان ،بالهمزة المزيد هفيدالّذي ي معنَى الصيرورة فيدال ي أنَّه
  .له على التوهمِال بد من حم

  :ومثلُه ما قيَل في تفسيرِ فَحومٍ من قوِل األخطِل
  وانْزِع إليك فإنَّني ال جاهٌل 

  وم ـا إن نطقْتُ فَحـبكم وال َأنَ        
وأنَّه بمعنَى مفْحمٍ، وال وجه لحمله على هذا المعنَى، كما 

ذف الزائد، فجعلَه ، إال أن يكون على توهمِ حدةيرى ابن سي
كركُوبٍ وحلُوبٍ، أو أراد به فاحما من فَحم، إذا لم يطقْ 

  .)65(فاحم: جوابا، ألنَّه يقاُل للّذي ال يتكَلَّم أصالً
، من أخرفُوا، على )66(المخْرفُ: ومن ذلك أيضا قولُهم

مِ طرحِ الزائدولعلَّ الّذي حملَهم على هذا ا)67(توه ، لقوِل أنَّه
ال يصح أن يحمَل على الثالثي خرفَ مع وجوده؛ ألن خرفَ 
ال يدلُّ على معنَى الدخوِل واإلقامة في هذا الزمانِ الّذي يدلُّ 

أخرفَ، قاَل الزمخشري المزيد أقمنا في : وأخرفنَا بها: " عليه
 68("الخريف(.  

  :وِل حميد بنِ ثورٍومنه أيضا ذَهيب بمعنَى مذهبٍ في ق
  موشَّحة اَألقْرابِ َأما سراتُها 

        وَأم لْسهـَفَمــا جِلديبا فَذَه  
، )69("أراه على توهمِ حذف الزيادة") لسانِ العربِ(جاء في 

. ، فتوهم ذَهبه، وبناه عليه)مذهب(يريد أن الشّاعر أراد فَـ 
لى حمله على التوهمِ أن المسموع الفعَل المزيد والّذي ألجأهم إ

  .ذهب الفعل المجرد أذهب بمعنَى طاله بالذّهبِ، ولم يسمع
 ،مِ طرحِ الزائدعلى توه قاقُ فاعٍل من المزيداشت ومنه

وا قوَل لبيدهوعلى ذلك وج:  
هعقَري مامتفي كُلِّ يومٍ ه  

        عـةٌ ولــقَانم قَنَّعم ــتكُنه  
قانعه على توهمِ طرحِ الزائد : يجوز أن يكون قولُه: قالُوا

يجوز أن يكون على النسبِ، : قَنَعتْ، وقالوا: حتّى كَأنَّه قيَل
كينِ التأنيثفيها ِلتم ناعٍ، وألحقَ الهاء70(أي ذات ق(.  

مما جاء  توقد أنكر بعض المحدثين حمَل بعضِ المشتقّا
على توهم حذف الحرف الزائد؛ ذلك أن  على فعيٍل أو مفعول

التّوهم ال يمثُّل استقراء كامالً لكالمِ العربِ، ورأى أنَّها 
 ماعهذا الس وأن ،مسموعة ةةٌ من أصوٍل ثالثيشتقّاتٌ مبنيم

  .)71(يسقطُ دعوى بناء أمثاِل هذه الكَلمِ على التّوهمِ
  

  توهم الصيغِ
كثيرةٌ تلك المسموعاتُ التي حار النحاةُ وأرباب اللغة في 
توجيهِها وردها إلى قياسهم؛ ألنَّها ليستْ مبنيةً على المقيسِ 

المطَّرد من كالمِ العرب، فلما أعياهم األمر تعددتْ مذاهبهم 
منهم من حملَها على فيها، وتنوعتْ، فمنهم من شذَّذَها، و

لط قاِئلها، حكَم بأنَّها لغةٌ، ومنهم من غ الضرورة، ومنهم من
ومنهم من آثر أن يتوهم فيها ما يمكن أن تتَّجِه إليه، ممالم 
ينطقْ به، أو لم يسمع، وهو ما يهمنا أن نَسوقَه في هذه 

المباحثة.  
التي جاءتْ على مثاِل مفْعوٍل،  فمن ذلك المصادر الميميةُ

كالميسورِ والمعسورِ والمعقُوِل والمجلُود والمرفُوعِ 
فقد أشار بعض النُّحاة إلى أنَّها ليستْ . والموضوعِ ونحوِها

على الفعِل الملفوظ به؛ ذلك ألن الثالثي يأتي مصدره على 
وإنَّما : " مفْعوٍل، قاَل سيبويهمفعٍل، وال يجوز بناُؤه على 

منعك أن تجعَل قبَل آخرِ حرف من مفعوِله واوا، كواوِ 
 ا بنَوا عليهوال مم ،هممن كالم ليس ذلك وبٍ، أن؛ )72("مضر

 لم وإن م الفعِل الثالثيهوا إلى أنَّها جاءتْ على تَووإنَّما أشار
لفظْ بهخَ)73(يلذا ي ، هدالمفعوَل في المصدرِ إذا وج ُل سيبويهي

كأنَّه قاَل عقَل له : " ثالثيا على غيرِ لفظه، قاَل في المعقوِل
هلُب له بِسأي ح ،74("شيء( . نا يقُومفعوالً هم أن آخرون ذَكرو

  . )75(مقام المصدرِ، على جِهة التعويضِ
ذكر . المخَطَّمِ: الخطامِ من األنف ومن ذلك قولُهم لموضعِ

أنَّه ليس على الفعِل خَطَّم؛ لكونه غير مسموعٍ، وإنَّما  ابن سيدة
وا ذلكمعِ اللِّجامِومثلُه قولُه. )76(توهم: م لموضلَجفلم تقُِل الم ،

العرب: وا ذلكمكَأنَّهم توه ،تُهما ف. )77(لجرشح أن ي ومنه
 ،)79(، هو على توهمِ حشر غيرِ المسموعِ)78(سهم حشر: قوِلهم

الً في قوِلهملَيفَ : ومعَل، أي ضمِ لُيهٌل، على تولَيليٌل م
80(ليالي( .  

ومن ذلك أن بعض العربِ، وهم بنُو أسد يَؤنِّثُون السرى 
س أنَّهما جمع ونمتوهى يدعاوالهلم تُسم وإن ،ةيدوه ةي81(ر( .

ويرى الرضي أن سبب هذا التّوهمِ مجيء المصدرِ على 
  .)82(فُعٍل

ومن ذلك أيضا أن وطَأ يطَُأ لم تثْبتْ واوه كما ثبتَتْ في 
مري رِمُل، كَوفْعَل يمِ فَععلى توه ُل، النْبِناِئهجوجَِل ي83(و( ،

وسع يسع، ووذر يذَر، ووثَئ يثَاُ، : لهذا نَظائر مسموعةٌ هيو
رجٌل وعك ووعك، : ومثُل ذلك قولُهم. )84(جعلَتْ كلُّها شَواذَّ

َل كَأِلممِ فَعولةٌ على توهممن )85(واألخيرةُ مح كعلكونِ و ،
دعبابِ و.  

 ممِ الصيغِ توههمُل ومن توحال زيادةَ فيه ي أصٍل ثالثي
اهرورقَ؛ فهو وإن لم يتَكَلَّم به إال مزيدا، ليس : عليه قولُهم

  .)86(من لفظ َأهراقَ؛ إذْ هاُؤه زائدةٌ عوض من حركة العينِ
وثَم أبنيةٌ جاءتْ على خالف ما ُأريد بها من معنًى، وهذا 

من ذلك أن . أبنيةً، تنقاس عليهاما جعلَهم يتوهمون لها 
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  :المثبوتَ في قوِل الشاعرِ
وتي على النُّعغْضي لَدوب  

       وتثْبى الموالر اءي كَِإغْضغْضي  
تَهثَب متَ، فتوهثْببه الم 87(إنَّما أراد( . عنهم العكس ورد وقد

، )88(ما أراد مسروراكلُّ مجرٍ في الخَالء مسر، إنَّ: كالمثِل
أسر مهقولُهم للبحرِ. )89(فتو وا : ومن ذلكا لم يجدحيرةٌ، فلمب

ةرحمِ بهعلى تو حملوه ا للهاء90(وجه(.  
وربما توهموا صيغًا فعليةً، قد يكون حملُها على القلبِ 

ها؛ المكانيملَى من توهأو  المكاني القلب إذ ظاهرةٌ غير
قولُهم. )91(منكورة في العرف بمعنَى : من ذلك ى النَّارَأر

 ا، وهذا التفسيرجعَل لها إرةً، أي موضع " إال أن حصال ي
  .)92("يكون مقلُوبا من وَأرتُ؛ إما مستعملَةٌ وإما متوهمةٌ 
الطَّه قرومثُل ما سبقَ ما قيَل في قوِل ذي الخوِي:  

  ك من قَريبٍ ولو َأنِّي رميت
        الذِّْئبِ ع عاءعن د اقَكـلَعاق  
عاق، إما على توهمِ عقَو، وإما على … لعاقَك: فقولُه

بقوِله أراد ،القلبِ المكاني : ي عنكاقَنعاِئقًا؛ لكونِ ع عاق
بمعنًى واحد عاق 93(عائقٌ وعقَاني عنك(.  

: ه أيضا، وهو مما يكثُر على ألسنة الشُّعراء، قولُهمومثلُ
، فقد تُرجِمت هذه اللفظةُ في أكثر من بابٍ )94(َأِلكْني إلى فالنٍ
وذُكر في ترجمتها، في لوك، أن القياس  )95(في لسان العربِ

 كَى أنَّهح أبا زيد إالكَةً، وأن ليكُهي قاَل أالكهي أن "وإن  كان
 ،منه في اللفظ سالةُ، فليسفي المعنى، وهو الر من األلوك
ألن األلوك فَعوٌل والهمزةُ فاء الفعِل، إال أن يكون مقلوبا، أو 

  .)96("على التَّوهمِ
 نَهودو ،العرب عٍ نَطَقتْ بهمِلج دفرثَ عن محلَّ البولع

نُّحاة وأعياهم، ِلخُروجِ هذه النحاةُ بعض ما استعصى على ال
الجموعِ عن القياسِ المطَّرد، وهذا ما دفَعهم إلى البحث عن 
صيغ متوهمة تنوب مناب المفرد المنطوق به، وذلك إذا لم 
 على ما هو عليه مذهب ،تُحمِل الظاهرةُ على الشُّذوذ

الكثيرين.  
على  )97(جمع كَهٍل فَمن ذلك، وهو مما توهموا فيه فاعالً،

على رذاة على  )99(وجمع رذيء ،)98(كُهٍل على توهمِ كَاهٍل
مِ راذ100(توه(، ثَةعلى خَب خبيث وجمع)فعيالً )101 أن ومعلوم ،

مِ خابثلَةٌ، على توهفَع عليه جمعا يمم 102(ليس(.  
توه ،وائجعلى ح حاجة ا جمعوا فيه حائجةً، ومنه أيضم

ا لم تنطقْ به العرب103(وهو مم( أن الجوهري وذكر ،
األصمعي أنكر هذا الجمع وعده مولَّدا؛ لخروجه عن قياسِ 

104(جمعِ حاجة( حائجةً، وأن سمع همبعض أن يرب ابن وذكر ،
حاءالعربِ الفُص ا في لغةكثير جاء 105(هذا الجمع( وعليه ،

  .فيكون هذا الجمع جمعا قياسيا
 عيالً، جموا فيه فَعما توها، وهو ممومن ذلك أيض

على فُسالنٍ، على توهمِ فسيٍل، وجمع سمحٍ على  )106(الفَسِل
على حلَماء  )108(، وجمع حلْمٍ)107(سمحاء، توهموا فيه سميحا

على نُدباء،  )110(وجمع رجٍل نَدبٍ ،)109(على توهمِ حليمٍ
على محتاء، على  )112(، وجمع محت)111(توهموا فيه نديبا

مِ محيتهه . )113(تووقد رد ،واحد الكُماة يكَم مهومنه تو
الكثيرون؛ ألن فعيالً ليس مما يكسر على فُعلَة، بل يكسر على 

فأم ،اءأكم ه كَامٍ على مثاِل فاعٍل، وفاعٌل مطَّردا كُماةٌ فواحد
قاضٍ وقُضاة، : جمعه على فُعلَة فيما المه حرفُ علَّة، نحو

ماة114(ورامٍ ور( .  
يبةصم يلةً، جمعوا فيه فعما توه115(ومم(  ،صائبعلى م

ليس لها في الواوِ وقياسها مصاوِب، توهموا مفْعلةً فَعيلةً الّتي 
ورأى األخفشُ أن الهمزةَ بدل من . )116(وال الياء أصٌل

، وهو ما وصفَه الزجاج بالرداءة، ألنَّه يلزم أن يقاَل )117(الواوِ
مقائم، وهو ما لم يقُلْه أحد، كما أنكر الزجاج : في مقامٍ

المكسورة،كما قالُوا في التَّوهم، وحملَها على البدِل من الواوِ 
إسادة 118(وسادة( .ِالعرب هم جعلَه من أغالطوبعض)119(.  

كَنَّة ا، جمعوا  )120(ومن ذلك، أيضمكأنَّهم توه ،على كنائن
  .)121(فيه كَنينَةً، وفَعيلةٌ مما يجمع على فعائَل

متَوهه، فيمفرد سمعلم ي عن العربِ جمع رِدي له  وقد
قْ به العربا،لم تنطهم مفردبعض .كهد قال . )122(من ذلك

، إما مقولةٌ وإما هو عندي جمع دهوك: "ابن سيدة
مفردا لمساكَى،  )124(ومثلُه توهم مسكان. )123("متوهمةٌ

  .)125(كسكران وسكارى
: مت، قالواومن التوهمِ في بابِ الجمعِ جمع كُميت على كُ

به غيرِ المنطُوق ،رِهكَبوه على مر126(كَس( . مومنه توه
نَاقح127(م( َا لمحانيقمفرد)سيبويه . )128 ا أنأيض ومن ذلك

استْأصَل اُهللا عرقاتهم، على توهمِ عرقَة في : حمَل قولَهم
129(الواحد( .واحدةً ِللَياٍل ليالة مومنه توه)130( .  
  

  توهم الحركة
وهنا ركَن النُّحاةُ إلى توهمِ حركَة ما ال وجود لها على 

النادرة ةضِ المظاهرِ اللُّغوي؛ ِلتفْسيرِ بعرفالح . أن فمن ذلك
أصلُها مسواع، فقُلبتْ واوها ياء طلَبا للخفَّة مع  )131(مسياعا

ونظير . )132(نَّهم توهموها على السينِقُربِ الكسرة، حتَّى كَأ
احلْيسياعٍ مفي اللسان. )133(م جاء " : لْواحوم حلْوم بعير

لْياحوم … ؛ قال ابنفنادر احليا مفعلى القياسِ، وأم لواحا مفأم
كَأنَّ: ةسيد ،ةربِ الكسلقُر تْ ياءبإنَّما قُل الواو هذه هم وكَأن

 الواو تفانقَلب ،احاحٍ حتّى كَأنَّه ِلولْووا الكسرةَ في المِ ممتوه
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  .)134("ياء لذلك
جواز همزِ واوِ جوني في  ثُل ذلك أيضا تعليُل ابنِ سيدةوم
هو على : "قاَل. همز هناقَطًا جْؤني، واألصُل أال تُ: قوِلهم

على الواوِ، فكَأن الواو متحركةٌ  توهمِ حركة الجيمِ ملقاةً
 كُهوتر فيها الهمز لك مضمومة كان الواو وإذا كانت ،مبالض

  . )135(" في لغة ليستْ بتلك الفاشية
ومما يتعلَّقُ بالهمزِ همزهم أحرفًا على توهمِ أنَّها مهموزةٌ، 

و: منها قولُهم. وهي ليستْ كذلك ،أتُ بالحجلبيقَ، حْألتُ السو
حألتُه عن الماء، : على توهمِ الهمزِ فيه لما رأوا قولَهم

: رثَْأتُ زوجي بأبيات، تريد: ونظيره قوُل امرأة. )136(مهموزا
قال الفراء ،ثيتُهم : " رمِ؛ ألنَّها رَأتْهعلى التّوه وهذا من المرَأة

يقولُون :فظنَّتْ أن ،ةَ منها  رثَْأتُ اللبن137("المرثي( . أن غير
الفراء عاد وحكم على ما عده توهما هنا بأنَّه غلطٌ قد تغلطُه 

138(العرب( .  
ومن همزِ غَيرِ المهموزِ على التوهمِ قَوقََأت الدجاجةُ، 

ومنه أيضا همز يا أُهللا، توهموا أن . )139(وَأصلُه قَوقيتْ
الهاللةالج ها من لَفْظقُوطمِ سدةٌ، ِلعليةَ أصز140(م(.  

ولم يقفْ بِهِم األمر في القوِل بالتَّوهمِ إلى هذا الحد، بل 
  . تعداه إلى القراءات القرآنية فعلى ذلك وجهتْ بعضها

همز ه ﴿: من ذلكْؤقتغْلَظَ فاستَوى على س141(﴾ِ فاس( ،
وهمز : ﴿ْؤقا بالسحسقَ م142(﴾ فَطَف(هذه : " ، قاَل مكي همز
لكن قاَل . إذ ال أصَل لَهن في الهمزِ بعيد في العربية؛… 

العلماء التي قبَل : بعض ةممِ الضعلى توه نزما هإنَّه لم
قراءةُ  ، ومثُل ما سبقَ)143("الواوِ، فكَأنَّه همز الواو النضمامها

ا اُألولى﴿ : قالونالالمِ في )144(﴾عاد بعد ،ساكنة بهمزة ،
  .)146("الضمةَ على الواوِ فَهمزها، تَخَيَل أن )145("موضعِ الواوِ

غير أنَّهم في بعضِ األحيانِ يرفضون مثَل هذا التوهمِ في 
ةفي العربي وجه له لم يكن إن ،ويجعلُونَه الهمزِ في القراءة ،

مما تغلطُ به العرب، وأما إن كان له وجه يظَن أنَّه عليه فال 
بأس . أبي جعفرٍ المدني في قراءة اءتْ ﴿ قاَل الفراهتز

فِإن كان : " ؛ بهمزِ ربتْ، وهو من ربا يربو)147(﴾وربَأتْ 
فهذا مذهب القوم الّذي يحرس بيئةإلى الر أي ارتفعتْ ذهب ،

حتّى صارتْ كالموضعِ للربيئة، فِإن لم يكن من هذا فهو من 
حَألتُ السويق، ولبأتُ بالحجِ، : غلط قد تغلطُه العرب، فتقوُل

  .)148(" وهو مما يرفض من القراءة… ورثأتُ الميتَ 
ومما يتعلَّقُ بالهمزِ أيضا قطع همزة الوصِل على توهمِ 

) لسانِ العربِ(جاء في ). اثنين(همزةُ قطعٍ، كقطعِ همزة أنَّها 
واثنانِ من عدد المذكّرِ، واثنتانِ : " في حقيقة ألف اثنينِ

للمؤنّث، وفي المؤنّث لغةٌ أخرى ثنتانِ بحذف األلف، ولو 
جاز أن يفرد لكان واحده اثن مثل ابنٍ وابنة، وألفُه ألفُ 

  : الشّاعر على التّوهمِ فقاَل وصٍل، وقد قطعها
  َأال ال َأرى إثنينِ أحسن شيمةً

  )149("على حدثانِ الدهرِ منَّي ومن جمِل       
وإذا كان ابن منظورٍ قد ذكر أن الشّاعر قطع همزةَ 

على التوهمِ، فقد ذكر غيره أنَّها همزةُ وصٍل، وأن ) اثنينِ(
شعريةٌ، كقطعها في قوِل قيسِ بنِ  قطعها شاذٌّ ضرورةٌ

  :الخطيمِ
 فإنَّه راإلثنين س إذا جاوز  

  )150(اة قَمينـبِنثٍّ وتَكثيرِ الوش        
  .وعليه فالقطع طارٌئ، وليس أصالً

  
  ةـخاتم
  

 يرفمِ الصهيقَ من مظاهرِ التَّوا سم ِل َأنُل القَوحاصو
دسي ،نيب يءوعِ شوضةَ القَارَِئ في هذَا الماجنا . حلَيي عغنْبيو

أن نثقَ بِهذه المظَاهرِ الَّتي حملَتْ على التَّوهمِ، وأالّ نَلتفتَ إلى 
 ابحقُوُل َأصا يكَم ،بالكَذ هومِ، وهرِ للتَّوكْمِ الظَّاهالح

قنْطوالم رِفَةع151(الم( .  
م،  وقَدا قَالُوا بالتَّوهينَما حبذْهم وناةُ واللُّغَوِيالنُّح بذَه

 ون في ضوِئهرفسوي ،به ا يعتلُّونمذهب وهواعتمد ،وأخذُوا به
ه ال يضير جملةً من قضايا اللغة ومساِئلها، وأن القوَل ب

ة من وقفَ منه ها، غير أن من أهِل العربيالعربيةَ وال أبناء
ال يحصُل " فالتّوهم عند بعضِ القدماء، . موقفَ الراد المنكرِ

 شيء 152("منه( يجب وصمةٌ شنعاء بعضِ المحدثين وعند ،
  . )153(تبرئةُ العربية منه جملةً وتفصيالً

ا ِإلَى ذَِلك ولَعلَّ َأهم ما ألْجَأهم إلَى األخْذ بالتّوهمِ، ما وجدو
سبِيالً، َأن هذه المظاهر الخَارِجةَ عن قياسِ لُغَة العربِ ال 
يصح ِإنْكَارها، َأو وصفُها بِما ال يصح َأو يليقُ، أو أن يغَلَّطَ 

زالَت الثِّقَةُ " قَاِئلُوها؛ ألنَّنا متى جوزنا الخطَأ على العربِ 
امتنع أن نُثبتَ شيًئا نادرا؛ إلمكانِ أن يقاَل في كلِّ بكَالمهم، و

، فالعرب هم َأهُل اللُّغَة الَّذين بنيتْ )154("إن قائلَه غلطَ : نادرٍ
علَى َأقْوِاِلهم ُأصوُل العربِية، وما هذه المظاهر إال َأنْماطٌ 

ظُها َأهُل المعرِفَة بِها العربِيةُ، يحفَوطُرز وَأفَانين كَالمٍ سمحتْ 
عتَنُون بِها، وِإن دلَّتْ علَى شَيء فَِإنَّما تَدلُّ علَى سعة والم

  .العربِية، واالفْتنَانِ فيها
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 .سرر ،361، ص4، جابن منظور، لسان العرب )89(
 .بحر ،44، ص4، جابن منظور، لسان العرب )90(
وقد جمعت من لسان العرب وحده بضع مئات مما حمله  )91(

وقد أفردها بعض . نيب المكاالنحاة واللغويون على القل
ظاهرة القلب المكاني الحموز، : ينظر. ين بتأليف خاصثالمحد

 .1ط ،في العربية
 .أري ،30، ص4ج ،ابن منظور، لسان العرب )92(
، 5عوق، وج ،280، ص10، جابن منظور، لسان العرب )93(

 .عقا ،81 – 80ص
 .أي كن رسولي وتحمل رسالتي إليه )94(
، لوك، و482، ص10، ج، ألك394، ص10، جينظر ألك )95(

 .485، ص10ج
: وينظر. لوك ،485، ص10، جابن منظور، لسان العرب )96(

 .لوك ،1607، ص4، جالصحاحالجوهري، 
 .هو الذي جاوز الثالثين ووخطه الشيب: قيل )97(
 .كهل ،600، ص11، جابن منظور، لسان العرب )98(
 .هو الذي أثقله المرض، أو الضعيف من كل شيء )99(

 .رذي ،24، ص4ج1ابن منظور، لسان العرب  )100(
 .)صيغةُ مبالغة. (الكثير الخُبث: الخبيثُ )101(
 .142، ص2، جابن منظور، لسان العرب )102(
 .حوج ،244، ص2، جابن منظور، لسان العرب )103(
 .حوج ،308، ص1، جالصحاحالجوهري،  )104(
التنبيه واإليضاح عما وقع في ابن بري، أبو محمد عبد اهللا،  )105(

النجدي ناصف،  يالصحاح، تحقيق مصطفى حجازي وعل
 199، ص1الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج، 1طم، 1980
 .حوج

 .هو الرذل النذل الذي ال مروءة له، وال جلد )106(
 .فسل ،519، ص11، جابن منظور، لسان العرب )107(
 .هو الصديق الخالص )108(
 .حلم ،189ج، ص12ابن منظور، لسان العرب  )109(
)110( هو الرجُل السريع. 
 .ندب ،754، ص1، جابن منظور، لسان العرب )111(
 .بيبوهو العاقل الل )112(
 .محت ،89، ص2، جابن منظور، لسان العرب )113(
 .عدا ،73 -  63، ص1، جابن منظور، لسان العرب )114(
 .ومثلها معيشة ومعائش )115(
 :وينظر. صوب ،535، ص1، جابن منظور، لسان العرب )116(

، 1ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،السيوطي، 
 .160ص

 .194، ص1ج، 2طمعاني القرآن، األخفش،  )117(
 .322 - 320، ص2ج، 1طن وإعرابه، معاني القرآالزجاج،  )118(
 .48الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، ص اآللوسي،  )119(
 .وهي امرأة االبن أو األخ )120(
 .كنن ،362، ص3ج1ابن منظور، لسان العرب  )121(
)122( الطحن والكسر: الدهك. 
 .دهك ،430، ص10، جابن منظور، لسان العرب )123(
 .هو البخيل )124(
 .مسك ،489 - 488، ص10، جابن منظور، لسان العرب )125(
 .كمت ،81، ص2، جابن منظور، لسان العرب )126(
 .المحناق من اإلبل هو الضامر )127(
 .حنق ،70، ص10، جابن منظور، لسان العرب )128(
 .عذل ،438، ص11، جابن منظور، لسان العرب )129(
 .ليل ،607، ص11، جابن منظور، لسان العرب )130(
 .ناقة مسياع هي الذاهبة في المرعى )131(
 .سوع ،169، ص8، جابن منظور، لسان العرب )132(
)133( بعير ملياح :عطشان. 
 .لوح ،585، ص2، جابن منظور، لسان العرب )134(
 .جون ،103، ص3ج ،ابن منظور، لسان العرب )135(
: وحألته. حال ،192، ص4ج ،ابن منظور، لسان العرب )136(

 .طردته
 .رثأ ،83، ص1، جابن منظور، لسان العرب )137(
 .216، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  )138(
، 4ج وينظر. قوا ،212، ص5جابن منظور، لسان العرب  )139(

 .أخر ،13ص
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 .أله 470، ص3ج ،ابن منظور، لسان العرب )140(
 .29اآلية  ،سورة الفتح )141(
 .33اآلية  ،سورة ص )142(
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، القيسي،  )143(

 .161 - 160، ص2ج، 2ط
 .50اآلية  ،سورة النجم )144(
. 296، ص2، جالكشف عن وجوه القراءات السبعالقيسي،  )145(

 .52، ص1وينظر ج
 .169، ص8البحر المحيط، جاألندلسي،  )146(
 .5اآلية  ،سورة الحج )147(
 .216، ص2ج ،معاني القرآنالفراء،  )148(

 .ثني ،117، ص4ج ،لسان العربابن منظور،  )149(
ص ، 2طرصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي،  )150(

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون : ، واآللوسي132 - 131
 .135الناثر، ص 

امع العلوم في اصطالحات الفنون، جاألحمد نكري،  :ينظر )151(
المصطلح الفلسفي عند األعسم، ، و364، ص1ج، 2ط

 .343ص  ،العرب
 .384، ص1ج ،إعراب القرآن ،النحاس )152(
 .751األثري، مزاعم بناء العربية على التوهم، ص )153(
  .622ابن هشام، مغني اللبيب، ص  )154(

 
 

  المراجعالمصادر و
  

لشاعر دون الناثر، الضرائر وما يسوغ لاآللوسي، محمود شكري، 
  .مكتبة دار البيان بغداد، ودار صعب بيروتبال تاريخ، 

التنبيه واإليضاح عما وقع في ابن بري، أبو محمد عبد اهللا، 
النجدي ناصف،  يالصحاح، تحقيق مصطفى حجازي وعل

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1طم، 1980
د علي النجار، تحقيق محم ،الخصائص، أبو الفتح عثمان ،ابن جنّي

  .بيروت ،دار الهدى للطباعة والنشر ،2بال تاريخ، ط
ابن عقيل، عبد اهللا، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق وتعليق 

 .دمشق ،م، دار الفكر1980، 1محمد بركات، ج
ابن فارس، أبو الحسين أحمد، الصاحبي، تحقيق السيد أحمد صقر، 

مطبعة عيسى البابي بال تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، 
  .الحلبي وشركاه، القاهرة

بال لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، 
  .دار صادر، بيروتتاريخ، 

  : ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األنصاري
شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، دراسة وتحقيق هادي * 

  .بعة الجامعة، بغدادم، مط1977نهر، 
مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وعلق عليه مازن * 

، دار الفكر، 3م، ط1972المبارك ومحمد علي حمد اهللا، 
  .بيروت

ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، شرح الملوكي في 
، دار 2م، ط1988التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة، 

  .األوزاعي، بيروت
م، مزاعم بناء العربية على التوهم، 1976ري، محمد بهجة، األث

، الجزء الرابع، 51مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 
  .752 - 719دمشق، ص

جامع العلوم ،  م1975، األحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول
، منشورات مؤسسة األعلمي 2في اصطالحات الفنون، ط 

  .للمطبوعات، بيروت

 1981 حققه فائز فارس، معاني القرآن،، سعيد بن مسعدة، األخفش
  .الكويت ،2ط م، 
شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد اهللا ،األزهري

بال تاريخ، دار إحياء الكتب  ،وبهامشه حاشية الشيخ يس
  .العربية، القاهرة

شرح شافية ابن االستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، 
تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، دار م،  1975الحاجب، 

  .الكتب العلمية، بيروت
 :المصطلح الفلسفي عند العرب، م1985، األعسم، عبد األمير
  .منشورات مكتبة الفكر العربي، بغداد، 1طدراسة وتحقيق، 

األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، البيان في غريب 
م، الهيئة 1980، إعراب القرآن، تحقيق طه عبد الحميد طه

  .المصرية العامة للكتاب، القاهرة
  :األندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف

تحقيق وتعليق مصطفى  ارتشاف الضرب من لسان العرب،* 
  .المكتبة األزهرية للتراث، القاهرةم،  1997أحمد النماس، 

الناشر مكتبة ومطابع النهضة بال تاريخ، البحر المحيط، * 
  .المملكة العربية السعوديةالحديثة، الرياض، 

العنوان في القراءات األندلسي، أبو طاهر إسماعيل بن خلف، 
عالم ، 1ط م، 1985السبع، تحقيق زهير زاهد وخليل العطية، 

  .الكتب، بيروت
بال خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، عبد القادر، 

  .دار صادرتاريخ، 
مجالس ثعلب، شرح وتحقيق ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى، 

  .، دار المعارف بمصر2عبد السالم، بال تاريخ، ط
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، إسماعيل بن حماد، 

دار العلم ، 3طم، 1984تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، 
  .للماليين، بيروت

قسم (الواضح في النحو والصرف الحلواني، محمد خير، 
  .دار المأمون للتراث، دمشقخ، بال تاري، )الصرف

: ظاهرة القلب المكاني في العربية،  م1986، الحموز، عبد الفتاح
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عمان،  ،دار عمار، 1طعللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها، 
  .ومكتبة الرسالة بيروت

مفاتيح العلوم، الخوارزمي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن يوسف، 
  .دار المناهل، بيروت، 1طم، 1991تقديم جودت فخر الدين، 

معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري، 
دار الحديث، ، 1طم، 1994تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، 

  .القاهرة
  :الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر

، الهيئة المصرية العامة 3م، ط 1985أساس البالغة، * 
  .للكتاب، القاهرة

دار الكتب ، 2طم، 1977أمثال العرب، المستقصى في * 
  .العلمية، بيروت

شفاء العليل في إيضاح السلسيلي، أبو عبد اهللا محمد بن عيسى، 
م، 1986التسهيل، دراسة وتحقيق الشريف عبد اهللا البركاني، 

  .المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 1ط
الكتاب، تحقيق وشرح سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 

الهيئة المصرية ، 2م، ط 1977عبد السالم محمد هارون، 
  .العامة للكتاب، القاهرة

همع الهوامع في السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال، 
م، 1979تحقيق عبد العال سالم مكرم،  شرح جمع الجوامع،

  .دار البحوث العلمية، الكويت
العربية رؤية م، المنهج الصوتي للبنية 1980شاهين، عبد الصبور، 

  .جديدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت
العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين، التبيان في إعراب القرآن، 

  .تحقيق علي محمد البجاوي، بال تاريخ، دار الجيل، بيروت
، 2ط، م1980معاني القرآن، الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، 

  .عالم الكتب، بيروت
العين، تحقيق مهدي المخزومي اهيدي، الخليل بن أحمد، الفر

  .دار ومكتبة الهالل، بغدادم، 1986وإبراهيم السامرائي، 
الكشف عن وجوه القراءات السبع القيسي، مكي بن أبي طالب، 

، 2ط، م1981وعللها وحججها، تحقيق محيي الدين رمضان، 
  .مؤسسة الرسالة، بيروت

جم في مع"الكليات موسى، الكفوي، أبو البقاء أيوب بن 
، بعناية عدنان درويش ومحمد "المصطلحات والفروق اللغوية

  .القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي، 2طم، 1992المصري، 
 ،الموفي في النحو الكوفي ،الكنغراوي، عبد القادر صدر الدين

مطبوعات المجمع بال تاريخ،  ،شرح محمد بهجة البيطار
  .العلمي بدمشق

رصف المباني في شرح حروف مد بن عبد النور، المالقي، أح
م، دار القلم، 1985، 2المعاني، تحقيق أحمد محمد الخراط، ط 

 .دمشق
إعراب القرآن، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، 

  .عالم الكتب، بيروت، 3طم، 1988تحقيق زهير غازي زاهد، 
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 .هو أعلى الجبل )5( .آون 365، ص13وابن منظور، لسان العرب، ج . آون 2191، ص6، دار العلم للماليين، بيروت، ج3م، ط1984سماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، آون، والجوهري، إ 410، ص5م، دار ومكتبة الهالل، بغداد، ج1986الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  )4( .105، ص2، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة، ج2م، ط1992، بعناية عدنان درويش ومحمد المصري، "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية " ، والكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات 343وينظر أيضا المصطلح الفلسفي ص . 192، منشورات مكتبة الفكر العربي، بغداد، ص1م، ط1985َفْنَطاِسَيا، واألعسم، عبد األمير، المصطلح الفلسفي عند العرب، دراسة وتحقيق، : ، وقد سمى التوهم132، دار المناهل، بيروت، ص 1م، ط1991الخوارزمي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تقديم جودت فخر الدين،  )3( .الوهم ما يقع في الذهن من الخاطر )2(  .643، ص12ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، بال تاريخ، دار صادر، بيروت، ج )1(
 .68، ص1اذي، شرح الشافية جاالستراب )12( .ألك 482، ص10ابن منظور، لسان العرب ج )11( .92، ص1م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1975االستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه،  )10( .48الناثر، بال تاريخ، مكتبة دار البيان بغداد، ودار صعب بيروت، صاآللوسي، محمود شكري، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون  )9( .آون 365، ص13ابن منظور، لسان العرب ج )8( .602، ص3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج2م، ط1977سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، )7( .مسل 623سيل، و  351، ص11مصر، و ج 177، ص 5، مصد، و ج404، ص3ابن منظور، لسان العرب ج )6(
 .سنت 47، ص2سنت، وابن منظور، لسان العرب ج 254، ص1الجوهري، الصحاح ج )18( .أي أصابتهم سنٌة وقحط وأجدبوا )17( .751ـ  749، الجزء الرابع، دمشق، ص51م، مزاعم بناء العربية على التوهم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 1976األثري، محمد بهجة،  )16( .درع 35، ص2العين ج: الفراهيدي: وينظر )15( .622، دار الفكر، بيروت، ص 3م، ط1972وعلق عليه مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا،  ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األنصاري، مغني اللبيب عن آتب األعاريب، حققه )14( .154، دار األوزاعي، بيروت، ص2م، ط1988ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، شرح الملوآي في التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة،  )13(
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