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 جمع االسماء المركبة .. 
 ال تخمو األسماء المركبة من أن تكون :     

( مركبات إضافية فتجمع أجزاؤىا االول حكميا في التثنية : تقول في عبد الرحمن وعبد اهلل : ٔ)
عباد الرحمن وعباد اهلل ، وفي ذي القعدة وذي الحجة ذوي القعدة والحجة وأذواء وذوات ، وتقول 

لبون وابن آوى وابن أوبر ) نوع من الكمأة (  في مثل ابن عرس وابن مخاض وابن نعش وابن
 بنات عرس وبنات مخاض وبنات آوي ... الخ . 

( مركبات مزجية أو إسنادية وىذه ال تثنى وال تجمع بألفاظيا وانما يؤتي بـ ) مثناة أو مجموعة ٕ)
 قبميا ، تقول : ذوو جاد الحق واذواء سيبويو وذوو بعمبك وذوو تأبط شرًا.. 

 صيغة منتيى الجموع 
وىو كل جمع تكسير في وسطو ألف ساكنة بعدىا حرفان أو ثالثة أحرف وسمى بيذا     
ألنُو )) ال يكسر عمى شيء ألنُو الغاية التي ينتيي إلييا . األ تراىم قالوا سراويالت حين  (ٔ)االسم

 جاء عمى مثال ماال ُيكسَُّر ((. 
 

 أوزانــــــــــــــــــُو ..   
 فــََواعــِل مثل :  -ٔ

 كاتبة    كواتب           ضــَارَبـةٍ               ضـََواِرب      
 نائحة     نوائح              قــَافــِمــَــٍة               قــََوافــــِل      
 خــَاِرَجـــٍة             خــَـــَواِرج      

 التأنيث مثل :  وكذلك إن كان صفة لممؤنث ولم تكن فيو ىاء
 َحاسـِـــــر              َحَواسـِـــــر      
 َحائــــض               َحَوائــــض     
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)) واذا قمت فــََواعـِل من جئت ، قمت : جواٍء ، كما تقول من شأوت : شواٍء فتجربتيا في الجمع  
 .  واحد من شأوت (( عمى حدَّ ما كانت عميو في الواحد ، ألنـَك أجريت واحدىا مجرى ال

 
 فياعل مثل :  -ٕ

 َصـْيَرف               َصيـَاِرف      
 نــَْيـــَزك               نــََيــــاِزك      

 فعائـــل مثل :  -ٖ
 َصحـِيفـَةٍ              صحائـــف      
 َعجــُـــوٍز             عجائـــــــز      

 قــَمـــُوص            قالئــــــص       
  :(ٔ)فعاعـــل وقد أجري ىذا الوزن مجرى ) فــََواعـِل ( مثل -ٗ

 َسوايـــــا ، وَجَبــايا ، وَجَوائر .     
ارق وال يستنكر أن ر والز  والذَّراِرح، وقال فيو سيبويو : )) ويكون عمى ) فــََعاعــِل ( نحو : الساللم

 الصفة ألن في الصفة مثل : يكون ىذا في 
لٍ  ، فكما قالوا : عواوير .... قالوا : كالليب ... ((حُ ُزرَّقِ  وَ       .  (ٕ) وَّ

 َمفــَاعــِل و ) َمفــَاعــِيل ( مثل :  -٘
 مطفـــــل           َمطــَافل            َمطــَافــِيل     
 (ٖ)مشــــدن            َمشــَـادن           َمشــَاِديــن     
 َمسـْجــِـد            َمَســـاجد           َمَساجيـــد    
 مـِْصَبــاح          َمَصابـــح           َمَصابيـــح     
 ِمفـْتــَـــاح          مفاتـــــــح          َمفــَاتــِيــح    

 ــــل : وىذا الوزن لما كان عمى وزن ) أفــَْعـلَ  ( أسم تفضيل مثل : أفاعـ -ٙ
 أفــَْضُل              وأفــَاضـِـُل      
 ولما كان آسمًا عمى أربعة أحرف أولو ىمزة زائدة مثل :    
 إصبـــــع             وأصابـــــع     

                                                           

  .ٕٓٛ،  ٕٛٚالصرف:  ينظر:( ٔ)

  .ٕٔ٘/ٗالكتاب: ( ٕ)
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 رف َمّد مثل : افاعيل : وىذا الوزن يكون لممزيد الذي قبل آخره ح -ٚ
 إسمــــوب            وأساليـــــب     
  كاذيبوأ             أكذوبة    

 فــََعالل وفـََعالــِيل :  وىو يختص باألسم الرباعي المجرد مثل :  -ٛ
 ِدْرَىم                      وَدَراىـِـــم     
 ِدْينـــار                     وَدنـَانــِيــر   
 وفــْرُدوس                وفــََراديس    
 وقــْرطَاس                وقــََراطــِيس    
 َيفــَاعــِل وَيفــَاعـِيل : وىو ما كان مزيدًا قبل آخره حرف َمدَّ مثل :  -ٜ

 َيـْعفـُـــور                 ويعافــــــــر     
 وَينـُْبــوع                 وينابيــــــــع    
 وَيْرُبـــوع                ويرابيـــــــع     
 تــَفــَاعــِل وتــَفــَاعــِيل مثل :    -ٓٔ

 تــَْجربـَــٍة               وتجــــــارب      
 تــَقـَْسمــٍة               وتــَقــَاســِيـم      
 : وىذا الوزن يكون لكل أسم عمى وزن ) فــَْعمــَى ( مثل :  فــََعآلى -ٔٔ

 فــَتــْـَوى               َوفــَتـَـــاَوى        
 وكذلك يكون لكلَّ أسم عمى وزن ) فــَْعـاَلء ( مثل :  

 َصْحـــَراء              وَصَحــاَرى       
 وَعــــْذَراء              وَعـــــَذاَرى      
فــََعـــالـِي: وىو لكل اسم مفرد عمى ثالثة احرف مزيدة في اخره ياء مشددة ليست لمنسب  -ٕٔ

 مثل: 
 كراسي               كرسي      

 : (ٔ)وكذلك لكلَّ أسم مزيد في آخره ألف اإللحاق مثل 
 حــِربـاء               َوَحَرابـــِــيَّ       
 ِعمبـــــاء              وَعاَلبـــِـــيَّ       

 تاء صيغة منتيى الجموع ... 
  -اآلتية : لألسبابتمحق التاء احيانًا صيغة منتيى الجموع     

                                                           

  .ٕٚٚ،  ٕٙٚالصرف:  ينظر:( ٔ)



  53 

 ( العوض عن الياء المحذوفة تقول في قناديل قنادلة . ٔ)
قة وحضارمة وأشاعرة ( الداللة عمى جمع المنسوب ال جمع المنسوب اليو تقول ميالبة وأزار ٕ) 

 . (ٔ)في جمع ميمبي وأزرقي وحضرمي وأشعري
( إلحاق الجمع بالمفرد كصيارفة وصياقمة في صيرف وصيقل ، إذ الحق بمثل طواعية ٖ)

وكراىية ورفاىية . فيصير منصرفاً  بعد أن كان ممنوعاً  عمى صيغة منتيى الجموع ) صيارفة 
 . (ٕ)وصياقل( 

  رد المحذوف في التكسير ..
 أيد  –شفاه                              يد  –شفة   
 دماء  –شياه                             دم   –شاة   

 المحذوف منو حرف عمى نوعين .. 
( ما تمحقو تاء التأنيث فتكون كالعوض عن المحذوف كسنة وقمة وشفة وشاة ، فإذا أريد جمع ٔ)

ما يصح جمعو مكسراً ، رد فيو المحذوف كما يرد في التصغير ، فقالوا شفاه وشياة ، واألصل 
والتاء وبالواو والنون عمى انيما ممحقتان بجمع  أما مثل سنة وقمة فتجمعان بااللف( ٖ) شفة وشوىة

 المذكر السالم . 
( ما ال تاء فيو كيد ودم ، وأصل َيد َيْد ٌي ، وبدل عمى أن الالم المحذوفة ىي ياء قوليم : ٕ)

َيدْيت اليو يداً  ، إذا أوليتو معروفاً  ، وأما دم فأصمو َدْمي بتسكين العين أو بتحريكيا ، ومنو قول 
 : جرى الدميان بالخبر اليقين . وقال بعضيم : الدموان.   الشاعر

 جمع الجمـــــــع .. 
يجمع الجمع إذا أريد فيو المبالغة في التكثير ، وىو غير قياسي ، فال يجمع كل جمع ،      

نما يوقف عند ما سمع ، ألن الجمع بنفسو دال عمى الكثرة فال حاجة لجمعو ثانية ، وما جمعوه  وا 

                                                           

  .ٙٗٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٛٔ،ٓٛٔ( عمدة الصرف: ٔ)

  .ٙٗٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٛٔ( عمدة الصرف: ٕ)

ويدل عمى الياء المحذوفة ظيورىا في التصغير ايضًا تقول فيو)شـُفـَيية(، وقالوا في الفعل: شافيت مشافية، وزعم  (ٖ)
المحذوف من شفة ىو الواو وأن أصميا شفوة كسموة وشقوة، ألنو يقال في الجمع شفوات، ويقال : رجل أشفى ،  آخرون أن

  .أذا كان ال تنضم شفتاه
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فظ الجمع منو بالواحد ، وىو في القمة أسيل منو في الكثرة لداللتو عمى القمة ، فاذا أرادوا شبيوا ل
 (ٔ)تكثيرُه جمعوه . فمن ذلك يد وأيد

ووطب )سقاء المبن ( وأوطب وأواطب . وقد يكون الجمع مرتين أو أكثر فجمعوا ) ( ٕ)وأياد 
 . ـّو جــِماالت ُصفركأنـ الجمل( عمى أجمل وجامل وجمال وجماالت قال تعالى 

ذا أريد جمع االسم جمع تكسير حمل عمى ما ُيشاكـِمو من اآلحاد ، فيكسر مثل تكسيرُه ،      وا 
، وفي قول  قالوا في عبد : أعبد وأعابد ، وفي كمب : أكمب وأكالب وفي سالح : أسمحة وأسالح

عصار وأعاصير ، وقالوا في غربان : غرابين تشبيياً   : أقوال وأقاويل ، تشبيياً  بأسود وأساود وا 
بسالطين وسراحين ، وقالوا أعطيات وأسقيات جمعوىا جمع سالمة حيث كسروىا وشبيوىا بأنممة 

 وأنمالت . 
ألنو ليس ىناك ما  وما جاء عمى زنة مفاعل ومفاعيل قد يجمع جمع تصحيح وال يكسر    

يحمل عميو في اآلحاد لعدم النظير ، فقالوا في نواكس وأيامن نواكسون وأيامنون ، وفي خرائد 
إنـُكَــّن ألنتـُنَّ صواحباُت  خرائدات وفي صواحب صواحبات ومنو قولو عميو الصالة والسالم : 

 . يوُسف 
: رجاالت وبيوتات وكالبات ، وقالوا  وكثر في جمع الجمع جمع السالمة في التكسير ، قالوا    

ُحُمرات وُجُزرات وطـُُرقات ، جمع رجال وبيوت وكالب وحمر وجزر وطرق ، وقالوا عوذات جمع 
 عوذ جمع عائذ ) لمناقة القربية العيد بالنتاج( وقالوا ُدورات جمع ُدور جمع دار . 

، واالثنان ال يثنى ال ويقال في جمع األيام والشيور : سبت وسبوت وأسبت ، وأحد وآحاد
يجمع ألنو مثنى ، فاذا أردنا جمع لفظو كأنو مبنى لمواحد قمنا : أثانين ، وفي الثالثاء واألربعاء 

 والخميس تقول : ثالثاوات وأربعاوات وأخمساء ، وتقول في الجمعة : ُجُمعات وُجَمع . 

                                                           

ذا أرادوا جمع اليد قالوا أيد ، والصحيح أن األيادي جمع  (ٔ) قال بعضيم : إذا أرادوا المعروف قالوا لو : عندي أياد ، وا 
 :  األيدي أيضاً قال عدى

 ساءىا ما تأممت في أيادينا وأسيافــُنا إلى األعناق      

 وأنشد أبو زيد : 

 فاما واحد فكفاك مثمي    فمن ليد تطاَوُحيا األيادي      

  .أي ترامى بيا 

  .ٕٛٔ،ٖٛٔعمدة الصرف:  ينظر:( ٕ)
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ربيع وشيور رمضان  وتقول في الشيور : الُمحّرمات لممحرم ، وأصفار لصفر ، وشيور    
وشيور رجب وأرجاب وذوات القعدة وذوات الحجة ، ونقول أيضاً  رمضانات وُجماَدَيات 

 .(ٔ)وشعبانات وشواالت وشواويل
 اسم الجمع .. 

 قد تدل عمى معنى الجمع أوزان تختمف صيغيا عن صيغ الجموع المخصوصة وتشمل :      
 ونساء ونبل وناس .( ما ال واحد لو من لفظو كقوم ورىط ومأل ٔ)
( مالو واحد من لفظو ، ولكنو يخالف أوزان الجمع ، كركب وصحب وغـَـِزىَّ )كغنى ( أسماء ٕ)

 جمع لراكب وصاحب وغاز . 
 

 اسم الجنس الجمعي : 
 عن واحده بأحد أمرين : ما يتميـّز

 ( الياء نحو زنج وزنجي وترك وتركي وروم ورومي . ٔ)
 .(ٕ)خل ونخمة وكمم وكممة وشجر وشجرة وغــُرف وغــُرفة( التاء نحو تمر وتمرة ونٕ)
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