ما بُين من األفعال على حرف واحد
د .حممد حسان الطيان

فسئل عن قوله تعاىل:
حكى السيوطي يف (البغية) أن أاب حامت السجستاين[ ]1دخل بغداد ُ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم}[ ،]2ما يقال منه للواحد ؟
{قُوا أَنْ ُف َ
فقالِ :ق،
فقال :فاالثنني ؟
فقال :قيا.
قال فاجلمع ؟
قال :قوا،

قال :فامجع يل الثالثة ،قالِ :ق ،قيا ،قوا.
قال ويف انحية املسجد رجل جالس معه قماش ،فقال لواحد :احتفظ بثيايب حىت أجيء ،ومضى
الشرطة ،وقال :إين ظفرت ٍ
إىل صاحب ُّ
بقوم زاندقة يقرؤون القرآن على صياح الديك .فما شعران

والشرطة فأخذوان وأحضروان جملس صاحب ُّ
حىت هجم علينا األعوان ُّ
الش ْرطة ،فسألنا فتقدمت

إليه وأعلمته ابخلرب وقد اجتمع خلق من خلق هللا ،ينظرون ما يكون ،فعنَّفين وقال :مثلك يطلق

وعمد إىل أصحايب فضرهبم عشرة عشرة ،وقال :ال تعودوا إىل مثل
لسانه عند العامة مبثل هذا ! َ
هذا ،فعاد أبو حامت إىل البصرة سريعاً ،ومل يُِق ْم ببغداد ومل أيخذ عنه أهلها [.]3
فعل وقى وأمثاله عند اإلسناد
سقت هذه القصة ألتوقف عند فعل (وقى) وما َّ
يسمى يف العربية ابللّفيف املفروق ،إذ
لف ل ّفه مما ّ
تصرفه يف املضارع كما حتذف من املثال الواوي (كوعد ِيعد ،وورد ي ِرد)
حتذف منه فاؤه لدى ّ

لوقوعها بني عدوتيها الياء املفتوحة والكسرة فيصري( :يقي) مث يُبىن على حذف حرف العلة من
وامش ،واد ُن) فيصري ِ
(اسعِ ،
(ق) أي إنه
آخره لدى تصرفه يف األمر كما يُبىن كل معتل انقص ك َ
يبقى على حرف واحد هو عني الكلمة.

وقد مجع هذه األفعال ابن مالك صاحب األلفية مبيّناً كيفية إسنادها للواحد املذكر ،مث املثىن

مطلقاً ،مث اجلمع املذكر ،مث الواحدة مث مجعها ،وذلك يف عشر أبيات طريفة  -ليست من األلفية

 -يقول فيها:

َّ
ملن تُرجى
أقول
إين
ُ
ّ
مودتُهُ
ْ
آخر قُ ْل
صرفت َلو ٍال ُشغْ َل
وإ ْن
َ
َ
قلت يف ضج ٍر
ثوب غريي ُ
وإ ْن و َشى َ
ٍ
ٍ
خطأ
إنسان على
وقُ ْل لقاتِل
هلم
هم ملْ يَ َرْوا رأيي أَقُ ُ
ول ْ
وإ ْن ُ
هلم
قوِيل أَقُ ُ
هم ملْ يَعُوا ْ
ول ْ
وإ ْن ُ
ِ
فقل
ب
ت بَِوأْ ٍي
وإن َأم ْر َ
للمح ِّ
ُ
ْ
وإ ْن
وإ ْن

وقُ ْل

فقل
ور
أر ْد َ
الو ََن َو ْه َو ال ُفتُ ُ
ت َ
ْ
ِ
ابلعهد
َأَب أن يَِفي
ُ
قلت لَهُ
اك بِ ِه
لساكِ ِن قلِِْب إ ْن ِس َو َ

ِ
ِ
ني
ِق املستجري قياهُ قُوهُ قي ق َ
ِ
ِ
ني
ِل ُشغْ َل هذا لياهُ لُوهُ ِيل ل َ
ِ ِ
ش الثوب وي َ ِ
ِ
ني
ك شياهُ ُشوهُ شي ش َ
َ َْ
ِ ِ
ِد من قتَ ل َ ِ
ين
َْ
ْت دايهُ ُدوهُ دي د َ
ك
أي َويْ َ
َر الر َ
القول ِم ِّين
عِ َ
ب
إِ َم ْن ُِحت ُّ
ِن اي َخ ِليلِي

َرايه َرْوه َر ْي
ِعياهُ عُوهُ ِعي
إايهُ أوهُ إِي
نِياهُ نُوهُ ِين

َريْ َن
ِ
ني
عَ
إين
َ
ني
نِ َ

ِ
ِ
ِ
ني
ف اي فال ُن فياهُ فُوهُ ِيف ف َ
ِ
ني []4
ِج
القلب م ِّين ِجياهُ ُجوهُ ِجي ِج َ
َ

ذكر هذه األبيات الشيخ اخلضري يف حاشيته على ابن عقيل مث أردفها ابلقول:
(ر) فيفتح يف مجيع أمثلته لفتح عني مضارعه ،وكلها متعدية
(فهذه عشرة أفعال كلها ابلكسر إال َ
إال ِ
(ن) فالزم ألنه مبعىن َّ
أتن .فاهلاء يف نِيَاه هاء املصدر ال املفعول به) [.]5
ُّ
واحلق أن هذه األبيات ال حتيط بكل ما يف العربية من أفعال اللفيف املفروق وإمنا تقتصر على
(ر) وهو املفتوح الوحيد فيها فليس من هذا
تسعة منها هي كل ما جاء مكسوراً فيهاّ ،أما َ
الضرب ،وإمنا هو انقص مهموز العني ،إذ إن أصله (رأى) ومضارعه (يرأى) إال َّ
أن مهزته تسقط
(ر)
ختفيفاً فيبقى على (يرى) مث يبىن على حذف حرف العلة من آخره يف صيغة األمر فيبقى على َ
ووزنه (فَ ) ألن ما سقط منه هو العني والالم خالفاً لسائر األفعال املذكورة يف األبيات إذ َّ
إن وزهنا
(ع) ألن ما سقط منها هو الفاء والالم.
ِ

* شواهد على اللفيف املفروق

وأما مبلغ عدة اللفيف املفروق يف العربية فهو مثانية عشر فعالً وفق ما َّ
دل عليه إحصاؤان لألفعال
العربية يف املعجم احلاسويب [.]6

يضاف إليها أربعة أفعال مل نثبتها يف معجمنا لضعف روايتها وانفراد بعض املعجمات هبا .ويبلغ
اجملموع هبا اثنني وعشرين فعالً ،فإذا استثنينا ما جاء يف األبيات السالفة منها ،بقي لدينا ثالثة

عشر فعالً حتتاج إىل مزيد بيان وإيضاح ،وسأسردها فيما يلي مشفوعة أببواهبا الصرفية،

ومصادرها ،ومعانيها املختلفة ،مع شواهد هلا ،حميالً على أشهر املعجمات اليت وردت فيها:
َ - 1وثَى :أورد صاحب اللسان هذا الفعل مبعىن وشى يف رواية  -انفرد هبا ابن األعرايب وهو
مولع ابلنوادر  -هذا نصها:

(وثى به إىل السلطان :وشى ،عن ابن األعرايب ،وأنشد:
للر ِ
ِ
جيمع ِّ
ثالث
عاء يف
الصوى وقلةَ اإلر ِ
عاث
َ
طول َّ
ْ
للمخاصم املُواثي
مجع َ
َ
ك ُ
كأنه جاء على وااثه ،واملعروف عندان أثى) [.]7
وص ٌم يصيب اللحم وال يبلغ
الوثي لغةً يف الوثء [ ،]8وهو ْ
على حني ع ّد صاحب القاموس َ
العظم َِ
فريُم []9
َ
ت يده ابلضم فهي َم ْوثِيَّة) [.]10
(الوثْ ُي ْ
ووثِيَ ْ
الوثءُ ُ
قالَ :
ت) [.]11
وزاد صاحب التاج:
ُّ
كرِميَ ْ
(ونص الليث ُوثِيَ ْ
ت ي ُدهُ ُ
ومل يرد هذا الفعل يف إحصائنا احلاسويب السالف لضعف روايته.
 - 2وحى :وحى ِحيي وحياً ،وقد ورد هذا الفعل بعدةِ ٍ
معان أشهرها:
َ ََ

ت [.]12
وأو َح ْي ُ
أ  -اإلشارة واإلهلام :قالَ :و َح ْي ُ
ت إليه الكالم ْ
ِ
كتب تُه .قال العجاج:
ب  -الكتابة :يقالَ :و َح ْي ُ
ت الكتاب أَحيه َو ْحياً أي ْ
حىت ََنَاهم ُّ
جدان والنّاحي
ّ
ل َق َد ٍر كا َن وحاهُ الواحي

جهرَة ِ
ضاح
الف ِ
داء ْ
ْ
بثرَم َ
وتوحى ابلشيء أسرع [.]13
ج  -اإلسراع :وحى ّ
َ - 3و َخىَ :و َخى ِخيي و ْخياً إذا توجه لوجه ،ووخى األمر :قصده.

أنشد األصمعي:
قالت ومل ِ
تقص ْد له ومل َِخت ْه
ْ
آض من تشيُّ ِخ ْه
ما ُ
ابل ٍ
شيخ َ
كال ُكرِز املر ِ
بوط بني أَفْ ُرِخ ْه []14
ّ
وقال الشاعر:
أصلَخا
أبصر ْ
ت أبْ َك َم أ ْعمى ْ
لو َ
توجه [.]15
أي َّ
أَن ّ

أَن َو َخى
لس ًّمى واهتدى َّ
إذاً َ

ِ
وو ِذي [.]16
والو ِذ ُّ
ي ،وقد أوذَى َ
ي َ
الو ْذ ُ
 - 4وذي :جاء يف اللسان( :ابن األعرايب :هو َ
وهذا الفعل مما استدركه الزبيدي يف التاج على القاموس ،قال:

ي :هو الودي ،ملا خيرج من الذكر بعد البول ،لغة فيه عن ابن األعرايب،
(ومما يستدرك عليه :الو ْذ ُ
شدد أيضاً ،وقد ِ
ويُ َّ
وذي وأوذَى.
ونقل ابن القطّاع عن ابن دريد وذَى احلمار :أ ْد َىل [ ]17ابلدال املهملة [ ،]18وشهوة ِ
وذيّة
ُ
َ
كغَبِيَّة أي حقرية) [ .]19ومل يرد هذا الفعل يف إحصائنا أيضاً.
 - 5ورى :ورى ي ِري ورايً .ووِري ي ِري ويورى ورايً ووِرًّاي وِريةً .وله ٍ
معان أشهرها:
َْ
َ َ ْ ُ
ََ
ورايً أ َكلَه ،ويف احلديث عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :ألن
القيح جوفَهُ ي ِريه ْ
أ  -ورى ُ
خري له من أن ميتلئ ِشعراً).
ميتلئ ُ
جوف أحدكم قيحاً حىت ي ِريَهُ ٌ
ين،
وتقول منهِ :ر اي رجل ،وراي لالثننيُ ،
وروا للجماعة ،وللمرأة ِري ،وللمرأتني ِراي ،وللنسوة ِر َ
الوَرى ابلتحريك [.]20
واالسم َ

ِ
ووِرًّاي وِريَةً ،وهو
ي َّ
ويورى َوْرايً ُ
ووَرى ي ِري َ
الزند ي ِري َ
ب َ -وَرت ُ
النار ت ِري َوْرايً وِريَةً حسنةًَ ،وَوِر َ
ووِري :اتَّ َقد.
وا ٍر َ

قال الشاعر:

ِ
هم
َ
وج ْدان َزنْ َد ج ّد ُ

وِرًّاي

وِزنْ َد بين َهوا ِز َن غري وا ِري []21

ي ُّ
يل :اكتنز [.]22
ج َ -وِر َ
املخ َك َوِ َ
واواي إذ رسم واواً قبله َّ
وزى ي ِزي .وقد َّ
الزبيدي
عده صاحب القاموس [ًّ ]23
 - 6وزىَ :
فتعقبه ّ
بقوله:
اغرت مبا يف نسخ الصحاح من كتابة الوزا ابأللف فحسب أنه واوي،
( (و) هكذا يف النسخ كأنه َّ
صرح ابن عديس وغريه من األئمة نقالً عن البطليوسي أن الوزى يكتب ابلياء ألن الفاء
وقد َّ

القوة
والالم ال يكوانن واواً يف حرف واحد ،كما كرهوا أن تكون العني والالم يف مثل قووت من ّ

فردُّوه إىل فعلت فقالوا قويت فتأمل ذلك) [.]24
وهلذا الفعل معنيان:
أ َ -وَزى الشيءُ ي ِزي :اجتمع وتقبّض [. ]25

األمر أي غاظه ،ووزاه احلس ُد
بَ -
وزى فالانً ُ
قال يزيد بن احلكم:
ص ْي ٍ
وشهيق
نشيج عندها
ف َمصامة
ُ
وزاهُ
ٌ
إذا ساف من أ ْعيا ِر َ
وال خيفى ما بني املعنيني من صلة؛ ألن املغيظ تنقبض أسارير وجهه وجتتمع.
وسى [ ،]26وهو مما استدركه صاحب التاج على
أسهُ ْ
وأوساهُ إذا حلقه ابملُ َ
وسى ر َ
 - 7وسىَ :
القاموس أيضاً ،قال:

كأوسى) [.]27
الوس ُي احلل ُ
(ومما يستدرك عليه ْ
أسهُ ْ
ْق ،وقد َو َسى ر َ

 - 8وصى :وصى ِ
وصل واتّصل .جاء يف اللسان:
يصي َو ْ
َ
صياًَ :

وصيت الشيء ووصلتُه
الشيء بغريه وصياً :وصله .أبو عبيد:
ووصى
ووصى
ُ
صلَهَُ :
الرجل وصياًَ :و َ
َ
َ
َ
الرمة:
سواء ،قال ذو ّ
نَ ِ
الس ْف ُر []28
ابألايم ،حىت صالتُنا
صي
قاَسَةُ يَشتَ ُّق أنصافَها َّ
ُم َ
الليل ّ
َ
ووصاه غريه ِ
يصيه وصلَه).
وصى الشيءُ يصي إذا اتّصلّ ،
مث قال( :قال األصمعيَ :

صى
(و َ
هذا وقد انفرد صاحب القاموس إبيراد معىن هلذا الفعل جيعله يف زمرة األضداد ،قالَ :
خس بعد رفْعة واتَّز َن بعد ِخ َّف ٍة) [.]29
كو َعىَّ :
َ

مر هذا املعىن يف (لشا) عن ابن
إال أ ّن الزبيدي تع ّقبه بقوله( :قلت مل أر هذا ألحد من األئمة وقد َّ

األعرايب)[.]30

(و ِطيتُهُ وطْأً :لغة يف َو ِط ْئ تُهُ) [.]31
 - 9وطىَّ :
نص عليه صاحب اللسان بقولهَ :

وهو مما استدركه الزبيدي على القاموس حيث قال:
وطيته لغة يف ِ
ِ
وط ْئ تُهُ عن سيبويه ،وقد َّ
تقدم) [.]32
(ومما يستدرك عليهُ :
ك الْ ُق ْرآ َن لِتَ ْش َقى} [ طه] 2 - 1 :
وجاء يف مادة (وطأ)( :وقرأ بعضهم{ :طه * َما أَنْ َزلْنَا َعلَْي َ
بتسكني اهلاء وقالوا أراد :طَِأ األرض بقدميك مجيعاً  ،ألن النِب صلى هللا عليه وسلم كان يرفع
إحدى رجليه يف صالته.

قال ابن جين :فاهلاء على هذا بدل من مهزة طأ) [.]33
قلت :وهذه القراءة تنسب إىل احلسن كما جاء يف خمتصر شواذّ القرآن البن خالويه [.]34

على حني نسبها أبو حيان يف البحر إىل فرقة  ،منهم احلسن وعكرمة وأبو حنيفة وورش يف اختياره

[. ]35
وقد أورد أبو حيان يف تفسري {طه} على قراءة اجلهور  -أي طاها  -قوالً يلتقي مع ما جاء يف

اللسان ،قال:

األرض ،أي طأ األرض بقدميك وال تراوح ،إذ كان يراوح حىت
(وقيل طا فعل أمر ،وأصله طأ
َ

تورمت قدماه).
َّ

ومل يرد هذا الفعل يف إحصائنا احلاسويب ألننا استبعدان اللغات.

 - 10وكى :وَكى ِ
الق ْربَةَ وأوكاها وأوكى عليها إذا َّ
كاءها أي ِرابطَها []36
شد ِو َ
َ
جاء يف التاج ..( :قال وأوكى رابعياً أفصح من الثالثي كما يف الفصيح وغريه.

قلت :ولذا اقتصر عليه اجلوهري) [.]37

ِ
وومى ميِي مثل أوحى
(الفراء :أومى يومي َ
 - 11ومىَ :وَمى ميي .أورده صاحب اللسان ب َقولهّ :

ووحى) [.]38

واإلمياء اإلشارة ابألعضاء .وهو مما استدركه الزبيدي على القاموس يف التاج[.]39

ومل يرد هذا الفعل يف إحصائنا.
كوعى ِ
َّ
وانشق واسرتخى رابطُهُ.
خترق
وويلَّ :
هي ي ِهي وهياًَ ،
 - 12وهىَ :
وهى ي ِهيَ :
وو َ
هرمة:
قال ابن ْ
ِ
يث قد ِ
ِ
فالنظيم []40
السيالة
ببطحاء َّ
فإن الغ َ
وه ْ
يت ُكالهُ
يديِ ،
 - 13يدي :ي َدى ِ
ويدي يَ ْي َدى .يتصرف من اببني ولكل منهما معىن أو أكثر:
ِ
ِ
ِ
ت
س ْ
أ  -يدي فال ٌن من يده كرضي :ذهبت يده َويَب َ
ومنه قول الكميت:
ٍ
ْن وال يَ ِدينا []41
وهو منّا
يكن ُ
يك ْ
فأي ما ْ
أبيد ما َوبَط َ
الرجل يَ ْدايً :أصبت يده أو ضربتها فهو َم ْيدي.
ت
ب يَ َديْ ُ
َ

يت الرجل :اختذت عنده يداً ،كأيديت عنده يداً فأان ٍ
مودى إليه.
ويَ َد ُ
مود وهو ً
قال بعض بين أسد:
وه ٍ
ِ
ب
يت على اب ِن
حسحاس ب ِن ْ
يَ َد ُ
وأنشد مشر البن أمحر:

ت على ُس َك ٍ
ني
ي ٌد ما قد يَ َديْ ُ

ِ
أبسفل ذي اجلِذاةِ يَ َد الكرمي
ِ
وف []42
ش ال ُك ُف ُ
وعبد هللا ،إذ هن َ

أفعال أخرى تبقى على حرف واحد
وبع ُد فليس هذا الضرب من األفعال  -أعين ما يبقى على حرف واحد يف صيغة األمر  -مقصوراً
(ر)
على اللفيف املفروق ،بل تدخل فيه أنواع صرفية أخرى كما رأينا يف (رأى) اليت تصبح على َ
(ب) [.]43
وكما ذكر ابن جين يف (أبى) اليت ختفف يف األمور فتغدو َ

وعليه فإن معظم حروف العربية ميكن أن تستعمل على هذا النحو ،وقد أفرد هلا ابن جين فصالً
من كتاب سر الصناعة عنونه بقوله:

(وهذا فصل إلفراد احلروف يف األمر ونظمها على املألوف من استعمال حروف املعجم) []44

ونص على إغفال ما أغفل منها  -أي مل يستعمل منه
أتى فيه على حروف العربية حرفاً حرفاًَّ ،

فعل أمر  -وهي سبعة أحرف( :الضاد ،والطاء ،والظاء ،والغني ،والواو ،وامل ّدة ،والياء).
وكل هذه احلروف مهمل يف املعجمات أيضاً عدا الطاء ،فقد ورد لغةً يف ِ
وطئ كما تق ّدم.

إن إنعام النظر يف مجلة ما ورد من هذه األفعال يف العربية يفضي بنا إىل مالحظة مجلة من األمور
أمهها:
 كل هذه األفعال واوي الفاء ،عدا األخرية وهو (يدي) فيائي ،ومل مينع ذلك من وجود (ودي)الواوي.
 جل هذه األفعال يتصرف من ابب ضرب (الباب الثاين :فتح كسر) وبعضها جيمع إليه اببحسب (الباب السادس :كسراتن) فيتصرف من اببني (كوِري ِ
ِ
ووهي) وبعضها يقتصر على الباب
السادس ( َك َوِيل).

ويف مجيع ذلك ينبغي حذف الفاء لوقوعها بني عدوتيها كما سلف بيانه ،غري أن هناك فعالً واحداً
(وجي يوجى) مبعىن ِ
تصرفه على ابب َعلِم (الباب الرابع :كسر فتح) وهوِ :
حفي ،مما
اقتصر ُّ
َ
َ
يقتضي ثبوت الفاء فيه يف صيغيت املضاري واألمر لعدم وقوعها بني عدوتيها ؛ إذ انفتح ما بعدها.

على أن ابن مالك مل يستعمل هذا الفعل يف أبياته السالفة هبذا املعىن ،وإمنا استعمله مبعىن اللكز
والقطع ،مما يدل على أنه تسهيل لفعل (وجأ جيأ) [.]45
ضع ،مما يقتضي فتح العني يف
وهو أيضاً مفتوح العني ،وإن حذفت فاؤه كما حذفت من يَ َهب وي َ
(ج) كما ورد يف األبيات
(ج) اي فالن وليس ِ
صيغة األمر أيضاً ،فنقول منه َ

فثمة فعالن مفتوحان ال فعل واحد كما جاء يف حاشية اخلضري يف النقل املتقدم .إال أن
وعليه َّ
ابن جين حكي لغةً لبعض العرب (جا جيي) بغري مهز مث قال( :فإذا أمرت قلتِ :ج اي رجلِ ،
وجيا،
ُ
وجياِ ،
وجي اي امرأةِ ،
وجواِ ،
ني ،فاعرفه) [.]46
وج َ
ُ
نظمهُ من هذه األفعال ،فقلت
وقبل أن أختم القول َّ
عن يل أن أنظم ما فات ابن مالك رمحه هللا ُ

حماكياً نظمه:

ملن طالت
أقول
إين
ُ
ّ
قطيعتُهُ
َ
ْ
فقل
ت بقوم مفسدين
وإ ْن و َش ْي َ
ْ

صي ِ
صياهُ صوهُ ِ
الر ْحم ويك ِ
ِ
ني
صَ
ُ
ص َّ َ
ِ
ني
ث ابملسيء ثِياهُ ثُوهُ ثِي ثِ َ

وإ ْن
كذا
وإ ْن
وإن

ِ
أمرت ب َك ْت ٍ
للكتاب فقل
ب
َ
تقول من اإلمياء يف َخ َف ٍر
فقل
بقص ٍد للمس ِري
ت
أشر َ
ْ
ْ
ْ
ِ
ي يب
فر ْغ ُ
ت من اإلحر ِام نُود َ
َ
الزند قلت له
قصدت اتَّقاد َّ
َ

وإ ْن
اف يف بَطَ ٍر
كثر اإلسر َ
ْ
وقل ملن يُ ُ
ِ
لالبس ٍ
ِ
طول بِلًى
ثوب بعد
وقل
ْ
ٍ
ِّ
فقل
للعدو
أمرت بغيظ
وإ ْن
َ
ْ
وقُ ْل ملن يزدهي كرباً وعجرف ًة
ض ِح ٍ
ك
وإن َ
أمرت بو ْذ ٍي قلت يف َ

ِ ِ
ِ
ني
ِح اي صديقي حياهُ ُحوهُ حي ح َ
ِ ِ
ِ
ني
ِم اي خليلي مياهُ ُموهُ مي م َ
ِ ِ
ِ
ِخ َّ
ني
رب هنجاً خياهُ ُخوهُ خي خ َ
الد َ
ِ ِ
ِ
ِ
ني
أس حاالً سياهُ ُسوهُ سي س َ
س الر َ
ين
ِر اي ُزني ُد ِرايهُ ُروهُ ِري ِر َ
ِ ِ
ِك الكيس وي َ ِ
ني
ك كياهُ ُكوهُ كي ك َ
َ َْ
ِ ِ
ِه الثوب وي َ ِ
ني
ك هياهُ ُهوهُ هي ه َ
َ َْ
ين
ِز
َ
القوم مجيعاً ِزايهُ ُزوهُ ِزي ِز َ
ط ُّ
ني
َ
ب َو َ
يك طَياهُ طَوهُ طَ ْي طَ ْ َ
الرت َ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ذ اي محاري ذايهُ ذُوهُ ذي ذ َ
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