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 المقَدمةُ                                        

الحمد ِهللا رب العالمين والصالةُ والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي اُألمـي  
ينعمَأج هتابحوص األمين وعلى آله .  

 دعوب:  
وقَفَ علـى  كلما س ِللُّغَة العربِية كُلَّما ازداد فَهمه وتَعمقُه في دراستها فإن المتَأمَّل والدارِ

�m��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À  :وِلـه وفَهِم مراد اِهللا تَعالَى فـي قَ من َأسرارِها ،  بعضٍ

��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Çl نْلذلك َأ، ٨٥: اإلسراءيخَ ااهللا به َلزـ تُكُ ر  القـرآن  هبِ
الكــريم �m�k�j�i�h�g�X�W��~��}���|��{��z��yl ������ :٢  ،

متحديا العروهم َأ،  بربالفَ ابصاحة والبانِي بأن من مثله ،  يأتوا بسورة  
ويـون  نحال طَ، حيث اشتر التثنية اب، استوقفني ب خالل تدريسي لمادتي النحو والصرفو
 قُبِطَنْتَ ال األسماء هناك بعض أن تثنيته، فرأيتُ المراد االسمِها في افرِمن تو دبا الروطًشُ

ـ خَمها ، تَينثْتَ زن أجايالنحوي بعض عليها ، لكن المتعارفُ عليها هذه الشروطُ بـذلك   االفً
ـ ا فـي ب هفي تثنيت فَلَتَخْالم هذه األلفاظَ عمجَأ أن يةَوالنِّ مزالع تُدقَى ، فعنَّثَالم وطَرشُ حث 
متَسٍلق  ،يجمع آراء العلماء تَخْالمو فيها ةَفَل ،حفيما ذَمنهم  لَّكُ ةَجهإليه  ب، وبيان وجه 

الصابِو ب   من هذه اآلراءلَّاألدة والبرينِاه  ،ليسَله على الباحوفُالوقُ ث عليها متَجمةًع 
دانَون عء قَّشَومة في البحوالتَّ حوِالنَّ بوابِعنها في َأ ثرِصيف فَتَالمقَرة  .   

  .)عرض ومنَاقَشَةٌ في تَثْنيته المخْتَلَفَ( هتُيمسأوقد            
  :اتمة ، وخَ ثًاحبم رشَع ةَتَّس، و يدهِم، وتَ ةمدقَفي م يأتي نَأ ثحالب ةُيعبِطَ تْضتَوقد اقْ
فـي   ةَعبتَّالم ةَطَّ، والخُ هتَيمه، وَأ وعِوضالم ارِيتاخْ اببسفيها َأ تُنْيوقد ب ، المقدمةُ: أولًا 

دراسته .  
  .هتُينثْتَ ادرالذي ي االسمِ روطُالمثنى ، وشُب موجز يفُرِعتَ ، وفيه يدهِمالتَّ: ثانيا 
  : مباحث البحث ، وتشتمل على ستة عشر مبحثًا، هي : ا ثالثً
المباَأل ثُحثْتَ:  ُلونية اِئو الطَّذُ  ةُي.  
المبثْتَ: الثاني ثُحنات ذَ  ةُي.  
المبثْتَ:  ثُاِلالثَّ ثُحنةُي  مِلَالع ولالمعد.  
المبثُح ثْتَ:  الرابعنالمشترك   ةُي.  
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المبثُح ثْتَ : الخامسنةُي  مِلَالع المبِكَّر  
المبثُح ثْتَ : السادسنةُي  المصالنَّ رِديوع  
المبثُح ثْتَ : السابعنةُي  ساءو.  
المبثُح ثْتَ :  الثامننالتفضيِل أفعِل  ةُي إلى المعرفة  المضاف.  
المبثُح ثْتَ:  التاسعنأجمع وجمعاء  ةُي.  
المبثُح ثْتَ :العاشرنةُي  أي االستفهامية المحي بها ك.  
المبثْتَ :الحادي عشر  ثُحنةُي  الموصولة  أي.  
المبثْتَ :الثاني عشر  ثُحنةُي  االستفهامية نِم المحبها  يك.  
المبثْتَ :عشر  الثالثُ ثُحنالعدد اسمِ  ةُي.  
المبثُح ثْتَ :عشر  الرابعنالتكسير  جمعِ  ةُي.  
المبثُح ثْتَ :عشر  الخامسنالجمع  اسمِ  ةُي.  
المبا ثُحثْتَ  :عشر  لسادسنالجنس اسمِ  ةُي.  

    . ةُاسرعنها الد تْرفَالتي أس النتائجِ مهوفيها َأ ، اتمةُالخَ: رابعا 
وبعد  :  

في ميزانِ حسناتنا  هلَعجعمَل خالصا لوجهِه الكريمِ ، وأن يَل هذا العجي نأُل َأستعالى َأ فاَهللا
يوم ماٌل ال ينفع وال بنون إال مسليمٍ بقلبٍ أتي اَهللا ن   

وصلى اهللا وسلم على سيدنا محموعلى آله وصحبه أجمعين د  
 يدهِمالتَّ :ثانيا                              

  ي نَّثَبالم زوجم يفٌرِعتَ
  

  التَّثْنيةُ
 .إذَا عطَفْتَه: العطْفُ، من ثَنَّيتُ العود: ضم الشَّيء إلَى مثْله، وأصلُها: لُغَةً) التَّثْنيةُ ( 

  . ما وضع الثْنَين، وَأغْنَى عن المتَعاطفين: وفي االصطالَحِ
  .)١( يبِاالخْتصار، وحسن التّرك: والغَرض بِها

                                                 
البـن  ، واللمحة فـي شـرح الملحـة    ١/٥٠الك ، أوضح المس٩٦/ ١اللباب في علل البناء واإلعراب  )١(

 .١/٦٤، والتصريح ١/١٨٥الصائغ
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فَقَولُك :لُهينِ، َأصديتُ بالزررمالنِ، وجالر اءج :   ـديتُ بزرـرمُل، وجالرُل وجالر اءج
   ذَلـك ـحصا، وارصا اخْتمهقَامم ةيفَ التَّثْنروا حَأقَامطُوفَ، وعالمفَ واطذَفُوا العفَح ،ديزو

اتَينِ في التَّسمية بلَفْظ واحد، فَإنِ اخْتَلَفَ لَفْظُ االسـمينِ رجعـوا ِإلَـى التَّكْريـرِ     التفَاق الذَّ
كَقَوِلك ،فاطبالع :  ـذْفمن الح لُوها فَعم كْرٍ، ِإذْ كَانبو ديتُ بزررمو ،سالفَرُل وجالر اءج

  .المخْتَلفَينِفي المتَّفقَينِ يستَحيُل في 
ولَما التَزموا في تَثْنية المتَّفقَينِ من الحذْف، كَان التزامه في الجمعِ مما الَ بد منْـه والَ  

رصالح ركُهدا الَ يا ِإلَى مداعفص عن ثَالثَة نُوبعِ يمفَ الجرح ؛ َألننْهةَ عوحنْدم.  
على أن األصَل هو العطفُ، أنَّهم ربما رجعوا ِإلَى اَألصِل في تَثْنية المتَّفقَينِ  والذي يدلُّ

  .وما فَوقَ ذَِلك من العدد، فاستَعملُوا التَّكْرير بالعاطف، ِإما للضرورة، وِإما للتَّفْخيمِ
  :فالضرورةُ، كَقَوِل الراجِـزِ

                                   فَكِّها والفَـك نيب كََأن  
           كتْ بِالسذُبِح كسةَ م١(فَْأر(  

  .ة ِإلَى استعماِل العطْفبين فَكَّيها، فَقَاده تَصحيح الوزنِ والقَافي: َأراد َأن يقُوَل
ي السذَا فلْتَ همتَعفَِإنِ اس     ،ـهيمظتَع ي تَقْصـدالَّـذ ءيمِ الشَّـيلتَفْخ لُهمتَعا تَسفَِإنَّم ةع

كَقَوِلك :فْوِكلَى تَكْرِيرِ عع ههتُنَبو ،نْهم ربقَبيحٍ تكر نِّفُهمٍ : لمن تُعرجمٍ ورج نتُ عفَحص قَد
قَد صفَحتُ لَك عن َأربعة : ظ، وَأوقَع في النَّفْسِ، من قَوِلكوجرمٍ وجرمٍ، فَهذَا َأفْخَم في اللَّفْ

  .)٢(َأجرامٍ

تَثْنيةٌ لَفْظيةٌ، وتَثْنيةٌ معنَوِيةٌ وردت بِلَفْـظ الجمـعِ،   : والتَّثْنيةُ تَنْقَسم ِإلَى ثَالَثَة َأضربٍ
قُّهح ةٌ كَانيةٌ لَفْظيوتَثْنطْفبالع ا التَّكْرِير.  

  . زيدانِ: رجالَنِ، وفي زيد:  علَيه معظَم الكَالَمِ، كَقَوِلك في رجٍل: فَالضرب اَألوُل

                                                 
البـن  جمهـرة اللغـة   : ، ومنسوب إلـى أبـي نخيلـة، فـي    ١٩١ملحقات ديوانه : الرجز لرؤبة، في) ١(

، وأسرار ١/١٤ابن الشجري  ماليآو،  ٧البن السكيت  ، إصالح المنطق: وهو من شواهد،.١/٩٥دريد
، ١/٦٨، البن مالك ،  وشرح التسهيل ١/٧١، وشرح الجمل، البن عصفور ٦٣ي،ال بن األنبارالعربية 

  .٢٦١/، ألبي حيان ١والتذييل والتكميل 
لُهقَو هيف ـدالشَّاه ": فَكِّها والفَك نيها: حيث أغنى العطف عن التثنية؛ للضرورة، والقياس" بفكَّي.  

  .٦٤، ٦٣بية ، وأسرار العر١٤، ١/١٣أمالي ابن الشجري ) ٢(
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  .تَثْنيةُ آحاد ما في الجسد، كاَألنْف، والوجه، والبطْنِ، والظَّهرِ: والضرب الثَّاني
ابِطُهضَأ :وقَولُك ذَِلكو ،بِهاحمن ص دفْرم ءشَي ضعا بمنْهم ٍداحكُلُّ و كُوني ن :  ـنسا َأحم

ضربتُ رءوس الرجلَينِ، وشَـقَقْتُ بطُـون الحملَـينِ، ورأيـتُ     : رُؤوسهِما، وتَقُوُل أيضا
  :أنْتَ تُرِيدظُهوركُما، وحيا اُهللا وجوهكُما، و

 لَّ ثَنَاؤهج قَولُه نِ، ومن ذَِلكيهجونِ، ويرنِ، وظَهطْنَينِ، وبيْأسر: ]  ا ِإلَى اِهللا فَقَـدِإن تَتُوب
  .])١(صغَتْ قُلُوبكُما 

مجرى المتَّفقَـينِ،   تَثْنيةُ التَّغْليبِ، وذَِلك َأنَّهم َأجروا المخْتَلفَين :  والضـرب الثَّاِلـثُ
    ،ةـاِلحص ـماءـي َأسا فوعمسم ذَِلك اءج ،هترأو شُه هفَّتلَى اآلخَرِ، لخا عمهدبتَغْليبِ َأح

  .)٢( القَمرانِ: اَألبوانِ، وللشَمسِ والقَمرِ: كَقَوِلهِم لَألبِ واُألم
  :ِإعراب المثَنَّى، وفيه لُغَتَانِ

  :لُّغَةُ األولَىال
أن يرفَع باَألِلف نيابةً عنِ الضمة، وأن يجر وينْصب بِالياء المفْتُوحِ ما قَبلَها المكْسورِ 

ونَح ،ةالفَتحو ةرن الكَسةً عابيا نهدعا بتُ      : مرـرنِ، وميـديـتُ الزأيرانِ، وـديالز ـاءج
  .)٣(زيدينِبال

كَاتربالح وفرالح ها َأشبلَى من غيرِها؛ ألنَّهأو اءاليو اوالواَألِلفُ و كَانَت٤(و(.  
  .]]]])٥(قَاَل رجالَنِ من الَّذين يخَافُون َأنْعم اللّه علَيهِما [[[[ :ومن شَواهد الرفْعِ، قَولُه تَعالَى

الج دشَواه نالَىومتَع قَولُه ،نِ  [[[[ :رتَييالْقَـر نٍل مجلَى رع آنذَا الْقُرَل هال نُزقَالُوا لَوو
  . ]]]])٦(عظيمٍ

  . ]]]])٧(ربنَا َأرِنَا الَّذَينِ[[[[ :ومثَاُل النَّصبِ قَولُه تَعالَى
                                                 

  . من سورة التحريم)  ٤( من اآلية ) ١(
  .١/١٩أمالي ابن الشجري ) ٢(
  .٥٨، وشرح شذور الذهب ١/٣٠٥شرح اللمحة البدرية، البن هشام ) ٣(
  .٤٩أسرار العربية ) ٤(
  . من سورة المائدة)  ٢٣( من اآلية ) ٥(
  . في سورة الزخرف)  ٣١( اآلية ) ٦(
    .رة فصلتفي سو)  ٢٩ ( من اآلية) ٧(
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  .)١(هذَا هو المشْهور في لُغَة العربِ
ورَأيـتُ   ، نْـدينِ ت الهِنْـدانِ، ومـررتُ بالهِ  قَام: رِ في التَّثْنية، تَقوُلوالمؤنَّثُ كَالمذَكَّ

  .)٢(الهِنْدينِ
ةيفي التَّثْن شتَرِكيُل: وقعمن الَ يُل وقعن يفُ، ومرعوالم نَكَّروالمؤنّثُ، والم ذكّرالم.  

  .لرفعِ، وعالَمةُ التّثنيةواأللفُ حرفُ اإلعرابِ، وعالَمةُ ا
  .)٣(وكَذَلك الياء حرفُ اإلعرابِ، وعالَمةُ التّثنية، وعالَمةُ الجر أو النَّصبِ

  :واختَلَفَ النَّحويون في زِيادة النُّونِ في التَّثْنية، علَى أقْواٍل
 ريالسو ،دربالمو ،هيوبيى سري  ضـوا عبِين، أنَّهالشَّلَوو ،ِليوزالجو ،يالفَارِسو ،ياف

  . )٤(من الحركة والتّنْوِينِ
ى ابنريو هدحمن التّنْوِينِ و ضوا عأنَّه ،يضي، والرطعم وابن ،انس٥(كَي( .  

  .)٦(دويرى الزجاج َأنَّها عوض من حركَة الْمفْر
رجـالَنِ،  : ويرى ابن جِني، وابن الحاجِبِ، أنَّها عوض من الحركة والتّنْوِينِ، في نَحو

فَرهودحو كَةرمن الْحانِ، وواسي نَحـو  : ، فـي نَحمن التَّنْوِين، فانِ، وسالفَرالَنِ، وجالر :
ديا ز٧(غُالَم(.  

اِلكم ى ابنريو وي نَحف ،افَةمِ اِإلضهفْعِ تَوا لرفـي   : َأنَّه اداء، واإلفْـرمكُر يننت بَأير
  .)٨(هذَانِ، ومررتُ بالمهتدين: نَحو

فَالنُّون عوض مـن لتّنْـوِينِ   : زيدانِ: ويرى ثَعلَب َأنّها عوض من تَنوِينَينِ، فَإذَا قُلتَ
  .)٩(زيد وزيد: في

                                                 
  .٦٠، ٥٩شرح شذور الذهب ) ١(
  .٢٥، البن جني اللمع ) ٢(
  .١٨٩، ١/١٨اللمحة في شرح الملحة، البن الصائغ ) ٣(
،  ، والمسائل البغداديات١/١٢٢، وشرح الكتاب للسيرافي ٢/١٥٣، ١/١٤٣، والمقتضب ١/١٨الكتاب ) ٤(

  .١/٤٠٥، وشرح المقدمة الجزولية ٢٤، والمقدمة الجزولية ٤٨٦
  .١/٨٧، وشرح الكافية ١٦٠، والفصول الخمسون ١٠٨الموفقي في النحو ) ٥(
  .١/٢٩٥التذييل والتكميل ) ٦(
  .١/٥٠٧، واإليضاح في شرح المفصل ٤٦٣، ٢/٤٤٩سر الصناعة ) ٧(
  .١/٧٥شرح التسهيل ) ٨(
  .١/٣٥٠، وتمهيد القواعد ١/٢٩٧التذييل والتكميل ) ٩(
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و قَوِلكوبِ في نَحالمنص داحالوو ،التّثنية ينب قت للفَرَأنّها زِيد اءى الفَرريأيـتُ  : ور
  .)١(زيدا

 قَولُـك ذَلكورةٌ، وكْسم النُّون ذَههتُ      : ورـرملَينِ، وجأيـتُ الـررالَنِ، وجـا الـرمه
  .)٢(بالرجلَينِ

  :علَّة الكَسرِ واختَلفُوا في
  .نَّها كُسرتْ علَى اَألصِل في التقَاء الساكنَينِإ:فقيل 

بين حركَـة النُّـونِ الداخلَـة علَـى     وأو للفصِل بين حركَة النُّونِ الداخلَة علَى المثَنَّى 
  .)٣(الجمعِ

را كُسإنَّم النُّون إلَى أن اءالفَر بذَهوةيي التَّثْنف كَةرالح ةيي ناألِلفَ ف ٤(ت َألن(.  
  

  .)٥(وكَسرِ النُّونِ علَيه الجمهور، وهو اَألولَى من جِهة القياسِ، واَألكثَر في االستعماِل
 دعتْ بقَعالفَتْحِ، إذَا وب ةينُونِ التَّثْن رِيكتَح ونيادغْدكَى البحواوأنْشَدو ،اءالي:  

بيتَغةٌ وحِإالَّ لَم يا هةً                  فَميشتَقَلَّتْ عاس نييذولَى َأح٦(ع(  
اءي نَقِْل الفَرف دي َأسنضِ بعولب ،اِئيسي نَقِْل الكسٍ فبنِ فَقْع ادي زِينلُغَةٌ لب يه٧(و(.  

ا السهازوَأج ِيافرةَ )٨(يْؤبلَّ بقَوِل راستدو ،األلف عم:  

                                                 
  .١/٢٩٨والتكميل ، والتذييل ١/٨٩شرح الكافية ) ١(
  .١/١٨الكتاب ) ٢(
  .١٤٣، ١/١٤٠شرح الكتاب، للسيرافي ) ٣(
  .١/٢٣٦، والتذييل والتكميل ١/١٤٣شرح الكتاب، للسيرافي ) ٤(
  .١/١٢٤كتاب الشعر  )٥(
)٦ ( ٢٨، في ديوانه –رضي اهللا عنه   –البيت من الطويل، لحميد بن ثور الهاللي.  

، ٢/٤٧، والمقـرب  ٤/١٤١، وشرح المفصل ١٢٤، وكتاب الشعر ٢/٤٨٨سر صناعة اإلعراب : وهو في
، والهمع ١/٧٨، والتّصريح ١/٣١١، وشرح اللمحة، البن هشام ٧٩، وتخليص الشّواهد ٥٠وابن النّاظم 

  . ٧/٤٥٨، والخزانة ١/١٦٥
لُهقَو هيف ـدالشَّاه ": نييذولَى َأحلعربحيث فتحت نون المثنّى على لغة بعض ا" ع.  

  .٧٩، وتخليص الشّواهد ١/٢٣٨التذييل والتكميل ) ٧(
  .١/١٤٣شرح الكتاب ) ٨(
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  أعرِفُ منْها الْجِيد والعينَانَا
  )١(ومنخرين َأشبها ظَبيانَا

  
يانبكَى الشَّيحر )٢(وقَوِل الشَّاع والنُّونِ، نَح مض :  

ـذَّانقَني القتَا َأريا َأب  
  )٣(لعينَانفالنوم ال تَألَفُه ا

  .)٤(يا حسينَان. يا حسنَان: رضي اُهللا عنْها - وقَوِل السيدة فَاطمةَ
  .)٥(هما خَليالَن : وقَوِل بعضِ العربِ

  :اللُّغَةُ الثَّانيةُ
يهو :اَألِلف وملُز :قَدم كَاتربح ا، واإلعرابرجباً، ونَصفْعاً، وورِرعليها كالمقص رة.  

  :وعلَيها قَوُل المتَلَمسِ
  )٦(فََأطْرقَ ِإطْراقَ الشُّجاعِ، ولَو يرى          مساغًا ِلنَاباه الشُّجاع لَصمما

                                                 
، وضرائر الشعر ١/١٢٣، وكتاب الشعر ١٦٨نوادر أبي زيد : ، وهو في١٨٧رجز، في ملحق ديوانه ) ١(

، وشـرح اللمحـة   ٨٠، وتخليص الشـواهد  ١/٦٤، وأوضح المسالك ١/٢٣٨، والتذييل والتكميل ١٧٠
  .٧٩، وتخليص الشّواهد ١/٣٠٩البدرية 

لُهقَو هيف ـدنَانَا :" الشَّاهيانَا  .... العيحيث فتحت نون المثنّى فيهما على لغة بعض العرب" ظَب.   
: أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني؛ كان عالماً باللغة، حافظاً لها، جامعاً ألشعار العرب، من مصنفاته )٢(

نزهـة  : ينظر ترجمته فـي . هـ٢٠٦ر القبائل، واللغات، والخيل، توفي سنة كتاب الجيم، وكتاب أشعا
  .١/٢٥٦، وإنباه الرواة على أنباه النحاة ٨٦األلباء 

، ١٧١، ١٧٠ضرائر الشـعر، البـن عصـفور    : ، وهو فى١٨٦رجز، وهو لرؤبة، فى ملحق ديوانه ) ٣(
/ ١، وتعليق الفرائـد  ٣٠٩/ ١رية ،  وشرح اللمحة البد٥/٢٤٣٦، واالرتشاف ١/٢٤١والتكميل والتذييل
  .١٦٢/ ١، والهمع ٧٨/ ١، والتصريح ١٩٨

لُهقَو هيف ـدالشَّاه ": نَانيحيث ضمت نون المثنّى على لغة بعض العرب" الع.  
  .٢/٣٧٨الفائق في غريب الحديث للزمخشري) ٤(
  .١/٣١٥، وتمهيد القواعد ١/٢٤١التذييل والتكميل ، و ١/٦٢شرح البن مالك ) ٥(
، وسـر الصـناعة   ٢/١٨٤، ومعاني الفراء ٢٤٦، واألصمعيات ٣٤البيت من الطويل، وهو في ديوانه ) ٦(

  .١/٧٩، واألشموني ١/٣١٨، وتمهيد القواعد ١/٢٤٦، والتذييل والتكميل ٢/٧٠٤
لُهقَو هيف ـدالشَّاه ": اهبلنابيه، لكنه جاء باأللف على لغة للعر: األصُل فيه" ِلنَاب.  
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 قَولُهو–  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص– ): لَةي لَيانِ ف١()الَ وِتْر(.  
على أن من العربِ من ال يخافُ اللَّبس، ويجري الباب علـى أصـِل   :( يقول ابن جِنّي

قَام الزيـدانِ، وضـربتُ، الزيـدانِ،    : قياسه؛ فيدع األلفَ ثابتةً في األحواِل الثالث، فيقول
  .)٢()الزيدانِ بومررتُ 

  .)٣(كنَانَةَأنَّها لغَةٌ ل: حكَى أبو عبيدةَ عنِ أبِي الخَطَّابِ
  .)٤(لُغَةُ بني الحارِث بنِ كَعبٍ: وذَكَر أبو زيد األنْصاري أنَّها
نِ الكسائيع انيو حكَى أبحذَ: و لُغَةٌأن ب ِلك ارِثي الحنلب يـدببٍ، وزمٍ،  نِ كَعخَـثْعو ،

دانمه٥(و(.  
سرنِ ابنِ دع اِلكم نَقََل ابناوأنَّه هينْبر: تَوي العنبيم، وجي الهن٦(لغةٌ لب(.  

يالسيوط ادزةَ: وبِيعطُونًا من ربةَ، وذرعةَ، وفزاراِئٍل، وو بن كْر٧(ب(.  
ةيوطُ التَّثْنشُر:  

  :يشتَرطُ في كُلِّ ما يثَنَّى ثَمانيةُ شُروط
نَّى المثنى، والَ المجموع علَى حده، والَ الجمع الَّذي الَ نَظير لَـه  اِإلفْراد، فال يثَ: أحدها
ادفي اآلح .  

ذَانِ، وتَان، واللَّذانِ، واللَّتَـانِ، فَصـيغٌ   : اِإلعراب، فال يثَنَّى المبني، وأما نحو: انيالثّ
قثَنَّاةً حتْ مسثَنَّى، ولَيوعةٌ ِللْمضومينرِيصورِ البمهج نْديقةً ع.  

تَـأبطَ شَـرا، والَ   : عدم التَّركيبِ فال يثَنى المركَّب تَركيب إسناد اتِّفَاقاً، نَحـو : الثَّاِلثُ
: مِ، نَحـو سيبويه، علَى اَألصح، وأما المركَّب تَركيب ِإضافَة مع األعالَ :تَركيب مزجٍ، نَحو

إليه افضالم عن تَثنية افضالم كْرٍ، فيستغنَى بتثنيةَأبِي ب.  

                                                 
، كتاب الصالة، باب نقص الوتر، والترمذي فـي سـننه   ١٤٣٩، رقم ٢/٩٥أخرجه أبو داود في سننه ) ١(

  .كتاب الصالة، باب ما جاء ال وتران في ليلة،  ٤٧٠رقم ، ٢/٣٣٣
  .٢/٧٠٤سر صناعة اإلعراب  )٢(
  .٢/٢١مجاز القرآن ) ٣(
  .٢٥٩النوادر ) ٤(
  .٢٤٦، ١/٢٤٥التذييل والتكميل ) ٥(
  .١/١٩٠ح الكافية الشافية شر) ٦(
  .١/١٣٤الهمع ) ٧(
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ابِعكَذَا : الرو ،هيرتَنك رقُد تَثنيتُه ل ِإذَا ُأرِيدب ،هتيلَملَى عا عياقب لَمثَنَّى العفال ي ،يرالتَّنْك
  . فُالن، وفُالَنة؛َألنَّها الَ تَقْبُل التَّنكير: ، نَحوالَ تُثَنَّى الْكنَاياتُ عن اَألعالَمِ

سو: الخَاما نَحأمو ،يبِ: اتِّفاقُ اللَّفْظابِ التَّغْلن بالقَمرِ، فَمرينِ، في الشَّمسِ والقَم.  
سادالس :الْو اءمفَالَ تُثَنَّى اَألس ،ةعنَى التَّثْنيقَابِالً لم كُوني أن  ي لَـها الَ ثَانلَى مةُ ععاق

  .في الْوجود، كشَمسٍ، وقَمرٍ، والثريا، ِإذَا قَصدت الْحقيقَةَ
ابعالس :ونَح ،شْتَركثَنَّى المنى، فال يعاتِّفَاقُ الم :  ـينةُ، وعراصا الببه ن، إذَا ُأرِيديالع

ازجيقةُ والمقوال الح ،الماء.  
: سواء؛ َألنَّهم اسـتَغْنَوا بتَثْنيـة  : أن ال يستَغْنَى عن تثْنيته بتَثْنية غيره، نَحو: امنالثَّ

  .)١(سواءان: سيانِ، ولم يقُولُوا: سي، عن تَثْنيته، فَقَالُوا
  مبِاحثُ البحث: ثالثًا 

  وهي ستة عشر مبحثًا
  ُلاألو ثُحبمالْ

 الطَّاِئية) ذُو ( تَثْنيةُ 

في لُغَة طَيء خاصةً، وهي مبنيةٌ علَى " الَّذي :" اسم موصوٌل بِمعنى): ذُو الطَّاِئيةُ (  
 :سكونِ الواوِ في جميعِ الحاالَت علَى المشْهورِ، وتُستَعمُل للعاقِل، نَحو قَوِل الشَّاعرِ

يلخَل ذَاكي             ي ولُناصوذُو ي  هملساممِ وهساِئي بِامري ومر٢(ي(  
 ِل الطَّاِئينَانِ بنِ الفَحِل، كَقَوِل ساقلغيرِالعو:  

                                                 
، شرح الحدود في علـم  ١٤٢، ١/١٤١، والهمع ١/٦٥، والتصريح ١/٣٢٤توضيح المقاصد، للمرادي ) ١(

  .٨٦النحو، للمالكي 
، ولسـان العـرب   ٥/٦٥التنبيه واإليضـاح  : البيت من المنسرح، منسوب لبجيرِ بنِ عنَمة الطَّاِئي، في) ٢(

، وشرح شواهد الشـافية، للبغـدادي   ١/٢٧٩، والمقاضد النحوية، للعيني )سلم (  ٢٠٨٢) و ذ( ١٤٧٧
 ).  سلم (  ٣٢/٣٧٣، وتاج العروس ٢/٤٥١

، ٣/٥٢، والتـذييل والتكميـل   ٦٠، وشرح ابن النـاظم  ٢٧٣، ١/١٦٥شرح الكافية الشافية : وبال نسبة في
  .١/٢٥٨، والهمع ١/١٨٠، والتصريح ١٤٣ ، وتخليص الشواهد٤٨، ومغني اللبيب ١٤٠والجنى الداني 
لُهقَو هيف ـدء" الذي :" حيث جاءت بمعني" ذُوَ  :" الشَّاهللعاقل في لغة طي.  
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  )١(فَِإن الماء ماء َأبِي وجدي                  وبِْئرِي ذُو حفَرتُ وذُو طَويتُ
رِبعي نم ممنها، تقوُلورج ا، وبالياءبنَص ا، وباألِلففعاوِ را بالوه :   ،ي ذُو قَـامنـاءج

ثْلوفتكُون م ،ي قَامتُ بذررمو ،تُ ذَا قَامأينَى" ذي : رعبم :روى قَوله قَدب، واحص:  
نم بِيسفَح                متُهَأتَي ونرسوم امرا كِإما ويا كَفَانم مهنْدي ع٢(ذ(  

لَى البِنَاءاوِ عبِالوابِ، ورلَى اإلعع اء٣(بالي( .  
ـ  " ذُو :" َأن )٤(وزعم ابن عصفُور ، "ذَات :" خَاصة بالمذَكَّرِ، وَأن الْمَؤنَّثَ يخْـتَص بِـ

َأنو ": نَى ا" الْبِْئرعلَى مرت عذُك تيي الْب٥(لقَليبف( .  
ةيذُو :" واختَلَفَ النُّحاةُ في تَثْن "نَعن مم مومنه ،ازن أجم مفمنه ،ةالطَّاِئي:  

                                                 
، ٣/٥٥، وأمـالي ابـن الشـجري    ٢٩٥األزهية في علم الحروف : البيت من الوافر، وهو من شواهد) ١(

، وشرح ١/٦٧٩، وتمهيد القواعد ١٠٠ ، والتعليقة على المقرب١/١٦١، والتصريح ١/٣٨٤واإلنصاف 
، والمقاصد النحوية، للعيني ٣/٥٣  ، والتذييل والتكميل٢٩١، والبسيط في شرح لجمل ١/١٩٩التسهيل 

  .١/٢٧٢، والهمع ١/٢٥٧
لُهقَو هيف ـدتُ :" الشَّاهيذُو طَوتُ وفَراقـل؛  لغير الع" التي :" في الجملتين بمعني" ذُو :" حيث جاءت" ذُو ح

  .ألن المقصود بها البئر، وهي مؤنّثة
)٢( سي٢/٧١٢شرح ديـوان الحماسـة، للتبريـزي    : وهو في، البيت من الطّويل، لمنظور بن سحيم الفَقْع ،

، ٦٠، ١٩، وابـن النّـاظم   ١/٢٧٤، وشرح الكافية الشّـافية  ١/٥٩، والمقرب ٣/١٤٨وشرح المفصل 
، والهمـع  ١/٢٥٧، والمقاصد النحوية، للعيني ١٦١، ١/٦١، والتّصريح ١٥٣، ١/٤٢وأوضح المسالك 

١/٢٧٣.  
لُهقَو هيف ـدي :" الشَّاهذ ني :" معربة حمالً على" ذُو :" حيث جاءت" ممن : صاحب، وقد روي: بمعنى" ذ

  . على األصل" ذُو 
والهمـع  ، ١٦١، ١/٦١، والتّصـريح  ١٥١، ١/١٥٠، وشرح ابن عقيـل  ١٥٣، ١/٤٢أوضح المسالك  )٣(

١/٢٧٣.  
  .١٢١، ١/١٢٠شرح الجمل  )٤(
)٥( يبوقيل: والقَل ،تْ فهي الطَّوِيى فِإذا طُوِيلم لهـا  : البئر قبل َأن تُطْوعةُ القديمةُ التي ال يهي البئر العادي

غيـر مطْويـة،   هي البئر القديمة مطْويةً كانت َأو : رب وال حافر تكون بالبراري، تُذكَّر وتَؤنث، وقيل
  .)قلب . ( ٣٧١٥، ولسان العرب)قلب ( ٩/١٧٢تهذيب اللغة . وسميت قَليباً َألنه قُلب تُرابها
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عونانالم:  
وِليزالجو ،رِيميالص ب١(ذَه(يضالرو ،)٢(يلوالنَّي ،)٣(  ِـعبِيَأبِـي الر نواب ،)٤(  وابـن،

تكُون جاريةً بلَفـظ المفـرد مـع المـذكَّرِ،     " ذُو :" ، إلَى أن)٦(اَألزهرِي، وخَاِلد )٥(الصاِئغِ
  .والمؤنَّث، والمثنّى، والمجموعِ، ولَم تَتَغير واوها علَى اختالَف استعماِلها

رِيميا:( قَاَل الصذُو :" وأم "  ـٍئ بمنزلَـةطَي ي لُغَةا فـ :" فَأنَّه تُوصـُل بالفعـِل   " ذي الَّ
أنَا ذُو قُلْتُ ذَاك، ونحن ذُو قُلْنَا ذَاك، : وتُوصفُ بِه، والَ تُثَنَّى، والَ تُجمع، والَ تُعرب، وتَقُوُل

َل وهما ذُو قَاالَ ذَاك، وهم ذُو قَالُوا ذَاك، ورأيتُ زيدا ذُو قَاَل ذَاك، ومـررتُ بزيـد ذُو قَـا   
منقوٌل ،ذَاك اوِ؛ ألنَّهعن الو ر لَفْظُهغيلَم يو ،عمجلَم يو ،ثَنا لَم يإنَّمنَـى " ذُو ": عنوعبم": 

  .)٧()ذُو ماٍل؛ فَضعفَ عن التَّصرف، وألزم وجها واحدا : في قَوِلك"صاحبٍ 
ونجِيزالم :  
، إلَى )١٢(، وابن عصفُورٍ)١١(، والهروي)١٠(، واَألزهري)٩(جِ، وابن السرا)٨(الفَراء ذهب

ةيازِ تَثْنوتَقُوُل" ذُو :" ج ،ةا تَعرِفُ: الطَّاِئيذَانِ ذَوه.  
                                                 

  .٥٥المقدمة الجزولية  )١(
   .٣/٢٢شرح الرضي على الكافية  )٢(
ينظـر   .إبراهيم بن الحسين بن عبيد اهللا بن إبراهيم بن ثابت الطائي، تقي الدين النيلي، شارح الكافيـة  )٣(

الصفوة الصفية فـي شـرح   :وينظر رأيه في.١/١٧٣، ومفتاح السعادة ١/٤١٠بغية الوعاة : ترجمته في
  .٢/٦٤٢الدرة األلفية 

  .٢٩١البسيط في شرح لجمل ) ٤(
نَّحوِي محمد بن الْحسن بن سباع بن أبي بكر الْمصرِي، ثم الدمشْقي، َأبو عبد اهللا شمس الدين بن الصاِئغ ال)٥(

شـرح  : صـنف  األديب، ولَيس بِابن الصاِئغ الْمشْهور، كَان شَيخا فَاضالً، لَه معرفَة بـالنحو واللغـة،  
ينظـر  . هـ٧٢٥الدريدية، وشرح الملحمة، ومختصر الصحاح، والمقامة الشهابية وشَرحها، توفي سنة 

  .١/١٧١في شرح الملحة  اللمحة:وينظر رأيه في .١/٨٤بغية الوعاة : ترجمته في
  .١/١٦١التصريح ) ٦(
  . ١/٥٢٠التّبصرة ) ٧(
( ، ١٤٨٧ولسان العرب ). باب ذو وذوي مضافين إلى األفعال ( ، ١٥/٤٤تهذيب اللغة : ينظر رأيه في) ٨(

  .١/١٦١، والتصريح )باب ذوا وذوي مضافين إلى األفعال 
  .٢/٢٦٣األصول ) ٩(
  .١٥/٤٤تهذيب اللغة ) ١٠(
  .٢٩٥ية األزه) ١١(
  .١١٢، ومثُُل المقرب ١/٥٧المقرب ) ١٢(
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ذَوا في الرفْـعِ، وذَوى فـي النَّصـبِ    : الطَّاِئية" ذُو :" وتَقُوُل في تَثْنية:( قَاَل ابن عصفُورٍ
 رالج١()و(.  

حجِيوتَر ْأير:  
أن تكون بلفظ واحد، والشَّواهد السابقَةُ دليٌل علَى ذَِلـك،  " ذُو :" األكْثَر والمشهور في

  .صاحبٍ:" بمعنَى" ذُو ": وأيضا ألنَّه منقوٌل عن

  يانالثَّ الْمبحثُ
 اتذَتَثْنيةُ 

 ،قُلعن يى ملَع عقَتَ، ويئ خاصةًفي لُغَة طَ" ي تالّ:" موصوٌل بِمعنىاسم ): الطَّاِئيةُ  اتذَ (
وا الَم يقُلع م٢(اتثَؤنَّن الم(.   

واجِى كَحرالس ٣(ابن(، ويرالهو)٤(ٍفُورصع ابنو ،)٥( ،وابن اِلمك)٦( عن بيئطَ ضِع:" 
  .يتالَّ ":لـ رادفٌم مستقٌل وٌلوصماسم ا هى أنَّلَع ،ةدرفْللم" ات ذَ

والْكَرامـةُ ذاتُ   ،بِالْفَضِل ذُو فَضلَكم اُهللا بِـه  :يئطَ ضِععن ب الْفَراء ةُايورِ كِلذَومن 
اُهللا بِه كممأي، َأكْر :اُهللا بِه كممي َأكْر٧(االَّت(.  

 أنيثالتَّ اءتَ:" هاب لحقَُأ، "ذُو :" أصلُها" ذَات :" إلَى أن واألشموني، وذَهب ابن النَّاظمِ،
"، بعلبِقَ د ألفًا اوِالو فَهِي ،ةًيغَليست ص ةًستقلَّم ْلب لُأص٨(" وذُ :"اه(.  

بوذَه يضالر ي" ذَات :" إلَى أن٩("ذُو :" لُغَةٌ ف(،  
فالوصيح فيهتكُ ا أنون مةًبني لَعى الضم را ونَفعصبا وجار.  

                                                 
  .١/٥٧المقرب ) ١(
  .١/١٦٢التصريح ) ٢(
  .٢/٢٦٣األصول  )٣(
  .٣٠٣األزهية  )٤(
  .١١٥، ومثُُل المقرب ١/٥٧المقرب  )٥(
  .٢٧٥، وشرح الكافية الشافية ١/١٩٩شرح التسهيل  )٦(
  .١/٢٧٥وشرح الكافية الشافية ، ١/٥٤أمالي ابن الشجري  )٧(
  .١/١٥٨، واألشموني ٦٠شرح األلفية  )٨(
   .٣/٢٢شرح الرضي على الكافية ) ٩(
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ـ قَ اتٌي ذَناءج: وُلقُ، تَةباحى صعنَبم" ات ذَ :"ابرعومنهم من يعرِبها ِإ تْامو ،أيـتُ ر 
  .ةافضاِإل مِدلعبالتَّنْوينِ ، تْامقَ اتذَبِ رتُرم، و تْاما قَاتًذَ

ـ ومنهم من يعرِبها ِإ عراب": ـ م سلات م" ،فَفيرـ ع ـ ه ا بالضمة، وـ ي نصبها ويـ جر ا ه
  .)١(ةرسبالكَ

 ةياتذَ:" واختَلَفَ النُّحاةُ في تَثْن  "نَعن مم مومنه ،ازن أجم مفمنه ،ةالطَّاِئي:  
عونانالم:  

وِليزالج ب٢(ذَه(، َشيعي ابنو)٣(،يضالرو ، شيخُ الورِيهاَألز خَاِلد)٤(، يوطوالسي)٥( ،
الَ تُثَنَّى"  اتذَ:" إلَى أن.  
  .)٦()هوعجموم اهنَّثَمو المؤنث فردلم اءالتَّ ضمومةُات، مذَو :(الرضي قَاَل

  .ويرى أبو حيان أن اَألفْصح أن الَ تُثَنَّى
ـ ة المثَؤنَّللم " اتذَ:" ونكُتَ ْل، بعمجتُ الَو تُثَنَّى أن الَ " اتذَ:" األفصح فيو:( قَاَل ردة فْ
  .)٧()عها وجمموومثَنَّاها 

   :المجِيزون
ازأج ويرالهاجِ ورالس ٨(ابن(ةيازِ تَثْنوفُور، إلَى جصع ابنتَقُوُل"  اتذَ:" ، و ،ةالطَّاِئي :

  .عرِفُهذَانِ ذَوا تَ
 لِّي كُف ابراِإلع الَِّإ هيف جوزي فالَ "ات ذَ:" َو، "و ذُ:" في ةُثنيالتَّما أفَ (:ابن السراجِ قَاَل

الوج٩() وه(.  

                                                 
  .١/١٦٣، والتصريح ٢/١٠٠٧االرتشاف ١) (
  .٥٥المقدمة الجزولية  ))٢(
  .٣/١٤٩شرح المفصل  )٣(
  .١/١٦١التصريح  )٤(
   .٩٩) البهجة المرضية ( األلفيةشرح ) ٥(
   .٣/٢٣شرح الرضي على الكافية ) ٦(
  .٣/٤١يل والتكميل التذي) ٧(
  .٢٩٥األزهية  )٨(
  .٢/٢٦٣األصول  )٩(
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فـي   اتـي في الرفْعِ، وذَو تَاذَوا: الطَّاِئية"  اتذَ:" وتَقُوُل في تَثْنية:( وقَاَل ابن عصفُورٍ
  .)١()خَفْضِصبِ والالنَّ

حجِيوتَر ْأير:  
المو شْاألكْثَريهف اتذَ:" ور  "كُتَ أن ون" ا ثَؤنَّللمثَنَّاهوم ةدفْرالم ةومجوموهو ما هاع ،

ويرى أبو  والسيوطي، خَاِلد اَألزهرِي،الشيخُ و ، والرضي،وابن يعيشَ الجزوِلي، ذَهب إليه
حاَألفْص أنَّه انيح  

  ثُاِلالثَّ الْمبحثُ
   نيةُ العلَمِ المعدوِلثْتَ

أن يشْتَقَّ من االسمِ النَّكرة الشَّاِئعِ اسم، ويغير بنَاؤه، إما ِإلزالَـة معنـى إلَـى    : العدُل
ونَى، نَحعو: مدعا ممهثُالثَ، وثْنَى، ونمنَى: النِِ ععأو عن م  ،ثَالثَة ثَالثَةنِ، ونِ اثْنَياثْنَي :

 .اثْنَينِ، ثَالثَة، مرادا بهما التفصيل

ونَح ،ى بِهمسي ا ألنرٍ:  وإمافزرٍ، وامدال عن عع ،فروز ،رم٢(ع(.  
عمـرانِ،  : عمـر، تَقُـول  : عدوِل وجمعه، نَحوتَثْنية العلَمِ الم جوازِ اتَّفَقَ النُّحاةُ علَى

ونرمعو.  
  :وشَاهد التَّثْنيتَه قَوُل الشَّاعرِ

رمالَ عكْرٍ وو بانِ َأبرما                 والعمعلَهوُل اِهللا فسى رضري ا كَان٣(م(  
برالع قَالَتنَّةَ ا: ونُّوا بِنَا سسونرِيدنِ، ييرملع :رمعكْرٍ وا ب٤(َأب(.  

أقُوُل جاءني رجالَنِ كالَهمـا عمـر،   : ومنَع المازني تَثْنيتَه العلَمِ المعدوِل وجمعه، قَال
رمم عاٌل كُلُّهرِج٥( و(.  

                                                 
  .١/٥٧المقرب  )١(
  .٣١٤، وشرح قطر الندى ٢/٨٨األصول  )٢(
، ومعـاني  ١٨٧، والكامـل، للمبـرد   ٥٢٨، ونوادر أبي زيد ١٥٩البيت من البسيط، لجرير في ديوانه ) ٣(

  .٣٠٩، ١/٢٢٨تكميل ، والتذييل وال٦٩، وشرح الجمل، البن عصفور ١/٨القرآن، للفراء 
لُهقَو هيف دانِ :" الشَّاهرمثنى حيثُ" لع ": رمدل عن عامر"عوهو علم ع ،.   

   .١/١٤٣الهمع ) ٤(
  ١/١٤٣، والهمع ١/٣٠٩التذييل والتكميل ) ٥(
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حجِيوتَر ْأير:  
العلَمِ المعـدوِل ،  هور النحويين من جواز تثنية مما سبق بيانه يتضح أن ما ذهب إليه جم

  :، وذَِلك ِلسببينِالمازني لتثنيته هو الصواب والراجِح، والَ وجه لمنْعِ 
  .اتِّفَاقُ النُّحاة علَى تَثْنيته وجمعه: اَألوُل
  .رِ العربِيمجِيُئه في الكَالَمِ الفَصيحِ، والشِّع: الثَّاني

عمـرانِ،  : والَ أعلَم أحدا منَع من تَثْنيته والَ جمعه، بْل يجوز أن تَقُوَل:( قَاَل َأبو حيان
برالْع قَالَتو ،ونرمعو :رنِ، قَاَل الشَّاعيرمنَّةَ العنُّوا بِنَا سس:  
الَ عكْرٍ وو بانِ َأبرموالعرم  

وِإذَا كَان قَد يثَنَّي علَى سبِيِل التَّغْليبِ، فَألن يثَنَّي مع اتِّفَـاق اللَّفْـظ والْمعنَـى أولَـى     
  .)١( )وأحرى 

  عابِالر الْمبحثُ
 كشْتَرةُ الميتَثْن  

رجلَـينِ،  : انِ جـازت التَّثْنيـةُ، نَحـو   َأجمع النُّحاةُ علَى أنَّه ِإذَا اتَّفَقَ اللَّفْظَانِ والمعنَي
وزيدينِ، وإذَا اختَلَفَ االسمان في اللَّفْظ لَم يثنيا ِإالَّ أن يغَلَّب َأحدهما علَى اآلخَـر فَيتّفقَـا،   

، -اُهللا عنْهمـا  رضي -أبِي بكْرٍ وعمر: ، في)٢(العمرينِ: فٌ علَى السماعِ، نَحوووذَلك موق
 .)٣(رْؤبةَ والعجاجِ: ، فيوالعجاجينِ

  ،نَـعن مم منَى، فمنهعتَّفقَينِ لَفْظًا الَ مينِ الممعِ االسمجو ةيي تَثْنف ونوياختلفَ النَّحو
ازن أجم مومنه:  

                                                 
  .١/٣٠٩التذييل والتكميل ) ١(
، وغلَّبوا عمر على أبي بكر؛ - عنهما رضي اهللا -أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطّاب : العمران هما) ٢(

 .٤٠٢إصالح المنطق : ينظر. ألنّه أخفُّ االسمين: ألن أيام عمر امتدت فاشتهرت؛ وقيل
 .٥٨٩، والتعليقة على المقرب ٢/٤٠المقرب ) ٣(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٥٨٢ - 

ونجِيزالم:  
ارِياَألنْب كرِ بنو بأب ١(َأجاز(وال ،ِليوزج)٢(يلُساألنْدو ،)٣(الكم ابنو ،)٤( عمجةَ ويتَثْن ،
  .االسمينِ المتَّفقَينِ لَفْظًا الَ معنَى

  .واستدلُّوا علَى ذَلك بالقياسِ والسماعِ
اسيا القأم :والجمعِ العطفُ، وه َل التثنيةأص أن وذَلك ،طفاسِ على الْعيـي  فبالقو ف

القَبِيلَينِ جائز باتّفَاق والعدوُل عنه اختصار، وقد ُأثر استعمالُه في أحـدهما، فليجـز فـي    
  . )٥( اآلخرِ قياسا

    ـهلـى مدلُوالَتع شـتركطلقْ لَفظُ المي ا لملَم الَمِ؛ ألنَّهاألع ةيلَى تَثْنع ياسا القوأيض
عليها بالتَّواطُِؤ كأسماء األجنَاسِ جرى مجرى العلـمِ فـي    ها مقُوُلعتبار معنًى جامعٍ لَبا

ذلك؛ ألن العلم لم يسم بِه باعتبار معنًى جامعٍ، ولَما كانت تَثنيتُـه جـائزةً باتفـاق كـان     
كذلك شرك٦(الم(.  

اعما السأمالَى: وتَع ِإلَ [:فقَولُهو كِإلَه دبقَ   نَعـحِإسيَل وعـمِإسو ماهرِإب اِئكءاب ٧(ه([ ،
فَيد اللَّه الْعلْيا، ويد الْمعطي الْوسطَى، ويـد  : اَأليدي ثَالثَةٌ:( صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم –وقَوله 

يـد  :" ، وعـن  –وتَعـالَى   جـلَّ  –يد اِهللا :" عن" األيدي :" ، فَعبر بـ) )٨(الْمعطَى السفْلَى
المعنَوي دون ياللفظ ائِل؛ لالشتراكي، والسطع٩(الْم(.  

                                                 
  .١/١٤٤، والهمع ١٧٩٣، ٤/١٧٩٢، وشرح الكافية الشافية ١/٦٠شرح التسهيل، البن مالك ) ١(
  .١١مة الجزولية المقد) ٢(
القاسم بن أحمد بن الموفق اللورقي األندلسي، نحوى فاضل، إمام في العربية عالم بـالقراءات، شـرح   )٣(

إنبـاه الـرواة    : ينظر ترجمته في. هـ٦٦١مات بدمشق سنة . المفصل، كما شرح الجزولية والشاطبية
  .٣/٣٤٨افية شرح الرضي على الك: ، وينظر رأيه في٢/٢٥٠، وبغية الوعاة ٤/١٦٧
  .١٧٩٣، ٤/١٧٩٢، وشرح الكافية الشافية ١/٦٠شرح التسهيل، البن مالك )٤(
  .١/٧٥، وحاشية الصبان ١/٢٢٩، والتذييل والتكميل ١/٦٠شرح التسهيل، البن مالك ) ٥(
  .١/٢٣٤، والتذييل والتكميل ١/٢٧٢شرح ألفية ابن معط، البن القواس ) ٦(
  .قرةمن سورة الب)  ١٣٣( من اآلية ) ٧(
  .١٦٤٩، كناب الزكاة، باب االستعفاف، برقم ٢/٢٠٤أخرجه أبو داود في سننه ) ٨(
  .١٧٩٣/ ٤شرح الكافية الشافية ) ٩(
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خفَّةُ الظّهرِ أحد اليسارينِ، والغُربةُ أحد السباءين، واللَّـبن َأحـد اللَّحمـينِ،    : وقَوُل العربِ
دأح القَلَموتَتَينِ، وى المدةُ إحيمالحانَينِ و١(اللِّس(.  

رِيرِيرِ قَوُل الحالشِّع نوم:  
  )٢(جاد بِالْعينِ حين َأعمى هواه         عينَه فَانْثَنَى بِالَ عينَينِ

عضِ الطَّائيينقَوُل بو:  
  )٣(لَّيثَينِ ِإقْداماكَم لَيث اعتَن ِلي ذَا أشْبٍل غَرِثَتْ              فَكَأنَّني َأعظَم ال

ثْلُهوم:  
ثَار كافنِ سيللنَّفْس قْضي فَلَم                  ةزِيزنَفْسٍ ع فَكْنَا نَفْسس كَائن٤(و(  

  :وقَوُل الشِّاعرِ
عا كَفَّتْ َأذَى كُلََّ مماهدإحاِئسٍ                 وا كُلَّ بماهدكَفَتْ إح داكي٥(تَد(  

                                                 
، والهمـع  ١/٣١٠، وتمهيد القواعد ٢٣٠، ١/٢٢٩، والتذييل والكميل ١/٦٠شرح التسهيل، البن مالك ) ١(

١/١٤٤.  
، وشرح المقدمة الجزوليـة، للشـلوبين    ٥٨٩المقرب  التعليقة على: البيت من الخفيف، وهو من شواهد) ٢(

، ١٠٦، وشرح التسهيل، للمرادي ١/٢٣١، والتذييل والتكميل ١/٢٤٧، والبسيط في شرج الجمل ١/٢٩٨
  .١/١٤٣والهمع 

لُهقَو هيف دنِ :" الشَّاهنَييع "الب العضو ةوبالثَّاني ،الماء لَى عينبالعينِ اُألو حيثُ أرادراص.  
، ١٥٤، ١/٦١، وشـرح التسـهيل   ٢٨شواهد التوضـيح والتصـحيح   : البيت من البسيط، بال نسبة في) ٣(

، وتمهيـد القواعـد   ١/١٩٧، وشفاء العليل في إيضـاح التسـهيل   ٢/٢٤٠، ١/٢٣٠والتذييل والتكميل 
  . ٢/٢١٤، وزهر األكم في األمثال والحكم، لليوسي ١/٣٥٨، ونتائج التحصيل ١/٥٣٤
حيثُ ثنى االسمين المتفقين لفظاً ال معنى، فالليث األول هو الحيـوان المعـروف   " اللَّيثَينِ :" هد فيه قَولُهالشَّا

   .يقصد الشاعر نفسه، وهو مجاز: باألسد، والثاني
، ونتـائج التحصـيل   ١/٢٣٠، والتذييل والتكميل ١/٦١شرح التسهيل : البيت من الطويل، بال نسبة في) ٤(

١/٣٥٨.  
لُهقَو هيف دنِ :" الشَّاهيحيثُ ثنى االسمين المتفقين لفظاً ال معنى" النَّفْس.  

، وتمهيـد القواعـد   ١/٢٣٠، والتذييل والتكميـل  ١/٦١شرح التسهيل : البيت من الطويل، بال نسبة في) ٥(
  . ٢/٢١٤، وزهر األكم في األمثال والحكم، لليوسي ١/٣٥٨، ونتائج التحصيل ١/٣١٠
ـ  " يداك :" اهد فيه قَولُهالشَّ  يحيثُ ثنى االسمين المتفقين لفظاً ال معنى، فاليد األولى هى الكرم، والثانيـة ه

   .النجدة والشجاعة
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لَى الشُّذُوذاجبِ عالح ابن ذَلك ازأج١(و(.  
     ـوا، نَحـدواح ةللتَّسـمي وجـبنَـى المعالم كَان فُورٍ، إنصع ا ابنأيض ذَلك ازأجو :

في الشَّـحمِ  : في الذَّهبِ والزعفَرانِ، واَألبيضينِ: اَألحمرينِ، في اللَّحمِ والخَمرِ، واَألصفَرينِ
  .)٢(والشَّبابِ

     ـمنـى، فَهعلَفظًـا الَ م المتفقـة ي األسماءمعِ فوالج وازِ التَّثنيةلج مالك طَ ابنوشَر
  .المعنَى، وأمن اللَّبسِ

اه ومنَع َأكثر النَّاسِ التثنيةَ والجمع في األسماء المتفقة لَفظًا الَ معنى، والذي َأر:( قَاَل
المعنَى، كَقَوِلك إذَا فُهِم ائزج ذَلك ينِ: أنأيتُ نَجمينَانِ: رِلي عا، وضيَأرا واويمةٌ  : سنْقُـودم

اءحمن الفُص كَثير استعمَل ذلك قَدةٌ، وودوروم.  
نَى، كَقَوِلكعالم ختَلفلَى مع داحميرٍ وض ةادي ِإعالفَ فالَ خو :  ـينعماٍل، و ينِلي ع

يفا للضمهأبيح اءم.  
ي اإلظهـارِ بشـرط أمـنِ    فَكَما جازَ الجمع بينَهما في اِإلضمارِ يجوز الجمع بينهما ف

 .)٣()اللَّبسِ

عونانالم: 

ا الَ معنَى، فال يثَنَّى والَ يجمـع  منَع َأكْثَر النَّحويين تَثْنيةَ وجمع االسمينِ المتَّفقَينِ لَفْظً
إذا ُأرِيد بها الباصرةُ، وعين الماء، وال الحقيقةُ والمجـاز، وأمـا   " العينِ :" الْمشْتَرك، كَـ

  . القَلَم أحد اللِّسانَينِ، فَشَاذٌّ: قَولُهم
انيو حوا إلَ:( قَاَل أبنَا فَذَهبابحا أصإن اتَّفقَ وأمو عناها اختلفَ متَثنيةُ م ال يجوز ى أنَّه

اللَّفْظَانِ، نَحو المشْتَرِي للكَوكَبِ والمشْتَرِي لقَابِِل البيعِ، والعين للعضوِ الباصـرِ، ومنْبـعِ   
رِيرِينُوا الحلح ولذلك ،اء٤(الم( ي قَوِلهف:  

َأع نينِ حيبِالْع ادنِجنَييفَانْثَنَى بِالَ ع نَهيع         اهوى هم  

                                                 
  .١/٥٠٦اإليضاح في شرح المفصل ) ١(
  .٢/٤٠، والمقرب ١/٧٠شرح الجمل ) ٢(
  .١٧٩٤، ٤/١٧٩٣شرح الكافية الشافية ) ٣(
  .١/٤٣٧ألبي العباس الشريشي   شرح مقامات الحريري،) ٤(
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وإنَّما لم يكتفَ باتفاق : يريد بالعينِ اُألولَى عين الماء، وبالثَّانية العضو الباصر،  قَالوا
  .)١()اللفظينِ حتَّى ينضاف إلى ذَِلك االتفاقُ من جِهة المعنَى 

تَـب  :" ، إعراب"ويح :" تَبا لَه وويحا، فأتبعوا إعراب: وِل العربِواحتجوا علَى ذَِلك بق
للدالَلَـة المتقدمـة    –" لَـه  :" وهو –ويحا، علَى االبتداء، ويضمروا خَبره : ، ولم يرفعوا"

ألن المـذكُورةَ تبيينيـةٌ،   لم يتفقَـا فـي المعنَـى؛     –وإن اتفقَا في اللّفظ  –علَيه؛ ألنَّهما 
والمحذوفَةُ ليستْ كذَلك، بْل هي في موضعِ الخبرِ، كَما الَ يجوز أن يحذفَ المجرور الواقع 

لعـدمِ   –وإن اتفقَا في اللّفظ  –، لداللة المجرورِ الملفُوظ بِه عليه "ويح :" في موضعِ خَبرِ
لك أيضا ال يجوز حذفُ أحد االسمينِ المتفقَينِ في اللفـظ لداللـة   اتِّفَاقهما في المعنَى، فكذ

  .)٢(اآلخرِ عليه إذَا لم يكُن بينهما اتفاقٌ من جِهة المعنَى
ينانعالم اضراعت:  

بـأن   اعترض المانعون علَى من أجاز تَثْنيةَ وجمع االسمينِ المتَّفقَينِ لَفْظًا الَ معنَـى، 
القياس علَى العطْف ضعيفٌ؛ ألن التثنيةَ أصلُها العطفُ، إالَّ أنَّهم حذَفُوا أحدهما، وجعلُـوا  
  لَّ لفظٌ على لفْـظيد حاٌل أنوم ،هو من لفظلى ما هلُّ إالَّ عالَ يد ءوالشَّي ،لَيهليالً عد اآلخر

  .)٣(شُعور بِه أصالً آخر مخَاِلفٌ لمعنَاه، ِإذْ الَ
وَأما القياس علَى تَثْنية األعالَمِ فَالَ يصح؛ لكونِ كُلِّ واحد منهما واقعا علَى معانيـه الَ  

داحع وض٤(بِو(.  
صا إذَا حمنه المفهوم الَمِ؛ ألناألع ةيتَثْن ازا جإنَّما عن اوردقْلِِ مجَل في العلم  ،شَخصـات

صار حكمها حكم سائرِ َأسماء اَألجناسِ، كَرجٍل بالنسبة إلى مسماه، فَصـحةُ تَثْنيـة األعـالَمِ    
  .)٥(لصحة تقديرِها أجناسا، وامتناع تَثْنية األسماء المشتركَة المتناعِ ذَلك فيها

فـي كَالَمهـم    أحد اليسارينِ، ونَحوه فَشَاذٌّ؛ َألن الشذوذَ خفَّةُ الظّهرِ: وأما قَوُل العربِ
٦( موجود(.  

                                                 
  .١/٢٣١التذييل والتكميل ) ١(
  .٢٣٢، ١/٢٣١التذييل والتكميل ) ٢(
  .١/٢٣٤التذييل والتكميل ) ٣(
  .٣/٣٤٨شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .١/٢٧٢شرح ألفية ابن معط، البن القواس ) ٥(
  . ١/٢٩٩شرح المقدمة الجزولية، للشلوبين  )٦(
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ا نَحوينِ   : أمـفَرـرِ، واَألصالخَمـمِ وي اللَّحينِ، فرمانِ،    : اَألحفَـرعبِ والزـي الـذَّهف
ما اتَّفَقَ فيـه اللفظَـانِ    في الشَّحمِ والشَّبابِ، في قَوِل ابنِ عصفُورٍ، فمن بابِ: واَألبيضينِ

َأحمر وَأحمر ، وَأصفَر وَأصفَر ، وَأبيض : والمعنيانِ، ولم يختَلفْ فيه المعنيانِ؛ َألنَّك ثَنَّيتَ
 وي بينهما هاللفظُ والمعنَى، إذْ المعنَى الذ اتفقَ فيه وهذَ شَيء ،ضوَأبي     كشتَرالم رالقد

مي سمنهماالذ كُلَّ واحد بِه ي :ضوَأبي ،فَروَأص ،رم١( َأح(.  
حجِيوتَر ْأير:  

أن ما ذَهب إلَيه َأكْثَر النَّحويين مـن منْـعِ تَثْنيـة وجمـعِ      مما سبق عرضه يتضح 
ا وم لَّة؛ ِلقابوالص ونَى، هعتَّفقَينِ لَفْظًا الَ مينِ المماالسمن ذَلك رد.  

انيو حي:( قَاَل أبغنبي يازِ؛  أنه والذجوالم والَ تثنيةُ الحقيقة ،شتركةُ الميتَثْن جوزالَ ي
   ملَـةلَـى جإالَّ ع ـداعوالحتماِل تأويله، وال تُبنَى القو ،ذَلك  ا يوهممم ردا وم لَّةمـن   ِلق

،ةزئيتَّى يالمستقرآت الجحالقواعد هثْللَى متُبنَى ع كُلِّي ذلك قَانون أن لى الظَّن٢()غلب ع( .  
والحقُّ أن تَثْنيةَ ما اختلفَ معناه وجمعه ال يجوزانِ إالَّ سـماعا،  :( وقَاَل نَاظر الجيشِ

عمتثنيةٌ وج بأنَّه من ذلك دلى ما ورع يحكم ي أنبل ينبغ يانِ ال صناعلغوي   ـا حكـمان، كم
ينِ، ممروينِ، والقَمرينِ واألبمـعٍ   اعلى نحوِ العا دلَّ علَى جممم لَى اثنينِ، والخُبييندلَّ ع

بِذَلك، وإن أطلقَ على الوارد من المختلَف المعنَى بتثنية أو جمـعٍ مـن حيـثُ الصـناعة     
  .)٣( )لمجازِ ال الحقيقة النحوية، فإنما ذَلك بطريق ا

                                                 
  .١/٢٣٥ التذييل والتكميل) ١(
  .٢٣٤، ١/٢٣٣التذييل والتكميل ) ٢(
  .٣١٢، ١/٣١١تمهيد القواعد ) ٣(
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  الخامس الْمبحثُ
  المركَّبِ العلمتَثْنيةُ 

  :العلم المركب ثالثة أنواع
  :المركَّب المزجِي:  األول 
 ول   : هـا مـن اَألويهمُل ثَاننَزْل يب ،نادالَ بإسو ا، الَ بإضافَةداحا ومينِ اسمُل االسعج
  :ةَ تَاء التَّأنيث، وهو نَوعانِمنزِلَ

سيبويه، ونفْطَويـه،  : ، فَهو مبني علَى اَألشْهرِ، نَحو"ويه :" ما خُتم بِـ: النَّوع األوُل
هيوروفي إعرابه وجهان . وعم :  

  .بسيبويه جاء سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت: أن يبنى على الكسر فيقال : أحدها 
جـاء سـيبويه ، ورأيـت سـيبويه،     : أن يعرب إعراب ما ال ينصرف فيقال : الثاني 

ومررت بسيبويه.  
حضرموتَ، و بعلَبك، ومعدي كَـرِب، فَهـذَا   : ، نَحو"ويه :" ما خُتم بِغَيرِ: النَّوع الثَّاني
هثَالَثَةُ َأوج هيف:  

: َألصح أن يعرب ِإعراب ما الَ ينْصرفُ، ويبنَي صدره علَى الفَتْحِ، نَحـو وهو ا: َأحدها
،كلَبعب "كُوني إالَّ َأن ": اءي"ونَح ، :كَّنفَإنَّها تُس ،كَرِب يدعم.  

مـا تقتضـيه العوامـُل،    َأن يضافَ صدره ِإلَى عجزه فيعرب صدره ب: والوجه الثَّاني
  .ويعرب عجزه بالجر؛ لإلضافَة، ويجعُل العجز علَى هذَه اللُّغَة كَالمستَقلِّ

  َأن يبنَــي صـدره وعجــزه علَـى الفَـتْحِ مــا لَـم يعتــّل األوُل     : والوجـه الثالـث  
شَرةَ عسا بخَمكّن تشبيهس١(في(.  

  :المركَّب اِإلضافي :الثاني 
  .أبِي قُحافَة: عبد اِهللا، و: كُلُّ اسمينِ نُزَل ثَانيهما منَزلةَ التَّنوينِ مما قَبلَه، كـ: هوو

                                                 
  .٣/١٢٠٤، ٣/١٢٠٣توضيح المقاصد، للمرادي  )١(
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هكْمحالثَّـاني    : و ـرجا، ويـرا وجبا ونَصفْعر وامِل الثَّالَثَةبِ العسى األوُل بحرجي أن
افَة١(باإلض(.  
  :المركَّب اإلسنادي : الثالثُ  
  ..)٢(هرحنَ قَرب: نحو  في األصِل ةًلَمج ما كان: وهو 

في تَثْنية العلَمِ المركَّبِ تَركيب مـزجٍ، والعلَـمِ المركَّـبِ تَركيبـا      ويون واختَلَفَ النُّح
  :ع، ومنهم من منَأجاز تثنيته إضافيا، فمنهم من 

عونانالم:  
  . ، وأكثَر النَّحويين ِإلى منْعه)٥(، واُألشْموني)٤(، وابن ماِلك)٣(ذَهب ابن عصفُورٍ

افَ إليهضي جٍ بأنزم يبركّبِ تَركلَمِ المالع ةيقال"ذو :" ويتوصُل ِإلَى تَثْنا : ، فيذَانِ ذَوه
  . )٦(معدي كَرِبسيبويه، وهما ذَوا 

تَـابطَ شَـرا،   : شَبه اَألعالَمِ المركَّبة تَركيبا مزجيا باَألعالَمِ المحكية، نَحو: وعلَّةُ المنْعِ
  .)٧(وأيضا عدم سماعِ تَثنية اَألعالَمِ المركَّبة تَركيبا مزجيا
وذلك  لشبهه بـالمحكي ، وأنـه ال    وصحح أبوحيان منع تثنية المركب تركيب مزج ،

  . )٨(يحفظ شيء من تثنيته  في كالم العرب
وأما تركيب المزج كبعلبك وسيبويه، فاألكثر على منعه لعدم : ()٩(قال خطاب الماردي 

  .))١٠(السماع
                                                 

  .١/١٢٦أوضح المسالك  )١(
  . ١/٣٩٨توضيح المقاصد  )٢(
  .٢/٤٣المقرب  )٣(
  .٤/١٨٩٠شرح الكافية الشافية  ) ٤(
  .٤/١٥٣األشموني ) ٥(
  .٤/١٥٣موني ، واألش١/١٤١الهمع ) ٦(
  .١/٣٢٤، وتوضيح المقاصد ١/١٤١الهمع ) ٧(
  .١/٥٥٢، واالرتشاف ١/٢٢٥التذييل والتكميل ) ٨(
ابـن  : خطاب بن يوسف بن هالل القرطبي، أبو بكر الماردي، كان من جلة النحاة ومحققيهم، روى عن)٩(

البـن  " الزاهـر   :"كتاب الترشيح، واختصـر : الفخار، وغيره، وتصدر إلقراء العربية طويال، صنف
  .٥٥٣/ ١بغية الوعاة : ينظر ترجمته في.هـ٤٥٠األنباري، وتوفي سنة 

  .١٥٦/ ١، والهمع  ١/٥٥٢االرتشاف  :، وينظر رأيه في  ٢٤خطاب الماردي ومنهجه في النحو)١٠(
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وافةُ نَحضالم الَما اَألعأمو :    ـن تَثْنع ـافضالْم ـا بتثنيـةيهكْرٍ، فيستغَني فأبِي ب  ـةي
  .)١(َأبوا بكْرٍ: الْمضاف ِإلَيه، فَتَقُول

عبـدا  : والعلم المركب تركيبا اضافيا، يثنى ويجمع منه المضاف، نحـو  :(قال الرضي
فـي  : مناف، وعبدو مناف، وإذا كان كنية، جاز تثنية المضاف والمضاف إليه معا كقولك

  ).)٢( أبوا الزيدين، وآباء الزيدين: أبو زيد
  : زونالمجِي

ونيالْكُوف زوجٍ)٣(جزم يبكَّبِ تَركرةَ الميا  ،المختوم بغير ويه  ،تَثْنرابِ مبإع رِبِإذَا ُأع
معدي كَرِبانِ، ومعدي كَرِبينِ، وحضرموتَانِ وحضـرموتَينِ،   : ال في تثنيتهقَيالَ ينْصرفُ، فَ
ان لم يكن جـزؤه الثـاني   : الذي يبني جزؤه األول للتركيبوالعلم المركب : (قال الرضي 

البعلبكان والبعلبكون، ألن الجـزأين ككلمـة   : مبنيا، كبعلبك، ومعديكرب، ثني وجمع، نحو
  ).)٤(معربة، والتثنية والجمع للمعربات

حضـراموت و حضـري   : تقـول ، قُثني الصـدر   نأعرب ِإعراب المتَضايفيوأما إذا 
وت٥(م(  

  :وأما إذا كان المركب تركيب مزج مختوما بويه ،فيجوز في تثنيته وجهان 
  .سيبويهان :  أن تلحقه عالمة التثنية بال حذف فتقول: األول 
عمرويهان، وعمرويهون، ألن الهـاء  : وتثنى وتجمع، فتقول فيه اسم رجل: (قال المبرد 

  .))٦(ليست للتأنيث، ولو كانت كذلك لكانت في األصل تاء
   ،)٩(، والسيوطي)٨(ابن أبِي الربِيعِو )٧(واختاره ابن هشام الخضراوي

                                                 
  .٤/١٥٣، واألشموني ١/١٤١الهمع ) ١(
  ٣/٣٨٦شرح الرضي على الكافية )٢(
  .١/١٤١، والهمع ١/٥٥٢الرتشاف ، وا١/٢٢٥التذييل والتكميل ) ٣(
  .٣/٣٨٥شرح الرضي ) ٤(
  .٣/٣٨٦شرح الرضي على الكافية ) ٥(
  .٤/٣١المقتضب ) ٦(
  .١/١٤١الهمع ) ٧(
  .٦٣٥الملخص في ضبط قوانين العربية ) ٨(
  .١/١٤١الهمع ) ٩(
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وإن كان الثاني مبنيا إما .)١(ذهب بعضهم ِإلَى َأنه يحذف عجزه فَيقَال سيبان : الثاني 
ذوا سيبويه، وذوو سـيبويه،  : للتركيب كخمسة عشر أو لغيره كسيبويه، فالقياس أن يقال

  عشر، وذوو خمسة عشر، وهذا كما ذوا خمسة: وكذا
فذهب إلـى أنـه إذا أعـرب      المختوم بويه وفصل الزبيدي في المركب تركيب مزج

ثنى الصـدر دون   معه على تركيبه ،وأما من لم يعربإعراب ما ال ينصرف جاز تثنيه وج
  .العجز
َأعربه بإعرابِ ما ال ف ورَأيتُ سيبويه هذا سيبويه: ومن قاَل : (تاج العروس قال في  

السيبويهانِ والسيبويهون ؛ وأما من لم يعرِبه فإنَّه يقوُل في : ينْصرفُ ثَنَّاه وجمعه ،فقال 
 يةه ، وفـي الجميـعِ     : التَّثْنيوـيبمـا سالهوك ، هيويبوكُلّهـم   : ذَوا س ، هيوـيبو سذَو
هيويب٢(س( .(  

ِإذَا ُأعـرِب   ،وكما أجاز الكوفيون تثنية العلم المركب تركيب مزج المختوم بغير ويـه  
، كذلك أجازوا تثنية العلم المركب تركيبا إضافيا فيقولون فـي أبـي   بإعرابِ ما الَ ينْصرفُ

  ))٣(أبوا البكرين  :بكر 
 :ِإلَى جمعه بذوو فَيقَالبذوا وأما المركب اإلسنادي فيمتنع تثنيته  ويتوصل إلى تثنيته 

  ))٤(جاءني ذَوا تأبط شرا وذوو تأبط شرا َأي صاحبا هذَا اِلاسم وَأصحاب هذَا اِلاسم وكَذَا
كلهـم  : كان محكيا لم يثن ولم يجمع إال أن تقول  إذا االسمواعلم أن : ( قال سيبويه 

  ).)٥(أن يكون اسماتأبط شرا ، وكالهما ذري حبا لم تغيره عن حاله قبل 
  :  رأي وترجيح

مما سبق عرضه من خالف حول تثنية العلم المركب تركيب مـزج والعلـم المركـب    
شَبه اَألعـالَمِ  ل وذلك أن الصواب منع تثنية العلم الركب تركيبا مزجياتركيبا إضافيا ، أرى 

                                                 
  . ١/١٥٦الهمع ) ١(
  .٥٥٥، ٣٦/٥٥٤تاج العروس ) ٢(
  . ١/١٥٦الهمع ) ٣(
  . ١/١٥٦الهمع ) ٤(
  . . ٣/٣٢٧الكتاب ) ٥(
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ونَح ،ةكيا باَألعالَمِ المحجيزا متَركيب ةكَّبراَألعـالَمِ  : الم ماعِ تَثنيةس دما عا، وأيضطَ شَرتَاب
  .المركَّبة تَركيبا مزجيا

  سادالس ثُحبمالْ
يعرِ النَّودصةُ الميتَثْن  

  :الْمصدر نَوعانِ
ـ : اَألوُل قيامـا، وجلَسـتُ    قُمـتُ : مبهم، وهو ما يساوِي معنَى عامله من غيرِ زِيادة، كَـ

، وهو لمجرد التَّْأكيد، ومن ثم الَ يثَنَّـى  ])١(وكَلَّم اللّه موسى تَكْليما  [:تَعالَى –جلُوسا، وقَوِل اِهللا 
  .ملَتَه في عدمِ التَّثْنيةضربتُ ضربينِ؛ َألنَّه بِمنْزِلَة تَكْرِيرِ الْفعِل، فعومَل معا: باتِّفَاق، فَالَ يقَاُل

ضـربتُ ضـرب   : مخْتَص، وهو ما زاد علَى معنَى عامله فَيفيد عددا، نَحـو : الثَّاني
: باتِّفَـاق، فيقـال   ، وهذَا النَّوع يثَنَّـى ])٢(فَدكَّتَا دكَّةً واحدةً   [: تَعالَى –األميرِ، وقَوِل اِهللا 

رلجنسٍ، كـض فَرد تَينِ؛ ألنَّهبرتُ ضة: بمكَلة، ورتَم.  
جلَسـتُ جلُـوس   : ، وكقَوِلـك ])٣(فََأخَذْنَاهم َأخْذَ عزِيزٍ مقْتَدرٍ [ َأو نَوعا كَقَوِله تَعالَى 

  . )٤(القَاضي وجلَستُ جلُوسا حسنًا
  :الْمبينِ ِللنَّوعِ، فمنهم من منَع، ومنهم من أجاز واختَلَفَ النُّحاةُ في تَثْنية الْمصدرِ

عونانالم:  
هيوبيس نَع٥(م(يالفَارِس يلو عأبو ،)٦(بِينالشَّلَوو ،)٧(ِعبِيأبي الر وابن ،)رِ  )٨ـدصةَ الْميتَثْن ،

 نْهقَاُل مالَ ي أنَّهعِ، ونِ ِللنَّويبالْمعما سِإالَّ م.  
                                                 

  .من سورة النساء)  ١٦٤( من اآلية ) ١(
 .من سورة الحاقة)  ١٤( من اآلية ) ٢(
 .من سورة القمر)  ٤٢( من اآلية ) ٣(
 .٢/٧٣، والهمع ١/٤٩٧، والتصريح ٢٩٣شرح شذور الذهب، البن هشام ) ٤(
، ١/٤٩٧، والتصـريح  ٣/٢٣١، والمقاصـد الشـافية   ٣/١٨٣٢، وتمهيد القواعد ٣/١٣٥٨االرتشاف ) ٥(

 .٢/٧٤والهمع 
 .٧المسائل المنثورة ) ٦(
 .٢/٧٤، والهمع ١/٤٩٧، والتصريح ٣/١٨٣٢، وتمهيد القواعد ٣/١٣٥٨االرتشاف ) ٧(
 .١/٣٥٧، والملخّص ٤٧٣البسيط في شرح الجمل ) ٨(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٥٩٢ - 

وظَاهر كَالَمِ سيبويه َأنَّه الَ يجوز تَثْنيتُه والَ جمعه قياسا، بل يقتصـر  :( قَاَل ابن عقيٍل
  .)١()فيه علَى السماعِ، وهذَا اختيار الشَّلَوبِين 

لي يذْهب إلَى أنَّه ال يثَنَّى وال يجمع إالّ بالسماعِ؛ وكَان اُألستَاذُ أبو ع:( قَاَل ابن أبي الربِيعِ
  ؛ َألنـهاعت أنْودـدإذَا تَع عمجثَنَّى وال يفال ي ،هادت آحددِإذَا تَع عمجالَ يثَنّى وا ال يكَم ألنَّه 

عينِ، وعلَى َأكْثَر من ذَِلك، كَما يقَـع علَـى   اسم الجنسِ يقَع علَى النَّوعِ الواحد وعلَى النَّو
  ـوهو ،اهللا أعلمو ،رظَاه يلو عتَاذُ أباُألس هإلَي بي ذَهذَا الَّذهميعِ، وواالثنينِ والج داحالو

  .)٢()أنَّه من كَالَمه األحوطُ في الصنْعة، وأالّ يقُوَل العربِي شَيًئا لَم يقُلْه، ويدعى 
ونجِيزالم:  

  ،)٤(، والزجاجِي)٣(َأجاز ابن جِني
 اِلكم ابن٥(و(يضالرو ،)٦( ِمالنَّـاظ ابنو ،)٧(   َـةاعمج ابـنو ،)٨(  ٍشَـامه وابـن ،)٩( ،

بِيعِ)١٠( والشَّاطنِ ِللنَّويبرِ الْمدصةَ الْميتَثْن ،.  
غَسلْتُه غَسلَينِ غَسالً عنيفًا وغَسالً رقيقًا، وضربتُه ضـربينِ ضـربا شَـديدا     :فَتَقُوُل

  .وضربا خَفيفًا
بِيالشَّاط هحجرلَـى القَليـِل     : وع قَـعي كَونُـه وا هرِ إنَّمدصالْم ةيمن تَثْن عانالم بَأن
سٍ كسائرِ أسماء األجنَاسِ، فإذَا ُأزِيَل عن ذَلك فصار يدلُّ علَى شَيء والكَثيرِ، فَهو اسم جن

                                                 
 .١/٥١١شرح ابن عقيل ) ١(
 .٤٧٣البسيط في شرح الجمل ) ٢(
 .٤٤اللمع ) ٣(
 .٣٢لنحو الجمل في ا) ٤(
 .٢/٦٥٧شرح الكافية الشافية ) ٥(
 .٣٠٠، ١/٢٩٩شرح الكافية ) ٦(
 .١٩٣شرح األلفية ) ٧(
 .١٢٠شرح الكافية ) ٨(
 .٢/٢١٥أوضح المسالك ) ٩(
شرح ألفية ابن : إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، الحافظ، أبو إسحاق الشاطبي، صنف)١٠(

، وينظر ٧١/ ١األعالم : ينظر ترجمته في. هـ٧٩٠رها، توفي سنة مالك، واالعتصام، والمجالس، وغي
 .٣/٢٣١المقاصد الشافية :"رأيه في 
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ضـربتَانِ مـن جِهـة    : بعينه من نَوعٍ أو شَخْصٍ صار كَأسماء األجنَاسِ يثَنَّى، فَكَما تَقُوُل
  .)١(نواعِ الضربِِضربانِ من جِهة تَعيينِ أ: تَعيينِ أشخَاصِ الضربِ، كذَِلك تَقُوُل

حجِيوتَر ْأير:  
     ـوعِ، هنِ ِللنَّـوـيبرِ الْمـدصالْم ةيتَثْن من افَقَهجِني ومن و ابن إلَيه با ذَهم ى أنَأر

هأنواع ا الختالف؛ نَظَرورشْهوالم اجِحالر.  
حبثُالْم ابِالسع  

  سواء ةُينثْتَ
مستَوٍ، ويوصفُ بها الْمكَان، بِمعنَى َأنَّـه نصـفٌ بـين مكَـانَينِ،     : بِمعنى تَأتي سواء

، وهـو أحـد   ])٢( مكَانًا سوى [:واألفْصح فيه حينَِئذ َأن يقصر مع الْكَسرِ، نَحو قَوِله تَعالَى
، وقد تُمد مع الفَتحِ )٤(، وقَوم عدى)٣(ماء رِوى: ، كَقَوِلهِم"فعٍل :" الصفَات الَّتي جاءت على

ونَح :مدالعو اءوٍل سجتُ برررم.  
فـي   [:التَّام، فَتُمد فيهما مع الْفَتْحِ، نَحو قَوِله تَعـالَى : الْوسط، وبِمعنى: وتَأتي بِمعنى

  .تام: هذَا درهم سواء، أي :، ونَحو])٥( سواء الْجحيمِ 
  :الْقَصد، فتقصر مع الْكسرِ، وهو أغرب معانيها كَقَوِله: وتَأتي بِمعنى

فَارِسِ اَألجرافو يشتي               ِلفَتى العحدفَةَ مذَيى حوس رِفَن٦(وَألص(  
ي ذَِلك، فَتُمد مع الْفَتْحِ وتُقصـر مـع الضـم    غَير، على خالف ف: مكَان، َأو: وبِمعنى

  .)٧(ويجوز الْوجهانِ مع الْكَسرِ

                                                 
 . ٣/٢٣٢المقاصد الشافية ) ١(
  ).صلَى اُهللا علَيه وسلَّم .( من سورة طه)  ٥٨( من اآلية ) ٢(
  . ٣٨/١٩١تاج العروس : ينظر.  كثير مروٍ: أي: ماء رِوى) ٣(
  . ٣٩/٩تاج العروس : ينظر. َأعداء: َأي: هؤالء قَوم عدى، َأي غُرباء؛ وقَوم عدى: يقاُل) ٤(
  .من سورة الصافات)  ٥٥( من اآلية ) ٥(
، ١/٢٤٩الحجة، ألبـي علـي الفارسـي    : ، وفي١٢٧البيت من الكامل، لقيس بن الخطيم، في ديوانه ) ٦(

  .٣٨/٣٣٦، وتاج العروس ١٤١، ومغني اللبيب ١/٣٦٠وأمالي ابن الشجري 
ـدى :( الشَّاهوالقصد: حيث جاءت بمعنى) س .  

  .١٤١، ١٤٠، ومغني اللبيب ١/٣٦٠أمالي ابن الشجري ) ٧(
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ةفي تثني لَماءاختلفَ العاء :" ووس:"  
  :المانعون: أوال 

  :وذكر أنه يجمع وال يثنى علي الفارسي إلى منع تثنية سواء  ذهب أبو
  .)١()هما سواء : قَولُهم ومما جمع ولَم يثَن: ( قَاَل

   .وتبعه في هذا ابن مالك وأبو حيان وابن هشام     
الكم كـ:( قَاَل اين ،رأخْص إذَا كَان مطابقه يةاسم بتَثْن يةقد يستغنى عن تَثْن ":  يس" ،

  . )٢(")سواءين:" خفُ منأ" سيين :" سواء، فأغْنَتْ تثنيتُه عن تثنيته؛ ألن: فإنَّه أخصر من
سواء، في اللُّغَـة الفصـيحة،   : هما سواء، فال تُثَنِّي: حكَى َأبو حيان أن العرب تَقوُلو

يتَغْنَوا عن تَثْنواء:"ةاسس  "يةبتَثْن ": ينى"سعثْل :" ، بِمانِ :" ، فَقَالُوا:ميقُولـوا   " سولـم ي
  .)٣( سواءان
شَامٍوه ـِل   :(  قَاَل ابنـي اَألصف ؛ َألنَّهددتَعن ما عخَبر ِإن كَانو ،اجِباء ووس وإفراد

 فصنقَل ِإلَى معنى الْوو ،هفَحذف زائد ،اءتونى االسعبِم درص٤()م(.  
المجيزون : ا ثاني:  

الءالع مرِو بنو عكَى أبار)٥(حاألنْص أبو زيدو ،يةتَثْن ازوج واء:" يس" ،  
قاُل:( قَاَل أبو زيدانِ : يواءالنِ سجذَانِ ر٦()ه(.  

 كَّرِيالس عيدو سكَى أبح٧(و(ٍاتمانِ: عن أبِي حواءا سمه)٨(.  

                                                 
  .٢٤٣التكملة ) ١(
  .٤/١٧٨٤شرح الكافية الشافية ) ٢(
  .٢/١٧التذييل والتكميل ) ٣(
  .٣٥٦تخليص الشواهد ) ٤(
  .٢/١٦التذييل والتكميل ) ٥(
  .٢٨٣بي زيد نوادر أ) ٦(
الحسن بن الحسين بن عبيد اهللا بن عبد الرحمن بن العالء بـن أبـي صـفرة،    : أبو سعيد السكري هو )٧(

كتاب أشـعار  : المعروف بالسكري، أبو سعيد النحوي اللغوي الراوية الثقة، كان ثقة صادقاً ديناً، صنف
: ينظر ترجمته فـي . هـ٢٧٥ة هذيل، كتاب النقائض، كتاب النبات، كتاب الوحوش، وغيرها، توفي سن

  .١/٥٠٢بغية الوعاة 
   .٢/١٧التذييل والتكميل ) ٨(
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  :، قوُل قيسِ بنِ معاذ"سواء :" وشاهد تَثْنيةُ
  )١( سواءينِ فاجعلْني على حبها جلْدا ننا            الحب بي َأيا رب إن لم تَقْسمِ
  :وقوُل الشَّاعرُِ

  )٢(تَعالَي نُسمطْ حب دعد ونَغْتَدي               سواءينِ والمرعى بُأم درِينِ 
والفَيروزابادي ،الجوهري از٣(وأج(بادع وابن ،)تَثْنيةَ)٤ ، ": اءوس."  

ْئتَ:( قَاَل الجوهريش وإن ،واءرِ سما في هذا اَألمواءانِ : ه٥()س(.  
  ـوازِ تَثنيـةمِ جعدمرِو القَوَل بإلَى أبِي ع باتمٍ، ونَسا حأب الفَارسي يلخَطَّأ أبو عو ":

 واءس."  
م يصبِ ابن السجستاني ، ول"سواء :" وحكَى السكري عن أبي حاتمٍ إجازةَ تثنية:( قَاَل

ثنَّى، كأنّهم استغنُوا بتثنيةالَ ي ا أن ذَلكمروٍ زعما عنِ وَأبسا الحأب ؛ ألنفي ذَلك ":  سـي" ،
عن تثنية ": واءا استغنوا عن"سكَم ، ": عدبـ"و ، ": كالتنزيُل في "تَر اءا قَاالَ جلَى معو ،

قَوِله: ]]]]الْعاك واءس الْبادو يه٧() ]]]]) ٦(فُ ف(  

                                                 
، ٢٣٨، وتخليص الشـواهد   ١٣٩معني اللبيب : ، وهو في٩٤البيت من البحر الطويل، لقيس بن معاذ ) ١(

، وخزانـة األدب  ٣/٢١٥، وشرح أبيـات مغنـي اللبيـب    )سوا ( ، ٢١/٢١٦١، ولسان العرب ٣٥٦
  .١/٦٩لخضري ، وحاشية ا١٠/٣٣١

لُهقَو هيف دنِ :( الشَّاهيواءسواء :( على أنها تثنية) س.(  
درن ( ، ٢/٢٧١، ومقاييس اللغـة  )درن ( ، ٥/٢١١٢الصحاح : البيت من البحر الطويل، بال نسبة في) ٢(

، والتـذييل  )سـمط  ( ، ٢٤/٢٠٩٢، )سـوا  ( ، ٢١/٢١٦١،  )درن ( ، ١٥/١٣٦٨، ولسان العـرب  )
  .١٩/٣٨٦، وتاج العروس ٢/١٧ل والتكمي

لُهقَو هيف دنِ :( الشَّاهيواءسواء :( على أنها تثنية) س.(  
  .١٢٩٧القاموس المحيط ) ٣(
ِإسماعيل بن عباد بن الْعباس بن عباد بن َأحمد بن ِإدرِيس الطَّالقَاني َأبو الْقَاسم الْوزير الملقب بالصاحب  )٤(

الْمحيط في اللغة، الْكَشْف عن مساوئ المتنبي، جوهرة الجمهرة، ديـوان شـعره،   : صنف كَافي الكفاة،
:  ، وينظـر رأيـه فـي   ٤٥٠، ١/٤٤٩بغية الوعاة : ينظر ترجمته في. هـ٣٨٥وغير ذَِلك، توفي سنة 

  .٨/٤١٤المحيط في اللغة 
  .٦/٢٣٨٥الصحاح ) ٥(
  .من سورة الحج)  ٢٥( من اآلية ) ٦(
  .١/٢٦٨ الحجة) ٧(
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  :رأي وترجيح 
أبو عمرو بن العالء ، وأبو زيد األنصاري ومـن   ذهب إليه مما سبق عرضه يتبين أن ما

وافقهما هو الصواب ، وهو جواز تثنية سواء وهو ما حكاه علماء اللغة عن العرب الذين 
   .ا سمع عن العربيحتج بقوله على إثبات قواعد اللغة فال وجه لمنعه مع وجود م

حبالثَّ ثُالْمامن  
  َأفْعل التَّفْضِل المضاف ِإلَى معرِفَة تَثْنيةُ

االَتيِل ثَالَثُ حل التَّفْضألفْع: 

  ".َأْل :" مقْرونًا بـ" أفْعُل :" َأن يكُون: الحالَةُ اُألولَى
هكْمحي : وف ا قَبلَهطَابِقَ مي َأن جِبا، تَقُوُليهِموعوفُر اداِإلفْريرِ وـُل،  : التَّذْكاألفْض ديز

والزيدانِ األفْضالنِ، والزيدون األفْضلُون، أو اَألفَاضُل، وهنْد الفُضلَى، والهِنْدانِ الفُضلَيانِ، 
  .)١(والهِنْداتُ الفُضُل، أو الفُضلَياتُ

ابنِ ي نْدلَّةُ عاجِبِوالعابنِ الحشَ، ويع :   ـارصـِل، وععنَى الفبم يكُون أن نع جخَر أنَّه
  .)٢(واِإلضافَة، وعلم بأنَّه قد بان الفَضُل" من :" بمعنَى الفَاعِل، واستَغْنَى عن

 ،ماِلك لَّلَةُ ابنووعرِيهاَألز خَاِلد :بأفْع ههشَب نَقَص بـبأنَّه هان؛ القتربِ بِهتَعجَل الم ":
  .)٣("َأْل 

  .إما ِإلَى نَكرة، وإما ِإلَى معرِفَة: مضافًا" أفْعُل :" َأن يكُون :الحالَةُ الثَّانيةُ
شتَقَّةا ِإلَى مإمو ،ةداما ِإلَى جفََإم ،ةرافًا ِإلَى نَكضم كَان فَإن.  

  :المضافُ ِإلَى نَكرة  –َأوالً 
زيد َأفْضُل رجٍل، والزيـدانِ  : إن ُأضيفَ ِإلَى نَكرة جامدة كَان مفْردا مذَكَّرا داِئما، تَقُوُل

ينِ، َأفْضُل رجلَينِ، والزيدون َأفْضُل رِجاٍل، وهنْد َأفْضُل امـرأة، والهِنْـدانِ َأفْضـُل امـرَأتَ    
اءسُل ناتُ َأفْض٤(والهِنْد(.  

                                                 
، ٤/٥٧٨، والمقاصـد الشـافية   ٣/٢٩٤، وأوضح المسالك ٥/٢٣٢٠، واالرتشاف ٦/٩٦شرح المفصل ) ١(

  .٣/٧٦، والهمع ٩٥/ ٢والتصريح 
  .١/٦٢٩، واإليضاح في شرح المفصل ٦/٩٦شرح المفصل ) ٢(
  .١٠٠/ ٢، والتصريح ٣/٥٩شرح التسهيل ) ٣(
، ١٠١/ ٢، والتصـريح  ٤/٥٧٩مقاصـد الشـافية   ، وال٣/٢٩٧، وأوضح المسالك ٥/٢٣٢٢االرتشاف ) ٤(

  .٣/٧٦والهمع 
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، فَكَان كَما لَو ظَهـرتْ  "من :" وإنَّما وجب اِإلفْراد والتَّذْكير َألن اإلضافَةَ فيه علَى معنَى
هعم ": نم "والتَّذْكير اداِإلفْر  لْزم١(ي(.  

تَثْنيتَه إذَا ُأضيفَ ِإلَى نكرة، وكانت النَّكرةُ موصـوفَةً  ، و"َأفْعَل :" وَأجاز الفَراء، تَأنيثَ
وهنْد فُضلَى امرأة تَقصدنَا، ودعد حورى إنسانَة تَلُم بِنَا، والهِنْـدانِ فُضـلَيا   : بِفعٍل، يقُوُل

  .)٢( امرَأتَينِ تَزوراننَا
شتَقَّةم ةريفَ ِإلَى نَكُأض إنتقُوُلو ،ةدامج ةرِإلَى نَك هافَتـاِلمٍ،    : ، فَكَِإضـُل عَأفْض ـديز

والزيدانِ َأفْضُل عاِلمينِ، والزيدون َأفْضُل عاِلمين، وهنْد َأفْضُل قُرشية، والهِنْـدانِ َأفْضـُل   
  .)٣(قُرشيتينِ، والهِنْداتُ قُرشيات

  :مضافُ ِإلَى معرِفَةال  –ثَانيا
زيـد  : اإلفراد، والمطابقَـةُ، تَقـولُ  : ِإلَى معرِفَة، جاز فيه الْوجهانِ" َأفْغَُل :" إن ُأضيفَ

َأفْضُل القَومِ، والزيدانِ َأفْضُل القَومِ، والزيدون َأفْضُل القَومِ، وهنْد أفْضُل النِّساء، والهِنْدانِ 
الزيدانِ َأفْضال القَـومِ، والزيـدون   : فْضُل النِّساء، والهِنْداتُ اَفْضُل النِّساء، وِإن شْئتَ قُلْتَاَ

  .)٤(َأفْضلُو القَومِ، وهنْد فُضلَى النِّساء، والهِنْدانِ فُضلَيا النِّساء، والهِنْداتُ فَضلَياتُ النِّساء
طَابالم تازجو رفَةً، كقَوِلهعم هي كَونف الالَّماَألِلفُ و يها فم هـالَى  –قَةُ؛ لمشابهتتَع:] 

" ، و"جعلْنَا :" مفعوٌل أول لـ" َأكَابِر :" ، فَـ)٦(])٥(وكَذَِلك جعلْنَا في كُلِّ قَرية َأكَابِر مجرِميها 
 ةيي كُلِّ قَرالمفعوِل ا" ف موضوعا :" لثَّاني، ويهرِمجم "افٌ إليهضم ":  لَـو لَـم   "َأكَـابِرو ،
  .َأكْبر مجرِميها: يطَابِقْ لقيَل

ولَتَجِـدنَّهم   [:تَعالَى  –، كقَوِله "من :" وجاز تَرك المطَابقة؛ لشَبهِه بالمجرد ِلنية معنَى

                                                 
  .٤/٥٧٩المقاصد الشافية ) ١(
  .٣/٧٦، والهمع ٦/٢٦٨٨، وتمهيد القواعد ٥/٢٣٢٣االرتشاف ) ٢(
  .٤/٥٧٨، والمقاصد الشافية ٥/٢٣٢٣االرتشاف ) ٣(
  .٤٢٦شرح شذور الذهب، الين هشام ) ٤(
  . من سورة األنعام)  ١٢٣ (من اآلية  )٥(
  .٢/٩٥، والتصريح ٥/٢٣٢٨االرتشاف ) ٦(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٥٩٨ - 

، َأحرصـي : ، ولَو طَـابقَ لقيـلَ  "تَجِد :" مفعوٌل ثَانٍ لـ" َأحرص :" ، فَـ])١(َأحرص النَّاسِ
اء٢(بالي(.  

  . )٣(" من :" وجواز اَألمرينِ مشْروطٌ بأن تكُون اإلضافَةُ فيه بمعنَى
  .)٤(ابقَة ما قَبلَه وذَهب ابن السراجِ إلَى وجوبِ اِإلفْراد والتَّذْكيرِ، ومنَع من مطَ

ياِليقوورٍ الجنْصو مأب بذَهقَةُ: وطَابهينِ المجالو نم حاألفْص ٥(إلَى أن(.  
اسيالق يقَةُ هطَابالم انيأبِي ح نْد٦(وع(.  

أفْصى وَأقْو التَّذْكيرو اداإلفْر إلَى َأن ،ارِىاَألنْب ابن بذَهيفَ وا ُأضم ةيبتَثْن تغْنَاء؛ اسح
ةين تَثْنع وتأنيثه هجمعو ،هل :" ِإلَيأفْع " وتأنيثه هجمع٧(و(.  

رِيهاألز خَالد افَقَهو٨(و(ِشَامه ابنو ،)٩(.  
واءلَى السانِ عاِئزرِينِ جاَألم شِ إلَى أنيالج رنَاظ بذَه١٠(و(.  

الَةُ الثَّاِلثَةُالح: كُوني ُل :" َأنأفْع "نا مدرجـا " َأْل :" مهعةُ الملْفُوظُ مرالنَّك وهو ،افَةاِإلضو ":
 نم"ونَح ، :وا، نَحبه رقَدرٍو، أو الممع نُل مَأفْض ديز :تُرِيد ،راُهللا أكْب :ءكُلِّ شَي نم.  

هكْمحوعٍ، : وجمثَنّى أو مأو م َؤنَّثا ِإلَى مندسم لَو كَانا، وائما دذَكَّرا مدفْرم كُوني َأن
زيد َأفْضُل من عمرٍو، وهنْد َأفْضُل من عمـرٍو،  والزيـدانِ َأفْضـُل مـن عمـرٍو،      : تَقُوُل

                                                 
  . من سورة األنعام)  ١٢٣ (من اآلية  )١(
، ٢/١٥٧، والفوائـد الضـيائية   ٩٣٨/ ٢، وتوضـيح المقاصـد   ١/٦٢٩اإليضاح في شرح المفصـل  ) ٢(

  .٢/١٠٣والتصريح 
  .١/٤٣٠اللمحة في شرح الملحة ) ٣(
، ٢/١٠٣، والتصريح ٤٢٦ب، الين هشام ، وشرح شذور الذه٤/٥٩٠، والمقاصد الشافية ٢/٦األصول ) ٤(

  .٣/٧٦والهمع 
  .٣/٧٧، والهمع ١٧٧/ ٢، والمساعد ٥/٢٣٢٦االرتشاف ) ٥(
  .٥/٢٣٢٤االرتشاف ) ٦(
  .٧٧، ٣/٧٦، والهمع ٥/٢٣٢٦االرتشاف ) ٧(
  .٢/١٠٣التصريح ) ٨(
  .٤٢٦، وشرح شذور الذهب، الين هشام ٢/١٠٣التصريح ) ٩(
  .٦/٢٦٨٤تمهيد القواعد ) ١٠(
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دون َأفْضُل من عمرٍو، والهِنْداتُ َأفْضُل من عمرٍو، ونَحو والهِنْدانِ َأفْضُل من عمرٍو، والزي
 الَى  –قَوِلهنَّا  [:تَعِإلَى َأبِينَا م بَأح َأخُوهفُ ووس٢(])١(لَي( .  

ثَنلَم يو ": نل مإذَا قُلْتَ" أفْع ؛ َألنَّكعجملَم يرٍو، فـَـ : ومع نُل مَأفْض ديـُل  " :زَأفْض "
يزيد فَضلُه علَى فَضِل عمـرٍو، فَلَمـا طَـان مضـمنًا     : بمنزِلَة الفعِل والمصدرِ، كأنَّك قُلْتَ

للمصدرِ وزِيادته صار كالفعِل في تَضمنه المصدر والزمان، والفعُل الَ يثَنَّى وال يجمـع والَ  
فُ، وكَذَلكرعي هبمنزِلت ا كَان٣(م(.  

حجِيوتَر ْأير:  
كُوني َأن يهةَ، ويالةَ الثَّاننَا الحنَا هينعي يُل :" الَّذأفْع "عرِفَةافًا ِإلَى مضم.  

باجِ فَأوجرالس نم ابخَالَفَهو ،يهف المطابقَةو ،ازِ اإلفرادولَى جاةُ عاتَّفَقَ النُّح   اداِإلفْـر
لَها قَبم طَابقَةم نم نَعمو ،التَّذْكيرو.  

    اعـمـرِينِ السازِ اَألمـولَى جليُل عوالد ،واءلَى السانِ عاِئزرِينِ جاَألم أن ابوالصو
اسيالْقو.  

وكَـذَِلك   [:، وقَولُـه ])٤(علَى حياة  ولَتَجِدنَّهم َأحرص النَّاسِ [:تَعالَى  –السماع قَولُه ف
  ".أكَابِر :" ، وجمع"َأحرص :" ، فَأفْرد])٥(جعلْنَا في كُلِّ قَرية َأكَابِر مجرِميها 

اسا الْقيأمـثُ     : ويـارِي، مـن حبالع هِهى من شَـبأقْو الالَّماَألِلفُ و يها فبم ههفَشَب
في َأن كُالّ منْهما معرفَة، فإجراؤه مجراه في الْمطَابقَة أولى من إجراِئه مجرى  همااشتراكُ

  .)٦(العارِي، فَِإنَّه لم يعط االخْتصاص بجريانه مجراه فَالَ أقلَّ من َأن يشَارك 

                                                 
  . )علَيه السالَم ( من سورة يوسف)  ٨ (من اآلية  )١(
  .٢/٩٥، والتصريح ٤/٥٨١، والمقاصد الشافية ٥/٢٣٢٨، واالرتشاف ٣/٥٣شرح التسهيل ) ٢(
  .١/٢٣٧التبصرة والتذكرة ) ٣(
  . بقرةمن سورة ال )٩٦ (من اآلية  )٤(
  . من سورة األنعام)  ١٢٣ (من اآلية  )٥(
  .٧٧، ٣/٧٦الهمع ) ٦(
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حبالتَّثُ الْماسع  
اءعمجو عمةُ َأجيتَثْن  

 يدكتَقْويةُ التَّو ِإذَا ُأرِيد– تُتْبِع أن ": بِـ" كُلَّه ": عما :" ، و"َأجبِـ" كُلَّه ": َاءعمو"ج ، ":
 مبـ" كُلَّه ": ينعمَأج"و ، ": نبِـ" كُلَّه ": عموالْقَبِيلَـةُ  : ، فَتَقُول"ج ،عمَأج شُ كُلُّهيالْج اءج

فَسجد المالَِئكَةُ كُلُّهم [[[[ :عاء، والْقَوم كُلُّهم َأجمعون، والنِّساء كُلُّهن جمع، قَاَل تَعالَىكُلُّها جم
 ونعم١(َأج([ . 

م عليهنيتقد لَم إناستقالالً و بِهن ؤكَّدي قَدكُلٌّ :" و"قَوِلك ونَح ، :  ،ـعمشُ َأجيالْج اءج
وُألغْـوِينَّهم  [[[[ :تَعـالَى  –والْقَبِيلَةُ جمعاء، والْقَوم َأجمعـون، والنِّسـاء جمـع، قَـاَل اُهللا     

ينعم٢(َأج([، ]]]]  ينعمَأج مهدعولَم نَّمهج ِإنو)٤(]]]])٣(.  
ةيي تَثْنف ونوياختلَفَ النَّح قَدو ": عمَأج"و ، ":مج اءع."  

عونانالم:  
ةيغْنَاء بتَثْنا، استيتهمتَثن الَ يجوز إلَى أنَّه ونالبصري بالَ :" ذَهلْتَا :" ، و"كك."  

بِيا، فَالَ تَقُول: إذَا قُلتَ:( قَاَل الشَّاطمالَهانِ كديالز اءإذَا قُلـتَ  : جـانِ، وعمأج :  ـاءج
لْتَاهانِ كالهِنْدهدعا، فَالَ تَقُول بتَغْنَتْ بِـ: ماس برالع انِ؛ َألناوعمالَ :" جلْتَا :" ، و"كك "  ـنع

 غْنَاءتلَى االسٌل عِلياعِ دمالس مدعو ،بِه تَتَكَلَّم فَلَم ،٥()ذَِلك(.  
َأنَّهما الَ يثَنَّيـانِ،  ) معاء، وجمعهما َأجمع، وج:( وقَد فُهِم من قَوِلي:( وقَاَل ابن هشَامٍ

َأجمعانِ، والَ جمعاوانِ، وهذَا مذْهب جمهورِ الْبصرِيين، وهو الصحيح؛ َألن ذَِلـك  : فَالَ يقَال
 عمسي ٦()لَم(.  

                                                 
 .من سورة ص)  ٧٣( من اآلية ) ١(
  .من سورة الحجر)  ٣٩( من اآلية ) ٢(
  .من سورة الحجر)  ٤٣( من اآلية ) ٣(
  .٢/١٣٧التصريح ) ٤(
  .٥/٢١المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ) ٥(
  .٢٩٤شرح قطر الندى وبل الصدى ) ٦(
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ونجِيزالم:  
ونيالكُوف ب١(ذَه(ُاَألخْفَشو ،)٢(ومٍ ، وأباتح)٣(يداحوالو ،)وازِ )٤إلَى ج ،وفخَر وابن ،

ةيتَثْن ": عمَأج"و ، ": اءعمج"دعالَ :" ، بلْتَا :" ، و"كك "ا، فَيقُولونياسا : قمالَهانِ كديالز اءج
  .أجمعانِ، والهِنْدانِ كلْتَاهما جمعاوانِ

وفخَر قَاَل ابن:  )ةيتَثْن اسيقَل :" وَأفْع"و ، ": الَءـابِ  " فَعذَا البي هف–    ـابـي بعني
 يدالتَّوك– اسيق ": رمَأح"و ، ": اءرمتَث"ح نَعن ممان، ومـَل   يتَهِليا الَ دى معتَكَلَّفَ واد فَقَد

 ةمن األئم ا َأحدهنَعولَم يم  هلَيياسِ عا عنِ القا بمخرجِهاِلهمعلَّةُ استق ولَيس ،ه٥()فتتبع(.  
حجِيوتَر ْأير:  

يةنْعِ تَثنمن م ونالبصـري إلَيه با ذَهم ى أنَأر " : اءعمجو ،عمس، ا"َأجةيغْنَاء بتَثْنت: 
  :ذَِلك ُألمـورٍ، ورجح، هو الصواب واأل"كلْتَا :" ، و"كالَ " 

أن قَوَل الكُوفيين ال يقال ِإالَّ بعد استقراء السماعِ ولَم يسمع، فـيعلَم أنَّـه اسـتغنَى    : اَألوُل
عنه، والمخالفون إما أن يخالفوه القتضاء القياسِ لَه أو لسماعٍ سمعوه، ولَم ينْبـغِ أن يلْتَفـت   

  .َألجله؛ َألنَّه وإن كان قياسا فالسماع قَد عارضه بأن تَركُوه ولَم يستَعملُوهإلى ما خَالفُوا 
أن السماع ِإذَا عارض القياس لم يلْتَفَت إلَى القياسِ، وإن كَان سـماعا فهـو    :الثَّاني

  .سماع قَليٌل؛ ألن البصرِيين قَد استقرأوه فلَم يجدوه
:" جاءني الزيدانِ كُلُّهمـا، فَتَركُـوا  : جاءني الزيدانِ كالَهما، والَ يقَال: َأنَّه يقَال :الثَّاِلثُ

 قُولُوا"كُالن: ، ولَم يع ةيي التثنا استغَنوا فا، فَلَّمما بـ:" كُلّها، استَغْنَوا بهـا  :" كُلهمليهمك
وا عن كُلِّ ما هعنَى أيضي ما :" ، من"كُّل :" فمقُولُوا"كُلّهانِ: ، فَلَم يعم٦(أج(.  

                                                 
، وتوضـيح  ١/٣٦٨لبسيط في شرح الجمل ، وا٣/١١٧٨، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٩٣شرح التسهيل ) ١(

  .٥/٢٥، والمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ٢/٩٧٧المفاصد والمسالك، للمرادي 
  .٢/١٣٧، والتصريح ٣/٣٣٢أوضح المسالك ) ٢(
  .٣٦٦التعليقة على المقرب، البن النحاس ) ٣(
الواحدي، ِإمام مصنف مفَسر، نحوي،أستاذ عصـره،  علي بن َأحمد بن محمد بن علي اِإلمام َأبو الْحسن )٤(

ـ ٤٦٨الْبسيط والوسيط والْوجِيز في التَّفْسير، وغير ذلك، توفي سنة  : وواحد دهره، صنّف ينظـر  . هـ
  .٣٦٦التعليقة على المقرب، البن النحاس :وينظر رأيه في .٢/١٤٥بغية الوعاة  : ترجمته في

  .١/٣٣٨ شرح الجمل، البن خروف) ٥(
  .٢/٦٧٩شرح المقدمة الجزولية ) ٦(
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  لعاشرثُ الْمبح ا
 ي بِها كِاالستفْهامية المح)  َأي( تَثْنيةُ

 )َأي  :(أوجه تَّةلَى سي عْأتي ماس:  
١ –  ِلهقَو ولَّ –شَرطًا، نَحجو زع: ]]]]ا تَدا منَى َأيسالْح اءماَألس واْ فَلَه١(ع([[[[.  
٢ –  ِلهقَو وا، نَحلَّ –استفهامجو زانًا [[[[ :عِإيم هذه تْهادز كُم٢(َأي([[[[.  
٣ –  ِلهقَو ووالً، نَحموص– لَّ ثَنَاؤهج:]]]] َأشَد مهَأي ةيعن كُلِّ شم نلَنَنزِع ٣(ثُم([[[[.  
زيد رجـٌل َأي رجـٍل، َأي   : ون دالَّةً علَى معنَى الْكَماِل، فَتَقَع صفةً للنكرة، نَحوَأن تَكُ -٤

ونَح ،االً للمعرفةحاِل، وجالر فَاتي صٌل فٍل: كَامجر اِهللا َأي دبت بِعررم.  
٥ - يها فم اءدلَةً ِإلَى نصو تَكُون نَ" أل :" َأنوُل: حجا الرها َأيي.  
٦- ووفَةً، نَحصوةً منكر تَكُون قَال: َأنا يكَم ،معجبٍ لَك ت بَِأيررعجبٍ لَك: م٤( بِمن م(.  

  :االستفهامية، وذَِلك بِشَرطَينِ" أي :" ويحكَى بـ
  .أن يكُون السؤاُل عن مذْكُورٍ: أحدهما
  .ون نَكرةًأن يكُ: الثَّاني

: جاءني رجـلٌ : أيا، ولمن قَاَل: رأيتُ رجالً: ومثَاُل هذينِ الشَّرطَينِ أنَّك تَقُوُل لمن قَاَل
  . )٥("أي :" أي، فَسألتَ بتَعيينه بـ: مررتُ برجٍل: أي، ولمن قَاَل

  :تَانِوفي الحكَاية بِها بهذَينِ الشَّرطَينِ لُغَ
  :اللُّغَةُ اُألولَى

ةيي التَّثنا، فتقوُل فا، وفروعهادا، وإفريرا وتَذكابرإع يكحتُطَابقَ الم ـلٌ  : أنجر قَـام :
  .أيتَان: َأيان، وفي قَامت امرَأتَانِ: َأيةٌ، وفي قَام رجالَنِ: أي، وفي قَامت امرَأةٌ

                                                 
  .من سورة األسراء)  ١١٠( من اآلية )  ١(
 .من سورة التوبة)  ١٢٤( من اآلية )  ٢(
 .من سورة مريم)  ٦٩( من اآلية )  ٣(
 .٧٧/٧٨مغني اللبيب ) ٤(
  .٦/٣٢٣المقاصد الشافية، للشاطبي ) ٥(
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قَاَل المدرالَنِ، قُلتَ: فَِإن ثنى فَقَاَل:( بجي رناء؟، فَِإن قَاَل: جاننِ، َأو   : َأيلَـيجـتُ رَأير
أيتَـان؟  : جاءتني امرَأتَانِ، قُلتَ: أيينِ؟، على حكَاية كَالَمه، وِإن قَاَل: قُلتَ: مررتُ برجلَينِ

  .)١()ن أيتي: وفي النَّصبِ والخفضِ
َألنَّها تُضافُ، وتُفرد، ويلحقها التَّنْوِين بدالً : التَّثْنيةُ دون أخَواتها" أي :" وإنَّما جاز في

  .)٢(من اِإلضافَة؛ فَلذَِلك خَالَفت أخواتها
ج اختيار يهبِ، ورانِ الْعي ِلسف اَألكثرو حاَألفْص ياللُّغَةُ ه هذهينوورِ النَّحوي٣(مه(.  

  :اللُّغَةُ الثَّانيةُ
أي، ِلمـن  : أن يحكَى بها ما لَه من إعرابٍ وتذكيرٍ فَقَط، والَ يثَنَّى والَ يجمع، فتقـولُ 

  .)٤(ِلمن قَاَل قَامت امرَأةٌ، أو امرَأتَانِ: قَام رجٌل، أو رجالَنِ، وأية: قَاَل
ا جفُورٍوبِهصع ابن متَّ بـ:( زاستَثْب إنو ": ـا  : ، قُلْتَ"أيفْـعِ، وأيي الرف ،ـي  : أيف

بِ، وَأيا، أو : النَّصذَكَّرا، أو موعمجثَنًى، أو ما، أو مفردم االسم كَان واءي الخَفْضِ، وسف
  .)٥()مؤنَّثًا 

اللُّغَة هذوازِ هج هجوو :أن":  أي "    بِلَفْـظ ـةاعمثَنَّـى والجلَى المع ا أن تَقَعيهوز فيح
نْزِلَةا بِمذكَّرِ؛ َألنَّهالْم بِلَفْظ لَى المؤنَّثع وتَقَع ،داحالو ": نم"ا :" ، ويـعِ  "ممي جا فم؛ َألنَّه

داحو لَى لَفظع هلَيتَا عقَعا و٦( م(.  
؛ ألنَّه يعنَى به الواحد، "من :" أيا محمولةٌ علَى معنَى:" أن: اطبِي ِلهذه اللُّغَةوعلََّل الشَّ

                                                 
  .٢/٣٠١المقتضب ) ١(
  .٢/٣٠١المقتضب ) ٢(
، وشـرح الكتـاب، للسـيرافي    ٢/٣٩٥، واألصـول  ٢/٣٣٠، ومعاني القرآن، للفراء ٢/٤٠٧تاب الك) ٣(

، وشرح المفصل، البـن  ٣٣٨، والجمل، للزجاجي ٢/١٣٩، واللباب ٢٣٤، واللمع، البن جني ٣/١٧٢
، ٣/١٣٤٦، وتوضـيح المقاصـد   ٢/٦٨٠، واالرتشاف ٤/١٧١٧، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٢يعيش 

  .٣/٢٢٨، والهمع ٢/٤٨١، والتصريح ٦/٣٢٣ والمقاصد الشافية
، وتوضـيح المقاصـد   ٢/٦٨٠، واالرتشاف ٦/٣٢٣، والمقاصد الشافية ٤/١٧١٧شرح الكافية الشافية ) ٤(

  .٣/٢٢٨، والهمع ٢/٤٨١، والتصريح ٣/١٣٤٦
  .١/٢٩٩المقرب ) ٥(
  .٤/٢٣، وشرح المفصل، البن يعيش ٢/٣٠٢المقتضب ) ٦(
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أي :" من قَاَل ذَِلك؟ وأنتَ تَعني أكثر من واحد، أو مؤنَّثًا، وكَذَلك: واالثنَانِ والجماعةُ، تَقوُل
  .)١(أي قَاَل ذَِلك؟: تَقوُل" 

ْأير حجِيوتَر:  
  :لُغَتَانِ" أي :" في الحكَاية بِـ

  .أن يطَابقَ المحكي إعرابا وتَذكيرا، وإفرادا، وفروعها: اللُّغَةُ اُألولَى
   ،يادـروالم ،ـانيو حواب ،يافرياجِ، والسرنِ السواب ،دربوالم ،هيوبيس ارياخت يوه

  ، )٢( السيوطيو
اِلكم وابن ،رِيكْبالعجِني، و وابن ،اجِيجالزو ،اءالفَر مزا ج٣(وبِه(.  

  .أن يحكَى بها ما لَه من إعرابٍ وتذكيرٍ فَقَط، والَ يثَنَّى والَ يجمع: اللُّغَةُ الثَّانيةُ
  .)٤(وبِها جزم ابن عصفُورٍ

  ح من هاتَينِ اللُّغَتَينِ، اللُّغَةُ اُألولَى؛ َألنَّها األفصح واَألكثَر في ِلسانِ العربِوالراجِ

  الْمبحثُ الحادي عشَر
 الموصولَة)  َأي( تَثْنيةُ

  :لَها َأربعةُ َأحواٍل) َأي الموصولَةُ ( 
  .يعجِبني أيهم هو قَاِئم: صلَتها، نَحو َأن تُضافَ، ويذْكَر صدر: أحدها
  .يعجِبني أي قَاِئم: َأالَّ تُضافَ، والَ يذْكَر صدر صلَتها، نَحو: الثَّاني
  .يعجِبني أي هو قَاِئم: َأالَّ تُضافَ، ويذْكَر صدر صلَتها، نَحو: الثَّاِلثُ

                                                 
  .٦/٣٣٤المقاصد الشافية ) ١(
، وتوضيح المقاصـد  ٢/٦٨٠، واالرتشاف ٣/١٧٢، وشرح الكتاب ٢/٣٩٥، واألصول ٢/٤٠٧الكتاب ) ٢(

  .٣/٢٢٨، والهمع ٣/١٣٤٦
، وشرح ٢/١٣٩ في علل البناء واإلعراب ، واللباب٢٣٤، واللمع  ٣٣٨، والجمل ٢/٣٣٠معاني القرآن ) ٣(

  .٤/١٧١٧الكافية الشافية 
  .١/٢٩٩المقرب ) ٤(
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هذي هفو ونَح ،الثَّالَث كَاترةً بالحبرعم تَكُون اِل الثَّالَثَةواَألح :  ،قَـاِئم وه مهي أينجِبعي
كَذَِلكو ،قَاِئم وه مهتُ أيررمو ،قَاِئم وه مهتُ أيَأيركَـذَا : وو ،قَاِئم َأيو ،ا قَاِئمَأيو ،قَاِئم َأي :

َأي قَاِئم وه َأيو ،قَاِئم وا هَأيو ،قَاِئم وه.  
اضرِب أيهم قَاِئم، فَفي هـذه الحالَـة   : َأن تُضافَ، ويحذَفُ صدر الصلَة، نَحو: الرابع

  .)١( ، ومررتُ بِأيهم قَاِئماضرِب أيهم قَاِئم، ورَأيتُ أيهم قَاِئم: تُبنَى علَى الضم، فَتَقُوُل
  : الموصولة ية أينوقد اختلف النحويون في تث

  المانعون : اأولً
ِإلَى أن ورهمالج با :" ذَهالتـذكيرِ،     " َأيو ـي اإلفـرادف ،ـداحو بلَفْظ لَةَ تَكُونوصوالم

  .وفروعهِما
موصولَةَ الَ يصح تَثْنيةُ شَيء منْها من قبِل َأن التَّثْنيةَ الَ وعلََّل ابن جِنِّي أن اَألسماء ال

تَلحقُ ِإال النَّكرةَ فما ال يجوز تَنْكيره فهو بَأال تَصح تَثْنيتُه َأجدر، واَألسـماء الموصـولَةُ ال   
منه ءثَنَّى شَيوز أن يجفال ي أن تُنَكَّر حص٢(اي(.  

  ِإذَا ُأرِيد بِها المَؤنَّثُ لحقَتها التَّاء، : وقَاَل أبو موسى
  :المجيزون : ثانيا 

الموصولة   ذهب فريق من النحويين إلى جواز تثنية وقد اختلفـت أقـوال هـذا     ،أي
 : هي مذاهب، خمسةإلى  ،الفريق في جواز التثنية  

ذَ : األول المذهبهأبو ب األنْ نِب رِكْبارِبإلى ي جازِو َأ ((تثنيةدون وجمعها )) ي بكثرة ،  تقييد
 ؟، العمـران  أم الزيـدان  أيانِ قاما : قلت شئت إن : فقال ذلك، غير أو ،أو قلة ، أو ضعف 

 أم الهنـدان  قامتـا  ؟وأيتـانِ  جمـلٌ  أم هند قامت وأية ؟، العمرون أم الزيدون قاموا وَأيون
 الجمالت أم الهندات ت قُمنوَأيا ؟،الجمالن

   ؟)٣(

                                                 
 .١٦٢، ١٦١/ ١، وشرح ابن عقيل ٢٩٥، ١/٢٩٤الهمع ) ١(
  . ٢/٤٦٦سر صناعة اإلعراب ) ٢(
  .٦٦٩المذكر والمؤنث ) ٣(
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 ، ، ونَاظر الجيشِ)٣(، وابن هشَامٍ)٢(و ابن عصفُورٍ)١( انسيكَ ابن ذهب:الثاني  المذهب
)٤(

 

 :، والصبان )٦(يضوالر ،)٥(واألبذي
 ذلك لغةٌ أنوا كَوح وجمعها ، ))يَأ ((تثنية ازِوج إلى)٧(

  .العرب لبعضِ
 وأن لغـةٌ شـاذة،   (( تأنيـث أي  أن إلى اللّورقي األندلسي الدين ذهب علم : لثالثا المذهب

   .منها أشذ ذلك على مبنية وهي والجمع التثنية
ـ  )– يَأ (في يعني - فيه التاء : األندلسي قال(( : الرضي قال  العـرب  وبعـض  ........ اذٌشَ

ثَيتصرفها ومجوزهما التأنيث، من أشذ هماو .... وغيره االستفهام في أيضاً  ويجمعها  هاني 

  )٨( )عرابفي اإل
ثْتَ أن إلى  ذهب أبو حيانٍ : الرابع المذهبَأ (( يةَني (( وجملبعض العـرب،  ضعيفة غةٌلُ هاع 

 (( أية:التأنيث،قال أراد إذا العرب وبعض : كيسان ابن قال(( : )٩( التذييل والتكميلفي   قال

 ،وأهلهـا )١٠(ضعيفة لغةٌ وهذه ، الدار في أيتهن  وألضربن الدار في أيتهن يعجبني )) : نحو

  ). ذلك أرادوا إن ويجمعونها )) أياً (( يثنون
)١١(.عقيل ابن  افي هذ وتبعه 

  

 تجمع، وال وتثنى تؤنث (أياً )) أن إلى الكاتب التستري ابن ذهب : الخامس المذهب

  )١٢(يجمع وال ويثنى ،موحد والتأنيث ذكيرالت في حاله تصرفت كيف (( ي أ (( ولفظة ::فقال
                                                 

، ٢٧٦، ١/٢٧٥، والهمـع  ١/١٥٨، والتصـريح  ١/٤٤٨، وتوضيح المقاصـد  ٣/٥٨التذييل والتكميل ) ١(
  .١/١٦٦واألشموني 

  .٦٨٥، ١/٥٩المقرب ) ٢(
  .،١/١٥٩لمساعد ، وا١/٣٦٦، وشرح اللمحة البدرية ١/٥٩المقرب ) ٣(
  .١/٦٨٥تمهيد القواعد ) ٤(
  .٥٠٨، ١/٤٨١شرح الجزولية ) ٥(
  .٣/٢٢شرح الكافية ) ٦(
  .١/١٦٦حاشية الصبان ) ٧(
  ٣/٢٢شرح الكافية ).٨(
  .١/٢١٥ التذييل والتكميل)٩(
  .كالم أبي حيان)١٠(
  .،١/١٥٩المساعد ) ١١(
  .٦٢المذكر والمؤنث ) ١٢(
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  :رأي وترجيح 
مـع  )  أي(من خالل العرض السابق يتضح جليا أن الرأي األولى بالقبول هو جواز تثنية 

  التفاوت في أقوال من أجاز ،ويؤيد ذلك 
 مـن  : العلمـاء  قال وقد العرب، عن ذلك يروى ألنه ومن وافقه  كيسان ابن حكاه ما: أولًا 

 . يحفظ لم من على حجة حفظ

وتأنيثهـا،   وتـذكيرها،  وإضافتها، الشتقاقها، ؛ االسمية في متمكن اسم (( أياً )) أن : الثاني
في  التمكن يقتضيه مما والجمع والتثنية، . االسمية في التمكن دالئل من كلها وهذه وصرفها،
  .والجمع التثنية جواز ذلك فمقتضى االسمية،
  رشَي عانالثَّ الْمبحثُ

 .المماثَلَةُ: ، لُغَةً)الحكَايةُ (  كي بِهااالستفْهامية المح) مــن ( تَثْنيةُ

  .)١(علَى استبقَاء صورته اُألولَى هىء بالقَوِل بعد نَقْلَأن تَجِ: واصطالَحا
  .)٢(ه علَى الوصف الَّذي كَان قَبَل ذَِلكَأن يأتي االسم َأو ما قَام مقَام: وقيَل
  .)٣(ِإيراد لَفْظ المُتَكَلِّمِ علَى حسب ما َأورده في الكَالَمِ: وقيَل
  .)٤(نَقُْل كَلمة من موضعٍ ِإلَى موضعٍ آخَر بِالَ تَغْييرِ صيغَة، والَ تَبديَل حركَة: وقيَل
  .)٥(ِإيراد اللَّفْظ المسموعِ علَى هيَئته من غَيرِ تَغْييرٍ: وقيَل

حـرفٌ مـن   " مـن  :" أالَّ يدخَُل علَى: إالّ بشُروط، منها" من :" والَ تَجوز الحكايةُ بـ
العطف وفرح.  

  .العطفُوأالَّ يكون االسم المحكي متبوعا بتَابعٍ من التَّوابِعِ ما عدا 
حرفُ عطف لم تَجزِ الحكاية؛ لزواِل اللَّبسِ؛ ألنَّه قَـد علـم أن   " من :" فِإن دخََل علَى 

  .المسؤوَل عنْه إنَّما األوُل، ولوالَ ذَِلك لم يسغْ عطْفُ كَالَمك علَى الكَالَمِ المتَقَدمِ
                                                 

 .٤٠٩توجيه اللمع، البن الخباز ) ١(
  .٢/١٣٥اللباب في علل البناء واإلعراب ) ٢(
  .٣/٢٢٨والهمع . ٢/٤٧٩، والتصريح ٢/٦٨٠االرتشاف ) ٣(
  .٩٠٢الكليات، ألبي البقاء الكفوي ) ٤(
  .٢/٧٩١، وحاشية الخضري ٤/٨٨حاشية الصبان ) ٥(
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را جم عم التَّابِع كَان إنةُوكَايالح تازج احدو ءا لشييرقَد ج لَيه١(ى ع(.  
راتالنَّكو ارِفعي المف ةُ تَكُونكَايالحو .  

وبِ، نَحرَأكْثَرِ الع نْدالكُنَى عالمِ وةٌ باَألعخْتَصةُ ميكحارِفُ المعفَالم :دمحَأبِي مو ،ديز.  
  : ن وجهينِوعلَّةُ ذَِلك م

أنَّها َأكْثَر دورا في الكَالَمِ ِإذَا كَانَت التَّعرِيفَاتُ علَى االخْتصارِ الَ تحصـُل إالَّ  : أحدهمـا
لْتَبِسالَ ي ا قَلَّ؛ َألنَّهيمف دكَامٍ الَ تُوجبأح خَصي الُهمعتاس ا كَثُرما، وبِه .  

محبـب، ومكْـوزة، وموهـب، وتَهلـل،     : الم قَد غُيرتْ كَثيرا، نَحوَأن األع :والثَّاني
  .والحكَايةُ تَغْيير، فَهو من جِنْسِ ما لَحقَها من التَّغْييرِ

هـا غَيـر   وال تُحكَى النَّكرةُ؛ َألن النَّكرةَ إذَا ُأعيدتْ ُأعيدتْ باَألِلف والالَمِ؛ ِلئالَّ يتَوهم أنَّ
 فَعصـى فرعـون   *كَمـا َأرسـلْنَا ِإلَـى فرعـون رسـوالً       [:اَألول، ومنْه قَولُه تَعالَى 

  . )٣(])٢(الرسوَل
  ".َأي :" ، و"من :" وِإذَا َأردتَ َأن تَحكي النَّكرةَ حكيتَها بـ

  :، فيها لُغَتَانِ"من :" فالحكاية بـ 
  .مطَابقَةُ النَّكرة، وهي اَألفْصح :لُّغَةُ اُألولَىال

من رفْـعٍ ونَصـبٍ    –وهي المسُئوُل عنْه  –ما ثَبتَ لتلك النَّكرة " من :" َأن تَحكى بـ
  . وجر، وتَذْكيرٍ وتَْأنيث، وإفراد وتَثْنية، وجمعٍ

: مني؟ وِإذَا قَاَل: مررتُ بِرجٍل، قُلْتَ: منُو؟ وِإذَا قَاَل: رجٌل، قُلْتَجاءني : تَقُوُل لمن قاَل
: منَان؟ وفي الجر والنَّصبِ، تَقُوُل: جاءني رجالنِ، قُلْتَ: منَا؟ وِإذَا قَاَل: ضربتُ رجالً، قُلْتَ

منين؟، هذَا في المفْرد : ن؟ وفي الجر والنَّصبِ، تَقُوُلمنُو: قَام رِجاٌل، قُلْتَ: منين؟ وِإذَا قَاَل
  . والمثَنَّى والجمعِ المذَكَّرِ

منَه؟ رفْعـا، ونَصـبا، وجـرا، وهـي     : قَامتْ هنْدٌ: َأما في المفْرد المَؤنَّث، فَتَقُوُل في
يكوح ،حكُونِ: اَألفْصنْتْ؟ بِسم اءالنُّونِ واله.  

                                                 
  .٣/٥٤فور صشرح الجمل، البن ع) ١(
  . )ُهللا علَيه وسلَّم صلَّى ا( من سورة المزمل)  ١٦، ١٥ (من اآليتين  )٢(
  .١٣٦، ٢/١٣٥اللباب في علل البناء واإلعراب ) ٣(
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نَصبا، وجـرا،  " منْتَين :" منْتَان؟ رفْعا، و: قَامت الهِنْدانِ: وتَقُوُل في تَثْنية المَؤنَّث، في
  .ليٌلالمثَنَّى، وهو القياس، والمشْهور، ويجوز الفَتْح وهو قَ" تَاء :" بِسكُونِ النُّونِ الَّتي قَبَل

منَاتْ، رفْعـا، ونَصـبا،   : جاء نسوةٌ: قَامت الهِنْداتُ، َأو: وتَقُوُل في جمعِ المَؤنَّث، في
  .)١( وجرا

غَرضهم في الحكَاية َأن يتَيقَّن :( وعلَلَّ الرضي ثُبوت تَلْك العالَمات في هذه اللُّغَة، فَقَاَل
لمخَاطَب َأن المسؤَل عنْه هو ما ذَكَره بِعينه الَ غَيره حتَّى يكُون نَصا، وِإنَّما اشْتُرِطَ فـي  ا

كَونُها سؤاالً عن نَكرة؛ َألن المعارِفَ ِإذَا استُفْهِم بِهـا  " من :" ِلحاق العالمات المذْكُورة بـ
ِإما محكيةٌ، َأو غَير محكية؛ َألن االستفْهام عنِ المعارِف لَيس في : في اَألغْلَبِ عنْها ذُكرتْ

 نْهئوِل عسالم ذْفيفُ بِحالتَّخْف طْلَبي فَلَم ،اترنِ النَّكامِ عفْهتثُْل االسم ة٢()الكَثْر(.  
اجِيجالز َمزا جوبِه  ،اِلـكم وابن ،رِيكْبالعو ، خْشَرِيمالزجِني، و اجِ، وابنرالس ناب ،

  .)٣(وابن هشَامٍ
  :تَرك مطَابقَة النَّكرة، وهي دون اُألولَى في الفَصاحة، وفيها وجهانِ :اللُّغَةُ الثَّانيةُ
واوا في الرفْعِ، وَأِلفًا في النَّصبِ، وياء في الجر، حاكيا " من :" َأن تُلْحقَ: الوجه اَألوُل

لِإلعرابِ فَقَطْ، والَ تَحكي عالمات المثَنَّى، والمجموعِ، والمَؤنَّث، وإن كُنْتَ تَسـأُل عنْهـا،   
جـاءني  : للكُلِّ بلَفْظ واحد، فَتَقُـوُل، ِإذَا قيـلَ  علَى َأصلها من صالَحيتها " من :" ِإجراء لـ

منُـو، وعلَـى هـذَا قيـاس     : رجٌل، َأو رجالنِ، َأو رِجاٌل، َأو امرأةٌ، َأو امرأتَانِ، َأو نسوةٌ
رالجبِ و٤(النَّص(.  

ِيهوبيقُولُون:( قَاَل سا ينَاس َأن ونُسثَنَا يدحا ودا،  : َأبـداحتَ ونَينُو، عمي، ونمنَا، وم
 قْفي الوا، فعيمن، َأو ج٥()َأو اثْنَي(.  

                                                 
، ٢٣٥، واللمـع، البـن جنـي    ٤٢٦، وعلل النحو ٣٠٦، ٢/٣٠٥، والمقتضب ٤٠٩، ٢/٤٠٨الكتاب ) ١(

  .٣/٢٢٨، والهمع ٢/٦٨٢، واالرتشاف ٣/٥٧، وشرح الجمل، البن عصفور١٣٨، ٢/١٣٧واللباب 
  .٢/٦١فية شرح الرضي على الكا) ٢(
، وشـرح الكافيـة   ٢/١٣٨، واللبـاب  ١٤٧، والمفصل ٢٣٥، واللمع  ٢/٣٩٤، واألصول ٣٣٥الجمل ) ٣(

  .٤/٢٨٣، وأوضح المسالك ٤/١٧١٧الشافية 
  .٢/٦١، وشرح الرضي على الكافية ٣/٥٧، وشرح الجمل، البن عصفور٢/٣٠٧المقتضب ) ٤(
  .٢/٤١٠الكتاب ) ٥(
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ـ  " من :" وبعض العربِ يوحد:( وقَاَل الوراقُ الـواوِ،  : في جميعِ الجِهات، فَيـأتي بـ
منُو، ومني، : المنْصوبِ، والمثَنَّى، والمجموعِ، وكَذَِلك منَا، للواحد: واَألِلف، والياء، فَيقُوُل

 عمجثَنَّى و إنو ،رفْعِ والجي الر١()ف(.  
 بَأن ،لَلَّ ذَِلكعو ": نـا    " ملفْظُهو ـةاعملَـى الجع ا كَانَتْ تَقَعومِ، فَلَّممنَى الععا مهيف

َأي ازج ،داحعووقذَا المنَا هه تَقَع ا َأن٢(ض(.  
وعلَلَّه أبو حيان، والسيوطي من وجه آخَر، بأنَّهم َأرادوا َأن يحكُـوا ِإعـراب االَسـمِ    

  .)٣(فَقَط
  .)٥(، والماِلقي)٤(وبِهذه اللُّغَة جزم ابن عصفُورٍ

عرابٍ، والَ لعالَمات ُأخَر، كَمـا  ى كُلِّ حاٍل، بالَ حكَاية ِإلعلَ" من :" إفراد: الوجه الثَّاني
  .)٦(في حاِل الوصِل 

كمذَا حه ": نم "   ،ذَِلـك ـنم ءا شَيهيف كحلْتَ لَم يصفَِإذَا و ،قْفي الوا فبِه ىكِإذَا ح
النَّصبِ، والرفْعِ، والخَفْضِ، والمَؤنَّـث، والمـذَكَّرِ،   : في من يا فَتى؟: َألنَّها اَألصُل، فَتَقُوُل

داحو لَى لَفْظعِ، عمالجو ،ةيالتَّثْن٧(و(.  
في الوصِل، وهو مذْهب لبعضِ العربِ، يثبتُ الزيادةَ " من :" وَأجاز يونُس الحكَايةَ بـ

  .منُو يا هذَا، ومنَا يا هذَا، ومني يا هذَا، والَ ينَون: في الوصِل، تَقُوُل
منْتَ يا فَتى، يشـير  : منْتُ يا فَتى، وفي الجر والنَّصبِ: في المؤنَّث في الرفْعِ: وتَقُوُل

ننَوالَ يو ،كَةرِإلَى الح.  
ةيي التَّثنفنْتَانِ: ومنَانِ وم    ،النُّـون ا فَتى؟، فَتَفْـتَحن ينْتَيمن ونَيمو ،النُّون ا فَتى؟ فيكسري

  .)٨(وقيل بكَسرِها، ومنَاتٌ يا فَتى؟، فتضم التَّاء في الرفْعِ، وتكسر التَّاء وتُنَون نَصبا وجرا

                                                 
  .٤٢٨علل النحو ) ١(
  .٤٢٨و علل النح) ٢(
  .٣/٢٢٩، والهمع ٢/٦٨٤االرتشاف ) ٣(
  .١/٢٩٩المقرب ) ٤(
  .٤٣٧رصف المباني ) ٥(
  .٣/٧٤شرح الرضي على الكافية ) ٦(
  .٢/٣٠٦المقتضب ) ٧(
، وتوضـيح المقاصـد   ٢/٦٨٢، واالرتشاف ٣/٧٤، وشرح الرضي على الكافية ٤/١٦شرح المفصل ) ٨(

  .٣/٢٢٩همع ، وال٤/٩٠، واألشموني ٣/٢٦٦، والمساعد ٣/١٣٤٩
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عب نع اِئيالكس كَاهح ونُسي هازا َأجمبِور١(ضِ الع(.  
تُهجحقُوُل: وبِ يرالع عضب عمس قَـالَ : َأنَّه نًا؟ لمننْو ممنًا؟ وم نم برض :  بـرض
  .)٢(رجٌل رجالً

هجلَى َأوع بِه ا احتجمو ونُسي هازا َأجم ونوِيالنَّح هجو قَدو:  
  :الوجـه اَألوُل

 بجِنِّىذَه ن٣(اب(يضشَ، والريعي نواب ،)٤(ِإلَى َأن ، ": نامِ،   " مفْهـتتْ مـن االسدرج
  .فَجاز إعرابها وتَنْوِينُها

هها َأنَّها جردتْ من الدالَلَة علَى االستفْهامِ حتَّى صـارت اسـما   ووج:( قَاَل ابن يعيشَ
من االسـتفْهامِ حيـثُ   " َأيا :" كَساِئرِ اَألسماء، يجوز إعرابها وتَثْنيتُها وجمعها، كَما جردوا

  .)٥( )رجٍل  مررتُ بِرجٍل َأي: وصفُوا بِها، فَقَالُوا
  :الوجـه الثَّاني

ذَهب القَزاز القَيرواني، وابن عصفُورٍ، وَأبو حيان، ِإلَى َأنَّه من ِإجراء الوصِل مجـرى  
قْف٦(الو(.  

هلَيُل عوعي الَ يمن الشَّاذِّ الَّذ رِيكْبا العلَهعج٧(و(.  
  :ِلثُالوجـه الثَّا

َأنَّه علَى لُغَة من يجعُل الزيادةَ في مستَأنَف االستفهامِ، فَقَد حكَى الكُوفيـون أن مـنْهم   
  .)٨(منُو َأنْتَ، ومنَان َأنْتُما، ومنُون َأنتُم؟: من يقُوُل

                                                 
  .٢/٤٨٢، والتصريح ٢/٦٨٣االرتشاف ) ١(
  .٢/٤٨٣، والتصريح ٤١١/ ٢الكتاب ) ٢(
  .١٨٤، ٢/١٧٩، ١/١٣٠الخصائص ) ٣(
  .٢/٦٣شرح الكافية ) ٤(
  .٨/١٥٢شرح المفصل ) ٥(
  .٢/٦٨٣، واالرتشاف ٣/٥٨، وشرح الجمل ٣٢٥ما يجوز للشاعر في الضرورة ) ٦(
  .٢/١٣٩اللباب ) ٧(
  .٢/٤٨٣، والتصريح ٦/٣٣٧، والمقاصد الشافية ٢/٦٨٣ االرتشاف) ٨(
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ابِعالر ـهجالو:  
، ولم يقَعِ الكَالم في لُغَة من أعربها، وِإنَّما "من :" ب جوز أن يكُون من قبيلة تُعرَِأنَّه ي

  .)١(وقَع في لُغَة من بنَاها
 مدع ونُسي نكَى عوح ،برالع بِه الَ تَتَكَلَّم يدعب ونُسي كَاها حم ِإلَى َأن ِيهوبيس بذَهو

  .)٢(قبوِلها
حجِيوتَر ْأير:  
ي الحبِـف ةكَاي ":نلُغَتَانِ"  م:  

مطَابقَةُ النَّكرة، من رفْعٍ ونَصبٍ وجر، وتَذْكيرٍ وتَْأنيث، وإفراد وتَثْنيـة،  : اللُّغَةُ اُألولَى
  . وجمعٍ

رِيكْبالعو ، خْشَرِيمالزجِني، و اجِ، وابنرالس ناب ،اجِيجالز َمزا جوبِه  ،اِلـكم وابن ،
  .وابن هشَامٍ

اِلكم وابن ،رِيكْبالعجِني، و وابن ،اجِيجالزو ،اءالفَر مزا ج٠وبِه  
  : تَرك مطَابقَة النَّكرة، وفيها وجهانِ: اللُّغَةُ الثَّانيةُ

وَأِلفًا في النَّصبِ، وياء فـي الجـر، حاكيـا    واوا في الرفْعِ، " من :" َأن تُلْحقَ: اَألوُل
  .لِإلعرابِ فَقَطْ

 ياِلقفُورٍ، والمصع ابن مزذَا جوبِه.  
علَى كُلِّ حاٍل، بالَ حكَاية ألعرابٍ، والَ لعالَمات ُأخَر، كَما في حاِل " من :" إفراد: الثَّاني

  .الوصِل
  ح من هاتَينِ اللُّغَتَينِ، اللُّغَةُ اُألولَى؛ َألنَّها األفصح واَألكثَر في ِلسانِ العربِوالراجِ

كمذَا حه ": نم "   ،ذَِلـك ـنم ءا شَيهيف كحلْتَ لَم يصفَِإذَا و ،قْفي الوا فبِه ىكِإذَا ح
  .َألنَّها اَألصُل

                                                 
  .٣٩٣أسرار العربية ) ١(
  .٢/٤١١الكتاب ) ٢(
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  رشَع ثُاِلالثَّ الْمبحثُ
ددمِ العةُ اسيتَثْن  

واحد إلى : اسم العدد، ما وضع ِلغَرضِ كَمية آحاد األشْياء، وُأصولُها اثْنَتَا عشْرةَ كَلمةً
أو  مائتانِ، وألفَـانِ، :" عشَرة، وماَئةُ وَألْفٌ، وما عدا تلْك اَأللفاظ متفرع منها، بتثنية، كـ

ثَالثَة وعشْرِين، وَأحد ومائـة، ومائـة   :" ، أو بعطْف، كـ"عشْرِين وأخواته :" معٍ، كـبج
 .)١( ثالثمائة، وثالثة آالف: َأحد عشَر وأخَواته، وإما بإضافة، نَحو: وألف، وكَذَا

  :في كَالَمِ العربِ علَى ضربينِ" واحد :" يأتي
واحد، اثنَان، ثَالثَةْ، فَهذَا اسم كَمـا أن  : يكون اسما، نَحو قوِلهم في العددأن : َأحدهما

كذَلك ددالع أسماء ساِئر .  
واآلخَر :وؤنَّثُ، نَحوي ذكّروي ،لَى الموصوفجرِي عيِ يالذ وهفَةً، وص يكون تُ  : أنرـرم

ِإالَّ كَـنَفْسٍ  [[[[ :تَعالَى –وقَاَل ، ]]]])٢(وِإلَهكُم ِإلَه واحد [[[[ :حدة، وقَاَل عز وجلَّبِرجٍل واحد، وامرأة وا
 ةداح٣(و([[[[ ،عجميثَنَّى، ويو ،ذكَّرييؤنَّثَ، ومَل الفعِل، وعمَل عي أن فٌ، ويجوزصذَا وفَه)٤(.  

 ةيي تَثْنف ونوِيم  واختلَفَ النَّحـنْهمو ،َأجاز نم منْهفَم ،ددا العبِه إذَا ُأرِيد دالعد اءَأسم
نَعم نم:  

ونجِيزالم:  
تَثْنيةَ َأسماء العدد إذَا ُأرِيد بِها العدد، واسـتَدلَّ علَـى ذَِلـك بقَـوِل      )٥(َأجاز اَألخْفَشُ

  :الشَّاعرِ
  )٦(داِئمِ عينِزِيلُوا الَّذي رسا            لَنَا عنْد عاٍل فَوقَ سبفَلَن تَستَطيعوا أن تُ

                                                 
  .٢٣٦، وشرح الكافية البن جماعة ٣/٢٨١، وشرح الرضي ٣٠٩شرح الوافية نظم الكافية )  ١(
  .من سورة البقرة)  ١٦٣( من اآلية )  ٢(
  .من سورة لقمان) ٢٨( من اآلية )  ٣(
 .٢٧١، والتكملة ٥١٠، ٥٠٩ات البغدادي)  ٤(
 . ١/١٤٥، والهمع ١/٢٢٣، والتذييل والتكميل ٢/٥٥١االرتشاف )  ٥(
  :، ورواية الديوان٢/٥٦٣البيت من الطويل، للفرزدق ) ٦(

  ِلينقُلنَها لَم يستَطعن الَّذي رسا       لَها عند عاٍل فَوقَ سبعين داِئمِ
، والتذييل والتكميـل  ٦٨٥، وتذكرة النحاة، ألبي حيان ٢٣٣صفور ضرائر الشعر، البن ع: وهو من شواهد

  . ١/١٤٥، والهمع ٣/٢٤٥٣، ٢/٥٥١، واالرتشاف ١/٢٢٣
لُهقَو هيف دالشَّاه ": نيعبا :" ثنى حيثُ" سيريد سبع السموات وسبع األرضيين"سبع ،.   
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  :ومنْه قَوُل الشَّاعرِ
وبرض اةي الكَفِّ ِإنِّي ِللْكُمبِذ              تُهلَونِ عيداحنَا وا الْتَقَي١(فَلَم(  

ديس ابن افَقَهوقَاَلهو ، ):داحالو :َأوابِيراَألع ابن ثَنَّى، َأنشَدي قَدابِ، وسالح ددُل ع :  
   تُهلَونِ عيداحنَا وا الْتَقَيفَلَم                وبرض اةي الكَفِّ ِإنِّي ِللْكُم٢( )بِذ(.  

عونانالم:  
 نَعسيبويه و مدرب٣(الم(يالفَارس يلو عوأب ، )٤(جِني، و ابن )٥( ـيسوالقَي ،)٦(  وابـن ،
، تَثْنيةَ َأسماء )١١(، والسيوطي)١٠(، ونَاظر الجيشِ)٩(، وأبو حيان)٨(، وابن مالك)٧(عصفُورٍ

  .العدد، مرادا بها العدد
:  نحو ، وذلكوالنونِ لياءوا بالواوِ عموال الج ةُينثْفيه التَّ وزجال تَ ابهذا ب: ( قال سيبويه 

رِشْعلَ، وثَ يناثواالثنينِ ين ، لو س ،متَي رتَلْا بمسلمين قُلًج  :هذا مسلمـ  ، أو ون سمه تَي
 دواح في اسمٍ ونكُي ال هأنَّ ِلبق نم...... هعمجا ولم تَأبد هنِّثَلم تُ النِجهذا ر:  تَلْقُ برجلينِ

فْروال نَ انِعصانِب وال جولَ انِر ،نَّكلُّكُ:  وُلقُتَ كهم مسلمون واسمهـ م م سلمـم ، وكُ ونلُّه 
رم ،  النِجهمواسرانِلَج نُّثَ، وإنما امتنعوا أن يوا عشرين جِحين لم ي وا عشـرونان ،  يـز

                                                 
، ولسان العـرب  )و ح د ( ، ٤٨٨/ ٣ألعظم المحكم والمحيط ا: البيت من الطويل، البن األعرابي، في) ١(

، ولـيس  ٥/١٩٥تهذيب اللغة : ، وبال نسبة في)و ح د ( ، ٩/٢٦٣، وتاج العروس )و ح د ( ، ٤٤٧٩
، وتمهيـد القواعـد   ٢/٧٦١، واالرتشاف ٢٣٣، وضرائر الشعر، البن عصفور ٢٣٠في كتاب العرب 

  .٢/٢٠١، والمزهر في علوم اللغة ٢٤٤٦
 هيف دالشَّاهلُهنِ :" قَويداحا :" ثنى حيثُ" ودا به العدد الحسابي"واحرادم ،.   

   ).و ح د ( ، ٤٨٨/ ٣المحكم والمحيط األعظم ) ٢(
  . ٢٦٣/ ٩تاج العروس  ).وقد َأنكَر َأبو العباس تَثْنيتَه  :( قال الزبيدي) ٣(
  .٢٧١، والتكملة ٥١١البغداديات  ) ٤(
  .١/٢٧١، والخصائص ١٦شكل أبيات الحماسة التنبيه على شرح م) ٥(
  .٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٣إيضاح شواهد اإليضاح للقيسي ) ٦(
  .١/٧٤شرح الجمل ) ٧(
  . ٢/٤٠٧شرح التسهيل ) ٨(
  .٢/٥٥١، واالرتشاف ١/٢٢٣التذييل والتكميل ) ٩(
  .٥/٢٤٤٤، ١/٣٠٨تمهيد القواعد ) ١٠(
  .١/١٤٥الهمع ) ١١(
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وهـذا ال   ،ائتانان ، وألفانـان ، واثنانـان   م:  تَلْا لقُذَ تَلْ، ولو قُ واستغنوا عنها بأربعين
كُيولُقُال تَ ُأطَ، وهو خَ ونه العر١(ب(  .(  

يالفَارس يلو عإذَا :( قَاَل أب لَكن ،هن لَفْظثَنَّى مفَالَ ي ،ماس وي هُل الَّذاَألو برا الضفَأم
مـن  "االثَنْينِ:"ثَة، ولَم يجمعثَالَ": االثَنْينِ :" قوُل إذَا جمعتَاثْنَانِ، كَما تَ: َأردتَ ذَِلك فيه قُلتَ

    لَى االثَنْينِ لَفظًا من غيـرِ االثَنْـينِ، كَـذَلكع الزيادةو ددي الععِ فمغْتَ للجا صفَكَم ،هلَفْظ
  .)٢( )الواحد :" تَصوغُ للتثنية لَفْظًا من غَيرِ

إذَا َأردتَ بِه العدد، فَإنَّه الَ يثَنَّى والَ يجمع، وذَلك أنَّهـم  " واحد :" فَأما :(وقَاَل ابن جِني
اثْنَانِ، وعن جمعه بقَوِلهم، ثَالَثَة وأربعة، ونحو : قَد استَغنُوا عن تثنيته من لَفْظه، بقولهم

  . )٣( )ينِ، وبعشرة عن خَمستَينِ، ونحو ذَلك بستَّة عن ثَالثَتَ: ذَلك، كَما استَغنُوا
  :وخَرح ابن عصفُورٍ، وأبو حيان، والسيوطي، قَوَل الشَاعرِ

  لَنَا عنْد عاٍل فَوقَ سبعين داِئمِ    
  .)٤( علَى أنَّه ضرورةٌ
، من حيـثُ كَانَـت اسـم    "َألْف :" ، و"ة ماَئ:" بـ" سبعا :" أنَّه شَبه: ووجه االضطرارِ

  .)٥(عدد، كَما أنَّهما كَذَلك، فَحكم لَها بحكْمهِما بدالً من حكْمها
ا قَولُهأمو:  

 تُهلَونِ عيداحنَا وا الْتَقَيفَلَم  
 نِ :" فَلَيسيداحتَثنيةَ" و يهد :" فاحو من " وي هو تثنيةُالَّذْل هب ،ددالع أسماء ": داحو

  .)٦( مفْرد: الَّذي هو صفَةٌ، بمعنَى" 

                                                 
  .  ٣٩٣، ٣٩٢/ ٣الكتاب  )١(
  .٥١١بغداديات ال)  ٢(
  .١٦التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة )  ٣(
  .١/١٤٥، والهمع ٣/٢٤٥٣، ٢/٥٥١، واالرتشاف ١/٢٢٣، التذييل والتكميل ٢٣٣ضرائر الشعر ) ٤(
  .٢٣٣ضرائر الشعر ) ٥(
   .٢٣٣، وضرائر الشعر ٢٣٠ليس في كالم العرب ) ٦(
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حجِيوتَر ْأير:  
 إلَيه با ذَهم ى أنسيبويه وَأرافَقَهومن و دربا    ما المادـرم ،دالعـد اءَأسم ةينَعِ تَثْنم من
مائـة  : الَّ ما نُص علَيه منإشَيًئا من ذلك  راجِح؛ ألن العرب لم تُثنبها العدد، هو الصواب وال

  ). )١( وأن تثنيتها  خطأ ال تقوله العرب ،وَألْف، وأن بعضها يغني عن تثنية بعضٍ
  عشر  عابِالر الْمبحثُ

  تَثْنيةُ جمعِ التَّكْسيرِ
  .)٢(كُلُّ جمعٍ تَغَير فيه نَظم الواحد وبِنَاُؤه: هو، )جمع التَّكْسير ( 

  : والتَّغْيير فيه يكون علَى َأربعة َأضربٍِ
  .رجل ورِجال، ودرهم ودراهم: َأن يكُون لفْظُ الجمعِ أكْثَر من لفظ الواحد، نَحو: أحدها

  .كتَاب وكُتُب، وِإزار وُأزر: ظُ الواحد أكْثَر من لفظ الجمعِ، نَحوَأن يكُون لفْ: والثَّاني
  .َأسد وُأسد: َأن يكُون مثْلَه في الحروف دون الحركَات، نَحو: والثالث
ـ   : َأن يكُون مثْلَه في الحروف والحركَات، نَحو: والرابع ون واحـدا،  الفُلْـك، فَإنَّـه يكُ

، فلَو َأراد بِـه  ]]]])٣(في الْفُلْك الْمشْحونِ[[[[ :ويكُون جمعا، فََأما كَونُه واحدا؛ فنَحو قَوِله تَعالَى
ـ   [[[[ :الْمشْحونَة، وَأما كَونُه جمعا، فنَحو قَوِله تَعالَى: الجمع لَقَاَل ك حتَّى ِإذَا كُنـتُم فـي الْفُلْ

 نيرج٤(و([[[[لقَوِله عمالج بِه ادفََأر ، :نيرجو)٥(.  
نَعن مم مومنه ،ازن أجم مير، فمنهعِ التَّكْسمج ةيواختَلَفَ النُّحاةُ في تَثْن:  

ونجِيزالم:  
يالفَارِس يلو عأب ٦(َأجاز(ِاجِبالح وابن ،)ـ )٧ ضالرو ،اِلكم ابنو ،ـعِ   )٨(يمـةَ جيتَثْن ،

  .التَّكْسير

                                                 
  .٢٢٤، ١/٢٢٣، والتذييل والتكميل ١/٧٤شرح الجمل، البن عصفور .  ٣٩٣،/  ٣الكتاب  )١(
  .٢/١٧٨، ١/١١٢، واللباب في علل البناء واإلعراب ٤٧، ١/٤٦األصول في النحو ) ٢(
 .من سورة يس) ٤١(ومن اآلية . من سورة الشعراء)  ١١٩( من اآلية ) ٣(
 ).السالَم  ٤١علَيه . ( من سورة يونس)  ٢٢( من اآلية ) ٤(
 .٦٤، ٦٣أسرار العربية ) ٥(
 .٢/١٨١، واإلغفال ٣/٢٧٦، والحجة ٤٦٤، والتكملة ١/١٢١كتاب الشعر ) ٦(
 .١/٥١٠اإليضاح في شرح المفصل ) ٧(
 .١/٣٦٣شرح الكافية ) ٨(
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اِلكم نـةَ،  :( قَاَل ابيالتَّثْن نممع يتَضالْج عٍ؛ َألنملَى جلَّ عا دثَنَّى مِليِل َأالَّ يقْتَضى الدم
ى عطْف واحـد علَـى   ِإالَّ َأن الْحاجةَ داعيةٌ ِإلَى عطْف جمعٍ علَى جمعٍ، كَما كَانت داعيةً ِإلَ

واحد، فَإذَا اتَّفَقَ لفْظَا جمعينِ مقصود عطْفُ أحدهما علَى اآلخرِ استُغْنى فيهِما بالتثنية عن 
الْعطف كَما استغْنَى بِها عنِ الواحد علَى الواحد، ما لم يمنَع من ذَِلك عدم شَبه الْواحد، كَما 

مساجِد، ومصابيح، وفي الْمثَنَّى والْمجموعِ علَى حـده مـانع آخـر وهـو     : منع في نَحو
 ةداحو ي كلمةاع إعرابين فمتتثنيتهماَ اج ١()استلزام(.  

  : واستَدلُّوا علَى جوازِه بقَوِل الشَّاعرِ
  )٢(عنْد التَّفَرق في الهيجا جِمالَينِ             َألصبح الحي َأوبادا ولَم يجِدوا  

  :وقَاَل َأبو النَّجمِ
   )٣( بين رِماحي ماِلك ونَهشَِل

  .)٤( ِلقَاحانِ سوداوانِ: وقَوِل العربِ
عونانالم:  

هيوبيس نَع٥(م(يافريالسو ،)٦(خْشَرِيمالزو ،)٧(، ٍفُورصع وابن)٨(   ـانيـو حأبو ،)٩( ،
                                                 

 .١/١٠٥شرح التسهيل ) ١(
، وإيضـاح  ٥٦٠شرح شواهد اإليضاح، البن بـري  : البيت من البسيط، لعمرو بن العداء الكلبي، في) ٢(

، وخزانـة األدب  )وبـد  ( ، ٤٧٥٢) عقل ( ، ٣٠٤٩، ولسان العرب ٢/٨٢٨للقيسي شواهد اإليضاح، 
، ١/١٤٢مجـالس ثعلـب   : في: ، وبال نسبة)عقل (  ٣٠/٢٧) وبد ( ، ٩/٢٤٨، وتاج العروس ٧/٥٨١

، والمقـرب  ٤/١٥٣، وشرح المفصل ١٨٧، والمفصل ١/١٢١، وكتاب الشعر ٤٦٤والتكملة، للفارسي 
 .٢/٥٤٩وارتشاف الضرب ، ٣/٣٦٣، وشرح الرضي ٢/٤٣

ُلهقَو هيف دجمال:" حيث ثنى جمع التكسير" جمالين:" الشَّاه."  
، وشرح ٤/١٥٥، وشرح المفصل ١٨٦، والمفصل ٤/٣٦٣، وفي شرح الكتاب ٣٤٠رجز، في ديوانه ) ٣(

، /٢، وإيضاح شواهد اإليضـاح، للقيسـي   ٥٦٠، وشرح شواهد اإليضاح، البن بري ٣/٣٦٣الرضي 
 .٣١٢، وشرح شواهد الشافية ٧/٥٦٤، وخزانة األدب ٢/٥٥٠ارتشاف الضرب ، و٨٢٨

ُلهقَو هيف دالشَّاه ": ياحاح :" حيث ثنى جمع التكسير" رِمرِم."  
 .١/١٤٠، والهمع ٣/٣٦٣، وشرح الرضي ١/١٢١، وكتاب الشعر ٤٦٤التكملة، للفارسي ) ٤(
 .٣/٦٢٣الكتاب ) ٥(
 . ٤/٣٦٣شرح الكتاب ) ٦(
 .١٨٦المفصل ) ٧(
 .١/٧٢، وشرح الجمل ٢/٤٣المقرب ) ٨(
 .٢/٥٤٩، واالرتشاف ٢/٦٣، ١/٢٢٢التذييل والتكميل ) ٩(
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ينيامم١(والد(يسوالقَي ،)٢(يوالسيوط ،)ير)٣عِ التَّكْسمةَ جيتَثْن ،.  
نْعلَّلُوا المعةَ : ويوالتَّثْن ،يرالتَّكْث يدفي عمالج للغَرضِ، ألن ير نَقْضعِ التَّكْسمةَ جيتَثْن بأن

  .)٤(فيد التَّقْليَلتُ
ى أنا، أالَ تَرلَهقَب عطيها يِإالّ م ةيالتَّثْن دعي بعطير الَ يالتَّكْس عمج اَل :" وأنرِج "  قَـعي

لَيهع قَعا يلَى ماالَنِ : عج٥(ر(.  
  :ِلقَاحانِ سوداوانِ: َأما قَوُل العربِ
افريالس فَينِفَذَكَرخْتَلئينِ مشَي بذْهم هيف بتَذْه برالع أن ٦(ي(.  

  .)٧(وجعلَه ابن عصفُورٍ، وأبو حيان، والسيوطي، من النَّادرِ
  :َأما قَوُل الشَّاعرِ

  عنْد التَّفَرق في الهيجا جِمالَينِ
التَّثْن َأن يافريالس لَى تَْأوِيِلفَذَكَرع هيةَ فاِل: يالجِم ينِ منيع٨(قَط( .  

ا قَولُهَأمو:  
  بين رِماحي ماِلك ونَهشَِل

لكُلِّ فَرد مـن َأفْـراد   : رِماح هذه الْقَبِيلَة ورِماح هذه الْقَبِيلَة، فَالْمراد: فَهو علَى تَْأوِيِل
 ةيالتَّثْن هذةٌهاع٩(جم(.  

                                                 
 .٢٨٧تعليق الفرائد ) ١(
 .٢/٨٢٨إيضاح شواهد اإليضاح ) ٢(
 .١/١٤٠الهمع ) ٣(
 .٢/٨٢٨إيضاح شواهد اإليضاح ) ٤(
 .١/٧٢شرح الجمل ) ٥(
 . ٤/٣٦٣شرح الكتاب ) ٦(
، والهمـع  ٢/٥٤٩، واالرتشاف ٢/٦٣، ١/٢٢٢، التذييل والتكميل ١/٧٢، وشرح الجمل ٢/٤٣المقرب ) ٧(

١/١٤٠ . 
 . ٤/٣٦٣شرح الكتاب ) ٨(
 .٢/٣٩٤، وخزانة األدب ٤/٣٦٣شرح الكتاب ) ٩(
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  .)١(وجعَل أبو حيان، والسيوطي، البيتَينِ ضرورةً 
حجِيوتَر ْأير:  

َأرى أن تَثْنيةَ جمعِ التَّكْسير، جائزةٌ للضرورة الشِّعرِية، َأما ما ورد منها فـي الكَـالَمِ   
رنَاد وفَه.  

  عشر سماالخَ الْمبحثُ    
  تَثْنيةُ اسمِ الجِمعِ

رهط، ونَفَرٍ، وقَومٍ، وِإبٍِل، َأو : هو ما لَيس لَه واحد من لَفْظه غَاِلبا، نَحو: اسم الجمعِ
ووعِ، نَحمانِ الجزخَاِلفٌ َألوم نَّهلك داحو لَه :هدفْركْبٍ، مر : و ،ـباكر : بٍ، مـحص هدفْـر :

باح٢(ص(. 

نَعن مم مومنه ،ازن أجم معِ، فمنهمالج ماس ةيواختَلَفَ النُّحاةُ في تَثْن:  
ونجِيزالم:  

يالفَارِس يلو عأب ٣(َأجاز(ِاجِبالح وابن ،)عِ)٤ممِ الجةَ اسيتَثْن ،اِلكم ابنو ،.  
اِلكم نقْتَضى ا:( قَاَل ابـةَ،  ميالتَّثْن نممع يتَضالْج عٍ؛ َألنملَى جلَّ عا دثَنَّى مِليِل َأالَّ يلد

ِإالَّ َأن الْحاجةَ داعيةٌ ِإلَى عطْف جمعٍ علَى جمعٍ، كَما كَانت داعيةً ِإلَى عطْف واحـد علَـى   
د عطْفُ أحدهما علَى اآلخرِ استُغْنى فيهِما بالتثنية عن واحد، فَإذَا اتَّفَقَ لفْظَا جمعينِ مقصو

الْعطف كَما استغْنَى بِها عنِ الواحد علَى الواحد، ما لم يمنَع من ذَِلك عدم شَبه الْواحد، كَما 
حـده مـانع آخـر وهـو      مساجِد، ومصابيح، وفي الْمثَنَّى والْمجموعِ علَى: منع في نَحو

 ةداحو ي كلمةاع إعرابين فمتتثنيتهماَ اج ٥()استلزام(.  

                                                 
، والهمـع  ٢/٥٤٩، واالرتشاف ٢/٦٣، ١/٢٢٢، التذييل والتكميل ١/٧٢، وشرح الجمل ٢/٤٣المقرب ) ١(

١/١٤٠ . 
 .٤/١٨٨٤كافية الشافية شرح ال) ٢(
 .١٨١، ٢/١٨٠، واإلغفال ٦٨، والمسائل الحلبيات ١/١٢٢كتاب الشعر ) ٣(
  .١/٥١٠اإليضاح في شرح المفصل ) ٤(
  .١/١٠٥شرح التسهيل ) ٥(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٦٢٠ - 

  : واستَدلُّوا علَى جوازِه بقَوِل الشَّاعرِ
  )١(وكَلُّ رفيقَي كُلِّ رحٍل وِإن هما                  تَعاطَي القَنَا قَوماهما َأخَوانِ

  :عرِوبقَوِل الشَّا
تُمملا عا مهِمي٢(لَنَا ِإبِالَنِ ف(  

 قَولُه نهمو– لَّموس لَيهلَّى اُهللا عنِ:( صيالْغَنَم نيب ةاِئرالْع ثَُل الشَّاةم قنَافثَُل الْم٣()م(  .  
 قَولُه نهمالَى –ونِ [ :تَعَئتَيي فةٌ فايء لَكُم كَان ٤(قَد([.  

  .])٥(يوم الْتَقَى الْجمعانِ  [ :ولُهوقَ
عونانالم:  

هيوبيس نَع٦(م(يافريالسو ،)٧(خْشَرِيمالزو ،)٨(ٍفُورصع وابن ،)٩(   ـانيـو حأبو ،)١٠( ،  

                                                 
، ٦٨، والمسـائل الحلبيـات   ٢/١٨١اإلغفـال  : ، وفـي ٢/٥٩١البيت من الطويل، وهو في ديوانـه  ) ١(

، ٢/٥٥٠، واالرتشـاف  ١٩٦، ومغني اللبيـب  ١/٧٢البن عصفور ، وشرح الجمل، ٤٤٣والبغداديات 
  .٧/٥٧٢، وخزانة األدب ١/١٤١، والهمع ١/١٣٤، وشفاء العليل ١/٢٢٢والتذييل والتكميل 

ُلهقَو هيف دا :" الشَّاهماهمم :" حيث ثنى اسم الجمع" قَوقَو ."  
  :صدر بيت من الطويل، وعجزه) ٢(

  تُم فَتَنَكَّبوافَعن َأيها ما شْئ
، وإيضاح شـواهد اإليضـاح، للقيسـي    ٥٦١شرح شواهد اإليضاح، البن بري : وهو لشُعبةَ بنِ قُميرٍ، في

، ٤١٧نـوادر أبـي زيـد    : ، وبال نسبة في٢٧/٤١٥، وتاج العروس ٧/٥٦٥، وخزانة األدب ٢/٨٢٩
، وشـرح  ٤/١٥٤فصـل  ، وشرح الم١٨٦، والمفصل ١/١٢٢، وكتاب الشعر ٤٦٤والتكملة، للفارسي 

  .٣/٣٦٣الرضي 
ُلهقَو هيف دِإبِل :" حيث ثنى جمع التكسير" ِإبِالَنِ :" الشَّاه ."  

، المقدمة، باب من رخص فـي الحـديث إذا أصـاب    ) ٣٢٧( ، رقم١/٣٤٨أخرجه الدارمي في سننه ) ٣(
  .في الشرك والنفاق كتاب اإليمان، باب ما جاء)  ٢٦٤( ، رقم ١/٤٩٦المعنى، وابن حبان في صحيحه 

  . من سورة آل عمران)  ١٣( من اآلية ) ٤(
  .من سورة األنفال)  ٤١( من سورة آل عمران، ومن اآلية )  ١٦٦، ١٥٥( من اآليتين ) ٥(
  .٣/٦٢٣الكتاب ) ٦(
  . ٤/٣٦٣شرح الكتاب ) ٧(
  .١٨٦المفصل ) ٨(
  .١/٧٢، وشرح الجمل ٢/٤٣المقرب ) ٩(
  .٢/٥٤٩، واالرتشاف ٢/٦٣ ،١/٢٢٢التذييل والتكميل ) ١٠(
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ينيامم١(والد(يسوالقَي ،)٢(يوالسيوط ،)عِ)٣ممِ الجةَ اسيتَثْن ،.  
عونْعـةَ   : لَّلُوا الميوالتَّثْن ،يـرالتَّكْث يدفي عمالج للغَرضِ، ألن وعِ نَقْضمةَ المجيتَثْن بأن

  .)٤(تُفيد التَّقْليَل
ى أنا، أالَ تَرلَهقَب عطيها يِإالّ م ةيالتَّثْن دعي بعطعِ الَ يمالج ماس ـا  :" وأنقَوم :"  قَـعي

لَيهع قَعا يلَى مانِ: عم٥(قَو(.  
  :قََأما قَوُل الشَّاعرِ

 وكَلُّ رفيقَي كُلِّ رحٍل وِإن هما                  تَعاطَي القَنَا قَوماهما َأخَوانِ

  .)٦(فَذَكَر ابن عصفُورٍ، وأبو حيان أنَّه ضرورةٌ 
 .)٧(نَّادرِوجعلَه السيوطي من ال

  :وَأما قَوُل الشَّاعرِ
تُمملا عا مهِميلَنَا ِإبِالَنِ ف  
أن يافريالس فَـينِ،    " ِإبِالَنِ :" فَذَكَرخْتَلئينِ مشَـي بـذْهم هيف بتَذْه برالع وه، أننَحو

قطْعتَان من : ِإبِالً سوداء وِإبِالً حمراء، كأنَّهم قَالُوا ِإبَِل قَبِيلَة وِإبَِل قَبِيلَة ُأخْرى، أو :أرادوا
  .)٨(اِإلبِِل 

 ا قَولُهَأمو– لَّموس لَيهلَّى اُهللا عنِ  : ( صـيالْغَنَم نيب ةاِئرالْع ثَُل الشَّاةم قنَافثَُل الْمم .(  
ةلَى ِإرادنِ : فَعيبرنِ أو سييع٩(قَط(.  

                                                 
  .٢٨٧تعليق الفرائد ) ١(
  .٢/٨٢٨إيضاح شواهد اإليضاح ) ٢(
  .١/١٤٠الهمع ) ٣(
  .٢/٨٢٨إيضاح شواهد اإليضاح ) ٤(
  .١/٧٢شرح الجمل ) ٥(
  .٢/٥٥٠، واالرتشاف ١/٢٢٢، والتذييل والتكميل ١/٧٢شرح الجمل )  ٦(
  . ١/١٤٠الهمع ) ٧(
  . ٤/٣٦٣شرح الكتاب ) ٨(
  .٣٣/١٨٨، وتاج العروس ٤/١٥٥ح المفصل شر) ٩(
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رِيهوإذَا قَالُوا: :( قَاَل الجو : ونريـدا يانِ، فإنَّمغَنَمِإبِالنِ، و :ينِ مـن اِإلبِـِل    قَطـيع
  .   )١()والغَنَمِِ
 حجِيوتَر ْأير:  

ن ، سيبويه، والسيرافي، والزمخْشَرِي، وابن عصفُورٍ، وأبو حياأن ما ذهب إليه َأرى 
،يوالسيوط ،يسوالقَي ،ينياممعِ من منع والدممِ الجةَ اسيا راجح لهو الصواب وا تَثْنوم ،

  .ورد منْها في الشِّعرِ فَهو للضرورة، وَأما ما ورد منها في الكَالَمِ فَهو علَى التَّأويِل

  عشر سادالس الْمبحثُ
  نيةُ اسمِ الجِنْسِتَثْ

والجِنْسِ، ه ماس :ا ومةيدالفَر اراعتب هيلْغًى فم يقَةقللح عض. 

  :وهو نَوعانِ
كَلم، وكَلمة، : هو الَّذي يفَرقُ بينَه وبين واحده بالتَّاء غَاِلبا، مثْل: اسم الجِنْسِ الجمعي -١

ر، وشَجشَجوونَح ،كَسا عمبرة، وـَأة،   : ربالجـَأة ووالكَم ،داحللو ،ءبوالج ءالكَم
وبِ، نَحالنَّس اءبي هداحو نيوب نَهيقُ بفَري قَدللجِنْسِ، و :يمورم وور.  

  .)٢(لَبن وماء: ، نَحوهو ما يصدقُ على القَليِل والكَثيرِ: اسم الجِنْسِ اإلفْرادي -٢ 
واختَلَفَ النُّحاةُ في تَثْنية اسم الجِنْسِ، باقيا علَى جِنْسيته، فمنهم من أجاز، ومنهم من 

نَعم:  
ونجِيزالم:  

اِلكم ابن مِ الجِنْسِ)٣(َأجازةَ اسيتَثْن ،انبوالص ،.  
انيو حقَاَل َأب): رظَاهـمِ الجِـنْسِ،     واسـيرِ، ومعِ التَّكْسج ةيتَثْن ياساقت اِلككَالَمِ ابنِ م

  .)٤()واسمِ الجمعِ 

                                                 
  ).إبل .( ٤/١٦١٨الصحاح ) ١(
  .١٥٤، ٤/١٥٣، واألشمونى  ٣/١٤١٦توضيح المقاصد والمسالك، للمرادي ) ٢(
  .٢/٥٥٠، وارتشاف الضرب ١/٢٢١التذييل والتكميل ) ٣(
  .٢/٥٥٠ارتشاف الضرب ) ٤(
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انبقَاَل الص ):تَهيقَاُل في تَثْنيو :رِيدحَأ الجانِ، قَراوماءانِ وـاءانِ   [[[[:م١(فَالْتَقَى الْم([[[[ ،
نساوانِ [[[[:والح٣(]]]])٢(فَالْتَقَى الْم(.    
عونانالم:  

اءالفَر نَع٤(م(  ويـرٍل الهـهو سوأب ،)٥( بِينالشَّـلَوو ،)٦(  ِـازالخَب وابـن ،)٧(  وابـن ،
تَمرانِ، وعسالَنِ،  : ، تَثْنيةَ اسمِ الجِنْسِ، فَال تقُول)١٠(، والسيوطي)٩(، وأبو حيان)٨(عصفُورٍ

هاعاختلَفَت أنْو فَإن كَقَوِلك ،تُهيتَثْن ازج :نِ، تُرِيدياءتُ ما: شَرِبملح اءما، ولْوح اءم.  
ولم يثَن اسم الجِنْسِ، ألنَّه لَيس لَه ما يضم إِليه، فَإن ثُنِّـي فَبعـد   :( قَاَل ابن عصفُورٍ
  .)١١()الذّهابِ مذْهب النَّوعِ

حجِيوتَر ْأير:  
  فَـإن ،اجِحالر ومِ الجِنْسِ، هاس ةينْعِ تَثْنم من افَقَهومن و اءالفَر إلَيه با ذَهم ى أنَأر

تُهيتَثْن ازج هاعاختلَفَت أنْو                              .  

                                                 
فَـالْتَقَى  :( قال ابن خالويـه . ، وهي قراءة الجمهور]ء فَالْتَقَى الْما [.من سورة القمر)  ١٢( من اآلية ) ١(

مختصر في شواذ ) المايان : الْماءانِ، الجحدري، ومحمد بن كعب، فَالْتَقَى الْماوانِ، بالواو، الحسن، وعنه
  .١٤٨القرآن  

  .من سورة القمر)  ١٢( من اآلية ) ٢(
  .٤/١٦٩حاشية الصبان ) ٣(
  .١٧٢/ ٣معاني القرآن ) ٤(
  .٥٥٩/ ١إسفار الفصيح ) ٥(
  .١/٣٠٠شرح المقدمة الجزولية ) ٦(
  .١٧١، ١٧١توجيه اللمع ) ٧(
  .١/٧٤شرح الجمل ) ٨(
  ، ٢/٥٥٠، وارتشاف الضرب ١/٢٢١التذييل والتكميل ) ٩(
  .١/١٤٠الهمع ) ١٠(
  .١/٧٤شرح الجمل ) ١١(
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  الخَاتمةُ: رابِعا 
  اتمةُالخَ

ِهللا الحمد الذي بنعمتتَ هتوالصالةُ لصالحاتُا م ، ـ   تمـان األ األ والسالم  مِاتَكمـالن علـى خَ
 إلـى يـومِ   والتابعين لهم بإحسانٍ هوعلى آله وصحبِ نا محمدالمرسلين سيد وإمامِ نبياءاأل

  . الدينِ
وبعد:  

 النحـوِ  مـع كتـبِ   بعد رحلـة  من هذا البحث إلى االنتهاء هوفضلْ هبكرم فلقد وفقني اُهللا
والتصريف واللغةللوقوف ، على آراء العلماء حوِل المختلفة المثنى وأحكاموما تَ ه ،جوز 
  :، ولقد خلص البحث إلى النتائج التالية  متنعوما تُ فيه التثنيةُ

تثنية ذو الموصولة ، وذلك لورود الشواهد الدالة على أنها  بمنعِ القوَل حثُبال حجر: أولًا 
عـن التصـرف ،    نها منقولة عن ذو التي بمعنى صاحب ، فضعفتتكون بلفظ واحد ، أل

  .وألزمت وجها واحدا، وكذلك منع تثنية ذات 
النحويين بجواز تثنية العلـم المعـدول ، ورد منـع     جمهورِ قوِل صحةَ البحثُ أثبتَ :ثانيا

  . المازني لذلك 
 معنى ، وذلك لقلة مـا ورد  السمين المتفقين لفظا الصوب البحث القول بمنع تثنية ا :ثالثًا

منه ن والحتمال تأويله ، والقاعد ال تبنى إال على جملة من المسـتقرآت ، وأن تثنيتهـا   
  .مقصورة على السماع

بمنع تثنية العلم المركب تركيبا مزجيا ، وذلـك لشـبهه بـالعلم     القوَل البحثُ حجر: رابعا
  .لعرب المركب تركيبا إسناديا ن وعدم السماع عن ا

أثبت البحث صحة قول ابن جني والزجاجي وابن مالك في جواز تثنية المصـدر  : خامسا 
  .المبين للنوع الختالف أنواعه

صوب البحث رأي أبي عمرو بن العالء ، وأبي زيد األنصاري في جـواز تثنيـة   : سادسا 
  .النحو والتصريف سواء ، لسماع ذلك عن العرب الذين يحتج بقولهم على إثبات قواعد 

الوجهين في تثنية أفعل التفضيل المضاف إلى المعرفـة ، وذلـك    ثُحأجاز الب: سابعا 
  . لورود السماع والقياس بجوازهما 
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وكَـذَِلك   [[[[:، وقَولُـه ]]]])١(ولَتَجِدنَّهم َأحرص النَّاسِ علَى حياة  [[[[:تَعالَى  –السماع قَولُه ف
  ".أكَابِر :" ، وجمع"َأحرص :" ، فَأفْرد]]]])٢(لِّ قَرية َأكَابِر مجرِميها جعلْنَا في كُ

اسا الْقيأمـثُ     : ويـارِي، مـن حبالع هِهى من شَـبأقْو الالَّماَألِلفُ و يها فبم ههفَشَب
ه في الْمطَابقَة أولى من إجراِئه مجرى في َأن كُالّ منْهما معرفَة، فإجراؤه مجرا اشتراكُهما

  .)٣(العارِي، فَِإنَّه لم يعط االخْتصاص بجريانه مجراه فَالَ أقلَّ من َأن يشَارك 
البصريين في منع تثنية أجمع وجمعاء استغناء عنه بتثنية كـال   قوَل جح البحثُر: ثامنًا 

  )٤(وكلتا ، وذلك لما سبق ذكره 
االستفامية المحكي بها ، وذلـك ألنـه    يصوب البحث القول بجواز تثنيىة َأ: تاسعا  

  .األفصح واألكثر في لسان العرب 
، جواز تثنية َأي الموصولةفي ما حكاه ابن كيسان ومن وافقه أثبت البحث صحة : عاشرا 

  .وذلك الشتقاقها وتصرفها وتمكنها في باب االسمية
النَّكرة، من رفْـعٍ   تها مطَابقَوامية هح البحث  الحكاية بـ من االستفرج: حادي عشر 

  . ونَصبٍ وجر، وتَذْكيرٍ وتَْأنيث، وإفراد وتَثْنية، وجمعٍ
ِلـك،  وبِه جزمَ الزجاجِي، ابن السراجِ، وابن جِني، والزمخْشَرِي ، والعكْبرِي، وابن ما

  .وابن هشَامٍ
والسيرافي، والزمخْشَرِي، وابن والمبرد ، سيبويه، صوب  البحث مذهب : ثاني عشر 

،يوالسيوط ،يسوالقَي ،ينيامموالد ، انيو حأبفُورٍ، وصنَعِفي عير معِ التَّكْسمةَ جيتَثْن . ألن
لم تُثن برالع  منإشَيًئا من ذلك لَيهع ا نُصالَّ م : ي عن تثنيةغنا يهضعب وأن ،وَألْف مائة

   وأن تثنيتها  خطأ ال تقوله العرب ،بعضٍ
سيبويه، والسـيرافي، والزمخْشَـرِي،   ما ذهب إليه أثبت البحث صواب  : ثالث عشر 

يو حأبفُورٍ، وصع وابن ،يوالسـيوط ،يسوالقَي ،ينيامموالد ، ـمِ    من منـع  انـةَ اسيتَثْن

                                                 
  . من سورة األنعام)  ١٢٣ (من اآلية  )١(
  . نعاممن سورة األ)  ١٢٣ (من اآلية  )٢(
  .٧٧، ٣/٧٦ الهمع  ) ٣(
  .ينظر البحث ص) ٤(
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في الكَـالَمِ فَهـو علَـى     ورة، وَأما ما ورد منهفي الشِّعرِ فَهو للضر ه، وما ورد منْالجمعِ
  .التَّأويِل

لجنس ، فإن اختلفت أنواعه جـاز  بمنع تثنية اسم ا الفراء رجح البحث قوَل: رابع عشر 
  .تثنيته
  : وبعد 

فهذا عمل البشر يعتريه النقصان ، والكمال هللا وحده ، والعصمة ألنبيائه ورسـله ، فمـا   
فمني أو نسيان وما كان فيه من خطأ أو زلل  ، توفيق فمن اهللا وحده وأكان فيه من جهد 

هذا العمل خالصا لوجهه ، وأن  يجعلأن  تعالى أسأُل ومن الشيطان واهللا منه براء ، واَهللا
ـ وا قَنَيعلمنا ما ينفعنا ، وحسب ية ، وأن ينفعنا بما علمنا ، وأنيكون لبنة في بناء العرب  هلُ

لَّج ٨٥اإلسراء ) وما أوتيتم من العلم إال قليال : ( ال وع .  
  بيه محمد على عبده ونوبارك وصلى اهللا وسلم                                      

  الباحث                                                              
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  فهرس المصادر والمراجع
رجـب  / ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي، تحقيـق الـدكتور   ـ ١

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨األولى / عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

عبـد المعـين الملـوحي،    /في علم الحروف، ألبي سهل الهروي، تحقيـق األزهية  ـ ٢
 .م١٩٩٣هـ ١٤١٣مطبوعات مجمع اللُّغَة العربية 

محمد بهجت البيطار، المجمع العلمي العربي، : البن األنباري، تحقيق: أسرار العربية ـ ٣
  .دمشق

جلس العلمـي  أحمد قشاش، الم/ إسفار الفصيح، ألبي سهل الهروي، تحقيق الدكتور ـ ٤
  .هـ١٤٢٠بالجامعة اإلسالمية بالمدينة، 

أحمد محمد شـاكر، وعبـد السـالم محمـد     / إصالح المنطق، البن السكيت، تحقيق ـ ٥
  .الرابعة/ هارون، دار المعارف، مصر، ط

أحمد محمد شاكر، وعبـد السـالم محمـد هـارون،     /األصمعيات، لألصمعي، تحقيق ـ ٦
  .ةالخامس/بيروت، لبنان، ط

عبد الحسـين الفتلـي، مؤسسـة    / األصول في النحو، البن السراج، تحقيق الدكتور ـ ٧
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الثالثة / الرسالة، بيروت، ط

  .م١٩٨٤السادسة / األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط ـ ٨
، ")لقـرآن وإعرابـه للزجـاج    معاني ا:" المسائل المصلَحة من كتاب: وهو( اإلغفال ـ ٩

عبد اهللا ابن عمر الحاج إبـراهيم،  / ، تحقيق الدكتور١٥٠/ ٢أبي علي الفارسي : تصنيف
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤األولى / المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط

محمود محمد الطناحي، مطبعـة المـدني،   / أمالي ابن الشجري، تحقيق الدكتورـ ـ ١٠
   .م١٩٩٢ـ،ه١٤١٣األولى / مصر، ط

محمـد أبـو الفضـل    / ، تحقيـق ٣٤٦/ ٢إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي  ـ ١١
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦األولى / إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

البصريين والكوفيين، ألبـي البركـات   : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين ـ ١٢
  .م١٩٦١الرابعة /لدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، طمحمد محيي ا/ األنباري، تحقيق
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محمد محيي الدين عبـد  / أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام، تحقيق ـ ١٣
  .الحميد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت

محمود ابن حمود الدعجاني، دار /إيضاح شواهد اإليضاح، للقيسي، تحقيق الدكتور ـ ١٤
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨األولى /لغرب اإلسالمي، بيروت، طا

إبراهيم محمد عبـد اهللا،  /اإليضاح في شرح المفصل، البن الحاجب، تحقيق الدكتور ـ ١٥
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥األولى /دار سعد الدين، ط

عياد بـن عيـد الثبيتـي، دار    / البسيط في شرح الجمل، البن أبي الربيع، تحقيق ـ ١٦
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧األولى / اإلسالمي، بيروت، طالغرب 

محمد أبـو الفضـل   / بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيقـ ـ ١٧
  .م١٩٦٤إبراهيم، عيسى البابي الحلبي، مصر، سنة 

األولـى  / ، للزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر، ط من جواهر القاموس تاج العروس ـ ١٨
  .هـ١٠٣٦

أحمـد عبـد الغفـور، دار العلـم     /تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق ــ ١٩
  . م١٩٩٠الرابعة / للماليين، بيروت، ط

فتحي أحمد مصطفى علي الـدين،  / التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق الدكتور ــ ٢٠
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢األولى / دار الفكر، دمشق، ط

عباس مصـطفى  / تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، البن هشام، تحقيق الدكتور ـ ٢١
  .م١٩٩٨هـ، ١٤٠٦األولى / الصالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

عفيـف عبـد الـرحمن،    / تذكرة النحاة، ألبي حيان األندلسي، تحقيق الـدكتور  ــ ٢٢
  .م١٩٨٦ـ، ه١٤٠٦األولى سنة / مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

حسن هنـداوي،  / التذييل والتكميل في شرح التسهيل، ألبي حيان، تحقيق الدكتور ـ ٢٣
   .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١األولى / دار القلم، دمشق، ط

محمـد باسـل عيـون    / التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد األزهري تحقيق ـ٢٤
  .م٢٠٠٠ هـ،١٤٢١األولى / السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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محمد عبـد الـرحمن   /تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميني، تحقيق الدكتور ـ٢٥
  .محمد المفدي

جميل عبد اهللا عويضة، وزارة /التعليقة على المقرب، البن النحاس، تحقيق الدكتور ـ٢٦
  .م٢٠٠٤األولى /الثقافة، األردن، ط

كـاظم بحـر المرجـان، العـراق،     / تحقيق الدكتورالتكملة، ألبي علي الفارسي،  ـ ٢٧
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١

على محمـد  / تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش، تحقيق الدكتور ـ ٢٨
  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨األولى / فاخر، وآخرين، دار السالم، مصر، ط

سيد حامـد عبـد   /رالتنبيه على شرح مشكالت الحماسة، البن جني، تحقيق الدكتو ـ ٢٩
  .تغريد أحمد حسن عبد العاطي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة/العال، والدكتور

التنبيه واإليضاح عما وقع في الصـحاح، البـن بـري، بروايـة ابـن منظـور،        ـ ٣٠
مصطفى حجازي، مجمع اللغـة العربيـة، القـاهرة،    / إقبال زكي سليمان، مراجعة/تحقيق

  .م٢٠٠٩ـ، ه١٤٣٠األولى /ط
عبد السالم محمـد هـارون، وآخـرين، الـدار     / تهذيب اللغة، لألزهري، تحقيق ـ ٣١

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 
فايز زكي محمد ديـاب، دار الشـام،   / توجيه اللمع، البن الخباز، تحقيق الدكتور ــ ٣٢

  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣األولى / القاهرة، ط
عبـد  / توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، تحقيق الدكتور ـ ٣٣

  . الثانية/ الرحمن على سليمان، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط
علـى توفيـق الحمـد، مؤسسـة     / الجمل في النحو، للزجاجي، تحقيق الدكتورـ ـ ٣٤

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الخامسة / الرسالة، بيروت، ط
رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليـين،  /جمهرة اللغة، البن دريد، تحقيق الدكتور ـ ٣٥

  .م١٩٨٧األولى / بيروت، ط
فخر الدين قبـاوة،  / الجنَى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق الدكتور ــ ٣٦

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣األولى / يروت، طمحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ب/ واألستاذ



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٦٣٠ - 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الفيـة ابـن مالـك، للشـيخ محمـد       ـ ٣٧
يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   /الخضري، تحقيق

  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤األولى / بيروت، ط
حياء الكتب العربيـة، عيسـى البـابي    حاشية الصبان على شرح األشموني، دار إ ـ ٣٨

  .الحلبي
بدر الدين قهوجي، / الحجة في علل القراءات السبع، ألبي علي الفارسي، تحقيقـ ـ ٣٩

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١األولى / وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط
عبـد  / دي، تحقيق األسـتاذ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدا ـ ٤٠

  .م١٩٧٩الثانية / السالم محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
محمد على النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، / الخصائص، البن جني، تحقيق ـ ٤١
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الثالثة / ط

  خطاب الماردي وجهوده في النحو  ـ ٤٢
محمد أدسي عبد الواحد جمران، مجمـع اللغـة   / وان َأبِي النَّجمِ تحقيق الدكتوردي ـ ٤٣

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧العربية، دمشق  
نعمان محمد أمين طـه، دار  /ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور ـ ٤٤

  .الثالثة/المعارف، مصر، ط
محمد شفيق البيطـار، المجلـس   / الدكتور  ديوان حميد بن ثور الهاللي، تحقيق ــ ٤٥

  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣األولى/الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط
/ وليم بن الورد، دار اآلفاق الجديدة، بيـروت، ط / ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق ـ ٤٦

وت، إيليا الحـاوي، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـر    /ديوان الفرزدق، تحقيق.م١٩٧٩األولى 
  .م١٩٨٣األولى /ط

ناصر الدين األسد، دار صادر، بيـروت،  / ديوان قَيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور ـ ٤٧
   .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧الثانية / ط

حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة /ديوان المتَلَمسِ، تحقيق ـ ٤٨
  م١٩٧٠هـ، ١٣٩٠



   المخْتَلَفُ في تَثْنيته عرض ومنَاقَشَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- ٦٣١ - 

أحمد محمـد الخـراط،   / وف المعاني، للمالقي، تحقيقرصف المباني في شرح حر ـ ٤٩
  . طبعة مجمع اللغة العربية، دمشق

 /، والـدكتور محمد حجـي  /تحقيق الدكتور، زهر األكم في األمثال والحكم، لليوسي ـ ٥٠
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١األولى /، طمحمد األخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب

حسـن هنـداوي، دار القلـم،    / ب، البن جني، تحقيق الـدكتور سر صناعة اإلعرا ـ ٥١
  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الثانية / دمشق، ط

عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت، / سنن أبى داوود، تعليق ـ ٥٢
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨األولى /ط

الثانيـة   /، طتحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة الحلبـي، القـاهرة  -سنن الترمذي  ـ ٥٣
  .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧

حسين سليم أسد الداراني، دار المغنـي للنشـر والتوزيـع،    /سنن الدارمي، تحقيق ـ ٥٤
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١األولى /السعودية، ط

عبد العزيز رباح، وأحمد دقـاق، دار  / شرح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، تحقيق ـ ٥٥
  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨ى األول/ المأمون للتراث، دمشق، ط

شرح األشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء التراث العربـي، عيسـى البـابي     ـ ٥٦
الحلبي.  

علـي موسـى   / شرح ألفية ابن معطي،  البن القواس الموصلي، تحقيق الـدكتور  ـ ٥٧
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥األولى /مكتبة الخريجي، الرياض، ط: الشوملي، الناشر

تحقيق ودراسة محمد عبد النبـي محمـد   ، القسم النحوي، شرح التسهيل للمرادي ـ ٥٨
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األولى /مكتبة اإليمان بالمنصورة، ط، أحمد عبيد

محمـد  / عبد الرحمن السيد، والدكتور/ شرح التسهيل، البن مالك، تحقيق الدكتور ـ ٥٩
األولـى  / ن، القـاهرة، ط بدوي المختون، هجر للطباعـة والنشـر والتوزيـع واإلعـال    

  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠
جامعـة أم  : سلوى محمد عمر عزب، الناشر/ شرح الجمل، البن خروف، تحقيقـ ـ ٦٠

  .القرى، السعودية



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٦٣٢ - 

/ فواز الشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ شرح الجمل، البن عصفور، تحقيق ـ ٦١
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩األولى 

خالـد فهمـي،   /حدود في علم النحو، البن قاسم المالكي، تحقيق الدكتورشرح الـ ـ ٦٢
  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩األولى /مكتبة اآلداب، القاهرة، ط

غريـد الشـيخ، دار الكتـب العلميـة،     /شرح ديوان الحماسة، للتبريزي، ، تحقيق ـ ٦٣
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١األولى / بيروت، ط

يوسف حسن عمر، جامعة /الدكتور/ جب، تحقيقشرح الرضي على كافية ابن الحا ـ ٦٤
  .م١٩٩٦الثانية /قار يونس، بنغازي، ط

محمـد  /شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى البهجة المرضية ، تحقيـق   ـ ٦٥ 
األولـى  / صالح أحمد العرسي ، دار السالم للطباعة والنشـر والتوزيـع والترجمـة ، ط   

  .م ٢٠٠٠ـ  ـه ١٤٢١
شرح شذور الذهب، البن هشام ، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، دار     ـ ٦٦

   .الطالئع، القاهرة
محمد محيى الدين عبـد الحميـد، دار التـراث، مصـر،     /شرح ابن عقيل، تحقيق ـ ٦٧
  .١٩٨٠هـ،١٤٠٠العشرون /ط

سل عيون السـود،  محمد با/شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق الدكتور ـ ٦٨
  . ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، 

عيد مصطفى درويش، الهيئـة  / شرح شواهد اإليضاح، البن بري، تحقيق الدكتور ـ ٦٩
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العامة لشئون المطابع األميرية 

ين، دار محمد نور الحسن، وآخر/ شرح شواهد الشافية، للبغدادي، تحقيق األساتذة ـ ٧٠
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الثانية / الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد محيي الدين عبد الحميد، / شرح قطر الندى وبّل الصدى، البن هشام، تحقيق ـ ٧١
  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠األولى /دار الخير، بيروت، ط

أسامة طه /دكتورللجامي، تحقيق ال) المسمى الفوائد الضيائية(شرح كافية ابن الحاجب  ـ ٧٢
  .م٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤دار اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة األولى : الرفاعي، الناشر
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- ٦٣٣ - 

محمـد محمـد داود، دار المنـار،    / شرح الكافية، البن جماعة، تحقيق الـدكتور  ـ ٧٣
  .القاهرة

/ ، طعبد المنعم أحمـد هريـدي  / شرح الكافية الشافية، البن مالك، تحقيق الدكتور ـ ٧٤
  .جامعة أم القري، السعودية

أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتـب  /شرح الكتاب، للسيرافي، تحقيق ـ ٧٥
  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩األولى /العلمية، ط

هـادي  /تحقيـق الـدكتور  ، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، البن هشام ـ ٧٦
  .م٢٠٠٧يع ، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوز، نهر
  .شرح المفصل، البن يعيش، مكتبة القدسي، القاهرة ـ ٧٧
محمد أبو الفضل إبراهيم، /شرح مقامات الحريري، ألبي العباس الشريشي، تحقيق ـ ٧٨

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢المكتبة العصرية، بيروت، 
تركـي بـن   / الدكتور شرح المقدمة الجزولية الكبير، ألبي علي الشلوبين، تحقيق ـ ٧٩

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤الثانية / سهو بن نزال العتيبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
موسى بنـاي العليلـي، مطبعـة    /شرح الوافية نظم الكافية، البن الحاجب، تحقيق ـ ٨٠

  م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠اآلداب، النجف األشرف 
ي، دار ابن كثيـر، دمشـق،   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد الحنبل ـ ٨١

  .م١٩٩٢هـ،  ١٤١٢األولى /محمود األرناؤوط، ط/ بيروت، تحقيق
الشريف عبد اهللا على / شفاء العليل في شرح التسهيل، للسلسيلي، تحقيق الدكتور ـ ٨٢

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦األولى / الحسيني البركاتي، الفيصلية، مكة المكرمة، ط
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار     /لتصحيح، البن مالك، تحقيقشواهد التوضيح وا ـ ٨٣

  .العروبة، القاهرة
شعيب األرنؤوط، مؤسسة / صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، البن حبان، تحقيق ـ ٨٤

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤الثانية /الرسالة، بيروت، ط
محسـن سـالم   / ورالصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، للنيلي، تحقيق الـدكت  ـ ٨٥

  .هـ١٤٢٠األولى / العميري، مركز إحياء التراث اإلسالمي، ط
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- ٦٣٤ - 

خليل عمران المنصور، دار الكتب العلميـة،  / ضرائر الشعر، البن عصفور، تحقيق ـ ٨٦
  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠األولى / بيروت، ط

محمود جاسـم محمـد الـدرويش، مكتبـة     / علل النحو، للوراق، تحقيق الدكتور ـ ٨٧
  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠األولى / الرشيد، الرياض، ط

علي محمد البجاوي، ومحمد أبـو  / الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، تحقيق ـ ٨٨
  .الثانية/ الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ط

 ، بترقيم الشاملة٣٦٦/ ١٣( ٢٤ - ١٩مجلة جامعة أم القرى  الفصول الخمسون ـ ٨٩
  )آليا
محمود محمد الطَّنـاحي، مطبعـة   / الفصول الخمسون، البن معطي، تحقيق الدكتور ـ٩٠

  .عيسى البابي الحلبي
مكتـب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة      /القاموس المحيط للفيروز آبادي، تحقيق ـ ٩١

  .م١٩٩٨السادسة /الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط
محمد أحمد الدالي، مؤسسـة الرسـالة،   / لكامل في اللغة واألدب، للمبرد، تحقيقا ـ ٩٢
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الثالثة /ط

محمود محمد الطناحي، مطبعة / كتاب الشعر، ألبي علي الفارسي، تحقيق الدكتور ـ ٩٣ٍ
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األولى / المدني، مصر، ط

  الكليات ألبي البقاء الكفوي ـ ٩٤
غـازي مختـار طليمـات، دار    / اللباب في علل البناء واإلعراب، للعكبري، تحقيق ـ ٩٥

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦األولى / الفكر، بيروت، ط
عبد اهللا على الكبيـر، وآخـرين، دار   / لسان العرب، البن منظور، تحقيق األساتذة ـ ٩٦

  .المعارف، مصر
: إبراهيم بن سالم الصاعدي، الناشر/ئغ، تحقيقاللمحة في شرح الملحة، البن الصا ـ ٩٧

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربيـة السـعودية،   
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤األولى /ط

فائز فارس، دار الكتب الثقافيـة، الكويـت   /اللمع في العربية، البن جني، تحقيقـ ـ ٩٨
  .م١٩٧٢
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- ٦٣٥ - 

دار العلـم  ، أحمد عبد الغفور عطـار /تحقيق، س في كالم العرب، البن خالويهلي ــ ٩٩
  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، األولى/ مكة المكرمة، ط، للماليين 

رمضـان عبـد   /ما يجوز للشاعر في الضرورة، للقزاز القيرواني، تحقيق الدكتور ـ١٠٠
دار : لكويـت، إشـراف  دار العروبـة با : صالح الدين الهادي، الناشر/ والدكتور، التواب

  .الفصحى بالقاهرة، مطبعة المدني، مصر
صالح سـعد محمـد المليطـي، دار اآلفـاق     /مثُُل المقرب، البن عصفور، تحقيق ـ ١٠١

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األولى /العربية، مصر، ط
مكتبة الخـانجى،  محمد فؤاد سزكين، / مجاز القرآن، ألبي عبيده، تحقيق الدكتور ـ ١٠٢
  .م١٩٥٤هـ، ١٣٧٤هرة القا

/ عبد السالم محمد هـارون، دار المعـارف، مصـر، ط   / مجالس ثعلب، تحقيق ـ ١٠٣
  .الخامسة

عبد الحميـد هنـداوي، دار   /المحكم والمحيط األعظم، البن سيده، تحقيق الدكتور ـ ١٠٤
  م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١األولى / الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد حسـن آل ياسـين، عـالم    /للصاحب، البن عباد، تحقيقاللغة  يالمحيط ف ـ ١٠٥
  .م ١٩٩٤هـ ،  ١٤١٤األولى /الكتب، بيروت، ط

مختصر في شواذ القرآن من كتـاب البـديع، البـن خالويـه، عنـي بنشـره        ـ ١٠٦
  .برجستراسر، مكتبة المتنبى القاهرة

ـ  /تحقيـق الشـيخ   المذكر والمؤنث البن األنباري  ـ ١٠٧ دالخالق عضـيمه  محمـد عب
 ١٤١٩ـرمضان عبدالتواب ، المجلس األعلى للشئون اإلسـالمية ـ القـاهرة     /د/،راجعه

  .م ١٩٩٩ـ     ـه
أحمـد عبدالمجيـد هريـدي ، مكتبـة     /تحقيق د المذكر والمؤنث البن التستري ـ ١٠٨

  .م  ١٩٨٣ـ  ـه ١٤٠٣الخانجي القاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض ، ط األولى 
محمد أحمد جـاد المـولى،   / المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، للسيوطي، تحقيق ـ ١٠٩

  .الثالثة/وزمالئه، دار التراث، القاهرة، ط
حسـن هنـداوي، دار   / المسائل الحلبيات، ألبي علي الفارسي، تحقيق الـدكتور  ـ ١١٠

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧األولى / القلم، بيروت، ط



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل عبده محمود حسانين/د

- ٦٣٦ - 

، ألبـي علـي الفارسـي، تحقيـق     )البغداديات: (المسائل المشكلة المعروفة بـ ـ ١١١
  .م١٩٨٣صالح الدين عبد اهللا السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، سنة / الدكتور

، ألبـي علـي الفارسـي، تحقيـق     )البغداديات: (المسائل المشكلة المعروفة بـ ـ ١١٢
  .م١٩٨٣وي، مطبعة العاني، بغداد، سنة صالح الدين عبد اهللا السنكا/ الدكتور

شـريف عبـد الكـريم    / المسائل المنثورة، ألبي علي الفارسي، تحقيق الدكتور ـ ١١٣
  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤األولى / النجار، ، دار عمار، عمان، ط

المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العالء المعري على ديوان ابـن أبـي    ـ ١١٤
  )٢٥: ص(حصينة 

محمد كامل بركات، دار /المساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل، تحقيق الدكتور ـ ١١٥
  .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الفكر، دمشق 

محمد علي النجار، الدار المصرية / معاني القرآن، للفراء، الجزء الثاني، تحقيق ـ ١١٦
اعيل شـلبي، ومراجـع   عبد الفتاح إسم/للتأليف والترجمة، الجزء الثالث، تحقيق الدكتور

  . على النجدي ناصف/ األستاذ
إحسـان عبـاس، دار الغـرب    / تحقيق الدكتور، لياقوت الحموي، معجم األدباء ـ ١١٧

  .م١٩٩٣األولى /بيروت، ط، اإلسالمي
عبد السالم محمد هـارون، دار الفكـر   /معجم مقاييس اللغة، البن فارس، تحقيق ـ ١١٨

  .عللطباعة والنشر والتوزي
محمد محيي الـدين عبـد   / مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام، تحقيق ـ ١١٩

  .الحميد، دار الشام للتراث، بيروت
أحمـد بـن   / مفتاح السعادة ومصباح السعادة فى موضوعات العلـوم، تـأليف   ـ ١٢٠

 مصطفى الشهير بطاش كبـرى زاده، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة األولـى      
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
  .الثانية/ المفصل في علم العربية، للزمخشري، دار الجيل، بيروت، ط ـ ١٢١
عبـد الـرحمن   /تحقيـق د ، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ـ ١٢٢

األولـى   /مكة المكرمـة، ط ، جامعة أم القري، معهد البحوث العلمية، وآخرين ، العثيمين
  . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨



   المخْتَلَفُ في تَثْنيته عرض ومنَاقَشَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- ٦٣٧ - 

، )شرح الشـواهد الكبـرى   ( المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية  ـ ١٢٣
األولـى  / محمد باسل عيون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط    / للعيني، تحقيق

  . م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلى للشـئون  / المقتضب، للمبرد، تحقيق ـ ١٢٤

  .م١٩٧٩الثانية / اإلسالمية، القاهرة، ط
شـعبان عبـد الوهـاب    / المقدمة الجزولية في النحو، للجزولي، تحقيق الدكتور ـ ١٢٥

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األولى / محمد، أم القرى، ط
/ أحمد عبد السـتار، وعبـد اهللا الجبـوري، ط   / المقرب، البن عصفور، تحقيق ـ ١٢٦

  .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢األولى 
علي بـن  / ، تحقيق الدكتورالبن أبي الربيع  لملخص في ضبط قوانين العربيةا ـ ١٢٧ 

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥األولى / سلطان الحكمي، ط
عبد الحسين الفتلـي، وهاشـم   / الموفقي في النحو، البن كيسان، تحقيق الدكتور ـ ١٢٨

ـ ١٩٧٥طه شالشي، مجلة المورد، المجلد الرابع، صيف  دد الثـاني، دار الحريـة   م، الع
  .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥للطباعة، بغداد 

  نتائج التحصيل  ـ ١٢٩
محمد أبـو  / ، تحقيق٦٠نزهة األلباء في طبقات األدباء، ألبي البركات األنباري  ـ ١٣٠

  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 
محمد عبـد القـادر أحمـد، دار    / زيد األنصاري، تحقيق النوادر في اللغة، ألبي ـ ١٣١

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١األولى / الشروق، بيروت، ط
أحمد شـمس الـدين،   / همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تحقيق ـ ١٣٢

  ١٩٩٨هـ ١٤١٨األولى / ، بيروت، طدار الكتب العلمية
  
  


