
 مجع املؤنث السامل

 إعداد/ إبراهيم حممد مسلم الكور

  

  

 تعريفه

  

 هو ما دل على أكثر من اثنني بزايدة ألف واتء على آخره  ،ومل يتغري مفرده عند اجلمع . حنو : 

 فاطمة : فاطمات 

 زينب : زينبات 

 معلمة : معلمات 

 طلحة :طلحات 

 منتدى : منتدايت .

 . 114إنَّ احلسناِت يُْذهـنَِب السيئاِت ( سورة هود ومنه قوله تعاىل : ) 

انُت من املؤمناِت (. ََ ََ  وقوله تعاىل : )واملُْحَص

  

مجع ” كابن هشام دون  تسميته بـ “  اجلمع أبلف واتء مزيدتني” يُفضل كثرٌي من النحاة األقدمني تسميُته بـ 
َع هذا اجلمَع مْن ُمؤنَّث  “املؤنث السامل .  لَيْشمَل ما مجُِ  وُمذكَّر  وما َسِلَم فيه املُْفرد، وما تـََغريَّ

 .1/115عباس حسن  -انظر : النحو الوايف  

 6/7عبدالغين الدقر –معجم القواعد العربية 

  

  

  

 شروط مجعه

  

 يشرتط يف مجع املؤنث السامل أن يكون مفرده أحد الكلمات االتية :   

 العلم املؤنث أتنيثاً معنوايً، حنو  - 1  

 سعاد : سعادات  مرمي : مرميات ، هند :هندات ،

 ما ُخِتَم بتاء التأنيث الزائدة علماً كان أو غري علم العلم حنو : - 2



 عائشة : عائشات ، فاطمة : فاطمات .

 وغري العلم حنو: شجرة :شجرات ، حديقة : حديقات .

  

 ما كان صفة ملؤنث حنو : -3

 مرضع : مرضعات ، طالق : طالقات .

  

 ما كان صفة ملذكر غري عاقل حنو: -4

 شاهق :شاهقات ، شامخ :شاخمات ، معدود : معدودات.

  

 ما كان مصغرا ملذكر غري عاقل حنو :  -5

 دريهم : دريهمات ،  هنري : هنريات ، جبيل :جبيالت .

  

َر بـ)ابن، أو ذي ( من األمساء غري العاقلة حيث ُُتمع صدوروها  -6  حنو : ما ُصدِ 

 وى : بنات آوى ، ذو القرون :ذوات القرون.ابن آ

    

 كل مخاسي مل ُيسمع له عن العرب مجع تكسري حنو:  -7

 مح ام : مح امات ، اصطبل : اصطبالت .

 وما عدا ذلك فهو مقصوٌر على السماع ، حنو: مَسَوات  ، ِسِجالت ،أُمهات -

 السامل حنو: وكذلك األمساء األعجمية اليت مل ُُتمع على غري مجع املؤنث  -

 تلفون : تلفوانت ، تلفزيون : تلفزيوانت  ، تلغراف : تلغرافات

     

 ما كان خمتوماً أبلف التأنيث املقصورة حنو:  -8

 ُسْعدى : ُسْعَدايت ، ذكرى : ذكرايت . ليلى: ليالت ،

  

 ما كان خمتوماً أبلف التأنيث املمدودة حنو:  -9

 صحراء : صحراوات ، سناء :سناءات.   

 ال بد جلمع املفرد مجعاً مؤنثاً ساملاً أن نتبع اآليت :

 -أواًل: مجع االسم الصحيح :



  

( إذا كان املفرد خمتوماً ابلتاء، وجب حذفها عند اجلمع ، مث تلحقه األلف والتاء الزائدتني، للداللة على 1)
 : معلمات .اجلمع. حنو : فاطمة : فاطمات ، معلمة 

  34ومنه قوله تعاىل : ) فالصاحلاُت قانتاٌت حافظاٌت للغيب( سورة النسآء 

 .16وقوله ) وخيرجهن  من الظلماِت إىل النور( سورة املائدة 

  

 ( إذا كان االسم املفرد صحيح اآلخر، فال حيدث يف آخره تغيري. حنو :2) 

 زينب : زينبات  ، مرمي : مرميات 

  

 ( إذا كان االسم مؤنثاً لفظياً ُحذفت اتُؤه أيضاً ، حنو :3) 

 طلحة : طلحات ، معاوية : معاوايت ، عبيدة : عبيدات

        

  

 صحيح العني غري ُمَضعَّف، خمتوماً أو ( إذا كان االسم ثالثياً ساكناً ، و 4)

 غري خمتوم بتاء زائده يُراعى يف مجعه مجعاً مؤنثاً ساملاً اآليت :         

 إذا كان مفتوح الفاء وجب يف مجعه فتح عينه إتباعاً لفائه ، حنو:  -أ  

 ََتْرة ــــــ ََتَرات  ، مَجْرة ــــــ مَجَرات  ، َصْخرة ـــــــ َصَخرات

 قوله تعاىل:) كذلك يريهم هللا أعماهلم َحَسرات  عليهم( .ومنه 

  

 إذا كان مضموم الفاء جاز يف مجعه ضم العني وفتحها وإسكاهنا ، حنو:  -ب

 ُغْرفة : ُغُرفات ــــ ُغَرفات ــــــ ُغْرفات

 ُحْجرة : ُحُجرات ــــ ُحَجرات ــــ ُحْجرات

 ن ( ومنه قوله تعاىل : ) وهم يف الُغُرفات آِمُنو 

 4وقوله:)إنَّ الذيَن يُنادونَك مْن وراِء احلُُجراِت( سورة احلجرات 

  

وإذا كان املفرد مكسور الفاء جاز يف عينه عند اجلمع الكسر على اإلتباع ، أو الفتح أو اإلسكان . حنو  -ج  
 : 

 ِهْند : ِهِندات ــــ ِهَندات ــــ ِهْندات



 ِسْدرة: ِسِدرات ـــ ِسَدرات ـــ ِسْدرات

  

 لعني يبقى يف اجلمع على حاله ، حنو :وإذا كان املفرد ثالثياً مفتوح الفاء ، ومفتوح أومضموم أو مكسور ا -(5)

  َشَجرة ــــ َشَجرات ،  بـََقرة ـــــ بـََقرات ، ََثَرة ـــــ ََثَرات

 مَسُرة ــ مَسُرات ، َنَِرة ــــ َنَِرات 

  

 إذا كان االسم الثالثي معتل العني بقي االسكان يف اجلمع ، حنو :  -(6)

 ضة ـــ بْيضات .اترة ــــ اترات   ، دْولة ـــ دْوالت ، بيْ 

  

 حنو: ، أما إذا كان االسم ُمَضغَّم العني ) مشدد( فال تتغري حركته عند اجلمع   -(7)

 جن ة ـــ جن ات ، حب ة ــــ حب ات  ، خط ة ــــ خط ات 

 ومنه قوله تعاىل : ) وهو الذي أنشأ جن ات  َمْعُروشات  (.

  

وإذا كان املفرد صفة ساكنة العني سواء أكان مفتوح الفاء أو مضمومها أو مكسورها فليس يف مجعه إال  -(8)
 تسكني العني ، حنو : 

 ضْخمة ــ ضْخمات   ، ُحْلوة ــــ ُحْلوات 

  

  

  

 اثنياً: مجع االسم املقصور

 جلمع االسم املقصور مجعاً مؤنثاً ساملاً حالتان : 

  

 لف املقصور اثلثة ُردَّت إىل أصلها ايءاً أو واواً . إذا كانت أ -1

 مثال ما أصله واواً :

 عصا ـــ عصوات ،   شذا ــ شذوات 

  

 مثال ما أصله ايءاً :



 هدى ـــ هدايت    ، مدى ــ مدايت 

  

 إذا كانت ألفه رابعة فأكثر قُِلبت ايًء ، حنو : -2

 ذكرى ــ ذكرايت  ، منتدى ــ منتدايت 

  

  

 اثلثاً: مجع االسم املمدود

 عند مجع االسم املمدود مجعاً مؤنثاً ساملاً يُراعى نوع اهلمزة يف آخره : 

 إذا كانت اهلمزة أصلية بقيت يف اجلمع على حاهلا ، حنو : -1

 إنشاء ـــ إنشاءات   ، إمالء ــ إمالءات 

  

 تأنيث وجب قلبها واواً ، حنو :إذا كانت زائدة لل -2

 صحراء ــ صحراوات  ،  بيداءـــ بيداوات

  

  

 رابعاً : مجع االسم املنقوص

َع االسم املنقوص مجعاً مؤنثاً ساملاً فال يتغري فيه شيء عند اجلمع إذا كانت ايُؤه موجودة ، حنو:  إذا مجُِ

 الس اعية ــ الس اعيات  ، الر ابية ــ الر ابيات 

 وإذا كانت ايُؤه حمذوفة رُدَّت إليه عند اجلمع.، حنو :

 قاض   ــ قاضيات   ،  ساع   ــ ساعيات 

رَاسيات  ( سورة سبأ  فان  كاجلََواِب وُقُدور   َِ  .  13ومنه قوله تعاىل : ) وَج

  

  

 ُملحقات مجع املؤنث السامل

  

 مجعاً مؤنثاً ساملاً ، وهي :  جبمع املؤنث السامل بعض األمساء الشبيهة جبمعه ، وليس يف األصليُلحق 

 ـ الكلمات اليت هلا معىن اجلمع ، ولكن ال مفرد هلا من لفظها ، 



 حنو :أوالت :

 فهي يدل على مجاعة اإلانث ، ولكن مفردها " ذات " مبعىن صاحبة نقول :

 املعلمات أوالُت فضل  .

 ه قوله تعاىل : } وُأوالُت األمْحاِل أَجُلُهنَّ أْن َيَضْعَن مْحَلُهنَّ { سورالطالق ومن

  

 حنو : بنات ، وأخوات: 

هااتن الكلمتان من الكلمات اليت مل يسلم فيها بناء املفرد من التغيري عند مجعها مجعا مؤنثا ساملا ، وهذا خمالف 
أحلقت الكلمتان السابقتان ، ة املفرد عند اجلمع السامل ، لذلك السالمة ، إذ جيب عدم تغيري صور  لقاعدة مجع

 ، ومثيالهتا به . 

 نقول : هؤالء بناٌت مهذابت . وصافحُت البناِت واألخواِت املهذابت .

  

  

 إعراب مجع املؤنث السامل

  

انبت فيها حركة عن يُعرب مجع املؤنث السامل رفعاً ابلضمة ، ونصباً وجراً ابلكسرة ، فهو من املعرابت اليت 
 حركة أخرى . فقد انبت الكسرة عن الفتحة يف حالة النصب .

   

 * ففي الرفع نقول : جاءت الطالباُت مبكرات  .   

 فالطالبات فاعل مرفوع ابلضمة ، ومبكرات حال منصوب ابلكسرة نيابة ، عن  الفتحة . 

انُت من املؤمناِت { . ََ  ومنه قوله تعاىل : } واملُْحَص

  

 *ويف النصب نقول : إنَّ املعلماِت خملصاٌت . 

 املعلمات اسم إن منصوب ابلكسرة نيابة عن الفتحة . 

 24ومنه قوله تعاىل :} إنَّ الذين يرموَن املُحصناِت الغافالِت املؤمناِت لُِعُنوا يف الدنيا { سورة النور

 سرةاحملصنات: مفعول به منصوب ابلكسرة ، والغافالت صفة منصوبة  ابلك

  

 *ويف اجلر نقول : أثنيُت على املربياِت الفاضالِت . 

 ومنه قوله تعاىل : } لُتخرَِج الناَس من الظلماِت {



  

  

 فوائد وتنبيهات

  

( هناك بعض الكلمات املنتهية ابأللف والتاء ، ولكنها يف حقيقتها ليست مجعاً مؤنثاً ساملاً ، ِإم ا لكون األلف 1)
 قضاة ، وغزاة .فيها أصلية ، حنو : 

 أو ألن التاء فيها أصلية . حنو : أقوات،  وأبيات ، وأموات.

وهذه الكلمات عبارة عن مجوع تكسري ، ترفع ابلضمة ، وتنصب ابلفتحة  ، وُتر ابلكسرة . نقول : جاء 
 القضاُة . إن  القضاَة عادلون . وسلمُت على القضاِة . 

مجيلة ٌ . وقر   أُت أبيااتً شعريةً مجيلةً . ونقول : هذه أبياٌت شعرية ٌ

 ومنه قوله تعاىل : } كيَف تكفروَن ابهلِل وكنتْم أْمَوااتً فأحياكم { .  

 " فأمواات " خرب كان منصوبة ابلفتحة ، ألهنا مجع تكسري والتاء فيه أصلية ،وليست مجع مؤنث ساملاً. 

  

إَنا الصحيح فيها أن ُُتمع مجَع تكسري ، وأهم هذه ( ال يصح يف بعض األلفاظ أن ُُتَمع مجعاً مؤنثاً ساملاً ، و 2)
 األلفاظ : امرأة ، َأَمة ، شاة ، أُمَّة ، َشَفة ، مل ة . 

 فال يقال فيها : امرآت ، أمات ، شاهات ، أُم ات ، شفات ، ِمال ت .  

 ملل . ألن ذلك مناف لقواعد ، وأصول اللغة . وإَنا نقول : نساء ، إماء ، شياه ، أمم ، ِشفاه ،  

  

( ال يصح مجع ما كان من األمساء على وزن " فـَْعالء " مؤنث    أفعل " مجعاً مؤنثاً ساملاً ، وإَنا ُتمع مجع 3)
 تكسري . 

 فنقول يف مجع محراء مؤنث أمحر : مُحْر ، وال نقول : محراوات 

 ويف خضراء مؤنث أخضر : ُخْضر ، وال نقول : خضراوات .

 
 

 َناذج من اإلعراب

  

 هود .  114( قال تعاىل : } إنَّ احلسناِت يُْذهنَب السيئاِت { 1)



 احلسنات : اسم إن منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة .

 السيئات : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الكسرة . 

  

 النساء .  34( قال تعاىل : } فالصاحلاُت قانتاٌت حافظاٌت للغيب { 2)

 فالصاحلات : الفاء حرف استئناف ، الصاحلات مبتدأ مرفوع ابلضمة .  

 قانتات : خرب أول مرفوع ابلضمة . حافظات : نعت مرفوع ابلضمة .

  

  

 َترين

  

 -أعرب ما حتته خط إعراابً وافياً :   

 البقرة  167عليهم {  َحَسَرات  كذلَك يُرِيِهُم هللاُ أْعَماهلْم قال تعاىل : }   -1

  

 الطالق 4األمحاِل أَجُلُهنَّ أْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ {  وُأوالتُ قال تعاىل : }  -2

  

 الصافات . 153على البنني {  البناتِ قال تعاىل : } أْصَطَفى  -3

  

 البقرة  28فأْحياكم {  أْمَوااتً قال تعاىل : } كيَف تكفروَن ابهلِل وكنتْم  -4

  

 } أُمََّهاُتكمقال تعاىل : {ُحر َِمْت عليكم  -5

  

  

 املراجع

 1/73شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  -1

 1/96شرح اآلجرومية ـــــ حسن حفظي  -2

 121-1/115النحو الوايف ــــ عباس حسن  -3

 1/39صاحل الفوزانتعجيل الندى بشرح قطر الندى ــ عبد هللا بن  -4



 6/7معجم القواعد العربية ـــــ عبد الغين الدقر  -5

 جامع الدروس العربية ــــ مصطفى الغاليين  -6

  

                    

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

  


