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انقهة يف انقزآن انكزيم
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يصل
أ .م .دَ .خ ْولَة َم ْح ُمود فَ َ
جامعة تكريت  /كمية التربية
تغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحُْ
املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد المرسمين ،محمد  وعمىى آلىو

وصحبو الطاىرين ومن تبعيم بإحسان الى يوم الدين.
وبعد :

فإنو ما كان لمغة العربية أن تحضى بكل ىذه العناية لوال االسالم فيي لغىة الرىرآن

الكريم ولغة الرسول العربي محمىد  ،ومىا أن أصىبحت ىىذه المغىة الةىريةة لغىة دعىوة حتىى

أصىىبر درسىىيا جىىزعا مىىن العبىىادة عنىىد عممىىاع العربيىىة ،وقىىد ةىىيد البحىىث الصىىرفي اىتمام ى ا

خاص ىا منىىذ بىىدع البحىىث المغىىود عنىىد العىىرب ،لمىىا لىىو مىىن أىميىىة فىىي معرفىىة دالالت ا لةىىاظ
وأقيستيا ومعرفة فصيحيا.

وقد تناول بحث ((أبنيىة جمىوع الرمىة فىي الرىرآن الكىريم)) د ارسىة جمىر التكسىير حىدا

وأقسام ا ثم داللتو بين الرمة والكثرة ثم صيغ جموع الرمة – والذد يمثل مىادة البحىث – حيىث

اتخىىذت د ارس ىتو طابع ى ا لغوي ى ا ممزوج ى ا بالبالتىىة والتحميىىل ،وكىىان انصىىباب الجيىىد فيىىو عمىىى
استرراع أبنية جموع الرمة في الررآن الكريم ،وبيىان كيةيىة اسىتعمال الرىرآن الكىريم ل لةىاظ مىن
حيث داللتيا عمى الرمة أو الكثرة.

ولىىم يكىىن اسىىتعراض ا لةىىاظ ال ىواردة فىىي الر ىرآن الك ىريم كميىىا ،إنمىىا كىىان البحىىث فىىي

معظم ما ورد فيىو ،فكىان االختيىار واقعى ا عمىى أكثرىىا ورودا فىي الرىرآن الكىريم بيانى ا لممعىاني
الي تم توجيو ا بنيىة إلييىا مىن حيىث ورودىىا عمىى أبنيىة الرمىة فىي حىين داللتيىا عمىى الكثىرة
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حس ىىبما يرتض ىىي المعن ىىى ذل ىىا م ىىر م ارع ىىاة االس ىىموب العرب ىىي الةص ىىير ،وب ىىذلا تظي ىىر م ىىد
بالتة وروعة االسموب الررآني.

والحمد هلل رب العالمين الذد ىدانا وانعم عمينا بيدايتو وتوفيرو.
مجع انتكسري

تردي ار(ٕ).

يعىىرج جمىىر التكسىىير ب"نىىو  :تكىىل جمىىر تغيىىر فيىىو نظىىم الواحىىد وبنىىاؤهت(ٔ) ،لةظ ىا أو
وقد ذكر ا ةموني ستة أقسام لمتغيير المةظي ىي :
صْنو – ِ
ا ول  :ما تم بزيادة نحو ِ :
صْنوان.

والثاني  :ما تم تغييره بنرص ،نحو  :تُخمة – تُ َخم.
ُسد.
َسد – أ ْ
والثالث  :ما تم تغييره بتبديل ةكل ،نحو  :أ َ

والرابر  :ما تم تغييره بزيادة وتبديل ةكل ،نحو َ :ر ُجل – ِر َجال.
ضب.
والخامس  :ما تم بنرص وتبديل ةكل ،نحو  :قَضيب – قُ َ

والسادس  :ما يتم بالزيادة والنرص والتبديل مجتمعة ،نحو ُ :تالم – ِتْممان(ٖ).
أما التغيير الترديرد فةي نحو ُ :فماِ ،ىجان ،ةمالِ ،دالص(ٗ).
َّ

فيذه ا لةاظ صالحة لمداللة عمى المةىرد والجمىر بىالمةظ نةسىو بىال تغييىر مىن زيىادة

أو نرصان أو تبديل ةكل .والصىرفيون يرىدرون ليىا فىي المةىرد وزن وفىي حالىة الداللىة عمىى
(دالص) فترىدير وزنيىا مةىردة ِ
الجمر وزن ا آخر .فمثالا ِ
(كتاب)،ووزنيىا – دالىة عمىى الجمىر-

ِ
(رجال)(٘).

عمىىى أننىىا نجىىد ألةاظ ى ا أخىىر تىىرد فىىي المةىىرد والجمىىر عمىىى الىىوزن نةسىىو بىىال تغييىىر

لةظي أو ترديرد .ومن ذلا قولو تعالى  أٌَُْ ذَشَ إٌََ اٌَّزَِّْٓ َّضْعٌَُُّْ أََّٔيُُْ آَِنٌُْا تَِّا أُْٔضِيَ إٌَِْْكهَ ًََِكا أُْٔكضِيَ
ِِك كْٓ لَثٍِْك كهَ ُّشِّْك كذًَُْ أَْْ َّرَاَكككاوٌَُّْا إٌَِكككَ اٌ َّكككاؼٌُخِ ًَلَك كذْ أُِِك كشًُْا أَْْ َّىْفُك كشًُْا تِك كوِ ًُّشِّْك كذُ اٌ ك كْْ َاُْ أَْْ ُّضِك كٍَّيُُْ
ضَالالًتَعِْْذَاً[النساع ٓ ،]ٙفرد عاد الضمير (الياع) في (يكةروا بو) عمى الطاتوت.
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أما في قولو تعىالى ًَاٌَّزَِّْٓ وَفَشًُْا أًٌََِْْاؤُىُُ اٌ َّاؼٌُخُ ُّخْشِجٌَُٔيُُْ َِِٓ اٌنُّكٌسِ إٌَكَ اٌلٍَُُّكاخِ
(يخرجونيم) عمى الطاتوت.
[البررة  ،]ٕ٘ٚفرد عاد ضمير الجماعة (ىم) في ُ
وىكىىذا يىىتم تحديىىد داللىىة ىىىذا المةىىظ – عمىىى الجمىىر أو المةىىرد -ت"سيس ى ا عمىىى إرادة
المىىتكمم وذلىىا بمىىا يرتىىرن مىىن ق ى ار ن لغويىىة موصىىمة الىىى مىىا اراد تحديىىده مىىن معنىىى معىىيَّن
مرصود.

وقىىد جمىىر السىىيوطي ىىىذه ا قسىىام عنىىدما ذكىىر ترسىىيم جمىىر التكسىىير نر ىالا عىىن ابىىن

الدىان حيث قال :

((جمر التكسير عمى اربعة اضرب  :احدىا  :ما لةظ واحىده اكثىر مىن لةىظ جمعىو
نحو  :كتاب و ُكتُب.

والثاني  :ما لةظ جمعو اكثر من لةظ واحدهِ ،
كةمس وأفمُس ومسجد ومساجد.

ُسىد
أسىد أ ْ
والثالث  :ما واحده وجمعو سواع في العىدة المةظيىة ال فىي الحركىات نحىو َ
ج ُسرج.
وسرُ َ
َ
ِ
وال اربىىر  :مىىا واحىىده وجمعىىو س ىواع فىىي العىىدة المةظيىىة والحركىىات نحىىو  :ناقىىة ىجىىان
ونوق ِىجانِ ،
ود ْرع ِدالص وأدرع ِدالص))(.)ٙ

دالنة أبنية مجوع انتكسري بني انقهة وانكثزة

يىىذىب المغوي ىىون ال ىىى ان ىن ىىاا أو ازنى ىا خاص ىىة بجم ىىر التكس ىىير بعض ىىيا ي ىىدل عم ىىى

الرمة ،والرسم اآلخر يختص بالداللة عمى الكثرة.

ويىر بعضىىيم أن داللىة الرمىىة العدديىة تنحصىىر بىين الثالثىىة الىى العةىرة ،وأن داللىىة

الكثرة العددية تنحصر بين الثالثة الى ما ال نياية(.)ٚ

وبعضيم ير ان الرمة تنحصر داللتيا العددية بىين الثالثىة الىى العةىرة ،أَمىا الكثىرة

فتنحصر داللتيا العددية بىين مىا فىوق العةىرة الىى تيىر نيايىة( .)ٛوباجتمىاع الىرأيين نجىد أن

ىناا اختالفا واضحا بين المغويين أنةسيم في تحديد الداللة العددية لمرمة والكثرة.
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يضاج الى ذلا ان ىناا ألةاظ ا كثيرة دالة عمى الجمر ليس فييا سو وزن واحىد

وصيغة واحىدة فىي الجمىر سىواع أكانىت دالىة عمىى قمىة أم عمىى كثىرة – مثىال ذلىا  :رجىل –

أرجل ،قمب – قموب ،قمم – أقالم ،وتيرىا.

ويعمىىل أبىىو البركىىات ا نبىىارد لىىذلا برولىىو  (( :ن معنىىى الجمىىر مةىىترا فىىي الرميىىل

والكثيىىر))( .)ٜوقىىد أوضىىر ابىىن يعىىيش ذلىىا الرىىول حيىىث فصىىل فيىىو قىىا الا (( :أن الجمىىوع قىىد

ويسىتغنى ببعضىيا عىن بعىض أال تىر أنيىم قىالوا رسىن وأرسىان،
يرر بعضيا موضر بعىض ُ
ورجىال ،وسىبر ِ
وقمم وأقالن ،واسىتغنوا بيىذا الجمىر عىن جمىر الكثىرة .وقىالوا َر ُجىل ِ
وسىباع ولىم
يىى"توا ليمىىا ببنىىاع قمىىة .وأقىىيس ذلىىا أن ُيسىىتغنى بجمىىر الكثىرة عىىن الرمىىة ن الرميىىل داخىىل فىىي

الكثير))(ٓٔ).

وىكىىذا نىىر أن المتغيىىر داللىىة البنىىاع أو وزنىىو .فرىىد تعطىىي الرمىىة وزن الكث ىرة والكث ىرة

وزن الرمة لضرب من البالتة(ٔٔ) ،فمن ذلا قولىو تعىالى َِثَكًُ اٌَّكزَِّْٓ ُّنْفِمُكٌَْ أَِْكٌَاٌَيُُْ ـِكِْ عَكثًِِْْ اهللِ
هلل ًاعِكَ ٌ عٍَِكُْْ ٌ[ البرىرة
ؿ ٌَِّك ْٓ َّ َكا ُس ًا ُ
هلل ُّضَكا ِع ُ
ِ وُك نً عُك ْن ُث ٍَ ٍح ِِاحَك ُح حَثك ٍح ًا ُ
د عَك ْث ََ عَكنَا ُت ًَ ـِك ْ
و َّ َث ًِ حَث ٍح َأ ْٔ َث َر ْ
َ
ش
ش ًُ َككك َ
خ ُضْككك ن
ؾ ًعَككك ْث َُ عُككك ْنثُال ٍ
و ٍُيُٓ عَككك ْث  ٌَ ِعبَكككا  ٌ
خ عِكككّا نْ َّككك ْع ُ
ِ َأسٍَ عَككك ْث ََ َتمَكككشَا ٍ
ٔ .]ٕٙوقول ىىو ِ إٔنككك ْ
َّاتِغَاخٍ[يوسج ٖٗ].
فالعىىدد واحىىد ىىىو (سىىبر) ولكنىىو اسىىتعمل معىىو جمىىر الكث ىرة م ىرة (سىىنابل) والرمىىة م ىرة

اخىىر (سىىنبالت) والسىىبب فىىي ذل ىا ((أن االيىىة االولىىى سىىيرت فىىي مرىىام التكثيىىر والمضىىاعةة
فجيع بيا عمى (سنابل) لبيان التكثير وأما قولو (سىبر سىنبالت) ،فجىاع بيىا عمىى لةىظ الرمىة
ن السبعة قميمة وال مرتضى لمتكثير))(ٕٔ).

ويمك ىىن أن تر ىىول أن ىىو ال ي ىىتم تحدي ىىد دالل ىىة البن ىىاع إذا ُج ىىرد م ىىن الس ىىياقين المغ ىىود
والحالي ،وانما يتم التحديد وفرا لما تنتظم بو ا بنية من أساليب وق ار ن.
صيغ مجوع انقهة

لجموع الرمَّة أَربر ِ
صَيغ ىي :
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ْ ُ
ٔ .أفعم  :وىي من الصيغ الكثيرة االسىتعمال وقىد وردت فىي مىواطن كثيىرة مىن آد الىذكر
الحكيم كما سيتضر لنا بعد قميل.

يىىر المغويىىون أنىىو يجمىىر عمىىى (أ ْف ُع ىل) مىىا كىىان (فَ ْعىىل) اسىىم ا صىىحير العىىين تيىىر
أنجم وتير ذلا(ٖٔ) وقد ورد في الررآن الكريم.
صةة  :نحو أنيُرْ ،أب ُحر ،و ُ
فرى ىىد وردت كممى ىىة (نةى ىىس) مجموعى ىىة عمى ىىى (أنةى ىىس) فى ىىي الر ى ىرآن فى ىىي ما ى ىىة وثالثى ىىة

وخمس ىىين موض ىىعا ،ج ىىاع ف ىىي معض ىىميا داالا عم ىىى االنس ىىان عين ىىو ول ىىيس ج ىىوىره وض ىىميره

ودواخمو .قال تعالى َّا أَُّّيَا اٌَّزَِّْٓ آَِنٌُْا ال ذَعْوٌٍُُْا أٌََِْاٌَىُُْ تَْْنَىُُْ تِاٌْثَاطًِِ إِالَّ أَْْ ذَىٌَُْ ذِبَاسَجً عَكْٓ
ذَك كشَامن ِِك كنْىُُ ًال ذَمْرٍُُكككٌا أَٔفُغَك كىُُْ إِْ اهللَ وَكككاَْ تِىُك كُْ سَحَِّْْكككا اً[النس ىىاع  ،]ٕٜق ىىال إْْ

أَحْغَ كنْرُُْ أَحْغَ كنْرُُْ ألَْٔفُغِ كىُُْ ًَإِْْ أَعَ كعْذُُْ ـٍََيَككا ـ كاِرَا جَككاسَ ًَعْ كذُ آ ِ كشَجِ ٌَِْغُككَا ًُجُككٌىَىُُْ ًٌََِْ كذْ ٌٍُُا
ادلَغْبِذَ وََّا دَ ٌٍَُهُ أًَيَ َِشجٍ ًٌَُِْرَثِّشًُا َِا عٌٍََا ذَرْثِْْشَاً[اإلسراع .]ٚ
وىكذا نر ان داللة (أنةُس) في ىاتين االيتين دلت عمى النةس أد االنسان(ٗٔ).
إن داللىىة (أنةىىس) فىىي الرىرآن الكىريم وا ْن تمبىىت عمىىى معنىىى االنسىىان عينىىو إالّ أنيىىا
لىىم تخىىتص بىىذلا اختصاصى ا مطمرى ا .فداللىىة (أنةىىس) تخىىرج عىىن ىىىذا المعنىىى المطَّىىرد لتحمىىل
معنى دواخل االنسان وىواه ،كما في قولو تعىالى ًَال جُنَاحَ عٍََْْىُُْ ـَِّْْا عَشضْرُُْ تِوِ ِِْٓ ِ ْثَكحِ
اٌنِّغَككاسِ أًَْ أَوْنَنْكرُُْ ـِككِ أَْٔفُغِكىُُْ عٍَِكَُ اهللُ أََّٔىُكُْ عَكرَزْوُشًَُٔيُٓ ًٌَىِكْٓ ال ذٌُاعِكذًُْىُٓ عِككشاً إالَّ أَْْ
ذَمٌٌٌُُْا لٌَالً َِعْشًُْـَاً ًَال ذَعْضٌُِِْا عُمْذَجَ اٌنِّىَاحِ حَرََّ َّثٍُْػَ اٌىِرَابُ أَجٍََكوُ ًاعٍَُّْكٌا أَْ اهللَ َّعٍَْكُُ َِكا ـِكِْ أَْٔفُغِكىُُْ
ـَاحْزَسًُْهُ ًاعٌٍَُّْا أَْ اهللَ ؼَفٌُس ٌ حٍَُِْْ[البررة ٖٕ٘].
فمعنى (انةسكم) في االية  :ما في انةسكم من اليو  ،وقيل من الوفىاع واالخىالق،

قى ىىال الزمخةى ىىرد (( :يعمى ىىم مى ىىا فى ىىي انةسى ىىكم مى ىىن العى ىىزم مى ىىا ال يجى ىىوز فاحى ىىذروه وال تعزم ى ىوا

عميو))(٘ٔ).

ىىذا وان (أنةُىس) قىد دلىىت عمىى الرمىة فىىي كىل المواضىر التىىي اسىتعممت فييىا ،حتىىى

اننىا نجىىد ان (أنةُىىس) قىد دلىىت عمىىى المثنىى فىىي سىىورة (ا عىراج) فىىي قولىىو تعىالى لَككاالَ سَتنَككا
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ظٍََّْنَا أْٔفُغَنَا ًَإِْْ ٌَُْ ذَؽْفِشْ ٌَنَا ًذَشحَُّنَا ٌَنَىٌَُٔٓ َِِٓ اخلاعِشِّْٓ[آية ٖٕ] .فىالكالم عمىى لسىان آدم 
وعمى لسان حواع ،ولربما كان ورود (أنةسنا) عمى الجمر لمداللة عمى كون االنسان عمومى ا

فاعالا المعصية فالظمم لنةسو وبنةسىو ،فكىان حىديث آدم  وحىواع حىديث كىل مىن عصىى
فظمم نةسو من ابنا يما وذريتيما .واهلل أعمم.

وممىا ورد عمىى ىىىذه الصىيغة قياسى ا لةظىىة (أبحىر) فرىد وردت فىىي موضىر واحىد فىىي

الررآن الكريم في قولو تعالى ًَاٌثَاْشُ َُّّذُّهُ ِِْٓ تَعْذِهِ عَثْعَحَ أَتْاُشن َِا َٔفَكزَخْ وٍَِّكاخُ اهللِ [لرمىان .]ٕٚ
فرد استخدم ىذه المةظىة لمداللىة عمىى الرمىة بتخصيصىو بالعىدد (سىبعة) .وقىال البيضىاود فىي

(أبحر) (( :وايثار جمر الرمة لالةعار ب"ن ذلا ال يةي بالرميل فكيج بالكثير))(.)ٔٙ
ومما شذ مجعو عهى ىذه انصيغة

لرىىد وردت كممىىات جمعىىت عمىىى ىىىذه الصىىيغة ولكىىن لىىيس قياس ى ا لةرىىدانيا الةىىروط

(أفعىل) ،وتعىدد أوجىو الةىذوذ وىىي
الواجب توفرىا في االسم لكي يجمر قياس ا عمىى صىيغة ُ
:

(أفعىل)
أ .إذا كان االسم معتل العين ،نحو  :عين ،وثوب ،وسىيج فإنىو يجمىر ةىذوذا عمىى ُ
أسيج(.)ٔٚ
أعين ،وأثوب ،و ُ
فيرال ُ :
وقىىد وردت لةظىىة (أعىىين) فىىي الر ىرآن الك ىريم فىىي اثنىىين وعة ىرين موضىىع ا لىىم تكىىن

مختصىىة فييىىا بغيىىر الداللىىة عمىىى العىىين الباص ىرة أو العناي ىة التىىي كىىان بيىىا اهلل يرعىىى عبىىاده

المسممين لو( ،)ٔٛفمن ذلا قولو تعالى ًإرَا عَِّعٌُْا َِا أُْٔضِيَ إىل اٌشعُكٌيِ ذَكشٍَ أَعُْْكنَيُُْ ذَفِكُِْْ ِِكَٓ اٌكذَِِْ
ِِّا عَشَـٌُا َِِٓ احلَكِّ َّمٌٌٌَُُْْ سَتنَا آَِنا ـَاوْرُثْنَا َََِ اٌ كاىِذَِّْٓ[الما ىدة ٖ ،]ٛوكىذلا قولىو تعىالى ذَرَبَكاـََ
جُنٌُتُيُُ عَِٓ ادلَضَاجَِِ َّذْعٌَُْ سَتيُُْ ٌَْـَاً ًَطََّعَاً ًِِّا سَصَلْنَاىُُْ ُّنْفِمٌَُْ  ـَالَ ذَعٍَُُْ َٔفْكظ ٌ َِكا أُ ْفِكَِ ٌَيُكُْ ِِكْٓ
لُشجِ أَعُْْٓن جَضَاسً تَِّا وَأٌُْا َّعٌٍََُّْْ[السجدة  ،]ٔٚ – ٔٙفرىد اسىتعمل لةظىة (أعىين) لمداللىة عمىى
الرمة .مما يدل عمى أنيا لمرمة في آية الما دة أنو جىاع بضىمير قمىة وىىو ضىمير الىذكور فىي
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العدد ()ٚ

(أعيىىنيم) وىىىذا جىىار عمىىى وفىىق قاعىىدة التعبيىىر فىىي العربيىىة والتىىي تةيىىد أن المىىذكر يىىؤتى بىىو
لمداللة عمى الرمة

()ٜٔ

فيذه داللة صريحة عمى انو اراد بيا الرمة.

ىج  :أ ُكىىج ،ض ىىب :
ب .إذا كىىان االسىىم معتىىل الة ىىاع أو مضىىعة ا ،نحىىو  :وجىىو  :أوج ىىو ،كى ّ
أضب .ولم يرد في الررآن الكريم من ىذه ا لةاظ.
ُ

ِ
أذرع ،ويمىىين :
جىى .إذا كىىان االسىىم رباعيىا مؤنث ىا بىىال عالمىىة وقبىىل آخ ىره مى ّىد ،نحىىو  :ذراع ُ :
أعم ىىد ...ول ىىم ت ىىرد ف ىىي الرى ىرآن الكى ىريم ألة ىىاظ رباعي ىىة جمع ىىت عم ىىى ى ىىذه
أيم ىىن ،عم ىىود ُ :
ُ
الصيغة.

 .2أفعال :

ى ىىذه الص ىىيغة تك ىىاد تك ىىون الغالب ىىة عم ىىى ص ىىيغ جم ىىوع الرم ىىة ،وق ىىد وردت كثيى ى ار ف ىىي
الررآن الكريم حتى أنو يمكن الرىول ب"نىو ال توجىد سىورة إالَّ وفييىا لةظىة قىد جمعىت عمىى ىىذا

الوزن .ومما يجمر عمى (أفعال) :
(أفعل) أد ما كان :
أ .ما ال يراس جمعو عمى ُ
ٔ .معتىىل الةىىاع نحىىو  :وقىىت  :أوقىىات ،وصىىج :أوصىىاج ،وزن  :أوزان ،وكىىر  :أوكىىار(ٕٓ).
ومما ورد في الررآن الكريم من ألةاظ عمى ىذا الىوزن لةظىة (أوزار) فرىد قىال تعىالى ٌَِْاٍُِّْكٌْا
أًَْصَاسَىُ كُْ وَاٍَِِ كحً َّ كٌََْ اٌمَِْاَِ كحِ ًَِِ كْٓ أًَْصَاسِ اٌَّ كزَِّْٓ ُّضِ كٍَنَيُُْ تِؽَْْ كشِ عٍِْ كُن[النحىىل ٕ٘] .وقىىد أراد بيىىا
الداللىىة عمىىى الرمىىة فرىىد وردت لةظىىة (أوزار) مضىىافة الىىى ضىىمير الىىذكور لمداللىىة عمىىى الرمىىة

عمىىى وفىىق قاعىىدة التعبيىىر فىىي العربيىىة

(ٕٔ)

والتىىي أوضىىحناىا فيمىىا سىىبق .أمىىا كممىىة (أوزار)

الثانية فرد سبرت بحرج الجر (من) الذد يراد بو التبعيض
من بضالليم))(ٖٕ) ،وبذلا حررت الداللة عمى الرمة.

(ٕٕ)

((فك"ن المعنىى بعىض أوزار

ووردت فىىي قولىىو تعىىالى ـَككارَا ٌَمِْْكرُُُ اٌَّكزَِّْٓ وَفَكشًُْا ـَضَكشْبُ اٌشِّلَككابِ حَرَّككَ إِرَا أَْْخَنْرُُّككٌىُُْ
ـَ ُذًُّا اٌٌَِْاقَ ًَإِِا ـِذَاسً حَرََّ ذَضَكََ احلَكشْبُ أًَْصَاسَىكا[محمىد ٗ] .وقىد أفىادت ىنىا معنىى الكثىرة حيىث
أراد بى ىىاالوزار ىنى ىىا ((آالت الحى ىىرب وأثراليى ىىا التى ىىي ال ترى ىىوم إالَّ بيى ىىا كالسى ىىالح والك ى ىراع ،قى ىىال
ا عةى :
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وأعددت لمحرب أوزارها

رماحاً طوال وخيالً ذكورا))(.)42

فيىذا يىدل عمىى أنىو أراد الكثىرة أيضى ا عنىدما قىال ىىذا البيىت نىو فسىر ىىىذه ا وزار

(بالرمىىاح والخي ىىل) فجىىاع بص ىىيغة كث ىرة لمدالل ىىة عم ىىى إرادة الكث ىرة .ى ىىذا مىىن جان ىىب(( .وم ىىن
جانىىب آخىىر أنىىو أضىىاج كممىىة (أوزار) فىىي اآليىىة إلىىى ضىىمير اإلنىىاث .وىىىذا جىىار عمىىى وفىىق
قاع ىىدة التعبي ىىر ف ىىي العربي ىىة الت ىىي تةي ىىد أن المؤن ىىث ي ىىؤتى ب ىىو لمدالل ىىة عم ىىى الكثى ىرة بخ ىىالج

المذكر))(ٕ٘) .ومما ورد عمى ىذا الوزن من ا لةاظ ا خر ىي لةظة (أولياع)(.)ٕٙ
وبىىر وأب ىرار
وجىىد وأجىىدادَ ،
ٕ .مىىا كىىان مضى َّىعةَّ ا نحىىو  :عىىم وأعمىىام ،حىىي وأحيىىاعَ ،
وردت في الرران ألةاظ عمى ىذا الوزن وىي (أحياع)(( ،)ٕٛأبرار)( )ٕٜو(آباع)(ٖٓ).

()ٕٚ

وقىىد

وفيما يخص لةظة (آباع) فرىد وردت فىي مواضىر متعىددة مىن الرىران الكىريم وكانىت
دالىىة عمىىى الرمىىة ،فمىىن ذلىىا قولىىو تعىىالى َّككا أَُّّيَككا اٌَّككزَِّْٓ آَِنُككٌْا الَ ذَرَخِككزًَْا آتَككاسَوُُ ًإ ْككٌَأَىُُْ
أًٌَِْْاس[التوبة ٖٕ] ،وكذلا في قولو تعالى ًَالَ ذَنْىِاٌُْا َِا َٔىَحَ آتَاؤُوُُْ ِِكَٓ اٌنِّغَكاسِ إالَّ َِكا لَكذْ
عَ كٍَؿَ[النسىىاع ٔٔ] و كىىذلا قولىىو تعىىالى الَ إٌَ كوَ إالَّ ىُ كٌَ ُّاِْْككِ ًَُِّّْْ كدُ سَتُّىُ كُْ ًَسَبُّ آت كاحِىُُُ
األًٌَنْْٓ ًَ[الدخان .]ٛ
فةىىي ىى ِ
ىذه المواضىىر الثالثىىة التىىي ذكرتيىىا قىىد دلىىت عمىىى الرمىىة بىىدليل إضىىافتيا إلىىى
ضىىمير جماعىىة الىىذكور ،وجمىىر التكسىىير إذا أضىىيج إلىىى ضىىمير جماعىىة الىىذكور دل عمىىى
الرمة

(ٖٔ)

و كذلا ا مر في برية المواضر التي وردت فييا.
ومن ذلا أيض ا قولو تعالى سَتنَا ـاؼْفِشْ ٌَنَا رٌُُٔتَنَا ًَوَفنشْ عَنكا عَكِّْاَاذِنَا ًَذٌَـَّنَكا َِكََ األَتْكشَاس 

[آل عمران ٖ.]ٜٔ
فر ىىد دلَّ ىىت ىن ىىا عم ىىى الرم ىىة الن ا بى ىرار ((مخصوص ىىين بص ىىحبتيم مع ىىدودين ف ىىي
جممتيم))(ٕٖ) .ومن ذلا قولو تعالى أَأَسْتَاب ٌ ُِرَفَّشِّلٌَُْ َْْكش ٌ أََِ اهللُ اٌٌَاحِكذُ اٌمَيكاس ًُ[يوسىج .]ٖٜ
فرد وصج كممىة (أربىاب) بىى(متةرقون) وىىو جمىر ووصىج جمىر التكسىير بىالجمر يىدل عمىى

الرمة(ٖٖ).
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وكذلا ا مر بالنسبة لبرية الكممات ولذلا لم أةى" أن أذكرىىا جميعى ا تجنبى ا لةطالىة

إذ المرصود ىو بيان كيةية استعمال الررآن الكريم ليذه ا لةاظ.

ٖ .معتل العين نحو  :باب وأبواب ،خال وأخوال ،مال وأمىوال ،يىوم و َّأيىام ،قىوم وأقىوام ،ديىن
وأديان ،وتيرىا(ٖٗ).

وقد وردت ألةاظ كثيرة في الررآن الكىريم جمعىت عمىى ىىذا الىوزن ممىا كانىت عينيىا
معتمة ،فمن ذلا قولو تعىالى وَْْؿَ ذَىْفُشًَُْ تاهللِ ًَوُنْرُُْ أٌََِْاذَكاً ـَعَحَْْكاوُُْ ُْكُ ُِّّْْكرُىُُْ
ُُْ ُّاْْْىُُْ ُُْ إٌَْْوِ ذُشْجَعٌَُْ[البررة  ،]ٕٛومن ذلا أيض ا قولو تعالى ًإْ جَيَكنَُ ٌٌََّْعِكذُىُُْ
أَجَّْعَِْْٓ ٌَيَا عَثْعَحُ أَتٌَْابن ٌِىُكًن تَكابن ِِكنْيُُْ جُكضْس ٌ َِمْغُكٌَ ٌ[الحجىر ٗٗ] .فرىد دلىت (أبىواب) عمىى الرمىة
ىنا نيا وقعت تميي از لمعدد (سبعة) و ((العرب تستعمل الجمر تميي از قىل العىدد وىىو مىن

ثالثىىة إلىىى عة ىرة))(ٖ٘) .وقىىد وردت فىىي قولىىو تعىىالى ـَفَرَاْنَككا أَتْ كٌَابَ اٌغ كَّاسِ تَِّككاسٍ ُِنْيَِّككش[الرمىىر
ٔٔ].

فين ىىا (أبى ىواب) ق ىىد دل ىىت عم ىىى الكثى ىرة وال ىىذد ي ىىرجر ذل ىىا ى ىىو إض ىىافتيا إل ىىى مة ىىرد

(السماع) وليذا دلت عمى الكثرة(.)ٖٙ

ومم ى ىىا ورد ف ى ىىي الرى ى ىرآن م ى ىىن ألة ى ىىاظ لةظ ى ىىة (أمى ى ىوال) فر ى ىىد وردت فى ى ىي قول ى ىىو تع ى ىىالى

ًٌَنَثٌٍَُّْٔىُُْ تِ َِْسٍ َِِٓ اخلٌَْؾِ ًَاجلٌُْعِ ًَٔمْصن َِِٓ األٌََِْايِ ًاألَْٔفُظِ ًَاٌثََّّشَاخِ ًتَ ِّشِ اٌصاتِشَِّْٓ[البررة ٘٘ٔ].
فينىىا وردت لةظىىة (مىىن) الدالىىة عمىىى التبعىىيض

()ٖٚ

قبىىل (ا م ىوال) فكىى"ن المعنىىى :

نرص بعض ا موال وا نةس وليس كميا – واهلل أعمم .-
ووردت كذلا في قولو تعالى ًَالَ ذَعْوٌٍُُْا أٌََِْاٌَيُُْ إٌََ أٌََِْاٌِىُُْ[النساع ٕ].
فينىىا دلىىت عمىىى الرمىىة وقىىد ذكىىر ذلىىا الزمخةىىرد فرىىال (( :ال تةرق ىوا بىىين أم ىوالكم

()ٖٛ
ىي متىى
وأمواليم قمة)) وقال الجرجاني في حاةيتو ((قال احمد وأىل البيان يرولىون المني َّ
كان درجات فطريق البالتة النيي عن أدناىا تنبييا عمى ا عمى))(.)ٖٜ

ورد فىي قولىىو تعىىالى َّكٌََْ ُّكنْفَُِ ـِكِْ اٌصُّكٌْسِ ـَرَكعْذٌَُْْ أَـٌَْاجَكاً[النبى"  .]ٔٛلةظىىة (أفواجىا) قىىد

دلىىت ىنىىا عمىىى الكثىرة الن السىىياق يرتضىىي ذلىىا فىىي تصىىوير مةىىيد مىىن مةىىاىد يىىوم الريامىىة
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ف"راد ىنا أنيىم يى"تون ((أممى ا كىل أمىة مىر إمىاميم ،وقيىل جماعىات مختمةىة))(ٓٗ) .وقىد وردت

فىىي الرىرآن الكىريم لةظىىة (أبىواب) فىىي قولىىو تعىىالى ًَـُرِاَكدِ اٌغكَّاسُ ـَىَأَ كدْ أَتٌَْاتَكاً[النبىى" .]ٜٔ

دالىىة عمىىى الكث ىرة إذ المعنىىى (( :كثىىرت أبوابيىىا المةتحىىة لتىىزول المال ك ىة ك"نيىىا ليسىىت أبواب ى ا

مةتح ىىة كرول ىىو ًَـَبشَْٔكككا األَسْمَ عٌَُُْْٔك كاً- ك ىى"ن كمي ىىا عي ىىون تتةج ىىر .وقي ىىل ا بى ىواب  :الط ىىرق
والمسالا  :أد تكةط فينةتر مكانيا))(ٔٗ).

ٗ .ما لم يرد عمىى وزن (فَ ْعىل) بةىتر الةىاع وسىكون العىين وكىان ثالثيىا صىحير الةىاع والعىين
ىج وأكت ىىاجُ ،جُن ىىب
أص ىىنامَ ،كتِ ى أ
َجس ىىامَ ،ج َم ىىل وأ ْ
نح ىىو  :ثُْر ىىل وأثر ىىالِ ،ج ْس ى أىم وأ ْ
ص ى َىنم و ْ
َجم ىىالَ ،
ب وأَعناب ،وتيرىا(ٕٗ).
ب وأ َْر َ
وأجنابُ ،ر َ
طابِ ،عَن أ
طأ
وقد وردت في الررآن الكريم ألةاظ كثيىرة ومىن أوزان متعىددة أذكىر منيىا عمىى سىبيل

التمثيل .فةىي قولىو تعىالى ًَلَ َّعْنَكاىُُْ اْْنَرَكِِّ عَ ْكشَجَ أعْكثَاطَاً أََُِّكاً[ا عىراج ٓ .]ٔٙودلىت لةظىة
(أسىىباط) عمىىى الرمىىة حيىىث ((وضىىر أسىىباط ا موضىىر قبيمىىة))(ٖٗ) .وذلىىا ن تمييىىز ا عىىداد

ىفُك ًُ
ُ َّ ْ
ُ َأ ُّّيُك ْ
ُ إ ْر ُّ ٍْمُكٌ َْ َألْال َِيُك ْ
د ٌَك َذ ّْ ِي ْ
ونْك َ
المركبة يجىيع مةىردا .ومىن ذلىا قولىو تعىالى ًََِ كا ُ
َِ كشََُّْ [آل عم ىران ٗٗ] ،وقىىال تعىىالى ًَعٍَّ كَُ آدَََ األَعْ كَّاسَ وٍَُّيَككا [البر ىرة ٖٔ] فينىىا دلىىت
لةظة (ا سماع) عمى الكثرة بدليل توكيده بمةظة (كل) الدالة عمى الةمول(ٗٗ).
ومما ورد في الررآن قولو تعىالى أٌََكْٓ َّىْفِكَْىُُْ أَْْ ُِّّكذُّوُُْ سَتُّىُكُْ تِثَالَْكحِ آالؾٍ
َِِٓ ادلَالَحِىَحِ ُِنْضٌََِْْٓ  تٍَََ إِْْ ذَصْثِشًُْا ًَذَرَّمٌُْا ًَّعْذٌُْوُُْ ِِْٓ ـٌَسِىُِْ ىَكزَا ُّّْكذِدْوُُْ سَتُّىُكُْ تِخَّْغَكحِ
آالؾٍ َِِٓ ادلَالَحِىَحِ ُِغٌََِِِّْْٓ[آل عمران ٕٗٔ].
فرىىد دلىىت كممىىة (آالج) فىىي الموضىىعين عمىىى الرمىىة َوعنىىدما أراد الكثىرة تيىىر صىىيغة
البناع من (آالج) إلى (ألوج) أد جاع بالمةظة عمى بناع الكثرة (٘ٗ).
وممىىا ورد فىىي الر ىرآن الك ىريم قولىىو تعىىالى  ًََِكْٓ َّىْفُ كشْ تِ كوِ ِِ كَٓ األَحْ كضَابِ ـَاٌنككاسُ ٌَِْعِ كذُهُ
ب) عمىى وزن ِ
[ىود  ،]ٔٚفرد دلت لةظة (أحزاب) والتىي مةردىىا ِ
(ف ْعى أل) ىىا ىنىا عمىى
(ح ْىز أ
الرمة بدليل تردم (من) التبعيضية عمييا( ،)ٗٙوقصد با حزاب ((أىل مكىة ومىن ضىاميم مىن
المتحزبين عمى رسول اهلل .)ٗٚ())
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التي وردت في قولو تعىالى  َِْٓرَا اٌَّزُِْ ُّمْشِمُ اهللَ لَشْضَاً حَغَنَاً

ـَُْضَاعِفَوُ ٌَوُ أَضْعَاـَاً وَثِْْشَجً [البرىرة ٕ٘ٗ] ،فرىد دلىت عمىى الكثىرة بىدليل وصىةيا بىالمةرد وجمىر
التكسير كما تبين سابرا إذا وصج بالمةرد دل عمى الكثرة(.)ٜٗ

(خَبر) عمى وزن (فَ َعل) – في قولو تعالى لُكًْ
وردت لةظة (أخبار) والتي مةردىا َ

الَ ذَعْرَزِسًُْا ٌَْٓ ََُِِْٔٓ ٌَىُُْ لَذْ َٔثعََّٔا اهللُ ِِْٓ أَ ْثَاسِوُُْ[التوبة ٗ ]ٜدالة عمىى الرمىة بىدليل إضىافتيا
إلى ضمير الجماعىة وورد (مىن) التبعيضىية قبميىا ،فىي حىين اسىتخدم المةظىة ذاتيىا فىي قولىو
تعىىالى ٌََِّْاِكزٍ ذُاَكذِّزُ أَ ْثَاسَىَككا  تِكعَْ سَتكهَ أًَْحَككَ ٌَيَككا[الزلزلىىة ٗ – ٘] .لمداللىىة عمىىى الكثىرة ،إذ

ىا أوحىىى ليىىا أخبارىىىا عمىىى أن تحىىديثيا بىى"ن رَّبىىا
المعنىىى (( :يوم ىىذ تحىىدث بتحىىديث أن رَّبى َ
أوحىىى ليىىا تحىىديث ب"خبارىىىا ،كمىىا ترىىول  :نصىىحتني كىىل نصىىيحة بىى"ن نصىىحتني فىىي الىىدين

))(ٓ٘).

(عى ُىدو) عمىىى وزن (فَ ُعىىل) – فرىىد وردت
ومثىىل ذلىىا لةظىىة (أعىىداع) – التىىي مةردىىىا َ
في قولو تعالى ُّ ًٌَََّْاْ َشُ أَعْذَاسُ اهللِ إىل اٌناسِ ـَيُُْ ٌُّصَعُكٌَْ[فصىمت  ،]ٜٔدالىة عمىى الكثىرة ،إذ
قصد ب"عداع اهلل (( :الكةار من ا ولين واآلخىرين ...أد يسىتوقج سىوابريم حتىى يمحىق بيىم
توالييم وىي عبارة عن كثىرة أىىل النىار ،)٘ٔ()).فىي حىين وردت فىي قولىو تعىالى ًَاهللُ أَعٍَْكُُ
تِعَعْذَاحِىُُْ ًَوَفََ تاهللِ ًٌَنَْاً[ اٌنغاس  ]54دالة عمى الرمة عمى أصل داللة بنا يا.
وممىىا ورد فىىي الر ىرآن الك ىريم عمىىى ىىىذه الصىىيغة ،لةظىىة (أعنىىاب) – التىىي مةردىىىا

ىب) عم ىىى وزن ِ
ِ
(ف َعى ى أل) – فى ىي قول ىىو تع ىىالى أََّك كٌَدُّ أَحَك كذُوُُُ أَْْ ذَىُكككٌَْ ٌَك كوُ جَنكككح ِِك كْٓ َٔخِْْك كًن
(عَن ى أ
ًأَعْنَكككابن[البر ىرة  ،]ٕٙٙفرىىد دلىىت ىنىىا عمىىى الكث ىرة حيىىث جىىاعت بمةىىظ النك ىرة لمداللىىة عمىىى

العموم.

ومم ىىا ورد ف ىىي الرى ىرآن الكى ىريم ،لةظ ىىة (أبن ىىاع) ولةظ ىىة (أص ىىالب) ف ىىي قول ىىو تع ىىالى

ًَحَالحِكًُ أَتْنكاحِىُُْ اٌَّكزَِّْٓ ِِكْٓ أََْكالَتِىُُْ[النسىاع ٖٕ] وقىد اسىتعممت لمداللىىة عمىى الرمىة عمىىى
ا صل.

ٖٜ

ْأبنية جموع ِ
الرمة في الرُرآن ال َكر ْيم
ُ
يصل
ف
ود
م
ح
م
ة
ل
و
خ
د.
أ .م.
ََْ َ ْ ُ َ َ

ىذا وقد وردت عمى ىذه الصىيغة كممىات كثيىرة حتىى يمكىن الرىول أن أكثىر صىيغة
وردت من جموع الرمىة فىي الرىرآن الكىريم ىىي صىيغة أفعىال ،وقىد تنوعىت داللىة ا لةىاظ فييىا

بين الرمة والكثرة حسبما يرتضي السياق ذلا.

ومم ىىا ورد في ىىو م ىىن ألة ىىاظ عم ىىى س ىىبيل المث ىىال ال الحص ىىر  :لةظ ىىة (أبك ىىار) وردت
مرتين في الرران الكريم ،ومن ذلا قولىو تعىالى ِإَّٔكا أَْٔ َكعَْٔاىُٓ إِٔ َكاسً ـَبَعٍَْنَكاىُٓ أَتْىَكاسَاً[الواقعىة
.]ٖٙ
ولةظة (أنيىار) وردت إحىد وخمسىين مىرة فىي الرىران ،مىن ذلىا قولىو تعىالى ًَىُكٌَ
اٌَّزُِْ َِذ األَسْمَ ًَجَعًََ ـِْْيَا سًََاعَِِ ًأْٔيَاساً[الرعد ٖ] وىنا قد دلت عمى الكثرة ؛ ن السياق ىىو
الىىذد يحىىدد ذلىىا فمىىا موجىىود عمىىى ا رض مىىن أنيىىار ال يمكىىن أن يكىىون عىىددا داالا عمىىى

الرمة.

ولةظة (أنباع) وردت في الررآن اثنتي عةرة مرةا ،من ذلا قولو تعالى رٌَِهَ ِِكْٓ أَْٔثَكاسِ
اٌؽَْْةِ ٌُْٔحِْْوِ إٌَْْهَ[يوسج ٕٓٔ].
ومىىن ا لةىىاظ ا خىىر التىىي وردت ،لةظىىة (آذان) ،حيىىث وردت اثنتىىي عة ىرة م ىرة،
نذكر منيا قولو تعالى ًَجَعٍَْنَا عٍَََ لٌٍُُتِيُِْ أَوِنحً أَْْ َّفْمَيٌُهُ ًَـِِْ آرَأِيُِْ ًَلْشَاً[االنعام ٕ٘].
وتي ىىر ذل ىىا م ىىن ا لة ىىاظ ا خ ىىر  ،ول ىىم أتط ىىرق إليي ىىا تجنبى ى ا لةطال ىىة إذ أن ذكرى ىىا

يسىىتغرق صىىةحات كثي ىرة ولىىيس المرصىىد اإلحصىىاع برىىدر مىىا ىىىو التركيىىز عمىىى كيةيىىة تعامىىل
الررآن الكريم مر ألةاظ ىذه الصيغة.
ب .مىىا كىىان رباعي ىا قبىىل آخ ىره حىىرج مىىد ،وىىىو ممىىا يىىرد عمىىى (أَ ْف َعىىال) برمىىة ،نحىىو  :أةىىياد
جمر ةييد ،أنصار جمىر نصىير ،وأصىحاب جمىر صىاحب ،وأيتىام جمىر يتىيم ،وأجىواد جمىر

َجواد ،وتيرىا(ٕ٘).
وقد وردت في الررآن ألةاظ رباعية جمعت عمى صيغة أفعال ،منيا :

لةظة (أصحاب) ،فرد وردت ثمان وسبعين مرةا ،من ذلا قولو تعىالى أََْ حَغِكثْدَ أَْ
أََْاَابَ اٌىَيْؿِ ًاٌكشلُِِْْ وَكأثٌْا ِِكْٓ آّاذِنَكا عَبَثَكا اً[الكيىج  ،]ٜف"صىحاب ىنىا دالىة عمىى الرمىة
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بدليل أن أصحاب الكيج لم يكونوا كثرة فرد ((قال المسممون  :كىانوا سىبعة وثىامنيم كمىبيم،
فحرىىق اهلل قىىول المسىىممين ،وانمىىا عرف ىوا ذلىىا بإخبىىار رسىىول اهلل  عىىن لسىىان جبريىىل .
وع ىىن عم ىىي  : ى ىىم س ىىبعة نة ىىر))(ٖ٘) .إذن في ىىم ل ىىم يتج ىىاوز ع ىىددىم العةى ىرة عم ىىى أكث ىىر

الروايات – واهلل أعمم .-
بينم ىىا اس ىىتخدميا ف ىىي قول ىىو تع ىىالى ـَعَْٔبَْْنَكككاهُ ًَأََْك كاَابَ اٌغك كفِْْنَحِ ًجَعٍَْنَاىَكككا آّك كحً ٌٍِْعَك كآٌََِّْْ
[العنكبوت ٘ٔ] لمداللة عمى الكثرة ((ف"صحاب السىةينة كىانوا ثمانيىة وسىبعين نةسى ا ،نصىةيم

ىاث مىىنيم أوالد نىىوح  : سىىام وحىىام ويافىىث ونسىىاؤىم .وعىىن محمىىد بىىن
ذكىىور ونصىىةيم إنى َ
إسحاق  :كانوا عةرة خمسة رجال وخمس نسوة))(ٗ٘).
واستخدميا فىي قولىو تعىالى لُرِكًَ أََْكاَابُ األُ كذًُدِ [البىروج ٗ] لمداللىة عمىى الكثىرة
((ىم قوم كانوا قد أمنوا فى"مر ممكيىم ب"خاديىد فىي أفىواه السىكا وأوقىدت فييىا النيىران فى"وقعيم

فييا))(٘٘) ،و((قيل وقر إلى نجران رجل ممن كان عمىى ديىن عيسىى  فىدعاىم ف"جىابوه،
فسىىار إلىىييم ذوتىواس الييىىودد بجنىىود مىىن حميىىر َّ
فتخيىىرىم بىىين النىىار والييوديىىة فىى"توا ،فىى"حرق

منيم اثني عةر ألة ا في ا خاديد .وقيل سبعين ألة ا))(.)٘ٙ

ىكذا تتنوع داللة ىذه المةظة بين الرمة والكثرة حسبما ما يرتضىي السىياق الىذد تىرد

فيو.
ولةظىىة (أةىىياد)

()٘ٚ

وردت فىىي الر ىرآن الك ىريم م ىرتين ،وفىىي كمتىىا الم ىرتين اسىىتخدميا

لمداللىىة عمىىى الكث ىرة كمىىا يظيىىر مىىن معناىىىا ،فةىىي قولىىو تعىىالى  ًََِكْٓ أَظٍَْ كُُ ِِّ كِٓ اـ كلٍَ عٍََككَ اهللِ
ُ[ىىود  ،]ٔٛقصىد
س ِّتيِك ْ
ألهْكيَا ُد ىَكَُال ِس اٌَّك ِز ّْ َٓ وَك َز ُتٌْا َعٍَكَ َ
ُ ً َّمُك ٌْ ُي ا َ
س ِّتيِك ْ
شضٌُ َْ َعٍََ َ
ه ُّ ْع َ
و ِز َت ًا ُأً ٌَ ِا َ
َ
أن ((يةىىيد عمىىييم ا ةىىياد مىىن المال كىىة والنبيىىين بىى"نيم الكى َّىذابون عمىىى اهلل))
عددىم أكثر من عةرة بكثير.

()٘ٛ

ويرين ى ا أن

وفي قولو تعالى إَِّٔا ٌَنَنْصُشُ سُعٍَُنَا ًَاٌَّزَِّْٓ آَِنٌُا ـِِْ احلََْاجِ اٌذَُّْْٔا ًٌَََّْ َّمٌَُُ األَهْكيَادُ[تىافر ٔ٘]
فرىىد قصىىد ((با ةىىياد جمىىر ةىىاىد كصىىاحب وأصىىحاب يريىىد الحةظىىة مىىن المال كىىة وا نبيىىاع

والمؤمنين من أمة محمد  ليكونوا ةيداع عمى الناس))(.)ٜ٘
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ولةظة (أنصار) – التىي مةردىىا نصىير -وردت إحىد عةىرة مىرةا ،فمىن ذلىا قولىو

تعىىالى ـٍََّككا أَحَككظ عِْْغَككَ ِِ كنْيُُُ اٌىُفْ كشَ لَككايَ َِ كْٓ أَْٔصَككاسَُ إىل اهللِ .لَككايَ احلٌاسُّّككٌَْ َٔاْ كُٓ أْٔصَككاسُ اهللِ[آل
عمران ٖ٘].
ولةظىة (أيمىىان) – التىىي مةردىىا يمىىين -وردت إحىىد وأربعىىين مىرةا ،فمىىن ذلىىا قولىىو

سذُك ُو
ىفَّا َ
أل َّّْكا َْ َـ َ
ُا َ
ُ ِتَّكا َعمَّك ْذ َذ ُ
و ْ
ُ ً ٌَىِك ْٓ ََُّا ِك ُز ُ
ى ْ
ِ َأ َّّْكا ِٔ ُ
هلل تكاٌ ٍَّ ْؽ ٌِ ـِك ْ
ُا ُ
و ُ
ال ََُّا ِك ُز ُ
تعىالى َ 
إِطْعَكاَُ عَ ْكشَجِ َِغَككاوَِْْٓ ِِكٓس أًَعَك ِ َِككا ذُ ْعُِّكٌَْ أَىٍِْكْْىُُْ أًَْ وِغْكٌَذُيُُْ أًَ ذَاْشِّْكشُ سَلَثَكحٍ ـََّكْٓ ٌَكُْ َّبِكذْ
ـَصَِْاَُ َْالَْحِ أَّاَنًَ ،رٌَِهَ وَفَّاسَجُ أََّّْأِىُُْ إِرَا حٍََفْرُُْ ًاحْفَلٌُْا أََّّْأِىُُْ[الما دة .]ٜٛ
فرد استخدميا في الداللة عمى الرمة بدليل إضافتيا إلى ضمير الجماعة(ٓ.)ٙ
ْ
عهة :
 .3أف ِ

رد ىذا الجمر في االسم المذكر الرباعي الذد قبل آخره حرج ٍّ
مد مثل :
يطَّ ُ
أتربىىة ،ورتيىىج وأرِتةىىة ،وعمىىود و ِ
أعمىىدة ،وزمىىان وأزمنىىة،
طعىىام وأطعمىىةُ ،
وت ىراب و ِ َ
أجَّنة ،ومصير ِ
وجنين و ِ
(معي) وأمصرة ،وتيرىا(ٔ.)ٙ
وال يرد عمىى ىىذه الصىيغة مىن ا لةىاظ إالَّ مىا كىان رباعيى ا مىذك ار قبىل آخىره حىرج
ٍّ
مد كما تم ذكره قبل قميل.

وممىىا ورد فىىي الر ىرآن الك ىريم مىىن ألةىىاظ عمىىى ىىىذه الصىىيغة  :لةظىىة ِ
(أعى َّىزة) وردت

ش َّ ك ًح َأ ْـغَكك ُذ ًْىَا ًَ َج َع ٍُككٌا َأعِككض َج َأ ْى ٍِ َيككا َأ ِرٌَّكك ًح
م ىرتين فىىي الر ىرآن الك ىريم ،قىىال تعىىالى  إْ ا ُدلٍُككٌ َن ِإرَا َد َ ٍُ كٌْا َل ْ
ًَوَزٌَِهَ َّفْعٌٍََُْ [ النمل ٖٗ].
كثرة.

فرىد دلىت ىنىا عمىى الرمىة نىو قصىىد بيىا أةىراج الرىوم(ٕ ،)ٙومعمىوم أ َّ
َن ىىؤالع ليسىوا
ومما ورد فيو أيض ا لةظة (أف ِدة) تكررت في إحد عةرة آيىة ،قىال تعىالى ًَُٔمٍَنكةُ

أَـْاِذَذَيُُْ ًَأَتْصَاسَىُُْ وََّا ٌَُْ َُِِّْنٌُْا تِوِ أًَيَ َِشجٍ[ا نعام ٓٔٔ].
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وقال تعالى ـَاجْعًَْ أَـْاِذَجً َِِٓ اٌناطِ ذَيٌٍَْ إٌَْْيُِْ ًَاسْصُلْيُكُْ ِِكَٓ اٌثََّّكشَاخِ[إبىراىيم  ،]ٖٚوقىد
استعممت عمى ا صل لمداللة عمى الرمة.

وممىىا ورد فيىىو لةظىىة (أسىىمحة) تكىىررت فىىي أربىىر آيىىات وفىىي كميىىا اسىىتعممت لمداللىىة

عمىىى الرمىىة بىىدليل إضىىافتيا إلىىى ضىىمير الجمىىر ،قىىال تعىىالى ًَد اٌَّ كزَِّْٓ وَفَككشًُْا ٌَككٌْ ذَؽْفٍُِككٌَْ عَككْٓ
أَعْككٍِاَرِىُُْ ًَأَِْرِعَككرِىُُْ[النسىىاع ٕٓٔ] ،وقىىال تعىىالى ـٍَْككرَمُُْ طَاحِفَكككح ِِككنْيُُْ َِعَككهَ ًٌََْْعْ ُك كزًُْا
أَعٍِْاَرَيُُْ[النساع ٕٓٔ].
ومما ورد فيو لةظة (أ ِ
َكَّنة) تكىررت فىي أربىر آيىات ،قىال تعىالى ًَجَعٍَْنَكا عٍََكَ لٍُُكٌْتِيُِْ
أَوِنحً أَْْ َّفْمَيٌُهُ ًَـِِْ آرَأِيُِْ ًَلْشَاً[ا نعام ٕ٘].
وقىىال تعىىالى ًَلَ كاٌٌُْا لٌٍُُْتُنَككا ـِ كِْ أَوِن كحٍ ِِّككا ذَ كذْعٌَُٔا إٌَِْْ كوِ ًَـِ كِْ آرَأِنَككا ًَلْ كشَا[فصىىمت ٘] .فرىىد
استعممت عمى ا صل لمداللة عمى العكس.

ومم ىىا ورد في ىىو لةظ ىىة (أ ِم ىىة) فر ىىد وردت خم ىىس مى ىرات ،ق ىىال تع ىىالى ـَمَككككاذٌٍُِْا أَحِّكككحَ

اٌىُفْشِ[ التوبة ٕٔ] ،وقال تعالى ًَجَعٍَْنَاىُُْ أَحِّحً َّيْذًَُْ تِعَِْشَِٔا[السجدة ٕٗ].
ولةظىىة (أجنحىىة) وردت مىرة واحىىدة فىىي قولىىو تعىىالى احلَّْكذُ هللِ ـَككاطِشِ اٌغكٌََّاخِ ًَاألَسْمِ
جَاعًُِ ادلَالحِىَحِ سُعُالً أًٌُِِْْ أَجْنِاَكحٍ[فىاطر ٔ] ،وقىد دلىت عمىى الرمىة نىو قىد ذكىر عىددىا برولىو
أَجْنِاَحٍ َِثْنَكَ ًَُْكالزَ ًسُتَكاعَ[فىاطر ٔ](( .والمعنىى  :أن المال كىة خمرى ا أجنحىتيم اثنىان اثنىان :
أد لك ى ىىل واح ى ىىد م ى ىىنيم جناح ى ىىان ،وخمرى ى ىا أجنح ى ىىتيم ثالث ى ىىة ثالث ى ىىة ،وخمرى ى ىا أجنح ى ىىتيم أربع ى ىىة
أربعة))(ٖ .)ٙفعددىا إذن ال يزيد عمى عةىرة وىىي بىذلا تىدل عمىى الرمىة نيىا تىدخل ضىمن
السرج العددد الذد ُح ِدد لداللة جموع الرمة.
ومما ورد فيو لةظة ِ
(أذلة) تكررت أربر مرات ،قال تعالى ًٌَمَذْ َٔصَشَوُُُ اهللُ تِثَكذْسن

ًَأَْٔرُُْ أَرٌَِّحً ـَاذَّمٌُْا اهللَ ٌَعٍََّىُُْ ذَ ْىُشًَُْْ[آل عمىران ٖٕٔ] .فرىد اسىتخدميا لمداللىة عمىى الرمىة،
قال الزمخةرد (( :تَم ذكرىم بما يوجب عمييم التوكل مما يسَّر ليم من الةتر يوم بىدر وىىم
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في حال قمة وذلة ،وا ِذلة جمر قمىة ...وجىاع بجمىر الرمىة ليىدل عمىى أنيىم عمىى ذلىتيم كىانوا

قميالا))(ٗ.)ٙ
َْ
ِ .4فعهة :

تمثىل الصىىيغة الرابعىة مىىن صىيغ جمىىوع الرمىة ولىىم يطىرد ىىىذا البنىاع فىىي ةىيع حتىىى
جعموُ بعضيم اسم جمر ال جمر ،في نحو ِ :فتيةِ ،
وتممة ،إِخوةِ ،جيرة(٘.)ٙ
ىذا وقد وردت ألةاظ في الررآن الكريم جمعت عمى ىذا البناع منيا :
لةظة (إخوة) فرد وردت في الررآن سبر مرات ،كانت فىي سىت منيىا بمعنىى ا خىوة
في النسب إال في سورة الحجرات فمم تخىتص بالنسىب ،قىال تعىالى ًَجَكاسَ إِ ْكٌَجُ ٌُّْعُكؿَ ـَكذَ ٌٍَُْا
عٍََْْكوِ ـَعَكشَـَيُُْ ًَىُكُْ ٌَكوُ ُِنْىِكشًَُْْ[يوسىىج  ،]٘ٛوقىىال تعىىالى ًَسَـَكََ أَتٌَِّْكوِ عٍََككَ اٌعَكشْػِ ًَ َكشًُّْا ٌَكوُ
ِ ِإ ْر َأ ْشَجَنِكِْ ِِكَٓ اٌغِّكبِْٓ ًَجَكاسَ
ِ َحمَّك ًا ًَلَك ْذ َأ ْحغَك َٓ تِك ْ
ستِّك ْ
سؤَّا َُ ِِ ْٓ َل ْث ًُ لَك ْذ َج َع ٍَيَكا َ
د َىزَا َذ ْع ًِ ّْ ًُ ُ
عُب َذ ًا ًَلَا َي َّا َأ َت ِ
تِىُُْ َِِٓ اٌثَذًِْ ِِْٓ تَعْذِ أَْْ َٔضَغَ اٌ ْْ َاُْ تَْْنِِْ ًَتََْْٓ إِ ٌَْذِِْ إِْ سَتِِّْ ٌَ ِْْؿ ٌ ٌَِّا َّ َاسُ[يوسج ٓٓٔ].
فرىىد دلىىت عمىىى الكث ىرة فىىي ىىىاتين اآليتىىين ؛ وذلىىا ن أخىىوة يوسىىج  كمىىا ىىىو
معموم كانوا أحد عةر أخ ا ،أد أنيم يدخمون ضمن حدود الكثرة ،ىذا من ناحية.
ومىن ناحيىىة أخىىر ّإنىو قىىد أ ِ
ُضىىيةت إلىى المةىىرد ،وفىىي التعبيىر العربىىي َّ
أن الجمىىر إذا

أُضيةت إلى المةرد َّ
دل عمى الكثرة(.)ٙٙ

ولةظ ىىة (فتي ىىة) وردت مى ىرتين فى ىىي أص ىىحاب الكي ىىج ،قى ىىال تع ىىالى إر أًٍ اٌفِرَْْكك كحُ اىل
اٌىيؿِ ـماٌٌُا سَٔا آذِنَا ِِْٓ ٌَذُْٔهَ سَحَّْحً ًَىَِّْس ٌَنَا ِِْٓ أَِْشَِٔا سَهَذاً[الكيج ٓٔ] ،وقال تعىالى إَِّٔيُُْ ـِرَْْكح
آَِنٌُْا تِشَتِّيُِْ ًَصِدَْٔاىُُْ ىُذٍَ[الكيج ٖٔ].
وقىىد اسىىتخدمت لمداللىىة عمىىى الرمىىة ،إذ إن عىىددىم محىىدود وقيىىل إن عىىددىم سىىبعة
وث ىىامنيم كم ىىبيم كم ىىا ((ق ىىال المس ىىممون  :إني ىىم ك ىىانوا س ىىبعة وث ىىامنيم كم ىىبيم ،فحر ىىق اهلل ق ىىول

المسممين ،وانما عرفوا ذلىا بإخبىار رسىول اهلل  عىن لسىان جبريىل  .وعىن عمىي : 
ىم سبعة نةر))( ،)ٙٚواهلل أعمم.
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ىىىذا ولىىم يىىرد فىىي الر ىران الك ىريم عمىىى ىىىذا البنىىاع مىىن ألةىىاظ تيىىر ىىىاتين المةظتىىين،
وىذا مما يؤكد عدم إطراد ىذا البناع كما قيل.
اخلامتة

بعد دراسة أبنية جموع الرمة في الرىرآن الكىريم أوجىز أىىم النتىا ي التىي توصىل إلييىا
البحث -:

ٔ .لرىىد حىىو الرىرآن الكىريم مىىن ألةىىاظ الجمىىوع الةىىيع الكثيىىر ،والتىىي مىىن بينيىىا ألةىىاظ جمىىوع
الرمة ،فرد وردت في الررآن الكريم في سور متعددة وفىي مواضىر كثيىرة ،حتىى أن بعىض
ا لةاظ قد جاوزت الما ة في ترددىا.

ٕ .تةىىاوت أبنيىىة جمىىوع الرمىىة فىىي كث ىرة ورودىىىا ،فىى"كثر مىىا جىىاع فىىي الر ىرآن الك ىريم مىىن ىىىذه
ا بنيىىة صىىيغة (أفعىىال) فرىىد كانىىت ألةاظيىىا ىىىي الغالبىىة وا كثىىر ورودا ثىىم تمييىىا صىىيغة

(أفعل).
ُ

أما صيغة ِ
(فعمة) فمم يرد في الررآن الكريم من ا لةاظ عمييىا إالَّ لةظىان ولىم يتكىر ار

كثي ار ،وىذا مما يؤكد ما قيل عن عدم اطراد ىذه الصيغة.

ٖ .تنىىوع اسىىتعمال الرىرآن الكىريم ل لةىىاظ مىىن حيىىث الداللىىة عمىىى الرمىىة والكثىرة فرىىد اسىىتعممت
الكثيىىر مىىن ألةىىاظ الرمىىة لمداللىىة عمىىى الكث ىرة ،وىىىذا التنىىوع فىىي االسىىتعمال لىىم يكىىن أم ى ار
اعتباطي ىا بىىل كىىان مرصىىودا اقتضىىاه المعنىىى الىىذد ِ
وجيىىت إليىىو المةظىىة وفرضىىتو طبيعىىة
السىىياق الىىذد وردت فيىىو المةظىىة .وىىىو فىىي الوقىىت ذاتىىو يؤكىىد حريرىىة مىىا قيىىل عىىن جمىىوع
التكسير من أنيا سماعية وليست قياسية.
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ٔ .الممر .ٕٕ :

اهلوامش

ٕ .ينظر ابنية الصرج في كتاب سيبويو .ٕٜٕ :
ٖ .ينظر ةرح ا ةموني .ٙٚٗ / ٖ :
ٗ .ينظر المصدر نةسو .ٙٚٗ / ٖ :
٘ .ينظى ىر ة ىىرح االة ىىموني  ،ٙٚٗ/ٖ :وحاة ىىية الخض ىىرد  ،ٔٙ٘/ٕ :وابني ىىة الص ىىرج :
ٖ.ٕٜ٘ – ٕٜ

 .ٙاالةباه والنظا ر في النحو .ٖٔ٘/ٕ :
 .ٚينظر النحو الوافي  ٕٙٚ/ٗ :ىامش (ٖ).
 .ٛينظر الجمل .ٖٕٚ :

 .ٜأسرار العربية .ٖ٘ٛ :
ٓٔ.ةرح المةصل .ٔٔ/٘ :
ٔٔ.ينظر معاني االبنية .ٖٜٔ – ٖٔٛ :
ٕٔ.معاني االبنية .ٖٜٔ – ٖٔٛ :

ٖٔ.ينظر ةرح االةموني .ٙٚٗ – ٖٙٚ/ٖ :
ٗٔ.ينظر البحر المحيط ٘ٔ٘ / ٘ :والنير الماد بيامش البحر المحيط .٘ٔ٘/٘ :

٘ٔ.البحر المحيط  ٕٖٓ/ٕ :؛ وينظر النير الماد بيامش البحر المحيط .ٕٖٓ/ٕ :
.ٔٙتةسير البيضاود .٘ٗٙ :
.ٔٚينظ ىىر الكت ىىاب  ،٘ٛٙ ،٘ٛٔ – ٖ٘ٚ/ٖ :واالة ىىموني  ،ٙٚٗ – ٖٙٚ / ٖ :حاة ىىية
الصبان  ،ٕٖٔ/ٗ :ابنية الصرج .ٖٔٙ :
.ٔٛينظر البحر المحيط  ،ٕٖٓ/ٚ ،ٕٗٚ / ٗ :ود ارسىات فىي المغىة  :البىراىيم السىام ار ي
.ٜٔ :

.ٜٔينظر التعبير الررآني .ٜٔ٘ :

ٕٓ.ينظر الميذب في عمم التصريج .ٖٔٛ :
ٕٔ.ينظر ةرح االةموني  ،ٙٚٗ/ٖ :وابنية الصرج .ٕٜٚ :
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ٕٕ.ينظر التعبير الررآني .ٜٔ٘ :
ٖٕ.ينظر الجنى الداني .ٖٔ٘ :
ٕٗ.الكةاج .ٗٓٙ/ٕ :

ٕ٘.المصدر نةسو .ٖ٘ٔ / ٖ :
.ٕٙالتعبير الررآني .ٜٔ٘ :
.ٕٚينظ ى ىىر س ى ىىورة آل عمى ى ىران  ،]ٖٗٛ[ :والنس ى ىىاع  ،]ٔٗٗ ،ٖٜٔ ،ٜٛ ،ٚٙ[ :والما ى ىىدة :
[ٔ٘ ،]ٛٔ ،٘ٚ ،واالعراج  ]ٖٓ ،ٕٚ ،ٖ[ :وتيرىا من السور.

.ٕٛينظر ارتةاج الضرب  ،ٜٔ٘ / ٔ :والميذب في عمم التصريج .ٔٛٗ :
.ٕٜينظ ى ىىر البرى ى ىرة  ،]ٔ٘ٗ[ :وآل عمى ى ىران  ،]ٜٔٙ[ :والنح ى ىىل  ،]ٕٔ[ :وفى ى ىىاطر ،]ٕٕ[ :
والمرسالت .]ٕٙ[ :

ٖٓ.ينظىىر آل عم ىران  ،]ٜٔٛ ،ٜٖٔ[ :و االنسىىان  ،]٘[ :واالنةطىىار  ،]ٖٔ[ :والمطةةىىين
.]ٕٕ ،ٔٛ[ :

ٖٔ .وردت فىىي مواضىىر كثي ىرة مىىن الر ىرآن الك ىريم نىىذكر عمىىى سىىبيل المثىىال البر ىرة ،ٔٚٓ[ :
ٕٓٓ] ،والنساع  ،]ٕٕ ،ٔٔ[ :واالعراج  ،]ٚٔ ،ٕٛ[ :والتوبة  ]ٕٗ ،ٕٖ[ :وتيرىا.

ٕٖ.ينظر التعبير الررآني .ٜٔ٘ :
ٖٖ.الكةاج .ٜٗٛ/ٔ :

ٖٗ.ينظر التعبير الررآني .ٔٙ :
ٖ٘ .ينظر  :ارتةاج الضرب  ،ٜٔ٘/ٔ :والميذب في عمم التصريج .ٔٛٗ :
.ٖٙالتعبير الررآني .ٔٙ :

.ٖٚينظر التعبير الررآني .ٔٙ :
.ٖٛينظر الجنى الداني .ٖٔ٘ :
.ٖٜالكةاج .ٜٗ٘/ٔ :

ٓٗ.حاةية السيد الةريج الجرجاني بيامش الكةاج .ٜٗ٘/ٔ :
ٔٗ.الكةاج .ٕٓٛ/ٗ :

ٕٗ.المصدر نةسو .ٕٜٓ/ٗ :
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ٖٗ.ينظى ىىر الكتى ىىاب  ،٘ٚٔ ،٘ٙٛ/ٖ :وةى ىىرح الةصى ىىير  ،ٖٕٓ :وةى ىىرح االةى ىىموني / ٖ :
ٖ ،ٙٚٗ – ٙٚوالصىىرج العربىىي  ،ٖٔٔ :والصىىرج الواضىىر  ،ٕ٘ٔ :والميىىذب فىىي
عمم التصريج .ٔٛٗ :

ٗٗ.الكةاج .ٕٔٗ/ٕ :
٘ٗ.ينظر  :ةرح ابن عريل .ٕٓٛ/ٕ :
.ٗٙينظر  :معاني االبنية .ٖٔٙ :
.ٗٚينظر الجنى الداني .ٖٔ٘ :
.ٗٛالكةاج .ٕٖٙ/ٕ :

(ض ُعج) عمى وزن (فُ ُعل).
.ٜٗمةردىا ُ
ٓ٘.ينظر  :التعبير الررآني .ٔٙ :
ٔ٘.الكةاج .ٕٚٙ/ٗ :
ٕ٘.المصدر نةسو .ٗ٘ٓ/ٖ :

ٖ٘.ينظ ى ىىر الكت ى ىىاب  ،ٙٓٚ/ٖ :وة ى ىىرح الةص ى ىىير  ،ٕٕٓ :وة ى ىىرح االة ى ىىموني ،ٙٚ٘/ٖ :
والميذب في عمم التصريج .ٔٛ٘ :

ٗ٘.الكةاج .ٗٚٛ/ٕ :

٘٘.المصدر نةسو.ٕٓٓ/ٖ :
.٘ٙالمصدر نةسو.ٕٖٛ/ٗ :
.٘ٚالمصدر نةسو .ٕٖٛ / ٗ :
 .٘ٛمةردىا ةييد عمى وزن فعيل.
.ٜ٘الكةاج .ٕٖٙ/ٕ :

ٓ.ٙالمصدر نةسو .ٖٗٔ/ٖ :

ٔ.ٙينظر  :التعبير الررآني .ٜٔ٘ :
ٕ.ٙينظ ى ى ىىر الكت ى ى ىىاب  ،ٙٓٔ/ٖ :وارتة ى ى ىىاج الض ى ى ىىرب  ،ٜٔٚ/ٔ :وة ى ى ىىرح االة ى ى ىىموني :
ٖ ،ٙٚٙ/وابني ى ى ى ىىة الص ى ى ى ىىرج  ،ٖٔٛ ،ٕٜٛ – ٕٜٚ :والص ى ى ى ىىرج الواض ى ى ى ىىر ،ٕٕ٘ :
والصرج العربي  ،ٖٔٔ :والميذب في عمم التصريج .ٔٛ٘ :
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ٖ.ٙينظر الكةاج .ٔٗٚ/ٖ :
ٗ.ٙالكةاج .ٕٜٛ/ٖ :

٘.ٙالمصدر نةسو .ٗٙٔ/ٔ :
.ٙٙينظىىر  :ة ىىرح الةىىافية  ،ٖٔ٘ ،ٜٚ ،ٜ٘/ٕ :وة ىىرح االة ىىموني ،ٙٚٛ ،ٙٚ – ٖٔ :
وحاة ىىية الص ىىبان  ،ٕٕٔ/ٗ :وأبني ىىة الص ىىرج  ، ٖٜٔ – ٖٔٛ :والص ىىرج العرب ىىي :
ٖٔٔ ،والميذب في عمم التصريج .ٔٛٚ – ٔٛٙ :
.ٙٚينظر التعبير الررآني .ٜٔ٘ :
.ٙٛالكةاج .ٗٚٛ/ٕ :

املصادر

ٔ .أبنية الصرج في كتاب سيبويو  :د .خديجة الحديثي ،بغداد ،طٔ.ٜٔٙ٘ ،
ٕ .ارتة ى ىاج الضى ىىرب مى ىىن لسى ىىان العى ىىرب  :أبى ىىو حيى ىىان االندلسى ىىي ،تحريى ىىق وتعميى ىىق  :د.
مصطةى احمد النحاس ،مطبعة النسر الذىبي ،طٔ.ٜٔٛٗ ،

ٖ .أس ىرار العربيىىة  :أبىىو البركىىات بىىن االنبىىارد ،تحريىىق  :محمىىد بيجىىة البيطىىار ،مطبعىىة
الترقي بدمةق.ٜٔ٘ٚ ،
ٗ .ا ةباه والنظا ر في النحىو  :جىالل الىدين السىيوطي ،قىدم لىو  :د .فىايز ترمينىي ،طٔ،
ٗ.ٜٔٛ

٘ .البحىىر المحىىيط  :أبىىو حيىىان االندلسىىي ،مكتبىىة ومطىىابر النصىىر – الريىىاض  /المممكىىة
العربية السعودية.
 .ٙالتعبي ىىر الررآن ىىي  :د .فاض ىىل ص ىىالر الس ىىام ار ي ،دار الكت ىىب لمطباع ىىة والنة ىىر ،بي ىىت
الحكمة.ٜٜٔٛ ،

 .ٚتةسى ىىير البيضى ىىاود المسى ى َّىمى أن ى ىوار التنزيى ىىل وأس ى ىرار الت"ويى ىىل  :تى ىى"ليج إمى ىىام المحررى ىىين
الراضي ناصر الدين البيضاود ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،طٔ.ٜٔٛٛ ،

 .ٛالجمىىل  :البىىي الراسىىم الزجىىاجي ،تحريىىق  :عمىىي توفيىىق الحمىىد ،مؤسسىىة الرسىىالة ،طٗ،
.ٜٔٛٛ
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 .ٜالجنىىى الىىداني فىىي حىىروج المعىىاني  :حسىىن بىىن قاسىىم المىرادد ،تحريىىق  :طىىو محسىىن،
دار الكتب لمطباعة والنةر ،الموصل ،العراق.ٜٔٚٙ ،

ٓٔ.حاةية الخضرد عمى ةرح ابن عريل ،مطبعة دار احياع الكتب العربية.
ٔٔ .حاة ىىية الص ىىبان عم ىىى ة ىىرح االة ىىموني اللةي ىىة اب ىىن مال ىىا ،ترتي ىىب  :مص ىىطةى حس ىىين
احمد ،طٔ.ٜٔٗٚ ،
ٕٔ.دراسات في المغة  :د .ابراىيم السام ار ي ،مطبعة العاني – بغداد.ٜٔٙٔ ،
ٖٔ.ة ىىرح اب ىىن عري ىىل عم ىىى الةي ىىة اب ىىن مال ىىا ،تحري ىىق  :محم ىىد محي ىىي ال ىىدين عب ىىد الحمي ىىد،
الناةر  :دار الةكر – بيروت ،مطبعة منير – بغداد.

ٗٔ .ةرح االةموني عمى الةية ابىن مالىا  :تحريىق  :محمىد محيىي الىدين عبىد الحميىد ،دار
الكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،طٔ.ٜٔ٘٘ ،

٘ٔ.ةىىرح ةىىافية ابىىن الحاجىىب  :لمةىىي رضىىي الىىدين االسىىتراباذد ،تحريىىق وةىىرح  :محمىىد
نىىور الحسىىن ،محمىىد الزق ىزاق ،محمىىد محيىىي الىىدين عبىىد الحميىىد ،دار الكتىىب العمميىىة،

بيروت – لبنان.ٜٔٚ٘ ،

.ٔٙةىىرح الةصىىير فىىي المغىىة  :أبىىو منصىىور ابىىن َّ
الجبىىان ،تحريىىق  :د .عبىىد الجبىىار جعةىىر
الرزاز ،سمسة خزانة التراث ،طٔ.ٜٜٔٔ ،

.ٔٚةرح المةصل  :لمةي موفق الدين بن يعيش ،عالم الكتب ،بيروت.

 .ٔٛالص ى ىىرج العرب ى ىىي ص ى ىىياتة جدي ى ىىدة  :د .عب ى ىىد الجى ى ىواد حس ى ىىين الباب ى ىىا ،و .زي ى ىىن كام ى ىىل
الخويسكي ،مؤسسة ةباب الجامعة ،مصر.ٜٔٛٛ ،
.ٜٔالصىىرج الواضىىر  :عبىىد الجبىىار النايمىىة ،مديريىىة دار الكتىىب لمطباعىىة والنةىىر ،جامعىىة
الموصل.ٜٔٛٛ ،

ٕٓ.الكت ىىاب  :لس ىىيبويو ،تحري ىىق  :عب ىىد الس ىىالم محم ىىد ى ىىارون ،الناة ىىر  :مكتب ىىة الخ ىىانجي
بالراىرة ،دار الرفاعي بالرياض ،طٕ.ٜٕٔٛ ،

ٕٔ .الكةاج عىن حرىا ق التنزيىل وعيىون ا قاويىل فىي وجىوه الت"ويىل ،لجىار اهلل الزمخةىرد،
مطبعة مصطةى البابي الحمبي واوالده ،بمصر.ٜٕٔٚ ،
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ٕٕ.الممىىر فىىي العربيىىة:البي الةىىتر عثمىىان بىىن جنىىي ،تحريىىق  :فىىا ز فىىارس ،االردن ،طٔ،
.ٜٔٛٛ

ٖٕ.الميىىذب فىىي عمىىم التص ىريج  :د .ىاةىىم طىىو ةىىالش ،د .صىىالح الةرطوسىىي ،د .عبىىد
الجميل عبيد ،جامعة بغداد.ٜٜٔٛ ،
ٕٗ.النحو الوافي  :عباس حسن ،دار المعارج ،الراىرة ،طٗ.
ٕ٘ .النيىىر المىىاد مىىن البحىىر المحىىيط  :ابىىو حيىىان االندلسىىي ،بيىىامش البحىىر المحىىيط ،مكتبىىة
النصر الحديثة – الرياض  /المممكة العربية السعودية.

ٔ٘

