
 خامسةالمحاضرة ال

 المثنى والممحق به:

 يقول ابن مالك: 

 وصال مضافا بمضمر إذا...  وكال المثنى ارفع باأللف

  يجريان وابنتين كابنين...  واثنتان اثنان كذاك كمتا

  ألف قد فتح بعد ونصبا جرا...  األلف جميعيا في الياء وتخمف

 األسماء الحركات عن الحروف فيو تنوب مما أن تعالى اهلل رحمو المصنف ذكر
 دال لفظ وحده بالحروف يعرب مما وىو المثنى ذكر ثم عمييا الكالم تقدم وقد الستة
 دال لفظ قولنا في فيدخل عميو مثمو وعطف لمتجريد صالح آخره في بزيادة اثنين عمى
 بقولنا وخرج شفع نحو الثنين الموضوعة واأللفاظ الزيدان نحو المثنى اثنين عمى
 إلسقاط يصمح ال فإنو اثنان نحو لمتجريد صالح بقولنا وخرج شفع نحو بزيادة

 وعطف لمتجريد صمح ما عميو مثمو وعطف بقولنا وخرج اثن تقول فال منو الزيادة
 ألمثمو مغايره عميو يعطف ولكن قمر فتقول لمتجريد صالح فإنو كالقمرين عميو غيره
 ارفع باأللف بقولو المصنف وأشار القمرين بقوليم المقصود وىو وشمس قمر نحو

 يصدق ال ما كل وىو المثنى شبو وكذلك باأللف يرفع المثنى أن إلى وكال المثنى
 مما المثنى حد عميو يصدق ال فما وكال بقولو المصنف إليو وأشار المثنى حد عميو
 ممحقة واثنتان واثنان وكمتا فكال بالمثنى ممحق فيو شبييا أو بزيادة اثنين عمى دل

 إذا إال بالمثنى وكمتا كال يمحق ال ولكن المثنى حد عمييا يصدق ال ألنيا بالمثنى
 وجاءتني بكمييما ومررت كمييما ورأيت كالىما جاءني نحو مضمر إلى أضيفا
 رفعا باأللف كانا ظاىر إلى أضيفا فإن بكمتييما ومررت كمتييما ورأيت كمتاىما



 المرأتين وكمتا الرجمين كال ورأيت المرأتين وكمتا الرجمين كال جاءني نحو وجرا ونصبا
 مضافا بمضمر إذا وكال المصنف قال فميذا المرأتين وكمتا الرجمين بكال ومررت
 ممحقان واثنتان فاثنان وابنتين ابنين مجرى يجريان واثنتين اثنين أن بين ثم. وصال
 أن تعالى اهلل رحمو المصنف ذكر ثم حقيقة مثنى وابنتان وابنان تقدم كما بالمثنى
 ال قبميا ما وأن والنصب الجر حالتي في بو والممحق المثنى في األلف تخمف الياء
 عن بذلك واحترز كمييما بالزيدين ومررت كمييما الزيدين رأيت نحو مفتوحا إال يكون
 ذلك وسيأتي بالزيدين مررت نحو مكسورا إال يكون ال قبميا ما فإن الجمع ياء

 ىو وىذا بالياء ويجر وينصب باأللف يرفع بو ألحق وما المثنى أن ذكره ما وحاصل
 رفعا األلف عمى مقدرة بحركة بو والممحق المثنى في اإلعراب أن والصحيح المشيور

 رفعا باأللف يكونان بو والممحق المثنى أن من المصنف ذكره وما .وجرا نصبا والياء
 المثنى يجعل من  العرب ومن العرب لغة في المشيور ىو وجرا نصبا والياء

 الزيدان ورأيت كالىما الزيدان جاء فيقول وجرا ونصبا رفعا مطمقا باأللف بو والممحق
 .  كالىما بالزيدان ومررت كالىما

 جمع المذكر السالم: 

 يقول ابن مالك: 

 ومذنب عامر جمع سالم...  وانصب اجرر وبيا بواو وارفع

 وقد المثنى والثاني الستة األسماء أحدىما بالحروف يعربان قسمين المصنف ذكر
 وما السالم المذكر جمع وىو الثالث القسم البيت ىذا في ذكر ثم عمييما الكالم تقدم
عرابو عميو حمل  ما إلى ومذنب عامر بقولو وأشار وجرا نصبا وبالياء رفعا بالواو وا 
 لمذكر عمما يكون أن الجامد في فيشترط. وصفة جامد قسمان وىو الجمع ىذا يجمع
 فال والنون بالواو يجمع لم عمما يكن لم فإن التركيب ومن التأنيث تاء من خاليا عاقل



ن  وصف ألنو ورجيمون رجيل نحو ذلك جاز صغر إذا نعم رجمون رجل في يقال  وا 
 عمما كان إن وكذا زينبون زينب في يقال فال بيما يجمع لم مذكر لغير عمما كان

ن الحقون فرس اسم الحق في يقال فال عاقل غير لمذكر  التأنيث تاء فيو كان وا 
 إذا وكذلك  الكوفيون ذلك وأجاز طمحون طمحة في يقال فال بيما يجمع ال فكذلك
 .بعضيم وأجازه سيبوييون سيبويو في يقال فال مركبا كان

 باب من ليست التأنيث تاء من خالية عاقل لمذكر صفة تكون أن الصفة في ويشترط
 بقولنا فخرج والمؤنث المذكر فيو يستوي مما وال فعمى فعالن بان من وال فعالء أفعل
 عاقل بقولنا وخرج حائضون حائض في يقال فال لمؤنث صفة كان ما لمذكر صفة
 بقولنا وخرج سابقون فرس صفة سابق في يقال فال عاقل غير لمذكر صفة كان ما

 عالمة نحو التأنيث تاء فيو ولكن عاقل لمذكر صفة كان ما التأنيث تاء من خالية
 نحو كذلك كان ما فعالء أفعل باب من ليست بقولنا وخرج عالمون فيو يقال فال

 فعمى فعالن باب من كان ما وكذلك أحمرون فيو يقال فال حمراء مؤنثو فإن أحمر
 المذكر الوصف في استوى إذا وكذلك سكرانون يقال فال وسكرى سكران نحو

 وامرأة جريح ورجل صبور وامرأة صبور رجل يقال فإنو وجريح صبور نحو والمؤنث
 رحمو المصنف وأشار جريحون وال صبورون السالم المذكر جمع في يقال فال جريح
 عاقل لمذكر عمم فإنو عامر بقولو ذكرىا سبق التي لمشروط الجامع الجامد إلى اهلل
 .عامرون فيو فيقال التركيب ومن التأنيث تاء من خال

 تاء من خالية عاقل لمذكر صفة فإنو ومذنب بقولو أوال المذكورة الصفة إلى وأشار
 فيو يستوي مما وال فعمى فعالن باب من وال فعالء أفعل باب من وليست التأنيث
 .مذنبون فيو فيقال والمؤنث المذكر

 



  الممحق بجمع المذكر السالم:

  واألىمونا ألحق وبابو...  عشرونا وبو ذين وشبو

  والسنونا شذ وأرضون...  عميونا وعالمون أولو

 يطرد قوم عند وىو الباب ذا...  يرد قد حين ومثل وبابو

 مستجمع عمم كل وىو عامر شبو إلى ذين وشبو بقولو اهلل رحمو المصنف أشار
براىيم كمحمد ذكرىا السابق لمشروط براىيمون محمدون فتقول وا  لى وا   مذنب شبو وا 

 األفضمون فتقول ونحوىما والضراب كاألفضل الشروط فييا اجتمع صفة كل وىو
 إعرابو في السالم المذكر بجمع ألحق ما إلى عشرون وبو بقولو وأشار والضرابون

 .ونصبا جرا وبالياء رفعا بالواو

 ذكرىا سبق التي الشروط فيو ووجد الواحد بناء فيو سمم ما ىو السالم المذكر وجمع
 بل سالم مذكر بجمع فميس لمشروط مستكمل غير واحد أولو لفظو من لو واحد فماال
 ألنو السالم المذكر بجمع ممحق تسعين إلى ثالثون وىو وبابو فعشرون بو ممحق ىو
 أىل وىو مفرده ألن بو ممحق أىمون وكذلك عشر يقال ال إذ لفظو من لو واحد ال

 لو واحد ال ألنو أولو وكذلك كرجل جامد جنس اسم ألنو المذكورة الشروط فيو ليس
 الجنة ألعمى اسم وعميون جامد جنس اسم كرجل وعالم عالم جمع وعالمون لفظو من

 جنس اسم وأرض أرض جمع وأرضون يعقل ال لما لكونو المذكورة الشروط فيو وليس
 بالجمع ممحقة كميا فيذه مؤنث جنس اسم والسنة سنة جمع والسنون مؤنث جامد

 .لمشروط مستكممة غير أنيا من سبق لما المذكر

 ىاء عنيا وعوض المو حذفت ثالثي اسم كل وىو سنة باب إلى وبابو بقولو وأشار
 فإن ونحوه ىذا في شائع االستعمال وىذا وثبين وثبة ومئتين كمائة يكسر ولم التأنيث



 وجمعوه ظباة عمى كسروه فإنيم كظبة شذوذوا إال كذلك يستعمل لم وشفاه كشفة كسر
 .وظبين ظبون فقالوا وجرا نصبا وبالياء رفعا بالواو أيضا

 ويجعل الياء تمزمو قد ونحوه  سنين أن إلى الباب ذا يرد قد حين ومثل: بقولو وأشار
ن بسنين ومررت سنينا ورأيت سنين ىذه فتقول النون عمى اإلعراب  حذفت شئت وا 
 مقصور وأنو يطرد ال أنو والصحيح ىذا اطراد في واختمف إثباتو من أقل وىو التنوين
 يوسف كسنين سنينا عمييم اجعميا الميم َوَسمَّمَ  َعَمْيو   المَّو   َصمَّى قولو ومنو السماع عمى
 :الشاعر قول ومثمو الروايتين إحدى في

 مردا وشيبننا شيبا بنا لعبن...  سنينو فإن نجد من دعاني

 مع النون بقاء بدليل الظاىرة، بالفتحة نصبو حيث"  سنينو فإن"  قولو: فيو الشاىد
 من التي كالنون الكممة بنية عمى الزائدة النون ىذه فجعل الضمير، إلى االضافة

 رأيت ولقد مسكين، ىذا: تقول أنك ترى أال وغسمين، مسكين نحو في الكممة أصل
 فتكون مسكينكم، الرجل ىذا: وتقول مسكين، رجل عمى عيني ووقعت مسكينا، رجال

 الميم مثل مثميا الن تضف، لم أم الكممة أضيفت سواء النون عمى االعراب حركات
 لمداللة الياء مع زائدة النون ىذه اعتبر الشاعر أن ولو كتاب، في والباء غالم في

 النون ويحذف بالياء ينصبو أن ىنا عميو لوجب سالم مذكر جمع الكممة أن عمى
 فيقول

 اجعميا الميم"  َوَسمَّمَ  َعَمْيو   المَّو   َصمَّى اهلل رسول قول البيت ىذا ومثل"  سنيو فإن" 
 ذكر لنا وتقدم( 85 ص في) أنشدناىا التي واالبيات"  يوسف كسنين سنينا عمييم
 .ذلك

 

 



 حركة نون الجمع ونون المثنى: 

 نطق بكسره من وقل فافتح...  التحق بو وما مجموع ونون

  فانتبو استعمموه ذاك بعكس...  بو والممحق ثني ما ونون

 :قولو ومنو شذوذا تكسر وقد الفتح بو ألحق وما الجمع نون حق

 آخرين زعانف وأنكرنا...  أبيو وبني جعفرا عرفنا

 حرف مكسورة القصيدة أن بدليل"  آخرين"  قولو في الجمع نون كسر: فيو الشاىد
: قولو الكممة وأول ذلك، لك ليتضح الشاىد بيت عمى السابق البيت روينا وقد القافية،
 .  دوني يداك لتقصرن كذبت، رياح؟ بني وراء أتوعدني

 !يقيني؟ وال عمي يبقي أما...  وارتحال حل الدىر أكل: وقولو

 األربعين؟ حد جاوزت وقد...  مني الشعراء تبتغي وماذا

 في رأيت كما النون بكسر فيو الرواية وردت حيث"  االربعين"  قولو: فيو الشاىد
 النون عمى الظاىرة بالحركات معرب أنو عمى خرجو من العمماء فمن القصيدة، أبيات
 من ومنيم ويقطين، وغسمين ومسكين حين نحو من المفرد معاممة عومل أنو عمى
 النون، كسر ولكنو الكسرة، عن نيابة بالياء معرب سالم مذكر جمع أنو عمى خرجو
 .ىنا الشارح وعميو

 .ذلك زعم لمن خالفا لغة كسرىا وليس

 :قولو ومنو لغة وفتحيا الكسر بو والممحق المثنى نون وحق

 وتغيب لمحة إال ىي فما...  عشية استقمت أحوذيين عمى



 الن بضرورة، وليست لغة، وىي"  أحوذيين"  قولو من المثنى نون فتح: فيو الشاىد
 .غرض بو يفوت وال الوزن معو يأتي كسرىا

 الجمع نون ككسر التثنية في النون فتح أن تعالى اهلل رحمو المصنف كالم وظاىر
 قدمناه كما لغة التثنية في وفتحيا شاذ الجمع في كسرىا بل كذلك وليس القمة في
 المصنف كالم وظاىر قوالن األلف؟ وفي فييا يكون أو بالياء الفتح يختص وىل

 .الثاني

 :الشاعر قول األلف مع الفتح ومن

 ظبيانا أشبيا ومنخرين...  والعينانا الجيد منيا أعرف - 11

: اليروي منيم جماعة وقال المثنى، نون فتح حيث"  والعينانا"  قولو: فيو الشاىد
 ذلك ويتأتى ،" ظبيانا"  قولو وثانييما ذكرنا، ما أحدىما: موضعين في فيو الشاىد
 رجل اسم وىو مفرد، أنو والصواب المعنى، جية من فاسد وىو ظبي، تثنية أنو عمى
"  منخرين"  نون أن بعضيم وزعم فيو، شاىد ال وعميو زيد، أبي عن لك قدمنا كما

 الذي"  أحوذيين عمى"  ثور بن حميد قول نظير فيو أيضا، شاىدا فييا وأن مفتوحة،
 ( .11 رقم ش) تقدم

 .بو يحتج فال( 1) مصنوع إنو قيل وقد

************************************************* 

 


