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 (م7081-000هـ /080-000للربعّي ) (نظام الغريب)أبنية اجلموع يف 

 دراسة إحصائية صرفّية 

 البحث خصمل

تشغل قضية اجلمع بنوعيه السامل واملكسر حيزا كبريا من اهتمـام علمـاا اللغـة    
مجـع التكسـري( علـى بـعوبات تتمثـل يف كثـر        )وينطوي الثـاني منهمـا    ،والصرف

ا ال ولكنهـ  ،رادهـا التفريعات واخلروج عن القواعد األغلبية اليت سعى العلمـاا ىل  ا   
والبحـث دااسـة ىلحصـا ية بـرألية ألبنيـة       ،القاعد تلبث ىلال أن يأتي ما خيالف تلك 

اجلمع يف معجم من معاجم املوضوعات )نظام الغريب يف اللغة للربعي( الذي اشتمل 
ألقد ساق مؤلفه عـددا   ،على عينة باحلة للدااسة ميكن أن ُتبنى عليها بعض األحكام

س البحـث  ودا ،كبريا منها مهتما جبانب السياق اللغـوي اابـة الشـعري يف ىلتباتهـا    
وىلحصاا ودااسة األبنية حسب تقسـيم الصـرألي     ،منهجه يف ىليراد املفردات ومجوعها

واجلمع واسم اجلمع واسـم   ،وما ُيعرف بصيغ منتهى اجلموع ،هلا ىل  مجوع قلَّة وكثر 
وداس كـذلك انفراداتـه يف    ،وبيغ اجلموع القليلة والنادا  والشاّذ  ،اجلنس اجلمعي

أو ااتالف يف الرواية يغاير مـا  ، ترد عند غريه من علماا العربيةاالستشهاد بأبيات مل 
أو الصـيغ الــيت ذكرهـا معتمــدا االسـتعمات واهل ــع منهـا املعــاجم      ،واد عنـد غــريه 

تم تناوت البحث جانبا نقديا متثل يف بيان أوهام الربعي يف أبنيـة اجلمـوع أو    ،األارى
والص  ،وتأبيل كل ذلك وحتليله ،ايةوكذا أوهامه يف الشواهد نسبًة أو او ،مفرداتها

 .ىل  نتا ج أاجو أن تكون ذات قيمة علمية

 هـ71/8/7016وُقبل للنشر يف                                                     هـ10/5/7016واد البحث يف 
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Abstract 

Occupy the issue of combining both types of peace and 

crushed a great deal of interest in the language and exchange 

scholars, and the second involves them (collection cracker) on the 

difficulties is the large number of branching out from the majority 

rules that scientists sought to constancy, but it does not take long, 

however, comes what violates that rule, and research study 

statistical morphology of buildings combined in a dictionary of 

dictionaries topics (strange system in the language of the two 

quarters), which included a valid sample of the study can be built 

upon some of the provisions, the leg author a large number of them 

are interested in the linguistic context, especially next to the poetic 

in substantiated And studied research approach in revenue 

vocabulary and collecting, and census and study buildings by 

dividing Abvien her to the masses of a few and the many, and what 

is known formulas ultimate crowd, combining the name of the 

combination and the name of sex collective, and formulas few and 

rare and abnormal crowds, and studied as well Nfradath to cite 

verses did not respond when other Arab scholars, or a difference in 

the novel Egayr reportedly at the other, or the formulas mentioned 

by relying use empty ones other dictionaries, then eat Find aside 

cash represents in a statement illusions quarterly in buildings 

crowds or vocabulary, as well as the illusions in the control rate or 

novel, and consolidate all that and analysis, and concluded the 

results I hope to be of scientific value. 
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   :مقّدمة

وقد  ،ومنها أبنية اجلموع ،ميثل املعجم مرتكزا أساسيا يف دااسة األبنية الصرألية
واغم أنـه مـن معـاجم     ؛للربعي (نظام الغريب)وجدُت أن أحد هذه املعجمات وهو 

وألنه متّيـز   ،وألن مادته من غريب اللغة ،املوضوعات ألإنه ُيعنى بهذا النوع من األبنية
 ؛واالعتداد باملسموع واملستعمل من اللغات على ااتالف العصوا ،باالهتمام بالسياق

 ،ألقد كان موضعا هلذه الدااسة اإلحصا ية الصرألية لتبّين  ريقته يف ىليراد هذه األبنيـة 
 .وىلمكان مقاانتها بنتا ج اإلحصاا يف غريه من املصادا اللغوية

النـوع مـن   وهـذا   ،وأكثر أبنية اجلموع يف )نظام الغريب( هـي مجـوع التكسـري   
أو مـا ُيعـرف    ،اجلمع ُيعتمد يف بوغه على التبـادت احلركـي بـ  العنابـر الصـوتية     

، ألالقيمة الصرألية لكـل كلمـة   7نسبة األألكاا ىل  بعضها  ؛باملواأليمات أو دواّت النسبة
يف العربية حمّدد  حتديدا تاّما أو ما يقرب من التام جبْرس حركة األبل اليت تتغري مـن  

جلمع كما يف )ِحمهاا / حهِمري( هذا التبادت يف احلركة يقوم بدوا يشبه الدوا املفرد ىل  ا
 .1الذي يقوم به العنصر اإلعرابي يف آار الكلمة 

وال خيفى على دااس العربية ما يكتنف مجـع التكسـري اابـة مـن ىلشـكاالت      
ع وكانـع مجـو   ،مرّدها ىل  التنوع اللهجي الذي أدى ىل  كثر  بيغ اجلمع ملفرد واحد

والفـرق   ،وتقسيمها ىل  مجوع ِقل ـة وكثـر    ،التكسري موضع االف من حيث قياسيتها
ومـن هنـا    ،واجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها ،بينها وب  اسم اجلنس واسم اجلمع

واسُتعملع أم مل ُتستعمل ال  ،اأى بعض احملدهت  أن تعّددها سواا ُسمعع أو مل ُتسمع
ىلذ مل يوضحوا لكل  ،لغوي  يف حتديد الفروق ب  اجلموعيعين شيئا أكثر من ألوضى ال

ومل ُيغربلوا بـيغ اجلمـوع وينقحوهـا ليجعلـوا كـال منهـا بـاحلا         ،مجع داللة مطرد 
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وبـّين أن بـيغ اجلمـوع     ،لالستعمات يف مو ن بعينه حبيث ال جيـو  اسـتعمات سـواه   
احملاألظة على سجعة  لكلمة واحد  متساوية متكاألئة وأن وااا ااتياا أي منها عا د ىل 

أو قاألية من الشـعر ُتجـرج جـّرا أو ُتقـاد      ،أو جناس بفيق ،متكل فة أو تواية مصنوعة
 .1مقادا 

جهـود اللغـوي    وهذا الكالم وىلن محـل بعـض الصـحة ىلال أنـه ال يقلـل مـن       
والصرألي  القدماا يف وضع قواعد وضوابط أغلبية تضبط هذه األبنيـة اعتمـادا علـى    

مل ختـُل مـن الـل عنـد      -كما يـذكر د/ شـوقي ضـيف     -ىلال أنها  ،ادالكثر  واال ر
وأدى اإلحصاا وتفحص اآلااا يف مسألة مثـل تقسـيم األبنيـة ىل  أبنيـة قل ـة       ،التطبيق

ألكان قراا جممع اللغة العربيـة يف القـاهر  يف دواتـه اخلامسـة      ؛وكثر  ىل  اأي خمتلف
وىلمنـا يتعـّين    ،ن على القل ـة والكثـر   واألابع  جبعل اجلمع السامل ومجع التكسري يدال

  .0أحدهما بقرينة

ولكون البحث يستعمل منهج اإلحصاا ألإن من املهـّم أن أشـري هنـا ىل  عمـل     
سبق ىلليه األستاذ / حممد ألريد أبي حديد الذي كتب حبثـا عنوانـه )نظـرات يف مجـوع     

 ،ة ومجـوع كثـر   الثالتي( وذكر أن علماا اللغة قسموا بيغ مجع الثالتي ىل  مجـوع قل ـ  
وانتهـوا   ،ولكنهم مل يستطيعوا أن جيدوا يف االستعمات ما يدّت على بحة هذا التقسيم

ولفـع النظـر ىل  أن    ،ىل  القوت بأن بيغ مجوع القلة والكثر  حيل بعضها حمل بعـض 
ختصيص األلفاظ الثالتية جبموع القلة والكثر  جيعـل األلفـاظ الـيت تزيـد علـى تالتـة       

 .ا يف التمييز ب  الكثري والقليلأحرف ال حّق هل
وكـان هـذا    ،أألُعـل( وكيـف ااتلـف الصـرأليون أليهـا     ) وضرب مثال بــصيغة 

اخلالف يف قياس ضابط هلذه اجلموع باعثا له ليقوم هـو والـدكتوا / ىلبـراهيم أنـيس     
بإحصاا ألفاظ اجلمـع املسـتعملة يف القـرآن الكـريم ويف عشـرين ديوانـا شـعريا مـن         
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 وكانع نتيجة اإلحصـاا علـى   ،وكتاب األغاني كامال ،اإلسالميالعصرين اجلاهلي و
  :النحو التالي
 جمموع عددها يف الكتب األارى جمموع عددها يف القرآن الصيغة
 165 99 أألعات
 101 09 أُلُعوت
 )مشرتك ب  الثالتي والرباعي( 81 )مشرتك ب  الثالتي والرباعي(10 أِلعهات

 71/11 70 أُلعالن/أِلعالن
 6 06 لأألُع

 0 1 أِلْعلة

 ،تم أِلعهات ،تم أُلُعوت ،أألعهات –ومّساها الصيغ الكربى  –ألأكثر الصيغ استعماال 
ونتيجـة   ،يف غـريه  %5و يف القرآن الكـريم  %9الباقية ألال تزيد نسبة شيوعها عن أّما 

وهـي أن اللفـا الثالتـي ُيجمـع علـى       ،هلذا اإلحصاا ألإنه ميكن ىلنشـاا قاعـد  عامـة   
وال يغري من هذه القاعد  وجـود   ،مل يكن امسا بحيحا على و ن )أل ْعل()أألعات( ما 

وال  ،( لفظـا 79اشرتاك ب  )أألعات وأُلُعوت( يف مجع بعض األلفاظ اليت ال تزيـد عـن )  
 .يغّير منها كذلك مجع بعض األلفاظ الرباعية عليها

أما و ن )أُلعوت( ألهو ااص باالسم الثالتي بحيح العـ  علـى و ن )أل ْعـل(    
أّما )أِلعهات( ألالغالب يف مفرده أن يكون  ،شّذت منه ألفاظ قليلة ُجمعع على )أألعات(و

وكثري من ذلك  ،وما واد عليه من األمساا ألهو شاذ أجلأت ىلليه ضروا  ،اباعيا وبفا
أُلعـوت( وهـو قليـل يف األمسـاا      –أألعـات  )ىل  جانبه أحـد اجلمعـ  السـابق     يوجد 
 .الثالتية
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ليسع قا مة بنفسها وىلمنا تكـون ىل  جانـب الصـيغ الط ـرد      أّما بيغة )أألُعل( أل
أّمـا بـيغة )أِلعـالن(     ،( كلمـة 06( كلمات مـن جممـوع )  5ومل تنفرد ىلال بـ ) ،السابقة

( هلا مجوع مط رد  والباقي تعّذا 8( لفظا منها )71ألليس منها من مجوع الثالتي سوى )
كما عـّدها بعـض الصـرألي      وبيغة )أِلْعلة( شاّذ  بال جدات ،مجعها على تلك الصيغ

 .5ومنهم من ال يراها مجعا  ،القدماا
للربعـي مـن اـالت     (وسوف يكون هذا البحث دااسة لكتاب )نظام الغريـب 

واستخالص لنتا ج هذا اإلحصاا مع دااسة برألية ملسـا ل   ،ىلحصاا أبنية اجلموع أليه
تتعلـق ووضـع    وبيان ما انطوى عليه الكتاب من انفـرادات أو أوهـام   ،اجلمع الوااد 

تم أنتقل من ذلـك ىل  بيـان    ،ووؤلِّفه (وأبدأ بالتعريف بكتاب )نظام الغريب، اجلموع
 .وبعض ملحوظات على  ريقته ،منهجه يف ىليراد اجلموع

  (:نظام الغريب)التعريف وؤلِّف 

بادألع يف أتناا تتبعي للمصادا التااخييـة وكتـب الرتاجـم قل ـة يف املعلومـات      
ويعطي بوا  تب  أهميـة   ،ألإن ما ُذكر أليها يومئ ىل  منزلته العلميةواغم ذلك  ،عنه

 .وقيمة كتابه

  :امسه ونسبه :الربعي

 .6الربعي  اليمين حاظيالُوبن حممد أبو حممد عيسى بن ىلبراهيم  :هو

 : منزلته العلمية

ولعـل املقصـود    ،يف اللغـة  كـان اأس الطبقـة  واد يف بعض كتب الرتاجم أنـه  
وعليـه   ،اللغـة  احملقق ملشكلوذكروا أيضا أنه كان  ،لقرن اخلامس اهلجريابالطبقة هنا 
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 ،1الفا شـي   يد بن احلسـن تلميذه اليمن كما يذكر الذين أاذوا عنه ومنهم  ت يفاملعّو
وكان ىل  ذلك هو وأاوه  ،8وحنوي لغوي مربِّ   ،ألاضل ،ألقيه :ووبفه اخلزاجي بأنه

 .9ب ىلمساعيل الربعّي أمامهي وقتهما يف األد

  :وألاته

 .70هـ(080توألى سنة )

 :نظام الغريب

 ،قد أتنى عليه بعـض مـن ترمجـوا لـه    ، و77 (نظام الغريبألَّف الربعي كتاب )
ومـن ال   ،كامل يف الفضل ،ىلن هذا الكتاب يدت على أنه جمّود يف النقل :اجلندي يقوت

ا أليـه حـذو   وذكر احلموي أنه حذ. 71ه ويتكرا أليه ال يعّده كثري من الناس لغويا ؤيقر
ونات عناية بعض علماا الـيمن   ،71وأهل اليمن مشتغلون به  ،وأجاد (كفاية املتحف ا)

، واإلمام عبداهلل بـن  70( ـه606ألشرحه اإلمام ىلبراهيم بن علي بن ُعجيل اليمين )ت
. وأحات ىلليه بعض العلمـاا كالبغـدادي يف   75( ـه911حييى شرف الدين احلسين )ت 

 . 71تاج العروس والزبيدي يف ،76ازان األدب

 :موضوعه ومنهجه
ىل  معاجم املوضوعات اليت تتبع  ريقة يف الرتتيب  (نظام الغريب)ينتمي كتاب 

أجـدى علـى   )) :78ابن سيد  يف مقدمة كتابـه )املخصـص( ألا ـدتها بقولـه ىلنهـا       أبان
انع ألإنه ىلذا ك ،والشاعر اجمليد املدقع ،واخلطيب املصقع ،والبليغ املفّوه ،الفصيح امِلْداه

للمسّمى أمساا كثري  وللموبوف أوباف عديد  تنق ى اخلطيـب والشـاعر منهـا مـا     
 .((أليما حيتاجان ىلليه من سجع وقاأليةواتسعا  ،شااا
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فرد به عن غريه مـن أبـحاب   انومما  ،( بابا98يف ) بّوب الربعي كتابه ألجعلهو
الـيت   ألفي أبنية اجلمـوع  ،اابة الشعري ؛حربه على السياق 79املوضوعات  معاجم
كثر أبيع من الشـعر ألـ   (777)وبـ  ،( آيات1يها بـ )استشهد عل 10 بناًا (110) بلغع

ومنها ما  ،انفرد بروايتها أبياتومنها  ،معروفمنها مشهوا كثري بيات شعرية شواهده أ
 .وسيأتي بيان ذلك ،أو منسوب اطأ ىل  غري قا له ،الرواية تلفخمهو 

ذهـب ىل  أبعـد مـن ذلـك     بل  ؛العصواخمتلف  منويظهر هنا اعتداده بالشعر 
 ،أن تبوت اللفظـة يف اسـتعمات العـرب يعطـي املنشـئ احلـّق يف اسـتعماهلا        ألروا اأى

د بيـان  نوُيدال ذلك ضمن السياق الذي كان حيرص عليه كلما وجد منه ما يسعفه ع
 :17يقـوت  ،شـيئا ممـا أشـرت ىلليـه     -من مقدمة كتابه  -ولعله أبان بهذا النص  ،املعنى

ألن اللسان خيرتعـه يف   ؛وال أوسع من املقات ،. أن اللغة واسعٌة لُوسع القوت أليها..))
لكـين   ،وُكّل شيا سبب كونه االارتاع ألإنه ال  رف له وال بلوغ يف منتهاه ،كل ح 

ومـا قالتـه العـرب وتداولتـه يف أشـعااها       ،أقتصر أليه على املستعمل من غريب اللغة
ووضـعع هـذا املختصـر وجعلتـه      ،مقاماتها وخما باتهاوجتاذبته يف أمثاهلا و ،واطبها

وُتمكـن الزيـاد  يف منقِطعاتـه     ،والقاعد  للبنيان ُينتف ع وا بينـع أليـه   ،كاألبل للشيا
  .((وحواشيه

ىل  قضية  نتباهاال سرتعيت (الغريبنظام )اليت بّثها الربعي يف كتابه  بياتهذه األ
 ا االستشـهاد علـى قضـايا اللغـة بأبيـات     وكـذ  ،واألبيـات النـادا   ختلفـة  الروايات امل

 ،زا باعتبـااه مصـداا لغويـا   ومتنحه ألراد  ومتيجـ  ،وتعطي الكتاب قيمة علمية ،املتأارين
املؤلف  يف القـرن   بنيعومرحلة تااخيية تعكس  ،ميثل  ريقة يف التأليف تراتيا وااألدا

املـتلفا( البـن   كفايـة املـتحفا ونهايـة    )و لعلي أشري ىل  أن كتاب  ،اخلامس اهلجري
عناية العلماا ألعدهلوه  -على بغر حجمه والوِّه من الشواهد  -اإلجدابي الذي نات 
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واعتمـده   ،ونهظ مه اإلمام ابـن مالـك   ،باملصنفات الكباا كالصحاح والتهذيب واجململ
نظـام  )، ألـإن  11وشرحه حممد بن الطيـب الفاسـي   ،بعض متأاري اللغوي  كالفيومي

 وقـد يكـون   ،يفوقه مـادً  وشـواهد ولكنـه مل يشـتهر شـهرته      الغريب( ال يقل عنه بل
 .العامل اجلغرايف ذا أتر يف ذلك

 :الربعّي يف تناوت اجلموع واملفردات منهج

وهي القضية  ،أبنية اجلموع( نظام الغريب)يف  من الظواهر اليت تستوقف الناظر
ملفـردات يـذكر   ألقد كان الربعي عندما يعرض لكثري مـن ا  ،تناوهلا هذا البحثياليت س
وقد اعتمدُت ىلحصاا مجيـع أبنيـة اجلمـوع يف     ،أو يذكر أن هذا مجع مفرده كذا ،مجعها

وتكشَّـفع لـي كـثري مـن األمـوا       ،وبنيع هذه الدااسة على هذا اإلحصـاا  ،الكتاب
وبّوبع مـا يتعلـق    ،وبادألع أاطاا يف حتقيق عبااته وضبط نصِّه ،املتصلة باجلموع

 .11ووضوع حبثي
وكانـع   ،والسـماع أحيانـا   ،معتمدا القياس أحيانا أبنية اجلموع مع وقد تعامل

  :  الظواهر املنهجية لديه أبر 
 (أل ق ـاا  )كمـا ألعـل حـ  حتـد  عـن مجـع        ،التنظري باملثات املشـهوا قد يعمد ىل    -

والثانيـة ُتجمـع    ،حهمهامة وحهمهـام  :مثل (أل ق اا)ألقات ىلن األو  ُتجمع على  (أِلْقر )و
 (عهمـود )، وكذلك ألعل عندما حتـد  عـن مجـع    10ِكْسر  وِكسهر  :مثل أِلق ر()على 
 .15أ دهم وأديم :مثل :قات (عهمهد)على 

 ،وُمصران ،أِلق ر :مثل ،يف بيغ اجلمع قد يكتفي بصيغة قياسية ويرتك أارى قياسية -
وقد  ،16وعهْهد ،ومهال  ،وُاأْلغ ،ومصري ،أِلْقر  :وِعهاد يف مجع ،ومهالو  ،أاألاغو

 وُاألوغ ،11وأمصر  ومصااين ،أِلْقرات وأِلِقرات أِلق رات :ون يف مجعهاذكر اللغوي
  .وُعهود ،ومهالويث ومهالوتة ،وِاأل اغ وأاأُلغ
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ومهْأنهـات يف   ، ِلثـا  :وقد يكتفي بصيغة اجلمع القياسية دون الشـاذ  كمـا يف     
 يـذكر وقـد   .19وُمـُؤون  ،ِلثهى :وهما جيمعان على غري قياس أليقات ،18ومهْأنهة ،ِلثهة :مجع

 :آِاّيـة( قياسـا علـى   )بيغت  للجمع ىلحداهما قياسية واألارى شـاذ  كمـا يف مجـع    
 . 10وبعضهم على أن )أاايا( اسم مجع  ،أاايا :وشاّذا على ،أوااّي

 ،وِبـنَّْبر  ،وِسناف ،و وهْعوهعة ،غ ـِرنيق :يف املفرد يكتفي بصيغة واحد  للمفرد مثل -
، وقـد أواد هلـا   17ِحـزَّان   ،وبـنابر  ،ُنفوُسـ  ،ووعـاوع  ،غ رانيـق  :وحهِزْيز ومجعها

 ،و وعـواع  ،11ِغرنـاق  -وُغــِرنوق   -ُغرانـق   :وهـي  ،اللغويون مفـردات أاـرى  
 وِحّز. ،وُبنبوا ،وسهنيف

 ،11أهاضـيب  :ههضـبة  :وقد يكتفي بصيغة واحد  للمفرد وبصيغة للجمع مثـل 
أليكون  ِهضهب()ِهضاب( وذكروا يف مجعه أيضا )أهاضيب( مجع مجع لـ )وغريه جيعل 

 (ُبْجرّية). ومنه أنه ذكر مجع 10ُأهضوبة( )و ادوا يف مفرده  ،بهْدا  وِبدها وهو نادا :مثل
 .16(بهجهااّي)ُبْجرّي( ويف مجعه )، وغريه يذكر يف مفرده 15بهجهااهى( )على 

ُمنُصل( أللم يـأت علـى   )وهو  ،وقد يذكر مجعا ملفرد نادا دون ىلشاا  ىل  نداته
 .11ُمْنُخل( ) هو و)ُمفُعل( من األدوات ىلال

والبهههـاِ ُا النجـوق الّسـمهان    )) :اوا أتى بصيغة اجلمع ملفرد غـري قياسـي يقـوت   و
  :بهْهزها  قات الشاعر :واحدتها

 ألقمُع بنصل السيف والبهـْرك هاجـد   
 

ــوت   ــاِ ُاُه، وامل ــرُ  به ــيف يهنظ  18يف الس
مع ذلك ألقـد  و ،19ِبهزاا()وقياس مفرده  (.)بههزا واحده مجعا  (بهها ا)جعل أل 

، ُبْهُزا ( بضّم أوله وتالثه وهـو أكثـر مـن ألتحهمـا    )وذكروا يف مفرد   ،أجا ه بعضهم
 :وأنشد عليه ابن األعرابي قوت الكميع
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 ىلال هلمهمـــــــــــــة الصهيـــــــــــــــ 
 

ــا ا    ــوم البهــ ــة الُكــ ــل وحّنــ  ـــ
  :وأنشد تعلب 

 بهــــــا اا مل تتخــــــْذ مـــــــ  اا  
 

 00 حــوت ِجلــف حــاذااألهــي ُتســامي  
 

 (،آ ام)ُأُ م( مفردا وجيمع على )تملة لفإألراد واجلمعية مثل قد يذكر أن الكلمة حم -
ومل أجد من ذكر أن )ُأُ م( يأتي مجعا سوى الربعي وسبقه  ،ومجعا ومل يذكر مفرده

وبعضهم على  (،ُأُ م( جيمع أيضا على )ُأُ وم)، وذكر غريه أن 07ىل  ذلك ُكراع 
 . 01ُأْ مهة :أن واحد )اآل ام(

عهْرُقـو    :أل ْعُلـو ( سـوى  )كقوله ىلنه ليس يف كـالم العـرب    يستعمل اإلحصاا بقل ة -
. ومنـه ذكـره مفـرد    00 وعهْنُصـو   ،وتهْنـُدو   ،وق رُنـو   ،حاُنو  :و اد غريه ،01وتهْرُقو 

  .05ومل جيئ مفردا واهلل أعلم  :قات ،مال  ومهْلوه  على القياس :مهالو ()
ن ذلك يف اسم اجلمع وسيأتي شيا م ،يظهر أنه يواألق الكوألي  يف بعض املسا ل -

ومنه أنه جييز يف مفاِعل وألواِعل وأشباههما ىلشباع الكسر  وعدم  ،واسم اجلنس
ومن األوت  ،((والعساقل والعساقيل ضرب من الكمأ )) :06اإلشباع بدليل قوله

 :نابغة الذبيانيوأنشد عليه قوت ال ،مراسل ومراسيل :مرسات()ىلجا ته يف مجع 
ــ  ــود  الق ـ ــاا معقـ ــوّتر  األنسـ  رىمـ

 
ــاق املراســيل     ــلَّ الِعت ــا ىلذا ك  01ِدألاق

مجع  . ومنه09 (املراسل)اليت اوته املصادا ويف أكثر  ،08الديوان واواية البيع يف 
 :ُمعِصر( على )معابري( واستشهد عليه بقوت أبي النجم)

 لـــفنه ِعطفي سهنهٍم همرجيُســ
 50سوف املعابري ُازامى امُلختهل
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 (جوسـق )، ومـن الثـاني قياسـه يف مجـع     57مهعابـر(  )وهو جيمع أيضـا علـى   
 :واستشهد عليه بقوت حييى بن تابع ،جواِسق

ــرهف     ــا ُش ــن ألوقه ــا م ــأن أعراأله  ك
 

 51ومحــر ُبــن ه علــى بعــض اجلواســيق     
 .51وذكر املر وقي أن الياا أليه ىلشباع 

، ومجـع  50والثاني قياس أليه  ،محاليقو محاِلق :ِحمالق( على)ومما يشبههما مجع 
  :عياليم( واستشهد على ذلك بقوت أبي نواس)على  (عهْيل م)

 أودى ِجمــاع العلــم ىلذ أودى اهل ــْف
 

ــفْ   ــاليم اخُلُسـ ــن العيـ ــذهم  مـ  55ُقليـ
وال جيو  حذف الياا من مفاعيل وال ىلتباتها يف غـريه   .56(العيامل)وُاوي البيع  

 :كمفاعل وألواعل عند البصري  ىلال يف الضروا  كقوت حيان احملاابي
ــي ــحُ  أال ىلن جريانــ ــيَّة اهاِ ــ  العهِشــ

 
 دهعهــْتُهم دواع مــن هــوى ومنــادح    

  :وقوت  هري ،ألنه مجع مندوحة ؛مناديح :واألبل 
 ُغ بـــيض  ال ُتخهرُِّقهـــا النَّْبـــُليســـواب  ....

 .51ألنه مجع سابغة  ؛سوابغ :واألبل 

األمـرين يف االاتيـاا وسـعة     -و اجلرمـي مـن البصـري      –وأجا  الكوأليون 
مفـاتيح ألنـه مجـع     :واألبل (وعنده مفاتح الغيب) :58وا بقوله تعا واستدل ،الكالم
 ،ألنـه مجـع معـذا     (معـاذاه )واألبـل   (ولو ألقى معـاذيره ) :59وبقوله تعا  ،مفتاح

 وابـن  67وواألـق ابـن جـين    ،60وتأوت البصريون ذلك على أنه مجع )مهْفتهح( و )ِمْعذهاا(
 سـرابل  : سـربات وعصـفوا  مالك الكوألي  واستثنى ابـن مالـك )ألواعـل( ألأجـا  يف    

، ومثَّله املعـريج علـى  يـاد  اليـاا     61دااهيم وبياايف :ويف داهم وبريف ،وعصاألر
 :ضروا  بقوت عمرو بن األهتم التغليب
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 وســــواعيد خيــــتل  ااــــتالا  
 

ــل مطـــري     ــرن كـ ــالي يطـ  كاملغـ
وأواد على غري الضروا  ما أنشده الفراا مـن   ،ألهذه ضروا  (سواعد)األبل  

 قوت  هري:
 علــيهن ألرســان كــرام لباســهم   

 
ــوابيغ   ــل  اس ــا نب ــف ال خترقه  غ

 .61ولو حذف الياا مل يضر البيع  (األبل)سوابغ 

 :كما يف ىلنشاد الفراا يعتمد ىلنشاد الكوألي  لبعض األبياتومنه أيضا أن قد 
 ما ل ـِك ُتـرغ  ه وال يرغـو اخل ِلـفْ    

 
 60وتضـــجرين واملطـــيج ُمعـــرتف 

ألمنها مـا حلقتـه التـاا عوضـا عـن       ،تاا ألغراض خمتلفةأواد أكثر من مجع حلقته ال - 
 وهذه التاا معاقبة حلرف املد وال جيـو   ،65تنابلة :على حرف املد مثل مجع )ِتنبات(

  .تنابيل :ىلاالا اجلمع منهما أليقات يف مجعه أيضا
ومنه ىلحلاق التاا بأقصى اجلمع لتأكيد معنى اجلمعية ومنه عنده مجـع )ق ْرههـب(   

 .61 أللحقته التاا للتأكيد كما حلقع غريه من اجلموع كِحجاا  وُعمومة 66ةق راهب :على
 :يف مجـع  68وأادايـة  هاِعبيـة واهطِّيـة   : وهـي  ،ومنه أمساا منسوبة حلقتها التاا

كأشـاعثة يف مجـع    -والتاا عند سـيبويه يف مجـع املنسـوب     ،وأاداي ،واهطّي ، اِعِبّي
وقيـل ليسـع    ،مع حذألا ال ما للثِّقـل عوض عن ياا النسبة احملذوألة من اجل -أشعثي 

بل التاا يف اجلمع دليل على أنك مسيع كل  ،ىلذ ليسع يف واحده ياا ؛عوضا من الياا
ألهو مجع أشعث على تسـمية كـل واحـد مـن      ،واحد من املنسوب باسم املنسوب ىلليه

وأليه ضعف ألنه ال يطـرد   :قات الرضي ،كما قيل يف ىللياس  ،احلّي باسم األب األكرب
 وهناك ىلشكات يف جعل التاا عوضـا  .69 املنسوب ىل  املكان كبغادد  يف مجع بغدادييف
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ولعل هذا يـرجح كـون    ،من ياا النسب يف أمثلة الربعي ألقد بقيع الياا وأحلقع التاا
  .التاا ليسع عوضا

 ،أواد عددا من اجلموع ملفردات مؤنثة حلقتها التاا عوضا عن حذف الماتها املعتل ة -
 ،ُبًرى وُبرون :وذكر أنها جتمع على (ُبره )وهي  ،على القياس وعلى غريهوجهمهعهها 

ُتــِبون   :و)ُتبة( وذكر أنها جتمع علـى  ،ُظًبى وُظبات :و)ُظبهة( وذكر أنها جتمع على
 .ِعُزون :و)ِعزه ( وذكر أنها ُتجمع على ،وُتبات

 وهـو يف  ظبون بضم أولـه وكسـره   :وال يف ُظبهة ،10ُبرات :ومل يذكر يف مجع ُبر 
مع أنه واد مستعمال بالواو  ،ذلك على مذهب سيبويه يف أنه جيمع بالتاا ألقط استغناا

 وجهْمع ما سبق بالواو والنون على اـالف  ،11ِعًزى :ومل يذكر يف مجع ِعزه  ،17والنون 
وُيجمـع   ،وجيو  ضّم أوله وكسـره  ،وكأنهم جعلوهما كالعوض من احملذوف ،القياس

ويتصـل بـه    .11وُتبـات   ،وُظبـات  ،ُبـرات  :لى القياس كما يفبعضها باأللف والتاا ع
 .10ومجعه بالواو والنون ال ينقاس أيضا  ،ِاُقون :حمذوف الفاا وأواد منه الربعي ِاق ة

 : وهي ،وهناك ملحوظات على  ريقة الربعي يف ىليراد املفردات واجلموع
ا مثـل  قد يكتفي ببعض اللغات املسـموعة يف بعـض املفـردات ويهمـل مـا عـداه       -

ومل يفرق ب  اجلمعـ  مـع أن    ،م ق وآماق :اكتفا ه وهْأق وُمْؤق العهْين ومجعه على
مـ ق(  )مهـْأق( ألُيجمـع علـى    )أّمـا   ،مـ ٍق وآمـاق(  )ُمْؤق( هو الذي ُيجمع علـى  )

و قد جاات أليهـا  ، وخيتلف و ن هذين اجلمع  بناا على ااتالف و ن مفرديهما
ووهْ ن هذه  ،وسأكتفي وا ذكره الربعي ،ر  لغةلغات أوبلها الزبيدي ىل  اتنيت عش

 أمـا  :قات أبو علـيّ  ،15الكلمة مما غلط أليه مجاعة من العلماا كما يقوت ابن القط اع
أليجو  أن يكون و نه )أُلْؤُعـل( ُأحلـق    قوهلم )ُمْؤٍق( ألإنه حيتمل ضرب  من الو ن،

ع اهلمزُ  اليت هي ع  ىل  وُنِقل ،بُبْرُتن و يدت اهلمز  أليه تانية كما  يدت يف شْأمهل
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أللما ُنقلع اهلمز  ُأبدلع على حـدِّ ىلبـداهلا يف    ،مه ق :مهْوِضع الالم لقوهلم يف اجلمع
أللما ُأبدلع هذا اإلبدات انقلبع واوًا النضمام مـا قبلـها تـم     ،أ ْاطْيع وما أشبهها

 ،ٍس وحنـوه أبدلع من الضمة الكسر  ومن الواو الياا كما أُلِعل ذلك يف أ ْدٍت وهق ل ـنْ 
 .ووْ ُن )مه ق( على هذا )أل  ِلع(

وحيتمل أن يكون )ُمْؤق( ُمْلحهقًا بقوهلم ُبْرُتن ال على أن اهلمـز   ا ـدٌ  ولكنهـا    
ُعْنُصو ( وُقلبـع الـواو   )عُ  الِفْعل و يدت الواو آار الكلمة لفإحلاق كما  يدت يف 

تصحَّ كما بحَّع يف عنصو  امل ْبِنيَّة ومل  ،يف ُمْؤٍق ياا ملَّا كانع الكلمة مبنية على التذكري
على التأنيث أل ُمْؤٍق على هذا أبل و نه )أُلْعُلو( ألقلبع ىل  أُلْعـٍل وو ن مجعـه )مـ ق(    
على هذا القوت )أل عهاٍت( ولوال ما جاا من الق ْلب يف هذه الكلمة جلزمع علـى و نهـا   

 ،أنه علـى )أُلْعـل(   وواألق ابن جين شيخه يف هذا وذكر أن ظاهره. 16بهذا القوت الثاني
ُمـْؤق( و يـدت   )ُمْؤِقّي( وعنى )أُلْعِلّي( كأنه يف األبل )وجّو  أليه أن يكون خمففا من 

ُمـْؤِقّي( غـري   )وىلن كانـع أليـه ال مـة ويف     (ُكرِسـيّ )الياا ال للنسب وىلمنا كزيادتها يف 
 . وضّعف ابن عصفوا قوت ابن جين األوت بأنه لو كان على ما  عم مل ُيقل يف11ال مة

وضّعف قوت ابن جين الثاني بأن كرسّيا ُبـين   ،كُقْفل وأقفات (أم ق)بل  (م ق)تكسريه 
ُمـْؤق( ألإنـه   )خبـالف   (كراسـيّ )على ياا النسب ومل ُيسـتعمل دونهـا ويكّسـر عليهـا     

ألقـد قـالوا يف    ،وكل ما حلقته ياا النسب غري ال مة ال ُيكّسر عليها ،ُيستعمل دون ياا
ويلحـق وـا حلقتـه     ،ذا بطل هذا ألينبغي أن يكون و نه م ْفِعـال وىل، ُحمر (:أمحرّي)مجع 

ألقد تبتع أبالة امليم بدليل قوهلم مهـْأق   :ألإن قلع ، ياد  واحد  من أوله من الثالتي
 . 18ألاجلواب أن يكون مما اتفق معناه وتقااب لفظه كسهِبط وِسبهْطر ،يف معناه

 :ألإن قيـل  ،ْعِلي( الياا أليه  ا د أما )مهْأقي( ألالقوت يف و نه عند أبي علي أنه )أل 
ألنـه لـيس    ؛كيف جيو  هذا وليسع الكلمة بالزياد  على بناا أبلي من أبنية الرباعي
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أن الزيـادات قـد جتـيا لغـري اإلحلـاق كـاأللف يف        :يف الكالم مثل )جهْعِفر( ألاجلواب
رهْنُفـٍل لعـدم مثـل    ٍل وق وكـالنون يف ك نهْهُبـ   ،ىلذ ليس بعد اخلمسة بناا ُيْلحق به ؛ق بهْعثهرى

مهـْأق( أن يكـون خمف فـا مـن     )وأوجب ابن جين يف . 19أليكون هذا ملحقًا به  ،سهف ْرُجل
 ،مـ ٍق( ألُكّسـر علـى اليـاا    ). وأبطله ابن عصفوا بأن قد ُجمع علـى  80مهْأِقّي( )تقيله 

   .87 (مهْفِعل)وتابع الفراا ألأوجب أن يكون على 
 بنااان ناداان من معتل الالم علـى  مأوي()قد ذكر أن )مأقي( و 81وكان الفراا

 ،وسيبويه ينكر أن يكون قد واد منه شيا مكسوا العـ  وىلمنـا بفتحهـا    مهفِعل()و ن 
 مهفِعل( بأن احلكم بزياد  امليم جيعل أبـل الكلمـة علـى    )وُاّد على من جعلهما على 

بوتهـا يف  ويدت على أبالة امليم أيضا ت ،81ومل ُيحفظا هلذا املعنى (أ ق و)أو  (أ ق ي)
 .80مجيع لغات هذه الكلمة

ومن ذلك ما ذكره من أن )دهنهف( بفتح تانيه  ،قليال ما يشري ىل  مسألة أو أمر بريف -
 ومنه ما ذكره من أن ،85ألإذا قيل بالكسر )دهِنف( ُتّني وُجمع ،ال ُيثّنى وال ُيجمع

. 86مجعا للُصواا  (وبعضهم جعل )الصِّريان ،)الصجواا( مجع ال واحد من لفظه
 . 81 (وقأ ُن)ووه ،من اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها ا آارذكر مجعو

 ،يف ســبقه ىل  االستشــهاد -كلمــا وجــد مــا يســعفه  -يظهــر اهتمامــه بالســياق  -
  :بقوت النابغة اجلعدي (تنابلة)ِتنبات( على )استشهاده على مجع ك

ــلٍ   ــره  ناهــــ ــبقُع ىل  أل ــــ  ســــ
 

ــرون الرِّ  ــًة حيفــــ ــاتنابلــــ  ساســــ
وقـد أعـاد الربعـي     (ِاسهـاس )اّس( على )ون يستشهدون به على مجع واللغوي 

 من قبيل اهتمامه بالسياق أيضا سـبقه ىل  االستشـهاد   و .88االستشهاد به على ما ُذكر
  :ااواستشهد على ذلك بقوت املّر ،وهو مما يؤاذ قياسا (متابيع)على  (ُمْتِبع)مجع  على

ــع    ــات اواجـ ــط متئمـ ــابيُع ُبْسـ  متـ
 

 89أمج حا ـــل يف ليلــها  كمــا اجعـــعْ  
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ُبُسط( وهي الناقة الـيت ُتركـع   )ومهن أواده يستشهد به على مجع )ِبْسط( على 
ُذاو ( علـى )ُذاى( بقـوت أبـي    )علـى مجـع    هاستشهادومنه  .90وولدها ال ُيمنع منها 

 :النجم
 97ُكْوم الذجاى من اهوهِت املخهوَّت

 ،دا على اسـتعمات املتـأارين  كان من  ريقة الربعي أنه يواد بعض اجلموع اعتماو -
يف محـالق(  )وقـد واد   (،محـاليق )والقيـاس أليـه   ومنه مجع )محالق( على )محالق( 

 ،وابن عبدابه وغريهـم  ،والرضّي ،واملتنيب ،املتأارين كثريا كصاحب الزنجأشعاا 
  :يقوت باحب الزنج

ــو  ــوم للمـ ــالُق القـ ــبطّرت محـ  واسـ
 

 91الراوْس يف نفوسهم ِت، وباات 
 
 
    

 :ت الشريف الرضيويقو
ــة    ــلِّ هام ــيافه يف ك ــاُدك األس  وىلغم

 
ــا   ــرافه القن ــُزك أ  ــالق واْك  91يف احلم

 :ويقوت املتنيب 
ــا  ــوه العجاجــة والقن ــا حهْش ــاهم به  أت

 
 90احلمـــالق بطـــونه ســـنابُكها حتشـــو 

  :ويقوت ابن عبدابه 
 ىلذا ضاحك ْتها الشـمُس تبكـي بـأعُينٍ   

 
ــالق    ــفر احلم ــان ب ــة األجف  95مكل ل

 :ستشهاده على مجع )عيلم( على )عياليم( بقوت أبي نواسومنه ا 
ــفْ   أودى ِجماع العلم ىلذ أودى اهل ْف ــاليم اخُلُسـ ــن العيـ ــذهم  مـ  96ُقليـ

  :ومنه استشهاده على مجع )نبيثة( على )نبا ث( بقوت أبي دالمة 
ــااهم  ــرت بئ ــري حف ــروا بئ  وىلن حف

 
 91لــُيعلم مــن مــا ُتجــّن النبا ــث     

  :نتا ج واالبة اإلحصاا 
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  :وجاات على النحو التالي (نظام الغريب)مت ىلحصاا أبنية اجلموع وألق واودها يف 
 اسم اجلنس اإلألرادي اسم اجلمع منتهى اجلموع الكثر  السامل القل ة النوع
 19 1 757 711 76 06 العدد

  :وىلليك التفصيل
 :أو ان مجوع القلة

  :جلدوت التاليأِلْعل ة( وألق ا)وادت عنده أو ان مجوع القلة ما عدا 
 عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن
 1 أألِعلة 1 أألُعل 00 أألعات
تـال    ومل يـرد )أألُعـل( ىلال يف   (،أأْلعهـات )أكثر أو ان مجوع القلة واودا عنـده  أل

ومل  .98وهـو يف األوت حمفـوظ   ،وناقـة ِقْطع واهْأت  :يف مجعوأنُيق أ قُطع وأ ْاُؤت  :تاكلم
 ،ق بـاا  :يف مجـع  99وأاشـية   ،وأِمـّر   ،أقبيـة  :وهي ،أأْلِعلة( ىلال تال  كلمات)على  يرد

 .700وهو يف الثاني حمفوظ ،وِاشاا ،ومهرير
أغتـام   :كلمـات سـع  وواد عنده استعمات مجع القلة والكثر  ملفـرد واحـد يف   

وأحقاب  ،موأ ْكمام وك ما  ،وأْاُؤت وِا ات ،وأْنساع وُنُسوع ،وُنوق وأنُيق ونياق ،وُغْتم
أألعهل( على )وتكسري  ،707وُحْقب ،وِكمام ،واهْأت ،وِنسع ،وناقة ،أ ْغتم :وُحُقب يف مجع

 .701)أألعهات( قليل
أما الكلمات اليت جاات جمموعة مجع تصحيح ملؤنـث أو ملـذكر ألقـط ألكانـع     

  :على النحو التالي
 ؤنث ساملعدد الكلمات اليت ُجمعع مجع م عدد الكلمات اليت ُجمعع مجع مذك ر سامل

7 75 
  771جاات شاذ  وهي )ِعُزون( يف مجع )ِعزه ( ص 
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 :كلمـات  سـع والتكسـري يف  ملؤنث التصحيح  يتبيغ جاا اجلمع مشرتكا ب و
واامسـات   ،ووااـدات وُوّاـد   ،رات وِشـف اا ْفوشه ،ىوُظبات وُظب ،ضّرات وضرا ر

 ،واامســة ،د ووااــ ،وشهــفر  ،وُظبهــة ،ضهــّر  :يف مجــع ،وااتكــات واواتــك ،وُاسَّـم 
 . 701وااتكة

 ،كلمـة واحـد   والتكسـري يف  ملـذكر  التصحيح  يتبيغ جاا اجلمع مشرتكا ب و
ـِرون وُبرى يف مجع  :وهي ملذكر التصحيح  يتبيغ جاا اجلمع مشرتكا ب و ،700ُبره ()ُب

  .705ِتُبون وُتبات يف مجع )ُتبة( :وهي ،كلمة واحد يف  ملؤنثو

 :أو ان مجوع الكثر 

 ،وأألعـالا  ،وأل ِعيـل  ،وأُلعَّات ،أِلعهل ة :ع أو ان مجوع الكثر  ما عداوادت عنده مجي
  :حسب اجلدوت التالي كثرً و ًةوختتلف الباقية املستعملة يف واودها قل 

 الصيغة
عدد 

 الكلمات
 الصيغة

عدد 
 الكلمات

 الصيغة
عدد 

 الكلمات
 1 أل ْعلى 8 أُلُعل 10 أِلعهات
 7 أُلعهلة 5 أِلْعالن 11 أُلعهل
 7 أُلعهالا 1 أُلعالن 11 أُلْعل
   1 أُلّعل 76 أُلُعوت
   7 أل عهل ة 9 أِلعهل

  :بيغ منتهى اجلموع

حبسب اجلدوت  وكثرً  ًةل وهي كذلك ختتلف ِق ،وادت عنده مثاني عشر  بيغة
  :التالي
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 عدد الكلمات الصيغة عدد الكلمات الصيغة عدد الكلمات الصيغة
 0 ألعاوت 75 ألعا ل 11 أل عهاِلل
 1 ألياعيل 8 أل عهال ى 75 أل عاليل
 1 أل عهاِللة 6 أل عهاٍت 15 ألواعل
 7 يهفاعل 1 أل عهاِلّي 1 ألواعيل
 7 يهف اعيل 6 أألاِعل 15 مهف اِعل
 7 ألعاعيل 5 أألاعيل 1 مفاعيل

 :واسم اجلنس ،واسم اجلمع ،اجلمع

ألقد كان يطلق عليها مجيعا مصطلح اجلمع أو  ،مل يفرق الربعي ب  هذه األنواع
وهو يف هذا على منهج اللغوي  الذين ُيسـّمون اسـم    ،جلمع ويقوت واحده كذايواد ا

وقد ألّرق الصرأليون ب  اجلمع وامسه بأن اجلمع يغلب أليه وجود مفـرد   ،اجلمع مجعا
وأن اجلمع له بـيغ معـدود     ،من مادته واسم اجلمع يغلب عليه أن ال يكون له مفرد

سـواا   -ل سيبويه واجلمهوا اسم اجلمع ومن هنا جع ،واسم اجلمع يرُد على االألها
  :واستدلوا وا يلي، 706 جعلوه مفردا –أكان له مفرد من لفظه أم مل يكن 

 :كقوت الشنفرى ،هجوا  تذكري ضمري -7
 أل عهبّهــْع ِغشهاشــًا تــمّه ولّ ــْع كأنّههــا    

 
 مع الصبح اهْكـب مـن ُأحاظـة جمِفـلُ     

 :ن اجُلالحكتصغري )اهْكب( يف قوت ُأحيحة ب ،تصغريه على لفظه -1 
ــيا   ــع القواضــ ــا يتبــ ــر ممــ  والشــ

 
ــا   ــيال عاديـ ــا أو ُاجـ ــى ُاكيبـ  أاشـ

 .701 ومجوع الكثر  ُتصّغر بردِّها ىل  مفردها 
  .النسب ىلليه على لفظه -1
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أن اسم اجلمع يقع متييزا لألعداد املركبة وأللفاظ العقود ولـو كـان مجعـا مل يقـع      -0
 . 708متييزا هلما 

، ويظهـر أن  709ىل  أنه مجـع   -ا )أل ْعل( وواألقه األافش يف بنا -وذهب الفراا 
 (عمود)عنده مجع  األوت ومن (،وأل عهلة ،أل عهل)يف بنااي الربعي على  ريقتهم يف ذلك 

علـى تهـرهك مـع أنـه ال يكسَّـر       (تهْركة)مجع  هومن ،770مثل أديم وأ دهم :عهمهد( قات)على 
 سـيبويه اسـتدتّ   وذكر السريايف أن 771سهرا ()سهِرّي( على )مجع  الثاني و من ،777عليه

وات وال رهسهـ  :أنهم يقولون يف مجعه :أحدهما ،على أنه اسم مجع وليس وكسر بشيئ 
أنه لو كان مجعا مكّسرا لكان حقه أن يقولوا ُسـرا    :والثاني ،يقولون يف أل سهقة أل سهقات

 وبحيح الالم ُيجمع علـى )أل عهلـة(   ،ألن المه معتلة أليكون كُغزا  وُاما  (على )أُلعهلة
  .771تبة وألسقة كك

وبأنـه يلزمـه االعـرتاف     ،وُاّد على األافش وا ُذكر سابقا مـن أدلـة اجلمهـوا   
 ومقتضـى )) :770يقوت الرضـي  ،بذلك يف غري و ن )أل ْعل( مما اليقوت به دألعا للتحك م

 ،وُظـؤاا يف ِظئـر   ،مذهب األافش وىلن مل يصرح به أن يكون مثل ُبحبة يف باحب
 ،وُتـؤهام يف تهـوأم   ،وغ ـِزّي يف غـا ٍ   ،وأُلْرهة يف ألااه ،ِرّيوسهرا  يف سه ،وجاِمل يف جهمهل

 ومعيـوااا  ومشـيوااا  ،وبهعهد يف بعيـد  ،وغ يهب واهدهم وأههب يف اادم وغا ب وىلهاب
وعهمهد  ،ومشيخة يف شيخ ،ومعيز وكليب يف مهعز وكلب ،ومأتوناا يف شيخ وعهري وأتان

ر وحنوهمـا ألن للجميـع مـن    كل ذلك مجع مكّسر ىلذ هي مثل اْكـب وسـفْ   ،يف عمود
 .((لفظا يقع على مفرده تركيبه

  :وقد وادت أمساا اجلموع عند الربعي على النحو التالي
 عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن
 7 أل ْعل 1 أل عهات 0 أل عهل
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وُيفـرق   ،ألهو موضوع للماهية باحل للقليل والكثري ألرادياسم اجلنس اإلأما 
وهو وىلن أألاد الكثر  ليس مجع تكسـري علـى مـذهب     ،ينه وب  واحده بالتاا أو باليااب

ألن استفاد  الكثر  ليسع من اللفا ىلمنا هي من مدلوله ىلذ كان داال  ؛مجهوا البصري 
 :775وأّيدوا قوهلم بأموا هي ،على اجلنس واجلنس يفيد الكثر 

أللما أتى  ،باحلروف أو باحلركاتأنه لو كان مجعا لكان بينه وب  واحده ألرق ىلما   -7
 .واحده على بواته مل يفرق بينهما حبركة وال غريها دّت على أنه اسم مفرد

كأنهم أعجا  خنل منقعر( وال ) :أنه ُيوبف بالواحد املذكر كما يف قوله تعا   -1
 .مرات برجات قا م :يقات

 واحده وُجمع ولو كان مكسرا لُردَّ يف التصغري ىل  ،تصغريه على لفظه حنو ُتمري -1
  .باأللف والتاا

ويذكر د/ الفاسي الفهري أن النحا  العرب كانوا على حّق ح  األضوا اعتباا 
بـل   ؛اسم اجلنس( مجعا حنويا لعدم وجود سريوا  اشتقاقية تربط اجلمع باملفرد)النوع 

 . 776مسهكة  :ىلن املفرد هو املشتق من النوع وليس العكس كما يف سهمهك
الربعي من هذا النوع أنه متـابع للكـوألي  يف أن اسـم اجلـنس      ويظهر مما ساقه

، وأواد منـه  771الذي يفرق بينه وب  واحده بالتاا أو بالياا من قبيـل اجلمـع املكسـر    
 ،وشـوى  شـوا   :ومنهـا  ،( كلمـات 70وجاات منه ) (أل عهلة وأل عهل) :أو انا خمتلفة هي

( كلمات 6وجاا منه ) (أل عهالة وأل عهات)تم  ،778 ودهبها  ودهبها ،ومها  ومها ،ق صهر  وق صهرو
 :( كلمـات 1)وجـاا يف   (أل ْعلة وأل ْعل)، و 779  اط وغ  ة اط وغ  ،مهحهالة و مهحهات :منها

 :وجـاات منـه كلمتـان    (أل ِعْيلة وأل ِعْيل)، و 710ومرو  ومْرو  ،وألمهة وأْلم ،اهْيط ة واهْيط
 :أيضـا وجاات منـه كلمتـان    (أُلْعالنأُلْعالنة و)، و717جهِرْيد  :وجهِرْيد  ،شهِكْيم :شهِكْيمة
 :ُمشاشـة  :)أُلعالة وأُلعهات( وجاات منه كلمة واحد  تم ،ُبرقان :وُبْرق انة، ُكتف ان :ُكْتفانة
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)أل ِعل ـة   ،711ُمسهّيحة و ُمسّيح  :وجاات منه كلمة واحد  (ُمف ّعلة وُمف ّعل)و ،711ُمشاش
ة وأُلْعل( وجاات منه كلمة أُلْعل )و ،710اهِلف ة واهِلف :وأل ِعل( وجاات منه كلمة واحد 

اهْيف انـة   :وجـاات منـه كلمـة واحـد      (أل ْعالنـة وأل ْعـالن  )و ،715ُسْفعهة وُسـْفع  :واحد 
 .711ُكْدِاّية وُكْدِاّي :كلمة واحد  وأُلْعِلّية وجاات منه ،716واهْيف ان 

 ؛718غريب كما ذكر ابن جين وغـريه  (اهْيط)على  (اهْيطة)وأشري هنا ىل  أنه مجع 
ليت بينها وب  آحادهـا التـاا ىلمنـا هـي أمسـاا ألجنـاس املخلوقـات ال        ألن األمساا ا

ومثله ألمة وألم يف كونه مـن املصـنوعات    ،املصنوعات حنو شعري  وشهِعري وبقر  وبقر
 . ال املخلوقات

 :أو الشاذ  ،أو النادا  ،أو ان اجلموع القليلة

يف مجـع   ،وأعـراج أمـراس  : ومفـرده علـى )أل ْعـل(    (أواد مما جاا على )أألعهـات 
، 710أمراس( مجع )مرهس( الذي هو مجع )مْرس()، وأكثرهم جيعل 719(وعْرج ،مهْرس)

ومجع )أل ْعل( الصحيح على )أألعات( بناا قليل ومل يأت ىلال يف أبنية معدود  ذكروا أنها 
 ،اأد :و اد الفااسـي  ،وحهْمـل  ،وأل ـْر   ، هْنـد  :وأمحـات يف مجـع   ،وأألـرا   ،أ ناد :تالتة
علـى )ُبـزها ( ألــ )أل عهل ـة( قليـل يف )ألاعـل( ملـا ال         (بـا ٍ )ن القليل مجعـه  وم .717وأل ْرد
 . 711يعقل

وهـذا الـو ن يف    (،ُمشاشـة )ُمشاش ومفـرده   :مجعا (أواد مما جاا على )أُلعاتو
 ،وُااـات  ،وُابـاب  ،ُتـؤهام  :وذكر السخاوي أنه وادت منه سع كلمـات  ،اجلمع نادا

و اد  ،711وِعـرق   ،وِظئر ،وأل رير ،وِاْال ،وُابَّى ،تهْوأ م :وُعراق يف مجع ،وُظؤاا ،وأُلراا
، وميكن أن ُيجعل هذا املثات عند الربعـي  710وبهريا  ،ِتين :ُتناا وُبراا يف مجع :بعضهم

 .من قبيل اسم اجلنس اجلمعي كما سبق
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وقات بعضهم ىلنها ( برا ر)على  (بااَّ )أما اجلموع النادا  ألقد أواد منها مجع 
. ومن اجلموع النادا  الـيت أوادهـا   715(بواّا)باّا ( على )ع مجع لـ )برير ( وجتم

 ،وُحقـب  ،وُغفـر  ،وُغْبـر  ،ُقـرب  :أأْلعهـات( وجـاا يف أابـع كلمـات    )أُلْعل( على )مجع 
مهدهاا  :أواد مما جاا على )أل عهات( مجعاو .716وأحقاب ،وأغفاا ،وأ غباا ،أ قراب :ومجعها
 .711 (ِمْدا)يف مجع 

ووجـه الشـذوذ    ،على سوذنيقات (سوذنيق)مجع أما اجلموع الشاذ  عنده ألهي 
وعل له الصرأليون بأنه عندما ُمنع  ،أنه اسم مذكر اات من التاا وُجمع مجع مؤنث سامل

 ،719وقّوى ابن جين اأيـه  ،وكان الفراا يقيسه ،718مجع التكسري ألكأنه عوض عن ذلك
 . 700وسّوغ اجلرجاني مثل هذا اجلمع بكون الكلمة ألااسية ومل جتمعها العرب

   :انفراداته
 مخسـة وهـي   ،انفرد برواية أبيات مل أجدها يف مظانها ومل أجد من اواهـا غـريه  

  :استشهاده على مجع )ِمر ( على )ِمرا ( بقوت الشاعرأوهلا  ،أبيات
ــراُ هُ  ــان قـــد بهـــدهت أشـ  هـــذا  مـ

 
ــئع مـــن نبلـــه ِمراُ ـــهُ      707وُاسِّـ

)شـاكلة( علـى   وقـد جـاا بـه شـاهدا علـى مجـع        ،بن بّراقـة اهلمـداني  قوت او 
  :شواكل()

ــأدبرتْ   دنــوت هلــا حتــع العجــاج أل
 

 701أمامهــا هلــا مــن شـواكلها الُيســرى  
  :ُقل ل()شاهدا على مجع )ُقل ة( على وقوت أعشى همدان  

ــلْ   أمهــا  هعهْمــعه اخليــله ال ترقــى اجل به
 

ــلْ     ــون الُقل  ــم يهْعُل ــي ت ــى واّب  701بل
 :قيات(ُمن)ُمنِقية( على )شاهدا على مجع وقوت الفر دق  

 اتـد ُيطعم يف احملل غبيط  املنقيـاجـم
 700دوا ااسياتـُـان كاجلوابي وقـيف ِجف ـ
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 :بحااي()بحراا( على )شاهدا على مجع وقوله أيضا 
ــد    ــحراا  ـــــ ــاِد يف بـــــ  نـــــ

 
ــحااي  ــك الصـــــ  705ىلن أجابتـــــ

الصِّـل( وهـو نـوع مـن     )جهمـع  منها انفراده دون اللغوي  بـبعض اجلمـوع ك  و 
وهـي   (بهـلَّة )، واللغويـون جيعلـون )الصِّـالت( مجعـا لــ      706 الثعاب  على )ِبـالت( 

وقد جاا ما ذكره الربعي مستعمال قات  ،األمطاا املتفرقة أو القطعة املتفرقة من العشب
 :جرير

 ااحـــع ُازميـــة باجليـــاد كأنهـــا   
 

 701ِعقبــان عاديــة يهِصــْدنه ِبــالال    
  :يوقات املعّر 

 مـن األسـى  وتعط فع ل ِعبه الصِّالت 
 

 708الّرعَّـــاِف ِمعنـــد اللهـــذه ججألـــالزج 
واللغويون  ،709(مفردا لـ )عهسهابر (ومنها ما يتعلق بصيغ املفرد كجهْعله )ِعْسباا  

وكـذلك   .750جيعلون املفرد )ُعسُبر أو ِعسباا( وُحذألع اليـاا مـن اجلمـع للضـروا      
 .واللغويون جيعلون املفرد ِداِنك وُدانوك 757داانك()ِدْاِنكة( مفردا لـ )جعله 

  :تالف اواية الشعر عندهاا

كما يف استشهاده على مجع  ،نوع ختتلف الرواية يف موضع الشاهد ؛وهو نوعان
  :بقوت األعشى (بط )

 انــا بطــوُنهم ط يبيتــون يف املشــتى بِ 
 

ــا   ــبا مخا ص ــى ي ــاااتهم غرت  751وج
ومل أجـده   751..(.وجـاااتكم  تبيتـون يف املشـتى ِمـالًا بطـوُنكم    )واواية البيع  

 .ربعيبرواية ال

  :نابغةِمرسات( بقوت ال)ومنه استشهاده على مجع 
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ــرى  ــود  الق ـ ــاِا معقـ ــوتَّر   األنسـ  ُمـ
 

ــيل    ــاُق املراس ــّل الِعت ــا ىلذا ك  750ِدألاق
وأكثر املصادا ترويه  ،755 وممن أواده بعد الربعي بهذه الرواية أيضا البطليوسي 

 .وسيأتي احلديث عنه ،(املراسل)

  :بقوت الشاعر (عظم الوهِاك :ومثل استشهاده على مجع )ُغراب
 يــــا عجبــــا للعجــــِب الُعجــــاب

 
ــراب   ــى ُغـ ــراب  علـ ــة أغـ  756مخسـ

 (.مخسة ِغربان)ومل أجد البيع بهذه الرواية وىلمنا برواية  

  :جريربقوت  -ق ْرههب( وهو املسّن من البقر )على مجع  -ومنه استشهاده 
ــاِت تهـــْيم    ــوُا بنـ ــْع ظهـ  ىلذا ق ِعسهـ

 
ــُف عــن ق     751عــوتاهبــة الورهتكشَّ

وهـو   (عهْلههـب )أليكـون مجـع    (اهبـة ل عه) :758يف الديوان وغـريه   واواية البيع 
 :760وأما القراهبة ألقد وادت يف قوت ذي الرمة ،759وعناه

ــا    ــماا كأنهـ ــاق السـ ــحريا وآألـ  ُسـ
 

 وقراهُبـــــْه بهـــــا بقـــــر أألتـــــاؤه 
  :ُدؤلوت( على )دآليل( بقوت الكميع)ومنه استشهاده على مجع  

ــمئالت  ــن املص ــدآلي م ــدا ال ــد ب  ل ق
 

 767لـذي اللبـبِّ منهــا برقهـا املتخيَّــل    
 ..( .من املصمئالت الدال ل) :761واواية البيع يف هامشيات الكميع 

علـى بنيـة جهْمـع كمـا يف     بهـا  ستشهاد الال يتعلق االثاني ألهي أبيات نوع أّما ال
  :استشهاده على مجع )ههوها ( بقوت عمرو بن معد يكرب

 وأاض قــد قطعــع بهــا اهلــواهي   
 

ــا   761ُيخـــات عزيـــف جّنتهـــا قطونـ
  :والرواية املشهوا  يف عجز البيع 

 وأاض قــد قطعــع بهــا اهلــواهي   
 

ــرخُبها مليـــع     ــن اجِلّنـــان سـ  760مـ
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  :أل رهأ( بقوت مالك الباهلي)ومنه استشهاده على مجع 
 وضـــرب  كـــأذان الِفـــراا نُشـــلبه   

 
 765املخــاِض العــوا ب و عــن  كــإيزاِغ 

 .766املخاض نبواها  :البيع وبحة اواية ،نسبه للنابغةو 

  :ومنه استشهاده على مجع )سهموم( بقوت عمرو بن بّراقة اهلمداني
 ن اأتأتقوت ُسليما لـي مـن القـوم    

 
ــا الســما م    761وجــوه اجــاٍت لّوحته

ألإن مل تصـّح هـذه النسـبة     ،مل أجد من نسبه ىل  عمرو اهلمداني سوى الربعيو 
 :هية املشهوا  أليالرواألن البيع جلرير و ؛أليكون من أوهامه

 اأت ذتقوت لنا سـلمى مـن القـوم ىل   
 

ــ  ــا اوجوه ــعوُِّل كرام  768الســما مب ح
 :والذي لعمرو بن براقة 

 تقـــوت ُســـليمى ال تعـــرَّض لُتْلف ـــة 
 

ــا م وليلــك عــن ليــل   769الصــعاليك ن
  :واستشهد على مجع )ِعسباا ( بقوت الكميع 

 وجتمَّـــــــــــع املتفرِّقـــــــــــاتُ  
 

ــن العه  ــمـــ ــوتسهـــ  710ابر والوعـــ
 :روى البيعوُي 

 وجتّمــــــــــع املتفرقــــــــــــــــو
 

ــل   ــن الفراعــ ــابر ن مــ  717والعســ
 :أوهامه يف اجلموع 

ومل يذكروا  (ااسهُكيه)على  (كّيس)ومنها مجع  ،وهي قليلة بالنظر ىل  كثر  األبنية
 واوا توّهم أن مفـرده علـى )أل ِعْيـل( ولـيس     ،711سىْيوك يهسة وك  ،أكياس :يف مجعه ىلال

أل ْيِعـل(  )ن قاس هذا اجلمع أليه متابعا الفراا الذي أنكر أن يكون أو يكو ،أل ْيِعل()على 
ق يِّم وسهيِّد وجيِّد  :وقات يف حنو ،أل ْيعهل( مثل ضهْيزهن وضهْيغهم)وىلمنا هو  ،من أبنية العرب
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وكـان   ،ق ِوْيم وسهِوْيد وجهِوْيد على و ن كـريم وظريـف   :أل ِعْيل( أبله)هذا من الفعل 
 ؛النفتاح ما قبلها تم يسقطونها لسكونها وسكون الياا بعـدها يلزمهم جعل الواو ألفا 

أللّما ألعلوا ذلك باا )أل ِعْيل( على لفا )أل ْعل( ألزادوا ياا على الياا ليكُمـل بهـا بنـاا    
 . 711احلرف 

  :سبا ب( واستشهد على ذلك بقوت ُعيينة بن شهاب)على  (ِسّب)ومنه مجع     
 هــم يضــربون الكــبش تــربُق بهيضــه 

 
 710ه مـن الـدماا سـبا ب   على وجهـ  

 :أما السِّـب  ،واحده )سبيبة( وهو حمفوظ أليه ،الطبُرق :مع أن السبا ب يف البيع 
 وهو يف هذا متابع لُكـراع النمـل الـذي جعـل     .715الثوب الرقيق أليجمع على ُسبوب

 :سبا ب( واستشهد على ذلك بقوت علقمة بن عبد )السِّب( مفرد )
ــرهف     ــى شه ــيب  عل ــريقهم ظ ــأن ىلب  ك

 
ــدَّ  ــوم مفــ ــان مثلــ ــبا الكتــ  م بســ

 . 716بسبا ب  :أااد 

 ،711مجعا لـ )عهمامـة( للجماعـة مـن النـاس     (عهمهاِعم)ومنها وهمه ح  جعل 
 :كما يف قوت لبيد (والصحيح أنها قد تكون مجعا لـ )عهّم

 718وأجعل أقواما ُعموما عهماعما

ه وقات أبو علـي بـأن أليـ    ،وقات أبو عمرو بأن )عماعم( ال واحد هلا من لفظها
. وتبع هذا السهو يف املفرد 719حروف )عم( وليس منه وىلمنا هو من باب ِسبهطر وحنوه

سهو آار يف اجلمع ألجمعها على )ِعمامات( و )عما م( واوا ااتلط عليه األمر جبمع 
 .)ِعمامة( حيث جتمع عليهما
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 (مهصهـاد )والصـواب أن مفـرده    780علـى )ُمْصـدهان(   (بهـدّ )كما أاطأ يف مجع 
  (. مهْفعهل)ألُفعالن حمفوظ يف مجع  وعلى كل حاٍت

  :أوهامه يف الشواهد

ولكون الربعي من أ مة األدب ألروا اعتمـد علـى ذاكرتـه وحمفوظـه يف سهـوق      
وهي أوهام تتعلـق بنسـبة األبيـات كمـا يف      ،وأّداه ذلك ىل  الوهم أو اخلطأ ،الشواهد

  :وهو ،ذي الرمة ه ىل نسب ال ا( ببيع )استشهاده على مجع 
 الزجّت يكرهن الريـاح ىلذا جـرت   ترى
 

ــرح   ــوال التحــرج تف ــا ل ــّي به  787وم
  :ُبثنة( واواية البيع)وجعل )مّي( بدال من  ،والصحيح أنه جلميل 

 تــرى الــزجتَّ يلعــنَّ الرِّيــاحه ىلذا جــرْت
 

 781وبثنـُة ىلن هبَّـْع هلـا الـرِّيُح تفــرحُ     
 :وهو ،للفر دقوكما يف استشهاده على مجع )مْرس( على )أمراس( ببيع نسبه  

ــامها  ــع يف مصـ ــا ُعل قـ ــأن الثريـ  كـ
 

ــدت   ــّم جنـ ــان ىل  ُبـ ــأمراس كتـ  بـ
ونسـب ىل    .تـه البيـع مشـهوا مـن معلق   و 781والصحيح أنـه المـرا القـيس    

 :وجعله شاهدا على مجع )نبيثة( على )نبا ث(الفر دق أيضا بيع أبي دالمة 
ــااهم  ــرُت بئ ــري حف ــروا بئ  وىلْن حف

 
ــّن النب     ــا ُتِج ــا م ــُيعلمه مّن  780ا ــثل

ُظنبوب( بقـوت  )وقد خيطئ يف بعض األبيات كما ألعل ح  استشهد على مجع  
 :امرا القيس

 قــد أشــهُد الغــاا   الشــعوااه حتملــين 
 

ــبُ     ــا الظنابي ــٌة منه ــرداُا عااي  785ج
جـرداا معروقـة   )ويف مجيـع مصـادا البيـع    وهو الذي يف الديوان  ،والصحيح 

 :يع محيد بن تواويظهر أن ما ذكره جزا من ب ،اللحي  سرحوب(
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 غمل ـــس  غـــا ُر العيـــن  عاايــــة   
 

 786بهــا معصــا منــه الظنابيــب مل يهْغمــز 
 ،الظنابيـب( )وعلى هذا ألال شاهد يف قوت امرا القيس على استعمات اجلمـع   

  :ويكون الشاهد على ذلك ما ذكره سابقا من قوت سالمة بن جندت
ــِزع     ــاا   أل ـ ــا بـ ــا أتانـ ــا ىلذا مـ  ىلنـ

 
 781الظنابيـب  كان الصـراُ  لـه ق ـْرعه    

  :شهط ن( بقوت عنرت ) ومنه استشهاده على مجع 
ــا    ــاُح كأنهـ ــّدم والرمـ ــف التقـ  كيـ

 
 788أشـــطان بئـــر يف لبـــان األدهـــم 

وقد أواد القرشـي يف   ،قتهوالبيع من معل  ...يدعون عنرت والرماح :والصحيح 
  :789مجهر  أشعاا العرب بعده

ــا    ــاُح ك أ ّنهـ ــّدُم والّرمهـ ــفه الّتق ـ  ك ْيـ
 

 تهــألأل يف الّســحهاِب األْاك ــمِ  بهــْرق   
ــا   ــيوُف ك أ ّنهـ ــّدُم والّسـ ــفه الّتق ـ  ك ْيـ

 
 غ وغــــا جهــــراد  يف ك ثيــــب  أ ْهــــيهِم 

 .البيع الثاني ألروا أاذ بدا البيع األوت من بدا 

 :ويضاف ىل  ما سبق من نتا ج اإلحصاا ما يلي

لـيال مـا يـذكر    وق ،يظهر عند الربعي االلتزام غالبا بصيغة واحد  للجمع أو املفرد -
 .بيغت  أو أكثر ألحدهما

وهذا جيعلنا نعيـد النظـر    ،بيغة )أألعات( هي أكثر بيغ اجلموع دواانا يف الكتاب -
 ،ألهي تستعمل للكثر  يف كلمات مل تأت يف مواّدها أمثلـة للكثـر    ،يف جعلها للقل ة

لة يف ومثلها بيغة )أألِعل ة( املسـتعم  ،وهذا يدت بوضوح على أنها ال ختتص بالقل ة
 .مجع املضّعف
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ُيفسـر هـذا    واوـا  ،بيغة )أِلْعلة( من أبنية القل ـة  (غابع عن كتاب )نظام الغريب -
وعّدها آاـرون   ،تردجد الصرألي  يف التعامل معها ألقد عّدها بعضهم من أبنية القلة

 .من أمساا اجلموع
 ،أُلعَّـات  :وهـي  ،أابعة أبنيـة  (يف مجوع الكثر  مل يرد ضمن أبنيتها يف )نظام الغريب -

 .وأِلعهلة ،وأألعالا ،وأل عيل
 .(قْوأ ُن)و (،ُبواا) :وهما ،مجع  من اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها ذكر -
وهو جانب ظاهر اعتنـى   ،يظهر بوضوح حرص الربعّي على السياق واالستعمات -

وكـذلك ىليـراده    ،به يف )نظام الغريب( وبر  من اـالت انفـراده بـبعض األبيـات    
 .سب استعمات املتأارينلبعض اجلموع حب

ألوقع يف بعض  ؛يرتجح أن الربعي اعتمد على حمفوظه يف سهوق الشواهد واألبيات -
  .األوهام واألاطاا سواا يف نسبتها أو يف ألفاظها

ابد )نظام الغريب( بعـض الكلمـات الـيت مل تـدال ضـمن حصـر الصـرألي          -
ل ىلضـاألة ىل  مـا   وهـذه ُتمثـ   ،كمجيا )أل ْعل( على )أألعات( من الثالتي الصـحيح 

هـذه   ؛وهناك ألفاظ ذكرها الربعي ألاتع املعـاجم أو مل ُتعـنه بهـا    ،ذكره الصرأليون
الفوا ع ميكن أن تقع ضمن دا ر  كثري من األلفاظ اليت شاعع أليمـا بعـد القـرن    

 .الثالث اهلجري دال ة على التطوا والتجديد الذي أباب اللغة
د حـاوت التوسـعة علـى األدبـاا     يبدو أن كون الربعي من أهـل األدب أيضـا ألقـ    -

باحتفا ه باستعماالت املتأارين اليت اوا اشتملع علـى أقيسـة بـرألية تـؤدي ىل      
 .ااجتات بعض الكلمات يف سبيل ىلتراا اللغة
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ىل  مذهب الكوألي  يف الصرف  -وىلن مل يصرح  -كشف البحث عن ميل الّربعي  -
وو ن  ،مسا ل اإلشباع ويف ،يف جعلهم اسم اجلمع واسم اجلنس من قبيل اجلموع

 .واعتماده على اواية وىلنشاد الكوألي  لبعض الشواهد ،أل ْيِعل()



 د. حييى بن عبداهلل بن حسن الشريف

 755                                                       م1035  –هـ 3416  – اخلامس عشرالعدد 

 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 .000منهج البحث يف األدب واللغة لالنسون وماييه  :ينظر 7

 .708اللغة لفندايس  :ينظر 1

 .115 د/ ببحي الصاحل ،دااسات يف ألقه اللغة :ينظر 1

 .56، تيسريات لغوية 90م ص 7980-7910جممع اللغة العربية يف مخس  عاما  :ينظر 0

وميكن مقاانة النتا ج اإلحصا ية  .60-51ص ص  ،9جملة جممع اللغة العربية بالقاهر  ج  :ينظر 5
صاا أبنية اجلمع يف )نظام الغريب( يف هذا بنتيجة ىلح لبحث )نظرات يف جكوع الثالتي(

 .البحث

 . 770/ 0، معجم املؤلف  101/  7األعالم ،001/ 7بغية الوعا   :ينظر 6

 .115/  1بغية الوعا   ،7/177حتفة الزمن يف تاايخ سادات اليمن  1

 .1/7667العقد الفاار احلسن  8

 . 579للملك الرسولي  العطايا السنية واملواهب اهلنية يف املناقب اليمنية 9

 .716 للجعدي  بقات ألقهاا اليمن 70

 .701/ 1كشف الظنون حلاجي اليفة  ،801/ 7هدية العااأل  للبغدادي  77

 .7/180السلوك يف  بقات العلماا وامللوك  71

، وكفاية املتحفا ونهاية املتلفا البن اإلجدابي من علماا القرن اخلامس 75/ 8معجم األدباا   71
ويتفق الكتابان يف موضوعهما ألقد ذكر ابن اإلجدابي يف مقدمة  ،والربعي متعابران ألهو ،أيضا
وخيتلفان يف أن )كفاية  ،أنه كتاب خمتصر يف اللغة وما ُيحتاج ىلليه من غريب كالم العرب كتابه

 .16كفاية املتحفا ص  :ينظر .عاٍا من الشواهد ليسُهل حفظه كما ذكر مؤلِّفه (املتحفا

 .7/71ة العااأل  هدي :ينظر  70

 .6/61، معجم املؤلف  1مقدمة تاج العروس ص  :ينظر  75
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76  77/081. 

 .ق ت ع()ينظر ماد    71

 .7/70املخصص   78

واملنتخـب مـن غريـب كـالم العـرب لُكـراع        ،الغريب املصّنف للقاسم بن سـالم  :باملقاانة مع 79
 .وكفاية املتحفا ونهاية املتلف ا البن اإلجدابي ،النمل

دال يف اإلحصاا أمساا اجلموع وأمساا اجلنس على  ريقة الربعي يف ىلدااجها يف أبنية ي  10
 اجلموع.

 .1 نظام الغريب  17

 .195 -197البحث اللغوي عند العرب  :ينظر  11

و بع بالقاهر  وطبعة هندية  bronleنظام الغريب، بتحقيق املستشرق األملاني / بولس برونله   11
 م.7971 -هـ 7110 ،باملوسكي

 .11نظام الغريب   10

 .85 املصدا نفسه  15

 .791، 09، 10 ،11، 17 :تنظر على الرتتيب يف نظام الغريب  16

 .م ص ا()القاموس احمليط   11

 .10، 77نظام الغريب   18

 .م أ ن()اللسان والتاج  :، وينظر101 -1/101شرح الكاألية للرضي   19

 .لغا()لسان العرب  :وينظر ،81نظام الغريب   10

 .115، 790 ،751، 771 ،01 :تنظر على الرتتيب يف نظام الغريب  17

 .601، 505، 751املنتخب من غريب كالم العرب  :ينظر ،غرانقة أيضا :وجيمع على  11
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 .791نظام الغريب   11

  (هـ ض ب)لسان العرب وتاج العروس  :ينظر  10

 .111املصدا نفسه  15

 .7/161 (جبر)مجهر  اللغة  :ينظر  16

  .والتاج )ن   ت( ،1/1هر  اللغة مج  11

 .718نظام الغريب   18

 .0/781شرح احلماسة للمر وقي   19

 ب ه   ا( )تاج العروس  :ينظر 00

 .006املنتخب من غريب كالم العرب  :وينظر ،80نظام الغريب   07

 .القاموس )أ   م( ،7/019شرح احلماسة للمر وقي  01

 .75نظام الغريب   01

  (.ق ا ن ،ن صاللسان والتاج )ع  00

 .09نظام الغريب   05

 .171املصدا نفسه  06

 .700املصدا نفسه  01

 .88ص   08

 . 7/668أساس البالغة )عقد(  ،0/89مقاييس اللغة )عقد(  ،7/707الع  )عقد(   09

 .61نظام الغريب   50

 .ع ص ا()القاموس احمليط   57

 .80نظام الغريب   51
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، لسان 1/880املقتصد يف شرح اإليضاح  ،1/600، سر بناعة اإلعراب 7/790الكتاب   17
 .العرب واملصباح املنري )ظ ب ا(

 .لسان العرب )ع   ا(  11

ب )املصباح املنري  ،1/151الروض األنف ، 676 ،605، 1/607سر بناعة اإلعراب  :ينظر  11
 .1/111املزهر  ،7/018ح الشاألية لركن الدين اإلسرتاباذي شر (،ا ا

 .1/90شرح الشاألية للرضي  ،1/157الروض األنف  ،751نتا ج الفكر   10

 .، املصباح املنري باب الياا711أبنية األمساا واألألعات واملصادا  :وينظر ،7/76األألعات   15

 .710-779املسا ل املشكلة )البغداديات(  :ينظر  16

 منه. 11/ 1وينظر  ،1/105اخلصا ص  :ظرين  11

 .91 – 7/91املمتع  :ينظر  18
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التبصر  والتذكر   ،7/017الزاهر  ،06شرح القصا د السبع الطوات  ،116شرح املفضليات   709
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 .85نظام الغريب   770
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، شرح املفصل 717/ 70املخصص  :وينظر ،70/110، شرحه للسريايف 1/615الكتاب   771
 (.سرو)، لسان العرب 0/7886، شرح الكاألية الشاألية 5/19

 .5/18شرح املفصل  :، وينظر1/101شرح الشاألية   770

 .5/17شرح املفصل   775

 .16ذاات اللغة العربية وهندستها   776

 ،017 ،7/706جمالس تعلب  ،97 -90لفراا املذكر واملؤنث ل ،1/60معاني القرآن للفراا  771
، لسان 1/718شرح الكاألية للرضي  ،5/17شرح املفصل  ،179املذكر واملؤنث لألنبااي 

 العرب )ص و ا(.

 .780 ،758 ،11 ،0 :تنظر على الرتتيب يف نظام الغريب  778

 .710 ،11املصدا نفسه   779
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  ن )، تاج العروس 067، املقرب 876املقتصد يف شرح التكملة  :وينظر ،757نظام الغريب   717
 (.د

 .007ااتشاف الضرب  ،0/7801شرح الكاألية الشاألية  :، وينظر769نظام الغريب   711
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ااتشاف الضرب  :، وينظر119، 765 ،700 ،(711)10 :تنظر على الرتتيب يف نظام الغريب  716
7/071. 

 .760نظام الغريب   711

 .1/675تاب الك :وينظر ،769نظام الغريب   718

شرح اجلمل  ،111دا  الغواص  :وينظر ،1/751احملتسب  ،06-01األيام والليالي والشهوا   719
 .7/87اهلمع الشاهد  ،1/198املساعد  ،1/118شرح الكاألية  ،7/709البن عصفوا 

 .770 الوسا ة ب  املتنيب واصومه  700

 .700نظام الغريب   707

 .711املصدا نفسه  701



 د. حييى بن عبداهلل بن حسن الشريف

 761                                                       م1035  –هـ 3416  – اخلامس عشرالعدد 

 .111املصدا نفسه  701

 .709املصدا نفسه 700 

 .178املصدا نفسه 705 

 .787املصدا نفسه  706

 .7/58عقبان مدجنة نفضن ِ الال( )، واواية الديوان 171مجهر  أشعاا العرب للقرشي  701

 . 1/685اإليضاح يف شرح سقط الزند وضو ه للتربيزي  708

 .719نظام الغريب  709

 .ب ا(لسان العرب )ع س  ،711املنتخب من غريب كالم العرب  750

 .86نظام الغريب  757

 .51املصدا نفسه  751

 .700الديوان  751

 .67نظام الغريب  750

 .809الفرق ب  احلروف اخلمسة  755

 .750نظام الغريب  756

 .715املصدا نفسه  751

 (.ع ن ب)، لسان العرب وتاج العروس 1/675الديوان 758

 .701املنتخب  759

 .100ديوانه  760

 .111نظام الغريب  767

761 118. 



 (...م7081-000هـ /080-000للربعّي ) (نظام الغريب)أبنية اجلموع يف  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          760

 .770غريب نظام ال 761

 .716األبمعيات  760

 .769نظام الغريب  765

 .تاج العروس )ف ا ى( ،املزهر 766

 .785نظام الغريب  761

 .1/991ديوانه  768

 .1/711أمالي القالي  769

 .719نظام الغريب  710

 .ع س ب ا()واللسان والتاج  ،1/106الصحاح)عسرب(  ،710الديوان  717

 .ك ي س()للسان والقاموس والتاج ، ا715، 1/705، شرح الشاألية 19نظام الغريب  711

 .7/788الزاهر لألنبااي  711

 .18نظام الغريب  710

  .5/96ازانة األدب  ،، اللسان والتاج )س ب ب(1/100الع   715

 .1/171املنتخب  716

 .771نظام الغريب  711

 .)ع م م( 0/76احمليط يف اللغة  718

 .155الفصوت والغايات للمعري  :وينظر ،717/ 1املخصص  719

 .711م الغريب نظا 780

 .69املصدا نفسه  787

 . 1/119منتهى الطلب ، 1/555جمالس تعلب  781



 د. حييى بن عبداهلل بن حسن الشريف

 765                                                       م1035  –هـ 3416  – اخلامس عشرالعدد 

 .757 نظام الغريب 781

 .106املصدا نفسه  780

 .718املصدا نفسه 785

 .707ديوانه  786

 .16-15نظام الغريب 781

 .106املصدا نفسه  788

 .117ص  789



 (...م7081-000هـ /080-000للربعّي ) (نظام الغريب)أبنية اجلموع يف  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          766

 املصادر واملراجع

، 6عـامل الكتـب، القـاهر ،      أمحد خمتاا عمـر، البحـث اللغـوي عنـد العـرب،      -
 م.7988

 .اإلسرتاباذي، اضي الدين -
شرح شاألية ابن احلاجب، حتقيق / جمموعة من األسـاتذ ، داا الكتـب العلميـة،     -

 م.7981-هـ 7001بريوت، 
 شرح كاألية ابن احلاجب، تصحيح وتعليق / يوسف حسن عمر، د ، دت. -
قصود حممد عبداملقصود، اإلسرتاباذي، اكن الدين، شرح الشاألية، حتقيق/ عبدامل -

 م.1000-7015، 7مكتبة الثقاألة الدينية، القاهر ،  
األسدي، الكميع بن  يد، هامشياته، حتقيق / داود سلوم ونواي القيسي، عامل  -

 م.7986-7006الكتب، مكتبة النهضة العربية، 
 اإلشبيلي، علي بن مؤمن بن عصفوا، -
 م.7980-هـ7000غداد، شرح مجل الزجاجي، حتقيق د / باحب أبوجناح، ب -
 م.7980، 7ضرا ر الشعر، حتقيق / السيد ىلبراهيم حممد، داا األندلس،   -
 -املقّرب، حتقيق/ أمحد عبدالستاا اجلـوااي وعبـداهلل اجلبـواي، مطبعـة العـاني       -

 م. 7917-هـ7197، 7بغداد،  
/ حممود شاكر وعبدالسالم  األبمعي، عبدامللك بن قريب، األبمعيات، حتقيق -

 ، بريوت. 5   ،هااون
 األنبااي، أبو الربكات، -
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 .م7951هـ=7111أسراا العربية، حتقيق / حممد البيطاا، مطبعة الرتقي، دمشق،  -
 ، دت.الدين عبداحلميد، دااالفكراإلنصاف يف مسا ل اخلالف، حتقيق / حممد حميي  -
. ـه7005، 1  السامرا ي، مكتبة املناا، األادن،نزهة األلباا، حتقيق د/ ىلبراهيم  -

 م.7985-
 .األنبااي، حممد بن القاسم -
الزاهر يف معاني كلمات الناس، حتقيق د/ حـامت الضـامن، داا البشـا ر للطباعـة      -

 م.1000 -هـ 7011والنشر، دمشق، الطبعة الثالثة، 
شــرح القصــا د الســبع الطــوات اجلاهليــات، حتقيــق/ عبدالســالم هــااون، داا   -

 م.7991، 5املعااف، القاهر ،  
املفضليات، حتقيق/ كاالوس يعقوب اليل، مطبعة اآلباا اليسوعي ،  شرح ديوان -

 م.7910
 م.7981، اجلنابي، مطبوعات و اا  األوقاف العراقية واملؤنث، حتقيق/  ااقاملذكر  -

األندلسي، أبو حيان، ااتشاف الضرب، حتقيق د/ اجب عثمان، مطبعة اخلا ي،  -
 م.7999-هـ 7079، 7 

، حتفـة الـزمن يف تـاايخ سـادات الـيمن، حتقيـق /       األهدت، احلس  بن عبـداهلل  -
 م.7015/1000عبداهلل احلبشي، اجملمع الثقايف، أبوظيب، 

 البطليوسي، ابن السيد،  -
االقتضاب يف شرح أدب الكتاب، حتقيق / مصـطفى السـقا وحامـد عبداجمليـد،      -

 م.7996مطبعة داا الكتب املصرية بالقاهر ، 



 (...م7081-000هـ /080-000للربعّي ) (نظام الغريب)أبنية اجلموع يف  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          768

/ علي  وين، مطبعـة العـاني، بغـداد، نشـر      الفرق ب  احلروف اخلمسة، حتقيق -
 و اا  األوقاف والشؤون الدينية، العراق، د ت.

 م.7987البغدادي، ىلمساعيل باشا، هدية العااأل ، استانبوت،  -
البغدادي، عبد القادا بن عمر، ازانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق /  -

 م.7919لطبعة الثانية، عبدالسالم هااون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ا
التربيزي، اخلطيب، اإليضاح يف شرح سقط الزند وضو ه، حتقيق / ألخـر الـدين    -

 م.1000-ـه7010، 7قباو ، داا القلم العربي،  
العباس أمحد بن حييى، جمالس تعلب، حتقيق / عبدالسالم هااون، داا  تعلب، أبو -

 م.7956-هـ7115، 1  املعااف،
ب احليـوان، حتقيق/عبدالسـالم هـااون، مكتبـة     اجلاحا، عمـرو بـن حبـر، كتـا     -

 م.7981-ـه7001، 1اخلا ي،  
اجلرجاني، عبدالقاهر، املقتصد يف شرح التكملة، حتقيق / أمحـد الـدويش، نشـر     -

 م.1001-ـه7011، 7جامعة اإلمام حممد بن سعود،  
اجلرجاني، علي بن عبدالعزيز، الوسا ة ب  املتنيب واصومه، حتقيق / حممد أبو  -

 ، دت.1لفضل ىلبراهيم وعلي البجاوي، مطبعة عيسى البابي احلليب،  ا

 م.7987اجلعدي،  بقات ألقهاا اليمن، داا الكتب العلمية، بريوت،  -
يف  بقـات العلمـاا وامللـوك،    اجلندي، بهاا الدين حممـد بـن يوسـف، السـلوك      -

 .7991-ـه7070، 7/ حممد بن علي األكوع، مكتبة اإلاشاد، بنعاا،  حتقيق
  .جين، أبو الفتح ابن -
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 اخلصا ص، حتقيق / حممد علي النجاا، داااهلدى للطباعة والنشر، بريوت. -
سر بناعة اإلعراب، حتقيـق د / حسـن هنـداوي، داا القلـم، دمشـق، الطبعـة        -

 م.7991 -هـ 7071الثانية، 
املبهج يف تفسري أمساا شعراا احلماسة، حتقيـق د/ حسـن هنـداوي، داا القلـم،      -

 م.7981-7001، 7دمشق،  
احملتسب يف تبي  وجوه شواذ القرااات، حتقيق/ علي النجدي نابف وآاـرين،   -

 م. 7986-7006، 1داا سزك  للطباعة والنشر،  
حاجي اليفـة )مصـطفى بـن عبـد اهلل(، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب           -

 م.7959والفنون، داا العلوم احلديثة، بريوت، 
حتقيـق/ عبـداهلل احلسـيين، املكتبـة      احلريري، دا  الغواص يف أوهـام اخلـواص،   -

 ، دت. 7الفيصلية، مكة املكرمة،  
 احلموي، ياقوت، -
 ،7ىلحسان عباس، داا الغرب اإلسـالمي، بـريوت،    معجم األدباا، حتقيق د/  -

 م.7991
 م.7911-7191معجم البلدان، داا بادا، بريوت،  -
الـيمن،   اخلزاجي، علي بن احلسن، العقد الفاار احلسن يف  بقات أكـابر أهـل   -

، 7حتقيــق/ عبــداهلل العبــادي وآاــرين ـ داا اجليــل اجلديــد، بــنعاا،           
 م.7010/1009

اخلطفي، جرير بن عطية، ديوانه، شرح / حممد بن حبيب، حتقيق / نعمان حممـد   -
 ، د ت.1أم   ه، داا املعااف، القاهر ،  
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اليـ ،  ابن دايد، أبو بكر، مجهر  اللغة، حتقيق / امزي بعلبكـي، داا العلـم للم   -
 م. 7981، 7 

الذبياني، النابغة، ديوانه، اعتنى به وشرحه / محدو ماس، داا املعرألة، بـريوت،   -
 م.1005-ـه7016، 1 

الرسولي، العباس بن علي )امللك(، العطايا السـنية واملواهـب اهلنيـة يف املناقـب      -
، اليمنية، حتقيق/عبدالواحد اخلامري، ىلبدااات و اا  الثقاألة والسياحة، بنعاا

 م.7015/1000
الزبيدي، حممد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق / عبدالستاا  -

 م.7981 -هـ 7001أمحد ألراج، مطبعة حكومة الكويع، الطبعة الثانية، 

 م.1001، 75الزاكلي، اري الدين، األعالم، داا العلم للمالي ، بريوت،    -
ق / حممد باسل عيـون السـود،   الزخمشري، حممود بن عمر، أساس البالغة، حتقي -

 م.7998-7079، 7داا الكتب العلمية، بريوت،  

السخاوي، علم الدين، سفر السعاد  وسفري اإلألاد ، حتقيق/حممد الدالي، جممـع   -
 م.7981-ـه7001اللغة العربية بدمشق، 

ابن سالم، القاسم )أبو عبيد، الغريب املصنف، حتقيق / حممـد العبيـدي، نشـره     -
، 7ســـي للعلـــوم واآلداب والفنـــون، وداا ســـحنون للنشـــر،  اجملمـــع التون

 م.7076/7996
  .السهيلي -
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، 7الروض األنف، حتقيـق / جمـدي الثـواي، داا الكتـب العلميـة، بـريوت،         -
 م.7078-7998

، 7نتا ج الفكر، حتقيق د/ حممد البنا، داا الرياض للنشر والتو يع، الريـاض،    -
 م.7980-هـ7000

الكتاب، حتقيق / عبدالسالم هااون، مكتبة اخلـا ي،   سيبويه، عمرو بن عثمان، -
 م.7988-هـ7008، 1القاهر ،  

  .ابن سيد  -
شرح مشكل شعر املتنيب، حتقيق د/ حممد الدايـة، داا املـأمون للـرتا ، دمشـق،      -

 م.7195-7915

 املخصص، حتقيق جلنة ىلحياا الرتا  العربي، داا اآلألاق اجلديد ، بريوت، د ت. -
 لدين،السيو ي، جالت ا -
ــة العصــرية، بــيدا،    - ــراهيم، املكتب ــو الفضــل ىلب ــة الوعــا ، حتقيق/حممــد أب بغي

 م.7919-ـه7199
، 7همع اهلوامع، حتقيق /أمحد مشس الـدين، داا الكتـب العلميـة، بـريوت،        -

 م.7998-هـ 7078
الشا يب، ىلبراهيم بن موسى )ىلبو ىلسحاق( املقابـد الشـاألية يف شـرح اخلالبـة      -

البنا وآارين، معهد البحو  العلمية، مركز ىلحياا الرتا  ، حتقيق/ 1الكاألية، ج
 م.1001 -ه7018، 7اإلسالمي جبامعة أم القرى،  

  .شوقي ضيف -
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 تيسريات لغوية، داا املعااف، القاهر ، د ت. -
 م.7980-7000، 7م،  7980-7901جممع اللغة العر بية يف مخس  عاما  -
 م.7989، 6للمالي ،   الصاحل، ببحي، دااسات يف ألقه اللغة، داا العلم -
  .الصقلي، ابن القطاع -
 م.7981 – ـه7071، 7األألعات، عامل الكتب، بريوت،   -
أبنية األمساا واألألعات واملصادا، حتقيق/ أمحـد عبدالـدا م، مطبعـة داا الكتـب      -

 م.7999، 7املصرية، القاهر ،  
شـق،  الصيمري، التبصر  والتذكر ، حتقيق / ألتحي علي الـدين، داا الفكـر، دم   -

 .7981-ـه7001، 7 
ابن عقيل، بهاا الـدين، املسـاعد علـى تسـهيل الفوا ـد، حتقيـق / حممـد كامـل          -

 .7000/7980، 7بركات، نشر جامعة امللك عبدالعزيز، وداا الفكر بدمشق،  
ابن ألااس، أمحد، مقاييس اللغة، حتقيق / عبدالسالم هااون، داا اجليل، بريوت،  -

 م.7999-ـه7010، 1 
 حلسن بن عبدالغفاا،الفااسي، ا -
-7001، 7املسا ل احللبيات، حتقيق / حسـن هنـداوي، داا القلـم، دمشـق،       -

 م.7981
 ، دت.بالح السنكاوي، مطبعة العاني، بغداداملسا ل املشكلة )البغداديات( حتقيق/  -
الفاسي الفهري، عبدالقادا، ذاات اللغة العربيـة وهندسـتها دااسـة استكشـاألية      -

 م.1070، 7جلديد، بريوت،  أدنوية، داا الكتاب ا
 .الفراا، أبو  كريا حييى بن  ياد -
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األيام والليالي والشهوا، حتقيق / ىلبراهيم األبيااي، داا الكتب اإلسـالمية وداا   -
 م.7980-7000، 1القاهر ،   الكتاب املصري،

املـذكر واملؤنــث، حتقيـق / امضــان عبــدالتواب، مكتبـة داا الــرتا ، القــاهر ،     -
 م.7990

لقرآن، حتقيق / أمحد يوسف  اتي وحممد علي النجـاا، الـداا املصـرية    معاني ا  -
 للكتاب، دت ف.

الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، الع ، حتقيق / املخزومي والسـامرا ي، منشـواات    -
 م.7988-ـه7008، 7مؤسسة األعلمي، بريوت،  

 م.7950ألندايس، ج، اللغة، تعريب / الدواالي والقصاص،  -
الدين، القاموس احمليط، ترتيب / الطاهر أمحد الزاوي، الـداا   الفريو آبادي، جمد -

 م.7980، 1العربية للكتاب،  
الفيومي، املصباح املنري، حتقيق/ يوسف الشيخ حممـد، املكتبـة العصـرية، لبنـان،      -

 م.7071-7988، 7 
 ابن قتيبة، عبداهلل بن مسلم، -
لسـعاد ، مصـر،   أدب الكاتب، حتقيق / حممد حميي الـدين عبداحلميـد، مطبعـة ا    -

 م.7961-هـ7181، 0 
الشعر والشعراا، ااجعه وألهرسه / حممد العريان، داا ىلحيـاا العلـوم، بـريوت،     -

 م.7980-ـه7070، 5 
القرشي، حممد بن أبي اخلطاب )أبو  يد(، مجهر  أشعاا العرب، حتقيـق / حممـد    -

 علي البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر، د ت. 
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حث يف األدب واللغة، ترمجـة / حممـد منـدوا، نهضـة     النسون وماييه، منهج الب -
 م.7996مصر للطباعة والنشر، 

 .كحالة، عمر اضا، معجم املؤلف  -
 .الك، مجات الدين حممد بن عبداهللابن م -
ــاهر ،     - ــي، الق ــاب العرب ــل بركــات، داا الكت ، 7التســهيل، حتقيق/حممــد كام

 م.7961
، 7ي، نشر جامعة أم القـرى،   شرح الكاألية الشاألية، حتقيق د/ عبداملنعم هريد -

 م.7001-7981
املرادي، احلسن ابن أم قاسم، شرح ألفية ابن مالك )توضيح املقابد(، حتقيق /  -

 ، دت.1عبدالرمحن علي سليمان، مكتبة الكليات األ هرية،  
 املر وقي، أمحد بن حممد  -
 .م7995، 7أمالي املر وقي، حتقيق / حييى اجلبواي، داا الغرب اإلسالمي،   -
شرح ديـوان احلماسـة، حتقيـق /أمحـد أمـ  وعبدالسـالم هـااون، داا اجليـل،          -

 م.7997-ـه7077، 7بريوت،  
 .املعري، أبو العالا -
، 7اســالة املال كــة، حتقيــق / حممــد اجلنــدي، داا بــادا للطباعــة والنشــر،    -

 م.7991-ـه7071
 م.7918، 7الفصوت والغايات، حتقيق/ حممود  ناتي، داا اآلألاق اجلديد ،   -
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ابن منظوا، حممد بن مكرم، لسـان العـرب، حتقيـق / أمـ  حممـد عبـدالوهاب        -
وحممد الصادق العبيدي، داا ىلحياا الرتا  العربـي، مؤسسـة التـاايخ العربـي،     

 م.7991 -هـ 7078بريوت، الطبعة الثانية، 

ابن ميمون، حممد بن املبااك، منتهى الطلب من أشعاا العـرب، حتقيـق / حممـد     -
 م.7999، 7بادا، بريوت،    ريفي، داا

أبو نواس، احلسن بن هانئ، ديوانه، حققه وضبطه / أمحد الغزالي، داا الكتـاب   -
 العربي، بريوت، لبنان، د ت.

ديوانه، حتقيق: عبد العزيز امليمين، الداا القوميـة للطباعـة    اهلاللي، محيد بن توا، -
 م.7965 -هـ 7180والنشر

عرب، حتقيق د/ حممد الُعمري، نشر: جامعـة  اهلنا ي، املنتخب من غريب كالم ال -
 م.7989 -هـ 7009، 7أم القرى الطبعة 

 ابن يعيش، موألق الدين يعيش بن علي، -
 شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، مكتبة املثنى القاهر ، دت. -
شرح امللوكي يف التصريف، حتقيق د/ ألخر الدين قباو ، املكتبة العربيـة، حلـب،    -

 م.7911هـ=7191، 7 

 لدوريات:ا

 م.7950، املطبعة األمريية، 9جملة جممع اللغة العربية بالقاهر ، ج -
 




