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 . (ٔ)أحكام أخرى في الجمع 
ما جاء من االسماء عمى زنة ) فعالن( مفتوح األول أو مضمومُو أو مكسورُه يجمع مكسراً     

عمى ) فعالين( كشيطان وشياطين وسمطان وسالطين . وذلك ألنيا أسماء ثالثية ألحقت ببنات 
األربعة ، أما الصفات التي مؤنثيا عمى زنة ) فعمى( فتجمع عمى فـِعال كعجالن وعـِجال 

 عــِطاش وغرثان وغـِراث. وعطشان و 
مما جاء عمى زنة ) مفعول ( مكسرًا ، ولم يجمع جمع سالمة شذوذاً  ممعون ومالعين     

ومشئوم ومشائيم وميمون وميامين ومكسور ومكاسير وقالوا أيضاً مفطر ومفاطير وموسر 
 ومياسير . 

عند الجمع قالوا : جورب  تمحق التاء في األكثر آخر االسم الرباعي أعجمياً  ، أو منسوبا ً    
وجواربة وكيمج وكيالجة ) لمكيل( وطيمسان وطيالسة ، ونظيرُه من العربي صيرف وصيارفة 
وصيقل وصياقمة ومالك ومالئكة ، وقالوا المناذرة والمسامعة والميالبة واألزارقة والبرابرة ، فحذفوا 

 ياء النسب وجمعوه جمع الرباعي، وعوضوا التاء عن المحذوف . 
من جموع التكسير ما يجيء عمى غير قياس واحدُه المستعمل ، نحو أراىط جمع رىط وىذا    

البناء من جموع الرباعي ال الثالثي ، وجاء أباطيل جمع باطل والقياس بواطل وأحاديث 
وأعاريض جمع حديث وعروض ، والقياس حدائث وعرائض ، كأنيم جمعوا أحدوثة في معنى 

 عاريض ، وقالوا قطيع وأقاطيع وأىل وأىالٍ  . وكذلك في أ (ٕ)الحديث
، وقالوا في جمع كـََروان كــِـْروان وفي ألْمة (ٖ)وجاء دواخن في جمع دخان وعواثن جمع ُعثان     

 . (٘)أحٍظ وأحاٍظ ، وفي سواء سواسية( ٗ)) الدرع ( لــَُؤم ، وقالوا في جمع حظ
                                                           

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

  ىو جمع أحدوثة واستعمل في الحديث .قال الفّراء ( ٕ)

  .الُعثان : الغبار (ٖ)

  .وجمعُو حظوظ وأخظ عمى القياس (ٗ)
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. (ٚ)والزوج، وَيفـَعة( ٙ)، ِمنيا : الفمك والطاغوتوىناك ألفاظ وردت بمفظ واحد لممفرد والجمع    
 وقالوا ناقة ُعْبر أسفار وجــِمال ُعْبر أسفار . 

ذا وضف بالمصدر كان مفرده وجمعو سواء ، وكذلك مؤنثو ومذكره يقال : ماء غــَْور ومياه     وا 
م وىن فـِطر وىو َرّضى وىم غـَْور ، ويوم غــَّم وأيام غــَّم ورجل َصْوم ورجاٌل َصْوم ، وىو فـِطر وى

 رضى ، وىذا خمق اهلل وىم خمق اهلل ، وىو قريب وىم قريب . 
 
 

                                                                                                                                                                      

  .سواسية بمعنى متساوين ، وفي الحديث ) الناس سواسية كأسنان المشط ( وقال قوم إنيا جمع ال مفرد لو من لفظو (٘)

يخرجونيم( ومن المفرد قولو) والذين اجتنبوا الطاغوت أن فمن الجمع قولو تعالى ) والذين كفروا أولياؤىم الطاغوت  (ٙ)
  .يعبدوىا(

  .يقال غالم يفعة وغممان يفعة (ٚ)


