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 جمع المذكر السالم -7
 : تعریف جمع المذكر السالم-1

مع سالمة لفظ مفرده بزیادة في آخره جمع المذكر السالم ھو اسم دل على أكثر من اثنین 
قد (وذلك مثل . أي بزیادة واو ونون في حالة الرفع ویاء ونون في حالتي النصب والجر

 ).أفلح المؤمنوَن، یكرم اهللا المؤمنیَن، دعوت للمؤمنیَن
 

 : إعراب جمع المذكر السالم-2
وینصب ویجر جمع المذكر السالم یعرب بالحروف بدال من الحركات فیرفع بالواو، 

المتقون مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ ) المتقوَن یرضى عنھم ربھم(بالیاء، مثال الرفع 
الواو ألنھ جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوین في االسم المفرد، ومثال النصب 

المتقین اسم إن منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع ) إن المتقیَن في جنات ونعیم(
المتقین مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره ) ولنعم دار المتقیَن( الجر مذكر سالم، ومثال

 .الیاء ألنھ جمع مذكر سالم
 : ملحوظات

النون في جمع المذكر السالم عوض عن التنوین في االسم المفرد وتكون : األولى
 .مفتوحة
تحذف النون في جمع المذكر السالم عند إضافتھ كما یحذف تنوین المفرد عند : الثانیة

 ).حاملو العلِم، مخلصو األمِة(إضافتھ مثل 
إذا أضیف جمع المذكر السالم إلى یاء المتكلم تقلب واوه یاء وتدغم في یاء المتكلم : الثالثة
حذفت النون لإلضافة ثم قلبت الواو یاء فأدغمت في ) مستمعوي(أصلھ ) مستمِعّي(مثل 

في إعرابھ في حالة الرفع مرفوع یاء المتكلم ثم قلبت الضمة كسرة لتناسب الیاء، ویقال 
 بالواو المنقلبة یاء والمدغمة في یاء المتكلم،  وفي حالتي النصب والجر

 یقال في إعرابھ منصوب بالیاء المدغمة في یاء المتكلم أو مجرور بالیاء المدغمة في یاء 
 .المتكلم
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الما  األسماء التي تجمع جمع مذكر س: األسماء التي تجمع جمع مذكر سالما-3
 :نوعان

العلم والصفة، والمقصود بالصفة المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وصیغ المبالغة 
 .والصفة المشبھة واسم التفضیل

 .ولكل من العلم والصفة شروطھ التي ال بد منھا لیصح جمعھ جمع مذكر سالما
 : العلم یجمع جمع مذكر سالما بشروط منھا-1
 .ألنھما لیسا علمین) رجل، ولد(ل  أن یكون علما فال یجمع مث-أ
 .ألنھما لمؤنث) زینب، سعاد( أن یكون لمذكر فال یجمع مثل -ب
علما لكلب ألنھما لغیر ) سبع(علما لفرس، أو ) الحق( أن یكون لعاقل فال یجمع مثل -ج

 .عاقل
 .لوجود التاء في كل منھما) معاویة وطلحة( أن یكون خالیا من التاء فال یجمع مثل -د
فإنھ ) صالح الدین( أن یكون خالیا من التركیب فإن كان مركبا تركیبا إضافیا مثل -ھـ

، )صالحو الدین، وصالحي الدین(یجمع جزؤه األول ویبقى الثاني مضافا إلیھ یقال فیھ 
فإنھ ال ) تأبط شرا(أو تركیبا إسنادیا مثل ) سیبویھ(وإن كان مركبا تركیبا مزجیا مثل 

) ذوو سیبویھ، وذوو تأبط شرا(وذلك مثل ) ذوو(یؤتى قبلھ بكلمة یجمع ھذا الجمع وإنما 
 .أي المسمون بھذا االسم

 : الصفة تجمع جمع مذكر سالما بشروط منھا-2
 .ألنھا صفة لمؤنث) مرضع وحائض( أن تكون لمذكر فال یجمع مثل -أ
ألنھا صفة ) سابق صفة لفرس، وفسیح صفة لمكان( أن تكون لعاقل فال یجمع مثل -ب

 .لغیر عاقل
 .لوجود التاء) عالمة، ونسابة( أن تكون خالیة من التاء فال یجمع مثل -ج
أفعل فعالء وال من ) أحمر وحمراء( أال تكون من باب أفعل الذي مؤنثھ فعالء مثل -د

فعالن فعلى وال مما یستوي فیھ ) عطشان عطشى(باب فعالن الذي مؤنثھ فعلى مثل 
 ).یحصبور وجر(المذكر والمؤنث مثل 
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 : كیفیة جمع المذكر السالم-4
 إذا كان االسم المراد جمعھ جمع مذكر سالما صحیحا فإنھ یجمع بزیادة واو ونون أو -أ

 ).مجتھد مجتھدون مجتھدین(یاء ونون على مفرده دون أي تغییر مثل 
فإنھ یجمع بزیادة ) مصطفى، ومستدعى( إذا كان االسم المراد جمعھ مقصورا مثل -ب

مصطَفون، ( أو یاء ونون مع حذف األلف وبقاء الفتحة قبل الواو أو الیاء مثل واو ونون
 ).مستدَعون، مستدَعین(، )مصطَفین

فإنھ یجمع بزیادة واو ونون أو یاء ) َبنَّاء( إذا كان االسم المراد جمعھ ممدودا مثل -ج
 الھمزة ، فإن كانت)بناءون، بنائین(ونون وتبقى الھمزة كما ھي إن كانت أصلیة مثل 

جاز في الجمع إبقاؤھا ھمزة أو ردھا إلى أصلھا مثل ) َعدَّاء(منقلبة عن أصل مثل ھمزة 
 ).عداءون، عداوون(
فإنھ یجمع بزیادة واو ونون ) الھادي، ھاد( إذا كان االسم المراد جمعھ منقوصا مثل -د

مثل أو یاء ونون مع حذف الیاء وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الیاء للمناسبة 
 ).ھاُدون، ھاِدین(، )الھاُدون، الھاِدین(
 

 : الملحق بجمع المذكر السالم-5
 یلحق بجمع المذكر السالم كلمات تعرب إعرابھ بالحروف  ولكنھا ال تعتبر جمع مذكر

 : سالما بل ملحقة بھ وذلك ألنھا لم تستوف شروطھ ومنھا
 . أولو وأولي ألنھ ال واحد من لفظھ-أ
 ألنھ ال واحد لھ من)  ثالثون وثالثین(بابھ إلى تسعین أي  عشرون وعشرین و-ب

 . لفظھ
 . أھلون وأھلین ألنھ لیس علما أو صفة-ج
 . عاَلمون وعاَلمین ألنھ اسم جنس جامد ولیس علما-د
 . علیون وعلیین ألنھ لما ال یعقل إذ ھو اسم ألعلى الجنة-ھـ
 . أرضون وأرضین ألنھ اسم جنس جامد مؤنث-و
 .نین ألنھ لم یسلم مفرده وألنھ لیس علما وال صفة بنون وب-ز
 . ذوو وذوي ألنھ لیس علما وال صفة، وال بد فیھ أن یكون مضافا-ح
 سنون وسنین وما أشبھھما من كل اسم ثالثي حذفت المھ وعوض عنھا ھاء ولم -ط

ئة یكسر مثل ِعَضة وِعُضون وِعِضین، وِعزة وِعُزون وِعِزین، وُثبة وُثبون وُثبین وما
 .ومئین

من العرب من ألزم كلمة سنین وما شابھھا الیاء وجعل اإلعراب على آخرھا : ملحوظة
النون بالحركات رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة مع التنوین وأورد مثاال 

اللھم اجعلھا علیھم (على ذلك قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الدعاء على أھل مكة 
 ).سفسنینا كسنیِن یو

 .ومنھم من أورد ھذا اإلعراب دون تنوین
ومنھم من لم یقتصر في ھذا على مثل سنین بل أجاز ذلك في جمیع جمع المذكر السالم 

حیث جاءت كلمة أبیین مجرورة بمن ) من أبٍي من أبییِن (وملحقاتھ وأورد أمثلة علیھ 
حیث )  القباِبال یزالون ضاربیَن(وعالمة جرھا الكسرة الظاھرة على النون ومثل 

جاءت كلمة ضاربین خبر ال یزالون منصوب بالفتحة الظاھرة على النون والقباب 
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وقد جاوزت (مضاف إلیھ، ولو أعرب كجمع المذكر السالم لحذفت النون لإلضافة ومثل 
حیث جاءت كلمة األربعین مضافا إلیھ مجرورا وعالمة جره الكسرة ) حد األربعیِن

 . حیح أن ھذا اإلعراب ال یطرد وأنھ مقصور على السماعوالص. الظاھرة على النون
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي جمع المذكر السالم أو الملحق بھ
إن اهللا مع  (-)والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض (-إن هللا تسعة وتسعین اسما

والسابقون  (-)بإن في ذلك لذكرى ألولى األلبا( -)الذین اتقوا والذین ھم محسنون
وجعلناھا وابنھا آیة  (-)المال والبنون زینة الحیاة الدنیا (-)السابقون، أولئك المقربون

 المجاھدون ذوو -)وما أدراك ما علیون؟ كتاب مرقوم، یشھده المقربون (-)للعالمین
   وما المال واألھلون إال ودائع-عزیمة صادقة وذوو بأس شدید
 .وآخرون ببطن األرض أحیاء   ھموالناس صنفان موتى في حیات

)2( 
 :أكمل ما یأتي بوضع جمع مذكر سالم أو ملحق بھ في الفراغ

 .لمشاریع الخیر.. …… یتبرع -    .أشد بلوى..  ……-
 .یلقون جزاء عملھم..  ……- .على التمام.. … من أشد عیوب الناس نقص -
 ...…… ال نثق بأحد من -    إلى بالدھم.. …… یعود -
 .العلم.. …… أقیم حفل لتكریم  -   .بیتا.. ……ت القصیدة  أبیا-

)3( 
ھات جمع المذكر السالم للكلمات اآلتیة ثم أورد ثالثا منھا في جمل بحیث یكون األول 

 :منھا في حالة رفع والثاني في حالة نصب والثالث في حالة جر
 .ید بع- مھذب- المنادى- خبیر- غواص- األكرم- مواطن- ظالم- كثیر-مصري

)4( 
أورد جمع المذكر السالم للكلمات اآلتیة في جمل بحیث یكون األول مرفوعا والثاني 

 :  منصوبا والثالث مجرورا
 . مرتضى- ھاٍد-األعلى

)5( 
  أحببت ذوي الخلق الك-  . حاملو الرایة مخلصون-: أعرب ما یأتي


