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 مَع الياء من اسم العَلم "العاصي"
 د. إبراهيم السامرائي

"الياء من اسم العلم العاصي" لألستاذ صبحي البصام بـلقد قرأت البحث الموسوم 
صـحح  ؤه المسـ ( من مجلة المجمع، قراءة مسـتييد، فسـر ي اسـتييا53في العدد ) لة، وا 

 صي" اختصارًا، وهو غلط.لما درج علي  الكاتبون والمعربون من حذف الياء من "العا

ن اليوائد الكثيرة التي بسطها األستاذ البصام مييدة كل اإلفادة. أصاب فيها إ
 "قطعت جهيزة قول كل خطيب". الغرض، ولي أن أقول:

م ــذ  -رحمــ  اللــ  تعــالع –مــة أحمــد زكــي با ــا وك ــت قــد وقيــت علــع قــول العّح 
وك" الم سـوب إلـع الجـاحل علـع أكثر من ثحثين س ة في "كتاب التاج في أخحق الملـ

 ( وأدرجتها في جملة "أوهام الخواص".691"حا يت ": الصيحة )

 ن "العاص" من "الَعَوص" قول غريب، وغرابت  أن يصدرا"...  ن قول المحقق:إ
ن "العـيص" و"أبـا العـيص" مـن إتقـان، ولـو أ ـ  قـال: من عالم جليل ُعرف بالضبط واإل
أن يكــــون "العــــاص" )كــــذا: مــــن "العــــوص" فمــــردود  "العــــوص" لكــــان ذلــــك وجهــــًا، ف مــــا

ن وا  "عــائص" كمــا تقــول مــن "القــول" قائــل.  " ــك تقــول مــن "العــوصأا ــتقاقًا، أت تــر  
"العاصي" من "َعَصع يعصي" فهو م قوص، وحذف يـاء الم قـوص معروفـة فـي الرفـع 

ــع بــاأللف والــحم فاليــاء تثبــت فيــ  "العاصــي".  ــا إذا كــان محّل ا  ــيء ن هــذإوالجــر ف ّم
 عرف اه و حن صبية  داة.

والذي أ ار إلي  المحقق في حا يت  التي أحالت علع "لسان العرب" لـم يـرد فـي 
ن "العاصي، في مادة، عصـي، كمـا أ ـار األسـتاذ البصـام، الكـحم فيهـا "، بل إ"عوص

 علع "عصاة قريش".
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د فيـ ، ولم أقف، وأ ا في ص عاء، علع "كتاب ات تقاق" تبن دريد ألتبـين مـا ور 
مة الجليـل قـد أ ـار إليـ  فـي "حا ـيت ". مـا ألـن أن ابـن دريـد قـد ذهـب إلـع وكان العّح 

أن "العـــاص" مـــن  "العـــوص".  مـــع مـــا قيـــل فـــي ابـــن دريـــد وفـــي معرفتـــ  بالتصـــريف 
وات ـــتقاق. قـــال ابـــن ج ـــي: "وأمـــا كتـــاب "الجمهـــرة" فييـــ  أيضـــًا مـــن اضـــطراب وفســـاد 

 .(6) عن معرفة هذا األمر.."التصريف مما أعذر واضع  في  لبعده 

وت أدري أذهــب المحقــق العحمــة فــي وهمــ  فحســب أن "العاصــي" الــذي حــذفت 
مكــان واليســر، يــاؤه مــن "العــوص" هــذه المــادة المــوجزة فــي المعجــم التــي تييــد ضــد اإلإ 

وم ها الكحم العويص .. وقد اعتاص وأعوص في الم طق، والكلمة العوصاء .. وأين 
 ش" الذين أ ار إليها صاحب "اللسان".هذا من "عصاة قري

لقــد ذهبــت فــي ل ــي إلــع أ ــياء عــدة، ومــا أحســب أ ــي ك ــت مصــيبًا فــي اللــن.  
لقد رأيت أن في العربية يتحول بعض األجوف إلع ال ـاقص، وهـذا فـي كلمـات معـدودة 

 وليس مّطردًا.

: ومــن ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة )هــور( فــي "لســان العــرب": وفــي حــديث خزيمــة
 تركُت الُمّخ رارًا والمطّي هارًا.

و"الهـار" هــو السـاقط الضــعيف، ويقـال: هــو هـارا وهــارا وهـائر، ف مــا "هـائر" فهــو 
 " " فعلــع حــذف الهمــزة، وأمــا "هــارا األصــل )أل ــ  مــن األجــوف هــار يهــور(، وأمــا "هــارا

 فعلع  قل الهمزة إلع ما بعد الراء، كما قالوا:

  ائك السحح و اكإ السحح.

: وع ــدي أن األصــل فــي " ــائك الســحح" و" ــاكإ الســحح" هــذا هــو األصــل أقــول
 ن " ّك " السحح: ما يلبس م  .االمضاعف 
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وقـد تحولـت "ال ـّكة" المضــاعية إلـع األجـوف " ــائك" والم قـوص " ـاكي". وكمــا 
ع ي  ي" وهـو مقلـوب لم ي ع اسم الياعل من "آَن يئين"، وذهبوا إلع اسم الياعل من "أ َ 

" م قوصًا، ولم يقولوا: "آئن"عن األص  لمكان الثقل. ل، فقالوا "آنا

قال أبو زيد: هو  اكا في السحح، و ائك، وا  مـا يقـال:  ـاكا إذا أردت "فاعـل"، 
" قلت: هو  اكا للرجل. وقال اليراء: رجل  اكي السحح، و اُك  لا فإذا أردَت مع ع "َفعإ

 ًا:هودي حين بارز عليّ ، قال مرحب اليالسحح برفع الكاف مثل هارا وهارا 

  اك السحح َبَطلا مجرَّبُ   قد علمت َخيَبُر أّ ي مَرَحبا 

، مـن المـال وال ـوال، وا  مـا هـو: مائـل و ائـل فـي األصـل.   وقـالوا: رجـل مـالا و ـالا
وفي العربية من هذا  يء يعد من الغريب المييد الذي يبرز سـعة العربيـة و ـجاعتها.  

 يرود" واسم الياعل "الرائد". وم   ما كان في  ترجمة "رادُ 

"وســــمعت الــــُرّواد يــــدعون إلــــع  وم ــــ  حــــديث الحجــــاج فــــي صــــية الغيــــث، قــــال:
 ريادتها"، أي تطلب ال اس إليها.

وفــي حــديث وفــد عبـــد القــيس: إ ــا قــوم رادة. مثـــل حاكــة جمــع حائــك، أي  ـــرود 
 الخير والدين ألهل ا.

 ا "رادا".ذوقد جاء من ه

مـا أن يكـون "َفَعـ فاعحً ما أن يكون "وقالوا: إ   إ ح"، إت أ ـ  إذا " ذهبـت عي ـ ، وا 
 كان "َفَعحِّ" فإ ما هو علع ال سب ت علع اليعل، قال أبو ذؤيب:

 ف صبح رادًا يبتغي المزَح بالسَّْحل  مَّ إلع م عً تَ فبات يجمع ثم 

كـــاليرط بمع ـــع  "بالتحريـــك بمع ـــع "فاعـــل "ورجـــل"رادا" بمع ـــع "رائـــد"، وهـــو "َفَعـــل
 ارط.الي
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 أخــي األســتاذ البصــام فلــ  م ــع أزكــع وبعــد فهــذه  بــذة يســيرة هــدا ي إليهــا بحــث
 السحم. التحية وأوفع

 
 


