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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المعربة بعالمات فرعية في حالة واحدة

١- جمع المؤنث السالم أو 
المجموع بألف وتاء زائدتين

هو ما دلَّ على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره 

اماٌت، وصحراواٌت، وُكبرياٌت( نحو )فاطماٌت، وطلحاٌت، وقائماٌت، وحمَّ

يجر بالكسرةيرفع بالضمة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة

أصليةفرعيةأصلية
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جمع المؤنث السالم وبعضهم يسميه )المجموع بألف وتاء مزيدتين(: 

هو ما دلَّ على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره 	 

اماٌت، وصحراواٌت، وُكبرياٌت(.	  نحو )فاطماٌت، وطلحاٌت، وقائماٌت، وحمَّ

والحالة األصلة التي يكون عليها هذا الجمع هي: الضم 

فإن استحق النصب أو الجر كسر آخره، فقيل: )رأيُت فاطماٍت( و)مررت بفاطماٍت(، فتستوي فيه عالمتا النصب والجر.	 

تأمل هذه اآليات: 

ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ ﴾ 	  َها الَّ قال الله تعالى: ﴿ َأيُّ

ٍة ﴾	  وُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّ وقال سبحانه: ﴿ ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّ

: ﴿َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت.... ﴾	  وقال عزَّ وجلَّ

تفصيل
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التنبيه األول:

ليس من جمع المؤنث السالم الجمع الذي في آخره تاء أصلية، نحو )أموات( و)أبيات(؛ ألن التاء فيهما أصليٌة ثابتٌة في المفرد )بيت( و)ميت( 	 

ـــات(، وتحـــذف تـــاء التأنيـــث مـــن المفـــرد؛ اكتفـــاء بالتـــاء  وقـــد علمـــت أن جمـــع المؤنـــث الســـالم تـــزاد فيـــه األلـــف والتـــاء علـــى المفـــرد، فتقـــول فـــي جمـــع )قائمـــة(: )قائمــ

التـــي تـــزاد مـــع األلـــف ألجـــل الجمـــع.

التنبيه الثاني:

ـــه ليـــس لهـــا مفـــرٌد مـــن لفظهـــا، فهـــي ترفـــع بالضمـــة وتنصـــب  ألحـــق النحـــاة بجمـــع المؤنـــث الســـالم كلمـــًة واحـــدًة، هـــي )أوالت( بمعنـــى )صاحبـــات(؛ ألن

وتجـــر بالكســـرة.

تأمل هذه الشواهد:	 

ْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ ﴾	  قال الله تعالى: ﴿ َوُأواَلُت اأْلَ

وقال سبحانه: ﴿ َوِإْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ ﴾	 

وقال النابغة الذبياني:	 

اُل أثقاِل را، حمَّ اٌء بأقُدِحِه      إلى أوالِت الذُّ  سهُل الخليقِة، مشَّ

وإنما جعلت هذه الكلمة من ملحقات جمع المؤنث السالم؛ ألنه ال مفرد لها من لفظها
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تنبيهان مهمان:


