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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المعربة بعالمات فرعية في الحاالت الثالث

هــو كلُّ اســم دلَّ علــى اثنيــن أو اثنتيــن، وأغنــى عــن متعاطفيــن مــن لفظــه, كقولــك )عنــدي ٢- المثنى

قلمــان(، فكلمــة )قلمــان( دلــت علــى اثنيــن، وأغنتــك عــن أن تقــول )عنــدي قلــٌم وقلــٌم(

يجر بالياء نيابة عن الكسرةيرفع باأللف نيابة عن الضمة ينصب بالياء نيابة عن الفتحة
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المثنى: 

هو كلُّ اسم دلَّ على اثنين أو اثنتين، وأغنى عن متعاطفين من لفظه 

كقولك )عندي قلمان(، فكلمة )قلمان( دلت على اثنين، وأغنتك عن أن تقول )عندي قلٌم وقلٌم(.

والحالة األصلية لجميع األسماء المثناة هي: أن يكون في آخرها ألف ونون

فإن استحقت النصب أو الجر انقلبت األلف ياء، فتقول )اشتريُت قلمين( و)كتبت بقلمين(.	 

 	.) ( و)كتبت بقلمي خطٍّ ( و)اشتريت قلمي خطٍّ ثم إذا أضيف المثنى إلى غيره حذفت نونه؛ ألجل اإلضافة، فتقول: )عندي قلما خطٍّ

تأمل هذه اآليات: 

َذا ِمْلٌح ُأَجاٌج{ ﴾	  َذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُبُه َوَهٰ قال الله تعالى: }َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهٰ

ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن  ﴾	  وقال سبحانه: ﴿َوُهَو الَّ

: ﴿َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا﴾	  وقال عزَّ وجلَّ

ل هذه أيًضا: وتأمَّ

َك ﴾	  ا َرُسواَل َربِّ قال الله تعالى: ﴿ َفُقواَل ِإنَّ

ِة{ ﴾	  َن اْلَجنَّ ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مِّ ُكُم الشَّ وقال سبحانه:﴿ َيا َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَّ

اُر﴾	  ُه اْلَواِحُد اْلَقهَّ ُقوَن َخْيٌر َأِم اللَّ َتَفرِّ ْجِن َأَأْرَباٌب مُّ : ﴿ َيا َصاِحَبِي السِّ وقال عزَّ وجلَّ

تفصيل
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التنبيه األول:

من المثنى الحقيقي:

مثنـــى اســـم اإلشـــارة، الـــذي ذكرنـــاه ســـابًقا، وهـــو )ذاِن( للمثنـــى المذكـــر، و)تـــان( للمثنـــى المؤنـــث، وجميـــع مـــا يتفـــرع عنهمـــا مـــن صـــور، يقـــال: )ذان، وتـــان( 	 

باأللـــف، فـــإن اســـتحقا النصـــب أو الجـــر قيـــل: )َذيـــِن، وتيـــِن(.

مثنـــى االســـم الموصـــول، الـــذي ذكرنـــاه ســـابًقا، وهـــو )اللـــذان( للمثنـــى المذكـــر، و)اللتـــان( للمثنـــى المؤنـــث، يقـــال: )اللـــذان، واللتـــان( باأللـــف، فـــإن اســـتحقا 	 

َتيـــِن(. َذيـــِن، واللَّ النصـــب أو الجـــر قيـــل: )اللَّ

التنبيه الثاني:

ُيلحق بالمثنى أربعة ألفاظ تأخذ حكمه، فتكون باأللف في الحالة األصلية، وبالياء إن استحقت النصب أو الجر

وهذه األلفاظ األربعة هي:

)اثنان( مطلًقا، يقال: )اثنان( و)اثنا عشر( في حالة الرفع، ويقال )اثنين( و)اثني عشر( في حالتي النصب والجر. . 	

)اثنتان( مطلًقا، يقال: )اثنتان( و)اثنتا عشرة( في حالة الرفع، ويقال: )اثنتين( و)اثتني عشرة( في حالتي النصب والجر.. ٢

)ِكال( المضافـــة إلـــى ضميـــر التثنيـــة فـــي )كالنـــا( و)كالُكمـــا( و)كالُهمـــا( تكـــون هكـــذا فـــي حالـــة الرفـــع، أمـــا فـــي حالتـــي النصـــب والجـــر فيقـــال: )كَلينـــا( . 	

و)كَليُكمـــا( و)كَليُهمـــا( باليـــاء.

أما إذا لم تضف إلى الضمير فليست من ملحقات المثنى وال تأخذ حكمه؛ ألنك حين تقول: )كال الطالبين حاضٌر( فاأللف في )كال( ال تقلب إلى ياء في حالتي 

النصب والجر، فال يجوز أن تقول: )مررت بكلي الطالبين( بل تقول: )مررت بكال الطالبين(.

)ِكلتـــا( المضافـــة إلـــى ضميـــر التثنيـــة فـــي )كلتانـــا( و)كلتاُكمـــا( و)كلتاُهمـــا( تكـــون هكـــذا فـــي حالـــة الرفـــع، أمـــا فـــي حالتـــي النصـــب والجـــر فيقـــال:    .٤

)كلَتينـــا( و)كلَتيُكمـــا( و)كلَتيُهمـــا( باليـــاء.

أما إذا لم تضف إلى الضمير فليست من ملحقات المثنى وال تأخذ حكمه؛ ألنك حين تقول: )كلتا الطالبتين حاضرٌة( فاأللف في )كلتا( ال تقلب إلى ياء في حالتي 

النصب والجر، فال يجوز أن تقول: )مررت بكلتي الطالبتين( بل تقول: )مررت بكلتا الطالبتين(.

وإنما جعلت هذه الكلمات األربع من ملحقات المثنى؛ ألنه ليس لها مفرداٌت من ألفاظها

تنبيهان مهمان:


