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 مراجعة يف الدرس الرصيف
 األسامء املنتهية بواو مضموم ما قبلها

 بحث يف املسكوت عنه
 

 )∗(ممدوح خسارة. د
  :الظاهرة) ١

من األحكام الرصفية التي تواطأت عليها كتب النحو والرصف أن ليس يف كالم 
 .َّالعرب اسم معرب آخره واو قبلها ضمة

َّء اسم آخره واو قبلها ضمة, فمتى وقع ليس يف األسام«: هـ)٣١٦( قال ابن الرساج
ًيشء من هذا قلبت الواو فيه ياء ٌ« )١( . 

ِأال ترى أنه ليس يف الكالم فعلو وال فعيل: هـ)٤٥٨(وقال ابن سيده  • ِْ ُْ ُ«) ٢( . 
ِكالم فعيل إال باهلاء نحو حدرليس يف ال«): ٣٩٢( وقال ابن جني ْ ِ ِ ة, كام أنه ليس فيه َيِْ

ُفعلو( َء نحو عنصوةإال باهلا) ُ ُ ْ ُ«) ٣( . 
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
 .٣٣٣/ ٣ل يف النحو  األصو– ابن الرساج )١(
 .٢٩٤: ٧ املحكم –ابن سيده ) ٢(
 .١٩٣/ ٣ اخلصائص – ابن جني )٣(
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ِليس يف الكالم فعلو وال فعيل« :هـ)٩٠٠(وقال األشموين  ِْ ُْ َ«) ٤( . 
ُأال ترى أنه ليس يف الكالم فعلو وال فعيل و فيعل«: وجاء يف لسان العرب ْ ْ َْ َِ ِ ُ َ َ«) ٥(   .

ُعلو وفعلوَف(َّولكن احلكم يتعدى بناءي  ُْ  يف  وجاء.إىل كل اسم منته بواو قبلها حركة) ُْ
ِّ متمكن يف آخره واو ٌ اسمليس يف كالم العرب«: هـ)٥٧٧(أرسار العربية البن األنباري 

  . )٦ (»َّقبلها ضمة
أال ترى إىل إمجاعهم عىل أنه ليس «: َّ عمم هذا احلكم أكثر عندما قال سيدهولكن ابن

 . )٧(»ٌيف الكالم اسم آخره واو قبلها حركة
ناء يف السامء إال الكوفيون بحسب ابن عقيل يف وليس يف القدماء من أجاز هذا الب

ُوعلم مما ذكر أن االسم ال يكون يف آخره و«: رشحه عىل ألفية ابن مالك, إذ قال ِ او قبلها ُ
ِ وجدًّام إن كان مبنينع. َّضمة َهو(نحو  .ُ , ومل يوجد ذلك يف املعرب, إال يف األسامء الستة )ُ

أحدمها ما : فيون ذلك يف موضعني آخرينلكووأجاز ا). جاء أبوه(الرفع نحو يف حالة 
ِّسمي به من الفعل نحو  ُيدعو ويغزو(ُ ُْ ُ ْسمندو وقمندو( نحو ًّاوالثاين ما كان أعجمي, )َْ َْ َ ََ(«)٨ 

غري صحيح, ألن احلديث عن األسامء املفردة وليس عن ) أبوه( أن متثيله بـويلحظ. )
 مجع املذكر السامل املرفوع املضاف نحو َّاملركبات, كام أن كالمه يف حال صحته ينطبق عىل

ِّجاء معلمو املدرسة( َ  ., وليس البحث يف هذا)ُ
                                                           

 .٥٠٨: ١ رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك – األشموين )٤(
 .غدق: ترجم, وينظرتاج العروس:  لسان العرب– ابن منظور )٥(
 .٣٥٤/ ١ أرسار العربية – ابن األنباري )٦(
 .٢٤١: ٧ املحكم – ابن سيده )٧(
 . ٨٣/ ١ رشح األلفية – ابن عقيل )٨(
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 :األسامء املنتهية بواو يف العربية املعارصة) ٢
ُ ومعدودًادودّولكن ما كان عند القدماء حم ْ َ مل يعد كذلك, فقد فشت األسامء املنتهية ًاَ َ

َّفشوبواو مضموم ما قبلها  ُ  :َّولعل أهم مواضعها ما يأيت. ربية املعارصة يف العًا كبريًاُ
ًاألسامء املعربة قديام −أ ُ نحو سمندو وقمندو وخوفو َّ َْ َْ َ ْوسنفروَُ ِ ِ... 

 : وغري أعالمًا أعالمًاَّ األسامء العربية املعربة حديث−ب
ُوكيو, كنغُ, طُسطو, فرانكوِأر: فمن األعالم • ْ و, سرياييفو, أسكيمو, أنطونيو, ُ

ُكولومبو, بلوتوبورتوفينو,  ُ. 
ُفديو, كاجو : ومن غري األعالم • ُ ْ  ].اتّيعلم الصغر[ نانو –ِ
 ).العربيات القديمة( األسامء املتوارثة من اللغات اجلزيرية −ج
ُعبدو, ملكو, كلامخو, تلدو, ظلمو: أعالم, نحومنها  • َْ َْ ُ َ ُ ُ ْ ُ, مندو, كرمو, سيفو, )٩(َ َْ

ْسعدو, فخرو, شيخو, زينو َ ْ َ... 
ُسنونو : أعالم مثل ومنها غري •  .)الطائر املعروف(ُ

َوهكذا يرى أن هذا النوع  لكالم العريب أن ا« بحجةمن األسامء الذي أمهله القدماء ُ
ْ بالواو إال نحو ثالث كلامت منها سمندو وقمندوًا خمتومًاألصيل ال يعرف اسام َْ َ ََ«)١٠(  ,

 الضوابط الرصفية ِووضعه, بل ال بد من إقراره ُصار إىل كثرة ال يمكن معها جتاهل
 .والنحوية له

                                                           

ُأنا رشاحيل برظلمو بنيت ذا املرطول «: ً ورد مثال يف نقش حران)٩( ْ بعـد ... شـنت] القرص[َ
 . )٥٥فصول مرفقة اللغة العربية : عن رمضان عبد التواب (»مفسد خيرب بعم

ُوسمندو وقمندو اسام طا. ٦١٤/ ٤النحو الوايف :  عباس حسن)١٠( ُْ َْ َ   .ئرينََ
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 .معاجلة القدماء هلذه الظاهرة) ٣
 عىل ًا كان لزام,ملا كانت األسامء العربية ختلو من اسم آخره واو مضموم ما قبلها

. َّسامء تنتهي بواو قبلها ضمةظاهرة, ألهنا اعرتضتهم يف تعريب أالقوم معاجلة هذه ال
 ألسامء?فكيف عالج اللغويون القدماء هذه ا

 : أهنم اتبعوا الطرائق اآلتيةَّاء ما أمكن من تلك األسامء, بنيإن استقر
ْ, ومثال ذلك نقل  حذف الواو من آخر الكلمة−أ ُلفتو(َ ْ ْلفت(من اآلرامية إىل ) ِ يف ) ِ

ْالسلجم ( عند العرب, وهو )١١(العربية العدنانية ُعربونو(ونقلهم , )َّ ُ ْ الرسيانية إىل ) َ
ْعربون( ُتنورو(ونقلهم  , )١٢(بية العدنانيةالعر) ُ ُّ  . )١٣(ْبعّبمعنى الن) ّتنور( الرسيانية إىل )ُ

 ,ًاواحلرف املزيد هو اجليم غالب: زيادة حرف يف آخر الكلمة بعد الواو −ب
 :ومن ذلك

ُّالطسوج − ُّتسو(ق يف الفارسية, وهي فيها الدانالناحية أو : َّ ِّ فعربت إىل ,)َ ُّطسوج(ُ َ (
 . )١٤(بزيادة اجليم

ْالطهيوج −  . )١٥ ()ُهوِتي(َّائر رمادي اللون, معرب ط: َّ
ْكندو(ية أو اخلزانة, عربت من الفارسية َّاخلل: ندوجِْكال − ِ() ١٦( . 

                                                           

 .٢٠٥:  روفائيل نخلة غرائب اللغة)١١(
 .٧٦٠:  املعرب والدخيل يف املعاجم العربية–جهينة نرص عيل .  د)١٢(
 .١٧٥:  غرائب اللغة– روفائيل نخلة )١٣(
 .١١٧:  املعربات الفارسية يف اللغة العربية–حممد التونجي .  د)١٤(
 . تاج العروس طهج– الزبيدي )١٥(
 .كندج:  تاج العروس– والزبيدي ١٣: التقريب ألصول التعريب – طاهر اجلزائري )١٦(
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ُالباذروج − ٌبقلة, نقلت من اآلرامية : َ َْ  . )١٧ ()ْباذرو(َ
زيدت النون يف بعض األسامء املنتهية بواو مضموم ما قبلها, وذلك نحو وقد 

ْليمون(هم تعريب  ومن زيادة النون عىل االسم املنتهي بواو قبلها . )١٨ ()ليمو(من الفارسية ) َ
 ).أفالطون(إىل ) ُبالتو(َّضمة تعريبهم اسم العلم 

ْخرسو(وأظهر األمثلة عىل ذلك تعريبهم كلمة : ًا إبداهلا ألف−ج الفارسية بكلمة ) َ
ْكرسى(  ًا, ألن ما قبل األلف ال يكون إال جمانس يستتبع فتح ما قبلهاًا, وإبدال الواو ألف)ِ

ليس يف كالم العرب اسم آخره واو مضموم ما «: ِال ابن درستويه يف رشح الفصحهلا; ق
ْخرسو(َّقبلها, فلذلك ملا عربوا  َبنوه عىل ) َ َفعىل(َ ْ َفعىل(بالفتح يف لغة, و) َ ْ بالكرس يف لغة ) ِ

َكرسى: (وا الكاف يف اخلاء عالمة تعريب فقالأخرى, وأبدلوا ْ ِ() ١٩( . 
َّكم(هم ُ نقلًاومن إبداهلا ألف ْكمثرى(اآلرامية إىل ) ْثروُ َّ  .)٢٠(العربية العدنانية) ُ

ليس يف كالم العرب اسم آخره واو قبلها ضمة, إنام «:  قال ابن جني:ًء ياا إبداهل−د
ُيغزو ويدعو(ذلك يف الفعل نحو  ُْ َ ُ, فمتى وقع يف االسم من ذلك يشء أبدلت )َْ َّالضمة ٌ

ْكرسة والواو ياء, وذلك قوهلم يف مجع دلو َ ْأدل, ويف مجع حقو: ً َ ٍْ ٍأحق, واألصل: َ ْ ٌأدلو : َ ُْ َ
ُوأحقو, فف ٌُ ْ ُعل فيهام ما تقدم ذكرهَ ْ ُوال يكون يف األسامء ما آخره «:  سيدهابن وقال . )٢١(»ِ

ِواو قبلها ضمة, فإذا أدى إىل ذلك رضب من القياس رفض وأبدلت م ُ ٌَّ َّْ ُن الضمة الكرسة َ َّ
                                                           

 .٩٥:  املعرب والدخيل يف املعاجم العربية–جهينة نرص عيل .  د)١٧(
 .٦٨٤:  املصدر السابق)١٨(
 .١٠٣: ٢ املزهر يف اللغة – السيوطي )١٩(
 .٦٥٦:  املعرب والدخيل يف املعاجم العربية–جهينة نرص عيل .  د)٢٠(
 .١٩٠: لتعريف امللكيا:  ابن جني)٢١(
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ٍ قوهلم يف مجع دلو وجرو ونحو ذلك يف أقل العدد , وذلكُومن الواو الياء ْ َ ٍَ ]: أي مجع القلة[ْ
ٍأدل وأجر( ْ َْ ٍ ما تقدم من قاض وداع ونحومهاَمْكُ هذا, صار حكمه ح, فإذا صار)ٍَ  أي .)٢٢(»ٍ

ٌأدلو وأجرو( اجلمع إن أصل ْ ٌ ُْ َ َ, ولكن الواو تقلب ياء ويكرس)َُ ًْ ُ  ما قبلها فتصبح عىل بناء ُ
ٍأديل( ِ ْ ٍ وأجريَ ِ ْ ني, فيعامالن كاالسم املنقوص بحذف يائه عند , أي اسمني منقوص)َ

ِهذه أدل واستقوا من أدل ومحلت أدلي: التنوين, فيقال ْ ْ ْ َْ َ َُ ْ َ ٍ ٍَ َ  .ًاْ
ٍمثل أدل «: وإىل مثل هذا ذهب اخلرضي يف حاشيته عىل رشح ابن عقيل حني قال ْ َ

ٍوأجر وآم ْ ْ, مجع دلو وجروَ َ َ وأمة بفتحتني, ,َْ ٌأدلو وأجرو وآ(وأصلها َ ْ ٌ ُْ َ بضم ما قبل ) ٌوُمَُ
ُّالواو, قلبت الضمة كرسة توص ّ ِ ً لقلب الواو ياء, ألنه ليس يف العربية اسم معرب آخره ًال ًُ
ٍواو قبلها ضمة, ثم أعل كقاض َّ ِ ُ َّ«)٢٣( . 

ِياثمي]: (يف الرتخيم[ل وتقو«: ًومن إبداهلا ياء ما جاء يف أوضح املسالك بدال إب) َ
ِالضمة ٍ ياء كام يف جرو ودلوِ كرسة والواوَّ ْ َ َْ ْاألجري واألديل, : ً ِْ ألنه ليس يف العربية اسم َ

 . )٢٤(»ٌمعرب آخره واو الزمة مضموم ما قبلها
ٌفليس يف كالمهم اسم «: ًومن إبداهلا ياء ما جاء يف الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر

َّ واو ييل ضمة, فمتى أدى القياس إليه, وجب اإلعاللهٌمعرب آخر وإن كانت احلركة . َّ
ًكرسة وجب قلب الواو ياء, نحو  ِغازي وداعي(ً ٌ, أصلها غازو وداعو)ِ ٌِ  أي إن الواو , )٢٥(»ِ

ْالواقعة يف آخر االسم تقلب ياء سواء أكانت الواو مسبوقة بضمة أو كرسة ًَ. 
                                                           

 .١٠١: ١٥ املخصص – ابن سيده )٢٢(
 .١٨٤: ٢ حاشية اخلفري عىل رشح ابن عقيل – اخلرضي )٢٣(
 .٣١: ٢ أوضح املسالك – ابن هشام )٢٤(
 .٦٢: ١ الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر – حممد بن أيب الفتح البعيل )٢٥(
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ِموقي( وأما :قال أبو عيل«: جاء يف لسان العربو ُحلاق بربثن, فالياء فيه لإل) ُ ْ َ
ٌمؤ ْقو(أصله و ُ ٍحلاق كعنصوة, إال أهنا قلبت, كام قلبت يف أدلبزيادة الواو لإل) ُ ْ ُ َُ ُ ْ«)٢٦(  ,

ٌأدلو(أي أصلها  ُْ َ.( 
ُمروان يا مروان : (يف قول الشاعر) َاليمي( من أن  سيدهًها ياء ما يراه ابنِبْلَومن ق
ِلليوم اليمي ُاليمو(له أص) َ ا ـُ, وقلبت الواو ياء, ألنه ليس يف الكالم اسم آخره واو قبله)َ

َّأما لو «: وهذا ما ذهب إليه اخلرضي يف حاشيته عىل رشح ابن عقيل, قال . )٢٧(َّضمة
َسميت  ْ َّ ُبيغزو ويدعو(َ ْ َ  واو ًفتكرس ما قبل الواو وتقلبها ياء ألنه ليس يف العربية اسم آخره)َْ
ِيغزي ويدعي( أي يصبح االسم  ) ٢٨(َّ ضمةقبلها ْ َ َِ َّوكان ابن الرساج قد علل ورود ). ْ َ الياء َّ

 :يف قول الراجز) ِّوالسنيئي ِامل(كلمتي يف 
ّحيــــــدة خــــــايل ولقــــــيط وعــــــيل ِ 

 

ّاب املثـــــيَّ الطـــــائي وهـــــُوحـــــاتم  ُ 
 

 ِّالسنيِزال وُيأكل أزمان اهل
ٌسنو مئو(نقول قد عللهام بأن أصلهام  ٌُ ِ  آخره واو قبلها ٌ اسم األسامء, ألنه ليس يف)ُِ

ًضمة, فمتى وقع يشء من هذا قلبت الواو ياء ٌ َّ«)٢٩( . 
ِل بواو ما قبلها ضمة إىل اسم ش تضعيفها ونقل االسم املعت−ه  من مثل ه صحيحْبَّ

ٍدلو وحقو( ٍْ َ قال اخلليل يف «:  مما جاء يف هتذيب اللغة– إن صح فهمي –, وهذا ما فهمته )َْ
ّمجاعة العدو  ًعدى, قال وكان الواحد َُ َ ُعدو(ُ ّعدو(بسكون الواو, فقالوا ) َ ُ , ألهنم مل جيدوا )َ

                                                           

 .مأق:  لسان العرب– ابن منظور )٢٦(
 .٧٢: ١٥ و٦٠: ٩صص  املخ– ابن سيده )٢٧(
 .١٢٨: ٢ حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل – اخلرضي )٢٨(
 .٣٣٣ −٣٣٢: ٣ األصول يف النحو –ابن الرساج :  ينظر تفصيل القول يف)٢٩(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٤

 . )٣٠(» يف آخره واو ساكنةًيف كالم العرب اسام
ّولعل هذا يفرس ملاذا ينطق العرب اسم املدينة املعروفة يف شاميل رشقي سورية  ِّ

, التي يقال إنه اسم )ْشلوِقام(بالياء, والتي ما زال بعض سكان املنطقة ينطقوهنا ) قامشيل(
 . )٣١(املدينة باللغة الكردية

 املنتهية بواو قبلها ضمةويمكن إمجال منهج العرب القدماء يف التخلص من األسامء 
 :بطريقتني
ُلعربية التي تبدل الواو ياء, فيقا طريقة السليقة ا−أ ٌأديل(ل ً ِ ٍوبالتنوين أدل, و) ْ ْ ٌأجرى(َ ِْ (

ٍوبالتنوين أجر يف مجع ْ ْ دلو وجروَ َ َْ. 
 طريقة الصناعة النحوية أو الرصفية التي افرتضها النحاة والرصفيون كتسمية −ب

ُالعلم يغزو  ْ ُويعلو ) بيغزي(َ ْ ْبيعيل(َ ِثمي(هم يا ثمود عىل يا م وترخي,)َ ُبدل يا ثمو) َ َ. 
ة  بقاعدة اخلفًاّ اللسان العريب الرتباطها عفويَّوإذا كانت الطريقة األوىل مستقرة يف

والثقل يف النطق, وهي قاعدة أساسية يف العربية ويف معظم لغات العامل, فإن الطريقة 
َّالصناعية النحوية الرصفية واالفرتاضية مل يلجأ إليها, إذ مل نر من سمى ابنه ْ  بفعل معتل ُ

 .)يا حممي( َّ وال من رخم يا حممود إىل,بالواو وغريه إىل معتل بالياء
 :واملحدثني هلذه الظاهرةدين َّمعاجلة املول) ٤

ُّ فسموا ,ًاهم أعالمَ عند املحدثني لدى تسميتًاجمل تشكل هذه الظاهرة حر عبدو, (َ
 عند تعريبهم األسامء األجنبية املنتهية بواو ًا, كام مل تشكل حرج)سعدو, فخرو, شيخو

ُأرسطو, أنطونيو, كولومبو, فرانكو: ( مثلًامضموم ما قبلها, سواء أكانت أعالم , أم )ُ
                                                           

 .عدا / ١١٦ −١١٥: ٣ هتذيب اللغة – األزهري )٣٠(
 ., ومل أجد االسم يف معجم البلدان ومعجم ما استعجم٩١: ٥٩ جملة الراصد, ع )٣١(



  ممدوح خسارة.  د- بلهامراجعة يف الدرس الصريف األمساء املنتهية بواو مضموم ما ق
  

٣٤٥

ُفديو, ايزو, نينيو, نانو, : (غري أعالم مثل ْ  احلديثة  العربية, حتى إن املعاجم)ُيورو,ِ
ِاإلسكيمو«: جاء يف الوسيطعربتها عىل لفظها بواو مضموم ما قبلها,   من ٌجيل: ْ

آلة : الدنيامو«: , وجاء يف املعجم الكبري )٣٢ (».يسكنون منطقة القطب الشاميلالناس 
فالن دينامو هذا : ومن املجاز قوهلم... امليكانيكية إىل طاقة كهربائيةِّحتول الطاقة 

 . )٣٣(»ِّالعمل أي حمركه ومديره
ُّولكن هذا مل يمنع بعض املحدثني من حماولة ترسم خطا القدماء وقواعدهم; إذ 

ُاستعمل املجمعي مصطفى الشهايب أكاجو و َأكاجة(َ الواو  للنبات املعروف, أي بإبدال )َ
 وكذا . )٣٤(َّ سيبويه مل يشرتط الوزن العريب للمعرباتَّن إ):أكاجو( عىل ًاقال تعليق و,ًتاء

َّفعل من عرب كلمة  َ ْنمرة(إىل ) نومريو(َ اإليطالية ) بانا دورو(َّ, ومن عرب )رقم(بمعنى ) ِ
َبند(إىل  َّ, ومن عرهب)ُورةَ َّأما من عرب . ًافقد قلب الواو ألف) بنادورى(ا إىل َ ُبرغو(ّ ْ إىل ) ُ

ْبرغي( ًبمعنى بزال, فقد قلب الواو ياء) ُ ُ)٣٥( . 
ُ هذا االلتزام بالتغيري كان حمدودبيد أن ْ ًستثناء من القاعدة إال ا, ومل يكن ًا ونادرًاّ جدًاَ

 . كام سبقالتي هي إبقاء االسم املنتهي بواو مضموم ما قبلها عىل حاله
 :َّالرأي واملقرتح) ٥

َّول األسامء املعربة أو املنقولة املنتهية بواو قبلها ضمة يف ُبَ ق:إن ما نراه وندعو إليه أمران َّ
ِعداد أبنية األسامء العربية, ثم التوافق عىل القواعد الرصفية التي حتكم هذا النوع من 

                                                           

 .سكم:  املعجم الوسيط– جممع اللغة العربية بالقاهرة )٣٢(
 .دين:  املعجم الكبري– جممع اللغة العربية بالقاهرة )٣٣(
 .٤:  معجم الشهايب من مصطلحات العلوم الزراعية– مصطفى الشهايب )٣٤(
 .١٢٥:  املعرب والدخيل يف املعاجم العربية–جهينة نرص عيل .  د)٣٥(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٦

 :األدلة والتفصيلوهاكم . جلمع والوزن واالشتقاق والتسميةاألسامء, من حيث التثنية وا
ُقبول األ :َّاألمر األول •  إن .َّسامء املنتهية بواو مضموم ما قبلها يف املعربات ونحوهاَ

 :ما دفعنا إىل هذا االقرتاح أشياء
 مل نجد بعد عرص االحتجاج من التزم القواعد الرصفية الصناعية التي ذكرها −١

إذ مل تشع تلك االفرتاضات يف تعريب األسامء املنتهية بواو . النحاة والرصفيون القدماء
 :ا أو الزيادة عليها ومن األدلة عىل ذلكبلها من مثل قلب الواو أو حذفهمضموم ما ق

َكرسى( هي اسم ًا إن أبرز كلمة قلبت فيها الواو ألف− أ ْ ب عن أصله َّاملعر) ِ
ْخرسو(ريس الفا ِّ مل يعد يعرب بعد عرص االحتجاج بكرسى, بل عرب فيام عدا ,)ُ َُّ ُ ُ َ

أي بقي االسم ) ْرسوُخ( كان, بـًاّيس أ عىل ملك الفرًلامالذي صار ع) كرسى(اسم 
 ملا ًشعارهم عندما يأيت االسم علام يف أًاون ألفدَّعىل حاله بالواو, ومل يقلبها املول
 :وسّسوى ملك الفرس, قال ابن حي

 ٌ أنــت واســطة لــهًاِأرى املجــد عقــد
 

ُ وفنــا خــرسوٌالحِوعــن جانبيــه صــ  ْ ُ َّ َ)٣٦(  
 

ْخرسو(وقد تكررت كلمة   حتى إن املتنبي,.  األدباء ونثرهم يف شعرمئات املرات)َ
 :عىل رسوخ قدمه, أوردها كام هي يف قوله
ـــــ ــــارس عــــضد ال ــــا شــــجاع بف َأب ُ َ ٍ ٍ 

 

ـــــة ف  َدول ْناخـــــرسوَّ ُ ـــــشاها َّ ْشهن َ َ)٣٧( 
 

 .)٣٨(»ْرسو أربعني سنةُ خثم ملك ابنه«: ريخ البن األثريوجاء يف الكامل يف التا
ورواه املوىل خرسو يف «: األدب للبغداديومثله يف تاريخ الطربي, وجاء يف خزانة 

                                                           

 .٢٤٤: ١ : ديوانه– ابن حيوس )٣٦(
 .٤١٠/ ٤ عبد الرمحن الربقوقي – املتنبي رشح ديوان املتنبي )٣٧(
 .١٦٩: ٢ الطربي تاريخ الطربي −٢٢٠: ١ الكامل يف التاريخ – ابن األثري اجلزري )٣٨(
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٣٤٧

 من املرات يف كتبهم كأسامء ًاوقد تكرر هذا االسم كثري.  )٣٩(»حاشيته عىل البيضاوي
ُحممد بن خرسو, وخرسو الدحلوي, ومال خرسو: األعالم ْ َْ ََّ َّ)٤٠( . 
 إال بالواو يف كتبهم, جاء يف ,اسم الطائر املعروف) ُّالسنونو(مل ترد كلمة  −ب

ٌونوع أصغر يألف املساجد يسميه الناس «: ستطرفامل ْ ُالسنونو(َ  وكذا ذكره يف , )٤١ ()ُّ
َن يف املساجد, الواحدة سنوُّالسنونو الذي يأوي اآل«): حياة احليوان الكربى( ُ وقد  , )٤٢(»ةنُ

 . يف استعامل املعارصينًاتكررت كثري
او, وهو ابن إسحاق إال بالو) ُعيصو(مل يستعمل القدماء وال املعارصون اسم  −ج

َّوقد ورد هذا االسم عرشات املرات, لعل أقدمها ما جاء يف الروض . وتوأم يعقوب
أوردها لسان , وكذا  )٤٣(»قاسحإبنت إسامعيل, وهي امرأة عيصو بن نسمة «: األنف

 . )٤٤(بالواو) عيصو(العرب بلفظة 
ُمندو( تكرر اسم −د ْ  ها الوايف بالوفياتماء, وأمهدأكثر من عرشين مرة يف كتب الق) َ

 . )٤٥()١٧٣/ ٣(وتاريخ أيب الفداء ) ٤٥٨/ ٦(

                                                           

 .٧٢: ٨:  خزانة األدب– البغدادي )٣٩(
ْخـرسو(ُ ضبطت بعض املراجع االسم بضم اخلاء خرسو وبعضها اآلخر بفتحهـا )٤٠(  , يف)َ

 .حني ينطقها الفرس بالضم
 . املستطرف من كل فن مستظرف– األبشيهي )٤١(
 .٦٧: ٢ حياة احليوان الكربى – الدمريي )٤٢(
 .١٥: ١:  الروض األنف– السهييل )٤٣(
 .عقب روم: لسان العرب:  ابن منظور)٤٤(
 . بحسب موقع املشكاة وبحسب موقع الوراق)٤٥(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٨

ْسنفروِّكام أن كتب الرتاجم مل تغري  َ ْ سيفر إىلِ ْى, وال قمندو إىل قمندى, وال سمندو ِ ْ َْ َ َ ََ َ
ْإىل سمندى َ َ. 

 يف هَّ إن نطق هذا البناء بواو مضموم ما قبلها ليس مما تأباه العربية وترفضه, إذ ورد−٢
 : الفصيحة, ومن ذلكالعربية
ِّ ورد هذا البناء من األسامء يف قراءات قرآنية; إذ قرأ أبو السامل من بني مجيع − أ

َّالقراء  ُمن الربو(ُ وقال أبو الفتح ... َّبكرس الراء املشددة وضم الباء وسكون الواو) ِّ
أحدمها اخلروج من الكرس إىل : يف هذا احلرف رضبان من الشذوذ: عثامن بن جني

ِاالسم, وهذا يشء مل يأت إال يف وقوع الواو بعد الضمة يف آخر : ضم, واآلخرال ٌ
ْالفعل, نحو يدعو وخيلو َ ْ َ«)٤٦( . 

ُالربو(وحكى أبو زيد أن بعضهم قرأ «: وجاء يف البحر املحيط ِّبكرس الراء وضم ) ِّ
و ره واـة, وهي قراءة بعيدة, ألنه ال يوجد يف لسان العرب اسم آخـالباء وواو ساكن

  . )٤٧ (»ةـَّقبلها ضم
ُأتتخذنا هزو] ٦٧[من قوله تعاىل يف سورة البقرة ) ًاهزو(قال ابن خالويه يف قراءة  ُ َّ  :ًاَ

ْجزء(ويف « ُجزؤ, بالضم واهلمز, وجزء باإلسكان واهلمز, وج: أربع لغات) ُ ُ ُْ سكان  باإلْزوُ
ُجزو(والواو, و  آخره ٌليس يف كالمهم اسمٌ والواو من غري مهز, وهو رديء ألنه بضم الزاي) ُ

ُالربو(ٌواو قبلها حركة إال    . )٤٨(»اذ, فإن كان أراد أن أصل الواو فيه اهلمز جازــ, وهذا ش)ِّ
                                                           

» ...الـذين يـأكلون الربـا«ة مـن قولـه تعـاىل والكلمـ. ١٤٢: ١:  املحتـسب− ابن جنـي )٤٦(
 .]٢٧٦, ٢٧٥[البقرة 

 .٣٣٣: ٢ البحر املحيط – أبو حيان األندليس )٤٧(
 .٥٨:  احلجة يف القراءات السبع− ابن خالويه)٤٨(



  ممدوح خسارة.  د- بلهامراجعة يف الدرس الصريف األمساء املنتهية بواو مضموم ما ق
  

٣٤٩

َوسمع −ب ِ حني ينادي «لها الصوفيون من مثل  التي يتناق)ُيا هو (: من كالمهم عبارةُ
ْ مرة, يا من )ُيا هو(قلبي  َ َ وقد يعرتض . )٤٩(»ُ إال هوُال هوًَّ ْ أن هذه الواو مفتوحة وما قبلها ُ

ّمضموم وأهنا ضمري مبني,  وحديث النحاة عن األسامء املعربة, واجلواب أن االستئناس َ
ُ بأن الكلمة تنطق بواو ساكنة مضموم ما قبلهاهنا , وأن هذه الكلمة الضمري عوملت َّ

و إال ُال هو من ُيا ه(أما حديث «: معاملة املنادى وكأهنا اسم, يؤيد هذا قول اخلرضي
قولك «:  وكان ابن الرساج قال. )٥٠(»َّ العلية, ال ضمريذاتال هو يف مثله اسم ُ, فلفظ)هو

ق سائر َأنه فارالعمل بعينه, و) يا هو(, ألن قولك ًا, ينوب عنه قولك أنادي فالن)النُيا ف(
ام  وحتى لو كانت هذه الكلمة مفتوحة اآلخر فإنه يوقف عليها بالسكون, ك. )٥١(»الكالم

ْومل يفز إال أنت ,ْال ملجأ منك إال إليك: بقية الضامئر املبنية عىل الفتح, كام يف قولنا ْ ُ والتقاء . َ
ْجاء بكر(جائز عند الوقف, نحو الساكنني  َْ َ(. 
َّ ومن نطق العرب لالسم املنتهي بواو قبلها ضمة ما جاء من أن −ج ْ من العرب من «ُ

ُاللذ(يقول  ] أي اللذون[واستعامله «:  وقال أبو حيان, )٥٢ ()يالذ(, ومنهم من يقول )وَّ
ُاللذو[أي » بحذف النون جائز َّ[) ٥٣(  . 

وهو «ى ـوز إعراهبام إعراب املثنـجي) انـاللذان واللت(ومادام اسام املوصول 

                                                           

 .٦٦: ١ الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة – النجم الغريب )٤٩(
 .١٧٧: ٢ حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل – اخلرضي )٥٠(
 .٢٢٩: ١ األصول يف النحو – ابن الرساج )٥١(
 .١٤٨/ ١ اجلامع ألحكام القرآن – القرطبي )٥٢(
 .٢٦/ ١ البحر املحيط – أبو حيان األندليس )٥٣(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٠

 ال ًا أيضًايمكن أن يكون معرب) اللذو( االسم املوصول , فهذا يعني أن )٥٤(»األحسن
ًمبنيا فحسب ّ. 

ُيدعو ( هذه احلالة أو الظاهرة يف األفعال, فكثري شائع من نحو ُ وروداَّ أم− د ْ َ
ُويغزو ويعلو ْ َ َْ.( 

املضاف يف لسامل املرفوع ا بالواو املضموم ما قبلها مجع املذكر ًا ومن املنطوق كثري−ه
 ).ِّحرض معلمو املدرسة: (نحو قوهلم

يف ًثقيال عىل اللسان العريب,  وال ًاِّوكل ما قدمنا يبني أن نطق هذا البناء ليس غريب
 . والفصاحةجعرص االحتجا

ُ إن هذا البناء وما يشبهه ليس غريب−٣ ُِ , بل هو مألوف يف اللغات اجلزيرية كاآلرامية ًاْ
ْظلمو(والكنعانية أخوات العربية العدنانية, من مثل اسم   اأن«: َّالذي ورد يف نقش حران) َ

ّرشاحيل بر ظل ْمو بنيت ذا املرطولَ  ٌ سواء, )٥٥(»بعد مفسد خيرب بعم... تنَش] القرص [َُ
: ًأكانت هذه الواو عالمة مجع يف تلك اللغات أم عالمة تعريف, ففي اآلرامية مثال

ْغملو« ِأئمة, ن: ِمجال, إياممو: َ ُبطوَّ ُرمزو« ًا, وفيها أيض )٥٦(»آباط: ْ ْ ِالعامل, : لوَّالرمز, عامو: َ
ْحرثو  . )٥٧(»النتيجة: َ
ُبدو, َع: (ء أعالم يف العاميات العربية ال يمكن جتاوزها أو جتاهلها مثل ثمة أسام−٤ ْ

ُسعدو, زينو, محدو ُْ َ ُ ْ ِّغري اسمك من عبدو إىل :  نقول ألحدهمن, وال يمكن تغيريها كأ)َ
                                                           

 .٢٣١: ١ النحو الوايف – عباس حسن )٥٤(
 . ٥٥:  فصول يف فقه اللغة العربية–  رمضان عبد التواب )٥٥(
 .١: مية مفردات آرا− جورج رزق اهللا)٥٦(
 .٦٥:  مالمح يف فقه اللهجات العربية–حممد هبجت القبييس .  د)٥٧(



  ممدوح خسارة.  د- بلهامراجعة يف الدرس الصريف األمساء املنتهية بواو مضموم ما ق
  

٣٥١

ْعبده أو عبدون ُ وشيخو إىل شيخه أو شيخون, ومحد,َ ْ ْو إىل محده أو محدون, أو إىل َ يغة صَ
 . يمكن القفز فوقها أو إنكارهاأخرى, فهذه حقيقة ال

: َّ إن انتهاء االسم بواو قبلها ضمة مما أجازه الكوفيون; جاء يف رشح ابن عقيل−٥
ِوعلم مما ذكر أن االسم ال يكون يف آخره و« ُ َ ِ ًمبنياَّاو قبلها ضمة, نعم إن كان ُ َ, وجد ذلك ّ ُ

جاء : (ة يف حالة الرفع, نحوَّعرب إال يف األسامء الستُ, ومل يوجد ذلك يف امل)وُه(فيه نحو 
َأحدمها ما سمي به الفعل نحو : وأجاز الكوفيون ذلك يف موضعني آخرين .)أبوه ِّ ُيدعو (ُ ْ َ

ُويغزو ْ ْسمندو وقمندو( نحو ًّاما كان أعجمي: , والثاين)َ َْ َ  وهذا نص رصيح عىل . )٥٨ ()ََ
ًدال الواو ياء, كام ذهب ِّويلحظ أن الكوفيني مل يشرتطوا إب. قبول هذا النوع من األسامء

ُأما لو سميت بيغزو ويدعو, فتكرس «: اخلرضي يف حاشيته عىل رشح ابن عقيل عندما قال ْ َ َْ َّ َ
َّما قبل الواو وتقلبها ياء, ألنه ليس يف العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة ً.«) ٥٩( . 

 . هذا النوع من األسامءالتوافق عىل القواعد الرصفية والنحوية التي حتكم  :واألمر الثاين
املنتهي  استكامل أنواع االسم املعتل بنوع مسكوت عنه هو االسم املعربَّإن 

 ما دعا إليه أبرز نحاة العرص األستاذ عباس حسن هو. يدهعقبواو متحرك ما قبلها وت
 :حيث قال

َّبقي نوع من األسامء معتلة اآلخر, مل أر من تعرض للكالم عىل تثنيته ومجعه« ََّ , وهو ٌ
ّاملعتل اآلخر بالواو, بل إهنم حني يقسمون االسم املعتل اآلخر إىل مقصور ومنقوص, ال 

 بالواو إال ًا خمتومًاسامَّيذكرون نوعه وحكمه, بحجة أن الكالم العريب األصيل ال يعرف 
ْسمندو وقمندو(نحو ثالث كلامت منها  َْ َ ا وقد ناقشنا هذا الرأي يف اجلزء األول, وانتهين). ََ

                                                           

 .٢, وسبق أن ذكرنا هذا يف ص ٨٣:  رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك– ابن عقيل )٥٨(
 .١٢٨: ٢ حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل – اخلرضي )٥٩(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٢

ًعلامإىل أن احلاجة اليوم تدعو الختاذ ضابط عام يف إعرابه لكثرة دورانه وشيوع استعامله  َ َ 
ْأرسطو وطوكيو : لألشخاص والبلدان وغريها, ومن أمثلته ِ ْ وكنغِوسنفروَ  . )٦٠(»وُ

وهذا النوع «  عندما قال عن االسم املعتلًاولكن عباس حسن كان أكثر وضوح
 :َّال يشبه الصحيح ثالثة أقسام عىل حسب حرف العلة الذي يف آخرهاملعتل اآلخر الذي 

َاهلدى(املقصور, وهو االسم املعرب الذي آخره ألف الزمة نحو : َّأوهلا ُ..( 
 قبلها كرسة َّمشددةاملنقوص, وهو االسم املعرب الذي آخره ياء الزمة غري : وثانيها

 )...العايل, املرتقي(نحو 
ٌ الذي آخره احلقيقي واو ساكنة الزمة قبلها ضمة, وهذا نوع االسم املعرب: وثالثها َّ

ْ, ومل يسمع عن العرب إال يف بضع كلامت نقلوها من غريهم ال تعرفه العربية األصيلة من ُ
ْاألجانب, ومنها سمندو وقمندو, ولكن ال مانع من تسمية بعض األشخاص وغريهم  َْ َ ََ

ُسمية أر ِسطبأسامء خمتومة بتلك الواو كت ْ ْو أو خوفو أو سنفِ ِ ُو أو يدعو أو يسمو, وملا كان رِ ْ َ َُ ْ
ً يف استعامل العرب, أمهله النحاة فلم يضعوا له اسامًاهذا النوع غري عريب يف أصله ونادر ُ َ 

 .)٦١(» فيام نعرفًامْكُوال ح
َّاحلاجة ملحة اليوم لقبول هذا النوع من األسامء وتسميته ووضع أحكام فإذن,  ُ
 .رصفية له
ديث عىل أحكامه واحل. قد تكلمنا عىل جواز قبوله, بقي أن نتكلم عىل أحكامهأما و

 .ّحوي والرصيفيشمل اجلانبني الن
حه يف هذا ِّ والقول الذي نرج. وهو يتعلق بعالمات إعرابه:اجلانب النحوي: ًأوال

                                                           

 .٦١٤: ٤ النحو الوايف – عباس حسن )٦٠(
 .١٣٧ −١٣٦/ ١ املصدر السابق )٦١(



  ممدوح خسارة.  د- بلهامراجعة يف الدرس الصريف األمساء املنتهية بواو مضموم ما ق
  

٣٥٣

ْأن يعرب االسم املنتهي بواو مضموم ما قبلها بحركات مقدرة عىل آخره رفعاجلانب  ْ  ًاُ
ْونصب ًوجرا ًاَ ّ َّولعل احلكم الذي «: يث قالو ما ذهب إليه األستاذ عباس حسن ح وه,َ

َيف مجيع حاالته بغري تنوين, فريفع َّعرب بحركات مقدرة عىل آخره ُينا أن يأيناسبه يف ر ُ
َّبالضمة املقدرة عليها بد , إن ً قديامًاّ مرصيًاو ملككان سنفر: (ًال من الكرسة, تقولَّ

ِ عن سنفًاَلفراعني, هل عرفت شيئ او أحدسنفر وهذا احلكم يرسي عىل الكلامت ). ورِ
ْألسامء التي مل يأخذوها, القليلة التي أخذها العرب عن غريهم, كام يرسي عىل ا َ

وبناء عىل هذا الرأي ال يصح . ملستحدثة بعدهم لألشخاص والبالد وغريهاوكذلك ا
َورها يؤدي إىل إدخال تغيري عىل العلم يف إظهار احلركات اإلعرابية عىل الواو, ألن ظه َ

 . )٦٢(»َّىل اللبسا, مما يؤدي إمظهره
هذا النوع من األسامء معاملة أن يعامل : األول: شيئانويفهم من الكالم السابق 
َّ الضمة يف حالة الرفع, والفتحة يف حالة النصب واجلر; ألن املمنوع من الرصف يف تقدير

لعلمية الم أعجمية فهي ممنوعة من الرصف لَّموم ما قبلها إما أعاألسامء املنتهية بواو مض
َّ عربية كأن يسمى بـٌ, أو أعالم)يوِموطوكيو ور(والعجمة مثل  َ ُيغزو ويسمو(ُ ْ َ فتمنع من ) َْ

 .الرصف للعلمية ووزن الفعل
َّولكن مما ال خيفى أن ثمة كلامت من هذا النوع من األسامء ليست أعالم َ َ ْ  أعجمية من ًاَ

ُفديو, دينامو, كاجو, يور(مثل  ْ َّ فيها مع العلمية علة , أو هي أعالم عربية, ولكن ليس)وِ
ْعبدو, شيخو, سعدو(ثانية متنعها الرصف من مثل   أن ُ, ويف هذه احلالة فاحلكم), زينوَ

 .َّتعرب بحركات مقدرة
م ال, ولكن سواء أكان االسم من هذا النوع مما تنطبق عليه رشوط املنع من الرصف أ

                                                           

 .١٩٤: ١: النحو الوايف:  عباس حسن)٦٢(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٤

ً رأيت عبدا  ٌهذا عبد: (ًمثال, فيقال) عبدو(م َّفال يصح تنوينه, إذ ال يمكن أن ينون اس
َ, فلو نونته اللتبس باالسم )ٍمررت بعبد َ ْ َْ ْعبد(َّ , وال يمكن التفريق بينهام; وال أن يقال )َ

َعبدو وعبدو( ٌ ُْ  حال يف) شيخو( وكذا اسم ألن ذلك يبعده عن أصله ونطقه) ٍدوْبَو عًا َ
ْشيخ(التنوين سوف يلتبس باالسم  َ.( 

ْمنيْكُنلخص ما سبق بح َ: 
, وتقدر الفتحة ًيعرب االسم املنتهي بواو مضموم ما قبلها بحركات مقدرة دائام −١
 عن الكرسة إذا كان االسم مما تنطبق عليه رشوط املنع من الرصف, وهذه مسألة ًاعوض

ّ ليس هلا أثر لفظيصناعية بحتة ٌ َ َ. 
ْينون هذا النوع من األسامء بخالف االسم املقصور إذ يقالال  −٢ َّ َ ًجاء فتى ورأيت : ُ َ

ًفتى ومررت بفتى, وبخالف االسم املنقوص ٍجاء قاض :  يف حالتي الرفع واجلر إذ يقالً
ٍومررت بقاض ُ ْ َ. 

قل عن بعض ُن حمموالن عىل ما ءوهذان احلكامن يف إعراب هذا النوع من األسام
 :ةاللغويني والنحا

 :قال العكربي يف رشح بيت املتنبي« −أ
ــــا ســــمندو ــــد زرن ــــدم فق ــــإن يق ْف َ َ ْ ُ ُ ْ َ 

 

ُوإن حيجــــــم فموعــــــده اخللــــــيج  ْ ْ ُ)٦٣(   
 

َسألت املتنبي مل : قال ابن جني: ُّما نصه ُ ُمل تْ ْ ْسمندو(ْعرب َ َ ِ? يريد مل تظهر الفتحة عىل )َ ْ ُ
ْسمندو(الواو يف آخر كلمة  َ ُلو أعربتها: , فقال)َ ْ َ َعرفُ مل يْ َفسمع ابن جني اجلواب ومل »  )٦٤(ْ ِ َ

                                                           

قلـق بـالروم يقـال :  سـمندو٣٦٢: ١رشح ديوان املتنبي لعبد الرمحن الربقـوين :  املتنبي)٦٣(
 .طنطينية والكالم عىل قائد جيش الرومواخلليج هو خليج القس. م ببلغرادهي اليو

 .٢٤٠: ١ رشح ديوان املتنبي : العكربي )٦٤(



  ممدوح خسارة.  د- بلهامراجعة يف الدرس الصريف األمساء املنتهية بواو مضموم ما ق
  

٣٥٥

ِيعلق عليه, فسكوته يفيد الرىض بام سمع َ ِّ ُُ ِّ)٦٥( .« . 
ْمعدي (َّ املعروف أن ياء اجلزء األول املنتهي بياء من املركب املزجي يف نحو −ب َ
ِكرب َ, ال تظهر عليه احلركة يف األشهر)َ ْ ُعرفت : ومن أمثلته.  مع أنه اسم منقوص,)٦٦(َ ْ َ َ
َي سلم أو معدي كرب, ودخلت سواقي خيل أو قاىل قال, فالصدر األول يعرب ِداع ْ َ َ ِْ ِ ِِ َ ْ ْ ْ

ِإعراب املنقوص من غري أن تظهر عليه الفتحة يف حال نصبه, يقال ْ ِجده معدي كرب أو : (َ َ ِ ْ َ ُّ
ِسامه معدي كرب , فال تظهر عليه احلركة يف النصب, كام هو حكم االسم املنقوص, مع )ّ

ِخرج عن , فإذا ً ألن اجلزء الثاين جمرور باإلضافة دائام,وضع عالمة اإلعرابأن آخره هو م ُ
القاعدة يف االسم املنقوص للتخفيف فحسب, فاخلروج عن القاعدة يف االسم معتل 

 .ًااآلخر بواو مضموم ما قبلها ليس مستهجن
َ ومن احلاالت التي جتوهلت فيها احلركة اإلعرابية, اجلزء األول من امل−ج ِ ركب ُ

ْإذ تبقى الياء ساكنة يف كل ) ْاحلادي عرش والثاين عرش(العددي الرتتيبي املنتهي بياء وهو  َ
َّعىل السكون, أي مل حترك الياء يف هذه .ًّااحلاالت اإلعرابية, ويكون اجلزء األول مبني

َ عرشَرأينا الفائز الثاين: (احلالة, فيقال  العدد , يف حني حترك الياء يف حالة النصب كام يف)َ
 ). والعرشينَرأيت املتسابق الثاين: (الرتتيبي املعطوف فيقال

ٌإن وضع قواعد خاصة هبذا النوع من األسامء, أمر له سوابق يف النحو : نريد أن نقول
َالعريب يمكن أن حيمل عليها ْ ُ. 

ُربام يرى بعضهم أن يعرب هذا النوع من األسامء بحركة مقدرةعىل سبيل احلكاية كام 
ً رشاَّجاء تأبط(لنا يف قو ّ ونرى أن اإلعراب عىل احلكاية إنام هو يف املركب اإلسنادي ). َ

                                                           

  .١٢٠: ٢شية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل حا:   اخلرضي)٦٥(
 . املصدر السابق)٦٦(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٦

ْحرص جاء أبو سعيد ( من نحو ً عند من جييزه تساهالًا, ويف املركب اإلضايف شذوذًاَ
 . وال أرى هذا ملا فيه من خروج واضح عن أصل ثابت...)ومررت بأبو سعيد
 أو ملراعاة حركة احلكاية فاملسألة ٍآخره لتعذر مقدرة عىل ٍعرب بحركةُولكن سواء أ

 .هنا صناعية شكلية, ال أثر هلا يف النطق
 .مسألة تسمية هذا النوع من األسامءوهنا نصل إىل 

َّوالذي نراه هو أن يسمى  َ  : وذلك ألمور,)شبه املقصور(ُ
 ال يصح أن يبقى هذا النوع من دون اسم, وأن تبقى أقسام املعتل اآلخر هي −١

ٌوهناك نوع ثالث هو االسم املعرب الذي آخره «: ملقصور واملنقوص, ثم نقول بعدمهاا
ٌواو ساكنة الزمة قبلها ضمة, وهذا نوع ال تعرفه العربية األصلية َّ«)٦٧( . 

ِّ, ألنه ال ينقص منه حرف يف أي من حاالته اإلعرابية ًاِّ ال يصح أن نسميه منقوص−٢ ٌَ ُ ْ َّ
 .كام املنقوص

ِّ, ألن املقصور سمي مقصورًان نسميه مقصورّ ال يصح أ−٣ ألن القرص هو « ًاُ
ْاحلبس, واملقصور هو املحبوس عن ظهور اإلعراب يف لفظه  وهذا االسم وإن كان , )٦٨(»َ

َّ عن ظهور احلركات اإلعرابية عىل آخره, إال أنه خيالف االسم املقصور يف أنه ال ًامقصور
 .يقبل التنوين كام االسم املقصور

وهو ) صحيح( من األسامء إىل ًا ما ليس معتال وال ممدودَّقسموا  قد ام النحاةدا م−٤
ً أو ياء ما قبلها ًاوهو ما كان آخره واو) شبه صحيح(ف العلة, وإىل أحرما خال آخره من 

ٍدلو وظبي(ساكن نحو  ْ ََ ٍ َ, ألنه جيمع بني الصحيح من حيث ظهور اإلعراب عىل آخره )ْ ْ َ
                                                           

 .٦١٤: ٤ النحو الوايف – عباس حسن )٦٧(
 .٦١٥: ٤ املصدر السابق )٦٨(



  ممدوح خسارة.  د- بلهامراجعة يف الدرس الصريف األمساء املنتهية بواو مضموم ما ق
  

٣٥٧

َّنية, إذ ينتهي بحرف علةث البني املعتل من حيوب َ ْ نقيس عىل تلك  فال أقرب من أن. َ
 ًا وال بمنقوص متامًاالتسمية هذا النوع من املعتل اآلخر الذي ليس هو بمقصور متام

بية, لكنه فاء عالماته اإلعراَ ألنه يوافق االسم املقصور بخ)شبه املقصور (هفاقرتحنا ل
الصحيح وشبه الصحيح, : السم يف العربية هيكون أقسام ا فت,خيالفه بعدم التنوين

 .واملمدود, واملنقوص واملقصور وشبه املقصور
َّوعىل هذا فسوف أستعمل هذا االسم فيام تبقى من البحث َ َ. 

 . به احلديث عن تثنيته ومجعه وتذكريه وتأنيثهونعني: ّاجلانب الرصيف: ًاثاني
أن تبقى الواو مع «م ومجعه األصوب عند تثنية هذا االس لعل من: تثنيته ومجعه •

َحتريكها بالفتحة وزيادة عالمتي التثنية واجلمع, فيقال يف أرسطو أرسطوان وأرسطوين ُ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ 
ُسنفروانو ْ ِ ْ وسنفرِ  . )٦٩(»َوينِ

األحسن يف مجع السالمة حذف «  ما ذهب إليه األستاذ عباس حسن من أن وال أرى
 أي ,ة الرفع, وكرسه يف حالتي النصب واجلرمع ضم ما قبلها يف حال) الواو(حرف العلة 

ِرومني(عىل ) روميو(مجع   ألن هذا سوف يؤدي إىل اللبس يف مجع ,)ُرومون(ويف الرفع ) ُ
َّ نفسه يف كالم الصبان عند الكالم عىل  حسن وهذا ما كان قد اعرتض عليه عباس,)روم(

َّولو سم«]: َّأي الصبان[املنقوص من األسامء املمنوعة من الرصف, إذ قال  َيت بالفعل َ ْ
َيغزو وي( ُدعوَْ رأيت : , وتقول يف النصب)ٍجوار(ته جمرى ْيَرورجعت بالواو إىل الياء أج) ْ

َيدعي ِ ْ َ ويغزيَ َِ َووجه الرجوع بالواو للياء ما ثبت أن األسامء املتمكنة ليس : وقال بعضهم. ْ َ َ
َفيها ما آخره واو قبلها ضمة, فتقلب الواو ياء ويكرس ً َّْ َّفعقب , )٧٠(» ما قبلهاُ  عباس حسن َ

                                                           

 .٦١٤: ٤النحو الوايف :  عباس حسن)٦٩(
 .٤١٠: ٣حاشية الصبان عىل رشح األشموين :  الصبان)٧٠(
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ُّذا الكالم فوق ما فيه من ختيل بعيد, ما يستدعي هويف «: عىل هذا الرأي وأمثاله بقوله
 يوقع يف اللبس واإلهبام, ًاري صورة العلم تغيرييّالتوقف والنظر, ألن األخذ به يؤدي إىل تغ

 . )٧١(»َّدث لصاحبه مشقات يف معامالتهُوحي
األحرف َّ ألن هذه الواو من – كام ذهب عباس حسن − حتذف الواو أقول ال أرى أن
ْروميو وفديو(األصلية يف اسم مثل   ألن قاعدة , )٧٢(َّ, ذلك أن أحرف املعرب كلها أصول)ِ

لذا أرى . )٧٣(الزائد واألصيل من احلروف تنطبق عىل الكلم العريب وليس عىل األعجمي
ُ وسمندوون  وأرسطوينأرسطوون: (مندوأن يقال يف مجع املذكر السامل ألرسطو وس ُ ْ َ

ِوسمندوين فديو عىل ً مثال يد األلف والتاء عىل األصل فنجمعنز , ويف مجع املؤنث السامل)ُ
َيف هاتني الصيغتني ثقل أو خروج عن الضوابط الرصفية  فليس)ُفديوات( ِ. 

م حتافظ هذه األسامء عىل حالة واحدة فال تؤنث ألهنا أسامء, واالس: تأنيثه •
ًموضوع أصال عىل تذكري أو تأنيث, وما يؤنث هو الصفات أو األسامء املنقولة من صفات 

 .وناجية) ناجي(نحو خالد وخالدة و
 :يف هذه املسألة أو الظاهرةونقرتح  إننا نرى :خالصة القول

ِّ وما سمي به َّاملعرباتَّقبول االسم املنتهي بواو قبلها ضمة يف  −١   العربية املعارصةيفُ
 .َّعىل أنه من أنواع األسامء العربية أو املعربة

 ).االسم شبه املقصور( تسمية هذا النوع من األسامء −٢
 َّ إعرابه بعالمات مقدرة عىل آخره يف كل احلاالت اإلعرابية كاالسم املقصور−٣

                                                           

 .١٩٣: ١: النحو الوايف:  عباس حسن)٧١(
 .٢٥:  أثر الدخيل عىل العربية يف عرص االحتجاج– مسعود بوبو.  د)٧٢(
 .١: شفاء الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل:  اخلفاجي)٧٣(
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 .ودون تنوين
 . تثنيته ومجعه ببقاء الواو يف آخره−٤

 .َّعلمتناْاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام 
*  *  * 
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