
  2003          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة
=============================================================== 

 

  جمع التكسیر-8
 جمع التكسیر ھو ما دل على أكثر من اثنین بتغییر صورة : تعریف جمع التكسیر-1

فھي تدل على المفرد )  ُفلك(أو مقدرا مثل )  رجالرجل(مفرده تغییرا ظاھرا مثل 
فالتغییر فیھا ) ُأْسد(في الوزن وتدل على الجمع فتكون مثل كلمة ) ُقْفل(فتكون مثل كلمة 

وھي حینئذ على وزن ) ناقة ِھجان(فھي تدل على المفرد یقال ) ِھجان(مقدر، ومثل كلمة 
 ).رجال(ینئذ على وزن وھي ح) إبل ِھجان: (وتدل على الجمع یقال) ِكتاب(

بفتحتین، ویكون ) َأَسد(بضم فسكون جمع ) ُأْسد(التغییر یكون في الشكل فقط مثل كلمة 
بكسر فسكون فیھما، ویكون بالنقص فقط ) صنو(جمع ) ِصْنوان(بالزیادة فقط مثل كلمة 

) الرج(بضم ففتح فیھما، ویكون بالشكل والزیادة مثل ) ُتَخمة(في جمع ) ُتَخم(مثل كلمة 
ویكون بالشكل ) كتاب(في جمع ) كتب(، ویكون بالشكل والنقص مثل )رجل(في جمع 

فقد تغیر الشكل وزیدت األلف والنون ) غالم(في جمع ) غلمان(والزیادة والنقص مثل 
 .في اآلخر ونقصت األلف في الوسط

 

 .جمع التكسیر قسمان جمع قلة وجمع كثرة : أقسام جمع التكسیر-2
 .على ثالثة فما فوقھا إلى العشرةجمع القلة یدل 

 .إلى ما ال نھایة) من أحد عشر(جمع الكثرة یدل على ما فوق العشرة 
وھذا ھو المشھور فیھما وقیل إن جمع القلة من ثالثة إلى عشرة، وجمع الكثرة من ثالثة 

 .إلى ما ال نھایة، فھما على ھذا القول متفقان في المبدأ مختلفان في النھایة
 

 :  لجموع القلة أوزان أربعة:ن جموع القلة أوزا-3
وھو یطرد في كل اسم ثالثي على وزن َفْعل بفتح فسكون صحیح الفاء ) َأْفُعل (-1

ظبي (جمع ) أظٍب، وأدٍل(ومثل ) َنْفس(جمع ) أْنُفس(و) َكْلب(جمع ) أْكُلب(والعین مثل 
فحذفت وكسر ما ) ظبٌيأ(استثقلت الضمة على الیاء في ) أظُبٌي وأدُلٌو(أصلھما ). ودلو

، )قاٍض(قبل الیاء لمناسبتھا ثم حذفت الیاء اللتقاء الساكنین فصارت أظٍب مثل كلمة 
فحذفت وقلبت الواو یاء وكسر ما قبل الیاء ) أدُلٌو(واستثقلت الضمة على الواو في 

وشذ جمع بعض الكلمات المعتلة العین على . لمناسبتھا ثم حذفت الیاء اللتقاء الساكنین
 ).أعین وأثوب(تجمع على ) عین وثوب(ھذا الوزن مثل 

 .وال تجمع الصفة على ھذا الوزن فال یقال في جمع َضْخم َأْضُخم
) یمین وأیُمن(و) ذراع وأذُرع(ویطرد كذلك في كل اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد مثل 

 ).عناق وأعُنق(و
) َثوب وأثواب(مثل ) ُعلأف(بفتح فسكون وھو یطرد في كل ما ال یجمع على ) أفعال (-2
َسَبب (و) باب وأبواب(و) ُصلب وأصالب(و) ِحمل وأحمال(و) َسیف وأسیاف(و

 ).َعُضد وأعضاد(و) َكِتف وأكتاف(و) وأسباب
حیث كان یجب أن ) َحْمل وأحمال(ومثل ) َفْرخ وأفراخ(وجاء شاذا على ھذا الوزن مثل 

 . سماعایجمعا على أفعل ألنھما بفتح فسكون ولكن ھكذا وردا
بفتح فسكون فكسر وھو یطرد في كل اسم رباعي مذكر قبل آخره مد مثل ) أفعلة (-3
) زمام وأزّمة(و) قباء وأقبیة(و) عمود وأعمدة(و) رغیف وأرغفة(و) طعام وأطعمة(
 ).فناء وأفنیة(و) كساء وأكسیة(و
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 صبي(و) فتى وفتیة(بكسر فسكون ولیس مطردا بل معظمھ سماعي مثل ) ِفْعلة (-4
 ).غالم وِغلمة(و) وصبیة

 

 : لجموع الكثرة سبعة عشر وزنا ھي: أوزان جموع الكثرة-4
َصبور ( بضمتین ویطرد في وصف على وزن َفعول بمعنى فاعل مثل )ُفُعل( -1

، وفي كل اسم رباعي قبل آخره مد صحیح اآلخر مذكرا كان أم مؤنثا مثل )وُصُبر
 ).حمار وُحُمر وقضیب وُقُضب وعمود وُعُمد(
أبیض (و) أحمر وُحْمر(مثل ) فعالء(ومؤنثھ ) أفَعل( بضم فسكون ویطرد في )ُفْعل( -2

 .وأصل بیض ُبْیض كسر ما قبل الیاء لمناسبتھا) وِبیض
صورة (و) غرفة وُغَرف( بضم ففتح ویطرد في اسم على وزن ُفْعلة مثل )ُفَعل( -3

) صغرى وُصَغر(نث أفعل مثل بضم فسكون مؤ) ُفْعلى(، وفي )ُمْدیة وُمَدى(و ) وُصَور
وھي مصدر ولیست ) رؤیا(جمع ) ُرَؤى(وجاء شاذا على ھذا الوزن ) كبرى وُكَبر(و

 ) ُتَخم(وھي مفتوحة األول ولیست مضمومتھ، و) قریة(جمع ) قرى(اسما، و
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 .وھي مضمومة األول ومفتوحة الثاني ولیست ساكنتھ) ُتَخمة(جمع 
) ِحّجة، ِحَجج(بكسر فسكون مثل ) ِفْعلة(سم على وزن  بكسر ففتح ویطرد في ا)ِفَعل( -4

 ).ِلْحیة ِلَحى(ومثل 
 معتل الالم مثل)  فاعل( بضم ففتح ویطرد في وصف عاقل على وزن  ) ُفَعلة( -5
أصل الجمیع ُقَضَیة وُرَمیة وُغَزوة تحركت ) غاز وُغزاة(و) رام وُرماة(و) قاض قضاة (

 .قلبت ألفاالیاء أو الواو وانفتح ما قبلھا ف
صحیح الالم مثل ) فاعل( بفتحتین ویطرد في وصف مذكر عاقل على وزن )َفَعلة( -6
تحركت الیاء وانفتح ما ) َبَیعة(، أصل باعة )بائع باعة(، )ساحر َسَحرة(، )كاتب َكَتبة(

 ). بار وَبَررة(قبلھا فقلبت ألفا، ومثل 
دال على ھالك أو توجع ) َفعیل( بفتح فسكون ویطرد في وصف على وزن )َفْعلى( -7

، )مریض وَمْرضى(و) أسیر وَأْسرى(و) جریح وَجْرحى(و) قتیل وَقْتلى(أو تشتت مثل 
ھالك (مثل ) فاعل(، أو على وزن )زِمن وَزمنى(مثل ) َفِعل(وفي وصف على وزن 

 )أفعل(، أو على وزن )میت وموتى(مثل ) فیعل(، أو على وزن  )وَھْلكى
 ).عطشان وعطشى(مثل ) فعالن(على وزن ، أو )أحمق وحمقى( مثل 

دب (بضم فسكون اسما صحیح الالم مثل ) ُفْعل( بكسر ففتح وھو یكثر في )ِفَعلة( -8
 ویقل في اسم صحیح الالم بفتح فسكون أو كسر وسكون مثل ) ُدْرج وِدَرجة(و) وِدَببة

 ).ِقْرد وِقَردة(لنوع من العشب، و) َغْرد وِغَردة(
 فاعل (ول وتشدید الثاني مع فتحھ ویطرد في وصف على وزن   بضم األ)ُفعَّل( -9

جمع صائم أو ) ُصوَّم(جمع راكع أو راكعة، و) ُركَّع(صحیحي الالم مثل ) وفاعلة
 ).غاٍز وُغزى(صائمة، وقد ورد نادرا في معتل الالم مثل 

 )فاعل( بضم األول وتشدید الثاني مع فتحھ ویطرد في وصف على وزن )ُفّعال( -10
 ).قائم وُقوَّام(و) صائم وُصوَّام(و) عاذل وُعذَّال(و) قارئ وُقرَّاء(مثل 
 : بكسر ففتح ویطرد فیما یأتي)ِفَعال( -11

 ).ثوب وثیاب(وتبدل واو المفرد یاء مثل ) كلب وكالب(مثل ) َفْعل(اسم على وزن 
 ).َصْعب وِصعاب(مثل ) َفْعل(صفة على وزن 
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 ).ل وِجمالَجَم(مثل ) َفَعل(اسم على وزن 
 ).َرَقبة وِرقاب(مثل ) َفَعلة(اسم على وزن 
 ).ِذئب وِذئاب(مثل ) ِفْعل(اسم على وزن 
 ).ُرْمح وِرماح(مثل ) ُفْعل(اسم على وزن 

 ).عظیم وعظام(مثل ) فعیل(صفة على وزن 
 ).ظریفة وِظراف(مثل ) َفعیلة(صفة على وزن 

 َنِمر(و) َوِعل وُوُعول(مثل ) ِعلَف( بضمتین ویطرد في اسم على وزن ) ُفُعول( -12
، كما یطرد في كل اسم ثالثي ساكن العین سواء أكان مضموم الفاء أو مفتوحھا ) وُنُمور

 ).ِضرس وُضُروس(و) ُجْند وُجُنود(و) كعب وكعوب(أو مكسورھا مثل 
 قلبت الواو یاء وأدغمت في الیاء) ُنُؤوي(وأصلھا ) ُنْؤى ُنِئي(وقد ورد شاذا في جمع 

وفي جمع ) ُأُسود(بفتحتین ) َأَسد(كسر ما قبل الیاء لمناسبتھا، كما ورد شاذا في جمع و
 ).َشَجن ُشُجون(وفي جمع ) َذَكر ُذُكور(

 ،)ُغَراب وِغْربان(مثل )ُفَعال(  بكسر فسكون ویطرد في اسم على وزن )ِفْعالن( -13
حوت (تل العین مثل مع) َفْعل(أو ) ُفْعل(، ویطرد كذلك في وزن )غالم وِغْلمان( و

 ).نار ونیران(و) تاج وتیجان(و) كوز وكیزان(و) وِحیتان
 ).ِنْسوة وِنْسوان(و) خروف وِخرفان(و) غزال وِغزالن(وقد ورد قلیال في مثل 

أو ) ظھر وظھران(مثل ) َفْعل( بضم فسكون ویكثر في اسم على وزن )ُفْعالن( -14
 ،  أو على وزن فعیل  مثل )َحَمل وُحْمالن(و ) َذَكر وُذْكران(مثل )  َفَعل(على وزن  

 ).غدیر وُغدران(و) قضیب وقضبان(
 ).أسود وسودان(و) راكب وُرْكبان(ویقل في مثل 

بمعنى ) َفعیل( بضم ففتح مع مد ویطرد في وصف مذكر عاقل على وزن )ُفَعالء( -15
 )لُمْفِع(، أو بمعنى )ظریف وظرفاء(و)  كریم وكرماء(فاعل صحیح الالم مثل 

خلیط (مثل ) مفاعل(، أو بمعنى )سمعاء(یقال في جمعھ ) سمیع بمعنى مسمع( مثل 
صالح (ودل على غریزة مثل ) فاعل(، أو كان على وزن )جلیس وجلساء(و) وخلطاء
 ).جاھل وجھالء(و) وصلحاء

) خلفاء جمع خلیفة(و) جبناء جمع جبان(و) شجعاء جمع شجاع(وقد ورد شاذا في مثل 
 . لیست على وزن فاعل أو فعیلألن مفرداتھا

معتل الالم أو ) فعیل( بفتح فسكون فكسر ویطرد في وصف على وزن )َأْفِعالء( -16
 ).عزیز وأعزاء(و) شدید وأشداء(و) نبي وأنبیاء(و) غني وأغنیاء(مضعفھا مثل 

 ).صدیق أصدقاء(وفي ) نصیب أنصباء(وقد ورد شاذا في 
 

 :عة أوزان وھي على سب:صیغة منتھى الجموع -17
كاذبة (، و)ناصیة ونواصي(اسما أو صفة مثل ) فاعلة(ویطرد في وزن ) َفواِعل (:األول

صومعة (و) جوھر وجواھر(مثل ) فوعلة(أو ) فوعل(، وفي اسم على وزن )وكواذب
، أو وصفا لمذكر غیر )حامل وحوامل(وصفا لمؤنث مثل ) فاعل(، وفي وزن )وصوامع

 ).شاھق وشواھق(عاقل مثل 
) ناكس بمعنى خاضع على نواكس(و) فارس على فوارس( جاء شاذا في جمع وقد

 ).ھالك على ھوالك(و
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بالفتح وكسر ما بعد األلف ویطرد في رباعي مؤنث ثالثھ مد سواء أكان ) َفعاِئل (:الثاني
ذؤابة (و) صحیفة صحائف(و) رسالة رسائل(تأنیثھ بالتاء أو باأللف أو دونھما مثل 

 ).عجوز عجائز(و) ئلشمال شما(و) ذوائب
 .ألنھا صفة بمعنى مفعولة) ذبیحة ذبائح(وشذ في 
بفتح ) ِفْعالة(بالفتح في األول والثاني وكسر الرابع وتكون في وزن ) فعاِلي (:الثالث

) ِسْعالة(، و)مواٍم(اسم للفالة الواسعة التي ال نبات فیھا تجمع على ) موماة(فسكون مثل 
 ).َحَباٍر(طائر تجمع على ) ُحباري(، و)سعاٍل(اسم ألخبث الغیالن تجمع على 

أو صفة ) صحراء صحاَرى(مثل ) فعالء(وتكون في اسم على وزن )  فعاَلى (:الرابع
 ).أیِّم أیامى) (یتیم یتامى) (عطشى عطاشى) (عذراء عذاَرى(مثل 

 )أسیر ُأسارى) (قدیم ُقدامى) (سكران ُسكارى(وقد جاء بضم الفاء مثل 
 في ھذا الجمع أن یكون بفتح الالم كما ھو في ھذا الوزن أو بكسرھایجوز :  ملحوظة

 ).َحباَلى وَحباٍل(ومثلھ ) صحاَرى وصحاٍر، وعذاَرى وعذاٍر( كما ھو في الوزن السابق 
بفتحتین وكسر الالم وتشدید الیاء ویطرد في كل ثالثي ساكن العین ) َفَعاِلّي (:الخامس

ُزربي ) (بختي بخاتّي) (كرسي كراسّي( مثل زید في آخره یاء مشددة لیست للنسب
قلبت النون یاًء وأدغمت ) أناسین(وأصلھ ) أناسّي) (إنسان(وقد ورد في جمع ) زرابّي

 .الیاء في الیاء
 

ویطرد في الرباعي المجرد ومزیده، وفي الخماسي المجرد ومزیده ) َفعالل (:السادس
ا فیھ یاء تبقى یاؤه في الجمع وم) سفرجل سفارج) (برثن براثن) (جعفر جعافر(مثل 
) ِسرداح سرادیح(، وما فیھ ألف أو واو تقلب األلف أو الواو یاًء مثل )قندیل قنادیل(مثل 

 ).عصفور عصافیر(ومعناھا ناقة عظیمة شدیدة، ومثل 
مسجد ) (مفاعل(وھو ما ماثلھ عددا و ھیئة وإن خالفھ وزنا مثل ) شبھ فعالل (:السابع
أزرق (مثل ) أفاعل(و) ضیغم ضیاغم) (فیاعل(و) ورب جواربج) (فواعل(و) مساجد
 ).أزارق

 

 :ملحوظات
 ).مفاتح ومفاتیح(یجوز إیراد الیاء أو حذفھا في وزن مفاعل أو مفاعیل مثل : األولى
ما كان مشابھا للفعل من اسم الفاعل أو المفعول وأولھ میم فحقھ أن یجمع جمع :الثانیة

) میمون میامین) (ملعون مالعین( تكسیر شذوذا مثل مذكر سالما، وقد ورد جمعھ جمع
مرِضع (كما جاء منھ ) منكر مناكیر) (موسر میاسیر(، وجاء منھ )مشئوم مشائیم(

 ).مراضع
) أقوال أقاویل) (جمال جمالة أو جماالت(قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع مثل : الثالثة

 ).صواحب صواحبات(
قنادلة، أشاعثة، أزارقة، صیارفة، (ى الجموع مثل قد تلحق التاء صیغة منتھ: الرابعة
 ).صیاقلة

صیغ الجموع التي تقدمت وھي جمع التكسیر، وجمع المذكر السالم، وجمع :الخامسة
المؤنث السالم ھي صیغ مخصوصة للداللة على الجمع، وھناك من الكلمات ما یدل على 

 :معنى الجمعیة وال یسمى جمعا وھو نوعان
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نس جمعي وھو ما یدل على ما فوق االثنین ویمیز عن واحده إما األول یسمى اسم ج
وإما بالتاء في ) زنجّي وزنج(و) تركّي وترك(و) عربّي وَعرب(بالیاء في الواحد مثل 

 ).تمرة وتمر(و) ورقة وورق(و) شجرة وشجر(الواحدة مثل 
ولیس على الثاني یسمى اسم جمع وھو ما یدل على ما فوق االثنین وال واحد لھ من لفظھ 

أو لھ واحد ولكنھ مخالف ألوزان الجمع ) قوم ورھط وشعب(وزن خاص بالجموع مثل 
 ).صحب جمع صاحب(و) ركب جمع راكب(مثل 

وھناك من الكلمات ما یسمى اسم جنس إفرادي وھو ما یصدق على القلیل والكثیر مثل 
 ).عسل، ولبن، وماء، وتراب(

من لفظھ وھو على وزن خاص بالجموع مثل ھناك من الجموع ما ال واحد لھ : السادسة
للفرق من الناس والخیل، وھناك ما ھو على وزن ) عبادید(لجماعات الطیر، و) أبابیل(

 ).أعراب(غالب في الجموع وواحده مقدر مثل 
 

 تطبیق
)1( 

 وبین نوعھ أجمع قلة ھو أم جمع كثرة؟ : استخرج مما یأتي كل جمع تكسیر
المساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء و (-1

 ).والغارمین وفي سبیل اهللا وابن السبیل فریضة من اهللا واهللا علیم حكیم
أفلم یسیروا في األرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا فإنھا ال  (-2

 ).تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
 ). أولیاء اهللا ال خوف علیھم وال ھم یحزنونأال إن (-3
 ).محمد رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم (-4
 على أفنانھ ھزجا طروبا   ھنالك بلبل الغابات یشدو-5

 وال یخشى العواصف والخطوبا  یحلق صادحا في األفق حرا
 من األعالم والغر الھداة    فإن شئتم رجاال نبتنیھم-6

 لیبلغن المراقي العالیات      فزیدوا طالبات العلم علما



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 75

)2( 
 :اجمع المفردات التالیة جمع تكسیر

 - خوذة- جزء- دم- باب- نار- علة-طعام- ماء- وجھ- جمل- رأس- رجل- سن-إنسان
 . قطعة- كبرى- وسام- صفراء- أبیض- أفضل- أخرس- أصفر- أصغر-آیة

)3( 
 :یأتيھات المفرد لكل جمع تكسیر مما 

 - رماح- ألغاز- قیم- خصال- شجر- منایا- ساللم- صبیان- أشیاء- أعداء- ذئاب-عقول
 . رحماء- أزّمة- عمى- طرشان- أرباب- ِصیغ- أوائل- ِغربان- ِعَبر- ُنَوب-قصاع

)4( 
 :أكمل الفراغ فیما یأتي بجمع تكسیر مناسب

 .ما دامت مجتمعة فإذا تفرقت سھل كسرھا.. …… ال تتكسر  -1
 .بعض.. …… المؤمنون بعضھم  -2
 ..…… وكونوا عباد اهللا  -3
 ..……یتبین اإلنسان المخلصین من  ..  …… عند وقوع -4

)5( 
 :أعرب ما یأتي

وعد اهللا المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا ومساكن طیبة (
 ).في جنات عدن


