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زار وفد من السواح مدينة فاس، ويتجول السواح يف أسواقها، وهكذا جيمعون  :ويقولون

ذلك ألن  كلمة سائح على سواح، والصواب أن جتمع على صيغة سياح عوض سواح،

الفعل معتل الوسط بالياء وهو ساح يسيح، ال ساح يسوح، ولذلك جاء مصدرها سياحة 

وكذلك يكون مجعها بالياء سياح، ولو كان الفعل معتل الوسط بالواو جلاء . بالياء

صام يصوم، فهو صائم واملصدر الصوم، واجلمع صوام، وقام يقوم : مصدرها بالواو، مثل

، أما املصدران الصيام والقيام فأصل الياء فيهما الواو، فأصلهما فهو قائم، واجلمع قوام

وحتليال . التباس للك م، فقلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة، ورفعهاواام والقوإذن الص

إن سائحا اسم فاعل من الثالثي، واسم الفاعل من : للموضوع من األساس، أقول

 : على أربع صيغ الثالثي يأتي مجعه

وفجرة،  لة، مثل كاتب وكتبة وساحرة وسحرة، وبار وبررة، وفاجرَفعَّ أوهلا صيغة

قال تعاىل يف ، "وشاع حنو كامل وكملة: " بقولهوإىل هذا اجلمع أشار صاحب األلفية 

   وقال يف نفس السورة         :" سورة عبس

   ،  وقال يف سورة الشعراء     

وثانيها ف َُُعلََة مثل قضاة ورعاة وبناة ورماة مجع لقاض وراع وبان ورام، وهو قول ابن      

 .يف حنو رام واضطراد ف َُُعلََة :" مالك 

 : ف ُُعَّل كسجد وركع لساجد وراكع، قال يف اخلالصة :وثالثها

 ف ُُعَّل لفاعل وفاعله   وصغني حنو عاذل وعاذلة و

   : وقد ورد هذا الوصف يف القرآن الكريم، قال تعاىل يف سورة الفتح

   

: " وعابد وعباد وسائح وسياح وهو قول صاحب اخلالصة ورابعها، ف عَّال كصائم وصوام

، فالسائح إذن جيمع مجع مذكر ساملا فيقال فيه سائحون " ومثله الفعال فيما ذُُكرا

 .على وجه األرض  من ساح املاء يسيح

 



 : ومنه قول الفرزدق

 بإذن اهلل من نهر ونهر     وكم للمسلمني أسحت فيهم 

ساح يف األرض أي : تعمل اليوم مبعناها اجملازي فيقالوهو املعنى احلقيقي هلا، وتس

ذهب وهو مبعنى جمازي نقل عن سياحة املياه إىل سياحة األشخاص ، ومن اجملاز قوله 

ن هلل مالئكة إ:" وقوله عليه الصالة والسالم        : تعاىل

وللسياحة أيضا معنى جمازي آخر وهو  ".اآلفاق، يبلغونين صالة أميتسياحني يف 

     :الصيام والتأمل ، وبه فسر قوله تعاىل يف سورة التوبة 

   التحريم، وقوله تعاىل يف سورة املفكرون يف عظمة اهللأو الصائمون  أي: 

     ويدل على هذا املعنى قوله عليه أي صائمات ،

وبناء على ذلك كله فال تقل يكثر السواح " سياحة أميت الصيام:" الصالة والسالم 

 .اتويتجول السواح، وقل يكثر السياح ويتجول السياح أو يكثر السائحون والسائح


