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ن ــــتس                              

 نــــي السحيـــهللا السحو

 
 

 (  جوع الوركس السالن  ) عٌواى الوحاضسج
                                                                                             

 م.م. ًثأ شاهس إسواعيل 
 

 
 : ، وىي  جمع المذكر السالمفي موضوع  مالك ابن ابياتتتناول المحاضرة شرح  

                    
          وازفع تواو وتيا اجسز واًصة           

  سالن جوع عاهس وهرًة 
 

 أعزائي الطلبة :        
قسمين يعربان بالحروف أحدىما األسماء الستة والثاني في ابيات ذكرناىا آنفا ذكر المصنف     

جمع المذكر السالم ) دم الكالم عليهما ثم ذكر في ىذا البيت القسم الثالث وىو المثنى وقد تق
وما حمل عليو وإعرابو بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا وأشار بقولو عامر ومذنب إلى ما يجمع ىذا ( 

يشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل ( ؛ ف وصفة( ، و )جامد ) :  الجمع وىو قسمان
تاء التأنيث ومن التركيب فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فال يقال في رجل  خاليا من

رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون ألنو وصف وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع 
بهما فال يقال في زينب زينبون وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فال يقال في الحق اسم فرس 

إن كان فيو تاء التأنيث فكذلك ال يجمع بهما فال يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الحقون و 
 . الكوفيون وكذلك إذا كان مركبا فال يقال في سيبويو سيبويهون وأجازه بعضهم

ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعالء 
مما يستوي فيو المذكر والمؤنث فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان وال من بان فعالن فعلى وال 

صفة لمؤنث فال يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فال 
يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل 

يقال فيو عالمون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعالء ما   ولكن فيو تاء التأنيث نحو عالمة فال
كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثو حمراء فال يقال فيو أحمرون وكذلك ما كان من باب فعالن 

 جاهعح ديالى

كليح التستيح 

 االساسيح

قسن اللغح 

 العستيح

  

الوسحلـح :  

 ـى ــــــاألولـ

ادج : ـــالو 

 ـــوــالٌحـــــ

(  05)   ي :ـــالزه

 حـــدقيق
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فعلى نحو سكران وسكرى فال يقال سكرانون وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث 
ور ورجل جريح وامرأة جريح فال يقال في جمع نحو صبور وجريح فإنو يقال رجل صبور وامرأة صب

 . المذكر السالم صبورون وال جريحون
وأشار المصنف رحمو اهلل إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرىا بقولو عامر فإنو علم 

 .لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيو عامرون 
مذنب فإنو صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست وأشار إلى الصفة المذكورة أوال بقولو و 

من باب أفعل فعالء وال من باب فعالن فعلى وال مما يستوي فيو المذكر والمؤنث فيقال فيو 
 . مذنبون

 
    سوًا ـــوشثه ذيي وته عش                 

 ق واألهلوًاـــــــه ألحـــوتات

    وًا ـــوى عليــو وعالوــأول                 

 والسٌوًا وى شر  ــــــــوأزض
   وتاته وهثل حيي قد يسد                   

  ذا الثاب وهو عٌد قوم يطسد 

   
أشار المصنف رحمو اهلل بقولو وشبو ذين إلى شبو عامر وىو كل علم مستجمع للشروط         

لى شبو مذنب وىو كل صفة اجتمع السابق ذكرىا كمحمد وإبراىيم فتقول محمدون وإبراىيمون وإ
فيها الشروط كاألفضل والضراب ونحوىما فتقول األفضلون والضرابون وأشار بقولو وبو عشرون 
 إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابو بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا 

رىا فماال واحد وجمع المذكر السالم ىو ما سلم فيو بناء الواحد ووجد فيو الشروط التي سبق ذك
لو من لفظو أولو واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل ىو ملحق بو فعشرون 
وبابو وىو ثالثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم ألنو ال واحد لو من لفظو إذ ال يقال 

جنس عشر وكذلك أىلون ملحق بو ألن مفرده وىو أىل ليس فيو الشروط المذكورة ألنو اسم 
جامد كرجل وكذلك أولو ألنو ال واحد لو من لفظو وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس 
جامد وعليون اسم ألعلى الجنة وليس فيو الشروط المذكورة لكونو لما اليعقل وأرضون جمع 
أرض وأرض اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مؤنث فهذه كلها 

 كر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط ملحقة بالجمع المذ 
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وأشار بقولو وبابو إلى باب سنة وىو كل اسم ثالثي حذفت المو وعوض عنها ىاء التأنيث ولم 
يكسر كمائة ومئتين وثبة وثبين وىذا االستعمال شائع في ىذا ونحوه فإن كسر كشفة وشفاه لم 

جمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا يستعمل كذلك إال شذوذوا كظبة فإنهم كسروه على ظباة و 
تلزمو  وجرا فقالوا ظبون وظبين وأشار بقولو ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد

الياء ويجعل اإلعراب على النون فتقول ىذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين وإن شئت حذفت 
يح أنو ال يطرد وأنو مقصور على السماع التنوين وىو أقل من إثباتو واختلف في اطراد ىذا والصح

 ومنو قولو ) اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف ( في إحدى الروايتين ومثلو قول الشاعر 
 لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا (        ) دعاني من نجد فإن سنينو                     

 كات وإلزام النون مع اإلضافة الشاىد فيو إجراء السنين مجرى الحين في اإلعراب بالحر 
 

          
 
 

 

 هدزس الوادج

م.م. ًثأ شاهس 

 واعيلاس

 


