د .مٌرفت ٌوسؾ كاظم
الصرؾ  /المرحلة الثانٌة ج ـ د
ال َّتصؽٌر
الملحق
وهو لؽة :التقلٌل .واصطالحا :تؽٌٌر مخصوص ٌؤتى بٌانه ،وقد سبق أنه من
َ
بالمشتقات ألنه وصؾ فى المعنى .وفوائده تقلٌل ذات الشًء أو كمٌته ،نحو كلٌَب
ُجٌل ،وتقرٌب زمانه أو مكانه ،نحو قُبٌل العصر،
و ُد َرٌْهمات ،وتحقٌر شؤنه نحو ر َ
و ُب َعٌد المؽرب ،وفُ َوٌق ال َفرْ سخ ،و ُت َحٌْت ال َب ِرٌد ،أو تقرٌب َمنزلته نحو ص َدٌِّقً أو
بن َح َجر:
تعظٌمه نحو قول ْأوس ِ
ِخ الرَّ أس لم ت ُكن  ...لِ َت ْبل ُ َؽ ُه ح َّتى َت ِك ّل و َتعْ َمال
َف َوٌ َْق ُج َبٌ ٍْل َشام ِ
وزاد بعضهم التملٌح نحو ُب َنٌة وحُبٌب ،فى بنت وحبٌب ،وكلها ترجع للتحقٌر
والتقلٌل.
وشرط المصؽر
 1أن ٌكون اسمًا ،فال ٌصؽر الفعل وال الحرؾ ،وشذ قوله:
َّال وال َّسلَ ِم
ٌاما أم ٌْلِ َح ؼِ ْزالنا شدَنَّ لَنا  ...مِن َهإلٌََّاء الض ِ
 2وأالَّ ٌكون متوؼال فى شبه الحرؾ؛ فال تصؽر المضْ َمرات وال ال ُمبْه َمات وال َمنْ
ْؾ ونحوهما ،وتصؽٌرهم لبعض الموصوالت وأسماء اإلشارة ّ
شاذ ،كما سٌؤتى:
و َكٌ َ
 3وأن ٌكون خالًٌا من صٌػ التصؽٌر وشبهها؛ فال ٌص ّؽر نحو ُك َمٌت و ُ
ش َعٌب؛ ألنه
على صٌؽته ،وال نحو ُم َه ٌْمِن و ُم َسٌْطِ ر؛ ألنهما على صٌؽة تشبهه.
 4وأن ٌكون قابال للتصؽٌر ،فال تصؽر األسماء المعظمة كؤسماء هللا تعالى وأنبٌائه
ومالئكته ،وعظٌم وجسٌم ،وال جمع الكثرة ،وال ك ّل وبعض ،وال أسماء الشهور
واألسبوع على رأى سٌبوٌه.
وأبنٌته ثالثة :فُ َعٌل ،وفُ َع ٌْعِل ،وفُ َع ٌْعٌِل ،وكفُ َلٌْس ،و ُد َرٌ ِْهم ،و ُد َن ٌْنٌِر ،وضع هذه
األمثلة الخلٌل .وقال :علٌها ُبنٌِت معاملة الناس .والوزن بها اصطالح خاص بهذا
أح ٌْمِر
الباب ،ألجل التقرٌب ،ولٌس على المٌزان الصرفىّ  ،أال ترى أن نحو َ
و ُم َكٌْرم
و ُس َفٌرج :وزنها الصرفى أف ٌْعِل ،و َمفٌُْعل ،و َفعٌُلل ،وأما التصؽٌري فهو فُ َع ٌْعِل فى
الجمٌع.
واألصل فى تلك األبنٌة فُ َعٌْل وهو خاص بالثالثىّ  ،وال ب َّد من ضم األوّ ل ولو
تقدٌرً ا ،وفتح ثانٌه ،واجتالب ٌاء ثالثة ساكنة ،تسمَّى ٌاء التصؽٌر .وٌُقتصر فى
الثالثى على تلك األعمال الثالثة ،فلٌس نحو لُؽٌز :للؽز ،و ُزمٌَّل للجبان تصؽٌراً،
لسكون ثانٌهما ،وكون الٌاء لٌست ثالثة.
ً
متجاوزا الثالثة احتٌج إلى زٌادة عمل رابع ،وهو كسر ما بعد ٌاء
وإن كان المصؽر
التصؽٌر ،وهو بناء فُ َع ٌْعِل كجعٌفِر فى جعفر.
ٌِن قبل اآلخِر .فإن كان ٌاء بقً كقندٌل ،فتقول فً
ثم إن كان بعد المكسور حرؾُ ل ٍ
قُ َن ٌْدٌِل ،وإال ّ قلب إلٌها ،كمصٌبٌح وعُصٌفٌر .فى مصباح وعصفور ،وهو بناء
فُ َع ٌْعٌِل.

و ٌُ َتوصَّل إلى هذٌن النباءٌن بما ُتوصَّل به إلى 1بناء َف َعالِل و َفعالٌل فً التكسٌر من
الحذؾ وجوبًا ،أو تخٌٌرً ا ،فتقول فى س َفرجل و َفرزدق ،ومستخرج وألندد ،وٌلندد،
رٌزق وم َُخٌ ِْرج ،وألٌَِّد ،و ٌُلٌََّد .وحُزٌبٌن ،وفى
َ
رٌزد أو فُ ِ
وحٌزبون :سُفٌْرج ،وفُ ِ
َ
َ
قاض ِِ.
سرندى ،وعلندى ،س َُرٌْند و ُعلٌ َند ،أو س َُر ٌْ ٍد و ُعل ٌْدٍ ،مع إعاللهما إعالل ٍ
وكما جاز فى التكسٌر تعوٌضُ ٌاء قبل اآلخِر مما ُحذِؾٌ ،جوز هنا أٌ ً
ضا ،فتقول
ارج وس َفارٌج ،وال ٌمكن زٌادتها فى
سُفٌرج و ُس َفٌْرٌج ،كما قلت فى التكسٌرَ :س َف ِ
وتصؽٌر نحو احرنجام مصدر احرنجم ،الشتؽال محلها بالٌاء المنقلبة عن
تكسٌر
ِ
ِ
األلؾ فى المفرد.
وما جاء فى بابى التصؽٌر والتكسٌر مخالفا ً لما سبق ف ّ
ش ٌاذ ،مثاله فى التكسٌر جمعهم
ً
ً
وحدٌثا على أباطٌل
وباطال
مكا ًنا على أمكن ،ورهْ ًطا و ُكرا ًعا على أراهط وأكارع،
وأحادٌث ،وللقٌاس :أمْ كِنة ،وأرْ هُط أو ُرهُوط ،وأكرعة ،وبواطل ،وأحدثة ،ومثاله:
فى التصؽٌر تصؽٌرهم َم ْؽ ِربًا وعِ َشاء على م َُؽٌ ِْر َبان و ُع َشٌَّان ،وإنسا ًنا ول ٌْل ًَِة ،على
صٌ ِْب ٌَة ،وأؼٌلمة،
ورجُال على ر َُو ٌْ ِجل ،وصِ ْب ٌَة وؼِ ْل َمة و َب ُنون على أ َ
أ َنٌْسِ ٌَان ولُ ٌَ ٌْلِ ٌَةَ ،
َوأ َبٌْنون ،و َعشِ ٌَّة على ُع َشٌْشِ ٌَة ،والقٌاسُ :م َؽٌ ِْرب ،و ُع َشًّ  ،وأ َنٌْسِ ٌن ،ولُ ٌَ ٌْلَة،
ص َبٌة ،و ُؼلٌَْمة ،و ُب َنٌُّون و ُع َشٌَّة .وقٌل :إن هذه األلفاظ مما استؽنى فٌها
ور َُجٌل ،و ُ
ؽٌر مستع َمل.
بتكسٌر وتصؽٌر مهمل ،عن
تكسٌر وتص ٍ
ٍ
ٍ
وٌُستثنى من كسر ما بعد ٌاء التصؽٌر ،فٌما تجاوز الثالثة :ما قبل عالمة التؤنٌث
كشجرة و ُح ْبلَى ،وما قبل ال َم َّدة الزائدة قبل ألؾ التؤنٌث كحمراء ،وما قبل ألؾ أَف َعال،
كؤَجمال وأفراس ،ومما قبل َفعْ َالن الذى ال ٌُجمع على فعالٌن ،كسكران وعثمان،
فٌجب فى هذه المسائل بقاء ما بعد ٌاء التصؽٌر على فتحه للخفة ،ولبقاء ألِ َفىْ التؤنٌث
وما ٌشبههما فى منع الصرؾ وللمحافظة على الجمع ،فتقولُ :
ش َجٌ َْرة و ُح َب ٌْلَى،
و ُح َمٌ َْراء ،وأ ُ َج ٌْ َمال ،وأ ُ َفٌ َْراس و ُس َكٌ َْران ،و ُع َث ٌْ َمان؛ ألنهم لم ٌجمعوها على َف َعالٌن
كما جمعوا علٌه سِ رْ َحا ًنا وسُلطا ًنا ،ولذا تقول فى تصؽٌرهما :س َُر ٌْحٌِن و ُسلٌَْطِ ٌن،
لعدم منع الصرؾ بزٌادتها ،فلم ٌبالوا بتؽٌٌرهما تصؽٌرً ا وتكسٌرً ا
ال تقلب األلؾ ٌاء فٌما ٌؤتً:
ً
أوال :فً الصفات مطل ًقا ،سواء كان مإنثها خالًٌا من التاء ،وهو األصل ،أو بالتاء
ً
حمال على الصفات التى تمنع من الصرؾ ،نحو سكران وجوعان وعرٌان وندمان
وقطوان :للبطًء ،تقول فً تصؽٌرها :سكٌران ،وجوٌعان ،وعرٌان ،وندٌمان،
وقطٌان.
ثانًٌا :فً األعالم المرتجلة ،نحو مروان ،وعثمان ،وعمران ،وسعدان ،وؼطفان،
وسلمان ،تقول فً تصؽٌرهما :مرٌان وعثٌمان ،وعمٌران ..إلخ .أما عثمان ،اسم
جنس لفرخ الحباري ،وسعدان :لنبت ،فٌقال فً تصؽٌرهما :عثٌمٌن ،وسعٌدٌن.
ً
ثالثا :أن تكون األلؾ رابعة فً اسم جنس ،لٌس على فالن مثلث الفاء ساكن العٌن،
كظربان وسبعان ،وٌقال فً تصؽٌرهما ظرٌبان وسبٌعان.
راب ًعا :أن تكون األلؾ خامسة فً اسم جنس ،أو فً حكم الخامسة ،وذلك بحذؾ
بعض األحرؾ التً قبلها ،نحو زعفران ،وعقربان ،وأفعوان ،وصلٌان :للحٌة،

وعبوثران :لنبت ،تقول فً تصؽٌرهما :زعٌفران ،وعقٌربان ،وأفعٌعٌان،
وصلٌلٌان ،وعبٌثران .وأما إذا كانت األلؾ زائدة على ذلك فتحذؾ ،نحو قرعبالنه:
دوٌبة عظٌمة البطن ،تقول فً تصؽٌرها :قرٌعبة.
وٌكسر ما بعد ٌاء التصؽٌر ،لتقلب األلؾ ٌاء فٌما إذا كانت رابعة فً اسم جنس
على فالن ،مثلث الفاء =
وٌستثنى من التوصل إلى بنائً فُ َع ٌْعٌِل ،بما ٌُ َتوصَّل به إلى بناء مَفاعِ ل ومَفاعِ ٌل،
عِ َّدةُ مسائل جاءت على خالؾ ذلك ،لكونها م ُْخ َت َت َم ًة بشًء مقدر انفصاله ،والتصؽٌر
ترد 1على ما قبله ،والمقدر االنفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرؾ :من ألؾ تؤنٌث
كع ْب َق ِري ،أو ألؾ ونون زائدتٌن،
نسب َ
صاء ،أو تائه كحنظلة ،أو عالمة َ
ممدود كقُرْ فُ َ
كزعْ فران وج ُْلج َُالن ،أو عالم َتى تثنٌة ،كمسل َمٌْن ومُسل َمان ،أو عالمتى جمع
كجعفرٌن وجعفرون ومسلمات ،أو َعج َُزي المضاؾ
تصحٌح المذكر والمإنث،
ِ
صاء،
وال َم ْزجىِّ  ،فهذه كلها ٌخالؾ تصؽٌرها تكسٌرها ،تقول فى التصؽٌر :قُ َر ٌْ َف َ
ٌن أو
و ُح َنٌْظِ لَة ،و ُع َب ٌْق ِِري ،و ُز َع ٌْفِران ،و ُج َل ٌْ ِج َالن و ُم َس ٌْلِ َمٌْن أو م َُس ٌْلِ َمان ،و ُج َع ٌْف ِِر َ
ُون ،ومُس ٌْلِ َمات ،وأ ُ َمٌ ِْريء القٌس وب َُع ٌْلَ َبك ،و َتقول فى تكسٌرها :قرافِص،
ُج ِع ٌْ ِفر َ
وحناظل ،وعباقرَ ،
الجل ،إذ ال لبس فى حذؾ زوائدها تكسٌرً ا ،بخالؾ
وج َ
وزعافرَ ،
التصؽٌر ،لاللتباس بتصؽٌر المجرد منها .وإذا أتت ألؾ التؤنٌث المقصورة رابعة،
ثبتت فى التصؽٌر ،فتقول فى حُبلى ُح َب ٌْلَى ،و ُتحذؾ السادسة والسابعة كل ُ َؽٌ َْزى:
للؽز ،و َبرْ د ََرا ٌَا :لِ َم ْوضِ ع ،فتقول :ل ُ َؽٌْز وب َُر ٌْدِر ،وكذا الخامسة إن لم ُتسبق بمدة
ك َقرْ َق ِري :لموضع ،تقول فٌها :قُ َر ٌْقِر ،وإن س ُِبقت بمدة ُخٌّرْ ت بٌن حذفها وحذؾ ألؾ
التؤنٌث ،كحبارى :لطائر ،وقُ َر ٌْ َثا لِتمر ،فتقولُ :ح َبٌِّر أو ُح َبٌ َْرى ،وقُ َرٌِّث أو قُ َر ٌْ َثا.
واعلم أن التصؽٌر ٌر ّد األشٌاء إلى أصولها:
فإِن كان ثانى االسم المصؽر لٌ ًنا منقلبًا عن ؼٌرهَُ ٌ ،ر ّد إلى ما انقلب عنه .سواء كان
ً
واوا منقلبة ٌاء أو أل ًفا ،نحو قٌمة وماء ،تقول فٌهما :قُ َو ٌْ َمة وم َُوٌَّة ،إذ أصلهما ق ِْو َمة
= ساكن العٌن ،كحومان :لنبت ،واحده حومانة وسلطان وسرحان ،تقول فً
تصؽٌرها :حوٌٌن ،وسلٌطٌن ،وسرٌحٌن ،تشبٌهًا لها بزلٌزٌل وقرٌطٌس وسرٌبٌل
تصؽٌر زلزال وقرطاس مثلث الفاء وسربال.
وأما العلم المنقول فحكمه حكم ما نقل عنه ،فإن نقل عن صفة فال ٌكسر ما بعد ٌاء
التصؽٌر ،نحو سكران مسمى به ،تقول فً تصؽٌره سكٌران ،وإن نقل عن اسم
جنس فٌكسر ما بعد ٌاء التصؽٌر ،هو سلطان مسمى به ،تقول فً تصؽٌره سلٌطٌن.
اهـ .منه.
ٌ 1عنً أن التصؽٌر ٌرد الحروؾ المقدرة بعد األحرؾ األربعة المذكورة .ن.
و َم َوه بخالؾ ثانً نحو :معتد ،فإنه ؼٌر لٌن ،فٌص ّؽر على ُم َتٌْعد ،وبخالؾ ثانى
آدم ،فإنه منقلب عن ؼٌر لٌن ،فٌقلب ً
واوا كاأللؾ الزائدة من نحو ضارب،
ُ
وضوٌرب وص َُوٌب وع َُوٌْج.
والمجهولة من نحو صاب وعاج ،فتقول فٌها :أ َوٌدِم،
َ
ّ
وأما تصؽٌرهم عٌ ًدا على ُع ٌٌَْد ،مع أنه من ال َع ْود فشاذ ،دعاهم إلٌه خوؾ االلتباس
بالعُود أحد األعواد .أو كان ٌا ًء منقلبة ً
واوا أو أل ًفا ،كموقن وناب ،تقول فٌهماُ :م ٌَ ٌْقِن

و ُننٌب ،إذ أصلها ُم ٌْقِن و َنٌْب .أو كان همزة منقلبة ٌاء كذٌِب ،تقول فٌهُ :ذإٌب .أو
كان أصله حر ًفا صحٌحً ا ؼٌر همزة نحو ُدنٌنٌر فى دٌنار ،إذ أصله ِد َّنار ،بتشدٌد
النون.
وٌجرى هذا الحكم فى التكسٌر الذى ٌتؽٌر فٌه شكل الحرؾ األول ،كموازٌن
وأبواب وأنٌاب بخالؾ نحو ِق ٌَم و ِد ٌَم.
وإن حذؾ بعض أصول االسم ،فإن بقى على ثالثة كشاكٍ
وقاض ،لم ٌ َُر ّد إلٌه شًء،
ٍ
منونا ،رف ًعا وجرً ا ،و ُ
بل ُ
شوٌْكٍ
ش َوٌْك ًٌّا وقُوٌض ًٌّا نصبًا ،وإال
وقوٌض ،بكسر آخره َّ
ٍ
وبعْ بحذؾ العٌن أعالمًا ،ونحو
ُر ّد ،نحو ُك ْل و ُخ ْذ وعِ ْد بحذؾ الفاء فٌها ،وم ُْذ وقُ ْل ِ
ور ْه بحذؾ العٌن
ٌد ودم ،بحذؾ المهما ،ونحو ِق ْه و ِف ْه وشِ ْه ،بحذؾ الفاء والالمَ ،
أعالمًا أٌ ً
ووعٌد ،بر ّد الفاء ،و ُم َنٌذ وقُ َوٌل
ضا ،فتقول فى تصؽٌرها :أ َكٌل ،وأخ ٌَذ،
َ
و ُب ٌٌَع ،برد العٌن ،و ٌُدَي و ُد َمً ،برد الالم ،ووُ َقً ووُ فًِ ووُ َشى ،برد الفاء والالم،
ورُأَي ،برد العٌن والالم.
ضعِؾّ أو زٌدت علٌه ٌاء ،فٌقال:
أما ال َعلم الثنائًُِّ الوضع ،فإن صح ثانٌه ك َب ْل و َهلُْ ،
ُبلٌَْل أو ُبلًَّ  ،و ُه َلٌْل أو ُه َكًِّ وإال وجب تضعٌفه قبل التصؽٌر ،فٌقال فى َل ْو وما و َكً
أعالمًاٌّ :لو وكًٌّ  ،بتشدٌد األخٌر ،وماء ،بزٌادة ألؾ للتضعٌؾ وقلب المزٌدة همزة،
إذ ال ٌمكن تضعٌفها ٌؽٌر ذلك وتصؽر تصؽٌر دوٍّ وحًٍّ وما ٍء ،فٌقال ل ُ َويِّ و ُك ًٌَّ
ومُويّ  ،كما ٌقال ُد َويّ و ُح ًٌَُّ ومُوٌه ،إال أن هذا المه هاء ،فر َّد إلٌها.
وأذن
وسن
كدار
وإن صؽر المإنث الخالى من عالمة التؤنٌث ،الثالثىّ أصال وحاال،
ٍ
ٍ
ٍ
وحم َْراء ،إذا أرٌد تصؽٌرهما تصؽٌر
وعٌن ،أو أصالً كٌدٍ ،أو مآال فقط ك ُح ْبلًَ َ
ٍ
َّ
ً
ترخٌم كما سٌؤتى ،وكسماء مطلقا ،أى ترخٌما وؼٌره ،لحقته التاء إن أمن اللبس،
فتقول
ُد َوٌ َْرة ،و ُس َن ٌْ َنة و ُع ٌَ ٌْ َنة وأ ُ َذٌنة ،وٌُدَ ٌْة ،و ُح َب ٌْلَة ،و ُح َمٌْرة ،وفً ؼٌر الترخٌم ُح َب ٌْ َكى
و ُح َمٌ َْراء كما سلؾ ،و ُس َمٌَّة ،وأصله ُس َمًٌُّ بثالث ٌاءات ،األولى للتصؽٌر ،والثانٌة
بدل المدة ،والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو ،ألنه من َسما ٌَسمو ،حُذفت منه
الثالثة لتوالى األمثال ،ولو َسمٌت به مذكرً ا حذفت التاء ،فتقولُ :س َمً ،لتذكٌر
شجر و َب َقر َفال ٌُصؽر بالتاء ،لئال ٌلتبس بالمفرد ،وذلك عند من
مسمَّاه ،وأما نحو
ٍ
أ َّنثهما ،وأما عند من ذكرَّ هما فال إشكال ،وكذا نحو زٌنب وسُعاد لتجاوزهما الثالثة،
فٌقال فٌهما ُز ٌٌَنب ،وسُعٌِّد بتشدٌد الٌاء.
وشذ حذؾ التاء فٌما لبس فٌه ،كحرْ ب ْ
وذود ودِرْ ع و َنعْ ل ونحوهما ،مع ثالثٌتها،
وإجالبها فٌما زاد على الثالثة ،كوُ َرٌِّئة وأ َمٌِّمة ،بٌاءٌن مدؼمتٌن ،األولى للتصؽٌر،
والثانٌة بدل المدة ،وقدٌَدٌمة ،بٌائٌن بٌنهما دال :األولى للتصؽٌر ،والثانٌة بدل المدة،
تصؽٌر وراء ،وأمام وق َّدام.
واعلم أن عندهم تصؽٌرً ا ٌسمى تصؽٌر الترخٌم ،وال وزن له إال فُ َعٌْل وفُ َع ٌْعِل ،ألنه
عبارة عن تصؽٌر االسم بعد تجرٌده من الزوائد ،فٌصؽر الثالثىّ األصول على
فُ َع ٌْل ،مجرَّ ًدا من التاء ،إن كان مسماه مذكرً ا ،كحُمٌد فى حامد ومحمود ومحمد
وأحمد وحمَّاد وحمدان وحمُّوده ،وال التفات إلى اللبس ث ً
ِقة بالقرائن ،وإال فبالتاء
ك ُح َبٌلة وس َُوٌدة فى حُبلً وسوداء ،إال الوصؾ المختص بالنساء كحائض وطالق،

فٌقال فى تصؽٌرهماُ :ح ٌٌَْض ُ
وطلٌَْق من ؼٌر تاء ،لكونه فى األصل وصؾ مذكر،
أى شخص حائض أو طالق ،فإن ص َّؽرتهما لؽٌر ترخٌم ،قلت :حُوٌِّض بشد الٌاء،
وطوٌلق ،بقلب ألفهما ً
واوا ،ألنهما ثانٌة زائدة.
صٌفِر فى قِرْ َطاس وعُصْ فُور،
وأما الرباعىّ فٌصؽر على فُ َع ٌْعِل كقُ َرٌْطِ س و ُع َ
وٌصؽر إبراهٌم وإسماعٌل ترخٌما على ب َُرٌْه و ُس َمٌْع ،ولؽٌر ترخٌم على ب َُرٌ ِْهٌم
و ُس َم ٌْعٌِل ،أو على أ ُ َبٌ َْره وأ ُ َس ٌْ َمع ،على الخالؾ فى أن الهمزة أو المٌم والالم ْأولى
بالحذؾ ،وال ٌختص تصؽٌر الترخٌم باألعالم ،على الصحٌح.
مالحظة:
األول :تقدم أنه ال ٌصؽر جمع على مثال من أمثلة الكثرة ،لمنافاة التصؽٌر للكثرة،
وأجاز الكوفٌون تصؽٌر ما له نظٌر فى اآلحاد كر ُْؼفان ،فإنه نظٌر عثمان ،فٌقال فى
جمع ر َّده إلى مفرده وص َّؽره ،ثم ٌجمعه جمع
تصؽٌره ُر َؼ ٌْ َفان .فمن أراد تصؽٌر
ٍ
مذكر إن كان لمذكر عاقل ،وجمع مإنث إن كان لمإنث أو لؽٌر عاقل ،كقولك فى
وج َوار ودَ َراهمُ :ؼلٌَْمون أو َؼلٌَْمٌن ،و ُج َوٌ ِْرٌات و ُد َرٌ ِْهمات.
ؼِ ْلمان َ
وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعى فٌُصؽران ،لشبههما بالواحد.
الثانى :ال ٌُصؽر إال المتمكن كما سبق ،وال ٌصؽر من ؼٌره إال أربعة:
 1أفعل فى التعجب.
 2والمزجً ولو عددًٌا عند من بناه.
 3وذا وتا ومثناهما وجمعهما.
 4والذى والتى كذلك.
وحكمها :أن تصؽٌر أفعل والمزجً كالمتمكن فى هٌئته ،كما تقدم ،بخالؾ اإلشارة
فتح ،كذا والذي ،ضم كإلى ،وٌزاد فً
والموصول ،فٌترك أولهما على حاله :مِن ٍ
آخره المثنى ألؾ ،فتقول ذٌا وتٌا ،ومنه قول ْ
رإبة الراجز:
أو تحلِفى ِب َربِّكِ ْال َعلًِّ  ...أَ ِّنً أَبُو َذٌَّالِكِ الص َِّبًّ
و َذٌّان و َتٌّان وأولٌََّا ،واللَّ َذ ٌَا واللَّ َذ ٌَان واللَّ َتٌا واللَّ َتٌان واللَّ َذٌٌِّن مطل ًقا ،بفتح الٌاء
المشددة أو كسرها ،أو ال َتذٌُّون فى حالة الرفع ،بضم الٌاء أو فتحها ،على الخالؾ
بٌن سٌبوٌه ،واألخفش ،2واللَّ َتٌَّان جمع اللَّ َتٌاٌ ،ؽنى عن تصؽٌر الالئى والالتى عند
سٌبوٌه ،وص َّؽرهما األخفش بقلب األلؾ ً
واوا ،وحذؾ المهما وهى الٌاء األخٌرة.
وتقلب الهمزة فى الالئى ،فٌقال اللَّوٌا واللَّوٌتا ،وضم الم اللَّوٌا واللتٌا ٌ
لؽة ،كما فى
للحرٌرىّ فى ُدرَّ ة الؽواص .وإنما ساغ تصؽٌر اإلشارة والموصول،
التسهٌل ،خال ًفا
ِ
ألنهما ٌوصفان وٌوصؾ بهما ،والتصؽٌر وصؾ فً المعنى كما سبق ،ولذا ُمنِع
عمل اسم الفاعل مصؽرً ا ،كما منع موصو ًفا.

