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  فيْر الصُاءَرْقِتْسِاال
  ونرضا هادي حس

  كلية التربية ـ الجامعة المستنصرية

  
  :مدخل

 ِعبَتت من معنى الٌ قريبُ، ومعناه)ىَقرَتْاس (ِ المزيد الثالثيِ الفعلُ مصدرِفي اللغة ُاالستقراء  
َا األَرَقَو: (( سيدهُ ابنَ، قالِ إلى المعرفةفضيُالم ا، َاهَرَتْاقَ، وًواْرَ قَضْرَْألا اَرَقَو. ُهَعبَتَت: ُاهَرَتْاقَ، وَرْمْ
ْضا َأرْا َأرَهَعبَتَت: اَاهَرْقَتْاسَا، وَاهرَقَتَو َ، وسارًضاً َ َها يْيِ فَ َ حالُرُظْنَ َها وَ قال الل. اَهَرْمَأَ َ  ُتْوَرَق: يِانَيْحَ

ْها، وهو َأنْيِ فُتْرِس: َضَْاألر َ َ ِمكانْالِ برُمَ تَ َ ْلى غيِ إُهُزْوُجَ تُم ثَ َ ْلى موِ إمُ، ثِهِرَ َ  ْيِنَ بُتْوَرَقَو. َرَ آخٍعِضَ
ٍالنُف ْمرر: ْمُهُتْيَرْقَتْاسَ، وْمُهُتْيَرَتْاقَ، وَ َ ِ واحْمِهِ بُتَ ِدا واحَ َ    .)١())ًداً

: ، قال الخوارزميِ في اللغةِ االستقراءِ من صورٌ صورةِ في االصطالحُواالستقراء  
، ِةك السَتْوُيُبَى وَرُقْ الٌنَالُى فَرْقَتْاس: ُالَقُ، يِهِاصَخْش َأِعْيِمَجِ بيلُكْ الِءْي الشُفرَعَ تَوُه: ُاءَرْقِتْاالس((
ِئا مْيَ شْعَدَ يْمَلَا وَهَافَا طَذِإ   .)٢())اَهْنً

 ال  منهماَ الناقص أنُوالحقيقة .ُالناقص ُاالستقراء والتام ُاالستقراء: ِ قسمانُواالستقراء
زا، ويدل تجوّ إالًى استقراءسمُي ْعها َأرََتتب: اَاهَقرَتْاسَو: ((ً آنفاُ سيده المذكورِ ابنُ قولَنا على ذلكً َ ًضا َ

ْمرر: ْمُهُتْيَقرَتْاسَو... ًضاَْأر َ ِ واحْمِهِ بُتَ ِدا واحَ َ   )). ًداً
، ُ والحديث،ُ والقراءات،ُ الكريمُ، وهو القرآن العربيِكالمال من ِ على المسموعُاالستقراء ُيقعو

  .ِةّ اليوميُمِهِفي حيات ِ العربُ، وهو كالماالجتماعي ُالنثرب، وَطُ، والخُمَكِ، والحُ، واألمثالُعرشوال
 ُفهو الكالم. ِ الكريمِ القرآنِنصوصفي  ّ إال التامَ االستقراءَعي أن يدٌ عالمُوال يستطيع  

 ِ، بخالفٌ منها شيءُهُ، فال يفوتِةّ اللفظيِهِ عناصرِ على جميعَعِلطَ أن يِ للباحثُيمكن الذي ُالوحيد
َِ والحكمِ واألمثالِعرالش ، ُ الرواةُهَعِمَ ما سّ إالا إلينا منهْلم يصل، فّ االجتماعيِ والنثرِبَطُ والخِ
ْما ان: ((ِ العالءُبنو ٍقال أبو عمر. ُ الكثيرُ منه الكثيرَ، وقد ضاعُنوه، ودوُنقلوهو ا مِ مْمُكَْليِى إَهَتَ

ِقالت َ ُعربْ الَ َْ ولو.ُهَّ َأقلالِ إََ ُ جاءكَ َ َرا لِافَ وْمَ   . )٣())ٌرْيِثَ كٌرْعِشَ وٌمْلِ عْمُكَاءَجً
 ؛ فإنُ ما سواهَ عدمُ منه ال يستلزمَنوُ ما دنأل ؛ٌر متعذِ فيهُ فاإلحصاء،ُ الحديثَوكذلك  
ً تدوينا جامعا مانعاَ، الذي كانِ الكريمِ في القرآنِ كالتدوينَ ليسِيه فَالتدوين ً  ما هو من  كلَعَمَج: ً
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، )���� ( النبيِ كالم كلِ فيهُ التدوينِعَجمَ فلم ي،ِا في الحديثّ أم.ُ منهَ ما هو ليس كلَعَنَ، ومِالقرآن
َسب ْنُأن ي ْعَمنَولم ي   .َمينتوهُو الم أَبطلينُ المِكالم من ٌر كثيِإليهَ

 ِ من اجتهادهاّ، أو إنِها من القرآنّ إنُ من حيث، فيهاَفِلُ اختِ فقد،ُةّ القرآنيُا القراءاتّأم  
 على ُ واألمثلة.ِ اإلعجامِقطَ ونِ واإلعرابِ التصريفِ من حركاتَ آنذاكِ الكتابةخلو ِ؛ بسببِاءّالقر

   :ٍد واحٍبمثال منهاا، سأكتفي  جدٌم كثيرةِهِاختالف
َة، فريَبَ ويِبَن: واُالَقَو: ((ِقال سيبويه   ا َمِهِوْحَ نٍءْيَ شلُ كَسْيَلَو. َلَدَ البِ التحقيقُهلا َأَهَمَلزَأٌ

 :َنْوُققَحُ يِقْيِقْح التِلْه َأْنِ مِازَجِحْ الِلْه َأْنِ ماًمْوَ قنا َأَنَغَلَ بْدَقَو. ِعْمالسِ بُذَخْؤُا يَمنِا، إَ ذِهِ بُلَعْفُي
َل رْيِلَ قَكِلَذَ، وةَئْيِرَبَ و،ءْيِبَن    .)٤())ٌءْيِدٌ

 ُبَهْذَمَ، و)٦(ِزْمَهْالِ ب)ةَءْوُبالن( :)٥()ِعْبالس(ي ِ فَدَرَا وَذَكَو: (( األستراباذي الرضيَوقال  
 ْتَسْيَ لُهَدْنِ ع)َعْب السِاتَاءَرِقْال( لَعَلَ، وِهِ بَئِرُ قُهن َأَعَ م،ٌءْيِدَ رَكِلَ ذن َأ- اه َنْرَكَا ذَمَ ك-  ِهْيَوَبْيِس
  .)٧())اَهْنَ عَىَالَعَ، تِمْيِرَكْ الِآنْرُقْ الَنِ مُهن َأَتََبا ثَ مِةَاءَدَرِ بْمُكْحَ يْمَ لالِٕاَ، وًةَرِاتَوَتُم

 ِ سيبويهِبخالف، ِها من القرآنّ، وأنٌ متواترةَ السبعِ القراءات يرى أن الرضي أنٌوواضح
  . فيهاَدَرَ ما وِ بعضِ برداءةَمَكَ حُه أنِ بداللة؛َالذي ال يرى ذلك

ِ مصدرا من مصادرُ القراءاتِ فقد كانت،ِ هذا االختالفَومع    ، لكن اللغويِ االستشهادً
  .  منهاِاقعً جزءا من الو إالَ منها ليسَن المدوا فيها؛ ألن تامَ أن يكونُمكنُ ال يَاالستقراء
 ِفي استنباط  الصرفيِ عليهُدِعتمَ الذي يُاالستقراء):  الصرفيِاالستقراء( بـُوالمقصود  
َانَمْثُو عُب َأَالَا قَمنِإ: ((يّ جنِ ابنِل قوكما في ،ِةّ الصرفيِاألحكام

َ األنِإ: )٨( ي ِ فًالْص َأُنْوُكَ تَ الَفِلْ
َاأل َي األِ فَالَ، وِاءَمْسْ َ؛ ألًالَدَ بْو َأًةَدِائَ زُنْوُكَا تَمنِٕاَ وال،َفعْ َ األَعْيِمَى جَرْقَتْ اسُهنِ َاألَ وِاءَمْسْ  ْو َأ،ِالَعْفْ
َ األِدِجَ يْمَلَف، اَهَرْوُهْمُج َاألَف، ُفْوُرُحْا المَأَف. ِمْكُحْا الَذَهِا بَهَى لَضَقَ، فَكِلَذَ كالِا إَهْيِ فَفِلْ  نِهْيِ فُفِلْ
  .)٩())ٍةَبِلَقْنُ مَالَ و،ٍةَدِائَ زُرْيَغ، ٌلْصَأ

  :ِ قسمان الصرفيُواالستقراء  

في  ِ الواردةِةّ الصرفيِ العناصرِ في استقراءّ إالُهُ حصولُ، وال يمكن التام الصرفيُ االستقراء-١
  . ُةّداللي الُةّ الصرفيُ عليها العناصر التي تدلِةّ المعاني الصرفيِ، واستقراءِ الكريمِالقرآن

 ُلُ منهم يغفالصرفي ُدِجن، فَينّالصرفي ِ في استقراءُ، وهو الغالبُ الناقص الصرفيُ االستقراء-٢
، ِهما من النصوصِ، أو غير العربيِ الشعرِ، أو نصوصِ الكريمِ القرآنِ من نصوصٍعن كثير

ّ أحكاما صرفيُقِطلُفي   :َ ذلكِةومن أمثل.  للواقع الصرفيً مخالفةً سقيمةًةً
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  المبحث األول
  ِهِعِ مواضِ في غير الصرفيِباإلغناء ُ القول

 ُلَستعمُ تِ المزيدةِ األفعالَ بعضوا أنّظن، فِ الناقصِ على االستقراءَينّيالصرف ُاعتمد بعض  
ِبدال من أفعال  ِ غيرِدةّ المجرِ األفعالَ عن تلكِلةَستعمُ المِ المزيدةِ األفعالِ، فقالوا بإغناءِدةّها المجرً

  .مِه في ظنِلةَستعمُالم
َالصرفيين َ أولئك أنُدِجَ ن العربيِ من الكالمِوعم إلى المسِوبالرجوع    قالوا َوا حينُمقد توه ّ
  :َ ذلكِومن أمثلة. ِ الناقصِم على االستقراءِهِ هنا؛ العتمادِباإلغناء

ً بدال ُلَستعمُي) َفَدنَأ (َ المزيد، ويرى أن)َفِنَد (ِدّ المجرِ الفعلَ استعمالً صراحةِسيبويه ينفي -١
ُ بمعناهُ عندهُهّ؛ ألنُمنه

)١٠(.   
قال ). َفِنَد (ِدّ المجرِ على استعمالً صراحة تنصهاُدِجَ نِةّ العربيِ إلى المعجماتِوبالرجوع

ُنفالد ((:ُالخليل ُمرضْال: َ َ ِ دنٌلُجَرَ، وُمِزَالُمْ الُرِامَخُمْ الَ َف، وَ ِ دن:ُهُلْعِفٌ َف وَ َنفْدَأَ  َوقال .)١١())َ
ِ دنْدَقَو: (( الجوهريَوقال. )١٢())َلَُق ث:ْي، َأُضْيِرَمْ الَفِنَد: ُالَقُيَو: ((الفارابي ْف الَ ، ِرْسَكْالِ ب،ُضْيِرَمَ

ِنف بَْأدَو. َلَُق ث:ْيَأ َ َاألَ    .)١٣())ُهُلْثِ مِفِلْ
 ِ العصرِ شعراءَ بعض أنِةَماتُ المِ من األفعالَيسل) َفِنَد(د ّ الفعل المجرنا على أنويدل  
  :)١٤( المعتزُقال ابن قد استعملوه، العباسي

ًلةْقُ ماَي ْفتَنْد َأَ ِا دنَمَ كَ ْا سنَنِ بْترَم       ُتْفَ   ُتْفَقَا وَمَ، وًةَحَ
  :)١٥( الروميُوقال ابن

  ِفَنَا دَمي َأِرْه الدَنِ ماًنْيِح       ْتَفِنَ دْدَقَا وَهَاءَوْدَت َأْيَواَد
  :)١٦(وقال البحتري

هال ْكيَ بَ َ، وقِتَ ُاءهَكُ بِتْيَ رَأْدَ ِودن       َ َ ِن سمْيِ حِتْفَ َ ْو الْجَ شِتْعَ ِنفْدُمَ َ  
 ينفي وال ،)ِرَفالس (في معنى) َرَفَس(د ّ المجرِ الفعلَ استعمالً صراحةِ الحاجبُابنينفي  -٢

َْسفر: ناِ، كما في قول)١٧( هذا المعنىِفي غير ُهَاستعمال ْ سفَتَْبيْ الُتَ ْ كنس:ًرا، أيَ َ ِسفرتَ، وُهُتَ ََ  ُحْي الرَ
ْغيْال ْم عنَ َ ْ وجَ ِماء السِهَ ْ سفَ َرا، وَ َْسفر بيً ََ ْن الَ ْقوَ ًفارةِ سِمَ َ ْذا َأصِ، إَ َلح،َ ِسفرتَ وَ ََ ْمرْ الَ ْ عنَُأةَ ْ وجَ ، ًراْوُفُ سَهاِهَ
ْذا كشفتِإ َ َ َ ْ عنَ َْسفرَ، وُهَ ْاب سفَتِكْ الُتَ َ َْكتب: ْيًرا، َأَ   .)١٨(ُهُتَ
 ُنْيالس: ((، فقالٍ واحدى اشتقاقيً على معنتدل) س ف ر(ة ّ ماد أنٍ فارسُن ابنّوقد بي    

ُلفاءَْوا  والرَ ِل واحْ َأصُاءَ َ ُد يدٌ َ ْ على االنلٌ َ ِشافِكَ ْ والَ ِجالءَ َ ك السَِ ذلْنِم. َ ِي بمُ، سَُفرَ َ أل؛َكَِذلَ َاس  الننِ
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ِكشَْين ْن عنْوُفَ َ ِ َأماكَ والس. ْمِهِنَ ِسافُمْال: ُرْفَ ِوم... َنْوُرَ ْن الَ ِبابَ ُ، وهَ ْو األصَ َ َْسفر: ُلَ ْ كنس:َتَْبيْ الُتَ َ ... ُهُتَ
ُولذلك ي َ َ سمَ ْى ما يسَ َ ِ ورقْنِ مُطُقَ َ ِجر الشَ وَأم... َرْيِف الس:َ ْا قوَ َْسفر بي: ْمُهُلَ ََ ْن الَ ْقوَ ًفارةِ سِمَ َ ْذا َأصِ، إَ َلح، َ َ

ُفه ِو مَ ْن الَ ِبابَ ُ َأزال ما كان هُهنَِأل؛ َ َ َ َ َ ِناك مَ َ ٍَ عداوةْنَ َ ِ وخَ ٍالفَ ِوسفرت. َ ََ َ ْمرْ الَ ْ عنَُأةَ ْ وجَ ِها، إِهَ ْذا كشفتَ َ َ َ . ُهَ
ْوَأس فر الصَ َِ، وذلُحْبََ ْك انَ ُشافِكَ ِالم الظَ ْ، ووجَ َ ُه مَ ِر، إِفْسٌ ُذا كان مٌ َ َ ُقا سِرْشَ   .)١٩(...))ًراْوُرً

ٕ، والى هذا ُشافِكْ االنِ أوُفْشَهو الك) س ف ر(ة ّ مادِ عليه الذي تدلفالمعنى العام    
ََسفر (ُد المجرُ عليها الفعلِ للداللةَلِعمُ التي استِة المعاني الخاصع كلِرجَالمعنى ت ، ومنها معنى )َ

  ).ِرَف للسوجُرُالخ(
، )ِرَفلسل ِوجُرُالخ(بمعنى ) َرَفَس (ِدّ المجرِ الفعلِ على استعمالً صراحةالجوهري وقد نص    

َْسفر: ُالَقُيَو ((:َفقال ْا خرجَذِ، إاًرْوُفُ سُرِفْ َأسُتَ َ ِا سافَنَأَ، فَِفرلسِ لُتَ َر، وَ ْم سفْوَقٌ َ ِر مٌ ِ صاحُلْثٌ  ٍبَ
ْوصح ُ كثْدَقَ، وٍبَ ِرتَ ْموِ لَُرةِاف السَ ِسافُمْال: ْيا، َأَذَ كِعِضَ     . )٢٠())َنْوُرَ

ق الرضيوفر    :)٢١(ُهُلْوَق: ((َ، فقال)َرَافَس (ِ، والمزيد)َرَفَس (ِد المجرِ الفعلينَ بين األستراباذيَ
َى فعلَنْعَمِب" َساف(ـَ ك"َ َْسفر(ى َنْعَمِب) ُتْرَ ْخرج: ْي، َأ)ُتَ َ َْسافر (ْيِ فدُ بَالَ، وِرَفى السَلِ إُتَ  َنِم) ُتَ
   .)٢٢())ِةَغَالَبُمْال

) َرَفَس (َدّ المجرَ الفعل بينهما يرى أنَقفرُ المّ على أنٌ واضحٌ دليلِ الفعلينَ بينُوالتفريق  
 ال ٌذا أمروه. ِلةَستعمُ المِ األلفاظَ بينُما يكون إنَ التفريق؛ ألن)ِرَف إلى السِالخروج( بمعنى ٌلَستعمُم

  .ِ اثنانِ فيهُيختلف
 ِعلى صيغة) َفرالس (َ المصدرأن) ِرَفالخروج للس(بمعنى ) َرَفَس (ِدّ المجرَ استعمالُدويؤك    
ٍفعل( َ  ِ الفعلِ على استعمالٌ دليلِ، واستعمال المصدرِةد المجرِلافع األِ مصادرِ، وهي من صيغ)َ

ِساف (ِلِ الفاعِ اسمُ استعمالَوكذلك. ُمنه ََسفر (ِد المجرِ الفعلِ على استعمالٌدليل) رَ  َ صيغة؛ ألن)َ
ِ وصفا من الفعلُتكون) ٍلِاعَف(   .ِ المزيدِ ال من الفعلِد المجرً
 َة المزيدَ األفعال، ويرى أن)ىَرَ وبَبَرَ، وزَقَلَط (ِدةّ المجرِ األفعالَ استعمالٍ مالكُابن ينفي -٣
  . )٢٣(غني عنهاُت) ىَرَبْ وان،َبَرَزْ، وانَقَلَطْان(
 ًغنيةُم) َلَعَفْان (ِ صيغةُ أفعالْ، وليستٌلةَستعمُ مَ الثالثةَدةّ المجرَ األفعالِ هذه أنُوالصواب    

      .عنها
َطلق (ُدّ المجرُا الفعلّفأم      ِأو) ِةَقَارَفُالم (ِ، أو)ِابَهالذ( من ٍى قريبً بمعنٌلَستعمُفهو م) ََ
 والالُاءالط: ((ٍ فارسُقال ابن). ط ل ق (ِةّ مادِ في داللةُهذا هو األصل، و)ِادَعِتْاالب( ْ والُمَ ُقافَ َ 
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ِل صحَْأص َ ُح مْيٌ ِد واحِرطٌ َ ُد، وهٌ َ ُو يدٌ َ  على التلَ َ ِيةِلْخَ ِْ واإلَ ِسالْرَ ُقالُي. َ لق الرَطْان: َ َ ًالقاِطْ انُقَِطلَْ ينُلُجَ َ .
ْلقَْأط: ُلْوَُ، تقِهَْليِ إُعْوُرُفْ الُعِجَْ ترمُث ًالقاْطِ إُهُتَ َ((...)٢٤(.  
ُقا، وهو اسمِى طالسمُ تِها بالطالقَ زوجُقِفارُ التي تُوالمرأة     َطلق (ِد المجرِ من الفعلٍلِ فاعً ََ (

 الفعل ًقا منِى طالسمُ عليها تَ التي ال قيدُوالناقة. هابضم) َقَُطل (ِدّ المجرِ، أو من الفعلِ الالمِبفتح
َق وِالَ طَيِهَ ف،اًقَالَ طُقُلْطَ تُةأَْرَمْالَو: ((ُقال الخليل ).َقَلَط (ِدّالمجر ٌقةِالَطٌ َ األَالَ، قًداَ غَ   :)٢٥(ىَشْعْ

  .ْهَقِالَ طِكنِإَ فْيِنْيِي بِتَارَا جَيَأ        
ْقتََوطل ْقتلُطَ وَ  ْمِهْيَالَوَ ح:ْي َأ،ْمِهِابَنَ جْنِى مَعْرَ تيَحْي الِ فُلَسْرُ تٌةَاقَ ن:ِلِبِْإل اَنِ مُقِلاالطَو. اًقْيِلْطَ تَ
ْلقْطَأَ، وِحَرْسَمْي الِى فحَُن تَالَ و،ْتَاحَا رَذِ إُلَقْعُ تَ، الْتَاءَ شُثْيَح ْطلقتَ و،َةَاق النُتَ  ُتْلَلَ ح:ْي َأ،َيِ هَََ
  .)٢٦())اَهُتْلَسْرَأَا فَهَالَقِع
 على ِنّيدال) َقلَ وطَقَلْطَأ (ِ المزيدانِ، والفعالنِ على الذهابيدل) َقَلَط (ُدّ المجرُفالفعل    

 ِفي الداللة) َقَلَط (َدّ المجرَ الفعلُوافقُفهو ي) َقَلَطْان (ُا المزيدّأم). اإلذهاب: (، أي)ِلْعَالج(معنى 
  .َ في ذلكِ على المبالغةِ بالداللة يختصَ المزيد بينهما أنُ، والفرق)ِالذهاب(على معنى 

 ؛ ألن)َقَلْطَأ (ِ المزيدِعةَطاوُ على ميدل) َقَلَطْان (َ المزيد أنِالعلماء ُ بعضَرَكَومن هنا ذ    
ولى ُفاأل.  على إحداثههنا تدل) َلَفعَأ(، وصيغة ِ الفعلِ أصلِ على حدوثهنا تدل) َلَعَفْان (َصيغة

  .ِ السببِلْعِعلى ف ٌةّ دالُة، والثانيِ النتيجةِلْعِ على فٌةّدال
 ِبَرَعْ الِمَالَ كْيِ فَاءَا جَمنِٕاَ، وَةتَبْا الًيدَعَتُ مُنْوُكَ يَ ال)َلَعَفْان( َالَثِ من َأْمَلْاع: ((يّ جنُقال ابن  

 َانَا كَذِ إُهُدْيِرُا تَ مَلَعْفَ يْنَأِا بمِ إ،ُهَغُلْبَتَا فَا مًرْم َأِءْي الشَنِ مَدْيِرُ تْن َأِةَعَاوَطُمْى الَنْعَمَو. ِةَعَاوَطُمْلِل
ا مِ مَانَ كْنِٕاَو، ُلْعِفْ الُهْنِ محِصَ يْيِذ الِلِاعَفْ الِالَ حِلْثِى مَلِ إَرْيِصَ يْنا َأمِٕاَ، وُلْعِفْ الُهْنِ محِصَا يمِم
، َقَلَطْانَ فُهُتْقَلْطَأ: َكِلْوَ قُوْحَنَ ف،ِهِسْفَنِ بًالْعِ فَوُ هَلَعْفَ يْنَأِ بُعِاوَطُا يَا ممَأَف. ُلْعِفْ الُهْنِ محِصَ يَال
َرفَصْانَ فُهُتْفَرَصَو ا َمُاهيِ إَكِتَادَرِ إَدْنِع ِهِسْفَنِ بَافَرِصْاالنَ، وَقَالِطْ االنَلَعَ فْيِذ الَوُ هُهنى َأَرَ تَال، َأَ
  . )٢٧())اَمِهْيَلَ عُاهيِ إَكِثْعَ بْو، َأُهْنِم

 َ الفعلُبِقارُ، وهو ي)ِولُخالد( من ٍى قريبً بمعنٌلَستعمُفم) َبَرَز (ُدّ المجرُا الفعلّموأ  
  .  والمعنىِفي الصوت) َبِرَس (َدالمجر

 كما ،)ْتَبَرَزْانَ، فَمَنَغْ الُتْبَرَز: (قالُ، ي)َبَرَز (ِد المجرِ للفعلٌعِطاوُم) َبَرَزْان (ُالمزيد ُوالفعل
ْزرب: يِائَسِكْال: ((الجوهري قال ).ْتَلَخَدَا فَهُتْلَخْدَأ: (ُقالُي َ ْ زرُبُرْ َأزِمَنَغْلِ لُتَ : وٍرْمَ عْوُب َأَالَقَو. اًبَ

ْ زرُهْنِمَ، وُلَخْدَمْال: ُبْرالز ِزرَو. ِمَنَغْ الُبَ  َوقال. )٢٨())ِهْيِ فنَتْكَ يْيِذ الُهُعِضْوَم: ِعُب السُةَبْيَ
  .)٢٩())َبَرَزْانَ فِهْيِ فُهُتْلَخْدَأ: ِبْري الزِ فَمْهَبْ الُتْبَرَزَو: ((الزمخشري



االستقراء الصرفياالستقراء الصرفياالستقراء الصرفياالستقراء الصرفي ....................... ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ ْ ُ َْ ُ َْ ُ َْ ُ َ ْْْْ ِِِِ ْْْْ ِِِِ 

 

 ٦٨

ُ أيضا، يٌلَستعمُ، فهو م)اثَعِبْاالن(، بمعنى )ىَرَب (ُدّ المجرُا الفعلّوأم ُبرى له: ((ُقالً ََ  ْيِرَْ يبَ
ِيا، إَْبر ُذا عارضهً َ ََ ِ، وصنع مَ َ َ َ َثل ما صنع، ومثله انبرى لهَ ََ َ َ ََ َ َ(()٣٠(.   

ً المعنى، وليس مغنيا عنه، ِ على أصلِفي الداللة) ََبرى(َد ّ المجرُوافقُي) ََبرىْان (ُلمزيدفا
ّل الفعل المجرِعمُوقد است .ً تنصيصاَ في ذلكِ على المبالغةيدل) ََبرىْان(َ المزيد  بينهما أنُوالفرق د َ

َ بن حجرُفي الشعر المحتج به، قال أوس) ََبرى( َ)٣١(:  
َْوتب ُـراءْعَ زُهَ لْيِرَ ُهارِتْا ان، َأمَ ْففو       َهاَ َ ت، وَأمَ َ ْن يعْيِا حٌ َ ََْيى فتلَ ُحقَ َ  
  :)٣٢(ٍ زهيرُ بنُوقال كعب

ُ لهْيِرَْتب ْلة خرْقِ هَ َ ٌ ُجاءَ ْ تحَ ُسبَ ِلة فْوُلْخَ مِلْي اآلِف       َهاَ ً ٍطـفَْ قرْيَ َ شرفَ َ   اَ
ها قد تأتي وال يكون فيها ّ، لكنٍة معانّ على عدِ للداللةتأتي) َلعَفَت (َ صيغة أن الميداني يرى-٤

  .)٣٣()َمسَبَت (ِ المزيدِ كما في الفعل؛ِدّ المجرِ عن استعمالًغنيةُ بذلك مُ من هذه المعاني، فتكونأي
  :ِهِ على استعمالُةّ، واألدلٌلَستعمُ مَد المجرَ الفعل أنُوالصواب  

  : )٣٤(ُقال عنترة،  العربيِفي الشعر) َمَسَب(د ّ المجرِ الفعلُ ورود-أ
ِح ضَالَ فْتَمَسَب ِداءِ لِهْيِف       اَهِرْغَ ثِؤُلْؤُ لُاءَيَ ِعاشْ الَ ِن شْيِقَ ُفاءَ َ  

  :)٣٥( الشيبانيُوقال النابغة  
َاههَوْ َأفنَأَك َ بسمْذِ إُضْيِرْغِْا اإلَ َ   ِبْيِاضَه َأْيِ ذٍعْيِبَ رُانْوُحْق ُأْوَأ       ْتَ

َبسم : ((ُ الخليلَ، قال)َمَسَب (ِدّ المجرِ الفعلِ على استعمالً صراحة تنصَةّ العربيِ المعجمات أن-ب َ َ
ْ بسُمِسَْيب َام، وسَ بٌلُجَرَو. ِرِاشَكُمْالَ كِهْيَتَفَ شَحَتَف: اًمَ َة، وَامسَ بٌةأََرْامٌ ى ًنْعَمِ بَمسَبَتَ وَمَسَتْابَ وَمَسَبٌ
   .)٣٦())ٍدِاحَو
  .)َمَسَب (ِدّ المجرِ على استعمالٌدليل) ٍلِاعَف (ِعلى صيغة) مِاسَب (ِ الفاعلِ اسمُ استعمال- ج
 ِةَقَافَوُمِ لْيِذالَو: (( فيقولفي المعنى،) َمَسَب (َدّق المجرِوافُي) َمسَبَت (َ المزيد أنُ يذكرٍ مالكَابن ّ أن-د
ى َنْعَمِ بَمسَبَتَ، وَانَا بَذِ إَنيَبَتَ، وَامَقا َأَذِ إ،اَجَحَى وجَحَتَ، وُهَزَاوَا جَذِ، إُاهَدَعَ وَءْيى الشدَعَتَ كِدرَجُمْال
  .)٣٧())َلصَأَتَ وَلُصَأَ، وَبجَعَتَ وَبِجَعَ و،ىرَبَتَى وَرَبَى، وذَأَتَ وَيِذَأَ، وَثبَلَتَ وَثِبَلَ، وَمَسَب

 إغراقا وغلوَينّالصرفي شد أٍ مالكَ ابنمع أنف  عن ِ المزيدةِةّ الفعليِ الصيغِ إغناءِا في مسألةً
. ِا متوافقينَمُ، بل يراه)َمَسَب(د  المجرِ عناًغنيُم) َمسَبَت (َال يرى المزيده ّ، لكنِدةّة المجرّ الفعليِالصيغ

   .ِلةَهمُ المِ واأللفاظِلةَمعستُالمِظ  األلفاَ، ال بينِلةَ المستعمِ بين األلفاظُما يكونّ إنُالتوافقو
َ هنا على أن المزيدِ من التنبيهوال بد  ِ، بخالفِ على معنى المبالغةِ بالداللةيختص) َمسَبَت (ّ

ٍ عموما، بال تنصيص ِ الفعلِ أصلِ على حدوث يدلُهفإن) َمَسَب(د ّالمجر   .هاِ أو عدمِعلى المبالغةً
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 ِ المزيدةِ األفعالَ بعضوا أنّفظن، ِ الناقصِقراء على االستَينّالصرفي ُاعتمد بعضوكذلك 
ٍ بدال من أفعالُلَستعمُت  ِ األفعالَ عن تلكِلةَستعمُ المِ المزيدةِ األفعالِ أخرى، فقالوا بإغناءٍ مزيدةً

  .مِه في ظنِلةَستعمُ المِ غيرِالمزيدة
 قالوا َموا حين قد توهّرفيينالص أولئك  أنُدِجَ ن العربيِ من الكالمِ إلى المسموعِوبالرجوع  
  :َ ذلكِومن أمثلة. ِ الناقصِهم على االستقراءِ هنا؛ العتمادِباإلغناء

ًبدال ) َنوَأ (َ المزيدِ استعملتَ العرب، ويرى أن)َنوَأَت (ِد المزيِ الفعلَ استعمالٍ مالكُ ينفي ابن-١
  .)٣٨(ُمنه

قال ، ِهِ نفس الدالليِفي المجال ِلينَستعمُ مِزيدين المُ نجدِة العربيِ إلى المعجماتِوبالرجوع
ْقال اب: ((األزهري َ ْ األعُنَ ِرابَ ِشر: يَ  حتَبَ َن، و َأوىَ حتَ ى عدَ ، وحتَنَ َ ٌرافِ طُهنَأَى كَ ْ وقال اب...َ َ َ  ُنَ

ْاألع ِرابَ ْبطْ الُءَالِتْام: ُنوَأالت: يَ تَأو (ِ المزيدِ الفعلُ مصدرُنوَأالتَ و.)٣٩())ِنَ :  سيدهُ ابنَوقال ).َنَ
وَأو(( ن الرَ تَأوَ وُلُجَ َ َأكل و:َنَ َ ِشرَ ب حتَ َ ْى صارتَ َ ِ خاصَ َاألَ كُاهََرتَ    .)٤٠())ِنَْنيْوْ
 على ِللداللة) َزَجْحَأ (ِ المزيدِ الفعلَاستعمال  والسلسيليان األندلسيّ وأبو حيٍ مالكُ ينفي ابن-٢

 ً بدالْتَلَ استعمَ العرب أنون، ويرُهُوأشباه) َدَجْنَأ (ُ الفعلُلَستعمُ، كما ي)ِانَكَ في المِولُخالد(معنى 
  .)٤١( على هذا المعنىِللداللة) َزَجَحْان (َ المزيدَ الفعلُمنه

قال ، ِهِ نفس الدالليِ في المجالِينَستعملُ مِ المزيدينُدِجَ نِةّ العربيِ إلى المعجماتِوبالرجوع  
َجزْحأََو: (( سيدهُابن ْقوْ الَ َْأتوا ال: اْوُزَجَحْانَا وْوُزَجَتْاحَ وُمَ    .)٤٢())َازَجِحَ
رج (ِ المزيدَ استعمال والسلسيليان األندلسيّ وأبو حيٍ مالكُ ينفي ابن-٣  ِ على اختصارِللداللة) َعَ

ُبدال منه) َعَجْرَتْاس (َ المزيدَ الفعلِتَ استعملَ العرب أنون، ويرِالحكاية  على هذا ِ للداللةً
   .)٤٣(المعنى

 في ِينَستعملُم) َعَجْرَتْ واسَعجَر (ِ المزيدينِ الفعلينُدِجَ نِةّ العربيِ إلى المعجماتِوبالرجوع
ْجعَْترْاسَو: (( الجوهريَ قال.ِهِ نفس الدالليِالمجال  ِهْيَلِا إنِٕاَ وِهلِا لنِإ: ُتْلُا قَذِ، إِةَبْيِصُمْ الَدْنِ عُتَ

وقال ). َعجَر (ِ المزيدِ الفعلُ مصدرُعْيِجْر والت.)٤٤())ُعْيِجْر التَكِلَذَكَو. ٌعِجَْترْسُ ماَنَأَ، فَنْوُعِاجَر
َاب وَصُمْ الَعَجْرَتْاسَو: ((الزمخشري   . )٤٥())َعجَرَ

  :)٤٦(ٍر جريِ على هذا المعنى في قولداال) َعجَر (ُوقد ورد المزيد
َأرج ِت مْعَ ِفانْرِ عْنَ ْ ربَ ْ وشُةيَِبق       ُهنَ كَأٍعَ َ األِنْوُتُ مْيِ فٍمَ   ؟ِعِاجَشْ
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  المبحث الثاني
  التخصيص الصرفي في غير مواضعه 

 استعماال خاصُلَستعمُها تّ بأنِة الصرفيِ على الصيغةُهو الحكم:  الصرفيُالتخصيص ا، ً
 استعماال خاصُلَستعمُت) التَق (ِالوصففي ) العَف (ُفصيغة ) ِلْتَالق( في ِ على المبالغُقَطلُا، فتً

 استعماال عامُلَستعمُها تّ؛ فإن)لِاتَق (ِفي الوصف) ٍلِاعَف (ُا صيغةّأم. ُن سواهَ مَدون  على ُقَطلُا، فتً
اعلم َأن : ((دربَال المَ ق.هاِ أو عدمِ على معنى المبالغةٍ، بال تنصيصِهِ وغيرِالقتل في ِالمبالغ ْ َ ْ

ْاالسم من  ِ َ َفعل(ْ َ َعلى ) َ ٍفاعل(َ ِ َ؛ نحو قولك)َ ِ ْ َ ُ ْ َضرب، فهو ضارب، وشتم، فهو شاتم، وكذلك : َ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ َ َُ ُ ََ َََ ٌ ِ َ َ َفعل(َ ِ َ (
ُنحو ْ ٌعلم، فهو عالم، وشرب، فهو شارب: َ ِ َِ ََ َ َُ َُ ََ َ ٌَِ َفإن َأردت َأن تكثر الفعل . َِ ْ ِْ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ٌكان للتكثير َأبنيةَِ َِ ِ ِْ ِْ ْ  َ َفمن ذلك : َ ِ َِ ْ َ

ٌفعال(  ُ، تقول)َ َرجل قتال، إذا كان يكثر القتل: َُْ َْ ْ ُ َِ ْ ٌ ٌُ َُ َ َ ِ  فَأما . َ ٌقاتل(َ ِ ُفيكون للقليل والكثير؛ ألنه األصل) َ ْ َ َُ َ ِ ْ ِْ ِ َِ ُْ َْ ِ َ ُ ْ َ .
ُوعلى هذا تقول َُْ َ ََ َ ٌرجل ضراب وشتام: َ  َ َ ٌ  َ ٌُ َ(()٤٧(.  

َالصرفيين، ُ بعضَ غفلوقد هم اعتمدوا على ؛ ألنِهِ مواضعِ في غيرِ فقالوا بالتخصيصّ
  :ِ في األفعالَ ذلكِ، ومن أمثلةِ الناقصِاالستقراء

فت (َ المزيدَ الفعل َأن والسيوطيان األندلسيّ وأبو حيٍ مالكُى ابنير -١  ِ على التكثيريدل) َحَ
فت: (ً كثيرا، فيقالِ بهُ المفعولَ، بأن يكونيّالكم َفتح (َد المجر، وهذا يعني أن)٤٨()َ األبوابُتْحَ َ ال ) َ
ّ، واالِ الكثيرِ بهِ على المفعولُيقع   ؟ هم عندِ والمزيدِدّ بين المجرُ فما الفرقٕ

َفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا ﴿:  عن قوله تعالىوا، فقد غفل)٤٩( ذلكُ جوازُوالصواب ْ ََ َ َِ ِ ُ  ُ ََ ُ  ْعليهم ِ َْ َ
ٍَأبواب كل شيء ْ َ  ُ َ َ َ تعالى وقوله)٥٠(،﴾ْ َ َولو َأن َأهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ﴿: َ ِ ٍ َ َ ْ ََ َِ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َ ُْ َ ْ َ َْ َ ْ 
ِالسماء واألرض َْ ْ َ ِ َ تعالى وقوله)٥١(،﴾َ َ ٍففتحنا َأبواب السماء بماء منهمر﴿ :َ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َِ  َ َ ْ َ ْ َ َ َ﴾)٥٢( .  

غل (ِ المزيدِ الفعلِ وقوعِ جوازَ عدم األستراباذيالرضي يرى -٢ ؛ )الباب (ِ المفردِعلى االسم) َقَ
غل: (ُ، فال يقاليّ الكمِهنا للتكثير) َلعَف (َ صيغةه يرى أنّألن غل: (ُ، بل يقال)َ البابُتْقَ  ُتْقَ

َاألبواب َ  ِ المفعولَ معُلَستعمُ، فال تِ الكثيرِ بهِلمفعول باٌةّ مختصُعنده) َقلَغ (ِ المزيدُفصيغة. )٥٣()َ
  .ِ القليلِبه

غل (َ المزيدَ الفعل أنُوالصواب ِيحتم) َقَ َ  التكثير الكمُلَ َ التقليل الكم، ويَ َ َد بمعنى َه مقي، وأنيَ َ ٌ
 الكيفيِةبالغالم  الكمِة، ال المبالغِةَ ، فيصحِةيَ َ َأن يقالََ غل: (َ َ البابُتْقَ ْبالغ: (ى، بمعن)َ َ ي ِ فُتَ
  .)٥٤()ِهِقَالْغِإ

ٍقال َأبو زيد َ َ إال َأن : ((اريَ األنصَ  َُأفعلت(ِ ْ َ ْيجوز َأن يقال لمن فعل الشيء مرة، ولمن ) ْ ْ َْ َ َ ِْ َ ً ُ َ َْ  َ ََ ِ َ ُ ُ َ
ًفعله كثيرا ِْ َ ُ َ َ ُفعلت(َو.. َ ْ  َال يكون إال للتكثير، كقولك) َ ِ ْ َْ َ ُِ ِْ ِْ   ِ ُ َ َأغلقت الباب، وغلقت األبواب:َ َ ََ َْ ُ َُ ْ ْ َ ْ َ َفإن قلت. ْ ُْ َْ ِ :

ُغلقت الباب، لم يجز إال على َأن تكون قد َأكثرت إغالقه َ ُ َ َ ََ َ ْْ ْ ِْ َِ َُْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ  َ وقال الراغب األصفهاني.)٥٥())َ َ َ َ َ :
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ًوغلقته على التكثير، وذلك إذا َأغلقت َأبوابا(( َ َُ َ َْ َ ْْ َْ َ َ َْ ِ َ ِ ِِ ْ  ُ  َ كثيرة، َأو َأغلقت بابا واحدا مرارا، َأو َأحكمت َ ْ َ ْْ َ َْ ًْ َ َِ ِ ًِ ًَ ً َ ْ َ ْ
ٍإغالق باب َ َ ْ ِ(()٥٦(.  

) باب (ِ كلمةِ الفاعلِ إلى نائبُ، وأسنده)َقلَغ (َ المزيدَ الفعلَ أذينةُ بنُ عروةَلَعمَوقد است
  :)٥٧(، فقالِ المفردِبصيغة

ُوت ِشامْحِ إْنِ مُقِفْشَ ِها بَ ٍمقالةَ َ َ ْذا حضرتِإ       َ َ َ َ ْ ذا الَ بثَ ُق بابلُ غَ َ   َهاَ
، ٍ وقصدٍ بال سعيُ التحصيلَ إذا كان إالُلَستعمُال ي) َبَسَك (َدّ المجرَ الفعل أنُان الصبيرى -٣

ْكسب(: ُفتقول َ ْ لم يكنْ، إن)َالَ المُتَ َ ٍ بسعيَ ٍ وقصدَ َ ِ، كالمالَ َ     .)٥٨(ِثَ الموروَ
َكسب(َد ر المج َأنُابوالصو َ يدل) َ ْالكس( ِى حدوث علَ َعموما، سواء َأكان ) ِبَ ٌَ َ َ  ٍبسعيً

َ تعالىقال .ٍ وال قصدٍسعي، َأم بال ٍوقصد َ َوالسارق والسارقة فاقطعوا َأيديهما جزاء بما كسبا ﴿: َ َ ََ ً َُ َ َِ َ ُُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ َ َ
ٌنكاال من الله والله عزيز حكيم ِ ِ َِ َ ٌُ ِ  َ َ ً َ َِ يختلوال .)٥٩(﴾َ ْ كس في َأنِان اثنُفَ ِب السارقَ ِ والسارقةَ َ ُ ال يكونَ   إالَ

ُ بما كسباهِبانَعاقُ ال يَةقِالسار وَقِ الساروأن ،ِفي الغالب ِ والقصدِبالسعي َ َ َ وقال . ِوروث المِالَن المِ مَ
َتعالى َ ْيا َأيها الذين آمنوا َأنفقوا من طيبات ما كسبتم﴿: َ َُ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ  ﴾)ُاألمرو .)٦٠ ِ باإلنفاقَ ً مقصورا َليس َ ى علَ

ُما يكسب َ ُ اإلنسانُهَ ُألمر اَوليس ،ٍ وال قصدٍسعي بال َ ً مقصوراِاق باإلنفَ  من ُان اإلنسُهُكسب على ما يَ
  .)٦١(ِوروث المِالالم

 ِ، وداللةِةّ على القلِ الجموعِ صيغِ بعضِ بداللةُ القول الصرفيِ التخصيصِومن صور  
 .)الكتاب( في ِوسيبويه، )العين(الخليل في  هذا القول إلى َقد ذهبو. كثرة األخرى على الِالصيغ
َما من القدامى خالِ عالُدِجَ تُى ال تكادّ، حتِ هذا القولعلى ِ العلماءُما أكثرُهَقَوقد واف   .َما في ذلكُهَفً

ّ ظاهر خير اهللا أو، ولعلَ هذا التقسيمَثينَحدُ المُ بعضَوأنكر َ َ إلى ذلك، فقالَقَبَ من سُلَ َ َ :
ِالثانيَو((  :ْقس ْمتهم جموِ ُ َُ ُ ْع التكُ  ْسيَ ْر إلى جموِ ُ ُ َِ َع قلة وِ ٍ ِ ْجموِ ُ َع كُ ْرة مما ال َأصْثِ  ِ ِل له فٍَ ُ َ ِي اللغةَ َ (()٦٢(، 

ًوقال َأيضا َ َ ْإن ال: ((َ  ْقوِ ْل بَأن بعَ َ  ِ ْض الَ ْجموَ ُ ِْع للُ ْقلة وبعِ َ َ ِ ِِْضها لل َ ْقيَ ال حرةكثَ ْقة له وال يسِ ُ َُ َ َ ْنده شيَ َ ُ ُ ِء فِ ي ٌ
ِاللغة َ (()٦٣(.  

 ِ عن بطالنُكشف التي تَةّ القرآنيَ النصوصُ، وذكرتِ في هذه المسألةَ القولُلتوقد فص
 ِ من الشعرًمثلةأ هنا ُ، وأزيد)٦٤()ِمْيِرَكْ الِآنْرُقْي الِ فّيِفْرم الصْوُمُعْال: ( في كتابيِهذا التقسيم

 استعماال عامِ الجموعُ فيها صيغْتَلِعمُ استالعربي  ُةّ السياقيُ القرائنِ، وكانتِ والكثيرِ القليلَا، معً
  :َ والكثرةَةّ القلُدحدُهي التي ت

َُأشهر  (*   ): رْوُهُش -ْ
 ِ الجمعُللكثرة، وصيغة) رْوُهُش (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      

ُددَعْال: ُرْهالشَو: (( سيدهُقال ابن. ِةّللقل) رُهْشَأ( ْمعْ الَ َ األَنِ مُفْوُرَ َ أل؛َكِلَذِ بَيمُ، سِاميْ  َُهرْشُ يُهنِ
ِ، وفِرَمَقْالِب َ عالِهْيَ ُمةَ ِدائِتْ ابَ ْ، والِهِائَهِتْانَ وِهَ َر وُهْش َأ:ُعْمَجَ   .)٦٥())ٌرْوُهُشٌ
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 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُ ما يعارضُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      
  :ِةّ على القل يدلٍفي مقام) رْوُهُش (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة

  :)٦٦(اط شرّ قال تأب- 
ْر الْوُهُوا شدُعَف ُاة تَتَ فْو َأٍاسَنَل ُأْيِتَق       اْوُفرَعَ تُم ثِمْرُحَ   ُقِانَعً

 َ كلمةُ الشاعرَلَ، وقد استعمِ عند العلماءِةَ القلِ من أعدادُ، واألربعةٌ أربعةُمُرُ الحُوالشهور      
  . ِةّ، وهي عندهم للقل)رُهْشَأ (َ هنا كلمةْلِ للكثرة، ولم يستعمِ عند العلماءَ، وهي)رْوُهُش(
  :)٦٧(ً أيضاا وقال تأبط شر- 

ْضح       ٍةَزِارَ بِحْم الرِانَنِسَ كٍةلُقَو ٍيانةَ َ ِراقْحِ مِفْي الصِرْوُهُ شْيِ فَ َ  
َ أبدا، ومع ذلكٍةّعلى ستفي بالد العرب  َ أن تزيدُ، وال يمكنٌ أربعةِ الصيفُوشهور        قال ً

في بيت جميل ) شهور الصيف (وكذلك). ِفْير الصُهْشَأ: (، ولم يقل)ِفْير الصْوُهُش: (الشاعر
  :األعشى اآلتي ِفي بيت) اءَتور الشُهُش(اآلتي، و

  : )٦٨(األعشىقال  - 
مرْا احَذِإ ُ آفاقَ ْصفتْعَ وَأِاءَم السَ َ ُياحِر       َ ْ، واسِاءَت الشَ َتهلَ   اَهُرْوُهُ شْتَ

  :)٦٩( قال جميل بثينة- 
ْضتَقْ انِدَا قنَ عِفْي الصُرْوُهُ شْيِذَهَف   اَيِامَرَمْى الَلْيَلِ بْيِمْرَى تَولنِا لَمَف       َ

   ):نْوُيُ ع-  نُيْعَأ* (
) نْوُيُع (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) نُيْعَأ (ِ الجمعُ صيغةُ تكونكثرة والِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      

َن وُيْع َأ:ُعْمَجْالَ، وٌةَثنَؤُ مَيِهَ، وِةَيْؤ الرُةاسَح: ُنْيَعْال: (( الجوهريَقال. كثرةلل َن وْوُيُعٌ   .)٧٠())ٌانَيْعَأٌ
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُضِعارُ ما يُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  :كثرة على ال يدلٍفي مقام) نُيْعَأ (ِ كلمةِ على استعمالِة الدالِاألمثلة
  :)٧١(َ ربيعةُ بنُ قال المهلهل- 

َون اع الطَبِى سَرَ َوت       ًناُيْع َأُرُقَْن تِرْيَ ُضاء لهْ َأعرُجَ َ ً ُ وضْمَ   عاْوُلَ
 في  بال شكٌ، وهي كثيرةِم في المعركةِهِ قتلَ بعدِهِ أعدائَ هنا أعينِ باألعينُ المهلهلُويقصد    

 معنى ؛ ألن)عُلْضَاأل: (، ولم يقل)ِعْوُلالض(و) ِنُيْعَاأل (َ بينِ في هذا البيتَعَمَوقد ج. ِهذا المقام
  .  بهاِ المحيطةِ، بل من القرائنِةّصرفي الِ من الصيغةستمدُ ال يكثرةال
  :)٧٢(ادّ شدُ بنُ قال عنترة- 

ْتسَو   ِادَدِوْ الِلْه َأُنُيْع َأُدُقْرَتَو       َنْيِدِاسَحْ الُنُيْع َأْيِ لَُهرَ
 ، منهماإلى كل) نُيْعَأ (َ كلمةُ عنترةَضاف، فقد َأِدادِ الوُ أم أهلَ أكثرَ الحاسدونَ أكانٌوسواء    

  .ِ القليلِ بجمعًةختصُ مْليست) لُعْفَأ (َ صيغة على أنٌ دليلِ اإلضافةِهوفي هذ
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 ٧٣

  :)٧٣(ميري قال الراعي الن- 
ْ معْنِم ٍشرَ ْلتِحُ كَ   ِابيُ صِرْيَ غٍامَئِ لفُكَ األِدْفَق       ْمُهُنُيْع َأِمْؤاللِ بَ

، وهم ِاللئام ِ القومَ على أولئكِ العائدِإلى الضمير) نُيْعَأ (َ الراعي هنا كلمةَوقد أضاف    
  . ً قطعاَكثيرون

ٌ قال جرير- 
)٧٤(:  

ْن الُيْع َأُئـقَفُا يًرْمَأ       ُمُكْنِى مَطْعَأَ وْمُكَلضَ فُاهللا   ِـادسُحَ
  :)٧٥(ُاحّ قال الطرم- 

ْك، ابَْليِإ ْن قحَ َ ْطان، تسَ َ َ ن النِم       َنىُمْو الُمَ َاألَ، وِاسَ ْحهِما الطُنُيْعْ َ  
  

  ): فْوُفُ ك- ّفُكَأ* (
) فْوُفُك (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) ّفُكَأ (ِ الجمعُ صيغةُ تكونكثرة والِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      

كفْال: ((ُقال الخليل. كثرةلل   .)٧٦())فْوُفُك: ُعْيِمَجْالَ، وفُك َأُثَالَثَ، وِدَيْ الفَك: َ
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُضِعارُ ما يُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  :كثرة على ال يدلٍفي مقام) ّفُكَأ (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  :)٧٧( بثينةُ قال جميل- 

ا قصَذِإ   ِامَذُ جفُك َأُهْتَالَ، نِدْجَمْ الِنَع       ٍةَلْيِبَ قفُكًما َأْوَ يْتَرَ
 ُا، فتكون جدَ كثيرونِ الواحدةِ القبيلةُ، وأفراد)قبيلة (ِإلى كلمة) ّفُكَأ (َ كلمةٌل جميَلقد أضاف    

م أيضا كثيرة جدُهفُكَأ ً   . اً
ٌ قال جرير- 

)٧٨(:  
ْخيِ بُمُهفُكَدى َأَْتن ِ فاضٍرَ ِما إْدِق       ٍلَ   ِبيُخْ الفُك َأْتَسِبَا يَذً

  :)٧٩(ً أيضا وقال جرير- 
ِرتِدْوُُبا تَذَِٕوا ِمكارْ الَ َ ْ والُمَ ْرجعت       َالُعَ َ َ َفاراْص َأٍعِاشَجُ مفُك َأَ َ  

   ):سْوُفُ ن- سُفْنَأ* (
) سْوُفُن (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) سُفْنَأ (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      
َس وُفْن َأَكِلَ ذلُ كْنِ مُعْمَجْالَ و...َثىْن ُأُحْو الر:ُسْفالن: (( سيدهُقال ابن. ِللكثرة   .)٨٠())ٌسْوُفُنٌ
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُ ما يعارضُدِجَ ن العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  : على الكثرة يدلٍفي مقام) سُفْنَأ (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  :)٨١( أبي سلمىُ بنُ قال زهير- 

ِم، بْوَا قَذِ       إاْوَفْلُتَ، وٌعَذَا قَنَنْيَى بَقْبَيَو   اْوُاؤَس َأْمِهِسُفْنَأٌ
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 ٧٤

  :)٨٢( ليلىُ قال مجنون- 
ِعاشْ الُسُفْنَأ ِن لْيِقَ ْ مرِقْولشَ   ىضَقَتَ يَ البِحُمْ الُءَالَبَو       َضىَ

  :)٨٣( قال جرير- 
ُضى قَْتر ِش بَْريَ َرا ألْهِ صْمِهٌ ِ ُوه       ْمِهِسُفْنً ِبنِا لًضِ رْمَ ِهارْصَ وَأٍتْخ ُأْيَ َ  

  :)٨٤(ُاحّ قال الطرم- 
ْمأل َ ِنا بَ َد األَالَ ْ َاال وَ مِضْرَ ْمع ال       ًساُفَْأنً َ ْقعْ الِةزِعَ   يِدْجُمْ الِلِائالنَ وِاءَسَ

  ): هْوُجُ و-  هُجْوَأ* (
) هْوُجُو (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) هُجْوَأ (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      
ُوي: (( دريدُقال ابن. للكثرة ْ وجُعَمْجَ   .)٨٥())ٍهُوْجَأَ وٍهْوُجُوُ وٍهُجْوى َأَلَ عٌهَ
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُ ما يعارضُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  : على الكثرةيدل ٍفي مقام) هُجْوَأ (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  :)٨٦(ِ قال امرؤ القيس- 

ُيابِث ِ بنَ ْ عوْيَ َِ طهارى نقٍفَ َ َ ْد الْنِ عْمُهُهُجْوَوَأ       ٌةيَ ِمشاهَ َ   ُانرُ غِدَ
  : )٨٧(ٍ ثابتُ بنُانّ قال حس- 

ٍيةْتِ فْيِف ْنح       ْمُهُهُجْو َأِدْنِهْ الِفْوُيُسَ  كَ و الصَ َا ما ثَذِ، إِخْيِرَ   ْيِاعدَب الوَ
 ِ، وهما عند العلماء)هُجْوَأ(، و)ةَيْتِف: (ٍ جموعِ ثالثةَ بينِان في هذا البيتّ حسَوقد جمع      
 والكثرة، فلو كان ِةّ القلَ مذهبٍ بوضوحُلِطْبُ يُوهذا البيت. ، وهو عندهم للكثرة)فْوُيُس(ة، وّللقل

ة، ولو ّ القلِ من صيغُالتي يراها العلماء) الَعْفَأ (ِة على صيغِ الهندِم بأسيافُهَهبَ لشًةّ قلُةَيْتِ الفِهؤالء
) ْمُهُهْوُجُو: (للكثرة، ولقال) انَيْتِالف(، وِةّ للقلِعند العلماء) ةَيْتِالف (ّ؛ ألن)ٍانَيْتِفي ف: ( لقالًكانوا كثرة

 هذا َ بطالنٍ يعني بوضوحوهذا. ِةّللقل) هُجْوَاأل( للكثرة، وِ العلماءَعند) هْوُجُالو (؛ ألن)ْمُهُهُجْوَأ(ال 
  .دِر مطٍ صحيحٍ دليل إلى أيُدِ الذي ال يستنِالتقسيم

  :)٨٨(ُ قال الفرزدق- 
ْ ترى الَالَأ ِم مَْقوََ ُههُجْو َأنَكَأ       ُمِهِرْوُدُ صْيِا فمَ ِلى بْطُ تْمَ   ِمْوَتنَ

  :)٨٩(ُ، فيقولِةّ على القل يدلٍفي مقام) هْوُجُو (َ كلمةُاحّالطرم ُلِويستعم      
ِك تَ لٍةوُبَل ُأْثِ مدَتْعَي ٍعةْسَ   ِارَيْ َأخٍةزِع، َأِهْوُجُوْ الِضْيِب       َ

 من ِ العلماءَ عندُ، والتسعةُ ال أكثرٌسعةِت) هْوُجُض الوْيِب: (ِهِ وصفهم بقولَ الذينِفهؤالء      
  ).هُجْوَأ: (، ولم يقل)هْوُجُو: ( الكثرة، فقالِ من صيغً صيغةُ الشاعرَلَعمَ استَ، ومع ذلكِةّ القلِأعداد
  ): دْوُس ُأ-  ادَآس* (
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 ٧٥

) دْوُسُأ (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) ادَآس (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      
َاأل: ((قال الجوهري. للكثرة ُسدْ َد، وْوُس ُأُهُعْمَ جَ َد مُسُأٌ ُر مْوُصْقٌ ِل مقَثٌ ُد مْسُأَ، وُهْنٌ َف، وفَخٌ ٌآسادَ، وٌدُآسٌ َ 

  .)٩٠())ٍالَبْجَأَ وٍلُبْل َأجْثِم
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُضِعارُ ما يُدِجَ ن العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  : على الكثرة يدلٍفي مقام) ادَآس (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  :)٩١(ادّ شدُ بنُ قال عنترة- 

َب يْرُقْ الِكْنِ مُمْوُرَف َأْيَكَو ِل خْوَحَ       وًماْوَ   ِامَجِ اإلُادَ آسِاكَبَ
  :)٩٢(ةّ عزُرّ قال كثي- 

ْحل ُادَآس ُمُهنَأَك َية َأَ ْبحتْصَ َ ِخواد       َ َ َر تَ ِل مْيَخْي الِمْحَ َ دنْنمَ   اَهَا لَ
ُ قال األحوص- 

)٩٣(:  
َر كْي الطُلِزْنَتْسَي ِها مْرَ َي األِ فِادَسْاآلَ وِةيِنَمْى الَلِإ       اَهِلِازَنَ مْنً   ِمَجْ

   ):تْوُيُ ب- اتَيْبَأ* (
) تْوُيُب (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) اتَيْبَأ (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق      
 ٍالَوْقل َأْثِ، مِهْيَوَبْيِ سْنَ ع،ُتْيِايَبَأَ و،ٌاتَيْبَأَ و،ٌتْوُيُ ب:ُعْمَجْالَ، وٌفْوُرْعَ مُتَْبيْال: ((قال الجوهري. للكثرة

  .)٩٤())َلْيِاوَقأََو
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُ ما يعارضُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  : على الكثرة يدلٍفي مقام) اتَيْبَأ (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  :)٩٥(رَجَ حُبن ُ قال أوس- 

ُاتهَيْبَأ       اْوُلَخْد َأٍمْيَحُ سْيَِ بنن َأُتْئبُن َر نْوُامَ تْمَ   ِرِذْنُمْ الِسْفَ
  :)٩٦( الذبيانيُ قال النابغة- 

َدا لدى َأْوُعُق َنهْوُدِمْثَ يْمِهِاتَيْبًَ ُك األْلِ تْيِ فُى اهللاَمَر       اَ ْ   ِعِانَوَكْ الِفْوُنَ
  : )٩٧( ثابتُ بنُانّ قال حس- 

ُتابَْين ِنا جَ ِالمْسِْ اإلِضِائَرَفِب       َناِاتَيْب َأْيِ فُلْيِرْبَ َاألَ، وَ ِكامْحْ َ  
ٌ قال جرير- 

)٩٨(:  
ما شننِ إَالَأ َ َار وَأَمِ حَ   ُرْوُتُ سنُهَا لَ مٍءْوَ سُاتَيْبأََو       ٌزُنْعٌ

  :)٩٩(ُ، فيقولِةّ القلِفي مقام) تْوُيُب (َ كلمةُلِستعمَة يّونجد ذا الرم       
ِن إْوُبِاس الندُعَي ْت الْوُيُب       ٍمْيِمَى تَلَ ِة كَعَبْر َأزِعَ َبارً   اَ

 ُ صيغةُ، فتكونِ عند العلماءِةّ القلِ من أعدادُ، واألربعةٌ هنا أربعةزِ العَ بيوت أنٌوواضح      
  .ِ والكثيرِ للقليلًصالحة) تْوُيُب (ِالجمع
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   ):جْوُُب ث-  اجَبْثَأ* (
) جْوُبُث (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) اجَبْثَأ (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق       
ْ شيلُ كُجَبَث: (( دريدُقال ابن. للكثرة َوس: ٍءَ َ وج،ُهُطَ   .)١٠٠())ٌجْوُبُثَ وٌاجَبْث َأ:ُهُعْمَ
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُ ما يعارضُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع      

  : على الكثرة يدلٍفي مقام) اجَبْثَأ (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  : )١٠١( ضرارُ بنُاخّ قال الشم- 

ِيعقِـ الصَنِ منِهِاجَبْثى َأَلَع       ٍاتَئِفْدُ مُبِاحَ صُعْيِضُ يَفْيَكَو ْ  
ُ الخنساءِ قالت- 

)١٠٢(:  
ْى صخَلَ عْيِ لْيِكْابَ فُنْيَع ِعلت       اَذِ إٍرَ َ ْاج الَبْث َأَُرةْف الشَ   ْرُزُجَ

  : )١٠٣( ثابتُ بنُانّ قال حس- 
ِار، إ النُدِقْوُي ْئتِفْطا ُأَا مَذَ ِر بْدِقْ الُلِمْعُ       يَ ِباجْثَأَ   ْرُزُجْال َ

  :)١٠٤( لبنىُ قال قيس- 
ُوك ْ خوُتْفلَ ْض الَ ْبحَ ْبحْالَ و،ِرَ ِ زاخُرَ ِباجْثى َأَلَ عُتْيِبَأ       ٌرَ ْ موَ   ِقَغرُ مٍجَ

  :)١٠٥(قال الراعي النميري - 
ْتطحتْا انَمنَأَكَو َ َ ِر بَدِف       اَهِاجَبْثى َأَلَ عَ َشابة قٌ َ َ ْممَي ْدَ ُن وَ   َالْوُعَ

  :)١٠٦(ةّ عزُرّ قال كثي- 
ْ صرُرِادَغُي ِعى مَ ٍ َأراكْنَ َْ وتنَ ِقا بْرُزَو       ٍبُضَ   ُرِادَغُ يِارَحِبْ الِاجَبْثَأً

ةّ قال ذو الرم- 
)١٠٧( :  

َاج لَبْث َأِلْم الرِةَمْجُ عْنِم       اَهِرُهْظَن َأْيَ بُهْتَلَعَا جَذِى إتَح   ُبَبِخا َهٌ
  :)١٠٨(ً أيضاةّ وقال ذو الرم- 

ِن مْيِاوَدُي ْجرِب       ًةَارَرَ حنِهِافَوْج َأْنَ ْ كَأثٍعَ ِباجَ ْقطا الْال َ َ ِتتابُمَ   ِعََ
   :)١٠٩(ً أيضاةّ وقال ذو الرم- 

ُ عرصاتِهِب َ َ حيْ الَ ْن متَبَْ قوَ َ ُنهَ َوج        َ ْد َأثرَ ْباج الَ َ ِجراثَ َ ِ حاطِمْيَ   ْهُبَ
  :)١١٠(ُاحّ قال الطرم- 

َاح تناجَرَو ُواجْم َأُخَََ ْتطَو       ُهَ ُفحَ   ْهَحِاف الطُهُاجَبْث َأَ
  :)١١١( أذينةُ بنُ قال عروة- 

َاف مَنَْأك       ٍدِبَتْلُ مِلْحُكْ الِقْيِحَسَ كٍدِامَهَو ٍمةْوُمْلَ   ِنْوُا جَهُاجَبْث َأَ
  ):احَمِ ر-  احَمْرَأ* (
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) احَمِر (ِ الجمعُ، وصيغةِةّللقل) احَمْرَأ (ِ الجمعُ صيغةُ والكثرة تكونِةّ القلِ مذهبِفعلى وفق       
  .)١١٢())ٌاحَمَْأرَ وٌاحَمِ ر:ُهُعْمَ جُحْمالر: ((قال الجوهري. للكثرة
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ هذا المذهبُ ما يعارضُ نجد العربيِ إلى الشعرِوبالرجوع       

  : على الكثرة يدلٍفي مقام) احَمْرَأ (ِ كلمةِ على استعمالِةّ الدالِاألمثلة
  :)١١٣( ربيعةُ بنُ قال المهلهل- 

ُدا نَغ َماحنَْأر       اَنَنْيَا بْوُمَلْاعَ فْيِاقَسً َ ِ عاتْنِا مَ  كالرٍكَ   ِقْيِحَ
  :)١١٤( قميئةُ قال عمرو بن- 

َنا يُاحَمْرأََو ْ نهْمُهَنْزَهْنَ ُز جَ ِا فنمَنُدْرِ وْمِهْيَلَ عُدْوُعَي       ٍةمَ   اَهُحْيََ
  :)١١٥( أبي سلمىُ بنُ قال زهير- 

  ُرَذْعُنَ سْوا، َأَنُاحَمْر َأْمُكُعَنْمَتَف       ْمُكَاءَرَ وْيِدْعُنَا سنِ، إْمُكِلْسِى رَلَع
  :)١١٦( قال األعشى- 

ْملِب ْ عرُفْر الطُضُفَْ ينَ الٍةَمْوُمَ َضهَ ْوخي       اَ َ ٍماحْرَ وَأٍلَ ُ وجَ   ِديَؤُ مٍدْنَ
  :)١١٧(ً أيضا وقال األعشى- 

َن عْيِا حَنِاحَمْرى َأَلِا إَنْدُجَو َْعلي       ْتَلوَ ُنا بنَ ن الشِ مٍمْهُ رْوََ ْ ملرَ   ََزقاَ
  :)١١٨(ً أيضا وقال األعشى- 

ْ تكَالَف ْتغَف       ْمُكِرْوُدُ صْيِ فْمُكَاحَمْرا َأْوُرِسَ ُمكِشَ ِماح م الرنِ، إْمَ َ ْغشْ الْنَ   ِمَ
   ):فْوُيُ س- افَيْسَأ* (
للقلة، وصيغة الجمع ) افَيْسَأ(فعلى وفق مذهب القلة والكثرة تكون صيغة الجمع        

ْجمَ، وٌفْوُرْعَم: ُفْيالس: ((قال الخليل. للكثرة) فْوُيُس(   .)١١٩())ٌافَيَْأسَ وٌفْوُيُس: ُهُعَ
 ُ، وفيما يأتي بعضً صراحةَ نجد ما يعارض هذا المذهبوبالرجوع إلى الشعر العربي      

  :الكثرة على في مقام يدل) افَيْسَأ(األمثلة الدالة على استعمال كلمة 
  :)١٢٠( قال عمرو بن قميئة- 

َرة ثْوَس ْمِهْيَلَا عَنْرُسَف ً   َهاُحْوُضُ نْمِهْيَلَ عْيِرْجَا يَنُافَيْسأََو       ًةيِبَلْعَ
  :)١٢١( قال امرؤ القيس- 

ْحمت َ ِداءْبو الرُنَ بُهَ ِيافَْأسِب       ٍنِامَ يِ آلْنِ مَ   َراِقْوُأَ ورِقى ُأتَ حْمِهَ
  :)١٢٢(تم الطائي قال حا- 

َصب ْ نهْيِا فَهَا لَنْرَ   هاُرْيِعَ سَخْوُبَى يتَا، حَنِافَيْسَأِب       اَهِابَصَمَا وَهِكَ
  :)١٢٣(ادّ شدُ بنُ قال عنترة- 

  ِانَبَجْ الَنِ مُاعَج الشَفِرُا عَذِإ       وُبَْ تنِبْرَحْي الِ فْمُهُافَيْس َأَالَو
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  :)١٢٤(ًأيضا وقال عنترة - 
ِ كرِمْوَ يلُ كْيِا فَنُتَلَالَع   ِفرَقَتَ يْمَ لُحْرَقْالَا وَنِافَيْسَأِب       ٍةَهْيَ

  :)١٢٥(ًأيضا وقال عنترة - 
ِن إْي الدِضَتَْ تقَال َى األَوِ سْمكَحُ تَالَو       ِلُبا الذََقنْالِ بالَ   ِلَلُقْي الِ فِافَيْسْ

  :)١٢٦(ً أيضا وقال عنترة- 
ْن الِ مرَِف تَ الٍدْسأَُو       ٍادَدِ حٍافَيَْأسِ بْمُاهَنْيِقَل   ْهيِنَمَ

  :)١٢٧( قال قيس بن الخطيم- 
ْا مبَهُحِقْلُنَو ْة ضرَرْوُسَ َ   اَهَاءَبِ إلِذُى نتَا حَنِافَيْسَأِب       ًةيَِزنً

  :)١٢٨( قال األعشى- 
ُها سَ لُمْيِقُن ق الضْوَ َه خجَوُى نتَا حَنِافَيْسَأِب       ْيِصَتْعَنَ وِابَرَ   اَهَالَ

  :)١٢٩( قال عامر بن الطفيل- 
ْألس ُنا نقَ َ ْخيْ الُدْوَ ُل قَ ِا عواببَ َ َون       ًساَ ْ يوُبِضْخَ م الرَ َا دماََافنَيْس َأِعْوَ َ  

  :   )١٣٠( قال  كعب بن زهير- 
ُن جْيِ حْمُكْوُبَرَ ضُمُه ْيمِقْى الَلَ عْمُتْمَقَتْى استَ حْمِهِافَيْسَأِب       َدىُهْ الِنَ عْمُتْرَ َ  

  :)١٣١( قال لبيد بن ربيعة- 
َْصبر ُا لهَنَ ْ يولُ كْيِ فْمَ ِ عظِمَ ٍمةْيَ َنا حِافَيْسَأِب       َ ْنا الْوَلَى عتَ َمنَ   َالِاقَ

  :)١٣٢( قال الحطيئة- 
ْ تشْدَقَ، وًراْوُدُق       ًةيِجَس –ا نِ مُدْجَمْ الَانَكَ و- ا َنْبَصَن ِقى بَ ِيافَْأسَ   ْرُزُجْا الَنَ

  :)١٣٣( قال حسان بن ثابت- 
ْنصر َ ا حلمَ لُاهَنَ ْ وسَ ِط رَ ِنا مِافَيْسَأِب       اَنِالَحَ   ِمِالَظَ وٍاغَ بلُ كْنَ

  :)١٣٤(ًأيضا وقال حسان - 
َْجعل َنا لهَ َ ََيافنْسا َأَ ِورا َ َاألَ وِشْيَجْ الَنِم       ـاَنَاحَمَ ْمعَا وًفْهَ، كِابَرْعْ   َالِقَ

  :)١٣٥(ًأيضا وقال حسان - 
ِنا بْمُقَف ُنا دِافَيْسَأَ ُنهْوَ ِجالُن       َ ْ عنُدَ ُاة األَغُ بُهَ ْ ْممَ َ  

  :)١٣٦(ًأيضا وقال حسان - 
ََجفنْا الََلن ِن بْعَمْلَ يرُغْ الُاتَ ِن مْرُطْقَا يَنُافَيْسأََو       ىَحالضَ   اَمَ دٍةَدْجَ نْنَ

فهي ) وأسيافنا: (ِهِان في قولّ حسِ لشعرّ الذبيانيِ النابغةَ التي تحكي انتقادُ الروايةَا تلكّأم      
 يِلَ عْوُب َأَانَكَو: ((يّ جنُ، قال ابنَ هذه الروايةّ الفارسيّ أبو عليَأنكروقد  .)١٣٧(ٌ مصنوعةٌرواية

  :ِهِلْوَى قَلِ إَلَصَا ومَ لُهنَأَ، وُهَرْعِان شسَ حِهْيَلَ عَضَرَ عْدَقَ، وِةَغِاب النِنَ عَةيِوْرَمْ الَةَايَكِحْ الُرِكْنُي
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ََجفنْا الََلن     ِن بْعَمْلَ يرُغْ الُاتَ ِن مْرُطْقَا يَنُافَيْسأََو       ىَحالضَ   اَمَ دٍةَدْجَ نْنَ
َ؛ ألُهَ لَلْص َأَ الٌلْوُهْجَ مٌرَبَا خَذَه: يِلَ عْوُب َأَالَق. َكَفْوُيُسَ وَكَانَفِ جَتْللَ قْدَقَل:  النابغةُهَ لَالَق  َ اهللانِ
ُ﴿وه: ُلْوُقَى يَالَعَت ِفاتُرُغْي الِ فْمَ  َنِ مِةنَجْي الِ فْيِتا الَهلُ كُفَرُغْ الَنْوُكَ تْن َأُزْوُجَ يَالَ، و)١٣٨(َن﴾ْوُنِ آمَ

  . )١٣٩())ِرْشَعْى الَلِ إِثَالالث
 َلَدَب) ِاتَنَفَجْال (ِهِالَمْعِتْ اسْيِ ف-ان سَى حَلَ عَاضَرِتْعِ االن َأُمَلْعَا تَذَهِبَو: ((وقال الغالييني    

َاأل(َ، و)ِانَفِجْال(  ْيِت الِعْوُضْوَمْا الَذَ هْيِ فَةيِوْرَمْ الَةصِقْ النَأَ، وٌطِاقَ س–) ِفْوُيالس (َعِضْوَم) َافَيْسْ
َاألَ وُاءَسْنَخْالَان وسَحَ وُةَغِابالن: (اَهُالَطْبَأ ٌلةَعَتْفُم) ىَشْعْ َ؛ ألَ  ِهِذَ هِلْثِ مْيِا فْوُعَقَ يْن َأْنِ ملَج َأِءَؤالَ هنِ
  .)١٤٠())ِةَأْمَحْال
  :)١٤١(ُ قال الفرزدق- 

َاة كَدَغ       ٍنِازَ مِافَيْسَأِ بْمُتْذُا عَهِلْبَ قْنِمَو َان عَبْيَا شْوَسَ ُبا مْضَ   اَدنَهً
  :)١٤٢(ل جرير قا- 

َ األُنَمْأَ تَالَف َول       ٍنِازَمَاف َيْس َأُاءَدْعْ ْي ابَْ رأـنِكَ ْنيَ فيرة قصُ قَ َ َ َ   َــــراَ
  :)١٤٣(ً أيضا وقال جرير- 

َْصبر ُنا لهَ َ ، والصْمَ ِا سجنِ مُرْبَ ت الظْحَا تَنِافَيْسَأِب       ٌةيَ   ِقِافَوَخْ الِلَالَ
  : )١٤٤(ً أيضا وقال جرير- 

َس عْيَلَف       ٍةمِذِ بٍشْيَرُ قْنِ مْقلَعَ تالِإَف عوُ مٍسَْ قيِافَيْسى َأَلَ   ُلَ
  :)١٤٥( قال ذو الرمة- 

ْم الْوَ يْمِهِافَيْسَأِب       واْـُلَزْنَأَ وًراْمَع ِرْكَبْالِوا بَُرنَ قُمُه َن ظْ ابِضْوُرَعَ   ِمِالَ
  :)١٤٦(احّ قال الطرم- 

فهال َ َ منَ ُاركَ جْمُتْعَ ُركْيِمَأَ وْمَ   اَهُرْوُحُ نىَمْدَ تُلْيَخْالَ، وْمُكِافَيْسَأِب       مْـَ
    :)١٤٧( قال عروة بن أذينة- 

َن عْيِبِاطَا قدَعَا مَنْبَرَض ْن الْوُؤُ شْيِرْذُا نَنِافَيْسَأِب       ىَدُهْى الَلَ   ِمِجاَمَجَ
  :)لْوُبُش - ال َبْشَأ* (
) لْوُبُش(للقلة، وصيغة الجمع ) الَبْشَأ(قلة والكثرة تكون صيغة الجمع فعلى وفق مذهب ال      
ْجر: ُلْبالش: (( دريدُقال ابن. للكثرة َ األُوَ ِسدْ ْ، والَ ْجمَ ُبال وشَْأش: ُعَ َ ٌ   .)١٤٨())ٌلْوُبَ
 ُ الحطيئةَلَ استعمِ، فقدً نجد ما يعارض هذا المذهب صراحةوبالرجوع إلى الشعر العربي      
  :)١٤٩(قال على الكثرة، ففي مقام يدل) الَبْشَأ( َكلمة

ِحامُن راء السَ وْيَ َ ْ كما حمتْمُكْنِ مِيْبَ َ ََ َد ضوْوُس ُأ   َ َ ْ حوٍارٌ ْل َأشَ ِبالَ ُها عَ   ْرُقَ
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 ُستكون) اَهَالَبْشَأ ( القلة والكثرة، فإنِ مذهبُ أصحابُ إذا كانت للكثرة كما يزعمُفاألسود  
للكثرة أيضا؛ ألن  كانت ِ في هذا المقامَ األسودّى لو فرضنا أنّ، وحتٍ أشبالِ خمسةَنحو ٍ أسدلكل ً

، ِةَ من أعداد القلَ أكثرُسيكون) ِالَبْشَاأل (َ عدد فإن– ِ المقامِ لداللةٌ مخالفٌ وهو فرض-  ًقليلة
ُ مثال أكثرٍ أسودِفلخمسة    .ًالْبِ من عشرين شً

  :)١٥٠(ة، فقالّ على القلمقام يدلفي ) لْوُبُش (َ كلمةٌ جريرَلَواستعم
ِق ذِابَوَ سْوُجْرَأ ِل مِاضَوَ فْيَ ْ صوُافَخَوَأ       ُمُهْنَ ِلة ذَ َ ْ ضيٍلْوُبُ شْيَ   َِغمَ

 عن ُثّ يتحدِ في هذا البيتٌ، وجريرٍ بقليلَ أو أكثرً خمسةُ قد تكونِ الواحدِ األسدُلْوُبُفش  
        . َ العشرةُزَ ال تتجاوٌقليلة) ٌلْوُبُش( إذن ُفالمراد. َ ال أكثرٍ واحدٍأسد
  ):صْوُخُش -اص َخْشَأ* (
للكثرة، وصيغة الجمع ) صْوُخُش(فعلى وفق مذهب القلة والكثرة تكون صيغة الجمع       

 َتْيَأَ رٍءْيَ شلُكَ، وٍدْيِعَ بْنِ مُهَتْيَأَا رَذِ إِانَسْنِْ اإلُادَوَس: ُصْخالش: ((ُقال الخليل. للقلة) اصَخْشَأ(
َاألَ وُصْوُخالش: ُهُعْمَجَ، وُهَصْخَ شَتْيَأَ رْدَقَ فُهَانَمْسُج   . )١٥١())ُاصَخْشْ

 ُ بنُ، فقد استعمل عمرً نجد ما يعارض هذا المذهب صراحةوبالرجوع إلى الشعر العربي      
  :)١٥٢(، فقالِ على القلة يدلٍفي مقام) صْوُخُش(أبي ربيعة كلمة 

ُ ومِانَبِاعَك: ٍصْوُخُ شُثََثال       ْيِقتَأ ُتْنُ كْنَ مَنْوُي دنَجِ مَانَكَف   ُرِصْعَ
، ِ عند العلماءِةّ القلِ من أعدادُ، والثالث)صْوُخُش (ِإلى المعدد) الثَث (َ العددَفقد أضاف  
 .ِ والكثيرِ للقليلٌ، فهي صالحة)صْوُخُش( الجمع ِ صيغةِ على عموموهذا يدل

 على ِ للجموعِ الشائعِ ذلك التقسيمِ ببطالنُ به تشهد المحتج العربيِر من الشعُفهذه الشواهد    
ٌعموما، وليس فيها تنصيص) ِعْمَالج( على معنى  تدلِ الجموعَ صيغ كثرة؛ فإنِ وجموعٍةّجموع قل ً 

  . منهماَ المقصودُد هي التي تحدُةّ السياقيُ، والقرائنِ أو الكثيرِعلى القليل
  :الخاتمة

 ِع المفضي إلى المعرفة، وهو في االصطالحَتب من معنى التٌ قريبِ في اللغةِنى االستقراءمع -١
  إالُ استقراءُى الناقصسمُ، وال يٌ وناقصتام: ِوهو قسمان .ِ في اللغةِ االستقراءِ من صورٌصورة

  .ًزاجوَت
 ِ الشعرِ، بخالفِ الكريمِ القرآنِ في نصوصّ إال التامَعي االستقراء أن يدٌ عالمُ ال يستطيع-٢

َِوالحكم  ِواألمثال   .ُ الكثيرُ الكثيرا، فقد ضاع منه االجتماعيِ والنثرِبَطُوالخِ
 في استنباط األحكام  عليه الصرفيُدِاالستقراء الذي يعتم): ّاالستقراء الصرفي( المقصود بـ-٣

  .ةّفات الصرفيّ في المصنٌئع شاٌ الوقوع، وناقصُ نادرتام: ِة، وهو قسمانالصرفي
 ُلَستعمُ بعض األفعال المزيدة تّوا أنّين على االستقراء الناقص، فظنّ الصرفيُاعتمد بعض -٤

ّبدال من أفعالها المجر دة غير ّلة عن تلك األفعال المجرَستعمُ األفعال المزيدة المِ، فقالوا بإغناءِدةً
ً بدال من أفعال مزيدة أخرى، ُلَستعمُاألفعال المزيدة ت بعض ّوا أنّظنوكذلك هم، لة في ظنَستعمُالم
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. هملة عن تلك األفعال المزيدة غير المستعملة في ظنَستعمُفقالوا بإغناء األفعال المزيدة الم
  . ما ذهبوا إليه من القول باإلغناءُ خالفُوالصواب

 في غير رفيين على االستقراء الناقص، فقالوا بالتخصيص الصّ الصرفيُاعتمد بعض -٥
ً استعماال ُلَستعمُها تّة بأنّهو الحكم على الصيغة الصرفي:  الصرفيُالتخصيصو. مواضعه

   .اخاص
 ِ، وداللةِةّ صيغ الجموع على القلِ بعضِ بداللةُالقول  الصرفيِ التخصيصِ صورِمن أوضح -٦

  . دِر مطٍ صحيحٍ دليلّ إلى أيُ ال يستندٌ باطلٌوهو قول.  األخرى على الكثرةِالصيغ
 على ِلجموعا ِ تقسيمِ بطالنعلى به  المحتج العربيِ من الشعرُالشواهدة وّ القرآنيُالشواهد  تدل-٧

ٌعموما، وليس فيها تنصيص) ِعْمَالج( على معنى  تدلِ الجموعَ صيغّ كثرة؛ فإنِة وجموعّ قلِجموع ً 
  . منهماَد المقصودي التي تحد هُةّ السياقيُ، والقرائنِ أو الكثيرِعلى القليل

  :الهوامش
 .٦/٥٤٦: المحكم والمحيط ا�عظم، ابن سيده .١
، والتوقي!!ف عل!!ى ١٨: التعريف!!ات، ال!!شريف الجرج!!اني: ، وينظ!!ر١٧٤: مف!!اتيح العل!!وم، الخ!!وارزمي .٢

  .٤٩: مھمات التعاريف، المناوي
  .١/٢٥: طبقات فحول الشعراء، ابن س>م .٣
 .٣/٥٥٥: الكتاب، سيبويه .٤
  . القراءات السبعفي: أي .٥
: ّ، والحج!ة ف!ي الق!راءات ال!سبع، اب!ن خالوي!ه١٥٨-١٥٧: ال!سبعة ف!ي الق!راءات، اب!ن مجاھ!د: ينظر .٦

  .٩٩-٩٨: ، وحجة القراءات، ابن زنجلة٨١-٨٠
  .٣/٣٥: شرح شافية ابن الحاجب، الرضي ا�ستراباذي .٧
 . ًشرحا له) المنصف(، الذي صنف ابن جني كتابه )التصريف(يعني أبا عثمان المازني صاحب كتاب  .٨
 .١/١١٨: ّالمنصف، ابن جني .٩

  .٤/٦١: الكتاب: ينظر .١٠
  .١٤/٩٧: تھذيب اللغة، ا�زھري: ، وينظر٨/٤٨: العين، الخليل .١١
  .٢/٢٤٣: ديوان ا�دب، الفارابي .١٢
، ٩/٣٤٩: المحك!!م والمح!!يط ا�عظ!!م، اب!!ن س!!يده: ، وينظ!!ر١٣٦١-٤/١٣٦٠: ال!!صحاح، الج!!وھري .١٣

، وأس!!!!اس الب>غ!!!!ة، ١/٣٣٩: كت!!!!اب ا�فع!!!!ال، اب!!!!ن القط!!!!اع، و١/٤٧٢: والمخ!!!!صص، اب!!!!ن س!!!!يده
: ، والق!!اموس المح!!يط، الفي!!روز آب!!ادي١/٢٠١: ، والم!!صباح المني!!ر، الفي!!ومي١/٣٠٠: الزمخ!!شري

٨١١.  
  .١٠٢: ديوانه .١٤
 .٢/٤٠٦: ديوانه .١٥
 .٣/١٤١٦: ديوانه .١٦
  .٢/١٣٠: اhيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب .١٧
، والزاھر في مع!اني كلم!ات الن!اس، ٢/٧١٧: ة، ابن دريد، وجمھرة اللغ٢٤٧-٧/٢٤٦: العين: ينظر .١٨

، ومق!اييس اللغ!ة، اب!ن ٨/٣٠٩: ، والمحيط في اللغة، الصاحب بن عب!اد٢/٢٤٧: أبو بكر بن ا�نباري
  .٣/٨٢: فارس

  .٨٣-٣/٨٢: مقاييس اللغة .١٩
 .٢/٦٨٦: الصحاح .٢٠
 .قول ابن الحاجب: أي .٢١
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 ٨٢

-٢/٢٨: ش!رح ال!شافية، نق!رة ك!ار: ينظ!ر، و١/٩٩: شرح شافية ابن الحاج!ب، الرض!ي ا�س!تراباذي .٢٢
 .١٥: ، والمنھاج السوي، ظاھر خير هللا٢٩

 .٣/٣١٢: شرح التسھيل، ابن مالك: ينظر .٢٣
  .٣/٤٢٠: مقاييس اللغة .٢٤
ِكذاك: وعجزه .٢٥ َ ْ أمور الناس غاد وطارقه، ديوانهَ َ ِ ِ َُ ََ ٍ َّ ُ ْ ُ :٢٦٣. 
  .٤/١٥١٨: ، والصحاح٢/٩٢٢: جمھرة اللغة: ، وينظر٥/١٠١: العين .٢٦
، واللب!!اب ف!!ي عل!!ل ١/٧٧: الف!!ائق ف!!ي غري!!ب الح!!ديث، الزمخ!!شري: ، وينظ!!ر٧٢-١/٧١: ن!!صفالم .٢٧

  .١٢٩: ، والممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور٢/٢٦٠: البناء واhعراب، العكبري
  .١/١٤٢: الصحاح .٢٨
 .١/٤١٢: أساس الب>غة .٢٩
  .١٥/١٩٣: تھذيب اللغة .٣٠
  .٧٨: ديوانه .٣١
  .٨٣: شرح ديوانه .٣٢
 .٢/٦٥: ّ، والكناش، ا�يوبي١/٣٠٣:ميدانينزھة الطرف، ال: ينظر .٣٣
 .٢١: شرح ديوانه .٣٤
  .٧٣: ديوانه .٣٥
: ، والمحكم والمح!يط ا�عظ!م١/٢٤٩: ، ومقاييس اللغة٥/١٨٧٢: الصحاح: ، وينظر٧/٢٧٧: العين .٣٦

٨/٥٣٦. 
 .٣/٣٠٩: شرح التسھيل .٣٧
  .٣/٣٠٧: شرح التسھيل: ينظر .٣٨
  .١٥/٣٩١: تھذيب اللغة .٣٩
 .١١٧٨: القاموس المحيط: ينظر، و١٠/٥٣٥: المحكم والمحيط ا�عظم .٤٠
ّ، وارت!شاف ال!ضرب، أب!و حي!ان ا�ندل!سي٣/٣١٣: ش!رح الت!سھيل: ينظر .٤١ ، وش!فاء العلي!ل، ١/١٧٦: ّ

  .٢/٨٤٩:ّالسلسيلي
، وكت!!!اب ٣/١٣٥٤: ّش!!!مس العل!!!وم، ن!!!شوان الحمي!!!ري: ، وينظ!!!ر٣/٦٠: المحك!!!م والمح!!!يط ا�عظ!!!م .٤٢

 .١/٢١١: ا�فعال
  .٢/٨٥٠: ، وشفاء العليل١/١٨٠: الضرب، وارتشاف ٣/٣١٤: شرح التسھيل: ينظر .٤٣
  .٣/١٢١٨: الصحاح .٤٤
  .١/٣٣٩: أساس الب>غة .٤٥
 .٣٥٩: شرح ديوانه .٤٦
ِّالمقتضب، المبرد .٤٧ َ :٢/١١٣ . 
  .٣/٢٦٦: ّ، وھمع الھوامع، السيوطي١/١٧٤: ، وارتشاف الضرب٣/٣٠٧: شرح التسھيل: ينظر .٤٨
ّالعموم الصرفي، العقيدي: ينظر .٤٩ ّ :٦٠. 
َا�نعام .٥٠ َ :٤٤. 
َا�عراف .٥١ َ :٩٦. 
َالقمر .٥٢ َ :١١. 
 . ١/٩٢: شرح شافية ابن الحاجب، الرضي ا�ستراباذي: ينظر .٥٣
  .٩٠-٨٩: العموم الصرفي: ينظر .٥٤
 .٢٠٢: ّالنوادر، أبو زيد ا�نصاري .٥٥
َالمفردات، الراغب .٥٦ َ :٣٦٤ . 
  .٢٧٢: شعر عروة بن أذينة .٥٧
 .٤/٣٤٣: حاشية الصبان: ينظر .٥٨
َالمائدة .٥٩ َ :٣٨ . 
 .    ٢٦٧: البقرة .٦٠
  .٦٨، ١٦-١٥:  الصرفيالعموم: ينظر .٦١
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 ٨٣

 .١٠١: َالمنھاج السوي .٦٢
ّفّك التقييد، جبر ضومط وبولس الخولي: ، وينظر١٠٢: َالمنھاج السوي .٦٣ َ، ومجم!ع ف!ؤاد ا�ول ١٧٧: َ َ َ َ

َللغة العربية، دور ا{نعقاد الرابع، محضر الجلسات َ َ َ ََ َ َ َ َ :٧٠. 
  .٢٢٧-١٩٦: العموم الصرفي: ينظر .٦٤
 .٤/١٨٥: المحكم والمحيط ا�عظم .٦٥
  .٣٨: ديوانه .٦٦
  .٤٢: ديوانه .٦٧
  .٣٧١: ديوانه .٦٨
  .٤٨: ديوانه .٦٩
 .٦/٢١٧٠: الصحاح .٧٠
  .٤٨: ديوانه .٧١
  .٦٧: ديوانه .٧٢
  .٢٧: شعر الراعي النميري .٧٣
  .١٢٣: شرح ديوانه .٧٤
  .٨١: ديوانه .٧٥
 .٥/٢٨٢: العين .٧٦
  .١٢٩: ديوانه .٧٧
 .٢٠: شرح ديوانه .٧٨
 .٢٢٩: شرح ديوانه .٧٩
 .٨/٥٢٥: المحكم والمحيط ا�عظم .٨٠
 .١٥: ديوانه .٨١
  .١٣٧: ديوانه .٨٢
  .٢١٥: شرح ديوانه .٨٣
  .١٩٠: ديوانه .٨٤
 .١/٤٩٩: جمھرة اللغة .٨٥
 .٨٣: ديوانه .٨٦
  .١٥٦: ديوانه .٨٧
  .٢/٣٥٨: شرح ديوانه .٨٨
  .٢٢٨: ديوانه .٨٩
 .٢/٤٤١: الصحاح .٩٠
 .١٨٧: شرح ديوانه .٩١
  .٨٣: ديوانه .٩٢
 .٢٠٠: شعر ا�حوص ا�نصاري .٩٣
 .١/٢٤٤: الصحاح .٩٤
 .٤٧: ديوانه .٩٥
  .٨٨: ديوانه .٩٦
  .٢٣٠: ديوانه .٩٧
  .٢٣٧: ديوانه .٩٨
 .٩٧: ديوانه .٩٩

 .١/٢٥٨: مھرة اللغةج .١٠٠
 .٢٢٠: ديوانه .١٠١
  .٥٦: ديوانھا .١٠٢
   .١٢٣ :ديوانه .١٠٣
 .١٠٠: ديوانه .١٠٤
  .١٢٣: شعر الراعي النميري .١٠٥
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 ٨٤

  .٣٧٦: ديوانه .١٠٦
  .١٨: ديوانه .١٠٧
 .١٦٩: ديوانه .١٠٨
  .٢٦: ديوانه .١٠٩
  .٨٤: ديوانه .١١٠
  .١١٢: شعر عروة بن أذينة .١١١
 .١/٣٦٦: الصحاح .١١٢
  .٥٦: ديوانه .١١٣
  .٣٤: ديوانه .١١٤
 .٢٨: ديوانه .١١٥
 .١٩١: ديوانه .١١٦
  .٣٣٧: ديوانه .١١٧
  .٣٠٥: ديوانه .١١٨
  .٧/٣١٠: العين .١١٩
 .٣٤: ديوانه .١٢٠
  .٥٧: ديوانه .١٢١
  .٢٤٨: ديوان شعر حاتم بن عبد هللا الطائي وأخباره .١٢٢
 .١٩٧: شرح ديوانه .١٢٣
 .١٠٢: ديوانه .١٢٤
  .١٣٦: ديوانه .١٢٥
  .٢١٧: ديوانه  .١٢٦
  . ٥١: ديوانه .١٢٧
  . ٣٤٣: ديوانه .١٢٨
  .١٢٨: ديوانه .١٢٩
 .٦٧: شرح ديوانه .١٣٠
  .٧٩: ديوانه .١٣١
  .٣٠٥: ديوانه .١٣٢
  . ٢٢٦: ديوانه .١٣٣
  .٢٠٨: يوانهد .١٣٤
 .٢٢٢: ديوانه .١٣٥
 .٢١٩: ديوانه .١٣٦
 .٥٥: ّالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المرزباني: ينظر .١٣٧
  .٣٧: سبأ .١٣٨
  .١/١٨٧: ّالمحتسب، ابن جني .١٣٩
  .٢/٢٩: ّجامع الدروس العربية، الغ>ييني .١٤٠
  .١/٣٠٨: شرح ديوانه .١٤١
 .٢٤٤: شرح ديوانه .١٤٢
  . ٣٩١: شرح ديوانه .١٤٣
  .٤٥٧: شرح ديوانه .١٤٤
  .٢٦٥: ديوانه .١٤٥
  .٢٥٦: وانهدي .١٤٦
  .٢٣٥: شعر عروة بن أذينة .١٤٧
  .١/٣٤٥: جمھرة اللغة .١٤٨
 .٣٠٣: ديوانه .١٤٩
  .٤٩٣: شرح ديوانه .١٥٠
 .٤/١٦٥: العين .١٥١
 .٩٤: ديوانه .١٥٢
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 ٨٥

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم* 
، تحقيق رجب )هـ٧٤٥ت (ّارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي .١

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨لى، الطبعة األو، ّمكتبة الخانجيالقاهرة، عثمان، 
دار بيروت، د باسل عيون السود، ّتحقيق محم ،)هـ٥٣٨ت (ّأساس البالغة، الزمخشري .٢

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة األولى، ة، ّالكتب العلمي
، ّليموسى بناي العلي، تحقيق )هـ٦٤٦ت(ل، ابن الحاجب ّاإليضاح في شرح المفص .٣

 . م١٩٨٢، ّمطبعة العانيبغداد، 
ة، الطبعة األولى، ّ، بيروت، دار الكتب العلمي)هـ٨١٦ت (ّ الجرجاني، الشريفالتعريفات .٤

   .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
بيروت، دار إحياء د عوض مرعب، ّمحم ، تحقيق)هـ٣٧٠ت (ّتهذيب اللغة، األزهري .٥

  .م٢٠٠١، الطبعة األولى، ّالتراث العربي
لطبعة ، عالم الكتب، ابيروت، )هـ١٠٣١ت (ّ، المناويات التعاريفّالتوقيف على مهم .٦

  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠األولى، 
ة، ّالمكتبة العصري بيروت، -  صيدا ،)هـ١٣٦٤ت (ّية، الغاليينّجامع الدروس العربي .٧

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة الثامنة والعشرون، 
دار العلم بيروت، ، ّ منير بعلبكيّ، تحقيق رمزي)هـ٣٢١ت(بن دريد اجمهرة اللغة،  .٨

  .م١٩٨٧للماليين، الطبعة األولى، 
، تحقيق محمود بن جميل، )هـ١٢٠٦ت(ان ّ، الصبّان على شرح األشمونيّ الصبحاشية .٩

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القاهرة، مكتبة الصفا، الطبعة األولى، 
عبد العال سالم مكرم،  ، تحقيـق)هـ٣٧٠ت(بع، ابن خالويـه ة في القراءات السّالحج .١٠

 .هـ١٤٠١دار الشروق، الطبعة الرابعة، بيروت، 
سة ّ، بيروت، مؤسّ، تحقيق سعيد األفغاني)هـ٤٠٣ت( زنجلة ة القراءات، ابنّحج .١١

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الرسالة، الطبعة الثانية، 
دار الكتب بيروت، ، شرح األستاذ أحمد حسن بسج، )هـ٢٨٣ت (ّديوان ابن الرومي .١٢

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ة، الطبعة الثالثة، ّالعلمي
  .ت.، دار صادر، دبيروت، ّتحقيق كرم البستاني، )هـ٢٩٦ت (ديوان ابن المعتز .١٣
سة دار ّالقاهرة، مؤس، تحقيق أحمد مختار عمر، )هـ٣٥٠ت( ّديوان األدب، الفارابي .١٤

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، الشعب
المطبعة القاهرة، د حسين، ّد محمّ، شرح وتعليق محم)هـ٧ت( ديوان األعشى الكبير .١٥

 .ت.ة، دّالنموذجي
دار القاهرة، فضل إبراهيم، د أبي الّ، تحقيق محم)هـ.  ق٨٠ت نحو (ديوان امرئ القيس .١٦

  .ت.المعارف، الطبعة الخامسة، د
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 ٨٦

دار بيروت، د يوسف نجم، ّ محمتحقيق، )هـ.  ق٢ت نحو  (ديوان أوس بن حجر .١٧
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩صادر، الطبعة الثالثة، 

دار المعارف، القاهرة، ، ّ، تحقيق حسن كامل الصيرفي)هـ٢٨٤ت (ّديوان البحتري .١٨
  .ت.الطبعة الثالثة، د

دار بيروت، ، عبد الرحمن المصطاوي بعناية، )هـ.  ق٨٠ت نحو (ا ط شرّن تأبديوا .١٩
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، الطبعة األولى، المعرفة

، بيروت، دار بيروت، ّ، تحقيق بطرس البستاني)هـ٨٢ت( بثينة ديوان جميل .٢٠
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

ة، ّميمهنا، بيروت، دار الكتب العل. ، شرح عبد أ)هـ٥٤ت (ان بن ثابتّديوان حس .٢١
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الثانية، 

 ّريّ، وأبي سعيد السك)هـ٢٤٤ت(يت ّ، بشرح ابن السك)هـ٤٥ت نحو (ديوان الحطيئة  .٢٢
، تحقيق نعمان أمين طه، القاهرة، )هـ٢٥٥ت (ّ، وأبي حاتم السجستاني)هـ٢٧٥ت(

 .م١٩٥٨/هـ١٣٧٨، الطبعة األولى، ّ الحلبيّمطبعة مصطفى البابي
اس، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، ّ حمدو طمبعناية، )هـ٢٤ت (ديوان الخنساء .٢٣

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
دار المعرفة، بيروت، ، ّعبد الرحمن المصطاويبعناية ، )هـ١١٧ت (ةّديوان ذي الرم .٢٤

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة األولى، 
اس، بيروت، دار المعرفة، ّحمدو طمبعناية ، )هـ.  ق١٣ت (ديوان زهير بن أبي سلمى .٢٥

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦طبعة الثانية، ال
، صنعة يحيى بن )هـ .  ق٤٥ت نحو  ( وأخبارهّديوان شعر حاتم بن عبد اهللا الطائي .٢٦

، تحقيق )هـ٢٠٤ت (، رواية هشام بن محمد الكلبي)ّالقرن الثالث الهجري (مدرك الطائي
  .ت.، دّعادل سليمان جمال، القاهرة، مطبعة المدني

، حققه وشرحه صالح الدين الهادي، القاهرة، دار )ـه٢٢ت (ارّاخ بن ضرّديوان الشم .٢٧
  .ت.المعارف، د

ة إحياء ّديريممطبوعات دمشق، ة حسن، ّ، تحقيق عز)هـ١٢٥ت نحو  (احّديوان الطرم .٢٨
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨التراث القديم، 

بيروت، ، )هـ٣٢٨ت (، رواية أبي بكر بن األنباري)هـ١١ت (ديوان عامر بن الطفيل .٢٩
  .م١٩٦٣/هـ١٣٨٣ر،  دار صاد–دار بيروت 

ة، ّ، تصحيح بشير يموت، بيروت، المطبعة الوطني)هـ٩٣ت (ديوان عمر بن أبي ربيعة .٣٠
  .م١٩٣٤/هـ١٣٥٣الطبعة األولى، 

، جامعة ّ، تحقيق حسن كامل الصيرفي)هـ . ق٨٥ت نحو (ديوان عمرو بن قميئة  .٣١
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ة، ّة، معهد المخطوطات العربيّالدول العربي

، تحقيق ناصر الدين األسد، بيروت، دار )هـ.  ق٢ت نحو  ( الخطيمديوان قيس بن .٣٢
  .م١٩٦٧صادر، 
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 ٨٧

، ّعبد الرحمن المصطاويبعناية ، )هـ٦٨ت (-  لبنى قيس-  بن ذريحديوان قيس  .٣٣
  . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 

 الثقافة، اس، بيروت، دارّ، جمعه وشرحه إحسان عب)هـ١٠٥ت (ةّر عزثيُديوان ك .٣٤
  .م١٩٧١/هـ١٣٩١

دار المعرفة، بيروت، اس، ّحمدو طمبعناية ، )هـ٤١ت (ّديوان لبيد بن ربيعة العامري .٣٥
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 

اج، ّار أحمد فرّ، تحقيق عبد الست)هـ٦٨ت (–ّ قيس بن الملوح – ديوان مجنون ليلى .٣٦
  .م١٩٧٩مصر، دار مصر للطباعة، 

، شرح وتقديم طالل حرب، بيروت، الدار )هـ.  ق١٠٠ت نحو  (ديوان مهلهل بن ربيعة .٣٧
 . ت.ة، دّالعالمي

 الطبعة ،ةّمطبعة دار الكتب المصريالقاهرة، ، )هـ١٢٥ت (ديوان نابغة بني شيبان .٣٨
  .م١٩٣٢/هـ١٣٥١األولى، 

القاهرة، د أبي الفضل إبراهيم، ّ، تحقيق محم)هـ.  ق١٨ت نحو  (ّديوان النابغة الذبياني .٣٩
  .ت.رف، الطبعة الثانية، ددار المعا

، تحقيق حاتم )هـ٣٢٨ت(، أبو بكر بن األنباري الزاهر في معاني كلمات الناس .٤٠
   .م١٩٩٢/ه١٤١٢سة الرسالة، الطبعة األولى، ّالضامن، بيروت، مؤس

، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار )هـ٣٢٤ت(، ابن مجاهد السبعة في القراءات .٤١
  .هـ١٤٠٠المعارف، الطبعة الثانية، 

د عبد القادر عطا، وطارق فتحي ّ، تحقيق محم)هـ٦٧٢ت(، ابن مالك شرح التسهيل .٤٢
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ة، الطبعة األولى، ّد، بيروت، دار الكتب العلميّالسي

، بيروت، دار األندلس، ّ، محمد إسماعيل عبد اهللا الصاوي)هـ١١٠ت(شرح ديوان جرير  .٤٣
  .م١٩٣٤

، تحقيق مجيد )هـ٥٠٢ت (يب التبريزي، الخط)هـ. ق٢٢ت نحو  (شرح ديوان عنترة .٤٤
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بيروت، الطبعة األولى، ّاد، دار الكتاب العربيّطر

، إيليا الحاوي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة )هـ١١٠ت (شرح ديوان الفرزدق .٤٥
  .م١٩٨٣األولى، 

ة، القاهر، )هـ٢٧٥ت(، صنعة أبي سعيد السكري )هـ٢٦ت (شرح ديوان كعب بن زهير .٤٦
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ة، الطبعة الثالثة، ّدار الكتب والوثائق القومي

د عبد اهللا ّ، سي)ّضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط(شـرح الشافيـة  .٤٧
 .ت.، بيروت، عالم الكتب، د)هـ٧٧٦ت(المعروف بنقرة كار 

ن، ، تحقيق محمد نور الحس)هـ٦٨٦ت (ّ األستراباذيّشرح شافية ابن الحاجب، الرضي .٤٨
ة، ّومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتب العلمي

  .م١٣٩٥/١٩٧٥
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 ٨٨

الهيأة القاهرة، ، تحقيق عادل سليمان جمال، )هـ١٠٥ت (ّشعر األحوص األنصاري .٤٩
  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠ة، ّة العامّالمصري

طبوعات ق عليه ناصر الحاني، مّ، جمعه وعل)هـ٩٠ت ( وأخبارهّشعر الراعي النميري .٥٠
  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٣ بدمشق، ّ العربيّالمجمع العلمي

دار القلم، الطبعة الكويت، ، ّ، تحقيق يحيى الجبوري)هـ١٣٠ت (شعر عروة بن أذينة .٥١
   .م١٩٨١/ه١٤٠١الثانية، 

 ّ، تحقيق عبد اهللا علي الحسيني)هـ٧٧٠ت (ّشفاء العليل في إيضاح التسهيل، السلسيلي .٥٢
 .ت.ة، دّكتبة الفيصليمة، المّة المكرّ، مكّالبركاتي

حسين ، تحقيق )هـ٥٧٣ت (ّي ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان الحميرشمس العلوم .٥٣
 دار - ، بيروت د عبد اهللاّيوسف محمو ،ّ اإلريانيّر بن عليّمطهو ،ّبن عبد اهللا العمري

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ األولى، الطبعة دار الفكر، -الفكر المعاصر، دمشق
ار، بيروت، دار العلم ّ، تحقيق أحمد عبد الغفور عط)هـ٣٩٣ت (ّ، الجوهريالصحاح .٥٤

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧للماليين، الطبعة الرابعة، 
د ّ، تحقيق محمود محم)هـ٢٣١ت (ّم الجمحيّطبقات فحول الشعراء، محمد بن سال .٥٥

  . م١٩٧٣، القاهرة، ّشاكر، مطبعة المدني
، ّالمركز التقنيبغداد، ، ّدي العقيونّ حس في القرآن الكريم، رضا هاديّالعموم الصرفي .٥٦

  . م٢٠٠٩/ه١٤٣٠الطبعة األولى، 
ٕ، وابراهيم ّ المخزوميّ، تحقيـق مهـدي)هـ١٧٠ت (ّالعيـن، الخليل بن أحمد الفراهيـدي .٥٧

 .م١٩٨٢- ١٩٨٠مطابع الرسالة، الكويت، ، ّالسامرائي
د ّم، ومحّد البجاويّ محمّ، تحقيق علي)هـ٥٣٨ت (ّالفائق في غريب الحديث، الزمخشري .٥٨

  .ت.دالطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، أبي الفضل إبراهيم، 
، )م١٩٤٨ت (ّ، وبولس الخولي)م١٩٣٠ت( التقييد في علم الصرف، جبر ضومط ّفك .٥٩

 .  م١٩٠٨ة، ّبيروت، المطبعة األدبي
، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة )هـ٨١٧ت (ّ، الفيروز آباديالقاموس المحيط .٦٠

سة الرسالة، الطبعة الثامنة، ّ، بيروت، مؤسّمحمد نعيم العرقسوسيالرسالة بإشراف 
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

، ّ، تحقيق عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي)هـ١٨٠ت(الكتاب، سيبويه  .٦١
 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الطبعة الثانية، 

، بيروت، عالم الكتب، الطبعة األولى، )هـ٥١٥ت(اع ّ، ابن القطكتاب األفعال .٦٢
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، تحقيق رياض بن )هـ٧٣٢ت (ّي النحو والصرف، أبو الفداء األيوبيّاش في فنّالكن .٦٣
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ة، الطبعة األولى، ّ بيروت، المكتبة العصري-حسن الخوام، صيدا 

، تحقيق غازي مختار )هـ٦١٦ت (ّاللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء العكبري .٦٤
  .م١٩٩٥، الطبعة األولى، طليمات، دمشق، دار الفكر
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 ٨٩

 .م١٩٣٩ة، دور االنعقاد الرابع، محضر الجلسات، ّل للغة العربيّمجمع فؤاد األو .٦٥
، تحقيق )هـ٣٩٢ت(ي ّ القراءات واإليضاح عنها، ابن جنّالمحتسب في تبيين وجوه شواذ .٦٦

 ناصف، القاهرة، المجلس ّ النجديّسماعيل شلبي وعليإاح ّعبد الفتوار ّعبد الحليم النج
  .  م١٩٩٤/هـ١٤١٥ة، ّاألعلى للشؤون اإلسالمي

، بيروت، ّ، تحقيق عبد الحميد هنداوي)هـ٤٥٨ت(، ابن سيده المحكم والمحيط األعظم .٦٧
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

د حسن آل ياسين، ّ، تحقيق محم)هـ٣٨٥ت(، الصاحب بن عباد المحيط في اللغة .٦٨
   . م١٩٩٤/هـ١٤١٤عة األولى، بيروت، عالم الكتب، الطب

، تحقيق خليل إبراهيم جفال، بيروت، دار إحياء )هـ٤٥٨ت(، ابن سيده صالمخص .٦٩
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧التراث العربي، الطبعة األولى، 

، بيروت، المكتبة )هـ٧٧٠ت نحو  (ّالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي .٧٠
 .ت.ة، دّالعلمي

 دار الكتاب  بيروت،، تحقيق إبراهيم األبياري،)هـ٣٨٧ (ّي، الخوارزممفاتيح العلوم .٧١
  .ت.الطبعة الثانية، د، ّالعربي

، ّد كيالنيّد سيّ، تحقيق محم)هـ٥٠٢ت (ّالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني .٧٢
 .م١٩٦١/هـ١٣٨١، الطبعة األخيرة، ّ الحلبيّمصر، مطبعة مصطفى البابي

، تحقيق عبد السالم هارون، بيروت، دار الفكر، )ـه٣٩٥ت(، ابن فارس مقاييس اللغة .٧٣
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

د عبد الخالق عضيمة، القاهرة، لجنة إحياء ّ، تحقيق محم)هـ٢٨٥ت(د ّالمقتضب، المبر .٧٤
  .هـ١٣٨٦، ّالتراث اإلسالمي

، تحقيـق فخر الدين )هـ٦٦٩ت (ّ، ابن عصفور اإلشبيليالممتع الكبير في التصريف .٧٥
  .م١٩٩٦لبنان ناشرون، الطبعة األولى، قباوة، بيروت، مكتبة 

، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمين، القاهرة، )هـ٣٩٢ت(ي ّالمنصف، ابن جن .٧٦
  . م١٩٥٤/هـ١٣٧٣، الطبعة األولى، ّ الحلبيّمطبعة مصطفى البابي

، بيروت، مطبعة )م١٩١٦ت(، ظاهر خير اهللا ّ في التخريج اللغويّالمنهاج السوي .٧٧
 .م١٩٢٨االجتهاد، 

 الدين ّ، بعناية محب)هـ٣٨٤ت (ّ، المرزبانيح في مآخذ العلماء على الشعراءالموش .٧٨
 . هـ١٣٨٥ة، الطبعة الثانية، ّالمطبعة السلفيالقاهرة، الخطيب، 

د إبراهيم ّة محمّ، شرح ودراسة يسري)هـ٥١٨ت (ّنزهة الطرف في علم الصرف، الميداني .٧٩
 .م١٩٩٧ الطبعة األولى، ة الحديثة،ّحسن، القاهرة، المطبعة اإلسالمي

، ّ الشرتونيّ، تحقيق سعيد الخوري)هـ٢١٥ت (ّالنوادر في اللغة، أبو زيد األنصاري .٨٠
  . م١٨٩٤ة، ّبيروت، المطبعة الكاثوليكي

، تحقيق أحمد شمس الدين، )هـ٩١١ت (ّ في شرح جمع الجوامع، السيوطيهمع الهوامع .٨١
 .م١٩٩٨/ـه١٤١٨ة، الطبعة األولى، ّبيروت، دار الكتب العلمي
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Abstract: 
Induction in Morphology induction is dependent upon morphological 
authorizing the morphological rules, which fall into two categories: total, and 
partial. 
Have adopted some Authors the induction of partial They thought that some 
acts are used instead of the other acts, they stated that some of the Verb on 
behalf of other Verbs. In fact, contrary to their belief. 
Have adopted some Authors the induction of partial They thought that some 
of the words that indicate the plural indicates only a small number, and other 
words indicating a lot number. 
Indicate Quranic texts and poetic texts of the invalidity of this belief, and that 
the words that indicate the plural indicate the small number and lot number. 


