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 ملخص
ر العدد قبل ك  على أحكام التذكري والتأنيث يف ابب العدد، إذا ذ  اتفق النحاة  

املعدود، وأوَّلوا ما خالف هذه األحكام. وذهب الصفوي إىل أن مثة قاعدة خاصة ابلعدد إذا 
ز مطابقة العدد للمعدود وخمالفته، وقد وجد الباحث من يناصر كر بعد املعدود، وهي جواذ  

الصفوي من العلماء املتأخرين كالصّبان واخلضري، ومن العلماء املعاصرين عباس حسن 
 وحميي الدين عبد احلميد وغريهم. 

تتبَّع الباحث نشأة هذا القول من اجلانب التارخيي، واستعرض ابب العدد من خالل  
فات النحوية بدءًا بكتاب سيبويه، مث عرض مقولة الصفوي على أصول مناذج من املصن

الشعرية اليت خالفت  والعلة واالستصحاب، ودرس بعض الشواهدوالقياس  السماع الصناعة:
قواعد العدد، وأشار الباحث إىل أتثّر بعض املصنفات املعاصرة مبقولة الصفوي، فرّددوا فيها 

 اليت ال تفّرق بني العدد املتأخر أو املتقّدم. جواز التفّلت من قاعدة النحويني

انتهى الباحث إىل أن النحاة أرادوا أن تكون قاعدة التذكري والتأنيث يف ابب العدد  
شاملة للعدد سواء كان قبل املعدود أو بعده، وال تستند قاعدة جواز الوجهني يف العدد إذا 

النحاة، وليس هلا أصول فيها، ودعا  ذاهبذكر بعد املعدود إىل أي أساس؛ فهي غريبة عن م
الباحث إىل التمسك ابالطّراد والتقعيد اللذين أرادمها النحاة من صياغة ابب العدد، ويف هذا 
وفاٌء ابلعربية، وحفٌظ لضوابطها، وليست املسألة تعّصبًا لفريق دون فريق، وإمنا هي ضوابط 

 وأصول هلا ما يعضدها.
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 إذا أتخر عن املعدودحكم تذكري العدد وأتنيثه 

 دراسة اترخيية أتصيلية

 

 
 طأ.د.أمحد حممد اخلرا

 املستشار يف إدارة الشؤون العلمية

 مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
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لكثري من قواعد النحو التفصيلية اختالفًا واسعًا بني النحويني يف  يلمح الدارس  
وَّن لدى الدارسني تراث ضخم يف صياغتها، واالعتداد مبفرداهتا، أو نَ ْفي بعضها. وقد َتكَ 

ا املطوَّالت كمصنفات: التذييل والتكميل واالرتشا  أل ي حيان، هتْ دَ صَ هذه االختالفات، رَ 
جال تصوغه املذاهب واآلراء وشروح األلفية والتسهيل  والكافية وغريها. ويف هذه املصنفات س 

 حيتج   نْ مَ  واالجتهادات، معتمدة على أصول النحو، وشواهد العربية، وما يف َجْعبة كلّ 
 للقاعدة أو ينفيها.

دهم فيها جأن مثة أبوااًب حنوية يبدو فيها اخلال  بني النحاة على استحياء، فت دَ يْ ب َ  
وتوجيه نصوصها. ومن  ،وأتويل شواهدها، وطريقة تناوهلا ،جلملة على مضموهنامتفقني يف ا

هذه األبواب: ابب العدد، فقد عرض النحاة قواعدهم فيه، وال يلمح الدارس أوجهًا متعددة 
للخال  فيما بينهم، إذ مل يكن فيه اجتهادات متعارضة، كما هو احلال يف كثري من أبواب 

 النحو األخرى.

صل للمناقشات، وتَ َعد د وهي الرافد األ–ذلك يعود إىل أن لغة العرب  ولعل سبب 
يف جمموع هذه  د اللغات واللهجاتال نلقى فيها صدى يف أحكام العدد لتعد   -األقوال

 .األحكام

ما يتضمنه ابب العدد هو مسألة تذكري العدد وأتنيثه،  أهمّ  نا أن نقرر أنّ ت  نَ كْ ويف م   
 ة املرتكز الرئيس الذي سيدور البحث فيه.وسو  تكون هذه املسأل

العدد ضمن منظومة واحدة، اتفقوا  النحاة املتقدمني واملتأخرين مباحثَ  تناول مجهور   
م على املعدود يف قوا بني العدد املتقدّ رّ من خالهلا على مجلة قواعد التذكري والتأنيث، ومل ي  فَ 

يف قولنا: "رجال سبعة"؛ ألّن األصل عندهم قولنا: "سبعة رجال"، والعدد املتأخر عن املعدود 
أن تكون القاعدة واحدة، تشمل كال العددين: املتقدم واملتأخر. وإذا كان النحاة قد سكتوا 

يستصحبون  -حسب رأيي–م هنّ فأل ،وا حبكم صريح فيهل  دْ عن حكم العدد املتأخر، فلم ي  
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وهم عندما واجهوا ابلدرس والتأويل م العدد أو أتخر، دَّ قَ األصل الذي هو استواء القاعدة، ت َ 
رّقوا كذلك بني العدد املتقدم أو املتأخر، فَ املختلفة ألحكام تذكري العدد وأتنيثه، مل ي    الشواهدَ 

وا على علة تذكري العدد ص  وا كل عدد خمالف مهما كان موقعه يف الكالم، وإذا كانوا قد نَ ل  فأوَّ 
تنطبق على  العدد املتقدم أو املتأخر، بل وجدوها علةً  روا هذه العلة علىص  وأتنيثه فهم مل يَ قْ 

 كل عدد، مهما كان ترتيبه يف الكالم.

ال    وي عارضه لدى فريق متأخر من النحاة هذا احلكمَ  ف  وي طالعنا ما خي 
، إذ جنده (1)

لى ع م فيه العدد  يتقدَّ  إىل نوعني: نوع   تقسيمه العددَ  قَ تذكري العدد وأتنيثه َوفْ  يصوغ قاعدةَ 
يتأخر فيه  املعدود، حنو : "سبعة رجال"، فيلتزم فيه ابلقاعدة املنصوص عليها وجوابً، ونوع  

العدد عن املعدود حنو:"رجال سبعة" فال يلتزم فيه بتلك القاعدة، وإمنا يصري احلكم عنده 
عند هذا الفريق أن نقول: "رجال  جالفته له، فال حر جواز مطابقة العدد ملعدوده، وجواز خم

 سبع" ألن العدد قد أتخر. ومن هنا فإّن هذا الفريق ينحو منحى جديداً يف قواعد العدد.

وسو  يناقش البحث منشأ هذه املقولة، وما صاَحَب هذه النشأَة من لَْبس، إىل أن  
قة هلذه ث على دراسة سابمذهبًا راسخًا لدى بعض ال م َصّنفني. ومل يقف الباحغدت 

املسألة، سوى ما أدرجه موقع "األلوكة" على الشبكة العنكبوتية، وهو جمموعة من النقول 
بلغت ست صفحات، بعنوان: "غوث املكدود يف جواز تذكري العدد وأتنيثه إذا ح ذ   
املعدود"، وقد نسبه املوقع إىل أمحد بن إسحاق. وهذا املقال مقصور على ذ كر أقوال العلماء 

تذكري العدد وأتنيثه، إذا ح ذ   املعدود، كما هو واضح من عنوانه، وسرد آايت   يف جواز
كثرية من القرآن الكرمي ح ذ  منها املعدود. وهذه املسألة خارجة عن نطاق حبثي، كما أن 

                                                           

، وحاشية اإلنصا  135/  2 ، وحاشية اخلضري على ابن عقيل1493/  4نظر: حاشية الصبان على األمشوين ا (1)
 .537/  4 ، والنحو الوايف770/  2 حمليي الدين عبد احلميد
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املقال تطّرق سريعًا لنقول  أخرى يف ابب العدد من حيث التذكري والتأنيث، ال صلة هلا مبا 
 حنن بصدده.

قاعدة  ا ما يتصل ببحثي من املقال فقد ورد فيه إشارة لقول الذين أجازوا خمالفةوأم 
عباس حسن وحميي الدين كالصبان و النحاة يف تذكري العدد وأتنيثه إذا أتخر عن معدوده،  

قاعدة العدد وفق ما قرره ما انتهيت إليه من إبقاء  ةوافقعبد احلميد. وقد انتهى املقال إىل م
أتقدم العدد أم أتخر، وقد استغرقت هذه النقوالت صفحتني تقريبا من جمموع  سواءالعلماء، 

 صفحات املقال الست.

 نظرة اترخيية يف مسألة تذكري العدد وأتنيثه 

نشأت مقولة جواز املطابقة بني العدد املتأخر ومعدوده املتقدم يف التذكري والتأنيث،  
وي، نسبة فَ هو قطب الدين أبو اخلري عيسى بن حممد الشريف اإلجيي الصَّ  ،متأخر عامل  من 

ه ، وتويف سنة  900ه ألمه، وهو عامل يف الفقه الشافعي، ولد سنة دّ جَ  ،الدين يّ ف  إىل صَ 
ل يف البلدان، كمصر والشام ومكة قَّ ن َ ه ، وقد طلب العلم يف اهلند ببلدة كجرات، وت َ  953

بتخصصه يف علم من العلوم؛ بدليل اشتغاله وتصنيفه يف علوم متعددة،   ْ رَ واملدينة، ومل ي  عْ 
ساتذته يف النحو والفقه الشافعي ألى يد أساتذة ذوي علوم شىت. فمن ع ه العلمَ ب  لَ وكذلك طَ 

ه ،   606. ومن مؤلفاته: "خمتصر النهاية يف غريب احلديث" البن األثري املتوىف سنة دهوال
ه ، وله  771جلوامع" يف أصول الفقه للسبكي املتوىف سنة ف حاشية على "مجع اكما ألّ 

ه ، وله أيضًا "شرح الفوائد الغياثية" يف  838"شرح الغ رَّة" يف املنطق للجرجاين املتوىف سنة 
ه . وقد وصفه ابن  756املعاين والبيان للقاضي عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي املتوىف سنة 

 .(1)ن من أعاجيب الزمان"العماد يف "شذرات الذهب" أبنه كا

                                                           

،  1371،  1299، 1198، 595ص  . وانظر: كشف الظنون297/  8 شذرات الذهبانظر ترمجته يف:  (1)
 5/108، األعالم 2/598، معجم املؤلفني 1/10، إيضاح املكنون  1/810 ، هدية العارفني1989،  1374
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ه، للكافية اليت  898ويف علم النحو له حاشية على "شرح اجلامي" املتوىف سنة 
: (1)ه . وأول هذه احلاشية646ألفها مجال الدين عثمان بن عمر بن احلاجب، املتوىف سنة 

وجعلت  عالمتها  راهيم،حتشيته مبلخص عصام الدين إب م، ابتدأت  عَ الن ّ  ولّ  للا   مَحْد   ا بعدَ أمَّ "
فوائد موالان عبد الغفور، وجعلت  عالمتها )غف(، ومبا سنح للفقري عيسى،  ض)عص(، وبع
 ه ".951وذلك سنة 

وَشرْح  عبد الرمحن بن حممد اخلراساين املعرو  مبال جامي للكافية، عنوانه "الفوائد 
دد، فألفيت ه ال ه يف طشقند، وقد استعرضت  فيه ابب الع1344الضيائية" وهو مطبوع سنة 

خيرج عن املذهب املعرو  يف قاعدة التذكري والتأنيث، وهو ال مييز بني العدد املتقدم 
: "تقول: ثالثة إىل عشرة ابلتاء جلماعة املذكر ابعتبار أتنيث اجلماعة حنو: (2)واملتأخر، يقول

املذكر ثالثة رجال إىل عشرة رجال، وثالث إىل عشر بدوهنا جلمع املؤنث؛ فرقًا بني 
 واملؤنث".

ل هذا الشرح حبواش  عديدة مل أجد فيها متابعة ملذهب الصفوي يف حكم وقد ذ يّ  
 العدد املتأخر عن املعدود. 

وكونه انقَل مقولة جواز  ،الصفوي ملَ على هذا العَ  صَّ نَ  نْ مَ  واجلدير ابلذكر أنّ 
يف شرحه ه ،  1206ان املتوىف سنة الوجهني يف العدد املتأخر عن املعدود، هو الشيخ الصبَّ 

 اسم   لَ وج ع   -املعدود–م ان: "فلو ق دّ  الصبَّ  ص  على األمشوين على ألفية ابن مالك، وهذا هو نَ 
، تقول: مسائل تسع، ورجال (3)" َ كما لو ح ذ  ،  هاك  جاز إجراء القاعدة وتَ ْر  صفةً  العدد  

                                                           

 1374 صون نانظر : كشف الظ(1)

 3شرح مال جامي ص  (2)

نّص النحاة على أن املعدود إذا ح ذ  فالفصيح أن يكون ابلتاء ملذكر، وحبذفها ملؤنث، فنقول: "ص ْمت مخسًة"،  (3)
ْرت مخساً، تريد مخس ليال، وقالوا: جيوز أن حتذ  اتء التأنيث، حكى الكسائي: ص منا من الشهر  تريد مخسة أايم، وس 

إذا أتخر العدد على =         ، وقياس الصفوي مسألة التذكري والتأنيث  9/299مخساً. انظر: التذييل والتكميل 
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ها فإهنا عزيزة. شرح الكافية ظْ فاحفَ تسعة، وابلعكس، كما نقله اإلمام النووي عن النحاة، 
 .(1)للسيد الصفوي"

ي موي هو نفسه حاشيته على "شرح اجلاح أن يكون "شرح الكافية" هذا للصفجّ  وأرَ 
 للكافية" الذي أشران إليه، ومل أقف على هذه احلاشية، ولعلها خمطوطة أو مفقودة.

ه على ابن حاشيته  يف  1287توىف سنة اخلضري املالشيخ  الصبان  صَّ وأعاد ن
 رَ إذا ذ ك   -قاعدة تذكري العدد وأتنيثه–وجوب هذه القاعدة  : "وحمل  (2)عقيل، إذ يقول

العدد صفة  ل اسم  فلو ق ّدم وج ع   -ايمأكسبع ليال ومثانية   -لهثَّ املعدود بعد اسم العدد كما مَ 
مسائل تسع، ورجال تسعة، وابلعكس، كما . تقول:  َ ها، كما لو ح ذ  له، جاز إجراؤها وتَ رْك  

ل عن شرح الكافية للسيد ق  ن  فظها فإهنا عزيزة، كذا نقله اإلمام النووي عن النحاة، فاح
 الصفوي".

املقولة، فهذا ما ذهب إليه الصفوي إذ قال: "كما نقله  النووي مصدرَ  ا كون  أمَّ 
مته يف الفقه الشافعي، وله "اجملموع . واإلمام النووي معرو  إبما(3)اإلمام النووي عن النحاة"

  عنه رَ شرح صحيح مسلم، ولكن مل ي  عْ  وهوله  ًا مشهوداً فلَّ ؤَ ب"، كما أن له م  شرح املهذَّ 
 اجتهادات وآراء يف النحو ت نسب إليه.

إلينا، فلم أجد فيها  تْ لَ صَ وعلى كل حال قمت مبراجعة دقيقة ملؤلفات النووي اليت وَ 
. ههذا القول، وسو  أضع أمام الباحثني ما رأيته له من أقوال تتصل بباب العدد يف مؤلفات

                                                                                                                                                                      

ز الوجهني حيتاج إىل شواهد من السماع الفصيح يف مسألة الوجهني إذا ح ذ  املعدود، قياس ابطل؛ ألن جوا=جواز 
 أتخ ر العدد، وهذه الشواهد متوافرة يف حذ  املعدود.

 1493/  4  األمشوين الصبان على شرححاشية  (1)

 135/  2شرح اخلضري  (2)

 4/1493  حاشية الصبان (3)
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وإذا كان الصفوي ينقل عن النووي القاعدة السابقة، ومستند النووي النقل عن النحاة، كما 
و يف كتابه الصفوي، فهذا هو ما قاله النووي يف كتبه حول العدد ومسائله، فه هينقل عن

ق على حديث الرسول صلى للا عليه وسلم: "من صام رمضان مث أتبعه ستاً لّ عَ "اجملموع" ي   
يقصد يف  –ن غري هاء التأنيث يف آخره النووي: "م  يقول . (1)كان كصيام الدهر"  ال  من شوَّ 

إن كان مخساً" حبذ  اهلاء، و  انمرب الفصيحة املعروفة. يقولون: "ص  هذه لغة الع -قوله: ستاً 
ر األايم حيذفون اهلاء، فإن ذكروا املذكر أثبتوا كْ حوا بذ  رّ  املراد مذكراً، وهو األايم، فما مل ي صَ 

ا ال خال  بينهم يف جوازه" فالنووي ي رّدد قاعدة اهلاء، فقالوا: صمنا ستة أايم، وهذا مّ 
والتأنيث يف العدد، وعماد النووي ي التذكري هَ جْ وا عليه يف جواز وَ ص  ا نَ مَّ النحاة، وال خيرج عَ 

ه عن العرب من أهل اللغة املشهورين وفضالئهم لَ قَ ن َ  نْ : "وم َّ (2)يف ذلك أقوال النحاة. يقول
 مني واملتأخرين".مث ابن السكيت وغريمها من املتقدّ  ،الفراء   ،نني ومعتمديهم احملققنياملتق  

عن  النحاة، وما كان ليخرجَ  من هذا النقل اعتداد اإلمام النووي بقواعد وواضحٌ 
 أقواهلم، والسيما اليت أمجعوا عليها يف مسألة تذكري العدد وأتنيثه.

 همعدود    َ حكم العدد إذا ح ذ  (3)ويكرر النووي يف كتابه "هتذيب األمساء واللغات"
ْران مخساً، ويقول: "فإن لغة العرب أهنم إذا مل يذكروا األايم  ،يف قول العرب: ص منا عشراً  وس 

الصفوي يف ه ى ما نسبه إليعثر يف كتب النووي علأوإن كان املراد األايم" ومل حذفوا اهلاء، 
 مسألة جواز الوجهني تذكرياً وأتنيثاً يف العدد املتأخر عن املعدود.

إىل  بَ سَ وقع مسألة اجلواز، فنَ ليه تعيني موالراجح عندي أن الصفوي اختلط ع
النحاة وهي جواز من النووي نقاًل عن النحاة جواز الوجهني يف مسألة اثنية مل يقل هبا أحد 

                                                           

 (2/822) 204رواه مسلم برقم  (1)

 6/378  اجملموع شرح املهذب (2)

 3/45هتذيب األمساء واللغات   (3)
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، وما أراده النووي يف جواز الوجهني إمنا هو يف مسألة الوجهني يف العدد املتأخر عن املعدود
 .حذ  املعدود يف قول العرب "صمنا مخساً"

ا نالصفوي يذهب هذا املذهب بغّض النظر عن اسم النووي، فإن وإذا افرتضنا أن
قالوا هبذه  نطالبه بدليل هذا القول من مساع فصيح، وتعليل صحيح، ونسبة واضحة إىل حناة

 .املقولة

عنه، سرى إىل بعض  ، ونقلوهفه الصبان واخلضريقَّ لَ ده الصفوي، وت َ دَّ بَيَد أن ما رَ 
عملونه يف بل وشرعوا يست حنا جند صداه لديهم،واشيهم، وأصبمصنفات احملدثني وح
ثني الشيخ حمي الدين عبد احلميد يف حاشيته على "اإلنصا " دَ حْ  م  أقالمهم. ومن هؤالء ال
قول: هؤالء تف: "وإما أن أتيت ابلعدد ومعدوده على طريق الوصف (1)البن األنباري إذ يقول

صل العدد أه احلال يتنازعك أصالن، أحدمها: ، ويف هذعشرةٌ  ، وأولئك نساءٌ عشرٌ  رجالٌ 
نيث النعت إذا كان منعوته مؤنثاً، صل النعت ومنعوته، وهذا يستلزم أتومعدوده، واثنيهما: أ

األصلني، نعين أنه  وتذكري النعت إذا كان منعوته مذكراً، وأنت ابخليار بني أن تستجيب أليّ 
ر اسم العدد مع املعدود املؤنث، فتقول: كّ ذَ جيوز لك أن تراعي قاعدة العدد واملعدود، فت  

ث العدد مع املعدود املذكر، فتقول: الرجال العشرة، وجيوز لك أن تراعي نّ ؤَ النساء العشر، وت   
ر اسم العدد مع املنعوت املذكر، فتقول: الرجال العشر، كّ ذَ قاعدة النعت مع منعوته، فت  

 فتقول: النساء العشرة، وعلى هذا يكون قول الشاعر: ،ث مع املؤنثنّ ؤَ وت   

 ............        تسعةٌ  ر  ضَ يف م   وقائع  

 قد جاء على أحد الطريقني اجلائزين له، وهو طريق النعت مع منعوته".

                                                           

 2/770  اإلنصا  (1)
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وهو حويني، يف مصنفات النَّ يؤيده كالم الشيخ حمي الدين عبد احلميد ال أصل له  
مث إن ما استشهد به من السماع الشعري أورده النحاة ن واخلضري. مبينٌّ على ما أورده الصبا

 ر وهو "األايم" كما سيأيت الحقاً.ول مبذكَّ ؤَ على أنه م  

ومها –نقال عنه  نْ ما ذكره الصفوي، ومَ (1)واتبع عباس حسن يف "النحو الوايف" 
أي –كالمهم قاعدة اثبتة، فقال: "وي شرتط لتحقق هذه املخالفة   دَّ وعَ  -ان واخلضريالصبَّ 

، وأن (2)شرطان: أن يكون العدد مذكوراً يف الكالم -بني العدد واملعدود يف التذكري والتأنيث
يكون متأخرًا عن لفظ العدد، حنو: "ثالث عيون". فإن مل يتحقق الشرطان معًا أبن كان 

يتجه الغرض إليه،  ،املعىنولكنه ملحوظ يف  ،ور يف الكالماملعدود متقدماً، أو كان غري مذك
 أو ثالثة".، صحفاً ثالاثً  والتأنيث حنو: كتبت  فظ العدد التذكري لجاز يف 

( الصادر عن جممع اللغة العربية يف 133ويسري يف هذا االجتاه القرار ذو الرقم ) 
عوبة يف مراعاة قواعد العدد من القاهرة، ونصه: "من أراد يف الكتابة العلمية أن يتالىف الص

انحية خمالفة العدد ملعدوده تذكريا وأتنيثا، جاز له استعمال كلتا الصورتني، إذا ق ّدم املعدود 
"، كما أن الدكتور أمحد خمتار عمر صّحح قوهلم: (3)على العدد وكان اسم العدد صفة

 .(4)"اشرتيت  أقالماً عشراً"

                                                           

 4/537  النحو الوايف (1)

 من البحث 6انظر ص  وهذا منصوص عليه لدى النحاة. (2)

 .163جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاماً، ص (3)

 123أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الك ّتاب واإلذاعيني، ص (4)
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اتبعه قاعدة غريبة عن مصنفات النحاة وأصوهلم  نْ ره فريق الصفوي ومَ رَّ إن ما ق َ 
ابلقاعدة احملدثة واستعملها يف  وشواهدهم، وقد سرى كذلك إىل بعض املعاصرين، فاعتدَّ 

 .(1)لفريق اآلخر من اجمليزينش استشهد مبا ردده اقلمه وعنوان مصنفه، فإذا نوق

توسطة واملتأخرة من املصنفات النحوية املتقدمة وامل مهرةحث مبسح شامل جلاالبقام  
بني قاعدة العدد يف احلكم ق رَّ ف َ  نْ الناحية التارخيية، من خالل ابب العدد فيها، فلم جيد مَ 

املتقدم والعدد املتأخر يف حكم التذكري والتأنيث. وإذا كان من الصعب استعراض هذه 
النحوية املصنفات يف حبث حمدودة صفحاته، فسو  أكتفي ابإلشارة إىل بعض املصنفات 

 املعروفة.

 سيبويه : -1

تذكري العدد املتأخر وأتنيثه مرتني، ويف كلتيهما كان  شار سيبويه يف "الكتاب" إىلأ
 ذكر ما خيالفها.، وال يَ نصوص عليهاقتصر على القاعدة املي

، اتٌ عَ ب َ رَ  ونسوةٌ  عاتٌ بَ رَ  فإهنم يقولون: رجالٌ  ة  عَ ب ْ : "وأما رَ (2)األول فهو ا النص  أمَّ 
املذكر هبذا  فَ ص  فا به، وو  ص  ة اسم مؤنث وقع على املذكر واملؤنث فو  عَ ب ْ أصل رَ  ألنّ وذلك 

رون خبمسة حني يقولون: رجال مخسة، و"مخسة" اسم وصف املذكَّ كما ي    ،االسم املؤنث
املذكر ابسم مؤنث،  فَ صْ به املذكر"، فسيبويه يريد أن لغة العرب تقبل وَ  فَ ص  مؤنث و  
، وهذا املثال هو الذي "رجال مخسة"، وقوهلم: "عاتبَ رَ  رجالٌ "وهلم: على ذلك بق ويستدل  

للعدد املتأخر الواقع أو مذهب اثن سيبويه إىل لغة اثنية  رْ ش  يدخل يف مسألة البحث، ومل ي  
 ه.َمْن اتبَ عَ عند الصفوي و صفة، وهي اللغة املزعومة 

                                                           

، وانظر يف مفردات هذا 15"أثر اختال  القراءات األربعة عشر يف مباحث العقيدة والفقه" ص انظر مثاًل:  (1)
 من هذا البحث. 24العنوان ص 

 3/627  لكتابا (2)
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غة ل  ل   ضْ عرَّ تَ سيبوبه، ومل ي َ ه على الكتاب إىل قول ح  رْ يف شَ  (1)شار السريايفوقد أ
 دها الصفوي.دَّ األخرى اليت رَ 

على لغة أهل احلجاز الذين  صَّ فهو عندما نَ  (2)وأما املوضع الثاين يف كتاب سيبويه
تهم، وكذلك إىل هم وأربعَ هبم ثالثتَ  ينصبون العدد املتأخر عن املعدود، فيقولون : مررت  

ذكره سيبويه هو الضمري يف "هبم" وهو مذكر، والعدد املتأخر رة، فاملعدود املتقدم الذي شَ العَ 
ر، واملعىن: م العدد أم أتخّ سواء أتقدَّ  ،العدد للمعدود فة  خمالَ  على قاعدة  ، هم" جاء مؤنثاً "ثالثتَ 

 هؤالء. زْ مل أجاو  

مث ذكر سيبويه مذهب بين متيم يف إجراء العدد على االسم األول يف حركته، فيقولون: 
 من احلجاز ومتيم يف كالم اّلً ك   م إفراداً، وعلى هذا فإنّ هم، واملعىن: أفردهت  ت  ثالثَ  مررت هبم

سيبويه خيالف بني العدد واملعدود يف التذكري والتأنيث، مع اختالفهم يف حركة العدد 
أو  حنوايً  ويف تفسري معىن اجلملة، وليس يف كالم سيبويه أدىن إشارة إىل أن مذهباً ،املتأخر
 من العرب، جييز املطابقة بني العدد املتأخر ومعدوده املتقدم.فريقاً 

نوه مَّ منه النحاة، وضَ فحافلة ابلتقعيد الذي أفاد  (3)ا مسائل العدد يف "الكتاب"أمّ 
 فيها ما خيالف املعهود من قواعدهم يف مسألة البحث الذي يعنينا. سيمصنفاهتم، ول

 : ابن السكيت -2

، وأشار إىل مسائل (1)ألحكام العدد يف"إصالح املنطق"عقد ابن السكيت اباًب 
التذكري والتأنيث وخمالفة العدد للمعدود، وصوغ العدد على وزن فاعل، ومسألة حذ  

                                                           

 15/6  شرح السريايف(1)

 1/373  لكتابا (2)

 3/561،  1/206  انظر مثاًل: الكتاب (3)
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بون الليال لّ املعدود، وما ينتج عن احلذ  يف قول العرب: صمنا مخساً من الشهر، قال: "في  غَ 
نا مْ الصيام على األايم، فإذا أظهروا األايم قالوا: ص  على األايم إذا مل يذكروا األايم، وإمنا يقع 

ملا يذكره  ر  كْ ذ   ألحكام العدد أي   ايم". وليس فيما ذكره ابن السكيت من تفصيل  أمخسة 
 .، وما ينتج عن ذلك من خمالفة القاعدةأتخر العدد عن املعدود الصفوي حالَ 

 :املربد -3

 ،: "هذا ابب العدد وتفسري وجوهه(2)فيه عقد املربد اباًب يف كتابه "املقتضب" وقال
ءًا من العدد دْ فيه أحكام التذكري والتأنيث يف األعداد بَ  رَ كَ والعلة فيما وقع منه خمتلفاً"، وذَ 

: "فكذلك جيري العدد يف املؤنث واملذكر بني الثالثة إىل العشرة يف املذكر، (3)واحد، وقال
ث عن حكم األعداد املركبة وبنائها على فتح دَّ وحتََ ، "وفيما بني الثالث إىل العشر يف املؤنث

: ومل تثبت يف "عشر" (4)رجاًل" بقوله عشرَ  م "ثالثةَ ل قوهلَ لَّ اجلزأين، واستثىن )اثين عشر(، وعَ 
أتنيثاً  ل  ومها اسم واحد فال ت دخ   ،اهلاء يف االسم األول وهي للمذكر ألنك قد أثبتَّ  ،هاء

 ."كما ال تقول: محراءة  ،على أتنيث

ث عن أحكام ألفاظ العقود اليت يستوي فيها املذكر واملؤنث، وعن تعريف وحتدَّ 
املربد يف "املقتضب" إىل  رْ ش  . ومل ي  (5)العدد، وعن املئة واأللف، واشتقاق اسم فاعل للعدد

د يف التذكري وا قاعدة العدد  مسألة جميء العدد بعد املعدود، وأعتقد أنه وسائر النحويني عَ 
 أتخر. متقدم العدد على املعدود أأوالتأنيث واحدة، سواء 

                                                                                                                                                                      

 330إصالح املنطق  (1)

 2/153 املقتضب (2)

 2/157املقتضب  (3)

 163-2/162املقتضب  (4)

 2/181املقتضب  (5)
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 : ثعلب -4

وهي املخالفة بني العدد –إىل مسألة اللغة الواحدة  (1)أشار ثعلب يف "جمالسه"
قال: ثالثة أثواب، وثالثٌة إشارة سريعة إذ قال: "ي   -سواء أتقدم العدد أم أتخر ،واملعدود

مثة لغتني إذا أتخر  إىل أنّ  رْ ش  فيقال: عندي أثواب ثالثة". ومل ي   م  دَّ قَ أثواٌب، وت   أثواابً، وثالثٌة 
 العدد عن معدوده.

 : ابن األنباري -5

ب "املذكر واملؤنث" البن األنباري إىل قاعدة أتنيث العدد وتذكريه، ومل اكت  شارأ
اهلاء تثبت يف عدد املذكر من  : "اعلم أن(2)ق بني العدد املتقدم واملتأخر. خذ مثاًل قولهرّ ي  فَ 

 الثالثة إىل العشرة، وتسقط من عدد املؤنث من الثالث إىل العشر".

 : املطّوالت -6

ال جند ذكرًا هلذه القاعدة يف املطوالت النحوية مثل شروح التسهيل لناظر اجليش 
وإمنا  وابن مالك والتذييل والتكميل، ومثل االرتشا  أل ي حيان، وشرح األلفية للشاطيب،

عادة املصنفات النحوية أن تكتفي بذكر القاعدة العامة يف التذكري والتأنيث من غري  تْ رَ جَ 
على مشوهلا للعدد املتقدم واملتأخر، وهذا هو األصل يف القواعد النحوية إال فيما  أن تنصَّ 

يريدوهنا يف صياغة صون على حكم التقدم أو التأخر، أو القيود أو احملرتزات اليت ، فين  ين  ثْ است   
 قواعدهم.

 

                                                           

 2/652  جمالس ثعلب (1)

 624املذكر واملؤنث  (2)
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 تذكري العدد وأتنيثه وأصول الصناعة النحوية

وهم الصفوي وَمْن تبعه من املتأخرين –أود لو أانقش أصحاب هذا املذهب 
الذين يقولون جبواز املطابقة يف التذكري والتأنيث بني العدد املتأخر ومعدوده، وال  -واملعاصرين

. وعمديت يف هذه املناقشة أصول النحو: ة يف التذكري والتأنيثاعدة النحاوجبون االلتزام بقي  
 السماع والقياس والعلة واالستصحاب.

هم ممتقد :ما أذهب إليه هو أن مثة قاعدة واحدة هي املعتمدة عند النحاة إنّ 
هم، وهي مراعاة قاعدة التذكري والتأنيث يف العدد، سواء هم وكوفيّ ومتوسطهم ومتأخرهم، بصريّ 

وجرايهنا  أتخر، فال اعتداد ابلتقدمي والتأخري يف ثبات القاعدة ماملعدود على العدد أتقّدم أ
 .على أّي عدد مهما كان موقعه

 السماع:  -1

ه السيوطي يف ف  رّ  عَ من أصول الصناعة النحوية. وي   ول وهو األصل األ
 ،للا تعاىل وهو القرآن كالمَ   لَ م  وثق بفصاحته، فشَ ي   نْ يف كالم مَ  تَ بَ بقوله: "ما ث َ (1)"االقرتاح"

 وكالم نبيه صلى للا عليه وسلم وكالم العرب، إىل أن فسدت األلسنة".

 القرآن الكرمي:-أ

يف آايت مخس يف القرآن، ويف مجيع  -أي: أتخر العدد عن املعدود - وقع العدد نعتاً 
ه، وهذه على معدود م العدد  كما هو احلكم إذا تقدَّ   ،همعدودَ  هذه اآلايت خالف العدد  

 اآلايت هي:

 

                                                           

 152 ص  االقرتاح (1)
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 (1)"يف ظلمات ثالث" -1

 (2)"وكنتم أزواجاً ثالثة"-2

 (3)وات السبع" ح له السمسبّ  "ت  -3

 (4)"قل من رب السموات السبع"-4

 (5)"والفجر وليال عشر"-5

على قاعدة تذكري العدد وأتنيثه اليت نص عليها النحاة يف  تومجيع هذه اآلايت جاء
 أحدٌ  لْ ق  خمالفة العدد للمعدود، مع أن العدد جاء متأخرًا عن معدوده، فهو نعت له، ومل ي َ 

قاً على نص آية منها: جاء هذا على لغة أحد اجلائزين إذ خالف لّ عَ من النحاة أو املفسرين م  
 يف التذكري والتأنيث، حنو: رجال تسع. وهو: املطابقة بينهما ،، وجيوز وجه آخراملعدودَ  العدد  

لغات العرب  قَ فْ وَ  -كما هو معرو -مث إن ابب القراءات املتواترة والشاذة واسع 
آخر جاء موافقًا ملذهب الصفوي  وجهٌ  يف أية قراءة هلذه اآلايت   دْ ر  واستعمال قبائلها، ومل يَ 

 تبعه. نْ ومَ 

وع السماع القرآين املتصل ابلقراءات: أن ابن عباس رضي للا واجلدير ابلذكر يف موض
، عشر   أايم   املراد: وليال   أبنَّ (6)جها السمنيرَّ ، وقد خَ ابإلضافة عشر " عنه قرأ: "والفجر وليال  

                                                           

 6آية  الزمر: سورة (1)

 7آية  الواقعة:سورة  (2)

 44آية  اإلسراء:سورة  (3)

 86آية  املؤمنون:سورة  (4)

 2-1اآلايت الفجر: سورة  (5)

 780/  10  املصونلدر ا (6)
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 :وجياب عنه .:"عشرة" ألن املعدود مذكر )أايم(ه على هذا أن يقالقّ وقال: "وكان من حَ 
جاز الوجهان". والشاهد يف نص السمني قوله: "وكان من حقه أن   املعدود ذ  أبنه إذا ح  

يقال: عشرة، ومل يقل: جاء على أحد اجلائزين ألن العدد متأخر، والسبب أنه حنوي، وال 
 يعر  النحاة جائزين يف املسألة، وإمنا يعرفون قاعدة واحدة.

 احلديث الشريف -ب

وقد على حديث شريف ورد يف مصنفات الصحيح أو السنن أو املسانيد، مل نقف 
جاء فيه العدد متأخرًا عن املعدود مطابقًا له يف التذكري والتأنيث، كما هو مذهب الصفوي 

ون عليها ص  ن  وفريقه، بل وجدان ما يتفق مع مذهب مجهور النحاة يف السري مع قاعدهتم اليت ي َ 
أدخله للا من أي أبواب اجلنة .. ا احلديث رواه مسلم، وهو: "...يف التذكري والتأنيث، وهذ

فالعدد)مثانية( مؤنث، وجاء متأخرًا عن املعدود )أبواب( وهو خمالف له يف  (1)الثمانية شاء"
 التذكري والتأنيث.

 الشعر العر ي:  -ج  

ابالحتجاج هبذا الضرب الفصيح من السماع املوثوق، وامتألت  النحاة   اهتمَّ 
ه مل يتفق مع لوا ما ظاهر  وَّ مصنفاهتم بشواهد الشعر العر ي، فاستشهدوا هبا، وانقشوها، وأَ 

 قواعدهم؛ لكي يدخل فيها ، أو خيرج منها.

ة قَ مواف  ا الشواهد الشعرية اليت جاء فيها العدد متقدماً، واملعدود متأخراً، وجاءت وأمّ 
ها ع  مْ وطًا جبَ ن  لقاعدة أتنيث العدد وتذكريه، فهي أكثر من أن حتصى، وليس البحث مَ 

 ها.د  رْ وسَ 

                                                           

 (1/57) 46صحيح مسلم برقم  (1)
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لقاعدة التذكري  طائفة من الشواهد الشعرية خمالفة   ه هنا ورود  ر  كْ ذ   ر  د  ما جيَْ  أنَّ  دَ يْ ب َ 
والتأنيث اليت نصوا عليها، فتناوهلا النحاة ابلدرس والتحليل مؤولني منطوقها اللفظي الذي 

ابلقاعدة  كَ التمس   خيالف قاعدهتم مبعناها الذي يريده الشاعر، والنحاة يطلبون بذلك التأويل  
تج هبا لغة قَ فْ اليت وضعوها وَ  ل االعتداد مبعايريهم اليت ، وهذا من قبيالعرب، ومصادرها اليت حي 

 صاغوها، بغّض النظر عن العدد أتقّدم أم أتخر.

ولعل من املناسب املفيد أن نعرض لبعض هذا السماع الشعري، فمن ذلك قول 
 :(1)احلطيئة

 على عيال الزمان   لقد جارَ       د  وْ ذَ  وثالث   س  ف  ن ْ أَ  ثالثة  

مؤنثاً، والقاعدة هي املخالفة بني العدد جاء العدد "ثالثة" مؤنثاً، ومعدوده "نفس"  
 و الشخص.هوا املعدود املؤنث "نفس" مبذكر و ل  واملعدود، فأوَّ 

 :(2)وقول القتال الكال ي 

 وأكثر   من ثالث   خريٌ  ع  بْ لسَّ ولَ       وأنتم ثالثةٌ  عٌ بْ نا سَ قبائل  

بتأويل القبيلة مؤنث، وذلك املعدود "قبيلة"  فقال "ثالثة"، والقاعدة "ثالث"؛ ألنَّ  
 أبطن". نا سبع وأنتم ثالثة  ابلبطن املذكر، فكأنه قال: قبائل  

 :(3)اح الكال يوقول النوَّ  

 لها العشر  من قبائ   وأنت بريءٌ         ن  ط  بْ أَ  الابً هذه عشر  ك    وإنَّ 

                                                           

 . والّذود: الن وق.2/771، اإلنصا  2/412، اخلصائص 3/565، الكتاب 270ديوانه ص  (1)

 5/306، اهلمع 2/772، اإلنصا  2/412، اخلصائص 3/565، الكتاب 50ديوانه ص  (2)

 2/769، اإلنصا   2/417، اخلصائص  1/126، معاين القرآن للفراء 3/565الكتاب   (3)
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 لوا البطن ابلقبيلة.راً، فأوَّ رة، ومعدودها "بطن" مذكَّ كَّ ذَ م  األوىل فجاءت "عشر"  

 :(1)عمر بن أ ي ربيعة وقول 

 ر  ص  عْ كاعبان وم    شخوص   ثالث       قي أتَّ  كنت    نْ مَ   دونَ يّن فكان جم َ 

فقد جاء العدد املتقدم "ثالث" مذكراً، مطابقًا ملعدوده املذكر املتأخر )شخص(، ويف هذا 
ر: ص  عْ  م  ايها، والدْ ب ثَ عَّ كَ وا الشخص ابملرأة، فالكاعب هي اليت تَ ل  م أوَّ أهنَّ  دَ يْ خمالفة للقاعدة، ب َ 

 شباهبا. ر  صْ ت يف عَ لَ خَ هي املرأة اليت دَ 

ومل خيتلف النحاة يف قضية اللجوء إىل التأويل عندما وجدوا هذه الشواهد الشعرية  
خمالفة لقاعدة تذكري العدد املتقدم وأتنيثه، فهل مثة خال  بينهم يف اللجوء إىل التأويل يف 

والوصول  ،سهرْ راً عن معدوده؟ هذا ما جيتهد البحث يف دَ شواهد شعرية كان العدد فيها متأخ
 إىل مثرة فيه.

يف الشاهد و ؤنث متأخرًا عن املعدود املؤنث، مثة شاهد شعري جاء فيه العدد املو  
 :(2)بني العدد واملعدود يف التذكري والتأنيث، والشاهد هو مطابقةٌ 

 هْ كانت العاشر   ويف وائل           تسعةٌ  ر  ضَ وقائع يف م  

على أن البيت مؤول، فالوقائع بصريهم وكوفيهم لقد أمجع النحاة متقدمهم ومتأخرهم  
: "ألن العرب تقول يف معىن الوقائع: األايم، فيقال: هو عامل أبايم (3)مبعىن األايم. قال الفراء

                                                           

س .2/770 ، اإلنصا  2/417، اخلصائص  3/566، الكتاب   92ديوانه ص (1)  .واحملجن: الرت 

، 15/646، وهتذيب اللغة 2/490، وجمالس ثعلب 1/126وهو يف معاين القرآن للفراء  ،ال ي عر  قائله (2)
، وشرح التسهيل لناظر اجليش 2/300، والبديع البن األثري 520، وشرح عمدة احلافظ 2/769ا  واإلنص

 . والوقائع : مجع وقيعة، وهي املعركة.5/236، واألشباه والنظائر 5/307، واهلمع 5/2418

 1/126معاين القرآن   (3)
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حناة متقدمون كالفراء وثعلب واألزهري، هذا البيت تأويل يريد وقائعها". ومن قال ب العرب،
للمطابقة  وحناة متأخرون كابن مالك وأ ي حيان وانظر اجليش والسيوطي، ولو كان مثة جوازٌ 

هذا اجلواز، ومل  ر  كْ ذ  ، الكتفى الواحد منهم ب  همعدودر العدد عن واملخالفة، وذلك لتأخ  
لتأنيث رة، وبذلك تبقى قاعدة العدد يف التذكري واأتويل "الوقائع" املؤنثة ابألايم املذكَّ  فْ يتكلَّ 

القدماء واملتأخرين  فها، وما أكثر النحاةَ لاما خ يف كلّ  ستصحب هذا األصل  على أصلها، وي  
ليوافقوا قاعدة املخالفة، ومل  ؛ر هذا البيت، وأمجعوا على أتويل الوقائع ابألايمكْ وا بذ  ج  الذين هلَ  

، ما عدا مقولَة واملعدودلغة املطابقة بني العدد أجد واحدًا منهم يقول: إن البيت جاء على 
من فريق الصفوي، وَعدَّ البيت َيص ب  يف قاعدته  هو عبد احلميد، الذي(1)الشيخ حمي الدين

 اليت هي غريبة على النحاة وشواهدهم وأصوهلم. 

وهي خمالفة العدد  ،وأما السماع الشعري الذي جاء موافقًا لقاعدة العدد املتأخر 
 :(2)فمن أمثلته ،للمعدود

 وأنت بريء من قبائلها العشر       ن  ط  بْ أَ  الابً هذه عشرك    وإن

صل قاعدة أعدد )العشر( متأخرًا مذكرًا على فقد جاء املعدود )قبيلة( متقدمًا مؤنثاً، وجاء ال
 العدد يف التذكري والتأنيث.

 القياس: -2

 ،يف توليد تفاصيله كبرياً   القياس عمود من أعمدة ثراء النحو العر ي، أسهم إسهاماً 
 وإدخال بعض مفرداهتا أو إخراجها منه، وهو َمْعين ٌّ ابطراد قوانني اللغة. 

 
                                                           

 2/770حاشية اإلنصا   (1)

 18 انظر خترجيه: ص (2)
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 وهي: (1)وللقياس أركان أربعة ذكرها السيوطي يف كتابه "االقرتاح"

حنو: تسعة  ،األصل املقيس عليه، وهو يف مسألتنا العدد املتقدم على املعدود-أ
 رجال، وسبع مسائل.

املقيس، وهو يف مسألتنا العدد املتأخر عن املعدود حنو: رجال تسعة، الفرع -ب
 ومسائل سبع.

يف العدد  وقه النحاة يف أحكام التذكري والتأنيثس  احلكم وهو التفصيل الذي يَ -ج
  قدم أو أتخر، فالعدد املفرد منهذا التفصيل يشتمل على العدد تو املتقدم على املعدود. 

 ر عن املعدود.م أو أتخَّ دَّ قَ لتذكري والتأنيث ت َ خيالف املعدود يف ا 3-10

اين املعدوَد، والعدد املركب من جزأين، خيالف جزؤه األول املعدوَد، ويطابق جزؤه الث
 ر .م أو أتخَّ على العدد تقدَّ  جار   وهذا التفصيل

والتعليل الذي  .االستعمال املطرد لقاعدة األعدادالعلة اجلامعة: وهي السري مع -د
النحاة يف سبب تذكري العدد وأتنيثه ال خيتلف مضمونه عن العدد متقدمًا أو متأخراً  يسوقه

إذا   ،رّي أصل القاعدةغَ سبعة رجال، مث ال أنخذ به، ون    :نعتمده إذا كان العدد متقدماً حنو فل مَ 
؟ وخنالف بذلك مجهور النحاة وما استشهدوا به من  كان العدد متأخرا حنو: رجال سبعة

 يح.مساع فص

والتعليل املسوق هنا لقاعدة التذكري والتأنيث ذو مسارات متعددة، وورد على صيغ 
ما قاله  أو متأخراً. من هذه الصيغ: خمتلفة، وكل هذه الصيغ تنطبق على العدد متقدماً 

يف تعليالته املطّولة عن جميء العدد صفة مؤنثة خمالفة للمعدود يف قولنا: )رجاٌل  (2)الرضي
                                                           

 217  االقرتاح (1)

 3/287 شرح الكافية (2)
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ما فوق االثنني من العدد موضوع على  : "إنّ عني املسألة اليت هتم نا، ويقولثالثة( وهي 
ستة ضعف ) عن مطلق العدد حنو: ربَّ عَ التأنيث يف أصل وضعه. وأعين أبصل وضعه أن ي   

ستعمل مبعىن املعدود... وبقيت األعداد إذا كانت ، قبل أن ي  (أربعة نصف مثانية)، و(ثالثة
عل التاء الدالة على أتنيث ما أبن جت   ،نيثها املوضوعة هي عليهجلمع املذكر على أت صفةً 

واجلمع  ،لكوهنا صفة اجلمع ؛وذلك من الثالثة إىل العشرة ،ه دالة على أتنيث موصوفهتْ قَ ح   لَ 
ونالحظ يف هذا النص أّن الرضي ي  ْبقي األعداد إذا كانت صفة  فقيل: رجال ثالثة". ،مؤنث

 صل القاعدة يف التذكري والتأنيث، ويورد تعليل ذلك.أي: متأخرة عن املعدود على أ

أبن العدد كله مؤنث، فجعلْت اتء التأنيث  (1)ومن هذه التعليالت ما ذكره أبو حيان
يف املذكر؛ ألنه أخف  من املؤنث، ومل جيعلوها يف املؤنث؛ ألهنم كرهوا أن جيمعوا بني عالميت 

ملعدود، فيقولوا ثالثة نسوة، فحذفوا العالمة من أتنيث: عالمة  أتنيث العدد، وعالمة أتنيث ا
 عدد املؤنث، وأثبتوها يف عدد املذكر؛ هروابً من اجتماع العالمتني.

العدد كله  أن: "والنكتة يف إثبات التاء يف املذكر (2)قول السيوطيومن صيغ التعليل 
من املؤنث لقصد الفرق، ومل يعكس؛  تْ كَ ر  املؤنث أن يكون بعالمة التأنيث، وت  وأصل مؤنث، 

وأبعد عن اجتماع عالميت  ، وألنه أخف  فكان ابلعالمة أحقَّ  ،سبق  أو  ألن املذكر أصلٌ 
 أتنيث".

، وهي كما قلت: تنطبق على (3)ومثة تعليالت أخرى ذكرها النحاة يف ابب العدد
 العدد سواء تقدم أو أتخر.

                                                           

 9/297التذييل والتكميل  (1)

 307/ 5اهلمع  (2)

 9/296، التذييل والتكميل  98/  5، املخصص 627 ص  انظر مثاًل: املذكر واملؤنث البن األنباري (3)
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 اإلمجاع-3 

 هم على املسألة.هم وكوفيّ ريّ صْ واملراد به إمجاع النحاة بَ  

وال ة إذا مل خيالف املنصوص جَّ إمنا يكون ح  إىل أن اإلمجاع  (1)ابن جين وذهب
  ،م ال جيتمعون على اخلطأهنيف قرآن وال سنة أ دْ ر  وإن ال فال؛ ألنه مل يَ  ،املنصوص ىاملقيس عل

. ويرى ابن استقراء هذه اللغةع من زَ ت َ ن ْ م   مٌ لْ ع   وإمنا هو ،ذلك يف كل األمةبكما جاء النص 
ها م نظر  دّ قَ وت َ  ،أننا مع ذلك ال نسمح له ابإلقدام على خمالفة اجلماعة اليت طال حبثها جين

 .لفريقنيجيوز االحتجاج إبمجاع ا أنه وقرر .بعد إمعان  وإتقان الإ

وليس مثة ما يؤيده من أصل يعتمد  ،إن كالم الصفوي خمالف جلماهري النحاة :أقول
ماً  متقدّ ألننا مل جند حنوايًّ  ؛كما أن اإلمجاع يف مسألتنا حاصل  ،عليه من مساع أو قياس أو علة

فاً نّ  صَ ما يف املوضوع أن م   وكل   ،يقول خبال  ما نقول ، بصرايً أو كوفياً أو متوسطاً أو متأخراً 
أي جواز املطابقة بني –ابلفقه الشافعي هذه املقولة  عن عامل لَ قَ متخصص بعلوم العربية ن َ  غريَ 

نا املسألة وما دار حوهلا من ريبة حْ ضَ وْ وقد أَ وال ميلك دلياًل عليها،  -العدد املتأخر ومعدوده
 ولبس.

 االستصحاب -4

عند عدم دليل النقل عن  ه يف األصل  بقاء حال اللفظ على ما يستحق  : "إ(2)وتعريفه
 ."وهو من األدلة املعتربة ،األصل

                                                           

 190-1/189اخلصائص   (1)

 324االقرتاح   (2)
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ونقول يف مسألتنا: إن األصل هو ما نص عليه النحاة يف قاعدة التذكري والتأنيث 
العدد املتأخر من قياس أو مساع  يفبطل إجراءها وليس مثة ما جيعلنا ن   ،املتعلقة ابلعدد املتقدم

 .أو إمجاع

ه  وصاغ 1117ملتوىف سنةمياطي احممد البنا الد فه الشيخومثة كتاب يف القراءات ألّ 
)إحتا  فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر( ويف هذا إشكال يتصل  له العنوان التال:
  نّص عليهايتقاعدة الالقد يظن ظان أن هذا العنوان إمنا جرى على و بقاعدة العدد. 
 نالعدد عذكري والتأنيث إذا أتخر جواز املطابقة بني العدد واملعدود يف التالصفوي وهي 

العنوان. أال ترى إىل لفظة )عشر( يف هذا املعدود وكان صفة. وهذا يف احلقيقة ال جيري على 
ألننا إذا اعتددان  ؛صريح عند اجلميع نٌ وهو حلَْ  ،العنوان )عشر(؟ وهذه مل أتت على أية قاعدة

العدد أو  متقدَّ  ،ابلقاعدة األصل يف وجوب مطابقة اجلزء الثاين من العدد املركب للمعدود
و)عشر( هنا مل توافق معدودها  ،)عشر( املركبة جيب أن توافق املعدود تذكرياً وأتنيثاً  ف  ،أتخر

 رة بدون اتء.كَّ ذَ فقد جاءت م   ،)القراءات( املؤنثة

 ،فق قاعدة الصفوي إذا أتخر العددوَ واملخالفة ددان بقاعدة جواز املطابقة وإذا اعت
واإلمجاع منعقد على وجوب مطابقة اجلزء الثاين  ،فأين املطابقة بني )عشر( ومعدودها املؤنث

ول اجلزء األ وهو هنا أتنيث -وفق القاعدة املزعومة–لوجهان من العدد للمعدود؟ وقد جاز ا
حمصورة فإذًا املسألة اخلالفية فأين أتنيث اجلزء الثاين وهو عشر؟  (وهو يف )القراءات األربعة

 ا اجلزء الثاينأمَّ  .يز املخالفة واملطابقةوالصفوي جي   ،يف اجلزء األول: اجلمهور يوجبون املخالفة
، وهو مل أيت مطابقاً؛ ألنه مذكر ومعدوده )عشر( فقد اتفق اجلميع على املطابقة فيه وهو

 .مؤنث

طربة؛ ألن واخلالصة أن العنوان املثبت على الكتاب ال جييزه أحد هبذه الصيغة املض
أو  ،حسب قول اجلمهور العنوان حسب اجمليزين إما أن يكون: القراءات األربع عشرة
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ومل  ،جاء مراعيًا للسجع "اإلحتا "وعنوان  حسب قول الصفوي، القراءات األربعة عشرة
على صحة ما قاله  "اإلحتا "وعلى هذا ال جيوز االحتجاج بعنوان كتاب  ،يراع قواعد العدد

 الصفوي.

تكمن يف اختصار الوقت  العلم لطلبةم قواعد كتابة األعداد ومثة لفتة تربوية يف تعلي
فإن األستاذ  ،م املعدود أو أتخردة لتذكري العدد وأتنيثه تقدَّ حاعتماد قاعدة مو  حالةَ  ،واجلهد

 ،سيضطر وفق ما ذهب إليه الصفوي وفريقه إىل أن يضيف معلومة جديدة هلذه القواعد
م العدد عن املعدود كانت فإذا تقدَّ  ،العدد املتقدم والعدد املتأخرحكم تفريق بني على ال تنص  

وإذا أتخر العدد عن املعدود كانت قاعدته كذا وكذا،  ،قاعدته يف التذكري والتأنيث كذا وكذا
فكرة التقدمي  ر  و  صَ حيتاج إىل تَ  ،ويضا  إليها عبء جديد ،وبذلك تتضخم قواعد العدد

حباجة إىل أعباء   -حنن مدرسي العربية–ولسنا  ،مث معرفة قاعدة كل منهما ،والتأخري أوالً 
 فطلبتنا ضاقوا ذرعاً هبا قبل هذه اإلضافة.  ،جديدة تضا  إىل قواعد العدد

األنباري املتوىف سنة  بن ومثة إشكال يعرتضنا يف املسألة وهو ابب عقده أبو بكر
ر العدد كْ :)ابب ذ  (1)ووضع له عنوااًن بقوله ،بغداد(، ط يف كتابه )املذكر واملؤنث ه 328

ورأيت  ،همتقول من ذلك: رأيت إخوتك ثالثتَ "نعت به املذكر واملؤنث( قال فيه: الذي ي  
رأيتهم " إىل قولك: "ت الرجال أربعتهم ومخستهم وستتهمرأي" وكذلك:هن ثالثتَ أخواتك 

فإذا  ،عشرهن هنإىل قولك: رأيت ،ومخسهن وستهن هنَّ عَ وأرب َ  نَّ ه  ورأيت النسوة ثالث َ  ،مهتَ رَ شْ عَ 
د وقد أجازها السجستاين فقال: أقول رأيت الرجال أحَ  ،ت العشرة فاإلضافة مكروهةزْ ج  

 .يهن..(ع  سْ هن وت  عَ سْ ت   وةورأيت النسعيهم سْ هم وت  هم... إىل قولك: رأيت الرجال تسعتَ عشرَ 

                                                           

 653املذكر واملؤنث  ص  (1)
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صحيحة: "ثالثهن"، إال أنه وقع (1)يف الطبعة املصرية للكتابوقد وردت هذه اللفظة 
يف هذه الطبعة تصحيف تناول املعدود، ففيه: "ورأيت إخوتك ثالثهن"، والصواب: 

 "أخواتك".

ابن نقل العنوان نفسه من  "املخصص" ه  يف458 سنة ويبدو أن ابن سيده املتوىف
ورأيت النساء  ،وكذلك إىل العشر ،هموذلك قولك: رأيت الرجال ثالثتَ ": (2)األنباري مث قال

ولذلك جعله  ؛وإن شئت على املصدر ،تنصبه على الوصف ،وكذلك إىل العشرة ،ثالثتهن
ومّثل اجلميع بقوله )أفراداً( لرييك كيف  ،ه ومررت به وحدهمن ابب: رأيته وحدَ (3)سيبويه

ذهب أ ي حامت م( مث ذكر ءري على اهلال مبا جيعْ ضع موضع املصدر وإن مل يكن له ف  و  
 .السجستاين

جاء النعت  :ابلتاء أي (ثالثتهن) :واإلشكال يف النصني السابقني وارد يف قوله
 فهل نستوحي من النصني السابقني أن .مسألتنا يف التذكري والتأنيث قفوَ مطابقًا للمنعوت 

 جييزان املطابقة بني العدد املتأخر ومعدوده املتقدم؟  األنباري وابن سيدهابن 

 نان إجازة املطابقة ملا يلي: السابقني ال يتضمّ  نيأرى أن النصّ 

مررت  :وإمنا ذكر أن أهل احلجاز يقولون ،عندما ذكر سيبويه املسألة مل يذكر املطابقة
حسب  وجاء التأنيث   ،ابلتأنيث والنصب: أي ،وكذلك إىل العشرة ،هم وأربعتهمهبم ثالثتَ 

إبجرائه على االسم األول  )همثالثت  ) :وبنو متيم يقولون ،قاعدة العدد يف خمالفة العدد للمعدود
مل  ،هم( فاملعىن: مررت هبؤالء فقطمث ذكر سيبويه تفسري اخلليل لنصب )ثالثتَ  ،والتأنيث

                                                           

 2/249املذكر واملؤنث  (1)

 17/126املخصص  (2)

 1/373الكتاب  (3)
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 :أي ،وذكر كذلك تفسري اخلليل إلجرائه على ما قبله ،إفراداً كقولك: أفردهتم   ،أجاوز هؤالء
 . منهم أحداً  عْ دَ مل أَ 

يف قضية العدد املتأخر عن املعدود إىل لغة  رْ ش  مسألتنا مل ي   خيص   فسيبويه فيما
، وأ رّجح غة املخالفة وفق القاعدة الرئيسةعلى ل ومتثيله مقصودٌ  ،املطابقة يف التذكري والتأنيث

يف الكلمة  التاءفزيدت  ،)أفراداً( :)ثالثتهن( ويف قوله :أن يكون مثة تصحيف قدمي يف قوله
بدليل قوله أول املسألة:  ،إفراداً  :اهباو وص ،)أفراداً( مهزة وفتحت ،هن()ثالث :األوىل وصواهبا

مبخالفة النعت للمنعوت يف التذكري والتأنيث على  :أي وذلك قولك: رأيت الرجال ثالثتهم
 أصل املسألة.

ويؤكد هذا  ،األنباري يف كلمة )ثالثتهن(ابن يف حصل كذلك يف نص حوهذا التص 
وإمنا عرض أمثلة تدور  ،ال يريد ذكر مذهبني يف كون العدد نعتًا للمنعوت األنباريابن أن 

كما هو واضح يف   ،وهو خمالفة العدد للمعدود يف التذكري والتأنيث ،حول مذهب واحد
: صوابالو  ،ولكن أضا  انسخ املخطوط التاء إىل كلمة )ثالثتهن( ،استعراض نصه

 ليخالف العدد املعدود. ؛)ثالثهن( ابلتذكري

مشغوالن  ن ابن األنباري وابن سيده فيهمامن خالل النصني السابقني أ وواضحٌ  
يف  ومل يتحداث بشيء عن مذهبني ،وإضافة العدد إىل ضمري املتقدم ،مبوضوع معىن الرتكيب

، ومجيع ما أورداه من أمثلة يطابق مذهب اجلمهور يف املسألة، أتنيث العدد املتأخر وتذكريه
ذي حدث فيه تصحيف إبضافة التاء، والسياق الذي وردت فيه مجيع سوى هذا املثال ال

ْر إىل مسألتنا، وإمنا تعاجل هذه األمثلة موضوعًا آخر أشغل  األنباري وابن ابن األمثلة مل ي ش 
 سيده.  
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 اخلامتة ونتائج البحث

حرتام قواعد العربية اليت اجتهد علماؤان خالل اما دفعين لتحرير هذا البحث  نّ إ
مدعومة بشواهد القرآن واحلديث والسماع  ناميها لالقرون السالفة الطويلة يف صياغتها وتقد

ناه أسباب كْ ، واست  وسرب لشواهدها ،وقد حرصت على تتبع اترخيي للمسألة ،الفصيح
 . م أدلة املذهبنياالضطراب والوهم فيها، واجتهدت أن أقوّ  

 وأما نتائج البحث فهي:

واتفاقهم هو الغالب عليهم يف  ،يف مسائل العدد حمدوداخلال  بني النحويني  -1
 .هذه املسائل

وا أوَّلو  ،أتخر مالعدد أتقدم أسواء  ،اتفق النحاة على حكم تذكري العدد وأتنيثه -2
 .احلكم االشواهد املخالفة هلذ

لف ماهري النحاة على خمتحمدود من املتأخرين خمالفًا جل ما ذهب إليه فريق -3
 .على البحث التارخيي واألصول عضده يال مذاهبهم واترخيهم،

إن التمس ك ابلقاعدة واستصحاب األصل فيها ي  ْعفينا من إضافة أعباء جديدة  -4
 فى.عليمه، ويف هذا لفتة تربوية ال ختيف ابب العدد وت

الف ما ذهب عن علماء النحو املوثوقني خي   ل  قْ ن َ أو يرحب الباحث أبي رأي  -5
 وانتهى البحث إىل تقريره. ،إليه
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