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  علل التثنيةعلل التثنية
  ابن جنيابن جني

 ألف التثنية

أعلم أّن األلف زيدت يف االسم املثىن علماً للتثنية، وذلك قولك: "رجالن?" وفرسان "و" 
 زيدان".

 آراء النحاة يف ألف التثنية
 واختلف الناس من الفريقني يف هذه األلف، ما هي من الكلمة ?.

ب، وأن الياء يف النصب واجلر يف فقال سيبويه: هي حرف اإلعراب، وليس فيها نية اإلعرا
 قولك: مررُت ابلزيدين، ورأيت الزيديِن حرف إعراٍب أيضاً، وال تقدير إعراٍب فيه.

 وهو قول أيب إسحاق، وابن كيسان، وأيب بكر، وأيب علي.
وقال أبو احلسن: إن حرف التثنية ليس حبرف إعراٍب، وال هو إبعراٍب، ولكنه دليُل اإلعراب، 

لف علمت أنَّ االسم مرفوٌع، وإذا رأيت الياء علمت أنَّ االسم جمروٌر أو فإذا رأيت األ
 منصوٌب.

 وإليه ذهب أبو العباس.
كما قال سيبويه، إالَّ أنه كان يزعم أنَّ انقالهبا   -وقال أبو عمر اجلرمي: األلف حرف اإلعراب 

 هو إعراب.
 ، وكذلك الياء.وقال الفراُء، وأبو إسحاق الزايدي، وقطرب: األلف هي إعرابٌ 

 الرأي الراجح ودليله
 وأقوى هذه األقوال قول سيبويه.

والدليل على صحة قول سيبويه أن األلف حرف إعراب دون أن يكون، األمر فيها على ما 
ذهب إليه غريه، أن الذي أوجب للواحد املتمكن حرف اإلعراب يف حنو: " رجل " و " فرس 

 " رجالن " و " فرسان " وهو التمكن." هو موجود يف التثنية يف حنو قولك: 
فكما أن الواحد املتمكن املعرب حيتاج إىل حرف إعراٍب، فكذلك االسم املثىن إذا كان معرابً 
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 متمكناً احتاج إىل حرف إعراٍب.
وقولنا: " رجالن " وحنوه، معرٌب متمكن حمتاٌج إىل ما احتاج إليه الواحد املتمكن من حرف 

 اإلعراب إذن.
حرف اإلعراب يف قولنا: " الزيدان " و " الرجالن " من أن يكون " ما قبل األلف"، وال خيلو 

 أو " األلف "،أو"ما بعد األلف" وهو "النون".
فالذي يفسد أن تكون " الدال " من " الزيدان " هي حرف اإلعراب: أهنا قد كانت يف 

 .الواحد حرف اإلعراب يف حنو: هذا زيٌد، ورأيت زيداً، ومررت بزيدٍ 
وقد انتقلت عن الواحد الذي هو األصل إىل التثنية اليت هي الفرع، كما انتقلت عن املذكر 

 الذي هو األصل يف قولنا: هو قائٌم، إىل املؤنث الذي هو الفرع يف قولك: هي قائمٌة.
فكما أن امليم يف "قائمة" ليست حرف اإلعراب وإمنا علُم التأنيث يف "قائمة " هو حرف 

ك ينبغي أن يكون علم التثنية يف حنو قولك: " الزيدان" و " العمران" هو حرف اإلعراب فكذل
اإلعراب، وَعَلم التثنية هو " األلف" فينبغي أن تكون هي حرف اإلعراب، كما كانت" اهلاء " 

 يف قائمة" حرف اإلعراب.
نا احتياطاً، على أن أحداً مل يقل: إن ما قبل "ألف التثنية " حرف اإلعراب وإمنا قلنا الذي قل

 لئال تدعو الضرورة إنساانً إىل التزام ذلك، فيكون جوابه مبا يفسد به مذهبه حاضراً.
وأيضاً: فلو كان حرف اإلعراب يف "الزيدان" هو "الدال" كما كان يف الواحد لَوجَب أن يكون 

ن هو "السني إعرابه يف التثنية كإعرابه يف الواحد، كما أنَّ حرف اإلعراب يف حنو "فرس " ملا كا
"، وكان يف "أفراس " أيضاً هو "السني" كان إعراب " أفراس" كإعراب "فرس" وهذا غري 

.  خفيٍّ
وال جيوز أن تكون النون حرف اإلعراب، ألهنا حرٌف صحيح حيتمل احلركة، فلو كانت حرف 

وتقر إعراب لوجب أن تقول: قام الزيدان، ورأيت الزيداَن، ومررُت ابلزيدان، فتعرُب النون، 
 األلف على حاهلا، كما تقول: هؤالء غلماٌن، ورأيت غلماانُ، ومررت بغلماٍن.

 وأيضاً فإن "النون" قد حتذف يف اإلضافة، ولو كانت حرف إعراٍب لثبتت يف "اإلضافة".
 كما تقول: هؤالء غلمانك، ورأيت غلمانك، ومررت بغلمانك.

 فقد صحَّ أن "األلف " حرُف اإلعراب.
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 يت ترد على القول أبن األلف حرُف إعراباالعرتاضات ال
فإن قال قائل: "فإذا كانت األلف حرف اإلعراب، فما ابهلم قلبوها يف اجلر، والنصب? 

 وهالّ دلك قلبها على أهنا ليست: ك "دال " زيٍد، إذ " الدال" اثبتة على كل حاٍل ?.
 فاجلواب عن ذلك من وجهني:

لنصب، ال مينع من كوهنا حرف إعراٍب، ألاّن قد : أن انقالب األلف يف اجلر، واأحدهما 
هذا االنقالب وذلك "ألف" "   -فيما هو حرف إعراب بال خالف بني أصحابنا  -وجدان 

 كال، وكلتا" من قوهلم: قام الرجالن كالمها والبنتان كلتامها.
 ومررُت هبما كليهما وكلتيهما، وضربتهما كليهما، وكلتيهما.

كال، وكلتا" حرف إعراٍب وقد قلبت كما رأيت، فكذلك أيضاً:ألف فكما أنَّ "األلف" يف "
 التثنية" هي حرف إعراٍب، وإن قلبت يف اجلر والنصب.

ومثل ذلك من حروف اإلعراب اليت قلبت قوهلم: أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وهنوك، وذو 
 مال.

يف "حرف" التثنية  فكما أنَّ هذه كلها حروف إعراب، وقد تراها منقلبًة، فكذلك ال يستنكر
 أن يقلب، وإن كان حرف إعراٍب.

قال أبو علي: ولو مل تكن الواو يف "ذو" و "فو" حرف إعراٍب، لبقي االسم الواحد على حرٍف 
 واحٍد، وهو "الذال".

 أما الوجه اآلخر: 
فإن يف ذلك ضرابً من احلكمة والبيان، وذلك أهنم أرادوا ابلقلب أن يعلموا أن االسم ابٍق 

إعرابه، وأنه متمكٌن غري مبين، فجعلوا القلب دليالً على متكن االسم، وأنه ليس مببين  على
 مبنزلة "مىت" و "إذا " و "أان " مما هو مبين يف آخره ألٌف.

فإن قيل: فإذا كانت األلف يف التثنية حرف إعراٍب، فهال بقيت يف األحوال الثالث " ألفاً " 
"حبلى وسكرى" حرف إعراب وهي يف األحوال الثالث على صورٍة واحدٍة? كما كان ألُف 

 ابقية على صورٍة واحدٍة يف قولك: هذه حبلى، ورأيت حبلى، ومررُت حببلى.
وإن كانت  -فاجلواب: أن بينهما فرقاً، وذلك أن األمساء املقصورة اليت حروف إعراهبا ألفات 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  مكتبة مشكاة اإلسالمية مكتبة مشكاة اإلسالمية             البن جني                  البن جني                      علل التثنيةعلل التثنية
 

 4 

يلحقها من التوابع بعدها ما ينبه فإهنا قد  -يف حالة الرفع، والنصب، واجلر على صورٍة واحدٍة 
 على موضعها من اإلعراب.

وأنت لو ذهبت تصف االثنني أن تكون الصفة بلفظ التثنية، أال تراك لو تركت التثنية ابأللف 
على كل حال، لوجب أن تقول يف الصفة: رأيت الرجالن الظريفان، ومررت ابلرجالن 

لف" على كل حاٍل، فال جتد هناك من الظريفان، فتكون لفظ الصفة كلفظ املوصوف "ابأل
 رأيت عصا معوجًة أو طويلًة، وحنو ذلك مما يبني فيه اإلعراب. -البيان ما جتده إذا قلت: 

فما كان كذلك عدلوا إىل أن قلبوا لفظ اجلر، والنصب إىل الياء ليكون ذلك أدل على متكن 
 االسم، واستحقاقه اإلعراب.
 ثبات األلف يف املثىن

العرب من ال خياف اللبس وجيري الباب على قياسه، فيدع األلف اثبتًة يف  على أن من
األحوال الثالث، فيقول: قام الزيدان، وضربت الزيدان، ومررت ابلزيدان. وهم بنو احلارث بن  

 كعب، وبطٌن من ربيعة ? 
 ال تقدير إعراب يف ألف التثنية

س يف لفظها إعراب، فكذلك ال تقدير فاعلم أن سيبويه يرى أن األلف يف التثنية كما أنه لي
 إعراٍب فيها، كما يقدر يف األمساء املقصورة املعربة نية اإلعراب.

ويدل على أن ذلك مذهبه قوله: ودخلت النون " كأهنا عوٌض عما منع االسم من احلركة 
 والتنوين ".

: هذه فلو كانت يف األلف عنده نية حركة ملا عوض منها النون، كما ال تعوض يف قولك
 النون. -حبلى، ورأيت حبلى، ومررت حببلى 

قال أبو علي: ويدل على صحة ما قاله سيبويه من أنه ليس يف حرف اإلعراب من التثنية 
صحة الياء يف اجلر  -كما أن ذلك ليس موجوداً فيها يف اللفظ   -تقدير حركٍة يف املعىن 

 والنصب يف حنو: مررُت برجلنِي، وضربُت رجلنِي.
 يف الياء منها تقدير حركٍة لوجب أن تقلب ألفاً كرحى، وفىت. فلو كان

 أال ترى أنَّ الياء إذا انفتح ما قبلها وكانت يف تقدير حركة وجب أن تقلب ألفاً.
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وهذا استدالل " من أيب علي " أتى على قياس، وهو يف هناية احلسن، وصحة املذهب، وسداد 
 الطريقة.

 اعرتاض على كون النون عوضا  
قلت: النون عند سيبويه عوٌض مما منع االسم من احلركة والتنوين فما ابهلم قالوا يف اجلر فإن 

والنصب: مررت ابلزيدين، ورأيت الزيديِن، فقلبوا األلف ايًء، وذلك علم اجلر والنصب، مث 
 عوضوا من احلركة نوانً ?.

م علم التثنية يف اجلر وكيف يُعوض من احلركة نوٌن وهم قد جعلوا قلب األلف ايًء قائماً مقا
والنصب? وهل جيوز أن يعوض من شيء شيٌء وقد أقيم مقام املعّوض منه ما يدل على ذلك 

 ويغين عنه، وهو القلب ?.
فاجلواب: إن أاب علي ذكر أنه إمنا جاز ذلك من االنقالب معىًن ال لفظ إعراٍب، فلما مل يوجد 

النون، وصار االنقالب دليالً على التمكن يف احلقيقة يف اللفظ إعراٌب، جاز أن يُعوض منه 
 واستحقاق اإلعراب.

 قال أبو الفتح: وهذا ايضاً من لطيف ما حصلته عنه فافهمه.
 ألف التأنيث يف حبلى

ونظري ألف التثنية يف أهنا حرف إعراب وعالمة التثنية: ألف التأنيث يف حنو " حبلى " 
 و"سكرى".

 تأنيث.أال ترى أهنا حرف إعراٍب، وهي علم ال
 إال أهنما ختتلفان يف أن حرف التثنية النية حركة فيه، وألف "حبلى" فيه نية حركة.

 دليل آخر على كون األلف يف التثنية حرف إعراب 
 قال أبو علي: ويدل على أن األلف حرُف إعراٍب صحُة الواو يف "ِمذروان".

مصوغًة يف مجلة بناء الكلمة  قال: أال ترى أنه لو كانت األلف إعراابً، ودليل إعراب، وليست
متصلة هبا اتصال حرف اإلعراب مبا قبله لوجب أن تقلب الواو ايًء، فيقال: مذراين، ألهنا  

 كانت تكون على هذا القول:ك "الم"، مغزًى، ومدعًى.
فصحة الواو يف "مذروان" داللٌة على أن األلف من مجلة الكلمة، وأهنا ليست يف تقدير 

 يف اإلعراب. االنفصال الذي يكون
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قال: فجرت "األلف " يف "مذروان " جمرى األلف يف "عنوان" وإن اختلف النوانن، وهذا 
 حسٌن يف معناه.

 الرد على قول أيب احلسن األخفش 
فأما قول أيب احلسن "أن األلف ليست حرف إعراب، وال هي إعراب، ولكنها دليُل 

وإذا رأيت الياء علمت أن االسم جمروٌر، اإلعراب، فإذا رأيت األلف علمت أن االسم مرفوٌع، 
 أو منصوٌب.

قال: ولو كانت حروف إعراب ملاعلمت هبا رفعاً من نصٍب، وال جرٍّ، كما أنك إذا مسعت 
 "دال" زيٍد، مل تدل على رفٍع وال نصٍب، وال جرٍّ".

وهذا الذي ذكره غري الزٍم، وذلك أان قد رأينا حروف إعراب بال خالف تفيدان الرفع 
 لنصب، واجلر، وهي أبوك وأخواته.وا

 وأما قوله: ليست إبعراب فصحيح، وذلك بني يف فساد قول الفراء، والزايدي.
وأما قوله: لو كانت "األلف" حرف إعراٍب لوجب أن يكون فيها إعراب هو غريها، كما كان 

 اًل.ذلك يف "دال " زيٍد، فيفسده ما ذكرانه من احلجاج يف هذا عند شرح مذهب سيبويه أو 
قال أبو علي وال متتنع األلف على قياس قول سيبويه أهنا حرف إعراب أن تدل على الرفع،  

كما دلت عليه عند أيب احلسن لوجودان حروف إعراٍب تقوم مقام اإلعراب يف حنو: هذا أبوك، 
 ورأيت أابك، ومررت أببيك وأخواته، وكالمها وكليهما.

 زعم أهنا حرُف إعراٍب وال تدل على اإلعراب. ولكن وجه االختالف بينهما أن سيبويه قد
 الرد على قول أيب عمر اجلرمي 

مث كان يزعم أن انقالهبا  -كما قال سيبويه   -وأما قول اجلرمي أهنا يف الرفع حرف إعراٍب 
 هو اإلعراب.

 فضعيٌف مدفوٌع أيضاً، وإن كان أدىن األقوال إىل الصواب، الذي هو رأي سيبويه رمحه هللا.
فساده أنه جعل اإلعراب يف اجلر والنصب معىًن ال لفظاً، ويف الرفع لفظاً ال معىًن  ووجه

 فخالف بني جهات اإلعراب يف اسٍم واحٍد.
أال ترى أن القلب معىًن ال لفظاً، وإمنا اللفظ نفس املقلوب، واملقلوب إليه، وليس كذلك قول 

ركة والتنوين، ألن النون على كل حاٍل: سيبويه، إنه قال: إن النون عوٌض، ملا منع االسم من احل
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لفظ ال معىن، وأن قلب األلف ايًء يف النصب واجلر هو اإلعراب عند اجلرمي، فما الذي ينبغي 
أن يعتقد يف النون حال النصب واجلر ? وهل عنده عوٌض من احلركة والتنوين مجيعاً ? أو 

عن اعتقاد النون عوضاً  -ه على مذهب -عوٌض من التنوين وحده، إذا كان القلب قد انب 
عن احلركة ? فاجلواب: أن أاب علي سوغ أن تكون النون عوضاً عن احلركة والتنوين مجيعاً، وإن  
كان يقول: إن االنقالب هو اإلعراب، وذلك أنه مل يظهر إىل اللفظ حركًة، وإمنا هناك قلٌب، 

 فحسن العوض من احلركة وإن قام القلب مقامها يف اإلعراب.
 الذي رآه أبو علي حسٌن جداً. وهذا

فلو أنَّ قائالً يقول:قياس قول أيب عمر أن تكون النون يف تثنية املنصوب، واجملرور عنده عوضًا 
 مل أر به أبسًا. -من التنوين وحده، ألن االنقالب قد قام مقام احلركة 

 الرد على قول الفراء وأيب اسحاق الزايدي 
 لزايدي: إن األلف هي إعراٌب.وأما قوُل الفراء، وأيب إسحاق ا
 فهو أبعد األقوال من الصواب.

قال أبو علي: يلزم من قال: إن األلف هي اإلعراب، أن يكون االسم مىت حذفت منه األلف 
من معىن التثنية داالً على ما "كان" يدل عليه واأللف فيه، ألنك مل تعرض لصيغته، وإمنا 

 حذفت إعرابه .
قبل حذف إعرابه وبعده واحٌد أنَّ "زيداً " وحنوه مىت حذفت إعرابه ويدل على أن معىن االسم 

 فمعناه الذي كان يدل عليه معرابً ابٍق فيه بعد سلب إعرابه.
ويفسدُه أيضاً شيء آخر: وهو أن األلف لو كانت إعراابً لوجب أن تقلب الواو يف " مذروان 

 راب كالضمة من " زيٍد " و " بكٍر"." "ايًء " ألهنا رابعٌة قد وقعت طرفاً، واأللف بعدها إع
 واو اجلمع الذي على حد التثنية

 ومجيع ما ذكرانه من اخلالف يف األلف واقع يف "واو اجلمع " حنو: الزيدون، والعمرون.

 مل يثىن ابأللف وجيمع ابلواو
 "فإن" قال قائٌل: فما ابهلم ثنوا ابأللف، ومجعوا ابلواو ? وهالّ عكسوا األمر ?.

: إن التثنية أكثر من اجلمع ابلواو، أال ترى أن مجيع ما جيوز فيه التثنية من األمساء فاجلواب
 فتثنيته صحيحٌة، ألن لفظ واحدها موجود، وامنا زيد عليه حرف التثنية.

This file was downloaded from QuranicThought.com



  مكتبة مشكاة اإلسالمية مكتبة مشكاة اإلسالمية             البن جني                  البن جني                      علل التثنيةعلل التثنية
 

 8 

 وليس كل ما جيوز مجعه جيمع ابلواو.
، إما ابأللف أال ترى أن عامة املؤنث، وما ال يعقل، وال جيمع ابلواو، وإمنا جيمع بغري واوٍ 

 والتاء، وإما مكسرا.
 على أن ما جيمع ابلواوقد جيوز تكسريه حنو: زيود يف زيد.

 ويف قيس: أقياس، وقيوس.
فالتثنية إذن أصح من اجلمع، ألهنا ال ختطىء لفظ الواحد أبداً، فلما شاعت فيمن عقل، وفيما 

 واحٍد من األمساء كانت ال يعقل، ويف املذكر، واملؤنث، وكان اجلمع الصحيح إمنا هو لضربٍ 
التثنية أوسع من اجلمع، فجعلوا األلف اخلفيفة يف التثنية الكثرية، وجعلوا الواو الثقيلة يف اجلمع 

 القليل، ليقل يف كالمهم ما يستثقلون، ويكثر مايستخفون، فأعرف ذلك.
كان ذلك أعم قال أبو علي: وملا كان اجلمع أقوى من التثنية، ألنه يقع على أعداٍد خمتلفة، و 

تصرفاً من التثنية اليت تقع لضرٍب واحٍد من العدد وال جتاوزه وهو اثنان، جعلوا الواو اليت هي 
 أقوى من األلف، يف اجلمع الذي هو أقوى من التثنية.

 تثنية املبهم
 وأما تثنية املبهم فإن املؤنث منه يثىن على لغة أقواٍم من العرب، فيقال: "اتن".

هنم لو قالوا: ذان، ألبس املؤنث ابملذكر يف لغة الذين يقولون: " ذي " والعلة يف ذلك أ
 فاستعملوا لغة الذين يقولون بزوال اللبس.

 وأما املذكر حنو: "ذا" و "الذي" فتثنيتهما "ذان" و "اللذان".
فإن قال قائل: أخربان عن "األلف " يف " ذان " وحنوه أهي "األلف " اليت يف "ذا" ? أم "ألف" 

 ثنية ? فاجلواب: أهنا ألُف التثنيِة، وقد سقطت األلف األوىل.الت
والدليل على ذلك: أهنا تنقلب ايًء يف اجلر، والنصب: ك" ألف التثنية "، فعلمنا أهنا " ألف 

 التثنية " وأن ألف ذا"هي الساقطة.
سده ومن الكوفيني من يزعم أن "األلف " يف "ذان " هي "األلف" اليت كانت يف الواحد، ويف

 ما ذكرانه من انقالهبا ايًء يف اجلر والنصب.
قال أبو الفتح: اعلم أن أمساء اإلشارة حنو: "هذا" و "هذه"، واألمساء املوصولة حنو: "الذي " 

و "اليت " ال تصح تثنية شيء منها، من قبل أن التثنية ال تلحق إال النكرة، وذلك أن املعرفة ال 
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فة هو:ما خص الواحد من جنسه، ومل يشع يف أمته، فإذا تصح تثنيتها من قبل أن حّد املعر 
شورك يف امسه فقد خرج من أن يكون علماً معروفاً وصار مشرتكاً شائعاً، فإذا كان األمر  

 كذلك فال تصح التثنية إذن، إال يف النكرات دون املعارف.
، وأشعته يف أمته، وإذا صح ما ذكرانه، فمعلوٌم أنك مل تثنِّ زيداً، وحنوه، حىت سلبته تعريفه

فجعلته من مجاعة كلِّ واحد منهم زيد، " ف" جرى لذلك جمرى "فرس" و " رجل " يف أن  
 كل واحد منهما شائٌع ال خيصُّ شيئاً بعينه.

ويدلك على أن االسم ال يثىن إال بعد أن خيلع عنه ما كان فيه من التعريف جواز دخول الالم 
  النكرة.عليه بعد التثنية "اليت" ال تلحق إال

وذلك أنَّ املعرفة يف قولك: الزيدان:، والعمران، فلو كان التعريف الذي كاان يدالن عليه، ويفيد 
أنه مفردين ابقياً فيهما ملا جاز دخول الالم عليهما بعد التثنية كما الجيوز دخوهلا عليهما قبل 

 التثنية يف وجوه االستعمال وغالب األمر.
 ال ما جيوز تنكريه، فما ال جيوز تنكريه هو أن ال تصح تثنيته أجدر.فإذا صح ذلك أنه ال يثىن إ

 وأمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة ال جيوز أن تُنكَّر، وال جيوز أن يثىن شيٌء منها.
أال ترى أهنا بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية، وذلك حنو قولك: هذان الزيدان 

عىن الفعل الذي دلت عليه اإلشارة والتثنية كما كنت تقول يف قائمني، فنصبت "قائمني" مب
 الواحد: هذا زيٌد قائماً،فتجد احلال واحدًة قبل التثنية وبعدها.

قاما "إمنا " يتعرفان ابلصلة كما يتعرف هبا الواحد يف قولك:  وكذلك قولك: ضربت اللذين
 ضربت الذي قام.

 واألمر يف هذه األشياء بعد التثنية هو األمر فيها قبل التثنية.
 وكذلك: اي هنان، وايهنون.

وهذه األمساء ال تُنكَّر أبداً، ألهنا للكناايت، وجاريٌة جمرى املضمرة، فإمنا هي أمساٌء مضمرٌة 
 عة للتثنية واجلمع مبنزلة الذي والذين، وليس كذلك سائر األمساء املثناة حنو: زيد، وعمر.موضو 

أال ترى أنَّ تعريف زيد، وعمر إمنا هو ابلوضع والعلمية، فإذا ثنَّيتهما تنكَّرا، فقلت: رأيت 
 زيدين كرميني.

وجه تعريفهما قبلها،  فإذا أردت تعريفهما فباإلضافة، أو ابلالم فقد تعرفا بعد التثنية من غري
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 وحلقا ابألجناس، وفارقا ما كاان عليه من العلمية، والوضع.
فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلم أن "هذان" و "هااتن " و "اللذان " و " اللتان" إمنا هي أمساٌء 

 موضوعٌة للتثنية خمرتعٌة هلا، وليست بتثنية الواحد على حدِّ "زيد" و "زيدان".
صورة ما هو مثىن على احلقيقة، لئال ختتلف التثنية، وذلك أهنم حيافظون  إال أهنا صيغت على

على التثنية، وال حيافظون على اجلمع، أال ترى أنك جتد يف األمساء املتمكنة ألفاظ اجلموع من 
 غري ألفاظ اآلحاد حنو: رجل ونفر، وامرأة ونسوة، وبعري وابل، وواحد ومجاعة.

 هذا، وإمنا هي من لفظ الواحد ال خيتلف ذلك.وال جتد يف التثنية شيئاً من 
فهذا يدلك على حمافظتهم على التثنية وعنايتهم هبا أن خترج على صورٍة واحدٍة فلذلك ملا 
صيغت للتثنية أمساٌء خمرتعٌة غري مثناة على احلقيقة كانت على ألفاظ املثناة تثنية حقيقة، 

 وذلك: "ذان" و "اتن" و "اللذان" و "اللتان".
دلك على أن ما كان من األمساء ال ميكن تنكريه، فإنَّ تثنيته غري جائزٍة، وأهنم إمنا يصوغون وي

له يف التثنية أمساًء خمرتعًة ليس على حد "زيد" و "زيدان " قوهلم: "أنت وأنتما " و "هي ومها" 
لوجب و "ضربتك وضربتكما" فكما ال شك يف أن "أنتما " ليس تثنية "أنت" إذ لو كان تثنيًة 

 أن تقول يف "أنت: أنتان، ويف "هو": هوان، ويف "هي": هيان.
فكذلك ال ينبغي أن يشك يف أن "هذان" ليس تثنية "هذا" وإمنا هو: اسم صيغ ليدّل على 
التثنية، كما صيح "أنتما" و "مها" يدلُّ كل واحد منهما على التثنية وهو غري مثىن على حّد 

أمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة جاريٌة جمرى األمساء املضمرة يف  "زيد" و "زيدان "، أال ترى أنَّ 
 أن كل واحٍد منهما ال جيوز تنكريه، وال خلع تعريفه عنه.

فإن قلت: فإذا كان "ذا" و "الذي " وحنومها كاألمساء املضمرة من حيث رأيت، فما ابهلم 
ذان، واللذان، ومل يقولوا يف "أنت": صاغوا لتثنية ذا، والذي، امسني على صورة التثنية، فقالوا: 

أنتان، وحنوه ? فاجلواب: أهنم صاغوا ل "ذا والذي " امسني على صورة األمساء املثناة فقالوا: 
ذان، واللذان من قبل أن أمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة أشبه ابألمساء املتمكنة من األمساء 

 املضمرة.
اإلشارة، ويصفون هبا فيقولون: مررت هبذا الرجل ومررت  قال أبو علي، أال تراهم يصفون أمساء

 بزيد ذا، وكذلك يقولون: مررت ابلذي قام أخوه.
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فلما قربت األمساء املشار هبا، واألمساء املوصولة من األمساء املتمكنة صيغت هلا أمساء التثنية 
يوصف هبا. بعدت  على حنو تثنية األمساء املتمكنة، وملا كانت األمساء املضمرة ال توصف وال

عن األمساء املتمكنة فخالفوا بينها وبني ما قارب املتمكنة، فصاغوا هلا أمساء التثنية على غري 
 صورة األمساء املثناة املتمكنة.
 فأما قوهلم: مررت بك أنت.

ومررت به هو: فأنت، وهو ليسا وصفا ليستفاد هبما البيان وااليضاح، وإمنا الغرض فيها 
 قيق.التوكيد، والتح

فإذا صح الذي ذكرانه علمت أن "النون " يف " هذان" و "اللذان " و "اللتان" ليست عوضاً 
 من حركة، وال من تنوين، وال من حرف حمذوف، كما يظن قوم.

وال حكم "هذان " و "اللذان " يف أهنما امسان مثنيان حكم "الزيدان " و "العمران" ملا ذكرانه 
 قبل.

 أحوال نون التثنية
واعلم أن للنون يف التثنية واجلمع ثالثة أحواٍل: حاالً تكون فيها عوضاً من احلركة  قال:

 والتنوين مجيعاً.
 وحاالً تكون فيها عوضاً من احلركة وحدها.
 وحاالً تكون فيها عوضاً من التنوين وحده.

 احلركة األوىل 
تمكن فيه مضافاً وال أما كوهنا عوضاً من احلركة والتنوين، ففي كل موضع ال يكون االسم امل

 معرفاً ابأللف والالم، وذلك حنو: "رجالن "، و "فرسان"، و "غالمان"، و " جاريتان".
أال ترى أنك إذا أفردت الواحد على هذا احلد وجدت فيه احلركة والتنوين مجيعاً، وذلك قولك: 

 رجل، وغالم، وجارية، وفرس.
ب يف "ألف" رجالن اليت هي حرف اإلعراب فالنون يف "رجالن" إمنا هي عوٌض ها هنا مما جي 

مبنزلة "الم" رجل، فكما أن "الم" رجل، وحنوه مما ليس مضافاً، وال معرفاً ابلالم يلزم أن تتبعه 
 احلركة والتنوين، فكذلك كان جيب يف حرف التثنية.

 احلالة الثانية: 
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ع الم املعرفة يف حنو وأما املوضع الذي تكون نون التثنية فيه عوضاً من احلركة وحدها، فم
 قولك: "الغالمان "، و "الرجالن " و " الزيدان "، و "العمران ".

 فالنون ثبتت مع الم املعرفة، كما ثبتت معها احلركة "يف" حنو: " الغالم"، و "الرجل".
 وكذلك النداُء حنو "اي رجالن "، و "اي غالمان".
منا هو: اي غالم، واي رجل، فالنون فيهما بدٌل أال ترى أنَّ الواحد من حنو هذا ال تنوين فيه، وإ

 من احلركة وحدها.
فإن قلت: فإن واحد " الزيدان"، و "العمران ": زيٌد، وعمٌر، و "مها" كما ترى منوانن، فهال 

زعمت أن النون يف " الزيدان "، و "العمران " بدل من احلركة والتنوين مجيعاً لوجودك إايمها يف 
 وعمُر. واحدمها، وهو: زيٌد،

ما يف " رجالن" و "فرسان" بدل من احلركة والتنوين لوجودك احلركة والتنوين يف  وكما زعمت أهنَّ
 واحدمها، وهو: رجل، وفرس.

فاجلواب: إن قولك: "الزيدان " كقولك "الرجالن "، ألن الالم عرفت "زيدين" كما عرَّفت 
يعاً، ويف "الرجالن" عوٌض من "رجلني "، والنون يف "زيدان" عوٌض من احلركة والتنوين مج

 احلركِة وحدها.
 احلالة الثالثة: 

وأما املوضع الذي تكون فيه نون التثنية عوضاً من التنوين وحده، فمع اإلضافة، وذلك 
 قولك: قام غالما زيد، ومررت بصاحيب زيد.

لثبتت، أال تراك حذفتها كما حتذف التنوين لالضافة، فلو كانت هنا عوضاً من احلركة وحدها 
 فقلت: قام غالمان زيد، كما تقول: هذا غالم زيد فتضم امليم يف غالم.

فإن قلت: فما أنكرت أن تكون النون مع الالم اثبتًة غري حمذوفٍة، ألهنا مل ختلص عوضاً من 
 التنوين وحده فتحذف.

 بل ملا كانت عوضاً من احلركة والتنوين مجيعاً ثبتت.
ك لوجب أن تثبت مع اإلضافة ألهنا مل ختلص عوضاً من فاجلواب: أنه لو كان األمر كذل

 التنوين وحده.
 وهذا كما تراه حمال.
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فقد صح ما ذكرانه أنَّ النون يف التثنية تكون : يف موضع عوضاً من احلركة والتنوين مجيعاً، ويف 
 موضع عوضاً من احلركة وحدها، ويف موضع عوضاً من التنوين وحده.

ون داخلًة عوضاً مما منع االسم منهما، ولو كانت عوضاً من احلركة إال أن أصل وضعها أن تك
وحدها لثبتت مع اإلضافة والم املعرفة فجعلت يف موضع عوضاً من احلركة فثبتت كما ثبتت 

 احلركة، ويف موضع عوضاً من التنوين فحذفت كما حيذف التنوين ليعتدل األمران فيهما.
 تشديد نون املبهم

"، و "ذانك"، و "اللذاّن" امنا ثقلت يف هذه املواضع، ألهنم عوضوا بثقلها وأما قوهلم: "هذانّ 
من حرٍف حمذوٍف: أما يف "هذان" فعوٌض من "ألف ذا"، وكذلك يف " اللذان " عوض من " 

 ايء الذي".
 وهو يف " ذانك " عوٌض من "الم ذلك "، وقد حيتمل أن يكون عوضاً من "ألف ذلك".

املواضع للفرق بني املبهم وغريه، ليدلوا ابلتشديد على أنَّه على غري  وقيل: إمنا شددت يف هذه
منهاج املثىن الذي ليس مببهم، وألنه ال تصح فيه اإلضافة، وغريه من التثنية تصح إضافته 

 فتسقط نونه، فكان ما ال يسقط حباٍل أقوى مما يسقط اترًة، ويثبت أخرى، فشدَِّدت لذلك.
 حركة نوني التثنية واجلمع

وحركة نون التثنية كسرٌة،وحركُة نون اجلمع الذي على حدِّ التثنية فتحٌة، وكلتامها متحركٌة 
 ابلتقاء الساكنني.

 وخالفوا احلركة للفرق بني التثنية واجلمع.
وكانت نوُن التثنية أوىل ابلكسر من نون اجلمع، ألهنا قبلها ألٌف، وهي خفيفٌة، والكسرُة ثقيلٌة 

 فاعتدال.
 اجلمع واٌو، وهي ثقيلٌة، ففتحوا النون ليعتدل األمر.وقبل نون 

 فإن قلت: فقد أقول: مررت ابلزيدين، وضربت الُعمريِن، فتكسر النون وقبلها ايء.
فهالّ هربت إىل الفتحة ملكان الياء، كما هربت إىل الفتحة ملكان الياء يف حنو: أين، وكيف ? 

 يست بالزمٍة كلزومها يف "أين" و "كيف".فاجلواب: إن الياء يف حنو الزيدين والعمرين ل
أال ترى أنك تقول يف الرفع الذي هو األصل: رجالن. وإمنا النصب واجلر فرعان عليه فال تلزم 
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 الياء النون.
ال جتد فيه ايًء، أجري  -وهو األصل  -فلما كانت الياء غري الزمٍة يف التثنية، وكان الرفع  

صل، وإمنا الياء بدٌل منها، ولو أهنم فتحوا النون يف اليت هي األ -الباب على حكم األلف 
اجلر والنصب وكسروها يف الرفع الختلف حاُل نون التثنية، على أنَّ من العرب من فتحها يف 

حاِل اجلر والنصب تشبيهاً ب "أين" و "كيف"، وجتري الياء وإن كانت غري الزمٍة جمرى الياء 
 الزيدين. الالزمة فتقول: مررت ابلزيدين، وضربت

 وأنشدوا يف ذلك لبعضهم: 

 فمغـيبُ  فما هي إالّ حملةٌ   على أحوذيني استقلَّْت عليهما

 وفتحها بعضهم مع األلف فقال:
 ومنخرين أشبها ظبـيانـا  أعرُف منها األنَف والعيناان

ن وقد ُحكي أنَّ منهم من ضم "النون " يف "الزيدان" فقال: "الزيدان " و " العمران " وهذا م
 الشذوذ حبيث ال يقاس عليه.
 نون األفعال اخلمسة

وأان "النون" يف يقومان، وتقومان، ويقومون، وتقومون فإهنا تقوم مقام "الضمة" يف " يقوم " 
 و "يقعُد" وليست من أصول اإلعراب.

أال ترى أّن جنس اإلعراب هو احلركة، وكذا جعل جنس الياء سكوانً إذ كاان ضدين، وكانت 
 السكون. احلركة ضد

ويدلك على رفع املضارع الذي رفعه "النون " أنه ليس على طريق قياس أصول اإلعراب 
 حذفك النون يف موضع النصب يف قولك: لن يقوما.

يف األمساء املثناة واجملموعة على  -أال ترى أنَّ النصب مدخٌل على اجلزم، كما أُدخل النصب 
 الزيدين والعمرين.على اجلرِّ يف قولك: ضربت  -سبيل التثنية 

ولست جتد يف األمساء اآلحاِد املتمكنة اإلعراب ما حتمُل فيه أحد اإلعرابني على صاحبه، 
 فأما: مررت أبمحد، فإن ما ال ينصرف غري متمكن من اإلعراب.

ويزيد عندك يف بيان ضعف إعراب الفعل املضارع أنك إذا ثنيت الضمري فيه أو مجعته أو أنَّثته 
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ري حرف إعراب، أال ترى أنه لو كان ل "يقومان" حرف إعراب" مل خيل حرف "أنك جتده بغ
 إعرابه من أن يكون "امليم " أو "األلف" أو "النون".

فمحال أن يكون امليم "حرف إعراٍب"، ألن األلف بعدها قد صيغت معها، فحصلت امليم 
ال أن يكون آخراً لذلك حشواً ال طرفاً، وحمال أن يكون حرف اإلعراب وسطاً، وال جيوز إ

 طرفاً.
 وال جيوز أن يكون "األلف " يف يقومان حرف إعراب.

 قال سيبويه: ألنك مل ترد أْن تُثيّن "يفعُل" فتضّم إليه "يفعل" آخر.
أي مل ترد أن تضم هذا املثال إىل مثال آخر، وإمنا أردت أن تعلم أّن الفاعل اثنان، فجئت 

 ة.ابأللف اليت "هي" علم الضمري والتثني
ولو أردت أن تضم الفعل إىل فعٍل آخر من لفظه لكانت األلف يف "يقومان " حرف إعراب،  

 كما كانت "األلف يف الزيدان" حرف اإلعراب، ألنك أردت أن تضمَّ إىل زيٍد زيداً آخر.
 فقد بطل إذن أن يكون األلف حرف إعراٍب.

ن: أحدمها: أهنا متحركٌة حمذوفٌة وحماٌل أيضاً أن تكون "النون" حرف إعراب يف "يقومان" ألمري
 يف اجلزم، وليس يف الدنيا حرٌف متحرٌك حيذف يف اجلزم.

واآلخر: أنه لو كانت النون حرف إعراٍب لوجب أن جتري عليها حركات اإلعراب، فتقول: مها 
 يقوماُن.

 وأريد أن يقوماَن.
ها، وإذا ُسكنت فتضمهما يف الرفع، وتفتحها يف النصب، فإن صرت إىل اجلزم وجب تسكين

 واأللف قبلها ساكنٌة كسرت اللتقاء الساكنني، فقلت: مل يقومان.
فلما كان القضاء يكون "نون " يقومان حرف اإلعراب إعراابً يعود إىل هذا الذي ذكرته، 

 ورأيت العرب قد اجتنبتُه، علمت أن "النون" ليست عندهم حبرف إعراٍب.
اٍب، وال "األلف"، وال "النون"، علمت أنه ال حرف وإذا مل جيز أن تكون "امليُم" حرف إعر 

إعراب يف الكلمة، وإذا مل يكن هلا حرُف إعراٍب، دلك ذلك على أنَّ اإلعراب فيها ليس "له" 
 متكن اإلعراب األصلي الذي هو احلركة.

فإذا كان ذلك علمت أنَّ "النون" يف "يقومان" تقوم مقام "الضمة" يف "يقوم"، وأهنا ليس هلا 
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 كن احلركة، وإمنا هي دالة عليها، وانئبٌة عنها.مت
متت علل التثنية أليب الفتح عثمان بن جين رمحه هللا يوم السبت اتسع وعشرين من شهر 

 شعبان سنة ستمائة وهللا أعلم وأحكم.
ال جتد فيه ايًء، أجري  -وهو األصل  -فلما كانت الياء غري الزمٍة يف التثنية، وكان الرفع 

اليت هي األصل، وإمنا الياء بدٌل منها، ولو أهنم فتحوا النون يف  -حكم األلف الباب على 
اجلر والنصب وكسروها يف الرفع الختلف حاُل نون التثنية، على أنَّ من العرب من فتحها يف 

حاِل اجلر والنصب تشبيهاً ب "أين" و "كيف"، وجتري الياء وإن كانت غري الزمٍة جمرى الياء 
 : مررت ابلزيدين، وضربت الزيدين.الالزمة فتقول

 وأنشدوا يف ذلك لبعضهم: 

 فمغـيبُ  فما هي إالّ حملةٌ   على أحوذيني استقلَّْت عليهما

 وفتحها بعضهم مع األلف فقال:
 ومنخرين أشبها ظبـيانـا  أعرُف منها األنَف والعيناان

" و " العمران " وهذا من وقد ُحكي أنَّ منهم من ضم "النون " يف "الزيدان" فقال: "الزيدان 
 الشذوذ حبيث ال يقاس عليه.
 نون األفعال اخلمسة

وأان "النون" يف يقومان، وتقومان، ويقومون، وتقومون فإهنا تقوم مقام "الضمة" يف " يقوم " 
 و "يقعُد" وليست من أصول اإلعراب.

ضدين، وكانت  أال ترى أّن جنس اإلعراب هو احلركة، وكذا جعل جنس الياء سكوانً إذ كاان
 احلركة ضد السكون.

ويدلك على رفع املضارع الذي رفعه "النون " أنه ليس على طريق قياس أصول اإلعراب 
 حذفك النون يف موضع النصب يف قولك: لن يقوما.

يف األمساء املثناة واجملموعة على  -أال ترى أنَّ النصب مدخٌل على اجلزم، كما أُدخل النصب 
 اجلرِّ يف قولك: ضربت الزيدين والعمرين. على -سبيل التثنية 

ولست جتد يف األمساء اآلحاِد املتمكنة اإلعراب ما حتمُل فيه أحد اإلعرابني على صاحبه، 
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 فأما: مررت أبمحد، فإن ما ال ينصرف غري متمكن من اإلعراب.
و أنَّثته ويزيد عندك يف بيان ضعف إعراب الفعل املضارع أنك إذا ثنيت الضمري فيه أو مجعته أ

"أنك جتده بغري حرف إعراب، أال ترى أنه لو كان ل "يقومان" حرف إعراب" مل خيل حرف 
 إعرابه من أن يكون "امليم " أو "األلف" أو "النون".

فمحال أن يكون امليم "حرف إعراٍب"، ألن األلف بعدها قد صيغت معها، فحصلت امليم 
عراب وسطاً، وال جيوز إال أن يكون آخراً لذلك حشواً ال طرفاً، وحمال أن يكون حرف اإل
 طرفاً.

 وال جيوز أن يكون "األلف " يف يقومان حرف إعراب.
 قال سيبويه: ألنك مل ترد أْن تُثيّن "يفعُل" فتضّم إليه "يفعل" آخر.

أي مل ترد أن تضم هذا املثال إىل مثال آخر، وإمنا أردت أن تعلم أّن الفاعل اثنان، فجئت 
 هي" علم الضمري والتثنية.ابأللف اليت "

ولو أردت أن تضم الفعل إىل فعٍل آخر من لفظه لكانت األلف يف "يقومان " حرف إعراب،  
 كما كانت "األلف يف الزيدان" حرف اإلعراب، ألنك أردت أن تضمَّ إىل زيٍد زيداً آخر.

 فقد بطل إذن أن يكون األلف حرف إعراٍب.
عراب يف "يقومان" ألمرين: أحدمها: أهنا متحركٌة حمذوفٌة وحماٌل أيضاً أن تكون "النون" حرف إ

 يف اجلزم، وليس يف الدنيا حرٌف متحرٌك حيذف يف اجلزم.
واآلخر: أنه لو كانت النون حرف إعراٍب لوجب أن جتري عليها حركات اإلعراب، فتقول: مها 

 يقوماُن.
 وأريد أن يقوماَن.

رت إىل اجلزم وجب تسكينها، وإذا ُسكنت فتضمهما يف الرفع، وتفتحها يف النصب، فإن ص
 واأللف قبلها ساكنٌة كسرت اللتقاء الساكنني، فقلت: مل يقومان.

فلما كان القضاء يكون "نون " يقومان حرف اإلعراب إعراابً يعود إىل هذا الذي ذكرته، 
 ورأيت العرب قد اجتنبتُه، علمت أن "النون" ليست عندهم حبرف إعراٍب.

تكون "امليُم" حرف إعراٍب، وال "األلف"، وال "النون"، علمت أنه ال حرف  وإذا مل جيز أن
إعراب يف الكلمة، وإذا مل يكن هلا حرُف إعراٍب، دلك ذلك على أنَّ اإلعراب فيها ليس "له" 
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 متكن اإلعراب األصلي الذي هو احلركة.
قوم"، وأهنا ليس هلا فإذا كان ذلك علمت أنَّ "النون" يف "يقومان" تقوم مقام "الضمة" يف "ي

 متكن احلركة، وإمنا هي دالة عليها، وانئبٌة عنها.
متت علل التثنية ألبي الفتح عثمان بن جني رمحه اهلل يوم السبت تاسع 

 وعشرين من شهر شعبان سنة ستمائة واهلل أعلم وأحكم.

 مكتبة مشكاة اإلسالمية 
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