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  ٢٢:                                                                         الروم

  

  

  



ج  

  التفويض

 نسـخ وض جامعـة أل البیـت بتزویــدف، أِإبراھیم علي مخلف الجبوري:بلأنــا  الطا

من رســالتي للمكتبـات أو المؤسسـات أو الھیئـات أو األشخاص عند طلـبھم حسـب 

  .التعلیمـات النافذة في الجامعة

  

  

  

  .......................... ...: ...........التوقیع 

  

  م ......./ ......./ ...............:التاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  



د  

  اإلقـرار

 ١٣٢٠٣٠١٠٢١: الرقم الجامعي       خلف الجبوريِإبراھیم علي م: أنا الطالب 

   والعلوم اإلنسانیةاآلداب:                 كلیة اللغة العربیة وآدابھا: التخصص 

  

أقُر بأنني قد التزمُت بقوانین جامعة آل البیت وأنظمتھا وتعلیماتھا وقراراتھا الساریة 

ه ،حیث قمت شخصیًا بإعداد المفعول والمتعلقة بإعداد رسائل الماجستیر والدكتورا

  :الموسومة بـرسالتي 

  جموع التكسیر في دیوان الھذلیین" 

   "دراسة صرفیة داللیة

طاریح العلمیة ، عارف علیھا في كتابة الرسائل واألبما ینسجم مع األمانة العلمیة المت

 علم بأن رسالتي ھذه غیر منقولة أو مستلھ من رسائل أو كتب أو أبحاث أوأكما أنني 

أي منشورات علمیة تم نشرھا أو تخزینھا في أي وسیلة إعالمیة، وتأسیسًا على ما 

تقدم ، فإنني أتحمل المسؤولیة بأنواعھا كافة فیما لو تبین غیر ذلك بما فیھ حق مجلس 

العمداء في جامعة آل البیت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمیة التي حصلت علیھا ، 

 صدورھا ، دون أن یكون لي أي حق في التظلم أو وسحب شھادة التخرج مني بعد

االعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بھذا 

  . الصدد

  

  ٢٠١٦:     /      / التاریخ : ............................ ـب لـع الطــایتوق

  



ه  

  

  

  



و  

  

  اإلھداء                       
  والديَّ..........................لجنة ِإلى َأوسط َأبواب ا

  وطني...... ِإلى من َأرھقتھ القنابل وغرقِ بدماء َأبنائھ

  َأساتذتي...........................ِإلى من َأقف لھم ِإجالًال

  َأطفالي.....ِإلى من اشتاق لھم وال یفارق طیفھم خیالي 

  وجتيز........................ِإلى من شاركتني معاناتي

  ُأخوتي..........................ِإلى من َأشدُّ بھم عُضدي

ِإلى كل من مدَّ ید العون لي ِإلخراج ھذا البحث ِإلى حیز 

  َأھدي ھذا الجھد المتواضع........................................الوجود
  

  

  

 

  

  ذا اجلهد املتواضعهأهدي لكم مجيعا مثرة 

  الباحث

  

  



ز  

الشكر والعـرفـ
ُ

  ان

، حمداً طيباً طاهراً كثيراً حتى يرضى والحمد هللا إذا رضي والحمد هللا بعد الرضى     الحمد هللا 

، والحوض المورود، والمقام المحمود ، على حامل اللواء المعقود مباركاً فيه، والصالة والسالم 

دى بهديه تـله وصحبه ومن اهآ محمد  صلى اهللا عليه وسلم وعلى  رسولنا ،والصراط الممدود

  ...عدـوب....دين ـوم الـى يـره إلـفى أثـتـواق

     أتقدم بأسمى وأجمل وأنقى آيات الشكر والعرفان إلى المملكة األردنية الهاشمية حكومة 

  .وشعباً على حسن ضيافتها وطيب أهلها 

 علي     ويسعدني أن أتقدم بالشكر الممزوج بوافر احترامي وتقديري إلى أستاذي الدكتور 

 لمساعدتي وتوجيهي، فأعطى لي ؛ وطوع وقته وجهده،شرف على رسالتيأالذي  حسين البواب

 من الصعاب، داعياً اهللا عز كثيراًجعلني أتجاوز ما  وواسع معرفته واطالعه، ،من غزير علمه

وجل أن ينير دربه ويسدد خطاه وينعم عليه بدوام الصحة والعافية، فجزاه اهللا في الدنيا سروراً 

  .ي الفردوس منحه خلوداًوف

قسم اللغة أساتذتي األفاضل في جميع  إلى ،    كما أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان الكبير

 كما أتقدم بشكري إلى أعضاء لجنة المناقشة، مقدراً لهم وقوفهم ،العربية، في جامعة آل البيت

، ولما كتبته أقالمهم  وتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة،الحضورالقراءة ومعي وتحملهم عناء 

  .هم اهللا خير الجزاء وأدامهم لخدمة العلم وأهلهاالصادقة، فجز

    وأخيراً أوجه شكري وتقديري إلى كل من ساندني ولو بكلمة تشجيع إلتمام هذه الرسالة، 

 وختاماً رجائي ،وشكري وتقديري إلى أصدقائي وزمالئي، وأعتذر عن من نسيه القلم سهواً

  . أن أكون قد وفقت في عملي هذا ودعائي إلى اهللا

  .واهللا ويل التوفيق 

  الباحث

  



ح  

  رقم الصفحة                     قائمة المحتویات                                                       
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  د............................................................................................... اِإلقرار-
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  ز...................................................................................... الشكر والعرفان-
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  ١............................................................................................... المقدمة-
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 ٨...............................................................................................أفعال -

  ١٠................................................................................................أْفُعل-

  ١١................................................................................................أْفِعلة-

  ١٢.................................................................................................ِفْعلة-

  ١٢...................................................................................جموع الكثرة- ثانیًا

  ١٢.................................................................................................ِفعال-

  ١٤................................................................................................ولُعُف-

  ١٥..............................................................................................ِفعالن -

  ١٦..............................................................................................ُفعالن -

  ١٨................................................................................................ُفْعل -

  ١٩................................................................................................ُفًعل -

  ٢٠........................................................................................ُفعَّل وُفعَّال -



ط  

  ٢٠............................................................................................. ُفَعل -

  ٢١...................................................................... صیغ منتھى الجموع - ثالثًا

  ٢٢.............................................................................................فواعل -

  ٢٣..............................................................................................فعائل -

  ٢٤...................................................................................مفاعل ومفاعیل -

  ٢٤.....................................................................................وفعالیل  فعالل-

  ٢٦....................................................................................أفاعل وأفاعیل -

  ٢٧..............................................................................................ى فعاَل-

  ٢٧..............................................................................................ي فعاِل-

  ٢٨.........................................................................اسم الجنس الجمعي - رابعًا

  ٣٠...................... ....................جموع التكسیر في دیوان الھذلیین: الفصل  الثاني  -

  ٣٠................................................................................... جموع القلة -أوًال

  ٣٠...............................................................................................أْفَعال -

  ٣٥................................................................................................أْفُعل -

  ٣٧................................................................................................أْفِعلة -

  ٣٨.................................................................................................ِفْعلة -

  ٣٩.................................................................................. جموع الكثرة - ثانیًا

  ٣٩.................................................................................................ِفَعال -

  ٤٤.................................................................................................ُفُعول -

  ٤٧...................................................................................................ُفْعل -

  ٥٠...................................................................................................ُفُعل -

  ٥٢...................................................................................................ُفَعل -

  ٥٣................................................................................................ِفْعالن -

  ٥٥................................................................................................ل   ُفعَّ-



ي  

  ٥٦.................................................................................................ُفعَّال -

  ٥٦...............................................................................................ُفْعالن -

  ٥٨.......................................................................... صیغ منتھى الجموع - ثالثًا

  ٥٨...............................................................................................فواعل -

  ٥٩................................................................................................فعائل -

  ٦٢..................................................................................... ومفاعیل مفاعل-

  ٦٤........................................................................................وفعالیل فعالل-

  ٦٦.......................................................................................أفاعل وأفاعیل -

  ٦٩.................................................................................................َفَعاَلى -

  ٧٠.................................................................................................َفَعاِلي -

  ٧١.......................................................................... اسم  الجنس الجمعي - رابعًا

  ٧٣..........................................................................................الفصل الثالث

  ٧٣............................... جمع التكسیر في َأشعار الھذلیینالظواھر الصرفیة في َأبنیة- َأوًال

  ٧٤...............................................................................................اإلعالل-

  ٧٨.........................................................................................القلب المكاني-

  ٧٩................................................................................................اِإلدغام-

  ٨٠................................................................................................الحذف-

  ٨١.........................................................سیر في شعر الھذلیینداللة جموع التك- ثانیًا

  ٨٢...................................................................................لةداللة جموع الق-١

  ٨٣.............................. ..................................................داللة جموع الكثرة-٢

  ٨٣.........................................................).......................تعدد َأفراد الجمع (-  َأ

  ٨٣.........................).................................تكثیر القیام بالفعل(داللة جمع الكثرة–ب 

  ٨٤....................................................................رینة في الداللةَأثر السیاق والق-٣

  ٨٧.......................................................خصوصیة جموع التكسیر عند الھذلیین - ثالثًا



ك  

  ٨٧... ..........................................یت الواحدكثرة استخدام َأبنیة جموع التكسیر في الب-١

  ٨٨.......................................................یت الواحدتنوع َأبنیة جموع التكسیر في الب-٢

  ٨٩.......................................................شباع والقصراالزدواجیة في الجمع بین اِإل-٣

  ٩٠.........................................................................تنوع المعاني للبناء الواحد-٤

  ٩١................................................................................................الخاتمة-

  ٩٢............................................................................والمراجع رقائمة المصاد-

  ٩٥...............................................................................................المالحق-

  ١٦٥......................................................................الملخص باللغة االنكلیزیة    -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ل  

  خصالمل

  جموع التكسير في ديوان الهذليين

  دراسة صرفية داللية

  إعداد الطالب

  ِإبراهيم علي مخلف الجبوري

  إشراف األستاذ الدكتور

  علي حسين البواب

وقد ، دراسة صرفية داللية  ، يتناول هذا البحث دراسة جموع التكسير في َأشعار الهذليين        

  .مةقسم الباحث الدراسة ِإلى تمهيد وثالثة فصول وخات

  .َأورد الباحث آراء النحاة والصرفيين في َأبنية جموع التكسير وكيفية بنائها: الفصل اَألول

وتقسيمها حسب نوع الجمـع     ، عملت ِإحصائية لجموع التكسير في شعر الهذليين       :الفصل الثاني 

حـصائية  ومن خـالل اإل   ، وِإيراد َأمثلة من ِشعرهم لكلِّ بناء     ، واَألبنية التي جمع عليها كل جمع     

َأذكر المواطن التي اتفق فيها مجيء كل بناء واختلف مع َأقوال النحاة من حيث االطَّراد والكثـرة   

  . والقلة والشذوذ 

تناول الباحث الظواهر الصرفية التي طرَأت على الكلمة بعد جمعها جمع تكـسير         : الفصل الثالث 

فـضالً عـن     ،كاني وحذف وِإدغام    من ِإعالل ويشمل التغيير البنائي للحرف َأو الحركة وقلب م         

الدالالت التي َأعطتها بعض الكلمات التي جمعت جمع تكسير والتي استخدمها الشاعر الهذلي في              

وكذلك خصوصية هذه الجموع عند الهذليين واَألسباب التي جعلت هؤالء الـشعراء ذوي              ،ِشعره  

ومفـرد كـل    ،لك الجموع   فضالً عن المالحق التي هي ِإحصائية لت      .خصوصية في هذه الجموع     

  .جمع ووزن مفرده وذكر الصفحة التي ورد فيها كلُّ جمٍع

  .  ذكر فيها الباحث النتائج التي توصل ِإليها في هذا البحث :الخاتمة

  

  

  

  

  



 ١

                                            المقدمة

سلين سيدنا محمد الـصادق     الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم اَألنبياء والمر         

  اَألمين وعلى آله وصحبه َأجمعين 

  وبعد

ويعـرف بـه الـشاذ مـن        ،      فقد كانت لغات العرب وما زالت المعيار الذي تُقوم به اَأللْسن          

والالفت في اَألمر َأن هذه اللغات تمثل قاعدة للبحث فـي معـاني الكلمـات والطريقـة             ، اَأللفاظ

تعد ِإحدى اللغات المهمة التي َأخذ منها العلمـاء لوضـع قواعـد اللغـة     و، الصحيحة في لفظها  

وقـد  ،وقد كان بحثي يدور في بعض ثنايا لغة هذه القبيلة           ، ِإلى جانب اللغات اُألخرى     ، العربية  

فقد نال هذا النوع حظـاً      ، اخترت جزءاً من هذه اَألجزاء وهو جمع التكسير في لغة هذه القبيلة             

جموع التكسير فـي ديـوان      (ولذلك جاءت هذه الدراسة بعنوان      ، احثين واللغويين   من اهتمام الب  

، لنتناول موضوعاً لم يحظَ بدراسة َأحد من الباحثين المعاصرين          ،) الهذليين دراسة صرفية داللية   

  .وتناولت تفصيلها في ديوان الهذليين 

 بهـا  العـودة  في،"فية دالليةجموع التكسير في ديوان الهذليين دراسة صر   " هذه الدراسة    تتناول

راء اآل  هـذه  ومناقشة،  لمعرفة آراء النحاة والصرفيين    إلى مصادر اللغة العربية ونحوها وآدابها     

بنية المفردة التـي     بعض األ  اآلراء في  بين النحاة في     تفاوتًان هناك    إ حيث، حول قضاياه ومسائله  

 فـي ديـوان     ذه اآلراء مع ما جاء    مقارنة ه ومحاولة الباحث تطبيق    ، جاءت منها جموع التكسير   

  .الهذليين

 ألهمية أشعار هذيل وشهرتها بالفـصاحة       ؛ولقد وقعت هذه الدراسة على ديوان الهذليين      

فقد اعتنـى العلمـاء قـديماً       ، حيث لم تخُل كتب اللغة من شعر هذيل       ، وكثرة شعرائها ، والبالغة

مام الـشافعي   ومما يذكر أن اإل   ، موالشيباني وغيره ، وأبو عبيدة ، منهم األصمعي ، بجمع أشعارهم 

وأكثر شـعرائهم  ، بإعرابها وغريبها ومعانيها ، أشعارهم كان يحفظ الكثير من      -رضي اهللا عنه   -

  .في كتبهم كثيراا في كتبهم أبو ذؤيب الهذلي الذي ورد اسمه أو شعره تداولً

هـذليين   فـي ديـوان ال  تناولت جموع التكـسير  وتكتسب هذه الدراسة أهميتها ال لكونها       

  . والدالالت اللغوية، والبالغية،بالمسائل الصرفية ألن ديوان الهذليين زاخر ؛وإنمافحسب

؛ ألنه يتـيح  موضوع الدراسة هذهو الذي يتناسب    ،حليلياعتمد الباحث المنهج الوصفي والت         و

صـد  رفي ، ومتتبعا كافّة جوانبه، للباحث عرض الموضوع في إطار تاريخي واصفاً إياه كما هو       

،  ودالالتها ،الجموعوتحديد  ،  دراستها جموع التكسير وَأبنيته في ضوء      المسائل التي تندرج حول     

  . ديوان الهذليين وتحديد موقعهاعلىثم تطبيقها ، 

معتمدا بهـا علـى     ،     وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية          

  .غة العربيةالشعر الذي هو مصدر من مصادر الل

    ولم أجد فيما اطلعت عليه من دراسات ما تختص بجموع التكـسير تطبيقًـا علـى ديـوان                  

  :فمن الدراسات السابقة ، الهذليين



 ٢

 إشراف، )رسالة دكتوراه (، الصورة البيانية في شعر الهذليين    ، محمد الحسن علي  ، األمين :

ففي هذه الدراسة تحدث الباحث     . هـ١٤١٠،  السعودية -جامعة أم القرى  ، عبد الفتاح الشين  

 .في ديوان الهذليين، واالستعارة، والمجاز، كالتشبيه، عن األساليب البالغية

 رسـالة دكتـوراه  (، اإلنشاء ومواقعه في شعر هـذيل ، سعيد بن طيب بن سحيم    ، الطرفي( ،

وفي هذه الدراسة   . هـ١٤٢٥،  السعودية -جامعة أم القرى  ، محمد محمد أبو موسى   : إشراف

وتناول منها الحديث عن أسـاليب   ، ل الباحث عدة قضايا تتعلّق في تكوين الجملة العربية        تناو

  .كاألمر والنهي واالستفهام، اإلنشاء

 على أشعار هذيل من تصاريف اللغة وقواعـدها        ، سائد ياسين أسعد  ، كبها نيرسـالة  (، ما ب

. م١٩٩٨، فلـسطين  -جامعة النجاح الوطنية  ، يحيى عبد الرؤوف جبر   : إشراف، )ماجستير

وما بني على أشـعارهم فـي كتـب         ، جاءت هذه الدراسة للحديث عن التعريف بقبيلة هذيل       

  .وما تميزت به لغة هذيل من ظواهر لغوية في شعرهم، والصرف، والنحو، اللغة

 حـاكم  : إشـراف ، )رسالة ماجستير (، لغة شعر ديوان هذيل   ، علي كاظم محمد  ، المصالوي

تناول الباحث في دراسته ديوان الهـذليين     .م١٩٩٩ ، العراق -كوفةجامعة ال ،  الكريطي حبيب

ومنهـا جانـب   ، هميتها في سياق التكـون الـشعري    أمنها األلفاظ و  ، من عدة جوانب لغوية   

حيث تناول بعـض   ، والنفي وهو محور الدراسة هذه    ، والنداء، واالستفهام، الصياغة كالشرط 

 .  موجز بشكلأدوات النفي الصريح في ديوان الهذليين

، جمـوع التكـسير   آراء النحاة حول بينت بأنها ، تلك الدراساتأما دراستي فإنها تختلف عن    

الجموع التي وردت في الديوان ومقارنتها مع آراء النحاة من حيث االطِّراد والقلـة   قت إلى وتطر 

 فضال عـن    ،زيادة على ذلك عدد اَألبنية المفردة التي جاءت منها هذه الجموع          ،والكثرة والشذوذ   

  .الدراسة الصرفية الداللية واَألسباب التي جعلت الهذليين يكتسبون صفة الخصوصية لها 

َألنَّي رَأيـت   ،     والمنهج الذي اتبعته  كما َأشرت في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي              

فقـد  ، واإلحصاء َأن هذا المنهج هو المنهج المناسب لمثل هذه الدراسة التي تقوم على االستقراء              

معتمـداً  ، موضعاً  ) َألفين وستمئة وثماٍن وثالثين   (جاء هذا النوع من الجموع بعدد كبير وجاء في        

الذي صنعه َأبو سعيد الحسن بـن الحـسين الـسكري    )شرح َأشعار الهذليين(في ذلك على كتاب     

فَأكثر اَألبيات مـشروحة  ، هاوَأيسر،ألنَّه يعد من َأكثر الكتب دقةً    ، تحقيق عبد الستار َأحمد فراج    ،

فبالرغم مـن وجـود دراسـات        ،زيادة على ذلك ذكر المناسبة التي قيلت فيها القصيدة        ، ومرتبة  

  .لجموع التكسير ِإالَّ َأن دراستي تختلف عنها وكما هو مبين في الخطة التالية 

 المالحـق التـي   فضالً عن،     اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة     

  ،ضمت جداول فيها الجمع ومفرده ووزن مفرده والصفحة التي ورد فيها هذا الجمع في الكتاب

     َأما التمهيد فقد تناولت فيه َأهمية الشعر عند العرب وما له من دور فـي حفـظ َأخبـارهم                   

 الـشعر مرجعـاً     وهاتان الميزتان جعلتا من هـذا     ، وما تميز به من الفصاحة والبالغة       ،ولغتهم  



 ٣

ومعنى لفظة هذيل وسـبب تـسميتها       ، وتناولت فيه قبيلة هذيل   ، لعلماء اللغة واَألدب لتقويم اللفظ    

  .بهذا االسم وبطونها ومكانتها زيادة على ذلك جموع التكسير وأهميته 

آراء النحاة والـصرفيين فـي أبنيـة جمـوع          ( أما الفصل األول اتخذت له عنوانا هو        

لطت الضوء في هذا الفصل على اراء بعض النحاة والصرفيين مبتدئاً بـسيبويه ،  وقد س ) التكسير

  .وقد بينت آراءهم حول االبنية المفردة التي جاءت منها جموع التكسير 

فقـد تـضمن   ) جموع التكسير في شـعر الهـذليين         (  أما الفصل الثاني وكان عنوانه      

الجموع من األسماء المفردة وما كثر وما قلَّ وما         ِإحصائية لجموع التكسير وِإيراد ما اطرد لهذه        

ولم يتناول الباحث بعض اَألبنيـة التـي        [،شذَّ ، ثم عملت مقارنة بين ما جاء منها وأقوال النحاة            

وهـذا  ، فال يمكن َأن تجري مقارنة بين هذه اَألبنية القليلة وَأقوال النحاة     ،وردت في شعرهم لقلتها     

  .] فَعالوفَعلى وِفعل وومن هذه اَألبنية فُعلة ، في دراستيما جعلني َأعزف عن تناولها 

اُألولى ظواهر صـرفية فـي أبنيـة جمـوع     : أما الفصل الثالث فقد تناول ثالث قضايا      

وذلك بأخذ  ، التكسير وفيها بينت ما طرأ على الكلمة التي جمعت من ِإعالٍل وحذٍف وقلٍب وِإدغامٍ             

لة أو شواهد لمعرفة المراحل الصرفية التي مرت بهـا الكلمـة            بعض األبيات الشعرية لتكون أمث    

أثناء جمعها ، أما القضية الثانية فقد تناولت داللة جموع القلة والكثرة الحقيقية منهـا والمجازيـة         

 أثر القرينة والسياق في تحديد الداللة لهذه الجموع ، أما القضية الثالثة             فضالً عن لهذين الجمعين   

فـديوان  . السبب الذي من أجله جعلت لشعراء هذيل خصوصية في جمع التكسير       فقد تناولت فيها  

فانتقيت مجموعة من اَألبيات الشعرية لتكون َأدلَّة لمـا         ،الهذليين ديوان كبير ال يسعه هذا البحث        

وقـد  ، وجعلت البقية على شكل مالحق في نهاية البحـث        ، ولتكون تطبيقاً لدراستي    ، قاله النحاة 

واُألصول فـي   ، أهمها الكتاب لسيبويه ، والمقتضب للمبرد     ، ا البحث عدة مصادر   اعتمدت في هذ  

والجمل في النحو للزجاجي ، وسر صناعة االعراب البن جنـي، والـشافية    ، النحو البن السراج  

في علم التصريف البن الحاجب ، وشرح المفصل البن يعيش ، أما الكتب الحديثة التي اعتمدتها                

والواضـح فـي علـم    ، وشذا العرف في فن الصرف للحمالوي،  لعباس حسنفهي النحو الوافي  

الصرف للحلواني ، فضالً عن بعض المعاجم المهمة التي استفدت منها في شرح بعض الكلمات               

ثم ذيلت هـذا البحـث      . الغريبة التي وردت في شعر الهذليين ، أهمها لسان العرب البن منظور           

وصلت إليها في دراستي ،  فضالً عن التي تضمنت جـداوَل            بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي ت     

والجزء والـصفحة التـي ورد   ، وشذوذه، وقلته  ، وكثرته  ،للجمع ومفرده ووزن مفرده واطَّراده      

وأحمد اهللا تعالى على إنجاز هذا البحث وأرجو أن يكون إنجـازه مرضـيا ،               . فيها في الديوان    

  .   واهللا الموفق . مقصودة وإنما سببها النسيانوأعتذر سلفا لما شابه من أخطاء لم تكن 

  

  

 الباحث                                                                                    

  



 ٤

  التمهيد

وحفظ لهم  ، فقد حفظ لهم أخبارهم وأيامهم ووقائعهم وحروبهم      ،     الشَّعر ديوان العرب وسجلُّهم     

فقد نظم الشعراء أجمل القصائد وأعذب األلفاظ عن طريق         ، قبل نزول القران    لغتهم من الضياع    

تلك الميزتان اللتان كانتا سبباً  فـي اتخـاذ هـذا            ،الكلمة العربية التي تتميز بالبالغة والفصاحة       

فقد تشكل هذا الـسجل والـديوان       ، السجل مرجعاً لعلماء اللغة واألدب وجعله مقياساً لتقويم اللفظ        

فقد جمع لها ديوان شـعري عـرف        ، ومن هذه القبائل قبيلة هذيل      ،  من القبائل العربية   عند قسم 

  .باسمها ضم عدداً من الشعراء تميزوا بالبالغة والفصاحة

  قبيلة هذيل

والهـذول  ، وسـط الليـل   :فالهاذل  ،     جاء في كتاب القاموس المحيط معاٍن عدة  لكلمة هذيل           

وتعود تسمية هذيل نسبة إلى أبيها هذيل بـن مدركـة          ،والذئب  ،السهم  و،الرجل الخفيف   ،: بالضم

وهم بنو هذيل بن مدركة وابن مدركة بن إلياس         ،من العدنانية   ،بطن من بطون مدركة بن إلياس       ،

كانت ديـارهم   ، وتعود تسمية هذيل نسبة بن إلياس بن مضر ابن النزار بن عدنان              ،)١(بن مضر   

وكان لهم أماكن ومياه في أسـفلها       .بجبل غزوان المتصل بالطائف     وسراتهم متصلة   ،بالسروات  

سـعد بـن هـذيل    ،وهم بطنان ،بين مكة والمدينة ثم تفرقوا بعد اإلسالم ،من جهات نجد وتهامة     

وابن مدركة اسـمه عمـر   ،)٢(كانوا قبل اإلسالم يعبدون مناة بين مكة والمدينة .ولحيان بن هذيل    ،

  . وأمه ِخندف  وهي ليلى ابنة حلوان،زيمة وقيل أبا خ،ويكنى أبا هذيل 

. يقال إنَّه أبو خزاعـة      ، وعمير وهو قمعة      ، وهو طابخة ،عامر  ،     وإخوة مدركة ألبيه وُأمه     

فخرج إليها عمرو فأدركها    ،خرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنٍب          ،وسبب تسمية مدركة    

، وانقمع عمير في الخبـاء فـسمي قمعـة          ،بخة  وأخذها عامر فطبخها فسمي طا    .فسمي مدركة   

والخندفة ضـرب مـن   ،وخرجت إليهم ُأمهم تمشي فقال لها إلياس أين تُخندفين ؟ فسميت ِخندف             

فقد أشار إليها أحد شعرائها وهو مالـك بـن          .فهي كثيرة   .أما ما يتعلق ببطون هذيل       ،)٣(المشي  

  )٤(فقال ،خالد الخناعي 

                                                             
القاهرة ،دار الحديث ،١٦٨٤ص ،القاموس المحيط،)هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي )(١

 ٢٠٠٨،زكريا جابر أحمد ،تحقيق أنس محمد الشامي ،
المكتبة ،  ١٢١٤-١٢١٣ص،٣ج، ط الهاشمية،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،عمر رضا ،كحالة )(٢

   ١٩٤٩،دمشق ،سوريا ،الهاشمية 
َأبو صهيب ،اعتنى به  ، الكامل في التاريخ،)٦٣٠ت(،عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ،ابن األثير )(٣

 ١٩٧ص،بيت األفكار الدولية ،الكرمي 
٤)(ذليين،أبو سعيد الحسن بن الحسين ،كري  السيد الحسن بن الحسين  رواية صنعة  َأبي سع، شرح أشعار اله

، عن السكري ،عن َأبي بكر َأحمد بن محمد الحلواني  ، َأبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي 
 ١ج،١٩٩٦،القاهرة ،مطبعة المدني ،محمود محمد شاكر ،مراجعة ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج 

 ٤٤٦ص،



 ٥

   ذات طوائٍف            يوازن من أعدائنا ما نوازنفأي هذيٍل وهي

  ، وحريث بن سعد بن هذيل ،وخناعة بن سعد بن هذيل ،لحيان بن هذيل ،     وهذه البطون هي 

  وصبيح بن كاهل ، ومباهلة بن كاهل بن الحارث بن سعد بن هذيل ،وكاهل بن سعد بن هذيل 

،ذيل وكعب بن كاهل بن الحارث بن سعد بن ه.  

  مكانة قبيلة هذيل

فقـد  ،      َأما ما يتعلق بمكانتها  فمكان استقرارها كان سبباً ألن يكون أحد أمـاكن االحتجـاج     

و كانت لغة هذه القبيلـة      ، كانت بمنأى من التأثر بلغات اُألمم اُألخرى التي تؤدي إلى فساد اللغة           

فلهجتها إن لم تكن أفـضل      ، ط النسب أقرب اللغات إلى لغة قريش من حيث قرب المسافة ورواب         

لما في لغتهـا    ،اللهجات فهي مشابهة للهجات التي أخذ عنها أهل اللغة لتكون مصدراً لالحتجاج             

ليس فقط عند النحـويين وإنمـا       ،ولما للغة هذيل من مكانٍة      ،من الفصاحة والبالغة عند شعرائها      

  فقد ذكر ِإسماعيل بن عمرو المقـري         ،تجاوزت ذلك ألن تُذكر بعض ألفاظها في القرآن الكريم        

تعنـي فـي لغـة هـذيل        ،)١(} M  >  =L  نجد في قوله تعالى   ، فمثالً،ألفاظاً من لغة هذيل     

  . ا تدل على مكانة لغة هذه القبيلةموكثير من األلفاظ وردت في القرآن الكريم م،)٢(باعوا

الفصاحة وإجـادة القـول واحتجـوا         وتعد هذه القبيلة من أشهر القبائل التي نسب الرواة لها          

وكانت مدرسة الكوفة التي تعتد بالقراءات تتخذ من لغة هـذيل           ،)٣(إلى جانب تميم وطي     ، ِبأقوالها

مـن  ،الصحابي المعـروف    ،فقد كان عبداهللا بن مسعود      ،مصدراً هاماً من مصادر النحو الكوفي       

ية شعر هـذه القبيلـة فـي األداء         فخصوص ،)٤(أصل هذلي وقد ذاعت قراءته للقرآن في الكوفة         

لذلك َأصبح محل عنايٍة كبيـرٍة مـن قبـل النقـاد            ، اللغوي جعلته يتفرد بنسيج موحٍد خاص به      

ولما كـان الـشعر     ، )٥(واللغويين القدامى الذين أعطوا عنايةً لطلب الغريب الموجود في شعرهم           

مستوى الدرس اللغـوي مـن   أبرز ما احتج به من كالم العرب في تقرير الضوابط اللغوية على         

كان حرياً بي أن أقف على جزء مما احتج به في اللغة مـن              ،وتراكيب وداللة   ،وصيغ  ،أصوات  

وهي جموع التكسير فـي شـعر هـذه    .ألدرس ظاهرةً صرفيةً ،أال وهو شعر قبيلة هذيل     ،شعر  

  .القبيلة 

                                                             
  .٩٠ اآلية،سورة البقرة ) (١
مطبعة الرسالة ،١ط،تحقيق ونشر صالح الدين المنجد  ،اللغات في القرآن،و إسماعيل بن عمر،المقري )(٢

  ٢٠ص،القاهرة،
 ١٢٣ص،٢٠٠٣،مطبعة َأبناء وهبة حسان  ، في اللهجات العربية، ِإبراهيم ، أنيس )(٣
 ١٧ص،جامعة طرابلس   ، من لغات العرب لغة هذيل،عبد الجواد ، الطَّيب )(٤
جامعة الكوفة ، كلية اآلداب ،رسالة ماجستير  ،لغة شعر ديوان الهذليين،لي علي كاظم محمد ع، المصالوي )(٥

،١٩٩٩ 



 ٦

  جموع التكسير وَأهميته

ِإذ بـه تمكـن مـن       ، العربية من الخصائص المهمة        تُعد َأصالة جموع التكسير وعمقها في       

وهذا ما يحتاج ِإليه في اللغة العربية وقواعدها لمعرفة وزنها وتـصريفاتها        ، معرفة ُأصول الكلمة  

فـضالً عـن الخاصـية      ، َأو المنقلبة )ِشفَاه) (شَفَةُّ(وتبيان َأصالة الحروف الزائدة نحو      ، المختلفة

د عدٍد من الجموع قد تصل ِإلى ستة َأنواع َأو ثمانية َأو عشرة             اُألخرى التي نجدها فيها هي وجو     

  .وُأسدة، فمن جموعها ُأسد و ُأسد و ُأسدان وُأسود و آساد، فمن ذلك كلمة َأسد، َأو َأكثر

تجمع على ناق ونُوق وُأنُوق وَأنْؤق وَأونق وَأنْيق وَأينُـق وِنيـاق وَأنـواق              ، وكلمة ناقة 

فلو لم تكن هـذه اَأللفـاظ ذات        ، بعض هذه الجموع مرتبطة بالبيئة العربية        وربما تكون ، وَأيانق

  . صلة بالمستعمل لها لما تعددت صيغ الجموع لها 

      فجمع التكسير من بين أنواع الجموع الذي يتمتع بمميزات جعلته ينفرد ببعض الخـصائص         

وال .اء مفرده الـذي بنـي منـه    فهو يجعل صورة المفرد تتغير وتُبنى بناء جديداً يختلف عن بن    ،

يقتصر البناء الجديد على التغيير في الحروف فقط وإنما التغيير فـي حركـات تلـك الحـروف        

و مما سنعرضه من آراء للنحاة فيما يتعلق بهذه الـصيغ فهـذه   ،فقياسية جموع التكسير محدودة  ،

ة التشعبات  في َأبنيتهـا  الجموع هي من َأوسع األبواب الصرفية من حيث الدراسة والتقسيم وكثر          

وما اتفقوا وما اختلفوا فيه في هذه األبنية وما جاء          ،ويجب علينا َأن نقف على َأبرز َأقوال النحاة         ،

وعلى الرغم من كثرة هذه الجموع في المراجـع         ،وما خرج عنه وما هو شاذ       ،منها على القياس    

رد جمعاً  خاطئاً وال تجعله يتميـز بالـضعف         اللغوية ِإالَّ َأن هذه الكثرة ال تجعل من الجمع المطَّ         

وِإنَّما تجعل للمفرد الواحد جمعين َأو َأكثر فالشائع والمستخدم يكـون قياسـياً مطـرداً واآلخـر                 

  .)١(استخدامه قليل و سماعي

  

  

  

  

  

                                                             
مكتبة غريب  ، ١ط،، الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، عبد المنعم سيد،  عبد العال)(١

  ١٩٨٢ ،٤ص ،١ج،
 



 ٧

  الفصل اَألول

  آراء النحاة والصرفيين في أبنية جموع التكسير

قـدماء  ، لنحو والصرف من اختالف بين النحاة والدارسـين          ال تكاد تخلو مسَألة من مسائل ا      

فقد الحظت َأن االختالفات في مسَألة جموع التكسير لم تكن متعلقـة بحـدود              ، كانوا َأو محدثين  

فمنهم من ذكـر بنـاء      ، بل تعدى ِإلى اَألبنية  المفردة التي يْأتي منها الجمع         ، الجمع للقلة والكثرة  

والسبب في هذه الخالفات وال سيما في اَألبنيـة         ، نهم من ذكر بناءين وَأكثر    معيناً لجمٍع معين وم   

َأن سبب الخالف في هذه اَألبنية تعدد الجمع للبناء الواحـد  ):هـ٣٩٢ت(ويعلل ابن جني  ،الثالثية  

فلكـل  ،وهذا الشذوذ موجود في كل قاعدة       ،ومنهم من يقول هذا شاذ      ، )١(فيحتمل الجمعين والثالثة  

وهناك أسباب ُأخـرى للخالفـات      ،)٢(شواذ  في اللغة حتى ولو كانت من َأشد اللغات تثقيفاً          قاعدة  

ويبدو أنهم لم يكونوا على مستوى واحد في هـذه          . تتعلق بتفاوت علماء اللغة في القدرات العلمية      

لى فهـم  هو سعة االطَّالع والقدرة ع"وكما تقول خديجة زبار في َأن سبب هذا التفاوت  ، القدرات  

فرغم هذه االختالفات نجد بيـنهم توافقـاً   ، وهذا ال يعني َأنَّهم غير متفقين ، )٣ ("األفكار واستيعابها 

وفي ضوء االستقراء ألشعار الهذليين سنتعرف على ما اختلفوا         ، في كثير من المسائل واألحكام      

 باعتباره معيـاراً وأحـد   وما اتفقوا فيه ولنرى مدى توافق أقوالهم مع ما قيل من شعر  الهذليين       

وذلك من خالل استخدام هؤالء الشعراء هذه الجموع  والمفردات التي بنـوا             ، نصوص االحتجاج 

  .ولتكون هذا األشعار أدلة وشواهد على أقوالهم ، عليها تلك الجموع 

  : جموع القلة–أوالً 

ففي اَألصل  ،شرة  اشتهر هذا النوع من الجموع عند النحاة بَأن يطلق لما بين الثالثة والع            

وعلى الـرغم   ،ونعني باَألصل الداللة الحقيقية لهذا النوع من الجمع يدل على الثالثة ِإلى العشرة              

من الخالفات بين النحاة والصرفيين في حدوده ِإالَّ َأنَّني وجدت َأن ثمة اتفاقاً على ابتـداء القلـة                  

  .واختالفاً على نهايتها

حدودية هذا النوع في باب تكسير الواحـد للجمـع  بقولـه    ) ـه١٨٠ت:(وقد َأورد سيبويه        

، وهذا القول يدل على َأن العشرة تـدخل ضـمن جمـع القلـة             ، )٤("فِإنك ِإذا ثلثته ِإلى َأن تعشِّره       "

  :وحددت لهذا النوع من الجموع َأربعة َأوزان هي

                                                             
 ٦١١ص،٢ج،دن،نداوي تحقيق حسن ه، ب ط ،سر صناعة اإلعراب، َأبو الفتح عثمان ، ابن جنِّي )(١
 ٢٠٣ص،مكتبة االنجلو المصرية ،محمد القصاص ،تعريب عبد الحميد الدواخلي ، ، اللغة ،فندريس )(٢
   ٦٧ص، ،٢٠١٠، عمان،اُألردن ،دار الصفاء ،١ط،أبحاث صرفية،خديجة زبار ،الحمداني )(٣

القاهرة ،نجي تحقيق عبد السالم هارون مكتبة الخا،٣ط ،الكتاب،عمرو بن عثمان ،سيبويه )٤(
 ٥٦٧ص،٣ج،١٩٨٨



 ٨

  .َأفْعال-٢

فِإنَّـك  ، صحيحاً كان َأو معتالً)فَعٍل (ما كان على ثالثة َأحرف وكان على وزن  "     يقول سيبويه   

والمعتـل  ،)َأجمـال ) (جمـل (فالـصحيح مثـل     ،)َأفْعـالٍ (ِإذا كسرته ِلأدنى العدد بنيتـه علـى         

فضالً )َأكْتاف) (كَِتف(مثل  ،) فَِعٍل(كذلك يكسر على هذا البناء ما كان على وزن          ) َأقْفَاء(،)قَفَا(مثل

ت :(َأما المبرد   .)١()"َأفْعاٍل(فهي قليلة في    )  فُعٍل(،) فَعٍل(،) ِفعٍل( على   عن  المضعف َأما االسماء    

ِجـذْع  ،مثـل   ،) َأفْعـالٍ (فِإنَّه في َأدنى العدد يجمع على       ،) ِفعٍل(ما كان على    :"فيقول  ،) هـ٢٨٥

فاَألصـل فـي    ، واب  َأثْ،مثل ثَوب   ،) فَعٍل(والمعتل على وزن    ، َأقفال  ،مثل قُفْل   ،) فُعٍل(َأجذاع و ،

ِإنَّما مـنعهم َأن    "يقول سيبويه   ،هذا البناء َأن يجمع على َأفْعل ولكن مجيئه معتالً جمع على َأفْعال             

وهـذا الـسبب   ، )٢("يجمعوه على َأفْعل كراهية الضمة في الواو فلما ثقل ذلك جمعوه على َأفْعـال     

مثـل  ،) فَعـلٍ (والصحيح على وزن    ،)فْراخَأ،فَرخ  (مثل  ،جعلهم يجمعون غير المعتل على َأفْعال       

فنجد المبرد يوافق سيبويه فـي بنـاء        .)٣"(وهو قليل   ،َأكْتاف  ،كَِتف  ،مثل  ، )فَِعٍل(َأجمال و ،جمل  ،

وفـي هـذا    ،ويخالفه في  المضعف معلالً سبب هذه المخالفة هو كراهية التضعيف والضم           ،)فَعٍل(

  ــس ــن ال ــذكر اب ــاء ي ـــ٣١٦(راج البن ــ) ه ــْأتيبَأنَّ ــشرةه ي ــٍة  لع ــي ،َأبني  وه

)ل(،)لفُعل(،)فُعل(،)فُعل(،)فَِعل(،)فَعل(،)ِفعلفَ(،)فُِعل(،)فُعولكنها ليـست علـى سـبيل       ).ِفِعل(،)ع

جاء جمعـه علـى     ) فَعل  (فيقول مثالً في بناء   . االطِّراد وإنَّما االستغناء بهذا البناء على األصل        

  .)٤()َأزناد) (زنْد(مثل .وليس ببابه ) َأفْعاٍل(

ــاٍل(فيــذكر ســتة َأبنيــٍة تجمــع علــى وزن ) هـــ٣٣٧ت:(َأمــا الزجــاجي  َأفْع (

وربما اكتفى بذكر هذه اَألبنية الستة لقلـة ورود         ،)٥()ِفعل(،) فَعل(،)فَِعل(،)فَعل(،)فُعل(،)ِفعل(يه،

 وهـي التـي     ،ة َأبنية  عشر جمعيذكر لهذا ال  ،ولكن نجد ابن جنِّي   ،اَألبنية اُألخرى في كالم العرب    

  ٦(راج وغيره   ذكرها ابن الس.(       القياس لهذا البناء هو وزن الذي يبدو َأن)لوذلك من خالل ذكر    ،)فَع

                                                             
  ٥٧٠ص، ، ٣ج،  الكتاب ،عمرو بن عثمان ، سيبويه  ) (١
  ٥٨٠ص ،٣ج ،المصدر السابقسيبويه )(٢
 ٢ج،  ١٩٩٤، القاهرة ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، المقتضب، محمد بن يزيد ، َأبو العباس ،المبرد)(٣

  ١٩٣ص،
مؤسسة ، تحقيق عبد الحسين الفتلي  ،٣ط،اُألصول في النحو، ل  َأبو بكر محمد بن سه،ابن السراج ) (٤

  ٤٣٦ص،٢ج،١٩٩٦،بيروت ،الرسالة 
مؤسسة ، تحقيق علي توفيق الحمد  ،١ط،الجمل في النحو، َأبو القاسم عبد الرحمن بن ِإسحاق،  الزجاجي )(٥

  ٤٢٧ص، ١٩٨٤،بيروت ،دار األمل ، الرسالة 
  ٦٠٨ص ،٢ج،ب سر صناعة اإلعرا،ابن جنِّي )(٦



 ٩

ومفـرد هـاتين   ،) َأفْـراس (و،)َأجمال(وهما ،لكلمتين تخصان هذا البناء     ،)هـ٦٤٣ت(ابن يعيش   

  .)١()فَعٍل(على وزن ) فَرس(و،)جمل(الكلمتين 

وهذا ال يعنـي عـدم مجـيء     ، ) فَعٍل( يدل على َأن القياس لهذا البناء هو على وزن                 وهذا

يذكر اَألبنيـة التـي  ذكرهـا        ،) هـ٦٤٦ت(فنجد ابن الحاجب    ، اَألبنية اُألخرى على هذا البناء      

عـل  على عشرة َأبنية هـي فَ     ) َأفْعال(يْأتي  : فيقول،وابن جنِّي   ، وابن السراج   ،والمبرد  ، سيبويه  

مثل ثوب وِفعل مثل ِحمل وفُعل مثل قُرء وفَعل مثل جمل وفَِعل مثل فَِخذ وفَعل مثل عجز وِفعـل     

فضالً عن ما ذكـره َأبـو حيـان    ، )٢(مثل ِعنَب وِفِعل مثل ِإِبل وفُعل مثل عنُق وفُعل مثل رطَب       

فنالحظ ، )٣() َأوهام(،)وهم  (، مثل      االسم معتل الواو في الفاء     في اطِّراد )  هـ٧٤٥ت(اَألندلسي  

ويعلل ابن يعـيش    ،)َأفعال(كثرة اآلراء والخالفات بين النحاة فيما يتعلق باألبنية التي تجمع على            

كثـرة  ،والثـاني   ،لخفة وزنـه    :األول  ،ِإن سبب الخالفات نجدها في بناء االسم الثالثي لسببين          :

يتقاسـمان  ) َأفْعال  (و) َأفْعل  (ويبدو َأن الجمعين      ، )٤( َأوزانه فالكلمة ِإذا كثرت كثر التصرف بها      

فهـو  ، )َأفْعـٍل  (ِإن كلَّ اسم مفرد يقلُّ جمعه علـى  : يقول)هـ٧٦٩ت(فابن عقيل .االسم الثالثي  

  .) ٥() فُعٍل(ويخرج منه ما كان على ،)َأفْعاٍل(يكثر جمعه على 

فقول النحاة في هذا االسم  هـو حـذف          ،)فعيل  (وهو  ) َأفْعال  ( اسم آخر يجمع على      ثمة      و

فهذا الجمع يكون مطَّرداً لكل اسٍم      ،ويبنى على ما بني عليه الثالثي       ،) الياء(الزيادة التي فيه وهي     

ثالثـة  ،)َأفعـال  (فيذكر ثمانية  َأسماء تجمع علـى    ، َأما َأحمد حسن كحيل      ، )٦(لم يطَّرد فيه َأفْعل   

وَأشـهاد  ،َأموات  (ويشذ فيه   ، واثنان مضموما الفاء  ، ثالثة مكسورة الفاء    و، َأسماء مفتوحة الفاء    

   .)٧() وَأنصار،

في كل اسم معتل العين بـالواو       )  َأفْعاٍل(     ونجد عباس حسن يذكر أسماء جمعها قياسي على         

 مفتـوح   َأو،وفي كل اسم ثالثي مفتوح اَألول والثـاني         ،) َأثواب(،) ثوب  (َأو الياء َأو األلف مثل      

ل ومكسور الثاني َأو ضمهٍل (وفي كل اسم ثالثي على ، اَألوٍل(،) ِفِعٍل(و،) ِفع٨() ِفع (  

                                                             
، ٢٠٠١،بيروت ،دار الكتب ، تقديم ِإيميل يعقوب ،  ١ط،شرح المفصل، موفق الدين يعيش، ابن يعيش )(١

  ٢٢٤ص،،٣ج
، تحقيق حسن أحمد العثمان، ١ط ،الشافية في علم التصريف، جمال الدين أبو عمرو عثمان،ابن الحاجب ) (٢

  ٤٤ص،،١٩٩٥،بيروت، دار البشائر اإلسالمية 
مكتبة ،تحقيق رجب عثمان محمد ،١ط،ارتشاف الضرب من كالم العرب، َأثير الدين َأبو حيان،سي األندل)(٣

   .٤٠٩ص، ٢ج،١٩٩٨،القاهرة ،الخانجي 
  ٢٢٥ص،٣ج ،شرح المفصل، يعيش ابن )(٤
دار التراث ،٢٠ط،شرح ابن عقيل على َألفية ابن مالك ،بهاء الدين عبداهللا، ابن عقيل)(٥

  ).١١٨ِإلى١١٦من(ص،٤ج،١٩٨٠،القاهرة،
دار الكيان ،تقديم محمد عبد المعطي  ،شذا العرف في فن الصرف،َأحمد بن محمد بن َأحمد ، الحمالوي ) (٦

  ١٥٦ص،الرياض ،للطباعة والنشر 
 .١٢٨ص،٦ط،التبيان في تصريف االسماء،َأحمد حسن ،كحيل )(٧
  .٦٣٨ص ،٤ج،دار المعارف المصرية،٣ط،النحو الوافي،عباس ، حسن )(٨



 ١٠

  أفْعل-١

واالسـم الربـاعي    ) ِفعـال (و) ِفعل(و) فَعل(و) ِفعل(و) فَعل(     يجمع عليه ما كان على وزن       

   مثل ،المؤنث بال عالمة تْأنيث قبل آخره حرف مد،ب َأكْعن ،ب كَعيـلُع  ،عين َأعم  ،ِضلْع َأضقَـد

يقول إذا أردت َأن تُكسر االسم الثالثي ألدنى العدد وكان علـى  "يقول سيبويه ، ِذراع َأذْرع   ،َأقْدم  

فلم يذكر فيما إذا كان االسم صـحيحاً أو معـتالً           )  َأفْعٍل(فيكون تكسيره على وزن     ) فَعل(وزن  

  ).١("وهو قليل وليس باألصل،) َأفْعٍل(لى ع،) فُعلَةً(وربما كسروا ،

فهو بذلك يخرج   ) َأفْعٍل(يجمع على   ، ) فَعٍل(َأن ما كان من غير المعتل على        ،       ويرى المبرد 

ويقوالبن الـسراج    ،)٢(ويعزو سبب ذلك ِإلى كراهية الضم في الواو والياء        ،المعتل من هذا البناء     

–مثل زمـن    )   فَعل(و، َأكْلُب  -مثل كَلْب ،) فَعل(هي  ،يْأتي من خمسة َأبنيٍة     ) َأفْعٍل  (بَأن  جمع      

َأمـا  ،) ٣(َأركُن -مثل ركْن)فُعل (و ، َأذُْؤب–مثل ِذْئب ) ِفعل (و،َأضلُع -مثل ِضلَع،)ِفعل (و،َأزمن  

كقولـك  ،) َأفْعٍل( العدد على    فجمعه في َأقلِّ  ،) فَعٍل(اعلم َأن كل اسم كان على       ،،فيقول  ، الزجاجي

  .)٤(َأفْلُس-فَلْس،

) َأفْعٍل(َما ابن جنِّي فنجده يذكر ما ذكره ابن السراج من أوزان المفردات التي تُجمع على              

وكـذلك مـا    ) َأكْبداً(تُجمع  ) كَِبد(مثل  ) فَِعل(و،)َأضبعاً(تُجمع  ) ضبع  (مثل  ) فَعل(مضيفاً إليها   ، 

  .)٥()َأذْرعاً(تُجمع ) ِذراع( من ذوات الثالثة مثل لحقته  الزوائد

     ونجد ابن يعيش يذهب إلى ما ذهب إليه الزجاجي في َأن القياس لهذا الجمع ما كـان علـى               

وهذا ما يؤكِّده ابن الحاجب في قوله ِإن الغالب على االسم الثالثي الـذي يكـون                ،) ٦()فَعٍل(وزن  

، )٧(وال نجده يذكر لالسم الثالثي سوى هـذا الـوزن        ، ) َأفْعٍل(ى وزن   جمعه عل ) فَعل(على وزن   

  .يصاغ على هذا البناء) فَعل(وليس كل اسم ثالثي معتل على وزن 

ِإذا كان مفـرده علـى وزن       ،) َأفْعٍل(يصاغ جمع القلة على وزن      :"      يقول َأبو حيان األندلسي   

  ).َأكْلُب) (كَلْب(فصحيح العين مثل .عتل الالم بشرط َأن يكون صحيح العين َأو م،)فَعٍل(

فقد ذهب ِإلى ما ذهب ِإليه سـيبويه      ) هـ٧٦٩ت(َأما ابن عقيل  ، )٨()"َأدٍل)(دلْو(    ومعتل الالم مثل  

يقول  ،)٩() فَعٍل(لكل اسم صحيح العين على وزن       ، )َأفْعٍل(فيقول يجمع االسم على وزن      ، وغيره

                                                             
  ٥٨١ص  ،٥٦٧ص،٣ج ،الكتاب،  سيبويه )(١
  ١٩٣ص ،٢ج،المقتضب،  المبرد )(٢
  ٤٣٣ص ،٢ج ،اُألصول في النحو، ابن السراج )(٣
 ٤٢٧ص،الجمل في النحو،  الزجاجي )(٤
  ٦٠٧ص،٢ج، سر صناعة اإلعراب،  ابن جنِّي )(٥
 ٢٢٤ص، ٣ج ،شرح المفصل،  ابن يعيش)(٦
  ٤٣ص، علم التصريفالشافية في ، ابن الحاجب-)(٧
  ٤٠٩ص،٢ج ،ارتشاف الضرب من كالم العرب،َأبو حيان ،  األندلسي)(٨

 ١١٦ص،٤ج،على َألفية ابن مالكشرح ابن عقيل،بهاء الدين عبداهللا ،ابن عقيل )(٩



 ١١

مـالم  ، والقياس على هذا البناء   ،لخفته وكثرة استعماله    ،) َأفْعٍل(على  ) لفَع(ابن يعيش اختير بناء     

   .)١(يكن معتل العين في الواو والياء

   ولو نظرنا ِإلى بعض اَألسماء وجدناها قد جاءت مستوفية للشروط التي تجعلها تجمـع علـى                

ظُن َأن هذا يعد شـذوذاً َألن هـذين         وال أَ ، ولكنَّها جمعت على َأنهار   ،) َأنْهر) (نَهر  (مثل  ) َأفْعل(

ونـراهم  ، فما كان ال يجمع على َأفْعل فِإنَّه يجمع علـى َأفْعـال   ،البناءين يتبادالن في هذه اَألبنية      

لمنـع اجتمـاع   ،و من هذه اَألسماء معتل العين ،عدلوا عن جمع بعض اَألسماء على َأصلها لعلٍة  

مما يـدل علـى جـواز       ، تل على َأفْعل فِإنَّه جاء على اَألصل        وما جمع من المع   ، الواو والضمة 

فكثرة االستعمال جعلـت  ،وهذا ما يسمى عند النحاة شذوذ قياس وليس شذوذ استعمال    ، استعماله  

، وَأكُـفٌّ ، َأوجه(و نجد الحمالوي يذكر  َأبنية  معينة شاذة جمعت على َأفعل هي   ، البناء َأصالً له  

  .)٢() وَأشْهب، وَأمكُن، وَأغْرب،  وَأسيف،وَأثْوب، وَأعين

تقول خولـة   ،     فكثرة االستخدام والكراهية في لفظ معين جعلت األصل شاذاً والشذوذ قياساً              

لفقدانها الشروط التي تتـيح     ،ترد كلمات شاذة على هذه الصيغة ولكن ليس قياساً          :محمود فيصل   

َأو رباعيـةً  ،مجيئها  معتلـة العـين   :تيح لها الجمع هي ومن الشروط التي لم ت   ،لها الجمع قياساً    

 فةً ،َأو معتلة الفاء ،مؤنثةً بال عالمة وقبل آخرها مد٣(َأو مضع(.  

) فَعـلٍ (اَألول ما كـان علـى       ،في نوعين   ، ) َأفْعل  (يطَّرد جمع   :      يقول َأحمد حسن كحيل     

ما كان اسماً   :الثاني  ، غلب عليها االسمية    صحيح العين ويقصر ذلك على االسم َأو الصفة التي ي         ،

وِإذا جاء مـذكراً فهـو      ،وكذلك يقصر ذلك على اَألسماء      ،رباعياً قبل آخره مدة مؤنثاً بال عالمة        

في كلِّ مفـرد اسـم ال صـفة         ، )َأفْعل  (ينقاس  :عباس حسن   ويقول  ، )٤(َأمكُن  ،مكان  ،مثل  ،شاذ  

مثـل  ، ليست فـاؤه  واواً      ،كان صحيح الالم َأم معتلها      صحيح العين سواء أَ   ،) فَعٍل(على وزن   ،

وينقاس َأيضاً في كلِّ اسم رباعي مؤنث تأنيثاً معنوياً قبل آخره مدة            ، وليس مضعفاً مثل عم   ،وقت  

  .)٥(َأذْرع –مثل ذراع ،

  أفِْعلة -٣

ـ (،)فَعال(،)ِفعال(      يبنى عليه ما كان من اَألسماء الرباعية على وزن           ـار (مثـل   ،)الفُعِخم (

) َأفِْعلـة   (ويعد ابن السراج هذه اَألبنية قياسية في         ، )٦()َأغِْربة) (غُراب(،)َأزِمنَة)(زمان) (َأخِْمرة(

                                                             

 .٢٣٨- ٢٣٣ص ،شرح المفصل،موفق الدين يعيش ،ابن يعيش )(١

  ١٥٥ص ،شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٢

المجلد ،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت اإلنسانية  ،َأبنية جموع القلة في القرآن،خولة محمود ،فيصل ) (٣

 ٣٤ص،٢٠٠٧، ٧العدد ،١٤

 .١٢٧ص ، ،التبيان في تصريف اَألسماء،َأحمد حسن ،كحيل )(٤

 .٦٣٦ص،٤ج،النحو الوافي،عباس ،حسن )(٥
   .٥٩٩ص  ،٣ج ،الكتاب، سيبويه )(٦



 ١٢

   االً  (و،) ِفعاالً  (فيقول ِإناالً  (و، ) فَعابـن جنِّـي     ،)١() َأفِْعلٍة(تْأتي على ، ) فعيالً (و  ،) فُع ِإالَّ َأن

وقد يجيء بناء آخر فـضالً عـن        ، )٢() فعيل  ( و،) ِفعال  (وهما    ،الجمع بناءين فقط      يحدد لهذا   

اعلم َأن ما كان من اَألسماء على َأربعة َأحرف         : فيقول ابن يعيش    ،)فُعول(األبنية اآلنفة وهو بناء     

ــى   ــة عل ــي القل ــع ف ــا تُجم ــين فِإنَّه ــه حــرف ل ــٍة ( وثالث ــٍة ) َأفِْعلَ ــسة َأبني ــن خم م

ويعزو سبب مجيء هذا البناء الخامس في استوائها فـي          ).فُعول)(فعيل)(فُعال)(ِفعال(،)الفَع:(هي

  والياء ُأخت الواو ،)الياء) (فعيل(وزيادة،)الواو) (فُعول(ِلَأن زيادة ،العدد والحركات والسكون 

باعي ثالثـه   وهذا يعني َأن كل اسم ر     ، )٣(    فالبناء في هذين الوزنين واحد فضالً عن المضعف         

ويوجب الحمالوي اسماً ال يجمع علـى       ،مما يدل على َأنَّه مطَّرد فيها       ،) َأفْعلٍة  (يَأتي على   ،مدة    

وتخرج الصفة من هـذه    ،)٤(ويعده شاذاً في غيره     ) ِفعال(غير هذا الجمع وهو ما كان على وزن         

   . )٥(كر قبل آخره مدة مذ) ال صفة(جمع لكل اسم  ) َأفعلة : (يقول عباس حسن .اَألبنية 

   ِفعلة-٤

فهـم  ،  َألن مجازهما واحـد     ،) َأفِْعلة  (فهو يستغنى به عن     .     ِإن هذا الجمع قليل االستخدام      

ولكن منهم من يعده اسـم      ، ) ٦()ِغلْمة  (تصير  ) َأغِْلمة  (مثل  ، يحذفون حرف الزيادة وهو الهمزة      

وِإنَّما يحفظ في ستة َأبنية هي      ،فهو ال يطَّرد في شيء      ) .٧(اة  وهذا يخالف ما ذهب ِإليه النح     ، جمع

وال يعرف لهذا الجمـع مفـردات لهـا         ، ) ٨() فعيل  (، ) فُعال  (، ) فَعال  (،) ِفعل  ) (فَعل) (فَعل  (

فهذا الجمع ال يطَّرد في     ،وِإنَّما يعرف َأنَّها مسموعة في مفردات معينة ومعدودة         ،َأوصاف معينة   

  .)٩(ِإنَّما موقوف على المسموع شيء و

  جموع الكثرة-ثانياً

وهذا النوع من الجمع يبتدأ على قول َأكثر النحاة بما يتعلق بحدوده من َأحد عشر ِإلـى مـا                   

  : وَأشهر َأوزانه هي،النهاية 

 ِفعال  -١
                                                             

 ٤٤٩ص ،٢ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(١
  ٦٢١ص ،٢ج ، سر صناعة اِإلعراب، ابن جنِّي )(٢
 ٢٧٤ص ،٣ج ،شرح المفصل، ابن يعيش )(٣
 ١٥٦ص ،شذا العرف في فن الصرف،الحمالوي ) (٤
 ٤١٦ص ،٢ج  ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ،األندلسي  ،انظر )(٥
 ٢٠٩ص ،٢ج،المقتضب ،المبرد )(٦
 ٤٣٢ص ،٢ج ،اُألصول في النحو،لسراج ابن  ا،  انظر)(٧
  ١٢٩ص ،التبيان في تصريف اَألسماء،َأحمد حسن ، كحيل )(٨
 ٦٣٩ص ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ،حسن )(٩



 ١٣

ةً مثل  اسماً وصف ) فَعلة(و، مثل كَلْب ِكالب  ) فَعل(     يجمع على هذه الصيغة ما كان على وزن         

، مثـل جبـل ِجبـال   ) فَعل(و،مثل رمح ِرماح ) فُعل(و،مثل  ِذْئب ِذئاب    ) ِفعل(و،صعبة ِصعاب   

وصفين ظريف وظريفـة    ) فعيلة(و)فعيل  (و، مثل رجل ِرجال  ) فَعل(و، مثل ِحلَّة ِحالل    ) ِفعلة(و

، مثـل جـواد ِجيـاد     ) لفَعا(و، مثل غضبان غَضبى ِغضاب   ) فَعلى(ومؤنثه  ) فَعالن  (و،ِظراف  

مثـل َأعجـف    )فَعـالء (و) َأفعل(و، مثل صاِحب ِصحاب  ) فاِعل(و، مثل حلُوب ِحالب  ) فَعول(و

  .عجفاء ِعجاف 

فِإذا جـاوز العـدد َأي      ) فَعٍل  (ما كان من اَألسماء على وزن       "،      يقول سيبويه في هذا البناء      

وكذلك يجمع االسم الرباعي الـذي      ، )ِكباش) (كَبش  (مثل  ،) ِفعاٍل(الكثرة  فِإن البناء يأتي على         

فِإنَّه يكـسر  ،) فَعٍل (َأما ما كان على ، ) ١(")فعول  (و) فعيٍل(على وزن   ) واواً(َأو  ) ياء(تكون عينه   

  ). ٢()ِفعاٍل(على 

نَّـه يبنـى علـى      فِإ) فَعلَة(وكذلك  ،) ِجمال) (جمل(مثل  ،)فَعل  (      وقد يبنى من االسم الثالثي      

وكذلك ما كان على حرفين     ،)ِعشَاش)(ِعشُّ  (والمضعف الثالثي مثل    ،) ِجفَان) (جفْنة(مثل  ) ِفعاٍل(

وهذه اَألبنية تشمل اَألسماء والصفات     ،َأيضاً  ) فَعٍل(فِإنَّه يكسر على نظائره من الثالثي على وزن         

ففـي  ، خمسة َأبنية في االسـم والـصفة       فهذا الجمع يْأتي على   .)٣(وكذلك تشمل الصحيح والمعتل   

وفي الوصف  ، )فَعلٍَة(، )فَعٍل(وفي اسم وصفٍة على   ،)فَعلٍة(،)فَعٍل(، )فَعلٍَة  (،)فَعٍل(االسم يَأتي على    

  ).٤()فعيٍل(على 

غير معتل الياء فـي عينـه    ،) فَعٍل(في اسم ووصف على     ) ِفعال  (يطَّرد  :"        يقول َأبو حيان  

وفي صفة صـحيح الـالم      ، ) فَعلٍة(و،) فَعٍل  (وفي اسم  على     ،) فَعلٍة( اسم وصفه على     وفي كلِّ ،

مـا كـان وصـفاً علـى وزن         ) ِفعـالٍ (زيادة على  ذلك يَأتي بناء آخر على          ،)٥"()فعيل  (على  

فهذا البناء يطَّرد عند ابن عقيـل       ، )ِعطَاٍش(يبنى على   ) عطشى)(عطشان  (مثل  ) فَعلى(،)فَعالن(

   .)٦()فعيل (باإلضافة ِإلى وصف على ) فَعلٍة(و) فَعٍل ( اسمين على في

ويندر فـي مـا     ، اسمان) فَعل وفَعلة : (     ويطَّرد هذا الجمع عند الحمالوي في ثمانية َأبنية هي        

      ل(وفي،كانت عينه َأو فاؤه ياءلة، فَعل(و،اسمين صحيحي الالم    ) فَعالعـين     ) ِفع اسماً ليس واوي

ويوجب في هذين البناءين اَألخيرين فـي  ، وصفين) فعيلة،فعيل (و، اسماً) فُعل(و، يائي الالم      وال

لهذا الجمع سبعة َأبنية     : ويذكر َأحمد حسن كحيل      ،)٧(فال يجمع على غيره     ، البناء الذي عينه واو   

                                                             
  ٥٦٧ص ،٣ج ،الكتاب، سيبويه )(١
 ٥٧٠ص  ،٣ج ،المصدر السابق،سيبويه )(٢
 ٥٩٠ص  ،٣ج ،المصدر السابق، سيبويه )(٣
 ٤٣٦ص ، الجمل في النحو،الزجاجي )(٤
 ٤٣١ ،٢ج ، ارتشاف الضرب،َأبو حيان ،اَألندلسي )(٥
 ١٢٥ص ،٤ج ، شرح ابن عقيل، ابن عقيل )(٦
  ١٦٠ص ، شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٧



 ١٤

وَأمـا  ،) فَعلـٍة  (و، ) فَعـلٍ (َأما اَألول فيْأتي في كل اسم  َأو وصف على    ،هي على النحو التالي     

   .)فَعلٍة(و) فَعٍل (فيْأتي في كلِّ اسم صحيح الالم غير مضعف على ،الثاني 

الرابع فِإنه يْأتي في كلِّ     ،َأما في النوعين الثالث     ،     وهو بهذه األشياء اَألربعة يوافق ابن عقيل        

ومـا يتعلـق بـالنوع      ، ه عده قليالً    ألن سيبوي ،وفي هذا القول يخالف سيبويه      ،) ِفعٍل(اسم على   

في كـلِّ وصـٍف   ،وال المه ياء ،ليست عينه واواً ،) فُعٍل (فِإنَّه يجيء في كلِّ اسٍم على      ،الخامس  

) فَعـالن   (فيْأتي في كل ما كان على       ، وَأما النوع السادس    ،صحيح الالم   ،) فعيلٍة(و) فعيٍل(على  

  .)١() فُعالنة (مؤنَّثه ) فُعالن (في كلِّ وصٍف على ،السابع ،) فَعالنة (َأو ) فعلى(وصفاً ومؤنَّثه 

) فَعل(هي  ،ول بَأنَّه مقيس فيها     ويق،فإنَّه يذكر لهذا الجمع ثالثة عشر بناء        :      َأما عباس حسن    

) فَعـالن  (وصـف علـى    ،بمعنى فاِعل   ،) فعيل  (،) فُعل  (،) ِفعل  (،) فَعلة  (،) فَعل  (، ) فَعلة  (،

وال ،فقوله مقيس يعني ليس مطَّـرداً       ).٢() فُعالنة  (،) فُعالن  (ووصف على   ،) فَعالنة  ( ،) فَعلى(،

  .  موقع آخر يذكر لفظة اطِّراد هألنَّنا نجد،َأظن َأنَّه يقصد االطِّراد 

  فُعول  -٢

 ما كان اسماً ثالثيـاً   وكذلك،) ِفعٍل(،)فَعٍل(     يَأتي على هذا البناء ما كان اسماً ثالثياً على وزن           

فِإنَّـه  )  ِفعاٍل(فاالسم الذي ال يبنى على      ، يتقاسمان اَألبنية   ) ِفعاالً(و) فُعوالً( َأن   ويبدو، )٣(مضعفاً

) ِفعـالٍ (وتقل في   ) فُعوٍل(فبعض األبنية تقل في     ، ونجد تفاوتاً في هذا التقاسم    ،)فُعوٍل  (يبنى على   

  ).فَعٍل(ون على فمثال االسم المفرد الذي يك.

ثم يقول سمعنا من العرب مـن يكـسره علـى      ) ِفعاٍل(يكسر هذا البناء على     :      يقول سيبويه   

ومن اَألبنية التـي    ،  وكَأنَّه يقول بَأنَّه قليل على هذا البناء      ،)٤(مثل كَهل كُهول وفَسل فُسول    ،)فُعوٍل(

يَأتي جمعـاً  ) فُعوٍل(فبناء ،)٥(درة بدور ومْأنَة مُؤون  مثل ب ، )فَعلَة(يشترك فيها فُعول مع ِفعال بناء       

) ِفعـل (،) فَِعـل   (،) فَعـل (، ) فَعل(هي  ، سواء َأكانت هذه األبنية معتلة َأم صحيحة      ، لستة َأبنية 

  .)٦()الواو(َأكثر من المعتل في ) فُعوٍل(يكون بناؤه في )الياء (ولكن المعتل في ،) فُعل(،)ِفعل (،

                                                             
 ١٣٦- ١٣٥ص ، التبيان في تصريف اَألسماء، كحيل )(١
 ٦٥٠ص ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ، حسن  )(٢
  ٥٦٨ص  ،٣ج ،الكتاب، سيبويه )(٣
  ٦٢٦ص،٣ج،الكتاب ،سيبويه )٤(
  ٥٧٨ص ،٣ج ،الكتاب، سيبويه ) ٥(

 ٤٣٤ص ،٢ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٦



 ١٥

َأو علـى  ،ليس واوي العـين  ،) فَعل(جمعاً لالسم على وزن ) فُعول  (يطَّرد  :"ول السيوطي       يق

ليس َأجـوف وال    ) فَعل(َأو على   ، وغير مضعف وال واوي العين َأو يائي الالم       ) فُعل  (َأو  ) ِفعل(

  .)١(َأو على فَِعل ،"وشذَّ في ساق سووق ،مضعفاً 

، ثالثة منها سـاكنة العـين     ، على خمسة َأبنية عدا المعتل     )فُعول"(يَأتي  :يقول ابن يعيش    

ِإالَّ َأن المـضعف  .)٢"()فَِعـل (،)فَعـل (واثنان منها متحركا العين وهما      ، )فُعل(،)ِفعل) (فَعل(وهي  

لكراهية التضعيف والضم وكراهية الـضم  فـي الـواو         ) ِفعال(والمعتل الواو ال يَأتيان ِإالَّ على       

  .)٣()اٍلِفع(فيبنى على 

ويشترط ، ) ِفعل  ،فُعل  ،فَعل  ،فَِعل  (ويرى الحمالوي َأن فُعوالً يطَّرد في َأربعة َأبنية هي             

يطَّرد فـي خمـسة َأوزان      ) فُعوالً  (بَأن  :  ويذكر َأحمد حسن كحيل      ،)٤(َأالَّ تكون العين فيها واواً    

ما كان  :الثالث  ، ) فَعٍل  (ما كان اسماً على     :لثاني  ا، كُبود–مثل كَِبد   ) فَِعٍل  (ما كان على    :اَألول  ،

ليست عينه واواً  وال المه ياء وال مـضعفاً     ،) فُعٍل  (ما كان اسماً على     :الرابع  ،) ِفعٍل(اسماً على   

موافقاً البن يعيش   ،مخالفاً البن السراج    ونراه  ) ٥(ليس مضعفاً ) فَعٍل  (ما كان اسماً على     : الخامس،

  ). ِفعل (دس الذي فيه الخالف هو البناء السا،

ِإالَّ َأنَّه يعد َأحد هذه اَألبنية      ،َأما عباس حسن فِإنَّه يذكر ما ذكره َأحمد حسن كحيل وغيره            

فنجدهم اليجيزون جمع المضعف الثالثـي علـى        ).٦(الصحيح  ) فَعل  (هو القياس وهذا البناء هو      

  .ز جمعههم يخالفون سيبويه الذي َأجاوبذلك فُعول 

   ِفعالن -٣

وهـو  ) ِفعالن(وقد يجيء على  "يقول سيبويه   ،) فَعٍل(     يبنى على هذا البناء ما كان على وزن         

وما كـان علـى      ، )٧(حجل وِحجالن ورْأل وِرئالن وجحش وِجحشان وعبد وِعبدان         : َأقلُّهما نحو 

فالقياس َأن يجمع على غير هـذا البنـاء     ،)ِفتْيان) (فَتَى(مثل  ،)ِفعالٍن(فِإنَّه يجمع على    ) فَعٍل(وزن  

) فُعـلٍ (َأما ما يتعلق باالسم المفرد الذي بناؤه علـى       )    ٨() ِفعال(ولكن جاء هذا البناء  بديالً من        

مثـل  ،) ِفعـالن (فاَألصل الذي يْأتي عليه في جمـع التكـسير هـو            ، ويشمل الصحيح والمعتل  

                                                             
 ١ط،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،) هـ٩١١ت(جالل الدين عبد الرحمن بن َأبي بكر ،السيوطي ) (١

  ٣١٧ص ،٣ج ،١٩٩٨،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق َأحمد شمس الدين ،
 ٢٤٣ص  ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٢
 ٤٥ص ،الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب )(٣
 ١٦١ص  ،شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٤
 ١٣٧-١٣٦ص  ،التبيانفي تصريف االسماء،كحيل )(٥
 .٦٥١-٦٥٠ ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ،حسن )(٦
 .٥٧١ص ،٣ج ،لكتابا،سيبويه )(٧
 .٥٩٠ص ،٣ج ،الكتاب،يبويه س)(٨



 ١٦

) ِظلمـان ) (ظلـيم (مثل ، ِإلى معنى بناٍء آخر . غير َأصله فيخرجوقد يْأتي على  ،)ِصردان)(صرد(

فهمـا  ،)فُعـالٍ (بديالً عن   ) ِفعالن(وهذا يعني مجيء    ،)فُعال(بمعنى  ،)فعيل  (على وزن   )ظليم  (ف

تشمل الصحيحة والمعتلة   ،يبدو َأن هذا الجمع يَأتي على َأربعة َأبنية         ، ) ١(يشتركان في بناء الكثرة     

  .)٢(ُأختان) فُعالن(و) ِفعالن(ِلَأن ،)فُعالٍن(ِإلى وربما يخرج ،

ولكـن  ).٣()فُعٍل(هو االسم الثالثي على وزن      ،     ِإالَّ َأن القياس في هذا البناء ويكون واجباً فيه          

علـى  ) ِفعالن(على  ) فُعال  (فقد َأشار ِإلى مجيء     ، نجد رْأياً آخر البن عقيل في قياسية هذا البناء        

  .الذي تكون عينه واواً على القياس َأيضاً ) فَعٍل(و،)فُعٍل(اس فضالً عن مجيء القي

) غَـزال (مثـل   )فُعـال )(ِفعـال (،)فَعال  (هي  ) ِفعالن(      َأما اَألسماء الرباعية التي تْأتي على       

  .)٤()ِغربان)(غُراب(،)ِصيران) (ِصوار) (ِغزالن(

مثـل  ) فَاِعـل (هـي   ) ِفعالن( اَألبنية لالسم المفرد يبنى عليها            ونجد َأبا حيان يضيف بعض    

ِإضافةً ِإلى َأبنيٍة ُأخـرى ثالثيـة مختومـة         ،) ِخرفان) (خَروف(مثل  ) فَعول(،) ِحيطان) (حاِئط(

وال نجد عند الحمالوي سوى ثالثة َأبنيٍة تجمع علـى          ، ) ٥()فُعلَة(،)فَعلَة(،)ِفعلَة(بعالمة تَأنيث مثل    

و يبدو َأنَّه   ، َأما البناء الثاني فيذكر بَأنَّه يستغنى به عن َأفْعال          ،)٦() وفُعل، فُعل،فُعال  (عالن هي   ِف

ويذكر ، )،حوت،تاج  ،نار  (مثل  ،َألن اَألمثلة التي ذكرها لهذا البناء كلها معتلة         ،ال يْأتي ِإالَّ معتالً     

، مـن اَألسـماء  ) فُعال(ما كان على :اَألول ،)ِفعالن (َأربعة َأوزان يطَّرد فيها ،َأحمد حسن كحيل    

حـوت حيتـان   ،مثل ،اسماً معتل العين ) فُعٍل (ما كان على : الثالث ،) فُعٍل(ما كان على    :الثاني  

ونجد عباس حسن يخالف كحيـل فـي َأحـد    .)٧(اسما واوي العين ) فَعٍل (ما كان على : الرابع  ،

ويختلـف معـه فـي    ، )فَعل(و)فُعل (و) فُعال (فيتفق معه في ، َأبنية ويتفق معه في ثالثة ، األبنية

  ).٨()ِفعالن(بَأنَّه يْأتي مع اَألبنية اُألخرى مقيساً على ) فُعٍل(فهو يذكر بناء على ، البناء اآلخر

  فُعالن-٤
سماء على  فُأجري مجرى األَ  ، وما كان َأصله صفةً   ،     يجمع على هذا البناء ما كان اسماً ثالثياً         

فالصفات التي تجمع  عليه     ،)فعيٍل(،)فَاِعٍل(ومن غير الثالثي على وزن      ،)ِفعٍل(،)فَعٍل(،)فَعٍل(وزن  

                                                             
 .٢١٠-٢٠٠ص ،٢ج،المقتضب،المبرد )(١
 .٤٣٦ص ،٢ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٢
 .١٢٨ص ،٤ج ،شرح ابن عقيل،وانظر ابن عقيل ،٣٧٢ص  ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٣
 .٢٧٨ص ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٤
  .٤٤٦ص ،٢ج ،بارتشاف الضر،َأبو حيان ،اَألندلسي )(٥
 .١٦١ص ،شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٦
 .١٣٧ص  ،التبيان في تصريف اَألسماء،كحيل )(٧
 .٦٥١ص ، ٤ج ، النحو الوافي،عباس ،حسن )(٨



 ١٧

فنجده ) فعيٍل(وما يتعلق باالسم المفرد على وزن     )١(التي تُضارع اَألسماء وتكون ِإلى االسم َأقرب        
وَأما االسماء والصفات الثالثية فتـْأتي  ).فُعالن(ه  ِإالَّ َأن باب  ) فُعل(و)فَعالن  (يْأتي على بناءين هما     

يْأتيـان علـى غيـر بابهمـا فيبنيـان علـى            ) فَعالً(و) فَعالَ(ِإن  "يقول المبرد   ،على غير بابها    
ــالٍن( ــي      )٢"()فُع ــٍة ه ــة َأبني ــْأتي َألربع ــوزن ي ــذا ال ــسراج َأن ه ــن ال ــذكر اب وي
) فعيـلٍ (َأما الرباعي فيجمع عليه ما كان على        ،)فُعٍل(على  وللمضعف  ،)فُعل(،)ِفعل(،)فَعل(،)فَعل(
  .)٣()فاِعٍل(و

فالثالثي مـن اَألسـماء والـصفات علـى        :"     وَأما ما يخص األبنية الثالثية فيقول ابن يعيش         
لـى خفتـه   يعود ِإ) فَعٍل(فكثرة أبنية   ،)"فُعالن(فِإنَّه يْأتي على َأربعة َأبنيٍة  ومن هذه األبنية          ،)فَعٍل(

فنجـده ال يتجـاوز   ) ِفعـل (و،) فَعـل (َأما بناء .)٤(مما يؤدي ِإلى كثرة الشواذ في جمع هذا البناء        
ونجـد  .)٥(والكالم في لفظه مضموم الفاء َأكثر من مكسور الفـاء   ) ِفعالن(و) فُعالن  (البنائين هما   

مـا كـان مـن اَألسـماء     :ل فيقو،)فُعال(هو ) فُعالٍن(ابن الحاجب يضيف بناء آخر  يجمع على         
ويشمل ،)فُعالٍن(والصفات التي تجري مجرى اَألسماء زيادته مدة ثالثة فِإن قسماً منه يجمع على              

) شُـجعان   (،)شُـجاع   (مثـل   ،) فُعـال (فالبناء الذي َأضافه ابن الحاجب      ).فاِعل(،)فُعال(،)فعيل(
د من الصفات قد جمعت جمع تكسير فـِإذا      فِإنَّنا نج ،وعلى الرغم من َأن تكسير الصفة ضعيف        )٦(

  .جاءت الصفة منفردةً بدون موصوف كانت َأقرب ِإلى االسمية فتجمع على ما جمع عليه االسم
، ويشمل االسم والنعت للمـذكر والمؤنـث     ) فُعالٍن(     فالرباعي الذي فيه حرف لين يْأتي على        

ان َأو نعتاً لمذكر َأو مؤنث فِإنَّه يبنى في الكثـرة           اسماً ك ) فعيٍل(َأما ما كان على     :"يقول الزجاجي   
صحيح العين همـا    )  فَعالً(و) فعيالً  (َأما القياس لهذا البناء فيقول َأبو حيان َأن         )٧()" فُعالٍن(على  

ـ  وهذا يعني مجيء البنـاءين األخيـرين      ،)فَعالء(و) َأفْعل  (و) فاعٍل(ويحفظ في   ) فُعالِن(القياس ل
ويبدو َأن هذا الجمع ال يطَّرد عند الحمالوي في شيء فهو يذكر            ،)  ٨(ليس بالقياس ) الن  فُع(على  

 ومن المالحظ لقول َأحمد حـسن       ،)٩()فعيل  ،فَعل صحيح العين    ،فَعل  (هي  ،ثالثة َأبنية يكثر فيها     
إالَّ ،)فعيـل  (فاَألخير يجيز جمع النعت الذي يْأتي علـى  ،وجود خالٍف مع قول الزجاجي   ،كحيل  

  .َأن َأحمد حسن كحيل ال يجيز جمع هذا البناء ِإالَّ ما كان اسماً 
  فُعل -٥

                                                             
 .٦١٤-٥٧٠ص ،٣ج ،الكتاب،سيبويه )(١
 .٢١٠ص ،٢ج ،المقتضب، المبرد )(٢
  .٤٥٠ ،٢ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٣
  .٢٣٩-٢٣٧ص ، ٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٤
 .٢٤١ص ، ٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٥
 .٤٩-٤٨ص ،الشافية في علم التصريف،ابن الحاجب )(٦
 .٣٧٣ص ،الجمل في النحو، الزجاجي )(٧
 .٤٤٨ص، ٢ج ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ،اَألندلسي )(٨
 .١٦٢ص ،شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٩



 ١٨

مثـل  ) فُعل(وكذلك  ،)ُأسد)(َأسد  (مثل  ،)فَعٍل(     ويجمع على هذا البناء ما كان اسماً على وزن          

ـ (مثل  ) فَعٍل(والصفة على وزن    ،)نُوق) (نَاقَة(مثل  ) فَعلَة(و،)فُلْك) (فُلْك( س  ـشرح م(و) ه  مـهَأس

شْرح(  

) َأحمـر (مثل  ، للمؤنث) فَعالء  (للمذكر و )َأفْعل  (     وكذلك يجمع عليه ما كان صفةً على وزن         

واالسم لهذا الـوزن     ، ) ١(وال يشمل كل صفة وِإنَّما التي تدل على لون َأو حلية َأو عاهة              ) حمراء(

ويقـول  ) .فُعٍل(ما كان صفة  َأو اسماً لغير العاقل يْأتي على ف:"يقول المبرد   ،خرج من هذا الباب     

وقولـه يـدل علـى َأن      ،)٢()"فُلٍْك(على )فُلْكاً (لزمه َأن يجمع ) ُأسٍد (على )َأسد (َأيضاً  من جمع  

) فُلْـٍك   (إالَّ َأنَّني َأرى عدم وجود تشابه بـين         ،ليس قياساً في هذا الباب      ) فُعٍل(على  ) فَعل(جمع  

وعند الجمع ال نجد تغييراً بنائياً للحروف َأمـا         ) فَعٍل  (والثاني بناءه   ) فُعل  (فاألول بناؤه   ،) َأسٍد(و

وهناك رْأي البن السراج يخص هذا البناء فيقـول ِإنَّـه           . الثاني فنجد فيه تغييراً في بناء حروفه      

ـ   ،)فُعٍل(مخفف من    : ويقول ابن يعـيش     .)٣()فٌعٍل(فصاروقد سكن   ،)فُعوٍل(وهذا األخير مختص ب

) عبيـر (لالسـم   ،) فُعٍل(جمع تكسير على وزن     ) عبر(فقد جاءت كلمة    .)٤(ِإن التسكين لغة تميم     

  ).عبر(وقد خففوها فاألصل ،)الكثير(وتعني 

فنجد ابن الحاجب يذكر الـصفة التـي        ،     ويبدو َأن هذا البناء قليل استخدامه حتى في الصفة          

تجمـع علـى   ) َأحمـر  (فقـد ذكـر الـصفة    ،)فُعـالن (بَأنَّها تجمـع علـى      ) َأفْعل( وزن   على

وقـد  ،)فعالء(ِإذا كان نعتاً من غير اسم التفضيل و   ،)َأفْعل(فالقياس في هذا البناء على      .)٥()حمران(

 علـى   فالقياس في جمعه  ،)عذراء(وامرَأة  ) َأعزل(كَأن تقول رجل    ،ينفرد النعت للرجل َأو المرَأة      

  ).٦(وما جمع في غير ذلك  ففيه خالف ،)فُعٍل(

وما ،للمؤنَّث  ) فَعالء  (و،للمذكر  ، )َأفْعل(     فاالطِّراد في هذا الجمع في كل وصف يكون على          

يكون :"ويقول َأحمد حسن كحيل      ، )٧(َأو َأن تكون لهجات     ،فهو ِإما بني على غير القياس       ، دونه  

جعلت ضمة       ) ياء(وِإذا كانت عين الجمع     ، )فَعالء(،)َأفْعل  (ي جمع الصفة على     ف،مطَّرداً  ) فُعل  (

) بدنة  (ويشذُّ في جمع    ،من القلب   ) الياء(ولتسلم  ، بيض–مثل َأبيض   ،)الياء(كسرة لمناسبة   ) الفاء(

  .)٨()" بزل(على ) بازل (و ،) بدن(على 

                                                             
  .٥٩٥- ٥٧١ص  ،٣ج ، الكتاب،سيبويه )(١
 .٢٠٠ص ،٢ج،المقتضب ،المبرد )(٢
 .٤٣١ص ،٢ج ، اُألصول في النحو، ابن السراج )(٣
 .٢٧٧ص  ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٤
  .٥٠ص ،الشَّافية في علم التصريف،ابن الحاجب )(٥
 .٤٢٠ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ،اَألندلسي )(٦
 .١١٩ص ، ٤ج،شرح ابن عقيل ،بن عقيل ا)(٧
 .٦٤١ص ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ،حسن ، ؛وينظر ١٣٠ص  ،التبيان في تصريف اَألسماء،كحيل )(٨



 ١٩

 فُعل-٦

، )فعيلـةٍ (،)فعيٍل(،)ِفعاٍل(،)فُعاٍل(،)فَعاٍل(،)فَعوٍل (كان على وزن      ويجمع عليه من اَألسماء ما   

) فاِعـل (بمعنـى  ،) فَعـولٍ (والـصفة علـى وزن   ، )فَعٍل(ومن الثالثي المعتل العين على وزن       

مثـل  ،)فُعـلٍ (فِإذا َأردت َأكثر العدد بنيتـه علـى         )ِفعاالً  (َأما ما كان    : "يقول سيبويه   ).فاِعلة(و،

)ر(،)ارِحمماالً(وما كان   ، )حٍل  (يبنى على   ) فَعني قسم  ) فعيالً(وما كان   ،) قُذُل) (قَذَال(مثل  ،)فُعب

) فَعوٍل(وما كان على    ،) فُعٍل (وما كانت حروفه َأربعة وفيه هاء تْأنيث بني على        ، )فُعٍل(منه على   

   .)١"(ويشمل المذكر والمؤنث،)فُعٍل(فِإنَّه يكسر على 

ولكراهيـة  ، )فُعـل (ولكن اَألصل فيـه     ،وهذا بابه   ،)فُعٍل(على  ) فعيل(يجيء  : "  يقول المبرد    

وقد يْأتي هـذا     ، )٢(")جدداً(والكراهية جعلته   ،)جدٍد(على  ) جديد(فتبنى  ،التضعيف مع الضمة فُتح     

ـ    ) ِفعاٍل(فما كان على    : "يقول ابن السراج  ،البناء مخففاً    ويجـوز  ) فُعـلٍ (ى  فيجمع في الكثير عل

فالتخفيف الذي يطرأ علـى هـذا البنـاء         ، )٣"(وهذا التخفيف على لغة تميم    ،)فُعالً(تخفيفه فيصير   

لثقـل الـضمة علـى      ،وذلك إذا كانت العـين واواً       ، وقد يكون واجباً  ،يكون في غير المضعف     

خفيـف َأنَّـه يحـدث      فالمالحظ من هذا الت   ، )٥(ويجوز تخفيف ما كانت عينه غير الواو        . )٤(الواو

الـذي  ) فُعٍل(وبين  ،)بدن(،)بدنَة(مثل  )  فُعلٍَة(التباساً بينه وبين اسم الجنس الجمعي الذي يبنى من          

  ) .حمر(،)حمراء) (َأحمر(يْأتي عن جمع الصفة على وزن 

ه مخفف  وثمة رأي البن يعيش يتعلق بهذا البناء في َأنَّ        .      فهنا يكون تحديده عن طريق السياق     

جعل لهذا البناء تْأويل والسبب في      :فيقول ابن يعيش    ، )ُأسٍد(على  ) َأسداً(فمثالً جمعوا   ،)فُعوٍل(من  

فخففـت  ،)ُأسود) (ُأسٍد(فَأصل  ،هذا التْأويل َأنَّهم َأنكروا في َأن يكون الجمع َأقل حروفاً من المفرد             

 قائم علـى     االسم  سببه من وجهة نظر الباحث       فهذا التنوع  في الجمع لهذا     ،)٦()فُعٍل(وبنيت على   

  .االرتباط الوثيق بين اِإلنسان العربي و هذه اَأللفاظ

    فكل االسماء الرباعية التي ثالثها حرف لين تبنى على بناٍء واحٍد َألنَّها كما يقـول الزجـاجي             
ومنهـا  )فُعل  (ما ينفرد به    ونجد اَألسماء  الرباعية منها      . )٧()فُعٍل(متساوية في العدد تجمع على      :

) فعـيالً (و،)حمر) (ِحمار(مثل  ،)فُعٍل(يجمع على   ) ِفعاالً(وكذلك نجد   ، ما يتقاسمه مع َأبنيٍة ُأخرى    
مثـل  ،)فُعـلٍ (تجمع على   ) فَعول(و، )رغُف)(رغْفان) (رغيف(مثل  ،)فُعل(و) فُعالن(تجمع على   

فهذه الصفة يكون مفردها    ،) فاعل(بمعنى  ) فُعوٍل  (لى  وقد يْأتي في الصفات ع    ، )٨()عمد) (عمود(
كـلُّ  ،) فُعٍل (يْأتي على :يقول ابن عقيل ). فُعٍل(وعند جمعها فِإن بناءها يكون على وزن   ، )فَعالً(

                                                             
  .٦١٠،٦٠٤،٦٠١ص ،٣ج ،الكتاب،سيبويه )(١
 .٢١٠ص ،٢ج، المقتضب ،المبرد )(٢
 .٤٤٨ص ،٢ج ، اُألصول في النحو، ابن السراج )(٣
 .١٣١ص ،  تصريف اَألسماءالتبيان في، كحيل )(٤
  .١٥٨ص ، شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٥
 .٢٣٩ص ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٦
 .٣٧٤ص ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٧
 .٤٨،٤٩ص ،الشَّافية في علم التصريف، ابن الحاجب )(٨



 ٢٠

َأمـا  ،)١(بشرط َأن يكونا صحيحي اآلخر وغير مـضعفين       ،اسم  ونعت رباعيين قبل آخرهما مدة        
كلِّ وصف علـى  : اَألول،في نوعين ) فُعل (يطَّرد :"جمع فيقول َأحمد حسن كحيل االطِّراد لهذا ال 

وِإن كـان بمعنـى      ، )٢("كلِّ اسم رباعي ثالثه مدة صحيح الـالم         :الثاني  ،بمعنى فاعل   ) فَعوٍل  (
ن َألفـاً   فيجب أالَّ تكـو   ،َأما المدة في االسم الرباعي التي  قبل الالم          ،مفعول ال يجمع هذا الجمع      

  .)٣() َأفِْعلة(وإن كانت َألفاً يجب َأن يكون غير مضعف فِإن كان مضعفاً جمع على ،
  فُعل وفُعال-٧

ومثلـه  ) فاعـل  (ويشمل بناء ، ما كان من الصفات عدد َأحرفه َأربعة  ) فُعل  (     يجمع على     
هذه اَألبنيـة تُكـسر علـى فُعـال         و).فعيل(و) فَعول  (وهي  ،بنات الواو والياء  في العين والالم        

َأو ) فُعـل   (فِإمـا   ،من النعـوت    ) فاِعل(فِإذا َأردت َأن تُكسر المذكر العاقل  الذي على          ، )٤(ًأيضاً
وِإذا كانت صفة للمؤنث ولم يكن فيها       ،) ٥()فاعالت(و)فاعل  (فباب هذا الجمع    ،وليس ببابه   ) فُعال(

  .)٦() حيض(، ) حائض(مثل ،) فُعل(تاء جمع على 
فمـا كـان  مـن    ، في هذا الجمع،  ونجد النحاة يقتصرون على الصفات التي تكون بحكم االسم   

فيجـوز مجيئـه علـى      ) ضـارب (مثـل   ) فُعل  (و) فُعال  (فتكسيره على   ) فاعل(الصفات على   
الجمعين فـي   وقد جعلت هذين )٨(ولذلك نجد هذين البناءين يطردان فيها ، ) ٧()ضرب(و) ضراب(

يطَّـرد فـي كـلِّ      ) فُعاالً(وال يوجد فرق سوى َأن      ،َألنَّهما يبنيان من مفردات واحدة      ،باب واحد   
ويشذُّ ،) فاعلة(و) فاعل  (في كلِّ وصف صحيح على      ) فُعل  (ويطَّرد  ، )فاعل(وصف لمذكر على    

ـ ) فُعال  ( لة وفعالء مثـل خريـدة خُـرد    ويندر في فعي،)٩(ويقل في المعتل الالم ، )فاعلة(جمعاً ل
  .)١٠(والمعتل مثل غازي غُزى، ونفساء نُفَّس،
  فُعل-٨

) فُعلـة (ما كان على    :يقول سيبويه   ،     يبنى على هذا الجمع ما كان ثالثياً مزيداً بعالمة تْأنيث           
وقـد  ،) فُعل(ى  تُكسر عل ) فُعلة(وكذلك  ،ويشمل بنات الواو والياء     ، سواء َأكان معتالً َأم صحيحاً      

على ،وكذلك ما كان عدد حروفه َأربعة       ،وهو ليس ببابه    )فُعل  (من بنات الواو على     )فَعلة  (تُكسر  
سوى ما كان مؤنَّثاً مـن  ) فُعل(وال َأجد المبرد يذكر اسماً يجمع على    ، )  ١١()َأفْعل(و)فُعلى  (وزن  

 .)١٢()فُعلى( كان على وهو ما،الذي يصف به ويقصد به اسم التفضيل )  َأفْعل(

                                                             
 .١٢٠ص ،٤ج ،شرح ابن عقيل،ابن عقيل )(١
 .١٣١ص ،يف اَألسماءالتبيان في تصر،كحيل )(٢
 .٦٤٢ص ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ،حسن )(٣
 .٦٣١ص ،٣ج ،الكتاب،سيبويه )(٤
 .٢١٦ص  ،المقتضب،المبرد )(٥
 .١٦ص ،٣ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٦
 .٣٧٦ص ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٧
 .٢٣٩ص ،٣ج ،شرح المفصل، ابن يعيش )(٨
  .١٣٤ص ،يف االسماءالتبيان في تصر،كحيل )(٩

  .١٥٨ص، شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (١٠
 .٦٠٣ - ٥٩٧ص ، ٣ج،الكتاب ،سيبويه )(١١

 .٢٣٠ص ،٢ج،المقتضب ، المبرد)١٢(



 ٢١

همـا  ،)فُعـل (يْأتيان علـى    فابن السراج يذكر بناءين     ،      ومنهم من يزيد على هذه المفردات       

زيـادة علـى   ،وهذا هو بابه ،) فُعلة(فالقياس لهذا الجمع ما كان من اَألسماء على    ،) فُعلة(و)فَعلة(

المضعف مثل  ) فُعلة( َأبا حيان يذكر ِإلى جانب       ِإالَّ َأن ) . ١(ذلك ما كان على نفس البناء معتل الالم       

  .)٢(على سبيل االطِّراد) فُعلى(و) فُعلة(و) عدة(

) فُعلـى (و) فُعلة(وهما  ،)فُعل(     فالنحاة نجدهم متفقين على مفردتين معينتين يطَّرد فيهما جمع          

مـن وافـق َأبـا حيـان فـي      وال نجد   ،ومنهم من يزيد عليها  كما ذكر ابن السراج وَأبو حيان            

ِإالَّ َأنَّه يضيف نوعـاً رابعـاً       ،) فُعل(فقد ذكر َأربعة َأشياء يطَّرد فيها       ، سوى عباس حسن  ،)فُعل(

  ..) ٣()فُعالً(فتصير ) فُعل(وهو مجيئه من تخفيف 

 والقليل منه علـى   ،) فُعلى(،)فُعلة(في كل اسم على     ،فاالطِّراد عند َأبي حيان لهذا الجمع       

في كل مـا كـان علـى    ،ولكن نجد االطِّراد لهذا الجمع عند ابن يعيش ، ) ٤(ِإذا كان وصفاً  ) فُعلة(

ويبدو َأن هذا الجمع يشذُّ في َألفاظ معينة جاء بناؤها           ،)٥(وما عدا ذلك فهو شاذ      ،) فُعلة(و) فُعلة  (

ومنهـا  ،  يشذُّ في بعض اَأللفاظفقد نجد الحمالوي يقول، على الوزن الذي ذكره النحاة بَأنَّه مطَّرد   

فقسم من هذه اَأللفاظ جاءت على فُعلة وهذا البناء هو مـن اَألبنيـة      ، )٦(قرية  ،رْؤيا  ، تُخْمة،بهمة  

  .المطَّردة في جمع فُعل

  صيغ منتهى الجموع-ثالثاً

وسـمي  ، )٧(     هي كل جمع كان فيها َألف زائدة بعدها حرفان َأو ثالثة َأحرف َأوسطها ساكن               

وهو وزن غاية جموع التكسير ألنَّه يجمع االسم جمعاً بعـد           ،بهذا االسم َألنَّه ال يوجد جمع بعده        

فإذا وصل ِإلى هذا الوزن امتنع جمعه مثل جمع كَلْب على َأكْلُـب وجمـع َأكْلُـب علـى                   ،جمع  

  :وَأشهر َأوزانه هي، )٨(َأكالب

                                                             
 .٤٤١-٤٤٠ص،٢ج،اُألصول في النحو،ابن السراج )(١
 .٤٢٦ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ،اَألندلسي )(٢
  .٦٤٣ص ،٤ج ،فيالنحو الوا،عباس ،حسن )(٣
 .٤٢٦ص ،٢ج ، ارتشاف الضرب،َأبو حيان ، اَألندلسي )(٤
 .٢٤٩ص ،٣ج ، شرح المفصل، ابن يعيش )(٥
 .١٥٩ص ،شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ) (٦

 .١٩٨٨،بيروت،مكتبة دار المعارف،٢١٧ص،٢ط،تصريف اَألسماء واَألفعال،فخر الدين ، قباوة ) ٧(

، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،)هـ٦٨٦ت ( رضي الدين محمد بن الحسن  نجم الدين،األستراباذي) ٨(

الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، دراسة وتحقيق يحيى بشير مصري،١٥٢ص،١ط

،١٩٩٦. 



 ٢٢

  فواعل-١

) فَاعل(،)فَاِعل  ( يجمع عليه ما كان من اَألسماء على وزن               مذهب سيبويه في هذا البناء بَأنَّه     

لها مؤنث من لفظهـا ال      ،)فاِعل( وهنالك صفات على     ،)١()طَواِبق(،)طَابق(،)حواِجز(،)حاِجز(مثل  

خوف االلتباس وصفات ُأخرى ليس لها مؤنث من لفظهـا ويجمعونهـا            ) فواِعل(يجمعونها على   

  هولهذا َأسباب) فواِعل (على 

وهذه الصفة يشترك فيها المذكر والمؤنث      ،)فَاِرس(مثالً جمع للصفة المفردة     ) فوارس(     فكلمة  

، ِإن هذه الصفة جرت مجرى اَألسماء لكثرة اسـتعمالها       : اَألول،لسببين  ،)فواعل(وقد جاءت على    

َأمـا الـصفة    ،)ِفراساً(لصار ثمة التباس فتصير     ) ِفعال(فلو جمعت على    ،خوف االلتباس   : الثاني

فقد قالو فارس وفوارس َألن هذا      : "فيقول المبرد ،خوف االلتباس   ) فواعل(التي ال يجمعونها على     

وقد يخرج عن القيـاس لهـذا       ، )٢(ليس من نعوت النساء فَأمنوا االلتباس فجاؤوا به على اَألصل         

وهذا من  ، مة الوزن   ونجد هذا االضطرار في الضرورة الشعرية ِإلقا      ،الجمع  بسبب االضطرار     

جاءت ،ونجد في بعض اَألسماء المفردة وهي قليلة        .)٣(باب الشذوذ والذي تقل فيه مثل هذه األلفاظ       

فإنَّها تجمع علـى    ) واٍد(مثل  ،وِإنَّما يكتفون بجمع القلة     ) فواعل(فال يجمعونها على    ،) فاِعل(على  

  ).٤( ال تُقلب الواو ِإلى همزة حتى) فواِعل(والسبب في ذلك كراهية البناء على ،)َأوديٍة(

وهو االسم المؤنث الذي تلحقه اَأللـف       ،)فواِعل(ويضيف ابن يعيش بناء آخر يجمع على        

فِإذا ورد مثال على هذا     ).٥(مشبهاً َألف التْأنيث بتاء التأنيث      ،)نوافق(تصير  ) نافقاء(مثل  ، الممدودة

ى هذا البناء والسيما ِإذا كان فيـه التبـاس          ِلَأن الشاهد عل  ،البناء يجب َأن يكون في بيت شعري        

كما ذكر ابن الحاجب مثاالً لجمـع الـصفة         ،فقد يذكر بعض النحاة الشاهد منفرداً       ، يحدده السياق 

  .)٦(فهي صفة لها مؤنث) فواعل(فهو يجمعها على ،)نائم(وهي ) فاِعل(على وزن 

ووصـف للمؤنـث العاقـل      ، )فاعالء(،)فاعٍل(،)فاِعٍل(لكل اسٍم على وزن     ) فواعل(       فبناء  

ـ   والـذي  ) فَوعل(باإلضافة ِإلى بناٍء آخر يذكره َأبو حيان وهو    ،) ٧()فاِعلٍة(و،)فاِعٍل(وغير العاقل ل

   .)٨(َأسماه رباعياً واوي العين

    فواعل  (     وتُعد (      ل  ، مقيسة عند بعض النحاة في سبعة َأشياءما كان على    : اَألو)اسماً) فاعلة 

، اسـماً ) فاِعـل (ما كان على    :الثالث  .اسماً  ) فوعلة(َأو  ) فوعل  (ما كان على    : الثاني،َأو وصفاً   

                                                             
 .٦١٤ص ،٣ج ،الكتاب،سيبويه )(١
 .٢١٦ ،٢ج،المقتضب ،المبرد )(٢
 .٣٧٧ص ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٣
  .٢٩٦ص ،٣ج ،شرح المفصل، ابن يعيش )(٤
 .٢٩٧ص ، ٣ج ،المصدر السابق،ابن يعيش )(٥
 .٥١ص  ،الشافية في علم التصريف،ابن الحاجب )(٦
 .١٣١ص، ٤ج ،شرح ابن عقيل،ابن عقيل )(٧
 .٤٤٩ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ، اَألندلسي)(٨



 ٢٣

ما كان على   :السادس  ، اسماً  ) فاعل(ما كان على    :الخامس  ، اسماً) فاعالء  (ما كان على    : الرابع

  ).١(قل وصفاً للمذكر العا) فاعل (ما كان على :السابع ، وصفاً للمؤنث العاقل) فاِعل (

، ويخالفـه فـي بنـاءٍ     ،     ونجد عباس حسن يضيف بناء آخر ِإلى ما َأضاف َأحمد حسن كحيل           

فـاَألول  ) فاعـل (والخالف في مجيء بناء     ، التي تكون صفة لمؤنث عاقل    ) فاعلة(فاِإلضافة هي   

  ) .٢(والثاني شاذَّاً،يعده قياساً 

  فعائل -٢

يقـول  ، عله النحاة في باب الرباعي الذي لحقته الزيـادة        فقد ج ،     هو َأحد َأبنية صيغ الجموع      

وبهذا فهو يجمع على الزيـادة      ،)فعائل(فِإنَّه يجمع على    ) ِفعاٍل(ِإذا كان االسم على وزن      : سيبويه

مثـل  ،)فَعاِئـل (وِإذا كان عدد حروفه َأربعة وفيه هاء تْأنيث يجمع علـى            ،)شَماِئل) (ِشمال(مثل  

ويبنـى علـى هـذا البنـاء      .)٣()الهـاء (ظ عنـد جمـع االسـم تحـذف          فنالح،)كتائب) (كتيبة(

ِلَأن هذه اَألسماء كما يقول سيبويه ال يوجـد فـرق بينهـا             ،)فَعولة،)فُعالة(،)فَعالة(،)ِفعالة(،)فعيلة(

) فعيلـةَ (بَأن :يقول المبرد ،وقد تْأتي بعض هذه اَألبنية على غير هذا البناء    ).٤(سوى الفتح والكسر  

  .فسبب جمع هذه اَألسماء على الزيادة التي فيها، )٥()قَِبيل) (قبيلة(مثل ، )فعيل(ع على تجم

على الزيادة َألنَّهـم َأرادوا الفـصل    ،)فَعاِئل(تجمع هذه اَألسماء على وزن      :       يقول ابن يعيش  

فهو جمـع   ،) ٦(وجعلوا الحرف الزائد وهو حرف المد كَأنَّه َأصل في الكلمة         ، بين المذكر والمؤنث  

  .َأو منتهياً بتاء تأنيث ،  طويلةلكل اسم رباعي قبل آخره مدة 

) ظريفـة (مثـل  ،)مفعولـة (وقد يْأتي جمعـاً للـصفة المؤنثـة التـي ليـست بمعنـى        

فهذا الجمع يطَّرد فـي كـل   ).فَعوٍل(وكذلك يْأتي جمعاً لبعض الصفات التي على وزن      ،)ظرائف(

على ) جلوالء(وشذَّ منه   ،  كان َأم صفةً مجرد من التاء َأو بالتاء        اسم رباعي مؤنث ثالثه مدة اسماً     

وهذا يعني َأنَّه يجمـع مـن       . )  ٧() ضرائر  (على  )ضرة  (و،) حبائر(على  ) حبارى(و، )جالئل  (

وخمسة غير مختومـة بالتـاء      ،خمسة منها مختومة بالتاء     :عشرة َأبنية كمال يقول عباس حسن       

  ) .٨(ختوم بْألف التْأنيث المقصورة ويضيف بناء آخر هو الم،

                                                             
 .٦٥٣ص ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ،حسن )(١
 .١٤٠ص ،التبيان في تصريف االسماء،ل كحي)(٢
 .٦١١،٦١٠،٦٠٦ص ،٣ج ،الكتاب،سيبويه )(٣
 .٦١١ص ،٣ج ،الكتاب،سيبويه )(٤
 .٢٠٦ص ،٢ج ،المقتضب،المبرد )(٥
 .٢٨٢ص ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٦
  .١٤٠ص ،التبيان في تصريف اَألسماء،كحيل )(٧
 .٦٥٦ص ،٤ج ،النحو الوافي،عباس ، حسن )(٨



 ٢٤

  مفاِعل ومفاعيل-٣

فهـذا  ، فالفرق بينهما الياء الزائـدة  ،     هذان الجمعان مشتركان في المفردات التي يبنيان منها    

وهذا يعني َأن االسم ِإذا كان رباعيـاً  ،البناء يْأتي جمعاً لألسماء الرباعية التي ال توجد فيها زيادة          

فكل ما كان على َأربعة حروف َأصلية فِإنَّه يبنى علـى           ، )  ١()مفَاِعل(ف يجمع على    َأصلي الحرو 

فليس مهماً اختالف الحركـات بقـدر        ، )٢(وِإن اختلفت مواضع هذه الحروف وحركاتها     ،)مفَاِعل(

وكذلك عدوا الثالثي الذي تلحقه زيادة بشرط أالَّ تكـون          .َأهمية َأصالة الحروف في االسم المفرد     

  .)٣()مفَاِعل(الزيادة حرف مد بمنزلة الرباعي َأصلي الحروف فبنوه على 

فقد ماثله في عدد الحـروف وخالفـه فـي    ، ) فعالل(     فهذا البناء كما يسميه النحاة مماثل لـ    

سواء َأكانت الزيادة حرفاً َأم حرفين َأحدهما حرف لـين قبـل            ، يطَّرد في الثالثي المزيد   ،الوزن  

فكلُّ اسم ثالثي اُألصـول      ، )٤(هو ما بدَأ بميم زائدة كَأسماء الزمان والمكان واسم اآللة           و، اآلخر

وشرط هذا الجمع َأن يبقى على      ،)مفاعل  (وفيه زائدة ولم يجمع من قبل َأي جمع فِإنَّه يجمع على            

ف واحـد  َأما ِإذا كانت الزيادة حرفين فيحـذف حـر  ، َأربعة َأحرف   وحذف اَألحرف اُألخرى        

  .)٥(وِإذا كانت الزيادة ثالثة َأحرف فيحذف حرفان ويبقى واحد ،

وِإنَّمـا  ،      َأما االسم الخماسي والتي تكون حروفه َأصلية فقد يكره جمعه على حروفه الخمسة            

ِإالَّ َأن هناك حروفاً َأولى     ، فتحذف هذه الحروف لتسهيل صياغة الجمع       ،،)٦(يحذف َأحد الحروف    

فالميم والتاء والياء والهمزة ِإذا وقعت في َأول الكلمة فـضلت           ،وت من غيرها من الحروف      بالثب

   .)٧(على غيرها 

  فعالل وفعاليل-٤

تكون فيه زيـادة بـشرط َأالَّ تكـون         ،     ويجمع على هذا البناء كل  ثالثي اسماً كان َأو صفةً            

     الزيادة من حروف المد ،    ٨( الحروف   كما يجمع عليه الرباعي َأصلي( ،     فاالسم الرباعي َأصـلي

يبنـى علـى    ،والرباعي الذي تلحقه هـاء التْأنيـث        ، الحروف والثالثي المزيد بغير حرف المد     

فحـرف المـد مـن    ، ) ٩(َأما ِإذا كان ثالثياً وزيد بحرف مد فِإنَّه يبنى على غير هذا البناء   ،)فَعاِلل(

) فعائل(قد بنيت على    ) سفينة(فنجد مثالً في كلمة     ، ما بالهمزة فال تقابل بالالم وِإنَّ   ،حروف الزيادة   

                                                             
  .٦١٢ص ،٣ج،الكتاب،بويه سي)(١
 .٢٢٦ص ،٢ج،المقتضب ،المبرد )(٢
 .١١ص ،٣ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٣
 .١٤٣ص ،التبيان في تصريف األسماء، كحيل )(٤
 .٦٦٨- ٦٦٥ص ، ٤ج ، النحو الوافي، عباس ،حسن )(٥
 .١٠ص ، ٣ج ،اُألصول في النحو، ابن السراج ) (٦
 .٢٠٩ص، تصريف اَألسماء واَألفعال ،فخر الدين ، قباوة )(٧
 .٦١٣ص ، ٣ج ، الكتاب،سيبويه )(٨
 .٩ص ، ٣ج ، اَألصول في النحو، ابن السراج )(٩



 ٢٥

فحـرف  ،ِلَأن حروفها َأصلية    ،)فعالل(على  ) جمجمة  (َأما في جمع    ،لوجود حرف مد وهو الياء      ،

فيقلب ، وحرف المد الحظَّ له في الحركة     ، ِلَأن َألف التكسير تُكسر ما بعدها       ،المد يقلب ِإلى همزة     

   .)١(بما يمكن تحريكه وهو الهمزة،لى َأقرب الحروف ِإليه ِإ

فهمـا  . )٢()َأفاعـل (على  ) َأفْعل(      وقد ذهب ابن الحاجب والمبرد في جمع االسم على وزن           

وِإن  ،  ) فَعاِلـل (فلو كان اسماً رباعياً َأصلي الحروف جمع علـى   ، بهذا يخالفان ما ذكره سيبويه    

َأمـا  ، وهذا القياس على مذهب سيبويه    ، َأيضاً) فَعاِلل( َأوله همزة جمع على      كان ثالثياً مزيداً في   

فمنهم مـن   يحـذف الحـرف         ،فقد جعل سيبويه له باباً خاصاً َأسماه جمع الجمع          ) َأفاِعل  (بناء

   .)٣()فرازد(ال يكون ِإالَّ ) فرزدق(وال يجيز حذف َأي حرٍف آخر فبناء ، اَألخير

فتُحذف الدال ِلَأنَّها مـن مخـرج   ،لحروف يكره َأن يجمع على حروفه الخمسة      فالخماسي َأصلي ا  

  .)٤(والتاء من حروف الزيادة،التاء 

ِلَأنَّهما يبنيان من مفرد     ،فهما َأصل واحد    ، في باب واحد  ) فعاليل(و) فَعاِلل(     ونرى َأنَّهم جعلوا    

، )فَعاليـل (على وزن   ) مطاليق(و،) عاللف(على وزن   ) مطالق(تجمع على   ) منطلق  (فمثالً  ،واحد  

) فعاليل(و) فعالل(فنرى َأبا حيان يذكر     ، )ياء(وليس بينهما فرق سوى ِإشباع الكسرة حتى تصير         

حذفت هذه الزوائـد التـي    ، ِإذا تعذر الجمع لهذين البناءين لوجود زوائد :في موضع واحد فيقول     

لبناء كل اسم خماسي قبل آخره حرف مـد وكـل           فيجمع على هذا ا   .،) ٥(تجعل البناء يخرج عنهما   

  .اسم خماسي حروفه َأصلية 

) ٦"()قناديل(،)قنديل(مثل  ، يجمع على فعاليل كل اسم خماسي  رابعه حرف لين         "     يقول سيبويه   

التُعد األحرف التي تْأتي بعد َألف الجمع َأصلية لئال يكون صـدر            ): هـ٩١١ت(يقول السيوطي .

ولهذا السبب يرد الخماسي ِإلى رباعي في التكسير ليتناسب صدر الكلمة           ، من عجزها الكلمة َأقلَّ   

الربـاعي المجـرد َأصـلي الحـروف     :اَألول ،فيطَّرد هذا الجمع في َأربعة َأنواع  .)٧(مع عجزها 

وهذا الحرف  ،الخماسي المجرد َأصلي الحروف مع حذف الحرف الخامس الشبيه بالزائد           : الثاني،

ِإذا لم يكن َأحدهما    ، حذف الخامس ِإذا كان الحرف الرابع شبيهاً بالزائد َأم غير شبيه           ،له ضوابط 

الرباعي المزيـد َأصـلي     :الثالث  ،ِإذا كان الحرف الرابع شبيهاً بالزائد جاز حذفه         ،شبيهاً بالزائد   

د الـذي   فيحذف منه الخامس اَألصلي والزائ    ،الخماسي المزيد َأصلي الحروف     :الرابع  ،الحروف  

  ).٨(قبل آخره يصبح فعاليل ) ياٍء(وعند زيادة ، فيه 

                                                             
 .٢٨٢ص ،٣ج ، شرح المفصل، ابن يعيش )(١
 .٢٢٦ص ،٢ج ،المقتضب، وانظر المبرد ٥٠ص ،الشافية في علم التصريف،ابن الحاجب  )(٢

 .٣٧٨ص ،والجمل في النح، الزجاجي )(٣
 .١٠ص ،٣ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٤
 .٢٢٨ص ،٢ج،المقتضب ،المبرد ،وانظر ، ٤٦٢ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ، اَألندلسي )(٥
 .٦١٣ص ،٣ج، لكتاب ا، سيبويه )(٦
 اللغة مطبوعات مجمع، تحقيق غازي مختار طليمات،األشباه والنظائر في النحو،جالل الدين ، السيوطي )(٧

 .٣٠٧ص ،٢ج، ١٩٨٧،دمشق ،العربية 
 .٦٦٣ -٦٦٠ص ، ٤ج ،النحو الوافي،حسن عباس )(٨



 ٢٦

  أفاعل وَأفاعيل-٥

وقد َأوردناهمـا مجتمعـين   ، ويسميان جمع الجمع  ،     وهذان البناءان من َأبنية منتهى الجموع       

         الفرق بينهما كما قلنا ِإشباع الكسرة حتى تصير ياء فمذهب سيبويه في هذين البناءين فـي       ، َألن

فِإنَّه ) َأفْعال(َأما بناء   ،)َأفاِعل(يجمعان على   ) َأفْعل(و) َأفِْعلَة(فـ، ما يبنيان من َأبنية جموع القلة     َأنه

) َأفِْعلـة (َألن سـيبويه يـذكر   ، ويبدو َأن هذين البناءين مرتبطان بالمصدر     )١()أفاعيل(يجمع على   

وهذا يدل على َأن ما كان مـصدره علـى          ، )ِإفْعاٍل(ة  بزن) َأفْعال(و، )َأفْعل(و) َأفْعلَة(بزنة)َأفْعل(و

  ) .٢()َأفَاعيل(و) َأفاِعل (هذه األقيسة فِإنَّه يجمع على 

فقـالوا فـي جمعـه     ، )حـديث (ومما جمعوه على غير القياس      ) هـ٥٤٢ت(ويقول ابن الشَّجري  

هم قالوا حديث النبـي     َأحاديث وهذا الجمع كَأنَّه جمع َأحداث وال يجوز َأن يكون جمع ِإحدوثة َألنَّ            

ِإضافةً ِإلى البناءين السابقين فقد يجمـع علـى هـذا     )٣(ولم يقولوا ِإحدوثة      ، صلى اهللا عليه وسلم   

 وهذا كما يقول ابن يعيش جاء علـى         ،)٤()َأراهط  ) (رهط(مثل  ،البناء ما ليس له مفرد من لفظه        

راهط ألنَّه ثالثي وكذلك جمعـوا      ال يجمع على أَ   ) رهط  (فـ، غير المستعمل وعلى غير القياس      

فيجمـع علـى    ) فاعـل   (فهو جمع على غير المستعمل َألنَّه على وزن         ) َأباطيل  (على  ) باطل  (

وقـد  ،)َأفْعـالٍ (من  ) َأفاعيل(و،)َأفْعٍل(و) َأفِْعلٍة(في َأنَّه يبنى من     ) َأفاِعل(فاألكثر في   ،)٥() بواطل(

  .وهذان البناءان يْأتيان للتكثير )َأزاميل(و) َأزامل(و،)لَأقاوي(و) َأقاِول(جاء في شعر الهذليين 

وهـذا  ،ِإن الجميع قد يجمع َألنَّه يشبه بالواحد ولكن ليس كل جمع يجمـع              :     يقول الزجاجي   

فكَأن ،)٦(َأن نجمع َأقْوال جمع مذكر سالم ونقول َأقوالين       ِلَأنَّه جاء للتكثير فال يجوز      ،الجمع ال يثنَّى    

  .ع زاد العدد ِإلى ثالثة َأضعاٍف الجمهذا 

َألنَّه جاء  ، فَأقل ما يلزم به سبعة وعشرون من ذلك النوع        ،)َأناعيم(في قوله عن    : يقول ابن يعيش  

فَأقل تضعيف في جمـع     ، وَأقل ما يكون ثالثة     ، وهذا اَألخير َأكثر ما يكون تسعة     ، من جمع القلة  

  .)٧(الجمع سبعة وعشرون

                                                             
  .٦١٨ص ،٣ج،الكتاب ،سيبويه )(١
 .٦١٩ص، المصدر السابق ،سيبويه )(٢
المؤسسة السعودية بمصر  ، ١ط ، َأمالي ابن الشجري،هبة اهللا بن محمد بن علي بن حمزة ، ابن الشَّجري )(٣

  .٤٣٥ص،١ج، ١٩٩٢،القاهرة ،مطبعة المدني ،
 .٣٢ص ،٣ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٤
 .٣٢٧ ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٥
 .٣٨٢ص ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٦
 .٣٣٠ص ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٧
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  فَعالَى-٦

وكـان آخـره    ،ويبنى على هذا البناء ما كان َأربعة َأحرف         ،و َأحد َأبنية منتهى الجموع             وه

 )١()عذارى) (عذراء(و) صحارى(،)صحراء(فعند الجمع تحذف عالمة التْأنيث مثل       ،)َألف تْأنيث (

نـى العـدد    وِإذا َأردنـا َأد   ،)فَعالى(فكل اسم َأو صفٍة منتٍه بَألف تْأنيث َأو همزة تْأنيث يبنى على             

َأمـا  . وهذا يعني َأن اَألسماء التي تنتهي بهذه العالمات ال تجمع جمع قلـة ، جمعناه باأللف والتاء 

وقـد  ) .٢(فِإنه يستثنى من هـذا البنـاء    ، للمذكر) َأفعل  (للمؤنث و ) فُعلى(ِإذا كان صفة على وزن      

) فُعـالى (وال فرق بـين     ، )كَارىس) (سكْران(مثل  ) فَعالن  (يجمع على هذا البناء ما كان وزنه        

فيـشبهون  ، سواء كان مذكراً َأم مؤنثاً    ، سوى الضمة ونجدهم يضمون ما كان مفتوحاً      ،) فَعالى(و

ـ  ) اَأللف والنون   ( ويـضاف   ،)٣()سكَارى(فيقولون  ،)سكْرى(في  ) َألف التْأنيث (في سكران بــ

) فُعلـى (لالسـم و  ) فَعلـى (و) ِفعلى(و) ءفعال(و،لالسم والصفة   ) فعيل  (ِإلى هذه اَألبنية المفردة     

  .للصفة،)فَعلى(و) فَعالن(و

  :فَعاِلي-٧

سـواء  ،ويجمع على هذا البناء ما كان على خمسة َأحـرٍف           ،     وهو َأحد َأبنية منتهى الجموع      

فنجـد  ،ويبدو َأن هذا البناء يشترك مع َأبنية َأخرى  ، )٤(كان فيه زيادتان ملحقتان َأم غير ملحقتين      

) فَعـاِلي (علـى   ) سـرادٍ (فيقول  ،)فعالل(و) فعالي(على بناءين هما    ) سرنِْدي(المبرد يجيز جمع    

ـ         ، )٥()فَعاِلـل (على  ) سراِند(و، ان االسـم المفـرد علـى وزن        ويقـول ابـن الـسراج ِإذا ك

  ..)٦()ياءال(بــ) األلف(فتُبدل ،)فَعاِلي(فِإنَّه يجوز َأن يجمع على ،)ِفعلى(و)فُعلى(

فـي هـذين االسـمين     ،) فَعالى(     ويتبين من قول ابن السراج َأن هذا البناء يشترك َأيضاً مع            

ولكن الخـالف   ، فال خالف في هذا البناء    ، )سجايا( على) سجية(ونجد بعضهم يبنون    ، المفردين  

وال َأظن  ،)فَعاِئل(ن وزنه   ومنهم من يقول أَ   ،)فَعاِلي(فمنهم من يقول َأن وزنه      ، في وزن هذا البناء   
وقد َأطلق النحاة علـى هـذه اَألبنيـة    ،فكال البناءين متشابهان في بناء الحروف   ،  َأن هذا خالف  

  .)٧(َأي َأنَّها متشابهة، بالمثل

                                                             
 .٦٠٩ص ،٣ج، الكتاب ، سيبويه )(١
 .٩ص ،٣ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٢
 .٣١٤ص ،٣ج ، شرح المفصل ،ابن يعيش)(٣
 .٢٣٢ص ، ٢ج ،المقتضب،المبرد )(٤
 .٢٣٢ص ،٢ج،المقتضب،المبرد )(٥
 .٩ص ،٣ج ،اُألصول في النحو،ابن السراج )(٦
جامعة ُأم درمان االسالمية ، اطروحة دكتوراه  ،جموع التكسير في شعر النابغة، محمد حمدنا اهللا ، حمدنا )(٧

  .٢٧٠ص،٢٠٠٥،
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وهذا يدل علـى    ،)"فَعاِلل(اعلم َأن جميع اَألسماء الرباعية والخماسية تُبنى على         :" يقول الزجاجي   

لـى (فما كان على وزن     ،فتشترك اَألسماء والصفات في هذا البناء       ) .١( هذه األبنية متشابهة   َأنفَع (

، )ليالي(على  ) ليلة(وقد جمعوا   ، )٢(يجمع على فَعالي  )فعالء(و) فعالة(و) ِفعلَى(و)فُعلَى(و) فَعِلي(و

فجمعـت  ،)فعـالة (على وزن ) يالةل(يقول ابن السراج َأن َأصلها     ،)فَعلَة(وهذه المفردة على وزن     
وما حذف َأول زائديـه   ،) فَعلوة(،) فَعالة  (،) فعلية  (ويطَّرد هذا الجمع في وزن      ، ) ٣()فَعاِلي(على  

) فُعلـى   (،اسماً  ) ِفعلى  (،اسماً  ) فَعلى  (،اسماً  ) فَعالء  (وما كان على    : "يقول َأحمد حسن كحيل   ،

ونرى عبـاس حـسن     ،) ٤()" ليلة(ويحفظ في   ،) َأفْعل(غير  ،ُألنثى  وصفاً  ) فعالء  (،ُألنثى  ،وصفاً  

ومن هذه االختالفـات  ،مع بعض االختالفات    ).فَعاِلي(يذكر ما ذكره َأحمد حسن كحيل في اطِّراد         
  .)٥(عدم تحديد اَألوزان في ما ِإذا كانت اسماً َأو وصفاً 

  اسم الجنس الجمعي: رابعاً

، فنقول تَمر وتَمـرة ،ون  بينه وبين  مفرده فرق سوى حذف التاء             وهذا النوع من الجمع ال يك     
باب ما كان واحـده  (وقد جعل سيبويه له في كتابه باباً َأسماه ، فال يوجد تغيير بنائي في الحركات 

ِإالَّ َأنَّه مؤنـث    ، وهذا النوع من الجمع يكون واحده على بنائه من لفظه         : "يقول  فيه  ) يقع للجميع   

َأما ِإذا َأردت بناءها َألدنى العـدد فيجمـع بـاأللف           ،"التْأنيث ليتبين الواحد من الجميع    تلحقه هاء   

  ..)٦(والتاء

فمـا  ،َأو ما يسمى بالتغيير البنائي للحروف  ، ففي هذا البناء لم تتغير الحركات اإلعرابية        

وهو ما  ،ي  وهنالك نوع آخر من اسم الجنس الجمع      ، طرَأ على المفردة هو حذف الهاء عند الجمع       

وهذه اَألبنية تـشمل الـصحيح      ،)٧(وتركي وتُرك   ، يكون بينه وبين مفرده الياء مثل رومي وروم       

ِألنَّهـا خاصـة بالمخلوقـات      ،وقد سميت هذه اَألبنية باسم الجنس الجمعي        ، والمعتل والمضاعف 
نَّما يجمـع بـاأللف     وِإ،فما كان مصنوعاً من اآلدميين ال يجمع على هذا البناء           "يقول الزجاجي   ،

ال تجمـع علـى     ) جفْنَـة (فمثالً  ،َألدنى العدد وِإذا جاوز َأدنى العدد فيبنى على بناٍء آخر           ، والتاء

  ..)٨(" َألنَّها من صنع اإلنسان) ِجفاٍن(وِإنَّما على ،)جفْن(

عني َأن االسم   وهذا ي ،)٩(" فِإن كان مما يعمله الناس لم يجِر على هذا المجرى         :"     ويقول المبرد   

وال يختلف الرباعي   ، تنطبق عليه قواعد الجموع اُألخرى    ) غير مخلوق (الذي من صنع اآلدميين     

ونجـد بعـض النحـاة ال    ، عن الثالثي واَألربعة بمنزلة الثالثة سواء كانت بزوائد َأم بغير زوائد  

                                                             
 .٢٩ص ، ٣ج ، اُألصول في النحو، اج ابن السر)(١
 ٣٧٨ص ، الجمل في النحو، الزجاجي )(٢
 .١٣٢ ،٤ج ،شرح ابن عقيل،وانظر ابن عقيل ،٤٥٢ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب،َأبو حيان ، اَألندلسي )(٣
 .١٤١ص ، التبيان في تصريف االسماء،َأحمد حسن،كحيل )(٤
 .٦٥٧ص ،٤ج ، النحو الوافي،عباس ،حسن )(٥
 .٥٨٢ص، ٣ج ،الكتاب،ويه سيب)(٦
 .١٧٠ص ، شذا العرف في فن الصرف،الحمالوي ) (٧
 .٣٧٩ص ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٨
 .٢٠٥ص ،٢ج ،المقتضب،المبرد )(٩
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فمـا  ،  هذا البناء ليس بجمع      فالغالب عند بعض النحاة َأن    ،يعدون هذا النوع من األبنية بَأنَّه جمع        

  . ) ١(يميزه واحده بالتاء ليس جمعاً وما ذكر من َأمثلٍة يعد شاذاً وليس بالقياس

لـيس  ، ال يعد هذا البناء جمعاً وِإنَّما يؤتى به لالستفادة منه فـي الكثـرة             :      ويقول ابن يعيش  

فهـم   ، )٢(والجنس يدل على الكثرة   ،ن جنس التمر    هي م ) تَمرٍة(فمثالً كلمة   ،باللفظ وِإنَّما بالداللة    

ذلك َأنه قال على هذه اَألبنية وِإذا َأردت َأدنى العدد وهذا يعنـي َأنَّهـا    ، بهذا يخالفون قول سيبويه   

ويستدل على َأنَّه ليس بجمٍع في قوله لو كان جمعاً لكان بينه وبـين واحـده                . َأبنية لجمع الكثرة    

َأما الدليل اآلخـر    ،فال يدل وجود التاء وسقوطها على الجمع        ، الحركات  فرق ِإما بالحروف َأو ب    

، )٣(M    ®  ¬   «L  فاستدلوا بقولـه تعـالى    ، على قوله ِإن هذا البناء يوصف بالواحد المذكر       

وقـد  ، فاحتجوا بهاتين اآليتين على ِإنَّه لـيس جمعـاً        ،)٤( M    »  º  ¹  ¸L وقوله تعالى   

فخالصـة  ،)٥( M~  }  |  {  zL  نخل بالجمع ال بالمفرد في قوله     وصف اهللا تعالى ال   

  .. قول سيبويه ِإن هذا البناء يفيد العموم والكثرة

مثـل  ،)ِفعاٍل(َأو  ) فُعوٍل(ولكن نجد ابن يعيش يقول ِإذا شبه بالمصنوعات فإنَّه يجمع على          

ويبدو لي َأن هـذا البنـاء يعـد    .)٦()ِطالح(تجمع على   ) طَلْحة(و،) صخُوٍر(تجمع على   ) صخْرة(

ويرى فاضل صـالح     ،)٧()جمع ما كان على اَألبنية السابقة     (فالزجاجي جعل له باباً ًأسماه      ،جمعاً  

فما كان مجـرداً  ،السامرائي في اسم الجنس الجمعي بَأنَّه يَأتي لفائدة بالغية هي العموم والشمول            

 من التـاء يجـوز َأن يقـع للجمـع ال يفيـد العمـوم       من التاء َأشمل وَأعم وما كان غير مجردٍ       

  .)٨(والشمول

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٥٤ص ،الشافية في علم التصريف،ابن الحاجب )(١
 .٣٢٣ص  ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٢
 ).٢٠(اآلية ،سورة القمر)(٣
 ).١٠( اآلية فاطرسورة ) (٤
  )١٠( اآلية سورة ق) (٥
 ٣٢٤ص ،٣ج ،شرح المفصل،ابن يعيش )(٦
 ٣٨١ص ،الجمل في النحو،الزجاجي )(٧
العاتك للطباعة والنشر ،٢ط ،بالغة الكلمة في التعبير القرآني،فاضل صالح ،السامرائي ،ينظر ) (٨

 ٩٧ص،٢٠٠٦،القاهرة،
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  الفصل الثاني

  جموع التكسیر في دیوان الھذلیین

 بهذا العـددَأوجب علينـا َأن    جمع التكسير وَأبنيته التي جاء منها ىال شك َأن ما وقع عل    

فقـد  ،يهذا النص الشعري    ما جاء ف   النحاة و   َأقوال  بين عدم التطابق من تطابق و  نقف مما وقع فيه     

وهذا العدد الكبيـر مـن اَألبنيـة    ،موضعاً ) َألفين وستمئة وثمانيٍة وثالثين(جاءت هذه اَألبنية في     

قد رتبت صيغ الجموع ترتيباً تنازليـاً       و، َألزمنا َأن نستقرَأ فيها لتحديد مواطن التوافق واالختالف       

ذكرت هذيل وَألن مفتاح كلِّ خالف شواهده فقد        وبدأت باألكثر إلى األقلِّ استعماالً  لدى شعراء         ،

 ثم بعد ذلك بينت المواضع التي اتفق فيها هذا الشاهد من حيـث عـدد                ، لكل بناء  َأكثر من شاهد  

مرات ذكره في شعر الهذليين مع َأقوال النحاة من حيث االطِّراد والكثرة والقلة والشذوذ في َأبنية                

  . وهي كما يلي، جموع التكسير

 جموع القلة-َأوالً

  :َأفْعال -١

فقد ورد فـي  ،من حيث عدد وروده في شعر الهذليين،وهو َأول صيغة من ِصيغ جموع القلة        

  : هي ،فنراه جاء من َأبنية مختلفٍة،ضعا مو)وعشرةئة اَأربعم(

) :٢(والمتمثلة بقول ُأمية بن َأبي عائد     ،)١() اثنانمائة  و  (وقد بني منه على َأفْعال      : فَعل الصحيح -١

    

  َوَلْن َتِجَد اآلَساَد َأْخَواَل َثْعَلٍب              ِإَذا َكاَنِت الَھْیَجا  َیُلوُذ ِبَمْدَخِل

  :)٣(َأبي ذؤیب الھذلي :وقول 

  )٤(              ِبِھ ِمْن ِنعاِل القاِفِلین َطَراِئٌق               ُمَقاَبَلٌة َأْقداُمَھا َوَسِریُح

   :)٥(وقول َأبي ُقالبة 

            َما ِإْن َرَأْیُت َوَصْرُف الدَّْھر ُذو َعَجٍب         َكالَیْوِم ِھزََّة َأْجَماٍل ِبَأْظَعاِن

                                                             
  .)فَعل الصحيح(،) َأفعال(انظر ملحق ) (١
  .٥٣٠ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٢
  .١٥٢ص  ،١ج ، المصدر السابق،  السكري )(٣
 ١٥٢ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ،هو السيور التي تُخصف بها النَّعل ،لسريح  ا)(٤
  .٧١١ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٥



 ٣١

   :)١(َأبي َصخر الھذلي :وقول 

             َفَجرَّ َعَلى َسْیِف الِعَراِق َفَفْرِشِھ              َفَأْعَالِم ِذي ُقوٍس ِبَأْدَھَم َساِكِب

 :)٣(ومنھا قول َأبي المورِّق ،)٢(مرًَّة  ) ِإحدى وثالثون (ُبني منھ على َأْفَعال : معتلَفَعل ال-٢

  َولِكْن َبِني السَّْكَراِن َأْوَالَد َجْثَلٍة         َتُعوُد ِلَما َألَقْت من السَِّھ في الَفِم 

  :)٤(وقول َسریع بن عمران

           َوَما اْسَتَحنَّْت ِإلى َأْوَطاِنھا النِّیُبَفَلْن َتَرْوا ِمْثَل َعْمٍرو ما َخَطْت َقَدٌم  

  :)٥(وقول َعبد مناف بن ِرْبٍع

 ِكْلَتاُھَما ُأْبِطَنْت  َأْحَشاُؤَھا َقَصًبا         ِمْن َبْطِن َحْلَیَة َال َرْطًبا َو َال َنِقَدا

  :)٧(ل ُأمیَّة بن َأبي عائذومنھ قو، )٦(مرة)ِإحدى وثالثون (، ُبني منھ على َأْفَعال: َفْعل الصحیح -٣

  ِلَیْعَلَم َسْھٌم َأنَّني ِمْن َوَراِئھ        َكَأْفَناِد َرْضَوى َأو َشَماِریِخ َیْذُبِل

   :)٨(ُملیح بن الحكم : وقول 

   َواَفْتِني َوَحْوِلي َصَحاَبِتي     ُھُجوَدًا َوَأْطالُح السَِّفاِر الَعَواِمِل ُھَناِلك

  :)٩(يوقول  َأبي صخر الھذل

  َكَما اْھَتْجَت ِلْلرَّْسَمْیِن ِمْنھا ِبذي الَغَضا     َوَأظَعاِنھا َیْوَم الرَِّجیِع السََّواِنِد

  :)١١(ومنھ قول األعلم ، )١٠(مرًَّة) تسع وخمسون (ُبني منھ على َأْفعال : َفْعل المعتل-٤

  َأیَّاٌم ِرَغاٌب ُكُلوُمَھاَأُحْبِشيُّ َلْم َتْشَمْت َأَواَن َشَماَتٍة           وِللدَّْھِر 

                                                             
 .٩٢٠ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(١
 ) .فَعل المعتل(،) َأفعال(انظر ملحق ) (٢
السكري ،ويقال َأن َأمهم يقال لها جثلة ،وريت خَثلة ،جثلة  ال.٧٧٨ص ،٢ج، المصدر السابق،السكري ) (٣

  ٧٧٨ص ،٢ج ،المصدر السابق،
 ٥٨١ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٤
 ٦٧١ص ،٢ج ، المصدر السابق، السكري ) (٥
 ) .فَعل الصحيح(،) َأفعال(انظر ملحق ) (٦
  ٥٣١ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري ) (٧
وله شَوك ، ومناِبتُه ) شَجر ِعظَام: (ِبفَتْح فَسكُون،الطَلْح .١٠٥٨ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٨

تاج العروس من جواهر ، د الرزاق الحسينيمحمد بن محمد بن عب)هـ١٢٠٥: ت(الزبيدي ،بطُون اَألوِديِة
 ٥٧٩ص،باب طلح،٦ج،دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين )٤٠عدد اَألجزاء (،القاموس

 ٩٣١ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٩
 ) .فَعل المعتل(،) َأفعال(انظر ملحق ) (١٠
  .٣٢٧ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري )(١١



 ٣٢

  :)١(ساعدة بن جؤیة : وقول 

  َقْوَمًا َیُھزُّوَن َقَنًا ِخَفاَفا                 َسْیَرًا َیُخلُّوَن ِبِھ اَألْجَواَفا

  :)٢(وقول عبداهللا بن َأبي ثعلب

  الطََّعاَماُبَنیَّـــــــــاُتُھم وُأَخیَّــــــــــاُتُھم       َوَأْزَواُجُھم َال ُیِسْغَن 

  :)٤(ومنھ  قول َأبي ذؤیب الھذلي ، )٣(مرًَّة) َأربع وثالثون (ُبني منھ على َأْفعال : ِفْعل الصحیح-٥

  َأَتاِني َوَلْم َأْشُعر ِبِھ َأنَّ َخاِلدًا        ُیَعطُِّف َأْبَكاَرًا َعلى ُأمََّھاِتھا

   :)٥(وقول مالك بن خالد الُخناعي 

  َھا َكي ُیواِرَیَھا     َوَنْفَسُھ َوْھو ِلْلَأْطَمار َلبَّاُسُیْدٍني الَحِشیف َعَلْی

  )٦(وقول ملیح بن الحكم

  ِنَعاًال َألْقَداٍم ُیَصاِنْعَن َخْطَوَھا         ُمَصاَنَعَة اَألْطَفاِل َلمَّا ُتَطلَِّق

 :) ٨(یقول عمرو بن َأبي جمرة ، )٧(مرَّات) تسُع ( على َأْفَعال ُبني: المعتلِفْعل -٦

  َبلُِّغوا َقوَمَنا الصََّواِھَل َأنَّا               َقْد َنَبذَنا ِبَحْلَیِة اَألْوَزارا

  :)٩(ویقول مالك بن خالد الخناعي

 َفَأيُّ ُأناٍس َناَلَنا َسْوُم َغْزِوِھْم           ِإذا َعِلُقوا َأْدَیاَنَنا َال ُنَداِیُن

   :)١١(ومنھ قول ِإیاس بن سھم ، )١٠(مرًَّة) ع عشرةسب(ُبني منھ على َأْفعال : الصحیح ُفُعل-٧

  َوَأْخَالَقًا َوَصْلَن ِبَذاَك ِجْسَمًا             َوَبْعُد الَعْقَل َوالدَّلَّ الرَِّزْیَنا

                                                             
  .١١٨٥ص ،٣ج، َأشعار الهذليينشرح، السكري )(١
  ٨٨٨ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٢
 ) .ِفعل الصحيح(،) َأفعال(انظر ملحق ) (٣
 .٢٢٠ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري )(٤
تاج العروس من جواهر  الزبيدي ، :الحِشيفَ، وهو الثَّوب الباِلي.٤٤١ص ،١ج ، المصدر السابق، السكري )(٥

 ١٤٣ص،باب ح ش ف،٢٣ ج ،سالقامو
 ١٠٠٠ص،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٦
 ) .ِفعل المعتل) (َأفعال(انظر ملحق ) (٧
  .٨٠٠ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري )(٨
 ٤٤٨ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٩

 ) .فُعل الصحيح(،) َأفعال(انظر ملحق) (١٠
ابن منظور ، وهي صفة للمرَأة،ِمن السكِّينَِة وحسن المنْظَر،الدّل،٥٤٢ص، ٢ج،المصدر السابق  ،السكري)(١١

 ، دار صادر،٣ط ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين)هـ٧١١: ت(
  ٢٤٨ص،د ل ل،١١ج ،١٩٩٣،بيروت



 ٣٣

  :)١(وقول َأبي صخر الھذلي

  َباِدَلَھا َوَماُلوا َعَلى اَألْشَزاِن فاْضَطَجُعوا         َعَلى َطَناِفَس َلْم ُتْنَفْض َوَأْل

   :)٣(یقول ِإیاُس بن َسْھم ،   )٢(مرًَّة ) ِإحدى وعشرون (ُبني منھ على َأْفَعال : الصحیحُفْعل -٨

          ُأَخیُِّر َأْصَحاِبي َفَمْن َكاَن  ِمْنُھُم       َخِسْیَسًا  َعَلى َأجزائھ ِزْیَد َأْعُظَما

  :)٤(ویقول َأبو العیال

   َثِقْفَتُھْم        َأْھَل الَبِقیَِّة َوالِكَتاِب الُمْنَزِلَوِإلى ُأِلي اَألْحَلاِم َحْیُث

یقول حسان بن ثابت بن المنذر بن ،)٥(مرَّاٍت ) ثالُث (ُبني منھ على َأْفعال : ُفْعل المعتل -٩

  :)٦(حرام

  َفَلْوَال ِلَواء الَحاِرِثیَِّة َأْصَبُحوا          ُیَباُعوَن في اَألْسواِق َبْیَع الجالِئب

   :)٨(ومنھ قول َأبي ِخَراش ،)٧(مرًَّة ) ثماٍن وثالثون (ُبني منھ على َأْفَعال :الرباعي- ١٠

 َوَیوَمًا َقْد َصَبْرُت  َعَلْیَك   َنْفِسي        َمَع اَألْشَھاِد ُمْرَتِدي الَحُروِر
  :) ٩(یقول ربیعة بن الكودن 

           َتَلْأُلُؤ َبْرٍق ِفي َسَنا ُمَتَألِِّق        َوِمْنھا َوَأْصَحاِبي ِبَرْیَعان َمْوِھَنًا  
  ) :١٠(حبیب َأخو بن عمرو بن الحارث :ویقول 

  )١١(        َفَحِسْبُت َأنَّي َقْد َبَدا ِلي َطْوُدُھْم          َكِفَرًا َعَلى َأْشَراِفِھنَّ َضَباُب

َأبي ذؤیب :ومنھ قول ، )١٢(اٍت مرَّ) ستٌّ(ُبني منھ على َأْفعال : الثالثي المزید بعالمة تْأنیث- ١١

  :)١٣(الھذلي 

                                                             
 ٩٤١ص ،٢ج،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (١
 ) .الصحيحفُعل ) (َأفْعال(انظر ملحق ) (٢
  .٥٤٠ص ،٢ج،المصدر السابق  ،السكري)(٣
 ٤٣٣ص،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٤
 ) .فُعل المعتل) (َأفعال(انظر ملحق ) (٥
 ٧٨١ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦
 ) .الرباعي) (َأفعال(انظر ملحق ) (٧
 اسِتيقاد الحر ولَفْحه،: الحرر: وقيل) . حر الشَّمِس: (رالحرو.١٢٠٩ ،٣ج، شرح َأشعار الهذليين  ،السكري)(٨

  .٥٨٧ص ،١٠ج،باب حرر ،تاج العروس من جاهر القاموس،الزبيدي 

 .٦٥٥ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري )(٩
  .٨٧٠ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري )(١٠
 ٢٧٠ص ،٣ج ،لسان العرب،ابن منظور  ،الجبل العظيم: الطود)(١١
 ) .الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث) (َأفعال(انظر ملحق ) (١٢
المصدر ،السكري ،إدخاُل الرجِل يده في الكنانِة يطْلُب سهماً،العيثَ.٢٣ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري )(١٣

  ٢٣ص ،١ج ،السابق



 ٣٤

            َفَبدا َلُھ َأْقَراُب َھذا َراِئَغًا              َعِجًال َفَعیََّث ِفي الِكَناَنِة ُیْرَجُع

  :)١(وقول َأبي صخر الھذلي 

   َأْرَصاِدَتْجُلو َعوارَض ِذي َظَلٍم ِإَذا اْبَتَسَمْت            َكَلْوِح ُمْزَنِة َعْرٍض َذاِت

  :)٢(ویقول ُملیح بن الحكم 

  َیْنُظْرَن ِمْن َخَلِل اَألْسَتاِر َیْوَم ِمَنى       َغَداَة َتْھِوي ِبَنا الشُّْدف الھمالیج

 :)٤(یقول َأبو ذؤیب الھذلي ،)٣(مرًَّة ) ست عشرة(ُبني منھ على َأفعال : المضعف- ١٢

               ِإَذا ُعْقُد اَألْسَراِر َضاَع َكِبیُرَھاَوَما َیْحَفُظ الَمْكُتوَم ِمْن ِسرِّ َأْمِرِه

  :)٥(ویقول َأبو جندب 
  َوَأْحیاٌء َلَدى َسْعِد بن َبْكٍر         ِبَأْمَالٍح َفظاِھَرِة اَألِدیِم

  :)٧(یقول ُحصیب الضَّمريُّ،)٦(مرَّاٍت ) عشُر (ُبني منھ على َأْفعال : َفِعل-١٣

  َثمَّ َمْلَیَثٌة       ِمْثُل اُألُسود َعَلى َأْكَتاِفَھا اللََّبُدَوَأْدَرَكْت ِمْن ُخَثْیٍم 

  :)٨(ویقول عبد مناف بن ِربٍع الُجَربي 

  َفَعْیِني َأَال َفاْبِكي ُدَبیََّة ِإنَُّھ           َوُصوٌل ِلَأْرَحاٍم َوِمْعَطاُء َساِئِل
  :)٩( بن خالد الُخناعي یقول مالك،) مرًَّة واحدًة(ُبني منھ على َأْفعال : َفَعل- ١٤

  َفَبْعَض الَوِعیِد ِإنََّھا َقْد َتَكشََّفْت        ِلَأْشَیاِعَھا َعْن َفْرِج َصْرَماَء ُمْذِكِر
  .على وزن ِفعل،جاءت َأشياع جمعاُ لالسم المفرد ِشيع 

    نية لـم  وقسم من هذه اَألب،      ونرى من  هذه اإلحصائية ورود جمع َأفعال من َأربعة عشر بناء

فلم يذكر َأحد من النحاة     ، مجيئه بهذا العدد من اَألبنية يعد خالفاً         َأنويرى الباحث   ، يذكرها النحاة 

 ويتضح لنا َأيـضاً  ،حتَّى لو على سبيل القلة َأو الشذوذ ،بَأنَّه يْأتي من هذا العدد الكبير من اَألبنية  

ما يدلُّ على توافـق مجيئـه    ، ) فَعل( على وزن    اطِّراده من االسم المفرد   ، من االحصائية اآلنفة    

وهذا يؤكـد   ، فِإنه جاء مطَّرداً َأيضاً   ، )فَعل(زيادة على ذلك بناء     ، من هذا البناء مع َأقوال النحاة       

ولـم يجـز   ،َأما َأبو حيان فقد ذكر مجيء المعتل على هذا البناء فقط          ،َأقوال النحاة ومنهم المبرد     

                                                             
 .٩٣٩ص ،٢ج،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (١
  .١٠٦٢ص ،٣ج ،بقالمصدر السا، السكري ) (٢
 ) .المضعف) (َأفعال(انظر ملحق ) (٣
  .٢١٠ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤
 ٣٦٣ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري ) (٥
 ) .ِفعل) (َأفعال(انظر ملحق ) (٦
السكري ، ن الجدلةوَأصحاب اَأللس،وهي الليوث اَألشداء ،الملْيثةُ .٣٣٨ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٧

 ٣٣٨ص،١ج ،المصدر السابق،
 ٦٨٦ ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٨
 .٤٥٣ص،١ج ، المصدر السابق،السكري ) (٩



 ٣٥

ذا يدل على عدم التوافق بين ما جاء منه في َأشعار الهـذليين وقـول َأبـي    وه، مجيء الصحيح   

وقد ذكر الزجاجي ستة َأبنيٍة وليس من       ، فقد ذكر بَأن هذا البناء ليس ببابه      ،َأما ابن السراج    ،حيان  

  . بينها هذا البناء

مما يعني  َأنهـم  ، لبناء      وال نجد رْأياً عند سيبويه وابن يعيش وابن الحاجب فيما يخص هذا ا        

وهذا يدل َأيضاً على عدم توافق مجيئه فـي  ، ال يجيزون مجيئه ال على سبيل االطِّراد وال القياس      

وال نجد له ذكراً عند سـيبويه وابـن         ، فقد جاء بكثرة    ) ِفعل(َأما بناء   ، َأشعار الهذليين مع قولهم   

قوالهم وموافق ِلَأقوال بقيـة النحـاة ومـنهم      وهذا يعني َأن مجيئه مخالف ألَ     ، السراج وابن يعيش  

َأمـا  ،الذي يمكن َأن ُأسـميه بـالجزئي        هذا ما يخص الخالف     ، المبرد والزجاجي وعباس حسن   

خـروج هـؤالء    :اَألول  ،فيعود على ما يبدو لسببن      ،الخالف الرئيس كما ذكرنا في عدد اَألبنية        

َأما اَألبنية  ، عدم التتبع الصحيح للغة شعراء هذيل     :الثاني  ،الشعراء عن المْألوف من كالم العرب       

والقسم اآلخر ذُكـر    ،فقسم منها يدخل ضمن المخالفة الرئيسية       ، اُألخرى التي جاءت قليلة وشاذَّة    

) فَِعـل (،المعتـل   ) فُعل(ومن هذه اَألبنية    ، فقد جاء شاذاً  ، وهذا خالف ما ذكروا   ، عندهم بالقياسي 

لك اسمان جاءا شاذَّين ال َأجد لهما ذكراً عند النحاة وهذان االسـمان همـا              وهنا، ) فَعل(،) فُعل(،

  ).ِفعل(واالسم على وزن ، الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث

  َأْفُعل-٢
  :وھي، مرة) ثالثًا وخمسین(وجاء في َأشعار الھذلیین ،      وھو َأحد َأنواع جموع القلة

  :)٢(یقول ُملیح بن الحكم، )١(مرة)سبع عشرة  (ورد في َأشعار الھذلیین :َفْعل الصحیح -١

  َفَأْبَصْرُتُھْم َحتَّى ِإَذا َحاَل ُدوَنُھْم          ُحُزوٌم ِمَن الَقاَعْیِن ُغْبٌر َوَأْشُرُج

  :)٣(ویقول َأبو ذؤیب الھذلي

  ُعَأَكَل الَجِمیَم َوَطاَوَعْتُھ َسْمَحٌج         ِمْثُل الَقَناِة َوَأْزَعَلْتُھ اَألْمُر
على وزن َأفْعل من االسمين ) َأمرع ،َأشْرج (ففي هذين البيتين نالحظ مجيء الكلمتين 

  .على وزن فَعل الصحيح) مرع ، شَرج ( المفردين 

  :)٥(يقول َأبو صخر الهذلي،  )٤(مرة ) اثنتا عشرة(ورد في َأشعار الهذليين  : فَعل المعتل-٢

                                                             
 ) .فَعل الصحيح) (َأفْعل(انظر ملحق ) (١
 ٣ج ،المصدر الـسابق ،سكري  ال،رتفع وغَلُظ ما ا : والحزم.١٠٣٣ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين  ،السكري  )(٢

 ١٠٣٣ص،
المصدر ،السكري ،الِخصب ،واَألمرع ،هو اَألتان ،السمحج ،١٣ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٣

 ١٣ص ،١ج ،السابق
 ) .فَعل المعتل) (َأفْعل(انظر ملحق )(٤
  .٩٥٥ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٥



 ٣٦

ِدياً وَأقْدام ضالِبي ماههامقَلَّتْ ِره اءوزثٌ ِإذَا الجغَيٍه        وجَأو اجب  

  :)١(ويقول َأبو صخر الهذلي

رالخُز نياَألع ضرتَّى تَحِر حاَألم ٍة             ِمنِزيمِتي ِبعثْرالَ َأتَالَفَى عو  

 :)٣(ة بن َأبي عائذيقول ُأمي، )٢(مرات) َأربع (ورد في َأشعار الهذليين : المضعف -٣

         فَلَما وردن ابتَدرن الشُّروع               ِببسطَ  اَألكُفِّ  ِلقَبِض  العواِلي

  ) :٥(المتَنخَّل:يقول ،  )٤(مرات ) خمس (ورد : ِفعل الصحيح -٤

  تَ الخَيشُ  عِن اَألرجِل ذَِلك بزي  وسِليِهم  ِإذا                          ما كَفَ    

  .على وزن ِفعل الصحيح) ِرجل(جمعاً على وزن َأفْعل لالسم المفرد ) َأرجل(فقد جاءت 

٥-ثالث(ورد : الرباعي الذي قبل آخره حرف مد (اتمر )٧(يقول َأبو الِعيال ، )٦(:   

      جنَفَاً  علَي ِبَألْسٍن وعيوِنَأال درْأتَ الخَصم  ِحين رَأيتَهم                     

  ).ِلسان(جمعاً على وزن َأفْعل لالسم الرباعي الذي قبل آخره حرف مد ) َألْسن(فقد جاءت كلمة 

  ) :٨(يقول ُأمية بن َأبي عائذ، )مرة واحدة(ورد :فَعل الصحيح -٦

  ين تَخَاطُر اَألشْقَاِصِفيها رسوم كَالوشُوِم  ِبَأقْدِح       المتَزايِد

  على وزن فَعل الصحيح) قَدح(جاءت جمعاً على َأفْعل لالسم المفرد ) َأقْدح(فكلمة 

  :)٩(يقول مليح بن الحكم،)َأيٍد(مرٍة وفي كلمة واحدة هي ) َأحد عشرة(ورد :فَعل المعتل -٧

  يِهن ِللْسدِو مطْرحوهن منَاخَاتٌ ِبَأجرع تَعتَِدي     ِبَأيٍد لَها ِف

  .على وزن فَعل صحيح ) يدي( جمعاً على وزن َأفْعل لالسم ) أيٍد( جاءت كلمة 

  :)١٠(يقول مليح بن الحكم، في كلمة َأسوق ) مرةً واحدةً(ورد :فُعل المعتل -٨
   يتَصيح فَصمن  الحجول الغاِمضاِت ِبَأسوٍق       خَراِعب حتَّى ِتبرها

  .على وزن فُعل المعتل)سوق ( جاءت جمعاً على وزن َأفْعل لالسم المفرد ) َأسوق (فكلمة 

                                                             
  ٩٥٨ص ،٢ج،شرح َأشعار الھذلیین ،السكري) (١
  ) .المضعف) (َأفْعل(انظر ملحق ) (٢
  .٥٠٥ص ،٢ج ، المصدر السابق، السكري )(٣
 ) .ِفعل الصحيح) (َأفْعل(انظر ملحق ) (٤
 المـصدر الـسابق   ،الـسكري   ،الفزع من المـوت     : والخيش.١٢٦٠ص ،٣ج  ،المصدر السابق ، السكري   )(٥

 ١٢٦٠ص،٣ج،
 ) .الرباعي) (َأفْعل(انظر ملحق ) (٦
 .٤١٢ص ، ١ج ،شرح َأشعار الهذليين،لسكري  ا)(٧
بـن منظـور    ا،الشِّقْص الطَّاِئفَةُ ِمن الشَّيِء والْجمع َأشْقَاص     .٤٨٨ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين  ، السكري   )(٨

  ٤٨ص،باب فصل الشين المعجمة،٧ج،لسان العرب ،
 ١٠٣٨ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٩

ِهي و، الخرعبمن الغصون الطَِّويل الناعم الحِديث النبت .١٠٣٨ص ،٣ج  ، المصدر السابق، السكري )(١٠
  ٣٥٠ص،باب خرعب ،١ج ،لسان العرب،ابن منظور ،الشابةُ الحسنةُ القَواِم، كَأنها خُرعوبةٌ

 
  



 ٣٧

تبين لنا َأن البنـاء علـى    ، )َأفْعل  (     من مالحظة اإلحصائية لَألبنية المفردة التي جمعت على         

ا جاء على هذا البنـاء فـي        مما يعطي داللة واضحة على توافق م      ، قد جاء مطَّرداً    ) فَعل(وزن  

فقد جاء َأربـع    ، َأما البناء المفرد المضعف فال َأجده ِإال شاذَّاً           ، مع َأقوال النحاة  ، َأشعار الهذليين 

وهذا يعني َأنَّه موافق لما جاء من َأقـوال لـدى         ،  مراٍت ولكن لم يبن ِإال في كلمة واحدٍة مكررة        

فقد جاء بنسبة تكاد تكون كثيرة مقارنـةً  ، المتعدي ) فَعل(ى وزن َأما بناء االسم المفرد عل،النحاة  

  ) .عين(و) وجه (ولكنه جاء في كلمتين مكررتين هما ، بعدد ورود بنائه في َأشْعار الهذليين 

ومع ذلك نجد مجيء هذا البناء مخالفاً لمـا  ،       وهاتان الكلمتان ال يمكن َأن يبنى عليهما قياس       

وال َأجد َأحداً من النحاة يـذكره       ، فقد جاء قليالً  ) ِفعل(وفي ما يخص البناء     ،  النحاة جاء في َأقوال  

وال يمكن َأن يقاس بناء معين يكون مقتـصراً علـى           ، فهو بذلك يوافق رْأيه     ، سوى ابن السراج  

تي في كلمتين َأو    وهذا يعني َأن َأي بناء يأْ     ، كلمتين فدائماً ما يذكر النحاة عبارة يشذُّ في كذا وكذا           

ومثلـه  ، وَأظنُّه سبباً لعدم ذكر النحاة اَألبنية التي تَأتي من هذه الكلمـات القليلـة      ، ثالث يعد شاذاً  

الـصحيح  )فَعـل  (َأما البناء السادس هو ، ) ذراع(و) ِلسان (الرباعي الذي جاء في مفردتين هما       

المعتل فقد جاء بكثرة مقارنة بعدد المرات التـي  ) لفَع(وَأما ،)قَدح(الذي جاء في كلمٍة واحدة هي   

وال َأجد َأحداً من النحاة ذكر هـذا        ،) يد(وهو َأيضاً جاء في كلمة واحدٍة هي        ، )َأفْعل(جاءها بناء   

جاء في كلمة واحـدة هـي       ،) فُعل(ومثله  ) َأفعل(وهذا يعني َأنَّه شاذٌّ في      ، البناء سو ابن السراج     

  . ول َأن النحاة متفقون  على كل التفاصيل التي تخص هذا البناءوخالصة الق، )  سوق(

َأفِْعلة-٣  

موضعاً من ) سبعٍة وعشرين (     وهو من َأبنية جموع القلة وجاء في َأشعار الهذليين في 

  :َأربعة َأبنية هي

  ):٢(يقول مالك بن خالد الخُناعي ، )١(مرة) اثنتا عشرة (فعيل  جاء على َأفِْعلة -١

  وضاربهم قَوم ِكرام َأِعزةٌ           ِبكُلِّ  خُفَاِف النَّصِل ذي ربٍد عضِب              

  :)٣(ويقول ُأمية بن َأبي عائذ

  تَقْرو َأِسرةَ ماِتٍع قُريانُه        مستَوِثٍج ِبتََؤاِم نَبٍت واصي

عزيز ( على وزن َأفِْعلة لالسمين المفردين الرباعيين جاءتا جمعاً) َأِسرة،َأِعزة (فالكلمتان 

  ).سرير،

                                                             
 ).فعيل) (َأفِْعلة(انظر ملحق ) (١
  .٤٦٥ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري )(٢
 .٤٩٠ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٣



 ٣٨

  :)٢(يقول ساعدة بن جؤية، )١(مرات ) عشر(ِفعال جاء على َأفِْعلة -٢

  ِبمقْرباٍت ِبَأيِديِهم َأِعنَّتُها            خُوٍص ِإذا فَِزعوا ًأدِغمن  في اللُّجِم

 :)٣(ويقول َأبو العيال 

  َأن َأِسنَّةَ الخَطِّي تَخِْطر بينَهم شُهب             كَ

وقد جمعتا على َأفِْعلة من االسمين المفردين ) َأِسنَّة،َأِعنَّة (ففي البيتين السابقين وردت كلمتان هما 

  .على وزن ِفعال) ِسنان،ِعنان (الرباعيين 

  :)٥(م  يقول َأبو المثلَّ، )٤(مرات ) ثالث (فاِعل جاء على َأفِْعلة -٣

          هباطُ َأوِديٍة حماُل َألِْويٍة                     شَهاد َأنِْديٍة  ِسرحان ِفتْياِن

  ):٧(يقول معِقل بن خويلد ، )٦() مرتين (فَعال جاء على َأفِْعلة -٤

َأج اِد شَردي حدحو       اِبرج ءراهللا والم وعبد ميصمعحِة الرِنح  

مما ) فَعل (و) ِفعال(و) فعيل (هي ،نجد في هذا الجمع َأنَّه جاء مطَّردا في ثالثة َأبنيٍة 

َأما البناء الذي جاء شاذَّاً في تلك ، يدل علي توافق مجيئها في َأشعار الهذليين مع َأقوال النحاة 

مما يدل على عدم التوافق بين مجيئه ، رداً وقد ذكره النحاة بَأنَّه يْأتي مطَّ) فَعال(اَألشعار فهو 

  .وبين َأقوال النحاة 

ِفعلَة-٤  

موضعاً ) ثالثة عشر (وجاء في َأشعار الهذليين في ، وهو َأحد َأبنية جموع القلة وَأقلُّها استخداماً

  :وجاء في بناءين هما،

يقول َأبو ذرة ،)٨(مرات وفي كلمة واحدة  هي فَتى) تسع (فَعل  جاء على وزن ِفعلَة -١

  ). ٩(الهذلي

  على َأنَّني قَد قُلْتُ ويُل ُأم ِفتْيٍة         ِكراٍم  ُأِصيبوا بين طَلٍْق وَأسعد

 

                                                             
 ).ِفعال) (َأفِْعلة(انظر ملحق ) (١
 .١١٣٣ص ،٣ج، شرح َأشعار الهذليين ، السكري )(٢
 ٤٣٠ص ،١ج،المصدر السابق، السكري ) (٣
 ).فاِعل) (َأفِعلة(انظر ملحق ) (٤
  .٢٨٥ص ،١ج  ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٥
 ).فَعال) (ةَأفِْعل( انظر ملحق) (٦
  .٣٨٤.ص  ،١ج ، المصدر السابق، السكري )(٧
 ).فَعل) (ِفعلة(انظر ملحق ) (٨
  .٦٢٧ص ،٢ج ، المصدر السابق،السكري )(٩



 ٣٩

  ). ٢(يقول معِقل بن خويلد، )١(مرات ) َأربع (المضعف جاء على وزن ِفعلة -٢

كُنْتَ تَاِركي        ِلخَي ِر ِإنهذا الدافَقُلْتُ ِلهعم تَهِإخْوا ورمع عٍر فَد  

 .جمع َأخ والتي َأصلها ُأخَو على وزن فَعل:ِإخْوة 

وكذلك نجد مجيئـه فـي أشـعار        ، الذي يبدو لي َأن هذا الجمع نجد فيه اِإلجماع من قبل النحاة             

د فيه ِإالَّ َأنني الحظتـه      وعلى الرغم من َأنَّهم لم يحددوا بناء معيناً يطَّر        ، الهذليين موافقاً ِلَأقوالهم    

وجاء بكثرة في   ،) فَعل(من خالل المواضع التي جاء فيها في النصوص الشعرية مطَّرداً في بناء             

 .بناء االسم المضعف 

جموع الكثرة–ثانياً   

  :ِفعال -١

فقد جاء في َأشعار الهذليين في ،      وهو َأول َأبنية جموع الكثرة من حيث عدد مرات وروده

 :وجاء في خمسة عشر بناء وهي ،موضعاً ) ربعمئة وستةً وعشرين َأ(

  ):٤(يقول َأبو ذؤيب ، )٣(مرة ) سبعاً وتسعين(فَعل الصحيح جاء على وزن ِفعال -١

  

وجتَما وفَوقَه ارالِبح ومٍة          تَدلَطَِمي ا ِشْئتَ ِمنا مِبه اءفَج  

 ):٥(ويقول مالك بن حارث 

       ثٌ ِطالَحشُع مهِبِهم و اً           َأُأوبمويِعي وون مغْنَماً يموفَي                 

  :)٦(عمرو ذي كلب ،ويقول 

  وَأسمر مجنًَأ ِمن ِجلِْد ثَوٍر            َأصم مفَلِّالً ظُبةَ الِنصال

  .قد جمعت على ِفعال ) ِنصال،ِطالح ،حار ِب(ففي اَألبيات السابقة تبين لنا مجيء ثالث كلمات 

  ):٨(يقول البريق الخُناعي ،)٧(مرةً ) َأربعاً وخمسين(فَعل المعتل وجاء على وزن ِفعال -٢

ربص منْهْل عهيٍد وِني زب ارا       ِدياِر فَِإنَّهيِم الدسِك في رتَب ِإنو      

                                                             
 ).المضعف) (ِفعلة (انظر ملحق ) (١
  .٤٠٢ص ،١ج،شرح َأشعار الهذليين ، السكري )(٢
 ) .فَعل الصحيح) (ِفعال(انظر ملحق ) (٣
اللَِّطيمة العنْبرةُ الَِّتي لُِطمت ِبالِْمسِك فتَفَتَّقت ِبِه حتَّى نَِشبت .١٣٤ص، ١ج  ،شرح َأشعار الهذليين،ري  السك)(٤

  .٥٤٤ص،فصل الالم ،١٢ج،  لسان العرب،ابن منظور ،راِئحتُها
  .٢٣٧ص ،١ج ،شرج َأشعار الهذليين،  السكري )(٥
 .٥٦٩ص، ٢ج ، المصدر السابق،  السكري )(٦
 ) .فَعل المعتل) (ِفعال(انظر ملحق ) (٧
 .٧٤٨ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٨



 ٤٠

  ):١(ويقول َأبو بثينة القُرِمي 

دمالَ ح نَاِلكا هِهم ملَيع لُوا     فَذَمبَأسالثِّياب و رموا حِإذَا لَِبس  

   :)٣(يقول عمرو بن هميل، )٢(مرةً ) خمساً وثمانين (جاء على وزن ِفعال : الرباعي-٣

  يِبيتُ              فَِإن بيوتَنَا شُم ِطواٌل        وبيتُك  ال يِظلُّ وال 

   :)٤(ويقول عبد مناف بن ِربع 

                    َأحقَّاً َأنَّكُم لَما قَتَلْتُم      نَداماي الِكرام هجوتُموِني

  :)٥(و يقول ربيعة بن الكودن 

 فَظَلَّ ِصحاِبي راِصدين طَِريقَها          وظَلَّ لَديِهم ِفي ِخباٍء مروق

  :)٦(البة و يقول َأبو قُ

  وِمنَّا عصبةٌ ُأخْرى ِسراع     زفَتْها الريح كالسنَِنالطِّراِب

يقول َأبو عمـارة    ، )٧(مرةً  ) ستَّاً وَأربعين (جاء على وزن ِفعال     : الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث   -٤

   :)٨(بن َأبي طَرفة

   اِر ِمنْهاِذفَ التَّيقَو اِج                كََأنِإلى ِنع تَِعينري اجِنع      

  :)٩(ويقول مليح بن الحكم 

  

وررِطُل الجاله عجثُ تَضيحٍق     ومع اضِري اضيِت الرعب١٠(تَر(  

  :)١١( ويقول معِقل بن خويلد 

                   وسوٍد ِجعاٍد ِغالِظ الرقا      ب ِمثْلَهم يرهب الراِهب              

                                                             
  .٧٣٠ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين،  السكري )(١
 ) .الرباعي) (ِفعال(انظر ملحق ) (٢
  .٨٢٢ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري )(٣
 .٦٨٠ص ،٢ج ،المصدر السابق،  السكري )(٤
 .٦٥٧ص ،٢ج ، المصدر السابق،  السكري )(٥
  ٧١٩ص ،٢ج ،المصد السابق، السكري، الطُرق ،السنن   .٧١٩ ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٦
 ) .الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث) (ِفعال(انظر ملحق ) (٧
  .٨٧٨ ص٢ج ، المصدر السابق،  السكري )(٨
 .١٠٠٧ص ،٣ج ،الهذليينشرح َأشعار ، السكري )(٩

  .٨٧٨ص ،٣ج ،المصدر السابق،السكري ، المطر الثقيل ،  الهطل الجرور )(١٠
 .٣٩٠ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(١١



 ٤١

  ):١(ويقول َأبو ذؤيب الهذلي 

  ِإذا بِني الِقباب على عكاٍظ        وقَام البيع واجتَمع اُأللُوفُ      

  :  )٢( ويقول عمرو ذي كلب 

                          ِبِفتْياٍن عمارطَ ِمن هذَيٍل     هم ينْفُون آناس الِحالَِل

قد جاءت جمعاً على وزن ِفعال لَألسماء الثالثية ) ِحالل،ِقباب ،ِرقاب ،ِرياض ،عاج ِن(فالكلمات 

 ) .ِحلَّة،قُبة ،رقَبة ،روضة ،نَعجة (المفردة المزيدة بعالمة تَأنيث وهذه اَألسماء هي 

  .)٤(يقول َأبو صخر الهذلي ، )٣(مرةً ) َأربعين (جاء على وزن ِفعال : فَعل الصحيح-٥

اِل    وِج على الِجبِجيالح نيز مهليها       وشُوا عمي َأن ضا اَألريتَح  

   :)٥(ويقول ُأمية بن َأبي عائد 

      وما ِريح شَتٍِّبالِبالِد وعرعٍر     كَِريِح الخُزامى َأو جنَاِة القَرنفُِل

مرةً وقد جاء في كلمة واحدة وهي ) نخمساً وثالثي(جاء على وزن ِفعال :فَعل الصحيح -٦

  ) :٧(يقول َأبو جندب ، )٦()رجل(

               هنَاِلك لو دعوتَ َأتَاك ِمنْهم       ِرجاٌل ِمثَْل َأرِميِة الحِميم

 .جاءت رجال جمعاً لالسم المفرد رجل على وزن فَعل

  :)٩(يقول اَألعلم ، )٨(اٍت مر)ثماني (جاء على وزن ِفعال : ِفعل الصحيح-٧

  كََأن مالءتَي على ِهزٍف        يعن مع العِشيِة للِرَئاِل 

١٠(ويقول صخر الغي(:  

هاِويكُوِني للذَِّئاِب العا تَرم          هوقٌ آِنيرِلي عوِزلَتْ حلَب  

على وزن ِفعل ) ِذئب ، ِرئل(سمين المفردين جاءتا جمعاً على ِفعال لال) ِذئاب ،ِرئال (فالكلمتان 

 .الصحيح
                                                             

  .١٨٣ ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،  السكري )(١
: الِحالَلو، كان خبيثاً ِإذا، يقال لص َأمرط وعمروط،العمارط .٥٦٧ص ،٢ج ، لمصدرالسابق السكري ا)(٢

  ٥٦٨ص،٢ج،المصدر السابق ،السكري ، مع ِحلَّة وهي المحلَّةج
 ) .فَعل الصحيح) (ِفعال (انظر ملحق ) (٣
  .٩٦٣ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري )(٤
 شَتّاً وشَتاتاً، وانْشَتَّ، شَتَّ شَعبهم يِشتُّ. اِلافِْتراقُ والتَّفْريقُ: الشَّتُّ .٥٢٦ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري)(٥

 ٤٨ص،فصل الشين المعجمة ،٢ج ،لسان العرب،ابن منظور ، وتَشَتَّتَ َأي تَفَرقَ جمعهم
 ) .فَعل) (ِفعال(انظر ملحق ) (٦
  .٣٦٤ص ، ١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري)(٧
 ) .ِفعل الصحيح) (ِفعال(انظر ملحق ) (٨
المصدر ،السكري ولد النعام، واألنثى رألة، : الرْأُل.٣١٩ص ، ١ج ،هذليينشرح َأشعار ال،  السكري )(٩

 ٣١٩ص ،١ج،السابق 
 ٢٨٠ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (١٠



 ٤٢

  :)٢(يقول مالك بن خالد الخُناعي ، )١(مراٍت ) َأربع(جاء على وزن ِفعال :ِفعل المعتل -٨

 اِلبتَو اءٍل ِفيِه ِجرحا             ِإلى دهبِبياٍف سض فَاءرِبِه  ع تَنُوء  

  .على وزن ِفعل ) ِجرو( على وزن ِفعال لالسم المفردجمعاً ) ِجراء( فقد جاءت كلمة

  :)٤(يقول َأبو ِخراش ، )٣(مرةً ) ستَّ عشرة (جاء على وزن ِفعال :المضعف -٩

  فَما كُنْتُ َأخْشَى َأن تَنَاَل ِدماءنَا          قُريشٌ ولَما يقْتَلُوا  ِبقَِتيِل 

  :)٥(ويقول المتنخل

لَى رِكي عُلتَببا سنَهيا باجك ِفجلَيخَلَّى ع       تُهَل ِجدتَب ٍل لَمج 

جاءتا جمعاً على ِفعال لالسمين فج ودم والذي َأصله دِمي على وزن ) ِفجاج، ِدماء(فالكلمتان 

  .وهما اسمان مضعفان، ، وقالوا دمو،فَِعل 

 ):٧(يقول صخر الغي ،)٦( مرات) عشر(جاء على وزن ِفعال : فُعل الصحيح-١٠

  فَشَامتْ ِفي صدوِرِهما ِرماحاً     ِمن اليزِني َأشْربِت السماما

  :)٨(ويقول سراقة بن جعشَم 

الِغمار ٍز تُكَاُل لَكهِفي بكُلَّ عاٍم          و لَمَأس بِبيَأنْتَ رو             

على وزن فُعل )غُمر،رمح (  عاً على ِفعال لالسمين المفردين فكلمتا ِرماٍح وِغماٍر جاءتا جم

  .الصحيح 

  :)١٠(يقول ُأمية بن َأبي عائذ،)٩(مرةً  )ِإحدى عشرة (بني منه على ِفعال :فعالء -١١

            فَهْل لَك َأو ِمن واِلٍد لَك قَبلَنَا        يرشِّح َأوالَد الِعشَاِر ويفِْصُل

على )حسناء(جمعاً على ِفعال للصفة المفردة )  ِحسان(  نرى في البيت السابق ورود كلمة هي

 .وزن فَعالء
                                                             

 ) .ِفعل المعتل) (ِفعال(انظر ملحق ) (١
 ١ج ،المصدر السابق،السكري ،جحش الحمار ،التولب.٤٦٨ص ،١ج،شرح َأشعار الهذليين ، السكري )(٢

 ٤٦٨ص،
 ) .المضعف) (ِفعال(انظر ملحق ) (٣
  .١٢٢٩ص ،٣ج ،المصدر السابق،  السكري )(٤
، السكري ، ) مات شاباً(لم يستمتع به ، لَم تبَل ِجدته ،١٢٨١ص، ٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٥

  .١٢٨١ص ،٣ج ،المصدر السابق
  ).فُعل الصحيح) (ِفعال(انظر ملحق ) (٦
َأدخلوا في ،ويعني َأصحاب الخيل ،واَألزني واحد  ،اليزني.٢٩١ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، سكري ال)(٧

 .٢٩١ص،١ج،المصدر السابق،السكري ، صدور الحمارين
  .٨٥٢ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري ) (٨
  ).فعالءالصفة) (ِفعال(انظر ملحق ) (٩

 .٥٣٧ص ،٢ج ، المصدر السابق، السكري ) (١٠



 ٤٣

  :)٢(يقول َأبو المورق،)١(مراٍت ) خمس(بني منه على ِفعال : فَِعل الصحيح-١٢ 

  .جاءت كلمة ِظراب جمعاً لالسم المفرد ظَِرب على وزن فَِعل الصحيح

  :)٣(تقول جنوب ُأخت عمِرو ذي كلب،)مرةٌ واحدةٌ(بني منه على ِفعال : لفَِعل المعت-١٣

  وكُلُّ قَِبيٍل وِإن لَم تَكُن            َأردتَهم ِمنْك باتُوا ِوجاال

  .جاءت ِوجال جمعاً لالسم وِجل على وزن فَِعل

  :)٤(بن جعشُم يقول سراقة ،) مرةٌ واحدةٌ(بني منه على ِفعال :فُعل-١٤

ارالِغم ٍز تُكَاُل لَكهِفي بكُلَّ عاٍم          و لَمَأس ِبيبَأنْتَ ر و  

  .ويعني القدح الصغير، جاءت ِغمار جمعاً لالسم المفرد غُمر على وزن فُعل

  :)٥(يقول َأبو عمارة بن َأبي طُرفة،) مرةٌ واحدةٌ(بني منه على ِفعال :فَعلى -١٥

اماسالِحر عقْتُُل النُّزي فُكيسماً          وطَاَل ِقدوفٌ تَقْتُُل اَألبي  

جمعاً للصفة المفردة حرمى على وزن فَعلى وتعني الشاة التي تشتهي ) ِحرام(جاءت 

 .الفحل

            مما يعنـي عـدم     ، يتبين لنا  في هذه اِإلحصائية مجيء هذا الجمع من خمسة عشر بناء

وفـي ضـوء     ،) عدد اَألبنية المفردة التي جمع منهـا        (اً في الجانب العددي َأو الكلية     توافق َأيض 

الحظنا َأن ِفعال جاء مطَّرداً في      ،التتبع لجموع التكسير في َأشعار الهذليين فيما يخص هذا البناء           

  .عال فُعول فقد ذكره النحاة  بَأنَّه يشترك فيه ِإلى جانب ِف،) فَعل(بناء 

َأما بـاقي  ،ن َأنَّه يطَّرد في بناءين آخرين هما الرباعي والثالثي المزيد بعالمة تْأنيث  ويتبي   

ليس ) فَعل  (فالتوافق الذي الحظناه حول مجيئه وَأقوال النحاة في         ،اَألبنية فقد جاء بنسٍب متفاوتة      

مما يدل على عدم توافق مجيئـه       ، )فَعل  (ِإالَّ َأننا  الحظنا َأن َأبا حيان يذكره مطَّردا في           ، مطَّرداً

وفي الوقت نفسه نجد توافقاً بين َأبي حيان ومجيئـه علـى             ،  في َأشعار الهذليين لقول َأبي حيان     

فضالً عن ذلك ثمة اختالف بين مجيئه من هذه  اَألبنيـة المتعـددة   ، بناء فعيل التي بمعنى فاعل     

فقد ذكر بَأنَّه يْأتي من ثالثة      ،ية سوى عباس حسن     فلم يذكر َأحد من النحاة بَأنَّه يْأتي من هذه اَألبن         

   ل الـصحيح        ،عشر بناءل الصحيحان وكذلك بناء ِفعل وفَعا البناء الذي جاء على الكثرة فهو فَعَأم

ال نجد لهما ذكـراً عنـد النحـاة         ، والقليل من اَألبنية التي جاءت لهذا الجمع في البناء الثنائي             ،

ويمكن َأن نعد هذا توافقاً بـين مجيئـه شـاذَّاً       ،ره َأنَّه ال يْأتي إالَّ شاذَّاً       وربما يكون سبب عدم ذك    

                                                             
 ).فَِعل الصحيح) (ِفعال(انظر ملحق ) (١
 .٧٧٩ص ،٢ج،شرح َأشعار الهذليين ،السكري ) (٢
 ٥٨٦ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٣
 ٨٥٢ص ،٢ج،المصدر السابق، السكري ) (٤
 ٨٧٩ص ،٢ج،المصدر السابق، السكري ) (٥



 ٤٤

، َأما اَألبنية اُألخرى التي جاء فيها شاذَّاً والتي لم يذكرها النحاة فهي             ، لهذين البناءين وبين النحاة   

  .وهذه َأيضاً لم نجد لها ذكراً عند النحاة، فَِعل المعتل وفُعل و فَعلى

  فُعول-٢

،      وهو البناء الثاني من َأبنية جموع الكثرة من حيث عدد مرات وروده في َأشـعار الهـذليين     

  :وهي ، ومن عشرة َأبنيٍة،موضعاً ) ثالثمئة وخمسٍة وثمانين (فقد جاء في ديوان الهذليين  في 

  ):٢(بن الكودن يقول ربيعة ،)١(مرةً ) مئة واثنتين وتسعين (فَعل الصحيح جمع على فُعول -١

  تَواِئمه ِفي جاِنبيه كََأنَّها      شُُؤون ِبرْأٍس عظْمه لَم يفَلَِّق

  :)٣(ويقول مالك بن الحارث 

احِصح مهو لَى ُأخْواَِنِهماتُوا     عم فَمهتْ نُفُوسجخَر قَدو  

  ):٤(ويقول بدر بن عامر،

ةَ وحِنيى متُ ال َأنْسموِنيَأقْساض قُريطَ ِبالبتَى تَخَياِحٍد      ح  

  ):٥(ويقول َأبو العيال 

    َأمراً تَِضيقُ ِبه الصدور ودونَه      مهج النُّفُوِس ولَيس عنْه معدُل

  ):٧(يقول َأبو قُالبة ،)٦(مرةً ) َأربعاً وثمانين( فَعل المعتل جمع على فُعول -٢

   النَّبُل والتَفَّ اللُفُوفُ وِإذْ      سلُّوا السيوفَ عراةً بعد ِإشْحاِنِإذَا عارتْ

 ٨(ويقول صخر الغَي(:  

  لَو َأن حوِلي ِمن قُريٍم رجالً      ِبيض الوجوه يحِملُون النَّبالَ

  ):٩(ويقول عبد مناف بن ِربٍع 

      خَرجن قُبيُل ِمن ِعنِْد القُيوِنوردنَاه ِبَأسياٍف ِحداٍد   

  :)١١(يقول قيس بن عيزارة ،)١٠(مرةً ) تسعاً وعشرين (جمع على فُعول :ِفعل الصحيح -٣

لُودج نطَ كَتَّاٍن لَهيةً أو رِعيبشَاِوذَرم تَّى كََأنح  

                                                             
 ) .فَعل الصحيح) (فُعول(انظر ملحق ) (١
  .٦٥٨ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،  السكري )(٢
 .٢٣٨ص ،١ج ،المصدر السابق،  السكري )(٣
المصدر ،السكري ،وقيل اِإلعارة ،يقصد بها القصيدة ، والْمِنيحةُ.٤١٣ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري )(٤

 ٤١٣ص ،١ج ،السابق
 .٤٣٤ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري )(٥
 ) .فَعل المعتل() فُعول(انظر ملحق ) (٦
    .٧١٢ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٧
  .٢٨٢ص ، ١ج،شرح َأشعار الهذليين ، لسكريا) (٨
المصدر ،السكري ،والجمع َأقيان وقُيون ، الحداد ،القَين  .٦٨٠ص ،٢ج، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٩

  ٦٨٠ ،٢ج ،السابق
 ) .عل الصحيح ِف) (فُعول (انظر ملحق ) (١٠
تاج العروس من  ،الزبيدي،العمائم، واِحدها مشْوذ: المشَاِوذُ .٥٩٩ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (١١

باب ر ،١٩ج،المصدر السابق،الزبيدي  ،كلُّ ثَوٍب ليٍن رقيٍق ريطَةُو٤٣٣ص،باب شوذ،٤ج،جواهر القاموس
 ٣١٧ص،ي ط



 ٤٥

  :)١(ويقول الداخل بن حرام 

  ى             ِخالََل ضلُوِعها وجد وِهيجكََأن ِعدادها ِإرنَانُثَكْلَ

  :)٣(يقول بدر بن عامر ،)٢(مرةً ) اثنتين وعشرين (جمع على فُعول :المضعف -٤

  كَالزمهِريِر ِإذَا يِشب يِميتُهم            بالبرِد ِفي طُرٍق لَها وفُنُوِن

  :)٤(ويقول عبد مناف بن ِربع 

الر شَِهدِتيدالِء عاِوَل ِبالعحالم وا            ِإنوِد فََأفْلَحدو الجاُل ذَوج  

  .وهما اسمان مضعفان ، )ِجد ، فن(جاءتا جمعاً لالسمين) جدود،فُنُون (فالكلمتان 

  .)٥(مرةً ) تسع عشرة (جاء على وزن فُعول :فَعل الصحيح -٥

  :)٦(يقول َأبو صخر الهذلي

صاِدووِد الخلِّ َأنْجاِليٍت كَُأسصم             مهغُلٍْب ِرقَاب نتُ عوالم حر  

  :)٧(ويقول َأبو كبير الهذلي 

  والدهر ال يبقَى علَى حدثَاِنِه         قُب يِردن ِبِذي شُجوٍن مبِرِم

  :)٨(يقول َأبو ذؤيب الهذلي ،) مرةٌ واحدةٌ(بني منه على فُعول :فَعل المعتل -٦

ِإالَّ الِعِصيو ا        ِم ِإالَّ الثِّماماتُ الِخياِليلَى َأطِْرقاًبع  

  .جمعاً لالسم المفرد المعتل عصا على وزن فَعل المعتل) ِعصي(جاءت 

  :)١٠(يقول ساعدة بن جؤية ،)٩(مرات ) َأربع(جاء على وزن فُعول :فُعل الصحيح -٧

             ِإذا رفَعتْ عن نَاِصٍلِمن سقَاطٍَة     تُعاِلييديها ِفي غُصوٍن تُِصيرها  

                                                             
 المصدر السابق،الزبيدي ،صوتُ الشَِّهيِق مع البكاِء: اِإلرنان.٦١٧ص ،٢ج،يينشرح َأشعار الهذل، السكري ) (١

 ١١٧ص،باب رنن ،٣٥ج، ،
 ) .المضعف) (فُعول (انظر ملحق ) (٢
  ٤٠٨ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٣
 .٦٨٩ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٤
 ) .يحفَعل الصح) (فُعول(انظر ملحق ) (٥
 لسان العرب،ابن منظور  ،الخَلُّ الْخَِفيفُ الِْجسِمو.٩٤٣ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦

 ٢١٩ص،باب فصل الخاء المعجمة،١١ج،
٧) (١٠٩٠ص ،٣ج ،المصدر السابق ، كري  الس.ةُ: القُباِمربـاب   ،٢ج ،المصدر الـسابق  ،ابن منظور   ، الض

 ٥٠٠ص،فصل الشين
٨) (كري ، اسم بلد ،َأطرق ،١٠٠ص ، ١ج ، المصدر السابق، كري الس١٠٠ص ،١ج ،المصدر السابق،الس 
 ١٤٦ص،) فُعل الصحيح) (فُعول(انظر ملحق ) (٩

ويقـصد بـه ثمـر اَألراك    ،الثمـرة التـي تـسقط     ،السقاطة  .١١٧٦ص ،٣ج ، المصدر السابق السكري  ) (١٠

  .١١٧٦ ،لسابقالمصدر ا،السكري ،التناول ،والتَعالي،



 ٤٦

  :على وزن فُعل الصحيح ) غُصن(جمعاً لالسم المفرد ) غُصون(فقد جاءت 

   :)٢(يقول الجموح ،)١(مرةً ) ستَّ عشرة (جاء على فُعول : الرباعي على وزن فاِعل-٨

   اُأللَى يلْحونَِفي جنِْب ماِلٍك        قُعود لَدينَا يوم راحِة فَروِعلَيتَ

  :)٣(ويقول َأبو ذؤيب الهذلي

  كََأن الظِّباء كُشُوح النِّسا     ِء يطْفُون فَوقَ ذُراه جنُوحا

  :)٤(يقول عبداهللا بن َأبي ثعلب، في كلمة واحدة مراٍت ) خمس(بني منه على فُعول: فَِعل الصحيح-٩

  ونَحن رددنا جموع الملُوك           ِإذا حاولُوا َأن يِحلُّوا الحراما

  .جاءت ملُوك جمعاً لالسم المفرد مِلك على وزن فَِعل الصحيح

 مليح بن يقول، )٥(مرةً ) ثالثَ عشرةَ(بني منه على فُعول :الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث -١٠

  :)٦(الحكم 

قُورا وِبه سلَي اءضيلَى باِف تَخْطُو          عدِضِع اَألروثَِقيلَةُ م  

٧(ويقول صخر الغي(:  

  والَ العصم العواِقَل في صخُوٍر          كُِسين علَى فَرِسِنها ِخداما

ويرى الباحـث َأن ثمـة      ، كثر جمعت فُعول  في ضوء اِإلحصائية السابقة  نجد َأبنية متعددة أَ        

َأما التوافـق   ،  فقسم منها لم َأجد لها ذكراً عندهم      ، اختالفاً مع َأقوال النحاة فيما يتعلق بعدد اَألبنية       

) ِفعل(فضالً عن بناٍء آخر هو      ،بنوعيه الصحيح والمعتل    ، ) فَعل  (الذي الحظته اطِّراد فُعول في      

ولم نجد له ذكراً عند النحاة سوى سيبويه فقد ذكره          ، ا المضعف فقد جاء قليالً    َأم،فقد جاء بكثرة    ، 

واختالفه مع قول بقيـة     ، مما يؤكد توافق هذا البناء مع قوله      ،من ضمن األبنية القياسية في فُعول       

اء شاذَّاً  نالحظ مجيئه بنسبة قليلة َأما المعتل في هذا البناء فقد ج          ) فَعل  (وفيما يخص بناء    ، النحاة  

وليس االطِّراد وهذا يعني وجود توافق بين       ،وقد ذكره النحاة وربما يكون ذكره من باب القياس          ،

، فهو اآلخر ال نجد له ذكراً عنـد النحـاة  ،َأما االسم الرباعي فقد جاء شاذَّاً ، مجيئه وبين َأقوالهم    

فقد جاء هذا البنـاء فـي   ،هي فَِعل الصحيح ،اً ِإضافةً ِإلى بناءين شاذَّين  ِإالَّ َأنَّي ال َأجد لهما ذكر  

  ) .غُصن(و) فُلك(وفُعل فقد جاء في كلمتين هما ،) مِلك(كلمٍة واحدٍة هي 

                                                             
 ) .الرباعي) (فُعول (انظر ملحق ) (١
بـاب   ،تاج العروس، الزبيدي ،ويلومون ،يشتمون  :يلْحون  .٤٧٠ص ،١ج،شرح َأشعار الهذليين   ،السكري  ) (٢

 ٤٤١ص،باب لحو ،٢٩ج،لحو 
جانح  ،مفردها،الجنوح ،واحدها كَشْح ،الخواصر ، الكشوح،٢٠٠ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٣

 ٢٠٠ص،١ج ،المصدر السابق،السكري ،وهو المكب على وجهه،
 ٨٩٠ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري ) (٤
 ) .الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث) (فُعول(انظر ملحق ) (٥
 ١٠٠٩ص ،٣ج ،المصدر السابق، السكري ) (٦
 ٢٨٧ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٧



 ٤٧

  فُعل -٢

مئـة  (وجاء في َأشعار الهذليين فـي  ،بضم الفاء وتسكين العين    ،وهو من َأبنية جموع الكثرة      

جمع وجدنا َأنَّه جاء من ثمـاني َأبنيـة         ومن خالل اِإلحصائية لهذا ال    ، موضعاً  ) واثنين وثمانين   

  :وهي على النحو التالي،مفردة 

  :)٢(يقول ِإياس بن جندب ،)١(مرةً ) ثالثاً وسبعين (فقد جاء هذا البناء على وزن فُعل :  فَعالء-١

ثَاُل الزَأم ناِصلُهوخٍْم                          حِسلْفَانُر هابِثي قَاِق         كََأن  

  .وتعني اإلبل التي رؤوسها بيضاء وجسدها َأسود،رخْم جمع رخْماء على وزن فَعالء 

  :)٣(ويقول  معِقل بن خويلد 

        َأبا معِقٍل الَ تُوِطَئنْكُم  بغَاضِتي           رُؤوس اَألفَاِعي ِفي مرِصِدها العرِم

عبـداهللا بـن َأبـي    :ويقـول   ،وتعني الحية المرقطة    عرم جمع عرماء على وزن فَعالء       

  .)٤(ثعلب

  فَهن تَواِبع شُدفُ الرُؤو         س يرجمن رجماً يِشج اِإلكَاما 

  .شُدفٌ جمع شدفاء على وزن فَعالء وهي التي تكون رؤوسها مائلة 

  :)٦(ول مالك بن خالد الخناعي يق، )٥(مرةً ) ثالثاً وسبعين (جاء على فُعل : َأفْعل -٢

اِهبوِر القَردالص را الشُّعتَلَفَّتَتْ          َأشَتَّ ِبها وانَهوِإذَا نَفَشَتْ ِقر  

ويقول ،  الشعر في الصدرشُعر جمع َأشْعر على وزن َأفْعل وهو الذي يكون كثير

  :)٧(الغيصخر

                ِبيض الوجوِه يحِملُون النَّبالَلَو َأن حوِلي ِمن قُريٍم رجالً

  :)٨(ويقول ساعدة بن العجالن 

  فَلَقَد بكَيتُك يوم رجٍل شَواِحٍط            ِبمعاِبلَصلٍْع وَأبيض ِمقْطَِع 

 على وزن) َأصلَع ، َأبيض، َأشْعر(جاءت جمعاً للصفات ) صلْع،ِبيض ، شُعر(فالكلمات 

  .َأفْعل 

                                                             
 ) .فعالء الصفة) (فُعل(انظر ملحق ) (١
الزقـاقُ ِبالْكَـسِر،    و، ِسـلْفَان  الجمـع : ولَـد الْحجـلِ   : فُلسلَّا،٨٣٤ ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين  ،السكري  ) (٢

 ٤٥٧ص،باب سلف ،٢٣ج،باب سلف  ،تاج العروس، الزبيدي ،المشَقَّقَةُ
 ٣٨٣ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري )(٣
واحده َألكَمةُ تَلٌّ ِمن القُفِّ ،ِإكام ِبكَسر الْهمزة ِهي الْجبال الصغار ،٨٨٩ص ،٢ج ، لسابقالمصدر ا،السكري ) (٤

 .٢٠ص ،باب فصل اَأللف،١٢ج ،لسان العرب،ابن منظور ،وهو حجر واحد
 ) .َأفْعل الصفة) (فُعل(انظر ملحق) (٥
 ،٤٦٩ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦
٧) (٢٨٢ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس 
، براقة،وصلع ،سهم عريض النَّصل ،والمعبلة ،واٍد ،شواحط ،٣٤٠ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري ) (٨

  ٣٤٠ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري 



 ٤٨

  :)١(يقول عبد بن حبيب ،وقد جاء في كلمة واحدة ،  مرات )  سبع (فَعل جاء على وزن فُعل -٣

جِجيع نهجِجيع تْ           كََأناءتَبِإذَا اس يمس عبكْنَا ضب تَرِني  

   .على وزن فَعل) ضبع( جاءت جمعاً لالسم المفرد) ضبع(فكلمة 

  :)٣(يقول َأبو ذؤيب الهذلي ،)٢(مرةً ) اثنتي عشرة (رباعي جاء جمعاً على فُعل ال-٤

 ِذير ْأماِء رِة المردصا                      ِبمى لَهزطَِّف َأحعوِذ المكَع  

  .وهي الناقة حديثة الوالدة ، على وزن فاعل) عائذ(جاءت جمعاً للصفة المفردة ) عوذ(فكلمة 

  :)٤(يقول قيس بن عيزارةو

ِهيدز نهردوِر والظُه بدةً      حِشيل اللِّقَاِح عزتْ بحوِإذا ر  

وتعني اإلبـل التـي     ،على وزن فاعل    ) بازل(جاءت جمعاً للصفة المفردة     ) بزل(فكلمة  

  )٥(عامر بن سدوس :و يقول . ظهرت َأسنانها

م نيب ماهَأر ا قَدِبمربع َأنَس مٍل ِمنْهِسيٍة         ِبكُلِّ مايسو ر  

  .وتعني الكثير،على وزن فعيل ) عبيٍر( جمعاً لـ) عبر(جاءت كلمة 

  :)٧(يقول مليح بن الحكم ، )٦(مرات ) ستَّ (فَعلَة جاء هذا البناء جمعاً على فُعل -٥

         ِإلَى الحي نُوقٌ والسطَاح المحملَجوحتَّى دعا داِعي الِفراِق وُأديتْ   

  .على وزن فَعلة ) ناقٍة(جمعاً لـ) نُوق(جاءت كلمة 

   :)٩(يقول  ساعدة بن جؤية ،)٨(مرات ) َأربع (جاء جمعاً على فُعل :  فَعل الصحيح -٦

 لَهَأشْبو              نَّهةَ جلْيٍد حُأس ِمن ا خَاِدرفَمدصِل َأحاٍف من الِغيض  

  .على وزن فَعل ) َأسد(جمعاً لـ) ُأسٍد(جاءت كلمة 
                                                             

 المِسنَّة ِمن ،بالنَّاو، َأصوات،والعجيج ،اسم بلدٍة ،السمي  ،٧٧١ص ،٢ج،شرح َأشعار الهذليين ،السكري )(١

 .٦٠١ص،باب فصل العين المعجمة ،١ج ، لسان العرب، ابن منظور،  نيبجمعهاالنوق و
 ) .الرباعي) (فُعل (انظر ملحف ) (٢
َأحزى ،الناقة التي تدر على مولود غير مولودها ، المعطَّف ،١٠١ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري )(٣

 ١٠١ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ، الضعيف،الرذي ،البو ،والرْأم ، ارتفع،لها 
 ٥٩٨ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٤
 الزبيدي، واٍد عِظيم، بها َأكثَر من سبعين عيناً ،وسايةُال،٨٢٨ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٥

 ٢٤٤ص، باب شنر ،١٢ج ،تاج العروس،
 ) .الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث) (عل فُ(انظر ملحق ) (٦
السكري ، المفتول والمدرج،والمحملج ، الطِّوال ، السطاح ،١٠٣٢ص ، ٣ج ، المصدر السابق، السكري ) (٧

 ١٠٣٢ص ،٣ج ، المصدر السابق،
 ) .فَعل الصحيح) (فُعل(انظر ملحق ) (٨
 ١١٦٨ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٩



 ٤٩

  :)١(يقول َأبو ذؤيب الهذلي،) مرتين(جاء جمعاً على فُعل : فَعل المعتل -٧

احور نَضِخالَل الد ذُوعِقي الجسكما       ي نبتَصاٍط واعهر طْنب طْنبه  

  .على وزن فُعل) دور(الذي هو على وزن فَعل على ) دار( جمع ففي هذا البيت نلحظ

  :)٢(يقول اَألعلم ،مرات وفي كلمة واحدة هي ضبع ) ثالث(جمع على فُعل : فَعل -٨

  تَراها الضبع َأعظَمهن رْأسا              جراِهمةٌ لَها ِحرةٌ و ِثيُل

  .على وزن فَعل) ضبع( فُعل لـجمعاً  على) ضبع(جاءت كلمة 

  :)٣(يقول  َأبو ِخراش،) مرة واحدة(جاء جمعاً على فُعل : فَعلى -٩

  َأباتَ علَي ِمقْراك ثُم قَتَلْتَه        علَى غَيِر ذَنٍْب ذَاك جد ِبك الثُّكُْل

  :)٤(كميقول مليح بن الح،) مرةً واحدةً(فَعالن جاء جمعاً على فُعل -١٠

بدتَحها مقْعٍل وجاء عِبَأنْض          تْ لهمِمنْها س اءبهالص جهوِإذا الع  

جاء مطَّرداً في الصفة التي على وزن َأفْعـل         )  فُعٍل(     من اإلحصائية اآلنفة الحظنا َأن جمع       

َأما اَألبنية  الستة اُألخـرى   ، البناء   مما يؤكد َأقوال النحاة التي تخص هذا      ،للمذكر وفَعالء للمؤنث    

فمثالً ، فاَألعداد التي جاءت لهذه اَألبنية قليلة ِإن لم تكن شاذة         ،فنراها  متقاربةً بعدد مرات مجيئها       

بل علـى  ،وهذا ال يعني توافق مجيئه مع َأقوال النحاة      ، نالحظ بناء فَعل لم يذكره َأحد من النحاة         

ولكنَّنا وجدناه قد جـاء علـى    ،ناء الشاذَّ يكون في كلمٍة واحدٍة َأو كلمتين          العكس من ذلك َألن الب    

  ،ما يؤكد جواز مجيئه على هذا الجمع ، كلماٍت مختلفٍة 

مما يدلُّ على التوافق بين ما جاء منه في شعر الهـذليين و َأقـوال            ،     ويعد هذا المجيء قليالً     

ِإال َأنَّنا ال نجـد لهـا       ،  جاءت بالعدد نفسه في البناء السابق        فقد، وكذلك الحال في اَألبنية   ،النحاة  

فمثالً بناء فَعل ذكره سيبويه بَأن مجيئه قليل وعد المبرد مجيئـه            ، ِذكراً عند النحاة سوى سيبويه    

االختالف بين ما جاء منـه      ،وهذا تْأكيد على التوافق مع قول سيبويه والمبرد         ، على غير القياس  

وكذلك  بناء فَعلة ال نجد سوى سيبويه يذكره في قلة مجيئه وهذا توافق آخـر    ، بقية النحاة    وَأقوال

َأما البناء اآلخر الذي جاء مخالفاً َألقوال النحاة َأيضاً هـو           ،واختالف مع بقية النحاة     ،مع سيبويه   

  . د َأقوال النحاةمما يؤك،َأما بناء فعيل فقد جاء شاذاً ،فمجيئه يعد قليالً ، بناء فاِعل 

  

                                                             
ويقصد اجتمعن ،موضع يبعد ثالث لياٍل عن مكة ) ِرهاط(١٦٥ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، سكري ال) (١

 ١٦٥ص ،١ج ، المصدر السابق، السكري ، كاجتماع النخل الذي يسقى حول الدور
هو ، والثيل،خنثي ،ولها ِحرة وثيل ،مغتلمة ) جراهمة(٣٢٢ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢

 ٣٢٢ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري ،ِجراب قضيب البعير 
 ١٢٣٧ص ،٣ج ،المصدر السابق، السكري ) (٣
 ١٠٥٢ص ،٣ج ،المصدر السابق،السكري ) (٤



 ٥٠

  :فُعل -٤

اثنين (هو رابع َأبنية جموع الكثرة من حيث عدد مرات وروده فقد جاء في شعر الهذليين في 

  :وهي ،مقسمة على ستة َأبنيٍة ،موِضعاً  ) وَأربعين 

   :)٢(يقول المتنخل ،)١(مرةً ) عشرين (جاء هذا البناء جمعاً على فُعل : فعيل-١

لَى رِكي عُلتَببا سنَهياً باجِفج كلَيخَلَّى ع           تُهَل ِجدتَب ٍل لَمج  

ويقـول َأبـو   ، على وزن فعيل ويعني الطريـق   ) سبيل( جاءت جمعاً لالسم المفرد     ) سبل(فكلمة  

  :)٣(ذؤيب الهذلي 

   الَ تُرفَعفَتَخَالَسا نَفْسيِهما ِبنَواِفٍذ            كَنَواِفِذ العبِط  الِتي

وتعني اإلبل التي تُذبح من غير      ، على وزن فعيل  ) عبيط( جاءت جمعاً لالسم المفرد   ) عبط(وكلمة

  .)٤(مرض

  :)٦(يقول َأبو المثلَّم ،)٥(مراٍت ) تسع (جاء جمعاً على فُعل : فَعول-٢

ِل التَّماللَّي        نْقَِطعم النَّوح ثُونعبي مه خْرا صُليجالع لَهتَوا تُساِم كَم  

  )٧(ويقول عيد مناف بن ِربٍع

  حتَّى ِإذا َأسلَكُوهم في قُتَاِئدٍة         شَال كَما تَطْرد الجمالَةُ الشُردا

  .على وزن فَعول) شَرود،عجول (جاءتا جمعاً للصفتين المفردتين ) شُرد،عجل (فالكلمتان 

  

  :)٩(يقول عبداهللا بن مسلم ،)٨(مرات ) سبع(جمعاً على فُعل جاء : ِفعال-٣

  كَم حرٍة درٍة قَد ِبتُّ َأعهدها             تَشُد ِمن دوِنها اَألبواب والحجبا

  :)١٠(ويقول َأبو بثينة الصاهلي

  م الحرورسنَقْتُلُكُم علَى رصٍف وظَر          ِإذَا لَفَحتْ وجوهكُ

                                                             
 ) .فعيل) (فُعل(انظر ملحق ) (١
 ١٢٨١ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 ٤٠ص ،١ج ، المصدر السابق، السكري ) (٣
٤) (٤٠ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،كري الس 
 ) .فَعول) (فُعل(انظر ملحق ) (٥
 ٢٧٦ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦
 ٦٧٥ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٧
 ) .ِفعال) (فُعل(انظر ملحق ) (٨
 ٩١٠ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٩

 ٧٢٩ص ،٢ج ،ر السابقالمصد،السكري ) (١٠



 ٥١

جاءتا جمعاً على فُعل لالسـمين  ) رصف،حجب (فالكلمتان اللتان وردتا في البيتين السابقين وهما    

  .على وزن ِفعال ) ِرصاف،ِحجاب (

  :)١(يقول  مالك بن الحارث ،) مرتين(جمع على فُعلٍ  : فَعل -٤

  ذَا ما كَفَّتَ الظُعن الصباحِلعادِتِه الَِّتي قَد كَان يبِلي              ِإ

وهو الهودج الذي يوضع على ظهـر اإلبـل         ، ) ظَعن( جاءت جمعاً لالسم المفرد   ) ظُعن(فكلمة  

  .على وزن فَعل،

  .)٣(َأبو الضب : يقول ، )٢(مرات ) َأربع (جمع على فُعٍل : فاِعل-٥

   شُهد ِليوِم كَِريهٍة الَ تُشْهدتَعلُو ِبها  داء الجماِجِم  ِإنَّنَا         

  . على وزن فاِعل ) شاهد( جمعاً لـ) شُهد(جاءت كلمة

  .)٤(ساعدة بن العجالن : يقول ،) مرتين(جمع على فُعل : فَعل

 دِميٍن يلَى شُزتَِفٍق عرمشَاٍص      و  نيب كابكُوا ِصحتَر مه  

  . وتعني شدة اإلعياء من الحفا، على وزن فَعل) نشَز( جمعاً لـ) شُزن(جاءت 

  :)٥(في قول َأبي العيال،) مرةً واحدةً(َأفعل الصفة جمعت على فُعل -٦

  عصالً قَواِطع ِإن تَكَاد لَبعدما         تُفِْري صِريع ِعظَاِمها تُفِْريِني

على وزن َأفْعـل وتعنـي المعـوج مـن     ) لَأعص(جمعاً على فُعل لالسم المفرد  ) عصل(جاءت  

  .النواجذ

وقد اطَّرد فيه بنـاء     ،      ِإن المالحظ  لهذه اِإلحصائية يبين لنا مجيء هذا الجمع من ستة َأبنيٍة              

وهذا ، وليس في الصفات    ، ويرجع سبب هذا االطِّراد َأن في هذا البناء يكون في اَألسماء            ، فعيل

مما يؤكد توافقاً بين مجيئه في َأشعار الهذليين        ،ي جاءت على فعيل هي َأسماء       يعني َأن اَألبنية الت   

فاَألخير يرى قياسية مجيئـه علـى   ،وال نجد قوالً مخالفاً  سوى قول المبرد  ، وبين َأقوال النحاة  

َأما البناء اآلخر الذي جاء كثيـراً هـو   ، غير هذا الباب بسبب الكراهية في التضعيف مع الضمة  

فسبب عدم مجيئه مطَّـرداً   ،فهو يطَّرد في فُعل ولكن في الصفات وليس في اَألسماء           ، ناء فَعول   ب

وهذا يعني وجود توافـق ِلـَأقوال       ، قلة الصفات الواردة في َأشعار الهذليين على فُعل لهذا البناء           

                                                             
 ٢٤٠ص ، ١ج، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (١
 ) .فاِعل) (فُعل(انظر ملحق ) (٢
 ٧٠٥ص ، ٢ج، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣
شَصا الميتُ يشْصو شُصواً انْتَفخَ وارتَفعت يداه وِرجاله ،٣٣٦ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤

 ٣٣٦ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ،يميل،ويميد ، صرع فاتكَأ على مرفقيه،والمرتفق ،
وهو ما صرع من عظام شجر الزيتون ) صريع عظامها(،٤٢١ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٥

 ٤٢١ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري ،تقطعني ، وتفريني ،



 ٥٢

ؤكد َأقوال النحاة الخاصـة  وهذا ي، َأما اَألبنية  اُألخرى  فجاءت قليلة ، النحاة الخاصة بهذا البناء     

ال خـالف فـي     : وخالصة القول ، والبناء الذي جاء شاذَّاً في هذا الجمع هو فَعل          ، بهذه اَألبنية   

  مجيء هذا الجمع على اَألبنية التي ذُكرت و َأقوال النحاة 

   :فُعل -٥

ذليين في وقد جاء في َأشعار اله، بضم الفاء وفتح العين ،   وهو من َأبنية جموع الكثرة 

  .ونالحظ مجيئه في خمسة َأبنيٍة ، موضعاً ) خمسين(

  :)٢(يقول صخر الغي ، )١(مرةً ) ستَّاً وثالثين(جمع على فُعل : فُعلَة -١

  َأِخي ال َأخاً ِلي بعده سبقَتْ ِبِه        مِنيتُه جمع الرقَى والطبائِب

  :)٣(ويقول  َأبو العيال 

اً تَضرُلَأمدعم نْهع سلَيالنُّفُوس و جهم           ونَهدور وديقُ ِبِه الص  

  .على وزن فُعلَة ) مهجة ،رقْية (جاءتا جمعاً لالسمين ) مهج،رقَى (فالكلمتان 

  :)٥(يقول سهم بن ُأسامة،)٤(مراٍت في ثالث كلمات ) عشر(جمع على فُعل : ِفعلَة-٢

تَغَلِْغِلَأالَ َأرالطَّاِرِق الم الً ِبذَاكفَِل            فََأهنَو ى ُأمرقَتْنَا ِبالس  

  .وتعني النصل الدقيق من نصال السهم،جمعاً لالسم المفرد ِسروة ) سرى(جاءت 

  :)٦(يقول ُأمية بن َأبي عائذ،) مرتين(جمع على فُعل : فَعلة-٣

خُوص اِفنواِلفَظَلَّتْ صالِهج ى وبى ِبالرثِّ النَّوون          كَبيالع   

  وهي المكان المرتفع من اَألرض، على وزن فَعلَة) ربوة(جمعاً لالسم المفرد ) ربى(جاءت 

  :)٧(يقول مليح بن الحكم،) مرةً واحدةً (جمع على فُعل : فُعلَة-٤

ِت وتَح ِمن نجخْراً يعرى متَرببتَصا يونَاً ِريشُهاِء جالم ِقِه            ِمند  

  وهو نوع من الطيور،على وزن فُعلَة ) مرعة(جمعاً لالسم المفرد ) مرع(جاءت 

  .)٨(المتنخل:يقول ،) مرةً واحدةً(فُعلَى جمع على فُعل -٥

   الحرب والعزاء والجلَُلرمح لَنَا كَان لَم يفْلَْل تَنُوء ِبِه     تُوفَى ِبِه

  .على وزن فُعلى وهو العظيم من اَألمر) جلَّى(جمعاً لالسم المفرد ) جلَل(جاءت 

                                                             
 ) .علةفُ) (فُعل(انظر ملحق ) (١
 ٢٤٦ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 .٤٣٤ص  ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣
 ) .ِفعلة) (فُعل(انظر ملحق ) (٤
 .٥٢٢ص ،٢ج،المصدر السابق، السكري ) (٥
  .٥٠١ص ،٢ج ، المصدر السابق، السكري ) (٦
 .١٠٥١ص، ٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٧
 .١٢٨٥ ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٨



 ٥٣

مما يدل على التوافـق  ،وهو مطَّرد في فُعلَة ،  نالحظ مجيء هذا الجمع من خمسة َأبنية        

ذاً  مما يدل على مخالفة قول النحـاة         جاء شا ) فُعلة(فبناء  ،مع َأقوال النحاة  وشاذ في بقية اَألبنية         

يوافق مـا قالـه   ) فَعلة(ونجد مجيء بناء ،فقد عده من بين اَألبنية المطَّردة والقياسية لهذا الجمع   ،

فيعد مخالفاً لقول َأبي حيـان  ) فُعلى(َأما مجيء  ،سيبويه وغيره بَأن هذا البناء ليس مقيساً في فُعل          

لبَأنَّه مطَّرد في فُع.  

   :ِفعالن-٦

، موضـعاً  ) ثالثٍة وَأربعـين  (جاء في َأشعار الهذليين في ،  هو َأحد َأبنية جموع الكثرة    

  :َأشهرها هي ،ومن َأبنية مختلفة 

وفي كلمتين ِإحداهما على فَعـل المعتـل هـي          ،مرة  ) ست عشرة   (جمع على ِفعالن      :  فَعل-١

يقـول َأبـو     ،)١() شَبث  (خيرة لم ترد ِإالَّ مرة واحدةً هي      واُألخرى على فَعل الصحيح  واألَ     ) فَتَى(

  :)٢(كبير الهذلي 

  ولَقَد سريتُ علَى الظَّالِم ِبِمغْشٍَم     جلٍْد ِمن الِفتْيان غَيِر مهبِل

  :)٣(ويقول ساعدة بن جؤية

ثَاٍن لَهِشب اِرجدم      تَيِه كََأنَّهفْحفي ص هى َأثْرتَرِميمه ن  

  .على وزن فَعل ) فَتَى وشَبث (جاءتا جمعاً على ِفعالن لالسمين ) ِفتيان وِشبثَان(فالكلمتان 

  :)٥(يقول َأبو جندب ،)٤(مرات ) عشر(جمع على ِفعالن : فَعل المعتل -٢

  ِثيِرلَكُم ِجيرانُكُم  ومنَعتُ جاري             سواء لَيس ِبالقَسِم اَأل

  :)٦(ويقول مليح بن الحكم

نِْضجِف ميالص ِمن ومي هنَاِدبى     جواشْتَو ا الِبيدانَهرتْ ِنيقَدِإذَا َأو  

علـى وزن فَعـل   ) جـار و نـار   ( جاءتا جمعاً على ِفعالن لالسمين    ) ِجيران و نيران  (فالكلمتان  

  .المعتل

                                                             
 ) .فَعل) (ِفعالن(انظر ملحق ) (١
 ١٠٧٢ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 ١١٦٠ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣
 ) .فَعل المعتل) (ِفعالن(انظر ملحق ) (٤
 ١ج ، المصدر السابق، السكري ، الظُّلم ، اَألثير،٣٥٦ص ، ١ج ، نشرح َأشعار الهذليي، السكري ) (٥

 ٣٥٦ص،
 ١٠٣٦ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦



 ٥٤

  :)٢(يقول َأبو ِخراش ، )١(راٍت م) ثماني (جمع على ِفعالن : فُعال-٣

  كََأنَّي ِإذْ عدوا ضمنْتُ بزي        ِمن الِعقْباِن خَاِئنَةً طَلُوبا

  :)٣(ويقول مالك بن خالد الخناعي

اِئبصاٌل عم ِرجِقنَا ِمنْهفَو ِمنلٍَة          وغَي انبِب ِغرطِْن الشَّعِبب كََأن  

علـى وزن   )عقاب وغُراب ( جاءتا جمعاً على ِفعالن لالسمين    ) قْبان وِغربان ِع(فالكلمتان  

  .فُعال

  :)٤(يقول ُأسامة بن الحارث ،مراٍت ) خمس (جمع على ِفعالن : فَعل-٤

 اللَّيِل فَاِقد اِمنوتْ با ذَكَرداً          كَمهساِني فَِبتُّ متُ ِإخْوتَذَكَّر                 

ـ ) ِإخْوان(جاءت كلمة    و ِإن َأصـل    ، وهو اسم ثنائي ويعد من اَألسماء المنقوصة        ، )َأٍخ( جمعاً ل

  .بنائه فَعل 

  :)٥(يقول َأبو صخر الهذلي، مرات ) ثالث (جمع على ِفعالن :   فَعال-٥

  َأفْياِئها باَألصاِئِل             وبيوِت ِغزالٍن نَهاب دخُولَها            ونَِميُل في 

   .على وزن فَعال) غَزال(جمعاً لـ )  ِغزالن(جاءت كلمة 

  :)٦(يقول مرة بن عبداهللا، ) مرةً واحدةً (جمع على ِفعالن : فُعل-٦

  كََأن ِثيابه ِسلْفَان رخٍْم                 حواِصلُهن َأمثَاُل الزقَاِق

  .على وزن فُعل ) سلٍَف (جمعاً لـ)  فانِسلْ( جاءت كلمة

وهذا يدل على  التوافـق      ،ونجده شاذَّاً في فَعل     ،      فالمالحظ َأن هذا الجمع جاء من ستة َأبنية         

فقد جاء كثيراً   ، َأما بناء فَعل  ،َألن مجيئه على هذا الجمع عند النحاة على غير القياس           ، مع النحاة   

َأما الخالف اآلخر فنجده في بناء فُعل فقد        ،يه بَأن مجيئه قليل على ِفعالن       وهذا يخالف قول سيبو   ،

والبناء اآلخر الـذي جـاء قلـيالً       ،فقد عده النحاة مقيساً لهذا الجمع       ،جاء في شعر الهذليين شاذَّاً      

والبنـاء  ،فُعال مما يعني َأنَّه مخالف قول النحاة ومنهم ابن عقيل في قياسية مجيئه على ِفعـالن                ،

مما يدل علـى وجـود      ،فقد ذكره ابن يعيش بَأنه يجمع على ِفعالن         ،اآلخر هو فَعال وجاء قليالً      

                                                             
 ) .فُعال) (ِفعالن(انظر ملحق ) (١
 المصدر السابق،السكري .السالح ،البزي ،١٢٠٥ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢

 ١٢٠٥ص،٣ج،
٣) (٤٥٩ص ،١ج ،المصدر السابق،كري الس 
ِجلْد الحواِر يحشى ثُماماً فتُعطَف عليه الناقةُ :  البو ،ابو،١٢٩٥ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٤

 ١٢٩٥ص ،٣ج ،المصدر السابق، السكري ،  فتدر عليه إذا مات ولدها
 .٩٢٧ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذلين،السكري ) (٥
 .٨٣٤ص ، ٢ج ، المصدر السابق، السكري )  (٦



 ٥٥

وِإن كان قليال فقد ذكره النحاة على قياسية هذا البنـاء فـي             ،توافق بين مجيئه وبين َأقوال النحاة       

  ).  غَزال(فقد جاء شاذَّاً في كلمة واحدة هي ) فَعال(وثمة بناء آخر وهو ،ِفعالن 

   :  فُعل-٧

َأربعـٍة  (وجاء في شعر الهذليين فـي   ،     وهو من َأبنية جموع الكثرة بضم الفاء وتشديد العين          

  :من َأربعة َأبنية هي ، موضعاً ) وثالثين 

  :)٢(يقول مليح بن الحكم، )١(مرةً ) سبعاً وعشرين ( جمع على فُعل : فاعل-١

  ِزيِم الحصى        تُِنير وتَغْشاها هماِليج طُلَّحوهن على مسلُوعٍة  

  :)٣(ويقول َأبو ذؤيب الهذلي

  هم رجعوا ِبالعرِج والقَوم شُهد        هواِزن تَحدوها حماةٌ ِبطاِرقُ                           

  :)٥( يقول َأبو صخر الهذلي ،)٤(مراٍت ) َأربع (جمع على فُعل : َأفْعل الصفة-٢

  ُأَؤمُل جهالً َأن تَِريع النَّوى ِبِهم          وهن ِبِهم شُدفٌ صواِدر عن شَعِب

  .وتعني المائل ،على وزن َأفْعل ) َأشدف(جمعاً للصفة ) شُدف(جاءت كلمة 

  :)٦(ائذ يقول ُأمية بن َأبي ع،) مرتين) (فُعل(جمع على :فَعل-٣

  تَجوزان ِحزاناً كََأن ِظرارها         ِحراب ِبجداِد الصحاِصح نُصُل

  :)٧(يقول ساعدة بن جؤية ،) مرة واحدة) (فُعل(جمع على :فُعلة -٤

لَّبح اِفٍيء ِمنْها  ِبِهندةً          ِلمنُو تارديو و َأباِرقُهقْر٨(ي(  

ويشمل ،ا من االحصائية اآلنفة َأن جمع فُعل جاء مطَّرداً في الصفة على وزن فاِعل                    يتبين لن 

، فال يوجد شك في وجود هذا التوافـق         ، وهذا يؤيد قول النحاة في هذا البناء        ، المذكر والمؤنث   

وال نجد  ، قد جاء قليالً    َأما البناء الثاني ف   ،وَأظن َأن السبب يعود ِإلى قلة اَألبنية المفردة لهذا البناء           

  .له ذكراً عند النحاة 

                                                             
 ) .فاعل) (فُعل(انظر ملحق ) (١
وهي اِإلبل التي ،الهماليج الطُلَّح ، المحجة،المسلوعة .١٠٤١ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢

ابن ، متفرق لحمها،ِزيم الحصى ،١٠٤١ص،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ،فيها عيا َأو مرض 
  ١٥٤ص ،٥ج ، لسان العرب، منظور 

السكري ،وقيل هي اِإلبل المئة وما زاد ،قيل هو موضع ،العرج ،١٥٨ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٣
 ١٥٨ص ،١ج ،المصدر السابق، 

 ) .َأفْعل) (فُعل(انظر ملحق ) (٤
  ٩٧١ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٥
 ٥٣٦ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٦
 ١١٠١ص ،٣ج،المصدر السابق ، السكري ) (٧
والحلَّبة تعني بقلة جعدة غبراء في خضرة تنبسط ،اَألبارق هي جبال من حجارة وطين ،يقرو تعني يتبع ) (٨

 ١١٠١ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ، على وجه اَألرض



 ٥٦

   : فُعال-٨

وهـو  ، موضـعاً   ) تسعة عشر   (وجاء في َأشعار الهذليين في      ،      هو من َأبنية جموع الكثرة      

وال يوجد بينهما سوى زيادة هنـا ونقـصان         ، يشابه بناء فُعل من حيث اَألبنية التي يجمع عليها          

  :قد جاء هذا الجمع من بناءين هما و،هناك في بعض اَألبنية 

 :)٢(يقول حذيفة بن َأنس، )١(مرةً ) سبع عشرة ( جمع على فُعال : فاِعل .١

  َألدركَهم شَعثُ النَّواِصيكََأنَّهم        سواِبقُ حجاٍج تُواِفي المجمرا

  :)٣(ويقول المتنخل

          جلٍْس تَِزلُّ ِبها الخُطَّافُ والحجُلَأدفَى يِبيتُ على َأقْذَاِف شَاِهقٍَة 

  .على وزن فاِعل ) خاطف ،حاج (جاءتا جمعاً للصفتين )خُطَّاف ،حجاج (فالكلمتان 

 :)٤(يقول بدر بن عامر ، ) مرتين(فُعالة جمع على فُعال  - ٣

   ممهوِن)٦(طٍَفكََأنَّه        هداب خَملَِة قَر)٥(ويجر هداب الفَِليِل

على وزن فُعالة وتعني َأطراف ) هدابة(جاءت جمعاً على فُعال لالسم المفرد) هداب(فكلمة

  .اَألطراف 

مما يؤكد لنا التوافق بـين مجيئـه   ، يظهر مما سبق َأن جمع فُعال جاء مطَّرداً في فاعل         

َأما البناء الثاني فقـد جـاء   ، بنية القليلة   وكما قلنا ال يوجد اختالف في األَ      ،وبين َأقوال النحاة    

  .وهذا يقودنا ِإلى نتيجة هي عدم توافقه مع َأقوال النحاة ، قليالً ِإن لم يكن شاذَّاً

  : فُعالن -٩ 

) ستة عشر(     هو آخر َأبنية جموع الكثرة من حيث قلة وروده في ديوان الهذليين فقد جاء في 

  : على النحو التالي من ستة َأبنية وهي،موضعاً 

  :)٨(تقول جنوب ُأخت عمرو ذي كلب ، )٧(مرات ) عشر (جمع على فُعالن : فاعل-١

  و خَيٍل سمتْ لَك فُرسانُها        فَولَّوا ولَم يستَِقلُّوا ِقباال

  

                                                             
 .) فاِعل) (فُعال(انظر ملحق ) (١
هم القوم الغزاة الذين شَِعثت رؤوسهم من ،شعثُ النواصي .٥٥٧ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢

 ٥٥٧ص ، ٢ج ،المصدر السابق، السكري ، وشبههم في شعثهم بشعث الحجاج المحرمين، الغزو
 ١٢٨٤ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٣
 .٤١٠ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري) (٤
٥) (تَِمعجالْم ر٥٣٢ص، باب فصل الفاء ،١١ج، لسان العرب  ، ابن منظور ،الفَِليلة والفَِليل الشَّع. 
 .٢٨٢ص،باب فصل القاف ،٩ج، لسان العرب  ، ابن منظور ،القَِطيفةالمخْملة ، القَرطَفَة،قرطفال)(٦
 .فاِعل) (فُعالن(انظر ملحق ) (٧
 .٥٨٦ص ، ٢ج، شعار الهذليين شرح َأ ، السكري) (٨



 ٥٧

  :)١(ويقول ُأمية بن َأبي عائذ

ِزيـ         ـز رِد العبِة عحِبِمد ارسوناونِْجدالمكَّةَ وم انكْب  

   .على وزن فاِعل) راكب، فارس(جمعاً للصفتين )  ركبان،فُرسان (فالكلمتان 

  :)٢(يقول الداخل بن حرام ، مرات ) خمس (جمع على فُعالن : فَعل-٢

وجمد انرظُه  حالِقد ِزننَات       يلَياِهرَأب ِه ِمنلَيع  

  .على وزن فَعل) ظَهر (هران جمعاُ لـجاءت كلمة ظُ

 :)٣(يقول سلمى بن المقعد القُرمي،) مرة واحدةً (جمع على فُعالن : فعيل -٣

  ِإذَا حِبس الذُّالَّن ِفي شَر ِعيشٍَة        كَبدتُ ِبها ِلمستَِسن اَألراِجِل 

   .على وزن فعيل) ذليل( جمعاً لـ) ذُالَّن(جاءت كلمة 

 :)٤(يقول  مليح بن الحكم ، ) مرةً واحدةً(جمع على فُعالن : علِف -٤

جرحال يوالض ماِن العلْجا      ِإلى العهَل المعج قَدِهي وجو تُ لَهبنَص  

   .وتعني الحمار الوحشي، على وزن ِفعل ) ِعلٍْج (جاءت كلمة علْجان جمعاُ لـ

     الن  فُ(يتبين مما تقدم َأنِإالَّ َأنَّني َأجد تفاوتاً في َأقـوال النحـاة فيمـا           ،جاء مطَّرداً في فاِعل     )ع

وهم سيبويه وابن السراج وابن الحاجـب       ، فمنهم من يذكره مقيساً في فُغْالن       ،يخص هذا البناء    

ومنهم مـن يـذكر هـذا    ، ومنهم من لم يذكروا هذا البناء ضمن اَألبنية التي تُجمع على فُعالن   ،

وهذا يعني َأن هذا البناء يتوافـق  ،) يحفظ(ومن هؤالء َأبو حيان في قوله   ،اء شاذَّاً في فُعالن     البن

َأمـا  ، ويخالف قول َأبي حيان ومن لم يذكر هذا البنـاء         ،مجيئه مع قول سيبويه ومن حذا حذوه        

وِإن كان قلـيالً     ،ع  وقد ذكره النحاة من اَألبنية المقيسة في هذا الجم        ،فقد جاء قليالً    ) فَعل  (بناء  

فقد جاء شاذَّاً فـي  ، وعدم التوافق التي وجدتها تخص بناء فعيل ،فِإن مجيئه يوافق َأقوال النحاة    

والبناء اآلخر الذي جاء شاذَّاً و لم َأجد له ذكراً عند      ،شعر الهذليين وعده النحاة مقيساً في فُعالن        

  ).ِفعل(النحاة هو بناء 

                                                             

 ٥٢٠ص ،٢ج،شرح َأشعار الهذليين  ،السكري) (١

ويعني ظهر الريشة ال هو َأعالها وال هو        ،جمع َأبهر   ) أباهر(.٦١٦ص ، ٢ج، المصدر السابق    ، السكري) (٢

ـ  ، الـسكري  ،يعني مدموجة مع بعـضها      ، والدموج  ، هو ظهر الريشة  ،والظهران  ، َأسفلها عار شـرح َأش

 .٦١٦ص،٢ج ،الهذليين

 .٧٩٤ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣

 .١٠٣٥ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤



 ٥٨

  .لجموع صيغ منتهى ا-ثالثاً

  :فواعل -١

فقد جاء في   ،      وهو َأول صيغ منتهى الجموع من حيث عدد مرات وروده في شعر الهذليين            

  .وفي سبعة َأبنية هي ،موضعاً ) مئتين وثالثٍة وثمانين (

 :)٢(يقول َأبو ذؤيب الهذلي ،)١(مرةً ) مئتين واثنتين وَأربعين(جمع على فواعل : فاِعلة .١

  لْحواِدث مروةٌ        ِبصفَا المشَرق كُلَّ يوٍم تُقْرعحتَّى كََأنِّي ِل

  :)٣(ويقول َأبو العيال ، على وزن فاعلة ) حادثة(جاءت حوادث جمعاً لـ

  َأعيا المجاِنيقَ الدواِهي دونَه       فَتَركْنَه وَأبر بالنَحِصيِن

  

  )٤(ويقول َأبو كبير الهذلي ، فاعلةعلى وزن ) داهية( جاءت دواهي جمعاً لـ

             وصحوتُ عن ِذكِْر الغَواِني وانْتَهى        عمِري وَأنْكَرتُ الغَداةَ تَقْتُِّلي

وهي المرَأة المتزوجة التي غنيت ،على وزن فاِعلة ) غانية(جمعاً لـ)  غواني(جاءت 

  .بزوجها عن غيره 

 :)٦(يقول اَألعلم ، )٥(مرةً ) مائة وسبع عشرة (جمع على فواعل : فاِعل -٤

           علَى حثِّ البرايِة زمخَِري     السواِعِد ظَلَّ ِفي شَرٍىِطواِل 

  :)٧(ويقول عبداهللا بن َأبي ثعلب،على وزن فاِعل ) ساِعد (جمعاً لـ) سواعد(جاءت 

  ِمن الحرِب يحلُب موتَاً زؤاما           ذُعافَالبواِرِق ِفي ِدرٍة      

  .على وزن فاِعل وهو السيف) باِرق(جمعاً لـ) بوارق(جاءت 

  :)٩(يقول َأبو صخر الهذلي ،)٨(مرةً ) ثالث عشرة (جمع على فواعل : فَوعل-٣

  ِس الِحِب        فََأصبح مْأمون المنَاِجي محاِفالً      ِلَأعراِق طَماِح القَواِن

                                                             
 ) .فاِعلة) (فواعل(انظر ملحق ) (١
 .٩ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري) (٢
٣) (٤٠٩ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين،كري الس. 
٤) (١٠٧٠ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين ، كريالس. 
 ).فاِعل) (فواعل(انظر ملحق) (٥
٦)(ريع ،الحثُّ .٣٢٠ص ،١ج ، المصدر السابق، كري السالحنظل ،والشري ،غليظ طويل ،والزمخري ،الس

 .٣٢٠ص،١ج،المصدر السابق،السكري ،
٧)(٨٨٦ص ، ٢ج ، المصدر السابق، كري الس. 
  ).فَوعل() فواعل(انظر ملحق ) (٨
 المصدر السابق، السكري ، َأي يمر عليه ،يلحبه ،الحب .٩٢١ص ، ٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٩

 .٩٢١ص ، ٢ج، 



 ٥٩

  .على وزن فوعل وهو علو كل شيء) قونس (جاءت قوانس جمعاً لـ

  :)١(يقول مليح بن الحكم ، ) مرتين (جمع على فواعل : فَوعلة-٤

لُبطَح ِهنلَيع ِتكعي لَم اِهبوم        خَلْفَه كتْرِل يماً ِفي الراِئبى درس  

  .على وزن فوعلة ) موهبٍة(جمعاً لـ) مواهب(جاءت 

  :)٢(يقول قيس بن عيزارة، مراٍت ) َأربع (جمع على فواعل : فَعلَة-٥

             فَِإنَّك لَو عالَيتَه ِفي مشَرٍف     ِمن الصفِْر َأو مشِْرفَاِت التَواِئِم

  .وتعني موضع الجبل ،على وزن فَعلَة ) تَومة(جمعاً لـ) توائم(جاءت 

  :)٣(يقول ساعدة بن جؤية ،) مرتين(جمع على فواعل : علفَ-٦

             ومشْرِب ثَغٍْر ِللْرجاِل كََأنَّهم     بعيقَاِته هدء ِسباع خَواِشِف

  .على وزن فَعل وتعني المر السريع) خَشٍْف(جمعاً لـ) خواشف(جاءت 

  .)٤(عمرو بن هميل :يقول ، في كلمة واحدة مراٍت و) ثالث (جمع على فواعل :  فعيل-٧

             تُيوساً خَيرها تَيس شَآٍم       لَه ِبسواِئِل المرعى صِتيتُ

  .على وزن فعيل) مسيل(جمعاً لالسم المفرد ) سوائل(جاءت 

مما يؤكـد   ،لة وفاِعل        يتبين لنا من هذه االحصائية َأن فواعل جاء مطَّرداً في بناءين هما فاعِ            

ومن اَألبنية اُألخرى التي جاءت على فواعـل ولكنهـا قليلـة             ،َأقوال النحاة حول هذين البناءين      

وهذا يدلُّ  ،ولم نجد لهما ذكراً عند النحاة سوى َأبي حيان وكحيل وعباس  حسن              ،فَوعل و فَوعلة    

 اَألبنية التي جاءت شاذة فهي ثالثة َأبنيـٍة  َأما، على وجود  توافق بين مجيئهما وبين َأقوال النحاة     

كذلك لم َأجد لها ذكراً عند النحاة وهذا يدلُّ على عدم التوافق مع َأقوال              ، هي فَعلة وفَعل وفعيل     ،

  .النحاة 

  فعائل-٢

فقد جاء ، من حيث عدد مرات وروده في َأشعار الهذليين ،      وهو ثاني َأبنية منتهى الجموع 

  :هي ،وفي سبعِة َأبنيٍة ،موضعاً ) ربعٍة و ثالثينمائة وَأ(في 

  :)٦(يقول  َأبو المثلَّم الخناعي ، )٥(مرةً ) سبعاً وثمانين (جمع على فعائل : فعيلة-١

  كَِذي ِهمٍة آِمنَاً ِإذْ غَدتْ         ِخالََل الصراِئِم لَم تَخِْفِض

                                                             
 .١٠٥٠ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(١
 .٦٠١ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 .١١٥٤ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٣
 ٢ج،المصدرالسابق ،السكري ، الصوتُ: الصتيتُ.٨٢٢ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤

 ٨٢٢ص،
 ) .فعيلة) (فعائل(انظر ملحق ) (٥
 .٣٠٥ ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٦



 ٦٠

صخر :ويقول ، وتعني الرمال،على وزن فعيلة ) صريمة( جمعاً لـ) صرائم(جاءت 

 ١(الغي(:  

  خَِفي الشَّخْص مقْتَِدر علَيها        يسن علَى ثَماِئِلها السماما

   .وتعني البقية من العلف والطعام،على وزن فعيلة ) ثميلة (جمعاً لـ) ثمائل(جاءت 

  :)٣(الهذلي يقول َأبو ذؤيب ،)٢(مرة ) ثالث عشرة(جمع على فعائل : فعيل-٢

            وما َأنْفُس الِفتْيان ِإالَّ قَراِئن       تَِبين ويبقَى هامها و قُبورها

ويقول َأبو صخر ، وتعني الصاحب، على وزن فعيل ) قَرين (جاءت قرائن جمعاً لـ

  :)٤(الهذلي

   َأن يلْقَى سرور العجاِئِبيقُوُل غَداً َألْقَى الَّذي اليوم فَاتَِني      ويْأمُل

  . على وزن فعيل) عجيب(جمعاً لالسم المفرد ) عجائب(جاءت كلمة 

 :)٦(يقول  َأبو صخر الهذلي ،)٥(مرات ) عشر(جمع  على فعائل : ِفعالة-٣ 

  َأهاِويلُِمن ِجنِّيٍة كُلَّ لَيلٍَة       تُراِفقُِني ِباللَّيِل فَوقَ الوساِئِد

  :)٧(ويقول مليح بن الحكم، على وزن ِفعالة) ِوسادة(جمعاً لالسم المفرد ) وسائد(جاءت 

  ولَم يجِر ِفي اَألخْباِر بيِني وبينَها        َأِمين لَنَا تُلْقَى ِإلَيِه الرساِئُل

  .على وزن ِفعالة) ِرسالة (جمعاً لالسم المفرد ) رسائل(جاءت كلمة 

  :)٩(يقول ِإياس بن سهم بن ُأسامة ، )٨(مراٍت ) سبع (ة جمع على فعائل فَعال-٤

  وِكلْتَاهما تَبِني ِلبيٍت دعاِئما               كَراِئم ِمن عاِديٍة لَم تَبدِل

                                                             

 شرح َأشعار الهذليين، السكري  ، سمامالسم الْقَاِتل جمعه.٢٨٨ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (١

  .٢٨٨ص ،١ج،
 ) .فعيل) (فعائل(انظر ملحق ) (٢

 .٢١٠ص ، ١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣

 ٩١٨ص ،٢ج ،المصدر السابق،السكري ) (٤

 ) .ِفعالة) (فعائل(انظر ملحق ) (٥

المخافة من الَْأمر لَا يدِري ما يهجم علَيِه ِمنْه، : الهوُل.٩٦٥ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦

 .٧١١ص،باب فصل الهاء،١١ج ،لسان العرب، منظور ابن ، والْجمع أهواٌل 
 ١٠٥٧ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٧

 ) .فَعالة) (فعائل(انظر ملحق) (٨

 .٥٢٩ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٩



 ٦١

  :)١(ويقول ساعدة بن جؤية،على وزن فَعالة ) دعامة (جمعاً لالسم المفرد ) دعائم(جاءت 

قَدوِزيمهو ا قَاِئماِئم ِمنْهفَاِتها           نَعِفي شُر طَاءيِفي ع م  

  .على وزن فَعالة)نَعامة (جمعاً لالسم المفرد ) نَعائم(جاءت كلمة 

  :)٣(يقول َأبو جندب ، وفي كلمتين،)٢(مراٍت ) سبع (جمع على فعائل : ِفعال-٥

  روا        يحوزون سهِمي دونَهم في الشَّماِئِلرَأيتُ بِني العالَّتلَما تَضافَ

  :)٤(ويقول َأبو صخر الهذلي ،على وزن ِفعال) ِشمال (جاءت شمائل جمعاً لـ

اِئببالج نْكاِإللِْف ع دعب دص قَدتْ        وضرَأعو اكانَتْ ِسوب َأن عزَأتَج  

وهو ثوب يلبس فوق ، على وزن ِفعال) ِجباب( المفرد جمعاً لالسم) جبائب(جاءت كلمة 

  .الثياب

 :)٦(يقول ُأسامة بن الحارث،)٥(مراٍت ) خمس(جمع على فعائل : فَعول -٦

  ِبقَاِدِم عصٍر ُأذِْهلَتْ عن ِقراِنها         مراِضعها والفاِصالَتُالجداِئِد

  .وتعني اإلبل التي ال لبن فيها ،ل على وزن فَعو) جدود(جمعاً لـ) جدائد(جاءت 

  :)٧(مرات يقول  اَألعلم) ثالث(جمع على فعائل : فَعلَة-٧

                      ُأغِْري َأبا وهٍب    ِليعِجزهم ومدوا ِبالحالَِئِب

  .وتعني الذي يستنصر بشخص آخر، على وزن فَعلة ) حلْبٍة ( جمعاً لـ) حالئب(جاءت 

  :)٨(يقول حسان بن ثابت،)مرتين(بني منه على فعائل :عولةفَ-٨

  فَلَوالَ ِلواء الحاِرِثيِة َأصبحوا      يباعون ِفي اَألسواِق بيع الجالَِئِب

  .على وزن فَعولة) جلُوبة(جمعاً  على وزن فعائل لـ) جالئب(جاءت كلمة 

                                                             
١) (كري ، المحطوم المنكسر ،والهزيم ،الطويلة ،العيطاء ،١١٥٩ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،كري السالس ،

 ١١٥٩ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين
 ) .ِفعال) (فعائل(انظر ملحق ) (٢
اجتمعوا وجعلوا نصيبي من ، تضافروا ، المتفرقات :العالَّت.٣٤٨ص ، ١ج ، المصدر السابق، السكري) (٣

 .٣٤٨ص، ١ج ،المصدر السابق، السكري ، ئم في الشمالالغنا
 ٩٤٦ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤
 ) .فَعول) (فعائل(انظر ملحق ) (٥
المصدر ، السكري ، اإلبل التي ذهب لبنها ، الفاصالت .١٢٩٨ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦

 .١٢٩٨ص ، ٣ج ، السابق
٧) (٣١٢ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس. 
امرَأة من كنانة َأخذت اللواء يوم ُأحد بعد قتل َأهله ،الحارثية ،٧٨١ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٨

 ٧٨١ص،٢ج ،المصدر السابق، السكري ،هو ما يجلب ، والجالئب ،

 



 ٦٢

وهذا يؤكد قول النحـاة فيمـا يخـص         ، جاء مطَّرداً في فعيلة           يتبين مما تقدم َأن جمع فعائل     

نجد مجيئها قلـيالً ممـا   ، َأما اَألبنية اُألخرى التي عدت بَأنَّها قياسية في فعائل  ، مجيء هذا البناء  

) ِفعالـة   (،) فَعالـة   (وهذه اَألبنية هـي     ، يعني عدم وجود توافق بين مجيئها وبين َأقوال النحاة          

) فَعلـة (وثمة بناء آخر جاء شاذَّاَ ولم َأجد له ذكراً عند النحـاة وهـو        ،) فعيل(، ) فَعول() ِفعال(،

  .وهذا يعد خالفاً آخر بين مجيئه وبين َأقوال النحاة ،

  مفاعل ومفاعيل-٣

     تُعد صيغة مفاعل ثالث الصيغ لمنتهى الجموع من حيث عدد مرات ورودها فـي شـعر                

فة ِإلى  مفاعيل وكما ذكرنا ال يوجد اختالف بين مفاعل ومفاعيل سوى ِإشباع              باِإلضا، الهذليين  

مئـة  (منها  ، ) مئتين  وموضٍع واحدٍ   (كسرة عين الكلمة لتكون ياء وقد ورد هذان الجمعان في           

  :هي،ومن َأربعة َأبنية ، على مفاعيل ) ثالثون(على مفاعل و) وَأربعة وسبعون 

جمـع  : لمد ويكون هذا البناء مطَّرداً في مفاعل قليالً في مفاعيـل      الثالثي المزيد بغير حرف ا    -١

  .)١(مرات) عشر( مرةً وعلى مفاعيل) سبعاً وثمانين(على مفاعل 

 :)٢( يقول اَألعلم 

  ولَو رفَعتَ ثُوبك ِفي خُروٍق      تَروعك ِفي مهاِلِكها الشُّدوفُ

ويقـول َأبـو ذؤيـب      ،على وزن مفْعـل     ) مهلَك  (المجرد  جمعاً لالسم الرباعي    ) مهالك(جاءت  

  . )٣(الهذلي

رِر الخَمِمثَْل طَي ماُألنُوِف ه الشِّتَا       ِء شُم ِف ِحينيللض مطَاِعيم  

ويقول مليح بن ، على وزن مفْعل ) مطْعم(جمعاُ لالسم الرباعي المجرد ) مطاعيم(جاءت 

  :)٤(الحكم

نَى ِبيفَاِصِلبالم ادالَ اشِْتدا لَوِبه قُومي       كَدي لَم ه ثُمردِه صيد  

  :)٥(ويقول َأبو المثلَّم ،) ِمفْعل(جمعاً لالسم الرباعي ِمفْصل على وزن ) مفاصل(جاءت 

نِْب الِفئاِم المِفي ج نطَاِعيم         طَاِعماِج مِم الِهيوتُ ِفي ياِليصِم مزر  

                                                             
الثالثي المزيد ) (مفاعيل(وملحق ،١٨١-١٧٩ص،) مدالثالثي المزيد بغير حرف ال)  (مفاعل(انظر ملحق ) (١

بغير حرف المد. (  
٢) (كري ، الشخص والجميع شدوف : دفالشَّ.٣٢٨ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، كري السالمصدر ، الس

 .٣٢٨ص، ١ج ،السابق
٣)(ر      كلُّ.١١٨ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين  ،كريالسرون كما تستتر الطير ويقصد يستت ، ما يسترك فهو خَم

  .١١٨ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري  ،في الخمر
 .١٠٢٤ص ،٣ج ، المصدر السابق، السكري ) (٤
لـسان  ،ابـن منظـور   ،الفئام جماعـة مـن النـاس    .٢٦٨ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهـذليين ، السكري  ) (٥

والـرزام ِمـن الرجـاِل  الـصعب     .  علَى اَألرضرجٌل مرِزم ِللثَّاِبتِ  : يقَاُلو،باب فصل القاف  ،١٢جالعرب
 .٢٣٩ص،باب فصل الراء المهملة ،١٢ج ،لسان العرب،ابن منظور ، المتَشدد



 ٦٣

  .)١() مرتين(مرات وعلى مفاعيل ) تسع(جمع على مفاعل : الرباعي المزيد بعالمة تْأنيث-٢

  :)٢(يقول َأبو شهاب المازني 

قَاِبرالمارحالماِة ويِد الحجوفُنَا       ِبميتْ ساءِج  براةَ العَأنَّا غَدو  

ويقول مالك بن ، والمزيد بعالمة تْأنيٍث) ةمقبر( جمعاً لالسم الرباعي ) مقابر(جاءت 

  :)٣(خالد الخناعي

  وفَهم بن عمٍرو يعلُكُون ضِريسهم     كَما صرفَتْ فَوقَ الِجذَاِذ المساِحن

على وزن ) ِمسحنة( جمعاً لالسم الرباعي المزيد بعالمة تْأنيث) مساحن(جاءت كلمة 

  .ِمفْعلة

  :)٤(يقول َأبو المورق ،مراٍت ) ثالث(مع على مفاعل ج: الثالثي المجرد-٣

  وجنَّبِتِه كَلْباً وكَعب ِبن عاِمٍر      وحلَّ علَى باِدي المفَاِقِر معِدِم

وهذا البناء على ما ، وتعني الفقير، على وزن فَعل) فَقْر(جمعاً لالسم الثالثي ) مفاقر(جاءت 

  .مفاعيل حظ في هذا البناءيبدو خاص بمفاعل وليس ل

٤-مع على مفاعيل : جاء مطَّرداً في مفاعيل شاذَّاً في مفاعل: الخماسي قبل آخره حرف مدج

  .)٥() مرة واحدة(مرةً وعلى مفاعل) سبع عشرة(

  :)٦(يقول ُأسامة بن الحارث 

   في الواِسِط                تُصيح جنَاِدبه ركَّداً          ِصياح المساِميِر

  .المزيد بحرف مد على وزن ِمفْعال) ِمسمار(جمعاُ لالسم الخماسي  ) مسامير(جاءت 

  :)٧( ويقول اَألبح بن مرة

  فَلَم تَتْركْهم ِقصداً ولِكن         فَِرقْتَ ِمن المغَاِوِر كَالنُّجوِم

مفرد الخماسي المزيد بحرف مد جمعاً على وزن مفَاعل لالسم ال) مغَاِور(جاءت كلمة 

  .على وزن ِمفْعال) ِمغْوار(قبل آخره 

                                                             
 ).الرباعي المزيد بعالمة تْأنيث) (مفاعل(انظر ملحق ) (١
ـ ، هو المرجع ِإلى المقـابر    ،المحار  .٦٩٥ص ، ٢ج، شرح َأشعار الهذليين  ، السكري  ) (٢ المـصدر  ،سكري  ال

 .٦٩٥ص،٢ج ،السابق
ِقطع حجارة ،الجذاذ ، حك الضرس بالضرس ،الضريس ،٤٤٧ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٣

 .٤٤٧ص،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ، التي يسحن بها الذهب ،المساحن ،الذهب 
 .٧٧٨ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٤
 ).الخماسي قبل آخره حرف مد)(مفاعيل (انظر ملحق ) (٥
٦) (كري ، هو الرحل ،الواسط ١٢٩٠ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري السشرح َأشعار الهذليين، الس 

  .١٢٩٠ص ،٣ج،
 ٦٦٧ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٧



 ٦٤

٥-مع على مفاعيل : السداسي المزيد بحرف مدةً واحدةً(ج١(يقول َأبو العيال ، ) مر(:  

              َأعيا المجاِنيقَ الدواهي دونَه           فَتَركْنَه وَأبر بالتَحِصيِن

   .المزيد بحرف مد) منجنيق (جمعاً لالسم السداسي ) انيقمج(جاءت 

٦-تين(جاء : ثالثي قبل آخره حرف مدمر (ة بن َأبي عائذ، وفي كلمة واحدةيقول ُأمي)٢( 

  مصاِلقَ ِبالمقَالِة غَير بكٍْم          ِإذا َأخْزى المخيُل مقَدِمينا

  :)٣(يقول ُأسامة بن الحارث،) رتينم(جاء على مفاعل : لمضعف الرباعي-٧

طَاِردم انِقر  ِديهماةٌ ِبَأيماِء كُلِّ ثَِميلٍَة          رم نع لََّأهحو  

و بهذا   ،في ضوء اِإلحصائية اآلنفة تبين لنا َأن مفاعل جاء مطَّرداً في االسم الرباعي المجرد               

فقد ذكره النحاة   ،فقد جاء قليالً    ، ماسي المزيد بعالمة تْأنيث   َأما الخ ،فِإن مجيئه يوافق قول النحاة      

َأمـا  ،وقد جاء موافقاً لما قاله النحـاة        ، بشرط َأن يجمع على حروفه اَألربع       ،في جواز جمعه    

ممـا يعنـي عـدم    ،ولم نجد له ذكراً عند النحاة ، الثالثي الذي جمع على مفاعل فقد جاء شاذَّاً       

فالنحـاة اسـتكرهوا   ، عالوة على ذلك االسم السداسي جاء شاذَّاً ، النحاة   توافق مجيئه مع َأقوال   

وهذا االستكراه يعد توافقاً مـع      ،ويبدو َأن هذا االستكراه يدلُّ على قلة مجيئه         ، مجيء السداسي   

) الثالثـي قبـل آخـره حـرف مـد         (وجاء بناءان شاذَّان جمعا على مفاعل هما        . مجيئه شاذَّاً 

مما يدل على االختالف في مجيئهما في       ،ولم َأجد لهما ذكراً عند النحاة       ،)مضعف  الرباعي ال (و

  .َأقوال النحاة

 فعالل وفعاليل  -٥
      وهاتان الصيغتان هما خامس الصيغ لمنتهى الجموع من حيث عدد ورودهما فـي شـعر               

َأربعـة  (و،لل  جاءت على فعا  ) ثالثة وسبعون (منها  ،مواضع  ) مئة وسبعة (الهذليين فقد جاءتا في     

والفـرق بينهمـا ِإشـباع    ، وهما َأيضاً يشتركان في َأغلب اَألبنيـة  .جاءت على فعاليل    ) وثالثون

  :هي،وجاءتا من ثالثة َأبنية ،الكسرة 

فقد جاء على فعالل : الرباعي َأصلي الحروف  ويكون مطَّرداً في فعالل شاذّاً في فعاليل-١

  :)٥(يقول َأبو ذؤيب الهذلي ،  )٤() تينمر(وعلى فعاليل ، مرةً) َأربعين(

 ثَِجيج ناُؤهم ودس لٍَة               حناتمعمٍرو كُلَّ آِخِر لَي قَى ُأمس  

                                                             
١) (٤٠٩ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين،كري الس 
٢) (َأحزى يعني نكص ورجع على ورائه ،المصالق تعني الخطباء ،٥٤٣ ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، كري الس

 ٥٤٣ص،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ،والمخيل الذي يخيل فيه الخير،
يشبه الِقران تعني النبل مقترنة بعضها ،حلََّأه تعني طرده ومنعه ،١٢٩٩ص ،٣ج ،المصدر السابق،السكري ) (٣

 ١٢٩٩ص،٣ج ،المصدر السابق،السكري ،بعضاُ 
 ).الرباعي َأصلي الحروف) (فعالل(انظر ملحق ) (٤
المصدر ، السكري ،الصب ،والثج ،الصبوب ،الثَّجيج ١٢٨ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٥

 ،١٢٨ص ،١ج ،السابق



 ٦٥

وتعني الِجرار ، وهو َأصلي الحروف ) حنتم(جمعاً لالسم الرباعي  ) حناتم(جاءت 

  :)١(ويقول مليح بن الحكم ، السود

  الحي مقِْفرةً            تَعفُو معاِرفَها النُّكْب السجاِسيجهْل هيجتْك طُلُوُل 

ويعني اَألرض ،وهو َأصلي الحروف ) سجسج ( جمعاً لالسم الرباعي ) سجاسيج(جاءت 

  .التي تكون الصلبةً وال سهلةً 

٢-تسع(جاء على فعالل ،: الخماسي قبل آخره مد (اتوعلى فعاليل ، مر)ثالثينثالثاً و ( ًةمر)٢(.  

  :)٣(يقول َأبو ذؤيب الهذلي 

  خَاضتْ ِنقَاعا)٤(ِبمطَِّرٍد تَخَال اَألثْر ِفيِه          مدب  غَراِنٍق 

ويعني الفرسان ،وهو مزيد بحرف مد ) برزيق( جمعاً لالسم الخماسي) برازق(جاءت 

  :)٥(ويقول مالك بن خالد الخناعي،

اٍت وشَِظي ازوج خَباِئب ننَهيا باِريخ شُمان َأنْتَِحي          شَمديب  

ويعني رْأس ،المزيد بحرف مد ) شمروخ(جمعاً لالسم الخماسي ) شماريخ(جاءت 

  .الجبل

يقول معِقل بن ، )٦(مرةً) ثالثاً وعشرين ) (فعالل(جاء جمعاً لـ: الرباعي المزيد بعالمة تْأنيث-٣

  :)٧(خويلد 

  ا َأقْسموا َأقْسمتُ َأنْفَلَّ ِمنْهم          والَ ِمنْهما حتَّى نَفُلَّ السالِسالَِإذَ

ويقول َأبو ذؤيب ، جمعاً لالسم الخماسي سلسلة المزيد بغير حرف المد) سالسل(جاءت 

  :)٨(الهذلي

نْخُوٍض مٍم ما         طَفَاِطِف لَحقَايِإالَّ ب همِشيِققَِليٍل لَح  

                                                             
١) (١٠٦١ص ،٣ج، شرح َأشعار الهذليين، كري الس 
الخماسي قبل آخره ) (فعاليل(وملحق ،١٨٨- ١٨٧ص ،) الخماسي قبل آخره حرف مد) (فعالل(انظر ملحق ) (٢

حرف مد.( 
٣) (٢٣١ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، كري الس 
لنقاع وا، طير يشبه الكركي،والغرانق ،ِفرند السيف ،واَألثر ،السيف الذي ِإذا هززته اطَّرد من لينه ) المطَّرد()(٤

  ٢٣١ص،١ج ،المصدر السابق،السكري ، وهو محتبس الماء،جمع نقع ،
٥) (ات ،٤٥٨ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين،كري السوهي ،جمع خبيبة ،ائب الخب،رؤوس الجبال ،شظي

 ٤٥٨ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، ،كري  الس،طريق بين ظهري الصخور
  ) .زيد بعالمة تْأنيثالرباعي الم) (فعالل(انظر ملحق ) (٦
٧) (٣٧٤ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس 
ما استرخى من جانبي البطن عند الخاصرة ،الطفاطف ،١٨٠ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٨

  ١٨٠ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري، الضامر،والمشيق ،القليل اللحم ،والمنخوص ،
 



 ٦٦

المزيد بعالمة ) طَفْطَفة(جمعاً على وزن فعالل لالسم المفرد الخماسي) طفاطف(جاءت 

  .على وزن فَعلَلَة، تْأنيث

وشـذَّ فـي   ) فعالـل (ومن هنا يتبين لنا َأن االسم الرباعي َأصلي الحروف اطَّـرد فـي     

ممـا  ، )فعالـل (وشذَّ في   ) ليلفعا(فقد اطَّرد في    ، َأما االسم الخماسي المزيد بحرف مد     ، )فعاليل(

َأما االسم الخماسي المزيد بالتاء فقد جاء بكثرة  علـى    ،يؤكد َأقوال النحاة الخاصة بهذين البناءين       

وهذا يؤكـد قـول     ، )فعاليل(مقارنةً بعدد مرات وروده في شعر الهذليين ولم يجمع على           )فعالل(

  .النحاة الخاصة بهذا البناء

  َأفاعل وَأفاعيل-٦

َألنَّهما ،فِإنَّني جعلتهما معاً ،الرغم من َأن النحاة لهم رْأي في هذين البناءين على 

فضالً عن ِإنَّني ال َأجد فرقاً بينهما سوى ِإشباع ،يشتركان في بعض اَألحيان في بناٍء واحد 

على َأفاعل ) تسع وَأربعون (منها ،موضعاً ) ستين (فقد وردا في شعر الهذليين  في ، الكسرة

  :هي،وجاءا من تسعِة َأبنيٍة مختلفٍة ،على َأفاعيل ) َأحد عشر(و،

يقول ُأسامة بن ، )١()مرة واحدة(وعلى َأفاعيل ،مرةً ) سبعاً وعشرين (جمع على َأفاعل  :َأفْعل-١

   :)٢(الحارث 

  عصاك اَألقَاِرب في َأمِرِهم        فَزاِيْل ِبَأمِرك َأو خَاِلِط

ويقول عبد ،) مرةً واحدةً(وجمع على َأفاعيل ، جمعاً لالسم َأقْرب على وزن َأفْعل جاءت َأقارب 

   :)٣(مناف بن ِربع 

  وِللِْقِسي َأزاِميٌل و غَمغَمةٌ          ِحس الجنُوِب تَسوقُ الماء والبردا

ختلط فتصبح صوتاً وتعني َأصوات ت،جاءت َأزاميل جمعاً لالسم َأزمل على وزن َأفْعل 

  .واحداً 

   :)٥(يقول  قيس بن عيزارة ، )٤(مراٍت ) َأربع (جمع على َأفاعل : َأفْعل-٢

ِمنِّي اَألشَاِجع تَّى شُدالقَوِم ح ِمن      عُأر لَمُأقَاِتْل و تَا ِإذْ لَمرسا حفَي  

  .جاءت َأشاجع جمعاً لجمع القلة َأشْجع على وزن َأفْعل

                                                             
 ).علَأفْ) (َأفاعل(انظر ملحق ) (١
 ١٢٩٠ص ،٣ج . شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 ٦٧٥ص ،٢ج ،المصدر السابق، السكري) (٣
 ) .َأفْعل) (َأفاعل(انظر ملحق ) (٤
 ٥٩١ص ، ٢ج ، المصدر السابق، السكري ) (٥



 ٦٧

   :)٢(يقول عروة بن مرة ، )١(مراٍت ) َأربع (جاء جمعاً على َأفاِعل :َأفِْعلَة -٣

               ودافَع  ُأخْرى القَوِم ضرباً خَراِدالً       ورمى ِنباٍل ِمثَْل وكِْع اَألساِوِد

  .ات جاءت َأساود جمعاً لجمع القلة َأسِودة على وزن َأفِْعلَة وتعني الحي

   :)٣( يقول  َأبو جندب ،مرات ) َأربع(وعلى َأفاعيل ،مرات ) َأربع (جمع على َأفاعل :َأفْعال -٤

  وَأغَاِنما عاِزٍب        ُأجمع ِمنْهم جاِمالً فَقُنَِّة ِإلى ملَِح الفَيفَا

يقول َأبو ، اتمر) َأربع(وجمع على َأفاعيل ، جمعاً لجمع القلة َأغنام ) َأغانم(جاءت 

   :)٤(ذؤيب الهذلي

ا اَألقاديحنَاِقيهم نيوُل بةٌ               تَجاِصبا فَعا ِمنْها ُأالَتُ الذُّرَأم  

  .جمعاً لجمع القلة َأقْداح ) َأقاديح(جاءت 

   :)٥(اعي يقول مالك بن خالد الخن، )مرتين(وعلى َأفاعيل ،) مرتين (جمع على َأفاعل :ُأفْعول - ٥

اسرِن ِنبقَيتُ الشِّدرَأه اِثبوم           هَأظَاِفر وبشْبِة مِديهالب بعص  

) مرتين(وقد جمع على َأفاعيل ، على وزن ُأفعول ) ُأظفور (جمعاً لـ) َأظاِفر(جاءت 

   :)٦(يقول َأبو قُالبة 

  بطَّنُها َأساِريع نُهوجو صفْراء البرايِة فَرع نَبٍع         تَ

على وزن ُأفْعول ويعني الخطوط التي تكون في عود ) ُأسروع (جمعاً لـ) َأساريع(جاءت 

  .القوس

  :)٧(يقول َأبو ذؤيب الهذلي ،) مرتين ( جمع على َأفاعل :فَعالة -٦
و دفَقَالُوا تَع          مِشتَاُؤه و مفُهيِنيِه صب ماِجلَأهطَ اَألرسو َأغْز  

وجمع على َأفاعيل ، على وزن فعالة وتعني الرجال ) رجالة (جمعاً لـ ) َأراجل(جاءت 

   .)٨(َأبو المثلَّم :يقول ، ) مرةً واحدةً (

  يا صخْر وراد ماٍء قَد تَمانَعه       سوم اَألراِجيِل حتَّى جمهطَِحُل

  .على وزن فَعالة ) رجالة ( جمعاً لـ) َأراجيل(جاءت 

                                                             
 ) .َأفِْعلة) (َأفاعل(انظر ملحق ) (١
 ٦٦٣ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
جبل ،والقنَّة ،الغنم ،وَأغانم ،اِإلبل ،والجامل ،موضع ،الفيفا ٣٥٤ص ،١ج ، المصدر السابق، لسكري ا) (٣

 ٣٥٤ص،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ، صغير
المصدر ، السكري ، السمان ذوات الشحم ، المناقي ،١٢٣ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤

 ١٢٣ص ،١ج ، السابق
 ٤٤٣ص ، ١ج ، المصدر السابق،  السكري )(٥
 ٧٢١ص ، ٢ج، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٦
 ١٦١ص ، ١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٧
واَألراجيل ، َأي خلَّه يمِض كيف يشاء ) خلَّه وسومه(يقال ،٢٧٥ص ، ١ج ، المصدر السابق، السكري ) (٨

شرح َأشعار ،السكري ، خُضرة ِإلى الغُبرة،والطُحلة ، من طول التَّرك،وطَِحٌل ،ماؤه ،وجمه ،الرجالة ،
 ٢٧٥ص ،١ج ،الهذليين



 ٦٨

  :)١(يقول  قيس بن عيزارة ،) مرةً واحدةً(جمع على َأفاعيل :ِإفْعال -٧

اِصيرا اَألعةٌ ِفيهشَآِميعِمس            مهبها  ِلقْحةً ِإذَا تََأوِلميو  

  .على وزن ِإفْعال ) ِإعصار(جمعاً لـ) َأعاصير(جاءت 

  :)٢(يقول عمرو ذي كلب ،) مرةً واحدةً(جمع على َأفاعيل :عالة ِإف-٨

  ويبرح واِحد واثْنَاِن صحِبي       ويوماً ِفي َأضاِميِم الرجاِل

 .على وزن ِإفعالة وتعني ِإضبارة من الصحف) ِإضمامة (جمعاً لـ) َأضاميم(جاءت 

  :)٣(يقول َأبو ِخراش ، ) مرتين (جمع على َأفاعيل :ُأفْعولة -٩

اَألكَاِذيب مُل القَونْحا يم ضعبِتِه      وِض ِمرعِفي ب خَاِلد كََأنَّه  

  .على وزن ُأفْعولة) ُأكْذوبة (جمعاً لـ) َأكاذيب(جاءت 

ما يعني َأنَّه ال يوافق مـا قالـه   ،يظهر مما تقدم َأن صيغة َأفاعل جاءت مطَّردة في َأفْعل  

ويوافق ما قاله المبرد  بَأن يجمع عليـه مـا   ، النحاة في َأن بناءه يكون من جمع القلة َأو المصدر 

فِإذا كان وزن المفرد على َأفعل التفضيل فِإنَّه يوافق ما قاله سـيبويه فـي               ،كان على وزن َأفْعل     

ز جمعـه الـذي     و على الرغم قول سيبويه في جـوا       ، جواز جمع اَألكبر واَألصغر على َأفاعل       

َأما بناء َأفاعيل فـال َأجـده   ، اليعني االطِّراد  فِإنَّني َأجد توافقاً مع مجيئه مخالفاً من حيث اطِّراده       

وعلى الرغم من قول    ،وَأجدها بين القليلة والشاذة     ،مطَّردا في َأي بناٍء من اَألبنية التي جمع عليها          

، الذي يطَّرد فيه    )َأفعال  ( من جمع القلة على وزن       سيبويه وغيره من النحاة في َأن َأفاعيل يجمع       

مما يعني عدم التوافق بـين مجيئـه     ، وجدت َأن َأفعال جاءت جمعاً على َأفاعل َأكثر من َأفاعيل           

لم يـذكرها   ، زيادة على ذلك مجيء بعض اَألبنية التي جمعت على هذين الجمعين            ، َأقوال النحاة 

ولكنَّهم لم  ، حددوا ثالثة َأبنية تُجمع عليهما فضالً عن بناء ُأفعولة           فالنحاة،النحاة في مجمل آرائهم     

مما يدلُّ على االختالف بين ما      ، يذكروا فعالة و ُأفعول و ِإفعال و ِإفعالة حتَّى على سبيل الشذوذ             

والمالحظ على هذين الجمعين َأن قسماً منهما جـاء علـى غيـر             .جاء من هذه اَألبنية وَأقوالهم      

يقول صاحب معجم تاج العروس لم يسمع َأن َأغنـام  ،فمثالً نجد َأغنام جمعت على َأغانم      ، اسالقي

  .)٤(وَأهضاب جمعت على َأفاعل ولكن اضطرار الشاعر ِإلى حذف الياء جعلها تُجمع على َأفاعل

                                                             
 تاج العروس،  الزبيدي .هو ِريح تَْأِتي عنْد اللَّيل،المسع ،٦٠٧ص ، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (١

 ٣٧ص،باب فصل أوب ،٢ج، 
 ٥٦٧ص ،٢ج ، المصدر السابق، السكري ) (٢
 ١٢٣٣ ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣
 ٣٩٥ص ،٤ج ،تاج العروس،الزبيدي ) ٤(



 ٦٩

   :فعالى-٧

) ثين سبعٍة وثال(وقد وردت في شعر الهذليين في ،     وهي ِإحدى صيغ منتهى الجموع 

  :و جمعت من خمسة َأبنيٍة هي ، موضعاً 

 )١(مرةً)اثنتين وثالثين (وجمع على فعالى ):الخماسي المضعف المزيد بعالمة تْأنيث(فعيلة -١

، ٢(يقول صخر الغي(:  

  لَعمرك والمنَايا غَاِلباتٌ           وما تغِْني التَِّميماتُ الِحماما

  ،على وزن فعيلة ،) مِنية( لالسم المفرد الخماسي جمعاً) منايا(جاءت 

  :)٣(ويقول ساعدة بن جؤية

  ولَو َأمستْ لَهم ُأدم صفَايا      تُقَرِقر في طَواِئِفها الفُحوُل

الخماسي (على وزن فعيلة ) صفية(جمعاً على فَعالى للصفة المفردة ) صفايا(جاءت كلمة 

  .وتعني اِإلبل الكريمة،) المة تْأنيثالمضعف المزيد بع

   :)٤(يقول َأبو ذؤيب الهذلي ،) مرتين(جمع على فعالى :فَعلى -٢

وجده نهفَقَِّئةٌ آثَارم           جرخَز نتْهانْتَحالَى وجع نوغَد  

  .على وزن فَعلى ) عجلى (جاءت عجالى جمعاً لـ

   :)٥(يقول سريع بن عمران الصاهلي ،) مرةً واحدةً(لى جمع على فعا: فعالء-٣

الجالَبيب ِهنلَيذَارى عالع شْيةٌ        مالِهي يهِإليِه و ورٍشي النُستَم  

  وهو اسم مزيد بعالمة تْأنيث على وزن فَعالء) عذراء(جاءت عذارى جمعاً لـ

   :)٦(ل َأبو ذؤيب الهذلي يقو،) مرةً واحدةً (جمع على فعالى : فعيل-٤

  تَرى شَربها حمر الِحداِق كََأنَّهم          َأساوى ِإذَا ما مار ِفيهم سوارها

  .ويعني الذي برْأسه ِجراح ،على وزن فعيل ) َأِسي(جاءت َأساوى جمعاً لالسم 

   :)٧(يقول صخر الغي ،) مرةً واحدةً(جمع على فَعالى :فعالني -٥

  كََأن تَواِليه ِبالمالَ        نَصارى يساقُون الَقَوا حِنيفَا

 .على وزن فعالني ) نصراني (جاءت نصارى جمعاً لالسم السداسي      

                                                             
 ).الخماسي المزيد بعالمة تْأنيث) (فَعالَى(انظر ملحق ) (١
 ٢٨٧ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 ١١٤٥ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٣
 ١٢٨ص ،١ج ، ح َأشعار الهذليينشر، السكري ) (٤
 ٥٨٠ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٥
 ٧٥ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦
 ٢٩٧ ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٧



 ٧٠

ممـا  ،ى في االسم  والصفة المفردين على وزن فعيلـة       في ضوء ما تقدم نالحظ اطِّراد فعالَ      

 النحاة الذين لم يذكروا هذا البناء من بين اَألبنية التـي تُجمـع              يعني عدم توافق مجيئه مع َأقوال     

وهذا َأيضاً مخالف لما قاله النحاة في غلبة هذه         ،فقد جاءت شاذة    ، َأما اَألبنية اُألخرى  ،على فعالى   

ما عدا بناء فعيل الذي يوافق ما قاله َأحمد حسن كحيل بَأنَّه يحفـظ فـي هـذا             ،اَألبنية في فعالى    

  .)١(البناء

   :فَعاِلي-٨

ثالثٍة (وقد وردت في شعر الهذليين في ،     وهي آخر صيغة من صيغ منتهى الجموع 

  :هي ،ومن خمسة َأبنيٍة ،موضعاً ) وعشرين 

وقد جاءت كلُّها في ، )٢(مرةً ) ِإحدى عشرة(جمع على فَعالي : الثالثي المزيد بعالمة تْأنيث-١

  .كلمٍة واحدٍة هي ليلة 

   :)٣(و صخر الهذلي  يقول َأب

اِئعواِق الرنَا ِبالِفرعا تَرلَمى        وا النَّوانَى ِبهلَى تَداِلي ِإذْ لَيلَي  

  .على وزن فَعلَة) لَيلَة(جاءت ليالي جمعاً لالسم المفرد 

   :)٥(يقول ُأمية بن َأبي عائذ ،)٤(مراٍت ) خمس(جمع على فَعِلي : فَعالء-٢

حِفيِع الِجباِلصطُوٍد ر ابدَأحا         وُل ِجنَّانُهاٍر تَغَو  

على وزن فَعالء وهو اسم مزيد بعالمة تْأنيث وهي )صحراء (جمعاً لـ) صحاٍر(جاءت 

  .الهمزة 

   :)٦(تقول  جنوب ُأخت عمٍرو ذي كلب،مراٍت ) ثالثَ(جمع على فَعاِلي : فَعلى-٣

 الكَلْب حنْباالَ يِري َأفَاِعيهالَ تَسالِعشَاِء و ٍة           ِمناِحدو رِفيها غَي  

  .على وزن فَعلى) َأفْعى(جمعاً لالسم الرباعي المفرد ) َأفَاِعي(جاءت 

   :)٧(يقول ُأمية بن َأبي عائذ ،) مرتين(جمع على فَعالي : ِفعالة -٤

  )٨(عوج مراِضيع ِمثُْل السعاِلي لَه ِنسوةٌ عاِطالتُ الصدو         ِر 

  .على وزن ِفعالة) ِسعالة(جمعاً لالسم المفرد ) سعاِلي(جاءت 

                                                             

 ١٤٠ص،التبيان في تصريف اَألسماء، َأحمد حسن،كحيل ، انظر) ١(
 .١٩٦ص،) لمزيد بعالمة تْأنيثالثالثي ا) (فَعاِلي (انظر ملحق ) (٢
 ٩٣٤ص، ٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣
 ).فعالء) (فعاِلي(انظر ملحق ) (٤
 ٤٩٤ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٥
 ٥٨٢ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٦
 ٥٠٧ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٧
ولَم تَِصِف العرب باٍل سعالَِة ِإالَّ ، استَسعلَِت الْمرَأةُ: وِمن المجاِز. ي، َأي النِّساء الصخَاباتُ، وهو مجازالسعاِل)(٨

 ٢٠١ص ،باب س ع ل،٢٩ج،تاج العروس، الزبيدي ، الْعجاِئز والخَيَل 



 ٧١

  :)١(يقول  مليح بن الحكم ، ) مرتين(جمع على فَعاِلي : ُأفْعولة-٥

  ي حاِفِلِإذَا اطَّردتْ بين الِوشَاحين حركَتْ          َأراِخيمصطَك ِمن الحِل

  .على وزن ُأفعولة) ُأرخية(جمعاً لالسم المفرد ) َأراخي(جاءت 

ونالحظ مجيئه من َأربعة َأبنية ِإذا اعتبرنـا َأن         ،     يتبين مما تقدم َأن هذا البناء استخدامه قليل         

 بنـاء فعـالء     َأما ما يتعلق باالطِّراد في هذه الصيغة فيعـد        ،َأصلها ليالة على وزن فعالة      ) ليلة(

َألنَّـه  ،مما يعني َأنَّه موافق َألقوال النحـاة        ، مطَّرداً مقارنة بعدد مرات وروده في شعر الهذليين       

وهـذا  ،فضالً عن كثرة بناء فَعلى وكما قلنا بالمقارنة         ،يشكل نسبة كبيرة من بين اَألبنية اُألخرى        

َأما بناء فعالة وُأفعولة فقد جاءا شاذين       ،جمع  َأيضاً يوافق كالم النحاة بما يتعلق بمجيئه على هذا ال         

وِإن جاء شاذَّاً َأو قليالً فمجيئه موافق َألقوال النحاة         ) فعالة(فـ،ِإن لم نقل قليلين في شعر الهذليين        

فهم لم يذكروا هذا البناء بَأنَّه يْأتي على فَعالي بَأي شـكٍل            ،فمجيئه مخالف َألقوالهم    ) ُأفعولة(َأما  ،

  .اَألشكال من 

  اسم الجنس الجمعي :رابعاً 

وقد َأفرد بعـض النحـاة    ،وهذا النوع الرابع من َأنواع الجموع ويطلق عليه اسم الجنس الجمعي            

وقد ورد في َأشعار الهـذليين فـي   ،) باب ما كان واحده يقع للجميع   (ومنهم سيبويه له باباً َأسموه      

  :ي ه،ومن ثالثة َأبنية ، موضعاً ) ثالثٍة وتسعين(

  :)٣(يقول  المتنخل ، )٢(مرةً ) خمساً وَأربعين(جمع على وزن على فَعل : فَعلة-١

  فَانْهلَّ بالدمِع شُُؤوني كََأن         الدمع يستَبِدر ِمن منْحِل

  .على وزن فَعلة) دمعة( جاءت دمع جمعاً لـ

  :)٥(يقول ساعدة بن جؤية ، )٤(مرة ) سبع عشرة(جمع على فَعل : فَعلَة-٢

  ِإذَا ما زار مجنََأةً علَيها             ِثقَاُل الصخِْر والخَشَب القَِطيُل

  .على وزن فَعلَة) خَشَبة( جاءت خَشب جمعاً لـ

                                                             
١) (١٠٢٣ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، كري الس، اِخيِرِه اَألرغَيٍر وشَع خى ِمنتَرا اسة ِلمِخيُأر عمابن ،ج

 ٣١٤ص ،باب فصل الراء المهملة،١٤ج ، لسان العرب، منظور 
 ).فَعل(صيغة ،انظر ملحق اسم الجنس الجمعي ) (٢
٣) (١٢٥٠ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس 
 ) .فَعل(صيغة ،انظر ملحق اسم الجنس الجمعي ) (٤
٥) (١٢٤٦ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، كري الس 



 ٧٢

  :)٢(يقول َأبو كبير الهذلي ، )١(مرةً ) َأحدى وثالثين(جمع على فَعال : فَعالة-٣

  قٍَة يكُون َأِنيسها         ورقَ الحماِم جِميعها لَم يْؤكَِلعيطَاءمعِن

   .على وزن فَعالَة) حمامة(جاءت حمام جمعاً لـ

،      يتبين من مالحظة هذه اَألبنية َأن ال خالف موجود بين ما ورد منها وبين َأقـوال النحـاة                 

ائي للحروف سوى حذف الهاء من االسـم المفـرد          ويبدو َأن السبب في ذلك عدم وجود تغيير بن        

يتعلق في َأن هذا البنـاء يعـد        ، فالخالف في هذه اَألبنية نجده عند النحاة فيما بينهم          ،عند جمعه   

َأو َأن هذا   ،والخالف اَألخر هو هل َأن كل اسم مفرد يجوز جمعه بحذف تاء التْأنيث              ، جمعاُ َأم ال  

و يرى الباحث في وجوب ِإعادة النظر في مسَألة         ، يس من صنع اآلدميين   الجمع يخص كلَّ اسٍم ل    

والسيما عند وجود اختالف َأو عدم توافق بـين اآلراء  ، تقعيد اللغة عامة وجموع التكسير خاصة     

ِإذا َأخذنا بنظر االعتبار صحيفة َأبي نصر الفارابي التي         ،اآلنفة للنحاة وما جاء في شعر الهذليين        

ِإيمان الكيالني كـان لقبيلـة هـذيل دور         : تقول، )٣( كلها من القبائل التي يحتج بلغتها      عدت هذيالً 

فالميزة التي جعلت هذه القبيلـة      ، )٤(ِإالَّ َأنَّها على الصعيد الثقافي حاضرة مؤثرة        ،سياسي محدود   

وهذا يعطيها خصائص لغويـة واحـدة   ، مؤثرة صغر حجمها مما جعلها غير منتشرة في البوادي 

زيادة على ذلك َأنّهم َأخذوا منها كلها وليس من بعضها كسائر بعض القبائل التـي َأخـذوا مـن        ،

  .)٥(بعضها

  

  

  

  

  

                                                             
 )..فَعال(صيغة ،انظر ملحق اسم الجنس الجمعي ) (١
، السكري ،الطويلة ،والمعنقة ،الطويلة العنق ،عيطاء ال،١٠٧٧ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢

 ١٠٧٧ص،٣ج ،شرح ِأشعار الهذليين
د م ،دار البيروتي ،تحقيق عبد الحكيم عطية  ،١ط ،القتراح في ُأصول النحوا،جالل الدين ،السيوطي ،انظر ) (٣

 ٤٧ص،٢٠٠٦،ن
، االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة َأبي نصر الفارابي،ِإيمان محمد َأمين خضر ،الكيالني ) (٤

  ١٢٨ص،٢٠٠٧، ١العدد،٣٤المجلد ،الجامعة الهاشمية،دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 ١٢٨ص ،االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة َأبي نصر الفارابي،ِإيمان ،الكيالني ) (٥
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 ٧٤

  وتشمل: الظواهر الصرفية:َأوالً 

  الحذف-٤اِإلدغام -٣القلب المكاني -٢اإلعالل -١

  وفي ضوء ، أُّخرى       يدور معنى الصرف حول تحويل الكلمة وتغييرها وتقليبها من حالٍة إلى

  سنقف على ما طرأ في أشعار هذا الديوان،الدراسة الصرفية لجموع التكسير في ديوان الهذليين 

والكيفية التي تكـون  ،فموضوع الصرف هو تغيير الكلمات من حيث الهيئة ، من ظواهر صرفيٍة   

.                                   )١(ض لفظيـة    ومن حيث التغييرات التـي تعتريهـا ألغـرا        .لتدل على معاٍن مقصودة     ، عليها

  :اإلعالل-١

أو حذفه  ،أو بحذف حركته وبقصد تسكينه      ،      هو تغيير في حرف العلة بقلبه إلى حرف آخر          
فضالً عن  الهمـزة     ،والواو  ، والياء، هي األلف ،  فاإلعالل مقصور على حروف العلة فقط        ،)٢(

والسبب يعود إلـى التغييـرات      ،  من أنَّها حرف صحيح        على الرغم ،التي لحقت هذه الحروف     

وسنعرض بعض النماذج المختارة من هذه الجموع  التي وجدت فـي شـعر              )٣(التي تطرأ عليها    

  ):٤(يقول  ُأمية بن أبي عائذ ، الهذليين لنتعرف على ما طرأ عليها من إعالل 

            كَالراِح مخْلُوطَاً ِبطَعِم لَواِصيَأيام َأسَألُها النَّواَل ووعدها        
،  ) فَعٍل(على وزن ) يوم(و مفردها ، ) أفْعاٍل(جاءتْ جمع تكسيٍر على وزن ) أياٍم(فكلمة 

فاألصل أن تكون على النحو التالي ) .ياٍء(إلى ) الواو(قلب : نجد فيها ظاهرتين صرفيتين اُألولى

تقول ُأختُ عمرو ذي كلب ، ، وُأدغمت في الياء التي سبقتها،)ياٍء(إلى ) والوا(فقلبت ،)أيوام(

  ):٥(تَرثي أخاها

  )٦(ِهزبراً فَروسا ِلَأعداِئِه                   هصوراًإذا لَقَى الِقرنَصاال

َألنَّه إذا تطرفت ، فقلبت الواو إلى همزة).أعداو(األصل أن تُجمع على النحو التالي 

  .)٧(بعد ألٍف زائدة تقلب همزة)الواو(

                                                             
 .٩ص ،التبيان في تصريف اَألسماء، كحيل )(١
 .١٢٩ص، ١٩٩٩،الرياض ، مكتبة المعارف للنشر  ،١ط ، التطبيق الصرفي،عبدة ،الراجحي )(٢
، اُألردن ، المطابع العسكرية  ،  في ديوان المفضلياتجموع التكسير، حسين ِإرشيد اَألسود ، العظامات )(٣

 .١١٢ص، ٢٠٠٤
٤)(المصدر ،انظر السكري ، تعني العسل، واحده الٍص،لواصي ،٤٩١ ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس

 ٤٩١ص ،٢ج ،السابق
 ٥٨٤ص ،٢ج ، المصدر السابق،السكري )(٥
انظر السكري ،كسره ،هصره ،كسور ،هصور ، دق العنق ،الفَرس ،يفرس ،فَروساً ، قطعه ،هزبره ،ِهزبراً )(٦

  .٥٨٤ص،٢ج،شرح َأشعار الهذليين،
 ١٣٠ص ،التطبيق الصرفي،الراجحي )(٧



 ٧٥

  :)١(ويقول  مليح بن الحكم

  وَأصبحن قَد جاوزن عرض مفَازٍة            ِبها البوم واألصداء والِجن تَعِزفُ

) الياء(والسبب يعود ِإلى مجيء، )همزٍة(،)الياء(ولكن قُلبت ، )أصداي(    فاألصل أن تُجمع على

 فاإلعالل الذي )٢()همزٍة(زائدٍة فإنَّها تقلب إلى ) ألٍف(متطرفة بعد ) الياء(فإذا جاءت ، متطرفة

  . طرَأ هو إعالل بالقلب 
  ):٣(يقول أبو ذؤيب الهذلي ، 

  وعاِديٍة تُلِْقي الثِّياب كَأنَّها             تُيوس ِظباٍء محصها وانِْبتَارها

) ِثياب(هما ، )ِفعاٍل( هذا البيت ورود كلمتين جاءتا جمع تكسير على وزن       نالحظ في

فقد قُلبت ،وقد طرأ عليها إعالل بالقلب ، )فَعٍل(على وزن )ثَوب (فاألولى مفردها ، )ِظباء(و

فِإذا كانت الواو عيناً لجمع صحيح الالم وقبلها ،)ياء) (الواو(ولكن قُلبتْ ، ) ياٍء(إلى ) الواو(

 أما في ،)٤(سرة وهي في مفردها معتلة فِإنَّها تقلب ياء ولكن بشرط َأن يليها في الجمع َألفك

وقد طرأ ، ) فَِعٍل(على وزن ) ظَِبي(فقد جاءتْ جمع تكسير لالسم المفرد ،) ِظباء(الكلمة الثانيِة 

) الياء(ولكن ، )اياًِظب(فاألصل أن تكون ، )همزٍة) (الياء (وهو قلب ،عليها إعالل بالقلب أيضاً 

  .)٥(وجوباً عند الجمع ) همزٍة(بعد َألف زائدة قُلبت  )الياء (فإذا تطرفت .تطرفت 

  ):٦(يقول أبو كبير الهذلي 

  نَضع السيوفَ علَى طَواِئفَ ِمنْهم         فَنُِقيم ِمنْهم ميَل ما لَم يعدِل

فقد طرأ عليه إعالل ،) بالياء(وهو اسم مفرد معتل الوسط ، ) فَعٍل(على وزن ) سيف(     جاءت

وسبب هذا ،)الواو(والضمةُ من جنس ، )الياء(وهي الضمة إلى ) الواو(بالنقل وهو نقل حركة 

  .)٧(اإلعالل  التخلص من الثقل 

  :)٨(ويقول  ساعدة بن جؤية

  اِئن يم تَنْتَِحيها دبورهاتَحملْن ِمن ذَاِت السلَيِم كََأنَّها               سفَ

، و مفردها سفينة  ، ) فَعاِئل(جمع تكسير على وزن ) سفَاِئن(     ففي هذا البيت جاءت كلمة  

فقد ُأعلَّت هذه الكلمة أثناء ،)  ٩()الهاء(والزيادة عالمة المؤنث ، وقد كُسرت على الزيادة التي فيها 

                                                             
 ١٠٤٩ص ،٣ج،شرح َأشعار الهذليين ،السكري )(١
 ١٣٠ص ، التطبيق الصرفي،الراجحي )(٢
 ٣٢ص ،١ج ،المصدر السابق، السكري )(٣
 .٢١٠ص ،ذا العرف في فن الصرفش،الحمالوي ) (٤
 ٢٠٣ص ،شذا العرف في فن الصرف،الحمالوي ) (٥
 ١٠٧٥ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٦
 ١٤٧ص ، التطبيق الصرفي، الراجحي )(٧
 ١١٧٥ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٨
 ٦٠٦ص ، ٣ج ، الكتاب، سيبويه  )(٩



 ٧٦

والسبب في ذلك هو ) سفَاين(واألصُل ، ) همزة) (الياء(لبت فقد قُ، وهو إعالل بالقلب، جمعها 

   .)١(بعد ألف الجمع وهي ساكنة في المفرد ) الياء(مجيء 

  ).٢(إالَّ أن هذا الجمع جاء على القياس، )الياء( ويبدو أن السبب في هذا القلب ثقل الكسرة مع 

  ):٣(يقول  أبو ِخراش

   طَِريقَه          تَصدعن عنْه داِميات الشَّواِكِلِمشَب إذا الثِّيران صدتْ

على وزن ) ثَور(و مفردها ،) ِفعلَاٍن(جاءت جمع تكسيٍر على وزن ) ِثيران(     نالحظ كلمة 

فقد طرأ عليها إعالل عند جمعها جمع تكسير وهو ، وهذه المفردة معتلة الوسط بالواو، )فَعل(

  .لمجانسة الكسرة ) ياء) (الواو(فقلبت ) ِثوران(ألصل أن تكون فا، إعالل بالقلب

  :)٤(ويقول  المتنخل

  َأِبيتُ على معاِري فَاِخراٍت                  ِبِهن ملُوب كَدِم الِعباِط
على وزن ) معرى(و مفردها ، )مفَاِعل(جاءت جمع تكسير على وزن ) معاِري(     فكلمة 

وقد طرَأ إعالل على هذه ، ) ٥(على هذا الوزنإال والمفرد على هذا الوزن ال يجمع ، )عٍلمفْ(

) األلف(وأظن أن السبب في هذا القلب استثقال ، ) ياء) (األلف(فقد قلبت ، المفردة أثناء جمعها 

  . للمجانسة) ياٍء(فقلبت  ،مع الكسرة التي قبلها 

  ):٦(ويقول  مليح بن الحكم 

حولَجمحالم طَاعالسنُوقٌ و يتْ     ِإلَى الحياِق وُأداِعي الِفرا دعتَّى د  
وقد طرَأ عليها ، )نَاقَة(و مفردها ) فُعل(جاءت جمع تكسير على وزن ) نُوق(     نرى كلمة 

ضمة التي مع ال) الواو(والسبب في هذا اإلعالل لمجانسة ، ) واٍو(إلى )األلف (فقد قُلبت ،إعالل 

وربما جمعوه على وزن ) ِفعال(المعتل مثل ناقة يجمع على وزن :يقول ابن يعيش ، قبلها

وربما يكون مجيء هذا الوزن  ، وهذا يدل على قلة استعمال هذا الوزن عند الجمع، )٧()فُعٍل(

  .بسبب اختالف اللهجات

                                                             
 ١١٨ص ، في ديوان المفضليات،ر جموع التكسي، العظامات )(١
 ١٨ص ،٣ج ، اُألصول في النحو، ابن السراج )(٢
مفردها ، الشواكل ، التفرق ، التصدع ، المِسن ،الِمشَب ،١٢١٠ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٣

 ١٢١٠ص ،٣ج، المصدر السابقالسكري ، شاكلة وهي منطقة بين الجنب والورك
٤)(الذبيحة الفتية ،وعباط ، ما ظهر من جسم المرَأة ،المعاري ،١٢٦٨ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين،كريالس

 ٣٠ص، ٣٩ج،، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،
 ٢٠ص ، ٣ج، النحواُألصول في ، ابن السراج )(٥
٦)(تاج العروس من ،الزبيدي ،فتولة الحبال الم، المحملج ،١٠٣٢ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس

 ٤٩١ص ،باب حملج،٥ج ، جواهر القاموس
 ٢٤٥ص ،٣ج ، شرح المفصل، ابن يعيش )(٧



 ٧٧

  :)١(ويقول  ساعدة بن جؤية

  )٢(نُّهم          غَاب كَأشْطَاِن القَِليِب منَصبِفي مجِلٍس ِبيض الوجوِه يكُ

فيقال للمذكر ، َأنَّها جاءت جمع تكسير للصفة المفردة )  ِبيض(     يتبين لنا من مالحظة كلمة 

ولكن بسبب اإلعالل الذي طرأ عليها ،) بيض (فاألصل أن تجمع ، ) بيضاء(وللمؤنث ) أبيض(

التي بعدها ) الياء(من ضمة ِإلى كسرة لمجانسة ) الباء(دلتْ حركة فأب، وهو إعالل بالحركات 

  .)٤(فالكراهية  َأدت ِإلى الخروج من الضم إلى الكسر، )٣(َألن الضمة تُكره مع الياء حتى تُكسر 

  ):٥(ويقول الشَّاعر أبو ذؤيب الهذلي 

   َأم عن عهِدِه ِباَألواِئل ؟َأساءلتَ رسم الدار َأم لَم تُساِئِل     عِن السكِْن

) َأاْول(أو ) َأوَأل(و مفردها األصلي ، ) َأفَاِعل(جاءت جمع تكسيٍر على وزن ) َأواِئل(     فكلمة 

أو ، ) َأوول(فعند الجمع فُك اإلدغام لتصير ، ) َأول (فصارت ، ) َأفْعل(وكلتا المفردتين وزنهما .

فقُلبت األولى ) واو) (العين(و) الفاء(وهذا فيه ) َأول (من لفظ ،)فُعل(نَّه أل،)وول(أن يكون َأصلها 

الثانية ) الواو(وللخفة قُلبت ، ) َأواِول(لتصير ) َأفَاِعل (فتبنى عند الجمع على وزن ، ) ٦()همزة (

) الواو (فهم يكرهون اجتماع الواوين واأللف من جنسهما فقدروا ، )َأواِئل (فصارت ) همزة(

  .)٧()همزة(أي متطرفة ِلَأنَّها مجاورة للطرف فقلبوها ، طرفاً 

  :)٨(ويقول سريع بن عمران الصاهلي 

وبوِف ُأثْعاِء الجِدم ِمننِْجرثْعا       مهعتْبي الَءنَةَ النَجالطَّع الطَّاِعن  

ومنهم من قال ِإن ،فمنهم من قال ِإن َأصلها دمو ، )دم(اختلف النحاة في َأصل مفرد 

وِإن اختلفت حركاتها فهي ال تخرج ،ومنهم من قال ِإن َأصلها دمي ،َأصلها دمي بتسكين الميم 

ثم تطرفت الياء بعد َألٍف زائدٍة فقلبت ِإلى ، ) ِدماي(فعند الجمع تصبح ، عن كونها اسماً منقوصاً 

  .همزة

                                                             
١)(١١١٤ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، كري الس 
 ريالسك، الحبال ،واَألشطان ،مركوز،ومنصب ،والقليب البئر،الغاب جمع غابة،َأي يِظلَّهم من الشمس،يكُنَّهم )(٢

  ١١١٤ ،٣ج،المصدر السابق ، 
 ٣٨٣ص ،٤ج ، الكتاب، سيبويه )(٣
دار المعرفة ، فخر الدين قباوة ،تحقيق  ،  الممتع في التصريف ، َأبو الحسن علي اإلشبيلي،  ابن عصفور)(٤

 ٦٠ص ،١ج ،١ط، ١٩٨٧،بيروت ،
  .١٤٠ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري  )(٥
 .٣٣٢ص ،١ج ،التصريفالممتع في ، ابن عصفور )(٦
 .٤٦٨ص ،٥ج ، شرح المفصل، ابن يعيش )(٧
هو سائل ينصب بعضه وراء بعض وقد شبه ،المثعنجر ،٥٨٠ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٨

 ٥٨٠ص،٢ج،المصدر السابق، السكري ، واُألثعوب الذي ينسكب ،الدم به 
 



 ٧٨

  :)١(ويقول  مليح  بن الحكم

  ثٌْل  تَحتَ ِريٍح  تَمده          َأنَاِبيب  جوفٌ بين نَخٍْل وخَنْدِقكَما اهتَز َأ

  على وزن) ُأنْبوب(للمفردة ،) َأفَاِعيل(جمع تكسير على وزن )  َأنَاِبيب(     جاءت كلمة 

  ير األولفالتغي،) َأنَاِبوب(تصير عند الجمع ) ُأنْبوب(وقد طرَأ عليها إعالل عند جمعها ) ُأفْعول (

) الواو(أما اإلعالل الثاني فهو قلب ،) الباء( الذي طرأ عليها استبدال الضمة بالكسرة لحرف 

  ).َأنابيب (للمجانسة فصارت ) ياٍء(إلى

  القلب المكاني-٢

بتقديم بعض َأحرفها على بعضها ،     هو أن يغير ترتيب حروف الكلمة عن الصيغ المعروفة 

فهو يقوم على نقل حرف أصلي من ، ) ٢(أَّو للتخفيف ،َأو للتوسع ،ٍة لفظيٍة ِإما لضرور،اآلخر 

قد الحظنا ورود هذا النوع من و، ) ٣(مكانه في الكلمة الواحدة إلى مكان آخر من الكلمة نفسها 

وسنأخذ بعض األمثلة منه لمعرفة كيفية التغيير الذي طرأ ،  الظواهر الصرفية في ديوان الهذليين

  ):٤(يقول مليح بن الحكم.  أبنية جموع التكسير على بعض 

  .وَألْقَوا على أسياِفِهم وِعِصيِهم                 ِرواقَاً لَهم ظَلَّتْ ِبِه الريح تَعِصفُ 

) عصوو(وقد ُأعلَّت هذه الكلمة و جمعت ،)عصا(جمع تكسيٍر لـ)  ِعِصي(     جاءت كلمة 

قبلها ضمة ، )٥(الثانية الم االسم المجموع)الواو (ثم وقعت ، ذا هو األصل وه، )فُعوٍل(على وزن 

ساكنةً فقلبت ) الواو(وكانت ) الياء(و) الواو(ثم اجتمعت ، ) عصوي(فصارت ) ياٍء(فقلبت إلى 

بعد إدغام ،) عصي(فصارت ، ).٦() الياء(وقوعها ساكنة مع ) الواو(فسبب قلب ، )ياٍء(إلى 

ثم قلبت ضمة ،) الياء(كسرة للمجانسة مع ) الصاد(ثم قلبت ضمة ،ى في الثانية  اُألول)الياء(

  ) .فُعوٍل(على وزن ) ِعِصي(فصارت ، كسرة لصعوبة االنتقال من الضمة إلى الكسرة) العين(

  :)٧(يقول  عبد مناف بن ربع 

الِجنُوِب تَس ةٌ              ِحسغَمغَمٌل واِميَأز اوِللِْقِسيدرالبو اءوقُ الم  

على ) قَوس(وهي جمع تكسير للمفردة ،)فلوٍع(على وزن ) ِقِسي(     نالحظ في هذا البيت كلمة 

فاألصل في ، وكان هذا التغيير في مراحل ،وقد طرأ عليها تغيرات عند جمعها ،  )فَعل(وزن 
                                                             

 ١٠٠١.ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(١
  .١٢١ص ،١٩٦٥،بغداد ، مكتبة النهضة  ، ١ط ،َأبنية جموع التكسير في كتاب سيبويه، خديجة ،الحديثي )(٢
 .١١٩ص ، جموع التكسير في ديوان المفضليات، العظامات )(٣
 ١٠٤٨ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري )(٤
 ٢١٢ص ،شذا العرف في فن الصرف،الحمالوي ) (٥
 ٢٤ ،٣ج ،شرح المفصل، ابن يعيش )(٦
السكري ، تختلط فتصير صوتاً واحداً،اَصوات ،اَألزاميل ،٦٧٥ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٧

 ٦٧٥ص ،٢ج ،المصدر السابق،



 ٧٩

والم الكلمة ) الواو(الكلمة فحدث قلب مكاني بين عين ، ) فُعوٍل(على وزن ) قُووس(جمعها هو 

ألن ،)ياء(ثم قُلبت الواو المتطرفة ، )قسوو(فصارت ، )١(كراهية الواوين والضمتين، )السين(

في ) الياء(و) الواو (ثم اجتمعت ، إذا تطرفت في االسم فإنَّها تقلب إذا جاء قبلها ضم ) الواو(

اُألولى )الياء (ثم ُأدغمت ) ياٍء(ت إلى ساكنة فقلب) الواو(كذلك ، ) قسوي (كلمة واحدة فصارت 

فصارت ،) الياء(ثم قلبت حركة السين ِإلى كسرة للمجانسة مع ،)قُسي (الثانية فصارت ) الياء(مع

)ثم قلبت حركة القاف من ضمٍة ِإلى كسرٍة لصعوبة االنتقال من ضمٍة ِإلى كسرٍة ،) قُِسي

لقد مرت هذه المفردة ).بالقلب المكاني(يسمى وهذا ما ،)ِفلوع(على وزن ) ِقِسي (فصارت ،

فالتغيير ، اُألولى إعالل بنقل الحركات والثانية القلب المكاني، بمرحلتين صرفيتين عند جمعها 

: قال)  االستغناء بالشيء عن الشيء (قد ذكره ابن جني في باب ) الياء(و)الواو(الذي حصل بين 

  .)٢(فلم يأِت إال مقلوباً)قُووس (عن ) ِقِسي(فالعرب استغنوا بـ

  :)٣(يقول مليح بن الحكم

  ِبالخَيِل والقَوِم وِباألياِنِق            لَو وردوا ذَا الٌلجِج العواِمِق

فالمراحل التي مرت بها ) َأفَاِعٍل(على وزن ،)َأينٍُق(جاءت جمعاً لجمع ) َأياِنق(فكلمة 

) ُأنُوق(فاألصل َأن تجمع ) نَاقَة (مفرد هذه الكلمة ، التالي على النحو) َأفَاِعٍل(الكلمة علىوزن 

) َأينُق(فصارت ) النون (و) ياء (المنقلبة ) األلف (بين ، فحصل قلب مكاني،) فُعوٍل(على وزن ،

وهذا ما يسمى بالقلب ) .َأفَاِعٍل(على  وزن ) َأياِنقَ (ثم جمع هذا الجمع فصار ، )َأفْعل(على وزن 

خُففت إما ) ياء(فالجموع تستثقل  فإذا كان فيها . الهدف منه ِإزالة الثقل في الكلمة، ي المكان

  . )٤(وإما بالقلب وإما بالحذف،بالبدل 

 اإلدغام -٣

: وتشديد الدال لغة البصريين وهي لغةً،      بسكون الدال وشدها فالسكون لغة الكوفيين

تيان بحرفين َأحدهما ساكن واآلخر متحرك من مخرج واحد أما في االصطالح فهو اإل: .اإلدخال

ويشمل جميع األحرف عدا األلف ،بال فصلبينهما بحيث يرتفع اللسان وينحطُّ بهما دفعةً واحدةً 

   .)٦(وهدفه التخفيف وإزالة الوقفة في الحرف األول الساكن ، )٥(اللينة

                                                             
 ٣٨٠ص ،٤ج، الكتاب ، سيبويه )(١
  ١٢٨ص ،الخصائص،  ابن جني )(٢
 ١٠٥٥ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٣
٤)(٣٠٩ص ،٢ج ،اَألشباه والنظائر، يوطي الس 
 ٢٢٤ص ،شذا العرف في فن الصرف، َأحمد بن محمد بن َأحمد ، الحمالوي )(٥
 ١٦٤ص ،التطبيق الصرفي،الراجحي )(٦



 ٨٠

  ):١(يقول ُأمية بن أبي عائذ

ن ابدرا واِليفَلَموِض العطَ اَألكُفِّ ِلقَبسب و        عالشُّر نرتَد  

 ).فَعل(على وزن ) كفٌّ(و مفردها ، )َأفْعٍل(:جاءت جمع تكسير على وزن) أكفِّ (فكلمة 

  اُألولى إلى ) الفاء(فنقلت حركة ،)أكْفُف (فاألصل أن تجمع .  وهي من األسماء المضعفة 

  اَألول ساكن والثاني متحرك فاُدغما ،فاجتمع حرفان متماثالن ) .فَُأكُفْ(فصارت )  الكاف(

  ).َأكفَّ(فصارا حرفاً واحداً 

  )٢(ويقول مليح بن الحكم

  والطَّعن ِباألِسنَّة المخَاِرِق          يتْبع َأطْرافَ  قَنًا مواِرق

  على وزن ) ِسنَان(و مفردها ، )ٍةَأفِْعلَ(جاءت جمع تكسير على وزن )َأِسنَّة (     نالحظ كلمة 

فاألصـل  ، لثقلـه ) األلف (وقد حذف حرف ، وهذه المفردة اسم رباعي ثالثه حرف علة       ،) ِفعال(

بسبب التقـاء متحـركين قبلهمـا    ،اُألولى إلى ما قبلها  )النون  (فنقلت حركة   ، ) َأسِننَة(في جمعها   

فُأدغمـا بحـرف   ، ول ساكن والثاني متحرك   فاجتمع حرفان متماثالن األُ   ) َأِسنْنَة(فصارت  ،ساكن  

  .)٣() َأِسنَّة (واحد فصارت 

  ):٤(ويقول  مليح بن الحكم

  غَداةَ ابتَقَرنَا ِبالسيوِف َأِجنَّةً             ِمن الحرِب ِفي منْتُوجٍة لَم تُطْرِق

) اليـاء (فحذف حرف ، فردها جنين و م ،) َأفِْعلٍَة(جمع تكسير على وزن     ، ) َأِجنَّةً(     جاءت كلمة   

) النـون (ثم نُقلت حركة    ،) َأجِننَة(فاَألصل َأن تجمع على النحو التالي       ،وهو حرف علة للتخفيف     

اُألول ساكن والثـاني    ،فاجتمع حرفان متماثالن    ،) َأِجنْنَةً(اُألولى إلى الحرف الذي قبلها فصارت       

والغـرض مـن هـذا اإلدغـام للتخفيـف           ، )ِجنَّة  َأ(متحرك فُأدغما فصارا حرفاً واحداً مشدداً       

وزالت الوقفة الموجودة فـي الحـرف األول        ،والتخلص من الساكن فلفظهما اللسان حرفاً واحداً        

  .)٥(الساكن ثانياً 

  :الحذف -٤

وقد وجدت هذه الظاهرة في ديوان الهذليين في ،      وهي ظاهرة تقوم على اإليجاز واالختصار

فهذا االسم تجري فيه تغييرات وفقاً لعدد ، وغالباً ما تكون في االسم المنقوص، )فواعل(بناء 

  . )٦(األحرف التي قبل يائه األخيرة

                                                             
 ٥٠٥ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(١
 ١٠٦٥ ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري )(٢
 ٥٩٢ص ، ٣ج ، الكتاب،  سيبويه )(٣
 ١٠٠٥ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٤
 ١٦٤ص ، التطبيق الصرفي، الراجحي )(٥
 ١٢٠ص ،التطبيق الصرفي، الراجحي )(٦



 ٨١

  :)١(يقول  مالك بن خالد الخُناعي  

  َأماٍل بن عوٍف ِإنَّما الغَزو بينَنَا       ثَالَثُ لَياٍل غَير مغْزاِة َأشْهِر

علـى وزن  ) ليـالي (واألصل ،) فعاٍل(جاءت جمع تكسير على وزن      ) لياٍل(ة       نالحظ َأن كلم  

فقد حذف حـرف  ، وهو إعالل بالحذف، وقد طرَأ عليها ِإعالل عند جمعها جمع تكسير  ، )فعالي(

تُحذف للتخفيـف ويعـوض عنهـا       ) الياء(فإذا جاء الجمع على هيئة االسم المنقوص فإن         ،)الياء(

ِإذا كانت الياء خامسة َأو سادسة وجـب حـذفها مـن االسـم     "ه الراجحي يقول عبد، )٢(بالتنوين  

  .)٣(" المنقوص

  ):٤(ويقول ُأمية بن أبي عائذ

  صحاٍر  تَغَوُل  ِجنَّانُها             وَأحداب طَوٍد رِفيِع الِجبال

بـت  فقُل،) صـحراء (و مفردهـا    ،) فَعالى(جاءت جمع تكسير على وزن      )صحاٍر(فكلمة  

ثـم  ،التي بعدها   ) الياء(لمجانسة  ،) الراء(ثم كسرت   ،)صحاِريء(فصارت  ،) ياء(اُألولى  ) األلف(

) اليـاء (فُأدغمت  ،) ياء(إلى  )األلف(ثم قُلبت   ،) صحاريا  (فصارت  ، ) ألفاً  (الثانية  ) الهمزة(قُلبت  

أ عليهـا مجموعـة مـن       نالحظ أن الكلمة طـر    ،) ٥(ثم حذفتا للتخفيف    ، الثانية) الياء(اُألولى مع   

  .الظواهر الصرفية هي القلب واإلدغام والحذف
  داللة جمع التكسير في القلة والكثرة في شعر الهذليين:ثانياً 

    ِإن اإلنسان العربي عامة والشاعر خاصةً  كان في عصر ما قبل اإلسالم مهتماً بتقاليد معينة                

وهـي  ،التقاليد الكرم والشجاعة والوفاء وغيرها ومن هذه  ، تتالءم مع طبيعة حياته في تلك الفترة      

فينتج عنها شعر يحمل في كلماته ومعانيه الفخر والوصف         ، مرتبطة بالحروب وبخاصة الشجاعة   

، وتَأتي هذه اَألغراض الشعرية من خالل الموقف الذي يكون فيه الشاعر          ، والمدح فضالً عن الذم   

فيقوم بتوظيف الكلمة وتطويعها لتكون لها داللـة        والذي يعبر من خالله عن النفسية التي يعيشها         

وقد الحظت في ضوء استقرائي لجموع التكسير في شعر الهذليين استخدام الشاعر لهـذه        ، معبرة

ومنها داللة تظهـر عـن طريـق        ،وداللة مجازية   ،منها داللة حقيقية    ،الجموع بدالالت متنوعة    

القرينة التي تكون العنصر اَألسـاس لبيـان        زيادة على ذلك وجود     ،السياق العام للبيت الشعري     

اَألركان اَألربعة التي تـستند عليهـا الكلمـة          وهذا ما سنالحظه من الوقوف  على هذه       ، الداللة

                                                             
 ٦٩٩ص  ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(١
 ١٢٤ص ، جموع التكسير في ديوان  المفضليات،  العظامات )(٢
 ١٢٠ص ، التطبيق الصرفي، الراجحي )(٣
 ٤٩٤ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري )(٤
 ٣٠٥ص ، ٣ج ، شرح المفصل،  ابن يعيش )(٥



 ٨٢

من تحديد  ،حيث تهدف هذه الدراسة ِإلى معرفة المعاني الوظيفية لصيغة الكلمة           ، ِإلعطاء الداللة   

فمعنى القلة َأن تكون صيغة المعدود هي من        ،لمجازية  داللة جموع القلة والكثرة الحقيقية منها وا      

وال توجد داللة َأو قرينة تخرجها ِإلى داللة الكثرة وكـذلك           ،صيغ القلة المجردة لداللتها اَألصلية      

  .)١(بالنسبة لصيغة الكثرة 

   داللة القلة -١

 –ثالثة( ندهم من      على الرغم من اختالف النحاة في حدود جموع القلة فِإنَّها قد استقرت ع

ومن أمثلتها في شعر الهذليين قول عبد ، وحددت بأوزان معينة ولهذه األوزان دالالت) عشرة 

  :)٢(مناف بن ِربٍع الجربي  

تَّى كََأنة  حعبَأرِهم جابئاً لبداصابوا ِبِستَّة أبياٍت ولَي٣( ع(  

فضالً عن  ، لة ذلك الحتقاره َألعدائهودال) بيوت (      فاستخدم الشاعر لفظة أبيات ولم يقل 

وتتناسب مع ) أبيات ( تتناسب مع المعدود الذي هو ) أربعة ( و ) ستة (أنَّه استخدم الرقمين 

  ،فالداللة التي حملها وزن أفعال تؤكد لنا قلتهم ، الموقف الذي تكلم به الشاعر

  :)٤(ويقول ساعدة بن جؤية 

َأٍة تُسرِم                 ذَا جسٍه يكْراٍم مسم ِمن كُنا يمهم         تُهبهاَل ربِقطُ اَألح  

ولكن ، قد جاء على غير القياس، )٥(وهو جمع حبلى ) األحبال (       نالحظ َأن جمع كلمة 

، مجيء هذا الوزن  في هذا الموقف يحمل دالالت تتناسب مع الموقف الذي كان فيه الشاعر

، وهذا يدل على أنّه يفخر بنفسه، )ذا ( وإنما قال ) ذوو ( فلم يقل ،الفخر بنفسه وهو موقف 

لتدل ) أحبال ( فاستخدم لفظة ، فالكل يخاف منه حتى النساء الحوامل تسقط أطفالها خوفاً منه

فعن طريق السماع به تسقط النساء أوالدهن بسبب الخوف منه ،  على قلة أعدائه وقلة النساء

فوحده يستطيع مقارعتهم فالجمع المناسب لهذا الموقف تجاه العدو هو استخدام ألفاظ ولقلتهم ، 

  .تدل على القلة لتذليلهم 

  ):٦(وفي موضع آخر يقول صخر الغي في رثاء ابنه 

  َأرى اَأليام ال تُبِقي كَِريماً                 ولَاالعصماَألوابدوالنَّعاما

                                                             
 ٦٢٨ص ،٤ج ، النحو الوافي، عباس ، حسن ) (١

(٢)٦٧٤ص ،٢ج ، شرح أشعار الهذليين، كري الس  
السكري ، منقضاًفمن كثرة ما وقع عليهم الناس كَأن عليهم جراداً،الجراد نفسه ،والجابئ ،َأي جاءوا،طافوا ) (٣

 ٦٧٤ص ،٢ج ،المصدر السابق،
  ١١٣٣ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين،  السكري (٤)
 ١١٣٣ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٥

(٦)٢٨٧ص، ١ج ،شرح َأشعار الهذليين، كري  الس  



 ٨٣

) َأيام ( البيت الشعري استخدام الشاعر لفظة من َألفاظ جموع القلة وهي      فالمالحظ في هذا

فما يقابل األيام وهو تعبير ، فال يقف َأمامها شيء، وإن كانت قليلة، فهي) َأفعال ( على وزن 

و داللة هذا الجمع يعطينا َأن اإلنسان أو الحيوان مهما امتلكا من القوة ومن ،مجازي عن المنايا 

والتي وظفت فيه ، التي كما قلنا عبر عنها باأليام،  فال يقف أمام هذه المنية أو المناياالضخامة

وإنَّما يستطيع أن يبلي أي شيء في هذا الكون فلو ، فهي ليست ضعيفة، لتعطي داللة عن قلتها

 فِإذا كانت) أيام ( لما كانت ثمة داللة متشابهة مثل الذي أعطته لفظة ) المنايا ( استخدم 

وهي إشارة ، الوحوش الكاسرة والضخمة ال تستطيع أن تقف أمام هذه األيام فكيف بابنه الضعيف

إلى أن التمائم التي تُعلَّق من أنواع الشرك والغطرسة  والقوة ال تنفع أمام القدر فالمقام الذي هو 

، دنيا ال تفيدلتعطي داللة واضحة في أن مغريات ال) أيام ( فيه يستوجب عليه استعمال لفظة 

  .فإنها تذهب في يوم من األيام في أبسط قدٍر 

  ) تعدد َأفراد جمع (  داللة الكثرة  -أ-٢

  ):١(     يقول قيس بن عيزارة

ِعيداِم سِبالِكر ِديرَأخي جاِحِبي                 وِبِه وتُرِوي ص وي الِكرامتُر  

لها داللتها في صفٍة ، ) عال ِف( ثرة على وزن جاءت جمع ك) ِكرام (      نالحظ َأن لفظة 

حسنٍة وهي صفة الكرام وهذا من أنواع الكثرة التي تدل على تعدد األفراد والتي سمح المقام 

فهذه ) فعالء ( والذي يشاركه فيه ) فعيل ( الستخدام مثل هذا الجمع الذي يطَّرد جمعاً لـ 

يقول  فاضل ، في بداية كرمه الصفة لها داللتها ، فقول الشاعر وأخي جدير بالكرام يعني أنه

وعند استكماله لها ، يطلق جمع ِفعال الذي يجمع من فعيل على الصفة في بدايتها: "السامرائي

لشاعر ألجأه إلى استخدام ِكرام الِكرام فالموقف الذي فيه ا، وليس" فِإنَّه يصبح من الكرماء

فإذا أردت الكرم ،  األمور الماديةغريزياً أو كالغريزة يدل على: كما يقول السامرائي ) فالكرم(

وهذه صفة لكل ما يقدمونه للناس من ، وإذا أردت الكرم المادي قلت ِكرام، المعنوي قلت كرماء

   .)٢(وهذا الكرم هو معنوي ، َأما الكرماء فتكون في كرامة النفس وغيرها، َأشياء مادية

  )تكثير القيام بالفعل(داللة الكثرة  -ب

  ):٣(هذلي يقول أبو صخر ال

  ماذَا َأبا خَالٍد لَما فَرعتَهم                    ِمن قادٍح لَك لَا يوِري وحساِد

                                                             
  ٥٩٨ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري (١)
(٢)١٤٦ص،٢٠٠٧،عمان ،اُألردن ،دار عمار  ،٢ط، اَألبنية في العربية معاني ، فاضل صالح،امرائي الس  
(٣)٩٤٤ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،كري الس  



 ٨٤

     فقد خص الشاعر في هذا البيت في كثرة الحساد والحاقدين من خالل استخدام صيغة من 

 الشاعر من باب فقد وظفها، صيغ جمع الكثرة التي أعطت داللة واضحة لكثرة القيام بالحسد

فلو لم يكثر في القيام في هذا العمل فال يطلق عليهم ، ، التكثير والمبالغة في القيام بفعل الحسد

ويبدو لي َأن هذا ،) ١(ِإن هذا الجمع لتكثير القيام بالفعل ال لتكثير العدد : يقول  فاضل  السامرائي

فِإلى جانب ، بالفعل وِإنَّما لتعدد اَألفراد َأيضاً الجمع يصلح َألن تكون داللته ليس فقط لتكثير القيام

ولكن المقام يوجب ، فبإمكان الشاعر أن يأتي بجمع كثرة آخر، القيام بفعل الحسد يكثر الحساد

  )٢(ويقول مليح بن الحكم).فُعّال ( على الشاعر أن يأتي بجمع مناسب له أال وهو وزن 

      ِلنَْأِيِك َأشْطَان ِمن البيِن خُلَّجتُِثيبي حِزينَاً الَ يزال تَِهيجه 

اَألولى ،وقد استخدمها الشاعر لتعطي داللتين ) خُلَّج(نلحظ في هذا البيت مجيء كلمة 

وهي تعني ) فاعل(فقد جاءت هذه الكلمة جمعاً للمفردة التي على وزن ،الحركة الظاهرة :

فالحال الذي يعيشه الشاعر بسبب ،)٣(م بالفعل والداللة الثانية لهذه الكلمة تكثير القيا، المضطرب

فجاء بهذا الجمع ،الفراق الذي ترك فيه حزناً جعله يعيش هائجاً  خالجاً َأي كثير االضطراب 

  . ليتناسب مع الحال الذي يعيشه

  .  أثر السياق والقرينة في الداللة -٣

م الصرف يدرس ِبنيةَ الكلمة ا كان ِعلْولم،      السياق هو ما يحدد ويساعد على فهم المعنى

مفردة ، فقد أدى هذا إلى تالقي كثير من البنى ، بحيث أصبح التمييز بينها ، بصيغها المجردة ، 

يقصد :فاَألول ،هما السياق اللفظي والسياق المقامي ،وينقسم ِإلى قسمين رئيسين ،)٤(غَير متَحقَق

والنص الذي توجد فيه هذه ، لجمل السابقة والالحقةويشمل الكلمات وا،به النظم اللفظي للكلمة 

فالمقام مع ، ويقصد به السياق الخارجي الذي يمكن َأن تقع فيه الكلمة:َأما الثاني ، الكلمات

وهو ما يسمى ، عناصر اللغة المتمثلة في اختيار التراكيب يعطي الداللة التي يبتغيها الشاعر

خارجية التي تحكم عناصر الموقف اللغوي من دوافع نفسية َأو المالبسات ال، بالسياق المقامي 

فِإجالء المعنى على المستوى المعجمي ال يعطي ِإالَّ المعنى  ،)٥(للمرسل وتحكم استجابة المتلقي 

  .وهذا سياق ضيق وهو عبارة عن تتابع كلمات،َأو ما يسمى المعنى الظاهر للنص ، الحرفي

                                                             
(١)١٣٠ص ،معاني اَألبنية في العربية،امرائي الس  
 ١٠٣٤ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 ١٣٣ص ، معاني اَألبنية في العربية، السامرائي ) (٣
  ٢٣ص،٢٠٠٤،نابلس/ المكتبة الجامعية : الناشر ،٣ط ،اللغة العربية،فتحي إبراهيم،  خضر)(٤
دار نينوى للطباعة  ،َأثر السياق في تحديد دالالت النص الخطابي،المعنى خارج النص ،فاطمة ،الشِّيدي ) (٥

 ٧ص،٢٠١١،والنشر 
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 توسعاً هي عناصر غير لغوية تتصل بالعصر والظروف       فالعناصر التي تُكسب النص

َأما القرينة المكونة لهذا السياق فتشمل المضاف والمضاف إليه والوصف وهذه ، المحيطة بالمتكلم

القرائن لها دور أساسي في تغيير األلفاظ الحقيقية ، فِإذا كان الجمع يدل على الكثرة وأضيف إلى 

فيستعمل أحدهما مكان اآلخر وهذا ما يسمى باالشتراك ،  وبالعكسالقلة فِإنَّه يدل على القلة

وِإذا وصف بالجمع فِإنَّه يدل ، َأما ِإذا وصف المعدود بالمفرد فِإنَّه يدل على الكثرة ، )١(المعنوي 

، فالصفة حددت داللة العدد) َأشجار مثمرات(فنقول ، على القلة بغض النظر عن صيغة المعدود

فِإنَّه يدل على الكثرة َألن الصفة ) َأشجار مثمرة(بخالف قولنا ، دل على القلة وفي هذا المثال

ونرى َأنَّهم يحددون داللة العدد من الضمير ففي  ،،وهي من يحدد داللة العدد ، )٢(جاءت مفردةً

تدل على ) الرماح(دل على القلة َألن الضمير نون النسوة للجمع فجعلت ) الرماح تكسرن(قولهم 

دل على  الكثرة َألن تاء التْأنيث الساكنة للمفرد َأعطت داللة ) الرماح تكسرت(وفي قولهم ،القلة 

زيادة على ذلك فِإن الجمع وبغض النظر عن الصيغة التي جاء عليها ِإذا سبق ،)٣(الكثرة للرماح

ع القلة ما يدل على فجم، )٤(الذي يدلُّ على التبعيض فِإنَّه يعطي داللة على القلة) من(بحرف الجر

ِإذا ، وبقرينة يدلُّ على ما فوق العشرة ِإلى ما ال نهاية،العشرة فما دون ِإلى الثالثة بدون قرينة 

  .كانت القرينة من الذي ذُكر

  ):٥(     ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي 

المصد بحى الصرفإذا ي               هاِرياتُ فَُؤادالض فَ الِكالبشَععفْزقَ ي  

ولكن وصفت هذه الكالب بـ ، )ِفعال ( جاءت جمع كثرة على وزن ) ِكالب (     ِإذ نجد كلمة 

) فالضاريات ( والصفة تتبع الموصوف ،  وهو جمع مؤنث سالم يدل على القلة) الضاريات ( 

  ) .كالب ( دلت على القلة بسب القرينة وهي 

  ):٦(وقول مليح بن الحكم 

ِبِمثِْل َأعِجيجتَزو ا طَرانَهز واِجبريِم لها                حالِن الصِن ِغز٧(ي(  

وأضيف إلى ) َأفعل (  على وزن وهي من جموع القلة،      فقد جاءت كلمة أعين مضافة

فدلت على الكثرة ألن المضاف يتأثر ) ِفعالن ( وهو من جموع الكثرة على وزن ) ِغزالن (

                                                             
  ١٥٣ص ،شذا العرف في فن الصرف،الحمالوي ) (١
 ١٣ص،٢٠٠٢،عمان ،دار عمار ،٢ط ،التعبير القرآني،فاضل صالح ،السامرائي ) (٢
 ١٣ص ،التعبير القرآني،فاضل صالح ،السامرائي ) (٣
 ٣٧ص،َأبنية جموع القلة في القرآن،خولة محمود ،فيصل ) (٤

  ٢٦ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليينالسكري (٥) 
  ١٠٦٢ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري (٦)
 ٢٧٨ص،باب فصل الزاي ،٢ج ،لسان العرب، ابن منظور ،شعر الزائد في الحواجب هو حذف ال،التزجيج ) (٧
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فهو مقام غزل ، المقام يتناسب مع هذا الجمع والقرائن التي جاء بها الشاعرو، بالمضاف إليه

  .فنالحظ َأن قرينة جمع الكثرة غيرت داللة جمع القلة من داللة حقيقية إلى داللة مجازية 

فقد استخدم الشاعر جمعاً يدل على الثبوت ألنه جمع السٍم ال ،      َأما الشطر الثاني في البيت

ٍ ، ف فالقرائن يكون لها الدور األساسي في تجاوز داللة ، الغالب في جمع االسم الثبوت صفة

األلفاظ الظاهرة أو ما تسمى المعجمية فالقرائن هي عالمات يهتدي بها الشاعر إلى المعنى الذي 

  .يريده 

  ):١(يقول ُأسيد بن َأبي ِإياس 

             ِكراٍم ُأِصيبوا بين طَلٍْق وَأسعِدعلَى َأنَِّني قَد قُلْتُ ويُل ُأم ِفتْيٍة        

، وهو من جموع القلة القليلة عند الشعراء) ِفعلة ( على وزن ) فتية (      فقد جاءت كلمة 

فالصفة ، ولكن الشاعر استعمل هذا الجمع الذي جاء موصوفا بجمع آخر وهو من جموع الكثرة 

،  دلَّ على الكثرة ألنه وصفه بالكثرة من خالل القرينة)منية ( تتبع الموصوف وبذلك فان جمع 

  .وهذا هو دور القرائن في تغيير الداللة وتحديدها 

  :)٢(يقول مالك بن خالد 

  َأماِل ِبن عوٍف ِإنَّما الغَزو بينَنَا                   ثَالَثُ لَياٍل غَير مغْزاِة َأشْهِر

وقد أضيفت ِإلى نوع من أنواع الجموع وهو صيغة ) ثالث ( بلفظة      وهنا نجد الشاعر جاء 

وقد "يقول سيبويه ، من صيغ منتهى الجموع ) فعالي ( على وزن ) لياٍل ( منتهى الجموع فلفظة 

 بما أن ،)٣("يستعمل جمع الكثرة مع اَألعداد التي َأقلُّ من عشرة عند ِإرادة عدد من الجنس

بل على أكثر من الكثرة ألن ، فقد دل الرقم ثالثة على الكثرة، المضاف يتأثر بالمضاف إليه

فأصبحت الثالثة تدل على الكثرة بسبب ، صيغة منتهى الجموع تدل على المبالغة في العدد

فالعناصر التي تحيط بهذا النص أو ما يسمى الموقف أو الحال أعطت الشاعر دافعاً بأن ، القرينة

 بداللة القلة ولكنها أضيفت إلى الكثرة فتغيرت الداللة إلى مجازية ، فقد جاء، يستخدم هذه األلفاظ

  .وهذه هي ِإحدى وظائف القرينة 

  ):٤(ومنه َأيضاً يقول أبو كبير الهذلي 

  فَلَقَد جمعتُ ِمن الصحاِب سِريةً                خُدباً ِلداٍت غَير وخٍْش سخَِّل

                                                             
  ٦٢٧ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري (١)
  ٤٥٣ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري (٢)
 ٥٩٩ص، ٣ج ،الكتاب،سيبويه ) (٣

  ١٠٧١ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليينالسكري (٤)
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، )ِفعال ( على وزن ) ِصحاب ( األول ، اعر بجموٍع متنوعة      ففي هذا البيت جاء الش

فالجمع األول والثاني ) فُعل ( على وزن ) سخَّل ( والثالث ) فُعل ( على وزن ) خُدب ( والثاني 

، يخصان الشاعر ،وقد استعمل هذين الجمعين ألن المقام مقام حرٍب وداللة هذين الجمعين للكثرة

وتعني أنهم يركبون رؤوسهم أثناء الحرب ال يردهم ، والثاني جمع َأحدبفاألول جمع صاحب 

فـ ، وقد استخدم هذين الجمعين لبيان معنى الكثرة وتعدد األفراد وبما يصدر منهم، شيء

فهو ، داللة لتعدد األفراد وحدباً تعدد ما يصدر من هؤالء األفراد أما الجمع الثالث) صحاب (

فإذا جمع على سخول فإنه يتناول ، ظاهرة ، فقد جاء هذا الجمع من المصدرداللة على الحركة ال

ولذلك وصف ، فإنه يتناول المعنى الظاهر) فُعل ( وإذا جاء على وزن ، المعنى الظاهر والباطن

وهذا ) وخٍْش سخَّل ( من ضعف ونذالة في قوله ، )١(الشاعر أعداءه بما فيهم من صفات ظاهرة 

التي حتم المقام األول ، اضحة على تذليل العدو في ضوء استخدام تلك المفرداتيعطي داللة و

  .               استخدامها 

  :خصوصية جموع التكسير عند الهذليين-ثالثاً

     جاءت تسمية خصوصية جموع التكسير عند الهذليين بسبب اهتمام هذه القبيلة بهذه الصيغ 

مما كان له اَألثر الواضح في تميز لهجتهم دون ،رهم التي تشكل ظاهرة ملموسة في َأشعا،

ويبدو ذلك جلياً ،فاالستخدام الكبير والواسع لهذه الجموع جعلها تنفرد بالخصوصية لها ، غيرها

  :ومن هذه الدالئل ،من الدالئل التي وجدناها في استقرائنا لشعرهم 

  . كثرة استخدام َأبنية جموع التكسير في البيت الواحد-١

    فنراهم يكثرون من استخدام هذه الجموع في البيت الواحد لدرجة المبالغة وهذه المبالغة  

فنجد قول ،وِإنَّما البراعة واإلبداع الموجودان لدى شعراء هذه القبيلة ، ليست بمفهومها السلبي 

  :)٢(َأبي خراش

 ِمن احَأعاليها ِشِرم ادا       ِحدالُهقٌ ِنصرز اِفِلالخَطِّياَألس ادد  

وهذا يعني َأن البيت عبارة عن ،      نالحظ في هذا البيت سبعة َأبنية من جموع التكسير 

وكل الجموع ، فنالحظ ثالثة جموع في صدر البيت وَأربعة في عجزه، كلمات كلها جمع تكسير

، ل ِإقامة الوزن فال يمكن َأن يكون هذا االستخدام قد جاء َألج،التي استخدمها هي جموع كثرة 

فضالً عن المقام والحال اللذين ،وِإنَّما ِإحساس الشاعر بَأن هذه الصيغ تعبر عما يدور في خلجاته 

) ِفعال(على وزن ) ِرماح(فقد استخدم ،فرضا على الشاعر االستخدام المفرط لهذه الجموع 

) ِشداد(و،) َأفاعل(على وزن  ) َأعالي(و،) ِفعال(على وزن ) ِحداد(و،) فُعل(على وزن ) زرق(و،

                                                             
  ١٣٤ص ، اَألبنية في العربيةمعاني،فاضل صالح ،السامرائي (١)
 ١١٩٦ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
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وهذا يدلُّ على اهتمام هؤالء الشعراء بهذه ،) َأفاعل (على وزن ) َأسافل(و،) ِفعال(على وزن 

ونجد في مواضع ُأخرى ،الصيغ التي جعلتهم ينفردون بصفة الخصوصية لهذه الجموع 

  ،ومما ورد فيه ستة َأبنية ،يستخدمون الخمسة َأبنية والستة 

  :)١( بن الحكم  قول مليح

  فَلَما رَأوا قَوماً وسمرا ِخضابها           ِدماء الكُماِة في َأنَاِبيب مرِق

) ِخضاب(و) سمر(هي ،     فقد استخدم الشاعر في هذا البيت ستة َأبنية من جموع الكثرة 

  :)٢( َأبي ذؤيب الهذلي قول،ية وما ورد فيه خمسة َأبن، ) مرق(و) َأنابيب(و) كُماة(و) ِدماء(و

رالوجوِه ِلطَافُ اُألز ماِح          ِبيضالي الروةٌ كَععبس مهو  

) ِرماح(،) عوالي (     وهنا َأيضاً استخدم الشاعر ستةَ َأبنية متنوعة من جموع الكثرة هي 

قول ساعدة بن ،موع الكثرة ومما ورد فيه َأربعة َأبنية من ج، ) اُزر(،) ِلطاف(،)وجوه) (بيض(،

  :)٣(جؤية 

  ولَو َأمستْ لَه ُأدم صفَايا           تُقَرِقر في طَواِئفَها الفُحوُل 

) صفايا(و) ُأدم(هي ،     إذ نجد َأن الشاعر استخدم َأربعة َأبنية  متنوعة من جموع الكثرة 

  : )٤(َأبي عائذ و منه َأيضاً قول ُأمية بن ،) فُحول(و) طوائف(و

  تَراح يداه لَمحشُورةٌ        خَواِطي الِقداِح ِعجاِف النِّصاِل

ِإن ).ِنصال(و) ِعجاف(و) ِقداح(و) خواطي(هي ،     فقد وردت َأربعة َأبنية من جموع الكثرة 

زة خاصة من ما يظهر من َأمثلة  في َأشعار الهذليين  جاءت َأغلبها على هذه السليقة وتُعد مي

  .وجهة نظر الباحث ال توجد في شعر غيرهم من الشعراء

  تنوع اَألبنية في البيت الواحد-٢ 

ومن الدالئل اُألخرى التي نجدها عند شعراء هذيل التنوع في اَألبنية على مستوى البيت 

  :)٥(الواحد ومنها قول  َأبي ذؤيب الهذلي 

          وتَحتَه َأعنُز كُلْفٌ وَأتْياس  ِمن فَوِقِه َأنْسر سود وَأغِْربةٌ

) َأنْسر(هي ،منها َأربعة َأبنية للقلة واثنان منها للكثرة ،     فقد ورد في هذا البيت ستة َأبنية 

وهذا مرتبط ، ونجد غلبة َأبنية القلة على الكثرة، )َأتْياس(و) كُلْف(و)َأعنُز(و) َأغِْربة(و) سود(و

  :)٦(ومنه َأيضاً قول ساعدة بن جؤية ،َأو ما يسمى المقام ،خارجي بداللة السياق ال

  كَساها رِطيب الريِش فاعتَدلَتْ       ِقداح كََأعنَاِق الظِّباِء زفَاِزفُ
                                                             

 ١٠٠٣ص ، ٣ج ، شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (١
 ١١٨ص ،١ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٢
 ١١٤٥ص ،٣ج ،المصدر السابق، السكري ) (٣
 ٥٠٧ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٤
 .٢٢٨ص ،١ج ، شرح َأشعار الهذليين، سكري ال) (٥
  .١١٥٥ص ،٣ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٦



 ٨٩

) ِظباء(و) ِقداح(و) ريش(َأربعة منها للكثرة هي ،نالحظ في هذا البيت ورود خمسة َأبنية 

  :)١(ويقول مرة بن عبداهللا ،  )َأعناق(وواحد للقلة هو،)زفَازف(و

  كََأن ِثيابه ِسلْفَان رخٍْم           حواِصلُهن َأمثَاُل الزقَاِق

) رخْم(و) ِسلفان(و) ِثياب(هي ، منها خمسة للكثرة،فقد ورد في هذه البيت ستة َأبنية 

 موضع آخر نجد قول ساعدة بن وفي، )َأمثال(وواحد للقلة هو) ِرقاق(و) َأمثال(و) حواصل(و

  :)٢(جؤية 

  وِإنَّي لَابن َأقْواٍم ِزنَاِدي          زواِخر والغُصون لَها ُأصوُل

ونالحظ غلبة الكثرة ،َأربعة منها للكثرة وواحد منها للقلة ،    وهنا نالحظ ورود خمسة َأبنيٍة 

  :)٣(يقول َأبو ِخراش،وفي صورٍة مماثلة ، بنيةمما يشير ِإلى اهتمامهم الخاص بهذه اَأل، على القلة

  فَضم جنَاحيِه وِمن دوِن ما تَرى        ِبالَد وحوشٌ َأمرع ومحوُل

  ) َأمرع) (وحوش(،) ِبالد(هي ،وواحد للقلة ،ثالثة منها للكثرة ،ورد في هذا البيت َأربعة َأبنية 

  :)٤(امة بن الحارث وفي موضع آخر يقول ُأس) .محول(

طَاِردان مِقر ِديِهماةٌ ِبَأيماِء كُلِّ ثَِميلٍَة       رم نع حلََّأهو  

وواحد ) مطاِرد(،) ِقران(،)رماة(هي ، ثالثة منها للكثرة،جاء في هذا البيت َأربعة َأبنيٍة 

  ).َأيدي(هو، منها للقلة 

  ر االزدواجية في الجمع بين اِإلشباع والقص-٣

ومنها قول حذيفة ، ونجد هذه الظاهرة في شعر الهذليين شائعة في صيغ منتهى الجموع

  :)٥(بن َأنس

  وِخلْتُم ِقتَاَل القَوِم ضبع مدامٍة           ِإذَا َأخْرجوها ِمن صدوِع اَألهاِضِب

ها جمع ِلَأنَّ،واَألصل َأن تُجمع على َأهاضيب ،فقد جاءت َأهاضب على وزن َأفاعل 

  :)٦(ومثله قول َأبي صخر الهذلي ،فقد قصروا حرف  الياء فَأصبح كسرة ) َأهضاب(لـ

  نَمى ِمن فُروع الِعيص في المجِد والذُّرى          وسهٍم وفَرِع المطِْعِمين اَألجاوِد

،  وزن َأفْعالعلى) َأجواد( فاألصل َأن تُجمع على َأجاويد ِلَأن البناء الذي بنيت منه هو

  :)٧(وفي صورٍة ُأخرى يقول عبد مناف بن ِربع .وهذا هو القياس لهذه الصيغة 

  وِللِْقِسي َأزاِميٌل وغَمغَمةٌ        ِحس الجنُوِب تَسوقُ الماء والبردا

                                                             
 .٨٣٤ص ،٢ج ، المصدر السابق،السكري ) (١
 .١١٤٤ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٢
 .١١٩٤ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٣
 ١٢٩٩ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٤
 ٥٥٢ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٥
 ٩٦٦ص ،٢ج ، المصدر السابق، السكري ) (٦
 ٦٧٥ص ،٢ج ، شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٧



 ٩٠

فاَألصل َأن تُجمع على َأزامل ِلَأنَّها بنيت من االسم المفرد الرباعي َأزمل على وزن 

  :)١(وفي موضع  آخر يقول مليح بن الحكم ، فَأشبعوا الكسرة حتى َأصبحت ياء، َأفْعل

  والمسِجِد اَألوسِع والرساِتِق     والمؤِج والملْجِإ ِفي الفَواِهِق

 على وزن ِفعالل ِلَأن مفردها ِرستاق، فقد جاءت رساتق على فعالل واَألصل َأن تُجمع على رساتيق

  .فقاموا بقصر الياء حتَّى صارت كسرة،ذا البناء قياسه فعاليل وه

  :)٢(وفي موضع آخر يقول مليح بن الحكم 

اسيججالس ا النُكْباِرفَهعفُو مةً        تَعقِْفرم يطُلُول الح تْكجيْل هه  

لي الحروف وقياس وهو رباعي َأص، َألصل َأن تُجمع على سجاِسج ِلَأن مفردها سجسجفا

  .هذا البناء على فعالل 

  تنوع المعاني للبناء الواحد -٤

ن الناظر َألشعار الهذليين يجد َألفاظاً متماثلة في التركيب ولكن تعطي معاني مختلفةً    

فقد ، ومن هذه اَألبنية ما جاء على فواعل، في بعض َأبنية جموع التكسير،ونجد ذلك واضحاً ،

  :)٤(ففي قول حذيفة بن َأنس،  في ثالثة معاٍن مختلفٍة،)٣()طوائف(جاء 

                  ِإذَا هي صابتْ بالطَوائف تَرِتونَحِمُل في اآلباِط ِبيضاً صواِرماً

ومنه قول مالك بن خالد ، جاءت كلمة طوائف بمعنى َأطراف الجسم وتشمل األيدي واألرجل 

  :)٥(الخناعي 

ذَيٍل وه فََأياِزنا نُواِئنَا مدَأع ِمن اِزنواِئٍف      يذَاتُ طَو يه  

  :)٦(ويقول َأيضاً حصيب الضمري،ِإذ جاءت كلمة طوائف بمعنى الجماعات 

قْتَثَدي ِعيٌل ثُمٍه رجا            ِفي كُلِّ واِئِفهو ِفي طَورمعو مي خُثَيعتُد  

  .عنى النواحي وهنا جاءت طوائف بم

وما فيها من مميزات خالفت بها المْألوف ،فهذه الدالئل التي نجدها في َأشعار الهذليين 

  .من كالم العرب تجعلنا نحكم بَأن لهذه الجموع خصوصية لديهم 

  
  

                                                             
 ١٠٥٧ص،٣ج،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (١
 ١٠٦١ص ،٣ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري) (٢
جامعة ،رسالة ماجستير  ، على َأشعار هذيل من تصاريف اللغة وقواعدهاما بني، سائد ياسين َأسعد ،كبها ) (٣

  ١٧١ص،١٩٩٨،فلسطين ،النجاح الوطنية 
  ٥٥٠ص ،٢ج ،شرح َأشعار الهذليين، السكري ) (٤
 ٤٤٦ص،١ج ،شرح َأشعار الهذليين،السكري ) (٥
 ٣٣٩ص ،١ج ،المصدر السابق،السكري ) (٦
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  الخاتمة

  توصلت الدراسة ِإلى جملة من النتائج وهي على النحو اآلتي

  .وذلك لخفته) فَعل ( على وزن كثرة َأبنية االسم المفرد الثالثي-١

ـ        ،االستغناء بجمع القلة عن جمع الكثرة وبالعكس      -٢  )فُعـول ( ومثال ذلك اسـتغناء النحـاة بـ

  .َأركان ولم يجمع جمع كثرة ،ركْن :فقالوا) فُعل (عن) َأفْعال(واستغناؤهم بـ) َأفْعل(عن

كما في كراهية جمـع االسـم    ،اساً كثرة االستعمال والكراهية جعلت اَألصل شاذَّاً والشذوذ قي     -٣

ومعتل الفاء والرباعي الذي قبل آخره حرف        ،الذي يكون معتل العين   ) فَعل (المفرد على وزن  

ل (وكذلك المضعف على ،مدَأفْع.(  

الـذي  ) فُعل(وجمع) فُعل (الذي يخفف في لغة تميم حتى يصبح      ) فُعل ( وجود تشابه بين جمع    -٤

 ومثال ذلك جمع َأحمر علـى     ،)للمؤنث) فعالء (للمذكر) َأفْعل (وزنيجمع من الصفة التي على      

  ).حمر (التي َأصلها) حمر (وجمع ِحمار على) حمر(

َأما ِإذا كانت منفردة جـرت مجـرى        ،  جمع الصفة ضعيف إذا كانت مقرونة مع الموصوف        -٥

   .اَألسماء في الجمع

 َأشعار الهذليين في َأبنيـة جمـوع التكـسير          عدم وجود توافق بين َأقوال النحاة وما جاء في        -٦

ِإذ لم َأجد َأحداً من النحاة يذكر بعض اَألبنية التـي وردت             ،وبخاصة في اَألبنية القليلة والشاذة    

   .في شعر الهذليين

عدم وجود توافق بين َأقوال النحاة والصرفيين وما جاء في َأشعار الهـذليين َألبنيـة جمـوع            -٧

   . َألبنية المفردة التي يَأتي عليها الجمعالتكسير من حيث عدد ا

  .  التفاوت في اَألقوال واآلراء عند النحاة والصرفيين في َأبنية جموع التكسير-٨

  .استكراه جمع الخماسي َألنَّه ثقيل بسبب كثرة حروفه-٩

الحظت في استقرائي لشعر الهذليين ثمة خصوصية لجمع التكسير عنـد الهـذليين تمثلـت           -١٠

واالزدواجيـة بـين    ،وتنوع الجموع في البيت الواحد      ،ستخدام الجموع في البيت الواحد    بكثرة ا 

  .فضالً عن استخدام بناء معين يدل على معاٍن مختلفٍة، اإلشباع والقصر

من خالل الوقوف على آراء النحاة والصرفيين تبين لي َأن آراء المحدثين كانت َأكثر توافقاً               -١١

ين َألبنية جموع التكسير من حيث عدد اَألبنية المفـردة واالطِّـراد            مع ما جاء في شعر الهذلي     

وذكرهـا  ، فبعض اَألبنية الشاذة والقليلة لم يـذكرها النحـاة القـدماء          ، والكثرة والقلة والشذوذ  

  المحدثين 

  



 ٩٢

  قائمة المصادر والمراجع

     القرآن الكریم-
  .١٩٦٩،مكتبة غريب ،القاهرة ،تيسير اإلعالل واإلبدال ،عبد العليم ، إبراهيم -

الكامل في ،)٦٣٠ت(،عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، ابن األثير -

  .د ت ن، دم ن،بيت األفكار الدولية ،َأبو صهيب الكرمي ،اعتنى به  ، التاريخ

شرح الرضي لكافية ابن ،)هـ٦٨٦ت (رضي الدين محمد بن الحسن  نجم الدين، األستراباذي -

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، دراسة وتحقيق يحيى بشير مصري،١ط، الحاجب

  ١٩٩٦،الرياض ،

ارتشاف الضرب ،) هـ٧٤٥ت (َأثير الدين بن محمد بن يوسف بن حيان َأبو حيان،  األندلسي-

   .١٩٩٨،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،تحقيق رجب عثمان محمد ،١ط،من كالم العرب

  .دم ط،٢٠٠٣،مطبعة َأبناء وهبة حسان  ، في اللهجات العربية، راهيم ِإب، أنيس -

دار ،علي محمد النجار ،تحقيق ،٤ط،الخصائص ،) هـ٣٩٢ت(َأبو الفتح عثمان، ابن جني -

 .١٩٩٠،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة 

د  . اض الري، تحقيق حسن هنداوي ، د ط ، سر صناعة اإلعراب،أبو الفتح عثمان ،  ابن جنِّي -

  .ت ن

الشافية في علم ، )هـ٦٤٦ت (جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو الدويني ،  ابن الحاجب-

  ١٩٩٥،بيروت، دار البشائر اإلسالمية ، تحقيق حسن أحمد العثمان، ١ط، التصريف

  ١٩٦٥، ١ط،بغداد مكتبة النهضة  ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،خديجة ، الحديثي -

  .د ت ن ،دار المعارف المصرية ،٣ط ،النحو الوافي،عباس ، حسن -

  .٢٠١٠، عمان،اُألردن ،دار الصفاء ، ١ط، أبحاث صرفية،خديجة زبار ،  الحمداني -

تقديم محمد عبد المعطي  ،شذا العرف في فن الصرف، َأحمد بن محمد بن َأحمد ،  الحمالوي -

  .د ت ن،الرياض ، دار الكيان،

 .٢٠٠٤،نابلس/ المكتبة الجامعية : الناشر ،٣ط ،لغة العربيةال،فتحي إبراهيم، خضر -
الرياض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،١ط، التطبيق الصرفي،عبده ، الراجحي -

،١٩٩٩. 

تاج ، ) هـ١٢٠٥: ت(محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض،الزبيدي  -

  .د ت ن، د م ن ،دار الهداية ،موعة من المحققين مجتحقيق ،العروس من جواهر القاموس

تحقيق علي ،١ط،الجمل في النحو، )هـ٣٤٠ت (َأبو القاسم عبد الرحمن بن ِإسحاق، الزجاجي -

 .١٩٨٤،بيروت ،دار األمل ، مؤسسة الرسالة ، توفيق الحمد  

  .١٩٨١،بغداد ،١ط،معاني األبنية في العربية ،فاضل ، السامرائي -



 ٩٣

العاتك للطباعة والنشر ،٢ط ،بالغة الكلمة في التعبير القرآني،فاضل صالح  ، السامرائي-

  .٢٠٠٦،القاهرة،

  ٢٠٠٢،عمان ،دار عمار ،٢ط ،التعبير القرآني،فاضل صالح ،السامرائي  - 

تحقيق عبد  ،٣ط،اُألصول في النحو، ) هـ٣١٦ت(َأبو بكر محمد بن سهل، ابن السراج -

  .١٩٩٦،بيروت ،ة مؤسسة الرسال، الحسين الفتلي 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، ، شرح أشعار الهذليين،أبو سعيد الحسن بن الحسين ، السكَّري -

 .١٩٩٦،القاهرة ،مطبعة المدني ،محمود محمد شاكر ،مراجعة ،

تحقيق وشرح عبد السالم محمد ، ٣ط،كتاب سيبويه،)هـ١٨٠ت(عمرو بن عثمان ،  سيبويه-

  .١٩٨٨،بيروت ، هارون

، األشباه والنظائر في النحو،)هـ٩١١ت(جالل الدين عبد الرحمن بن َأبي بكر،  السيوطي -

 .١٩٨٧،دمشق ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ، تحقيق 

 ١ط،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الدين عبد الرحمن بن َأبي بكر، السيوطي -

   .١٩٩٨،ت بيرو،دار الكتب العلمية ،تحقيق َأحمد شمس الدين ،

دار ،تحقيق عبد الحكيم عطية  ،١ط ،االقتراح في ُأصول النحو،جالل الدين ،السيوطي -

  .٢٠٠٦،د م ن،البيروتي 

 ١ط ، َأمالي ابن الشجري،) هـ٥٤٢ت (هبة اهللا بن محمد بن علي بن حمزة،  ابن الشَّجري -

  .١٩٩٢،القاهرة ،مطبعة المدني ،المؤسسة السعودية بمصر ، 

دار  ،َأثر السياق في تحديد دالالت النص الخطابي،المعنى خارج النص ،فاطمة  ، الشِّيدي-

  .٢٠١١،نينوى للطباعة والنشر 

  .جامعة طرابلس   ، من لغات العرب لغة هذيل،عبد الجواد ، الطَّيب -

مكتبة  ، ١ط،، الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، عبد المنعم سيد، عبد العال-

  .١٩٨٢ ،يب غر

 الممتع في التصريف ، )هـ٦٦٩ت (َأبو الحسن علي بن منظور اِإلشبيلي، عصفور ابن -

 .١٩٨٧،بيروت ،دار المعرفة ، فخر الدين قباوة ،  تحقيق ،١ط،
المطابع العسكرية  ، جموع التكسير في ديوان المفضليات، حسين ِإرشيد اَألسود ، العظامات  -

  .٢٠٠٤، اُألردن ، 

دار ،٢٠ط، على َألفية ابن مالك شرح ابن عقيل،)هـ٧٦٩ت (بهاء الدين عبداهللا ،يل  ابن عق-

   ١٩٨٠،القاهرة،التراث 

د ،مكتبة االنجلو المصرية ، محمد القصاص ،تعريب عبد الحميد الدواخلي  ، اللغة ،  فندريس -

  .ت ن



 ٩٤

دار ،١٦٨٤ص ،القاموس المحيط ،)هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي -

  .٢٠٠٨،زكريا جابر أحمد ،تحقيق أنس محمد الشامي ،القاهرة ،الحديث 

  .١٩٨٨،بيروت ،مكتبة دار المعارف ،٢ط ، تصريف األسماء واألفعال،فخر الدين ، قباوة -

المكتبة الهاشمية ، ط الهاشمية، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،عمر رضا ، كحالة -

  .١٩٤٩،دمشق ،سوريا ،

 .د ت،د م ن ، ٦ط ،التبيان في تصريف االسماء،َأحمد حسن ،حيل  ك-

تحقيق محمدعبد الخالق عظيمة ، المقتضب، ) هـ٢٨٥ت(محمد بن يزيد،َأبو العباس ،  المبرد -

  .١٩٩٤، القاهرة ،

تحقيق ونشر صالح الدين المنجد  ،اللغات في القرآن،إسماعيل بن عمرو ، المقري -

  .د ت ن، قاهرةال،مطبعة الرسالة ،١ط،

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى :  ابن منظور-

  .د ت ن  ، بيروت–دار صادر  ،٣ط ،  لسان العرب،)هـ٧١١: ت(،

دار ، تقديم ِإميل يعقوب ،  ١ط، شرح المفصل،)هـ٦٤٣ت (موفق الدين يعيش ،  ابن يعيش-

  .٢٠٠١،بيروت ،الكتب 

  رسائل واالطروحات الجامعية   ال

جامعـة ُأم   ، اطروحة دكتـوراه     ،جموع التكسير في شعر النابغة    ، محمد حمدنا اهللا    ، حمدنا  -

 .٢٠٠٥،درمان االسالمية 

رسـالة   ،ما بني على َأشعار هذيل من تصاريف اللغة وقواعـدها         ، سائد ياسين َأسعد    ، كبها   -

  .١٩٩٨،فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ،ماجستير 

كليـة اآلداب  ،رسالة ماجستير   ،لغة شعر ديوان الهذليين   ،علي كاظم محمد علي     ، المصالوي   -

 .١٩٩٩،جامعة الكوفة ، 

  البحوث والدراسات

االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة َأبي نـصر          ،ِإيمان محمد َأمين خضر     ،الكيالني   -

، ١العـدد ،٣٤المجلـد  ، الجامعة الهاشـمية ،دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ، الفارابي

٢٠٠٧.  

بحث منشور في مجلة جامعـة تكريـت         ،َأبنية جموع القلة في القرآن    ،خولة محمود   ،فيصل   -

  .٢٠٠٧، ٧العدد ،١٤المجلد ،اإلنسانية 

  

  

  

  



 ٩٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            المالحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  )َأفعال(جموع القلة التي وردت على 

  اَألولالجزء ) َفَعل الصحیح(

  الصفحة  الجمع  مواصفات المفرد  المفرد  الوزن
  ٣٩٨،٥٢،٢٢٠  َأْسباب  مطَّرد  َسَبب  َفَعل الصحیح

  ٦٣  آساد  مطَّرد  َأَسد  =َفَعل 
  ١٢٦  َأْھَداب  مطَّرد  َھَدب  =َفَعل 
  ١٢٨  َأْجَمال  مطَّرد  َجَمل  =َفَعل 
  ١٢٨،١٣٨  آثار  مطَّرد  َأَثر  =َفَعل 
  ١٣١  ابَأْذَن  مطَّرد  َذّنب  =ّفّعل 
  ١٣٢،٢٨٥  ّأْقّران  مطَّرد  الحبل\َقَرن  =َفَعل 
  ١٤١  َأْلَبان  مطَّرد  َلَبن  =َفَعل 
  ٤٢٧،٣٢٧،١٨٩،١٤٤  َأْمَثال  مطَّرد  َمَثل  =َفَعل 
  ١٥٢،٤٢٨  َأْقَدام  مطَّرد  َقَدم  =َفَعل 
  ١٦٤،٢٥٩،٢٧٨  َأْكناف  مطَّرد  ناحیة\َكَنف  =َفَعل 
  ٣٥٥،١٧٥  َأْطَراف  مطَّرد  َطَرف  =َفَعل 
  ٢٣٧  َأْبَطال  مطَّرد  َبَطل  =َفَعل 
  ٢٩٦  َأْشجان  مطَّرد  مسیل الماء\َشَجن  =َفَعل 
  ٣٧٤  َأْنساب  مطَّرد  َنَسب  =َفَعل 
  ٣٨٥  َأْبَدان  مطَّرد  َبَدن  =َفَعل 
  ٤٣٤  َأْمَراج  مطَّرد  َمَرج  =َفَعل 
  ٤٣٥  َأْشَطان  مطَّرد  الحبل\َشَطن  =َفَعل 

  ٤٤٧  َأْطناب  مطَّرد  البیوت\َطَنب  َفَعل الصحیح
  ٣٦٧  َأْھداف  مطَّرد  َھَدف  =َفَعل 

  الجزء الثاني) َفَعل الصحیح                               (

  ٨٨٧،٨٣٤،٥١٣،٩١٦  َأْمثال  مطَّرد  َمَثل  َفَعل الصحیح
  ٥٣٠  َأْبدان  مطَّرد  َبَدن  َفَعل الصحیح

  ٩٤٤،٥٣٨،٥٣٠  آساد  مطَّرد  َأَسد  =َفَعل 
  ٥٣٤،٥٣٣  َأْطالل  مطَّرد  َطَلل  َفَعل الصحیح
  ٥٣٤  َأْنھار  مطَّرد  َنَھر  َفَعل الصحیح
  ٥٣٨  َأْسباب  مطَّرد  َسَبب  َفَعل الصحیح

  ٨٧٢،٨١٦،٧٤٢،٥٩٢،٥٥٢  َأْكناف  مطَّرد  َكَنف  =َفَعل 
  ٩٥٦،٧١٢،٦٤٧  َأْطراف  مطَّرد  َطَرف  َفَعل الصحیح
  ٦٨٤  َأھداب  مطَّرد  َھَدب  َفَعل الصحیح
  ٦٩٥،٨٩٠  َأْحساب  مطَّرد  َحَسب  َفَعل الصحیح
  ٧١٠  َأْلبان  مطَّرد  َلَبن  َفَعل الصحیح

  ٧١١  َأْجمال  مطَّرد  َجَمل  =َفَعل 
  ٧٩٥  َأْذناب  مطَّرد  َذَنب  =َفَعل 

  ٩٤٣،٨٧٩  َأْبطال  مطَّرد  َبَطل  َفَعل الصحیح
  ٩٢٠،٩٢٠  َأْعالم  مطَّرد  َعَلم  َفَعل الصحیح

  ٩٧٤،٩٢٣  َأطالل  مطَّرد  َطَلل  =َفَعل 
  ٩٤١  َأْجساد  مطَّرد  َجَسد  َفَعل الصحیح
  ٩٤٢  َأْسباد  مطَّرد  الشعر\َسَبد  َفَعل الصحیح
  ٩٦٤،٩٥٥  َأْقدام  مطَّرد  َقَدم  َفَعل الصحیح

  ٩٥٦  َأْنھار  مطَّرد  َنَھر  =َفَعل 
  ٩٤١  َأْعداد  مطَّرد  َعَدد  =َفَعل 

  



 ٩٧

  الجزء الثالث)  َفَعل الصحیح(

  ١٢٠٢،١٠٠٠  مَأْقدا  مطَّرد  َقَدم  =َفَعل 
  ١١٦٣،١١٧٠،١٠٥٨،١٠٥٦،١٠٤٥،١٠١٧،١٠١٣  َأْطراف  مطَّرد  َطَرف  =َفَعل 
  ١٢٨٩،١٠٤٦،١٠٣٤،١٠٢١،١٠١٣  َأْثَباج  مطَّرد  الجنب\َثَبج   =َفَعل 
  ١٠٢٤  َأْھداب  مطَّرد  َھَدب  =َفَعل 
  ١٠٢٩  َأْمثال  مطَّرد  َمَثل  =َفَعل 
  ١٠٤٢  َأْعمال  مطَّرد  َعَمل  =َفَعل 
  ١٠٤٦  َأْجساد  مطَّرد  َسدَج  =َفَعل 
  ١٢٠٣،١١٧٧،١٠٥٤  َأْعالم  مطَّرد  َعَلم  =َفَعل 
  ١٠٥٧  َأْخبار  مطَّرد  َخَبر  =َفَعل 
  ١٠٦٠  َأْطباق  مطَّرد  َطَبق  =َفَعل 

  ١٠٦٠ َأْطالل مطَّرد َطَلل َفَعل المعتل
  ١٠٦١  َأْفالج  مطَّرد  َفَلج  =َفَعل 
  ١٠٨٨  َأْبطال  مطَّرد  َبَطل  =َفَعل 
  ١١١٢  َأْلھاب  مطَّرد  َلَھب  =َفَعل 
  ١١١٤  َأْنَساب  مطَّرد  َنَسب  =َفَعل 
  ١١٣٢  َأْنباء  مطَّرد  َنَبأ  =َفَعل 
  ١١٤٠  َأْسباب  مطَّرد  َسَبب  =َفَعل 
الرماد \َلَبد  =َفَعل 

الذي ثبتھ 
  المطر

  ١١٥٧  َأْلباد  مطَّرد

  ١٢٤٢  َأْخبار  مطَّرد  َخَبر  =َفَعل 
  ١٢٧٣  آثار  مطَّرد  َأَثر  =َفَعل 
  ١٢٩٧  َأْسحار  مطَّرد  َسَحر  =َفَعل 

  الجزء اَألول)َفَعل المعتل(

  ٤٤٢،٤٣١،٨٤  َأْحشاء  قلیل  َحَشا  َفَعل المعتل
  ١٥٠  َأْصداء  قلیل  لھم القبر\َصَدى  َفَعل المعتل
  ٣٦٨  َأْوبار  كثیر  َوَبر  َفَعل المعتل

  
  الجزء الثاني)    َفَعل المعتل(

  
  ٩٤٣،٧٧٨،٦٩٦،٥٨٥،٥٣٧  الدَأْو  كثیر  َوَلد  َفَعل المعتل
  ٦٠٣،٥٨٠  َأوطان  قلیل  َوَطن  َفَعل المعتل
  ٧٨٣،٧٠٤،٦٧١  َأحشاء  كثیر  َحَشا  َفَعل المعتل

  ٦٧٥  َأْسناء  كثیر  الضوء\َسَنا  =َفَعل 
  ٩٣٨  َأْصداء  كثیر  َصَدى  =َفَعل 
  ٩٤٤  َأْوتاد  كثیر  َوَتد  =َفَعل 

  الجزء الثالث)لمعتلَفَعل ا                                     (
  ١٠٠١  َأْنواء  كثیر  َنَوى  َفَعل المعتل

  ١٠٢٣،١١٦٢،١١٦٢  َأْحشاء  كثیر  َحَشا  =َفَعل 
  ١٠٤٦  َأْھواء  كثیر  َھَوى  َفَعل المعتل

  ١٠٤٩  َأْصداء  كثیر  َصَدى  =َفَعل 
  ١٢١١،١٠٦٠  َأْوتاد  كثیر  َوَتد  َفَعل المعتل
  ١٠٦١  َأوالد كثیر  َوَلد َفَعل المعتل

  ١١٦٠  َأْوساط  كثیر  َوَسط  ل المعتلَفَع
  ١٢٩٢،١٢٩٦،١٠٠٢  َأْوطان  كثیر  َوَطن  =َفَعل 



 ٩٨

  الجزء اَألول) َفْعل الصحیح(

  ١٢٤  أْغَماد  كثیر  َغْمد  َفْعل الصحیح
  ١٣٨  َأْعَراض  كثیر  ناحیة\َعْرض  =َفْعل 
  ١٦٤  َأْطالح  كثیر  الھزیل من اإلبل\َطْلح  =َفْعل 

  ٣٣٨  كاسَأْن  كثیر  َنْكس  َفْعل الصحیح
  ٣٥٩  َأْحبال  كثیر  َحْبل  َفْعل الصحیح

  
  الجزء الثاني)َفْعل الصحیح(

  
  ٥١١  آالف  كثیر  َأْلف  َفْعل الصحیح

  ٥٣٠  َأْفناد  كثیر  َفْند  =َفْعل 
  ٦٨٠  َأْنَصاب  كثیر  ُنْصب  =ُفْعل 
  ٩٦٦،٩٣١،٧١١  َأْظعان  كثیر  َظْعن  =َفْعل 
  ٧٣٣  َأْذقان  كثیر  َذْقن  =َفْعل 
  ٩٢٥  َأْرداف  كثیر  َرْدف  =َفْعل 
  ٩٢٦  َأْعطاف  كثیر  َعْطف  =َفْعل 

  

  الجزء الثالث)َفْعل الصحیح (

  ١٠٢٣،١٠٠٨،١٠٠٩  َأْرداف  كثیر  َرْدف  َفْعل الصحیح
  ١٠٥٨  َأْطالح  كثیر  َطْلح  =َفْعل 
  ١١٢٣  َأْصالب  كثیر  َصْلب  =َفْعل 
  ١١٣٣  َأْحبال  كثیر  َحْبل  =َفْعل 
  ١١٣٤  بَأْعقا  كثیر  َعْقب  =َفْعل

  الجزء اَألول) َفْعل المعتل( 

  ٣٩٣،٤٣،٤٢  َأْحَوال  مطَّرد  ناحیة\َحول  َفْعل المعتل
  ٤٤٢،٤٣٩،٣٧٦،٣٢٧،٥٣،٥٣،٢٢٧،٢٨٧،٣٠٤  َأیَّام  مطَّرد َیوم  َفْعل المعتل
  ١٤٢  َأْفیاء  مطَّرد  الظِّل\فيء  َفْعل المعتل
  ٣٩٩،٢٢٣،٣٢٣  َأْقوام  مطَّرد  َقوم  َفْعل المعتل

  ٤٤٠،٢٢٨  َأْتیاس  مطَّرد  َتْیس  تلَفْعل المع
  ٢٢٩  َأْجَواف  مطَّرد  َجوف  َفْعل المعتل
  ٤٥٤،٢٦٩  َأْقَوال  مطَّرد  َقول  َفْعل المعتل
  ٣٢٧  َأْشیاء  مطَّرد  َشيء  َفْعل المعتل
  ٣٧٦  َأْمَوال  مطَّرد  َمال  َفْعل المعتل
  ٤٢٥  َأْضَیاف  مطَّرد  َضْیف  َفْعل المعتل

  

  

  

  

  



 ٩٩

   الثانيالجزء)َفْعل المعتل(

،٤٩١،٤٩١،٤٩٦،٥٧٨،٧٠٣،٧٤٤،٨٥٥،٩٢٩  َأیَّام  مطَّرد  َیوم  َفْعل المعتل
٩٣٤،٩٤٢،٩٥٢،٩٥٥،٩٥٨،٩٦٥  

  ٥٠١  َأْبوال  مطَّرد  َبول  َفْعل المعتل
  ٥١١  َأْلواذ  مطَّرد  الجانب\َلوذ  َفْعل المعتل
  ٥٣٠  َأْخوال  مطَّرد  َخال  َفْعل المعتل
  ٥٣٠،٩٥١،٩٥٤  َأْنیاب  مطَّرد  َناب  َفْعل المعتل
  ٥٣٣  َأْجواز  مطَّرد  َجوز  َفْعل المعتل
  ٥٣٤  َأْحوال  مطَّرد  َحول  َفْعل المعتل

  ٥٣٧  َأْھوال  مطَّرد  َھول  =َفْعل 
  ٥٧٦  َأْقواس  مطَّرد  َقْوس  َفْعل المعتل
  ٩٤٣،٥٩٦،٦٣٧  َأْقَوام  مطَّرد  َقوم  َفْعل المعتل

  ٨٢٨،٧٤٩،٦٧٣  َأْبیات  مطَّرد  َبیت  =َفْعل 
  ٦٨٠  َأْسیاف  مطَّرد  َسیف  لَفْعل المعت

  ٦٩٠  َأْجواز  مطَّرد  َجوز  َفْعل المعتل
  ٧٣٢  َأْفواه  مطَّرد  َفاه  َفْعل المعتل
  ٨٧٩،٨٤٧،٧٥٢  َأْوصال  مطَّرد  َوْصل  َفْعل المعتل

  ٧٨١  َأْسواق  مطَّرد  ُسوق  =ُفْعل 
  ٨٧٠  َأْتباب  مطَّرد  الضعیف\َتاب  َفْعل المعتل
  ٨٨٨  واجَأْز  مطَّرد  َزوج  َفْعل المعتل

  ٨٩٠،٩٤٨  َأْموال  مطَّرد  َمال  =َفْعل 
  ٩١٢،٩١١،٩١٠  َأْلوان  مطَّرد  َلون  َفْعل المعتل
  ٩٢٦  َأْجواف  مطَّرد  َجوف  َفْعل المعتل

  ٩٢٩  َأْطوار  مطَّرد  َطور  =َفْعل 
  ٩٤١  َأْطواد  مطَّرد  ُطود  ُفْعل المعتل
  ٩٤٤  َأْصوات  مطَّرد  َصوت  َفْعل المعتل
  ٩٦٧  َأْھوال  مطَّرد  لَھو  َفْعل المعتل

  

  الجزء الثالث) َفْعل المعتل                                  (

  ١١٨٥،١٠٠٠،١٠١٤  َأْجواف  مطَّرد  َجوف  َفْعل المعتل
  ١٠٤٨،١٠٠٥،١٠٠٤  َأْسیاف  مطَّرد  َسیف  َفْعل المعتل
  ١٠٠٥  َأْزواج  مطَّرد  َزوج  َفْعل المعتل
  ١٢٢٢،١١٢٤،١٠٤٣،١٠١١،١٠٥٤  َأیَّام  مطَّرد  َیوم  َفْعل المعتل
  ١٠٥٤،١٠١٤،١٠١٥،١٠٦٢  َأْشواق  مطَّرد  َشوق  َفْعل المعتل
  ١٠٢٣  َأْلوان  مطَّرد  َلون  َفْعل المعتل
  ١٠٣٠  َأْفواج  مطَّرد  َفوج  َفْعل المعتل
  ١٠٤٥،١٠٦٢  َأْشیاء  مطَّرد  َشيء  َفْعل المعتل
  ١٠٩٢  َأْصوات  مطَّرد  َصوت  َفْعل المعتل

  ١٠٩٣  َأْوَشال  مطَّرد  الن الماءسی\َوْشل  =َفْعل 
  ١١٢٤  َأْوعال  مطَّرد  َوْعل  َفْعل المعتل
  ١١٤٤  َأْقوام  مطَّرد  َقوم  َفْعل المعتل
  ١٢٠٢  َأْجواز  مطَّرد  َجوز  َفْعل المعتل
  ١٢١٢،١٢٢١  َأْضیاف  مطَّرد  َضیف  َفْعل المعتل

  



 ١٠٠

  الجزء اَألول)ِفْعل الصحیح(
  ٣٩١،٤٧،٢٥٦  َأْبناء  كثیر  ابن  ِفْعل الصحیح

  ٤٩  َأْلھاب  كثیر  الوادي العمیق\ِلْھب  =ِفْعل 
  ٣٩٧،١٤١،٢٢٠  َأْبَكار  كثیر  َأوَّل بطن وضعتھ\ِبْكر  =ِفْعل 

  ١٥١  َأْخَدان  كثیر  نذل\ِخْدن  ِفْعل الصحیح
  ١٦٦  آَباط  كثیر  ِإْبط  =ِفْعل 
  ١٦٦  َأْمساح  كثیر  العرق\ِمْسح  =ِفْعل 

  ٢٢٦  َأْعَراس  ركثی  ُأنثى اللبوة\ِعْرس  ِفْعل الصحیح
  ٢٢٨  َأْطَمار  كثیر  الُخلق\ِطْمر  ِفْعل الصحیح
  ٣٦٣  َأْمالح  كثیر  ِمْلح  ِفْعل الصحیح
  ٤٢٧  َأْعراق  كثیر  ِعْرق  ِفْعل الصحیح
  ٤٣٩  َأْرَءام  كثیر  اَألبیض من الظِّباء\ِرْئم  ِفْعل الصحیح

  ٤٤١  َأطمار  كثیر  َطْمر  =ِفْعل 
  الجزء الثاني)ِفْعل الصحیح (

  ٤٨٧  َأْحَراص  كثیر  ِحْرص  ل الصحیحِفْع
  ٥٥٠  آباط  كثیر  ِإْبط  ِفْعل الصحیح

  ٧٥٩،٧٣٠،٥٦١،٩٢٦  َأْظَفار  كثیر  ِظْفر  =ِفْعل 
  ٥٨٠  َأْردان  كثیر  الكم\ِرْدن  ِفْعل الصحیح
  ٥٩٠  َأْعراس  كثیر  صاحب\ِعْرس  ِفْعل الصحیح
  ٨٢٩،٧٥٠  َأْعراض  كثیر  ِعْرض  ِفْعل الصحیح
  ٨٢٨،٧٨٢  َأْمالح  كثیر  ِمْلح  ِفْعل الصحیح

  ٨١٦  َأْصرام  كثیر  ِصْرم  =ِفْعل 
  ٨٢٧  َأْجزاع  كثیر  منعطف\ِجْزع  ِفْعل الصحیح
  ٩١٠  َأْحزاب  كثیر  ِحْزب  ِفْعل الصحیح

  ٩٢١  َأْعراق  كثیر  ِعْرق  =ِفْعل 
  ٩٤٠  َأْحَقاد  كثیر  ِحْقد  ِفْعل الصحیح
  ٩٦٠  َأْبناء  كثیر  اْبن  ِفْعل الصحیح

  الجزء الثالث) ِفْعل الصحیح(

  ١٠٠١  َأْطفال  كثیر  ِطْفل  ِفْعل الصحیح
  ١١١٤،١٠٢٠،١٠٣٤،١٠٤٣  َأْشَطان  كثیر ِشْطن  ِفْعل الصحیح
  ١٠٥٤  َأْعراض  كثیر  ِعْرض  ِفْعل الصحیح
  ١٠٦١  َأْجزاع كثیر ِجْزع ِفْعل الصحیح
  ١١٢٨  َأْرزان  كثیر  المكان الصلب\ِرْزن  ِفْعل الصحیح
  ١١٣١  َأْفناد  كثیر  الجبلَأنف \ِفْند  ِفْعل الصحیح

  ١١٣٥  َأْعراق  كثیر  ِعْرق  =ِفْعل 
  ١٢٨٠  آباط  كثیر  ِإْبط  =ِفْعل 

  الجزء اَألول)ِفْعل المعتل ( 

  ٤٤٨  َأْدیان  قلیل  ِدْین  ِفْعل المعتل
  ٤٤٩  َأْشالء  قلیل  بقیة\ِشْلو  =ِفْعل 

  
  الجزء الثاني)ِفْعل المعتل(

  ٨٠٠  َأْوزار  قلیل  ِوْزر  ِفْعل المعتل
  ٨٠٦  َأعراء  قلیل  غیر مھتم\ِعْرو  =ِفْعل 

  ٩٤٠  الجماعة\َأْنیار  قلیل  ِنیر  ِفْعل المعتل
  ٩٤٢،٩٦٨  َأْمیال  قلیل  ِمیل  ِفْعل المعتل



 ١٠١

  الجزء الثالث) ِفْعل المعتل(

  ١٠٤٣  َأْعیار  قلیل  ِعیر  ِفْعل المعتل
  ١٢٩٧  َأْوزار  كثیر  ِوْزر  ِفْعل المعتل

  الجزء اَألول) ُفُعل الصحیح(

  ٦٣  َأْعَناق  قلیل  ُعُنق  ُفُعل الصحیح
  ٣١٤  آذان  قلیل  ُأُذن  ُفُعل الصحیح

  ٣١٥  َأْخالق  قلیل  ُخُلق  =ُفُعل 
  الجزء الثاني)ُفُعل الصحیح (

  ٥١٧  َأْعناق  قلیل  ُعُنق  ُفُعل الصحیح
  ٥٤٢،٩٤٨  َأْخالق  قلیل  ُخُلق  =ُفُعل 

  ٩٤١  َأْشزان  قلیل  الجانب\ُشُزن  ُفُعل الصحیح
  الجزء الثالث)لصحیحُفُعل ا(

١٠٢٩،١٠١٩،١٠٠٤،١٠٣٤،١٠٥١،١٠٥٢،١١٣٤،١١٥٥،١١٦  أْعَناق  قلیل  ُعُنق  ُفٌعل الصحیح
٩  

  ١١٨٥  َأْخالق  قلیل  ُخُلق  ُفُعل الصحیح
  الجزء اَألول)ُفْعل الصحیح( 

  ١٦٩  َأْرَماح  قلیل  ُرْمح  ُفْعل الصحیح
  ١٨٠  َأْركان  قلیل  ُرْكن  =ُفْعل 

  ٤٣٣،٢١٢  َأْحالم  قلیل  ُحُلم  ُفْعل الصحیح
  ٤٣٥،٢٦٤  َأْقَطار  قلیل  ُقْطر  ُفْعل الصحیح
  ٣٥٩  َأْدَبار  قلیل  ُدْبر  ُفْعل الصحیح

  ٤٤٢  َأْعراس  قلیل  ُعْرس  ُفْعل
  الجزء الثاني)ُفْعل الصحیح( 

الموضع \ُجْمد  ُفْعل الصحیح
  المرتفع

  ٧٤٨،٤٩٩  َأْجماد  كثیر

  ٥٠٢،٩٥٠  َأْدبار  كثیر  ُدْبر  ُفْعل الصحیح
  ٥١٦  َأْجَرام  قلیل  ُجْرم  ل الصحیحُفْع

  ٥٢٣  َأْحالم  قلیل  ُحْلم  ُفْعل الصحیح
  ٥٤٠  َأجزاء  قلیل  ُجْزء  ُفْعل الصحیح
  ٨١٥  َأخالم  كثیر  الصدیق\ُخْلم  ُفْعل الصحیح

  الجزء الثالث)ُفْعل الصحیح(

  ١٠٤٦  َأْركان  قلیل  ُرْكن  ُفْعل الصحیح
  ١٢٧١،١٠٥٣  َأْعراف  قلیل  ُعْرف  ُفْعل الصحیح
  ١٠٧٨  َأْحالم  قلیل  ُحْلم  ُفْعل الصحیح
  ١١٥٩  َأْدبار  قلیل  ُدْبر  ُفْعل الصحیح

  ٣ج،٢ج،١ج)ُفْعل المعتل(

  ٤٨٧  َأْبواص  شاذَّ  ُبوص  ُفْعل المعتل
  ٩٧٢  َأْرواح  شاذَّ  ُروح  ُفْعل المعتل

  ١١١٠  َأْعَضاء  قلیل  ُعْضو  ُفْعل
  



 ١٠٢

  الجزء اَألول)الرباعي(

  ١٢٦  َأْنَضاح  لیلق  الحوض\َنضیح  رباعي\فعیل 
  ١٦٦  َأْجالح  شاذُّ  الھودج المربع\َأْجْلح  َأْفَعل الرباعي
  ٤٧٠،٤٥٥،٢١١،٢٨٠،٢٨١  َأْصَحاب  كثیر  صاِحب  فاِعل الرباعي
  ٣٤٢،٢٤٧  َأْشَراف  كثیر  الجید\شریف  فعیل رباعي

  ٣٤١  َأْشھاد  كثیر  شاھد  فاعل الرباعي
  ٣٧٤  َأْفناء  قلیل  َفَناء  َفَعال الرباعي

  ٤٢٥  َأْیَتام  قلیل  َیتیم  الرباعيفعیل 
  الجزء الثاني)الرباعي(

فاعل 
  الرباعي

٥٢٢،٥٢٢،٥٤٠،٥٥٩،٦٧٩،٧٢٦،٨١٦،٨٤٤،٨  َأْصحاب  كثیر  صاحب
٦٦،٨٨٦،٩١٥،٩٣٦،٩٦٠  

فعیل 
  الرباعي

  ٨٧٠،٥٩٥  َأشراف  كثیر  شریف

فعیل 
  الرباعي

  ٨٣١،٧١٢  َأْقران  كثیر  َقرین

فعال 
  الرباعي

طر\ِرصاف
  ف السھم

  ٧٨١  ْرصافَأ  شاذَّ

َفَعال 
  الرباعي

  ٩٤٧،٨١٧،٩٢٦  َأفناء  قلیل  َفناء

َفعول 
  الرباعي

  ٩٣٩  َأْلداد  قلیل  َلدود

فاِعل 
  الرباعي

  ٩٤٣  َأْشھاد  قلیل  شاھد

  الجزء الثالث)الرباعي( 
  ١٢٠٩  َأْشھاد  قلیل  شاھد  فاِعل الرباعي
  ١٢٢٠،١٢٤٠،١٢٤٥  َأْصحاب  كثیر  صاِحب  فاِعل الرباعي

  الجزء اَألول)ید بعالمة تأنیثالثالثي المز( 

ثالثي مزید \ُفْعلة
  بعالمة تأنیث

  ٢٣  َآْقراب  قلیل  خاصرة\ُقْربة

  ٢٢٥  َأْخَراب  قلیل  الثقبة\ُخْرَبة  =\ُفْعلة
  الجزء الثاني)الثالثي المزید بعالمة تأنیث( 

  ٤٩٤  َأْحَقاب  قلیل  ِحْقَبة  ِفْعَلة
  ٧٠٥  أْقراب  قلیل  ُقْربة  ُفْعلة
  ٩٣٩  َأْرصاد  قلیل  مطر مستمر\َرْصدة  َفْعلة

  الجزء الثالث)الثالثي المزید بعالمة تأنیث( 

  ١٠٦٢  َأْستار  قلیل  ِسْترة  ِفْعَلة ثالثي مزید
  ١٢٤٠  َأْقراب  قلیل  ُقْربة  ُفْعلة ثالثي مزید

  الجزء اَألول)المضعف(
  ٢١٠  َأْسرار  قلیل  ِسر  ِفْعل المضعَّف
َفُعلُّ رباعي 

  مضعَّف
  ٤٤٦،٢٣٨  ْعداءَأ  شاذَّ  َعُدوُّ

  ٣٦٣  َأْحیاء  قلیل  َحيَّ  َفْعل  المضعَّف
  ٤٥٤،٤٢٧  آباء  قلیل  َأٌب  َفْعل المضعَّف



 ١٠٣

  الجزء الثاني)المضعف( 

  ٥٣٠،٥٢٢،٩٤٤،٩٥٤  َأْسرار  قلیل  ِسرُّ  ِفْعل المضعَّف
  ٩٦٣،٩٦٣،٥٣٨،٥٣٥  آباء  قلیل  َأٌب  َفُعل المضعَّف

  ٩٦٠،٩٥٩،٥٨٤،٦٣٥  َأعداء  شاذَّ  َعُدوُّ  َفُعلُّ
  ٦٤٢،٩٣٢  َأْفنان  قلیل  الغصن\فنُّ  َفْعل المضعَّف
  ٦٩٣  َأْرباب  قلیل  َربُّ  َفْعل المضعَّف
  ٩٥٦  َأْحیاء  قلیل  َحيُّ  َفْعل المضعَّف

  الجزء الثالث)المضعف( 

  ١٠٠٤  َأْعداء  شاذَّ  َعُدوُّ  َفُعلُّ
  ١٠١٢  َأْحیاء  قلیل  َحي  َفْعل المضعَّف

  الجزء اَألول)َفِعل الصحیح(

  ١٠١  َأْكباد  قلیل  َكِبد  َفِعل الصحیح
  ٣٣٨  َأْكَتاف  قلیل  َكِتف  َفِعل الصحیح

  الجزء الثاني) َفِعل الصحیح(

  ٥٣٣  َأْعجاز  قلیل  َعِجز  َفِعل الصحیح
  ٦٨٦  َأْرحام  قلیل  َرِحم  َفِعل الصحیح
  ٩٤١  َأْكَباد  قلیل  َكِبد  َفِعل الصحیح
  ٩٦٩  َأْعقاب  قلیل  َعِقب  َفِعل الصحیح

  الجزء الثالث) ِعل الصحیحَف( 

  ١٠٠٠  َأْعقاب  قلیل  َعِقب  َفِعل الصحیح
  ١٢٥٢،١٠٢٢،١٠٠٠،١٠٠٠  َأْحمال  قلیل  َحِمل  =َفِعل 

  الجزء اَألول)ِفَعل(

  ٤٥٣  َأْشیاع  شاذَّ  ِشَیع  =ِفَعل 
  )َأْفُعل(الجموع التي وردت على وزن 

  الجزء اَألول) َفْعل الصحیح(

  ١٣  َأْمُرع  ردمطَّ  الخصب\َمْرع  َفْعل الصحیح
  ٢٢٨،٤٤٠  َأْعُنز  مطَّرد  َعْنز  َفْعل الصحیح
  ٣٤٠  َأْدُمع  مطَّرد  َدْمع  َفْعل الصحیح
  ٤١٢  َأْشُھر  مطَّرد  َشْھر  َفْعل الصحیح

  الجزء الثاني)َفْعل الصحیح( 

  ٥٤٠  َأْعُظم  مطَّرد  َعْظم  َفْعل الصحیح
  ٦٠٣  َأْمُرع  مطَّرد  َمْرع  َفْعل الصحیح
  ٦٢٧  َأْسُعد  مطَّرد  ْعدَس  َفْعل الصحیح

  ٦٩٩  َأْشُھر  مطَّرد  َشْھر  =َفْعل 
  ٨٧١،٩١١  َأْسُھم  مطَّرد  َسْھم  َفْعل الصحیح

  ٩٣٧  َأْسُقف  مطَّرد  َسْقف  =َفْعل 
  

  



 ١٠٤

  الجزء الثالث)َفْعل الصحیح( 

  ١٠٣٣  َأْشُرج  مطَّرد  َشْرج  َفْعل الصحیح
  ،١٢١٩، ١١٧٦  َأْسُھم  مطَّرد  َسْھم  َفْعل الصحیح

  ١١٩٤  َأْمُرع  مطَّرد  َمْرع  =ل َفْع
  ١١٠٤  َأْرُكب  مطَّرد  َرْكب  فْعل الصحیح

  

  الجزء اَألول) َفْعل المعتل(

  ١٤٩،٢٣٨  َأْوُجھ  كثیر  َوجھ  َفْعل المعتل
  الجزء الثاني) َفْعل المعتل(

  ٧٦٦،٩٢٩،٩٥٥،٩٦٢،٩٦٣،٩٦٤  َأْوُجھ  كثیر  َوْجھ  َفْعل المعتل
  ٩٥٨  َأْعُین  كثیر  َعْین  َفْعل المعتل

  

  الجزء الثالث)  َفْعل المعتل(

  ١٠٣٨  َأْسُوق  شاّذ  ُسوق  ُفْعل المعتل
  ،١٠٥٥، ١٠٥١  َأْوُجھ  كثیر  َوْجھ  َفْعل المعتل

  

  الجزء الثاني)المضعف(

  ٥٤٠،٥٩٥،٩١٦  َأُكّف  شاذ  َكفُّ  َفْعل المضعَّف
  

  الجزء الثالث)المضعف(

  ١٠٥٨  َأُكّف  شاذ  َكفُّ  المضعَّف
  جزء اَألولال) ِفْعل الصحیح(

  ٢٤  َأْضُلع  قلیل  ِضْلع  =ِفْعل 
  ٢٢٨،٤٤٠  َأْنُسر  قلیل  ِنْسر  ِفْعل الصحیح

  

  الجزء الثالث) ِفْعل الصحیح(

  ١٠١٢  َأْضُلع  قلیل  ِضْلع  ِفْعل الصحیح
  ١٢٦٠  َأْرُجل  قلیل  ِرْجل  ِفْعل الصحیح

  

  الجزء اَألول) الرباعي قبل آخره حرف مدٍّ(

  ٢٥  َأْذُرع  شاّذ  ِذراع  ِفعال
  ١٠٠  َأْطُرق  شاذ  َطِریق  فعیل
  ٣٤٠  َأْلُسن  شاذ  ِلسان  ِفعال



 ١٠٥

  الجزء الثاني)َفَعل الصحیح( 

  ٤٨٨  َأْقُدح  شاّذ  َقَدح  َفَعل الصحیح
  

  الجزء الثاني) َفَعل المعتل(

  ٥٥٠،٥٥٥،٦٩٦،٧٨١،٨٠٧،٤٩٨،٨٩٠،٩٢٣  َأْیِدي  شاّذ  َیدي  َفَعل المعتل
  

  الجزء الثالث) َفَعل المعتل(

  ١٠٣٨،١١٣٣،١٢٧٩  َأْیِدي  شاّذ  َیَدي  معتلَفَعل ال
  

  الجزء الثالث)  ُفْعل المعتل(

  ١٠٣٨  َأْسُوق  شاّذ  ُسوق  ُفْعل المعتل
  

  الجموع التي وردت على وزن َأْفِعلة

  الجزء اَألول) فعیل(

فعیل الرباعي الذي 
  قبل آخره حرف مدٍّ

  ٦٦  َأِحبَّة  مطَّرد  حبیب

  ٣٠١  قةَأْطِر  مطَّرد  طریق  = = = = =فعیل  
  ٤٦٥  َأِعزَّة  مطَّرد  َعزیز  = = = = =فعیل  

  

  الجزء الثاني) فعیل(

فعیل الرباعي الذي 
  قبل آخره حرف مدٍّ

  ٤٩٠  َأِسرَّة  مطَّرد  َسریر

  ٥٣٣،٥٣٥  َأِعزَّة  مطَّرد  َعزیز  = = = = =فعیل  
  ٥٦٦  َأِجرَّة  مطَّرد  َجریر  = = = = =فعیل  
  ٧١٥  ُكفَّةَأ  مطَّرد  َكفیف  = = = = =فعیل  

  

  الجزء الثالث) فعیل(

فعیل  الرباعي الذي 
  قبل آخره حرف مدٍّ

  ١٠٠٦  َأِحبَّة  مطَّرد  حبیب

  ١١٠٨  َأْمِسلة  مطَّرد  َمسیل  = = = = =فعیل  
  ١١١٤  َأِعزَّة  مطَّرد  َعزیز  = = = = =فعیل  
  ١٢٧٤  َأِغرَّة  مطَّرد  َغریر  = = = = =فعیل  

  



 ١٠٦

  الجزء اَألول) ِفعال(

ل الرباعي الذي ِفعا
  قبل آخره حرف مدٍّ

  ٢٨٥  َأْلِویة  كثیر  ُلواء

  ٤٣٠  َأِسنَّة  كثیر  ِسَنان  = = = = =ِفعال  
  

  الجزء الثاني) ِفعال(

  ٥٥٠  َأِسنَّة  كثیر  ِسنان  ِفَعال
  ٦٦٣  َأْوِشحة  كثیر  ِوشاح  ِفعال
  ٧٦٥  َأْشِفیة  كثیر  ِشفاف  ِفعال

  

  الجزء الثالث) ِفعال( 

  ١٠٠٤،١٠٥٦،١٠٩٣  َأِسنَّة  ركثی  ِسنان  ِفَعال
  ١١٣٣،١٢٣٧  َأِعنَّة  كثیر  ِعنان  ِفعال

  

  الجزء اَألول) فاعل(

  ٢٨٥  َأْوِدیة  قلیل  واِدي  فاِعل
  ٢٨٥،٣٨٤  َأْنِدَیة  قلیل  ناِدي  فاعل

  

  الجزء اَألول)َفعال(

  ٣٨٤  َأْجِنحة  شاّذ  َجناح  َفَعال
  

  الجزء الثالث) َفعال(

  ١٠٤٨  َأْجِنحة  شاّذ  َجناح  َفَعال
  

  الجزء اَألول) ُفعال(

  ٤٤٠  َأْغِرَبة  شاّذ  ُغَراب  ُفَعال
  

  الجموع التي وردت على وزن ِفْعلة

  ٣ج،٢ج،١ج) َفَعل(

  ٦٢٧،٧٥٩،٨٤٨،٨٤٨،٨٨٥،١٠٤٦،١١٥٩،١٢٧٦،٦٨٧  ِفْتیة  شاذ  َفَتى  َفَعل المعتل
  



 ١٠٧

  ٣ج،٢ج،١ج) َفُعل(

  ٤٠٢،٧٤٣،٨٥٠،١٢٦٤  ِإخوة  شاّذ  َأُخو  َفُعل المعتل
   وردت على ِفعالالجموع التي

  الجزء اَألول) َفْعل الصحیح(
  ٣٨٧،٥٥،٦٣،٢٦،٢٦،٣١،١٤٥  ِكَلاب  مطَّرد  َكْلب  َفْعل الصحیح
  ١٣٤  ِبَحار  مطَّرد  َبْحر  َفْعل الصحیح
  ١٤٣،٤٤٤،٤٧٢  ِحَبال  مطَّرد  َحْبل  َفْعل الصحیح
  ١٤٤  ِسَھام  مطَّرد  َسْھم  َفْعل الصحیح
  ١٦٣،٣٤٦،٤٣٥  ِنَصال  مطَّرد  َنْصل  َفْعل الصحیح

  ١٦٤،٢٢٦،٢٣٢،٤٣٩  ِسَباع  مطَّرد  َسْبع  =َفْعل 
ُمحتبس \َنْقع  َفْعل الصحیح

  الماء
  ٢٣١  ِنَقاع  مطَّرد

  ٢٣٧  ِطالح  مطَّرد  َطْلح  َفْعل الصحیح
  ٣٩٥،٤٢١  ِعظام  مطَّرد  َعظم  َفْعل الصحیح

  ٤٣٥،٤٦٤  ِنبال  مطَّرد  َنْبل  َفْعل
  الجزء الثاني)َفْعل الصحیح (

  ٩٣٠،٤٩١،٩٦٨  ِحبال  مطَّرد  َحْبل  صحیحَفْعل ال
  ٤٩٨  ِرمال  مطَّرد  َرْمل  َفْعل الصحیح
حفرة \َدْحل  َفْعل الصحیح

  یضیق رْأسھا
  ٤٩٩  ِدحال  مطَّرد

بطن من \َھْجل  َفْعل الصحیح
  اَألرض

  ٥٠١  ِھجال  مطَّرد

الماء الذي \َنْجل  َفْعل الصحیح
یخرج من 

  اَألرض

  ٥٠٢  ِنجال  مطَّرد

الماء \َضْحل  =َفْعل 
  القلیل

  ٥٠٥  ِضحال  مطَّرد

  ٥١٠،٥٦٩  ِنصال  مطَّرد  َنْصل  َفْعل الصحیح
  ٥١٢،٥٨٤،٦٦٣،٨٠٧،٩٦٢  ِنَبال  مطَّرد  َنْبل  َفْعل الصحیح
  ٥٣٤،٩٦٧  ِبَحار  مطَّرد  َبْحر  َفْعل الصحیح
  ٥٣٧،٦٤٢،٩٢٩  ِشعاب  مطَّرد  َشْعب  َفْعل الصحیح
 اإلبل \َجْلد   َفْعل الصحیح

  خفیفة اللبن
  ٥٥٣  ِجالد  ردمطَّ

ما \َنْجل  َفْعل الصحیح
یستخرج من 

  األرض

  ٥٦٨،٥٧٢  ِنجال  مطَّرد

  ٥٨٣،٦٠٢  ِسباع  مطَّرد َسْبع  َفْعل الصحیح
  ٦٠٦  ِصَعاب  مطَّرد  َصْعب  َفْعل الصحیح

  ٦١١،٧٥٥،٨٨٦،٨٩٠،٨٩٧،٩٠٩،٩٥٥،٩٥٦  ِعظام  مطَّرد  َعْظم  =َفْعل 
  ٧١٨،٧٧٠  ِكالب  مطَّرد  َكْلب  َفْعل الصحیح

  ٧١٩  ِثقاب  مطَّرد  وقود النار\َثْقب  =ْعل َف
  ٧٨١،٨٨٠  ِسھام  مطَّرد  َسْھم  =َفْعل 
  ٨١٥  ِعباد  مطَّرد  َعْبد  =َفْعل 
الذود عن \َقْرع  =َفْعل 

  الشيء
  ٨٣٦  ِقراع  مطَّرد

  ٩٦٦  ِركاب  مطَّرد  َرْكب  َفْعل الصحیح



 ١٠٨

  الجزء الثالث)َفْعل الصحیح (

  ١٠٠٠  ِخدال  مطَّرد  غلیظ\َخْدل  =َفْعل 
  ١٠٠٤،١٠١٢،١١٧٦  ِحبال  مطَّرد  َحْبل  َفْعل الصحیح

  ١٠٠٦  ِسباع  مطَّرد  َسْبع  =َفْعل 
  ١٠٠٦  ِجراح  مطَّرد  َجْرح  =َفْعل

  ١٠١٣،١٠٤٧،١٠٤٨،١٠٦٠،١٢١٢  ِرَحال  مطَّرد  َرْحل  َفْعل
الحدیث \َعْذب  َفْعل الصحیح

  الحسن
  ١٠٣٥  ِعذاب  مطَّرد

  ١٠٥٩،١١٦٠،١١٨١،١٢٠٥  ِعظام  مطَّرد  َعْظم  َفْعل الصحیح
  ١٠٦١،١٠٩٣  ِجحاش  مطَّرد  َجْحش  =َفْعل 

  ١٠٨٩،١١٥٤،١١٦٦،١٢٢٨،١٢٧٢  ِسباع  مطَّرد  َسْبع  َفْعل الصحیح
  ١١٠٣  ِبَحار  مطَّرد  َبْحر  =َفْعل 

  ١١٥٠،١١٩٦،١٢٧٤  ِنصال  مطَّرد  َنْصل  َفْعل الصحیح
  ١١٨١  ِعباد  مطَّرد  َعْبد  َفْعل الصحیح
  ١٢١٨  ِكالب  دمطَّر  َكْلب  َفْعل الصحیح
ِإزار  \َرھط  َفْعل الصحیح

  ُیجعل للصبیان
  ١٢٧١  ِرھاط  مطَّرد

نفش \َمْرط  َفْعل الصحیح
  الریش

  ١٢٧٢  ِمراط  مطَّرد

  ١٢٩١  ِصعاب  مطَّرد  َصْعب  َفْعل الصحیح
  

  الجزء اَألول) َفْعل المعتل(

  ٥٤،٨٦،١٤٩،٣١٤،٣٣٦  ِثیاب  كثیر  َثوب  َفْعل المعتل
  ٤٣٤،٣٨٤،٦٥،٦٧،٦٧،٨٣،٩٨،١١٢،١٢٣،٢٧٨،٤٤٤  ِدَیار  ركثی  َدار  َفْعل المعتل
  ٧٣،١٥١،١٦٨،٢٠٠  ِضَباء  كثیر  َضْبي  َفْعل المعتل
  ٤٦١،٤٦٤  ِنَجاء  كثیر  سحابة\َنْجو  َفْعل المعتل

  

  الجزء الثاني) َفْعل المعتل(

  ٥٣٤،٤٨٧،٥١٢،٦٠٣،٧٤٨،٧٤٨،٨٢٢،٨٢٢  ِدیار  كثیر  دار  َفْعل المعتل
  ٤٩٢  یاطِس  كثیر  َسوط  َفْعل المعتل
  ٦٤٣،٨٠١  ِشیاه  كثیر  َشاة  َفْعل المعتل
  ٧٣٠،٨٢٠،٨٣٤،٩٣٨  ِثیاب  كثیر  َثوب  َفْعل المعتل

  

  الجزء الثالث)َفْعل المعتل (

  ١٠١١،١٠٣٤،١٠٣٧،١١٥٥،١٢٩٤،١٢٦٨  ِظباء  كثیر  َظْبي  َفْعل المعتل
  ١٠١٤،١٠٤٧،١٢٣٧،١٢٧٣  ِسیاط  كثیر  َسوط  َفْعل

  ١١٣٢  ِحیاض  كثیر  َحوض  َفْعل المعتل
  ١١٣٧،١١٦١،١١٩٩،١٢٠٤،١٢٤٠  ِثیاب  كثیر  َثوب  =َفْعل 

  ١٢٥٨  ِنجاء  كثیر  َنْجو  َفْعل المعتل
  



 ١٠٩

  الجزء اَألول)الرباعي (

  ٤٤،٦٦،١٣٨،٢٦٥،٤٦٥  ِكرام  كثير  كريم  فعيل
اسم يطلق \آئب  فاِعل الرباعي

  على الجماعة
  ٥١  ِإياب  مطَّرد

  ٥٤،٩١،١٢٧  ِصحاب  مطَّرد  صاِحب  فاِعل الرباعي
فعيل الرباعي قبل 

آخره حرف مد  
  ٦٩  ِلَئام  مطَّرد  لَِئيم

  ٧١  ِقصار  مطَّرد  قَصير  =فعيل 
  ٩٣  ِجياع  مطَّرد  جاِئع  فاِعل الرباعي
  ١١٥  ِتجار  مطَّرد  تاِجر  فاِعل الرباعي

فعيل رباعي قبل 
آخره حرف مد  

  ١١٨  ِلطَاف  مطَّرد  لطيف

فعيل الرباعي قبل 
آخره حرف مد  

  ٢٣٨  ِصحاح  مطَّرد  صحيح

  ٢٣٨  ِقباح  مطَّرد  قبيح  =فعيل 
فعيل رباعي قبل 
آخره حرف مد  

  ٣٢٠،٢٩١  ِطوال  مطَّرد  طَويل

فعيل رباعي قبل 
آخره حرف مد  

  ٣٤٦  ِشداد  مطَّرد  شَديد

فَعيل رباعي قبل 
آخره حرف مد  

  ٣٧٦  ِعظام  مطَّرد  عظْيم

  ٣٩٠  ِغالظ  مطَّرد  غليظ  =فعيل 
ي قبل فَعول رباع

آخره حرف مد  
  ٤١٣،٤٣٤  ِحالب  مطَّرد  حلوب

  ٤١٥  ِعصاب  مطَّرد  عصوب  =فَعول 
  الجزء الثاني) الرباعي(

فعيل 
رباعي قبل 

آخره 
حرف مد  

  ٤٩٤،٨٢٢،٥٧٢  ِطوال  مطَّرد  طويل

الناقة \عقوق  = =فَعول 
  منتفخة البطن

  ٤٩٩  ِعقَاق  مطَّرد

  ٥٢٠،٥٩٨،٦٢٧،٦٨٠،٨٨٥،٨٩٠،٨٩٠،٩٥٥،٩٦٠  ِكرام  مطَّرد  كريم  = =فعيل 
  ٥٣٥،٥٥٠،٦٩٨،٨٨٧  ِجياد  مطَّرد  جواد  = =فَعال 
  ٥٥٠،٨١٦  ِصغَار  مطَّرد  صغير  = =فعيل 
  ٥٨٦  ِعجال  مطَّرد  عجول  = =فَعول 

فاِعل 
  الرباعي

  ٦٤٦  ِجياع  مطَّرد  جائع

  ٦٥٧،٧٢٦  ِصحاب  مطَّرد  صاحب  =فاِعل 
  ،٧١٤،٨٨٨  ِعتاق  مطَّرد  كريم\عتيق  = =فعيل 
  ٨٣٦،٨٨٥،٨٩٩  ِقدام  مطَّرد  قديم  = =فعيل 

فاِعل 
  رباعي

  ٨٨٠  ِحدام  مطَّرد  غاضب\حادم

فعيل 
رباعي قبل 

آخره 
حرف مد  

  ٨٨٥،٨٩٧  ِلئام  مطَّرد  لئيم

  ٩١٦  ِثقال  مطَّرد  ثقيل  = =فعيل 



 ١١٠

  ٩١٦  ِقصار  مطَّرد  قَصير  = =فعيل 
الناقة \قَلوص  = =فَعول 

  الفتية
  ٩٤٦  ِقالص  مطَّرد

  ٩٦٠  ِضعاف  مطَّرد  ضعيف  = =ل فعي
  ٩٦٢  ِلطاف  مطَّرد  لطيف  = =فَعيل 
  ٩٦٤  ِحالب  مطَّرد  حلوب  = =فَعول 
  ٩٦٧  ِرداف  مطَّرد  رديف  = =فعيل 

  

  الجزء الثالث) الرباعي(

فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

  ١٠٣٧  ِلطاف  مطَّرد  لطیف

  ١٠٤٢  ِقیال  مطَّرد  قائل  فاِعل الرباعي
١٠٧١،١٠٧٥،١٠٨٤،١٢٠  ِصحاب  مطَّرد  صاِحب  فاِعل الرباعي

٦  
فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

  ١١٤٦  ِثقال  مطَّرد  ثقیل

  ١١٦٥  ِنیام  مطَّرد  نائم  فاِعل الرباعي
فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

  ١١٦٨  ِقصار  مطَّرد  قصیر

=  =  =  فعیل 
=  

  ١١٦٨  ِطوال  مطَّرد  طویل

  ١١٨٣  ِجیاد  مطَّرد  جواد  = = = =َفعال 
=  =   =  فعیل 

=  
  ١١٨٤  ِخفاف  مطَّرد  خفیف

=  =  =   فعیل 
=  

  ١١٨٥،١٢١٨  ِكفاف  مطَّرد  كفیف

=  =  =  َفعول 
=  

  ١١٩٠  ِعقاق  مطَّرد  َعقوق

  ١١٩٦  ِشداد  مطَّرد  شدید  = = = =فعیل 
=  =   =  فعیل 

=  
  ١٢٠٣  ِصغار  مطَّرد  صغیر

  ١٢٣٨  ِسراع  مطَّرد  سریع  = = = =فعیل 
ما ذبح َأو \عبیط  = = = =فعیل 

نحر من غیر 
  مرض

  ١٢٦٨  ِعباط  مطَّرد

  ١٢٧٤  ِسالط  مطَّرد  طویل\سلیط  = = = =فعیل 
  ١٢٧٦  ِخفاف  مطَّرد  خفیف  = = = =فعیل 
  ١٢٩٨،١٢٩٨  ِقران  مطَّرد  قرین  = = = =فعیل 

  

  

  

  

  



 ١١١

  الجزء اَألول) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث(
  ٩  ِحَداق  كثیر  َحَدَقة  َفَعَلة
  ٥٠  ِغَلاء  كثیر  السھم\َغْلوة  َفْعَلة
  ٣٩٠،٥١  ِرَقاب  كثیر  َرَقَبة  َفَعَلة
  ٨٣ ِشَفار  كثیر  حد السیف\َشْفرة  َفْعَلة
  ٩٤  ِقالل  كثیر  ُقلَّة  ُفْعَلة
  ٩٩  ِرَیاط  كثیر  َرْیَطة  َفْعلة
لحمة ناتئة \َزْمَعة  َفْعَلة

 فوق الظلف
  ١١٤  ِزَماع  كثیر

  ١١٦  ِرَصاف  كثیر  ماءِمصفاة ال\َرَصَفة  َفَعَلة
مسیل من \َتْلَعة  َفْعلة

  َأرض مرتفعة
  ١٣١  ِتالع  كثیر

  ١٨٣،٩٧٥  ِقباب  كثیر  ُقبَّة  ُفْعَلة ثالثي مزید
الخادم َأو \َقْینة  َفْعَلة ثالثي مزید

  الحداد
  ١٩٢  ِقیان  كثیر

  ٢٩١،٢٩١  ِخیام  كثیر  َخْیَمة  َفْعَلة ثالثي مزید
  ٣٦٨  ِحَراب  كثیر  َحْرَبة  َفْعَلة ثالثي مزید
  ٣٩٦  ِحرار  كثیر  َحرَّة  َفْعلة ثالثي مزید
قمیص من \ُسْبَحة  ُفْعلة ثالثي مزید

  جلد
  ٤٥١  ِسَباح  كثیر

  الجزء الثاني) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 
  ٤٨٨،٨٨٩  ِخیام  كثیر  َخْیمة  َفْعلة ثالثي مزید
  ٤٩٩  ِصالل  كثیر  الماء القلیل\َصلَّة  َفْعلة ثالثي مزید

  ٥٠٥  ِقالل  كثیر  ُقلَّة  لة ثالثي مزیدُفْع
  ٥١٠  ِإالل  كثیر  لطیفة\ُالَّة  ُفْعلة ثالثي مزید
  ٥٣٦  ِحراب  كثیر  َحْربة  َفْعلة ثالثي مزید
  ٥٥٢  ِكمار  كثیر  الخیمة\َكَمَرة  َفَعَلة ثالثي مزید
المكان َأو \ِحلَّة  ِفْعلة ثالثي مزید

  المحلَّة
  ٥٦٧  ِحالل  كثیر

  ٧٥٠،٨٢٨  ِتالع  كثیر  ْلَعةَت  َفْعلة ثالثي مزید
  ٨٤٨،٩٤٣  ِرَقاب  كثیر  َرَقَبة  َفَعَلة ثالثي مزید

  ٨٥١  ِبصار  كثیر  حجارة\َبْصَرة  =َفْعَلة  
  ٨٨٨  ِحسان  كثیر  َحَسَنة  َفَعَلة ثالثي مزید
  ٩٥٠  ِسقاط  كثیر  َسْقطة  َفْعلة ثالثي مزید
  ٩٦٢  ِحجال  كثیر  اسم طائر\َحَجَلة  َفَعَلة ثالثي مزید

  ٩٦٣  ِنعاج  كثیر  َنْعَجة  لة ثالثي مزیدَفْع
  الجزء الثالث) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ١٠٠٧٫١٠٠٧  ِریاض  كثیر  روضة  َفْعلة ثالثي مزید
  ١٠٥٢،١٠٧٨  ِنعاج  كثیر  َنْعَجة  َفْعَلة ثالثي مزید
  ١٠٥٤  ِقالل  كثیر  ُقلَّة  ُفْعَلة ثالثي مزید

  ١٠٥٦  ِحَقاب  كثیر  ُحْقَبة  =     =ُفْعلة 
  ١٢٢٣  ِرقاب  كثیر  َرَقبة  َفَعلة ثالثي مزید

  ١٢٣٩  ِحراب  كثیر  َحْربة  َفْعَلة
الموضع \َوْرَطة  َفْعَلة ثالثي مزید

  الذي یقع فیھ الرجل
  ١٢٧٠  ِوراط  كثیر

  ١٢٧٤  ِلیاط  كثیر  القشراألعلى\ِلیَطة  ِفْعَلة ثالثي مزید
ما اجتمع من \ُجمَّة  ُفْعَلة ثالثي مزید

  الماء
  ١٣٠١  امِجم  كثیر



 ١١٢

  الجزء اَألول) َفَعل الصحیح(

  ٣٤٧،٣٦٨،٣٨٩  ِجَبال  كثیر  َجَبل  َفَعل الصحیح
  ٤٠٨،٦٨،١٧٠،٢٠٥  ِبالد  كثیر  َبَلد  =َفَعل 

  ٢٧٦  ِقداح  كثیر  َقَدح  َفَعل الصحیح
  ٢٨٣  ِجمال  كثیر  َجَمل  َفَعل الصحیح

  

  الجزء الثاني)َفَعل الصحیح (

  ٤٩٤،٥١٣،٧٩٦،٨٠٧،٨٨٧،٨٨٧،٨٨٩،٩٦٣  ِجبال  كثیر  َجَبل  َفَعل الصحیح
  ٥٠٧،٨٥١  ِقداح  كثیر  َقَدح  َفَعل

  ٩٣١،٥١٣،٥٢١،٥٢٦  ِبالد  كثیر  َبَلد  َفَعل الصحیح
  ٥٥٠  ِشباك  كثیر  َشَبك  َفَعل الصحیح
غنیمة \َنَفل  َفَعل الصحیح

  الحرب
  ٥٨٤  ِنَفال  كثیر

  ٦٤٤  ِنھال  كثیر  عطشان\َنَھل  َفَعل الصحیح
  

  الثالجزء الث) َفَعل الصحیح(

  ١٠٠٠  ِجمال  كثیر  َجَمل  َفَعل الصحیح
  ١٠٢١،١٢١٨،١٢٤٢  ِجبال  كثیر  َجَبل  َفَعل الصحیح
  ١٠٥٣  ِشباك  كثیر  َشَبك  َفَعل الصحیح

  ١٠٦٢  ِطباق  كثیر  َطَبق  =َفَعل 
  ١٠٨٥،١١٥٥،١٢٣٣  ِقداح  كثیر  َقَدح  َفَعل الصحیح

  ١١١٣،١٢٦٨  ِقطاط  كثیر  َقَطط  =َفَعل 
  ١١٩٤  ِبالد  یركث  َبَلد  َفَعل الصحیح
  ١٢٦٦  ِنماط  كثیر  َنَمط  َفَعل الصحیح

  ١٢٧٠  ِسقاط  كثیر  َسَقط  =َفَعل 
  

  الجزء اَألول) َفُعل الصحیح( 

َفُعل 
  الصحیح

٤٤٣،٤٤٤،٤٥٩،٣٦٣،٦٥،١١٧،١١٨،١٣٨،١٥٣،١٨٩،٢٠٣،٢٠٨  ِرَجال  شاّذ  َرُجل
،٢٢٧،٣٠٦،٣٠٦،٣١٨،٤٣٥  

  

  الجزء الثاني) َفُعل الصحیح(

، ٥٨٤،٥٦٦،٥٦٧،٥٦٨،٥٩٢،٦٥٧،٧٠٤،٧٩٦،٨٥٩،٩١٠،٩٢٩،٩٣٣  ِرجال  شاّذ  َرُجل  َفُعل
٩٦٤،٩٦٦ ،٩٥٦  

  

  الجزء الثالث) َفُعل الصحیح(

  ١٠١٧،١٠٤٤،١١٥٤  ِرجال  شاّذ  َرُجل  َفُعل الصحیح
  ١٢٢٢  ِضباع  شاّذ  َضُبع  َفُعل الصحیح



 ١١٣

  الجزء اَألول) ِفْعل الصحیح( 

  ٢٨٠  ِذَئاب  قلیل  ِذْئب  ِفْعل الصحیح
  ٣١٩  ِرئال  قلیل  فرخ النعام\ِرْئل  یحِفْعل الصح

  ٤٠٢  ِسباط  قلیل  طویل\ِسْبط  ِفْعل الصحیح
  ٤٥٠  ِجذال  قلیل  جذع\ِجْذل  ِفْعل الصحیح

  

  الجزء الثاني) ِفْعل الصحیح(

  ٦٣٢  ِسباط  قلیل  طویلة\ِسْبط  ِفْعل الصحیح
  ٧٧٩  ِذئاب  قلیل  ِذئب  ِفْعل الصحیح

  

  الجزء الثالث) ِفْعل الصحیح(

  ١٠٣٢  ِسباط  قلیل  ِسبط  =ِفْعل 
  ١٠٨٥،١٢٩٣  ِذئاب  قلیل  ِذئب  =ِفْعل 

النصل \ِقْطع  ِفْعل الصحیح
  العریض القصیر

  ١١٩٢،١٣٠٠،١٣٠٠  ِقطاع  قلیل

  الجزء اَألول) ِفْعل المعتل(

  ٢٣٩  ِریاح  شاّذ  ِریح  ِفْعل المعتل
  الجزء الثاني) ِفْعل المعتل(

  ٩٥٣  ِریاح  شاّذ  ِریح  ِفْعل المعتل
  الجزء الثالث) معتلِفْعل ال(

  ١٠٠٩،١٢٣٨  ِریاح  شاذ  ِریح  ِفْعل المعتل
  

  الجزء اَألول) المضعَّف(

  ٤٦  ِرَباب  قلیل  َربُّ  َفْعل المضعَّف
  ١٥١  ِدَماء  قلیل  َدمُّ  َفْغل المضعَّف
  ٢٨٨  ِسَمام  قلیل  الصائد\َسمُّ  َفْعل المضعَّف
  ٣٣٥  ِظالل  قلیل  ِظلُّ  ِفْعل المضعَّف

  ٣٤٦  َدادِح  شاذ  َحاّد  فاعل
  

  الجزء الثاني) المضعَّف( 

  ٥٠١  ِظالل  قلیل  ِظلُّ  ِفْعل المضعف
  ٥٠١،٩٦٢  ِتالل  قلیل  َتلُّ  =َفْعل 

  ٥١٧  ِفَجاج  قلیل  َفجُّ  َفْعل المضعَّف
  ٥٠٦  ِجمام  قلیل  اجتماع الماء\َجمُّ  َفْعل المضعَّف

  ٦٨٠  ِحداد  شاذ  حاّد  فاعل
  



 ١١٤

  الجزء الثالث)المضعَّف (

١٠١٤،١٠٢٥،١٠٤٦،١٠٧٠،١٠٧٠،١٠٧٦،١٠٧٧،١٠٨٢،١٢  ِدماء  قلیل  َدم  فَفْعل المضعَّ
٢٩  

  ١٠٧٤  ِفجاج  قلیل  َفجُّ  َفْعل المضعَّف
  ١١٩٦  ِحداد  شاّذ  حاّد  فاعل

  ١٢٨١  ِفجاج  قلیل  َفجٌّ  َفْعل المضعَّف
  

  الجزء اَألول) ُفْعل الصحیح(

  ١١٨،٢٣٨،٢٩١،٣٤٦،٤٣٥  ِرَماح  شاذ  ُرْمح  ُفْعل الصحیح
  ١٦٧  ِعراض  شاذ  ُعْرض  حیحُفْعل الص

  

  الجزء الثاني) ُفْعل الصحیح (

  ٥٣٢،٥٦٩  ِرماح  شاذ  ُرْمح  ُفْعل الصحیح
  الجزء الثالث) ُفْعل الصحیح(

  ١١٩٦  ِرماح  شاذ  ُرْمح  ُفْعل الصحیح
  ١٢٧٤  ِقراط  شاذ  ُقرط اُألذن\ُقْرط  ُفْعل الصحیح

  الجزء اَألول) َفعالء( 

  ٣٤٧،١٤١،١٦٦  ِحسان  قلیل  َحْسناء  َفعالء وصف
  ٣٦٩  ِظماء  قلیل  َظمیاء  َفعالء وصف

  الجزء الثاني) َفعالء( 

مرھقة َأو \عْجفاء  َفْعالء وصف
  ضعیفة

  ٥٠٧  ِعجاف  قلیل

  ٥٣٧،٥٨٢،٧٤٣  ِعشار  قلیل  َعْشراء  َفعالء وصف
  الجزء الثالث)فعالء ( 

  ١٠٥١،١١٩٥  ِحسان  قلیل  َحسناء  َفعالء وصف
  ١٢٤٠  ِعشار  قلیل  عشراء  َفْعالء وصف

  الجزء الثاني) َفِعل الصحیح( 

  ٧١٩  ِطراب  قلیل  مستْأنس\َطِرب  َفِعل الصحیح
  ٧٧٩  ِظراب  قلیل  جبل صغیر\َظِرب  َفِعل الصحیح

  الجزء الثالث) َفِعل( 

  ١٠٠٣  ِخضاب  قلیل  َخِضب  َفِعل الصحیح
  ١٠٣٢  ِدماث  قلیل  حسن الخلق\َدِمث  =َفِعل 

  ١١٢٩  ِطراب  قلیل  َطِرب  َفِعل الصحیح
  الجزء الثاني) َفِعل المعتل( 

  ٥٨٦  ِوجال  شاّذ  متخوف\َوِجل  َفِعل المعتل
  



 ١١٥

  الجزء الثاني) ُفَعل الصحیح(

  ٨٥٢  ِغمار  شاذ  قدح صغیر\ُغَمر  ُفَعل الصحیح
  

  الجزء الثاني) َفْعلى(

  ٨٧٩  ِحرام  شاذ  النعجة التي تشتھي الفحل\َحرمى  َفْعلى
  الجموع التي وردت على ُفُعول

  الجزء اَألول) یحَفْعل الصح(
  ٢٤،٩٢،١٨٤،٢٩١  ُحُتوف  مطَّرد  َحْتف  َفْعل الصحیح
  ٢٨  ُفُروج  مطَّرد  ما بین القوائم\َفْرج  َفْعل الصحیح
  ٦٤،١٥١،٢٠٣  ُنُحور  مطَّرد  َنْحر  َفْعل الصحیح
  ٧٣،١٤٨،١٤٨،٢٢٥،٤٠١  ُدُموع  مطَّرد  َدْمع  َفْعل الصحیح

  ٧٨،١٩٢،٢٣٨،٢٤٧،٤٣٤  ُنُفوس  مطَّرد  َنْفس  =َفْعل 
  ٩١،٤٥٩  ُخُطوب  مطَّرد  َأمر\َخْطب  =َفْعل 

  ١٠٣،٢١٠  ُأُمور  مطَّرد  َأْمر  َفْعل الصحیح
  ١١١  ُشُعوب  مطَّرد  َشْعب  =َفْعل 
  ١١٧،٤٠٠  ُنُجوم  مطَّرد  َنْجم  =َفْعل 

  ١١٨،٣٤٧  ُأُنوف  مطَّرد  َأْنف  َفْعل الصحیح
  ١٣٤  ُضُحول  مطَّرد  الماء القلیل\َضْحل  َفْعل الصحیح

  ٤١٨،١٣٧  ُشؤون  مطَّرد  َشْأن  =ل َفْع
  ١٥٠،٢١٠  ُقُبور  مطَّرد  َقْبر  =َفْعل 
  ١٥٢،٢٥٠،٤٧٠  ُقُلوب  مطَّرد  َقْلب  =َفْعل 
  ١٥٤  ُنُھوج  مطَّرد  واضح وواسع\َنْھج  =َفْعل 
  ١٥٨،٤٥٠،٤٥٠  ُحُروب  مطَّرد  َحْرب  =َفْعل 

  ١٦١  ُظُھور  مطَّرد  َظْھر  َفْعل الصحیح
  ١٦٤  ُحُمول  ردمطَّ  َحْمل  َفْعل الصحیح

  ١٧١،٢٠٣  ُصُروح  مطَّرد  القصر\َصْرح  =َفْعل 
  ١٧٥  ُنُحول  مطَّرد  ِرمُّ العظم\َنْحل  =َفْعل 
  ١٧٦  ُسُھول  مطَّرد  َسْھل  =َفْعل 
  ١٨٣  ُأُلوف  مطَّرد  َأْلف  =َفْعل 
  ١٩٨،٣٨٣،٣٩١  ُرؤوس  مطَّرد  َرْأس  =َفْعل 
  ٢٠٠  ُكُشوح  مطَّرد  الخاصرة\َكْشح  =َفْعل 
٢٠٩،٢١٢،٢٩١،٣٦٣،٤٣٤،٤  ُصُدور  مطَّرد  َصْدر  َفْعل

٦٩  
  ٢١٣  ُنُصور  مطَّرد  َنْصر  َفْعل الصحیح
  ٢١٤،٢٩٨  ُقُصور  مطَّرد  َقْصر  َفْعل الصحیح
  ٢٤٨  ُفُروع  مطَّرد  َفْرع  َفْعل الصحیح
  ٢٥٠  ُلُحوم  مطَّرد  َلْحم  َفْعل الصحیح
  ٢٨٠  ُجُنوب  مطَّرد  َجْنب  َفْعل الصحیح
  ٣٠١  ُنُسوف  مطَّرد  آثار العض|فَنْس  َفْعل الصحیح

  ٣٢٧،٣٦٤،٣٧٦  ُكُلوم  مطَّرد  جرح|َكْلم  =َفْعل 
  ٣٢٧،٣٨٠  ُخُروق  مطَّرد  َخْرق  =َفْعل 
  ٣٢٨  ُشُدوف  مطَّرد  َشْخص|َشْدف  =َفْعل 

  ٤١٣،٤٢٢  ُقُرون  مطَّرد  َقْرن  َفْعل الصحیح
  ٤٤٤  ُرُسوم  مطَّرد  َرْسم  َفْعل الصحیح

  



 ١١٦

  لثانيالجزء ا)َفْعل الصحیح (

  ٤٨٨،٥٣٣  ُرسوم  مطَّرد  َرْسم  َفْعل الصحیح
  ٤٨٨  ُسُطور  مطَّرد  َسْطر  َفْعل الصحیح
  ٥٠٠  ُفُروع  مطَّرد  َفْرع  َفْعل الصحیح
  ٩٣٣،٥٠٢،٥٠٧  ُصُدور  مطَّرد  َصْدر  َفْعل الصحیح
  ٩٣٥،٥١٧،٦٥٨،٧٧٣،٨٨٥  شؤون  مطَّرد  َشْأن  َفْعل الصحیح

  ٥١٩  ُعُروك  =  صیاد\َعْرك  =َفْعل 
  ٥٥٢  ُنُحور  =  َنْحر  ْعل الصحیحَف

  ٥٥٢  ُصُدوع  =  شق\َصْدع  =َفْعل 
  ٥٨٤  ُنُفوس  مطَّرد  َنْفس  =َفْعل 
  ٥٩٨  ُظُھور  =  َظْھر  =َفْعل 
  ٦٠١،٦٦٤،٨٨١،٨٨٧  ُأُمور  مطَّرد  َأْمر  =َفْعل 
  ٦١٥  ُشُروج  =  شقوق\َشْرج  =َفْعل 
مخرج \َنْھج  =َفْعل 

  الصخرة
  ٦١٨،٧٢١  ُنُھوج  =

  ٦٤٦  ُبُطون  مطَّرد  َبْطن  حَفْعل الصحی
  ٩١٢،٦٥٦،٦٦٧،٨٤٩،٩٦٧  ُنُجوم  مطَّرد  َنْجم  َفْعل الصحیح

  ٦٦٧  ُكُلوم  =  َكْلم  =َفْعل 
  ٦٨٥،٧٨١،٨٨٧،٩٦٠  ُرؤوس  =  َرْاس  =َفْعل 

  ٦٩٥،٦٩٧،٧٦٠،٨٢٢  ُحُروب  =  َحْرب  َفْعل الصحیح
  ٨٠٩  ُخُطوب  =  َخْطب  َفْعل الصحیح
  ٧٥٩  نُمُتو  مطَّرد  َمتن  َفْعل الصحیح
فوق مغرز \َعْجب  َفْعل الصحیح

  الذنب
  ٧٧٠  ُعُجوب  =

  ٧٧٢  ُكُعوب  =  َكْعب  َفْعل الصحیح
  ٨٤٤  ُحُلوق  مطَّرد  الفم\َحْلق  َفْعل الصحیح
  ٨٦٣،٩٤١  ُقُلوب  مطَّرد  َقْلب  َفْعل الصحیح
  ٨٨٦  ُخُصوم  مطَّرد  َخْصم  َفْعل الصحیح
  ٨٩٠  ُجُموع  مطَّرد  َجْمع  َفْعل الصحیح

  ٩١٦  ُشُموس  مطَّرد  َشْمس  =َفْعل 
  ٩١٧  ُبُحور  =  َبْحر  =َفْعل 
  ٩١٩  ُعُروض  =  سحابة\َعْرض  =َفْعل 
  ٩٢٧  ُشُخوص  =  َشْخص  =َفْعل 
  ٩٢٩  ُكُشوح  =  َكْشح  =َفْعل 
  ٩٣١  ُخُروق  =  َخْرق  =َفْعل 
  ٩٤٦  ُذُنوب  مطَّرد  َذْنب  =َفْعل 
َأثر على \َسْفر  =َفْعل 

  الجلد
  ٩٤٩  ُسُفور  =

  

  

  

  

  



 ١١٧

  الجزء الثالث) ْعل الصحیحَف(
  ١٠٠٠  ُحُجوم  مطَّرد  َحْجم  َفْعل
  ١٠٠٠  ُبُطون  =  َبْطن  َفْعل
  ١١٤٤،١٠٠١  ُأُصول  =  َأْصل  َفْعل
  ١٠٠٣،١٢٢٥،١٠١٢  ُأُمور  =  َأْمر  َفْعل
  ١٠٠٦  ُرُؤوس  =  َرْأس  َفْعل
  ١٠٠٧  ُفُحول  =  َفْحل  َفْعل
  ١٠٠٧  ُقُصور  =  َقْصر  َفْعل
  ١١٧٩،١٠١٠،١٠٥٢  ورُصُد  مطَّرد  َصْدر  َفْعل
  ١٠١٢،١٢٠٨  ُقُبور  =  َقْبر  َفْعل
ما ارتفع \َحْزم  َفْعل

  من اَألرض
  ١٠٣٣  ُحُزوم  مطَّرد

عدم \َذْرع  َفْعل
  التحمل

  ١٠٣٦  ُذُروع  مطَّرد

  ١٠٥٧  ُصُروف  مطَّرد  َأْمر\َصْرف  َفْعل
  ١٠٥٨  ُجُروح  =  َجْرح  َفْعل
  ١١٤١،١٠٥٨  ُنُجوم  =  َنْجم  َفْعل
  ١٠٥٩،١١٢٥،١١٦٨،١١٩١،١٢١٠،١٢٣٧،١٢٧١  ُفُروع  طَّردم  َفْرع  َفْعل
  ١٠٦٢،١١٥٧  ُرُسوم  مطَّرد  َرْسم  َفْعل
  ١٠٨٣،١٠٨٨،١١٠٢،١١٩٦  ُنُفوس  =  َنْفس  َفْعل
  ١٠٨٥  ُشُھور  =  َشْھر  َفْعل
  ١٠٨٧  ُخُصوم  =  َخْصم  َفْعل
  ١٠٩١،١١٧٦  ُعُروض  مطَّرد  َعْرض  َفْعل
  ١٠٩١،١١٧٦  ُبُروق  =  َبْرق  َفْعل
  ١١٠٠،١١٠٩  ُمُتون  =  َمْتن  َفْعل
  ١١١٩  ُكُعوب  =  َكْعب  َفْعل
اإلبل \َعْرج  َفْعل

  الكثیرة
  ١١٢١  ُعُروج  =

الغمو\َھْضم  َفْعل
  ض

  ١١٤١  ُھُضوم  مطَّرد

  ١١٤٥  ُفُحول  مطَّرد  َفْحل  َفْعل
  ١١٤٩،١٢٤٦  ُشؤون  =  َشْان  َفْعل
  ١١٧٨  ُثُغور  مطَّرد  َثْغر  َفْعل
  ١١٧٩،١١٩٥  ُقُلوب  مطَّرد  َقْلب  َفْعل
  ١١٧٩  ُنُحور  =  َنْحر  َفْعل
  ١١٧٩  ُنُذور  =  قمة الجبل\َنْذر  َفْعل
كل ما \َھْمر  َفْعل

  یسیل
  ١١٨٠  ُھُمور  =

  ١١٨١  ُحُدور  مطَّرد  الورم\َحْدر  َفْعل
  ١١٩٦  ُأُنوف  =  َأْنف  َفْعل
  ١٢٠٤  ُحُروب  =  َحْرب  َفْعل
  ١٢٣٠  ُكُلوم  =  َكْلم  َفْعل
  ١٢٣٥،١٢٣٦  ُحُتوف  مطَّرد  َحْتف  َفْعل
جرح \َخْمش  َفْعل

  البشرة
  ١٢٧٢  ُخُموش  مطَّرد

  ١٢٧٨  ُحُلوق  =  َحْلق  َفْعل
مكان \َرْزن  َفْعل

مرتفع وفیھ 
  انخفاض

  ١٢٩٢  ُرُزون  =



 ١١٨

  الجزء اَألول) َفْعل المعتل (

  ١٦  ورود  مطَّرد  َوْرد  َفْعل المعتل
الموضع الذي \َغْیب  َفْعل المعتل

  ال ُیرى من وراءه
  ٢٧،٥٩  ُغیوب  =

  ١١٨،٢٨٢،٣٤٧  وُجوه  =  َوْجھ  َفْعل المعتل
  ١٢٢  ُبیوت  =  َبیت  َفْعل المعتل
  ١٥٨،٢٦٢  ُلُیوث  =  َلْیث  َفْعل المعتل
  ١٦٣،١٨٨،٢٥٧،٣٨٢  ُسیوف  =  َسیف  َفْعل المعتل
  ٢٥٨،٢٧٢  ِقِسيَّ  =  َقوس  َفْعل المعتل
  ٢٦٠  ُتُیوس  =  َتیس  َفْعل المعتل

  ٢٦٢  وثُوُع  =  الشَّدة والشر|َوْعث  =َفْعل 
  ٤٠٩،٤١٢،٤٣٥  ُعُیون  مطَّرد  َعْین  َفْعل المعتل

  

  الجزء الثاني) َفْعل المعتل (

  ٤٨٨  ُوُشوم  =  َوْسم  َفْعل المعتل
  ٥٠٠  ُوُرود  مطَّرد  َوْرد  َفْعل المعتل
  ٥٠١،٥٩٩،٦٩٤،٨٨٩،٩٢٨،٩٤١  ُعُیون  =  َعْین  َفْعل المعتل
  ٩٧٠،٥١٥،٦٨٠،٧٢٠  ُقُیون  مطَّرد  َقْین  َفْعل المعتل
  ٥٣٨،٧٣١  ُسُیول  =  َسْیل  َفْعل المعتل

٥٤٠،٥٦١،٥٩٥،٦٨٧،٦٩٥،٦٩٦،٦٩٦،٧١٢،٧٨٧،٨٠٧،٧٤  ُسُیوف  =  َسْیف  =َفْعل 
٩١٩ ،٦،٧٥٩،٨٦٩،٨٧٩،٨٨٨  

  ٩٤٨،٥٩٨،٦٧٥  ِقِسّي  مطَّرد  َقوس  َفْعل المعتل
  ٦٨٨،٧٣٣،٨٦٦،٩٢٧  ُبُیوت  =  َبیت  َفْعل المعتل
  ٩٣٠،٧٢٩،٨٨٨  ُوُجوه  مطَّرد  َوْجھ  َفْعل المعتل
  ٧٣٣،٨٢٢  ُتُیوس  مطَّرد  َتْیس  َفْعل المعتل

  الجزء الثالث) َفْعل المعتل ( 

  ١٠٠٣،١٠٢٨،١٠٥٨  ُعُیون  مطَّرد  َعْین  َفْعل المعتل
  ١٠٠٥،١٠٥٨،١٠٧٥،١١٢١،١٢٧٩  ُسُیوف  مطَّرد  َسْیف  =َفْعل
  ١٠٣٤،١١١٤،١١٥٠،١١٩٥،١٢١٧  ُوُجوه  مطَّرد  َوْجھ  =َفْعل
  ١٠٥٥،١٢٧٠  ُیوتُب  مطَّرد  َبْیت  =َفْعل
  ١٠٦٢،١١٦٥  ُوُشوم  =  َوْشم  =َفْعل
  ١١١٩  ُقُیون  مطَّرد  َقْین  =َفْعل
  ١١٣٠  ُوُعوث  مطَّرد  َوْعث  =َفْعل

  ١١٤٨  ُوُعول  =  َوْعل  َفْعل
  ١١٩٤،١٢٩٣  ُوُحوش  مطَّرد  َوْحش  َفْعل

  الجزء اَألول) ِفْعل الصحیح ( 

  ١٤٤  ُضُلوع  =  ِضْلع  ِفْعل الصحیح
  ١٦٥  ُجُذوع  قلیل  ِجْذع  ِفْعل الصحیح
  ٢٨٠  ُعُروق  قلیل  ِعْرق  ِفْعل الصحیح
  ٣١٤،٢٨١،٣٦٩  ُجُلود  =  ِجْلد  ِفْعل الصحیح
طریق في |ِلْھب  ِفْعل الصحیح

  الجبل
  ٢٨٨  ُلُھوب  =

  



 ١١٩

  الجزء الثاني) ِفْعل الصحیح (

  ٥١١،٨٤٩  ُقُدور  =  ِقْدر  ِفْعل الصحیح
  ٥٣٠  ُحُجول  قلیل  ِحجل  =ِفْعل 
  ٥٨٠،٦٠١  ُنُسور  قلیل  رِنْس  =ِفْعل 
  ٥٩٨،٦١٧  ُضُلوع  قلیل  ِضْلع  =ِفْعل 

  ٥٩٩،٧٢٥  ُجُلود  =  ِجْلد  ِفْعل الصحیح
ثوب مستعمل \ِمْرط  ِفْعل الصحیح

  تلبسھ المرَأة
  ٨١٧  ُمُروط  قلیل

  ٨٩٤  ُعُروق  قلیل  ِعْرق  =ِفْعل 
  ٩٣٢  ُسُجوف  قلیل  ِسْجف  =ِفْعل 

  

  الجزء الثالث) ِفْعل الصحیح( 

  ١٠٠٧،١١٧٥  ُبُكور  =  ْكرِب  ِفْعل
  ١٠٠٨،١١٧٦  ُخُصور  =  ِخْصر  ِفْعل
  ١٠٢٤  ُجُذوع  =  ِجْذع  ِفْعل
  ١٠٣٦،١١٦٥  ُضُلوع  قلیل  ِضْلع  ِفْعل
  ١١٠٨  ُنُسور  قلیل  ِنْسر  ِفْعل
  ١٢٣٤  ُجُلود  =  ِجْلد  ِفْعل
  ١٢٦٧  ُمُروط  قلیل  ِمْرط  ِفْعل

  الجزء اَألول) المضعَّف(

  ١٠٠  ُدودُح  قلیل  َحدُّ  َفْعل المضعَّف
  ٢٦٦،٢٦٨  ُحُلول  قلیل  َحلَّ  َفْعل المضعَّف
  ٢٨٢،٤٤٩  ُخُدود  قلیل  َخدُّ  َفعل المضعَّف
  ٤٠٨  ُفُنون  قلیل  َفنُّ  َفْعل المضعَّف
  ٤٣٥  ُظُنون  قلیل  َظنُّ  َفْعل المضعَّف

  

  الجزء الثاني) المضعَّف(

  ٤٩٧  ُھُموم  قلیل  َھمُّ  َفْعل المضعَّف
  ٥٠٦  ُدُفوف  یلقل  َدفُّ  َفْعل المضعَّف
  ٥١٣،٥١٤،٥١٥،٥١٥،٨٧٨  ُھُموم  =  َھمُّ  َفْعل المضعَّف
  ٥١٨  ُخُدود  قلیل  َخدُّ  َفْعل المضعَّف
  ٨٧٧  ُكُفوف  =  َكفُّ  َفْعل المضعَّف

  ٨٧٧  ُشُفوف  =  ستار رقیق\َشفُّ  =َفْعل 
  ٩٦٠  ُصُفوف  قلیل  َصفُّ  َفْعل المضعَّف

  الجزء الثالث) المضعَّف( 

  ١٠٠٨،١٠٢٤  ُخُدود  قلیل  َخدُّ  َفْعل
  ١٠٥١،١٠٥٧  ُحُدود  قلیل  َحدُّ  َفْعل
  ١١١١  ُسُبوب  =  الحبل\ِسبُّ  ِفْعل
زیادة في كل \َجمُّ َفْعل

  شيء
  ١١٤٠  ُجُموم قلیل

  



 ١٢٠

  الجزء اَألول) َفَعل الصحیح(

  ١٣٧  ُفُروج  قلیل  َفَرج  َفَعل الصحیح
  ٢١٤  ُطُمور  قلیل  سریع الوثوب\َطَمر  َفَعل الصحیح

  ٣٣٦،٣٣٨  ُأُسود  قلیل  َسدَأ  =َفَعل  
  الجزء الثاني) َفَعل الصحیح (

  ٥١٥،٥٣٨  ُفُروج  =  َفَرج  َفَعل الصحیح
  ٥٩٩،٧٩٧،٨٨٧،٩٤٣  ُأُسود  قلیل  َأَسد  َفَعل الصحیح

  الجزء الثالث) َفَعل الصحیح ( 

  ١٠٥٦  ُفُروج  قلیل  َفَرج  َفَعل
  ١٠٦١  ُطُلول  قلیل  َطَلل  َفَعل
  ١٠٩٠،١١٠٥،١١٨٢،١٢٩٤  ونُشُج  قلیل  الحزن\َشَجن  َفَعل
  ١١٢٥،١١٥٩  ُشُدوف  قلیل  شخص\َشَدف  َفَعل
  ١١٥٩  ُغُنوم  قلیل  َغَنم  َفَعل

  الجزء اَألول) َفَعل المعتل( 

  ١٠٠  ِعصّي  شاذ  َعَصا  َفَعل المعتل
  الجزء الثاني) ُفْعل الصحیح(

  ٥١٥  ُحُضون  شاّذ  ُحْضن  ُفْعل الصحیح
  الجزء الثالث) ُفْعل الصحیح( 

  ١٠١٠  ُفُلوك  شاّذ  ُفْلك  ُفْعل
ناحیة من \ُرْكح  ُفْعل

  الجبل
  ١٠٧٨  ُرُكوح  شاّذ

  ١١٤٤،١١٧٦  ُغُصون  شاّذ  ُغْصن  ُفْعل
  الجزء اَألول) الرباعي( 

  ١٠١  ُعُكوف  قلیل  عاكف  فاِعل الرباعي
الُمكب على \جانح  فاِعل الرباعي

  وجھھ
  ٢٠٠،٤٦٦  ُجُنوح  قلیل

  ٢٩٣  ُھُجود  قلیل  نائم|ھاجد  فاِعل الرباعي
  الجزء الثاني) الرباعي( 

  ٥٩٩  ُرُكود  =  راِكد  فاِعل الرباعي
  ٦٥١  ُشُھود  قلیل  شاِھد  فاِعل الرباعي
  ٧١٢  ُلُفوف  قلیل  الٍف  فاِعل الرباعي
  ٧٣٣  ُقُعود  قلیل  قاِعد  فاِعل الرباعي
الثابتة في \كانس  فاِعل الرباعي

  مكانھا
  ٨٦١  ُكُنوس  قلیل

  ٨٧٧  فُعُكو  قلیل  عاكف  فاِعل الرباعي
  ٨٧٧  ُزُحوف  =  زاِحف  =فاِعل 

  ٨٩٠  ُقُیول  قلیل  قائل  فاِعل الرباعي
  ٩٧٦  ُسُعود  قلیل  سعید  فعیل الرباعي

  



 ١٢١

  الجزء الثالث) الرباعي(
  ١٠٥٨،١٠٥٨  ُھُجود  قلیل  ھاِجد  فاعل
  ١٢٣٤  ُفُقود  قلیل  فاِقد  فاِعل

  الجزء اَألول) َفِعل الصحیح( 
  ٤٥٤  ُمُلوك  شاّذ  َمِلك  َفِعل الصحیح

  الجزء الثاني) َفِعل الصحیح(

  ٨٩٠  ُمُلوك  شاّذ  َمِلك  َفِعل الصحیح
  الجزء الثالث) َفِعل الصحیح( 

  ١٠٠٤،١٠٥٧،١١٣٥  ُمُلوك  شاّذ  َمِلك  َفِعل
  الجزء اَألول) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

رؤوس \َشَعَفة  َفَعَلة
  الجبال

  ٤٩  ُشُعوف  قلیل

  ٢٤٨،٢٨٧  ُصُخور  قلیل  َصْخرة  َفْعلة
  الجزء الثاني) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ٦٣٢  ُدُموع  قلیل  َدْمَعة  َفْعلة
  ٦٥١  ُبُرود  قلیل  ُبْردة  ُفْعلة
  ٧٧٢  ُنُدوب  قلیل  آثار في الجسم\ُنْدَبة  ُفْعَلة

  الجزء الثالث) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث(

  ١٠٠٩  ُوُقور  =  شقُّ\َوْقَرة  َفْعلة
  ١٠٢٣،١١٦٢،١١٨٠  ُدُموع  لقلی  َدْمعة  َفْعَلة
  ١٠٢٤  ُغُروس  =  نخلة\َغْرَسة  َفْعلة
  ١١٧٧  ُسُدور  =  ِسْدرة  ِفْعَلة
  ١١٧٨  ُصُخور  قلیل  َصْخرة  َفْعلة

  )ُفْعل( الجموع التي وردت على

  الجزء اَألول) َفْعالء الصفة(

لون َأصفر \َصْھباء  =فعالء 
  یمیل ِإلى الُحمرة

  ٥١  ُصْھب  مطَّرد

  ٥١  ُزْغب  =  یش صغیرر\زغباء  =فعالء 
  ٧٥  ُحْمر  =  حمراء  =َفْعالء 
  ،١٤١،١٥٨،٣٣٩،٤٤٨  ِبیض  =  َبیضاء  =َفْعالء 
منفتحة \َروَحاء   =َفْعالء 

  الرجلین
  ١٢١  ُروح  =

الضامرة \َقبَّاء   =َفْعالء 
  الھزیلة

  ١٢٧  ُقبٌّ  =

مائلة \َصْعراء   َفْعالء الصفة
  الخدین

  ١٦٨  ُصْعر  مطَّرد

في وجھھا \ َكْلَفاء  =َفْعالء 
  َنمٌش

  ٢٢٨،٤٤٠  ُكْلف  =

  ٢٩٦  ُجوف  =  الفارغ\جوفاء   =َفْعالء 
الغائرات \خوصاء   =َفْعالء 

  العیون من اإلبل
  ٣١٣  ُخْوص  مطَّرد



 ١٢٢

  الجزء الثاني) َفعالء الصفة(

  ٥٠١،٥٢٣،٩٣١،٩٧٠  ُخوص  مطَّرد  َخوَصاء  َفْعالء الصفة
  ٥٠٧  ُعوج  مطَّرد  الھزیلة\عوجاء   فعالء الصفة

لون \َدْھماء   =الء َفْع
َأخضر یمیل 

  ِإلى السواد

  ٥١٢،٩٧٢  ُدْھم  =

متقابلة \َقْبالء   َفْعالء الصفة
  العینین

  ٥١٧  ُقْبل  مطَّرد

  ٥١٨  ُصْعر  =  َصْعراء  =َفعالء 
٥٢٣،٦١٨،٨٩٧،٩١٧،٩١٩،٩٤  ِبیض  مطَّرد  َبْیضاء  َفعالء الصفة

٩  
العصا \َعصالء   َفعالء الصفة

المعوجة وھي 
  یابسة

  ٥٣٢  لُعْص  =

  ٥٣٥،٩٧٠  ُعوج  =  عوجاء  =َفْعالء 
لھا \َغرَّاء   =َفْعالء 

بیاض في 
  الجبھة

  ٥٤٢  ُغرٌّ  =

  ٥٩٨  ُحْدب  مطَّرد  َحْدباء  َفعالء الصفة
  ٥٩٩،٨٧١  ُسود  =  َأسود  َأْفَعل الصفة
  ٦٠١  ُصْفر  =  َصفراء  َفْعالء الصفة

  ٦١٨،٩٥٧  ُعْفر  =  َعْفراء  =َفعالء 
  ٦٥٦  رُصْع  =  َصْعراء  =َفْعالء
وھي \َظْمیاء   =َفعالء

  العطشانة
  ٦٦٨  ُظْمي  =

  ٨٣٦،٩٢٤،٩٦٩  ُسود  =  سوداء  =َفْعالء 
مشققة \َفْلحاء   =َفعالء 

  الشفاة
  ٨٣٦  ُفْلح  =

معزة \حذفاء   =َفْعالء 
كثیرة الشعر 
  قصیرة اآلذان

  ٨٣٨  ُحْذف  =

  ٨٨٩  ُشْدف  مطَّرد  مائلة\َشْدَفاء   َفْعالء الصفة
  ٩١٦  ُشمُّ  =  َشمَّاء  =َفْعالء 
لینة \َفْتخاء   =َفْعالء 

  الكفِّ
  ٩١٦  ُفْتخ  =

  ٩٤٨  ُحْدب  =  َحْدباء  =َفعالء 
شاحبة \َكْدراء   =َفْعالء 

اللون مائلة ِإلى 
  السواد

  ٩٥٢  ُكْدر  =

  ٩٥٧،٩٥٩  ُخْضر  =  َخْضَراء  =َفْعالء 
عینھا \َخْزَراء   =َفْعالء 

  صغیرة ضیَّقة
  ٩٥٨  ُخْزر  =

  ٩٦٠  ُعْزل  =  َأْعزل  =َأْفَعل 
  ٩٧١  ُصْھب  =  َصْھَباء  =َفْعالء 

  

  



 ١٢٣

  الجزء الثالث) َفْعالء الصفة(

  ١٠٠٠،١١٦٥،١٠٩٠  ُقبُّ  =  َقبَّاء  =َفْعالء 
  ١٠٠٤  ُسْمر  =  َسْمراء  =َفْعالء 
عیونھا \َحْوراء   =َفْعالء 

  شدیدة السواد
  ١٠٠٧  ُحور  =

انحنى \َدْفقاء   =َفْعالء 
  ُصلبھا

  ١٠٢١  ُدْفق  =

  ١٠٢٢  ُدْھم  =  ْھماءَد  =َفعالء 
  ١٠٣٢،١٠٦٠  ُصْھب  =  َصْھَباء  =َفْعالء 
  ١٠٣٢،١١٢٦،١٢٥٩  ِبیض  =  َبْیضاء  =َفْعالء 
  ١٠٦٢  ُشْدف  =  َشْدَفاء  =َفْعالء 
حمراء \َقْمراء   =َفْعالء 

  وبطنھا بیضاء
  ١٠٩١  ُقْمر  =

عریضة \َثْجراء   =َفعالء 
  الوسط

  ١١٥٥،١١٦١  ُثْجر  =
  

  ١٢٥٧  ُحْمر  مطَّرد  َحْمراء  َفْعالء الصفة
  ١٢٩٣ ُغْبر  =  َغْبراء  =َفْعالء 

  الجزء اَألول) َأْفَعل الصفة(

  ٢٨  ُغْبر  مطَّرد  یثیر الغبار\َأْغَبر  َأْفَعل الصفة
  ٦٧  ُعور  =  فاسد\َأعور   =َأْفَعل 
          
  ٧٨،٢٢٨  ُسود  =  َأْسَود  =َأْفعل 

  ١١٨،٢٨٢،٤٢٨  ِبیض  مطَّرد  َأْبیض  َأْفَعل الصفة
كریم ذو َأَنَفٍة \َأَشٌم    =َأَفْعل

  وِعزٍَّة
  ١١٨،١٢٨  ُشمُّ  =

  ١٢٨،٣١٤،٤٤٠  ُسود  =  َأْسود  =َأْفَعل 
  ١٢٤  ُجْرب  مطَّرد  َأْجرب  َأْفَعل الصفة

صار لونھ \َأْعَفر   =َأْفَعل 
  كلون التراب

  ٢٢٦،٤٣٩  ُعْفر  =

شعره تغیَّر \َأْشَعث   َأْفعل الصفة
  وتلبد

  ٢٣٧  ُشْعث  مطَّرد

لیس لدیھ \َأْعَزل   فةَأْفَعل الص
  سالح

  ٢٨٢  ُعْزل  مطَّرد

  ٢٨٧،٢٨٧  ُعْصم  =  وھو الوعل\َأْعَصم   =َاْفَعل 
  ٣٤٠  ُصْلع  مطَّرد  َأْصَلع  َأْفَعل الصفة

  ٣٤٦  ُزْرق  =  َأْزَرق  =َأْفَعل 
وجھ َأسود \َأْسَفع   =َأْفَعل 

  یمیل ِإلى اإلحمرار
  ٤٤٩  ُسْفع  =

  ٤٦٥  ْلبُغ  =  غلیظ الرقبة\َأْغَلب   =َأْفَعل 
كثیر الشعر \َأْشَعر   =َأْفَعل 

  في الصدر
  ٤٦٩  ُشْعر  =

  

  

  



 ١٢٤

  الجزء الثاني)َأْفَعل الصفة (

  ٥٢٣،٨٢٢  ُشمُّ  =  َأَشمُّ  َأَفْعل الصفة
الملتوي \َأْحَجن   =َأْفَعل 

  طرفھ
  ٥٣٢  ُحْجن  =

  ٥٥٠،٩٦٠،٩٧٢،٩٧٦  ِبیض  =  َأبیض  =َأْفَعل 
  ٥٥١  حُفْل  =  مشقق الشََّفِة\َأْفلح   =َأْفَعل 

  ٥٧٣  ُصْھب  مطَّرد  َأْصَھب  َأْفَعل الصفة
 الذي في \َأْعَجم  =َأْفَعل 

  لسانھ لكنة
  ٦٥٥  ُعْجم  =

  ٧٣٠  ُحْمر  =  َأْحَمر  =َأْفَعل 
خال ذقنھ من \َأْمَرد   َأْفَعل الصفة

  الشعر
  ٧٧٠  ُمْرد  مطَّرد

  ٨٠٧  ُصْفر  مطَّرد  َأصفر  َأْفَعل الصفة
 الرَأس\َأْرَخم   َأْفَعل الصفة

َأبیض وباقي الجسد 
  َأسود

  ٨٣٤  ُرْخم  مطَّرد

 الماء \َأزَرق   =َأْفَعل 
  الصافي

  ٩٢٢  ُزْرق  =

  ٩٥٢  ُغْبر  =  َأْغَبر  =َاْفَعل 
اْبَیضَّ وصفا \َأْزَھر  =َأْفَعل 

  لونھ
  ٩٥٢  ُزْھر  =

  ٩٦٤  ُخْضر  =  َأْخَضر  =َأْفَعل 
  

  الجزء الثالث) َأْفَعل الصفة (

ترخت شفَّتھ اس\َأْھَدل   َأْفَعل الصفة
  السفلى

  ١٠٠٠  ُھْدل  مطَّرد

  ١٠٠٠  ُدْرم  =  متقارب الُخطى\َأْدَرم   =َأْفَعل 
  ١٠٠١،١٢٥٤  ُجوف  =  َأْجَوف  =َأْفَعل 
  ١٠٠٣  ُسْمر  =  َأْسَمر  =َأْفَعل 
  ١٠٠٣،١٠٠٤  ُخْضر  =  َأْخضر  =َأْفَعل 
صار شدید السواد \َأَحمُّ   =َأَفْعل 

  )الغربان(وھي 
  ١٠١١  ُحمُّ  =

  ١٠٢٢  ُشمُّ  =  َأَشمُّ  =ْعل َأْف
  ١١١٣  ُخْرس  مطَّرد  ال یفقھ الكالم\َأْخَرس   َأْفَعل الصفة

  ١١١٦  ُعوج  =  َأْعوج  =أْفَعل 
  ١٠٢٨،١١٣٣  ُخوص  =  َأْخَوص  =َأْفَعل 

  ١٠٣٣،١٠٥٦،١١١٤،١٢٥٨،١٢٧٦  ِبیض  مطَّرد  َأْبَیض  َأْفَعل الصفة
  ١٠٣٣  ُغْبر  مطَّرد  َأْغَبر  َأْفَعل الصفة

احتبس وامتنع \َأْحَقب   =ل َأْفَع
  وتَأخر

  ١٠٣٥  ُحْقب  =

  ١٠٤٤  ُصْھب  =  َأْصَھب  =َأْفَعل 
كان في وسط \َأْقَرح   =َأْفَعل 

  جبھتة نقطة بیضاء
  ١٠٦١  ُقْرح  مطَّرد

  ١٠٦١  ُجوف  =  َأْجَوف  =َأْفَعل 
  ١٠٤٠،١٢٠٢  ُدْھم  مطَّرد  َأْدَھم  َأْفَعل الصفة

  ١٠٦٢  ُھوج  =  الُمسرع\َأْھوج   =َأْفَعل 



 ١٢٥

وھو الذي یركب \َأْخَدب   =َأْفَعل 
  رْأسھ ال ُیردُّ

  ١٠٧١  ُخْدب  =

  ١٠٧٨  ُصْلع  =  َأْصَلع  =َأْفَعل 
  ١١٩٦  ُزْرق  مطَّرد  َأْزَرق  َأْفَعل الصفة
الذي لیس على \َأْمعط   َأْفَعل الصفة

  جسده شعر
  ١٢٧٨  ُمْعط  مطَّرد

ذو عیون واسعة \َأْدَعج   =َأْفَعل 
  ادشدیدة البیاض والسو

  ١٢٨٣  ُدْعج  =

  ٣ج،٢ج،١ج) َفُعل( 

  ٣١٤،٣٢٢،٣٦٤،٧٧١،٦٧٩،٥٥٢،١٢٦١  ُضْبع  شاّذ  َضُبع  َفُعل الصحیح
  الجزء اَألول) الرباعي( 

 وھي الحدیثة \عائذ  فاِعل الرباعي
  النتاج

  ١٠١  ُعوذ  قلیل

فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

جلد یغلف جلد \َأدیم 
  اإلنسان والحیوان

  ١٦٧،٢٢٦  ُأْدٌم  شاّذ

  الجزء الثاني) الرباعي(

فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

  ٥٢٠،٨٦٦  ُأْدُم  شاّذ  َأدیم

الذي ظھرت \بازل   فاعل الرباعي
  َأسنانھ

  ٥٩٨  ُبْزل  قلیل

فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

  ٨٢٨  ُعْبر  شاّذ  وتعني الكثیر\عبیر 

  ٨٤٨  ُغْلب  قلیل  غالب  فاعل الرباعي
  ثالجزء الثال) الرباعي (

فعیل رباعي قبل 
  آخره حرف مدٍّ

  ١٠٣٦،١٢٦٨  ُأْدُم  شاّذ  َأِدیم

  ١٠٣٧  ُغْلب  قلیل  غاِلب  فاِعل الرباعي
الذي یركل \راِكل   فاِعل الرباعي

  برجلھ
  ١٢٣٧  ُرْكل  قلیل

  الجزء اَألول) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ١٢٢  ُسوح  شاّذ  ساحة  َفْعَلة ثالثي مزید
ُسفرة یوضع \ْفَنة َص  َفْعَلة ثالثي مزید

  علیھا اَألكل
  ٢٧٦  ُصْفن  شاّذ

  الجزء الثاني) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

الحمار \َعانة   َفْعلة ثالثي مزید
  وحشي

  ٥١٦  ُعون  قلیل

  الجزء الثالث) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ١٠٣٢  ُنوق  شاّذ  ناقة  َفْعلة ثالثي مزید
قطعة من \ُعْطَبة   ُفْعَلة ثالثي مزید

  القطن
  ١٠٤٧  ُعْطب  قلیل

  ١١١١  ُصْفن  قلیل  ُصْفنة  ُفْعلة ثالثي مزید
  



 ١٢٦

 ٣ج،٢ج،١ج) َفْعل المعتل(
  ١٦٥،٢١٤  ُدور  شاّذ  دار  َفْعل المعتل
اَألسود أو \َجون   َفْعل المعتل

  اَألبیض
  ٥٢٠،١٠٥١  ُجون  شاّذ

  ٣ج،٢ج،١ج) َفَعل الصحیح( 

  ٢٣٢،٤٠٩،٧٤٤،١١٦٨  ُأْسد  شاّذ  َأَسد  َفَعل الصحیح
كل ما ارتفع \َحَدب   َفَعل الصحیح

  من اَألرض
  ٥٠١  ُحْدب  شاّذ

  الجزء الثالث) َفْعلى الصفة( 

التي فقدت \َثْكلى   َفْعلى الصفة
  ولدھا

  ١٢٣٧  ُثْكل  شاّذ

  الجزء الثالث) َفْعالن الصفة (

  ١٠٥٢  ُعْجل  شاّذ  ُمسرع\َعْجالن   َفْعالن الصفة
  )ُفُعل(الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) فعیل(
وھو شق في \عبیط   فعیل

  جلد الدابة الصحیحة
  ٤٠  ُعُبط  مطَّرد

  ٢٠٣،٤٠٨  ُطُرق  =  طریق  فعیل
  ٢٥٦  ُجُدد  =  جدید  فعیل
  ٢٦٩  ُسُبل  مطَّرد  الطریق\سبیل   فعیل
مسایل الماء \مسیل   فعیل

  كنایة عن الكثرة
  ٢٦٩  ُمُسل  =

  ٢٨٣  ُقُضب  مطَّرد  وھو السیف\قضیب   فعیل
  ٢٨٣  ُصُنع  =  وھو السھم\صنیع   یلفع

ماء ُمتدفق \معین   فعیل
  على وجھ اَألرض

  ٢٨٨  ُمُعن  =

  ٤٢٧  ُنُجب  مطَّرد  كریم\نجیب   فعیل
  الجزء الثاني) فعیل( 

  ٥٧٦  ُقُدم  مطَّرد  العتیق\قدیم   فعیل
  ٩٥٢  ُطُرق  فعیل  طریق  فعیل

  الجزء الثالث) فعیل( 

  ١٠٥٦  ُقُضب  مطَّرد  السیف\َقضیب   فعیل
السھم \نجیف   فعیل

  العریض
  ١٠٧٩  ُنُجف  مطَّرد

  ١٠٨٥  ُطُرق  =  طریق  فعیل
  ١٠٩٩  ُأُنف  فعیل  عزیز النفس\َأِنیف   فعیل
متناسق \نظیم   فعیل

  اَألجزاء
  ١١٢٩  ُنُظم  فعیل

  ١١٣٧  ُرُدم  فعیل  ثوب ُمرقَّع\ردیم   فعیل
الغیم \صبیر   َفعیل

  اَألبیض
  ١٢٥٤  ُصُبر  فعیل

  ١٢٨١  ُسُبل  فعیل  سبیل  فعیل
  



 ١٢٧

  الجزء اَألول) َفُعول(

التي فقدت \َعُجول   َفعول
  ولدھا

  ٢٧٦  ُعُجل  كثیر

شدید \َضُروب   َفعول
  الضَّرب

  ٤٢٧  ُضُرب  كثیر

  الجزء الثاني) َفُعول(

الدابة التي \َشُرود   َفُعول
  تخرج عن القطیع

  ٦٧٥  ُشُرد  كثیر

  الجزء الثالث)َفُعول ( 

  ١٠١٦  ُندُك  كثیر  وھوالَكُفور\َكُنود   َفُعول
  ١٠١٨  ُنُجد  =  الماضیة\َنُجود   َفُعول
النافة \َحُشود   َفُعول

السریعة في جمع 
  اللبن

  ١٠٧١  ُحُشد  كثیر

  الجزء اَألول) ِفَعال( 

  ١١٨  ُأُزر  قلیل  البطن اللینة\ِإزار  ِفعال
  ٢٥٩  ُبُجد  قلیل  الخیمة\ِبجاد   ِفعال
  ٤٣٠  ُشُھب  =  النیران\ِشَھاب   ِفعال

  زء الثانيالج) ِفَعال ( 

الحجارة \ِرصاف   ِفعال
  المرصوفة

  ٦٦٧،٧٢٩  ُرُصف  قلیل

  ٩١٠  ُحُجب  ِفَعال  ِستار\ِحجاب   ِفعال
  الجزء الثالث) ِفَعال (

ھو كلُّ ما \ِحَباك   ِفعال
  ُحزم بھ الشيء

  ١٠٧٢  ُحُبك  كثیر

حدیدة توضع \ِلجام   ِفعال
  في فم الفرس

  ١١٣٣  ُلُجم  ِفعال

  ٣ج ،١ج) َفْعل الصحیح( 

  ١٢٨،٢٤٠  ُظُعن  شاّذ  ظْعن  لَفْع
الثوب \َسْحل   َفْعل الصحیح

  اَألبیض الرقیق
  ١٢٥٨  ُسُحل  =

  الجزء الثاني) فاعل(

اإلبل التي \دالف   فاعل
  تمشي ببطىء

  ٦٧٧  ُدُلف  قلیل

  ٧٠٥  ُشُھد  =  شاھد  فاعل
التي تحن ِإلى \نازع   فاعل

  َأوطانھا
  ٨٧٩  ُنُزع  =

  الجزء الثالث)فاعل (

  ١٠٧٣  ُسُھد  قلیل  نام اللیلالی\ساھد   فاعل



 ١٢٨

  الجزء اَألول) َفَعل الصحیح( 

  ٣٠٤،٣٣٦  ُشُزن  شاّذ  ناحیة\َشَزن   َفَعل الصحیح
  ٤٤٢  ُقُتر  شاّذ  ناحیة\َقَتر   َفَعل الصحیح

  الجزء الثاني) َفُعل الصحیح( 

  ٨٤٨  ُضُبع  شاذ  َضُبع  َفُعل
  الجزء اَألول) َأْفَعل الصفة( 

  ٤٢١  ُعُصل  شاّذ  المعوج\َأْعصل   َأفعل
  )ُفَعل(الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) ُفْعلة(

شملة  سوداء \ُبْرَدة   ُفْعلة
  من الصوف

  ٦٣  ُبَرد  مطَّرد

فضاء بین \ُصْحرة   =
  جبلین

  ١٠٦  ُصَحر  =

لمعة في \ُرْبدة   =
  السیف

  ١١٠،٢٥٦،٤٦٥  ُرَبد  =
  

  ١٧٦  ُخَطى  =  ُخْطَوة  =
مایقرأ على \ُرْقَیة   =

  لقرآنالمریض من ا
  ٢٤٦  ُرَقى  =

الزینة َأو \ُحْلَیة   =
  السالح

  ٢٧٢  ُحَلل  =

  ٤٢٤  ُخَطب  مطَّرد  ُخْطبة  ُفْعلة
  ٤٢٧  ُعَصب  =  الجماعة\ُعْصبة   =
  ٤٢٩  ُعَقب  =  آخر الشيء\ُعْقَبة   =

  الجزء الثاني) ُفْعلة( 

الُظلمة َأو \ُدْجَیة   ُفْعلة
  الحفرة

  ٥٠٧،٥٣٠،٥٨٥،٩٥٠  ُدَجى  مطَّرد

  ٥٠٨،٩٤٢  ُقَوى  =  ةُقوَّ  ُفْعلة
  ٥٤٢  ُنَھى  مطَّرد  العقل\ُنْھَیة   ُفْعلة
جاءت من \ُحْزَنة   =

  الَحَزن
  ٨٧٣  ُحَزن  =

  
مایقرأ على \ُرْقَیة   =

المریض من 
  القرآن

  ٩١٨  ُرَقى  =

اللجة من \ُلجَّة   =
  الشيء معظمھ

  ٩٥٩  ُلَجج  =

  ٩٦٧  ُظَلم  =  ُظْلَمة  =
  الجزء الثالث) ُفْعلة ( 

  ١٠٤٣،  ُخَطى  =  ُخْطَوة  =
النفس \ُمْھَجة   =

الخالصة من كل 
  شيء

  ١١٧٢،  ُمَھج  =

  ١٠٣١،١٠٥٢،  ُدَجى  مطَّردالُظلمة َأو \ُدْجَیة   ُفْعلة



 ١٢٩

  الحفرة
  ١٢٦٢،١٠٨٤  ُقَوى  =  ُقوَّة  ُفْعلة
  ١٢٠٣،  ُنَھى  مطَّرد  العقل\ُنْھَیة   ُفْعلة
جاءت من \ُحْزَنة   =

  الَحَزن
  ١١٣٩،  ُحَزن  =

 من اللجة\ُلجَّة   =
  الشيء معظمھ

  ١٠٥٥،  ُلَجج  =

  ١١٣٠،١٢٨٣،  ُظَلم  =  ُظْلَمة  =
الملتفَّة \ُعْقَدة   =

  والمربوطة
  ١٠١٦  ُعَقد  =

اسم یجمع \ُمْزَنة   ُفْعلة
  السحاب

  ١٠٥٣  ُمَزن  مطَّرد

  ١١٢٣  ُحَجم  مطَّرد  حرُّ النار\ُجْحمة   ُفْعلة
  ٣ج،٢ج،١ج)ِفْعلة( 

  ٣٣٩  ُأَسى  شاّذ  التَأسي\ِإسوة   ِفْعلة
النصل \ِسْرَوة   ِفْعلة

الدقیق من 
  نصال السھم

  ٥٢١،٥٢٢  ُسَرى  شاّذ

قمة كل \ِذْرَوة   ِفْعلة
  شيء

  ٥٢٧،٥٤٢،٥٧٣،٦٤٢،٦٤٥،٧٤٢،٩٦٤  ُذَرى  شاّذ

  ٣ج،٢ج)َفْعَلة(

مرتفع من \َرْبَوة   َفْعلة
  اَألرض

  ٥٠١،٩٣٢  ُرَبى  شاّذ

قطعة من \َطْحَیة   َفْعلة
  سحاب

  ١٠٦١  ُطَحى  شاّذ

  لجزء الثالثا) ُفْعلى( 

العظیم من \ُجلَّى   ُفْعلى
  اَألمر

  ١٢٨٥  ُجَلل  شاّذ

  الجزء الثالث) ُفَعلة( 

نوع من \ُمَرَعة   ُفَعلة
  الطیور

  ١٠٥١  ُمَرع  شاذ

  الجموع التي وردت على ِفْعالن

  الجزء اَألول) َفَعل (

  ٢٨٥،١٨٥،٢١٠،٢٧٢،١٢٧  ِفْتیان  شاّذ  َفَتى  َفَعل المعتل
  

  الجزء الثاني) َفَعل(

  ٥٦٧،٦٥٨،٧٥٨،٧٥٨،٨٨٥،٩١٧  ِفْتیان  شاّذ  َفَتى  َفَعل المعتل
  

  



 ١٣٠

  الجزء الثالث) َفَعل(

  ١٠٥٦،١٠٧٢  ِفْتیان  شاّذ  َفَتى  َفَعل المعتل
دابة تشبھ \َشَبث   َفَعل الصحیح

  العقرب
  ١١٦٠  ِشْبثان  شاّذ

  الجزء اَألول) َفْعل المعتل(

  ٦٠  ِثْیران  كثیر  َثور  َفْعل المعتل
ھو الصفر و\صاد   =َفْعل 

  والنحاس
  ٧٨  ِصْیدان  كثیر

  ١٥٠،٣٥٦،٣٦٤،٣٦٦  ِجْیران  كثیر  جار  َفْعل المعتل
  الجزء الثالث) َفْعل المعتل (

  ١٠٣٦  ِنْیران  كثیر  نار  َفْعل المعتل
وھي \طاق   =َفْعل 

  الطیالسة
  ١٠٤٨  ِطْیقان  =

  ١٢١٠،١٢١٢  ِثْیران  كثیر  َثور  َفْعل المعتل
  الجزء اَألول) ُفعال( 

نوع من \ُعقاب   لُفعا
  الطیور

  ٩٢،١٨٥،١٨٨  ِعْقبان  قلیل

  ٤٥٩  ِغْربان  قلیل  ُغراب  ُفعال
  الجزء الثاني) ُفعال (

  ،٦٠٢  ِغْربان  قلیل  ُغراب  ُفعال
  الجزء الثالث) ُفعال( 

  ١٠٤٨،١١٥٦،١٢٠٥  ِعْقبان  قلیل  ُعَقاب  ُفَعال
  الجزء الثاني) َفَعال(

  ٩١٧،٩٢٧  ِغْزالن  شاذ  َغَزال  َفَعال
  الجزء الثالث) َعالَف(

  ١٠٥١  ِغْزالن  شاذ  َغزال  َفَعال
  الجزء اَألول) َفُعل( 

  ٣٩١  ِإْخوان  شاّذ  َأخ  َفُعل
  الجزء اَألول) َفُعل( 

  ٨٤٦  ِإْخوان  شاّذ  َأخ  َفُعل
  الجزء الثالث) َفُعل( 

  ١٢٢٣،١٢٩٥،١٢٩٦  ِإْخوان  شاّذ  َأخ  َفُعل
  

  

  



 ١٣١

  الجزء الثاني) ُفَعل(

لفرخ ا\ُسَلف   ُفَعل الصحیح
  الضغیر

  ٨٣٤  ِسْلفان  شاّذ

  )ُفعَّل(الجموع التي وردت على 
  الجزء اَألول) فاعل(

  ١٥٨  ُسھَّد  مطَّرد  كثیر السھر\ساھد   فاعل
  ٣٠٧  ُحیَّض  =  حائض  فاعل

  الجزء الثاني) فاعل( 

  ٤٩٢  ُخشَّع  مطَّرد  خاشع  فاعل
الجسم \ضامر  فاعل

  اللطیف َأو الھزیل
  ٥٢١  ُضمَّر  =

یر العداء كث\شامس   فاعل
  َأو كثیر الحركة

  ٥٢٣  ُشمَّس  =

البغیض \شانيء   فاعل
  وسيء الخلق

  ٥٦٥،٥٦٦،٥٧٣  ُشنَّأ  مطَّرد

الثقیل غي \دالح   فاعل
  مشیھ

  ٦٧٧،٩٧٢  ُدلَّح  =

  ٧٠٣  ُشھَّد  =  شاھد  فاعل
  ٨٧٧  ُركَّع  =  راكع  فاعل
الضخم \بادن   فاعل

  الشدید َأو الُمسن
  ٩٢٥  ُبدَّن  =

  ثالجزء الثال) فاعل(

الذي یجمع \ناسج   فاعل
الشيء بعضھ على 

  بعض

  ١٠٣٠  ُنسَّج  مطَّرد

صار \شاحج   فاعل
  صوتھ غلیظًا

  ١٠٣١  ُشحَّج  =

الثقیل غي \دالح   فاعل
  مشیھ

  ١٠٤٠،  ُدلَّح  مطَّرد

اللون \ناعج   فاعل
  اَألبیض الحسن

  ١٠٣٤  ُنعَّج  =

  ١٠٣٤  ُخلَّج  =  المضطرب\خالج   فاعل
الناقة التي \خادج   فاعل

  لقت ولدھاَأ
  ١٠٣٧  ُخدَّج  =

التي تذھب \مائج   فاعل
  وتجيء

  ١٠٣٦  ُموَّج  =

الذي یَأتي \سانح   فاعل
من الیمین ِإلى 

  الشمال

  ١٠٣٨  ُسنَّح  =

  ١٠٣٩  ُكشَّح  =  العدو\كاشح   فاعل
  ١٠٤٠  ُجلَّح  =  الظاھر\جالح   فاعل
  ١٠٤٨  ُضمَّر  =  الھزیل\ضامر   فاعل
  ١٠٧٥  ُعیَّل  =  الفقیر\عائل   فاعل
  ١١٦٥  ُرقَّد  مطَّرد  راقد  فاعل
  ١٢٩٠  ُركَّد  =  ساكن\راكد   فاعل



 ١٣٢

  الجزء الثاني) َأْفَعل( 

لیس لدیھ \َأْعَزل   َأْفَعل
  سالح

  ٥٢٩  ُعزَّل  شاّذ

الذي یمیل \َأشدف   َأْفَعل
  في مشیِّھ

  ٩٧١  ُشدَّف  شاّذ

  الجزء الثالث) َأْفعل(

لیس لدیھ \َأْعَزل   َأْفَعل
  سالح

  ١٠٧١،  ُعزَّل  شاّذ

  ١٠٤١  ُطلَّح  =  الذي فیھ عیا\َأطلح   َأْفَعل
  الجزء الثاني) َفْعل(

  ٥٣٦  ُنصَّل  شاّذ  السھم\َنْصل   َفْعل
  الجزء الثالث) َفْعل( 

  ١١١٧  ُصلَّب  شاّذ  الشدید\َصْلب   َفْعل
  الجزء الثالث) ُفْعلة(

بقلة تنبسط \ُحلَّبة   ُفْعلة
  في وجھ اَألرض

  ١١٠١  ُحلَّب  شاّذ

  )ُفعَّال(ردت على الجموع التي و

  الجزء اَألول) فاعل(

الذي یتقدم \فارد   فاعل
  القافلة

  ١٦٤  ُفرَّاد  مطَّرد

الذي \طارق   فاعل
یضرب بالحصى 

  ویتكھن

  ١٧٤  ُطرَّاق  =

الذي یحفر \فارط   فاعل
  القبر

  ١٩٢  ُفرَّاط  =

ھو الذي \راجز   فاعل
  ُیعدل بھ میل الحمل

  ٤٠٩  ُرجَّاز  =

  الجزء الثاني) فاعل( 

وادي ذو \غاٍل   ٍعفا
  شجر كثیف

  ٥١١  ُغالَّن  مطَّرد

  ٥٥٧  ُحجَّاج  مطَّرد  حاج  فاّع
الذي ُیرسل \رائد   فاعل

  للبحث عن الكأل
  ٨٨٩  ُروَّاد  =

  ٩٤٤  ُحسَّاد  مطَّرد  حاسد  فاعل
  ٩٤٤  ُوفَّاد  =  وافد  فاعل
الذي یتحدث \سامر   فاعل

  ویلھو في اللیل
  ٩٧٠  ُسمَّار  =

  

  



 ١٣٣

  الجزء الثالث) فاعل(

  ٥٥٧،١٠٤٦  ُحجَّاج  مطَّرد  حاج  فاّع
  ١٠٠٥  ُكفَّار  =  كافر  فاعل
الذي یزور \عائد   فاعل

  المریض
  ١٠٠٦  ُعوَّاد  =

الذي یردُّ \طائف   فاعل
  اِإلبل من المرعى

  ١٠٣٧  ُطوَّاف  =

الذي یطلب \خاطب   فاعل
المرأة من أھلھا 

  للنكاح

  ١٢٢٠  ُخطَّاب  =

 الطائر \خاطف   فاعل
الذي یخطف 

  سرعةفریستھ ب

  ١٢٨٤  ُخطَّاف  =

  الجزء اَألول) ُفعَّالة( 

  ٤١٠  ُھدَّاب  شاّذ  طرف الثوب\ُھدَّابة   ُفعَّالة
  الجزء الثاني) ُفعَّالة( 

  ٩٤٠  ُجدَّاد  شاّذ  خیوط الثوب\ُجدَّادة   ُفعَّالة
  )ُفعالن(الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) فاعل(

  ٤٦  ُركبان  شاّذ  راكب  فاعل
  ٤٣١،٤٣٠  نُفرسا  =  فارس  =

  الجزء الثاني) فاعل(

  ،٤٦،٥١٧،٥٢٠،٩٤٧،٩٥٢،٩٦٦،١٢٧٥  ُرْكبان  مطَّرد  راكب  فاعل
  ٥٨٦،  ُفْرسان  مطَّرد  فاِرس  فاعل

  الجزء الثالث) فاعل( 

  ١٢٧٥  ُرْكبان  مطَّرد  راكب  فاعل
  الجزء اَألول) َفْعل( 

  ٢٠٩٫٢٣٨،٢٧٣  ُأْخوان  شاّذ  َأخ  َفُعل
  الجزء الثاني) َفْعل( 

  ٥٧٨  ُشبَّان  قلیل  شاب  المعتلَفْعل 
  ٦١٦  ُظْھران  قلیل  َظْھر  َفْعل الصحیح

  الجزء الثاني) فعیل( 

  ٧٩٤  ُذالَّن  شاّذ  ذلیل  فعیل
  الجزء الثالث) ِفْعل( 

نوع من \ِعْلج   ِفْعل الصحیح
  النبات

  ١٠٣٥  ُعْلجان  شاّذ

  



 ١٣٤

  )فواعل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) فاِعلة(

  ٩،٤٢٠  حوادث  مطَّرد  حادثة  لةفاِع
  ٤٠،٤٠  نوافذ  =  نافذة  فاعلة
 التي تْأكل \جارسة  فاِعلة

  )َجَرَست َأي َأكلت(
  ٤٩،٥١  جوارس  =

  ٦٢،٤٧١  حواشي  =  الطرف\حاشیة   فاِعلة
  ١١٧  ھوادي  =   التي تتصدر\ھادیة  فاعلة
  ١٤٤  عوامل  =  عاملة  فاعلة
التي تنوح \حاسرة   فاعلة

  وتتحسَّر
  ١٤٩  حواِسر  =

التي تقوم \عانقة   فاعلة
  بالحبس

  ١٥٦  عوائق  =

 التي \صافقة  فاعلة
تصرف اُألمور 

  واَألحوال

  ١٥٨  صواِفق  مطَّرد

التي تنوح \نائحة   فاِعلة
  وتبكي

  ١٦٢  نوائح  =

  ١٧٢  خواتم  مطَّرد  خاتمة  فاعلة
  ١٧٨  نواحي  =  ناحیة  فاِعلة
 ھي التي \حاسرة  فاِعلة

تكشف عن شعرھا 
  عند المصیبة

  ١٩١  حواِسر  =

التي نھدت \ناھدة  فاِعلة
  ثدییھا اذا َشَخَصت

  ١٩٢  نواھد  =

  ١٩٢  قواعد  =  قاعدة  فاعلة
التي تجلب \جالبة  فاعلة

  القدر
  ٢٤٦،٣٢٤  جوالب  مطَّرد

ما طال من \ذائبة   فاعلة
  اَألغصان َأو الشعر

  ٢٤٨،٣٥٥  ذوائب  =

  ٢٤٩،٣٢٤،٤٥٨  عواقب  =  اواخر الزمان\عاقبة  فاعلة
بني صاھلة \لةصاھ  فاعلة

من ھذیل َأو صھیل 
  الفرس

  ٢٧٨  صواھل  =

  ٣٣٩،٤٣١،٤٤٦  طوائف  =  طائفة  فاعلة
  ٤٠٠  شوابك  =   المتشابكة\شابكة  فاعلة
  ٤٠٩  دواھي  =  المنكرة\داھیة  فاعلة
  ٤٠٩  عوارض  =  الناحیة\عارضة   فاعلة
  ٤٢٠،٤٢٠  قوافي  =  قافیة  فاعلة
مطلیة َأو \داجنة   فاعلة

  مصبوغة
  ٤٥٠  دواجن  =

مسیل الماء \شاجنة   فاعلة
  ِإلى الوادي

  ٤٦٠  شواجن  مطَّرد

التي تصنع \شاطبة   فاعلة
  الحصیر

  ٤٦٧  شواطب  =

  



 ١٣٥

  الجزء الثاني) فاعلة(

  ٤٩١  لوامح  مطَّرد  وھي العین\المحة   فاِعلة
  ٤٩٦،٥٥٩،٩٥٢  حوادث  =  حادثة  فاعلة
  ٥٠٠  قوالي  =  ُمْبِغضة\قالیة   فاِعلة
  ٥٠٢  جوائل  =  التي تجول\جائلة   فاِعلة
  ٥٠٢  نواحي  =  ناحیة  فاعلة
التي تترك \جالیة   فاعلة

اَألرض التي كانت 
  فیھا

  ٥٠٣  جوالي  =

  ٥٠٥  عوالي  =  عالیة  فاِعلة
  ٥٠٧  خواظي  =  منتفخة\خاظیة   فاعلة
تغشم الطریق \غاشمة   فاعلة

  َأي تْأخذه
  ٥١٨  غواشم  =

  ٥٢٣  عوارق  =  الضِّرس\عارق   فاعلة
  ٥٣٢،٦٥٦  وابكش  مطَّرد  شابكة  فاعلة
الشدیدة \القحة   فاعلة

  والعظیمة
  ٥٣٣  لواقح  =

  ٥٣٥،٨٦٥  نواجي  =  ناجیة  فاعلة
التي تترك آثار \خالبة   فاعلة

  للجرح
  ٥٤٢  خوالب  =

  ٥٥٠  طوائف  =  طائفة  فاعلة
  ٥٥٧  نواحي  =  ناحیة  فاعلة
التي تدخل في  \داخلة   فاعلة

  طرف الجسد
  ٥٦٩  دواخل  =

ع التي تروِّ\رائعة   فاعلة
  األنسان

  ٥٨٩  روائع  =

 العین التي \دامعة  فاعلة
  تدمع

  ٥٩٢  دوامع  =

السحابة التي \المعة   فاعلة
  تلمع بالبرق

  ٥٩٢  لوامع  =

التي تنزع ِإلى \نازعة   فاعلة
  َأوطانھا

  ٥٩٣  نوازع  =

السحابة التي \غادیة   فاعلة
  ُتمطر ُغدوة

  ٥٩٨  غوادي  =

  ٦٠١  لوائم  =  الئمة  فاعلة
  ٦٠٤  قوافي  =  قافیة  فاِعلة
الفضل \زائدة   فاعلة

الجمع الكثیر \الكبیر
  المتفرق

  ٦٣٥  زوائد  =

 ٦٣٧  غوارب  =  قمة الجبل\غاربة   فاِعلة
  ٦٤١  جوارس  =  النحلة\جارسة   فاعِلة
الداخلة في \كانسة   فاعلة

  ُكُنِسھا
  ٦٤٣  كوانس  =

التي تقتبس \قابسة   فاعلة
  النار

  ٦٤٤  قوابس  =

تي  المرَأة ال\قابلة   فاعلة
تساعد الحامل على 

  الوالدة

  ٦٨٥  قوابل  =



 ١٣٦

العیون \حاضرة  فاعلة
  القریبة

  ٦٩٥  حواضر  =

  ٧٠٣،٩١٨  عواقب  =  عاقبة  فاعلة
مائلة ِإلى \جانحة   فاعلة

  اَألرض
  ٧١١،٩٧٥  جوانح  =

  ٧٤١  روامس  =  مندفنة ذاھبة\رامسة   فاعلة
الخارجة عن \ساربة    فاِعلة

  السرب
  ٧٨١  سوارب  =

  ٧٩٦،٨٠٠  صواھل  ردمطَّ  صاھلة  فاعلة
  ٧٩٩،٩١٦،٩٤٧،٩٦٩  ذوائب  =  ذائبة  فاعلة
  ٨١٧  نواعم  =  ناعمة  فاعلة
التي تدرُّ \حالبة   فاعلة

  بالحلیب
  ٨٨٦  حوالب  مطَّرد

الثابتة \راسیة   فاعلة
  والشامخة  من الجبال

  ٨٨٧  رواسي  =

الھزیلة \شاحبة   فاعلة
  متغیرة اللون

  ٨٨٨  شواحب  مطَّرد

  ٨٨٨،٩٢٤  رواكد  =  ة وثابتةمستقر\راكدة   فاعلة
الخادمة َأو \تابعة   فاعلة

  الجنیِّة
  ٨٨٩  توابع  =

  ٩١٨،٩٤٨،٩٥٨  نوائب  =  نائبة  فاعلة
التي تجيء \حاصبة   فاعلة

  بالتراب والحصى
  ٩٢٢  حواصب  =

  ٩٢٣  جوالب  =  جالبة  فاعلة
  ٩٢٨  نوافل  =  الغنیمة\نافلة   فاعلة
التي تستند \ساندة  فاعلة

  وتصعد ِإلى الجبل
  ٩٣١  سواند  =

  ٩٣٤  روائع  =  رائعة  فاعلة
المطربة في \ساجعة   فاعلة

  صوتھا
  ٩٣٥  سواجع  =

  ٩٣٥  الدوامع  =  مجرى العین\دامعة   فاعلة
  ٩٣٩،٩٥٩،٩٧٤  عوارض  =  عارضة  فاِعلة
  ٩٣٩  روادف  =  َأعجاز\رادفة   فاعلة
  ٩٤٢  عوامد  =  اإلبل\عامدة   فاعلة
المرَأة الغنیة \غانیة   فاعلة

  مالھابحسنھا وج
  ٩٤٦  غواني  =

  ٩٤٩  نواحي  =  ناحیة  فاعلة
  ٩٤٩  لواحب  =  البیَّنة\الحبة   فاعلة
مختلفة \راجعة   فاعلة

بمجیئھا 
تعاود \وذھابھا

  المریض

  ٩٥٨  رواجع  =

  ٩٦٢  خوالي  =  الماضیة\خالیة   فاعلة
  ٩٦٤  حواشي  =  حاشیة  فاعلة
  ٩٧١  صوادر  =  معروفة\صادرة   فاعلة

  

  



 ١٣٧

  الجزء الثالث) فاعلة(

  ١٠٠٤  نوائح  مطَّرد  نائحة  فاعلة
  ١٠٠٨،١١٠٦  ذوائب  مطَّرد  ذائبة  فاعلة
  ١٠٠٨،١١٥٠  روادف  =  رادفة  فاعلة
  ١٠١٠  ظواھر  =  ظاھرة  فاعلة
  ١٠٢٢،١٠٥٨  ذوابل  =  یابسة\ذابلة   فاعلة
التي لیس \عاطلة   فاعلة

  علیھا ِحليَّ
  ١٠٢٣  عواطل  =

  ١٠٢٥،١١٥٩  نوافل  مطَّرد  نافلة  فاعلة
التي \لة ناص  فاعلة

  خرجت
  ١٠٢٧  نواصل  =

اإلبل \راحلة   فاعلة
  الصالحة للسفر

  ١٠٢٨،١٠٥٩  رواحل  =

میاه \ضاھلة   فاعلة
  سائلة

  ١٠٢٨  ضواھل  =

التي \عارضة   فاعلة
  تعترض اإلبل

  ١٠٣٢،١١٠٧  عوارض  =

  ١٠٣٣  شوابك  =  شابكة  فاعلة
الزوبعة \ناجیة   فاعلة

  من الریاح
  ١٠٣٤  نواٍج  مطَّرد

تسحق كل \ساحقة   فاعلة
  شيء

  ١٠٥٣  سواحق  مطَّرد

الفتاة َأوَّل \عاتقة   فاعلة
  ِإدراكھا

  ١٠٥٤  عواتق  =

محلقات \حالقة   فاعلة
  الرؤوس

  ١٠٥٤  حوالق  =

  ١٠٥٦  خوافق  =  مضطربة\خافقة   فاعلة
اإلبل التي \عاملة   فاعلة

تستعمل للسقي 
  والحرث

  ١٠٥٨  عوامل  =

الدابة التي \زاملة   فاعلة
  تضلع في سیرھا

  ١٠٥٩  واملز  =

  ١٠٧٠  غواني  =  غانیة  فاعلة
التي تحمل \عاقدة   فاعلة

  وھي فِزعة
  ١٠٧٢  عواقد  =

١٠٧٥،١٠٨٣،١١١٤،١١٣٤،١١٣  طوائف  =  طائفة  فاعلة
٥  

  ١٠٥٤  عوانق  =  عانقة  فاعلة
  ١٠٧٩  قوادم  =  قادمة  فاعلة
التي \عاسلة   فاعلة

تعسل في مشیھا 
  َأي تمر سریعًا

  ١٠٨٥  عواسل  مطَّرد

التي \رسة جا  فاعلة
  تْأكل وتعمل

  ١١٠٨  جوارس  =

  ١١٢٦  نواحي  =  ناحیة  فاعلة
داھیة وَأمر \بائجة   فاعلة

  عظیم
  ١١٣٢  بوائج  =

  ١١٤٤  زواخر  مطَّرد  طویلة\زاخرة   فاعلة



 ١٣٨

  ١١٥٠  حوادث  =  حادثة  فاعلة
مرض \جائفة   فاعلة

  یصیب الجوف
  ١١٥٦  جوائف  مطَّرد

  ١١٨٣  رواحل  مطَّرد  راحلة  فاعلة
منطقة بین \كلة شا  فاعلة

  الجنب والورك
  ١٢١٠  شواكل  =

التي تشتھي \ناھلة   فاعلة
  لألكل

  ١٢٢٢  نواھل  =

  ١٢٢٣  عواذل  =  عاذلة  فاعلة
  ١٢٦٧  نواعم  =  ناعمة  فاعلة
التي تْأكل \عاطیة   فاعلة

  َأطراف الشجر
  ١٢٦٨  عواطي  =

 التي \كاسعة  فاعلة
َأدخلت َأذنابھا بین 

  َأرجلھا

  ١٢٩٤  كواسع  =

  ١٢٩٤  صوادع  مطَّرد  مخیفة\ادعة ص  فاعلة
  الجزء اَألول) فاعل(

مجاري \شارب  فاعل
الماء في الحلق َأو 

  مخارج الصوت

  ١٢  شوارب  مطَّرد

ًأوَّل \سابق  فاعل
  المتسابقین

  ٢٧  سوابق  =

ُضرِّْیَن \ضاٍر  فاعل
  وُعوِّْدن

  ٢٨،٦١  ضواٍر  =

  ٣٩  سواِبغ  =  الدرع\ساِبغ  فاعل
 الضامر \قافل  فاِعل

  السریعالیابس 
  ٨٦  قوافل  =

  
  ١١٦  زوافر  =  وسط الفرس\زافرة   فاعل
  ١٠٨،٣٤٢  قوادم  =  المقدمة\قادم   فاِعل
 صفة للسھم \ناصل  فاِعل

  المضطرب
  ١٤٤  نواصل  =

 اَألمر المنبعج \بائق  فاِعل
  المكروه

  ١٥٦  بوائق  =

  ١٥٨  البوارق  =  بروق السیف\بارق  فاعل
  ١٩٤،٣٢٠  سواعد  =  ساعد  فاعل
  ٢٠٣  نواشر  =  الید\ناشر  فاعل
 ما نتَأ من \راجب  فاعل

اَألصابع عند ضم 
  الكف

  ٢٤٧  رواجب  =

  ٢٨٧  عواقل  =  الھادىء\عاقل   فاعل
  ٢٩٥،٢٩٧  توالي =  آخر الشيء\تالي  فاعل
 ما ظھر \ظاھر  فاعل

  وارتفع
  ٢٩٦  ظواھر  مطَّرد

  ٣١٤،٣٨٥،٤٢٨  سوابغ  =  الجائع\سابغ   فاِعل
ُمنتفخ \حاشب   فاِعل

  البطن
  ٣١٤  اشبحو  =

خط مرسوم \جاعر  فاعل
في الضبع كرسم 

  ٣٢٢  جواعر  مطَّرد



 ١٣٩

  الحجول
اإلبل التي \غارز   فاعل

  نقص لبنھا
  ٣٦٠  غوارز  =

التي نقص \جاذب   فاعل
لبنھا وھي في 

  الماعز

  ٣٦٠  جواذب  =

  ٣٩٦  فوارس  =  فارس  فاِعل
َأقصى \ناجذ  فاِعل

  اَألضراس
  ٤٢٠  نواجذ  =

  ٤٢١  قواطع  =  قاطع  فاِعل
  ٤٦٩  قواضب  مطَّرد  قاطع\قاضب   فاعل

  الجزء الثاني) فاِعل( 

  ٤٨٩،٥٩٩،٧٨٠،٩٤٧  حواجب  مطَّرد  حاجب  فاِعل
  ٥٠١  صوافن  =  صافن  فاعل
  ٥٠٢  توالي  =  تالي  فاِعل
  ٥٠٣  حوافر  =  حافر  فاِعل
الذي مضى \زاھق   فاعل

  وذھب
  ٥٠٣  زواھق  =

  ٥٠٣،٥١٦،٥١٧  جوافل  =  الھارب\جافل   فاعل
دي الوا\غالي   فاعل

المنبسط الكثیف 
  الشجر

  ٥١١  غوالي  =

  ٥١٢،٥٧١  عوالي  =  صفة للرمح\عالي   فاعل
  ٥١٣  كوالي  =  قضاء الدَّین\كالي   فاعل
  ٥١٧  نواعش  =  النجم\ناعش   فاعل
الجمل الذي \قارب   فاعل

  یرعى لیًال
  ٥١٧  قوارب  =

الذي یقف \صادف  فاعل
في الصف لیشرب 

  الماء

  ٥١٨  صوادف  =

  ٥٢٩،٥٥٧  سوابق  مطَّرد  سابق  فاعل
  ٥٣٣  دوارس  =  اَألثر القدیم\دارس   فاعل
  ٥٤١،٦٦٧،٨٦٠  فوارس  =  فارس  فاعل
القاطع الحاد \صارم   فاِعل

  جدًا
  ٥٥٠  صوارم  =

  ٥٧٨  نوادي  =  َأوَّل الدھر\نادي   فاِعل
یشبِّھ اإلبل \باقر   فاِعل

بالبقر التي تسكن 
  في المرعى

  ٥٩٠  بواقر  =

السیف الذي \شارع   فاِعل
  ضرب بھُی

  ٥٩٥  شوارع  =

  ٦٠٠  ضواري  =  ضاري  فاعل
  ٦٠١،٩٢٠،٩٧٢  قوادم  مطَّرد  قادم  فاِعل
الذي \غاشي   فاعل

  ُیغشون من الرجال
  ٦٣٥  غواشي  =

  ٦٤٤  كوادس  =  كادس  فاعل
  ٦٤٧  عوائد  مطَّرد  اَألكیل\عائد   فاِعل
  ٦٩٦  نوادر  =وحید في \نادر  فاعل



 ١٤٠

  العصر َأو الُطرفة
الجبل \قائم   فاعل

  نتصبالم
  ٧١٠،٧٧٢  قوائم  =

  ٧٣٣  نواطل  مطَّرد  مكیال للخمر\ناطل   فاعل
  ٨٠٩  جوانب  مطَّرد  جانب  فاعل
  ٨٨٦  بوارق  =  بارق  فاعل
  ٨٨٧  َأواري  =  شدید العطش\آري   فاعل
  ٨٨٨  نوادي  =  نادي  فاعل
  ٨٨٩  ضوابع  =  الساعد\ضابع   فاعل
المتصف \فاضل   فاعل

بالفضیلة َأو الزائد 
  عن الحاجة

  ٩١٠،٩٢٧  ضلفوا  =

  ٩١٢  توالي  مطَّرد  تالي  فاِعل
الحسناء \كاعب   فاعل

الناھدة مرتفعة 
  النھدین

  ٩١٥  كواعب  =

  ٩٢١  رواجب  مطَّرد  راجب  فاعل
  ٩٢٢  دواعب  =  السَّیل\داعب   فاعل
الذي یعذر \عاذل   فاعل

  َأو یلوم
  ٩٢٩  عواذل  =

  ٩٣١  ھواجد  =  نائم\ھاجد   فاعل
السیف الذي \المع   فاعل

  یلمع
  ٩٣٤  لوامع  =

  ٩٣٥  جوانح  =  جانح  فاعل
یمیل عن \عاند   فاِعل

  االستقامة
  ٩٤٠،٩٦٥،٩٦٦  عواند  =

المال الذي \فاشي   فاِعل
  یرعى

  ٩٥٥  فواشي  =

  ٩٦٦  عوائد  =  كثیر األرباح\عائد   فاعل
الرقیق \ضامر   فاعل

  الھزیل،
  ٩٧٠  ضوامر  مطَّرد

  الجزء الثالث) فاعل( 

  ١٠١٠  جوافل  مطَّرد  جافل  فاعل
  ١٠١١،١٠٧٩  خوافي  =  غراب\خافي   فاعل
  ١٠٢٠  عواذل  =  عاذل  فاعل
منطقة بین \كاھل   فاعل

  العنق والضھر
  ١٠٢٢  كواھل  =

الدمع \ھامل   فاعل
  المسیَّب

  ١٠٢٣  ھوامل  =

المطر \ھاطل   فاعل
  المتتابع

  ١٠٢٥  ھواطل  =

  ١٠٣١  لوامع  =  المع  فاعل
  ١٠٣٤  قوارب  مطَّرد  قارب  فاعل
  ١٠٣٧  خوافي  =  جیجالض\خافي   فاعل
الضعف \شارب   فاعل

  الشدید
  ١٠٣٧،١٠٧٩  شوارب  =

  ١٠٥٣  بوارق  =  بارق  فاعل
  ١٠٥٥  شواھق  =شدید \شاھق   فاعل



 ١٤١

  الغضب
النجم الذي \آفل  فاعل

  یختفي
  ١٠٥٨  َأوافل  =

عصب \حامل   فاعل
  الرجل

  ١٠٥٩  حوامل  =

الي یزحر  \ناحز   فاعل
  وھو صوت البعیر

  ١٠٨٨  نواحز  =

  ١٠٩٨  عوادي  =  الشغل\ عادي  فاعل
  ١١١٧،١١٧١  حوافر  مطَّرد  حافر  فاعل
          
  ١١٢٨  صوافن  مطَّرد  صافن  فاعل
 غارب كلِّ \غارب  فاعل

  شيء َأعاله
  ١١٢٩  غوارب  =

  ١١٤٥  حوارك  =  الفرع\حارك   فاعل
  ١١٧١  قوائم  =  قائم  فاعل
  ١٢١٠  سوائل  =  سائل  فاعل
عصب في \ناشر   فاعل

  باطن الذراع
  ١٢٣٣،١٢٦٦  شرنوا  مطَّرد

  الجزء اَألول) فوعل(

  ١٦٦  ھوادج  قلیل  َھوَدج  فوعل
  ٣١٥،٤٦٨  توالب  =  جحش\تولب   فوعل

  الجزء الثاني) فوعل( 

  ٦٤٦  لغاوس  قلیل  كثیر اَألكل\َلْغَوس   فوعل
الفرس \كودن   فوعل

  الھجین
  ٧٣٠  كوادن  قلیل

علو كلِّ \قونس   فوعل
  شيء

  ٩٢١  قوانس  =

  ٩٧٦  كواكب  قلیل  كوكب  فوعل
  الجزء الثالث) فوعل(

  ١٠٠٨،١٠٣٤  ھوادج  قلیل  ھودج  فوعل
  ١٠٢٤،١٠٥٩  جداول  قلیل  النھر\جدول   فوعل
  ١١١٦  قوانس  قلیل  وسط الرْأس\قونس   فوعل
  ١١٣٤  كواكب  قلیل  كوكب  فوعل

  الجزء الثاني) فوعلة( 

  ٨٣٤  حواصل  شاّذ  حوصلة  فوعلة
  الجزء الثالث) فوعلة( 

  ١٠٥٠  مواھب  شاّذ  غدیر الماء\موھبة   فوعلة
  الجزء اَألول) َفْعلة( 

  ٤٥٩  نوائب  شاّذ   مرَّة\نوبة  َفْعلة
  الجزء الثاني) َفْعلة(

  ٦٠١،٦٥٨  توائم  شاّذ  موضع جبل\ُتومة   ُفْعَلة



 ١٤٢

  الجزء الثالث) َفْعلة( 

  ١٠٢٤  رواقل  شاذ  طویلة\رْقَلة   فْعلة
  الجزء اَألول) َفْعل(

التطیُّر َأو \َكْدس   َفْعل
  العطاس

  ٢١٧  كوادس  اّذش

  الجزء الثالث) َفْعل( 

المرور \َخْشف   َفْعل
  السریع

  ١١٥٤  خواشف  شاّذ

  الجزء الثاني) فعیل(

وھو ما سال \مسیل   فعیل
فیھ الماء من 

  اَألودیة

  ٧٩٥،٨٢٢،٩٦٢  سوائل  شاّذ

  )فعائل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث(

الزوجة \َضرة   َلةَفْع
  الثانیة للرجل

  ٧٩  ضرائر  قلیل

  ١٢٣  عقائل  مطَّرد  الكریمة\عقیلة   فعیلة
  ١٥٣  طرائق  =  طریقة  فعیلة
الكرام من \ھجینة   فعیلة

  اإلبل َأي البیض
  ١٥٤  ھجائن  =

حمالة \حمیلة   فعیلة
  السیف

  ١٦٢  حمائل  =

  ١٨١  نظائر  =  تشابھ\نظیر   فعیل
نوع من \قعیدة   فعیلة

ني یوضع فیھ اَألوا
  اَألكل

  ١٨٢  قعائد  =

  ١٨٤  تمائم  =  تمیمة  فعیلة
التي تنفض \نفیضة   فعیلة

  اَألرض َأي تقطعھا
  ٢٠٣  نفائض  مطَّرد

الحقد \ضغینة   فعیلة
  الشدید

  ٢٠٥  ضغائن  مطَّرد

  ٢٢١  مالئك  مطَّرد  رسالة\ملیكة   فعیلة
  ٢٥٦  صحائف  مطَّرد  صحیفة  فعیلة
البقیة من \ثمیلة \  فعیلة

  مالطعا
  ٢٨٨  ثمائل  =

موضع \شریعة   فعیلة
  شرب الماء

  ٢٨٨  شرائع  =

  ٢٩٥  سفائن  =  سفینة  فعیلة
  ٣٠٥  صرائم  =  القطیعة\صریمة   فعیلة
الدابة التي \جنیبة   فعیلة

  ُتقاد
  ٣١٢  جنائب  مطَّرد

  ٣١٣  نجائب  =  الكریمة\نجیبة   فعیلة
  ٣١٣،٤٥٨  خبائب  =قطعة طویلة \خبیبة   فعیلة



 ١٤٣

  من اللحم
السعة في \یبة رغ  فعیلة

  العیش
  ٣١٦  رغائب  =

اَألمر الذي \جریمة   فعیلة
یجرمھ شخص ِإلى 

  الناس

  ٣٥٣  جرائم  =

الریاح \سنینة   فعیلة
  الضعیفة

  ٤٤٨  سنائن  مطَّرد

  الجزء الثاني) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ٤٩١  رھائن  مطَّرد  رھینة  فعیلة
حرُّ نصف \ودیقة   فعیلة

  النھار َأي الظھیرة
  ٥١٧  ودائق  =

  ٥٢٧،٧٣١،٩٤٧  قصائد  مطَّرد  قصیدة  فعیلة
العمود الذي \دعامة   َفَعالة

  یستند علیھ البیت
  ٥٢٩،٩٦٣  دعائم  قلیل

  ٥٢٩  كرائم  مطَّرد  كریمة  فعیلة
  ٥٣٧،٩١٧،٩٤٧  نجائب  =  نجیبة  فعیلة
مقعد في \ظعینة   فعیلة

ظھر الجمل تجلس 
  علیھ النساء

  ٥٤٢  ظعائن  =

  ٥٤٢،٨٧٠  عقائل  =  عقیلة  فعیلة
  ٦٠٦،٨٦٢  قبائل  مطَّرد  قبیلة  فعیلة
  ٦١٨  شرائع  =  شریعة  فعیلة
نوع من \شقیقة   فعیلة

  الورد
  ٦٥٦  شقائق  =

 وتعني \جلیلة  فعیلة
الثمامة وھو نوع 

  من العشب

  ٦٨٤  جالئل  مطَّرد

  ٦٨٦  جعائل  =  اَألجر\جعیلة   فعیلة
  ٦٨٧  جدائر  =  ِزْرب الغنم\جدیرة   فعیلة
  ٦٩٥  كبائر  =  مر العظیماَأل\كبیرة   فعیلة
مجموعة \حضیرة   فعیلة

من الرجال یقومون 
  بالھجوم

  ٦٩٧  حضائر  =

  ٧٠٤  فرائض  مطَّرد  فریضة  فعیلة
  ٧٨٠،٩١٦  حقائب  مطَّرد  حقیبة  فعیلة
الجنایة \جریرة   فعیلة

  والذنب
  ٧٨٣  جرائر  مطَّرد

زوجة اَألخ \كنینة   فعیلة
  َأو زوجة االبن

  ٨٠١  كنائن  مطَّرد

  ٩١٥،٩٦٢  حبائب  مطَّرد  المرَأة\حبیبة   فعیلة
الطبع َأو \ضریبة   فعیلة

  السجیة
  ٩١٧،٩٦٩  ضرائب  =

الجیش \كتیبة   فعیلة
  والفرقة العظیمة

  ٩١٨  كتائب  مطَّرد

َأعلى الصدر \تریبة   فعیلة
  وموضع القالدة

  ٩١٨،٩٦٩  ترائب  مطَّرد

  ٩٤٧  غرائب  مطَّرد  غریبة  فعیلة



 ١٤٤

  ٩٤٨  جنائب  =  جنیبة  فعیلة
  ٩٦٧  جزائر  مطَّرد  جزیرة  لةفعی

الطبیعة التي \خلیقة   فعیلة
  یخلق المرُء علیھا

  ٩٦٩  خالئق  مطَّرد

  الجزء الثالث) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث(

١٠٠٥،١٠٥٩،١٢١  قبائل  مطَّرد  قبیلة  فعیلة
٠  

  ١٠١٠  ظعائن  =  ظعینة  فعیلة
المنطقة كثیفة \ظلیلة   فعیلة

  اَألشجار
  ١٠٢٢  ظالئل  مطَّرد

  ١٠٢٢،١٠٥٩  خصائل  =  قطعة اللحم\خصیلة   عیلةف
  ١٠٢٣  حمائل  =  حمیلة  فعیلة
ما ُأسبل على \سدیلة   فعیلة

  الھودج
  ١٠٢٣  سدائل  =

  ١٠٣٣،١٠٥٥  طرائق  مطَّرد  طریقة  فعیلة
بقیة الشيء \ثمیلة   فعیلة

  َأسفل اإلناء
  ١٠٣٧  ثمائل  مطَّرد

  ١٠٣٧  زمائل  =  صاحبة\زمیلة   فعیلة
  ١٠٥٢  نجائب  ردمطَّ  نجیبة  فعیلة
  ١٠٥٣،١٠٥٥  شقائق  مطَّرد  شقیقة  فعیلة
  ١٠٥٤،١٢٢٥  خالئق  =  خلیقة  فعیلة
رقعة تحاط في \بنیقة   فعیلة

  َأعلى القمیص
  ١٠٥٥  بنائق  مطَّرد

َأثر اَألقدام \سلیقة   فعیلة
  والحوافر في الطریق

  ١٠٥٥  سالئق  =

قطعة لكل \حزیقة   فعیلة
  شيء

  ١٠٥٦  حزائق  مطَّرد

  ١٠٥٨  جدائل  =  جدیلة  فعیلة
الجارة َأو \حلیلة   فعیلة

  الزوجة
  ١٠٦١  حالئل  =

  ١١٠١  ترائب  مطَّرد  تریبة  فعیلة
  ١١١٠  شرائع  مطَّرد  شریعة  فعیلة
  ١١١٨  كتائب  =  كتیبة  فعیلة
طریق مرتفع \وتیرة   فعیلة

  في اَألرض
  ١١٤٨  وتائر  مطَّرد

لحمة بین \فریصة   فعیلة
الكتف والصدر ترتعد 

  عند الخوف

  ١١٧٠  فرائص  ردمطَّ

  ١١٧٥  سفائن  مطَّرد  سفینة  فعیلة
  ١١٨٢  جعائل  مطَّرد  التي تجعل لھ\جعیلة   فعیلة
  ١١٨٤  صرائم  مطَّرد  صریمة  فعیلة
العیر التي \لطیمة   فعیلة

  تحمل المسك
  ١١٨٤  لطائم  مطَّرد

  الجزء اَألول) فعیل( 

  ٢١٠  قرائن  قلیل  الصاحب\قرین   فعیل
  ٢٤٦  طبائب  قلیل  طبیب  فعیل

  



 ١٤٥

  الجزء الثاني) فعیل( 

  ٧٤٣  قرائن  قلیل  قرین  فعیل
خصاصیف \حصیر   فعیل

  من سعف النخل
  ٧٨٢  حصائر  قلیل

المرغوب \رغیب   فعیل
  فیھ

  ٩١٨  رغائب  قلیل

المعجزة \عجیب   فعیل
  والشيء الخارق

  ٩١٨  عجائب  قلیل

  الجزء الثالث) فعیل( 

مكتسب \طریف   فعیل
  المال حدیثًا

  ١٠٣٨  طرائف  قلیل

الریح شدیدة \خریق   فعیل
  الھبوب

  ١٠٥٣  خرائق  قلیل

  ١٠٥٥  عتائق  قلیل  كریم الوجھ\عتیق   فعیل
  ١٢٩٦  طرائد  =  تابع\طرید   فعیل
  ١٣٠٠  لبائد  قلیل  متجمع\لبید   فعیل

  الجزء اَألول) ِفعالة( 

  ١٩١  قالئد  قلیل  ِقالدة  ِفعالة
  ٤٥٩  عصائب  قلیل  ِعصابة  ِفعالة

  الجزء الثاني) ِفعالة( 

  ٦٦٣،٩٥١  قالئد  قلیل  ِقالدة  الةِفَع
  ٨٩٨  حبائل  شاّذ  المصیدة\ِحبالة   ِفعالة
  ٩٦٥  وسائد  قلیل  ِوسادة  ِفَعالة

  الجزء الثالث) ِفعالة( 

  ١٠٢٠،١٠٥٧  رسائل  قلیل  ِرَسالة  ِفعالة
  ١٠٢٠،١٠٥٧  حبائل  =  ِحبالة  ِفَعالة
  ١١١٩  عصائب  قلیل  ِعَصابة  ِفَعالة

  الجزء الثاني) َفَعالة(

  ٤٨٩  غمائم  قلیل  َغَمامة  لةَفَعا
نوع من \َحَماطة   َفَعالة

  الشجر
  ٧٩٢  حمائط  قلیل

  الجزء الثالث) َفَعالة( 

ما یعلَّق بھ \عالَقة   َفَعالة
  السیف

  ١٠٣٦  عالئق  قلیل

  ١١٥٩،١٢٧٨  نعائم  قلیل  َنَعامة  َفَعالة
التي تحمل \َحَمالة   َفَعالة

  السیوف
  ١٠٨٣،١٢٢١  حمائل  قلیل

  ء اَألولالجز) ِفعال( 

الجھة \ِشمال   ِفعال
  الیسرى

  ٣٤٨  شمائل  قلیل



 ١٤٦

  الجزء الثاني) ِفعال( 

ثوب ُیلبس \ِجباب   ِفَعال
  فوق الثیاب

  ٩٤٦  جبائب  قلیل

  ٩٦٩  شمائل  قلیل  ِشَمال  ِفَعال
  الجزء الثالث) ِفعال(

  ١٠٢٣،١١٩٧،١٢٢٢،١٢٧٩  شمائل  قلیل  ِشَمال  ِفعال
  الجزء اَألول) َفُعول(

التي ال لبن \َجدود   َفُعول
  لھا

  ١١  َجدائد  قلیل

  الجزء الثاني) َفُعول(

  ٥١٧  سمائم  قلیل  الحر الشدید\سموم   َفُعول
  ٩٥٢  قالئص  قلیل  الدابة الفتیة\َقُلوص   َفعول

  الجزء الثالث) َفُعول(

  ١١٩٠،١٢٩٨  جدائد  قلیل  َجدود  َفُعول
  الجزء اَألول) َفْعلة(

استنصار \َحْلبة   َفْعلة
  الرجل لرجل آخر

  ٣١٢،٤٥٦  حالئب  قلیل

  الجزء الثاني) َفْعلة( 

التي تنبت \َشْفعة   َفْعلة
  اثنین اثنین

  ٥٩٤  شفائع  قلیل

  الجزء الثاني) َفُعولة( 

  ٧٨١  جالئب  شاّذ  ما ُیجلب\َجُلوبة   َفُعولة
  ٨٤٨  خزائم  شاّذ  البقر\َخُزومة   َفُعولة

  )مفاعل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) بغیر حرف المدِّالثالثي المزید (

ثالثي مزید \َمْفَعل 
  بغیر مدٍّ

  ٦١  َمدامع  مطَّرد  مسیل الدمع\َمْدمع 

 =       =   \ِمْفَعل
=    =  

  ٧٨،٣١٤  َمذانب  =  ِمغرفة\ِمْذَنب 

ثالثي مزید \ِمْفَعل
  بغیر مدٍّ

مجموعة \ِمْقَنب 
تتراوح بین الثالثین 

  واَألربعین

  ١٢٧  مقانب  مطَّرد

 =       =   \ِعلَمْف
=    =  

منازل \َمْعِقل 
  مرتفعة

  ١٤٠،٣٤٦،٣٧٤  معاِقل  =

 =       =    \ُمْفِعل
=   =  

اإلبل التي \ُمْطِفل 
  ولدت حدیثًا

  ١٤١  مطاِفل  مطَّرد

  =      =    \ِمْفَعل
=   =  

 الذي یفصل \ِمْفَصل
  بین شیئین

  ١٤١  مفاِصل  =

  ١٥٤  َمخاِرم  =یق یكون طر\َمْخِرم   =      =    \َمْفِعل



 ١٤٧

  في نھایة الجبل  =  =
  =      =    \ِمْفَعل

=   =  
السید \ِمْلَوث 

  الشریف في قومھ
  ١٧٠  مالِوث  =

  =      =    \ِمْفَعل
=   =  

مسیل الماء \ِمْدَفع
  ِإلى اَألودیة

  ١٨٥  مداِفع  =

 =      =    \َمْفعل 
=   =  

  ١٨٨  َمصاِرع  =  اسم للموت\َمْصَرع

ثي مزید ثال\َمْفَعل
  بغیر مدٍّ

جماعة \َمْعشر 
  َأمرھم واحد

  ٢٣٨  َمَعاِشر  مطَّرد

 =     =      \َمْفَعل
=  =  

الذي ُیطعم \َمْطَعم 
  الناس

  ٢٦٨  َمطاِعم  =

=     =     \َمْفَعل
=    =  

الموضع الذي \َمْقتل 
یقتل اإلنسان ِإذا 

  اصیب فیھ

  ٢٨٨  َمقاتل  =

=   =      =    \ِمْفَعل
=  

كان َأو م\ِمنَقب 
  طریق

  ٣١٥،٣٦٣،٤٥٧  مناِقب  =

 ثالثي مزید \َمْفعل
  بغیر مدٍّ

موضع \َمْھَلك 
الھالك َأو الھالك 
  نفسھ َأو الحروب

  ٣٢٨  َمھالك  مّطرد

 =       =   \ِمْفَعل
=    =  

السھم \ِمْطَرد 
  الطویل

  ٣٣٩  َمَطاِرد  =

ثالثي مزید \ِمْفَعل
  بغیر مدٍّ

الذي ال \ِمْعَزل 
  سالح معھ

  ٣٤٧  َمَعاِزل  دمطَّر

ثالثي مزید \َمْفَعل
  بغیر مدٍّ

 مكان \َمْرصد 
لمراقبة تحركات 

  العدو

  ٣٨٣  َمراِصد  مطَّرد

=      =    \َمْفِعل
=    =  

  ٤١٢  مجاِلس  =  َمْجِلس

=      =    \َمْفَعل
=    =  

  ٤١٨  َمشاِرب  =  مطلب\َمْشَرب 

=      =    \َمْفَعل
=    =  

  ٤٢٦  مآِقط  =  مْشھد\َمْأِقط 

=      =    \ُمْفَعل
=    =  

السیف \ُمْصلت 
  الضارب

  ٤٢٧  مصاِلت  =

=      =    \َمْفَعل
=    =  

  ٤٤٤  مساكن  =  الدار\َمْسَكن 

=      =    \َمْفعل
=   =  

  ٤٤٤  محاضر  =  منھل الماء\َمْحضر 
  

ثالثي مزید \َمْفَعل
  بغیر مدٍّ

مكان رعي \َمْسرح 
  اإلبل

  ٤٥١  َمساِرح  مطَّرد

 =      =   \لَمْفَع
=   =  

  ٤٥٦  مراِھب  =  الخوف\َمْرھب 

 =      =   \َمْفَعل
=   =  

  ٤٥٦،٤٦١  مسارب  مطَّرد  اَألثر\َمْسَرب 

 =      =   \َمْفَعل
=   =  

موضع \َمْرَقب 
  الرصد

  ٤٥٩  مراقب  مطَّرد

  

  



 ١٤٨

  الجزء الثاني) الثالثي المزید بغیر حرف المدِّ(

ثالثي مزید \َمْفِعل
  بغیر مدٍّ

  ٤٨٨  مساِجد  مطَّرد  ْسِجدَم

ثالثي مزید \َمْفَعل
  بغیر مدٍّ

  ٩٧٤،٤٨٩،٤٩٩  َمَداِمع  =  َمْدَمع

 =      =    \َمْفِعل
=   =  

طرف ُخفِّ \َمْنِسم  
  البعیر

  ٤٩٢  َمناِسم  =

 =      =    \َمْفَعل
=   =  

المكان بین \َمْھَوى  
  جبلین

  ٤٩٤،٥١٩  َمھاِوي  =

 =     =    \َمْفِعل
=    =  

َأحد شقي \ْفِرق  َم
  الرْأس

  ٤٩٦،٧٠٤  َمفاِرق  =

 =     =    \َمْفَعل
=   =  

  ٥٢١  َمصاِرع  =  َمْصَرع

 =    =     \َمْفِعل
=   =  

  ٥٣٠،٧٩٦  مجالس  =  َمْجِلس

 =    =     \َمْفَعل
=   =  

  ٥٤٣  َمطاعم  =  َمْطَعم

ثالثي مزید \ِمْفَعل
  بغیر مدٍّ

  ٥٥٢  مذانب  مطَّرد  ِمْذَنب

     =    =\َمْفَعل
=    =  

  ٥٥٧،٩٤٦  َمَصاِرع  =  َمْصَرع

=     =    \َمْفَعل
=    =  

  ٥٩٠  مراِتع  =  مرعى\َمْرَتع 

=     =    \ُمْفِعل
=    =  

  ٥٩٤  َمَراِضع  =  ُمْرِضع

=     =    \ُمْفِعل
=    =  

التي تنتج \ُمْرِبع 
  َأول الربیع

  ٥٩٥،٧٢٦  َمرابع  =

=     =    \َمْفِعل
=    =  

َأثر الخیر أو \م َمْوِس
سوق العرب في 

  الجاھلیة

  ٥٩٧  َمَواِسم  =

=     =    \َمْفَعَل
=    =  

  ٦٣٢،٩٦٧  َمھاِلك  =  َمْھلَك

ثالثي مزید \َمْفَعل
  بغیر مدٍّ

  ٦٦٧  َمَقاِتل  مطَّرد  َمْقَتل

=      =   \َمْفَعل
=     =  

وھو كل ما \َمْلَجْأ 
  تلجأ ِإلیھ

  ٦٨٤  َمَالِجي  =

    =     =\ِمْفَعل
=    =  

الذي یسعر \ِمْسَعر 
للحرب كما ُتسعر 

  النار

  ٦٩٥  َمساِعر  =

ثالثي مزید \َمْفِعل
  بغیر مدٍّ

  ٧١٠  مناِزل  مطَّرد  َمْنِزل

=     =    \ِمْفَعل
=    =  

  ٧١٦  َمَطاِرد  =  ِمْطَرد

=     =   \َمْفَعل
=    =  

المكان الذي \َمْجَمع 
  ُیجتمع فیھ

  ٧٢٠  مجامع  مطَّرد

=     =   \َمْفَعل
=    =  

  ٧٤١  مصادر  مطَّرد  الطریق\َمْصَدر 

  ٧٥٦،٧٩٥،٨٨٠،٩٦١  َمعابل  مطَّرد  ِمْعَبل ثالثي مزید \ِمْفَعل



 ١٤٩

  بغیر مدٍّ
ثالثي مزید \َمْفعل

  بغیر مدٍّ
  ٧٧٩  مراقب  مطَّرد  َمْرَقب

=   =    =     \ِمْفَعل
=  

  ٧٨١،٧٩٧،٩٢٠،٩٤٧  مناِقب  =  ِمْنَقب

 =  =   =     \َمْفَعل
=  

  ٨٦٠  مشاِرب  =  َمْشَرب

=   =   =     \َمْفُعل
=  

  ٨٦٤  مراكي  =  َمْرُكو

ثالثي مزید \َمْفَعل
  بغیر مدٍّ

موضع \َمْرَكل 
  رجل الفارس

  ٨٨٩  مراكل  مطَّرد

 =      =    \َمْفعل
=    =  

منسوبة  من \َمْنسب 
  أحسن النسب

  ٩١٦،٩٤٧  مناسب  =

 =      =    \ُمْفَعل
=    =  

  ٩١٧  بمصاع  =  ُمْصَعب

 =      =    \ِمْفَعل
=    =  

جماعة \ِمْقِنب 
  الجیش والفرسان

  ٩٢٣  مقانب  =

 =     =    \َمْفَعل
=    =  

الدلیل َأو \َمْعَلم 
  الطریق

  ٩٢٥  معالم  =

 =     =    \ِمْفَعل
=    =  

موضع \ِمْعصم 
  السوار في الید

  ٩٢٥  معاصم  =

 =     =    \ِمْفَعل
=    =  

لذي الثوب ا\ِمْجَسد 
  یلتصق بالجسد

  ٩٢٦  مجاسد  =

=      =    \ِمْفَعل
=     =  

  ٩٢٧  مفاصل  مطَّرد  ِمْفَصل

 =     =    \ِمْفَعل
=     =  

ما ُشدَّ في \ِمْعَضد 
  العضد من ِحرز

  ٩٣١  معاضد  =

 =    =     \ِمْفَعل
=    =  

  ٩٤٤  منابر  =  ِمْنَبر

 =    =    \َمْفِعل
=     =  

  ٩٤٧  مغارب  =  َمْغِرب

 =    =    \ِمْفَعل
=     =  

رْأس \ِمْرَفق  
العضد الذي یلي 

  الذراع

  ٩٦٩  مرافق  =

 =    =    \َمْفِعل
=     =  

  ٩٧١  مناكب  مطَّرد  َمْنكب

  الجزء الثالث) الثالثي المزید بغیر حرف المدِّ( 

ثالثي \ِمْفَعل
  مزید بغیر مدٍّ

بطون \ِمْشَفر 
  اإلبل

  ١٠٠٠،١٢٤٠  مشاِفر  مطَّرد

=   =    \لَمْفَع
=   =  

الناقة \مذكى 
التي ظھرت 

  َأسنانھا

  ١٠٠٧  مذاكي  =

 =   =   \َمْفَعل
=    =  

  ١٠٠٨،١٠٢٣  مداخل  =  َمْدخل

=    =   \َمْفِعل
=    =  

  ١٠٠٨  مناكب  =  َمْنِكب

=    =   \َمْفَعل
=    =  

  ١٠٠٩،١٠١٦،١٠٣٧  مدامع  =  َمْدَمع



 ١٥٠

=   =    \ِمْفَعل
=    =  

ما حول \ِمْحَجر 
  لعینا

  ١٠١٠  محاجر  =

ثالثي \ِمْفَعل
  مزید بغیر مدٍّ

  ١٠٢٤،١٠٦٠،١١٢٣  مفاِصل  مطَّرد  ِمْفَصل

=   =   \ُمْفِعل
=   =  

  ١٠٢٤،١٠٧٢  مطافل  =  ُمْطِفل

=   =   \َمْفَعل
=   =  

ُخفَّ \َمْنَقل  
  الفرس

  ١٠٢٤  مناِقل  =

=   =   \َمْفَعل
=   =  

َمْفعل \َمْقَتل 
المنطقة التي ِإذا 

بھا ُأصیب 
  الرجل ُقتل

  ١٠٢٥  مقاِتل  =

=   =   \َمْفَعل
=   =  

المنزل \َمْنَھل 
َأو مكان شرب 

  الماء

  ١٠٢٧  مناھل  =

=   =   \َمْفِعل
=   =  

  ١٠٣٣  َمراِكب  =  َمْركب

=   =   \ُمْفَعل
=   =  

ُمْھَرق 
  الصحیفة\

  ١٠٥٣  مھاِرق  =

=   =   \ُمْفِعل
=   =  

الدابة \ُمْعِنق 
البطیئة في 

  السیر

  ١٠٥٤  معاِنق  =

ثالثي \َمْفِعل
  مزید بغیر مدٍّ

  ١٠٥٥  مشارق  مطَّرد  َمْشِرق

=   =   \ِمْفَعل
=   =  

  ١٠٥٦،١٠٨١،١١٠٦،١٢٦٧  مفارق  =  ِمْفَرق

=   =   \ِمْفَعل
=   =  

شقوق \ِمْخَرق  
  من َأثر الرمح

  ١٠٥٦  مخارق  =

=   =   \ِمْفَعل
=   =  

  ١٠٥٦  مرافق  =  ِمْرفق

=   =   \ِمْفَعل
  ==   

  ١٠٥٦  معاِصم  =  ِمْعَصم

=   =   \َمْفَعل
=   =  

اُألذن َأو \َمْسَمع 
العروة في وسط 

  الدلو

  ١٠٦٠  مساِمع  =

=   =   \َمْفَعل
=   =  

آثار \َمْعَرف 
المودة التي 
  تھیج اَألشواق

  ١٠٦٢  معارف  مطَّرد

=   =   \َمْفَعل
=   =  

  ١٠٧١  مفاِرش  مطَّرد  الفراش\َمْفَرش 

  =   = \َمْفِعل
=   =  

  ١٠٧٥  مخاِرم  =  َمْخِرم

=   =   \َمْفَعل
=   =  

موضع \َمْزحف 
زحف َأھل 

  الحرب

  ١٠٧٦،١١٣٠،١١٥٧،١٢٠٢،١٢٧٣  مزاِحف  =

=   =   \ِمْفَعل
=   =  

  ١٠٧٨،١٢٧٤  معابل  =  ِمْعَبل

=   =   \َمْفَعل
=  

المكان \َمْسَرب 
الذي تسرح فیھ 

  ١٠٩٩  مساِرب  =



 ١٥١

  اِإلبل  =
=   =   \َمْفَعل

=  
=  

المكان \َمْدَفْأ 
  الدافيء

  ١١٠١  َمَدافيء  =

=   =   \َمْفِعل
=  
=  

  ١١٢٥  مغاِرب  =  َمْغِرب

=   =   \َمْفِعل
=  
=  

موضع \َمْنِسج  
بین الُعُنق 
والكتف في 

الفرس یوضع 
  علیھ الرمح

    مناِسج  =

=   =   \ِمْفَعل
=  
=  

  ١١٣٩  مسائب  =  االرتواء\ِمْسَأب 
  
  

ثالثي \ِمْفَعل
  مزید بغیر مدٍّ

الجرح \ِمْبعج 
  العریض

  ١٠٥٥  مباِعج  مطَّرد

=   =   \ِمْفَعل
=  
=  

ھو \ِمْحَرف 
میل یستخدم 
  لقیاس الجرح

  ١٠٥٦  محارف  =

=   =   \َمْفَعل
=  
=  

وھو \َمْدرج 
  الطریق

  ١١٦٠  مدارج  =

=   =   \َمْفَعل
=  
=  

  ١١٨٣  َمراِكل  =  َمْرَكل

ثالثي \ِمْفَعل
  مزید بغیر مدٍّ

  ١١٩٥  معاِزل  =  ِمْعَزل

          
ثالثي \َمْفَعل

  مزید بغیر مدٍّ
  ١٢٤١  مھالك  مطَّرد  َمْھلك

=   =   \َمْفَعل
=  
=  

  ١٢٦٨  معاري  =  َمْعَرى

=   =   \ِمْفَعل
=  
=  

  ١٢٩٣  مناقب  مطَّرد  ِمْنَقب

=   =   \ُمْفِعل
=  
=  

  ١٢٩٨  مراِضع  مطَّرد  ُمْرِضع

ثالثي \َمْفِعل
  مزید بغیر مدٍّ

اَألصل \َمْحِتد 
  القدیم

  ١٣٠٠  محاِتد  =

=   =   \َمْفَعل
=  
=  

الموضع \َمْعَھد 
الذي تعاھد فیھ 

  القوم

  ١٣٠٠  معاِھد  مطَّرد

 

 



 ١٥٢

  الجزء اَألول) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث(

وھي \َمْطَربة   َمْفَعلة
  الُطُرق

  ١٢٥  مطارب  قلیل

الدعوة َأو \مْأُدَبة   َمْفُعَلة
  المدعاة

  ٢٥١  مآِدب  قلیل

  ٣١٦  مآرب  قلیل  الحاجة\ة َمْأُرب  َمْفُعلة
سھم عریض \ِمْعَبل   ِمْفَعلة

  النصل
  ٣٤٠  َمَعاِبل  قلیل

  ٣٧٣  َمَراِسل  قلیل  ُمْرَسلة َأو رسالة  ِمْفَعلة
حجارة \ِمْسَحنة   ِمْفَعلة

  الذھب والفضة
  ٤٤٧  مساِحن  قلیل

  الجزء الثاني) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ٦٩٥  مقابر  قلیل  مقبرة  َمْفَعَلة
  ٥٩٧  معاِذر  =  االعتذار\َمْعِذرة   َمْفِعَلة
وھو ما التى \َمْحنیة   َمْفِعلة

  من اَألرض
  ٨٦٥  محاني  قلیل

  ٨٧٣  منافع  قلیل  َمْنَفَعة  َمْفَعَلة
  الجزء الثالث) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث( 

المكارم \َمْأَثَرة   َمْفَعلة
والمفاخر التي 
  یتركھا الرجل

  ١٠١٢  مآثر  قلیل

الطریق \ِمْزَلقة    لةِمْفَع
  المنحدر

  ١٠٥٤  مزاِلق  قلیل

البطن \ِمْخَمصة   ِمْفَعلة
  الخالیة من الطعام

  ١٢٠٠،١٢٣١  مخاِمص  قلیل

  الجزء اَألول) الثالثي المجرد(

  ١٢٣  مناقي  شاّذ  الشحم\ِنْقي   ثالثي\ِفْعل 
  الجزء الثاني) الثالثي المجرد(

  ٧٤٤  َمداِرع  شاّذ  ِدْرع   ثالثي مجرد\ِفْعل
  ٧٧٣  مغائظ  شاّذ  َغیظ  ثالثي مجرد\َفْعل 
  ٧٧٨،٧٨٣  َمفاِقر  شاذ  َفْقر   ثالثي مجرد\َفْعل

  الجزء الثالث) الثالثي المجرد(

وتعني \َخْسف    ثالثي مجرد\َفْعل
  الضیم والجوع

  ١١٥٢  مخاسف  شاّذ

  الجزء الثاني) الثالثي قبل آخره حرف مدٍّ( 

ثالثي مزید \فعیل
  بحرف مدٍّ

م اللح\َصلیق 
  المشوي

  ٥٤٣  مصاِلق  شاّذ

  الجزء الثالث) الثالثي قبل آخره حرف مدٍّ( 

ثالثي مزید \فعیل
  بحرف مدٍّ

  ١٠٥٥  مصالق  شاّذ  صلیق

  



 ١٥٣

  الجزء اَألول) الرباعي المضعَّف(

ِخلُّ السیف \ُمْذَھب   ُمَفعَّل
  الُمذَھب

  ٣١٥  َمذاِھب  شاذ

  الجزء الثالث) الرباعي المضعَّف(  

عضھ یتبع ب\ُمطَّرد   ُمْفعل
  بعض

  ١٢٩٩  مطاِرد  شاذ

  الجزء الثاني) الرباعي المزید بحرف مدٍّ( 

خماسي قبل  \ِمْفعال
  آخره حرف مدٍّ

الذي یغیر \ِمْغوار 
  في الحرب

  ٦٦٧  َمَغاِور  شاّذ

  )مفاعیل(صیغ منھى الجموع التي وردت على 
  الجزء اَألول) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ(

خماسي مزید \ِمفعال
  بحرف مدٍّ

البعیر \ِمْطالح 
الھزیل الذي 
الیستطیع َأن 

  یتحرك

  ١٢٢  مطالیح  مطَّرد

خماسي \ِمْفعال 
  مزید بحرف مدٍّ

البعیر الذي \ِمْنزاح 
ال ینزاح من مكان 

  الماء

  ١٢٤  منازیح  =

خماسي \ِمْفعال 
  مزید بحرف مدٍّ

السَّوط الذي \ِمْخراق
یضرب بھ المالئكة 

  البرق

  ١٣٠  مخاریق  =

َصْلت ومصالت   عالَفْعل وِمْف
السریع المتشمر \

  في الحرب

  ٢٦٨  مصالیت  =

ِمْطَعن وِمطعان   ِمْفَعل وِمْفَعال
الرجل الكثیر \

  الطعن في الحرب

  ٢٦٨  مطاعین  مطَّرد

  الجزء الثاني) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ( 

خماسي \ِمْفعال
  مزید بحرف مدٍّ

الناقة التي \ِمْرقال 
  ُتْسِرع في مشیھا

  ٥١٨  اقیلمر  مطَّرد

=  خماسي \ِمْفعال 
=   = 

الناقة \ِمْطراح 
السریعة في المشي 

  فتطرح َأیدیھا

  ٥١٩  مطاریح  =

=  خماسي \ِمْفعال 
=   =  

المرَأة \ِمرسال 
التي تزوجت من 

  رجلین وثالثة

  ٥٢٢  مراسیل  =

=  خماسي \َمْفعول
=  =  

الذي كثر \َمْیُسور 
  مالھ

  ٥٢٧  میاسیر  =

=  =  =   \ِمْفعال
=  

  ٥٢٩،٥٣٨،٨٦٥،٩٤٣  مصالیت  =  َصْلت وِمصالت

=  خماسي  \ِمْفعال
=  =  

الذي یتقدم \ِمْسناف 
  في السیر

  ٥٣٣  مسانیف  =

خماسي \ِمْفعال
  مزید بحر مدٍّ

  ٦٥٥  مصابیح  مطَّرد  ِمْصباح

  



 ١٥٤

  الجزء الثالث) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ(

خماسي \ِمْفعال 
  مزید بحرف مدٍّ

الضعیف \ِمنجاب 
  خیر فیھالذي ال 

  ١٢٣٣  مناجیب  مطَّرد

خماسي \ِمْفعال 
  مزید بحرف مدٍّ

  ١٢٩٠  مسامیر  =  ِمْسمار

  الجزء اَألول) الثالثي المزید بغیر حرف المدِّ( 

ثالثي مزید \ُمْفِعل 
  بغیر حرف المدِّ

  ٥١  مراضیع  مطَّرد  ُمْرِضع

=  =  ثالثي \َمْفَعل 
=  

  ١١٨  مطاعیم  =  َمْطَعم

ثالثي مزید \ِمْفَعل 
  غیر حرف المدِّب

البعیر الذي \ِمْرَزح 
  فیھ عیا

  ١٢٣  مرازیح  مطَّرد

ثالثي مزید \ُمْفِعل 
  بغیر حرف المدِّ

اِإلبل التي \ُمْطِفل 
  معھا َأوالدھا

  ١٤١  مطافیل  مطَّرد

  الجزء الثاني) الثالثي المزید بغیر حرف المدِّ( 

  الثالثي\ُمْفعل
المزید بغیر حرف 

  المدِّ

  ٥٠٧  عمراضی  قلیل  ُمْرِضع

ثالثي مزید \َمْفَعل 
  بغیر حرف المدِّ

  ٧٧٣  مطاعیم  قلیل  َمْطَعم

ثالثي مزید \ُمْفِعل
  بغیر حرف المدِّ

  ٩١٩  مطافیل  قلیل  ُمْطِفل

  ٩٢٦  مواعید  قلیل  َمْوِعد  =   =  =  =\َمْفِعل
  الجزء الثالث) الثالثي المزید بغیر حرف المدِّ( 

ثالثي مزید \ُمْفَعل
  بغیر حرف المدِّ

الناقة التي \ْعَوذ ُم
التبرك في مكان 

  واحد

  ١٠٤٨  معاویذ  قلیل

= =  ثالثي \ُمْفَعل 
=  

  ١٠٥١  مطافیل  قلیل  ُمْطَفل

  الجزء اَألول) الرباعي( 

الحصان \قارح   فاعل
  الذي وقعت َأسنانھ

  ١٢٧  مقاریح  شاّذ

َفْعل وِفعال قبل 
  آخره حرف مدٍّ

َصْعب  وِصعاب 
اِإلبل التي الُیركب \

  علیھا

  ١٩٨  مصاعیب  اّذش

  الجزء اَألول) السداسي قبل آخره حرف مدٍّ( 

  ٤٠٩  مجانیق  شاّذ  منجنیق  سداسي\منفعیل 
  

  

  



 ١٥٥

  )فعالل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) الرباعي َأصليُّ الحروف( 

رباعي َأصلي \َفْعلل 
  الحروف

الجرة \َحْنَتم 
  السوداء

  ١٢٨  حناِتم  مطَّرد

اعي َأصلي رب\ِفْعلل 
  الحروف

  ١٣٢  ضفاِدع  =  ِضْفَدع

رباعي َأصلي \َفْعلل
  الحروف

الكبیر من \َقْرھب 
  الثیران

  ٢٤٨،٤٦٩  قراِھب  مطَّرد

رباعي َأصلي \ِفْعلل 
  الحروف

ظاھر ُخفِّ \ِفْرَسن 
  البعیر

  ٢٨٧  فراِسن  =

  =      =       \َفْعلل 
=  

  ٢٩٠  جناِدل  =  الصخرة\َجْنَدل 

        =       =      =
=  

  ٣١٤  ثعاِلب  =  َثْعَلب

رباعي َأصلي \َفْعَلل 
  الحروف

  ٣١٧  عقارب  =  َعْقَرب

رباعي َأصلي \َفْعَلل 
  الحروف

الصدر َأو \َكْلَكل 
  الترقوة

  ٣٧٤  كالِكل  =

رباعي َأصلي \ِفْعِلل 
  الحروف

ِضْلع \ِجْنِجن 
  الصدر

  ٤٤٩  جناجن  مطَّرد

  الجزء الثاني) الرباعي َأصليُّ الحروف( 

رباعي َأصلي \ْعُلل ُف
  الحروف

  ٥٠٥،٥٤٣  قماِقم  مطَّرد  الجرة َأو الُقلَّة\ُقْمُقم 

    =      =          \ُفْعلل 
=  

اِإلبل \ُصْرِصر 
  الشامیَّة

  ٥١٢  صراِصر  =

    =      =          \َفْعَلل 
=  

الشدید الذي \َزْعزع 
  یحرك اَألشیاء

  ٥٢١  زعاِزع  =

    =      =    \َفْعَلل 
=  

  ٥٣٠،٥٥٣،٧٨١  ثعالب  =  َثْعَلب

    =      =          \َفْعلل 
=  

َأرض \َصْحصح 
جرداء لیس فیھا 

  شيء

  ٥٣٦  صحاصح  =

    =      =          \ُفْعَلل 
=  

وھي دویبة \ُحْنَظب 
  تشبھ الخنفساء

  ٥٥٢  حناظب  =

رباعي َأصلي \ِفْعَلل 
  الحروف

  ٥٩٤  ضفادع  =  ِضْفَدع

       =           = \َفْعَلل 
=  

َأرض \َدْكَدك 
  مرتفعة من الرمل

  ٥٩٤  دكادك  =

   =        =        \َفْعَلل 
=  

الشدید من \َصْعَتر 
  الرجال

  ٦٠٦  صعاِتر  =

   =        =        \َفْعَلل 
=  

  ٦١٨  سالِجم  مطَّرد  الطویلة\َسْلَجم 

   =        =        \ِفْعِلل 
=  

المرَأة \ِعْرِمس 
  ةالشدید

  ٦٤٥  عرامس  مطَّرد

   =        =        \َفْعَلل 
=  

  ٦٦٣  خرادل  =  قطعة كبیرة\َخْردل 



 ١٥٦

 رباعي \ُفْعُلل 
  َأصلي الحروف

  ٩١١  بالبل  مطَّرد  ُبْلُبل

   =        =        \َفْعَلل 
=  

المرَأة \َخْرَعب 
الشابة الناعمة 

  الطویلة

  ٩١٦  خراعب  مطَّرد

رباعي َأصلي \َفْعلل 
  الحروف

  ٩٤٩  حناتم  مطَّرد  َحْنَتم

  الجزء الثالث) الرباعي َأصليُّ الحروف(

رباعي َأصلي \َفْعَلل 
  الحروف

  ١٠٠٨،١٠٣٨  خراعب  مطَّرد  َخْرَعب

 =        =        \َفْعَلل 
=  

  ١٠٢١  كالكل  =  َكْلَكل

  =        =        \ُفْعُلل 
=  

وھو نوع \ُجْنُدب 
من الحشرات یطیر 

  في اللیل

  ١٠٣٦،١٢٩٠  جنادب  =

رباعي َأصلي \َفْعَلل 
  الحروف

السبع \َعْسَلق 
الجريء غلى 

  الصید

  ١٠٥٤  َعَساِلق  =

رباعي َأصلي \َفْعلل 
  الحروف

طائفة من \قنبل 
  الناس َأو الخیل

  ١٠٦١  قنابل  =

رباعي َأصلي \َفْعَلل 
  الحروف

شجر ُیتخذ \َسْبَسب 
  منھ للسھام

  ١٠٨٥  سباسب  مطَّرد

لي رباعي َأص\َفْعَلل 
  الحروف

  ١١١٠  براِثن  مطَّرد  مخالب السبع\َبْرَثن 

رباعي َأصلي \ِفْعَلل 
  الحروف

  ١١٧٤  ضفاِدع  مطَّرد  ِضْفَدع

 رباعي \َفْعلل 
  َأصلي الحروف

  ١٢٩٥  جراشع  مطَّرد  وادي\َجْرَشع 

   =         \َفْعَلل 
=      =  

ما صُلب من \َفْدَفد 
  اَألرض

  ١٢٩٩  فدافد  مطَّرد

  الجزء اَألول) بل آخره حرف مدٍّالخماسي ق( 

قبل آخره \ُفْعُلول
  حرف مدٍّ

الطویلة \ُعْطبول 
  العظیمة المشرقة

  ١٤١  عطاِبل  قلیل

نوع من \ُغْرُنوق   = = = =\ُفْعُلول 
  الطیور

  ٢٣١  غراِنق  قلیل
  

السریع من \ِحْبَحاب   = = = =\ِفْعالل
  اِإلبل

  ٣١٦  حباِحب  مطَّرد

  الجزء الثاني) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ(

قبل آخره \ُفْعُلول 
  حرف مدٍّ

اللص \ُعْمُروط 
  الخبیث

  ٥٦٧  عماِرط  قلیل

 =        =          \ِفْعالل 
=  

  ٩٣٠  زالِزل  =  ِزْلزال

َأْسورة \ِخْلَخال   = = = =\ِفْعالل 
  تلبسھا النساء

  ٩٦٣  خالخل  مطَّرد

  



 ١٥٧

  الجزء الثالث) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ( 

قبل آخره \ُفْعُلول 
  حرف مدٍّ

طائر \ُغْرُنوق 
  َأبیض

  ١٠٥٣  غرانق  قلیل

  ١٠٥٦  برازق  =  الفرسان\برزیق   = = = =\فعلیل 
نوع من \ِرْستاق   = = = =\ِفعالل 

  البقر
  ١٠٥٧  رساتق  مطَّرد

  الجزء اَألول) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث( 

الجلد \ِطْفِطفة   ِفْعِلَلة
المسترخي بجانب 

  البطن

  ١٨٠  اِطفطف  كثیر

  ٣١٤  تجاُرب  كثیر  َتْجُرَبة  َفْعُللة
  ٣٧٤  سالِسل  كثیر  ِسْلِسَلة  ِفْعِلَلة
  ٤٦٩  جماجم  كثیر  ُجْمُجَمة  ُفْعُلَلة

  الجزء الثاني) الرباعي المزید بعالمة تْأنیث( 

مجموعة \َجْحَفَلة   َفْعَلَلة
  من ذوات الحوافر

  ٥٠٥  َجَحاِفل  كثیر

س رَأس َأمل\َفْیَشلة   َفْیَعَلة
  مدور

  ٦٨٥  فیاِشل  كثیر

عظم ناتيء \َلْھِزَمة   َفْعِلَلة
  تحت ُأذن اِإلبل

  ٦٩٨  لھازم  =

  ٧٠٥،٧٤٦  جماِجم  =  ُجْمُجَمة  ُفْعُلَلة
نعیم الدنیا \َغْیَطلة   َفْیَعَلة

  والعیش الرغید
  ٩٢٧،٩٢٧  غیاِطل  شاّذ

البساط \ُطْنُفَسة   ُفْعُللة
  الذي لھ خمل رقیق

  ٩٤١  طناِفس  كثیر

  الجزء الثالث) اعي المزید بعالمة تْأنیثالرب( 

  ١٠٠١،١٢٨٢  َأناِمل  كثیر  َأْنُمَلة  َفْعُلَلة
  ١٠٦١  سالسل  كثیر  ِسْلِسَلة  ِفْعِلَلة
  ١٠٧٥،١٢٧١،١٢٧٩  جماجم  =  ُجْمُجَمة  ُفْعُلَلة
َألم في \َحْزَحزة   َفْعَلَلة

  الصدر من الخوف
  ١٠٨٨  حزاحز  كثیر

  ١٠٩١  َأواِبد  =  الوحش الناِفر\آِبدة   َفْعِلَلة
َأصوات \َزْفَزفة   َفْعَللة

  الظباء
  ١١٥٥  زفازف  كثیر

ِقلَّة من \ِشْرِذَمة   ِفْعِلَلة
  الناس

  ١١٨١  َشراِذم  كثیر

  ١٢٢٣  سالِسل  كثیر  ِسْلِشَلة  ِفْعِلَلة
  الجزء الثاني) الرباعي المزید بحرف مدٍّ( 

خماسي مزید \فعاِلل 
  بحرف مدٍّ

  ٩٢٩  عداِمل  شاّذ  قدیمة\عدامل 

  

  



 ١٥٨

  )فعالیل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ(

خماسي قبل \َفْعُلول 
  آخره حرف مدٍّ

  ٨٢  خالجیم  مطَّرد  الشجاع\َخْلُجوم 

 =     =     \َفْعُلول 
=     =     =  

  ٨٢  عالجیم  =  الطویل\َعْلُجوم 

 =     =     \ِفْعالل 
     =     ==  

عظیم \ِسْحالل 
  البطن

  ٣١٤  سحالیل  =

 =     =     \ِفْعالل 
=     =     =  

َأعلى \ِشْمراخ 
  الجبل

  ٤٥٨  شماریخ  مطَّرد

  الجزء الثاني) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ( 

خماسي قبل آخره حرف \َفْعُلول 
  مدٍّ

  ٤٩٩،٥١٠  جرامیز  مطَّرد  الحوض الصغیر\َجْرُموز 

 =     =      =     =    \َفْعُلول 
=  

  ٥٠٦  بالعیم  مطَّرد  مجرى الطعام والشراب\َبْلُعوم 

 =     =     =     =     \َفْعُلول 
=  

عود مشقوق في وسط \َخْذُروف 
  الرحى

  ٥١٦  خذاریف  =

 =     =     =     =     \ِفْعالل 
=  

  ٥٣٠  شماریخ  =  ِشْمراخ

 =     =     =     =     \ِفْعالل 
=  

  ٥٣٣  سرادیح  =  ة الطویلة السریعةالناق\ِسْرداح 

خماسي قبل آخره حرف \ِفْعالل 
  مدٍّ

  ٥٨٠  جالبیب  مطَّرد  ثواب واسع یغطي المرَأة\ِجْلباب 

=     =     =     =     \ِفْعالل 
=  

  ٦٠٣  شماطیط  مطَّرد  وھو الفرقة من الناس\ِشْمطاط 

 =     =    =     =     \ُفْعُلول 
=  

  ٦٤٢،٩٦٦  عثانین  =  مذبح البعیرشعیرات عند \ُعْثُنون 

 =     =    =     =     \ُفْعلول 
=  

  ٨٧٩  قراضیب  =  الصعلوك\ُقْرضوب 

 =     =     =     =     \ُفْعُلول
=  

  ٩٢٣  زمازیم  =  خیار الناس\ُزْمزوم 

=     =     =     =     \ُفْعلول 
=  

  ٩٢٦  عناقید  =  ُعْنُقود

   =     =     =    =    \َفْعُلول
=  

  ٩٥٧  عجاریف  مطَّرد  َأحداث الدھر وصروفھ\َعْجُروف 

  الجزء الثالث) الخماسي قبل آخره حرف مدٍّ(

خماسي قبل \ُفْعُلول 
  آخره حرف مدٍّ

الرائع من \ُعْنجوج  
  الخیل

  ١٠٠١،١٠٢٩،١١٨٣  عناجیج  مطَّرد

 =       =      \َفعُّول 
=    =       =  

حدید ذات \َكلُّوب 
 شعب یعلق علیھا

  اللحم

  ١٠٠٦  كاللیب  =

 =      =      \َفْعلول 
=    =       =  

عنقود \َعْثُكول 
  التمر

  ١٠١٥،١٠٤٠،١٠٦١  عثاكیل  =

  =      =      \ُفْعُلول
=    =       =  

السفینة \ُقْرُقور 
  الطویلة

  ١٠٣٢  قراقیر  =



 ١٥٩

 =      =      \َفْعُلول 
=    =       =  

الناقة غزیرة \َلْھُموم 
  ناللب

  ١٠٣٢،١٠٣٧  لھامیم  =

 =      =      \ِفْعالل 
=    =       =  

اِإلبل \ِھْمالج 
  الھزیلة

  ١٠٤١،١٠٤١،١٠٦٢  ھمالیج  =

 =      =      \َفْعُلول
=     =       =  

  ١٠٦٠  عثانین  مطَّرد  َعْثُنون

  الجزء الثالث) الرباعي َأصليُّ الحروف( 

رباعي َأصلي \َفْعَلل 
  الحروف

اء الھو\سجسج 
المعتدل بین الحر 

  والبرد

  ١٠٦١  سجاسیج  شاّذ

 =       =       \َفْعلل 
=  

  ١١٣٥  خرادیل  شاّذ  قطع اللحم\خردل 

  )َأفاعل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) َأْفَعل(

  ١١٩  َأباعد  مطَّرد  َأطرف\َأْبَعد   َأْفَعل مصدر
  ١٤٠،٢٧٤،٢٨٨،٢٩٣  َأوائل  =  َأّول  =َأْفَعل 

  ١٤٢  َأجادل  مطَّرد  الصقر\َأْجَدل   َأْفَعل مصدر
  ١٤٥  َأساِفل  =  آخر الشيء\َأْسَفل   =َأْفَعل 

الشریف \َأْمَثل   َأْفَعل مصدر
  واَألحسن

  ١٦٣  َأماثل  مطَّرد

  ٢٤٨،٣١٥  َأقاِرب  مطَّرد  َأْقَرب  َأْفَعل مصدر
الِعْرق \َأْبجل   =َأْفَعل 

الغلیظ في الفرس 
  والبعیر

  ٣٤٦  جلَأبا  مطَّرد

  الجزء الثاني) َأْفَعل(

وھو ذكر \أْشَجع   َأْفَعل المصدر
  الحیَّة

  ٥٩١  َأشاِجع  مطَّرد

ھو من شعر \َأْقَرع   =َأْفَعل 
  لھ في رْأسھ

  ٥٩٦  َأقاِرع  =

ھو المشؤوم \َأْشَأم   =َأْفَعل 
  والمنحوس

  ٦٠١  َأشائم  =

  ٦٨٦،٦٨٦  َأجادل  =  َأْجَدل  =َأْفَعل 
  ٦٧٤  َأوائل  مطَّرد  َأوَّل  َأْفَعل المصدر
  ٧٨١  َأقاِرب  مطَّرد  َأْقَرب  َأْفَعل المصدر
  ٩٣٤  اساِحم  مطَّرد  َأْسَحم  َأْفَعل المصدر

  الجزء الثالث) َأْفَعل( 

  ١٠٢١  َأجاِدل  مطَّرد  َأْجَدل  َأْفَعل المصدر
الجبل \َأْبَرق   =َأْفَعل

  المخلوط بالرمل
  ١٠٥٤،١٠١١  َأباِرق  =

  ١١٢٩،١١٩٦  َأساِفل  مطَّرد  َأْسَفل  َأْفَعل المصدر
  ١١٩٥  َأباِجل  =  َأْبَجل  =َأْفَعل 
  ١٢١٩  َأوائل  =  َأوَّل  =َأْفَعل 
  ١٢٣٣  أشاِجع  =  َأْشَجع  =َأْفَعل 
  ١٢٩٠  َأقاِرب  مطَّرد  َأْقَرب  =َأْفَعل 



 ١٦٠

  الجزء اَألول) َأْفُعل( 

اَألعواد التي \َأْزُند   َأْفُعل بزنة َأْفُعل
ُیقدح بھا ِإلشعال 

  النار

  ١٩٠  َأزاند  قلیل

  الجزء الثاني) َأْفُعل( 

َأْفُعل بزنة َأفَعل 
  المصدر

  ٥٢١،٩١٩  َأضالع  قلیل  َأْضُلع

  الجزء الثالث) َأُفُعل(

َأْفُعل بزنة َأْفَعل 
  المصدر

  ١٠٥٥  َأیاِنق  قلیل  َأْیُنق

  الجزء اَألول) َأْفِعَلة(

  ١٦٢  َأزاِمل  قلیل  َأصوات\َأْزِملة   َأْفِعَلة بزنة أْفَعَلة
  الجزء الثاني) َأْفِعلة(

َأْفِعَلة بزنة َأْفَعَلة 
  المصدر

الشخوص \َأْسِوَدة 
  القتلى

  ٦٦٣  َأساود  قلیل

َأْفِعَلة بزنة َأْفَعَلة 
  المصدر

  ٧١٦،٩٢٢  َأزاِمل  قلیل  َأْزِمَلة

  الجزء الثالث) َأْفِعلة(

َأْفِعلة بزنة َأْفَعَلة 
  المصدر

  ١٠٦٠  َأزاِمل  قلیل  َأْزِمَلة

  الجزء اَألول) الَأْفع( 

َأْفعال بزنة المصدر 
  ِإْفعال

الوقت من \آصال 
  العصر ِإلى المغرب

  ١٤٢  َأصائل  كثیر

َأْفعال بزنة \ِفعال 
  ِإْفعال

  ٢٤٥  َأھاضب  كثیر  ِھضاب َأو َأھضاب

  ٣٥٤  َأغانم  كثیر  َأْغنام  َأْفعال بزنة ِإفعال
  الجزء الثاني) َأْفعال( 

َأْفعال بزنة ِإفعال 
  المصدر

  ٥٥٢  َأھاِضب  كثیر  ضابَأھ

َأْفَعال بزنة -ِفْعل
  ِإْفعال المصدر

  ٦٣٨  َأعاِجل  كثیر  َأعجال\ِعْجل 

َأْفَعال بزنة ِإْفَعال 
  المصدر

  ٩٢٨  َأقاِول  كثیر  َأْقَوال

َأْفَعال بزنة ِإفعال 
  المصدر

  ٩٦٦  َأجاِود  كثیر  الكرام\َأجواد 

  الجزء اَألول) ُأْفُعول(

  ٢٢٧،٤٤٣  َأظاِفر  شاّذ  ُأْظُفور  ُأْفعول مصدر
  الجزء اَألول) َفعَّالة(

  ١٦١  َأراجل  شاّذ  الرجال\َرجَّالة   َفعَّالة



 ١٦١

  الجزء الثاني) َفعَّالة(

  ٧٩٤  َأراِجل  شاّذ  َرجَّالة  َفعَّالة
  

  )َأفاعیل(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) َأْفعال(

َأْفعالبزنة ِإفعال 
  المصدر

مان اإلبل الس\َأْقَداح 
  التي ُتذبح

  ١٢٣  َأقادیح  قلیل

  الجزء الثاني) َأْفعال(

َأْفَعال بزنة ِإْفعال 
  المصدر

  ٥١٢  َأفانین  قلیل  َأْغصان\َأفنان 

  

  الجزء الثالث) َأْفعال(

َأفعال بزنة ِإْفعال 
  المصدر

  ١٠٣٥  َأقاویل  قلیل  َأْقوال

  ١١٨١  َأناعیم  قلیل  َأْنعام  =   =  =َأْفَعال 
  جزء الثانيال) ُأْفُعول( 

خطوط في \ُأْسُروع   ُأْفُعول
  القوس

  ٧٢١  َأساریع  شاّذ

  ١٠٠١  َأنابیب  شاذ  ُأْنُبوب  ُأْفُعول
  الجزء اَألول) ُأْفُعولة( 

المرَأة \ُأْغنوجة  ُأْفُعولة المصدر
  الجمیلة التي تتدلل

  ٢١١  َأغانیج  شاّذ

  الجزء الثالث) ُأْفُعولة( 

  ١٢٣٣  اذیبَأك  شاّذ  ُأْكُذوبة  ُأْفُعولة المصدر
  الجزء اَألول) َفعَّالة(

  ٢٧٥  َأراجیل  شاذ  َرجَّالة  َفعَّالة المصدر
  الجزء الثاني) ِإْفعالة( 

ِإضبارة \ِإْضمامة   ِإْفعالة المصدر
  من الصحف

  ٥٦٧  َأضامیم  شاّذ

  الجزء الثاني) ِإْفعال( 

  ٦٠٧  َأعاصیر  شاّذ  ِإْعصار  ِإْفعال المصدر
  الجزء الثاني) َأْفَعل( 

  ٦٧٥  َأزامیل  شاّذ  َأْزَمل  َعل المصدرَأْف
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  )َفَعالى(صیغ منتھى الجموع التي وردت على 

  الجزء اَألول) الخماسي المضعف المزید بعالمة تْأنیث(

َفِعْیلة الخماسي 
  المضعف

  ٩٢،١٠٤٫١٧٤،١٨٨،٢٧٨،٣٣٦  َمَنایا  مطَّرد  الموت\َمِنیَّة 

َفِعیَلة الخماسي 
  المضعف

  ١٨٠  بقایا  مطَّرد  َبِقیَّة

  الجزء الثاني) الخماسي المضعف المزید بعالمة تْأنیث( 

َفِعیلة الخماسي 
  المضعف

السفینة \َخِلیَّة 
التي تسیر من 

  ذاتھا

  ٥٢٥  َخَلاَیا  مطَّرد

  ،٥٧٠،٥٨٦،٨٤٨،٩٢٣،٧١٣،٨٨٧،٩١٧  َمَنایا  =  َمِنیَّة  =َفِعیلة 
َفِعیَلة الخماسي 

  المضعف
اَألسنان \َثِنیَّة 

اَألمامیة 
وسن ، لإلنسان

  الجبل

  ٩٢٠،٩٧١  ثنایا  مطَّرد

وھي \َمِطیَّة   =َفِعیلة 
  الدابة

  ٩٤٢  مطایا  مطَّرد

  الجزء الثالث) الخماسي المضعف المزید بعالمة تْأنیث(

فعیلة 
الخماسي 
  المضعف

المتاع الذي یوضع على \َوِلیَّة 
  سنام البعیر

  ،١٠٠٦،١٠٢٢،١٠٣٢  َوَلاَیا  مطَّرد

  ،١٠١٨،١٠٢٧،١٠٣٤،١٠٣٧،١٠٣٨  امطای  =  َمِطیَّة  =َفِعیلة 
  ١٠٥٤  َسَبایا  =  المرَأة الني یتم َأسرھا\َسِبیَّة   =َفِعیلة 
  ١١٤٥  َصَفایا  =  اإلبل الكریمة\َصِفیَّة   =فعیلة 
  ١٢٢٥،١٢٢٥،١٢٢٥  َمَنایا  =  َمِنیَّة  =فعیلة 
  ١٢٥٣  َثَنایا  مطَّرد  َثِنیَّة  =َفعیلة 

  الجزء اَألول) َفْعلى( 

المرَأة \ْجَلى َع  َفْعلى الصفة
  الحثیثة المسرعة

  ١٢٨  َعَجالى  شاّذ

  الجزء الثاني) َفْعلى( 

  ٩٧١  َعَجاَلى  شاّذ  َعْجلى  َفْعلى الصفة
  الجزء الثاني) فعالء( 

المرَأة التي \َعْذَراء   َفْعالء الصفة
  لم تتزوج

  ٥٨٠  َعَذارى  شاّذ

  الجزء اَألول) فعیل( 

  ٧٥  اوىَأس  شاّذ  المجروح\َأِسيُّ   َفعیل الصفة
  الجزء اَألول) َفْعالني( 

الذي \نصراني   َفْعالني الصفة
ینتمي ِإلى الطائف 

  المسیحیة

  ٢٩٧  نصارى  شاّذ
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  )َفَعاِلي(صیغ منتھى الجموع التي وردت على

  الجزء اَألول) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث(

  ٢١٠،٤٥٣  لیالي  شاّذ  َلْیَلة  َفْعلة ثالثي مزید
  الجزء الثاني) مة تْأنیثالثالثي المزید بعال( 

َفْعلة ثالثي 
  مزید

  ٤٩٦،٦٩٩،٩١٧،٩٣٤،٩٣٨،٩٥٨،٩٦٢،٩٦٣  لیالي  شاّذ  َلْیَلة

  الجزء الثالث) الثالثي المزید بعالمة تْأنیث( 

  ١٢٢٢  لیالي  شاّذ  َلْیَلة  َفْعلة ثالثي مزید
  الجزء الثاني) َفْعالء(

  ٤٩٤،٥١١،٥١٩  َصَحاٍر  كثیر  َصْحراء  َفْعالء االسم
طرف \زْیزاء   =الء َفْع

  الریش
  ٥٠١  َزَیازي  =

  ٧٨١  عذاري  كثیر  البكر\َعْذراء   َفْعالء الصفة
  الجزء الثاني) َفْعلى( 

نار في \َمْرمى   =َفْعلى 
السفینة ُیرمى بھا 

  العدو

  ٥٠٦  َمَرامي  قلیل

ابن العم \َمْوَلى  َفْعلى االسم
الوليُّ ،الحلیف ،

  الُمْعَتق،

  ٩٦٣  موالي  قلیل

  ٩٧٣  َأفاعي  قلیل  َأْفَعى  السمَفْعلى ا
  الجزء الثاني) ِفْعالة( 

  ٥٠٧  َسَعاِلي  شاّذ  ُأنثى الغول\ِسْعالة   =ِفْعالة 
الشعر الذي \ِعْفراة   =ِفْعالة 

  ینبت وسط الرْأس
  ٥١٨  َعَفاِري  شاذ

  الجزء الثاني) ُأْفُعولة( 

كل ما یتمناه \ُأْمِنیَّة   ُأْفعولة المصدر
، الكذب، اإلنسان

  القراءة، عالاالفت

  ٨٦٥  َأَماِني  شاّذ

  الجزء الثالث) ُأْفُعولة( 

  ١٠٢٣  َأراِخي  شاّذ  ُأْرِخیَّة  ُأْفُعولة المصدر
  صیغ اسم الجنس الجمعي ویشمل ثالثة َأبنیة

  )َفْعل(-١

  ،٩،١٢١،٢٢٠،٣٩٨،٤٢٢،١١٦٧،١٢٦٤  َفْعلة  َشوكة  َشوك
  ،٩٦،١٤١،٩٢٦،٩٥١  =  َنْحَلة  َنْحل
  ،١٠٩،٥٠٠،٥٤١،٩٧٠،٩٧٣،١٢٢٣  =  َنْجمة  َنْجم
  ١٢٨،١٦٤،٩٥٩،١٠٠١،١٠٤٠  =  َنْخَلة  َنْخل

  ٢٨٤،٥٣٣٫١١٤٦  =  َصْخرة  َصْخر
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  ٣٠٣،٣٥٨،٥٠٨  =  َجْمرة  َجْمر
  ٣٠٦  =  َتْمرة  َتْمر
  ٣٦٩  =  َقْطرة  َقْطر
٤٢٥،٨٤٩،٩٦١،١٠٠٢،١٠١٠،١٠٤٢،١١٣٧،١٢٨٠،١٢٤٦،١٢  =  َدْمعة  َدْمع

٤٦  
  ٥١١  =  َطْلحة  َطْلح
  ٤٠١٫٦٣٢  =  لقبیحا\َتْغبة   َتْغب
  ٧٢٠  =  َنْملة  َنْمل
  ١٢٣٧  َفْعلة  َقْملة  َقْمل

  
  )َفَعل(-٢

  ١١٢،٦٧١  َفَعَلة  َقَصَبة  َقَصب
  ١١٧،٣١٤  =  َجَزَرة  َجَزر
  ٢٥٩  =  الغراب\َعَجَدة   َعَجد
  ٢٦٤،٧٧١  =  دویبة حمراء\َعَلَقة   َعَلق
نوع من \َخَدَمة   َخَدم

الزینة یشبھ 
  الخلخال

=  ٣٢٢،٤٣٩  

  ١٢٧٠،٣٨١،٩٥٧،  =  َوَرَقة  َوَرق
  ٥٩٩  =  َبَقَرة  َبَقر
  ٩٥٢،١٠٠٠،١٠٢٨  =  َقَطاة  َقَطا

  ١١٤٦  َفَعَلة  َخَشَبة  َخَشب
  

  َفَعال-٣
  ١٣٢،١٠٣١  َفَعاَلة  َسَحاَبة  َسَحاب
  ٣٦٦،٧١١،٨٣٦،٨٨٧،٨٩٠،٩٤٨،٩٥٥،١٠٧٧،١١٥٧  =  َحَماَمة  َحَمام
  ٣٩٣،٦٩٠،١١٦٠،١٢٠٤  =  َجَرادة  َجَراد
  ٣٧٩،٩٣٤،١٠٦٢  =  ةَغَمَم  َغَمام
  ٥٣٣،٥٣٥،١٠٣٥،١٠٤٩،١٠٥٥،١١٥٩،١٢٩٦  =  َنَعاَمة  َنَعام

  ٦٥٦،١٣٠١  =  َسَحابة  َسَحاب
  ٦٩٥  =  َمَحارة  َمَحار
نوع من \َعَراَبة  َعَراب

  الثمر
=  ٨٣٦  

نوع من \َحَداَلة  َحَدال
  الشجر

=  ٨٢١  

  ١٢٩٠  َفَعالة  َدَجاجة  َدَجاج
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Abstract  

Unsystematic plurals at Alhudallyyin diwan A morphological 
semantical study  

   This research review study unsystematic plurals in Alhudallyyin poetry, 

semantical morphological study, the researcher had divided the study into 

preface, three chapters and conclusion. 

 First chapter: The researcher had adduced the opinions of grammarians 

and morphologists in the structures of unsystematic plurals and how to 

structure it. 

Second chapter: statistical study for unsystematic plurals in Alhudallyyin 

poetry and divided it according to the type of plural and structures that 

structured each plural, indicate patterns from their poetry for each 

structure, by this statistics I mentioned the places of deal and difference 

for each structure with the grammarians say from where the regularity, 

abundance, fewness and abnormality. 

Third chapter: the researcher had review the morphological phenomena 

that have occurred on the word after collected the word unsystematic 

plural from vowelization including structural changing for letter or 

movement and metathesis and deletion and diphthong g, in addition to 

the indications given by some words that collected unsystematic plural 

that used by the poet Alhudally in this poetry, also the privacy of these 

plurals to Alhudallyyin and the reasons that make those poems own 

privacy in these plurals. 

    In addition to appendixes that is the statistics for these plurals, singular 

for each plurals and the weight of single and mentioned the page that the 

plural where contained. 

Conclusion: The researcher mentioned the results that the researcher 

reached during this search. 


