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إلى معمم الناس الخير، فداه أبي وأمي ونفسي، سيدي وحبيبي وأسوتي سيدنا محمد صمى اهلل عميو 
 وسمم. 

 ي الحنون، وأمي الرؤوم، التي تعجز الكممات عن الوفاء بفضميا.إلى والدت

 إلى والدي الحبيب الذي قضى سنوات عمره في الكّد والتَّعب كي نحيا ونكون. 

 إلى أشقائي الذين وجدت فييم األخالء واألصدقاء.

 إلى شقيقاتي  أسيرات القمب دوما. 

 إلى عمي حسني الذي شجعني عمى إتمام ىذا العمل. 
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 إقرار

الرِّسالة َأنَّيا ُقدِّمت لجامعة الَقدس لنيِل َدَرَجة الماجستير، َوَأنَّيا نتيجة أبحاثي الخاصة،  دعِ مُ ُأِقُر َأنا 

َقدَّم ِلَنيل أي درجة عميا باستثناِء ما َتمَّ اإلشارة ِإليو َحيثما َوَرد، وَأنَّ َىِذه الرِّسالة، َأو َأيِّ ُجزٍء ِمنيا، َلم يُ 

 .أَليِّ جامعٍة َأو َمعيد

 التوقيع ...................

 لؤي محمود محمد ابو رضوان 

 8/11/2015 :التاريخ
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 ُشكر وتقدير

 

هلل الحمُد، أواًل وآِخرًا، الذي أليمني الصّبر إلنجاز ىذا العمل ، فأتقدم أواًل بالشكر إلى ُأستاذي الفاضل 
الدكتور: حسين الدراويش؛ لتكرمو بقبول اإلشراف عمى ىذا البحث وتقديمو المساعدة لي في  األستاذ

الذي أعطاني جل اىتمامو ووقتو، ومن إرشاده خير عطاء، من أجل إخراج ىذه الرسالة أعز أوقاتو، 
امعة إلى حيز الوجود بيذه الصورة العممية، وال أنسى أن أتقدم بعظيم االمتنان إلى أساتذتي في ج

فميم مني جزيل الشكر والعرفان والتقدير، كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة عمى ما القدس ، 
 بذلونو من جيود طيبة في تنقيح الرسالة، ولكل من أسيم في ىذا البحث بنصح أو رأي أو مشورة . 

                                                          
 

 الباحث                                                             
 لؤي محمود محمد  أبو رضوان
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 :الُممخَّص

 الطيب أبي العربية شاعر ديوان في الواردة الشعرية األبيات بعض تحميل إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ىذه احتوت حيث, الشاعر ىذا ديوان من بيتاً  وأربعين وواحد ثالثمائة الباحث فاستخرج المتنبي،
 الجانين شممت, داللية نحوية صرفية دراسة بدراستيا الباحث وقام, القمة جموع عمى الشعرية األبيات
 .والتطبيقي النظري

 لغوية قيمة من لشعره لما بالذات؛ المتنبي ديوان في الِقّمة جموع لدراسة الباحث اختيار في السبب ولعل
 .وتحميميا األبيات ىذه تتبع في قوية الرغبة فكانت, العربية لمغة ناصعاً  وجياً  يمثل فيو, بالغية و

 األبيات ىذه جمع فبعد" التحميمي والوصفي التاريخي" التكاممي المنيج دراستو في الباحث استخدم وقد
 حد ىعم إلييا يسبق لم جديدة دراسة كانت ذكر كما داللياً  نحوياً  صرفياً  تحميالً  تحميميا و الديوان من
 .الباحث عمم

 المتنبي الطيب أبي شعر وأن, رئيسةً  مرتبةً  احتمت المتنبي ديوان في القمة جموع داللة أن وتبين
 ما ىذا ولعل, الدراسات ىذه مثل في لمراغبين البالغية و النحوية و المغوية الدراسات من لمزيد خصب
 بعد جيالً  المثقفة األجيال تنفع التي لقيمةا الدراسات ىذه بمثل العربية المكتة إلثراء الباحث بو يوصي
 .جيل
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The Masses of Few in Diwan Al –Mutanabbi and its hetorical 

Analysis Study  

Prepared by: Luai Mahmoud Abu Redwan 

Supervisor: Dr. Hussien Darawish 

 

Abstract 

This study aimed at analyzing some verses of poetry of the divan (collection of poems) of 

the Arab poet Abi At-Tayyeb Al-Mutanabbi. The researcher extracted three hundred forty 

one verses of the divan of the poet. Those verses of poetry contained the rare plurality. The 

researcher studied those verses semantically and syntactically that included both theoretical 

and practical sides.  

 

The reason why the researcher chose the rare plurality in the divan of Al-Mutanabbi, in 

particular was the rhetorical value of this poetry as it represents a clear face of the Arabic 

Language. Therefore, there was a strong desire to study and analyse those verses of poetry.  

The researcher, in his study used the integrative historical approach and the analytical 

descriptive one. Post – collecting those verses and analyzing them semantically, 

syntactically and rhetorically as mentioned above, the study was a new one that no one 

discussed it before, to the best knowledge of the researcher.  

 

It was found that the rare plurality in the divan of Al-Mutanabbi occupied a main stage, 

and that the poetry of Al-Mutanabbi is rich to the extent that further semantical,  

syntactical and rhetorical studies could be carried out by those who like to do similar 

studies. This is recommended by the researcher to enrich the Arab library with such 

valuable studies for the benefit of future generation.  

 



1 
 

 الُمقّدمة 

بر عمى إتمامو ، وُأصّمي      الحمد هلل رّب العالمين، الذي يّسر لي إنجاز ىذا العمل، وأعانني الصَّ
 وُأسّمم عمى خيِر البشريَِّة جمعاء، محمد خاتم األنبياء، المرسل بمسان عربي مبين، وَبْعد:

عراء العربية الذي يعد من أشيرىم، فيذه دراسة بالغية، تناول فييا الباحث جموع الِقمَّة لدى أحد ش   
بل ىو فارس القصيدة العربية، وكانت بعنوان " جموع الِقمَّة في ديوان المتنبي وداللتيا البالغية دراسة 

ه( ثانيًا، لتشمل الجانبين  354تحميمية " محددًا مجاليا في جموع الِقمَّة أواًل، وفي شعر المتنبي) ت 
ث إلى استخراج جموع القمة في ديوان أبي الطيب المتنبي من مصادر النظري والتطبيقي، فعمد الباح

األدب القديمة ، مستأنسًا بما ورد في كتاب التّبيان في شرح الديوان ألبي البَقاء الُعكبري، وكتاب شرح 
ديوان أبي الطيب المتنبي ألبي العالء المعري ، وبعض مصادر األدب العربي، وبعض المراجع 

عقُِّب اآلراء والتخريجات التي تعرضت لمبيت موضوع الدراسة، ثم كان الجانب التحميمي ، الحديثة ، ثم تَ 
فتناول الباحث ىذه الّصيغ تحمياًل بالغيًا دالليًا، حسب ورودىا في األبيات الّشعرية، ما أمكن سبيل 

 إلى ذلك، مما أضفى جانبًا جديدًا عمى دراسة ىذه األبيات.

ختيار ىذا الموضوع رغبتو القوية في التعمق في عمم البالغة، فأراد أن يتوسع وقد دفع الباحث إلى ا   
في ىذا الموضوع، ألنو لم يجد بحثًا كتب في ذلك، آماًل بأن تكون ىذه الدراسة إضافة جديدة لممكتبة 

ت العربية ، بخاصة أنو ال توجد دراسة سابقة قد تناولت جموع القمة في شعر أبي الطيب المتنبي، فكان
 ىذه الدراسة لتغّطي ىذا النقص.

وتستيدف ىذه الدراسة شعر أبي الطيب المتنبي، لما لشعره من قيمة لغوية وبالغية ونحوية، فيو    
يمثل وجيًا ناصعًا لمغة العربية ، فرغب الباحث في اإلفادة من شعر ىذا الشاعر النابغة، صاحب 

 ع الفروسي الّشجاع.الفكر العربي القومي األصيل، والشخصية ذات الطاب

لم تقع بين يدي الباحث دراسة سابقة تحمل عنوان الدراسة الذي تناولتو، فكانت ىذه الدراسة     
لتغطي ىذا الجانب، وتوجد دراسات تناولت جموع القمة في نصوص أخرى، مثل )أبنية جموع القمة في 

معة تكريت لمعموم اإلنسانية القرآن الكريم( لخولة محمود فيصل، وىي دراسة منشورة في مجمة جا
 المجمد الرابع عشر العدد السابع، إال أنيا لم تتعرض لمختمف مصادر األدب والبالغة التي تناولت 
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اآليات القرآنية، ولم تتطرق إلى اآلراء والتخريجات البالغية بالصورة الكاممة وتفتقر إلى الجانب    
تنوع صيغ الَجْمِع في القرآن الكريم( قدميا الطالب التحميمي، وىناك دراسة صرفية داللية بعنوان )

ناصر العولقي لجامعة ذمار لمحصول عمى شيادة الماجستير، لكنيا لم تتطرق لداللة جموع الِقمَّة في 
القرآن الكريم، وىناك أيضا دراسة موازية قدميا الطالب إبراىيم اْديكمني سنوسي، لجامعة أم القرى، 

راة، بعنوان )التثنية والجمع أحكاميما واستعماالتيما في القرآن الكريم( وىي لمحصول عمى درجة الدكتو 
 دراسة لم تغِط الجانب الداللي، تحديدًا عند المفسرين.

 وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، الذي يالئم مثل ىذا النوع من الدراسة.   

دراسة األدب ىو المنيج التكاممي، الذي ياخذ بحظ "ولعمنا ال نغمو إنَّ خير منيج ينبغي أن ُيتبع في  
 .(1)من كل ىذه المناىج مفيدًا منيا جميعًا"

وقد قسَّم الباحث دراستو إلى فصمين وخاتمة وفيارس فنية، فتناول في الفصل األول في مباحثو    
لسالم، وجمع الثالث، الجمع السالم وتعريفو مفيومو، وأقسامو، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث ا

التكسير، تعريفو، ومفيومو، وأقسامو، وجمع التكسير الدال عمى التكثير، وجمع التكسير الدال عمى 
الِقّمة، والموازنة بين جموع الِقّمة، وجموع الكثرة، وفي الفصل الثاني تناول الباحث جموع الِقّمة في ديوان 

جموع الِقّمة التي عمى وزن  -ثالثة مباحث: أالمتنبي وداللتيا البالغية، وتحميل ىذه الجموع، وفيو 
جموع الِقّمة  -جموع الِقّمة التي عمى وزن َأفعل، د -جموع الِقّمة التي عمى وزن َأفِعَمة، ج -َأفعال، ب

التي عمى وزن ِفعمة، حيث لم يجد الباحث جموعًا عمى ىذا الوزن في الديوان، فاقتصر عمى ثالثة 
ل إلييا والتوصيات، ثم مباحث كما ذكر، ثم كانت الخا ِتمة التي عرض فييا الباحث النتائج التي توصَّ

 قائمة المصادر والمراجع، والفيارس الفنية .

وقد ارتأى الباحث توضيح معاني بعض المفردات الغريبة، وترجم لبعض األعالم المغمورين، وقد   
 اليامش. استخرج الباحث جموع الِقّمة من ديوان الشاعر، وأشار إلى ذلك في 

واهلل أسأل بأن أكون قد وفقت في ىذه الّدراسة، فما نجاح إال بتوفيقو، وما إخفاق إال من عند    
  االنسان، وال كمال إال هلل وحده، جّمت قدرتو وتعالى جدُّه. 

                                                           

.273م.ص4/1972( ُينظر: ضيف،شوقي، البحث األدبي : طبيعتو، مناىجو، أصولو ، مصادره ، دار المعارف، ط1)  
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 الجموع في العربية وأحكاميا. الفصل األول:

 

 المبحث األول: الجمع السالم وأحكامو.                     

 المبحث الثاني: جمع التكسير وأحكامو.                     

 المبحث الثالث: الموازنة بين جموع الِقّمة، وجموع الكثرة.                     
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 المبحث اأَلول: الجمع السالم وَأحكامو. 

 الجمع لغًة واصطالحًا. -1
 جمع التَّكسير -جمع المؤنث السالم،ج -جمع المذكر السالم، ب -واع الجموع: أأن -2

 جمع الجمع. -اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي واسم الجنس اإلفرادي، ه -د  
 جمع المذكر السالم. -3
 شروط الجمع. -4
 مذاىب الّنحاة في جمع الّسالمة. -5
 شروط جمع المذكر الّسالم. -6

 شروط الجمع الجامد.. أ
 فة.شروط الصّ . ب

 الممحق بجمع المذكر السالم. -7
 جمع المؤنث السالم، أو جمع الّسالمة باأللف والتاء. -8
 شروط الجمع باأللف والتاء. -9
 داللة الجمع باأللف والتاء.   -10
 الممحق بجمع المؤنث الّسالم.  -11
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نما معنى قولك ج : عرَّفو المبردالجمع لغة واصطالحاً   -1 مع ضمن حديثو عن التثنية بقولو: " وا 
 (.1) أنو ضم شيء إلى شيء"

 (.2)وجاء في تاج العروس:" الجمع كالمنع"  

وعرفو ابن جني، فقال: " ىو كل جمع تغير فيو نظم الواحد وبناؤه يكون لمن يعقل ولمن ال يعقل    
عرابو جرى عمى آخره كما يجري عمى الواحد الصحيح، نقول: ىذه دور وقصور، ورأيت دورًا  وا 

 (.3)بدوٍر وقصوٍر"وقصورًا، ومررت 

قال ابن فارس:" الجيم والميم والعين أصل واحد يدل عمى تضام الشيء، ُيقال جمعت الشيء جمعًا   
"4. 

 .(5)كما ذكر الراغب األصفياني ىو: "ضم الشيء بتقريب بعضو من بعض"  

 .(6)وفي المسان الجمع: "إضافة الشيء إلى الشيء"   

 .(7) ع المتفرق جمعًا : ضم بعضو إلى بعض"وجاء في المعجم الوسيط: " جم  

والجمع في العربية، ىو : " ضم اسم إلى أكثر منو، بشرط اتفاق األلفاظ  والمعاني، أو كون المعنى   
 .( 8)الموجب لمتسمية فييما واحدًا "

نما اختص باألسماء، ألنيا محتاجة إليو، وألن االسم المف   رد يدل أو ىو: " ضم مفرد إلى أكثر منو، وا 
عمى أكثر من نفسو كرجل وفرس، ولم تجمع األفعال؛ ألن فائدة الجمع التكثير؛ وذلك حاصل في 

ن كان قد قام ألف مرة "   .(9)الفعل، قام زيد، وا 

بناًء عمى ما تقدم يتبين لمباحث أن الجمع في االصطالح ىو اسم دل عمى ثالثة  فأكثر، إمـّا بزيادة   
م متعممون، ومتعممة ومتعممات، أو بتغيير في بناء واحده، نحو صقر في آخر واحده، نحو: متعمّ 

 . وصْقور، وغالم وغممان، ومعبد ومعابد
                                                           

د، الُمقتضب،  ( . 31/ 2الُمَبرَّ 1 ( 
الزَّبدي، تاج العروس، باب العين، فصل الجيم .   ( 2 ( 
. 107ابن جني، المُّمع،  ( 3 ( 
.ابن فارس، مقاييس المغة ( 4 ( 

  الراغب األصفياني، المفردات في غريب القرآن، مادة ) جمع(. (5)
. 53/ 8ابن منظور، لسان العرب، مادة ) َجَمَع (  ( 6 ( 
. 1المعجم الوسيط، ج ( 7 ( 
. 145/ 1ابن عصفور، شرح ُجمل الزجاجي،  ( 8 ( 
. 92ابن الخباز، توجيو الممع،  ( 9 ( 
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 أنواع الجموع:  -2

ذىب بعض النحاة إلى أن الجمع جمعان: جمع تكسير، وما ينوب منابو، وجمع سالمة، وىو   
 .(1)ماءنوعان: مذكر ومؤنث باأللف والتاء، وىو أيضا عوض عن العطف في األس

وذىب بعضيم إلى أنو جمعان:"ضرب يجري في إعرابو مجرى التثنية بالحروف، ولو لقبان أحدىما   
الجمع السالم، والثاني: الجمع الذي عمى حد التثنية وىو قسمان: أحدىما: خاص وىو ما كان مقصورًا 

بو مجرى الواحد عمى المذكر، والثاني: متوسط وىو ما كان مقصورًاعمى المؤنث، وضرب يجري إعرا
 . (2)بالحركات، وىو الجمع الُمكسر وىو عام 

إذن الجمع ينقسم إلى اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي، واسم الجنس اإلفرادي، وجمع الذكر السالم،   
 وجمع المؤنث السالم.

 جمع المذكر السالم:-3

نما بزيادة في آخره  ىي ىو االسم الذي يدل عمى أكثر من اثنين من غير تغيير في بناء مفرده،    وا 
وكقولنا:  (3)"َقْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَن، الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِيْم َخاِشُعونَ واو ونون في حالة الرفع كقولو تعالى:" 

ْيدون ، وياء ونون في حالتي النصب والجر، كقولو تعالى :" َوَما َأنَت ِبُمْؤِمٍن لََّنا َوَلْو ُكنَّا أقبل الزَّ
 ، وكقولنا: أكرمُت الزيدين، وأثنيُت عمى الطَّرفين.(4)"اِدِقينَ صَ 

ذا جمعت عمى حد التثنية     وقد عّرف سيبويو جمع المذكر السالم بالعالمة التي تمحق بو قائاًل:" وا 
لحقتيا زائدتان: األولى منيما حرف المد والمين، والثانية نون. وحال األول في السكون وترك التنوين، 

نيا  حرف اإلعراب حال األول في التثنية، إال أنيا واو مضموم ما قبميا في الرفع  وفي الجر وا 
والنصب ياء مكسور ما قبميا، ونونيا مفتوحة، فّرقوا بينيا وبين نون االثنين، كما أن حرف المين الذي 

 .(5)ين"ىو حرف اإلعراب مختمف فييما وذلك كقولك: المسممون، ورأيُت المسممين، ومررُت بالمسمم

 وتبعو في ذلك الُمبرَّد، والزجاجي، وأبو البركات، وابن مالك، وأبو حيان، ومعظم من عرَّفو.   

                                                           
. 280/ 1ف، شرح جمل الزجاجي، ابن خرو  ( 1( 
مكة العربية ُينظر : التثنية والجمع أحكاميما واستعماالتيما في القرآن الكريم، إبراىيم إدينكمي سنوسي ) رسالة دكتوراة ( جامعة أم الُقرى، المم (2)

. 80ىـ، ص1426السعودية،   
. 255/ 1المؤمنون،  ( 3 ( 
.  175/ 1يوسف،  ( 4 ( 
. 81/ 1ب، سيبويو، الكتا ( 5 ( 
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بعد ما تقدم نرى أن جمع المذكر السالم ىو جمع سممت صورة مفرده، فمم يصبيا التغيير، وزيد في   
صب والجر، نحو  رأيُت وياء ونون في حالتي الن آخره واو ونون في حالة الرفع، نحو: جاء معممون،

معممين، ومررُت بمعممين، فإذا أضيف حذفت نونو، نحو: جاء معممو المدرسِة، ومررت بمعممي 
 المدرسة، ورأيت معممي المدرسة.

 :شروط الجمع -4

 وضع عمماء النحاة شروطًا لمجمع منيا:   

ن اختمفت فالعطف، وال يجوز الجمع إال فيما  1 غمب فيو أحد األسماء . اتفاق األسماء في المفظ، وا 
عمى سائرىا، وذلك موقوف عمى الّسماع، نحو: الُميالبة في الميمَّب وبنيو، والحوص في األحوص 

خوتو   .(1)وا 

. اتفاقيما في المعاني أو في المعنى الموجب لمتسمية إذا اختمف نحو: األحامرة في المحم والخمر 2
ال فالعطف،  وعين ، عين السحاب ن وعين وعين يعني بذلك،: عيوال يجوز الجمع نحووالزعفران، وا 

 .(2)الماء، والعضو المبصر

. التنكير: وال يجوز جمع األسماء الباقية عمى عمميتيا فإن بقيت عمى عمميتيا فالعطف، وال يجوز 3
ن لم تكن باقية عمى عمميتيا فالجمع، وال يجوز العطف  الجمع ؛ ألن االسم ال يجمع إال بعد تنكيره، وا 

 .( 3)ي ضرورة الشعرإاّل ف

 

 مذاىب النُّحاة في داللة جمع السالمة:   -5

ذىب جميور النحاة، وعمى رأسيم سيببويو إلى أن جمعي التصحيح ألدنى العدد، قال سيبويو:  .1
"وأما ما كان عمى )َفْعَمة( فإنك إن أردت أدنى العدد جمعتيا بالتاء، وفتحت العين وذلك قولك: 

جاوزت أدنى العدد كسَّرت االسم عمى ) ِفعال( وذلك قولك:" َقْصَعٌة َقْصَعٌة وقصعاٌت، فإذا 
 . وقد يجمعون بالتاء وىم يريدون الكثير: قال الشاعر، وىو حسان بن ثابت:(4)وِقصاع "

                                                           
م(  التثنية والجمع أحكاميما واستعماالتيما في القرآن الكريم، ) رسالة دكتوراة ( جامعة أم الُقرى، 1426ُينظر :ابراىيم أديكمني السنوسي) (1)

(.80المممكة العربية السعودية، ص )  
. 146/ 1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  ( 2 ( 
. 146/ 1ابن عصفور، م.س، ( 3 ( 
.572/ 3يبويو، الكتاب ، س ( 4 ( 
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 الطويل                                                                                         

 (1)الُغرُّ يممعَن بالّضحى                   وأسيافنا يقطرَن من نجدةٍ دما َلنا الَجَفناُت 

ليو ذىب المبرد، والسيرافي  .(4)، وابن مالك(3) وابن يعيش(، 2) فمم يرد أدنى العدد، وا 

 وذىب ابن خروف، كما نقل عنو الفيومي، إلى أن جمعي التصحيح مشترك بين القميل والكثير. .2

 .(5)يضًا أن جماعة  ذىبوا إلى أن جمعي السالمة يدالن عمى الكثرة .  وذكر الفيومي أ3

. وذكر ابن يعيش عن أم أبي عمر الجرمي، أنو ذىب إلى أن الجمع باأللف والتاء لمقميل  وبالواو 4
 .(6)والنون لمكثير

. وذىب الّرِضى إلى أن جمعي السالمة لمطمق الجمع من غير نظر إلى القمة والكثرة، وأنيما 5
  .(7)يصمحان ليما

ويميل الباحث إلى رأي الّرِضى في داللة جمع السالمة، حيث إّنو لم يحددىما بالقمة والكثرة خروجًا   
من تحديد الداللة العددية التي يصعب تحديدىا في الّشواىد الشعرية. ولكنيا وردت في القرآن الكريم 

َوَقاَل وكقولو :"  (8)"وُه ِفي ُسنُبِمِو ِإالَّ َقِمياًل مِّمَّا َتْأُكُمونَ َفَما َحَصدتُّْم َفَذرُ كقولو تعالى:" وكقولو تعالى:" 
 . (9)"اْلَمِمُك ِإنِّي َأَرٰى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُمُينَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساتٍ 

 

 

 

 

                                                           
.  221ديوان حسان بن ثابت،  ( 1( 

. 228الّسيرافي، شرح الّسيرافي لكتاب سيبويو،  ( 2 ( 
.11/ 5ابن يعيش، شرح المفصل،  ( 3 ( 
.181/ 4ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  ( 4(  

.695/ 2الفّيومي، م.س،  ( 5 ( 
.37/ 5ابن يعيش، م.س،  ( 6 ( 
.397/ 3الّرضى، م.س،  ( 7 ( 
.                                                                                                                 12/47( سورة يوسف،9)

            
  .12/42سورة يوسف، (10)
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 شروط جمع المذكر السالم:  -6

ط التي انفرد بيا جمع المذكر السالم، وتنقسم إلى قسمين بحسب ما يجمع ىذا الجمع أمَّا عن الشرو   
 وىو إما جامد أو صفة، وأما شروط الجامد فقد اختمف النحاة فييا، وتنحصر فيما يمي:

 شروط جمع الجامد:  -أ

 .(1). أن يكون  لمذكر، وال يجمع ىذا الجمع مؤنثا سواء بعالمة أو بغيرىا1

 .(2) "َرَأْيُتُيْم ِلي َساِجِدينَ لعاقل كالزيدين، أو مشبو بو، نحو قولو تعالى:". أن يكون 2

ن لم يكن عممًا، كُرَجْيل أو صفة تقبل تاء التأنيث إن 3 . أن يكون عممًا، كزيد وعمرو، أو مصغرًا، وا 
المعرف  قصد معناه كضارب، أو صفة ال تقبل التاء، وىي خاصة بالمذكر، َكَمْخِصّي، وأفعل التفصيل

 .(3) بالالم، والمضاف إلى نكرة

 .(4). أال يتغير لفظ المفرد إال أن يكون معتاًل أو ميموزًا، لما يطرأ عميو من االعتالل4

 شروط الصفة: -ب

 .(5). أن يكون لمذكر، وال يجمع ىذا الجمع  مؤنث سواًء بعالمة أو بغيرىا 1

بالغة، إال ما يستثنى، والصفة المشبية والمنسوب . أن يكون اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو أبنية الم2
والمصغر نحو: ُرَجيمون، إال أن الُمصغر مخالف لسائر الصفات من حيث ال يجري عمى الموصوف 
نما لم يجر؛ ألنو جري الصفات عمييا إنما كان لعدم داللتيا عمى الموصوف المعّين  جرييا، وا 

 .(6) تدل عمى موصوف معينكالضارب والمضروب والطويل والبصري، فإنيا ال

 . أن ُيجمع ُمؤنثيا باأللف والتاء في الغالب لقوليم: َصَنعوَن، وِصْنُعوَن.3

 .(7) . أن يكون جمعًا لصفات ما ُيعقل، وذلك نحو: الزيدون والمسممون4

                                                           
.  93ابن الخباز، توجيو المُّمع،  ( 1(  

.  4/ 1سورة يوسف،  ( 2 ( 
.  31/ 2د، م.س، ُينظر : المبرَّ  ( 3 ( 
. 281/ 1ابن خروف، م.س،  ( 4 ( 
. 341/ 4الّرضى، شرح الّرضى عمى الكافية،  ( 5 ( 
. 341/ 4الّرضى، م.س،  ( 6 ( 
. 3/ 5ابن يعيش، م.س،  ( 7 ( 
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جمع: . أن يقبل تاء التأنيث، فكل صفة ال تمحقيا التاء، فكأنيا من قبيل األسماء ولذا لم يجمع ىذا ال5
 .  (1)أفعل فعالء وفعالن وفعمى، وما يستوي مذكره ومؤنثو

 وعند النظر في الشروط السابقة يجد الباحث ما يأتي:  

 ُيشترط في االسم الجامد حتى ُيجمع جمع مذكر سالمًا أن يكون:

 عممًا . -
 لمذكر. -
 عاقل. -
 خاليًا من تاء التأنيث. -
 خاليًا من التركيب. -

 ع بالواو والنون، فال يقال: في رجل : رجمون.فإن لم يكن عممًا، لم ُيجم

ن كان عممًا لغير مذكر لم يجمع بيما، فال ُيقال: في زينب " زينبون ".  وا 

ن أجازه الكوفيون. ن كانت فيو تاء التأنيث فال ُيجمع كذلك، فال نقول: طمحون، وا   وا 

 زه بعضيم .وكذلك إذا كان االسم مركبًا كـ ) سيبويو ( فال ُيقال: سيبوييون، وأجا

 أما بالنسبة لشروط جمع االسم الصفة جمع مذكر سالمًا فيي:  

 أن يكون صفة. -
 لمذكر عاقل. -
 خاليًة من تاء التأنيث. -
 وليس من باب ) أفعل الذي مؤنثو فعالء(. -
 وال من باب ) فعالن الذي مؤنثو فعمى(. -
 وال مما يستوي فيو المذكر والمؤنث. -

 
 
 
 
 

                                                           
. 341/ 4الّرضى، م.س،  ( 1 ( 
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 سالم : ال تنطبق عميو شروط الجمع، غير أنيا تعرب إعرابو.الُممحق بجمع المذكر ال -7

 ىناك أسماء تمحق بجمع المذكر السالم منيا:  

. ألفاظ العقود: نحو عشرين وتسعين، وىي ألفاظ ال واحد ليا من لفظيا، ولكنيا ُتعرب إعراب جمع 1
المؤنث، وقد اختمف فييا المذكر السالم، ولم تنطبق عمييا شروطو، ألنيا تقع عمى غير العاقل وعمى 

 عمى قولين:

القول األول: إنيا اسم جمع؛ ألنو ال واحد ليا من لفظيا، وجمع السالمة يزاد عمى واحدة في آخره،    
وممن ذكر ىذا ابن عصفور، حيث قال:" فإن سأل سائل ىل العقود نحو"عشرين" و" ثالثين " من قبيل 

: " قوم " و" إبل " أو من قبيل جموع التكسير نحو " جموع السالمة أو من قبيل أسماء الجموع نحو
 .(1) رجال " ؟ فالجواب أنيا من أسماء الجموع "

القول الثاني: إنيا جموع سالمة ُجمعت بالواو والنون عمى سبيل التعويض، وذكر ىذا القول ابن   
 ييل.. وقالو ابن حيان في التذييل والتكميل في شرح كتاب التس( 2)مالك في التسييل 

وقد عدىا  (3). أولو، عالمون: " أولو " بمعنى أصحاب، ال واحد ليا من لفظيا وواحدىا " ذو"2
. وأما  "عالمون" فقد (6)وعباس أبو السعود (5)، واختار ىذا عباس حسن(4)األزىري من أسماء الجموع 

ن عالم عام، قال ابن مالك فييا:" وأما عالمون فاسم جمع مخصوص بمن يعقل، وليس جامع عالم أل
والعالمين خاص، وليس ذلك شأن الُجموع، ولذا أبى سيبويو أن يجعل " األعراب " جمع " عرب " ألن 

   (.7) العرب َيُعم الحاضرين والبادين، واألعراب خاص بالبادين"

. سنين: اختمف فييا أىي اسم جمع ؟ أم جمع تكسير ؟ أم جمع سالمة لم يستوف الشروط ؟ وممن 3
ل في أنيا جمع تكسير جرى في اإلعراب. مجرى  (8)يا وأجاد أبو حيان،إذ ذكر قول ابن مالكفصَّ

 التصحيح، وضعَّف قولو ووصفو بالغرابة واالضطراب.

                                                           
. 154/ 1ابن خروف، م.س،  ( 1 ( 
.322/ 1التسييل،  أبو حيان األندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب ( 2 ( 
.436/ 15ابن منظور، م.س،  ( 3 ( 
.239/ 1األزىري، التصريح،  ( 4 ( 
. 148/ 1عباس حسن، النحو الوافي،  ( 5 ( 
.259عباس أبو السعود، الفيصل في ألوان الُجموع،  ( 6 ( 
.71/ 1ابن مالك، م.س،  ( 7 ( 
.71/ 1ابن مالك، م.س،  ( 8 ( 
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 ويستنتج الباحث مما سبق ذكره أن الممحقات ىي:

  عشرون وبابو: وىو من ثالثين إلى تسعين، ممحق بجمع المذكر السالم، ألنو ال واحد لو من
 لفظو.

 .أىمون: ممحق ألن مفرده ال يوافق الشروط 
 .أولو: ليس لو مفرد من لفظو 
 .عالمون: اسم جنس جامد 
 .عمّيون: اسم ألعمى الجنة، وليس فيو الشروط المذكورة ألنو ليس بعاقل 
 .أرضون: جمع أرض، وىي اسم جنس مؤنث 

 الّسنون: جمع سنة. اسم جنس مؤنث.       

 :لسالمة باأللف والتاءجمع المؤنث السالم أو جمع ا -8

نما بزيادة في آخره ىي    ىو االسم الذي يدل عمى أكثر من اثنتين، من غير تغيير في بناء مفرده، وا 
 ألف وتاء، نحو: زينبات، وىندات، وُسعادات، ومعاويات، وعامالت، وفالحات، وصحراوات.

ذا كان لمذكر أو مؤنث بالتاء، كما وقد عقد سيبويو لو بابًا في كتابو أسماه ) باب يجمع فيو االسم إ  
يجمع ما كان آخره ىاء التأنيث( ومع ذلك فميس فيما ذكر تعريف ليذا النوع من الجمع، قال:" وتمك 
األسماء التي آخرىا تاء التأنيث، فمن ذلك بنٌت إذا كان اسما لرجل يقول: بناٌت من ِقَبل أنيا تاء 

بت الياء، فمن ثم ُصيرت مثميا، وكذلك َىْنٌت وأخٌت، ال التأنيث، ال تثبت مع تاء الجمع، كما ال تث
ن سميت رجاًل بذيَت الحقت تاء التأنيث، فنقول: ذيَّاٌت وكذلك َىْنٌت اسم رجل،  تجاوز ىذا فييا، وا 

 (.1)نقول: َىناٌت"

 من النحوين (4)، وعباس حسن(3) ، واألشموني(2)وممَّن تطرقوا ليذا الجمع أيضًا المبرد، والسيوطي  
 المحدثين، وغيرىم الكثير، ولم ييممو أحد من نحاة العربية.

 إذن جمع المؤنث السالم ما ُجمع بألٍف وتاٍء زائدتين، مثل: " ىندات، مرضعات، فاضالت ".  

 

 
                                                           

. 406/ 3سيبويو، م.س،  ( 1 ( 
. 93/ 1لسيوطي، ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، ا ( 2 ( 
. 77/ 1األشموني، م.س،  ( 3 ( 
. 165/ 1عباس حسن، م.س،  ( 4 ( 
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  :شروط الجمع باأللف والتاء -9

 ىنالك شروط لمجمع باأللف والتاء منيا :  

سواء كان عممًا لمؤنث كفاطمة، أو مذكر كطمحة، أو  أ. يجمع ىذا الجمع ما فيو تاء تأنيث مطمقًا،
 اسم جنس كتمرة، أو صفة كنسَّابة، أو أبدلت تاؤه في الوقف ىاء أم ال، كبنت وأخت.

أو لم يكن كزينب وعفراء، سواء كان لعاقل أم  –كما تقدم  –ب.عمم المؤنث مطمقًا سواء كان فيو التاء 
 لغيره .

 كجبال راسيات، بخالف صفة المؤنث كحائض، والعاقل كعالم.ت. صفة المذكر الذي ال ُيعقل: 

 ث. مصغر المذكر الذي ال ُيعقل: َكُفميسات وُدَرييمات بخالف مصغر المؤنث نحو أرينب.

ج. اسم الجنس المؤنث باأللف، سواء كان اسما كُبيمى، أو صفة َكُحبمى، ويستثنى َفعمى َفعالن 
 بالواو والنون.كَسكرى وكحمراء، كما ال يجمع مذكرىما 

ح. ما يصح تذكيره وتأنيثو إذا لم يأت لو مكسَّر، ولم يجز جمعو بالواو والنون كاأللفات والتاءات إلى 
 آخرىا، وذلك النسداد أبواب الجموع إال ىذا، وُيجمع ىذا الجمع أيضًا مطردًا.  

 القعدة.خ.عمم غير العاقل الَمصدَّر بإضافة ) ابن ( أو )ذو ( نحو: ابن ِعرس، وذو 

 د. الثالثي المحذوف الالم المعوض عنيا التاء في آخرىا إذا لم ُيجمع جمع المذكر السالم.

 ما ال ُيجمع باأللف والتاء: -10

إن لم يكن في الصفة المؤنثة عالمة تأنيث ظاىرة، ولم تكن خماسية أصمية الحروف، لم تجمع باأللف 
جريح وصبور، أو لم يكن ليا مذكر أصاًل كحائض والتاء سواء كان ليا مذكر يشاركيا في المفظ ك

وطالق، فرقًا بين ما جرد من التاء وبين ذي التاء، فإن ذا التاء فيو معنى الحدوث الذي ىو معنى 
الفعل، وفعل المؤنث يمحقو ضمير جمع المؤنث نحو: يضرْبن. وأما المجرد فمم يكن فيو معنى الفعل، 

 لمؤنث إياه بل ُجِمَع جمع تكسير نحو: حوائض وحيض.فمم يجر مجراه في لحاق عالمة جمع ا
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 مذاىب النحاة في إعراب الجمع باأللف والتاء: -11

 (1)ذىب البصريون في إعراب ىذا الجمع بأنو يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة.

 (2)وذىب الكوفيون إلى جواز نصب ىذا الجمع بالفتحة مطمقًا.

ازه ) النصب بالفتحة( في نصب المعتل من ىذا الجمع خاصة كمغة وذىب ىشام من الكوفيين إلى جو 
 .(3) وثبة، وُحكي ُسِمع ُلغاِتيم

 الممحق بجمع المؤنث السالم:   -12

أوالت: تعد كممة ) أوالت( ممحقة بجمع المؤنث السالم، وقد ذىب بعض المغويين إلى أنيا اسم جمع   
وقد جعميا عباس حسن مما ُألحق ( . 4)ا رأي ابن منظورلإلناث، ال واحد لو من لفظو وواحده ذات، وىذ

 .(5)بجمع المؤنث السالم، وجعميا اسما لمجمع كـ " أولو " ويقال فييا: ما قيل في " أولو "

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

            .                                                                                                                1/70السيوطي ،األشباه والنظائر، ( 1(
 .                                                                                                                           1/77السيوطي ،م.س،  (2)

. 77/ 1الّسيوطي، م.س،  ( 3( 
.ابن منظور، م.س  ( 4(  

. 165/ 1عباس حسن، م.س،  ( 5( 
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 المبحث الثاني: جمع التكسير وأحكامو:

 جمع الّتكسير. -1
 الّتغيير في بناء مفرده. -2
 االستغناء في جموع التكسير. -3
 لّتكسير.صيغ جموع ا -4
 .ّمةجموع القِ  -5
 جموع الَكثرة. -6
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 :جمع التكسير -1

 (. 1)تسمية جمع الّتكسير بيذا االسم دليل عمى حصول تغيير في مفرده تشبييا بتكسير اآلنية  

ألن بناء  ولعل أبا بكر بن السراج ىو أول من عّمل تسمية ىذا الجمع، فقال:" ىذا الجمع يسمى مكسرًا،
 (2).ن كسر كل شيء تغيير عما كان عميو"عما كان عميو، فكأنو قد كسر، أل د غيرالواحد فيو ق

وتبعو أبو عمي الفارسي وقال:" ىذا الضرب من الجمع يسمى جمعًا مكسرًا عمى التشبيو بتكسير   
اآلنية ونحوىا، ألن تكسيرىا إنما ىو إزالة التئام األجزاء التي كانت ليا قبل، فمما ُأزيل النظم وفك 

 (.3) النضد في ىذا الجمع أيضا عما كان عميو واحده سموه مكسرًا"

 ولعلَّ أقدم من عّرف جمع التكسير تعريفًا يميزه عن قسيميو: جمع المذكر، وجمع المؤنث السالمين  
ىو بن جني فقد قال في تعريفو" ىو كل جمع تغير فيو نظم الواحد وبناؤه، ويكون لمن يعقل ولمن ال 

عرابو جار عمى آخره، كما يجري عمى الواحد الصحيح . نقول: دور وقصور، ورأيت دورًا  يعقل، وا 
 . (4) وقصورًا، ومررت بدوٍر وقصوٍر"

وقد عرَّفو ابن مالك بقولو:" الجمع جعل االسم القابل دليل ما فوق االثنين بتغيير ظاىر، أو مقدر   
 .(5)وىو التكسير

، وُيسّمى أيضًا الجمَع الُمكسر، وىو ما ناب عن أكثر من من ُىنا ُيالحظ الباحث أن جمع التكسير  
 اثنين، وتغّير بناء مفرده عند الجمع، مثل: " ُكُتب، عمماء، كتّاب، كواتب". 

 التغيير في بناء مفرده: -2

 والتغيير في بناء مفرده يكون عمى الشكل التالي:

 ابيح.إما أن يكون بزيادٍة عمى أصول المفرد كـ سيام وأقالم وقموب ومص -
ما بنقص عن أصولو : كـ سدر وُرُسل.  -  وا 

ما باختالف الحركات، كـ ُأُسد.  وا 

                                                           
. 408لتكممة، أبو عمي الفارسي، ا ( 1 ( 
. 429/ 2ابن الّسراج، األصول في النحو،  ( 2 ( 
. 405أبو عمي الفارسي، م.س،  ( 3 ( 
. 107ابن جني، م.س،  ( 4 ( 
. 69/ 1ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  ( 5 ( 
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رفيُّون أنَّ جمع التكسير ىو االسم الذي يدل عمى َأكثر من اثنين، بتغيير في بناء مفرده    وَيرى الصَّ
 .(1)تغييرًا ظاىراً  أو  ُمقدرًا 

 -َسد(  بفتحتين عمى )ُأْسد( بضم فسكون ببتغيير شكل، كجمع  )أَ  -أما التغيير الظاىر فيكون أ   
َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر أو بزيادة كجمع )ِصنو، وقنو( عمى )ِصنوان، وِقنوان( قال اهلل تبارك وتعالى :" 

 أو بزيادة وتغيير شكل كجمع -أو ينقص كجمع )ُتخمة( عمى )ُتَخم( بضم ففتح، د -ج  (2)"  ِصْنَوانٍ 
ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا المََّو ى )ِرَجال( بكسر ففتح، قال تعالى :" )َرُجْل( بفتح وضم عم

 وكجمع )َوَلد( بفتحين عمى  -، ه(3)"َعَمْيِو  َفِمْنُيْم َمْن َقَضٰى َنْحَبُو َوِمْنُيْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدياًل 
 َيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن مَُّخمَُّدوَن، ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس مِّن مَِّعينٍ ى :"  )ِوْلَدان( بكسر فسكون، قال تعال

) ُحمر، ُخمر( بضمتين،       أو بنقص وتغيير شكل كجمع )ِحمار وِخمار( بكسر عمى  -. و (4)"
أو بزيادة ونقص من وبغير شكل  -ز (.  5) " َكَأَنُيم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرة، َفرَّْت ِمْن َقْسَوَرةقال عزَّ وجل :" 

َوَيُطوُف َعَمْيِيْم ِغْمَماٌن لَُّيْم َكَأنَُّيْم كجمع )ُغاَلم( بضم ففتح عمى )ِغْممان( بكسر فسكون، قال تعالى :" 
 (.7()6) " ُلْؤُلٌؤ مَّْكُنونٌ 

رفيون  الواحدة إفرادًا وجمعًا حيث  ، أنو يكون في األلفاظ ذوات الصيغة(8)أما التغيير الُمقدَّر فيرى الصَّ
بداليا بحركات ُمشعرة بالجمع "  –كُفْمك ) بضم فسكون ( فيي  (9)" يقدر فييا زوال حركات المفرد وا 

 مفردة كفعل ومجموعة كأسد. –عند الصرفيين 

 كما ذكر السيوطي ىذه األقسام عند ذكر تقسيم جمع التكسير، نقاًل عن ابن الدىان حيث قال:

 .عمى أربعة أضرب "جمع التكسير

 أحدىما: ما لفظ واحده أكثر من لفظو جمعو نحو: ِكتاب وُكتب.

 والثاني: ما لفظ جمعو أكثر من لفظ واحده نحو: مسجد مساجد.

                                                           
.114/ 4ينظر:  ابن عقيل، شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، (  1 ( 
. 4/ 13سورة الرعد،  ( 2 ( 
. 21/23ة األحزاب، سور  ( 3 ( 
. 17/  27سورة  الواقعة، (  4 ( 
.51، 50/ 29سورة المدثر، ( 5 ( 
. 24/  27سورة الطور /  ( 6 ( 
. 14/ 4ابن عقيل، م.س،  ( 7 ( 
. 139/ 2؛ الّرضى، م.س،  14/ 4ُينظر : ابن عقيل، م.س،  ( 8 ( 
.  293خذيجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويو،  ( 9 ( 
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 والثالث: ما واحده وجمعو سواء في العدة المفظية ال في الحركات نحو: َأسد وُأسد.

 .(1)حركات نحو: ناقة ىجان، ونوق ىجان"والرابع: ما واحده وجمعو سواء في العدة المفظية وال

 (2)وتحدث األشموني أيضًا عن التغيير التقديري فقال أما التغيير التقديري ففي نحو: فمك، ِىجان  
ىذه األلفاظ صالحة لمداللة عمى المفرد والجمع والمفظ نفسو بال تغيير من زيادة أو نقصان  (3)ِدالص

ليا في المفرد وزنًا، وفي حالة الداللة عمى الجمع وزنًا آخر،فمثاًل أو تبديل شكل، والصرفيون  يقدِّرون 
عمى أننا نجد ألفاظًا (4)) ِرجال(  –دالة عمى الجمع  –) ِدالص ( بتقدير وزنيا ُمفردة ) ِكتاب ( ووزنيا 

  .أخرى ترد في المفرد والجمع عمى الوزن نفسو بال تغيير لفظي أو تقديري

فقد عاد " ِإَلى الظُُّمَماتِ ُجوَنُيم مَِّن النُّوِر وا َأْوِلَياُؤُىُم الطَّاُغوُت ُيْخرِ َوالَِّذيَن َكَفرُ "  ومن ذلك قولو تعالى:  
)ىم ( في ) يخرجونيم عمى الطاغوت ( وىكذا يتم تحديد داللة ىذا المفظ عمى  (5)ضمير الجماعة "

من قرائن لغوية موصمة إلى ما أراد تحديده الجمع أو المفرد، تأسيسًا عمى إرادة المتكمم وذلك بما يقترن 
 (.6) من معنى معين مقصود

 :االستغناء في باب جموع التكسير -3

َكُثر االستغناء في باب الجموع فورد عن العرب استغناؤىم بالواحد عن الجمع، أو بالجمع عن   
المرتبة الثانية بعد الواحد، وبجمع القمة عن جمع الكثرة أو العكس، وقد عدَّ ابن جني االستغناء في 

المطَّرد في القياس واالستعمال جميعًا، وسماه المطَّرد في القياس والشاذ في االستعمال، نحو الماضي 
 (.7)من يذر ويدع 

 (.8) ولذا قال أبو حيان:" وباب االستغناء في الجموع أكثر من أن ُيحصى" 

 

 

                                                           
 .   153/ 2ّسيوطي، األشباه والنظائر، ال (1)

ىجان : يقال ناقة ىجان وامرأة ىجان أي كريمة .) ابن منظور، م.س، مادة ) ىجن (. ( 2 ( 
دالص : يقال حجٌر ِدالص أي شديد الُمموسة .) ابن منظور، م.س، مادة ) دلص( . ( 3(  

. 674/ 3األشموني، م.س،  ( 4 ( 
 . 257/ 3سورة البقرة،  (5)
 .   29،  ص 7م(، أبنية جموع القمة في القرآن الكريم، مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية، عدد 2007نظر : خولة محمود فيصل)يُ  (6)
 . 107ابن جني، م.س،  (7)
 .322/ 1أبو حيان، التذييل والتكميل في كتاب التسييل،  (8)
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 :صيغ جموع التكسير -4

 لتكسير ىي كما يمي:والصيغ التي وضعيا النحويون لجموع ا

 .(1)َأْفِعَمة، َأْفُعل، َأْفَعال، ِفْعَمة " مرتبة بترتيب ابن مالك في ألفيتو. جموع الِقّمة وعددىا أربعة وىي:" 1

. جموع الكثرة وعددىا سبعة عشر وىي:  ِفَعال، و ُفُعوٍل، و ِفْعاَلن، و َأْفِعاَلء، و ُفَعاَلء، و ُفعَّال، و 2
ل ِفَعل، ُفَعمة، َفْعمى، َفعَّل، ُفعَّال، َفعيل، َفعال، ُفعالن . وىي مرتبة أيضًا بترتيب ابن َفَعَمة، ُفْعل، ُفعُ 
 مالك في ألفيتو.

 صيغة " َفَعل " في األلفاظ التي نقميا الّسيوطي عن ابن مالك في المزىر.. 3

 .(2). صيغتا " َفعَّالة " و " َفعيل " وىما المتان أشار إلييما سيبويو4

 .(3)يغ: َفّعالى، َفّعال، ُفَعمى، وىي التي ذكرىا األشموني نقاُل عن ابن الحاجب. الص5

 :جموع الِقّمة -5

جموع الِقّمة من جموع التكسير، ال يقل عددىا عن اثنين وال يزيد عن عشرة، وىي ) َأْفَعاٌل، وَأْفُعٌل   
راده واقتصاره عمى أمثمة مسموعة.       وَأْفِعَمٌة، وِفْعَمٌة ( وقد عدَّه بعض الصرفيين اسم جمع لعدم اط

باإلضافة إلى جمع المذكر والمؤنث السالمين، قال الزمخشري:)فجمع القمة العشرة فما دونيا، وأمثمتو  
والتاء،  ( كأْفُمس وأثواب وأجِربو وِغممة، ومنو ما جمع بالواو والنون، واأللفوِفْعَمةٌ  )َأْفَعاٌل، وَأْفُعٌل وَأْفِعَمٌة،

  (4)دا ذلك جموع كثرة (.وما ع

 

 

 

 

                                                           
 65ابن مالك : األلفية ، (1)

                                                                                                                                    3/406سيبويو، الكتاب ، (2)
. 69 -65ابن مالك، م.س،  ( 3( 
.55/ 2ابن يعيش، شرح الُمفصل،  ( 4 ( 



20 
 

  جموع الكثرة -6

َحدُّ الكثرة عند الصرفيين من أحد عشر إلى غير نياية، وقد وردت ليا أبنية كثيرة بمغ عددىا أكثر   
نما مفرده في معناه فإنيم  من ثالثة وعشرين بناًء . وما تضمن معنى الجمع وال مفرد لو من لفظو، وا 

 شعب، ورىط، وقوم، وقبيمة، وجيش(.عدُّوه من أسماء الجموع،) ك

وما تضمن معنى الجمع دااًلعمى الجنس، ومفرده تمّيز عنو بالتاء التي تشير إلى الواحدة ) تاء   
التأنيث( أو بيان النسبة عدوه من أسماء الجنس الجمعي، كتفاح وسفرجل وتمر وحنظل، فإن مفردىا  

 .(1) تفاحة، سفرجمة، تمرة، حنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 64/ 2مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية،  ( 1 ( 
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 المبحث الثالث: الموازنة بين جموع القمة، وجموع الكثرة.

 داللة جمع التكسير بين الِقّمة والكثرة. -1
 صيغ جموع الِقّمة. -2

 أواًل: َأْفُعل.
 ثانيًا: َأفعال.
 ثالثًا: َأْفِعمة.
 رابعًا: ِفعمة .

 األبنية الّدالة عمى الكثرة. -3
 خالصة القول في الجموع في العربية. -4
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 داللة جمع التكسير بين الِقّمة والَكثرة: -1

يذىب المغويون إلى أن ىناك أوزانًا خاصة بجمع التكسير، بعضيا يدل عمى الِقّمة، والقسم اآلخر   
 يختص بالداللة عمى الكثرة.

ويرى بعضيم: أن داللة الِقّمة العددية تنحصر بين الثالثة إلى العشرة، وأن داللة الكثرة العددية   
 .(1)حصر بين الثالثة إلى ماال نيايةتن

وبعضيم يرى: أن الِقّمة تنحصر داللتيا العددية بين الثالثة إلى العشرة، أما الكثرة فتنحصر داللتيا   
 .(2)العددية بين ما فوق العشرة إلى غير نياية

 ِصيغ جموع الِقّمة:  -2

 :(3) لجموع الِقّمة أربع صيغ ىي

يغ الكثيرة االستعمال، ويرى المَّغويُّون أنو يجمع عمى ) َأفُعل( ما كان عمى وىي من الص : َأْفُعل: أوالً   
 وزن ) َفْعل ( اسمًا صحيح العين غير صفة نحو: رأس، أبحر، وغير ذلك.

 ما شّذ جمعو عمى ىذه الصيغة:

لقد وردت كممات جمعت عمى ىذه الصيغة، ولكن ليس قياسًا لفقدانيا الشروط الواجب توافرىا في   
 السم، لكي يجمع قياسًا عمى صيغة ) أْفُعل( وتعدد أوجو الشذوذ وىي:ا

.إذا كان االسم معتل العين، نحو:) َعين وَثوب وَسيف فإنو يجمع شذوذَا عمى) َأْفُعل ( فيقال  )َأعُين 1
 وَأثُوب وَأسُيف (.

 . إذا كان االسم معتل الفاء، أو مضّعفًا نحو: َوجو: َأوُجو.2

 (.4)رباعيًا مؤنثًا بال عالمة وقبل آخره مد، نحو  ذراع : أذرع، يمين: أيمن  . إذا كان االسم3

 

                                                           

  .3/573،( سيبويو، الكتاب1)
  .3/574( سيبويو، م.س، 2)

. 673/ 2األشموني، م.س،  ( 3 ( 
. 3/573سيبويو، م.س،  ( 4 ( 
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 (:الَأفعَ وما يجمع عمى ) : ىذه الصيغة تكاد تكون الغالبة عمى صيغ جموع القمة،َأفَعالثانيًا: 

 :(1)( أي ما كانما ال يقاس جمعو عمى )ْأْفُعل -1

 كر: أوكار.معتل الفاء نحو: وقت: أوقات، وصف: أوصاف، و  -أ

 ما كان مضعفًا نحو: َعم: أعمام، َحي: أحياء، َجد: أجداد. -ب

 معتل العين نحو: باب: أبواب، خال: أخوال، مال: أموال، يوم: أيام وغيرىا. -ج

وكان ثالثيا صحيح الفاء والعين نحو:   -بفتح الفاء وسكون العين -ما لم يرد عمى وزن ) َفْعل(  -د
 .(2)، جمل: أجمال، صنم: أصنام، وغيرىاثقل: أثقال، جسم: أجسام

: يطرَُّد ىذا الجمع في االسم المذكر الرباعي الذي قل آخره حرف مد مثل: طعام: أطعمة، َأْفِعمةثالثًا:  
 غراب: أغربة، رغيف: أرغفة، عمود: أعمدة، وغيرىا.

البناء في شيء حتى جعمو : تمثل ىذه الصيغة الرابعة من صيغ جموع القمة، ولم يطرد ىذا ِفْعَمةرابعًا: 
خوة   (.3)بعضيم اسم جمع ال جمع في نحو: ِفتية وِغممة واِ 

 : األبنية الّدالة عمى الكثرة -3

 أما األبنية التي تدل عمى الكثرة في المفرد، فيي ستة:

 جمع المذكر السالم .  -أ

 جمع المؤنث السالم . -ب

 جمع التكسير . -ج

 اسم الجمع . -د

 . اصى انجُش انجًعً -ِ

 اصى انجُش اإلفرادي . -ٔ

                                                           
.183صالح الفرطوسي، الُميذب في عمم التصريف،  ( 1 ( 
. 208/ 4الّزمخشري، الكشاف،  ( 2 ( 
. 298/ 3الّزمخشري، م.س،  ( 3 ( 
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: الواو والنون فييما معروفة والشأن في جمعي المذكر والمؤنث السالمين قريب،ألن عالقة الجمع  
رفعًا، والياء والنون نصبًا وجرًا، واأللف والتاء، وكذلك أسماء الجموع، وأسماء الجنس معروفة 

 محصورة.

القياسي ومنو السماعي، والقياس تكفمت ببيانو كتب  أما جمع التكسير فبحر ال ساحل لو، ألن منو   
وقد ذكروا ر وال ضابط لو وال حاص الصرف ومعاجم المغة، أما السماعي فيو موكول إلى االستعمال،

لجموع القمة وىي ما بين الثالثة إلى العشرة، وجموع الكثرة وىي ما فوق ذلك، وحصروا أبنية القسمين 
 و يجوز أن يستعمل كل منيما مكان اآلخر. وِتكمموا عمييا، ثم ذكروا أن

 وصفوة القول في جموع الكثرة:

أنيا تدلُّ عمى التكثير، فمن ضرورات المغة التعبير عن الكثرة بصيغ استنبطوىا عمماء الّمغة من   
 القرآن الكريم والحديث الشريف وكالم العرب النثر والشعر.

ث، أن الجموع في العربية، من ضرورات التعبير في الّمغة؛ بعد النَّظر في الجموع لمعربية يرى الباح   
لذا وجدت ىذه الظاىرة الّمغوية في العربية، ووردت في القرآن الكريم، والحديث الّنبوي الّشريف، وكالم 
العرب في الشِّعر والنَّثر، وجموع الكثرة تدل عمى العدد الكثير في العربية، وجموع الِقّمة تدل عمى 

مَّا لوضاعتو وحقارتو. التقميل في  العربية، إما لقّمة الشيء وندرتو وعزَّتو في العربية، وا 
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الفصل الثاني: جموع الِقّمة في ديوان المتنبي ودالاللتيا البالغية " وفيو ثالثة مباحث" 
 ىي:

 

 ع الِقّمة الواردة في الديوان عمى وزن" َأْفعاْل"وداللتيا البالغية.المبحث األول: جمو 

 المبحث الثاني: جموع الِقّمة الواردة في الديوان عمى وزن" َأْفِعمة"وداللتيا البالغية.

 المبحث الثالث: جموع الِقّمة الواردة في الديوان عمى وزن" َأْفُعْل"وداللتيا البالغية.
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 :جموع الِقّمة عمى وزن "َأْفَعاْل" ل:المبحث األو

 بيت الشِّعر:أواًل: 

 :(1)يقول الّشاعر

                                                                                                                                                                                       الكامل                                                                                                                                                                                

 َأْعَداِئوِ يِو ِمْن ِإنَّ الَماَلَمَة ف    أَُأِحبُُّو َوُأِحبُّ ِفيِو َمالَمًة؟             

 .: شرح البيت:يقول ال أحب المالمة في حبيبي، وال أصغي إليياثانياً 

: داللة جمع الِقّمة :الجمع كممة ) أعداء( وىي في الوضع الطبيعي وصف عادي، لكنيا ىنا ثالثاً 
ألعداء لمّتحقير، حيث إنَّ الشاعر يعّبر عن حبو لسيف الدولة رغم المالمة فيي، أي المالمة من ا

 األذالء . 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :                                                                                               (2)يقول الّشاعر

 الكامل
 َوَعِميّّ الَمْطُبوُع ِمْن آَباِئِو                    أْجَناِسوِ ُطِبَع الَحِديُد َفَكاَن ِمْن 

ن اتفق  : شرح البيت:ياً ثان إن كل واحد من سيف الدولة، وسيف الحديد رجع إلى أصمو وجنسو، وا 
 األتراك في االسم، فالسيوف ترجع إلى جنسيا الذي طبعت منو وىو الحديد.

الجمع في  كممتي )أجناس وآباء(، فحين وصف الحديد بأنو من جنس سيف  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
من عزيز  ( إلى آبائو فيو رفع عزوعندما يرفع عمي )سيف الدولة الحديد مكانًا عميًا،الدولة، فقد رفع 

 إلى عزيز. 
  
 
 
 
 

                                                           
.                                             1/16العكبري، م. س، ، أبو البقاء  3/316ُينظر : أبو العالء المعري، م. س، (1)  
؛  أبو الحسن الشنتريني، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة، 1/20؛ أبو البقاء العكبري، م. س، 3/322ُينظر: أبو العالء المعري، م . س،  (2)
.                                        1/57 ؛ أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدىر،55/ 1؛ الجراوي، م . س، 3/227  
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 : بيت الشِّعر: أوالً 

                                                                                                          :(1) يقول الّشاعر
 الكامل
 األْحَياءُ َكثَرَة ِقمٍَّة                 إالَّ ِإذا َشِقَيْت ِبَك  اأَلْمَواتُ ُر ال َتْكثُ 
ّن األموات ال تكُثر إال إذا مات ىذا الممدوح، وشقي األحياء بفقده،وألنيم يموتون إ : شرح البيت:ثانياً 

ل،ومن حيث كميم بموتو،فحينئذ تكثر األموات كثرة في قمة،ألنو من حيث ىو موت رجل واحد قمي
 ينضم إليو موت الخمق كثير.

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي)األموات واألحياء(،إذ ينظر الشاعر إلى أن وجود الممدوح ثالثاً 
ن مات ماتوا معو، وىذا يدل عمى عزتو من  ىو إكسير الحياة ألناس كثيرين، فإن عاش عاشوا، وا 

 جية، وعمى دنو منزلتيم من جية أخرى. 
 : بيت الشِّعر:  أوالً 

 :                                                                                                  (2)يقول الّشاعر

 انخفٍف

 اأَلْعداءِ الِبيـ         ـُض َلُو في َجَماِجِم  (3)َوِبَما َأّثَرْت َصَواِرُموُ 

 ر سيوفو في رؤوس األعداء.إنما يفتخر بتأثي : شرح البيت:ثانياً  
 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) األعداء (، وىي لتحقيرىم أيضًا، كما مرَّ في الشاىد الثاني.ثالثاً  

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 انًرقارب                                                                                                      

 َوَنْمَسَحيا ِمْن ِدَماِء الِعَدا                     أسَياَفناَوثُْبَنا ُنَقبَُّل        

لما وصمنا إلى وطننا، قبمنا أسيافنا شكرًا ليا، ومسحنا عنيا دماء األعداء الذين  : شرح البيت:ثانياً 
 قتمناىم بيا.

كممة ) أسياف(، وىي لمّشرف والعّزة، بدليل قولو) ُنَقّبل( وألنيا : داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 
 تستحق الُقبل فيي مغموسة بدم األعداء.

                                                           

؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 3/234؛  ابن خمكان، م .س، 1/38أبو البقاء العكبري، م. س، 2/61ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1) 
. 365/  1؛ الراغب األصفياني، محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء، 247/  9  
.  1/46؛ أبو البقاء العكبري، م .س، 4/37ُينظر: أبو العالء المعري، م .س،  (2)  
 . 1/513(؛ الصوارم:السيوف القاطعة،المعجم الوسيط )باب الصاد(  334/ 12الصارم:السيف القاطع) ابن منظور، م.س،مادة )صرم(  (3)
 . 1/53م .س، أبو البقاء العكبري،   196/ 4ُينظر: أبو العالء المعري ، م.س، ( 4)
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                                                                      : بيت الشِّعر :                                                                                                              أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                         
 (2)َأْكَثرِِىْم ِسخابُ  َأْعناقِ َعَفا َعْنُيْم َوَأْعَتَقُيْم ِصغارًا               َوفي 

كان عفا عن ىؤالء وأعتقيم بعد ما ممكيم، وىم صغار في أعناقيم  إن أباك : شرح البيت:ثانياً 
 السخب.

 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أعناق(، وىي لمّتحقير، ألنيا أعناق األعداء وقد ذلت بذليم.ثالثا
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :                                       (3)يقول الّشاعر
 البسيط                                            

 في الُكُتبِ  َواأَلقالمُ َتَعّثَرْت ِبِو في اأَلْفَواِه أَْلُسُنَيا               َوالُبْرُد في الطُّْرِق 
لعظم ىذا الخير تعثرت األلسن في األفواه،فمم تقدر عمى أن تنطق بو إذا أرادت  : شرح البيت:ثانياً 

رد التي تحممت ىذا الخبر،تعثرت في الطرق وتعثرت األقالم في الكتب، فمم اإلخبار عنو، وكذلك الب
 تقدر أن تكتب ىذا الخبر.

الجمع في كممتي ) األقالم واألفواه(، وفييما ما فييما من الرفعة والعمو، ألنيما  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 تتحدثان عن ىذا النصر العظيم، حتى لو قّصرت في مدحيا.

 يت الشِّعر:: بأوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                 
 (5)بالّمَجبْ  أْصَواَتُيمْ َفَغّرَق ُمْدَنُيُم بالُجُيوِش                      َوأْخَفَت 

و،حتى غرقت في جيوشو، وأخفى أصوات أىل شرح البيت: أن الدمستق مأل مدن الثغور بخيم ثانيًا:
 المدن بمجب جيوشو.

 
 
 

                                                           
 .  384/ 1؛ أبو الفتح العباسي، م.س، 97/ 1؛أبو البقاء الُعكبري، م.س،  550/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 ِسخاب: قالدة تتخذ من قرنفل، السخاب عند العرب: كل قالدة كانت ذات جوىر، ابن منظور، م.س، مادة )سخب(. (2)
 .  384/ 1؛ أبو الفتح العباسي، م.س،  97/ 1؛ أبو البقاء الُعكبري، م.س،  550/ 3م.س، ُينظر: أبو العالء المعري،  (3)

 
 .  1/189؛ أبو الحسن اليمذاني، تكممة تاريخ الطبري،  113/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س،  3/600ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
 وكثرة، والمجب: اضطراب موج البحر، ابن منظور، م.س، مادة )لجب(. المجب: صوت العسكر، وعسكر لجب، عرمرم وذو لجب (5)
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: داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ) أصوات(، وىي تدل عمى الذّلة والميانة، ألنيا أصوات ثالثاً 
 منيزمين، من أعداء سيف الّدولة.

 : بيت الشِّعر:    أوالً 
 :          (1)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                       
 فُكْنُت الّذاِئَبا أْنفاسيَوَبَسْمَن َعْن َبَرٍد َخشيُت ُأِذيُبُو              من َحرّْ 

ضحكن عن ثغٍر مثل البرد صفاًء ورونقًا، فخشيت أن أذيب ىذا البرد من حر  : شرح البيت:ثانياً 
فكأنيا النار، فكنت أنا الذائب دون البرد وبقي البرد عمى حالو وذبت  فييا من شدة الحزن،أنفاسي لما 

 أنا.

وىي تدل عمى الّشيامة والّرفعة، ألنيا أنفاس فارس  : داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ) أنفاس(،ثالثاً 
 شجاع مقدام. 

 : بيت الشِّعر:   أوالً 
                                                             :                 (2)يقول الّشاعر

 الرمل
 لمّشمِس ِنقابُ  (5)وَعجاُج الحْربِ         (4)َشْزرًا  (3)اأَلْحداقِ طاِعُن الُفْرساِن في 

يقول ىو يطعن الفرسان في أحداقيم حين تشتد الحرب ويرتفع الغبار، وتصير  شرح البيت: ثانيًا:
الغبار مستترة، فكأن الغبار نقاب لمشمس وتخصيص األحداق بالطعن، بيان لحذقو الشمس من كثرة 

نو ييتدي في مثل ىذا الخوف والظممة إلى األحداق، أو اشارة إلى أن سائر  بالطعن وثبات قمبو، وا 
 األبدان مغطاة بالسالح، سوى األحداق.

عمى الّندرة، وتدل عمى الدِّقة في الجمع في كممة ) أحداق(، وىي تدل  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 التصويب. 

 
 

                                                           
؛ عمي بن الحسن الباخرزي، دمية 1/104؛ الجراوي، م.س،  1/134؛ أبو البقاء العكبري، م.س،  1/28ُينظر: أبو العالء المعري،م.س، ( 1)

؛ شياب الدين األبشييقي،  المستطرف في 92/ 1منو، ؛ ابن وكيع التنيسي، النصف لمسارق والمسروق 153/ 1القصر وعصرة أىل العصر، 
.                                                                                                    389/ 2كل فن مستظرف،   

.1/260العباسي، م.س، ؛ أبو الفتح 145/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م . س،  159/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  2(  
األحداق: حدق بو الشيء وأحدق: استدار، الحدقة: السواد المستدير وسط العين، وقيل: ىي في الظاىر سواد العين وفي الباطن خرزتيا،  (3)

         ابن منظور، م.س، مادة )حدق( .                                                                               
                                                                                                                     شزرًا: نظر شزر: فيو اعراض كنظر المعادي المبغض، وقيل ىو النظر عن يمين وشمال )ابن منظور، م.س، مادة )شزر(.                      (  4)
 عجاج الحرب: الغبار والدخان، والتعجيج: اثارة الغبار، )ابن منظور، م.س، مادة )عجج(.                            (5)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :                                                                                 (1)يقول الّشاعر

 الوافر
 َكأّني                َأُعدُّ بِو َعمى الدَّْىِر الذُُّنوَبا َأْجفاِنيَ ُأَقّمُب فيِو 

إنني أقمب أجفاني في ىذا الميل والجو يمينًا وشمااًل، وُأكثر من تقميبيا، فكأني أعدُّ  :شرح البيت: ثانياً 
 بأجفاني عيوب الدىر.

الجمع في كممة ) أجفان(، وىي أيضًا لمرِّفعة، ألنيا أجفان فارس مغوار يتأمل  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 في تقمبات الحياة.

 عر:: بيت الشِّ أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                
 َيعقوبِ  َأْجَفانِ َكَأّن ُكلَّ ُسؤاٍل ِفي َمَساِمِعِو         َقِميُص ُيوُسَف ِفي 

ف في عين يعقوب، فيو بسؤال كل سائل، وكأنو في أذنو، مثل قميص يوس يفرح شرح البيت: ثانيًا:
 يستشفى بالسؤال، كما استشفى يعقوب بقميص يوسف.

 الجمع في كممة ) أجفان (، وفييا ِرفعة ؛ألنيا أجفان نبي وىو يعقوب.  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                              

 فالُحْسُن َعنَك ُمَغيَّبُ  َوأْعَضاِئَيا         (4)ِإَذا َلْم ُتشاِىْد َغيَر ُحْسِن ِشياِتَيا
 إن كنت ال تعرف ُحسن الخيل ال في شياتيا وأعضائيا، فالحسن غائب عنك. : شرح البيت:ثانياً 
كممة ) أعضاء(، وىي لمّرفعة والُعمو؛ ألنيا أعضاء الخيل التي الجمع في  داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:

 جمبت النصر. 
 

                                                           
؛ عبد الرحمن الميداني، البالغة العربية أسسيا وعموميا 1/150؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/340ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

؛ ابن أبي االصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر 1/82؛ يوسف البديعي، م.س، 1/136وكيع التنيسي، م.س،  ؛ ابن1/789وفنونيا، 
.                                                                                                        1/93والنثر وبيان اعجاز القرآن، 

        
؛ 1/203؛ محب الدين الحموي،م.س، 1/48؛ الجراوي،م.س، 1/182؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/52العالء المعري، م.س،ُينظر: أبو ( 2)

؛ عبد اهلل البطميوسي، الحمل في 30/ 7؛ جمال الدين الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم، 63/ 1أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، 
.                        1/48؛ عبد الممك الثعالبي، ثمار القموب في المضاف والمنسوب، 1/11شرح أبيات الجمل،   

 .1/190؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/104ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 ِشياتيا: الشية: سواد في بياض أو بياض في سواد )ابن منظور، م.س، مادة )وشي(. ( 4)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                                           (1)يقول الّشاعر

 الطويل                                         
 ِكالبُ  َأْرَواُحُينَّ َوَكْم ُأُسٍد      أَيا َأَسدًا ِفي ِجْسِمِو ُروُح َضْيَغٍم              

أنت األسد وروحك روح األسد، وغيرك من المموك جسمو جسم األسد، وروحو روح  : شرح البيت:ثانياً 
 . الكمب

الجمع في كممة) أرواح(، وىي تدل عمى الذِّلة والَميانة، ألنيا في أجسام  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 كالب.

 ر: : بيت الشِّعأوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 المنسرح                                                                                                                                                      
 وِ َعَمى َزَماٍن ِىَي من َكْسبِ                 ِبأْرَواِحَناَتْبَخُل َأْيِديَنا 

كيف نبخل عمى الزمان بأرواحنا، وىي لو، وكسبو عمى ما جرت بو عادة العرب في  : شرح البيت:ثانياً 
 نسبة األمور إلى الدىر.

 الجمع في كممة) أرواح(، وىي لمعّزة والعمو، ألنيا أرواح فرسان وأبطال . : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 المنسرح                                                                                 
 ِمْن ُتْرِبوِ  األْجسامُ ِمْن َجّوِه                       َوَىِذِه  األْرَواحُ َفَيِذِه 
الجسم رواحنا من جو الزمان، وأجسامنا من تربو، فنحن مركبون منو؛ وذلك ألن أ : شرح البيت:ثانياً 

                         كثيف واألرض كثيفة، والروح لطيف كاليواء، والشيء منجذب إلى شبيو.
 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي) أرواح وأجسام(، وىي أيضًا لمِعّزة، وقد سبق ذكرىا.ثالثا
 

                                                           
.           1/52؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني،م. س، 205/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/149ء المعري، م.س، ُينظر: أبو العال( 1)  
؛ أبو الحسن 1/199؛ الصاحب أبي جرادة، م.س، 1/219؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/365ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)

؛ أبو منصور 1/71؛ يوسف البديعي، م.س، 1/67؛ أسامة بن منقذ، م.س، 1/207موي، م.س، ؛ محب الدين الح6/741الشنتريني، م.س، 
.   84/ 1الثعالبي، التمثيل والمحاضرة،   

؛ أسامة بن منقذ، 3/481؛ أبو الحسن الشنتريني، م.س، 220/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/367ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
؛ 2/308؛ محب الدين الحموي، م.س، 1/44؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/71البديعي، م. س،  ؛ يوسف67/ 1م.س، 

 . 1/26؛ أحمد بن ابراىيم الياشمي، السحر الحالل في الحكم واألمثال، 1/66الثعالبي، م.س، 
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 بيت الشِّعر:  أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط
 (2)َتَركُت ِبَيا              ِفي الشَّْرِق والَغْرِب َمْن َعَاَداَك َمْكُبوتاَ  ظاً أَْلَفاُأْنُصْر ِبُجوِدَك 

انصر لجودك ما قمت لك من األشعار التي قد مدحتك بيا، فإنني قد تركت بسببيا  : شرح البيت:ثانياً 
ألن أعدائك من عاداك، مردودًا بغيظو في الشرق والغرب؛ ألن ما قمتو يروى أبدًا فيغيظ أعدائك، أو 

 طمبوا مني مدحيم، فاخترتك عمييم ومدحتك دونيم، فغظتيم بذلك، فأجزني عمى ذلك.
(، وىي أيضًا لمرِّفعة، ألنيا ُنِظَمْت بيا أشعار مدح بيا كممة)ألفاظ : داللة جمع الِقّمة: الجمع فيثالثاً 

 البطل.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                          
 ِفي َقَنواِتَيا (4)أجَرى ِمن الَعَسالنِ             أْبداِنيا رَِعُد الَفواِرِس ِمنَك في 

إن الفرسان إذا رأوك أو سمعوا بذكرك اضطربوا وارتعدوا خوفًا منك، فكأن ذلك : شرح البيت: ثانياً 
                      ى في بدنيم من اضطرابات رماحيم واىتزازىا.أجر 
 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أبدان (، وىي لمذّلة، ألنيا أبدان األعداء.ثالثاً 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(5)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                                                                             

 َأْصَواِتَياالَخيِل في  (6)َكَرٌم َتَبيََّن في َكالِمَك َماِثاًل                 وَيِبيُن ِعْتقُ 
 ا.إن حسن صوتك وكالمك يدل عمى كرمك، كما أن صييل الفرس يدل عمى كرمي: شرح البيت: ثانياً 

 

                                                           
؛ الصاحب بن جراده، م.س  309/ 2نويري، م.س، ؛ ال201/ 2؛ أبو البقاء الُعكبري، م.س،  366/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
.                                                                                          2/ 1؛ أبو القاسم األصفياني، م.س،  201/ 1
   
 ور، م.س، مادة )كبت(. مكبوتا: الكبت: الصرع أو صرع الشيء لوجيو، والكبت: كسر الرجل واخزاؤه ) ابن منظ (2)
 .1/237؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/315ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 الَعسالن: االضطراب )ابن منظور، م.س، مادة )عسل(. (4)
مي الجارم ؛ ع1/618؛ عبد الرحمن الميداني، م.س، 1/238؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/316ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)

؛ الثعالبي، 1/232؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 1/50؛ الجراوي، م.س، 116/ 1؛ يوسف البديعي، م.س، 1/58وآخرون، البالغة الواضحة، 
(.  1/58م.س،  

 العتق: الكرم )ابن منظور، م.س، مادة )عتق(. (6)
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الجمع في  كممة ) أصوات(، وىي لمعّزة والعمو، ألنيا أصوات الخيل التي  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 جمبت النصر.

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الكامل
 (2)ِمْن َىااَلِتَيا اأَلْقَمارُ أْعَيا َزواُلَك َعْن َمَحلٍّ ِنْمَتُو                  ال َتْخُرُج 

 ال يقدر أن يزيمك عن محمك وشرفك، كما ال يخرج القمر عن ىالتو .: شرح البيت: نياً ثا
الجمع في كممة ) األقمار(، وىي لمداللة عمى الّرفعة والُعمو؛ ألّن القمَر دائمًا  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

 في العمو.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الكامل                  

 ال أَلذاِتَيا اأَلَعَضاءِ َأْعَجَبْتيا َشَرفًا َفَطاَل ُوُقوُفيا                  ِلتأمُِّل 
 شرح البيت: إّنَك أعجبتيا لشرفك وفضمك، فطال وقوفيا لتتأمل األعضاء ال لُتؤذييا. ثانيًا:

 نيا أعضاء الممدوح.الجمع في كممة ) أعضاء(، وىي أيضًا لمعّزة والُعمو، أل داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(4)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                                  

 اأبياِتيَ َلَنا َفكاَن َقصيَدًة                 ُكْنَت الَبديَع الَفْرَد ِمْن  (5)ُذِكَر األنامُ 

 الناس بمنزلة القصيدة، والممدوح بمنزلة البيت البديع من أبيات ىذه القصيدة.: شرح األبيات:ثانياً 
الجمع في كممة ) أبيات (، وىي لمعّمو والّرفعة؛ ألنيا قصيدة قيمت في  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

 الممدوح، العزيز عمى الشاعر. 
                                                           

؛ 1/58؛ الثعالبي، م.س، 1/233؛ ابن ابي الدنيا ،م.س، 1/238؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/106ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
(.                                                                                                      1/90محب الدين الحموي، م.س، 

           
 ت )ابن منظور، م.س، مادة )ىيل(.ُينظر: اليالة:دارة القمر، والييول: ىو ضوء الشمس والجمع ىاال (2)
 . 2/245؛ عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة، 239/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/317ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
؛ 1/57، م.س، ؛ يوسف البديعي1/50؛ الجراوي، م.س، 1/240؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/319ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،( 4)

؛ 1/198؛ أسامة بن منقذ، لباب اآلداب، 1/530؛ القمقشندي، صبح األعشى في كتابة االنشا، 1/49عمي عبد العزيز الجرجاني،م.س، 
.  214/ 1؛ أبو منصور الثعالبي، االعجاز وااليجاز، 6/679؛ أبو الحسن الشنتريني،م.س، 7/213النويري؛ نياية األرب  في فنون األدب، 

                                                                                                                               
 األنام: ما ظير عمى األرض من جميع الخمق )ابن منظور، م.س، مادة )أنم(.                                  (5)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
                                                         : (1)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                                
 (3)فيَيا                 إذا ُمِمَئْت ِمَن الرَّْكِض الُفُروجُ  (2)األْشواطُ ِبَأرٍض َتْيِمُك 

 : رأيتك في أرضٍ واسعة، بعيدة مترامية األطراف.ياً ثان
 أشواط(، وىي لمعّزة؛ ألنيا تدل عمى جري الخيل وتدريبيا.    كممة )الجمع في  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

                                          :                                                                       (4)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                         

وحُ  اأَلْصَنامِ وجرََّدْت             َصَنمًا مَن  (5)َلِعَبْت بَمشَيِتِو الشَُّمولُ   َلْوال الرُّ
ت الشمول صنمًا من األصنام، ولوال أن فيو الروح لكان صنمًا، ولم يقل )وثنًا(؛ جرد: شرح البيت: ثانياً 

 ألنو غير مصور بخالف الصنم.
الجمع في كممة ) األصنام(، وىي لمّتحقير والّذلة،ألن الصنم ال حول لو وال  داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:
 فال يستحق العبادة.  قوة،
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :                                                                                     (6)عريقول الّشا
 الوافر                                                                   

 حِ ِمْن َجْوِف الُجُرو  اأَلْعداءِ َسقاني اهلُل َقْبَل الَمْوِت َيْومًا                   َدَم 
وىذا دعاء بمفظ  سقاني اهلل دم األعداء من جروحيم وشفى قمبي من الغيظ بقتميم،شرح البيت:  ثانيًا:
.الخبر

 الجمع في كممة ) األعداء(، وىي لمّتحقير، وقد ذكرت سابقًا.  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 
 

                                                           
. 3/173؛ أبو العالء المعري، م.س، 1/244م.س، ُينظر: أبو البقاء العكبري،(  1(  

 األشواط: الجري مرة الى الغاية، والجمع أشواط، شوط الرجل، اذ طال سفره، )ابن منظور، م.س، مادة )شيط(.  (2)
ا )ابن منظور، م.س، مادة الفروج: الفرج: الخمل بين الشيئين، والجمع فروج، سد فوارجو: أي مأل قوائمو عدوًا كأن العدو سد فروجو ومألى (3)

  )فرج(.                                                                                                                      
ضل، سمك الدرر في ؛ محمد أبو الف6/101؛ المحبي، م.س، 1/215؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/240ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)

  .1/119أعيان القرن الثاني عشر، 
 الشمول: الخمر، سميت بذلك ألنيا تشمل بحركتيا، وقيل: شبيت بالشمال من الريح.)ابن منظور، م.س، مادة )شمل(. (5)

.1/138؛ ابن وكيع التنيسي، م.س،1/264؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 404ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، /(  6(  
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 بيت الشِّعر :     أواًل:
 :             (1)يقول الّشاعر

 الوافر
َحاحِ  (2)ِغالٍظ                   ُمِسْحَن بِريٍش ُجْؤِجِئوِ  َأْقالمٍ نَّ ُرؤوَس َكأَ   الصّْ

 شبو السواد الذي في صدر الباز بآثار مسح رؤوس األقالم الغالظ . شرح البيت: ثانيًا:
مم والكتابة : داللة جمع الِقّمة: الجمع في  كممة ) األقالم(، وىي تدل عمى العّزة؛ ألنيا ترتبط بالعثالثاً 

 وأدواتيا.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 المنسرح                                                                                                                                                                                       

 بَتْسييدِ  أْجفاَنُيمْ ُيَك الّمْيَل بالُجُنوِد َوَقْد                       َرَمْيَت َوَرمْ 
: شرح البيت: انشره بعد موتو، قصدك الخارجي بجنودك وسيرك إليو لياًل، حتى طمعت عمييم من ثانياً 

 الصبح.
 ا أجفان األعداء المنيزمين.: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أجفان(، لمّذلة والميانة، ألنيثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 المنسرح                                                                                     

ْرَب كاأَلخاديدِ  أْغماُدَىاَتْحِمُل   الِفداَء َلُيْم                     فاْنَتَقُدوا الضَّ

شرح البيت: كانوا ينتظرون الفداء فجئتيم بخيمك وفي أغماد سيوفيم الفداء، وىي السيوف : ثانياً 
 ونقدوىم ضربا فانتقدوا وكل ضربة كأنيا أخدود.

الجمع في كممة ) أغماد(، وىي تدل عمى العّزة والشدة؛ ألنيا مصاحبة  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 لمسيوف.

 
 
 

                                                           
؛ عمي عبد العزيز 1/139؛ ابن وكيع التنيسي، م.س،265/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س،2/515ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

 .1/41الجرجاني، م.س،
 الجؤجؤ: صدر الطير)ابن منظور، م.س، مادة )جأجأ(.  (2)
؛ محمد الحسني الجزائري، نخبة عقد األجياد في    الصافنات 1/271س،؛ أبو البقاء العكبري، م.3/132ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)

.                                                                                                                      1/50الجياد،   
 . 1/23؛ أبو المرشد المعري، م.س،1/271م.س،  ؛ أبو البقاء العكبري،3/132ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)اعريقول الشّ 

 المنسرح                                                              
 (2)الَمراِويدِ  أْرواِحَياَتُيبُّ في َظْيرَِىا َكتاِئُبُو                    ُىُبوَب 

 إن جيوشو تجري في المغاور مجرى الرياح، غير مسترخية وال ضعيفة، وخّص  : شرح البيت:ثانياً 
 ألنو أراد أن عساكره جرارة ال تسير إال باليوينى من كثرتيا . ؛دالمراوي
أرواح(، وىي تدل عمى الشّدة والقوة، ألن معناىا الرياح كممة ) ة:الجمع فيمّ داللة جمع القِ  ثالثًا:

 العاصفة والشديدة الحركة.
 : بيت الشِّعر :أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                                                             

 َقالِئدُ  أْعَناِقِينَّ َوَخْيُمَك في                (5)ِفي الذَُّرى  (4)وُتْضحي الُحُصوُن الُمَشمخرّاتُ 
 اطة القالئد باألعناق.خيمك تصعد رؤوس الجبال، فتحيط بحصونيم إح: شرح البيت: ثانياً 
أعناق(، وىي لمعّزة والقّوة؛ ألنيا أعناق الخيل التي تجمب كممة )الجمع في  داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:

 الّنصر.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(6)يقول الّشاعر
 الطويل                              

 َوالَمَقاِصدُ  أْوقاُتوُ َتِضيُق ِبِو     َفًتى َيْشَتيي ُطوَل البالِد َوَوْقُتُو               
ىو يتمنى طول البالد التي يقتحميا،إو يتمنى طوليا لتسع جنوده ويتمنى طول وقتو، : شرح البيت:ثانياً 

أي طول عمره، ليدرك غاية ىّمو، فأوقاتو تضيق بو، ألنو يطمب غاية ال تتسع ليا األوقات وجيشو 
 عظيم ضاقت عميو البالد.

 الرتباطيا بالممدوح. أوقات(، وىي لمرِّفعة،كممة ) الجمع في لة جمع الِقّمة:: دالثالثاً 
 

                                                           
.                                                 272/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/135ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)  
 ( .3/191.س، مادة )ريد( مراويد: ريح رود لينة اليبوب، ويقال ريح رادة اذا كانت ىو جاء تجيء وتذىب، )ابن منظور، م (2)

  )3 .3/208؛ أبو العالء المعري، م.س، 1/279ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س،   (
 الُمشمخرات: العالي من الجبال وغيرىا.)ابن منظور، م.س، مادة )شمخر(.                                               (4)
 س، مادة )ذرا(.                                                                    الذرى: أعالي الجبال، )ابن منظور، م. (5)
؛ الجراوي،  م.س، 1/201؛ الراغب األصفياني، م.س، 1/280؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/210ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 6)
.                     1/233؛ ابن سيده، م.س، 1/10بي، ؛ أبو القاسم األصفياني، الواضح في مشكالت شعر المتن1/51  
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 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                             
 ُتَسمُّْم َمخُروقًا َوُتْعَطى ُمجدََّدا         ُلْبَسَك َبْعَدُه     األْعيادُ َوال زَاَلِت 

 شرح البيت: ال زلت بعده تمقى أعيادًا كثيرة وتمبسيا، فغذا أبميت عيدًا ممبوسًا، لبست عيدًا جديدًا.               ثانيًا:
ى ذلك، داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )األعياد(، لمعّزة والفرح ؛ألن مدلول العيد يدل عم ثالثًا:

 وخاصًة إذا كان بعد نصر. 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :                                                                                                                     (2)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                            

 كالَعفِو َعنُيُم            َوَمْن لَك بالُحرّْ الذي َيْحَفُظ الَيَدا األحرارَ َوما َقَتَل 
إذا قدرت عمى حٍر فعفوت عنو، فكأنك قتمتو؛ ألنو ال يقدر بعد ذلك عمى محاربتك  شرح البيت: ثانيًا:

 ي يحفظ  النعمة  ويشكرىا؟حياء من احسانك إليو، ولكن أين ىذا الحر الذ
: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) األحرار(، وىي لمعّزة ؛ ألن الحر عزيز، وفييا ندرة وخاصة ثالثاً 

 في األزمنة السيئة.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                           

 ما أْنَت فاِعٌل             فُيتَرُك ما َيْخَفى َوُيؤَخُذ ما َبَدا اأَلفكارِ َيِدقُّ عمى 
: إنَّ ما نفعمو من المكارم والعجائب ال تحيط بو أفكار الشعراء، فيذكرون ما ظير ليم  ويتركون ثانياً 

 ما خفي عمييم.
(، وىي لمعّزة والعمو، وألنيا أفكار الشعراء رغم ركممة )األفكا داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:

 تقصيرىا في وصف الممدوح.
 
 

                                                           
. 1/290؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/379ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  1(  

؛ محي الدين درويش، اعراب القرآن وبيانو، سورة البقرة، 1/293؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/328ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
؛ الجراوي، م.س، 1/200؛ محب الدين الحموي، م.س، 1/251؛ عمي بن الحسن الخزرجي، العقود المؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، 1/46
.63/ 1؛ الثعالبي، م.س، 168/ 14؛ القمقشندي، م.س، 29/ 1؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/40   
 .                                                               1/293بو البقاء العكبري، م.س، ؛ أ3/383ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
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 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل   

 (2)ِبُنْعَماَك َعسَجَدا أفراسيَتَرْكُت السَُّرى َخمفي ِلَمْن َقلَّ ماُلُو            َوأنَعْمُت 

بعطاياك، حتى قعدت عن السرى طمبا لمغنى، وتركت السرى لمن ىو قميل  أغنيتني شرح البيت: ثانيًا:
 المال، وكثر لي الذىب حتى أنعمت بو خيمي.

داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أفراس(، وىي لمعّزة والَمَنعة؛ ألن الخيل حصن ألصحابيا  ثالثًا:
 وجالبة لمنصر.

 بيت الشِّعر: أواًل:
                                                                                           :      (3)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                         
 زَأِر اأُلُسودِ َكشاٍء أَحسَّ بِ                  (4)الَخْرَشنيُّ  بأْشياِعوِ َفَولَّى 
بأصحابو وأشياعو، كانيزام الشاة عندما  –الذي حاربو األمير  –ولى الخرشنى شرح البيت:  ثانيًا:

 تحس بصوت األسد.
 أشياع(، وىي تدل عمى الّذلة، ألنيا أشياع أمير منيزم.كممة ) الجمع في داللة جمع القمة: ثالثًا:
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(5)يقول الّشاعر
 المتقارب                                                                                            

 َأْن َتُكوَن الُغُموَدا (6)َتَمّنى الطُّمى                  َأْغماَدَىاِبَيْجِر ُسُيوِفَك 
ىام إلى ىام من رقاب أعدائك، إذا فارقت سيوفك األغماد ال تعود إلييا، وتنتقل من  : شرح البيت:ثانياً 

 فيي تتمنى أن تكون أغمادًا لسيوفك، حتى ال تضرىا.

 أغماد(، وىي تدل عمى العّزة لقربيا من السيوف.كممة )الجمع في  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
                                                           

؛ 1/111؛ يوسف البديعي، م.س،   1/40؛ الجراوي، م.س، 1/296؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/385ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
.          1/452؛ محمد ابن حمدون، م.س، 36/ 1الثعالبي، م.س،  ؛146/ 1عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س،   

 العسجد: الذىب، وكذلك العقيان، والعسجدية، ركاب المموك، )ابن منظور، م.س، مادة )عسجد( .                 (2)
.                1/197، م.س،؛ الصاحب ابن جرادة349/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س،1/195ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)  
الخرشني: بفتح أولو وتسكين ثانيو وشين معجمة ونون، بمد قرب ممطية من بالد الروم، غزاه سيف الدولة بن حمدان وذكره المتنبي  وغيره  (4)

الحموي، معجم البمدان، في شعره، وقيل سمي خرشنة باسم عامرة وىو خرشنة بن الروم بن اليقين بن سام بن نوح عميو السالم. )ياقوت  
2/359                                                                                                                   .) 
م.س،  ؛ ابن وكيع التنيسي،1/53؛ الجراوي، م.س، 1/373؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/120ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (5)
 .1/316؛ ضياء الدين بن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 1/26؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/108
 الطمى: جمع طمية وىي صفحة العنق )ابن منظور، م .س، مادة )طمى(.( 6)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل  
 وَأْعِذُر ِفي ُبغِضي أَلّنُيُم ِضدُّ            (3)َوالَغَبا (2)ِمَن الِعيّْ  َأْقواماً وَأْرَحُم 

 أرحم من منو الجيل والعي، وأعدادىم إذا بغضوني،ألنيم ضدي.: شرح البيت: ثانيا
 أقوام(، لمِذّلة والّتحقير،ألنو وصفيم بالعّي والغباء.كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في  ثالثًا:
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(4)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

 اأُلْسدُ  َأْنياِبياَبِصيٌر ِبَأْخِذ الَحْمِد ِمْن ُكلّْ َمْوِضٍع              َوَلْو َخَبأْتُو َبْيَن 
و يتحمل في سبيل ذلك الموت، حتى لو إنو عالم بطريق المجد وكيفية أخذه، فيشرح البيت: ثانيًا:

 كان في أفواه اأُلسِد ألخذه.
 داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أنياب(، وىي لمداللة عمى القوة والعزة؛ ألنيا أنياب األسد. ثالثًا:
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(5)يقول الّشاعر
 الطويل        

 ِفي َقْمِب خاِئِفْيْم َتْعُدو َوَأْشخاُصيا              (7)ِبَأْبواِب الِقباِب ِجياُدُىمْ  (6)ِصيامٌ 
إن خيميم قيام عمى أبواب بيوتيم، وأعداؤىم يخافون طموعيا عمييم، فكأنيا تعدو في شرح البيت:  ثانيًا:

 قموبيم من خوفيم.          
األبطال الذين يروعون أشخاص(، لمقوة والعزة؛ ألنيا أشخاص كممة) الجمع في : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

 األعداء. 
 
 

                                                           
/ 1لبر القرطبي، بيجة المجالس وأنس المجالس، ؛ ابن عبد ا1/380؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/255ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

149                                                                                                                            .   
                                الِعّي: عيب يكون في النطق )ابن منظور، م.س، مادة )عيا(.                         (2)
 الغبا: عكس الفطنة والدراية بالشيء )ابن منظور، م.س، مادة )غبا(.                                          (3)
         .                                             2/6؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/385ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (4)
؛عمي بن عبد العزيز 1/138؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 7/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 385/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (5)

.                                                                                                         1/49الجرجاني، م.س،   
 صيام: الخيل القائم عمى قوائمو األربع من غير حفاء.)ابن منظور، م.س، مادة )صوم( .                                           (6)
 جياد: الخيول، )ابن منظور، م.س، مادة )جود( .                                                                                (7)
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 بيت الشِّعر:  أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 ْد َوْفدُ في داِر َمْن لم َيفِ  َوَأْموالُيمْ                 (2)َمْبذوَلٌة لُوُفوِدِىمْ  وأْنُفُسُيمْ 

من قصدىم بذلوا لو أنفسيم، ومن لم يقصدىم انفذوا إليو صالتيم وانعموا عميو شرح البيت:  ثانيًا:
 بأمواليم فكان أمواليم وفد.

 أموال(، وىي أيضا لمرفعة ؛ألنيا أموال األمير.كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
 بيت الشِّعر : أواًل:

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                

 الَمكاِرِم أْمَردًا               وكاَن َكذا آباؤُه َوُىُم ُمْردُ  أْبكارَ َوباَشَر 
 أنو سئل وىو أمرد، وكذلك كان آباؤه فيو يجري عمى عادتيم أيضا وسننيم.شرح البيت:  ثانيًا:
أبكار(، وىي لمعمو والرِّفعة؛ ألن بكر كل شيء ىو األفضل، كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:

 فما بالك إن كانت أبكار المكارم.
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(4)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                        

 ، ُسْمَطاُنُو َعَمى اأَلْضَدادِ ـَبابِ             اأَلْحـ َعَمى َلْيَس  (5)َوَكالُم الُوَشاِة 
إن كالم الوشاة إنما يوقع الفساد إذا كان بين األضداد، فأما األحباب المتصافين فال شرح البيت: ثانيًا:

 يوقع الفساد بينيم.
 األمير.  (، وىي لمعّزة؛ ألنيم أحباب)األحباب داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ثالثًا:

 
 
 
 

                                                           
؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، 1/59؛ يوسف البديعي، م.س،2/7؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/385ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

.                                                                                                                  71/ 1م.س،   
 : جمع وفد، وىم الذين يقدمون عمى المموك، )ابن منظور، م.س، مادة )وفد(.                                    الوفود (2)

.                                                          2/8؛ أبو البقاء العكبري، م.س،  2/386ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 3(  
.     2/12؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/389المعري، م.س،  ُينظر: أبو العالء(  4(  

 الوشاة: ىم  من يؤلفون الكذب والحديث )ابن منظور، م.س، مادة )وشى(.                                      (5)
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 بيت الشِّعر : أواًل:
 :                 (1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                         
 (3)األْطَوادِ أْوَثَق  (2)َوَلَعْمِري َلقْد ُىِزْزُت بَما ِقيـ                ـَل فأُْلِفيتَ 

ة بينكما، وحركوك بالوشاية فمم تسمع قوليم  فصادفوك شرح البيت: إنَّ الوشاة بالغو في الّسعاي ثانيًا:
 في الحمم والوقار مثل الجبل.

 األطواد(، وىي لمَمَنعة والقوة، ألن الطود ىو الجبل الشامخ.كممة ) الجمع في داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(4)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                           

 األْجَسادِ في  اأَلْرَواحَ َوُصْنَت  (6)َوالسُّْم            ـرِ  (5)ِنْمَت َما ال ُيناُل بالِبيضِ 
أدركت بصواب رأيك في مرادك ما ال ينال بالقتال، وحفظت الدماء حتى بقيت شرح البيت: ثانيًا:

 ساد، ولم يقتل أحد. األرواح في األج
األرواح وألجساد(، وىما تدالن عمى العّزة والّرفعة وقد )داللة جمع الِقّمة: جمع الِقّمة في  كممتي ثالثًا:

 سبق ذكرىما. 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(7)يقول الّشاعر
 فيف الخ                                                                                

 (11)اأَلْحَقادِ أْن َتْبُمَغا إلى  (10)َوالّسو                 َددَ  (9)َوالّرَعاَيةَ  (8)َمَنَع الُودَّ 

 

                                                           
                                          .                     2/31؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/92ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (

    1(  
 (.                                                          252/  15ألفيت: وجدتو ولقيتو وصادفتو )ابن منظور، م.س، مادة )لفا(،  (2)
                                               (.  3/271األطواد: جمع طود وىو الجبل العظيم، )ابن منظور، م.س، مادة )طود( ( 3)

. 2/32؛ أبو البقاء العكبري،م.س، 4/92ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 4(  
 البيض: األبيض ىو السيف، )ابن منظور، م.س، مادة )بيض(.                                                           (5)
 الرمح،)ابن منظور، م.س، مادة )سمر( .                                                             السمر: األسمر ىو  (6)
؛ ابن معصوم، سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، 2/35؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/97ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 7)
1/39 . 
 مادة )أدد(. الود: الحب )ابن منظور، م.س، (8)
 الرعاية: حفظ العيود )ابن منظور، م.س، مادة )رعى(. (9)
 السودد: السيادة )ابن منظور، م.س، مادة )سود(.  (10)
 األحقاد: الضغن )ابن منظور، م.س، مادة )ضغن(.  (11)
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ىذه الخصال التي فيكما منعتكما أن تبمغا إلى أن يحقد أحدكما عمى اآلخر  وليذا شرح البيت:  ثانيًا:
عدلتما إلى الصمح، لتأكيد ىذه المعاني .

األحقاد(، وىي لمذلة والّتحقيير؛ ألن أحقاد األعداء ضد كممة ) القمة: الجمع في داللة جمع ثالثًا:
 بعضيم منعتيم من تحقيق النصر فجنحوا لمصمح. 

 بيت الشِّعر:  أواًل: 
 :                                                                (1)يقول الّشاعر

 الخفيف           
 اأَلْكَبادِ ا َعَمى الظَّْفِر الُحْمـ                    ـِو َوَأْيدي َقْوٍم َعَمى فيِو َأْيدَيُكمَ 

ظفرتما من الممك بما أردتما، وأصبح حسادكما واضعين أيدييم عمى أكبادىم، لما شرح البيت: ثانيًا:
 ناليم من األلم بالصمح الذي صار بينكما.

 باد(، وىي لمتحقيير والذّلة؛ ألنيا أكباد األعداء المنيزمين.: داللة جمع القمة: الجمع في كممة )أكثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                             
 أْجداُدهْ َقَبْت ِمْنُو َواِحدًا َقّمَدْتني َيِميُنُو ِبُحَساٍم                          َأع

 شرح البيت: قمدتني سيفَا ال نظير لو من السيوف. ثانيًا:
 الجمع في كممة )أجداد(، وىي لمعّزة والسُؤدد،ألنَّيا أجداد األمير. : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                        

 أْكرَاُدهْ  أْعرَاُبوُ َخَمَق اهلُل أْفَصَح الّناِس ُطرًّا                       في ِباَلٍد 
خمق اهلل ابن العميد أفصح الناس في بالد ليس بيا إال األكراد، واألعراب فييا غير شرح البيت:  ثانيًا:

 أبين لفضمو؛ ألنو مقرون بضده. األكراد، وىذا
 

                                                           
.2/36؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/98ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
؛ عمي بن عبد العزيز 1/95؛ يوسف البديعي، م.س، 2/49؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/294لعالء المعري، م.س، ُينظر: أبو ا( 2)

.1/98؛ ابن سيده، م.س، 1/37الجرجاني، م.س،    
 .2/55، أبو البقاء العكبري، م.س،  2/301ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
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أعراب وأكراد(، وىما لمتحقيير؛ ألنيم لم يبمغوا شيئًا من ) داللة جمع الِقّمة: جمع الِقّمة في كممتي ثالثًا:
 فصاحة األمير.

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                              
 خَمْقَن لُو في الُقُموِب الَحَسدْ                     أَْلَفاَظُو ِإَذا َسِمَع اَلّناُس 

إنَّ الناس إذا سمعوا ألفاظو، أحدثت ألفاظو الحسد في قمب من حسده، فكل من قرأ  شرح البيت: ثانيًا:
 لو حسده عمى فصاحتو .

ألفاظ(، وىي لمعّزة والّرفعة؛ ألنيا ألفاظ األمير الفصيحة التي كممة )ِقّمة: الجمع في : داللة جمع الثالثاً 
 تخمق الحسد في قموب األعداء.

 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(2)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

 (4)َواأُلْسدِ  (3)اأَلَساِودِ  أْنيابِ َحِب اسَم ابِن العميِد ُمَحمٍَّد            َيِسْر َبْيَن َوَمن َيصْ 

 من صار يذكر اسم ابن العميد، أمكنو أن يمر بين أنياب الحّيات، وأنياب األسود. شرح البيت: ثانيًا:
ا أنياب األسود، وىي داللة عمى أنياب(، وىي لمقوة؛ ألنيكممة ) : داللة جمع الِقّمة: الجمع فيثالثاً 

 شجاعة الممدوح.
 

 بيت الشِّعر:  أواًل:
 :                                                                                         (5)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                           
 َخْيِمِو                    َتَعرَُّض َوحٍش خاِئفاٍت ِمَن الطَّْردِ  َأْعَناقُ َتَعرَُّض ِلمّزوَّاِر 

 
 

                                                           
 .2/57، أبو البقاء العكبري، م.س، 305/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

 
 (.                                                              3/224مادة )سود(  3األساود: األفاعي )ابن منظور، م.س، (2)
الوساطة بين المتنبي  ؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني،2/62؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/312ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)

 .                                                                   1/35؛ أبو المرشد المعري، تفسير أبيات المعاني، 1/37وخصومو، 
 .2/64؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/314ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
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من أن ييبيا ليم، فكأنيا وحش خافت من  إن خيمو تنظر إلى زواره نظرًا شزرًا خوفاً شرح البيت: ثانيًا:
 أي تولييم عرضيا أي جانبيا. "ررد فتمد أعناقيا إلى الصائد "تعرض لمزواالط

 داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أعناق(، وىيَّ لمعّزة والقوة،ألنيا لخيل سيف الّدولة. ثالثًا:
 بيت الشِّعر: أواَل:

 :(1)يقول الّشاعر
            الطويل                                                                                           

 (3)َكثَرُة الرُّْمدِ  َأْجفاَنوُ من النَّاِس َعيُنُو                َفما َأْرَمَدْت  (2)َفًتى َفاَتِت الَعْدَوى

كثرت العيون في الناس وعّميم الّمؤم، لكنو قد سار عن لؤميم ولم تتعد إليو أخالقيم شرح البيت: ثانيًا:
 ييا، وضرب الرمد مثاًل لما ذكر العين.فكأن عيونو أبت أن تقبل عيون الناس إل

داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أجفان(، وىي تدل عمى العّزة والّرفعة؛ ألنيا أجفان األمير  ثالثًا:
 التي ال يؤثر فييا الّرمد، كما يؤثر في أجفان اآلخرين. 

 
 بيت الشِّعر: أواًل: 

                            :                             (4)يقول الّشاعر
 الكامل                                                

 اأَلْفَخـاَذابـَِدٍم وبـَلَّ ِببـَْوِلِو                       َفَغـَدا َأِسيـرًا َقـْد َبَمْمـَت ِثيـابـَوُ 

دمو، وبّل ىو أفخاذه ببولو، خوفًا منك شرح البيت: غدا ابن يزداد أسيرًا جريحًا قد بممت ثيابو من  ثانيًا:
 وفزعًا.
األفخاذ(، وىي لمميانة والذلة؛ ألنيا ُممئت ببول صاحبيا من كممة ) : داللة جمع الِقّمة: الجمع فيثالثاً 

 الخوف.
 
 
 
 

                                                           
؛ أبو المرشد 1/37؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 2/66؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/315ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

.                                                                                                    1/36المعري، تفسير أبيات المعاني، 
        

 (.15/31شيء فيصير مثمو )ابن منظور، م.س، مادة )عدا(،العدوي: أن يعدي الشيء  (2)
 الرمد: ىو المريض العين بالرمد )ابن منظور، م.س، مادة )رمد(. (3)
؛ محب الدين الحموي، م.س، 1/99؛ يوسف البديعي، م.س، 2/83؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/253ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
 .1/14؛ الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي، الحاتمي، 1/26؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني،م.س، 1/51 ؛ الثعالبي، م.س،1/208
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 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                    
 اأَلبَصارُ َمْرُفوَعًة لُقدُوِمَك               (3)َعْن َمْوِردٍ  (2)َوَصَدْرَت َأغنَم صاِدرٍ 

 إذا رجعت في مقصدك، رجعت غانمًا قد شخصت األبصار إليك.شرح البيت: ثانيًا:
 ألنيا تنظر إلى منتصر عزيز.األبصار(، وىي لمّرفعة؛ كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(4)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                   

 اأَلْسَمارُ اَلّزماُن بِذْكرِِه                وَتَزّيَنْت بَحديِثِو  (5)َأْنَت الَّذي َبِجحَ 
إنَّ الزمان يفتخر بذكرك، ألن لك فضاًل عمى سائر االزمان.رح البيت:: شثانياً 

األسمار(، وىي لمّرفعة؛ ألن األسمار تزّينت بالحديث عن كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
 البطل سيف الّدولة.

 
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(6)يقول الّشاعر
 مل         الكا                                  

 اأَلْشَعارُ ِإْذُن اأَلميِر ِبَأْن أُعوَد ِإَلْيِيُم                ِصَمٌة َتسيُر بِذكرِىا 

إْن أذن األمير بالعودة إلى أىمي، عددت ذلك صمة من صالتو، أشكره عمييا وُأسّير شرح البيت:  ثانيًا:
 األشعار بذكرىا.

األشعار(، وىي لمعّزة؛ ألنيا قيمت في األمير البطل وفييا كممة )داللة جمع الِقّمة: الجمع في  ثالثًا:
 شكر ومديح.

 
                                                           

؛ بياء الدين المشيء 1/184؛ الراغب األصفياني، م.س، 2/86؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/80ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
                                                                                                   .      1/101األربمي، التذكرة الفخرية، 

       
 اإلصدار: ىو الخروج عن الماء )ابن منظور،م.س، مادة )صدر(.( 2)
 (.3/456الورود: الدخول لطمب الماء )ابن منظور، م.س، مادة )ورد(،  (3)
؛ عمي بن عبد العزيز 1/122؛ يوسف البديعي، م.س، 2/86؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/84لمعري، م.س، ُينظر: أبو العالء ا( 4)

 . 1/67؛ الثعالبي، م.س، 1/271؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 1/40الجرجاني، م.س، 
 َبَجَح: البجح: الفرح، وتبجح بو: فخر بو )ابن منظور، م.س، مادة )بجح(. (5)
 .87/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 84/ 3ء المعري، م.س، ُينظر: أبو العال( 6)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                          
ْن أَجْبَت بَشْيٍء َعْن ِرساَلِتِو                   َفَما َيزاُل َعَمى   َيْفَتِخرُ  األْمالكِ َوا 

تبت إليو جواب كتابو،افتخر بذلك عمى مموك زمانو، وتشّرف بو عمى زمان إن ك: شرح البيت:ثانياً 
 أقرانو.
األمالك(، وىي تدل عمى الّرفعة، إال أنيا ىنا تدل عمى الذلة؛ كممة ) : داللة جمع الِقّمة: الجمع فيثالثاً 

 ألنيم خنسوا وذلوا بوجود الممدوح.
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(2)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                      

 َغاِدَيًة                        ُجوٌد لَكّفَك ثَاٍن َناَلُو الَمَطرُ  باأَلْمطارِ َتشبيُو ُجوِدَك 
شبيو جودك قانيًا صار ذلك مدحًا لممطر، وكان ىذا ت إذا شبينا جودك باألمطار، شرح البيت: ثانيًا:

 منك عمى المطر.

األمطار(، وىي تدل عمى الخير والعموم والكثرة، وبيا تشبَّو كممة )الجمع في  داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:
 عطايا المموك.

 
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(3)يقول الّشاعر
 الوافر                                                                                      

 َعْنيا                             َوُفْرساٌن َتِضيُق بيا الّدَيارُ  (4)األْرسانُ ِجياٌد َتْعِجُز 
 أعجبتيا خيل جياد تعجز عنيا األرسان، لكثرتيا فال توجد ليا أرسان تكفييا.شرح البيت:ثانيًا: 
ن(، ُرغم أن كممة رسن في ذاتيا ال رفعة فييا، إال أن األرساكممة )داللة جمع الِقّمة: الجمع  في  ثالثًا:

 اقترانيا بالخيل جعل ليا من الرفعة مكانًا ساميًا. 

                                                           
.                                                              2/97؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/388ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 

 1( 
 .2/97س، أبو البقاء العكبري، م. ؛389/ 3، م.س،  أبو العالء المعري ُينظر: (2)

.1/281؛ عمي بن الحسن الخزرجي، م.س، 2/99؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/466ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 3(  
 اأَلرسان: جمع رسن، وىو الحبل )ابن منظور، م.س، مادة )رسن(. (4)
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 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                              

 (2)ِمَن الَعَطِش الِقفارُ  بأْرَماحٍ ُيْم                       ِإذا َفاُتوا الرّْماَح َتَناَوَلتْ 

إرا فاذٕا رياحك ٔدخهٕا انثَّر ْهكٕا يٍ انعطش، ٔكأٌ انعطش رياح انقفار قرهرٓى شرح البيت:  ثانيًا:

 تٓا .

 رس القوي.أرماح(، وىي لمقوة والَمَنعة؛ ألن الُرمح سالح الفاكممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(3)يقول الّشاعر

 الوافر
 َكَأنَّ ُشعاَع َعْيِن الّشمِس فيِو                  َففي أْبصاِرَنا ِمْنُو اْنِكسارُ 

شرح البيت: لو من الِييبة والنور، ما ال يمكننا أن ننظر معو إليو، كما ال نقدر النظر إلى عين  ثانيًا:
 الشمس.

األبصار( لمتحقير؛ ألنيا عجزت عن النظر لألمير لجاللو كممة ) الجمع في لة جمع الِقّمة:دال ثالثًا:
 وىيبتو.

 
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(4)يقول الشاعر
 الوافر

 َعْيٌب                   َوال في ِذلَِّة الُعْبداِن َعارُ ( 5)األْربابِ َوَما ِفي َسْطَوِة 
 .لكخضوعهمفًوالسطوتك،فًعلٌهمعٌبفالعبٌدك،وهملربهمإنَّكشرح البيت: ثانيًا:

                                                           
؛ القمقشندي 1/29بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، ؛عمي 2/106؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/478ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

.                                             10/227؛ مجمة البحوث االسالمية، معركة مرج الصفر، 14/166م.س،   
؛ القمقشندي، 1/29، ؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س2/106؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/478ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)

 .                                             10/227؛ مجمة البحوث االسالمية، معركة مرج الصفر، 14/166م.س، 
؛ أبو المرشد 1/97؛ عمي عبد العزيز الجرجاني، م.س، 2/108؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/482ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)

.                                   1/54؛ السري الكندي، المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، 1/66س، المعري، م.  
؛ ابن        1/78؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 2/111؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/485ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)

.           1/180؛ أحمد قبش نجيب، مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي، 1/64م.س، ؛ الثعالبي، 1/259أبي الدنيا، م.س،   
 األرباب: جمع رب، وىو الممك )ابن منظور، م.س، مادة )ربب(. (5)
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ألن الّرب ىو المالك واآلمر، ومنو رب  ؛ةاألرباب(، وىي لمعزّ كممة ) : داللة جمع الِقّمة: الجمع فيثالثاً 
 البيت ورب األسرة.

 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(1)يقول الّشاعر
 البسيط
 َخْمٌر ُيَخاِمُرىا ِمْسٌك ُتخاِمرُهُ                 ( 3)َشَنبٌ  َأْنياِبوِ في  (2)أحَورِمْن َكلّْ 
، خالطتو شرح البيت: كل واحد من الظباء حسن العينين، في أسنانو بياض وصفاء وماء بارد ثانيًا:
المذة،  ، وخالط تمك الخمرة مسك، فيو يصف بذلك عذوبة فم الحبيب، وشّبيو بالخمر لما فيو منرخم

 وطيب الرائحة،فشّبيو بالمسك .
 أنياب(، وىي لمقوة والمنعة، وقد سبق ذكرىا.كممة ) الجمع في داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:

 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(4)يقول الّشاعر
 البسيط

 (5)هُ شاِخَصٌة             ِمْنَيا ِإلى الَمِمِك الَمْيُموِن طاِئرُ  واأَلْبصارُ َتمِضي الَمواكُب 

 الياء في " منيا ": لمكواكب، وفي" طائره " لمَمِمك". شرح البيت: ثانيًا:
دون غيره ممن معو من  –الميمون طائره  –تسير الجماعات واألبصار شاخصة من بينيا إلى الممك 

 الجيش، وذلك لما لو من الفضل والبياء.
ألنيا تنظر  تدل عمى الّرفعة والعمو؛األبصار(، وىي كممة ): داللة جمع اِلقّمة: الجمع في ثالثاً 
 دوح، لما لو من الفضل والبياء.ملمم
 
 
 

                                                           
 .1/38؛ أبو المرشد المعري، م.س، 2/114؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/150ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 شديد بياض العين، )ابن منظور، م.س، مادة )حور(.                                                  األحور: (2)
                                                                                                                      شنب: صفاء األسنان ورقة مائيا، وقال األصمعي: برد الفم واألسنان، وعذوبة في الفم )ابن منظور، م.س، مادة )شنب( .                   (3)
؛ محي الدين درويش، م.س، 1/49؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 2/117؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/155أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
2/96                                              .                                                                                     

      
 الطائر: الفأل، والعرب تتفاءل بالخير والشر بما طار )ابن منظور، م.س، مادة )طير(.  (5)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 ِإلْيَك َوَأْىُل الدَّْىِر دوَنَك واَلّدىُر؟     أْم من أقيُسُو            اأَلْمثالَ بَمْن َأْضِرُب 

ال نظير لك، فمن يضرب المثل في شأنك؟ أم من نقيسو إليك؟ وأىل الّدىِر والّدىُر : شرح البيت:ثانياً 
 دونك.
 دوح. ماألمثال(، وىي تدل عمى العّزة والرفعة؛ ألنيا أشارت لممكممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:

 
 : بيت الشِّعر:     الً أو 

 :                                                                         (2)يقول الّشاعر
 الوافر     

 َلْيَس عِن الّثُغورِ  اأَلسيافِ َعْصٍر                عِن  (3)َوُمْبَتِسماِت َىْيجاواتِ 

أسياف مجردة مصقولة، ال كالنساء الالتي شرح البيت: من غديري من حروق تبتسم عن  ثانيًا:
 يتبّسمن عن الثغور، شبَّو صفاء السيوف بصفاء الثغور.

 األسياف(، وىي تدُّل عمى القوة والَمَنعة ؛ألنيا تجمب النصر.كممة ) : داللة جمع الِقّمة: الجمع فيثالثاً 
 

 الشِّعر:   بيت  أواًل:
 :                                                                                  (4)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                        
ِحَك ِفيِيْم َوجارَا                   (5)ِبأْكَوارِِىمْ َفَأْمَسَك َصْحِبي   َوَقْد َقَصَد الضَّ

، فتعمقوا برحاليم لما سمع أصحابي ذلك، ضحكوا حتى خافوا أن يسقط عمى إبميمشرح البيت:  ثانيًا:
 وفييم من ضحك ضحكًا معتداًل، وفييم من جاوز الحد في الضحك.

                                                           
لبحوث االسالمية، تعريف القياس لغة واصطالحًا، ؛ مجمة ا2/125؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/233ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1) 

؛ مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواىر 1/51؛ الثعالبي، م.س، 1/304؛ ابن سيده، م.س، 1/98؛ يوسف البديعي، م.س، 10/181
                       .                                                                                    16/416القاموس، 

؛ ابن وكيع التنيسي 1/398؛الراغب األصفياني، م.س، 2/139؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/285ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
                     .                                                                                                      1/128م.س، 
       

 ىيجاوات: جمع ىيجاء، وىي الحرب )ابن منظور، م.س، مادة )ىاج(.                                                (3)
 .2/145، أبو البقاء العكبري، م.س، 4/189ُينظر: أبو العالء المعري،  (4)
 و، وىو كالسراج وألتو لمفرس )ابن منظور، م.س، مادة )كور(.األكوار: جمع كور بالضم، وىو: رحل الناقة بأدات (5)
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لعّزة والّرفعة؛ ألنيا لمخيل الُمصاحبة أكوار(، وىي تدل عمى اكممة ) داللة جمع الِقّمة:الجمع في ثالثًا:
 لسيف الدولة.

 
 : بيت الشِّعر:  أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

 (3)وُد والعسكُر الَمْجرُ السُّ  (2)الُمموِك وأن ُتَرى           لَك الَيَبواتُ  َأعَناقِ وَتْضريُب 

حٌثتعودهملهمعٌنا فتكونالجٌش،وزعامةاألعداءوقتلالسٌفإالالمجدلٌسشرح البيت: ثانيًا:

.شئت

أعناق(، فرغم أن األعناق تدل عمى الِعزَّة، إال أنيا جاءت ىنا كممة): داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 
 األعداء.لمذّلة؛ ألن ىذه األعناق أعناق 

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                     

 الرّْماِح َعَمْيِيُمو                 ُكؤوَس الَمَنايا َحْيُث ال ُتْشَتَيى الَخْمرُ  بأْطرافِ ُيديُر 

يدير عمى أىل الجور بأطراف الرِّماح، كؤوس المنايا، التي ال لة إنَّ سيف الدو شرح البيت: ثانيًا:
 يشتيى فييا شرب الخمر.

داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أطراف(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة، ألنيا ذكرت مع  ثالثًا:
 الرماح والرمح ىو سالح الفارس القوي الشجاع.

 
 
 
 
 

                                                           
؛ 6/684؛ محي الدين درويس، م.س، سورة الفرقان، 2/146؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/320ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

؛ محمد العبيدي، التذكرة 1/143يا، م.س، ؛ ابن أبي الدن1/35؛ الثعالبي، م.س، 1/40؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/70الجراوي، م.س، 
.                                                                                                      1/19السعدية في األشعار العربية،   

 اليبوات: جمع ىبوة، وىي الغبرة العظيمة.)ابن منظور، م.س، مادة )ىبا(.  (2)
 الجيش العظيم )ابن منظور، م.س، مادة )مجر(. المجر: (3)
 .148/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/324ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
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 بيت الشِّعر:  أواًل:
 :(1)اعريقول الشّ 

 الطويل                                                                                          
 (3)الُخْبرُ  (2)َقبَل ِلقاِئِو                  فَمّما الَتَقْيَنا َصغََّر الَخَبر اأَلْخبارَ واسَتْكِبُر 

 فمما رأيتو زاد االختبار عمى الخبر. كنت اسعظم ما أسمعو من ذكره،شرح البيت: ثانيًا:
ألن ىذه األخبار تذكر  األخبار(، وىي لمداللة عمى العّزة؛كممة )داللة جمع الِقّمة: الجمع في  ثالثًا:

 بطوالت الممدوح، وتفتخر بيا.
 : بيت الشعر:أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          
 الشَّْمُس والَبْدرُ  أحواِلكَ َفِجئناَك ُدوَن الشَّْمِس والَبْدِر في الّنَوى             ودوَنَك في 

 كنت أقرب إلينا مطمبًا من البدر والشمس، وىما دونك في الفضل.شرح البيت: ثانيًا:
أحوال(، وىي تدل عمى الرفعة والّسمو، حيث مكانة الممدوح كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:

 كمكانة البدر والشمس. 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :                                                                  ( 5)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                
 (7)َطَمبًا ِلَقْوٍم ُيوِقدوَن الَعْنَبرَا                   أْوطاِنَيافي  (6)َتَرَكْت ُدخاَن الرّْْمثِ       

                                                           
؛ ياقوت الحموي، معجم األدباء ارشاد األريب الى معرفة 1/153؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/329ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

؛ الممك المؤيد، م.س، 153/ 30؛ الحافظ الذىبي، م.س، 6/46؛ ابن خمكان، م.س، 6/865أبو الحسن الشنتريني، م.س،  ؛2/456األديب، 
. 7/398؛ خميل األلبكي، الوافي بالوفيات، 1/172؛ محب الدين البغدادي، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، 4/133  
 .س، مادة )خبر(. الَخَبَر: سأل عن األخبار ليعرفيا )ابن منظور، م (2)
 الُخْبُر:  الخبرة واألختبار )ابن منظور، م.س، مادر )خبر(.  (3)
 .1/33؛ ابن سيده، م.س،154/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/332ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (4)
الشنتريني، الذخيرة في محاسن أىل الجزيزة، ؛أبو الحسن 2/166؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/287ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/36؛ ابن األثير، م.س، 1/52؛ الجراوي، م.س، 1/247؛ الراغب األصفياني، م.س، 1/290
 . 1/210؛ القمقشندي، م.س، 1/73
تح والتحريك: خشب يضم بعضو الى بعض، ويركب عميو في الّرمث: نبت يوقد بو، وىو من مراعي االبل، وىو من الحمض، والَرَمث بالف (6)

  البحر والجمع: أرماث )ابن منظور، م.س، مادة )َرَمَث(.                                                  
في محاسن أىل الجزيزة، ؛  أبو الحسن الشنتريني، الذخيرة 2/166؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/287ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 7)
؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/36؛ ابن األثير، م.س، 1/52؛ الجراوي، م.س، 1/247؛ الراغب األصفياني، م.س، 1/290
 . 1/210؛ القمقشندي، م.س، 1/73
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 تركُت األعراَب ووقودىم ىذا النبت، وأثبت قومًا وقودىم من العنبر.شرح البيت: ثانيًا:
ة؛ ألن ترك الوطن يكون من أوطان(، وىي تدل عمى الذلكممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:

 الذليل في حين التمسك بالوطن ىو رمز لمعزة . 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                                              (1)يقول الّشاعر

 المتقارب                     
 َواإلسَكنَدرَا (2)سطاِليَس َأّني َبْعَدىا                          جاَلسُت رِ  اأَلعرابِ َمْن ُمبِمُغ 

بعد فراقكم رأيت عالمًا، وىو في عممو وحكمتو مثل رسطاليس، وفي ُممكو مثل شرح البيت:  ثانيًا:
 اإلسكندر، قد َجَمَع بين الُممك والعمم والحكمة.

ح في األعراب(، وىي لمتحقير؛ألنيم لم يبمغوا مكانة الممدو كممة )داللة جمع الِقّمة: الجمع في  ثالثًا:
 رجاحة العقل، والدراية باألمور.

 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(3)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                        

 (4)اأَلْحرازِ َتْحَسُب الماَء َخطَّ في َلَيِب الّنا          ِر أَدقَّ الُخطوِط في 

ذا نظرت إليو حسبت أن الماء خط في لييب النار،فيذا عجيب ألنيما ال إشرح البيت:  يًا:ثان
نَّ ذلك الخط في الدقة، أدق من خطوط األحراز. يجتمعان، وا 

ألن الذي يؤمن بمثل  األحراز(، وىي تدل عمى الميانة والّذلة؛كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
 ى قمة إيمانو، وعدم ثقتو بربو وبنفسو.ىذه الخرافات، تدل عم

 
 

                                                           
6/634م.س، سورة النور،  ؛ محي الدين درويش،2/168؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 288/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)   
رسطاليس: حكيم رومي، وأصمو: أرسطاليس، فحذف بعضو، كفعل العرب باألسماء األعجمية، ان لم يمكنيم نقميا غيروىا في أشعارىم،  (2)

؛ 3/32 ؛  عبد الحي الحنبمي، م.س،2/40وىذا االسم في كثرة حروفو ال يوجد مثمو في أسماء العرب. ) ُينظر: خميل األلبكي، م.س، 
؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 1/39؛ يوسف البديعي، م.س، 1/52؛ الجراوي، م.س، 5/105؛ ابن خمكان، م.س، 183/ 1الشوكاني، م.س، 

 (.                                                                                             1/366؛ الثعالبي، م.س، 3/185
.                                                         2/365؛ أبو العالء المعري، م.س، 2/172و البقاء العكبري، م.س، ُينظر: أب (3) 

      
 األحراز: جمع حرز، وىو التعويذة، ألنيا تحرز حامميا من الشياطين ومن العين )ابن منظور، م.س، مادة )َحَرَز(. (4)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                         
 (2)واأَلْعَجازِ َشَغَمْت َقْمَبُو ِحساُن الَمعالي                 َعْن ِحساِن الُوجوِه 

إنَّ المعالي الِحسان شغمت قمبو بانشغاليا عن طمب النساء الِحسان الوجوه  شرح البيت: ثانيًا:
 واألعجاز.

األعجاز(، وىي تدل عمى الذّلة ودنو المكانة ؛ ألن الممدوح لم كممة) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
نما انشغل بالمعالي والرفعة، وىذا داللة عمى أن غيره اشتغل  يشغل نفسو بحسان الوجوه من النساء، وا 

 بحسان الوجوه. 
 

 بيت الشِّعر:   أواًل:
 :                                                               (3)يقول الّشاعر
 السريع            

 ِتْن َأْو ِضْرِسوِ َعْن َفْرِجِو الُمنْ                       َأْخالَقُو الَعْبُد ال ُتْفُضُل       

إنَّ العبَد ليس لو ىمة إال في األكل والجماع، وال يتجاوز ىمو إلى مكرمة، فكيف : شرح البيت:ثانياً 
 أرجوه .

أخالق(، فرغم أن األخالق تدل عمى المكانة العالية والرِّفعة كممة )داللة جمع الِقّمة: الجمع في 
ة والحقارة والنتانة، ألن ىذه الصفات ىي صفات فاعميا ألصحابيا، إال أن األخالق ىنا دّلت عمى الذلّ 

 الدنيء، وىو عدو سيف الّدولة. 
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(4)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                          
 أْو َغْيَث الِعطاشِ  اأَلبطالِ َردى                وقد ُنِسَي الُحَسْيُن بما ُيَسّمى      

 نَّو كثر فيو البأس والجود فكل أحد يسميو، إما: ردى األبطال أو غيث العطاش. إشرح البيت: ثانيًا:

                                                           
.2/179. أبو البقاء العكبري، م.س، 2/370عري، م.س، ُينظر: أبو العالء الم (1)   
                                                                                                                               األعجاز: جمع، َعْجز، وىو أسفل كل شيء، ومنو قولو تعالى :" كأنيم أعجاز نخل خاوية " )ابن منظور، م.س، مادة )َعْجز(.               (2)
؛ الحسن اليوسي، زىر 1/430؛ أبو الفتح العباسي، م.س، 2/204؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/88ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)

                                                 .                                                      1/340األكم في األمثال والحكم، 
  . 210/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/501ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
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األبطال(، تدلُّ عمى الّرفعة والعّزة والّسمو؛ ألنيا صفات كممة )داللة جمع الِقّمة: الجمع في  ثالثًا:
 ة، التي أنستيم اسمو.الممدوح الرائع

 
 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(1)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                         

 (5)ُدَفعُ  (4)أعطاِفوِ والّدُم في  (3)في الدَّْربِ               (2)وفاِرُس الَخْيِل َمن َخفَّْت فَوقََّرَىا

 الفارس الشجاع من ثَبََّت خيمو، وأسكنيا في الدرب. شرح البيت: ثانيًا:
أعطاف(، وىي تدل عمى الّندرة ؛ ألنو فارس شجاع مغوار، كممة) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا: 

 وقّل مثمو بين الفرسان.
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(6)يقول الّشاعر

 البسيط
 ما َتَسعُ  اأَلجوافِ َفالَطعُن ُيْفَتُح في               ِلَتسُمَكُيمْ  َكَأنما َتَتَمّقاُىمْ 

كأنَّ خيمو تمقى الروم لتسمكيم وتنفذ فييم كما ينفذ السيم، فالطعن يفتح ليم في شرح البيت: ثانيًا:
 أجواف أعدائيم ما تسع الفارس وفرسو.

عمى الّدقة في التصويب، ألن الرماح تفتح  أجواف(، وىي تدلكممة) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:
 في األجواف ما يسع الفارس وخيمو.

 
 
 
 

                                                           
؛ محمد بن حمدون، 1/242؛ أبو الفتح العباسي، م.س، 2/226؛ أبو البقاء العكبري،م.س، 3/179ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

 .  1/31؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/87؛ يوسف البديعي، م.س، 1/51الجراوي، م.س،  ؛1/278م.س، 
 وقرىا: ثبتيا )ابن منظور، م.س، مادة )َوَقَر(.                                                                        (2)
 )ابن منظور، م.س، مادة )درب(.                         الدرب: المضيق والمدخل الى بالد العدو من الروم (3)
 األعطاف: جمع عطف، وىو الجانب. )ابن منظور، م.س، مادة )عطف(.                                            (4)
                       ُدَفع: أن يدفع شيء بعد شيء. )ابن منظور، م.س، مادة )دفع(.                                     (5)
؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/55؛ياقوت الحموي، م.س، 2/230؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/183ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 6)
                   .                                                                                     1/48؛ ابن سيده، م.س، 1/48
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                                                                                                    (1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         
 َفَزعُ  َأْحشاِئوِ َنَجا َوِمْنُينَّ في               ُمنَفِمتٌ  (2)َوما َنَجا ِمن ِشفاِر الِبيضِ          

إذا كان الُدمستق قد نجا من سيوفك فمم يفمت إال وقمبو مميء بالفزع والخوف شرح البيت:  ثانيًا:
 فقد حل في قمبو من الفزع ما يقوم مقام قتمو.والرعب، 

 فقد حل في قمبو من الفزع ما يقوم مقام قتمو. 
أحشاء(، وىي تدل عمى الذلة والميانة والتحقير لمعدو الجبان كممة ) داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثًا:

 الذي إمتألت أحشاؤه خوفًا ورعبًا.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         
 (6)ُمْيَجَتُو         إْن كاَن أسَمَميا األْصحاُب َوالشَّْيعُ  (5)اأَلعقابِ في  (4)َلْم ُيْسِمِم الَكرُّ 

اب عدوه لم يخذلو، فمم يضره خذالن أصحابو أنَّ أصحابو أسمموه، فإن َكرِّه في أعق شرح البيت: ثانيًا:
 وأشياعو إياه.

األعقاب واألصحاب(، وكممة األصحاب ىنا تدل عمى القّوة لة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي)دال ثالثًا:
والغمبة  فقد كان الشاعر شجاعًا، لدرجة أنو لو أسممو أصحابو، ال يقمل ذلك من إقدامو وشجاعتو حتى 

 نياية المعركة.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :                                                                                                    (7)يقول الّشاعر
 البسيط               

 عنَدَىا َطَمعُ  (8)ُمْعِطَيٌة                فَمْم يُكْن لَدنيِّ  األقدارِ َليَت الُمُموَك عمى 

                                                           
؛ يوسف البديعي، 1/401؛ الراغب األصفياني، م.س، 2/232؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/185ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

 . 1/49؛ ابن سيده، م.س، 1/48؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/87م.س، 
                                                               شفار البيض: حد السيوف )ابن منظور، م.س، مادة )شفر(.   (2)
 .2/236؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/190ينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)
    الَكر: االقدام في الحرب مرة بعد أخرى )ابن منظور، م .س )مادة َكَرَر(.                                                  (4)
 األعقاب: عقب كل شيء آخره )ابن منظور، م.س، مادة )َعِقُب(. (5)
                                                                                                                        الشََّيُع: األشياع، وىم جمع شيعة، يقال: شيع وشيعة وأشياع، ومنو شيعة االمام عمي عميو السالم . )ابن منظور، م.س، مادة )شيع(.     (6)

.               1/21؛ محمد العبيدي، م.س، 2/236؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/190ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 7(  
 ر، م.س، مادة )َدَنَأ(.الَدنيء: الخسيس الُدون الخبيث البطن والفرج الماجن وقيل الَدنيء الحقير )ابن منظو  (1)
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لو أن المموك يعطون الناس عمى أقدارىم، لم يطمع الدنيء في اإلقتراب منيم  : شرح البيت:اً ثاني
 واإلتصال بيم، ويعرض بشعرائو؛ ألنيم ال يستحقون ما يستحق من العطاء .

األقدار(، وىي تدل في األصل عمى الّرفعة والمكانة والفضل، لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )دال ثالثًا:
لمموك والممدوحين، ال يقدرون فضمو، ويساوونو مع غيره من الشعراء الذين ال يماثمونو في القدر ولكن ا

 والفضل. 
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(1)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                         

 (2)َتمَتِصعُ  َواألْبطالُ ٍل َثَبتَّ َلُو                حتى َبَمْوُتَك َوَما َحِمْدُتَك في َىوْ 

لم أمدحك في شعري، إال بعد أن جربتك وشاىدت ثباتك في األىوال، ومضاربتك  شرح البيت: ثانيًا:
 فيما بين األبطال.

ألنيم أبطال الممدوح الذين األىوال(، وىي لمقوة والندرة والعّزة؛ لِقّمة: الجمع في كممة )داللة جمع ا ثالثًا:
 يجمبون النصر وقت تجالدت السيوف. 

 أواًل: بيت الشِّعر:   
 :                                                                                                       (3)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                  
 لمّتْشييعِ  األْنَفاَس َرَحَل الَعزاُء بِرْحَمتي َفَكَأّنَما                         أْتَبْعُتُو 

 جعمتو تابعًا ألنفاسي التي تنفست بيا.: شرح البيت:ثانياً 
أنو لم يعد  األنفاس(، رغم أن األنفاس لمقوة والمنعة، إالة: الجمع في كممة ): داللة جمع الِقمّ ثالثاً 

 يحتمل، فنفذ صبره.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الوافر                                                                                         

 ُشُسوعا(6)َعنيا                         َفيبقى ِمْن ِوشاَحْييا (5)اأَلردافُ َتْرَفُع َثوَبيا 

                                                           
؛ محمد العبيدي، م.س، 1/278؛ محمد ابن حمدون، م.س، 2/328؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/192ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
   .                                           1/21؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/88؛ يوسف العبيدي، م.س، 1/21
 االمتصاع: شدة القراع بالسيوف )ابن منظور، م.س، مادة )َمَصَع(. (3)
 .1/42؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 2/253؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/145ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)

. 2/255؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 313/ 1ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 4(  
 األرداف: جمع ردف، وىي العجيزة  أو األعجاز ابن منظور، م.س، مادة )ردف(.( 6)
 الوشاحان: قالدتان تتوشح بو المرأة، ترسل أحدىما عمى الجانب األيمن، واألخرى عمى الجاني األيسر )ابن منظور، م.س، مادة )وشح(.  (1)
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أردافيا عظيمة شاخصة عن بدنيا، تمنع ثوبيا وترفعو، فال يالصق جسدىا  حتى  : شرح البيت:ثانياً 
 يكون بعيدًا عن قالئدىا، وىذا دليل عمى دقة الخصر.

األرداف(، تدل عمى العّزة والعظمة؛ألنيا تمنع الثوب عن أن ة جمع الِقّمة: الجمع في  كممة ): داللثالثاً 
 يالصق بدنيا.

 
 بيت الشِّعر: :أوالً 

 :(1)يقول الشاعر
 الوافر                                                                                          

 ِمْنُو                     َفَأْوَلْتُو اْنِدَقاًقا َأْو ُصُدوَعا اأْلَْكَبادُ َوَناَلْت ثَْأَرَىا 

 اح في األكباد،فكأن األكباد أدركت بذلك منيا ثارًا، وىو معنى حسن.اندقت الرم: شرح البيت:ثانياً 
 أكباد( وتدل عمى الّذلة والميانة؛ ألنيا مزقت أكباد األعداء.لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(2)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                        
 (5)الُخدوَد كما َتِطْسَن اليْرَمعا (4)إّن األْدُمَعا          َتِطُس  األْحبابِ  (3)أَركاِئبَ 

 الدموع تفعل بالخدود كما يفعمن بالحجارة.: شرح البيت:ثانياً 
مو مكانتو وثقتو األحباب(، وىي تدل عمى ِرفعة الممدوح وسالِقّمة: الجمع في كممة) : داللة جمعثالثاً 

 بنفسو.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(6)يقول الّشاعر

 الكامل
 َفَقَطْعَن َمْغِرَبيا َوُجْزَن الَمِطَمَعا             َأْفالِكيا وَجَرْيَن َجْرَي الّشْمِس ِفي 

                                                           
.       2/260عكبري، م.س، ؛ أبو البقاء ال 1/320ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  1 ( 

 .2/263؛ أبو البقاء العكبري، م.س،  2/54ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
 أركائب: جمع الركوب، وىي االبل )ابن منظور، م.س، مادة )ركب(. (4)
 َتطس: تدق )ابن منظور، م.س، مادة )وطس(.  (5)
 م.س، مادة )َرَمَع(. الَيرَمع: حجارة بيض صغار رخوة )ابن منظور،  (6)
 . 1/99؛  ابن وكيع التنيسي، م.س، 2/271؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/64ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 7)
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؛ جرت مفاخرك في الشرق والغرب مجرى الشمس، فما تركن شرقًا وال غربًا إال جزنو: شرح البيت:ثانياً 
 ألن ذكرك قد َعّم البالد بالفخر.

األفالك(، وىي تدل عمى رفعة ومكانة الممدوح، حتى أنيا لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 جرت في الشرق والغرب مجرى الشمس.

 
 : بيت الشِّعر:  أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل

 (3)ِمْن َلفِظِو َحْرفُ  األلفاظَ وَيسَتغِرُق                 (2)َيُقوُم َمقاَم الَجْيِش َتقطيُب َوْجِيوِ 

ىو شجاع فصيح عبوس وجيو في الحرب، يقوم مقام العسكر في ىزم األعداء فيو شرح البيت: ثانيًا:
 يجمع المعاني الكثيرة في األلفاظ القميمة.

 مدوحمة والمكانة العالية لموالييباأللفاظ(، تدل عمى الّرفعة ة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )دالل ثالثًا:
 الذي يجمع المعاني الكثيرة في الفاظو اليسيرة، وىذا من باب "خير الكالم ما قّل ودل".

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الطويل

 (5)في ُعْظِم شأِنِو                 ِبَأْكَثَر ِمّما حاَر ِفي ُحْسِنِو الطَّْرفُ  اأَلْوىامُ وما حاَرِت 

يصفو بعظم شأنو وحسن وجيو، ما تحيرت العقول من عظم حالو، أكثر مما تتحير  : شرح البيت:ثانياً 
 البصر من حسن وجيو، فيما متساويان.

األوىام(، وىي تدل عمى الرفعة والّندرة في محاسن الممدوح لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 ومكانتو الشامخة حتى أنو حير العقول.

 
 

                                                           
؛ صالح الدين الصفدي، أعيان 2/209؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 2/290؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/18ُينظر: معجز أحمد، م.س، ( 1)

.                                                                                      2/209ن النصر، العصر وأعوا  
 َقطََّب وجيو: جمع وزوى  ما بين عينيو عبوسا )ابن منظور، م.س، مادة )قطب(.  (2)
؛ صالح الدين الصفدي، 2/209وكيع التنيسي، م.س،  ؛ ابن2/290؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/18ُينظر: أبو العالء المعري ، م.س،  (3)

 .                                                                                      2/209أعيان العصر وأعوان النصر، 
 .2/292؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/20أبو العالء المعري ، م.س،  ُينظر:( 4)
 .2/292؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/20عالء المعري ، م.س، ُينظر: أبو ال (5)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل
 َعن َمْكُرماِتِو                   َيُمرُّ َلُو ِصْنٌف ويأتي لُو ِصْنفُ  اأَلخبارِ ومن َكثَرِة 

 من كثرة ذكر الممدوح في اآلفاق يأتيو صنف من الناس، ويصدر عنو صنف آخر.: شرح البيت:ثانياً 
 األخبار(، تدل عمى الِعّزة؛ ألنيا تذكر: بطوالت الممدوح.الجمع في كممة )لة جمع الِقّمة:: دالثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الطويل
 الالئي َسَرْرَن أُُلوفُ  فأْفعاُلوُ فِإْن يُكِن الِفْعُل الذي َساَء واِحدًا                 

ن تكن إساءتي بفعل واحد، إن إحسانو أكثر من إساءتو، والك : شرح البيت:ثانياً  ثير ال يغمبو القميل، وا 
 فقد سّرني بأفعال كثيرة.

دوح، ألن إحسانو مأفعالو(، وىي تدل عمى الرفعة والّسمو لمملة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 وفضمو أكثر من إساءتو.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 المنسرح

 ِمْنُيْم ِبِيّن آَناَفا (5)َأْجَدعُ                     َأْسَياَفاً  (4)ينَ َأْعَدْدُت لمَغاِدرِ 
 أعددت لمغادرين الذين أرادوا أن يسرقوا خيمو، سيوفًا أقطع بيا أنوفيم. : شرح البيت:ثانياً 
 ادرين.أسياف(، وىي داللة عمى القوة والَمَنعة، ألنيا تردع الغكممة ): داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثا
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

                                                           
 .2/294؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/24ُينظر: أبو العالء المعري،  (1)
؛ الحسن اليوسي، م.س، 1/116؛ يوسف البديعي، م.س، 2/298؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1225ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
 .  1/5802؛ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1/122األدب في أدبيات وانشاء لغة العرب، أحمد الياشمي، م.س، ؛ جواىر 1/113
 .1/33؛ يوسف البديعي، م.س، 2/298؛ أبو البقاء العكبري، م.س،4/186ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
 . الغادرين: العبيد )ابن منظور، م.س، مادة )َغَدَر( (4)
 أجدع: اقطع، وقيل القطع البائن في األنف واألذن )ابن منظور، م.س، مادة)َجَدَع(. (5)
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 الوافر
 (2)ِفيِو               َكَأّن َعَمْيِو ِمن َحَدٍق ِنطاَقا اأَلْبصارُ َوَخْصٌر َتْثُبُت 

إن خصرىا إذا بدا نظرت إليو العيون من كل جانب، وتثبت فيو شاخصًة متحيرة، : شرح البيت:ثانياً 
 نو عنو، كأن عميو من آثار األحداق نطاقا.وال يمكن لمناظر أن يصرف عي

 األبصار(، وىي تدل عمى الّرفعة واإلعجاب لمممدوح.اللة مع الِقّمة: الجمع في كممة)د ثالثًا:
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                          
 (4)َخْمرًا                  ُعِمْمَن بيا اْصِطباحًا َواْغِتَباَقا األْبطالِ َتميُل كأّن في 

تميل ىذه الرماح عند طعنو بيا في أجسام األعداء، فكأنيا قد اصطحبت في  : شرح البيت:ثانياً 
 األبطال من الخمرة فصارت من شربيا سكارى.

 األبطال(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة بالممدوح.ع في كممة )لة جمع الِقّمة: الجم: دالثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(5)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                                            
 َفاَقا اأَلْمطارَ َفَمّما َفاَقِت                      َأقاَم الشّْْعُر َيْنَتِظُر الَعَطاَيا      

قام شعري ينتظر عطاياك حتى يكون عمى قدرىا، فمما فاقت عطاياك األمطار فاق : شرح البيت:ثانياً 
 شعري األشعار.

األمطار(، األمطار في األصل تدل عمى الخير والعطاء وقد مة ): داللة جمع الِقّمة: الجمع في كمثالثاً 
 ط ما بين كثرة األشعار في الممدوح، وبين األمطار.رب
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 

                                                                                                                                                                                
؛ خميل األلبكي، م.س، 12/86؛ األلوسي، روح المعاني، 2/302؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/117ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
؛ الراغب األصفياني، م.س، 3/148؛ أبو الحسن الشنتريني، م.س، 6/262؛ ابن خمكان، م.س، 1/245؛ ابن معصوم، م.س، 1/243
.                                                                        1/153؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 1/458  
 النطاق: كل ما شددت بو وسطك وتقويت بو. )ابن منظور، م.س، مادة )َنَطَق(. (2)
 .1/49؛ الجراوي، م.س، 2/307؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/123العالء المعري ، م.س،  ُينظر: أبو( 3)
 اإلصطباح واإلغتباق: مستعمالن في الشراب، عند الصباح والعشي .)ابن منظور، م.س، مادة َ)غَبَق(.  (4)
 .2/307؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/122ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
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 :                                                                                    (1)يقول الّشاعر
 الطويل 

 (2)َفْوَق ِزْئِبقِ  اأْحداُقيَ أَدْرَن ُعُيونًا حاِئراٍت َكَأّنَيا                       ُمَركََّبٌة 

كنا نقمب عيوننا في النظر،تارًة إلى األحباب وتارًة إلى العذال، فكانت ال تستقر : شرح البيت:ثانياً 
 كأنيا ركبت فوق زئبق.

األحداق(، وىي في األساس تدل عمى الّدقة في التصويب لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 اءت متعبة وحائرة من كثرة اإلشفاق.والمالحظة، إال أنيا ىنا ج

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

 (5)الَكالِم الُمَشقَّقِ  بأْطرافِ َلُعوٌب             (4)الّسُيوِف َبناُنوُ  بأطرافِ َضُروٌب 

 أي يشق عمى غير الفصيح التكمم بو، يصفو بالشجاعة والفصاحة.: شرح البيت:ثانياً 
أطراف(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة ، وأنو يحسن الضرب لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 

 بالسيف.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(6)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                          
 (7)َوِمْسٌك ِلناِشقِ  ألبدانٍ َوَشْمٌس ِلَناِظٍر                       َوُسْقٌم  أَلْجَفانٍ ُسياٌد 

نيم ال ينامون شوقًا صاف، فيي سياد ألجفان الُعشاق؛ أل: قد اجتمعن في ىذه المميحة ىذه األو ثانياً 
 يا، وشمس لمناظرين إلييا، من جماليا وحسنيا، وسقم ألبدان الُعشاق،ألنيم يذوبون من حبيا.إلي

                                                           
؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، 1/41؛  الجراوي، م.س، 2/314؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/299نظر: أبو العالء المعري، م.س، يُ ( 1)

.                                                                                                                  1/72م.س،    
؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، 1/41؛  الجراوي، م.س، 2/314؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/299بو العالء المعري، م.س، ُينظر: أ( 2)

  .                                                                                                                  1/72م.س، 
. 1/41؛ الجراوي، م.س، 2/316؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/302المعري، م.س،  ُينظر: أبو العالء(  3(  

 . 13/58البنان: اأَلصابع وقيل أطرافيا )ابن منظور، م.س، مادة )َبَنَن(،  (4)
 (. 181/ 10الكالم الُمَشقَّق: العويص الغامض الذي ُشقَّ بعضو من بعض .)ابن منظور، م.س، مادة )َشَقَق(  (5)
؛ الراغب األصفياني، 4/433؛  محي الدين درويش، م.س، 2/324؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/448ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 6)

 . 1/125؛ السري الكندي، م.س، 1/60؛ الثعالبي، م.س، 1/243؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 1/114؛ يوسف البديعي، م.س، 1/459م.س، 
 ت ريحًا طيبة.)ابن منظور، م.س،مادة )َنَشَق(.ناشق: أي شممت ونشي (7)
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األجفان واألبدان(، وىما تدالن عمى العّزة والّرفعة، ألنيما ة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي ): داللثالثاً 
 أوصاف المميحة.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                                       
 (3)بال ُكلَّ َسْمٍع عن ِسواىا بعاِئقِ                    (2)ِمْزَىرٍ  أْوتَارَ أِديٌب إذا ما َجّس 

ره، لحسن ضربو وجودة إذا جس أوتار العود، شغل كل سمع عن اإلصغاء إلى غيشرح البيت: ثانيًا:
 غنائو وصوتو.

داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أوتار(، وىي تدل عمى الّندرة والتميز لحذاقة الممدوح، وجودة ثالثًا:
 ضربو. 

 
 : بيت الشِّعر:    أوالً 

          :                                                                            (4)يقول الّشاعر
 الطويل           

 كالَمَناِطقِ  أْوساِطياَفُينَّ عمى                   (  6)ُحْزَميا (5)َعَواِبَس َحّمٍى َياِبُس الماءِ 

،فصار كأنو حمي : شرح البيت:ثانياً  قصد إلييم بالخيل، وقد عبست وجف عرقيا عمى حزميا، فابيضَّ
 طق المحالة بالفضة، وقيل أراد بو الماء الحقيقي.من فضة، وأشبيت الحزم عمى أوساطيا المنا

أوساط(، وىي تدل عمى القوة وشدة البأس؛ من كثرة خوضيا لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 لممعارك، مما جعل عرقيا ييبس عمى حزميا، فأصبح كالحمي.

 
 
 
 
 

                                                           
 .2/235؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/448ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 (.4/331المزىر: العود الذي يستعمل في الغناء. )ابن منظور، م.س، مادة )زىر(  (2)
 .2/235م.س،  ؛ أبو البقاء العكبري،3/448ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 .1/45؛ الجراوي، م.س، 2/329؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/452ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
 يابس الماء: العرق )ابن منظور، م.س، مادة )يبس(.( 5)
 الُحزم: جمع حزام، وىو ما يشد بو الرحل )ابن منظور، م.س، مادة )َحَزَم(. (6)



63 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                        
 َناِطقِ  (3)ألَثغَ  أْلفاظِ َكرَاَءيِن في                 فييا َخِفّيةٌ  (2)ُقَشيٌر َوَبْمَعْجالِن 

األلثعلفظًفكالراءٌنالقبائلجملةفًخفٌتاقدكثرتهما،معالقبٌلتٌنهاتٌننإ: شرح البيت:ثانياً 

.الحروفمنبغٌرهماخفائهمافً

ألفاظ(، وىي تدل عمى الّتحقير والذّلة لمقبائل التي ىربت من اللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة): دثالثاً 
 شدة بأس وقوة سيف الدولة.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

 (7)ِظلَّ السُّراِدقِ  (6)ُمتَرٍف                   ُتَذّكُرُه الَبْيداءُ  (5)َسْوَرةَ  األعرابُ َتَوىََّمَيا 

َظنَّ األعراب أنك إذا سرت خمفيم تعبت وأن صورتك مثل صورة كل متنعم، ال : شرح البيت:ثانياً 
 إذا حصل بالبيداء تذكر لين العيش فتركيم وانصرف.يصبر عمى الحر، ف

ألنيم لم يبمغوا شيئا  ؛ب(، وىي تدل عمى التحقير والذّلةاألعراالجمع في كممة ) لة جمع الِقّمة:: دالثالثاً 
 من شجاعة سيف الدولة ودىائو.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :   (8)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

 (10)ُخْرَس الشََّقاِشقِ  (9)اأَلذنابِ ُمَيمََّبَة  َوكاَن َىديرًا ِمْن ُفُحوٍل َتَرْكَتيا                  

                                                           
. 2/330؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/453ري، م.س، ُينظر: أبو العالء المع ( 1(  
؛ عبد الحي 2/535؛ ابن خمكان، م.س، 3/113ُقَشير وبنو العجالن: ابنا كعب بن ربيعة، وىما قبيمتان معروفتان )الزركمي، م.س،  (2)

 (. 8/321الحنبمي، م.س، 
 (. 1/982والراء والسين )الفيروز آبادي، القاموس المحيط، فصل )الالم(  َألثع: الذي ال يفصح بالكالم في حروف معروفة، كالكاف والتاء (3)
 .1/45؛ الجراوي، م.س، 2/332؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/457ُينظر: أبو العالء المعري، م. س، ( 4)
 السورة: الوثبة )ابن منظور، م.س، مادة )َسَوَر(. (5)
 ، مادة )َبَيَد(.البيداء: األرض البعيدة )ابن منظور، م.س (6)
 السُّرادق: ما يكون حول الفسطاط )ابن منظور، م.س، مادة )َسرَدَق(.  (7)
 .2/337؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/462ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 8)
 ميمبة األذناب: ىي الُمقطعة شعر اأًلذناب )ابن منظور، م.س، مادة )ُىمب(. (9)
 ة، وىي ما يخرج من فم البعير عند ىديره، وال تخرج إال عند ىديره )ابن منظور، م.س، مادة ) َشَقَق(. الشقاشق: جمع شقشق (10)
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إنَّ الفحل اليائج إذا نتف ذنبو سكن، كأن فعميم من طغيانيم، كيدير من فحول شرح البيت: ثانيًا:
 طارت.
اأَلذناب(، وىي تدل عمى الذّلة والميانة، حيث إنَّ سيف الجمع في كممة ) داللة جمع الِقّمة: ثالثًا:

 الدولة أذّل أعزاء األعراب،وىزميم شّر ىزيمة.
 

 : بيت الشِّعر:  أوالً 
                                   :                                                                        (1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                             
 (3)َطْرَد الَوَسائقِ  اأَلْظعانَ وقد َطَرُدوا               كاَن أْرَشَد مْنُيمُ  (2)َلَوْفُد ُنَميرٍ 

ألنيم تعمقو بعفوه، وخضعوا لو، فسمموا من  فعل ابن نمير كان أرشد من فعل ىؤالء؛: شرح البيت:ثانياً 
منو، ثم جاؤوا إليو مستعفين، فعفا عنيم فكانوا  خوفاً  جيشو، وكانوا قد طردوا نساءىم طرد الوسائق،

 أرشد من غيرىم.
الجمع في كممة )األظعان(، وىي تدل عمى الميانة والتحقير والخضوع؛ ألنيم  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

 وع لسيف الدولة.أظيروا الخض
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                    (4)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                               
 في الُخُدوِد الشََّقاِئقُ  (5)وصاَرْت َبَياراً       َقْرحى مَن الُبكا اأَلْجَفانُ وقد صاَرِت 

 صارت األجفان فرحى من كثرة البكاء، وُحمرة الخدود ُصفرة ألجل البين.: شرح البيت:ياً ثان
: داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ) األجفان(، وىي لمذّلة والتحقير،ألن األجفان تقرَّحت من كثرة ثالثاً 

 البكاء. 
 
 

                                                           
. 2/339؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/462ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  1(  

وأظيروا لو الخضوع، فسمموا منو )ابن خمكان، ُنمير: قبيمة من قيس َعيالن، تمقُّوا سيف الدولة حين قصد إلى بني عامر، ابن صعصعة،  (2)
 (.  1/80؛ عبد الحي الحنبمي، م.س، 2/40م.س، 

 الوسائق: جمع وسيقة، وىي القطعة من ُحمر الوحش )ابن منظور، م.س، مادة )َوَسَق(. (3)
؛ الرضى األستراباذي، 1/144، م.س، ؛ ابن وكيع التنيسي2/349؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/270ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)

.    2/465شرح الرضى عمى الكافية البن الحاجب،   
 الَبيار: زىر أصفر)ابن منظور، م.س، مادة )َبَيَر(.   (5)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 

                                                                           :                          (1)يقول الّشاعر
 المتقارب 

 أْخالَقوُ ُتِسيُء ِمَن الَمْرِء تأديَبُو                           وَلِكْن ُتَحّسُن 
ُخمق: ُتسيء التأديب، بالحركات المفرطة العديدة، وقول الفحش، ويريد بُحسِن ال: شرح البيت:ثانياً 

 السماح والبذل.
 : داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة )األخالق(، وىي تدل عمى الّرفعة والمكانة العالية والّسماحة.   ثالثاً 

  
 : بيت الشعر:أوالً 

 :                                                                                         (2)يقول الشاعر
 انخفٍف                                                      

 (3)األْرماقِ عمى  أْنفاِسناوَلِسْرنا وَلْو َوَصْمنا َعَمييا                      مثَل 

لو كان بيننا بعد غير اليجر لسرنا إليك ولواصمنا الّسير حتى تذوب أبدادنا، وتيزل  : شرح البيت:ثانياً 
 خفة كأنفاسنا وتكون إبمنا ميزولة.رواحمنا، فتكون في ال

: داللة جمع الِقّمة: جمع الِقّمة في كممتي) األنفاس واألرماق(، وىي تدالن عمى الضعف واليزال ثالثاً 
 والتحقير، فيذه اإلبل نحاف ميازيل لم يبق منيا إال القميل. 

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

                                                 :(4)يقول الّشاعر
                                       

 انخفٍف                                                                                                         

دوىا (5)وتكاُد الظَُّبى  األْعناقِ َتْنَتِضي َنْفَسيا ِإلى                ِلما َعوَّ

إنيم عودوا سيوفيم إخراجيا من األغماد وضرب أعناق األعداء بيا، فيي تكاد  : شرح البيت:ثانياً 
 تخرج نفسيا من أغمادىا، وتتوصل إلى األعناق قبل أن يسموىا منيا ويضربوا بيا.

 أعناق(، وىي تدل عمى الذّلة والميانة،ألنيا تخصُّ العدو.كممة ): داللة جمع الِقّمة:الجمع في ثالثاً 
                                                           

؛ عمي بن عبد العزيز 1/123؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 2/358؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/211ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 .1/53؛ الرقيق القيرواني، قطب السرور في أوصاف الخمور، 1/39؛ احسان عباس، تاريخ النقد األدبي عند العرب، 1/39الجرجاني، م.س، 

.1/53؛ أبو المرشد المعري، م.س، 2/370؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/483ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 2(  
 النفس .)ابن منظور، م.س، مادة )َرَمَق(. األرماق: جمع رمق، وىو بقية (3)

.2/374؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/487ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 4(  
 الٌظبى: السيوف )ابن منظور، م.س، مادة )ظبا(. (5)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                          
 اأَلْرزَاقِ ُىِر أْو ِرْزِقِو ِمَن          َلْيَت ِلي ِمْثَل َجدّْ ذا الّدىِر في األد

ثل حظ ىذا الدىر الذي أنت فيو في األدىر، وليتني رزقت ليت حظي من السعادة م: شرح البيت:ثانياً 
مثل ما رزق ىذا الدىر.

 األرزاق(، وىي تدل عمى الّرفعة والّسمو والندرة.لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الوافر                                                                                       

 (3)ُمْخَتصّّ بَوْجٍد                 َوآَخُر َيدَّعي َمَعُو اْشِترَاَكا اأَلْحبابِ َوفي 

في الناس من ىو محب عمى الحقيقة مختص بالوجد عمى فراق أحبتو، ومنيم من : شرح البيت:ثانياً 
 .يدعي االشتراك معو في الوجد وىو كاذب في دعواه

األحباب(، وىي تدل عمى الُندرة، فالحبيب الصادق الصدوق اللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة): دثالثاً 
 قميل، في حين يكثر المدَّعون.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :  (4)يقول الّشاعر
 المتقارب                                            

 رَأْت ُأْسُدىا آِكَل اآلِكلِ                            ألْصحاِبوِ َفَمّما بَدْوَت 
 : شرح البيت: رأت أسد أصحابو أسدا تأكميا وتفنييا، كما كانت ىي تأكل غيرىا.ثانياً 
وىي تدل عمى الذّلة،ألنيا ألصحاب عدوه  أصحاب(،لة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ): دالثالثاً 

 يف الدولة أشجع منيم.   الخارجي، حيث ىربت خيمو من جيش سيف الدولة، وكان س
                                                           

 .1/72.س، ؛ أبو المرشد المعري، م2/379؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/494ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1)
؛ ابن 1/69؛ الثعالبي، م.س، 3/315؛ ابن خمكان، م.س، 2/403؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/421ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (2)

؛ المدىش، 1/42؛ محمد العبيدي، م.س، 1/110؛ ابن سيده، م.س، 1/37؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/276ابي الدنيا، م.س، 
.                                       1/103؛ زكريا القزويني، أثار البالد وأخبار العباد، 1/502رج الجوزي، أبو الف  

؛ ابن 1/69؛ الثعالبي، م.س، 3/315؛ ابن خمكان، م.س، 2/403؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/421ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
؛ المدىش، 1/42؛ محمد العبيدي، م.س، 1/110؛ ابن سيده، م.س، 1/37بن عبد العزيز الجرجاني، م.س،  ؛ عمي1/276ابي الدنيا، م.س، 
 .                                       1/103؛ زكريا القزويني، أثار البالد وأخبار العباد، 1/502أبو الفرج الجوزي، 

 .3/28ء العكبري، م.س، ؛ أبو البقا4/425ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (4)
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 : بيت الّشعر:أوالً 
 :                              (1)يقول الّشاعر

 البسيط                         
 َلُو َضماِئُر أْىِل السَّْيِل والَجَبلِ                     فاْنَكَشَفتْ  باألسرارِ وَوكََّل الّظنَّ 

 لناس، فظيرت لو ضمائر أىل السيل والجبل.وكل ظنو بضمائر ا : شرح البيت:ثانياً 
األسرار(، وىي تدل عمى الندرة والعّزة،ألنو يكشف ما يضمره لة جمع الِقّمة:الجمع في كممة ): دالثالثاً 

 حيث يصيب بظنِّو.  الناس وىو حاذق باألمور،
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         
 اأُلولِ  أْخالِقكَ وُخْذ بَنْفِسَك في             عمى ما كنَت ُمجِرَييا (3)أْجِر الِجيادَ 

الغزومناألولأمركإلىترجعأنالرأيولكنتفعله،فٌماالرأيموفقأنك: شرح البيت:ثانياً 

.والقتال

أخالق(، وىي تدل عمى الّرفعة والسمو، ألنيا أخالق سيف جمع الِقّمة: الجمع في كممة )لة : دالثالثاً 
 الدولة، الذي ال يعرف الميادنة.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

 َمنِطَق الَفْضلِ  (5)أْعطاِفوِ وَلِكّن في                   ْم َصْمُت المّْساِن كَغيرِهِ بَمْولوِدىِ 
 مولودىم ال يتكمم في الميد،كسائر األطفال ولكن دالئل الفضل ناطقة من  : شرح األبيات:ثانياً 

 أعطافو، ومخايل النجابة موجودة في شمائل، فكأنيا مقام النطق.

                                                           
؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، 1/45؛ الجراوي، م.س، 3/41؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/75ُينظر:  أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

.1/132؛ أبو الفتح العباسي، م.س، 1/20؛ محمد العبيدي، م.س، 1/79م.س،    
 .3/45البقاء العكبري، م.س،  ؛ أبو2/78ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
 الجياد: جمع جواد، وقمب الواو ياء ىنا شاذ في القياس، دون االستعمال )ابن منظور، م.س، مادة )َجَدَل(.  (3)
؛ 1/53؛ ابن سيده، م.س، 1/59؛ ابو المرشد المعري، م.س، 48/3؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/86ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
.1/92سف البديعي، م.س، يو    
 األعطاف: جمع ِعْطف، وىو الجانب من رأسو الى وركو )ابن منظور،م.س، مادة )َعَطَف(.  (5)
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أعطافو(، وىي تدل عمى السمو والّرفعة وعمو الشأن فمولود ّمة: الجمع في كممة)لة جمع القِ : دالثالثاً 
 قوم الممدوح تتفرس فيو الشجاعة والجود والفضل منذ طفولتو.

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                          
 ِمَن الَعْزلِ  أطراُفُينَّ وَتْمَنُعُو              الِبالِد ِرماُحوُ  أوساطَ ُتَوّليِو 
مات قبل أن توليو أطراف الرماح أوساط البالد والممالك، وتمنعو أطراف الرماح : شرح األبيات:ثانياً 

 من العزل.
مى القوة والمنعة، ألن رماح الممدوح أطراف(، وىي تدل علة جمع القمة: الجمع في  كممة ): دالثالثاً 

 تجعمو واليًا عمى البالد التي يفتحيا فيتوالىا قسرًا، ال من جية غيره فيعزل عنيا.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 َوال ُتْحِسُن اأَلّياُم َتكُتُب َما ُأْمِمي                 ِعْمِمي ِبَأْمرِىا اأَلْزَمانُ َسُع َوَما تَ 
عممي بالدىر أكثر من أحوالو، فأزمانو ال تسع عممي بما أعممو منو، ولو أمميت ما : شرح البيت: ثانياً 

 أعمم من أحواليا، لم تحسن أن تكتبو.
األزمان(، وىي تدل عمى السمو والّرفعة ؛ ألن األيام التي مع في كممة )لة جمع الِقّمة: الج: دالثالثاً 

 تأتي بالحوادث ال تحسن أن تكتب ما يمميو الممدوح من الحكمة والكالم النادر فكيف تعممو.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                     
ْرغاَم َعْن  (4)َوَلَقْد َذخْرُت لُكلّْ َأْرٍض َساَعًة                    َتسَتْجِفلُ   َأْشباِلوِ الضّْ

: شرح البيت: خبأت لكل أرض ساعة صعبة من الحرب، بحيث تزعج األسد وتستعجمو عن أوالده ثانياً 
 ولده.وتحوجو إلى اليرب خوفًا عمى نفسو وال يبالي ب

                                                           
 .3/56؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/95ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 .3/56؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/95ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)

.46/ 1؛ الجراوي، م.س، 3/61؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/103نظر: أبو العالء المعري، م.س، يُ (  3(  
 االستجفال: اليرب بعجمة وسرعة )ابن منظور، م.س، مادة )َجَفَل(. (4)



69 
 

 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أشبال(، وىي تدل عمى القوة والمَنعة.ثالثاً 
 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :                                                                                           (1)يقول الّشاعر

 الكامل 
 (2)أْجَواِلوِ َضْرٌب َيُجوُل المْوُت في                  َنياَتْمَقى الُوجوُه بيا الُوجوَه وَبيْ 

: شرح البيت: ذخرت لكل أرض ساعة تمتقي فييا الفرسان، ويضرب بعضيم وجوه بعض ضربا، ثانياً 
 يدور الموت في نواحي ىذا الضرب.

ن وجوه األبطال الذين أجوالو(، وىي تدل عمى القوة والشّدة،ألفي كممة ) : داللة جمع الِقّمة: الجمعثالثاً 
 ال ينكصون يمقى بعضيم بعضًا، وبينيم ضرب شديد.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 (:3يقول الّشاعر)
 الكامل                                                                                          

 (5)َوَغَدا الِمراُح وراَح في إْرقاِلوِ                       (4)أخَفاِفوِ َفَغدا النَّجاُح وراَح في 

: شرح البيت: بسيره أبمغ ما أطمب من النجاح، فالنجاح في قوائمو، وىو نشيط العدو، فالنشاط في ثانياً 
 إرقالو، فاقتران الظفر بسيره، والفوز والغبطة بسفره.

والنشاط، ألن البعير الذي يركبو  أخفاف(: وىي تدل عمى القوةالجمع في كممة) لِقّمة:: داللة جمع اثالثاً 
 يوصمو إلى ما يطمب من النجاح فيو قوي وصمب ونشيط.

 
  

                                                           
 .1/46؛الجراوي، م.س، 3/61؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/103ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 وال: النواحي؛ الواحد، جول )ابن منظور، م.س، مادة )َجَوَل(.األج( 2)

.  3/63؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/106ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  3(  
 أخفافو: جمع ُخف، وىو ُخف البعير )ابن منظور، م.س، مادة )َخَفَف(. (4)
 ير، وناقة ُمرقل، وِمرقال، إذا كانت كثيرة اإلرقال )ابن منظور، م.س، مادة )َرَقَل(. اإلرقال: ضرب من السير، وىو الَخَبب، وقد َأرقل البع (5)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                          
 (2)ُمَيجاُتُيْم لَجَرْت عمى إْقباِلوِ                    أسياِفوِ َلْو لم َتُكْن َتجري عمى 

 : شرح البيت: لو لم يقتل أعداءه بسيوفو، لقتميم إقبالو وسعادة جده، وبمغتو األقدار مراده.ثانياً 
أسياف(، وىي تدل عمى القوة والرفعة؛ حيث سيفو يدل عمى لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

 في المعارك.القوة ورباطة الجأش 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :                           (3)يقول الّشاعر
 الكامل                                                     

 َأشكاِلوِ ال ُتكَذَبّن َفَمْسَت ِمْن                        َوجَيوُ  (4)يأيُّيا الَقَمُر الُمباىي
كذب، أي ال تغتر بما سَّولت نفسك من الكذب، وال تباىي وال تفاخر وجيو في ال ت :: شرح البيتثانياً  

الحسن والبياء، وال تغتر بما حدثتك نفسك بأنك مثمو في الحسن والعالء، فإنيا عذبتك، فمست من 
 أمثالو.
 ه.أشكالو(، وىي تدل عمى الندرة والتميز في الكرم عن غير الجمع في كممة) : داللة جمع القمة:ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(5)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                         
 َأْذياِلوِ َفْوَق الَحديِد َوَجرَّ ِمْن                 َلِبَس الَعجاَج إَليِيمُ  (6)َوبأْرَعنٍ 

عداء بجيش عظيم، قد لبس الغبار فوق الدرع، يعني أن الغبار قد عال : شرح البيت: قصد األثانياً 
 الفرسان حتى صار ليا كالدرع السابغة.

 أذيالو(، وىي تدل عمى القوة والعّزة، حيث الجيش العظيمالجمع في كممة) : داللة جمع القمة:ثالثاً 
 كما أن صالبة الحديد تدل عمى القوة.  
 

                                                           
.   3/65؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/109ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
 .3/65؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/109ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 7)
 . 1/46؛ الجراوي، م.س، 3/66؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/111.س، أبو العالء المعري، م( 1)
 الُمباىي : الُمشاكل والُمضاىي )ابن منظور، م.س، مادة )بيا(. (2)

.3/68؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/112ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 5(  
 وىو أنفو المتقدم؛ والجمع: رعون ورعان.)ابن منظور، م.س، مادة )َرعن( .  األرعن: الجيش العظيم المضطرب، مأخوذ من )َرْعن الجبل( (4)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :         (1)الّشاعريقول 

 الكامل                                                                                   
 َعن َأْبطاِلوِ األبطاَل وُتناِزُل                 َتِرُد الطّْعاَن الُمرَّ َعْن ُفْرَساِنوِ 

رسانك، وتسبق إلى مبارزة األبطال دونيم، فأنت في : شرح البيت: إنَّك َتِرُد الطِّعان الُمرَّ قبل فثانياً 
 نفسك وحدىا جيش.

 الجمع في كممة) أبطالو(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة، فالممدوح نفسو : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 جيش كامل. 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                           
 أْىواِلوِ ال ُتْخَتَطى إالَّ َعمى                   ُدوَن الَحالَوِة في الزَّماِن َمراَرةٌ 

: شرح البيت: تركب إلى الحالوة أىوال الزمان، لموصول إلييا، كما يقال: ال تقطع الفالة إال عمى ثانياً 
 الوة الزمان، إال بعد ذوق مرارتو.اإلبل، وال يتوصل إلى ح

أىوالو(، وىي تدل عمى العظمة والشّدة والبأس، فال يتوصل الجمع في كممة ) : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
 إلى حالوة الزمان إال بعد ذوق مرارتو. 

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 المتقارب                                                              

 أْفَعاَلوُ  (5)َوال َيْفَعُل السَّْيفُ                       آَماَلوُ  (4)ُيؤمُّْم ذا السَّْيفُ 

: شرح البيت: ىذا الممك الذي يسمى بالسيف يبمغ كل ما يريده ويؤممو وينويو ويعتقده، فال يفعل ثانياً 
 أعظم من السيف فعاًل. السيف في ذلك فعمو، وال يفعل في إدراكو شأوه؛ ألنو

أفعال(، وىي تدل عمى القوة والمنعة،ألن الممدوح أعظم من لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 السيف فعاًل. 

                                                           
.  1/46؛ الجراوي، م.س، الجراوي، م.س، 3/69؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/112ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
 . 1/55؛ أحمد قبش نجيب، م.س، 1/46راوي، م.س، ؛ الج3/69؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/113ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

. 3/70؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/142ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 3(  
 .السَّيف: سيف الدولة  (3)
 السَّْيُف: الحديد الذي يضرب بو )ابن منظور، م.س، مادة )سيف(. (4)
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 : بيت الشِّعر:    أوالً 
 :                                                                              (1)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                       
 أْشَباَلوُ لمَفْرِس  (3)ُيَرشّْحُ                         ( 2)كأّنَك ما َبْيَنَنا َضْيَغمٌ 

 : شرح البيت: أنت تعودنا عمى القتال، كما يرشح األسد أشبالو ِلْمَفْرِس.ثانياً 
أشبالو(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة، فكما أن األسد يدل لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالالثاً ث

 عمى القوة فالشبل كذلك.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         
 لُمْقَمَتْييا َعظيُم الُمْمِك ِفي الُمَقلِ              ماِلَكةٌ  اأَلْلَحاظِ طاَعُة المَّْحِظ في مُ 

: شرح البيت: إنيا ممكت عيون الناس بحسن عينييا، وغنج ألحاظيا فمن تدع عينًا أن تتخطاىا ثانياً 
تييا الممك العظيم فيما بين إلى غيرىا، فيي إذًا مطاعة العين فيما بين العيون كميا، وىي مالكة لمقم

 المقل .
 األلحاظ(، وىي لمتفّرد،فيي مالكة الُمْمك العظيم بمقمتييا.لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(5)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 (7)الَوِعلِ  (6)َتمِشي الّنَعاُم بو في معِقلِ              ِمْن أَسدٍ  األْجبالِ َوَما الِفراُر إلى 

: شرح البيت: كيف يمنع الروم فرارىا إلى الجبال، من أسٍد تمشي بو الخيل في الجبال، التي ىي ثانياً 
 معقل الوعل، شبو الخيل بالنعام لسرعتيا.

                                                           
 .3/71لبقاء العكبري، م.س، ؛ أبو ا3/143ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
يغم: األسد )ابن منظور، م.س، مادة )َضَغَم( . ( 6)  الضَّ
 الترشيح: التغذية )ابن منظور: م.س، مادة )َرَشَح(. (7)
 . 1/62؛ ابن سيده، م.س، 3/83؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/270ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
؛ القمقشندي، 1/64؛ ابن سيده، م.س، 1/41؛ الجراوي، م.س، 3/89؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/277، م.س، ُينظر: أبو العالء المعري( 2)

14/166م.س،    
 .الَمعِقل: المكان المنيع الذي ال ُيقدر عميو )ابن منظور، م.س، مادة )عقل( ( 3)
 الَوعل: شياه الجبل )ابن منظور، م.س، مادة )وعل(. (4)
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األجبال(، وىي تدل عمى القوة، فسيف الدولة في تمّكن أمره الجمع في كممة ) جمع الِقّمة:: داللة ثالثاً 
 ال يفوتو من طمبو، وال ُيمنع عميو من قصده.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 يطالبس                                                                                         

 َفطاِلعاُىْم َوُكوَنا أْبَمَغ الّرُسلِ  ُنِحّبُيُم                          أْقوامٌ بالّشْرِق َوالَغْرِب 
: شرح البيت: يقول لمجده وشعره: أنتما سائران شرقًا وغربًا، فتحمال رسالتي إلى من أحببنا ثانياً 

 مشاركتو في حالنا، ومطالعتو بجممة أمرنا، وكونا أكرم الرسل.
: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أقوام(، وىي تدل عمى الرِّفعة والّسمو، فالممدوح مخمد بين ثالثاً 

 األقوام.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         
 َوالُقَملِ  َواأَلشالءِ  (3)َغيَر السََّنّورَ                ِإَذا ما لم َيطْأ َفَرٌس  أنَت الشُّجاعُ 

: شرح البيت: أنت الشجاع عند اشتداد القتال، وتجالد األبطال، وسقوط القتمى عن خيوليم ثانياً 
 وانفصاليم عن سالحيم، والخيل ال تطأ حينئذ إال أشالءىم ورؤوسيم، وسالحيم وأجسادىم، فأنت

 شجاع ىناك.
شجاع  األشالء(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة، فالممدوح جمع الِقّمة: الجمع في  كممة ) : داللةثالثاً 

 عند اشتداد القتال فيسقط القتمى، وخيمو تطأ أشالءىم.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                  
 أشباِلَياـَك َبْيَن المُُّيوِث وَ                    َوأْقَبَمِت الّرُوُم َتمِشي إَلْيـ

                                                           
 .1/110؛ يوسف البديعي، م.س، 3/91؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/278عالء المعري، م.س، ُينظر: أبو ال( 5)
 .1/41؛ الجراوي، م.س، 3/94؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/284ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 السَّنور: لبس من قّد كالدروع )ابن منظور، م.س، مادة )سنر(. (2)

. 3/99؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/292المعري، م.س،  ُينظر: أبو العالء(  4(  
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 : شرح البيت: إنَّ الروم قصدت إليك تمشي بين الميوث المقتولة وأوالدىا،وجعل الميوث : لبؤة .ثانياً 
ي كممة الشبل القوة والشجاعة، إال أن أشبال(، األصل فجمع الِقّمة: الجمع في كممة): داللة ثالثاً 

 األشبال ىنا أصبحت غنيمة فيي تدل عمى ضعف الروم وىزيمتيم.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                        
 َأْطَفـاِلَيـاَفَأْيَن َتِفـرُّ بِ                           يَـّةً ِإَذا رََأِت اأُلْســَد َمْسبِ 

إذا رأتك الروم وأنت تقتل الميوث وتسبي أوالدىا،عممت أنيا ال تقدر عمى الفرار  : شرح البيت:ثانياً 
 بأوالدىا الصغار.

لذي يفرُّ من سيف ثالثًا: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أطفاليا(، وىي تدل عمى تحقير العدو ا
 الدولة، وال يقدر عمى إنقاذ جيشو الميزوم.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الطويل 

 َلَنا َوُعُقولُ  أْعراٌض َوَتْسَمَم                      َيُيوُن َعَمْيَنا َأْن ُتصاَب ُجُسوُمَنا

ام عندنا، بل ييون عمينا ما يحدث فييا : شرح البيت: إذا سممت األعراض والعقول، فالحظ لألجسثانياً 
 من الجراحات واألسقام.

أعراض(، وىي تدل عمى العّزة، فسالمة األعراض أولى من لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 سالمة األجسام.

 
  

                                                           
.    3/99؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/292ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1(  
؛ محب الدين 1/93؛ أحمد بن ابراىيم الياشمي، م.س،3/117؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/353ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

.                              1/80؛ شياب الدين األبشييي، م.س، 1/151؛ محمد ابن حمدون، م.س، 1/200وي، م.س، الحم  
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                          
 َوْىَو عاِذلُ  أْصحاِبوِ َوعاَد إلى                 َوىَو ُمْرَسلٌ  أْصحاِبوِ فأْقَبَل ِمْن 

: شرح البيت: ىذا الرسول جاء من أصحابو رسواًل، ثم عاد إلييم يعذليم عمى ترك طاعتك، لما رآه ثانياً 
 من عظم شأنك.

لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أصحابو(، وىي تدلُّ عمى التحقير، لمن أرسل لممدوح حين : دالثالثاً 
 أيقن ضعفو، فخضع لسيف الدولة.

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :                                                                                            (2)يقول الّشاعر

 الطويل 
 بأمِرَك َوالَتّفْت َعَمْيَك الَقَباِئلُ                     َوَتَصّرَفتْ  أْرَواِحَياْتَك في َأَطاعَ 
: شرح البيت: إنَّ العرب أطاعتك في أرواحيا، أي لو أمرتيا بقتل نفوسيا ألطاعتك، وتصرفت ثانياً 

 العرب بأمرك، واجتمعت قبائميا عميك طاعًة لك وانقيادًا.
ِقّمة: الجمع في كممة) أرواح(، وىي تدل عمى التحقير والميانة؛ألنيم أدانوا : داللة جمع الثالثاً 

 بالخضوع لطاعة الممدوح.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                         

يَك َعْقال ـبابِ                     اأَلحْـ ّزى عِن َأْنَت َيا َفْوَق َأْن ُتعَ   َفْوَق الذي ُيَعزّْ
: شرح البيت: أنت أرفع قدرًا من أن يعزيك أحدىم في فقد األحباب، فكل من يعزيك أنت، فأنت ثانياً 

 أوفر عقاًل منو، وأعرف بأحوال الدىر.
ل عمى العّزة والسمو، فالممدوح غني األحباب(، وىي تدُّ لِقّمة:الجمع في كممة ): داللة جمع اثالثاً 

 بمعرفتو بأحوال الدىر عن التعزية.
  

                                                           
؛ 1/27؛ يوسف البديعي، م. س، 5/151؛ النويري، م.س، 3/123؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/394ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)

.                                         1/65؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/33.س، عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م  
.       1/55؛ يوسف البديعي، م.س، 3/131؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/489ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 2(  
3/131؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/489ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)  
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                                                                                (1)يقول الّشاعر

 الخفيف                 
 اَك َقاَل الذي َلُو ُقمَت َقْبال                     اْىَتَدى فإذا َعزّ  ألفاِظكَ َوب

ْن عّزاك المعّزي فإنما أىتدى إلى ألفاظك، ويخاطبك بما تعممو من قولك، فقدرك إ : شرح البيت:ثانياً 
مرتفع عن التعزية، فإنَّ حقائق األمور مستفادة منك، وجواىر الكالم مأثورة عنك، إنما يقابمك بما أنت 

لى البدر الضياء.أعمم بو، ويذكرك بما أنت ا  حفظ لو، فيو كمن َجَمب إلى الفرات الماء، وا 
: داللة جمع الِقّمة: الجمع كممة) ألفاظ(، وىي تدل عمى العّزة والعمو والّرفعة؛ ألنيا لممدوح فيو ثالثاً 

 ييتدي بألفاظو.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                         

 األْجَباال (4)( َوِعزّّ ُيَقْمِقلُ 3ـِو)                  َشَرٌف َيْنَطُح الّنجوَم بَرْوَقْيـ

: شرح البيت: لممعالي شرف ينطح النجوم بقرنيو، وعز يزعزع الجبال من أماكنيا مثل شرف سيف ثانياً 
 الدولة وغيرىا.

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) األجبال(، وىي تدل عمى العّزة والَمَنعة والقوة؛ ألن سمطانو ثالثاً 
 ُينفذ في كل شيء، وحتى لو أراد أن يزيل الجبال لحركيا. 

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(5)يقول الّشاعر
 الخفيف 
 (7)َعَمْيَيا َبرَاِقعًا َوِجالال (6)ـعُ                           َقْد َنَسَج الّنقـ األْلوانِ َخاِفياِت 

 : أتتيم الخيل قد خفيت الوانيا لما عالىا من الغبار، حتى صار ليا مثل البراقع والجالل. ثانياً 

                                                           
.3/133؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/490ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
.3/142؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/502ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 2(  
 الروق: القرن )ابن منظور، م.س، مادة )روق(. (4)
 يقمقل: يحرك )ابن منظور، م.س، مادة )قمل(. (5)
 .1/91؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 4/503؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/144: أبو البقاء العكبري، م.س، ُينظر(  1)
 النقع: الغبار )ابن منظور، م.س، مادة )َنَقَع(. (2)
 الُجّل: ما كان عمى ظير الدابة تحت السرج )ابن منظور، م.س، مادة )َجَمَل(. (3)
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األلوان(، وىي تدل عمى العّزة والقوة، فقد اختفى لون الخيول من داللة جمع الِقّمة: الجمع كممة) :ثالثاً 
 صوالت والجوالت.غبار المعركة من كثرة ال

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                          

 األْىَواالَ َلَيُخوُضنَّ ُدوَنُو                   (2)َحاَلَفْتُو ُصُدوُرَىا َوالَعَوالي
: حمفت لسيف الدولة ىذه الخيل والرماح، أنيا تخوض األىوال دونو، وتقاتل األبطال : شرح البيتثانياً 
 عنو.
األىوال(، وىي تدل عمى العّزة والقوة، فقد تحالفت الرماح مع الجمع في كممة) اللة جمع الِقّمة:: دثالثاً 

 صدور الخيل لتخوض معو الميالك، فالرماح فييا قوة ومنعة وكذلك الخيل.
 ت الشِّعر:: بيأوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                         

 األْفَعاالـاَل فيِو َوَتْحَمُد                    ُرّب أْمٍر أتَاَك ال َتْحَمُد الُفّعـ
لما فيو من نفع المسممين، فحمدتو لذلك،  ودًا في نفسو،: شرح البيت: إن ىذا الفعل كان منيم محمثانياً 

ن كان ال يحمدىم عمى فعميم ذلك.  وا 
األفعال(، وىي تدل عمى التحقير؛ ألن أفعال الروم غير الجمع في كممة) اللة جمع الِقّمة:: دثالثاً 

 محمودة العاقبة.
 

  

                                                           
 .3/144؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/503عري، م.س، ُينظر: أبو العالء الم( 4)
 العوالي: الرماح )ابن منظور، م.س، مادة )عال(. (5)
 .1/64؛  أسامة بن منقذ، م.س، 3/174؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/506ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (6)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                         
 َواألْخَواالَ  األْعَمامَ  (2)َيْنُدُبونَ                      َنَزُلوا في َمَصاِرٍع َعَرُفوَىا

ذا : شرح البيت: لما نزل ىؤالء حول الحدث، ورأوا مصارع أعماميم وأخواليم الذين قتميم قبل ىثانياً 
 اليوم وأقبمو يندبونيم ويبكون عمييم، ثم انيزموا خوفَا من َأْن َيِحلَّ بيم ما حل بمن تقدميم من أقربائيم.

تحقير، ألنَّ مصارع األعمام واألخوال(، وىما تدالن عمى اللة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي): دالثالثاً 
 يقاع سيف الدولة بيم.إأىالييم عند 

 
 : : بيت الشِّعرأوالً 

 :                                                   (3)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                          

يُح َبْيَنُيْم َشَعَر الَيا  االَ األْوصَ َعَمْيُيُم  (4)ِم َوَتْذِري             َتْحِمُل الرّْ
: شرح البيت: نزلوا في مصارع الذين قتموىم من الروم، وأوصاليم كانت موجودة بيا، فكانت الريح ثانياً 

 تذري عمييم رميم أوصاليم، وتحمل بينيم شعور ىاميم.
األوصال(، وىي تدل عمى الذّلة والتحقير؛ ألن الريح أصبحت الجمع في كممة ) لة جمع الِقّمة:: دالثالثاً 

 ام القتمى في ذلك الموضع، فتثير الفزع والقمق عندىم.تذكرىم بعظ
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 (:5يقول الّشاعر)
 الخفيف                                                                                         

ْوعُ   َأْغالالْمَن َأْم َأيديًا ليَس َتْدِري                 َأُسُيوفًا َحمَ  (6)َينُفُض الرَّ
: شرح البيت: إنَّ الخوف مأل قموبيم، وكانت أيدييم ترتعد، وىي قابضة عمى السيوف فإنيا ثانياً 

 مغمولة.
أغالل(، وىي تدل عمى الذّلة؛ ألن السيف يسقط من أيدييم ) الجمع في كممة اللة جمع الِقّمة:: دثالثاَ 

 في أيدييم أغالل.التي ترتعش خوفًا من سيف الدولة، وكأن السيوف 
                                                           

. 1/30؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 3/149ي، م.س، ؛ أبو البقاء العكبر 4/508ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
 َينُدُب: ذكر الميت بجميل أفعالو )ابن منظور، م.س، مادة )َنَدَب(. (2)
 .1/50؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 3/149؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/508ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
 تُفرق )ابن منظور، م.س، مادة )ذرا(. ُتذري: تنثر و  (4)

.1/30؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 3/151؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/509ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 5(  
وُع : الخوف والفزع )ابن منظور، م.س، مادة )روع(.  (6)  الرَّ
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                          
 األْمَواالَيْفَتِرْسَن الّنُفوَس وَ                  ِمَن اأُلسوِد َبئيسٍ  (2)في َخميسٍ 

تمشي مشي اأُلسود في جيش شديد مثل األسود، فيي تفترس النفوس بالقتل  : شرح البيت:ثانياً 
 واألموال بالنيب .

األموال(، وىي تدل عمى القّوة والبأس والعّزة، فالخميس وىو لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاَ 
 العسكر العظيم بو رجال أصحاب قوة تفترس الرجال وتأخذ األموال.

 
 شِّعر:: بيت الأوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                         

 ُسُبال َأْرَواِحَناَلَيا الَمَناَيا ِإَلى                 َما َوَجَدتْ  اأَلْحَبابِ َلْواَل ُمفاَرَقُة 
نما توسمت إلييا بطريق فراق  كان لممنية طريق إلى األرواح، لوال الفراق لما : شرح البيت:ثانياً  وا 

 األحباب.
األحباب(، وىي تدل عمى القوة والعّزة، ألن األحباب أعزاء الجمع في كممة) اللة جمع الِقّمة:: دثالثاَ 

 وفراقيم يعّز عمى الشخص.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 َعَساَل  َأْخالِقوِ  َكَأنَّ َعَمى ُحْموٌ                    ِبوِ  الَغَمامُ  ُيْسَتْسَقى الَجدّْ  ُمَيذَّبُ 
القطر من ىو طيب األصل، ألن جده كان مبرأ من العيوب، وىو مبارك َيْسَتْنَزُل بو  : شرح البيت:ثانياً 

 الغمام، فيسقي اهلل بو، وىو عذب األخالق يستحمى خمقو، كأنو معسول ممزوج بالعسل.

                                                           
.   3/155اء العكبري، م.س، ؛ أبو البق4/513ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
الخميس: العسكر العظيم، وسمي خميسًا، النو يخُمس ما يجد، أي يأخذه  وقيل: ألنو خمس فرق: المقدمة، والقمب، والميمنة، والميسرة،  (2)

 والمسافة. )ابن منظور، م.س، مادة )خمس(. 
؛ ابن محب الحموي الدمشقي، خالصة األثر في أعيان القرن 3/173، م.س، ؛ أبو البقاء العكبري4/513ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)

؛ محب 1/30؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 1/355؛ الراغب األصفياني، م.س، 1/873؛ عبد الرحمن الميداني، م.س، 1/27الحادي عشر؛ 
 .  1/62؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/294؛ عبد اهلل بن ىشام، مغني المبيب عن ُكتب األعاريب، 1/197الدين الحموي، م.س، 

.3/178؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/513ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 4(  
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أخالق(، وىي تدل عمى الّرفعة والّسمو، ألنيا أخالق لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 الممدوح، فيو طّيب األصل وعذب األخالق، يستحمى خمقو كأنو ممزوج بالعسل.

 
 ت الشِّعر:: بيأوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                          

يَغِم الذي                ُتَحدُّْث َعْن َوَقفاِتِو الَخْيُل والرَّْجلُ  اأَلْرواحِ ِإَلَى الَقاِبِض   والضَّ
 شجاع كثير الوقائع، وأنا أشكوه إلى قابض األرواح.إنَّو  : شرح البيت:ثانياً 
أرواح(، وىي تدل عمى القوة والعّزة؛ ألن الممدوح شجاع كثير لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

 الوقائع. 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :               (2)يقول الّشاعر

 الخفيف
 اأَلْبطالِ َوْقُعُو ِفي َجماِجِم                         َوَلُو في َجماِجِم الَماِل َضْربٌ 

إذا َفرَّق مالو باليبات، فإنو يقصد األبطال ويضرب جماجميم بالسيف، ويسمب  : شرح البيت:ثانياً 
 أمواليم  فالضرب الواقع في جماجم األموال، ىو الواقع في رؤوس األبطال.

ل(، وىي تدل عمى العّزة، فيو كثير اأُلعطيات لغيره األبطاجمع الِقّمة: الجمع في كممة) : داللةثالثاً 
 فوقع ضربو في رؤوس أموالو، وىو في الحقيقة في رؤوس األعداء.

 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 المنسرح                                                                            
 َفَقد َبِخُموا َأْعَمارِىمْ َما ُدوَن                          َوَىُبواإّنَك ِمْن َمعَشٍر ِإَذا 

                                                           
. 3/196؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/168ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
 .3/209م.س، ؛ أبو القاء العكبري، 2/76ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
؛ 1/236؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 1/58؛ الثعالبي، م.س، 3/229؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/79ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1) 

؛ عبد القاىر الجرجاني، م.س، دالئل 1/113؛ يوسف البديعي، م.س، 1/50؛ الجراوي، م.س، 1/38عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 
.                                                                                                                    1/147جاز، االع  
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: شرح البيت: بخموا عند أنفسيم،ألنيم لم يفعموا الواجب عندىم، ويجوز أن يكون بخموا؛ نسبيم ثانياً 
 الناس إلى البخل، القتصارىم عمى ما دون أعمارىم،أي من عاداتيم بذل أعمارىم.

أعمار(، وىي تدل عمى العّزة؛ ألن من عادة قومو بذل لِقّمة: الجمع في كممة)لة جمع ا: دالثالثاً 
 أعمارىم فال يبخمون بيا.  

 : بيت الشِّعر:  أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                          
 ِفييا ِوَجاال َأوَجاُلياَغَدْت                      وٌب ٍمْنَك َحتَّىُقمُ  (2)َوَقْد َوِجَمتْ 

حتى صار الخوف الذي في قموبيم خائفا منك فتعدى  : شرح البيت: قد خافت قموب األعداء منك،ثانياً 
 كثيرالخوف من قموبيم إلى نفس الخوف، وقيل: الوجال: جمع الوجل الذي ىو الخوف، وىو لمتّ 

 قميل يعني صار قميل وجميم كثيرًا.واألوجال: لمت
أوجال(، وىي تدل عمى الذّلة والتحقير؛ ألنيا قموب األعداء لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

 خائفة من سيف الدولة.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الكامل
 وَيِقلُّ َما يأتيِو في ِإْقباِلوِ                            ِفي أْفعاِلوِ  األْفعالُ َتَتَحّيُر 
ن ما يأتيو من ثانياً  : شرح البيت: إنو يأتي بأفعال بديعة عظيمة، بحيث تتحير أفعال الناس فييا، وا 

قبالو أعظم من أفعالو.  األفعال العجيبة من إقبالو قميمة، وا 
 فعة ومكانة الممدوح.األفعال(، وىي تدل عمى سمو ور كممة ): داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 
 

  

                                                           
 .1/115؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 3/243؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/154ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
 )ابن منظور، م.س، مادة )َوجَل(. الوجل: الخوف والفزع  (3)

.    1/49؛ الجراوي، م.س، 3/262؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/202ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 3(  
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الشاعر

 الكامل                                                                                          
 حيَن ُيقاِبلُ  (2)وَتحارُ  أْحداُقنا                    وَتراُه ُمْعَتِرضًا َلَيا وُمَولّْياً 

جنبو  شرح البيت: إنَّ أحداقنا إنما يمكن أن تراه إذا ولى عنا ظيره، أو يظير مفاجأة أو مولياً : ثانياً 
 فال يمكن أن ننظر إليو . فإذا قابمتو لوجيو تحيرت من ىيبتو ونور غرتو،

 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أحداق(، وىي تدل عمى الَعَظمة والرِّفعة والّسمو لممدوح.ثالثاً 
 : بيت الشِّعر:والً أ

 :(3)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                         

 أْقَوالُ الّناِس  (4)بَغيِر َقْوٍل َوُنْعَمى                َواْجِز األميَر الذي ُنْعَماُه َفاِجَئةٌ 
 ء بأنعامو من غير وعد، وغيره يقول وال يفعل.ىمير الذي يفاجاأل ءىكاف: شرح البيت: ثانياً 
أقوال(، وىي تدل عمى الِعّزة؛ ألن الممدوح يعطي وال يحتاج الجمع في كممة) : داللة جمع القمة:ثالثاً 

 إلى سؤال.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :       (5)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                         

 َوأْبَطالُ أّن الّشِقيَّ ِبَيا َخْيٌل                     َتدِري الَقَناُة إذا اْىَتّزْت برَاَحِتوِ 
 عممت أنو يقتل بيا األبطال والخيل. : شرح البيت: إذا تحركت السيوف في يده،ثانياً 
 أبطال(، وىي تدل عمى القوة والعّزة لممدوح.لجمع في كممة)لة جمع الِقّمة: ا: دالثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(6)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         

                                                           
.    3/271؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/279ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1 ( 

 بن منظور، م.س، مادة ) َحْور(. َتحاُر: حار يحوُر َحْورًا وُحئورَا، رجع )ا (2)
؛ يوسف 1/95؛ م.س، عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 3/293؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/205ُينظر: أبو العالء المعري، ( 3)

 .1/246؛ أبو الفتح العباسي، م.س، 1/32البديعي، م.س، 
 ور، م.س، مادة  )نعم(.ُنعمى: اليد والصنيعة، وما انعم اهلل بو عميك )ابن منظ (4)

. 1/423؛ أحمد الياشمي، م.س، 3/295؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/208ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 5(  
 . 1/92؛ ابن سيده، م.س، 1/52؛ الجراوي، م.س، 3/296؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/209ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 6)
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 أْشَبالُ ْثِمَيا ِمْن ِعداٌه َوْىَي ِبمِ                     (1)القاِئُد اأُلْسَد َغذَّْتَيا َبرَاِثُنوُ 
 سموب أعدائو، حتى صاروا كاألسود. وقولو أقود سيف الّدولة غممانًا رباىم ب: شرح البيت: يثانياً 

 من أعدائيم، وىذه األسود أشبالو.أمثاليم ب أسود و أي غذتيم براثنو: أي سيوفو، بأسم" يمثميا " 
أشبال(، وىي تدل عمى العّزة، فقد ربى الممدوح غممانو عمى مة)لة جمع الِقّمة: الجمع في كم: دالثالثاً 

 القوة منذ أن كانوا أشبااًل حتى صاروا أسودًا.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                  
 (5)في الطّْيِب آَصالُ  أْوقاَتَياكأّن              (4)ِبَعْقَوِتوِ  (3)ةً ُتْمِسي الّضُيوُف ُمَشّيا

 : شرح البيت: إنَّو يكرم أضيافو، ويمكنيم من كل ما يشتيون، فأوقاتيم كميم عنده طيبة كاآلصال.ثانياً 
كرم ضيوفو، أوقاتيا(، فيي تدل عمى العّزة والكرم، فالممدوح يُ الجمع في كممة) : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

 وال يشتيون شيوة إال جاءتيم.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(6)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         

 (10)َوأْوَصالُ  (9)في الشَّْيَزىِمنُو  (8)َخرَاِدلٌ  َلَباَدَرَىا                (7)َلِو اْشَتَييْت َلْحَم قاِريَيا

: شرح البيت: لو اشتيت األضياف لحمو لنحر ليم نفسو، وُحِمَمت قطعًا إلى الضيوف في الجفان ثانياً 
 وحممت إلييم أوصالو مقطعة.

أٔصال(، ًْٔ ذذل عهى انعّزج؛ ألٌ انًًذٔح نٕ اشرٓد ) انجًع فً كهًح: داللة جمع الِقّمة ثالثًا:

 .تخم عهٍٓىأضٍافّ نحًّ نًا 

 
                                                           

 السباع والطير، بمنزلة األصابع من االنسان )ابن منظور، م.س، مادة )َبرثَن(.البراثن: من  (1)
 .3/297؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/332ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
 المشيى: الذي يعطي ما اشتيى )ابن منظور، م.س، مادة )شيا(. (3)
 ، مادة )عقا(. الَعقوة: الساحة وما حول الدار )ابن منظور، م.س (4)
 آصال: عشايا، وىي جمع أصيل )ابن منظور، م.س، مادة )أصل(.  (5)
 .3/297؛ أبو البقاء العكبري، م.س،3/211ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 6)
 القاري: الَمضيف )ابن منظور، م.س، مادة )قور(. (7)
 َخردال: الِقَطع )ابن منظور، م.س، مادة )خردل(.  (8)
 يزى: جفان تصنع من خشب أسود، وقيل من الجوز )ابن منظور، م.س، مادة )شيز(.الشَّ  (9)
 األوصال: جمع ُوصل، وىو كل عظم ال ُيكسر وال ُيخمط بو غيره )ابن منظور، م.س، مادة )وصل(. (10)
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 :تٍد انشِّعر :أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 انثضٍط                                                                                                  

 َوآَبالُ  َوأْغَنامٌ ِمنَيا ُعداٌة  َتْجِري الّنُفوُس َحَواَلْيِو ُمَخمََّطًة                           
 : شرح البيت: إنَّو يقيل األعداء وينحر اآلبال ويذبح األغنام، فتختمط الدماء بعضيا ببعض.ثانياً 
أغُاو(، ًْٔ ذذل عهى انقٕج ٔانثأس، فانًًذٔح ٌقرم أعذاءِ انجًع فً كهًح ): : دالنح جًع انقِهّحثالثاً 

  .ٌٔعقر أغُايٓى ٔإتهٓى

 

  :: تٍد انشِّعرأوالً 

                                                                                 :(2)يقول الّشاعر
 انثضٍط                                                                        

 (3)َبْيَن الّرجاِل َوفييا الَماُء َواآللُ               َمنَظرِهِ  أْضَعافَ ُيِريَك َمْخَبُرُه 

والجالل والجمال، فإّنو يريك ما تخبره من فضمو  شرح البيت: إن كان قد جمع البياء والوسامة،: ثانياً 
وتؤديو المحبة إليك من كرمو وبأسو أضعاف ما يؤديو ظاىره في الرجال، وما ترى فيو من البياء 

، ومن ال والجمال، وفي الرجال من ىو كالماء، وفييم من ىو كاآلل، من لو حقيقة ورجوع إليو كالماء
الرجال  حقيقة لو كاآلل يكذب وال يصدق، ويخدع وال ينفع، فيو يشبو الماء، وليس بماء، وىو يشبو 

 وليس برجل.صورة 
أضعاف(، وىي تدل عمى الرفعة والعّزة، وقد جمع بين البياء لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

 والوسامة والجالل والجمال.  
 

 عر:: بيت الشِّ أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                              
 أىَوالُ َىْوٌل َنَمْتُو ِمَن الَيْيَجاِء  أُبو ُشجاٍع أبو الشُّْجَعاِن قاِطَبًة                  

،ال بأبي شجاع واحد، وىو ىول نمتو أىوال : شرح البيت: من حقو أن ُيكنى بأبي الشجعان قاطبةثانياً 
 من الييجاء، أي ممارسة الخطوب أعمت قدره، وصارت نسبًا لو ينتمي إلييا.

 أىوال(، وىي تدل عمى القوة والعّزة.لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
                                                           

 .3/298؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/211ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 .1/52؛ الجراوي، م.س، 3/299؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 211/ 3ء المعري، م.س، ُينظر: أبو العال( 2)
 اآلُل: السراب، وقيل ىو الذي يتخيل في قيعان األرض عند شّدة الحّر، وقيل: اآلل: الذي يرفع األشخاص ويرقصيا أول النيار والميل )ابن (3)

 منظور، م.س، مادة )ألل(.
 .3/301؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/216ري، م.س، ُينظر: أبو العالء المع( 4)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 َولمَكَواِكِب في َكّفْيَك آَمالُ  َتْجَواٌل                     َولألْخَبارِ حتى َغَدْوَت 

 : شرح البيت: لما تمطفت ِفيَّ مدحتك، فجال ذكرك بين الناس، وطمعت النجوم في نوالك.ثانياً 
ّمة: الجمع في كممة )أخبار(، وىي تدل عمى العّزة، فيذه األخبار تجول في األفاق : داللة جمع القِ ثالثاً 

 من كثرت ذكره والثناءعميو.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 َيْختَالُ  اأَلْقدارِ فإنَّ َقْدَرَك في                في َبَشرٍ  (3)َتْختَالَ إْن كنَت تكُبُر أْن 

: شرح البيت: إْن كنت ترفع نفسك من أن تتكبر عمى الناس، فإن قدرك يختال عمى كل قدر ثانياً 
 ويتكبر عمى كل ذي فجر.

رِّفعة، فقدره بين أقدار األقدار(، وىي تدل عمى السمو وال): داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممةثالثاً 
 المموك المتشبيين بو يختال بجاللتو، وينفرد برفعتو وفخامتو.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                        

 َأْشَغالُ َما َقاَتُو َوُفُضوُل الَعيِش                       ِذْكُر الفتى ُعْمُرُه الثّاني َوحاَجُتوُ 

: شرح البيت: ذكر الفتى بعد وفاتو يقوم مقام العمر الثاني، فكأنو موجود وغير معدوم، وحاجتو ثانياً 
 من الدنيا ما يقوتو، وما فضمو عنو يكون شغاًل لو.

 تدل عمى السِّمو والرِّفعة. أشغال( وىيِقّمة: الجمع في كممة ): داللة جمع الثالثاً 
 

                                                           
 .3/302؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/217ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 .3/303؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/218ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
 )ابن منظور، م.س، مادة )خيل(.تختال: اختال الرجل: اذا مشى الُخيالء، وىو اظيار الُعْجب ( 3)
؛  1/258؛ ابن ابي الدنيا، م.س، 1/63؛ الثعالبي، م.س، 3/304؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/219ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)

 .  3/345؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 1/53؛ الجراوي، م.س، 8/144النويري، م.س، 
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 ْقلِ عن الصَّ  أجساِمِينّ َوبالُحْسِن في               (3)عن ُمْرَىَفاِتوِ  (2)ُمِحبّّ َكَنى بالِبيضِ 

: شرح البيت: أنا محب بخالف سائر المحبين، فإذا رأيتني أذكر" البيض" فإنما ُأكنى بيا عن ثانياً 
 السيوف، واذا ذكرت "الحسن" فإنما أعنى بو صقل السيوف.

 دوح.مأجسام(، داللة عمى العّزة والسمو لمملة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :       (4)لّشاعريقول ا
 الطويل                                                                                      

 ُرْسمي َوأْطرَاُفياَجَناَىا َأِحبَّائي             َوبالسُّْمِر عن ُسمِر الَقَنا َغيَر أّنني
بيا الرماح وجنى الرماح أحبائي: أي ما تجنيو  إذا سمعتني أذكر السمر، فإنما أعنى : شرح البيت:ثانياً 

 الرماح من القتل والسبي، فإنيا أحبائي، وأطراف الرماح رسمي لى أحبائي.
: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أطراف( وىي تدل عمى القوة والَمنعة،ألن أحبَّاء الممدوح ىم ثالثاً 

 من تجنيو رماحو من القتل.
 

  : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(5)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 (7)َقَبلُ  أعياِنَياَوالَخْيُل في                  (6)َوالَقْوُم في أعياِنِيْم َخَزرٌ 

و فعمو ذلك غضبًا عمى خيل عربية قصدك فرسان خزر العيون، ألنيم أتراك، أ : شرح البيت:ثانياً 
 عزيزة األنفس.

 أعيان( وىي تدل عمى العّزة والقّوة والَمَنعة لمجيش والخيل.لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

                                                           
؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 1/70؛ الجراوي، م.س، 3/305؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/262لمعري، م.س، ُينظر: أبو العالء ا( 1)
3/301.   
 البيض: النساء )ابن منظور، م.س، مادة )بيض(. (2)
 المرىفات: السيوف )ابن منظور، م.س، مادة )رىف(. (3)

.  3/306العكبري، م.س،  ؛ أبو البقاء3/263ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 4(  
. 248/ 2؛ القمقشندي، م.س، 1/282؛ ابن األثير، م.س، 3/324؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/359ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)  
                                                      َخَزٌر: ضيق العين )ابن منظور،م.س، مادة )خزر(.                                                          (6)
 َقَبُل: اقبال احدى العينين عمى األخرى، وذلك تفعمو الخيل لعزة أنفسيا )ابن منظور، م.س، مادة )قبل(.  ( 7)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 السريع                                                                                         
رّادُ  (2)َلْو َجَذبَ   ُمَخيّْرًا لي َصْنَعَتْي ِسْرَبالِ                       (4)أْذَياليِمْن  (3)الزَّ

تصال، ورغبة في الموافقة، مخيرًا بين الزراد فضول ثيابي حرصًا عمى اإل : شرح البيت: لو جذبثانياً 
شيرًا إلى عمل السربالين، من القميص والدرع  ويجوز من سربال ودرع، وليذا ثَنَّى صنعتي سربال، م

 عمل الحديد والكتان.  
 أذيال( وىي تدل عمى العّزة والقّوة لمممدوح.لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                                               (5)يقول الّشاعر
 السريع                              

 األبطالِ أبي ُشجاٍع قاِتِل                   (6)ِبفاِرِس الَمْجُروِح َوالشََّمالِ 
نما أدل واعتمد بفارس ىذين الفرسين، وىو أبو شجاع الذي ثانياً  : شرح البيت: كيف ال أكون كذا، وا 

 يقتل الشجعان كميم.
األبطال(، وىي تدل عمى العّزة، فيو سّيد األبطال، وىازم )لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة: دالثالثاً 

 الّرجال.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(7)يقول الّشاعر

 السريع                                                                                          
 (9)األْوَصالِ عمى ِدَماِء اإلْنِس وَ                          َوالّرَمالِ  (8)َوفي َرَقاِق األْرضِ 

                                                           
.3/329؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/359ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  1(  

 ، م.س، مادة )َجَذَب(.جذب: شدَّ )ابن منظور (2)
َرد، وىي الدروع. )ابن منظور، م.س، مادة )َزَرَد(.  (3)  الّزرَّاد: صانع الزَّ
 األذيال: أسافل الثياب، واحدىا: ذيل، وىو الذي يقع عمى األرض )ابن منظور، م.س، مادة )ذيل(. (4)
 .3/329؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/392ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
 المجروح والشمال: فرسان كانتا عضد الدولة )لم اعثر عمييا(. (6)
 .3/330؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/394ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 7)
 رقاق األرض: المينة الوطيئة )ابن منظور، م.س، مادة )َرَقَق(. (8)
 .3/330ء العكبري، م.س، ؛ أبو البقا4/394ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (9)
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: شرح البيت: لما قتل الكرد عاد إلى صيد الوحش في السيول والجبال، فكان سيره في ىذه ثانياً 
األرضين عمى دماء اإلنس وأوصاليم، وأراد باإلنس: الكرد الذين قتميم وأجرى دماءىم وقطََّع أوصاليم، 

 وىي كل عظم يتصل باآلخر.  
األوصال( وىي تدّل عمى القّوة والعّزة، فيو سار عمى أوصال ) الجمع في كممة داللة جمع القمة:: ثالثاً 

 الكرد الذين قتميم، وأجرى دماءىم. 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 السريع                                                                                   
 (4)اأَلْدغالِ َوَما َعدا فانَغلَّ في                      (3)ما طاَر َغيَر آِلي (2)َيِئلْ  َفَممْ 
: شرح البيت: لم ينُج من الطير ما طار غير مقصر في الطيران، لم ينجح منيا طائر ُمِجدٍّ في ثانياً 

 الطيران، فكيف المقصر، ولم ينجح أيضًا ما انغل فيما بين األشجار الممتفة.
األدغال( وىي تدّل عمى العّزة والقّوة والَمَنعة، فمم تنُج منو طير وال : داللة الجمع: الجمع في كممة)الثاً ث

 وحش، إاّل ما استتر باألدغال.
 

 : بيت الشِّعر:                                                                                أوالً 
                                                                         :       (5)يقول الّشاعر

 السريع
 (6)اأَلخوالِ ِمْن َقْبِمِو ِبالَعمّْ وَ                          َواأَلفعالِ َفخُر الَفتى ِبالَنفِس 

 .: شرح البيت: الفتى من َيْفَخْر بأفعالو ونفسو قبل افتخاره بأعمامو وأخوالوثانياً 
األفعال(، وىي تدلُّ عمى العّزة والسمّو والّرفعة، فالممدوح لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

 يفتخر بأفعالو ونفسو، قبل افتخاره بأعمامو وأخوالو.    
 
 
 

                                                           
 .3/332؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/396ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 َيِئل: َينُج ويرجع الى َموِئل )ابن منظور، م.س، مادة )ألل(. (2)
 اآللى: المقصر )ابن منظور، م.س، مادة )وأل(. (3)
 .3/332قاء العكبري، م.س، ؛ أبو الب4/396ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (4)
 .1/52؛  احمد قبش نجيب، م.س، 3/342؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/409ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
 .1/52؛  احمد قبش نجيب، م.س، 3/342؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/409ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (6)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :      (1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                         
َذا كاَنِت النُُّفوُس ِكباراً   اأَلْجَسامُ َتِعَبْت ِفي ُمراِدىا                           َواِ 

: شرح البيت: إْن كان اإلنسان كبير النفس، عالي اليّمة طمبت ىمتو األمور العالية، فاتعبت ثانياً 
 أجساميا في مرادىا.

 األجسام(، وىي تدّل عمى العّزة لمممدوح، فيو عالي اليمة.) الجمع في كممةلة جمع الِقّمة: : دالثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالُ 
 :                                                                                                  (2)يقول الّشاعر

 الخفيف 
 األقدامُ و  (4)َتَتالَقى الِفياقُ  حتَّى                     (3)والذي َيضِرُب الَكتاِئبَ 

 : شرح البيت: إنَّ سيف الّدولة يقطع رقاب الفرسان حتى تقع رؤوسيم عمى أقداميم.ثانياً 
 األقدام(، وىي تدّل عمى العّزة والقّوة والَمَنعة.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(5)قول الّشاعري

 الطويل 
                          (7)َوُيَصمّْمُ  أوصاِلوِ في  (6)ُيَطبّْقُ  َتَعّرَض َسْيُف الّدوَلِة الّدىَر كّمُو                             

: شرح البيت: إن سيف الدولة قصد الدىر فقطع أوصالو، وأمضى عمى أحكامو تارة بالعنف وىذا ثانياً 
 وتارة بالرفق وىو التطبيق، ولما جعمو سيفًا جعل مضي أمره عمى الدىر قطعًا ألوصالو.التصميم 

 أوصالو( وىي تدّل عمى العّزة والقّوة.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

                                                           
؛ أبو الحسن 3/292؛  ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 3/365؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/30م.س،  ُينظر: أبو العالء المعري،( 1)

؛ 2/247؛ الغزالي، إحياء عموم الدين، 11/292؛ ابن كثير، البداية والنياية، 7/29؛ جمال الدين الجوزي، م.س، 5/54الشنتريني، م.س، 
. 13/171شور التونسي، التحرير والتنوير، سورة النحل، ؛ ابن عا1/403الماوردي، أدب الدنيا والدين،   

. 1/52؛ ابن سيده، م.س، 3/367؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/31ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  2(  
 الكتيبة: الجماعة من الخيل. )ابن منظور، م.س، مادة )كتب(.  (3)
 المياة، وىو مركب الرأس في العنق )ابن منظور، م.س، مادة )فيق(. الِفياق: جمع َفيقة، وىي العظم الذي يكون عمى (4)
 .1/53؛ الجراوي، م.س، 3/371؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/150ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
  سيٌف ُمطبق: ىو الذي اذا المفصل قطعو، وكان ماضيًا في الضريبة )ابن منظور، م.س، مادة )طبق(. (6)
 .1/53؛  الجراوي، م.س، 3/371؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/150نظر: أبو العالء المعري، م.س، يُ  (7)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                       

مُ  (2)َمْن ال َحَمْمَنُو                   َوِمْن ِقَصدِ  اأَلْبطالِ َيَطْأَن ِمَن   الُمرّاِن َما ال ُيَقوَّ
: شرح البيت: تطأ خيمو من الشجعان ماال تحممو الخيل، يعني القتمى، وتطأ الرماح المتكسرة التي ثانياً 

 ال تقوم.
األبطال(، وىي تدل عمى العّزة، ألن ىذه الفرس فرس سيف الجمع في كممة)ة جمع الِقّمة: : داللثالثاً 

 الدولة.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                        
 ُيَجمُّْع أْشتاَت الِجباِل َوَيْنِظمُ  ى َكَأنَُّو                          َحتّ  (4)اأَلْقطارُ َتَساَوْت ِبِو 

: شرح البيت: إن ىذا الجيش قد مأل بين الجبال حتى تساوت بو جميع نواحي األرض  وصارت ثانياً 
 األرض جبااًل، فكأنو جمع الجبال المتفرقة.

شتات(، وىما تدالن عمى عّزة وقّوة ىذا الجيش األقطار واألة جمع الِقّمة:الجمع في كممتي): داللثالثاً 
 العظيم.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(5)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                        

 َوالسّْالُح الُمَسمَّمُ  َوَما َلِبَسْتوُ                    راياُتَيا َوِشعاُرَىا أْجَناِسَياكَ 

                                                           
؛ ابن سيده، 1/75؛عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 3/373؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/154ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

 .1/59م.س، 
 الواحدة ِقصَدة. )ابن منظور، م.س، مادة )قصد(. الِقصد: ِقطع الرماح اذا انكسرت (2)
 .3/377؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 156ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
 األقطار: جمع قطر، وىو الناحية من األرض، وىي مثل األقتار، وىي النواحي .)ابن منظور، م.س، مادة )قطر(. (4)

. 3/378؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/158ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 5(  
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: شرح البيت: إن ىذا الجيش كثير مختمف، اجتمع فيو كل أمة  من الجند، وكما اختمفت ىذه ثانياً 
 األجناد اختمفت أعالميا وسالحيا، فكل طائفة عمى ىيئة مخالفة لغيرىا من الطوائف.

 ة وجبروت ىذا الجيش. أجناس(، وىي تدل عّزة وقو الجمع في كممة ): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:                                                                                أوالً 
 :                                                                              (1)يقول الّشاعر

 الطويل  
ْيناَك ِخْمنَ   َتَتَبّسمُ  أْغماِدىاا ُسُيوَفَنا                 ِمَن التّْيِو في ِإذا َنْحُن َسمَّ

إذا سميناك تبسمت سيوفنا في اغمادىا عجبًا، فكأنك حسبت أنك منيا أصاًل ومنظرًا، وليس ثانيًا: 
 األمر كذلك.

تسم في أغماد(، وىي تدّل عمى العّزة والقوة، فالسيوف تبلة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 أغمادىا إذا ُذكر الممدوح.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                        

 َوالظَُّممُ  أَلْنوارُ اِإَذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه                      َوَما اْنِتَفاُع أخي الّدْنَيا ِبَناِظرِهِ 
 : شرح البيت: إن االنسان إذا لم يفرق بين النور والظممة واستويا في عينو، فال ينتفع بناظرهثانياً 

 بل ىو بمنزلة األعمى. 
 األنوار(، وىي تدل عمى الّتحقير، لمن يستوي عنده النور والظالم.الجمع في كممة): داللة الجمع: ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(3)يقول الشاعر

 البسيط                                                                                         
 َوأَنْمَناَك َبْدَرًة في الَمَنامِ                          األْحالمِ قد َسِمْعَنا ما ُقْمَت في 

                                                           
. 1/112؛ يوسف البديعي، م.س، 1/51؛ الجراوي، م.س، 3/381؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/161ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)  
؛  احمد بن ابراىيم 1/166؛ ابن رشيق القيرواني، م.س، 1/63؛ أسامة بن منقذ، م.س، 3/338ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س، ( 2)

؛ ابن القيم الجوزية، التبيان في 1/359؛ ابن محب الحموي الدمشقي، م.س، 6/679؛ أبو الحسن الشنتريني، م.س، 1/102الياشمي، م.س، 
 . 1/150أقسام القرآن، 

؛ الجراوي، م.س، 7/335م.س،  ؛ محي الدين درويش،3/398؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/311ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 3)
.         1/49؛ الثعالبي، م.س، 1/198؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 1/83؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/97؛ يوسف البديعي، م.س، 1/128  
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ا قمت من الشعر في األحالم، فأعطيناك بدرة في : شرح البيت: سمعنا أييا المتعرض لنائمنا، مثانياً 
 المنام.
 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أحالم(، وىي تدّل عمى العّزة والسمّو لمممدوح.ثالثاً 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                         

 ؟األْقالمـِن َفَيْل كنَت ناِئَم                             ُكنَت فيما َكَتْبَتُو َناِئَم الَعْيـ
: شرح البيت: إن كنت حين قمت ىذا الشعر نائم العين، فإنك حين كتبتو كنت مستيقظًا، يجب ثانياً 

كون تقرن باألبيات رسالة أخرى في معنى عميك حفظ األدب والتحرر من الكالم الركيك، ويمكن أن ي
 االعتذار.

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) األقالم(، وىي تدّل عمى التحقير، حيث كان الخط رديئًا ثالثاً 
 والمفظ ركيكًا.

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                          
 (4)َوالَقَشاِعمُ  َأْحداُثيا (3)ُنُسوُر الَمال     ُيَفّدي َأَتمُّ الَطيِر ُعْمرًا ِسالَحُو               

: شرح البيت: إن سالحو أكثر القتمى في البر قديمًا وحديثًا، حتى شبعت النسور منيا، فمم تحتج ثانياً 
 الى صيد.

 ة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أحداث(، وىي تدّل عمى العّزة والسمّو لسيف الدولة. : داللثالثاً 
 : بيت الشِّعر:                                                                                                  أوالً 

 :(5)يقول الّشاعر
 الطويل

 َوالَقواِئمُ  أسياُفوُ َوَقْد ُخِمَقْت                   بٍ َوما َضرَّىا َخْمٌق بَغيِر َمَخالِ 
                                                           

 .128/ 1؛ الجراوي،م.س، 3/398؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/311ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
 
؛ 2/384؛ ابن األثير، م.س، 1/19؛ يوسف البديعي، م.س، 4/442؛ أبو العالء المعري، م.س، 3/400و البقاء العكبري، م.س، ُينظر: أب( 2)

 .1/83؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/75عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 
 الَمال: وجو األرض )ابن منظور، م.س، مادة )مال(. (3)
 ت العمر )ابن منظور، م.س، مادة )قشعم(.القشاعم: النسور الطويال( 4)
؛ 2/384؛ ابن األثير، م.س، 1/91؛ يوسف البديعي، م.س، 3/401؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 421/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،( 5)

بياء الدين اليمذاني،  ؛1/423؛ أحمد الياشمي، م.س، 1/83؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/75عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 
. 1/296الكشكول،   
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: شرح البيت: ال يضر ىذه النسور خمقيا بال مخالب،  ألن سيوف سيف الدولة تغنييا عن ثانياً 
 المخالب وتقوم ليا مقاميا.

ف ألسياف : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أسياف(، وىي تدّل عمى العّزة والقوة؛ ألّنيا وصثالثاً 
 الممدوح.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل

 ِبَما َشَغَمْتَيا ىاُمُيْم َوالَمعاِصمُ  في فْوِتِو الظَُّبا                األْصَحابَ َمَضى َيشُكُر 
: شرح البيت: مضى الدمستق ىاربًا، وىو يشكر أصحابو حيث شغموا المسممين عنو، بأن مكنوىم ثانياً 
 قتميم واستغنت السيوف برؤوسيم ومعاصميم، فكان سبب نجاتو ذلك.من 
: داللة جمع القمة: الجمع في كممة) األصحاب(، وىي تدل عمى المذّلة والميانة لمدمستق الذي فّر ثالثاً 

 من المعركة، وضّحى بأصحابو.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الطويل
 ِفيَما ُيريُد ِقَيامُ  َوأّياُمَيا                   َبَح جاِلساً َلُو الّدْنيا فأصْ  (3)َوداَنتْ 
: شرح البيت: انقادت لو الدنيا، وأطاعت أىميا، وىو جالس، وأيام الدنيا تسعى في مراده، وتقوم لو ثانياً 

 قيام الخدم لممخدوم.
ة، حيث انقادت لو الدنيا : داللة جمع القمة: الجمع في كممة) أيام( وىي تدّل عمى الّسمو والرفعثالثاً 

 بأكمميا.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 الطويل

                                                           
. 1/8؛ الثعالبي، م.س، 1/53؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 3/412؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/434ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
3/592؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/437ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  2(  

 منظور، م.س، مادة ) دنا(. دانت: أطاعت )ابن (3)
. 5/593؛ محي الدين الدرويش، م.س، 3/415؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/437ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  4(  
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 لُكلّْ َزماٍن في َيَدْيِو ِزَمامُ                في الّناِس َخْطَوهُ  األْزمانُ َفًتى َتْتَبُع 
ان زمام : شرح البيت: إن الزمان يتبع حكمو، ويتصرف بإرادتو، يذل من أذلو ويعز من أعزه، فكثانياً 

 الدىر بيده يقوده كيفما يشاء.
األزمان(، وىي تدّل عمى العّزة والّرفعة والسمّو؛ حيث يتصرف لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 

 الزمان بإرادة سيف الدولة.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل

 (2)َربّْ الرُّْسِل َلْيَس َتَنامُ  َوَأجَفانُ                    َتَناُم َلَدْيَك الّرْسُل أْمنًا وِغْبطةً 
: شرح البيت: إذا وصمت الرسل إليك سكنت نفوسيا، ونامت عيونيا لجوارك، وأجفان الذين ثانياً 

 يرسمونيم ال تنام خوفًا منك.
فان األعداء أجفان(، وىي تدل عمى التحقير والّذلة؛ ألنيا أجالجمع في كممة ): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 الذين ال ينامون خوفًا من الممدوح.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                        

ْن َطاَل   َن ِعنَدَك َعامُ َفِإنَّ الذي َيْعُمرْ                   الرّْماِح بُيْدَنةٍ  َأعَمارُ َوا 
: شرح البيت: أطول أعمار الرماح بصمحك معيم عام واحد، ثم تعود إلى قتاليم، فتقتصر أعمار ثانياً 

 الرماح بالكسر والحطم، ألنك ال تصبر عمى قتاليم، فال تعقد اليدنة إال سنة واحدة. 
والرِّفعة والسمو، ألنيا سيوف  ثانيًا: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) أعمار( وىي تدل عمى العّزة

 سيف الّدولة.
  

                                                           
؛ محمد الجزائري،  5/593؛ محي الدين الدرويش، م.س، 4/415؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/437ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

 .1/36بة عقد األجياد في الصافنات الجياد، م.س، نخ
؛ محمد الجزائري،  5/593؛ محي الدين الدرويش، م.س، 4/415؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/437ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)

 .1/36نخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد، م.س، 
.3/420بو البقاء العكبري، م.س، ؛ أ4/443ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 3(  
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :                               (1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                        
 ِبْنٌت َوَشبَّ ُغالمُ  (2)َوَقْد َكَعَبتْ                         َحتَّى ُتِصيَبَيا األْوالدَ َوَرّبْوا َلَك 

: شرح البيت: أن ىؤالء الروم يربون أوالدىم لتسبييم، وتأخذىم في أحسن أحواليم، وىو إذا كعبت ثانياً 
 الجارية وارتفع سن الغالم، أي عاقبة أمرىم تعود إلى ذلك.

الد( وىي تدّل عمى التحقير؛ ألنيم أوالد الّروم، والذين : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) األو ثالثاً 
 مصيرىم الّسبي والعار.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الوافر                                                                                      

 اأَلْقَدامِ من َبعِد ما َقَطَرْت عمى                      َأْرَواُحَنا انَيَمَمْت َوِعْشَنا َبعَدَىا
: شرح البيت: إن الدموع ىي أرواحنا، سالت منا وقطرن عمى أقدامنا، فكيف عشنا بعد خروج ثانياً 

 الروح من أبداننا.
 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي) أرواح و أقدام(، وىما تدالن عمى القّوة والّشجاعة والعّزة.ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                         
 (5)إاّل إَلْيَك َعميَّ َفْرَج َحرَامِ                           َصّيَر َظْيَرَىا األْحرارِ َوَتَعذُُّر 
قمة األحرار وتعذرىم َحرََّم عمّي أن أركب ظير ىذه الناقة، إال إليك فال أقصد عمييا : شرح البيت: ثانياً 

 سواك.

                                                           
 .3/420؛ أبو البقاء العكبري، م.س،4/444ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
 الكاعب: التي قد بدا ثدييا لمنيود.)ابن منظور، م.س، مادة )كعب(.  (5)
؛ عمي بن عبد العزيز 1/109عي، م.س، ؛ يوسف البدي4/9؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/520ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)

 .1/50؛ أبو المرشد المعري، م.س، 1/101الجرجاني، م.س، 
؛ الحاتمي 1/102؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 4/9؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/512ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)

 .1/33م.س، 
؛ الحاتمي م.س، 1/102؛عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 4/9؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/512ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
1/33. 
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 : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ) األحرار(، وىي تدّل عمى العّزة والّرفعة والّسمو.ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                          
 (2)األّيامِ حتى افَتَخْرَن بِو عمى                       َمِمٌك ُزَىْت ِبَمَكاِنِو َأيَّاُموُ 

: شرح البيت: افتخرت أيامو بمكانو فييا عمى سائر األيام؛ ألنو كساىا فخرًا وزادىا عمى األيام ثانياً 
 شرفًا.

 أيام(، وىي تدل عمى العّزة والَمَنعة والّسمو.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: لثاً ثا
 

 : بيت الشِّعر:        أوالً 
 :                                                                                       (3)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                         
 َأْحاَلمِ ِمْن ِحْمِمِو َفُيُم ِبال                          َوَتخاُلُو َسَمَب الَوَرى َأْحاَلَمُيْم 

 : شرح البيت: إذا رأيت عقمو وعقل الناس، ظننت أنو سمبيم عقميم ورأييم فال عقل ليم.ثانياً 
 أحالم(، وىي تدل عمى العّزة والّسمو والّرفعة.ة جمع الِقّمة: الجمع في كممة)ل: دالثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(4)يقول الّشاعر
 الوافر 

 (5)األْغتَامِ في َعْمِرو َحاِب َوَضّبَة           َمْياًل َأاَل ِلّمِو ما َصَنَع الَقَنا
 قعَت بيم وقعة كبيرة.: شرح البيت: اكفف عن ىاتين القبيمتين فقد أو ثانياً 
األغتام(، وىي تدل عمى الّتحقير والّذلة والّغباء، لمذين عصوا الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 سيف الدولة فأىمكيم.
 
 

                                                           
 .1/19؛  الحاتمي، م.س، 4/11؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/522ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
 .1/19؛ الحاتمي، م.س، 4/11؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/522ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)

.   4/11؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/522ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 3(  
؛ ابن سيده، م.س، 1/29؛ أبو المرشد المعري، م.س، 4/12؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/523ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2) 
1/29 . 
 اء الجيال. )ابن منظور، م.س، مادة )غتم(.األغتام: وصف توصف بو األغبي (3)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                         
 األْجسامِ َغِضَبْت ُرؤوُسُيُم عمى              كَأّنما (2)َفَتَرْكَتُيْم َخَمَل الُبُيوتِ 

: شرح البيت: تركتيم وسط البيوت قتمى، أجسامًا بال رؤوس، فكأن رؤوسيم غضبت عمى ثانياً 
 جسوميم ففارقتيا.

سام(، وىي تدل عمى التحقير، ألنيا أجسام األعداء التي : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) األجثالثاً 
 كانت بال رؤوس، ألنيا ُقطَِّعْت في الحرب.   

 
                                                                                                                                                         

 بيت الشِّعر:  :أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الوافر                        
 (5)ِفي َسَماِء َقتَامِ  (4)َوُنُجوُم َبْيضٍ                َأْحَجاُر ناٍس َفْوَق أْرٍض ِمْن َدمٍ 

: شرح البيت: إن األرض احمرت بما سال من دمائيم، وىم مصروعون عمى الدماء كالحجارة ثانياً 
 أن السيوف كانت تممع من الغبار، كما تممع النجوم في السماء.عمى األرض، وك

أحجار(، وىي تدل عمى الّتحقير والّذلة؛ ألن األرض احمرت الجمع في كممة): داللة جمع القمة: ثالثاً 
 من دمائيم.

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(6)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                       
 المُُّجمُ  أْشداِقَيابالَماِء في  (8)َتِنشُّ                 ُبَحيَرَتَيا (7)َحتَّى َوَرْدَن ِبِسْمِنينٍ 

                                                           
.  4/13؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/524ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  ( 1(  
 خمل البيوت: ىو حشو، أو فيو التنبيو عمى غزوىم من خالل دورىم .)ابن منظور، م.س، مادة )خمل(. (5)

185/  14؛ القمقشندي، م.س، 1/29؛  ابن سيده، م.س، 4/13ء العكبري، م.س، ؛ أبو البقا4/524ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،   )3(  
 َبْيض: المغافر. )ابن منظور، م.س، مادة )بيض(. (2)
 قتام: الغبار. )ابن منظور، م.س، مادة )قتم(. (3)
 .1/79س، ؛  ابن سيده، م.4/19؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/550ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 4)
 (. 3/255ِسمنيٍن: موضع من أفالذ بالد الروم .)ياقوت الحموي، م.س، باب السين والجيم،  (5)
: صوت الماء إذا غال.)ابن منظور، م.س، مادة )نشش(. (6)  َتِنشُّ
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: شرح البيت: وردت خيمك بحيرة ِسْمنين، وقد حميت شكائميا من شدة الحر، فمما شربت الماء ثانياً 
 شيش الحديد المحمى إذا ألقَى في الماء.جعمت لحميا تنش في الماء ن

 أشداق(؛ وىي تدل عمى العّزة والقوة، فيي خيل الممدوح.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                         
 َوالُحَرمُ  األْطفالُ َأْبطاُلَيا َوَلَك                    َقاَسْمَتيا َتلَّ ِبْطِريٍق فكاَن َلَيا

: شرح البيت: قسمت أىل ىذه البمد بينك وبين سيوفك، فأعطيتيا األبطال، وأخذت لنفسك النساء ثانياً 
 واألطفال.

 (، وىي تدّل عمى القوة والعّزة؛ألنيا تخص الممدوح.أبطالالجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 
 

   : بيت الشِّعر:                                                                                                               أوالً 
 :(2)يقول الشاعر

 البسيط
 َتنَيِزمُ  َواألْرواحُ َيْسُقْطَن َحْوَلَك                 فكاَن أْثَبُت ما فيِيْم ُجُسوَمُيمُ 

: شرح البيت: كانت جسوميم أثبت شيء منيم، ألنيا إذا سقطت عن الدواب ثبتت مكانيا ثانياً 
 واألرواح كانت تطير وال تستقر.

 األرواح(، وىي لمّتحقير، ألنيا أرواح األعداء المنيزمين.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                        

 َوالنََّغمُ  َواألْوتارُ ُشْرُب الُمدامِة                    ألَيى الَمَماِلَك عن َفخٍر َفُقْمُت بوِ 
ك في ىذا الشعر الذي رجعت بو، شربيم المدام واشتغاليم بسماع الميو، : شرح البيت: شغل الممو ثانياً 

 وأصوات أوتار العود والنغم.

                                                           
 .4/23؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/554ينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 7)
ابن  1/108؛ يوسف البديعي، م.س، 1/40؛ الجراوي، م.س، 4/24؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/556م.س،  ُينظر: أبو العالء المعري،( 1)

.1/30؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 1/318األثير، م.س،    
 .4/25؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 4/558ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
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(، وىي تدّل عمى الّذلة والتحقير، ألن المموك األقران رالجمع في كممة)األوتا: داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 انشغموا عن المعالي بشرب الخمر ومجالس السَّمر والغناء.

 
 ت الشِّعر: : بيأوالً 

 :                                             (1)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                           

 َمى أْنُعَماِنَقٌم َتُعوُد عمى الَيتَا                     أْمواِلوِ َيا َمْن لُجوِد َيَدْيِو في 
: شرح البيت: جودك ينتقم من مالك، فيفرقو كما تنتقم أنت من العدو بإىالكو، إال أن تمك النقم ثانياً 

 عائدة عمى اليتامى نعمًا، ألنيا مفرقة فييم.
موال تنفق أالعّزة والسمّو والّرفعة،ألنيا  أموال(، وىي تدل عمىالجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 اليتامى. عمى
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                           
 َفاَل ُدِعيُت ابَن ُأّم الَمجِد والَكَرمِ                     ساِئَمةً  اأَلْرماحِ َإْن َلْم أَذْرِك عمى 

شرح البيت: إن لم أدعك سائمة الدم عمى الرماح، أي لم أحضر الحرب، حتى يسيل الدم من  :ثانياً 
 جسدي عمى الرماح فال دعيت أخا المجد والكرم.

أرماح(، وىي تدل عمى الّرفعة والقوة؛ ألنيا رماح صاحب الجمع في كممة ): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 المجد والكرم.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)ل الّشاعريقو 

 البسيط
 (4)َوالّطيُر جاِئَعٌة َلْحٌم عمى َوَضمِ  ظامَئٌة           َواألسيافُ أَيْمِمُك الُمْمَك 

                                                           
 .4/33؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/53م.س، ُينظر: أبو العالء المعري، ( 3)

.1/889؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 4/44؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/55ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،(  2(  
. 1/69؛ الجراوي، م.س، 4/45؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 1/141ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  3(  

 م: كل شيء يوضع عميو المحم، ويضرب مثال  لمضعيف الذي ال امتناع عنده.)ابن منظور، م.س، مادة )َوَضَم(. الَوضَ  (3)
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واألسياف عطاش إلى دمو  : شرح البيت: ال يممك الممك ضعيف ال يمتنع، وال يدفع عن نفسو،ثانياً 
 والطير لم تشبع من لحمو.

أسياف(، وىي تدل عمى الّذلة والتحقير،ألّن مموك عصره ليس ممة)الجمع في ك: داللة جمع القمة: ثالثاً 
 فييم من ُيدافع عن نفسو.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

 َيَمذُّ بيا سمعي وَلْو ُضمّْنَت َشْتِمي                 الّمَغَة التي ألفاِظوِ وأْسَمَع ِمْن 
 : شرح البيت: ىو حمو المفظ، فصيح الكالم، يمتذ السمع بكالمو، ولو شتم بو لصحتو وعذوبتو.ثانياً 

 ألفاظ(، وىي تدل عمى الّرفعة والّسمو لمممدوح.الجمع في كممة)داللة جمع الِقّمة: 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
                                                             :(2)ريقول الّشاع

 الوافر                                         
 إاّل الطَّعامُ  أْقراُنياوما                      بأْجساٍم َيَحرُّ الَقْتُل فييا

م، فيو يقتميم، أي أنيم من كثرة : شرح البيت: أكثرىم يموت بالتخمة ليس ليم أقران إال الطعاثانياً 
 األكل يتخمون فيموتون.

أجسام(، وىي تدّل عمى الّذلة والتحقير لألعداء؛ألنيم يموتون الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 بالتخمة، وليس ليم أقران إال الطعام.

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                         
 والنَّاُس الَحَمامُ  األطواقُ ىَي                       أقامْت في الّرقاِب َلُو أَيادٍ 

: شرح البيت: نعمتو ال تفارق رقاب الناس، ألنيا الزمة ليا، كمزوم األطواق الحمام، فإن الناس ثانياً 
 ياديو.تحت منتو وأ

                                                           
.4/54؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/287ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (  1(  

 .4/72؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 358/ 1ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
؛ عبد الممك الثعالبي م.س، 1/86ابن وكيع التنيسي، م.س،  4/77؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 366/ 1: أبو العالء المعري، م.س، ُينظر (2)
 .111/  26؛ مرتضى الزبيدي، م.س، 1/466
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أطواق(، وىي تدّل عمى العّزة والّسمو؛ ألّن ِنَعْم الممدوح ال الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 تفارق رقاب الناس. 

 
 : بيت الشِّعر:           أوالً 

           :(1)يقول الّشاعر
 الوافر                                                                             

 حتى                       كأّنَك في َفِم الدَّىر ابِتسامُ  اأَلوقاتُ لقد َحُسَنْت ِبَك 
: شرح البيت: كانت األيام عابسة متجيمة، فمما أظيرك اهلل طابت بك األيام، وزال عبوسيا ثانياً 

 وظيرت بشاشتيا فكأنك ابتسام ليا وطالقة.
األوقات(، وىي تدل عمى الّسمو والّرفعة، والمكانة العالية لجمع في كممة)ا: داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 لمممدوح.    
 

       
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

ّياُه َتْخُدمُ                   َبِرّيةٍ ِمْن جَ  (3)األْذيالَ وال َيْرَمُح   وال َيْخُدُم الدُّْنَيا وا 
 : شرح البيت: ال يختال في مشيتو تكبرًا، وال يرمح ذيل ثوبو، وال يخدم أىل الدنيا وىم يخدمونو.ثانياً 
وال األذيال(، وىي تدّل عمى العّزة، فيو يختال في مشيتو، الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 يرمح ذيل ثوبو.
 : بيت الشِّعر:                                                          أوالً 

                                                          :(4)يقول الّشاعر
 الطويل                    

 بيضًا وُيؤِتمُ  األغمادِ اَمى مَن َيت                في كّل غاَرةٍ  (5)ُيَروَّي بكالِفْرَصادِ 

                                                           
 .4/81؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 366/ 1ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 . 4/87؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 48/ 2، م.س، ُينظر: أبو العالء المعري (1)
، مادة َيْرَمُح اأَلذياَل: يريد: الخيالء، يقال لممختال: إنو ليرمح األذيال، إذا كان يطيل ثوبو وال يرفعو، ويضربو برجمو.)ابن منظور، م.س (2)

  )رمح(.
 .4/88 ؛ أبو البقاء العكبري، م.س،49/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 (. 3/333الِفْرَصاِد: التوت )ابن منظور، م.س، مادة )فرصد(  (4)
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: شرح البيت: يروي بمثل الفرصاد سيوفًا قد فارقت أغمادىا، فصارت كاليتامى، ويوتم أوالد من ثانياً 
 يقتمو بيا، في كل غارة يغيرىا عمى األعداء.

ذه السيوف األغماد(، وىي تدل عمى العّزة والقوة لمممدوح، فيالجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 قد فارقت أغمادىا.

 
 أواًل: بيت الشِّعر:

 :(1)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                        

 األْوىامُ َكُثَرْت َعْن ُبُموِغيا                       ِىَمٌم َبّمَغْتُكُم ُرَتَباتٍ 
: شرح البيت: لكم ىمم عالية قد بمغتم بيا أعمى المراتب، مراتب ال تبمغيا األوىام، ولم يخطر في ثانياً 

 وىم أحد أن يبمغيا.
األوىام(، وىي تدّل عمى العّزة، حيث بمغ الممدوح أعمى الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 المراتب.
 

                                                                                            : بيت الشِّعر:                        أوالً 
                                                                                                                  :(2)يقول الّشاعر

 الخفيف 
 األْقالمُ قد َكَفْتَك الّصفائَح  ّناَس حتى                ال (3)وَكَفْتَك الّصفاِئحُ 

: شرح البيت: استغنيت بسيوفك عن نصرة الناس لك، ثم استعنيت بأقالمك عن سيوفك، لما ثانياً 
 استقر من الييبة لك في قموب الناس، فمست تحتاج معيا إلى السيوف.

 وىي تدل عمى الّسمو والّرفعة لمممدوح.األقالم(، الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 

  

                                                           
 .4/99؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 228ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (5)
 .1/127؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 4/100؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 229/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 ُح: السيوف )ابن منظور، م.س، مادة )صفح(.الّصفائِ  (2)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                         
 األْقدامِ َفَضَمْتيا بَقْصِدَك                    َخْيُر أعضاِئنا الّرؤوُس وَلِكنْ 

: شرح البيت: الرأس خير عضو في اإلنسان، ألنو مجمع الحواس، وفيو محل العقل، ولكن ثانياً 
 صارت األقدام أفضل منيا لقصدىا إياك.

 أقدام(، وىي تدّل عمى العّزة والّرفعة؛ ألنيا أقدام الممدوح.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
                                                                                :(2)يقول الّشاعر

 الخفيف 
 اأَلْقوامُ ُخَذني ِفي ِىباِتَك                       ِخْفُت إْن ِصْرُت في َيميِنَك أن تَأ

ك، يشير :شرح البيت:أقصرت عنك خوفًا إن صرت في يمينك أن تأخذني الوفود في بعض ىباتثانياً 
 إلى كثرة عطاياه، حتى يخاف شاعره وزائره أن يؤخذ فيما يؤخذ من اليبة.

أقوام(، وىي تدّل عمى العّزة والّسمو والّرفعة، ألنيا سمات الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 الممدوح وىنا إشارة إلى كثرة عطاياه.

 
 

 : بيت الشِّعر:      أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                    
 َأْحكامُ َلْيَس َشْيئًا َوَبعُضُو                   (5)ُىذاءٌ  (4)ِإنَّ َبعضًا ِمَن الَقِريضِ 

 : شرح البيت: بعض الشعر ىذيان، وبعضو حكمو.ثانياً 

                                                           
 ؛ محب الدين الحموي1/61؛  يوسف البديعي، م.س، 230؛ أبو العالء المعري، م.س، 4/101ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س،  (3)
  .1/338؛ أبو المحاسن، م.س، 1/337؛ أبو الفتاح العباسي، م.س، 1/189م.س،  
؛ عمي بن عبد العزيز 1/127؛  ابن وكيع التنيسي، م.س، 4/101؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 235م.س، ُينظر: أبو العالء المعري،  (4)

 .1/103الجرجاني، م.س، 
؛ يوسف البديعي م.س، 1/128؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 4/103؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 232/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 .1/185؛ أحمد قبش نجيب، م.س، 2/269، ؛ القمقشندي، م.س1/97
 الَقريِض: الشعر، وىو مأخوذ من قرض الشيء، إذا قطعو، كأنَّ اإلنسان يقطعو من فكره. )ابن منظور، م.س، مادة )قرض(.( 2)
 اليذاء: الكالم الذي ال فائدة فيو.)ابن منظور، م.س، مادة )ىذى(. (3)
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أحكام(، وىي تدّل عمى القوة والَمَنعة، لمشعر الذي ُيقال في الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 الممدوح.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الطويل

 َعَميَّ َوَكْم َباٍك بَأْجَفاِن َضْيَغمِ                  (2)َشاِدنٍ  بأْجفانِ َرَحْمُت َفَكْم باٍك 
ن عمي، ويجزعون الرتحالي عنو، فالباكي بجفن الشادن، المرأة : شرح البيت: كم رجال يبكو ثانياً 

 المميحة والباكي بأجفان الضيغم الرجل الشجاع الكريم.
أجفان(، وىي تدّل عمى الّسمو والرفعة، ألنيم يبكون عمى رجٍل الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 شجاع.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 لالطوي
 َحديثًا َوقد َحكَّْمُت رَأَيَك فاحُكمِ                        فاختْر ليْم بنا األمالكَ قِد اختْرُتَك 

: شرح البيت: قد اخترتك من األمالك، أي من مموك األرض بالقصد إليك، فاختر لنا بيم حديثًا، ثانياً 
 ما تريد. من مدح أو ىجاء، أو منع، أو عطاء، يريد أنيم يتحدثون بنا، فاختر

األمالك(، وىي تدل عمى الّسمو والّرفعة؛ ألن مكانة األمير الجمع في كممة ): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 عالية.

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 الوافر
 أْخالُق الّمَئامِ  األْوالدِ عمى                              َتْغِمُبَيا َكِثيراً  األْجدادَ أَرى 

ن كان من أصل انياً ث : شرح البيت: الخمق المئيم قد يغمب األصل الطيب، حتى يكون صاحبو لئيمًا، وا 
 كريم.

                                                           
 .4/136أبو البقاء العكبري، م.س،  ؛76/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (4)
 الشادن: ولد الغزال، وىو فوق الطال.)ابن منظور، م.س، مادة  )شدن(.( 5)
 . 84/ 4؛ أبو العالء المعري، م.س،4/142ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س،  (6)
 .162/ 2؛ أبو العالء المعري، م.س، 4/146ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س،  (1)
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أجداد وأوالد( وىما تدالن عمى السمو والّرفعة واألصل الّطيب الجمع في كممتي): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 لألمير.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الوافر
 ُيِحّس بَيا                    فْقَد الرَّقاِد َغريٌب باَت لم َيَنمِ  بأْجفانٍ ِحّس َوال يُ 
: شرح البيت: أن النجوم ال تتألم بجية السفر، وال يصيبيا ألم السير، كما نتألم نحن بذلك فكيف ثانياً 

 نقدر عمى مباراتيا، وأراد بالغريب، الذي لم ينم نفسو وكل من كان نفسو.
 أجفان(، وىي تدل عمى العّزة.الجمع في كممة)اللة جمع الِقّمة: : دثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 البسيط
 ِبَدمِ  أخفاُفياإلى َمِن اخَتَضَبْت                     ما ِزْلُت ُأْضِحُك إْبمي ُكمََّما َنَظَرتْ 

ري إلييم، فمما وصمت إلييم وجدت ال خير : شرح البيت: قصدت مموكًا وأدميت أخفاف إبمي بسيثانياً 
 فييم، فكنت ُأضحك إبمي من حالي معيم، تعجبًا وىزوًا.

أخفاف(، وىي تدل عمى القّوة وشّدة البأس، فيي أيدي الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 الممدوح.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                        

 الَمْجُد لمّسيِف َلْيَس الَمْجُد ِلْمَقَممِ                   َقَواِئُل لي َوأْقالميحتى َرَجْعُت 

                                                           
 .  239/ 4؛ أبو العالء المعري، م.س، 4/157نظر: أبو البقاء العكبري، م.س، يُ  (2)
؛ أبو المرشد المعري، 1/32؛  يوسف البديعي، م.س، 4/161؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 245/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)

 .1/463؛ أبو الفرج الجوزي، م.س، 1/96م.س، 
؛ ابن رشيق القيرواني، 1/46؛ الراغب األصفياني، م.س، 4/161؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 246/ 4معري، م.س، ُينظر: أبو العالء ال( 1)

؛  أبو اسحاق 1/230؛ محب الدين الحموي، م.س، 3/364؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 1/32؛ يوسف البديعي، م.س، 1/143م.س، 
 .1/389الحصري، زىر اآلداب وثمر األلباب، 
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: شرح البيت: ما زلت أتوسل إلييم بالقمم والفضل والعمم، فمما لم أظفر بخير قالت لي األقالم ثانياً 
 اطمب الشرف بالسيف ال باألقالم.

أقالم(، وىي تدل عمى العّزة والّسمو والّرفعة، فيو يطمب الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثا
 الّشرف بالسيف ال باألقالم.

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 (2)الُحُطمِ  أْحداِثوِ َوَصبِر ِجْسمي عمى                الدَّْىُر َيْعَجُب من َحْممي َنَواِئَبوُ 

: شرح البيت: من شدة صبري عمى نوائب الدىر، فالدىر يتعجب من حممي، وصبري عمى ثانياً 
 حوادثو؛ ألني ال أشكو إلى أحد ما بي.

أحداث(، وىي تدل عمى العّزة والّسمو والرفعة، فالممدوح ال الجمع في كممة)ع الِقّمة: : داللة جمثالثاً 
 يشكو إلى أحد ما بو. 

 : بيت الشِّعر:       أوالً 
        :(3)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                         
 األقرانِ بالرّأِي َقْبَل َتَطاُعِن                      ما َطَعَن الَفتى أْقرَاَنوُ َوَلُربّ 

شرح البيت: إن الرأي ربما يغني عن الشجاعة، ويوصل صاحبو إلى اإليقاع باألعداء والنكاية بيم قبل 
 أن تقع حرب أو قتال.

 دوح صاحب رأي ومشورة.أقران( وىي لمعّزة، ألن الممالجمع في كممة)داللة جمع الِقّمة: 
 
 

 أواًل: بيت الشِّعر:           
 :       (4)يقول الّشاعر  

 الكامل                                                                                    
 طانِ َواألوْ إاّل ِإلى الَعاَداِت                  َقاَد الِجَياَد إلى الطّْعاِن َولم َيُقدْ 

                                                           
 .4/165؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 276/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)
الُحُطم: الحطم )بالضم( جمع حطوم، و)بالفتح( : جمع حطمة، وىي من أسماء النار، ألنيا تحطم ما يمقى فييا، وأصل الحطم: الكسر.  (3)

  جمع حدث.)ابن منظور، م.س، مادة )حدث(. حطمتو: كسرتو، يقال: حوادث وأحداث فحوادث: جمع حادثة. وأحداث:
؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، م.س، 1/47؛  الجراوي، م.س، 4/177؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 529/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (4)

 .1/202؛ محب الدين الحموي، م.س، 2/53؛ أحمد الياشمي، م.س، 20/43
 .4/179؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 530/ 3م.س،ُينظر: أبو العالء المعري،  (1)
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: شرح البيت: قاد الخيل إلى المطاعنة، ولم يكن قوده ليا أول مرة بل قد سبق لو أمثاليا وتعودت ثانياً 
 خيمو التردد إلى الروم، ومعارك الحرب، فكَأنَّو يقودىا إلى أوطانيا التي َتَعوَّدت اإلقامة فييا.

مى العّزة، ألن خيمو تعودت التردد إلى األوطان(، وىي تدل عالجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 الّروم.

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الكامل

 اأَلْحزانِ في َقْمِب صاِحِبِو َعمى               ُكلُّ ابِن َساِبَقٍة ُيغيُر ِبُحْسِنوِ 
غار عمى ما : شرح البيت: ىذه الجياد وكل ابن فرس سابقة حسن الخمق إذا نظر صاحبو إليو أثانياً 

 في قمبو من الحزن بحسنو وأزالو عن قمبو.
: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة)األحزان(، وىي تدل عمى القوة والَمَنعة، ألن الناظر إلى ثالثاً 

 الفرس، إذا رآه صاحبو فرح بو وذىب الحزن من قمبو.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                        

 األْرسانِ فُدعاُؤىا ُيْغني عِن                       إْن ُخمَّْيْت ُرِبَطْت بآداِب الَوَغى
: شرح البيت: إنيا مؤدبة بآداب الحرب، فإذا ُأرسمت لم تشرد، فتحتاج إلى أن تشد برسن أو ثانياً 

 ولكنيا متى دعاىا صاحبيا أقبمت إليو، فيغني دعاؤىا عن أرسان تقاد بيا.شكال، 
األرسان(، وىي تدل عمى العّزة؛ ألن ىذه الخيل تخّص سيف الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 الدولة.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
                                                                                         :(3)يقول الّشاعر

 الكامل 
 اأَللَوانِ ُعُقَم البطوِن َحَواِلَك                      َوَحشاُه عاِدَيًة بَغيِر َقَواِئمٍ 

                                                           
 .4/179؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 531/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (2)
 .4/179؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 531/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)
 .2/215؛  ابن األثير، م.س، 4/181.س، ؛ أبو البقاء العكبري، م532/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
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: شرح البيت: مأل ىذا النير بخيل تعدو بال قوائم، السفن عقيمة ال تمد كسائر السفن، وىي سود ثانياً 
 بر عن السفن بالخيول.األلوان ألنيا مغبرة، فع

(، وىي تدل عمى القّوة والعّزة، فيي مغبرة بغبار المعركة الجمع في كممة)ألوان: داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 مما جعل لونيا أسود.                                                                                            

 : بيت الشِّعر:أوالً 
                                                                                          :(1)ول الّشاعريق

 الكامل          
 األْديانِ َوأَذّل ِديُنَك َساِئَر                     َخَضعْت لُمْنِصمَك الَمناِصُل ُعنَوةً 

 ليا السيوف قيرًا، ودينك ذل سائر األديان وقيرىا. : شرح البيت: سيفك قير كل سيف، فانقادت ثانياً 
األديان(، وىي تدل عمى العّزة، ألنو دين األمير الذي أذل الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 سائر األديان وقيرىم، فيو دين قوي عزيز.  
 

 : بيت الشِّعر:  أوالً 
                                                                            :(2)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                          
 فيِو والدَُّنا األْفالكُ ِمْثَل الذي                    َعْن ِإْدراِكوِ  اأَلفيامُ َتَتقاَصُر 

ام الناس قصيرة فيي ال تدرك صفة ىذا الرجل، فقد تقاصرت عن ادراكو، كما : شرح البيت: أفيثانياً 
تقاصرت عن عمم الشيء المحيط باألفالك والدنيا، ألن أحدًا ال يعمم ما وراء األفالك، ووراء العالم إلى 

 ما ينتيي من األعمى ومن األسفل.
وىي تدل عمى العّزة والرفعة والّسمو األفيام واألفالك(، الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 لمممدوح.                                                                                         
 : بيت الشِّعر: أوالً 

                                                                                               :(3)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                        

 َأَحدًا                     ِإاّل َأَحقَّ ِبَضْرِب الرَأِس ِمْن َوَثنِ  َأمالِكِيمْ َوال ُأعاِشُر ِمن 

                                                           
 .1/97؛ أبو المرشد المعري، م.س 1/47؛ الجراوي، م.س، 4/183؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 534/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (2)
؛ ابن األثير، م.س، 1/114؛  يوسف البديعي، م.س، 4/187؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 536/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 .1/60؛ الثعالبي، م.س، 1/240؛ ابن أبي الدنيا، م.س،  1/402
؛ ابن حجر العسقالني، رفع اإِلصر عن قضاة 4/213؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 248/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

 .1/168مصر،
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يستحق القتل، كالصنم الذي يستحق أن يكسر  : شرح البيت: ال أخالط أحدا من مموكيم، إال وىوثانياً 
 ويفصل بين رأسو وبدنو، حتى ال يكون عمى خمقة االنسان.

أمالك(، وىي لمّداللة عمى تحقير ُمموك األعداء، كما يحقر الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
نم الذي يستحق أن يكسر، وُيفصل رأسو عن جسده.   الصَّ

 :: بيت الشِّعرأوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                       
 ِفي ُىَدنِ  (3)اأَلْوتَارِ َحتَّى َكَأنَّ َذِوي                بإْنطاِكّيَة اعَتَدَلتْ  (2)ُمنُذ اْحَتَبْيتَ 

مست محتبيًا لمحكم بيذه البمدة، وىي أنطاكية وكانت من أعمال : شرح البيت: يقول لممدوح: منذ جثانياً 
حمب، وىي بالقرب منيا، بينيما ثالثون مياًل، استوى أمرىا، واستقام أىميا، وزال ما كان بينيم من 

 الخالف والظمم والحقد، وذلك بعدلك، وحسن سيرتك فييم.
تدّل عمى الّسمو والّرفعة؛ألن عدل األمير عّم األوتار(، وىي الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 أنطاكية.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 (6)َنْبٌت عمى الُقَننِ مَن الّسجوِد فال             (5)ُقرَِعتْ  أْطَواِدىاوُمْذ َمَرْرَت عمى 

ن كانت ال تعقل، عرفت أنك فوقيا وأعمى ثانياً  : شرح البيت: يقول لمممدوح: لما مررت عمى الجبال وا 
منيا، وأرجح حمما، فخضعت لك وىذا من المبالغة، وبالغ في السجود حتى عداه من الجبين إلى 

 فيي ال نبت في أعمى رؤوسيا.الرأس، أي فمن كثرة توالي السجود عمييا، قرعت لكثرة الخضوع 
أطواد(، وىي تدل عمى التحقير والّذلة، حيث خضعت الجبال الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 لو. 
 

                                                           
 .4/222العكبري، م.س،  ؛ أبو البقاء253/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)
لجمع: اإلحتباء: ان يجمع الرجل ظيره وساقيو بحمائل سيفو أو بغيرىا، وقد يحتبي بيديو، واالسم: الحيوة والحبوة، يقال حّل حبوتو وحبوتو، وا (3)

 حبى )بكسر الحاء( .)ابن منظور، م.س، مادة )حبا(.
 ادة )وتر(.األوتار: جمع وتر، وىي العداوة.)ابن منظور، م.س، م (4)
 .1/169؛ ابن حجر العسقالني، م.س، 4/222؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 254/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (5)
 ُقِرَعْت: من قرع الرأس: إذا لم ينبت الشعر.)ابن منظور، م.س، مادة )قرع(.  (6)
 ستطيل .)ابن منظور، م.س، مادة )قنن(.الُقنن: جمع ُقنة، وىي أعمى الجبل، وقيل اضا القنة، الجبل الم (7)
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 : بيت الشِّعر:                                                                   أوالً 
                                                                    :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                 
 (2)والِمَينِ  األعمالِ أغنى َنداَك عِن               من َصَنعٍ  األسواقَ أخَمْت َمواىُبَك 

ناع عن العمل، وأن يخدم الناس بعضيم  : شرح البيت: يقول لممدوح: قد أغنتثانياً  مواىبك الصَّ
ءك قد انتشر بين الناس، حتى اناع استغناء بعطائك، ألن عطبعضًا، فقد خمت األسواق من الصَّ 

 أصاب أىل االسواق منو ما استغنوا بو عن المعاش والعمل، واستغنى الفقير بو عن خدمة الناس.
 ممة)أصوات(، وىي تدل عمى السمّو والّرفعة وكرم الممدوح وعزتو.: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 (4)ا ِشْئُت أْن أسالُكُم خاَناَقْمٌب إذ                    َشّيَعني األىوالِ إذا َقِدْمُت عمى 

: شرح البيت: لي قمب يطيعني، ويتبعني في كل ىول إال عمى السمو، فإنو ال يطيعني، بل ثانياً 
 يخونني.

األىول(، وىي تدل عمى القّوة والشجاعة، فقمبو يتبعو في كل الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 ىول.

 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(5)لّشاعريقول ا

 البسيط                                                                                        
 أْزماَنا لأَلْزمانِ َخفَّ الزَّماُن عمى أْطراِف ُأْنُمِمو                     حتَّى ُتُوىّْمَن 

و عمى إرادتو، فكأن أناممو أزمان لألزمان : شرح البيت: إن الزمان في يده وفي تصرفو، فيو يصرفثانياً 
 لتقميبيا إياه، والزمان يقمب األحوال، وأناممو تقمب األزمان، فكأنيا أزمان لألزمان.

                                                           
؛ ابن وكيع التنيسي، 1/169؛ ابن حجر العسقالني، م.س، 4/223؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 254/ 2ينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

 .1/130م.س، 
 الِمَين: جمع مينة، وىي الخدمة، والتبذّل في التصّرف.)ابن منظور، م.س، مادة )مين(.  (2)
 .7/28؛ جمال الدين الجوزي، م.س، 4/224؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 257/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 .4/226؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 279/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (4)
 .1/43لجراوي، م.س، ؛ ا4/229؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 297/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
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أزمان(، وىي تدّل عمى القّوة والمنعة، فكأن أناممو أزمان لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة): دالثالثاً 
 لألزمان يقمبيا كيف يشاء.

 عر: : بيت الشِّ أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 أْرَساَنافي ُجوِدِه وَتُجرُّ الَخيُل                         راِفَمةً  (3)الَقْيناتُ  (2)وَتْسَحُب الِحَبرَ 

فيو من النعم، وما يمبسو الجواري، وتجره الخيل من نعمة سيف : شرح البيت: جميع ما نحن ثانياً 
 الدولة.
: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أرسان(، وىي تدل عمى العّزة، ألن جميع ما فيو الناس من ثالثاً 

 النعم والمسرات ىي من عطائو.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(4)يقول الشاعر

 البسيط                                                                                        
 وأْذىاَناووالداٍت وأْلبابا                  وأْجِبَنةً  (5)ُأُبوَّاتٍ الواِضحيَن 

: شرح البيت: ىم معروفو اآلباء، وأنسابيم ظاىرة، فيم وضاح الوجوه، وأحواليم وأمورىم ظاىرة ثانياً 
 غير مستترة.

داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممتي )ُأبّوات وأذىان(، وىما تدالن عمى الّرفعة والسمو والمكانة  :ثالثاً 
 العالية لمممدوح، ألنو صاحب أصل عريق. 

 
         : بيت الشِّعر:                                                                                                          أوالً 

 :(6)يقول الّشاعر
 البسيط

 ثّم اّتَخْذَت ليا السُّؤَّاَل ُخزّاَنا                     َمْكُرَمةً  األموالَ ( 7)أنَت الذي َسَبكَ 

                                                           
 .1/43؛ الجراوي، م.س، 4/230؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 298/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)
 الِحَبَر: جمع حبرة، وىي ثياب تعمل باليمن. جمعيا: حبر وحبرات.)ابن منظور، م.س، مادة )حبر(. (3)
 م.س، مادة )قين(. الَقيناُت: جمع قينة، وىي المغنية.)ابن منظور،  (4)
 .4/233؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 301/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (5)
 أبوات: جمع أبوة، وأجبنة: جمع جبين. وألبانًا: جمع لّب، وىو العقل. )ابن منظور، م.س، مادة )أبي(. (6)
 .4/233، ؛ أبو البقاء العكبري، م.س2/302ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
  وجمع. )ابن منظور، م.س، مادة )سبك(.  َسَبَك: صفي (2)
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: شرح البيت: أنت الذي جمع األموال وخمصيا وصفاىا، ثم أعطاىا لمن يقصده، فكأنيم خزان ليا ثانياً 
 فتسمموىا كما يتسمميا الخازن.

األموال(، وىي تدل عمى العّزة؛ النيا أموال الممدوح، فيو الجمع في كممة ): داللة جمع الِقّمة: ثاً ثال
 يجمعيا ويغنميا، ثم يعطييا لمن يقصده.

    بيت الشِّعر:                                                                                                           أواًل:
                                                                                                            :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                              
 (3)الثَِّفنُ  أخفاِفياعن  َوَتسأُل األْرَض               ِمن َبعِد الّرسيِم بَيا (2)َتْحُبو الّرَواِسمُ 

شرح البيت: إذا كمت أخفاف المطي، وحفيت لشدة الشمس حبت، وسألت األرض الثفنات عن الخفاف 
 استراحة إلييا، وىذا مثل ضربو لقوة السير، وال سؤال في الحقيقة.

 أخفاف(، وىي تدّل عمى القّوة والَمَنعة.الجمع كممة)ثالثًا: داللة جمع الِقّمة: 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 (6)َوالدََّبرَانِ  (5)َولم َيْخَش َوْقَع النَّجمِ                الّرَماِح بُرْمِحوِ  أْطرَافِ َنَفى َوْقَع 

رماح األبطال عن نفسو برمحو، لما خشي أن يصل إليو من جيتيم قتل أو : شرح البيت: دفع ثانياً 
 جرح، ولم يخَش أن يترك إليو الموت من السماء.

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أطراف(، وىي تدّل عمى القوة والعّزة، ألن الممدوح دفع رماح ثالثاً 
 األبطال عن نفسو برمحو.

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(7)الّشاعريقول 

 الوافر                                                                                        

                                                           
 .4/240؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 116/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
واسم: اإلبل التي سيرىا الرسيم، وىو ضرب من السير. )ابن منظور، م.س، مادة )رسم(. (4)  الرَّ
ة ثفنات البعير، وىو ما يقع عمى األرض من أعضائو إذا استناخ، كالركبتين وغيرىا.)ابن منظور، م.س، مادة الِثفن: جمع ِثفنة ، وىي واحد (5)

 )ثفن(.   
 .4/247؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 129/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (6)
 )نجم(.  النجم: الُثريا، وىو اسم ليا، عمى مثل زيد وعمرو. )ابن منظور، م.س، مادة (7)
 الدُّبران: خمسة كواكب من الثور، يقال إنيا سنامو، وىو من منازل القمر. )ابن منظور، م.س، مادة )دبر(. (8)
 .4/247؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 130/ 4ينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 1)
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 بأْضَعِف ِقْرٍن، في أَذلّْ َمكانِ                 حتى َقَتْمَتوُ (1)األقرانَ َوَقْد َقَتَل 
ضعف قرن في أخس مكان وأذلو. يعني: : شرح البيت: لم يزل يقتل األبطال حتى قتمتو األقران، بأثانياً 

 المرأة التي دلت عميو الرحى.
 األقران(، وىي تدّل عمى الشجاعة والقوة، في قتمو لألبطال.الجمع كممة): داللة جمع القمة: ثالثاً 
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(2)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                        
 (4)ِمْثَل الُجَمانِ  (3)عمى َأْعرَاِفَيا                 فيَيا األْغَصانُ َغَدْوَنا َتْنُفُض 

 : شرح البيت: سرنا من الشعب بكرة، وكان الندى يسقط من أوراق األشجار عمى أعراف الخيلثانياً 
 فينتظم عمييا مثل الُجَمان.

األغصان(، وىي تدل عمى الّسمو والّرفعة والمكانة العالية لجمع كممة)الِقّمة: ا: داللة جمع ثالثاً 
 والشجاعة. 

 
 بيت الشِّعر:                                                        أواًل:

                                                                                      :(5)يقول الشاعر
 الوافر              

 َيُحّض عمى التََّباقي بالتَّفاني                   (6)فاِرَس َشّمِريّّ  أْطرَافَ َحَمى 
شرح البيت: حمى أطراف فارس رجل ممك مشمر جاد وىو يحض عمى التباقي في التفاني أي  ثانيًا:

 الصالح.يحض أولياءه عمى إفناء أىل الفساد، ليكون ذلك سبب بقاء أىل 
أطراف(، وىي تدل عمى الّشجاعة والقوة والَمَنعة،ألنو حمى الجمع في كممة ): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 

 أطراف فارس، وأفنى أىل الفساد،وأبقى أىل الّصالح.
 

  

                                                           
 لحرب .)ابن منظور، م.س، مادة )قرن(. اأَلقران: جمع قرن، وىو مثمك في السّن، والقرن )بالكسر( وىو كفؤك في ا( 2)
 .1/22؛ أبو القاسم األصفياني، م.س، 4/256؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 339/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
 األعراف: جمع عرف ، وىو عرف الفرس، وىو الشعر الذي عمى ناصيتو. )ابن منظور، م.س، مادة )عرف(. (4)
 غار يشبو المؤلؤ. )ابن منظور، م.س، مادة )جمن(.الُجمان: حّب ص (5)
 . 1/114؛ يوسف البديعي، م.س، 4/263؛ أبو البقاء العكبري، م.س،345/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (6)
 (.424/ 4َشمرّي: الكثير التشمير.)ابن منظور، م.س، مادة )شمر(  (7)
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 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الوافر                                                                                       
 (2)ِسَوى َضْرِب الَمثَاِلِث َوالَمثَاني                الَمَناَيا أْطرَابَ بَضْرٍب َىاَج 

شرح البيت: حمى أطراف فارس بضرب، أي يحض أصحابو عمى التباقي في التفاني  بضرب  ثانيًا:
 من المموك ىمو الميو والترف. ال بمجرد قول، فيمو الحرب وضرب رؤوس األعداء، وليس كغيره

أطراب(، وىي لمداللة عمى القّوة والَمَنعة، فيّم الممدوح ضرب الجمع في كممة)داللة جمع الِقّمة:  ثالثًا:
 رؤوس األعداء، وليس الّميو والترف.  

 : بيت الشِّعر:  أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 المنسرح                                                                                       
 َتْسُجُد أْقَماُرَىا أِلَْبَياَىا                            َوداَرِت الّنّيرَاُت في َفَمكٍ 

: شرح البيت: لو أظير تمك اليموم لخضعت لو مموك الدنيا، واجتمعت كميم في وقت واحد ثانياً 
 فتجسد أقمار الفمك ألبياىا وىو الشمس.

 أقمار(، وىي لمداللة عمى العّزة لمممدوح.الجمع في كممة): داللة جمع الِقّمة: ثالثاً 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(4)يقول الشاعر
 الطويل                                                                                         

 (5)أكاَن َسخاًء ما أَتى أْم َتَساِخَيا                       َتُدّل عمى الَفتى أْخالقٌ َولمّنْفِس 
شرح البيت: لكل انسان أخالق يستدل بيا عمى ما يأتيو من الجود، ىل ىو طبيعي أم تكمفي؟ ثانيًا: 

 فيعرف حالو.

أخالق(، وىي تدل عمى الِعزَّة والّسمو والعفَّة، فيو صاحب لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة ): دالثالثاً 
 أخالق عالية.

 

                                                           
  .1/60؛ الثعالبي، م.س، 1/240؛  ابن أبي الدنيا، م.س، 4/263و البقاء العكبري، م.س، ؛ أب346/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 (. 115/  14الَمثالث والَمثاني: ضربان من الغناء، يكونان في العود ونحوه. )ابن منظور، م.س، مادة )ثنى(  (2)
 . 1/42؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 4/275؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 326/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)
 .4/284؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 335/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (4)
 .4/285ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س،  (5)
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 المبحث الثاني : جموع القمة الواردة في الديوان عمى وزن " َأْفُعْل".
 جموع القمة عمى وزن " َأْفُعْل  "

 
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                          

 الثَّقَميِن ُطرًّا                        فَكْيَف َتُحوُز أنُفَسيا ِكاَلبُ  أْنُفَس ِمُك َوَتمْ 
كيف يقدر بنو كالب أن يحوزوا أنفسيم ويحصنونيا بالفرار منك؟ وأنت تممك أرواح  : شرح البيت:ثانياً 

 الثقمين.
غير والتحقير والذلة ليذه األنفس الجمع في كممة )أنفٍس(، وىي تدل عمى التص : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

التي من الّسيولة التحّكم بيا، فيَي ليست عصّيًة عمى َمن يقّدُر األمور؛ وىذا ما دفع الّشاعر إلى 
 استخداميا كجمع قّمة.

 
 :: بيت الشِّعرأوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                  

 َجنيبُ  أِلْرُجِمَياَوِعْثَيُرَىا                     َوما ِبَك َغيُر ُحبََّك َأْن َترَاَىا
: شرح البيت: ىذا األلم الذي ألم بك، ليس ىو من المرض ولكنو لشوقك إلى أن ترى الخيل وقد ثانياً 

 يتبع الفرس قائده.أثارت الغبار في الحروب، وصار غبارىا تابعًا ألرجميا، كما 
أرجل(، وىي تدل عمى العمو والمكانة  لسيف الدولة الذي كممة ):  داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 

يحب رؤية الخيل وىي تطارد ظّميا الذي يتبعيا باستمراٍر، وال يفارق أرجميا. وكأنَّ الّشاعَر أراَد أن 
 ظير الخيل وىو في طمب األعداء.  يرسم صورًة لسيف الدولة الذي ال يحبُّ النزول عن

 : بيت الشِّعر: أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                       
 الشُّيبِ  أعينَ َفَيْل َحَسْدِت َعَمييا                 َوال رَأْيِت ُعُيوَن اإلْنِس ُتْدِرُكيا

                                                           
 الفتاح العباسي، م.س؛ أبو 54/ 1؛ الجراوي، م.س،1/80؛ أبو البقاء العكبري، م.س،406/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1)
 . 141/ 1؛ ابن رشيق القيرواني، م.س، 384/ 1 
 .33/ 1؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 86/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 358/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)
 .104/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 573/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)



116 
 

: شرح البيت: ما رأيت أحدًا من اإلنس يراىا، فيل حسدت الكواكب عمى رؤيتيا حتى حجبتيا ثانياً 
 بنفسك عن أدراك الكواكب ليا.  

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أعين(، وىي تدل عمى التمّيز والتفّرد، فمو أنَّ الشيب تتطايُر ثالثاً 
غريبًا، بل تكمُن األىميُة، والبروز في قّمة الشيِء، لذلك وجدنا  باستمراٍر، وبكثرٍة، لما كان األمرُ 

 أعين( ولم يستخدم جمعًا آخر.استخدم )الّشاعَر 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(1)يقول الّشاعر
 الخفيف                                                                                       

 َتُشقُّ الُقموَب قبَل الُجمودِ  (2)بُ               ِريُشيا الُيدْ  بأْسُيمٍ رَاِمياٍت 
: شرح البيت: يقول لصاحبو: ىل رأيت بدورًا ترمى بسيام؟ قدودىا اليدب، وىي تشق القموب قبل ثانياً 

 الجمود، بخالف سائر السيام التي تصيب الجمود قبل القموب.
)أسيم(، وىي تدل عمى التمّيز والتفّرد والعزة، ألن ىذه األسيَم داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة  ثالثًا: 

تشقُّ القموَب، فيذه األسيم ليست عادية؛ ألنيا تشقُّ القموَب قبل الجمود! وكّمنا يعمُم أّنك لن تستطيَع أن 
 تصل القمب دون قدِّ الجمد، لكّنيا تمّيزت عن باقي األسيم، فقّدت القموب قبل أن تالمَس الجمد.

 
 : بيت الشِّعر: والً أ

 :(3)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

 الرُّْمدُ  اأَلْعينُ َمْن ُتشَفى ِبِو  (4)ِمَن الُعدم           َمَدْحُت أباُه َقْبَمُو فَشَفى َيدي 
أباه قبل مدحو، فشفاني من الفقر وأغناني، ىذا الذي إذا نظرت إليو األعين : شرح البيت: مدحت ثانياً 

 الرمد شفيت من الرمد. 
ثالثًا: داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة )أعين(، وىي تدل عمى الّرفعة والتفّرد فالّشاعُر أراَد من جمع 

، وىي المدح، فما األعيُن القمة )أعين( أن يصل إلى الغاية التي يحاول إظيارىا في معظم قصائده
الرمد إال ِلُيبّين مدى مالحة الممدوح، ومدى قدرتو عمى جمب القموب والعيون نحوه؛ فإذا كان يشفي 

 العين الرمداء، أفال يشفي َمن تعّمق قمبو بو؟.  

                                                           
 .319/ 1؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 71/ 1ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1)
 الُيْدب: الشعر الذي عمى األجفان.)ابن منظور، م.س، مادة )ىدب(. (2)
 .1/103؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 2/8؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 280/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
ن فتحتو فتحت الثاني .)ابن منظور م.العُ  (4) س، دم: الفقر، وكذلك الَعدم، والضم لغة فيو، كالسُّْقم والسََّقم، إذا ضممت األول سكنت الثاني، وا 

 مادة )عدم(. 
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 بيت الشِّعر: أواًل:
                                                                                                    :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف 
 الُحّسادِ  أْلُسنُ َوأذاَعْتُو                     َحَسَم الّصْمُح ما اشَتَيْتُو األعادي

شرح البيت: قطع الصمح ما كانت تشتييو األعادي من الخالف بينكما، وما أفشاه الحساد من  ثانيًا:
 الوحشة الواقعة بينكما.

داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )األلسن(، وىي تدل عمى التحقير، ألن الّشاعَر يعمُم أنَّ ثّمة  ًا:ثالث
أناٍس يدعوَن إلى الفتنة، ألنَّ في ىذا الجو متنفسٌّ ليم، فيجدون ضالتيم في ىذا الجوِّ المشحون؛ لكن 

، فبتقميل األلسن إىانٌة ألصحابيا، إن انتيى ىذا الِخصام، فال مكان ليم، وال فعالية ترجى من ألسنتيم
 وتحقيٌر ليم. 

 أواًل: بيت الشِّعر: 
 :(2)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                      
 أْفالَذا أْقَفاَءُىْم وُكُبوَدُىمْ               بَحْيُث َلقيَتُيمْ  أْوُجَيُيمْ  غاَدْرتَ 

ثانيًا: شرح  البيت: يقول ىزمتيم حتى أدبروا فولوك أقفاءىم حتى قامت مقام وجوىيم في استقبالك 
                           ويجوز أن يكون المعنى طمست وجوىو بالضرب حتى صارت كاإلقفاء وتركت أكبادىم قطعًا صغارًا.                                         

أوجو(، وىي تدل عمى االستيزاء والسخرية والتحقير، فقد قام كممة )لثًا: داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثا 
سيف الدولة بيزيمة أعدائو حتى أنيم عندما ىربوا، وأدبروا، كأنَّ أدبارىم وجوىيم، وفي ذلك استيزاٌء 

 وذمٌّ ألعداء سيف الدولِة، وفخٌر، ومدٌح لسيف الدولة.    
 

 يت الشِّعر: : بأوالً 
                                                               :(3)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 الَعْشرُ  أْنُمُموُ ْرِء َتداَوَل َسْمَع المَ            وتْرُكَك في اُلّدْنيا َدِوّيًا كَأّنما

: شرح البيت: شبو الصوت الذي يكون في الحرب بالصوت الذي يسمعو اإلنسان إذا سد بأناممو ثانياً 
 أذنيو، أو أراد أن المجد ما تقدم ذكره، وأنو ترك في الدنيا أصوات العساكر عمى ىذا الوصف.

                                                           
 .30/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 90/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1)
 .81/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 252/ 1ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 2)
 .147/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 290/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (3)
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عمى الرفعة والتميز، فيذه األنامل تبقى  : داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أنمل(، وىي تدلثالثاً 
تتحّرُك حتى بعد فراق الدنيا وىذا ما يريده الّشاعُر من المرء، أن يترك خمفو ما ينفع الناَس، وُيبقيو حّيًا 

 بعد موتو.
 بيت الشِّعر:  أواًل:

 :(1)يقول الّشاعر
 الكامل                                                                                          

 ولَمْسُت ُمْنُصَمُو َفَساَل ُنُفوَسا             ولحْظُت ُأْنُمَمُو َفِسْمَن َمَواِىباً 
 : شرح البيت: لحظ األنامل كناية عن االستمطار، ولمس المقصل كناية عن االستنصارثانياً 

نتو إياي، فسال سيفو بنفوس أعدائي يقول: تعرضت لعطائو فسالت بالمواىب أناممو، وتعرضت إلعا 
 وأرواحيم؛ ألنو قتميم.                                                                                  

أنمل(، وىي تدل عمى العّزة والتفّرد فاألنامل رغم قّمتيا إال أنَّ في كممة ): داللة جمع الِقّمة: الجمع ثالثاً 
ثيرًا قّمتيا فيي التي ُتسّيُر العطايا لمسائل، وىي التي تقبُض عمى الّسيف، فرغم قّمة عددىا فعميا يفوُق ك

 إال أّنيا فاقت بالفعل أقوامًا، وجيوشًا.
 

 : بيت الشعر: أوالً 
 :(2)يقول الشاعر

 المتقارب         
 (3)َشـــمَّو َمْعِطُس  وَأطَيـــُب مـــا                  اأَلنُفسَأَحـــبُّ امـــَرئ َحــبَِّت 

ء أحبتو األنفس، وىذا البخور أطيب شيء شمو ىشرح البيت: ىو أبو الفضل أحب امر : ثانياً 
 المعطس.

األنفس(، وىي تدل عمى التميز والتّفرد، ألنَّ أصحاب ىذه لة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )دال ثالثًا: 
، وامتالك الرائحة الطيبة فالناُس كثٌر والمّدعون كثٌر الّصفات قميمون، رغم كثرة عدد َمن يّدعوَن الحسنَ 

 كذلك، لكنَّ األنفس التي تمتاز بياتين الميزتين ىم قّمة، أمثاُل ممدوح الّشاعر فقط.
 

  

                                                           
 . 1/64؛ ابن وكيع التنيسي، م.س، 200/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 217/ 1ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 .206/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م .س، 306/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)
 َمعطس: األنف، ألنو يأتي العطاس منو.)ابن منظور، م.س، مادة )عطس(. (3)



119 
 

 بيت الشِّعر:  أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 المتقارب 
نَّ الِفئامَ   اأَلرؤُس  َمياَأرجُ الَّتي َحوَلُو                        َلَتحُسُد  (2)َواِ 

شرح البيت: إن الغممان والخدم القيام، تشتيي رؤوسيا أن تباشر األرض في الوقوف بين يديك  ثانيًا:
 تشرفا بخدمتك، فتحسد األرجل لذلك. 

أرجل(، وىي تدّل عمى العمو والعزة، فعجيٌب أن ترى األقدام تحسُد ة: الجمع كممة)ثالثًا: داللة جمع الِقمّ 
ُب منيا إلى الممدوح، وعجيٌب أن ترى الرأس يحسد األقدام؛ ألنيا تسيُر نحوه لتمبية الرأس؛ ألنيا أقر 

 طمباتو.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

                                                           الطويل                                                                                                                             
ّنَما  الُغْمُض  األْعُينِ بِعّمِتِو َيْعَتّل في              وكيَف اْنِتفاعي بالرَّقاِد َوا 

 : شرح البيت: إذا اعتل ىو لم انتفع بالنوم، ولم أجد لو لذة، ألنو إذا اعتل النوم في عيني جزعاً ثانياً 
 منو.

األعين(، وىي تدل عمى العمو والعزة فعندما يمرُض المرُء، داللة جمع القمة: الجمع في كممة) ًا:ثالث 
فإّنو ال ينتفُع بالنوم، وال يجد فيو متعًة  أو لّذة ؛ ألنَّ النوم أصبح مريضًا في عين المريض لمرض 

 المرء خوفًا عميو.
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(4)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                          
 أْدُمعُ َوالسَّمُّ  (5)َتسيُل ِمَن اآلماقِ            بأْنُفسٍ أشاروا بَتْسميٍم َفُجْدَنا 

                                                           
؛ محي الدين 340/ 2؛ محب الدين الحموي، م.س، 207/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 3/363ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1)

 . 1/67تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر،  ؛ اإلصبع العدواني،400/ 9درويش، م.س، 
 الفئام: بكسر الفاء وباليمز: ىم الجماعات )ابن منظور، م.س، مادة )فأم(. (2)
 . 50/ 1؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 221/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 363/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)
؛ أبو المرشد المعري، م.س، 91/ 1؛ يوسف البديعي، م.س 239/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 110/ 1المعري، م.س،ُينظر: أبو العالء  (4)
 .447/ 1؛ ابن محب الحموي الدمشقي، م.س،49/ 1
 اآلماق جمع مؤق، وىو: طرف العين الذي يمي األنف.)ابن منظور، م.س، مادة )ماق(. (5)
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 يمكنيم إظيار : شرح البيت: أشاروا إلى األحبة عند الوداع بتسميم. ونبو بقولو: أشاروا إلي أنيم الثانياً 
السالم بالكالم؛ خشية الرقباء فجدنا نحن بأرواح، تسيل من أعيننا جوابًا ليم، وأسفًا عمى فراقيم كانت 

ن كان اسميا الدمع؛ ألنيا كانت دمًا، وخروج الدم فيو خروج الروح.  التي تسيل أرواحًا في الحقيقة، وا 
أدمع(، وىما تدالن عمى العمو والعزة ؛ ألنَّ األبطال أنفس و كممتي): داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 

 يظيروَن في كلِّ المواقف، في الحرب، أو الّسمم.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                          
 َواألْذُرعُ َوأَوْت إَلييا ُسوُقيا               ياِط َوَخْيُموُ َوَتَصاَلحْت َثَمُر السّ 

إنو كان يديم ضرب خيمو بالسياط  في الحروب والغارات والصيد، وطرد الوحش  شرح البيت: ثانيًا:
فمما مات تصالحت السياط مع خيمو، حتى سكنت إلييا سوق الخيل وأذرعيا، وأمنت أذاىا وألميا إذ ال 

 السياط بعده.يضر بيا أحد ب
األذرع(، وىي تدل عمى العمو ألنَّ الخيوَل عندما ُتضرُب كممة ):  داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 

بالسياط فإّنيا تثمُر، فتسرُع في طمب العدو، أو الطريدة. والّشاعر جعل عالقًة بين السياط والخيل 
 الفارس. ألّنيما التصقا معًا فيناك ما يوصميما ببعضيما، أال وىو

 
 : بيت الشِّعر:    أوالً 

                                                                                                      :(2)يقول الّشاعر
 الخفيف 

 ُمرُّ الَمذاقِ  (3)أّن الِحمامَ  ـُفسِ                األْنـ إْلُف ىذا الَيواِء أْوَقَع في 
األنفس ألفت اليواء، فظنت أن الموت كريو الذوق، أللفيا اليواء الرقيق الطيب  شرح البيت: :ثانياً 

وذلك أوقع في أنفسيم أن الموت مر الذوق، وفي ىذا بيان لكره أعدائو مواجيتو، ولم يجاروه في 
حة الحرب ألن حب الحياة زين ليم الجبن وأراىم طعم الحمام مرًا وىو نفس منقطع، وربما كان را

 المريض والمغموم.

                                                           
 . 93/ 1؛ ابن سيده، م.س، 282/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 229/ 4س، ُينظر: أبو العالء المعري، م. (1)
 . 377/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 290/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (2)
 الِحماَم: الموت.)ابن منظور، م.س، مادة )حمم(. (3)
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فالشاعر أراَد أن ، األنفس(، وىي تدل عمى الذل والميانةكممة ) الجمع في : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 
يمدح ىذا الفارس الذي باتت األنفُس تخشاه، وتتجّنُب لقاءه، وفيو ذمٌّ ليذه األنفس التي استطابت الحياة 

 عمى الحرب، أو عمى الموت.
 

 عر:بيت الشِّ  أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 الطويل                                                                                         
 (3)النُّْجلِ  األعينِ دموٌع ُتذيُب الُحْسَن في                وَفْوَقيا (2)تركَت ُخدوَد الغاِنياتِ 

كين عميك، حتى فرحت أجفانين، وَذَىَب حسن عيونين شرح البيت: تركت النساء الغانيات يب ثانيًا:
 "اإلذابة"؛ ألن اإلذابة عمى مراحل وليس دفعة واحدة. واختار
أعين(، وىي تدل عمى التميز والعزة، فالشاعر يعمم بأنَّ الوفاء ة:الجمع في كممة ): داللة جمع الِقمّ ثالثاً 

ّنما في ا  ألعين الّنجل فقط.ال يكون في كثرة العيون، أو كثرة الباكين وا 
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(4)يقول الّشاعر

 المتقارب                                                                                        
 اأَلرُجلُ لخاَنْتُيُم َحوَلَك                 َوَلو ُبمَّْغ الّناُس ما ُبمَّْغت

 غ الناس ما بمغتو ىذه الخيمة لخانتيم أرجميم من ىيبتك، ولسقطوا كما سقطت.لو بم :: شرح البيتثانياً 
أرجل(، وىي تدل عمى اإلعالء، فقد بمَغ الممدوح منزلًة، ومكانًة كممة): داللة جمع القمة:الجمع في ثالثاً 

 ال يستطيُع أيُّ إنساٍن بموغيا.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(5)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

ّنا َلَنْمَقى الحاِدثاِت   َكثيُر الّرزايا عنَدىّن َقميلُ              بَأْنُفسٍ َوا 

                                                           
؛ أبو المرشد المعري، م.س، 92/ 1؛ يوسف البديعي، م.س، 46/ 3س، ؛ أبو البقاء العكبري، م.86/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 .53/ 1؛ ابن سيده، م.س، 59/ 1
  الغانيات: جمع غانية، وىي التي غنيت بحسنيا عن التحسين، وقيل: ىي التي َغنيت بزوجيا.)ابن منظور، م.س، مادة )غنا(. (2)
 مادة )نجل(. األعين النُّجِل: األعين الواسعة.)ابن منظور، م.س، (3)
/ 1؛ ابن األثير، م.س، 89/ 1؛  يوسف البديعي، م.س، 3/74؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 165/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (4)

 . 485/ 6؛ محي الدين درويش، م.س، 305
 .3/117؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 353/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، ( 5)
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ىا شرح البيت: إن لنا نفوسًا كريمة، وقموبًا صابرة عمى حوادث الدىر، وكثرة الرزايا والشدائد عند ثانيًا:
 قميل لكثرتيا وصبرىا.

أنفس(، وىي تدل عمى العظمة والعزة، فقوم الّشاعر يختمفون كممة ): داللة جمع الِقّمة:الجمع في ثالثاً 
 فيم يرون الخطر نزىًة والمصائب ال شيٍء.

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 الخفيف                                                                                         
ذا حاَوَلْت ِطعاَنَك َخْيلٌ   الَقَنا أْمَياال أْذُرعَ أْبَصرْت                  َوا 

: أنَّ العدو إذا أراد مطاعنتك، رأى رماحك طوااًل، حتى كأنو يرى كل ذراع منيا في طول الميل، ثانياً 
 لما لحقو من الخوف والوىل.

( جمع قّمٍة خروٌج ، وىي تدل عمى التفّرد ففي جمع )أذرعأذرع(كممة )الِقّمة: الجمع في : داللة جمع ثالثاً 
( م  فما ىذا 1600( سم، فالميل يساوي )75عمى المألوف إلى غير المألوف، فإْن كان الذراع يساوي)

مجاراتيا ميما  القرُب في المسافة، لوال أنَّ قوَم الّشاعر يمتازون بالقوة المفرطة التي ال يستطيُع أحدٌ 
 بمغ.
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
                                   :(2)يقول الّشاعر

 الرجز                        
 (5)آثاُرىا أْمثاُليا في الَجْنَدلِ                    اأَلْرُجلِ  (4)األيادي َرِبَذاتِ  (3)ُفْتلِ 

في العدو، شديدة الوطء، ولم يوصف كمب بمثل ىذا في ثقل  قوائمو مفتولة سريعة : شرح البيت:ثانياً 
نما جاء ىذا في الخيل واإلبل، فنقمو أبو الطيب إلى الكمب، فقال: لقوة وطئو عمى الحجارة،  الوطء، وا 

 أثرت فيو كأمثال مواطيء رجميو.
ألنَّ اإلبل التي  األرجل(، وىي تدل عمى التفّرد والّتميز؛كممة)الجمع في  : داللة جمع الِقّمة:ثالثاً 

قصدىا الّشاعُر بقصيدتو إّنما أرجميا ال تمس بعضيا عند العدو، وذلك لسرعتيا، وخّفتيا، وىي قويٌة 
 .لدرجة أنيا إن وطأت حجرًا أّثرت فيو

                                                           
  .50/ 1؛ عمي بن عبد العزيزالجرجاني، م.س، 150/ 3؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 301/ 2بو العالء المعري، م.س، ُينظر: أ (1)
؛ أبو الفتح 38/ 1؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 216/ 3؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 309/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (2)

 . 1/146العباسي، م.س، 
 تِل: مفردىا فتالء، وىي اليد التي بانت عن الصدر، فمم يمسيا عند العدو، وىو محمود في اإلبل.)ابن منظور، م.س، مادة )فتل(.فُ  (3)
 ربذات: خفيفات سريعات.)ابن منظور، م.س، مادة )ربذ(.  (4)
 الجندل: الصخر.)ابن منظور، م.س، مادة )جندل(. (5)
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 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 المنسرح                                                                                       
يا ُمَقلُ  بأْدُمعٍ                  والَخْيُل َتبكي ُجُموُدىا َعَرقاً   ما َتُسحُّ

: شرح البيت: إن الخيل من شدة الطراد قد عرقت، فجعل جمودىا باكية بالعرق، وىو مثل الدمع، ثانياً 
 إال أنو لم ينزل من عيون أو جفون.

لجمع في كممة )األدمُع(، وىي تدل عمى التعظيم والعزة  فالعرُق المتصّبُب : داللة جمع القمة: اثالثاً   
 عن جسد الفرس، ال يجفُّ رغم قّمتو، فيو والدمع سّيان، وفي ىذا األمِر قّمُة المدح لممدوح الّشاعر.

 
 : بيت الشِّعر:أوالً 

                                  :                                                      (2)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

 َغرَاِئَب ُيؤِثْرَن الِجياَد عمى اأَلْىلِ              َوَلْو لم َتِسْر ِسْرَنا إَليَك بأْنُفسٍ 
ونا لسرنا إليك مبادرين بأنفس تؤثر الجياد عمى األىل، وال تأنس إال : شرح البيت: لو لم تسر نحثانياً 

 بما يوفر حظيا من الفضل.
أنفس(، وىي تدل عمى التفّرد، فالّشاعُر أراد أن يفخر بيذه الّثمة ة:الجمع في كممة)داللة جمع الِقمّ  ثالثا:

 القميمة التي ال يشبييا شيٌء حتى لو كان من نفس جنسيا.
 

 الشِّعر:: بيت أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 َمْكدوَدٌة َوِبَقْوٍم ال بيا األَلمُ               أْبُطِنياُدْىٌم َفَواِرُسَيا ُركَّاُب 

أن ىذه السفن مطمية بالنار وفوارسيا يركبون  : شرح البيت: يقول أن ىذه الخيل دىم، يعنيثانياً 
 بطونيا بخالف الخيل التي يركب ظيورىا، وىي مكدودة في السير.

                                                           
 .227/ 3؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 298/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (1)
 .1/54؛ الجراوي، م.س، 310/ 3؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 268/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (2)
 .23/ 4؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 555/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س، (3)
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: داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة )أبطن(، وىي تدل عمى التفّرد، فمن المعروف أّنك إن ركبَت ثالثاً 
الّشاعر ىنا قمب اآلية، وجعل التعب يصيُب دابًة معينًة، فإنَّ التعَب يصيبيا ميما بمغت من القوة، لكنَّ 

 َمن يركبيا ال ىي، وقد جعل الركوبة عمى بطنيا ال عمى ظيرىا.
 

 بيت الشِّعر: أواًل:
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                             
ُد الّشمُس مّنا بيَض  ُد ِبيَض الُعذرِ                 أْوُجِيَناُتَسوّْ  (3)َوالمَّْممِ  (2)وال ُتَسوّْ

الشمس تسود ألوان وجوىنا البيض، وال تغّير بياض الشعر سوادًا، وىو شكاية ألن  : شرح البيت:ثانياً 
 بياض الوجو مما يشتيي بقاؤه فال تبقيو، وبياض الشعر مما نكره بقاؤه.

ىي تدل عمى التفّرد والتمّيز، فالمدافعين عن حقوِق : داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة )أوجو(، و ثالثاً 
الناس ثّمٌة عظيمٌة رغم قّمتيا فيم الذين يرافقون الّشمس في سيرىا طّيمة النيار، وغيرىم يبقى حيُث 

 الظلُّ الوفيُر  وتبقى وجوىيم ناصعة البياض. وفي ىذا تقميٌل من شأنيم، ورفٌع لشأن الممدوحين.
 

 : بيت الشِّعر: أوالً 
     :(4)يقول الّشاعر

 البسيط                                   
 (5)حتى َمَرْقَن بَيا ِمْن َجْوَش َوالَعَممُ             بأْرُجِمَياَطَردُت ِمْن ْمْصَر أيديَيا 

: شرح البيت: سرت بيا من مصر حتى خرجت من ىذين الموضعين، خروج السيم من القوس أو ثانياً 
 من الرمية.

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة) أرجل(، وىي تدل عمى التحقير والذلة، فيو خرج من مصر ثاً ثال
 كالمطرود وكأّنو إبٌل تطرد أرجميا أيدييا طمبًا منيا أن تسرع في المسير.

 
 

                                                           
/ 1؛ يوسف البديعي، م.س، 41/ 1؛ النويري، م.س، 157/ 4البقاء العكبري، م.س، ؛ أبو 239/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

 . 68/ 1؛ الثعالبي، م.س، 273/ 1؛ ابن أبي الدنيا، م.س، 101/ 1؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 122
سكن العين، ورسول ورسل، والعذار مأخوذ الُعذِر: جمع عذار، وأسكن الذال، واألصل عذر، ألنو جاء بو عمى كتاب وكتب، في لغة من أ (2)

 من عذار الدابة، وىو السير الذي يكون عمى خّدييا، فاستعير لمشعر النابت في موضع العذار.)ابن منظور، م.س، مادة )عذر(. 
 الممم: جمع لمة، وىو الشعر الذي يمّم بالمنكب.)ابن منظور، م.س، مادة )لمم( .  (3)
 . 36/ 1؛عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 157/ 4؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 241/ 4ري، م.س،ُينظر: أبو العالء المع (4)
 (.  147/ 4َجوَش والَعَمم: موضعان، وقيل جبمين بينيما وبين حسمى أربع ليال .)ياقوت الحموي، م.س، باب العين والالم،  (5)
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 بيت الشِّعر: أواًل:

 :(1)يقول الّشاعر
 البسيط                                                                                        

 (2)الُحُرمِ  األْشُيرِ من طيِبِيّن بو في            أْنُفَسُيمْ في الجاِىِمّيِة إاّل أّن 

 : شرح البيت: أراد أنيم لعفتيم كأنيم في األشير الحرم، فكنى بالطيب عن العفة.ثانياً 
ر(، وىما تدالن عمى التحقير، فيم يتمنون أن أنفس وأشيفي كممتي)الجمع  داللة جمع الِقّمة:ثالثا: 

 تكون أشير العام جميعيا أشير ُحُرم.
 : بيت الشِّعر:أوالً 

 :(3)يقول الّشاعر
 الكامل 
 (5)َيطَرْحَن أيدَييا بِحْصِن الرّانِ              (4)بُتْرَبِة َمْنِبجٍ  أْرُجَمَيافكأّن 

رجميا بمنبج، وأيدييا بحصن الران، إنيا تقطع ما كأن ىذه الخيل لخفتيا تكون أ شرح البيت: ثانيًا:
 بينيا بخطوة واحدة.

إنَّ منبج موجوٌد في الشام  داللة جمع الِقّمة:الجمع في كممة) أرجل(، وىي تدل عمى العزة،ثالثًا:  
وحصن الران في الروم، فالّشاعُر يصُف سعة خطوىذه الخيول التي تُبّمُغ راكبييا المكان الذي يقصدونو 

 فترٍة قصيرٍة جدًا. في
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(6)يقول الّشاعر

 الكامل                                                                                          
 األْعُيَناَشْوٍق بيا فأَدْرَن فيَك            َسَمَكْت َتماثيَل الِقباِب الِجنُّ من

اشتاقت الجن إليك فتوارت بتماثيل القباب لمنظر إليك وتماثيل القباب ىي القباب   :شرح البيت ثانيًا:
 ويجوز أن يريد بتماثيميا الصور المنقوشة عمييا، أي أنيا تضمنت من الجن أرواحا.

                                                           
؛ القمقشندي، م.س، 96/ 1؛ أبو المرشد المعري، م.س، 243/ 4الء المعري، م.س، ؛ أبو الع159/ 4ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س،  (1)

14 /165 . 
/ 12األشير الُحرم: أربعة، ثالثة سَرْد، وواحد فرد. السرد: القعدة، والحجة، والمحرم. والفرد: رجب.)ينظر: ابن منظور، م.س، مادة )حرم(  (2)

119 .) 
 .47/ 1؛ الجراوي، م.س، 532/ 3؛ أبو العالء المعري، م.س، 180/ 4 ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س، (3)
 (. 303/ 1َمنَبج: بمدة بالشام، من أعمال حمب، عمى مرحمتين منيا.)ياقوت الحموي، م.س، باب الباء واأللف،  (4)
 (.453/ 4حصن الرَّان: من بالد الروم.)ياقوت الحموي، م.س، باب الكاف والذال،  (5)
 .27/ 1؛ ابن سيده، م.س، 206/ 4؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 305/ 2بو العالء المعري، م.س،ُينظر: أ (6)
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أعين(، وىي تدل عمى العزة، والغريُب في قول المتنبي أن كممة)داللة جمع الِقّمة: الجمع في  ثالثًا:
جنُّ لممدوح الّشاعر، فاختبأت خمف التماثيل حتى تستطيع رؤيتو، وكأّنو أراَد القول بأنيا تشتاق ال

 خشيت منو، فاتخذت من التماثيل مكانًا لمتواري خمفيا منو حتى تستطيُع رؤيتو.
 

 : بيت الشِّعر:   أوالً 
                                                       :                                                          (1)يقول الّشاعر

 البسيط
 (2)عمى ِرماِحِيِم في الطَّعِن ِخْرصاَنا           في الّنطِق قد ُجعَمتْ  ألُسَنُيمْ كأّن 

 شرح البيت: ألسنيم ماضية نافذة، فكأنيا السيم في النطق. ثانيًا:
ن(، وىي تدل عمى العزة، ألّنيم ماضون في الحرب وكأنَّ ألسكممة): داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 

 ألسنتيم أسّنُة رماحيم، في قول الحق، فيَي ماضيٌة كاألسنة ال تخشى في الحقِّ لومة الئٍم.
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(3)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                                        
 (5)ليا اضِطرارًا وَلْو أْقَصْوَك َشنآَنا            ُتِحّبُيمُ  (4)َيْمَمِعّياتٌ  وأْنُفٌس 

ن أبغضوك وأبعدوك. : شرح البيت:ثانياً   أنفس كريمة فطنة، تحبيم ألجميا اضطرارًا، وا 
ٌَّ أَفش(، ًْٔ ذذل عهى انعزج ٔعهٕ انًكهًح )انجًع فً  دالنح جًع انقهح: :ثالثاً  كاَح، فانّشاعُر ٌعهُى أ

 اإلخالَص فً انحةِّ ال ٌرٕافُر عُذ جًٍع انثشر، تم ْٕ عُذ أَفٍش قهٍهٍح يٍ انثشر.

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
؛ يوسف 82/ 1؛عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 231/ 4؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 309/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)

 .376/ 1؛ جالل الدين القزويني الشافعي، م.س، 378/ 1ح العباسي، م.س، ؛ أبو الفت43/ 1؛ الجراوي، م.س، 111/ 1البديعي، م.س، 
 الخرصان: جمع خرص، وىو ىنا السنان، وواحد الخرصان: خريص وخرص.)ابن منظور، م.س، مادة )خرص(. (2)
  .1/48جاني، م.س، ؛ عمي بن عبد العزيز الجر 355/ 2؛ أبو العالء المعري، م.س، 232/ 4ُينظر: أبو البقاء العكبري، م.س، ( 3)
 اليممعي واأللمعي: الحاّد الفطنة، وىو الذي يظّن الشيء، فيصّح ظنو.)ابن منظور، م.س، مادة )لمع(.  (4)
 الشنآن: الُبغض.)ابن منظور، م.س، مادة )شنأ(. (5)
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 المبحث الثالث: جموع القمة الواردة في الديوان عمى وزن " َأْفِعمة" ودالالتيا البالغية.

 جموع القمة عمى وزن " َأْفِعمة ".
 

 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)ل الّشاعريقو 

 الوافر                                                                                          
 الَفراشِ  أجنَحةُ وَأيدي الَقْوِم          َكَأنَّ َعَمى الَجماجِم ِمنُو َناراً 

دي القوم المتطايرة بالسيف : شرح البيت: من شدة ضربو الجماجم صار كأن عمييا نارًا، وكأن أيثانياً 
 عند ضربو إياىا، كالفراشات التي تطير حول النار.

: داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أجنحة(، وتدل عمى المغاالة في وصف الممدوح. فمن ىو ثالثاً 
ّفسًا اّلذي تحممو األجنحة؟ إنو القائد، البطُل، الذي يجعُل من العدو حديَث الدىر، ويجعُل من ذكره متن

 ألبناء قومو الذين يعتّزون بأمثالو من األبطال.
 : بيت الشِّعر:  أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 الطويل                                                                                         

 (5)َمْجُيوَلٌة َوُىُجولُ  َوأْوِدَيةٌ               َوالَمال (4)الَمطاِميرُ  (3)َوُدوَن ُسَمْيساطَ 

: شرح البيت: لما ورد الخبر عميو، بخروج الروم إلى بالد المسممين، فاتبعيم وأوقع بيم، فيقول ثانياً 
دون سميساط التي حل فييا جيش سيف الدولة، ما اعترضيم من المطامير التي سمكوا بينيا والفالة 

 المجيولة . التي قطعوا بعدىا، وما سمكوا بعد ذلك من األودية
أودية(، وىي تدل عمى الندرة والقدرة الفائقة؛ ليذا المتمّيز عن كممة): داللة جمع الِقّمة: الجمع في ثالثاً 

باقي ممدوحي الّشاعر وىذا ديدُن الّشعراء، إذ يذكرون أسماء أماكَن من الّصعب وصوليا ويجعمون 
 .لقاىر لعدّوه، والذي يأتي بعظائم األموربطل قصيدتيم يصمو بمنتيى الّسيولة، حتى ُيظيروه بصورة ا

 

 
                                                           

 .210/ 2؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 255/ 2ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 .111/ 3؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 2/230لعالء المعري، م.س، ُينظر: أبو ا (2)
 (.234/ 3ُسًميساط: بمد من بالد الروم.)ياقوت الحموي، م.س،  (3)
 (.  148/ 5المطامير: جمع مطمورة، وىي حفرة غائرة في األرض، أو مكان تحت األرض. )ياقوت الحموي، م.س، باب الميم والطاء،  (4)
 صمة.)ابن منظور، م.س، مادة )َىَجل(. الُيجول: المت (5)
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 : بيت الشِّعر:أوالً 
 :(1)يقول الّشاعر

 البسيط                                                                           
 أْفَواُىيا الِقَممُ أْلِسَنٌة َفُيّن                     َوّلى َصَواِرَمُو إْكذاَب َقْوِلِيمِ 

فوض إلى سيفو تكذيب قول البطاريق، فالسيوف بمنزلة األفواه، فكأنيا تكممت في  : شرح البيت:نياً ثا
 رؤوسيم، فقالت ليم: كذبتم في يمينكم.

ألسنة(، وتدل عمى الندرة والتميز، فسيفو يمتمك العديد من ة: الجمع في كممة ): داللة جمع الِقمّ ثالثاً 
، وتجّرد ال لجعل األلسنة التي تكوي العدوَّ ه من رجولتو التي تنتيي بمجّرد أن ُيستلَّ ىذا الّسيف، وا 

 الّشاعر السيف كأي سيٍف يحممو أيُّ فارٍس، لكّنو بالجمع مّيز السيف وحاممو.
 : بيت الشِّعر: أوالً 

 :(2)يقول الّشاعر
 المنسرح                                                                           

 أْوَسَع ِمْن ذا الّزماِن أْبداَىا                       بأْزِمَنةٍ فإْن أَتى َحظَُّيا 
منيا، فمو وجد أزمنة أوسع من ىذا الزمان في نفسو ىمم يضيق الزمان بواحدة  شرح البيت: ثانيًا:

 تسعيا ألبداىا.
 .فردلتّ داللة جمع الِقّمة: الجمع في كممة )أزمنة(، وىي تدل عمى ا ثالثًا:

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ؛ يوسف البديعي، م.س،40/ 1؛ الجراوي، م.س، 16/ 4؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 545/ 3ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (1)
 . 78/ 1؛ ابن سيده، م.س، 108/ 1 
؛ أبو مرشد 37/ 1؛ عمي بن عبد العزيز الجرجاني، م.س، 282/ 4؛ أبو البقاء العكبري، م.س، 333/ 4ُينظر: أبو العالء المعري، م.س،  (2)

 . 103/ 1؛ ابن سيده، م.س، 104/ 1المعري، م.س، 
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات: 

 الخاتمة أواًل:

الحمد هلل رب العالمين، الذي يسَّر لي إنجاز ىذا العمل، وُأصمي وُأسمم عمى رسولو الكريم، سيدنا    
 محمد معمم الناس الخير، والِعمم الّنافع، وبعد،                                                    

قُّ يقال إنَّ الشاعر قد أحسن في توظيف جموع الِقمَّة في شعره أعظم إحسان، فحممت جموع فالح   
الِقمَّة في الجانبين اإليجابي والسَّمبي، أبمغ الدَّالالت البالغية، في مدح الصديق العزيز والفارس المقدام، 

وم.                                     سيف الدولة الحمداني المجاىد الكبير في وجو الرُّ

الذين  دو المدود لسيف الّدولة من الروموكذلك َحَمَمت جموع الِقمَّة أدقَّ الصفات وأظيرىا في ذم الع   
   فرَّق شمميم سيف الدَّولة، وفلَّ جمعيم، وجعميم عبرة لمن اعتبر في اليزائم التي أوقعيا بيم.

الواسعة عمى توظيف صيغ الجموع الّدالة عمى  وكل ذلك شاىد عمى بالغة المتنبي الفائقة، وقدرتو  
الِقّمة في أماكنيا الطَّبيعية، وحسب داللتيا التعبيرية، بال زيادة أو نقصان؛ مما زاد شعره بالغًة عمى 

 بالغتو، وفصاحة فوق فصاحتو.                                                                

َأْفَعال( ، تكاد تكون الغالبة عمى دة في الديوان عمى وزن )الوار  جموع الِقمَّةوىكذا وجد الباحث بأن    
صيغ جموع الِقّمة، مجتمعة، فقد وردت كثيرًا في ديوان الشاعر فيما يقرب من ثالثمائة موضع، وىي ال 

ختصت بسيف الدولة، تتعدى الفخر، والّسمو، والِعّزة، والرِّفعة، والنُّدرة، وعمو الشأن والمكانة العالية إذا ا
ومن ذلك ندرتو في الشجاعة والكرم وخوض المعارك، وال غرابة في ذلك، بأن يكون مثال الشاعر في 

                            الِعزَّة والُعمو، ألنو الفارس المغوار، الذي كان نموذجًا لمفارس العربي الذي يحبو الشاعر.                                      

ذا ما انتقل ىذا الوزن إلى أعداء سيف الدولة، فيو لمِقمَّة والّذَلة والسُّخرية  واالستيانة بالخصم وكذلك  وا 
عند الحديث عن خيل العدو وفرسانو وأتباعو التي جمبت لو اليزيمة النكراء في الحروب والخزي والعار 

بعد اليزيمة، في صورة محقرة مزرية، كما في صوالتو وجوالتو، فصور جمع الِقمَّة انيازميم وذلتيم 
صورت نفوس الحساد والمبغضين وانحطاط تفكيرىم أيضًا في صورة حقيرة مزرية، تتناسب وطبيعة 

 ونفسية الحّساد والمبغضين لسيف الّدولة الحمداني.                       

     

، فيي ال تتعدى ثالثين جمعًا فقط  وىي َأْفَعل(موع الِقّمة التي وردت عمى وزن )ويالحظ الباحث قمة ج
َأْفَعال( فيي تتراوح بين التعزيز والفخر تخرج عن وزن جمع الِقّمة السابق)في دالالتيا البالغية لم 
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ذا كان األمر يتعمق  والمدح بالِقّمة التي ىي ندرة، ومثمو في الشجاعة إذا كانت تتعمق بسيف الدولة، وا 
 ة واالستيانة بالخصم.                                    بأعدائو فيي لمّتحقير والذِّل

َأْفِعمة( الذي ورد أربعة مرات في شعر الشاعر، الحظ ر الباحث في داللة جمع الِقّمة )وعند نظ    
يدل  امى العّزة والّسمو والّرفعة، وىذالباحث أن ىذا الجمع عندما يتعمق بسيف الدولة، فإنو يدل أيضًا ع

عجابو الشديد بشجاعتو، فسيف الدولة ذو سيف بتار، يممع بالنار ولةالباحث بسيف الدّ عمى تعمق  ، وا 
فسيف الّدولة  جيولة، ىربًا من بطش سيف الّدولةفيحرق رؤوس األعداء، مما جعميم يسمكون أودية م

فيو حريٌّ  عنده مثال الفارس العربي األصيل الّشجاع، الذي أدَّب األعداء، وجاىد في اهلل حقَّ جياده،
التي تظير عزَّة وندرة  يوجو إليو ، ومن ذلك صيغة الجمع بكل مدح، وتكريم وتعزيز في كل خطاب

 من أن يجود الزَّمان بمثل سيف الدَّولة الحمداني.      
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 النتائج: ثانياً 

 من نتائج الّدراسة التي الحظيا الباحث ما يمي: 

ذكر )األعين( مجموعة جمع ِقّمة، ألىمية العيون وعزتيا، فيي من أىم ُيالحظ الباحث َأنَّ الشاعر  -1
 أعضاء الجسد، فيي التي تنير لمناظر الوجود.

ولوِحَظ َأنَّ الشاعر َذَكر)األلسن( مجموعًة جمع ِقّمة، ألىمية األلُسن فيي التي تنقل الحديث، إن  -2
ر عما في قمب صاحبو، من خير أو شر، إذ يترجم كان في المدح، أو اليجاء والّذم، والمسان عادًة ُيَعبِّ 

 ذلك في صورة كممات. 

والحظ الباحث أنَّ الشاعر ذكر أيضًا كممة )األبطن( مجموعة جمع ِقّمة، واختصيا بالخيل التي  -3
نما لتكون كيدًا لألعداء، وانتقامًا منيم،  ُتركب في الحروب، وَىمُميا ليس في بطنيا من أكل وشرب، وا 

يل ىي جالبة االنتصارات،ألن من يركبيا صاحب عقيدة صادقة، وألن اليدف من ركوبيا ىو فيذه الخ
 النصر والظفر بالمعركة.

والحظ الباحث أنَّ الشاعر ذكر كممة )األدمع( مجموعة جمع ِقّمة ألىميتيا، ولكن ىذه الدموع عند  -5
نما ىي دموع الفرح بالّنصر، فالخيل من شدة الّطراد قد عرقت وأصبحت  الشاعر، ليست دموع حزن، وا 

جمودىا وعيونيا باكيًة بالعرق، وعيونيا بالدمع الذي كان نتيجة الّتعب والركض في المعركة، وأصبح 
 العالمة الفارقة من عالمات النصر.

والحظ الباحث أنَّ الشاعر ذكر كممة )األنفس( مجموعة جمع ِقّمة؛ ألن ىذه األنفس الّصابرة التي  -6
الدولة وجيشو، ُبنيت عمى الصبر، وقمة الجزع لحوادث الدىر، فيذه العزائم الثابتة تحتقر تختص بسيف 

الخطوب الجميمة وىذه األنفس ىي أنفس عّزة وسمو، في حين أن نفوس العدو ىي أنفس ميزومة ال 
 تقدر عمى الّصبر، وأن ما يقع فييا مّر المذاق.

مجموعة جمع ِقّمة، وىذا يدّل عمى تعّمق الشاعر والحظ الباحث أنَّ الشاعر ذكر كممة )األسيم(  -7
بالممدوح وقوتو وشجاعتو، حيث إن ىذه األسيم تشقُّ قموب األعداء قبل جمودىم، ألنيا أسيم عزٍّ 

 ونصٍر.
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 التَّوصيات.ثالثًا: 

 ويوصي الباحث بما يأتي: 

جانبين التركيبي . من الممكن تطبيق ىذه الدراسة عمى شعر شعراء آخرين، وبالتركيز عمى ال1
 والداللي، إثراًء لمدرس البالغي.

. ومن الممكن لبعض الّدارسين، موازنة دالالت جموع القّمة عند أبي الطيب المتنّبي، مع أحد 2
معاصريو لمخروج بصورة جمّية عن مدى توظيف ىذه الّجموع، لمداللة عمى نفسية الشاعر، وثقافتو 

                                                              الشعرية.                          

ىذا ما استطعت تقديمو واهلل سبحانو وتعالى وليُّ التوفيق، أسألو سبحانو وتعالى األجر عمى ما كان 
 من مواطن الصواب، والعّفو عما كان من خطأ أو سيو أو تقصير،فيو سبحانو من يممك ذلك.

 
 
 

 تّم بعون اهلل وحمده
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: القرآن الكريم. 

 ثانيًا: قائمة المصادر

، تحقيق مفيد محمد قمحية المستطرف في كل فن مستظرفه(: 851 تاألبشييي، شياب الدين ) (1
 م. 1986بيروت، دار الكتب العممية، 

ر، دار الكتب، وزارة الثقافة ، مصالمموك الزاىرة في مموك مصر والقاىرةاألتابكي، أبو المحاسن:  (2
 م.1930واإلرشاد القومي، 

المثل السائر في ه(: 637 تابن األثير الكاتب، نصر اهلل بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ) (3
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية لمطباعة أدب الكاتب والشاعر

 ه.1420والنشر، 
، تحقيق حاتم التذكرة الفخريةه(: 692 تعمي بن عيسى بن أبي الفتح ) األربمي، بياء الدين (4

 صالح الضامن، د.م، دار البشائر لمطباعة والنشر، د.ت.
 شرح التصريح عمى التوضيحه(: 905 تاألزىري، خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد ) (5

 م.2000، 1بيروت، دار الكتب العممية، ط
البديع في نقد ه(: 584تمؤيد الدولة مجد الدين الكمبي الشيرزي) أسامة بن منقذ، أبو المظفر (6

 ، تحقيق أحمد بدوي وآخرين، الجميورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.الشعر

، تحقيق محمد شرح شافية ابن الحاجب (: 688األستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ) ت (7
 م.1982ه/1402ار الكتب العممية، نور الحسن وزميميو، بيروت، د

روح المعاني في تفسير القرآن ه(: 1270 تاأللوسي، شياب الدين محمد بن عبد اهلل الحسيني ) (8
 1، تحقيق عمي عبد الباري عطية، بيروت، دار الكتب العممية، طالعظيم والسبع المثاني

 ه.1415
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، تحقيق محمد بيجت رار العربيةأسه(: 577األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) ت (9
 البيطار، دمشق، مطبوعات المجمع العممي، د.ت.

، تحقيق صفوان عدنان الداودي  المفردات في غريب القرآن(:502األصفياني، الّراغب)ت  (10
 ه.1412، 1دمشق، دار القمم،ط

معجم ما استعجم من أسماء البالد (: 487األندلسي، أبو عبد اهلل بن محمد البكري، )ت (11
 .1403، 3بيروت، عالم الكتب، ط المواضع،و 
دمية القصر وعصرة أىل ه(: 467الباخرزي، عمي بن الحسن بن عمي بن أبي الطيب )ت (12

 ه. 1414، 1، بيروت، دار الجيل، طالعصر
، تحقيق الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةه(: 542ابن بسام الشنتريني، أبو الحسن عمي) ت (13

 بية لمكتاب، د.ت.إحسان عباس، ليبيا، الدار العر 
، تحقيق يحيى مراد الحمل في شرح أبيات الجمله(: 521البطميوسي، أبو محمد عبد اهلل )ت  (14

 ، د.ت.1، ط1د.م، دار الكتب العممية، م
، تحقيق عبد السالم خزانة األدب ولب لباب العربه(: 1093البغدادي، عبد القادر بن عمر ) ت (15

 ه.1918، القاىرة، مكتبة الخانجي،9ىارون،ط
 ديوان أبو الطيب المتنبي، المسمى التبيان في شرح الديوانه(: 610أبو البقاء العكبري )ت  (16

 م. 1971ضبط نصو وصححو كمال طالب، بيروت، دار الكتب العممية، 
 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعه (: 987البكري،عبد اهلل بن عبد العزيز ) ت (17

 ت، عالم الكتب.، بيرو 3تحقيق: مصطفى الّسقا، ط
 ه(: 429الثعالبي، أبو منصور عبد الممك بن محمد) ت (18

 ، القاىرة مكتبة القرآن، د.ت.اإلعجاز واإليجاز- أ
، 2، تحقيق عبد الفتاح محمد الحمو، د.م، الدار العربية لمكتاب، طالتمثيل والمحاضرة - ب

 م.1981
القاىرة، دار المعارف،  تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم، ثمار القموب في المضاف والمنسوب - خ

 ، د.ت.1ج
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 ، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، د.م، دار الفكر، د.ت. فقو المغة وسر العربية - ز
، تحقيق مفيد محمد قمحية، بيروت، دار الكتب العممية يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر- ج

 م.  1983

ر إحياء التراث ، تحقيق محمد عمي معوض، بيروت، داالجواىر الحسان في تفسير القرآن- ح
 م.1418، 1العربي، ط

، تحقيق محمد الحماسة المغربيةه(: 609الجراوي، أبو العباس أحمد بن عبد السالم ) ت (19
 م.1991رضوان الداية، بيروت،دار الفكر المعاصر، 

، تحقيق سميح أبو مغمي، عمان، الممع في العربية(: 392ابن جني، محمد عثمان بن جني) ت (20
 م.1988 دار مجدالوي لمنشر،

، بيروت، دار الكتب العممية، التبصرةه(: 597الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ) ت  (21
 م.1986، 1ج

 ه(:597الجوزي، عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن الجوزي )ت  (22

م، الفوائد، تحقيق 1985، 2، تحقيق مروان قباني بيروت، دار الكتب العممية، طالُمدىش - أ
 م.1990ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  عبد الرحمن السيد،

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العممية، المنتظم في تاريخ المموك واألمم- ب
 ، د.ت . 1ط
الرسالة الموضحة في ذكر رقات المتنبي ه(: 388الحاتمي، محمد بن الحسن بن المظفر) ت (23

 م. 1965صادر،  ، تحقيق محمد يوسف نجم، داروساقط شعره

 ه(: 852ابن حجر العسقالني، أبو الفضل احمد بن عمي بن محمد بن أحمد ) ت (24

، تحقيق محمد عبد المعيد ضان، اليند، مجمس دائرة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أ
 م.1972، 2المعارف العثمانية، ط

 م.1998، 1الخانجي، ط، تحقيق عمي محمد عمر، القاىرة، مكتبة رفع اإلصر عن قضاة مصر - ب
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، بيروت، دار التذكرة الحمدونيةه(: 562ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد ) ت  (25
 صادر. 

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(: 770الحموي، أحمد بن محمد بن عمي الفيومي) ت (26
 ، د.ت.2بيروت، المكتبة العممية، ج

، تحقيق : حسن ىنداوي، دمشق دار رح كتاب التسييلالتذييل والتكميل في شأبو حيان األندلسي،  (27
 م.1989، 1القمم، ط

، القاىرة، مكتبة 1، تحقيق فايز ذياب، طتوجيو الممع(: 613ابن الخباز، أحمد بن الحسين ) ت (28
 م.1998الخانجي، 

، بشار عواد معروف،د.م، دار الغرب المستفاد من ذيل تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  (29
 م.2001، 1اإلسالمي، ط

، د.م، دار سر الفصاحةه(:  466الخفاجي، أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن سعيد الحنبمي) ت (30
 م.  1982، 1الكتب العممية، ط

، تحقيق: احسان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان (:681ابن خمكان، أحمد بن محمد ) ت (31
 م.1971، بيروت، دار صادر، 1عباس،ط

قرى ه(:   281بد اهلل بن محمد بن عبيد بن قيس البغدادي )ابن أبي الدنيا، ابو بكر ع (32
 م .1997، 1،تحقيق عبد اهلل بن حمد المنصور، السعودية، أضواء السمف، طالضيف

، تحقيق شعيب (: سير أعالم النبالءه748الذىبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )ت  (33
 م.1996األرنؤوط، القاىرة ، دار الحديث، 

 ه(:502األصفياني، أبي القاسم عبد اهلل بن عبد الرحمن ) تالراغب  (34

 . 1968، تحقيق محمد ابن عاشور، د.م، الدار التونسية،الواضح في مشكالت شعر المتنبي- أ

 ، بيروت، شركة دار األرقم بن األرقم، د.ت.محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء - ب
 
 .1412، 1دنان الواوي، دمشق، دار القمم، ط، تحقيق صفوان عالمفردات في غريب القرآن- خ
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، تحقيق محمد العمدة في محاسن الشعر وآدابو(: 456ابن رشيق، أبو عمي الحسن القيرواني)ت  (25
 م، جزءان.1991، بيروت، دار الجيل، 5محي الدين عبد الحميد، ط

األنبذة  قطب السرور في أوصاف(:  425الرقيق القيرواني، أبو اسحاق ابراىيم بن القاسم ) ت (26
 .2010، بيروت، منشورات الجمل، والخمور

، تحقيق محمد العقود المؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةالزبيدي، عمي بن الحسن بن أبي بكر،  (27
 م.1983، 1األكوح الحوالي، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط

لعروس من جواىر تاج اه(: 1205الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني) ت (28
 ، تحقيق مجموعة من المحققين، دار اليداية.القاموس

 5، دار العمم لمماليين طاألعالمه(: 1396الّزركمي، خير الدين بن محمد بن عمي بن فارس) ت (29
 م. 2002

الكشاف عن حقائق غوامض ه(: 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ) ت (30
 ه. 3،1407العربي، ط بيروت، دار الكتابالتنزيل، 

، تحقيق األصول في النحوه(: 316ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سييل النحوي ) ت (31
 عبد الحسين الفتمي، بيروت، مؤسسة الرسالة.

، القاىرة، مكتبة 3، تحقيق عبد السالم ىارون، طالكتاب(: 180سيبويو، عمرو بن عثمان) ت (32
 م. 1988ه/1408الخانجي، 

، تحقيق مصطفى السقا، شرح الُمشكل في شعر المتنبيه(: 458عمي بن اسماعيل ) ابن سيده، (33
 م.1997م، الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، 1998د.م، دار الكتب والوثائق القومية، 

، تحقيق رمضان عبد شرح كتاب سيبويوه(: 368السيرافي، الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان )  (34
 م. 1986مة لمكتاب، التواب، الييئة المصرية العا

 (:911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت (35

 .2، بيروت، دار الكتب العممية، د.ت، جاألشباه والنظائر في النحو - أ
، بيروت، دار الكتب 1، تحقيق أحمد شمس الدين، طىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع - ب

 م.1998ه/ 1418العممية، 
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: بيروت: دار الكتب العممية، تفسير الشعراوي )خواطر(ه(: 1418الشعراوي، محمد متولي ) ت  (36
 د.ت.

البدر  إعراب القرآن وبيانو ه(: 1403الشوكاني، محمد بن عمي بن عمي بن محمد بن عبداهلل ) (37
 الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، بيروت، دار المعرفة، د.ت . 

 ه (:764الصفدي، صالح الدين خميل بن أبيك بن عبد اهلل ) ت (38

، تحقيق أحمد األرناؤوط وزكي المصطفى، بيروت، دار إحياء التراث، الوافي بالوفيات - أ
 م.2000

 م.1998، 1، تحقيق عمي أبو زيد، لبنان، دار الفكر المعاصر،طأعيان العصر وأعوان النصر- ب
التحرير والتنوير) تحرير ه(: 1393 تابن عاشور، محمد الطاىر بن حمد الطاىر التونسي )  (39

تونس، الدار التونسية لمنشر،  لمعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (:ا
 م.1984

، 6، بيروت، مؤسسة األعممي لممطبوعات، طالكشكوله(: 1013العاممي، بياء الدين محمد ) ت (40
 م.1983

، دمشق نيبيان المعام (: 1398العاني، عبد القادر بن ماّل حويش السيد محمود آل غازي )ت  (41
 م. 1956مطبعة الترقي، 

، تحقيق معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص(: 963العباسي، عبد الرحيم بن أحمد ) ت   (42
 م.1947ه/ 1367محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، عالم الكتب، 

 ه(:471عبد القاىر الجرجاني، أبو بكر بن عبد الرحمن )ت   (43

  ، د.ت. 1د شاكر، القاىرة،  مطبعة المدني، ج، تحقيق: محمود محمأسرار البالغة - أ

، 3، تحقيق محمود محمد شاكر، القاىرة، مطبعة المدني، طدالئل اإلعجاز في عمم المعاني- ب
 ه. 1413

، تحقيق عبد اهلل التذكرة السعديةه(: 702العبيدي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد )ت   (44
 م.1972الجبوري، العراق، المجمع العممي، 
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تحقيق  بغية الطمب في تاريخ حمبه(: 660ابن العديم، عمر بن احمد بن ىبة بن أبي جرادة ) ت (45
 سييل زكار، د.م، دار الفكر، د.ت.

، 1، تحقيق:إميل يعقوب، ط(: شرح جمل الزجاجيه669ابن عصفور، عمي بن مؤمن ) ت (46
 م.1974ه/1419بيروت، دار الكتب العممية،

، تحقيق محمود مصطفى شرح ألفية ابن مالكه(: 769من) تابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرح (47
 م.1999ه/1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2حالوي، ط

، تحقيق الدكتور عبد المجيد ذياب، شرح ديوان الطيب المتنبيه(: 449أبو العالء المعري )ت  (48
 م .1992، 2د.ت، دار المعارف، ط

ه(: تحقيق محمود األرناؤوط، 1089 تبن محمد ) ابن العماد الحنبمي، عبد الحي بن أحمد (49
 م.1986، دمشق، دار ابن كثير، شذرات الذىب في أخبار من ذىب

، بيروت، دار إحياء عموم الدينه(:  505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي)ت (50
 .3المعرفة، ج

ه(: 732) ت أبو الفداء، عماد الدين اسماعيل بن عمي بن محمود بن محمد الممك المؤيد  (51
 ، د.ت .1، مصر، المطبعة الحسينية، طالمختصر في أخبار البشر

سمك الدرر في أعيان ه(: 1206 تأبو الفضل، محمد خميل بن عمي بن محمد مراد الحسيني ) (52
 م. 1988، دار البشائر اإلسالمية، القرن الثاني عشر

، تحقيق مكتب التراث يطالقاموس المحه(: 817الفيرز آبادي، مجد الدين أبو ظاىر محمد،) ت (53
 في مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع.

الوساطة بين المتنبيي ه(: 392القاضي الجرجاني، أبو الحسن عمي بن عبد العزيز ) ت (54
 .1تحقيق: محمد أبو الفضل ابراىيم، د.م، مطبعة عيسى البابي الحمبي، ج  وخصومو

بيجة المجالس ه(: 463د بن عاصم النحوي ) تالقرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محم (55
 ، تحقيق محمد مرسي خولي، دار الكتب العممية، لبنان، بيروت، د.ت.وأنس المجالس

، بيروت، دار صادر، أثار البالد وأخبار العباده(: 682القزويني، زكريا بن محمد بن محمود ) ت (56
 د.ت.

، د.م، دار الكتب كتابة اإلنشا صبح األعشى في(: ه1399تالقمقشندي، أحمد أبو العباس ) (57
 م.1922المصرية، 
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التبيان في ه(: 751ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) ت (58
 تحقيق محمد حامد الفقي، د.ت. أقسام القرآن،

، ، دار الفكرالبداية والنيايةه(: 774ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )  (59
1986. 

، تحقيق مصباح (: المحب والمحبوب والمشموم والمشروبه362الكندي، السري بن أحمد )ت  (60
 غالونجي، بيروت، دار الكتب العممية . د.ت .

، تحقيق ابراىيم فمك القاموسه(: 1207الكوكباني، عبد القادر بن أحمد بن الناصر الشافعي )  (61
 م.1994السامرائي، بيروت، دار الجيل، 

 ه(:672ك، جمال الدين محمد بن عبد اهلل ) تابن مال (62
 ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاىرة، مكتبة التراث االسالمي، د.ت.األلفية- أ

ه/ 1402، مكة، دار المأمون لمتراث 1، تحقيق عبد المنعم أحمد ىريدي، طشرح الكافية الشافية- ب
 م.1982

يق محمد عبد الخالق عضيمة، د.م: عالم ه(: المقتضب، تحق285، محمد بن يزيد) تالمبرد  (63
 الكتب، د.ت.

 ه(:1111الُمِحّبي، محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين بن محمد الحموي الدمشقي) (64

 ، د.ت.4، بيروت، دار صادر جخالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ( أ

 وت، دار صادر، د.ت، تحقيق عبد الفتاح محمد الحمو، بير نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة( ب

نخبة ه(: 1331ابن محيي الجزائري، محمد بن األمير بن عبد القادر الحسيني الجزائري ) ت  (65
 م. 1985، 2، ط1، د.م، دار الفكر المعاصر معقد األجياد في الصافنات الجياد

 ، استانبول: المكتبة اإلسالمية، د.ت.المعجم الوسيطمصطفى، إبراىيم وآخرون،  (66
سالفة العصر في محاسن ه(: 1119در الدين عمي بن محمد الحسيني ) تابن معصوم، ص  (67

 ه.1324، 1، مصر، مكتبة الخانجي، طالشعراء بكل مصر
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تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب ه(: 492أبو المرشد المعري، سميمان بن عمي ) ت  (68
 . م 1979، حققو مجاىد محمد الّصواف، دمشق، دار المأمون لمتراث، المتنبي

 ، بيروت، دار صادر، د.ت، األجزاء.لسان العربه(: 711ابن منظور، محمد بن مكرم )ت (69
، دمشق: دار البالغة العربية أسسيا وعموميا وفنونياه(: 1425الميداني، عبد الرحمن حسن )  (70

 م.1996، 1القمم، ط
 (:ه1362 تالياشمي، أحمد بن ابراىيم بن مصطفى )  (71

 . د.ت.1، جغة العربجواىر األدب في أدبيات إنشاء ل- أ

 ، د.ت.1، بيروت، دار الكتب العممية، جالسّْحر الحالل في الحكم واألمثال - ب
مغني المبيب عن ه(: 761 تابن ىشام، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد ابن يوسف جمال الدين )  (72

 م. 1985، تحقيق مازن المبارك، دمشق، دار الفكر، كتب األعاريب

مباىج الفكر ومناىج ه(: 718تين محمد بن إبراىيم بن يحيى )الوطواط، أبو اسحق برىان الد (73
 . 1، تحقيق عبد الرزاق الحربي، العربية لمموسوعات، د.م، طالعبر

 المنصف لمسارق والمسروق منوه(: 393 تابن وكيع التنيسي، الحسن بن عمي الضبي ) (74
 م.1994، 1تحقيق عمر خميفة بن ادريس، بنغازي، جامعة قات، ط

 
 ه(:626 تموي، شياب الدين أبو عبد اهلل الرومي )ياقوت الح (75

 ه.1414، 1تحقيق احسان عباس، ط معجم األدباء) إرشاد األريب إلى معرفة األديب (: - أ

 م.1995، 2، بيروت، دار صادر، طمعجم البمدان- ب

، تحقيق زىر األكم في األمثال والحكمه(: 1102 تاليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد )  (76
 م. 1981، 1ين، د.م، دار الثقافة، طمحمد حجي وآخر 
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 ثالثًا: قائمة المراجع:

 د.ت.  2د.م، دار المعارف، م البيان،المعاني،البديع(:البالغة الواضحة )الجارم، عمي وآخرون،   (77

ة، دار يسور  ،إعراب القرآن وبيانوه(: 1403 تالدرويش ،محيي الدين بن احمد مصطفى)  (78
 ه.1415اإلسالمية،  اإلرشاد لمشؤون

 م. 1997، 2، ماألنوار الساطعات آليات جامعاتالسممان،عبد العزيز بن محمد ،   (79
 م.1971، 3، بيروت، دار الثقافة، طتاريخ األدب األندلسيه(:  1424تعباس،إحسان) (80
 ، مصر، دار المعارف، د.ت.النحو الوافيحسن، عباس،   (81
 م 2011، لبنان، مطابع بيروت الحديثة، فالميذب في عمم التصريالفرطوسي، صالح ميدي،  (82
، د.م، دار الكتب العممية، مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربيقبش، احمد بن محمد نجيب،  (83

1982  . 
، الشفا بتعريف حقوق المصطفىه(: 544تاليحصبي، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ) (84

 م.1988، 2د.م، الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ج
 

 الرسائل الجامعية  رابعًا:

رسالة  التثنية والجمع أحكاميما واستعماالتيما في القرآن الكريمالسنوسي، إبراىيم أديكمني:   (85
 ه(.1426تدكتوراة جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية،)

ستير ، رسالة ماجتنوع صيغ الجمع في القرآن الكريم دراسة صرفية دالليةالعولقي، ناصر:   (86
 (. 2008جامعة ذمار، اليمن،)

 خامسًا:الدوريات

، مجمة جامعة تكريت في العموم أبنية جموع القمة في القرآن الكريمفيصل، خولة محمود.:   (87
 (.2007،)  29، ص: 7االنسانية عدد 
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 الفيارس الفنية 

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
  ِإََل الظُّل َماتِ ج ونَ ه م مَِّن النُّوِر وا أَْولَِياؤ ى م  الط اغ وت  ُي ْرِ ِذيَن َكَفر  َوال  
 

 16 257 البقرة

  َرأَيْ ت  ه ْم يل ساِجدين
 

 7 4 يوسف

  َصاِدِقيَ  ك ن ا َوَلوْ  ل َنا ِب ْؤِمن   أَنتَ  َوَما
 

 4 175 يوسف

لهن سبع عجاف وسبع سبع بقرات مسان يأك وقال امللك إين أرى
 سنبالت خضر وأخر يابسات

 6 42 يوسف

 6 47 يوسف ِإَّل  قَلِيالا ِّمِّ ا تَْأك ل ونَ  س نب ِلوِ  ِف  َفَما َحَصدُّتُّْ َفَذر وه  
َوان   َواٌن َوَغي ْر  ِصن ْ  15 4 الرعد َوَنَِيٌل ِصن ْ

 4 255 المؤمنون ع ونَ ال ِذيَن ى ْم ِف َصاَلِِتِْم َخاشِ َقْد أَفْ َلَح اْلم ْؤِمن وَن 
ِمَن اْلم ْؤِمِنَي رَِجاٌل َصَدق وا َما َعاَىد وا الل َو َعَلْيِو  َفِمن ْه ْم َمْن َقَضٰى ََنَْبو  

ل وا تَ ْبِديالا   َوِمن ْه ْم َمْن يَ ْنَتِظر  َوَما بَد 
 15 23 حزاباأل

 15 24 الطور ن ونٌ َوَيط وف  َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َّل  ْم َكأَن  ه ْم ل ْؤل ٌؤ م كْ 
َل د وَن، بَِأْكَواب  َوأَبَارِيَق وََكْأس  مِّن م ِعي    15 17 الواقعة َيط وف  َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُّمُّ

 15 51-50 المدثر َكأَنَ ه م ُح  ٌر م ْستَ ْنِفَرة، فَ ر ْت ِمْن َقْسَوَرة
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  عالم: فيرس األثانياً 

 الصفحة العمم
 10،  4،  3 المبرد

  16، 10،  3 ابن جني
 3 ابن فارس

 3 الراغب األصفياني
 17،  8،  5،  4 سيبويو
 4 اجيالزجّ 

 4 أبو البركات
 17،  14،  9،  6،  4 ابن مالك
 4 أبو حيان

 6 حسان بن ثابت
 6 ابن خروف

 6 السيرافي
 6 ابن يعيش
 6 الفيومي
 6 الجرمي
 6 الرِّضى

 9 ابن عصفور
 9 األزىري

 9 ابن حيان
 9 عباس حسن

 9 عباس أبو السعود
 17،  10 الّسيوطي
 17،  16،  10 األشموني

 12،  10 عباس حسن
 14 أبو بكر بن السراج
 14 أبو عمي الفارسي

 15 ابن الّدىان
 17 ابن الحاجب

 



145 
 

 :البالغية ن ) َأْفَعال( وداللتياجموع الِقّمة عمى وز: ثالثاً 

 فيما يختص بسيف الّدولة:  -أ

 جمع القمة الداللة البالغية لجمع القمة
 أسماء العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أعضاء العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أشواق العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحشاء العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أجناس ّرفعة والّندرةالعّزة والّسمو وال
 أعناق العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحياء العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أشعار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أسمار  العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أسياف العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحباب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أسرار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أفواه العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أتراب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحزان العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أنفاس العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحداق العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أجفان لّسمو والّرفعة والّندرةالعّزة وا
 أفعال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أّيام العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أوقات العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
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 أرواح  العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 ألفاظ العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أقمار والّندرةالعّزة والّسمو والّرفعة 
 أبصار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبيات العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أماد العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أوقات العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أعياد العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحراز العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أفكار لعّزة والّسمو والّرفعة والّندرةا
 أماد العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أنياب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبواب  العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أموال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبكار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أحباب لّرفعة والّندرةالعّزة والّسمو وا
 أطواد العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحكام العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أجداد العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 ألفاظ العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أنياب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أمالك العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أمطار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أرماح العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أرباب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
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 أنياب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبصار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أمثال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أطراف لّسمو والّرفعة والّندرةالعّزة وا
 أخبار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبطال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أعطاف العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أجواف العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أصحاب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أعقاب الّندرةالعّزة والّسمو والّرفعة و 
 أقدار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أىوال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أنفاس العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحباب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أفالك العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 ألفاظ العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أوىام لعّزة والّسمو والّرفعة والّندرةا
 أخبار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أفعال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أسياف العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبصار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أبطال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أحداق لّرفعة والّندرةالعّزة والّسمو وا
 أجفان العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أوتار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
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 أوساط العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 ألفاظ العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أخالق العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحباب العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أرزاق العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أزمان العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أشبال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أحوال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أخفاف العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أقطار العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 أشكال لّسمو والّرفعة والّندرةالعّزة وا
 ألحاظ العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أجبال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أشالء العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أعراض العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 أعداء العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

 ألوان الّندرةالعّزة والّسمو والّرفعة و 
 أىوال العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
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 ما يختص بالخيل: -ب

 جمع القمة الداللة البالغية
 أكوار الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أرجل الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أصوات الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أعضاء الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أشوا عةالِعّزة والّسمو والّرف

 أعناق الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أفراس الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أرسان الِعّزة والّسمو والّرفعة
 أوطان الِعّزة والّسمو والّرفعة

 

 ج: ما يختص بالعدو

 جمع القمة داللة الجمع
 أبدان التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أبصار التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أجفان التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أحشاء التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أحقاد التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أجسام التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أحجار التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 زأحرا التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أخالق التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أخوال التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
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 أذناب التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أرواح التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أسياف التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أصحاب التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء

 أصنام لتحقير والذّلة والميانة واإلزدراءا
 أسقام التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أعداء التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أعناق التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أعجاز التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أشياع التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء

 أقوام ير والذّلة والميانة واإلزدراءالتحق
 أكباد التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أكراد التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أعراض التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أفخاذ التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أشبال التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء

 أوطان الذّلة والميانة واإلزدراءالتحقير و 
 أطفال التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أمالك التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أطواد التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أنفاس التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أرماق التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء

 أفعال ة والميانة واإلزدراءالتحقير والذلّ 
 أعمام التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أغالل التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
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 أوجال التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أوالد التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أوتار التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء

 أموال الميانة واإلزدراءالتحقير والذّلة و 
 أنوار التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أقالم التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء
 أغتام التحقير والذّلة والميانة واإلزدراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

    رابعًا: جموع القمة عمى وزن "َأْفَعْل" وداللتيا البالغية: 

 ما يختص بسيف الدولة:  -1

 الجمع الّداللة
 َأسُيم العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأعُين العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأعُين العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأعُين العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأنُمل العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأنُمل العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة

                              

 ما يختص بالمتنبي: -2

 الجمع الّداللة
 َأعُين العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأعُين العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َألُسن العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأنُفس ةالعّزة والّسمو والّرفعة والّندر 
 َأوُجو العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة



 ما يختص بالخيل:   -3

 الجمع الّداللة
 َأبُطن العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأدُمع العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأرُجل ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا

 َأرُجل العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأرُجل والّسمو والّرفعة والّندرةالعّزة 

 َأرُجل العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأعُين العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
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 ما يختص بالعدو: -4

 الوزن الّداللة
 أذُرع ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 أذُرع ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 لأرجُ  ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 َأرُجل ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 ألُسن ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 َأنُفس ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 َأنُفس ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 َأنُفس ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 َأنُفس ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 نُفسأَ  ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 َأنُفس ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا
 أوُجو ءالّتحقير والّسخرية واإلزدرا

 

 وداللتيا البالغية : خامسًا: جموع القّمة عمى وزن) َأْفِعمة(

 ما يختص بسيف الدولة: 

 الوزن الّداللة
 َأْجِنحة العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأزِمنة درةالعّزة والّسمو والّرفعة والنّ 

 َأْلِسنة العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
 َأْوِدية العّزة والّسمو والّرفعة والّندرة
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 فيرس المحتويات

 الصفحة المحتوى
 أ اإلقرار

 ب شكر وتقدير
 ج الممخص بالعربية 

 د الممخص باالنجميزية
 1 المقدمة

 العربية وأحكاميا الفصل األول: الجموع في
 

3 
 4 المبحث األول: الجمع السالم وأحكامو 

 5 واصطالحاً  الجمع لغةً 
 6 أنواع الجموع

 6 جمع المذكر السالم
 7 شروط الجمع

 7 مذاىب النحاة في داللة جمع السالمة
 9 شروط جمع المذكر السالم

 11 الممحق بجمع المذكر السالم 
 12 سالمة باأللف والتاءجمع المؤنث السالم أو جمع ال

 13 شروط الجمع باأللف والتاء
 13 ما ال يجمع باأللف والتاء

 14 مذاىب النحاة في إعراب الجمع باأللف والتاء
 14 الممحق بجمع المؤنث السالم

 15 المبحث الثاني: جمع التكسير وأحكامو
 16 جمع التكسير

 16 التغيير في بناء مفرده
 18 ع التكسيرو جماالستغناء عن باب 

 19 ع التكسيرو صيغ جم
 19 جموع القمة 
 20 جموع الكثرة

 21 المبحث الثالث: الموازنة بين جموع القمة وجموع الكثرة 
 22 داللة جمع التكسير بين القمة والكثرة 
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 22 صيغ جموع القمة
 23 األبنية الدالة عمى الكثرة

 25 تنبي وداللتيا البالغية الفصل الثاني: جموع الِقّمة في ديوان الم
 26 عمى وزن َأْفَعالموع الِقّمة الواردة في الديوان : جالمبحث األول

 115 للواردة في الديوان عمى وزن َأْفعُ المبحث الثاني: جموع الِقّمة ا
 127 المبحث الثالث: جموع الِقّمة الواردة في الديوان عمى وزن َأْفِعمة

 129 اتالخاتمة والنتائج والتوصي
 129 الخاتمة
 131 النتائج

 132 التوصيات
 133 قائمة المصادر والمراجع

 133 قائمة المصادر
 142 قائمة المراجع

 142 الرسائل الجامعية
 142 الدوريات

 143 الفيارس الفنية
 143 فيرس اآليات القرآنية 

 144 فيرس األعالم
 145 غيةجموع القمة عمى وزن َأْفَعال وداللتيا البال

 145 ما يختص بسيف الدولة
 149 ما يختص بالخيل
 149 ما يختص بالعدو

 152 جموع القمة عمى وزن )َأْفَعْل( وداللتيا البالغية
 152 ما يختص بسيف الدولة

 152 ما يختص بالمتنبي
 152 ما يختص بالخيل
 153 ما يختص بالعدو

 153 ا البالغية جموع القمة عمى وزن )َأْفِعَمة( وداللتي
 153 ما يختص بسيف الدولة

 


