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أوزان الجموع ودالالتها
فً
القرآن الكرٌم
دراسة صرفية داللية لنماذج منها
إعداد
أ  .م  .د محمد علً غناوي
و
م  .م هناء كاظم حسٌن
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
المقدمة :
نقصد بهذه الدراسة دراسة نماذج من الجموع التً ضمتها لغة القر ان الكرٌم إذ ٌعد
مبحث الجموع فً اللغة العربٌة من المباحث الواسعة والمهمة ألنواعه الكثٌرة
والمتشعبة وهذه الفروع الكثٌرة والمتنوعة ٌمكن عزوها إلى سعة اللغة العربٌة
وثرائها الضخم على مستوى المفردات والتراكٌب واألسالٌب اللغوٌة فك انت أنواع
الجموع وتفرعاتها خٌر معبر عن دالالت مقصــودة فً الكالم العربً  .وطرق
اللغة العربٌة تختلف عن طرق الجمع فً اللغات األخرى فً التعبٌر عن الجمع
فالمعروف من طرق الجمع فً اللغة األنجلٌزٌة مثال تتم بإضافة (  )Sإلى المفرد
فضال عن استثناءات معدودة لٌس من العسٌر اإللمام بها وهذا ٌُرٌنا ما تتسم به
طرق الجمع فً العربٌة من سعة وتفرعات واستثناءات للقواعد العامة التً ٌحصل
بموجبها الجمع فً العربٌة فال تكون اإلحاطة بطرق الجمع فٌها أمرا ٌسٌرا  ،إذ ال
()1
ٌخطر على البال أن جمع ( َخ ْلد) الذي هو ضرب من الفئرة ٌكون على ( مناجذ ) .
فال توجد عالقة لفظٌة بٌن المفرد والجمع.
لقد سٌق المثال المتقدم لٌخلص إلى أن موضوع الجموع فً العربٌة موضوع
ٌحتاج إلى تٌسٌر ومزٌد من الدراسة والبحث ولعل اللغة العربٌة تكاد تكون اللغة
الوحٌدة التً وجدت فٌها مراحل التمٌٌز الدقٌقة التدرج بٌن فكرة االفراد والجمع.
ففٌها االسم للمفرد والمثنى والمجموع وفٌها اسم الجمع واسم الجنس وجمع الجمع
ومنه ما هو للمذكر وما هو للمؤنث وفٌها الفاظ تستعمل للمفرد والجمع نحو ( ًفلك)
على سبٌل التمثٌل فعندما ٌراد بها المفرد تكون على وزن ( قُفل ) وضمتها مشعرة
باالفراد وفً حالة الجمع تكون على وزن (ب ُْدن) ،وهً جمع وضمتها مشعرة
بالجمع( .)2كما سنوضح ذلك فً دراستنا لبعض االٌات القرأنٌة التً ضمت مثل هذه
األلفاظ .
أبنٌة الجمع
()1
()2

ٌىظز  :اللسان  ( :خلذ ) .
ٌىظز الجمىع فً اللغح الؼزتٍح  9-1 :والصزف الىافً . 152 :

- 431 -

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

ذكرت الدكتورة خدٌجة الحدٌثً أن أبنٌة الجمع التً ذكرها سٌبوٌه كثٌرة إذ أوردت
( )42اثنٌن وأربعٌن بنا ًء قٌاسٌا و( )24أربــعا وعشرٌن بنا ًء سماعٌا (.)3
وأشارت الدكتورة باكزة رفٌق حلمً نقال عن االشمونً إلى أن ابنة الجموع هً
ثالثة وعشرون بنا ًء وهذه األبنٌة ٌغلب فٌها السماع ومنها ما هو قٌاسً مطرد(.)1
وذهب الشٌخ مصطفى الغالٌٌنً إلى أن للجمع أوز انا ً كثٌرة ٌبلغ عددها ستة عشر
وزنا فضال عن أوزان منتهى الجموع (.)2
ولقد وجدنا القرأن الكرٌم حافال بطائفة كثٌرة من اآلٌات القرأنٌة التً لها عالقة بهذه
الجموع ونظرا لكثرتها سنقتصر على اختٌار مجموعة منها على وفق البناء الذي
جاءت علٌه:
 -1فُ ْعــل :بضم الفاء وسكون العٌن  ،وٌعد هذا الوزن اخف أوز ان الكثرة لكونه
ثالثٌا مجردا ساكن الوسط ( .)3وٌكون قٌاسٌا وسماعٌا ( .)4لقد تمثل هذا البناء فً
القرأن الكرٌم فً ( هُود ) .قال تعالى { َو َقالُو ْا لَن ٌَ ْد ُخ َل ْال َج َّن َة إِالَّ َمن َكأن هُوداً أَ ْو
ارى .)5( }...
ص َ
َن َ
ذكر ابن منظور أن الهود هو التوبة و ان هاد ٌهود هوداً وتهو ُد بمعنى تاب ورجع
إلى الحق فهو هائد وأشار إلى أن (هوداً) فً قوله تعالى { َو َقالُو ْا لَن ٌَ ْد ُخ َل ْال َج َّن َة إِالَّ
ارى  )6( }...جمع واحد (هائد) مثل حائل و عائط من النوق
ص َ
َمن َكأن هُوداً أَ ْو َن َ
والجمع حول وعوط (.)7
قال الخلٌل ( :الهود  :التوبة  ،والهود  :الٌهود  ،وسمٌت الٌهود اشتقاقا من هادوا
أي :تابوا وٌقال نسبوا إلى ٌهوذا وهو اكبر ولد ٌعقوب وحولت الذال إلى الدال حٌث
()8
عُربت)
وبعد أن ذكر الف ّراء اآلٌة الكرٌمة قالٌ(( :رٌد ٌهودٌا ً فحذف الٌاء الزائدة ورجع إلى
الفعل من الٌهودٌة وهً فً قراءة أبً وعبد هللا ( )9إال من كان ٌهودٌا أو نصر انٌا ،
وقد ٌكون أن تجعل الٌهود جمعا واحد هائد (ممدود) وهو مثــل (حائل) ممدود ،من
(ٌ )3ىظز  :أتىٍح الصزف فً كتاب سٍثىٌه  315-298 :و . 328-319
(ٌ )1ىظز  :الجمىع فً الؼزتٍح . 132 :
(ٌ )2ىظز  :جامغ الذروس الؼزتٍح . 33 :
(ٌ )3ىظز  :شزح التصزٌخ  ، 304 /2 :والجمىع فً اللغح الؼزتٍح .134 :
(ٌ )4ىظز  :أتىٍح الصزف فً كتاب سٍثىٌه  302 :و . 323
( )5سىرج الثقزج .111 /
( )6سىرج الثقز. 111 /
(ٌ )7ىظز  :اللسان  ( :هىد ) .
( )8الؼٍه . 76/4 :
( )9تىظز  :القزاءج فً مؼاوً القزآن للفزّاء  73/1 :والثذز المذٍط. 350/1 :
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النوق وحول وعائط وعوط وعٌط)) ( .)10وقول الف ّراء هذه قد نقله صاحب اللس ان
كما الحظنا ذلك.
وذكر الراغب األصفهانً أن (هوداً) فً األصل جمع (هائد) بمعنى تائب وهو اسم
نبً علٌه السالم( .)1والى ذلك ذهب الزمخشري(.)2
أما الطبرسً فرأى أن فً (هود) ثالثة أقوال احدها أنه جمع.
(هائد) كعائد وعود وهو جمع للمذكر والمؤنث على لفظ واحد  ،وثأنٌهما أن ٌكون
مصدراً ٌصلح للواحد والجمع كما ٌقال رجل صوم و قوم صوم وثالثهما أن ٌكون
()3
معناه إال من كأن ٌهوداً فحذفت الٌاء الزائدة
()4
ُون ُ
ب ْال ِه ٌِم}
شرْ َ
ارب َ
ومما ورد على هذا البناء من القرأن العزٌز قوله تعالى { َف َش ِ
َف ُذك َِرأن الهٌم هً اإلبل العطاش وأن واحدها (أهٌم) واألنثى ( هٌماء ) ومن العرب
()5
من ٌقول (هائم) واألنثى ( هائمة ) ثم ٌجمعونـــــه على (هٌم)
جاء فً معانً القرأن للف ّراء أن (الهٌم اإلبل التً ٌصٌبها داء فال تروى من الماء
واحدها أهٌم  ،واألنثى هٌماء .ومن العرب من ٌقول :هائم واألنثى هائمة ثم
ٌجمعونه على (هٌم) كما قالوا عائط و عٌط وحائل وحول وهو فً المعنى :حائل
ح ُْول إال أن الضمة تركت فً هٌم لئال تصٌر الٌاء واواً  ،وٌقال أن الهٌم الرمل.
()6
ٌقول ٌ :شرب أهل النار كما تشرب السهلة قال الف ّراء  :الرملة بعٌنها السهلة) .
وقال أبو عبٌدة( :الهٌم واحدها أهٌم وهو الذي ال ٌروى من رمل كأن أو
بعٌر)(.)7
وقال النحاس ( :الهٌم جمع هٌماء وأهٌم وهو (فُعْ ل) كسرت الهاء ألنها لو ضُمت
أنقلبت الٌاء واواً وقد أجاز الف ّراء أن ٌكون الهٌم جمع هائم)(.)8
وذهب الراغب إلى أن( هٌم ) جمع (هائم)(.)9

( )10مؼاوً القزآن للفزاء  ( 73/1 :ورد أن تجؼل الٍهىد جمؼا ً والصذٍخ أن تجؼل هىداً جمؼا ً كما جاء فً اللسان ) .
(ٌ )1ىظز مفزداخ ألفاظ القزآن  (.هىد) .
(ٌ )2ىظز  :الكشاف . 177/1:
(ٌ )3ىظز  :مجمغ الثٍان . 186/1 :
( )4سىرج الىاقؼح . 55/
(ٌ )5ىظز :اللسان ( هٍم ) .
( )6مؼاوً القزآن . 128/3 :
( )7مجاس القزآن  ، 251/2 :وٌىظز الكامل . 153/2 :
( )8إػزاب القزآن . 336/3 :
(ٌ )9ىظز  :مفزداخ ألفاظ القزآن  ( :هٍم ) .
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والهٌم عند الزمخشري إما أن تكون جمعا ً ألهٌم و هٌماء وهً اإلبل التً بها
الهٌام .و إما أن تكون جمعا للهٌام بفتح الهاء وهو الرمل الذي ال ٌتماسك .جمع على
فُعْ ل كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع ابٌض ( )10وأشار الطبرسً إلى
أن الهٌم هً اإلبل العطاش التً ال تروى من الماء لداء ٌصٌبها والواحد (أهٌم)
واألنثى (هٌماء) وذكر أنه قٌل فٌها هً األرض الرملٌة( .)11
وٌتضح من أقوال العلماء أن المراد بالهٌم إما أن تكون اإلبل العــطاش أو الرمال.
وأن الهٌم إما جمع ألهٌم أو لهائم من اإلبل العطاش أو للهٌام ٌفتح الفاء بمعنً
()1
الرمال .فإذا ك ان جمعا ً ألهٌم فهو جمع قٌاسً ألنه على أفعل مؤنثة فعالء
وكسرت الهاء ألن عٌنه معتلة لئال ٌثقل الجمع ووزنه فُعْ ل بالضم على األصل ال
فِعل بالكسر ( .)2كأبٌض وبٌض وأن ك ان جمعا ً لهائم فهو جمع سماعً مثل عائد
وعوذ( .)3وأن كأن جمعا ً ل َهٌام فهو على (فُعُل) بضم الفاء والعٌن ألن هٌاما على
فعال اسم رباعً قبل المه مد ( )4أي ( ُهٌُم) فخفف الٌاء بالسكون وكسر الهاء ألجل
أنج ٌْ َناهُ
الٌاء فأصبحت ِهٌْم  ...وممــا جاء على هذا الوزن (الفُلك) قال تعالى { َف َ
ُون}(.)5
َو َمن َّم َع ُه فًِ ْالفُ ْلكِ ْال َم ْشح
ِ
وقال عز اسمه تعالى {َ ...و ْالفُ ْلكِ الَّتًِ َتجْ ِري فًِ ْال َبحْ ِر  .)6( } ...ذكر الخلٌل أن
الفلك هً السفٌنة ٌ ،ذكر وٌؤنث وهً واحدة وتكون جمعا ً
( .)7واستشهد سٌبوٌه
باآلٌتٌن الكرٌمتٌن وأشار إلى
()8
ُ
أن قولك للواحد هو الفلك وللجمٌع هً الفلك كقــولك أ َسد و أسْ د .
()9
وذكر أبو عبٌدة أن الفلك ٌقع لفظه على الواحد والجمٌع من السفن سواء .
وقال النحاس( :زعم سٌبوٌه أن الفُلك جمع َف َل ََك كأسد و أسد وقٌلَ :فلَك و فُ ْلك
بمعنى واحد)( .)10

(ٌ )10ىظز  :الكشاف . 463/4 :
(ٌ )11ىظز  :مجمغ الثٍان . 221 – 220/9:
( )1همغ الهىامغ  ، 175/2 :شزح االشمىوً . 128/4:
(ٌ )2ىظز  :شزح التصزٌخ . 304/2 :
(ٌ )3ىظز  :شزح االشمىوً . 129/4 :
(ٌ )4ىظز  :المصذر الساتق . 678/3:
( )5سىرج الشؼزاء . 119 /
( )6سىرج الثقزج . 164 /
(ٌ )7ىظز  :الؼٍه . 374/5 :
(ٌ )8ىظز  :الكتاب . 577/3 :
(ٌ )9ىظز  :مجاس القزآن . 808/2 :
( )10إػزاب القزآن . 494/2 :
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وذهب الراغب إلى أن تقدٌر المفرد غٌر تقدٌر الجمع فذكر أن الفلك السفٌنة
ٌستعمل ذلك للواحد والجمع  ،ان كان الفلك واحداً كأن كبناء ( قُ ْفل ) و ان كان جمعا ً
فكبناء ( ُحمْر)(  .)11وتبع الراغب فً ما ذهب إلٌه الزمخشري(.)12
وعلى ما جاء فً أقوال العلماء ٌظهر أن الحكم على كون الضمة فً فلك دالة
على الجمع أو المفرد لٌس ٌسٌراً فً حالة مجًء اللفظة خارج السٌاق وأنما ٌستدل
علٌها من سٌاق الجملة التً ترد فٌها و انذاك ٌمكن الحكم علٌها على أنها تدل على
المفرد فتكون الضمة فٌها كضمة ( قُفل ) الدال على المفرد  ،أو تدل على الجمع
فتكون ضمتها كضمة ( أُسْ د ) الدالة على الجمع.
أن اتفاق الواحد والجمع على لفظ واحد ٌدل على الحس اللغوي المرهف الذي ٌتمتع
به العرب فٌفرقون بٌن ما ٌراد به المفرد وما ٌراد به الجمع من خالل السٌاق.
 -2فُ ُعــل :بضم الفاء والعٌن وهذا البناء ٌطرد فً كل اسم رباعً قبل المه مده
(ألف أو واو أو ٌاء) صحٌح الالم وال فرق فً ذلك بٌن المذكر والمؤنث ( .)1نحـــو
(حمار -حمر ،وعمود – عمد  ،وسرٌر -سرر).
وجاء ما ٌقابل هذا البناء فً القرأن الكرٌم (ال ُّن ُذر) فً قوله تعالى { َك َّذ َب ْ
ت َثمُو ُد
ِبال ُّن ُذ ِر} ( . )2ذكر ابن منظور أن أنذره باألمر أنذاراً ونذراً بمعنى اعلمه وأنذره
خوفه وحذره وأن ال ُّن ُذ َر فً قوله تعالى { َك َّذ َب ْ
ت َثمُو ُد ِبال ُّن ُذ ِر}هو جمع نذٌر ( .)3وقد
أشار الزجاج بعد أن أورد اآلٌة الكرٌمة إلى أن النذر فً القول الكرٌم جمع نذٌر (.)4
والى مثل ذلك ذهب العكبري أٌضا(.)5
وٌبدو لنا واضحا ً أن هذا الجمع ٌرجع إلى أن مفرده رباعً وقبل المه مدة وهً
الٌاء.
 -3فُ َعــل :بضم الفاء وفتح العٌن  :وهو البناء الثالث من أبنٌة الجموع وٌكون قٌاسٌا ً
وسماعٌا ً(.)6
(ٌ )11ىظز  :مفزداخ ألفاظ القزآن  ( :فلك ) .
(ٌ )12ىظز  :الكشاف . 325/3 :
(ٌ )1ىظز  :شزح االشمىوً  ، 678/3 :والجمىع فً اللغح الؼزتٍح 135 :
( )2سىرج القمز 23. :
(ٌ )3ىظز  :اللسان  ( :وذر ) .
(ٌ )4ىظز  :مؼاوً القزآن وأػزاته . 89/5:
(ٌ )5ىظز  :إمالء ما مه ته الزدمه . 249/2:
(ٌ )6ىظز  :أتىٍح الصزف فً كتاب سٍثىٌه . 325 ، 300 :
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هللا
وتمثل هذا البناء فً آي ِ القرأن العزٌز فً ( ُجدَد ) قال تعالى {أَلَ ْم َت َر أن َّ َ
َ
أنز َل م َِن ال َّس َماء َماء َفأ َ ْخ َرجْ َنا ِب ِه َث َم َرا ٍ
ال ُج َد ٌد ِبٌضٌ َو ُح ْم ٌر
ت م ُّْخ َتلِ ًفا أَ ْل َوأن َها َوم َِن ْال ِج َب ِ
اللسن ال ُج َدة بضم الجٌم هً الطرٌقة فً
م ُّْخ َتلِفٌ أَ ْل َوأن َها َو َغ َر ِابٌبُ سُو ٌد}(. )7جاء فً ا
السماء والجبل وجمعها جُد َد بضم الجٌم وفتح الدال  ،وأن ال ُج َد َد فً قوله تعالى{...
ُج َد ٌد ِبٌضٌ َو ُح ْم ٌر}...هً الخطط والطرق تكون فً الجبال وواحدها ُج ّدة (.)8
وبعد أن ذكر الف ّراء قول هللا تعالى الذي استشهدنا به قال ( :جد ٌد بٌض  :الخطط
والطرق تكون فً الجبال كالعروق بٌض وسود وحمر واحدها ُج َّدة قال امرؤ القٌس
ٌصف الحمار:
كــأن سراتــــه وجُـــ َّدة متنـــــــ ِه
كنائــــنُ ٌجــــــري فوقهن دلٌـــص
والجدة الخطة السوداء فً متن الحمار ) ( .)2وذكر النحاس أن ُجدَد جمع ُج ّدة ولو
كأن جمع جدٌد لقً( ُج ُدد ) بضم الجٌم والدال  ،مثل رغٌف و ُر ُغف ( .)3وهو ما
ذهب إلٌه الطبرسً(.)4
وأشار الراغب إلى أن ( ُج َد َد) فً اآلٌة الكرٌمة جمع ( ُج ّدة) وهً بمعنى الطرٌقة
الظاهرة من قولهم طرٌق مجدود  ،أي  :مسلــــوك ومنه جادة الطرٌق(.)5
وذهب العكبري إلى أن ( ُج َد َد) بفتح الدال جمع ُج ّدة وهً الطرٌقة وٌقرأ بضمها وهو
جمع جدٌد ( .)6ولما كأنت ( ُج ّدة) اسم على فُعْ لة فقد جمعت على هذا البناء اعنً
(فُ َعل) ألن هذا البناء ٌطرد فً (فُعْ لة) بضم الفاء اسماً ،وٌستوي فً ذلك صحٌح
الالم ومعتلها ومضاعفها( .)7فالصحٌح غرفة وغرف ،ومعتل الالم نحو مدٌة ومدىً
والمضاعف مثل حجج و ُم ّده ومُدد(.)8
()1

()7
()8
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سىرج فاطز . 27 /
ٌىظز  :اللسان  ( :جذد ) .
ٌىظز  :الذٌىان  123 :ودلٍص تمؼىى الذهة الذي له تزٌق .
مؼاوً القزآن . 369/2 :
ٌىظز  :إػزاب القزآن . 696/2 :
ٌىظز  :مجمغ الثٍان . 406/8 :
ٌىظز  :مفزداخ ألفاظ القزآن َ ( :ج ّذ ) .
ٌىظز  :التثٍان فً اػزاب القزان 200/2 :
ٌىظز  :شزح المفصل  ، 22/5 :همغ الهىامغ . 96 – 95 /6 :
ٌىظز  :شزح التصزٌخ ػلى التىضٍخ . 305/2 :
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 -4فِـ َعــل :بكسر الفاء وفتح العٌن وٌكون هذا البناء مطرداً لكل اسم تام على وزن
فـِعْ ـله بكسر الفاء وسكون العٌن ( .)9نحو كِسرةِ -ك َسر و حِـجّة -ح َِج َج و جـِذوة-
جذى(.)10
وجاء ما ٌقابل هذا البناء فً قوله تعالى {الَّذ َ ُ
ار ِه ْم ِب َغٌ ِْر َح ٍّق إِ َّال أن
ٌِن أ ْخ ِرجُوا مِن ِد ٌَ ِ
ٌَقُولُوا َر ُّب َنا َّ
صلَ َو ٌ
ض لَّ ُه ِّد َم ْ
ات
ضهُم ِب َبعْ ٍ
هللا ُ َولَ ْو َال َد ْف ُع َّ ِ
ص َوا ِم ُع َو ِب ٌَ ٌع َو َ
ت َ
اس َبعْ َ
هللا ال َّن َ
ٌ ()11
ص ُرهُ أن َّ
هللا َك ِثٌرً ا َولَ ٌَنص َُرنَّ َّ
هللا لَ َق ِويٌّي َع ِزٌز} .
هللا ُ َمن ٌَن ُ
َو َم َسا ِج ُد ٌ ُْذ َك ُر فٌِ َها اسْ ُم َّ ِ
َ
ذكر الخلٌل أن جمع البٌعة ب ٌَع( . )12وهو ما ذهب إلٌه الجوهري(.)13
اللسن إلى أن البٌعة بالكسر هً كنٌسة النصارى وقٌل كنٌسة الٌهود
واشر صاحب ا
ا
()1
وجمعها بٌع .
وعلى ما ذكره أصحاب المعجمات بإزاء جمع بٌعة على بٌع ٌكون ذلك متفقا ً مع
ما قعده النحاة من جمع االسم المفرد الذي ٌكون وزنه (فعْ لة) على ِف َع ْل.
 -5فـَعـَــل َ :بفتح الفاء والعٌن والالم وٌكون هذا البناء مطرداً لما ك ان على فاعل
وصفا ً لمذكر عاقل صحٌح الالم وأن كأن عٌنه معتالً نحو  ( :كامل و كملة و كاتب
وكتبة و بار وبررة )( .)2وتمثل هذا البناء فً قوله تعالى { َو ّ
هللا ُ َج َع َل لَ ُكم مِّنْ أنفُسِ ُك ْم
ٌِن َو َح َف َد ًة َو َر َز َق ُكم م َِّن َّ
ون
الط ٌِّ َبا ِ
ت أَ َف ِب ْالبَاطِ ِل ٌ ُْؤ ِم ُن َ
أَ ْز َواجً ا َو َج َع َل لَ ُكم مِّنْ أَ ْز َوا ِج ُكم َبن َ
ُون}(.)3
َو ِبنِعْ َم ِ
ت ِّ
هللا ُه ْم ٌَ ْكفُر َ
وهن خدم األبوٌن فً البٌت وٌقال
ذكر الخلٌل أن الحفدة فً اآلٌة الكرٌمة البنات
َ
()4
 .وٌبدو أن تفسٌر الخلٌل للحفدة
الحفدة ولد الولد وعند العرب الحفدة والخدم
بالبنات آ ٍ
ت من عطف اللفظة على البنٌن -وهللا تعالى اعلم -وذكر أبو عبٌدة أن
()5
(حفدة) بمعنى األعوان والخدم و واحدهم حافد خرج مخرج كامل والجمع َكـملـَـ َة .
وأشار الراغب إلى أن ( حفدة ) فً اآلٌة الكرٌمة جمع حافد وهو المتحرك المتبرع
()7
بالخدمة أقارب ك انوا أو أجانب ( .)6وتبعـــــه فً ما ذهب إلٌه الزمخشري
والطبرسً(.)8
(ٌ )9ىظز  :شزح االشمىوً . 681/3 :
(ٌ )10ىظز  :شزح التصزٌخ ػلى التىضٍخ . 306/2 :
( )11سىرج الذج . 40 /
(ٌ )12ىظز  :الؼٍه . 265/ 2 :
(ٌ )13ىظز  :الصذاح  ( :تٍغ ) .
(ٌ )1ىظز  :اللسان  ( :تٍغ ) .
(ٌ )2ىظز  :شزح التصزٌخ ػلى التىضٍخ  ، 306/2 :وشزح االشمىوً . 683/3 :
( )3سىرج الىذل . 72/
(ٌ )4ىظز  :الؼٍه . 185/3 :
(ٌ )5ىظز  :مجاس القزآن . 364/1 :
(ٌ )6ىظز :مفزدا ألفاظ القزآن ( :دفذ) .
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وٌظهر أن جمع حافد على حفدة ٌتفق مع ما قرره النحاة من جمع ما كان على فاعل
وصفا ً لمذكر عاقل وان كأن عٌنه معتالً.
 -6ف ِْـعــال :بكسر الفاء وٌكون قٌاسٌا ً وسماعٌا ً (.)9
ار الَّتًِ
ورد ما ٌقابل هذا البناء فً قوله تعالى { َفأن لَّ ْم َت ْف َعلُو ْا َولَن َت ْف َعلُو ْا َفا َّتقُو ْا ال َّن َ
ارةُ أُعِ َّد ْ
ٌن} (.)10
ت ل ِْل َكاف ِِر َ
َوقُو ُد َها ال َّناسُ َو ْالح َِج َ
قال الخلٌل ( :األحجار ،جمع حجر ،والحجارة جمع الحجر أٌضا على غٌر قٌاس
ْ ( )11
ومثله المهارة والبكارة والواحدة مُه ٌر و بك ٌر
ارةُ
وذكر الراغب أنه أُرٌد بالحجارة فً قوله تعالــــــى {َ ...وقُو ُد َها ال َّناسُ َو ْالح َِج َ
 }...الذٌن هم فً صالتهم عن قبول الحق كالحجارة ( .)1وٌبدو من كالم الراغب أن
المراد بالحجارة ما ٌدل على الجمع ودخلت التاء علٌه لتأنٌثه (.)2
وقد جاء جمع حجر على حجارة ألنه اسم على ( فُ َعل ) المه صحٌحة (.)3
ومما جاء على هذا البناء فً القرأن الكرٌم قوله تعالى { َف َج َعلَ ُه ْم ُج َذ ًاذا إِ َّال َك ِبٌرً ا لَّ ُه ْم
ُون }(.)4
لَ َعلَّ ُه ْم إِلَ ٌْ ِه ٌَرْ ِجع َ
قال الخلٌلّ (:
الجذ القطع المستأصل،و الجُذاذ قطع ما كسر ،الواحدة جذاذة كما جعلت
()5
األصنام جذاذاً و قُطِ َع أطرافها فتلك القطع الجذاذ .
وبعد أن أورد الف ّراء قوله تعالى الذي تقدم أشار إلى أن من قال (جذاذاً) برفع الجٌم
فهو واحد  .مثل الحطام والرفات ومن قال:جذاذاً بالكسر فهو جمع كأنه جذٌذ وجذاذ
مثل خفٌف وخفاف (. )6
وأشار الزمخشري إلى أن جذاذا بمعنى قطاعا ً  ،من الجذ وهو القطع وأنه قرئ
بالكسر والفتح وقرئ جذذاً جمع جذه(.)7

(ٌ )7ىظز  :الكشاف . 620/2 :
(ٌ )8ىظز  :مجمغ الثٍان . 373/6 :
(ٌ )9ىظز  :أتىٍح الصزف فً كتاب سثٍىٌه . 321 ، 298 :
( )10سىرج الثقزج . 24/
(ٌ )11ىظز  :الؼٍه . 74/3 :
(ٌ )1ىظز  :مفزداخ ألفاظ القزآن  ( :دجز )  ،مجمغ الثٍان . 64/1 :
(ٌ )2ىظز  :المقزب . 427
(ٌ )3ىظز  :شزح االشمىوً . 685/3 :
( )4سىرج األوثٍاء . 58 /
(ٌ )5ىظز  :الؼٍه . 11 /6 :
(ٌ )6ىظز  :مؼاوً القزآن للفزاء . 206/2:
(ٌ )7ىظز  :الكشاف . 123/3 :
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وذكر الطبرسً أن فً (جذاذ ) لغات هً :جُذاذ و ِجذاذ و َجذاذ بضم الجٌم وكسرها
وفتحها وأجودها الضم كالحطــام والرفات من جذذت الشًء إذا قطعته .
وذكر العكبري أن ( جذاذاً ) ٌقرأ بالضم والفتح والكسر وهً لغات وقٌل الضم على
أن واحدة جُذاذة والكسر على أن واحده ِجذاذة والفتح على المصدر كالحصاد(.)8
 -7فُ ُعــول :بضم الفاء والعٌن  :وٌكون هذا البناء قٌاسٌا ً وسماعٌا ً (.)9
وتمثل هذا البناء فً ( بُعول ) قال هللا عز وجل { َو ْال ُم َطلَّ َق ُ
ات ٌَ َت َربَّصْ َن ِبأنفُسِ ِهنَّ
َثالَ َث َة قُر َُو ٍء َوالَ ٌَ ِح ُّل لَهُنَّ أن ٌَ ْك ُتم َْن َما َخلَ َق ّ
اّلل
هللا ُ فًِ أَرْ َحام ِِهنَّ أن ُكنَّ ٌ ُْؤمِنَّ ِب ّ ِ
ك أن أَ َرا ُدو ْا إِصْ الَحً ا َولَهُنَّ م ِْث ُل الَّذِي
َو ْال ٌَ ْو ِم اآلخ ِِر َو ُبعُولَ ُتهُنَّ أَ َح ُّق ِب َر ِّدهِنَّ فًِ َذلِ َ
ال َعلٌَ ِْهنَّ د ََر َج ٌة َو ّ
هللا ُ َع ِزٌ ٌز َح ُكٌ ٌم} (.)10
َعلٌَ ِْهنَّ ِب ْال َمعْ رُوفِ َولِلرِّ َج ِ
قال الخلٌل( :البعل :الزوج ٌ ،قال َ :ب َع َل ٌب َع ُل َب ْ
عالً  ،وبُعولة فهو بعل مستبعل
وامرأة مستبعل إذا كأنت تحظى عند زوجها)(.)1
وأشار سٌبوٌه إلى أن ( فـَعْ ل ) قد ٌكسر على فعولة فٌلحقون هاء التأنٌث البناء
والقٌاس أن ٌكسر علٌه(.)2
وذكر أبو عبٌدة أن بعولتهن فً اآلٌة الكرٌمة بمعنى أزواجهن و واحــدها َبعْ ل (.)3
وأشار النحاس إلى أن بعولة جمع بعل والهاء لتأنٌث الجماعة ( .)4وقال الراغب:
(البعل هو الذكر من الزوجٌن  ،قال هللا عز وجل { َقالَ ْ
ت ٌَا َو ٌْلَ َتى أَأَلِ ُد َوأناْ َعجُو ٌز
َو َه َذا َبعْ لًِ َشٌ ًْخا أن َه َذا لَ َشًْ ٌء َع ِجٌبٌ } ( )5وجمعه بعولة نحو :فحل وفحولة قال
()7
تعالى {َ ...و ُبعُولَ ُتهُنَّ أَ َح ُّق ِب َر ِّدهِنَّ ).. )6(}...
وذهب الزمخشري إلى أنه ٌجوز أن تكون (البعولة) جمع بعل والتاء الحقة لتأنٌث
الجمع أو أن ٌراد بالبعولة المصدر من قولك ( َبعْ ل) حسن البعولة ٌ ،عنً وأهل
بعولتهن(.)8
(ٌ )8ىظز  :التثٍان فً اػزاب القزان . 134/2 :
(ٌ )9ىظز  :الجمىع فً اللغح الؼزتٍح . 151 ،150 :
( )10سىرج الثقزج . 228 /
(ٌ )1ىظز  :الؼٍه . 148/2 :
(ٌ )2ىظز  :الكتاب . 568/3 :
(ٌ )3ىظز  :مجاس القزآن. 74 /1 :
(ٌ )4ىظز  :اػزاب القزآن . 264/1 :
( )5سىرج هىد . 72/
( )6سىرج الثقزج . 228 /
( )7مفزداخ الفاظ القزآن  ( :تؼل ) .
(ٌ )8ىظز  :الكشاف . 272/1 :
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جٌد
وٌبدو أن ما ذهب إلٌه الراغب فً قوله أن البعل هو الذكر من الزوجٌن هو
ألنه ٌتفق مع ما تدل علٌه لفظة (بعولتهن) فً اآلٌة الكرٌمة التً أ ُس ُتش َه َد بها واآلٌة
األخرى التً ذكرها وهً {َ ...و َه َذا َبعْ لًِ َشٌ ًْخا  )9( }...وقد تحقق لنا ذلك حٌث لم
نجد فً اآلٌات الكرٌمة التً ضـــــــمت (بعالً) و (بعولة) ما ٌدل على غٌر الذكر
()10
ٌِن} أي
ُون أَحْ َس َن ْال َخالِق َ
ُون َبعْ ًال َو َت َذر َ
من الزوجٌن إال فً قول هللا تعالى {أَ َت ْدع َ
ربا ً(.)11
صٌغ منتهى الجموع
ٌراد بصٌغ منتهى الجموع كل جمع تكسٌر ٌأتً بعد ألف تكسٌره حرفأن أو ثالثة
على أن تصٌر الكلمة بعد الجمع على خمسة أحرف أو ستة والحرف األول منها
مفتوح أو مضموم ومن هذه الصٌغ صٌغة (فعالً).
ْ
وقد ورد ما ٌقابل هذا البناء فً القرأن الكرٌم قوله تعالى {لِ ُنحْ ٌِ ًَ ِب ِه َبل َد ًة َّم ٌْ ًتا َو ُنسْ ِق ٌَ ُه
ِممَّا َخلَ ْق َنا أن َعامًا َوأناسِ ًَّ َك ِثٌرً ا}(.)1
قال الف ّراء( :واحدهم انسً و إن شئت جعلته أنس انا ثم جمعته أناسً فتكون الٌاء
عوضا ً عن النون)(.)2
وأشار االخفش إلى أن أناسً مثقلة ألنها جماعة أنسً(.)3
وذكر الراغب أن أناسً جمع إنس(.)4
نسن(.)5
وذهب الزمخشري إلى أن األناسً جمع انسً أو إ ا
نسن  ،وجعلت الٌاء عوضا ً من النون ،وذكر أنه ٌجوز
وٌرى الطبرسً أنه جمع إ ا
()6
أن ٌكون جمع انسً مثل كرسً وكراسً .
نسن كسرحان وسراحٌن فأبدلت
وٌرى العكبري أن أصل كلمة أناسً أناسٌن جمع إ ا
()7
النون فٌه ٌاء وأدغمت وقٌل هو جمع انسً على القٌاس .
أن بناء ( فعالً ) ٌطرد فً كل ثالثً ساكن العٌن آخره ٌاء مشددة زائدة على
الثالثة بشرط أن تكون الٌاءغٌر ٌاء النسب(.)8
( )9سىرج هىد . 72 /
(ٌ )10ىظز  :سىرج الثقزج  ، 228/سىرج الىساء  ، 128/سىرج هىد  ، 72 /سىرج الىىر . 31 /
( )11سىرج الصافاخ . 125/
( )1سىرج الفزقان . 49 /
(ٌ )2ىظز  :مؼاوً القزآن للفزاء . 269/2 :
(ٌ )3ىظز  :مؼاوً القزآن للفزاء . 422/2 :
(ٌ )4ىظز  :مفزداخ ألفاظ القزآن  ( :أوس ) .
(ٌ )5ىظز  :الكشاف . 285/3:
(ٌ )6ىظز  :مجمغ الثٍان . 171/7 :
(ٌ )7ىظز :التثٍان فً اػزاب القزان . 164/25 :
(ٌ )8ىظز  :شزح االشمىوً . 696/3 :
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وذهب الشٌخ خالد األزهري أن أناسً جمع ( إنسان ) ال جمع ( إنسً ) ألن انسٌا ً
آخره ٌاء النسب وأن ما ختم بٌاء النسب ال ٌجمع على فعالً  ،وأناسً أصله أناسٌن
فأبدلوا النون ٌاء وادغموا الٌاء المبدلة  ،ولو ك ان اناسً جمع انسً لقٌل فً جمع
جننً وفً جمع تركً تراكً(.)9
جنً ا
ً ()10
 .والذي ٌذهب إلٌه
وذكر بعض المحدثٌن أنهم جمعوا أنسانا على أناسً شذوذا
نسن.
الباحثن هو أن (أناسً) جمع إ ا
ا
جمع الجمع
قد ٌجمع الجمع وذلك مثل بٌوت وبٌوتات ورجال ورجاالت وكالب وكالبات وهذا
الجمع سماعً وما ورد منه ٌحفظ وال ٌقاس علٌه .
()11
قال سٌبوٌه( :واعلم أنه لٌس كل جمع ٌجمع كما أنه لٌس كل مصدر ٌجمع ) .
ورد فً القرأن الكرٌم ما ٌشٌر إلى هذا الجمع فً قراءة من قرأ قوله تعالى { َكأن ُه
ص ْف ٌر} ( )1بكسر الجٌم وباإللف والتاء (( ِج َم ٌ
ِج َمالَ ٌ
االت)) وهً قراءة ابن كثٌر
ت ُ
ونافع وابن عامر وأبً بكر عن عاصم وأبً عمرو و عمر بن الخطاب رضً هللا
عنهم(.)2
وكنت هذه القراءة
ذكر الف ّراء أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قرأ (جماالت ) ا
أحب الوجهٌن إلٌه ألن الجمال أكثر من الجمالة فً كالم العرب وهً تجوز كما
ٌقال حجر وحجارة وذكر وذكارة إال أن األول أكثر فإذا قلت جماالت فواحدها جمال
مثل ما قالوا رجال ورجاالت وبٌوت وبٌوتات فقد ٌجوز أن تجعل واحد الجماالت
جمالة(.)3
وأورد أبو عبٌــدة اآلٌة الكرٌمة { َكأن ُه ِج َم ٌ
ص ْف ٌر} وذكر أنها بمعنى سود(.)4
االت ُ
وذهب النحاس إلى أن جماالت ٌجوز أن ٌكون بمعنى جمال وأن جمعه على
جماالت كجمع بٌوت على بٌوتات(.)5
وٌرى الراغب أن جماالت جمع جمالة والجمالة جمع جمل(.)6
وأشار الزمخشري إلى أنها جمع جمال( .)7وتبعه فً ذلك الطبرسً(.)8
(ٌ )9ىظز  :شزح التصزٌخ ػلى التىضٍخ . 315/2 :
(ٌ )10ىظز  :جامغ الذروس الؼزتٍح . 59/2 :
(ٌ )11ىظز  :الكتاب . 618/3 :
( )1سىرج المزسالخ. 33/
(ٌ )2ىظز  :السثؼح  666 :والىشز . 397/2 :
(ٌ )3ىظز  :مؼاوً القزآن للفزاء . 255/3 :
(ٌ )4ىظز  :مجاس القزآن . 225/2 :
(ٌ )5ىظز  :إػزاب القزآن . 598/3 :
(ٌ )6ىظز  :مفزداخ ألفاظ القزآن  ( :جمل ) .
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وٌبدو أن جمع جمالة على جماالت فٌه داللة على الكثرة فً الكالم العربً القدٌم
كما جاء فً القول المنسوب إلى سٌدنا عمر بن الخطاب رضً هللا عنه الذي تقدم
أنفا ً.
أسم الجمع
وهو ما تضمن معنى الجمع غٌر أنه ال واحد له من لفظه وأنما واحده من معناه
كجٌش وقوم ،إذ مفرده جندي وفرد .
()9
َ
قال هللا تعالى { َوأَرْ َس َل َعلٌَ ِْه ْم َطٌْرً ا أ َب ِابٌ َل}  ،أشار الف ّراء إلى أن أبابٌل ال واحد
لها مثل الشماطٌط والعبادٌد و الشعارٌر ( .)10ونحو ما ذكره الف ّراء ذكر أبو
عبٌدة( .)11
وذهب النحاس إلى أن واحد األبابٌل إبٌّل كسكٌن وسكاكٌن  .وقد عزز ما ذهب إلٌه
بما ذكره من أن سجٌل جمعه سجاجٌل(.)1
وذكر الزمخشري أن األبابٌل حزائق والواحدة  ،ابّالة وهً الحزمة الكبٌرة وقٌل انها
مثل عبادٌد وشماطٌط ال واحدة لها(.)2
وقٌل أن أبابٌل جمع وال واحد له من لفظه وقٌل واحده أبّول كعجول وقٌل واحده
إبٌل وقٌل أبال( .)3وٌرى الباحثأن أن األبابٌل ال واحد له من لفظه هو الراجح وهو
رأي الف ّراء المشار إلٌه .
الخاتمة ونتائج البحث
وبعد أن تناولنا جانبا ً من جوانب مبحث الجموع فً اآلٌات القرأنٌة التً ضمها
القرأن الكرٌم نقول  :أن كثرة تعدد الجموع وكثرة تعدد أبنٌتها وهذه األبنٌة منها ما
هو قٌاسً ومنها ما هو سماعً  ،إلى غٌر ذلك ٌحتم على من ٌرٌد معرفة جمع
مفرد مراجعة الكثٌر من المظأن اللغوٌة كً ٌجد ضالته  .والرجوع إلى كثٌر من
المظأن اللغوٌة لٌس متٌسراً لكل القراء فلٌس من السهل مراجعة كتاب العٌن أو
المخصص أو غٌرهما لمعرفة جمع مفرد ما  .وقد ٌجد القارئ جمعا ً لهذا المفرد فً
كتاب معٌن ال ٌنص علٌه كتاب آخــــر من كتب اللغة .
(ٌ )7ىظز  :الكشاف . 680/4 :
(ٌ )8ىظز  :مجمغ الثٍان . 417/10 :
( )9سىرج الفٍل . 3/
(ٌ )10ىظز  :مؼاوً القزآن للفزاء  ، 292/3 :والشمامٍط :هً القطغ المتفزقح  ،والؼثادٌذ  :الخٍل المتفزقح  ،والشؼارٌز  :لؼثح للصثٍان .
(ٌ )11ىظز  :مجاس القزآن . 312/2 :
(ٌ )1ىظز  :اػزاب القزآن . 771/3 :
(ٌ )2ىظز  :الكشاف . 799/4 :
(ٌ )3ىظز  :التثٍان فً اػزاب القزان . 294/2 :
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وعلى ما تقدم فأننا نرى أن السبٌل الوحٌد الذي ٌخدم لغتنا الشرٌفة التً صأنها هللا
سبحأنه وتعالى وحفظها من الضٌاع أن تتبنى المجامع العلمٌة فً األقطار العربٌة
وأقسام اللغة العربٌة فً الجامعات العربٌة بجمع كل المفردات العربٌة وتألٌف
معجمات مٌسرة ٌنهج فً تألٌفها النظام االلفبائً لكل احرف المفردة دون الرجوع
إلى أصلها ومن هذه المعجمات معجم للجموع فً العربٌة .
ولعل ما قام به الدكتور عبد المنعم سٌد عبد العال ( )4من إحصاء جموع التكسٌر فً
اللغة العربٌة ٌعد خطوة تٌسٌرٌة عملٌة مفٌدة على طرٌق تألٌف معجمات مٌسرة
متخصصة بموضوعات اللغة العربٌة الكثٌرة التً ال ٌمكن االستغناء عنه
واللـــه تعالى الموفق
المصادر
القرآن الكرٌم
1
2
3
4
5
6
7
8

()4

 أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه – د .خدٌجة الحدٌثً  ،ط ، 1بغداد  1965م . إعراب القرأن  .أبو جعفر النحاس ( ت  338هـ ) تحقٌق د .زهٌر غازيزاهد  ،بغداد  1977م .
 التبٌان فً اعراب القران  ،العكبري ( ت  616هـ ) تحقٌق إبراهٌم عوض 1969م .
حًن األندلسً ( ت  745هـ ) بٌروت .
 البحر المحٌط – أبو البنن  1973م .
 جامع الدروس العربٌة – الشٌخ مصطفى الغالٌٌنً  ،ط 12ا جموع التصحٌح والتكسٌر فً اللغة العربٌة د .عبد المنعم سٌد عبد العال ،مكتبة الخأنجً القاهرة  1976م .
 الجموع فً اللغة العربٌة – باكزة رفٌق حلمً  ،بغداد  1972م . جوهر القاموس فً الجموع والمصادر – محمد بن شفٌع القزوٌنً تحقٌقمحمد جعفر الشٌخ إبراهٌم الكرباسً  ،النجف  1982م .
ٌىظز  :جمىع التصذٍخ والتكسٍز فً اللغح الؼزتٍح . 281-85 :

- 443 -

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

 - 9دٌوان امرىء القٌس  ،بٌروت ( د -ت) .
 324هـ )
- 10السبعة فً القراءات البن مجاهد أبو بكر احمد بن موسى ( ت
تحقٌق د .شوقً ضٌف  ،دار المعرف مصر ( د – ت ) .
- 11شرح االشمونً على ألفٌة ابن مالك المسمى ( منهج السالك إلى ألفٌة ابن مالك
) حققه محمد محيي الدٌن عبد الحمٌد  ،ط ، 1بٌروت  1955م .
- 12شرح التصرٌح على التوضٌح الشٌخ اإلمام خالد األزهري ( ت  905هـ )
ط ، 1القاهرة 1954م .
- 13شرح المفصل – موفق الدٌن ٌعٌش ابن علً بن ٌعٌش النحوي ( ت  643هـ
)  ،بٌروت ( د -ت ) .
- 14الصحاح تاج اللغة والصحاح العربٌة  ،إسماعٌل بن حماد الجوهري ( ت
 400هـ ) تحقٌق عبد الغفور عطار دار العلم للمالٌٌن  1984م .
- 15الصرف الوافً دراسة وصفٌة تطبٌقٌة فً الصرف وبعض المسائل الصوتٌة
– د .هادي نهر – الموصل  1989م .
- 16العٌن أبو عبد الرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ( ت  175هـ ) تحقٌق د.
مهدي المخزومً و د .إبراهٌم السامرائً – وزارة الثقافة واإلعالم  1985م .
- 17الكامل أبو العباس محمد بن ٌزٌد المبرد ( ت  285هـ ) تحقٌق محمد ابً
الفضل إبراهٌم والسٌد شحاتة  ،مصر ( د -ت ) .
- 18كتاب سٌبوٌه أبو بشر عمرو بن عثم ان بن قنبر ( ت  180ه ـ ) تحقٌق وشرح
عبد السالم محمد هارون  ،بٌروت  1975م .
- 19الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل اإلمام
محمود بن عمر الزمخشري ( ت  538هـ ) ج ، 1ج ، 2دار الكتاب العربً
 1978م  ،ج ، 3ج 1986 4م .
- 20لسان العرب -ابن منظور  ،دار الحدٌث  ،القاهرة( 1243هـ2003-م)
 210هـ )
- 21مجاز القرأن صنعة أبً عبٌدة معمر بن المثنى التٌمً ( ت
عارضه بأصوله وعلق علٌه د .محمد فؤاد سزكٌن ط  2مكتبة الخ انجً ج1
 1970م .
البًن فً تفسٌر القرأن أبو علً الفضل بن الحسن الطبرسً ( ت 548
- 22مجمع ا
هـ ) دار إحٌاء التراث العربً بٌروت  1379هـ .
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 207هـ ) ج 1
- 23مع ا نً القرأن للفراء أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد القراء ( ت
تحقٌق محمد علً النجار واحمد ٌوسف نجاتً ط  3بٌروت  1983م  .ج، 2
ج ، 3ط 2بٌروت  1980م .
- 24معأنً القرأن وإعرابه للزجاج – أبو اسحق إبراهٌم بن السري ( ت  311هـ
) تحقٌق د .عبد الجلٌل عبده شلبً ط 1بٌروت  1988م .
- 25المقرب – علً بن مؤمن المعروف بـ ابن عصفور ( ت  669هـ ) تحقٌق
احمد عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري  ،بغداد  1986م .
- 26مفردات ألفاظ القر آن – الحسٌن بن محمد بن الفضل الراغب األصفهأنً
( المتوفى فً حدود  425هـ ) تحقٌق صفوأن عدنأن داوودي  ،ط  1دار القلم
دمشق  1996م .
- 27النشر فً القراءات العشر – الحافظ أبو الخٌر محمد بن محمد الدمشقً
الشهٌر بابن الجزري ( ت  833هـ )  .مراجعة علً محمد الضباع دار الفكر .
- 28همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع – جالل الدٌن السٌوطً ( ت  911هـ )
تحقٌق وشرح د .عبد العال سالم مكرم الكوٌت  1980م .
تم البحث والحمد هلل
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