


 (ه1441 ذو احلجة)العدد الثالثون                           دراسات القرآنية  ام الشاطيب للجملة معهد اإلم

351 

 امللخص
 يل ىل مل خل  ﴿   تناول هذا البحث أمرين مهمني يف قوله تعاىل: 

 ومها: ، [160]األعراف:   ﴾   جم
  ن جهة التذكري والتأنيث؛ حيث جاء التمييز ـدوده مـ معـز لـيـيـ ة التمـفـخالـ أوالً: م

تقتيض    جاء مؤنثا. والقاعدة   ﴾   ىل مل   ﴿   مذكرا، يف حني أن معدوده  ﴾ يل   ﴿

 توافقهام وعدم اختالفهام. 

جم العددثانيًا:  متييز  األعداد    ﴾ ىل مل ﴿  يء  متييز  يكون  أن  واألصل  مجعًا، 

 املركبة مفردا. 

امللح   السؤال  كلمة  فكان  هل  البحث:  هذا  للعدد   ﴾ يل ﴿   يف   مل﴿  متييز 
 أم ال؟  ﴾  ىل

البحث   هذا  جاء  أقواهلم،  ل لذلك  ومجع  األمرين،  هذين  يف  العلامء  آراء  تقىص 

  أن للعلامء فيها عدة آراء: ألوجه اإلعرابية فيها، وبني  وا ية،  ال   وكشف توجيهاهتم النحوية هلذه 

العلامء من رأى أن للعدد  ﴾  يل  ﴿   فمن  وأجاز أن  ،  ﴾ ىل مل ﴿   متييز 

  قوله:  يكون التمييز مجعا، وأن العدد اكتسب تأنيثه من الصفة أو البدل الذي حلقه وهو 
متييز؛    ،﴾ جم ﴿ بأنه  قال  من  ومنهم  قلة.  الرأي  هذا  بمفرد    لهو  يؤ    هولكن وأصحاب 

العدد  من  بدالً  ه  عدَّ من  ومنهم  مفرد    ، ﴾ ىل مل ﴿   مؤنث.  التمييز  بأن  ورأى 

ر املعنى: وقطعناهم اثنتي عرشة فرقة أسباطا أمما، وهذا هو قول مجهور  حمذوف، وقد  

 النحاة. وبعضهم جعله نعتًا أو بدالً من التمييز املحذوف. 

ر من الوجاهة والقبول؛ ولكنها  د  ا ق  وهل ، ربةومجيع هذه الراء ترى الدراسة أهنا معت

رجحت قول اجلمهور النسجامه مع القاعدة املطَّردة، وموافقته لشواهد اللغة، وهنج  

 كالم العرب، وعدم جنوحه إىل التكلف وكثرة التأويل أو التقدير. 

بني  ويف ثنايا هذه الدراسة مزيد إيضاح وتفصيل ملا أمجلته هنا، جيِّل  هذه الراء، وي

 جح فيها من املرجوح. رالا

 التمييز.  -اثنتي عرشة -العدد  -ا أممً  -ا أسباطً  -قط عناهم  الكلمات املفتاحية:
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقــدمــة

نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وأعجز،  فأحكم  كتابه  علينا  أنزل  الذي  هلل  احلمد 

 حممد الذي بلغ الرسالة فأبان وأوجز، أما بعد: 

قر تعاىل:قول  ةاءفعند    ،[160]األعراف:  ﴾جم يل ىل مل خل ﴿  ه 
 ُيلحظ فيها أمران يتعلقان بالنحو وقواعد اللغة: 

العدد  :أوهلما هنا مجعًا،     ﴾  ىل مل  ﴿  أن  متييزه  وجاء  املركبة،  األعداد   من 
واملعروف من قواعد اللغة أن متييز األعداد املركبة يكون ،    ﴾ يل  ﴿   وهو قوله:

 مفردًا ال مجعا. 

نفسها  ن أ  :اثنيهماو  را،   ﴾  ىل مل  ﴿  لعدد  ُمذك  متييزه  تبعه  ولكن     مؤنث؛ 
 أن يطابق معدوده يف التذكري والتأنيث.   جيب   ﴾  ىل مل ﴿   العدد والقياس أن متييز 

فهذان امللحظان جديران بالبحث ومعرفة أقوال العلامء فيهام؛ لكن األمر الثالث 

لعلامء يف ختريج هذه ا  ءاآر واألهم الذي استحثني عىل القيام هبذه الدراسة، وتقيص  

 
ٍ
الية هو ما وجدته يف بعض هذه الراء، من اط راٍح للقاعدة النحوية، وعدم احتفاء

كالم  من  اضطرد  ملا  وخمالفٍة  القياس،  عن  وإعراٍض  فيها،  النحاة  مجهور  بقول 

بظاهر  التشبث  ذلك،  مقابل  ويف  أشعارهم،  يف  الشواهد  عليه  وقامت  العرب، 

بال وأخذه  مع د  لوقبالنص،  يتوافق  حتى  املعنى  تأويل  أو  للتقدير،  حماولٍة  ون 

 القاعدة النحوية. 

يف أن هذه الية من اليات التي أثار حوهلا    ة البحثتكمن أمهي  أمهية البحث:

 املسترشقون بعض اإلشكاالت اللغوية؛ فرغبت يف استجالء هذا األمر وإيضاحه. 
البحث: الي  استقصاء  أهداف  يف  العلامء  التمييز  سال اة  آراء  خمالفة  حول  بقة 

التذكري والتأنيث، واألصل يو  ملعدوده من جهة  افقه، وكذلك حول جميء متييز  أن 
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إىل  ذلك  بعد  الوصول  ثم  مفردا،  يكون  أن  واألصل  مجعا،  عرشة(  )اثنتي  العدد 

 ترجيح بني هذه الراء. 

  أسئلة البحث: 
 ة( أم ال؟رشع تيهل لفظة )أسباطا( يف الية الكريمة متييز للعدد )اثن -1

 هل يمكن أن يأيت التمييز مجعا بعد األعداد املركبة؟ -2

)أسباطا   -3 للفظتي:  وكذلك  )اثنتي عرشة(،  للعدد  اإلعرابية  األوجه  هي  ما 

 وأمما(؟

ادعاءات   ة: ـــ ق ـ ابـ الس  ات ــــ الدراس تناولت  التي  الدراسات  من  العديد    هناك 

و  اليات،  بعض  وإشكاالهتم حول  املسترشقني  الية،  اهمنوشبهات  وقامت   هذه 

 بالرد عليها، ومن هذه الدراسات:

الصبور  ح -1 عبد  للدكتور:  املسترشقني،  شبهات  مواجهة  يف  اإلسالم  قائق 

 مرزوق وآخرين. 

 عصمة القرآن وجهاالت املبرشين، للدكتور: إبراهيم عوض. -2

 املسترشقون ودعوى األخطاء اللغوية يف القرآن، للدكتور: آدم بمبا.  -3

ا هذه  ساارلدومتيزت  عن  آية  بقاسة  أو  واحد  موضع  بدراسة  تفردت  بأهنا  هتا 

التفسري   وكتب  واللغة  النحو  كتب  يف  حوهلا  ذكر  ما  إيراد  يف  وتوسعت  واحدة 

 واإلعراب، ومجعت بينها وبني ما ُذكر يف الرد عىل املسترشقني عند املعارصين. 

الدراسة   هذه  جاءت  اهلل–لذلك  توفيق  األمور  -بعد  هذه  تستجِّل  ،  لكي 

آراء  تو رأي،  ستحرض  كل  وقرائن  أدلة  وتذكر  فيها،  والتفسري  والنحو  اللغة  علامء 

وتكشف  الراء،  هذه  بني  والفروق  االختالفات  وتبني  فريق،  كل  وبراهني 

التي   هلا  املحتملة  التخرجيات  وتوضح  الية،  هلذه  والداللية  النحوية  التوجيهات 

ا حتاول  وأيضا  وقواعدها،  العربية  اللغة  هذه  ج لرتتوافق  بني  قدر  يح  عىل  الراء 
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امللح   السؤال  وكان  منها.  التنقص  أو  شأهنا  من  التقليل  دون  هذه  اإلمكان،   يف 
 أم ال؟  ﴾  ىل مل  ﴿  متييز للعدد  ﴾ يل  ﴿  الدراسة: هل كلمة

 فقامت خطة هذه الدراسة على مبحثني: 
 يف تناول اجلانب التنظريي، وما تنص عليه قواعد اللغة العربية    :املبحث األول

املسألة، تركيبه،   اءواستقص  هذه  حيث  من  عرش(،  )اثني  العدد  يف  النحاة  آراء 

جهة   من  متييزه  بالبحث  تناول  وكذلك  به،  يتصل  وما  وتأنيثه،  وتذكريه  وإعرابه، 

أوجٍه خارجة عن   إفراده ومجعه، وأيضا من جهة موافقته ملعدوده، وما حيتمل من 

 القاعدة املط ردة. 

الثاين املبحث  الدراس رك    فقد  :أما  يف  عليهاز  قام  التي  الية  هذه  ختريج  عىل    ة 
وذلك بام يتوافق ،  ﴾ جم يل ىل مل خل  ﴿  البحث، وهي قوله تعاىل:

العربية،   قواعد  وذكر مع  مع  النحوية،  وتوجيهاهتم  العلامء  آراء  بيان  يف  توسع 

 األوجه اإلعرابية فيها. 

  ة، التي اعتمد يلاهنا ومصادرها األصظوقد تم رصد هذه الراء، وتوثيقها من م

 عليها البحث. 

ومن ثم خلصت هذه الدراسة إىل الرتجيح بني هذه الراء عىل قدر االستطاعة، 

اللغة   علامء  فحول  عن  الصادرة  الراء  هذه  شأن  من  التقليل  أو  االنتقاص  دون 

  وجهابذهتا.
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  املبحث األول
 عرابهإو مكونات العدد )اثنا عشر، واثنتا عشرة(

 : مكوانت العدد )اثنا عشر(
اثنا عرش من جزأين: أول هذين اجلزأين )اثنان واثنتان( عىل لغة يتكون   العدد 

ة((1) احلجازيني، و)ثنتان( عىل لغة بني متيم فأما األول   ،، وثانيهام هو )عرش  وعرش 

املؤنث مع  ويؤنث   ، اثنان  فيقال:  املذكر،  مع  ر  ك  ُيذ  حيث  معدوده،  مع    ،فيتطابق 

معدوده، قال ابن هشام يف شأن العددين واحد  وال جيمع بينه وبني  ،(2) فيقال: اثنتان

اثنا رجلني؛ ألن  »واثنني:   ال جيمع بينهام وبني املعدود، ال تقول: واحد رجل، وال 

وشفع  اجلنسية  يفيد  )رجالن(  وقولك  والوحدة،  اجلنسية  يفيد  )رجل(  قولك 

 . (3) «الواحد، فال حاجة إىل اجلمع بينهام

 : (4) ده يف قول الراجزوقد ورد إضافة العدد اثنان إىل معدو

 ل  ـ ظـنـا حـتـ نث    ه  ـيـ ف  وز  ــج ـع  رف  ــظ           ل  د  ــدلـالت    ن  ــم   ه  ـ يــصيـخ    أن  ــك
كلمة إىل  أضافه  حيث  بينهام،  اجلمع  بمنع  القول  وهي   وهذا خالف  )حنظل( 

أن يضاف إىل العدد القليل؛ وإنام   اسم جنس يدل عىل الكثرة، وأوىل بالعدد القليل

 ثنتان من احلنظل، أي ال يرى إضافة العدد مطلقا إىل اسم أجازه سيبويه عىل تقدير  
يقول:   حيث  التقدير،  هبذا  إال  من  »اجلنس  مخسُة  يراد  كالب،  مخسة  جييء،  وقد 

وكام تقول: هذا   ،أي هذا من هذا اجلنس  الكالب، كام تقول: هذا صوت كالب،

 
 .(2/446)انظر: الترصيح بمضمون التوضيح   (1)

 .(4/243)انظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  (2)

 .(4/243)املصدر السابق ( 3)

ز هو خطام املجاشعي، أو جندل ابن املثنى، وقيل لسلمى اهلذلية أو شامء اهلذلية يف خزانة األدب  الراج(  4)

 .(4/83)للشنقيطي  . الدرر اللوامع(404، 7/400)دي للبغدا



 بن سامل الثمال  عبد للا   د.   ﴾جم  يل ىل مل خل  ﴿العدد اثنا عشر ووجه أتنيثه يف قوله تعاىل:

356 

 . (1) « ل الراجز: ... ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلقاو ،حب رمان

ولو أراد مريد يف التثنية ما يريده يف اجلمع جلاز ذلك يف الشعر؛ ألنه »  قال املربد:

مجع  التثنية  ألن  األصل،  ضم    ،كان  أنه  مجع:  قولك  إىل يشء  وإنام   
ٍ
ذكر  «يشء ثم   ،

 . (2)البيت السابق 

إال   يأيت  ال  أنه  األندليس  حيان  أبو  من يفوذكر  شذوذ  يف  أو  شعرية   رضورة 

وقال:  (3) الكالم الصو»،  حنظلتانوكان  فيه  يقول:  أن  اللفظ (4) «اب  أن  بني  ثم   ،

املؤدي معنى اجلمع؛ سواء كان اسم مجع أو اسم جنس إذا أضيف إىل العدد مطلقا 

 :(5) ففيه ثالثة مذاهب

إ  أوهلا: وأشار  العرب،  عن  مسموع  هو  بام  ويكتفى  عليه،  يقاس  ال  أنه ىلأنه   

وال(6) شـ فـب األخـمذه در  ــ مبـ، 
و (7) الفاـبأ،  ابن مالك(8) ريسي عِّل    (9) ، واختيار 

 . (10) ابن هشامو

 . (11) أنه يقاس عليه، وهو ظاهر كالم ابن عصفور والثاين:

وإذا    والثالث: إليه،  العدد  إضافة  فيجوز  للقلة  يستعمل  اجلمع  اسم  كان  إذا 

 
 . (3/569)الكتاب  (1)

 . (2/156)املقتضب  (2)

 .(271، 2/270)مهع اهلوامع : وتبعه يف ذلك السيوطي، انظر (3)

 .(2/746) رضب من لسان العرب ارتشاف ال (4)

 .(747 ،2/746)املصدر السابق  (5)

 .(2/271)مهع اهلوامع  ،(4/253)انظر رأي األخفش يف رشح الكافية للريض  (6)

 .(160، 2/158)قتضب  امل :انظر (7)

 .(2/271)اهلمع انظر ذكر السيوطي يف هذه املسألة أن أبا عىل يرى القياس إن كان قليال.  (8)

 . (393، 2/392)رشح التسهيل  :رانظ (9)

يقول:    (10) حيث  قلة،  عىل  اجلمع  السم  اإلضافة  جواز  املسالك  أوضح  يف  هشام  ابن  كالم  وقد  »ظاهر 

 . (4/246)ملسالك أوضح ا«. انظر: خيفض بإضافة العدد

 .(336 ،2/335)، املقرب (32، 2/21)رشح اجلمل البن عصفور  :انظر (11)
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 .(1) اسُتعمل للقليل والكثري فال جيوز

املعترب فيه مفرد من جهة تذكري العدد وتأنيثه ففيه تفصيل بحسب املعدود، فا  مأ

فيقال: ثالثة ُأن  سجالت، فمفردها سجل    املعدود ال مجعه،  ث ، وهو مذكر؛ لذلك 

فيعتربون   ثالث سجالت،  يقولون:  حيث  والكسائي،  البغداديني  بخالف  العدد، 

 .(2) حاهلامبلفظ اجلمع، أما مع اسمي اجلمع واجلنس فالعربة 

عدد وتأنيثه، واسع ومتشعب، والكالم حول إضافة املعدود للعدد، أو تذكري ال

فيه العلامء  أقوال  يستقيص  مستقل،  ببحث  يفرد  أن  من    ،ويستحق  الراجح  ويبني 

ألن املقصود يف هذا املوضع   ؛ولكني أكتفي بام ذكرت دون زيادة تفصيل  ،املرجوح

ان( إىل اسم اجلنس أو اسم اجلمع، وليس املراد  نهو بيان القول يف إضافة العدد )اث 

القالدة ما احلديث عن مج يع األعداد، واالستفاضة يف ذكر الراء، وإنام يكفي من 

 أحاط بالعنق.

ة( للمؤنث،  رش   ( للمذكر و)ع  رش   وأما اجلزء الثاين من العدد )اثنا عرش( فهو )ع 

،  (5) بعض العرب(4) فتحهاقد  و ،  (3) ة، وتكرسها متيم عرش    ني  ويسكن أهل احلجاز ش  

سيبويه:   املؤنث  » قال  جاوز  بني  وإن  بلغة  ة   
رش  ع  إحدى  قلت:  واحدًا  فزاد  العرش 

ة، كأنام قلت: إحدى  رش   ة، وبلغة أهل احلجاز: إحدى ع  ب ق  متيم، كأنام قلت: إحدى ن 

ة والعني (6)«مت  ر  الشني  فمفتوح   ) رش  )ع  أما  مالك:  (7) ،  ابن  قال  ُسكن عني»،   وربام 

 
 . (2/271)اهلمع انظر:  .املازين ذكر السيوطي أن هذا مذهب   (1)

 .(318، 3/314)رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك و، (755،  2/075)انظر: ارتشاف الرضب  (2)

بالكرس  (3) تعا  قرأ  البحر  انظر:  ،  [60البقرة:]  ﴾مث  زث رث ﴿  ىل:جماهد وطلحة وغريمها يف قوله 

 .(1/391)املحيط 

 .(1/221)اهلمع انظر: ، األصل فيها، وقد قرأ به األعمش ذكر السيوطي أن سبب الفتح هو الرجوع إىل (4)

 .(2/758)ارتشاف الرضب  (5)

 . (3/557)الكتاب  (6)

 . (3/221)اهلمع  (7)
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 . (1) («عرشة)

والتأنيث التذكري  يف  معدودها  العرشة  األندليس: وتطابق  حيان  أبو  يقول   ،

من  » التاء  فتقول:   (عرشة)وتسقط  للمؤنث،  وتثبت  عرش،  ثالثة  فتقول:    للمذكر 
 .(2) «إحدى عرشة واثنتا عرشة

 : متييزهالعدد )اثنا عشر واثنتا عشرة( و   إعراب 
من   املركبة  املربد:    (عرش  عةست)إىل    (أحد عرش)األعداد  قال  الفتح،  مبنية عىل 

الفتح» ...  ؛وألزموها  بيت  بيت   جاري  هو  قالوا:  كام  احلركات؛  أخف  ، (3) « ألنه 

 . (4) ، فإهنام يعربان كاملثنى(اثنتان)و (اثنان)ويستثنى منها 

فزعم اخلليل أنه ال يغري  عن حاله قبل التسمية،    (اثنا عرش)وأما  »قال سيبويه:  

بمنزلة   فيصري  (مخسة عرش)وليس  الصدر  عىل  يقع  اإلعراب  أن  يف   (اثنا)؛ وذلك 

و و  (اثني) الرفع،  واجلر،  النصب  النون  (عرش)يف  فيها (5)بمنزلة  جيوز  وال   ،

 .(6) («مسلمني)اإلضافة، كام ال جيوز يف 

كيسان وابن  درستويه  ابن  و  (7) وذهب  مبنيان.  الصدرين  أن  أبوإىل  أورد    قد 
 ىت   ﴿  يف قوله تعاىل: ﴾ زث رث   ﴿  إعرابه للعدد  حيان رأي ابن درستويه عند

ويف حمفوظي أن ابن درستويه ذهب »حيث قال:  ،  [60البقرة:]  ﴾مث زث رث  يت

 . (8) «مبنٌي، ومل جيعل االنقالب دليل اإلعراب ( عرش ) مع    ( ثنتا ) و   ( اثنتا ) و   ( اثنا ) إىل أن 

 
 .(401 ،2/040)رشح التسهيل انظر: هبا شاذة، وعد  القراءة  (1)

 .(2/758)رتشاف الرضب ا (2)

 . (2/161)املقتضب  (3)

 . (4/256)أوضح املسالك  :انظر (4)

 .ويف نون املثنى تفصيل ليس هذا مقامه ،أي تقع موقع نون املثنى يف العدد: اثنان، فإهنا جزء من تركيبه (5)

 . (3/307)الكتاب  (6)

 . (2/80)  املساعد عىل تسهيل الفوائدانظر رأي ابن كيسان يف (7)

 . (1/391)ملحيط البحر ا (8)
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ا،  زمعربان صدرا، مبنيان عج  (اثنتا عرشة)، و(اثنا عرش)و»وقال يف االرتشاف:  

اجلمهور مذهب  ال(1)«هذا  عىل  يف رشحه  األزهري  وذكر  عىل .  البناء  أن  توضيح 

الرتكيب، ثقل  خفته  لتعادل  جاء  مطلقا  املركبة  األعداد  يف  الكلمة وبني    الفتح  أن   

األوىل ُبنيت ألهنا نزلت بمنزلة صدر الكلمة من عجزها، أما الثانية فُبنيت لتضمنها 

أحدٌ  أن األصل:  أي  العطف،  لوقوعها موقع  (2)وعرشٌة، مخسٌة وعرشةٌ   حرف  أو   ،

يق واثنتني،التنوين،  اثنني  العددين:  استثنى  ثم  املفرد،  يف  العقد  و  صد  بناء  علل 

بقوله:   وقيل:  »بعدمها  للعقد،  مضافني  وليسا  النون،  موقع  بعدمها  ما  لوقوع 

 . (3) «مضافان إليه، وعليهام فالعقد مبني لتضمنه معنى حرف العطف

مم من  ال ويظهر  أنه  سبق  عرش  ا  واثنتي  عرش  اثني  العددين  إضافة  إال  جيوز  ة 

ألهنام ينزالن منزلة النون من املثنى،   بحذف اجلزء الثاين منهام، وهو: عرش أو عرشة؛

لذلك   منهام؛  النون  بعد حذف  إال  يضافان  فهام ال  السامل،  املذكر  من مجع  وكذلك 

لوقو مبني  عرش،  وهو:  العدد  من  الثاين  اجلزء  حيث عفإن  النون،  حرف  موقع  ه 

 . (4)«موقع احلرف ُبني واالسم إذا وقع» يقول األزهري: 

األندليس    أبو حيان  يقول  اإلضافة، حيث  فيها  فيجوز  املركبة  األعداد  بقية  أما 

رش   )وأما  » متابعا لسيبويه:   فمبني لقيامه مقام النون، ولذلك ال يضاف إليهام، ال    (ع 

اثنتا   وال  ك  عرش   اثني  تسعة عتقول:  إىل  عرش  ثالثة  من  أخواته  بخالف  رشت ك، 

 . (5) «جيوز إضافته عرش، فإنه

 
 .(2/759)ارتشاف الرضب  (1)

 .(2/161)املقتضب   وقد ورد هذا أيضا يف (2)

 .(459، 2/458)بمضمون التوضيح   الترصيح (3)

 . (2/459)الترصيح  (4)

 .(2/759)ارتشاف الرضب  (5)
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 : إعراب التمييز بعد العدد )اثنا عشر(
التمييز بعد األعداد من أحد عرش إىل تسعة وتسعون يكون مفردا منصوبا، قال 

مالك:   هذا  »ابن  فيتناول  التمييز،  عىل  منصوب  واحد  ومائة  عرشة  بني  ما  مفرس 

  كقوله   رش وإحدى عرشة وتسعة وتسعني وتسعا وتسعني وما بينهام،عالقول أحد  
تسعة »:  ×  وكقوله  ،[4]يوسف:  ﴾جع مظ حط  مض خض ﴿  تعاىل: هلل  إن 

. (2)«عىل أن مجعه وهو متييز ال جيوز مطلقا  (بواحد)  :، ودل قويل(1) «وتسعني اسام

 ىي ني  ﴿:  ىلومن بني هذه األعداد العددان: اثنا عرش واثنتا عرشة، ومثاله قوله تعا

 ىب  نب مب زب ﴿  ، وقوله تعاىل:[36]التوبة:  ﴾ هئ  مئ خئ حئ جئ يي

.[60]البقرة: ﴾مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

أربع من  القرآن مخس مرات يف  واثنتا عرشة يف  اثنا عرش  العدد:  وقد ورد ذكر 

 وسأذكر هذه املواطن من القرآن مبينا إعراب العدد ومتييزه:  سور القرآن الكريم،

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب  ﴿   قال تعاىل: -1

)  :[60]البقرة:  ﴾ مث زث فاعل فالعدد  )اثنا(  من جزأين:  مكون  هنا  اثنتا عرشة( 

املركب،   العدد  جزء  و)عرشة(  باملثنى،  ملحق  ألنه  األلف؛  رفعه  وعالمة  مرفوع 

دائام  الفتح  باإلضافة  ،(3) مبني عىل  أنه يف موضع خفض  أبو حيان  وقال  (4)وذكر   .

 . (5)«عرشة: جزء عددي مبني عىل الفتح ال حمل له»يف: اصاألستاذ حممود 

هو متييزه، مفرٌد منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.   ﴾مث﴿و

منصوب عىل التمييز، وإفراد التمييز املنصوب يف باب العدد الزم  »قال أبو حيان:  

 
 .(2/299) صحيح البخاري: خمترص الزبيدي  (1)

 . (2/392)ل رشح التسهي (2)

 .(1/111)ويش ملحي الدين در انظر: إعراب القرآن  (3)

 . (1/391)انظر: البحر املحيط  (4)

 .(1/108) اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه ملحمود صايف (5)
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 . (1)«أجاز الفراء أن يكون مجعاعند اجلمهور، و

تعاىل:  -2  نب  مب  زب رب يئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ﴿  قال 

ا  ﴾ نب مب ﴿  العدد  :[12]املائدة:  ﴾ىب هذه  مرك  يف  فجزلية  األول ؤب،    ه 
منصوب  ﴾مب﴿ به  الياء  ،مفعول  نصبه  واجلزء    ؛وعالمة  باملثنى،  ملحق  ألنه 

متييز   ﴾ ىب  ﴿ ، و(2) اسم مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب  ﴾نب   ﴿الثاين

 . هوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخر ،منصوب

وهذه   .[160]األعراف:  ﴾  ... جم يل ىل مل خل ﴿  ال تعاىل:ق  -3

ه الراء  الية  وأذكر  الحقا،  فيها  القول  أبسط  وسوف  البحث،  هذا  مدار  ي 

 واالختالفات التي دارت فيها.

تعاىل:  -4 )اثنا    :  [160]األعراف:  ﴾ حي جي يه ىه مه  ﴿  قال  العدد 

. يقول حممود صايف:  (3)هذه الية فاعل للفعل )انبجست(، و)عينًا( متييز  عرش( يف

مرفوع» فاعل  و  ،)اثنتا(  األلف،  الرفع  الرتكيب  ُح وعالمة  ملشاهبة  النون  ذفت 

 .  (4) «لإلضافة، )عرشة( جزء عددي ال حمل له، )عينًا( متييز منصوب

، العدد [36]التوبة:  ﴾... هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿  قال تعاىل:  -5

وذكر النحاس   ،(5)وهو خرب إن  ،عرش( مكون من جزأين ، األول منهام )اثنا(  )اثنا

خربها، و  إن  اسم  عىل  حتتوي  الية  هذه  دون  »وقال:    أن  عرش(  )اثنا  وأعربت 

ثنني يف )اثنا( هي  ألف االأن يقصد  ،(6) «ألن فيها حرف اإلعراب أو دليله  ؛نظائرها

 
 . (1/391)البحر املحيط  (1)

 .(249/ 3)انظر: اجلدول يف إعراب القرآن  (2)

 .(3/61)إعراب القرآن ملحي الدين درويش  :انظر (3)

 . (5/90)ل يف إعراب القرآن اجلدو (4)

 . (6/44)املصون   الدر (5)

 .(2/213)حاس إعراب القرآن أليب جعفر الن (6)
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حرف اإلعراب أو عالمته، فهو خرب )إن( مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق  

  ( شهرا)جزء عددي مبني عىل الفتح، و  (عرش)و»حمي الدين درويش:    باملثنى. قال

 . (2) و)عرش( عند األستاذ حممود صايف ال حمل له من اإلعراب ،(1) «متييز

  ( فشهراً »)وقد ُاختلف يف التمييز هنا هل يأيت مبينًا أم مؤكدا، يقول ابن هشام:  

عامله إىل  بالنسبة  وأما  الشهور(،  عدة  )إن  من  فهم  ملا  عرش)وهو    مؤكد   (اثنا 

ل(3) «فمبني مبني  التمييز  أن  إىل  يميل  هنا  فابن هشام  )اثنا عرش(؛ ألن ،  وهو  عامله 

العامل يف التمييز هو املميز، ومل ينف  أنه مؤكد ملضمون الكالم املتقدم، وقد خالفه  

مبينا  ال  مؤكدا  الية  هذه  التمييز يف  للمغني، حيث جعل   ،(4) الدماميني يف رشحه 

ال حاش م شوتعقبه  يف  الدماميني  ،يتهني  قول  ورد  
احللبي  .(5)  السمني    : وقال 

 . (6) «( ُنصب عىل التمييز، وهو مؤكد ألنه قد فهم ذلك من األولو)شهراً »

ومسألة جميء التمييز مؤكدا لعامله فيها خالف بني العلامء، وقد ظهر اخلالف يف 

التمييز، هل جيوز؟ لنعم وبئس مع  الظاهر  الفاعل  اجتامع  وإذا    قضية  أم ال جيوز؟ 

 جاء مؤكدا هل يكون متييزا أم حاال؟ 

اخلالف ليس موطن بحثنا؛ ولكن له طرف صلة بتمييز العدد التفصيل يف هذا  

ول  ـه دون الدخــج عليـعري ـي التـت ف ـرغبـر؛ فـة الذكـ فـة النـي اليـر( ف ـشـا عـنـ)اث 

 . هـالتـ فصيـت يـف

 
 .(3/214)إعراب القرآن للدرويش  (1)

 .(5/284) اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه  (2)

 . (604)مغني اللبيب  (3)

 . (1/296)حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب   :انظر (4)

 .(2/316)ني حاشية الشم :انظر (5)

 . (6/44)الدر املصون  (6)
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 للتوكيد، كام  د يأيتبل ق   ، رفع اإلهبامىلعأن التمييز ال يقترص    (1)ذكر ابن مالك

  ( 2)، وأشار إىل أن سيبويه(ئسب  )و  (مع  ن  )هو احلال يف التمييز مع الفاعل الظاهر يف  

الفاعل وإظهار  التمييز  بني  اجلمع  لرفع    ،يمنع  جاء  األصل  يف  التمييز  أن  بحجة 

للتمييز. فحينئٍذ ال حاجة  اإلهبام،  زال  الفاعل  فإذا ظهر  ردَّ عىل حجة    مث  اإلهبام، 

كقولك: له وهذا االعتبار يلزم منه منع التمييز يف كل ما ال إهبام فيه  »ه بقوله:  سيبوي

قوله منه  الدراهم عرشون درمها، ومثل هذا جائز بال خالف. و   ني  ﴿  تعاىل:  من 

 مخ جخ  مح   ﴿  وقوله تعاىل:  ،  [36]التوبة:﴾هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي

ُحكم    ...  [155]األعراف:  ﴾ حس جس يف ابفكام  وُج   جلواز  هذا  سبب  مثل  عل 

ا رفع  ال  التوكيد  الرجاجلواز  نعم  نحو:  يف  يفعل  فكذلك  وال إلهبام،  رجال،  ل 

هشام  .  (3) يمنع« املغني    -وابن  يف  سابقا  ذكرت  مبينا   -كام  يأيت  التمييز  أن  يرى 

املربد إجازة  »وأما  قال:  حيث  السابق  املثال  ردَّ  وقد  له،  مؤكدا  ال  لعامله 
ومن    (4)

رجال  ع  )ن    :هوافق الرجل  فمردودةم  فاعل   .(5) «زيد(  جيتمع  أن  إجازهتم  يقصد 

التمي  (نعم) مع  مؤكداالظاهر  متييزا  )رجال(  يكون  وأن  يف    ،يز،  أنه  حني  قطر  )يف 

 ام  يل ىل  مل  ﴿  ذكر أن احلال والتمييز يأتيان مؤكدان، نحو قوله تعاىل:  (الندى

)بئس  ومنه:  ،  (6)   ة دينا(ي وقول الشاعر: )من خري أديان الرب ،  [60]البقرة:  ﴾مم

ويؤل )فحال(  ، وذكر أن سيبويه يمنع جميء التمييز مؤكدا،  (7) لفحل فحلهم فحال( ا

 
 . (15، 3/14)التسهيل  رشح :انظر (1)

 .(178، 2/175)الكتاب  :انظر (2)

 . (3/15)رشح التسهيل  (3)

 . (2/150)املقتضب   :انظر (4)

 . (604)مغني اللبيب  (5)

الشافية    (6) الكافية  حممد. رشح  دين  بأن  علمُت  ولقد  طالب، صدره:  أليب  بيت  عجز  ،  ( 2/1107)هذا 

 . (2/96) والترصيح

 =،(313)ديوانه    يف   البيت جلرير  .قــــيـطــنـم زالء مـــــهــ وأمالـــحــف  **  مــهـلـحـفل  ـحفـس الـئـون بـيـبلغـوالت  (7)
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. وهذا التضاد يف كالم ابن هشام حيتاج مزيد بحث لتجليته؛  (1) عىل أنه حال مؤكدة

 .، إن شاء اهللولكنه ليس جمال بحثنا، ولعِّل أفرد له بحثا مستقال يف قابل األيام

التمييز لرفعلقول أنه ليس بالرضا  ةصوخال   اإلهبام فقط، بل قد   ورة أن يكون 
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿  ن لعامله كام يف قوله تعاىل:يأيت للتوكيد ولو مل يك

 ىي ني﴿، حيث جاءت كلمة )شهرا( متييزا مؤكدا لقوله تعاىل:[36]التوبة:  ﴾هئ

اجلملة السابقة   يف حني أن عامله هو العدد )اثنا عرش(، فمع أنه أكد معنى؛  ﴾يي

إال الدراهم له  من  عندي  قولك:  مثل  وهذا  لعامله.  مبينًا  يكون  أن  يمنع  ال  أنه     

احتجنا   ملا  نذكره  مل  الدراهم(، ولو  لـــ )من  فـ )درمهًا( متييز مؤكد  عرشون درمها. 

 والشواهد عىل هذا كثرية.   ،إليه يف إمتام املعنى

واحد، فقد  منصوبا إال يف موضع    اويف كل هذه املواضع جاء التمييز بعده مفرد 

إع والنحو حول  اللغة  علامء  اختلف  وقد  منصوبا،  فمنهم من عده   رابه،جاء مجعا 

، وهم قلة، وأغلبهم رأى خالف ذلك، وقدر التمييز بمفرد منصوب، موافقا  متييزاً 

القاعدة النحوية، وهو قول مجهور النحاة. وسوف أبسط القول يف   بذلك اضطراد 

،  ه يف املبحث الثاين من هذا البحثـة فيــف ـلـتـمخ ـلن الراء اـيـ وع وأبـضموـذا الــه

 .إن شاء اهلل

 

 

 
 

 
 . (192)وشواهد ابن عقيل  =

 . ( 236)، وتعجيل الندى برشح قطر الندى  (265، 264)قطر الندى وبل الصدى  :انظر (1)
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 املبحث الثاني
 يف قوله تعاىلالتوجيه النحوي ملعدوده و طابقة العددم 
 [160راف:ــ]األع  ﴾ جم  يل  ىل  مل  خل   ﴿

 ء: هام آراء العلامفي تدوتعد ،يف هذه الية ملحظان دار حوهلام نقاش عريض

األول )أسباطا(    :امللحظ  معدوده  أن  حني  يف  مؤنث؛  عرشة(  )اثنتي  العدد 

مطابقته   عرش(  )اثني  العدد  يف  والقاعدة  خالف  مذكر،  قد  هنا  وهو  ملعدوده، 

 معدوده.

الثاين العدد  ،املعدود  :امللحظ  متيز  مجعا،    ،أو  الية  هذه  يف  جاء  )اثنتي عرشة( 

)اثني عرش( جيب أن يكون مفردا، وهذا مل    عدة أن متييز العدداقوهو )أسباطا(، وال

 يتحقق يف هذه الية. 

القرآ النص  هذا  امللحظني يف  أوجه ختريج هذين  تعددت  مع  وقد  يتوافق  بام  ين 

تسلم   لكي  والتقدير  التأويل  طريق  عن  حتى  النحوية  وشواهدها  اللغة  قواعد 

األوج هذه  أهم  أوجز  ولعِّل  النحوية،  ذلك،    هالقاعدة  بعد  ل  أفص  هذه  ثم  فمن 

 األوجه:

عليه،   -1 املعنى  لداللة  حمذوف  الية  هذه  يف  التمييز  أن  النحاة  من  كثري  رأى 

)اثنتي اثنتي   و)أسباطا( بدل من  التمييز املحذوف، والتقدير:  أو بدل من  عرشة(، 

 عرشة فرقة أسباطا.

نعت  -2 )أسباطا(  كلمة  جعل  من  و)أمما(  اومنهم  حمذوف،   انعت  ملوصوف 

 ى. لعدد تبعا للمعنألسباط، وأنث ا

ز أن يكون  وذهب بعضهم إىل أن )أسباطا( متييز لـــ )اثنتي عرشة(، أي جو    -3

من ومنهم  مجعا؛  بمعنى    التمييز  أنه  واملراد  املفرد،  موضع  وقع  لكنه  متييز؛  عده 

 )قبيلة( أو مجاعة. 
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الرت حماولة  مع  ورودها  عند  ألصحاهبا  األقوال  هذه  أسند  ما  جوسوف  يح 

 أمكنني ذلك. 

املسترشقون حوهلا  أثار  التي  اليات  من  الية  هذه  أن  إىل  هنا  اإلشارة    وجيدر 
اللغوية، وهذا اإل اإلشكاالت  املزاعم  نابع من موقف عام بعض  الزعم  أو  شكال 

عند املسترشقني وهو التشكيك يف أن مصدر هذا القرآن إهلي، وإنكارهم أن يكون 

وقد   اهلل،  عند  من  اليةث أوحيا  هذه  حول  عرشة(    اروا  )اثنتي  العدد  جميء  شبهة 

مؤنثا، وكان جيب أن يذكر، وأيضا جمي املعدود أو التمييز )أسباطا( مجعا، واألصل  

ون مفردا. ويف ثنايا هذا البحث الرد الكايف عىل هذه الشبهة، وهناك عدد من أن يك

به يف آيا أخرى، وسريد ذكرها    تالكتب التي ردت عىل هذه الشبهة وغريها من الش 

 منها.
ٍ
 عند االستشهاد بيشء

 ( يف اآلية املذكورة: إعراب العدد )اثنيت عشرة
)اث  العدد  إعراب  العكربي يف  البقاء  أبو  يكون ذكر  أن  إما  نتي عرشة( وجهني: 

اثنتي  )وقطعناهم  تعاىل:  »قوله  قال:  حيث  حاال،  يكون  أن  وإما  ثانيا،  مفعوال 

نا، فيكون اثنتي عرشة مفعوال  بمعنى صري    (قط عنا)  نعرشة( فيه وجهان: أحدمها أ 

. وقد مال السمني احللبي إىل  (1) والثاين: أن يكون حاال؛ أي: فرقناهم فرقا«  ، ثانيا

ن  الوج ُيضم  مل  ألنه  لواحٍد؛  متعٍد  )قط عناهم(  أن  »الظاهر  يقول:  حيث  الثاين،  ه 

ل )قط عناهم(، أي:  وعمعنى ما يتعدى الثنني، فعىل هذا يكون )اثنتي( حاال من مف

العدد« هبذا  معدودين  حاال،  (2)فرقناهم  عرشة(  )اثنتي  العدد  حيان  أبو  وأعرب   .

العكربي وهو نصبه عىل أنه مفعول ثاٍن؛    وذكر الوجه الثاين الذي أجازه أبو البقاء

النحويون )قط عنا( يف باب )ظننت(  يعد  أنه قال: »ومل  به احلويف فقال:   ،إال  وجزم 

 
 .(1/599)التبيان يف إعراب القرآن   (1)

 . (5/484)الدر املصون  (2)
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عرشة لــ  ()اثنتي  ج)قط عناه  مفعول  أي:  عرشة«م(،  اثنتي  املعنى (1) علنا  وهذا   .

»)وقط عناه(: وصرينا يقول:  إذ  )قطعناهم(،  للفعل  الزخمرشي  تفسري  من  هم  يفهم 

ومي   فرقا،  أي:  بينهم« قطعا،  األلفة  لقلة  بعض؛  من  بعضهم  ما (2) زنا  أيضا  وهذا   .

إىل ويشري  الزخمرشي،  كالم  من  الدرويش  الدين  حمي  »وجوز   فهمه  بقوله:  ذلك 

عرشة ا اثنتي  فيكون  صريناهم،  بمعنى  قطعناهم  يكون  أن  البقاء  وأبو  لزخمرشي 

 .(3)مفعوال به ثانيا«

أن العدد )اثنتي عرشة( أقرب إىل أن يكون حاال    -أعلمواهلل  -والذي يظهر يل  

 من أن يكون مفعوالً به ثانيا لعدة اعتبارات: 

)  أوهلا: الفعل  يعدوا  مل  النحاة  ) ط  قأن  أخوات  كام عناهم( من  باهبا  من  أو   ) ظن 

 ذكر ذلك أبو حيان.

من    اثنيها: الظاهر  وهو  التضعيف،  من  املبالغة  اكتسب  )قط عناهم(  الفعل  أن 

اكتساب  مع هو  املقصود  أن  يبدو  وال  فيه،  واملبالغة  التفريق  كثرة  أي:  الية،  نى 

التضعيف. هذا  من  و  التعدية  حيث  ذلك،  عىل  يدل  الية  كلمتان  دروسياق  ت 

تشديد يف قوله: الكثرة، ومها: )أمما( و)كل أناس(. وعن املقصود من ال  تدالن عىل

ب ملمحا  اإلسالم  حقائق  كتاب  يف  ورد  يقول:  )قط عناهم(  حيث  مفيدا،    "الغيا 

مجع   بالغة  يناسبه  وهذا  والتفريق،  التقطيع  كثرة  أي  التكثري،  يفيد  التشديد  وهذا 

هذا النوع ُتزال من أجلها كل املوانع   ملعاين البالغية مناو)أسباطا أمما( ال إفرادها،  

 . (4) والسدود، ولغة القرآن وبالغته أوسع من قواعد اللغة وفنوهنا البالغية 

 
 . (4/405) ملحيطالبحر ا (1)

 .(2/520)الكشاف  (2)

 .(3/61)آن الكريم للدرويش إعراب القر (3)

. وانظر مسائل الرتكيب واإلعراب بني الزخمرشي (192)حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني    (4)

 .(62)وابن مالك 
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الفعل    ثها:اثل ُذكر  أي:  )قط عناهم(،  بقوله سبحانه:  اكتمل  قد  أن معنى اجلملة 

ى عنه؛ بل من متام  نغوالفاعل واملفعول به، وتم املعنى الذي تدعو له احلاجة وال  

املعنى أن كل ما أتى بعد هذه اجلملة ال نجد حاجة ملحة لذكره، فهو إما مفرسا أو  

سبق، من  وحال  ملعنى  مبينا  أو  ُحذف    مؤكدا،  قد  التمييز  أن  ذلك  عىل  والدليل 

 لذلك أتى العدد هنا مبينا حلال تقطيعهم.، لداللة الفعل عليه

الزيادة    ،أن الفعل )قط عناهم( مضعف  رابعها: عىل مجلته بعد مفعوله ولو أردنا 

مف نزيدها  أن  األوىل  قد  لكان  األسايس  املعنى  ثانيا؛ ألن  به  مفعوالً  مطلقا ال  عوالً 

اكتمل، ولو اكتمل، ومث قد  املعنى  أن  لنا  لظهر  احلبل(،  )قط عت  لو قلت:  ال ذلك 

بيان نوع أو   وأأردنا الزيادة عىل اجلملة ملا خرجت تلك الزيادة عن توكيد ملا سبق  

فنقول مثاًل: )قطعت احلبل تقطيعا(، وهذه كام نعلم هي أنواع املفعول املطلق عدد،  

لنا احتامال ث ال املفعول به الثا، وهو أن يكون العدد مفعوالً مطلقًا نائبًا  ، وهذا يربز 

 عن مصدره. 

للفعل   به  املفعول  من  حال  عرشة(  )اثنتي  العدد  أن  إىل  لُت  م  كله  لذلك 

 له وجاهته.  ثانيا، وإن كان القول الثاين هم( وليس مفعوال بهان)قط ع

بط( يف معاجم اللغة ومدلوالهتا  : معىن كلمة )س 
ِّل  معانيها   (أسباط)األوجه اإلعرابية لكلمة    حيسن بنا قبل البدء يف معرفة أن ُنج 

رايب  عيف لغة العرب؛ ألن اإلعراب فرع املعنى، فإذا أدركنا املعنى بان لنا الوجه اإل

 للكلمة. 

ا أن  لفريوذكر  ب ط)زآبادي  وأصلها   (السَّ كثرية،  أغصان  هلا  الشجرة  هي  حمركة 

اليهود، من  والقبيلة  الولد،  ولد  وبالكرس:  أسباط  واحد،  ابن (1)ومجعه  وقال   .

العرب؟  :  منظور بط يف كالم  الس  ما معنى  ابن األعرايب،  العباس: سألت  أبو  »قال 

 
 القاموس املحيط، مادة )سبط(.  :انظر (1)
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بطان و بط والس  ُمصاُص منهم، وقيل السبط  ـ، والسباط خاصة األوالدألاقال: الس 

 . (1) ابن سيدة: السبط ولد االبن واالبنة« ،واحد األسباط وهو ولد الولد

قال بعضهم: السبط القرن الذي جييء بعد قرن، والصحيح أن وقال الزجاج: » 

( طا، ثم ذكر أن )األسب(2) األسباط يف ولد إسحاق بمنزلة القبائل يف ولد إسامعيل« 

ب   حاق بمثابة شجرة،  وهو نوع من الشجر ترعاه اإلبل، فجعل إس   طمشتق من السَّ

ب جيعلون الوالد  يف النس  ابونوإسامعيل كذلك، وختم بقوله: »وكذلك يفعل النس  

الشجرة أغصاهنا«  ،بمنزلة  بمنزلة  األوالد  احللبي (3) وجيعلون  السمني  ويضيف   .

التتابع، سموا    قاقهم من السبط وهوتش معنًى آخر هلذا االشتقاق، حيث يقول: »وا

متتابعون أمة  ألهنم  اهلل  و  ...  بذلك  رسول  سبطا  للحسنني:  النتشار   ×قيل 

. وذكر ابن عطية نقال عن غريه أن السبط (4)قيل لكل ابن بنت )سبط(«ذريتهم، ثم  

بة كلمة عربانية معر 
قبيلة(5) الزخمرشي إىل أن )أسباطًا( بمعنى  ، أي أن  (6) . وذهب 

وغ جمي التمييز مجعا يف  ط، وهذا ختريج وتأويل منه لكي يسكثر من سبلة فيها أيبالق

كأن اجلمع هنا جاء  ف  ،[160]األعراف:  ﴾يل ىل مل خل ﴿  قوله تعاىل:

)اثنتي   األسباط  املحتمل يف كون  الوهم  ويزيل  الكثرة،  وهو  الية  مراد  مع  ليتسق 

 عرشة( فقط، بل هم أسباط كثري، وهذا ملحظ بالغي معترب.

مال   ابن  عليه  بقوردَّ  التسهيل  ساعده ك يف رشح  لو  هذا  برأيه  بأس  »وال  وله: 

خمالف ملا يقوله أهل اللغة أن السبط  كل قبيلة أسباط ال سبط    :لكن قوله   ،استعامل

 
 لسان العرب، مادة )سبط(.  (1)

 .(2/383) وإعرابهقرآن معاين ال (2)

 .(2/833) وإعرابه معاين القرآن (3)

 . (2/138)الدر املصون  (4)

 . (2/466)املحرر الوجيز  :انظر (5)

 . (32)وانظر املسترشقون ودعوى األخطاء اللغوية يف القرآن   .(2/521)الكشاف  :انظر (6)
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العرب يف  القبيلة  بمنزلة  إرسائيل  بني  عرشة   ،يف  اثنتي  قطعناهم  معنى  هذا  فعىل 

ل ال موقع قبيلة، فال  باط واقع موقع قبائس أأسباطا: قطعناهم اثنتي عرشة قبائل، ف

 . ( 2) رشي وهو أيضا ما ذهب إليه أبو حيان يف معرض رده عىل الزخم  ،(1) « يصح كونه متييزا 

 : مدى توافقهما مع العدد قبلهماا( و)أمما( و أسباطإعراب لفظة )
قوله و)أمما( يف  )أسباطًا(  للفظتي:  اإلعرابية  األوجه  العنوان  هذا    سنذكر حتت 

 .[160األعراف:] ﴾جم يل ىل مل خل  ﴿  :ىلتعا
لقد أوجب النحاة إفراد متييز العدد املركب، فال جيوز جميء متييزه مجعا، يقول أبو 

ن: »وإفراد التمييز املنصوب يف باب العدد الزم عند اجلمهور، وأجاز الفراء أن  حيا

 .  (3) «يكون مجعا
)أسباطا( يف أن  إليه األخفش من  ما ذهب  الية صفة    ومن قول اجلمهور  هذه 

عرشة ملوص اثنتي  والتقدير:  عرشة(،  )اثنتي  العدد  من  بدالً  يعرب  حمذوف  وف 

ث  الصفرقة،  وأقيمت  املوصوف  اثنتي عرشة م حذف  »أراد  يقول:  فة مقامه، حيث 

العدد عىل األسباط« أسباط، ومل جيعل  ق  ر 
الف  أن  ثم أخرب  بقوله:  (4)فرقة،  . ويعني 

العدد عىل األسباط« )أسبا  ،»ومل جيعل  أن كلمة  للعدد. وقد  أي:  متييزًا  ليست  طا( 

: »وقال  عىل التقديم والتأخري، قال األزهريخالفه ثعلب، إذ يرى أن الكالم قائم  

)اثنتي  قبل  ق  ر 
الف  ولكن  الثاين؛  غري  عىل  العدد  خيرج  ال  غلط،  هذا  العباس:  أبو 

قال:   كأنه  قبلها؛  ما  عىل  مؤنثة  عرشة(  )اثنتي  تكون  حتى  قًا  طَّ قعرشة(،  ر 
ف  عناهم 

التأنيث ملا تقدم«ا . وهذا رأي البغوي يف تفسريه، إذ يقول:  (5)ثنتي عرشة، فيصبح 

 
 . (2/393)رشح التسهيل  (1)

 . (4/405)البحر املحيط  :انظر (2)

 . (1/391)البحر املحيط  (3)

 . (1/339)معاين القرآن  (4)

 .(342، 12/413)يب اللغة هتذ (5)
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 . (1)أخري تقديره: وقط عناهم أسباطا أمما اثنتي عرشة«»ويف الكالم تقديم وت

، وقدر املعنى: قط عناهم اثنتي عرشة فرقة أسباطا، وذكر   وتبع الزجاُج األخفش 

ه قال جعلناهم أسباطا، وفرقناهم أسباطا،  فرقة، ثم قال: »كأن  أن أسباطًا من نعت

( وقوله:  الوجه،  وهو  عرشة(،  )اثنتي  من  بدال  )أسباطا(  نعت  فيكون  من  أمما( 

فالزج  (2))أسباطا(« لــ،  نعت  )أسباطا(  تكون  أن  هنا جييز  من   اج  بدال  أو  )فرقة(، 

 .(3) )اثنتي عرشة(، وتبعه يف ذلك الفاريس 

الر هذا  ح  يأوأصحاب  جواز  ال يرون  »وجيوز ذف  حيان:  أبو  يقول  تمييز، 

وجيوز أن تبدل    ،التمييز إذا ُقصد إبقاء اإلهبام، أو كان يف الكالم ما يدل عليهحذف  

بدل من  )أسباطا(     أنوبني  ،    ﴾ يل ىل مل  ﴿  ثم ذكر الية:   ،(4) من التمييز«

ز هنا التميي  فوقد ُحذ  ، )اثنتي عرشة(، ومتييزها حمذوف تقديره: اثنتي عرشة فرقة

 . (5)عنه صفته ونابت

كالنحاس النحاة  إليه كثري من  ما ذهب  األنباري،  (6) وهذا  بن   ،(7) وابن  ومكي 

 وغريهم. ، (11) والسمني احللبي، (10) وابن هشام، (9) والعكربي ،(8)أيب طالب

 
 .(2/300)تفسري البغوي   (1)

 .(383، 2/382)معاين القرآن وإعرابه  (2)

 . (5/486)الدر املصون  (3)

 .(4/1636)ارتشاف الرضب  (4)

 . (1/329)، والتأويل النحوي يف القرآن  (2/379)اخلصائص  :انظر (5)

 . (2/156)إعراب القرآن   :انظر (6)

 . (370)القرآين   ، وانظر النحو(1/376)لبيان يف غريب إعراب القرآن  ا (7)

 .( 303)مشكل إعراب القرآن  :انظر (8)

 .(1/599)التبيان يف إعراب القرآن   :انظر (9)

 . (4/257)أوضح املسالك  :انظر (10)

 .(5/484)الدر املصون  :انظر (11)
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ز حذف التمييز، وقدر املعنى: اثنتي عرشة فرقة (1)وقد قال به احلويف ، حيث جو 

) )أسباطا، وجعل   لــ  نعتا  )أسباطا(، أسباطا(  لـــ  نعتا  )أمما(  وعد   املحذوفة،  فرقة( 

نه قدره بمعنى  وهو )أسباط(؛ ألىل مذكر  وأنث العدد )اثنتي عرشة( مع أنه واقع ع

 :  (2) مؤنث، أي: )فرقة( أو )أمة(، واستشهد بقول الشاعر

 الــ يــ على ع  ن  اـالزم  ار  ـــج  د  ـق ـــل      ذ ود     الث  ـس  وثـفــ أن  ة  ـــالثــث
  ،وهي مؤنثة بـــ )رجال( فجعل العدد خمالفا ملعدوده  ،ث قدر معنى )أنفس(يح

 : (3) وأورد أيضا قول الشاعر 

 شر  ـها العل  ـ ن قبائـم  ريء  ـب  وأنت         ن   ـطـأب  شر  ـع  ذه  ـ ها  ــالبـك  وإن  
اللفظ،   دون  املعنى  راعى  أي  قبيلة،  مفردها  قبائل،  املعنى: عرش  ملعنى  اففقدر 

 مذكر. مؤنث واللفظ

امل التمييز  أن  نلحظ  أو  ولعلنا  )فرقة  بـــ  املقدر  بجمع  حذوف  ُوصف  قد  أمة( 

ب كام يقول السمني احللبي: وهو )أسباطا( مع كونه مفردا، وله نظري يف كالم العر

 :    (4)»ونظري وصف التمييز املفرد باجلمع مراعاًة للمعنى، قول الشاعر

 حم  ـاألس  راب  ـالغ  ة  ـيـ افـودا  كخــة       ســـوبـ ل ـح ون  ــعـربأو   ان  ـتـ نـها اثـفي
لفظا  ،ة()حلوبفوصف   مفردة  إذ    ، وهي  ملعناها،  مراعاًة  مجع  وهو  )سودا(  بــ 

 . (5) املراد هبا اجلمع«

م من كالم الفراء أن )أسباطا( متييز، حيث أجاز جميء التمييز مجعا، قال  وقد ُفه

الفراء إىل أنه جيوز ان ُيف رسَّ ذلك واع العدد: »وذهب  نأأبو حيان بعد أن تكلم عن  

 
 .(2/462) ، ورشح الترصيح (5/485)، والدر املصون  (4/405)حر املحيط الب :انظر (1)

 .(2/771)، واإلنصاف (2/144)واألغاين ،(395) ديوانه وهو يف ،البيت للحطيئة (2)

 . (2/417)، واخلصائص (2/274)البيت للنواح الكاليب، وهو يف الكتاب  (3)

 . (3/55)فصل البن يعيش امل :، وانظر(193)البيت لعنرتة ، وهو يف ديوانه  (4)

 . (5/486)الدر املصون  (5)
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عندي   بعضهم:  وأجاز  رجاالً،  وثالثون  رجاالً،  عرش  أحد  فتقول:  باجلمع  كله 

. وقال ابن (1) نهم عرشين درمها«عرشون دراهم لعرشين رجال، قاصدًا أن لكٍل م

مالك: »قلت: وهذا إذا دعت احلاجة إليه فاستعامله حسن، وإن مل تستعمله العرب، 

بغريه« معناه  يفهم  ال  استعامل  )أسباطا( (2) ألنه  ج  خر  الفراء  أن  السيوطي  وذكر   ،

القول هذا  تأنيث (3) عىل  الفراء  وأرجع  بعده،   .  الذي  للنعت  )اثنتي عرشة(  العدد 

 . (4) ، فذهب التأنيث إىل األمم« يقول: »ألن بعده أممحيث 

املذهب الزخمرشي  أن هذا نفسه  وذهب  يرى  لكنه  )أسباطًا( متييزا،    ، حيث عدَّ 
املفرد، أي أن أسباطا جاء بمعنى )قبيلة(، وأن كل قبيلة   اجلمع قد وقع يف موضع 

سبط ال  وعلل  (5)أسباط  م،  العرشة  عدا  ما  مميز  قلت:  »فإن  بقوله:  فام  ذلك  فرد، 

 جمموعا؟ وهال قيل: اثني عرش سبطا؟ وجه جميئه 

قلت: لو قيل ذلك مل يكن حتقيقا؛ إلن املراد: وقط عناهم اثنتي عرشة قبيلة، وكل 

الرجز من  ونظريه  قبيلة،  موضع  أسباطا  فوضع  سبط،  ال  أسباط  بني  (6) قبيلة   :

ي مالك وهنشل« رماح 
 (7) . 

بأ وغريمها  حيان  وأبو  مالك  ابن  عليه  أس ورد  قبيلة  كل  قوله:  سبط  ن  ال  باط 

. وقد بينت هذا سابقًا عند احلديث عن معنى )السبط(  (8) خمالف ملا يقوله أهل اللغة

 يف اللغة. 

 
 .(2/741)ارتشاف الرضب  (1)

 . (2/393)رشح التسهيل  (2)

 .(2/68)، واملساعد  (2/272)مهع اهلوامع   :انظر (3)

 . (1/397)معاين القرآن  (4)

 .(138/ 2)حاشية اخلرضي عىل رشح بن عقيل  :وهو قول اخلرضي أيضا. انظر (5)

 . ( 390/ 2) ، اخلزانة  ( 413/ 2)     وهو أليب النجم العجِّل العمدة جز وصدره: تبقلت يف أول التبقل. هو من الر (6)

 .(2/521)الكشاف  (7)

 . (4/405)البحر املحيط ، و(2/393)سهيل رشح الت :انظر (8)
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حيان:   أبو  عنه  قال  فقد  وهنشل،  مالك  رماحي  بني  ذكره:  الذي  الرجز  أما 

تثنية اجلمع شل. ليس نظريه؛ أل»وقوله: ونظريه بني رماحي مالك وهن    ، ن هذا من 

رضورة، وكأنه يشري إىل أنه لو مل ُيلحظ يف اجلمع كونه أريد به  و ال جيوز إال يف الوه

معنى    -وإن كان مجعاً -نوع من الرماح مل يصح تثنيته، كذلك هنا حُلظ يف األسباط  

 .(1) القبيلة فميز به كام يميز باملفرد«

بو الزخمرشي  املعنى: وقطعنا)أمما( عند  )اثنتي عرشة(، وتقدير  أمما، دل من    هم 

بقوله: »ألن كل أسباط كانت أمة عظيمة، ومجاعة كثيفة العدد، وكل  ثم علل ذلك  

 .(2) واحدة كانت تؤم خالف ما تؤمه األخرى، ال تكاد تأتلف« 

ورجح الدكتور حممد هنادي رأي الفراء بجواز جميء التمييز مجعا؛ وعلل ذلك 

ا ظاهر  منبأن  متييزا  )أسباطا(  كلمة  إىل جعل  يدعو  )اثنتي عرشة(  لية   .(3) العدد 

رأي   ذكر  أن  بعد  قال  حيث  األزهري،  خالد  الشيخ  هذا  إىل  باإلشارة  سبقه  وقد 

له« يشهد  الية  »وظاهر  أن  (4) الفراء:  كالمه  صدر  يف  ذكر  األزهري  أن  مع   ،

)اثنتي   من  بدل  هو  وإنام  مجع،  ألنه  بتمييز؛  ليس  ر)أسباطا(  وهو  ي أعرشة(، 

 . (5) الشلوبني

 خترجيها رأيان: يف إعراب هذه الية ووابن مالك له 

أشار يف رشح الكافية إىل أنه ال حذف للتمييز يف هذه الية، وأن   الرأي األول:

)أمما(   ُر  ذ ك  هو  )أسباطا(  يف  التأنيث  رجح حكم  الذي  وأن  التمييز،  هو  )أسباطا( 

ف   )أسباطا(  هو مؤنث ترجح جانب التأنيث، فــ بعده، أي فلام ُنعت التمييز بام ُوص 

 
 . (4/405)البحر املحيط  (1)

 . (3/137)وانظر نظم الدرر يف تناسب اليات والسور  .(2/521)الكشاف  (2)

 . (147)ظاهرة التأويل يف إعراب القرآن  :انظر (3)

 . (2/462)الترصيح  (4)

 .(2/461)املصدر السابق  (5)
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التأنيث يف كلمة  بـــ )أمما( وه و مجع )أمة(، وهي مؤنثة. وذكر أن هذا مثل ترجيح 

 : (1) )شخوص( بسبب ذكر )كاعبان ومعرص( بعدها، وذلك يف قول الشاعر

 ص ر  ـعـان  وم  ــوص  كاعبــخـالث  ش  ـث   قي       ـت  أتـن كنـّن  دون  مـــ جـ  ان  مـفك
مف  حيث أن  مع  )شخوص(  كلمة  يف  التأنيث  جانب  وهو  ردها  رجح  مذكر 

هنَّ  أي:  مؤنثان،  ومها  بعدها،  ومعرص(  )كاعبان  ذكر  بسبب  وذلك  )شخص(؛ 

كاعبان ومعرص، فكنى بالشخوص عن النساء، والقياس أن يقول: ثالثة شخوص،  

 . (2) بتأنيث )ثالثة( حتى ختالف املعدود

»ثالث   قوله:  »فأما  هشام:  ابن  فرضورة، قال  عرص«،  وم  كاعبان  شخوٍص 

له: )كاعبان ومعرص(، فاتصل باللفظ ما يعضد املعنى املراد،  لك قووالذي سهل ذ

 . (3) ومع ذلك فليس بقياس، خالفًا للناظم«

الثاين: يف    الرأي  يقول  متييز، حيث  ال  بدٌل  )أسباطا(  أن  التسهيل  ذكر يف رشح 

مت )أسباطًا(  عدَّ  حني  الزخمرشي  عىل  رده  »فعىل معرض  )قبيلة(:  بمعنى  وأنه  ييزًا، 

اهم اثنتي عرشة أسباطا: قطعناهم اثنتي عرشة قبائل، فأسباط واقع  قطعن  هذا معنى

حمذوف« والتمييز  بدل  هو  وإنام  متييزا،  كونه  يصح  فال  قبيلة،  ال  قبائل  .  (4) موقع 

 . "رشح الكافية"وهذا القول كام هو رصيح وواضح خمالف ملا ذكره يف 

من لنا  يف  يتبني  و)أمما(  )أسباطا(  كلمتي:  أن  سبق  ما  قولخالل  تعاىل:    ه 
 قد اختذت عدة أوجه إعرابية:  [160]األعراف: ﴾جم يل ىل مل خل ﴿

الرأي   هبذا  وقال  )اثنتي عرشة(،  للعدد  متييزا  ها  عد  من  منهم  )أسباطا(  فكلمة 

 
 . (129، 5/48) ه والنظائر األشبا :وانظر ، (100ص ) ر ابن أيب ربيعة يف ديوانه البيت لعم (1)

الشافية    :انظر  (2) الكافية  األشموين  (3/1664)رشح  الترص(323،   316/ 3)، ورشح   / 2)يح  ، ورشح 

452، 461  ،462). 

 .(257 ،4/251)أوضح املسالك  (3)

 . (2/393)رشح التسهيل  (4)
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وهناك من قال بأهنا بدل من )اثنتي    ،الفراء والزخمرشي، وهو أحد قويل ابن مالك

وهع ق ـرشة(،  جـذا  النـم ـول  ومــحـ هور  ضم ـ اة،  النهـن  مالكم  وابن  يف    زجاج 

 .القول الخر

بــ املقدر  املحذوف  للتمييز  نعت  بأهنا  ذكر  من  العلامء    أمة(، )أو    ()فرقة  ومن 
والزج   احلويف  هذا  املقدر،  وذكر  املحذوف  التمييز  من  بدالً  ها  عد  من  ومنهم  اج، 

احللبي السمني  ذكره  الرأي  يف    ،وغريه  وهذا  األقوال  هذه  مواطن  بينت  وقد 

 بقًا. سا مصادرها

ها نعتا لــــ )أسباطا( كاحلويف والعكربي والزجاج   أما كلمة )ُأمما( فمنهم من عد 

وابن مالك، ومنهم من قال بأهنا بدل من )أسباطا(، أي بدل بعد بدل، وقال هبذا  

عرشة( بتقدير:   أبو حيان والدرويش، وغريمها، ومنهم من ذكر أهنا بدل من )اثنتي

أمما) كل(وقطعناهم  ألن  وغريه.  سب  ؛  الزخمرشي  هبذا  وقال  عظيمة،  أمة  كانت  ط 

 وقد أحلت هذه األقوال إىل مصادرها يف سياق البحث. 

علام عن  ألهنا صدرت  االعتبار؛  عني  يف  ومأخوذة  مقدرة  األقوال  هذه    ء وكل 

لغة من ا؛ ولكنني هنا كبار، هلم قدرهم، وهلم صلة وثيقة بلغة العرب، بل هم أقرب ل

ُأبدي رأياً  و ليس من باب التنقص من أقواهلم، بل هو من باب الرتجيح  فه  عندما 

استــلألق  التي  كـن ـوال  الع ـدت عىل  والقيـالم  الصحيــرب  كثريا  ــاس  ح، ومل جتنح 

 إىل التأويل. 

العدد  متييز  أن  اللغة  قواعد  يف  املقرر  ألن  مرجوح؛  متييز  )أسباطا(  بأن  فالقول 

عرش وأ )اثنتي  مجع،  وهذا  مفردا،  يكون  موافة(  يكون  قد  يضا  وهذا  ملعدوده،  قا 

هذا   أن  ر  ُقد  وإن  مؤنث. حتى  )اثنتي عرشة(  والعدد  مذكر،  فهو  معدوده،  خالف 

 اجلمع )أسباطا( وقع يف موضع املفرد فهو متكلف.

قًا  ر 
ف  وقط عناهم  قال:  كأنه  والتأخري،  التقديم  عىل  قائم  الكالم  بأن  القول  وأما 
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التأنيثاث  وأن  أسباطا،  معت  نتي عرشة  العدد  الكالم يف  حيتاج  وال  تقدم  ما  مد عىل 

حمذوف  =  لتمييز تقدير  عىل  اعتمد  قول  ال    ،فهذا  وتأخري  تقديم  تأويل  عىل  ثم 

حيتمله النص، وهو ال يبعد كثريا عن القول الذي سبقه، وقد قال أبو حيان عن هذه 

 . (1)األقوال: »وهذه كلها تقادير متكلفة«

عندي   يرتجح  أعل-والذي  اجل  -مواهلل  قول  ملا أن  ملوافقته  األظهر؛  هو  مهور 

التمييز مفردًا حمذوفا؛ ألن القياس يتطلب ذلك،   اطَّرد من قواعد اللغة، حيث عدَّ 

وقط عناهم اثنتي عرشة )وجعل )أسباطا( بدال من العدد )اثنتي عرشة(، والتقدير:  

أسباطا بد (فرقة  )أسباطا(  كان  وسواء  للتمييز  .  نعتا  أو  العدد  من  أو  ال  املحذوف 

ويقبلها سياق الكالم. وكذلك احلال  ،وتقبلها العربية ،ال منه فكلها معاٍن متقاربةبد

لـــ   نعتا  أو  العدد،  من  بدال  ت  ُعدَّ إن  أيضا  مقبولة  فهي  )أمما(،  لكلمة  بالنسبة 

و العربية  بعد بل، فكلها حتتملها  منه، أي بدال  أو بدال  تتوافق مع سياق  )أسباطا( 

اكت  ويكون  الكالم. قد  املؤنث العدد  التمييز  من  سواء  حلقه،  مما  تأنيثه  سب 

 املحذوف، أو من الصفة أو البدل )أمما(.

)اثنتي  العدد  من  )أسباطا( بدالً  أبدى مالحظة حول جعل  وإن كان هناك من 

املب باملطابق، عند حذف  أو ما يسمى  التام  البدل  أنه يف حال  دل منه  عرشة(، وهي 

يكون مكانه  البدل  ال  ووضع  يف  يف  املعنى  احلذف،  قبل  عليه  كان  ملا  مطابقا  غالب 

حني أنه هنا، قد فقدنا كمية العدد ومل تظهر يف البدل )أسباطا(، وهذا ما أشار إليه  

مشكل  عرشة(  )اثنتي  من  بالبدلية  »والقول  يقول:  حيث  األزهري،  خالد  الشيخ 

ًا، لفاتت ط عناهم أسباطنية الطرح غالبا. ولو قيل: وق عىل قوهلم: إن املبدل منه عىل  

 .(2) فائدة كمية العدد، ومحله عىل غري الغالب ال حيسن ختريج القرآن عليه«

 
 . (4/406)البحر املحيط  (1)

 .(3/63)، إعراب القرآن للدرويش  (2/462)الترصيح  (2)
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وإلغاؤه  بالكلية  منه  املبدل  عن  االستغناء  تعني  ال  الطرح  نية  أن  يل  ويبدو 

استقام مع  منه  املبدل  مكان  البدل  إحالل  املراد:  وإنام  عنه،  اجلملة  واإلعراض  ة 

ال  ،ولفظا  ًى معن كُ وأن  قد  منه  رر  عامل  املبدل  عن  ومستقاًل  مستغنيا  البدل  وصار 

يكرر   وإنام  واحد،  عامل  يف  منه  واملبدل  البدل  بني  جيمع  أن  يمكن  ال  أي:  غالبا، 

 العامل بنفس اللفظ أو ما يامثله يف املعنى.  

قوله: »مرادهم بكون   الزخمرشي  الصبان يف حاشيته عن  نية  وقد ذكر  البدل يف 

متمم ملتبوعه، كالتأكيد والصفة والبيان، ال إهدار   ستقل بنفسه الطرح األول أنه م

، ويقول ابن يعيش: »وقول النحويني: )إنه يف حكم تنحية األول( الذي (1) األول«

هو املبدل منه، ووضع البدل مكانه، ليس ذلك عىل معنى إلغائه وإزالة فائدته؛ بل 

البدل   أن  معنى  احلدعىل  د  معتم  وأنه  بنفسه،  مبينقائم  وليس  منه  يث،  للمبدل  ًا 

من يرى أن العامل يف البدل  (3) ، ومنهم (2) كتبيني النعت الذي هو من متام املنعوت«

 هو العامل يف املبدل منه.  

املطابقة، بل يستحسن اإلضافة عىل معنى  املعنى فليس بالرضورة   أما من جهة 
؛  [28جلاثية:]ا  ﴾ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  ﴿  :، كام يف قوله تعاىلاملبدل منه

يرد يف األوىلح الثانية معنى مل  أنه ليس بالرضورة أن    ،يث زاد يف اجلملة  هلذا أرى 

يظهر معنى املبدل منه كاماًل يف البدل املطابق؛ بل قد يأيت بياٌن وإيضاٌح يف البدل مل  

عرشة( يف البدل )أسباطا(   يذكر يف سابقه. وعليه فإنه إذا مل تظهر كمية العدد )اثنتي

 نخرجه من دائرة البدلية؛ ألن مدلول البدل أوسع من ذلك. يعني هذا أن  فال

 
 .(3/1077)حاشية الصبان  (1)

 . (1/633)رشح املفصل البن يعيش   (2)

 .(331 ،3/330)، رشح التسهيل  ( 1/150)الكتاب :الك. انظرهذا ظاهر قول سيبويه، واختاره ابن م (3)
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 اخلامتة
 ىل مل خل  ﴿  قام هذا البحث بتقيص آراء العلامء حول قوله تعاىل:

معدوده  ،  ﴾جم يل أن  مع  عرشة(،  )اثنتي  العدد  تأنيث  وجه  ومعرفة 

 اجح يف كلمة: )أسباطا(. )أسباطا( مذكر. وكذلك معرفة اإلعراب الر

خت البحثويف  هذه  قد    ام  الدراسة  أن  ندعي  ال  التي  النتائج  بعض  ظهرت 

تفردت هبا مجيعا؛ ولكن يكفي أهنا قد خرجت ببعض الفوائد، التي جيدر بنا أن ال   

 نغفلها، ومنها: 

من رشف   ت  تناول    أوال : اكتسب رشفه  قيمة،  ذا  موضوعا رشيفا  الدراسة  هذه 

 شأن أي بحث يف هذا الباب.  القرآن، شأنه

بشتات   ت  مجع    يا :اثن يلمَّ  أن  القارئ  عىل  سهلت  الشأن،  هذا  يف  متفرقة  آراء 

 املوضوع.

أوجز    ت  ورشح    ت  أسهب    اثلثا : املقابل  ويف  اإلجياز،  به  أخل  شعبه   ت  ما  ما 

 اإلطناب يف بعض الراء أو اجلزئيات. 

ومدى  ت  أبرز    رابعا : السابقني،  العلامء  خدمة    جهود  يف  وتفانيهم  حرصهم، 

 هم إىل التأويل وااللتفاف عىل القاعدة تعظيام لكالمه. اهلل، وجلوئ  كتاب

 بعض الراء عىل بعض بناًء عىل أدلة ومعطيات معتربة.  ت  رجح   خامسا :

ه عىل كالم البرش؛ إال  أنه    ت  بين   سادسا : أن كالم اهلل عز وجل مع إعجازه وعلو 

ا  قواعد  مع  متسقا  ا جاء  كالم  نسق  عىل  ومبنيا  هلعربية،  وهذا  منبع لعرب،  و 

اإلعجاز؛ ولذلك كان العلامء حيتكمون يف تأويله، وتوجيه قراءاته إىل قواعد اللغة  

 وشواهدها النحوية. 

أزالت غموضا ًكان يكتنف تأنيث العدد )اثنتي عرشة( يف الية السابقة،   سابعا :

أو  ض موجودًا عند غري املتخصصني،  وعدم مطابقته ملعدوده. وإن كان هذا الغمو



 بن سامل الثمال  عبد للا   د.   ﴾جم  يل ىل مل خل  ﴿العدد اثنا عشر ووجه أتنيثه يف قوله تعاىل:

380 

 يطلع عىل تفاصيل املسألة. عند من مل

 هذه بعض النتائج العامة، أما النتائج اخلاصة بجزئيات الدراسة فمنها:

جيوز    أوال : وال  معرب،  عرش(  )اثنا  العدد  من  األول  اجلزء  أن  الدراسة  بينت 

إما لرضورة شعرية أو    اجلمع بينه وبني معدوده، وما ورد منه يف كالم العرب فهو

 الكالم. شذوذ يف 

 أنه ال جيوز إضافة العدد )اثنا عرش( إىل ما بعده. ت  أظهر   ا :اثني

املواضع التي ُذكر فيها العدد )اثنا عرش( يف القرآن، وهي    ت  ومجع    ت  رصد    اثلثا :

 إعراب العدد ومعدوده بالتفصيل يف كل موضع. ت  مخسة مواطن، ثم بين 

يف هذه الية، فهو اثنتي عرشة(  لدراسة وجهني إعرابيني للعدد )ذكرت ا  رابعا :

اعتبارات مذكورة يف   ثاٍن، ورجحت أن يكون حاال؛ لعدة  به  أو مفعول  إما حال، 

 موضعها من البحث. 

ه    خامسا : بينت الدراسة أن متييز العدد )اثنا عرش( مفرد، وال يكون مجعا، كام عدَّ

 بعض النحاة. 

)أسباطا( متييزا ة(، وال يعد  رد حمذوف، تقديره: )فرقة أو أموهو يف هذه الية مف

إىل  الدراسة  مالت  وقد  املحذوف.  لتمييزه  أو  له  أو صفة  منه،  بدل  هو  بل  للعدد، 

 ترجيح هذا الرأي استنادا إىل بعض احليثيات املرصودة يف موضعها.

يف قوله أشارت الدراسة إىل مسألة خالفية، وهي جميء التمييز للتوكيد    سادسا :

ال عن جميئه أصاًل لرفع  فض،    ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ﴿  تعاىل:

اإلهبام، ورجحت أن التمييز يأيت يف األصل لرفع اإلهبام؛ أي مبينًا لعامله، وإن كان  

بل  لعامله،  التي سبقته، وليس  التوكيد للجملة  الية مؤكدًا، فهذا  قد جاء يف هذه 

 ينا ال مؤكدا.هو بالنسبة لعامله: )اثنا عرش( جاء مب
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الدر  سابعا : أأملحت  إىل  جميء اسة  مسألة  يف  متضادين  رأيني  مالك  البن  ن 

)أسباطا( متييزا. وقد أشار إىل ذلك بعض النحاة، ولعل هذا حيتاج مزيد بحث يف  

 دراسات الحقة.

 : التوصيات
الكالم حول إضافة العدد ملعدوده، أو مطابقته له واسع ومتشعب، ويستحق   -

 املرجوح. الراجح من يستقيص آراء العلامء فيه، ويبني أن يفرد ببحث

أو   - متفردة  إجابة  بوجود  اجلزم  عدم  ينبغي  واإلنسانية  األدبية  الدراسات  يف 

ي بل  الباحث،  إليه  توصل  الذي  هو  وأنه  البحث،  مشكلة  حلل  وحيد    مكنرأي 

 النظر إليه عىل أنه رأي حيتمل اخلطأ، وغريه آراء حتتمل الصواب.

بم   - القرالتوصية  معاين  كتب  يف  النظر  و داومة  وتفسريه  علم آن  ففيها  إعرابه، 

 غزير ال ينضب وموضوعات تستأهل البحث. 

التم   - جميء  مسألة  باستجالء  بني  يالتوصية  خالفا  فيه  ألن  لعامله؛  مؤكدا  يز 

 علامء النحو، فهل يكون بذلك متييزا أم حاال؟

هو    - كام  النحوية،  والقاعدة  البالغي  اجلانب  بني  اعتبار  الربط  يف  احلال 

عا، وهذا مل ترجحه الدراسة؛ لكن داللة الية عىل معنى  يز مع كونه مجي)أسباطا( مت

الكثرة تقرب جميء التمييز مجعا؛ ليتوافق مع مدلول الية ولو جان ب القاعدة، وهذا 

 القاعدة.  ملمح بالغي دقيق جيعل الداللة مهيمنة عىل

رأي  - مالك  متضاداالبن  خم ان  كتابني  يف  )أسبان  لفظة  إعراب  طا(،  تلفني حول 

متييزا، ومرة أخرى يعده بدال، واحلال نفسه نجده عند ابن هشام، حيث  فمرة يعده  

لعامله ورافعا إلهبامه، ويف  التمييز ال يكون إال مبينًا  أن  ُفهم من كالمه يف موضع 

من هو  نظائر؟ وهل  فهل هلذا  اجلملة،  ملا سبقه يف  أنه مؤكد  إىل  يشري  آخر    موضع 
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كام هو احلال عند الفقهاء، فهذه املسألة يف   تقدمه يف العلم،باب تغري  رأي العامل بعد  

ٍص وبحث.  ظني موطن تق 

نحتكم كثريا يف قواعد النحو إىل الشواهد الشعرية، وقد يكون يف كالم العرب  -

األبيات   أو  األديب  الكالم  يكتنف  الذي  التضييق  من  بدال  ومندوحة،  سعة  املنثور 

 لتوصية بمزيد نظر فيه.وهذا ما يمكن ا املحكومة بالوزن والقافية، الشعرية
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