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الملخص 
فجــاَء ،ومل تســتعمْلها يف كالِمهــا،َغــرُض هــذا البحــِث وغايتُــُه الُوقــوُف علــى أَلفــاِظ اُجلمــوِع الــيت مل تنطــِق العــرُب بأفراِدهــا

حبيــُث ُيشــّكُل ،؛أو جــاَء علــى غــِري مــا ُيســتعمُل ُمفــرًدا يف الكــالمِ ،اجلمــُع دوَن أْن جيــيَء مفــرُدهُ 
.جمموُعها نواًة ملعجٍم لغويٍّ َيُضمُّ هذه اجلموعَ 

وأنَّ سـكوَت العــرِب عــن آحـاِد هــذه اجلمــوِع ،ِه أسـبابًا وِعلــالً وقـد بــّنيَ البحـُث أنَّ وراَء هــذا االخــتالِف بـَني اجلمــِع وُمفــردِ 
وبــّنيَ أيًضــا أنَّ كثــريًا مــن هــذه ،وكثـُــَر علــى ألســنِتهم،وإّمنــا هــو اســتغناُؤهم عنهــا بغريِهــا ممّــا فشــى يف لغــِتهم،لــيَس عجــزًا وال تقصــريًا

.وإْن مل تكْن ُمستعملةً ،ألوقاِت بعَض أفراِد هذه اجلموعِ وأنَّ علماَء العربّيِة قّدُروا يف كثٍري من ا،اجلموِع خمتَلٌف فيه

Plurals which do not have singulars

The purpose of this research was to survey the plurals that the Arabs
did not articulate their singulars or use in their speech, consequently; the
plural appears without its singular, or it came in such a way that differs
when used as singular in order to gather and arrange them alphabetically in
a core of linguistic dictionary of plurals.

The research showed that there were some reasons for the differences
between the plural and its singular and that Arabs` abstaining from using
the singular forms of these plurals was not due to incapability or
incompetence, but because they got along with something else in their
language or that existed in large amounts in their speech. The research also
showed that many of these plurals were controversial and Arab scholars
assumed, in many cases, some singulars even if they were not used.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

هالها من لفظِ ال مفردَ جموعٌ 
:مدخل

،لتكوَن هي الّدالَة الفارقةَ ؛فجعَلْت لكلِّ واحٍد منها أبنيًة وصيًغا خاصةً ،ُة العربّيةُ بَني املفرِد واملثّىن واجلمعِ لقد ميّـَزِت اللغ
.ورعايِتهمـا،وحرِصها على العنايِة باللفِظ واملعـىن،ولعلَّ ذلَك يرجُع إىل طبيعِة العربّيةِ .والعالمَة الكاشفَة عن طبيعِة هذه األصنافِ 

،ِز اللفِظ الدالِّ علـى اجلمـِع مـن غـريِهِ واحلاجُة إىل متيّ ،فَيعرتيها النقصُ ،أنَّ هذه العنايَة قد تتالشى يف بعِض ِبَىن اجلموِع وِصيِغهِ غريَ 
.والتقصِري يف أداِء املعاين يف بعِض األحيانِ ،ممّا يُؤدي إىل الّلبِس بَني األلفاظِ 

ونصُّـوا ،وقـد أشـاَر أهـُل اللغـِة إىل ذلـكَ ،1وتدلُّ عليهما يف آٍن مًعا،اجلمُع على وزٍن واحدٍ فَثمَّ ألفاٌظ يّتِفُق فيها الواحُد و 
ناقٌة ِهجاٌن ونُوٌق :وعلى ذلَك قاُلوا،ولكّنهم قّدُروا البناَء الذي يكوُن للواحِد، غَري البناِء الذي يكوُن للجمعِ ،2على تلَك األلفاظِ 

والــذي يكــوُن مجًعــا يُقــّدُر علــى ِفَعــاٍل الــذي هــو مجــٌع مثــل ،فِة املُفــرِد تقــديرُُه ُمفــرًدا مثــُل كتــابٍ فِهجــاٌن الــذي يكــوُن مــن صــ،ِهجــانٌ 
ــِه غــُري الكســرِة الــيت يف أّول ُمفــردهِ ،ِظــرافٍ  وتقــديرُُه مجًعــا مثــُل ،فتقــديرُه واحــًدا مثــُل الُقْفــلِ ،وكــذلَك الُفْلــكُ ،والكســرُة يف أّوِل مجِع
.3ا غُري ضّمِتِه مجًعاوضّمُته مفردً ،اُألْسدِ 

ـَرُة ولـِد أبويِـهِ ،4واجلمـعُ والواحـدُ واملؤنّـثُ فثمَّ ألفاٌظ يستوي فيها املذّكرُ ،وال يقُف األمُر عنَد هذا احلدِّ  ،كقـوِهلم: فـالٌن ِكبـْ
أي الذيَن حيّجـوَن والـذيَن ،احلاجُّ والّداجُ أقبَل :كقوِهلم،،، وألفاٌظ تكوُن للمفردِ 5همإذا كاَن آخرَ ،وِعْجَزُة ولِد أبويهِ 

ويُـراُد ،وهنـاَك ألفـاٌظ أخـرى تكـوُن مجًعـا،6،وإْن كانَا ُمفردينِ ،فهذاِن اللفظانِ ،واألعوانُ مَعهم اُألجراُء واملُكارينَ 
ولكّنـــه ،طرفيـــهِ :فقـــد ذكـــَر الفـــرّاُء أنّـــُه جيـــوُز أْن يكـــوَن أرادَ ،7﴾الليـــِل فســـّبْح وأطـــراَف النهـــارِ آنـــاِء ومـــن ﴿:كقولِـــه تعـــاىل،

َوانٌ ،ِصْنواِن وِصنوانٌ :كقوِهلم،،8أخرَجهما خمرَج اجلمعِ  َواِن وِقنـْ وهناَك ،9وِقنـْ
.10وغِري ذلكَ ،والّسروقِة والّصُرورةِ ،الَفْرشِ :مثل،أو ال جتمعُ ،أيًضا ألفاٌظ مفردٌة ال يُعرُف هلا مجعٌ 

َوطْـٌب ِحَضــْجٌر  :وقــد قـاُلوا أيًضــا،َحَضـاجرُ :كقــوِهلم للـذكِر واألنثــى مـن الّضــباعِ ،كمـا يــأيت املفـرُد علــى بِنيـِة اجلمــِع ووزنِـه
ــُه َعَرفــاٌت وأَْذرِعــاتٌ ،11وأَْوطُــٌب َحَضــاِجرُ  : 13قــاَل ابــُن منظــورٍ و ،12ولفظُــُه لفــُظ مجــعٍ ،واحــدٍ فكــلُّ واحــٍد منهمــا اســُم مكــانٍ ،ومثُل

اَب واحــُده ومجُعــه 421) أنَّ مـا لــيَس لـه واحــٌد كـــ (َخـلٍّ) و (تُــراٍب) لـيَس جبمــٍع باالّتفـاِق، يف حــَني ذكــَر ثعلـٌب يف (جمالســه ص 398ر الِربِْكِلــيُّ يف (شـرح لــّب األلبـاِب يف علــم اإلعــراب ص ذكـ1 ) أنَّ الـرتُّ
َخللِّ.أنَّ َخّلًة واحدُة ا11/211واحٌد، وابُن منظوٍر يف اللساِن (خلل) 

، وغُري ذلَك كثٌري.4/201(حضر) و ، 1/674، ولسان العرب (قصَب) 2/445األصول و ،1/95لألخفش معاين القرآن ينظر: 2
.6/128ومهع اهلوامع ،74، والفصول يف العربية ص 330، و 269ـ 268، وليس يف كالم العرب ص3/64، واخلصائص 2/205ينظر: املقتضب 3
.136ـ 2/135اجب شرح شافية ابن احل4
.217، و (خلل) 117، و (جلل) 55/ 11، و (بسل) 5/218أيًضا: (نظر) . ينظر4/372، و (عجز) 5/128لسان العرب (كرب) 5
.2/263لسان العرب (دجج) 6
.130طه اآلية 7
.217/ 9. وينظر: لسان العرب (طرف) 2/195معاين القرآن 8
.159ليس يف كالم العرب ص 9

.15/12،، و (طلي) 226، و (جنس) 6/125، و (طلنس) 4/277. وينظر أيًضا: (دثر) 10/155(سرق) ، و6/328العرب (فرش) لسان 10
.376. وينظر: جمالس ثعلب ص 4/202لسان العرب (حضجر) 11
. 8/97لسان العرب (ذرع) 12
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؛وإْن جـاَء فإّمنـا َجيـيُء يف أمسـاِء املواضـعِ ،لـيَس يف الكـالِم اسـٌم مفـرٌد علـى مثـاِل اجلمـِع غـُري األنبـاِر واألَبـواِء واألَبـالءِ ،بلدٌ :واألنبارُ "
وحنـُو ،وسـراويُل أمسـاطٌ ،وثـوٌب أخـالٌق وأمسـالٌ ،قِـْدٌر أَعشـارٌ :وِهلمكقـ،ومـا سـوى هـذه فإّمنـا يـأيت مجًعـا أو صـفةً ،ألنَّ شواذَّها كثريةٌ 

ذلَك". 
وقـد سـاَر ،بوضـٍع صـيٍغ وأبنيـٍة لكـلِّ واحـٍد منهمـا،يف األعـمِّ األغلـبِ ،بـَني املفـرِد واجلمـِع َمتَّ ،كما أشـرناَ قبـلُ ،ومتييُز اللغةِ 

وهـذا يعـين أنَّ مـاّدَة اجلمـِع ومـاّدَة ،أو اخـتالِف احلركـاتِ ،املفـرِد بالزيـادِة أو الـنْقصِ ِعمـاُدُه تغيـٌري يف بنـاءِ ،ذلَك فيها َوفـَق مبـدٍأ عـامٍّ 
.وحقيقُة األشياءِ ،وال ريَب يف أنَّ هذا هو األصُل واملنطُق اللغويُّ .فيكوُن لكلِّ مجٍع مفرٌد من لفِظهِ ،ُمفرِدِه ماّدٌة واحدةٌ 

،ومل يعرفـُه اللغويّـونَ ،ومل تنطـْق بـِه العـربُ ،مجـوٌع وردْت عـنهم مـن غـِري أْن يـرَد املُفـردُ فـَثمَّ ،ولكنَّ ذلـَك مل َيطّـرْد يف لغـِتهم
لســاِن (وجــاَء يف ،"وال نعلــُم هلــا واحــًدا،وهــو وجــُه األرضِ ،مــأخوٌذ مــن الــِبالطِ ،الباللــيُط اَألَرُضــوَن املُســتِوياتُ : "14قــاَل الســريايفُّ 

:األياســقُ : "16)املزهــرِ (وجــاَء يف ،"كالمهــا ال نعــرُف لــُه واحــًدا،ّالكُ اهلـُـوهــو ،ونظــريُُه اخلناســريُ … إنّــُه لَــذو َغــذامَري : "15)العــربِ 
وأْن ،وأْن يُقـّدُروه،وقد حاوَل اللغويّوَن يف بعِض األحياِن أْن يبحُثوا عـن املُفـرِد لـبعِض هـذِه اجلمـوعِ ."ومل ُيسمْع هلا بواحدٍ ،القالئدُ 
واجلمــُع أَْقطُــٌع وُقطُــوٌع وِقَطــاٌع ،الِقْطــُع الّنصــُل القصــريُ : "17)املََقــاطيعِ (قــاَل ابــُن منظــوٍر يف ،مــن أنّــُه مل ُيســمعْ علــى الــرغمِّ ،يتوّمهُــوه

."ملمحٌة وال َمشبهةٌ :ومل يقوُلوا،مالِمُح وَمشابهُ :كما قاُلوا،ومل ُيسمعْ ،كأنّه مجَع ِمقطاًعا،وَمَقاِطيُع جاَء على غِري واحِدهِ 
احلوامـُل املَخـاضُ : "18قـاَل ابـُن منظـورٍ ،،ألفاُظها ليَسْت مـن ألفـاِظ أفراِدهـا،وردْت عنهم مجوعٌ كما 

:كمــا قــاُلوا لواحــدِة النســاءِ … وال واحــَد هلــا مــن لفِظهــا ،،… مــن النُّــوِق 
."ناقٌة أو بعريٌ :لواحدِة اإلبلِ و ،امرأةٌ 

،وكـذلَك جــاءْت عــنهم مجــوٌع مبنيَّــٌة علــى غــِري بنــاِء الواحــِد املُسـتعمِل مــن لفِظهــا
اجلميِع على غِري فجاَء هذا كما جاَء بعضُ … : "19قاَل سيبويهِ ،فغدت هذِه اجلموُع ال أفراَد هلا من قياِس ألفاِظها،صيغٍة ُأخرى

فجـاَء مجُعهـا علـى ،: َمالِمـُح وَمشـاِبُه ولَيـالٍ أال تـراهم قـاُلوا: "20وقـاَل أيًضـا."مـذاكَري وَمالِمـحَ :حنـو،ما ُيستعمُل واحـًدا يف الكـالمِ 
."َملَمحٌة وال ليالةٌ :ال يقوُلونَ ،حدِّ ما مل ُيستعمْل يف الكالمِ 

وأْن يلتمُسـوا العلّـَة مـن وراِء ،فسَري ما ُأشَري إليِه آنًفا من مالحَظ حوَل اجلموِع وألفاِظهـاوقد حاوَل النحويّوَن والّلغويّوَن ت
هـي اسـتغناُؤهم عـن األفـراِد املُسـقطِة ،سكوِت العرِب عن األفراِد القياسّيِة هلـذه اجلمـوِع  عنـَد مجاعـٍة مـن اللغـوّينيَ فالعّلُة وراءَ .ذلكَ 

وعـن )ما أفعـَل فعلـهُ (بـ )ما أفعَله(هذا باٌب ُيستغَىن فيِه عن : "21قاَل سيبويهِ ،سنِتهم فاٍش يف كالِمهمممّا هو شائٌع على أل،بغريِها
وكمــا اســُتغِينَ بِِنســوٍة عــن أْن َجيمُعــوا املــرأَة علــى )،َودعــتُ (عــن )تركــتُ (كمــا اســُتغِينَ بـــ ،هــو أفعــُل منــه فعــالً :بقــوِهلم)أفعــَل منــه(

واعلـْم أنَّ العـرَب قـد تســتغين بالشـيِء عـن الشـيِء حـىت يصــَري املُسـتغىن عنـُه ُمسـقطًا مــن  :قــاَل سـيبويهِ : "22. وقـاَل ابـُن جـّين "لفِظهـا
،وعليهـا ُكّسـرْت مالِمـحُ ،ومـن ذلـَك اسـتغناُؤهم بِلمَحـٍة عـن َملمحـةٍ … فمن ذلَك استغناُؤهم برتَك عـن ودَع ووذَر ،كالِمهم البّتةَ 

.149. وينظر: ليس يف كالم العرب ص 5/190لسان العرب (نري) 13
.7/264، وينظر: لسان العرب (بلط) 2/620وي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه السريايف النح14
.5/11لسان العرب (غذمر) 15
.2/199املزهر 16
.8/277لسان العرب (قطع) 17
. 229ـ 7/228لسان العرب (خمض) 18
.3/256الكتاب 19
.3/275الكتاب 20
.4/99الكتاب 21
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وعليـِه ،وكذلَك استغنوا بذََكٍر عن ِمـذكاٍر أو ِمـذكريٍ … وعليها جاءْت لياٍل ،وبليلٍة عن ليالةٍ ،اَء مشابهٌ وِبَشَبٍه عن َمْشَبٍه وعليِه ج
.جاَء مذاكُري"

فُيسـتغىن جبمـِع املقـّدِر عـن مجـِع ،قد يكوُن اجلمُع ملفرٍد يف التقـديِر غـِري مسـتعمٍل يف اللفـظِ : ")األشباِه والنظائرِ (وجاء يف 
وقيـاُس ُمفـرِدِه ،وَعرُوٌض وأعـاريضُ ،وقياُس مفرِدِه إبطاٌل أو إبطيلٌ ،باطٌل وأباطيلُ :فمّما جاَء من اجلمِع ملفرٍد ُمقّدرٍ …امللفوِظ بِه 

.23"وحديٌث وأحاديُث وقطيٌع وأقاطيعُ ،إعريضٌ 
ومعــروٌف أنَّ ،دُة معــىن التكثــريِ إرا،وإمهــاِهلم إيــاهُ ،وعــدِم اســتعماِل املفــردِ ،والعلّــُة عنــَد األخفــِش يف اقتصــارِهم علــى اجلمــعِ 

:وقـال بعُضـهم،واحُدها الزَّبَاين:فقاَل بعُضهم،وأّما الزَّبَانَِيةُ : "25﴾ُع الزّبَانَِيةَ دْ نَ سَ ﴿:24قاَل مفّسرًا قوَلُه تعاىل،املفرَد ال يَِفي بذلكَ 
،وجتعُله من اجلميِع الذي ال واحَد لهُ ،والعرُب ال تكاُد تعِرُف هذا،الزِّبِْنَيةُ :وقاَل بعُضهم،مسعُت الزّابَن من عيَسى بِن ُعمرَ ،الزّاِبنُ 

."عباديَد وشعاريرَ :مثل،وهذا جييُء يف معىن التكثريِ ،أي ِفرقًا،جاءْت إبلي أبابيلَ :تقولُ .مثل أَبابيلَ 
فالعلــة.وال ســّيما يف تلــَك اجلمــوِع الـيت تتعلــُق بالــدواهي،وقـَد أّكــَد ذلــَك ابــُن منظـورٍ 

كـأنَّ واحـَد الِربَِحـَني ،والَربحـَني أي الشـدائُد والـّدواهي،بكسـِر البـاِء وضـمِّها،والِربَِحـَني والبُــَرِحنيَ : "26قالَ ،الدواهَي بالكثرِة والُعمومِ 
واقتصـُروا فيـِه علـى اجلمـِع دوَن اإلفـراِد مـن حيـُث  ،بِـرَحٌ :فيقولُـوا،ادَ وإّمنـا مل يسـتعِمُلوا يف هـذا اإلفـر … ومل يُنطـْق بـِه إالّ ُمقـّدرًا ،ِبرَحٌ 

."والقوُل يف الِفْتَكريَن واألَقوريَن كالقوِل يف هذه،كانُوا َيصفوَن الدواهَي بالكثرِة والُعموِم واالشتماِل والغلبةِ 
كمــا ُحيــافُظوَن علــى ،،وذكــَر ابــُن منظــوٍر أنَّ اجلمــَع عنــَد العــرِب ُمعــّرٌض للتغيــِري واالخــتالفِ 

وليسـْت ،هي أمساٌء موضوعٌة للتثنيِة خمرتعٌة هلـا،وما أشبهُهما)،اللذاِن واللتانِ (فينبغي أْن تعلَم أنَّ ،فإذا صحَّ ذلكَ : "27قالَ ،غريِهِ 
؛اللذاِن واللتاِن واللذيِن واللتنيِ :فقيلَ ،،تثنيةُ الواحِد على حدِّ تثنيِة زيٍد وزيدانِ 

."ما ال ُحيافظوَن على اجلمعِ ،،لئالّ ختتلَف التثنيةُ 
واحــُدها ،الَفــْأُر الُعْمــيُ :واملَناِجــذُ : "28قــاَل ابــُن منظــورٍ ،

."وُربَّ شيٍء هكذا،كما أنَّ املََخاَض من اإلبِل واحُدها َخِلَفةٌ ،ُجْلذٌ 
واجلموَع اليت لفُظها ليَس من لفِظ ،ومهما يكْن من أمٍر فإنَّ هذِه اجلموَع اليت وردْت من غِري أْن يرَد ُمفرُدها ومل يُنطْق بهِ 

وإّمنــا  ،؛َة علـى غــِري بنـاِء الواحـِد املُسـتعمِل مـن لفِظهــاواجلمـوَع املبنيَّـ،ُمفرِدهـا
،فمنهم َمن عدَُّه من اجلموِع اليت ال ُمفرَد لهُ ،وقسًما اختلُفوا فيهِ ،قسًما اتّفُقوا فيِه على عدِم وجوِد ُمفرٍد لهُ :كاَنْت لديهم قسمنيِ 

ــُه ُمفــرًدا،كالقســِم األّولِ  وبنــاًء علــى مــا تقــّدَم فــإنَّ غــرَض هــذا البحــِث الوقــوُف علــى ألفــاِظ هــذِه اجلمــوِع .ومــنهم َمــن أثبــَت أنَّ ل
.حبيُث ُيشّكُل جمموُعها نواًة ملعجٍم لغويٍّ يضمُّ هذه اجلموعَ ،،بقسَميها

؛البِن منظورٍ )لساَن العربِ (اعتمَد البحُث يف املَقاِم األّوِل ،ايِة على حنٍو آمُل أْن يكوَن مضبوطًا ووافًياولتحقيِق هذه الغ
)(و،للخليــِل بــِن أمحــدَ )العــنيِ (ألنَّــُه يشــتمُل علــى ُكتــٍب لغويّــٍة أصــوٍل كـــ ،فهــو أوســُع املعــاجِم وأمشُلهــا وأغزُرهــا مــاّدةً 

كما استعاَن ،وغريِها،البِن سيده)احملكمِ (و ،البِن األثريِ )النِّهايِة يف غريِب احلديِث واألثرِ (و ،للجوهريِّ )لصِّحاحِ ا(و ،لألزهريِّ 
.وَوِسعُه ذلكَ ،البحُث بغريِه من أُّمهاِت مصادِر اللغِة ما اقتضى األمرُ 

.54ـ 1/53األشباه والنظائر 23
.18العلق اآلية 24
.2/541معاين القرآن لألخفش 25
.2/410لسان العرب (برح) 26
.246ـ 15/245لسان العرب (لذا) 27
.3/514لسان العرب (جنذ) 28
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مثَّ ،وُخمتلــٍف يف ذلــكَ ،مّتفــٍق علــى عــدِم وجــوِد ُمفــرٍد هلــا:وقــد اعتمــَد البحــُث ِمنهاًجــا ِعمــاُدُه تقســيُم اجلمــوِع إىل قســمنيِ 
َد املعـىن،ُمقتصـرًا،متبوًعا كلُّ لفٍظ بذكِر معناهُ ،ُر ما وقفُت عليِه من ألفاِظ كلِّ ِقسٍم على نسِق حروِفٍ◌ املُعجمِ ِذكْ  علـى ،إذا تعـدَّ

وهـذه مجلـُة مـا وقفـُت عليـِه .وُلغِوّيَني يف كـلِّ لفـٍظ مـا دعـْت إىل ذلـَك ضـرورةٌ مثَّ بياُن آراِء أهِل العربّيِة ُحناًة ،معًىن واحٍد هو أشهُرها
:من هذه اجلموعِ 

:جموٌع مّتفٌق على عدِم وجوِد ُمفرٍد لها من لفِظها:أّوالً 
مُل هــذا ويشــ.،هــذا هــو القســُم األّوُل مــن هــذِه اجلمــوعِ 

ومجوًعا هلا ُمفرٌد ُمسـتعمٌل ،ومجوًعا هلا ُمفرٌد ُمستعمٌل إالَّ أنُّه من غِري لفِظها،ومل تنطِق العرُب بهِ ،القسُم مجوًعا ْمل ُيستعمْل ُمفرُدها
وهـذِه مجلـُة مـا جـاَء .فِظـهِ ِل مـن لواحـِدِه املُسـتعمعلى غِري بناءِ عَ فعدَّها اللغويّوَن ممّا مجُِ ،ولكّنها جاءْت على غِري بنائِهِ ،من لفِظها

.ووقفُت عليهِ ،من هذا القسُم ممّا عرفُتهُ 
. 29وإّمنا واحُدها بعري أو مجٌل أو ناقةٌ ،ال واحَد هلا من لفِظها،اجلماُل والنُّوقُ :* اِإلِبلُ 

اَن ملــا ال يعقــُل لزَمــُه التأنيــُث واهلــاُء إذا كــ،ألنَّ اجلمــِع الــذي ال واحــَد لــُه مــن لفِظــهِ ؛واإلبِــُل علــى وزِن ِفِعــٍل، وهــو مؤنّــثٌ 
.30أبقـاٍر وأغنـامٍ :حنـو،وكـذلَك أمسـاُء اجلمـوعِ ،آبـاٌل وأَبِيـلٌ ،،ومجـُع اإلبـلِ .وجيوُز إسكاُن الباِء منـه ختفيًفـا،ُمصّغرًا

.31وذكَر سيبويِه أنُّه مل يأِت على ِفِعٍل من األمساِء والصفاِت غُري ِإِبلٍ 
.32وُجتمُع اِإلْجُل على آجالٍ ،اال واحَد هل،القطيُع من بقِر الوحشِ :اِإلْجلُ *

،َكَكْلـٍب وَأْكلُـبٍ ،وقياُسـُه أْن ُجيمـَع علـى آُرضٍ ،وهو غـُري ُمسـتعملٍ ،،مجُع أَْرٍض مجًعا غَري قياسيٍّ :* اَألرَاِضي
.33الزَّجَّاجيُّ أْن ُجتمَع أَْرٌض على ِإرَاٍض وأُُرضٍ ومنَع ،أو ُجيمَع على ِإرَاٍض َكِكالبٍ 

.34ال واحَد هلا،؛عشريُة الرجِل وأهُل بيِتِه وَرْهطُهُ :* اُألسرةُ 
.35، ال واحَد هلذا اجلمعِ أي على َشبٍه من أبيِه وعالماٍت وأخالقٍ :هو على آساٍل من أبيهِ :* اآلسالُ 

.36)الذي(وإّمنا واحُده ،ال واحَد لُه من لفِظهِ ،نَ يف معىن الذي:* األُلى
ذلـَك ألنَّ آّمـًة علـى ؛وإّمنـا هـو مجـُع آّمـٍة علـى غـِري قيـاسٍ ،لـيَس هلـذا اجلمـِع واحـٌد مقـيسٌ .الشَّّجُة اليت تبلُغ الرأسَ :اآلّمةُ :* الَمآِيمُ 

مثَّ ُكــرَِه التضــعيُف فأُبــدلِت املــيُم ،منظــوٍر أنَّ مــآَمي أصــُله مــآمُّ وذكــَر ابــنُ .ولــيَس علــى مفاعــلَ ،وفاعلــٌة جتمــُع علــى فواعــلَ ،وزِن فاعلـةٍ 
.37فصاَر مآميَ ،وهي الياُء املُبدلُة إىل موضِع العنيِ ،مثَّ ُقّدمِت الالمُ ،فصار مآِمي،األخريُة ياءً 

.38مجٌع ال واحَد له من لفِظهِ ،قِ لْ مجيُع ما على األرِض من اخلَ :* األنامُ 

.6/126، ومهع اهلوامع 2/177شرح الكافية ، و 11/3، ولسان العرب (أبل) 8، واملفردات يف غريب القرآن ص 555املذكر واملؤنث ص 29
.1/2املصباح املنري (أبل) 30
ٌة. مثّ قـاَل: "ومل حيـِك ): ِإِطٌل، وبأسنانِِه ِحِربٌ أي ُصفرة،وَلِعَب الّصبياُن ِجِلَخ ِطِلَب، وِوِتٌد، وِإِبٌد، والـِبِلُص: طـائٌر، وامـرأٌة بِِلٌز:ضـخم96. وزاد ابُن خالويِه يف (ليس يف كالم العرب ص 4/244الكتاب 31

) أنَّ سيبويِه ذكَر يف األمساِء حرفِني، مها إيٌل وِحِربٌ، ويف الصفاِت حرفًا واحًدا هـو 1/2رفًا واحًدا: ِإِبٌل وحَدُه؛ ألنّه بال خالٍف، والباقيُة ُخمتلٌف فيِهنَّ". والعجيُب أْن يذكَر الفيوميُّ يف (املصباِح سيبويِه إالّ ح
اظًا غَري ذلَك، مل يثُبْت نقُلها عن سيبويِه".امرأٌة بِِلٌز، ُمثَّ قاَل: "وبعُض األئّمِة يذكُر ألف

.3/317، والقاموس احمليط (األجل) 1/26، والنهاية يف غريب احلديث واألثر 2/1043ينظر: مجهرة اللغة 32
.2/206شرح شافية ابن احلاجب وينظر: . 380اجلمل ص 33
.1/48. وينظر: النهاية يف غريب احلديث 4/20لسان العرب (أسر) 34
.3/318القاموس احمليط (األسل) ، و 11/16، ولسان العرب (أسل) 269، واملنخل ص 310،661صالح املنطق ص إ35
.1/107، وشرح األمشوين 86أدب الكاتب ص 36
.2/576جمالس ثعلب وينظر: .12/33العرب (أمم) لسان37
.427الصاحيب ص 38



6

.39ال واحَد لهُ ،وأُطِلَق على األتباعِ ،واألصُل فيِه القرابةُ ،أهُل الّرجلِ :* اَألْهلُ 
فجمُعـــُه ،وإذا كـــاَن مفـــرًدا،فـــال واحـــَد لـــه مـــن لفِظـــهِ ،فـــإذا كـــاَن مجًعـــا،ويكـــوُن مفـــرًدا،ويكـــوُن هـــذا اللفـــُظ مجًعـــا.األداةُ :* اآللـــةُ 
.40اآلالتُ 
ومـن ،ُأالَك فواحـُدهم ذاكَ :ونقـَل ابـُن قتيبـَة عـن الكسـائيِّ أنَّ مـن قـالَ .41ا واحـُده ذاوإمنّ ،ال واحَد له من لفظهِ ،مجُع ذا:* أوالءِ 

.42أولئَك فواحُدهم ذلكَ :قالَ 
.43وواحُدها ذات،ال واحَد هلا من لفِظها،صاحبات:* أوالت
كاَن سبيَله ،إالّ أنّه ُمقّدرٌ ،ومل يُنطْق به،واحُدهمل يُعرفْ وهو مجعٌ ،الشدائُد والّدواهي الِعظامُ ،بكسِر الباِء وضّمها:رَِحينَ * الِب◌ُ 

فلّما ْمل تظهِر اهلاُء يف الواحِد جعُلوا مجَعه بالواِو والنون ِعَوًضـا مـن اهلـاِء ،داهيٌة وُمنَكرةٌ :كما قاُلوا،أْن َيكوَن الواحُد بَرَِحًة بالتأنيثِ 
؛بَـرِحٌ :فيقولُـوا،يسـتعمُلوا املفـردَ .املقّدرةِ 

.44واالشتمالِ 
.45وهو مجٌع ال يُعرُف له واحدٌ ،القالئدُ :* األباسقُ 
.46ال واحَد لهُ ،أّوُله كتباشِري الّصباِح ملُقّدماِت ضيائِه:تباشُري ُكلِّ شيءٍ :* التباشيرُ 

وهـو مجـٌع ال ،ويطلـُق علـى الـذكِر واألنثـى،ومنـه الوحشـيُّ واملُسـتأنسُ ،يشمُل الثوَر واجلاموسَ ،جنٌس من فصيلِة البَـَقرِيّاتِ :* البقرُ 
.47واحَد لُه من لفِظهِ 

،مـأخوٌذ مـن الـِبالطِ ،وَن املُسـتِوياتُ الباللـيُط اَألَرُضـ: "48قـالَ ،ذكَر السريايفُّ أنّه ال يُعرُف هلـا واحـدٌ .اَألَرُضوَن املُستويةُ :* البالليطُ 
."وال نعلُم هلا واحًدا،وهو وجُه األرضِ 

وأّمـا اسـُم اجلمـِع واسـُم اجلـنِس اللـذاِن لـيَس : "49قـاَل الرَّضـيُّ ،ال واحـَد لـُه مـن لفِظـهِ ،وهو اسُم جـنٍس مجعـيّ ،ُمعروفٌ :* التُّرابُ 
ُمفرٌد بالّتاِء إذ ليَس لُه فرٌد ُمتميـٌِّز عن غـريِِه  … وإّمنا مل جيْئ ملثِل تُراٍب ،إبٍل وترابٍ :وحن،هلما ُمفرٌد من لفِظهما فليَسا جبمٍع اتّفاقًا

.50وأنّه ُجيمُع على أَترِبٍة َوتِْربانٍ ،. وذكَر ابُن منظوٍر أنَّ الرتاَب واحدٌ "كالتـُّفَّاِح والّتمرِ 
، لـيَس هلـا آحـاٌد مـن الثُـوَن وأربُعـوَن وخمسـوَن وسـتُّوَن وسـبُعوَن وثمـانُونَ ثوكـذا .لـيَس لـُه واحـدٌ ،مـن ألفـاِظ العقـودِ :* الّتسـُعونَ 

.51ألفاِظها
.52ال واحَد هلا من لفِظها،اجلماعُة الكثريُة من الناسِ :* التـَُّنوخُ 

.53ال واحَد هلا،الُعصبُة من الُفرسانِ و،اجلماعُة يف تفرقةٍ :* الثُّبةُ 

.1/28، واملصباح املنري (أهل) 11/28ولسان العرب (أهل) ، 3/320القاموس احمليط (أهل) 39
. 11/39العرب (أول) لسان40
.15/320. وينظر (نسا) 15/450العرب (ذا) لسان41
.87أدب الكاتب ص 42
.2/200املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 43
.2/410، ولسان العرب (برح) 641األنباري: املذكر واملؤنث ص 44
.2/198علوم اللغة وأنواعها املزهر يف 45
.8/205، و (ضعف) 5/56، و (فطر) 4/92، و (تفطر) 1/580. وينظر (عجب) 63ـ 4/62لسان العرب (يشر) 46
.2/200املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 47
.7/264، وينظر: لسان العرب (بلط) 2/620السريايف النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه 48
.2/178شرح الكافية 49
.1/227لسان العرب (ترب) 50
.641، واملذكر واملؤّنث ص 3/247معاين القرآن للفراء 51
.2/199املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 52
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.54ال واحَد لُه من لفظهِ ،اجلماعُة من الناسِ :* الثـُّّلةُ 
.55ال واحَد لُه من لفِظهِ ،مجاعُة النحلِ :* الثـّْولُ 

َهةُ  .56ال يُفرُد هلذا اجلمِع واحٌد من لفِظهِ ،اخليلُ :* الَجبـْ
.57ال ُمفرَد لهُ ،َجْحَفًال حّىت يكوَن فيِه خيلٌ اجليُش وال ُيسّمى ،،اجليُش الكثريُ :* الَجْحَفلُ 
.58ال مفرَد هلا،ال رّجالَة فيها،من اخليلِ اجلماعةُ :* الَجريَدةُ 
.59ال مفرَد هلا،ومن كلِّ شيءٍ ،القطعُة العظيمُة من الّتمرِ :* الِجْزَلةُ 

.60ال ُمفرَد هلم،اجلماعُة من الّناسِ :اَألْجَفلى، و * اَألْجَفَلةُ 
ومل أمسْع لألجالِد بواحٍد".: "61قاَل أبو مسحٍل األعرايبُّ ،وَشبَـَههُ ،أي على طريٍق من أبيهِ ،فالٌن على أجالِد أبيهِ :* اَألْجالدُ 
.62ال ُمفرَد هلا،فكلُّ كومٍة َمجَْرةٌ ،ُجمتمُع اَحلَصى ِمبِىن:* الَجْمَرةُ 

.63ذكَر ابُن منظوٍر أنّه مل يسمْع هلا بواحدٍ .الَكَمَأةُ :* الجماميسُ 
.64يَس له مفرٌد من لفِظهِ ل،واحٌد يف معىن مجعٍ ،لفٌظ داٌل على اإلحاطةِ :* أجمعُ 
.65ال واحَد لُه من لفظهِ ،الَعسكرُ :* الُجندُ 

ــفهاءُ :* الَمجاهــلُ  فهــو إًذا مــن بــاِب ،وفـَْعــٌل ال ُيكّســُر علــى َمفاعــلَ ،وهــو مجــٌع لــيَس لــُه واحــٌد ُمكّســٌر عليــِه إالَّ قــوَهلم َجْهــلٌ ،السُّ
.أي ُكّسَر على غِري لفِظ واحِدهِ ،66مالمَح وَحماسنَ 

.68ودخيلٌ ،وهو لفٌظ ُمعّربٌ ،67ال مفرَد هلذا اجلمعِ ،أو اجلماعُة من الّناسِ ،كلُّ قطيٍع من الّرعاةِ :الُجوقُ *
.69ال واحَد لُه من لفِظه،اجلندُ :* الجيشُ 
.70ال مفرَد لهُ ،اُألّمُة من الّناسِ :* الِجيلُ 

.71ال واحَد هلذا اجلمعِ ،بعنيَ القطيُع من اإلبِل ما بَني الَعَشَرِة إىل األر :* الُحْدرَةُ 
.72واملستعمُل ُحرَّةٌ ،مجٌع لواحٍد غِري ُمستعملٍ ،املرأُة احلُرَُّة نقيُض األّمةِ :* الحرائرُ 

.14/107، ولسان العرب (ثبا) 2/270جماز القرآن 53
.377فقه اللغة وسر العربية ص 54
.4/275. وينظر: (دبر) 11/95العرب (ثول) لسان55
.552، واملذكر واملؤنث ص 13/484عرب (جبه) اللسان56
.2/1134مجهرة اللغة 57
.3/118، ولسان العرب (جرد) 1/116أساس البالغة (جرد) 58
.1/471مجهرة اللغة 59
.11/305لسان العرب (زفل) 60
.1/333. وينظر: 1/11النوادر 61
.1/108املصباح املنري (مجر) 62
.6/42لسان العرب (مجس) 63
.8/60العرب (مجع) لسان64
.377، وفقه اللغة وسر العربية ص 427الصاحيب ص 65
.11/129العرب (جهل) لسان66
679/206.
.10/37، ولسان العرب (جوق) 231املعرب ص 68
.377، وفقه اللغة وسر العربية ص 427الصاحيب ص 69
.1/495مجهرة اللغة 70
.4/173ولسان العرب ((حدر) ، 2/6القاموس احمليط (حدر) 71
.157املسائل العضديات ص 72
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.73مجٌع ال مفرَد لهُ ،مجاعُة الّناسِ :* الِحْزبُ 
.74اجلماعة من الّناِس وغريِهم:* الِحْزَقةُ 

.75، ال مفرَد هلذا اجلمعِ اجلماعُة من الّناِس ما بنيَ :*الَحِضيَرةُ 
.76ال واحَد لهُ ،ما تكّسَر من اليبيسِ :* الُحطَامُ 
.77وال يُعَرُف واحُدها،األجسامُ :* األحالمُ 
.78ال واحَد هلذا اجلمعِ ،وخاّصُة الرجلِ ،العامَّةُ :* الَحامَّةُ 

.79ال واحَد لهُ ،مجاعُة النخلِ :* الحائشُ 
.80مجٌع ال ُمفرَد له،اإلبُل الكثريةُ :* الِخْطرُ 

.81مجوٌع ال آحاَد هلا،:الُخلَّيَطى، و الُخَليَطى، و * الخليطُ 
.82ذُكَر ابُن منظوٍر أنّه ال يُعرُف لُه واحدٌ .اهلُّّالكُ :* الخناسيرُ 

.83هلاأفراَد ال مجوٌع ،مثُل العباديدِ ،اعاٌت يف تـَْفرِقةٍ مج:الخناِطلُ و ،* الخناطيُط والخناطيلُ 
.84ال واحَد هلا،لفسادهّن وضعِف أحالِمهنّ ؛الكثرياُت الرَِّيِب من النساءِ :* الُخورُ 
.85ليَس له مفرٌد من لفِظه،مجاعُة النـََّعامِ ،بكسِر اخلاِء وفتِحها:* الخْيطُ 
.86وهو مجٌع ال واحَد لُه من لفِظهِ ،فارسيٌّ معّربٌ .الشيمُة واخلُلُق والطبيعةُ :* الِخيمُ 
بُورُ  .87ال واحَد هلا من لفِظها،الّنحلُ ،بفتِح الدالِ :* الدَّ

ومــا كــاَن علــى ُفعــاٍل ال ُجيمــُع علــى ،وإّمنــا املُســتعمِل ُدخــانٌ ،مجــٌع مل ُيســتعمْل واحــُدهُ ،ُدَخــاُن النــاِر معــروفٌ ،الُعثــانُ :* الــّدواِخنُ 
.88وال يُعرُف لُه نظٌري إالّ الَعَواِثنُ ،لذلَك كاَن مجًعا على غِري قياسٍ ،فواعلَ 

.89وال يُعَرُف هلذا اجلمِع واحدٌ ،األرُجلُ :* الّدوارِجُ 
.90ال واحَد هلا،الدواهي:* الدَّواِغلُ 
.91ال واحَد له،فُتاُت كلِّ شيءٍ :* الدُّقاقُ 

.1/308لسان العرب (حزب) 73
.1/527مجهرة اللغة 74
.1/515مجهرة اللغة 75
.2/125معاين القرآن للفراء 76
.12/146العرب (حلم) لسان77
.12/153لسان العرب (محم) 78
.6/291، ولسان العرب (حوش) 3/262العني (حوش) 79
.4/252العرب (خطر) لسان 80
.7/291لسان العرب (خلط) 81
. ومل ُيشْر يف ماّدة (خنسر) إىل ذلَك.5/11لسان العرب (غذمر) 82
..11/223(خنظل) ، و7/297لسان العرب (خنظ) 83
.4/262لسان العرب (خور) 84
.7/300). ومل ُيشر ابُن منظور إىل هذا يف (خيط11/272لسان العرب (رجل) 85
.284املعرب ص وينظر: .12/194. وينظر: لسان العرب (خيم) 5/1961(خيم) الصحاح 86
.4/274لسان العرب (دبر)87
.6/106ومهع اهلوامع ، 13/276(عثن) ، و13/149لسان العرب (دخن) ، و 157املسائل العضديات ص ينظر: 88
.2/267لسان العرب (درج) 89
.11/245لسان العرب (دغل) 90
.2/125فراء معاين القرآن لل91
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.92وهو مجٌع مل يُعرْف لُه واحدٌ ،ِل املُحكِم الفتلِ بْ كاحلَ ،اخلَلقِ حمكماتِ :نسوٌة ُدّمُج اخلَْلقِ :* الدُّمَّجُ 
وذكــَر ابــُن منظــوٍر أنَّ واحــَده َدْهــٌر علــى غــري ،93مــذهُب اخلليــِل أنَّــُه ال يفــرُد منــُه ِدْهرِيــرٌ .أّوُل الــّدهِر يف الّزمــاِن املاضــي:* الــدهاريرُ 

،مشـتٌق مـن لفـِظ الـّدهرِ ،َل ابُن منظوٍر عن الزخمشريِّ أنَّ الـدهاريَر تصـاريُف الـدهِر ونوائبُـهونق،وكأنَّ قياَسه ُدْهُروٌر أو َدْهرَارٌ ،قياسٍ 
.94وأنّه ليَس له واحٌد من لفِظه كعباديدَ 

.95ال واحَد هلا،اجلماعُة الكثريةُ :* الدَّْهُم والدهماءُ 
.96مثل مالمَح وَحماسنَ ،وهو مجٌع ُمجَع على غِري واحِدهِ ،رِاعِ وكذلَك موّشى املَذَ ،ثوٌب موّشى الذِّراِع أي الُكمِّ :* الَمَذارِعُ 
ٍم وَمقاِدَمي":مثلُ ،وإْن أُفرَِد فُمذَكَّرٌ ،ال يُفردُ "مذهُب اخلليِل أنَّهُ .الذَّكُر الُعضُو معروفٌ :* المذاكيرُ  وتابَع اخلليَل األخفُش ،97ُمقدَّ

بشيٍء )،العنيِ (ونقَل األزهريُّ كالَم صاحِب ،ِع الذي ليَس لُه واحٌد ُمستعمٌل من لفِظهِ فذكُروا أنّه من اجلم،98واجلوهرّي وابُن وّالدٍ 
.99)العنيِ (كما جاَء يف ،ُمْقِدٍم وَمقادَمي وليَس ُمذَكَّرًا:مثلُ ،فذكَر أنَُّه إْن أُفرَِد َفُمْذِكرٌ ،من االختالفِ 

،علــى غـِري قيــاسٍ وذهـَب اجلــوهريُّ إىل أنَّ املَـذاِكَري مجــُع الـذََّكرِ 
ومهـا ،وكوُن املذاكِري مجَع الذَّكِر علـى غـِري قيـاٍس يعـين أنَّ قيـاَس هـذا اجلمـِع أْن يكـوَن املُفـرُد ِمـذكارًا أو ِمـذكريًا،100الذي هو الَفْحلُ 

وكذلَك استغَنوا : "وهذا ما دفَع ابُن جّين إىل القولِ ،وهو بناٌء ال جيمُع على َمفاعيلَ ،تعمُل الذَّكرُ وإّمنا املُس،ُمفرداِن غُري ُمستعملنيِ 
هــو ،وذكــَر الســيوطيُّ أنَّ الــدليَل علــى أنَّ املــذاكَري مجــٌع ملُفــرٍد قياســيٌّ مهمــلٍ .101"وعليــِه جــاَء َمــذاكريُ ،بــذكٍر عــن ِمــذكاٍر أو ِمــذكريٍ 

وأنَّ ،وذكـَر ابــُن منظـوٍر أنَّ املـذاكَري منسـوبٌة إىل الــذّكرِ .102ْفتَـتٌح حبــرٍف مل يُفتَـتْح بـِه املُفـرُد املُســتعمُل وهـو الـذََّكرُ أنـَُّه مجـٌع مُ ،ِمـذكارٌ 
املــذاكِري وباإلضــافِة إىل.104ورأى الِربِْكلِـيُّ أنَّــه يُقــّدُر للَمـذاكِري َمــذُكوٌر أو ِمـذكارٌ .103وأنّـه مــن بــاِب حماِسـَن وَمالِمــحَ ،واحـَدها ذََكــرٌ 

.وعلى الذُُّكوِر كما يف لساِن العربِ ،وعلى الذَِّكارِة عنَد األزهريِّ ،فُيجمُع الذّكُر أيًضا على الذَِّكَرِة عنَد اخلليلِ 
.والذَّكِر الذي هو الَفْحلُ ،،ويف ظّين واحَد املََذاِكِري الذََّكُر ُمساحمةً 

.105مجٌع ال واحَد لهُ ،دعُه على أَْذالِله أي على َحاِله:اَألذاللُ * 
.106واحُدُه مجٌل أو ناقةٌ إّمنا و ،من لفِظهِ ال واحَد لهُ وهَو واحٌد ومجٌع، فإذا كاَن مجًعا ف،القطيُع من اإلبلِ :* الذَّْودُ 

.107ال واحَد هلا،مجاعُة البقرِ :* الرَّبـَْربُ 
.108ال واحَد هلُما من لفِظهما،احلُلَماءُ :* الَمراجيُح والَمراِجحُ 

.2/275لسان العرب (دمج) 92
.4/23العني (دهر) 93
.4/294لسان العرب (دهر) 94
.212ـ 211، و 12/210(دهم) ، ولسان العرب 4/31العني (دهم) 95
.8/94لسان العرب (ذرع) 96
.5/346العني (ذكر) 97
.157. وينظر: املسائل العضديات ص 247يه على املربد ص االنتصار لسيبو ، و 2/493الصحاح (شدد) ، و 2/272معاين القرآن لألخفش 98
9910/164.

.2/664الصحاح (ذكر) 100
.2/138شرح شافية ابن احلاجب ، و .3/82. وينظر: املقتضب 1/267اخلصائص 101
.6/120مهع اهلوامع 102
.14/122. وينظر: املخصص 4/311لسان العرب (ذكر) 103
.400يف علم اإلعراب ص شرح لب األلباب 104
.11/258لسان العرب (ذلل) 105
.6/126مهع اهلوامع ، و 14/120واملخصص ، 169/ 3(ذود) ولسان العرب، 2/470، والصحاح (ذود) 3/624الكتاب 106
.6/291. وينظر (حوش) 1/409لسان العرب (ربرب) 107
.2/445لسان العرب (رجح) 108
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ألنَّ ِفْعـًال ال ؛109وهـو مجـٌع علـى غـِري لفـِظ الواحـِد رِْجـلٍ ،أو القطعـُة العظيمـُة مـن اجلـرادِ ،الطائفـُة مـن الشـيءِ :اَألْرَجـالٌ و الرِّْجُل * 
.ُجيمُع على أفعالٍ 

.110ال واحَد هلا من لفِظهِ ،ورِجاٍل وجنوٍم وإِبٍل وغِري ذلكَ اسُم كلِّ قطعٍة من خيٍل وجراٍد وطريٍ :الّرْعلةُ و * الرَِّعيلُ 
.111مبنـزلِة الدُّقاِق واُحلطامِ ،ال واحد له،احلطاُم من كلِّ شيٍء تكّسرَ :* الرُّفاتُ 
.112،ال واحَد هلا من لفِظها،اإلبُل اليت ُيساُر عليها:* الرَِّكابُ 
.113وهو مجٌع ال واحَد لهُ ،وقيَل َغري ذلكَ ،وهم من ثالثٍة إىل َعَشَرةٍ ،وقَبيلُتُه وما فيهم امرأةٌ قوُم الّرُجلِ :* الرَّْهطُ 
.114مجٌع ال واحَد لهُ ،اجلماعُة من الناسِ :* الزَّراَفةُ 
.115مجٌع ال واحَد لهُ ،أو القطعُة من كلِّ شيءٍ ،اجلماعُة من الّناسِ :* الزُّْجَلةُ 
.116ال واحَد هلم،أو كلِّ شيءٍ اجلماعُة من الّناسِ :َفلىاَألزْ و * اَألْزفـََلةُ 
.117مجٌع ال واحَد لهُ ،اجلماعُة من الّناسِ :* الزُّمرةُ 

.118ال واحَد هلم،اجلماعُة من الناسِ :* الّزْمزَِمةُ 
.119ومل ُيسمْع هلذا اجلمِع واحدٌ ،اجلماعُة من اإلبِل إذا مل يكْن فيها ِصغارٌ :* الزِّْمزِيمُ 

.120، ال واحَد هلذا اجلمعِ القطعُة من اِإلِبِل أقلُّها الَبعرياِن والثالثُة وأكثُرها اخلمسَة َعَشرَ :يَمةُ * الزِّ 
.121مجٌع ال واحَد لهُ ،معروفٌ :* السِّربُ 
.122ال واحَد هلذا اجلمعِ ،والقطعُة من اجليشِ ،ما بَني مخسِة أنُفٍس إىل ثالِمثائةٍ :* السَّرِيَّةُ 

.123وهو مجٌع ال واحَد له،طبائُع الناِس من الكرِم وغريِه:* السُُّعوفُ 
.124وهو من اجلموِع اليت مل يُذكِر هلا واحدٌ ،الِفَرُق املتفرّقُة من الّناسِ :* اَألْسَكاتُ 

.125مجٌع ال واحَد لهُ ،أعلي بطِن الَفمِ :* اَألسالقُ 
.126لهُ وال واحدَ ،ما يراُه املُْغَمى عليِه من ُحلمٍ :* السََّماِديرُ 
.127وال يُفرُد هلا واحدٌ ،َمساِمعُ :يُقاُل جلميِع ُخروِق اإلنساِن عيَنيه وَمنِخَريِه واْسِتهِ :* الَمَساِمعُ 

.11/272) لسان العرب (رجل، و 1/464مجهرة اللغة 109
..2/771، ومجهرة اللغة 11/287لسان العرب (رعل) 110
.2/125معاين القرآن للفراء 111
.2/199، و املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 1/430لسان العرب (ركب) ، و 1/326مجهرة اللغة 112
.7/305رهط) ، ولسان العرب (2/359، والقاموس احمليط (رهط) 3/3786/174الكتاب 113
.11/202، ولسان العرب (زجل) 2/31كنـز اخلفاظ 114
.11/202، ولسان العرب (زجل) 3/376القاموس احمليط (زجل) 115
.11/305، ولسان العرب (زفل) 2/31كنـز اخلفاظ 116
.2/710مجهرة اللغة 117
.2/30كنـز اخلفاظ 118
.2/199املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 119
.12/279زمي) لسان العرب (120
.1/462لسان العرب (سرب) 121
.14/383لسان العرب (سرا) 122
.8/152، ولسان العرب (سعف) 14/122املخصص 123
.2/45لسان العرب (سكت) 124
.10/162العرب (سلق) لسان125
.2/197.وينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 3/1271مجهرة اللغة 126
.8/164لسان العرب (مسع) 127
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.128ذكَره الّلغويّوَن دوَن أْن يذكُروا لُه واحًدا،طٌري ُيشبُه اُخلطَّافَ :* السَّماِسمُ 
.129ال يُعرُف واحُدها،منافُذ البدِن خيرُج منها العرُق والُبخارُ :* الَمَسامُّ 
.130مل ُيسمْع هلا واحدٌ ،:* السَّمَّانُ 
.131وال واحَد هلا من لفِظها،اسٌم جلماعِة الّدروعِ :* السَّنَـوَّرُ 

ونقــَل ابــُن منظــوٍر عــن أيب علــيٍّ ،اِظهــاوهــذه ُمجــوٌع ال واحــَد هلــا مــن ألف،األشــباُه املتســاوونَ :* الّسواِســيُة والّسواســي والّسَواِســَوةُ 
وعِن ابِن بّرّي أنَّ َسَواِسَيًة مجٌع ،وأنَّ الياَء يف َسَواِسيٍة منقلبةٌ عن الواِو يف َسَواِسَوةٍ ،أنَّ َسواِسَوًة مجُع سواٍء من غِري لفِظه132الفارسيُّ 

.134ِري قياسٍ واحُدها َسواٌء على غقيَل:، و 133وهو َسْوَساٌة ،لواحٍد مل يُنطْق بهِ 
ولكـّنهم مل يقولُــوا ذلـَك، اسـتغَنوا عنــُه ،َمْشـَبهةٌ :وقيـاُس واحـدِه أْن يُقــالَ ،ال واحــَد هلـذا اجلمـِع مــن لفِظـهِ ،املِثـلُ :الشَّـَبهُ :* الَمَشـاِبهُ 

.136واحِده أْن يكوَن َمْشبَـًهاوذكَر ابُن جّين والِربِْكِليُّ أنَّ قياسَ .135ونظائرُه مالمُح وحماسُن ومفاقُر ومذاكريُ ،َشَبهٌ :بقوِهلم
.137مجٌع ليَس لُه مفردٌ ،القليُل من الّناسِ :* الشِّْرِذَمةُ 
.138مجٌع ال يُفرُد لُه واحدٌ ،احليُّ العظيُم من الّناسِ :* الشَّْعبُ 
.139وهو مجٌع ال يُعرُف واحُدهُ ،أي خائِبنيَ ،رجُعوا َمشاتى:* الّشماتى
.140ليَس هلا واحدٌ ،قةٌ ُمتخرّ :ثياٌب شرانقُ :* الشرانقُ 
.141ْمل ُيسمْع هلا بواحدٍ ،ال َتعُزُب عنهم،اليت تروُح وتغُدو على أهِلها:من الغنِم واإلبلِ :* اَألْصِبَرةُ 
.142ال ُمفرَد هلا،اإلبُل ما بَني الَعَشَرِة إىل السّتنيَ :* الصِّْدَعةُ 
.143ال واحَد هلذا اجلمعِ ،إىل األربعنيَ الصِّْرَمُة من اِإلبِل ما بَني الّثالثنيَ :* الصِّْرَمةُ 

.144ْمل يُذكْر هلذا اجلمِع واحدٌ ،والُربنُس كلُّ ثوٍب رأُسه ملتزٌِق بهِ ،الربانسُ :* الصوامعُ 
.145ومل يذكْر هلا واحدٌ ،الّسهاُم الدقاقُ :* الصَّناِبرُ 
.146ٌد من لفِظهِ ليَس هلذا اجلمِع واح،النخُل الصِّغاُر أو ِمجاُع الّنخلِ :* الصَّْورُ 

.147ال مفرَد هلذيِن اجلمعِني من لفِظِهما،القطيُع من البقرِ :* الصَِّواُر والصَُّوارُ 

.12/305العرب (مسم) لسان128
.2/198، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها 377، 229فقه اللغة وسر العربية ص 129
.12/304العرب (مسم) لسان130
.2/199املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 131
.342ينظر: املسائل احللبيات ص 132
.410ـ 14/409العرب (سوا) لسان133
.186، وليس يف كالم العرب ص 1/237وينظر: مجهرة اللغة . 2/201لوم اللغة وأنواعها املزهر يف عو ،86أدب الكاتب ص 134
.13/504لسان العرب (شبه) و ،122، و 14/120، واملخصص 1/333النوادر 135
.400شرح لب األلباب يف علم اإلعراب ص ، و 1/267اخلصائص 136
.12/322، ولسان العرب (شرذم) 2/1149مجهرة اللغة 137
.1/500، ولسان العرب (شعب) 1/343اللغة مجهرة 138
.2/51لسان العرب (مشت) 139
.10/179العرب (شرنق) لسان140
.4/440لسان العرب (صرب) 141
.4/173لسان العرب (حدر) 142
.2/744مجهرة اللغة 143
.8/208لسان العرب (صمع) 144
.4/470لسان العرب (صرب) 145
.4/475رب (صور) ، ولسان الع229فقه اللغة وسر العربية ص 146
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.148ليَس هلا واحدٌ ،بضمِّ الضَّاِد وكسرِها الكتبُ :* الّضَبارُ 
.149يَس هلا واحدٌ ل،اِهلضابُ :الضَّواِجعُ . وكذلكَ ليَس هلما مفردٌ ،الغنُم الكثريةُ :* الضَّْجَعاُء والضَّاِجَعةُ 

تزوَّجـُت :نقَل ابُن منظوٍر عن ُكراٍع أنـَُّه حَكـى.ويكوُن الضُِّر للثالثِ ،أي ُمضارَّة بَني امرأتنيَ ؛تزّوَج فالٌن على ِضرٍّ وُضرٍّ :* الضِّرُّ 
أي أنَّه يف األصِل ،150صدٌر على َطرِح الزائدِ وإّما م،فهو إّما مجٌع ال واحَد لهُ ؛وقد ُفسَِّر الضُِّر على وجهنيِ ،املرأَة على ِضرٍّ ُكنَّ هلا

،وهو َأضرَّ ُيضرِّ إضرارًا،مصدُر فعٍل مزيدٍ 
.151ال واحَد لهُ ،ما ُضعَِّف منهُ :تضاعيُف الشيءِ :* الّتضاعيفُ 

.152ال واحَد هلم،مجاعُة الّناسِ :* الضَّفَّةُ 
.153ال واحَد لهُ ،من الطعامِ ضربٌ :* اإلْطرِيَةُ 

.154ال واحَد هلا،نشيطةٌ :قوائُم أطاطيمُ :* األطاطيمُ 
.155ومل يُذكْر هلا واحدٌ ،الكراريسُ :* الطُُّنوجُ 

وال يقُع إالّ يف ،واحدٌ وال يُفرُد للكلِّ ،ذهُبوا متفرّقنيَ :وذهُبوا عباديَد وعبابيدَ ،:* العبابيُد والعباديدُ 
فلو كاَن لُه مفرٌد ُمسـتعمٌل ،َعباديِديٌّ :،عْبديدٌ :وال يُقاُل للواحدِ ،مجاعةٍ 

وواحُده يكوُن على فـُْعُلوٍل ؛ليَس لُه واحدٌ ألنّه ؛عباديديٌّ :وإذا أضفَت إىل عباديَد قلتَ : "157وقاَل سيبويهِ .156لُردَّ يف النسبِة إليهِ 
وعليِه ،158وأنَّ ُمفرَدُه َعّبادٌ ،وذكَر احلمويُّ موضًعا ُيسّمى العبابيدَ ."فإذا مل يكْن لُه واحٌد مل ُجتاِوْزُه حّىت تعلمَ ؛أو ِفْعِليٍل أو ِفْعاللٍ 

.هو عّبادٌ فال ميتنُع أْن يكوَن للعبابيِد مبعىن اخلليِل املُتفرّقٍة ُمفرٌد 
َرةُ  .159مجٌع ال واحَد لُه من لفِظهِ ،وقيَل غَري ذلكَ ،ِعْرتُة الّرًجِل أَقرباُؤُه من ولٍد وغريِهِ :* الِعتـْ

ٍل ال ُجيمُع وما كاَن على فـَُعاٍل أو فـَعَ ،وإّمنا املُستعمِل الُعثَاُن والَعَثنُ ،مجٌع مل ُيستعمْل واحٌد على قياِسهِ ،الُعثَاُن الدَُّخانُ :* الَعواِثنُ 
.160وال يُعرُف لُه نظٌري إالّ الدَّواِخنُ ،لذلَك كاَن مجًعا على غِري قياسٍ ،على َفواعلَ 

.161ال واحَد هلا،وتعاجيُب الدهِر ملَا يأيت من عجائِبه،العجائبُ :* التعاجيبُ 
.162ال ُمفرَد هلا،اإلبُل إذا بلغْت سّتنيَ :* الَعْجَرَمةُ 

.163وهو مجٌع ال واحدٌ ،غُري ذلكَ :وقيلَ ،القطعُة من اإلبِل ما بَني ثالِمثائٍة إىل األلفِ ،وكسرِهابفتِح العِني :* العْرجُ 

.2/745، ومجهرة اللغة 11/272، و (رجل) 4/475لسان العرب (صور) 147
. 4/480لسان العرب (ضرب) 148
.221ـ 8/220لسان العرب (ضجع) 149
.1/351. وينظر: كنـز احلفاظ 4/486لسان العرب (ضرر) 150
.5/56(فطر) و ،4/63(بشر) وينظر:.1/580لسان العرب (عجب) 151
.2/37فاظ كنـز اخل152
.15/7لسان العرب (طرا) 153
.12/372العرب (طمم) لسان154
طنج. ويف (املعجم الوسيط) أنَّ واحَدها الطَّْنُج.2/317لسان العرب 155
واالنتصــار لســيبويه علــى املــربد ص ،229، وفقــه اللغــة وســر العربيــة ص 2/493، والصــحاح (شــدد) 1191/ 2، ومجهــرة اللغــة 2/272، ومعــاين القــرآن لألخفــش 3/292معــاين القــرآن للفــراء 156

.3/276لسان العرب (عبد) و ،1/268، وشرح شافية ابن احلاجب 1/182، وارتشاف الضرب 14/122، واملخصص 247
.2/78شرح شافية ابن احلاجب ، و 400شرح لب األلباب يف علم اإلعراب ص وينظر: .3/379الكتاب 157
.4/73معجم البلدان 158
.6/174رهط) 159
.13/276(عثن) ، و13/149لسان العرب (دخن) 160
.8/205، و (ضعف) 5/56، و (فطر) 4/63(بشر) ، وينظر: 1/580لسان العرب (عجب) 161
.12/603لسان العرب (هجم) 162
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.164ليَس هلذا اجلمِع واحدٌ ،أو القطيُع من اخليلِ ،اجلماعُة من الناِس املُشاةِ :* الَعْرَجَلةُ 
:رِماُهلـــا يُقـــاُل هلـــا،ورأيـــُت بالـــّدهناِء ِحبـــاًال مـــن نُقيـــانٍ : "165قـــاَل األزهـــريُّ ،لـــيَس هلـــذا اجلمـــِع واحـــدٌ ،ِحبـــاٌل بالـــدهناءِ :* العـــرائسُ 

."ومل أمسْع هلا بواحدٍ ،العرائسُ 
.166مجٌع ال يُفردُ ،ما سدَّ األُُفِق من اجلراِد والّنحلِ :* الَعاِرضُ 

ــعرِ :* األعــاريضُ  وهــو مجــُع ،واحــَد هلــذا اجلمــعِ وال،وهــو آخــُر النصــِف األّوِل مــن البيــتِ ،فواصــُل أنصــاِف األبيــاتِ :َعــُروُض الشِّ
ومعىن كونِه مجَع العروِض .،ألنَّ األعاريَض ليَس من أبنيِة فـَُعولٍ ؛167الَعروِض على غِري قياسٍ 

وهَي مؤنّثٌة ،العروَض أيًضا ميزاُن الشعرِ ُمثَّ إنَّ ،على غِري قياٍس أنَّ قياَس مجِعِه أْن يكوَن عرائَض على حدِّ قـَُلوٍص وَقالئَص العروضَ 
.168فكانْت شاذًَّة من جهتنيِ ،؛ال ُجتمعُ 
.169ال ُمفرَد هلذا اجلمعِ ،اجلماعُة والِفْرَقُة من الّناسِ :* الِعَزةُ 

.170ال واحَد لهُ ،فارسيٌّ ُمعَربٌ ،اجليش:* الَعْسكرُ 
.171ال واحَد هلذا اجلمعِ ،:* التعاشيبُ 

.172ال واحَد له ِمن لفِظهِ ،اجلمُع للرجاِل دوَن النساءِ :* الَمعَشرُ 
.173ال واحَد هلذا اجلمِع من لفِظهِ ،أو القبيلةُ ،عشريُة الّرُجِل بنو أبيِه اَألْدنـَْونَ :* العشيرةُ 
."مجاعٌة ليَس هلا واحدٌ : "174قاَل األخفشُ ،الَعَشَرِة إىل األربعنيَ مجاعٌة ما بنيَ :الِعَصابةُ ، و * الُعصبةُ 

."ومل أمسْع هلا بواحدٍ : "175قاَل األصمعيُّ ،األرديةُ :* المعاطفُ 
.176ال يعرُف واحُدهُ ،موضٌع باليمنِ :* المعافرُ 
.177ومل يُذكْر لُه واحدٌ ،ما ُغِرَس منهُ :عقاقيُل الَكْرمِ :* الَعقاِقيلُ 

.178مجٌع ليَس لُه واحدٌ ،من اإلبِل القطعُة العظيمةُ ،بفتِح الكاِف وتكسيِنها:كَرةُ * العَ 
.179مثُل النفِر والّرهطِ ،ال واحَد له،الغنم أّوُهلا اخلمسوَن واملائُة إىل ما بلغْت من الِعّدةِ :* الُعالِبطُ 
.180ال واحَد له،ما ُعّلقَ :* األعاليقُ 

.2/322،ولسان العرب (عرج) 1/462مجهرة اللغة 163
.11/438، ولسان العرب (عرجل) 2/1137مجهرة اللغة 164
بدالً من (حباًال)، والظّاهُر أنَُّه تصحيٌف.هذا النَّصَّ عن (التهذيِب) وفيِه (ِجباًال)) 6/137لسان العرب (عرس يف ونقَل ابُن منظوٍر .2/86ب اللغة (عرس) 165
.7/174لسان العرب (عرض) 166
.1/54، واألشباه والنظائر 7/184و (عرض) ،2/133، ولسان العرب (حدث) 14/114، واملخصص 3/29، واألصول يف النحو 3/616الكتاب 167
.5/73شرح املفصل ، و 1/550اإليضاح يف شرح املفصل ينظر: 168
.15/53لسان العرب (عزا) 169
.453املعرب ص وبنظر: .4/568لسان العرب (عسكر) 170
.269واملنخل ص ، 8/205، و (ضعف) 5/56(فطر) و ، 1/601لسان العرب (عشب) 171
.4/574، ولسان العرب (عشر) 3776/174لعربية ص فقه اللغة وسر ا172
1736/174.
.1/605، ولسان العرب (عصب) 1/348. وينظر: مجهرة اللغة 2/364معاين القرآن لألخفش 174
.8/251. وينظر: لسان العرب (عطف) 2:914مجهرة اللغة 175
.2/197املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ، و 5/153م البلدان . وينظر: معج3/1271مجهرة اللغة176
. 11/465العرب (عقل) لسان177
.4/600، ولسان العرب (عكر) 2/770مجهرة اللغة 178
. ومل ُيشر إىل ذلَك ابُن منظوٍر يف مادة (علبط).7/386العرب (قوط) لسان179
.10/265العرب (علق) لسان180
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.181ال يعرُف واحُدهُ ،ضرٌب من التمر:* المعاليقُ 
.فـإْن ُجعِـَل عـاَملٌ امسًـا لواحـٍد منهـا صـاَر مجًعـا ألشـياَء مّتفقـةً ،ألنّـه مجـَع أشـياَء خمتلفـةً ،ال واحـَد لـُه مـن لفِظـهِ ،اخلَلُق ُكلُّـهُ :* الَعالمُ 

.182إالّ هذاوال ُجيمُع بالواِو والنوِن شيٌء على فاَعلٍ ،وهو مجُع عاملٍَ ،وعاَلموَن ملحٌق جبمِع الّسالمةِ 
.183ليَس هلا ُمفردٌ ،اجلماعةُ :* الَعمُّ 

.184ال واحَد هلا،مجاعُة احلمريِ :* العانةُ 
.185ال يُعرُف هلا واحدٌ ،الُعُيوبُ :* المعايبُ 

.186ال واحَد هلا من لفِظها،أو اإلبُل اليت حتمُل املِريَةَ ،القافلةُ :* الِعيرُ 
.187وهو مجٌع ال يُعرُف لُه واحدٌ ،اَن ُخيلُِّط يف كالِمهِ إذا ك،إنّه َلذو َغذامريَ :* الغذاِميرُ 
ما يسيُل مـن جلـوِد أهـِل النـاِر  :188﴾َوال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ ﴿:والغسلُني يف قوِلِه تعاىل.ما يُغسُل من الثوِب وحنوِه:* الِغْسِلينُ 

.189هُ وال يُعرُف واحدُ ،وهو مجٌع ال ُحياُط بعدِده،كالَقْيِح وغريِهِ 
.190وإّمنا واحُدها شاةٌ ،"ال واحَد هلا من لفِظها: "قاَل ابُن دريدٍ ،اسٌم جيمُع الضَّْأَن واملَْعزَ :* الغنمُ 
.191ال واحَد لُه من لفِظهِ ،اجلماعُة من الناسِ :* الِفئامُ 
.192ال مفرَد هلا،اجلماعةُ :* الِفْرقةُ 

.193هلاال واحدَ ،اِخلَرُق تـُّتخُذ للَحيضِ :* الَمفارِمُ 
:كمـا قـاُلوا،كاَن سبيَله أْن َيكوَن الواحـُد ِفَتْكـَرٌة بالتأنيـثِ ،إالّ أنّه ُمقّدرٌ ،مل يُنطْق بالواحدِ ،الدواهي والشدائُد الِعظامُ :* الِفَتْكرِينَ 

،.قّدرةِ فلّما ْمل تظهِر اهلاُء يف الواحِد جعُلوا مجَعه بالواِو والنون ِعَوًضا من اهلاِء امل،داهيٌة ومنكرةٌ 
.194؛ِفَتْكرٌ :فيقوُلوا،ومل يستعمُلوا املفردَ 

.195مجٌع ال يُفردُ ،وهي دوَن القبيلةِ ،بنو أيب الّرجلِ :* الفصيلةُ 
.196ليَس لُه واحدٌ ،ِمسيِّ أّوُل نباِت الو :* التفاطيرُ 
ــا األفنــاُن مبعــىن األغصــاُن فواحــُدها فــَننٌ :* اَألْفنــاءُ  ذكــَر أبــو علــيٍّ الفارســيُّ أنَّ هــذا اجلمــَع مــن .األفنــاُن األلــواُن واحــُدها َفــنٌّ، وأّم

والقيـاُس يف ،أنَّ أفنـاًء علـى وزِن أفعـالٍ وتفسـُري ذلـَك .وهـو غـُري ُمسـتعملٍ ،وأنَّ قياَس واحِدِه فًىن ،اجلموِع اليت مل ُتستعمْل هلا آحادٌ 
غـَري أنَّ ،قـًَفـا وأقفـاٍء وَرًحـى وأرحـاءٍ :مثـلَ ،والقياُس على هذا أْن يكوَن واحُد أفناٍء فًىن ،كَزَمٍن وأزَمانٍ ،أفعاٍل أْن يكوَن واحُدُه فـََعالً 

.2/197: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها . وينظر3/1271مجهرة اللغة: 181
.12/420لسان العرب (علم) . وينظر: 377فقه اللغة وسر العربية ص 182
.2/32كنـز احلفاظ 183
.11/272، و (رجل) 13/300لسان العرب (عون) 184
.2/198، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها 229فقه اللغة وسر العربية ص 185
.2/777مجهرة اللغة وينظر: .4/246لسان العرب (عري) 186
.5/11لسان العرب (غذمر) 187
.36احلاقة اآلية 188
.643ـ 642املذكر واملؤنث ص 189
.2/177شرح الكافية و ،557، واملذكر واملؤنث ص 427، والصاحيب ص 377. وينظر: فقه اللغة وسر العربية ص 2/963مجهرة اللغة 190
.448ـ 12/447أم) ، ولسان العرب (ف2/34كنـز احلفاظ ص 191
.2/785مجهرة اللغة 192
.12/452العرب (فرم) لسان193
.5/44لسان العرب (فتكر) ، و 641املذكر واملؤنث ص 194
.2/891، ومجهرة اللغة 2/269جماز القرآن 195
.8/205و (ضعف) ، 4/92. وينظر (تفطر) 5/56لسان العرب (فطر) 196
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وذكَر أبو عليٍّ فيِه وجًها آخَر هو أْن يكوَن .ستعمْل هلا آحادٌ اجلموِع اليت مل تُ وعليِه فهو من،أحًدا من اللغوّيَني مل حيِك فيِه ذلكَ 
ُمثَّ قُِلبَـِت اليـاُء ،وإْن كانَـا مفصـولِني حبـاجٍز حجـَز بيَنهمـا،فأُبـدَلِت النـوُن األخـريُة يـاًء الجتمـاِع املثلـنيِ ،واألصـُل فيـِه أفنـانٌ ،مجَع َفنٍّ 

.197زائدةٍ لوُقِعها طرفًا بعَد ألفٍ ،مهزةً 
.198مجٌع ال ُمفرَد لهُ ،الِفرَقُة واجلماعُة من الّناسِ :وجُ * الفَ 

ـــه ال يُفـــرُد كمـــا يُفـــرُد الواحـــُد مـــن ،وقيـــاُس واحـــِده الفـــائضُ ،ال يُفـــرُد واحـــُدهُ ،أي متفـــرّقنيَ ،صـــاَر النـــاُس َفوضـــى:* الفوضـــى ولكّن
.199املتفرّقنيَ 
وهــذا اجلمــُع ُمشــكٌل جــاَء علــى غــِري ،وُجيمــُع أيًضــا علــى أفمــامٍ ،مجــٌع قياســيٌّ وهــو ،ُجيمــُع الُفــوُه والِفيــُه والَفــُم علــى أْفــواهٍ :* أفمــامٌ 

وأُبـدلِت الـواُو ،فُحـذفِت اهلـاءُ ،ذلـَك ألنَّ األصـَل يف فـٍم هـو فـَـَوهٌ ؛ووجُه اإلشكاِل فيِه أنـَّه ال يصـحُّ أْن يكـوَن املُفـرُد منـه َفًمـا،قياسٍ 
وعليِه ،200؛،وال يكوُن االسُم على حرفِني أحُدمها التنوينُ ،فاً فبقَي ،ألًفا لتحرُِّكها وانفتاِح ما قبَلها

.ونظريُُه َمشابُه ومالِمحُ ،فيكوُن مجًعا ملُفرٍد غِري ُمستعمٍل تقديرُُه َفَممٌ 
.201ال يُفردُ ،اجليشُ :الفيلقُ *

.202هلا واحدٌ ال يُعرُف ،ما ُيستقبُح من األخالقِ :* المقابحُ 
.203مجٌع ال يُفردُ ،ُجمتمُع الّنمِل الكبُري الكثريُ :* الِقْبصُ 
.204اجلماعُة من الناِس يكونُوَن من الثالثِة فصاعًدا من قوٍم شّىت، مجٌع ال ُمفرَد لهُ :* القبيلُ 
.205مجٌع ال ُمفرَد لهُ ،من بين أٍب واحدٍ :* القبيلةُ 

ما بَني مخَس َعْشَرَة إىل مخٍس :وقيلَ ،والغالُب عليِه أنّه من َعْشٍر إىل أربعنيَ ،ةُ من الغنِم وحنوِهالطائف:القطيعُ :األقاطيعُ القطيُع و * 
ونظــريُه ،وهــو غــُري ُمســتعمٍل ،،لكونـِـِه جمموًعــا علــى غــِري بنــاِء الواحــدِ ؛وهــو ممـّـا ُمجــَع علــى غــِري قيــاسٍ ،وعشــرينَ 

.ولكّنُه مل ُيستعملْ ،ُس أْن ُجيمَع على َقطائعَ والقيا،206حديٌث وأحاديثُ 
مالِمــُح :ومل ُيســمْع، كمــا قــاُلوا،كأنّــه مجــُع ِمقطــاعٍ ،وهــو مجــٌع نــادٌر جــاَء علــى غــِري واحــِدهِ ،النصــُل القصــريُ :الِقْطــعُ :* الَمقــاطيعُ 

.207ملمحٌة وال َمشبهةٌ :ومل يقوُلوا،وَمشابهُ 
وال للقميِص ُمقّطٌع، وإّمنا يُقاُل هذا جلملِة ،ُمَقطَّعةٌ :فال يُقاُل للُجّبِة القصريةِ ،مجٌع ال واحَد لهُ ،صارِ مجلُة الثياِب القِ :* الُمقطّعاتُ 

.208وللواحِد ثوبٌ ،الثياِب الِقصارِ 
.209وهو املستعملُ ،وقياُس واحدتِِه َقْمَعةٌ ،َمْقَمعةٌ :،مجٌع ال واحَد لهُ ،نوٌع من الذُّبابِ :* الَمَقاِمعُ 
.210ليَس لُه مفردٌ ،أي كثريٌ ،عدٌد ُقماِقمٌ :* الُقَماِقمُ 

.225ه اللغة وسر العربية ص . وينظر: فق159ـ 156املسائل العضديات ص 197
.1/489، ومجهرة اللغة 2/186جماز القرآن 198
.7/210لسان العرب (فوض) 199
.13/526العرب (فوه) لسان200
.10/312لسان العرب (فلق) 201
.2/198، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها 229فقه اللغة وسر العربية ص 202
.7/68عرب (قبص) ، ولسان ال225فقه اللغة وسر العربية ص 203
.11/541، ولسان العرب (قبل) 5/1797، والصحاح (قبل) 2/30، وكنـز احلفاظ 1/372، ومجهرة اللغة 1/213جماز القرآن 204
.2/30، وكنـز احلفاظ 5/1797الصحاح (قبل) 205
8/281قطع) ، ولسان العرب (14/114، واملخصص 3/1268، والصحاح (قطع) 3/29، واألصول يف النحو 3/616الكتاب 206
.8/277لسان العرب (قطع) 207
.8/282لسان العرب (قطع) 208
.14/120املخصص 209
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:قـاَل الكلـيبُّ … هـو قَـْدُر وزٍن ال حيّدونَـه : "211وقـاَل أبـو ُعبيـدةَ ،ومجلتُـه أنّـه كثـٌري مـن املـالِ ،ِمعيـاٌر اخُتلـَف يف تفسـريِه:* القنطارُ 
وقـاَل جـابُر ،مائـُة رِطـٍل مـن ذهـٍب أو فّضـةٍ :وقاَل السُّـّديّ ،مثانوَن ألَف درهمٍ :ّباسٍ قاَل ابُن ع،ِملُء َمْسِك ثوٍر من ذهٍب أو فّضةٍ 

.212وهو مجٌع مل تعرِف العرُب لُه واحًدا من لفِظهِ ،"ألُف دينارٍ :بُن عبِد اهللا
ولكْن ،كما قاُلوا: داهيةٌ ،واحَد أَْقورٌة بالتأنيثِ وكأنَّ ال،ومل ُيستعملْ ،مل يُنطْق بالواحِد اَْقورَ ،الشدائُد والّدواهي العظام:* األقْـَورِين

ومل ،وقـد اقتصـرِت العـرُب يف االسـتعماِل علـى اجلمـعِ ،ملّا ْمل تظهِر اهلاُء يف الواحِد جعُلوا مجَعه بالواِو والنون ِعَوًضا مـن اهلـاِء املقـّدرةِ 
.213والُعمومِ ؛تستعمِل املفرَد أقْـَورَ 

أنَّه ، واألخفُش، وابُن الدهانِ سيبويهِ مجاعٌة منهم ذكَر .ورّمبا دخَل الّنساُء بِه على سبيِل الّتبعِ ،اجلمُع للرجاِل دوَن الّنساءِ :* القومُ 
ولــذلَك ،لرِّجــاِل دوَن النســاءِ مثَّ غلــَب علــى ا)قــامَ (وذكــَر ابــُن األثــِري أنَّ القــوَم يف األصــِل مصــدُر .214مجــٌع لــيَس لــُه مُفــرٌد مــن لفِظــهِ 

.215،قابلُهنَّ بهِ 
.216ال ُمفرَد لذلكَ ،اجلماعُة من الّناِس أو اخليلِ :* الُكّبُة والَكْبَكَبةُ 

.217اال ُمفرَد هل،واجليشُ ،مجاعُة اخليلِ :* الَكِتَبةُ 
.218مجٌع ال يُفردُ ،َكثرُة الناسِ :* الُكثَارُ 

.219ال ُمفرَد هلا،اجلماعُة من الّناس:* الَكْردْوسُ 
.220ال ُمفرَد هلا،اجلماعةُ :* الِكرِْكَرةُ 
.221ال ُمفرَد لهُ ،الكثُري من الّناسِ :* الِكْرسُ 

.222اال واحَد هلا من لفِظه،اجلماعاتُ :* اَألَكاِرسُ 
.223ال ُمفرَد لهُ ،عظُم القومِ مُ :* الِكْرشُ 
.224ِكْسُر الوادي:فال يُقالُ ،ال يُفرُد هلا واحدٌ ،:* الكُسورُ 
.225ال يُعرُف لُه واحدٌ ،الذيَن ال َيْصُدقوَن الِقتالَ :* الُكُشفُ 
.226ليَس هلا ُمفردٌ ،الَغَنُم الكثريةُ :* الَكَلَعةُ 

.227ليَس لُه ُمفردٌ ،والكاللُة اِإلْخَوُة لُألمِّ ،ٌن أو أٌخ فهو عنَد العرِب كاللةٌ ُكلَّ من مل يرْثُه أٌب أو اب:الَكاللةُ *

.2/32كنـز احلفاظ 210
.89ـ 1/88جماز القرآن 211
.5/118لسان العرب (قنطر) 212
.5/44، و (فتكر) 5/124لسان العرب (قور) 213
.5/225، و (نفر) 4/574. وينظر: لسان العرب (عشر) 68العربية ص الفصول يف ، و 2/364معاين القرآن لألخفش ، و 624، و 3/495الكتاب 214
.4/124النهاية يف غريب احلديث واألثر 215
.1/177. وينظر: مجهرة اللغة 1/696لسان العرب (كبب) 216
.1/701لسان العرب (كتب) 217
.44، و 2/33كنـز احلفاظ 218
.2/1146مجهرة اللغة 219
.2/33كنـز احلفاظ 220
.2/30اظ كنـز احلف221
.2/733مجهرة اللغة 222
.2/32كنـز احلفاظ 223
.5/141لسان العرب (كسر) 224
.8/300لسان العرب (كشف) 225
.8/313لسان العرب (كلع) 226
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.228نّــةٌ وإّمنــا واحــُدُه املُســتعمُل هــو كَ ،ذكــَر أبــو علــيٍّ الفارســيُّ أنـّـُه مجــٌع مل ُيســتعمُل واحــُدهُ .الَكنَّــُة امــرأُة االبــِن أو األخِ :* الكنــائنُ 
.229""وذكَر ابُن منظوٍر أنَّ هذا اجلمَع نادرٌ 

وإّمنـا ،َملمحـٌة علـى القيـاسِ :ال واحـَد هلـا مـن لفِظهـا، فـال يُقـالُ ،مـا بـدا مـن َحماسـِن وجِهـِه وَمَسـاويهِ :مالمُح اإلنسانِ :* المالمحُ 
وذكــَر .230،231ألنَّ حملــًة ال ُجتمــُع علــى َمفاعــلَ ؛علــى غــِري قيــاسٍ 

أنـَُّه مجــٌع ُمْفتَـتٌح حبــرٍف مل يُفتَــتْح بـِه املُفــرُد املُســتعمُل ،هــو ملمحــةٌ ،السـيوطيُّ أنَّ الــدليَل علـى أنَّ املالمــَح مجــٌع لواحـٍد قياســيٌّ مهمـلٍ 
.232َلمحةٌ 

.233ال ُمفرَد هلا،اجلماعُة من الناسِ :* الّلّمةُ 
.234وإّمنا هو مجُع الذي،ال واحَد لُه من لفِظهِ ،الذينَ :* الألؤونَ 
.235ال واحَد له،قليِلها وكثريِها،كلُّ ما يُنتفُع بِه من ُعروِض الدنيا:* المتاعُ 
.236ال ُمفرَد لهُ ،اجليُش العظيمُ :* الَمْجرُ 
ولواحدِة ،امرأةٌ :كما قاُلوا لواحدِة النساءِ ،،ال واحَد هلا من لفِظها،احلوامُل من النُّوقِ :ضُ * الَمخا

وهـي ،بِ وهي اإلبُل حـَني يُرسـُل فيهـا الفحـُل يف أّوِل الزمـاِن حـّىت ينقطـَع عـن الضِّـرَا،وذكَر ابُن منظوٍر املَخاضَ .اإلبِل ناقٌة أو بعريٌ 
.237أيًضا ال واحَد هلا

.238وال يُعرُف واحُده،مجٌع ال ُحياط بعدِدهِ ،مث طُبَخ حلٌم آخُر بذلَك املاءِ ،اللحُم إذا طُبخَ :* الَمَرِقينَ 
.239مل يُذكْر لُه واحدٌ ،الصياقلةُ :* الَمشاِمشُ 

.240ال ُمفرَد هلا،إىل ما بلغتْ أو الثالثوَن من الظّباِء ،مجاعُة التُّيوِس من الظِّباءِ :* اُألْمُعوزُ 
.241ال يُعرُف هلا واحدٌ ،ما ُيستحسُن من األخالقِ :* الممادحُ 
،،ألنَّ األماديَح ليَس من أبنيِة فعيلٍ ،مجُع املديٍح على غِري قياسٍ ،وهو مجٌع ال واحَد لُه من لفِظهُ ،املْدُح ُحْسُن الثَّناءِ :* اَألَماِديحُ 

.242وهو نظُري حديٍث وأحاديثَ 
.243ال واحَد هلا من لفِظها،اإلبُل اخليارُ :* األْمغاصُ 

.244ال واحَد لهُ ،الرَُّؤَساُء واألشرافُ :* المألُ 

.1/118جماز القرآن . وينظر: 1/166مجهرة اللغة 227
.157املسائل العضديات ص 228
.13/362لسان العرب (كنن) 229
.14/120واملخصص ، 3/28املقتضب و ، 3/425الكتاب 230
.1/182، وارتشاف الضرب 11/607(ليل) ، و2/584لسان العرب (ملح) وينظر:.1/267اخلصائص 231
.6/120مهع اهلوامع 232
.225، وفقه اللغة وسر العربية ص 2/987مجهرة اللغة 233
.15/266العرب (لوي) لسان234
.2/111، ولسان العرب (أثث) 9القرآن ص . وينظر: املفردات يف غريب 2/171معاين القرآن للفراء 235
.1/466مجهرة اللغة 236
.514، و (جند) 245، و (شود) 3/165. وينظر (خلد) 229ـ 7/228لسان العرب (خمض) 237
.642. وينظر: املذكر واملؤنث ص 3/247معاين القرآن للفراء 238
.6/348لسان العرب (مشش) 239
.5/411) ، ولسان العرب (معز2/817مجهرة اللغة 240
.2/198، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها 229فقه اللغة وسر العربية ص 241
.2/589لسان العرب (مدح) ، و 14/114املخصص 242
.7/94لسان العرب (مغص) 243
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.245،اللُنب اخلالصُ :* الَماِهجُ 
وذكـَر ابـُن منظـوٍر يف موضـٍع ،246وإّمنا واحُدُه املسـتعمُل َجلِـٌذ وُجْلـذٌ ،ُمستعملٌ ليَس لُه واحٌد من لفِظهِ ،الفأُر األعمى:* الَمناِجذُ 

والعجيُب أْن ينقَل ابُن ،"واجلميُع ِخلدانٌ ،.اخلُْلدُ : "248جاَء يف (العِني)و ،247آخَر أّن واحَده املستعمُل هو اخلَْلدُ 
كما سبَق.،وليَس ِخْلَدةُ ،واحُدها ِخْلدٌ ويذكَر أنَّ اخلُْلدَ )،العنيِ (منظوٍر نصَّ 

.249ال واحَد هلم،اخلَدمُ :* النُّْسُتقُ 
:كمــا قــاُلوا،وإّمنــا واحــُده املــرأُة علــى عــِري قيــاسٍ ،ال واحــَد للُكــلِّ مــن لفِظــهِ ،معــروف:والنُّســوانُ ،والّنْســوُة والنِّســوانُ ،* الّنســاءُ 

،250ولـذلَك ُردَّ إىل مفـرِده يف النسـبِة إليـِه، فقيـَل: ِنْسـِويٌّ ،نظوٍر أنَّ النساَء مجُع نسوٍة إذا كثـُْرنَ وذكَر ابُن م.وواحُدها َخِلَفةٌ ،َخماضٌ 
.251يُقدَُّر كوُن ِنساٍء مفرًدا لهُ ،وعكَس ذلَك الِربِْكِليُّ وجعَل ِنْسَوًة مجًعا

.252ال واحَد هلذا اجلمعِ ،اخليلِ ما بَني اَألربعَني إىل اخلمسَني من،بكسِر الّسِني وفتِحها:* الَمْنِسرُ 
.253وال يُعرُف هلذا اجلمِع واحدٌ ،كتاٌب للِغلماِن يف الُكّتابِ :* الّتناشيرُ 

.254وإّمنا واحُدُه رُجلٌ ،ال واحَد له ِمن لفِظهِ ،أو ما دوَن الّسبعِة إىل الثالثةِ ،ما دوَن الَعَشَرِة من الّرجالِ :* الّنفرُ 
.255واحَد لُه من لفِظهِ مجٌع ال،اإلبلُ :* الّنعمُ 

وقال لويس شيخو .257بالتاء،التََّماِسيَ )كنـِز احلُّفاظِ (وذكَر الّتربيزيُّ يف ،256وهذا مجٌع ال يـُْعرُف هلا واحدٌ ،الدَّواِهي:* النََّماِسي
كما يُقال مّسه ،ا من املسِّ وأصُله،لعّل هذه الكلمة خمففةٌ ،ال يظهُر أصل التماسي"258):كنـِز احلُّفاظِ (اليسوعي يف شروحه على 

."وَمساهُ 
.259وواحُده إنساٌن على غِري قياسٍ ،ال واحَد لُه من لفِظه،اسٌم للجمِع من بين آدمَ :األُنَاسُ ، و * الناسُ 
ــومُ  ُيطلــُق علــى الواحــِد وأنَّــهُ ،ال يُفــردُ ،مجــٌع عنــَد غــريِهِ ،ذكــَر ابــُن منظــوٍر أنَّ النــوَم اســٌم للجمــِع عنــَد ســيبويهِ .النــوُم معــروفٌ :* الّن

أي ،ورُجـٌل نـوٌم وقـوٌم نـومٌ : "261)يف النُّعـوتِ يكون الواحد واجلمع فيـِه سـواءباب ما (قاَل يف ،وذلَك ما ذكَرُه ابُن دريدٍ ،260أيًضا
."نيامٌ 

.262ال ُمفرَد هلا،القطعُة الّضخمُة من اإلبلِ :* الَهْجَمةُ 

.1/159لسان العرب (مأل) 244
.157املسائل العضديات ص 245
..3/514(جنذ) ، و3/481لسان العرب (جلذ) 246
.3/165لسان العرب (خلد)247
.4/232العني (خلد) 248
.10/352لسان العرب (نستق) 249
.2/80، وشرح شافية ابن احلاجب 15/320لسان العرب (نسا) ، و 377، و 229، وفقه اللغة وسر العربية ص 495، و 3/279الكتاب 250
.400شرح لب األلباب يف علم اإلعراب ص 251
.5/205، ولسان العرب (نسر) 2/722مجهرة اللغة 252
.5/209لسان العرب (نشر) 253
.5/225، ولسان العرب (نفر) 68، والفصول يف العربية ص 2/788، ومجهرة اللغة 377، وفقه اللغة وسر العربية ص 624، و 495، و 3/378الكتاب 254
. 12/585، ولسان العرب (نعم) 5/75، وشرح املفصل 377، وفقه اللغة وسر العربية ص 427الصاحيب ص 255
.2/198ر يف علوم اللغة وأنواعها املزه256
.1/435كنـز احلفاظ 257
.6/219. وينظر: لسان العرب (مسس) 2/811كنـز احلفاظ 258
.2/962، واملعجم الوسيط (ناس) 427الصاحيب ص ، و 3/379الكتاب 259
.12/596لسان العرب (نوم) 260
.3/1251مجهرة اللغة 261
.12/602لسان العرب (هجم) 262
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وهـو مـن ،وعلـى غـِري قيـاسٍ ،وإّمنا واحُده هجـٌني ُمسـاحمةً ،ال واحَد له من لفِظه،ابُن األمةِ العريبُّ :اهلجنيُ :* الَمهاجُن والَمهاِجنةُ 
.263باِب َحماِسَن ومالِمحَ 

.264ال يعرُف هلا واحدٌ ،آباٌر جمتمعٌة بناحيِة الدهناءِ :* َهَراميتُ 
.265ال يُعرُف هلا واحدٌ ،الشدائدُ :* الَهَزائزُ 
.266ألزهريَّ أنّه ال يُعرُف هلذا اجلمِع واحدٌ ذكَر ا،احلّياتُ :* الَهْزَلى
.267ال ُمفرَد هلا،املائُة من اإلبلِ :* الُهنَـْيَدةُ 
.268مجٌع ال ُمفرَد لهُ ،اجلماعُة الكثريُة من الناسِ :* الهيضلةُ 
.269مذهُب الفرّاِء أنّه ال يُعرُف واحُدهو .املطُر بعَد املطِر غري حمدودٍ :* الوابلونَ 

.270وهو الواِدي،وإّمنا جاَء على الواحِد املُستعملِ ،ال واحَد ُمستعمًال له من لفِظه،لوادي معروفٌ ا:* َأَواِديةٌ 
.271ال ُمفرَد هلا،القطعُة من الَغَنمِ :* الَوِقيرُ 
.272أو َوِقريٌ ،ِقرٌ وُقّدَر لُه مجٌع غَري مسموٍع هو وا،والِوقاُر مجٌع ال يُدَرى ما واحُده،الّنخُل إذا كثـَُر َمحُْله:* الِوقارُ 

.273ال مفرَد له،رأيُت أوقاًسا من الناِس أي أخالطًا:* األوقاسُ 
.274إالّ أْن يكوَن واحُدها األيسقَ ،مل ُيسمْع هلا بواحدٍ ،القالئدُ :* األياسقُ 
.275ال يُعرُف لُه واحدٌ ،موضع باليمن:* أيافثُ 

:جموٌع مختلٌف في وجوِد ُمفرٍد لها من لفِظها:ثانًيا
وجعَلهـا  ،،وهـي مجـوٌع ُخمتلـٌف فيهـا،هذا هو القسُم الثـاين مـن هـذِه اجلمـوعِ 

وقــد ،وأصــحاُب هـذا املــذهِب قـد يّتفُقــوَن علـى ُمفــرٍد واحـدٍ ،،كالقسـِم األوَّلِ 
:وهذه مجلُة ما وقفُت عليِه من اجلموِع املختلِف فيها.فيذكُروَن للجمِع أكثَر من ُمفردٍ ،فيهِ خيتلُفوَن 

وذهَب أبو جعفٍر الرُّؤاسيُّ .إىل أنّه من اجلمِع الذي ال تعِرُف العرُب لُه واحًدا276ذهُب مجاعٌة من أهِل العربّيةِ .الِفَرقُ :* األبابيلُ 
فـإْن كـاَن ذلـَك  ،278وهـو أنَّ الواحـَد إبِّيـلٌ ،)جمـاِز القـرآنِ (قَل ابُن دريٍد عن أيب ُعبيدَة قوًال خمالًفا ِلمـا يف ون،277إىل أنَّ الواحَد إبّالةٌ 

.13/431جن) العرب (هلسان263
.2/197. وينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 3/1271مجهرة اللغة264
.2/198، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها 5/425لسان العرب (هزز) 265
.11/697. وينظر: لسان العرب (هزل) 2666/152
.12/602لسان العرب (هجم) 267
.2/911مجهرة اللغة 268
.195، والنكت احلسان ص 643. وينظر: املذكر واملؤنث ص 3/247القرآن للفراء معاين269
.14/115املخصص 270
.2/797مجهرة اللغة 271
.5/290لسان العرب (وقر) 272
.6/257لسان العرب (وقس) 273
.10/387لسان العرب (يسق) 274
.2/197. وينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 3/1271ابن دريد 275
.157املسائل العضديات ص ، و2/493الصحاح (شدد) ، و 3/1271مجهرة اللغة ، و 2/272خفشمعاين القرآن أل، و2/312از القرآن جم276
.11/6، ولسان العرب (أبل) 2/272معاين القرآن للفراء 277
.3/1271مجهرة اللغة 278
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واحـُد األبابيـِل :فلـو قـاَل قائـلٌ : "279مثَّ قـالَ ،فقـّرَر أنّـه ال واحـَد لـهُ ،وناقَش الفـرّاُء هـذا اجلمـعَ .فلعّلُه قوٌل آخُر ألِيب ٌعبيدةَ ،كذلكَ 
واختــاَر أبــو الربكــاِت األنبــاريُّ مــن .280وذكــَر ابــُن خالويــِه أنَّ اِإلبـّــْوَل واحــُد األبابيــلِ ."دينــاٌر ودنــانريُ :كمــا قــاُلوا،ٌة كــاَن صــوابًاِإيبالــ

.281أو أْن يكوَن واحُدُه ِإبِّيًال أو أِبـَّْوالً ،األقواِل السابقِة ثالثًة فأجاَز أْن يكوَن مجًعا ال واحَد لُه من لفِظهِ 
،أو ِإبِّيـلٌ ،هـو إبّالـةٌ ،أو أنَّ لـُه واحـًدا،أنَُّه مجٌع ال واحَد لهُ :أقواٍل هيَ هِل العربّيِة يف األبابيِل مخسةَ تبّنيُ ممّا سبَق أّن ألوي

وإّمنــا هــي ،ســمْع مــن العــربِ وأنَّ هــذه األفــراَد الــيت ذكَرهــا الّلغويّــوَن مل تُ ،ويتبــّدي يل أنَّ هــذا اجلمــَع ال ُمفــرَد لــه.أو ِإبـَّــْولٌ ،أو ِإيَبالــةٌ 
.282قياًسا على ِعجَّْوٍل، وليَس شيٌء مسَُِع من العرِب"،كما يقوُلون يف واحِد األبابيِل: ِإبَّولٌ : "يدلُّ على ذلَك قوُل اجلوهريِّ ،قياسٌ 

ونقَل اجلـوهريُّ ،أنّه ال واحَد لألثاثِ 283اينُّ ذكَر الفرّاُء واألصفه.اإلبُل والغنُم والعبيُد واملتاعُ :أو املاُل كّلهُ ،متاُع البيتِ :* األثاث
.285واشتّقُه ابُن دريٍد من الشيِء املَُؤّثِث، أي املَُوثَّرِ ،284عن أيب زيٍد أنَّ الواحدَة أَثَاثةٌ 

وهريِّ كما يقوُل وذلَك َوْهٌم من اجل،286األّوُل مذهُب اجلوهريِّ أنّه ال واحَد لهُ :ويف هذا اجلمِع مذهبانِ ،ُمتوُن األرضِ :* األياديمُ 
وهي ِفيعالٌة من أدِمي ،)لساِن العربِ (والثاين أنَّ ابَن منظوٍر ذكَر يف ،287الفريوزابادي

.288األرضِ 
وإّمنـا هـو اسـٌم ،َع الـيت علـى لفِظهـاوهـو أنَّ الـاليت لـيَس مجـ،األّوُل مـذهُب األخفـشِ :ويف هذا اجلمِع مـذهبانِ ،مجُع اليت:* الالتي
كمـا أنَّ تصـغَري ،ألنَّ تصـغريَُه هـو الَلتَـيّـاتُ ،وهو أنَّ ُمفرَدُه اليت،والثاين مذهُب سيبويهِ ،ألنَّ تصغَري الاليت عنَده هو اللويتا،للجمعِ 

.289اليت هو الّلتياتُ 
ومل ُيستعمُل هذا ،،ّوُل أنَُّه مجُع األهِل على غِري قياسٍ القوُل األ:ويف هذا اجلمِع قوالنِ ،أهُل الّرجلِ :* اَألَهاِلي

والقـوُل الثـاين ،290كَفـرٍْخ وأَفـراخٍ ،وقـد جـاَء أيًضـا آهـالٌ ،َكَكْعٍب وِكَعـابٍ ،ِإَهاٌل على وزِن ِفعالٍ :ولو مجَُِع على القياِس لقيلَ ،املُفردُ 
.291فلذلِك جيري َجمرَاهُ ،فاعتّلْت كما اعتّلْت ياُء جوارٍ ،لإلحلاقِ وزاُدوا فيِه ياءً ،أنَُّه مجُع أهلٍ 

وأّمـا .293وذكَر ابـُن األنبـاريِّ واجلـوهريُّ أنَّ واحـدَة اآلِل اآللـةُ ،292ذكَر ابُن منظوٍر أنَّه مجٌع ال مفرَد لهُ .آُل اخليمِة َعَمُدها:* اآلل
ــِه وأتباِعــهِ ،اآللُ  ومــذهُب األنبــاريِّ أنّــُه مجــٌع ُيشــبُه ،فمــذهُب الفــرّاِء أنَّــُه واحــٌد ال مجــَع لــهُ ،وأنصــارِهِ مبعــىن أهــِل الّشــخِص وذوو َقرابِت

.294الواحدَ 
وذكــَر أبــو عبيــدَة وابــُن قُتيبــَة أنَّ واحــَدُه .وال ُيســتعمُل إالّ ُمضــافًا،295ال يُفــرُد لــُه واحــٌد مــن لفِظــهِ )،ذوو(أصــحاٌب مبعــىن :* أولــو

.297كأنَّ واحَده َألٌ :)لساِن العربِ (ويف ،296)ذو(

.3/292معاين القرآن 279
.235ليس يف كالم العرب ص 280
.2/536راب القرآن البيان يف غريب إع281
.2/493الصحاح (شدد) 282
.9املفردات يف غريب القرآن ص ، و 2/171معاين القرآن للفراء ينظر:283
.1/272الصحاح (أثث) 284
.2/111. وينظر: لسان العرب (أثث) 1/54مجهرة اللغة 285
.5/1859الصحاح (أدم) 286
.4/73القاموس احمليط (األدمة) 287
.12/31العرب (أدم) لسان288
.15/446. وينظر: لسان العرب (تا) 3/488الكتاب 289
.5/73شرح املفصل ، و 2/206شرح شافية ابن احلاجب ، و 3/29األصول يف النحو 290
.1/550اإليضاح يف شرح املفصل 291
.11/39لسان العرب (أول) 292
.4/1627الصحاح (أول) ، و 434املذكر واملؤنث ص 293
.435املذكر واملؤنث ص 294
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ألنَّ فـُْعـًال ال ؛298وهو نـادٌر علـى غـِري قيـاسٍ ،وعن ابِن األعرايبِّ أنَّ واحَدها ُجبْرٌ ،ال واحَد لهُ ،الدواهي واألموُر الِعظامُ :* األباجيرُ 
.ُجيمُع على أفاعيلَ 

وأنـَّه ،أنّـه ال واحـَد ُمسـتعمًال لـهُ اعـٍة مـن أهـِل العربيّـةِ مجاألّوُل مـذهُب :ويف هذا اجلمـِع مـذهبانِ ،نقيُض احلقِّ :الباطلُ :* األباطيلُ 
وكوُن األَباطيِل مجًعا للباطِل على غِري قياٍس يعين أنَّ قياَس مجِع فاعـٍل .وقياُس واحِدِه إبطاٌل أو إبطيلٌ ،مجُع الباطِل على غِري قياسٍ 

أباطيــُل مجُعــوا إبطــاًال أو إبطــيًال يف :،ٍل وكواهــلَ كاهــ:حنــو،ال علــى أَفاعيــلَ ،أي بَواطــلَ ،أْن ُجيمــَع علــى َفواعــلَ 
وقــــاَل ابــــُن ،300واملــــذهُب الثــــاين هـــو مــــذهُب أيب حــــاٍمت السجســـتاينِّ وهــــو أنَّ واحــــَدُه أُبُطولـــةٌ .299وإْن مل ُيســـتعملْ ،معـــىن الباطــــلِ 

.واحُدُه إبطالٌة وأُبُطولةٌ :301ُدريدٍ 
وذكـــَر الّرضـــيُّ أنـّــه تصـــغُري أَبُكـــٍر ،302وأيب بكـــٍر األنبـــاريِّ أنّـــه ال يُعـــرُف لـــُه واحـــدٌ ،مـــذهُب الفـــرّاءِ .مـــن اإلبـــلِ الَفـــِيتُّ :* األُبَيِكـــِرون

ــا فإنَّــُه مجــُع : "304قــالَ ،وذكــَر أنَّ املفــرَد أَْبُكــرٌ ،ونــاقَش هــذا اجلمــَع ســيبويهِ .يف إشــارٍة إىل أنّــُه غــُري ُمســتعملٍ 303ُمقــّدرًا ــا أُبـَْيِكريَب وأمَّ
ْبُكِر".األَ 

ونـاقَش ابـُن .305والثـاَين أنَّ ُمفرَدهـا ُختْـٌم وَختْـمٌ ،:ذكَر ابُن منظوٍر فيها قولنيِ .حدوُد األرضِ :* التُّخومُ 
وبفتِحهـا مفـرٌد مجُعـُه ُختُـوٌم أو ،مٌ واحـُدُه َختْـ،فـذكَر أنَّ التُّخـوَم بضـمِّ التـاِء مجـعٌ )،لـيس يف كـالم العـربِ (خالويِه هـذا اللفـَظ يف كتابِـِه 

.306َرُسوٍل وُرُسلٌ :مثل،ُختُمٌ 
.308وهو من اجلمِع العزيزِ ،هو مجُع جذيذٍ :. وقيلَ 307مذهُب ثعلٍب أنَُّه ال واحَد لُه من لفِظهِ .املُقّطعُ :* الُجَذاذُ 

،والثاَين أنَُّه قد يُفـرُد هلـا واحـدٌ ،األّوَل أنُّه ال يُفرُد هلا واحدٌ :وقد أجاَز فيها اخلليُل َوجهنيِ .ما يـُّتخُذ من اخليِل للّنسلِ :* األحجارُ 
اِحلْجُر الفرُس : "310قالَ ،وأّكَد الثاينَ ،ونفى األزهريُّ القوَل األّولَ ."يعين الَفَرَس الواحدَ ،هذا ِحْجٌر من أحجاِر َخْيِلي: "309فُيقالُ 
ـَذ منهـا للنَّسـلِ :أحجـاُر اخليـلِ :وقيـلَ .جارًاوُجتمُع ُحُجورًا وُحُجورًة وأح:قلتُ .األُنثى :قلـتُ ،وال يكـاُدوَن يُفـرُدوَن الواحـدةَ ،مـا اختُّ

وقـاَل .جعُلوها كاملُحّرمِة الرَِّحِم إالّ على ِحصـاٍن َكـرميٍ ،هذِه ِحْجٌر من أحجاِر َخْيِلي ُمراٌد باِحلْجِر الفرُس األُنثى خاّصةً :يُقالُ ،بلى
هذِه اِحلْجُر من ِجياِد َخيِلنا".:وأشاَر إىل فرٍس لُه أُنثى،ُمضرِّسٍ يل أعرايبٌّ من بين 

.1/158وامع مهع اهل295
.86أدب الكاتب ص ، و 1/251جماز القرآن 296
.11/27العرب (ألل) لسان297
.4/40لسان العرب (جبر) 298
.2/205ينظر: شرح شافية ابن احلاجب و .14/114املخصص ، و 236املفصل يف علم اللغة ص ، و 3/29األصول يف النحو ، و 3/616الكتاب 299
.1/54شباه والنظائر . وينظر: األ11/56لسان العرب (بطل) 300
.1/359مجهرة اللغة 301
.643املذكر واملؤنث ص ، و 3/247معاين القرآن للفراء 302
.2/183شرح الكافية 303
.3/495سيبويه: الكتاب 304
.1/73وينظر: املصباح املنري (ختم) ). 1/389والقوُل الثاين هو مذهُب ابِن دريٍد يف اجلمهرِة ( . 12/64لسان العرب (ختم) 305
.238ـ 237ليس يف كالم العرب ص 306
.581جمالس ثعلب ص 307
.3/479العرب (جذذ) لسان308
.75ـ 3/74العني (حجر) 309
.4/170. وينظر: لسان العرب (حجر) 3104/133
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ألنَّ األحاديـَث ؛أنَّه مجُع احلديِث على غـِري قيـاسٍ 311مذهُب مجهوِر الّنحويِّنيَ .أحاديُث النيبِّ صّلى اُهللا عليِه وسّلمَ :* األحاديثُ 
إْذ إنَّ القياَس أْن ُجيمَع حـدائَث علـى حـدِّ قـَلُـوٍص وَقالئـَص ،غِري واحِدِه املُستعملِ فظهَر بذلَك أنَُّه ُكسَِّر على ،ليَس من أبنيِة فعيلٍ 

.وإْن مل ُيستعملْ ،،أحاديثُ :،وَسفيتٍة وَسفائنَ 
ألنَّ ؛وردَّ ابــــُن بــــّري ذلــــكَ ،312مثَّ جعلُــــوُه مجًعــــا للحــــديثِ ،وذهــــَب الفــــرّاُء إىل أنَّ واحــــَد األحاديــــِث ُأْحُدوثــــٌة املُســــتعملةُ 

كمـــا ردَّهُ ،313وال يكـــوُن مجُعهـــا إالّ حـــديثًا،وأحاديـــُث النّـــيبِّ صـــّلى اهللاُ عليـــِه وســـّلَم ال تكـــوُن أحُدوثـــةً ،األحدوثـــَة مبعـــىن اُألعجوبـــةِ 
.الّنيبُّ ـ عليِه السالُم ـ عن مثِلهِ ُحوِشيَ ،ألنَّ األحُدوثَة الشيُء الطفيُف الّرذيلُ ؛314الِربِْكِليِّ 

فتكوُن بذلَك األحاديُث مجًعا للحديِث الذي ،315وِّي قوَل الفرّاِء أنَّ اخلليَل ذكَر أنَّ األحدوثَة هَي احلديُث نفُسهُ قوممّا يُ 
.طفيِف الّرذيلِ أو الشيِء ال،وليَس إىل معىن اُألعجوبةِ ،مذهوبًا باألحدوثِة إىل معىن احلديثِ ،هو اُألحدوثةُ 
.317أنَّ واحَدها ُحْرُسونٌ )لساِن العربِ (ويف ،316ذكَر السُّيوطيُّ أنَُّه ال يُعرُف هلا واحدٌ .:* الحراسينُ 
واملشـهوُر .318ثعـاليبٌّ ذكـَر ذلـَك ال،ال واحَد لُه من لفِظـهِ ،حواسُّ اإلنساِن وهي الطعُم والبصُر والسمُع واللمُس والشمُّ :* الحواسُ 

319.
.321وذكَر األصمعيُّ أنَّ واحَدها حسيلةٌ ،320ذكَر اجلوهريُّ أنّه ال واحَد لهُ .أوالُد البقرِ :* الَحِسيلُ 

بـدليِل ،322ِر اللُّغـوّينيَ ،املواضُع احلسنُة من البدنِ :* الَمحاِسنُ 
ونظـريُُه ،ولو كاَن لُه مفرٌد قياسيٌّ من لفِظه لُردَّ إليِه يف النسـِب، وإّمنـا واحـُدُه َحَسـٌن أو ُحْسـٌن علـى املُسـاَحمةِ ،أنَّ الّنسبَة إليِه َحماِسينٌّ 

ونَفـى أنَّ ،وأشـاَر األزهـريُّ إىل هـذا الـرأيِ ،323ُمفرَدها َحمَْسـنٌ وأنَّ ،وذكَر اخلليُل أنَّ املَحاسَن تُفردُ ،املالمُح واملشاِبُه والّليايل واملفاقرُ 
وغـَري ،أنَّ جعَل َحمَْسٍن واحَد احملاِسِن ليَس بقويٍّ )لساِن العربِ (ويف .324ولكّنُه ذكَر أنَّ قياَس املُفرِد َحمَْسنٌ ،العرَب ُتوحُِّد املَحاسنَ 

.325ألنَّ اجلمهوَر على خالِف ذلكَ ؛معروفٍ 
أنـَُّه مجـٌع ُمْفتَـتٌح حبـرٍف مل يُفتَـتْح بـِه ،هـو حمسـنةٌ ،السيوطيُّ إىل أنَّ الدليَل على أنَّ احملاسَن مجٌع ملُفرٍد مهمـٍل قياسـيٍّ وذكرَ 

.326املُفرُد املُستعمُل وهو َحَسنةٌ 

.14/114املخصص ، و 5/73شرح املفصل ، و 1/055اإليضاح يف شرح املفصل ، و 236املفصل يف علم اللغة ص ، و 3/29األصول يف النحو ، و 3/616الكتاب 311
.1/54، واألشباه والنظائر 282ـ 8/281. وينظر: (قطع) 2/123لسان العرب (حدث) 312
.1/182التنبيه واإليضاح عما وقع يف الصحاح (حدث) 313
.2/179شرح الكافية وينظر:.400شرح لب األلباب يف علم اإلعراب ص 314
.3/177العني (حدث) 315
.2/198يف علوم اللغة وأنواعها املزهر 316
.13/111لسان العرب (حرسن) 317
.377فقه اللغة وسر العربية ص 318
.1/172املعجم الوسيط (حسن) 319
.4/1668الصحاح (حسل) 320
.11/152. وينظر: لسان العرب (حسل) 49الوحوش ص 321
، وشــرح لــب األلبــاب يف 13/117، و (حسـن) 129/ 11،و (جهــل) 4/311ولســان العـرب (ذكــر) ،14/122، واملخصــص 1/238، وجممــع األمثـال 1/333، والنــوادر 3/379الكتـاب 322

.1/174، واملعجم الوسيط (حسن) 2/178، وشرح الكافية 2/207، وشرح شافية ابن احلاجب 400علم اإلعراب ص 
.3/143العني (حسن) 323
3244/314.
.13/117العرب (حسن) لسان325
.6/120وامع مهع اهل326
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. ويف هــذا 327﴾َكــَة َحــافَِّني ِمــْن َحــْوِل الَعــْرشِ َوتـَــَرى املَالئِ ﴿:ومنــه قولُــُه تعــاىل،َحــفَّ القــوُم بالشــيِء وَحوالَيــِه أحــدُقوا بــهِ :* حــافُّونَ 
لكونِـِه ال يقــُع للمالئكــِة إالّ ؛فــذكَر عـِن الفــرّاِء أنّـه ال يُفــرُد هلــذا االسـِم واحــدٌ ،اللفـِظ خــالٌف بـَني اللغــوّيَني نقلَـُه أبــو جعفــٍر النَّحـاسُ 

.328وعن األخفِش أنَّ واحَدُهم حافٌّ ،ُجمنِمعنيَ 
.329ونَقَل عن أيب ُعبيدَة أنَّ الواحدَة َحّفانةٌ ،وال يُتكلُم هلا بواحدٍ :قاَل األصمعيُّ .النعامِ ِصغاُر :* الَحفَّانُ 

نقـَل ابـُن منظـوٍر عـِن األصـمعيِّ أنَّ احلمائـَل ال واحـَد هلـا مـن .وهـو السـُري الـذي يـَُقلَّـُده املُتقلِّـدُ ،ِعالقتُـه:ِحمَمُل السيفِ :* الحمائلُ 
ــا ابــُن ُدريــٍد فــذكَر هلــا ،330وأنَّ املِحمــَل ُجيمــُع علــى َحماِمــلَ ،ونقــَل عــِن األزهــريِّ أنَّ واحــَدها ِمحالــةٌ ،ا ِحمَْمــلٌ وإّمنــا واحــُده،لفِظهــا وأمَّ

يلةٌ  .331ُمفرديِن مها ِمحَالٌة ومحَِ
أحـُدمها ،مجعـانِ )ِحممـلٍ (لــ فيكـونُ ،ِحممـلٌ :ـ يُقـاُل هلـا)املصباِح املنـريِ (وليَس قوُل األصمعيِّ ببعيٍد ألنَّ اِحلمالَة ـ كما يف 

.وهو محائلُ ،واآلخُر غُري قياسيٍّ ،وهو َحماملُ ،قياسيٌّ 
ولكـنَّ ابـَن دريـٍد ذكـَر احلُْنُجَفـَة وأنَّ ،332وأنَّ قياَسـه ُحْنُجَفـةٌ ،ذكَر األزهريُّ أنّه مل َيسمْع هلا بواحدٍ .رؤوُس األضالعِ :* الَحناِجفُ 

.أنَّ هذا اجلمَع قياسيٌّ فدلَّ ذلَك ،333مجَعها احلَناِجفُ 
ُه ُمولًَّدا،ذكَر اجلوهريُّ أنَّ األصمعيَّ أنكَر هذا اجلمعَ .املآربُ :* الحوائج ألنَّ مـا كـاَن علـى ؛خلروِجه عن قياِس مجـِع حاجـةٍ ؛وَعدَّ

نَّ األصـــمعيَّ رجـــَع عـــن إنكـــاِر غـــَري أنَّ الرقاشـــيَّ والسجســـتاينَّ ذكـــرَا أ،334مثـــِل حاجـــٍة كغـــارٍة وحـــارٍة ال ُجيمـــُع علـــى غـــوائَر وحـــوائرَ 
.335حوائجَ 

وذكَر ابُن بـَّرّي أنَّ النحاَة يزعمـوَن أنّـه مجـٌع لواحـٍد مل تَنطـْق بـه العـرُب، وهـو حائجـٌة، ودافـَع عـن هـذا اجلمـِع وأثبتَـه ـ كمـا 
فلّمـا ،فُخفِّفـْت حبـذِف اليـاِء منهـا،وإْن مل يُنطـقْ ،ـ وذكـَر أنَّ مفـرَده حاجـٌة األصـُل فيهـا حائجـةٌ 336أثبَتُه قبًال اخلليُل وابُن جـّين 

،وقياُسها حـواجٍ ،أنَّ حوائَج جيوُز أْن تكوَن مجَع َحوجاءَ ،مل ُيسّمِهم،. وذكَر ابُن منظوٍر عن قومٍ 337مجُِعْت ُردَّ إليها احملذوُف منها
.338فصاَر حوائجَ ،فُقّدمِت الياُء على اجليمِ ،مثَّ حدَث فيها قلبٌ ،مثل َصحارٍ 

.339،مجاعة النحِل والزنابريُ :خشرمُ * ال
فذكَر يف املوضـِع األوَِّل أنَّ )،مجهرِة اللغةِ (ناقَش ابُن دريٍد هذا اجلمَع يف موضعِني من كتاِبِه .األموُر اليت ال نظاَم هلا:* الخالبيسُ 

وذكَر يف املوضِع الثاين خالفًـا يف هـذا اجلمـِع بـَني ،340وأنَّه ال يعِرُف لُه واحًدا،وأنَّ األصمعيَّ أنكَر ذلكَ ،يًسا واحُد اَخلالبيسِ ِخْلبِ 
.341إنَّ واحَده ِخْلِبيسٌ :وأنَّ البغدادّيَني قاُلوا،وأنَّ البصرّيَني ال يعرُفوَن لُه واحًدا،البصرّيَني والبغدادّينيَ 

.75الزمر اآلية 327
. والغريُب أنَّ الفراَء واألخفَش مل يذكرا شيًئا عن االسِم يف معانيهما.2/327. وينظر: البيان يف غريب إعراب القرآن 4/23إعراب القرآن 328
.61الوحوش ص 329
.11/178العرب (محل) لسان330
.1/567مجهرة اللغة 331
.9/59لسان العرب (حنجف) 332
.2/1135هرة اللغة مج333
.6/106وينظر: مهع اهلوامع . 1/308الصحاح (حوج) 334
.2/244لسان العرب (حوج) 335
.240اللمع يف العربية ص ، و 3/259العني (حوج) 336
.1/199التنبيه واإليضاح عّما وقع يف الصحاح (حوج) 337
.2/243العرب (حوج) لسان338
.11/95. وينظر: (ثول) 12/179العرب (خشرم) لسان339
. 2/1191مجهرة اللغة 340
. 3/1271مجهرة اللغة 341
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ولعّل يف ذلَك إشـارًة ،إنّه ال واحَد لهُ :فذكَر أنّه قيلَ ،ابُن منظوٍر خالَف اللغوّيَني يف اخلالبيِس دوَن نسبٍة لآلراءِ وعرضَ 
ألنَّ اجلمهــوَر علــى ؛وال وجــَه إلنكــاِر األصــمعيِّ أو البغــدادّيَني إفــراَد اخلالبــيسِ .342أو أنَّ الواحــَد ِخلِبــيٌس وِخلبــاسٌ ،إىل األصــمعيِّ 

.ذلكَ خالفِ 
.344وذكَر اخلطيُب الّتربيزيُّ أنَّ واحَد األخالِط ِخْلطٌ .343ال مفرَد لهُ ،:* األخالطُ 
احـدًة والثـاين أنَّ لـُه و ،وواحدتُـه بـَّقـةٌ ،األّوُل أنَّه ال واحَد لـُه مـن لفِظـه:ويف هذا اجلمِع قوالنِ ،يف لغِة هذيلٍ ،البعوضُ :* الَخُموشُ 
.345هي َمخُوشةٌ 

وأنَّ ،ونقَل ابـُن منظـوٍر عـن أيب عبيـدَة أنَّ واحـَده خائـلِ ،346وإّمنا واحُدها الفرسُ ،ال واحَد له من لفِظه،مجاعُة األفراسِ :* الخيلُ 
.347لكونِه غَري معروفٍ ؛ابَن سيده أنكَر ذلكَ 

بـْرُ  .348َدبـَْرةٌ :ْبرِ وقيَل واحدُة الدّ ،ال واحَد هلا،الّنحُل والزنابريُ :* الدَّ
وأنَّ هـذا اجلمـَع ،)لسـاِن العـربِ (ويف ،349ذكـَر اخلليـُل أنـَُّه ال يُفـرُد هلـا واحـدٌ .ِتالٌل ليسْت غليظةً :* الدَّكَّاواتُ 

.350ليَس يف اَخلْضراَواِت صدقةٌ :كقوِهلم،ولكّنهم أجَروه ُجمرى األمساِء لغلبِته،مجٌع نادٌر يف الصفاتٍ 
:مثـل،وإّمنـا الـذي ُجيمـُع علـى هـذا الـوزِن االسـمُ ،وما كاَن صـفًة ال ُجيمـُع علـى فعـالواتٍ ،وتفسُري ذلَك أنَّ خضراَء صفةٌ 

،الواتٍ فُجِمَع على فعْ ،صاَر اللفُظ امسًا هلذِه الُبقولِ ،،اخلضراءُ :ولكْن ملّا قالِت العرُب هلذِه الُبقولِ ،صحراَء وُخنُفساءَ 
.فجمُعوُه على دكَّاواتٍ ،وكذلَك دّكاُء أَراُدوا بِه االسَم ال الّصفةَ 

ونـاقَش هـذا اجلمـَع سـيبويِه وذكـَر أنَّ .352وأيب بكٍر األنباريِّ أنّه ال يُعرُف لـُه واحـدٌ 351مذهُب الفرّاءِ .صغاُر اإلبل:* الدَُّهيِدِهونَ 
.353املفرَد َدهداهٌ 
.355وأكثُر ما ُيستعمُل ذلَك مجًعا،ها ُذْعُلوبٌ واحدُ قيَل: ، و 354ال يُعرُف هلا واحدٌ ،ابِ أطراُف الثي:* الذََّعاليبُ 
وهــــو مثــــُل ،مــــذهُب أيب علــــيٍّ الفارســــيِّ أنـّـــُه ال واحــــَد لــــُه مــــن لفِظــــهِ .مــــا يلــــي األرَض مــــن أســــافِله:ذالِذُل القمــــيصِ :* الــــذَّالِذلُ 

.357وَقماقمَ مثل ُقْمُقمٍ ،واحُده ُذلُذلٌ :وقيلَ .356َسَواِسَوةٍ 
؛والياُء زائدةٌ ،أنَّ واحَدها يَربُوٌع يف التقديرِ )لساِن العربِ (ويف ،مل أمسْع هلا بواحدٍ :358قاَل األزهريُّ .حلُمهُ :يرابُع املنتِ :* الَيرابيعُ 

.359ألنّه ليَس يف كالِمهم فـَْعُلولٌ 

.2/197. وينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 6/66لسان العرب (خلبس) 342
.291لسان العرب (خلط) /343
3441/38.
اخلموُش.يف (املزهر) اخلموُس بالسِني، والصواُب و.6/299لسان العرب (مخش) 345
.150ص الواضح يف النحو والصرف"قسم الصرف"وينظر: .229فقه اللغة وسر العربية ص 346
.11/231لسان العرب (خيل) 347
.11/95. وينظر (ثول) 4/274لسان العرب (دبر) 348
.5/274العني (دك) 349
، وفيِه: "ويف حديِث ُجماهٍد".2/41هاية يف غريب احلديث واألثر القوُل يف النو .2/172. وينظر: شرح شافية ابن احلاجب 10/425لسان العرب (دكك) 350
.3/247معاين القرآن للفراء 351
.642املذكر واملؤنث ص 352
.3/495الكتاب 353
.2/198املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 354
.1/388لسان العرب (ذعلب) 355
.186يس يف كالم العرب ص لو ،14/409لسان العرب (سوا) . وينظر: 342املسائل احللبيات ص 356
ذلل.11/259لسان العرب357
3582/377.
.8/111العرب (ربع) لسان359
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ونقـَل عـن ابـِن ،بفـتِح الـراِء واجلـيمِ ،َل عـن ُكـراٍع أنَّ واحـَدها َرَجـبٌ ونقـ،ذكـَر ابـُن منظـوٍر  أنّـه لـيَس هلـا واحـدٌ .األمعاءُ :* األرجابُ 
.360وسكوِن اجليمِ ،بكسِر الراءِ ،َمحَْدَويِه أنَّ واحَدها رِْجبٌ 

.361بضم الراِء وسكوِن اجليمِ ،وفيِه أيًضا واحُدها ُرْجبٌ ،األّوُل والثاين؛القوالنِ )املعجِم الوسيطِ (ويف 
وأنَّه ُجيمُع على رِطَاٍط ،أنَّ الرَّطيَط األمحقَ )القاموِس احمليطِ (ويف ،362ومل يذكْر لُه واحًدا،حكاُه ابُن األعرايبِّ .ىاَحلمقَ :* الرطائطُ 

.فظهَر بذلَك أنَّ لُه ُمفرًدا هو الرَّطَيطُ ،363وَرطَاِئطَ 
وذكــَر ابــُن منظــوٍر أنَّ ،364ليبِّ واجلــوهريِّ والفريوزابــاديوهــو مجــٌع ال واحــَد لــُه عنــَد الثعــا،مــا رقَّ مــن أســفِل الــبطِن والنَ :* الَمــراقُّ 

.365واحَدها َمَرقٌّ 
ونقَل ابُن منظوٍر أنـَُّه قيـَل إنَّ واحـَدُه ،366ولذا ُيصّغُر على لفِظهِ ،وَرْهطٍ وهو مجٌع كنَـَفرٍ ،ال واحَد لهُ ،كلُّ من ركَب دابّةً :* الرَّْكبُ 

ُبونَ :كما قاُلوا،ُرَوْيِكُبونَ :لقاُلوا يف تصغريِهِ ؛ألنّه لو كاَن كذلكَ ؛وأنَّ ذلَك مردودٌ ،راكٌب كصاِحٍب وَصْحبٍ  .367ُصَوحيِْ
املــذهُب :ويف هــذا اجلمــِع مــذهبانِ ،وهــم مــن ثالثــٍة إىل َعَشــَرةٍ ،ومــا فــيهم امــرأةٌ ،قــوُم الّرُجــِل وقَبيلتُــهُ :لــرَّْهطُ ا:* األراهــطُ 
وإّمنـا علــى أَرُهــٍط غــِري ،،ألنَّ أَفاِعــَل لـيَس مــن أبنيــِة فـَْعــلٍ ؛غـِري قيــاسٍ األوَُّل أنـَُّه مجــٌع علــى 

ا بل حتّمُلو ،: "369)شرِح املفّصلِ (وقاَل ابُن يعيَش يف ،368املُستعملِ 
ألنَّ ؛وليَس القياُس يف َرْهٍط أْن ُجيمَع على أراهطَ … فمن ذلَك َرْهٌط وأَرَاهُط ،فكسَُّروُه على ما مل ُيستعملْ ،لفظًا آخَر ُمرادفًا لهُ 

أرَاهُط :م حَني قاُلوا،فال ُجيمُع عليهِ ،وَرْهٌط ثالثيٌّ … َجعفٍر وَجعافَر :وما كاَن على عّدتِِه جنو،هذا البناَء من مجوِع الرُّباعيِّ 
.واملـذهُب الثـاِين أنـَّه مجـٌع "،وليَس أرُهٌط جبمـِع رهـطٍ ،وإْن مل ُيستعملْ ،مجُعوا أَرُهطًا يف معىن رْهطِ 

370وأنَّ أَْرُهطًا ُمستعملٌ ،وأنُّه مبينٌّ على أَْرُهطٍ ،قياسيٌّ 

أّن العـرَب ال تكـاُد 371ومـذهُب األخفـشِ .شَِّداِد لدفِعهم أهَل النّـاِر إليهـاَي بذلَك بعُض املالئكِة الِغالِظ الوُمسِّ ،الشَُّرطُ :* الزَّبَانَِيةُ 
وذكــَر فيــِه ثالثــَة آراٍء أخــرى هــَي أْن يكــوَن ،مثــل أبابيــَل وعبابيــَد وشــعاريرَ ،وجتعلُــه مــن اجلمــِع الــذي لــيَس لــُه واحــدٌ ،تعــِرُف واحــَدهُ 

.373ومذهُب الكسائيِّ أنَّ الواحَد زِْبينٌّ ،372وقِد اختاَر األخَري ابُن دريٍد وابُن قتيبَة والّزّجاجُ ،أو زِبِْنَيةً ،أو زابًِنا،االواحُد َزبَانيً 
)اِن العربِ لس(وذُِكَر يف .374وذكَر ابُن دريٍد نقالً عن أيب ُعبيدَة أنَُّه ال واحَد هلذا اجلمِع من لفِظهِ ،قوٌم ُسخٌَّل ِضَعافٌ * السُّخَُّل: 

.375أنَّ واحَدهم َسْخلٌ 

.1/413لسان العرب (رجب) 360
.1/329املعجم الوسيط (رجب) 361
.7/304لسان العرب (رطط) 362
.2/359القاموس احمليط (الرطيط) 363
.3/230القاموس احمليط (الرق) ، و 4/1484صحاح (رقق) ال، و 377، و 229فقه اللغة وسر العربية ص 364
.342/ 10. وينظر أيضا: (مرق) 10/122العرب (رقق) لسان365
.178ـ 2/177شرح الكافية 366
.1/430لسان العرب (ركب) 367
.1/550، اإليضاح يف شرح املفصل 236، واملفصل يف علم اللغة ص 3/29األصول يف النحو 368
.73ـ5/72شرح املفصل 369
.205ـ 2/204شرح شافية ابن احلاجب 370
.2/541معاين القرآن لألخفش 371
.346معاين القرآن وإعرابه ، و 87أدب الكاتب ص ، و1/335مجهرة اللغة 372
.13/194لسان العرب (زبن) 373
.1/598مجهرة اللغة 374
.11/332لسان العرب (سخل) 375
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،األّوِل أنّه ال يُعرُف منه واحدٌ :وذكَر ابُن منظوٍر أنَّ هذا اجلمَع خمتلٌف فيِه على قولنيِ ،ُضعفاءُ الرجاِل واألوغاُد منهم:* السُّخَّالُ 
.376والثاين أنَّ واحَدهم َسْخلٌ 

ولكنّـه ،َتسـخانٌ :مبعـىن املراجـلِ ؛وذكـَر ابـُن دريـٍد أنّـه قـد يُقـاُل للتسـاخنيِ ،فِظهـاال واحَد هلا مـن ل،املَراجُل واِخلفافُ :* الّتساِخينُ 
.378يفرُد منها واحٌد هو َتسخاٌن وَتْسَخنٌ ،مبعىن اِخلفافِ ؛أنَّ الّتساخنيَ )لساِن العربِ (ويف ،377ذكَر أنّه ال يـَْعِرُف صحَة ذلكَ 

،وقـاَل أبـو ُعبيـدةَ .أنّه مجٌع ال واحَد لهُ 379ذهُب أيب احلسِن األخفِش واألصمعيِّ م.وأحاديُث ال نظاَم هلا،األباطيلُ :* األساطيرُ 
ـَع َأسـطٌُر علـى أسـاِطريَ ،ونقَل ابُن منظوٍر عن أيب ُعبيـدَة أنَّ َسـْطرًا ُمجـَع علـى َأسـطُرٍ ،الواحُد ُأسطورٌة وِإسطارةٌ :380واجلوهريُّ  ،ُمثَّ مجُِ

،وأْن يكـوَن أسـاطُري مجـَع َأْسـطارٍ ،وُأْسـُطورًا،وُأَسـْيِطريَةً ،وُأَسـْيِطريًا،وُأْسـِطريًا،أْن يكـوَن ِإْسـطَارًاوأضاَف ابُن منظوٍر أنَّ املفرَد يصحُّ 
.381وأسطاٌر مجَع َسْطرٍ 

مـُل أْن وحيت،وتكسـُري ُأْسـُطورٍة أسـاطريُ ،فـذكَر أنَّ واحـَدُه حيتمـُل أْن يكـوَن ُأسـُطورةً ،وناقَش أبو عليٍّ الفارسيُّ هذا اجلمـعَ 
وأبيـاٍت ،كـَأعرَاٍب وأَعاريـبَ ،ُمثَّ ُجيمـُع األفعـاُل علـى أفَاعيـلَ ،وذكـَر أنَّ َفعـًال ُجيمـُع علـى أفعـالٍ ،يكوَن أسطارًا الـذي هـو مجـُع َسـْطرٍ 

.382وكذلَك أسطاٌر وأساطريُ ،وأباييتَ 
وذكـَر ابـُن منظـوٍر أنَّ يف هـذا اجلمـِع ،ًما لَسـالمِتها مـن الّرخـاوةِ ُمسِّيَـْت ِسـال،مجاعُة احلجارِة الصُّلبِة الصـغُري منهـا والكبـريُ :* السِّالمُ 

ــــدُ :خالفًــــا بــــَني الّلغــــوّيَني علــــى مــــذهبنيِ  وهــــو قــــوُل ابــــِن دريــــٍد واألزهــــريِّ يف ،والثــــاين أنَّ الواحــــدَة َســــِليمةٌ ،األّوِل أنَّــــه مجــــٌع ال يُوحَّ
.ال َسِليمةٌ ،384أنَّ الواحدَة َسِلمةٌ )التهذيبِ (واّلذي يف ،383)التهذيبِ (

فيكــوُن ممـّـا لفــُظ واحــدِه كلفــِظ ،وأنَّــه قــد يكــوُن واحــُده ســْلوى،ذكــَر األخفــُش أنَّــُه مل ُيســمْع هلــذا اجلمــِع بواحــدٍ .طــائرٌ * الّســلوى: 
.386أنَّ واحدتُه َسْلواةٌ )لساِن العربِ (ويف ،385مجِعهِ 

وذكَر ثعلٌب ،387كما أنَُّه ال واحَد للَمحاسِن واملَقاليدِ ،ال واحَد للَمساِوي،األوصاُب والُعُيوبُ :* الَمساوي
وعـن األصـمعيِّ أنَّ املُفـرَد ،ونقَل ابُن منظوٍر عن الكسائيِّ أنَّ هلذا اجلمِع واحًدا هو َمْسًوى،388أنَّ هذا اجلمَع مجٌع على غِري قياسٍ 

.389َمسَواةٌ 
.هـل هـو مجـٌع أو ُمفـردٌ ،وهـذا اللفـُظ خمتلـٌف فيـهِ .وهو ما بَني مثـاَين َعْشـَرِة إىل ثالثـنيَ ،َكَة واملَعرِفَة والُقّوةَ مبَلُغ الّرجِل احلُنْ :* اَألُشدُّ 

أيب وهـو قـوُل ،األّوِل أنَّه ليَس لُه ُمفـرٌد مـن لفِظـهِ :على مذهبنيِ ؟ُمثَّ اختلُفوا أََلُه ُمفرٌد أو ال،فمذهُب مجاعٍة من أهِل اللغِة أنَّه مجعٌ 
الرجــُل ُوّدٌي :مبنـــزلِة قــوِهلم،واملــذهِب الثــاين أنَّ لــُه مفــرًدا وهــو إمَّــا ُشــدٌّ ،391ِعلًمــا أنَّ ابــَن جــّين نقــَل عنــُه أنَّــه مجــُع َأَشــدَّ ،390عبيــدةَ 

.11/332لسان العرب (سخل) 376
.1/006مجهرة اللغة 377
.13/207العرب (سخن)لسان378
.3/1271ابن دريد ، و 2/272معاين القرآن لألخفش ينظر: 379
.3/1271وينظر: مجهرة اللغة، 2/684(سطر) الصحاح، و 1/189جماز القرآن 380
.4/363لسان العرب (سطر) 381
.55املسائل العضديات ص 382
.1/348مجهرة اللغة وينظر: .12/297لسان العرب (سلم) 383
38412/446.
.1/95معاين القرآن لألخفش 385
.14/395لسان العرب (سال) 386
.1/238جممع األمثال 387
.12/33، و (أمم) 1/96. وينظر: لسان العرب (سوأ) 2576جمالس ثعلب 388
.567لسان العرب (طيب) 389
.1/111. وينظر: مجهرة اللغة 1/305جماز القرآن 390
.3/118اخلصائص 391
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عن الفـرّاِء أَنّـَه َن منظوٍر نقلَ علًما أنَّ اب،393وهو قوُل الفرّاءِ ،فـَْلٌس وأَفُلسٌ :كقوِهلم،وإّما َشدٌّ ،392وهو قوُل يُوُنسَ ،والرجاُل أَُوّديٌ 
ولكنّــُه مــن حيــُث املعــىن ،وإْن كــاَن ِفْعَلــًة ال جتمــُع علــى أفُعــلٍ ،وإّمــا ِشــدَّةٌ ،394وهــو قــوُل ابــِن قُتيبــةَ ،وإّمــا َأَشــدُّ ،ْمل ُيســمْع لــُه واحــدٌ 

ووّفُق ابُن جّين بَني كوِن املُفرِد ،396كِذئٍب وأَذُؤبٍ وإّما ِشدٌّ ،395مجاعٍة من أهِل العربّيةِ وهو قوُل ،بلَغ الغالُم ِشّدَته:لقوِهلم؛حسنٌ 
.397ُمثَّ ُكسَِّر على َأُشدٍ ،فبِقَي االسُم على ِشدٍّ ،فُحِذفِت التاءُ ،،

ألنَّ أفْـُعـًال قّلمـا ؛وردَّ ذلـكَ ،مـِع مثـُل اآلنُـكِ 
،وبقوِل أهِل البصرِة قاَل اجلـوهريُّ الـذي ذكـَر أنَّ اَألُشـدَّ واآلنُـَك امسـاِن ُمفـرداِن جـاَءا علـى بنـاِء الواحـدِ ،398ُيستعمُل إّال وهو مجعٌ 

.399وإّمنا هو قياسٌ ،فليَس يعِين هذا أنَّ ذلَك مسَُِع من العربِ ،أو ِشدٌّ إنَّ املُفرَد َشدٌّ :كما ذكَر أنَّ قوَل َمن قالَ ،وأنّه ال نظِري هلما
ويف كلٍّ خالٌف بـَني أهـِل .والثالُث القوُم إذا تفرُّقوا،والثاين لعبٌة للّصبيانِ ،األّوُل ِصغاُر الِقثَّاءِ ؛هلذا اجلمِع ثالثُة َمعانٍ :* الشعاريرُ 

وَوفـَق املعـىن ،401وَوْفَق املعـىن الثـاين مجـٌع ال يُفـردُ ،400وإّما ُشْعُرورٌ ،هو إّما ُشْعُرورةٌ ،ألّوِل مجٌع لُه ُمفردٌ فالشَّعاريُر َوْفَق املعىن ا.اللغةِ 
.403وُمفرُدُه ُشْعُرورٌ ،أو يُفردُ ،402الثالِث مجٌع ال يُفردُ 

ذكَر ابُن دريٍد ،404ُن منظوٍر أنُّه مجٌع ال واحَد لهُ ففي حَني ذكَر اب،وهذا اجلمُع خمتلٌف فيهِ ،الِفرُق من الّناِس وغريِهم:* الّشعاليلُ 
.405أنَّ الواحَد ُشْعُلولٌ 

فمذهُب مجهـوِر النحـوّيَني واللغـوّينيَ ،ويف هذا اجلمِع خالفٌ .أي فرقًا وقطًعا،وتفّرَق القوُم ِمشاطيطَ ،القطُع املتفرّقةُ :* الشََّماِطيطُ 
ألنَّ النســبَة إليــِه ؛ومنــَع ذلــَك ســيبويهِ ،407ُعبيــدَة أنَّ واحــَدها ِمشطــاٌط، وقيــَل ُمشطُــوطٌ ونقــَل ابــُن دريــٍد عــن ايب،406أنّــه ال واحــَد لــه

ــَق ،408ِمشطــاطيٌّ أو ُمشْطُــوطيٌّ أو ِمشطيطــيٌّ :فقيــلَ ،ولــو كــاَن مجًعــا لــه واحــٌد لُنِســَب إىل الواحــدِ ،َمشــاطيطيٌّ بلفــِظ اجلمــعِ  وذلــَك َوْف
َ أنَّ مجٌع ال مفرَد لهُ ولكْن ملّا،قاعدِة الّنسِب إىل اجلمعِ  .ُنسِب إىل لفِظ اجلمِع تبنيَّ

وأجـاَز ابـُن جـّين أْن ،فمذهُب األصمعيِّ أنّه ال واحـَد هلـذا اجلمـعِ ،وهذا اجلمُع ُخمتلٌف فيهِ .ُسوُدها:وِشيُم اإلبلِ ،السُّودُ :* الشُّومُ 
إالّ أنّـه ُأخرِجـِت الفـاُء مضـمومًة ،كـأبيَض وبِـيضٍ ،مـِع أْن يكـوَن ِشـيًماوذكَر ابُن جّين أنَّ قياَس هـذا اجل،يكوَن املفرُد أشيَم وَشيماءَ 

.409فانقلبِت الياُء واًوا،على األصلِ 

.3/235لسان العرب (شدد) 392
.540جمالس ثعلب ص 393
.86أدب الكاتب ص 394
.2/104شرح شافية ابن احلاجب و ،330ـ 329ليس يف كالم العرب ص ، و 3/235لسان العرب (شدد) ، و 3/582الكتاب 395
.2/493الصحاح (شدد) 396
.3/118اخلصائص 397
. 437املذكر واملؤنث ص 398
.4/1573(أنك) ، و2/493الصحاح (شدد) 399
.4/416لسان العرب (شعر) ، و 2/700الصحاح (شعر) ينظر: 400
.4/416، ولسان العرب (شعر) 2/700الصحاح (شعر) 401
.3/292معاين القرآن للفراء 402
.11/355، و (شعل) 7/336، و (مشط) 4/416، ولسان العرب (شعر) 2/700الصحاح (شعر) 403
أنّه مجٌع ال مفرَد لُه.11/355ابُن منظور يف (شعل) . ومل يذكرِ 11/6العرب (أبل) لسان404
.2/870مجهرة اللغة 405
.14/122املخصص 406
.2/198. وينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 3/1271مجهرة اللغة 407
.11/6(أبل) و ،7/336لسان العرب (مشط) ، و 3/379ينظر: الكتاب 408
.4/201أيًضا: (خضر) . وينظر 330ـ 12/329لسان العرب (سبم) 409
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فُحّولــِت ،علــى ِوزاِن فـُْعــلٍ ،الــيت أصــُلها ُشــْيمٌ ،ِشــيمٌ :وتفســُري قــوِل ابــِن جــّين أنَّ القيــاَس أْن يُقــاَل يف مجــِع أشــيَم وشــيماءَ 
ُمثَّ قلبُــوا اليــاَء واًوا ملُجانســِة الّضــّمِة الــيت ،،اليــاِء بعــَدهاالضــّمُة كســرًة ملُجانســِة 

.على ِوزاِن فـُْعٍل اّلذي هو أصلُ ،فصاَر اللفُظ ُشوًما،قبَلها استخفافًا
األّوِل أنُّه ال يُفرُد لُه واحـٌد مـن :تلَف أهُل اللغِة يف هذا اجلمِع على قولنيِ وقد اخ.َمطَايُب اللحِم وغريِِه ِخيارُُه وأطيُبهُ :* الَمطَايبُ 

أطَعَمنا فالٌن من :وأنَّه ال يُقالُ ،وأنكَر اجلوهريُّ أصًال هذا اللفظَ .411وَمْطَيبٌ ،وَمطَابةٌ ،والثاين أنَّ لُه ُمفرًدا هو َمطَابٌ ،410لفِظهِ 
يف كتابـِه "بـأنَّ اجلرِمـيَّ قـد ذكـرَ ،وردَّ ذلـَك ابـُن بـّري،412مجـُع َأطيـبَ ،طَعَمنـا فـالٌن مـن َأطَايـِب اجلَـُزورِ أ:وإّمنـا يُقـالُ ،َمطَايِب اَجلُزورِ 

َمطَايِـُب فهـو علـى :فمـن قـالَ ،َمطَايـُب وَأطَايِـبُ :ـ يف باب ما جـاَء مجُعـُه علـى غـِري واحـِدِه املُسـتعمِل ـ أنـَُّه يُقـالُ )بالَفْرقِ (املعروِف 
.413أجراُه على واحِدِه املُستعمِل"،َأطَاِيبُ :وما قالَ ،ِه املُستعملِ غِري واحدِ 

وهو أنُّه مجُع َظْرٍف ،األّوُل مذهُب اخلليلِ :يف هذا اجلمِع مذهبنيِ أنَّ َر كِ ذُ .أي ظَُرفاءُ ،وِفتيٌة ظُروفٌ ،الظَّْرُف الِكياَسةُ :* الظُُّروفُ 
ــَر ،وهــو أنَّــه مجـُع ظريــفٍ ،والثـاين مــذهُب اَجلرمـيِّ ،ريـٍف غــَري ُمسـتعمٍل إالّ أنَّ هــذا قياُســهوإْن كـاَن ظَــْرٌف مبعــَىن ظَ ،ِمبعـَىن َظريــفٍ  ُكسِّ

ال أْن ُجيمَع على فـُُعـوٍل ،كَشريٍف وُشَرفاءَ ،ذلَك ألنَّ قياَس َفعيٍل أْن ُجيمَع على ُفعالءَ ؛أي أنُّه مجَُِع على غِري ِقياسٍ ،على غِري بنائِهِ 
.414على أنَُّه مجُع َظريٍف بأنَّ تصغريَُه ظَُريـُِّفونَ واستدلَّ اجلرميُّ 

ـــرَّاِج واجلـــوهريِّ  فبقـــي ،وهـــي اليـــاءُ ،وهـــو أنَّـــه مجـــُع ظريـــٍف علـــى حـــذِف الزائـــدةِ ،415وفيـــِه مـــذهٌب ثالـــٌث للُمـــربِِّد وابـــِن السَّ
.فجمُعوُه ظُُروفًا)،َظرفٌ (

أنّـه ال يُفـرُد منـُه 416مـذهُب اخلليـلِ .يوضـُع يف الدُّْخنَـةِ ،بظُْفـِر اإلنسـانِ ضرٌب من العطِر أسوُد مقتلٌع من أصـِله شـبيهٌ :* اَألظافيرُ 
لسـاِن (ويف ،وينبغـي أْن يكـوَن الواحـُد إذا أُفـرَد ظُْفـرًا،وأنَّ ذلَك لـيَس جبـائٍز يف القيـاسِ ،َأْظفارةٌ :،الواحدُ 
.417ه ُجيمُع أيًضا َأظفارًاوأنّ ،أنَّ واحَده ظُْفرٌ )العربِ 

وذكـَر الّرضــيُّ أنَّ العــرَب لــيَس بواحــٍد لألعــراِب .وهــذا مجــٌع ال واحــَد لــُه مـن لفِظــِه علــى هــذا املعــىن،البَــدِويُّ :األعـرايبُّ :* األعــرابُ 
مثَّ ،يف أصـــِل اللغـــِة مجًعـــا لعـــربٍ وأنَّ الظـــاهَر أنّـــه كـــانَ ،والعـــرُب يقـــُع علـــى أهـــِل البـــدِو واحلضـــرِ ،ألنَّ األعـــراَب ســـاكنُة البـــدوِ ؛اآلنَ 

مثَّ ، "وإّمنــا العــرُب اســُم جــنسٍ ،كمــا كــاَن األنبــاُط مجًعــا لنَــبطٍ ،وقيــَل لــيَس األعــراُب مجًعــا ِلَعــربٍ : "419وقــاَل ابــُن منظــورٍ .418اخــُتصَّ 
العــرُب فــال :أال تــرى أنّــَك تقــولُ ،املعــىنألنـّـه ال واحــَد لــُه علــى هــذا؛إّمنــا قيــَل يف النســِب إىل األعــراِب أعــرايبٌّ :قــاَل ســيبويهِ : "قــالَ 

.420وقد عدَّ جممُع اللغِة العربيِة يف القاهرَة األعراَب من العرِب مجًعا واحُده أعرايبٌّ ."يكوُن على هذا املعىن
والثاين ،ُه واحٌد يف لفِظ اجلمعِ األّوُل أنَّ :وذكَر احلمويُّ أنَّ يف هذا اللفِظ خالفًا بَني أهِل الّلغِة على أقوالٍ ،موضٌع مبّكةَ :* عرفاتٌ 

،أو اليـوُم يـوُم عرفـةَ ،نزلنَـا بَعَرفـةَ :وأنَّ قـوَل النـاسِ ،أنّه ال واحَد هلـا بصـّحةٍ ،:ونسبُه للفرّاءِ ،والثالثُ ،واملُسّمى ُمفردٌ ،أنَّ االسَم مجعٌ 
،ـ قوَل الفرّاِء يف شّقِه األّولِ ورّجَح احلمويُّ ـ وهو ما أميُل إليهِ ،وليَس بعريبٍّ حمضٍ ،شبيٌه باملُوّلدِ 

.14/122املخصص 410
.1/566لسان العرب (طيب) 411
.1/173الصحاح (طيب) 412
.1/110التنبيه واإليضاح عّما وقع يف الصحاح (طيب) 413
.245أيًضا: االنتصار لسيبويه على املربد ص . وينظر8/157وينظر العني .2/138شرح شافية ابن احلاجب ، و 3/636الكتاب 414
.9/228. وينظر: لسان العرب (ظرف) 4/1398الصحاح (ظرف) ، و 3/18األصول يف النحو ، و 2/214ب املقتض415
.8/158العني (ظفر) 416
.3/158. وينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 4/518لسان العرب (ظفر) 417
.6/126، ومهع اهلوامع 3/379الكتاب وينظر: .2/78شرح شافية ابن احلاجب 418
.3/379. وينظر: الكتاب 1/586رب (عرب) لسان الع419
.2/591املعجم الوسيط (عرب) 420



29

،أعـين أْن يكـوَن عرفـُة ُمولّـًدا،ورّدُه يف شـّقِه الثـاين،ولـو كـاَن مجًعـا مل يكـْن ملُسـًمى واحـدً ،ملوضٍع واحدٍ 
.421واحٌد عنَد أكثِر أهِل العلمِ 

،والثاِين لألصمعيِّ ،األّوَل ـ لُه ـ وهو أنَّ ُمفرَدها َمْعَرفٌ :وذكَر فيها ابُن دريٍد قولنيِ ،لُوجوهُ ا:* الَمعارفُ 
.وما شابَه ذلكَ ،َكَمْحَجٍر وَحمَاِجرَ ،لكوِن َمْفِعٍل ُجيَمُع على َمفاعلَ ؛وليَس بعيًدا أْن يكوَن الواحُد َمْعَرفًا.422واحدٌ 

األّوُل أنّه مجٌع ال واحَد له من :ويف هذا اللفِظ قوالنِ ،أو األحجاُر املركومةُ ،األحباُس تُبىن يف وَسِط األوديِة ليحتبَس املاءُ :* الَعرِمُ 
وذكَر أبو حّياَن أنَّ الَعَرَم ،424واملُربّدِ ،وهو قوُل أيب ُعبيدةَ ،والثاين أنَّ لُه ُمفرًدا هو الَعرِمةُ ،423لفِظِه، وهو قوُل أيب حاٍمت الّسجستاينُّ 

.وهو رأُي اجلمهورِ ،وأميُل إىل أنَّ الَعرَِم مجٌع ُمفرُدُه َعرَِمةٌ .425وأنَّ الَعرَِم يلساِن احلبشِة ُيسّمى املَُسنَّاةَ ،مجُع ِعرَِمَة لغٌة ألهِل اليمنِ 
.426ونقَل عن الكسائيِّ أنَّ الواحَد َمْعًرى،هلذا اجلمعِ ذكَر ابُن منظوٍر أنَُّه ال واحدَ ،امرأٌة َحَسنُة املَعارِي:* الَمعاِري

.427ُمفرُدُه ِمْعشابٌ ،واملذهُب الثاين مجعٌ ،املذهُب األّوُل أنَُّه مجٌع ال مفرَد له:ويف هذا اللفِظ مذهبانِ ،املََنابيتُ :* الَمَعاشيبُ 
،وُجيمــُع الِعْشــر ويُثــّىن : "428قــالَ ،ليــِل أنَّــُه َمجــٌع ُمفــرُدُه الِعْشــرُ مــذهُب اخلف.لفــٌظ خمتلــٌف فيــهِ وهــو ،مــن ألفــاِظ الُعقــودِ :* العشــرونَ 

ومــذهُب الفــرّاِء أنُّ مجــٌع مل يُعــرْف لــه ،"زعمــَت أنَّ ِعْشــرِيَن مجــُع ِعِشــرٍ :قلــُت للخليــلِ :قــاَل الليــثُ … ِعْشــرَاِن وِعْشــُروَن :فُيقــالُ 
،وال: "430فقــالَ ،وصــّحَح احلمــويُّ املــذهَب الثــاينَ .429واحــدٌ 

."وليَس ِجبمِع ِعِشرٍ 
وأنّـُه مجـٌع واحـُدُه ،431أنَُّه مجـٌع واحـُده غـُري معـروفٍ :ويف هذا اللفِظ أقوالٌ ،السماُء السابعُة إليها ُيصعُد بأرواِح املؤمننيَ :* الِعّليُّونَ 

.432ٌع وواحٌد يف آٍن مًعاوأنُّه مج،ِعلِّيٌّ 
وأنّـُه مجـٌع يف ،وأنُّه مجـٌع واحـُد الَعـمُّ ،وهي أنُّه مجٌع ال يُعرُف لُه واحدٌ ،ويف هذا اجلمِع أقواٌل ذكَرها التربيزيُّ ،اجلماعاتُ :* الَعمائمُ 
.433فيكوُن من باِب مالمَح وَمشابهَ ،وليَس يف لفِظه،يكوُن يف معناهُ ،معىن الَعمِّ 
ومجـُع .435)لسـاِن العـربِ (ويف ،434ال واحـَد هلـا مـن لفِظهـا،احلديثاُت النتاِج من اخليِل واإلبِل والظبـاءِ :* الُعوذُ 

ـــٍل شـــاذٌّ  ـــًال مقـــيٌس يف مجـــِع الّصـــفِة املُشـــّبهِة الـــيت علـــى وزِن ،غـــُري مقـــيسٍ ،فاعـــٍل علـــى فـُْع يف )فعـــالءَ (يف املـــذّكِر و )أفعـــلَ (ألنَّ فـُْع
.فلذا ُعدَّ هذا اجلمُع ممّا ال واحَد لُه من لفِظهِ ،436ّنثِ املؤ 

.243ـ 8/242. وينظر: لسان العرب (عرف) 4/404معجم البلدان 421
.2/766مجهرة اللغة 422
.12/396. وينظر: لسان العرب (عرم) 2/773مجهرة اللغة 423
.3/339إعراب القرآن ، و 4/248إعرابه . وينظر: معاين القرآن و 3/201الكامل ، و 2/146جماز القرآن 424
.7/270البحر احمليط 425
.2/567لسان العرب (طيب) 426
.1/601لسان العرب (عشب) 427
.246ـ 1/245العني (عشر) 428
.641، واملذكر واملؤّنث ص 3/247معاين القرآن للفراء 429
.4/126معجم البلدان 430
.642ملؤنث ص . وينظر: املذكر وا3/247معاين القرآن للفراء 431
.94ـ 15/93العرب (عال) لسان432
.12/427. وينظر: لسان العرب (عمم) 32ـ 1/13كنـز احلفاظ 433
.377، و 229فقه اللغة وسر العربية ص 434
.3/500لسان العرب (عوذ) 435
.123الواضح يف النحو والصرف"قسم الصرف"ص 436
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فذكَر يف املوضِع أنُّه مجٌع ال )،لساِن العربِ (ذكَر ابُن منظوٍر هذا اجلمَع يف موضعِني يف .الشِّعاُب الصِّغاُر من الوادي:* الُغْرَضانُ 
واجلمــُع … ُشـعبٌة يف الــواِدي أكــُرب مـن اهلَِجــيِج :والغَــْرضُ : "438قــالَ ،وذكــَر يف املوضـِع الثــاين أنَّ مفــرَده الغَـْرضُ ،437يُعـرُف واحــُدهُ 

."ِغْرَضاٌن وُغْرضانٌ 
والثـاين أنَّ واحـَدها فـَْقـٌر علـى غـِري ،أحُدها أنُّه مجٌع ال واحَد لـهُ :وذكَر ابُن منظوٍر أنَّ يف هذا اللفِظ أقواالً ،ُوجوُه الفقرِ :* المفاِقرُ 

.439والرابُع أنَّ املُفرَد ُمْفِقرٌ ،والثالُث أنَّ الواحَد َمْفَقٌر مصدر أْفقَرهُ ،َه وحماسنَ مثُل مالمَح وَمشابِ ،قياسٍ 
عـــن ُكـــراٍع أنَّ واحـــَدها )لســـاِن العـــربِ (ويف ،أنَّـــُه ال واحـــَد هلـــا440مـــذهُب ابـــِن دريـــٍد واألصـــمعيِّ وابـــِن الّســـكيتِ .الظّبـــاءُ :* الُفـــورُ 

.441فائرٌ 
منسـوبًا 442والثاين أنَّ لُه ُمفـرًدا هـو َمْقتَـِويٌّ ،األّوُل أنَُّه مل يُفرْد لُه واحٌد من لفظهِ :اجلمِع قوالِن لسيبويهِ ويف هذا،اخلُّدامُ :* مقتون
ــِويَن يبقــى مجًعــا ُمشــكالً .إىل َمْقــِيتٍّ  ــَع علــى لفِظــهِ ،غــَري أنَّ مجــَع َمْقَتــِويٍّ علــى َمْقَت :قــالَ وجــَب أْن يُ ،ووجــُه اإلشــكاِل فيــِه أنَّــه إذا مجُِ
وجــَب أْن يُقــاَل ،كمــا ُجيمــُع األشــعريُّ علــى اَألشــَعرِينَ ،وإذا ُمجــَع حبــذِف يــاِء الّنســبةِ ،:كمــا يُقــاُل يف مجــِع َمتِيِمــيٍّ ،َمْقَتِويُّــونَ 
:ففيـِه إذاً ُشـذوذانِ ،ُمصـَطَفونَ :ُمصـَطفىكمـا يُقـاُل يف مجـِع ،فُتقلـُب الـواُو ألًفـا)،َمْقتَــوٌ (ألنَّه يبقى بعَد حذِف ياِء النسـبِة ؛َمْقتَـْونَ 

،وثانيِهمــا حــذُف يــاِء النســبةِ ،،واألصــُل أْن تُقلــَب ألًفــا،األّوُل إثبــاُت الــواِو قبــَل يــاِء اجلمــعِ 
وكاَن حقُّ ،443َمقاتِوةٌ :كما قاُلوا،جاُؤوا بِه على األصلِ ف،،واألصُل أْن تَبَقى

.444َمقاتِوٍة أْن يكوَن َمقاتَيةً 
ــُه مفــرٌد أم ال ؟ علــى قــولنيِ ،اإلبــُل الِعظــامُ :* القياســرُ  والثــاين أنَّ لــُه ُمفــرًدا هــو ،ُه ُمفــردٌ أنّــه ال يُعــرُف لــ:وهــو لفــٌظ ُخمتلــٌف فيــِه أََل

. "ُصْلٌب شديدٌ :وبعٌري قَيَسرِيٌّ : "446قالَ ،ريدٍ وهو قوُل ابِن د،445قَيَسريٌّ 
ــَفهاءُ :* الَقطَارِيــبُ  أو أْن ،والثــاين أّن ُقْطُروبًــا خليــٌق أْن يكــوَن واحــًدا لــه،األّوُل أنَّــُه لــيَس لــُه واحــدٌ :ويف هــذا اجلمــِع مــذهبانِ ،السُّ

.447يكوَن الواحُد ُقْطرُبًا
وذكـَر ابـُن ،448اللحيـاينُّ والثعـاليبُّ واألصـمعيُّ أنّـه مجـٌع ال واحـَد لـهُ مجاعٌة من الّلغوّيَني منهم وذكرَ ،اخلزائُن أو املفاتيحُ :* المقاليدُ 

،450﴾ُه َمَقالِيـُد السَّـَمواِت َواَألْرضِ لَـ﴿:قـاَل تعـاىل،،449دريٍد أنَّ األصمعيَّ مل يتكّلْم فيها
.451إنَّ واحَد املقاليِد ِمْقَلدٌ :يٍد أنَّ غَري األصمعيِّ قالَ وأضاَف ابُن در 

.453)لساِن العربِ (ويف ،452مل ُيسمْع هلا بواحدٍ ،ِصغاُر الِقْردانِ :* الَقمقامُ 

.3/197لسان العرب (زهد) 437
.196ـ 7/519لسان العرب (غرض) 438
.5/61العرب (فقر) لسان439
.125318إصالح املنطق ص ، و 53الوحوش ص ، و 2/788مجهرة اللغة 440
.5/68لسان العرب (فور) 441
.423ـ 2/423. وينظر: األصول يف النحو 3/410الكتاب 442
الِم العرِب مجٌع على لفِظ َسواِسوٍة إالّ حرفًا واحًدا: املََقِتَوُة مجُع َمْقَتِويٍّ".قاَل ابُن خالويِه يف (ليس من كالِم العرِب): "ليَس يف ك443
.3احلاشية رقم 3/410. وينظر: الكتاب 342ـ 341املسائل احللبيات ص 444
.5/92لسان العرب (قسر) 445
.2/718مجهرة اللغة 446
.1/683لسان العرب (قطرب) 447
.3/366، و (قلد) 1/567لسان العرب (طيب) ، و 229لغة وسر العربية ص فقه الو ،1/238جممع األمثال 448
.2/675مجهرة اللغة 449
.12، والشورى اآلية 63الزمر اآلية 450
.2/675مجهرة اللغة 451
.2/199املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 452
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ووجُه ذلَك ،ولكنَّه واحٌد لفَظه لفُظ اجلمعِ ،ال واحَد لُه من نفِسهِ ،بلٌد بالشامِ :* ِقنَّْسرِينُ 
فصاَر ِقّنْسٌر املقّدُر كأنّه ينبغي أْن يكوَن ،كاَن ينبغي أْن يكوَن يف الواحِد هاءٌ ،ولكوِن الناحيِة مؤنثةً ،وإْن مل يُنطْق بِه مفرًدا،ِقنَّسرٌ 

ـــِة امللفـــوِظ بـــهِ وكـــاَن ِقنَّســـٌر يف ال،فلّمـــا مل تظهـــِر اهلـــاُء يف الواحـــدِ ،ِقنَّســـرةٌ  ـــوا مجَعـــه بـــالواِو والنـــون ِعَوًضـــا مـــن اهلـــاِء ،قيـــاِس يف نّي جعُل
.455"وُمجَع هو وأمثاُلُه كثريةٌ ،وهو الشيُخ املُِسنُّ ،نُِقَل من القّنْسِر مبعَىن الِقْنَسْري"أنَّ ِقنَّْسرينَ )معجِم البلدانِ (ويف .454املقّدرةِ 

.457وذكَر التربيزيُّ أنَّ واحَده َكِرشٌ ،456وال واحَد هلذا اجلمعِ ،القومِ ُمعظمُ :الَكِرشُ :* الُكُروُش واألْكراشُ 
أو  ،وواحـــُدُه ِكـــْرضٌ ،وأنـّــُه يُوّحــدُ ،أنـّــُه ال واحـــَد لــُه مـــن لفِظــهُ :وهـــو مجـــٌع ُخمتلــٌف فيـــِه علــى ثالثـــِة أقــوالٍ ،َحلَـــُق الــرَِّحمِ * الِكــراُض:

.458ُكْرَضةٌ 
والثاَين أنَُّه ،األّوَل أنَُّه مجٌع ال واحَد لهُ :وذكَر ابُن منظوٍر يف هذا اجلمِع قولنيِ ،على غِري مشّقةٍ جتّشَمه :تكّلَف الشيءَ :* التكاِلفُ 

.459جيوُز أْن يكوَن مجَع َتْكِلفةٍ 
وإْن مل ،460أْن يكـوَن َكْيكـاةً وأنَّ قياَس ُمفرِدهِ ،ذكَر السيوطيُّ أنَُّه مجٌع ال ُمفرَد ُمستعمَل لُه من لفِظهِ .الَكْيَكُة البيَضةُ :* الَكَياِكي

ذلكَّ ألنَّ بـاَب َمفاعـَل ينبغِـي )،َكْيَكاةٍ (وأضاَف أنَّ الدليَل على أنَُّه مجٌع لواحٍد ُمهمٍل أنَُّه مل ُخيَتْم حبرِف اللِني الذي يف ،ُيستعملْ 
وأنَّ ،وذهــَب الفــرّاُء إىل أنَّ هــذا اجلمــَع يُفــردُ ،ِكَيــةٍ يعــِين بــذلَك اليــاَء األخــريَة يف َكيْ ،461أْن ُخيتــَتَم حبــرِف اللــِني الــذي هــو يف الواحــدِ 

.462ليلٍة ولَيلَيةٍ :مثل،وأنَّ أصَل َكْيَكٍة َكْيِكَيةٌ ،ُمفرَدُه َكْيَكةٌ 
لواحـــُد أو أْن يكـــوَن ا،أْن يكـــوَن مجًعـــا مل يُعـــرْف لـــُه واحـــدٌ :ذكـــَر ابـــُن منظـــوٍر أنَّ يف هـــذا اجلمـــِع مـــذهبنيِ ،اللُُّصـــوصُ :* اللَّهاِذَمـــةُ 

.463وتكوُن اهلاُء لتأنيِث اجلمعِ ،ُمَلهِذًما
األّوُل مــذهُب مجاعــٍة مــن :ويف هــذا اجلمــِع مــذاهبُ ،ومبــدُؤه مــن غــروِب الشــمِس ،الليــُل مــا يعُقــُب النهــاَر مــن الظــالمِ :* الليــاِلي

؛ألنُّه جاَء على غِري قياِس واحِدِه ليلةٍ ؛واحَد لُه من لفِظهِ النحوّيَني منهم املُربُِّد وأبو عليٍّ الفارسيُّ وابُن جّين والزخمشريُّ أنَُّه مجٌع ال
،وإْن مل ُيسـتعملْ ،،ألنَّ َفعاِيلَ مجُع الرُّباعيِّ ،وال ُجيمُع على فـََعاِيل ،ألنَّ ليلًة اسٌم ثالثيٌّ على وزِن فـَْعلةٍ 

.464وحنِوها،وهو نظُري مالمحَ 
أنَُّه مجٌع اْخُتِتَم حبرِف لـٍني لـيَس يف الواحـِد ،هو ليالةٌ ،السيوطيُّ أنَّ الدليَل على أنَّ اللياَيل مجٌع ملُفرٍد قياسيٌّ مهملٍ وذكرَ 

وأنَّ ليلـًة أصـُلها ،ولـذلَك ذهـَب الفـرّاُء إىل أنَّ املُفـرَد ليلـةٌ ،يعـِين أنَّ املُفـرَد املُسـتعمَل ليلـًة لـيَس يف آخـرِه اليـاُء الـيت يف الليـايلِ ،465هو
.466لَْيِلَيةٌ 

.12/495لسان العرب (قمم) 453
.5/118لسان العرب (قنسر) ، و 647املذكر واملؤنث ص 454
.4/403معجم البلدان 455
.6/340لسان العرب (كرش) 456
.33ـ 1/32كنـز احلفاظ 457
.7/226لسان العرب (كرض) ، و 2/751مجهرة اللغة ينظر: 458
.9/307لسان العرب (كلف) 459
.10/481كذا يف املطبوع، والوجه أْن تكوَن (َكْيِكَيٌة) بالياِء، كما اللسان (كيك) 460
.6/120مهع اهلوامع 461
.10/481لسان العرب (كيك) 462
.12/556العرب (هلذم) لسان463
.11/607. وينظر: لسان العرب (ليل) 236املفصل يف علم اللغة ص ، و 1/267اخلصائص ، و 157املسائل العضديات ص ، و 3/82املقتضب 464
.6/120مهع اهلوامع 465
.11/607، و (ليل) 10/481لسان العرب (كيك) 466
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.467وأنَّ املُفرَد ليالةٌ ،واملذهُب الثاين مذهُب ابِن األعرايبِّ أنَُّه مجٌع يُفردُ 
َليــةٌ :الّتصــغريِ  .468وأنَّ ليلــًة أصــُلها لَْيِلَيــةٌ ،الفــرّاِء أنَّ املُفــرَد ليلــةٌ واملــذهُب الثالــُث مــذهبُ .ولــيَس علــى ليلــةٍ ،فصــّغروُه علــى لــيالةٍ ،لُيَـيـْ

واسـتدلَّ ،فاعتّلْت كمـا اعتلّـْت يـاُء َجـوارٍ ،وأنَّ الياَء يف لياٍل زائدٌة لإلحلاقِ ،واملذهُب الرابُع مذهُب ابِن احلاجِب أنَّ ليلًة ُمفرُد ليالٍ 
.469الِم الثانيةِ على ذلَك بأنَّ املفرَد ليلًة خيلو من ياٍء بعَد ال

ــهامُ :* الّنبـلُ  والثّــاين أنَّ واحــَدُه ،وإّمنــا واحـُدُه َســهٌم وُنشَّـابةٌ ،األّوُل أنَّــُه مجـٌع لــيس لـه واحــٌد مــن لفِظـهِ :وهـذا اجلمــُع فيــِه قـوالنِ ،السِّ
َلةٌ :يقولوَن لواحِد النبلِ : "472قاَل األخريُ ،والّصِقلِّيُّ 471وذلَك ما مل ُجيْزُه ابُن دريدٍ ،470نبلةٌ  ليَس للنبِل واحٌد ،وذلَك غُري جائزٍ ،نـَبـْ

."وِقْدحٌ ،وإّمنا واحُده سهمٌ ،من لفِظهِ 
،األّوُل أنُّه ال واحَد لُه من لفِظهِ :قوالنِ )لساِن العربِ (ويف هذا اجلمِع كما يف ،املِنَقُر كلُّ ما نُِقَر للشرّاِب من اخلشبِ :* المناقيرُ 

َقرٌ والثّاين أّن لُه واحًدا هو  .473ِمنـْ
وأنَّ لـُه واحـًدا هـو نـََقـَزٌة ،أنّـه مل يسـمْع للنـََّقـِز بواحـدٍ :وذكَر ابُن منظوٍر يف هذا اجلمـِع قـولنيِ ،اخلسيُس من الناِس واألموالِ :* النـََّقزُ 

474.
،نَّ لكـلِّ واحـدٍة مـن هـذه الُكـَوِر امسًـاأ)مراصـِد االطّـالعِ (ذكَر صفيُّ الديِن البغداديُّ يف .َسْبُع ُكَوٍر بَني البصرِة وفارسَ :* األهوازُ 

ُغيّــَر ،وأصـلُه َحـْوزٌ ،.475،وأنّه ليَس هلذا اجلمـِع واحـٌد مـن لفِظـه
.476لكثرِة االستعمالِ 

فقـد نقـَل ثعلـٌب عـن أيب .وهذا اجلمُع فيـِه خـالٌف بـَني علمـاِء اللغـةِ .احلبُّ واحلبيبُ :كما تقولُ :الُودُّ والِودُّ والَودُّ والوديدُ :* اَألُودُّ 
: 478قاَل ثعلبٌ ،أنّه مجٌع له واحدٌ 477وأبو ُعبيدةَ ،أي ثعلبٌ ،ورأى هو،أي أنّه ال واحَد لهُ ،عثماَن املازينِّ أنّه مجٌع دلَّ على واحدٍ 

،فالٌن ُودَُّك وِودَُّك وَودَُّك وقوٌم ُودٌّ وِوداٌد وأَِوّداُء وأَودادٌ :وذكَر ابُن منظوٍر أنُّه يُقالُ ،"أُودٌّ من املوّدةِ ومجُعه،رجٌل ُودٌّ وِودٌّ وَودٌّ :يُقالُ "
.479وأَُودٌّ ،وإَودٌّ 

.480لُه واحًدا هو ِوْزرٌ وأنَّ ،أنُّه مجٌع ليَس لُه واحدٌ :ويف هذا اجلمِع قوالنِ ،األثقاُل واآلالتُ :أوزاُر احلرِب وغريِها:* األوزارُ 
:خاتمة

إذ ،عِ إنَّ حرَص العربّيِة على العنايِة باللفِظ واملعىن ورعايِتهما واضٌح جليٌّ يف األبنيِة املوضوعِة لكلٍّ من املفرِد واملثّىن واجلم
يف األعـمِّ ،كمـا َحَرَصـتْ ،عانَيهـاوُتوِضـُح مَ ،تكشـُف عـن طبيعـِة هـذه األصـنافِ ،وضعِت العربيَُّة لكلِّ نوٍع منهـا بـًىن وصـيًغا خاصـةً 

غــَري أنَّ هــذا .ومــن مــادٍة واحــدةٍ ،وأْن يكــوَن كالمهــا مــن لفــِظ اآلخــرِ ،ولكــلِّ ُمفــرٍد مجــعٌ ،علــى أْن يكــوَن لكــلِّ مجــٍع ُمفــردٌ ،األغلــبِ 

.1/51األشباه والنظائر 467
.11/607، و (ليل) 10/481لسان العرب (كيك) 468
.1/550اإليضاح يف شرح املفصل 469
. 11/642العرب (نبل) لسان470
.1/378مجهرة اللغة 471
.156تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان ص 472
.5/228لسان العرب (نقر ) 473
.5/420لسان العرب (نقز) 474
.5/427. وينظر: لسان العرب (هوز) 1/135ع مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقا 475
.1/284معجم البلدان 476
.1/115مجهرة اللغة 477
.540جمالس ثعلب ص 478
.3/455لسان العرب (ودد) 479
.5/282لسان العرب (وزر) 480
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ملُفرُد إالّ أنَّه يكوُن من مادٍَّة ُخمتلفـٍة عـن مـادَِّة أو ُيسمُع ا،فيأيت اجلمُع وال ُيسمُع املُفرُد البّتةَ ،احلرَص قد يَِغيُب يف بعِض ِبَىن اجلموعِ 
وذلـَك ،فُيعـدُّ اجلمـُع َوفـَق ذلـَك كلِّـُه مجًعـا ال ُمفـرَد لـُه مـن لفِظـهِ ،أو يأيت اجلمـُع خارًجـا عـن قيـاِس املُفـرِد املسـموِع املُسـتعملِ ،اجلمعِ 

.والوقوِف عليهِ ،بعُض ما يُرجتى من هذا البحِث أْن يكوَن ُمسعًفا على تِبيانَهُ 
وإّمنـا ،مل يكـْن تقصـريًا وال عجـزًا،وعـدَم اسـتعماِلهِ ،كما كشَف البحُث عن أنَّ أرباَب اللغِة قّدُروا أنَّ إمهاَل العربيّـِة املُفـردَ 

أو أنَّ العربيَّـَة توّخـْت ،طةِ وأنَّ يف اللغِة أفراًدا فاشيًة على األلسنِة شائعًة بيَنهم تُغين عن تلُكم األفـراِد املُسـق،هي مجوٌع وردْت هكذا
وأنَّ اجلمـوَع ُعرضـٌة للتغيـِري واالخـتالِف ،من ذلَك معاَين وعلًال كاَن من أبرزِها إرادُة معىن التكثِري الذي يعجـُز املُفـرُد عـن اإليفـاِء بـهِ 

،فمنهـا مجـوٌع ُمّتفـٌق أنـَّه ال ُمفـرَد هلـا،غوّينيَ وكشَف البحُث أيًضا عن أنَّ هذِه اجلموَع مل يكْن أمُرها واحًدا عنَد اللّ .أكثَر من غريِها
.ومنها مجوٌع خمتلٌف فيها

لكونِـِه ؛
وعلى التكلُِّف وتقـديِر ،اللغِة نظرًة وصفّيًة واقعيًَّة ال تقوُم على فلسفِة الظاهرةِ ذلَك الواقُع الذي ينظُر إىل،غَري بعيٍد عن واقِع اللغةِ 

،مثَّ اجلمـعَ ،مثَّ املثـّىن ،فمثُل هذِه اجلموِع اليت ال ُمفرَد هلـا تؤّكـُد أنَّ املنطـَق اللُّغـويَّ ـ ولـو مـن وجـٍه ـ مل يكـْن ليضـَع املفـردَ ،ما مل يكنْ 
ولو أنَّ العرَب ،وما الِتَماُس اللغوّيَني لكلِّ مجٍع مفرًدا إال ضرٌب من التمحُِّل والتكلُّفِ ،ال بُدَّ أْن يكوَن هلا مفردٌ 

.أرادْت ذلَك ملا أعياها

ثبُت المراجعِ 
،دار إحيـاء الكتـب العربيـة،زاوي وحممـود الطنـاحيحتقيـق طـاهر أمحـد الـ،النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر:أبو السـعادات املبـارك بـن حممـد،* ابن األثري

).بال تاريخ(،القاهرة
.م1981الكويت، ،الطبعة الثانية،حققه فائز فارس،معاين القرآن* األخفش: 

،القـاهرة،ايب احللـيبفيصـل عيسـى البـ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة،شـرح األمشـوين علـى ألفيـة ابـن مالـك:نور الدين أبـو احلسـن علـي بـن حممـد،* األمشوين
).بال تاريخ(

.م1972،القاهرة،الطبعة الثانية،جممع اللغة العربية،املعجم الوسيط:إبراهيم وآخرون،* أنيس
).بال تاريخ(،الدار املصرية للتأليف والرتمجة،حتقيق حممد علي النجار،:أبو منصور حممد بن أمحد،* األزهري

:رضي الدين حممد بن احلسن،* االسرتاباذي
.م1975،بريوت،دار الكتب العلمية،حتقيق حممد نور احلسن وآخرين،شرح شافية ابن احلاجبـ أ 

.)بال تاريخ(،بريوت ـ لبنان،دار الكتب العلمية،شرح الكافيةـ ب 
).بال تاريخ(،بريوت،دار املعرفة،يب القرآناملفردات يف غر :الراغب أبو القاسم احلسني بن حممد،* األصفهاين

م.1989،بريوت،عامل الكتب،، حتقيق خليل عطية، الطبعة األوىلالوحوش* األصمعي، عبد امللك بن قريب: 
،القـــاهرة،امــة للكتــابحتقيــق طــه عبــد احلميــد طــه، اهليئــة املصــرية الع،البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن:أبــو الربكــات عبــد الــرمحن بــن حممــد،* األنبــاري

.م1980
.م1978،بغداد،مطبعة العاين،حتقيق طارق عبد عون اجلنايب،املذكر واملؤنث:أبو بكر حممد بن القاسم،* األنباري
جامعـة النجـاح كتـاب حبـث قّيمتـه عمـادة البحـث العلمـي يف(،حتقيـق محـدي اجلبـايل،شرح لب األلباب يف علم اإلعـراب:حممد بن بري علي،* الربكلي

.م1998،فلسطني)،الوطنية غري منشور
،اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب،الطبعـة األوىل،حتقيـق وتقـدمي مصـطفى حجـازي،التنبيـه واإليضـاح عّمـا وقـع يف الصـحاح:أبو حممد عبـد اهللا،* ابن بري

.م1980
دار ،الطبعـة األوىل،حتقيـق وتعليـق علـي حممـد البجـاوي،علـى أمسـاء األزمنـة والبقـاعمراصد االطالع:صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلقّ ،* البغدادي

.م1992،بريوت،اجليل
:* التربيزي، أبو زكرياء حيىي بن علي
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.م1983،بريوت،منشورات دار اآلفاق اجلديدة،الطبعة األوىل،حتقيق فخر الدين قباوة،ـ أ 
،القـاهرة،دار الكتـاب اإلسـالمي،وقف على طبعه وضـبطه ومجـع رواياتـه لـويس شـيخو اليسـوعي،ـ  ب 

).بال تاريخ(
.م1972،الطبعة األخرية،حققه ورتبه مصطفى السقا وآخرين،فقه اللغة وسر العربية:أبو منصور عبد امللك بن حممد،* الثعاليب

.دار املعارف مبصر،م1960،النشرة الثانية،شرح وحتقيق عبد السالم حممد هارون،جمالس ثعلب:أبو العباس أمحد بن حيىي،ب* ثعل
:أبو الفتح عثمان بن جين،*  ابن جين

.)بال تاريخ(،بريوت ـ لبنان،دار اهلدى للطباعة والنشر،الطبعة الثانية،حققه حممد علي النجار،اخلصائصـ أ 
.م1985،بريوت،عامل الكتب ومكتبة النهضة،الطبعة الثانية،حتقيق حامد املؤمن،اللمع يف العربيةـ  ب 

،دار القلـــم،الطبعـــة األوىل،عبـــد الــرحيم.حققـــه ف،املعـــرب مــن الكـــالم األعجمـــي علــى حـــروف املعجــم* اجلــواليقي، أبـــو منصــور موهـــوب بـــن أمحــد: 
.م1990،دمشق
.م1984،بريوت،، دار العلم للماليني3حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، ط ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:وهري، إمساعيل بن محاد* اجل

).بال تاريخ(،بغداد،مطبعة العاين،حتقيق وتقدمي موسى بناي العليلي،اإليضاح يف شرح املفصل:أبو عمرو عثمان بن عمر،* ابن احلاجب
.)بال تاريخ(،دمشق،، دار املأمون للرتاث"قسم الصرف"الواضح يف النحو والصرف:حممد خري،واين* احلل

.م1979،بريوت،دار إحياء الثراث العريب،معجم البلدان* احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا: 
:أثري الدين حممد بن يوسف،* أبو حيان

.م1997،القاهرة،املكتبة األزهرية للرتاث،حتقيق وتعليق مصطفى النماس،ان العربارتشاف الضرب من لسـ أ 
).بال تاريخ(،الرياض،مكتبة ومطابع النصر احلديثة،البحر احمليطـ ب 
.م1988،بريوت،مؤسسة الرسالة،الطبعة الثانية،حتقيق ودراسة عبد احلسني الفتلي،النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسانـ ج 

.م1979،مكة املكرمة،الطبعة الثانية،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،ليس يف كالم العرب:احلسني بن أمحد،* ابن خالويه
.م1987،دار العلم للماليني،الطبعة األوىل،حققه وقدم له رمزي بعلبكي،مجهرة اللغة:أبو بكر حممد بن احلسن،* ابن دريد

.م1988،ومؤسسة الرسالة بريوت،دار األمل إربد،الطبعة األوىل،حققه فائز فارس،الفصول يف العربية:حممد سعيد بن املباركأبو،* ابن الدهان
.م1994،القاهرة،دار احلديث،الطبعة األوىل،شرح وحتقيق عبد اجلليل شليب،معاين القرآن وإعرابه:أبو إسحاق إبراهيم بن السري،* الزجاج

ودار األمل ،مؤسسة الرسالة بريوت،الطبعة األوىل،حققه وقدم له علي توفيق احلمد،اجلمل يف النحو:أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق،جاجي* الز 
م.1984،إربد

:جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر،*الزخمشري
م.9851،، الطبعة الثالثة، اهليئة املصرية العامة للكتابأساس البالغةـ أ 

.م1990،بريوت،دار إحياء العلوم،الطبعة األوىل،قّدم له وراجعه وعّلق عليه حممد السعيدي،املفصل يف علم اللغةـ ب 
.م1985،بريوت،مؤسسة الرسالة،الطبعة األوىل،حتقيق عبد احلسني الفتلي،األصول يف النحو:أبو بكر حممد بن سهل،* ابن السراج

دار ،م2،1956ط ،شـرح وحتقيـق أمحـد حممـد شـاكر و عبـد السـالم حممـد هـارون،إصـالح املنطـق:أبو يوسف يعقوب بن إسـحاق،* ابن السكيت
.املعارف مبصر

.م1973،القاهرة،اهليئة املصرية العامة للكتاب،حتقيق عبد السالم هارون،الكتاب:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب،* سيبويه
.م1978،بريوت،دار الفكر،املخصص:و احلسن علي بن إمساعيلأب،* ابن سيده
).بال تاريخ(،اخلليل،، دراسة وحتقيق عبد املنعم فائزالسريايف النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه:أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا،* السريايف

:عبد الرمحن جالل الدين،*  السيوطي
.م1975،القاهرة،مكتبة الكليات األزهرية،ه عبد الرؤوف سعدحتقيق ط،األشباه والنظائرـ أ 

.م1987،صيدا ـ بريوت،منشورات املكتبة العصرية،شرحه وضبطه حممد أمحد جاد املوىل وآخرون،املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاـ ب 
.م2199،بريوت،مؤسسة الرسالة،حتقيق وشرح عبد العال سامل مكرم،مهع اهلوامعـ ج 

،بـريوت،دار الكتـب العلميـة،الطبعـة األوىل،قـدم لـه مصـطفى عبـد القـادر عطـا،تثقيـف اللسـان وتلقـيح اجلنـان:أبو حفص عمـر بـن خلـف،* الصقلي
.م1990
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).خبال تاري(،القاهرة،مكتبة اخلاجني،، عارضه بأصوله وعلق عليه حممد فؤاد سزكنيجماز القرآن:معمر بن املثىن،* أبو عبيدة
).بال تاريخ(،القاهرة،دار إحياء الكتب العربية،حتقيق السيد أمحد صقر،الصاحيب:أبو احلسني أمحد،* ابن فارس
:أبو علي احلسن بن أمحد،* الفارسي

.م1986،بريوت،عامل الكتب ومكتبة النهضة،الطبعة األوىل،حتقيق علي جابر املنصوري،املسائل العضدياتـ أ 
.م1987،ودار املنارة بريوت،دار القلم دمشق،الطبعة األوىل،تقدمي وحتقيق حسن هنداوي،سائل احللبياتاملـ ب 

.م1980،بريوت،عامل الكتب،الطبعة الثانية،معاين القرآن:أبو زكريا حيىي بن زياد،* الفراء
.م1986،بغداد،دار ومكتبة اهلالل،الطبعة الثانية،السامرائيحتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم ،العني:اخلليل بن أمحد،* الفراهيدي

.م1977،اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاموس احمليط:جمد الدين حممد بن يوسف،* الفريوزابادي
).بال تاريخ(،بريوت،املكتبة العلمية،املصباح املنري:أمحد بن حممد بن علي،* الفيومي
).بال تاريخ(،مطبعة السعادة مبصر،الطبعة الرابعة،حققه حممد حميي الدين عبد احلميد،أدب الكاتب:حممد عبد اهللا بن مسلمأبو ،* ابن قتيبة

.م1985،دمشق،دار القلم،الطبعة الثانية،حتقيق أمحد اخلراط،رصف املباين يف شرح حروف املعاين:أمحد بن عبد النور،* املالقي
:لعباس حممد بن يزيدأبو ا،* املربد
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