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 تصغير ما زاد على الرباعي وليس قبل آخره لين.. 
  (ٔ)يتوصل إلى تصغير ما زاد عمى أربعة أحرف، وليس قبل آخره لين بحذف الحرف الخامس    

منو أو الحرف الزائد ، كما توصل إلى جمعو جمع تكسير ، تقول في سفرجل وفرزدق ومستخرج 
، مما يحذف منو زيادتان)السين والتاء( ويبقى الفاضل وىو الميم : ُسفـَيرج وفـُرَيزد أو فـَُربزق 

بقاء الميم لفضميا عمييما بداللتيا عمى اسم الفاعل.  ويجوز ىنا وُمخـَيرج بحذف السين والتاء ، وا 
 . (ٕ)أيضًا كجمع التكسير تعويض ياء ساكنة قبل اآلخر فتقول ُسفـَيريج

 تصغير ما حذف بعض أصولو : 
 نـَُوْيس  –ُوَىْيــَبـة            ناس  –أخــَّي        ىـَِبة  –أخ  

 قـَُوْيض  –ُوَصْيـمة        قاض  –ُدَمــّي         صـِمـةَ   –دم 
السم فإن بقى بعد الحذف عمى أصمين وجب رد المحذوف ، وذلك ألنو اذا حذف بعض أصول ا

ال يجوز أن يصغر اسم عمى أقل من ثالثة أحرف ألن أدنى أبنية التصغير ىو ) فـَُعيل ( فتقول 
في أب وأخ مثالً  ُأبـَي وُأخـَي ألن أصمييما أبو وأخو بدليل تثنيتيما عمى أبوين وأخوين ، وفي دم 

دمو أو دمى ، ألنك تقول في التثنية : دموان أو دميان . وفي أخت وسنة ُأخّيـة ُدَمّي ألن أصمو 
وُسنيـّة أو ُسنيية . وكذلك مصادر المثال الواوي الممحقة بيا تاء العوض مثل ِعدة وِزنة وىـِبة ، 

 فترد الواو المحذوفة . 

                                                           

قال ابن الحاجب : إذا صغر الخماسي عمى ضعفو فاألولى حذف الخامس وقيل ما أشبو الزائد ، وسمع األخفش  (ٔ)
  .سفيرجل.

يقدم في الحذف من االسم الخماسي الحرف الزائد مطمقاً  اين كان تقول : دحيرج في مدحرج ، أما األصمي فيحذف إذا  (ٕ)
كان طرفاً ، وقالوا إذا كان مجاور الطرف حرف شبيو بالزائد في المخرج حذف ، ولم يحذف الطرف األصل ، فيقال في 

  .الدال شبيو بالتاء، لكونيما من مخرج واحد. حرف فرزدق فريزق بحذف الدال ال القاف، ألن،
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لتصغير كشاك وداع أما إن بقى االسم بعد الحذف عمى ثالثة أحرف وىو ما يحصل بو بناء ا   
وغاز لم يرد اليو شيء فتقول شـُوَيـك وُدَويع وغـُويز بكسر آخره منوناً  رفعاً  وجراً  وشويكياً  

وأصميا  (ٖ)ودويعياً  وغويزياً  نصباً . وتقول في ميت مخفف َمّيت ُميَيُت، وفي ناس نويس
 .   (ٗ)أناس

 تصغير المؤنث الثالثي .. 
يثاً حقيقيًا أو مجازياً  خال من عالمة التأنيث إذا أريد تصغيرُه لحقت كل اسم ثالثي مؤنث تأن   

: ىنيدة ودعيدة وأريضة ودويرة وعينآخرُه تاء التأنيث ، تقول في ىند ودعد واذن وأرض ودار 
، وسمع ترك التاء في تصغير قوس وحرب ودرع وناب )لممسنة من االبل( ، وفرس ونعل وُعَيْينة

 . (٘)ذود والضحى وطست وقدر، وىي أسماء مؤنثة وعرس ) الزوجة ( وال
 

                                                           

ويعامل معاممة الباقي عمى حرفين بعد الحذف االسم المحذوف الالم وأبدلت عنيا ىمزة الوصل في أول الكممة ، أو  (ٖ)
ي عوض عن الالم المحذوفة التاء، فإن المحذوف يرد فييما ، وذلك كابن واسم واسم وبنت وأخت تقول فييا ُبنـّي وُسمّ 

عوضت اليمزة في األولين فترد الالم المحذوفة فييما ويستغنى بتحريك الفاء عن  وَسَمٌو وأخٌو، وُبنَـّية وأخيَّـة. وأصميا: َبنـَو
  .اليمزة ، وعوضت التاء المحذوف في األخيرين ، فترد الالم وتؤنث ، وتحذف تاء العوض

  .ٗ٘ٔ،  ٕ٘ٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٓٓ،  11ٔعمدة الصرف:  (ٗ)

  .ٙ٘ٔ،  ٘٘ٔ، وينظر: شذا العرف:ٕٔٓعمدة الصرف: (٘)


