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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المعربة بعالمات فرعية في الحاالت الثالث

هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، وسلم مفرده من التغيير٣- جمع المذكر السالم

نحــو )ُمسلُمــــون(، أال تــرى أنــك لــو حذفــت الــواو والنــون مــن آخــره لبقــي المفــرد سالـــًما مــن كلٍّ تغييــٍر، فهــذا 

حــدُّ جمــع المذكــر الســالم.

يجر بالياء نيابة عن الكسرةيرفع بالواو نيابة عن الضمة ينصب بالياء نيابة عن الفتحة
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جمع المذكر السالم: 

هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، وسلم مفرده من التغيير 

نحو )ُمسلُمــون(، أال ترى أنك لو حذفت الواو والنون من آخره لبقي المفرد سالـًما من كلٍّ تغييٍر، فهذا حدُّ جمع المذكر السالم. 

والحالة األصلية لألسماء المجموعة جمع مذكر سالـًما: هي أن يكون في آخرها واو ونون 

فإن استحقت النصب أو الجر انقلبت الواو ياء، فتقول )اللهم انصر المسلمين( و)أنا من المسلمين(.	 

ـــم( 	  ـــم إخـــوٌة( و)اللهـــم انصـــر مســـلمي العال ـــه؛ ألجـــل اإلضافـــة، فتقـــول: )مســـلمو العال ـــم إذا أضيـــف جمـــع المذكـــر الســـالم إلـــى غيـــره حذفـــت نون ث

ـــم(. ـــا مـــن مســـلمي العال و)أن

تأمل هذه اآليات:

َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ﴾	  قال الله تعالى: ﴿ِإنَّ

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا ﴾	  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَّ وقال سبحانه: ﴿ َوُيَبشِّ

ُه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ﴾	  : ﴿ َواللَّ وقال عزَّ وجلَّ

ل هذه أيًضا: وتأمَّ

وُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن ﴾	  ا َرادُّ قال الله تعالى: ﴿ ِإنَّ

ْرِض ﴾	  ا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَ اُهُم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّ ِذيَن َتَوفَّ وقال سبحانه: ﴿  إنَّ الَّ

ْيِد َوَأنُتْم ُحُرٌم ﴾	  ي الصَّ ْنَعاِم ِإالَّ َما ُيْتَلٰى َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّ ْت َلُكم َبِهيَمُة اأْلَ ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّ َها الَّ : ﴿ َيا َأيُّ وقال عزَّ وجلَّ

تفصيل
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ه بجميع تفصيالته، فكانت الملحقات به أربعة أنواع، هي: ألحق النحاة بجمع المذكر السالم كلَّ كلمٍة أخذت حكمه ولم ينطبق عليها حدُّ

١- جموٌع ال مفرد لها من لفظها، وهي:

ْلَباِب ﴾. 	  ِلَك َلِذْكَرٰى أِلُوِلي اأْلَ ْلَباِب ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ ِإنَّ ِفي َذٰ ُر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَ كَّ )أولو(: بمعنى )أصحاب(: ومنه قوله تعالى: ﴿ َوَما َيذَّ

ـــحانه: 	  ـــوله سبـــ ـــوَن َشـــْهًرا ﴾، وقـــ ـــُه َثاَلُث ـــُه َوِفَصاُل ـــوله تعالـــى: ﴿ َوَحْمُل ـــون ... تســـعون: ومـــن ذلـــك قــــ ـــاظ العقـــود، وهـــي: عشـــرون، ثالثـــون، أربعـــ ألفـــ

﴿َوَواَعْدَنـــا ُموَســـٰى َثاَلِثيـــَن َلْيَلـــًة ﴾.

٢- جموٌع لم يسلم فيها المفرد من التغيير، وهي: 

ْن َأْزَواِجُكم َبِنيَن َوَحَفَدًة ﴾	  ْنَيا ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿ َوَجَعَل َلُكم مِّ )بنون( جمع )ابن(: ومنه قوله تعالى: ﴿ اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

ْجِن ِبْضَع ِسِنيَن ﴾	  )ِسنون( جمع )سنة(: ومنه قوله تعالى: ﴿ َفَلِبَث ِفي السِّ

ِذيـــَن 	  ِذيـــُر اْلُمِبيـــُن )٨٩( َكَمـــا َأنَزْلَنـــا َعَلـــى اْلُمْقَتِســـِميَن )٩٠( الَّ ـــي َأَنـــا النَّ )ِعضـــون( جمـــع )َعَضـــه( وهـــي الكـــذب والبهتـــان واإلفـــك: ومنـــه قولـــه تعالـــى: ﴿ َوُقـــْل ِإنِّ

َجَعُلـــوا اْلُقـــْرآَن ِعِضيـــَن )٩١( ﴾

َماِل ِعِزيَن )٣٧( ﴾	  ِذيَن َكَفُروا ِقَبَلَك ُمْهِطِعيَن )٣٦( َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشِّ )ِعزون( جمع )ِعَزة( وهي الفرقة من الناس: ومنه قوله تعالى: ﴿ َفَماِل الَّ

ا، وهي: ٣- جموٌع مفردها ليس مفرًدا حقيقيًّ

ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴾	  )عاَلـمون( جمع )عاَلـم(: ومنه قوله تعالى: ﴿ اْلَحْمُد ِللَّ

اَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم ﴾	  )أهلون( جمه )أهل(: ومنه قوله تعالى: ﴿ َفَكفَّ

ي بها المفرد؛ ففقدت حكم الجمعية:  ٤- جموٌع ُسمِّ

ْرَض َفَرْشَناَها َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن{ ﴾	  نحو )الوارثون( قوله تعالى: ﴿ َوَنْحُن اْلَوارُِثوَن ﴾، و)الماهدون( في قوله سبحانه: ﴿ َواأْلَ

كلُّ هذه األسماء، كما ترى، أخذت حكم جمع المذكر السالم، فكانت في حال الرفع بالواو، وفي حالتي النصب والجر بالياء.

ه بجميع تفصيالته وإنما جعلت هذه الكلمات من ملحقات جمع المذكر السالم؛ ألنه لم ينطبق عليها حدُّ

تنبيهان مهمان:


