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 أبنية جموع التكسير في شعر كعب بن زهير
 م. وليد خالد الزم

 المديرية العامة للتربية في بغداد/ الرصافة الثالثة
 : ملخصال
وقد سار البحث  ،يسعى هذا البحث إلى دراسة أبِنية ُجُموع التَّكسير في ِشعر َكْعب بن زهير   

 لتحقيق مبتغاه بما يقتضيه المنهج . 
وجاء التَّمهيد في محورين:  ،يسبقهما تمهيد وتليهما خاتمة ،وقد جاءت خطة البحث في فصلين    

والثّاني عني ببيان مفهوم جمع  ،بن زهير جعله الباحث للحديث عن حياة كعب ،األّول منهما
 وتقسيم اللُّغوّيين لهذه الُجُموع إلى ِقلَّة وَكْثَرة. ،الّتكسير في اللُّغة العربّية

وجاء الفصل الثّاني للحديث عن  ،أّما الفصل األّول فقد تناول فيه )أبِنية ُجُموع الِقلَّة والَكثَرة(  
ل إليها البحث .وفي الخا ،)أبِنية ُمنتهى الُجُموع(  تمة أجمل فيه أهمَّ الّنتائج التي توصَّ

  مةالمقد  
يبين وعلى آله الطّ  ،د المرسلين محّمدعلى سيِّ  المُ السّ و  الةُ الصّ و  ،ربِّ العالمين هلل الحمدُ  

 وصحبه الغرِّ المنتجبين. ،اهرينالطّ 
 أّما بعُد: 

 المفردات من عليها يكسر وما كسيرالتّ  جموع أبنية بصياغة كبيرة   عناية  ة ة العربيّ غاللُّ  يتعنفقد       
حّتى  ،ةرَ ثْ الكَ  على منها يدل وما ،ةلّ القِ  على بنيةألا هذه من يدل ما وتحديد والصفات منها االسماء ،

كسير وأبنيتها من الموضوعات التي تفرد لها أبواب خاّصة في مصنفات وع التَّ مُ بات موضوع جُ 
 . صورعرائها فيما وصل إلينا من رواة أشعارهم في مختلف العُ حاتها وألسنة شُ غوييها ونُ لُ 

وع مُ عرية التي أفردت مكانة مهمة لجُ واوين الشِّ ( من الدّ كعب بن زهير )اعركان ديوان الشّ  قدو     
كسير في وع التَّ مُ مالمح تعدُّد أبنية جُ  هاعر استوقفتلديوان الشّ  اثناء قراءة الباحث. ففي  كسيرالتَّ 
 . ع إلعداد هذا البحثفتطلّ  ،عرهشِ 

كسير على تعدُّد أوزانها واختالف ع التَّ و لصيغ جم( كعب بن زهير اعر)كان استعمال الشّ و     
جريا   ،ستعمالهامن ا وأكثرعره وع في شِ مُ جُ اعر الفقد استعمل الشّ  ، عرهدالالتها ظاهرة بارزة في شِ 

 المفرد. إذ ال تتحّقق له باستعمال  ،وراء المبالغة التي كان يطلبها
وكُثر  ،التي أجمع عليها علماء الّلغةكسير ه الكثير من صيغ ُجُموع التَّ وأورد في ِشعر   

لى كشف إوعليه؛ فإّن هذا البحث يسعى جاهدا   دوراُنها على ألسنة العرب في منظومهم ومنثورهم .
بنية من حيث ألوما يتصل بهذه ا ،( زهير كعب بنعر )كسير في شِ وع التَّ مُ قاب عن أبنية جُ النّ 

 ماع .القياس والسّ 
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ووّظف الباحُث هذا  ،ةرَ ثْ وجمع الكَ  ،ة لّ ى قسمين هما : جمع القِ إلكسير غويون جمع التَّ وقّسم اللُّ    
  .خاتمة تليهماتمهيد و هما يسبق ،قسيم في ترتيب فصول البحث الذي جاء في فصلينالتّ 
وقد  ،عن حياة كعب بن زهيرللحديث  الباحث جعله ،في محورين: األّول منهما مهيدالتّ  وجا   

جمع  حدّ والثّاني ُعِني ببيان  . ووفاته ،ومكانته بين الشُّعراء ،ونشأته ،فيه اسمه ونسبه وكنيته تناول
وتقسيم  ،اهري الذي يطرأ عليه قديري والظّ غيير التّ والتّ  ،وِعلَّة تسميته ،ةغة العربيّ كسير في اللُّ التّ 
ُوِسَم بـ  فقدل أّما الفصل األوّ قسيم من عدمه . وصحة هذا التّ  ،ةثرَ ة وكَ لّ قِ  إلىوع مُ غويين لهذه الجُ اللُّ 

 .وع( مُ جُ ال نتهىمُ  أبنية اني للحديث عن )وُجِعَل الفصل الثّ  ،(ةرَ ثْ والكَ  ةلّ وع القِ مُ )أبنية جُ 
 ،غةردة كما جاءت في كتب اللُّ كسير المطّ وع التّ مُ على أوزان جُ  البحث الباحث وقد قصر   

 . تجنبا  لإلطالة الجمعيّ  واسم الجنس ،خرى كاسم الجمعوع األُ مُ عن أنواع الجُ  ىواستغن
لى قسم إلقد سلك الباحث في هذا البحث منهجا  يقوم على اإلحصاء الذي ُوِظَف في الوصول     

 الالت التي أشرنا إليها في مواضعها .من الدّ 
 مهيد/الت  
 حياة كعب بن زهير -0

 اسمه ونسبه وكنيته : -أ

ابن رياح بن قرط بن الحارث بن مازن بن  ،ىمَ ر بن ربيعة المعروف بأبي ُسلْ يْ هَ بن زُ  هو كعبُ     
 . (1)وكنيته أبو الُمَضرِّب ،ثعلبة بن ثور بن هزمة بن ألم بن عثمان بن ُمَزْينة 

ا والدته أمّ . عراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقاتمن كبار شُ  ،ىمَ لْ ن أبي سُ بر يْ هَ ُيعدُّ والده زُ    
ي هو  ،يم حَ ار بن َعدّي ابن سُ مَّ شة( بنت عَ بْ طفان يقال لها )كَ من بني عبد اهلل بن غَ  أة  مر افهي )) 

  .(2)((هيرسائر أوالد زُ  أمُّ 
 نشأته:  -ب

 ونظم الشِّعر ،ئح الشِّعرية رت له القراوفَّ تفي بيت  أونش ،هان قوم أمّ فَ طْ اعر في بني غَ ولد الشَّ     
نضجت  فلما ،مجد أسرتهه ديء الذي يشوّ الرّ  عرمخافة أن يأتي بالشِّ  ،فنهاه أبوه وزجره ،وهو صغير

 .(3)أذن له بقوله ،استوى على سوقهو  ،قريحته
فخاف  ،دمه فأهدر النبي  ،هجاه وهجا االسالم ،بدعوته إلى االسالم  بيظهر النّ  فلما    

 دته .رْ وخلع عليه بُ   فعفا عنه ،تائبا  يعتذر إليه ويمدحه  بي ورجع إلى النّ 
 عراء:مكانته بين الش   -ج

وقد  ،والمقّدم في طبقته ،ُيعدُّ كعب بن زهير أحد شعراء العرب الفحول المجّودين في الشِّعر    
لنَّحوّية واألدبيَّة منذ أْن ظهرت الدِّراسات اللُّغوّية وا ،باهتمام كبير من الدَّرس والبحث هعر شِ  َحِظي

ألبست الشَّاعر حّلة مجد ال يبلى  ألّنها ؛دة( على محطة منمازة فيهرْ )البُ  وحازت قصيدته ،حّتى اليوم
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 ،فهو من أسرٍة ُمْعِرقة في الشِّعر ،وال ريب في ذلك ،لى قوِل الشِّعرُفِطَر كعب بن زهير ع وقد .
وخال أبيه بشامه بن  ،والخنساء لمىأبوه زهير وجده أبو ُسلمى وعّمتاه سُ هرت بكثرة شعرائها )) فاْشتُ 

وولده  ،روأخوه ُبَجيْ  ،العوتبان وقريض وابنا بنته ُسلمى ،خروابنا عمته تماضر وأخوها ص ،الغدير
 .(4) ((وحفيده بشير كلهم شعراء ،عقبة
زهير   :األحمر فِ لَ أنَّه )) قيل لخَ  ،(ـه272)ت عراء( البن قتيبةعر والشُّ جاء في كتاب )الشِّ     

 .(5)منه(( لقلُت: إنَّ كعبا  أشعرُ  قال: لوال أبيات  لزهير أكبرها الّناُس  كعب ؟ ابنه أم أشعرُ 
قبل  ،الثّانية من الشُّعراء الجاهليين في الّطبقة  (ـه231)ت وقد عدَّه ابُن ساّلم الجمحيّ   

  .(2)ئةيْ طَ الحُ 
 وفاته : -د
 ،(7)هـ24م من قال إنَّه توفي سنة هفمن ،اختلف المؤّرخون في تحديد سنة وفاة كعب بن زهير   

دة( ورغبة رْ ثة )البُ دحا على اعتمادا   ،هـ42ومنهم من جعلها سنة  ، (8)ـه22ومنهم من حّددها سنة 
 نَّ أحون بدة( ال يصرّ رْ أكثر الذين يذكرون قصة )البُ  غير أنَّ  ،(9)بن أبي سفيان في شرائها معاوبة

 . (11)بل يقولون: إنَّ معاوية اشتراها من ورثته ،من كعب نفسهمعاوية اشتراها 
 :ةالعربي   في كسيرالت   جمع -7

 .(11) ا  ظاِهر  أو  مقدَّرا   تغييرا   هُمفرد صورة بتغيير أكثر أو ،ثالثة على دلّ  ما وهو    
 :ُيسمَّى الجمع ))هذا :بقوله كسيرالتَّ  بجمع تسميته سبب (ـه316ت)  السراج بن بكر أبو وعّلل    

 عما تغييره شيءٍ  كلّ  كسر ألن ،كسر قد فكأنَّه  ،عليه كان عما يرغُ  قد فيه الواحد بناء ألن ، ُمكسَّرا  

ْربُ  هذا :((فقال ذلك في (ـه377)ت الفارسيّ  علي أبو وتبعه ، )21)((عليه كان  مِّيَ سُ  الَجْمعِ  من الضَّ

 كان التي األجزاء إلتئام إزالة هو إنَّما َتكِسيرها ألنَّ  ،ونحوها اآلنية بتكسير شبيهالتّ  على ُمكسَّرا   َجْمعا  

ا  ،قْبلُ  لها  تكسيرا   َسمَّوه ، ُدهُ واحِ  عليهِ  كان عمَّا أيضا   الَجْمعِ  هذا في النَّْضدُ  وُفكَ  ،النَّظمُ  ُأِزيلَ  َفلمَّ
فمن    والجمع للمفرد الالم وسكون الفاء بضم ُفْلك :قولك نحو في يكون قديريالتّ  غييروالتّ .)13(  ((

ڦ ڄ  چ  : تعالى  ومن الجمع قوله  ،)   ١٤: ) يس چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ المفرد  قوله  تعالى :

جمع المفرد كزنة ُقْفل وتكون زنة الجمع كزنة ُأْسد   في  فزنتها  ، (22: يونس  ) چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 : (51)هي أقسام فعلى اهريّ الظَ  غييرالتَ  أما  .(41)دأسَ 
 ِصْنو جمع ِصْنوان  :نحو ، يادةبالزّ  تغيير -1
 ُتَخَمة  جمع  ُتَخم : نحو ، قصبالنّ  تغيير -2

 أَسد جمع ُأْسد : نحو ، كلبالشّ  تغيير - 3

  َعَلم جمع أْعالم  :نحو ، كلوالشّ  يادةبالزّ  تغيير -4
 ِكتاب جمع ُكُتب : نحو ،كلوالشّ  قصبالنّ  تغيير -5
 ُغالم جمع ِغْلمان: نحو ، كلوالشّ  قصوالنّ  يادةبالزّ  تغيير -2



 أبنية جموع التكسير في شعر كعب بن زهير .                                 
 

 088 7102كانون الثاني  ،السابع والثالثون العدد

لىكسير التَّ  جمع غويوناللُّ  موقسّ   : قسمين ا 
 :ةل  الق   جموع  :لاألوّ 
 : هي أبنية  أربعة لها وأنّ  ، عشرة لىإ ثالثة من العدد على تدلّ  التي وهي    
 . (21) ِفْعَلة ، أْفِعَلة ، أْفَعال ، لأْفعُ 
 : ةر  ث  الك   جموع  :انيالثّ 

ذكر بعضهم  دوق ، جدا   كثيرة وأوزانها ، (71) إلى ما نهاية لها العشرة فوق ما على تدلّ  التي وهي    
 .(81) بناء أربعينأنَّها تناهز 

 جمع يرد أن أجازوا غوييناللُّ  النّ  ؛متين غويلُ  أساس لىإ يستند ال شهرته على قسيمالتّ  هذا لكن    

 ) چچ چ چڃ  ڃ چ :تعالى كقوله الكثرة جمع موضع ةالقلّ  جمع يأتي وأنْ  ، ةالقلّ  جمع مكان الكثرة
 . (91( " ثالثة  "القليل العدد مع -   "قروء  "كلمة وهو – الكثرة جمع  فاستعمل     .) ٢٢٢ :البقرة
 الكثرة عن ةالقلّ  أبنية ببعض تستغني قد العرب أنَّ  القول يمكن ،قسيمالتّ  بهذا جدال   َسّلمنا لو وحّتى   

 أحدهما عن المواضع بعض في فاستغنتة والكثر  ةللقلّ  صالحا   البنائين أحد وضعت أنَّها أي بالوضع

 :وقوله ،(12)االنفال:چڱڱڱچ ، وقوله :(2)المائدة:چٿٺٺٺٺڀ  تعالى:كقوله  باآلخر
                              .(27لقمان:) چۆئۆئۆئۆئۆئۆئۆئچ

 دون ةالقلّ  اآليات هذه في المراد ليس اذ ، الكثرة بناء عن ةالقلّ  ببناء اآليات هذه في استغنى فقد    

 .  )21) أيضا   الكثرة على يدل فيها المعنى سياق الن ، الكثرة
ة هو سياق الكالم والقرائن التي المرجع في تعين الكثرة والقلّ  نَّ ن لنا أتأسيسا  على ما تقّدم يتبيّ و    

 تميز أحدهما من اآلخر.
)جمع  ة في القاهرة عندما قرر أّن الجمع أيَّا كان نوعهغة العربيّ ليه مجمع اللُّ إوهذا ما ذهب    

نما يتعين أحدهما بقرينة  ،تكسير أو جمع تصحيح( يدل على القليل والكثير  .(21)وا 
 
 

ل: أبنية ج    ةر  ث  ة والك  ل  وع الق  م  الفصل األو 

 : ةل  الق   وعم  ج   أبنية -أوالا 
 الفاء بفتح َفْعل()زنة  على ،فُمضعّ  غير والعين الفاء صحيح يّ الثِ ثُ  اسم لِّ كُ  في دُ رِ طَّ يَ  : ف ع لأ   -0

 . (22  (عالمة بال ثؤنَّ مُ  يّ اعِ بَ رُ  اسم لِّ كُ  وفي ،العين وسكون
 ،كفّ أ ( :اآلتية لفاظألا مثل في وذلك ، تمرا يثمان كعب بن زهير( ( عرشِ  في البناء هذا وورد   

  نذكر منها قوله : ،(32)( ...، أينق ،أشهر ،أعين ، أذرع
ي ٍن م                      م ر ٍة            والناظرين  بأ ع  ر  غير  ك ل يلة  اإلبصار     ح  م   كالج 
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نما هو سماعيّ  ،ل(عُ ا  فيه )أي البناء أفْ يذا الجمع ليس قياس( وهنيُ عْ اعر )أالشّ  استعمل    أو  وا 
في جمع الكثرة  وهو مقيس ،ل(عْ اسم ثالثي على زنة )فَ  ،معتل العين ،ن(يْ الن مفرده )عَ  شاذ؛
 . (42)ساكن العين مثلث الفاء يّ الثِ اسم ثُ  لِّ في كُ  دُ رِ طَّ هذا البناء يَ ؛ الن ون( يُ عُ )فيقال  ،ول(عُ )فُ 
ذلك يرجع إلى تحقيق أمن  أنَّ ب ؛ن(يُ ن( على )أعْ يْ امرائّي مجيء )عَ كتور فاضل السّ الدّ  وقد عّلل   

ال للّداللة  يرى بأّنه يؤتى بأوزان الِقلَّة والَكْثَرة للمغايرة بين معنيين وضعا  أو تخصيصا  حيث  ،اللبس
 .(52)والُعُيون ُعُيون الماء ،الباصرةن يُ فاألعْ  ،والُعُيونن يُ كاألعْ  ،الِقلَّة والَكْثَرةعلى 

 شعر في جاء وقد .(22) ةيَّ الثِ الثُّ  وغير ةيَّ الثِ الثُّ  االسماء من كثير جمع في البناء هذا دُ رِ طَّ يَ :  لأف ع ا -2

 ،لوانأ ،رحامأ ، أقوام  ثوابأ) : اآلتية لفاظألا مثل في وذلك ،رةتسعين مأثنتين و  ) كعب بن زهير(
 :قوله منها ذكرن ،(72).(..،صواتأ

ع  أ ن ف اس ها                           فاد  ت ق ين ا            وت ن في الض  ا ي ر  ي ق  الر ج   ف ه ن  ف و 
ه قياسا  عَ مْ وقد منع أكثر الّنحاة جَ  ،)َفْعل( صحيح العين على وزن مفرده ،(ْنَفاس)أ وهذا الجمع    

 ،ماع ْعل( على )أفعال( موقوف على السّ إلى أّن جمع )فَ  (ـه181)ت فذهب سيبويه ،على أفعال
على ( خإلى أّن جمع )َفرْ  (ـه285)ت درّ بَ المُ  ذكرو  .(82)وأّن ذلك الباب ليس في كالم العرب 

أّن )َفْعل( ال يأتي فيه  (ـه911)ت وطيّ يُ ورأى السُّ  ،(29)خارج  على بابه(( ،)أفراخ( ))ُمَشبَّه بغيره
 .(31)مذهب الجمهور بأنَّه ال ينقاس عليه إلى أنّ  (ـه929)ت ونيّ وأشار األشمُ  ،(31))أفعال(

منعه ال يستند  ل( صحيح العين على )أفعال( وأنّ لكن عباس أبو السُّعود رأى قياسية جمع )َفعْ    
َجّوز جمع )َفْعل(  عيّ مَ جْ وبناء على قرار مَ  ،(33)اعتمادا  على كثرته في الّلغة ،(23)إلى أساس سليم 

 .(43)صحيح العين على)أْفعال( اسما  
)كعب بن  عرشِ  في البناء هذا وورد .(53)دَّ مَ  آخره قبل يّ اعِ بَ رُ  ركَّ ذَ مُ  درَ فْ مُ  اسم لِّ كُ  في طَِّردُ يَ  :ةل  ع  ف  أ   -3
 نذكر ،(23)(...،أزمَّة ،أعنَّة ،أسنَّة ،أِذلَّة ،أِحزَّة وذلك في مثل األلفاظ اآلتية:) ،مرات عشر (رزهي

 ىن  س ج  لمختل   م  ت  ن  ك   م  ك  وما خلت           ةا ل  ذ  أ   م  ت  ن  م ك  و  يا ق   م  ك  لت  فما خ     : قوله منها
مفردة )ذليل( جاء صفة على وزن  أو شاذا ؛ النّ  ،جاء على غير القياس ،ة(لَّ )أذِ وهذا الجمع    
  .(73)د في هذا الوزنرِ طَّ وهو مما ال يَ  ،يل(عِ )فَ 
 ،كرغيف(قد أجروه مجرى االسماء) ،فل سبب هذا الشُّذوذ أّن )) فعيال  الّدال على الوصوُعلِّ    

 .  (83)فغلبوا حكم االسم على الوصف عند الجمع؛ لخفة االسم ((
نما هو سماعيّ  ،طَِّرد هذا البناء في شيءلم يَ  : ف ع ل ة -4 ى حتّ  ،ُيحفظ ما ورد منه وال يقاس عليه ،وا 

ه ليس من أوزان جمع الّتكسير لى أنَّ إخر آلوذهب البعض ا ،(39)اسم جمع ال جمعجعله بعضهم 
 وقد ورد هذا البناء . إخوة ،غلمة ،: فتية منه  وُسمع ،(14)(( لعدم اطراده واالقتصار على الّسماع))
  في قوله: وقد جاء ،(14)(إخوة  ،فتية ) ند الشَّاعر مرتينع

أل  س ت ث ك   فال                    ابواوا وط  ر  ث  ك   ة  و  إذا ما إخ                ل  كل  أ م           ت س 
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 :الكثرة وعم  ج   أبنية: ثانياا 
دا  ساكن الوسطا الوزن أخفُّ أوزان جموع الكثرة ُيَعدُّ هذ : ف ع ل -1  وَيّطِرد ،(24)؛ لكونه ثالثّيا  مجرَّ

  .(43))فعالء( ةزن على وصف كل وفي ،أْفَعل( (ِزنة على وصف ُكلّ  في
 ،ُنْكد :(اآلتية لفاظألا ضمنوذلك  ،ربعين مرةأو  ا  أربع)كعب بن زهير( وورد هذا البناء في شعر    

  :قوله منها نذكر ، (44)( ...،ُخْوص ،ُعْوج  ، ُكْوم  ،ُزْهر
ٍف                  ي ط ٍل ن ص  ا ع  راع  ث اك يل  قام ت               ش د  الن هار  ذ  ب ها ن ك د  م  او   ف ج 

 في (مفاعيلبناء ) فاستعمل الكثرة جموع أبنية من بناء من أكثر بين في هذا البيت اعرالشّ  جمع   

ي )) تأنيث أنَكَد وَنِكد. ويقال وه (ءكدان (لـ جمع هوو  (دُنكْ  :(في قولهوبناء )ُفْعل(  ،(مثاكيلقوله )
 .(54)للّناقة التي مات ولدها: َنكداء((

 .(24)ثا  ؤنَّ را  كان أو مُ كَّ ذَ قبل آخره مّد صحيح اآلخر مُ  يّ اعِ بَ اسم رُ  لِّ كُ  في البناء هذا دُ طَّرِ يَ  : ف ع ل -2
 ،ُخُنف: ) تيةآلا لفاظألا مثل في وذلك ،ةمر  ةعشر  أحدى )كعب بن زهير(عرشِ  في البناء هذا وتكرر
 :قوله منها نذكر ،(74)(...،جُخلُ  ،ُعُصف ،خلف ،ُصُحف

ق ين  ط            ف ي اٍت ت ر اط ن ها    ي س  ف ا               ل ساا خ  ح  م  ت ق ر أ  الص   كما ت ر اط ن  ع ج 
ُحف( الجمع وهذا    ال  َفِعيلة مفرده )َصِحيفة( على وزن نَّ ألغير مقيس على هذا الوزن؛  )الصُّ

في  وقد ُعلِّل ما جاء شاذا   . القياسي )صحائف( على وزن )فعائل( ما جمعهوانّ  ،(84)َيطَِّرد في ُفُعلٍ 
 ،و قليلوه ،ربَّما كّسروه على)ُفُعٍل(قال سيبويه:))  .(49)جمع َفعيلة على )ُفُعل( بالحمل على الّنظير

 ،كأنَّهم جمعوا َسِفين  وَصِحيف   ،شّبهوا ذلك بقليب وُقُلب ،وَصِحيفة  وُصُحف   ،قالوا: َسِفينة  وُسُفن  
 .(15)حيث علموا أنَّ الهاء ذاهبة((

ث ؤنَّ مُ  ى(لَ ُفعْ )ِزنة  على وصف كل وفي ،) ُفْعلة (ِزنة على اسم ُكلِّ  في البناء هذا َيطَِّردُ  : ف ع ل -3
 ُنَطف ،ُأَمم  :(اآلتية لفاظألا مثل في ،تسع مراتكعب بن زهير( (عرشِ  في البناء هذا ورد .(15)ل()أْفعَ 

 : قوله منها نذكر ،(25) ...(، ُقَرى ، ُصَوى ، َقىرُ  ،
ل يلي ه ل  ت ر ى م ن  ظ ع ائٍن                       ر  خ  ز ائق ه     ت ب ص  ٍل الق ر ى أو كالس ف ين  ح   ك ن خ 
 فيال َيطَِّرد نَّه ألمما لم يجر على قياس؛  وزنوهذا ال ،ة(َفْعلَ ) مفرده )َقْرَية( على وزن (ُقَرى ( فــ   

 .)ُفْعَلة( كما ذكرنا أعالهعلى وزن هذا الجمع َيطَِّرد بل ،جمعهذا ال
ل من ذوات الواو عَ ة على فُ لَ عْ فَ لِ  ا  عَ مْ انه ليس في كالم العرب جَ  (ـه371)ت وذكر ابن خالويه   

 . (35)ىزَ ة ونُ وَ زْ بناء آخر هو نَ  دثعلب زا نّ أو  ،حوى( وذلك بإجماع أهل النَّ رَ ة( و)قُ يَ رْ والياء غير )قَ 
)كعب بن  عرشِ  في البناء هذا ووَردَ  .(45)(ةِفْعلَ   (ِزنة على تام اسم ُكلِّ  في البناء هذا دُ رِ طَّ يَ  : ف ع ل -4

 :قوله منها نذكر ،(55)( مِذمَ  ،ِقَيم ،مِديَ  :)اآلتية لفاظألا في ،ثالث مرات (زهير
ف ت ه ر ياح  الص               ب ل  والد ي م        ي ف  بعدي بمور ها      ع  زاء  بالو  و  ي ة  الج   وأ ن د 

  .(25)وهو مطر َيُدوُم مع سكون أيَّاما   ،َمةوالدَِّيُم : جمُع ِديْ  ،ِفَعل( (ِزنة على كثرة جمع (َيمدِ ) :فقوله   
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 عروورد هذا البناء في شِ  .(75)في وصف لعاقل على وزن )فاعل( معتل الالم دُ رِ طَّ يَ  :ف ع ل ة -1
 ،غاةطُ  ، عاةرُ  ، ُسعاة ، ُوشاة )وذلك في مثل األلفاظ اآلتية: ،اتمر  يثمان)كعب بن زهير( 

 نذكر منها قوله : ،(85)( ...،ماةرُ 
ي ٍد ر اع هم فإذا                        ي د  مقتول           طاف الر ماة  بص   بعض  الر ماة  ب ن ب ل  الص 
 . (59)صل )الرُّماة( )الَرَمَية( قلبت الياء الفا لتحركها وفتح ما قبلهاأو     

وورد هذا البناء في  .(12)ر عاقل صحيح الالم على وزن فاعلكَّ ذَ في وصف مُ  دُ رِ طَّ يَ  ف ع ل ة : -1
 وقد جاء في قوله: ،(12)وفي لفظ واحد هو )سادة( ،عر )كعب بن زهير( مرتينشِ 

وم  س اد ة            م ن  م ع ش ر ف ي                 ط ر م  الو غ ى        هم  ق ر   ول ي وث  غ اب حين  ت ض 
وأصل سّيد: َسْيود   ،لد( على وزن َفْيعِ ؛ الن مفرده )َسيّ و شاذأوهذا الجمع ورد على غير قياس    

 .(22)ُأْدِغَمت الياء في الياءو  ،فقلبت الواو ياء ،الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكوناجتمعت 
هذا البناء على  ويدل .(63(الالم صحيحي فاِعلة((و بوزن)فاِعل( وصف ُكلِّ  في يكثر : ف ع ل -7

 في البناء هذا وورد .)46(بالفعل القيام ةر وكث المبالغة على اللةالدّ  فيه أنَّ  كما ،ةالحرك رعنص

ل )  :ةياآلت لفاظألا مثل في وذلك ،خمس مرات)كعب بن زهير( عرشِ   ُقرَّح ،ُصلَّب ،ُضمَّر ،ُذبَّل ،ُنصَّ
ي  األع    :قوله منها نذكر ،(52)( ن ها         كالق س  شاا ذ كور ا طال  أف ر د  ع  ح   آت ناا ق ر حاا وو 
َل ما َتْحِمُل :))القارحو  ،(قارح للمفرد  (ُفّعل (زنة على كثرة جمع (حرَّ قُ ): هفقول   والجمع  ،النَّاقة أوَّ

  .66)( وُقرَّح (( ،َقواِرحُ 
 في البناء هذا وورد . )67( )فاِعل( وِزن على الالم صحيح ركَّ ذَ لمُ  وصف ُكلِّ  في َيطَِّردُ  وهو : ف ع ال -8

  قوله : في وذلك ، )86( واحدة مرة ) كعب بن زهير(عرشِ 
ل ق وا م ن  الك ف ار                  ل ه م               تطه رون ك أ ن ه  ن س ك  ي                 اء  م ن  ع      ب دم 
 راآلخ الجمع من أكثر استعمالهُ  اعرالشّ  آثر جمع وهو ال()ُفعَّ  زنة على كثرة جمع (ُكفَّار ه:)فقول
 .ُكفَّار كلمة فيه أتت الذي بالمعنى أتيي أنْ  يمكن ال نَّه؛ ال (َكَفَرة)
 ،ليست عينهما وال فاؤهما ياء   وَفْعلة( ْعلفَ ( ىعل ووصف اسم جمع في البناء هذا دُ رِ طَّ ويَ  :ف عال -9
ُفْعل(  ((و)ِفْعل ،( اسمين صحيحي الالم ليست عينهما والمهما من جنس واحدوَفَعَلة َفَعلَ  ( يوف

. وهو أكثر أبنية جموع الكثرة )69(وفي )َفِعيل وَفِعيلة( وصفين  ،اسما غير واوي العين وال يائي الالم
 ):تيةألا لفاظألا مثل في وذلك ، مرة وسبعين ا  ست عنده عر )كعب بن زهير( فقد وردفي شِ  استعماال  

 :قوله ومنها ،(70)....) ،قابرِ  ، جبال ،ِرياح  ،ِثياب ، ِرماح
ر ٍة         ع ذ اف ر ة                ل  ح  و اف ل                 ت خت ال  بالر ح   ت ب ار ي ق الصاا كالن ع ام  الج 

لى ا  و  ،قياسا   (ِفعال)ال َيطَِّرد على وزن ( َفُعول)الّن  على غير القياس؛ورد  ،الص(وهذا الجمع )قِ   
كما ال يجمع عليها  ،َفُعوال  ال يجمع على ِفعال قياسا   )) إنَّ  :عود بقولهاس أبو السُّ عبّ  أشارذلك 
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وعلى هذا ال  ،وبعضهم يقول إّن هذا الجمع شاذ  ،وهي الّناقة الّشابة ،سماعا  إال َقُلوص وِقالص
 .(17)يكون خطأ ((

ت أ  غ وى  أ مر  ك عٍب ما أ راد  وما        نا    وق يل  ر جاٍل ال ي بالون  شأن   : وكذلك قوله     ىار 
وقد ُعّلل هذا الشُّذوذ  ،وهذا الجمع )ِرجال( ورد شاذا  ؛ الن مفرده )َرُجل( ال َيطَِّرد على هذا الوزن  

َفُعل ِلرْوم الّتخفيف؛ ألنَّ الّساكن أخف  ال في المفرد علىعْ )) فُ  حيث غلَّب فيه ،حمال  على الّتخفيف
 .(27)َفُفْعل مقيس في ِفعال(( ،عليهم من الضمة

 ساكن العين مثلث الفاء وَيطَِّرُد هذا البناء في اسم على )َفِعل( و )َفْعل( إذا كان ثالثيا   :ف ع ول -01
وورد هذا البناء   .(37)ياء    وال الم المضموم ، ويشترط أال تكون عين المفتوح أو المضموم واوا   ،

 ،وسفُ نُ  ،ُأُسود ،ُرؤوس ) األلفاظ اآلتية : وذلك في مثل ،مرة سبعينكعب بن زهير( ( رعشِ  في
   ومنها قوله: ، (47)( ...،ُسُيوف ،ومجُ نُ 

د ه                   ٍد بالر س ي س  ف ص  ى بالم ع اب ل                وه م  ب ور   ر جال  ق ع ود  في الد ج 
 ِفعال(بناء ) فاستعمل ،ةرَ ثْ وع الكَ مُ اعر في هذا البيت بين أكثر من بناء من أبنية جُ وقد جمع الشَّ   

وبناء )َمَفاِعل(  ،وبناء )ُفَعل( في قوله: )ُدَجى( ،وبناء )ُفُعول( في قوله:)ُقُعود( ،في قوله: )ِرجال(
 في قوله: )َمَعاِبل(.

 ،(75)ا  فيه وليس قياسيّ  ،ا  وقد جاء سماعيّ  ،ل(اعِ )قاعد( على وزن)فَ مفرده  ،ود(وهذا الجمع )ُقعُ   
 ور فاضل الّسامرائّي بقوله :تكلى ذلك الدّ إوقد أشار  ،المصدر فظ الجمع فيما سبق هو لفظول
 .(27)((للفعل المعنى الحقيقيّ  علىاللة الجمع على وزن مصدره إنما يؤتى به للدّ  فدّل هذا على أنّ ))
ن : -00 وورد عند  .(77))َفَعل( أو ،أو)ُفْعل( ،أو )ُفَعل( ،)ُفَعال(في اسم على وزن دُ رِ طَّ يَ ف عال 

 :من ذلك قوله ،(78)ِنيران( ،ِفتيان مرتين ) اعرالشّ 
ز ء  و                ا ر أ ي ن  الج  د ائق ه                    د ع  أه ل ه  فلم  ف يح  و  ق  ن يران  الص  حر   و 

 . (79)قلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها ،وِنيران اصلها )ِنْوران( 
وورد هذا البناء عند  .(18) أو) فعيل( ،أو )َفَعل( ،)َفْعل( في اسم على وزن طَِّردُ يَ  ف ع الن: -70

 ،(18)ُشبَّان( ،ُمصران ،ُسودان ،ُخالَّن ،ُحزَّان )وذلك ضمن االلفاظ اآلتية: ،اعر خمس مراتالشّ 
ي ناه م  بش ب    : نذكر منه قوله يب    ر م  ت ن ع                 ان وش   الع ط اف  ت ك ف ك ف  ك ل  م م 

أو القرب منها؛ الن القياس في هذا الجمع االسماء  ،ولعّل الّشاعر أراد في جمع )ُشبَّان( االسمية   
بقوله :)) وقالوا )ُفْعالن( في الصفة كما قالوا في الصفة  ذلك ل سيبويهلَّ وقد عَ   .(28)فاتال الصّ 

وشاب  ،وذلك: راٍع وُرعيان   ،وهي إليه أقرُب من الصفة إلى االسم ،التي ضارعت االسم
))   .(38)وُشّبان 

نَّ )) ُكّل ذا يدور في فلك الّتخفيف؛ ألنَّ إ :حين قالبعض اللُّغويين المحدثين ذهب إلى ذلك و    
 . (48)االسم أخّف عليهم من الوصف((
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 - وَصِريع ،َقْتلى -َقِتيل : نحو ،تتشتُّ  أو ،عتوجُّ  أو ،هالك على دال وصف كلِّ  في دُ رِ طَّ ويَ : ف ع لى13- 

  :قوله في ،(82) مرة واحدة بن زهير( ر)كعبشع في البناء هذا ورد  . )58(َصْرعى 
ج ور ا              ن ه  الح  ي ن  ع  ق ى           ش م س  قد ط و  ام يص  غ ر  ت جات  على د ع   م ر 

)) يدلُّ على انتهاء في شيء يبلغ والَغَرق : ،غريق للمفرد (َفْعلى (ِزنة على كثرة جمع (ْرَقىغَ ) ــف   
 .(87)ومن ذلك الَغَرق في الماء (( ،أقصاه

 وعمُ الجُ  ىهَ تَ نْ مُ  ةيَ نِ أبْ اني:الفصل الثَّ 
ويمكن تقسيمها على  ،(88)تي بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثةأل جمع تكسير يويراد بها كُ    

 األوزان اآلتية :
ل -0 ولجمع  ،)فاعلة( صفة أو اْسما  نحو: ضوارب جمع ضاربةجمع : في دُ رِ طَّ يَ  وهو: ف واع 
 َخاَتم :نحو ،( فاَعل( وفي ،اِمعوَ صَ و  ةعَ مَ وْ صَ  نحو: ،(ةلَ عَ وْ فَ )وفي ،اِهروَ جَ و  رهَ وْ جَ   :نحو ،(علَفوْ )
 لصاهِ   :ونح ،عاقل غير لمذكر صفة ،(فاِعل) وفي ،عقواصو  قاصعاء نحو: (فاعالء (وفي ،خواِتمو 
 لمؤنث صفة (فاعل)وفي ،واِبرجَ و  رجابِ  :نحو ،اْسما  َعَلما  أو غير علم)  لفاعِ ) وفي ،صواِهلو  

   .(89)طواِلقو  طاِلق  و:نح ،لعاق
أو بمعنى آخر أنَّه )) وزن لجمع األسماء أكثر  ،الوصفيةه إلى وهذا البناء أقرب إلى االسمية من   

 في وذلك ، مرة خمسينو  ا  ست زهير( )كعب بنشعر في البناء هذا ورد. (90)مما هو لجمع الصفات((

 :قوله منها نذكر ، (19()... ،حار بو  ،قوادم ،قوافي ،صواقل ،عوارض)  :اآلتية االلفاظ مثل
ر ت  إلى ق ود اء  ق اد  ت ل يل ها                            وان ح    وط  ن ها الج  ت د  م   مناك ب ها واش 
ُلوع الِقصاُر التي في ُمَقدَِّم الصدر : َجوانحوال ،(فواعل) زنة على جمع (جوانح:(فقوله    ،)) الضُّ

 . (29)والواحدة َجاِنحة ((
ل - 7  رشع في البناء هذا وتكرر . )39( هِ لِ )) جمعا  لُمفرد ُثالِثيِّ اأُلُصول مزيٍد بميم في أوّ يأتي :م فاع 
 ،طالعم ، رقافم ،معمسا :( اآلتية االلفاظ مثل في وذلك ، مرة ثالثينو  ا  سبع كعب بن زهير() 
  :ومن ذلك قوله ،)49 ()...،سائحم ،ناكبم

ف ا       عاد  الس واد  ب ياضاا في ماف ار ق ه                  ن  الذي ر د  باا هاب ذ ا الل و   ال م ر ح 
و الذي وسط الرأس وه )وأراد بالَمْفَرِق:) ،مفرده )َمْفَرق( ،فقوله:) َمَفاِرق( جمع على زنه )َمَفاِعل(   

 .(95)ُيْفَرُق فيه الشَّعر((
 في البناء هذا وورد . (92)يأتي )) جمعا  لُمفرد ُثالِثيِّ اأُلُصول مزيٍد بهمزة في أّوِلِه((  : لأفاع   -1

 ،صابعأ ،أناِمل ،بارقأ (  :اآلتية االلفاظ مثل في وذلك ،مرة وعشرين ا  ثالث شعر) كعب بن زهير(
 :قوله منها نذكر ،(97( )... ،راملأ ،ماكنأ

اف  الر ك ب  أن  ي دل ج وا ب ه                  ٍق ي خ  ر  ون  م ن  أه وال ه  باأل ن امل               وخ   ي ع ض 
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أْنُملة( التي يراد بها: مفردها ) ،(أفاِعل( الجموع منتهى صيغة على جمع (ناملأ ( :هفقول   
 الكثرة جمع وبين بينها اعرالشّ  جمعوقد  ،(98)الظفر من اإلصبع ((الَمْفِصل األْعلى الذي فيه ))

 . (أهوال (قوله في (أفعال)
. ويراد بداللة هذا  (99)مد ثالثهُ  صفة أو كان اسما   مؤنَّث ُرَباِعيّ  كلِّ  في البناء هذا وَيطَِّرد :ف عائ ل -4

َل من الصفات  ،والّرسائلالجمع االسمية؛ الّن الوزن من هذا الجمع االسماء كالّصحائف  وما ُحوَّ
 . (111) إلى االسماء ُجمع على هذا الوزن

 ،ودائع) :اآلتية لفاظألا مثل في وذلك ،مرة عشرينشعر)كعب بن زهير(  في البناء هذا وورد    
  :قوله منها نذكر ،(111(...) ،ثنايا ،شمائل ،خمائل ،ودائق

ل              وت ف ت ر  ع ن  غ ر  الث ن ايا كأن ها                   وٍق غ الغ  و ى من ع ر   أ ق اٍح ت ر 
فيرى  ،حاة البصرة والكوفةبين نُ  ،(211)(َمَنايا ،وقد اختلف في وزن ثََنايا وما هو بمنزلتها )َرَذايا   

وهو  ،في حين يرى الكوفيون أنَّ وزنها )َفَعالى( ،)َفَعائل( )َفِعيلة( تجمع قياسا  على البصريون أنَّ 
 . (411) وقد تابع عباس أبو الّسعود هذا الّرأي اآلخذ بظاهر اللفظ ، (311)مذهب الخليل بن أحمد

يل - 1 وبألٍف أو واٍو أو ياء قبل  ،يأتي ))جمعا  لُمفرد ُثالِثيِّ اأُلُصول مزيٍد بميم في أّوِلهِ  :م فاع 
 :ةاآلتي لفاظألا مثل في وذلك ، مرة عشرة أربع شعر)كعب بن زهير( في البناء هذا ورد .(115)الِمِه((

 ىاعر كرر فيه جمعا  علويستوقفنا بيت للشّ  . (112)...(،واثيقم ،راسيلم ،مجازيع ،عازيلم ،مواعيد)
 ،فيهاه وتفننه عتت تدل على براعته في صنيبموسيقى داخلية في ال ُمْحِدثا   ،وزن )مفاعيل( مرتين

 فهو يقول:
ث الا         كانت مواعيد  ع          ق وٍب ل ها م  يل               ر   وما م و اعيد ها إال  األباط 

 يهكرار ُيسمِّ وهذا التّ  ،ويزيده يقينا  مواعيد( التي بمعنى الوعد ليؤكد المعنى ) فقد كرر كلمة   
  .(117)در(لى الصّ إالبالغيون بـ )رد العجز 

لِه )) ويأتي : أف اعيل -1 وبألٍف أو واٍو أو  ياٍء  ،جمعا  للُمْفرد الُثالِثيِّ اأُلُصول المزيد بهمزٍة في أوَّ
وذلك في مثل األلفاظ اآلتية  ،عشر مرات هذا البناء في شعر)كعب بن زهير( ورد. (118)((قبل آخره

 .(119)(...،أعاصير ،أحاديث  ،أقاويل  ،أمانيّ  ،أباطيل:)
ن ا بأط راف  األحاديث  بي ن نا     :كعب يقول   ح       ن ز ع  ي  األباط  ناق  الم ط  ال ت  بأع   وم 

والجمع:  ،: الخبُر يأتي على القليل والكثيرفـــ ))الحديث ، )أفاعيل) زنة  على جمعحاديث( أ ( ـف    
 .(101)وهو شاذٌّ على غير قياس(( ،كقطيع وأقاطيع ،أحاديث

 ،(111)((يس بجمع أحدوثةول ،اسم جمع للحديث):)هكان يرى أنَّ  (ـه535)ت الزمخشريّ على أنَّ    
بل هو جمع  )) ه لم يات اسم جمع على هذا الوزنبانَّ  (ـه745)ت األندلسيّ  ورّد عليه أبو حيان

ما ذكره ابن منظور في  اوهذ ،(211)أباطل وأباطيل( كما قالوا: ،على غير قياس ،تكسير لـحديث
 عاله .أص المذكور النّ 
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 : نحو المجرد الخماسي وفي ،َبراِثن - ُبْرثن : نحو جردالمُ  يّ اعِ بَ الرُّ  في ناءبال هذا دُ رِ طَّ ويَ : فعال ل -1

  -قرطبوس : نحو المزيد الخماسي وفي ،دحاِرج - ُمَدِحرج  :نحو المزيد الرباعي وفي ،سفارج - سفرجل
: االتية لفاظألا لمث في وذلك ،ةمر  عشرة أربععر) كعب بن زهير( شِ  في البناء هذا ورد  .(311) قراطب

 : قوله منها نذكر ، (411)....(،قراقر ،غرانق ،خضارم ،دراهم ،ضفادع)
ر                ضار م        أ ت ى د ون  ماء  الر س  باٍد وحاض  مام  الطام يات  الخ   وفيها الج 
 .( 511)الماء الكثير وهو (ِخْضِرم (فعاِلل( لـ (ِزنة  على جمع (خضارم)ال :فقوله   
 يّ اعِ بَ ولمفرد رُ  ، ول مزيد بتكرير المهصُ األُ  يّ الثِ د ثُ رَ فْ لمُ  جمعا  ))  هذا البناء يأتي :ف عال يل -2
 .(121)((خيرة ألفردين مزيدا  بالف أو واو أو ياء قبل المه ابشرط ان يكون كال المُ ؛  ولصُ ألُ ا
 ،غرابيل :(اآلتية االلفاظ مثل في ،ةمر  عشرة ثالث ) كعب بن زهير( شعر في البناء هذا ورد     

   :قوله منها نذكر ،(171   (...(،دعاميص ،جالميد ،تنابيل ،زهاليل
 ابيل  ر  الغ   الماء   ك  س  م  كما ت   إال                مت  ع  الذي ز   ل  ص  بالو   ك  مس  وما ت            
( أّن محبوبته ال تدوم على حبٍّ كما أّن سعاد بانت) تهقصيد هذا البيت من في الشاعر رىي   

 للمفرد (فعاليل (ِزنة على جمع (غرابيل)و ،الِغْرَبال ال ُيبقي على الماء للثقوب الكثيرة التي فيه
 .(811)وغربل الشيء: َنَخله ،: ما ُغْرِبَل به( وهوِغْرَبال)
له لمُ  ْمعا  جَ ))  هذا البناءكون وي يل:اع  ف  ي   -8 وبواٍو أو ياٍء قبل  ،فرد ُثالثيِّ اأُلُصوِل َمِزيد بياٍء في أوَّ

 ،يعاليل :)اآلتية وذلك في االلفاظ ،وورد في شعر )كعب بن زهير( ثالث مرات . (191)((الِمهِ 
 ومن ذلك قوله: ،(211)يعافير( ،يعاسيب

يـــ         ر اـ        ط اف ياٍت ك أ ن ه ن  ي ع اس  ي ن  ري حاا د بو  ي  بار   ــــــب  ع ش 
)) أمير النَّْحل  :وأراد بالَيْعُسوب ،فـ )َيَعاِسيب( جمع على صيغة منتهى الجموع للمفرد )َيْعُسوب(    

  .(112)تى َسمَّوا كّل رئيس َيْعُسوب((ثم َكُثر ذلك ح ،وذَكُرها
 ِزنة على وصف وفي ،لها مذكر ال صفة أو ،اسما   فعالء في جمعا البناء هذا ويقاس :ف ع الى -1

 ،)231(يتامى( ، )صحارى مرتين) كعب بن زهير( شعر في جاءو   .(212( (َفْعلى) ومؤنثه (َفْعالن)
   : قوله مثل في وذلك

 ول هف  الب اك ي ات  على أ ب ي                    أال ل ه ف  األرامل  والي ت ام ى                
ه صفة على وزن نّ ألوال يقاس عليه؛  ،وهو جمع مسموع ُيحفظ ،جمع يتيم (اليتامى):فقوله    

ويدلُّ هذا الوزن على الكلمات الّداّلة على المصائب  .(412)د على هذا الوزنرِ طَّ وهو ما ال يَ  ،)فعيل(
وَحباَطى؛ َشبَّهوه َبوجاَعى  ،حين ذكر:)) قالوا: َيتامى وأيامى ،وهذا ما أشار إليه سيبويه ،واآلفات

  .(512)ُفشّبهْت باألْوجاع حين جاءت على َفْعَلى(( ،ألنَّها مصاِئُب قد ابتُلوا بها
)) وتقول يتيم وأيتام فإن أردت  حين ذكر ايضا   ،وتابعه في هذا الّرأي الّدكتور فاضل الّسامرائيّ     

 .(221)اإلشارة إلى أن اليتم أصبح على اصحابه آفة وبلية قلت: يتامى (( 
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 ِزنة على وصف وفي ،لها مذكر ال صفة أو ،اسما   في فعالء جمعا البناء هذا ويقاس ف ع ال ي : -01
وفي كلمة واحدة   ،اعر )ثالث( مراتوقد وردت عند الشَّ  .(271)وة(لُ عْ ية( و)فَ لِ عْ )َفعالة( و)ِفعالة( و)فِ 

 وذلك في مثل قوله : ،(281)ليالي( )
يوال ن   ير  ر  غ              نا     ش  ي  وع   راض  م  ال ل  حت  ن   ي  ال  ي  ل             ل  عاذ   ل  ذ  إلى ع   ر ع 

ا ؛ الن القياس أْن يكون واحدة أو شاذ ،وقد جاء هذا الجمع )ليالي( على غير القياس   
الذي  ،ألّنهم غّلبوا األصل المهمل )ليالة( ،وقد ُعّلل هذا الشُّذوذ حمال  على الّتخفيف ،(291)(ليالة)

 .(113)الَفْرع ألّن األصل أخّف عليهم من ،تعمل )ليلة(مسة( المقيس في فعاٍل على الفرع الَفْعال) هوزن
 00- : شرط ان تكون الثي ساكن العين آخره ياء مشددة زائدة على الثالثة بثُ  لِّ د في كُ رِ طّ يَ  ف ع ال ي 

 قوله: واحدة في)كعب بن زهير( مرة في شعر . وورد هذا البناء(113)الياء غير ياء النسب
يٍّ فلم ا سم عت                 ق ل                ه     حديث  أناس    إذا ليس فيه ما أب ين  فأع 

 (ـه217)تفذهب الفراء ،شّتىإلى آراء ،)أناِسّي(الجمعفي مفرد هذا  نو والمفسر اللغويون  تباينو   
ْن شئت َجعلته إنسانا  ثم َجَمعته أناسّى فتكون الياء عوْضا  عن  واِحدهم إْنِسىّ  )) إلى أنَّ  وا 
ورأى  ،(313)أن األََناِسّي مثّقلة ألنَّها جماعة إنسي (ـه215)ت ولحظ األخفش ،(213)النون((

جمع إنسي أو  يّ األناسِ  نّ أوذكر الّزمحشرّي  ،(413)أّن َأَناِسّي جمع إنس (ـه512) األصفهانيّ 
 ،وجعلت الياء عوضا عن النون ،جمع إنسانإلى أنَّه  (ـه548)ت وأشار الطبرسي ، (513)إنسان
  .(132)أنَّه يجوز أْن يكون جمع إنسيوذكر 

ي جمع أناسِ  لى أنّ إالخالف في هذه المسألة وذهب  (ـه915)ت يخ خالد األزهريّ الشّ  عَ طَ وقَ    
 ،وليس جمع إنسي؛ الّن إنسيا  آخره ياء النسب وأّن ما ختم بياء النسب ال يجمع على َفَعاِلي ،إنسان

 .(371)وأناسي أصله أناسين فأبدلوا النون ياء وادغموا الياء المبدلة من ألف إنسان
 وجاء في قوله: ،(381)((في ثانيهِ  بياءٍ  مزيدٍ  ولِ صُ ألُ ا الثيِّ ثُ  فردٍ مُ لِ  عا  مْ جَ  )) ويأتي :لاع  ي  ف   -70

تاٍق كأن  ن ج وم ها              ر                   وليلة  م ش   ت ف ر ق ن  عنها في ط يال س ٍة خ ض 
 ،(139)راد به نوع من األكِسيةيُ و  ،)َطْيَلَسان(موع للمفرد)طيالس( جمع على صيغة منتهى الجُ  فـ   

  .(411)ب  رَّ عَ وهو مُ 
وبواو أو ألٍف أو ياء قبل  ،َجْمعا  ِلُمفرٍد ُثالثيِّ اأُلُصوِل مزيٍد بياٍء في ثانيهِ  ))يأتيو  :يلاع  ي  ف   -01
ش وم ك أن  ج    : وجاء في قوله ،(114) ((المه ين  ن مور ا       ل د  ش واه  ذا و   في د ي اب يج  أو ك س 
:)) ضرب من الثياب َسداه ويراد به ،فـ )َدَياِبيج( جاء على صيغة منتهى الجموع للمفرد) ِدْيَباج(  

 .(314)أيضا   ب  رَّ عَ وهو مُ  ،(214)وُلْحمته من الحرير((
 وجاء في قوله: ،(414)((مزيٍد بُنوٍن في ثانيهِ  عا  ِلُمْفرٍد ُثالثيِّ اأُلُصولَجمْ  ))يأتي  :علان  ف   -04

ع لت  وقال للق              يهم وق د ج  م  حاد  ب             و  ن اد  رق  الج  ى ق يل واو  ص  ن  الح   ي ر ك ض 
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راد به: )) نوع من الجراد َيِصرُّ ويُ  ،فـ )َجَنادب( جمع على صيغة منتهى الُجموع للمفرد )ُجْنُدب(  
 .(514)ويقفز ويطير((

 الخاتمة 
عر كعب بن كسير في شِ وع التّ مُ أبنية جُ  بموضوع أن استفضنا الحديث عن مجمل ما يتعلق بعد   

 تائج التي توصل إليها البحث:أهم النّ  نوجز زهير
مراجعة  -لفظة ما -على من يريد معرفة جمع يتطلب ،كسيرجموع التّ  أبنية كثرة تعدُّد نَّ إ -1

 غوية كي يجد ضالته .ن اللُّ االكثير من المظ
وصيغ  ،اتَّفَق كثير  من علماء اللَّغة على ُبْطالن َتْقسيم صيغ جموع التَّكسير على صيغ ِقلَّة -2

 وذهبوا إلى أّن سياق الكالم والقراِئن هي التي ُتَحدُِّد المقصود منهما.  ،َكْثَرة
فقد وردت عنده  ،اعرموع ورودا  عند الشّ ة )أفعال( أكثر أوزان الجُ لَّ ة جمع القِ غَ يْ جاءت صِ  -3
 . اثنتين وتسعين( مرة  )
فأكثر ما جاء في ِشعر كعب بن زهير من  ،تفاوتت أبنية جموع الكثرة في ورودها عند الّشاعر -4

 (.فعول ة )غَ يْ تليها صِ  ، ( فقد كانت الفاظها األكثر وروداَ ِفعالهذه األبنية صيغة )
 ا  فقد جاءت عنده )ست ،اعرعند الشَّ  وع ورودا  مُ نتهى الجُ يغ مُ ة )فواعل( أكثر صِ غَ يْ صِ  عدُّ تُ  -5

 . وخمسين( مرة  
غالبا  إلى ِعلَّة أّن معظم الشُُّذوذ الذي ورد في ُجُموع الّتكسير في ديوان كعب بن زهير يعود  -2

أو ِعلَّة الحمل على  ،ن(أعيُ ) ِعلَّة تحقيق أمن اللبسأو  ،(ليالي ،ّبانشُ  ،ِرجال ،ةلَّ أذِ الّتخفيف )
 الّنظير)ُصُحف(.

ل( صحيح العين ال يجمع قياسا  على )أفعال( وقد جاءت أمثلة في ديوان عْ ذكر سيبويه أّن)فَ  -7
 .وتدعم ما ذهب إليه بعض المحدثين  ،كعب بن زهير تخالف ما ذهب إليه سيبويه 
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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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    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.                                                                                           
 




