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الملخص :

المديرية العامة للتربية في بغداد /الرصافة الثالثة

يسعى هذا البحث إلى دراسة أبنِية ُج ُموع التَّكسير في ِشعر َك ْعب بن زهير ،وقد سار البحث
لتحقيق مبتغاه بما يقتضيه المنهج .
وقد جاءت خطة البحث في فصلين ،يسبقهما تمهيد وتليهما خاتمة ،وجاء التَّمهيد في محورين:

األول منهما ،جعله الباحث للحديث عن حياة كعب بن زهير ،والثّاني عني ببيان مفهوم جمع
ّ
َّ
ِ
ُّ
ُّ
الج ُموع إلى قلة و َكثَْرة.
التّكسير في اللغة العر ّبية ،وتقسيم الل ّ
غويين لهذه ُ
أما الفصل األول فقد تناول فيه (أبنِية جموع ِ
القَّلة وال َك َثرة) ،وجاء الفصل الثّاني للحديث عن
ّ
ُُ
ّ
ِ
توصل إليها البحث .
النتائج التي َّ
الج ُموع) ،وفي الخاتمة أجمل فيه َّ
أهم ّ
(أبنية ُمنتهى ُ

المقدمة

الم على ِّ
الحمد هلل ِّ
محمد ،وعلى آله الطّيبين
ُ
الصالةُ و ّ
رب العالمين ،و ّ
سيد المرسلين ّ
الس ُ
الغر المنتجبين.
طاهرين ،وصحبه ِّ
ال ّ

بعد:
أما ُ
ّ
فقد عنيت اللُّغة العر ّبية عناية كبيرة بصياغة أبنية جموع التّكسير وما يكسر عليها من المفردات
 ،االسماء منها والصفات وتحديد ما يدل من هذه األبنية على ِ
القلّة ،وما يدل منها على ال َكثَْرة ،حتّى
خاصة في مصنفات
بات موضوع ُج ُموع التَّكسير وأبنيتها من الموضوعات التي تفرد لها أبواب
ّ

العصور .
لُغوييها ُ
ونحاتها وألسنة ُشعرائها فيما وصل إلينا من رواة أشعارهم في مختلف ُ
الدواوين ِّ
لج ُموع
وقد كان ديوان ال ّشاعر( كعب بن زهير) من ّ
الشعرية التي أفردت مكانة مهمة ُ
التَّكسير  .ففي اثناء قراءة الباحث لديوان ال ّشاعر استوقفته مالمح ُّ
تعدد أبنية ُج ُموع التَّكسير في
ِشعره ،فتطّلع إلعداد هذا البحث .
وكان استعمال ال ّشاعر( كعب بن زهير) لصيغ جموع التَّكسير على ُّ
تعدد أوزانها واختالف
دالالتها ظاهرة بارزة في ِشعره  ،فقد استعمل ال ّشاعر ال ُج ُموع في ِشعره وأكثر من استعمالها ،جريا
وراء المبالغة التي كان يطلبها ،إذ ال تتح ّقق له باستعمال المفرد.
وأورد في ِشعره الكثير من صيغ ُج ُموع التَّكسير التي أجمع عليها علماء الّلغة ،وكثُر

فإن هذا البحث يسعى جاهدا إلى كشف
دورُانها على ألسنة العرب في منظومهم ومنثورهم  .وعليه؛ ّ
النقاب عن أبنية ُج ُموع التَّكسير في ِشعر (كعب بن زهير)  ،وما يتصل بهذه األبنية من حيث
ّ
السماع .
القياس و ّ
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وقسم اللُّغويون جمع التَّكسير إلى قسمين هما  :جمع ِ
الباحث هذا
القلّة  ،وجمع ال َكثَْرة ،ووظّف
ُ
ّ
التّقسيم في ترتيب فصول البحث الذي جاء في فصلين ،يسبقهما تمهيد وتليهما خاتمة.

األول منهما ،جعله الباحث للحديث عن حياة كعب بن زهير ،وقد
وجا التّمهيد في محورينّ :
تناول فيه اسمه ونسبه وكنيته ،ونشأته ،ومكانته بين ُّ
حد جمع
الشعراء ،ووفاته  .والثّاني ُعنِي ببيان ّ
التّكسير في اللُّغة العر ّبيةِ ،
وعلَّة تسميته ،والتّغيير التّقديري والظّاهري الذي يط أر عليه  ،وتقسيم
ِ
ُّ
األول فقد ُو ِس َم بـ
اللغويين لهذه ُ
الج ُموع إلى قلّة و َك َثرة ،وصحة هذا التّقسيم من عدمه ّ .
أما الفصل ّ
ِ
وج ِع َل الفصل الثّاني للحديث عن ( أبنية ُمنتهى ال ُج ُموع) .
(أبنية ُج ُموع القلّة وال َكثَْرة)ُ ،
وقد قصر الباحث البحث على أوزان ُج ُموع التّكسير المطّردة كما جاءت في كتب اللُّغة،
الجمعي تجنبا لإلطالة .
الج ُموع األُخرى كاسم الجمع ،واسم الجنس
واستغنى عن أنواع ُ
ّ
ف في الوصول إلى قسم
لقد سلك الباحث في هذا البحث منهجا يقوم على اإلحصاء الذي ُو ِظ َ
الدالالت التي أشرنا إليها في مواضعها .
من ّ

التمهيد/

 -0حياة كعب بن زهير

أ -اسمه ونسبه وكنيته :

كعب بن ُزَه ْير بن ربيعة المعروف بأبي ُسْل َمى ،ابن رياح بن قرط بن الحارث بن مازن بن
هو ُ
ض ِّرب(. )1
الم َ
ثعلبة بن ثور بن هزمة بن ألم بن عثمان بن ُم َزْينة  ،وكنيته أبو ُ
ُي ُّ
أما والدته
عد والده ُزَه ْير بن أبي ُسْل َمى ،من كبار ُش عراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقاتّ .

دي ابن ُس َحيم  ،وهي
فهي (( امرأة من بني عبد اهلل بن َغطفان يقال لها ( َك ْبشة) بنت َع َّمار بن َع ّ
ُّأم سائر أوالد ُزهير))(.)2

ب -نشأته:
ولد َّ
الشعرية  ،ونظم ِّ
طفَان قوم أمه ،ونشأ في بيت توفَّرت له الق ارئح ِّ
الشعر
الشاعر في بني َغ ْ
ّ
ِّ
يشوه مجد أسرته ،فلما نضجت
وهو صغير ،فنهاه أبوه وزجره ،مخافة أن يأتي بالشعر ّ
الرديء الذي ّ
قريحته ،واستوى على سوقه ،أذن له بقوله(.)3

النبي  بدعوته إلى االسالم ،هجاه وهجا االسالم ،فأهدر النبي  دمه ،فخاف
فلما ظهر ّ
النبي  تائبا يعتذر إليه ويمدحه ،فعفا عنه  وخلع عليه ُب ْردته .
ورجع إلى ّ
ج -مكانته بين الشعراء:
عد كعب بن زهير أحد شعراء العرب الفحول المجودين في ِّ
ُي ُّ
المقدم في طبقته ،وقد
الشعر ،و ّ
ّ
َح ِظي ِشعره باهتمام كبير من َّ
أن ظهرت ِّ
حوية واألدبيَّة
غوية وا َّلن ّ
الدراسات اللُّ ّ
الدرس والبحث ،منذ ْ
ألنها ألبست َّ
الشاعر حلّة مجد ال يبلى
(الب ْردة) على محطة منمازة فيه؛ ّ
حتّى اليوم ،وحازت قصيدته ُ
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 .وقد فُ ِطر كعب بن زهير على ِ
الشعر ،وال ريب في ذلك ،فهو من أسرٍة م ْع ِرقة في ِّ
قول ِّ
الشعر،
ُ
َ
وعمتاه ُسلمى والخنساء ،وخال أبيه بشامه بن
ا ْشتُهرت بكثرة شعرائها (( فأبوه زهير وجده أبو ُسلمى ّ
الغدير ،وابنا عمته تماضر وأخوها صخر ،وابنا بنته ُسلمى العوتبان وقريض ،وأخوه ُب َج ْير ،وولده
عقبة ،وحفيده بشير كلهم شعراء)) (.)4
لخلَ ِ
(الشعر و ُّ
جاء في كتاب ِّ
ف األحمر :زهير
الشعراء) البن قتيبة (ت272هـ)َّ ،أنه (( قيل َ

لقلتَّ :
أشعر منه))(.)5
إن كعبا
أشعر أم ابنه كعب ؟ قال :لوال أبيات لزهير أكبرها ّ
اس ُ
الن ُ
ُ
ُ
طبقة الثّانية من ُّ
وقد َّ
الشعراء الجاهليين  ،قبل
ابن سالّم
الجمحي (ت231هـ) في ال ّ
عده ُ
ّ
الحطَ ْيئة(.)2
ُ
د -وفاته :

المؤرخون في تحديد سنة وفاة كعب بن زهير ،فمنهم من قال َّإنه توفي سنة 24هـ(،)7
اختلف
ّ
()8
(الب ْردة) ورغبة
ومنهم من ّ
حددها سنة 22هـ  ،ومنهم من جعلها سنة 42هـ ،اعتمادا على حادثة ُ
معاوبة بن أبي سفيان في شرائها( ،)9غير َّ
يصرحون بأ َّن
(الب ْردة) ال
أن أكثر الذين يذكرون قصة ُ
ّ
معاوية اشتراها من كعب نفسه ،بل يقولونَّ :
إن معاوية اشتراها من ورثته(. )11

 -7جمع التكسير في العربية:

مقد ار أو ِ
دل على ثالثة ،أو أكثر بتغيير صورة ُمفرده تغيي ار َّ
ظاه ار (.)11
وهو ما ّ
سمى:
وعّلل أبو بكر بن السراج (ت316هـ) سبب تسميته بجمع التَّكسير بقوله ((:هذا الجمع ُي َّ
ٍ
كس ار  ،ألن بناء الواحد فيه قد ُغير عما كان عليهَّ ،
شيء تغييره عما
كل
ُم َّ
فكأنه قد كسر ،ألن كسر ّ

كان عليه))( ، (12وتبعه أبو علي الفارسي (ت377هـ) في ذلك فقال )):هذا َّ
الج ْم ِع ُس ِّم َي
ب من َ
الض ْر ُ
ّ
ِ
كس ار على التّشبيه بتكسير اآلنية ونحوهاَّ ،
ألن تَكسيرها َّإنما هو إزالة إلتئام األجزاء التي كان
َج ْمعا ُم َّ
عليه و ِ
عما كان ِ
ك َّ
يل َّ
اح ُدهُ َ ،س َّموه تكسي ار
الج ْم ِع أيضا َّ
لها ْقب ُلَ ،ف َّ
ظم ،وفُ َ
لما أ ُِز َ
الن ْ
ض ُد في هذا َ
الن ُ
)) ).(13والتّغيير التّقديري يكون في نحو قولك :فُْلك بضم الفاء وسكون الالم للمفرد والجمع فمن

المفرد قوله تعالى  :ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ( يس  ، (١٤:ومن الجمع قوله تعالى  :ﭽﭱ ﭲ
ُسد جمع
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ( يونس  ، )22:فزنتها في المفرد كزنة قُ ْفل وتكون زنة الجمع كزنة أ ْ
ي فعلى أقسام هي(: )15
أسد( .)14أما التَغيير ال َ
ظاهر ّ
َ
ِ
ِ
بالزيادة  ،نحو  :ص ْنوان جمع ص ْنو
 -1تغيير ّ
بالنقص  ،نحو  :تُ َخم جمع تُ َخ َمة
 -2تغيير ّ
أسد
 -3تغيير بال ّشكل  ،نحو  :أ ْ
ُسد جمع َ

أعالم جمع َعَلم
 -4تغيير ّ
بالزيادة وال ّشكل  ،نحو ْ :
بالنقص وال ّشكل ،نحو ُ :كتُب جمع ِكتاب
 -5تغيير ّ

النقص وال ّشكل  ،نحوِ :غْلمان جمع ُغالم
 -2تغيير ّ
بالزيادة و ّ
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كسيرلى قسمين:
وقسم اللُّغويون جمع التَّ ا
ّ

األول  :جموع القلة:
ّ
أن لها أربعة أبنية هي :
وهي التي ّ
تدل على العدد من ثالثة إلى عشرة  ،و ّ
أ ْف ُعل  ،أ ْف َعال  ،أ ْف ِعَلة ِ ،ف ْعَلة (. )12
الثّاني  :جموع الكثرة:
تدل على ما فوق العشرة إلى ما نهاية لها
وهي التي ّ
َّأنها تناهز أربعين بناء (.)18

()17

 ،وأوزانها كثيرة جدا  ،وقد ذكر بعضهم

الن اللُّغويين أجازوا أن يرد جمع
لكن هذا التّقسيم على شهرته ال يستند إلى أساس لُغوي متين؛ ّ
أن يأتي جمع القلّة موضع جمع الكثرة كقوله تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ (
الكثرة مكان جمع القلّة  ،و ْ

البقرة . ( ٢٢٢:

فاستعمل جمع الكثرة – وهو كلمة " قروء "  -مع العدد القليل " ثالثة " ). )19

وحتّى لو َسلّمنا جدال بهذا التّقسيم ،يمكن القول َّ
أن العرب قد تستغني ببعض أبنية القلّة عن الكثرة

بالوضع أي َّأنها وضعت أحد البنائين صالحا للقّلة والكثرة فاستغنت في بعض المواضع عن أحدهما

باآلخر كقوله تعالى  :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ(المائدة ،)2:وقوله  :ﭽﮚﮛﮜﭼ(االنفال ،)12:وقوله:
ﭽﯳﯳﯳﯳﯳﯳﯳﭼ (لقمان.)27:
فقد استغنى في هذه اآليات ببناء القلّة عن بناء الكثرة  ،اذ ليس المراد في هذه اآليات القلّة دون

الكثرة  ،الن سياق المعنى فيها يدل على الكثرة أيضا

((21

.

يتبين لنا أ َّن المرجع في تعين الكثرة والقلّة هو سياق الكالم والقرائن التي
وتأسيسا على ما ّ
تقدم ّ
تميز أحدهما من اآلخر.
أن الجمع أيَّا كان نوعه (جمع
وهذا ما ذهب إليه مجمع اللُّغة العر ّبية في القاهرة عندما قرر ّ
تكسير أو جمع تصحيح) يدل على القليل والكثير ،وانما يتعين أحدهما بقرينة (.)21

الفصل األول :أبنية جموع القلة والكثرة

أو اال -أبنية جموع القلة:
َّ
ِ
ضعف ،على زنة (فَ ْعل) بفتح الفاء
 -0أفعل َ :يط ِرُد في ُك ِّل اسم ثُالث ّي صحيح الفاء والعين غير ُم ّ
ِ
ِّ
اعي ُم َّ
ؤنث بال عالمة ) . )22
وسكون العين ،وفي ُكل اسم ُرَب ّ
كف،
وورد هذا البناء في ِشعر ) كعب بن زهير) ثماني م ارت  ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية  ):أ ّ
أذرع  ،أعين ،أشهر ،أينق  ،)23() ...،نذكر منها قوله :
والناظرين بأعي ٍن محمرٍة
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سماعي أو
استعمل ال ّشاعر (أ ْع ُين) وهذا الجمع ليس قياسيا فيه (أي البناء أ ْف ُعل) ،وانما هو
ّ
(ع ْين) ،معتل العين ،اسم ثالثي على زنة ( َف ْعل) ،وهو مقيس في جمع الكثرة
شاذ؛ الن مفرده َ
(فُ ُعول) ،فيقال ( ُع ُيون) ؛ الن هذا البناء َيطَّ ِرُد في ُك ِّل اسم ثُالثِ ّي ساكن العين مثلث الفاء(. )24
(أع ُين)؛ ب َّ
أن ذلك يرجع إلى تحقيق أمن
وقد علّل ّ
(ع ْين) على ْ
ائي مجيء َ
الدكتور فاضل ّ
السامر ّ
بأنه يؤتى بأوزان ِ
للداللة
القلَّة وال َكثَْرة للمغايرة بين معنيين وضعا أو تخصيصا ال ّ
اللبس ،حيث يرى ّ
على ِ
الع ُيون ُع ُيون الماء(.)25
الع ُيون،
القلَّة وال َكثَْرة،
ْ
ْ
فاألع ُين الباصرة ،و ُ
كاألع ُين و ُ
 -2أفعال َ :يطَّ ِرُد هذا البناء في جمع كثير من االسماء الثُّالثَِّية وغير الثُّالثَِّية ( .)22وقد جاء في شعر
( كعب بن زهير) أثنتين وتسعين مرة ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية ( :أثواب أقوام  ،أرحام ،ألوان،
أصوات ،)27()...،نذكر منها قوله:

وتنفي الضفادع أنفاسها

فهن فويق الرجا يرتقينا

النحاة َج ْم َعه قياسا
وهذا الجمع (أ ْنفَاس) ،مفرده على وزن (فَ ْعل) صحيح العين ،وقد منع أكثر ّ
السماع ،
على أفعال ،فذهب سيبويه (ت181هـ) إلى ّ
أن جمع ( َف ْعل) على (أفعال) موقوف على ّ

()28
أن جمع (فَ ْرخ) على
أن ذلك الباب ليس في كالم العرب
المَب ّرد (ت285هـ) إلى ّ
وّ
 .وذكر ُ
أن ( َف ْعل) ال يأتي فيه
((م َشبَّه بغيره ،خارج على بابه))( ،)29ورأى ُّ
وطي (ت911هـ) ّ
(أفراخ) ُ
الس ُي ّ
أن مذهب الجمهور َّ
بأنه ال ينقاس عليه(.)31
(أفعال)( ،)31وأشار
وني (ت929هـ) إلى ّ
ُ
األشم ّ

أن منعه ال يستند
لكن عباس أبو السُّعود رأى قياسية جمع ( َف ْعل) صحيح العين على (أفعال) و ّ
()33
()32
عي َج ّوز جمع (فَ ْعل)
إلى أساس سليم  ،اعتمادا على كثرته في اللّغة  ،وبناء على قرار َم ْج َم ّ

اسما صحيح العين على(أ ْفعال)(.)34
 -3أفعلة :ي َّ
ط ِرُد في ُك ِّل اسم م ْفرد م َذ َّكر رب ِ
اع ّي قبل آخره َم َّد( .)35وورد هذا البناء في ِشعر (كعب بن
َُ
َ
َُ ُ
()32
زهير) عشر مرات ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتيةِ (:
أسنةَّ ،
أح َّزةِ ،أذلَّةَّ ،
أزمة ، )...،نذكر
أعنةَّ ،
وما خلتكم كنتم لمختلس جنى

منها قوله  :فما خلتكم يا قوم كنتم أذل اة
وهذا الجمع ِ
الن مفردة (ذليل) جاء صفة على وزن
(أذَّلة) ،جاء على غير القياس ،أو شاذا؛ ّ
( َف ِعيل) ،وهو مما ال َيطَّ ِرد في هذا الوزن(.)37
وعلِّل سبب هذا ُّ
الدال على الوصف ،قد أجروه مجرى االسماء(كرغيف)،
أن (( فعيال ّ
الشذوذ ّ
ُ
فغلبوا حكم االسم على الوصف عند الجمع؛ لخفة االسم ))(.)38
 -4فعلة  :لم ي َّ
سماعيُ ،يحفظ ما ورد منه وال يقاس عليه ،حتّى
ط ِرد هذا البناء في شيء ،وانما هو
َ
ّ
)
(
39
جعله بعضهم اسم جمع ال جمع  ،وذهب البعض اآلخر إلى َّأنه ليس من أوزان جمع التّكسير

()41
وسمع منه  :فتية ،غلمة ،إخوة  .وقد ورد هذا البناء
((لعدم اطراده واالقتصار على ّ
السماع )) ُ ،
عند َّ
الشاعر مرتين ( فتية ،إخوة )( ،)41وقد جاء في قوله:

فال تسأل ستثكل كل أم
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ثاني ا :أبنية جموع الكثرة:
()42
ُّ
ويطّ ِرد
 -1فعل ُ :ي َع ُّد هذا الوزن
ثالثيا َّ
أخف أوزان جموع الكثرة ؛ لكونه ّ
مجردا ساكن الوسط َ ،
في ُك ّل وصف على ِزنة )أ ْف َعل) ،وفي كل وصف على زنة (فعالء)(.)43
وورد هذا البناء في شعر (كعب بن زهير) أربعا وأربعين مرة ،وذلك ضمن األلفاظ اآلتية ُ ):ن ْكد،

ُزْهرُ ،ك ْوم ُ ،ع ْوج ُ ،خ ْوص ، )44() ...،نذكر منها قوله:
شد النهار ذراعا عيط ٍل نص ٍ
ف

قامت فجاوبها نكد مثاكيل

جمع ال ّشاعر في هذا البيت بين أكثر من بناء من أبنية جموع الكثرة فاستعمل بناء (مفاعيل) في
ون ِكد .ويقال
قوله (مثاكيل) ،وبناء (فُ ْعل) في قوله ُ ):ن ْكد) وهو جمع لـ )نكداء) وهي (( تأنيث أن َك َد َ
للناقة التي مات ولدهاَ :نكداء))(.)45
ّ
َّ ()42
َّ
 -2فعل  :يط ِرُد هذا البناء في ُك ِّل اسم رب ِ
مد صحيح اآلخر ُم َذ َّك ار كان أو ُمؤنثا .
اع ّي قبل آخره ّ
َُ
َ
وتكرر هذا البناء في ِشعر(كعب بن زهير) أحدى عشرة مرة ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية ُ ( :خ ُنف،
صفُ ،خلُج ،)47()...،نذكر منها قوله:
ص ُحف ،خلفُ ،ع ُ
ُ
يسقين طلس ا خفي ٍ
كما تراطن عجم تقرأ الصحفا
ات تراطنها
(ص ِحيفة) على وزن َف ِعيلة ال
ُّ
وهذا الجمع
(الص ُحف) غير مقيس على هذا الوزن؛ أل َّن مفرده َ
َيطَّ ِرد في فُ ُع ٍل( ،)48و ّانما جمعه القياسي (صحائف) على وزن (فعائل)  .وقد ُعلِّل ما جاء شاذا في
()49
كسروه على(فُ ُع ٍل) ،وهو قليل،
جمع َفعيلة على (فُ ُعل) بالحمل على ّ
النظير  .قال سيبويه((:ربَّما ّ
ِ
ِ
ِ
شبهوا ذلك بقليب وقُلُبَّ ،
وص ِحيف،
وص ُحفّ ،
كأنهم جمعوا َسفين َ
وصحيفة ُ
وسفُنَ ،
قالواَ :سفينة ُ
حيث علموا َّ
أن الهاء ذاهبة))(.)51
 -3فعل  :ي َّ
ط ِرُد هذا البناء في ُك ِّل اسم على ِزنة )فُ ْعلة(  ،وفي كل وصف على ِزنة (فُ ْعلَى) ُم َّ
ؤن ث
َ
()51
ِ
ُمم ،نُطَف
(أ ْف َعل)  .ورد هذا البناء في شعر)كعب بن زهير) تسع مرات ،في مثل األلفاظ اآلتية  ):أ َ
ص َوى  ،قَُرى  ،)52( )...،نذكر منها قوله :
ُ ،رَقى ُ ،
تبصر خليلي هل ترى من ظع ٍ
كنخ ٍل القرى أو كالسفين حزائقه
ائن
ف ـ ) قُرى) مفرده ( َقرية) على وزن ( َفعلَة) ،وهذا الوزن مما لم يجر على قياس؛ ألَّنه ال ي َّ
ط ِرد في
َ
َْ
ْ
َ
هذا الجمع ،بل ي َّ
ط ِرد هذا الجمع على وزن(فُ ْعَلة) كما ذكرنا أعاله.
َ
ِ
وذكر ابن خالويه (ت371هـ) انه ليس في كالم العرب َج ْم َعا ل َف ْعلَة على فُ َعل من ذوات الواو
والياء غير ( َق ْرَية) و(قَُرى) وذلك بإجماع أهل َّ
ون َزى(. )53
النحو ،وأ ّن ثعلب ازد بناء آخر هو َن ْزَوة ُ
()54
َّ
ِ
ِّ
وورَد هذا البناء في ِشعر (كعب بن
 -4فعل َ :يط ِرُد هذا البناء في ُكل اسم تام على ِزنة ) ف ْعلَة) َ .
زهير) ثالث مرات ،في األلفاظ اآلتيةِ (:دَيمِ ،قَيمِ ،ذ َمم )( ،)55نذكر منها قوله:
وأندية الجوزاء بالوبل والديم
عفته رياح الصيف بعدي بمورها
ِ
فقوله ِ (:دَيم) جمع كثرة على ِزنة ) ِف َعل) ،و ِّ
وم مع سكون أيَّاما(.)52
الدَي ُم ُ :
جمع د ْي َمة ،وهو مطر َي ُد ُ
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 -1فعلةَ :يطَّ ِرُد في وصف لعاقل على وزن (فاعل) معتل الالم( .)57وورد هذا البناء في ِشعر
(كعب بن زهير) ثماني مرات ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتيةُ (:وشاة ُ ،سعاة ُ ،رعاة  ،طُغاة،

ُرماة ،)58() ...،نذكر منها قوله :

طاف الرماة بصي ٍد راعهم فإذا

بعض الرماة بنبل الصيد مقتول

(الرَمَية) قلبت الياء الفا لتحركها وفتح ما قبلها
وأصل ُّ
(الرماة) َ
 -1فعلة  :ي َّ
ط ِرُد في وصف ُم َذ َّكر عاقل صحيح الالم على وزن فاعل( .)21وورد هذا البناء في
َ
()21
ِشعر (كعب بن زهير) مرتين ،وفي لفظ واحد هو (سادة)  ،وقد جاء في قوله:
()59

.

وليوث غاب حين تضطرم الوغى
من معشر فيهم قروم سادة
ِ
سيدَ :س ْيود
(سّيد) على وزن فَ ْيعل ،وأصل ّ
وهذا الجمع ورد على غير قياس أو شاذ؛ الن مفرده َ
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ،فقلبت الواو ياء ،وأ ُْد ِغ َمت الياء في الياء(.)22
بوزن(فاعل) و) ِ
ِ
فاعلة) صحيحي الالم) .)63ويدل هذا البناء على
 -7فعل  :يكثر في ُك ِّل وصف

عنصر الحركة ،كما َّ
الداللة على المبالغة وكثرة القيام بالفعل) .(64وورد هذا البناء في
أن فيه ّ
صلَّب ،قَُّرح
ِشعر(كعب بن زهير) خمس مرات ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية ُ ( :ن َّ
صلُ ،ذبَّلُ ،
ض َّمرُ ،
آتنا قرحا ووحشا ذكورا
)( ،)25نذكر منها قوله :كالقسي األعطال أفرد عنها
فقوله( :قَُّرح) جمع كثرة على زنة )فُ ّعل) للمفرد قارح) ،والقارحَّ ((:
الناقة َّأو َل ما تَ ْح ِم ُل  ،والجمع
َقو ِارُح ،وقَُّرح )) ).(66
َّ
وزن ِ
ِّ
لم َذ َّكر صحيح الالم على ِ
(فاعل) ) . (67وورد هذا البناء في
 -8فعال  :وهو َيط ِرُد في ُكل وصف ُ
ِشعر( كعب بن زهير) مرة واحدة ) ، (68وذلك في قوله :
يتطهرون كأنه نسك لهم

بدماء من علقوا من الكفار

استعماله أكثر من الجمع اآلخر
فقولهُ (:ك َّفار) جمع كثرة على زنة (فُ َّعال) وهو جمع آثر ال ّشاعر
ُ
أن يأتي بالمعنى الذي أتت فيه كلمة ُكفَّار.
( َك َف َرة) ؛ الَّنه ال يمكن ْ
ويطَّ ِرُد هذا البناء في جمع اسم ووصف على) َف ْعل وَف ْعلة) ليست عينهما وال فاؤهما ياء،
 -9فعالَ :
وفي ) َفع َل وَفعلَة) اسمين صحيحي الالم ليست عينهما والمهما من جنس واحدِ ،
و(ف ْعل) )فُ ْعل)
َ
َ
)(69
اسما غير واوي العين وال يائي الالم ،وفي ( َف ِعيل وَف ِعيلة) وصفين  .وهو أكثر أبنية جموع الكثرة
استعماال في ِشعر (كعب بن زهير) فقد ورد عنده ستا وسبعين مرة  ،وذلك في مثل األلفاظ األتية(:
ِرماح ِ ،ثيابِ ،رياح  ،جبال ِ ،رقاب ،)70((.... ،ومنها قوله:
تباري قالص ا كالنعام الجوافل
عذافرة تختال بالرحل حرٍة
وهذا الجمع ِ
الن (فَ ُعول) ال َيطَّ ِرد على وزن ( ِفعال) قياسا ،والى
(قالص) ،ورد على غير القياس؛ ّ
السعود بقولهَّ :
إن (( َف ُعوال ال يجمع على ِفعال قياسا ،كما ال يجمع عليها
عباس أبو ُّ
ذلك أشار ّ
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إن هذا الجمع شاذ  ،وعلى هذا ال
سماعا إال َقلُوص وِقالص ،وهي ّ
الناقة ال ّشابة ،وبعضهم يقول ّ
يكون خطأ ))(.)71
وكذلك قوله  :وقيل ر ٍ
غوى أمر ك ٍ
عب ما أراد وما ارتأى
جال ال يبالون شأننا
(رجال) ورد شاذا ؛ الن مفرده (ر ُجل) ال َيطَّ ِرد على هذا الوزن ،وقد ُعلّل هذا ُّ
وهذا الجمع ِ
الشذوذ
َ
ِ
َّ
روم التّخفيف؛ َّ
الساكن أخف
ألن ّ
حمال على التّخفيف ،حيث غلب فيه (( فُ ْعال في المفرد على فَ ُعل ل ْ
عليهم من الضمةَ ،ففُ ْعل مقيس في ِفعال))(.)72
ويطَّ ِرُد هذا البناء في اسم على (فَ ِعل) و ( َف ْعل) إذا كان ثالثيا ساكن العين مثلث الفاء
 -01فعولَ :

 ،ويشترط أال تكون عين المفتوح أو المضموم واوا  ،وال الم المضموم ياء ( .)73وورد هذا البناء
ِ
ُسودُ ،نفُوس،
في شعر) كعب بن زهير) سبعين مرة ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية ُ ( :رؤوس ،أ ُ
ُن ُجومُ ،س ُيوف ، )74() ...،ومنها قوله:
رجال قعود في الدجى بالمعابل
وهم بورٍد بالرسيس فصده
وقد جمع َّ
الشاعر في هذا البيت بين أكثر من بناء من أبنية ُج ُموع ال َكثَْرة ،فاستعمل بناء ( ِفعال)
(دجى) ،وبناء (مفَ ِ
في قولهِ :
اعل)
(رجال) ،وبناء (فُ ُعول) في قوله(:قُ ُعود) ،وبناء (فُ َعل) في قولهَ ُ :
َ
(م َعا ِبل).
في قولهَ :
وهذا الجمع (قُعود) ،مفرده (قاعد) على وزن(فَ ِ
قياسيا فيه (،)75
سماعيا ،وليس
اعل) ،وقد جاء
ّ
ّ
ُ
ائي بقوله :
ولفظ الجمع فيما سبق هو لفظ المصدر ،وقد أشار إلى ذلك ّ
الدكتور فاضل ّ
السامر ّ
الحقيقي للفعل))(.)72
للداللة على المعنى
(( ّ
أن الجمع على وزن مصدره إنما يؤتى به ّ
فدل هذا على ّ
ّ
 -00فعال ن َ:يطَّ ِرُد في اسم على وزن(فُ َعال) ،أو (فُ َعل) ،أو(فُ ْعل) ،أو ( َف َعل)( .)77وورد عند
ال ّشاعر مرتين ( ِفتيان ،نِيران)( ،)78من ذلك قوله:
وحرق نيران الصفيح ودائقه

فلما رأين الجزء ودع أهله
ونِيران اصلها (نِ ْوران) ،قلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها(. )79
 -07فعالن :ي َّ
ط ِرُد في اسم على وزن ( َف ْعل) ،أو ( َف َعل) ،أو( فعيل) (.)81
َ
ال ّشاعر خمس مرات ،وذلك ضمن االلفاظ اآلتيةُ (:ح َّزانُ ،خالَّنُ ،سودان،
تكفكف كل ممتنع
نذكر منه قوله  :رميناهم بشبان وشيب

وورد هذا البناء عند
ُمصرانُ ،شبَّان)(،)81

العطاف

ولعل ال ّشاعر أراد في جمع ( ُشبَّان) االسمية ،أو القرب منها؛ الن القياس في هذا الجمع االسماء
ّ
)
(
8
2
الصفات  .وقد َعلَّل سيبويه ذلك بقوله  ((:وقالوا (فُ ْعالن) في الصفة كما قالوا في الصفة
ال ّ
ورعيان  ،وشاب
التي ضارعت االسم ،وهي إليه
أقرب من الصفة إلى االسم ،وذلك :ر ٍ
ُ
اع ُ

و ُشّبان))(.)83

وذهب إلى ذلك بعض اللُّغويين المحدثين حين قال :إ َّن (( ُك ّل ذا يدور في فلك التّخفيف؛ َّ
ألن
أخف عليهم من الوصف))(.)84
االسم ّ
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ِ
ويطَّ ِرُد في ِّ
كل وصف دال على هالك ،أو ُّ
وص ِريع -
 -13فعلىَ :
توجع ،أو تشتُّت ،نحو  :قَتيل -قَتْلىَ ،
ص ْرعى) . (85ورد هذا البناء في شعر(كعب بن زهير) مرة واحدة ( ،)82في قوله:
َ

شمس قد طوين عنه الحجورا
مرتجات على دعاميص غرقى
الغرق ُّ ((:
يدل على انتهاء في شيء يبلغ
ف ـ ( َغ ْرَقى) جمع كثرة على ِزنة ) َف ْعلى) للمفرد غريق ،و َ َ
الغ َرق في الماء ))(.)87
أقصاه ،ومن ذلك َ
ِ
َّ
الج ُموع
الفصل الثانيْ :أبنَية ُم ْنتَهَى ُ
ويراد بها ُكل جمع تكسير يأتي بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة( ،)88ويمكن تقسيمها على
األوزان اآلتية :

َّ
اسما نحو :ضوارب جمع ضاربة ،ولجمع
 -0فواعل :وهو َيط ِرُد في :جمع (فاعلة) صفة أو ْ
اهر ،وفي( َفوعَلة) ،نحو :صومعة و ِ
( َفوعل) ،نحو  :جوهر وجو ِ
فاعل)  ،نحوَ :خاتَم
ص َوامع ،وفي) َ
َْ
َ
َْ َ َ
ْ
َْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
وخواتم ،وفي )فاعالء) نحو :قاصعاء وقواصع ،وفي (فاعل) ،صفة لمذكر غير عاقل ،نحو  :صاهل
ِ
ِ
اسما َعَلما أو غير علم ،نحو :جا ِبر و َجوا ِبر ،وفي(فاعل) صفة لمؤنث
وصواهل ،وفي( فاعل( ْ
عاقل ،نحو :طالِق وطوالِق(.)89
وهذا البناء أقرب إلى االسمية منه إلى الوصفية ،أو بمعنى آخر َّأنه (( وزن لجمع األسماء أكثر

مما هو لجمع الصفات))( .)90ورد هذا البناء في شعر(كعب بن زهير) ستا وخمسين مرة  ،وذلك في

مثل االلفاظ اآلتية ( :عوارض ،صواقل ،قوافي ،قوادم ،بوارح(... ،

))91

 ،نذكر منها قوله:

مناكبها واشتد منها الجوانح
وطرت إلى قوداء قاد تليلها
ِ
فقوله):جوانح) جمع على زنة (فواعل) ،وال َجوانح ُّ (( :
صار التي في ُم َق َّدِم الصدر،
الضُلوع الق ُ
والواحدة َجانِحة ))(. )92
ِ
ُصول مز ٍيد بميم في ّأوِل ِه ) . (93وتكرر هذا البناء في شعر
لمفرد ثُالث ِّي األ ُ
 - 7مفاعل :يأتي(( جمعا ُ
( كعب بن زهير) سبعا وثالثين مرة  ،وذلك في مثل االلفاظ اآلتية  ):مسامع ،مفارق  ،مطالع،
مناكب ،مسائح ،(94 )(...،ومن ذلك قوله:

ال مرحب ا هابذا اللون الذي ردفا
عاد السواد بياض ا في امفارقه
ِ
بالم ْف َر ِ
ق ((:وسط الرأس وهو الذي
(م ْف َرق) ،وأراد َ
(م َفاعل) ،مفرده َ
فقولهَ (:م َف ِارق) جمع على زنه َ
ق فيه َّ
الشعر))(.)95
ُي ْف َر ُ
ِ
ُصول مز ٍيد بهمزة في ّأولِ ِه)) ( . )92وورد هذا البناء في
لمفرد ثُالث ِّي األ ُ
 -1أفاعل  :يأتي (( جمعا ُ
شعر( كعب بن زهير) ثالثا وعشرين مرة ،وذلك في مثل االلفاظ اآلتية ) :أبارقِ ،
أنامل ،أصابع،
أماكن ،أرامل ،)97) (... ،نذكر منها قوله:

وخر ٍ
ق يخاف الركب أن يدلجوا به
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فقوله ) :أنامل) جمع على صيغة منتهى الجموع ) ِ
أفاعل) ،مفردها ( ْأن ُملة) التي يراد بها:
ِ
األعلى الذي فيه الظفر من اإلصبع ))( ،)98وقد جمع ال ّشاعر بينها وبين جمع الكثرة
الم ْفصل ْ
(( َ
(أفعال) في قوله )أهوال) .
ِّ ِ
اعي َّ
 -4فعائلِ َّ َ :
ثالثه مد) . (99ويراد بداللة هذا
مؤنث اسما كان أو صفة ُ
ويطرد هذا البناء في كل ُرَب ّ
الرسائل ،وما ُح َّو َل من الصفات
الن الوزن من هذا الجمع االسماء
الجمع االسمية؛ ّ
ّ
كالصحائف و ّ
إلى االسماء ُجمع على هذا الوزن (. )111
وورد هذا البناء في شعر(كعب بن زهير) عشرين مرة ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية( :ودائع،

ودائق ،خمائل ،شمائل ،ثنايا ،)111)(... ،نذكر منها قوله:
وتفتر عن غر الثنايا كأنها

اح تروى من عرو ٍ
ق غالغل
أق ٍ

(رَذاياَ ،مَنايا)( ،)112بين ُنحاة البصرة والكوفة ،فيرى
وقد اختلف في وزن ثََنايا وما هو بمنزلتها َ
أن (فَ ِعيلة) تجمع قياسا على (فَ َعائل) ،في حين يرى الكوفيون َّ
البصريون َّ
أن وزنها (فَ َعالى) ،وهو

()113
الرأي اآلخذ بظاهر اللفظ
مذهب الخليل بن أحمد
 ،وقد تابع عباس أبو ّ
السعود هذا ّ
ٍ
ِ
وبألف أو و ٍاو أو ياء قبل
ُصول مز ٍيد بميم في ّأولِ ِه،
لمفرد ثُالث ِّي األ ُ
 - 1مفاعيل :يأتي ((جمعا ُ
ِ
الم ِه))( .)115ورد هذا البناء في شعر(كعب بن زهير) أربع عشرة مرة  ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية :
()114

.

(مواعيد ،معازيل ،مجازيع ،مراسيل ،مواثيق . )112()...،ويستوقفنا بيت لل ّشاعر كرر فيه جمعا على
وزن (مفاعيل) مرتينُ ،م ْح ِدثا موسيقى داخلية في البيت تدل على براعته في صنعته وتفننه فيها،
فهو يقول:
كانت مواعيد عرق ٍ
وما مواعيدها إال األباطيل
ال
وب لها مث ا
سميه
فقد كرر كلمة (مواعيد) التي بمعنى الوعد ليؤكد المعنى ويزيده يقينا ،وهذا التّكرار ُي ِّ
الصدر)(.)117
البالغيون بـ (رد العجز إلى ّ
وبألف أو و ٍاو أو ٍ
ٍ
الث ِّي األُصول المزيد بهم ٍزة في َّأو ِ
 -1أفاعيل :ويأتي (( جمعا للم ْفرد الثُ ِ
ياء
له ،
ُ
ُ

قبل آخره))( .)118ورد هذا البناء في شعر(كعب بن زهير) عشر مرات ،وذلك في مثل األلفاظ اآلتية

أماني ،أقاويل  ،أحاديث  ،أعاصير.)119()...،
(:أباطيل،
ّ
ومالت بأعناق المطي األباطح
يقول كعب :نزعنا بأطراف األحاديث بيننا

الخبر يأتي على القليل والكثير ،والجمع:
فـ ) أحاديث) جمع على زنة ( أفاعيل ( ،فـ ـ ((الحديث:
ُ
أحاديث ،كقطيع وأقاطيع ،وهو ٌّ
شاذ على غير قياس))(.)110

على َّ
ي (ت535هـ) كان يرى َّأنه((:اسم جمع للحديث ،وليس بجمع أحدوثة))(،)111
أن الزمخشر ّ
ورد عليه أبو حيان األندلسي (ت745هـ) َّ
بانه لم يات اسم جمع على هذا الوزن (( بل هو جمع
ّ
ّ
تكسير لـحديث ،على غير قياس ،كما قالوا :أباطل وأباطيل)( ،)112وهذا ما ذكره ابن منظور في

النص المذكور أعاله .
ّ
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 -1فعالل :ويطَّ ِرُد هذا البناء في ُّ ِ
المجرد نحو ُ :ب ْرثن َ -براثِن ،وفي الخماسي المجرد نحو :
َ
الرَباع ّي ُ
ِ
سفرجل  -سفارج ،وفي الرباعي المزيد نحو ُ :م َدحرج ِ -
دحارج ،وفي الخماسي المزيد نحو  :قرطبوس -
قراطب ( .)113ورد هذا البناء في ِشعر( كعب بن زهير) أربع عشرة مرة ،وذلك في مثل األلفاظ االتية :

(ضفادع ،دراهم ،خضارم ،غرانق ،قراقر)....،
أتى دون ماء الرس ٍ
باد وحاضر

()114

 ،نذكر منها قوله :

وفيها الجمام الطاميات الخضارم

ِ
ِ
ض ِرم) وهو الماء الكثير(. )115
فقوله (:الخضارم) جمع على ِزنة ) فعالل) لـ )خ ْ
الثي األُصول مزيد بتكرير المه  ،ولمفرد رب ِ
ِ
اع ّي
َُ
ُ
 -2فعاليل :يأتي هذا البناء (( جمعا ُ
لم ْف َرد ثُ ّ
المفردين مزيدا بالف أو واو أو ياء قبل المه األخيرة ))(.)112
األُ ُ
صول ؛ بشرط ان يكون كال ُ
ورد هذا البناء في شعر ( كعب بن زهير) ثالث عشرة مرة ،في مثل االلفاظ اآلتية ):غرابيل،

زهاليل ،تنابيل ،جالميد ،دعاميص ،)117 ) )...،نذكر منها قوله:
وما تمسك بالوصل الذي زعمت

إال كما تمسك الماء الغرابيل

أن محبوبته ال تدوم على ٍّ
أن
حب كما ّ
يرى الشاعر في هذا البيت من قصيدته (بانت سعاد) ّ
ِ
الغ ْرَبال ال ُيبقي على الماء للثقوب الكثيرة التي فيه ،و(غرابيل) جمع على ِزنة )فعاليل) للمفرد
( ِغ ْرَبال) وهو :ما ُغ ْرِب َل به ،وغربل الشيءَ :ن َخله(.)118
بياء في َّأوله  ،وبو ٍاو أو ٍ
ول م ِزيد ٍ
الثي األ ِ
ياء قبل
لمفرد ثُ ِّ
ُ
ُص َ
 -8يفاعيل :ويكون هذا البناء (( َج ْمعا ُ
ِ
الم ِه))( . )119وورد في شعر (كعب بن زهير) ثالث مرات ،وذلك في االلفاظ اآلتية (:يعاليل،
يعاسيب ،يعافير)( ،)121ومن ذلك قوله:
طاف ٍ
يات كأنهن يعاسيـــ

ـــــــب عشي بارين ريحا دبورا

ِ
بالي ْع ُسوب (( :أمير َّ
الن ْحل
(ي ْع ُسوب)  ،وأراد َ
(ي َعاسيب) جمع على صيغة منتهى الجموع للمفرد َ
فـ َ
كل رئيس َي ْع ُسوب))(.)121
وذ َك ُرها ،ثم َكثُر ذلك حتى َس َّموا ّ
 -1فعالى :ويقاس هذا البناء جمعا في فعالء اسما ،أو صفة ال مذكر لها ،وفي وصف على ِزنة

( َف ْعالن) ومؤنثه ( َف ْعلى) ) .)122وجاء في شعر( كعب بن زهير) مرتين (صحارى  ،يتامى))،(123
وذلك في مثل قوله :
أال لهف األرامل واليتامى

ولهف الباكيات على أبي

فقوله(:اليتامى) جمع يتيم ،وهو جمع مسموع ُيحفظ ،وال يقاس عليه؛ ألّن ه صفة على وزن
(فعيل) ،وهو ما ال َيطَّ ِرد على هذا الوزن(ُّ .)124
الداّلة على المصائب
ويدل هذا الوزن على الكلمات ّ
وحباطَى؛
وجاعى َ
واآلفات ،وهذا ما أشار إليه سيبويه ،حين ذكر ((:قالواَ :يتامى وأيامىَ ،شبَّهوه َب َ
ِ
َّ
باألوجاع حين جاءت على َف ْعَلى))(.)125
شب ْ
ب قد ابتُلوا بها ،فُ ّ
ألنها مصائ ُ
هت ْ
ائي ،حين ذكر ايضا (( وتقول يتيم وأيتام فإن أردت
الرأي ّ
الدكتور فاضل ّ
وتابعه في هذا ّ
السامر ّ
اإلشارة إلى أن اليتم أصبح على اصحابه آفة وبلية قلت :يتامى )) (.)122
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 -01فعالي  :ويقاس هذا البناء جمعا في فعالء اسما ،أو صفة ال مذكر لها ،وفي وصف على ِزنة
و(فعالة) ِ
( َفعالة) ِ
و(ف ْعلِية) و( َف ْعلُوة)( .)127وقد وردت عند َّ
الشاعر (ثالث) مرات ،وفي كلمة واحدة

( ليالي)( ،)128وذلك في مثل قوله :

ليالي نحتل المراض وعيشنا

غرير وال نرعي إلى عذل عاذل

أن يكون واحدة
وقد جاء هذا الجمع (ليالي) على غير القياس ،أو شاذا؛ الن القياس ْ
(ليالة)( ،)129وقد ُعّلل هذا ُّ
ألنهم غّلبوا األصل المهمل (ليالة) ،الذي
الشذوذ حمال على التّخفيفّ ،
وزنه (فَ ْعالة) المقيس في ٍ
أخف عليهم من الفَ ْرع(.)131
ألن األصل ّ
فعال على الفرع المستعمل (ليلة)ّ ،
ط ِرد في ُك ِّل ثُالثي ساكن العين آخره ياء مشددة زائدة على الثالثة بشرط ان تكون
 -00فعاليَ :ي ّ
الياء غير ياء النسب( .)131وورد هذا البناء في شعر(كعب بن زهير) مرة واحدة في قوله:
إذا ليس فيه ما أبين فأعقل

حديث أناس ٍّي فلما سمعته
وتباين اللغويون والمفسرون في مفرد هذا الجمع ِ
(أناس ّي)،إلى آراء شتّى ،فذهب الفراء(ت217هـ)
أن (( و ِ
إلى َّ
عوضا عن
أناسى فتكون الياء
احدهم ْإن ِس ّى وا ْن شئت َجعلته إنسانا ثم َج َمعته
ْ
ّ
()132
ِ
اسي مث ّقلة َّ
ألنها جماعة إنسي( ،)133ورأى
النون))  ،ولحظ األخفش (ت215هـ) أن األََن ّ
()134
ِ
أن أََن ِ
األناس ّي جمع إنسي أو
ي أ ّن
اس ّي جمع إنس  ،وذكر ّ
األصفهاني (512هـ) ّ
الزمحشر ّ
ّ
إنسان

()135

 ،وأشار الطبرسي (ت548هـ) إلى َّأنه جمع إنسان ،وجعلت الياء عوضا عن النون،

أن يكون جمع إنسي(.)132
وذكر َّأنه يجوز ْ
أن ِ
أناسي جمع
وقَ َ
ي (ت915هـ) الخالف في هذه المسألة وذهب إلى ّ
ط َع ال ّشيخ خالد األزهر ّ
أن ما ختم بياء النسب ال يجمع على َف َعالِي،
الن إنسيا آخره ياء النسب و ّ
إنسان ،وليس جمع إنسي؛ ّ
وأناسي أصله أناسين فأبدلوا النون ياء وادغموا الياء المبدلة من ألف إنسان(.)137
بياء في ِ
ول مز ٍيد ٍ
ص ِ
 -07فياعل :ويأتي (( َج ْمعا ِل ُم ٍ
ثانيه))( ،)138وجاء في قوله:
فرد ثُ ِّ
الثي األُ ُ
وليلة مشتا ٍ
تفرقن عنها في طيالس ٍة خضر
ق كأن نجومها
ِ
األكسية(،)139
طْيَل َسان) ،وُيراد به نوع من
الجموع للمفرد( َ
فـ (طيالس) جمع على صيغة منتهى ُ
وهو ُم َع َّرب(.)141
ثانيه ،وبواو أو ٍ
بياء في ِ
ول مز ٍيد ٍ
ُص ِ
 -01فياعيل :ويأتي(( َج ْمعا ِل ُم ٍ
ألف أو ياء قبل
فرد ثُ ِّ
الثي األ ُ
في ديابيج أو كسين نمورا
المه)) ( ،)141وجاء في قوله  :ذا وشوم كأن جلد شواه
(دَيا ِبيج) جاء على صيغة منتهى الجموع للمفرد( ِد ْيَباج) ،ويراد به ((:ضرب من الثياب َسداه
فـ َ
ولُ ْحمته من الحرير))( ،)142وهو ُم َع َّرب أيضا(.)143
ون في ِ
 -04فناعل :يأتي (( َج ْمعا لِ ُم ْف ٍ
ُصول مز ٍيد ُبن ٍ
ثانيه))( ،)144وجاء في قوله:
رد ثُ ِّ
الثي األ ُ
ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت
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فـ (جَنادب) جمع على صيغة منتهى الجموع للمفرد (ج ْن ُدب) ،ويراد به (( :نوع من الجراد ي ِ
ص ُّر
َ
ُ
ُ
ُ
َ
()145
ويقفز ويطير)) .

الخاتمة

بعد أن استفضنا الحديث عن مجمل ما يتعلق بموضوع أبنية ُج ُموع التّكسير في ِشعر كعب بن
النتائج التي توصل إليها البحث:
زهير نوجز أهم ّ
 -1إ َّن كثرة ُّ
تعدد أبنية جموع التّكسير ،يتطلب على من يريد معرفة جمع -لفظة ما -مراجعة
الكثير من المظان ُّ
اللغوية كي يجد ضالته .

طالن تَ ْقسيم صيغ جموع التَّكسير على صيغ ِقلَّة ،وصيغ
فق كثير من علماء اللَّغة على ُب ْ
 -2اتَّ َ
أن سياق الكالم والقرائِن هي التي تُ َح ِّد ُد المقصود منهما.
َكثَْرة ،وذهبوا إلى ّ
َِّ
ِ
الجموع ورودا عند ال ّشاعر ،فقد وردت عنده
 -3جاءت ص ْي َغة جمع القلة (أفعال) أكثر أوزان ُ
(اثنتين وتسعين) مرة .
 -4تفاوتت أبنية جموع الكثرة في ورودها عند ال ّشاعر ،فأكثر ما جاء في ِشعر كعب بن زهير من
هذه األبنية صيغة ( ِفعال) فقد كانت الفاظها األكثر ورودَا  ،تليها ِ
ص ْي َغة ( فعول).
ِ
 -5تُ ُّ ِ
الجموع ورودا عند َّ
الشاعر ،فقد جاءت عنده (ستا
عد ص ْي َغة (فواعل) أكثر صيغ ُمنتهى ُ ُ
وخمسين) مرة .

أن معظم ُّ
الش ُذوذ الذي ورد في ُج ُموع التّكسير في ديوان كعب بن زهير يعود غالبا إلى ِعلَّة
ّ -2
ِ َّ
ِ َّ
أعين) ،أو ِعلَّة الحمل على
التّخفيف (أذلةِ ،رجالُ ،شّبان ،ليالي) ،أو علة تحقيق أمن اللبس ( ُ
ظير(ص ُحف).
الن
ّ
ُ
أن(فَ ْعل) صحيح العين ال يجمع قياسا على (أفعال) وقد جاءت أمثلة في ديوان
 -7ذكر سيبويه ّ
كعب بن زهير تخالف ما ذهب إليه سيبويه  ،وتدعم ما ذهب إليه بعض المحدثين .
الهوامش

ُ -1ينظَر :شرح ديوان كعب بن زهير5:
 -2األغاني57/17:

ُ -3ينظَر :تاريخ األدب العربي ،حنا الفاخوري 224:
 -4شرح ديوان كعب بن زهير2:
الشعر و ُّ
ِّ -5
الشعراء139/1 :
ُ -2ينظَر :طبقات فحول ُّ
الشعراء97:

 -7يُنظَر :تاريخ األدب العربي ،حنا الفاخوري224-223 :
 -8يُنظَر :تاريخ األدب العربي ،د .عمر فروج283/1:

ُ -9ينظر :ديوان كعب بن زهير21:
ظر :طبقات فحول ال ُّشعراء113 :
ُ -11ين َ
 -11ينظر :توجيه ُّ
الدروس العر ّبية191/2:
النحو ، 112:وجامع ّ
اللمع ،99-98:والتّعريفات ،83:وشرح الحدود في ّ
ُ
النحو429/2 :
في
األصول
-12
ّ
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 -13التّكملة 418:
ُ -14ينظر :أسرار العر ّبية ،71:والمه ّذب في علم التّصريف179:
الصرف الوافي- 154:
المه ّذب في علم التّصريف ،179 :و ّ
ُ -15ينظر:شرح التّسهيل ،71/1:وشرح التّصريح على التّوضيح ،519/2:و ُ
155
النحو ،431/2 :وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، 228 :وشرح األشموني على ألفية
في
األصول
و
،
527
/
3
سيبويه:
كتاب
نظر:
ُ -12ي
ّ
ابن مالك271 /3 :

ي  ،224 /3 :وشرح األشموني على ألفية ابن مالك271 /3 :
النحو ،431/2 :وشرح المفصل ّ
ُ -17ينظر :األصول في ّ
للزمخشر ّ
ُ -18ينظر :شرح ُملحة اإلعراب37 :
الصرف في كتاب سيبويه ،212 :
ُ -19ينظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،228 :وشرح التّصريح على التّوضيح ،521/2:وأبنية ّ
غوية 24-21:
والمه ّذب في علم التّصريف ،182 :وتيسيرات لُ ّ

 -21يُنظر :المه ّذب في علم التّصريف182 :
ُّ
الصرف122 :
غوي ) ،178:وأسس علم ّ
 -21يُنظر :قُل فهذا صواب ( قاموس في التّصويب الل ّ
الصرف  ،132:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية 41-41:
ُ -22ينظر :شذا العرف في فن ّ
ظر :شرح ديوان كعب بن زهير29، 24 ،29 ،28 ،28 :
ُ -23ين َ
المه ّذب في علم التّصريف193:
ُ-24ين َ
ظرُ :
ظر :معاني األبنية في العر ّبية123-122:
ُ -25ين َ
الصرف ،132:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية41:
ُ -22ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -27ينظَر :شرح ديوان كعب بن زهير115 ، 112 ، 84 ، 53 ،14 :
ُ -28ينظَر :كتاب سيبويه528/3 :
 -29المقتضب 194 /2:

ُ -31ينظَر  :همع الهوامع 29 /2 :
ُ -31ينظَر :شرح األشموني على ألفية ابن مالك274/3 :
ُ -32ينظَر :الفيصل في ألوان الجموع 37:

ُ -33ينظَر  :شرح التّصريح على التّوضيح 522-525 /2:
النحو الوافي239 /4:
ُ -34ينظَرّ :

الصرف  ،133:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية41 :
 -35يُنظر :شذا العرف في فن ّ
ظر :شرح ديوان كعب بن زهير183، 118 ، 118 ، 97 ، 21 :
ُ -32ين َ
 -37يُنظَر :الفيصل في ألوان الجموع 42 :
 -38ظاهرة ُّ
بي 112:
الشذوذ في ّ
الصرف العر ّ
النحو432/2 :
ُ -39ين َ
ظر :األصول في ّ
الصوتي للبنية العر ّبية 133:
ُ -41ين َ
ظر :المنهج ّ
ظر :شرح ديوان كعب بن زهير181 ،125 :
ُ -41ين َ
ظر :شرح التّصريح على التّوضيح528 /2 :
ُ -42ين َ
الصرف ،134:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية44:
ُ -43ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -44ينظَر :شرح ديوان كعب بن زهير157 ، 73 ، 31 ، 22 ، 21 :
 -45لسان العرب281/ 14 :

الصرف ،134:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية44:
ُ -42ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -47ينظَر :شرح ديوان كعب بن زهير115 ، 24 ، 22 ، 22 ، 21 :
ُ -48ينظَر :الفيصل في الوان الجموع 49:
ُ -49ينظَر :ظاهرة ُّ
بي 127:
الشذوذ في ّ
الصرف العر ّ
 -51كتاب سيبويه 211/ 3 :

الصرف ،135:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العربيّة45:
 -51يُنظر :شذا العرف في فن ّ
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ظر :شرح ديوان كعب بن زهير133، 115 ، 97 ، 22 ، 54 :
ُ -52ين َ
ظر :ليس في كالم العرب 123:
ُ -53ين َ

الصرف ،135:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية45:
ُ -54ينظر :شذا العرف في فن ّ
ظر :شرح ديوان كعب بن زهير57 ، 52 ، 52:
ُ -55ين َ
ُ -52ينظَر :لسان العرب458 /4 :
ُ -57ينظر :شذا العرف في فن الصرف ،135:وجموع التّصحيح والتّكسير في ُّ
اللغة العر ّبية42:
ّ
ُ -58ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير188 ، 185 ، 181 ، 125 ،141 :

الصرف الوافي244:
ُ -59ينظرّ :
ُّ
الصرف ،132 :وجموع التّصحيح والتّكسير في اللغة العر ّبية47:
ُ -21ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -21ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير128 ، 57 :
الصرفي122 :
ُ -22ينظر :التّطبيق ّ
ُّ
الصرف ،132 :وجموع التّصحيح والتّكسير في اللغة العر ّبية49 :
ُ -23ينظر :شذا العرف في فن ّ
 -24يُنظر :معاني األبنية في العر ّبية133:
 -25يُنظر :شرح ديوان كعب بن زهير123، 118 ، 94 ، 42 ، 38 :
 -22لسان العرب91/11:
ُ -27ينظر:
ُ -28ينظر:
ُ -29ينظر:
ُ -71ينظر:

الصرف ،137:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية49:
شذا العرف في فن ّ
شرح ديوان كعب بن زهير33:
الصرف ، 138-137:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية51-51:
شذا العرف في فن ّ
شرح ديوان كعب بن زهير183 ، 114 ، 91 ، 31 ، 22 :

 -71أزاهير الفصحى في دقائق الّلغة 53:
بي141 :
 -72ظاهرة ال ّشذوذ في ّ
الصرف العر ّ

الصرف ،138 :وجموع التّصحيح والتّكسير في اللّغة العر ّبية52 :
ُ -73ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -74ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير151 ، 111 ، 29 ، 29 ، 19 :
ُ -75ينظر :الفيصل في ألوان الجموع 22 :
 -72معاني األبنية في العر ّبية141 -139 :

الصرف ،138:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللّغة العر ّبية53:
ُ -77ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -78ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير182 ، 134 :
ُ -79ينظر :المهذب في علم التّصريف339 -338 :

الصرف ،139 -138:وجموع التّصحيح والتّكسير في اللّغة العر ّبية53:
 -81يُنظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -81ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير177، 158 ، 153 ، 151 ، 12 :
 -82يُنظر :معاني األبنية في العر ّبية 137:
 -83المصدر نفسه232 /3 :

بي121 :
 -84ظاهرة ال ّشذوذ في ّ
الصرف العر ّ
الصرف ،132:وجموع التّصحيح والتّكسير في الّلغة العر ّبية48:
ُ -85ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -82ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير124 :
 -87معجم مقاييس اللّغة 418 /4 :
ُ -88ينظر :معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 247 :

ُ -89ينظر :شرح التّصريح على التّوضيح ،547-542/2 :وشرح االشموني على ألفية ابن مالك 292 /3 :
 -91معاني األبنية في العر ّبية 132 :
ُ -91ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير172 ، 118 ، 51 ، 28 ،13 :
 -92لسان العرب381/2 :
 -93معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 311:
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ُ -94ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير174 ، 127 ، 85 ، 58 ،42 :
 -95لسان العرب245 /11 :

 -92معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 321:
ُ -97ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير182 ، 144 ، 84 ، 72 ، 35 :
 -98لسان العرب 295 /14 :

الصرف141:
ُ -99ينظر :شذا العرف في فن ّ
ُ -111ينظر :معاني األبنية في العر ّبية149 :

ُ -111ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير114، 75 ، 74 ، 54 ، 42:
ُ -112ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير123 ، 94 :
ُ -113ينظر :األنصاف في مسائل الخالف 312 /2 :
ُ -114ينظر :الفيصل في ألوان الجموع 82 :

 -115معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 385:
 -112يُنظر شرح ديوان كعب بن زهير178 ، 175 ، 22 ، 25 ، 14 :
الصناعتين 314-312 :
 -117يُنظر :كتاب ّ
 -118يُنظر :معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 389:

ُ -119ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير184 ، 175 ، 23 ، 15 ، 14 :
 -111لسان العرب 72 / 3 :

 -111الك ّشاف 419 /2 :
 -112تفسير البحر المحيط 282/ 5 :

ُ -113ينظر :جموع التّصحيح والتّكسير في اللّغة العر ّبية22-22:
ُ -114ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير125 ، 132 ، 114 ، 114 ، 81 :
ُ -115ينظر :لسان العرب 124 /4:
 -112معجم الجموع في ُّ
اللغة العر ّبية 415 :
ُ -117ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير124 ، 122، 22 ، 17 ، 14 :
ُ -118ينظر :لسان العرب 39/11:
 -119معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 392:
ُ -121ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير183 ، 121 ، 14 :
 -121لسان العرب 198/ 9:

الصرف141 -141:
 -122يُنظر :شذا العرف في فن ّ
 -123يُنظر :شرح ديوان كعب بن زهير182 ، 175 :
المه ّذب في علم التّصريف211:
 -124يُنظرُ :
 -125كتاب سيبويه 251 /3 :

 -122معاني األبنية في العر ّبية 143 :
الصرف141 :
ُ -127ينظر :شذا العرف في فن ّ

ُ -128ينظر :شرح ديوان كعب بن زهير117 ، 71 ، 29 :
 -129ينظر :دقائق التّصريف 388:
بي171 :
 -131ظاهرة ال ّشذوذ في ّ
الصرف العر ّ
الصرف142 :
ُ -131ينظر :شذا العرف في فن ّ
 -132معاني القرآن 229/2 :
ُ -133ينظر :معاني القرآن 257:
ُ -134ينظر :المفردات في غريب القرآن 38 :
ُ -135ينظر :الك ّشاف 291 /3 :
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ُ -132ينظر :مجمع البيان في تفسير القرآن 217/7:
ُ -137ينظر :شرح التّصريح على التّوضيح 252/2 :
 -138معجم الجموع في الّلغة العر ّبية 329 :
ُ -139ينظر :لسان العرب183/8 :

عرب من الكالم االعجمي على حروف المعحم 112:
الم ّ
ُ -141ينظرُ :
 -141معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 397 :
 -142المعجم الوسيط 228 :
عرب من الكالم االعجمي على حروف المعحم 72:
الم ّ
ُ -143ينظرُ :
 -144معجم الجموع في اللّغة العر ّبية 333 :
 -145المعجم الوسيط141 :

مصادر البحث ومراجعه /

الحديثي ،مكتبة لبنان  -ناشرون 1964 ،م .
الصرف في كتاب سيبويه  ،د .خديجة
 -1أبنية ّ
ّ

عباس أبو السُّعود ،الطّبعة الثّانية  ،دار المعارف  ،مصر 1988 ،م.
 -2أزاهير الفصحى في دقائق اللّغةّ ،
ي (ت577هـ) ،تحقيق بركات يوسف هبُّود،
 -3أسرار العر ّبية  ،كمال ّ
الرحمن محمد بن أبي سعيد األنبار ّ
الدين أبي البركات عبد ّ
طبعة األولى  ،دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيروت  -لبنان  1999 ،م.
ال ّ

 -4أسس علم التّصريف (تصريف األفعال واالسماء) ،د .رجب عبد الجواد إبراهيم  ،الطّبعة األولى ،دار اآلفاق العر ّبية ،
القاهرة  2118 ،م .
-5
-2
-7
-8
-9

طبعة الثّالثة ،
السراج )ت316هـ)  ،تحقيق  :د .عبد الحسين
الفتلي  ،ال ّ
صول في ّ
محمد بن سهل بن ّ
األُ ُ
النحو ،أبو بكر ّ
ّ
الرسالة  ،بيروت 1996
مؤسسة ّ
األصفهاني (ت352هـ) ،الطّبعة األولى ،دار إحياء التُّراث العربي ،بيروت -لبنان ،
األغاني ،أبو الفرج علي بن الحسين
ّ
د .ت .
ي،
األنصاف في مسائل ال ِخالف بين النَّحوي
َ
محمد بن أبي سعيد األنبار ّ
الرحمن ّ
ِّين:البصريِّين وال ُكوفيِّين ،أبو البركات عبد ّ
الدين عبد الحميد ،دار الطّالئع ،القاهرة  2115 ،م .
محمد محيي ّ
شرح وتحقيقّ :
طبعة التّاسعة ،المكتبة العر ّبية ،بيروت -لبنان ،د.ت.
تاريخ األدب العربي ،حنا الفاخوري ،ال ّ
الرابعة  ،دار العلم للماليين  ،بيروت -لبنان 1981 -م .
تاريخ األدب العربي ،د .عمر فروخ ،الطّبعة ّ

محمد كامل بركات ،
 -`11تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ،جمال ّ
محمد بن عبد اهلل بن مالك ( ت 672هـ) ،تحقيق ّ :
الدين ّ
بي  ،القاهرة  1967 ،م .
دار الكتاب العر ّ

اجحي ،الطّبعة الثّانية  ،دار المعرفة الجامعية ،مصر 2000،م.
 -11التّطبيق ّ
الصرفي  ،د.عبده ّ
الر ّ
محمد
جاني (ت 816هـ)  ،ضبط نصوصها وعلق عليها ّ :
 -12التّعريفات  ،أبو الحسن علي بن ّ
محمد بن علي ال ّشريف الجر ّ
النشر والتّوزيع  ،القاهرة  2003 ،م.
علي أبو العباس  ،مكتبة القرآن لل ّ
طبع و ّ
األندلسي (ت745هـ) ،تحقيق  :ال ّشيخ عادل أحمد عبد
محمد بن يوسف ال ّشهير بأبي حيان
 -13تفسير البحر المحيطّ ،
ّ
العلمية  ،بيروت -لبنان 1993 ،م .
محمد معوض ،الطّبعة األولى ،دار الكتب
ّ
الموجود وال ّشيخ علي ّ
غوية  ،د .شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر 1991 ،م .
 -14تيسيرات لُ ّ

المرجان ،الطّبعة
 -15التّكملة  ،أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار
الفارسي )ت377هـ) ،تحقيق ودراسة  :د .كاظم بحر ُ
ّ
الثّانية  ،عالم الكتب ،بيروت -لبنان 1999 ،م.
الخباز (ت239هـ) ،دراسة وتحقيق :د.فايز زكي
 -12توجيه اللُّمع (شرح كتاب اللُّمع البن جني)  ،العالمة أحمد بن الحسن ّ
النشر والتّوزيع ،القاهرة2117 ،م.
السالم للطّباعة و ّ
محمد دياب ،الطّبعة الثّانية ،دار ّ
ّ
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الدين ،الطّبعة األولى  ،دار
الدروس العر ّبية  ،ال ّشيخ مصطفى
الغالييني ،راجع هذه الطّبعة ونقّحها :سالم شمس ّ
 -17جامع ّ
ّ
النشر 2114 ،م.
الكوخ للطّباعة و ّ
 -18جموع التّصحيح والتّكسير في اللُّغة العر ّبية ،د.عبد المنعم سيد عبد العال ،مكتبة الخانجي،القاهرة 1976 ،
ِّ
الضامن ،الطّبعة
محمد بن سعيد
المؤدب(ت بعد سنة 338هـ) ،تحقيق :د .حاتم صالح ّ
 -19دقائق التّصريف ،أبو القاسم بن ّ
النشر والتّوزيع  ،دمشق  2114،م .
األولى ،دار البشائر للطّباعة و ّ

طبعة األولى ،دار
ي (ت 275هـ) ،شرح ودراسة :د .مفيد قميحة  ،ال ّ
الس ّكر ّ
 -21ديوان كعب ين زهير ،صنعة اإلمام أبي سعيد ّ
الرياض السُّعودية 1989 ،م .
ال ّشواف للطّباعة والنّشرّ ،
الحمالوي )ت1315هـ) ،شرحه وفهرسه واعتنى به  :د .عبد
محمد بن أحمد
ّ
 -21شذا العرف في فن ّ
الصرف ،ال ّشيخ أحمد بن ّ
العلمية  ،بيروت  -لبنان  2007 ،م .
الرابعة  ،دار الكتب
الحميد هنداوي  ،ال ّ
ّ
طبعة ّ
الدين عبد الحميد،
شموني )ت929هـ) ،تحقيق:
 -22شرح األشموني على الفية ابن مالك  ،علي بن محمد األ
محمد محيي ّ
ّ
ّ

بي ،بيروت -لبنان  1955،م.
الطّبعة األولى ،دار الكتاب العر ّ
طبعة
السيد ،ود.محمد بدوي المختون ،ال ّ
 -23شرح التّسهيل ،جمال ّ
الرحمن ّ
محمد بن عبد اهلل بن مالك  ،تحقيق :د.عبد ّ
الدين ّ
األولى ،هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع  1991 ،م .
السود ،الطّبعة األولى
محمد باسل عيون ّ
 -24شرح التّصريح على التّوضيح ،خالد بن عبد اهلل األزهر ّ
ي ( ت905هـ) ،تحقيق ّ :
العلمية  ،بيروت – لبنان  2000 ،م .
 ،دار الكتب
ّ

ي  ،الطّبعة
النحو ،عبد اهلل أحمد بن علي الفاكهي )ت972هـ)  ،تحقيق  :د  .المتولي رمضان أحمد ّ
 -25شرح الحدود في ّ
الدمير ّ
الثّانية  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة1993 ،م.

ي  ،شرح وتحقيق :أنطوان القّوال،
الس ّكر ّ
 -22شرح ديوان كعب بن زهير ،اإلمام أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبد اهلل ّ
بي ،بيروت -لبنان  2113 ،م.
الطّبعة األولى ،دار الفكر العر ّ
قدم له ووضع
الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش
الموصلي (ت 643هـ)ّ ،
ي  ،موفق ّ
 - 27شرح المفصل ّ
للزمخشر ّ
ّ
العلمية  ،بيروت  -لبنان  2111،م
طبعة األولى ،دار الكتب
هوامشه وفهارسه :دإميل بديع يعقوب ،ال ّ
ّ

ي(ت512هـ) ،علّق عليه ووضع حواشيه
ي البصر ّ
محمد الحرير ّ
محمد القاسم بن علي بن ّ
 -28شرح ُملحة اإلعراب  ،أبو ّ
العلمية  ،بيروت -لبنان  2115 ،م .
ي ،الطّبعة الثّانية  ،دار الكتب
ّ
وفهارسه  :كامل مصطفى الهنداو ّ
ُّ
ِّ
طبعة الثّانية ،
محمد شاكر ،ال ّ
محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة (ت272هـ) ،تحقيق وشرح :أحمد ّ
 -29الشعر والشعراء ،أبو ّ
دار المعارف  ،مصر 1982 ،م.

الصوتية)  ،د .هادي نهر ،الطّبعة الثّانية  ،دار
الصرف وبعض المسائل ّ
الصرف الوافي ( دراسة وصفية تطبيقية في ّ
ّ -30
للنشر والتّوزيع  ،إربد – االردن 2112 ،م .
األمل ّ
 -31طبقات فحول ُّ
محمد محمود شاكر ،الطّبعة الثّانية  ،مصر،
الشعراء ،مح ّمد بن َسالم ُ
محي (ت231هـ) ،ق أر وشرحه ّ :
الج ّ
 1974م .
 -32ظاهرة ُّ
عمان ،
الرفايعة  ،ال ّ
طبعة األولى ،دار جرير ّ
الصرف العربي ،د .حسين ّ
الش ُذوذ في ّ
للنشر والتّوزيعّ ،
عباس ّ
 2112م.
السعود  ،الطّبعة الثّانية  ،مطبعة لجنة البيان العربي  ،مصر  1952 ،م.
 -33الفيصل في ألوان الجموع  ،االستاذ ّ
عباس ابو ّ
ُّ
المؤسسة الحديثة للكتاب ،
طبعة األولى ،
غوي)  ،د.إميل بديع يعقوب  ،ال ّ
ّ
ُ -34قل فهذا صواب(قاموس في التّصويب الل ّ
طرابلس -لبنان  2117 ،م .
محمد بن هارون  ،مكتبة
 -35الكتاب  ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (ت180هـ) ،تحقيق  :عبد ّ
السالم ّ

الخانجي  ،القاهرة  ،د  .ت .
الصناعتين (الكتابة و ِّ
ي (ت 395هـ) ،علّق حواشيه وضبط
الشعر) ،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكر ّ
 -32كتاب ّ
العلمية ،بيروت -لبنان 2118 -م .
نصه :د .مفيد قميحه ،الطّبعة األولى ،دار الكتب
ّ
ّ
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 -37ال َك ّشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون األقاويل في وجوه التَّأويل ،أبو القاسم محمود بن عمر َّ
ي (ت 535هـ) ،
الزمخشر ّ
َّ
َّ
العربي  ،بيروت -لبنان  2111 ،م .
الطبعة الثانية  ،دار إحياء التُّراث َ
محمد
الدين محمد بن َّ
 -38لسان العرب  ،ابن منظور جمال ّ
مكرم األنصار ّ
ي (ت711هـ) ، ،طبعة اعتنى بتصحيحها أمين ّ
َّ
َّ
بي ،بيروت -لبنان1982 ،م.
ومحمد الصَّادق
الوهاب
العبيدي ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء التُّراث َ
ّ
ّ
عبد َ
العر ّ
الحسين بن أحمد بن خالويه (ت371هـ) ،تحقيق  :أحمد عبد الغفور عطّار ،الطّبعة الثّانية ،م ّكة
 -39ليس من كالم العربُ ،

كرمة  1979 ،م.
الم َّ
ُ
برسي ( ت 548هـ)  ،الطّبعة األولى  ،دار المرتضى ،
 -41مجمع البيان في تفسير القرآن  ،أبو علي الفضل بن الحسن ال ّ
ط ّ
بيروت -لبنان  2112 ،م.
عمان 2007 ،م.
السامرائي ،ال ّ
 -41معاني األبنية في العر ّبية  ،د  .فاضل صالح ّ
عمار ّ ،
طبعة الثّانية  ،دار ّ
محمد علي النَّجار ،الطّبعة الثَّانية  ،الهيئة المصرّية
َ -42معاني القُرآن  ،أبو زكريا يحيى بن زياد َّ
الفراء (ت217هـ)  ،تحقيق ّ
العامة للكتاب  2111 ،م .
َ

قدم له وعلّق عليه :إبراهيم شمس
 -43معاني القرآن ،أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف باألخفش األوسط (ت215هـ)ّ ،
الدين ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلميّة ،بيروت -لبنان  2112،م.
ّ
ِ
الج ُموع في اللّغة العر ّبية ،أدما طربيه ،الطّبعة األولى ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت -لبنان2113 ،م
عج ُم ُ
ُ -44م َ
محمد هارون ،دار
ُ -45م ْعج ُم مقاييس اللّغة ،أو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ) ،بتحقيق وضبط :عبد ّ
السالم ّ
النشر والتّوزيع 1979 ،م .
الفكر للطّباعة و ّ
النجار ،الطّبعة
الزيات وحامد عبد القادر
المعجم الوسيط  ،قام بإخراجه :إبراهيم مصطفى وأحمد حسن ّ
ومحمد علي ّ
ّ
ُ -42
الرابعة ،مكتبة ُّ
الدولية  2114 ،م.
الشروق ّ
ّ

اليقي (ت
عرب من الكالم األ
المعجم ،أبو منصور موهوب بن أحمد بن ّ
عجمي على ُحروف ُ
الم ّ
ُ -47
محمد بن الخضر الجو ّ
ّ
العلمية ،بيروت  -لبنان ،
541هـ) ،وضع حواشيه وعلّق عليه  :خليل عمران المنصور ،الطّبعة األولى  ،دار الكتب
ّ
 1998م .

األصفهاني (ت 512هـ)  ،تحقيق وضبط :
بالراغب
محمد المعروف ّ
 -48المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن ّ
ّ
عيتاني ،الطّبعة الخامسة  ،دار المعرفة  ،بيروت -لبنان  2117 ،م.
محمد خليل
ّ
ّ
محمد عبد الخالق عضيمة  ،المجلس األعلى للشؤون
 -49المقتضب  ،أبو ّ
المبرد (ت285هـ) ،تحقيقّ :
العباس محمد بن يزيد ّ
اإلسالمية ،القاهرة  1994 ،م .

الرسالة للطّباعة
بي) ،د .عبد ّ
(رؤية جديدة في ّ
 -51المنهج ّ
الصبور شاهين ،مؤسسة ّ
الصوتي للبنية العر ّبية ُ
الصرف العر ّ
النشر والتّوزيع  1981،م .
وّ
الفرطوسي  ،ود.عبد الجليل عبيد العاني  ،بيت
لمه ّذب في علم التّصريف  ،د .هاشم طه شالش  ،ود .صالح مهدي
 -51ا ُ
ّ
للنشر والتّرجمة والتّوزيع  ،مطبعة التّعليم العالي في الموصل  1989 ،م .
الحكمة ّ
طبعة الثّالثة  ،دار المعارف ،مصر 1974 ،م .
عباس حسن ،ال ّ
النحو الوافيّ ،
ّ -52
يوطي (ت911هـ) ،شرح وتحقيق  :د .عبد العال سالم مكرم  ،دار
 - 53همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،جالل ّ
الدين ّ
الس ّ
العلمية ،الكويت 1981 ،م .
البحوث
ّ

Constructs of AL-Taqsser ( Neutral) plurals in the poetry
Of Ka'b Bin Zuhair
Abstract

This research attempts to study the constructs of AL- T aqsser plurals (neutral
plurals) in the poetry of Ka'b Bin Zuhair، and the research has proceeded to achieve its
purpose in line with what methodology requires.
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. أبنية جموع التكسير في شعر كعب بن زهير
The research plan in the form of two chapters، preced by an introduction and
ensued by aconclusion. The introduction is in two focal points:
The first one of them I rendered it to discuss the life of the poet of Ka'b Bin Zuhair،
and the second was concerned with the clarification of the concept of AL-T aqsser
(Neutral ) plural in Arabic languae as well as The linguists divisions of these plurals،
the few and many plurals.
As for the first chapter، I tackled in it constructs of the the few and many plurals،"
The second chapter discussed" constructs of Ultimate plurals.
" In the conclusion، I summed up the most important results that the
research arrived
at.
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