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  المثنى-6
 المثنى ھو ما دل على اثنین بزیادة في آخره صالح للتجرید : تعریف المثنى-1

فإذا لم یكن اللفظ داال ) المحمدان، الكتابان، المخلصان(لك مثل وعطف مثلھ علیھ وذ
على اثنین مثل شبعان، وجوعان، وعثمان، وحسان فإنھ ال یعتبر مثنى ولو أن في آخره 
ألفا ونونا بل ھو مفرد ویعرب بالحركات، وإذا دل على اثنین دون زیادة مثل كلمة شفع 

 اثنان(لم یصلح للتجرید مثل كلمة فإنھ ال یعتبر مثنى، وإذا دل على اثنین و
إذ ال یقال اثن واثن فإنھ ال یعتبر مثنى ولكنھ یلحق بالمثنى في إعرابھ، وإذا )  أو اثنتان

) الوالدان، والمشرقان، والقمران(لم یصلح المثنى عندما یجرد لعطف مثلھ علیھ مثل 
ویسمى ھذا التغلیب فإنھ لیس بمثنى حقیقة وإن اعتبر مثنى لفظا وأعرب إعراب المثنى، 
والمشرق ) الوالدان(حیث یغلب واحد من اثنین على اآلخر فالوالد واألم یثنیان على 

من باب ) القمران(والقمر والشمس یثنیان على ) المشرقان(والمغرب یثنیان على 
 .التغلیب

وبعضھم قال في تعریف المثنى إنھ ما دل على اثنین أو اثنتین بزیادة ألف ونون أو یاء 
 ).یاء ونون نصبا وجرا(و) ألف ونون رفعا(ونون في آخره 

 

 :االسم الذي یثنى لھ شروط ھي:  األسماء التي تثنى-2
 . أن یكون مفردا فال یثنى المثنى أو الجمع-أ

 أن یكون معربا فال یثنى المبني كأسماء الشرط وأسماء االستفھام، وما جاء من -ب
ھذان وھاتان، واللذان (رة المثنى مثل أسماء اإلشارة وأسماء الموصول على صو

فھو من باب الملحق بالمثنى ویقال في إعرابھ رفعا إنھ مبني على األلف ونصبا ) واللتان
 .وجرا إنھ مبني على الیاء ألنھ أشبھ المثنى

وإما مزجي ) عبد اهللا أو عبد الملك( أن یكون غیر مركب والتركیب إما إضافي مثل -ج
فإن كان التركیب ) تأبط شرا، وشاب قرناھا(وإما إسنادي مثل ) سیبویھ ومعدیكرب(مثل 

وإن ) عبدا اهللا وعبدا الملك(إضافیا ثني الجزء األول منھ وبقي الثاني مضافا إلیھ مثل 
 كان مزجیا أو إسنادیا أتي بكلمة ذوا أو صاحبا أو ذواتا أو صاحبتا

ذواتا شاب (و) أبط شراذوا ت(و) ذوا معدیكرب(و) ذوا سیبویھ( قبل المركب فیقال 
 .أي المسمیان بھذا االسم) قرناھا

حیث ال ) اهللا( أن یكون لھ نظیر ومماثل فال یثنى ما ال نظیر لھ وال مماثل مثل كلمة -د
للنجم المعروف ألنھ لیس ھناك إال سھیل ) سھیل(نظیر لھ وال مماثل، وال تثنى كلمة 

 .واحد
محمد ( فال یثنى ما ال یتفق في اللفظ مثل  أن یكون المفردان متفقین لفظا ومعنى-ھـ

عین بمعنى ماء وعین (إذ كل منھما لفظ مختلف، وال ما ال یتفق في المعنى مثل ) وسعید
فكل منھما لفظ ) ابن وبنت(وال ما ال یتفق في اللفظ والمعنى مثل ) بمعنى جاسوس

 .مختلف عن اآلخر لفظا ومعنى
الدان للوالدة واألب وكلمة القمران للقمر والشمس وقد سبق أن أشرنا إلى أن مثل كلمة الو

إنما ھو من باب التغلیب أي تغلیب إحدى الكلمتین على األخرى والتثنیة على لفظ التي 
 .تغلَّب
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 أن یكون منكرا فال یثنى العلم إال إذا نكر ولھذا تقترن بالعلم المثنى األلف والالم مثل -و
 ).المحمدان، والزیدان، والحسنان(
 ال تثنى لالستغناء عن تثنیتھا بتثنیة) سواء(أال یستغنى بتثنیة غیره عنھ فإن كلمة  -ز

 ).سواءان(وال یقال ) ھما سیان(فیقال ) سي( كلمة 
 

یعرب المثنى إعرابا فرعیا بالحروف بدال من الحركات، فیرفع :  إعراب المثنى-3
أت الكتابیِن، نظرت في قر(وینصب ویجر بالیاء مثل ) الكتاباِن جدیداِن(باأللف مثل 

 ).الكتابیِن
 :ملحوظات

 .النون في المثنى ھي عوض عن التنوین في االسم المفرد وتكون مكسورة: األولى
تحذف النون من المثنى عند إضافتھ كما یحذف تنوین المفرد عند إضافتھ مثل : الثانیة

 ).حامال الرایِة، قائدا المجموعِة(
 المثنى األلف رفعا ونصبا وجرا كاالسم المقصور مثل من العرب من یلزم آخر: الثالثة

 غایتاھا مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة على األلف ) قد بلغا في المجد غایتاھا(
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وتران اسم ال النافیة للجنس مبني على فتح مقدر على ) ال وتران في لیلة(للتعذر ومثل 
أذناه مضاف إلیھ ) ةتزود منھا بین أذناه طعن(األلف للتعذر في محل نصب ومثل 
 .مجرور بكسرة مقدرة على األلف للتعذر

 

 : كیفیة التثنیة-4
ظبي (أو بمنزلة الصحیح مثل ) رجل وإمرأة( إذا كان االسم المراد تثنیتھ صحیحا مثل -أ

ألن ما قبل الیاء لیس مكسورا ) ظبي(حیث تظھر حركات اإلعراب على الیاء في )ودلو
قبل الواو لیس مضموما فإن التثنیة تكون بزیادة األلف ألن ما ) دلو(وعلى الواو في 

) رجلین وامرأتین(و) رجالن وامرأتان(والنون أو الیاء والنون دون أي تغییر آخر مثل 
 ).ظبیین ودلوین(و) ظبیان ودلوان(و
 إذا كان االسم المراد تثنیتھ مقصورا و زائدا على ثالثة أحرف تقلب ألفھ یاء في -ب

 ).حبلیان ومصطفیان ومنتدیان(یقال في تثنیتھما ) لى ومصطفى ومنتدىحب(التثنیة مثل 
فإذا كان االسم المقصور على ثالثة أحرف وكانت ألفھ منقلبة عن یاء ترد إلى أصلھا 

عصا (وإن كانت منقلبة عن واو مثل ) فتیان ورحیان) (فتى ورحى(الیاء في التثنیة مثل 
 ).عصوان وقفوان(یتھما ترد إلى أصلھا الواو یقال في تثن) وقفا
 إذا كان االسم المراد تثنیتھ ممدودا أي منتھیا بألف بعدھا ھمزة فإن كانت الھمزة -ج

، وإن )وّضاءان، جزاءان(فإنھا تبقى كما ھي یقال في تثنیتھ ) وّضاء وجزاء(أصلیة مثل 
أن فإنھ یجوز فیھا أن تبقى كما ھي و) كساء وبناء(كانت الھمزة منقلبة عن أصل مثل 

، وإن كانت األلف للتأنیث مثل )كساءان وكساوان وبناءان وبناوان(تقلب واوا مثل 
 ).حمراوان وصحراوان(فإن الھمزة تقلب واوا مثل ) حمراء وصحراء(
فإنھ یثنى )القاضي، الساعي( إذا كان االسم المراد  تثنیتھ منقوصا ولم تحذف یاؤه مثل -د

فإن كانت ) …القاضیان، الساعیان( والنون مثل كما ھو بزیادة األلف والنون أو الیاء
 ).قاضیان، ساعیان(فإن الیاء ترد في المثنى یقال ) قاٍض وساٍع(یاؤه محذوفة مثل 

یدان (فإنھ یثنى كما ھو یقال ) ید ودم( إذا كان االسم المراد تثنیتھ على حرفین مثل -ھـ
أبوان، أخوان، ( إلیھ یقال فإنھ یثنى بإعادة الواو) أب وأخ وحم(وإن كان لفظ ) ودمان
 ).حموان

 

تلحق بالمثنى كلمات تعرب إعراب المثنى وإن لم تستوف :  الملحق بالمثنى-5
 :شروطھ ومنھا

من أسماء اإلشارة وھي ـ كما سبق ـ تظھر بصورة المثنى وتبنى على ) ھذان وھاتان (-أ
 .األلف رفعا وعلى الیاء نصبا وجرا

اء الموصولة وھي ـ كما سبق ـ تظھر بصورة المثنى من األسم) اللذان واللتان (-ب
 .وتبنى على األلف رفعا وعلى الیاء نصبا وجرا

 .إذ ال واحد لھما من لفظھما وھي ترفع باأللف وتنصب وتجر بالیاء) اثنان واثنتان (-ج
فإن ) كلیھما وكلتیھما(و) كالھما وكلتاھما(إذا أضیفا إلى ضمیر مثل ) كال وكلتا (-د

 ى اسم ظاھر أعربا بحركات مقدرة على األلف للتعذر كاالسم المقصور مثلأضیفا إل
 ).كلتا الجنتین آتت أكلھا، أحببت كلتا الجنتین، سمعت عن كلتا الجنتین (
یحكم بھ ذوا عدل (وال بد أن یكونا مضافین لیعربا إعراب المثنى مثل ) ذوا وذواتا (-ھـ

 وبدلناھم بجنتیھم جنتین(، )ذواتا أفنان(ومثل ) وأشھدوا َذَوْي عدٍل منكم(، )منكم
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 ).…َذواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط
 

 تطبیق
)1( 

بین الكلمات المثناة والكلمات الملحقة بالمثنى فیما یأتي وبین موقع كل كلمة منھا من 
 :اإلعراب

واتل علیھم نبأ  (-)…قال رجالن من الذین یخافون أنعم اهللا علیھما ادخلوا علیھم الباب (
 -)واللذان یأتیانھا منكم فآذوھما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنھما (-)… بالحق ابني آدم

 قاض في الجنة -)فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینا (-)وبعثنا منھم اثني عشر نقیبا(
قالوا إن ھذان لساحران یریدان أن یخرجاكم من أرضكم  (-وقاضیان في النار

كلتا الجنتین آتت أكلھا ولم تظلم منھ  (-)ةومن النخل من طلعھا قنوان دانی (-)بسحرھما
فإن عثر على أنھما استحقا إثما  (-)اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیركم (-)شیئا

 ).فآخران یقومان مقامھما من الذین استحق علیھم األولیان
)2( 

 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتیة بمثنى مناسب
 . یحصالن على أعلى الدرجات0000 -
 . من أبواب الكتاب0000  قرأت-
 .0000 شر الرجال الرجل ذو -
 . عندما یضطر لذلك0000 العاقل یختار أھون -
 . یستحقان كل البر والمعاملة الكریمة0000 -
 . على عیوبك قبل أن تنظر إلى عیوب الناس0000 افتح -

)3( 
 :ثن الكلمات اآلتیة وھات كال منھا في جملة

 . الراعي- أخ- سیف- حذاء- مأوى-ئر طا- أب- طفل- ذكرى- وجھ-رأس
)4( 

ھات كال من الكلمات اآلتیة مثناة في جملة بحیث تكون في األولى مرفوعة وفي الثانیة 
 :منصوبة وفي الثالثة مجرورة

 . طبیب- عامل-صبي
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 . أول أركان اإلسالم الشھادتان-
 .… عینان ال تمسھما النار-

 
 


