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 إذا بمضمر مضافا وصال ...باأللف ارفع المثنى وكال 

 كابنين وابنتين يجريان ...كلتا كذاك اثنان واثنتان 
 جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ...وتخلف الياء في جميعها األلف 

ذكر المصنف رحمه اهلل تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات      
األسماء الستة وقد تقدم الكالم عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده 
لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه فيدخل في قولنا 

ة الثنين نحو شفع وخرج اظ الموضوعلفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان واأللف
 بزيادة نحو: شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان فإنه ال يصلح إلسقاط بقولنا 

جريد وعطف الزيادة منه فال تقول اثن وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للت
فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره ألمثله  ,غيره عليه كالقمرين

نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين وأشار المصنف بقوله باأللف ارفع 
المثنى وكال إلى أن المثنى يرفع باأللف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما ال يصدق 

ق عليه حد المثنى مما عليه حد المثنى وأشار إليه المصنف بقوله وكال فما ال يصد
دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى فكال وكلتا واثنان واثنتان ملحقة 
بالمثنى ألنها ال يصدق عليها حد المثنى ولكن ال يلحق كال وكلتا بالمثنى إال إذا 
أضيفا إلى مضمر نحو جاءني كالهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني 

كلتيهما ومررت بكلتيهما فإن أضيفا إلى ظاهر كانا باأللف رفعا  كلتاهما ورأيت
ونصبا وجرا نحو جاءني كال الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كال الرجلين وكلتا المرأتين 
ومررت بكال الرجلين وكلتا المرأتين فلهذا قال المصنف وكال إذا بمضمر مضافا 

بنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ا  وصال
بالمثنى كما تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه اهلل تعالى أن 
الياء تخلف األلف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأن ما قبلها ال 

ذلك عن يكون إال مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز ب
ياء الجمع فإن ما قبلها ال يكون إال مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك 



وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء وهذا هو 
على األلف رفعا المشهور والصحيح أن اإلعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة 

صنف من أن المثنى والملحق به يكونان باأللف رفعا وما ذكره الم,والياء نصبا وجرا
والملحق  من يجعل المثنى مشهور في لغة العرب ومن العربوالياء نصبا وجرا هو ال

باأللف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كالهما ورأيت الزيدان كالهما  به
 .ومررت بالزيدان كالهما

      
 


