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 المستخلص
يدرس ىذا البحث ظاىرة تعدد صيغ الجموع في كتاب )المصباح المنير( للفيومي لكون ىذه الظاىرة لم تجد من االىتمام إال 

النحو والصرف ومعاجم اللغة. ولعّل الُمحَدثين ىم أّول من أثاَر التساؤل حول قضية)تعدد -النزر اليسير في الكتب األصول

لفاظ قد ُوِضَع لها أكثر من صيغة جمع، ولعّل سبب عدم وضوح أسباب ىذه الظاىرة جليِّا في الجموع(، فالحظوا أّن كثيًرا من األ

الِقَدم؛ يعود لكونها باتت من مسّلمات اللغة وكون النحويين العرب أمثال المبّرد وابن يعيش قد أِمنوا اللبس فيها فلم يعنوا 

 البحث عن أسبابها، وىذا ما دفعني لكتابة ىذا البحث. بتفصيلها، أما نحن اليوم فبحاجة إلى توضيح ىذه الظاىرة و 

 

Abstract 

 

      This is a study of the phenomenon of the existence of many plural forms for the 

same singular noun as expounded in Al-Faiwmi\s book Al-Misbah Al-Muneer (The 

Shinning Lamp). This phenomenon is an issue related to inanimate pluralization. This 

phenomenon received little attention in the major language books like grammar, 

morphology and language lexicons because  it is considered one of the truisms of 

linguistic usage and that such Arab grammarians as Al-Mubarad and IbnYaeesh took 

such phenomenon to be quite clear for the user. 
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 المبحث األول

 : تعريف بالفيومّي ومعجموأوالً 
 ترجمة الفيومي:. 1

 ـــ اسمو: 
 .(1)ا١تصرم، كيعرؼ بابن ظهَت شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن علي الفٌيومٌي مث اٟتموم ا١تقرئ اللغوم

 ـــ والدتو ونشأتو:
كيًلد الفيومي كنشأ يف الفٌيـو
، كمهر  متذكر ا١تصادر اليت ترٚتت لو يف أصر، كدل ٔت (2) سنة كانت كالدتو، اشتغل بتحصيل العلـو

 .(3)ىشة، قرره يف خطابتوك٘تيز يف العربية يف مصر، مث ارٖتل إذل ٛتاة فقطنها، ك١تا بٌت ا١تلك ا١تؤيد إٝتاعيل جامع الد
 ـــ شيوخو:

دل تذكر ا١تصادر الكثَت من شيوخو، غَت أٌف ابن حجر العسقالين قد ذكر يف الدرر الكامنة أنو قد ٚتع العربية عند أيب حياف 
 .(4)ق(745النحوم األندلسي )ت

 ـــ تالميذه:
)ابن خطيب الدىشة(، ككاف ب الثناء ٤تمود بن أٛتد ا١تعركؼ  الفيومي كسار على هنجو ىو ابنو: أبوبذكرت ا١تصادر أف أكثر مىن تأثر 
كثَتنا من كتاب كالده )ا١تصباح ا١تنَت(، كأكدعو يف كتابو )هتذيب ا١تطاحل(  لى قى عاًلمنا صاحبى نيسيك كتألُّو حىت إنو نػى 

(5). 
 ـــ مكانتو العلمية:

عوا إذل معرفتهم بالفقو ا١تعرف ة باللغة كعلومها أيضنا، فكاف فاضالن عارفنا باللغة كالفقو، ٦تا جعلو ييعد الفيومي من الفقهاء الذين ٚتى
ماـ ييعٌت بلغة الفقهاء خاٌصة، فعٍت إذل كضع معجم لغوم، اعتٌت فيو ٔتا كرد من األلفاظ الغريبة كالعبارات ا١تشكلة اليت كقعت يف كتاب اإل

اة (6)الرافعي )فتح العزيز(، كما كاف خطيبنا ٞتامع الدىشة يف ٛتى
(7). 

 :(8)ـــ مؤلفاتو

                                                 
، كا١تصباح ا١تنَت: مقدمة 2/285، كالبدر الطالع ٔتحاسن مىن بعد القرف السابع: 4/233، كالدرر الكامنة يف أعياف ا١تئة الثامنة: 1/128، كىدية العارفُت: 1/224ينظر: األعالـ للزركلي:  (1)

 .7احملقق: 
، كينظر: النسبة إذل مواضع البلداف: 4/286حد٫تا ٔتصر، كاآلخر موضع قريب من ىيت الفرات. معجم البلداف: الفىيػٍُّوـ بالفتح كتشديد الثانية مث كاك ساكنة كميم: كىي يف موضعُت، أ (2)

 حرؼ الفاء،
 .4/233، كالدرر الكامنة: 2/132، كمعجم ا١تؤلفُت: 1/224ينظر: األعالـ:  (3)
 .4/233 الدرر الكامنة: ينظر: (4)
 .7قق: ، كمقدمة احمل4/233ينظر: الدرر الكامنة:  (5)
، صٌن  شرحنا ١تسند الشافعي كأٝتعو، كصٌن  شرحنا الرافعي: اإلماـ العاٌلمة، أبو الفضل ٤تمد بن عبد الكرًن بن الفضل الرافعي القزكيٍت، صاحب الشرح الكبَت، كفريده يف كقتو يف التعبَت (6)

، 21/99، كسَت أعالـ النبالء: 6/224ن رٛتو اهلل سنة ثالث كعشرين كستمئة. ينظر: الوايف بالوفيات: للوجيز، مث صٌن  آخر أكجز منو، كىو )فتح العزيز يف شرح الوجيز(، تويف بقزكي
 .8/163كطبقات الشافعية الكربل لعبد الوىاب: 

 .4/233ينظر: الدرر الكامنة:  (7)
 .8، كمقدمة احملقق: 4/233، كالدرر الكامنة: 2/1710، ككش  الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف: 2/132، كمعجم ا١تؤلفُت: 1/224ينظر: األعالـ:  (8)



 م 3102 -العدد التاسع                   مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                            

 

 

3 

ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت، كىذا ا١تصنَّ  أشهرىا، كما ٨تن بصدد دراسة ٚتع التكسَت فيو، فرغ من تأليفو  .1
 ق.734سنة 

 ق.745 نثر اٞتماف يف تراجم األعياف: عيًثر على أجزاء منو بلغ يف آخرىا سنة .2
 ق.727ديواف ا٠تطيب: بدأ بتأليفو سنة  .3
 شرح عركض ابن اٟتاجب: كىو شرح حسن. كالكتب الثالثة األخَتة غَت مطبوعة. .4

 ـــ وفاتو:
، كقاؿ ابن حجر العسقالين يف الدرر (1)اختيًل  يف تعيُت سنة كفاة الفيومي، فقاؿ ابن قاضي شهبة: ال أعلم كقت كفاتو

كيف ىامش نسخة من الدرر الكامنة عٌلق ٤تمد بن سابق اٟتموم على »ق، كقاؿ الزركلي: 770ما بعد سنة  : كأنو عاش إذل(2)الكامنة
. كاألكثر (4)ق770، كيف كش  الظنوف ذكر حاجي خليفة أنو تويف يف سنة (3)«ق(740إحدل النسخ ا١تخطوطة بأنو تويف يف حدكد )

 ق.770كاألكثر أنو تويف سنة 
 :الشرح الكبيرمعجم المصباح المنير في غريب . 2

أنو قد أٌل  كتابنا يف غريب ) شرح الوجيز( لإلماـ الرافعي، فجمع يف ذلك كتابنا كاسعنا،  (5)ذكر ا١تصن  يف بداية معجمو
كأضاؼ إليو زيادات من غَته، كقد ٚتعو من ٨تو سبعُت مصنػَّفنا ما بُت مطوَّؿ ك٥تتصر، كتبٌسط يف الكتاب، فذكر فيو من تصاري  الكلمة 

فاظ كا١تشتبهات كا١تتماثالت كإعراب الشواىد كبياف معانيها كغَت ذلك ٦تا تدعو إليو حاجة األديب ا١تاىر، فلما رأل ًكبػىرى حجمو كاألل
بَت(، كتوسُّعو فيو عمد إذل اختصاره كهتذيبو؛ ليسهل تناكلو، فجاء على الصورة اليت بُت أيدينا، كٝتٌاه )ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الك

 فراغو من تأليفو يف شعباف سنة أربع كثالثُت كسبعمئة.ككاف 
كيبدأ معجم ا١تصباح بكتاب ا٢تمزة، كينتهي بكتاب الياء كخا٘تة تضمنت عٌدة مسائل كانت ٖتتاج إذل توضيح كتفصيل، فأفردىا 

ا على آراء النحاة كاللغويُت ٦تن سبقو.  الفيومي يف هناية معجمو كناقشها معتمدن
( يف ضمن تلك ا١تسائل اليت أفردىا يف خا٘تة معجمو، استفدت منها كثَتنا، إذ كانت منطلىقنا ١تناقشة أكثر ككاف )ٚتع التكسَت

 مسائل ىذا البحث، على أنو ٯتكن أف أكجز باختصار شديد أىم ما ذكره عن ٚتع التكسَت يف ا٠تا٘تة، كىي:
كأكزانو كما كقع فيو من خالؼ يف ٚتع السالمة: ىل ىو . اٞتمع قسماف: ٚتع قلة، كٚتع كثرة، كفصَّل القوؿ يف ٚتع القلة 1

 للقلة أـ للكثرة.
 . االشًتاؾ كاالستغناء بُت اٞتموع.2
ا يشًتؾ . فٌصل القوؿ يف ٚتع ثالثة أكزاف: )فػيٍعلىة، كفػىٍعلىة، كًفٍعلىة(، كىذه األكزاف كإف كانت إذل ٚتع ا١تؤنث السادل أقرب، غَت أهنا ٦ت3

مىع على )غيرىؼ كغيريفات(، مع تغَت حركة العُت بُت الضم كالفتح كالسكوف.ك تكسَت، ٚتعو بُت التصحيح كال  )غيٍرفة( ٕتي
 . )فػيعيل( الثالثي مضمـو األكؿ كالثاين عند بٍت أسد، ك٘تيم يسٌكنوف الثاين ٗتفيفنا.4

                                                 
 .4/109ينظر: طبقات الشافعية لقاضي شهبة:  (1)
 .4/233ينظر: الدرر الكامنة:  (2)
 .1/224ينظر: األعالـ:  (3)
 .2/1710ينظر: كش  الظنوف:  (4)
 .11ينظر: مقدمة ا١تصن :  (5)
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حصلتي عليو من مادة لغوية يف  كل ىذه ا١تسائل كقفتي عندىا كتناكلتها يف مواضعها ا١تخصصة ٢تا يف البحث، ىذا فضالن عما
 اٞتموع من خالؿ البحث يف طيٌات ا١تعجم ٦تا أغنت البحث كثَتنا.

كمن اٞتدير اإلشارة إذل شواىد الفيومي، فهي ما بُت آياتو قرآنية كأحاديث نبوية كأبيات شعرية كأقواؿ لألئمة الثقات دل تكن 
ٌلة، فهو يأيت بالشاىد حيث يلـز ذلك، كال يؤاخذ الفيومي يف قلة الشواىد، فهو قد بالكثرة حيث يثقل ا١تعجم ّٔا، كدل تكن بالقليلة ا١تخ

ا اٍلفىرًٍع أىٍيضنا عىلىى مىا يػىتػىعىلَّقي »عمد إذل كضع معجم ٥تتصر، اختصره من مطٌوؿ ٠تدمة لغة الفقهاء، قاؿ ا١تصن :  كىقىٍد اقٍػتىصىٍرتي يًف ىىذى
ٍبتىًدًئ كىالتػٍَّقرًيًب عىلىى اٍلميتػىوىسًّْط لًيىكيوفى ًلكيل  حى ٌّّّ حىىتَّ يًف بًأىٍلفىاًظ اٍلفيقىهىاًء كىسىلىٍكتي يف   .(1)«ًكتىابىًتوً    كىًثَتو ًمٍنوي مىسىاًلكى التػٍَّعًليًم لًٍلمي

 : مفهوم جمع التكسير بين العربية والسامّيةثانًيا
 كمنها ما تشاركها فيو بعض اللغات.تىعًرؼي العربية الكثَت من األلفاظ كا١تفردات، منها ما انفردت بو، 

عمومنا كٖتديدنا من الفرع اٞتنويب منها الذم يضم أربع ٢تجات: ا١تعينية،  (2)فنحن نعلم أٌف العربية فرده من أفراد األسرة السامٌية
 .(4). قيل: إهنا دخلت يف صراع فيما بينها فظلت السيادة لٌلهجة السبئية(3)كالسبئية، كاٟتضرمية، كالقتبانية

بُت غَت أنو ال بيدَّ من التنبيو ىنا على حقيقةو كىي ػػػ كإٍف دل يكن ىذا ٤تل تفصيلها لكن ال بد من قو٢تا ػػػ أٌف اللغة العربية اليت 
ل نقوش مت العثور أيدينا اليـو اليت ٗتط ّٔا أقالمنا كتنطق ّٔا ألسنتنا، تعود إذل العربية الشمالية ال اٞتنوبية، فالعربية اٞتنوبية دل يبق منها سو 

عليها يف القرف التاسع عشر، كأمكن بعد فٌك رموز خطها ا١تسند التعرؼ على مضموف ىذه النقوش كٖتليل خصائصها اللغوية، كقيل: إٌف 
ىذه النقوش تعود إذل مدة طويلة امتدت أكثر من أل  عاـ، فأقدـ ىذه النقوش من القرف ا٠تامس قبل ا١تيالد، كيؤرخو بعضهم بالقرف 
الثالث قبل ا١تيالد، أما آخر ىذه النقوش فَتجع باتفاؽ الباحثُت إذل الربع الثالث من القرف السادس ا١تيالدم، كعندما قٌلت النقوش 

 .(5)اٞتنوبية يف أكاخر القرف السادس ا١تيالدم كانت العربية الشمالية قد بدأت تنتشر يف ا١تنطقة اٞتنوبية
، فقد قيل: إٌف ذلك حصل بُت ىجرة (6)العربية الشمالية كشبو انقراض للعربية اٞتنوبيةأما كي  حصل ىذا التحوؿ يف انتشار 

قبائل عربية جنوبية إذل الشماؿ بعد اهنيار سد مأرب، كدل تكن القبائل ا١تهاجرة يف كضع اقتصادم طيب. كلذا تعربت بعربية الشماؿ، كدل 
شعراء ىذه القبائل قبل اإلسالـ مثل امرئ القيس نظموا شعرىم بالعربية الشمالية  يبق ٢تا من األصل القدًن إال الذكرل كالنسب، حىت إٌف 

                                                 
 )ا٠تا٘تة(. 590ينظر: ا١تصباح ا١تنَت:  (1)
، كقد 12دية العربية نشأهتا كتطورىا، د. ٤تمد سعود ا١تعيٍت: أطلق العلماء على الشعوب اآلرامية كالفينيقية كالعربية كالعربية كاليمنية كالبابلية كاآلشورية لقب )الساميُت(. ينظر: الصيغ اإلفرا (2)

حامت صاحل للمرحـو الدكتور . ينظر: فقو اللغة، ، ك٨تن نذىب إذل ىذا الرأم ك٪تيل إليوذل جزيرة العربإ)اللغات اٞتزرية( نسبة ب رفض بعض الباحثُت مصطلح السامٌية كيٍؤثًر تسميتها 
 .32الضامن: 

 .15ينظر: الصيغ اإلفرادية العربية:  (3)
 .16: الصيغ اإلفرادية العربيةينظر:  (4)
 .184ينظر: علم اللغة العربية، ٤تمود فهمي حجازم:  (5)
ا حىت صار لغةن »ُت ىذه العملية بقولو: كص  أحد الباحث (6) إٌف اللغة العربية ا١توجودة اآلف ىي مزيج من ٢تجات كثَتة ٥تتلفة اختلط بعضها ببعض كامتزج امتزاجنا شديدن

قتصادم كالتبادؿ التجارم لغةن كاحدة بعد أٍف فىًٍتى أصحاب اللهجات كبادكا. كىنالك عوامل كثَتة أبادت ىذه القبائل، كأ٫تها اٟتركب كا١تهاجرة كاالختالط اال
نتقل تدر٬تيِّا فكانت كامتزاج قـو يف آخر. كظاىر أٌف امتزاج ىذه اللهجات كتداخلها يف بعض دل يتم مرة كاحدة أك يف زمن كاحد، بل حدث شيئنا فشيئنا، كصار ي

قبل، كىذه اللهجات اٞتديدة ٘تتزج بلهجة أخرل كىكذا ظل  الواحدة من اللهجات تبتلع األخرل أكالن، مث يتكوف من االثنُت ٢تجة جديدة دل تكن موجودة من
 .54الوسيط يف تاريخ اإلسالـ: «. ىذا التدرج ينتقل يف أزمنة طويلة حىت ظهر اإلسالـ
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، فضالن عن ىذا فإف ظهور اإلسالـ قد ساعد على انتشار العربية الشمالية يف اليمن (1)كما نظم ّٔا أيضنا شعراء الشعر اإلسالمي ا١تبكر
 .(2)فتعرب جنوب اٞتزيرة العربية شيئنا فشيئنا

قولو أٌف اللغات ا١تنقرضة قد ال ٗتتفي ٘تامنا، بل يبقى شيء من خصائصها يستمر كينمو كيتطور كيندمج باللغة كالذم أريد 
اٞتديدة، كمن ىذه ا٠تصائص )ٚتع التكسَت(، فكثَت من األْتاث تشَت إذل أٌف ظاىرة ٚتع التكسَت تعود إذل الفرع اٞتنويب من اللغات 

 .(3)السامٌية
إٌف أكائل استعماؿ اٞتمع ا١تكٌسر ترجع إذل زماف قدًن، كإٌف القليل من أبنيتو يوجد نظَته يف اللغات »سر: يقوؿ ا١تستشرؽ برجشًتا

 .(4)«السامية الشمالية كأكثرىا خاص بالعربية كاٟتبشية
نفرد ّٔا كاختل  عدد من الباحثُت ا١تعاصرين حوؿ )ظاىرة ٚتع التكسَت(، ىل ىي من خصائص اللغة العربية فقط، ٦تا ٬تعلها ت

دكف سائر أخواهتا الساميات؟ أـ أٌف ٚتع التكسَت ظاىرة مألوفة يف ٚتيع اللغات السامية؟ فقد أشارت إحدل الدراسات اٟتديثة إذل أف 
كجود ٚتوع التكسَت أمر طبيعي كغَت طارئ أك مستحدث... فاللغة العربية ال تنفرد من بُت أخواهتا الساميات ّٔذه الظاىرة، بل إٌف ٚتيع 

لعربية، أخواهتا تشاركها ىذا األمر، كال سيما اللغة اٟتبشية اليت ىي أقرب اللغات إذل العربية، أما كجودىا يف اللغات األخرل: األككريتية، ا
 .(5)اآلرامية، فبصورة أقل ٦تا ىو عليو يف اٟتبشية

فقط دكف سائر أخواهتا السامية؛ فأشار كيف دراسة أخرل ٧تد عكس ذلك، حيث القوؿ بأٌف ٚتع التكسَت ظاىرة خاصة بالعربية 
إٌف اٞتموع يف العربية نوعاف: ٚتوع سالمة كٚتوع تكسَت... كتشًتؾ اللغات السامية مع العربية يف النوع »إذل ذلك أحد الباحثُت بقولو: 

 .(6)«ًتؾ معها فيو لغة أخرلاألكؿ فقط ػػػ أم: اٞتمع السادل ػػػ أما النوع الثاين ػػػ ٚتع التكسَت ػػػ فهو خاص بالعربية ال تش
كال سبيل إذل ترجيح أحد الرأيُت على حساب اآلخر من غَت تتٌبع دقيق ١تالبسات ىذه ا١تسألة، كىذا ليس ٤تلو، فما أردتي بيانو 

 ىنا ىو حملة تارٮتية عن أصوؿ ٚتع التكسَت يف العربية.
السابقة ىو: أٌف ظاىرة ٚتع التكسَت تكوف أظهرىا كضوحنا يف لكن ٯتكن القوؿ إف الرأم الراجح استنادنا إذل دراسات الباحثُت 

تكسَت العربية، مث اٟتبشية، مث يف اللغات السامية األخرل، ىكذا على الًتتيب، غَت أٌف ىناؾ مىن يرٌجح الفريق القائل بانتشار ظاىرة ٚتع ال
 .(7)يف السامٌيات

 أصل جمع التكسير:ـــ 
وية على سوقها، فاٞتمع السادل )الصحيح( بقسميو ا١تذكر كا١تؤنث، فا١تذكر ٨تصل عليو نقل النحاة اٞتموع إلينا كىي مست

، كلكل  بإدخاؿ الالحقتُت الواك كالنوف يف الرفع كالياء كالنوف يف النصب كاٞتر، كا١تؤنث السادل باألل  كالتاء، كٚتع التكسَت إذل قلة ككثرة
 أكزانو حيث ال لبس كال غموض فيها.

                                                 
 .32ينظر: األساس يف فقو اللغة العربية، فيشر:  (1)
 .187-186ينظر: علم اللغة العربية، حجازم:  (2)
 .106، 7، كالتطور النحوم للغة العربية، برجشًتاسر: 183ينظر: علم اللغة العربية، حجازم:  (3)
 .106، 7التطور النحوم للغة العربية:  (4)
 .12-11ينظر: ظاىرة ٚتع التكسَت:  (5)
 .13ظاىرة ٚتع التكسَت:  (6)
 .13: ينظر: ظاىرة ٚتع التكسَت (7)
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تتبع أصل ٚتع التكسَت يف مرحلة زمنية أبعد من ذلك قد يوجد بعض الصعوبات يف طريق الباحث، كال سيما أننا اليـو غَت أٌف 
٭تتاج قد ابتعدنا كثَتنا عن أصوؿ اللغات األٌمات، كاٟتق أهنا أصبحت من األمور الغيبية بالنسبة إلينا، فا٠توض العميق يف مسائلها الدقيقة 

 عيٌدة كبَتة أ٫تها: دراسة اللغة كنشأهتا، كما تفرٌع عنها من لغات، كما ٖتمل يف تفاصيلها من خصائص... إخل.ػػػ يف رأيي ػػػ إذل 
األ١تاين برجشًتاسر يف كتابو )التطور النحوم يف اللغة العربية(. كالذم فهمتو  (1)إال أنٍت كجدت ما أصبو إليو يف كالـ ا١تستشرؽ

 من كالمو أٌف أصل ٚتع التكسَت قدٯتنا كحديثنا ىو ما ييصطلح عليو اليـو )اسم اٞتمع أك اسم اٞتنس(.
د. كىي كثَتة يف اللغات كأصل ٚتع التكسَت أٝتاء اٞتملة... كىي أٝتاء تدؿ على جنس مًتكب من األفرا»يقوؿ برجشًتاسر: 

، كاٟتي، أم القبيلة، كاألىل، كالرٍَّكب، كالقطيع من الغنم كغَته، كالغنىم نفسها، كالضأف، كالطَت، إذل غَت  السامية كغَتىا، منها: القـو
( مثالن(  ذلك. كمعناىا بُت معٌت اٞتمع كمعٌت ا١تفرد، فهي تشبو اٞتمع يف أنو يعرٌب ّٔا عن غَت كاحد من األفراد، كتشبو ا١تفرد يف أف )القـو

ٌيز عن غَته، كلذلك ٯتكن ٚتعو على )أقواـ(  .(2)«كإف احتول على عدد كثَت من الناس، فهو فرد ٯتي
)اٞتملة( ػػػ كاٞتملة ب فجمع التكسَت: ىو اسم يدؿ على جنس مًتكب من األفراد، كىذا )اٞتنس ا١تًتكب من األفراد( يسمى 

، كاألىل، كالرَّكب، فالقـو مثالن: ىو اسم ييطلق على يعنوف ّٔا آّموعة ػػػ كٚت ع التكسَت )اسمه( أيطلق على ىذه اٞتملة )آّموعة(: كالقـو
 ٣تموعة من األفراد )فرد + فرد + فرد(.

س. )اسم اٞتنس أك اسم اٞتمع(، فاسم اٞتنس: ما تضمن معٌت اٞتمع داالِّ على اٞتنب كىذا ا١تفهـو ما يصطلح عليو عند النحاة 
. فداللة ٚتع التكسَت ىي داللة اسم (3)كاسم اٞتمع: ىو ما تضمن معٌت اٞتمع، غَت أنو ال كاحد لو من لفظو، كإ٪تا كاحده من معناه

 اٞتمع أك اسم اٞتنس قدٯتنا.
ة، األمر أكزاف ٚتوع التكسَت يف اللغات اٞتنوبية ىي أكزاف ساميٌ »كقد تكلم أحد الدارسُت يف مسألة أصل اٞتمع، كذىب إذل أف 

الذم استدؿ منو على أف ىذه األكزاف ا١تشًتكة كانت يف األصل لغَت اٞتمع، كيبدك أف التفسَت األقرب ىو أهنا كانت للداللة على ما 
مع... )اسم اٞتمع أك اسم اٞتنس(، مث انتقل استعما٢تا ّٓموع األفراد، الواقع ٖتت ذاؾ اٞتنس، فانتقلت ٨تويِّا من األفراد إذل اٞتب ييعرؼ 

 .(4)«كالعربية كٌسعت استخداـ بعض األكزاف السامٌية كطٌورت داللتها من اسم اٞتنس نفسو إذل داللة اٞتمع
كبتطور ىذه الداللة ٞتمع التكسَت يف داللة اسم اٞتنس إذل اسم اٞتمع، حصل تطور آخر يف العربية خاصة، يف حصر بعض 

 كأىٍفعاؿ، كًفٍعلة(. )أفعيل، كأٍفًعلىة،ك صيغ ٚتع التكسَت يف القلة 
كبعضها اآلخر يف الكثرة، كيقاؿ: إٌف من التقسيم للقلة كالكثرة ىو يف خصائص العربية دكف سائر اللغات األخرل، أما )ٚتع 

اٞتمع( ٨تو: )بلد، كًبالد، كبيلداف(، فيوجد قلة يف اٟتبشية
(5). 

إٌف اسم ا١تفرد كاسم اٞتملة كال٫تا »اٞتمع؟ يقوؿ برجشًتاسر:  كىناؾ مسألة ال بد من اإلشارة إليها، ىي أيهما األصل: ا١تفرد أك
ػػػ عتيق ال ٯتكننا تعيُت أيهما أقدـ من صاحبو... كعلى العمـو فأحد٫تا أصل، كاآلخر مشتق منو. فكثَتنا ما اشتقوا من اسم اٞتملة القدًن 

                                                 
ا ألقدـ صورة كانت عليو شقيقاهتا األخر  إفٌ »يقوؿ الدكتور إبراىيم أنيس:  (1) ل، كيفًتضوف أٌف ا١تستشرقُت يف ْتثهم للغات السامية كمقارنة بعضها ببعض، يتخذكف عادةن لغتنا العربية أ٪توذجن

ا من التغَت كالتطور ما باعدى بينها كبُت األصل السامي العربية قد انعزلت يف جزيرة العرب فاحتفظت أكثر من غَتىا بظواىر سامية قدٯتة، اما اللغات السامية األخرل فقد طرأ عليه
 .215من أسرار اللغة: «. القدًن

 .107-106التطور النحوم:  (2)
 .1/45ينظر: جامع الدركس العربية، مصطفى الغالييٍت:  (3)
 .169ظاىرة ٚتع التكسَت:  (4)
 .111ينظر: التطور النحوم:  (5)
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ة ػػػ مفرد ػػػ بإٟتاؽ تاء التأنيث ٨تو: )شاء كشا ة، ك٨ٍتل ك٨تىٍلة(، ىذا إذا كاف اسم اٞتملة ىو األصل، كبالعكس إذا كاف اٞتمع ػػػ اسمى كىٍحدى
ع بتغيَت بنائو، كما أهنم اشتقوا أبنية الفعل كاالسم بعضهما من بعض بتغيَت اٟت ركات، اسم ا١تفرد ىو األقدـ، اشتقوا منو اسم اٞتملة، مث ٚتي

 .(1)«كالتشديد كإٟتاؽ الزكائد كغَت ذلك
 .(2)صل: ا١تفرد أـ اٞتمع، يشبو ا٠تالؼ حوؿ أصل االشتقاؽ: الفعل أـ ا١تصدرفا٠تالؼ يف أيهما أ

كال ٯتكن القوؿ يف يقُت ما إذا كاف اٞتمع كا١تفرد أحد٫تا أصل كاآلخر فرع منو، غَت أنٍت أحتكم إذل الواقع اللغوم الذم يقوؿ: 
 ، فا١تفرد يسبق اٞتمع، كما يسبق الواحد من األعداد االثنُت. إٌف ٚتع )قلىم(: )أقالـ(، كٚتع )ًكتاب(: )كيتيب(، ك)رىجيل(: )رًجىاؿ(

ىذا إف دل يكن تزامن كجود ا١تفرد مع كجود اٞتمع جنبنا إذل جنب، فلم يسبق أحد٫تا اآلخر، فا١تتكلم كما ٭تتاج للف ٌّ ا١تفرد 
 اٞتمع، كقولنا: )أنا أملكي قلمنا، كأقالمنا(. للتعبَت عن شيء يف نفسو يف سياؽ ا١تفرد، كذلك فهو ٭تتاج إذل ٚتعو للتعبَت عنو يف سياؽ

مع إمكاف أف يكوف اٞتمع ىو األصل كاسم اٞتنس ٨تو: )النخل، كالتمر، كالشجر(، فأخذكا كاحدة منو بإٟتاؽ التاء، فقالوا: 
 )٩تلة، ك٘ترة، كشجرة(. كاهلل أعلم.

                                                 
 .108-107ينظر: التطور النحوم:  (1)
 .1/190(، 28ينظر: اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ: مسألة رقم ) (2)
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 المبحث الثاني
 )المصباح المنير(أسباب تعدد الجموع وتنوعها للمفرد الواحد في 

إٌف ظاىرة تعدد اٞتموع للمفرد الواحد ىي إحدل القضايا اليت أثارىا ٚتع التكسَت، كلعٌل احملدىثُت ىم أكؿ مىن أثار التساؤؿ حوؿ 
 كعيييوف، قضية )تعدد اٞتموع(، فالحظوا أٌف كثَتنا من األلفاظ قد كيًضع ٢تا أكثر من صيغة ٚتع، فقالوا مثالن  يف ٚتع )عىٍُت(: )أىٍعُتي 

ر(: )٪تييور ك٪تيير ك٪تىار كأى٪ٍتار(، كيف ٚتع )نػىٍهر(: )نػيهير ك  اء(: كأىٍعيىاف(، كيف ٚتع )أىٍمر(: )أيميور كأىكىاًمر(، كيف ٚتع )٪تًى أىهٍنار(، كيف ٚتع )ٝتى
ٌي(، كيف ٚتع )اللساف(: )أىٍلسين كأىٍلًسنة(، كغَتىا الكثَت ٦تا سيأيت بيانو.  )ٝتاكات كٝتًي

الناظر يف الكتب األصوؿ ػػػ النحو كالصرؼ كمعاجم اللغة ػػػ ٬تد كثَتنا من ىذه اٞتموع، لكنٍت دل أجد ػػػ فيما اطلعتي من كإٌف 
مصادر النحاة أك اللغويُت القدامى ػػػ مىن كق  عند ىذه اٞتموع ميعلّْالن سبب تعددىا ككثرهتا، غَت إشارات يسَتة كيًجدٍت عند بعضهم  

مع عليو.كا١تربد كابن يعي  ش، فضالن عما ٧تده يف ا١تعاجم اللغوية من ذكر اللف ٌّ كذكر ما ٬تي
كلعلَّ السبب يف قلة اىتمامهم ّٔذه ا١تسألة راجعه إذل إدراكهم كإحاطتهم ّٔذه اللغة كدقائقها فباتت من ا١تسٌلمات عندىم، كقد 

 أىًمنيوا اللبس فيها.
ا كما كانت، فدخلها من اللغط الكثَت، ٦تا دفعٍت إذل العودة إذل تلك ا١تظاٌف اللغوية أما ٨تن اليـو فإٌف اللغة دل تعد حٌيةن بُت أىله

 لتفسَت الكثَت من ا١تسائل، كمنها مسألة )تعدد اٞتموع(.
اختل  اٞتمع ألهنا أٝتاء فيقع االختالؼ يف ٚتعها كاالختالؼ يف »كيفٌسر ا١تربد ظاىرة تعدد اٞتموع يف اللغة بقولو: 

 .(2)كإذل مثل ذلك ذىب أبو اٟتسن الورٌاؽ، (1)«أفرادىا
تعٌدد اٞتموع إذل تعدد ا١تفرد، فكما أٌف األلفاظ ا١تفردة كثَتة يف اللغة فكذلك ىي اٞتموع، غَت أٌف تفسَت ا١تربد ىذا يىعزك فا١تربٌد 

 .(3)ال يردُّ على السؤاؿ يف تعدد اٞتموع للمفرد الواحد
كن تعليل ذلك بتعدد ا١تفرد، بل يعود ذلك إذل أسباب عديدة كاختالؼ اللغات كغَتىا من فا١تفرد الواحد قد تتعٌدد ٚتوعو كال ٯت

 التعليالت اللغوية اليت سيأيت بياهنا يف تعليل ىذه الظاىرة.
تو فاالسم الثالثي لكثر »دَّ ذلك إذل كثرة األبنية، فالثالثي أكثر من الرباعي، كالرباعي أكثر من ا٠تماسي، رى قد أٌما ابن يعيش ف

 .(5)«إذ الكلمة إذا كثيرت كثير التصرؼ ّٔا»، (4)«كسعة استعمالو كثرت أبنية تكسَته ككثر اختالفها
ا يف التكسَت كىو )فػىعىاًلل(.  كلقلة الرباعي كقلة التصرؼ بو دل يضعوا لو إال مثاالن كاحدن

 .(6)أما ا٠تماسي فأقل االثنُت ػػػ الثالثي كالرباعي ػػػ لذلك كرىوا تكسَته
 أما احملدىثوف فكانت ٢تم دراسات جلٌية يف أسباب تعدد اٞتموع، معتمدين فيها على منهج )االستقراء اللغوم(.

                                                 
 .2/200ا١تقتضب:  (1)
 .694ينظر: علل النحو:  (2)
 .2/121ينظر: صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن:  (3)
 .3/383شرح ا١تفصل:  (4)
 .3/375شرح ا١تفصل: ( 5)
 .3/375ينظر: شرح ا١تفصل:  (6)
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كقد كقفتي على بعض ا١تصادر يف أثناء تتٌبع اٞتموع، فتبٌُت أٌف الدكتور إبراىيم أنيس كاف من أكائل من تنٌبو على ظاىرة )تعدد 
، كقد تناكؿ يف ىذا البحث فكرة )مفرد كلو عٌدة ٚتوع(، كقد عىزا تعدد اٞتموع (1))تعٌدد الصيغ يف اللغة العربية( بػاٞتموع( يف ْتثو كٝتو 

 إذل أمرين:
ا إذل تعدد اللهجات العربية، كثانيهما: القياس ا٠تاطئ، بعد إحصاءو أجراه مع ٩تبة من زمالئو  أك٢تما: أف يكوف تعدد اٞتموع عائدن

٨تو عشرين كتابنا من دكاكين الشعر اٞتاىلي كاإلسالمي، ٘تثلت بكتاب )األغاين( بأجزائو العشرين، فضالن عن إحصاء ما كطلبتو، فاختاركا 
 كرد من اٞتموع يف القرآف الكرًن.

ككثرة صيغ ٚتوع التكسَت يف العربية تسًتعي التأمل »سبب تعدد اٞتموع إذل تعدد اللغات، إذ يقوؿ:  بعض الباحثُتعزا كقد 
 .(2)«نظر ْتيث ال نستطيع أف نفسر ذلك بغَت القوؿ بتعدد اللهجاتكال

ٚتع التكسَت لو أكزاف كثَتة تبلغ سبعة كعشرين كزننا، كقد يكوف لالسم الواحد عٌدة ٚتوع، ٨تو: )كاًفر »أٌف  كذىب غَته إذل
ٍكباف(، فما تفسَت ىذه الظاىرة؟ كىل ٗتتل  معاين اٞتموع ككيٌفار ككىفىرىة ككافرين، كسىاًجد كسيجَّد كسيجيٍود كساًجدين، كرىاًكب كريٌكاب كري 

 .(3)«باختالؼ األكزاف؟
 .(4)كأجاب بأٌف أىم أسباب االختالؼ تعود إذل )اختالؼ اللغات العربية، كاختالؼ ا١تعٌت، كالضركرة الشعرية، كالقلة كالكثرة(

ا كتفصيالن لظاىرة )تعدد اٞتموع ل لمفرد الواحد( ىي دراسة الدكتور أٛتد ٥تتار عمر بعنواف كيف دراسة أخرل كانت أكثر ٖتديدن
)تعدد اٞتموع للمفرد الواحد يف القرآف الكرًن(، كقد جاءت دراستو ىذه على أثر اشتغالو بإعداد معجم أللفاظ القرآف الكرًن، فقد لفت 

ع التكسَت، أك ضمت إذل ذلك أحد اٞتمعُت نظره كثرة ا١تفردات اليت تعددت ٚتوعها يف القرآف الكرًن، سواء كقعت ٚتيعها ٖتت ٚتو 
 السا١تُت أك كليهما.

علمنا أٌف الباحث قد أثبت يف بداية دراستو قائمة با١تفردات اليت تعددت ٚتوعها مع بياف ما كرد ٢تا من ٚتوع يف القرآف الكرًن، 
عت ٚتع تكسَت فقط، أك قد يضم إذل ذل ك أحد اٞتمعُت السا١تُت أك كليهما، فضالن عن إيراد مشَتنا إذل اقتصار ْتثو على ا١تفردات اليت ٚتي

 .(5)األمثلة القرآنية اليت ترد فيها تلك اٞتموع
 الباحث أىم أسباب تعدد اٞتموع يف القرآف الكرًن ٔتا يأيت:عىصىبى كقد 
 )أنٍػعيم كنًعىم، أىٍشهير كشيهيور(.ك التعبَت عن القلة أك الكثرة  .1
 )أىٍعُتي كعيييوف(.ك اللفظي ٗتصيص معٌت ا١تفرد ا١تشًتؾ  .2
ٍَت كٛتيير(.ك العمـو كا٠تصوص  .3  )إٍخوىة كًإٍخواف، ٛتًى
 )خىزىنىة كخىازنوف، حيٌكاـ كحىاًكموف(.ك إرادة االٝتية أك الوصفية  .4
 )صىوىاٌؼ كصىافٌات كصاٌفوف(.ك إرادة التذكَت أك التأنيث  .5
 كأىٍْتير(.)كىفىرة ككاًفركف، ًْتىار ك ا١تواءمة اللفظية أك ا١تعنوية  .6

                                                 
يق، كما ذكرتيو حوؿ ىذا البحث كاف إشارة موجزة عن نيشر ىذا البحث يف ٣تلة ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة. لكن ما إٍف كصلت يدم إذل آّلة حىت كجدتي أٌف البحث قد اقتيًطع بطريق التمز  (1)

 ـ.1999لرابع من ديسمرب سنة جهود إبراىيم أنيس يف الدرس اللغوم يف ندكةو عقىدىا ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة يف ا
 .131، كينظر: معاين األبنية: 78ىو الدكتور إبراىيم السامرائي يف كتابو دراسات يف اللغة:  (2)
 .129كىو الدكتور فاضل السامرائي يف كتابو معاين األبنية:  (3)
 .147-129ينظر: معاين األبنية:  (4)
 .195اتو: ينظر: دراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراء (5)
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بىائر(.ك إرادة العاقل أك غَت العاقل  .7 اء ككى  )أيخىر كآخىركف، ككيربى
 )سيٌجد كسيجيود، كفيٌجار كفىجىرىة(.ك إثبات ٣ترد الصفة أك ا١تبالغة فيها  .8
 ف(.)شيهىداء كشيهيود كأٍشهاد كشاًىدكف، كأموات كمىٍوتى كميتو ك حاالت خاٌصة، تناكؿ فيها أيضنا الفركؽ بُت بعض اٞتموع  .9

كاٟتق أٌف دراسة الدكتور أٛتد ٥تتار عمر كانت أكثر الدراسات السابقة تفصيالن كٖتديدنا لظاىرة تعدد اٞتموع للمفرد الواحد، ٦تا 
أعانٍت كثَتنا يف تأكيد بعض اٞتوانب اليت حملتها يف دراسيت للمعجم
(1). 
سباب اعتمدٍت فيها آراء ا١تفسرين كعلماء اللغة من ٚتلة من األ (2)كيف دراسة جديدة عن صيغ اٞتموع ذكرٍت فيها الباحثة

ءات، القدماء كاحملدثُت، فعىزىت تعدد اٞتموع إذل )تعدد اللهجات، كمعيار القلة كالكثرة، كاالختالؼ الدالرل، كالتغيَت الصويت، كأثر القرا
 .(3)كتعدد اٞتموع بتعدد األصل االشتقاقي(

)فوضى ب ينعت ظاىرة )تعدد اٞتموع(  نىرة )تعدد اٞتموع(، فكاف ىناؾ مى يف حُت حاكؿ الباحثوف السابقوف تعليل ظا
عت أـ دل »اللغويُت(، يقوؿ الدكتور صبحي الصاحل يف كتابو )دراسات يف فقو اللغة( ما نصُّو:  نالح ٌّ أٌف تعدد اٞتموع القياسية، سواء ٝتي

يُت يف ٖتديد الفركؽ بُت اٞتموع، إذ دل يوضحوا لكل ٚتع داللة تيسمع، كاستيعملت أـ دل تستعمل، ال يعٍت شيئنا أكثر من فوضى اللغو 
 مطردة، كدل يغربلوا صيغ اٞتموع كينقحوىا ليجعلوا كالِّ منها صاٟتنا لالستعماؿ يف موطن بعينو ْتيث ال ٬توز استعماؿ سواه، بل ألصقوا

وف يف ٚتع الشهر ا١تعركؼ )رمضاف(: )رمضانات، أرًمضة، أراًمضىة، بالعربية أثوابنا مزركشة كلها صنعة زائفة كألواف برٌاقة. استمع إليهم يقول
 أراًميض، رىمىاضى، رىمىاضُت، أرميض، رمضانوف(، كيقولوف يف ٚتع )السبت( ػػػ أحد أياـ األسبوع ػػػ : )أٍسبيت، سيبيوت، أٍسبات، سابت،

ا من ىذه اٞتموع ا١تتكافئة ا١تتساكية ا٠تالية من أدىن الفركؽ، إال يف سىٍجعة متكلَّفة أك تورية مصنوعة،  أسابيت(؛ فهل يعنينا أف ٩تتار كاحدن
 .(4)«أك جناس صفيق، أك قافية من الشعر ٕتيىرُّ جىرِّا كتيقادي مىقادنا

فهو يرل أف ىذه اٞتموع ا١تتعددة من قبيل احملٌسنات اللفظية اليت قد ٭تتاجها الكاتب ليزيٌن ّٔا كتاباتو، أك أهنا من قبيل تطويع 
 لشعراء لأللفاظ كجٌرىا إذل قوافيهم ٦تا ال ٭تتاج إليو يف غَت ضركرة.ا

كٍلنػىقيٍل إذف مثل ىذا يف أضرب »كتتأكد كجهة نظره ىذه فيما قالو أيضنا يف أبواب الفعل الثالثي كتغَت عُت مضارعو، قاؿ فيو: 
تغاير حركات ىاتيك العُت ال ينبغي أف ٮتدعنا كثَتنا، فإنو ػػػ الفعل الثالثي كيف عُت الفعل ا١تضارع، فما حيًف ٌّى لنا من تنوع تلك األضرب ك 

وعهم إف دل يرتد كما رأينا إذل اختالؼ اللهجات ػػػ دل ينم عن غٌت العربية كثرائها بقدر ما ينٌم عن فوضى الركاة يف التقاط الركايات، ككل
 .(5)«ّتمع الصيغ النادرات

الصيغ يف العربية سواء أكانت يف اٞتموع أـ يف غَتىا، فهو قد أشار إذل أٌف ىذا إال أنو على الرغم من موقفو ىذا ٕتاه تعدد 
 التعدد قد يكوف من اختالؼ اللهجات.

كمن خالؿ استقرائي ١تعجم )ا١تصباح ا١تنَت( كقفتي على ٚتلة أسباب أتى بعضها مشأّا ًلما ذيًكر يف الدراسات السابقة، أما 
 خالؿ عملي يف ا١تعجم، فتناكلت تلك األسباب ٖتت ثالثة تأثَتات:بعضها اآلخر فلم أق  عليو إال من 

                                                 
 .237-193ينظر: دراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو:  (1)
 .121-2/119الدكتورة كٝتٌية عبد احملسن، يف كتأّا: )صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن(:  (2)
 ينظر: صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن. (3)
 .336-335دراسات يف فقو اللغة، صبحي الصاحل:  (4)
 .336: و اللغةدراسات يف فق (5)
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 أكالن: ا١تؤثرات البيئية.
 ثانينا: ا١تؤثرات اللغوية.
 ثالثنا: ا١تؤثرات الصوتية.

 أواًل: المؤثرات البيئية:
لسائر العرب، ككاف ينبغي أف ىي األسباب اليت تكٌونت نتيجة اختالؼ األزمنة كاألمكنة كابتعاد٫تا، فاللغة العربية ىي اللغة األـ 

د تتحد صفاهتا كخصائصها، غَت أٌف انتشار العرب يف بيئة جغرافية كاسعة قد حاؿى دكف ذلك، فانقساـ العرب إذل قبائل عٌدة كمتفرٌقة كتباع
ا التفرد أثرىهي يف العديد بعضهم عن بعض، نشأ عنو ٢تجات عربية ٥تتلفة، انفردت كلّّ منها ٓتصائص ميزهتا عن نظَتاهتا األخرل، فًتىؾى ىذ

من األلفاظ، فنشأت نتيجة ىذا االختالؼ كالتفرد عدة ظواىر لغوية كاالشًتاؾ كالتضاد كالًتادؼ كغَتىا، كما كاف لو أثر كاضح يف 
 اختالؼ ٚتوع ا١تفردات.

 . اختالف اللغات:1
صر تعدد اٞتموع على تعدد اللغات قٌف بعضهم يػيعىدُّ اختالؼ اللغات السبب األكؿ يف تعدد اٞتموع، إف دل يكن أ٫تها، بل أ

 .(1)فقط
إٌف تعدد اٞتموع بسبب اختالؼ اللغات ينطوم ٖتتو الكثَت من الصيغ اليت تعددت أكزاف ٚتعها، كما تعددت صور ذلك 

مىع يف لغة ما، غَت ٚتعو يف اللغة األخرل.  االختالؼ، فنجد اللف ٌّ الواحد ٬تي
٣تيء اللف ٌّ ا١تفرد با٢تمز على لغة، ك٣تيء اللف ٌّ نفسو بالياء يف لغة أخرل، كمنو ٚتع  فمن تعدد اٞتموع الختالؼ اللغات،

( بًاٍليىاًء ليغىةه، كىٚتىٍعي اأٍلىكًَّؿ »))ا١تًٍئزاب( على )مآزيب، كمىيىازيب(، قاؿ الفيومي يف ا١تصباح ا١تنَت:  )اٍلًميزىابي ( ًّٔىٍمزىةو سىاًكنىةو كى اٍلًمئػٍزىابي
(، كىٚتىٍ  ، )مىآزًيبي ، كىًقيلى: بًاٍلوىاًك ميعىرَّبه ( ًمٍن كىزىبى اٍلمىاءي: إذىا سىاؿى (، كىرئتَّىا ًقيلى: )مىوىازًيبي  .(2)«كىًقيلى: ميوىلَّدعي الثَّاين )مىيىازًيبي

كقيل: إٌف )ا١تًئزاب( لف ٌّ فارسي ميعرَّب كاٞتمع )ا١تآزًٍيب(، كمنو: )ًمئزاب الكعبة(: كىو مصبُّ ماء ا١تطر
(3). 

عل سبب ٚتعو على )مىوىازيب( بالواك أك بالياء )مىيازيب(، ىو ٤تاكلة من العرب عند تعريبهم ٢تذا اللف ٌّ يف تقريب اللف ٌّ ا١تعٌرب كل
من أصو٢تم فتو٫ٌتوا أف ا٢تمزة قيلبت عن أصل إما كاك أك ياء، كما ىو يف )مىصائب كمىعاًئش(، فا٢تمزة يف )مصائب( قلبت عن كاك، ك٫تزة 

لبت عن ياء، فجيمعت على )مصاًكب كمىعىاًيش( على األصل، كىو الصواب)مىعاًئش( ق
(4). 

 كمن صور اختالؼ اٞتمع الختالؼ اللغات ما جاء مفرده مفتوح الفاء تارةن، كمضمومها تارةن أخرل.
)ثػىٍقب( جاء مفتوح الفاء فجيًمع على )ثيقوب(، كجاء مضمـو الفاء يف )ثػيٍقب( فجيًمع على )ثػيقىب(ف 

يل أيضنا: إٌف ، كق(5)
 .(6))الثػٍُّقب( بسكوف القاؼ ٚتع )ثػيٍقبة(

الرٍّْشوىةي بًاٍلكىٍسًر مىا يػيٍعًطيًو الشٍَّخصي اٟتٍىاًكمى كىغىيػٍرىهي »كمنو أيضنا ما جاء مكسور الفاء تارة كمضمومها تارةن أخرل، قاؿ الفيومي: 
 .(1)«رًشنا ًمٍثلي: ًسٍدرىةو كىًسدىرو كىالضَّمُّ ليغىةه كىٚتىٍعيهىا ريشنا بًالضَّمّْ أىٍيضنالًيىٍحكيمى لىوي أىٍك ٭تىًٍملىوي عىلىى مىا ييرًيدي كىٚتىٍعيهىا 
                                                 

 .20ينظر: ا١تعجم ا١تفصل يف اٞتموع:  (1)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )أزب(. (2)
 ينظر: اللساف: مادة )أزب(. (3)
 .308-1/307ينظر: ا١تنص :  (4)
 .78ينظر: ا١تصباح ا١تنَت:  (5)
 ينظر: اللساف: مادة )ثقب(. (6)
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الرٍَّشوة كالرٍُّشوة كالرّْشوىة، كٚتعها: ريشنى كرًشنى، إٍف ثىبت ما نيًقل عن سيبويو »كنقل صاحب اللساف لغةن ثالثة كىي فتح الراء فقاؿ: 
 .(2)«ريشنى، كمنهم من يقوؿ: رًٍشوىة كرًشنى، كاألصل: ريشنى، كأكثر العرب يقوؿ: رًشنىأٌف من العرب مىن يقوؿ: ريٍشوىة ك 

، فقابلٍت ضمَّ ا١تفرد بضم اٞتمع يف ٚتع )ريٍشوىة كريشنى(،  (3)كىذا النص إ٪تا يدؿُّ على أٌف العرب تراعي حاؿ الواحد عند اٞتمع
 كما قابلت الكسر بالكسر يف ٚتع )رًٍشوىة كرًشنى(.

 جاء فيو اٞتمع )ريشنى( بالضم قوؿ الشاعر:ك٦تا 
 ىذا ُسَراَقُة للقرآِن يَدُرُسوُ 

 

 (4)والمرُء عنَد الرُّشا إْن يـَْلَقها ِذْيبُ  
 

 فجمىعى )ريٍشوىة( على )ريشنى(.
، الرُّفٍػقىةي(: »)كمن ذلك ٚتع )الرٍُّفقة( بضم الراء يف لغة بٍت ٘تيم، ككسرىا يف لغة قيس، قاؿ الفيومي:  اٞتٍىمىاعىةي تػيرىاًفقيهيٍم يف سىفىرًؾى

، كىاٞتٍىٍمعي )رًفىاؽ(، ًمٍثلي  ًيمو ، كىاٞتٍىٍمعي )رًفىق(، فىًإذىا تػىفىرَّقٍػتيٍم زىاؿى اٍسمي )الرُّفٍػقىة(، كىًىيى ًبضىمّْ الرَّاًء يًف ليغىًة بىًٍت ٘تى : )بػيٍرمىة كًبرىاـ(، كىًبكىٍسرًىىا يًف ليغىًة ًقيسو
 .(5)«ة كىًسدىر(ًمٍثلي: )ًسٍدرى 

كقيل: إٌف )الرّْفٍػقىة( ٚتع )رىفيق(، ك)الرُّفٍػقىة( اسم للجمع، كاٞتمع )رًفىق، كريفيق، كرًفىاؽ(
  ، قاؿ ذك الرٌُّمة:(6)

 ِقياًما يَنظُروَن ِإلى ِباللٍ 
 

 (7)رِفاَق الَحجِّ أَبَصَرِت الِهالال 
 

ٍيمىة(، قاؿ الفيومي: كمن اختالؼ اللغات ٣تيء اللف ٌّ ا١تفرد بالتاء على لغة  ، كْتذفها على لغة غَتىم، منو ٚتع )خى كىاٞتٍىٍمعي »قـو
ـه( ًمٍثلي: )سىهٍ  )ا٠ٍتىٍيمي( ًْتىٍذًؼ ا٢ٍتىاًء ليغىةه، كىاٞتٍىٍمعي )ًخيىا ، كىًخيىمه( ًكزىافي )بػىٍيضىات، كىًقصىع(، كى ٍيمىاته  .(8)«م كىًسهىاـ()خى

 قاؿ حساف:
 الَمقامْ ما ىاَج َحّساَن ُرسوُم 

 

 (9)َوَمظَعُن الَحيِّ َوَمبنى الِخيامْ  
 

: الرّْئىةي، كىًقيلى: مىا لىًصقى بًاٟتٍيٍلقيوـً »كمن ذلك أيضنا اختالؼ اللغات يف )السٍَّحر(، فجاء فيها ثالث لغات، قاؿ الفيومي:  السٍَّحري
: ًكزىافي )فػىٍلس، كىسىبىب، كىقػيٍفل(، كىكيلُّ ًذم  كىاٍلمىرًمًء ًمٍن أىٍعلىى اٍلبىٍطًن، كىًقيلى: ىيوى كيلُّ مىا تػىعىلَّقى  ثي ليغىاتو ًبدو كىرًئىة، كىًفيًو ثىالى بًاٟتٍيٍلقيوـً ًمٍن قػىٍلبو كىكى

، كىٚتىٍعي اأٍليكذلى )سيحيور( ًمثىاؿي )فػىٍلس كىفػيليوس(، كىٚتىٍعي الثَّانًيىًة كىالثَّالًثىةً   .(10)«)أىٍسحىار( سىٍحرو ميٍفتىًقره إذلى الطَّعىاـً
ك)سىٍحر( األكذل بوزف )فػىٍلس( ٔتعٌت )الرئة(، كمنو حديث أيب جهل يـو بدر: قاؿ لعتبة بن ربيعة: انتػىفىخى سىٍحريؾ، أم: رئتيك، 

كييقاؿ ذلك للجباف
 ، كجاء ٚتعو على )سيحيور( يف قوؿ الكميت:(1)

                                                                                                                                                                  
 .190ا١تصباح ا١تنَت:  (1)
 .47-4/46كينظر: الكتاب: اللساف: مادة )رشا(،  (2)
 .1/345ينظر: ا١تنص :  (3)
)أسطورة األبيات ب  شاعر يف ْتثو ا١توسـو البيت من البسيط كىو شواىد سيبويو ا٠تمسُت اليت دل ييعرؼ قائلها، فضالن عن أٌف الدكتور رمضاف عبد التواب دل ينسب البيت ا١تذكور إذل (4)

 ، كاللساف: مادة )رشا(.3/67ـ. كينظر: الكتاب: 1974ا١تنشور يف ٣تلة آّمع العلمي العراقي، آّلد الرابع كالعشرين، سنة ، 205ا٠تمسُت يف كتاب سيبويو(: ص
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )رفق(. (5)
 ينظر: اللساف: مادة )رفق(. (6)
 .5/195، كىو من شواىد اللساف: 199: ديوانو: البيت من الوافر كىو لذم الرٌمة يف (7)
ٍيمو مينىضًَّد(. ديوانو: «. ما ييبٌت من الشجر كالسع  يىستًظلُّ بو الرجل إذا أكرد إبلىوي ا١تاء»ا١تصباح ا١تنَت: مادة )خيم(. كا٠تىٍيمي:  (8) ، 166اللساف: مادة )خيم(، كمنو قوؿ زىَت: )فلم يبقى إاٌل آؿي خى

 كينظر: اللساف: مادة )خيم(.
 .380شرح ديوانو: البيت من السريع كىو ٟتساف بن ثابت يف  (9)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )سحر(. (10)
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 فَأْرِبْط ذي مسامَع أنَت جأشا
 

 (2)إذا انتَـَفَخْت من الَوَىِل السُّحورُ  
 

ٌرؾ فيقاؿ: )سىحىر( مثل: )نػىٍهر كنػىهىر( كقد ٭تي
(3). 

ك)سىحىر( الثانية بوزف )سىبىب( جاءت ٔتعٌت: القطعة من الليل، كىو من ثلث الليل اآلخر إذل الفجر، كييقاؿ: )السٍَّحر( أيضنا 
 بسكوف اٟتاء، كاٞتمع )أىٍسحار(، فمن ذلك قوؿ ذم الرٌُّمة يص  فالةن:

 الُخبوِت ِإذا اكَتسىُمَغمُِّض أْسَحاِر 
 

 (4)ِمَن اآلِل ُجالِّ نازُِح الماِء ُمقِفرُ  
 

قيل: أٍسحىار الفالًة: أطرافيها
( لغةه فيها. كقاؿ األزىرم يف هتذيبو: إٌف (5)  .(6)«السٍَّحر كالسٍُّحرىة: بياض يعلو السَّواد»، ك)السٍَّحري

كاختالفها بُت اللغات قد جعل ىذا الوزف يقابل ثالثة أكزاف أخرل من إٌف الذم ييالحى ٌّ يف كزف )سىٍحر( أٌف مركنة حركة الفاء 
 ٌّ ا١تفرد، ىي كزف )فػىٍلس( عند قو٢تم: )سىٍحر(، ككزف )سىبىب( عند قو٢تم: )سىحىر(، ككزف )قػيٍفل( عند قو٢تم: )سيٍحر(، ٦تا جعل ىذا اللف

مىع قياسنا على أكزاف ىذه ا١تفردات الث الث. فأصبح ىذا اللف ٌّ كأنو قد توافرت فيو شركط تلك ا١تفردات، ٦تا الواحد )سحر( قابالن ألٍف ٬تي
 جعلهم ٬تمعونو على أكزاهنا.

على العكس فيما لو اقتصر )سىٍحر( على حركة السكوف مثالن فلًزـى كزف )فػىٍعل(، فسوؼ يقتصر ٚتعو على )فػيعيوؿ( فقط، فيكوف 
 عينو أك الضم يف فائو.نظَت )فػىٍلس كفػيليوس(. كىكذا فيما لو لـز الفتح يف 

مىع عليها  كىذا يدفع إذل القوؿ بأٌف اللف ٌّ الواحد )ا١تفرد( إذا توافرت فيو شركط عٌدة أكزاف من أكزاف اٞتموع، ٬تعلو قابالن ألٍف ٬تي
 ٚتيعها، فتعدد بذلك صيغ ٚتعو، كالذم أٌدل إذل ذلك ىو اختالؼ لغات العرب.

ًر كىغىٍَتًًه، كىتػيٍفتىحي الطَّاءي يًف ليغىًة بىًٍت ًعٍجلو فػىييٍجمىعي عىلىى »)ومي: )السٍَّطر(، قاؿ الفي ؛كنظَت )السٍَّحر( (: الصَّ ُّ ًمٍن الشَّجى السٍَّطري
 .(7)«كىفػيليوس(سو كىأىفٍػليسو )أىٍسطىار( ًمٍثلي: )سىبىب كىأىٍسبىاب(، كىييسىكَّني يف ليغىًة اٞتٍيٍمهيوًر فػىييٍجمىعي عىلىى )أىٍسطيرو كىسيطيورو( ًمٍثلي: )فػىلٍ 

، ككىتىبى سىٍطرنا من كتابًًو كأىٍسطيرنا كسيطيٍورنا كأىٍسطىارنا، كىذه أيٍسطيورىةه من أساطَت »كجاء يف أساس البالغة:  : كىتىبى سىطىرى كاٍستىطىرى
 . (8)«األٌكلُت...

: ا»كدل يفرّْؽ صاحب اللساف بُت ٚتع )السٍَّطر كالسَّطىر( إذ قاؿ:  ًر كىالنٍَّخًل كى٨تىًٍوىىا... السٍَّطري كالسَّطىري لصَّ ُّ ًمنى اٍلًكتىاًب كىالشَّجى
: )بىٌت سىٍطرنا كغىرىسى  (. كىيػيقىاؿي : )أىٍسطيره كأىٍسطاره كأىساًطَتي(؛ عىًن اللٍّْحيىاينّْ، ك)سيطوره : ا٠تىطُّ كىاٍلًكتىابىةي،  كاٞتمعي ًمٍن كيلّْ ذىًلكى سىٍطرنا(. كالسٍَّطري

...كىىيوى يًف األىصل مىصٍ  : سىٍطره من كيتيبو كسىطىره . كيػيقىاؿي  .(9)«دىره
كاٞتمع:  كًمثليوي ٚتع )الشٍَّرط( مصدر من )شىرىٍطتي عليو كذا شىٍرطنا( على )شيريكط(، مثل: )فػىٍلس كفػيليوس(، ك)الشَّرىط( بفتحتُت: العالمة،

)أىٍشراط(، مثل: )سىبىب كأٍسباب(، كمنو: )أىٍشراطي الساعة(
   }، قاؿ تعاذل: (1)

                                                                                                                                                                  
 ينظر: اللساف: مادة )سحر(. (1)
 .200ديوانو: البيت من الوافر، كىو للكميت يف:  (2)
 ينظر: اللساف: مادة )سحر(. (3)
 .111ديوانو: البيت من الطويل، كىو لذم الرمة يف  (4)
 هتذيب اللغة: مادة )سحر(، كأساس البالغة: مادة )سحر(، كاللساف: مادة )سحر(. ينظر: (5)
 هتذيب اللغة: مادة )سحر(. (6)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )سطر(. (7)
 أساس البالغة: مادة )سطر(. (8)
 اللساف: مادة )سطر(. (9)
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}(2). 

عوا )الشٍَّعر( بسكوف العُت على )شيعيور(، مثل: )فػىٍلس كفػيليوس(، كٚتعوا مفتوح العُت )الشَّعىر( على )أٍشعىار(، مثل:  كما ٚتى
)سىبىب كأٍسباب(
(3). 

( مذكراًف: نًٍبتىةي اٞتًٍٍسًم ٦تَّا لىٍيسى ًبصيوؼو كىالى كىبىرو لإًلنساف كىغىٍَتًًه، كىٚتىٍعيوي أىٍشعا»قاؿ ابن منظور:   .(4)«ر كشيعيورك)الشٍَّعري كالشَّعىري
، أىٍكثػىريىىا: فػىٍتحي الصَّاًد، كىال»ك٦تا جاء فيو ٜتس لغات )صداؽ(، قاؿ الفيومي:  ٍرأىًة ًفيًو ليغىاته ثَّانًيىةي: كىٍسريىىا، كىاٞتٍىٍمعي كىًصدىاؽي اٍلمى

 }: )صيديؽ( ًبضىمَّتػىٍُتً، كىالثَّالًثىةي: ليغىةي اٟتًٍجىاًز )صىديقىة(، كىٕتيٍمىعي )صىديقىات( عىلىى لىٍفًظهىا. كىيًف التػٍَّنزًيلً 

 }(5) )ًيمو )صيٍدقىة كىاٞتٍىٍمعي )صيديقىات( ًمٍثلي: )غيٍرفىة ، كىالرَّابًعىةي: ليغىةي ٘تى
( ًمٍثلي: )قػىٍريىة كىقػيرنل( )صىٍدقىة( ليغىةه خىاًمسىةه، كىٚتىٍعيهىا )صيدىؽه  .(6)«كىغيريفىات( يف كيجيوًىهىا، كى

فمفرد )صىديقاهًتًٌن( يف اآلية الكرٯتة ىو )صىديقىة(، كىذه اللغة ىي لغة أىل اٟتجاز كما ذكر الفيومي
(7). 

ٍرأىة كصىدىاؽي اٍلمىٍرأىة مىٍفتيوحنا، كىىيوى أقلهىا، كىالًَّذم يًف اٍلقيٍرآف ٚت»يف هتذيب اللغة: كجاء  ع يػيقىاؿ: ىيوى ًصداؽي اٍلمىٍرأىة كصيٍدقىةي اٍلمى
قاهتً  (، كىمىا تىقوؿ: )غيٍرفىة كغيريفات(، كى٬توز: )صيدى : )صيديقاته : )صيٍدقىةي اٍلمىٍرأىة( قىاؿى نَّ( ًبضىم الصَّاد كىفتح الدَّاؿ، كى٬توز: )صىديقة(، كىمن قىاؿى

. فاٞتمع الذم جاء يف التنزيل )صىديقىاهًتًنَّ( جاء على لغة أىل (8)«)صيديقاهتنَّ(، كىالى يٍقرىأ من ىىًذه اللُّغىات ًإالَّ ٔتىا قيرئ بًًو أًلىف اٍلًقرىاءىة سينَّةه 
 اٟتجاز.

: اٍلمىاءي اٞتٍىارًم كىاٍلميتًَّسعي، كىاٞتٍىٍمعي »وعيوي على إثر ذلك، قاؿ الفيومي: كقد تعددت اللغات أيضنا يف )نػىٍهر(، فتعددت ٚت النػٍَّهري
تػىٍُتً ليغىةه، كىاٞتٍىٍمعي )أىنٍػهىار( ًمٍثلي: )سىبىب كىأىٍسبىاب( ( بًفىٍتحى )النػَّهىري )أىنٍػهير(، كى  .(9)«)نػيهير( ًبضىمَّتػىٍُتً كى

يهنا بسعة النهركقيل: إٌف معٌت )النػَّهىر(: السعة، تشب
   }يف قولو تعاذل:  (10)

 }(11) :كمنو أيضنا قولو تعاذل ،{   

  }(12). 
قد أتى بلف ٌّ ا١تفرد )الواحد( إال أٌف معناه  {  }ٌف )نػىهىرنا( يف قولو تعاذل: أالفراء  كذكر

، كزعم (1){   }التكثَت، كقولو تعاذل: 
 .(2)«كزعم الكسائي أنو ٝتع العرب يقولوف: )أتىينا فالننا فكيٌنا يف ٟتمةو كنبيذةو(، فوحَّدى كمعناه التكثَت

                                                                                                                                                                  
 ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )شرط(. (1)
 .18سورة ٤تمد: من اآلية (2)
 ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )شعر(. (3)
 اللساف: مادة )شعر(. (4)
 .4سورة النساء: من اآلية (5)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )صدؽ(. (6)
: : مادة )صدؽ(ينظر: ا١تصباح ا١تنَت  (7)  .247، كا١تعجم الكامل يف ٢تجات الفصحى، داكد سٌلـو
 هتذيب اللغة: مادة )صدؽ(. (8)
 مادة )هنر(. ا١تصباح ا١تنَت: (9)
 ، كاللساف: مادة )هنر(.3/111، كمعاين القرآف للفراء: 2/456ينظر: ا١تفردات لألصفهاين:  (10)
 .54سورة القمر:  (11)
 .12سورة نوح: من اآلية (12)
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: ىيوى كىاًحدي كنػىقىل ابن منظور عن أٛتد بن ٭تِت  رأينا ثالثنا يف )نػىهىر( كىو أٌف )نػىهىرنا( ٚتىٍعي )نػيهير(، كىىيوى ٚتىٍعي اٞتٍىٍمًع للنَّهار. كىيػيقىاؿي
، كىنىٍصبي ا٢ٍتىاًء أىفصح... )نػىٍهر(، كىمىا يػيقىاؿي شىعىره كشىٍعره
(3). 

 . تعدد القراءات:2
اللهجات بوصفو سببنا من أسباب تعدد اٞتموع؛ للعالقة الوثيقة بينهما، ال شكَّ أٌف تعٌدد القراءات ال يقل أ٫تٌيةن عن اختالؼ 

ٔتا فلوال القرآف كقراءاتو، ما عىرؼ الكثَتكف من بٍت اإلنساف ىذه اللهجات اليت ما زاؿ يرددىا كيىنطق ّٔا ا١تاليُت من شىت بقاع األرض، »
 حياة اللهجات العربية.، فللقراءات أثره كاضح يف استمرار (4)«فيهم العريب كغَت العريب

كقد ترٌتب على تعٌدد القراءات االختالؼ يف قراءة كثَت من الصيغ، كال سٌيما صيغ ٚتع التكسَت، ٦تا أثٌر يف كجود أكثر من صيغة 
 ٚتع كاحدة للمفرد الواحد.

اٞتموع، غَت أيٌن آثرتي ًذكر بعض كعلى الرغم من أٌف الفيومي دل يذكر الكثَت من األمثلة اليت تيظهر أثر تعدد القراءات على تعدد 
 األمثلة؛ كي يتضح أثر تعدد القراءات يف تعدد اٞتموع.

  }فمما ذكره الفيومي يف )ا١تصباح ا١تنَت( القراءات يف )نيصيب( يف قولو تعاذل: 

 }(5) كىعيًبدى ًمٍن ديكًف اهلًل، كىٚتىٍعيوي )أىٍنصىاب(، النُّصيب( ًبضىمَّتػىٍُتً: حىجىره نيًصبى »)، فقد جاء عنو أٌف
)النٍَّصب( ًكزىافي )فػىٍلس( ليغىةه ًفيًو، كىقيرً  ( ٚتىٍعه كىاًحديىىا )ًنصىاب(، ًقيلى: ًىيى اأٍلىٍصنىاـ... كى ، فقد قرأ ابن (6)«ئى ًًّٔمىا يًف السَّبػٍعىةكىًقيلى: )النُّصيبي

 .(7)كالصاد، كقرأ الباقوف: )نىٍصب( بفتح النوف كسكوف الصادعامر كحفص عن عاصم )نيصيب( بضم النوف 
النٍَّصبي كالنُّصيب: العلىم ا١تنصوب، كيف التنزيل: »فقد قيرئ باللغتُت )نىٍصب كنيصيب(، جاء يف اللساف أٌف 

{   }  الغايةي، كاألكؿ : قيرًئ ّٔما ٚتيعنا، كقيل: النٍَّصبي
 .(8)«أصح...

كقيل: إٌف )النصب(: ىي حجارة كانت تعبيديىا العرب كتذبح عليها
  }، قاؿ عز كجٌل: (9)

 }(10) :اليت كانوا يبتدركف ػػػ يسرعوف ػػػ إذا طلعت الشمس إذل نيصيًبهم »، قاؿ اٟتسن البصرم
 .(11)«يعبدكهنا من دكف اهلل ال يلوم أك٢تم على آخرىم

                                                                                                                                                                  
 .45سورة القمر:  (1)
 .3/111ينظر: معاين القرآف للفراء:  (2)
 اٞتموع الختالؼ اللغات ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: ا١تواد )جدر، كزبل، كضبع، كضحى، كضرب، كظفر، ككفز، ككلد(.ينظر: اللساف: مادة )هنر(. ك١تزيد أمثلة يف تعدد  (3)
 .1/101القراءات كأثرىا يف علـو العربية، د. ٤تمد سادل ٤تيسن:  (4)
 .43سورة ا١تعارج: من اآلية (5)
 .651ا١تصباح ا١تنَت: مادة )نصب(، كينظر: السبعة يف القراءات:  (6)
 .1/358، كالقراءات كأثرىا يف علـو العربية: 651ينظر: السبعة يف القراءات:  (7)
 اللساف: مادة )نصب(. (8)
 .2/431ينظر: ا١تفردات لألصفهاين:  (9)
 .3سورة ا١تائدة: من اآلية (10)
 .1/359القراءات كأثرىا يف علـو العربية:  (11)
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إذل شيء مىٍنصيوب يستبقوف إًلىٍيو. كقرأ زىٍيد ٍبن ثابت:  { }قػىرىأى اأٍلىٍعمىش كعاصم: »كقاؿ الفراء: 
{  } ّّاآل٢تة اليت كانت تيعبىدي من دكف اللَّو، ككل ) صواب، كىو  ، فكأٌف )النُّصيبى

 .(1)«كاحد، كاٞتمع: أنصاب
 .(2)«النَّصىب( بفتح النوف كالصاد، كىم اسم ٔتعٌت ا١تنصوب، كالقىبىض كالنػَّقىض، ٔتعٌت: ا١تقبوض كا١تنقوض»)كقرأ اٞتحدرم: 

)سىًفينة كسيفين، كصىًحٍيفة كصيحي (ك )نىًصيبة( ل كقد تكوف )النُّصيب( ٚتعنا 
)سىٍق  كسيقي ، كرىٍىن ك )نىٍصب( ل ، أك ٚتعنا (3)

كريىين(
ا، فهي (4)  )النٍَّصب(، كاٞتمع حينئذو يف كليهما ىو )أنصاب(.ك ، فتكوف بذلك ٚتعنا، أٌما مىن جعل )النُّصيب( كاحدن

 }كمن تعدد اٞتموع الختالؼ القراءات أيضنا ٨تو قراءة )أىٍسرىل كأىسىارل(، فقد جاء اٞتمع )أىٍسرل( يف قولو تعاذل: 
       

  }(5)  :كقولو عز كجل{  
        

       
 }(6) :كجاء اٞتمع )أيسىارىل( يف قولو تعاذل ،{  

     
}(7). 

بفتح ا٢تمزة كإسكاف السُت كحذؼ األل  بعدىا على  { }: (8)قرأ ٛتزة
لىى كجىٍرحىى( على القياس.  كزف )فػىٍعلىى( مثل قو٢تم يف ٚتع )قىًتٍيل كجىرًيح(: )قػىتػٍ

)قىًتيل، كجىريح، كأسَت( أف ٬تيء ٚتعو على ك فالقياس يف ٚتع )فىًعٍيل( ٔتعٌت )مفعوؿ( داؿ على ىلك أك توٌجع، أك تشٌتت، 
 قراءة ٛتزة جاءت على القياس.ف .(9))فػىٍعلى(

)أيسىارل( ىنا ٚتع )أىٍسرل( مثل )سىٍكرل كسيكىارل(، فيكوف ف كقرأ الباقوف )أيسىارل( بضم ا٢تمزة كفتح السُت كإثبات أل  بعدىا، 
 .(10))أيسارل( ٚتع اٞتمع

(، كٝتيّْي  األسَت بذلك، مث قيل لكلّْ مأخوذو كمقٌيد كإٍف دل كاألسَت من )األٍسر(، كىو ٔتعٌت الشٌد بالقيد، من قو٢تم: )أسرتي القىتبى
يكن مشدكدنا، كقيل يف ٚتعو: )أىسىارل، كأيسىارل كأىٍسرىل(
(11). 

 .(1)، إال أهنا على غَت القياس(12)قراءة صحيحةكمىن قرأ )أيسىارل( بضم ا٢تمزة فهي 

                                                 
 .3/186معاين القرآف للفراء:  (1)
 .56الظواىر الصوتية كالصرفية كالنحوية يف قراءة اٞتحدرم البصرم:  (2)
 ينظر: اللساف: مادة )نصب(. (3)
 .1/358ينظر: القراءات كأثرىا يف علـو العربية:  (4)
 .67سورة انفاؿ: من اآلية (5)
 .70سورة األنفاؿ: من اآلية (6)
 .85سورة البقرة: من اآلية (7)
 .1/588، كالقراءات كأثرىا يف علـو العربية: 402، كجامع البياف يف القراءات السبعة ا١تشهورة، للداين: 164ات: ينظر: السبعة يف القراء (8)
 .1/157، كاحملرر الوجيز: 2/266ينظر: شرح الكافية الشافية:  (9)
 .1/586، كالقراءات كأثرىا يف علـو العربية: 1/156، كاحملرر الوجيز: 164ينظر: السبعة يف القراءات:  (10)
 .1/157، كاحملرر الوجيز: 30ينظر: ا١تفردات:  (11)
 .1/418ينظر: معاين القرآف للفراء:  (12)
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كإذل جانب الفارؽ اللفظي بُت اٞتمعىُت )أىٍسرل( على كزف )فػىٍعلىى( ك)أسارل( بفتح ا٢تمزة كضمها على كزف )فعاذل(، كذلك فٌرؽ 
 :بُت ىذين اللفظُت ّتملةو من اآلراء أ٫تها (2)أحد الباحثُت كقد فٌرؽبعضهم يف االستعماؿ القرآين بُت اللفظُت، 

 ؽ بُت اٞتمعُت.إٌف ىذا من تعدد اٞتموع من دكف فر  .1
 إٌف )األٍسرل( الذين يف اليد، ك)األسارل( الذين يف القيد. .2
 إٌف )األىسرل( الذين جاؤكا مستسلمُت، ك)األسارل( الذين جاؤكا مقيَّدين. .3
 .(3))أسَت(، أما )أسارل( فهو ٚتع ٢تذا اٞتمع. كىو أقرب اآلراء للقبوؿل أف يكوف لف ٌّ )أسرل( ٚتعنا  .4

 ( فجيًمعى على )أسرل، كأىسىارل، كأيسىارل(.كبذلك تعددت ٚتوع )أسَت
   })أىٍسوًرىة كأىسىاكًرة( يف قولو تعاذل: ب كقد قيرًئ أيضنا 

  }(4) فقد اختل  القرٌاء يف قراءة )أسورة(، فبعضهم قرأ: )أىٍسوًرىة( كىي قراءة ،
ألدىن العدد كقو٢تم: )ًٛتار كأٛتًٍرة، كغيرىاب كأىٍغرًبة(، كقرأ الباقوف: )أىسىاًكرىة( باألل  )أسورة( ٚتع )ًسوىار(،ف ، (5)عاصم

، كمىن قرأ (6)
)أىسىاكًرة( با٢تاء تكوف عوضنا عن الياء، ٨تو: )ًبٍطريق كبىطارًقة، كزًٍنديق ف )أساكرة(، فذاؾ ألٌف )أساكير( ٚتع )إٍسوىار(، كىو السّْوىار، 

ف )أىسىاكًرة( ٚتع )إٍسوىار(كزىناًدقة(، فتكو 
(7). 

 .(8)«كقيرًئ )أىساًكر( ٚتع )أىٍسوًرة(، ك)أىساكير( ٚتع )أىسوىار(، ك)أساًكرة( على تعويض التاء من ياء )أساكير(...»لز٥تشرم: قاؿ ا
)أسوًرىة(ل كقد تكوف )أساًكر( ٚتع اٞتمع 

   }، كما جاء يف قولو تعاذل: (9)

  }(10) أىٍسوًرة( أك )أىسىاًكرة( فكيلّّ صوابب . كقاؿ الفراء: مىن قرأ(
)أىٍسوًرة( . ف (11)

)ًسوىار ا١ترأة(ل ك)أىسىاكًرىة( ٚتع 
(12). 

 . االستعمال البيئي:3
ببيئتو كشؤكف حياتو ، الح ٌّ فيها اىتماـ ا١تستعمل العريب بلف ٌّو ما، كمدل صلة ىذا اللف ٌّ (13)يف دراسة جديدة ألحد الباحثُت

 ينعكس على تعدد ٚتوعو.
ٌف  فنحن إذا أخذنا ػػػ على سبيل ا١تثاؿ ػػػ ا١تفردات التالية: )قلم، كعبد، كناقة(، مث نظرنا إذل ٚتع التكسَت لكل  منها، فإننا ٧تد أ»

ع لكل من كلميت مع سول على )أقالـ(، فلم ييسمىع ٢تا أم ٚتع آخر، فيما ٝتًي  )عبد، كناقة( ما يزيد على ٙتاين صيغ كلمة )قلم( دل ٕتي
                                                                                                                                                                  

 .2/550ينظر: شرح التصريح على التوضيح:  (1)
 .209الكرًن كقراءاتو: ينظر: دراسات لغوية يف القرآف  (2)
 .209، كدراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو: 1/590ينظر: القراءات كأثرىا يف علـو العربية:  (3)
 .53سورة الزخرؼ: من اآلية (4)
 .587ينظر: السبعة يف القراءات:  (5)
 .1/667يف علـو العربية:  ، كالقراءات كأثرىا27/188، كمفاتيح الغيب: 587ينظر: السبعة يف القراءات:  (6)
 .27/188ينظر: مفاتيح الغيب:  (7)
 .4/261الكشاؼ:  (8)
 .3/35، كمعاين القرآف للفراء: 373ينظر: فقو اللغة كأسرار العربية:  (9)
 .31سورة الكه : من اآلية (10)
 .3/35ينظر: معاين القرآف للفراء:  (11)
 ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )سور(. (12)
 .2003حاج أٛتد، ظاىرة ٚتع التكسَت يف العربية، رسالة ماجستَت، بَتكت،  كايف (13)
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عت على )ناؽ، كنػيٍوؽ، كأىنٍػويؽ، كأىٍنؤؽ، كأىٍكنيق، كأىنٍػييق، كأىيٍػنيق، كنًيىاؽ، كأىنٍػوىاؽ، كأيىانًق(، ك  مع على للجمع. فكلمة )ناقة( ٚتي كلمة )عبد( ٕتي
دَّل، كمىعىاًبد، كمىٍعبىدىة، كمىٍعبػيٍوداء(. كإذا نظرنا إذل اىتماـ العرب القدماء يف )أىٍعبيد، كًعبىاد، كعىًبٍيد، كعيبيد، كعيٍبداف، كًعٍبداف، كًعًبٌداء، كًعبً 

 شؤكف حياهتم ك٪تط معيشتهم كسلوكهم، فإننا ٧تدىم قد أٍكلىوا الناقة كالعد اىتمامنا بالغنا يفوؽ بكثَت اىتمامهم بالقلم، أم بالكتابة
تعٌدد صيغ اٞتمع للمفرد يعكس بوضوح اىتماـ ا١تستعمل العريب باللف ٌّ آّموع يف حياتو  كأدكاهتا، ٦تا يدفعنا إذل أف ٩تلص بالقوؿ إذل أفٌ 

بيوي كشؤكنو، كىذا يرتقي بالتفسَت من حالة لسانية ٣تٌردة أك قضية لفظية ْتتة إذل جعلو قضية ذات صلة ببيئة العريب كفكره كحياتو ٦تا ييكسً 
 .(1)«عمقنا كتأصُّالن ظاىرىين
ليس يف كالـ العرب » ألنو ؛ل ال يًتٌدد يف قبوؿ كجهة نظر الباحث كترجيحها، كال سٌيما إف كيًجد ما يؤيد ذلكأقوؿ: إٌف العق

، كنػيٍوقنا، كنىاقنا، كأىيىانًق، كنًيىاقنا، كأىيٍػنػيقن  ا، كأىٍكنػيقنا( سبع مرات، اسم على ألفاظ ٥تتلفة إال )الناقة(، فإهنم قالوا: )ناقة(، مث ٚتعوىا: )ناقاتو
 .(3)، كمثلو ٚتع )عبد((2)«عة ألفاظ؛ ألهنم ٯتارسوف ىذين النوعُت كثَتنا فينطقوف ّٔا على ألفاظ ٥تتلفةكسب

ال ٯتكن أف يفسَّر إال باستعما٢تم الكثَت للفظىي )الناقة كالعبد(، فكثرة « ألهنم ٯتارسوف ىذين النوعُت كثَتنا»فقوؿ ابن خالويو: 
 صيغها.دكراهنا على ألسنتهم أٌدت إذل تعٌدد 

عت ٚتعُت ٫تا )أقالـ كًقالـ(، إال أٌف  كىذا ما ال ٧تده يف لف ٌّ )القلم(، إال أنٍت أستدرؾي على الباحث أٌف كلمة )قلم( قد ٚتًي
ع عنهم لكنو دل ييستعمل، فقد استغنوا عنو    })أقالـ(، فاستعملوه يف القلة كالكثرة، قاؿ تعاذل: ب الثاين ٝتًي

}(4) ،ع لو كزف كثرة )ًقالـ( إال أنو دل ييستعمل فا١تقاـ مقاـ مبالغة كتكثَت، كقد استعمل فيو كزف القلة مع أنو ٝتًي
(5). 

ييستعمل
(5). 

 ثانًيا: المؤثرات اللغوية )التوظيف اللغوي(:
 ىي ا١تؤثرات اليت يق  كراءىا كلُّ تغيَت يصيب اللف ٌّ، اك ما يعًتم بعض األلفاظ من ظواىر لغوية من أ٫تها:

 االشتراك اللفظي )اختالف المعنى(:. 1
لعلَّ ا١تشًتؾ اللفظي ىو من أحوج األلفاظ إذل تعدد اٞتموع؛ ألٌف العرب حريصوف على التفريق بُت ا١تعاين من خالؿ األلفاظ  

 كي يتجنٌبوا اللبس بينها.
( ٔتىٍعٌتى »)ور، كأىكىاًمر(، قاؿ الفيومي: كمن أمثلة ا١تشًتؾ اللفظي الذم اختلفت ٚتوعو للتفريق بُت ا١تعٌت ٚتعي )أىٍمر( على )أيمي  اأٍلىٍمري

(، كىعىلىٍيًو  ( ٔتىٍعٌتى (6){   }اٟتٍىاؿ ٚتىٍعيوي )أيميوره )اأٍلىٍمري ، كى
نػىهيمىا، كىٚتىٍعي )اأٍلىٍمر(: )أىكىاًمر(، ىىكىذىا  يػىتىكىلَّمي بًًو النَّاس، كقيل: )أكامر( ٚتع )مىأمور(، فجيًمع )فاعل( على الطَّلىًب ٚتىٍعيوي )أىكىاًمر(؛ فػىٍرقنا بػىيػٍ

 .(7)«)فػىوىاًعل(

                                                 
 .26ظاىرة ٚتع التكسَت يف العربية: ( 1)
 .185ليس يف كالـ العرب:  (2)
 .306ينظر: ليس يف كالـ العرب:  (3)
 .27لقماف:  (4)
 .364ا١تفصل يف اٞتموع: ، كا١تعجم 2/521، كشرح التصريح: 2/270ينظر: شرح الكافية الشافية:  (5)
 .97سورة ىود: من اآلية (6)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )أمر(. (7)
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فنتيجة الختالؼ ا١تعٌت يف )أٍمر( اختلفت ٚتوعيوي لذلك، للتفريق بُت ا١تعٌت، فيأيت )األمر( ٔتعٌت اٟتاؿ كالطلب، كٚتع األكؿ 
 )أيميور(، كٚتع الثاين: )أكىاًمر(.

األىٍمر: كاحد )األمور(، ييقاؿ: )أٍمري فالفو مستقيم، كأيميوريه مستقيمة(، أم: حالو، ك)أمىٍرتيوي بكذا أٍمرنا(، كاٞتمع: »جاء يف الصحاح: 
 .(1)«)األىكىاًمر(

)بػىرَّ الرَّجيلي يػىبػى »كمنو أيضنا اٞتمعاف )أٍبرار كبػىرىرة(، قاؿ الفيومي:  رُّ ًبرِّا( ًكزىافي )عىًلمى يػىٍعلىمي ًعٍلمنا( فػىهيوى كىاٍلربُّ بًاٍلكىٍسًر: ا٠ٍتىيػٍري كىاٍلفىٍضلي. كى
ؼي اٍلفىاًجًر، كىٚتىٍعي اأٍلىكًَّؿ: )أىبٍػرىار(، كى  اًفرو كىكىفىرىة(بػىرّّ بًاٍلفىٍتًح كىبىارّّ أىٍيضنا: أىٍم صىاًدؽه أىٍك تىًقيّّ، كىىيوى ًخالى  .(2)«ٚتىٍعي الثَّاين )بػىرىرىة( ًمٍثلي: )كى

ييقاؿ: )بػىرَّ أباه( فهو بارّّ كبػىرّّ، مثل: )صاًئ  كصىٍي ، كطاًئ  كطىٍي (، كعلى ذلك قولو تعاذل: »صفهاين: كجاء يف مفردات األ
{ }(3) :ك)بػىرَّ يف ٯتينو( فهو بارّّ، ك)أبررتيوي(، ك)بػىرىٍرتي ٯتيٍت(، ك)حىجّّ مىربكر(، أم ،

، (4){   }مقبوؿ، كٚتعي )الباٌر(: )أبٍػرىار، كبػىرىرة(، قاؿ تعاذل: 
     }كقاؿ: 

}(5)»...(6). 
اٞتمعُت )أبرارنا كبررة( قد اختلفا يف صيغة اٞتمع، مع اتفاقهما يف ا١تعٌت، كجاء أحد٫تا ٚتع على كزف أحد ٚتوع فيالحى ٌّ أٌف 

 القٌلة )أىٍفعاؿ(، كثانيهما على كزف ٚتع الكثرة )فػىعىلىة(، مع ا٠تالؼ يف ٖتديد مفرديهما )بػىٌر كباٌر(.
على كيفية استعماؿ القرآف الكرًن ٢تما، من خالؿ الًتكيز على داللة  كللدكتور فاضل السامرائي توجيو يف ىذين اٞتمعُت مبٍتّّ 

كقد ييؤتى ّتمع القلة للداللة على قٌلة نسبية ال حقيقية، ٔتعٌت أنو إذا ًقيسى ا١تعدكد ٔتقابلو كاف قليالن، فيستعمل : »ة، قاؿالقلة كالكثر 
ف كثَتنا يف ذاتو، فمن ذلك استعماؿ )األبرار( ك)البػىرىرة(، فقد كردت )األبرار( لألكثر ٚتع الكثرة، كًلما ىو دكنو يف الكثرة ٚتع القلة كإف كا

 }يف ستة مواطن من كتاب اهلل، كىي كلها يف ا١تؤمنُت، كىم ال شكَّ يزيدكف على العشرة، قاؿ تعاذل: 

 }(7) :كقاؿ ،{    

    }(8) :كقاؿ ،{ 
      

}(9) :كقاؿ ،{    

}(10) :كقاؿ ،{    

                                                 
 الصحاح: مادة )أمر(. (1)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )برر(. (2)
 .32سورة مرًن: من اآلية (3)
 .13سورة االنفطار:  (4)
 .18سورة ا١تطففُت:  (5)
 .1/77ا١تفردات:  (6)
 .193آؿ عمراف:  (7)
 .14، 13االنفطار:  (8)
 .23، 22ا١تطففُت:  (9)
 .198آؿ عمراف:  (10)



 م 3102 -العدد التاسع                   مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                            

 

 

21 

}(1) :كدل يرًد لف ٌّ )الربرة( إال يف موطن كاحد، كىو يف صفة ا١تالئكة، كىو قولو تعاذل .
{    }(2) كلعلَّ ذلك يعود إذل أٌف ،

 أكثر من )األبرار( إذا ًقيسوا بالفيٌجار كانوا قٌلة، فجيء بالفٌجار على ٚتع الكثرة، ك)األبرار( على ٚتع القلة. كىذا ا١تعٌت يذكره القرآف يف
، كقولو: (3){   }موطن، من ذلك قولو تعاذل: 

{     

}(4) :كقولو ،{     

    }(5) ،فجيء باٞتمع للداللة على القلة النسبية ،
 .(6)«البشرالنسبية، كجاء يف صفة ا١تالئكة بلف ٌّ )البػىرىرة( ال )األبرار( للداللة على الكثرة؛ ألهنم كلهم كذلك ٓتالؼ 

كىذا من ٚتاؿ االستعماؿ القرآين أللفاظ القلة كالكثرة، فعالكةن على ىذا الفارؽ يف االستعماؿ، فهناؾ الفارؽ اللغوم كىو ما 
ككىفىرىة(ذكره الفيومي من أٌف )أبرارنا( ىو ٚتع )بػىٌر( كٚتع )باٌر( على )بػىرىرة(، كاٞتمع )فػىعىلىة( قياس يف )فاًعل( ٨تو قو٢تم: )كاًفر 

، قاؿ (7)
الفراء: كالعرب ال يقولوف: )فػىعىلىة( للجمع إال كالواحد منو )فاًعل(، مثل: )كاًفر ككىفىرىة، كفاًجر كفىجىرىة(
(8). 

جاء يف الصحاح: كٚتىٍعي )البػىٌر(: )أىٍبرار(، كٚتعي )الباٌر(: )بػىرىرة(
(9). 

ٌ يفٌرؽ بُت ىذين اٞتمعُت من كيذىب بعضهم إذل أٌف ًكال اٞتمعُت )أبرار كبػىرىرة( ٫تا لل مفرد )باٌر( على كزف )فاًعل(، كمن مثى
، ك)بػىرىرة( أبلغ من )أٍبرار(. قاؿ الراغب األصفهاين: (10)خالؿ ٗتصيص اٞتمع )أبرار( يف صفة اآلدميُت، كاٞتمع )بررة( يف صفة ا١تالئكة

 .(11)«)بػىرىرة( خص ّٔا ا١تالئكة يف القرآف من حيث إنٌو أبلغ من )أبرار(»ف 
. فقو٢تم بتخصيص )بررة( ٚتعنا (12)«إٌف كالِّ من )أبرار كبػىرىرة( ٚتعه ١تفرد كاحد كىو )بػىٌر(»كذىب بعضيهيم اآلخر إذل القوؿ: 

ب ؿ الراغلصفة ا١تالئكة، ك)أبرار( ٚتعنا لصفة اآلدميُت، استنادنا إذل استعماؿ القرآف الكرًن ٢تذين اٞتمعُت كما مرَّ يف اآليات السابقة، كقو 
، فقولو: )أبلغ(، أم: أكثر، فكثرة ىذه الصفة (13)األصفهاين: إٌف )بررة( أبلغ من )أبرار( لذلك خصَّ ّٔا ا١تالئكة من دكف البشر

                                                 
 .18ا١تطففُت:  (1)
 .16، 15عبس:  (2)
 .13سبأ:  (3)
 .103يوس :  (4)
 .116األنعاـ:  (5)
 .143-142معاين األبنية:  (6)
، كا١تعجم ا١تفصل يف 3/392)كاًتب ككىتىبىة، كباٌر كبػىرىرة، كساًفر كسىفىرىة(. ينظر: شرح األمشوين:  إٌف اٞتمع )فػىعىلىة( يطٌردي يف كلّْ كص و على كزف )فاًعل( ١تذكر عاقل صحيح الالـ، ٨تو: (7)

 .23اٞتموع: 
 .3/237ينظر: معاين القرآف للفراء:  (8)
 ينظر: الصحاح: مادة )برر(. (9)
 .2/45، كاإلتقاف يف علـو القرآف للسيوطي: 1/77ينظر: ا١تفردات لألصفهاين:  (10)
 .1/77ا١تفردات:  (11)
 .234دراسات لغويٌة يف القرآف الكرًن كقراءاتو:  (12)
 .1/77ينظر: ا١تفردات:  (13)
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كاستمرارىا كمالزمتها ١توصوفها، لذا ناسبها ٚتع الكثرة، فإذا ما أيًخذى )الربٌ( على أنو كلمة جامعة ألنواع ا٠تَت كالفضل
ة ، ٔتا فيو العباد(1)

 كالتسبيح كما إذل ذلك، فإٌف )الربٌ( من جانب ا١تالئكة أكثر كأٍدكىـ، كما أنو يفوؽ حجم أعماؿ الربٌ من جانب البشر، فبٍت آدـ مهما
 ك.استمرَّ كاحديىيم يف الطاعة كًفعل ا٠تَت فهو ال يلبث أف يفًت عن ذلك يف كثَت من األكقات؛ كذلك لطبيعتو البشرية اليت تضطرٌه إذل ذل

 بػ)بػىرىرة( لبياف كثرتو كدكامو منهم، ك ب )بػىرىرة( ٚتع كثرة، أما )أبرار( فهو ٚتع قلة، فأتى كص  البارم عز كجل لصفة ًبٌر ا١تالئكة ف 
 )أبرار( لصفة بًٌر بٍت آدـ لبياف قلٌتو النسبية مقارنةن با١تالئكة كإف كثير، فوافق اللف ٌّي ا١تعٌت.

د )أبرار كبػىرىرة(، كالذم أراه أٌف )أبرارنا كبػىرىرة( ٚتعاًف للمفردين )بػىٌر كباٌر(، كأٌف التخصيص ىذا إذل جانب خالؼ اللغويُت يف مفر 
. كإٌف ٚتع (2)«ييقاؿ: رجله بػىرّّ بذم قرابًتًو كبارّّ: من قوـو بػىرىرىةو كأبرىار»جاء يف استعماؿ القرآف الكرًن ٢تذين اٞتمعُت. قاؿ ابن منظور: 

اسه مطٌرد إال أنو يف ا١تضاع  عزيزه نادر)فاًعل( على )فػىعىلة( قي
(3). 

 ك٦تٌا اتفق لفظيوي كاختل  معناه أيضنا لف ٌّ )العُت(، فلىوي معافو كثَتة، منها: العُت الباصرة، كعُت ا١تاء... إخل.
اٍلبىاًصرىةي، كىعىٍُتي اٍلمىاًء، كىعىٍُتي الشٍَّمًس، كىاٍلعىٍُتي اٞتٍىارًيىةي، كىاٍلعىٍُتي اٍلعىٍُتي تػىقىعي بًااًلٍشًتىاًؾ عىلىى أىٍشيىاءى ٥تيٍتىًلفىةو، فىًمنػٍهىا: العُت »قاؿ الفيومي: 

نىاًنًَت، كىقىٍد يػيقىاؿي ًلغىٍَتً اٍلمىٍضريكًب:  لًغىٍَتً اٍلمىٍضريكًب  )عىٍُته( أىٍيضنا... كىٕتيٍمىعي اٍلعىٍُتي الطًَّليعىةي، كىعىٍُتي الشٍَّيًء نػىٍفسو... كىاٍلعىٍُتي: مىا ضيًربى ًمٍن الدَّ
و( ، (5){  }، جاء يف التنزيل قولو تعاذل: (4)«عىلىى )عيييوفو كىأىٍعُتي

}(5) :كقولو ،{   

}(6) :كقولو تعاذل ،{    

   }(7). 
عت العُت الباصرة على )عيييوف( ٨تو قوؿ جرير:  كٚتًي

 ِإنَّ الُعيوَن الَّتي في َطرِفها َحَورٌ 
 

 (8)قـََتلَننا ثُمَّ َلم ُيحِييَن قـَْتالنا 
 

. كمن ا١تفسرين مىن (9){  }كما ٚتعوا عُت ا١تاء أيضنا على )عيييوف(، قاؿ تعاذل: 
، »كيضعت حقيقةن للعُت الباصرة، مث استيعًملى ٣تازنا يف غَتىا. يقوؿ الفخر الرازم: مىن يرل أٌف )العُت( قد  اٍلمىٍشهيوري أىفَّ لىٍف ٌّى )اٍلعىٍُتً( ميٍشتػىرىؾه

ٍبصىاًر كى٣تىىازه يًف غىٍَتًىىا، أىمَّا يف عيييوًف الٍ  ًء؛ فىأًلىنػَّهىا تيٍشًبوي اٍلعىٍُتى اٍلبىاًصرىةى الَّيًت ٮتىٍريجي ًمنػٍهىا الدٍَّمعي، مىاكىالظَّاًىري أىنػَّهىا حىًقيقىةه يف اٍلعىٍُتً الَّيًت ًىيى آلىةي اإٍلً
دى ااًلٍسًتٍعمىاًؿ ًإالَّ لًلتٍَّمًييًز ا حىىتَّ الى يػىٍفتىًقرى ًإذلى اٍلقىرًينىًة ًعنٍ أىٍك أًلىفَّ اٍلمىاءى الًَّذم يًف اٍلعىٍُتً كىالنُّوًر الًَّذم يف اٍلعىٍُتً، غىيػٍرى أىنػَّهىا ٣تىىازه مىٍشهيوره صىارى غىالًبن 

                                                 
 ينظر: اللساف: مادة )برر(. (1)
 اللساف: مادة )برر(.( 2)
مىة، ليس يف كالـ العرب من ا١تضاع  )فاًعل كفػىعىلىة( إال )شابّّ كشىبىبة، كبارّّ كبػىرىرة، كعاؽّّ »قاؿ ابن خالويو:  (3) كعىقىقة(، كإف كاف ٚتع )فاعل( على )فػىعىلىة( قياسنا مطٌردنا )حاًفد كحىفىدىة: ا٠تىدى

تىبة(، إال أنو يف ا١تضاع  عزيز نادر  .359ليس يف كالـ العرب: «. كظىادًل كظىلىمىة، ككاًتب ككى
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )عُت(. (4)
 .66سورة يس: من اآلية (5)
 .92اآليةسورة التوبة: من  (6)
 .74سورة الفرقاف: من اآلية (7)
 .3/373، كشرح ا١تفصل: 595البيت من البسيط كىو ٞترير يف ديوانو:  (8)
 .45سورة اٟتجر: من اآلية (9)
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نػىٍُتً، فىكىمىا الى ٭تيٍمىلي اللٍَّف ٌّي عىلىى اٍلعىٍُتً اٍلبىاًصرىًة ًإالَّ بًقىرًينىةو، كىذىًلكى الى ٭تيٍمىلي عى  لىى اٍلفىوَّارىًة ًإالَّ ًبقىرًينىةو ًمٍثًل: )شىرًٍبتي ًمنى اٍلعىٍُتً، كىاٍغتىسىٍلتي بػىٍُتى اٍلعىيػٍ
 .(1)«هىا(، كىغىٍَتً ذىًلكى ًمنى اأٍليميوًر الَّيًت تيوجىدي يف اٍليػىٍنبيوعً ًمنػٍ 

لت معٌت العُت إذل آّاز دكف اٟتقيقة، فالعُت الباصرة ال ييشرىبي كال ييغتسىلي منها، كإ٪تا ف  ( ىي القرائن اليت ٛتى )شربتي كاغتسلتي
شبو بينهما، فخركج ا١تاء من الينبوع ييشبو خركج الدمع من العُت، أك ألٌف ا١تاء ىي عُت ا١تاء، فحيًملت عُت ا١تاء على العُت الباصرة؛ لل

 الذم يف العُت اليت ىي الينبوع كالنور الذم يف العُت الباصرة، كاهلل أعلم.
عت )العُت( أيضنا على )أٍعيىاف كًعٍُت(، يقاؿ: )ىو من أعياف الناس(، أم: من أشرافهم، كأٍعيافي اإلخوة: الذي ن ىم ألبو كٚتًي

 .(2)كأـٌ 
كقيل: )امرأةه عىٍيناء(: حسنةي العينُت كاسعتػيهيما، كاٞتمع: )ًعٍُت(
 }، قاؿ تعاذل: (3)

 }(4). 
ًمٍثلي: كنػىٍفسي اإلنساًف ٍٕتمىعي على )أىنٍػفيس كىنػيفيوس(، »كمنو أيضنا ٚتع )نػىٍفس( على )أىنٍػفيس كنػيفيوس، كأىنٍػفىاس(، قاؿ الفيومي: 

( بًفىٍتحىتػىٍُتً: نىًسيمي ا٢ٍتىوىاًء كىاٞتٍىٍمعي )أىنٍػفىاس( )النػَّفىسي (. كى ، كقد كرد اٞتمعاف )أنفس كنفوس( يف القرآف الكرًن ٔتعٌت: (5)«)فػىٍلسو كىأىفٍػليسو كىفػيليوسو
    }، قاؿ تعاذل: (6)ٔتعٌت: أركاح األشخاص

}(7) :كقولو ،{  }(8) كقولو عز ،
    }عز كجل: 

}(9) :كقولو ،{     

    }(10). 
ٗترج من األن  كالفم، كاٞتمع )أىنٍػفىاس(، مثل: )سىبىب كأىٍسباب( أٌما )النػَّفىس( بفتحتُت، فهو نىسيم ا٢تواء، أك ىو الريح اليت

(11). 
 كجاء اٞتمع )أىٍنفاس( يف قوؿ األعشى:

 َأذاقَتُهُم الَحرُب أَنفاَسها
 

 (12)مْ لِ َوَقد ُتكَرُه الَحرُب بَعَد السِّ  
 

النٍَّخلىًة قػىٍلبػيهىا كىليبُّ اٞتٍىٍوًز كىاللٍَّوًز كى٨تىٍو٫ًًتىا مىا يًف ليبُّ »كمن تعٌدد اٞتموع الختالؼ ا١تعٌت ما جاء يف ٚتع )اللٌُّب(، قاؿ الفيومي: 
ٍوًفًو كىاٞتٍىٍمعي ليبيوبه كىاللُّبىابي ًمٍثلي غيرىابو ليغىةه ًفيًو كىليبُّ كيلّْ شىٍيءو خىاًلصيوي. كىاللُّبُّ اٍلعىٍقلي كى  ، قاؿ تعاذل: (1)«اٞتٍىٍمعي أىٍلبىابه ًمٍثلي قػيٍفلو كىأىقٍػفىاؿ...جى

                                                 
 .29/34مفاتيح الغيب:  (1)
 ينظر: أساس البالغة: مادة )عُت(، كا١تصباح ا١تنَت: مادة )عُت(. (2)
 ُت(.ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ع (3)
 .54سورة الدخاف: من اآلية (4)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )نفس(. (5)
 .218ينظر: دراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو:  (6)
 .25سورة اإلسراء: من اآلية (7)
 .7سورة التكوير:  (8)
 .44سورة البقرة: من اآلية (9)
 .284سورة البقرة: من اآلية (10)
 مادة )نفس(، كاللساف: مادة )نفس(. ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: (11)
 .39ديوانو: البيت من ا١تتقارب كىو لألعشى يف:  (12)
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      }تعاذل: 

  }(2) :كقولو تعاذل ،{ 
     

     
      

}(3). 
 . اختالف الجمع باعتبار اللفظ واألصل:2

فبعض ا١تفردات ال تأيت على صورهتا األصل اليت قد كيضعت ٢تا، فرئٌتا أصأّا شيء من التغيَت من إعالؿ، كقلب، كإبداؿ، كغَتىا 
 يتعاملوف مع ىذه األلفاظ من كجهُت، ٫تا: كجو اللف ٌّ، ككجو األصل.من التغيَتات الصرفية اليت قد تعًتم صور األلفاظ، ٦تا ٬تعلهم 

مع اللف ٌّ على ظاىره فتكوف لو صيغة ٚتع، كإٌما أف يػيرىدَّ إذل أصلو فتكوف لو بذلك صيغة  فا١تستعمل لٌلف ٌّ با٠تيار، فإٌما أف ٬تي
 األغلب. ٚتع أخرل، كال سٌيما إذا عيًرؼ أٌف ٚتع التكسَت يعيد اللف ٌّ إذل أصلو يف األعمّْ 

ًلٍيفة( على )خيلىفاء( بالنظر إذل معناه كىو مذٌكر فمن ذلك مثالن ٚتع )خليفة( على )خيلىفاء، كخالًئ (، فقد ٚتعوا )خى
(4) ،

يف  هٌنم دل يعتٌدكا ّٔا حيث علموا أٌف ا٢تاء ال تىثبيتأسيبويو فقد ذكر فجمعوه كما ٚتعوا لف ٌّ )كرًن( على )كيرىماء(، أما ا٢تاء يف )خليفة( 
ا٠تليفة( أصلو )خىلي ( بغَت ىاء»)، فصار كأهنم ٚتعوا لف ٌّ )خلي ( من غَت ىاء، كإذل ىذا أشار الفيومي بقولو: إٌف (5)التكسَت

؛ ألنو (6)
مىةو، كىنىسَّابىةو(، كىيىكيوفي كىٍصفنا لًلرَّجيًل خىاصَّةن، كىًمنػٍهيٍم مى  : )ا٠ٍتيلىفىاءي( ًمٍثلي: ٔتعٌت الفاعل، كىا٢ٍتىاءي ميبىالىغىةه ًمٍثلي: )عىالَّ ٍن ٬تىٍمىعيوي بًاٍعًتبىاًر اأٍلىٍصًل فػىيػىقيوؿي
ثىةي خيلىفىاءى(، كىًمنػٍهيٍم مىٍن ٬تىٍمىعي بًاٍعًتبىاًر اللَّ  : )ثىالى ا اٞتٍىٍمعي ميذىكَّره فػىيػيقىاؿي ًئ ()شىرًي و كىشيرىفىاء(، كىىىذى : )ا٠ٍتىالى ٍف ًٌّ فػىيػىقيوؿي

ًد ، كى٬تىيوزي تىٍذًكَتي اٍلعى (7) دى
تىاف ( كى٫تيىا ليغىتىاًف فىًصيحى ًئ ى ثي خىالى ، كىثىالى ًئ ى ثىةي خىالى : )ثىالى  .(8)«كىتىٍأنًيثيوي يف ىىذىا اٞتٍىٍمًع فػىيػيقىاؿي

ا٠تىًليفة(: الذم ييستخلى ي ٦تن قبلو، كاٞتمع )خىالًئ (، جاؤكا بو على األصل، مثل: )كىرٯتة ككىرائًم(، كىو »)كجاء يف اللساف: 
 .(9)«ا٠تلي ، كاٞتمع )خيلىفاء(...

   }كقد كرد ًكال اٞتمعُت يف القرآف الكرًن، فمنو قولو تعاذل: 

  }(10) :كقولو ،{  }(11) فجيًمع .
 )خليفة( على )خيلىفاء كخىالًئ ( على اعتبار اللف ٌّ كاألصل.

                                                                                                                                                                  
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )لبب(. (1)
 .197سورة البقرة: من اآلية  (2)
 .18، 17سورة الزمر: اآليتاف  (3)
 ، كاللساف: مادة )خل (.144، كا١تذكر كا١تؤنث لألنبارم: 3/636ينظر: الكتاب:  (4)
 .3/636ينظر: الكتاب:  (5)
 .1/142ينظر: شرح الشافية للجاربردم:  (6)
 .144ا١تذكر كا١تؤنث: «. مىن استعمل اللف ٌّ قاؿ يف اٞتمع: )خىالًئ (، كمىن استعمل ا١تعٌت قاؿ يف اٞتمع: )خيلىفاء(»قاؿ أبو الربكات األنبارم:  (7)
 .3/438ا١تصباح ا١تنَت: مادة )خل (، كينظر: شرح ا١تفصل:  (8)
 اللساف: مادة )خل (. (9)
 .74سورة األعراؼ: من اآلية (10)
 .14سورة يونس: من اآلية (11)
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اٍلميًصيبىةي: الشّْدَّةي النَّازًلىةي، كىٚتىٍعيهىا اٍلمىٍشهيوري )مىصىاًئب(، قىاليوا: كىاأٍلىٍصلي )مىصىاًكب(، كىقىاؿى »ٚتع )ميصيبىة(، قاؿ الفيومي: كًمثليوي أيضنا 
: كىأىرىل أىفَّ  (، قىاؿى عىٍت عىلىى لىٍفًظهىا بًاأٍلىًلً  كىالتَّاًء فىًقيلى: )ميًصيبىاته ـً أىٍىًل اأٍلىٍمصىارً  اأٍلىٍصمىًعيُّ: قىٍد ٚتًي  .(1)«ٚتىٍعىهىا عىلىى )مىصىاًئب( ًمٍن كىالى

مع باألل  اعتبارنا باللف ٌّ. كمن ذلك ٚتعي  كمنو أيضنا ٚتعي ا١تقصور إٍف كانت المو ياءن، فييجمع بالياء باعتبار األصل، ك٬تي
 كىميدنل(، كىبًاٞتٍىٍمًع ٝتيّْيى مىٍوًضعه بًأىٍسفىًل مىكَّةى بًقيٍرًب شىٍعًب الشَّاًفًعيُّْتى، كىًقيلى اأٍلىٍرضي الصٍُّلبىة، كىاٞتٍىٍمعي )كيدنل( ًمٍثلي: )مي »)الكيٍديىة(، كىي 

ٍديىةو
كل أٌف فاطمةى (2)«ًفيًو: )ثىًنيَّةي كيدىل( فىأيًضي ى إلىٍيًو لًلتٍَّخًصيصً  خرجت يف تعزية بعض جَتاهنا، فلما انصرفت  >، كبو أيضنا ٝتيّْيت ا١تقابر، فَتي

، أراد: ا١تقابر؛ كذلك ألنو كانت مقابرىم يف مواضع صيٍلبة(3): )لعلًَّك بلغًت معهم الكيدىل(@انصرفت قاؿ ٢تا رسوؿ اهلل 
(4). 

: )كيدنل، كىميدنل(  ييكتىبي بًاٍليىاًء، كى٬تىيوزي بًاأٍلىًلً ؛ أًلىفَّ اٍلمىٍقصيورى »كقاؿ الفيومي يف اٞتمع )كيدنل( أيضنا إنو  ميوي يىاءن ٨تىٍوي إٍف كىانىٍت الى
جىازىًت اٍليىاءي تػىٍنًبيهنا عىلىى اأٍلىٍصلً 
ا قػىبػٍلىهىا فػىقيًلبىٍت ، كىجىازى بًاأٍلىًلً  اٍعًتبىارنا بًاللٍَّف ًٌّ، إًذ اأٍلىٍصلي: )كيدىمه( بًًإٍعرىاًب اٍليىاًء، لىًكٍن ٖتىىرَّكىٍت كىانٍػفىتىحى مى (5)

 .(6)«فػىقيًلبىٍت أىًلفنا
ا كىو الصحراء، كأىٍكدىل: إذا حىفىر فبلغ الكيدىل كىي الصخور...»كجاء يف التهذيب:   .(7)«أىٍكدل: إذا بلىغى الكيدى

ٍوثًق كا١تيثاؽ( بالواك على األصل، كبالياء على اللف ٌّ. قاؿ الفيومي: 
ى
: اٍلعىٍهدي، كىٚتىٍعي اأٍلىكَّ »كمنو أيضنا ٚتع )ا١ت ٍوثًقي كىاٍلًميثىاؽي ًؿ: كىاٍلمى

 .(8)«)مىوىاثًق(، كىٚتىٍعي الثَّاين )مىوىاثًيق(، كىرئتَّىا ًقيلى: )مىيىاثًيق( عىلىى لىٍف ًٌّ اٍلوىاًحدً 
ىيىاثًق( فيمن ألـز إبداؿ الواك ياءن 

ىوىاثيق( على األصل، كيقاؿ يف ٚتعو أيضنا: )ا١ت
فجمعي )ا١توثًق(: )ا١تواثًق( أك )ا١ت

(9). 
لىس عليو، قاؿ الفيومي: كمثلو ٚتع )ًمٍيثىرة السرج( ك  ، كىٚتىٍعيهىا )مىيىاثًر، كىمىوىاثًر( »ىو ما ٬تي ًميثػىرىةي السَّرًٍج ًبكىٍسًر اٍلًميًم، كىأىٍصليهىا اٍلوىاكي
 .(10)«عىلىى لىٍف ًٌّ اٍلميٍفرىًد، كىعىلىى اأٍلىٍصلً 
ًمٍيثىرة السرٍج، كٚتعها )مىوىاثًر، كمىيىاثًر(»جاء يف أساس البالغة: 

(11). 
ع )نػييَّم( »لف ٌّ )نائم( أيضنا على )نػيوَّـ، كنػييَّم، كنًيىاـ(، قاؿ الفيومي:  كٚتًي ـي نػىٍومنا فػىهيوى نىائًمه، كىاٞتٍىٍمعي )نػيوَّـ( عىلىى اأٍلىٍصًل، كى ـى يػىنىا نىا

ـه( أىٍيضنا )نًيىا  . (12)«عىلىى لىٍف ًٌّ اٍلوىاًحًد، كى
 قاؿ جرير: 

 َسَرِت الُهموُم فَِبتَن َغيَر نِيامِ 
 

 (1)َوَأخو الُهموِم يَروُم ُكلَّ َمرامِ  
 

                                                 
ع قد قالت العرب: )مصائب( فهمزكا، كىو غلط، ككأهٌنم تو٫ٌتوا أٌف )مصيبة: فىًعيلة(، فهمزكىا حُت ٚتعوىا كما ٫تزكا ٚت: »308-1/307ا١تصباح ا١تنَت: مادة )صوب(. كجاء يف ا١تنص :  (1)

د كبعدىا كاك ساكنة، فأبدلت ياءن للكسرة قبلها... ع )سفينة: سفائن(، كإ٪تا )ميًصٍيًبة: ميٍفًعلة( من )أصاب ييًصيب(، كأصلها: )ميٍصوًبة(، فألقوا حركة الواك على الصاد فانكسرت الصاٚت
 .3/277كينظر: ا٠تصائص: «. كأكثري العرًب يقوؿ: )مىصاًكب(، فيجيء ّٔا على القياس، كما ينبغي

 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )كدم(. (2)
 .782النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر:  (3)
 ينظر: اللساف: مادة )كدا(. (4)
 .39ا١تقصور كا١تمدكد: «. فأجًر ٚتيع ا١تقصور ما كاف من بنات الياء فكتابتيو بالياء»قاؿ أبو الطيب الوٌشاء:  (5)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )كدم(. (6)
 اللغة:  مادة )كدا(. هتذيب (7)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )كثق(. (8)
 ينظر: اللساف: مادة )كثق(. (9)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )كثر(. (10)
 أساس البالغة: مادة )كثر(. (11)
(. ك١تزيد أمثلة ٦تا تعددت ٚتوعو اعتبارنا لألصل  (12) (، كينظر: هتذيب اللغة: مادة )نـو  كاللف ٌّ، ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: ا١تواد )طست، ككزف ػػػ ميزاف ػػػ ، ككسم ػػػ ميسم ػػػ(.ا١تصباح ا١تنَت: مادة )نـو
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ٌف  كاحده فييجمع على التخفي ، ٨تو ٚتع  كقد يكوف أصل اللف ٌّ مثٌقالن )مشددنا( فيكوف بذلك ٚتعو مثٌقالن أيضنا، كقد ٮتي
اف ػػػ فييجمىع على )أىٍفًدنة، » اًدٍين(، كٮتيىٌف  ػػػ الفىدى  . كنشأ بذلك لو ثالثة ٚتوع.(2)«كفيديف(الفٌداف بالتثقيل: آلة اٟترب، كٚتعو )فىدى

كىكذا يف كٌل لف ٌّ أصابو شيء من التغيَت، فييجمع حينئذو إٌما على أصلو الذم جاء منو،، كإٌما على لفظو الظاىر، فيتكٌوف لو 
 نتيجة ذلك أكثر من صيغة ٚتع كاحدة.

 
 
 

 . تداخل الصيغ:3
( ػػػ إف صٌح  التعبَت ػػػ كذلك ألٌف كٌل ما دل يدخل ضمن ٚتع ا١تذكر السادل أك ا١تؤنث السادل إٌف ٚتع التكسَت ىو )ٚتع العمـو

)اٞتمع ا١تخصوص( فهو داخل يف ٚتع التكسَت، فدخل فيو اللف ٌّ الذم يكوف اٝتنا تارة، كصفةن تارة أخرل، كما دخل فيو اللف ٌّ الذم 
 ورنا تارة، ك٦تدكدنا تارة أخرل.يصلح للتذكَت كالتأنيث، كدخل فيو أيضنا اللف ٌّ الذم يكوف أصلو مقص

فلم يسعفهم ػػػ من أجل التفريق بُت ىذه األلفاظ بأحوا٢تا ا١تتعددة ػػػ أف يضعوا صيغنا خاصة ّتمع األٝتاء، كأخرل ّتمع 
 قصر كا١تٌد.الصفات، أك أف يضعوا صيغنا خاٌصة ّتمع ا١تذٌكر، كأخرل ّتمع ا١تؤنث، ككذا اٟتاؿ يف اللف ٌّ، الذم ٮتتل  حاؿ أصلو بُت ال

ف فلجأكا إذل التفريق بُت ىذا التداخل بأف ٚتعوا اللف ٌّ ا١تشًتؾ بُت االٝتية كالوصفية مثالن، فجعلوه اٝتنا ٚتعنا غَت ٚتعو فيما لو كا
 ٚتع من إٌف القياس يقتضي التفرقة بُت»صفةن، كي يفرٌقوا بينهما يف االستعماؿ، فتتعٌدد بذلك صيغ ٚتوع ا١تفرد الواحد، قاؿ ابن يعيش: 

 .(3)«يعقل كبُت ٚتع ما ال يعقل، كبُت كٌل ٥تتلفُت يف لف ٌّ أك معٌت، ىذا ىو األصل، إاٌل أف يدخل شيء يف غَت بابو لضربو من ا١تشاكلة
 كيكوف تداخل الصيغ حاصالن بُت االٝتية كالوصفية، كبُت التذكَت كالتأنيث، كبُت القصر كا١تٌد، كىي على النحو اآليت:

 تداخل الصيغ بين االسمية والوصفّية: أ.
(: اٍختػىلى ى لىٍونيوي، فػىهيوى »كمنو اختالؼ ٚتع )أبٍػقىع( بُت االسم كالوص ، قاؿ الفيومي:  بىًقعى اٍلغيرىابي كىغىيػٍريهي بػىقىعنا ًمٍن بىاًب )تىًعبى

 .(4)«ايٍعتيربىٍت اٍلوىٍصًفيَّةي لىًقيلى: )بػيٍقع( ًمٍثلي: )أىٛتىٍر كىٛتيٍر( أىبٍػقىع، كىٚتىٍعيوي )بًٍقعىافه( بًاٍلكىٍسًر، غىلىبى ًفيًو ااًلٝتًٍيَّةي، كىلىوٍ 
. فقالوا: )بقعاف( حينما غلبت فيو االٝتية فجمعوه ٚتع (5)«ييقاؿي للغراب: أىبٍػقىع، كٚتعيوي )بٍقعاف(؛ الختالؼ لونو»قاؿ األزىرم: 

كص ه للوف الغراب ال اٝتنا لو، فجمعوه ٚتعى الصفات على )فػيٍعل( كىو القياس يف  األٝتاء، كما قالوا: )ًغٍرباف(، كقالوا: )بػيٍقع( على أنو
ٚتع ما كاف كصفنا على )أىفٍػعىل(
(6). 

كى٬تيٍمىعي اٟتٍىسىني ًصفىةن عىلىى ًحسىافو ًكزىافي جىبىلو كىًجبىاؿو كىأىمَّا يًف ااًلٍسًم »كمنو أيضنا ٚتع )حىسىن( بُت االسم كالوص . قاؿ الفيومي: 
، فييقاؿ فيو: )حىسىنوف، كحيٌسانوف((7)«ييٍجمىعي بًاٍلوىاًك كىالنُّوفً فػى 

(1). 

                                                                                                                                                                  
(.551ديوانو: البيت من الكامل، كىو ٞترير يف:  (1)  ، كينظر: أساس البالغة: مادة )نـو
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )فدف(، كينظر: اللساف: مادة )فدف(. (2)
 .3/363شرح ا١تفصل:  (3)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )بقع(. (4)
 هتذيب اللغة: مادة )بقع(، كينظر: اللساف: مادة )بقع(. (5)
 .2/528، كشرح التصريح: 3/387ينظر: شرح األمشوين:  (6)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )حسن(. (7)
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مع اٟتيٍسني: ًضدُّ القيٍبًح، كىقد حىسين حيٍسننا فػىهيوى حىسىنه، كاٞتمع )ًحسىاف، كحيسَّانيوفى(، كىاأٍلينٍػثىى بًا٢ٍتىاًء فيهمىا كاٞت»كقاؿ ابن سيده: 
 .(3){  }، قاؿ تعاذل: (2)«)ًحسىاف كحيسَّانات(

ا »كمن ذلك أيضنا ٚتع )أىٍٛتىر(، قاؿ الفيومٌي:  اٟتٍيٍمرىةي ًمٍن اأٍلىٍلوىاًف مىٍعريكفىةه، كىالذَّكىري )أىٍٛتىر(، كىاأٍلينٍػثىى )ٛتىٍرىاء(، كىاٞتٍىٍمعي )ٛتيٍر(، كىىىذى
عى عىلىى )اأٍلىحىاًمر(؛ أًلىنَّوي اٍسمه الى كىٍص ه إذىا أيرًيدى بًًو اٍلمىٍصبيوغ، فىًإٍف أيرًيدى بًاأٍلىٍٛتىًر:   .(4)«ذيك اٟتٍيٍمرىًة، ٚتًي
ىٍف يػيٍهدىل بكى رجيله كاحده خَته لكى من @ ، جاء يف اٟتديث قولو(5))أىٍٛتىر( كىو اللوف ا١تعركؼل فقد جاء لف ٌّ )ٛتيٍر( ٚتعنا  : )ألى

ٛتيًٍر النػَّعىم(
(6). 

 ٌلوف قوؿ اٟتيسىُت بن ميطىَت األسدم:كمن شواىد اختصاص )ٛتيٍر( ٚتعنا ل
 َوُصْفٌر تَراِقيها وُحْمٌر أُكفُّها

 

 (7)وُسوٌد نَواِصيها وبِيٌض ُخدوُدىا 
 

هنى عن أكًل ٟتييوـً اٟتيميًر  @)ًٛتىار( فقط، كىو اسمه، كمنو اٟتديث: )أٌف رسوؿ اهلل ل أٌما اٞتمع )ٛتيير( فقد جاء ٚتعنا 
 .(8)األٍىًلٌية(

(: »ٚتع )أىٍحوىص( صفةن على )حيٍوص(، كاٝتنا على )أىحىاًكص(، قاؿ الفيومي: كمن ذلك  حىًوصىًت اٍلعىٍُتي حىوىصنا ًمٍن بىاًب )تىًعبى
، كىٚتىٍعيوي ًصفىةن )حيوص( كىاٍٝتنا )أىحىاًكص( ، فىالرَّجيلي )أىٍحوىص(، كىبًًو ٝتيّْيى  .(9)«ضىاؽى ميؤىخّْريىىا، كىىيوى عىٍيبه

  معٌت االٝتية كالوصفة يف ٚتع )أىٍحوىص( قد ٘تثَّل جليِّا يف قوؿ األعشى:كىذا التمييز بُت
 أَتاني َوعيُد الحوِص ِمن آِل َجعَفرٍ 

 

 (10)فَيا َعبَد َعمٍرو َلو نَهيَت اأَلحاِوصا 
 

على )حيٍوص(   فاألعشى قد ٚتع لف ٌّ )أٍحوىص( ٚتعُت ٥تتلفُت يف البيت نفسو، كاعينا مؤٌدل كلّْ كاحدو منهما، فعندما ٚتعو»
كاف يريد الذـٌ كا٢تجاء بلمح الوصفية يف )أىٍحوىص(؛ ألٌف معناىا: ًضيق مؤخر العينُت، يريد أٌف منهم ذلك العيب، فهو يهزىأي ّٔم إذ 

ا االٝتية،  اه األعشى )األحىاًكص(: ىم بنو األٍحوص قـو علقمة بن عالثة، الذم ىجف يتوٌعدكنو، مث ٚتع )أٍحوىص( على )أىحىاًكص( ميرًٍيدن
 يف ىذه القصيدة، كزعيمهم ىو عبد عمرك بن األحوص... فعندما أراد الصفة ٚتعو على ما تقتضيو الوصفية، كعندما أراد االٝتية ػػػ كاللف ٌّ

 .(11)«ىو ىو ػػػ ٚتع على ما تقتضيو االٝتية

                                                                                                                                                                  
 .3/641ينظر: الكتاب:  (1)
 ، كينظر: اللساف: مادة )حسن(.1/233ا١تخصص:  (2)
 .70سورة الرٛتن:  (3)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ٛتر(. (4)
 .107: 2008ينظر: ٚتوع التكسَت يف صحيح البخارم، خالد ٤تمود عبد اهلل، رسالة ماجستَت، اٞتامعة ا٢تامشية،  (5)
 (.2942برقم ) 565اٟتديث يف صحيح البخارم:  (6)
 .157ًشعره: البيت من الطويل، كىو للحسُت بن مطَت األسدم يف:  (7)
 (.561برقم ) 7/81ديث يف صحيح مسلم: اٟت (8)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )حوص(. (9)
 .1/183، كا٠تزانة: 3/455، كىو من شواىد شرح ا١تفصل: 149ديوانو: البيت من الطويل، كىو لألعشى يف  (10)
 .1/183، كا٠تزانة: 3/455ل: ، كينظر: شرح ا١تفصٌ 131-130: 2003ظاىرة ٚتع التكسَت، كايف حاج أٛتد، رسالة ماجستَت، لبناف،  (11)
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(: »الفيومي: كًمثليوي ٚتع )أىٍٜتىص( القدـ كصفنا على )ٜتيٍص(، كاٝتنا على )أىخىاًمص(، قاؿ  ـي ٜتىىصنا ًمٍن بىاًب )تىًعبى صى اٍلقىدى ٜتًى
( مً  ، كىاٍلمىٍرأىةي ٜتىٍصىاءي، كىاٞتٍىٍمعي )ٜتيٍصه ـً ٍثلي: )أىٍٛتىر كىٛتىٍرىاء كىٛتيٍر(؛ أًلىنَّوي ًصفىةه، فىًإٍف ٚتىىٍعتى اٍرتػىفىعىٍت عىٍن اأٍلىٍرًض فػىلىٍم ٘تىىسَّهىا، فىالرَّجيلي أىٍٜتىصي اٍلقىدى

: )اأٍلىخىاًمص( ًمٍثلي: )اأٍلىٍفضىل كاأٍلىفىاًضل(؛ إٍجرىاءن لىوي ٣تىٍرىل اأٍلىٍٝتىاء)الٍ  ـى( نػىٍفسىهىا قػيٍلتى  .(1)«قىدى
 فجمعوا )أٜتىص القدـ( إٍف كاف كصفنا على )ٜتيٍص( مثلما ٚتعوا )أٍٛتر كٛتراء( على )ٛتيٍر( كصفنا.

ـي ٜتىىصنا »قاؿ اٞتوىرم يف صحاحو:  صىت اٍلقىدى ، ٜتًى (: اٍرتػىفىعىٍت عىٍن اأٍلىٍرًض فػىلىٍم ٘تىىسَّهىا، كىالرَّجيلي أىٍٜتىصي اٍلقىدىـً ًمٍن بىاًب )تىًعبى
) ٍرأىةي ٜتىٍصىاءي، كىاٞتٍىٍمعي )ٜتيٍصه  .(2)«كىاٍلمى

ـ فإنو حينئذو ٬تمعونو على )أىخاًمص(، قاؿ ابن دريد يف : بىطنهىا  أٍٜتىصي »ٚتهرتو:  أٌما إف ٚتعوا )أٜتص( على أنو اسم للقدى ـً اٍلقدى
 .(3)«اٍلميٍرتىفع عىن األىٍرض من بىاًطنهىا، كىاٍٞتمع )أخاًمص(

كقد يفرٌقوف بُت ٚتع االسم كالوص ، بأٍف ٬تمعوا االسم ٚتع تكسَت، ك٬تمعوا الصفة ٚتعى تصحيح على األصل، إذا التكسَت 
؛ فجاء اٞتمع )خىزىنىة( يف القرآف الكرًن ٚتع اسم خازًف النار أك اٞتنة، أم: حارسها، كىو استخداـ (4)أشدُّ ٘تكُّننا يف األٝتاء من الصفات

    }اٝتٌي ٬تعلو قريبنا من أٝتاء الوظائ ، كمنو قولو تعاذل: 

   }(5) :كقولو ،{ 

    }(6) كجاء اٞتمع السادل ،
    }السادل )خازنُت( يف قولو تعاذل: 

    }(7) كقد ،
أيريدى باٞتمع ىنا معٌت الصفة أك اٟتىدىث
(8). 
راكات(، قاؿ الفيومي: دكف الوصفٌية، كإٍف كاف أصل اللف ٌّ للوص  أقرب ٨تو اٞتمع )ا٠تضكقد يغلب معٌت االٝتية أحياننا 

كىقػىٍو٢تييٍم: )لىٍيسى يف ا٠ٍتىٍضرىاكىاًت صىدىقىةه(»
: )اٟتٍيٍمري  (9) : )ا٠ٍتيٍضر(، كىمىا يػيقىاؿي ًىيى ٚتىٍعي )خىٍضرىاء(، ًمٍثلي: )ٛتىٍرىاء كىصىٍفرىاء(، كىًقيىاسيهىا أىٍف يػيقىاؿى

: )صىٍحرىاء كىصىٍحرىاكىات، كىحىلٍ  يًَّة فىجيًمعىٍت ٚتىٍعى ااًلٍسًم ٨تىٍوي (، لىًكنَّوي غىلىبى ًفيهىا جىاًنبي ااًلٝتًٍ ا فىجىٍمعيوي كىالصٍُّفري كىاء كىحىٍلكىاكىات(، كىعىلىى ىىذى
ء( ىينىا لىٍيسىٍت ميؤىنػَّثىةى )أىفٍػعىل( يًف الصّْفىاًت حى  : )ٛتىٍرىاء كىصىٍفرىاء(، كىًإذىا فيًقدىٍت اٍلوىٍصًفيَّةي تػىعىيػَّنىٍت ًقيىاًسيّّ؛ أًلىفَّ )فػىٍعالى ( ٨تىٍوي ىتَّ ٕتيٍمىعي عىلىى )فػيٍعلو

يَّة  .(10)«ااًلٝتًٍ

                                                 
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ٜتص(. (1)
 الصحاح: مادة )ٜتص(. (2)
 ٚتهرة اللغة:  مادة )خصم(. (3)
 .1/155، كاألشباه كالنظائر: 182، كينظر: اللمع: 3/396شرح ا١تفصل: «. إٌف تكسَت الصفة ضعي ، كالقياس ٚتعها بالواك كالنوف...»قاؿ ابن يعيش:  (4)
 .49سورة غافر: من اآلية (5)
 .73سورة الزمر: من اآلية (6)
 .22سورة اٟتجر: من اآلية (7)
 .220ينظر: دراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو:  (8)
 (.1907برقم ) 2/476اٟتديث يف سنن الدارقطٍت:  (9)
 .3/451ا١تصباح ا١تنَت: مادة )خضر(، كينظر: شرح ا١تفصل:  (10)
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فكلما لزمت الصفة موصوفها صارت منو كاالسم لو لغلبتو فيو، فجمعوا )خضراء( على )خىٍضرىاكات(؛ لغلبة االٝتية فيو، كما 
مىع ٚتع األٝتاء.ٚتعوا )صحراء( على )صى   ٍحراكات(، كىكذا اٟتاؿ يف كل صفة خرجت إذل معٌت االٝتية فهي ٕتي

إٌف الصفة اليت ٗترج عن معٌت الوصفية إذل معٌت االٝتية تيعامىلي يف اٞتمع معاملة األٝتاء ال »يقوؿ الشيخ مصطفى الغالييٍت: 
م إياه استعماؿ األٝتاء. كالعبدي: اإلنساف حيرِّا كاف أك رقيقنا، كالعبد الرقيق الصفات، أال ترل أهنم ٚتعوا )عىٍبدنا( على )أىٍعبيد(؛ الستعما٢ت

: ىو يف األصل صفة لكنو استيعًملى استعماؿى األٝتاء. مث أال ترل أهٌنم ٚتىىعوا )أىٍسوىد( صفةن على )سيٍود( ػػػ كما (1)خالؼ اٟتر. قاؿ سيبويو
عوا )خىٍضرىاء( مؤنث )أٍخضىر( على ك ٟتىيَّة( ٚتعوه على )أىسىاًكد( ىو قياسي ٚتعًو ػػػ مث حُت أرادكا بو معٌت )ا )أىٍجدىؿ كأجىاًدؿ(، كأهنم ٚتى

مىعي   األٝتاءي من )خيٍضر( بضم فسكوف ػػػ كما ىو قياس ٚتعها ػػػ مث ١تٌا أرادكا ّٔا معٌت ا٠تيضىًر من البقوؿ ٚتىىعيوىا على )خىٍضرىاكىات( كما ٕتي
 .(2)«ات()صحراء كصىٍحراك ك نوعها 

 
 

 تداخل الصيغ بين التذكير والتأنيث: ب.
إٌف بعض األلفاظ تصلح للتذكَت كالتأنيث، أك أٌف ىناؾ من ا١تفردات ما ييذٌكر كيؤنث يف الوقت نفسو، فييجمع ا١تذٌكر على صيغة 

 .(3)ٚتع ٗتتل  عنها يف ا١تؤٌنث، للتفرقة بُت ٚتع ا١تذكر كٚتع ا١تؤنث
ٙتىىر( ميذىكَّره كى٬تيٍمىعي عىلىى )ٙتىار( ًمٍثلي: )جىبىل كىًجبىاؿ(، مثيَّ ٬تيٍمىعي »)فمن ذلك مثالن ٚتع )ٙتىىر( بُت التذكَت كالتأنيث، قاؿ الفيومي: 

مىعي كىكيتيب(، مثيَّ ٬تيٍمىعي عىلىى )أىٍٙتىار( ًمٍثلي: )عينيق كىأىٍعنىاؽ)الثّْمىار( عىلىى )ٙتيير( ًمٍثلي: )ًكتىاب  على )ٙتىىرىات( ًمٍثلي:  (، أٌما )ٙتىىرة( فهي ميؤىنَّثه كٕتي
 .(4)«)قىصىبىة كىقىصىبىات(

( (5)كجاء عن سيبويو: )ٙتىىرة كٙتىار كٙتيير( )ٝتىيرىة كٝتىير(، كجاء فيها: )ٙتىيرىات(، كقيل: دل ك ، كحكى يف )الثَّمىر(: )ٙتىيرة(، كٚتعها )ٙتىيره
 .(6)غَت سيبويو ٭تىًٍك )الثَّميرىةى( أحده 

ٙتيير( مثل: )ًكتىاب كقيل أيضنا: إٌف )الثَّمىرىة( كاحدةي )الثَّمىر كالثَّمىرات(، كٚتع )الثَّمىر( )ٙتىار(، مثل: )جىبىل كًجبىاؿ(، كٚتع )الثّْمار( )
ككيتيب(، كٚتع )الثُّمير(: )أٍٙتىار(، مثل: )عينيق كأىٍعنىاؽ(
(7). 

ما كاف يف القرآف من »عن ٣تاىد أنو قاؿ:  (8){  }كقاؿ الفراء يف قولو تعاذل: 
 .(9)«من )ٙتيير( بالضم فهو ماؿ، كما كاف من )ٙتىىر( مفتوح فهو من الثمار

                                                 
 .3/644الكتاب: ينظر:  (1)
 .2/23جامع الدركس العربية:  (2)
 .3/424ينظر: شرح ا١تفٌصل:  (3)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ٙتر(. (4)
 .3/583ينظر: الكتاب:  (5)
 ، كاللساف: مادة )ٙتر(.3/584الكتاب:  ينظر: (6)
 .152-3/151ينظر: الصحاح: مادة )ٙتر(، كا١تخصص:  (7)
 .34سورة الكه : من اآلية (8)
 .2/144معاين القرآف للفراء:  (9)
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، قىاؿى »كمنو ٚتعي )السًَّبيل( ٔتعٌت )الطريق( بُت التذكَت كالتأنيث. قاؿ الفيومي:  اٍبني السّْكّْيًت: السًَّبيلي: الطَّرًيقي، ييذىكَّري كىيػيؤىنَّثي
التٍَّأنًيًث )سيبيوؿ( كىمىا قىاليوا: )عينيوؽ( كىاٞتٍىٍمعي عىلىى

 }، قاؿ تعاذل: (2)«، كىعىلىى التٍَّذًكًَت )سيبيله كىسيٍبل((1)

}(3)عن  ، كالقراءة ا١تشهورة بضم السُت كالباء، كىي قراءة األغلبية، إال ما ركاه أٛتد بن كاصل كابن سعداف
 .(4)اليزيدم عن أيب عمرك أنو أسكن الباء
  }السبيل( ييذٌكر كييؤٌنث، قاؿ اهلل جىلَّ ًذكريه: »)قاؿ أبو الربكات األنبارم: 

}(5) :كقاؿ ،{     

 }(6) ،عت على ... ك)السبيل( ييقاؿ يف ٚتعو: )أىٍسبيل كسيبيل(، كإذا كانت مؤنثة ٚتًي
 .(7)«)السُّبيوؿ(، كما قالوا: )العينيوؽ(

)السبيل( ييذٌكري كيؤٌنثف 
 ، كٚتعو على التذكَت: )سيبيل(، كعلى التأنيث: )سيبيوؿ(.(8)

، قىاؿى اٍلفىرَّاءي »)كمنو أيضنا ٚتع )الصَّاع(، قاؿ الفيومي:  اًز يػيؤىنػّْثيوفى )الصَّاعى( كى٬تىٍمىعيونػىهىا يًف اٍلًقلًَّة : الصَّاعي( ييذىكَّري كىيػيؤىنَّثي أىٍىلي اٟتًٍجى
(، كىبػىنيو أىسىدو كىأىٍىلي ٧تىٍدو ييذىكّْريكفى كى٬تىٍمىعيوفى عىلىى )أىٍصوى  ثٍػرىًة عىلىى )ًصيعىافو (، كىيًف اٍلكى (، كىرئتَّىا أىنػَّثػىهىا بػىٍعضي بىًٍت أىسىدعىلىى )أىٍصويعو  .(9)«اعو

مع على )أىٍصويع كًصيػٍعىاف( على لغة التذكَت، كمىن أٌنث ٚتع )الصاع( على )أٍصواع(، فصار بذلك ١تفرد )الصاع( )الف  صاع( ٬تي
 ثالثة ٚتوع: )أٍصويع، كأٍصوىاع، كًصٍيعاف(؛ كذلك لتذكَت اللف ٌّ كتأنيثو.

إٌف أىل اٟتجاز يؤنثونو ػػػ »ارم ناقالن عن الفراء قولو: كدل ٮتتل  كثَتنا ما نقلو الفيومي يف ٚتع )الصاع( عٌما ذكره أبو الربكات األنب
ٍصواعنا(، أم الصاع ػػػ ك٬تمعوف ثالثها إذل عشرىا: )أىٍصويعنا(، ك٬تمعوف الكثَتة: )الصّْيػٍعىاف(. قاؿ: كأىسىد كأىل ٧تد يذٌكركنو ك٬تمعونو )أى 

)ثػىٍوب كأىثٍػوىاب(، كٚتعوه إذا أنٌثوه: )أىٍصويعنا(؛ ب إذا ذٌكركه؛ ألنو شٌبهوه قاؿ: كرئٌتا أنٌثها بعض بٍت أسد... كإ٪تا ٚتعوا )الصاع: أىصواعنا( 
)دار كأدكير(ب ألهنم شٌبهوه 

(10). 
، »كمن األلفاظ اليت تيذىٌكر كتؤٌنث أيضنا كتتعٌدد ٚتوعها لذلك ٨تو: )اللساف(، فعن الفيومي قاؿ:  ، ييذىكَّري كىيػيؤىنَّثي اللّْسىافي: اٍلعيٍضوي

، كىىيوى يًف اٍلقيٍرآًف كي فىمىٍن ذىكَّ  لًّْو ميذىكَّر. كىاللّْسىافي: اللُّغىةي، ميؤىنَّثه كىقىٍد ييذىكَّري رى ٚتىىعىوي عىلىى )أىٍلًسنىةو(، كىًمٍن أىنَّثى ٚتىىعىوي عىلىى )أىٍلسينو(... كىالتٍَّذًكَتي أىٍكثػىري
: )ًلسىانيوي فىًصيحىةه  ـى، قى بًاٍعًتبىاًر أىنَّوي لىٍف ٌّه، فػىيػيقىاؿي اليوا: كىًإذىا  كىفىًصيحه(، أىٍم: ليغىتيوي فىًصيحىةه، أىٍك نيٍطقيوي فىًصيحه، كىٚتىٍعيوي عىلىى التٍَّذًكًَت كىالتٍَّأنًيًث كىمىا تػىقىدَّ

                                                 
مىع على )أىٍعنيق كعينيوؽ(، كقد ييظىنُّ ألكؿ كى (1) لة بأهٌنا ٚتع )عينيق( ٔتعٌت )الرقبة(، كىي بالضم على لغة اٟتجاز، العينيوؽ: ٚتع )العىنىاؽ(: كىي األنثى من كلد ا١تعز، قيل: استكما٢تا اٟتىٍوؿ، كٕتي

مىع على )  ، كا١تصباح ا١تنَت: مادة )عنق(. 3/605أٍعناؽ(. ينظر: الكتاب: كبالسكوف على لغة ٘تيم، كىي ليست كذلك، بل إٌف )العينيق( ٕتي
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )سبل(. (2)
 .16سورة ا١تائدة: من اآلية (3)
 .483ينظر: جامع البياف يف القراءات السبع ا١تشهورة:  (4)
 .108سورة يوس : من اآلية (5)
 .146سورة األعراؼ: من اآلية (6)
 .461، 1/423ألنبارم: ا١تذكر كا١تؤنث ل (7)
 .3/306ينظر: هتذيب اللغة: مادة )سبل(، كا١تخصص:  (8)
 .256ا١تصباح ا١تنَت: مادة )صوع(، كينظر: ا١تعجم الكامل يف ٢تجات الفصحى:  (9)
 .3/306، كينظر: هتذيب اللغة: مادة )عيص(، كا١تخصص: 481-1/480ا١تذكر كا١تؤنث:  (10)
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عى عىلىى )أىفٍػعي  ( ػػػ ًبفىٍتًح اٍلفىاًء أىٍك ضىمّْهىا أىٍك كىٍسرًىىا ػػػ ميؤىنػَّثنا ٚتًي ، كىًلسىافو كىأىٍلسينو، كىافى )فىًعيله( أىٍك )فػىعىاؿه ُتو كىأىٯٍتينو، كىعيقىابو كىأىٍعقيبو : )ٯتًى ( ٨تىٍوي لو
: )رىًغي و كىأىٍرًغفىةو، كىغيرىابو كىأىٍغرًبىةو  عى عىلىى )أىٍفًعلىةو( ٨تىٍوي (، كىًإٍف كىافى ميذىكَّرنا ٚتًي  .(1)«(، كىيًف اٍلكىًثَت: )ًغٍربىاف(كىعىنىاؽو كىأىٍعنيقو

مىن أنَّثى )اللساف( فهو يقوؿ: )أىٍلسين(، »ف( ٚتعو على )أىٍلًسنة(، كمىن أنٌثو ٚتعو على )أىٍلسين(. قاؿ سيبويو: فمىن ذٌكر )اللسا
 . فحُت أرادكا التفرقة بُت لغيت التذكَت كالتأنيث يف )اللساف( خالفوا بُت ٚتع ا١تذكر كا١تؤنث.(2)«كمىن ذٌكر قاؿ: )أٍلًسنة(

كأٍلسين( فإٌف فيو لغتُت: التأنيث كالتذكَت، فمىن أٌنث قاؿ: )أٍلسين(، كمن ذٌكر قاؿ: )أٍلًسنىة(، كأهٌنم فأٌما )لساف »كقاؿ ابن يعيش: 
 .(3)«فرٌقوا بُت ٚتع ا١تذكر من ىذا البناء كا١تؤنث

 تداخل الصيغ بين القْصر والمّد: ت.
كالتأنيث، كألجل التمييز بُت ا١تذكر كا١تؤنث منو ٞتأكا إذل مرَّ آنفنا أٌف بعض األلفاظ قد تتداخل أك يشًتؾ لفظها بُت لغيت التذكَت 

، كذلك ىو اٟتاؿ يف بعض األلفاظ اليت تيقصىري تارة ك٘تيىدُّ تارةن أخرل، فجمعوا اللف ٌّ ٦تدكدنا ٚتعنا ٮتتل  (4)التفرقة بينها من خالؿ اٞتمع
 ٚتع كاحدة، كاألمثلة تبٌُت ذلك. عنو إف كاف مقصورنا؛ للتفريق بينهما، فصار لو نتيجة ذلك أكثر من صيغة

ًكمّّ( »فقد ذكر الفيومي أٌف  ، كىٚتىٍعي اٍلمىٍمديكًد )حىالى ًمٍثلي: )صىٍحرىاءى كىصىحىارًمّّ( بًالتٍَّشًديًد، كىٚتىٍعي اٟتٍىٍلوىاء الَّيًت تػيؤٍكىلي ٘تيىدُّ كىتػيٍقصىري
يدىه: إٌف )اٟتىٍلواء( من الطعاـ ٯتيىدُّ كييقصىر. كقاؿ ابن س(5)«اٍلمىٍقصيوًر بًفىٍتًح اٍلوىاك ػػػ حىالكىل ػػػ

(6). 
اٍلًمعىى: اٍلميٍصرىافي، كىقىٍصريهي أىٍشهىري ًمٍن اٍلمىدّْ، كىٚتىٍعيوي »كمنو أيضنا ٚتعي )ا١تًعىى( بالقصر كا١تٌد على )أىٍمعاء، كأىٍمًعيىة(، قاؿ الفيومي: 

(، كىٚتىٍعي   .(7)«مىٍمديكًد )أىٍمًعيىةه(، ًمٍثلي: )ًٛتىارو كىأىٛتًٍرىةو(الٍ )أىٍمعىاءه( ًمٍثلي: )ًعنىبو كىأىٍعنىابو
ك٦تا يدٌؿ على مٌد )ًمعنى( كقصره قو٢تم فيو: )ًمٍعيه، كًمعنى( بالياء كاألل ، كأٌف األل  يف )ًمعنى( منقلبة عن ياء
. كيركف أٌف األغلب يف (8)

ا، ٨تو: ك٦تا »، قاؿ سيبويو: (9)ٚتع ا١تمدكد أف ٬تيء على )أىٍفًعلة( ييعرىؼي بو ا١تمدكد اٞتمع الذم يكوف على مثاؿ )أىٍفًعلىة( فواحديهي ٦تدكد أبدن
 .(10)«٨تو: )أىٍقًبيىة( كاحديىا )قػىبىاء(، ك)أىٍرًشيىة( كاًحديىا )رًشىاء(، كقالوا: )نىدنل كأىٍنًديىة( فهذا شاذٌ 
اعلىٍم أٌف كلَّ ٚتع على )أٍفعاؿ( فهو مقصور، »لوٌشاء: كما أٌف الغالب يف ٚتع ا١تقصور أف ٬تيء على )أىٍفعاؿ(، قاؿ أبو الطٌيب ا

، جاء يف اٟتديث أٌف )ا١تؤمن يأكيلي (11)«بعضيوي ييكتب بالياء، كبعضو باألل ، كذلك ٨تو: )ىىونل( ٚتعو )أىٍىواء(، ك)ًمعنى( ٚتعو )أىٍمعاء(
يف ًمعنى كاحدو، كالكافر يف سبعًة أٍمعاء(
(1). 

                                                 
 )لسن(.ا١تصباح ا١تنَت: مادة  (1)
 .2/664، كالتبصرة كالتذكرة: 314، كينظر: أدب الكاتب )باب ما يذٌكر كيؤنث(: 3/606الكتاب:  (2)
كمكاف، كذراع( يف: ، ك١تزيد أمثلة من تعدد اٞتموع للتفرقة بُت ا١تذكر كا١تؤنث ينظر ٚتع )الطريق، كالعقيم، كالقفا، 388-1/387، كينظر: ا١تذكر كا١تؤنث لألنبارم: 3/424شرح ا١تفصل:  (3)

 .425-3/424، كشرح ا١تفصل: 461، 457، 398، 397، 395-1/393، كا١تذكر كا١تؤنث: 3/606يف: ا١تصباح ا١تنَت، كالكتاب: 
 .3/424ينظر: شرح ا١تفصل:  (4)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )حال(. (5)
 .1/444ينظر: ا١تخصص:  (6)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )معي(. (7)
 .2/107: ينظر: ا١تنص  (8)
 .1/430، كالكامل للمربٌد: 33ينظر: ا١تمدكد كا١تقصور أليب الطيب الوٌشاء:  (9)
 .541-3/540الكتاب:  (10)
 .39ا١تمدكد كا١تقصور:  (11)
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، ف ١تٌد كالقصر، كمثل )ًمعنى( ٚتع )ا٢تول( با )ا٢تواء(: ف )ا٢تول( أيضنا على كجهُت: ٦تدكد باألل ، كمقصور بالياء، ككال٫تا ٔتعٌتن
ما بُت السماء كاألرض، ٦تدكد، ك)ا٢تول(: ىىوىل النفس، مقصور
(2). 

( مقصور، كتقديره: )فػىعىله(، فانقلبت الياء ألفنا، فلذلك كاف مقصورن »قاؿ ا١تربٌد:  ا، كإ٪تا كاف كذلك ألٌنك ا٢تىوىل: من )ىىويتي
: )أىىٍ  وًيىة(، إ٪تا تكوف ٚتع تقوؿ: )ىىًومى يػىٍهوىل(، كما تقوؿ: )فىرًؽى يػىٍفرىؽ(... أٌما )ا٢تواء( من اٞتوّْ فممدكد، يدلُّكى على ذلك ٚتعيوي إذا قيلتى

)ىىوىاء( كذلك، كا١تقصور ٚتعو )أىٍىواء( فاعلٍم؛ ألنٌو على ف ة(، )فػىعىاؿ، كًفعىاؿ، كفػىعيٍوؿ، كفىًعٍيل( كما تقوؿ: )قىذىاؿ كأىٍقًذلىة، كًٛتىار كأىٛتًٍرى 
 }، قاؿ تعاذل: (3)«)فػىعىل(، كٚتعي )فػىعىل( )أىفعاؿ(، كما تقوؿ: )ٚتىىل كأٍٚتاؿ، كقػىتىب كأىٍقتاب(

}(4). 
ىٌد، فاختل  ٚتعيوي لذلك ٚتعي 

عوا ك٦تا اتفق لفظو أيضنا بُت القصر كا١ت ـٌ، كٯتيىدُّ كييقصىر، كٚتى )الوىبىاء( با٢تمز، كىو ٔتعٌت ا١ترض العا
( على )أىٍكبىاء(، مثل: )سىبىب كأىٍسباب( ا١تمدكد على )أٍكبًئىة(، مثل: )مىتىاع كأىٍمًتعىة(، كٚتعوا ا١تقصور )الوىَبى
(5). 

الغالب يف ٚتع ا١تقصور أف ٬تيء على )أىفٍػعىاؿ(، كما أٌف كىكذا، فييالحى ٌّ أٌف اللف ٌّ الذم ييقصىر كٯتيىٌد، اختلفٍت ٚتوعيوي لذلك، ف
ا  (6)الغالب يف ٚتع ا١تمدكد أف ٬تيء على )أىٍفًعلة( مىع على )أىٍفًعلة كأىفٍػعىاؿ(، سواء كاف ا١تعٌت كاحدن . فاللف ٌّ الذم يصليحي فيو ا١تدُّ كالقصر ٬تي

ع على  )أىٍكبًئة كأىٍكباء(، أك اختل  معناه بُت ا١تٌد كالقىصر كما يف ٚتع )ا٢تواء كا٢توىل( كما يف )الوباء(، فمعناه )ا١ترض( يف ا١تٌد كالقصر، كٚتًي
 على )أىٍىوًية كأىٍىواء(، فاألكؿ ٔتعٌت: ىواء اٞتٌو، كالثاين: ىىوىل النٍفس.

 فحصل تعدُّدي اٞتموع نتيجة تداخل اللف ٌّ الواحد بُت لغيت القصر كا١تٌد.
 . القياس والسماع:4

قيس، كأٌف ىذا اٞتمع  قد سبق القوؿ:
ى
إٌف ٚتوع التكسَت ٚتوعه قياسٌية، كقد يأيت لبعض األلفاظ ٚتوع ٝتاعٌية إذل جانب اٞتمع ا١ت

ٞتمع ا١تقيس، السماعٌي كإٍف كاف قليالن أك شاذِّا، إاٌل أنو ال ٯتكن تركيوي كٕتاىلو؛ لصٌحة كركدًه عن العرب، ٦تا أعطاه القوة للبقاء إذل جانب ا
 ذلك أٌف بعض األلفاظ قد يتعاقب عليها اٞتمع ا١تقيس كا١تسموع فتتعدد بذلك ٚتوعها.فحصل نتيجة 

أىجرىب ػػػ جٍرباء: جيٍرب(، مثل: )أىٍٛتىر ػػػ كٛتىٍراء: كٛتيٍر(»)فالقياس مثالن يف ٚتع 
ع فيو ٚتعه آخر كىو )ًجرىاب( ًكزىاف (7) ، لكٌنو ٝتًي

 .(8)«)ًكتىاب( على غَت قياس
اعٌي )ًجرىاب(، ككال٫تا صحيحاف فصيحاف يف كالـ العرب، فييالحى ٌّ أٌف تعاقب فصار ٢تذا اللف ٌّ  ٚتعاف: قياسٌي )جيٍرب(، كٝتى

 القياس كالسماع على اللف ٌّ الواحد كاف سببنا يف تعدد ٚتوعو.
مىع على )أفٍػعيل(، فتقوؿ:  )أىفٍػريخ(، كجاء أيضنا يف ٚتعو كًمثليوي تعاقب القياس كالسماع يف ٚتع )فػىرٍخ(، فالقياس يف قٌلة )فػىٍعل( أف ٬تي

( غَت مقيس يف الصحيح من )فػىٍعل(  . قاؿ رؤبة:(1))أٍفراخ( كىو ٝتاعٌي؛ ألٌف )أفعاالن

                                                                                                                                                                  
 .862النهاية يف غريب اٟتديث:  (1)
 .42ينظر: ا١تمدكد كا١تقصور، أليب الطيب الوشاء:  (2)
 .1/430الكامل:  (3)
 .14اآليةسورة ٤تمد: من  (4)
 ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )كبا(. (5)
 .132-131ينظر: ليس يف كالـ العرب:  (6)
 .3/127، كحاشية الصباف: 2/528، كشرح التصريح: 3/387ينظر: شرح األمشوين:  (7)
 .3/397ا١تصباح ا١تنَت: مادة )جرب(، كينظر: شرح األمشوين:  (8)
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 َلواَل ُىَباَشاٌت ِمَن التـَّْهِبيشِ 
 

َيٍة َكَأفْـُرِخ الُعُشوشِ    (2)ِلِصبـْ
 

 اٟتطيئة:فجمع )فػىٍرخنا( على )أفٍػريخ( على القياس. كقد جاء اٞتمو )أفراخ( يف قوؿ 
 ماذا تَقوُل أِلَفراٍخ ِبذي َمَرخٍ 

 

 (3)زُْغِب الَحواِصِل ال ماٌء َوال َشَجرُ  
 

ع عن العرب  .(4)فجمع )الفرٍخ( على )أفراخ( على السماع. فالبيت األكؿ على القياس، كالثاين ٝتًي
( ًكزىافي )نىًبق(: الرَّابًيىةي الصًَّغَتىةي، كىاٞتٍىٍمعي )ًظرىاب(... »)ك٦تا جاء فيو ٚتعاًف قياسٌي كٝتاعٌي أيضنا: )الظًَّرب(، قاؿ الفيومي:  الظًَّربي

: )كىًبدو كىأىٍكبىادو، كىفىًخذو كىىيوى ٚتىٍعه عىزًيزه قىاؿى اٍبني السَّرَّاج: يًف بىاًب مىا ٬تيٍمىعي عىلىى أىفٍػعىاؿو فىًمٍنوي فىًعلى بًفىٍتًح اٍلفىاًء كىكىسٍ  ًرو  ًر اٍلعىٍُتً ٨تىٍوي كىأىٍفخىاذو، كى٪تى
ا اٞتٍىٍمعى  ا اٍلًبنىاًء ىىذى كىأى٪ٍتىارو(، كىقػىلَّمىا ٬تيىاًكزيكفى يف ىىذى
عى عىلىى تػىوىىًُّم (5) (، لىًكنَّ كىٍجهىوي ػػػ أم ًظرىاب ػػػ أىنَّوي ٚتًي : )أىٍظرىابه ا فىًقيىاسيوي أىٍف يػيقىاؿى ، كىعىلىى ىىذى

(، كىخيفّْ ى )سىبي  التٍَّخًفيً  بًالسُّكيوًف فػىيىًصَتي  عى عىلىى )٪تييورو( ًمٍثلي: )ًٛتٍلو كىٛتييوؿو ( كىٚتًي ًره (، كىىيوى كىمىا خيفّْ ى )٪تى اـو عى عىلىى ًمٍثلى: )سىٍهمو كىًسهى عه( كىٚتًي
(، كىبًاٍلميٍفرىًد ٝتيّْيى الرَّجيلي، كىًمٍنوي عىاًمري ٍبني الظًَّرًب اٍلعىٍدكىاينُّ   .(6)«)أىٍسبيعو

ع من ٚتعو فكاف القيا ًر كأى٪ٍتىار(، أما ما ٝتًي ًبد كأىٍكباد، كفىًخذ كأىٍفخىاذ، ك٪تى س يف ٚتع )ظىًرب( أٍف ٬تيء على )أىٍظرىاب(، مثل: )كى
على )ًظراب( فوجهو على توٌىم التخفي  بالسكوف، فتو٫ٌتوا )ظىرًبنا( بكسر الراء على )ظىٍرب( بسكوف الراء، فجمعوه على )ًظرىاب(، كما 

ٍر(، كمن مثىَّ ٚتعو على )٪تييور(، كما خيفّْ  )سىبيع( على )سىٍبع( فصار نٚتعوا )سى  ًر( على )٪تى ظَت ٍهمنا( على )ًسهىاـ(، كشبيو بذلك ٗتفي  )٪تى
 )فػىٍلس كأىفٍػليس(.ك )فػىٍلس(، فجيًمع على )أىٍسبيع( 

مىع ٚتوعنا أخرل غَت ٚت عو القياسي، فيحصل بذلك أف تتعدد ٚتوعو فاللف ٌّ قد تطرأ عليو بعض التغيَتات اليت قد تتيح لو أف ٬تي
ًر(، فقد جاء يف ٚتعو أربعة أكزاف: كاحد قياسي، كىو )٪تييور(، كثالثة على غَت القياس، كىي: )٪تىار، كأى٪ٍتىار، ك٪تيير(  .(7)٨تو: )٪تى

 . القّلة والكثرة:5
رىدَّ كثَته من الباحثُت
ال داعي لتفصيل القوؿ ف، كٚتوع القٌلة كالكثرة بيٌنةه ككاضحة ظاىرة تعدد اٞتموع إذل معيار القٌلة كالكثرة (8)

 فيها.
غَت أٌف ىناؾ مسألة ال بيدَّ من اإلشارة إليها كىي: أٌف الذم ٭تٌدد الداللة ا١تعنوية العددية لصيغ القلة كالكثرة ىو السياؽ
، إذل (9)

أحرؼ أك عشرة أحرؼ، فإف زادت على العشرة قيل: )حيريكؼ( جانب داللة صيغة اٞتمع، فيقاؿ مثالن إذا أيريد العدد القليل: أربعة
(10) ،

  }كمنو أيضنا )آالؼ كأيليوؼ(، كقد جاء كال اٞتمعُت يف القرآف الكرًن، فقد جاء اٞتمع )أيليوؼ( يف قولو تعاذل: 
       

                                                                                                                                                                  
 .40، كٚتوع التصحيح كالتكسَت: 256-2/255ينظر: شرح الكافية الشافية:   (1)
 ، كاللساف: مادة )ىبش(.3/384، كىو من شواىد شرح ا١تفصل: 78البيت من الرجز، كىو لرؤبة يف ديوانو:  (2)
 .8البيت من البسيط، كىو للحطيئة يف ديوانو:  (3)
 .2/525، كشرح التصريح: 3/384ينظر: شرح ا١تفصل:  (4)
 .3/573، كالكتاب: 2/437ينظر: األصوؿ يف النحو:  (5)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ظرب(. (6)
 .2/540ينظر: شرح التصريح:  (7)
 .2/120، كصيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن: 205، كدراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو: 136ينظر: معاين األبنية:  (8)
 .2/120ينظر: صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن:  (9)
 .136معاين األبنية: ينظر:  (10)
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 }(1) :ككرد اٞتمع )آالؼ( يف قولو تعاذل ،{  

    }(2)  كقولو
     }أيضنا: 

}(3). 
عند إرادة القلة لف ٌّ  عملأكزاف ٚتوع الكثرة، كاستزف من القرآف عند إرادة الكثرة لف ٌّ )ألوؼ( الذم جاء على ك  عملفقد است

 .(4))آالؼ( الذم جاء على كزفو من أكزاف ٚتوع القلة
   }كمثلو )أىٍْتير كًْتىار( يف قولو تعاذل: 

  }(5) :كقولو عز كجل ،{ 

 }(6) ا١تعركؼ عند النحاة أٌف القاعدة يف ٘تييز العدد من الثالثة إذل العشرة ، كمن
 أف يأيت ٚتع قٌلة.

ٌف فييالحى ٌّ أٌف العوامل ػػػ السياؽ، كصيغة اٞتمع، كالقرينة ػػػ قد تضافرت ٚتيعها يف ٖتديد الداللة ا١تعنوية العددية لصيغ اٞتموع، كإ
 .يف ىذا البحثال ٣تاؿ للخوض فيو إذ  ،د فيو مسائلوتفرى مستقل البحث يف أثر السياؽ يف ٖتديد داللة اٞتمع ٭تتاج إذل ْتث 

 الجموع:. التوّىم في 6
 إٌف اللغة العربية لغةه عريقة قدٯتة ٦تعنة يف الًقدىـ، ضاربةه يف أعماؽ التاريخ البعيد، كقد عاشت كعايشت بالد العرب كقبائلها، كما

ادية اتصلت باألمم اليت ٕتاكرىا، فعرفت ألواننا شىٌت من ألواف اٟتياة يف صعودىا كىبوطها، كيف حضارهتا كبداكهتا يف ٥تتل  األحواؿ ا١ت
الثرٌة كا١تعنويٌة، كزخرت بذلك مادهتا زخورنا منقطع النظَت يف تاريخ اللغات، كٛتلت من ألفاظ اٟتضارة كالبداكة معنا ما ننعم بو من مادهتا 

. مث كانت ىذه كثرائها الوايف. مث ٛتل ركاة العربية ىذه اللغة مشافهةن إذل أف رافقها التدكين كالتألي ، فويًضع النحو كصيًنع ا١تعجم العريب
األصوؿ ىي عٌدة اللغويُت كالنحاة يف تأصيل ضوابط العربية، فأحسنوا رٛتهم اهلل كلَّ اإلحساف، ككاف طبيعيِّا جدِّا أف ٬تتهدكا فيما 

قرر ىذا غَت ما استنبطوه كأصَّليوه، أك يف أشياء ٦تا أٌصلوه اجتهادنا متغايرنا، كأف ينشأ بينهم اختالؼ يف اآلراء كتعدد يف ا١تذاىب، كأف ي
 .(7)يقرره ذاؾ، كأف ٭تدث القوؿ بالشذكذ، أك الندرة، أك البناء على التوٌىم

كما أٌف اللغة ليست كقفنا على أحد، فالنحاة كاللغويوف ىم أىل اللغة، كىم العارفوف بدقائقها، كسٌخركا جهودىم ٟتف ٌّ اللغة، 
الفردية لبعضهم اليت أكجدت حاالت خاصة تتعلق بالندرة كالشذكذ يف فلم يأتوا إال بكل صحيح فصيح، على الرغم من االجتهادات 

يسمعوف من األلفاظ ا١تتشأّة  همبعض مسائل اللغة، لكن العاٌمة من الناس الذين يتكلموف اللغة العربية، كيسمعوهنا من أفواه غَتىم، ف
ْتركفها فيتو٫توف أهنا لف ٌّ كاحد، كىي ليست كذلك، بل إف بينها فركقنا لفظية، كرٌٔتا معنوية، فيكوف لكال اللفظُت ٚتعه على ًحدىة، 

 فيسمعو بعضهم فيدخلو الوىم أهنما ٚتعاف للف ٌّو كاحد.
                                                 

 .243سورة البقرة: من اآلية (1)
 .124سورة آؿ عمراف: من اآلية (2)
 .125سورة آؿ عمراف: من اآلية (3)
 .205ينظر: دراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو:  (4)
 .27سورة لقماف: من اآلية (5)
 .6سورة التكوير:  (6)
 .124-123التوٌىم(، للدكتور ٤تمد ّٔجة األثرم، يف كتابو )نظرات فاحصة(: ينظر: ْتث )مزاعم بناء اللغة على  (7)
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للمفرد )إخواف(، كىو كذلك، غَت أٌف )إخواف( ىنا ليست ١تعٌت األخٌوة قد يتوٌىم البعض أٌف اٞتمع )أىخىاكين( ىو »قاؿ الفيومي: 
، كىضىمُّهىا بُت البشر، بل ىي لغة يف )ا٠ًتوىاف(، ك)ا٠ًتوىاف(: ما يؤكلي عليو، كىو لف ٌّه معٌرب، كفيو ثالث لغات: كىٍسري ا٠ٍتىاًء كىًىيى اأٍلىكٍ  ثػىري

)ًإٍخوىافه( ًّٔىٍمزى  ثٍػرىًة )خيٍوفه(، كىاأٍلىٍصلي ًبضىمَّتػىٍُتً ًمٍثلي: )ًكتىابو حىكىاهي اٍبني السّْكّْيًت، كى ، كىٚتىٍعي اأٍليكذلى يًف اٍلكى (،  ةو مىٍكسيورىةو حىكىاهي اٍبني فىاًرسو كىكيتيبو
 .(1)«)غيرىابو كىأىٍغرًبىة(ك يًف اٍلًقلًَّة )أىٍخوًنىةه( أىٍيضنا  نىةه(، كىٚتىٍعي الثَّالًثىًة )أىخىاًكين(، كى٬تىيوزي يف اٍلمىٍضميوـً لىًكٍن سيكّْنى ٗتىًٍفيفنا، كىيف اٍلًقلًَّة )أىٍخوً 

، كىاٞتٍىٍمعي )أىٍخًونة( »قاؿ ابن منظور:  ًثًَت )خيٍوفه(... كاإًلٍخوىافي كا٠ًتواًف، ا٠تيوافي كا٠ًتوىافي: الًَّذم يػيؤٍكل عىلىٍيًو، ميعىرَّبه يف اٍلقىًليًل، كىيف اٍلكى
اًكٍينى عليها ٟتوـه مينًتنة(لغةه فيو، كيف حديث أيب س عيد: )فإذا أنا بأىخى

 .(3)«ىي ٚتع )ًخوىاف(، كىو ما يوضع عليو الطعاـ عند األكل (2)
 .(3)«األكل

كمن لطي  ما تو٫ٌتوا فيو من اٞتموع أيضنا كلمة )الشياطُت( بالواك كالنوف، فقالوا: )شياطيوف( لتوىم أنو من ٚتع التصحيح، كىو 
 ٚتع تكسَت على كزف )فػىعىالُت(.

 .(4)«كجاء عن اٟتسن )الشيىاطيوف( ككأنٌو من غلط الشيخ ظنَّ أنو ٔتنزلة )ا١تسلمُت كا١تسلموف(»قاؿ الفراء: 
؛ ألنو توٌىم (5){   }فقرأ اٟتسن البصرم: 

 .(6)توٌىم أنو ٚتع تصحيح ٔتنزلة )ا١تسلمُت كا١تسلموف كالزيدكف(
صيغة منتهى اٞتموع، إال أٌف ظاىره كأنو ٚتع مذكر سادل بالياء كالنوف، فوقع الشبو بُت صيغة ٚتع )شياطُت( ٚتع تكسَت على ف 

 يذىب إذل الظن بأنٌو ٚتع مذكر سادل فأعربو بإعرابو بالواك كالنوف. والتكسَت كٚتع ا١تذكر السادل، ٦تا جعل
لو ٚتع يف األٝتاء، كتو٫تهم الصفة يف )الفىًصٍيل( كىو كما قد يتوىم بعضهم الصفة يف االسم فيجمعو ٚتع الصفات، كقد كيًضع 

اسم لولد الناقة، ٝتيّْي بو ألنو ييفصىلي عن أمو، فهو )فىًعٍيل( ٔتعٌت )مفعوؿ(، كٚتعو على القياس: )فيٍصالف(
بضم الفاء ككسرىا، كٚتعوه  (7)

على )ًفصىاؿ( لتوىم الصفة فيو، فجمعوه مثل ٚتعهم )كرٯتنا( على )ًكرىاـ(
(8). 

كإ٪تا ٬توز مثل ىذا الغلط عندىم ١تا يستهويهم من الشبىو »كقد عٌلل ابن جٍت سبب ىذا الوىم الذم قد يقع من بعضهم بقولو: 
 .(9)«ألهنم ليست ٢تم قياسات يستعصموف ّٔا، كإ٪تا ٮتلدكف إذل طبائعهم

اٞتموع، إال أنو عند العاٌمة فقط ٦تن ٯتكن أف تغيب إٌف ىذا السبب ػػػ التوىم يف اٞتموع ػػػ كإٍف كاف ظاىره ٬تعلو من أسباب تعدد 
عنهم الفركؽ اللغوية بُت األلفاظ كما ىو يف اٞتمع )أخاكين( أك ٦تن ٮتلد إذل طبعو يف بعض األحكاـ كقراءة اٟتسن )الشياطوف(، كىذا 

اظ اليت تتشابو فيما بينها كثَتنا، كٗتتل  يف السبب يف حقيقتو قد ال يؤدم إذل تعدد، غَت أين آثرتي ًذكره كي يزكؿ اللبس حوؿ بعض األلف
 فارؽ بسيط، كما ىو يف األمثلة ا١تذكورة آنفنا، كمثلو يف اللغة كثَت.

                                                 
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )خوف(. (1)
 .2/89ينظر: النهاية يف غريب اٟتديث:  (2)
 لساف العرب: مادة )خوف(. (3)
 .73، كينظر: القياس يف اللغة العربية: 2/285معاين القرآف للفراء:  (4)
 .2/133، كالقراءة يف: احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات: 210سورة الشعراء:  (5)
 ، كاللساف: مادة )شطن(.1/311، كا١تنص : 2/285ينظر: معاين القرآف للفراء:  (6)
 .25، كا١تعجم ا١تفصل يف اٞتموع: 3/400ينظر: شرح األمشوين:  (7)
 ، كا١تصباح ا١تنَت: مادة )فصل(.3/605ينظر: الكتاب:  (8)
 .1/311ا١تنص :  (9)
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 . الضرورة الشعرية:7
أتاحت اللغة للشاعر ما دل تيًتٍحوي لغَته، فجىوَّزىت لو ا٠تركج على بعض سننها مراعاةن للوزف كالبناء الشعرم ضمن ما ٬توز لو  

 .(1)منها
، قاؿ (2)فالضركرة قد تدفع الشاعر إذل تغيَت صورة اللفظة حذفنا أك زيادة أك عدكالن عن القياس يف بناء األبنية إذل ما ٮتالفو

اعلم أنٌو ٬توز يف الشعر ما ال ٬توز يف الكالـ من صرًؼ ما ال ينصرؼ، يشٌبهونو ٔتا ينصرؼ من األٝتاء؛ ألهنا أٝتاء كما أهنا »سيبويو: 
ذؼ يشٌبهونو ٔتا قد حيذؼ كاستيعًملى ٤تذكفناأٝتاء،   .(3)«كحذؼ ما ال ٭تي

اعلٍم أٌف الشعر ١تٌا كاف كالمنا موزكننا ٮترجو ػػػ الزيادة فيو كالنقص منو ػػػ عن صحة الوزف، ك٭تيلو عن »كقاؿ ابن عصفور اإلشبيلي: 
 .(4)«طريق الشعر، أجازت العرب فيو ما ال ٬توز يف الكالـ

اليت تؤدم إذل تعدد اٞتموع كأف يستعمل الشاعر أكثر من ٚتع ١تعٌتن كاحد، أك أف يأيت بلف ٌّ على غَت قياسكمن الضركرات 
(5) ،

 ، فمن األكؿ قوؿ الشاعر:(5)قياس
 إّني ألْكني بأجباٍل َعَن اجُبِلها

 

 (6)وباسِم أوِديٍَة َعن ِذْكِر واديها 
 

ا للضركرة، 
ن
مىع على )سيٍود كسيٍودىاف(. قاؿ الصيمرم: كمثاؿ الثاين ٚتع )أٍسوىد( صفةن ٚتعى مذكر سا١ت مىعي »كقياسي ٚتعو أف ٬تي كال ٬تي

 ، كما قاؿ الكميت:(7)«ػػػ أٍسوىد ػػػ بالواك كالنوف إاٌل يف ضركرة الشعر
 َفَما ُوجَدْت بـََناُت بَني نَزارٍ 

 

 (8)َحالَئَل َأسَوديَن وأحَمريَنا 
 

 )أٛترين( للضركرة.فجمع )أٍسوىد( على )أسودين( ك)أٛتر( على 
 ، كقوؿ األخطل:(9)كمن أمثلة الضركرة أيضنا حذؼ حرؼ ا١تٌد من ٚتع التكسَت

 َكَلمِع أَيدي َمثاكيٍل ُمَسلَِّبةٍ 
 

 (10)يَنَعيَن ِفتياَن َضرِس الدَّىِر َوالُخُطبِ  
 

 أراد: )ا٠تيطيوب(، فنتج عنو ٚتعاف: ا٠تيطيب، كا٠تيطيوب.
 كقوؿ الراجز:

 (11)حالقيُم الُحُلقحتى إذا بـُلَّْت 
 

 أراد: )اٟتيليوؽ(.

                                                 
 .5ينظر: يف الضركرات الشعرية، د. خليل بنياف اٟتسوف:  (1)
 .7يف الضركرات الشعرية:  ينظر: (2)
 .1/26الكتاب:  (3)
 .13ضرائر الشعر:  (4)
 .133ينظر: معاين األبنية:  (5)
األكؿ: أنٌو حٌرؾ نوف )عٍن( ككصل ٫تزة القطع يف )أجبيل(. كالثاين: أنٌو أضاؼ )اسم( كىو مفرد . كالبيت فيو شاىداف: 3/316دل أق  على قائلو، كىو يف ا٠تصائص: من البحر البسيط، ك  (6)

 مفرد إذل )األكدية( فاستعمل ا١تفرد مكاف اٞتمع، كاألصل: )بأٝتاء أكديةو(.
 .2/672التبصرة كالتذكرة:  (7)
 .2/171للرضي: ، كينظر: شرح الشافية 437ديوانو: البيت من الوافر، كىو للكميت يف:  (8)
 .32ينظر: يف الضركرات الشعرية:  (9)
 .36البيت من البسيط، كىو لألخطل يف ديوانو:  (10)
 إذل رؤبة، كليس يف ديوانو. 2/174نسبو ابن رشيق القَتكاين يف العمدة:  (11)
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،  (1)ككما دفعت الضركرة الشاعر إذل حذؼ اٟترؼ، كذلك قد تدفعو إذل إطالة اٟتركة حىت تستحيل حرفنا ليس من بنية اللفظة
 كقوؿ الطرٌماح:

 َحّتى َترَكَت َجنابـَُهم ذا بَهَجةٍ 
 

 (2)َورَد الثَّرى ُمتَـَلمَِّع الثِّيمارِ  
 

 )الثّْمار(، فأشبع الكسرة للضركرة.أم: 
كرئٌتا مىٌدكا مثل )مىساجد كمىنىابًر(، فيقولوف: )مىساًجٍيد »كما قد تيزاد الياء للضركرة، قاؿ سيبويو يف )باب ما ٭تتمل الشعر(: 

ع على غَت كاحده يف الكالـ  ، كما قاؿ الشاعر:(3)«كمىنىاًبٍَت(، شٌبهوه ٔتا ٚتًي
 في ُكلِّ ىاِجَرةٍ تـَْنفي يَداىا الَحَصى 

 

َقاُد الصََّيارِيفِ    (4)نـَْفَي الدَّرَاِىْيِم تـَنـْ
 

 .(5)يريد: )الصياًرؼ( فأشبع كسرة الراء، فتوٌلدت بعدىا ياء
 كإ٪ٌتا كانت زيادة الياء يف ٨تو: )صىياًرؼ، كمساًجد، كمنابًر( ضركرة؛ ألهنا إ٪تا تيزاد يف اٞتمع إذا كانت الياء أك الواك أك األل 

ما عدا ذلك ، كفيرابعة يف ا١تفرد، ٨تو: )ًقٍنًديل، كبػيٍهليوؿ، كًدينار(، أك إذا كاف اآلخر مضٌعفنا غَت مدغم، ٨تو قو٢تم يف ٚتع: )قىردىد: قػىرىاديد(
ع  ال تيزاد الياء يف آخره إاٌل يف شاٌذ الكالـ، ٨تو قو٢تم يف ٚتع )ميٍطًفل، كميٍشًدف(: )مىطىاًفٍيل، كمىشىاًدٍين(، أك يف ضركرة شعرو  تشبيهنا لو ٔتا ٚتًي

على غَت كاحدًه، ٨تو: )حملىة كمىالًمح(
(6). 

 ثالثًا: المؤثرات الصوتية:
يصيب بعض الصيغ سببنا من أسباب تعٌدد اٞتموعيػيعىدُّ التغيَت الصويت الذم 

، ك٢تذا التغيَت عٌدة أشكاؿ، منها: تقصَت الصيغة، (7)
 ٗتفي  الصيغة.ك الصيغة، كتطويل الصيغة، 

 تقصير الصيغة: .1
تػىزىؿ اٟتركة الطويلة )األل ( إذل اٟتركة القصَتة )الفتحة(، ٨تو تقص(8)كيسميو ابن جٍت: )إنابة اٟتركة عن اٟترؼ( َت ، فقد ٗتي

)ًضيىاع( على )ًضيىع(
، فيحصل نتيجة ذلك أف يكوف ١تفرد )ضيعة( صيغتا ٚتعو ٫تا: )ًضيىاع، كًضيىع(، كمثليوي: )قىٍصعىة كًقصىاع (9)

كًقصىع(
(10). 

ال فرؽ بُت صيغيت )ًفعىاؿ كًفعىل( إال طوؿ الفتحة، كأٌف الصيغة األصلية منهما قد تكوف على )ًفعىل( إاٌل  أفٍ بعض الباحثُت كيرل 
كيدؿُّ  أٌف ضع  ىذه الصيغة عن الداللة على الكثرة اليت يريدىا ا١تتكلم قد أٞتأىت الناطق إذل تأكيد الكثرة اليت يريدىا بإطالة حركة العُت،

مىع  على )ًفعىل( إاٌل أٌف ضع  ىذه الصيغة عن الداللة على الكثرة اليت يريدىا ا١تتكلم قد أٞتأت الناطق إذل تأكيد على ذلك أنو دل ٬تي
                                                 

 .54ينظر: يف الضركرات الشعرية:  (1)
 .161ديوانو: البيت من الكامل، كىو للطرٌماح يف:  (2)
 .1/28الكتاب:  (3)
، 2/393، كسر صناعة اإلعراب: 1/28، كىو من شواىد الكتاب: 1997، 1بشرح د. عمر فاركؽ الطباع، دار األرقم، بَتكت، ط 440البيت من البسيط، كىو للفرزدؽ يف: ديوانو:  (4)

 .4/426، كا٠تزانة: 36كضرائر الشعر: 
 .2/393سر صناعة اإلعراب:  (5)
 .427-4/426، كا٠تزانة: 1/205، كا١تمتع يف التصري : 37الشعر: ينظر: ضرائر  (6)
 .2/120ينظر: صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن:  (7)
 .3/134ينظر: ا٠تصائص:  (8)
 ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ضيع(. (9)
 .137ينظر: ا١تنهج الصويت للبنية العربية، د. عبد الصبور شاىُت:  (10)



 م 3102 -العدد التاسع                   مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                            

 

 

37 

مىع على )ًفعىل( إال )ًفٍعلىة(، يف حُت ًقٍيسى )ًفعىاؿ( يف ثالثة  عشر كزننا من الكثرة اليت يردىا بإطالة حركة العُت، كيدؿُّ على ذلك أنو دل ٬تي
 .(1)أكزاف ا١تفرد

رد٫تا كمثلو كزف )فػيعَّل كفػيعَّاؿ(، فهذاف الوزناف ال ٮتتلفاف إال يف طوؿ فتحة العُت يف )فػيعَّاؿ(، كًقصىرًىا يف )فػيعَّل(، علمنا أٌف مف
يكوف على )فاًعل(، ٨تو: )صائم كصيوَّاـ كصيوَّـ، كقائًم كقػيوَّاـ كقػيوَّـ(
(2). 

 كقوؿ الشاعر:  كمن تقصَت الصيغة أيضنا قصري الكلمة ْتذؼ كاكىا،
 إّن الفقيَر بيننا قاٍض َحَكمْ 

 

 (3)أْن َترَِد الماَء إذا غاَب النُُّجمْ  
 

(، فحذؼ الواك كأناب عنها الضمة  . كمثلو قوؿ األخطل:(4)يريد: )النجـو
 َكَلمِع أَيدي َمثاكيٍل ُمَسلَِّبةٍ 

 

 (5)يَنَعيَن ِفتياَن َضرِس الدَّىِر َوالُخُطبِ  
 

 .(6)فقصَّر الكلمة ْتذؼ كاكىا يريد: )ا٠تيطيوب(،
كليس منو ٨تو: )أيصيل كأيصيوؿ، كعيريش كعيريكش(، فظاىر اللف ٌّ قد يدفع بعضهم
إذل القوؿ بأنو من تقصَت الصيغة، كاٟتقيقة  (7)

ل الشيء كأىصل )أيصيل( بضمتُت ىي ٚتعه ألصف )أيصيل كأيصيوؿ( صيغتا ٚتعو قد كيًضعى كلّّ منهما ألصلو ٮتتل  عن اآلخر، ف غَت ذلك، 
النسىب
، أما )أيصيوؿ( فهو ٚتع )أًصٍيل( من: )أصىلى أصىالةن فهو أًصٍيل((8)

(9). 
)عيريش( ٚتع )عىرًيش(، مثل: )بىرًٍيد كبػيريد(، ك)عيريكش( ٚتع )عىٍرش(، ككال٫تا ٔتعٌت: شبو ف كليس منو أيضنا ٨تو: )عيريش كعيريكش(، 

عل فوقو الثُّماـ كفالفه كافره بالعيريش( @: )٘تتٌػٍعنا مع رسوؿ اهلل <األكؿ قوؿ سعد بن أيب كقاص  . كعلى(10)بيت من جريد ٬تي
. كعلى (11)

يقطع التلبية إذا رأل عيريكشى مكة، يعٍت: البيوت( }كعلى الثاين أنٌو )كاف ابن عمر 
(12). 

التماثل الذم بينهما بفارؽ طوؿ اٟتركة إٌف صيغيت )فػيعيل كفػيعيوؿ( كزناف مستقل أحد٫تا عن اآلخر حُت تيعدُّ ٚتوع الكثرة، إال أٌف 
 كقصرىا بُت )فػيعيوؿ كفػيعيل( قد يوحي بأٌف صيغة )فػيعيل( مقصورة عن صيغة )فػيعيوؿ(، قاؿ أبو اٟتسن الوراؽ يف )فػيعيل(: كأنٌو ٤تذكؼ من

)فػيعيوؿ(
 ، كقاؿ ابن السراج يف اٞتمع )٪تيير( يف قوؿ الراجز:(13)

 (14)فيها عيابيل أسوٌد ونُُمر
 

                                                 
 .137-135ينظر: ا١تنهج الصويت للبنية العربية: لصبور شاىُت. كىو الدكتور عبد ا (1)
 .137ا١تنهج الصويت للبنية العربية:  ينظر: (2)
 .130، كضرائر الشعر: 1/349، كا١تنص : 1/199، كاحملتسب: 3/134دل أق  على قائلو، كىو من شواىد ا٠تصائص: البيت من الرجز، ك  (3)
 .1/349، كا١تنص : 1/199كاحملتسب: ، 3/134ينظر: ا٠تصائص:  (4)
 .36البيت من البسيط، كىو لألخطل يف: ديوانو:  (5)
 .129، كضرائر الشعر: 1/348، كا١تنص : 1/199، كاحملتسب: 3/134ا٠تصائص: ينظر:  (6)
 .133، 2/120ينظر: صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن:  (7)
 ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )أصل(. (8)
 ا١تصباح ا١تنَت: مادة )أصل(. :ينظر (9)
امة. ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ٙتم(. (10)  الثُّمىاـ: بوزف )غيرىاب(: نبته ييسىدُّ بو خصاص البيوت، الواحدة: ٙتي
 . كا١تراد با١تتعة: متعة اٟتج، كبفالف: معاكية <.590النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر:  (11)
 .590)عرش(، كالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر:  ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة (12)
 .704ينظر: علل النحو:  (13)
 .2/540، كشرح التصريح: 3/386، كشرح ا١تفصل: 2/431، كاألصوؿ يف النحو: 3/574الرجز ٟتكيم بن معية الربعي يف الكتاب:  (14)
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 .(2)، ك٬تعل ا١ترادم قصر )٪تيير( للضركرة(1)«كىو عندم مقصوره عن )فػيعيوؿ( حيذفت الواك كبقيت الضمة»قاؿ: 
إٌف ىذه الصيغة ػػػ فػيعيوؿ ػػػ كسابقتها ػػػ فػيعيل ػػػ متماثلتاف ٘تامنا، إال يف طوؿ الضٌمة الثانية يف »يقوؿ الدكتور عبد الصبور شاىُت: 

)فػيعيل(، األمر الذم يوحي بأٌف )فػيعيل( ىي )فػيعيوؿ(، كأٌف ىذه قد نشأٍت عن تلك، كما نشأت صيغة )فاًعل( عن )فػيعيوؿ(، كًقصىرًىا يف 
 )فىًعل( حُت ابتذلت خاصتها البيانية يف مرحلة لغوية معينة. كالغريب أٌف الصيغة ذات الضمة القصَتة ٬تمع ّٔا مفردات ذات حركات طويلة

رًير، كذىليوؿ، كأىتىاف، كًٛتىار(، على حُت أٌف الصيغة ذات الضمة الطويلة ٬تمع ّٔا مفردات ذات حركات من مثل: )صىبيور، كقىًضيب، كسى 
صيغ قصَتة من مثل: )كىًبد، ككىٍعب، كفػىٍلس، كًٛتٍل، كًضٍرس، كجيٍند، كبػيٍرد(. كليس لذلك من تفسَت سول إتاه اللغة إذل تأكيد استالؿ ال

 .(3)«كاٞتمع بطوؿ اٟتركات كًقصرًىاعلى أساس ا١تخالفة بُت ا١تفرد 
 تطويل الصيغة: .2

 كيعرؼ أيضنا بإشباع اٟتركة، لضركرة كاف كما مٌر يف )صياري (، أك يف غَت ضركرة كقوؿ زىَت: 
 َعَليِهّن فُرساٌن ِكراٌم لِباُسُهم

 

 (4)َسوابِيُغ زغٌف ال ُتَخرُِّقها النَّْبلُ  
 

، فيحصل بذلك ٚتعاف )سوابغ كسوابيغ(، كمثلو: )دىراًىم كدىراًىٍيم(، (5)ذلك بالبيت يريد: )سواًبغ(، كلو حذؼ الياء دل يضر
 )٪تييور( ىي تطويل كإشباع للضمة يف )٪تيير(، كىكذا يف غَته.ف ككل ما كاف يف تقصَت الصيغة يصحُّ ىنا لو عيًكسى فيو األمر، 

 تخفيف الصيغة: .3
إ٬تاد صيغة ٚتع جديدة إذل جانب الصيغة األصل، كما ىو اٟتاؿ يف ٗتفي   إٌف التخفي  يف بعض الصيغ قد يؤدم أيضنا إذل

 )فػيعيل( مضمـو األكؿ كالثاين إذل )فػيٍعل( بتسكُت العُت، كما ىو يف )ريسيل كريٍسل، كأيسيد كأيٍسد(.
كًإزىار كأيزير، كًفرىاش كفػيريش(، كإٍف شئتى فإذا أردتى أكثر العدد بنيتىوي على )فػيعيل(، كذلك: )ًٛتىار كٛتيير، كًٜتىار كٜتيير، »قاؿ سيبويو: 

 .(6)«خٌفٍفتى ٚتيع ىذا يف لغة ٘تيم
كمن ٗتفي  الصيغة أيضنا ٗتفي  ا٢تمز كقلبو إذل ياء، ٨تو ٚتع )ًذئب( على )ًذئاب، كًذيىاب(، فجاز ٗتفي  ا٢تمز بالياء يف 

 .(7))ذئاب( لوجود الكسرة قبلها

                                                 
 .2/431األصوؿ يف النحو:  (1)
 .3/1385ينظر: توضيح ا١تقاصد كا١تسالك:  (2)
 .135ا١تنهج الصويت للبنية العربية:  (3)
 بركاية: 102، كىو يف شرح ديواف زىَت: 37ينظر: ضرائر الشعر: البيت من الطويل كىو لزىَت بن أيب سلمى،  (4)

 َعَليها ُأسوٌد ضارِياٌت لَبوُسُهم       َسواِبُغ بيٌض ال ُتَخرُِّقها النَّبلُ 
 .2/394إلعراب: ، كسر صناعة ا37ينظر: ضرائر الشعر:  (5)
 .465-464، كلغة ٘تيم، د. ضاحي عبد الباقي: 576، كخا٘تة ا١تصباح ا١تنَت: 3/423، كينظر: شرح ا١تفصل: 3/601الكتاب:  (6)
 .1/379ينظر: ا١تصباح ا١تنَت: مادة )ذيب(، كا١تمتع:  (7)
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 مصادر البحث
 ،كماؿ بشر ٤تمد بشر  :مقرر اللجنة ،الندكة الثالثة ،من إصدارات ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة ،اللغومإبراىيم أنيس كالدرس  -1

 د.ت. ،فك كآخر  د. ٤تمود فهمي حجازم :ا١تتحدثوف
 -ىػ 1416 ،1ط ،لبناف ،دار الفكر ،سعيد ا١تندكب :ٖتقيق ،جالؿ الدين عبد الرٛتن السيوطي ،اإلتقاف يف علـو القرآف -2

 ـ .1996
 د.ت. ،بَتكت ،، دار صادرالبن قتيبة ،أدب الكاتب -3
 ـ .1991 ،القاىرة ،مطبعة ا١تدين ،٤تمود ٤تمد شاكر :ٖتقيق ،أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ،أساس البالغة -4
د.  :وجعو كقدـ لار  ،(ىػ911تبو بكر جالؿ الدين السيوطي )أبو الفضل عبد الرٛتن بن الكماؿ أ ،االشباه كالنظائر يف النحو -5

 دار الكتاب العريب. ،فايز ترحيٍت
مؤسسة  ،د. عبد اٟتسُت الفتلي :ىػ( ٖتقيق316بكر ٤تمد بن سهل بن السراج النحوم البغدادم )ت وأب ،صوؿ يف النحواأل -6

 الرسالة.
 .ـ القرلأجامعة  ،ٛتد مصطفى علي الدينأد. فتحي  :ٖتقيق ،سحاؽ الصيمرمإ٤تمد عبد اهلل بن علي بن  وأب ،التبصرة كالتذكرة -7
 ،دار احياء الًتاث العريب ،٤تمد عوض مرعب :ٖتقيق (،ىػ370ت )٤تمد بن أٛتد بن االزىرم ا٢تركم أبو منصور  ،هتذيب اللغة -8

 ـ.2001 ،1ط ،بَتكت
عبد  االستاذ الدكتور :شرح كٖتقيق ،(ىػ749تـ قاسم )أبن ا، ا١تعركؼ بتوضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح الفية بن مالك للمرادم -9

 ـ.2001 -ىػ 1422 ،1ط ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،الرٛتن علي سليماف
 م: اٟتاف ٌّ ا١تقر ٖتقيق (،ىػ444ت )عمرك عثماف بن سعيد الداين  وبأماـ اٟتاف ٌّ اإل ،جامع البياف يف القراءات السبع ا١تشهورة -10

 ـ.2005 ،1ط ،لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،٤تمد صدكؽ اٞتزائرم
د. عبد ا١تنعم خليل  :ضبطو كخرج آياتو كشواىده الشعرية (،ىػ1463ت )الشيخ مصطفى الغالييٍت  ،الدركس العربية جامع -11

 .لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،إبراىيم
 ،بَتكت ،دار العلم للماليُت ،رمزم منَت بعلبكي :ٖتقيق (ىػ321ت)بو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن دريد األزدم أ ،ٚتهرة اللغة -12

 ـ .1987 ،1ط
 د.ت. ،مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة ،د. عبد ا١تنعم سيد عبد العاؿ ،ٚتوع التصحيح كالتكسَت يف اللغة العربية -13
 ،اٞتامعة ا٢تامشية ،خالد ٤تمود عبد اهلل شحاده :اعداد ،دراسة ٖتليلية داللية -ٚتوع التكسَت يف صحيح البخارم )رسالة( -14

 ـ.2008
 د.ت. ،ةيكتب العربالدار احياء  ،كمعو شرح الشواىد للعيٍت ،االمشوينحاشية الصباف على شرح  -15
 ،عبد السالـ ٤تمد ىاركف :ٖتقيق كشرح (،ىػ1093ت )عبد القادر بن عمر البغدادم   ،خزانة االدب ك لب لباب لساف العرب -16

 ـ.1997 -ىػ 1418 ،4ط ،مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة
 ،لبناف –بَتكت  ،دار ا٢تدل للطبعة كالنشر ،٤تمد علي النجار :حققو (،ىػ392ت )الفتح عثماف بن جٍت  وبأ ،ا٠تصائص -17

 د.ت.
 ـ.1978 ،7ط ،بَتكت ،دار العلم للماليُت ،د. صبحي صاحل ،دراسات يف فقو اللغة -18
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 ـ.2006 -ىػ 1427 ،2ط ،القاىرة ،عادل الكتب ،د. اٛتد ٥تتار عمر ،دراسات لغوية يف القرآف الكرًن كقراءاتو -19
 ـ.1994 ،2ط ،لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،مهدم ٤تمد ناصر الدين :شرحو كصن  قوافيو كقدـ لو ،االخطلديواف  -20
 د.ت. ،ميموف بن قيس ،ديواف االعشى الكبَت -21
 ـ.1986 ،3ط ،دار ا١تعارؼ ،د. نعماف ٤تمد امُت طو :ٖتقيق ،بشرح ٤تمد بن حبيب ،ديواف جرير -22
 ـ.2006 -ىػ 1427 ،1ط ،لبناف –بَتكت  ،دار ا١تعرفة ،عبد الرٛتن ا١تصطاكم :ح غريبواعتٌت بو كشر  ،ديواف ذم الرُّمة -23
 ـ.1980 ،2ط ،بَتكت ،دار اآلفاؽ اٞتديدة ،كليم بن الورد :ٖتقيق ،ديواف رؤبة بن العجاج -24
 ـ.2005 -ىػ 1426 ،2ط ،بَتكت ،دار ا١تعرفة ،ٛتدك طماس :اعتٌت بو كشرحو ،ديواف زىَت بن أيب سلمى -25
 ـ.1994، 2، ٖتقيق: د. عزٌة حسن، دار الشرؽ العريب، بَتكت، طالطرماح ديواف -26
 ـ.1997 ،1ط ،لبناف –بَتكت  ،االرقم أيبدار االرقم بن  ،د. عمر فاركؽ الطبٌاع :شرح كضبط ،ديواف الفرزدؽ -27
 .ـ2000 ،1ط ،بَتكت ،دار صادر ،د. ٤تمد نبيل طريفي :ٚتع كشرح كٖتقيق ،ديواف الكميت بن زيد االسدم -28
 ،دار ا١تعارؼ ،د. شوقي ضي  :ٖتقيق ،بو بكر اٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد التميمي البغدادمأ ،السبعة يف القراءات -29

 ىػ.1400 ،2ط ،القاىرة
 د.ت. (،ىػ392ت )جٍت  نالفتح عثماف ب وبأ ،سر صناعة االعراب -30
مؤسسة  ،كآخرين ،شعيب االرنؤكط :ٖتقيق (،ىػ385تاٛتد البغدادم الدارقطٍت )ابو اٟتسن علي بن عمر بن  ،سنن الدارقطٍت -31

 ـ.2004 -ىػ 1424 ،1ط ،بَتكت ،الرسالة
 ،حسن ٛتد :ىوامشو كفهارسو ع(، قدـ لو ككضىػ 900ت) ن نور الدين علي بن ٤تمد بن عيسىاٟتس وبأ ،مشوينشرح األ -32

 ـ.1998 -ىػ 1419 ،1ط ،لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،د. إميل بديع يعقوب :شراؼإ
دار الكتب  ،٤تمد باسل عيوف السود :ٖتقيق (،ىػ905ت ) زىرمخالد بن عبد اهلل األ لشيخا، شرح التصريح على التوضيح -33

 د.ت. ،لبناف –بَتكت  ،العلمية
 د.ت. ،مصر ،ا١تكتبة التجارية الكربل ،ٝتاعيل عبد اهلل الصاكمإ٤تمد  ،شرح ديواف جرير -34
 ـ.1983 ،1ط ،بَتكت ،دار الكتاب اللبناين كمكتبة ا١تدرسة ،ايليا اٟتاكم :ضبط معانيو كشركحو كاكملها ،شرح ديواف الفرزدؽ -35
مع شرح شواىده للعاـ اٞتليل  (ىػ686ت )الدين ٤تمد بن اٟتسن االسًتاباذم النحوم  يالشيخ رض ،شرح شافية ابن اٟتاجب -36

٤تمد نور  ةساتذ: األما كضبط غريبهما كشرح مبهمهماحققه (ىػ1093ت )عبد القادر البغدادم صاحب خزانة االدب 
 ـ.1975 -ىػ 1395 ،لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،كآخرين ،اٟتسن

 (،ىػ672ت)عبد اهلل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد ابن مالك الطائي اٞتياين الشافعي  وبأماـ اإل ،شرح الكافية الشافية -37
 ـ.2010 ،2ط ،لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،علي ٤تمد معٌوض كعادؿ اٛتد عبد ا١توجود :ٖتقيق

 :حققو كشرح شواىده (ىػ643ت )للشيخ العادل العالمو جامع الفوائد موفق الدين بن علي بن يعيش النحوم  ،شرح ا١تفصل -38
 د.ت. ،ا١تكتبة التوفيقية ،اٝتاعيل عبد اٞتواد عبد الغٍت :راجعو ككضع فهارسو ،اٛتد السيد اٛتد

 –بَتكت  ،دار العلم للماليُت ،ٛتد عبد الغفور عطارأ :ٖتقيق ،ٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرمإ ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -39
 ـ.1987، 4ط ،لبناف
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فكار ، بيت األالكرميبو صهيب أ :اعتٌت بو (ىػ256ت)عبد اهلل ٤تمد بن اٝتاعيل البخارم  وبأماـ اٟتاف ٌّ اإل ،صحيح البخارم -40
 د.ت. ،الدكلية

دار احياء الًتاث  ،٤تمد فؤاد عبد الباقي :ٖتقيق (ىػ261ت )بو اٟتسن القشَتم النيسابورم أمسلم بن اٟتجاج  ،صحيح مسلم -41
 د.ت. ،بَتكت ،العريب

 ـ. 2004 -ىػ1425 ،1ط ،الرياض ،مكتبة الرشيد ،د. كٝتية عبد احملسن ٤تمد ا١تنصور ،صيغ اٞتموع يف القرآف الكرًن -42
 ـ.1981 ،1ط ،القاىرة ،دار االندلس ،السيد ابراىيم ٤تمد :ٖتقيق (،ىػ669ت )بن عصفور االشبيلي ا، ضرائر الشعر -43
 ،اٞتامعة االمريكية ،كايف حاج ماجد :اعداد ،ية كا١تعنويةظ( دراسة ألبرز خصائصها اللفرسالة)ظاىرة ٚتع التكسَت يف العربية  -44

 ـ.2003 ،لبناف –بَتكت 
 –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،٤تمود ٤تمد ٤تمود نصار :ٖتقيق (،ىػ381ت )اٟتسن ٤تمد بن عبد اهلل الوراؽ  وأب ،علل النحو -45

 د.ت. ،لبناف
ضبطو كعلق على حواشيو كقدـ  (ىػ430ت )منصور عبد ا١تلك بن ٤تمد بن اٝتاعيل الثعاليب  وماـ أباإل ،فقو اللغة كاسرار العربية -46

 ـ.2000 -ىػ 1420 ،2ط ،بَتكت –صيدا  ،ا١تكتبة العصرية ،د. ياسُت االيويب :لو ككضع فهارسو
 -ىػ 1403 ،1ط ،لبناف –بَتكت  ،ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،د. خليل بنياف اٟتسوف ،يف الضركرات الشعرية -47

 ـ.1983
 ـ.1998 -ىػ 1418 ،1ط ،بَتكت ،دار اٞتيل ،د. ٤تمد سادل ٤تيسن ،القراءات كأثرىا يف علـو العربية -48
 ـ.1995 -ىػ 1415 ،1ط ،دار الفكر العريب ،د. ٤تمد حسن عبد العزيز ،القياس يف اللغة العربية -49
مؤسسة  ،د. ٤تمد اٛتد الدارل :حققو كعلق عليو ككضع فهارسو (ىػ285ت )العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربٌد  وماـ أباإل ،الكامل -50

 د.ت. ،الرسالة
 د.ت. ،بَتكت ،عادل الكتب ،عبد السالـ ٤تمد ىاركف :ٖتقيق كشرح ،بشر عمرك بن عثماف بن قنرب وبأ ،كتاب سيبويو -51
عبد الرزاؽ  :ٖتقيق ،بو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ا٠توارزميأ ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف االقاكيل يف كجوه التأكيل -52

 د.ت. ،بَتكت ،دار احياء الًتاث العريب ،ا١تهدم
 د.ت. ،1ط ،بَتكت –دار صادر  ،٤تمد بن مكـر بن منظور االفريقي ا١تصرم ،لعربلساف ا -53
 ـ.1985 -ىػ  1405القاىرة  ،د. ضاحي عبد الباقي ف ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع االمَتية ،دراسة تارٮتية كصفية ،لغة ٘تيم -54
دار االمل للنشر  ،فائز فارس :حققو (ىػ392ت )الشيخ ابو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصلي النحوم    :صنفو ،اللمع يف العربية -55

 د.ت. ،االردف ،كالتوزيع
 -ىػ 1399مكة ا١تكرمة  ،اٛتد عبد الغفور عطار :ٖتقيق (ىػ370ت )ٛتد بن خالويو أاٟتسُت بن  ،ليس يف كالـ العرب -56

 ـ.1979
كحاشية اٞتاربردم البن  ،اٞتاربردم ةمٖتتوم آّوعة على منت الشافية كشرحها للعال ،كا٠تط٣تموعة الشافية من علمي الصرؼ  -57

 د.ت. ،عادل الكتب ،ٚتاعة
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 ،علي النجدم ناص  :ٖتقيق (ىػ 392ت )الفتح عثماف بن جٍت  وأب ،احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كااليضاح عنها -58
 ـ.2004 -ىػ 1424القاىرة  ،مطابع االىراـ ،كآخرين

 ،عبد السالـ عبد الشايف ٤تمد :ٖتقيق ،ندلسياأل ةبو ٤تمد عبد اٟتق بن غالب بن عطيأ ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز -59
 ـ.1993 -ىػ 1413 ،1ط ،لبناف ،دار الكتب العلمية

دار احياء  ،خليل ابراىيم جفاؿ :ٖتقيق ،ٝتاعيل النحوم اللغوم االندلسي ا١تعركؼ بابن سيدهإبو اٟتسن علي بن أ ،ا١تخصص -60
 ـ.1996 -ىػ 1417 ،1ط ،بَتكت ،الًتاث العريب

 -ىػ 1401 ،القاىرة ،مطابع االىراـ ،٤تمد عبد ا٠تالق عضيمة :ٖتقيق (ىػ328ت )بكر بن االنبارم  وبأ ،ا١تذكر كا١تؤنث -61
 ـ.1981

 ـ.1981، 1ط ،جامعة الكويت ،د. فاضل صاحل السامرائي ،معاين االبنية -62
 ـ.1980، 2ط ،بَتكت ،عادل الكتب (ىػ207ت )زكريا ٭تِت بن زياد الفرٌاء  وبأ ، القرآفمعاين -63
 -ىػ 1407 ،1ط ،مكتبة النهضة العربية ،علم الكتب ،د. داكد سٌلـو :ٚتع كترتيب ،ا١تعجم الكامل يف ٢تجات الفصحى -64

 ـ.1987
 ـ. 2004 -ىػ 1425 ،1ط ،لبناف –بَتكت  ،دار الكتب العلمية ،د. اميل بديع يعقوب :اعداد ،ا١تعجم ا١تفصل يف اٞتموع -65
دار  (ىػ606ت )ماـ العادل العالمة كاٟترب البحر الفهامة فخر الدين ٤تمد بن عمر التميمي الرازم الشافعي األ ،مفاتيح الغيب -66

 ـ.2000 -ىػ 1421 ،1ط ،بَتكت ،الكتب العلمية
صفواف عدناف  :ٖتقيق (ىػ502ت )بن ٤تمد ا١تعركؼ بالراغب االصفهاين  بو القاسم اٟتسُتأ ،ا١تفردات يف غريب القرآف -67

 ىػ.1412 ،1ط ،بَتكت –دمشق  ،الدار الشامية ،دار القلم ،الداكدم
 ،1ط ،بَتكت ،دار اآلفاؽ اٞتديدة ،د. فخر الدين قباكة :ٖتقيق (ىػ669ت )ابن عصفور االشبيلي  ،ا١تمتع يف التصري  -68

 ـ.1978 -ىػ 1398
 ،مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة ،د. رمضاف عبد التواب :حققو كقدـ لو كعلق عليو (ىػ325ت)الطيب الوشاء  وبأ ،كا١تقصورا١تمدكد  -69

 ـ.1979
عثماف ا١تازين النحوم البصرم  أيبماـ ( لكتاب التصري  لإلىػ392ت )الفتح عثماف بن جٍت النحوم  أيبشرح االماـ  ،ا١تنص  -70

 ،1ط ،مصر ،مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده ،ذين ابراىيم مصطفى كعبد اهلل امُتٞتنة من االستا :بتحقيق (ىػ249ت )
 ـ.1954 -ىػ 1373

 ـ.1980 -ىػ 1400 ،بَتكت ،مؤسسة الرسالة ،د. عبد الصبور شاىُت ،ا١تنهج الصويت للبنية العربية -71
 ـ.1991 ،1ط ،بغداد ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،٤تمد ّٔجة االثرم ،نظرات فاحصة -72
اعتٌت بو رائد بن صربم بن  ،السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد اٞتزرم ابن االثَت وبأماـ ٣تد الدين إلا ،ثرريب اٟتديث كاألالنهاية يف غ -73

 د.ت. ،لبناف –بَتكت  ،فكار الدكليةبيت األ ،يب علفةأ


