
 
 
 

 

 أثُر الت َّصِغرِي يف احُلكِم الن َّحِويِّ  
 

 إعداد
 

 السيد علي أمحد سليم /د 
 كلية اللغة العربية بأسيوطيف   وياتـمدرس اللغ

واألستاذ املساعد يف كلية اللغة العربية يف جامعة اإلمام 
 حممد بن سعود اإلسالمية

 

 م2020 ـ =ه1442



 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 أثر التصغري يف احلكم النحوي

 السيد علي أحمد سليم

 مصر –جامعة األزهر بأسيوط  -كلية اللغة العربية  -اللغويات قسم 

 : البريد اإللكتروين
 elsayed.selim@azhar.edu.eg 

 ملخص البحث
أثر  "يتناول هذا البحث أثر التصغير يف بعض األحكام النحوية ، وقد سميته 

، وقد جاء البحث يف : ) مقدمٍة ، وتمهيٍد ، وثالَثِة  "لحكم النحوي التصغير يف ا

ا المقدمة : فقد ذكرت فيها قيمة الموضوع العلمية ،  مباحَث ، وخاتمٍة ( ، أمَّ

ا التمهيد : فقد ذكرت فيه تعريف التصغير لغًة واصطالًحا ،  وسبب اختياره ، وأمَّ

ا المبحث األول : فع األحكام التي دخلها التصغير  "نوانه وفوائده، وصيغه ، وأمَّ

 وقد تناولُت فيه صيًغا دخلها التصغير فغيَّر الحكم النحويَّ المتعلق هبا ، "فغيََّرها 

ا المبحث الثاين : فعنوانه  ا دخلها  "وأمَّ األحكام التي ُاشُتِرَط فيها التكبير فلمَّ

أن تكون ُمَكبَّرًة فلما وقد تناولت فيه صيًغا اشرتط النحاة فيها  "التصغير غيرها 

ا المبحث الثالث : فعنوانه  دخلها التصغير غير الحكَم النحوىَّ المتعلَق هبا ، وأمَّ

وقد تناولُت فيه أحكاًما يستدل  "األحكام التي ُيسَتَدلُّ على صحتها بالتصغير"

عليها بالتصغير ، وأحكاًما اعتمد فيها بعض النحاة على التصغير يف االستدالل 

 صحة آرائهم ىف بعض المسائل الخالفية .على 

وكان منهجي يف الدراسة هو جمع هذه األحكام المبعثرة بين موضوعات 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ثم وضع  -رحمه اهلل  –النحو المتنوعة، ثم ترتيبها حسب ترتيب ألفية ابن مالٍك 

عنوان مناسب لكل حكم منها ، ثم دراسة الحكم من كتب النحو ، وبيان آراء 

 مناقشته ، ثم ختمُت ُكلَّ حكم بتعقيب يظهر أثر التصغير فيه .العلماء فيه ، و

ا الخاتمُة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خالل البحث  وأمَّ

ر المؤنث باأللف والتاء ،  َز جمع ُمَصغَّ والدراسة ، ومنها أنَّ ابن الضائع َجوَّ

 العلماء على منعه ، ووصفه بعض المحدثين بأنَّه لم يصب يف ذلك مع َنص  

ما َأفَعَل!  "ومنها أنَّ أبا حيَّان ذكر أنَّ نصَّ كالم سيبويه يف مسألة جواز تصغير 

ه  " يف التعجب يدلُّ على َأنَّ تصغيره مقيٌس ، ومنها أنَّ بعض المحدثين ذكر َأنَّ

مع التعجب إِذا ُأِريَد به  "ما ُأَحيِسَن!  "و  "ما ُأَميِلَح!  "يجوز القياس على تصغير 

ُد .  التََّحبُُّب والتَّودُّ
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Abstract 

This research contains the effect of miniaturization on 

some grammatical rulings and issues; I have called it 

“The impact of miniaturization in grammatical 

judgment.” This research contains: (Introduction, Preface, 

Three Issues, and Conclusion). As for the introduction, it 

mentioned the value of the scientific topic and the reason 

for choosing it; As for the preface, it mentioned the 

definition of miniaturization in terms of language and 

convention, its benefits, and its formulas; As for the first 

topic: It is entitled “Rulings that were entered by 

miniaturization, so change them.” In it I dealt with 

formulas that included miniaturization, so the 

grammatical judgment related to them changed. As for 

the second topic, it is entitled “Rulings in which 

magnification was stipulated. When miniaturization 

entered it, it changed the grammatical judgment related to 

it. As for the third topic, it is entitled “Rulings whose 

validity is inferred by miniaturization”. “In it I have dealt 

with rulings inferred by miniaturization, and rulings in 

which some grammarians have relied  

on miniaturization to infer the validity of their opinions 

on some controversial issues. My methodology in 

studying them was to collect these scattered issues among 

various grammatical topics, then  arranging them 
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according to the order of the millennium Ibn Malik , then 

put a suitable title for each issue, then study the issue One 

who wrote grammar, explaining the scholars ’opinions 

about it, and discussing it, then concluded each issue with 

a comment that shows the effect of miniaturization on the 

grammatical judgment related to this issue; As for the 

conclusion: I mentioned in it the most important results that 

I reached during the research and study, including that Ibn 

al-Da`i` is permissible to collect the feminine in miniature 

in a thousand and a ta, and some of the hadiths described it 

that he did not suffer in that with the text of the scholars 

prohibiting it. 

One of them is that Abu Hayyan mentioned that the text 

of Sebwayh’s words regarding the issue of the 

permissibility of miniaturization “What I do!” In the 

exclamation indicates that its reduction is measured, and 

among them that some hadiths mentioned that it is 

permissible to measure the reduction of “what is tilted!” 

And “What is good! With exclamation, endearment and 

courtship 
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 املقدمة
الحمددد هلل را العددالمين ، والصددالة والسددالم علددى أشددرس المسددلمين، سدديدنا 

 محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

ا بعد ...     َأمَّ

وتتمثل قيمة هدذا  "أثر التصغير يف الحكم النحوي "فهذا بحٌث نحويٌّ عنوانه : 

 :الموضوع العلمية فيما يلي 

 أنَّ التصغير يدخل بعض الصيغ فُيَغي ُر الحكَم النحويَّ المتعلَق هبا. د  1

ا لدبعض األحكدام النحويدة ، فدإذا اندتقض  د  2 ًً أنَّ النحاة وضعوا التكبير شدر

 هذا الشرط ودخلها التصغير تغيَّر الحكُم النحوىُّ .

رأيده يف  أنَّ بعض النحاة اعتمدد علدى التصدغير يف االسدتدالل علدى صدحة د  3

 بعض المسائل الخالفية .

إلى الكتابدة  –فيما أعلم  –والذى دعاين للكتابة يف هذا الموضوع أنَّني لم أسبق 

 يف هذا الموضوع من الجانب الذي أشرت إليه .

 . وقد جاء هذا البحث يف : ) مقدمٍة ، وتمهيٍد ، وثالَثِة مباحَث ، وخاتمٍة (

 مة الموضوع العلمية ، وسبب اختياره.: فقد ذكرت فيها قي أم َّا املقدمة

فقدد ذكدرت فيده تعريدف التصدغير لغدًة واصدطالًحا ، وفوائدده،  وأم َّا التمهيد :

 وصيغه .

وقددد  "األحكدداُم التددي َدَخَلَهددا التصددغيُر فغيََّرهددا  ": فعنواندده  و أم َّــا املث ــو األو 

َق هبدا ، وقدد اشدتمل تناولُت فيه صيًغا دخلها التصغير فغيَّر الحكَم النحويَّ المتعلد

 على أربعة أحكاٍم .



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

دا َدَخَلَهدا  ": فعنوانه  وأم َّا املث و الثاني األحكاُم التي ُاشدُتِرَط فيهدا التكبيدُر فلمَّ

وقد تناولت فيه صيًغا اشرتط النحداة فيهدا أن تكدون ُمَكبَّدرًة فلمدا  "التصغير َغيََّرَها 

 هبا ، وقد اشتمل على ستة أحكاٍم . دخلها التصغير َغيََّر الحكَم النحوىَّ المتعلَق 

تَِها بالتصدغيرِ "فعنوانه  وأم َّا املث و الثالو :  "األحكاُم التدي ُيسدَتَدلُّ علدى ِصدحَّ

وقدد تناولددُت فيدده أحكاًمددا يسددتدل عليهددا بالتصددغير ، وأحكاًمددا اعتمددد فيهددا بعددض 

يدة، النحاة على التصغير يف االستدالل على صحة آرائهم ىف بعض المسائل الخالف

 وقد اشتمل على ثالثة أحكام .

المبعثدرة بدين موضدوعات النحدو  وكان منهجي يف الدراسـة وـو  ـذ وـألح األ  ـام     

ثم وضدع عندوان  -رحمه اهلل  –المتنوعة، ثم ترتيبها حسب ترتيب ألفية ابن مالٍك 

مناسب لكل حكم منها ، ثم دراسة الحكدم مدن كتدب النحدو ، وبيدان آراء العلمداء 

 ته ، ثم ختمُت ُكلَّ حكم بتعقيب ُيظِهُر أثَر التصغيِر فيه .فيه ، ومناقش

فقد ذكرت فيها أهدم النتدائج التدي توصدلت إليهدا خدالل البحدث  وأم َّا اخلامتُة :

 والدراسة .

 التي استقيت منها مادة البحث . وقد ذ ي َّلُت الث و بث ثٍت للمصادر واملراجذ

ا البحدث ، فدإن كدان التوفيدق حليفدي هذا ويعلم اهلل أنَّني لدم أدخدر جهدًدا يف هدذ

فلله الحمد والفضل ، وإن كانت األخرى فحسبي أنَّندى اجتهددت وبدذلت ُكدلَّ مدا 

 يف وسعي ، واهلَل أسأُل أْن يجنبني الذلل ، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم .

َم تسدليًما  َم وبارك على سيدنا محمدد وعلدى آلده وصدحبه وسدلَّ وصلى اهلُل وسلَّ

 كثيًرا .

 الدكتور
 السيد علي أمحد سليم



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 متهيد
 
ُ
ه
ُ
 وصيغ

ُ
ه

ُ
 التصغري فوائد

 أواًل : تعريفه :
رُت الشديَء تصدغيًرا (1)التصغير لغًة : التقليل ، ، واصدطالًحا(2)، وهو مصدر َصغَّ

ر ،  (4)، أو المزيد فيه ليددل علدى تقليدل (3)زيادة تدل على أنَّ مدلول المزيد فيه ُمَحقَّ

ل إلى صيغة وقيل : هو االسم ال  . (5)"ُفَعيِعيل "أو  "فَعيِعل"أو  "ُفَعيل "ُمَحوَّ

 ثانيًا : فوائدح :
 : (6)فوائد التصغير كثيرة منها

 التحقير : نحو : َكلب وُكَليب ، وَرُجل وُرَجيل . األو  :

 التقليل : نحو : َدَراهم ، وُدَريِهَمات . الثاني :

 وُتَحيت الربيد .: التقريب : نحو : ُقَبيل العصر ،  الثالو

 : التََّحُنن والتََّلطُّف : نحو : يا ُبنَىَّ ، ويا ُأَخىَّ . الرابذ

                                                

 . 2/559انظر التصريح   (1)

 انظر : الصحاج )نظر( ، ولسان العرب ) صغر ( .  (2)

 . 2/77انظر : أمالي ابن الحاجب   (3)

، والُكنَّطا  يف فنطي النحطو  68انظر الشافية يف علمي التصريف والخط  ببطن الحاجطب    (4)

 . 1/356والصرف لصاحب حماة 

 . 156الموجز يف اللغة العربية لسعيد األفعاين    (5)

َباب يف علط  البنطاء واإلعطراب  158:  2/156انظر البديع يف علم العربية ببن األثير   (6) ، واللُّ

، والتصطريح بممطمون 2/654، واللَّمَحة يف شرح الُملَحة ببن الصطائ   2/158للعكبري 

 . 2/559التوضيح 
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َأَندا ُجدَذْيُلَها  "التهويدل والتعظديم : نحدو : قدول الُحَبداا بدن المندذر :  اخلامس :

ُب  ُك وُعَذْيُقَها الُمَرجَّ  ، فالمقام مقام فخر ، ومنه قول الشاعر :(1)"الُمَحكَّ

 اٍس َسددوَس َتدددُخُل َبيددنَُهمَوُكددلُّ ُأَندد
 

ُدَوْيِهيَّددٌة َتصددَفرُّ مِنَهددا األََنامِدددُل  
(2) 

 

َر الذات، مثل  و  "ُجدَذْيل"فالمقام مقام هتويل ، وقد َردَّ البصريون ذلك بأنَّه َصغَّ

 . (3)، وَأنَّ أصغر الدواهى تفسد األحوال العظام "ُعَذْيق "

 صيغه :
 : (4)ة ثالثةصيغ التصغير التي أجمع عليها النحا

 األوىل : " ُفَعْيل" :

وتختص بما كدان علدى ثالثدة أحدرس ، نحدو : َقدْيس وُقَيدْيس ، وَجَبدل وُجَبْيدل ، 

                                                
ُك ُجَذ  "معنى   (1) أنَّه مثَّ  نفسه بالِجْذل وهو أص  الشجرة الذي تحتك به اإلب   "يُلَها الُمَحكَّ

طه ُيشطَتَفى برأيطه كمطا َتشطَتِفي اإلبط  بهطذا الِجطْذل الطذي تحتطك بطه ،  الجرباء فتشفى ، فَعنَطى َأنَّ

ُب  "ومعنى   ا لطالال تنكسطر أْن ُتدَعَم الشجرُة إذا كثطر حملهط "الَترِجيُب  ":  "ُعَذيُقَها الُمَرجَّ

ل النخلة على الرجبة التي ُعِمَدت بهطا . انظطر    ُل على رأيه كما ُتَعوِّ ه ُيَعوَّ أغصانها ، يريد : أنَّ

 ذلك معجم مقاييس اللغة ببن فارس )رجب( ، ولسان العرب ) حكك( .

، وكتططاب القلططب  132البيططم مططن ال ويطط  ، وهططو لَلبِيططد بططن ربيعططة العططامري يف  يوانططه    (2)

، والزاهططر يف معططانى كلمططات النططاس ألبططي بكططر بططن األنبططاري  7اإلبططدال ببططن السططكيم  و

، 3/1419، وتوضططيح المقاصططد  271، وفقططه اللغططة وأسططرار العربيططة للثعططالبي  623 

،  1/113، وور  غير منسوب يف اإلنصاف يف مسطائ  الخطالف  2/163وحاشية الخمري 

،  2/289الزجطاجي ببططن عصططفور  ، وشطرح جمطط  3/394وشطرح المفصطط  ببطن يعططي  

  1/191وشرح شافية ابن الحاجب للرضي 

ا تصططغيَر التهويطط  علططى رأي الكططوفيين، وقططد َر َّ  "ُ َوْيِهيَّططة   "والشططاهد يف قولططه :  َرهص حيططث َصططغَّ

 البصريون ذلك بأنَّه راجع للتحقير .

 . 2/559ن التوضيح ، والتصريح بمممو 2/158انظر اللُّباب يف عل  البناء واإلعراب   (3)

َمططع يف العربيططة   3/415انظططر الكتططاب   (4) ،  2/159، والبططديع يف علططم العربيططة  211، واللُّ

 . 1/356والُكنَّا  يف فني النحو والصرف 
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 وَفلس ، وُفَلْيس .

 الثانية  : " ُفَعيِعل " :

 وتختص بالرباعي ، نحو : َجعَفر ، وُجَعْيِفر ، وُغاَلم  وُغَلي م ، وُعَلبط ، وُعَلْيبِط 

 ْيِعْيل " :الثالثة : " ُفَع

وتختص بالخماسي ، وكان الرابع منه حرس علة ، نحدو : مصدباو وُمَصدْيبِْيح ، 

 وقنديل ، وُقنَْيِدْيل ، وُكرُدوس ، وُكَرْيِدْيس .

ا ُسدَِِل عدن ذلدك أجداا كمدا ورد  وهذه األوزان الثالثة من وضع الخليل ، ولمَّ

  أنَّده قدال : "يف المقتضب : 
قدال الخليدل ابدن أحمدد :  زعم المازينُّ عدن األصدمعي

وضعُت التصغير على ثالثدة أبنيدة علدى : َفْلدس ، وِدْرَهدم ، وِدْينَدار، وذلدك أنَّ ُكدلَّ 

تصغير ال يخرج من مثال : ُفَلْيس ، وُدَرْيِهم ، وُدَنْينِْير، فإْن كانت يف آخره زائدة لدم 

َر على أحد هذه األمثلة ، ثم جئ بالزوائد مسلمة بعدد الفدرام مدن هدذا  ُيعَتدَّ هبا ُصغ 

 . (1)"التصغير 

وأكتفي هبذا التمهيدد اليسدير ، فتفاصديل التصدغير ليسدت موضدوع البحدث، أمدا 

موضوعه األساسي فهو الحكم النحوي الذي دخلده التصدغير َفَغيَّدَره، أو الشدروط 

التي وضعها النحويون لبعض هذه األحكام وكان عدم التكبير واحًدا منهدا ، فلمدا 

الشرط ووجد التصدغير غيَّدَر الحكدم النحدوي المتعلدق هبدا  ، أو اعتمداد انتفى هذا 

 النحاة على التصغير يف أدلتهم يف بعض المسائل الخالفية .

 

 

                                                
 . 2/560، وانظر التصريح  2/236المقتمب   (1)
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َ
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ُ
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 ـ  مجع املصغر الذي ليس بعلم وال صفة بالواو والنون  1

ا منهدا أْن تكدون اشرتط النحاة يف الكلم ًً ة التي يراد جمعها بالواو والنون شدرو

علًما أو صفة ، نحو : محمد ، مسلم ، فتقول ىف جمعها: محمددون ، ومسدلمون ، 

فإذا لم تكن علًما أو صفة نحو : َرُجدل ، وُغداَلم فدال يجدوز جمعهدا هدذا الجمدع ، 

رت هذه الكلمدة قدام التصدغير فيهدا مقدام الوصدف فيجدوز ح ينِدٍذ جمعهدا فإذا ُصغ 

 .(1)"بالواو والنون فنقول : ُرَجْيُلوَن وُغَلْيُمونَ 

كذلك ال يجمع بالواو والنون الوصف الدذي ال يقبدل مؤنثده تداء التأنيدث مثدل : 

ر جداز جمعده هدذا الجمدع. فيقدال : رجدال  أحمر ، وصُبور ، وسدكران ، فدإذا ُصدغ 

 . (2)ُأَحْيِمُروَن ، وُصَبْيُروَن ، وُسَكْيَراُنونَ 

ر من هذه المفدردات دون الُمَكبَّدر  وقد بيَّن أبو حيان الَعلة يف جواز جمع الُمَصغَّ

لتعدذر تكسديره، ألن التكسدير  –ولدم يجمدع مكبَّدُرُه  –وإنما جمع كذلك  "فقال : 

يؤدي إلى حذس ياء التصغير ، فيذهب الذي ِجيء هبا ألجله، فلمدا تعدذر التكسدير 

لكلمة ُبنَِيت على التصغير نحو : ُكَمْيدت وُكَعْيدت ، لم يبق إال التسليم ، فإن كانت ا

جاز التكسير ، فنقول : ُكْمت ، وُكْمَتان ؛ ألنَّ المعنى الذي أوجب التصغير مالزم 

كذلك، ألنَّ معني التصدغير غيدر الزم لهمدا ،  "ُأَحْيِمر  "و  "ُرَجْيل  "لهما ، وليس 

 "جمع َرُجل وَأْحَمر أو هدو جمدع  فلو قلت يف جمعهما : ِرَجال وُحْمر لم ُيدَر هل

                                                

المقاصطد ، وتوضطيح  1/309، والتذيي  والتكمي   1/79انظر شرح التسهي  ببن مالك   (1)

 . 1/353، وتمهيد القواعد  1/313

 . 1/353، وتمهيد القواعد  1/309انظر التذيي  والتكمي    (2)



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 . (1)"ُحَمْير؟  "و  "ُرَجْيل 

 تعقيب : 

مما سبق يظهر أنَّ للتصغير أثًرا يف المفردات التدي ليسدت علًمدا أو صدفًة ، فلمدا 

 دخلها التصغير جاز جمعها بالواو والنون .

***    ***   *** 

 ملذكر غري العاقلمصغر  ا من املفردات اليت جيوز مجعها باأللف والتاء  -2

َر المدذكر غيدر  ِرُد جمعها باأللف والتداء ُمَصدغَّ ذكر النحاة أنَّ من األشياء التي َيطَّ

 .(2)العاقل ، نحو : ُنَهْير وُنَهْيَرات ، وُدَرْيِهم وُدَرْيِهَمات

 يف تعليل ذلك أنَّ التصغير فيده معندى الوصدف وإِْن لدم يجدِر علدى 
ُّ
وذكر الرضي

 . (3)الموصوس

 . (4)ابن جماعة أنَّ ذلك من المواضع القياسيةوذكر 

َر مؤنث فال يجوز جمعده هدذا الجمدع فدال يجدوز أْن نقدول يف :  ا إذا كان ُمَصغَّ أمَّ

 . (5)ُأَرْينِب ، وُخنَْيِصر ، ُأَرْينَِبات وُخنَْيِصَرات

ز ابن الضائع جمع مصغر المؤنث باأللف والتاء ، فيقدال: نسداء ُصدَبْيَرات  وجوَّ

                                                

 . 310،  1/309التذيي  والتكمي    (1)

، وارتشطاف 68، وشرح الكافية ببطن جماعطة   3/390انظر شرح الرضي على الكافية   (2)

، وجططامع الططدروس العربيططة 1/169، والنحططو الططوايف  2/587المططرب مططن لسططان العططرب 

2/22 . 

 . 3/390انظر شرحه على الكافية   (3)

 . 68انظر شرحه على الكافية    (4)

 . 2/22، وجامع الدروس العربية  2/587انظر ارتشاف المرب   (5)
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يجز : َصُبوَرات ، وُسَكْيَرات ، وإن لم يجز : َسكَِرات، وُحَمْيَراَوات . وإن  وإن لم

 . (1)لم يجز : َحْمَراَوات

ووصف بعض المحدثين هذا الرأي بأنَّ صاحبه لدم يصدب يف تجدويز ذلدك مدع 

يجددوز جمعدده بدداأللف  "نَددة ُأَذيْ  "َنددص  العلمدداء علددى منعدده ، وذكددر أيًضددا أنَّ نحددو : 

وهو تصدغير لمؤندث ، لمكدان تداء التأنيدث التدي لحقتده  "ُأَذْينَات  "ل : ، فيقاوالتاء

 .(2)عند التصغير ، وما ختم بتاء التأنيث يجمع باأللف والتاء مطلًقا

 تعقيب : 

َرت جداز  مما سبق يظهر أثر التصغير يف المفردات المذكرة لغير العاقل فإذا ُصغ 

 جمعها باأللف والتاء .

***    ***   *** 

 جواز االبتداء بالنكرة إذا صغرت-3

َرة، نحددو:   ذكدر النحدداة أنَّ مدن مسددوغات االبتدداء بددالنكرة أْن تكدون ُمَصددغَّ

؛ ألنَّ التصغير فيه معنى الوصف فكأنَّه قيل : رجدل حقيدٌر أو صدغيٌر  "ُرَجْيٌل عندنا 

 .(3)عندنا 

 تعقيب :

االبتدداء هبدا فدإذا  مما سبق يظهر أددثر التصدغير يف الكلمدة النكدرة التدي ال يجدوز

َرت جاز االبتداء هبا .  ُصغ 

***    ***   *** 

                                                

 . 1/353انظر تمهيد القواعد   (1)

 . 2/22انظر جامع الدروس العربية   (2)

، وشطرح 1/204، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالطك  2/332انظر التذيي  والتكمي    (3)

،  1/221، وشططرح ابططن عقيطط  علططى ألفيططة ابططن مالططك  235شططذور الططذهب ببططن هشططا   

، وشططرح األشططموين علططى ألفيططة ابططن مالططك  1/382، وهمططع الهوامططع  1/212والتصططريح 

1/193 . 



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 أثر التصغري يف صرف املمنوع من الصرف ومنع املصروف-4

ذكر النحاة أنَّ التصغير إذا دخل بعض الصيغ الممنوعة مدن الصدرس ُصدِرَفت ؛ 

نَّدده علًمدا فإ "ُعَمددر"ألنَّ التصدغير َأَخدلَّ بسددبب منعهدا مددن الصدرس ، وذلددك نحدو : 

ر :  ُصدَرَس، ألنَّ التصدغير  "ُعَميدر  "ممنوع من الصرس للعلمية والعدل ، فإذا ُصغ 

ر  "َأَخلَّ بالعدل فيه ، ونحو  مسمًى به فإنَّه ممنوع من الصرس للعلمية ووزن  "َشمَّ

َر   "ُصِرَس ؛ ألنَّ التصدغير َأَخدلَّ بدوزن الفعدل ، ونحدو :  "ُشَمير  "الفعل ، فإذا ُصغ 

ر  "ن َسرَحا علًما فهو ممنوع من الصرس للعلمية وزيادة األلف والنون ، فدإذا ُصدغ 

علًمدا  "َعلَقدى  "ُصِرَس ؛ ألنَّ التصغير َأَخلَّ باأللف الزائدة ، ونحو :  "ُسَرْيِحْين  "

َر   "ُعَلْيدق  "، فإنَّه ممنوع من الصرس للعلمية وألف اإللحاق المقصورة ، فإذا ُصغ 

فإنَّده  "َجنَداِدل  "لتصغير َأَخدلَّ بدألف اإللحداق المقصدورة ، ونحدو : ُصِرَس ؛ ألنَّ ا

َر :  ُصدِرَس ؛ ألنَّ  "ُجنَْيدِدل  "ممنوع من الصرس لصيغة منتهى الجموع ، فدإذا ُصدغ 

 . (1)التصغير َأَخلَّ بصيغة منتهى الجموع

ددَل التصددغير فيهددا سددبب المنددع مددن  َرت َكمَّ وهندداك صدديٌغ مصددروفٌة ، فددإذا ُصددغ 

ط  "، و  "تِْحلِئ  "لصرس فُتمنَُع من الصرس ، وذلك نحو ا  ،  "َتَوسُّ

أعالًما ، فهذه الصيغ مصروفٌة ، لعددم وجدود علدة مدع  "تِِهب ط  "، و  "ُتْرُتب "و 

َرت : ُتَحْيلِددئ ، ُتوَ          "ُتَرْيتِددب "ْيِسددط ، والعلميددة تمنعهددا مددن الصددرس ، فددإذا ُصددغ 

 "الصددرس ، ألنَّهددا بعددد التصددغير صددارت علددى وزن         ُمنَِعددت مددن  "ُتَهْيددبِط "و

فهددي ممنوعدة مدن الصدرس علددى هدذه الصدورة للعلميددة  "َبْيَطدَر  "مضدارع  "ُيَبْيطِدر

                                                

، وشططرح 8/4076لقواعططد ، وتمهيططد ا 3/1503انظطر شططرح الكافيططة الشططافية ببطن مالططك   (1)

 . 3/176األشموين 
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َض يف التصغير عن المحذوس بياء فإنَّها تبقى مصروفة ووزن الفعل ، إال إذا ُعو 
(1) 

كددربة، فددإذا وهندداك صدديغة يجددوز فيهددا الصددرس والمنددع مددن الصددرس إذا كانددت م

رت َتَحتََّم فيها المندع مدن الصدرس ، وذلدك نحدو :  ، فإِنَّده يجدوز فيهدا  "ِهنْدد  "ُصغ 

َر   ساكُن الوسط ليس فيه التاء، فدإذا ُصدغ 
ٌ
 "الصرس والمنع ، ألنَّه علٌم مؤنٌث ثالثي

 . (2)َتَحتََّم منعه من الصرس للعلمية والتأنيث "ُهنيدة 

 تعقيب : 

لتصددغير يف الصدديغ المختلفددة ، فددإذا دخددل بعددض الصدديغ ممددا سددبق يظهددر أثددر ا

الممنوعددة مددن الصددرس صددرفها ، وإذا دخددل بعددض الصدديغ المصددروفة منعهددا مددن 

الصرس، وهناك صيغ يجوز فيهدا الصدرس وعدمده ، فدإذا دخلهدا تحدتم منعهدا مدن 

 الصرس .

***    ***   *** 

 

 

 

 

 

                                                

، وتمهيططد 2/891، وارتشططاف المططرب  1504،  3/1503انظططر شططرح الكافيططة الشططافية   (1)

 . 3/176، وشرح األشموين  8/4076القواعد 

، وتمهيططد القواعططد  2/891، وارتشططاف المططرب  3/1504انظططر شططرح الكافيططة الشططافية   (2)

 . 3/176، وشرح األشموين  4077



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  
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 إعراب " أمس" إذا صُغِّرت ـ  1

 لغتان :  "أمس  "أشهر ما ذكره النحاة يف 

وهددي لغددة الحجددازيين بندداله علددى الكسددر يف جميددع حاالتدده: رفًعددا  إحططداهما :

 "ونصًبا وجًرا ، بشرط أْن يكون علًما مراًدا به اليوم الذي قبل يومك، وخالًيدا مدن 

ر ، وأْن يكون غير ظرس ، نحدو :  "ل أ ر ؛ أو ُمَكسَّ واإلضافة ، وأْن يكون غير ُمَصغَّ

 انقضى أمِس يف خير ، وقضيُت أمِس يف خير ، وسافرت مذ أمِس .

: وهي لغة بندي تمديم منعده مدن الصدرس يف حالدة الرفدع ، وبنداله علدى ألخرى ا

أمدُس ، وقضديت  الكسر يف حالتي النصب والجدر مثدل الحجدازيين نحدو: انقضدى

 أمِس ، وسافرت منذ أمِس .

وبعض التميمين يمنعده مدن الصدرس يف جميدع أحوالده ، نحدو: انقضدى أمدُس ، 

 وقضيُت أمَس ، وسافرت مذ أمَس .

يدوٌم  "أمس "ويشرتط يف هذه اللغة ما اشرتط يف اللغة السابقة ، أما إذا ُأِريَد     بد 

: س، أو كان معرًفا باإلضافة ، نحواألمومبهٌم ، أي : غير معين ، أي : أمس ما من 

ًرا ، نحدو : ُأَمدْيس ،  أمس يوم الخميس ، أو معرًفا باألداة ، نحو: األمدس، أو ُمَصدغَّ

ًرا نحو : األموس فهو معرا باإلجماع أو ُمَكسَّ
(1) . 

                                                

، وشطرح الكافيطة الشطافية ببطن مالطك  2/401انظر شطرح جمط  الزجطاجي ببطن عصطفور   (1)

، والتصططريح بممططمون التوضططيح  130، وشطرح شططذور الططذهب ببططن هشططا    2/1482
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ولكن ينبغي اإلشارة هنا إلى مسألة خالفية بين النحاة تتعلق هبذه المسألة وهدى 

 هل يجوز تصغيرها أم ال ؟ "أمس  "يف  اختالس النحاة

ا  "فقد نّص سيبويه يف الكتاا على عدم جواز ذلك فقال :  غدٌد  "و "أمدس"وَأمَّ

َراِن ؛ ألنَّهما ليسا اسمين لليومين بمنزلة  " وإنَّمدا اليدوم  "عمدرو"و "زيدد"فال ُيَحقَّ

ة والشدهر الذي قبل يومك ، واليوم بعد يومك ، ولم يتمكنا كزيد، واليدوم والسداع

وأشباههن ، أال ترى أنَّك تقول : هذا اليوم وهذه الليلة فيكون كما أنت فيه ، ولَِمدا 

لم يأِت ، ولَِما َمَضى ، وتقول: هذا زيد، وذلك زيد ، فهو اسم ما يكون معك ومدا 

لدم يتمكندا تمكدن هدذه األشدياء ، فكرهدوا أْن  "غددٌ "و "أمدس  "يرتاخى عندك ، و 

واسدتغنوا عددن تحقيرهمدا بالددذي هدو أشدددُّ  "أيددن "حقيدر يحقروهمدا كمدا كرهددوا ت

 . (1) "تمكنًا ، وهو اليوم ، والليلة ، والساعة 

داُس  ووافق سيبويِه يف ذلك كثيدٌر مدن النحداة مدنهم النَّحَّ
(2) 

ُّ
، وعبدد (3)، والفارسدي

، والزمخشريُّ  (4)القاهر الجرجاينُّ
 (6)، وابن يعيش (5)

ُّ
 . (8)، وأبو حيان (7)، والرضي

                                                                                                          

، وحاشية الخمري على ابطن عقيط   1/63، وحاشية الصبان على شرح األشموين  2/349

 . 262،  4/261، والنحو الوايف  1/34

 . 3/479كتاب ال  (1)

 . 1/262انظر عمدة الكتاب ألبي جعفر النحاس   (2)

 . 3/341انظر التعليقة على كتاب سيبويه   (3)

 . 2/1056انظر المقتصد يف شرح التكملة   (4)

 . 257انظر المفص     (5)

 . 3/434انظر شرح المفص    (6)

 . 3/229انظر شرحه على الكافية   (7)

 . 1/231مي  انظر التذيي  والتك  (8)



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 . (1)"أمس"فقد ُنِسَب إلى المربد إجازُتُه تصغير  "أمس  "تصغير  "وأجاز قوم 

فإن كان معرًفا بداأللف والدالم ،  "وقال ابن عصفور يف شرو جمل الزجاجي : 

ًرا فإنَّدده معددرا أبددًدا علددى كددل  أو باإلضددافة ، أو ُمنَّكددًرا ، أو مجموًعددا ، أو ُمَصددغَّ

 . (2)"حال

خددالس يف إعرابدده إذا أضدديف ، أو لفددأل معدده بدداأللف وال  "وقددال ابددن مالددك : 

َر  َر ، أو ُكس  َر ، أو ُصغ   . (3) "والالم ، أو ُنك 

بعدد أْن سداق َندصَّ  "أمدس "وقد َشنََّع أبو حيَّان على ابن مالدك إجازتده تصدغير 

وهدذا  "سيبويه يف منع ذلك ، وذكر أنَّ نصوص النحاة على ما قال سديبويه فقدال : 

ة نظر هذا المصنف يف كتاا سيبويه إذ ادَّعدى اإلجمداع فيمدا اإلجمداع يدل على قل

 . (4)"على خالفه 

واعتدذر نداظر الجديش البدن مالدك بعدد أْن ذكدر ردَّ أبدي حيدان عليده فقدال: كمددا 

اعرتض الشيخ على المصنف يف ذلك كان الواجب أن يعرتض على ابدن عصدفور 

س ، والمقدارن لللدف والدالم اسدتثنى أيًضا ، فإنه حين اسدتثنى الُمنَّكدَر ، والمضدا

، والعددذر للمصددنف يف ذكددر  "ُأَمددْيس وُأُمددوس  "المصددغر أيًضددا ، والمجمددوع كددد 

                                                

والطذي ور  عطن المبطر   130نسب ابن هشا  ذلك إلى المبر  يف شطرح شطذور الطذهب    (1)

انظطر المقتمطب  "أمطس"إجازته تصغير الظطروف مطن األزمنطة ، ولكنَّطه لطم يطذكر مطن بينهطا 

2/275  ،276 . 

 . 2/401شرح جم  الزجاجي   (2)

 . 2/1482شرح الكافية الشافية   (3)

 . 8/23التكمي  التذيي  و  (4)
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المصغر أنَّ جماعة من النحويين أجازوا تصغيره ، وقد نقل الشيخ مذهب المربد، 

ددا يف  فكددأنَّ المصددنف مشددى ىف شددرو الكافيددة علددى قددول المجيددز للتصددغير ، وأمَّ

 . (1)"ل على مذهب سيبويه فلهذا لم يتعرض إلى ذلك التسهيل فَعوَّ 

كثيددٌر مددن النحدداة المتددأخرين  "أمددس  "وقددد وافددق ابددَن مالددك يف جددواز تصددغير 

 . (2)والمحدثين

 تعقيب : 

من ناحيدة المعندى أو اللفدأل ، وعلدى ذلدك  "أمس  "أرى أنه ال مانع من تصغير 

إذا دخلهددا التصددغير أعربدددت فددد "أمددس  "أسددتطيع القددول : إنَّ للتصدددغير أثددًرا يف 

 باإلجماع .

***    ***   *** 

 أن تكون مكربة ال مصغرة من شروط إعراب األمساء الستة باحلروف  ـ  2

ًًا إلعراا األسماء الستة بدالحروس : ) الدواو رفًعدا، واأللدف  ذكر النحاة شرو

ذا أخدوك ، نصدًبا ، واليداء جدًرا ( ، ومدن هدذه الشدروط أن تكدون ُمَكبَّدَرًة ، مثدل : هد

َرت ُأعِرَبت بالحركات الظداهرة ، مثدل :  ورأيت أخاك ، ومررت بأخيك ، فإذا ُصغ 

هذا ُأَخيُّك ، ورأيُت ُأَخيَّك ، ومررُت بُأَخي ك
(3) . 

                                                

 . 4/1985تمهيد القواعد   (1)

 1/63، وحاشية الصبان على شرح األشموين  2/349انظر التصريح بمممون التوضيح   (2)

، وابنتصطاف مطن اإلنصطاف للشطيم / محمطد  1/34، وحاشية الخمطري علطى ابطن عقيط  

 . 4/262، والنحو الوايف للدكتور/ عباس حسن  1/261محيي الدين عبد الحميد 

، 46، وشطرح ق طر النطدى وبط  الصطدى ببطن هشطا    1/323انظطر توضطيح المقاصطد   (3)

، وهمطع الهوامطع يف شطرح 1/188وشرح شذور الذهب يف معرفة كطال  العطرب للجطوجري 

 . 1/135جمع الجوامع 



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 العلة يف إعراهبدا بالح
ُّ
 ": ركدات الظداهرة يف هدذه الحالدة فقدالوقد بيَّن الشاًبي

َرت رجعدددت أواخرهدددا المحذو فدددة ، وُأدِغَمدددت يف يددداء التصدددغير ، ألنَّهدددا إذا ُصدددغ 

 . (1)"وُأعِرَبت بالحركات ظاهرة فيها 

 تعقيب : 

هبددذا يتضددح أنَّ للتصددغير أثددًرا يف إعددراا األسددماء السددتة فددإذا دخلهددا التصددغير 

 ُأعِرَبت بالحركات الظاهرة على آخرها وليس بالحروس

***    ***   *** 

 ن مصغرًايعمل املصدر عمل الفعل بشرط أل َّا يكو ـ  3

الفعددل أالَّ يكددون المصدددر  ذكددر النحدداة أنَّ مددن شددروط عمددل المصدددر عمددل

، فددال يجددوز نحددو : أعجبنددي ُضددَرْيُبك زيددًدا ؛ وذلددك ألنَّ التصددغير مددن مصددغًرا

خصائص األسماء ، واألسماء ال تعمل ، وكذلك ُيبِعُد المصدر عدن شدبه الفعدل ، 

ُر ، وهذا رأي جمهور النح  . (2)اةواألفعال ال ُتَصغَّ

وهناك من النحويين من اضطرا كالمه يف هدذه المسدألة فمندع عمدل المصددر 

ًرا يف أحد كتبه فقال :  والتصغير يمنع المصددر عدن العمدل كمدا يمندع اسدم  "ُمَصغَّ

الفاعل والمفعول ؛ لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذي ال يددخل األفعدال ، 

                                                

 . 1/157المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية   (1)

، 3/106، وشططرح التسططهي  ببططن مالططك  1/449اب انظططر اللبططاب يف علطط  البنططاء واإلعططر  (2)

،  261، وشرح ق ر النطدى وبط  الصطدى بب نهشطا    58،  11/57والتذيي  والتكمي  

، وشططرح األشططموين 2/5، والتصططريح بممططمون التوضططيح  2/842وتوضططيح المقاصططد 

2/202 . 
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َة يمنع الوصُف ثالَثَتها عن ال  . (1)"عمل ومن َثمَّ

ا المصدر فال يعزله عن  "وقال يف كتاا آخر مجيًزا عمل المصدر المصغر :  أمَّ

العمل كونه مسنًدا إليه ، لقوة معنى الفعل فيه ، إذ ال يعمل الفعل الذي هو األصدل 

يف الفاعددل ، وال يف المفعددول إال لتضددمنه معنددى المصدددر... فيجددوز علددى هددذا أن 

 .(2)"ُد زيًدا ، وُضَرْيُبك زيًداتقول : أعجبني ضرُبك الشدي

وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عمل المصدر مطلًقا ، ولدم يقبدل بعدض 

الباحثين المحدثين هذا القدرار ، وعلدل ذلدك بأنَّده مخدالف لدرأي جمهدرة النحداة، 

ًرا  . (3)وأنَّه لم يرد دليل على عمل المصدر ُمَصغَّ

، ألنَّده يوافدق رأي جمهدور النحداة، ولعددم وهو الرأي الدذي تميدل إليده الدنفس 

ًرا من شعر أو نثر .  ورود دليل على جواز عمل المصدر ُمَصغَّ

 تعقيب : 

ر فددال يعمددل علددى الددرأي  ممددا سددبق يظهددر أثددر التصددغير يف المصدددر ، فددإذا ُصددغ 

 الراجح المشهور من أقوال النحاة .

***    ***   *** 

 

                                                

 . 3/411شرح الكافية للرضي   (1)

 . 1/12شرح الشافية للرضي   (2)

طا ان  (3) طا و راسطة  وتقويم  ظر القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربيطة بالقطاهرة جمع 

 .  188،  187لخالد بن سعو  العصيمي 



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 الفعل أل َّا يكون مصغرًا ـ  من شروط عمل اسم الفاعل عمل 4

من الشروط التي اشرتًها النحاة يف اسم الفاعل ليعمدل عمدل الفعدل أالَّ يكدون 

ًرا ، فال يجوز أْن يقال : هذا ُضَوْيِرٌا زيًدا ؛ ألنَّ التصغير خاصة من خدواص  ُمَصغَّ

األسماء ، ويبعُد اسم الفاعل عن شبهه بالفعل، وهذا هو رأي البصريين والفدراء ، 

ِر مستدلين بما أمَّ   وباقي الكوفيين فيرون جواز عمل اسم الفاعل الُمَصغَّ
ُّ
ا الكسائي

ُّ عددن العددرا : َأُظنُّنِددي ُمددرَتِحاًل وُسددَوْيًرا فرسددًخا ، فقددد نصددب اسددُم 
رواه الكسددائي

، فدَدلَّ ذلدك علدى جدواز عملده  "فرسدًخا"المفعدوَل بده  "ُسَوْيًرا  "الفاعل المصغر

ًرا ، وقد َردَّ  ظرس ، والظرس تعمدل فيده رائحدة  "فرسًخا "المانعون ذلك بأنَّ  ُمَصغَّ

 . (1)الفعل

ًرا قياًسدا علدى جدواز عملدده  داس أنَّده يدرى جدواز عملده ُمَصدغَّ وقدد ُنِقدَل عدن النَّحَّ

ًرا وأنَّه قال :  دًرا ، فدأحرى  "ُمَكسَّ ليس تصغيره أعظم من تكسيره، وهو يعمل ُمَكسَّ

ًرا ؛ ألنَّ التصدددغير قدددد يوجدددد يف ضدددرا مدددن األفعدددال ،  َأْن يعمدددل إذا كدددان ُمَصدددغَّ

 . (2)"والتكسير ال يوجد فيها 

وُأِجيَب عن ذلك بأنَّ التكسير إِنَّما وقع يف اسم الفاعل بعد اسدتقرار العمدل فيده 

 . (3)قبل التكسير بسبب الجريان فلم يؤثر فيه

                                                

، 306، وشرح ابن الناظم علطى ألفيطة ابطن مالطك   3/74انظر شرح التسهي  ببن مالك   (1)

، وتوضططيح 305، 10/304، والتططذيي  والتكميطط   2268،  5/2267وارتشططاف المططرب 

،  2/687، وشطرح شطذور الطذهب للجطوهري  568، ومغني اللبيب   2/851المقاصد 

 . 2/216وشرح األشموين 

 . 70،  3/69، وانظر همع الهوامع  10/305انظر التذيي  والتكمي    (2)

 . 10/305انظر المصدر السابق   (3)
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ر واسدم الفاعدل  در مدع وقد َبيَّن بعضهم الفدرق بدين اسدم الفاعدل الُمَصدغَّ الُمَكسَّ

أنَّهما يستويان يف تغيير نظم الواحد بأنَّ التصغير لم يمنع العمل لتغيير نظم الواحد 

فحسب ، بل لكونه ُمَغي ًرا نظم الواحد ، وُمحِدًثا فيه معنًدى غيدر الئدق بالفعدل وهدو 

معنى الوصفية ، فإنَّ معنى قولك : ُضدَوْيِرا : ضدارٌا صدغير ، والجمدع وإن غيدر 

احد ليس ُمحِدًثا يف المجمدوع معندى ال يليدق بالفعدل ؛ ألنَّ الجمدع بمعندى نظم الو

اا"العطف ، فإِنَّ معنى قولك :  ضارا وضارا وضارا ، والعطف الئدق  "ُضرَّ

 . (1)بالفعل ، فلذلك امتنع عمل اسم الفاعل بالتصغير دون التكسير

ًرا وُنِقَل عن ابن مالك أنَّه وصف الرأي القائل بجدواز عمدل اسدم ا لفاعدل ُمَصدغَّ

 بالقوة .

 : قال ابن مالك يف التحفة هو قوى بدليل إعماله محدواًل للمبالغدة 
ُّ
قال السيوًي

 . (2)باعتبار المعنى دون الصورة

الوصددف ال يسددتعمل إال  ونسددب أبددو حيددان البددن عصددفور أنَّدده قددال : إذا كددان

ًرا  الشاعر : ، ولم يلفأل به ُمَكبًَّرا جاز إعماله ، واستدل بقولُمَصغَّ

َجططاِج ُمَداَمططةٍ   َفَمططا َععططُم َراٍح فِططي الزُّ
 

 

 (3)َتَرقَرُق فِي األَيِدي ُكميٍم َعِصيُرَها 

                                                

 . 2728،  6/2727انظر تمهيد القواعد   (1)

 . 3/70همع الهوامع   (2)

س بطن رْبعطيص يف المقاصطد النحويطة   (3) ، وور  غيطر 3/1440البيم من ال وي  ، نسب لمَمطرِّ

، وهمططع الهوامططع  2/851، وتوضططيح المقاصططد  5/2268منسططوب يف ارتشططاف المططرب 

 . 2/294، وحاشية الصبان  2/217، وشرح األشموين  13/70



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 

ر  "ُكَمْيددٍت  "يف روايددة جددر  فرفددع  "كميددٍت "حيددث أعمددل اسددم الفاعددل الُمَصددغَّ

 . (1)"عصيُرها  "الفاعل 

ر يف  نصدب المفعدول واعُتِرَض عليه بأنَّ الخالس يف عمدل اسدم الفاعدل الُمَصدغَّ

ًرا نظًرا "كميت"به ، وليس يف رفع الفاعل ، وبأنَّ يف كون   . (2)اسم فاعل ُمَصغَّ

 تعقيب : 

ر عمددل  ممدا سدبق أرى أنَّ الدرأي الدراجح هدو منددع إعمدال اسدم الفاعدل الُمَصدغَّ

الفعل ؛ ألنه لم يرد عن العرا يف شاهد يخلو من االعدرتاض عليده . وعليده يظهدر 

ر امتنع عمله عمل الفعل .أثر التصغير يف ا  سم الفاعل ، فإذا ُصغ 

***    ***   *** 

 إتباع حركة املنادى حركة " ابن " إذا كان غري مُص غَّر   ـ  5

، وكانا مضافين إلى علم، أو كنية "ابنة  "أو  "ابن  "إذا وصف المنادى بد  

بكدر ابدَن بطدٍة ففدي أو لقب ، نحو : يا زيد بَن عمرٍو ، ويا خالد بَن أبي عمرٍو، ويدا 

 المنادى وجهان : 

م  ، ونصب الصفة أحدهما   . "ابن": بناء المنادى على الضَّ

وهو األكثر إتباع حركة المنادى حركة الصدفة وحدذس ألفده مدن الَخدط  اآلخر : 

َرٍة ،  "ابن"بشرط أن تكون الصفة  مفدردًة ، غيدَر ُمَثنَّداٍة ، وال مجموعدٍة، وغيدَر ُمَصدغَّ

                                                                                                          

ر حيث أعم  ا "ُكميٍم عصيُرُها  "والشاهد فيه قوله   فرفطع  "ُكَمْيطٍم  "سم الفاعط  الُمَصطغَّ

وب شاهد فيه علطى هطذه الروايطة ن ألنَّ  "كميم   "وروى البيم برفع  "عصيُر  " "الفاع "

ا و "كميم   " ا مقدم  ا  . "عصيُرها"تكون حينالذ خبر   مبتدأ مؤخر 

 . 2268،  5/2267انظر ارتشاف المرب   (1)

 . 2/294انظر حاشية الصبان   (2)
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ل بينها وبين الموصوس ، فدإِْن اندتقض بعدض هدذه الشدروط لدزم بنداء وغيَر مفصو

م  ، نحو : يا زيُد ويا عمرو ابندي خالدد ، ويدا زيدُد وبكدُر وعمدرو  المنادى على الضَّ

بني محمد، ويا زيُد ُبنَىَّ عمرٍو ، ويا زيُد وبكُر ابن خالد  بضم المنادى ؛ والعلة يف 

لصدفة، وعدددم جدواز حدذس األلدف مددن عددم جدواز إتبداع حركددة المندادى حركدة ا

 . (1)هو قلة االستعمال –الَخط  مع انتفاء شرط من هذه الشروط 

 تعقيب : 

إذا وقدع صدفة للمندادى، وكدان مضداًفا  "ابدن  "مما سبق يتضح أثر التصدغير يف 

إلى علم ، أو لقب ، أو كنية ، ودخله التصغير لم ُتحَذس ألُفُه يف الَخدط  ، ولدم ُتتَبدع 

 المنادى حركَتُه  . حركةُ 

***    ***   *** 

 املصدر املصغر " رُو يدًا " بني اإلعمال واإلمهال ـ  6

ذكر النحاُة أنَّ هناك نوًعا من المصددر النائدب عدن الفعدل جداء مصدغًرا، وذلدك 

فهو يف هذه الحالة معدرٌا ، ويجدوز إضدافته إلدى الفاعدل ،  "ُرَويًدا  "نحو قولك : 

زيٍد ، واختلف النحاة يف النصب بده، فدذهب المدربد إلدى أنَّده ال نحو قولك : ُرَويَد 

يجوز ؛ ألنَّ التصغير يمنع عمل المصدر كمدا مندع اسدم الفاعدل مدن العمدل ؛ ألنَّ 

يف هدذه الحالدة  "ُرَويدًدا  "التصغير من خواص األسماء، واالسدم المنصدوا بعدد 

 . (2)نَّه يجوز النصب به، وذهب آخرون إلى أ "ُرَويًدا  "يكون بالفعل الناصب لد 

ر، ولدم يعمدل  واختلف المجيزون لعمله يف العلة التي عمل ألجلها وهدو ُمَصدغَّ

ٌر حمداًل علدى  ر ، فذهب الفارسدي إلدى أنَّده عمدل وهدو ُمَصدغَّ  "اسم الفاعل الُمَصغَّ

 اسم الفعل ، لمشاهبته له يف اللفأل كقول الشاعر :  "ُرَويد 

                                                
 . 2/32انظر شرح الكافية ببن فالح النحوي   (1)

 . 8/3855، وتمهيد القواعد  6/178انظر التذيي  والتكمي    (2)



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

يَّططا َجططدُّ مططا َثطط
ِهططمُرَويططَد َعلِ  دُي ُأمِّ

 

ُهطططم ُمَتَمطططايِنُ   إَِلينَطططا َوَلكِطططْن ُو ُّ
(1) 

 

وهذا يعني أنَّ الفارسي يرى عدم جواز عمل المصدر الموضوع موضع الفعدل 

ر عدا   . (2)"ُرَويًدا  "الُمَصغَّ

وزعم أبو بكر بن ًاهر ، وابن خروس أنَّ العلة يف جواز إعمالده أنَّ عملده لديس 

مدا عمدل لوضدعه موضدع الفعدل، فدال يدؤثر التصدغير يف بالشبه كاسدم الفاعدل ، وإنَّ 

إعماله ، بخالس اسم الفاعل ، فعملده لشدبهه بالفعدل المضدارع، والتصدغير يبعدده 

 . (3)عن شبه الفعل ، فال يجوز عمله مصغًرا

أو  "رويددًدا"ويدرى الددبعض أنَّ هدذا الددرأي هددو الصدحيح عنددده ، سدواًء يف ذلددك 

رة ا  . (4)لموضوعة موضع الفعلغيرها من المصادر الُمَصغَّ

 "رويدًدا "إعمدال "وأرى أنَّ الراجح من الرأيين السابقين هو الرأي الذى يجوز 

 يف االسم المنصوا بعده ؛ لوروده يف الشعر العربي .

 تعقيب : 

مما سبق يظهر أثُر التصغير علدى الدرأي الدذى يمندع عمدل المصددر الموضدوع 

ر .  موضع الفعل الُمَصغَّ

   ***   *** *** 

                                                
، ولمالطك بطن خالطد  2/46البيم من ال ويط  ، وهطو للمع ط  الهطذلي يف  يطوان الهطذليين   (1)

ب ، ونسط 1/48، وشطرح أبيطات سطيبويه للسطيرايف  1/116الهذلي يف شرح أشعار الهذليين 

،  2/145، وشرح كتاب سيبويه للسطيرايف  1/243إلى الهذليين  ون تعيين اسم يف الكتاب 

، وإيمططاح  3/378،  3/208ولسططان العططرب )مططأن( ، وور  غيططر منسططوب يف: المقتمططب 

، والتذيي  والتكمي   3/26، وشرح المفص  ببن يعي  1/186شواهد اإليماح للقيسي 

 =                      3/98، وشرح األشموين  11/113

 ."ُروَيَد "بالمصدر المصغر  "عليَّا  "رويَد عليَّا ، حيث نصب  "والشاهد يف قوله :  =

 . 8/3855، وتمهيد القواعد  11/112انظر التذيي  والتكمي    (2)

 . 8/3855، وتمهيد القواعد  11/113انظر التذيي  والتكمي    (3)

 .  11/113انظر التذيي  والتكميي    (4)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ا بالتصغريِ الثالث:  املبحث
َ
ِته

َّ
 على صِح

ُّ
ل

َ
د
َ
ست

ُ
 التي ي

ُ
 األحكام

 من عالمات االسم التصغري ـ  1

ذكر النحداة أنَّ التصدغير عالمدة مدن العالمدات التدي تميدز االسدم عدن قسديميه : 

 .(1)"وعمرو "  "زيد  "يف تصغير :  "ر ُعَمي "، و  "ُزَييد  "، نحو :  الفعل والحرس

عضدهم يف تعليددل ذلدك أنَّ التصددغير يف معندى النعدت الددذي هدو حكددم يف وذكدر ب

 . (2)المعنى على المنعوت فكذلك التصغير

وأجاا بعضهم عن اعرتاض قد يرد علدى جعدل التصدغير عالمدة مدن عالمدات 

االسم وهو أنَّه قد يدخل بعض األفعال بأنَّده خاصدة مدن خدواص االسدم إذا لحقده 

د بتصدغيره تصدغير شدئ غيدره ىف معنداه ، وإذا لحدق الفعدل فإنَّه يتناول لفظه وال يرا

تندداول لفظدده ، وكددان المددراد بتصددغيره تصددغير مصدددره كقولددك يف التعجددب : مددا 

أحيسنه! وما أميلحه!  فالتصغير تناول لفأل الفعدل والمدراد تصدغير المصددر وهدو 

 . (3)الحسن والمالحة

 تعقيب : 

ا قبلت التصغير كان ذلك عالمة مدن مما سبق يظهر أثر التصغير ىف الكلمة ، فإذ

 عالمات اسميتها .

***    ***   *** 

 

                                                

، وحاشطية الخمطري علطى  2/8، واألشطباه والنظطائر يف النحطو  39انظر أسطرار العربيطة    (1)

 . 1/29، والنحو الوايف  1/518شرح األشموين 

 . 13انظر كشف المشك  يف النحو للحيدرة اليمني    (2)

 . 9،  8انظر المرتج  يف شرح الجم     (3)



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

 استدالل الكوفيني بتصغري " م ا أ ف عل  " على امسيته ـ  2

َمدا َأحَسدَن "مدن قولدك يف التعجدب  "َأْفَعدَل  "اختلف البصريون والكوفيدون يف 

ذهب البصريون إلدى اسٌم هي أم فعٌل ؟ فذهب الكوفيون إلى أنَّها اسم ، و "زيًدا!  

 أنَّها فعل  .

ومددن األدلددة التددي اسددتدل هبددا الكوفيددون علددى اسددميتها أنَّدده يدددخلها التصددغير ، 

 والتصغير من خصائص األسماء ومنه قول الشاعر :

طططا َشطططَدنَّ َلنَطططا  َيطططا َمطططاِ ُأَمطططْيلَِح ِغزَبن 
 

 

طططُمرِ   طططاِل والسَّ ِمطططْن ُهَؤَليَّطططائُِكنَّ المَّ
(1) 

 

 ، وذكروا أنَّ ذلك ورد كثيًرا يف الشعر والنثر . "َأمَلح  "تصغير  "ُأَمْيلَِح  "فد

 وقد أجاب البصريون عن  لي  الكوفيين باآلتي : 

تناولدده لفًظددا ال معنددًى ؛ ألنَّ المددراد  "أفعددل  ": أنَّ التصددغير الددذي لحددق األو  

يف  تصغير المصدر ، وجاز تصغير لفأل الفعل والمراد المصددر ؛ ألنَّ الفعدل يقدوم

                                                

، ونسطب آلخطرين يف 130مجنون ليلطى يف  يوانطه   البيم من البسي  ، وهو منسوب إلى   (1)

، وشطرح شطواهد المغنطي  3/1475،  1/280لسان العرب ) شدن ( ، والمقاصطد النحويطة 

، وور  غيططر منسططوب يف شططرح كتططاب سططيبويه  9/363،  1/98، وخزانططة األ ب  2/262

يف ، واإلنصططاف  3/48، والحجططة للقططراء السططبعة  4/416،  3/457،  1/356للسططيرايف 

،  3/429،  2/362،  1/174، وشططرح المفصطط  ببططن يعططي   1/127مسططائ  الخططالف 

، وشطرح جمط  الزجطاجي ببطن عصطفور  29، والتبيين عطن مطذاهب النحطويين   4/412

 . 10/207، 3/190، والتذيي  والتكمي  1/583

َر    "علطى أنَّ صطيغة  فاحتج به الكوفيطون " ! ما أمَلَح  "والشاهد يف قوله ) ُأَمْيِلح ( حيث ُصغِّ

 اسم ن ألن التصغير من خصائص األسماء . "ما أفع  
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الذكر مقام مصدره ، ألنَّه يدل عليه بلفظه ، ولهذا يعود الضمير إلى المصدر بدذكر 

ِذيَن َيبَخُلوَن بَِما آَتداُهُم اهلُل وَ   فعله وإْن لم يجِر له ذكر كقوله تعالى :  اَل َيحَسَبنَّ الَّ

ى الفعدل نحدو .  ونظير هذا إضدافتهم اسدم الزمدان إلد  (1)  مِْن َفضلِِه ُهَو َخيًرا َلُهم

داِدقِيَن ِصددُقُهم قوله تعالى :   . وإن كاندت اإلضدافة إلدى   (2)  َهَذا َيوُم َينَفدُع الصَّ

األفعال غير جائزة ، وإنما جاز ذلك ؛ ألنَّ المقصود باإلضافة إلى الفعل مصددره، 

 .(3)والتقدير: هذا يوُم نفع الصادقين صدقهم 

 التعجدب حمددالً. علددى أفعددل التفضدديل يف "أفعددل  ": أنَّ التصددغير دخددل  الثـاني 

الشرتاكهما يف التعجب والوزن واألصل وإفادة التفضيل والمبالغة، كما يجوز أْن 

مدا  "تقول : غلماُنك ُأَحْيِسُن الغلمان ، وغزالُنك ُأَمدْيلُِح الغدزالن جداز أْن تقدول : 

امتندع  "ما َأعَرَجده!  "، وكما يمتنع أْن يقال:  "ُأَحْيِسَن زيًدا!  ، وما ُأَمْيلَِح غزالًنا!  

وهدذا مدن بداا إعطداء الشدئ  "هدو َأعدَرُج القدوم  "و  "هو َأعَرُج منك  "أن يقال : 

 . (4)حكم الشئ لمشاهبته له لفًظا ومعنًى 

ا لزم ًريقًة واحدًة وهي صديغة الماضدي أشدبه  "َأفَعل  ": أنَّ  الثالو التعجب لمَّ

فلحقه بعض أحكامها وهو التصغير، وحمل الشئ على الشئ األسماء يف الجمود 

                                                

 . 180سورة آل عمران من اآلية :   (1)

 . 119سورة المائدة من اآلية :   (2)

ومطا بعطدها ،  1/126، واإلنصاف يف مسائ  الخالف  118،  117انظر أسرار العربية    (3)

، وشرح المفصط  ببطن يعطي   289فيين  والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكو

 . 3/391، وهمع الهوامع 1/583، وشرح جم  الزجاجي ببن عصفور  3/429

، واإلنصطاف 118، 117، وأسطرار العربيطة   1/355انظر شرح كتاب سيبويه للسيرايف   (4)

 . 894، ومغني اللبيب  1/198، واللباب يف عل  البناء واإلعراب  140،  1/139



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

يف بعددض أحكامدده ال يخرجدده عددن أصددله ، فاسددم الفاعددل محمددول علددى الفعددل يف 

العمددل ولددم يخددرج عددن اسددميته ، والفعددل المضددارع محمددول علددى االسددم يف 

 . (1)اإلعراا ولم يخرج عن فعليته

مدا ورد عدن العدرا مدن وحكى ابن مالك عن ابن كيسان أنَّه أجاز القياس على 

 "عليده فقدال  يف التسدهيل :  "أفعدل "يف التعجب ، وكذلك قياس  "أفعل  "تصغير 

ددَراِده  "َأفَعدَل  "وَشدذَّ تصدغيُر   ً  "مقصددوًرا علدى السدماع ، خالًفددا البدن كيسدان يف ا

 . (2)"عليه  "َأفِعل  "وقياس 

الشدذوذ فدال يقداس وهدو يف غايدة  "وقال يف الشرو بعد أن أورد البيت السابق : 

عليدده فيقددال يف : مددا أجَمَلدده!  ، ومددا أظَرَفدده!  مددا ُأَجْيِمَلدده!  ، ومددا ُأَظْيِرَفدده!  ؛ ألنَّ 

ُر، وأجاز تصغير     "أفِعل  "التصغير وصف يف المعنى والفعل ال يوصف فال ُيَصغَّ

 . (3)"، وَضعُف رأيِِه يف ذلك َبي ٌن وِخاَلُفه ُمَتَعي نٌ 

 "أفعددل"ابددن مالدك وهدو القددول بشدذوذ مدا ورد مددن تصدغير وهبدذا يتضدح رأي 

 التعجب وخروجه عن القياس وعدم جواز القياس عليه .

يف التعجدب هدو  "أفعدل"أما أبو حيَّان فيرى أنَّ رأي ابدن كيسدان بداًراد تصدغير 

وسدألت الخليدل عدن قدول "نصُّ كالم البصريين والكوفيين وأورد قدول سديبويه : 

فقال : لم يكن ينبغي أن يكون يف القيداس ، ألن الفعدل ال  "لَِحه!  ما ُأَميْ  "العرا : 

                                                

، واللبطططاب يف علططط  البنطططاء  1/142، واإلنصطططاف  118،  117ر أسطططرار العربيطططة   انظططط  (1)

 . 1/198واإلعراب 

 . 894، وانظر المغني   131التسهي     (2)

 . 1/506، واللمحة يف شرح الملحة  3/40شرح التسهي  ببن مالك   (3)
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دُر إال هدذا  ُر ... وليس كشديء مدن الفعدل وال شديء ممدا يسدمى بده الفعدل ُيَحقَّ ُيَحقَّ

 . (1)"وحده وما أشبهه من قولك : ما أفَعَله!  

ًبا على نص  سيبويه السابق : فدلَّ قوله  ذا وما أشدبهه إال ه"ثم قال أبو حيَّان ُمَعق 

من قولك : ما أفَعَله على أنَّ تصغيره مقديٌس ، فتقدول : مدا ُأَظْيِرَفده! ، ومدا أجيملده!  

 . (2)"وكذلك ما يقال فيه : ما أفعله!  

 "َأمَلدَح "، و"َأحَسدنَ  "ونقل ابن هشام عن الجوهري أنَّه لم يسمع من ذلك إال 

ك لدم يحدِك اقتياسده إالَّ عدن ابدن وذكر أنَّ النحويين مع ذلك قاسوه ، وأنَّ ابن مالد

كيسان ، ثم ردَّ هذا القياس
(3) . 

وشرط بعض المحدثين جواز هذا القياس على هذا الشدذوذ يعندي مدا ورد مدن 

إذا أريدد بده مدع التعجدب التََّحبُّدب كمدا ورد يف  "ما َأحَسَن  "و  "ما َأمَلَح  "تصغير 

ما ُأَحْياَله! وما ُأَدْينَاه إلدى قلبدي ! ،  "البيت، وذكر أنَّه يجوز أْن نقيس عليه فنقول : 

 . (4)"وما ُأَظْيِرَس حديَثُه ! وما ُأَظْيِرَس مجلَسُه! 

وأكتفي بهذا القدر من هذه المسطألة الخالفيطة بطين النحطاة وهطو تسطلي  المطوء 

يف التعجب اسم وهطو ورو ه  "أفع   "على  لي  واحٍد من أ لة الكوفيين على أنَّ 

ا ،  ر   . وجواب البصريين عليه ، وموقف العلماء المتأخرين من ذلكُمَصغَّ

 تعقيب :
يف التعجب حيث استدل بده الكوفيدون  "أَفَعل  "مما سبق يتضح أثر التصغير يف 

                                                

 .  478،  2/477الكتاب   (1)

 . 10/208انظر التذيي  والتكمي    (2)

 . 894انظر المغني     (3)

 . 1/73انظر جامع الدروس العربية   (4)



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

على اسميتها ، وجواا البصريين عن ذلدك ، وموقدف العلمداء المتدأخرين حيدث 

ا ذلدك منع بعضهم القياس علدى مدا ورد مدن ذلدك ، وأجداز الدبعض ا خدر شد ًً ار

ببعض الشروط ، وهو الرأي الذي تميل إليه النفس حيث إِنَّه ورد يف كدالم العدرا 

 شعًرا ونثًرا .

***    ***   *** 

 استدال  الن اة بتصغري "   ثَّأل ا " على كونه امًسا وا ًدا ـ  3
 فاعدل ، "ذا"فعل ، و  "َحبَّ  "مركبة من  "َحبَّذا  "ذهب فريٌق من النحاة إلى أنَّ 

م  يف  واالسم الواقع بعدده يجدوز فيده مدا جداز يف االسدم المخصدوص بالمددو والدذَّ

 . (1)على هذا الرأي اسًما واحًدا "حبََّذا  "، وليست  "بِس  "و  "نعم  "باا 

َب من  "َحبََّذا  "وذهب فريق إلى أنَّ  وصار كلمدة واحددة،  "َذا  "و  "َحبَّ  "ُرك 

 .(2)واالسم المرفوع بعدها هو الفاعلوُغل َب فيها جانب الفعلية ، 

َب مع  "َحبَّ  "أنَّ  "وذهب فريق إلى  وصار كلمة واحددة ُغل دب فيهدا  "َذا  "ُرك 

،  (5)، والسدديرايف (4)، وابددن السددراج (3)جاندب االسددمية ، وهددو مدا ذهددب إليدده المدربد

  (1)، وُنِسَب إلى الخليل وسيبويه (7)، وابن عصفور (6)والفارسي

                                                

، واللبططاب يف علطط  البنططاء واإلعططراب  1/609انظططر شططرح جمطط  الزجططاجي ببططن عصططفور   (1)

 . 2/928، وتوضيح المقاصد  1/18

 . 2/929، وتوضيح المقاصد  1/18انظر اللباب يف عل  البناء واإلعراب   (2)

 . 2/145انظر المقتمب   (3)

 . 1/115انظر األصول يف النحو   (4)

 . 3/8انظر شرح كتاب سيبويه   (5)

 . 2/847انظر المسائ  البصريات   (6)

 . 1/611انظر شرح جم  الزجاجي   (7)
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طراا النحاة يف نسبة هذا الرأي أو خالفده إلدى سديبويه اخدتالفهم يف وسبب اض

 "حبَّددذا  "أنَّ  –رحمده اهلل  –وزعدم الخليدل  "تفسدير عبارتده يف كتابده حيدث قدال : 

 "بمنزلدة كلمدة واحددة ، نحدو  "َحدبَّ  "و  "َذا  "، ولكدنَّ  "حدبَّ الشديُء  "بمنزلة 

فدالَعمُّ مجدرور، أال تدرى أنَّدك تقدول  وهو اسم مرفوع كما تقول يدا ابدن َعدمَّ  "لوال 

للمؤنث َحبَّدَذا ، وال تقدول : َحبَّدَذة ، ألنَّده صدار مدع َحدبَّ علدى مدا ذكدرت، وصدار 

 .  (2)المذكر هو الالزم ؛ ألنَّه صار كالمثل

وممددن ذهددب إلددى أنَّدده  "قددال أبددو حيَّددان بعددد أْن أورد نددصَّ سددببويه السددابق : 

وهو اسم مرفوع "ه ، وحملوا كالم سيبويه يف قوله : بمجموعه اسم السيرايفُّ وغيرُ 

: بمنزلة كلمة واحدة ، أي "وَحبَّ ولكنَّ َذا  "عائد على قوله :  "وهو  "على أنَّ  "

 "َذا  "عائددد علددى  "وهددو"ول: اسددم مرفددوع ، والقائددل ا خددر يقدد "وَحبَّددَذا  "و 

 . (3)"وحده

كلمدة واحددة  "حبدذا  "بدأنَّ  ومن األدلة التي استدل هبا أصدحاا الدرأي القائدل

ددَب فيهددا جانددب االسددمية ، تصددغير  فقددد  "مددا ُأَحْيبِددَذه!  "فيقددال فيدده :  "َحبَّددَذا  "ُغل 

ُروه تصغير المفرد ، والتصغير من خواص األسماء .  َصغَّ

وقد ُردَّ هذا الدليل بأنَّ التصغير شاذ فال يعتمد عليه فال هتدم به القاعدة
(4) . 

أي أدلدة أخدرى ال أرى داعًيدا لدذكرها هندا فالبحدث خداص وألصحاا هذا الدر

                                                                                                          

 . 2/928انظر توضيح المقاصد   (1)

 . 2/180الكتاب   (2)

 . 1/161التذيي  والتكمي    (3)

، وشطرح ألفيطة 1/161، والتطذيي  والتكميط   1/18عطراب انظر اللباب يف عل  البنطاء واإل  (4)

 . 5/263ابن مع  للرعيلي 
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 بأثر التصغير يف أدلة أصحاا هذا الرأي .

 تعقيب : 

مما سبق يمكنني القدول بدأنَّ التصدغير كدان لده أثدٌر عندد أصدحاا الدرأي القائدل 

كلمدة مفدردة َيغلِدُب عليهدا جاندب االسدمية ، وإن كدان هدذا األثدر  "َحبَّدَذا  "بجعل 

حاا ا راء األخرى حيث وصدفوه بالشدذوذ ، وهدو مدا تميدل إليده ضعيًفا عند أص

 النفس حيث لم يرد يف كالم العرا شعًرا أو نثًرا .

***    ***   *** 
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 خامتة
الحمد هلل بفضله تتم الصالحات ، والصالة والسالم علدى سديدنا محمدد خداتم 

 ات .األنبياء والرساالت ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الثق

 أما بعد ...    

  فهذه أهم نتائج البحث :

ر المؤنث باأللف والتاء ، ووصفه بعض    د  1 َز ابن الضائع جمع ُمَصغَّ  َجوَّ

 المحدثين بأنَّه لم يصب يف ذلك مع َنص  العلماء على منعه .        

ر ، فدذكر يف أحدد  د  2  يف جدواز عمدل المصددر الُمَصدغَّ
 
اضطرا كالم الرضي

َزُه يف البعض ا خر . كتبه  عدم جواز ذلك ، وَجوَّ

ًرا وغيدَر  د  3 أجاز مجمع اللغدة العربيدة بالقداهرة عمدل المصددر مطلقدا ُمَصدغَّ

ر لدم َيثُبدت  ُه بدأنَّ المصددر الُمَصدغَّ ٍر ، ولم يقبل ذلك بعدض المحددثين ، َوَردَّ ُمَصغَّ

 عمُلُه يف شعٍر أو نثٍر .

 "مدا َأفَعدَل!  "الم سيبويه يف مسدألة جدواز تصدغير ذكر أبو حيَّان أنَّ نصَّ ك د  4

 يف التعجب يدلُّ على َأنَّ تصغيره مقيٌس .

مدا  "و  "ما ُأَمديلَِح!  "ذكر بعض المحدثين َأنَّه يجوز القياس على تصغير  د  5

ُد . "ُأَحيِسَن!   إِذا ُأِريَد به مع التعجب التََّحبُُّب والتَّودُّ

هدل هدو  "َحبَّدذا  "ب اختالس بعض النحداة يف أصدل ذكر أبو حيان أنَّ سب د  6

كلمددٌة واحدددٌة يغلددب عليهددا جانددب االسددمية ، أو مركددب مددن فعددل وفاعددل؟ هددو 

 اختالفهم يف تفسير نص  سيبويه يف ذلك .

 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  َُت َوإَِلْيِه ُأنِْيُب َما َتْوفِْيِقي إاِلَّ بِاهلل َعَلْيِه تَ و  .  (1)  َوكَّ

 د/ السيد على أمحد سليم         

                                                

 . 88سورة هو  من اآلية   (1)
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اللغة العربية  بن حسين بن حميد الدين يف كليةدكتوراه للباحثر نصار بن محمد 

 ه ( 1421يف جامعة أم القرى بمكة المكرمة ) 

أحمد  تحقيق : الدكتور ر عبد المنعم شرو الكافية الشافية البن مالك ،  .40

القرى بمكة  العلمي وإحياء الرتاث بجامعة أم هريدي، نشر مركز البحث

 .المكرمة ) دون تاريخ ( 

سيد  شرو  كتاا سيبويه للسيرايف ، تحقيق : أحمد حسن مهدلي ، وعلي   .41

 علي ، الناشر :دار الكتب العلمية ) دون تاريخ (

شرو المفصل البن يعيش د الناشر : دار الكتب العلمية د بيروت د لبنان د  .42

 م ( .2001هد د 1422الطبعة األولى ) 

لجوهري د تحقيق: أحمد الصحاو ) تاج الفقه وصحاو العربية ( ل .43

هد 1407) الغفور عطار د الناشر : دار العلم للماليين د بيروت د الطبعة الرابعة عبد

 م( .1987د 

 دتحقيق : بسام عبد الوهاا الجابي  دعمدة الكتاا ألبي جعفر النحاس  .44

 الطبعة   دالناشر : دار ابن جزم ، الجفان والجابي للطباعة والنشر 

 م ( .2004 ده 1425)  األولى    

دار  دالناشر   دتحقيق : عبد الرازق المهدي  دفقه اللغة وسر العربية للثعالبي  .45



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 م(2002 ده 1422الطبعة األولى) دإحياء الرتاث العربي 

ودراسًة د جمًعا القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  .46

م( لخالد بن 1995د ه 1415الحادية والستين عام )وتقويًما إلى هناية الدورة 

 سعود العصيمي د الناشر : دار التدمرية د الرياض د

     الكتاا لسيبويه د تحقيق : الشيخ ر عبد السالم محمد هارون د ًبع  .47

 م( .2004هد د 1425مكتبة الخانجي د القاهرة د الطبعة الرابعة ) 

بوع كجزء من الكنز اللغوي يف دكتاا القلب واإلبدال البن السكيت = مط .48

 دالناشر : المكتبة الكاتوليكية  دتحقيق : الدكتور ر أوغست هفنر  داللسان العربي 

 م ( .1903بيروت ) 

 الناشر دتحقيق : الدكتور ر يحيى مراد  دكشف المشكل يف النحو للحيدرة  .49

 بيروت ) دون تاريخ ( . ددار الكتب العلمية 

رياض تحقيق: الدكتور ر   دالكناش يف فني النحو والصرس البن شاهنشاه  .50

  م(. 2000بيروت ) دالناشر:المكتبة العصرية  د بن حسن الخوام

اللباا ىف علوم الكتاا البن عادل د تحقيق : الشيخ ر عادل أحمد عبد  .51

لي محمد معوض د الناشر : دار الكتب العلمية د بيروت د الموجود ، والشيخ ر ع

 م( .1998هد د 1419لبنان د الطبعة األولى ) 

لسان العرا لجمال الدين بن منظور د الناشر : دار صادر د بيروت د الطبعة  .52

 األولى ) دون تاريخ ( .

 دتحقيق : إبراهيم بن سالم الصاعدي  داللمحة يف شرو الملحة البن الصائغ  .53

الطبعة  دالمدينة المنورة  دلناشر : عمادة البحث العلمي يف الجامعة اإلسالمية ا

 م ( .2004 ده 1424األولى ) 

الناشر : دار الكتب الثقافية  دتحقيق : فائز فارس  داللمع يف العربية البن جني  .54

 الكويت ) دون تاريخ ( . د



  

 
 أثرُ التَّصغِيرِ في الحُكمِ النَّحوِي  

 

 

 
 

 

 

الناشر :  دتحقيق : على حيدر  دالمرتجل يف شرو الجمل البن الخشاا  .55

 م( .1972 ده 1392دمشق )

تحقيق : الدكتور ر محمد الشاًر  دالمسائل البصريات ألبي علي الفارسي  .56

م ( 1985 ده 1405) الطبعة األولى  دالناشر : مطبعة المدين  دأحمد محمد أحمد 

. 

محمد  تحقيق:الشيخ ر عبد السالم   دمعجم مقاييس اللغة البن فارس  .57

 م(1979د ه1399الطبعة األولى) داشر: دار الفكر الن دهارون 

الشيخ تحقيق :  دمغنى اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري  .58

 د ه1411بيروت )  دًبع المكتبة العصرية  د رمحمد محيى الدين عبد الحميد

 م(.1991

    المفصل يف صنعة اإلعراا للزمخشري ، تحقيق ر علي أبو ملحم ،     .59

 م ( . 1993مكتبة الهالل ، بيروت ، الطبعة األولى ) 

المقاصد الشافية يف شرو الخالصة الكافية ) شرو ألفية ابن مالك(  .60

للشاًبي د تحقيق : الدكتورر عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرين د الناشر 

كة : معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى د م

 م(. 2007هد د 1428المكرمة د الطبعة األولى )

المقاصد النحوية يف شرو شواهد شروو األلفية لبدر الدين العيني د تحقيق  .61

: الدكتورر علي فاخر ، والدكتورر أحمد محمد توفيق السوداين ، والدكتورر 

ة د عبد العزيز محمد فاخر د الناشر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتجم

 هد ( .1431القاهرة د جمهورية مصر العربية د الطبعة األولى ) 

المقتصد يف شرو التكملة لعبد القاهر الجرجاين د تحقيق الدكتورر أحمد  .62

بن عبد اهلل بن إبراهيم الدرويش د الناشر : عمادة البحث العلمي ىف جامعة اإلمام 
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السعودية د الطبعة األولى ) محمد بن سعود اإلسالمية د الرياض د المملكة العربية 

 م( .2007هد د 1408

:  الناشرالمقتضب للمربد د تحقيق : الشيخ ر محمد عبد الخالق عضيمة د  .63

المجلس األعلى للشِون اإلسالمية بوزارة األوقاس د جمهورية مصر العربية د 

 م( .1979هد د 1399الطبعة الثانية ) 

بيروت )  دالناشر : دار الفكر  دغاين الموجز يف قواعد اللغة العربية لسعيد األف .64

 م ( .2003 ده 1424

الطبعة  دمصر  دالناشر : دار المعارس  دالنحو الوايف للدكتور ر عباس حسن  .65

 الحادية عشرة ) دون تاريخ ( .

عبد الحميد لسيوًي د تحقيق: لهمع الهوامع يف شرو جمع الجوامع  .66

 . (دون تاريخ  )مصر د المكتبة التوفيقية د الناشر :  هنداوي

***    ***   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




