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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



 احملتوايت
 

 

 الصفحة اسم الباحث البحث ت

1 

تفاضل الفصائل اللغوية في الحدث 

الكالمي " مضامين لسانية في الذكورة 

 واالنوثة"
 1 ا.م.د. معمر منير العاني

2 

المباحث النحوية في كتاب العدة البن 

هـ( منصوبات  769فرحون المدني )

 األسماء انموذجا  

 جرحالباحثة : هيام عبد هللا 

 أ.د. علي حسين خضير
16 

3 
طرائق التنمية اللغوية في معجم روضة 

 اللغة للدكتور احمد الخاني
 الباحثة: سميرة حمد فياض

 أ.د. خيري جبير لباس
31 

4 
جذور الالمعقول في نصوص تشيخوف 

 الدرامية 
 54 أ.م.د. منصور نعمان

5 
العلل النحوية في المبني من األسماء في 

 دراسة وصفية تحليليةشروح التسهيل 
 عالء أحمد صبار نزال

 أ.د. رافد حميد سويدان
76 

6 

المثنى و الجمع السالم من المنح االلهية 

بشرح المقدمة الفخرية في علم النحو 

هـ 1664لعبدهللا بن موسى الجلوبي )ت 

 ( دراسة وتحقيق

 م.م. زينا كامل شاكر

أ.د. محمد عبد جاسم 

 الساطوري

92 

7 

البالغية في بناء الجملة العربية الدالالت 

في خطب الشيخ حامد المال حويش ) ت 

 م (1963:
 110 د. سعدون إسماعيل شافي

8 

المزاعم واالدعاءات الدينية والتأريخية 

 الصهيونية لليهود في فلسطين و دحضها
م.د. موفق كامل خلف 

 المحمدي

 م.د. جاسم خالد محمد العبيدي

122 

9 
القراءة واثرها في انتاج المعنى في شعر 

 الهذليين 
 الحسين شهاب أحمد

 أ.د. ياسر احمد فياض
143 

10 

التمييز من كتاب المنح االلهية بشرح 

المقدمة في علم النحو لعبدهللا بن 

عبدالرحمن بن موسى الجلوتي ) ت 

 هـ ( دراسة وتحقيق1164

 م.م. انتصار هندي تبن بدر

 أ.د. محمد جاسم عبد

 الساطوري

165 

11 
قصيدة الرصافي " يوم الفلوجة " دراسة 

 لغوية داللية 
م.د. عدنان جمعة عودة 

 اسماعيل
176 



 

12 
انفعل( في اللغة العبرية  - ִנְפַעלصيغة )

 دراسة لغوية 
 201 أ.م.د. عبدالرزاق حسين صالح

13 
مصطلح البالغة مدخل الى البالغة 

 المقارنة
 213 أ.م.د. مهند حمد شبيب

14 
مفهوم الشخصانية القديم المجدد شعر أبي 

 ذويب الهذلي انموذجا  
 231 م.م. ستار عباس محل

15 

اختيارات ابن الفناري النحوية والصرفية 

في كتابه تأسيس القواعد حرفا بحرف، 

 في شرح مقاصد أساس الصرف

 م.م. وليد ظاهر نجم سعد

أ.م.د. احمد جمعة محمود 

 الهيتي

246 

16 

الخطاب القراني والنبوي في معالجة 

ظاهرة سب هللا ورسوله صلى هللا عليه 

وسلم في المجتمع دراسة في المنهج 

 واألسلوب 

 261 أ.م.د. احمد عبد الجبار فاضل

17 
مفهوم " قيدوش هشيم" في الفكر الديني 

 اليهودي 
 282 عصام علي خلف الفهداوي

18 
 التعليلي النحوي في شرح ملحة االعراب

 هـ( 516للحريري )ت 
م.م. انتظار عباس رافع 

 شيحان
295 

19 

الفكر السياسي في الشعر االندلسي من 

 –عصر الموحدين الى سقوط غرناطة 

 -دراسة اسلوبية 

 نجاة دحام رجه عبد المحمدي

أ.م.د. عبدالكريم فاضل 

 عبدالكريم

308 

20 
الرواية العراقية العربية في المهجر بين 

 وعي الذات وتسريد الهوية 
 324 د. محمد قاسم نعمة

21 
مفهوم السالم في الديانة اليهودية 

 وتفاسيرها "فصل السالم" انموذجا  
 337 م.م. عفتان مهاوش شرقي

22 
السيميائية التفسيرية ودالالتها البيانية " 

 دراسة موضوعية "
كافي حلومي أ.م.د. وضاح 

 العزاوي
348 

23 
تمثالت الهوية واستلتها في شعر نامق 

 عبد ذيب
 386 أ.م.د. فؤاد مطلب مخلف

24 
اللغة العربية واسهاماتها الترجمية في 

 شبه الجزيرة االيبيرية
 400 م.د. زهير احمد صالح

 ادارة اللغة في النص الصوفي 25
م.د. أنس ماجد شاحوذ 

 الرفاعي
409 



 
  ISSN: 2073-6614    pp: 92-109 االنبار للغات واآلداب             جملة جامعة

 

 

92 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

 المثنى والجمع السالم من

َمِة الفَْخِريَِّة فِي ِعْلِم النَّحوِ   الِمنَح اإللِهيّة بَِشْرحِ الُمقَدِّ

 ( ـه1164)ت  ِلعَْبِد هللا بِن ُموَسى الَجْلَوِتيّ 

 دراسة وتحقيق

 

 أ.د. محمد عبد جاسم الساطوري              زينا كامل شاكر    م.م.          

 لعلوم االنسانيةجامعة االنبار / كلية التربية ل       وزارة التربية                 

 

 الملخص 

ً ودراسةً لموضوعين من المخطوط النَّحوّي ) َمِة يتناول البحث تحقيقا الِمنَُح اإللِهيّة بَِشْرحِ الُمقَدِّ

هـ( , وقد تضمن البحث دراسةً 1164( لعبدهللا بن موسى الَجْلَوتّي ت) الفَْخِريَِّة فِي ِعْلِم النَّحوِ 

لحياة المؤلِّف وذكر مؤلفاته التي ذكرتها المصادر وذكر اساتذته, وأعقبتها بدراسة للكتاب 

ا  وعنوانه وصحة نسبته إلى مؤلفه , ومنهجه , وأهم المصادر التي استقى منها مادة كتابه , أمَّ

مخطوط فقد تمثل بمقابلة نسخة األصل بالنسخة الثانية إلثبات العبارة , وقمت منهجي في تحقيق ال

بتخريج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية , والشواهد الشعرية , واألقوال من مصادرها, وكذا 

فُت باألعالم الوارد ذكرهم , ثم وضحت بعض المفردات ملتبسة المعنى .   عرَّ

 

Abstract 
The Research  deals with an investigation and  a study  of two topics of 

the grammatical manuscript (The divine  bestows in the explanation of Al 

- Mugadima  al Fakhria ( The Honored Introduction ) in Grammar by 

Abdullah bin Moussa Al Jallouty) Died  in1164AH.                      

It includes a study of the author's life, his writings cited in the source and 

his masters. It is followed by a study of the book its title, it's valid 

belonging to the author m his approach and the most important sources 

he depended on is writing his book .As for the approach in the 

investigation of my manuscript it is done by confronting the original text 

with the second one to prove the statement. Verses and hadiths have been 

used, the poetical evidences and sayings, from their sources. it also 

introduced the great pioneer scholars who (have been pre-mentioned) 

with all explanation of the some semantic ambiguous vocabulary , I also 

introduced the great pioneer scholars who have ( been mentioned ) with 

an explanation  of  semantic ambiguous  vocabularies. 
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 المقدمة :

عليه افضل الصالة والسالم  –الحمد هلل حق حمده , والصالة والسالم على من ال نبّي بعده محمد 

 وعلى آله وصحبه اجمعين . –

يُمثِّل هذا البحث تحقيقا لموضوعي المثنى والجمع السالم اللذين ذكرهما المؤلِّف) عبدهللا بن 

موسى الجلوتي( في كتابه: )المنح اإللهية بشرح المقدمة الفخرية في علم النحو(, وهو كتاب سهل 

طلبة هو التيسير على ال -كما ذكر المؤلِّف –العبارة, قريب المأخذ؛ كان الغرض من تأليفه 

 المبتدئين فهم القواعد النحوية بيُسر وبال تكلُّف .

وقد قسَّمت بحثي على فصلين: أولهما خصصته لدراسة المؤلِّف: اسمه ولقبه وأساتذته, وِذْكر 

 مؤلفاته التي ذكرتها له كتب التراجم, ثم أعقبته بدراسة لموضوعي البحث .

لى تخريج اآليات الواردة بذكر سَوِرها ورقم فبعد أْن قابلت النسختين اللتين اعتمدتهما عكفت ع

جت األحاديث النبوية من كتب الحديث, ونسبت األبيات الشعرية إلى ناظميها مع  اآلية, وكذا خرَّ

ذكر البحر الذي وردت عليه, ثم وثقت النصوص المذكورة في المخطوط من مصادرها األصلية, 

فت باألعالم الواردة فيها, وكذا الحال مع  الكتب الواردة, ووضحت بعض المفردات وعرَّ

 الغامضة من المعاجم المختلفة, وختمت بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدتها في التحقيق .

 وهللاَ أسأُل التوفيق والسداد .

 
 الفصل األول :

 الدراسة :

 المبحث األول : المؤل ِّف وحياته :

 :  1اسمه ولقبه

 , االمام بجامع حمزة باشا.  ُموَسى الَجْلَوتِىّ عبد هللا بن عبد الرحمن بن هو 

 

 مؤلفاته :

 التحفة المنيرة في منع اطالق المطلق على وجود الحق للزوم بسطه إلى وجود الكائنات 

 تسع َوثاََلِثيَن َوِمائَة والف.هـ(  1139)فرغ من تبيبض التُّْحفَة سنة , وقد 
  وكالهما ما زال مخطوًطا  السنوسية.والنبذة اليسيرة على حاشية القيرواني لشرح 
  في شرح  المقدمة الفخرية في االصطالحات النحوية ثم شرحها وسماها المنح االلهية

  المقدمة الفخرية .
لم تذكر المصادر عن أساتذته, ومشايخه اسًما معينًا غير أنَّ المؤلِّف قد ذكر في أكثر  شيوخه :

 وصفهم بلفظ ) أستاذنا ( : من موضع في كتابه ثالثة أسماء فقط ممن 

  ح بأنَّه أستاذه في مواضع من كتابه, بل إنَّه قد أولهم: األستاذ منصور المنوفّي, وقد صرَّ

ه على ما فيه, وأثنى على عمله .  اطَّلع على كتاب تلميذه وأقرَّ
  ظ كتابه أيًضا . ِعيد بن َعِلّي النُّْمُرِسّي الشَّافِِعيّ ثانيهم: األستاذ  الذي قرَّ
 ظ كتابه أيًضا . السيد أَْحَمد الُمْرِشِدّي الَحنَِفيّ ثالثهم : األستاذ و  ,وقد قرَّ

 .  2ه (1164توفي سنة )  ذكر سنة وفاته, فقد لم تختلف المصادر في وفاته:

                                                 
. ولم تذكر المصادر له اكثر من ذلك , فلم يُتطرق إلى ذكر شيوخه واساتذته , أو 481 /1, وهدية العارفين   6/72( ينظر:  معجم المؤلفين   1

 طالبه . 
 .  72 /6, و معجم المؤلفين   481 /1هدية العارفين : ( ينظر  2
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 المبحث الثاني : دراسة الكتاب 

 :  كتابه

هذا الكتاب هو شرح للمقدمة الفخرية في االصطالحات النحوية, وهو عبارة عن مؤلٍَّف      

نثرّي يذكر فيه المؤلِّف القواعد النحويّة وأبحاثًا لغوية متعددة, بلغٍة يسيرة مناسبة للغرض الذي 

 دعا المؤلف إلى تأليف كتابه أال وهو تيسير فهم قواعد النحو العربي للمبتدئين . 

الا من النَّّص )المتن( وشرحه لعبدهللا الَجْلَوتِّي المسّمى) الِمنَح اإللهية في شرح المقدمة الفخرية وك

 . (1)في علم النحو (, ذكر ذلك أصحاب التراجم والسير

 

 المبحث الثاني : المخطوط 

 نسبة الكتاب لمؤلفه :

ح المقدمة الفخرية في علم النحو( اتفقت كتب التراجم على نسبة الكتاب) المنح االلهية بشر       

لعبد هللا بن عبدالرحمن بن موسى الَجْلَوتِّي, بال منازعٍ له فيها
, غير أنَّ هناك اختالفًا يسيًرا في 2

, ونفاه (3)اثبات حرف الجر)في(, فقد تردد البغدادّي بذكره, أو نفيه, فقد ذكره في هدية العارفين

ا المؤلِّ (4)في ايضاح المكنون ف فقد ذكر في مقدمة كتابه حرف جّرٍ ثاٍن هو) الباء( وهي إحدى , أمَّ

 النسختين وفي الثانية أثبت) في( . 

 
 منهج الكتاب :

اشتمل الكتاب على مؤلَّف سابق للمؤلِّف وهو) المقدمة الفخرية في االصطالحات النحوية( فقد    

جعله متنًا, ثم  تاله الشرح والتوضيح لما تناوله مقتضبًا فيه ُمبّيِنًا األوجه االعرابية, ومستعينًا بما 

نحوّي بيسٍر وبال تكلُّف لديه من َملََكٍة نحوية تارة, وأخرى بأقوال النحاة, ذاكًرا الخالف ال

د أراد من خالله التخفيف على المتعلِّم المبتدئ .  وبإجمال ُمتعمَّ

وقد ابتدأ كتابه بمقدمة يسيرة بيَّن من خاللها الغرض الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب, ثمبدأ كتابه 

رابية بنص من ) المقدمة الفخرية( ثم يتناوله باعراب مفرداته وذكر ما تخللها من أوجه اع

ج عليه تارة بالشرح  وخالف نحوّي باسلوب موجز يكتفي فيه بذكر الرأي النحوي فقط, ثم يُعّرِ

 والتوضيح وتارة بالترجيح ألحد اآلراء أو نقد اآلراء األخرى.

 ويضّم الشرح ثالثة مناحٍ التزمها المؤلِّف في الربع األول من كتابه هي: 

الحمد(, وأنواعه , وذكر الصالة والخالف في الصالة األول: ذكر المسائل العقائدية: كمعنى )

 على آل النبّي .

الثاني: علوم المنطق ومصطلحاته: وقد جسَّد من خالله إتقانه لهذا العلم وطول باعه فيه, فقد ذكر 

الكثير من مصطلحاته كالعََرض والجوهر, والقضية بنوعيها الحملية والشرطية, ومباحث 

 اوال الربط بين علم النحو وعلم المنطق.التصورات والتصديقات, مح

الثالث: توجيه المتعلِّم ألساسيات التأليف بذكر أهمية المقدمة وأنواعها, وضرورة التمييز بين 

 التأليف والتصنيف.

                                                 
 . 72 /6, و معجم المؤلفين   481 /1( ينظر: هدية العارفين  1

 .6/72, و معجم المؤلفين 481 /1( ينظر: هدية العارفين 2

 .1/481( ينظر: هدية العارفين 3

 . 4/575( ينظر: ايضاح المكنون  4
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الرابع: وهو الجزء األكبر في كتابه ابتدأه بتعريف علما النحو والصرف بإسهاب بذكر التعاريف 

التي وضعها النُّحاة القدامى, ثم تطرق إلى واضع النحو األول, ثم الكلمة والكالم, وتعريف اللغة, 

كّلٍ منها,  ثم اللفظ, والصوت ثم المركب والمفرد من الكالم, ثم االسم, والفعل, والحرف وعالمة

وثم االشتراك اللفظي, والعَلَم, والمفرد والمثنى والجمع, ثم يبدأ بذكر أبواب الكتاب مبتدئًا بباب 

األفعال االصطالحية, ثم باب االعراب, باب في المرفوعات, وباب للمنصوبات, وثالث 

  للمجرورات.         

 من أهم المصادر التي اعتمد عليها في كتابه : مصادره:

 ه(.686 تّي االستراباذي)ِض ح الكافية للرَّ شر -1

 هـ(.745تارتشاف الضرب والتذييل والتكميل ألبي حيان االندلسّي ) -2
 ه(. 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )ت -3
 هـ( .898الفوائد الضيائية للجامّي )ت  -4
 هـ(.911همع الهوامع للسيوطّي )ت  -5
 

 آراؤه وترجيحاته :

 -لم يكتِف المؤلِّف بذكر المسألة النحوية, بل نراه يذكر آراء النُّحاة وأقوالهم وقد يُكثر أحيانًا        

, ويذكر مواطن الخالف وحجج المتخالفين كلٌّ على ِحدة, ويضعها على -إْن اقتضت الحاجة 

م فيما بعد ملكته النحوية ويؤيد رأيه بما يُعضد ه من كالم النحاة ميزان الكالم العربي ويُحّكِ

ا الرأي فما جاء في كتابه من الخالف في تعريف  المحققين, وقد ورد له في هذا القسم رأيان: أمَّ

ل أحدهما على الثاني: )) فالجمع:  الجمع فقد ذكر له تعريفين اصطالحيين ثم وازن بينهما وفضَّ

فَهُ بعضهم: بما د لَّ على آحاٍد مقصودةٍ بحروف ما دلَّ على اآلحاد داللة التكرار بالواو, وعرَّ

( ليس بجمع على األصح, ونحو: (مفرِدِه بتغيٍر ما( فنحو: )تَْمر   ا  و)َرْكب  ) فُْلك  (جمع, أقول: أَمَّ

التعريف األول فالبُدَّ فيه من زيادة على ما ذكروا, وهي بـ) حروف مفرده( كما يرشد إليه 

ا التعريف الثاني : فقد قال الجاِمي في  ,العددظ/ وإاِلَّ لَدَخل فيه أَسماء 82التعريف الثاني/ وأَمَّ

؛ أْي: اسم  دَلَّ على جملة آحاد مقصودة ,..., االسم بحروف مفرده ,...,شرحه: ))المجموع ما دلَّ

وبقوله: ) مقصودة بحروف مفرده ( خرجت أَسماء األجناس فإذا قُِصد بها نفس الجنس ال أفراده, 

ِصد بها اإلفراد استعمااًل, فبقوله: )بحروف مفرده(, وكذلك بقوله: ) فبقوله: ) مقصودة (, وإِذا قُ 

  بحروف مفرده( خرج أَسماء الجموع , والعدد. ((

وأقول: الظاهر من كالم األكثرين أَنَّ جمع القلة والكثرة مختلفان في المبتدأ  ومنه أيًضا قوله: ))

ا فوقها إِلى العشرة, وفي العشرة, وجمع الكثرة والمنتهى, يعني أَنَّ جمع القلة يُطَلق على الثالثة فم

 فيما فوق العشرة إِلى ما ال نهاية له  . 

يعني أَنَّ ُكالا منهما يُطلَق  ,والتحقيق: أَنَّ جمع القلة والكثرة متحدان في المبدأ مختلفان في المنتهى

 .((على الثالثة فما فوقها لكن جمع القلة يِقُف في العشرة دون جمع الكثرة 

ا يؤخذ عليه في هذا البحث  وكذا،   لبعض االراء النحوية بال تحقيق لها من ذلك ما نقله نقلهوممَّ

وقد اثبت التحقيق  ,على أنه مذهب كوفيّ  جيّ زْ ب المَ ركَّ في جواز تثنية وجمع المُ  يّ وطِ يُ عن السُّ 

  المذهب وال لنسبته للكوفيين ., وأنَّه ال صحة لهذا يّ وطِ يُ ا السُّ ذكرهب دَ التي تفرَّ  اآلراءمن أنَّه 
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 صور المخطوط : اللوحة األولى من نسخة األصل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة األخيرة من المخطوط :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لوحة عنوان البحث:

 

 
 الفصل الثاني: التحقيق :

)وإِذا َعِلْمَت المفرد فالمثنى
ظ/, وأَْغنى عن 81في اصطالح أَصحابنا : اسم دلَّ على اثنين/ (1)

الُمتعَاطفين بزيادةٍ في آخره صالح  للتجريد
: )) فيدخل (3)عقيل ( , قال ابن(2), وعطف مثله عليه(1)

                                                 
الوا: إذا لم يضع سيبويه تعريفًا اصطالحياا للمثنى مع ذكره له في كتابه غير مرة كقوله: ))وجعلوا االسم الواحد علًَما لشيء بعينه، كأنَّهم ق  (1)

َما نعني شخصين بأعياِنِهما قد ُعِرفا قلت: ) ائِت بَِزيٍد ( إنََّما تريد: هاِت هذا الشخص الذي نُشير لك إليه , ولم يقولوا : إذا قلنا : )َجاَء َزْيدَاِن( فإِنَّ 
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ْيدَاِن , واأللفاظ الموضوعة الثنين, نحو: َشْفع   ,  (4)في قولنا: )دلَّ على اثنين( المثنى , نحو: الزَّ

وخرج بقولنا)بزيادة في آخره( َشْفع, وخرج بقولنا: )صالح  للتجريد(, نحو: اثنان؛ فإِنَّهُ ال يصلُح 

إلسقاط الزيادة منه, فال تقول: اثن , وخرج بقولنا: )وعطف مثله عليه( ما صلح للتجريد, وعطف 

طف مغايره ال مثله, نحو: غيره عليه كـ)القََمَرْين(؛ فإِنَّهُ صالح للتجريد, فتقول: قََمر, ولكن تع

ْبَراَملِِّسيّ (5)قََمر, وشمس, وهو المقصود بقولهم: القمرين.(( شروط  (6), وقد نََظم الشيخ علّي الشَّ

 : (7)فقال المثنى

بَا  )    َشْرُط الُمثَنَّى أَْن يَُكوَن ُمْعَربًا        َوُمْفَردًا ُمنَكًَّرا َما ُرّكِ

 الَمْعنَى لَهُ      ُمَماثِل لَْم يُْغِن َعْنهُ َغْيُرهُ (ُمَوافِقًا فِْي اللَّْفِظ , وَ 

ا هذان, وهاتان, واللذان, واللتان فِصيَغ  جيء بها على  ,قوله: أَْن يكون معربًا؛ أْي : كـ) َزْيد (, وأَمَّ

, وقيل: إنَّها مثناة حقيقة ُمعَربة إعراب المثنى فهي مستثناة (8)صورة المثنى, وليست مثناة حقيقة

 . (9)من بابيها

وقوله: )ومفردًا(؛ أْي: ال مثنى, وال مجموًعا, وقوله: )ُمنكًَّرا( يُخِرج العَلَم فتثنيته بعد قَصد  

 تنكيره.

بَا( ما نافية؛ أَْي: لم يكن الذي يُراد تثنيته ُمركَّبًا ال تركيب مزج/ وقوله: )   و/, وال إسناد 82َما ُرّكِ

ا الُمركَّب اإلضافي فيثنى صدُره, فتقول في )َعْبدُ  :فال يقال: بَْعلَبكَّان , وال شاَب َقْرنَاَهان , وأَمَّ

أَصله ) َعْبدَان هلل ( ُحِذفَْت الالم للتخفيف ,  هللا( اسًما لشخصين عند قصد التثنية: َجاَء َعْبدَا هللاِ ,

 والنون لإلضافة .

نية )َزْيد( اسًما لشخصين, فإِنَّ لفظ )َزْيد( والمعنى( نحو: ) َزْيدَان ( تث : )موافقًا في اللفظ, وقوله 

, وهو يُخِرج ما اختلف لفظاهما, نحو: )َزْيد  (11), ومعناهما التعيُّن(10)( اآلخر ديْ زَ  موافق للفظ )

( إِْن اتحدا في التعيُّن ِوَعْمرو
, ويُخِرج ما اتحد  (1), فال يقال: )زيدان( إال على التغليب(12)

                                                                                                                        
خبر عن فهكذا تقول إذا أردت أْن تُ قبل ذلك وأُثبتا، ولكنهم قالوا : إذا قلنا: ) قَدْ َجاَء َزْيدُ فاَُلٍن , وَزْيدُ بن فاَُلٍن ( فإنََّما نعني شيئين بأعيانهما , 

 . 2/103معروفَين.(( الكتاب 
فه ابن مالك بقوله : ))والمثن ى : اسم ناب عن اثنين اتفقا في الوزن , والحروف بزيادة أغنت عن العاطف , والمعطوف .(( تسهيل الفوائد وعرَّ

ِضّي  229, ينظر: المفصل  1/95  .1/112, وحاشية الصبَّان  1/305, و تمهيد القواعد  1/83, وشرح الرَّ
 .1/305ينظر: شرح اللمحة البدرية   (1)
  307 /1, واللمحة البدرية  63 /1مالك في حدّ المثنى . ينظر: شرح التسهيل ينظر: وهو ما زاده ابن   (2)
هـ( , 769هـ( , وتوفي سنة ) 694عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد القرشي ، بهاء الدين ابن عقيل , من أئمة النحو , ُوِلد سنة )   (3)

 .1/387رح التسهيل . ينظر: البدر الطالع من مؤلفاته : شرح ألفية ابن مالك , و المساعد في ش
ِر (( العين باب العين )) الشَّْفع: ما كان من العدد أزواًجا , تقول: كان وتًرا فَشفَْعتُهُ باآلَخر حتى صار شْفعًا, وفي القرآن ) َوالشَّْفعِ َواْلَوتْ   (4)

 .1/260والشين والفاء , 
 . 1/56شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   (5)
ْين الشبراَملِِّسّي الشافعّي القاهرّي ، ُوِلد ببلدة شبراَملِِّسّي عام )  (6) يَاء نور الدِّ  1087هـ( , وتوفي سنة )998هـ( , وقيل : )  997َعِلّي بن أَبِي الّضِ

شرح أبي شجاع وكالهما البن قاسم الغَِزّي , وحاشية على شرح الَجَزِريّة وحاشية على  هـ( , ومن مؤلفاته : حاشية على شرح الورقات الصغير,

 . 174 /3للقاضي َزَكِريّا. ينظر: خالصة األثر 
ئلها .  يُْعَرف قاالبيتان على بحر الرجز, وقد نََسَب المصنِّف البيتين للشيخ علي الشَّْبَراِملِّسّي , وما تؤيده المصادر أنَّهما من االبيات التي ال  (7)

 . 147, و تشويق الخالن 75ينظر: شرح األنموذج في النحو 
 . 1/140ينظر: شرح المفصل  (8)
د الذي ذهب إلى أنَّها اسماء مثناة معربة, واستدلَّ بأنَّه ال يوجد في كالم العرب مثنًى مبنيّ  9 , وقد ُردَّ بقول ( نقل ابن عصفور هذا القول عن المبّرِ

 .   409 /2إذا قُِصد العدد فقط ,  ينظر: شرح جمل الزجاجي  العرب : اثنان بالعدد ,

 ( في )ب(: )آخر(.10)
اللفظ دون وشرطه أْن يتفقا لفًظا ومعنى حتى إْن اختلفت الماهيّة بأَْن يكون اسًما ِلعَلَم مذكر , أو اسما لفرس مثال ؛ ألنَّ النظر يكون على   (11)

ِضّي على الكافية   .347 /3الماهيّة  . ينظر: شرح الرَّ
اسطة التغليب بأْن يُغلَّب لفظ أحدهما على اآلخر لمصاحبتهما , وتشابههما االختالف في اللفظ وفي الماهية أيًضا , فاللفظان يتفقان لفًظا بو  (12)

, وقد  "رضي هللا عنهما("أبو بَْكر , وعمر  )فكأنَّهما شخص واحد , فيُغلَّب اللفظ األخف ؛ ألنَّه إنَّما قُِصد التخفيف , كـ) العَُمَران( يُطلَق إلرادة

, و 3/186ن للداللة على الشمس والقمر .  ينظر: شرح المفصل ابوان للداللة على األب واألم , و القمريغلَّب لفظ المذكر على المؤنث فنقول : األ

ِضّي   .3/349شرح الرَّ
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(إذا أُِريد منها الباِصرة والجارية, فال تُثنَّى؛ الختالف  , نحو:لفظاهما , واختلف المعنى )َعْين 

 .  (2)المعنى

( بخالف لفظ )َشْمس( فإِنَّ معناه لَم يوجد : )َزيد   ُمماثِل( ؛ أَْي : في الوجود , نحو (3)له وقوله: )   

 منه فرد  ثاٍن , فال يُثنَّى .

,  (4)عن تثنيته (شيء)( فال يُثنَّى؛ الستغنائنا بتثنية ءَواوقوله: )لم يُْغِن عنه غيره (؛ إلخراج )سَ  

 وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المبحث .

فَهُ بعضهم : بما دلَّ  )فإذا عرفت المثنى , فالجمع : ما دلَّ على اآلحاد داللة التكرار بالواو , وعرَّ

هِّ بتغيٍر ما ( . ((5)على آحاٍد مقصودٍة بحروف مفردِّ ( (6)فنحو:  )تَْمر  ليس بجمع على  (7)و )َرْكب 

ا التعريف األول فالبُدَّ فيه من زيادة على ما ذكروا ,  ,جمع (9), ونحو: ) فُْلك  ((8)األصح أقول: أَمَّ

 ظ/ وإاِلَّ لَدَخل فيه أَسماء العدد 82وهي بـ) حروف مفرده( كما يرشد إليه التعريف الثاني/

ا التعريف الثاني : فقد قال الجاِمي وأَمَّ
في شرحه : )) المجموع ما دلَّ ؛ أْي : اسم  دَلَّ على  (10)

جملة آحاد مقصودة )؛ أْي : يَتعلَّق بها القصد في ضمن ذلك( االسم بحروف مفرده )؛ أْي : 

بحروف هي مادة لمفرده الذي هو االسم الداّل على واحد واحد من تلك اآلحاد( حال كون تلك 

ا بزيادة , أَو نقصان , أَو اختالف في الحركات , الحروف ملتبسة بتغير ما بحسب الصورة  , إِمَّ

والسكنات حقيقةً , أَو ُحكًما , ودخل في قوله: )بتغير ما( جمعا السالمة؛ ألَنَّ الواو والنون في 

وتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إِلى صيغة أُخرى, وقوله  ,آخر االسم ِمْن تمامه, وكذا األلف والتاء

آحاد ( جنس يشمل الجموع , وأَسماء األجناس كـ) تَْمر(  و) نَْخل ( فإِنَّها وإِْن لم : ) ما دَلَّ على 

                                                                                                                        
يت: باب االسمين يُغلَّب أحدهما على صاحبه لخفته أَو   (1) ّكِ  لشهرته , منقال السُّيُوِطّي في المزهر : ))ِذْكر المثنى على التغليب , قال ابن الّسِ

 .281وينظر: اصالح المنطق . 2/167ذلك: العَْمران عمرو بن جابر بن هالل ، وبدر بن عمرو بن ُجَؤية , وهما َرْوقا فَزارة ..(( المزهر 

فه التهانوّي تعريفًا اصطالحياا  لفين فالتغليب : )) إعطاء الشيء حكم غيره ,  وقيل : ترجيح أَحد المغلوبين على اآلخر، إجراء للمخت ,ثم عرَّ

 /1كشاف اصطالحات الفنون  ))مجرى المتفقين , نحو قوله تعالى : ) َوكانَْت ِمَن اْلقانِتِيَن( ، واألصل قانتات ,  فعدّت األنثى من المذّكر تغليبا .

489 . 
 في جواز تثنية المشترك اللفظي اختالف بين النُّحاة :  (2)

  السماع به من خالل االستقراء , فال يُقال : القُُرءان للحيض والطهر, وكذا ألنَّ لفظ عدم الجواز مطلقًا : وهو رأي ابن الَحاِجب لعدم

, 537-2/536المشترك ال يدّل على الحقيقتين في آٍن واحد, بل مرة لمعنى, والثانية للمعنى الثاني . ينظر: أمالي ابن الحاجب 

ِضّي   .3/349وشرح الرَّ
 ضّي أنَّه رأي ا  .3/349لزمخشرّي ولم أقف عليه . ينظر: شرح الرضي جائز  شذوذًا ذكر الرَّ
  جواز التثنية والجمع : وهو رأي ابن مالك , وأبي حيَّان األندلسي في حال إْن وقعت األلفاظ المشتركة وضع العموم , فيقال: العينان

 . 1/235في عين الشمس وعين الميزان . ينظر: التذييل والتكميل 

 (  )له(: سقط من )ب(.3)
 .307 -305, و شرح اللمحة البدرية 64- 1/62ينظر: شرح التسهيل   (4)
ضّي    (5)  . 365 /3شرح الرَّ

فه ابن مالك بأنَّه )) جعل االسم القابل دليل ما فوق االثنين , .., بزيادة باآلخر مقَّدر انفصالها لغير تعويض (( شرح التس  . 1/69هيل وقد عرَّ
ه لم يُوَضع لآلحاد بل ُوِضع للماهيَّة الُمعيَّنة , فقد يُراد به اآلحاد أو المثنى , أو الجمع , وقد ال يدلَّ إالَّ على الجمع ألنَّه اسم جنس جمعّي ؛ ألنَّ   (6)

ِضّي   . 3/367كـ) الَكِلم ( بحسب االستعمال ال الوضع . ينظر: شرح الرَّ
 ) َرْكب  ( فهو اسم جمع ال جمع لـ) راكب( ؛ ألنّه :  (7)

كذلك لكان وزنه من أوزان الكثرة ال القلة , وجمع الكثرة ال يُصغَّر على لفظه بل يَُردّ إلى مفرده ثم يُصغَّر ويُنسب إليه ,  لو كان •
 يب ( ويُنَسب إليه فنقول )رْكبّي( .غير أنَّه يُصغَّر على ) ُركَ 

ِضيّ  •  .366 /3 أنَّه لو كان جمعًا لم يَجز عود الضمير الواحد إليه  . ينظر: شرح الرَّ
اء .   -مخالفًا لسيبويه -ذهب األخفش   (8) إلى أنَّ كلَّ اسم جمع له آحاد من تركيبه فهو جمع , مثل : )جاِمل( , و)باقِر( , و)َرْكب( , ووافقه الفرَّ

اء 2/546, و معاني القرءان لألخفش  624 /3, و 3/579ينظر: الكتاب   .367 /3ِضّي , وشرح الرَّ  2/401,  و معاني القرآن للفرَّ
فصيغته تكون للمفرد ( ألنَّه جمع يُقدَّر تغييره ؛ ألنَّه من األلفاظ التي تشترك فيها الداللة على المفرد والجمع ؛ ألنَّه يُثنَّى الختالف النوعين ,  (9)

ِضّي   .  368/  3كـ) قُْفل ( , وتكون للجمع كـ) بُْدن( . ينظر : شرح الرَّ
بن محمد الجامي، نور الدين: مفسر، فاضل. ولد في جام، وانتقل إلى هراة، وتفقه وصحب مشايخ الصوفية، توفي ( عبد الرحمن بن أحمد  10

اه: الفوائد الضيائية، 898بهراة سنة ) ه(.  من مصنفاته : شرح فصوص الحكم البن عربي، وشرح الكافية البن الحاجب وهو أحسن شروحها، سمَّ

 .9/543، وشذرات الذهب 2/251، وسلم الوصول 159ينظر: الشقائق النعمانية وشرح الرسالة العضدية في الوضع. 



 
  ISSN: 2073-6614    pp: 92-109 االنبار للغات واآلداب             جملة جامعة

 

 

99 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

تَدّل عليها َوْضعًا فقد تدّل عليها استعمااًل, وأَسماء الجمع كـ) َرْهط( و) نَفَر( , وبعض أَسماء العدد 

 كثاَلثة , وعشرة .

وبقوله: )مقصودة بحروف مفرده( خرجت أَسماء األجناس فإذا قُِصد بها نفس الجنس ال أفراده ,  

فبقوله: )مقصودة(, وإِذا قُِصد بها اإلفراد استعمااًل , فبقوله: )بحروف مفرده( , وكذلك بقوله : ) 

 انتهى . (1)بحروف مفرده( خرج أَسماء الجموع , والعدد. ((

المراد: ) بحروف مفرده أعّم ِمن حروف مفرده الُمحقَّق فيه( كما في: وقال الِعَصام: )) و 

)ِرَجال( , و) ِمْن حروف مفرده الُمقدَّر فيه( كما في ) نِْسَوة ( فإِنَّهُ يُقدَّر له مفرد لم يوجد في 

ذي االستعمال , وهو) نُساء( على وزن ) ُغاَلم ( فَإِنَّ ) فِْعلَة ( من األوزان المشهورة للجمع ال

 مفرده على ) فُعَال( .

ا ما في الحواشي الهندية  وأَمَّ
و/ أَنَّ المراد بـ)اآلحاد( أَعّم من اآلحاد حقيقة كـ) ِرَجال ( , 83/ (2)

ْسَوة ( في جمع )امرأة ( فليس بشيء؛ إِذ ما من جمع إاِلَّ ويُقَصد به آحاد حقيقة , أَو اعتباًرا كـ)نِ 

تحقُّق المفرد وتقديره, ثم ال يَخفَى أَنَّ الُمراد ههنا ماوإِنَّما التفاوت بين الجموع في 
ليس بمثنى,  (3)

 انتهى . (4)وال مجموع فالتعريف به دورّي . ((

:  يريد الِعَصام بـ)اآلحاد( الذَّوات, وبـ) المفرد( اللفظ الدَّالُّ على واحٍد ِمن تلك اآلحاد , تنبيه 

ق بين اآلحاد واأل (5)والِهْنِديّ  وجعل )امرأة( أَحدًا ُمعتَبًرا فإِْن أَراد ذاتها فهي ال بُدَّ   ,فرادلم يُفّرِ

ِمن تحققها, وال يكفي اعتبارها, وإِْن أَراد لفظ ) امرأة ( فال ُمجاَمعة بين حروفها , وحروف ) 

إِنَّما ْسَوة( جمًعا له, وكأَنَّ الِهْندّي ال يَرى بالمخالفة مع االعتبار بأًسا , وْسَوة( حتى تكون ) نِ نِ 

تفحش إِذا ظهرا في الوجود, وهذا ليس بشيء كما ذكره المحقِّق؛ ألَنَّهُ ال يُصار لالعتبار الَمْحض 

 إاِلَّ حيث لم يمكن التقدير مع االستغناء به حيث وافق القياس , وإِْن لم يُسَمع كما هنا .

الموجودات من األلفاظ بمعونة ثم إنَّ المراد بـ)التقدير( هنا هو جعل اللفظ الذي لم يُسَمع في جملة 

ا االعتبار فهو المالحظة بالعقل حالة الجمع فقط من غير قْصِد إِلى ما  القياس لكن تقديًرا , وأَمَّ

لى أَنَّ الذَّات ذكر , وهذا النظر في كالم الِهْندّي غير ما ذَكَره المحقِّق الِعَصام فإِنَّهُ حمل كالمه ع

 .معتبرة فليتأمل

ا )َرْكب(  (7)كما ذََكَره األشموني (6)تَْمًرا ( الصحيح فيه : أَنَّهُ اسم جنس جمعيّ ثم إِنَّ )     , وأَمَّ

ظ/ أَنَّهُ : اسم جمع ال جمع خالفًا لألخفش, ووفاقًا لسيبويه؛ ألَنَّ ) فَْعاًل( ليس 83فالصحيح فيه /

 جمعًا لـ) فَاِعل ( عنده, واألخفش يقول : هو جمع له كـ)َصْحب( لصاحب .

ا جمع َكثَْرة, أَو جمع قِّلَّة, قال ابن مالك )  : 8ثم الجمع  : إِّمَّ

لَةٌ أَْفعُل ثُمَّ فِّ                 َت أَْفعَال ُجُموُع قِّلَّة (                     ْعلَة    أَْفعِّ  ثُمَّ

                                                 
 , وما بين األقواس توضيح من المؤلِّف . وذلك سار على المخطوط كله .455 -454الفوائد الضيائية   (1)
مخطوط محفوظ في مركز البحث العلمي واحياء هـ( , 827الحواشي الهندية على مغني اللبيب لمحمد بن أبي بكر, الدََّماِمْينِّي المتوفى سنة)  (2)

)المصدر نفسه  975( , 7/415)عن مكتبه الحرم النبوي  974رقم الحفظ: ,  , المملكة العربية السعودية, مكة المكرمةيالتراث االسالم

 . 634 /63خزانة التراث , و(36/415

 (  )ما(: سقط من )ب(.3)
 لم أقف عليه . (4)
ه(ـ ,  نسبته إِلى الالر )بين الهند وشيراز( , كان تلميذًا للجامي , من مؤلفاته : حاشية على 905ري ، مات سنة )عبد الغفور بن صالح الاّل   (5)

 . 23األعالم /و, 2/288شرح الكافية للمال جامي, و تكملة النّفحات . ينظر: ُسلَّم الوصول إلى طبقات الفحول 
ق بينه وبين واحده بالتاء . ينظر: شرح األشموني   (6)  .2/354وهو مذهب األشموني في كّل ما يُفرَّ
هـ( 918هـ( , وفي البدر الطالع  ) 900هـ ( وتوفي سنة ) نحو 838علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين األُْشُمونِّي , ولد سنة )   (7)

, و الكواكب السائرة  6/5و منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  من مؤلفاته : نظم آيساغوجي في المنطق ,

 . 1/491, والبدر الطالع  1/285
 .65( ألفية ابن مالك  8
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ِرَجال (, قال شارحه: )) جمع التكسير : هو ما دَلَّ على أَكثر من اثنين بتغيير ظاهر كـ) َرُجل, و 

(, والضمة التي في  (1)أَو ُمقدَّر كـ) فُْلك ( للمفرد , والجمع , والضمة في المفرد كضمة) قُْفل 

, وهو على ضربين: جمع قِلٍَّة , وجمع كثرة, فجمع القلَّة يدُّل على حقيقة (2)(الجمع كضمة )أُُسد  

عشرة إِلى غير نهاية, ويُستَعَمل ُكّل ثالثة فما فوقها إِلى العشرة, وجمع الكثرة يدُلُّ على ما فوق ال

 انتهى . (4).(( (3)منهما في موضع اآلخر مجاًزا

ِضّي: )) جمع القلة ال يُستعَمل فيما فوق العشرة إاِلَّ إذا لم يكن لذلك الشيء جمع كثرة ,     وقال الرَّ

ا إذا كان له جمع كثرة فجمع الِقلَّة فيما دون العشرة (( وأَمَّ
 (7): بل وفي (6)كمال , وقال ابن (5)

 . (9), وجمع الكثرة فيما دون ذلك (8)العشرة أيًضا

وأقول: الظاهر من كالم األكثرين أَنَّ جمع القلة والكثرة مختلفان في المبتدأ والمنتهى, يعني      

أَنَّ جمع القلة يُطلَق على الثالثة فما فوقها إِلى العشرة, وفي العشرة, وجمع الكثرة فيما فوق 

 العشرة إِلى ما ال نهاية له  . 

مختلفان في المنتهى يعني أَنَّ ُكالا منهما  دان في المبدأوالتحقيق : أَنَّ جمع القلة , والكثرة متح

يُطلَق على الثالثة فما فوقها لكن جمع القلة يِقُف في العشرة دون جمع الكثرة ) أَْفِعلَة ( كـ) 

 تهى و/ كـ) أَْفَراس( . ان84أَْسِلَحة( , و) أَْفعُل(  كـ) أَْفلُس ( , و) فِْعلَة ( كـ) فِتْيَة ( , و) أَْفعَال(/

لَّة من الُمكسَّر في هذه األربعة بل قالوا : ُكل  جمع ُمكسَّر  ) ولم يحُصر جماعة أوزان جموع القِّ

ق بينه وبين واحده بالتاء كـ) َكلَِّمة وَكلِّم ( , ولجمع القل ة  (11)فهو من جموع القلة أْيًضا (10)يُفرَّ

, قال السُّيُوِطّي في جمع الجوامع :  ( (12)من الجمع السالم وزنان , نحو : ُمْسلُِّمون , وُمْسلَِّمات

)) مسألة : ال يُثنَّى , وال يُجَمع غالبًا جمع  , واسُمه
, واسم جنس إاِلَّ إِْن أُطِلق عليه بعُضه ,  

وال ما ال ثاني له , وُكّل , وبَعض , ونحو :   وجوزهما ابن مالك في اسم جمع , وُمكسَّر ال متناٍه ,

                                                 
 (  )التي(: سقط من )ب(.1)
فه أبو علّي الفَارسّي بأنَّهُ : )) ما ُجِمع واحده عليه جمعًا مطردًا , وقِيس في أكثر األمر ما لم يُسمع منه على ما ُسمع  (2) (( المسائل  وقد عرَّ

 . 22, وعند ابن جني هو : )) كّل جمع تغير فيه نظم الواحد وبناؤه , ويكون لمن يعقل , وِلما ال يعقل (( اللمع  163الحلبيات 

باشا . وكال التعريفين ينقصهما التفصيل الذي ذكره ابن مالك , وقد وافقه على هذا التعريف ابن الناظم , وابن عقيل , وابن هشام , وابن كمال 

 . 217 -216, وأسرار النحو 4/114, وشرح ابن عقيل 4/276ينظر: أوضح المسالك 
ة به ، وهي له في األصل، وربَّما شركه فيه األكثر، كما أنَّ األدنى ربَّما شرك األكثر.(( قال سيبويه: ))واعلم أنَّ ألَدنى العدد أبنية  هي   (3) مختصَّ

 .3/490الكتاب 
 .4/114شرح ابن عقيل   (4)
ضّي   (5) ِضّي . ينظر: شرح الرَّ ف عن الرَّ  . 398-397 /3نقل بتصرُّ
هـ( , من مؤلفاته :  أسرار النحو , وحاشية الكشاف، وحاشية التلويح . ينظر: 940أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين , توفي سنة )   (6)

 . 4/85ديوان االسالم 
 (   في )ب(: )في(.7)
بأبنية الكثرة , نحو : ِرْجل  و أْرُجل , فؤاد و أفئدة .  وقد اشترط وجود القرينة الصارفة عن ارداة جمع القلة , وقد يُستغنى عن بعض أبنية القلة  (8)

 .217, وأسرار النحو  4/115ينظر: شرح ابن عقيل 
,  217سرار النحو أ( بوجود القرينة الصارفة له عن إرادة العشرة وما فوقها , وقد يُستَغنى عن بعض اوزان الكثرة بأبنية القلة  . ينظر:  (9)

 .115 /4شرح ابن عقيل و
بَّان  3/66ينظر: معاني القرآن للفراء   (10)  .1/40, وحاشية الصَّ
 قواٍل هي : أاختلف النحاة في عدِّ ) َكِلم ( جمعًا لـ) كلمة( أو اسم جنس جمعي على   (11)

 اء واب ق بينه وبين واحده بالتاء فهو جمع , وهو مذهب سيبويه , ووافقه الفرَّ ن جني. ينظر: الكتاب أنَّه جمع لـ )كلمة( , فكلُّ اسم يُفرَّ

 . 1/26, الخصائص 3/66, و معاني القرآن للفراء 12 /1
 علّي الفارسّي و ابن الحاجب, والعُْكبَِرّي وابن مالك , وابن هشام, و استدلوا  بثالثة أدلة :  يأنَّه اسم جنس جمعّي , وهو مذهب أب

نَّه لو كان جمعًا لكان جمع كثرة ال قِلَّة , وحينئٍذ يُصغَّر على ) تَُميرات( , أولها : أنَّه لو كان جمعًا لم يُصغَّر على تَُمير, وثانيها : أ
وثالثها : أنَّ ) فَِعل( ليس من أوزان الجمع . ينظر: التكملة ألَبي علي الفارسي ) باب في دخول التاء االسم فرقا بين الجمع 

 .1/34, أوضح المسالك  1/140, و تمهيد القواعد 42نحو , و مسائل خالفية في ال2/845, و أمالي ابن الحاجب 122والواحد( 
هـ( , تحقيق : محمد خير 616: أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي ُمِحّب الدين )المتوفى: مسائل خالفية في النحو

 م1992هـ 1412بيروت , الطبعة: األولى،  –الحلواني , دار الشرق العربي 
فا إلى ل ابن مالك : ))يشارك هذه األبنية في الداللة على القلة جمعا التصحيح ما لم تقترن بهما األلف والالم الدالة على االستغراق، أو يضاقا  (12)

 .3/1378. ينظر: توضيح المقاصد 4/1810(( شرح الكافية الشافية ما يدل على الكثرة.
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اسم فِْعٍل , وَمحِكّي ِمن جملة , وُمختَص  بالنفي , وشرط , ومبنّي إاِلَّ ذان , فاُلن و) أَْفعَل ِمْن ( و

وتان , واللذان , واللتان على األصح , وال ثواني الُكنَى , وأَْجَمع َجْمعَا , وإخوته خالفًا للكوفية 

عدد غير فيهما, والمختار جواز المزج, و) ِذْي  َوْيه (, ثم في حذف عجزه قوالن: دون أسماء ال

 مئة وألف, وفي مختلفي المعنى . 

ثالثها : يجوز إِْن اتفقا في المعنى الُموِجب للتسمية, وُمنكَّر العَلَم
, واألَجود أَْن يُحكى إاِّل, نحو : (1)

ى , وما فيه ) أل ( , قِيل : تبق (5), ومنع الَماِزنِّي المعدول (4), وأَذُْرَعاتٍ  (3), وَعَمايَتَين (2)ُجَمادَيَين

ض , وال يُغني غالبًا عْطف إاِلَّ بفصل, ولو مقدًَّرا, ويؤتى في المحكّي بـ) ذَوا ,  , وقيل : تُعوَّ

سواءان , وضبعانان , وُحِكَي  :وذووا (, وكذا المزج إِْن ُمنِع, واستغنوا بـ) ِسيَّان , وَضْبعَان( عن

ظ/  وال تُحذَف التاء إاِلَّ في أْليَة وُخْصيَة84, ويستوي في التثنية ُمذكَّر, وغيره / (6)سواان
  )) .(7) 

 انتهى .

قال في شرحه همع الهوامع : )) جمعت هنا ما ال يُثنَّى , وال يُجَمع من األلفاظ جمعًا ال تظفر به 

 , والجمع شروط  : في غير هذا الكتاب, وأَنا أشرحه على طريقة أخرى فأقول: للتثنية

أَحدها : اإلفراد:  فال يجوز تثنية المثنى , والجمع السالم , وال الُمكسَّر الُمتناهي , وال جمع ذلك 

َز به فأطلق على  اتفاقًا, وال غيره من جموع التكسير , وال اسم الجمع , وال اسم الجنس إاِلَّ أْن تُُجّوِ

,  (8)منهما, ونَدَر في الجمع قولهم: لُقَاَحان َسودَاَوانبعضه , نحو : ترابين وماءين ؛ أْي : ضربين 

 :(9)وقولهم

ق فِي اْلَهْيَجا ِجَمالَْين              ..........................    .                      ِعْند التّفَرُّ

 . (10)وفي اسمه قوله: قومان هما أخوان

ز ابن مالك تثنية اسم الجمع , والجم      ع الُمكسَّر, فقال: )) مقتضى الدليل أاَلَّ يثنى ما دلَّ وَجوَّ

على جمع؛ ألَنَّ الجمع يتضمن التثنية إال أَنَّ الحاجة داعية إِلى عطف واحد على واحد فاستُْغني 

 عن العطف بالتثنية ما لم يجتمع عن ذلك عدم شبه الواحد كما منع في نحو: َمَساِجد , وَمَصابيح .

                                                 
ر , فيزول تعريف العلمية ألنَّه شارك غيره في التسمية التي ليست هي تسميته األصلية , والذي يدّل ع  (1) لى أنَّه نكرة أنَّه االسم العَلَم إذا ثُنَِّي نُّكِ

فنَاه بـ)الـ( فنقول : الزيدان , وا  . 1/140لعمران . ينظر: شرح المفصل يوصف بالنكرة , نقول : َجاَء َزْيدَاِن َكِرْيَماِن , وإذا أردنا التعريف عرَّ
 أي: الشهران الهجريان المعروفان , قال الشاعر:   (2)

 حتى إذا رجب  تَولّى وانقضى ... وُجمادَيان وجاء شهر  مقبل           
 هما جبالن متناوحان , قال الشاعر:   (3)

 أَْنَزاَل األَْوعااَل  لو أن ُعْصَم َعمايَتَْين ويَْذبٍُل ... َسِمعَا حديثَك           

 . 142-1/141فقد استخدم للجبلين اسًما واحدًا مثنًى . ينظر: شرح المفصل 
 ( وهو اسم لمكان فهي بلد في أطراف الشام  , قال امرؤ القيس: (4)

ْرتُها من أَْذِرعاٍت , وأَْهلُها ... بِيَثِْرَب أَْدنَى داِرها نََظر  عالٍ         تَنَوَّ

 .136ديوانه: 

 .1/142قد صرف ) أذرعات ( وهو األفصح فيها مراعاةً لكونها جمع مؤنث سالم . ينظر: شرح المفصل و
ن : ))  وال أعلم أحدًا منه (  وقد انفرد برأيه هذا , واستدل  بقوله : )) أقول : َجاَءنِي َرُجاَلِن  ِكالهُما ُعَمر , وِرَجال  ُكلُُّهم ُعَمر(( قال أبو حيا (5)

 " وقال الشاعر:من تثنيته وال جمعه، بل يجوز أْن تقول: ُعَمَران وُعَمُرون، وقالت العرب: َسنُّو بِنَا ُسنَّةَ العَُمَرْين

 .3/236, ينظر: همع الهوامع 1/309.............. ... والعمران أبو بكر وال عمر (( التذييل والتكميل 
 في النسختين وردت ) وُحِكي سواان ( , و في النص المقتبس ) محكيان( .  (6)
 . 1/154همع الهوامع  (7)
 .1/221ينظر: التذييل والتكميل   (8)
 لبسيط لعمرو بن عداء الكلبي وصدر البيت :البيت من ا  (9)

ِق في اْلَهْيَجا ِجَمالَْين   ألْصبََح القَْوُم أوبادًا ولم يَِجدُوا          ِعْندَ التَّفَرُّ

 .3/210, وشرح الشواهد النحوية 7/579, وخزانة األدب  121, في: كتاب الشعر 
لَين( مثنى ) جمال(؛ أي: قطيعين من الجمال. ومنه الحديث )) مثل المنافق كالشاة العائرة بين الشاهد فيه :  جواز تثنية الجمع المكسر، فإنَّ )ِجَما

 .211 /3غنمين(( . ينظر: شرح الشواهد الشعرية 
 .1/221وعدَّه ابن مالك وابو حيان من الضرورة الشعرية . ينظر: التذييل والتكميل  (10)
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ه مانع آخر , وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في كلمة وفي المثنى و       المجموع على حدِّ

ا كان شبه الواحد شرًطا في صحة ذلك كان ما هو أشبه بالواحد أَولى به ؛ فلذلك اواحدة ق ل : ولمَّ

فِي فِئَتَْيِن  قَدْ َكاَن لَُكْم آيَة   ﴿اسم الجمع  , )قال( ومن تثنيةكان تثنية اسم الجمع أكثر من تثنية الجمع

 ى.انته (3)((ا (2)﴾  انيَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَ  ﴿, و  1﴾ ۖ  اْلتَقَتَا 
و/ أَسماء الشروط, واالستفهام, وأسماء 85الثاني: اإلعراب: فال يُثنَّى, وال يُجَمع المبنّي, ومنه /

ا نحو : يا َزْيدَان , وال األفعال , وأمَّ
ا: ذاِن , وتَاِن , واللذاِن ,  (4) َرُجلَين : فإِنَّهُ يُثنَّى قبل البناء, وأَمَّ

 .(5)واللتاِن , واللذين , فقيل : إِنَّها ِصيَغ ُوِضعَت للتثنية , والجمع اتفاقًا

ا ,  نحو : تَأَبََّط شَ  (6)عدم التركيب : فال يثنى الُمركَّب تركيب إسناد , وال يجمع اتفاقًا:  و الثالث  را

ا تركيب المزج كـ)بَْعلَبَك( وسيبويه فاألكثر  (7), وهو المراد بقوله : ) وَمْحِكّي من جملة( , وأَمَّ

ز الكوفيون (8)على منعه تثنية, نحو : بَْعَلبَكَّ ,  (9)أيًضا ؛ لعدم السماع, ولشبهه بالمحكّي, وَجوَّ

, وبعضهم تثنية (12( )11)الربيع, وأبو الحسن ابن أبي (10)وجمعه , واختاره ابن هشام الخضراوي

يت على : )) فإْن ثنَّ  (14)الترشيح في (13)ما ُختم بـ) َوْيه ( وجمعه, وهو اختياري, قال َخطَّاب

مذهب َمْن جعل اإلعراب في اآلخر قلَت: َمْعِدي َكْربَان, و َحْضَرُموتَان, وَمْعِدي َكْرَبْين, و 

المتضايفين, قلت: َحَضَرا موت, وَحْضَري موت, َحْضَرُموتَين, أَو على مذهب َمْن أعرب إعراب 

                                                 
 13( آل عمران:  1
 .155( آل عمران :  2

 .  1/40حاشية الصبان و ,2/64, و التذييل والتكميل 1/105ينظر: شرح التسهيل (  3
 (  في )ب(: )ويا(.4)
 في جواز تثنيتها قوالن :  (5)

 ن، أَنَّها مثناة حقيقة , يقول سيبويه : ))  وتلك األسماء: ذا، وتا، والذي، والتي، فإذا ثنيت )ذا( , قلت: ذان، وإن ثنيت )تا( قلت: تا

 .3/411ثنيت )الذي( قلت: اللَّذان، وإن جمعت فألحقت الواو والنون قلت: اللَّذون (( الكتاب وإن 
ا كانت التثنية من خصائص األسماء المتمكنة، ولحقت ) الذي والتي( ، وجل لحاقهما  قال ابن مالك : )) لمَّ

لشبهها بالحروف، فأعربت. ولم يعرب أكثر العرب )الذين( ,   معارًضا لشبههما بالحروف، فأعربا في التثنية كما جعلت إضافة )أَّي( معارضة

وإن كان الجمع من خصائص األسماء ؛ ألنَّ )الذين ( مخصوص بأولي العلم و)الذي( عاّم ، فلم يجريا على سنن الجموع المتمكنة؛ بخالف 
 . 3/28التذييل والتكميل  )اللذين( ,و)اللتين( ، فإِنَّهما يجريا على سنن المثنيات المتمكنة لفًظا ومعنى.((

 ا بُنيت أشبهت الحروف في ا اجي : )) ولم تُثنَّ االسماء المتوغلة في البناء ؛ ألنَّه لمَّ لبناء , أنَّها ِصيَغ ُوِضعت للتثنية : قال الزجَّ

اجّي  جَّ  .1/74والحروف ال تُثنى .(( شرح جمل الزَّ
 .1/114, وحاشية الصبان 1/72, و أوضح المسالك 1/324ينظر:  توضيح المقاصد   (6)
ى حباا، لم ت(  7) ا، وكالهما ذرَّ غيِّره عن حاله قبل أْن قال سيبويه : ))اعلم أنَّ االسم إذا كان محكياا لم يثن , ولم يُجمع، إال أْن تقول: كلهم تأبَّط شرَّ

 .3/327يكون اسما (( الكتاب 
تجمع، فإن احتيج إلى تثنية شيء منها أضيف إليه )ذو( . وإن احتيج إلى جمعه أضيف إليه )ذوو( قال ابن مالك : ))إّن هذه األنواع ال تثنّى وال (8)

 .1/355.(( تمهيد القواعد 
 . 219لم يذكر هذه المسألة الخالفية إال السيوطّي في همع الهوامع . ينظر: ما فات كتب الخالف من مسائل الخالف  (9)

لبنان ,  –: باسم عبدالرحمن البابلي , دار الكتب العلمية , بيروت  -دراسة تحليلية –ي همع الهوامع ما فات كتب الخالف من مسائل الخالف ف

 .2011الطبعة االولى , 
د بن يحيى بن ِهَشام الخضراوي اْلعاَلَمة أَبُو عبد هللا اأْلْنَصاِرّي الخزرجي األندلسي يُعرف بابن البرذعي , ولد سنة )  (10) وفي هـ ( , وت575ُمَحمَّ

يَضاح، االقتراح فِي تَْلِخيص اإْلِ 646بتونس )  يَضاح . هـ ( , من مؤلفاته : فصل اْلمقَال فِي أبنية اأْلَْفعَال، اْلمَسائِل النخب، اإلفصاح بفوائد اإْلِ

 .1/267ينظر: بغية الوعاة 
هـ( , من مؤلفاته :  شرح كتاب سيبويه ,  688هـ( وتوفي ) 599 عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا، ابن أبي الربيع القرشي اإلشبيلّي , ولد سنة )  (11)

 . 2/125و شرح الجمل عشر مجلدات، و اإلفصاح في شرح اإليضاح . ينظر: بغية الوعاة 
أنَّ التثنية ال تقع على ما وجدته في كتاب البسيط أنَّه يوافق سيبويه واكثر النحاة بمنع تثنية الجملة , مثل : تأبَّط شًرا , وذرأ َحباا , وحجته   (12)

جمل الزجاجي  الجمل , ولم يذكر الُمركَّب المزجي غير أنَّه يُفهم من كالمه أنَّه يجيز تثنية المركب المزجي ) بَْعلَبَّك( , ينظر: البسيط في شرح

245. 
 ( , من مؤلفاته : الترشيح في النحو , و هـ450هو خّطاب بن يوسف بن هالل القرطبي أبو بكر الماردي , من نحاة األندلس, توفي بعد )   (13)

, و هدية 1/553إعراب مسألة )الحسن الوجه( بعللها وتصريف وجوهها , و الدالئل في النحو, و الفصول في النحو. . ينظر: بغية الوعاة 

 .347 /5العارفين 
 لم اقف عليه .  (14)
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, وذهب (1)وقال في المختوم بـ) َوْيه ( تلحقه العاََلمة بال حذف, نحو : ِسْيبََوْيَهان وِسْيبََوْيُهون . ((

 . (2)سيبان وسيبون : بعضهم إِلى أَنَّهُ يُحذَف عجزه , فيُقال

ل إِلى تثنية الُمركَّب إسنادًا         صَّ بـ) ذََوا (,  وإِلى جمعه بـ)ذَُووا(, فيقال: َجاَءنِي ذََوا تأَبََّط ويُتوَّ

ا  , وكذا المزج عند من (3)و ذَُووا تَأَبََّط شًرا ؛ أْي: صاِحبَا هذا االسم, أَو أَصحاب هذا االسم, َشرا

 َمنََع تثنيته وجمعه .

ا األَعاَلم/        ْغنى فيها بتثنية المضاف, وجمعه عن ظ/الُمَضافَة, نحو: أَبو بَْكر , فيُستَ 85وأَمَّ

 تثنية المضاف إِليه وجمعه .

َز الكوفيون        وَجوَّ
 , فتقول: أَبُو البَْكَرْين , وأَبَا البَْكَرْين.(5)تثنيتهما, وجمعهما (4)

ر , وجمعه  الرابع: التنكير: فال يثنى العَلَم, وال يُجمع باقيًا على َعلَميته بل إِذا أُريد تثنيته  قُدِّ

, وفاَُلنة , وال تُجَمع ؛ ألَنَّها ال (8)عن األَعاَلم , نحو : فاُلن (7), ولذا ال تُثنَّى الكنايات (6)تنكيره

ا ُسِلَب من (9)تقبل التنكير , واألَجود إِذا ثُنِّي العَلَم, أَو ُجِمع أَْن يُحلَّى باألَلف والالم عوًضا عمَّ

بيع تعريف العَلَميَّة, ومقابل األجود ما : أَنَّ منهم َمن ال يُدخلها عليه , ويُبقيه على  (10)حكاه الرَّ

 . (12). (((11)حاله , فيقول : َزْيدَان , و َزْيدُون

,  (13)قال أبو حيان: )) وهذا القول الثاني غريب  جدًا لم أقف عليه إاّلِ في هذا الكتاب((     

فَإِنَّ  (َعَرفَات), و(أَذُْرَعات)اسَمي جبلين, و (ينَعَمايت)اِسَمي الشَّهر, و (ُجَماِديين)ويستثنى, نحو: 

التثنية, والجمع فيها لم تسلبهما العَلَمية؛ ولذا لم يدخل عليها األلف والالم
, ولم تَُضْف , (14)

 :(15)قال

 َحتَّى إِذَا َرَجب  تََولَّى , َوانقََضى         وُجَماِديَاِن , َوَجاَء َشهر  ُمقبل     

 :(16)وقال

                                                 
 .128خطَّاب الماردي ومنهجه في النحو   (1)
 .1/114, وحاشية الصبان 1/355ينظر: تمهيد القواعد   (2)
 . 1/114حاشية الصبان   (3)
 لم أقف عليه في كتب النحو الكوفي المعروفة .  (4)
س يون ( أجاز الكوفيون جمعه بجمع المضاف والمضاف إليه, فإذا أُريد جمع آباء كّل منهم لديه ابن اسمه بكر, فنقول: آباء البَْكِرْين, ومذهب (5)

 ,   1/471, وارتشاف الضرب 4846 /9وسيبويه في ذلك أْن يُجَمع المضاف فيكون: آباء بكٍر, ينظر: تمهيد الفوائد 
جل ( قال سيبويه: )) فإن قلت: هذان زيدان منطلقان، وهذان عمران منطلقان، لم يكن هذا الكالم إال نكرة، من قبل أنَّك جعلته من أمة كل ر (6)

يس واحد منها أولى به من اآلَخر. وعلى هذا الحدّ تقول: هذا زيد منطلق. أال ترى أنََّك تقول: هذا َزْيد  من الزيدين؛ أي: هذا منها زيد وعمرو، ول

 .1/158, وينظر: األصول في النحو 2/103واحد من الزيدين، فصار كقولك: هذا رجل من الرجال((. الكتاب  
ر بـ) أٍب( أو )أم (, كأبي بكر (7)  .4846/ 9, وأّم عمر . ينظر: تمهيد الفوائد ما ُصدِّ
 .1/145فالن كناية عن أعالم األناسي. ينظر: شرح المفصل   (8)
 .1/115, و حاشية الصبان 460, و الحدود في النحو 1/324ينظر: توضيح المقاصد   (9)
ه( , وقد 606في النسختين كلمة ) الربيع ( وفي النص األصلي ) البديع ( , وهو كتاب ) البديع في علم العربية ( البن األثير الَجَزرّي ت )  (10)

 هـ.1420حققه الدكتور. فتحي أحمد علي الدين , وطبعته جامعة أم القرى , مكة المكرمة , 
 .246بسيط في شرح الجمل , و ال2/75ينظر: البديع في علم العربية   (11)

هـ( , تحقيق ودراسة:  606البديع في علم العربية : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري ابن األثير )المتوفى: 
 هـ . 1420المملكة العربية السعودية , الطبعة: األولى،  -د. فتحي أحمد علي الدين , جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 .156 /1همع الهوامع   (12)
 .1/226التذييل والتكميل   (13)
وهي معرفة  , الدَّليل على ذلك قول العرب: هذه عرفات  مبارًكا  -عزَّ وجلَّ -( قال سيبويه : ))أال ترى إلى )عرفاٍت( مصروفةً في كتاب هللا  (14)

، سمعنا أكثر فيها , ويدلّك أيًضا على معرفتها أنَّك ال تدخل فيها ألفًا  والًما، وإنَّما عرفات  بمنزلة )أبانين(، وبمنزلة جمع . ومثل ذلك: أذرعات 

 العرب يقولون في بيت امرئ القيس:

تها ِمن أذرعاٍت، وأهُلها ... بيَثِْرَب، أَْدنَى داِرها نظر  عالِ   تنورَّ

 .1/142, وشرح المفصل 3/333وينظر: المقتضب , 3/233ولو كانت عرفات نكرةً لكانت إذًا عرفات في غير موضع . (( الكتاب 
اآلخرة، فإنَّ ( البيت من بحر الكامل، منسوب ألبي الِعيَال الُهذَلّي , والشاهد فيه : قوله: )وُجَماديان( بضم الجيم؛ تثنية جمادى األولى وجمادى  (15)

 /4المقاصد النحوية ، و  434 /1التثنية لم تسلبه العلَميّة بخالف غيره من األعالم التي إْن ُجمعت فيقدر تنكيرها . ينظر: شرح أشعار الهذليين 

1616. 
 صدر بيت من الكامل، وتمامه :        َسِمعا حديثك أنزال األوعاال    (16)
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 ين ويَذْيٍل ...        .............................تَ ايَ مَ لو أّن ُعْصَم عَ        

سالمة, أو تكسير,  وقال:  (1), وجمعه جمععمروَمنَع الَماِزنّي تثنية العَلَم المعدول, نحو:         

وال أَعلم    ((, قال أبو حيان (2)ِرَجال  ُكلُُّهم ُعَمر.(( :)) أقول: َجاَءنِي َرُجاَلن ِكاَلُهَما ُعَمر, و

و/ فمع 86فإذا ثني على سبيل التغليب/  (3)العَُمران (( :أحدًا وافقه على المنع مع قول العرب

 اتفاق اللفظ , والمعنى أولى. 

ا ال  :فإذا ثُنّي ما فيه ) ألـ(  كالرجل فقيل: تبقى فيه ) ألـ(, وقيل ض عنها مثلها, وِممَّ تُحذَف ويُعوَّ

) أَْجَمَع وَجْمعَاء( في التأكيد (4)لتعريفهيُثنَّى؛ 
 . (7)خالفًا للكوفيين (6), وإخوته (5)

 (8): فال تُثنَّى , وال تُجَمع األسماء الواقعة على ما ال ثاني له في الوجود اتفاق اللفظ:  الخامس 

 كـ) َشْمس , وقََمر , والثُّريّا ( إِذا قصدت الحقيقة .

 وهل يُشتََرط اتفاق المعنى, فيه أقوال :   

نُوا(10), فمنعوا تثنية الُمشترك , والمجاز, وجمعهما(9)أحدها : نعم, وعليه أكثر المتأخرين   , ولحَّ

الَمعَِرّي في قوله
(11)  : 

 ِن يْ جادَ بالعَْيِن حيَن أَْعَمى َهواهُ          َعْينَه فاْنثَنى باِل َعْينَ         

َحهُ ابن مالك تبعًا ألَبي بكر ابن األنباريّ  والثاني: قياًسا على العطف ؛ ولوروده في  (12)ال , وَصحَّ

هَ آبَائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق(
قوله تعالى ) وإِلََٰ

, وقوله )صلى هللا عليه وسلم( : ))  (13)

ائِِل السُّْفلَى ...((وِطي,..., األَيَاِدي ثاََلثَة  : فَيَدُ هللا العُْليَا, وَيدُ الُمعْ  يَدُ السَّ
العرب: القلم  , وقول(14)

                                                                                                                        
. الشاهد فيه : تثنية ) عملية ( , والشاهد في )َعَمايَتَين( , 152 /4وهو لجرير بن عطية الخطفّي ,  عماية وبذبل: جبالن بالعالية. معجم البلدان 

 .713, وينظر: جمهرة أشعار العرب 361وانه  وهما جبالن متناوحان . دي

 (  )جمع(: سقط من )ب(.1)
 لم أقف على قوله هذا في كتب المتقدمين .  (2)
 158 /1همع الهوامع   (3)
أَْخَرق وَخْرقَاء,  هذا كله كلُّ الصفات التي على وزن ) أْفعَل فَْعالء ( نكرات إالَّ ) أَْجَمع و َجْمعَاء( قال أبو علي الفارسي : ))وأَْبلَق و بَْلقَاء , و  (4)

ا ) أَْجَمع وَجْمعَاء ( فاسمان معرفتان , وليسا بصفتين. (( الخصائص   .1/322صفات نكرات , فأمَّ
[ وقد ال تسبق بها كما في قوله 30ة تقوية التوكيد بأْن تسبقها كلمة ) ُكّل (, نحو : قوله تعالى : )فََسَجدَ اْلَماَلئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن( ] الحجر : إلراد  (5)

 .3/297[ . ينظر: أوضح المسالك 82تعالى )ألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن( ] ص:

اس ثعلب: قال الفراء: ) أَْجَمعُون ( معدول عن )أَْجَمع وَجْمعَاء( ؛ ألنَّ هذا أصل النعوت، فعدل إلى التوكيد , وما وعند الكوفيين : )) قال أبو العب

ا أَْن ُعِدَل صار في م ا أَ ال يكون نعتًا ؛ ألنَّك ال تقول : َمَرْرُت بأْجَمِعين، وأَنت تقول : َمَرْرُت بأَْجَمَع وَجْمعَاء , فلمَّ ْن جاء بصورة وضع واحد، فلمَّ
عَاَء وَجْمعَاُء. فجمع معدولة عن النعت عامله معاملتين: معاملة النعت، ومعاملة التوكيد. فيقول: أَْعَجبَنِي القَْصُر أَْجَمُع وأَْجَمُع، وأْعَجبَنِي الدَّاُر َجمْ 

 .1/98جمعاء.(( مجالس ثعلب 
 .7/3293وبَتْعَاء  .ينظر: تمهيد القواعد يعني : أَْكتَع وَكتْعَاء وأَْبَصع وبَْصعَاء وأَْبتَع   (6)
أجاز الكوفيون واألخفش والبغداديون , وابن خروف التثنية لـ) أجمع وجمعاء( , قال ابن خروف : ))قال ابن خروف: قياس تثنية )أَْفعَل   (7)

سماع  موادعى ما ال دليل عليه.(( , والصواب قول البصريين لعدوفَْعاَلء( في هذا الباب , .., قياس ) أَْحَمر وَحْمَراء , وَمْن َمنَع تثنيتهما فقد تكلف 

 . 2/138, و شرح التصريح 1952 /4, و 1951 /4, االرتشاف 3/298تثنيتهما . ينظر: اوضح المسالك 
 . 1/115, و حاشية الصبان 461, والحدود في علم النحو  1/324ينظر: توضيح المقاصد   (8)
 . 1/324ينظر: توضيح المقاصد     (9)
ا أْن يكون واحدَا , أو ال , فإْن كان واحدًا جازت التثنية فيه ,   (10) نحو : األحمرين إْن اختلف اللفظان معنًى نُِظر إلى المعنى الموِجب للتسمية فإمَّ

فًا َوجب العطف , فنقول : عين  وعين  . ينظر: توضيح للحم والخمر , و األبيضين في الشحم و الثياب , وإْن كان المعنى الموجب للتسمية  مختل

 1/324المقاصد 

ا المجاز والحقيقة فال يجوز تثنيتهما لمعنيين حقيقي ومجازي . ينظر: حاشية الصبان   . 1/115وأمَّ
تثنية ) عينين( مع اختالف حقيقة البيت من الخفيف , منسوب للحريرّي في مقاماته , نسبه السيوطّي للَمعَِرّي خطأ , ووجه اللحن هو جواز   (11)

, وشرح  1/158, وهمع الهوامع 1/102كل واحدة منهما , فالعين األولى بمعنى الذهب , والعين الثانية الباصرة . ينظر: مقامات الحريري 

 .1/305مقامات الحريرّي 
هـ( , ُوِلد سنة إحدى وسبعين ومائتين, 328هـ( , وتوفي سنة )271هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر ابن األنبارّي ُوِلدَ سنة )   (12)

, وديوان 4/342من مؤلفاته : غريب الحديث ، و شرح الكافي ، وكتاب الهاءات ، وكتاب األضداد وكتاب الجاهليات . ينظر: وفيات األعيان 

 . 7/564االسالم 
 .133( البقرة :  13
( , و 1485, رقم الحديث )  567 /1( , والمستدرك على الصحيحين للحاكم  2435, رقم الحديث )2/1167ينظر: صحيح ابن خزيمة    (14)

 (.16043, رقم الحديث ) 3/153كنز العمال 
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, واللَّبَن أَحد اللَّحمين, (2), وِخفَّة الظَّهر أَحد اليََساَرْين, والضربة أحد السبين(1)أحد اللسانين

 , ونحو ذلك. (3)ينتَ وْ ة أَحد المَ والَحِميَّ 

, نحو : األْحَمَران (4)والثالث: وعليه ابن عصفور: الجواز إِْن اتفقا في المعنى الُموِجب للتسِميَة 

ْعفَران, وإاِلَّ فالَمْنع .  للذََّهب, والزَّ

ظ/ )بَْعض( لالستغناء 86: أاَلَّ يُْستْغنَى عن تثنيته وجمعه بتثنية غيره, وجمعه فال يُثنَّى/السادس

اسم للذَّكر  (َضْبعَان), وال (5)) َسَواء( لالستغناء عنه بـ)ِسيَّان( تثنية ِسيّ عنه بتثنية )جزء(, وال

 . (8( )7), وضبعانان(6)اسم المؤنث, على أنَّهُ ُحِكَي سواءان (عبْ ضَ )لالستغناء عنه بتثنية 

ها؛ إِذ يُغنِي غيَر ِمئٍَة, وأَْلٍف لالستغناء عن (9)وال تُثنى, وال تُجمع أسماء العدد خالفًا لألخفش      

ِعْشُرون, وعن جمعها ثالثون, ,َعْشَرة, وعن تثنية َعْشَرة  ,ستة, وعن تثنية َخْمس ,عن تثنية ثالثةٍ 

ا لم يكن لفظ  يُْغني عن تثنية ِمئَة وأَْلف, وجمعهما ثُنِّيا وُجِمعَا ولمَّ
(10) . 

 : (11)واستدل األخفش على ما أجازه بقوله 

 ..............................             لََها ِعْندَ َعاٍل فَوَق َسْبِعْيَن دَائِِم        

 .(12)وأجيب بأنَّهُ َضُرورة

) ع جمَ ولم يُ  ( ,اتَ لْ  وكِ اَل كِ ـ)ـعلى رأي : البصريين لالستغناء عنها ب (اءعَ مْ ع وجَ مَ جْ أَ )وال يثنى 

 . اممَ في كتاب التَّ  قاله ابن جنيّ  , (13)(المَ شَ ) استغناء عنها بجمع  (ارسَ يَ 

                                                                                                                        
مصطفى األعظمي , المكتب هـ( , تحقيق : الدكتور محمد 311صحيُح ابن ُخَزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري )المتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1424اإلسالمي , الطبعة: الثالثة، 
 .74ينظر: أدب الكتاب  (1)
 في النص األصلي ) السبابين ( .   (2)
 .2/167, و المزهر 2/56ينظر: أمالي القالي   (3)
ب ومعه مثل المقرب   (4)  .437ينظر: المقّرِ
" لالثنين كما تقول: هُما َسواء  ,  و: هُما ِسيّا   (5) ِن (( معاني وقد ذكر أبو الحسن األخفش تثنية ) سّي( فقد قال : ))وقد يقال أيًضا "هُما َزْوج 

 .2/16, التذييل والتكميل 3/1553, ارتشاف الضرب 3/298. وهو مذهب جمهور البصريين . ينظر: أوضح المسالك 1/148القرآن 
 جواز تثنيية ) سواء ( وجمعها قوالن : في  (6)

 ّي في اللغة الفصيحة ال يجوز التثنية, قال الفَاِرسّي: )) وحكى السُّّكرّي عن أَبي حاتم إجازة تثنية )سواء(، ولم يُِصْب ابن السجستان

) عن تثنية )َسَواء(، كما استغنوا عن ودع  في ذلك، ألنَّ أبا الحسن , وأبا عمر زعما أنَّ ذلك ال يُثنَّى، كأنَّهم استغنوا بتثنية )ِسيَّ

. ينظر: 1/268[ ((. الحجة ألبي علي الفارسي 25بـ)تََرَك( , وعلى ما قاال جاء التنزيل في قوله: )َسواًء اْلعاِكُف فِيِه َواْلباِد( ]الحج:
 .1/148معاني القرآن لألخفش 

 2/560ثنيته , فتقول: هما سواءان( . ارتشاف الضرب  الجواز لورود السماع به  , قال أبو حيَّان: ) وحكى أبو زيد ت . 

ياح َغْيُرها ال يََصوّ  ح . ينظر: المزهر و أجاز السيوطّي جمع )سواء( واستدل بقول جران العود :   وليسوا بأَْسَواٍء فِمْنُهّن َروَضة  ... تهيج الّرِ

1/466. 

لبة عن أصل فهي ليست أصلية , وفي حالة التثنية تُرد األشياء إلى أصولها , فتكون واألصح من القولين هو األول ؛ ذلك أنَّ همزة ) سواء ( منق
 .2/17تثنيتها ) سويان( ال سواءآن . ينظر: التذييل والتكميل 

 (  في )ب(: )وضبعان(.7)
 .2/18ذلك على التغليب للمذكر على المؤنث . ينظر: التذييل والتكميل   (8)
 , وقد سمع تثنية واحد وجمعه قال: 2/551ينظر: ارتشاف الضرب   (9)

ا إلتَقَْينا واِحدين َعلَْوته                            بذي الكف إنّي للكماة َضُروب  … فلمَّ
 .2/761ارتشاف الضرب , و299فيُقال : َمائَتَان , وِمئات , وِمئون , وأَْلف , وأَْلفَان , وآالف , وألوف . ينظر: ضرائر الشعر   (10)
 عجز بيت من الطويل , وصدره :      ِليَْنقُلَنََها لَْو يَْستَِطْعَن الذي َرَسا   .......................  (11) 

 .614وهو للفرزدق في ديوانه 

 سماء األعداد , فقد ثنى ) سبعًا( .أالشاهد فيه عند األخفش : جواز تثنية 
سبعًا(، يريد سبع السماوات وسبع األرضيين، وال يجوز ذلك في سعة الكالم، ألنَّ أسماء العدد استغنت العرب قال ابن عصفور : ))فثنى )  (12)

لما اضطر شبه ببعضها عن تثنية بعض، ما عدا مائة وألفًا فإنَّهما يثنيان في سعة الكالم ؛ ألنَّهُ ليس في أسماء العدد ما يغني عن تثنيتهما, لكنه 

 . 299، من حيث كانت اسم عدد , كما إِنَّهما كذلك فحكم لها بحكمهما بدالً من حكمها.(( . ضرائر الشعر )سبعًا( بمائة وألف
 علل ابن جني امتناع جمع ) يسار ( بعلتين :   (13)

 . أنَّهم قد استغنوا بجمع شمال عنه فقالوا : شمائل , و أْشُمل 
  123وعدم الشؤم .  ينظر: التمام في تفسير اشعار هُذيل أنَّهم إنَّما عدلوا عنه إلى ) شمال ( تفاؤال باليسر. 

خديجة عبد  -هـ( , تحقيق: أحمد ناجي القيسي 392التمام في تفسير أشعار هذيل )مما أغفله أبو سعيد السكري( : أبو الفتح عثمان بن جني )ت 

 م .1962 -هـ 1381, الطبعة: األولى،  بغداد –أحمد مطلوب ,  مراجعة: د. مصطفى جواد , مطبعة العاني  -الرازق الحديثي 



 
  ISSN: 2073-6614    pp: 92-109 االنبار للغات واآلداب             جملة جامعة

 

 

106 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

وكذا , لعدم الفائدة في تثنيته وجمعه ؛ وال يجمع  ( ,لّ كُ ) ال يثنى فَ :  (1)يكون فيه فائدة نْ أَ  : السابع 

 َ ا عربً كان مُ  نْ رط وإِ وكذا الشَّ ,  (2)إلفادتها العموم؛ وعريب ,  دٍ حَ األسماء المختصة بالنفي كأ

 .إلفادته ذلك 

 

 الخاتمة:

يُعدُّ هذا الكتاب بمثابة الخطوة األولى لمتعلِّم  اللغة العربية والنحو العربي على وجه  -1

الخصوص, فلم يكن المؤلِّف ممن يُِحب االطالة بذكر األبواب النحوية بل عادة ما يعتمد أوجز 

 العبارة وأدقَّها وأشملها للمقصود .

د فيه يمكننا من الحكم على المؤلِّف إنَّ ذكر المنطق بمصطلحاته وقضاياه واالستطرا -2

 أنَّه كان له الباع الطويل فيه, وكثيًرا ما كان يربط علم النحو باللغة .

أورد المؤلِّف في هذا البحث من الشواهد الشعرية ما يقارب الثمانية وكلّها مما يستشهد  -3

ا اآليات القرآنية فلم يتعدبه نحوياا ) أي: في عصر االستشهاد(  . عددها األرع آيات فقط , أمَّ

 نقل عنالمعاصرين له أو مما يومما يالحظ عليه أيًضا كثرة االقتباسات من النّحاة  -4

السيوطي ما يقارب الثالثة والثالثين سطًرا  النحاة المتأخرين, وقد يطيل االقتباس فقد نقل عن

 باقتباس واحد.

واتضح بعد البحث أنَّه قد نُِسَب خطأً ذكر المؤلِّف رأيًا نحوياا نسبه السيوطي للكوفيين,  -6

 لهم .
 لم يخالف قياس النحويين في كّلِ ما تناوله من مسائل في هذا البحث . -7

 
 المصادر

هـ( , تح : محمد بهحة األثري , ونظر فيه عالمة 335أدب الكتاب : أبو بكر محمد بن يحى الصولي )المتوفى:  .1
 هـ .1341ببغداد ,  –بمصر، المكتبة العربية  -المطبعة السلفية العراق: السيد محمود شكري اآللوسي , 

ارتشاف الضرب من لسان العرب : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي  .2
طبعة: هـ( , تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد ,  رمضان عبد التواب ,مكتبة الخانجي بالقاهرة , ال 745)المتوفى: 

 م 1998 -هـ  1418األولى، 
هـ ( , تحقيق : أحمد حسن 940أسرار النحو : لشمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا المتوفى )   .3

 .2002 -هـ 1422حامد , دار الفكر , نابلس , الطبعة:الثانية , 
هـ( , تحقيق : الدكتور 384المتوفى: أشعار النساء : أبو عبيد هللا بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني ) .4

 م . 1995 -هـ  1415سامي مكي العاني، هالل ناجي , دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة: األولى، 
هـ( , 316األصول في النحو: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى:   .5

 بيروت. –, مؤسسة الرسالة، لبنان  تحقيق: عبد الحسين الفتلي
هـ(, دار العلم 1396األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  .6

 م 2002أيار / مايو  -للماليين , الطبعة: الخامسة عشر 
ن الحاجب الكردي المالكي أمالي ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين اب .7

 -هـ  1409بيروت ,  –األردن، دار الجيل  -هـ( , دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة , دار عمار 646)المتوفى: 
 م 1989

األمالي ) شذور األمالي ( النوادر: أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد  .8
هـ(, عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد األصمعي , دار الكتب المصرية , الطبعة: الثانية، 356وفى: بن سلمان )المت

 م1926 -هـ  1344

                                                 
 وهو شرط اضافه السيوطي على الشروط السابقة .  (1)
قال أبو عمرو: وال تقول: "جاءني إحدى"، وال "رأيت إحدى". وليست "أحد " هذه التي في النفي من نحو "ما جاءني أحد "؛ ألن معنى تلك   (2)

، وال تُثنَّى، وال تُجمع، ألنَّ معناها يدلّ  لكثرة، فاستُغني على ا العموُم والكثرةُ بمعنى َعِريٍب ودَيّاِر، ولذلك ال تُستعمل في الواجب، وهمزتُها أصل 

 . 4/4به عن التثنية والجمع .(( شرح المفصل 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين،  .9
 الشيخ محمد البقاعي ,  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  , ال ت . الط . هـ( , المحقق: يوسف761ابن هشام )المتوفى: 

(هـ ويليه الملحق التابع للبدر الطالع  1250.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني ت ) 10
 للسيد محمد بن محمد بن يحيى زبارة اليمني  .

جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن .البديع في علم العربية : م11
المملكة العربية  -هـ( , تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد علي الدين , جامعة أم القرى، مكة المكرمة  606األثير )المتوفى: 

 هـ 1420السعودية , الطبعة: األولى، 
ه( , 688 -هـ 599الزجاجي إلبن أبي الربيع عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا  القرشي االشبيلي )  .البسيط في شرح جمل12

 .1986 -هـ 1407لبنان , الطبعة: األولى ,  –تحقيق ودراسة : عيَّاد بن عيد الثبيتي , دار الغرب االسالمي , بيروت 
حمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المؤلف: عبد الر .13

 لبنان / صيدا . -هـ( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم  المكتبة العصرية 911
تاج العروس من جواهر القاموس : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،  .14

بيدي )المتوفى:   جموعة من المحققين , دار الهداية.هـ( , تحقيق : م1205الزَّ
دمشق )من  -التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان األندلسي , المحقق: د. حسن هنداوي ,  دار القلم  .15
 (، وباقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا , الطبعة: األولى .5إلى  1

ن مالك الطائي الجياني، أبو عبد هللا، جمال الدين )المتوفى: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: محمد بن عبد هللا، اب .16
 .1969-هـ 1387هـ(, تحقيق: محمد كامل بركات, دار الكتاب العربي للطباعة والنشر, 672
هـ( : محمد معصوم 1304تشويق الخالن : وهو حاشية على شرح اآلجروميَّة : احمد بن السيد زيني دحالن )ت  .17

 .  2013لبنان , الطبعة : األولى ,  –هـ( , دار الكتب العلمية , بيروت 1326, كام حيًّا سنة) بن سالم السماراني 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي  .18

علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة األزهر, دار هـ(, شرح وتحقيق : عبد الرحمن 749المصري المالكي )المتوفى : 
 م.2008 -هـ 1428الفكر العربي , الطبعة:: األولى 

هـ( , حققه وضبطه وزاد في شرحه: 170جمهرة أشعار العرب: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )المتوفى:  .19
 علي محمد البجادي, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

هـ(, الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة: 392صائص: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: الخ .20
 الرابعة.

حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك : أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )المتوفى:  .21
 م1997-هـ  1417ولى لبنان , الطبعة: األ-هـ( , دار الكتب العلمية بيروت1206

هـ( , تحقيق وشرح: عبد 1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي )المتوفى:  .22
 م 1997 -هـ  1418السالم محمد هارون , مكتبة الخانجي، القاهر , الطبعة: الرابعة، 

اإلسالمية بالمدينة المنورة , العددان التاسع  خطاب الماردي ومنهجه في النحو: حسن موسى الشاعر, الجامعة .23
 هـ .1408ذوالحجة -رجب -والسبعون والثمانون, السنة العشرون

هـ (, وبحاشيته  أسماء كتب  1167ديوان االسالم : شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبدالرحمن بن الغزّي تـ )  .24
 م  1990 -هـ  1411,  1ية , طاألعالم , تحقيق : سيد كسروي حسن , دار الكتب العلم

ديوان الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة أبو فراس الفرزدق , تحقيق : علي فاعور, دار الكتب العلمية ,  .25
 .1987 – 1407الطبعة:األولى , 

بـ و« كاتب جلبي»ُسلَّم الوصول إلى طبقات الفحول : مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني المعروف بـ  .26
هـ( , تحقيق : محمود عبد القادر األرناؤوط , إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي ,  1067)المتوفى « حاجي خليفة»

 م 2010تركيا , عام النشر:  –تدقيق: صالح سعداوي صالح , إعداد الفهارس: صالح الدين أويغور, مكتبة إرسيكا، إستانبول 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب : .27

بيروت , الطبعة:  –هـ( , تحقيق : محمود األرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط ,  دار ابن كثير، دمشق 1089
 م . 1986 -هـ  1406األولى، 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل : محمد محي الدين  شرح ابن عقيل  على ألفية ابن مالك ومعه كتاب .28
 .1998 -1419عبدالحميد , مكتبة دار التراث , مكتبة دار التراث, 

شرح أشعار الُهذليين : ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري ,رواية أبي الحسن علي بن عيسى النحوي , عن أبي  .29
 –تار أحمد فراج , وراجعه : محمود محمد شاكر , مكتبة دار العروبة , مصر بكر أحمد بن محمد الحلواني , تحقيق : عبدالس

 القاهرة , بدون سنة طبع . 
شرح األشموني على ألفية ابن مالك : علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين األُْشُموني الشافعي  .30

 مـ .1998 -هـ1419ألولى لبنان , الطبعة: ا -هـ( , دار الكتب العلمية بيروت900)المتوفى: 
هـ( : محمد بن الغني األردبيلّي , تحقيق: عدنان جاسم محمد 538شرح االنموذج في النحو : للزمخشري ت)  .31

 .  2013لبنان , الطبعة:األولى ,  –الهزيماوي, دار الكتب العلمية , بيروت 
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د بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم شرح التسهيل المسمى ) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(: محم .32
هـ(, دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون , دار السالم للطباعة  778المصري، المعروف بناظر الجيش )المتوفى: 

 هـ 1428جمهورية مصر العربية, الطبعة: األولى،  -والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة 
هـ( , تحقيق : فواز 669لحسن علي بن مؤمن بن علي بن عصفور االشبيلي ) ت شرح جمل الزجاجي : ابو ا .33

 م . 1998لبنان , الطبعة:األولى ,  –الشعار باشراف : اميل بديع يعقوب , دار الكتب العلمية , بيروت 
ن محمد شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر ب .34

هـ( , وبهامشه حاشية الشيخ يس العُلَيمّي , المطبعة األزهرية 905الجرجاوّي األزهري، زين الدين المصري، )المتوفى: 
 هـ .1325بمصر, الطبعة:الثانية , 

هـ ( , تحقيق : إميل بديع 686شرح كافية ابن الحاجب  : رضّي الدين محمد بن الحسن االستراباذّي المتوفى )  .35
 م . 1998-هـ  1419لبنان , الطبعة:األولى  ,  –ب , دار الكتب العلمية , بيروت يعقو
شرح اللمحة البدرية   في علم اللغة العربية : ابن هشام األنصارّي , تحقيق : أ. د. هادي نهر , دار اليازوري  .36

 األردن , بون طبعة وال سنة الطبع . –العلمية , عمان 
: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين  شرح المفصل للزمخشري .37

هـ( , قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب ,  دار الكتب 643األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )المتوفى: 
 م . 2001 -هـ  1422لبنان , الطبعة: األولى،  –العلمية، بيروت 

ه ( , تحقيق : الدكتور المتولي رمضان  972 –ه 899اب الحدود في النحو  : لعبدهللا بن أحمد الفاكهّي ) شرح كت .38
 . 1993- 1414أحمد الدميري , مكتبة وهبة , الطبعة:الثانية , 

ري َزاَدْه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير، عصام الدين طاْشُكبْ  .39
 بيروت -هـ(, دار الكتاب العربي 968)المتوفى: 

هـ( , تحقيق : الدكتور محمد 311صحيُح ابن ُخَزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري )المتوفى:  .40
 م.  2003 -هـ  1424مصطفى األعظمي , المكتب اإلسالمي , الطبعة: الثالثة، 

القرن التاسع: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الضوء الالمع ألهل  .41
 بيروت. –هـ(, منشورات دار مكتبة الحياة 902بن محمد السخاوي )المتوفى: 

هـ( تحقيق : د 170العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  .42
 المخزومي، د إبراهيم السامرائي ,  دار ومكتبة الهالل .مهدي 

هـ( , 898الفوائد الضيائية وهو شرح الجامي على الكافية البن الحاجب : نور الدين عبدالرحمن الجامي المتوفى )  .43
 .2014-هـ 1435لبنان , الطبعة:األولى ,  –تحقيق : إلياس قبالن , دار الكتب العلمية , بيروت 

هـ(: عبد السالم محمد 180تاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى: الك .44
 م. 1988 -هـ  1408هارون, مكتبة الخانجي، القاهرة , الطبعة: الثالثة، 

ل، أبو علي كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األص .45
 -هـ 1408مصر,الطبعة: األولى، –هـ(, تحقيق وشرح: الدكتور محمود محمد الطناحي,مكتبة الخانجي،القاهرة377)المتوفى: 

 م. 1988
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  .46

 بيروت.  –محمد المصري ,  مؤسسة الرسالة  -هـ( , تحقيق: عدنان درويش 1094)المتوفى: 
خان القادري الشاذلي الهندي  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي .47

صفوة السقا, مؤسسة  -هـ(, تحقيق: بكري حياني 975البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 
 م1981هـ/1401الرسالة, الطبعة:الخامسة، 

هـ(, تحقيق: خليل 1061الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي )المتوفى:  .48
 م 1997 -هـ  1418لبنان , الطبعة: األولى،  –المنصور, دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ( , تحقيق: فائز فارس , دار الكتب 392اللمع في العربية : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  .49
 .1972الكويت,  –الثقافية 

: باسم عبدالرحمن البابلي , دار الكتب  -دراسة تحليلية –في همع الهوامع  ما فات كتب الخالف من مسائل الخالف -50
 .2011لبنان , الطبعة:االولى ,  –العلمية , بيروت 

(هـ تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، دار المعارف, 291–200مجالس ثعلب: ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ) -51
 مصر.

هـ(, تحقيق: د. حسن هنداوي، األستاذ المشارك في جامعة  377المتوفى المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسّي )  -52
دار المنارة، بيروت, الطبعة:  -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فرع القصيم, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

 م. 1987 -هـ  1407األولى، 
ن عبد هللا العكبري البغدادي ُمِحّب الدين )المتوفى: مسائل خالفية في النحو: أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ب -53

 م.1992هـ 1412بيروت , الطبعة: األولى،  –هـ( , تحقيق : محمد خير الحلواني , دار الشرق العربي 616
هـ( , تحقيق : 911المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  -54

 م1998هـ 1418بيروت , الطبعة: األولى،  –نصور , دار الكتب العلمية فؤاد علي م
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هـ(, تحقيق: أحمد 207معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى:   -55
 مصر, الطبعة: األولى. – يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي, دار المصرية للتأليف والترجمة

معانى القرآن لألخفش : أبو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصري، المعروف باألخفش األوسط )المتوفى:  -56
 م 1990 -هـ  1411هـ(, تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة, مكتبة الخانجي، القاهرة, الطبعة: األولى، 215
هـ( ,  مكتبة المثنى 1408د راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: معجم المؤلفين : عمر بن رضا بن محم -57

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت . -
هـ(, مطبعة سركيس 1351معجم المطبوعات العربية والمعربة : يوسف بن إليان بن موسى سركيس )المتوفى:  -58

 م 1928 -هـ  1346بمصر 
ب : ألب -59 ب ومعه مثل المقّرِ ي الحسن علي بن محمد بن مؤمن  ابن عصفور الحضرمي االشبيلي المتوفى سنة الُمقّرِ
لبنان , الطبعة األولى ,  –هـ( , تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود , و علي محمد معوض , دار الكتب العلمية , بيروت  669) 

 هـ .1414
هـ( , 538ري جار هللا )المتوفى: المفصل في صنعة اإلعراب : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخش -60

 .1993بيروت , الطبعة: األولى،  –تحقيق: د. علي بو ملحم , مكتبة الهالل 
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ )شرح الشواهد الكبرى (: بدر الدين محمود بن أحمد  -61

اخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد هـ( ,تحقيق: أ. د. علي محمد ف 855بن موسى العيني )المتوفى 
 2010 -هـ  1431جمهورية مصر العربية , الطبعة: األولى،  -فاخر, دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة 

 م
م بدون 1873, هـ(, مطبعة المعارف، بيروت 516مقامات الحريري:أبو محمد القاسم بن علي الحريري )المتوفى: -62

 طبعة .
هـ( , 285المقتضب: محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى:  -63

 لبنان . –بيروت  –تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة, عالم الكتب. 
د صابر الفاروقي موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم : محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّ  -64

هـ( , تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم , تحقيق: د. علي دحروج , نقل النص 1158الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
بيروت , الطبعة:  –الفارسي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدي , الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني , مكتبة لبنان ناشرون 

 م.1996 -األولى 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )المتوفى:  -65

,أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث  1951هـ( ,  طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1399
 لبنان. –العربي بيروت 

هـ( , 911في شرح جمع الجوامع : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  همع الهوامع -66
 مصر . –تحقيق : عبد الحميد هنداوي ,  المكتبة التوفيقية 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان  -67
بيروت, الطبعة:األولى , األجزاء الثالثة األولى مع  –هـ(, تحقيق: إحسان عباس, دار صادر 681المتوفى: البرمكي اإلربلي )

 (1994, والجزئين الخامس و السابع  سنة ) 1971, 1( , والجزء الرابع ط1900الجزء السادس طبعت سنة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




