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 جموع التكسير عند الصرفيين والمفسرين

  )دراسة مقارنة(
  مالـك نظير يحيـا. د

  
  الملخـص

اول  ةيتن ذا البحث بالدراس ةه سرين المقارن صرفيين      والمف د ال سير عن وع التك سم  ، جم ه أن يق د اقتضت طبيعت  وق
شغا      ) جموع التكسير عند الصرفيين   ( قسمين؛ األول بعنوان     ة جموع           وقد توصلت  إلى أن ان دماء بوضع أبني صرفيين الق ل ال

  .التكسير حال دون وقوفهم على معاني هذه األبنية، آما حال دون تفسير ظاهرة تعددها واختالفها

صفات حال                    ا من األسماء وال سَّر عليه ا ُيك آما أشرت إلى أن اهتمامهم بما يدل من هذه األبنية على القلة أو الكثرة، وم
  .تعمال العرب بعضًا من جموع التكسير في العربية لغير الداللة على القلة والكثرةدون تدقيقهم النظر في اس

ـ            ى ب د عن اني فق سرين       ( أما القسم الث د المف ة جموع                 ، )جموع التكسير عن سرين أبني زام المف ى أن الت ه إل د أشرت في وق
ظر في المفارقات في استعمال القرآن الكريم       التكسير التي وضعها الصرفيون وداللتها على القلة والكثرة حال دون تدقيقهم الن           

د                            انوا ق ا وإن آ ة التي وردت فيه سياقات القرآني دد ال ددة بتع ا المتع ى دالالته لجموع الكلمة الواحدة، آما حال دون وقوفهم عل
ذه         اًء من ه ريم بن رآن الك ًا استعمال الق ان   وقفوا على معانيها في القرآن الكريم مفردة، وربما عرض بعضهم أحيان ة مك  األبني

  .آخر، واستعمال بعض هذه الجموع موضع المفرد أو المثنى

  :الجمع
ين وهو نوعان                        ر من اثن ى أآث شتقة عل دة آانت أو م جمع سالمة، وجمع    : الجمع في العربية، ما دلَّ من األسماء جام

  :وجمع السالمة قسمان.تكسير
  : جمع المذآر السالم-١

ة      وهو االسم الذي يدل على أآثر من اث        نين من غير تغيير في بناء مفرده، وإنما بزيادة في أخره، هي واو ونون في حال
الى       : الرفع، آقولنا  ُعون               :" أقبل الزَّْيدُّون، ونحو قوله تع َالِتِهْم َخاِش ْم في َص ِذْيَن ًه ْوَن، الَّ َح الًمْؤِمُن ْد َأَفَل ون ".(َق ) ٢،  ١:المؤمن

الى   َأ: وياء ونون في حالتي النصب والجر، آقولنا       ه تع ْؤِمٍن    : " ْآَرْمُت الزَّْيِدْين، وَأْثَنْيُت على الظَّرِيَفْيَن، ونحو قول َت بُم ا َأْن وم
  ).١٧:يوسف " (لنا وَلْو آنَّا صاِدِقيَن

  : جمع السالمة باأللف والتاء أو ما يسمى بجمع المؤنث السالم-٢

ر                 اء مف اء، نحو                وهو االسم الذي يدل على أآثر من اثنين من غير تغيير في بن ادة في أخره هي ألف وت ا بزي : ده، وإنم
ات،      َاِهرات، وفّالَح امالت، وم ات، وَع الََت، وِقّط َجَرات، و َنْخ ات ، وَش زات، و ُمَعاِوَي َعاَدات، وَحْم َدات، وُس ات، وِهْن َزْيَنَب

  ).٢(ت، وُآـتّيبات، وُسَراِدَقاتات، واْحتَفاالي، وُصْغَرَيات، وُآْبَرَيات، وُفْضـل)١(وَعذَراوات، وَحْسَناوات، وَصْحراوات

  :جمع التكسير
رًا ظاهرًا أو  رده تغيي اء مف ي بن ر ف ين بتغيي ر من اثن ى أآث دل عل ذي ي م ال سير هو االس ع التك صرفيون أّن جم رى ال ي

  )٣.(مقدرًا



 

 2

ع  كٍل، آجم ر ش ون بتغيي اهر فيك ر الظ ا التغيي د( أّم ى ) َأَس ين عل د(بفتحت ادة آ) ُأْس سكون ، أو بزي ضم ف ع ب ْنو، (جم ِص
الى     )ِصْنوان، وِقْنوان ( على  ) ٤)(وقْنو ْنوانٍ       : " ، قال اهللا تبارك وتع ُر ِص ْنواٌن وَغْي ٌل ِص ال عز وجل   )٤الرعد "(ونخي : " ، وق

ةٌ         واٌن َداِني ا َقِن ام " (َوِمَن النْخِل من َطْلِعه نقٍص آجمع      ) ٩٩:األنع ة (أو ب ى   ) ٥)(ُتَخَم م ( عل تح   ) ُتَخ ر    ، بضم فف ادة وتغيي  أو بزي
ع   كل آجم ل(ش ى  ) َرُج ضم عل تح ف ال( بف الى  ) ِرَج ال تع تح، ق سر فف ُدوا اهللا    : " بك ا عاَه َدُقوا م اٌل َص ْؤِمْنيَن ِرَج َن الُم ِم

الى      ) ِوْلَدان( بفتحتين على   ) َوَلد(، وآجمع )٢٣:األحزاب"(عليه ال تع سكون، ق ِه             : " بكسر ف اِتُلوَن في سبيل الّل ْم ال ُتَق ا َلُك َوَم
ْضَع دان َوالُمسَْت َساِء والول اِل والّن َن الّرَج ساء( " ِفْيَن ِم ل . )٧٥:الن ز وج ال ع َأْآواٍب  : " وق ُدْوَن ب َداٌن ُمَخلَّ ْيهم ِوْل ْوف َعَل َيُط

  .))١٨،١٧: الواقعة"وأبارْيَق وآأٍس من ُمِعين
ار    (أو بنقص وتغيير شكل، آجمع     ار، و ِخَم ى       ) ِحَم تح عل ر    (بكسر فف ر و ُخُم ال عز       ) ُحُم أنَُّهم  : " وجل   بضمتين، ق آ

ادة ونقص   )٣١:النور("وْلَيْضرْبَن بُخُمرِهْن على ُجُيوِبِهنَّ:" ، وقال جل شأنه)٥١ ـ  ٥٠:المدثر("ًحُمٌر ُمْسَتْنفرٌة َفَرْت من َقْسَوَرٍة ، أو بزي
الى      ) ِغْلمان( بضم ففتح على    ) ُغَالم( وتغيير شكل، آجمع                 ال تع سكون، ق يْ   :" بكسر ف ْوُف َعَل أنهم       َوَيُط ْم آ ان َلُه هم ِغْلَم

  )٢٤:الطور ("ُلْؤُلٌؤ َمْكُنون

ًا حيث                ) ٦(وأّما التغيير المقدر فيرى الصرفيون       رادًا وجمع صيغة الواحدة إف ا    " أنه يكون في األلفاظ ذوات ال در فيه يق
الجمع ْشِعرة ب ات ُم دالها بحرآ رد وإب ات المف ك )٧" (زوال حرآ سكون( ، آُفْل ضم ف صر-، فهي)ب د ال ل -فيين عن ردة آُقْف  مف

  .ومجموعة آُأْسد

دروا زوال                      ذي ق رد ال م المف أين ذلك صرفيون، ف ه ال  الواقع أنه ينبغي إعادة النظر في هذا التغيير المقدر الذي تّحدث عن
ا     !  ذات صيغة واحدة؟– مفردة ومجموعة –حرآاته إن آانت الكلمة    ون أنه ة التي يظن ثم آيف يتوهمون زوال حرآات الكلم

  !.على المفرد ثم يستبدلونها بالحرآات أعينها التي توهموا زوالها في المفرد عند الحاجة إليها في الداللة على الجمع؟دالة 

اجوا       ) ُفْلك( فقد توهموا زوال الضمة والسكون في        الدالة على الواحد، و استبدلوها بالضمة والسكون أعينهما عندما احت
  .الدالة على الجمع) ُفْلك( إليهما في 

  . إلى تقدير زوال حرآات توهمًا أنها تشعر باإلفراد، ثم إعادتها توهمًا أنها تشعر بالجمع– إذن –ال حاجة 

اظ ال تتفاضل وال         - وحدها –فقد اتضح مما سبق أّن الصيغة        ا أن األلف ع، آم  ال تتحكم بداللة الكلمة على المفرد أو الجم
ا           ة من                   يماز بعضها عن بعض من حيث هي آلم مفردة، وألف ا المختلف ددة ودالالته ا المتع ًا معانيه ا تتضح جلي ظ مجردة، وإنم

ا                        اني التي تجاوره ى اللفظة للمع ة معن بعض، ومالءم اط بعضها ب ا      ) ٨(خالل استعمالها في سياق الكالم وارتب الى لم ال تع ق
ْشُحون  وآيٌة َلُهْم أّنا َحَمْلَنا ُذريَّتَُّهْم في       :" للداللة على الواحد  ) الُفلك( استعمل   صفة     )٤١:يس "(الُفْلِك الَم ذآير ال هو  ) المشحون ( فت

ال عز وجل               ). الُفلك( القرينة الدالة على استعمال      َسيُِّرُآْم في        :" في اآلية الكريمة للمفرد، فّلما أريد بها الجمع ، ق ِذي ُي َو اّل ُه
اث في    )٢٢:يونس("فرحوا بها جاَءتها ريٌح عاصف البِّرِّ والّبْحر حتَّى إذا آنُتْم في الُفْلِك وَجَرْيَن ِبِهم بريح طيبة و            ون اإلن ، فن

  .في اآلية الكريمة للجمع) ْلكـُالف( هي القرينة اللفظية الدالة على استعمال ) لكـُالف( العائدة إلى ) َجَرْيَن( الفعل 

ا         ) الُفلك( إن هناك قرينة أخرى معنوية تدل على استعمال          سياق اآلي ع، ف ة للجم سان إذا       في اآلية الكريم ي أن اإلن ت يعن
ا                                   سي م شقة ن ذه الم إذا تخلص من ه وقع في مشقة، أو ألّم به ضيق دعا اهللا النجاة، وأمن في نفسه الشكر إذا تحقق رجاؤه، ف

ك استعمال ضمائر الجمع         - إذن-، فالخطاب )٩(آان يدعو اهللا إليه، وعاث في األرض بغير الحق  ى ذل دل عل اس ي وم الن  لعم
  .في اآلية الكريمة تعني سفنًا آثيرة ال سفينة واحدة) الُفْلك(، فال ريب إذن أن )، بهم، فرحوايسّيرآم، آنتم(في 

وهو  ) ١٠(ِرجال وِسباع وَدَراهم، و ُزُيود، وُهُنود     : وهذا الجمع عام يشمل العاقل وغير العاقل، والمذآر والمؤنث، نحو         
  . حيث داللته جمع قلة و جمع آثرةوقد قسموه من. جمع قياسي، وآخر سماعي: عند الصرفيين نوعان

  :جمع قـلة
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ى عشرة                  ة إل ى ثالث دل في األصل عل صرفيين ي ة  . وهو عند ال ه أربع ده       : وأبنيت ذي يع ة ال ة، وِفْعَل ال، وَأْفِعل ل، وَأْفَع َأْفُع
وة،      : من مثل ) ١١(بعض الصرفيين اسم جمع لعدم اطراده واقتصاره على أمثلة مسموعه          ة، وِإْخ َرة،    ِصْبَية، وِفْتَي ة، وِثْي وِغْلم

  .وما خال هذه األوزان األربعة ُيَعد عند الصرفيين من جموع الكثرة. وِشْيَخة، وِخْصية

  :جمع الكثرة
ة           ) ١٢(وحّد الكثرة عند الصرفيين من أحد عشر إلى غير نهاية،          ر من ثالث غ عددها أآث رة بل ة آثي ا أبني وقد وضعوا له

  .وعشرين بناء

ْوم،                  وما تضمن معنى الجمع وال م      َشْعب، و َق وع، آ فرد له من لفظه، وإنما مفرده من معناه فإنهم عدوه من أسماء الجم
ى الواحدة                  ) ١٣(و َرْهط، و قبيلة، وَجْيش،     شير إل اء التي ت ه بالت ( وما تضمن معنى الجمع داًال على الجنس ومفرده يتميز عن

ث اء التأني ي، آتُ   )ت نس الجمع ماء الج ن أس دوه م سبة ع اء الن ا  ، أو بي إن مفرده ل، ف ر، وَحْنظ َفْرَجل، وَتْم اح، وَس ة، : ّف ُتفَّاَح
  )١٤.(وفارسّي، ورومّي، وترآّي،  عربّي: وَسَفْرَجلة، وَتْمَرة، وَحْنَظَلة، و آَعَرب، و ُفْرس، وُروم، وُترك، فواحدها

م                   صرفية، ومن ث ة وال ة       لقد انشغل اللغويون القدماء بوضع القواعد واألصول لكل الظواهر النحوي ايتهم الفائق  آانت عن
ى                              ة عل ذه األبني دل من ه ا ي د م صفات، وتحدي ا وال بصياغة أبنية جموع التكسير وما يكسر عليها من المفردات، األسماء منه

  .القلة، وما يدل منها على الكثرة، وما آان من هذه الجموع مسموعًا، وما جاء منها على القياس المطرد

ذه الجموع شيوعًا                  وقد جاء تحديدهم لما يدل من تلك       رة من مالحظة استعمال بعض العرب ه ة والكث ى القل  األبنية عل
تقراء           ) ١٥(وندرة اتهم اس ستوفوا آالم العرب ولغ م ي . على حين أّن لغات العرب متعددة ومتباينة غير أن الصرفيين القدماء ل

)١٦(  

لعرب التي عدوها منابع الفصاحة، وعدوا فقد اعتمدوا في وضع قواعد اللغة، نحوها، وصرفها على لغات بعض قبائل ا            
ي  ائرها، وه ا ودون س صاحة دون غيره ي الف ة ف ا غاي ض  : لغاته يء، وبع ذيل، وط د، وُه يم، وأس يس، وتم ريش، وق ق

ة م وضعوا     ). ١٧(آنان ائرها أنه ا ودون س ل دون غيره ذه القبائ ات ه ى لغ ة عل د العربي ي وضع قواع صارهم ف ى اقت ومعن
  ).١٨(النتقاءألنفسهم معيارًا خاصًا ل

  :وأساسه عامالن

  . قرب القبيلة من بيئة قريش يجعلها أقرب إلى الفصاحة، وإلى األخذ بكالمها:األول

داوة آانت أقرب                   :الثاني  فصاحة القبيلة مرتبطة أشد االرتباط بقدر توغلها في البداوة، فكلما آانت القبيلة متوغلة في الب
سكن أطراف               ،  القدماء اللغة عن حضري قط        ولذا لم يأخذ اللغويون   ). ١٩(إلى الفصاحة  ان ي راري ممن آ وال عن سكان الب

  ).٢٠(بالدهم التي تجاور سائر األمم الذين حولهم

ومن ثّم آان اعتماد الصرفيين في وضع أبنية التكسير، وتحديد ما يدل من تلك األبنية على القلة والكثرة على لغات هذه                     
ة                     القبائل دون غيرها ودون سائرها، فما      ى القل ا عل د داللته  وافق من هذه الجموع تلك األبنية التي اعتمدوا في وضعها وتحدي

شاذ،                        والكثرة على لغات هذه القبائل عدوه جمعًا مطردًا، وما خالف منها تلك األبنية عدوه من أسماء الجموع، أو من الجمع ال
أو ياء النسبة عدوه من ) تاء التأنيث(  التي تشير إلى الواحدة    أو القليل التاء، أو غير المطرد، وما آان مفرده يتميز عنه بالتاء           

  .أسماء الجنس الجمعي

ل ( ومن ذلك أن القياس في        ى         ) َفَع سيره عل صرفيين تك د ال ال (عن ة نحو       ) َأْفع ه القل ل      : إذا أرادوا ب ال، وَجَم ل، وأْجَب َجَب
ل : ، نحو)َأْفُعل( عدد على ، بيد أنَّ من العرب من يكسره ألدنى ال )٢١(وأْجمال، وَأَسد وآَساد   ، )٢٢(َزَمن و َأْزُمن، وَجَبل وَأْجُب

  :، قال الشاعر)٢٣(غير أن الصرفيين عدوا هذا الجمع من القليل النادر
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  )٢٤(َأْمَنِزَلَتْي َميِّ َسـْالٌم َعَلْيُكَمـا          َهِل اَألْزُمُن الِالْئي َمَضْيَن َرَواِجُع

ة، نحو   ) َأْفُعل(الصحيح العين على ) َفْعل(رفيين تكسير ومنه أيضًا أن القياس عند الص      ه القل ب،   : إذا أريدت ب ب وأآل آْل
راخ،               ) َأْفَعال( وفْرخ وَأْفُرخ، وَنْسر وَأْنُسر، ومن العرب من يكسر على           ْرخ وَأْف اد، وَف د وَأْزَن إذا  أريد به أدنى العدد، نحو َزْن

  :قال الشاعر) ٢٦(ّن الصرفيين القدماء عدوا هذا الجمع شاذًاغير أ). ٢٥(وَجّد وَأْجداد، وْفرَد وَأْفراد

  )٢٧( اَلَحَوْاِصِل ال َماٌء َوال َشَجٌرزغبَمْاَذا َتُقوُل َألْفراٍخ بذي َمَرٍخ     

ْوم،           ْيش، وَق اه آَج ومنه أيضُا أن اسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع ولم يكن له مفرد من لفظه، وإنما واحده من معن
 وَرْهط وقبيلة وَبَشر وَنَفر، غير أن الصرفيين القدماء عدوا بعض الجموع، آَرْآب وَوْفد وَخَدًم وحرث وَتَبع، ورصد                   وَشْعب،

د              ) ٢٨(أسماء جموع  اِبع، وراِص اِدم وحاِرس، وت د وخ ب، وواِف ذه الجموع تخالف            )مع أنها من َراِآ م رأوا أن أوزان ه ؛ ألنه
رد ال للجمع  ) َفَعًال(و) َفْعًال( حيث إن ) ٢٩( التكسير تلك األوزان واألبنية الموضوعة لجموع     ) ٣٠(عند الصرفيين بناءان للمف
ى وزن   ا عل د، وأمثالهم ب، وَوْف ل( ، َفَرْآ ى وزن  )فْع د عل ع وَرَص َرس وَتَب َدم وَح ل(، وَخ د  )َفَع ان عن ذان الوزن يس ه ، ول

وع ـ عن       ذه الجم ية، ألّن ه سير القياس وع التك ة جم ن أبني صرفيين م ا  -دهمال ا، فمفرده ا مفرده سَّر عليه ل( ال ُيك ، وال )َفاِع
  )٣١).(َفْعل، وَفَعل(على ) فاعًال( يكسِّرون 

وَّم،       : ، نحو )ُفعَّل، وُفّعال( ـ عند ـ الصرفيين تكسيره على  ) َفْاِعل(فالقياس في  اِئم و ن شَّع، ون ع وُخ ع، وخاِش َراآع وُرآَّ
ى        . تَّاب، وفاِسق وُفسَّاق، وزاِئر وُزوَّار، وغائب وُغيَّاب      وحاِئض وُحيَّض وعابد وعبَّاد، وآاتب وآُ      سِّر عل ا يك ه ( ومنه م ) َفَعل

ةَ (آَبرة، وفَسَقة، وَفجرة وَآَفَرة وَخَوَنة، وُيكسِّرون بعضًا منه على           ى         )ُفَعَل ه عل سَّر بعض من د ُيك َزاة، وق اة وُغ َضاة، وُرم ، آُق
َالء( الء، ) ُفَع اء، وُجَه ُشَعَراء، وُعَلَم ى   آ ه عل ضًا من سِّرون بع الء، وُيك َلَحاء، وُعَق ول( وُص ود،  )ُفُع ود، وُقُع ُسُجود، و ُرُق ،آ

ى   . ، آُرْعَيان، وُصْحبان، وُشبَّان، وُرْآبان  )ُفْعالن( وُشُهود وقليل منه ُيكّسر على       سِّر عل ال ( وقد يك اء،   )ِفَع ِصَحاب، وِرَع ، آ
  ).٢٣:القصص"(قالتا ال َنْسِقي َحتَّى ُيْصدَر الرِّعاُء " :قال تعالى). ٣٢(وِتجار، وقيام ، وِجياع، ونَيام

نالحظ أن اتجاه اللغويين القدماء إلى تقعيد اللغة، وانشغال الصرفيين منهم بوضع أبنية التكسير، وتحديد ما يدل من هذه                   
ى لغات عدو            ة عل ك األبني ادهم في وضع تل م اعتم ة في الفصاحة دون    األبنية على القلة، وما يدل منها على الكثرة، ث ها غاي

د                          رة، وتحدي ة والكث ى القل ا عل سواها ودون سائرها، وإخضاعهم هذه الجموع لتلك األبنية المحددة، وتقسيمها من حيث داللته
ون النظر في استعمال العرب                        اطرادها أو عدم اطرادها أو شواذها بناء على موافقتها أو مخالفتها لتلك األبنية جعلهم ال يمعن

  .بعض هذه الجموع لغير الداللة على القلة والكثرةأنفسهم 

سير    وع التك سهم بعض جم رب أنف تعمل الع د اس ة   " فق ى القل ة عل صًا ال للدالل عًا أو تخصي ين وض ين معني ايرة ب للمغ
  .، فقد يكون للكلمة الواحدة معنيان مختلفان فيجمع آل معنى على بناء معّين)٣٣"(والكثرة

ْيالن   اَألْخ( ومن ذلك استعمالهم     ا جمع      ) َوال و الِخ ال ( ، آالهم ى            )َخ ة عل صرفيين جمع قل د ال اَألْخَوال عن ال (، ف ، )أْفَع
ستعمل       ) األْخوال(، غير أن العرب لم يستعملوا       )ِفْعالن( والِخْيالن عندهم جمع آثرة على       ْيالن ( للداللة على القلة، ولم ت ) الِخ

َوال ( أخو األم على    الذي هو   ) الَخال( لداللة على الكثرة، بل جمعوا       وا    )٣٤)(َأْخ ال (، وجمع سَّوداء،        ) الَخ ّشامة ال ذي هو ال ال
  )٣٥).(خْيالن( في البدن على 

ى            ) ُخّف( واَألْخَفاف والِخفاف، وآالهما جمع      ة عل صرفيين جمع قل د ال ال ( واَألْخَفاف عن دهم جمع       )َأْفَع اف عن ، والِخَف
ستعملو     ) ِفَعال( آثرة على    ى                      بيد أّن العرب لم ي وا الخُّف الملبوس عل ل جمع رة، ب ة والكث ى القل ة عل ين لدالل اف (ا الجمع ) ِخَف

  )٣٦).(أخَفاف( وُخّف البعير جمعوه على 
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ى           ) َبْيت( واَألْبَيات والُبُيوت، وآالهما جمع      ة عل صرفيين جمع قل ال ( فاألبيات عند ال رة        ) أََْفَع دهم جمع آث وت عن والُبُي
ستعملوا                غير أّن العرب ل   ) ُفُعول( على   م ي ا ل ة، آم ى القل ة عل وت (م يستعملوا األبيات للدالل ل إّن         ) الُبُي رة، ب ى الكث ة عل للدالل

ى  ) بيت الشعر( البيت من القصيدة   ات (يجمعه العرب في الغالب عل ى     ) اّلْبيت (ويجمعون  ) َأْبي زل عل ى المسكن والمن ( بمعن
  ).٣٧)(ُبُيوت

اء،   ة واألرِبَع وع اَألْربع ذه الجم ر ه ع ونظي ا جم ع( وآالهم ى   ) ربي ة عل ع قل صرفيين جم د ال ة عن ة( واِألرِبَع ، )أفِعَل
ع                )َأْفِعالء(واألَْْرِبَعاء عندهم جمع آثرة على       وا َربي ل جمع رة، ب ة والكث ى القل ، غير أن العرب لم يستعملوا الجمعين للداللة عل

  ).٣٨)(اءَأْرِبَع(، وَربيع الجدول جمعوه على )َأْرِبَعة( الكأل والشهور على 

ة  ان مختلف ا تختص بمع ر أن جموعه ع، غي ن جم ر م د وأآث ى واح دة معن ة الواح ون للكلم د يك اب . وق ك الرُّآ ن ذل وم
ى              رة عل ال (والرُّْآَبان جمعان للّراآب، وآالهما عند الصرفيين من جموع الكثرة فالرُّآَّاب جمع آث رة    )ُفعَّ ان جمع آث ، والرُّآَب

تعملوا                      ، غير أن العرب   )ُفْعالن( على   ل اس رة، ب ى الكث ة عل ستعملوها للدالل م ي ) الرُّآاب (  قد ميزوا بينهما في االستعمال؛ فل
تعملوا   ) ٣٩(لرآاب السفينة  ان (واس ل     ) الرُّآَب ل والخي ى               ). ٤٠(لرُّآاب اإلب ذا المعن ز به ل العزي ان في التنزي د وردت الرُّآّب وق

   ).٢٣٩:البقرة"(م َفِرَجاًال أو ُرْآَبانًافِإْن ِخْفُت: " المستعمل لدى العرب في قوله عز وجل 

َرى جمع     ) اَألْسَرى واُألَسارى ( ونظير الّرآاب والرُّْآَبان     جمعان لَألسير، وهما عند الصرفيين من جموع الكثرة؛ فاًألْس
ان    ، بيد أن العرب قد ميزوا بينهما في االستعما)ُفَعاَلى( ، واُألَساَرى جمع آثرة على   )َفْعَلى( آثرة على    ستعمل الجمع م ُي ل، فل

ذا           )٤٠(لمن آان في وقت الحرب    ) اَألْسَرى(لداللة على الكثرة، بل استعمل العرب        ريم به ، وقد ورد هذا الجمع في القرآن الك
الى  ه تع ي قول دى العرب ف ستعمل ل ى الم ثخَن في األرض: " المعن ى ُي َرى حّت ه أْس وَن ل ّي أن يك اَن َلنب ا آ ال"(م ، )٦٧:األنف

دى العرب في               )٤١(لمن هم في الوثاق والسجن    ) اُألَساَرى(ا  واستعملو ، وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى المستعمل ل
  ).٨٥:البقرة"(وِإْن َيَأتُوآم ُأَساَرى ُتَفاُدْوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم: " قوله جل شأنه

داء ال    ى األع ين عل سر الع وع بك ذه الجم ر ه وا ونظي اتلهم، وأطلق دى(ذين نق ذين ال   ) الُع داء ال ى األع ين عل ضم الع ب
  )٤٢.(نقاتلهم

ع     ا جم دًا، فكالهم ى واح الن معن ان تحم وس، فالكلمت س والنُف س(واَألْنُف ى   )َنْف ة عل ع قل صرفيين جم د ال اَألْنُفس عن ؛ ف
ل( ى)َأْفُع رة عل ع آث وس جم ول(، والنُُّف ستعملوها لد)ُفُع م ي ر أن العرب ل ي ، غي ا ف زوا بينهم ل مي رة، ب ة والكث ى القل ة عل الل

: البتة للتوآيد المعنوي، بل اختصوا التوآيد المعنوي بلفظ اَألْنُفس، فال يقول العرب       ) النَُّفوس( االستعمال، فلم يستعمل العرب     
  ).٤٣(َحَضَر الرَِّجاُل َأْنُفُسُهْم، وإن تجاوزوا العشرة: َحَضر الرِّجاُل ُنُفوُسهْم ، بل يقولون

ونظير هذه الجموع الكعاب والُكُعوب جمعان للَكْعب، والكلمتان تحمالن المعنى نفسه، فَكْعب اإلنسان هو العظم الناشز                   
  ).٤٤(فوق قدمه، وَآْعب الرمح هو طرف األنبوب الناشر

ال (وهما عند الصرفيين من جموع الكثرة، فاِلكَعاب جمع الكثرة على            ى        )ِفَع رة عل وب جمع آث ول  (، والُكُع د أّن    )ُفُع ، بي
تعملوا                     د اس ا في االستعمال، فق زوا بينهم ل مي وب ( العرب لم يستعملوا هذين الجمعين لداللة على الكثرة، ب في الغالب   ) الُكُع

  ).٤٥(في الغالب لإلنسان وغيره آُفُصوص النَّْرد مثًال) الِكَعاب( للرمح، واستعملوا 

رًا باستعمال العرب بعض     ومثلما لم يدقق الصرفيون القدماء النظر في        لغات العرب المتعددة، والمتباينة، ولم يعنوا آثي
ا الخاصة                                 ان معانيه تقراء آل أوزان جموع التكسير وبي ضًا باس وا أي م يعن رة، ل ة والكث ى القل ة عل جموع التكسير لغير الدالل

  ).َفَعاَلى( ، و)ْعَلىَف( وداللتها المختلفة، وإن آانوا قد عنوا باستقراء صيغتين من صيغ الكثرة هما 
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ات         ن اآلف ي م صيب الح ا ي ى م ة عل صان بالدالل رة يخت ة الكث ن أبني اءين م ذين البن دماء أّن ه صرفيون الق ين ال د ب فق
ات        ا واآلف ى البالي صفات داًال عل ن ال ان م ا آ ا م سر عليهم زان، ويك اع واألح ا واألوج ن البالي ه م ستبد ب ا ي اره، وم والمك

ل وَقتْ  اره، آَقِتْي اَش،        والمك َشان وَعَط ى، وَعْط ق وَحْمَق ى، وَأْحَم رْيض وَمْرَض َرى، وَم ْير وَأْس ى، وَأس رْيح وَجْرَح ى، وَج َل
  ).٤٦(وَسْكَران  َسَكاَرى، وَيِتْيم وَيَتاَمى

اء ( ؛ ألن مؤنثه    )ُحمق( مثًال أن يكسَّر على     ) َأْحَمق( فاألصل في    ة         )َحْمَق وم، وصار بلي ول ق إذا استحكم الحمق بعق ؛ ف
ذلك    ) َحمقى ( عليهم وداء استعصى شفاؤهم منه جمع على         َشان ( ، وآ ى      )َعْط سيره عل ه تك اس في ه  )ِعَطاش (، فالقي ( ؛ فمؤنث

أس                )َأْيتام( ، والَيتيم يكسر على     )َعْطَشى ؛ فإذا أثر اليتم في أصحابه، وصار مكروهًا نزل بهم، وبعث في نفوسهم الحزن، والي
ى  ع عل م جم رارة واألل الى) ٤٧)(امىَيَت( والم ال اهللا تع أآلوا : " ق ِب وال ت َث بالطّي دَُّلوا الخبْي َواَلُهْم وال َتَتَب اَمى َأْم وا اْلَيَت َوآُت

أُآلُ              : " وقال جل جالله  ). ٢:النساء"(َأْمَواَلُهْم إلى َأمَواِلُكْم ِإنَُّه آان ُحْوبًا آبيراً       ا ي ًا ِإْنم امى ُظْلم واَل اليت أُآُلوَن َأْم ذْيَن َي ون إّن ال
ْصَلْوَن سعيرًا ارًا وسَي وِنهم ن ساء"(في ُبُط َع )١٠:الن د ُجِم يم( ؛ فق ى ) اليت ريمتين عل ين الك ي اآليت امى( ف ة )اليت شنيع فعل ؛ لت

ًا؟        الهم ظلم وآيف تطيب   ! اآلآل، فهؤالء َيَتامى مهضومون، أثر عليهم اليتم حتى أصبح بلية نازلة عليهم، فكيف يسوغ أآل م
ا          ) الَيَتامى( ولم يأِت باَأليتام، فإن ! ل هؤالء اليتامى؟نفس اآلآل بأآل أموا   ة واإليحاء م ا من الدالل ام، وله ذا المق أنسب في ه

  ).٤٨(من غير إشارة إلى أثر هذا اليتم عليهم) يتيم( جمع ) اَألْيتام( ليس في

ان   )٤٩"(األشياءوفي اآلية أيضًا تشنيع على آآل مال اليتيم حيث صرف المال في أخّس              : " يقول الصابوني  ، ومن ثّم آ
ه                     ) يتامى(على،  ) يتيم( جمع   أنسب في هذا المقام، فقد أوجعه االستيالء على ماله ظلمًا وعدوانًا من غير وجه حق، وألحق ب

  .أذى وضررًا آبيرين ماديًا ومعنويًا بعد أن فجعه القدر بوالديه أو بأحدهما

ا المطردة،          فال بّد ـ إذن ـ أن يكون الصرفيون قد بذلوا جهد   ان داللتهم رة وبي ة الكث اءين من أبني ذين البن تقراء ه ًا في اس
ايتهم                           در عن ة ق ا المختلف ا الخاصة وداللته ان معانيه ة ببي ة التكسير األخرى، والعناي تقراء أبني ه في اس د ذات وليتهم بذلوا الجه

ل    ون آ رة، فيك ة والكث ى القل ا عل صياغتها وداللته تعمال " ب ا صالحًا لالس تعمال  منهم وز اس ث ال يج ه بحي وطن بعين ي م ف
ول           ) ٥٠"(سواه ى الق م              :" ولو فعلوا ذلك لما تجرأ بعض اللغويين المعاصرين عل ِمَعْت أم ل دد الجموع القياسية سواء َأُس إّن تع

ين الجموع                        روق ب د الف ويين في تحدي ا    )٥١" (ُتسَمع واستعملت أم لم ُتستعمل ال يعني شيئًا أآثر من فوضى اللغ  تجرأ   ،  و لم
  ).٥٢"(أحد منهم على اتهامهم بأنهم ألصقوا بالعربية أثوابًا مزرآشة آلها صنعة زائفة وألوان براقة

ال ريب أن  ي " ف ا ف ان خاصة آم ا دالالت ومع ا له ى( األوزان آله ول أن يختص ) َفْعَل ن المعق يس م ه ل ى( وأن ) َفْعَل
سَّر             ، ثم إن الوصف الواحد ق     )٥٣"(بمعنى دون غيره من األبنية     د يجمع على أآثر من بناء، فتكون داللته بداللة البناء الذي ُيك

َرى،         هآان داًال على الباليا واآلفات والمكار     ) َفْعلى، وَفَعاَلى ( فإذا ُآّسر على    . عليه ى وَجْرَحى وأْس  واألوجاع واألحزان، َآَقْتل
  .وَصْرَعى، وسكاَرى، وَعَطاَش ويتامى

ى  سِّر عل ال( وإذا ُآ ة د) ُفعَّ وا الزراع ذين امتهن ة، أو ال رون الزراع ذين يكث زُّراع لل ام بالفعل نحو ال رة القي ى آث ل عل
الى      زُّرَّاعَ         :   " واتخذوها حرفة لهم، قال تع ْوِقِه ُيْعجُب ال ى ُس تح "(فاسَتوى عل دؤوب،         )٢٩:الف صفين بالعمل ال ال المت ، والُعم

م متّ       ل ه سنونها، ب ادة ويح رون العب ذين يكث اد لل الفجور      والُعبَّ صفوا ب ذين ات ار لل ا، والُفجَّ الص فيه اني واإلخ صفون بالتف
  ).١٤:االنفطار" (وإّن الُفجَّاَر َلِفي َجِحيم: "والمجاهرة به، قال تعالى

ا، آالق          " والقَّراء لفظ    ق لفظ الق          ـُيطلق على الذين يكثرون القراءة، ويعرفون أمورها ودقائقه ا أطل سبعة، وإنم راء ـُراء ال
  ).٥٤"(راء السبعة مع أنهم قلة، ألن لهم علمًا واسعًا بالقراءات وأحكامها واطالعًا آبيرًا ال ألنهم يقرؤون القرآنـُعلى الق



 

 7

ى   سِّر عل ا إذا ُآ ل( أّم الى      ) ُفّع ه تع و قول ل نح ام بالفع ر القي اهرة وتكثي ة الظ ى الحرآ سََّحرُة  :" دل عل َأْلقي ال َف
الى  )٢٩:الفتح"(وا في األرض أو آانوا ُغزَّى   إذا َضربُ :"، وقوله تعالى  )٧٠:طه"(ُسجَّدًا ه تع ون    :"، وقول َصاُرهم يخُرُج شَّعًا َأْب ُخ

  ):٥٥(، وقول البحتري)٧:القمر"(من اَألجَداِث آأنَُّهم جراٌد منتشر

  أواِئَل َوردْ ُآـَن باَألْمِس ُنوََّما  وّقْد َنبََّه النَّْيُروُز في َغَسِق الدَُّجى

ى وزن مصد       ى الحقيقي للفعل           وإذا ُآسِّر عل ى المعن ه دل عل الى      )٥٦(ر فعل ه تع اِئفيَن       : " ، نحو قول َرا بْيتي للطَّ َأْن َطهَِ
الى  ) ١٢٥:البقرة"(والعاِآْفيَن َوالرُّآَّع السُُّجودِ   وِبُكمْ           : " وقوله تع ى ُجُن ْودًا وعل ًا وُقُع ه قيام اْذُآُروا الّل ساء " (ف ذا  ) ١٠٣:الن وهك
  .خرىبالنسبة إلى أبنية التكسير األ

ايتهم      ينبغي  ـ إذن ـ اإلقرار بعدم عناية الصرفيين القدماء بتفسير ظاهرة تعدد أبنية جموع التكسير واختالفها، وعدم عن
ا                 ا، وم ا أو عدم اطراده ببيان معانيها الخاصة ودالالتها المختلفة، واقتصار عنايتهم على صياغة تلك األبنية، وتحديد اطراده

وع،             يدل منها على القلة أو ال      ذه الجم اني ه تحكم بمع كثرة مستقًال عن سياق الكالم، متجاهلين أن األوزان والصيغ وحدها ال ت
  .وداللتها على القلة والكثرة أو غيرهما من الدالالت المختلفة التي تبرزها السياقات المختلفة

إن        إّن معرفة مادة الكلمة وأصلها االشتقاقي والصيغة التي صيغت بها ال تكفي غالباً            "   لتحديد معناها تحديدًا تامًا دقيقًا؛ ف
واطن من الكالم وخصصها                ى أحد األوزان الصرفية استعملت في م ا األصلية وبنيت عل آل آلمة بعد أن أخذت من مادته
دد االستعمال خالل العصور وفي مختلف المناسبات               ا، وبتع ه مادته دل علي ذي ت االستعمال بمعان أخص من المعنى العام ال

ا                                 وشتى ا  ددة تتصل آله اني المتع ذه االستعماالت أو المع ة، وه ر من دالل ا أآث ى، ويجتمع له ر من معن ة أآث لبيئات يتم للكلم
ة                               ا مختزن ا، وآأنه سبتها آله اني التي اآت ا المع ة في ذاته د الكلم دًا، وتفي بالمعنى األصلي اتصاًال قويًا أو ضعيفًا، قريبًا أو بعي

ان                          فيها، آامنة في تضاعيف حروفها،     ذا آ ة، وسياق محدد من الكالم وله ة معين ة في جمل  ويبرز أحدها حين استعمال الكلم
  ).٥٧"(للسياق قيمة في تحديد المعاني وفهم الكالم

ا     وإن آان اللغويون القدماء لم يعنوا بتفسير ظاهرة تعدد أبنية جموع التكسير واختالفها، وبيان معانيها الخاصة ودالالته
سياق ي ال ددة ف ويين  المتع زعم بعض اللغ ا ي ددة آم ة المتع ك األبني ذلك، ألن تل وا ب م يعن م ل ي أنه ذا ال يعن إن ه ة، ف ات المختلف

شعر تجر            " المعاصرين ة من ال اس ضعيف، أو قافي ة مصنوعة، أو جن خالية من أدنى الفروق إال في سجعة متكلفة، أو توري
  ). ٥٩(د أبنية جموع التكسير واختالفها إلى تباين لغات العرب، وإن آان هؤالء أنفسهم يرجعون تعد)٥٨"(جرًا وتقاد مقادًا

دآتور                       ول ال ا، يق بل إّن من اللغويين المعاصرين من يقصر تعدد هذه األبنية واختالفها على تعدد لهجات العرب وتباينه
ى صيغة        . )..أشياخ(ويجمع على   ) ُشُيوخ( ، ويجمع على    )ِشْيَخة( فالّشْيخ يجمع على    : " إبراهيم السامرائي  ذا عل وربما دل ه

من هذه الصيغ قد استعملت في جهة من الجهات عند قوم من األقوام، في حين أن جهة أخرى قد َأِلَفْت استعمال صيغة أخرى       
ول          . من هذه الصيغ   ر الق ك بغي سر ذل وآثرة صيغ جموع التكسير في العربية تسترعي التأمل والنظر، بحيث ال نستطيع أن نف
ات  دد اللهج سياقات        )٦٠("بتع ي ال وع ف ذه الجم ان دالالت ه اهرة، وببي ذه الظ سير ه وا بتف م يعن دماء ل ويين الق ن اللغ ، ولك

ات  ى لغ ي وضعها عل دوا ف ي اعتم ذه الجموع الت ة ه شغلوا بوضع أبني ة، فان د اللغ ى تقعي ايتهم إل وا عن م وجه ة؛ ألنه المختلف
ا عَّ  ائر    ـبأعينه واها، ودون س صاحة دون س ي الف ة ف رب  دوها غاي ات الع ن لغ ماء     )٦١(ها م ن األس ا م ّسر عليه ا ُيك ، وم

ة                             ذه الجموع الدال والصفات، وما يدل من تلك األبنية على القلة والكثرة غير ممعنين النظر في استعمال العرب بعضًا من ه
  .على القلة والكثرة
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  جموع التكسير عند المفسرين
وع الت ع جم ي التعامل م رًا ف سرون آثي د المف م يبع ي ل صرفيون ف ا ال ي اتبعه ة الت ريم عن الطريق رآن الك ي الق سير ف ك

  .التعامل مع جموع التكسير في العربية

دقيق النظر في استعمال                         ا عن ت فمثلما انشغل الصرفيون بوضع أوزان القلة والكثرة، وتحديد اطرادها أو عدم اطراده
سياقات           العرب بعض هذه الجموع لغير الداللة على القلة والكثرة، وعن بي            ة في شتى ال ا المختلف ا الخاصة ودالالته ان معانيه

ة                        دقيق النظر في لغ ر ت رة من غي ة والكث ى القل ا عل صرفيون وداللته الكالمية؛ التزم المفسرون تلك األوزان التي وضعها ال
رآن          )٦٢"(التي ال يكفي االعتماد على شواهدها     " القرآن   ى استعمال الق ريم بعض جموع       ، فلم يوجه المفسرون عنايتهم إل  الك

وا                     م يوجه ا ل رة، آم ة والكث ى القل ة عل ر الدالل ل لغي د استعملت بعضها في التنزي رة، فق ة والكث ى القل التكسير لغير الداللة عل
  .عنايتهم إلى بيان دالالتها المختلفة في سياق اآليات والنصوص القرآنية

ر          سرين بعض جموع التكسير في الق ى معالجة المف ين       وهاآم أمثلة عل ة وصرفية محضة متبع ريم معالجة لغوي آن الك
  .طريقة الصرفيين في معالجة مثل هذه الجموع

آيف ُجِمع الَيْتيم   : فإن قلت ): " الزمخشري(، يقول فيها    )٢:النساء "(وآُتوا الَيَتْاَمى َأْمَواَلهم  : " في قوله تعالى    ) َيَتامى(فـ
ل – و َفْعي رْيض – وه ت– آَم اَمى؟ قل ى َيَت ه:  عل انفي ى :  وجه ع عل ى( أن يجم ات ) َيْتَم ن وادي اآلف تم م َرى؛ ألن الي آَأْس

  )٦٣".(آَأَسْاَرى) َفَعاَلى(على ) َفْعلى(واألوجاع، ثم يجمع 

ْسَكْاَرى           : " في قوله تعالى  ) ُسَكْاَرى(و م ِب ا ُه َكاَرى وَم اَس ُس رى النَّ ول   ) ٢:الحج "(َوَت راء (يق ا     ) الفَّ ْكَرى (في قراءته ) َس
َشاوى               ) " ٦٤:(فبطرح األل  ْشَوان والنَّ والعرب  . وهو وجه جيد في العربية؛ ألنه بمنزلة الَهْلَكى و الَجْرَحى، وليس بمذهب النَّ

ة                   ى عالم وا الَفْعَل ى، فجلع ى الَفْعل ه عل ْريح، فيجمعون تذهب بَفاِعل وَفِعيل، وَفِعل إذا آان صاحبه آالمريض أو الصَّرْيع أو الَج
ك  ) َسْكَرى(  وال يبالون أآان واحد، َفْاِعًال، أم ًفعيًال أم َفْعالن، فاختير        لجمع آل ذي ضرر، وهالك،     بطرح األلف من هول ذل

  )٦٥".(اليوم وفزعه

ّرازي        ) ٢٢٨:البقرة"(َوالُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن بَأْنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُروءِ    : " في قوله تعالى  ) ٦٦(وُقروء ام ال : " ، يقول فيها اإلم
ة وهي                            لفظ أَ  روء الثالث ذه الق راد ه رة مع أن الم ْنُفس جمع قلة، مع أنهن نفوس آثيرة، والقروء جمع آثرة، فِلَم ذآر جمع الكث
  قليلة؟

ة، أو لعل       : والجواب ى الجمعي أنهم يتسعون في ذلك فيستعملون آل واحد من الجمعين مكان اآلخر؛ الشتراآهما في معن
  )٦٧"(َقْرء من اَألْقَراءالقروء آانت أآثر استعماًال في جمع 

ق للحيض     : والُقُروء):" اآللوسي( ويقول فيها   ضم، واألول أفصح، وهو يطل اس ذآر    ... جمع ُقْرء بالفتح وال ان القي وآ
  .الَقْرء بصيغة القلة التي هي األْقَراء، ولكنهم يتوسعون في ذلك فيستعملون آل من البناءين مكان اآلخر

ا متجاوز                    ولعل النكتة المرجحة الختيار    ر، وجميعه راء الحرائ ات ذوات األق ع المطلق ا جمي ه أن المراد بالمطلقات ها هن
ستعمل جمع                            رة، فحسن أن ي راء الكث راء فيحصل في األق فوق العشرة، فهي مستعملة مقام جمع الكثرة، ولكل واحدة ثالثة أق

  )٦٨".(الكثرة في تمييز الثالثة تنبيهًا على ذلك

اِتح(و الى  ) َمَف ه تع ي قول وَ   : " ف ا ِإالَّ ُه ِب ال َيْعَلُمه ْاِتُح الَغْي َدُه َمَف ام" (َوِعْن ام  )٥٩:األنع ا اإلم ول فيه ري(، يق ): " الطب
  )٦٩".(جمعه َمَفاِتْيح) ِمْفَتاح(جمعه َمَفاِتح، ومن قال ) ِمْفَتح(جمع مِِْفَتُح ِمْفَتاح، فمن قال : والمَفاِتح



 

 9

صرفيون في              هكذا اتبع الُمفسر ا ال ا التي اتبعه ة الصرفية ذاته رآن ـ الطريق ون ـ في التعامل مع جموع التكسير في الق
ة                         ى القل ة عل ر الدالل ريم لغي التعامل مع جموع التكسير في العربية، في حين أن بعض جموع التكسير استعملت في القرآن الك

  .والكثرة

ة            )َعْين(ون، وآالهما جمع    ومن ذلك استعمال القرآن الكريم لَألْعُين والُعيُ       سرين جمع قل صرفيين والمف د ال ، فاَألْعُين عن
ر أن  )ُفُعول( ، والُعيون جمع آثرة على  )َأْفُعل( على   ُين ( ، غي ل           ) اَألْع ة، ب ى القل ة عل ز للدالل ل العزي ا في التنزي ؤت به م ي ل

ْم          : " ىاختص هذا الجمع في القرآن الكريم بالداللة على الباصرة، يقول اهللا تعال            َوَلَقْد ذرأنا لَجَهنََّم آثيرًا ِمَن الِجنَّ و اإلْنس َلُه
م ا َوَلُه وٌب ال يفقهون به ا ُقُل ِصُرون به ُينَّ ال ُيْب ال عز وجل)١٧٩:األعراف" (َأْع ا: " ، وق ا م ّذ  َوِفْيه ُس وَتَل شتِهْيِه األْنُف َت

لداللة على بعض ما يكون متصًال بالباصرة آالحفظ، والرعاية         ، آما أنها قد وردت في القرآن الكريم ل        )٧١:الزخرف"(اَألْعُيٌن
الى     ه تع ي قول ك ف ة وذل ا   : " والعناي ا َوَوْحيَن ُك بَأْعُيِنَن َنِع الُفْل ود"(واْص الى  )٣٧:ه ه تع َك   : " ، وفي قول َك فإنَّ ِم َربِّ ِبْر ِلُحْك واْص

  ).١٤:قمرال)(َتْجِري بـَأْعُيِنَنا( : وقوله تعالى) ٤٨:الطور"(بَأْعُيِنَنا

الى                  ) الُعُيون( وحيثما وردت    ه تع ل قول : " في القرآن الكريم دلت على عيون المياه الجارية ال على الكثرة، وذلك في مث
لٍ  ن نخْي اٍت م ا َجنَّ ا ِفْيه ونِ  وَجَعْلَن ن الُعُي ا م ا فيه اٍب وفجَّْرن س"(وَأْعَن الى)٣٤:ي ه تع ْن: " ، وقول وا ِم ْم َتَرُآ اٍت  َآ َجنَّ

  ).١٢(:القمر"ُعُيونًا وفجَّْرنا األرض: ( ، وقوله تعالى)٢٥:الدخان("وُعُيوٍن

( ، و)َأْفَعال(غير أن اَألْمَوات جمع قلة على      ) َميِّت(ومنه أيضًا استعمال القرآن الكريم لألموات والَمْوَتى، وآالهما جمع          
ى     ) الْموَتى ى (جمع آثرة عل اب اهللا للدالل            )َفْعَل اَلْموَتى في آت ؤت ب م ي ذا الجمع         ، ول ريم ه رآن الك ل خص الق رة، ب ى الكث ة عل

  )٧٠.(بالداللة على من أصابهم الموت حقيقة

الى                ه تع ى الموت الحقيقي قول ريم ـ عل رآن الك وَتى في ـ الق ة الْم َف ُتْحي      : " ومن دالل راِهْيُم ربِّ َأِرني آْي اَل ِإَب وإْذ ق
ِإّنا َنْحُن  :"، وقوله تعالى  )١١١:األنعام"(َنا َنزَّلَنا ِإَلْيهُم الَمْالِئَكَة وَآلََّمُهٌم اَلْموَتى     َوَلْو َأنَّ : " ، وقوله تعالى    )٢٦٠:البقرة "(اَلْموَتى

ل جيء         )١٢:يس"(نْحي اُلموَتى وَنْكُتُب ما قدَُّموا وآثاَرُهمْ      ة، ب ى القل ة عل ريم للدالل رآن الك ، وأما األموات فلم يؤت بها في الق
  )٧١.( والمعنويبها للداللة على الموت الحقيقي

الى        ه تع ي قول وت الحقيق ى الم ريم عل رآن الك ي الق ع ف ذا الجم ة ه ن دالل اًء   : "فم ًا أحَي ِل اَألْرَض ِآَفات ْم َنْجَع َأل
واتهم          ) ٢٦ ، ٢٥:المرسالت"(وَأْمَواتًا اءهم وأم اس أحي ا تجمع الن الى      )٧٢(بمعنى أنه ه تع ُتم       :" ، وقول اهللا وُآْن ُروَن ب َف تْكُف َآْي
ارق الجسد    ) اَألْمَوات( ، إذ يرى المفسرون أن      )٢٨:البقرة"(َفَأْحَياُآْم َأمَواتَا في هذه اآلية تعني النطف في األصالب وآل ما ف

هِ        :" والبرهان قوله تعالى في اآلية ذاتها     ) ٧٣.(من شعر أو نطفة فهو ميتة      مَّ ِإَلي يُكْم ُث ونَ  ُثمَّ ُيِمْيُتُكْم ُثمَّ ُيْحِي رة "(ُتْرَجُع ، )٢٨:البق
ى ترآيب األرواح في أجسادآم                       أ الى عل ه تع ي يقضي عليكم الموت عند انتهاء آجالكم، ثم يعيدآم إلى الحياة يوم البعث بقدرت

  ).٢٢:فاطر"(وما يستوي األحياء وال األموات: " وقوله تعالى) ٧٤(الميتة،

َبنَّ الذيَن ُقِتُلوا في َسبْيل اهللا أمواتًا       وال تْحسَ :   " ومن داللته في القرآن الكريم على الموت المعنوي قوله تبارك وتعالى          
اء،            )٦٩: آل عمران (،"يرزقون بل أحياء عند ربهم    ونهم أحي د لك  وذلك مثلما يرزق سائر األحياء يأآلون ويشربون وهو تأآي

ُل في سبي      :" وقوله تعالى ) ٧٥(ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق اهللا         ل  وال َتُقْوُلوا ِلَمْن ُيْقَت واٌت ب اٌء   ل اهللا أم أحي
  )١٥٤:البقرة"(ولكن ال تشعرون

ك                 اد اهللا وذل صالحون من عب ون ال ا المؤمن ومنه عدم استعمال األبرار في القرآن الكريم للداللة على القلة بل ُوصف به
َع األ    : " في مثل قوله تعالى    ا م يَِّئاِتَنا وَتَوفََّن ا َس رار َربَّنا فاغفر لنا ُذُنوَبَنا وَآّفْر عنَّ ران "(ب الى  )١٩٨:آل عم ه تع ا  : " ، وقول وم
  ).١٣:االنفطار"(إّن األبرار لفي َنْعيم:" ، وقوله تعالى)١٩٨:آل عمران"(عنَد اهللا خيٌر لألبراِر
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غ      " وأما الَبررة فلم تستعمل في القرآن الكريم للداللة على الكثرة بل اختص القرآن المالئكة بهذا الجمع                  ه أبل من حيث إّن
ك أن  ) ٧٦(، وَبّر أبلغ من َبارَّ آما أّن َعدًال أبلغ من عادل )َباّر(، وأبرار جمع    )بّر(فإنه جمع من أبرار    ّراً ( ذل شبهة   ) َب صفة م

ى                ) بارًا(في حين أن  دل اسم الفاعل ـ في الغالب ـ عل ه، وال ي وت الوصف ودوام ى ثب دل عل شبهة ت صفة الم اسم فاعل، وال
  ).١٦:عبس)(آراٍم َبَرَرٍة: (ثبوت الوصف ودوامة، يقول اهللا تعالى

ى          ة عل اِإلْخَوة جمع قل ة ( واإلْخَوة واِإلْخَوان جمعان لألخ، ف ى     )ِفْعل رة عل الن (، واإلخوان جمع آث ر    )ِفْع ه يكث ر أن ، غي
  .، وأخوة الدين)٧٧(استعمال اإلخوة في الداللة على أخوة النسب، ويكثر استعمال اإلخوان في الداللة على الصداقة

اَن   :" في التنزيل العزيز للداللة على القلة، بل وردت دالة على أخوة النسب في مثل قوله تعالى             ) اإلْخَوة(ولم ترد    ِإن آ َف
دا           :" ، وقوله تعالى  )١١:النساء"(َلُه ِإْخَوُة فألمِِّه السُُّدسُ     ٥: يوسف " (َقاَل يا ُبَنّي ال َتْقُصص ُرْؤياك على ِإْخَوِتَك فيكيُدوا لَك آي

ْن   :" ، وقوله تعالى) ٧ : يوسف"(َلَقْد آان في يوسَف وِإخوِتِه آياٌت للسَّاِئلينَ  :" لى، وقوله تعا  ) ْم ِم دو من   َوَجاَء ِبُك د َأْن  الب بع
  ).١٠٠:يوسف"(َنَزَع الشَّْيطاُن َبيني وَبْيَن إخوتي

وَ    :" في قوله تعالى  ) اِإلخوان(بدًال من   ) اإلخوة(وقد استعملت    وَن ِإْخ ى       )١٠:الحجرات "(ٌةِإنََّما الُمْؤِمُن ة عل ك للدالل ، وذل
راحم، والتعاضد،                             ازج، والت ة والتم ا من الحرم ا فيه دين بم أن المؤمنين جميعهم بمنزلة اإلخوة في النسب فمثلهم في أخوة ال

ى         " والتواد مثل اإلخوة في النسب قد        ا  انزاحت عنهم شبهات األجنبية، وأبى لطف حالهم في التمازج واالتحاد أن يقدموا عل م
  ).٧٨"(يتولد منه التقاطع

َوان(و وردت  ه     ) اِإلْخ ل قول ي مث دين ف وة ال ى أخ ريم بمعن رآن الك ي الق الىف ًوبكم   :" تع ين ُقل َألَّف ب داء َف ُتم َأع إذ ُآْن
اً  ِه ِإْخوان بحتم بنعمت ران"(فأص الى)١٠٣: آل عم ه تع َبُقونا  :" ،؟؟؟؟؟ وقول ِذْين َس ا اّل ا وِإلخواِنَن ر َلَن ا اْغِف  ربََّن

  ).١٠:الحشر"(باإليماِن

َتُهنَّ إّال    : " للداللة على أخوة النسب وذلك في مثل قوله تعالى        ) اِإلْخوة( بدًال من   ) اإلخوان(وقد استعملت    ِدْيَن ِزْيَن وال ُيْب
وَلِتِهنَّ َأو ِإخْ       اِء ُبُع اِئِهنَّ َأو َأْبَن وَلِتِهنَّ أو أبن اِء ُبُع اِئِهنَّ َأو آب وَلِتِهنَّ أو آب َواِنِهنَّ ِلُبْع ي ِإْخ ور"(واِنِهنَّ َأو بن ه )٣١:الن ، وقول

  ).٦١:النور"(وال على أنُفِسُكْم أْن تأًَآلوا من ُبُيوِتُكْم َأو ُبُيوِت آباِئُكْم أو ُبُيوِت ُأمََّهاِتُكْم َأو ُبُيوِت َإخواِنُكْم:" تعالى

ؤمنين         بمعنى األخ في النسب في اآل     ) ِإخوان( والسبب في ذلك أن آل ما ورد من          وم الم ا لعم يات الكريمة فالخطاب فيه
صيغة       يء ب ذا ج رة، ل ام الكث ضى المق نهم، فاقت د م يس لواح وان( ول ن   ) إخ دًال م رة ب ى الكث ة عل َوة(الدال ى  ) ِإْخ ة عل الدال

  )٧٩.(القلة

ؤت  جمعان للَعبد، وآالهما دال على الكثرة، غير أن القرآن الكريم قد ميز بينهما ف     ) الَعبيد والِعباد ( و ي االستعمال، فلم ي
شرك                          ر وال وى والصالح، وأهل الكف ان، والتق بهما في القرآن الكريم للداللة على الكثرة، بل جيء بهما للتمييز بين أهل اإليم

  .والنفاق

اد ( فأما   ره                     ) الِعب ون ألوام ذين يمتثل اد اهللا ال صالحين من عب ين ال ؤمنين المتق ذا الجمع الم ريم به رآن الك د اختص الق فق
الى                  ت ال تع أنه، ق أآرمهم اهللا جل ش ه؛ ف شرْي        :" عالى ونواهيه، ويرجون رضوانه ومغفرته، ويخشون عقاب ْن َي اس َم َومن الَن

ا          :" وقال عز وجل  ) ٢٠٧:البقرة"(َنْفَسُه ابتغاَء َمرَضاِت اهللا واهللا َرُؤْوُف بالعبادِ       لّلذين اّتقوا عْنَد َربِّهم َجنَّاٌت تجري من تحته
الى      ) ١٥:آل عمران "( فيها وأزواٌج ُمَطهَّرٌة ورْضواٌن ِمَن اهللا، واُهللا َبْصيٌر بالعباد         األنهار خالدين  ارك وتع ال تب اُد  :" ، وق وعب

ان "(الرَّحمن الذيَن َيْمشون على األرَض َهْونًا وإذا خاطَبُهم الجاِهُلون قالوا سالماً           أنه      )٦٣:الفرق ال جل ش اَد اهللا    :" ، وق إّال َعِب
  ).٤١، ٤٠:الصافات"(ِلئَك َلُهم ِرْزًق معلوٌمالُمْخلِصْيَن أْو
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ال                    ) العبِيد(وأما   واحش، ق ذنوب والف ي ال ّساق، والعصاة مرتكب فقد اختص القرآن الكريم بهذا الجمع الكفار والفّجار والف
  )٥١:، واألنفال١٨٢:آل عمران).(َذِلَك بما َقدََّمْت أيديُكْم و أّن اهللا ليس بظّالٍم للعبيد:" تعالى

ره     )٤٦:فصلت"(َمْن َعِمَل صالحًا َفِلَنْفِسِه و َمْن أساَء َفَعَلْيَها َوما َربَُّك ِبَظالٍَّم للعبيد           " :  جل شأنه  وقال " : ، وقال عز ذآ
  ).١٠ ،٩الحج ".(، ذلك بما َقدََّمْت يداك وأن اهللا ليس بظالٍَّم للعبيد َلُه في الدُّْنيا ِخزُي وُنِذْيُقُه ًيوَم القيامِة عذاَب الحريق

رة             وب ( وقد استعملت بعض جموع التكسير في القرآن الكريم للداللة على المثنى، ومن ذلك وضع جمع الكث موضع  ) ُقُل
الى ه تع ي قول ى ف ا:" المثن َغْت ُقُلوبُكم د َص ى اهللا فق ا إل ريم"(إْن َتُتْوب ات  ). ٤:التح ن أمه ين م ي اثنت ت ف د نزل ة ق فاآلي

ؤمنين يهن (الم وان اهللا عل ا        " ، إذ إن)رض ي معاتبتهم غ ف ون أبل ات، ليك ق االلتف ا بطري شة، خاطبهم صة وعائ اب لحف الخط
ا           ) ٨٠(وحملهما على التوبة مما بدر منهما من اإليذاء لسيد األنبياء          عليه الصالة والسالم، غير أن القرآن الكريم لم يعبر عنهم

ال        )صغى قلباآما (بلفظ المثنى، فلم يقل      ع، فق ا : (، بل عبر بلفظ الجم ين ت        " ؛ ألن   )قلوبكم ستكره الجمع ب نيتين في   ـث ـالعرب ت
ة الواحدة                )٨١"(لفظ واحد  ة الكلم زل منزل ا ين ة فيم ي تثني ين عالمت تثقال الجمع ب ) " ٨٢(، ومعنى ذلك أّن من شأن العرب اس

مضاف  فإذا آان المضاف مثنى، والمضاف إليه  ـ وهو الضمير ـ مثنى، لزم أن يجتمع في آلمة واحدة  ـ وهي المضاف وال      
ا ال يخفى        د عن الفصاحة م ل والبع ك أن العرب     )٨٣"(إليه ـ مثنيان، مثل يديهما، وقلبيهما، وفي ذلك من الثق ى ذل ا عل ، دليلن

ين       النفس أو الع د المثنى ب ون )٧٤(يؤثرون ويستحسنون جمع التوآيد المعنوي إذا أريد توآي ُسُهَما    : ، فيقول َل القاضيان َأْنُف َوَص
  . َأْعُيَنُهَماوصافْحُت القاِضَييِن

الى      ) ِإخوة(ومنه أيضًا وضع جمع القلة       ه تع َوة         :" موضع المثنى في قول ُه ٍإْخ اَن ل إن آ هِ ف سُُّدسُ   َفُألمِّ ساء "( ال ، )١١:الن
ألم  سدس ل ان ال َوْيِن يوجب الجمع )٨٥(ألن اَألَخ يء ب ا ج وة(، وإنم ان " ؛ ألن)ِإخ ع اثن ل الجم سير  )٨٦"(أق ي تف اء ف ، ج

ة؟ قلت      )األخوين(فكيف صح أن يتناول اإلخوة      : قلتفإن  ):" الزمخشري( ة        : ، والجمع خالف التثني ى الجمعي د معن اإلخوة تفي
األخوة       دل ب ق، ف ع المطل ى الجم ة عل ذا موضع الدالل ة، وه ادة الكمي ي إف ع ف ث والتربي ة آالتثلي ة، والتثني ر آمي ة بغي المطلق

ل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذآرانًا آانوا أو إناثًا من أب وأم،  وأجمع أه): ( القرطبي(، وجاء في تفسير اإلمام  )٨٧"(عليه
  )٨٨)(أو من أب أو من أم يحجبون األم عن الثلث إلى السدس

ه       ) َمَساجد(آما استعمل القرآن الكريم بعض جموع التكسير للداللة على المفرد، ومن ذلك وضع               رد في قول موضع المف
  ).١٧:التوبة"(ن َيْعُمُروا َمَساِجد اهللا شاِهديًن على َأْنفِسهْم بالُكْفِرما آان ِلْلُمْشِرِآْيَن أ: " تعالى

ة المسجد الحرام             ة الكريم َساِجد في اآلي الى    )٨٩(فالمراد ِبَم ه تع ْسِجٍد          " :       ؛ لقول اَرَة الم اّج وِعَم َقاَيَة الح ُتْم س َأَجْعل
َد في سبيلِ              وم اآلخر وجاَه َد اهللاِ       الَحَرام َآْمْن آَمَن باهللا والْي ْسَتُوْوَن ِعْن ة "( اِهللا َال َي ا    )١٩:التوب ة      " ، وإنم ه قبل ساجد ألن ل م قي

ان            ): " الشوآاني( ، يقول اإلمام    )٩٠"(المساجد آلها وإمامها   يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام خاصة، وهذا جائز فيما آ
اً            : من أسماء األجناس آما يقال     م يرآب إال فرس ل وإن ل اني (، وجاء في     )٩١"(فالن يرآب الخي ه   ): " روح المع راد ب أن الم

ا،                  ه محاريبه ة إلي ا المتوجه ساجد وإمامه ة الم يعني الجمع المسجد الحرام واختاره بعض المحققين، وعبر عنه بالجمع ألنه قبل
  ).٩٢"(فعامرة آعامرها

شيء ال        ذا ال ن ه ر ع درًا، فعب ا ق ة، وأعاله ساجد اهللا منزل م م و أعظ رام ه سجد الح ة   فالم سم بالعظم ذي يت وي ال معن
  )٩٣.(والروعة، بالجمع العددي، وآأن المسجد الحرام مساجد متعددة، وليس مسجدًا واحدًا؛ لقيمة شأنه ورفعة مكانته

ضًا وضع  ه أي ة(ومن الى) َمَالِئَك ه تع ي قول رد ف َشاُء  : " موضع المف ْن َي ى َم ِرِه َعَل ْن َأْم الرُّْوِح ٍم َة ب زُِّل الَمْالِئَك  ْنمُيَن
  )٢:النحل".(عباده

اس     ):" زاد المسير  ( ، جاء في      )٩٤(جبريل عليه السالم  ) مالئكة(فالمراد بالجمع    ن عب ال اب ل      :" ق ة جبري د بالمالئك يري
ده  سالم وح ه ال ة  )٩٥"(علي ي العربي وز ف ع ( ، إذ يج ظ الجم د بلف ن الواح ر ع ي)٩٦)(أن يخب ول اآللوس راد :     " ، يق والم
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ه  ال إذا آان رئيسًا، وعند      - آما قال الواحدي   -بريل عليه السالم، ويسمى الواحد بالجمع     بالمالئكة عند الجمهور ج    بعض هو علي
  )٩٧".( الوحيةالسالم ومن معه من حفظ

د "  ى محم رآن عل زال الق ة إن ذي اضطلع بمهم ين ال روح األم ك ال ل ذل سالم–وجبري ه ال شارة - علي ة والب ه الهداي  وفي
ة،            للمؤمنين، وفيه التصديق لما ج     ره من المالئك ين غي ر، ب أنه آبي ة، وش ه عظيم اء في الكتب السماوية، ال بّد أن تكون منزلت

  )٩٨".(وهو بهذا المعنى يعدل مجموعة من المالئكة دون الملك

ريم بعض الجموع              رآن الك سر في استعمال الق دير هي ال فالواضح  ـ إذن ـ  مما تقدم أن إرادة التعظيم واإلجالل والتق
  )٩٩".(ع التكسير في المواضع التي آان ينبغي أن يعبر عنها بلفظ المفردومنها جمو

رة              " وال ننسى أنه قد يستغنى ببناء عن اآلخر وذلك           ة والكث اءين صالحًا للقل ؤتى   )١٠٠"(بأن تضع العرب أحد البن ؛ في
دة             اق وَأْفِئ ل، وَأْعَن َأْقالم، وَأْرُج رة، آ ى الكث ة عل ى        ، )١٠١(ببعض أبنية القلة للدالل ة عل رة لدالل ة الكث ستعمل بعض أبني د ت وق

  )١٠٢.(روءـُلوب، وُقـالقلة، آِرَجال، وِسَباع، وُق

الى         ه تع ْن     : " وقد وردت بعض جموع القلة في القرآن الكريم دالة على الكثرة، آأقالم في قول ا في األرض َم و أّن م ول
  ).٢٧:لقمان"(َأْبُحر ما َنَفدت آلماُت اهللاَشَجَرة َأْقالٌم َوالَبْحُر َيٌمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعَة 

ًا،                ) أقالم(فقد وضع بناء القلة    ا أقالم و صارت أشجار األرض آله المعنى أن ل رة، ف ى الكث ة عل ة للدالل ة الكريم في اآلي
ه           اني آالم دت مع ا وعدم    لكثرتوبحارها آلها صارت مدادًا لكتابة معاني آالمه تعالى لنفدت األقالم، ونفد المداد، وما نف ه

  )١٠٣.(هايتناه

ة         -إذن-فالغرض (  هو اإلعالم بكثرة معاني آالمه تبارك وتعالى، وعدم تناهيها؛ فّلما اقتضى المقام الكثرة آان جمع القل
  . داًال على الكثرة- في اآلية–) َأْقَالم

الى    بيد أنه وض– وهو عند الصرفيين والمفسرين على السواء جمع قلة على أََْفَعال        -وَأْعَناق ه تع ا   : " ع في قول ا َجْعلن إّن
ون    ْم ُمقمُح اِن َفُه ى اَألْذَق َي إل الًال َفه اِقهم أغ ي َأْعَن س"(ف الى،  )٨:ي ه تع سَّالِسُل  :" وقول اِقِهم وال ي َأْعَن الُل ف ِإذ األغ

ار           (موضع الكثرة، ذلك أن اآليتين الكريمتين       ) ٧١:غافر"(ُيْسَحُبون دًا في الن أقوام غ  من وضع األغالل       إشارة إلى ما يفعل ب
سالسل    اقهم وال ذاب          ) ١٠٤)(في أعن وان من الع ة ألل وم القيام ذين يتعرضون ي افقين ال ار والمشرآين والمن وال ريب أن الكف

  .في اآليتين داًال على الكثرة) َأْعناق(يزيدون على العشرة، فلما آان المقام يقتضي  الكثرة آان بناء القلة 

ة صرفية           يتضح إذن مما تقدم أن المفسرين       آونهم لغويين اآتفوا بمعالجة جموع التكسير في القرآن الكريم معالجة لغوي
ال تختلف آثيرًا عن معالجة الصرفيين مثل هذه الجموع في العربية، فقد التزموا أبنية القلة والكثرة التي وضعها الصرفييون،                   

ة         ى القل رآن        ومن ثّم اقتصرت عنايهتم بهذا الجموع على بيان داللتها عل ا الستعمال الق ا عرض بعضهم أحيان رة، وربم والكث
ى                             ايتهم إل ه عن ك شغلهم عن توجي ان ذل ة، آ ة القل ان أبني رة مك ة الكث رة، وبعض أبني ة الكث ان أبني الكريم بعض أبنية القلة مك

ا    استعمال القرآن الكريم بعض جمع التكسير لغير الداللة على القلة والكثرة، فقد استعملت بعضها في القر     ا رأين ريم، آم آن الك
ا     فيما تقدم لغير الداللة على القلة والكثرة آما شغلهم عن بيان الدالالت المختلفة لهذه الجموع في سياق النصوص القرآنية، آم

اني الهجري   رن الث ر الق ن أواخ داء م سير ابت ة   " أن التف ة وصرفية، وتاريخي ة، ونحوي ة وجدلي ي مباحث فقهي رق ف ذ يغ أخ
سرينوأسطورية، وب أة للمف ي آانت مهي ياق النصوص )١٠٥"(ذلك ضاعت الفرصة الت ي س وع ف ذه الجم ان دالالت ه ، لبي

  .القرآنية، وتقديم صورة جلية للدالالت المختلفة لجموع التكسير في القرآن الكريم
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  الهوامش
ى       آ) َصَحارى(جمع صحراء، وصحراء تجمع جمع السالمة باأللف والتاء وتكسر على           : َصْحَروات -١ ا تكسر عل ى      )ِصحارى ( م ، وال تكسر عل

  )صحر(اللسان: فهي وإن آانت صفة فقد غلبت عليها االسمية ينظر) َأفَعل(ألنها ليست مؤنث ) ُفعل(
 )سردق( ما أحاط بالبناء، ينظر اللسان: والسُّرادق) ُسرادق(جمع : السُّرادقات -٢
 ٢/١٩٣للرضي : لحاجب واشرح شافية ابن ا٤/١١٤: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -٣
و ) صنا (لسان العرب  : ينظر) ِصْنوان(األخ الشقيق، والعم واإلبن والمثل وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد، وجمعه        : الصنو -٤ العذق  : والٍقْن

 )قنا(ينظر اللسان ) قنوان، وأقناء( بما فيه من الُرطب وجمعه 
 )وخم( من الوخم فأبدلت الواو تاء وجمعها ُتخم اللسان ) وخمة(ستثقله  وأصلهما يصيب المرء من الطعام إذا ا): بضم ففتح( الُتخمة -٥
 ٢/١٩٣: وشرح الرضي على الشافية٤/١٤:شرح ابن عقيل: ينظر -٦
 ٢٩٣ويه، خديجة الحديثي يبأبنية الصرف في آتاب س -٧
 ٣٨ص) هـ٤٧١:ت(دالئل اإلعجاز، اإلمام عبد القاهر الجرجاني  -٨
 ٢٨٥ ص١٩٨٤/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، عالم الكتب بيروت فن البالغة، عبد القادر حسين،  -٩
 . ١/٢١) هـ٣٧٧ت ( ألبي علي الفارسي) جزءان(اإليضاح العضيدي -١٠
 ٨٥ للشيخ أحمد الحمالوي، ،شذا العرف في فن الصرف  -١١
 ١١٤/  ٤:شرح ابن عقيل -١٢
 ٢/٦٤)  أجزاء٣(جامع الدروس العربية  -١٣
 ١٣٣ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية ، ص  -١٤
 ٣٩ ٢ اللغة المقارن للدآتور إبراهيم السامرائي طفقه -١٥
 ١/٢١١)جزءان(المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -١٦
 ١٥:اللغة العربية معناها ومبناها للدآتور تمام حسان  -١٧
 ١٠٥: فصول في فقه العربية -١٨
 ١/٢١٢: المزهر -١٩
 ٢/١٧٧الكتاب  -٢٠
ن ي          -الكامل في اللغة واألدب    -٢١ د ب رد ت       والنحو والتصريف ، ألبي العباس محم د المب ـ   ٢٨٥زي ي             . ه ن جن ان ب تح عثم ي الف ت (والخصائص ألب

  ٣/٥٩): هـ٣٩٢
 ٢/١١٧، والمزهر ٢/١٧٧: الكتاب -٢٢
 ١/٥٧:ديوان ذي الرُّمة: إذا أريد أدنى العدد، فينظر) زمن (هوالشاهد في جمع) غيالن بن عقبة(البيت لذي الرُّمة  -٢٣
  ٢/١٧٧/١٧٨: الكتاب -٢٤
 ٢/١٧٦: الكتاب -٢٥
  ٢/١٧٦الكتاب : ينظر -٢٦
عند الصرفيين تكسيره ألدنى ) َفْعل(والقياس في   ) َأْزَناد(على  ) َزْند( غير قياس    ى عل هوالشاهد في جمع  ) ميمون بن قيس  ( البيت لألعشى الكبير     -٢٧

  ٢/١٧٦:  والكتاب٧٣ديوان األعشى الكبير، ص: ينظر) َأْفُعل( العدد على 
ل (الصحيح العين تكسيره على ) َفْعل(والقياس في ) َأفراخ(على ) َفْرخ(،) جرول بن أوس(البيت مطلع أبيات للحطيئة   -٢٨ ة،    ) َأْفُع شاهد في جمع وال

 ٣/٥٩: والخصائص٢/١٩٦: والمقتضب١/٥٦:  والكامل٢٠٨:إذا أريد به أدنى العدد، ينظر ديوان الحطيئة
 ٣٣٦:  وأبنية الصرف٢/٣٠٢: ينظر، الكتاب -٢٩
 ١٣٦  :فقه اللغة وخصائص العربية تأليف محمد المبارك: ينظر -٣٠
 ١٣٥: المصدر نفسه: ينظر -٣١
 ١/٢٠٣: الكتاب: ينظر -٣٢
 ٢٢١-٢/٢١٨:  ، والمقتضب٢/٢٠٦: الكتاب: ينظر -٣٣
 ٢٣:القصص -٣٤
 ١٤٠:معاني األبنية في العربية للدآتور فاضل صالح السامرائي  -٣٥
 ).خول(المخصص البن سيدة ولسان العرب : ينظر -٣٦
اظ،    ) الخيالن(جة تستعمل    ومختار الصحاح، في لغة المصريين الدار      ٢/١١١:المخصص: ينظر -٣٧ جمعًا للخال الذي هو أخو األم، ينظر داللة األلف

 ١٢٦-١٢٤تأليف الدآتور إبراهيم أنيس ، 
 ١١٠: وفقه اللغة المقارن٦٤المفردات في غريب القرآن : ينظر -٣٨
 ١/٢١٦)ربع( والمصباح المنير ٢/٢٠٣المزهر : ينظر -٣٩
 )رآب(لسان العرب -٤٠
 )رآب(ن العرب ، ولسا٢٠٣): رآب(المفردات : ينظر -٤١
 ٢/٢٩١: المزهر:ينظر -٤٢
 ٣٩٧): عدا( تأليف الشيخ عبد اهللا البستاني –الوافي معجم وسيط للغة العربية : ينظر -٤٣
 ١٤٠: معاني األبنية: ينظر -٤٤
 )آعب(لسان العرب : ينظر -٤٥
 )آعب (-المصدر نفسه: ينظر -٤٦
 ٣/٢٦٠:معاني القرآن: ينظر -٤٧
 ١٦٤: معاني األبنية: ينظر -٤٨
 ١/٣٤٥ات األحكام من القرآن تأليف محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آي -٤٩
 ٣٩-٣٨:دالئل اإلعجاز:  وينظر٣٣٦:دراسات في فقه اللغة للدآتور صبحي الصالح -٥٠
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 ٣٣٦-٣٣٥: المصدر نفسه -٥١
 ٣٣٦:المصدر نفسه -٥٢
 ١٤٩: معاني األبنية -٥٣
 ١٤٩:المصدر نفسه -٥٤
 ٤/٢٠٩:ديوان البحتري -٥٥
 ١٥٩:معاني األبنية -٥٦
 ١٨٢:ةفقه اللغة وخصائص العربي -٥٧
 ٣٣٦:دراسات في فقه اللغة -٥٨
 ٣٣٦:المصدر نفسه -٥٩
 ٩٥: فقه اللغة المقارن -٦٠
 ١/٢١١: المزهر -٦١
 ٩٩:فقه اللغة المقارن -٦٢
 ١/٤٦٣:الكشاف -٦٣
 )المتن وبهامش التحقيق (٢/٢١٤:معاني القرآن: ينظر -٦٤
 ٢/٢١٥:المصدر نفسه -٦٥
ا تجمع        بفتح القاف وضمها وإسكان الراء وهو الحيض والطهر فهي م          ) ُقْرء(جمع  : الُقُروء -٦٦ ْرء (ن األضداد، آم ى   ) َق َراء   (عل ُرؤ، وَأَق رى  ) َأْق وي

 )قرأ(لسان العرب : سيبويه أن العرب استغنت ُبُقروء عن بناء القلة ينظر 
 ٦/٤٣٥:التفسير الكبير -٦٧
 ٢٠١-٢/١٩٨روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،اآللوسي ص -٦٨
 ٧/٢٧٧:جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري -٦٩
 ١٣٢:معاني األبنية: ينظر -٧٠
 ١٣٢:معاني األبنية: ينظر -٧١
 ٤٣٣):آفت (  المفردات -٧٢
 ١/٢٥:معاني القرآن  -٧٣
 ١/٢٤٩:الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  -٧٤
 ٤١):بر: (المفردات -٧٥
 ):أخ( ولسان العرب٣/١٤٨: المخصص -٧٦
 ٤/٣٦٦: الكشاف -٧٧
 ٤/٣٦٦: الكشاف -٧٨
 ١٣٨:معاني األبنية -٧٩
 ١٨/١٨٨: وينظر الجامع ألحكام القرآن٣/٢٩٠: محمد علي الصابوني–صفوة التفاسير -٨٠
 ٥/٣٥٦:فتح القدير للشوآاني -٨١
 )المضاف، المضاف إليه( والمقصود منزلة الكلمة الواحدة٥٥٩:تفسير الجاللين للسيوطي: ينظر -٨٢
 ٣٠٨: فن البالغة -٨٣
 ٣/٢٣٥:جامع الدروس العربية -٨٤
 ٤/٢٦٠، ٧٩:، تفسير الجاللين١/٤٨٣: الكشاف -٨٥
 ٥/٨٣:الجامع ألحكام القرآن -٨٦
 ١/٤٨٣:الكشاف -٨٧
 ٤/٢٦٠:،١/٤٨٣:الكشاف:  وينظر ٥/٧٢:الجامع ألحكام القرآن -٨٨
 ٢/٢٥٣: ، الكشاف١/٤٢٦:معاني القرآن: ينظر -٨٩
 ٨/٨٩: الجامع ألحكام القرآن: ، وينظر٢/٢٥٣: الكشاف -٩٠
 ٨/٨٩:الجامع ألحكام القرآن:  وينظر٢/٤٨٢: فتح القدير -٩١
 ١٠/٩٤: روح المعاني -٩٢
 ٣٠٧: فن البالغة -٩٣
 ٢٦٧:  تفسير الجاللين٤/٧٤،١٠/٦٧،٢٠/١٣٣: ألحكام القرآنالجامع : ينظر -٩٤
 ٤/٢٢٥:للجوزي زاد المسير في علم التفسير  -٩٥
 ٤/٧٤:الجامع ألحكام القرآن -٩٦
 ٣/٢٠٩،٥/٦٨٠:فتح القدير: ، وينظر ١٤/١٣٧: روح المعاني -٩٧
 ٣/٢٩٠:صفوة التفاسير:  وينظر٣٠٧:فن البالغة -٩٨
 ٣٠٧:المصدر نفسه -٩٩
 ٨٤:شذا العرف -١٠٠
 ٤/١١٥:عقيلشرح ابن : ينظر -١٠١
 ٤/١١٥:المصدر نفسه -١٠٢
 ١٤/٧٦:، الجامع ألحكام القرآن٣/٥٠١: ينظر الكشاف -١٠٣
 ٢/٢٠٢:، المقتضب٢/١٧٩: الكتاب: ، وليس له جمع آثرة، ينظر)ُعُنق(مفرده) أفعال (٦جمع قلة على:  ، وأعناق١٥/٩: الجامع ألحكام القرآن -١٠٤
 ٢٦– سيد قطب -التصوير الفني في القرآن -١٠٥
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ات   . زاد المسير في علم التفسير ). م١٩٩٤(أبو الفرج جمال عبد الرحمن بن علي بن محمد        ، ابن الجوزي  .٢ تخريج اآلي
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ة   : تحقيق. الخصائص)  م١٩٥٢( أبو الفتح عثمان  ، ابن جني  .٣ ة   . محمد علي التجاري ة الثاني اهرة . الطبع دار الكتب   : الق

  . المصرية
يده  .٤ ن س ماعيل  ، اب ن إس ي ب سن عل و الح روت. ط.د. المخصص). ت.د(أب ع   : بي ة والتوزي اري للطباع ب التج المكت

  .والنشر
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  . دار الفكر: بيروت. الطبعة السادسة عشرة. الحميد
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الوي .١٨ د، الحم صرف ). م١٩٦٥(أحم ن ال ي ف رف ف ذا الع شرة. ش سادسة ع ة ال ابي : مصر. الطبع ة الب ة ومطبع مكتب

 .هـ١٤١٦ بيروت – الطبعة الخامسة مؤسسة الكتب الثقافية و. الحلبي وأوالده
 . مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. الطبعة الخامسة. شذا العرف في فن الصرف). م١٩٩٦(أحمد، الحمالوي .١٩
  .  بيروت مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر).ط. د(.مختار الصحاح). م١٩٨٧(محمد بن أبي بكر، الرازي .٢٠
دين        محمد بن عمر    ، الرازي .٢١ ر   ). م١٩٩٧(بن الحسين البكري المعروف بفخر ال سير الكبي مكتب تحقيق    : تحقيق . التف

 .  دار إحياء التراث العربي: بيروت. الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي
ن الحاجب     ). م١٩٧٥( الشريف  ،الرضي .٢٢ د محي              : تحقيق . شرح شافية اب زاف ومحم د الزف ور الحسن ومحم د ن محم

 . دار الكتب العلمية :  بيروت) .ط.د(. حميدالدين عبد ال
ر، الزمخشري .٢٣ ن عم ود ب ار اهللا محم م ج و القاس وه  ). ت.د(أب ي وج ل ف ون األقاوي ل وعي ائق التنزي شاف عن حق الك

 .دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. ط.د. التأويل
  . دار العلم للماليين: بيروت. الطبعة الثانية. فقه اللغة المقارن). م١٩٨٧(إبراهيم، السامرائي .٢٤
  ).ن. د(:بغداد. الطبعة األولى. معاني األبنية في العربية). م١٩٨١(فاضل صالح، السامرائي .٢٥
  .  بوالق،المطبعة األميرية: القاهرة . الطبعة األولى. الكتاب). هـ١٣٠٧(أبو بشر عمرو بن عثمان بن منير،  سبيويه .٢٦
ا     ). م١٩٩٢(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      ، السيوطي .٢٧ ة وأنواعه وم اللغ ق  . المزهر في عل د  : شرح وتعلي محم

  . المكتبة العصرية:  بيروت).ط. د(.جاد المولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي
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د     ، و المحلي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي .٢٨ ن أحم د ب دين محم ين   ). م١٩٨٧(جالل ال سير الجالل تف
زول       ( :ن الكريم مذيًال بكتاب   بهامش القرآ  سيوطي ) أسباب النقول في أسباب الن ى   . لل ة األول : دمشق . الطبع
  . دار ابن آثير

 .مؤسسة الرسالة: بيروت. المنهج الصوتي للغة العربية). م١٩٨٠(عبد الصبور، شاهين .٢٩
سير     فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدارية        ). م١٩٩٧(محمد بن علي بن محمد    ، الشوآاني .٣٠ م التف : تحقيق . من عل

 . دار الحديث: القاهرة. الطبعة الثالثة. سيد إبراهيم
  . دار الفكر: بيروت. الطبعة األولى. روائع البيان تفسير آيات األحكام من القرآن). م١٩٩٦(محمد علي،  الصابوني .٣١
  . تراث العربيدار إحياء ال: بيروت. الطبعة األولى. صفوة التفاسير). م ١٩٩٨(محمد علي، الصابوني .٣٢
  . دار العلم للماليين: بيروت. الطبعة الحادية عشرة. دراسات في فقه اللغة). م١٩٨٦(صبحي، الصالح .٣٣
ل    : ضبط وتوثيق وتخريج   . جامع البيان عن تأويل القرآن    ). م١٩٩٩(أبو جعفر محمد بن جرير    ، الطبري .٣٤ صدقي جمي

  .دار الفكر:  بيروت. ط.د. العطار
  . مكتبة الخانجي: القاهرة. الطبعة الثالثة. فصول في فقه اللغة). م١٩٧٨(رمضان، عبد التواب .٣٥
  . مكتبة الخانجي: القاهرة. الطبعة الثالثة. اللغة العربية، معناها ومبناها).م ١٩٨٧(رمضان، عبد التواب .٣٦
ي .٣٧ ة). م٢٠٠٠(مصطفى، الغالبين دروس العربي امع ال ة. ج ادري: مراجع عد الن د أس ة والثالث. محم ة الثامن . ونالطبع

  .المكتبة العصرية: صيدا، بيروت
 .دار التأليف: مصر. الطبعة األولى. حسن شاذلي فرهود: تحقيق. اإليضاح العضدي). م١٩٦٩(أبو علي، الفارسي .٣٨
راء .٣٩ اد ، الف ن زي ى ب ا يحي و زآري رآن).م ١٩٨٣(أب اني الق ق. مع اتي : تحقي د يوسف عنج ار، وأحم ي النج د عل . محم

  . الكتبعالم : بيروت. الطبعة الثالثة
  . المكتبة العلمية: بيروت. ط.د. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير). ت.د(أحمد المغربي، الفيومي .٤٠
 .القرآن الكريم .٤١
سنة وآي       ).م١٩٩٦(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري  ، القرطبي .٤٢ ا تضمن من ال ين لم رآن والمب الجامع ألحكام الق

ان ق. الفرق يم البر: تحقي د العل د عب يشأحم راهيم أطف ي إسحاق إب ي وأب ى. دون ة األول روت. الطبع دار : بي
  .إحياء التراث العربي

 . دار المعارف: القاهرة . الطبعة الحادية عشرة. التصوير الفني في القرآن). م١٩٨٤(سيد، قطب .٤٣
 . دار الفكر: بيروت. الطبعة الثانية. فقه اللغة وخصائص العربية). م١٩٦٤(محمد، المبارك .٤٤
رد .٤٥ د، المب ن يزي د ب اس محم و العب ق. المقتضب). م ١٩٢٣(أب الق غصن: تحقي د الخ د عب روت. ط.د. محم الم : بي ع

  .الكتب
د         ، المبرد .٤٦ ن يزي د ب اس محم و العب ة واألدب والنحو والتصريف     ). م١٩٣٦(أب ارك،   : تحقيق . الكامل في اللغ زآي مب

  . مصطفى البابي الحلبي: القاهرة. الطبعة األولى. وأحمد محمد شاآر
     
  

  
  
  
  
 


