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 صرفية  دراسة: اللغة في التكسير جموع
 إعداد 

 إسماعيل  محمود سعيد  حسن
 وآدابها  العربية اللغة  بقسم  ماجستير باحث

 الوادي  جنوب جامعة ،  اآلداب   كلية
hassan1572015@gmail.com  

 
العربية:اللغة الملخص ب  

الصرف وهو )جموع التكسير في اللغة  يهتم هذا البحث بدراسة باب من أبواب علم  
م البحث على تمهيد وأربعة مباحث.   العربية(، وُقس ِّ

ونوعيه   معناه  عن  فكشف  التكسير،  بجمع  أي  بالعنوان،  التعريف  التمهيد  تناول 
دراسته. وأهمية  العربية  في  على    وأهميته  يطرأ  الذي  التغيير  يخص   األول  المبحث  وكان 

المفرد    المفرد عند جمعه جمع تكسير، التغيير الذي يطرأ على  أن  المبحث بينت  وفي هذا 
أو   أصوله،  عن  بنقص  أو  المفرد،  أصول  على  بزيادة  يكون  قد  تكسير  جمع  جمعه  عند 

أما المبحث   بتبديل شكل، أو بزيادة وتبديل شكل، أو بنقص وتبديل شكل، أو بهن جميعا.
األصل   أن  فيه  وبينت  تكسير،  جمع  يجمع  ما  فتناول  تكون  الثاني  أن  التكسير  جموع  في 

وتناولت في المبحث الثالث: أنواع جموع التكسير من حيث    لألسماء دون الصفات واألعالم.
العددية، وبينت فيه جمع القلة والكثرة. الفرق بين جمع   الداللة  والمبحث الرابع ذكرت فيه 

 التكسير واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. 

بينت   يسيرة  بخاتمة  البحث  نتائج.وختم  من  البحث  إليه  توصل  ما  يتقدم   أهم  وختامًا 
العلم   لنشر  الساعي  العربية  اللغة  قسم  الوادي  جنوب  لجامعة  الجزيل  بالشكر  الباحث 

 والمعرفة. 

. والكثرة القلة  جمع  التكسير،   جموع أنواع   التكسير، جموع الكلمات المفتاحية:  
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 : التمهيد

 أنواع الجموع في اللغة العربية: 

"الجمع   هو  األصفهــاني  الراغـب  ذكر  كما  من  لغة:  بعـضـه  بتـقريب  الشـيء  ضم  
َفاْجَتَمعَ  َجَمْعُتُه  يـقال:  الشيء  (1)بعـض،  إلى  الشيء  إضافة  اللسان:  . وجاء في  (2)". وفي 

" قِّ : َتْألِّيُف الُمَتَفر ِّ أكثر  . والجمع اصطالحا: االسم الدال على  (3)تاج العروس "الَجْمُع، كالَمْنعِّ
 .(4) من اثنين

فه ابن يعيش بقوله "هو ضمُّك الشيء إلى أكثر منه؛ لتعب ِّر عن الجميع بلفظ    وعر 
 وهو على أنواع:  (5) واحد طلبا لالختصار"

 جمع المذكر السالم: -1

تغيير، ويجمع  هو ما دل  على أكثر من اثنين، وظل مفرده سالما عند جمعه دون   
على   ونون  ياء  أو  ونون  واو  بإضافة  عاقل،  لمذكر  صفة  أو  علما  كان  ما  الجمع  هذا 

 . (6) المفرد 

 جمع المؤنث السالم:  -2

. جاء  (7) هو ما دل  على أكثر من اثنين، بإضافة ألف وتاء على المفرد عند جمعه 
ل: وهو على ضربين   ر فيه، فاألول -أي الجمع    –في الُمَفص  : ما صح فيه واحده، وما كس ِّ

بالواو   فالذي  وتاء،  ألف  أو  مفتوحة،  نون  بعدها  قبلها،  ما  مكسور  ياء  أو  واو  آخره  ما 
يَن، والذي باأللف والتاء للمؤنث في  والنون لمن يعلم في صف اته وأعالمه، كالُمسلِّميَن والَزيدِّ

 . (8) أسمائه وصفاته كالهندات والتمرات والمسلمات 

إلى   بين ثالثة  قليال محصورا  تفيد عددا  التي  القلة  السالم يعد  من جموع  والجمع 
ج القلة  فجمع  وكثرة،  قلة  ضربين:  على  والجمع   " اللباب  في    جاء  السالمة  عشرة،  مع 

ْلَمة، وما عدا   َرة وغِّ َلة وفِّْعَلة، نحو: َأْفُلس وَأْجَمال وَأْحمِّ وأربعة من التكسير: َأْفُعل وَأْفَعال وَأْفعِّ
يأتي لمطلق الجمع   -مذكرا أو مؤنثا  -. وهناك من يرى أن جمع السالمة (9) ذلك جمع كثرة"

 .  ( 10) وال يعتبره داال على القلة فقط
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الدكتور ق  فر  في    وقد  والصفات  الجوامد  بين  السالم  الجمع  في  السامرائي  فاضل 
الكثرة حيث قال: "واألصل في الجمع السالم أنَّه يفيد القلة، غير أنَّ   القلة أو  الداللة على 
هذا القول ليس على إطالقه، وإنما يحتاج إلى تفصيل، فإن  هذا الجمع يدل على القلة في  

القلة ليست مطردة، بل نستطيع أن نقول: إن   الجوامد، وأما في الصفات فإن دالل ته على 
الحدث، فجمع الصفات   يدل على  القلة، وإنما األصل فيه أن  األصل فيه عدم داللته على 

 . (11) جمعا سالما يقربها من الفعلية، وتكسيرها يبعدها من الفعلية إلى اإلسمية"

 جمع التكسير:   -3

يتكون هذا المصطلح من مضاف كلمة جمع ومضاف إليه    تعريف جمع التكسير:
 كلمة تكسير، 

ر، جاء في   الفعل كس  التكسير فهو مصدر  تعريفه، وأم ا  لغًة فقد سبق  أما الجمع 
َد   ُشد ِّ يًرا(  )َتْكسِّ َرُه(  )َكسَّ َو  َر(  )َتَكسَّ َو  )َفاْنَكَسَر(  َضَرَب  َبابِّ  ْن  مِّ )َكَسَرُه(   " الصحاح  مختار 

( َواْلَجْمُع )كَِّسٌر( َكقِّْطَعٍة َوقَِّطٍع"لِّْلَكْثَرةِّ. وَ  ْيءِّ )اْلَمْكُسورِّ َن الشَّ  .(12) اْلكِّْسَرُة اْلقِّْطَعُة مِّ

على     يقوم  ال  ر  المكس  الشيء  أن   الت كسير  لكلمة  اللغوي  التعريف  من  "ويظهر 
 ، ومنه تكسير اآلنية. (13)التنظيم، فهو تكسير يقوم على التفكيك والهدم"

في   تصب  تعريفات  عدة  فله  النحاة،  لدى  إضافيا  مركبا  التكسير  جمع  تعريف  أما 
 معنى واحد،  

 .(14) ومن تعريفات النحاة لجمع التكسير: هو "كل جمع تغير فيه نظم الواحد وبناؤه"

وجاء في اللباب "كل اسم جمع تغير فيه لفظ واحده، ومن هنا يسمى تكسيرا لتغير  
 .(15) هيئة اإلناء بالتكسير"هيئة واحده، كما تغير 

ْنو   كصِّ بزيادة:  إما  الواحد  صيغة  فيه  تغير  ما  هو   " بقوله:  هشام  ابن  فه  وعر 
وتبديل شكل:   بزيادة  أو  وُأُسد،  كَأسد  بتبديل شكل:  أو  وُتَخم،  كُتْخمة  بنقص:  أو  ْنوان،  وصِّ

 . (16)كرجال، أو بنقص وتبديل شكل: كُرُسل"
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لجمع   السابقة  التعريفات  خالل  جمع  ومن  أن   إلى  نخلص  أن  نستطيع  التكسير، 
 التكسير ما يدل على أكثر من اثنين، مع وجود تغيير للمفرد عند جمعه. 

 المبحث األول: التغيير الذي يطرأ على المفرد عند جمعه جمع تكسير: 

 :(17)والتغيير يكون بأحد األمور التالية

أْعُين جمع عين، ووسط المفردة، مثل:  بزيادة على أصول المفرد، أو المفردة، مثل:    -1
مثل:   ووسطها،  المفردة  وأول  فتى،  جمع  فِّْتَيان  مثل:  المفردة،  وآخر  بحر،  جمع  بَِّحار 

ْلع.   أْضاَلع جمع ضِّ

 أو بنقص عن أصوله كُتَخم وَشَجر، جمع ُتْخَمة وَشَجرة.  -2

ن وَأَسد.  -3  أو بتبديل شكل، كُنُذر وُخُشن وُأْسد، جمع َنْذر وَخشِّ

هام ورِّجال وَأْقالم، جمع َسْهم وَرُجل وَقَلم.  -4  أو بزيادة وتبديل شكل، كسِّ

 أو بنقص وتبديل شكل، كُرُسل وُنُجب، جمع رسول وَنجيب.  -5

ْلمان جمع ُغاَلم، وكرماء جمع كريم.  -6  أو ُهن  جميعا الشكل والزيادة والنقص: مثل: غِّ

َجانوقد يستوي في جمع التكسير لفظ المفرد والجمع، كفُ   .(18) ْلك وهِّجان جمع ُفْلك وهِّ

تكون   فكيف  مقنع،  غير  التغيير  من  النوع  هذا  أن   العظامات  حسن  د.  ذكر  وقد 
 الكلمة مرة مفردة وتكون مرة أخرى جمعا بالصيغة نفسها من غير إجراء أي  تغيير عليها؟

التقديري –وأضاف أن  هذا النوع   التغيير    ال يتناسب مع جموع التكسير، وأن    -أي 
األفضل أن يطلق على هذه الكلمات اسم جمع؛ ألنها كلمات تتضمن معنى الجمع، وال يوجد  

 .(19) لها مفرد من لفظها
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 المبحث الثاني: ما يجمع جمع تكسير:  

م   وتقس  واألعالم،  الصفات  دون  لألسماء  تكون  أن  التكسير  جموع  في  األصل 
 :(20)األسماء التي تجمع جمع تكسير إلى ما يلي

 أسماء ثالثية، نحو: َرُجل ويجمع على رَِّجال.  -1

 أسماء رباعية، نحو: كَِّتاب ويجمع على ُكُتب.  -2

، نحو: عصفور ويجمع على َعَصافير.  -3  أسماء خماسية رابعها حرف مد 

واألسماء   سفرجل،  مثل:  مد   حرف  رابعها  ليس  التي  الخماسية  األسماء  أم ا 
تكسير؛ لما يؤدي إليه جمع التكسير من حذف عندليب فيكره جمعها جمع  السداسية مثل:  

بعض أحرفها، نحو َسَفْرَجل ويجمع على سفارج، فلوال الحذف لما أمكن جمعها جمع تكسير.  
وما كان منها على غير هذا، فلم يجمعوه إال على كراهية. ذلك ألن العرب يستكرهون تكسير  

آخر  قبل  يكون  أن  إال  أحرف،  أربعة  على  األسماء  من  زاد  ساكنما  علة  حرف   .ه 
وتكسيرها  جمعها.  قياس  هو  وذلك  السالمة،  جمَع  ُتجمع  أن  فيها  فاألصل  الصفات،  أما 
استعمال   كثر  ))إذا  يعيش:  ابن  اإلمام  يقول  جمعها(.  في  األصل  الف  خِّ )ألنه  ضعيف، 
الصفة مع الموصوف قوِّيت الوصفية وقلَّ دخول التكسير فيها. وإذا َقلَّ استعمال الصفة مع 

وف ]أي إذا استغنت عن موصوفها[ وَكُثر إقامُتها ُمقامُه، َغَلبت االسمية عليها وقوي الموص
 التكسير فيها((. 

وحقُّ الصفات أن ُيجمع المذكر العاقل منها جمَع المذكر السالم، وأن يجمع المؤنث  
)التساع ميدان  منها، والمذكر غير العاقل، جمع المؤنث السالم. لكنهم اتسعوا في تكسيرها  

روا األسماء((.   البيان( كما كس 

روا كلَّ الصفات: فامتنعوا من تكسير اسم الفاعل من فوق الثالثي: نحو،   بيد أنهم لم يكس ِّ
استْخَرج(،   )من  ومستخرِّج  َهْرَوَل(  )من  ل  وُمْهروِّ انطَلق(  )من  ومنطلِّق  أدار(  )من  مدير 

لون، مستخرجون… وامتنعوا من تكسير اسم فقالوا: مديرون )ال: ُمدراء!(، منطلِّقون، ُمهروِّ 
بأوالدهم  مربوطون  واآلباء  بأوالده  مربوط  األب  فيقال:  خالصة.  صفًة  اسُتعمل  إذا  المفعول 
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األسماء )نحو:   اسُتعمل استعمال  إذا  أما  يقال مرابيط!(.  )وال  بأوالدهن  واألمهات مربوطات 
ر على مفاعيل: مواضيع، م جاهيل، مضامين. وكذلك  موضوع، مجهول، مضمون…( فيكسَّ

العاهات أو غير ذلك )نحو: مشهور، مجنون، مملوك(   النََّسب أو  التي تدل على  الكلمات 
ر على: مشاهير، مجانين، مماليك.   فتكسَّ

 وَيطَّرد الجمع باأللف والتاء في حاالت أهمها: 
على:   -أ   فُتجمع  زينب؛  هند،  سلمى،  نحو،  تاء،  غير  من  اإلناث  أعالم  ات،  َسْلَميَ  في 

ْندات، َزْيَنبات…   هِّ
ي ة،    -ب   في أعالم اإلناث المختومة بالتاء المربوطة )التي تحذف عند الجمع( نحو: َصفِّ

ي ات، بارعات، جميالت.  بارعة، جميلة، فتجمع على:  َصفِّ
حمزة،    -ج   نحو  الجمع(،  عند  تحذف  )التي  المربوطة  بالتاء  المختومة  الذكور  أعالم  في 

ي ات…  فتجمع على: معاوية، طلحة، َعطي ة…   حمزات، ُمعاويات، طلحات، َعطِّ
حاَفة حاَفات، سيدة   فيما ُختم بتاء التأنيث المربوطة )التي تحذف عند الجمع(، نحو:   -د  

المربوطة، ومع ذلك فقد شاع   سيدات، كلمة كلمات… التأنيث  بتاء  وهناك كلمات مختومة 
والتاء، نحو  باأللف  جمعِّها  أكثر من  تكسير  جمَع  دال ة   ، جمُعها   ، مادة مواد   ، حواس  ة  حاس 

 دوال … مدرسة مدارس، مقبرة مقابر، رهينة رهائن، رائعة روائع… 
ر أيضًا الصفات زَِّنة )فاعلة( التي تكون التاء فيها للمبالغة، فال ُتجمع باأللف والتاء   وتكسَّ

داعية )نوابغ(  نابغة  )َدواٍه(  داهية  )َطواٍغ(،  طاغية  نحو:  ر،  تكسَّ بل  راوية    غالبًا،  )َدواٍع( 
)روايا(. وُيستثنى مما في آخره التاء المربوطة كلمات منها: امرأة )نساء(، َأَمة )إماء( ُأم ة 

لَّة )مَِّلل(…  فاه(، مِّ  )أمم( شاة )شياه( َشَفة )شِّ
 المبحث الثالث: أنواع جموع التكسير من حيث الداللة العددية:

 وجمع التكسير ضربان: جمع قلة، وجمع كثرة. 

العشرة إلى  الثالثة  من  القليل،  للعدد  وضع  ما  القلة:  وأْثَواب  (21) فجمع  كَأْذُرع   ،
 وأْعمِّدة. 

وهو   له،  نهاية  ال  ما  إلى  عشر  أحد  من  الكثير،  للعدد  وضع  ما  الكثرة  وجمع 
 قسمان: 
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األول: ما لوزنه نظير في أوزان المفرد، مثل: َشَجر )على وزن َفَعل( وَسَحرة )على  
يوجد في المفرد: َجَبل )على وزن َفَعل( وَدَرجة )على وزن َفَعلة(، والثاني:    وزن َفَعلة(، إذ

ل(   أفاعِّ وزن  )على  وأنامل  َفعالِّل(  وزن  )على  كدراهم  المفرد،  في  نظير  لوزنه  ليس  ما 
 . ( 22) ومساجد )على وزن َمَفاَعل(

َلة، وفِّْعَلة، وقد  أدرج الفراء أبنية    ولجمع القلة أربعة أوزان هي: َأْفُعل، وَأْفَعال، وَأْفعِّ
َأَكَلة رأس، أي قليلون، و )فَِّعل(   أخرى للقلة، كـــ )ُفَعل(، نحو: ُظْلمة وُظَلم، و)َفَعلة( مثل: 

 كنعمة ونعم، و)فَِّعَلة(  

َرَجة(، وزاد أبو زيد األنصاري بناء آخر هو )َأْفعِّاَلء(، كأصدقاء  .(23) نحو: )ُدْرج ودِّ

)ُفَعاًل( و )فَِّعال( من جموع القلة ومن األدلة    وذكر ابن مالك أن  الكوفيين يرون أن 
عائشة   قول  ذلك  عنها–على  هللا  ُغَرف"-رضي  ثالث  رأسه  على  يصب  "ثم  وقوله (24):   ،

ُسَوٍر( بَِّعْشرِّ  )َفْأُتو  َجٍج(  (25) تعالى:  حِّ َثَمنَِّي  َتْأُجَرنِّي  َأْن  )َعَلى  تعالى:  فإضافة  (26)وقوله   ،
َجج مع إمكان الجمع باأللف والتاء  )ثالث( إلى ُغَرف، و)عشر( إلى سُ  َور، و)ثماني( إلى حِّ

الجمع  عن  بهما  لالستغناء  قلة،  جمعا  و)فَِّعال(  )ُفَعاًل(  أن  على  دليل  السابقة  األمثلة  في 
 .(27) على األبنية األربعة األولى  والتصريفينباأللف والتاء، غير أن الجمهور من النحاة 

مالك   ابن  ذكر  عائشة  قول    –رحمه هللا    –وقد  من    –رضي هللا عنها    –السي دة 
الصحيح وترك أحاديث هي نص قولي مباشر من الرسول مثل: "يعقد الشيطان على قافية 

عقد" ثالث  نام  هو  إذا  أحدكم  ثم    (28)رأس  اأَلرَبعِّ  ُشَعبِّها  بين  َجلَس  "إذا  اآلخر  والحديث 
 .(30) وفي حديث آخر "هريقوا علي من َسْبع قَِّرب" (29)َجَهَدها فقد وجب الغسل"

للقلة   باإلضافة فصالحة  أو  بأل  أما معارفها  الجموع،  نكرات  القلة في  تعتبر  وإنما 
 . (31)والكثرة باعتبار الجنس أو االستغراق، كقولك: أسيافنا هي األسياف البتارة

هي وزنا  عشر  ستة  الكثرة  و (32) ولجمع  وُفَعل،  وُفُعل،  ُفْعل،  وفَِّعَلة،  :  وَفَعَلة،  فَِّعل، 
 وُفَعَلة، وَفْعْلى، وُفعَّل، وُفعَّال، وفَِّعال، وُفُعول، وفِّْعالن، وُفَعالء، وأْفعِّالء.  
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: وهي كل جمع تكسير ثالثه ألف،  صيغ منتهى الجموعما يسمى  ومن جموع الكثرة  
 .(33) ساكن بعدها حرفان أو ثالثة أحرف أوسطها

يكون أولها مفتوحا وثالثها ألفا زائدة وبعدها حرفان، أدغم  وضابط هذه الصيغة: أن  
، أو ثالثة ساكنة الوسط، وأن تكون بغير هاء  أحدهما في اآلخر، أو، ال، كمساجد ودواب 
في آخرها فال َنُعد  نحو: مالئكة من صيغ منتهى الجموع؛ ألن التاء ُتقر ِّب اللفظ من وزن  

 .(34)المفرد، نحو: كراهية وطواعية وعالنية

تسميتها   ألن ه  وسبب  التكسير،  جموع  غاية  وزن  ألن ها   " الجموع  منتهى  بصيغ 
يجمع االسم جمع التكسير جمعا بعد جمع، فإذا وصل إلى هذا الوزن امتنع جمعه التكسير،  

. وإن ما قيدنا بغاية جمع التكسير، ألنه ال (35) كجمع كلب على َأْكُلب، وجمع أكلب على َأَكالِّب"
َفعالِّل،  يمتنع   هي:  وزنا  عشرون  ولها  مطردا.  قياسا  يكن  لم  وإن  السالمة،  جمع  جمعه 

وَمَفاعيل،   وَمَفاعل،  يل،  وَتَفاعِّ ل،  وَتَفاعِّ يل،  وَأَفاعِّ ل،  وَأَفاعِّ يل،  وَفَعاعِّ ل،  وَفعاعِّ وَفعالِّيل، 
وَفَعالَ  وَفَعائِّل،  يل،  وَفياعِّ وَفياعل،  يل،  وَفَواعِّ ل،  وَفَواعِّ يل،  وَيَفاعِّ ل،  وَفَعال،  وَيَفاعِّ ى، 

 .(36)وَفَعالي ِّ 

"وجموع التكسير صنفان: قياسي وسماعي، فالقياسي يجمع جمع تكسير دون تردد  
 .(37)وال رجوع إلى كتب اللـغة، وهذا الجمع يكون صحيحا فصيحا، وإن لم يكن مسموعا

  المبحث الرابع: الفرق بين جمع التكسير واسم الجنس الجمعي واسم الجمع:

 جمع التكسير: 

 :(38)سبق تعريف جمع التكسير، ويلخص هذا التعريف من خالل النقاط التالية

هو ما كان موضوعا لآلحاد المجتمعة داال عليها داللة تكرار الواحد بالعطف، سواء   -1
كان له واحد حقيقي من لفظه، أو لم يكن له واحد من لفظه وال معناه فاألول مثل: ُكُتب  

 يل: فليس لها مفرد. جمع لكتاب، والثاني مثل أباب

بالجمع، وينطبق ذلك أيضا على ما ليس له مفرد مثل: أبابيل وهي    -2 له وزن خاص 
 أوزان جمع التكسير التي سبق ذكرها. 
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 تتغير فيه صورة المفرد تغييرا بزيادة أو نقص أو شكل.  -3

 يصغ ر منه جمع القلة، أما الكثرة فال يصغر وإنما يصغر منه المفرد.  -4

أنصاري   –َسب إليه إال إذا جرى مجرى األعالم، أو لم يكن له مفرد، مثل: أنصار  ال ُينْ   -5
 أبابيلي.  –وأبابيل  

 :(39)اسم الجنس الجمعي: ويستخلص من تعريفه األمور التالية

 له مفرد من لفظه ومعناه، ويميز بتاء التأنيث والنسب مثل: بقرة وبقر، وروم ورومي.  -1

 ال تتغير بنية المفرد عند الجمع كجمع التكسير وإنما يتم بحذف األخير من المفرد.    -2

ْكُرها.   -3  تخالف أوزانه أوزان الجمع السابق ذِّ

ابن عقيل شرح  يفرق    (40)جاء في  التكسير  جموع  كثيرا من  أجد  فإني  قلت:  "فإن 
وواحده  ُقَرى  نحو  وواحده،  الجمعي  الجنس  اسم  بين  فرق  كما  بالتاء  مفردها  وبين  بينها 
قرية، وُمَدى وواحده ُمْدية، فبماذا أفرق بين اسم الجنس الجمعي وما كان على هذا الوجه 

 ين اختالفا من وجهين: من الجموع؟ فالجواب على ذلك أن تعلم أن بين النوع

الوجه األول: أن  الجمع البد أن يكون على زنة معينة من زنات الجموع المحفوظة  
فأما اسم الجنس الجمعي فال يلزم فيه ذلك، أفال ترى أن بقرا وشجرا وثمرا ال يوافق زنة من  المعروفة،  
   زنات الجمع! 

وما أشبهه يرجع إلى  والوجه الثاني: أن االستعمال العربي جرى على أن الضمير  
 .(41) اسم الجنس الجمعي مذكرا كقول هللا تعالى: )إِّن  اْلَبَقَر َتشاَبَه َعَلْيَنا(

البقر،   لفظ  لتذكير  يقل تشابهت  "لم  اآلية  تفسير هذه  الَبَغوي في  تفسير  جاء في 
ٍر(  .(42) كقوله تعالى: )َكَأن ُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقعِّ

الحلبي   السمين  عليه    (43) وغيرهوذكر  يعود  أن  يجوز  الجمعي  الجنس  اسم  أن 
الضمير   مذكرا ومؤنثا، فالبقر اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء ومثله يجوز  
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َخاوَِّيٍة( َنْخٍل  )َأْعَجاُز  تعالى:  وقوله  ٍر(  ُمْنَقعِّ َنْخٍل  )َأْعَجاُز  تعالى:  كقوله  وتأنيثه   ( 44) تذكيره 
َقاٍت(وقوله تعالى: )َوالنَّخْ  ، والذي يؤيد ما ذهب إليه السمين الحلبي أن هناك قراءة  (45)َل َباسِّ

 . (46)أخرى في كلمة َتَشاَبَه في قوله تعالى: )إِّنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا( هي )تشابهت(

    :يصغر وينسب إليه لشبهه بالمفرد -4

التك جموع  من  الجمعي  الجنس  اسم  اعتبروا  فقد  الكوفيون  ينافي  أما  وهذا  سير، 
بناء   في  نقص  أو  بزيادة  والحروف  الحركات  في  التغيير  على  يقوم  الذي  التكسير  تعريف 

 .(47)المفرد كما سبق ذكره

 :(48) اسم الجمع: ويستخلص من تعريفه األمور التالية

 هو كل اسم تضمن معنى الجمع ودل  على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه.   -1

بالتكسير  ليست    -2 خاص  وزن  على  التكسير   –صيغته  بجموع  الخاصة  األوزان  أي 
 ويدخل فيه ما له مفرد من معناه فقط مثل: إبل مفردها جمل أو ناقة.    -السابق ذكرها 

بنفسه  يصغر    -3 إليه  شعيب،  وينسب  على  يصغ ر  حيث  شعب  مثل:  بالمفرد،  لشبهه 
 .  والنسب إليه شعبي 

أو نعت   -4 إلى خبر  إذا احتاج  النعت  يجوز أن يتساوى هو والواحد في الخبر، وفي 
 نقول: الركب مسافر، وهذا ركب مسافر. كما تقول: الراكب مسافر، وهذا راكب مسافر.  

يأتي   جمع  اسم  الن حاة من عد  كل  جمع  هناك من  فاعل  َفْعل ومفرده  على وزن 
تكسير؛ لكونه تناسب مع قواعد صياغة جموع التكسير، حيث إن  واحده من لفظه، وذلك  
مثل:   الحركة،  في  وللتغيير  المفرد،  من  حرف  بنقصان  مفرده  وبين  بينه  التغيير  لحصول 

 .(49) صحب جمعا لصاحب، وركب جمعا لراكب

)ركب( و)صاحب( ليست بمفرد )صحب(  والرد على ذلك أن  )راكب( ليست بمفرد  
تكن   لم  اآلحاد،  لهذه  جموعا  كانت  لو  ألنها  األصلية؛  الحروف  في  اشتراكهما  اتفق  وإن 
جموع قلة؛ ألن جموع القلة أوزانها محصورة بأربعة أوزان، فهي جموع كثرة، وجمع الكثرة  
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ُرَكْيب تصغير  ، بل يرد إلى واحده وهذه ال ترد، فنقول:  -كما سبق  –ال يصغر على لفظه  
لركب. وأيضا، لو كانت جموعا لردت في الن سب إلى آحادها ولم يقل: ركبي في النسب إلى  

 .(50) ركب. وأيضا، لو كانت جموعا، لم يجز عود الضمير الواحد إليها
والحاصل أن جمع التكسير يقوم على تغيير بنية المفرد عند الجمع، وهذا التغيير ال  

عي، وال في اسم الجمع كما سبق ذكره، لذلك استثنيتهما من  يحصل في اسم الجنس الجم
 هذه الدراسة واكتفيت بما انطبق على تعريف جمع التكسير. 
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 :الخاتمة

عني هذا البحث بدراسة جموع التكسير في اللغة، فجمع التكسير له فائدة صرفية  
األشياء إلى أصولها، مثل قيراط  مهمة هي معرفة أصول األسماء، فهو مثل التصغير يرد  

 وقراريط. 

من   التكسير  جمع  باب  بحذف  ينادي  الباحثين  بعض  فإن  أمر  من  يكن  مهما 
الصرف إذ ال يرى فيه فائدة لدرس الجملة، غير أن الدرس الصرفي لجمع التكسير مهم جدًا  

فإننا  علينا،  وافدة  أو  مولدة  ألفاظًا  استعمالنا  عند  اآلن  نحتاجه  فيما  الحق   وبخاصة  في 
 نقيس جمعها على الجموع التي استقصاها القدماء. 

 ويخرج البحث ببعض التوصيات منها: 

القدماء،   (1) به  قال  ما  عند  الوقوف  وعدم  التكسير،  جموع  استعماالت  في  التوسع 
وبخاصة الجموع التي ورد لها نظائر في القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو شعر  

هذا الوارد قليال، فهو جائز ما دام قد ورد في االستعمال    العرب ونثرهم، حتى وإن كان 
 العربي الفصيح. 

الجمع،   (2) داللة  تحديد  في  والحالي  اللغوي  بشقيه  السياق  على  االعتماد  ضرورة 
الذي   هو  أنه  كما  الكثرة،  أو  القلة  حيث  الجمع من  الذي يحدد مدلول  فالسياق هو 

 يصرف جمعا معينا لداللة معينة. 

 الهوامش:
 

( المفردات في غريب القرآن، حققه وراجعه: محمد خليل عيتاني،  502األصفهاني الراغب )ت   (1)
 م، مادة جمع.1998، 1دار المعرفة، بيروت، ط

 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة جمع. (2)

 جواهر القاموس، مادة جمع.الزَّبيدي، تاج العروس من  (3)

 هناك اختالف بين اللغويين واألصوليين في أقل الجمع على آراء:  (4)
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: أن اقل الجمع ثالثة حقيقة، ويطلق على االثنين والواحد مجازا، وقد استدل هذا الفريق الرأي األول
 بأربعة عشر دليال من القرآن والسنة واللغة، وهو أقوى اآلراء في اعتقادي لقوة أدلته. 

الثاني ال  الرأي  الواحد  على  يطلق  وال  مجازا،  االثنين  على  ويطلق  حقيقة،  ثالثة  الجمع  أقل  أنَّ   :
 يقة وال مجازا، واستدلوا بأدلة الفريق األول نفسها.  حق

: أنَّ أقل الجمع حقيقة، وال يطلق على االثنين ال حقيقة وال مجازا، واستدلوا أيضا بأدلة الرأي الثالث
 الفريق األول نفسها. 

ر انظر التفصيل في هذه المسألة: النملة، د. عبد الكريم علي محمد، أقل الجمع عند األصوليين وأث
 م.1993، 1االختالف فيه، مكتبة الرشد، ط

النحو،   (5) في  الوسيط  التهذيب  محمد،  بن  علي  بن  محمد  الدين  سابق  الصنعاني،  يعيش  ابن 
 .9،3، ص1991، 1تحقيق الدكتور فخر صالح قداره، دار الجيل بيروت، ط

 . 100م، ص 1957،  12انظر: الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، ط  (6)

 . 100م، ص 1957،  12انظر: الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، ط  (7)

ه(، المفصل في صنعة اإلعراب، تحقيق د. 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت   (8)
 . 174م، ص4002، 1فخر الدين قداره، دار عمار، عم ان، ط

اإلله نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت، العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، تحقيق عبد    (9)
 (.2/179م، )1002

ط  (10)  بيروت،  العربي،  الشرق  دار  الصرف،  علم  في  الجديد  المغني  خير،  محمد  ، 5حلواني، 
 . 396م، ص1999

 . 126م، ص2005، 1السامرائي، فاضل صالح، معاني األبنية في العربية، دار عم ان، ط (11)
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ب  (12) بكر  أبي  بن  محمد  )ت  الرازي،  القادر  عبد  محمود 721ن  تحقيق  الصحاح،  مختار  ه(، 

 م، )كسر(.1995، 1خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، ط 

م.   4..2،  1العظامات، حسين أرشيد، جموع التكسير في ديوان المفضلي ات، المطابع العسكرية عمان، ط  (13)
      .29ص

بية، تحقيق فائز فارس، دار ه(، الل مع في العر 392ابن جني أبو الفتح، عثمان بن جني )ت  (14)
 .22، ص1988، 1األمل، إربد، ط

 (.2/178العبكري، اللباب في علل البناء واإلعراب، ) (15)

ه( أوضح المسالك إلى ألفية    761ابن هشام، عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد )ت    (16)
 .   1992ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت، 

العربية، ص   (17) الدين )ت  70األنباري، أسرار  السيوطي، جالل  ه(، األشباه والنظائر في 911، 
، السي د، 127، ص  2م، ج1002،  1يخ، دار الكتب العلمية، بيروت، طالنحو، تحقيق غريد الش

 م. 1976أمين علي، في علم الصرف، دار المعارف مصر، 

 70األنباري، عبد الرحمن بن أبي الوفاء، أسرار العربية، ص  (18)

 .36،35العظامات، جموع التكسير في ديوان المفضلي ات، انظر ص (19)

ا  (20)  محمد،  األنطاكي،  العربي  انظر:  الشرق  دار  وصرفها،  ونحوها  العربية  أصوات  في  لمحيط 
 ( وما بعدها.1/259، )4بيروت، ط

في العشرة فقيل: جمع قلة، وهذا على قول من يجعل ما بعد إلى داخال فيما قبلها، "اختلف    (21)
ولذلك يقال: عشرة أكلب، وقيل: إنها أول جمع الكثرة، والتسعة هي التي تنتهي عندها القلة، وهذا 

 قول من يرى أن ما بعد إلى ال يدخل فيما قبلها ".   
كافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق د. علي الشوملي، دار  الموصلي، عبد العزيز بن جمعة، شرح  

(. والذي يظهر لي أن العشرة ال تعد من جموع القلة بل هي بداية جموع 455/    2األمل، عمان، )
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االسم  إلى  بوصوله  ينقطع  إلى  قبل  المعنى  أن   أي  الغاية،  انتهاء  يفيد  جر  حرف  إلى  ألن   الكثرة 
افي " والغالب أن  نهاية الغاية نفسها ال تدخل في الحكم الذي المجرور بعدها. جاء في النحو الو 

 (.2/468قبل إلى ما لم توجد قرينة تدل على دخوله ". النحو الوافي، )

 .30أبو السعود، عباس، الفيصل في ألوان الجموع، ص  (22)

)ت  انظر:    (23)  علي  بن  محمد  العرفان  أبو  شرح 6,12الصبان،  على  الصبان  حاشية  ه(، 
  (. 121/  4األشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، )

 (.765البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديث رقم ) (24)

 . 13سورة، هود، اآلية:  (25)

 .27سورة، القصص، اآلية:  (26)

مالك  (27)  ابن  )انظر:  األندلسي  مالك  بن  الدين  جمال  محمد  هللا  عبد  أبو  شواهد   672،  ه(، 
العراق،  األوقاف،  وزارة  محسن،  طه  تحقيق:  الصحيح،  الجامع  لمشكالت  والتصحيح  التوضيح 

 .   150م، ص  1985

 (.3269البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديث رقم ) (28)

 .(291المرجع السابق، ) (29)

 (. 2881المصدر السابق، ) (30)

، الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن 30أبو السعود، عباس، الفيصل في ألوان الجموع، ص  (31)
 .106الصرف، ص

 . 567-562انظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ص (32)

 .118م، ص 1976السيد أمين علي، في علم الصرف، دار المعارف مصر، (33)
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ه(، شرح الكافية في النحو، دار الكتب العلمية بيروت، 686األستراباذي، محمد بن الحسن)  (34)
(1/145.) 

 (. 1/145السابق، ) (35)

 (.264/ 1انظر: األنطاكي، محمد، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، ) (36)

 (.633/ 4، ج )5حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف مصر، ط (37)

ص  انظر:  (38) الجموع،  ألوان  في  الفيصل  عباس،  السعود،  أحمد، 114-111أبو  الحمالوي،   ،
 .106شذا العرف في فن الصرف، ص 

(39)  ( الهوامع،  همع  الدين،  جالل  السيوطي،  في  127-126/  6انظر:  الفيصل  السعود،  أبو   ،)
 . 111ألوان الجموع، ص

 . الحاشية 9ابن عقيل، بهاء الدين عبد هللا، شرح ابن عقيل، ص (40)

 .70سورة، البقرة، اآلية:  (41)

 . 20سورة، القمر، اآلية:  (42)

ا  (43) المكنون، تحقيق علي معوض وغيره، دار السمين  الكتاب  المصون في علوم  الدر  لحلبي، 
 .    258، ص1، ج1994، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود ابن عبد هللا الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن 
   (. 15/133م، )1994روت، العظيم والسبع المثاني، تحقيق محمد حسين العرب، دار الفكر، بي

 .7سورة، الحاقة، اآلية:  (44)

 . 10سورة، ق، اآلية:  (45)

 .258، ص1السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج (46)

 . 35العظامات، جموع التكسير في ديوان المفضلي ات، ص (47)
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 انظر:  (48)

   . 226، ص 2ه(، األشباه والنظائر في النحو، ج  911السيوطي، جالل الدين )ت  •
   (.  681، 4/678النحو الوافي، ج ) ،حسن، عباس •
  . 38و 37العظامات، جموع التكسير في ديوان المفضليات، ص  •

 . 681حسن، عباس، النحو الوافي، ص (49)

 (.3/366الكافية )انظر: األستراباذي، محمد بن الحسن، شرح  (50)

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.     .1

ه ـ(، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محمد    686األستراباذي، محمد بن الحسن )ت .2
ومحمد   الزفزاف،  ومحمد  الحسن،  العلمية،    محيي نور  الكتب  دار  الحميد،  عبد  الدين 

 م.     1975بيروت، 

)ت .3 الراغب  وضبطه    502األصفهاني،  حققه  القران،  غريب  في  المفردات  ـ(  ه 
 م.   1998 ، 1ط  ،دار المعرفة، بيروت   ، عيتانيوراجعه: محمد خليل  

)ت .4 سعيد  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات  أبو  أسرار    577األنباري،  هـ(، 
ط بيروت،  األرقم،  أبي  بن  األرقم  دار  هبود،  يوسف  بركات  تحقيق:  ،  1العربية، 

 م.1999

إلنصاف  ه ـ(، ا  577األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد )ت   .5
في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  

 م.     3..2، 1الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ط
)ت .6 إسماعيل  بن  عبد هللا محمد  أبو  ترقيم وترتيب    256البخاري،  البخاري،  ـ(، صحيح  ه 

 م.   4..2، 1الهيثم، القاهرة، طمحمد فؤاد عبد الباقي، تقديم أحمد محمد شاكر، دار ابن 
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ط .7 دمشق،  للنشر،  الرضا  دار  التكسير،  جموع  دليل  وآخرون،  مروان  ،  1البواب، 
2003. 

)ت   .8 السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  تيمية،  ـ(،    728ابن  ه 
 م. 1991مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن، دار عالم الكتب، الرياض، 

 . 5نحو الوافي، دار المعارف مصر، طحسن، عباس، ال .9
العربي،   .10 الشرق  دار  الصرف،  علم  في  الجديد  المغني  خير،  محمد  حلواني، 

 م. 1999، 5بيروت، ط
 م.1957، 12الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، ط  .11
الر  .12 عبد  بن  محمد  بن  محمد  )ت   الزَّبيدي،  الحسيني  تاج    5.12زاق  ـ(،  ه 

إبراهيم وكريم سيد محمد،  العروس من جواهر   المنعم خليل  القاموس، تحقيق: عبد 
 م.  2007، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.  2005, 1السامرائي، فاضل صالح، معاني األبنية في العربية، دار عمار، ط .13
 م. 1971أبو السعود، عباس، الفيصل في ألوان الجموع، دار المعارف، مصر,  .14
ه ـ( الدر المصون في  756ن أحمد بن يوسف )ت  السمين الحلبي، شهاب الدي  .15

،  1علوم الكتاب المكنون، تحقيق: علي معوض وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 م.1994

)ت   .16 عثمان  بن  عمرو  السالم  180سيبويه،  عبد  وشرح:  تحقيق  الكتاب،  ـ(  ه 
 م. 1992محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط, 

 م.1976ر المعارف مصر, السيد، أمين علي، في علم الصرف، دا .17
ه.(، االقتراح في علم  911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت .18

ط بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  حسن  محمد  تحقيق:  النحو،  ،  1أصول 
 م.1998

ه ـ( همع الهوامع في    911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) .19
 بد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت. شرح جمع الجوامع، تحقيق: ع
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ه.ـ( هدي    852العسقالني: أ بو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي )ت .20
الباقي،   عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  مقدمة  الساري 

 محب الدين الخطيب، دار الفكر، بيروت. 
في   .21 التكسير  جموع  أرشيد،  حسين  المطابع  العظامات،  المفضليات،  ديوان 

 م. 4..2, 1العسكرية، عمان، ط
الدين عبد هللا )ت .22 بهاء  ابن    769ابن عقيل،  ألفية  هـ(، شرح ابن عقيل على 

ط القاهرة،  التراث،  دار  مكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  ,  1مالك، 
 م.1999

)ت   .23 الحسين  بن  هللا  عبد  البقاء،  أبو  في   616العكبري،  التبيان  إعراب    هـ.(، 
 . 1القرآن، تحقيق فريق بيت األفكار، بيت األفكار الدولية، عمان، ط

24. ( األندلسي  مالك  بن  الدين  جمال  محمد  هللا  عبد  أبو  مالك،  ـ(،  672ابن  ه 
وزارة   محسن،  طه  تحقيق:  الصحيح،  الجامع  لمشكالت  والتصحيح  التوضيح  شواهد 

 األوقاف، العراق. 
 م.  2005، 1دار أسامة، عمان، طمجاهد، عبد الكريم، علم اللسان العربي،  .25
 . 3مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار عمران، ط .26
لبنان،   .27 مكتبة  المنير،  المصباح  الفيومي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  المقري، 

 م. 1987بيروت، 
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 Cracking crowds in the language "pure study" 

Hussein Saied Mahmoud Ismael  

Abstract: 
Thank God, the Lord of the Worlds, who made science a light 

for the educated, the guidance of the guided, and God prayed to our 

Prophet Muhammad and all his family and companions. The preface 

addressed the definition of the title, i.e. the collection of fracking, 

revealing its meaning, quality and importance in Arabic and the 

importance of its study. 

The first research concerned the change in the singular when 

collecting cracking collection, and in this research it showed that the 

change in the singular when collecting a cracking collection may be an 

increase in the singular's assets, a lack of assets, a change of shape, an 

increase and a change of shape, or of all of them. The second research 

dealt with what collects cracking collection, in which it showed that the 

origin of the fracking population was that names should be without 

qualities and flags. In the third research, she addressed the types of 

fracking populations in terms of numerical significance. 

The fourth research mentioned the difference between the 

collection of fracking, the name of the plural and the name of the 

collective sex. 

The research concluded with a simple conclusion that showed 

the most important findings of the research. 

Keywords: fracking crowds; types of fracking crowds; gathering of 

few and many . 

 


