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 الخالصة

محاوالً تتبع  المفرد والمثنى والمجموع، اللفظ األصل في عما وضع له في الخارجةالخطاب يناقش هذا البحث أنماط 

ً لها من وجهتها النحوية.  األصل  تناول مختصر ، وتمهيدتتح البحث بمقدمةفاالمنحى الداللي لتلك األنماط، ودارسا

 وختم، الخارجة عن األصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموعنماط األ، ثم استعرض البحث وداللتهفي اللفظ 

أن األصل استعمال كل واحد موضوعه، وال يخرج عنه،  والتي كان من أبرزها: نتائجه. أهم تضمنتالبحث بخاتمة 

فيه هدم للقواعد وإثبات ألحكام والقياس عليها  دالالت، والختلطت الموضوعات،ولو اقتبس شيء من هذا كله اللتبست ال

األجود قصر األنماط الخارجة عن األصل على المسموع، وأن استخدام الباحث لخطاب الجمع و .أبشياء حمتملة التأويل

ال يصح؛ ألن من  ضوابط استخدامه عند العرب أن يذهب بالمفرد إلى الجمع باعتبار َمن معه، بخالف ما يُحتج به 

 يحمل معنى المشاركة؛ فهذا ليس موضعه.بأنه 
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Dual and Plural Terms 

 (A semantic and grammatical study) 

 

ABSTRACT 

This research discusses patterns of discourse extracted from what was extracted from 

the base in the singular, dual and plural, trying to follow the semantic direction of these 

patterns and studying the grammatical approach. 

The research was opened with an introduction and a brief preface of the origin of the 

term and its semantics. The study then reviewed the patterns extracted from the base in 

the singular, the dual and the plural, and it is concluded with a conclusion that included 

the most important results. 

The most prominent results are: that the base is the use of each subject, and does not 

come out of it, even if quoted any of this to offset the semantics, and mixed topics. And 

measuring them will lead to the demolition of the rules and proof of the provisions of 

things that its interpretation is possible. The best thing is limiting patterns out of the 

base from the audio, and that the use of the researcher for the discourse of plural is not 

valid; because the used principals of the Arabs is that the individual becomes as a 

combination with it, contrary to what is claimed that it carries the participation 

meaning; this is not its place. 
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 املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

، وما دعاين إليه هو التأمل والتفكر حول يف اللفظ املفرد واملثىن واجملموع فهذا البحث يناقش أمناطاً خرجت عن األصل
وأخص ابلذكر ما  املفردلضمري اجلمع يف  املتعددا إىل جانب ذلك استخدامن ،اخلطاب اللغوي استعماالت متعددة يف

، هل االختالف انبع عن اللهجات العربية، أم أصول عدة تساؤالتوهذا ما أاثر عندي   ،حيدث يف املناقشات العلمية
 ؟ سار عليها العرب وقررها النحاة

 ،وكتب القراءات ،وكتب املفسرين النحاة ،كتب معاين القرآناستقراء  اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل  وقد حاولت
حىت ميكن حتليل هذه األمناط  للفظ، مبعىن حتديد ضوابط املصطلح؛أشري إىل األصل يف ا مث ارأتيت أنوكتب النحاة، 

 .اخلارجة عن األصل

املفرد واملثىن من هذه األمناط اخلارجة عما وضع له يف األصل يف   -ما اهتديت إليه -جبمعيف هذا البحث  قمتقد و  
التماس الفرق مع فأوضحت ما ذكره النحاة يف هذه االستعماالت،  ،من وجهتها النحوية والدالليةمع دراستها  ،واجلمع

 .من خالل مظاهنا بينها من الناحية الداللية

املفرد واملثىن  ماخرج عن األصل يف اللفظومبحث إللقاء الضوء على  ،خمتصر ومتهيد ،البحث يف مقدمة وقد انتظم هذا
 ، وثبت للمصادر واملراجع.أهم النتائج.وذيلت البحث خبامتة تضمنت واجملموع

 
 متهيد

.(2)، فاملفرد يدل على معىن مفرد، وكذلك املثىن واجلمع(1)األصل أن يدل اللفظ على ما وضع له فيطابق املعىن اللفظ
واجلمع أن يقع على اجلمع، فإذا وقع اجلمع على قال أبو علي الفارسي: " حكم الواحد أن يقع  على الواحد،  

 . (3)الواحد، فهو كوقوع املؤنث على املذكر يف أنه خارج عن منهاجه"

 ..."األصل يف اللفظ املفرد واملثىن واجملموع أن يدل على ما ُوضع له، فأما املفرد فقد يوضع موضع املثىن وقال أبو حيان:"

(4).  

 فرد واملثىن واجملموع:امل ماخرج عن األصل يف اللفظ
 ينحصر يف االستعماالت اآلتية: يف اللفظ املفرد واملثىن واجملموع بعد البحث و االستقراء وجدت أن ماخرج عن األصل

                                                           

 .1/141، واألشباه والنظائر 2/385: ارتشاف الضرب انظر( 1)
 املرجعني السابقني.: انظر( 2)
 .5/221( التعليقة على كتاب سيبويه 3)
 .2/385( ارتشاف الضرب 4)
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    .ستعمال املفرد يف موضع اجلمعا-1
 ،[4النساء:] چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ  جاء يف القرآن الكرمي على لفظ الواحد يراد به اجلميع قوله تعاىل: مما

 ساً. فُ ن   قال سيبويه: وإن شئت قلت يف الكالم: أ  
 .(5)ناً يُ ع  ان به عيناً، وإن شئت قلت: أ  ر  ر  ومثله: ق   

دي فييهي، لدال   ل و احي تفى ابي مع، ف اك  ي مج ييًعا يُ ر اد هبما اجل  أ ل ت  ني  م وعلل ذلك ابن الوراق أبن)النَّفس و ال عني( يفي ال م س  ع ل ي هي ل ة ال ك ال 
م يفي )النَّفس و ال عني(؛ ألي ن َّ  لف و الالَّ ا على األ ص ل، و ال  جيوز إيد خ ال األ  ئ ت مجعت مثل ه ذ  ر اد ة، و إين شي ُهم ا منصوابن على اإل ي

يييز ال  يكون إيالَّ نكر ة، وهو مذهب سيبويه. يييز، و التَّم   على التَّم 

، كما تقول: (6)خمرج التمييز أخرجا ما؛ ألهنيف اآليتني؛ فإنه أفرد [76]غافر:چڀ   ڀ  ٺچ  ومثله: قوله تعاىل:
ي ب  ًة وع  م  أ   رُ ث ُ ك  ي  ثوابً، و  نُ سُ ح  ي  ل   هُ مركباً، و أ نَّ  النَّاسي  هُ ر  ف   ، وأ  ثوابً  النَّاسي  نُ س  ح  أ   زيد   داً، و قد ق اُلوا يفي ق ول ال ع بَّاس بن مرداس ق  و ل ني 
:  و ُهو 

  (7)ف اقاْد بَرِئاْت ِمَن اإلَحِن الُصدورُ    فَ ُقْلَنا أْسِلُموا إّنا أخوُكْم 
د م وضيع اجل  مييع .  ف  ق ال  ب عضهم: أ ر اد  إيانَّ إخوتكم، ف وضع ال و احي

مع من ق  و لك:  أ خ وأخون،  مثَّ حذف "النُّون" وأضاف ك م ا ت قول: مسلموكم، وصاحلوكم   ،و ق ال  آخ ُرون : ل فظه لفظ اجل 
و تقول على ذ ليك: أ ب وأبون، و أ خ أخون
(8). 

 ومثل ذلك يف الشعر، قول الشاعر:  

 (9)َخَِيصُ  فِإنا زماَنُكْم َزَمن     ُكُلوا ىف بَ ْعِض َبطِنُكُم تَِعفُّوا 

مع تدل على أ ن ال ب طن مبي ن زيل ة ال ُبطُون، أراد: يف بطونكم مع، ألي ن إيض اف ة اجل  دي ع ن اجل  ل و احي تفى ابي  .ف اك 

  وقال آخر: 

 (10)َناَعْظم  وقد َشِجي ْ  ِقُكمْ َحلْ يف    ا نَ ي ْ ال تُنِكُروا الَقْتَل وقد ُسبِ 

                                                           

 .2/114( شرح كتاب سيبويه 5)
 .214نظر: اإليضاح العضدي ا. و 164، 4/165نظر: املقتضب ا( 6)
 .144، وتذكرة النحاة 2/257، وأمايل ابن الشجري2/164، واملقتضب  61من الوافر. انظر: ديوانه  (7)
 .4/12، و شرح املفصل 164، 4/165نظر: املقتضب ا( 8)
 .2/382، وارتشاف الضرب 1/514، واألصول4/81، واحلجة 1/211من الوافر. ومل أقف على قائله. انظر: الكتاب  (9)
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 أراد: يف حلوقكم.
مبستنكر يف كالمهم أن يكون اللفظ واحداً، واملعىن مجع حىت قال بعضهم يف الشعر من ذلك ما ال "وليس قال سيبويه: 

، ويكون عبارة يعين ليس مبستنكر يف كالم العرب أن يكون اللفظ واحداً ، قال أبو سعيد السريايف: (11)"يستعمل يف الكالم
"، وقد استعملت العرب لفظ الواحد  "، و " مائة درهم   عن مجيع، وال سيما يف ابب العدد، كما قلنا يف: " عشرين درمهاً 

مبعىن اجلميع يف الشعر، ملّا مل يستعمل يف الكالم؛ ألن من كالمهم يف مواضع كثرية العبارة عن اجلميع بواحد، فحمل 
 .(12)الشاعر هذا املعىن أبن استعمل لفظ الواحد مبعىن اجلمع يف غري تلك املواضع"

أنه أريد به اجلمع جلمع  علىألنه أخصر، وألنه يدل  ؛أوىل من اجلمعية يف)النفس، والعني(اإلفراد  وذهب أبو حيان إىل أن
 .(13)معلوم أن اجلمع ال يكونون ذوي نفس واحدة وال ذوي عني واحدة إذما قبله؛ 

م، كُ وني طُ ها، وبُ ودُ لُ ومرادهم يف الشعر: جُ  من أقبح الضرائر نقاًل عن سيبويه، إطالق اجلمع على املفرد يف موضع آخر وعد
 .(14)م، ومحلوه على الشذوذكُ اننريي كم خمتلفة، يريد: د  األخفش عن العرب: ديناُر  انقالً ما حكاهم. كُ وقي لُ وحُ 

 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ  بعد أن أورد اآليتني الكرميتني: -وذهب صاحب البديع اجلزري ابن األثري

يف هذا  أن يقال: ّكل  إىل أن الصواب -[115]الكهف: چڳگ  گ  گ  ڳ   چ وقوله تعاىل:، [4النساء:]
حمّل يلتبس، فالّصواب ارتكاب األصل فيه، أال ترى أّن" النفس" يف اآلية غري ملتبسة األمر؛ فوّحدت، واألعمال لو أفردت 

 .(15)اللتبس أمرها، ولظّن أّن اخلسارة الىت يتفاوتون فيها إمنّا هي عمل واحد

فيختار إفراده إذا مل ، (16)إفراد املباين بعد مجع إن مل يوقع يف حمذور فهو أوىل كما ذهب إليه ابن مالكوالذي يظهر يل أن 

يف هذا النوع أوىل من اجلمع؛ ألنه  فاإلفراد [4]النساء: چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ :يوقع يف حمذور كقوله تعاىل
أخف واجلمعية مفهومة مما قبُل، فأشبه مميز "عشرين" وأخواته. فإن أوقع اإلفراد يف حمذور لزمت املطابقة كقولك: كرم 
اً الزيدون آابء، مبعىن: ما أكرمهم من آابء، فال بد من مجع املميز؛ ألنه لو أفرد لتوهم أن املراد كون أبيهم واحداً موصوف
ابلكرم. ويف اجلمع أيضاً احتمال أن يكون املراد كُرم آابء الزيدين، ولكنه مغتفر؛ ألن اعتقاده ال مينع من ثبوت املعىن 

 اآلخر.

                                                                                                                                                                          

، والتذييل 2/86، واحملتسب2/162، واملقتضب 1/212ونسب إىل املسيب بن زيد مناة الغنوي. انظر: الكتاب (  من الرجز. 10)
 .2/85والتكميل 

 .1/212( الكتاب 11)
 .2/111شرح كتاب سيبويه  (12)
 .2/231نظر: التذييل والتكميل ا( 13)
 .84، 2/85لسابق ا (14)
 .1/218نظر: البديع يف علم العربيةا( 15)
 .2/583نظر: شرح التسهيل ا( 16)



 

 
04 

 

 :النمطومن مواضع هذا -

فإهنما يوصفان وخيرب عنهما بلفظ املثىن، وجيعل  العكس، أو إذا عطف اجلمع غري العاقل على الواحد غري العاقل،-أ
 اجلمع كالواحد.

( ابلتثنية، ومل يقل: فدككن؛ ألنه دكتا[، قال: )14احلاقة:] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ ومنه قوله تعاىل:
 .(17)جعل اجلبال كالواحد

يعود على )كانتا( الضمري يف. [51]األنبياء: چ ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  قوله تعاىل: و
 .(18) واملتقدم مجع ،السماوات واألرض بلفظ التثنية

ما ذكره الزخمشري : قال "كانتا"، دون "كّن"؛ ألنَّ املراد   ، أحدها:(19)وذكر السمني احلليب عدة أوجه يف اآلية الكرمية
حنو  ما ف  ع ل يف : ليقاحان س و داوان، أي: مجاعتان. ف  ع ل  يف املضمر مواتي ومجاعُة األر ضني.ومنه قوهلمجاعُة السما
،  چڱچ  :. الثالث: قال احلويف: قال(21)الضمرُي يعوُد على اجلنسني  . الثاين: قال أبو البقاء:(20)املظهر

ي  ن  ف ني  والسماوات مجع ؛ ألنه أراد الصّي
(22).  

يث مها من ح  چڱچ  :قالو  ل، ر، والعد  مصدر وصف به كالزو    چڱچ  يف هذا فقال: (23)وتبعه ابن عطية
 :القطاميوحنوه قول نوعان،

 (24)وتَ ْغِلَب قد تباينتا انقطاعا  باَل قيٍس أمل ُُيْزِْنَك أنَّ ج
لوق، أو جتعل ه  ألنَّه يف األصلي مصدر . مث لك أن جتعل ه قائماً مقام   ؛: خرب . ومل يُ ث نَّ  چڱچ  و  خ 

املفعولي كاخل ل قي مبعىن امل
على ح ذ في مضاف  أي: ذواَت   ر ت ق  
(25) . 

                                                           

 .5/181نظر: معاين القرآن للفراء ا( 17)
 .25/381، وتفسري الطربي 5/181نظر: معاين القرآن للفراء ا.و 2/57ظر: جماز القرآن ان( 18)
 .8/146نظر: الدر املصون ا( 19)
 .2/448 معاين القرآن لألخفش وهو رأي األخفش. انظر: .5/115نظر: الكشاف ا( 20)
 .7/287البحر احمليط نظر: ا( 21)
 السابق. (22)
 .4/81نظر: احملرر الوجيزا( 23)
 .6/5235، ومتهيد القواعد 6/275،  والتذييل والتكميل 5/261نظر: شرح التسهيل امن الوافر.  (24)
 .8/146نظر: الدر املصون ا( 25)
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د راهالفعل وما جرى جمومنه -ب تقول: مررت ابلرجلني الظريف .، وإن جرى على مثىن أو جمموعإذا ُقدّيم  على الفاعلي ُوحّي

 [63النساء:] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ چ  ومنه قوله تعاىل:أبوامها، وابلرجال الكرمي آابؤهم.

حقيقة أو جمازاً رفعت ضمري املوصوف، وطابقت املوصوف يف الصفة إذا كان معناها للموصوف أن  وإيضاح هذه املسألة
 وابمرأة  ني أو عقالء، عاقلي  اقلني، وبرجال  ، وبرجلني ععاقل   اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث، تقول: مررت برجل  

 أو عواقل. ، وابمرأتني عاقلتني، وبنساء عاقالت  عاقلة  

ح"، ومنها ما ال يقبل ي  ري ة"، ومنها ما ال يقبل التأنيث ك "ج  ع  ب   ومنها: ما ال يقبل التذكري ك "ر    من املطابقة،إال إذا منع مانع 
 صف به يف أفصح اللغتني.ن"، وكاملصدر إذا وُ ل مي ع  ف   التثنية وال اجلمع وال التأنيث ك "أ  
إىل مجع فهو أوىل من إفرادها من الصفات ما ال ميكن تكسريه، فيكون اإلفراد فيه  مسندةوإن رفعت الصفة السبيب 

 ن، فتقول: مررت برجال  س  وح   ،كرمي  :آابؤه. ومثال ما ميكن تكسريه اب  رَّ شُ  ال، فتقول: مررت برجل  عَّ ف ُ أحسن، حنو: 
 . مغلماهنُ  ان  س  حي 

س ان( يفأن -رمحه هللا-وذكر سيبويه ى الفعل. وإمنا جيري جمرى الفعل جمر  جاريً ان  قوُمه، ليس س  قولك: مررت برجل  حي  )حي
نون، فالتثنية والواو س  نان وح  س  ن وح  س  ما دخله األلف والنون يف التثنية والواو والنون يف اجلمع، ومل يغريه، حنو قولك: ح  

 والنون مل تغري الواحد.
س   ، فجاء مبنيًا على مثال كبناء الواحد، وخرج من بناء الواحد إىل بناء آخر، ال ان(فإنه اسم ُكسر عليه الواحدأما )حي

 تلحقه يف آخره زيدة للتثنية واجلمع ابلواو والنون.
س ان  س ان   فإن األجود فيه أن تقول: مررتُ  -وذهب إىل أن ما كان جيمع بغري الواو والنون، حنو: ح س ن وحي برجل  حي

 فإن األجود فيه أن جيعل مبنزلة الفعل املقدم، فتقول: مررتُ  -ني نطلقي ق ومُ نطلي قوُمه. وما كان جيمع ابلواو والنون، حنو مُ 
 . (26)هقومُ  ق  نطلي مُ  برجل  

 .(27) (ني آابؤه، على لغة )أكلوين الرباغيثُ كرميي   برجل   والسبيب حنو: مررتُ  مجع اجلمعني الصفة وضعف أبو حيان

ل، أي: عُ ومنه وقوع املصدر خرباً عن االسم، تقول: هؤالء ع  -ج  چۆئ  ۆئ  چ ول، ومنه قوله تعاىل:دُ د 

ي    ومجعهف ان، فيقال: ض ي    وجيوز تثنيته ، (28)يوّحد ويذكر غالباً  ،[78احلجر:]  ومنه قوله تعاىل: ف ان وُضُيوف. فيقال: ضي

ں  چ  [، و22]ص:چڈ   ڌ  ڎ  چوقد يطابق، ومنه:  .[21ص:] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ

 [.12]احلج: چں

                                                           

 .3/2536نظر: التذييل والتكميلا. و 42، 2/41نظر: الكتاب ا( 26)
 .3/2537، وارتشاف الضرب3/2536والتكميلنظر: التذييل ا( 27)
 .8/246نظر: الدر املصون ا( 28)
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، أي: أعداء. وقوله [66]الشعراء: چۋ  ۅ  ۅچ  :قوله تعاىل حنو،(29)و)ف عييل(امساً  ومنه ما جاء على)ف  عُول(-د

  چڻ   ۀ  ۀ  ہ چ  تعاىل:

 .[81يوسف:] چ   ٿٿ  ٿچ  و ،[72]النساءچڈ   ژ  ژچ  و  ، أي: ظهراء.[4التحرمي:] 
  ، أي: أصدقاء. (30)هم صديقوتقول العرب: 

فيقولون لالثنني: هذان يستوي فيه املفرد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث. إذا أضفته إىل معرفة  ل( التفضيل،ع  ف   )أ  -د

 .(31)اردَّ ر، وق  ه  فالن بن د   :، يقال: إهنماكاان اثنني[12]الشمس: چڇ  ڇ  ڇچ  . ومنه قوله تعاىل:أفضل الناس
ل(ع  ف   الناس؛ ألنه يف معىن)أ   ريةُ الناس، وال تقل:خي  خريُ  وتقول: فالنة  

 (32)  . 
  

  : ، منهااستعمال اجلمع يف موضع املفرد. وله أغراض-2

  يعرب عن الواحد بلفظ اجلمع اعتباراً مبن معه.أن -أ

جعله ما كاجلمع، مُثَّ ذكرمها بعد [:12]الصافات:چڱ  ں  ں  ڻچقال الفراء بعد إيراده قوله تعاىل:
ّ واألمري وشبهه إىل اجلمع جلة: أن يُذهب ابلرئيس: النَّ ذ ليك  اثنني وهذا من سعة العربي ألنه  ؛نوده وأتباعه، وإىل التوحيديبي

وُرمّبا ذهبت العرب ابالثنني إىل اجلمع   ... [85]يونس:چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  :واحد يفي األصل. ومثله
دي إىل اجلمع م، وأنت تريده بعينه، ويقول لتُ م وال أمج   نتُ س  أال ترى أنك ُُتاطب الرجل فتقول:ما أح   ،كما يُذهب ابلواحي

چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :. وهو يريد نفسه. ومثل ذلك قوله تعاىلالرجل ليل ُفت يا يُفيت هبي ا: حنن نقول: كذا وكذا

:  [21]ص:چچ   .(33)[22ص:] چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ مُثَّ أعاد ذكرمها ابلتثنية إذ ق ال 

لذلك قال  واحدة فجمعت؛امرأة  -فيما ذكروا -و ك ان  رسوهُلا [53النمل:] چيئ    جب  حبچ  ومثله قوله تعاىل:

، فجمعت ألن الرسول ال )املرسلون(وإمنا قالت هي: يريد: فلما جاء الرسول ُسل ي م ان،[57]النمل: چٱ  ٻ  ٻ  چ 

د على معىن اجلمع، فوحّ   چٻ    چ يل: بل كانوا مجاعة، وإمنا قالوق بد له من خدمة وأعوان، فجمعت على ذلك املعىن.
                                                           

 .5/21نظر: تعليق الفرائد ا( 29)
 .5/157الكتاب نظر: ا( 30)
:)أشقاها( فاعل)انبعث(وفيه وجهان: أحدمها: أن 11/24.وقال السمني احلليب يف الدر املصون 5/278نظر: معاين القرآن للفراء ا( 31)

ويي تيك »والثاين: أن يُراد به مجاعة ، قال الزخمشري: بعينه، ويف التفسري أن امسه قدار، يراد به شخص واحد  وجيوز أن يكونوا مجاعًة،والتوحيد؛ لت س 
.و   .4/671نظر: الكشاف ايف أفعلي التفضيل إذا اضف ت ه، بني الواحدي واجلمع واملذكري واملؤنثي

 .2/856نظر: املقاصد النحويةا( 32)
 .521، 2/521معاين القرآن للفراءنظر: ا( 33)
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ح )جاء( ألن وا( وصلق ال  )ال ُمر س ُلون ( صلح )جاؤ  ليم ا ، (34) (وا ُسَلْيَمانؤ فلما جا)ابن مسعودقراءة  دل على ذلك

 .(35) [56]النمل:   چٿ  ٿ چ  :قول سليمان يدل على ذلك، اً املرسل كان واحد
ألن امللوك خياطبون خماطبة اجلماعة، كما خيربون عن  ؛تريد به سليمان وحده[53]النمل: چجئ  حئ چ وقالت:  

 .(36)أنفسهم بلفظ اجلماعة
وحده، وهو   -صلى هللا عليه -النيبخياطبون [57الدخان: ] چائ  ائ    ەئ    ەئ     وئ چ  ومثله قوله تعاىل:

مين ُه قول و يفي ك ثيري من كالم العرب، أن جتمع العرب فعل الواحد،  [1]الطالق:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  كقوله:

 .(37)[111]املؤمنون: چھ  ے   ے  چ  :-عزَّ وجل -اّللَّ 
 التعظيم.-ب

 چے     چ :"وقوله:  [22]املؤمنون: چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   چ  :قال الزجاج يف قوله تعاىل

د ه، فجاء اخلطاُب يف -عزَّ وجلَّ  -وهو يريد اّللَّ  بار و ح  ڻ   ڻ  چ قال:  -عزَّ وجلَّ  -ألن هللا ؛املسألة على لفظ اإلخ 

ُه حُي ييي ُوميييُت. وهذا لفظ تعرفه الع ر ُب للجليل الشأن خيرب عن[45:ق] چڻ  ۀ  د  نفسه مبا خيرب به  . وهو وح 

 . چے     چ اجلماعُة، ف كذلك جاء اخلطاب يف 
ع ن ، ف جمع يفي املخاطبة ليدل على معىن التكرير ع ن  ار جي ع ن  ار جي و قيل: معناه التكرير: ار جي
(38). 

، وحده -عز وجل-وهو يريد هللا  چے     چ  قوله: ومجيع أصحاب العربية قالوا: الفراء، والزجاج،أن  الواحدي وذكر

 چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ قال:  -عز وجل-طاب يف املسألة على لفظ اإلخبار؛ ألن هللا فجاء اخل
اجلماعة، فكذلك جاء [ وهو وحده حييي، وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن خيرب عن نفسه مبا خيرب به 45]ق: 

 . چے  چاخلطاب يف 
 .إىل الدنيا وا إىل مسألة املالئكة املرجعابهلل أواًل مث رجع : إهّنم استغاثوا - هذه اآليةيف-وروي عن ابن جريج أنه قال 

.ومثل هذا يكثر يف ، مستغيثاً خطاب للمالئكة بعد أن قال: ربّي  چے     چ هذا الوجه فقال:  اختار املربد وذكر أن
الذبياين:، قال النابغة ألنَّ املعىن مشتمل على ذلك أحًدا مث يصرف املخاطبة إىل غريه؛الكالم عن العرب أن خياطبوا 

  
                                                           

   .4/232احملرر الوجيز ، و 12/438تفسري الطربي  :القراءة يف نظرا( 34)
 .8/3425، واهلداية إىل بلوغ النهاية 12/438، وتفسري الطربي2/225نظر: معاين القرآن للفراءا( 35)
 .8/3425نظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية ا( 36)
  .8/24، والدر املصون5/42للفراءنظر: معاين القرآن ا( 37)
 .2/313نظر: مشكل إعراب القرآن ا( 38)
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 (39)َأقْ َوت وطاَل عليها ساِلُف األبدِ   اي داَر َميََّة ابلَعْلياِء فالسََّنِد 
   .(40)فدعا أوالً مث حدث عنها

: اهلمزة، والنون والّتاء، والياء، ضارع إحدى الزوائد األربع الىت هيويلزم أّول الفعل امل وقال أبو السعادات ابن اجلزري:"
غريه، حنو: نقوم، وننطلق، ونستخرج، فاهلمزة للمتكّلم، حنو: أقوم، وأقعد، وأنطلق، وأستخرج، والّنون للمتكّلم إذا كان معه 

 .(41) "[45]ق:چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ وللمتكّلم العظيم ىف نفسه، كقوله تعاىل: 
 اجلنس، فيخرب به عن الواحد.أن يكون املراد من لفظ اجلمع -ج

ذ ون فتقول: ع ل ى ترى الرجل ، ابلواحد إىل اجلمع، وابجلمع إىل الواحدتذهب العرب  ذكر الفراء أن  قد أخذت  يفي  الربي
ومثله . فأّدى اجلماع ع ن الواحد، والواحد ع ن اجلمع. الدرهمي  فتقول: إنه لكثريُ ، ركوب الرباذين، وترى الرجل كثري الدراهم

 :الشاعرقال  ،(42)ثوب   وأخالقُ  ،ني: ع ل ي هي أخالُق نعل  قوهلم
   (43)شراذم  يضحُك ِمْنه التوااقْ    جاء الشتاُء وقِميِصي أخالْق 
بقوله عز  واستشهد أيضاً  ،ذكر أن بعض العرب يقول: هو األنعامو تكون للواحد.  ال(ع  أف   قال السريايف:حكى سيبويه أن )

عن أيب اخلطاب األخفش أن بعض  وحكى[، 55النحل:] چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ وجل: 
 كما يقول: قميص    ،على الثوب مجع وإن كان واقعاً  (اشي  ك  أ  )أن  :. ومن الناس من يقولاش  ي  ك  أ   العرب يقول: هذا ثوب  

 ويراد هبا قطع فيها خلوقة فجاء هبا ألهنا قطع، قال الشاعر: ،أخالق  
  شراذم  يضحُك ِمْنه التوااْق    جاء الشتاُء وقِميِصي أخالْق 

، (44)أمساط   وسراويلُ  ،أعشار   برمة  ومثله قوهلم: ،منا أراد قطع القميصوإ ،من ألفاظ اجلمع اليت ال خالف فيها (شراذم)و
أمشاج ، ملا كانت الربمة من أعشار هي قطعها، والنطفة مركبة من أشياء كل منها مشيج، كان كل منها جمموع  ونطفة  

 .(45)أجزاء فجاز وصفه ابجلمع

ُوصيف  )كتاب( وهو مفرد  ب )مثاين(  [25]الزمر: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ  قوله تعاىل: ومثله
 .(46)سور  وآيت  وهو مجع ؛ ألنَّ الكتاب  مشتمل  على 

                                                           

 .2/77،  وشرح أبيات سيبويه 1/231، واحملتسب 2/521، والكتاب  14نظر: ديوان النابغة الذبياين امن البسيط.  (39)
 به.ومل أقف على رأي املربد يف كت.12/61نظر: تفسري الطربي ا.و 17/71نظر: التفسري الوسيط ا( 40)
 .1/51( البديع يف علم العربية 41)
 .1/426نظر: معاين القرآن للفراءا( 42)
،  وليس يف كالم 5/423، وشرح كتاب سيبويه 2/86، 1/426نظر: معاين القرآن للفراء ا( من الرجز،ومل أقف على قائله.43)

 . 8/322، والدر املصون 142العرب
 .5/423نظر: شرح كتاب سيبويه ا( 44)
 .5/82حاشية الصبان نظر: ا( 45)
 .2/425نظر: الدر املصون ا( 46)
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ه، ولإلنسان مفرق واحد، والعرب يقدرون تسمية اجلزء ابسم الكل، فيوقعون اجلمع موقع مفارقُ  ت  : شاب  ومثله قول العرب
، وذهب السيوطي إىل أنه مسموع وال يقاس (47)احلواجب والوجنات واملرافق، وعظيمة األوراك الواحد.ويقولون: غليظُ 

على ق اعيد ة ال ُكوفيّيني من ال قي اس على الشاذ ماش  وهذا األسلوبن و ابن مالك إذا أمن اللبس، لكوفيو عليه، وقاسه ا
 .(48)والنادر

 وذهب أبو حيان إىل أن هذا من لفظ اجلمع وليس جبمع يف املعىن وهو على قسمني: 
 وغري مقياس حنو قوهلم: رجل   ،نيرؤوس الكبش   أحدمها: معناه التثنية، وهو مقياس يف كل شيئني من شيئني، حنو: قطعتُ 

 األوراك. وضخمةُ  املآكمي  عظيمةُ  ، وامرأة  املناكبي عظيم ُ 
 :امرئ القيس، وقول ني  اني ه، ومجل ذو عث  مفارقُ  معناه اإلفراد، وليس مبقياس، حنو قوهلم: شابت   :والثاين

 (49)املُثَ قَّلِ ويُ ْلِوي أبَْثواِب الَعِنيِف    يَِزلُّ الُغالُم اخِلفُّ َعْن َصَهواتِه
  

 .(50)على طريق املبالغة يف العظم ،مفرقاً وعثنوانً وصهوة :وكأنه جعل كل جزء من املفرق والعثنون والصهوة
وليس  السابق،  امرئ القيسه، وقول مفارقُ  ت  وذهب يف موضع آخر إىل أهنم قد يوقعون اجلمع موقع املفرد، كما يف: شاب  

 وصهوة واحدة. اً إال مفرقا واحد
وحكم عليه أبنه من املسموع، ومل يقس النحويون على شيء منه، إذ األصل استعمال كل واحد موضوعه، وال خيرج عنه، 

 .، وهو قول وجيه(51)ولو اقتبس شيء من هذا كله اللتبست الدالالت، والختلطت املوضوعات
أجهد اللغويون أنفسهم يف تربير مثل تلك االستعماالت فلن  مهماإبراهيم أنيس إىل أنه :"بعض احملدثني ك وذهب

 .(52)متت للمنطق العام بصلة؛ ألن للغة منطقها اخلاص" يستطيعوا إنكار أهنا ال

 ، وهللا أعلم.حىت ال ُتتلط الدالالت ؛يف املسموع ، وال يقاس عليه والذي أميل إليه أن ذلك خاص

  ومن األمثلة على اجلمع يراد به الواحد: 

من بين متيم، فأخرج اخلرب  رجل واحد قالوا: إنه[ 4]احلجرات: چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ  قوله تعاىل:
 .(53)عنه خمرج اجلماعة

                                                           

 .2/385، وارتشاف الضرب 2/225، و احملتسب 4/411نظر: احلجة ا( 47)
 .1/127نظر: اهلمع ا( 48)
 .21/544، واتج العروس)بعع(2/62، ولسان العرب)خفف(4/144، والعني 21 هنظر: ديوانامن الطويل.  (49)
 .278، 1/276نظر: التذييل والتكميل ا( 50)
 .2/83(السابق 51)
 .138( من أسرار اللغة 52)
 .1/311( تفسري الطربي 53)
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ،[5]القصص: چۀ  ۀ   چ  ،[5:يوسف"]   چۓ  ڭچ  ومنه قوله تعاىل:

 چٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ ، [17]النمل: چچڃ       ڃ  چ  چ             چ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ ، [55]الزمر:

حت  خت  مت  چ  [،48]الشورى: چ  ھۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ، [41غافر:] چی     ی 

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ ، [11]احلجرات: چىت  يت  جث

   [.25اجلن:]چ

  العكس.  وأوقوع املثىن موقع املفرد،  -3

يعاقب اإلفراد التثنية يف كل اثنني ال يغين أحدمها على اآلخر، كالعينني واألذنني واجلفنني واجلوربني،وحنو ذلك، فيقال: 
 .(54). وهو األكثر؛ ألنه األصلانت  ن   س  ح  ه ، وعينُ ه حسنة  ، وعينُ ان، وعيناه حسنة  ت  ن   س  عيناه ح  

فمن وقوع املفرد موقع  املعاقبة بني اإلفراد والتثنية وإن مل يكوان يف غري ما تقدم الكالم عليه كاليدين واجلفنني،وقد حتصل 

ٿ  ٿ  چ  [، وقوله تعاىل:17]الشعراء: (56)  چەئ  وئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  قوله تعاىل: (55)املثىن

 [.16]ق: (57)  چٹ    ٹ        ٹ   
 املفرد قول الشاعر:ومن وقوع املثىن موقع 

 (58)أبطراف أنْ َفْيِه استمر فأسرعا إذا ما الغالم األمحق األم ساَفِن 
  يريد: أبنفه.

وذهب أبو حيان إىل أنه ميكن أتويل هذه األدلة، ف قد ذكروا أن)رسول( يكون مصدراً مبعىن الرسالة، فإذا كان كذلك كان 
 وجهني:يد(فيحتمل عي من ابب)الزيدان خ ص م (.وأما )ق  

 يد، فدل الثاين عليه. عي يد وعن الشمال ق  عي أحدمها: احلذف، أي: عن اليمني ق  

 .(59)يد(مما خيرب به عن الواحد واملثىن واجملموع بلفظ واحد، حنو:صديقعي الثاين: أن يكون)ق   والوجه

                                                           

 .1/112نظر: شرح التسهيل ا( 54)
 .1/416، ومتهيد القواعد 2/83نظر: التذييل والتكميل ا( 55)
وجاء منه:الرَُّكوب واحل ُلوب.  ( يف)رسول( وجهان: أنه صفة مبعىن مرسل على ف  ُعول كالصَُّبور والشَُّكور. وجميء فعول مبعىن مفعول قليل،56)

 .1242، 1/428نظر:الدر املصون اوالثاين:أنه يف األصل مصدر، مبعىن الرسالة.
 .5/176، ومعاين القرآن للفراء 1/2نظر: جماز القرآن ا( 57)
، ومتهيد 2/382، وارتشاف الضرب 2/87، والتذييل والتكميل 1/111نظر: شرح التسهيلامن الطويل. ومل أقف على قائله.  (58)

 .1/418القواعد 



 

 
44 

 

اجملاز، ومل يرد اإلفراد، ولذلك مجع " فإنه عرب عن ثقيب األنف بقوله: "أنفيه" على سبيل أبطراف أنْ َفْيِه  ساَفِن  وأما "
"أبطراف" إلضافته إىل ما هو مثىن، ويعين به البخشني اللذين لألنف. وذكر أن التأويل الذي محل عليه ابن مالك يلزم فيه 

جمازان ال ينقاسان: أحدمها: وضع املثىن موضع املفرد. واآلخر: وضع اجلمع موضع املفرد، وأما أتويله فيلزم جمازان: 
حدمها: منقاس، وهو التعبري ب "أطراف" عن طرفني، فيكون من ابب "قطعت رؤوس الكبشني". والثاين: التعبري عن أ

 .(60)البخشني ابألنفني
 .(61)قال الدماميين بعد أن أورد هذه الشواهد: " وال خيفى احتمال هذه الشواهد للتأويل، واألبواب ال تثبت ابحملتمالت"

ضمري واحد خماطب بلفظ املسند إىل ضمري خماطبني إذا كان أمراً أو مضارعاً، والقصد بذلك  وقد يقع الفعل املسند إىل
ضمري الفاعل وانب عن تكرير الفعل، وإمنا انب عنه لقوة امتزاجهما فكان أحدمها  أو اإلشعار إبرادة التكرار، فثين التوكيد

 ي اض رياب  عنق ه، وقول الشاعر:سي ر  وذلك حنو قول احلجاج: ي ح  ، (62)إذا حضر فقد حضرا مجيعاً 
رَُكاِن َأْحِم ِعْرضا ُُمَنَّعا فَِإْن تَ ْزُجَراِن اَي ْبَن َعفَّاَن أَنْ َزِجْر   (63)َوِإْن تَ ت ْ

 وقال آخر:
 (64)بنَ ْزِع ُأُصوِله واْجَدزَّ ِشيَحا   فقلُت لصاِحِب ال ََتِْبساّنَ 

 . (66)وإليه ذهب البغداديون، [24ق:] چڻ  ڻ    ڻ  ۀ    ۀ   ہ  چ من ذلك قوله تعاىل: (65)بعض العلماءوجعل 
؛ إذ التأكيد يناقضه احلذف، فقد زعم األخفش أن  على هذا االستخدامبعض النحويني   اعرتاضواستحسن أبو حيان 

العائد إذا أكد ه.والذي حيذف ، وحيذف الضمري العائد، ال يقول: جاءين الذي ضربتُ الذين يقولون: جاءين الذي ضربتُ 
 .(67)هه نفسُ قال: جاءين الذي ضربتُ 

                                                                                                                                                                          

 .2/83نظر: التذييل والتكميل ا( 59)
 .86-2/83نظر: التذييل والتكميل ا( 60)
 .1/223نظر: تعليق الفرائد ا( 61)
 .2/86، و التذييل والتكميل 1/111، وشرح التسهيل1/253نظر: سر صناعة اإلعرابا( 62)
، 2/627، واللمحة 5/113، وشرح كتاب سيبويه للسريايف5/68للفراء نظر: معاين القرآن امن الطويل، وهو لسويد بن كراع.  (63)

 .1/226وتعليق الفرائد 
، واملقاصد الشافية 5/228، وشرح الشافية للرضي 2/177نظر:املقرب امن الوافر،ونسب ملضرس بن ربعي، وليزيد بن الطثرية.  (64)

 .11/16، وخزانة األدب 2/584
.ويف اآلية الكرمية أقوال، قال 2/784نظر:ا.و 2/313، ومشكل إعراب القرآن ملكي 5/122للنحاس  نظر: إعراب القرآنا( كاملازين. 65)

ا خُم اطب ة للقرين، وامنا ثىن؛ ألي نَُّه أ ر اد  التكرير مبي ع ىن: أل ق ألق. و قيل: إمنا أ ت ى مثىن؛ ألي ن ال ع ر ب ُتاطب مكي:" ي  ه ذ  ث  ن  ني  د بيل ف ظ االي ال و احي
ثر ف ثىن على ذ ليك. و قيل إمنا ُهو  خُم اطب ة للوبلفظ ا سائق جل  م اع ة. و قيل: إمنا ثىن؛ ألي ن أقل أعوان من ل ُه ح ال و شرف اث  ن ان و أك 
 واحلافظ".

 .2/82نظر: التذييل والتكميل ا( 66)
 .2/21السابق  (67)
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للقواعد وإثبات  الذي أجازه ابن جين والبغداديون وأبو عثمان وابن مالك فيه هدم هذا األسلوب اخلطايبوذهب إىل أن 
ألفاً، مث تملة التأويل، أما قول احلجاج السابق فإنه حيتمل أن يكون وقف على النون اخلفيفة فأبدهلا ألحكام أبشياء حم

 أجرى الوصل جمرى الوقف، وقدمحل قول امرئ القيس)قيف ا ن  ب كي ...( على هذا على تقدير أال يكون خطاابً الثنني.
وأما قوله:" فإن تزجراين يبن عفان ..." فال يدل النداء لواحد على أن املخاطب واحد، بل جيوز أن يكون اخلطاب 

 أغضب. -يزيد-ربوينالثنني، والنداء واحد، كما جيوز: إن تض
..." فيحتمل أن يكون من إبدال نون التوكيد ألفاً يف الوقف، وإجراء الوصل جمرى فقلُت لصاِحِب ال ََتِْبساّنَ وأما قوله:" 

 .(68) ... هذا التأويل أيضاً فَِإْن تَ ْزُجَراِن الوقف، وحيتمل قوله:" 

ڻ  ڻ    ڻ  ۀ    چ بعض العلماء من ذلك قوله تعاىل:  وجعلومل يكتف هبذا فحسب، وإمنا عقب على قول ابن مالك :" 

املصنف يف الشرح: " وجعل بعض العلماء " هو املازين، قال أبو جعفر  وقول :"بقوله " [24ق:] چۀ   ہ  
: " سكون قال (69)-وقد ذكر قول: إنه من خماطبة الواحد خماطبة االثنني، وذكر قول املازين: إنه على التوكيد -النحاس
للملكني". مث قال: " وأكثر من خيلط يف هذه األشياء من ليس إبمام يف النحو، وإن كانت له ريسة يف الغريب،  خماطبة

 .(70)وإمنا ترد هذه األشياء إىل أهلها"
 وفيه داللة أخرى على أن أاب حيان ال يرتضي هذا األسلوب مطلقاً.

وقد يطلق املثىن على املفرد؛ ملناسبة رؤوس اآلي، والقوايف يف الشعر. وذلك حنو قوله تعاىل:) وملن خاف مقام  -
 .(71)جنة، وعرّب ابملثىن لتناسب رؤوس اآلي قد يكون يف العربيةربه جنتان( أجاز الفراء أن يكون من هذا القبيل،وقال: 

  وأنشد البغداديون: 
 (72)مِا ال ابلسَّْمتنيِ قطعته ابألَ    َمْرَتنيوَمْهَمنِي َقَذَفني 

                                                           

 .21، 2/21(السابق 68)
قفا: قيل: خاطب صاحبيه، وقيل: بل خاطب واحدا، وأخرج الكالم خمرج اخلطاب  (قال ابن جين يف بيت امرئ القيس: قفا نبك ..."69)

مع اثنني؛ ألن العرب من عادهتم إجراء خطاب االثنني على الواحد واجلمع. وجيوز أن يكون املراد قف قف، فأحلق األلف للداللة على أن 
نظر: األفا يف الوصل كما تقلب يف الوقف، فحمل الوصل على الوقف". وقيل: أراد قيف ن  بنون التأكيد، وقلبت النون املراد تكرير اللفظ.

 .1/453املنصف
 .2/21(السابق 70)
. ونقل ابن الصائغ عن الفراء أن املراد 1/161، واملقاصد الشافية1/77.وانظر القول يف شرح التسهيل 5/118انظر: معاين القرآن ( 71)

. وقد أنكر أبو جعفر 5/542ة، مث قال: وهذا غري بعيد. انظر: اإلتقان يف علوم القرآن جنات، وأطلق االثنني على اجلمع ملناسبة الفاصل
ا ال ق و ُل مين  أ ع ظ مي ال غ ل طي ع ل ى كيت ابي اّللَّي النحاس قوله األول، حيث قال:"  ع ري، و ه ذ  نًَّة ف  تُ ث  ىنَّ يفي الشّي ُ  ع زَّ و ج لَّ، ي  قُ ق ال  ال ف رَّاُء ق د  ت ُكوُن ج  وُل اّللَّ

ُفُهم اع زَّ و ج لَّ:  ( و ي صي نَّتاني ع ري  )ج  لشّي نًَّة و حي  ت جُّ ابي  .16/166انظر: تفسري القرطيب ".بيق و ليهي: )فييهيما( ف  ي د ُع الظَّاهير  و ي  ُقوُل: جي ُوُز أ ن  ت ُكون  ج 
(. انظر الرجز يف: معاين 6/331يف تذكرته)خزانة األدب  من الرجز. واألول خلطام اجملاشعي. والثاين نسب آلخر، أنشده الفارسي(72)

، ومتهيد القواعد 1/74،  وشرح التسهيل 4/178،  وشرح كتاب سيبويه 1/452، وتفسري غريب القرآن 5/118القرآن 
يها وال .واملهمه على وزن جعفر: الصحراء املقفرة. والقذف: البعيد. واملرت: األرض ال ماء ف348/ 6، وخزانة األدب 1/521

 نبات.واألم: القصد.والسمت: السري ابحلدس.
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م هًا ومس  تًا واحدا، وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيدة والنقصان، فيحتمل ما ال حيتمله قال الفراء : يريد م ه 
 .(73)الكالم
هما، ومنه قوله رؤوس   ن  س  ح  : ما أ  كقولكإذا كان كل واحد من الشيئني متصاًل بصاحبه،   :إطالق اجلمع على املثىن -4

وقول  .[58]املائدة: چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ [، 4]التحرمي:چ ڳگ  گ  ڳچ تعاىل: 
أو راك  ومآكيم ذاتُ  امرأة  العرب: 

(74). 
ا اختري اجلمع ع ل ى التثنية كل شيء موحَّد قال الفراء:"  ؛من خ ل ق االن س ان إيذ ا ذكر مضافًا إىل اثنني فصاعًدا مجُيع ، وإمنَّ

ا ذهب ابلواحد منه  ألن أكثر ما تكون ع ل ي هي اجلوارح اثنني يفي االن س ان:اليدين والرجلني والعينني. فلّما جرى أكثره ع ل ى ه ذ 
ا فيما ل ي س  من خ ل ق االن س ان. و ذ ليك  أن ت  ُقولُ  وز تثنيتهما...وقد جي ُوز ه ذ   إيذ ا أضيف  إىل اثنني مذهب التثنية. وقد جي 

وإمّنا ذكرت ذ ليك  ألن من النحويني من ك ان  ال جُييزه  ...ني: خلَّي تما نساءكما، وأنت تريد امرأتني، وخرقتما ُقُمصكماللرجل
ينهما؛ألن املعىن: اليمني  وز أن ت  ُقوُل يفي الكالم: السارق والسارقة فاقطعوا مي  من  إيال يفي خ ل ق االن س ان، و ُكلٌّ سواء. وقد جي 

 .(75)" اكل واحد منهم
وعلل ذلك السريايف أبن أكثر ما يف البدن أعضاء مثناة، فإذا ضم ما يف بدن واحد إىل مثله صار مجعاً؛ ألنه يصري أربعة، 

يستوي إليه، و  والتثنية مجع؛ ألن أحدمها قد مجع مع اآلخر وضممثله من آخر حممول على االثنني،  والواحد املضموم إىل
نا كذا، إن كانوا اثنني أو مجاعة فنحن لالثنني واجلماعة والنون واأللف عل  ف   ألنه يقول: حننُ  ؛لفظ املثىن واجلمع للمتكلم

 لالثنني واجلماعة.
ووجه آخر فرقوا بني ما يف البدن منه واحد وما يف البدن منه اثنان إذا ضموا أحد االثنني إىل مثله من آخر يكون مثىن وإذا 

 .(76)فرقضموا الواحد إىل مثله يكون مجعا لل
ألن االثنني مجاعة، واحد مجعته إىل  إذ التثنية أول اجلمع؛ والذي أميل إليه هو أن إطالق اجلمع على املثىن سائغ؛

.وتبعه الزجاج (77)"ألن االثنني مجيع :فقال ،هماوجوه   ن  س  ح  ما أ   :عن -رمحه هللا -وسألت اخلليلقال سيبويه: اآلخر.
 .(78)والنحاس وغريهم

 
 

                                                           

م ه. ومل أقف عليه يف كتب الفراء. انظر: 5/118انظر: معاين القرآن (73) م ه بعد م ه  . ونسب إليه ابن مالك قول آخر وهو: أنه يريد م ه 
 .1/74شرح التسهيل 

 .1/272انظر: املزهر ( 74)
نظر: شرح  السريايف إىل قول الفراء يف اآلية الكرمية، ومعىن)اليمني( من كل واحد منهما. .أشار ا516، 1/517( معاين القرآن للفراء 75)

 .4/575كتاب سيبويه 
 .575/ 4، 2/586نظر: شرح كتاب سيبويها( 76)
 . 2/48الكتاب( 77)
 .3/65، واجلامع ألحكام القرآن 2/51معاين القرآن للنحاس  ، و121اإليضاح يف علل النحو  نظر:ا( 78)
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  ومن األمثلة على إطالق اجلمع على املثىن: 
 ، وهللا أعلم.(79)يعين:طرفيه[ 031]طه: چڳ  ڳ  چ  :قوله تعاىل

 .(80)، فجمع يف موضع التثنيةأهنما لوحان ذُكر[ ، 131]األعراف:  چٿ  ٿ  چ قوله سبحانه: 
 .(81)، مهنع هللا يضراملعّطلبن اوصفوان  ،عائشة قالوا: إهنما، [27]النور: چ  ىې  ې   ې  ىچ وقوله: 

 : (82)وهو قسمان إطالق املثىن على اجلمع: -5
ألن  ؛كراتارجع البصر  مبعىن  ،(83) [4]امللك: چچ  ڇ    ڇ          ڇچ  إما أن يكون مدلوله الكثرة، حنو قوله تعاىل:-أ

 وهو كليل، وال يكون ازدجار وكالل بكرتني فحسب، جراً مزد :أي ، چڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ چ  بعده
 .(85)؛ إذ املراد اتصال احلنان واهلذك  ي  اذ  ذ  ، وه  ك  ي  ان   ن  وقوهلم:ح   .(84)بل بكرات

  وقول الراجز: 
 (86)وَمْهَمنِي َقَذَفني َمْرَتني

هم  ه  ه بعد م  م  ه  م  أي:
(87).  

أي: بني ،[11]احلجرات: چۉۋ  ۅ  ۅ  چ أو اجلمع من غري اعتبار الكثرة، حنو قوله تعاىل: -ب
 وقول الشاعر:  .(90)عونيّي واملراد: الب    ،(89)ا" ق  رَّ ف  ت   ان ابخليار، ما مل ي   ع  يّي وقوله عليه الصالة والسالم:" الب    .(88)إخوانكم

                                                           

 .2/52السابق ( 79)
 .1/441 ، وأحكام القرآن البن العريب2/1242، واهلداية إىل بلوغ النهاية 1/524نظر: معاين القرآن للفراء ا( 80)
 ( السابق.81)
.قال السيوطي:" وأحلق ابملثىن يف اإلعراب ألفاظ 1/148، واهلمع 2/385، و ارتشاف الضرب 1/235انظر: التذييل والتكميل  ( 82)

 مبثناة حقيقة؛ لفقد شرط التثنية". تشبهه، وليست
[، أي: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون اجلمع 222وجعل الزخمشري منه قوله تعاىل:)الطالق مراتن(]البقرة: ( 83)

واإلرسال دفعة واحدة، وحنوها من التثاين اليت يراد هبا التكرير، حنو قوهلم: لبيك، وسعديك، وحنانيك، وهذاذيك، ودواليك. انظر: 
أبو حيان أبنه مناقض ملا قاله، وخمالف للحكم يف نفس األمر، أما املناقضة فإن قول الزخمشري السابق . ورده 1/265الكشاف 

الفة؛ ظاهر يف التثنية احلقيقية؛ ألنه ليس من التثنية اليت يراد هبا التكرير، فإهنا تدل على التكرير مرارًا وليست حمصورة بعدد.وأما املخ
 .2/215يقع ثالث مرات فأكثر، بل مرتني فقط ....اخل. انظر: البحر احمليط  فألنه ال يراد أن الطالق املشروع

 .1/75، وشرح التسهيل 1/187انظر: شرح الكافية الشافية  ( 84)
 .172، واملقاصد الشافية 1/235،  1/227انظر: التذييل والتكميل ( 85)
 سبق ُترجيه. ( 86)
، والتذيل والتكميل 1/75لقول يف كتب الفراء،.انظر القول يف: شرح التسهيل نسبه ابن مالك إىل الفراء، ومل أقف على هذا ا ( 87)

م هاً ...واحداً.انظر: معاين القرآن 1/142، واهلمع 1/231  .5/118.وأنشد الفراء هذا الرجز، مث قال: يريد م ه 
: فاليدان فيه  (وبني يديها الرب منثور)وأما  ،مثنيني حقيقة (البيعان)، و(أخويكم)يكون ميكن أن و  .1/161انظر: املقاصد الشافية  ( 88)

 .525، 1/522.انظر: متهيد القواعد كناية عن األمام؛ إذ ال أيدي لألوز
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 وبني يديها الرب منثور   
 .(91)أراد: بني أيديها
 .، وهللا أعلموالرأي فيه كسابقه

 
  اخلامتة
 :االت اآلتيةمعينحصر يف االست ،األصل يف اللفظ املفرد واملثىن واجملموعماخرج عن -1

يف املفرد  استعمالاملفرد،  يف موضعاملثىن  استعمال، استعمال اجلمع يف موضع املفرد، استعمال املفرد يف موضع اجلمع
  اجلمع. يف موضعاملثىن  استعمال، املثىن يف موضعاجلمع  استعمال املثىن، موضع
واجلمع أن  حكم الواحد أن يقع  على الواحد،ف األصل يف اللفظ املفرد واملثىن واجملموع أن يدل على ما ُوضع له، أن-2

 .يقع على اجلمع، فإذا وقع اجلمع على الواحد، فهو كوقوع املؤنث على املذكر يف أنه خارج عن منهاجه
إذ األصل استعمال كل واحد موضوعه، وال خيرج  وع؛أن األجود قصر هذه األمناط اخلارجة عن األصل على املسم-5

فيه هدم ، وميكن القول أبن القياس عليها عنه، ولو اقتبس شيء من هذا كله اللتبست الدالالت، والختلطت املوضوعات
تلك أجهد اللغويون أنفسهم يف تربير مثل  مهما قول احملدثني:وهبذا نقطع  .للقواعد وإثبات ألحكام أبشياء حمتملة التأويل

 .يستطيعوا إنكار أهنا ال متت للمنطق العام بصلة؛ ألن للغة منطقها اخلاص فلن االستعماالت
أن إطالق اجلمع على املثىن سائغ؛ إذ التثنية أول  ثىن(؛ وذلكميكن أن نستثين من السابق منط )إطالق اجلمع على امل-4

 اجلمع؛ ألن االثنني مجاعة، واحد مجعته إىل اآلخر.
 .حمّل يلتبس، فالّصواب ارتكاب األصل فيهّكل أن  -3
 .عند سيبويه من أقبح الضرائر املفرد على اجلمعإطالق أن -7
عند العرب أن يذهب ابملفرد إىل اجلمع  استخدامه من  ضوابط ؛ ألنأن استخدام الباحث خلطاب اجلمع ال يصح -6

ألنه واحد يفي  ؛نوده وأتباعه، وإىل التوحيدجل ؛إىل اجلمع ،وشبهه ،واألمري النيب،أن يُذهب ابلرئيس:  ن معه، كأنابعتبار م  
 .، كما أشرتأبنه حيمل معىن املشاركة؛ فهذا ليس موضعهتج به حيُ خبالف ما   األصل
 .فإن أوقع اإلفراد يف حمذور لزمت املطابقة ،ع إن مل يوقع يف حمذور فهو أوىلإفراد املباين بعد مجأن -8

 الصاحلات. واحلمد هلل الذي تتم بنعمته
  

                                                                                                                                                                          

 .5/1174احلديث يف صحيح مسلم)ابب الصدق يف البيع والبيان(( 89)
 .1/161انظر: املقاصد الشافية  ( 90)
يديها  وبني)وأما  ،مثنيني حقيقة (البيعان)، و(أخويكم)ميكن أن يكون و  .1/231، والتذييل والتكميل 2/73انظر: شرح التسهيل  ( 91)

 .525، 1/522. انظر: متهيد القواعد : فاليدان فيه كناية عن األمام؛ إذ ال أيدي لألوز(الرب منثور
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