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الحمد هلل ربّْ العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 

. كصحبو أجمعيف 
حيف أنشأ الباحثكف في فمسفة العمـ كمناىج البحث العممي يتحدثكف عف 

كا عمى أفَّ ىذا التفكير يتَّسـ بجممة مف الخصائص المنيجية التي  التفكير العممي نصُّ
تجعؿ مف تكافرىا في أمّْ نشاط فكرم عمبلن منظَّمان كأسمكبان راجحان في التفكير كمعالجة 

. المشكبلت كمنيا المشكبلت المعرفية 
التي  ((الشمكلية كاليقيف  ))كقد كاف مف ىذه السمات أك الخصائص سمة 

تعني أف العمـ أك التفكير العممي يتصؼ بالشمكؿ أم أف دراستو لمظاىرة التي يبحث 
ىا في صكرة مفاىيـ أك قكانيف ذات سفييا تسرم عمى جميع أمثاليا فيك يشمميا كيدر

 . )*( طابعو أعـٌ 
كيتصؼ التفكير العممي باليقيف فيك يستند إلى سمسمةو مف األىًدٌلة كالبراىيف 

 ًلما تممكيا مضمكنياكالتصديؽ ب بصحتيا التي ال يممؾ الميطَّمع عمييا سكل االقتناعً 
 .مف القدرًة عمى إقناًع أمّْ عقؿ 
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 مف تأثيرو ممكوىنا لما ت (اليقيف  )خصيصة عند كأرل أنو ييٍستحسىفي الكقكؼ 
في التراث المغكم  (داللة جمكع القمة  )ىذه الدراسة التي تيٍعنى ببحث في مجرياًت 
 . العربي كنقدىا

لة ألف تنقؿ إلى كؿ الناس كليا القدرة عمى اإلقناع لما ابفالحقيقة العممية ؽ
تممكو مف أدلةو منطقية مقنعةو لكؿ عقؿو قادر عمى استيعابيا ، كىذا الذم يجعؿ 

. الحقيقة العممية يقينية 
 :المالزم لمتفكير أيِّ تفكير نوعان  (اليقين  )ويرى الباحثوَن أنَّ 

فردو مف أنو متأكد مف أمرو ما ، ؿيقيف نفسي ، أك ذاتي ، كىك الشعكر الداخمي - 1
تجاىاتنا الذاتية ، كمثؿ ىذا اكيككف ىذا اليقيف أك الشعكر مبنيان عمى ميكلنا ك

اليقيف ال ييٍستىنىدي إليو في التفكير العممي أك الدراسًة العممية ألم ظاىرةو مف 
. الظكاىر 

كز التفكير إلى أًدٌلةو منطقية مقنعةو ألم عقؿ ، كفي ىذا رتيقيف مكضكعيّّ ، كفيو م- 2
ةه لميكلنا الذاتيًة أك تجاربنا الشخصيًة  النكع مف اليقيف ال يككف ىناؾ ثىمَّة فيٍرصى

 ، بؿ إفَّ ىذه األىفكار العممية أك  أك تككينياؿ أم فكرةو عمميةمألف تتدخؿ في تشؾ
تمد كجكدىىا مف منطقيًة األىدىلًَّة العمميًة التي تستند إلييا ، كقدرتيا عمى ستمؾ ت
.   ) ** (اإلقناع

ٍينيَّ كأىنا أى  ىي أفَّ ثىمَّة بحث ىذا اؿكتبي كالفرىضيةي التي كضعتييا نيٍصبى عى
لـ ييمتزـٍ فييا بركح التفكير العممي كفارؽ فييا   العربيلغكممكاضعى في الدرًس اؿ

في ىذا التفكير حيف استندكا إلى أًدلَّةو ال  (اليقيف المكضكعي  ) خصيصة لغكيكفاؿ
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 لمعقؿ ان  أك مقنعان منطقيذلؾ االستدالؿ كف م، كلـ بيا  االستدالؿيمكف التسميـ ب
. المنيجي المنظـ 

 (جمكع القمةً )كاألنمكذج الذم اخترتو لبياف مدل صدؽ ىذه الفرضية ىك فكرة 
شيءو إال ألف بكاعث ؿال ، زاعمان أفَّ ىذه الفكرة ال تممؾ مف مقكمات البقاء ما يكفي 

 .كف مستندةن إلى أصكؿ عممية مقنعةو تنشأتيا في الدرًس المغكم لـ 
كا عمى أفَّ مف  كمجمؿ ىذه الفكرة يقكـ عمى أساس أفَّ المغكييف العربى نصُّ

 عمى معدكد قميؿ ، عبَّر عنو – في أصؿ المغة –جمكع التكسير في العربية ما يدؿُّ 
 –المغكيكف بأنَّو أدنى العدد كىك ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة ، كأفَّ جمعان آخرى يدؿُّ 

 عمى الجمع الكثير كىك ما كاف يزيد عمى العشرة ، كأفَّ األكؿ –في أصؿ المغة كذلؾ 
نظران  ((جمع الكىٍثرة  ))، أٌما الثاني فقد اتًُّفؽى عمى تسميتو بػ ((جمع الًقمَّة  ))سيمّْيى بػ

. لداللتو المشار إلييا آنفان 
وى في ىذ كىي أفَّ النقد الذم ىنا كالبيدَّ مف اإلشارًة ىنا إلى مسألةو ميمة ق كيجّْ

 في تكظيؼ تيـ طريؽإلى: أم ،  في االستدالؿ لغكييفإلى طريقًة اؿالدراسة قد كاف 
في الدرس المغكم ،  (جمكع القمًة  )تمؾ األدلًة كالشكاىد المغكية مف أجؿ بناء فكرًة 

كىذا يعني أفَّ الدليؿ سيككف بمعزؿ عف ىذا النقد ، بعبارةو أخرل أف المغكييف استندكا 
ـى  (جمكع القمة  )في بناء مباحث  إلى سمسةو مف األدلًة التي ال يممؾ الباحث إال التسمي

حَّ مف الشكاىد الشعرية كىذه أدلة  بصحتيا مثؿ نصكص القرآف الكريـ ، كما صى
 لغكييف طريقة اؿككشكاىدي بمعزؿ عف النقد ، كلكفَّ الذم يقع تحت النقد كالتمحيص ق

. الجمع القميؿ عمى  االن دً منيا ما كاف في االستدالًؿ بيذه األدلًة كاستنباط 



 
 

   

 

داللُة جموِع الِقلَِّة في  
 الدَّرِس اللغويِّ العربيِّ

 صمر رشيد شاكر                                                   . د
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  195 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 العربي الشيء الكثير مما الدرس المغكمم ؼم أف ؼكىذا الذم نقكلو ال يف
كلكف كما قمنا إفَّ ىناؾ مكاًضعى في ىذا الدرس  (اليقيف المكضكعي  )ىذا  تحقؽ فيو

 ىذه يُّفى رى لنا تبيسّْ كنسأؿ اهلل تعالى أف م. فارقت ىذه القاعدة مف قكاعد التفكير العممي 
 .دراسة اؿقالمكاضع ككشفيا في ىذ

ـى أفكاريهي كمسائمو عمى المباحث اآلتية  : كقد اقتضت طبيعة البحث أف تيقىسَّ
. في الدرس المغوي  (جموع القمة  )فكرة : المبحث األول  -

. في الدرس المغكم  (جمكع القمة  )أكزاف : المطمب األكؿ 
. في الدرس المغكم  (جمكع القمة  )داللة : المطمب الثاني 

. عند المغويين العرب  (جموع القمة  )االستدالل عمى داللة : المبحث الثاني  -
 . (القرآف الكريـ  )االستدالؿ بالشكاىد النثرية : المطمب الثاني 
. االستدالؿ بالشكاىد الشعرية : المطمب الثاني 
في الكبلـ  (جمكع القمة  )كأكزاف  (العدد  )العبلقة بيف : المطمب الثالث 

. العربي 
 دراسة نقدية في – (داللته  )و  (جمع القمة  )العالقة بين : المبحث الثالث  -

. ضوء النصِّ القرآني 
. في القرآف الكريـ  (جمكع القمة  ): المطمب األكؿ 
. في فيـ النصّْ القرآني كتأكيمو  (جمكع القمة  )أثر فكرة : المطمب الثاني 

 . (جموع القمة  )الدعوة إلى إلغاء فكرة : المبحث الرابع  -
 . (جمكع القمة  )مسكّْغات الدعكة إلى إلغاء فكرة : المطمب األكؿ 
. في الدرس المغكم الحديث  (جمكع القمة  )نفي فكرة :المطمب الثاني 
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ث
ُل
 
َّو
ث اثبحث اَأل 

ثث(مجوعث لقلحثث)فكرجث
ِّي
ث ث للدرِسث لللوو

بياف قضيتيف رئيستيف بنستطيع أىف نتعرؼ فكرةى جمكع القمًَّة في الدرس المغكم 
ناًف مطمبي ىذا المبحث ىما  : يككّْ

. أوزان جموع القمة  .1
 .داللة جموع القمة  .2

ث اطلةث ا  
حِسثث)أ ز ىث

َّو
ثث(مجوعث لقل

ّ
 ث للدرث لللوو

مًت القكؿ في أكزاف جمكع القمة ىي تمؾ التي  ال شىؾَّ أفَّ أٍكسىعى دراسىةو فصَّ
كليس مف المبالغًة القكؿي إفَّ كثيران مف الدراسات التي ، قدميا لنا سيبكيو في كتابو 

ت معظـ أحكاـ جمكع القمة ، كليذا ال ؽاست جاءت بعده قد نيمت مف ىذا الكتاب كمنو
 في عرض أكزاف كتاب سيبكيولؿ المنيجي في شيء االستنادى إلى خأرل أفَّ مف اؿ

مّْ ، السيما إذا عممنا أف المؤلفات المغكية ما زالت حتى صرؼجمكع القمة في الدرس اؿ
. رض سيبكيو ليا عيكمنا ىذا تعرض مباحث ىذه الجمكع بحسب 

عو داؿٍّ كلقد بحث سيبكيو ىذه الجمكع بحثان منظمان بىدىأىا بإثبات كجكد فكرة جـ
.  كبعد ذلؾ فصؿ القكؿى في ىذه األكزاف، ميٍجًمبلن  ىذا الجمعً  ثـ أثبت أكزافى عمى القميؿً 

كاعمـ أىفَّ ألدنى العدد أبنيةن ىي  )):  أثبات ىذه الفكرة فيقكؿ سيبكيو فأما ع
  .()((مختصة بو كىي لو في األصؿ 
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أٍكميبه : نحك  (أىٍفعيؿ )أدنى العدد ة فأبني )):  في أكزانيا قائبلن  القكؿؿـكأج
أٍجكبة : نحك  (أىٍفًعمىوه  )أٍجمىاؿ كأٍعدىاؿ ، كأحماًؿ ، ك : نحك  (أفعىاؿ  )ك. كأٍكعيب 

خكة كًكلدة : نحك  (ًفٍعمىة  )كأنصبة كأغربة ،   ()((ًغمٍمة كًصٍبيىة كًفتيىة كا 
: قاؿ أعقب ذلؾ بيانيوي أفَّ ىناؾ أبنيةن تختصُّ بالداللة عمى الجمع الكثير ؼثـ 

  .()((فكؿَّ شيءو خالؼ ىذا األبنية في الجمع فيك ألكثر العدد  ))

حث -1
ّ
ث لقل
ُل
ع
ْ
و
َأل
لثث)ج

ُل
ع
ْ
ف ث:ث(أَأل

 (جمع القمة  )الناظر في كتاب سيبكيو يكتشؼ أىفَّ األلفاظ المفردة التي تجمع 
: تأتي عمى األكزاف اآلتية  (أٍفعيؿ  )عمى زف 

كىٍمب كأٍكميب ككىٍعب كأٍكعيب : نحك  (فىٍعؿ)األسماء الثبلثية التي تككف عمى كزف - أ
 . ()كنىٍسر كأىٍنسير

 . ()عىٍيف ك أىٍعييف: ككذلؾ ما كاف مف ىذا الكزف معتؿَّ العيف ، نحك 
،  (فيٍعؿ)تجمع عمى  (فىٍعؿ  )كبيف سيبكيو أىفَّ األكصاؼ التي تككف عمى كزف 

ستعمؿ مف ىذه األكصاؼ ارىجيؿه كىثّّ كقكـه كيثّّ ، كلكنو عاد فبيَّف أفَّ ما : نحك 
ٍبده كأىعبيد ، كبيَّف أف ذلؾ قد : أٍفعيؿ نحك : استعماؿى األسماء فإنو ييكىسَّر عمى  عى

 . ()سمعو عف بعض العرب
جمع ًقٌمةو عمى  (فىعىؿ  ) ريبَّما يجمعكف األسماء التي عمى كزف ىـكبيَّف سيبكيًو أىفَّ - ب

بىؿ كأىٍجبيؿ: بمغنا أف بعضيـ يقكؿ  )كذلؾ نحك زىمىف ك أىٍزميف  (أٍفعيؿ  )  . ()(جى
 (أىٍفعيؿ  )فإنو يجمع جمع تكسير عمى  (فىعىؿ  )كما كاف مؤنثاي عمى زنة 

 ، ىذا قكؿي يكنس )):، قاؿ سيبكيو كساؽ كأٍسكيؽ . دار كأٍدكير : أيضان، نحك 
مىؿ كأٍجميؿ كزىمىف كأزميف : نحك ، كنظنو إنما جاء عمى نظائره في الكبلـ   . ()((جى
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معى االسـ المفرد الذم عمى كزًف - ج ٍمعى قمَّةو  (ًفٍعؿه ) نىصَّ سيبكيو عمى أىنو ربما جي جى
إال أنيـ ال  ))ؿه كأٍرجيؿ ًرجٍ ًذٍئبه كأٍذؤب ، كقٍطعه كأٍقطيع ، ك: نحك  (أٍفعيؿ  )عمى 

  .()((يجاكزكفى األىٍفعيؿ كما أنَّيـ لـ يجاكزكا األكيٌؼ 
ٍمعى قمَّة عمى  (ًفٍعمىة  )معي األلفاظ التي عمى ًزنة تيجكقد - د : كذلؾ نحك   (أىٍفعيؿ  )جى

 (أٍفعيؿ  )كقد كيسّْرت ًفٍعمىة عمى  )):  قاؿ سيبكيو ،دَّة ك كأشيٌد شً ك.  كأٍنعيـ ًنٍعمة
 . ()((كذلؾ قميؿ عزيز 

ناقىة : كذلؾ مثؿ ( أىٍفعيؿ) جمع ًقٌمة عمى  (ةفىعىؿى )جمع األلفاظ عمى كزف تكقد - ىػ 
. كأىٍينيؽ ك أكىمىة كآكيـ 

كاـ  )): ، قاؿ أىمىة كآـ : كمثمو  نما جعمناىا فىعىمىة . فيي بمنزلة أكىمىة كآكيـ كا  كا 
.  ()((ألنا قد رأيناىـ كسَّركا فىعىمىة عمى أىٍفعيؿ مما لـ ييحذىؼ منو شيءو 

كيطَّرد جمع األسماء المؤنثة الرباعية التي قبؿ آخرىا حرؼ مٌد كاأللؼ سكاءه - ك
 (أٍفعيؿ  )جمع قمة عمى  (ًفعىاؿ  )أك  (فيعاؿ  )أك  (فىعاؿ  )أكانًت عمى كزف 

عند مف  )عىناؽ كأىعنيؽ ، كعيقاب كأعقهب ، ككيراع ، كأٍكريع ، كًلساف : كذلؾ نحك 
دَّ الذم قبؿ اآلخر ياءن كذلؾ  ،  (أنث المساف  كأىٍلسيف ، ككذلؾ لك كاف حرؼ المى

يميف كأٍيميف: نحك 
().  

عا ِسثث)مجعث لقلحث -2
ْ
ف ثث(أَأل

ٍمعى ًقمَّةو عمى تي  طائفةه كبيرةه مف األلفاظ ذاًت األىكزاًف المتنكعة،  (أنٍفعىاؿ  )جمىعي جى
كقد قدـ لنا كتابي سيبكيو كثيقة دقيقة ألكزاًف األلفاظ التي تجمع ىذا الجمع ، كيمكف 

: عرضيا عمى النحك اآلتي 
بىؿه كأٍجبىاؿ ، كأىسىده كآساد: ، نحك  (فىعىؿ  )ان عمى كزف مما كاف ثبلث- أ   ، كقفان ()جى

 ، كقىاع كأٍقكىاع()كأٍقفىاء كصفا كأٍصفىاء
()  .

 . ()ؼ كأىٍكتاؼ ككىًبد كأٍكبادتً ؾى : نحك  (ؿ عً ؼى  )ما كاف ثبلثيان عمى كزف - ب 
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ًقمىع كأٍقماع ، كًعنىب كأٍعنىاب ، كًضمىع : نحك  (ًفعىؿ  )ما كاف ثبلثيان عمى كزف - ج
 . ()كأٍضبلع

د : نحك  (فىعيؿ  )ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ عمى كزف - د عىجيز كأٍعجاز ، كعىضي
 . ()كأىعىضاد

د كأٍنجاد ، كيىقظ كأيقىاظ: نحك  (فىعيؿ)ككذلؾ ما كاف صفةن عمى كزف  . ()نىجي
عينيؽ كأىٍعناؽ ، كأيذيف كآذاف ، : كذلؾ نحك  (فيعيؿ  )ما كاف ثبلثيان ككاف عمى - ىػ

 . ()كطينًب كأٍطناب
نيبه : ما كاف صفةن نحك  (فيعيؿ  )مف ىذا الكزف  (أىٍفعىاؿ  )ككذا ييٍجمىع عمى  جي

 . ()كأٍجناب
ؿ ًعدٍ ماؿ ، كحٍ ًحٍمؿ كأ: نحك  (ًفٍعؿ  )كييٍجمىع ىذا الجمعى ما كاف مفردان عمى كزف - ك

 . ()كأٍعدىاؿ ، كًعٍرؽ كأٍعراؽ
 ، أك معتؿ ()ًفٍيؿ كأفياؿ ، كًجٍيد كأٍجيىاد: ككذلؾ ما كاف معتؿ العيف نحك 

ٍضكه كأنضاءفً : البلـ نحك 
() . 

جمع قمةو عمى  (ًفًعؿ  ) كزف لكذكر سيبكيو أىفَّ العربى جمعت أسمان كاحدان عؿ- ز
 . ()إبؿ آباؿ: نحك . أىٍفعىاؿ 

ٍند كأٍجنىاد ، : كذلؾ نحك  (فيٍعبلن  )ككذلؾ ما كاف عمى ثبلثًة أحرؼ ككاف كزنيوي - ح جي
كبيٍرج كأٍبرىاج ، كجيرح كأٍجراح
() . 

:  ، أك معتؿ العيف نحك ()حيٌب كأٍحبىاب: ككذا ما كاف منو مضاعفان نحك 
عيكد كأٍعكىاد ، كغيٍكؿ كأىغكاؿ
() . 
: ككاف صفة نحك  (فيٍعؿ  )ما كاف مفرديهي عمى  (أىٍفعىاؿ)كيجمع جمع قمة عمى 

ميرّّ كأٍمرىار
() . 
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ريطىب كأٍرطاب ، كريبىع : ، نحك  ( ؿعى ؼي  )كيجمع ىذا الجمع ما كاف مفرديهي عمى - ط
 . ()كأرٍباع

 . () كأٍعداءكّّ الء كعىدؼفميكُّ كأ: ما كاف معتؿ البلـ نحك  (أىٍفعىاؿ)كيجع عمى - م
شاىد : نحك  (فىاًعؿ  )أسماءه رباعية عمى كزف  (أٍفعىاؿ  ) عمى تكجيمعى - ؾ

كأٍشيىاد، كصاحب كأصحاب
() . 

مىيّْت : نحك  (فىٍيًعؿ)كيجمع ىذا الجمع مف األسماء الرباعيًة ما كاف عمى - ؿ
 . ()((شاىد كأٍشيىاد : ىكا فيعبلن بفاعؿو حيف قالكا بش )): قاؿ سيبكيًو كأٍمكىات ، 

كما  (أىٍفعيؿ)صحيح البلـ كالعيف أف يجمع جمع قمَّة عمى  (فىٍعؿ  )صؿي في األ- ـ
: نحك  (أىٍفعىاؿ)كلكفَّ سيبكيًو ذكر أنو قد يجيء منو في العربية عمى  ، رأينا سابقان 

دَّ كأٍجدىاد كفىٍرد كأٍفراد  ٍند كأىٍزناد ، كفىٍرخ كأىٍفراخ ، كجى كليس ذلؾ  )): ، ثـ قاؿ زى
 . ()((بالباب في كبلـ العرب 

ما كاف : نحك  (أٍفعىاؿ  )أما ما كاف غير ذلؾ فإنو يجمع في األصًؿ عمى 
قىٍكس سىٍكط كأٍسكاط ، كثىٍكب كأٍثكاب ، ك: مثؿ  (فىٍعؿ  )معتؿ العيف مف 

أٍقكىاسك
ٍيط كأىٍخياط()   .() ، كبىٍيت كأٍبيىات ، كقٍيد كأٍقياد ، كخى

حِسث -3
َّو
ث لقِسل
ُل
ع
ْ
و
َأل
حثث)ج

َأل
عِسل
ْ
ف ثث(أَأل

األلفاظ التي يككف مفرديىا عمى األكزاًف  (أىٍفًعمىة  )يهٍجمعي جمع قمة عمى كزًف 
: اآلتية 

ككذلؾ ما كاف منو  . ()ًمثاؿ كأىٍمًثمىة ، كًفراًش كأىفًرشة: كذلؾ نحك  (ًفعىاؿ  )كزف - أ
ناء كآًنيىة: معتؿَّ البلـ كذلؾ نحك  ٍف ذكَّرى ()ًرداء كأٍردية ، كا   (المساف)  لفظ ، كمى

 ، ةًركاؽ كأٍرًكؽ: ، أك معتؿ العيف نحك  (أىٍلًسنىة)فإنو يجمعو جمع قمة عمى 
 . () ، كًكنَّاف كأًكنَّةً ةًعناف كأىًعفَّ : كما كاف منو مضعفان نحك  . ()ف كأٍبكنةاكبك
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 . ()زىماف كأىزًمنة ، كمكاف كأىٍمكًنة ، كقىذىاؿ كأىٍقًذلىة: كذلؾ نحك  (فىعىاؿ  )كزف - ب
 . ()سىماء كأىٍسًميىة ، كعىطاء كٍأعطيىة: ككذا ما كاف منو معتؿَّ البلـ نحك 

 ()غيراب كأىٍغربىة ، كخيراج كأنٍخرجة ، كبيغاث كأىٍبًغثة: كذلؾ مثؿ  (فيعىاؿ  )كزف - ج
 ()كفؤاد كأًفئدىة

 . ()ذيبىاب كأىًذبَّة: ككذلؾ ما كاف منو مضعفان نحك 
كأٍحًكرىةحيكار : معتؿ العيف نحك  (فيعىؿ  )كيجمع ىذا الجمع ما كاف مف 

() . 
ريب كأىٍجًربىة : كذلؾ نحك  (ؿ مفىعً  )ما كاف عمى كزًف - د ككثيب كأىٍكًثبىة ، ، جى

كرىغيؼ كأىرًغفىة
() . 

 ، كشحيح ()ة كسىًرمّّ كأىٍسًريىةمقىرٌم كأٍقرً : ككذا ما كاف منو معتبلن نحك
ة . ()كأًشحَّ

قىعيكد كأىٍقًعدىة ، كعىميكد كأٍعًمدىة: كذلؾ نحك  (فىعيكؿ)ما كاف عمى كزف - ىػ
().  

حِسث -4
َّو
ث لقل
ُل
ع
ْ
و
َأل
لحثث)ج

ْ
ث:ث(فِسع

يرل المغكيكف أف ليس ليذا الكزف قاعدةه يطًَّرد فييا ، كيٌتًضح ذلؾ مف عرض 
 (ًفٍعمة)ذىكىرى جمع القمًَّة إذ  (ًفٍعمة  )سيبكيو لؤلمثمة أك األكزاف المتعددة التي تجمع عمى 

دَّ األكزاف الدالة عمى أدنى العدد  أدنى العدد بنية فأ)): قاؿ ؼ – اقاكما سـ– حيف حى
خكىة : نحك  (ًفٍعمىة  )ك ... (أىٍفًعمىة)ك  ... (أىٍفعىاؿ)ك ... (أىٍفعيؿ) ًغٍممىة كًصٍبيىة كًفتيىة كا 

  .()((كًكلدىة 
كعمى الرغـ مف أفَّ الككفييف قد ذىبكا إلى أفَّ األسماء المجمكعة عمى كزني 

 ، إال أفَّ الجميكر نصَّ عمى أفَّ ما دؿَّ )*(ىي مف جمكع القمة أيضان  (ًفعىؿ  )ك  (فيعىؿ)
عمى أدنى العدد ىك األكزاف األربعة المذككرة آنفان التي فٌصمنا القكؿ فييا مف خبلؿ 

 . )**(كتاب سيبكيو
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ث اطلةث لثاني
ثث(مجوعث لقلحثث)داللحث

ّ
 ث للدرث لللوو

ليس ىناؾ شىؾّّ في أفَّ ثنائية القمة كالكثرة فكرة تضرب جذكرىا في أعماؽ 
التراث المغكم العربي ، إذ ديًرسىت جمكع التكسير في كتاب سيبكيو عمى كفؽ ىذه 

ح أفَّ ثَـّ أبنيةن في كبلـ العرب مختصة قجاء في ، إذ ()الثنائية أدنى العدد ، ب ما يكضّْ
كأعمـ أفَّ ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في  )): كأخرل ألكثره ، قاؿ 

 )كما أفَّ األدنى ربما شىًرؾ األكثر ، فأبنية أدنى العدد . األصؿ شركو في األكثر 
خبل  فتمؾ أربعة أبنية ، فما( ... ًفٍعمة) ك ( ... أىٍفًعمىة) ك ( ... أٍفعىاؿ ) ك  ... (أىٍفعيؿ 

ٍف شًركو األقؿ في ىذا فيك    .()((األصؿ لؤلكىثر كا 
ف  )): كقاؿ أيضان  فكؿُّ شيءو خالؼ ىذا األىبنية في الجمع فيك ألكثر العدد كا 

كما يدخؿ األكثر عمى ، عني بو األقؿُّ فيك داخؿ عمى بناء األكثر كفيما ليس لو 
  .()((حيًّْزًه بناًئًو كفي 

دّْ إثبات ثنائي القمَّة كالكثرة بؿ تعدت ذلؾ ة كلـ تقؼ نصكص سيبكيو عند حى
 أما ما )): صر مف ثبلثة إلى عشرة ، قاؿ سيبكيو نحإلى تحديد تمؾ القمة بما ىك ـ

رىه فإفَّ عىشً فإنؾ إذا ثمثتو إلى أف تي  (فىٍعبلن  )كاف مف األسماء عمى ثبلثة أحرؼ ككاف 
.  ()((كىٍمبه كأىٍكميب : تكسيره أىٍفعيؿ كذلؾ قكلؾ 

القمة  )كقد سيطرت طريقة سيبكيو ىذه في دراسة جمكع التكسير بحسب ثنائية 
 مف ثبلثة إلى عشرة عمى  كاف عمى ما(الجمع القميؿ  )في القكًؿ بداللًة ك (الكثرة ك

ت ) قكؿ المبردممعظـ مناىج العمماء في دارسىًة ىذه الجمكع ممف جاؤكا بعد سيبكيو ، 
 ؛ ()(ىذا ما كاف عمى فىٍعؿ مف ذكات الياء الكاك المتيف ىما عيناف  ) في (ىػ 285
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ٍكض كأٍحكاض ، كثىٍكب : فأما ما كاف مف الكاك فنحك قكلؾ  )) صٍكت كأٍصكات ، كحى
 كأىٍبيىات ، كقىٍيد كأٍقياد فإذا جاكزت ٍيتكأٍثكاب ، كما كاف مف الياء فىشىٍي  كأٍشياخ ، كبى 
 . ()((الثبلثة إلى العشرة فقد خرجت مف أدنى العدد 

 (أصكلو  )في  ( ىػ 316ت  ) ابف السراج ىذه (القمة كالكثرة  )كأٌكد ثنائية 
زىماف كأزًمنة ، كقىذىاؿ : في القميؿ نحك  (أىٍفًعمىة  )يجيء عمى : فىعىاؿ   )) : حيف قاؿ

 . ()((قيذيؿ كقد يقتصركف عمى أدنى العدد بو : نحك  (فيعيؿ  )كأٍقًذلة ، كالكثير 
عمى أفَّ أكزىاف جمكع القمة قد تقع في كبلـ  (ىػ 337ت ) الزجاجي ينصُّ ك

العرب دالةن عمى ما ىك ألكثر العدد ، لكنو عاد فأكد أف األصؿ ىك أف تىديؿَّ ىذه 
ألفَّ الجمع لما كاف كما ذكرتي لؾ مختمفان في  )): األكزاف عمى أدنى العدد ، يقكؿ 

قتصر بو ايؿ كالكثير كربما ؿلما بعد االثنيف فأشترؾ فيو الؽ القمًة كالكثرة جعؿ ىذا المفظ
عمى ما دكف العشرة ، كربما جاكز ذلؾ ، كجيعؿ لو لفظ آخر يختص بقميؿ الجمع، 

أٍفعيؿ ، : كىسَّر مف الجمكع ، فجعمت لو أمثمة مختصة بالقميؿ كىي أربعة ـي كذلؾ في اؿ
فيذه األمثمة كاقعة عمى أقؿ العدد ، كىك مادكف العشرة ... كأٍفعىاؿ ، كأىٍفًعمة ، كًفٍعمىة 
إال أف ىذا ىك األصؿي كذلؾ يقع خركجان عف القياس . كربما كقعت ألكثر العدد 

  .()(( في القميؿ ق ، كما أفَّ بناءى الكثير ربما شىًرؾى دالمطر
 بأىنَّو العىشرةي فما حدُّ  كالعىدىدي القميؿي كمي ): ) (ىػ 377) كيقكؿ أبك عمي الفارسي 

 . ()((دكنيا كأبنية الجمع القميؿ أٍفعيؿ كأىٍفعاؿ كأىٍفًعمىة كًفٍعمىة 
مع  في كصايا أال ترل أنيـ يقكلكف) ): (ىػ 392ت  ) نيجبف اكقاؿ  :  الجى

 ،  كأٍكعبإفَّ ما كاف مف الكبلـ عمى فىٍعؿ فتكسيره عمى أىٍفعيؿ ككمب كأىٍكميب ، ككىٍعب
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كفىٍرخ كأىٍفريخ ، كما كاف عمى غير ذلؾ مف أبنية الثبلثي فتكسيره في القمًَّة عمى أٍفعاؿ ، 
بىؿ كأىٍجبىاؿ : نحك   . ()((جى

اس كاف يقتضي أىف يجعؿ لكؿ مقدار قيأفَّ اؿ ( ىػ 643ت  )بف يعيش اكرأل 
ألعدادي  اذران إذعمف الجمع مثاؿه أك كزف يمتاز بو مف غيره ، كلكف لما كاف ذلؾ مت

فجعمكا لمقميؿ أبنية  ))، قتصر العرب عمى التفرقة بيف القميؿ كالكثير اغيري متناىية 
 . ()((تغاير أبنية الكثير ، ليتميز أحديىما مف اآلخر 

 كالمراد بالقميؿ الثبلثة فما فكقىيا إلى العىٍشرة كما فكؽ العشرة )): كقاؿ أيضان 
... كأىٍفًعمىة ... كأىٍفعىاؿ ... أٍفعيؿ : فكثير ، أبنية القمة أىربعة أمًثمة مف التكسير كىي 

 . ()((كًفٍعمىة 
 فمـ يبعد عف ىذه الطريقة في (ىػ 686ت  ) أما رضي الديف االستراباذم

 ، كلكنو زاد عمى تمؾ ()(كىٍثرىة  )ك  (ًقمَّةو  )دراسىة جمكع التكسير كعف تصنيفيا إلى 
كأعمـ أف  )): ليس بأصؿ في الجمع قاؿ  (جمكع القمًة  )الدراساًت حيف ذىب إلى أف 

جمع القمًة ليس بأصؿو في الجمكع ، ألنو ال يذكر إال حيث يراد بو بياف القمًة ، كال 
سىفي : جرد الجمعية كالجنسية كما يستعمؿ لو جمع الكثرة ، يقاؿ ـيستعمؿ ؿ فبلفه حى

سىف الثكب : الثياب في معنى  سىف األثكاب كتقكؿ : كال يىٍحسيفي ، حى ىك أنبؿ الفتياف : حى
  .()((كال تقؿ أنبؿ الفتية مع قصد بياف الجنس 
عمى أفَّ داللة الجمكع  (ىػ 794ت  )كنصَّ اإلماـ بدر الديف الزركشي 

 عمى الجمع القميؿ قد كاف – أٍفعيؿ ، كأٍفعاؿ ، كأٍفًعمة ، كًفٍعمة –األربعة المذككرة سابقان 
 أعني –األربعة كجمعي التصحيح ( 1)*كاعمـ أفَّ جمكع التكسير )): كضعان ، قاؿ 

. (2)*(( كؿُّ ذلؾ لمقمة ، أٌما جمكع التكسير فبالكضع –جمع التأنيث كجمع التذكير 
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ٍضع  )ك مصطمح عمميّّ يىًردي في مباحث المغكييف كاألصكلييف لمداللة  (الكى
عمى معنى مخصكص كىك تخصيص الشيء بالشيء ، فإذا أيطمؽ األٌكؿ فيًيـ منو 

 . (3)*الثاني
 بحسب تصكُّر المتقدميف –كىذا يعني أفَّ الجمكع األربعة المذككرة آنفان تدؿُّ 

 عمى أدنى العدد في حقيقة المغة كأصميا ، بحيث إذا –الذم عبَّر عنو الزركشي ىنا 
استعمؿ أمُّ لفظو مجمكعان عمى كزفو مف األكزاف ىذه فيًيـ منو الداللة عمى القميؿ ، 

بغضّْ النظر عف داللة السياؽ أك إرادة المتكمـ ، كىك ما نعبّْر عنو بالٌداللة في أصؿ 
. المغة كحقيقتيا 

ىـ أىٍكسىعي مف أىف يستدؿَّ دأٌما المحدثكفى فإفَّ إثبات فكرة جمكع القمًة كًداللتيا عف
فَّ كثيران منيـ ال يتردَّدي في إثباًت ىذه الفكرة متابعان في ذلؾ مقكلة القدماء ، بأ ذلؾ ،الو
ىك ما دىؿَّ عمى ما دكف العشرة  )) : (جمع القمًة  ) معرفان شبَّ ؽى قكؿ األستاذ أحمد م

  .()((كجمع الكثرة ما تجاكز الثبلثة إلى ما النياية لو 
كذىب الدكتكر فاضؿ السامرائي إلى أفَّ مف أىْـّ أسباب اختبلؼ أكزاف 

كىك سبب آخر مف : القمة كالكثرة  )): الجمكع ىك داللتيا عمى القمة كالكثرة ، قاؿ 
 . )*(((أسباب اختبلؼ الجمكع 

: ثـ تابع القدماء في بياف أفَّ المراد بالقمة ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة، قاؿ
كالمراد بالقمة ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة فإف زاد عمى العشرة فيك مف جمكع ))

: أربعة أحرؼ، أك عشرة أحرؼ فإف زادت عمى العشرة قيؿ: الكثرة، فيقاؿ
. )**(((حركؼ
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أفعيؿ ،  )كرأل الدكتكر فاضؿ السامرائي أفَّ األصؿ ىك أف تدؿَّ أكزاف 
عمى القميؿ ، كيدؿَّ غيرىا مف جمكع التكسير عمى الكثير ،  (كأفعاؿ، كأٍفًعمة ، كًفٍعمة 

ىذا ىك األصؿ في  )): كما ييعدؿي عف ذلؾ إنَّما يككف لضرب مف الببلغة ، قاؿ 
استعماؿ القمة كالكثرة كقد ييعدؿي عف ذلؾ لضرب مف الببلغة ، فقد تيعطى القمة كزفى 

. )***( ((الكثرة ، كالكثرةي كزف القمة لغرضو ما أك قد ييخىصُّ كؿّّ مف الكزنيف بمعنى 
كلقد دخمت ىذه الفكرةي إلى كتب الصرؼ التعميمية التي ينيؿ منيا الطمبة 

ير سجمكع التؾأفَّ تمقكف منيا مالجامعيكف كغيرىـ قكاعد الصرؼ العربي ، فيـ 
مف ثبلثةو إلى عشرة ، بقكؿ  قمة ككىٍثرىة ، كأىفَّ القمة ما كاف داالن عمى معدكدو : قسماف

ة لمداللًة يف يقكؿ الصرفيكف إف العربية تستعمؿ صيغان مع) : )اجحي الرقالدكتكر عبد
عمى عددو ال يًقؿُّ عف ثبلثة كال يزيد عف عشرة ، كىي الصيغ التي – في األغمًب – 

 . ()((سميت جمكع القمة 
 كمدلكؿ جمع القمًة بطريؽ )): كيقكؿ األستاذ عبد الجبار عمكاف النايمة 

كمدلكليا ما  ... الحقيقًة ثبلثة فما فكقيا إلى العشرة ، كىناؾ أكزاف أخرل لجمكع الكثرة
 . ()((فكؽ العشرة إلى ما ال نياية 

إفَّ ىذا الذم نقمناه عف المغكييف العرب قدمائيـ كمحدثييـ يثبت عمى نحك 
: كاضح كأكيد أفِّ جمكع التكسير عندىـ صنفاف 

أدنى العدد كىك ما كاف عمى -  في أصؿ المغة –كىك ما كاف داالن : جمكع قمة  .ُ
 .مف الثبلثة إلى العشرة 

 .كىك ما كاف داالن عمى أكثر مف ذلؾ : جمكع كىٍثرىة  .ِ
كىذا ىك األصؿ في استعماؿ ىذه الجمكع كما نصكا في دراساتيـ كىك ما 

. ق الدراسة سيككف عرضةن لمبحث كالمناقشًة عندنا في ىذ
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 اثبحث لثانيث
ثعنلث لللوينيث لعربث(مجوعث لقلحثث) الستلال ثعلىثدِساللحِسث

 المبحث السابؽ مف بياف أىفَّ المغكييف العرب قد صنفكا جمكع فيلقد انتيينا 
 ):  لمقمة أكزانان أربعةن ىي  جميكرىـ ذىب إلى أفَّ قمَّةن ككىٍثرىةن ، كأف: التكسير صنفيف 

 آخر بينكا  ، كمف جانبو ىذا مف جانب ، (ًفٍعمىة ) ك ( أىٍفًعمىة ) ك ( أىٍفعىاؿ ) ك  (أىٍفعيؿ 
ٍضعان – أىفَّ ىذه الجمكعى تدؿُّ  . صر مف ثبلثة إلى عشرة نحعمى ما ىك ـ – كى

إفَّ محاكمة أمٍّ مف جانبي الفكرة البد أف يستند بادئ ذم بىٍدءو إلى األدلًة التي 
صمة مٌما لو رتيًكفى إلييا في إقرارىما ، كىذا ما سنحاكؿ إنجازه في ىذا المبحث ا

 . عمى كجو التحديد أدنى العددعمى  (جمكع قمة  )بمكضكع داللًة 

 
َّو
ث اطلةث اَأل 
حث
َّو
ثث( لقرآىث لكرينثث) الستلال ثتالشو هلِسث لنثري

ما ؿَّ تستقي القكاعدي ركحيا كعنصر بقاًئيا مف النصكًص التي تستند إلييا كؾ
ٍمبةو كيمكف  كانت تمؾ النصكصي صحيحةن ثابتةن كانت تمؾ القكاعد مستندةن إلى أرضو صي

تمؾ القكاًعًد حتى إلى التسميـ بيا كاالطمئناف إلى سبلمتيا كال يسمـ ىذا االطمئناف 
 إلى متكئان ان كـتككف طريقة االستدالؿ أك أسمكب تكظيؼ األدلة في استنباط القاعدًة سمي

. منيجو عمًميٍّ سميـ 
ج استخراكالشىؾَّ في أفَّ أبمغى النصكًص التي استند إلييا المغكيكف العرب في 

قكاعدىـ كتقرير معاييرىـ ىي نصكص القرآف الكريـ ، التي ال يرقى شؾّّ إلى 
 . كريـ اؿ ىذا النصّْ  أية ريبة حكؿ ببلغةً ـحكتسبلمتيا، كفصاحتيا ، كال 
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فَّ البحث عف أكزاًف جمكًع القمًة في القرآف الكريـ أىكسع مف أف  ستكعبو تكا 
 كلقد تكفمت دراساته مستقمة بياف تمؾ األىكزاًف في الكتاب الكريـ مف ذلؾ دراسة مكجزة

 ))تمؾ القائمة الطكيمة الميمة التي أعدىا الشي  محمد عبد الخالؽ عضيمة في كتابو 
 بالتفصيؿ ما جاء في القرآف الكريـ  ، فبيف فييا()((دراسات ألسمكب القرآف الكريـ 

: مجمكعان جمع قمَّة ، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ 
  كمف ذلؾ قكلو تعالى : أىٍفعيؿ  .ُ

   البقرة ،  :
    ، كقكلو تعالى 197

   112:  ، النحؿ . 
   كمنو قكلو تعالى : أىٍفعىاؿ  .ِ

   
كقكلو تعالى 6: ، الكيؼ ،    

 
   

   ،
 .24:محمد

  مثؿ قكلو تعالى : أىٍفًعمة  .ّ
   12:  ، التكبة ،

    كقكلو 
   

  17:  ، الرعد.  
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    كمف ذلؾ قكلو تعالى : ًفٍعمىة  .ْ
   

 كقكلوي 11:  ، النساء ،    
    30:  ، يكسؼ.  

 شىؾّّ في كجكد ىذه ثمةيس ؿأف عمى م دليبلن طكىذه اإلشارةي المكجزةي تع
األكزاًف األربعة في القرآف الكريـ ، بؿ إفَّ النظر في ىذا النص الكريـ يثبت أفَّ ما جاء 

الةو كلكف الذم مي فيو أكسىعي مف أف  (جمكع القمة  )عمى كزف  رى في عيجى ريدي أف فٍحصى
كـ إليو كأف نناقشو ىنا ىك مدل االستعانة بالقرآف الكريـ عند المغكيكف العرب في تحف

صر بيف الثبلثة كالعشرة ألفَّ إثبات ىذه نحعمى ما ىك ـ (جمكع القمة  )إثبات داللة 
. الداللة أك نفييا سيترؾ أثره في تكجبو معاني عددو مف النصكص القرآنية الكريمة 

 مباحث النحكييف التي  أفَّ كالقارئ لمتراًث المغكم العربي يفاجأ حيف يكتشؼ
، كأثبتتيا لـ تكف تستند إلى نصكص القرآف  (داللة جمكع القمة)أرست ىذه القاعدة 

الكريـ ، بؿ إفَّ ما كرد في تمؾ المباحث مف الشكاىد القرآنية كاف نزران يسيران ككاف في 
ال داللتيا ، أم أنو يناقش جمع مفردة  (جمكع القمة أك الكثرة)مجممو يناقش أكزاف 

معينة عمى ىذا الكزف أك ذاؾ دكف الدخكؿ في مناقشة داللتيا عمى معدكدو منحصرو 
، كقد يناقش النحكم في أثناء ذلؾ  - (جمع قمة) إف كاف الجمع –بيف الثبلثة كالعشرة 

. مسائؿ ليا مساسه بالجانب النحكم أكثر مف الجانب الصرفي 
كاعمـ أفَّ أبنية القمة أقرب إلى  )): مف ذلؾ مثبلن ما جاء في قكؿ ابف يعيش 

الكاحد مف أبنية الكثرة ، كلذلؾ يجرم عميو كثير مف أحكاـ المفرد ، كمف ذلؾ جكاز 
ثكبه )تصغيره عمى لفظو خبلفا لمجمع الكثير ، كمنيا جكاز كصؼ المفرد بيا ، نحك 

، كمنيا جكاز عكد الضمير عمييا بمفظ اإلفراد ، نحك قكلو ( بيرمة أعشار)، ك  (أسماؿ
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    تعالى 
   
   
 .  66: النحؿ))() . 

 - (أنعاـ)كنبلحظ ىنا أفَّ ابف يعيش تحدث عف عكد الضمير المفرد عمى 
دكف أف يناقش كيؼ أف ىذه المفظة تدؿُّ عمى جمع قمة - كىك مف أبنية جمكع القمة 

. في حيف أفَّ النص يقتضي أف تككف داللتيا داللة كثرة 
ؿ مف أبنية القمَّة : )) (ىػ 761ت  )كقاؿ ابف ىشاـ   بضـ العيف –أىٍفعيؿه : األىكَّ

إما ألنو عمى فىٍعؿ كلكنو : أٍفعىاؿه ، كىك السـ ثبلثي ال يستحؽ أٍفعيؿ : الثاني ... 
كشذَّ نحك أٍرطاب ، كما شذَّ في فىٍعؿ ... أك ألنو عمى غير فىٍعؿ ... معتؿ العيف 

 أٍحماؿ ، كأفراخ ، كأزناد ، قاؿ تعالى : المفتكح الفاء الصحيح العيف الساكنيا نحك 
 . () ((4:  الطبلؽ كأكالتي األحماؿً 

في نصكص تقتضي  (جمكع القمة)كلعؿ الذم ألجأىـ إلى الحديث عف أبنية 
، قد ينكب بعضيا  (قمة ككثرة)أف تككف لمكثرة ىك إيمانيـ بأف أبنية جمكع التكسير 
، كىي  (أك خبلؼي ذلؾ أيضان  )مكاف بعضو فيأتي بناء القميؿ في مكضكع الكثير 

كاعمـ أفَّ  )): فكرة قديمة عند المغكييف العرب تعكد إلى عصر سيبكيو ، الذم يقكؿ 
. ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في األصؿ ، كربما شىًركو فيو األكثري 

 . ()((كما أف األدنى ربما شىًرؾى األكثرى 
كاعمـ أنيـ ييدخمكف بعضيا  )): كرأل سيبكيو أف ذلؾ مف باب التكسع ، قاؿ 

 . ()((عمى بعضو لمتكسع إذا كاف ذلؾ جمعان 
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فجعمت لو أمثمة مختصة  ))- :  متحدثان عف جمكع التكسير –كقاؿ الزجاجي 
فيذه األمثمة كاقعة عمى ... بالقميؿ ، كىي أربعة ، أٍفعيؿ ، كأٍفعىاؿ ، كأٍفًعمىة ، كًفٍعمىة 

أقؿ العدد ، كىك ما دكف العشرة ، كربما كقعت ألكثر العدد ، إال أف ىذا ىك األصؿ ، 
 ()((كذلؾ يقع خركجان عف القياس المطرد ، كما أف بناء الكثير ربما شىًركىو في القميؿ 

. ، كسبؽ أفَّ تحدثنا عف ذلؾ كأكردنا نصكصان أخرل في المبحث السابؽ 
كيبلحظ المتتبع لتراث المغكييفى الذم قيعّْدى فيو أحكاـ جمكع القمة أف ىؤالء 

العشرة فما )الدارسيف ال يضطركف لمدخكؿ في تفاصيؿ مناقشة داللة ىذه الجمكع عمى 
إال في مكاطف تتقاطع بصكرة كاضحة مع نظريتيـ ىذه التي قرركا فييا داللة  (دكنيا

 جمكع القمة عمى نحك ما نرل في حديثيـ عف قكلو تعالى 
 

  
   .  فالعدد ىنا ىك  . 228: البقرة

يقتضي أف يككف الجمعي الذم يىًردي في إٍثًرًه جمعى قمة ، لكنو جاء عمى كزفو مف  (ثبلثة)
. قيركء  : (فيعيكؿ)أكزاف جمكع الكثرة كىك 

وى العمماءي في معالجة ىذه القضية اتجاىيف ، فمنيـ مف كاف يرل أفَّ  كقد اتَّجى
دكف النكع اآلخر ،  (القميؿ أك الكثير)في العربية ألفاظان يردي ليا نكعه كاحد مف الجمكع 

لـ يرد لو في العربية جمع قمة ، بؿ الذم كردى  (قرء)كىك مف أجؿ ذلؾ يرل أفَّ لفظة 
، كعمى ىذا يفسر استعماؿ القرآف الكريـ ليذا الجمع  (قركء): ىك جمع الكثرة كىٍحدىهي 

فأما الًقرىدة فاستيغني بيا عف  )): في مكضع يقتضي القمة ، قاؿ سيبكيو  (كىك لمكثرة)
ثبلثة شسكع فاستغنكا بيا عف اشساع ، كقالكا ثبلثة قركء فاستغنكا بيا : أقراد كما قالكا 
ؤ  . ()((عف ثبلثة أٍقري

ذا قمت ثبلثة أىٍكميب فالثبلثة ىي األكمب ،  : )) (ىػ324ت )كقاؿ ابف كالد  كا 
ذا لـ تستعمؿ العرب الجمع القميؿ في مثؿ ىذا استغنت عنو بالكثير فجعمتو لمقميؿ  كا 
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ثبلثة شسكع استغنكا عف أشساع ، كثبلثة قركد استغنكا : كالكثير ، فمف ذلؾ قكليـ 
 . ()((عف أقراد كثبلثة قركء استغنكا بيا عف أقرؤ 

ـى جاء الميمػيَّزي عمى جمع الكثرة دكف القمة : فإف قمت  )): كقاؿ الزمخشرم  ًل
يتسعكف في ذلؾ فيستعممكف كؿ كاحد مف الجمعيف مكاف : ؟ قمت  التي ىي األقراء

اآلخر ، الشتراكيما في الجمعية ، أال ترل إلى قكليـ بأنفسيف كما ىي إال نفكسه 
كثيرة ، كلعؿ القركء كانت أكثر استعماالن في جمع قيرء مف األقراء ، فأكثر عميو تنزيبلن 

 . ()((ثبلثة شسكع : لقميؿ االستعماؿ منزلة الميمؿ فيككف مثؿ قكليـ 
كمنيـ مف يستند إلى ما سبؽ أٍف بيناه كىك أفَّ جمكع التكسير قد ينكب 
بعضيا مكاف بعض فتأتي جمكع الكثرة لمداللة عمى القمة ككذلؾ العكس ، قاؿ 

ًمعى باأللؼ كالتاء ، نحك  )): الزجاجي  اليندات ، كالطمحات ، : ككذلؾ ما جي
كالجفنات، المقصكد بو أف يككف ألقؿّْ العدد ، كربما كقع ألكثره فيككف ذلؾ جائزان غير 

الشتراؾ الجمكع ، كدخكؿ بعضيا عمى بعض ، أال ترل أفَّ فيعيكالن مف أبنية ... مردكد 
 . () ((228:  ، البقرة  ثبلثة قركء أكثر العدد،كقد تقع لمقميؿ ، كما قاؿ 

جمع كثرة ، كالمكضع ( قركء)ك : )) (ىػ 616ت  )كقاؿ أبك البقاء العكبرم 
مكضع قمة ، فكاف الكجو ثبلثة أقراء ، كاختمؼ في تأكيمو ، فقيؿ كيًضعى جمع الكثرة في 

لما جمع في المطمقات أتى بمفظ جمع الكثرة ، ألف كؿ : مكضع جمع القمة ، كقيؿ 
 . ()((ثبلثة أقراء مف قركء : مطمقة تتربص ثبلثة ، كقيؿ التقدير 

كقد يستعار  )): كقاؿ رضي الديف االستراباذم عف جمكع القمة كالكثرة 
:  مع كجكد  ثبلثة قركء أحدىما لآلخر مع كجكد ذلؾ اآلخر ، كقكلو تعالى 

 . ()((أقراء
كا عمى أفَّ مف الجمكع ما ىك داؿّّ  لقد اتَّضح عندنا أفَّ المغكييف العربى قد نصُّ

 عمى أدنى العدد مف الثبلثة إلى العشرة ،  ككنا ننتظر منيـ أف – في أصؿ المغة –
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يقدمكا لنا النصكص الثابتة التي استندكا إلييا في سبيؿ الحكـ عمى داللة ىذه الجمكع 
، ككاف الدارس يحسب أفَّ نصكص القرآف الكريـ ىي في مقدمة األدلة التي تكضح 

عمى أدنى -  في أصؿ المغة –عبلـى استند المغكيكف العرب في القكؿ بكجكًد جمعو داؿٍّ 
 عمى ىذه النصكص – حيف قرركا ذلؾ –العدد ؟ كلكف تبيف لنا أنيـ لـ يستندكا 

كانت  (جمكع القمة  )الكريمة ، بؿ إفَّ ما كرد مف نصكص كريمة في أثناء البحث في 
. تعالج أحكاـ تمؾ الجمكع ال داللتيا - في أغمبيا - 

كالتأمؿ في كثير مف النصكص التي حمَّميا أكلئؾ المغكيكف تبيّْف أنَّيـ ما كانكا 
يناقشكف داللة الجمع فييا إال حينما يركف تقاطعان مع نظريتيـ القائمة بداللة تمؾ 

: الجمكع عمى أقؿّْ العدد ، فنراىـ حينذاؾ يؤكدكف 
. أفَّ األصؿى في العربيًة ىك أٍف تدؿَّ تمؾ الجمكع عمى العشرة فما دكنيا إلى الثبلثة- 1
كأفَّ في نصكص العربية خركجان عمى ىذا األصؿ إذ يأتي فييا الجمع القميؿ كاردان - 2

مقاـ الكثير ، أك تستعمؿ تمؾ النصكص الجمع الداؿَّ عمى الكثير في مقاـً الداؿّْ 
. عمى القميؿ 

كقد يقرر العمماء المتقدمكف أفَّ في العربية ألفاظان لـ ييستعمٍؿ ليا إال جمعه 
، فيك ييستعمىؿ في مكضع لداللة محددة ثـ يىًردي في نصٍّ آخر  (ًقمَّة أك كثرة  )كاحده 

. لداللة أخرل غير التي كانت في مكضعو غيًرًه 
 اطلةث لثانيث

 الستلال ثتالشو هلث لشعريحث
 –لقد انتيينا في المطمب السابؽ إلى نتيجة كاضحة كىي أفَّ المغكييف العرب 

دالَّةه عمى الثبلثة إلى العشرة  (جمكع القمة  )حيف قرركا أفَّ ما اصطمحكا عمى تسميتو بػ
 لـ يككنكا يستندكف إلى استقراء دقيؽ لداللة األلفاظ القرآنية ، بؿ تبيف لنا أف الشكاىد –
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في - لـ تظير كثيران ، كأف ما ظير منيا كاف  (جمكع القمة)القرآنية في مباحث 
يعالج طريقة بناء ىذه الجمكع دكف أف يككف ىناؾ بحث دقيؽ لداللتيا ، إال - مجممو 

إذا ظير في النصكص القرآنية ما يخالفيا مخالفة صريحة عمى نحك ما رأينا في 
 . 228:  ، البقرة  ثبلثة قركء تكجيييـ قكلو تعالى 

كألف البحث العممي أيان كاف تخصصو البد أف يستند إلى أدلة يقينية ، لذا كاف 
،  (جمكع القمة)البد مف البحث عما ييظف أنو مستند المغكييف العرب في تحديد داللة 

كسنحاكؿ في ىذا المطمب تتبع طريقة المغكييف في االستدالؿ بالشكاىد الشعرية في 
لعمنا نجد فييا ما سكَّغ ليـ القكؿ بتحديد داللة جمعو ما عمى  (جمكع القمة)مباحث 

. أدنى العدًد في ىذه الشكاىد 
كالبحث في طريقة المغكييف في االستدالؿ بالشكاىد الشعرية ىنا لو ما ييسكّْغو 

، ذلؾ بأفَّ الشعر العربي كاف كاحدان مف أبرز الركافد المؤسسة لطائفةو ضخمة مف 
القكاعد المغكية في التراث المغكم العربي ، كسنحاكؿ أف نيكثر ىنا مف االستناد إلى 

الشكاىد الشعرية في كتاب سيبكيو ، كالسبب في ذلؾ ىك أف الكثرة الغالبة مف المغكييف 
العرب لـ يأتكا بإضافةو ذات باؿو عمى ما أكرده سيبكيو مف شكاىد في كتابو ، فضبلن 
عما تحممو دراسة ىذا المكضكع في كتاب سيبكيو مف قيمة عممٌيةو في ذاتيا ، إذ إفَّ 

ؿى نصٍّ لغكم  فو كصؿ إلينا كأٍقدمىو  (نحكم)نصَّ سيبكيو ييعد أكَّ . مدكَّ
 عمى استقراءو دقيؽو – أكالن –كالطريقة العممية في نقد االستدالؿ البدَّ أف تقكـ 

لؤلدلة نفسيا التي استند إلييا المغكيكف ، حتى يتبيَّف لنا مدل ما تحتممو تمؾ الشكاىد 
أك تعارضيا ، كحتى  (أك الكثير  )مف معافو قد تؤيد فكرة داللة جمعو ما عمى القميؿ 
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نستطيع استخبلص النتائج كاف ال بدَّ مف عرض شكاىد سيبكيو الشعرية مما لو صمة 
: بمكضكعنا ، كىذه الشكاىد ىي 

فإنؾ  (فىٍعبلن )أما ما كاف مف األسماء عمى ثبلثة أحرؼ ، ككاف  )): قاؿ سيبكيو - 1
كاعمـ ... كىٍمب كأٍكميب : كذلؾ قكلؾ  (أىٍفعيؿ)إذا ثمثتو إلى أف تعشره فإف تكسيره 

: قاؿ الشاعر األعشى . مكاف أىٍفعيؿ  (أىٍفعاؿه )أنو قد يجيءي في فىٍعؿو 
ُوِجْدَت إذا اصطمحوا خيَرهم      َوزْنُدك َأْثَقُب َأزناِدها 

كالقياس في فىٍعؿ ما ذكرنا كأما ما سكل ذلؾ فبل ييعمـ إال بالسمع ثـ تطمب ... 
النظائر ، كما أنَّؾ تطمب نظائر األفعاؿ ىاىنا فتجعؿ نظير األزناد قكؿ الشاعر كىك 

: األعشى 
بًا      وأْمَست عمى آناِفها َعَبَراُتها   . ()((إذا َرّوَح الراعي المِّقاح ُمعزِّ

كما كسركا فىٍعبلن عمى أىٍفعاؿ ،  (أىٍفعيؿ)كربما كسركا فىعىبلن عمى  )): كقاؿ سيبكيو - 2
بىؿه كأٍجبيؿه : زىمىف كأىٍزميف ، كبمغنا أف بعضيـ يقكؿ : كذلؾ قكلؾ  قاؿ الشاعر . جى

: كىك ذك الرمة 
 . ()((َأَمْنِزلتي َميٍّ سالٌم عميكما      هل اأَلزُمُن الالئي َمَضْيَن َرواِجُع 

فإنو ييكسَّر مف أبنية  (فيٍعبلن )كأما ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ ككاف  )): كقاؿ أيضان - 3
 (ًفعىمةو )كقد يجيء إذا جاكز بناء أدنى العدد عمى  ... (أىٍفعاؿ)أدنى العدد عمى 

رىة ، قاؿ الشاعر : نحك  ار كًجحى ٍحر كأٍجحى : جي
 . ()((كراٌم حين تنكفت األفاعي     إلى َأجحارِِهنَّ من الصقيِع 

فإنو ييكسَّر مف أبنية  (فيٍعبلن )كما كاف عمى ثبلثة أحرؼ ككاف  )): كقاؿ سيبكيو - 4
كربما استغني بأٍفعاؿ في ىذا الباب فمـ ييجاكز ،  ... (أٍفعاؿ)أدنى العدد عمى 
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كقالكا ريٍكف كأىٍركيٍف ، ... ريٍكف كأٍركاف : كما كاف ذلؾ في فٍعؿو كفعؿ ، كذلؾ نحك 
: كقاؿ الراجز كىك رؤبة 

 . ()((َوْزحُم ُركنيك ِشَداَد األْرُكْن 
مف بنات الياء كالكاك فإنؾ إذا كسَّرتو عمى  (فىٍعبلن )أما ما كاف  )): كقاؿ سيبكيو - 5

سىٍكط كأٍسكاط ، كثىٍكب كأٍثكاب ، : كذلؾ  (أىٍفعاؿ)بناء أدنى العدد كىسَّرتو عمى 
كقد قاؿ بعضيـ في ىذا الباب حيف أراد بناء أدنى العدد ... كقىٍكس كأٍقكاس 

: قكس كأٍقكيس ، كقاؿ الراجز: كقالكا . فجاء بو عمى األصؿ ، كذلؾ قميؿ  (أىٍفعيؿه )
 . ()((لكلِّ عيٍش قد لبسُت أْثُوبا

فإنؾ إذا بنيتو  (فىٍعبلن )كأما ما كاف مف بنات الياء كالكاك ككاف  )): كقاؿ سيبكيو - 6
كقد بنكه عمى ... بىٍيت كأٍبيات : ، كذلؾ قكلؾ  (أىٍفعاؿ)بناء أدنى العدد بنيتو عمى 

: كقالكا أىٍعياف ، قاؿ الشاعر ... عمى األصؿ ، كقالكا أىٍعييف  (أىٍفعيؿ)
 . ()((ولكّنني أغدو عميَّ ُمَفاَضٌة      ِدالٌص كَأعياِن الجراِد الُمَنظَِّم 

يميف كأىٍيميف : كقالكا  )): قاؿ سيبكيو  (أىٍفعيؿ)جمع قمة عمى  (يميف)كعف جمع - 7
: ألنَّيا مؤنثة ، كقاؿ أبك النجـ 

 . ()((يأتي لها من َأْيُمٍن وَأْشُمِل 
:  ومن الشواهد التي وردت في غير كتاب سيبويه 

باب في احتماؿ القمب لظاىر )ما جاء في الخصائص مف قكؿ ابف جني في  -
ىذا مكضعه يحتاج إليو مع السعة ، ليككف ميعٌدان عند الضركرة ، : )) (الحكـ

معي سىٍطر ، ككمب كأٍكميب ، : فمف ذلؾ قكليـ  أٍسطير ، فيذا كجيو أف يككف جى
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ككىٍعب كأٍكعيب ، كقد يجكز أيضان أف يككف جمع سىطىر، فيككف حينئذ كزىمىفو 
بىؿ كأىٍجبيؿ ، كقاؿ  : كأىٍزميف ، كجى

إني ألكنى بَأْجَباٍل عن َأْجُبمها     وباسم َأْوِدَيٍة عن اسم واديها 
بىؿ كأىٍجبىاؿ)كمثمو أسطار فيذا كجيو أف يككف جمع سىطىر  ، كقد يجكز  (كجى

: أيضان أف يككف جمع سىٍطرى كثىٍمج كأٍثمج كفىٍرخ كأٍفرخ ، قاؿ الحطيئة 
 . ()((ماذا تقول ألفراٍخ بذي َمَرٍخ       ُزْغِب الحواصل ال ماٌء وال َشَجُر 

كما شٌذ في فىٍعؿ المفتكح الفاء  )) : (أكضح المسالؾ)كقاؿ ابف ىشاـ في  -
: كقاؿ الحطيئة ... الصحيح العيف الساكنيا ، نحك أٍحماؿ ، كأىٍفراخ 

 . ()((* ماذا تقول ألفراٍخ بذي َمَرٍخ * 
ال شؾ أفَّ النصكص الشعرية المتضمنة لجمكع القمة ىي أكثر مف ذلؾ بكثير 
، كىي كذلؾ متعددة في كتاب سيبكيو كفي غيره ، كلكننا استعرضنا مف تمؾ الشكاىد 

دى في مباحث جمكع القمة ، كىي تنشئ في ذىف المتتبع جممة مف الحقائؽ  ما كىرى
: البارزة، ىي 

إفَّ ما كرد مف الشكاىد الشعرية في النصكص السابقة لـ نممس فيو ما يؤكد حقيقة - 1
 – كضعان أك في أصؿ المغة كحقيقتيا –أفَّ مف الجمكع في العربية ما ىك داؿّّ 
. عمى أدنى العدًد مف الثبلثة إلى العشرة 

كيتبيف مف استعراضنا أفَّ منيا ما ال يمكف القكؿ فيو أنو يدؿُّ عمى أدنى 
: العدد، كمف ذلؾ قكؿ ذم الرمة 

 َأَمْنِزلتي َميٍّ سالٌم عميكما      هل اأَلزُمُن الالئي َمَضْيَن َرواِجعُ 
: أك كقكؿ الشاعر 

كراٌم حين تنكفت األفاعي     إلى َأجحارِِهنَّ من الصقيِع 
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،  (أىجحارىفَّ )ك (األزمف ) ال يمكف أف يككف جمعا – مثبلن –فيذاف النصاف 
فييما يدالف عمى العشرة فما دكنيا ، ألف معناىما يقتضي الداللة عمى الكثرة كما ىك 

. بىيّْف 
 أم الحكـ بأفَّ ىذه الجمكع جمكع قمة مع أنيا –كلعؿ الذم سكغ ليـ ذلؾ 
 ىك ما سبؽ أف قررناه كىك أنيـ يؤمنكف بنظرية –كردت في نصكص تقتضي الكثرة 

تناكب جمعي الكثرة كالقمة في الداللة ، إذ قد تدؿ جمكع الكثرة عمى ما ىك منحصر 
 –مف ثبلثة إلى عشرة ، كقد تدؿُّ جمكع القمة عمى ما ىك كثير ، كىذا خبلؼ األصؿ 

 الذم ينص عمى داللة جمكع القمة عمى العشرة فما دكنيا ، كداللة جمكع –عندىـ 
. الكثرة عمى ما ىك أكثر مف ذلؾ 

جمكع ) كتأمُّؿي ىذه النصكص يبيف أفَّ ما كرد فييا مف شكاىد تتضمف أكزانان عمى -2
نما كاف  (القمة لـ يكف غرض المغكييف مف دراستيا بحثى داللة تمؾ الجمكع ، كا 

الغرض ىك مناقشة طريقة جمع بعض األلفاظ المغكية عمى ىذا الكزف أك ذاؾ 
مف أكزاف جمكع القمة ، ككذلؾ بياف مدل مكافقًة جمًع ىذه األلفاًظ عمى األكزاف 

تمؾ مع المقاييس كالقكاعد الثابتة عند عمماء العربية أك عدـ حصكؿ تمؾ 
. المكافقة

إف النتيجة التي ننتيي إلييا ىنا تسممنا إلى ما خمصنا إليو في المطمب 
السابؽ ، كىك أف المغكييف العرب لـ يككنكا يستندكف إلى أدلة يقينية كاضحة تبيف 

بصكرة جمية كيؼ أف طائفة محددة مف جمكع التكسير تدؿ عمى الجمع القميؿ ، كأفَّ 
ما عداىا يدؿُّ عمى الجمع الكثير ، فالنظر إلى طريقة المغكييف في تمثُّؿ الشكاىد 

القرآنية كالشعرية في أثناء دراسًة جمكع الًقمَّة تبيّْف أنَّيـ لـ يككنكا يستندكفى إلييا في 
سبيؿ التثبُّت مف داللة الجمع فييا بؿ كاف الغرض مف بحثيا كتحميميا عند المغكييف 

ىك معرفة طريقة جمع بعض األلفاظ جمع تكسير ، كعمى أمّْ كزف يجمع ىذا المفظ أك 
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، كالشكاىد -  كما رأينا سابقان –ذاؾ ، فالنصكص القرآنية لـ يكف ييستند إلييا في ذلؾ 
الشعرية كذلؾ لـ يتضح أف المغكييف العرب كانكا يمتجئكف إلييا  في سبيؿ إقرار داللة 

 شكاىد – مع قمتيا –جمكع القمة ، كأفَّ ما كرد مف النصكص القرآنية كالشعرية كانت 
. عمى طريقة جمع قسـ مف األلفاظ المغكية جمع قمة اطرادان أك شذكذان 

المؤيدة لمقكلة المغكييف يفتح  (القرآنية كالشعرية)إفَّ غياب األدلة السماعية 
 في –المجاؿ كاسعان لمتشكيؾ في صحة نظريتيـ ، القائمة بأفَّ ثمَّة جمعان لمقمة يدؿ

ىذا .  عمى أدنى العدد ، كأف ما عدا ىذه الجمكع يدؿ عمى العدد الكثير –أصؿ المغة 
قرار ضعؼ ىذه النظرية  مف جية ، كمف جية أخرل فإف إثبات ىذا التشكيؾ ، كا 
يعني أفَّ في آراء المغكييف كنظرياتيـ ما ال يستند إلى أدلة يقينية كاضحة ، كىذه 

مخالفة صريحة لقكاعد التفكير العممي ، كمنيج البحث المنظـ القائـ عمى أساس أف 
العمـ يتسـ باعتماده عمى سمسمة مف البراىيف كاألدلة الكاضحة التي ال يممؾ الباحث 
أك المطمع عمييا إال االقتناع بيا كالتصديؽ بصحتيا ًلما تممكو مف قدرة إلقناع أم 

. عقؿو 
 اطلةث لثالحث

 ث لكالمث لعرتيثث(مجوعث لقلح) أ ز ىثث( لعلد) لعالقحثتنيث
 –لقد اتضح في المطمبيف السابقيف أف المغكييف العرب لـ يككنكا يصدركف 

تدؿ في الكٍضع عمى ما ىك منحصر مف ثبلثة إلى  (جمكع القمة  )حيف ذىبكا إلى أفَّ 
 عف أدلة يقينية كاضحة ، بؿ اتضح أيضان أنيـ لـ يعطكا جانب الداللة أىمية –عشرة 

. كبيرة حيف عقدكا في كتبيـ مباحث لدراسة جمكع القمة 
كلقد كرد في نصكصيـ الكثير مف الشكاىد النثرية كالشعرية التي تتضمف 

جمكع قمة كىي داٌلةه عمى الكثير ، ككاف تكجيييـ لذلؾ ىك أفَّ جمكع التكسير ينكب 
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عمى القميؿ ،  (جمكع القمة)بعضيا عف بعض في الداللة ، كأف األصؿ ىك أف تدؿ 
. تدؿ عمى ما ىك فكؽ العشرة  (جمكع الكثرة)في حيف أف 

 )كأماـ غياب األدلة اليقينية المقنعة التي تشيد لنظرية المغكييف في داللة 
بالصحة ، لـ يبؽ أمامنا سكل تقديـ الفرضيات كاستنطاؽ مجمكعة مف  (جمكع القمة

النصكص التي نفترض ارتكاف ىؤالء الدارسيف إلييا في صياغة نظريتيـ ىذه ، 
كمناقشة ىذه الفرضيات ، ثَـّ الحكـ بسبلمة ىذه النظرية أك ضعفيا ، كىذا ما سنحاكؿ 

. تقديمو في ىذا المطمب 
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في الكالم العربي  (جموع القمة)وأوزان  (العدد)ظاهرة التالزم بين :ثأ الًث
لك استعرضنا جممة مف النصكص النثرية كالشعرية لكجدنا فييا ما يشيد 
لنظرية المغكييف العرب بالدقة كالسبلمة ، إذ يظير فييا تبلـز كاضح بيف ألفاظ 

األعداد المنحصرة مف ثبلثة إلى عشرة كأكزاف جمكع القمة ، كقد جاء ىذا التبلـز في 
. نصكص قرآنية كأخرل شعرية برزت فييا ظاىرة التبلـز ىذه عمى نحكو جميٍّ 

: أما النصوص القرآنية فإن منها 
    قكلو تعالى  .ُ

  
   .  226: البقرة.  

  قكلو تعالى  .ِ
  
  

  
  
   .  234: البقرة.  

   قكلو تعالى  .ّ
  

   
   

  
  .  124: آؿ عمراف.  

    قكلو تعالى  .ْ
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 .125:آؿ عمراف. 

    قكلو تعالى  .ٓ
   .  2: التكبة.  

    قكلو تعالى  .ٔ
   
  
   
   
    

      . 
  .27: لقماف 

   قكلو تعالى  .ٕ
   

  
  

  
    

 .  4: الطبلؽ . 
: كمف شكاىد سيبكيو - 

نَّ كالبًا هذذ َعْشُر َأْبُطٍن       وَأنَت بريٌء من قباِئمها الَعْشرِ   ()واإ
:  كقكؿ الحطيئة 

 ()ثالثُة َأنُفٍس وثالُث ذوٍد     لقد جار الزماُن عمى عيالي
:  كجاء في كتاب سيبكيو أيضان 

صَبعُ   ()َأرمي عميها وهي َفرٌع َأْجمُع        وهي ثالُث َأذُرٍع واإ
: ويمكن إيضاح ظاهرة التالزم في هذذ النصوص من خالل الجدول التالي 
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الوزن جمع القمة  (كتابة)العدد ت 
أىٍفعىاؿ آالؼ ثبلثة  1
أىٍفعيؿ أىشيير ثبلثة  2
أىٍفعيؿ أىشيير أربعة  3
أىٍفعىاؿ آالؼ خمسة  4
أىٍفعيؿ أىٍبحير سبعة  5
أىٍفعيؿ أٍبطيف عىٍشر  6
أىٍفعيؿ أىٍنفيس ثبلثة  7
أىٍفعيؿ أىذريع ثبلث  8

إف ىذه النصكص التي بيف أيدينا تيعطينا تصكران كاضحان بأنيا يمكف أف تككف 
شاىدان عمى صحة نظرية عمماء المغة في أفَّ لمعربية أكزافى جمعو تدؿُّ عمى أدنى العدد 
، ذلؾ بأفَّ األعداد الكاردة في ىذه النصكص المغكية منحصرة بيف الثبلثة كالعشرة ، 

. كأف أكزاف الجمكع التي الزمتيا كانت عمى ما سمّْيى عند المغكييف بجمعى ًقمَّة 
ذا أخذنا بالحسباف غياب النصكص القاطعة التي تبيف لنا عىبلـى استند  كا 

المغكيكف في تحديد جمكع القمة ، فإف كجكد ظاىرة التبلـز بيف األعداد مف ثبلثة إلى 
يمكف أف  (كما ىك كاضح في النصكص التي نقمناىا سابقان )عشرة كأكزاف جمكع القمة 

في الدرس المغكم العربي ، كلقد تكفر  (داللة جمكع القمة)تككف ىي المؤسسة لنظرية 
بيف يدمَّ ما يشيد لفرضي ىذا بالصحة ، كيدؿ داللةن كاضحة عمى أفَّ عمماءنا 

ىذه في القكؿ بكجكد جمكعو في العربية تدؿ  (ظاىرة التبلـز  )المتقدميفى استندكا إلى 
 عف النحكييف –مف ثبلثة إلى عشرة ، كذلؾ ما جاء في قكؿ رضي الديف االستراباذم 

كاستدلكا عمى اختصاص أمثمة التكسير األربعة بالقمة بغمبة استعماليا في  ))- : 
 . ()((تمييز الثبلثة إلى العشرة ، كاختيارىا فيو عمى سائر المجمكع إف كجدت 

حتى  (جمكع القمة)كتبقى ىذه النظرية قائمة كيمكف االستناد إلييا في تفسير نشأة فكرة 
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بيف  (عدـ التبلـز)ترد نصكص تخالؼ ىذه الطريقة في االستعماؿ ، كيتضح فييا 
كىذا ما سنحاكؿ مناقشتو في الصفحات القادمة إف شاء . العدد كالجمع المصاحب لو 

. اهلل 
: في الكالم العربي (جموع القمة)وأوزان  (العدد) ظاهرة عدم التالزم بين :ثانيا

لقد عرضنا في الصفحات السابقة طائفة جيدة مف النصكص التي تتضمف 
النظرية -   بسببو –كأكزاف جمكع القمة عمى نحكو كادت  (كتابة)تبلزمان بيف العدد 

ـي كتثبتي أركانيا لما تشيد  المغكية السائدة في القكؿ بداللة جمعو ما عمى أدنى العدد تسم
. ليا تمؾ النصكص مف حجة 

كلكف المتتبع لمنصكص العربية يكتشؼ أفَّ كثيران مف فصيحيا تضمف شكاىد 
، كىذا تقاطع ظاىره مع النظرية  (جمع القمة)ككزف  (العدد)عمى عدـ التبلـز بيف 

. المذككرة آنفان التي نحف بصدد الحديث عنيا اآلف 
فقد كانت تمؾ الشكاىد المتضمنة خركجان عمى مقاييس المغكييف بالغة درجة 
مف الصحة ال يمكف الشؾ بيا أبدان ، إذ إفَّ منيا اآلياًت الكريمةى كاألحاديثى الشريفةى 

: الصحيحةى ، كالشكاىدى الشعريةى المتقدمةى ، كيىٍحسيف عرضيا عمى النحك اآلتي 
  قكلو تعالى  .ُ

  
   .  228: البقرة.  

   قكلو تعالى  .ِ
   

   
   

  .  261: البقرة.  
    قكلو تعالى  .ّ
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  .  27: القصص.  
الجار : ثبلث خصاؿ مف سعادة المرء المسمـ في الدنيا  )) : كمنو قكؿ النبي  .ْ

  .()((الصالح ، كالمسكف الكاسع ، كالمركب الينيءي 
الحيَّة ، كالغرابي األبقع ، : خمسي فكاسؽ تيٍقتىٍمفى في الًحؿّْ كالحـر  )) : كقكلو  .ٓ

 . ()((كالفأرة ، كالكمبي العقكر ، كالحديا 
 : ()كمف شكاىد سيبكيو ، قكؿ عمر بف أبي ربيعة- 

  فكان نصيري دون من كنت أتَّقي 
                            ثالُث ُشُخوٍص كاِعباِن وُمْعِصُر 
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 : ()كجاء في كتابو أيضان 
قد َجَعَمَت مني عمى الظِّراِر       َخْمَس َبناٍن قانِئ اأَلظفاِر 

كيمكف عرض الظكاىر المغكية التي تتضمنيا النصكص السابقة مما نحف 
: بصدد الحديث عنو عمى النحك اآلتي 

العدد مكضع الشاىد ت 
جمع 
الكثرة 

كزنو 
الكزف عمى كفؽ قكاعد 

النحاة 

فيعيكؿ قركء ثبلثة ثبلثة قركء  1
أٍفعيؿ : أىقرؤ 
أٍفعىاؿ : أك أقراء 

مىفىاًعؿى سنابؿ سبع سبع سنابؿ  2
سنببلت ، ألف ىذا 
.  الجمع يدؿ عمى قميؿ

حجات ًفعىؿ حجج ثماني ثماني حجج  3
ًخٍصبلت ًفعاؿ خصاؿ ثبلث ثبلث خصاؿ  4
فاسقات فىكىاًعؿى فكاسؽ خمس خمس فكاسؽ  5
أٍفعيؿ : أٍشخيص فيعيكؿ شخكص ثبلث ثبلث شخكص  6
بنانات فىعاؿ بىناف خمس خمس بىناف  7

كال شؾ في أف مثؿ ىذه الشكاىد قد كقعت في أيدم عمماء العربية كدرسكىا 
كعممكا ما فييا مف المخالفة الصريحة لقكاعدىـ كمعاييرىـ الثابتة ، كىـ مف أجؿ ذلؾ 
ليكا ما درسيكا منيا بأف المراد مف األسماء المجمكعة في مثؿ ىذه الشكاىد  ليكىا أك أكَّ أكَّ

كقد يجيء خمسة كبلب ، يراد بو  )): ىك استغراؽ الجنس ال الجمع ، قاؿ سيبكيو 
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أم ىذا مف ىذا الجنس ، ككما . ىذا صكتي كبلبو : خمسة مف الكبلب ، كما تقكؿ 
: كقاؿ اآلخر ... ىذا حىبُّ ريٌماف : تقكؿ 

 . () ((قد َجَعَمَت َميٌّي عمى الظَّراِر       خمَس َبناٍن قانِئ اأَلظفارِ 
كيمكف أف نىٍعرض التقابؿ أك التبايف في استعماؿ األعداد المحصكرة مف ثبلثة 

إلى عشرة في الكبلـ العربي إذ يظير فييا أنيا تارةن تبلـز جمكع القمًة كتارةن أيخرل 
: تفارقيا ، كذلؾ بصياغة الجدكؿ اآلتي 

العدد ت 
جمع )معدكده عمى كزف 

 (القمة
معدكده عمى كزف جمع الكثرة 

ثبلثة  1

 (ثبلثة آالؼ)
أٍفعاؿ : آالؼ 

 (ثبلثة اشير)
أٍفعيؿ : أٍشيير 

 (ثبلث قركء)
فيعيكؿ : قركء 

 (ثبلث شيكر)
فيعيكؿ : شيييكر 

خمسة  2
 (خمسة آالؼ)

أفيعاؿ : آالؼ 
فىكىاعؿ : ، فكاسؽ  (خمس فكاسؽ)

فىعاؿ : ، بىناف  (خمس بىناف)ك

سبعة  3
 (سبعة أٍبحير)

أٍفعيؿ : أٍبحير 
 (سبع سنابؿ)

مىفاًعؿ : سنابؿ 

عىشرة  4
 (عىٍشري أٍبطيف)

أٍفعيؿ : أٍبطيف 
 (عشر ًنعىـ)

ًفعىؿ : ًنعىـ 
إفَّ ما سبؽ أف افترضناه مف إمكانية استناد النظرية السائدة في تحديد جمكع 
لمقمة تدؿُّ عمى ما ىك منحصر بيف الثبلثة كالعشرة بناءن عمى ما كرد في النصكص 
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صار ينقضو اآلف ما تتضمنو  (جمكع القمة)بيف العدد ك (تبلـز)الفصيحة مف 
، بؿ رأينا أف  (جمكع القمة)بيف أدنى العدد ك (عدـ تبلـز)نصكص ىذا المطمب مف 

. األعداد السابؽ ذكرىا قد الزميا الجمكع التي سميت عندىـ بجمكع الكثرة 
إفَّ المنطؽ العممي الذم كاف يفرض االستناد إلى نصٍّ ما في سبيؿ إثبات أفَّ 

 )ظاىرو بيف العدد  (تبلزـو  )في العربية جمعان يدؿُّ عمى أدنى العدًد لما يتضمَّنو مف 
ككزف الجمع ىك نفسيوي يفرض االستناد إلى نصٍّ آخر يتضمَّف  (مف ثبلثة إلى عشرة 

، إذ يردي فيو تبلزـه جديده بيف العدد نفسو كاألكزاف التي تسمَّى  (التبلـز  )خبلؼ ىذا 
. عند المغكييف بأكزاف جمكع الكثرة 

إفَّ كجكد النصّْ كما يخالفو يضعؼي النظرية التي تحاكؿ أف تثبت داللة أكزاف 
إفَّ فكرة : عمى أدنى العدد ، كيدعكنا إلى القكؿ  (أفعيؿ ، كأفعاؿ ، كأفًعمة ، كًفٍعمة  )

في الدرس المغكم ال تؤيدىا قكاعد التفكير العممي الرصينة التي  (جمكع القمة  )داللة 
ـى ال بدَّ أف يستندى إلى أدلةو كحججو كبراىيفى منطقيةو مقنعةو  .   تنصُّ عمى أفَّ العم
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 اثبحث لثالحث
ثثث(داللته) ثث(مجعث لقلح) لعالقحثتنيث

دد سحثنقليحث ثضوءث لنصث لقرآنيثث
دراسة عممية  (داللًتوً )ك  (جمع القمة)ال يمكف دراسة حقيقة العبلقة بيف 

مفصمة ما لـ نستند إلى تحميؿ استعماؿ ىذا الجمع في نصٍّ متكامؿ مكثؽ يضُـّ 
ؿي في استعماليا ، كليس بيف أيدينا نصّّ تتكافر فيو كؿ  (جمكع القمة) كميا ، كييفىصّْ

ضكابط الدقة كاإلتقاف مثؿ النص القرآني الكريـ ، الذم سنجعؿ منو كمف استعمالو 
نةى المعياريةى التي تناقشي نظرية المغكييف العرب في تحديد داللة  لجمكع القمة المدكَّ

. جمكع القمة 

 اطلةث ا  ث
 ث لقرآىث لكرينثث(مجوعث لقلح)

الشؾ في أفَّ أكسع دراسة لغكية عينيت بإحصاء األلفاظ المجمكعة جمع قمة 
في القرآف الكريـ ىي تمؾ التي قدميا الدكتكر محمد عبد الخالؽ عضيمة في كتابو 

 ، إذ أحصى في ىذه الدراسة تمؾ األلفاظ ، مقدمان ()(دراسات ألسمكب القرآف الكريـ)
. كما ىي عند المغكييف العرب  (جمكع القمة)معيا دراسة لغكية مفصمة ألحكاـ 

كسنحاكؿ في ىذا المطمب إيراد طائفة مختصرة مف تمؾ األلفاظ المجمكعة 
جمع قمة في القرآف الكريـ ، حتى نتمكف بعدىا مف مناقشة داللتيا كأثرىا في فيـ 

. النص القرآني الكريـ 
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كأحسب أفَّ في إيراد ىذه األلفاظ كالنصكص القرآنية التي تضمَّنتيا ما يسكّْغي 
لي فعؿ ذلؾ إذ إنني أعنى في جانب كبير مف ىذه الدراسة بنقد االستدالؿ عند 

، كنقد االستدالؿ البدَّ أف يسبقو  (جمع القمة  )المغكييف العرب في ما لو صمة بداللة 
ؿه لمدليؿ ، حتى يككف التحميؿ قائمان عمى أساس عمميٍّ دقيؽ  . عرضه مفصَّ

  (َأْفَعال) ما جاء من األلفاظ مجموعًا عمى وزن :أ الث
بيَّفى الدكتكر محمد عبد الخالؽ عضيمة أف أكثر جمكع التكسير كقكعان في 

فميس ىناؾ صيغة أخرل يشاركيا في ىذه  ))،  (أىٍفعىاؿ)القرآف الكريـ ، ىك صيغة 
 ، كتزيد األلفاظ القرآنية المجمكعة جمع قمة عمى ىذه ()((الكثرة أك تقارب منيا 

: عمى مائة لفظ ، نجتزئ منيا االلفاظ اآلتية  (أىٍفعىاؿ)الصيغة 
  ، قاؿ تعالى  (أنيار) .ُ

  
  

    
      

  .25: البقرة . 
   ، قاؿ تعالى  (آباء) .ِ

  
  

   
   .  200: البقرة.  

   ، قاؿ تعالى(األرحاـ) .ّ
  

   .1:النساء.  
  ، قاؿ تعالى  (أنعاـ  )ك (آذاف) .ْ
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     . 179: األعراؼ. 
   ، قاؿ تعالى  (األذقاف) .ٓ

   
   
  

    .  107: اإلسراء.  
    ، قاؿ تعالى  (أقبلـ) .ٔ

   
  .  27: لقماف.  

   ، قاؿ تعالى  (أفناف) .ٕ
   

     
  

      . 
  .48-46: الرحمف 

  ، قاؿ تعالى  (األياـ) .ٖ
  

   
   . 

  .24: الحاقة 
   ، قاؿ تعالى  (أمشاج) .ٗ
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  .  2: اإلنساف . 

 : (َأْفِعَمة) ما جاء في األلفاظ عمى وزن :ثانياث
   ، قاؿ تعالى  (أًذلة) .ُ

   
  .123: آؿ عمراف.  

   ، قاؿ تعالى  (أىٍسًمحة) .ِ
   

  
   

 
  .  102: النساء.  

  ، قاؿ تعالى(أىًعزَّة) .ّ
   

    
    

  
  

  
   .  54: المائدة.  

   ، قاؿ تعالى  (أًئمَّة ) .ْ
   

   
  
   
    

   .  12: التكبة.  
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   ، قاؿ تعالى  (أكدية) .ٓ
  

  
  

  
   .  17: الرعد .  

  ، قاؿ تعالى  (أفئدة) .ٔ
  

   
  
  .  37: إبراىيـ.  

     ، قاؿ تعالى  (أشحة) .ٕ
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      .  19-18: األحزاب .  

   ، قاؿ تعالى  (أجنة)  .ٖ
    

   
   

  .  32: النجـ  . 

 : (َأْفُعل) ما جاء من األلفاظ عمى وزن :ثالثاث
    ، قاؿ تعالى  (أٍبحير) .ُ

   
  
   
   
    

     .
  .27:لقماف

   ، قاؿ تعالى  (أٍشيير) .ِ
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      .  197: البقرة ، 
    كقاؿ تعالى 

  
    

    
  .كقاؿ تعالى226: البقرة ،  

  
  

  
  

 
   

    
  
  

    
    .  5: التكبة.  

   ، قاؿ تعالى  (أٍنفيس) .ّ
   

   
   
   

    
   

    
   

   
    .  كقاؿ تعالى 128: النساء ،  
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      .  كقاؿ تعالى 54: البقرة ، 

   
    

   
  

   
    

    
  .  11: الشكرل.  

   ، قاؿ تعالى  (أٍعييف) .ْ
   
      .  كقاؿ 19: غافر ، 

   تعالى 
    

   
  

     .  كقاؿ تعالى 101: الكيؼ ،   
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      .  66: يس.  

    ، قاؿ تعالى  (أٍنعيـ) .ٓ
   

  
   

   
   

   
  

      
 .  كقاؿ تعالى 112: النحؿ ،   

   
    

   
      

  
   
     .  121- 120: النحؿ.  

  (ِفْعَمة) ما جاء عمى وزن :د تعاث
    ، قاؿ تعالى  (إخكة) .ُ

   
 .  كقاؿ تعالى 11:النساء ،    
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    . 
  ، كقاؿ تعالى7: يكسؼ

  
  
  .10: الحجرات.  
، فمنيـ مف كاف يرل أفَّ ىذا المفظ  (إخكة)كلقد اختمفت مذاىب النحكييف في 

ىذا باب ما ىك )كليس جمعان ، كمف ىؤالء سيبكيو الذم عقد فصبلن أسماه  (اسـ جمع)
إال أف . اسـ يقع عمى الجميع لـ يكسر عميو كاحده ، كلكنو بمنزلة قكـو كنىفىر كذىكد 

ٍخكىة: كمثؿ ذلؾ في كبلميـ  )):  ، قاؿ فيو ()((لفظو مف لفظ كاحده  . ()((أخ كا 
رضي : ىك جمع قمةو ، كمف ىؤالء  (إخكةه )كلكف لغكييف آخريف ذىبكا إلى أف 

 ، كيبدك أنو قد تابعيـ عمى ذلؾ () ، كأبك حياف األندلسي()الديف االستراباذم
  .()الدكتكر محمد عبد الخالؽ عضيمة

    ، قاؿ تعالى  (ًنسكة) .ِ
  
  

    .  30: يكسؼ . 
   كقاؿ تعالى 

    
   
   
   

  
   .  50: يكسؼ. 
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   ، قاؿ تعالى  (ًجنَّة) .ّ
   

  
   .  ىكد :

   ، كقاؿ تعالى 119
  

    
  
     . الصافات :

158 .
ىي أكثر مف ذلؾ  (جمع قمة)كال شؾ في أف األلفاظ القرآنية المجمكعة 

. بكثير، كلكنا اقتطفنا طائفة منيا لتككف تكطئة لمناقشة داللتيا في تمؾ النصكص 
إف قراءة النصكص الكريمة السابقة تيعطي جممة مف الحقائؽ لعؿ ما يعنينا 

في الكثير الغالب  (القميؿ)ال   (الجمع الكثير)منيا ىنا ىك داللتيا الصريحة عمى 
تدؿ عمى ما ىك  (جمكع القمة)منيا ، كىذا مفارؽ لقكاعد المغكييف التي تنص عمى أف 

. منحصر مف ثبلثة إلى عشرة 
كلقد قامت في تمؾ النصكص التي يدؿ فييا جمع التكسير عمى الكثير قرائفي 
معنكيةه كأيخرل يمكف أف نيعدَّىا لفظية تمنع أف يككف المراد فييا أدنى العدد مف الثبلثة 

: إلى العشرة ، كمف ذلؾ مثبلن 
   قكلو تعالى 
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   .179: األعراؼ .
، ككؿه منيما عمى كزف جمكع  (آذاف)ك (أٍعييف)فقد كرد في ىذا النص لفظتا 

، كاألصؿ عند المغكييف أف تدال عمى قميؿ العدد ، كىذا ما ال  (أٍفعىاؿ)ك (أٍفعيؿ)القمة 
يمكف أف يككف مرادان في ىذا النص بسبب داللتو الكاضحة كحديثو عف أىؿ النار 
كعددىـ أكثر مف عشرة ببل ريبو ، بؿ يدؿُّ عمى ذلؾ ما كرد في النص مف لفظة 

 . (كثيران )
بعد أحد أكزاف جمكع القمة  (الكثير  )كممَّف تساءىؿى عف كيفية مجيء لفظ 

اإلماـ بدر الديف الزركشي في أثناء تكجييو بعض النصكص القرآنية فعدَّ ذلؾ ميٍشكبلن 
البقرة  )((فييضاعفو لىوي أضعافان كثيرة  )): كمف المشكؿ قكلو تعالى  )):  ، حيف قاؿ 

، كحاكؿى أٍف يكجد لو (()*( جمعي قٌمة فكيؼ جاء بعده كثرة ( أٍضعافان ) فإفَّ  ( 245
. تخريجان 

   كمثمو قكلو تعالى 
   

  .  عمى  (جمع قمة)،  (أىًذلَّةه ) ، فمفظة 123: آؿ عمراف
كىك يدؿُّ عمى ما ىك منحصر مف ثبلثة إلى عشرة بحسب قكاعد المغكييف  (أىٍفًعمة)كزف 

، كىذا ال يمكف أف يككف مرادان في نصٍّ يتحدث عف المسمميف ببدرو ، الذيف ييقدر 
. عددىـ آنذاؾ ببضع مئات 

   كقاؿ تعالى 
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   .  119: ىكد . 

كال يمكف أف يككف عدد الًجنَّة المتحدث عنيـ في ىذه اآلية الكريمة العشرة أك 
ما دكنيا ، بؿ أفَّ معنى النص ىنا البد أف يككف عدد الًجنَّة المتحدث عنيـ أكثر مف 

. ذلؾ بكثير 
كليس مف شؾ في أفَّ ثمة ألفاظان في النصكص السابقة جاءت دالة عمى 

الجمع القميؿ ، سكاء رافؽ الجمعى عدده داؿ عمى العشرة فما دكنيا ، أـ لـ يرافقو ، كمف 
: ذلؾ 

 .  سخرىا عمييـ سبع لياؿو كثمانية اياـ قكلو تعالى - 
   كقكلو - 
   

  .  27: لقماف . 
   كقكلو - 

  .  197: البقرة . 
إف طريقة القرآف الكريـ في استعماؿ ىذه الجمكع تدعكنا إلى أف نؤصؿ قاعدة 
جديدة غير تمؾ السائدة في التراث ، كتنص ىذه القاعدة الجديدة عمى أف األصؿ في 

ىك الداللة عمى ميطمؽ الجمع القميؿ  (أٍفعيؿ ، كأٍفعىاؿ ، كأٍفًعمىة ، كًفٍعمىة)الجمكع األربعة 
كالكثير ، كالذم يحدد إحدل ىاتيف الداللتيف دكف األخرل ىك النص كما يضمو مف 

. قرائف محددة 
إفَّ االنطبلؽ في التعامؿ مع النصكص السابقة عمى كفؽ ىذا األصؿ الجديد 
ال يخمؽ أم تناقض أك تقاطع بيف القاعدة المغكية كمعنى النص ، بؿ ستككف القاعدة 
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دراكو كمسايرتو ، كىذا يعني أف كيبلن مف القاعدة  حينذاؾ كسيمة جيدة لفيـ النص كا 
. كالمعنى سكؼ يتكامبلف كال يتناقضاف أك يتقاطعاف 

كلكف ماذا يحدث حيف ننطمؽ مف القكاعد المغكية الثابتة في مصنفات 
النحكييف لقراءة النصكص الكريمة السابقة كما يشابييا ؟ أحسب أف الذم يحدث ىك 
تقاطع كتعارض صريح بيف داللة القاعدة المغكية مف جية ، كالنص القرآني مف جية 

أخرل ، بسبب اتفاؽ المغكييف العرب عمى أف تمؾ الجمكع األربعة تدؿ عمى أقؿ 
. العدد

كال شؾ في أف المغكييف العرب قد اطمعكا عمى تمؾ النصكص ، كال يرد في 
خاطرم أنيـ كانكا يجيمكنيا ، بؿ كانكا عمى عمـو بيا ، كلكف الذم شجعيـ عمى 

اإليماف بعدـ التعارض بيف القاعدة كالنص ىك ذىابيـ إلى أف جمع القمة قد يرد كيراد 
فأبنية أدنى العدد )): قاؿ سيبكيو . ككذلؾ جمع الكثرة قد يرد كيراد بو القمة . بو الكثرة 

فتمؾ أربعة أبنية ، فما خبل ىذا  ... (ًفٍعمىة)ك ... (أىٍفًعمىة)ك ... (أىٍفعىاؿ)ك ... (أٍفعيؿ)
ٍف شىًركو األقؿ  فكؿُّ شيء خالؼ ىذه األبنية في الجمع ... فيك في األصؿ لؤلكثر كا 

ف عنى بو األقؿُّ فيك داخؿ عمى بناء األكثر كفيما ليس لو  كما . فيك ألكثر العدد ، كا 
 . ()((يدخؿ األكثر عمى بنائو كفي حيزه 

 –كلكنيـ يعكدكف في كؿ مرة كيؤكدكف أف ذلؾ خبلؼ األصؿ كأف األصؿ 
 داللة تمؾ الجمكع عمى أقؿ العدد ، كداللة غيرىا عمى أكثره ، –في الكبلـ العربي 

كاعمـ أف ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في األصؿ ،  )): قاؿ سيبكيو 
 . ()((كربما شىًركو فيو األكثر ، كما أف األدنى ربما شىًرؾ األكثرى 
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فيذه  ))- : األربعة  (جمكع القمة  ) متحدثان عف أكزاف –كقاؿ الزجاجي 
األمثمة كاقعة عمى أقؿ العدد ، كىك ما دكف العشرة ، كربما كقعت ألكثر العدد ، إال 
أفَّ ىذا ىك األصؿ ، كذلؾ يقع خركجان عف القياس المطرد ، كما أف بناء الكثير ربما 

 . ()((شىًركو في القميؿ
فيذا يعني أف المغكييف العرب أدرككا إمكانية داللة تمؾ الجمكع عمى الكثير ، 
كلكنيـ يؤكدكف أف ذلؾ ليس ىك األصؿ إٌنما األصؿ ىك أف تىديؿَّ عمى القميؿ ، بؿ إفَّ 

 خركجان عف القياس المطرد ، فضبلن – كما ذىب الزجاجي –داللتيا عمى الكثير يقع 
، كما  (ربَّما)عٌما في نصكصيـ مف إشارة البدَّ مف التنبيو عمييا كىك استعماليـ لعبارة 

كاعمـ أف ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في األصؿ ،  )): قاؿ سيبكيو 
( . (كربما شىًركو فيو األكثر ، كما أف األدنى ربما شىًرؾ األكبرى 

،  ((ربما كقعت ألكثر العدد ))- :  عف أبنية جمكع القمة –كقاؿ الزجاجي 
كىذا يدؿ عندىـ عمى أف خركج ىذه الجمكع عف تمؾ األبنية كاف قميبلن ، كىذا تقاطع 
كاضح عما نخرج بو حيف نقرأ تمؾ النصكص القرآنية الكريمة مف أف تمؾ الجمكع تدؿُّ 
ف الذم يحدد إحدل الداللتيف ىك معنى النص ، كما  عمى مطمؽ الجمع قميمو ككثيره كا 

. بو مف قرائف ترافقو 
بؿ إننا لك أخذنا ما في القرآف الكريـ مف استعماؿو لتمؾ الجمكع عمى أنو يمثؿ 

ما في الكبلـ العربي مف استعماؿ لكاف ذلؾ كافيان ألف نقكؿى إفَّ األصؿ في تمؾ 
الجمكع ىك أف تدؿَّ عمى كثير ، كقد ترد كيراد بيا القميؿ ، كالسيما إذا كاف ىناؾ 

، كلكف لٌما كاف االستقراء الدقيؽ غير متكفر اآلف ،  (جمع القمة)بيف العدد ك (تبلـز)
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فإف ذلؾ يدعكنا إلى االكتفاء بالقكؿ إف تمؾ األكزاف األربعة تدؿُّ عمى ميطمؽ العدد 
. قميًمًو ككثيًرًه 

 –فبل غرابة  (الكثير  )مستعمبلن في المغة لمداللة عمى  (الجمع  )كلٌما كاف 
ليس بأصؿو  (جمع القمة  ) في أف نجدى مف المتأخريف مف ذىب إلى أفَّ –في نظرم 

في الجمع ، بسبب تمؾ القاعدة التي قاليا سابقكه التي تنصُّ عمى أفَّ جمع القمًة يدؿُّ 
كاعمـ أفَّ جمع القمة ليس  )): عمى القميؿ ، قاؿ رضي الديف االستراباذم إلى القكؿ 

بأصؿ في الجمع ، ألنو ال يذكر إال حيث يراد بياف القمة ، كال ييستعمؿ لمجرد الجمعية 
 . ()((كالجنسية كما يستعمؿ لو جمع الكثرة 

فقد كجد تناقضان كاضحان بيف الداللة األصمية لمجمع كالداللة األصمية لجمع 
. ليس بأصؿو في الجمع  (جمع القمة  )القمة ، كىذا ما دعاه إلى إطبلؽ فكرة أفَّ 

كال أظفي أفَّ مثؿ ىذا الكبلـ قادره عمى أف يصمد أماـ كفرة تمؾ النصكص 
القرآنية التي جاءت مستعممة ما سمي بجمكع القمة ، كىي دالة عمى القميؿ كالكثير ، 
فَّ الذم يميز استعماؿ النص إلحدل الداللتيف دكف األخرل ىك القرائف المكجكدة  كا 

. فيو
إفَّ ىذا الذم خمصنا إليو في ىذا المطمب يسكغ لنا القكؿ بافتراض أف 

جمكع )المغكييف العرب لـ يككنكا يستندكف إلى أدلة يقينية مقنعة حيف ذىبكا إلى أف 
تدؿ عمى ما ىك منحصر مف ثبلثة إلى عشرة ، كحيف قرركا أف ذلؾ ىك  (القمة

األصؿ كالقياس المطرد فييا كأف ما جاء خبلؼ ذلؾ ىك ليس أصبلن ، كىك خارجه 
عمى القياس المطرد ، كأحسبي أفَّ عدـ االستناد إلى أدلة يقينية مقنعة ليك صكرة مف 

. صكر مفارقة قكاعد التفكير العممي في الدرس المغكم العربي كما رأينا ىنا 
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بؿ إفَّ ما أكردناه ىنا يثبت أنو لـ يكف بيف أيدم المغكييف مف أدلة تثبت أف 
تمؾ األكزاف تدؿ عمى الجمع القميؿ سكل ما أشار إليو رضي الديف االستراباذم قبؿي 

كاستدلكا عمى اختصاص أمثمة التكسير األربعة بالقمة بغمبة استعماليا  )): حيف قاؿ 
 ، ()((في تمييز الثبلثة إلى العشرة ، كاختيارىا فيو عمى سائر الجمكع إف كجدت 

. ليس إلى أدلة يقينية ميٍقًنعىة كما أسمفنا : أم 
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 اطلةث لثانيث
 ثفهنث لنصث لقرآنيث تأ يلهثث(مجوعث لقلحثث)أثرثفكرجث

أثران  (جمكع القمة)إفَّ المتتبع لمدراسات القرآنية ككتب التفسير يكتشؼ أف لفكرة 
كاضحان في تكجيو قسـ مف اآليات الكريمة التي ضمت ألفاظان جيمعت عمى كزفو مف 

. أكزاف جمكع القمة السابؽ ذكرىا 
كنستطيع أف نتممس أثر ىذه الجمكع في تكجيو آيات كريمة مف خبلؿ عرض 

: النصكص اآلتية 
     ففي تفسير قكلو تعالى 
   

   
   .  يستند اإلماـ 243: البقرة ، 

لى أحكاـ أكزانيما ( القمة كالكثرة ) إلى ثنائية  (ىػ310ت)محمد بف جرير الطبرم  كا 
كأىٍكلى األقكاؿ في مبمغ عدد القكـ  )): في تحديد عدد الذيف خرجكا مف ديارىـ ، قاؿ 

دَّ عددىـ بزيادةو عف عشرة  الذيف كصؼ اهلل خركجيـ مف ديارىـ بالصكاب ، قكؿ مف حى
دَّه بأربعة آالؼ كثبلثة آالؼ كثمانية آالؼ ، كذلؾ أف اهلل  تعالى - آالؼ دكف مف حى

ألكؼ ، :  أخبر عنيـ أنَّيـ كانكا أيلكفان ، كما دكف العشرة آالؼ ، ال يقاؿ ليـ –ذكره 
نما يقاؿ  ىـ خمسة ألكؼ : ىـ آالؼ إذا كانكا ثبلثة آالؼ ، كغير جائز أف يقاؿ : كا 

 . ()((أك عشرة ألكؼ
ما يبيف أفَّ مف الفقياء مف ذىب إلى أفَّ أىٍشييرى الحج  (ركح المعاني)كجاء في 

في قكلو  (أشيير)شكاؿ كذك القعدة كذك الحجة كمُّو ، مستدالن عمى ذلؾ بمفظ : ثبلثة 
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   تعالى 
   قاؿ أبك الثناء اآللكسي 197:  البقرة ، 

شكاؿ ، كذك القعدة ، : معركفات عند الناس ، كىي : معمكمات  : )) (ىػ1270ت)
كعند مالؾ الشيراف األكالف كذك الحجة كمو عمبلن ... كعشر مف ذم الحجة عندنا 

 . ()((بظاىر لفظ األشيير 
كالنصاف السابقاف يمكف أف ييعدَّا مثاالن كاضحان عمى استعماؿ األكزاف األربعة 

، -  كما رأينا –السالؼ ذكرىا لمداللة عمى الجمع القميؿ ، كىذا أمره ال إشكاؿ فيو 
كلكف اإلشكاؿ يقع حيف نحاكؿ قصر داللتيما عمى الجمع القميؿ كىك ما تذىب إليو 

. معظـ الدراسات المغكية العربية 
إفَّ االنطبلؽ مف القاعدة إلى النصّْ البدَّ أف يصنعى إشكاالن أك معضمة في 
تكجيو النصكص التي ال تتفؽ مع القكاعد الثابتة المستقرة ، فحيف ذىب المغكيكف 

العرب إلى أف األعداد مف ثبلثة إلى عشرة تميز بجمع القمة أك بكزفو مف أكزاف جمكع 
 القمة نشأت معضمة في تكجيو مثؿ قكلو تعالى 

 
  

    .  إذ ظير فيو 228: البقرة ، 
. فيعيكؿ : قركء ، عمى كزف : بجمع كثرة كىك  (ثبلثة)تمييز العدد 

كسبؽ أف بينا كيؼ أف كممة المغكييف قد اختمفت في تكجيو اآلية الكريمة ىذه 
دىثى بسبب ما أسماه باالستغناء  كما أشببيا ، إذ رأينا أفَّ منيـ مف ذىب إلى أف ذلؾ حى

 (القىٍرء) ، أم أفَّ العرب اكتفكا بجمع  (ثبلثة اقراء)عف  (ثبلثة قركء)، إذ استغنى بػػ 
. أقراء : مستغنيف بذلؾ عف جمعيا جمع قمة عمى  (قركء)عمى 
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أما الدراسات القائمة عمى النص القرآني إعرابان كتفسيران فقد ظير فييا صكر 
. حيف ظيرت مخالفتيا الكاضحة لمقاعدة المغكية  (ثبلثة قركء)االختبلؼ في تكجيو 

ك  )): فمف المعربيف الذيف تناكلكا ىذا النص بالتحميؿ أبك البقاء العكبرم القائؿ 
جمع كثرة كالمكضعي مكضعي ًقمَّة ، فكاف الكجو ثبلثة أقراء ، كاختيمؼ في تأكيمو،  (قركء)

لٌما جمع المطمقات أتى بمفظ : كضع جمع الكثرة في مكضع جمع القمة ، كقيؿ : فقيؿ 
. ()((ثبلثة أقراء مف قركء: الكثرة ؛ ألف كؿ مطمقة تتربص ثبلثة ، كقيؿ التقدير 

: أما المفسركف فإف منيـ الزمخشرم الذم تناكؿ ىذه اآلية الكريمة قائبلن 
: ًلـ جاء الميميّْز عمى جمع الكثرة دكف القمة التي ىي األقراء ؟ قمت : فإف قمت ))

يتسعكف في ذلؾ ، فيستعممكف كؿ كاحد مف الجمعيف مكاف اآلخر ، الشتراكيما في 
 . ()((الجمعية 

ىذا ككاف القياس ذكر القرء بصيغة القمة التي ىي األقراء  )): كقاؿ اآللكسي 
كلكنيـ يتسعكف في ذلؾ فيستعممكف كؿَّ كاحد مف البناءيف مكاف اآلخر ، كلعؿ النكتة 

المرجحة الختياره ىاىنا أف المراد بالمطمقات ىاىنا جمع المطمقات ذكات األقراء 
الحرائر كجمعيا متجاكز فكؽ العشرة فيي مستعممة مقاـ جمع الكثرة ، كلكؿ كاحدة 

سيفى أف يستعمؿ جمع الكثرة في تمييز  منيا ثبلثة أقراء فيحصؿ في األقراء الكثرةي ، فىحى
الثبلثة تنبييان عمى ذلؾ كىذا كما استعمؿ أنفسيف مكاف نفكسيف لئلشارة إلى أفَّ 

 . ()((الطبلؽ ينبغي أف يقع عمى القمة 
إفَّ ىذا الرأم الذم أكردناه ليس سكل صكرة مكجزة عما في كيتب إعراب 

القرآف كتفسيره مف تأكيؿ كتخريج لمنصكص التي ال تستجيب لمقكاعد المغكية الثابتة ، 
كلما يحدث حيف ننطمؽ مف القاعدة المغكية إلى قراءة النصكص الفصيحة ، كليس مف 
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شؾ في أف المنيج العممي يفرض عمينا االنطبلؽ مف النص إلى قراءة القكاعد 
. كمراجعتيا كتقكيميا بحسب ما تتكفر بيف أيدينا مف شكاىد تدعك إلى ىذا التقكيـ 

بحسب ما  (جمع قمة)كثمة ألفاظ قرآنية أخرل ترد في القرآف الكريـ مجمكعة 
تقتضيو القكاعد المغكية العربية ، كال ترد فييا أيَّةي مخالفة لنظـ القكاعد المغكية عمى 

     نحك ما رأينا في قكلو تعالى 
، إذ تأتي ىذه األلفاظ التي نعنييا ىنا غير مقركنة بعدد ، أك ىي مقركنة كلكف 

بحسب القكاعد الثابتة ، كلكننا إذا تأممنا داللتيا أك داللة النص فييا فبل يمكف حمميا 
. عمى أف المراد بيا ىك القميؿ أك ما ىك منحصر بيف الثبلثة كالعشرة 

في القرآف الكريـ في نحك قكلو تعالى       (األٍنفيس)كمف ذلؾ العشرات مف لفظ 
  

  
   .  إذ ال يمكف أف 228: البقرة ، 

قميمة ال يزيد عددىف عمى عشرة ، كلذا كجدنا مف المفسريف  (أنفسان )يككف المراد ىنا 
نزاؿ كؿ مف  (ثبلثة قركء)مف يكجييا بمثؿ ما كجو  بأف ذلؾ كاف مف باب التكسع كا 

  متحدثان عف قكلو تعالى –مكاف اآلخر ، قاؿ الزمخشرم  (الكثرة)ك (القمة)الجمعيف 
فإف قمت ًلـ جاء التمييز عمى جمع الكثرة دكف القمة التي ىي  ))- : ثبلثة قركء

يتسعكف في ذلؾ ، فيستعممكف كؿَّ كاحد مف الجمعيف مكاف الجمع : األقراء ؟ قمت 
اآلخر ، الشتراكيما في الجمعية ، أال ترل قكلو بأنفسيفَّ ، ما ىي إال نفكس 

 . ()((كثيرة
 : )) (ىػ671ت )قاؿ القرطبي  .  إنكـ ظممتـ أنفسكـ كفي قكلو تعالى 

استغنى بالجمع القميؿ عف الكثير ، كالكثير نفكس ، كقد يكضع الجمع الكثير مكضع 
 كفييا ما  ، كقاؿ  ثبلثة قركء جمع القمة كالقميؿ مكضع الكثرة ، قاؿ اهلل تعالى 

 . () ((تشتيو األنفس
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كال شؾ في أفَّ ثمة إشكاالن في قراءة النص القرآني سيحصؿ لك قرأنا قكلو 
     تعالى 

   
   

    
   .  في ضكء القاعدة 112: النحؿ ، 
فيؿ كفرت ىذه . جمع قمة يدؿُّ عمى أدنى العدد  (أنعمان )المغكية التي تنص عمى أف 

القرية بأنعـ قميمة معدكدة ؟ أـ أفَّ أنعـ اهلل كانت عمييا قميمة ؟ لذا نجد ىذه القاعدة 
المغكية قد ألجأت قسمان مف المفسريف إلى التأكيؿ مف أجؿ أف يستقيـ النص مع 

يثار جمع القمة لئليذاف بأف كفراف نعمة  )) : (تفسير أبي السعكد)القاعدة ، جاء في  كا 
 . ()((قميمة حيث أكجبت ىذا العذاب فما ظنؾ بكفراف نعـ كثيرة 

ككذلؾ كاف لفكرة المغكييفى في تحديد داللة جمكع القمة أثره في تأكيؿ قكلو 
    تعالى   

    
   

  
   .  121-120: النحؿ ، 

 شاكران ألنعـ قميمة ؟ أـ إفَّ أنعـ اهلل عميو كانت قميمة ؟ فيذا ما فيؿ كاف إبراىيـ 
تؤديو النظرية السائدة في تحديد داللة جمكع القمة ، كلكف ىذا غير مراد كما ىك 

شاكران : )) يقكؿ  (ىػ1255ت)كاضح مف ظاىر النص ، كلذا نجد الشككاني 
ف كانت قميمة كما يدؿ عميو جمع القمة فيك شاكر ألنعمو  التي أنعـ اهلل بيا عميو كا 

  .()((لما كثر منيا باألكلى 
   كقاؿ تعالى 
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    .  النمؿ :

، كىك يقتضي أف يككف المراد دكف  (أٍفًعمىة)ىنا جمع قمة عمى كزف  (أًذلَّة) ، فمفظ 37
العشرة بحسب ما تنص عميو القاعدة المغكية ، كىذا ما ال يمكف أف يككف مقصكدان في 

 ، ىذه اآلية الكريمة ؛ ألف الحديث ىك عف قكـ سبأ كىـ أكثر مف عشرة ببل شؾٍّ
كبسبب فكرة المغكييف ىذه خرَّج بعض المفسريف ىذه اآلية بما يتكافؽ مع القاعدة ، 

أىًذٌلة ، أم حاؿ ككنيـ أذلة بعدما كانكا فيو مف  )) : (تفسير أبي السعكد)جاء في 
 . ()((العز كالتمكيف ، كفي جمع القمة تأكيد لذلتيـ 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ فماذا نقكؿ عما كرد في القرآف الكريـ مف جمع   (عزيز)كا 
 أيضان ، في نحك قكلو تعالى  (أٍفًعمىة)عمى  (جمع قمة)، كىي  (أعزَّة)عمى 

  
    

    
   

   
   
  .  كلعؿَّ الذم يخرج 54: المائدة ، 

النص مف ضركرة التأكيؿ ىك عدُّ ىذا الجمع لمكثرة ال لمقمة بحسب ما ترشد إليو داللة 
. النص كظاىر معناه 

إفَّ النظرية التي تنصُّ عمى أفَّ األصؿى : إف خبلصة ما نريد قكلو اآلف 
كالقياسى المطَّرد في لغة العرب ىك أفَّ مميّْزى األعداد مف ثبلثة إلى عشرة يككف عمى 

، كأفَّ ىذه الجمكع تدؿُّ عمى أدنى  (جمكع القمة  )كزفو مف تمؾ األكزاف التي سمَّكىا 
إفَّ ىذه النظريَّة قد تؤيّْدىا نصكصه فصيحةه كثيرةه عمى نحك ما رأينا : العدد ، نقكؿ 

جُّ أشييره معمكمات في طائفة مف نصكًص الكتاب الكريـ ، مثؿ   فإذا  ، ك  الحى
ػريـ    ،  كالبحري يىميدُّه مف بىٍعًدًه سىٍبػعىة أبحر  ،أك قكلو تعالى انسم  األشييػري الحي
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كلكننا نجد في الكقت نفسو مجمكعة أخرل كبيرة مف النصكص القرآنية ال تستجيب 
ليذه القاعدة الثابتة في كتب التراث المغكم ، فظير بسبب مف ذلؾ اتجاه تأكيؿ النص 

فَّ الذم أنتج ىذا التأكيؿ  القرآني أك تخريجو أك قراءتو عمى كفؽ ىذه القاعدة ، كا 
كالتخريج ىك االنطبلؽ مف القاعدة إلى النص ، كليس االنطبلؽ مف النص إلى 

. القاعدة التي قد تتغير أك تتبدؿ تبعان لداللة النصّْ كمضمكنو 
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 اثبحث لر تعث
ثإىلثإللاءثفكرجث

ُل
ث(مجوعث لقلحثث) للعوج

حى مما تقدـ أفَّ الدراساًت المغكيَّة العربية قديميا كحديثيا القد  ؿُّ عمى أٌف تىدي تَّضى
صران بيف الثبلثًة نحلجمع القميؿ كىىك ما كاف ـاأكزانان محددة تستعمؿ لمداللًة عمى 

. كالعشرة 
ح لنا أف  ا()باذم الذم نقمناه آنفان اكمف خبلًؿ نص رضي الديف االستر تَّضى

صرة بيف الثبلثًة كالعشرًة مجمكعان عمى كزف مف األكزاًف نحمجيء تمييز األعداد الـ
 فكرةى داللًة ىذه األكزاف عمى نشأٌأٍفعيؿ ، أىفيعاؿ ، كأىٍفًعمة ، كًفٍعمىة ىك الذم أى: األربعة 

. الجمع القميؿ في الدرس المغكم العربي 
دينا عدده أمكلكف بعد ىذا الذم عرضناه نستطيع أف نقكؿى إنو قد تجمعت بيف 

إلغاء فكرة جمكع القمة مف الدرس المغكم  مف الشكاىد كاألىًدلة التي تسكغ لنا الدعكة إلى
 .كىذا ما سنناقشو في ىذا المبحث إف شاء اهلل . العربي 

ث اطلةث اَأل  
غاخث للعوجِسثإىلثإللاءثفكرجِسث

ِّي
و
َأل
س
ُل
ث(مجوعث لقلحثث)ه

مف الدراسات المغكٌية طائفة مف  (جمكع القمة  )تتخذ الدعكة إلى إلغاء فكرًة 
رحيا عمى أنيا ميسكّْغات منيجية تبيح القكؿى بضركرة إلغاء ىذه طاألفكار كالرؤل ت

: الفكرًة مف الدرس المغكم ، كالمسٌكغات ىي 
  (عشرة  )إلى  (ثالثة  )مميز األعداد من  : أ الًث 

 )ستدؿ بو النحكيكف عمى ًداللة امَّا عمتحدثان - يقكؿ رضي الديف االسترباذم 
ة بة بغؿقؿباؿ: لى اختصاص أمثمة التكسير األربعة ع كاستدلكا ): )-  (جمكع القمة 
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استعماليا في تمييز الثبلثة إلى العشرة كاختياراىا فيو عمى سائر الجمكع إف 
 .  ()((كجدت

فَّ ىذا الذم نص عميو رضي الديف صحيح كمستند إلى طائفة كبيرة مف  كا 
ألف يكفيكـ أف  : النصكص الفصيحة كالسيما القرآنية منيا ، مف مثؿ قكلو تعالى 

 : كقكلو ،   ،   يمدكـ ربكـ بثبلثة آالؼ مف المبلئكة منزليف
   

   .  كقكلو 2: التكبة ،  :
    

    . 
 . 27:لقماف 

 :  ()ككقكؿ الشاعر
نَّ كالبًا هذذ َعْشُر َأْبُطٍن       وَأنت بريٌء من قبائمها الَعْشِر  واإ

تدكر حكؿ ما  كلكف ىذا االستدالؿ تكاجيو أسئمة دقيقةه كاعتراضات منيجية
دى مف نىصكص فصيحة  ال يرقى شؾ إلى سبلمتيا - تقابؿ التي سبقت – أخرل كىرى

:  عشرة كذلؾ نحك إلى  في تمييز األعداد مف ثبلثة (جمكع الكىٍثرة  ) أكزاف استعممت
  .  كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء : قكلو تعالى  .ُ
   : قكلو تعالى  .ِ

  
  261:  ، البقرة.   

    : قكلو تعالى  .ّ
   27:  ، القصص.  

 ( .( المرء المسمـ ةً  ثبلث خصاؿ مف سعاد) : )ككقكلو  .ْ
  .(( خمس فكاسؽ تقتمف في الحؿ كالحـر ): )أك قكلو  .ٓ
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 :كقكؿ عمر بف أبي ربيعة  .ٔ
    فكان نصيري دون من كنت أتقي             

  ثالُث شخوٍص كاعباُن وُمْعصُر                        
يمكف أف تشكؿ اعتراضاتو أساسية في  - كثير كمثميا- كىذه النصكص 

كتشكؾ في طريقة استدالليـ عمى القكًؿ بكجكد جمكع دالةو عمى . طريؽ نظرية النحاة 
نصكص المخالفة مساكقة اؿجعؿ ؿإذا لـ نأخذ بأسمكبيـ في التأكيؿ كالتقدير  القميؿ

 .لمقكاعد 
:   طريقة المغويون في االستدالل :ثانيًاث

في االستدالؿ بالشكاىد المختمفة بغية إثبات فكرة لك تأممنا طريقة المغكيكف 
: إلى جممة مف الحقائؽ البارزة  جمكع القمة فإننا سنخمص

تمؾ الشكاىد كانت شكاىد شعرية كالسيما إذا أخذنا كتاب إفَّ النسبة العظمى مف - 1
أف ىذه الشكاىدى الشعرية لـ   ىنا ، كالذم اكتشفناه سابقان ل بوسيبكيو مثاالن يحتذ

بؿ جاءت في مباحث  (جمكع القمة  )ترد في معرض الحديث عف ًداللًة 
المغكيكف في أثناء الحديث عف أحكاـ جمكع القمًة كما يجمع مثاالن عمى ىذا الكزًف 

. دكف غيره 
ننا لك استعرضنا تمؾ الشكاىد الكاردةى في كتب المغكييف لما كجدنا فييا ما إبؿ 

: صر بيف الثبلثة كالعشرة ، كمف ذلؾ مثبلن نحيؤيد ًداللة تمؾ الجمكع عمى ما ىك ـ
واجُع رَ ي َمَضْيَن ئأمنزلتي َميٍّ سالٌم عميكما      هل األزُمُن الال

:   كقكؿ آخر 
 ارِهنَّ من الصقيعِ حاٌم حين تنكفت األفاعي       إلى أجرك
 : زكقكؿ الراج
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 * سبُت َأثُوباً لَ لكل عيش قد * 
كغيريىا كثير

 )ك (األزمف  ) في ىذه األبيات ما يشير إلى أفَّ س، فمي 
بان ) ك  (ارىف جحأ قد جاءت لمداللًة عمى جمع القميؿ ، بؿ إفَّ داللتيا عمى ( أٍثكي

. الكثير كاضحة ال لبس فييا 
بؿ إننا لك اتجينا نحك القرآف الكريـ كطالعنا نصكصو كالعشرات مف األلفاظ 

أىٍفعىاؿ ، أٍفعمىة ، كأىٍفعيؿ ، كًفٍعمىة ، لما : التي جمعت عمى كاحد مف األكزاًف األربعة 
دىديه ، فالعشرات مف لفظة جك  كقكلو تعالى مثبلن  (األنفس  )دناىا دىالة عمى ما قٌؿ عى

    
     .  27: لقماف ،  
    أك قكلو 
    .  النجـ :

ال يمكف حمميا عمى أنيا دالة عمى القميؿ إذ  ،إنما المؤمنكف إخكة  ، أك قكلو 32
 .إفَّ معنى النص يأبى ذلؾ كما ىك كاضح 

  (التأويل)و (االستعارة)، و (االستغناء) المجوء إلى القول بـ :ثالثًاث
 أفَّ ىناؾ طائفة غير قميمة مف النصكص الفصيحة ال  في ما سىبىؽى رأينا

كالحقيقة أف مثؿى ىذه ،  أدنى العددتدىؿُّ عمى  (جمكع القمة  )تستجيب لقاعدة أف 
كييف كلـ يككنكا بعيديف لغ كثيرة لـ تكف غائبة عف أنظار اؿ -كغيرىىا- النصكص 

عنيا ، كلكف كانت ليـ طريقة في التعامؿ معيا عمى النحك الذم حافظ ليـ ركح 
. القاعدًة السابقة ككيانيا 
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 فييا مخالفة  كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء : فقكلو تعالى 
يزه عمى كزف مف أكزاًف جمكع القمة األربعة ، مصريحة لقاعدة أف العدد ثبلثة يأتي تـ

شرم يبيف خـز إلى تخريج ذلؾ بأكجوو شتَّى ، فاؿ كغيريىـكيكفلغكمف أجؿ ذلؾ لجأ اؿ
حبلؿ أحد الجمعيف مكاف اآل فأف قمت  ): ر إذ يقكؿ خأف ذلؾ كاف مف باب التكسع كا 

يتسعكف في ذلؾ : لـ جاء المميز عمى جمع الكثرًة دكف القمة التي ىي األقراء قمت 
 ، ()(الشتراكيما في الجمعية . فيستعممكف كؿ كاحد مف الجمعيف مكاف اآلخر 

كلكنو عاد فأشار إلى أفَّ القركء ربما كانت أكثر استعماالن مف األقراء كمف أجؿ ذلؾ 
تنزيبلن ليذه المفظة األخيرة منزلة  (األقراء  )لتحؿ محؿ  (القركء  ) ة لفظجاءت
 . ()ؿـالمو

 (األقراء  )ك  (القركء  )الن مف ؾباذم إلى أف اكذىب رضي الديف االستر
قاؿ  (استعارة المفظ  )في ىذه اآلية مف باب  (القركء  )مستعمؿ في المغة كلكف جاء 

حدىما لآلخر مع كجكد ذلؾ  أكقد يستعار ))  - :متحدثان عف جمع القمة كالكثرة- 
 . () ((مع كجكد أقراء (ثبلث قركء  ): اآلخر كقكلو تعالى 

أي إلى التأ  يؿ عمى نحك ما رأينا عند المفسريف في تفسير قكلو تعالىككقد ييمجى
     

   
   

    
   إذ األخذ بالقاعدة 112:  ، النحؿ ، 

المغكية يحتـ أفَّ المراد ىك الكفر بأنعيـو قميمة ، كىذا ليس مرادان ىنا لذا كاف البد مف 
يثار جمع القمة لئليذاف بأفَّ كفراف نعمةو )) : (تفسير أم السعكد  )التأكيؿ جاء في   كا 

 . ()((أكجبت ىذا العذاب فما ظنؾ بكفراًف ًنعىـ كثيرةو  قميمة حيث
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كلك نظرنا إلى طرؽ التخريج ىذه مف زاكية أىخرل فإنيا تعني أىفَّ ثمة نصكصان 
ة في كتب بتمتعددة ال يرقى شؾ إلى فصاحتيا كسبلمتيا تخالؼ القكاعد المغكية الثا

د عدد مف العمماء مف سبيؿ أماـ ثبات القاعدة كامتدادىا في جكييف ، كلذا لـ ملغاؿ
التراث النحكم مف جية كسبلمة النص الخارج عمييا مف جية أخرل سكل المجكء إلى 

القكؿ بمجيء جمعو نائبان عف جمع آخر أك التأكيؿ أك غير ذلؾ مف سبؿ معالجًة 
 .النص المخالؼ لمقاعدًة الثابتة 

 النصكص النثرية الفصيحة التي ال يرقى شؾ إلى سبلمتيا بيذهإفَّ األىخذى 
في الدرس المغكم تسكغ عندنا  (جمكع القمة  )ككثاقتيا كالتي ال تستجيب لقاعدة ًداللة 

دّْ تمؾ األكزاف األربعة صكران مف جمكع  لى عى الدعكة إلى إلغاء فكرًة جمكع القمة ، كا 
ف الذم يميز  آخرالتكسير الكثيرة التي تدؿُّ شأنيا شأف أم جمعو   عمى القميؿ كالكثير كا 

دّْدي أفَّ المرادى قميؿه أك كثيره ىك ؾ اداللتيا في ىذا السياؽ أك ذ ما يرافقو مف قرائف كييحى
 ةى مؿ تمؾ األكزاف األربعة أمَّ تحكال ، تيخىٌصص الداللة عمى أحد الجمعيف دكف األخر 

 لتمؾ ةداللة أصمية خاصة بيا ، تحممنا عمى األخذ بيا ، كتأكيؿ النصكص المخالؼ
الداللة حتى نجعميا منسجمة متناغمة مع القاعدة بؿ يبدك أف األصؿ ىك أف تىديؿَّ تمؾ 

. األكزاف عمى القميؿ كالكثير كما أسمفنا ككما تشير إلى ذلؾ كثير مف النصكص 
ث اطلةث لثاني

ث ث للدرث لللووث حلليحث(مجوعث لقلحثث)نفيثفكرجث
دراساتو حديثةن  ثىَـّ في الساحًة الفكريَّة بؿ نجدمنفردة ال تقؼ ىذه الدعكةي 

 (جمكع القمة  ) المكضكع عنايتيا كدققت في أسس فكرة امعاصرةن أىٍكلت ىذأخرل ك
 .فسجمت دعكة إللغائيا بعد أف تبيف أنيا ال تستند إلى أسس عممية رصينةو 

 جامع المغويَّة مفي ال (جموع القمة  ) نفي فكرة :أ الًث
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عايتو ىك مجمع المغة العربية في رجمع المغكمُّ الذم أكلى ىذا المكضكع ـاؿ
جمع التكسير  )الجمع أيا كاف نكعو  ): القاىرة الذم ذىىىبى في أحد قراراتو إلى القكؿ 

ديىما بقرينة  (أك جمع تصحيح  نما يتعيف أحى  . ()(يدؿُّ عمى القميؿ كالكثير كا 
كلقد استند ىذا القرار إلى طائفة مف األبحاث كالدراسات التي قدميا أعضاء 

التعاقب  )ميف كعنكانو أالمجمع كمنيا البحث الذم قدمو عضك المجمع محمد شكقي 
 . (بيف جمع القمًة كجمع الكثرة 

 (أك التبادؿ )عمى الرغـ مف أفَّ صاحبى ىذا البحث يدعك إلى جكاز التعاقب ك
 بفكرًة كجكد جمكعو لمقمة إال  آخذه كىذا يعني أنو (جمع الكثرة  )ك  (جمع القمة  )بيف 

 أف النصكص الفصحى ال تؤيد حيف كجد بصدده حفأنو نىصَّ عمى أفكار تؤيد ما ف
 كحيف )): ميف  أقكؿ األستاذم (الكثرة  )ك  (القمة  )التفرقة في استعماؿ جمعي 

تستعيف الذاكرة في تصفح ما مىر بنا مف فصيح النصكص التي ترد فييا الجمكع تكاد 
تنتيي إلى أفَّ التفرقة بيف جمكع القمًة كالكثرة لـ يكف التقيد بيا محكمان في مسمكع 

تأكيؿ اؿعمى أفَّ لمنحاة كفقياء المغة في بعض األمثمة كنظائرىا ألكانان مف ... الفصحى 
  .()((كالتعميؿ بيف متكمؼ كمقبكؿ 

عند األفراد    (جموع القمة  )في فكرة ن : ثانياًث
فَّ فكرة كجكد إ عمى القميؿ كالكثير ، كإفَّ جمع التكسير يدؿُّ : لـ يقؼ القكؿي 

جامع ـال تستند إلى أسس عممية رصينة عمى اؿ (القميؿ  )جمكع خاصة دالةو عمى 
إلى العمماء كالباحثيف ، إذ نجد ل ىذا القكؿي المجامعى المغكيَّةى المغكية كحدىا ، بؿ تىعىدَّ 

ؿ اعتراضو عمى فكرة  لسات مجامع لغكية أك جىذه في  (جمكع القمًة  )عددان منيـ سىجَّ
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لة ، كالذيف سجمكا اعتراضيـ عمى ىذه الفكرة مف الدارسيف ؽفي أبحاث ككتب مست
: المحدثيف ممف اطمعت عمى أرائيـ 

ذىب في  (عضك مجمع المغة العربية في القاىرة  )األستاذ محمد فريد أبك حديد  .ُ
 أف يجدكا في  مفحدل جمسات المجمع إلى أفَّ عمماء المغًة لـ يتمكنكاإ

 . () صحًة التفرقًة بيف جمع القمة كجمع الكثرةلاالستعماؿ ما يدؿ عؿ
ميف الذم قاؿ في جمسةو مف جمسات مجمع المغة العربية في أحمد أالدكتكر  .ِ

  .()(كأعتقد أفَّ مسألة القمًة كالكثرة ال أساس ليا مف المغة  ): القاىرة 
في  (جمكع القمة  )الدكتكر محمد خير الحمكاني ، الذم بحث مكضكعى ًداللًة  .ّ

كبيف فيو رأيو بتقسيـ جمكع  (قسـ الصرؼ / الكاضح في النحك كالصرؼ  )كتابو 
إال أفَّ ىذا التقسيـ ليس مستقيمان في كبلـً  )): التكسير إلى قمَّةو ككثرةو قائبلن 

  . ()((العرب كمو
 :  ()ىي، كقدـ جممة مف االعتراضات عمى ىذا التقسيـ 

كجكد أسماء في العربية ليس ليا إال نكعه كاحده مف جمكع التكسير فتككف حينئذ - أ 
أٍرجيؿ ، كعينؽ التي : ًرٍجؿ كتجمع عمى : جمع قمةو ككثرةو في آف كاحد ، مثؿ 

يؿ ؿأعناؽ كغير ذلؾ مما ال يرد لو إال جمع كاحد فيستعمؿ لمؽ: تجمع عمى 
. كالكثير 

 .عدـ مراعاًة العرب الفصحاء لمتفرقة بيف القمة كالكثرة في كبلميـ - ب 
 )االستدالؿ بمغة القرآًف التي تستعمؿ ألفاظان مجمكعة عمى كزفو مف أكزاًف - ج 

) كالمراد باستعماليا الداللة عمى القميؿ كالكثير كمف ذلؾ لفظة  (جمكع القمة 
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في القميؿ ( أعيف ) التي إف دلت عمى العيف الباصرة جمعت عمى  (عيف 
. كالكثير 

، إذ تأتي نصكص  (جمكع الكثرة  )ك  (جمكع الًقمَّة  )التناكب الذم يحدث بيف - د
في مكضع  (جمع الكثرة  )في مكضع الكثرة ، أك  (جمكع القمة  )فصيحة يىًردي 
    : القمًَّة ، مثؿ 

   
  اء ج (قمة  )جمع  (أقبلـ  ) ، فػ 27:  ، لقماف

 ، يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء  :  كثرة ، أك قكلو تعالى عمكضفي 
. كرد في مكضع يقتضي أف يككف لمقمة  (جمع كثرة  ) ان فَّ قركءإ إذ ،:البقرة

تقسيـ االسـ إلى مفرد كمثنى  )): الدكتكر حسف خميس المم  الذم يقكؿ  .ْ
كمجمكع مف خكاص األسماء في العربية ، فاالسـ الذم يعادؿ الرقـ كاحدان كيقابمو 
يسمى مفردان ، كالذم يعادؿ الرقـ اثنيف كيعادلو يسمى مثنى ، كالذم يتجاكز في 

 (طبلب)فكممة ... داللتو العددية االثنيف يسمى جمعان ميما كانت قيمتو العددية 
تدؿ عمى أكثر مف اثنيف مف الطمبة لكنيا غير محددة تحديدان مطردان بمعادؿ 

 فرز  أفَّ أل  ، كليذا أميؿ إلى... رقمي ، مثؿ ثبلثة أك أربعة ، أك خمسة ، أك 
الجمع كفؽ ثنائية القمة كالكثرة أمر غير متجذر في العربية في أكزاف القمة 

  .()((األربعة
 إلى أفَّ ما –في دراسة ظيرت حديثان لو - الدكتكر عمي أبك المكاـر الذم ذىب  .ٓ

 (الكثرة  )ك  (القمة  )نصَّ عميو العمماء المتقدمكف مف أف مجيء كؿٍّ مف جمعىٍي 
تقسيـ جمكع  )كقد نابى أحديىما مكاف اآلخر سببو إدراكيـ أفَّ إطبلؽ ىذا الحكـ 

 متحدّْثان عف تقسيـ العمماء –ليس دقيقان ، قاؿ  (التكسير عمى ىذيف القسميف 
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كلكٌنيـ أدرككا أٌف إطبلؽ ىذا  ))- : لجمكع التكسير عمى القسميف المذككريف 
الحكـً غير دقيؽ ، كلذلؾ قالكا بجكاز استخداـ جمع القمة مكاف جمكع الكثرة ، 
ف حدَّ بعضيـ ذلؾ بإرادة  مكاف استعماؿ جمكع الكثرة مكاف جمكع القمة ، كا  كا 

  .)*(((المجاز الببلغي 
كيبدك أفَّ تكجيو آراء العمماء عمى ىذا النحك فيو مممحه كاضحه عمى اتجاه 

صاحبو نحك القكؿ بعدـ استناد فكرة تقسيـ جمكع التكسير قمةن ككثرةن بادئ ذم بدءو إلى 
. حكـو دقيؽو 

**************************** 
ـ النص القرآني أك فوإف الذم كنا ننتظريه مف القكاعد المغكية أٍف تسيـ في 

 (جمكع القمة  )تككف سبيبلن ميمان إلى ذلؾ كلكننا كجدنا مف ىذه القكاعد كالسيما ىنا 
: داللة األكزاف األربعة  )غيرى ذلؾ ، إذ حدث تعارض كاضح بيف القاعدة المغكية 

 ، كالنص القرآني ، كلذا كجدنا (أدنى العدد ٍفًعمىة ، كًفٍعمىة ، عمى أأفعيؿ ، كأفعاؿ ، ك
. نة جرت لمحاكلة التكفيؽ بيف القاعدة كالنص الخارج عمييا ممحاكالت متبا

كلىعىؿَّ الذم أنشأ ىذا االختبلؼ كالتبايف بيف القاعدة كالنص ىك أف التقعيد لـ 
ان مقنعان ، كىذا اتجاه ميقـ عمى أساس االستدالؿ الدقيؽ ، كلـ يكف ىذا االستدالؿ يقيف

 عمى كجكب أف يستند العمـ  ينيصُّ الذم - كما أسمفنا- مفارؽ لقكاعد التفكير العممي 
. إلى أدلة يقينية ثابتة ، كأف يككف استداللو دقيقان محكمان 

 في الدليؿ الذم ليس ما سبؽ أف نبينا عميو كىك أف الشؾ بأسى مف تكراركال 
 ، طريقة االستدالؿ في إفَّ الشؾ كقع  بؿ لصكغ قكاعدىـ كمعاييرىـ إليوكيكفلغالتجأ اؿ

. أك طريقة قراءة النص لمخركج بقاعدة ثابتة 
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فإذا كاف القكؿ بداللة تمؾ األكزاف األربعة عمى الجمع القميؿ يصدقو ما كرد 
  األعداد المنحصرة بيف الثبلثة كالعشرةمجيء ميمىيّْزفي مجمكعة مف النصكص مف 

 فإفَّ ثمة نصكصان أخرل فصيحة ثابتة جاء مميز ىذه األعداد ،تمؾ األكزاف عمى 
. مجمكعان عمى كزف مف أكزاف ما يسمى بجمكع الكثرة 

ال يمكف  (ًقٌمًة  ) فييا جمكع دتفضبلن عف طائفة كبيرة مف النصكص التي كر
.  ذلؾ التي تأبىأف يككف المراد منيا الداللة عمى الجمع القميؿ بسبب داللة النص 

لقكؿ بضعفيا اتدعكنا إلى  (جمكع القمة  )إفَّ ىذه االعتراضات المكجية لفكرة 
فَّ قكاعد التفكير العممي ال تسكغ كاضحة، كبأنيا ال تستند إلى أسس عممية   ، كا 

 في التراث المغكم العربي ، كلذا لـ يبؽ أمامنا أثبتتيا كمكَّنت لياطريقة البحث التي 
نَّيا تدؿُّ عمى القميؿ ، بؿ إع التكسير ال تصنؼ إلى قمة ككثرة كفَّ جـإسكل القكؿ 

ضمَّنو مف قرائف تكالكثير ، كالذم يميّْز داللتيا عمى ىذا أك ذاؾ ىك السياؽ أك ما م
 .حدل الداللتيف دكف األخرل إتيعيّْف 
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:ثخامتحث لثبحث نتائجه
ال شؾَّ في أفَّ الدراسة المغكية تيعىدُّ مف أبرز الدراسات العمميَّة التي تستند إلى 
أدلَّة يقينية مقنعة ، ذلؾ بأٌف الحقيقة المغكية كالبرىنة عمييا يستنداف إلى أدلة مقنعة 

. ألمّْ عقؿو قادرو عمى استيعابيا 
كالدراسة المغكية العربية ىي مثؿ غيرىا في ذلؾ ، كلكفَّ ذلؾ لـ يمنع أف يجد 
الميطَّمع عمى بعض مباحث الدراسة المغكية العربية أفَّ فييا مكاضع فارقت سمة مف 

. سمات التفكير العممي المنظَّـ ، كىي اليقيف المكضكعي 
ذا كانت ىذه المقكلة فرضية فقد اختبرنا صدقيا مف خبلؿ تحميؿ طريقة  كا 

في الدرس المغكم العربي ،  (جمكع القمة  )االستدالؿ عند المغكييف في مبحث داللة 
: كقد كانت أبرز نتائج الدراسة 

 عمى أدنى العدد ، كىك – في أصؿ المغة –ثبت أفَّ القكؿ بفكرة كجكد جمعو داؿٍّ - 1
ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة قكؿه يعكد إلى الدراسات المبكرة في الدرس المغكم 

العربي ، كىي نظرية أجمع عمييا العمماء المتقدمكف ، كأغمب الدارسيف 
. المحدثيف

كداللتيا تبيّْف  ((جمكع القمة  ))حيف نظرنا في طريقة المغكييف في االستدالؿ عمى -2
أنَّيا تستند مثؿ كثير غيرىا إلى شكاىد نثرية كأخرل شعرية ، كلكفَّ أغمب األدلة 

. ىذه كانت تعنى بدراسة أحكاـ ىذا الجمع كال تنظر في داللتو 
كجدنا أفَّ  (جمكع القمة  )حيف نظرنا في طريقة استدالؿ النحكييف في أثناء دراسة -3

تحديد داللتيا لـ يكف يستند إلى دليؿ عمميٍّ مقنع ، فإذا كانت ظاىرةي التبلـز بيف 
كمميًزًه المجمكع عمى كزًف كاحدو مف أكزاف جمكع  (مف ثبلثة إلى عشرة  )العدد 
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القمة األربعة بيّْنةن كشاخصةن في طائفة مف الشكاىد المغكية ، فإفَّ متابعة 
النصكص العربية كشفت نصكصان أخرل أظيرت عدـ التبلـز بيف األعداد 

المنحصرة بيف الثبلثة  )المذككرة آنفان كتمييزىا ، إذ أظيرت مثؿ تمؾ األعداد 
كقد ميّْزت بمعدكد مجمكع عمى كزف عٌده المغكيكف مف أكزاف جمكع  (كالعشرة 
. الكثرة 

كحيف اتخذنا النصَّ القرآنيَّ الكريـ منطمقان لتقكيـ فكرة جمع التكسير الداؿّْ عمى - 4
 التي تضمنت أمثمة لتمؾ –القميؿ ، كجدنا الكثير مف تمؾ النصكص الكريمة 

 يأبى مضمكنيا أف يككف داالن عمى معدكدو قميؿ مف الثبلثة إلى العشرة –الجمكع 
 – مف المغكييف كالمفسريف كالمعربيف –، مف أجؿ ذلؾ كجدنا كثيران مف العمماء 

ممَّف انطمقكا مف القاعدة إلى النصّْ قد لجؤكا إلى ضركبو مف التأكيؿ كالتخريج 
. في سبيؿ إنشاء نكعو مف االنسجاـ بيف القاعدة المغكية كالنصّْ الخارج عمييا 

أٌما دراستنا ىذه التي تتبنى فكرة االنطبلؽ مف النصّْ إلى القاعدة المغكية ، 
فإٌنيا لـ تجد بٌدان مف عدّْ ىذا التأكيؿ أك التخريج أك محاكلة المساكقة بيف النصّْ 

ال تستند إلى أدلَّة مقنعة  ((جمع القمة  ))كالقاعدة المغكية مسكّْغان لمقكًؿ بأفَّ فكرة 
كيقينية ، كما تتطمب ذلؾ قكاعد التفكير العممي ، ال سٌيما حيف نجد نصكصان 
. فصيحة تأبى داللتييا إباءن قاطعان أف يككف الجمعي فييا داالن عمى أدنى العدد 

 إلى إلغاء فكرة أف – في ىذه الدراسة –كلذلؾ لـ نجد بيٌدان مف تسجيؿ الدعكة - 5
عمى معدكدو قميؿ ، كأف تككف القاعدة -  في أصؿ المغة –يككف ثمة جمع داؿّّ 

سكاءه أكاف لمقمة أـ لمكثرة كما كاف يسمى عند  )العممية الجديدة ىي أفَّ الجمع 
يدؿُّ عمى مطمؽ الجمع قميمو ككثيره كأفَّ الذم يقيّْد داللتو عمى عددو  (المغكييف 

. معيَّفو إٌنما ىك النصُّ كسياقيوي كما يتضٌمنو مف قرائف تحدّْدي معناه 
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 : هلو هش
                                                   

 . 40-36التفكير العممي ، لمدكتكر فؤاد زكريا    : ينظر  (*)
. المصدر نفسو : ينظر  (**)
  .3/490: الكتاب  ()
 :المصدر نفسو  ()
 :المصدر نفسو  ()
  .3/567: ينظر المصدر نفسو  ()
  .3/588: ينظر المصدر نفسو  ()
  .628 – 3/627: ينظر المصدر نفسو  ()
  .3/571: المصدر نفسو  ()
  .3/591: المصدر نفسو  ()
  .3/575: المصدر نفسو  ()
  .3/581: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/599المصدر نفسو    ()
  .607 ، 606 ، 3/605: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/628 ، 3/570: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/572: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/590: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/573: المصدر نفسو : ينظر  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
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  .3/631: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/574: ينظر المصدر نفسو  ()
  .3/629: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .575 – 3/574: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/592: الكتاب : ينظر  ()
  .3/629: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/574: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/576: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/577: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/63: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/63: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/585: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/608: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .636 – 3/635: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/642: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/568: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/586: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/642 ك 3/588: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/601: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .602 – 3/601: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/606: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/601: المصدر نفسو : ينظر  ()
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  .3/602: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/604: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/604: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/605: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/634: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .608 – 3/607: الكتاب : ينظر  ()
 . 3/490: المصدر نفسو : ينظر  ()
شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ، لجماؿ الديف بف : ينظر  (*)

 . 150   (ىػ 672ت  )مالؾ األندلسي 
 135معاني األبنية في العربية ، لمدكتكر فاضؿ السامرائي   : بنظر  (**)
  .3/490: الكتاب : ينظر  ()
المصدر نفسو  ()
 .المصدر نفسو  ()
  .3/567: المصدر نقسو  ()
  .1/131: المقتضب : ينظر  ()
 المصدر نفسو ()
  .6 – 3/5:  األصكؿ في النحك  ()
  .122: اإليضاح في عمؿ النحك  ()
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  .399: التكممة  ()
  .1/422: الخصائص  ()
  .3/244: شرح المفصؿ  ()
  .3/244: المصدر نفسو  ()
  .2/90: شرح الشافية : ينظر  ()
 . 2/92: المصدر نفسو  ()

لكنّْي أحسب أفَّ ما أثبتُّوي يناسب ( جمكع التكثير : ) في األصؿ المطبكع  (1)*
. السياؽ 

 . 3/355البرىاف في عمكـ القرآف    (2)*
  .1/38المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ، لجبلؿ الديف السيكطي   : ينظر  (3)*
 . 272: الكامؿ في النحك كالصرؼ كاألعراب  ()
 . 135معاني األبنية في العربية    (*)
 . 136المصدر نفسو    (**)
  .138معاني األبنية في العربية    (***)
  .113التطبيؽ الصرفي  ()
محمد مناؿ عبد : المدخؿ إلى عمـ الصرؼ :  ؛ ينظر 251: الصرؼ الكاضح  ()

 124: المطيؼ 
 . 7/267: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ : ينظر  ()
 . 3/226: شرح المفصؿ  ()
 . 3/256: أكضح المسالؾ  ()
 . 3/490: الكتاب  ()
 . 3/492: المصدر نفسو  ()
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 . 122: اإليضاح في عمؿ النحك  ()
 . 3/575: الكتاب  ()
 . 2/159: المقتضب  ()
 . 1/246: الكشاؼ  ()
 . 123: اإليضاح في عمؿ النحك  ()
 . 1/152: التبياف في إعراب القرآف  ()
 . 3/467: شرح الكافية  ()
 . 568-3/567: الكتاب  ()
 . 3/571: المصدر نفسو  ()
 . 577-3/576: المصدر نفسو  ()
 . 578-577 ، 3/576: المصدر نفسو  ()
 . 588-587 ، 3/586: المصدر نفسو  ()
 . 589-3/588: المصدر نفسو  ()
 . 3/607: المصدر نفسو  ()
 . 2/296: الخصائص  ()
 . 3/256: أكضح المسالؾ  ()
  .3/565: الكتاب : ينظر  ()
  .3/565: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 4/226: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/467: شرح الكافية  ()
 . 1/582: محمد ناصر األلباني : الجامع الصغير كزيادتو : ينظر  ()
 . 1/617: المصدر نفسو : ينظر  ()
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 . 3/566: الكتاب : ينظر  ()
 . 750-3/569: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 570- 3/569: المصدر نفسو : ينظر  ()
 7/262دراسات ألسمكب القرآف الكريـ   : ينظر  ()
 . 7/262: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/624: الكتاب  ()
 . 3/625: المصدر نفسو  ()
  .2/92: شرح الشافية  ()
  .7/268: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ : ينظر  ()
المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/357البرىاف في عمكـ القرآف    (*)
 . 3/490: الكتاب  ()
 . 3/490: المصدر نفسو  ()
 . 122: االيضاح في عمؿ النحك  ()
 . 2/92: شرح الكافية  ()
 . 3/467: المصدر نفسو  ()
 . 2/1431( : تفسير الطبرم)جامع البياف عف تأكيؿ آم القراف  ()
  .85-2/84: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ()
  .1/152: التبياف في إعراب القرآف  ()
 . 1/246: الكشاؼ  ()
 . 2/133: ركح المعاني  ()
 . 1/246: الكشاؼ  ()



 
 

   

 

داللُة جموِع الِقلَِّة في  
 الدَّرِس اللغويِّ العربيِّ

 صمر رشيد شاكر                                                   . د
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  272 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

 . 1/401: الجامع ألحكاـ القرآف  ()
 . 5/145: تفسير ابي السعكد  ()
 . 3/202: فتح القدير  ()
 . 6/286: تفسير أبي السعكد  ()
  .3/467: شرح الكافية  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
 565/ 3:  ينظر الكتاب  ()
  .1/246: الكشاؼ  ()
 .المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/468شرح الكافية  ()
  .5/145تفسير أبي السعكد    ()
 3/78: في أصكؿ المغة  ()
  .3/78: المصدر نفسو  ()
  .3/81: المصدر نفسو  ()
 .المصدر نفسو  ()
  ،114قسـ الصرؼ   / الكاضح في النحك كالصرؼ  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
 . 130: التفكير العممي في النحك العربي  ()
  .298التعريؼ بالتصريؼ     (*)
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ث:هصاددث لثبحث هر جعه
: تحقيؽ، (ىػ316ت)األصكؿ في النحك ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السٌراج  -1

ىػ ػ 1405، مؤسسة الرسالة ػ بيركت، (1)ط، الدكتكر عبد الحسيف الفتمي
 .ـ1985

أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، ألبي محمد عبداهلل جماؿ الديف بف يكسؼ  -2
دار  (6)محمد محي الديف عبدالحميد ، ط: ،تحقيؽ  (ىػ 761ت  )بف ىشاـ 

 .ـ 1980بيركت  – الندكة الجديدة 

ت  )اإليضاح في عمؿ النحك ، ألبي القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي -3
 .ت .الدكتكر مازف المبارؾ ، د: ، تحقيؽ  (ىػ 337

: ، تحقيؽ  (ىػ 794ت  )البرىاف في عمكـ القرآف ، لئلماـ بدر الديف الزركشي  -4
 .ت .القاىرة ، د– دار التراث  (2)محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط

 (ىػ 616ت  )التبياف في إعراب القرآف ، ألبي البقاء عبداهلل بف الحسيف العكبرم  -5
– دار الكتب العممية  ( 2 )محمد حسيف شمس الديف ، ط: ، كضع حكاشيو 

 .ـ 2010بيركت 

 .ـ 1974مصر – التطبيؽ الصرفي ، لمدكتكر عبد الراجحي ، دار النيضة  -6

المجمس الكطني لمثقافة كالعمكـ  ( 3 )التفكير العممي ، لمدكتكر فؤاد زكريا ،ط -7
.  ـ 1988الككيت    – كاآلداب 

– ، مؤسسة المختار  (1 ) التعريؼ بالتصريؼ ، لمدكتكر عمي أبك المكاـر ، ط-8
.  ـ 2007- ىػ 1428القاىرة 

دار  (1) التفكير العممي في النحك العربي ، لمدكتكر حسف خميس المم  ، ط-9
. ـ 2002األردف / عماف – الشركؽ 
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تحقيؽ ، (ىػ377ت)ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي ، التكممة- 10
ىػ ػ 1419، عالـ الكتب ػ بيركت، (2)ط، الدكتكر كاظـ بحر المرجاف: كدراسة
 .ـ1999

، لئلماـ محمد بف جرير  (تفسير الطبرم  )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  -ُُ
دار  (1)أحمد عبدالرزاؽ البكرم كجماعة ، ط: تحقيؽ  (ىػ 310ت  )الطبرم 
 .ـ 2005- ىػ 1425مصر – السبلـ 

ت  )الجامع ألحكاـ القرآف ، ألبي عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي  -ُِ
 .ـ 1952القاىرة – دار الكتب المصرية  (2)، ط (ىػ 671

الدكتكر عبد : تحقيؽ، (ىػ392ت)ألبي الفتح عثماف بف جني ، الخصائص -ُّ
 .ـ2003ىػ ػ 1424، دار الكتب العممية ػ بيركت، (2)ط، الحميد ىنداكم

دراسات ألسمكب القرآف الكريـ ، لمشي  محمد عبدالخالؽ عضيمة ، دار الحديث  -ُْ
 .القاىرة – 

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، لئلماـ أبي الثناء اآللكسي                -ُٓ
 .ت .بيركت ، د– ، دار إحياء التراث العربي  (ىػ 1270ت  )

لمشي  رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم ، شرح شافية ابف الحاجب -ُٔ
كمحمد محيي ، كمحمد الزفزاؼ، محمد نكر الحسف: تحقيؽ، (ىػ686ت)النحكم 

انتشارات ، طبعة مصكرة عف طبعة دار الكتب العممية، الديف عبد الحميد
 .مرتضكم ػ إيراف

، أحمد السيد أحمد: تحقيؽ، لرضي الديف االستراباذم، شرح كافية ابف الحاجب -ُٕ
 .ت. د، المكتبة التكفيقية ػ القاىرة
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، قدـ لو ككضع  (ىػ 643ت  )شرح المفصؿ ، ليعيش بف عمي بف يعيش   -ُٖ
بيركت – دار الكتب العممية  (1)الدكتكر إميؿ بديع يعقكب ، ط: ىكامشو 
 .ـ 2001- ىػ 1422

شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ، لجماؿ الديف بف مالؾ  -ُٗ
– الدكتكر طو محسف ، دار آفاؽ عربية : ، تحقيؽ  (ىػ 672ت  )األندلسي 

 .ـ 1985- ىػ 1405بغداد 

( 3)صحيح الجامع الصغير كزيادتو ، لمشي  محمد ناصر الديف األلباني ، ط -َِ
 . ـ 1988- ىػ 1408دمشؽ – المكتب اإلسبلمي 

– مطبعة الزىراء  (1)الصرؼ الكاضح ، لؤلستاذ عبدالجبار عمكاف النايمة ، ط -ُِ
 . ـ 1988المكصؿ 

، (القرارات التي أصدرىا مجمع المغة العربية في القاىرة  )في أصكؿ المغة  -ِِ
 .ت.مصطفى حجازم، كضاحي عبدالباقي، د: أخرجيا كضبطيا كعمؽ عمييا

بيركت – دار الجيؿ  (2)الكامؿ في النحك كالصرؼ كاإلعراب ، ألحمد قبَّش ، ط -ِّ
 .ـ 1974، كتبت مقدمتو في عاـ 

، (ىػ180ت)ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المعركؼ بسيبكيو ، الكتاب -ِْ
ىػ ػ 1408، مكتبة الخانجي ػ القاىرة، 3ط، عبد السبلـ محمد ىاركف: تحقيؽ
 .ـ1988

لجار اهلل ، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ -ِٓ
 .ت. د، القاىرة/ مكتبة مصر، يكسؼ الحمادم: ضبط كمراجعة، الزمخشرم

/ عماف – المدخؿ إلى عمـ الصرؼ ، محمد مناؿ عبدالمطيؼ ، دار المسيرة  -ِٔ
 .ـ 2000- ىػ 1420األردف  
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،  (ىػ 911ت  )المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ، لمعبلمة جبلؿ الديف السيكطي  -ِٕ
محمد أحمد جاد المكلى كعمي البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، : تحقيؽ 

 .بيركت – دار الجيؿ 

بيركت  (1)معاني األبنية في العربية ، لمدكتكر فاضؿ صالح السامرائي ، ط -ِٖ
 .ـ 1981- ىػ 1401

الشي  : تحقيؽ،  (ىػ 285ت  )ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد، المقتضب -ِٗ
 .ت .بيركت ، د– الدكتكر محمد عبدالخالؽ عضيمة ، عالـ الكتب 

قسـ الصرؼ ، لمدكتكر محمد خير الحمكاني ، – الكاضح في النحك كالصرؼ  -َّ
. ـ 1978سكريا  (2)ط


