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 جمع اسمي الجمع والجنس

والصدد و والسدد ت ان مددان انكمدد ن علددو صددا   الحددو   العددالمي  الحمددد ر    

لمو ود  وصا   الشفاعة العظمو سيد ولد آدت أفصح م  نطق بالعربية سيدنا محمد  وعلدو آلد  ا

 وصحب  وسلم  سليًما كثيًرا. 

 أما بعد

 فهذا بحث موضوع : "جمع اسمي الجمع والجنس "؛ د اسة صرفية داللية. 

 واسم الجنس نوعان هما: اسم جنس جمعّي واسم جنس إفرادّي.

فيمدا يظد  -وضدو  هدو أن جمدع اسدم الجمدع واسدم الجدنس بنوعيد  وسب  اختيا  هذا الم

لم يحظيا بد اسة مستقلة وافية  حاول إ صاء الوا د و صنيف  واستنتاج نتائج والتدرجيح  -البا ث 

نن مدا أو ده  بنوعي ؛بي  آ اء النحاو في ضوء ما أو ده البحث م  جمع اسم الجمع واسم الجنس 

 . (1) جداالنحاو من  قليل 

 ريقة المعالجة:ط

م البحث إلو ث ثة أقسات هي: جمع اسم الجمع وجمع اسم الجنس الجمعدّي وجمدع اسدم  -1 قُسِّ

الجنس اإلفرادّي وذكر  عريفا لكل مد  اسدم الجمدع واسدم الجدنس الجمعدّي واسدم الجدنس 

 قسم.اإلفرادّي في بداية الحديث ع  كل 

مع اسم جمع وجمع اسدم الجدنس قات البحث بجمع ما و د في كت  النحاو واللغويي  م  ج -2

 واإلفرادّي.بنوعي  الجمعّي 

بدأ البا ث باسم الجمع أو اسم الجنس ثم المعندو إن كدان مام دا ثدم جمعد  جمدع  كسدير  -3

 أوجمع س مة.

    البا ث أسماء الجمو  أو أسماء الجنس بنوعيها  س  الجذ  فدنن كدان هنداك أكثدر  -4

  دبر.ئيا؛ مثل: دبا  ودبر فقدت دبا  علو م  كلمة م  جذ  وا د  ُر   الكلمات ألفبا

صنف البا ث جمع اسم الجمع وجمع اسم الجنس بنوعي  إلو جمع س مة وجمع  كسير   -5

وقسم جمع الس مة إلو جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم مقددما انول لسدبق  فدي ألفيدة 

مع علو وزن وما جُ  قلة ما ُجمع علو وزن : ثم قسم ما جمع جمع  كسير إلو مالك اب  

 و ودها.ثم     الصيغ المجموعة جمع س مة أو جمع  كسير  س  كثرو  كثرو.

 صنع .قات باستنتاجات مما  -6

 بنوعي .ثم  ناول البا ث مسألة قياسية جمع اسم جمع واسم الجنس  -7

 أهم نتائج الد اسة.ثم الخا مة وفيها  -8

 المراجع.ثم أو د البا ث فهرس   -9

 : لجنسواالغرض من جمع اسمي الجمع 

 يؤ و بجمع اسم الجمع واسم الجنس نمرا  منها ما يلي: 

لكثر هم  ونقول للعدد الكثير جدا م   أقوات؛التكثير أ يانا نريد  كثير العدد فنقول: هؤالء  -1

 ؛ وهو جمع جمع اسم الجمع.أقاويمهؤالء  انقوات:

س كثيدرا بدل هدم ونعني بهم طدابو  الخبدز وعدددهم لدي الناس؛هذه أمم م   مثل: المبالغة؛ -2

   يقال هذا للمبالغة.يقلونخمسون أويزيدون قلي  أو 
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 .أوميرهيقال هذا لمجموعات الخيل المتنوعة في اللون  خيول؛هذه  مثل: التنو ؛ -3

فندو   يدراُد بدِ  التكثيدُر  ندوعيِ :قال اب  السراج: " فهَذا يدلَُّك علَو أَنَّ جمَع الَجْمِع يجيُء علَدو 

 ضرو   مختلفدة  وندو   يدراُد بدِ  ال دروُ  المختلفدة  وهدو الدذي ال يمتندع مند ُ فَقَط وال يراُد ب ِ 

 . (2)َجْمع  " 

بَاُل أَْقَواٍت قَالُوا َكدَذا َوَكدَذا لَِكنِّدو أَُصدلِّو َوأَنَداُت  َما»وسلم: كقول النبي صلو هللا علي   التعميم؛-4

ُج النَِّساَء فََمْ   َ  فالذي قال ذلك ث ثدة مد   (3) «ِمنِّوِمَ  َعْ  ُسنَّتِو فَلَْيَس َوأَُصوُت َوأُْفِطُر َوأَ ََزوَّ

 جميعا. - ضي هللا عنهم –الصحابة 

  :الجمعأوال: جمع اسم 

وهو مالبًا ليس  مسماه ما دل علو أكثر م  اثني  داللة المفرد علو جملة أجزاء  الجمع: هواسم 

ًدا  وينس  إلي  ويصغر علو لفظ  علو وزن م  أوزان جمع التكسير  ويعود علي  ال مير مفر

ه إلو وا ده إن كان ل    و هط مثل: قوت  لفظ ؛ما ال وا د ل  م   نوعان:وهو  (4) وا ددون  دِّ

 مايلي: وم  جمع مثل:  ك  و اك  وصح  وصا  .  لفظ ؛وما ل  وا د م  

 لفظد  ل       م  اسم جمع ال وا د  اندنون الرجل وأقرباؤه  فسكون: عائلةكلمة)أُْسرو( ب م  -1

 .(5)ويُجمع علو أَُسر 

أمدم ويُجمدع علدو  لفظد  اسم جمع ال وا دد لد  مد   الناس كلمة)أمة( ب م فسكون: جماعة م   -2

(6). 

ويُجمدع علدو أهلدي  وأهد ت وانهدالي  وجداءت  لفظد  اسم جمدع ال وا دد لد  مد   أهل()كلمة  -3

 .(7) الياء التي في انهالي م  الياء التي في انهلِي 

 .(8) علو براياويُجمع  لفظ  اسم جمع ال وا د ل  م   الخلق كلمة)بريَّة( بفتح الباء:  -4

اسددم جمددع ال وا ددد لدد  مدد   للنبددات كددل َ دد ب يُْبددَزُ   فسددكون:كلمددة)بَْز ( بفددتح فسددكون أوبكسددر  -5

 .(9)ويُجمع علو بُزو   لفظ  

 جمع  َْجدر علدو  جدا  جمدع  كسدير للكثدرو اسم جمع وا ده  اجر  و فسكون:كلمة ) َْجر( بفتح  -6

 .(10)علو فِعال و جمع  جا  علو  ُُجر جمع  كسير للكثرو علو فُُعل مثل َ ْه  و هان وُ هُ  

ويُجمع علو ثبات  لفظ  كلمة)ثُبة( ب م الثاء: جماعة م  الناس  اسم جمع ال وا د ل  م   -7

  ؛ ومن  قول   عالو: ب م الثاء أوكسرها() وثبون              

          /ثُبَات( جمع )ثُبَة( وهي الجماعة أي انفروا 71النساء(  

 (11) جماعةجماعة 

ع ويُجمد لفظد  كلمة)ثلة( بفتح فسكون: جماعة الغنم وقيل الكثير من   اسم جمع ال وا د لد  مد   -8

 .(12)علو ثِلَل 

ويُجمدع علدو جمدو   لفظد  اسدم جمدع ال وا دد لد  مد   الناس كلمة)جمع( بفتح فسكون: جماعة -9
(13). 

 .(14)جماعات  وا د ل  م  لفظ   ويُجمع علو طائفة م  الناس اسم جمع ال (:كلمة)جماعة -10
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ا د ل  م  اسم جمع ال و وأعمالهم ( بكسر فسكون: جماعة  شاكلت أهواؤهم كلمة ) ز  -11

 ويُجمع علو أ زا  ومن  قول   عالو: لفظ                     

      /(15) 37مريم. 

أي: خاصت  الدذي  يغ دبون لد  مد  عبيدد أو أهدل أو  الرجل؛ شم  يقال: بفتحي :كلمة)َ َشم(  -12

 .(16)وجمع  أ شات  لفظ  اسم جمع ال وا د ل  م   خدت أو  جيرو

وا د ل  م  لفظ   ويُجمع علدو  جمع النزول وفيهم كثرو اسم  فسكون: قوت( ب م كلمة )ُ لّة -13

 .(17)و جمع ِ  ل علو أ اليل  ِ  ل 

 .(18)ويُجمع علو أخيال وخيول  لفظ  كلمة)خيل( اسم جمع ال وا د ل  م   -14

لُهددا كلمة) َ  -15 ْعلددة( بفددتح فسددكون: وهددي " القطعددة مدد  الخيددل ليسددت بددالكثيرو وقيددل: هددي أوَّ

 ؛(19)ومقدمتها. وقيل: هي القطعة م  الخيل قد  العشري  والخمسدة والعشدري   والجمدع ِ عدال  " 

وعلي   علة مجموعة قليلة م  الخيل قد  العشدري  اسدم جمدع ال وا دد لد  مد  لفظد  و جمدع علدو 

 ِ عال.

) عيل( بفتح الراء كالرعلة ولك  م  الرجال أو الخيل أو البقر اسم جمع ال وا د ل  م  كلمة -16

 .(20)ويمك  أن  كون أ اعيل جمع أ عال  وأقاطيع ويُجمع علو أ عال وأ اعيل كقطيع  لفظ  

اسم جمع ال وا د ل  م  لفظ   ويُجمع علو   كلمة)ِ كا ( بكسر الراء:اإلبل التي يُسا  عليها -17

 .(21)  ككتا  وكت   ُ كُ 

علو  اك  كصح  وصا    ويُجمع  جمع وا دهكلمة) ك ( بفتح فسكون: الراكبون  اسم  -18

 .(22)وُ كو   أ ك 

ويُجمع علو أ هدط وأ هداط ويجمدع أ هدط علدو  لفظ  كلمة) هط( اسم جمع ال وا د ل  م   -19

 أ اهط ومن  قول الشاعر: 

 .(23)بس ِت ثَبَتُوا  لَما َ َجعوا إذاً  هُمْ طُ أْبَعطُوا  َولََو انَّ َونجا أَ اهِ 

ويُجمدع  لفظد  اسدم جمدع ال وا دد لد  مد   الناس كلمة)ُزْمرو( ب م فسكون: جماعة قليلة م   -20

 .(24)علو ُزَمر 

ْبط م  اليَْهود كالقَبيلَِة م  العر   كلمة)ِسْبط( بكسر فسكون: -21 ْبط السِّ َولَد الَولَد ومن   والسِّ

اسم جمع ال وا د ل  م  لفظ   ويُجمع  ،وسلم(هللا علي   )صلوِسْبطَا  سول هللا  لُحَسْيُ  واالَحَسُ  

 ومن  قول   عالو:  أسباط علو               /160انعراف  

 .(25)( االثني عشر كل وا د أصبح أمة )علي  الس تيعقو  وهم نسل أوالد 

جماعددة المسددافري  اسددم جمددع وا ددده سددافر كصددا   وصددح   فسددكون:كلمة)َسددْفر( بفددتح  -22

ويُجمدع سدفر علدو   فِْعدل   جل سافر  ذو َسفٍَر وليس علو الفِْعل نَن  لم يَُر ل  يقال:  و ك ؛و اك  

 .(26)أسافر 

القَبِيلة نَْفسها والجمع  كلمة )َشْع ( بفتح فسكون: "الشَّْعُ : الَحيُّ يَْنَشِع  م  القَبِيلة وقيل هي -23

أبو   ُشُعو  وقيل الشَّْع  انَْجيال الُمْختَلِفة كالعَجم والَعَر  والِهْند والتُّْرك وفاِ َس والجمع ُشُعو 
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  ومن  قول   عالو:    (27)الشَّْع  :أْكثَر م  القَبِيلة ولَِم  هو أْقَرُ  ولم  هو ُدونَهم"  عبيد

                               

              /ويطلق في العصر الحديث علو مواطني  13الحجرات

 م  لفظ  ويجمع علو شعو . الدولة كالشع  المصرّي وميره ؛ وهو اسم جمع ال مفرد ل 

ويُجمدع شدهد علدو أشدهاد  و كد  كلمة)َشْهد( بفتح فسدكون: اسدم جمدع وا دده شداهد كراكد   -24

 .(28)وشهود 

اإِلبل التي أَ دو عليهدا مد  َ ْملهدا أَو َوْضدعها  " م كلمة )َشْول(: اسم جمع وا ده شائلة وهي  -25

 . جمع شول علو أشوالو  (29)سبعةُ أَشهر فَخفَّ لبنُها والجمع َشْول  "

  (30)كلمدة )أشدياء( اسددم جمدع وا دده شدديء  و جمدع أشددياء علدو أشدياوات جمددع مؤندث سددالم  -26

وجعلت أشياء اسم جمع ؛ ننها علو وزن لفعاء وهو ليس علو وزن جمو  التكسير  ولو جعلناهدا 

عندد جمعهدا  وانتفو قل  الهمزو واوا  جمع  كسير علو وزن أفعال النتفت علة منعها م  الصرف

؛ ننهم قالوا أشياوات ولم يقولوا أشياءات ؛ نن الهمزو  كون أصلية إذا قلنا إنها جمع  كسير علدو 

أفعال ؛ وعلي  يمتنع أن  كون أشياء جمع  كسير علو أفعال إليجاد علة لمنعهدا مد  الصدرف وهدي 

بتقدددديم الت  أنهدددا علدددو وزن لفعددداء فتنتهدددي بدددألف التأنيدددث الممددددودو و دددد  فيهدددا قلددد  مكددداني

وإليجاد علدة لقلد  الهمدزو واوا عندد جمدع أشدياء   شيء)الهمزو( علو الفاء )الشي ( والعي  )الياء(

 علو أشياوات ؛ ننها لو الهمزو أصلية ما انقلبت واوا .

ويُجمدع علدو مشداي   ومسديفة اسم جمع وا ده شدي  سديف  ففتح:كلمة )َمْشيَخة( بفتح فسكون  -27

 .(31)اسم الجمع  فهو جمع

ويُجمدع  لفظد  كلمة )شيعة( بكسر الشدي : أ بدا  الرجدل وأنصدا ه اسدم جمدع ال وا دد لد  مد   -28

 .(32) الجمععلو شيع )بكسرففتح( ويجمع شيع علو أشيا  فهو جمع جمع اسم 

أبيات  م  الناس مجتَِمعة أو جماعدة مد  النداس ليسدوا بكثيدر اسدم  فسكون:كلمة)ِصْرت( بكسر  -29

ويُجمع علو أصرات ويجمع أصرات علدو أصدا يم فهدو جمدع جمدع اسدم  لفظ  م  جمع ال وا د ل  

 .(33)الجمع 

و( ب م الصاد: جماعة السبا  اسم جمع ال وا د ل  م   -30 ويُجمدع علدو ُصدًو   لفظ  كلمة)ُصوَّ

 .(34) الجمعفهو جمع جمع اسم  أصواء )ب م ففتح( ويجمع ُصوً  علو 

 ومن  قول   عالوكلمة)طائفة(: جماعة م  الناس   -31          

   /(35)ويُجمع علو طوائف  لفظ  اسم جمع ال وا د ل  م    14الصف . 

ويُجمع علو أطيا وطيو كبيت  وَصْح  كلمة)طير( اسم جمع وا ده طائر كصا    -32

 .(36وفروخ )وأبيات وبيوت وفرخ وأفراخ 
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ويُجمدع  ومسديفة اسم جمع وا ده عبد كشي  ومشيخة وسيف  ففتح:كلمة)َمْعبَدو( بفتح فسكون  -33

 .(37)اسم الجمع  فهو جمععلو معابد 

اسم جمع ال وا د ل  م  لفظ   ويُجمع علو  الناس الجماعة م   العي :كلمة)ِعزو( بكسر  -34

       وم  )عزي ( قول   عالو:  (38))عزون /عزي ( وِعَز  

 وجماعات.فرق  أي:  37المعا ج/ 

جماعة مد  النداس يجمعهدم شديء أو قبيلدة أوعائلدة؛ يقدال: عشديرو  فكسر:كلمة)عشيرو( بفتح  -35

اسدم جمدع ال وا دد لد       مد  لفظد   ويُجمدع علدو  ميرذلك أهل  اندنون أو قبيلت  أو  الرجل؛ أي

 .(39) عشائر

–يقدددال: معشددر المسدددلمي   وا ددد؛جماعددة مددد  الندداس أمدددرهم  فسدددكون:كلمة)معشددر( بفددتح  -36

 معاشدرمعشر قريش  اسم جمع ال وا د ل  م  لفظ   ويُجمع علو –معشر المشركي   -معشرالج 

(40). 

اسدم جمدع  ان بعدي  كلمة)عصابة( بكسر العي : جماعة م  الناس أوالخيل أوالطير أقل مد   -37

 .(41)ويُجمع علو عصائ  ومن  في الحديث:" فيأ ي  عصائ  العراق..."  لفظ    ال وا د ل  م

مد  ان بعدي   اسدم جمدع ال وا دد لد  مد   الناس أقدلكلمة)ُعصبة( ب م فسكون: جماعة م   -38

 .(42)ب م ففتح( )ُعَص  ويُجمع علو  لفظ  

م  لفظ   ويُجمع علو اسم جمع ال وا د ل   وال أن كلمة)منم( بفتحي : القطيع م  المعز  -39

 .(43)أمنات وُمنوت 

ويُجمع علو فئدات  لفظ  اسم جمع ال وا د ل  م   الناس كلمة)فئة( بكسر الفاء: الجماعة م   -40

 .(44)وفئون 

 اسم جمع ال وا د ل  م  لفظ   الناس كلمة )فرقة( بكسر فسكون: طائفة م   -41

 .(45)علو أفا يق ويجمع علو فَِرق ويجمع فرق علو أفراق وجمع أفراق 

اسدم جمدع ال وا دد لد   أقدل كلمة )فريق( بفتح فكسر: جماعة م  الناس أكثر مد  فرقدة وقيدل  -42

 .(46) وأفرقاءويجمع علو ِأفرقة وفروق  لفظ  م  

   عالو:ومن  قول   العشيرو كلمة)فصيلة( بفتح الفاء:  -43       

 .(47)ويُجمع علو فصائل  لفظ   وا د ل  م    اسم جمع ال13المعا ج/

اسدم جمدع ال وا دد لد  مد  لفظد   ويجمدع  ُمْنهِزمدوَن  فَدّل:قدوت   يقدال:كلمة)فّل( بفدتح فسدكون: -44

 .(48) وفلولأْف ل  علو:

ويُجمدع علدو  لفظد  اسدم جمدع ال وا دد لد  مد   النداس كلمة)فوج( بفتح فسكون: جماعدة مد   -45

 .(49)ج علو أفاوج وأفاويج أفواج وفؤوج ويجمع أفوا

 لفظ  اسم جمع ال وا د ل  م   وا د كلمة)قبيلة(: جماعة م  الناس يرجعون إلو أ   -46

        ومن  قول   عالو:  ؛(50)ويُجمع علو قبائل 
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/13الحجرات. 

 لفظ  )قرن( بفتح فسكون: القوت المقترنون في زم  وا د  اسم جمع ال وا د ل  م   كلمة -47

         ؛ ومن  قول   عالو: (51) قرونويُجمع علو 

 وا دو.والجماعات التي  عيش في أزمان  مأي: انم ؛13يونس/

اسدم جمدع ال وا دد لد  مد  لفظد    وا دد كلمة)قِطا ( بكسر القاف: عدد م  اإلبل علدو نسدق  -48

  و)قطا ( في العصدر الحدديث (52)ويجمع قُطُرعلو قُطُرات  وكت  كتا   قُطُر؛ مثلويُجمع علو 

م  مركبات السكة الحديد  جرهدا قداطرو و سدير فدي نسدق وا دد والمناسدبة واضدحة  هي مجموعة

 الحديث.بي  المعنو القديم والمعنو 

ويجمدع أقدوات  أقدوات كلمة)قوت( بفتح فسكون: اسدم جمدع ال وا دد لد  مد  لفظد   ويُجمدع علدو  -49

 ومن  قول الشاعر:   وأقاويم علو أقاوت 

بَا     فُؤاَدك ال يَْعِذْ ك في  فنن يَْعِذِ  القَْلُ  الَعِشيَّ   .(53)انَقَاِوُت ةَ في الصِّ

  وقيددل: الجماعددة مدد  أي شدديء كددان  الندداس كلمددة)كرس( بكسددر فسددكون: " الجماعددة مدد  -50

ويُجمددع عددل  لفظدد  اسددم جمددع ال وا ددد لدد  مدد    (54)والجمددع: أكددراس  وأكددا يس: جمددع الجمددع" 

 وىجمع أكراس علو أكا يس. أكراس 

 :   ومن  قول   عالوم  قبائل شتو ليس أَصلهم وا داً  فيف(: قوت يجتمعونكلمة)ل -51   

                 /د ل  م  لفظ   ويُجمع   اسم جمع ال وا104اإلسراء 

 .(55) علو ألفاف؛ مثل نصير وأنصا 

م جمدع ال وا دد لد  مد  لفظد   ويُجمدع علدو   اسبفتحي : الجماعة أو أشراف القوت كلمة)مأل( -52

 .(56)أم ء 

ولدذا عنددد ؛   ويُجمدع علدو نسدداء ددد لد  مد  لفظدد اسدم جمدع ال وا كلمة)نِْسدوو( بكسدر فسددكون: -53

 .(57)النس  إلو نساء يقال: نِْسوي برده إلو وا ده 

  مدد  لفظدد غددنم  اسددم جمددع ال وا ددد لدد  ( بفتحددي  أوبفددتح فسددكون: اإلبددل والبقددر والنََعمكلمددة) -54

 .(58)ويُجمع علو أنعات ويجمع أنعات علو أناعيم 

اسدما جمدع ال وا دد لهمدا مد   ة يسدرعون إلدو  اجدة أوقتدال ومدزو)نَفَر ونَفِير(: جماع كلمتا -55

 .(59أنفا  )  ويجمعان علو لفظهما

جمدع  ذلدك؛ اسدمعلو أمير أوملك أو ئيس أوميدر : جماعة الوا دي  كلمة )وفد( بفتح فسكون -56

 .(60) ووفودو ُجمع وفد علو أوفاد  وافد  ده وا
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ثدم مداُجمع  مذكرسالما وفيما يلي  صنيف جمع اسم الجمع  س  ألفية اب  مالك فأبدأ بماُجمع جمع 

 ثم ماجمع جمع  كسير: سالما جمع مؤنث 

 أوال: ما ُجمع جمع مذكر سالما:

 فئون. عزون  بون ث أهلون بجمع المذكر السالم وهي:  جمو  ألحقتأو د البحث أ بعة 

 :ثانيا: ما ُجِمَع جمع مؤنث سالما

 فئات. أشياوات  جماعات  ثبات  أه ت أو د البحث خمسة جمو  وهي: 

 ثالثا: ما جمع جمع تكسير:

 وما جاء علو أوزان الكثرو: القلة وقسم  البحث إلو ماجاء علو أوزان 

 ماجاء على أوزان القلة:-أ

و  بدت هدذه انوزان  سد  مداو د  جمدع ( جمدع اسدم 21)ون وعشرو د علو أوزان القلة وا د 

   وعلو أفعل جمع وا د وعلو أفعلة وا د؛ كالتالي:(19)عشر علي  أكثر فجاء علو أفعال  سعة 

 أفعال:-1

 وأمنددات  وأطيددا   وأصددرات  وأشددوال  وأشددهاد  وأسددباط  وأ عددال  وأخيددال  وأ شددات  أ ددزا  

 .نفا   ونفير/أنفا   وأوفاد  ونفر/أوأنعات م ء وأ وألفاف  وأكراس  وأقوات  وأفواج 

 أ هط. أفُعل:-2

 أفرقة.: أفعلة-3

 .فِْعلة ولم يأت شيء علو وزن

 الكثرة:ماجاء على أوزان -ب

( 10أكثرها علو فُعدول وهوعشدرو ) جمع ( جمع اسم 37و د علو أوزان الكثرو سبعة وث ثون )

 جمدو  ( 4ويليهمدا فِعدال أ بعدة ) جمدو   د خمسدة يلي  فَُعل وفعائل ولكل وا الجمع جمو  السم 

ثم فعدالي وفَعدالَو  جمعان ثم فُُعل وأفاعل ولكل وزن  جمو  ويليها فَِعل ومفاعل ولكل وزن ث ثة 

   وفيمايلي التفصيل:وأفع ء

 ووفود. وقرون  وفروق  ومنوت  طيو   وشهود  وشعو   وخيول  وجمو  بزو    فعول:-1

 وعص . وصَو  وزمر    وأمم  أسر فَُعل:-2

 وقبائل. وفصائل  وعصائ   وعشائر  طوائف : فعائل-3

 وفَِرق. وِشيَع  ثِلل : فَِعل -4

 ونساء. وِ عال  ِ  ل : فِعال-5

 ومعاشر. ومعابد  مشاي   مفاعل:-6

 قُطُر. ُ ُك   فُُعل:-7

 وأسافر. أ اهط : أفاعل-8

 انهالي.: فَعالي-9

 برايا.: فَعالى-10

 أفرقاء. الء:أْفعِ -11

 استنتاجات:

 يستنتج مماسبق مايلي:
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 الجمددع ( جمعدا السددم 67( اسددم جمدع و د لهددا سدبعة وسددتون )56أو د البحدث سددتة وخمسدي  )-1

ل  جمع علو أهلي  وأه ت نن م  أسماء الجمو  ما ل  أكثر م  جمع مثل أه الجمو ؛وزاد عدد 

 .وأهالٍ 

( لجمدع المؤندث 5( جمدو   وخمسدة )4لي  أ بعدة )السالم وجاء عم  هذه الجمو  جمع المذكر -2

فئدة وأمدا أشدياء فهدي للبشدر   ومال  ماجمع جمع س مة هو لجماعة البشر وهم أهدل وثبدة والسالم

 ؛ إذ يصح إط ق شيء علو البشر.وميرهم

؛ أكثرهدا ( جمعدا21وعشدرون )ومنها ماُجمع جمدع  كسدير فجداء علدو أوزان جمدع القلدة وا دد -3

وا دد علدو أفعدل وا خدر علدو ( جمعدا  واالثندان الباقيدان 19) غ عددها  سعة عشرعلو أفعال وبل

 .أفعلة

( 10علدو فُعدول وعدددها عشدرو )( جمعدا أكثرهدا 37وجاء علو أوزان الكثرو سبعة وث ثدون )-4

( 4( جمو   ثم فعدال أ بعدة )5( جمو  لكل صيغة خمسة )10  و ليها فَُعل وفعائل عشرو )جمو 

( لكدل صديغة 4وأفاعدل أ بعدة )( جمدو   ثدم فُُعدل 3ومفاعدل ولكدل صديغة ث ثدة )   ثم فَِعدلجمو 

 .و وأفع ء ولكل صيغة جمع وا د  ثم فَعالي وفَعالَ جمعان

وعلي  نسدتطيع أن نقدول إن اسدم الجمدع يُجمدع مالبدا علدو أفعدال وفعدول وقدد يُجمدع علدو صديغ -5

 .ع س مة إذا كان للعق ء مالباأخر  وقد يُجمع جم

لد  وا دد مد  لفظد  كتَْجدر  أسماء الجمو  التي ُجمعت مما ال وا د ل  م  لفظد  ويندد  جمدع مدا -6

 .و ِجا 

 قياسية جمع اسم جمع:

 .للنحاو في هذه المسألة هناك ث ثة آ اء

: ير  جمهو  النحداو أن جمدع اسدم الجمدع لديس مقيسدا بدل يقتصدر فيد  علدو الرأي األول -أ

 .(61)السما  

 ( 62) .ضروب ض النحاو أن جمع اسم الجمع ينقاس إذا  نوعت ير  بع: الرأي الثاني -ب

 .(63) الحاجةأجاز المجمع اللغوي القياس على جمع الجمع عند -ج

والراجح أنه يجوز القياس على ماجاء عن العرب من جمع اسمم الجممع للداللمة علمى الكثمرة 

 أوالمبالغة أوالتنوع أوالتعميم أوغيرها.

 ي:الجمعثانيا: جمع اسم الجنس 

اسم الجنس الجمعي: هو ما دل علو الماهية وصدق علو الوا د واالثني  والجمع مع التفريق بيند  

ومند  ندو  قليدل  كدون التداء  و ومدّي؛و وت   مدر و مدرو ؛ (64) المشدددووبي  وا ده بالتاء أو الياء 

ومد   مثدل: ناشدئة وناشدص وصدوفيَّة وصدوفي.  داء؛المربوطة في اسم الجنس الجمعي ووا دده بد  

 جمع اسم الجنس الجمعّي مايلي:

 .(65))أثا ( اسم جنس جمعي وا ده أثاثة  ويُجمع علو أثاثات  كلمة -1

ويُجمدع علدو أثد ت  أثلدة )أْثل( بفتح فسكون: ندو  مد  الشدجر اسدم جدنس جمعدي وا دده  كلمة -2

 .(66)وأثول 

ويُجمدع علددو آجددات  ف الملتدداسدم جددنس جمعدّي وا ددده أجمدة للشددجر الكثيدر  بفتحددي ؛كلمدة)أََجم( -3

 .(67)وإجات 
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 ميره )أضا( اسم جنس جمعي وا ده )أضاو( وهي: الَغدير أو الماء الُمْستَْنقُِع م  سيل أَو  كلمة -4

 .(68)ويُجمع علو إضاء 

ويجمع أََكدم علدو أَُكدم  الجبل )أََكم( اسم جنس جمعي وا ده )أََكمة( وهي التل وهو ما دون  كلمة-5

 . (69)وآكات وإكات 

لسدان العدر :" والجمدع  ويجمدع علدو آيداء؛ جداء فدي آيدة جنس جمعدي وا دده  م(: اسكلمة )آي-6

 وآياء  جمُع الجمع ناد   قال:  آيات  وآي  

 فجمع آية آيات وآي و جمع آي علو آياء. (70)وأَْ ِمدائِ  "ميَر أَثافِيِ   م يُْبِق هذا الدَّْهر م  آيائِ ل

ويُجمدع علدو أبقُدر كدزم  وأزمد   والو شدي قدرو لألهلدي كلمة)بقر( اسم جنس جمعي وا دده ب -7

 .(71) وأبقا 

)بَْقل( بفتح فسكون: اسم جنس جمعي وا ده بَْقلة وهي نبات عشدبي يغتدذي اإلنسدان بد  أو  كلمة -8

 .(72)ويُجمع علو بقول  صناعيا بجزء من  دون  حويل  

لصدغيُر مد  أَوالد الَغدنَم )ال دأْن )بَْهم( بفتح فسكون: اسم جنس جمعي وا ده بَْهمة وهي ا كلمة -9

والَمَعز( والبَقَر م  الو ش وميرها الذَكُر وانُْنثو فدي ذلدك سدواء  ويُجمدع بهدم علدو بِهدات ويجمدع 

 .(73)بهات علو بهامات فانخير جمع جمع اسم الجنس الجمعي 

 .(74) بيو وجمع   بي ة كلمة)بيض(بفتح فسكون: اسم جنس جمعي وا ده  -10

 . (75) و ُمرانويُجمع علو  ُمو    َْمرو ْمر( اسم جنس جمعي وا ده كلمة) َ  -11

كجبدل وجبدال ويجمدع  ويُجمدع علدو ثِمدا  ثََمدرو كلمة)ثََمر( بفتحي : اسدم جدنس جمعدي وا دده -12

 .(76) وأعناقمثل ُعنُق  مثل كتا  وكت  ويجمع ثًُمر علو أثما  علو ثُُمر ثِما 

 .(77) وجنودويُجمع علو أجناد  ُجْندّي ه )ُجْند( اسم جنس جمعي وا د كلمة -13

 .(78)ويُجمع علو  بو    بة )َ ّ ( اسم جنس جمعي وا ده  كلمة -14

ويُجمدع علدو  دائدد ويجمدع  دائدد علدو   ديددو ) ديد( اسدم جدنس جمعدي القطعدة مند   كلمة -15

 .(79) الجمعي دائدات وانخير جمع جمع اسم الجنس 

 .(80)ويُجمع علو أ طا   َ طَبة وا ده )َ طَ ( اسم جنس جمعي  كلمة -16

ويُجمدع  َميِرِهمدا )ُ ّق( اسم جنس جمعي وا ده ُ قَّة وهي وعاء م  َخَشدٍ  أَو عداج أَو  كلمة -17

 .(81) ق علو أ قاق و قاق و قوق 

كلمة)ُخْرت( اسم جنس جمعي وا ده ُخْر ة وهي الَحْلقة التي يجري فيها سير عريض طويدل  -18

 .(82)  ويُجمع علو أخرات   أو الر ال أونحوهاد ب  الحقائ ُشَ 

ويُجمع علو خشا  و جمع ِخشدا  علدو ُخُشد   َخَشبة كلمة)َخَش ( اسم جنس جمعي وا ده  -19

 .(83)وُخُش  علو ُخْشبان 

  ويُجمدع علدو خمدو  ل مسدكر  اسدم جدنس جمعدي وا دده خمدروكلمة)خمر( بفتح فسكون: كد -20
(84). 

السدواقي فدي المز عدة أو انَنهدا  الصدغا  التدي  تفجدر فدي أَ    كلمة )َدْبدر( بفدتح فسدكون:-21

 .(85)ويجمع دبر علو أْدبُرودبو   اسم جنس جمعي وا ده َدْبرو الز   أو النحل والزنابير 

الصدغا  التدي  تفجدر فدي أَ   الدز    اسدم كلمة )ِدبا (: السدواقي فدي المز عدة أو انَنهدا  -22

 .(86)با  علو دبا ات   ويجمع دِ جنس جمعي وا ده ِدبا و
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 .(87)ويُجمع علو أدمع دمو   َدْمعة كلمة)دمع( بفتح فسكون: اسم جنس جمعي وا ده  -23

علدو ويُجمدع دوح  المتسدعة كلمة)َدْوح( اسم جنس جمعي وا ده َدْو ة وهي الشجرو العظيمة -24

 .(88) أدواح

 .(89)ويُجمع علو ديدان  دودو كلمة)دود( اسم جنس جمعي وا ده -25

ويُجمدع علدو ُدوّي جمدع  المحبدرو كلمة )دو ( بفتحي : اسم جنس جمعي وا دده دواو بمعندو: -26

 .(90)وصفا وصفي  صفاهمثل  فُعول؛ كسير علو 

 .(91)ويُجمع علو أذها  وذهو   ذهب  كلمة)ذه ( اسم جنس جمعي وا ده  -27

 .(92) أ طا كلمة)ُ طَ ( ب م ففتح: اسم جنس جمعي وا ده ُ طَبة  وجمع   -28

( اسم جنس جمعي وا ده َ َعثة وهي كل مايَُعلَّق م  قدرط وميدره  ويُجمدع علدو )َ َعثكلمة  -29

 .(93)ِ عا  وُ ُعث 

 معدّر  كلمة)َ َمك( اسم جنس جمعي وا ده َ َمكة وهي الفرس والبِْرَذْونةُ التدي  تخدذ للنسدل  -30

 .(94) أ ماكويُجمع علو 

ويُجمددع علددو أ واح و جمددع أ واح علددو  ِ يحددة ندد  كلمددة) يح( اسددم جددنس جمعددي الطائفددة م -31

 .(95)أ اييح 

 .(96)  يا ي وجمع   َ يحانة كلمة)َ يحان( بفتح الراء: اسم جنس جمعي وا ده  -32

 .(97)ويُجمع  يش علو أ ياش   يشة كلمة) يش( اسم جنس جمعي وا ده  -33

 وقيدل:ر فدع مد  ان   المكدان الم  يعدة:كلمة) يع( بكسر الراء: اسم جدنس جمعدي وا دده  -34

 .(98)ويُجمع علو  يا   الجبل 

كلمة)ِزْنج( بفتح فسكون أوكسر فسكون اسم جنس جمعي وا ده ِزْنجدّي بفدتح فسدكون أوكسدر  -35

 .(99)ويُجمع علو زنوج  السود وهم  فسكون 

كلمة)ِسْلك( بكسر فسدكون: اسدم جدنس جمعدي وا دده ِسْلكة)بكسرفسدكون( وهدي الخديط الدذي  -36

 .(100)  الثو   ويُجمع علو أس ك وسلوك يخاط ب

كلمة)ِسْنف( بكسر فسكون اسم جنس جمعي وا ده ِسْنفة )بكسرفسكون(: الوعاء الجاف لح   -37

 .(101)الشجر  ويُجمع ِسْنف علو ِسنَفة كقردو 

 .(102)ويُجمع علو أشجا   َشَجرو كلمة)َشَجر( اسم جنس جمعي وا ده  -38

اسم جنس جمعي وا ده شرعة )بكسرفسدكون أوفدتح  سكون:تح كلمة )ِشْر ( بكسرفسكون أوف-39

سكون( وهي " الَو َُر الرقيُق وقيل هو الَو َُر ما دات َمْشددوداً علدو القَدْوس وقيدل هدو الدو ر َمْشددوداً 

 علو ِشرا .  كعن  ويجمع ِشَر  ويجمع شر  علو ِشرَ  (103)كان علو القَْوس أَو مير مشدود "

جاء في المصباح: " النا ية المسدتعلية مد   لهجتان ن وب م فسكون كلمة )ِصْبر(بكسر فسكو-40

" مثددل أقفددال  و"انَْصددبَاَ وُ" بالهدداء جمددع الجمددع وأخددذت الحنطددة  اإلندداء وميددره والجمددع "أَْصددبَا  

 .(104) ونحوها "بِأَْصبَاِ هَا" أي مجتمعة بجميع نوا يها"

 .(105)ويُجمع علو صخو   صخرو كلمة)َصْخر( بفتح فسكون: اسم جنس جمعي وا ده  -41

دْلُد  -42 دْخُم كلمة)صفا( اسم جنس جمعدي وا دده صدفاو وهدي الَحَجدُر الصَّ ويُجمدع صدفا علدو  ال َّ

 .(106)أصفاء وُصفّي 
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ويُجمع علو طلدوح  طلحة كلمة)طَْلح( بفتح فسكون: نو  م  الشجر اسم جنس جمعي وا ده  -43
(107). 

ويُجمدع َعَجدم علدو ُعْجدم  العربدّي َجمدّي لغيدر اسم جنس جمعي وا ده عَ  بفتحي :كلمة)عجم(  -44
(108). 

كلمددة)أعرا ( اسددم جددنس جمعددي وا ددده أعرابددّي وهددو البدددوّي مدد  العددر   ويُجمددع علددو  -45

 .(109)أعا ي  

 .(110) وُعْر كلمة)عر ( اسم جنس جمعي وا ده عربّي  ويُجمع علو أعُر   -46

ويُجمددع  شددوك ة وهددي شدجرو كلمة)عوسدج( بفددتح فسددكون: اسدم جددنس جمعددي وا دده عوسددج -47

 .(111)عوسج علو عواسج 

ويجمع علدو  ع اهة؛اسم جنس جمعّي وا ده  شوك كلمة)ِع اه( بكسر العي : كل شجرذي -48

 .(112)وِع وات ع ون 

جدنس جمعدي وا دده عاقدل وهدو دافدع الديدة عد  القا دل لعقلد  اإلبدل بالعقدل  م(: اسكلمة )عاقلة-49

 .(113)  كسيرل جمع و جمع عاقلة علو عواق الحبال وهي 

 . (114) أعنا وجمع   ِعنَبة اسم جنس جمعي وا ده  ففتح:كلمة)ِعنَ ( بكسر -50

ويُجمع علو ُعهون  عهنة اسم جنس جمعي القطعة من   الصوف كلمة)ِعْه ( بكسر فسكون:  -51
(115). 

كلمة)فَسيل( اسم جدنس جمعدي وا دده فسديلة وهدي الصدغيرو مد  النخدل  ويُجمدع فسديل علدو  -52

 .(116)ْس ن فُ 

ويُجمدع علدو أفد ء وفُلدّي  الصحراء كلمة)ف ( بفتح الفاء: اسم جنس جمعي وا ده ف و وهي  -53
(117). 

كلمة)فِيق( اسم جنس جمعدي وا دده فِيقدة وهدي لدب  الناقدة يجتمدع فدي ال در  بدي  الحلبتدي    -54

 .(118)ي ويُجمع فيق علو أفواق و جمع علو أفاويق فانخير جمع جمع اسم الجنس الجمع

ويُجمدددع علدددو   كلمة)قََصدددر( بفتحي :اسدددم جدددنس جمعدددي وا دددده قََصدددرو وهدددي أصدددل العندددق -55

 .(119)أقصا 

كلمة )قَصيم(: جماعدة الغ دو المتقدا   )ندو  مد  الشدجر(  وهدو اسدم جدنس جمعدّي وا دده -56

 .(120وقصائم )قصيمة وجمع قصيم قُُصم 

 ويُجمع علو قَْطرو كلمة)قَْطر( بفتح فسكون: اسم جنس جمعي وا ده  -57

 .(121)قِطا   

كلمة)قلع( بفتحي : اسم جنس جمعي وا ده قَلَعدة وهدي  صد  ممتندع فدي جبدل  ويُجمدع علدو  -58

 .(122)قُلو  

كلمة )قنا( بفتح القاف: آبا   ُْحفر فدي ان   متتابعدة ليسدتخرج ماؤهدا ويَسديح علدو وجد  أو -59

 .(123)قُنّي علو وزن فعول وقنوات و جمع قنا علو  قناو  ماح  اسم جنس جمعّي وا ده 

ويُجمع مرس علو أمدراس  الحبل كلمة)َمَرس( بفتحي : اسم جنس جمعي وا ده َمَرسة وهي  -60
(124). 
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  اسم جنس جمعي القطعدة مند  َمْسدكة  )َمْسك( بفتح فسكون:الجلد أو جلد السخلة خاصة كلمة -61

 .(125)ويُجمع علو ُمُسك وُمُسوك 

 .(126)ويُجمع علو أمواج  موجة جمعي وا ده  )موج( اسم جنس كلمة -62

ويُجمدع علدو أنُجدم وأنجدات ونجدوت  نَْجمدة )نجم( بفتح فسكون: اسم جنس جمعدي وا دده  كلمة -63

 .(127)ونُُجم 

 والقَنَدداو أنبوبددة وهددي: مددا بَددْيَ  الُعْقددَد َْيِ  مدد  القََصددِ   جمعددّي وا ددده)أنبددو ( اسددم جددنس  كلمددة-64

 .(128)ويجمع أنبو  علو أنابي  

)ند ( بفتحي  أوفدتح فسدكون: اسدم جدنس جمعدي وا دده ندبدة )بفتحدي  أو فدتح فسدكون(  كلمة -65

 .(129)وهي أثر الجرح الباقي علو الجلد  ويُجمع علو أندا  وندو  

)نََسم( اسم جدنس جمعدي وا دده نََسدمة وهدي الفدرد مد  البشدر  ويُجمدع نسدم علدو أنسدات  كلمة -66

 .(130)ير جمع جمع اسم الجنس الجمعّي ويجمع أنسات علو أناسم فانخ

ويُجمع  نصيّة نو  م  النبات ما دات  طبا اسم جنس جمعي وا ده  النون:)نَصّي( بفتح  كلمة -67

 .(131أناٍص )علو أنصاء و جمع أنصاء علو 

ونُدوّي ويُجمع علو أنواء  التمر )نَو ( بفتحي : اسم جنس جمعي وا ده نواو وهي بذ و  كلمة -68

(132). 

دْفَعدة وا دَدو  مد  َمطَدٍر ثدّم  هَْ بة:اسم جنس جمعي وا ده  مطر لمة )هَْ  ( بفتح فسكون: ك-69

 َْسددُكُ   و جمددع ه دد  علددو أه ددا  وه ددا  و جمددع أه ددا  علددو أهاضددي  كقددول وأقددوال 

 ومن  قول الفرزدق:  وأقاويل 

با وَمسيل أهاضيُ  ي ما ُمفَّداوُ نَْحَوهُ فَ  َزال يَْسق  .(133)ها ُمْستَ ُّ الصَّ

 .(134) أو اقويُجمع علو  َوَ قة كلمة)َوَ ق( اسم جنس جمعي وا ده  -70

 مدذكر سدالما وفيما يلي  صنيف جمع اسم الجنس الجمعّي  س  ألفية اب  مالك فأبدأ بماُجمع جمع 

 ثم ماجمع جمع  كسير:  ثم ماُجمع جمع مؤنث سالما

 ِع ون.أوال: ماُجمع جمع مذكر سالما: 

 قَنوات .  ِع وات  ِدبا ات  أَْث ت  :أثاثات جمع مؤنث سالماثانيا:ما ُجِمعَ 

وقسدمت  إلدو مدا جداء علدو أوزان القلدة ومدا جداء علدو أوزان الكثدرو ثالثا: ما جممع جممع تكسمير: 

 كالتالي:

 و  بت هذه انوزان  س  كثرو الوا د علو كل منها: ما جاء على أوزان القلة:-1

  أ مدداك  أ طددا   أدواح  أخددرات  أ قدداق  أ طددا   ا   أجنددادأبقدد  آيدداء  آكددات آجددات أفعممال: -أ

  أنجدات  أمدواج  أقصدا   أمدراس  أفد ء  أفواق  أشجا   أصبا   أعنا   أس ك  أ ياش  أ واح

 ؟  أو اقأه ا   أنواء  أنصاء  أنسات  أندا 

 .أذهُ   أعُر   أنُجم أدمع  أدبُر  أبقُر  أفُعل:-ب

 ما جاء على أوزان الكثرة:-2

    ُذهدو  ُمو   ُجنود  ُ بو    قوق  خمو   ُدبدو   ُدمدو   ُدويّ  بُيو   بُقول  أُثُول  فُعول:-أ

  ندو .  ُمسوك  نُجوت  قُنيّ   قُلو   فُليّ   ُعهون  طُلوح  ُصفيّ   ُصخو   ُسلوك  ُزنوج

 .  ه ا إضاء  إكات  بهات  ثِما   ِ قاق  ِ عا   ِ يا   قِطا   إجات فِعال:-ب
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 نُُجم.  قُُصم  ُ ُعث  ُخُش   أُكم ل:فُعُ -ج

 ُعْر .  ُعْجمفُْعل: -د

 فُْس ن.   ُْمرانفُْعالن: -ه

 قصائم.   دائد فعائل:-و

 عواقل.  عواسج فواعل:-ز

 أنابي .  أعا ي أفاعيل: -ح

 ِشَر . فَِعل:-ط

 ِسنَفة.فَِعلة: -ي

  يا ي . فعاليل:-ك

 استنتاجات:

 يلي: سبق ما يستنتج مما

( جمعدا 94( كلمة م  اسم الجنس الجمعيّ  جمعت لها أ بعدة و سدعي  )70حث سبعي  )أو دالب-1

 كالتالي:السم الجنس الجمعّي جاءت 

 .ع ون وا د م  المذكر السالم وهو جمع-1

 قنوات.  ع وات  دبا ات  بهامات  أث ت  أثاثات هي:( جمو  م  المؤنث السالم 6ستة ) -2

( جمعدا مالبهدا 35)وث ثدون كسدير؛ علدو أوزان القلدة خمسدة ( م  جمدع الت87)وثمانون سبعة -3

 ( علو أفُعل.6وستة )  ا( جمع29)وعشرون علو أفعال وعددها  سعة 

يليد    (24)وعشدرون ( جمعا أكثرها علو فعول أ بعة 52علو أوزان الكثرو اثنان وخمسون )-4

ن وفعائل وفواعل وأفاعيل ولكدل (  ويلي  فُْعل وفُْع 5يلي  فُُعل خمسة )  ( جمو 10فِعال عشرو )

 وا د.وفَِعل وفعاليل وفَِعلة ولكل وزن جمع   وزن جمعان

جندد وَعَجدم  هدي:لم يأت مجموعدا ممدا يفدرق بيند  وبدي  وا دده باليداء المشدددو إال أ بدع كلمدات -5

ولم يدرد ممدا فدي اسدم الجدنس الجمعدي التداء المربوطدة إال عاقلدة وجمعدت علدو   وَعَر  وأعرا 

 عواقل.

 فُُعل.أكثر وزن ُجمع علي  اسم الجنس الجمعّي هو أفعال ثم فعول ثم فِعال ثم -6

  الجمعّي:قياسية جمع اسم الجنس 

 هناك ث ثة آ اء للنحاو في هذه المسألة:

وعلو  أسهم سيبوي  أن  ال يجدوز جمدع اسدم الجدنس الجمعدّي  ير  جمهو  النحاو األول:الرأي -1
أند  لديس كدل جمدع يجمدع كمدا أند  لديس كدل مصدد  يجمدع كانشدغال   قال سديبوي  "   واعلدم (135)

والعقول والحلوت وانلبا  أال  ر  أنك ال  جمع الفكر والعلم والنظر كما أنهم ال يجمعون كدل اسدم 

يجيدز القيداس  فهندا سديبوي  ال(136)يقع علو الجميع نحو التمدر وقدالوا التمدران ولدم يقولدوا أبدرا   " 

 كالتمر.الجنس الجمعّي  علو ما و د م  جمع اسم

وم  وافق  جواز القيداس علدو مدا و د  (137): ير  بعض النحاو منهم اب  السراج الرأي الثاني -2

  كانت هناك أنوا  للشيء المجمو .  الجمعّي إذام  جمع اسم الجنس 

اللغدة العربيدة بالقداهرو  وأخدذ مجمدع  (138) ومقديسير  بعض النحاو أن  مطدرد  الرأي الثالث: -3

 الراجح.  و  وه(139) الحاجةهذا فأجاز القياس علو جمع الجمع عند ب
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 :جمع اسم الجنس اإلفرادي ثالثًا:

ما دلَّ علو الماهية وصدق علو القليل والكثير وليس ل  وا د يفرق  اسم الجنس اإلفرادّي هو

 يلي:وأو د البحث م  جمع  ما   (140) لب نحو: ماء   المشددو؛بينهما بالتاء أو الياء 

والذكر والوا د واالثني  والجمع  اسم جنس  علو انُنثوويقع )بََشر( بفتحي : خلق  كلمة -1

 :  ويثنو كقول   عالوإفراديّ                         

 .(141)وأبشا  ويُجمع علو أْبُشر   47المؤمنون /

ويُجمدع   فكسر: كل ذات أ بع قوائم م  دوا  البر والبحر اسم جدنس إفدراديّ  كلمة)بَهيمة(بفتح -2

 .(142)علو بهائم 

 .(143)ويُجمع علو أ ربة و ِْربان   كلمة) ُرا ( اسم جنس إفراديّ  -3

اسم جنس إفرادي وهو الترا  المخرج م  الشيء المْحفوِ   ويُجمدع علدو  بفتحي :كلمة) فر(  -4

 .(144) افيرأ أ فا  و جمع أ فا  علو 

ْمدل -5 ويُجمدع علدو أ قداف   كلمة)ِ ْقف( بكسر فسدكون اسدم جدنس إفدرادي وهدو اْلُمَعدوجُّ ِمد  الرَّ

 .(145)وِ قاف وُ قوف ويجمع  قاف علو  قائف

 .(146)ويُجمع علو خلول   ( اسم جنس إفراديكلمة )خلّ  -6

: جمل خيا  وناقدة خيدا  ليقا والجمع؛للمذكر والمؤنث المفرد والمثنو   كلمة )خيا (: مايُْختا  -7

وجم ن خيا  وناقتان خيا  وجمال خيا  ونياق خيا   فهو اسم جنس إفرادي  ويجمدع خيدا  علدو 

 .(147) الجمو وك هما جمع  كسير انول للكثرو وا خر م  صيغ منتهو   خيران وأخاير

 .(148)ويُجمع علو أدخنة ودواخ  ودواخي    كلمة)ُدخان( اسم جنس إفراديّ  -8

 .(149)ويُجمع علو زيوت   زيت( اسم جنس إفرادي) لمةك -9

ويُجمع علو ُصُعد وُصْعدان ويجمع ُصُعد   اسم جنس إفراديّ   كلمة)صعيد(: كل  را  طي  -10

 . (150) ُصُعداتعلو 

غيُر م  كلِّ شيٍء أو الَمْولوُد ويصدق  -11 كلمة)طفل( بكسر فسكون: اسم جنس إفرادي وهو الصَّ

  والجمع ومن  قول   عالو: علو الوا د والمثنو              

    / فهنا طفل للجمع جاء في اللسان: " والعر   قول جا ية ِطْفلَة    31النو

لَة  وِطْف ِن وأَْطفال  وِطْفل  وجا يتان ِطْفل  وَجواٍ  ِطْفل  وُم ت ِطْفل  وِمْلمان ِطْفل  ويقال ِطْفل  وِطفْ 

وِطْفلَتاِن وِطْف ت  في القياس والطِّْفل المولود وولَُد كلِّ وْ ِشيَّة أَي اً ِطْفل  ويكون الطِّْفل وا داً 

 ويجمع طفل علو أطفال .  (151)وجمعاً مثل الُجنُ "

 .(152) نوُعْس ويُجمع علو أعسال وُعُسل وُعْسل وُعسول   كلمة)َعَسل( اسم جنس إفرادي -12

 (153) فواك .ويُجمع علو   كلمة)فاكهة( اسم جنس إفراديّ  -13

 .(154) ويُجمع علو ألبان  كلمة)لب (اسم جنس إفراديّ  -14

 .(155)ويُجمع علو أمواه ومياه   كلمة)ماء( اسم جنس إفرادي -15
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علو نُقو  ونِقدا  ويجمع   اسم جنس إفرادي  كلمة)نَْقع( بفتح فسكون: الُغبَاُ  الّساِطُع الُمْر َفِعُ  -16
(156). 

 .(157)ويُجمع علو نِيَرو ونيران   كلمة)نا ( اسم جنس إفرادي -17

 .(158)ويُجمع علو أهوية   كلمة)هواء( اسم جنس إفراديّ  -18

  كلمة)و ق( مثلثة الواو وساكنة الراء وكجبل وكتف: الد اهم الم روبة  اسم جنس إفراديّ  -19

 .(159)ويُجمع علو أو اق 

ويُجمددع علددو   س( بفددتح فسكون:اسددم جددنس إفددرادي وهددو  مددل  غيدد  فيدد  ان جددلكلمددة)َوعْ  -20

 .(160)أوُعس و جمع أوعس علو أواعس 

وفيمددا يلددي  صددنيف هددذه   اسددم الجددنس اإلفددرادّي لددم يُجمددع جمددع سدد مة وإنمددا جمددع جمددع  كسددير

سد  الجمو   س  ماجاء علو أوزان القلة وما جاء علدو أوزان الكثدرو و  د  البحدث انوزان  

 منها:كثرو الوا د علو كل 

 القلة:أوال: ماُجمع على أوزان 

 أو اق.  أطفال  أ قاف  أ فا   أبشا أفعال:  -1

 أوُعس.  أبشر  أعسلأفعل: -2

 أهوية.  أدخنة  أ ربةأفعلة: -3

 :ثانيا: ما ُجِمَع على أوزان الكثرة

 نقو .  عسول  زيوت  خلول   قوففُعول: -1

 ُعُسل.  ُصُعدفُُعل: -2

 نقا .   قاففِعال: -3

 خيران.   ِْربانفِعالن: -4

 ُعْس ن.  ُصْعدانفُعالن: -5

 ُعْسل. فُْعل:-6

 دواخ . فواعل:-7

 بهائم.فعائل: -8

 أخاير. أفاعل:-9

 دواخي . فواعيل:-10

 استنتاجات:

 ما يلي:يستنتج مما سبق 

 المؤنث.اسم جنس اإلفرادّي لم يُجمع جمع س مة للمذكر أو -1

 ( جمعا.30أو د لها ث ثي  )  ( كلمة م  اسم الجنس اإلفراديّ 20)عشري  البحث  أو د-2

وعلدو أوزان الكثدرو ثمانيدة عشدر   ( جمعدا12ما و د منها علو أوزان جمع القلدة اثندا عشدر ) -3

 جمعا.( 18)

ة و ليها أفعل وأفعلدة ولكدل منهمدا ث ثد  ( جمو 6أكثر صيغ القلة جمعا أفعال و د عليها ستة ) -4

 فِعلة.ولم يجمع علو   جمو 
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و ليها فُُعدل   ( جمو 5أكثر صيغ الكثرو جمعا السم الجنس اإلفرادّي فعول و د عليها خمسة ) -5

ثم فُْعل وفعائدل وفواعدل وأفاعدل وفواعيدل ولكدل   صيغة منها جمعان وفُع ن ولكلوفِعال وفِع ن 

 وا د.صيغة منها جمع 

عددول ويجددوز جمعدد  علددو أفعددل الجددنس اإلفددرادّي أفعددال وفوبهددذا يكددون الغالدد  فددي جمددع اسددم  -5

 .وأفعلة

 سية جمع اسم الجنس اإلفرادّي:قيا

 هناك ث ثة آ اء في هذه المسألة:

وعلدو  أسدهم سديبوي  أند  ال يجدوز جمدع اسدم الجدنس  ير  جمهو  النحداو األول:الرأي  -أ

 .(161)اإلفرادّي 

وم  وافق  جواز القياس علو ما  (162): ير  بعض النحاو منهم اب  السراج الرأي الثاني - 

   المجمو .كانت هناك أنوا  للشيء  اإلفرادّي إذاو د م  جمع اسم الجنس 

اللغة العربية بالقاهرو بهذا فأجداز  وأخذ مجمع  (163) ومقيسير  بعض النحاو أن  مطرد   -ج

و د عد  والرأي الثالث هو الراجح قياسا علو مدا  .(164) الحاجةالقياس علو جمع الجمع عند 

 العر .
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 الخاتمة

 هم نتائج البحثأ

واسم الجنس بنوعي  بالنظر إلو مدا ياس علو ماو د م  جمع اسم الجمع  جح البحث جواز الق -1

  والحاجة أعني بها عندد إ ادو التكثيدر أو ذلك عند الحاجة فليس كل جمع يجمع  و د ع  العر و

 .ميرهاالمبالغة أو التنو  أوالتعميم أو

 وفعول.سم الجمع واسم الجنس بنوعي  مالبا علو أفعال يجمع ا -2

صنف البحث أشياء علو أنها اسم جمع وأنها علو وزن لفعاء وقد  د  فيها قل  مكانّي بتقديم  -3

  وهذا يدل علو أن فقالوا: أشياواتعند الجمع واوا  ويدل علو هذا قل  الهمزو  ال ت علو الفاء

وهذا التصنيف   أصلية لبقيت كما في قراءات في جمع قراءو الهمزو مير أصلية ننها لو كانت

  الممدودو.النتهائها بألف التأنيث  الصرف؛يبر  منعها م  

ويند  جمع ما ل  وا د م    مال  ماُجمع م  اسم الجمع م  النو  الذي ال وا د ل  م  لفظ -4

 لفظ .

ا ده بالتاءالمربوطة الموجودو في مال  ما جمع م  اسم الجنس الجمعّي مما يفرق بين  وبي  و -5

ويند  جمع   ويقل جمع ما يفرق بين  وبي  وا ده بالياء المشددو  المفرد كتمرو و مر و مو 

مايفرق بين  وبي  وا ده بالتاء الموجودو في اسم الجنس الجمعّي وجاء في مثال وا د وهو عاقلة 

 عواقل.ووا دها عاقل وجمعها 

وأكثر   واسم الجنس بنوعي  علو أوزان الكثرو وذلك لكثرو عددهامالبا يُجمع اسم الجمع  -6

 فعول.صيغ جمع التكسير جمعا السم الجمع واسم الجنس بنوعي  صيغة أفعال  ليها صيغة 

ولم يجمع اسم الجمع وال اسم   اسم الجنس اإلفرادّي لم يجمع جمع س مة للمذكر أو المؤنث -7

 كما لم يجمع اسم الجنس الجمعّي علو أفعلة أي ا.  قلةالجنس بنوعي  علو فعلة م  أوزان ال

 فهرس المراجع

-بيدروت –مؤسسدة الرسدالة –الطبعدة الثانيدة    حقيدق محمدد الددالي  الب  قتيبدة  أد  الكا   -1

 ت.1996

مؤسسددة  –الطبعدة الثالثدة    حقيدق د/عبدد الحسددي  الفتلدي  البدد  السدراج  انصدول فدي النحدو -2

 ت.1988-بيروت  -الرسالة 

 –الطبعدة انولدو   نبي القاسم انصبهاني   حقيق د/ فايزو بنت عمر المؤيد  إعرا  القرآن  -3

 ت.1995-هـ 1415-مكتبة الملك فهد الوطنية 

 -654البحر المحيط في التفسير  لمحمد ب  يوسدف الشدهير بدأبي  يدان انندلسدي الغرنداطي  -4

دا  الكتد  العلميدة   بعة انولوهـ   حقيق الشي  عادل أ مد عبد الموجود وآخري   الط754

 ت. 1993 -هـ1413-بيروت –

– اج العروس م  جواهر القاموس  لمحمد مر  دو الزبيددي  منشدو ات دا  مكتبدة الحيداو  -5

 لبنان. -بيروت

دا  إ يداء التدرا   –الطبعدة انولدو   محمدد عدو  مرعد   حقيق  لألزهري   هذي  اللغة -6

 ت .2001-العربي بيروت 
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دا  إ يداء –لو شرح انشموني نلفية اب  مالك  للشي  محمد علي الصدبان  اشية الصبان ع -7

 القاهرو.  -الكت  العربية

 بيروت.  –دا  صاد   –ديوان  سان ب  ثابت اننصا ي  -8

 – حقيددق د/محمددد جبددر انلفددي   نبددي منصددو  الهددروي  الزاهددر فددي مريدد  ألفدداي الشددافعي -9

 هـ.1399-الطبعة انولو –وزا و انوقاف بالكويت 

شرح شافية اب  الحاج  للرضي االستراباذي   حقيق انسا ذو / محمد نو  الحس   ومحمدد   -10

 –هدددـ 1402بيدددروت  –دا  الكتددد  العلميدددة  -الزفدددزاف  ومحمدددد محيدددي الددددي  عبدددد الحميدددد

 ت.  1982

 ت.1990-بيروت  –دا  العلم للم يي   –الطبعة الرابعة   للجوهري  الصحاح  -11

  بيروت. –جيل دا  ال –مسلم صحيح   -12

دا   - حقيق د/ مهدي المخزومي ود/إبدراهيم السدامرائي   للخليل ب  أ مد الفراهيدي  العي   -13

  اله ل.ومكتبة 

 يد  آبداد الددك  –الطبعة انولو  – حقيق محمد عبدالمعيد خان   مري  الحديث الب  س ت  -14

 ت.1964-هـ 1384-الهند  –

 –الطبعدة الثانيدة  -هدـ817يعقو  الفيروز آبدادي ت القاموس المحيط  لمجد الدي  محمد ب    -15

 ت. 1987 -هـ1407بيروت  –مؤسسة الرسالة 

 هـ. 1253الكليات  نبي البقاء الكفوي  دا  الطباعة العامرية ببوالق مصر   -16

الطبعددة –الكتددا   كتددا  سدديبوي  عمددرو بدد  عثمددان بدد  قنبددر   حقيددق أ/عبددد السدد ت هددا ون   -17

 ت.1991 -هـ1411 -تبيرو –دا  الجيل  -انولو

الطبعدة انولدو  – حقيق مازي مختدا  طليمدات   للعكبري  اللبا  في علل البناء واإلعرا   -18

  ت.1995 -دمشق  –دا  الفكر  –

دا  إ يداء  –شديري  الطبعدة الثانيدة  علدوهدـ   عليدق أ/ 711لسان العر   البد  منظدو  ت   -19

 ت. 1992 -هـ1412بيروت  –مؤسسة التا ي  العربي  –الترا  العربي 

الهيئدة العامدة لشدئون  –مجمدع اللغدة العربيدة  –مجموعة القرا ات العلمية في خمسي  عاًمدا   -20

 ت. 1984 –هـ  1404المطابع انميرية 

دا   -الطبعدة ا انولدو    حقيق د/ عبد الحميد هندداوي  الب  سيدو  المحكم والمحيط انعظم  -21

 ت.2000-ه1421-بيروت –الكت  العلمية 

هدـ   ر يد  666الصحاح  زي  الدي  محمد ب  أبدي بكدر بد  عبدد القداد  الدرازي ت  مختا   -22

مؤسسدة  -الطبعة الحادية عشدرو -هـ1336هـ   حقيق  مزو فتح هللا ت 1367محمود خاطر 

 ت.2005 -هـ1426-الرسالة بيروت

 حقيق خليل إبراهيم جفال   المخصص  نبي الحسي  علي ب  إسماعيل المعروف باب  سيدو  -23

 ت.1996-هـ 1417-بيروت-دا  إ ياء الترا  العربي  -

المصددباح المنيددر فددي مريدد  الشددرح الكبيددر  للشددي  أبددي العبدداس أ مددد بدد  محمددد ابدد  علددي   -24

 بيروت.  –المكتبة العلمية  –المقري الفيومي 
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 حقيق /  مدي ب  عبد المجيد السلفي  الطبعدة الثانيدة   نبي القاسم الطبراني  المعجم الكبير  -25

 ت.1982 -هـ 1404-العراق  –الموصل  –مكتبة العلوت والحكم  –

المعجددم الموسددوعي نلفدداي القددرآن الكددريم وقراءا دد   إعددداد د/ أ مددد مختددا  عمددر بمسدداعدو   -26

 ت. 2002 -هـ1423 –الريا   –سطو   –فريق عمل  الطبعة انولو 

 مصر.  -منوفيةال–مكتبة الصحوو  –مجمع اللغة العربية بالقاهرو  –المعجم الوسيط   -27

المفدردات فددي مريد  القددرآن   أليف/الرامدد  انصدفهاني  أبددي القاسددم الحسدي  ابدد  محمددد    -28

 بيروت.  -دا  المعرفة - حقيق انستاذ/محمد سيد كي ني

دا   –الطبعددة انولددو – حقيددق علددي بددو ملحددم   للزمخشددري  المفصددل فددي صددنعة اإلعددرا  -28

 ت.1993-بيروت  –ومكتبة اله ل 

منشدو ات  –الطبعدة السدابعة والعشدرون  -لدأل  لدويس معلدوف اليسدوعي   لمنجد في اللغدةا -29

 ت. 1984بيروت -دا  المشرق

 حقيددق طدداهر أ مددد الددزاوي ومحمددود   البدد  الجددز ي  النهايددة فددي مريدد  الحددديث وانثددر -30

 ت . 1979-هـ 1399-بيروت –المكتبة العلمية –الطنا ي 

هدـ   صدحيح محمدد بدد  911وامدع  لجد ل الددي  السديوطي ت همع الهوامع شرح جمدع الج -31

  هـ. 1327-مصروانستانة  -خانجيمكتبة ال –الدي  النعساني  الطبعة انولو 

                                           
 .2/183( انظر: همع الهوامع 1)

 . 3/33( انصول في النحو 2)

  .3469( الحديث في صحيح مسلم با  استحبا  النكاح  قم 3)

 .155 – 153 /4الص  انانظر:  اشية ( 4)

  أسر.( انظر: لسان العر  مادو 5)

  أمم.( انظر: المصباح مادو 6)

  أهل.( انظر: العي  و هذي  اللغة ولسان العر  مادو 7)

 برأ.والمعجم الوسيط مادو   8/499( انظر: البحر 8)

  برز.( انظر: لسان العر  و اج العروس مادو 9)

   جر.والمحكم ولسان العر  و اج العروس مادو   3/438( انظر: المخصص 10)

  كبو.عر  و اج العروس مادو لسان ال  3/282والبحر  1/314( انظر: المخصص 11)

جماعة م  الناس اسم جمع لم يُجمع فليس كل اسم  الثاء:وثلة ب م  ثلل ( انظر: لسان العر  و اج العروس مادو 12)

 يجمع.جمع 

 جمع.( انظر: لسان العر  والمصباح و اج العروس مادو 13)

  جمع.( انظر: لسان العر  والمصباح مادو 14)

 .العر  مادو  ز  اح ولسانوالمصب( انظر: المحكم 15)

   شم.( انظر: المحكم ولسان العر  و اج العروس مادو 16)

   لل.( انظر:  اج العروس مادو 17)

 .ان العر  و اج العروس مادو خيل( انظر: لس18)

 ( المحكم مادو  عل  وانظر: لسان العر  مادو  عل. 19)

 .ان العر  و اج العروس مادو  عل( انظر: المحكم ولس20)

 .سان العر  و اج العروس مادو  ك انظر: ل (21)

 .ان العر  و اج العروس مادو  ك ( انظر: لس22)

والبيت لحسان ب  ثابت ) ضي هللا   هط والمحكم ولسان العر  مادو  207  2/137( انظر: شرح الشافية23)

 ومعنو أبعطوا  جاوزوا.  1/326عن ( وهو م  الكامل التات انظر: ديوان  

 زمر.ولسان العر  مادو   215فردات ( انظر: الم24)

 .  والمعجم الموسوعي مادو سبط1/320( انظر: المخصص 25)
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 .ي  اللغة ولسان العر  مادو سفر( انظر:  هذ26)

 .مادو شع  و اج العروسلعر  وانظر: لسان ا  1/320( المخصص 27)

 شهد.( انظر:  اج العروس مادو 28)

 .وس مادو شولل وانظر:  اج العر( لسان العر  مادو شو29)

  شيء.و اج العروس مادو   1/831والكليات   501( انظر: أد  الكا   30)

  شي .( انظر:  هذي  اللغة و اج العروس مادو 31)

  شيع.( انظر: المحكم ولسان العر  والمصباح مادو 32)

 ولسان العر  والمصباح والقاموس و اج العروس مادو صرت.   1/504( انظر: المخصص 33)

  صوي.ر: لسان العر  والقاموس و اج العروس مادو ( انظ34)

 طوف.مادو 298( انظر: لسان العر  والمعجم الموسوعي 35)

 ولسان العر   مادو طير .   5/78والمخصص  7/447( انظر: العي  36)

 عبد.( انظر:  هذي  اللغة ولسان العر  و اج العروس مادو 37)

 ع الزاي   ولسان العر  و اج العروس مادوعزو.( انظر:النهاية في مري  انثر با  العي  م38)

 عشر.( انظر: المحكم والقاموس مادو 39)

 .( انظر: لسان العر  مادو عشر40)

 وانظر: المصباح ولسان العر  مادو عص .  656( انظر: الحديث في المعجم الكبير  قم41)

 عص .( انظر: المصباح ولسان العر  مادو 42)

 .منم لعروس مادوان العر  و اج ( انظر: لسا43)

 فأي. والقاموس مادوالعر   والمصباح ولسان( انظر: العي  44)

 .و اج العروس مادو فرق العر  ( انظر: لسان 45)

 .و اج العروس مادو فرق العر  ( انظر: لسان 46)

 . 392( انظر: المفردات 47)

 .ان العر  و اج العروس مادو فلل( انظر: لس48)

 .ج( انظر:  اج العروس مادو فو49)

 .( انظر: لسان العر  مادو قبل50)

 .موس والمعجم الموسوعي مادو قرن  والمحكم والقا401( انظر: المفرادات 51)

 .ظر: المصباح  والمعجم الوسيط مادو قطر( ان52)

لسان العر  و اج العروس مادو قوت  والبيت منسو  نبي   والمحكم والصحاح و4/210ال مخصص( انظر: 53)

 .راجع المذكو و وهو م  الطويلمفي ال صخر الهذلي

 .س  وانظر: لسان العر  مادو كرس( المحكم مادو كر54)

 .لفف ( انظر: المصباح مادو55)

 .مأل العر  مادو( انظر: لسان 56)

 .( انظر: لسان العر  مادو نسو57)

 .   والمحكم و اج العروس مادو نعم 1/244  والمفصل3/32  وانصول في النحو3/618( انظر:الكتا  58)

   ولسان العر  والقاموس و اج العروس مادو نفر.1/314  وال مخصص8/267( انظر: العي  59)

  وفد.( انظر: المصباح ولسان العر  مختا  الصحاح مادو 60)

 .4/152  و اشية الصبان 2/183( انظر: همع الهوامع 61)

 .33  3/32( انظر: انصول في النحو 62)

 .89ة ( انظر: مجموعة القرا ات العلمي63)

 .153/  4انظر:  اشية الصبان( 64)

 أثث.( انظر: لسان العر  مادو 65)

 .معجم الوسيط مادو أثل( انظر: لسان العر  وال66)

 .ان العر  و اج العروس مادو أجم( انظر: المحكم ولس67)

 .ان العر  و اج العروس مادو أضو( انظر: لس68)

 .( انظر: القاموس مادو أكم69)

 .(  مادو أوي70)

 .والمصباح ولسان العر  مادو بقرنظر: المحكم ( ا71)
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 .انظر: المعجم الوسيط مادو بقل (72)

 .ان العر  و اج العروس مادو بهم( انظر: لس73)

 .المصباح ولسان العر  مادو بيض ( انظر:74)

 .المصباح و اج العروس مادو  مر ( انظر:75)

 .والمصباح و اج العروس مادو ثمر( انظر: لسان العر  76)

 .ان العر  و اج العروس مادو جند  والمصباح ولس2/118انظر: المخصص( 77)

 .نظر: المصباح مادو  ب ( ا78)

 .لعروس والمعجم الوسيط مادو  ددلسان العر  و اج ا  2/38( انظر: المخصص79)

 .نظر: المصباح والمنجد مادو  ط ( ا80)

 .ان العر  و اج العروس مادو  قق( انظر: المحكم ولس81)

 .لعروس والمعجم الوسيط مادو خرتالمحكم ولسان العر  و اج ا ( انظر:82)

 .ان العر  و اج العروس مادو خش ولس  1/442( انظر: إعرا  القرآن لألصبهاني 83)

 .لسان العر  والقاموس مادو خمر ( انظر:84)

 .( انظر: لسان العر  مادو دبر85)

 .( انظر: السابق نفس 86)

 .مادو دمعلعر    ولسان ا1/114( انظر: المخصص 87)

 .و اج العروس مادو دوح ( انظر: المحكم ولسان العر 88)

 .( انظر:  هذي  اللغة مادو دود89)

 .  الصحاح و اج العروس مادو دوي( انظر: الصحاح ومختا90)

 .لمحكم والمعجم الوسيط مادو ذه ( انظر: ا91)

 .ظر: المصباح والقاموس مادو  ط ( ان92)

 .ر  و اج العروس مادو  عثان الع( انظر: المحكم ولس93)

 .: المحكم ولسان العر  مادو  مك( انظر94)

 .ان العر  و اج العروس مادو  وح( انظر: المحكم ولس95)

 .نظر: المحكم والمصباح مادو  وح( ا96)

 .2/37( انظر: المخصص 97)

 .ان العر  و اج العروس مادو  يع( انظر: لس98)

 .و زنجو اج العروس ماد  4/403( انظر: المخصص 99)

 .ان العر  و اج العروس مادو سلك( انظر: المحكم ولس100)

 .( انظر:  اج العروس مادو سنف101)

 .( انظر: لسان العر  مادو شجر102)

 .والصحاح و اج العروس مادو شر   1/157ظر: مري  الحديث الب  س ت   وان( لسان العر  مادو شر 103)

 .( مادو صبر104)

 .( انظر: المصباح مادو صخر105)

 .و اج العروس مادو صفو  3/202انظر: المخصص  (106)

 .والمفردات والمحكم مادو طلح 3/582( انظر: الكتا  107)

 .ي  اللغة ولسان العر  مادو عجم( انظر:  هذ108)

 ( انظر:  هذي  اللغة ولسان العر  مادو عر . 109)

   ولسان العر  مادو عجم. ر: المصباح و اج العروس مادو عر ( انظ110)

 .ان العر  و اج العروس مادو عسجلس( انظر: 111)

 ع  .ولسان العر  و اج العروس مادو   2/380( انظر: اللبا 112)

 .والمصباح مادو عقل  850القول  قم  1/371( انظر: الزاهر 113)

 .( انظر: لسان العر  مادو عن 114)

 .نظر: المحكم والقاموس مادو عه ( ا115)

 .العروس مادو فسل ( انظر: لسان العر  و اج116)

 .( انظر:  اج العروس مادو فلو117)

 .( انظر: لسان العر  مادو فوق118)
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 .ان العر  و اج العروس مادو قصر( انظر: لس119)

 .( انظر:  اج العروس مادو قصم120)

 .نظر: المحكم والقاموس مادو قطر( ا121)

 .( انظر: المصباح مادو قلع122)

 .لعروس مادو قنوان العر  و اج اولس 4/192( انظر: النهاية في مري  انثر123)

 .ان العر  و اج العروس مادو مرس  ولس469 /2( انظر: المخصص124)

 .( انظر: القاموس مادو مسك125)

 .  والمصباح مادو موج3/14( انظر: المخصص126)

 .نظر: المحكم والقاموس مادو نجم( ا127)

 .العروس مادو نب  ( انظر: الصحاح ولسان العر  و اج128)

 .العروس مادو ند ان العر  و اج ( انظر: لس129)

 .مادو نسم ( انظر:  هذي  اللغة ولسان العر  و اج العروس130)

 .ان العر  و اج العروس مادو نصي( انظر: لس131)

 .القاموس و اج العروس مادو نوي( انظر: 132)

يت م  الطويل انظر:   لسان العر  و اج العروس مادو ه    والب1/532ظر: مري  الحديث الب  قتيبة( ان133)

 .417  ديوان

 .( انظر: لسان العر  مادو و ق134)

 .4/152   اشية الصبان 2/183( انظر: همع الهوامع 135)

 .620  3/619( الكتا  136)

 .4/152   اشية الصبان 2/183  همع الهوامع 33  3/32انظر: انصول في النحو  (137)

 .4/152   اشية الصبان 2/183ظر: همع الهوامع ( ان138)

 .89 ات العلمية ( انظر: مجموعة القرا139)

 .4/154انظر:  اشية الصبان ( 140)

 .ان العر  و اج العروس مادو بشر( انظر: لس141)

 .نظر: المحكم والقاموس مادو بهم( ا142)

 .  والقاموس مادو  ر 3/41( انظر: المخصص 143)

 .مادو  فر كم( انظر: المح144)

 .( انظر:  اج العروس مادو  قف145)

 .ط مادو خللمصباح والمعجم الوسي( انظر: ال146)

 .( انظر:  اج العروس مادو خير147)

 .نظر: المحكم والقاموس مادو دخ ( ا148)

 .انظر: المعجم الوسيط مادو زيت (149)

 .: المحكم ولسان العر  مادو صعد( انظر150)

 .مادو طفل( لسان العر  151)

 .ولسان العر  والقاموس مادو عسل( انظر: المحكم 152)

 .الوسيط مادو فك   والمعجم 3/188( انظر: المخصص153)

 .  والمصباح مادو لب 1/455لمخصص( انظر: ا154)

 .كم والمصباح والقاموس مادو موه  والمح4/424( انظر: المخصص155)

 .نقع ( انظر: لسان العر  و اج العروس مادو156)

 .مادو نو  5/132( انظر: المخصص 157)

 .انظر: المصباح المنير مادو هوي( 158)

 .( انظر: القاموس مادو و ق159)

 .: المحكم ولسان العر  مادو وعس( انظر160)

 .4/152  و اشية الصبان 2/183  وهمع الهوامع 620  3/619( انظر: الكتا  161)

 .4/152   اشية الصبان 2/183  همع الهوامع 33  3/32( انظر: انصول في النحو162)

 .4/152   اشية الصبان 2/183( انظر: همع الهوامع 163)

 .89ات العلمية ( انظر: مجموعة القرا 164)


