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أنيث المربكطة، كألػؼ التأنيػث لالسـ ثالث عالمات تأنيث متفؽ عميها: تاء الت
المقصػكرة، كألػؼ التأنيػث الممػدكدة، كهػعال العالمػات الػثالث ت ػترؾ صػي ا تصاصػػها 
باألسػػماء، كدتلتهػػا عمػػ  معنػػ  التأنيػػث، كزيادتهػػا عمػػ  أصػػكؿ الكممػػة، كمػػا يكثػػر 
استعمالها صي كثير مف األبكاب التصريفية، كمػ  علػؾ صبينهػا عػدة صػركؽ: صمنهػا مػا 

نهػػا مػػا هػػك منقمػػب عػػف ايػػرال، كمنهػػا مػػا زيادتػػه ايػػر تزمػػة، صييقػػد ر هػػك أصػػؿ، كم
ػػا لبنيػػة الكممػػة، صييعتػػد بػػه، كت ييقػػد ر  انفصػػاله، كت ييعتػػد بػػه، كمنهػػا مػػا يكػػكف تزمن
انفصاله، كما أف بينها صركقنا صي اتستعماؿ الصرصي. كيهػدؼ هػعا الب ػث إلػ  جمػ  

ًلفىٍيػه، كدراسػتها دراسػة مقارنػة، مػ  بيػاف هعال الفركؽ التصريفية بيف تػاء التأنيػث كأى 
 عممها. 

 ٘  -األلػػؼ المقصػػكرة -التػػاء -التأنيػػث -التصػػريفية -الفػػركؽ: الكلناا ا اتاح ةٔاا
 األلؼ الممدكدة.
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Abstract 

The morphological differences between the feminization Ta’a 

and its two A’s 

The name has three agreed feminine marks; the Tethered 

Ta’a Al- Ta’neeth, the long vowel and short vowel 

feminization A. These three marks share their specialistic by 

names, and their significance for femininity, and increase it 

on the origins of the word, also its frequently used in many 

morphological sections. However, there are several 

differences: Some of them are the origin, some of them are 

turned from others, some of them its addition is not 

compulsory, so its separation is considered and it is not 

counted, some of them is compulsory for the structure of the 

word and it is considered, and its separation is not counted. 

Also there are differences between them in the morphological 

use. This research aims at collecting these morphological 

differences between Ta'a Al- Ta'neeth and its two A’s and 

study it as a comparative study with the declaration of its 

trouble.  

Keywords: Differences – morphological – feminization- Al-

ta’a- short vowel- long vowel 
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كرسػكلنا الكػريـ،  نبينػا األمػيف، ، كالصالة كالسػالـ عمػ رب العالميفال مد هلل 

 إل  يـك الديف، كبعد:  كتابعيه كعم  آله كص به كأصصح العرب أجمعيف،
صاتسػػـ لػػه ثػػالث عالمػػات تأنيػػث متفػػؽ عميهػػا: تػػاء التأنيػػث المربكطػػة، كألػػؼ 
التأنيػػػث المقصػػػكرة، كألػػػؼ التأنيػػػث الممػػػدكدة، كهػػػعال العالمػػػات الػػػثالث ت ػػػترؾ صػػػي 
ا تصاصها باألسػماء، كدتلتهػا عمػ  معنػ  التأنيػث، كزيادتهػا عمػ  أصػكؿ الكممػة، 

لها صي كثير مف األبػكاب التصػريفية، كمػ  علػؾ صبينهػا عػدة صػركؽ: كما يكثر استعما
صمنها ما هك أصؿ، كمنهػا مػا هػك منقمػب عػف ايػرال، كمنهػا مػا زيادتػه ايػر تزمػة، 
ػا لبنيػػة الكممػػة، صييعتػد بػػه، كت ييقػػد ر  صييقػد ر انفصػػاله، كت ييعتػػد بػه، كمنهػػا يكػػكف تزمن

اؿ صػي بعػض األبػكاب التصػريفية. صقصػدت انفصاله، كما أف بينها صركقنا صي اتستعم
كدراسػػتها  الفػػركؽ التصػػريفية بػػيف تػػاء التأنيػػث كأىًلفىٍيػػه،هػػعال  جمػػ  هػػعا الب ػػثصػػي 

  دراسة مقارنة، م  بياف عممها، مست دمنا صي علؾ منهج المقارنة كالت ميؿ.
مبا ث، تسبقها مقدمة، كتعقبها  اتمة،  ثمانيةكصي سبيؿ علؾ قسمت الب ث 

 الن ك اآلتي:كعلؾ عم  
 كصيها سبب ا تيار المكضكع ، ك طة الب ث صيه. :اتكدم٘

 تاء التأنيث كألفاال بيف األصالة كالبدلية.  :اتبحث األّل
 الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي تقدير اتنفصاؿ. :اتبحث الث ىٕ
 .الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي التثنية: اتبحث الث لث

 .الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي جم  المعكر السالـ: لسابعاتبحث ا
 .الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي جم  المؤنث السالـ: اتبحث اخل مص
 .الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي التصغير :اتبحث الش دض
 الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي النسب. :اتبحث الش بع

 الفرؽ بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه صي الكقؼ. :الث مً اتبحث
 كصيها أبرز نتائج الب ث كتكصياته . :اخل مت٘
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البدء بال ديث عف تاء التأنيث؛ ألنها أكثػر عالمػات كقد راعيت صي كؿ مب ث 
التأنيػػث اسػػتعماتن، ثػػـ أيثٌنػػي بػػألؼ التأنيػػث المقصػػكرة قبػػؿ الممػػدكدة؛ ألف المقصػػكرة 

ـ أ ػتـ المب ػث بتم ػيص يبػيف بزيجػاز الفػرؽ بػيف العالمػات الػثالث أصؿ لممدكدة، ث
 صي مسألة المب ث.  
عمػػػؿ هػػػعا ال، كأف يجعػػػؿ أف يمهمنػػػي الصػػػكاب كالسػػػداد -تعػػػال -كأسػػػأؿ اهلل 

 . كآ ر دعكانا أف ال مد هلل رب العالميف الصا لكجهه الكريـ، 
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 ملبحث األولا
 بني األصالة والبدلية جاء الحأنيث وَألِفاه

ت تمؼ عالمات التأنيث الثالث: )تاء التأنيث، كألؼ التأنيػث المقصػكرة، كألػؼ 
التأنيػػث الممػػدكدة  مػػف  يػػث األصػػالة كالبدليػػة، صمنهػػا مػػا هػػك أصػػؿ، كمنهػػا مػػا هػػك 

 مبدؿ مف ايرال، كعلؾ عم  الن ك اآلتي:
 :: ت ٛ الحأىٔث بني األص ل٘ ّالبدلٔ٘ أّاًل

قؼ عميها بالهػاء عنػد جمهػكر العػرب، تاء التأنيث تنطؽ صي الكصؿ تاء، كيك 
كت تالؼ النطػؽ بهػا كصػالن ككقفنػا؛ كػاف ا ػتالؼ الن ػكييف صيهػا مػف  يػث األصػالة 

كالتػاء  ،الهاء هػي األصػؿ كأ ؟كالهاء صي الكقؼ بدؿ منها ،أصؿ كالبدلية، صهؿ التاء
  ؟صي الكصؿ بدؿ منها

 يف ذلك مرٍب ٌ: ليحْٓنيل

،  ُ)كهػك مػعهب البصػرييف ،تبدؿ صي الكقػؼ هػاءك  ،: أف التاء أصؿاترٍب األّل
 . ْ)، كهك قكؿ أكثر الن كييف ّ)، كابف كيساف ِ)كقاؿ به مف الككصييف: الفراء

 ي ػـ صػاء التي يؤنث بها اتسػمف الت دتن ػكف بػاء صتكػا الهػ))كأم ه:ػيبكيػاؿ سػػق
 

                                           

لمرضػػػي  الكاصيػػػة ػػػرح ، ك ٖٗ/ٓيعػػػيش ينظػػػر مػػػعهب البصػػػرييف صػػػي:  ػػػرح المفصػػػؿ تبػػػف   ُ)
، كالجنػ  الػداني صػي ُّّٓ/ّ، كتكضيح المقاصػد كالمسػالؾ ب ػرح ألفيػة ابػف مالػؾ ِِّ/ّ

، كالتعميقػػة عمػػ  المقػػرب ْٓٓ/ُ، كمغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب ٖٓ ػػركؼ المعػػاني 
، ك ػرح األ ػػمكني عمػػ  ألفيػػة ّْٕ/ٔ، كالمقاصػد ال ػػاصية صػػي  ػرح ال الصػػة الكاصيػػة ٖٓٓ

 .ُّْ/ْابف مالؾ ) منهج السالؾ إل  ألفية ابف مالؾ  
 .ِٖٖ/ِ رح ال اصية لمرضي ينظر   ِ)
 .ِٖٖ/ِ رح ال اصية لمرضي ينظر   ّ)
 .ِٖٖ/ِ رح ال اصية لمرضي ينظر   ْ)
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 . ُ)  ةكقكلؾ: هعال طم  ،الكقؼ
 نىٍ مػة كتىٍمػرة، ن ك: ،لمتأنيث لدا مةاؿ مف التاء بدى ))كأما الهاء صتي  كقاؿ المبرد:
 . ِ)  منها صي الكقؼكالهاء بدؿ  ،إنما األصؿ التاء
))اعمـ أف عالمة التأنيث تككف عم  لفظػيف: صأ ػد المفظػيف التػاء  ا:كقاؿ أيضن 

 . ّ)ؿ منها صي الكقؼ هاء  بدى التي تي 
سػـ التفريػؽ بػيف تأنيػث ات :كالعمة صػي قمػب تػاء التأنيػث هػاء صػي الكقػؼ هػي

-كالتفريػػؽ  ، ن ػػك: قالػػٍت، كقامػػٍت،ا ككقفنػػكتأنيػػث الفعػػؿ الػػعم يكػػكف بالتػػاء كصػػالن 
ػ  ،كالتػي تكػكف لغيػر التأنيػث ،ةيىػرً فٍ عً  :مثػؿ ،بػيف التػاء اتسػمية التػي لمتأنيػث -اأيضن
 .  ْ)كتبي كى نٍ كعى  ،يترً فٍ عً  :مثؿ

نما قي   تسػميةألصػالة التػاء ا ؛بت التاء صي الكقؼ هاء صي اتسـ دكف الفعؿمً كا 
صزنهػا ل قػت  ،ب ػالؼ التػاء الفعميػة ،ألنها ت قة بما هي عالمػة تأنيثػه صي التأنيث؛

 . ٓ)كالتغيير صي األصؿ أكل  لتمكنه ،الفعؿ دتلة عم  تأنيث صاعمه
 : ٔ)يأتيكمف  جج البصرييف عم  أصالة التاء ما 

 ؿ ػف الكصأل  ؛التهاػعا دليؿ أصػهص ،ؿ تاءػػؽ صي الكصػػنطى نيث تي أأف تاء الت :أّاًل
                                           

 .ِّٖ/ْ  الكتاب ُ)
 .ُٗٗ/ُ  المقتضب ِ)
 .ّٖ  المعكر كالمؤنث لممبرد ّ)
 .ِٖٖ/ِلمرضي  رح ال اصية ، ك ُٔٔ/ْينظر: الكتاب   ْ)
 .ِٖٗ/ِ رح ال اصية لمرضي ينظر   ٓ)
، ُُٕ – ُٖٔ: عمػؿ الن ػك ألبػي ال سػف الػكراؽ أدلة البصرييف عم  أصالة التػاء صػي   ينظرٔ)

، ُُٕ/ُ اإلعػػػراب سػػر صػػػناعةك ، ُُٔ/ُ ) ػػػرح ابػػف جنػػػي لتصػػريؼ المػػػازني  المنصػػؼك 
عميقػػة عمػػ  المقػػرب كالت ،ِِّ/ّ ػػرح الكاصيػػة لمرضػػي ك ، ٖٗ/ٓ ػػرح المفصػػؿ تبػػف يعػػيش ك 

 .ّْٕ/ٔالمقاصد ال اصية ، ك ْٓٓ/ُ، كمغني المبيب ٖٓٓ
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مف المكاض  التي تيٍجرىل صيها األ ياء عم  أصكلها، أما الكقؼ صمف مكاض  التغييػر 
 منها: ،كلهعا نظائر كثيرة ،كالبدؿ

صػزعا  ،بػاأللؼ عمػ  األصػؿ ،  يػا صتػ عىػصٍ هػعال أى  قكؿ بعػض العػرب صػي الكصػؿ: -1
 ا. لها كاكن بدً يي ص ،عىكٍ صٍ كمنهـ مف يقكؿ: أى  ،ؿ األلؼ ياءبدً صيي  ،عىيٍ صٍ ؼ قاؿ: هعال أى قى كى 

، كمررت ببى كٍ كيقكلكف صي الكصؿ: هعا بى  -2 صزعا كقفكا صمنهـ مف يقػكؿ: هػعا  ،رو كٍ ره
 ًكٍر، صينقؿ ال ركة إل  ما قبؿ  رؼ اإلعراب. بىكيٍر، كمررت ببى 

ال رؼ صػي الكقػؼ،  صييضعِّؼٌؿ، عى جٍ ٌد، كهك يى الً كيقكؿ بعضهـ صي الكقؼ: هعا  ى  -3
 ال إل  الت فيؼ.دٌ ؿ رى صى صزعا كى 

لثبػػات  ؛ا يػػا هػػعازيػػدن  رأيػػتي  :أصػػؿ األلػػؼ صػػي ن ػػك هػػك التنػػكيف المنصػػكبأف  -4
 التنكيف صي الكصؿ. 

صيه الكممة عم  أصػمها، كأف الكقػؼ مػف  لرى جٍ عم  أف الكصؿ تي  ؿ  يدي  كمهصهعا 
؛ مما يػديؿ  عمػ  أصػالة تػاء التأنيػث؛ ألنهػا تينطىػؽ صػي الكصػؿ مكاض  التغيير

 تاء.
ًٔ  ،ا ككقفنػتػاء كصػالن  ؿ  ظى مسممات تى  :  المؤنث السالـ مثؿأف التاء صي جم : ث ى

 أف األصؿ هك التاء. بعلؾ ـمً صعي  ،ؿ هاءدى بٍ كت تي 
صيقكلكف صي الكقؼ عم  ن ػك  ،أف بعض العرب يقفكف عم  التاء بالتاء  :ث لًث

 ؛ مما يديؿ  عم  أف التاء هي األصؿ.متمً سٍ مة: مي مً سً مي 
 :ا مػػف العػػرب يقكلػػكف صػػي الكقػػؼأف ناسنػػ))كزعػػـ أبػػك ال طػػاب  قػػاؿ سػػيبكيه:

 .  ُ)   تٍ  ى مٍ طى 
 ))قاؿ الفراء: كالطائيكف يقفكف عم  كؿ تاء لممؤنث  األنبارم:بف قاؿ أبك بكر 

 
                                           

 .ُٕٔ/ْالكتاب   ُ)



 

  

 

 
 الفركؽ التصريفية بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه

 

ُْٖٗ 

  تٍ مى ، كهعال أى تٍ زى مٍ ، كهعا  ى تٍ  ى مٍ بالتاء، كت يقفكف بالهاء، صيقكلكف: هعا طى 
(ُ . 

 :  ِ)قكؿ ال اعر -اأيضن -كمنه  
 تٍ مى مى مٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبكى  اؾى نٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهللي 

بى  دً ٍعػػػػػػػػػػػػبى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا كى بى  دً ٍعػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػ دً ٍعػػػػػػػػػػػػمى  تٍ مى
ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػمٍ الغى  ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػدى  سً الػػػػػػػػػػػػػػن فٍ  بىنىػػػػػػػػػػػػػػاتي  تٍ ارى صى  تٍ مى صى

 ػػتٍ ػػػػػػػػػػػػػػأمػػػػ  ى ػػػػػػػػػػػػػػعدٍ ػػػػػػػي ػت فٍ أى   ر ةي ػػي ػػػػػػػػػػػػػػػال   تادى ػػػػػػػػػػػػكك

ف التػاء أـ بعلؾ مً صعي  ،ؿ صي الكقؼ هاءدى بٍ ث بالتاء دكف أف تي ؤن  أف الفعؿ يي  : زابًع
 صي اتسـ هي األصؿ.

أف اتسػـ المؤنػث بالتػاء لمػا اسػتعمؿ بالتػاء كالهػاء، كالتػاء أثقػؿ مػف  : مًشخ 
مػف  ر الهػاء بػدتن د  قىػكجػب أف تي  ؛لمكض االهاء، كلـ يكجد تأنيث بالهاء صي اير هعا 

 كهعا  أف اإلبداؿ عند العرب.  ،ألنه عدكؿ مف األثقؿ إل  األ ؼ ؛التاء
 ،ؿ صػي الكصػؿ تػاءدى ٍبػكلكنهػا تي  ،يػث: أف الهاء هي أصؿ تػاء التأناترٍب الث ىٕ
كما نقؿ  صقد عهبا معهب البصرييف ،عدا الفراء كابف كيساف ، ّ)كهك معهب الككصييف

                                           

، كنسػبت هػعال المغػة أيضػا إلػ   ميػر، ينظػر ََِ/ُ  المعكر كالمؤنػث ألبػي بكػر بػف األنبػارم ُ)
 .ْْٔ/ِالمصباح المنير )هكل ، 

ميه صي ديكانػه، كمىسػممة اسػـ هعال األبيات مف م طكر الرجز ألبي النجـ العجمي، كلـ أعثر ع  ِ)
ٍسػممت،  ، كال اهد صي الكقؼ عم  تػاء التأنيػث بالتػاء صػي: )مى مة رأس ال مقـك   ص، كالغىٍمصى

ػػػٍت . كالبيػػػت منسػػػكب ألبػػػي الػػػنجـ صػػػي لم كػػػـ  ػػػمت، كأىمى ، كلسػػػاف العػػػرب َٖٓ/َُكالغىٍمصى
، ُُٓ/ٗ، كالمعجـ المفصؿ صي  كاهد العربيػة ُّٔ/ِ، كالتصريح عم  التكضيح ِْٕ/ُٓ

، كسػػػر صػػػناعة اإلعػػػراب َّْ/ُ، كال صػػػائص ُٗٔكبػػػال نسػػػبة صػػػي: عمػػػؿ الن ػػػك لمػػػكراؽ 
 .ِٖٗ/ِ، ك رح ال اصية لمرضي ٖٗ/ٓ، ك رح المفصؿ تبف يعيش َُٔ/ُ

، ك ػػػرح الكاصيػػػة لمرضػػػي  ٖٗ/ٓينظػػػر مػػػعهب الكػػػكصييف صػػػي :  ػػػرح المفصػػػؿ تبػػػف يعػػػيش   ّ)
، كالجنػػػ  ُّّٓ/ّقاصػػػد كالمسػػػالؾ، كتكضػػػيح الم ٖٓٓ، كالتعميقػػػة عمػػػ  المقػػػرب ِِّ/ّ

 .ُّْ/ْ، كاأل مكني ّْٕ/ٔ، كالمقاصد ال اصية  ٖٓالداني 
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 ،))ت  ػالؼ صػي تػاء التأنيػث الفعميػة أنهػا صػي الكقػؼ تػاءصػي قكلػه:  الرضي عنهما
ػػأكصػػي أف   ،ؼ صػػي أصػػمها، صمػػعهب سػػيبكيهمً ، كأمػػا اتسػػمية صػػا تي اصػػمها تػػاء أيضن

 . ُ)كأكثر الن اة أنها أصؿ كما صي الفعؿ    ،كابف كيساف ،راءكالف
 قكلػػه:بنقمهػػا عػػنهـ الرضػػي  ة الكػػكصييف عمػػ  أصػػالة الهػػاء كبدليػػة التػػاء ٌجػػك 

نما قي  ،))كقاؿ ثعمب: إف الهاء صي تأنيث اتسـ هك األصؿ إع  ؛بػت تػاء صػي الكصػؿمً كا 
رىهنا بػالتنكيفيى مِّ لك  ي  ب صػي الكقػؼ ككػاف التنػكيف ييقمىػ ،ت ب الهػا هػاء لقيػؿ: رأيػت  ىػجى
ٍيدنا ألفن   ،بػت صػي الكصػؿ تػاء لػعلؾمً صقي  ،صيمتبس صي الكقؼ بهػاء المؤنػث ،ا كما صي )زى

 . ِ)كهك الهاء    ،جعت إل  أصمهاثـ لما جيء إل  الكقؼ رى 
لقػكة  ؛كهك أف التاء هي األصػؿ ،كالراجح ما عهب إليه البصريكف كمف كاصقهـ

ػػا مسػػممتاف،  :ن ػػك دكف إبػػدالها هػػاء، لثبػػكت التػػاء صػػي المثنػػ  مػػا ا تجػػكا بػػه، كأيضن
 مسممتيف.ك 

مػػا اسػػتدتؿ ثعمػػب عمػػ  أصػػالة الهػػاء كبدليػػة التػػاء ب ػػكؼ المػػبس بػػيف هػػاء أك 
 صيجاب عنه بأمريف: ؛التأنيث كاأللؼ المبدلة مف التنكيف

كهػعا  ا، ككقفنػيمـز مف علؾ عدـ إل اؽ ألؼ التنكيف بما آ رال هاء كصالن  :األّل
كيم ػؽ بهػا ألػؼ  ،ا ككقفنػلكجػكد كممػات صػي العربيػة آ رهػا هػاء كصػالن  ؛ير ص يحا

 ا.  تنزال تنزهن ك  رال  رهنا،  :كما صي ،التنكيف دكف لبس
نمػا ،ألف األلػؼ ليسػت بػدت مػف الهػاء ؛أف المبس ايػر متصػكر :الث ىٕ  هػي كا 

 بدؿ مف التنكيف، ككيؼ يتصكر المبس م  كجكد ال رصيف ؟!   

ًٔ  : الحأىٔث اتكصْزٗ أصلٔ٘ : ألف ث ى

 ايرها.كليست منقمبة عف  ،ت  الؼ عم  أف ألؼ التأنيث المقصكرة أصؿ

                                           

  .ِٖٖ/ِ   رح ال اصية لمرضي ُ)
 .ِٖٗ/ِ لمرضي    رح ال اصيةِ)
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  : ألف الحأىٔث اتندّدٗ بني األص ل٘ ّالبدلٔ٘ث لًث

 ،ا تمػػؼ الن كيػػكف صػػي ت ديػػد عالمػػة التأنيػػث صيمػػا آ ػػرال ألػػؼ تأنيػػث ممػػدكدة
 معاهب:كلهـ صي علؾ ثالثة  ،كما ا تمفكا صي أصالة الهمزة ،راء ٍ كصى  ،راءمٍ  ى  :مثؿ

ػػ :عالمػػة التأنيػػث صػػي ن ػػك :األّلاتاارٍب   ،راء هػػي الهمػػزة ك ػػدهاٍمػػك ى  ،راء ٍ صى
 ؛مبت همزة لتطرصها بعد ألؼ زائدةكلكنها قي  ،ألؼ التأنيث المقصكرة عال الهمزةه كأصؿ

 يت ممػدكدةمِّ كسيػ ،كعلؾ باعتبػار أصػمها ،ا م  أنها صي الظاهر همزةيت ألفن مِّ كلهعا سي 
 لزيادة ألؼ المد قبمها.

الصػكت، صزيػدت ألػؼ قبػؿ  ريػد مػدٌ رل بألؼ مقصكرة، ثـ أي  ٍ صى  :راء ٍ صأصؿ صى 
كالثانية لمتأنيػث،  ،الصكت األكل  زائدة لمدٌ  ،راا بألفيفاأللؼ المقصكرة، صصارت ص ٍ 

 ب ػعؼ إ ػدل األلفػيف أك ،صال بد مف الػت مص مػف التقػاء السػاكنيف ،صالتق  ساكناف
كلػػـ يمكػػف  ،ا عمػػ  المػػدفاظن ػػػػ  ؛ريكهاػػػػكت ت  ،عؼ األكلػػ ػػػػكف  ػػػػصمػػـ يم، كهاير ػػػػت 

 تػبى ػً مػقي ػص ،ةػػانيػػريؾ الثػػػ ػإت ت ؽى ػػبٍ ـ يى ػمػص ،أنيثػة التػػالمػم  عػا عفاظن ػػانية  ػػػالث  عؼ
 .  ُ)همزة

نما قي   م  أف مناسبة  ركؼ ،ا كت ياءهمزة ت كاكن  ألؼ التأنيث المقصكرة تبى مً كا 
يج إلػ  قمبهػا همػزة كمػا ًتػبػت إلػ  إ ػداهما ت ٍ مً قي  لك ألنها ؛العمة بعضها لبعض أكثر

تطر ؼ الكاكا صي ًكسػاء، كاليػاء صػي ًبنػاء بعػد ألػؼ زائػدة، صقيًمبػت ل ؛داءكرً  ،ساءكً  :صي
ٍ راا همزة مف أكؿ األمر  .  ِ)األلؼ صي ن ك: صى

 . ْ)كالجمهكر،  ّ)كهعا معهب البصرييف

                                           

، ك ػػرح ِِّ، ُِّ، ك ػػرح التصػػريؼ لمثمػػانيني ْٖ، ّٖ/ُسػػر صػػناعة اإلعػػراب  :  ينظػػرُ)
 .ِٖٔ، ِٕٔكي تبف يعيش ، ك رح التصريؼ الممك ُٗ/ٓالمفصؿ تبف يعيش 

 .ِّّ/ّ  ينظر  رح الكاصية لمرضي ِ)
 ػػرح التصػػريح ك ، َِٗ/ّالمسػػاعد عمػػ  تسػػهيؿ الفكائػػد ك ، ّٔٔ/ِارت ػػاؼ الضػػرب  :  ينظػػرّ)

 .ُّٖ/ْ ا ية الصباف عم  األ مكني ك ، ِٖٗ/ّهم  الهكام  ك ، ْٕٖ/ِعم  التكضيح 
 .ُّّٓ/ٓ  ينظر تكضيح المقاصد ْ)
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صمنعػػه علػػؾ مػػف  ،))هػػعا بػػاب مػػا ل قتػػه ألػػؼ التأنيػػث بعػػد ألػػؼقػػاؿ سػػيبكيه: 
ػ ،راءٍمػ ى  :كعلؾ ن ك ،اتنصراؼ صي النكرة كالمعرصة ػ ،راءٍضػك ى  ،راءفٍ كصى  راء ... ٍ كصى

هػا إعا كانػت مثمي  كاأللػؼ إعا كانػت بعػد ألػؼو  ،صقد جاءت صي هعال األبنية كمها لمتأنيػث
صصػارت الهمػزة التػي  ،ينجػـز  رصػاف ألنػه ت ؛إت أنؾ همزت اآل ػرة لمت ريػؾ ،ك دها

جػرم عميهػا إعا كجػرل عميهػا مػا كػاف يى  ،ؿدى بٍ لـ تي  هي بدؿ مف األلؼ بمنزلة األلؼ لك
 . ُ)كما صارت الهاء صي هراؽ بمنزلة األلؼ   ،كانت ثابتة
لت منها الهمزة هػي دً بٍ راء كأ كاتها صي التي أي ))كاعمـ أف ألؼ  مٍ  قاؿ المبرد:ك 

صمػك  ػعصتها تلتقػاء السػاكنيف  ،اإت أف قبؿ تمػؾ ألفنػ ،لرى كٍ كسى  ، مى بٍ  ي  :األلؼ التي صي
 كلست ،ارت همزةػركتها صػا  ػؾ لمػػكلكن ،اكرن ػدكد مقصػار الممػكص ،ةػػالمػبت العػلعه
 . ِ)  علؾر صي األلؼ إعا  ركتها عم  اير دً تقٍ  

ٍمراء كيدؿ عم  أف الهمزة ٍ راء، ك ى منقمبة عػف ليست أصمية، بؿ  صي ن ك: صى
 ألؼ التأنيث المقصكرة ما يأتي:

نمػػا التأنيػػث بالتػػاء  -ُ أف الهمػػزة لػػـ تثبػػت لمتأنيػػث صػػي ايػػر هػػعا المكضػػ ، كا 
ممت الهمزة عم  األلؼ  . ّ)كاأللؼ، ص ي

أف ما آ رال ألؼ تأنيػث ممػدكدة مثػؿ صػ راء ت تثبػت همزتػه صػي الجمػ ، بػؿ  -ِ
األكل  منقمبة عف ألػؼ تيقمب ياء، صيقاؿ صي جم  صٍ راء: ص اًرٌم، بياءيف: 

المد قبؿ الهمػزة؛ كعلػؾ تنكسػار مػا قبمهػا، كاليػاء الثانيػة منقمبػة عػف الهمػزة 

                                           

 .ُِْ، ُِّ/ّالكتاب   ُ)
 .ٖٔ،  ٖٓ  المعكر كالمؤنث لممبرد ِ)
، ك ػػرح التصػػريؼ ُٗ/ٓ، ك ػػرح المفصػػؿ تبػػف يعػػيش ْٖ/ُسػػر صػػناعة اإلعػػراب  :  ينظػػرّ)

، ْٗٓ، ك ػرح الجمػؿ لم فػاؼ ِٗ/ُ، ك رح التسهيؿ تبػف مالػؾ ِٖٔالممككي تبف يعيش 
َْٔ. 
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بعد ردها إل  أصمها؛ لزكاؿ مكجب قمبها، كهك كجكد األلؼ قبمهػا، صمػك كانػت 
الهمزة أصمية لثبتت صي الجم ، كما ثبتت صي قىرىاًرمء جمػ  قيػرٌاء؛ ألف الهمػزة 

عا ثبت أف ا لهمزة منقمبة كجب القػكؿ بانقالبهػا عػف األلػؼ، ت عػف أصمية. كا 
نمػا الثابػت  الكاك أك اليػاء؛ ألنهمػا لػـ تثبتػا لمتأنيػث صػي األسػماء المتمكنػة، كا 

 . ُ)لمتأنيث هك األلؼ
كمما يؤكد أف الهمػزة صػي ن ػك صػ راء منقمبػة عػف األلػؼ معاممتهػا معاممػة   -ّ

عؼ الهمػزة بعػد قمبهػا ألؼ التأنيث المقصػكرة، صيقػاؿ صػي الجمػ : صػ ارو ،ب ػ
 ، بػاؿو بم  عمػ   ى ياء،  كما ي دث م  ألؼ التأنيث المقصكرة، كما صي جم   ي
صمك كانت الهمزة أصمية لثبتت صي الجم ، صكاف يقاؿ: صػ اًرئ، كمػا قيػؿ صػي 

 .  ِ)جم  لؤلؤ: آلًلئ بالهمزة؛ ألنها أصمية
ـ، صيقػػاؿ: كمػػا أف الهمػػزة صػػي ن ػػك صػػٍ راء تيقمػػب صػػي التثنيػػة كالجمػػ  السػػال  -ْ

صٍ راكاف، كصٍ راككف عممنا لرجؿ، كصٍ راكات، صمػك كانػت الهمػزة أصػمية لثبتػت كمػا 
 ثبتت صي تثنية قيرٌاء كجمعىٍيه، صقيؿ: قيرٌاءاف، كقيرٌاؤكف، كقيرٌاءات.

  ،راء هي الهمزة ك دهامٍ ك ى  ،راء ٍ صى  :: عالمة التأنيث صي ن ك اترٍب الث ىٕ 
 رػبك كأبي ، ْ)اجػػكالزج ، ّ)كؿ الككصييفػػػكهك ق ،ؼر منقمبة عف األلػيػمية اػكهي أص

 
                                           

، ُٗ/ٓبػف يعػيش ، ك رح المفصػؿ تٖٓ/ُكسر صناعة اإلعراب  ،ُٓٓ/ُالمنصؼ  :  ينظرُ)
الممتػػػ  ك ، َّٕ، ّٗٔ/ِ ػػػرح الجمػػػؿ تبػػػف عصػػػفكر ك  ، ِٖٔك ػػػرح التصػػػريؼ الممػػػككي 

 .َْٔ، ْٗٓ، ك رح الجمؿ لم فاؼ ِّّ/ّ رح الكاصية لمرضي ك ، َِِ،  ُِٗ/ُ
 .َُِٖ/ْ ال اصية تبف مالؾ  ينظر  رح الكاصية ِ)
 ػػرح التصػػريح ك ، ُّّٓ/ٓ كالمسػػالؾ تكضػػيح المقاصػػدك ، ّٔٔ/ِ  ينظػػر: ارت ػػاؼ الضػػرب ّ)

 . ُّٖ/ْ ا ية الصباف عم  األ مكني ك ، َِٗ/ّهم  الهكام  ك ، ْٕٖ/ِعم  التكضيح 
 . ُّٖ/ْ ا ية الصباف عم  األ مكني ك ، ُّّٓ/ٓ  ينظر: تكضيح المقاصد ْ)
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   . ّ)، كنيًسب إل  األ فش ِ)كالزجاجي،  ُ)بف األنبارما
 ،كالهمػزة الممػدكدة ،األلؼ المقصػكرة :))كعالمات التأنيث ثالث قاؿ الزجاجي:

 . ْ)دؿ صي الكقؼ هاء   بٍ كالتاء التي تي 
ػػٍفراء،  ٍمػػراء، كصى ٍفػػراء الهمػػزة صػػيهف زائػػدة كقػػاؿ أبػػك بكػػر بػػف األنبػػارم: ))ك ى كعى

ٍفػراء هػي  ػٍفراء، كعى ٍمػراء، كصى لمتأنيث، ت أصؿ لها صي الفعػؿ، أت تػرل أف الػراء صػي  ى
ٍفرة، كالعىفىر   ٍمرة، كالصي  . ٓ) تـ الفعؿ؛ كعلؾ أنهف مف ال ي

مػف قمػب الهمػزة صػي  كالجمهػكر بمػا ا ػتج بػه البصػريكف مردكدكهعا المعهب 
،، مٌ الجم  صي ن ك ص ارً  صمك كانت أصمية لثبتػت  كب عصها بعد قمبها ياء صي ص ارو

  .، كآللئ جم  ليٍؤليؤاءرٌ قي   ارمء جمرى قى ا ثبتت صي مك
نمػا التأنيػث بالتػاء أك  ،ا لـ يثبت تأنيث بالهمزة صػي ايػر هػعا المكضػ كأيضن  كا 

، كمػػا أنهػػا لػػك كانػػت أصػػمية لثبتػػت صػػي التثنيػػة مػػت الهمػػزة عمػػ  األلػػؼمً ص ي  ،األلػػؼ
   السالـ كما سبؽ.كالجم

ػ :: أف عالمػة التأنيػث صػي ن ػكاترٍب الث لث األلػؼ كالهمػزة  :راءٍمػك ى  ،راء ٍ صى
 .  ٕ)كبعض الن كييف،  ٔ)األ فش كنيًسب علؾ إل  ،امعن 

 الكْل ضعٔف ألمسًٓ: اٍّر

نما الثابت  رؼ :األّل  عدـ النظير، صال تكجد عالمة تأنيث عم   رصيف، كا 
                                           

 .  ُٔٗ/ُينظر المعكر كالمؤنث تبف األنبارم   ُ)
  .ّْٔ/ٔالمقاصد ال اصية ك ، ّٔٔ/ِ  ينظر: ارت اؼ الضرب ِ)
 . ِٗ/ُ رح التسهيؿ تبف مالؾ   ينظر ّ)
 . ُِٗ  الجمؿ صي الن ك لمزجاجي ْ)
 . ُٔٗ/ُالمعكر كالمؤنث تبف األنبارم   ٓ)
 . ُّٗ/ْ ا ية الصباف عم  األ مكني ك ، ّٔٔ/ِ  ينظر: ارت اؼ الضرب ٔ)
 . ْٕٖ/ِ رح التصريح عم  التكضيح ك ، ُّّٓ/ٓ  ينظر: تكضيح المقاصد ٕ)
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 . ُ)المقصكرة كا د، هك التاء، كاأللؼ
ا أف الهمزة تغير ك ػدها كمما يبطؿ أف تككف العالمة الهمزة كاأللؼ معن : الث ىٕ

ٍ راكاتصي  اكم ،عند الجم  باأللؼ كالتاء ب الهمػزة صػي الجمػ  ٍمػصقى  ،راء ٍ جم  صى  صى
ؾ األلؼ دكف صترٍ  ،لئال يجتم  صي الكممة عالمتا تأنيث ؛ات ى مى نظير  عؼ التاء صي طى 

 . ِ)عالمة التأنيثهي يير الهمزة ك دها دليؿ عم  أف الهمزة ك دها تغيير م  تغ
كمما يدؿ عم  أف الهمزة ك دها هي العالمة تغيير الهمزة ك ػدها دكف األلػؼ 

ٍ راككف عممنا لرجؿ.  ٍ راكاف، كصى  صي المثن  كجم  المعكر، صيقاؿ: صى
 قػػكلهـ: صػػزف قيػػؿ: إف األلػػؼ تيغىي ػػري مػػ  الهمػػزة صػػي جمػػ  التكسػػير صػػي ن ػػك

اًرٌم؛   صى ى
صالجكاب أف هعا التغيير كاجب، لكػف لػيس مػف أجػؿ أف األلػؼ عالمػة التأنيػث 

 م  الهمزة، بؿ إلقامة بٍنية الجم ، صمك ثبتت األلؼ لما تكصمنا إل  صيغة صىعىاًلٌي.
كلعؿ مف قاؿ: إف العالمػة هػي األلػؼ كالهمػزة معنػا؛ نظػر إلػ  تسػمية سػيبكيه 

 ؛ؼرى كباءه صصى قي  :ف قاؿكمى صي أكثر مف مكض  صي كتابه، كقكله: ))لها بأًلفىي التأنيث 
ػػ ،يٌ ًبػػيٍ مى عي  :كمػػا تقػػكؿ، يٌ بً يٍ كى قيػػ :قػػاؿ  :قػػاؿ ؛صأنػػث كلػػـ يصػػرؼ ،هػػعال قكبػػاءي  :ف قػػاؿكمى
ككػػاف عمػػ  ثالثػػة  ،ألف ت قيػػر مػػا ل قتػػه ألفػػا التأنيػػث ؛راءٍيػػمى  ي  :كمػػا قػػاؿ ،اءبىػػيٍ كى قي 

عمػ   ؛ا تمفت  ركاته أك لػـ ي ػتمفف ،يتكاليفكتكالت صيه ثالث  ركات أك لـ  ،أ رؼ
  . ّ)  الءيٍ عى مثاؿ صي 

 ا ػػه ألفػػػتػقػصم  ،رؼػػػة أ ػػػػعػم  أربػاف عػا كػػر مػيػػػقػػػت اب ػعا بػػكله: ))هػػػػقػكك

                                           

 .َِٕ، ك رح التصريؼ الممككي ُْٓ/ُمنصؼ ال :  ينظرُ)
 .ُٓٓ/ُ  ينظر المنصؼ ِ)
 .ُِْ/ّالكتاب   ّ)
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 . ُ)  التأنيث
راء صػػ ٍ  :كعلػػؾ قكلػػؾ ،ككػػعلؾ مػػا كانػػت األلفػػاف صػػي آ ػػرال لمتأنيػػثككقكلػػه: ))

 . ِ)  لارى عى راء كعى عٍ كعى  ،لارى  ى كصى 
ية سػػيبكيه لهػػعال العالمػػة بػػأًلفىي التأنيػػث عمػػ  أف عالمػػة بتسػػم ػػتج ت يي  لكػػف

زنا؛ ك  ت تنفٌؾ  ألف هعال الهمزة التأنيث األلؼ كالهمزة معنا؛ ألف سيبكيه سماها كعلؾ تىجى
 .  ّ)مف ككف األلؼ قبمها

ا-كالدليؿ عم  علؾ أنه سماها  ألؼ التأنيث بصػيغة اإلصػراد صػي مكاضػ   -أيضن
 عه علؾ مفػصمن ،قته ألؼ التأنيث بعد ألؼػ))هعا باب ما ل ابه، كقكله: ػرة مف كتػكثي
ػػػػػ ،راءٍمػػػػػ ى  :كعلػػػػػؾ ن ػػػػػك ،اتنصػػػػػراؼ صػػػػػي النكػػػػػرة كالمعرصػػػػػة   ،راءٍضػػػػػك ى  ،راءفٍ كصى

 . ْ)راء   ٍ كصى 
كل قتػه ألػؼ التأنيػث  ،هعا بػاب تصػغير مػا كػاف عمػ  ثالثػة أ ػرؼككقكله: ))

 . ٓ)  بعد ألؼ
ػالممػدكدة إعا أى  مػف ألػؼ التأنيػث كتككف بػدتن ككقكله: )) كعلػؾ  ،تى ٍيػن  أك ثى  تى فٍ ضى

 . ٔ)   مٌ راكً مٍ ك ى  ،راكافمٍ  ى  :قكلؾ
: أف عالمػة التأنيػث هػي ألػؼ المػد قبػؿ الهمػزة، كالهمػزة المنقمبػة اترٍب الساباع 

ٍمراء، كبيف مؤنث صىٍعالف،  عف األلؼ مزيدة لمفرؽ بيف مؤنث أٍصعىؿ، ن ك: أىٍ مر ك ى

                                           

 .ِّْ/ّالكتاب   ُ)
 .َٗٔ/ّالكتاب   ِ)
 .َِٕ، ك رح التصريؼ الممككي ُْٓ/ُالمنصؼ  :  ينظرّ)
 .ُِّ/ّالكتاب   ْ)
 .ُْٗ/ّالكتاب   ٓ)
 .ُِْ/ْالكتاب   ٔ)
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 ن ك: سىٍكراف كسىٍكرل.
ك   هعا المعهب ابػف جنػي، كابػف يعػيش، كنىسػباال إلػ  بعػض الن ػكييف دكف  ى

 تعييف.
ػا)) قاؿ ابػف جنػي:  ح صػي هػعا المكضػ  بػأف عالمػة التأنيػث هػي ر  عمػـ أنػه صى
كلػػيس كمػػا يقػػكؿ مػػف يػػزعـ أف المػػدة إنمػػا هػػي  ،كهػػك الصػػكاب ،الهمػػزة صػػي ال قيقػػة

مدة إنما هي األلؼ التػي قبػؿ ف الأكعلؾ  ،ؿص   ى ألف هعا كالـ اير مي  ؛عالمة التأنيث
 :ن ػػك ، رهػػاآإنمػػا تكػػكف صػػي  ،كعالمػػة التأنيػػث ت تكػػكف صػػي كسػػط الكممػػة ،الهمػػزة

 .  ُ)م   بٍ ك ي  ،دةمٍ  ى 
ٍمػػراء، )) كقػػاؿ ابػػف يعػػيش: كقػػد عهػػب بعضػػهـ إلػػ  أف األلػػؼ األكلػػ  صػػي:  ى

ػػٍفراء لمتأنيػػث، كالثانيػػة مزيػػدة لمفػػرؽ بػػيف مؤنػػث أىٍصعىػػؿ، ن ػػك: ػػٍ راء، كصى أىٍ مػػر  كصى
ٍفراء، كبيف مؤنػث صىٍعػالف، ن ػك: سىػٍكراف كسىػٍكرل، كهػعا قػكؿ كاالو  ٍمراء، كأىٍصفر كصى ك ى

 . ِ)  جدًّا ؛ألف عمـ التأنيث ت يككف إت طرصنا، كت يككف   كنا البتة
مػف  -كتبعػه ابػف يعػيش صػي علػؾ-أ ار إل  هعا القكؿ ابف جني الظاهر أف ك 

ؿ الم تممة صي ت ديد عالمة التأنيث صيما آ ػرال ألػؼ باب إتماـ القسمة العقمية لألقكا
تأنيث ممدكدة؛ علؾ أف األلؼ الممدكدة همزة قبمها مدة، صهؿ العالمة الهمزة ك دها؟ 
أك المدة ك دها؟ أك كالهما معنا؟ صأراد ابف جني أف يعكر هعا المعهب مف هعا البػاب 

                                           

كما قاؿ الككصيػكف؛  أصمية  ف جني أنه يرل أف الهمزة. كت يفهـ مف كالـ ابُْٓ/ُ  المنصؼ ُ)
ف أ))كينبغػي  بعػد علػؾ أف هػعال الهمػزة منقمبػة عػف ألػؼ التأنيػث المقصػكرة، صقػاؿ: صػرحألنه 
 =كلكنهػا ، ػرلكبي  ،بمػ  ي  :لؼ التأنيث التي صي ن كأف هعال الهمزة إنما هي منقمبة عف أيعمـ 
كهػعا مػعهب  ،مبت همػزةصقي  ،ا لئال يمتقي ساكنافلؼ قبمها زائدة كجب ت ريكهألما كقعت بعد = 

 .ُٓٓ/ُكهك الص يح.   المنصؼ  ،سيبكيه
 .ِٗٔ رح التصريؼ الممككي   ِ)
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ت ، ػدأمػه كهٌ ف يتى إلبطاله قبؿ أ  كلهػعا قػاؿ بعينػه،  ػدأ سىػب إلػ يينٍ هػعا القػكؿ لػـ ص كا 
بػػػػؿ ال ػػػػالؼ من صػػػػر صػػػػي األقػػػػكاؿ الثالثػػػػة  ، ػػػػدأ))كهػػػػعا لػػػػـ يقػػػػؿ بػػػػه  الصػػػػباف:
 . ُ)المعككرة  

 ّخالص٘ الكْل: 

 :كقيػؿ ،كهػك الػراجح ،صؿ لمهػاءأهي  :صقيؿ ،صالتهاأؼ صي  تمى متاء التأنيث 
مػػا ألػػؼ كأ ،صػػمية دكف  ػػالؼأمػػا ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة صأ .مػػف الهػػاء ؿه هػػي بػػدى 

لػػػؼ التأنيػػػث أمػػػف  ؿه كقيػػػؿ بػػػدى  ،أصػػػمية :صقيػػػؿ ،ؼ صيهػػػادكدة صم تمىػػػمػػػنيػػػث المأالت
 كهك الراجح. ،المقصكرة

                                           

 .ُّٗ/ْ   ا ية الصباف عم   رح األ مكني ُ)
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 املبحث الثاني 
و يف جقديز االنفصال 

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

ت ػػترؾ عالمػػات التأنيػػث الػػثالث صػػي ككنهػػا زكائػػد عمػػ   ػػركؼ الكممػػة، لكػػف 
 -االبنػػا-بعػػد كجػكد بنيػػة المػعكر، كعميػػه صالتػاء  -البنػاا-ت تمػؼ صػػي أف التػاء تػػزاد 

ػعصت لبقػي بنػاء مسػتعمؿ، كهػك بنػاء المػعكر، صنقػكؿ:  زيادة اير تزمة؛ ألنهػا لػك  ي
قائمة، صزعا  عصنا التػاء قمنػا: قػائـ، كهػك بنػاء مسػتعمؿ، أمػا ألفػا التأنيػث المقصػكرة 

تم قا ببناء المػعكر صرقنػا بينػه  كالممدكدة صزيادتاف تزمتاف لبنية الكممة، أم أنهما لـ
كبػػيف المؤنػػث، كمػػا كانػػت زيػػادة التػػاء، بػػؿ زيػػدتا عمػػ  بنيػػة الكممػػة مػػف أكؿ األمػػر؛ 
كلهعا ت يتكصؿ إل  معكرهما ب عصهما، بؿ معكرهما لػه بنيػة أ ػرل ايػر البنيػة التػي 

 هما صيها.
ج بهػا أف الػعم صيػه الهػاء  ػر  :كالفرؽ بيف األلػؼ كالهػاءقاؿ ابف األنبارم: ))

كعلػػؾ أنػػؾ تقػػكؿ: قػػائـ كقائمػػة، كجػػالس  ،مػػف التػػعكير إلػػ  التأنيػػث، كاألصػػؿ التػػعكير
كالعم صيػه ألػؼ التأنيػث هػك مصػكغ  كجالسة، صتككف الهاء مزيدة عم  بناء المعكر.

راء ٍمػػأت تػػرل أف قائمػػة عمػػ  بنػػاء قػػائـ، ك ى  ... لمتأنيػػث عمػػ  ايػػر تػػعكير  ػػرج منػػه
 . ُ)   رافكٍ  اف كسى طٍ رل ليستا عم  بناء عى كٍ   كسى  طٍ مر، كعى  ٍ ليست عم  بناء أى 

ف كانت عالمة كهاء اكقاؿ أبك ال سف الكراؽ: ))  صهػي ؛ثنيػألتألؼ التأنيث كا 
الػػه عمػػ  ألػػؼ أ ك نػػي مػػف أكؿ بي  هػػاء التأنيػػث؛ كعلػػؾ أف اتسػػـألػػـز لألسػػماء مػػف 

ػسػا بمنزلػةتقػديرها أف تكػكف التأنيػث ، كهاء التأنيث انػت تػد ؿ إع ك إلػ  اسػـ؛ ـٌ ـ ضي
        . ِ)  لفظ المعكر استقراربعد 

 كبناء عم  لزـك األلؼ بنكعيها، كعدـ لزـك التاء؛ صاألصؿ صي تاء التأنيث أف

                                           
 .َِّ، َِِ/ُالمعكر كالمؤنث تبف األنبارم   ُ)
 .ّٕٓعمؿ الن ك لمكراؽ   ِ)
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تككف صي تقدير اتنفصاؿ، أم ت ييعتد بها، صكأنها كممة أ رل، ب ػالؼ ألػؼ التأنيػث 
تصػػاؿ، كعلػػؾ المقصػػكرة كالممػػدكدة، صاألصػػؿ صيهمػػا أف تككنػػا تزمتػػيف صػػي تقػػدير ات 

 عم  الن ك اآلتي.
 : أّاًل: ةكه تكدٓس االىاص ل يف ت ٛ الحأىٔث 

األصؿ صي تاء التأنيث أف تككف صػي تقػدير اتنفصػاؿ، أم ت ييعتػد بهػا؛ ألنهػا 
 زائدة عم  بنية الكممة لمتأنيث.

مػف  يػث  ؛الهاء صي االب أمرها كأكثر أ كالهػا ايػر معتػدةقاؿ ابف جني: )) 
 . ُ)  المنفصمةكانت صي تقدير 

 . ِ)   الهاء زائدة أبدنا صي تقدير اتنفصاؿ عم  االب األمركقاؿ أيضا: ))
 . ّ) كقاؿ الرضي: ))أصؿ تاء التأنيث عم  اتنفصاؿ  

 صالغالب صي تاء التأنيث أف تككف صي تقدير اتنفصاؿ، أم تييعتد بها. 
ت لـز عميه بناء كقد تككف التاء تزمة ت ينفٌؾ عنها اتسـ، كت تي عؼ م نه، كا 

 : ْ)اير مستعمؿ، كالمؤنث بهعال التاء الالزمة نكعاف
: ما لك  عصت منه التاء لترتب عميه بناء اير مستعمؿ، كلكف يكجد اليْع األّل

طىـ، لكف  له نظير، مثؿ: هيمىزىة، صالتاء تزمة، كلك قيدِّر سقكط التاء لقيؿ هيمىز، مثؿ  ي
طىـ مستعمؿ، كهيمىز اير م  ستعمؿ. ي

: ما لك  عصت منه التاء لترتب عميػه بنػاء ايػر مسػتعمؿ، كت يكجػد اليْع الث ىٕ
ٍرقيكة، صمك قيدِّرسقكط التاء لمـز بناء اير مسػتعمؿ؛ إع لػيس  له نظير، مثؿ: ً ٍعًرية كعى

 .  مف أبنية العرب ًصٍعًميه كت صىٍعميكه

                                           
 .ِِّ/ِال صائص   ُ)
 .ُٖٖ/ّال صائص   ِ)
 .ِْٗ/ُ رح ال اصية لمرضي   ّ)
 .ُّْٖ، ُّْٕ/ّينظر  رح الكاصية ال اصية   ْ)
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لػعلؾ ت ك  نفصػاؿ؛لكف لػزـك التػاء قميػؿ، كالغالػب صيهػا أف تكػكف صػي تقػدير ات 
 . ُ)عتد بهايي 

كقػػد كردت التػػاء مقػػدرة اتنفصػػاؿ، ايػػر معتػػد بهػػا صػػي مظػػاهر صػػرصية كثيػػرة، 
 منها:

أف تاء التأنيث تم ؽ باتسـ المركب مف سػبعة أ ػرؼ، ن ػك: ًاٍ ػًهيبابة،  أّاًل:
كم  علؾ ت ييعتبر اتسػـ معهػا متجػاكزنا سػبعة أ ػرؼ؛ كعلػؾ لتقػدير انفصػالها، صمػكت 

رها منفصمة لما جاز زيادتها هنا؛ ألف ااية ما يصػؿ إليػه اتسػـ بالزيػادة سػبعة تقدي
 . ِ)أ رؼ

: ًٔ أف تاء التأنيث تزاد بعد ثػالث مت ركػات، كت يترتػب عمػ  التأنيػث بالتػاء  ث ى
تػكالي أربػ  مت ركػػات، كمػا صػػي ن ػك  ػجرة؛ ألف التػػاء صػي تقػػدير اتنفصػاؿ، صكأنهػػا 

 . ّ)المتكالية صي الكممة ثالث ت أرب كممة أ رل، كعميه صال ركات 
كعهػػب ابػػف مالػػؾ إلػػ  أف تػػكالي أربػػ  مت ركػػات لػػيس منفػػكرنا منػػه طبعنػػا، كت 
ػزة، صقػد تػكال  أربػ  مت ركػات  ًعػدة، كليمى مقصكد اإلهماؿ كضعنا؛ بدليؿ ن ك: برىكىة، كمى

 . ْ)م  لزـك التاء
، كزيادة صي تقدير كعهب ال اطبي إل  أنه ت يتكال  أرب  مت ركات إت لعارض

يىػػاف. صػػزف قيػػؿ: قػػد يتػػكال  أربػػ  مت ركػػات مػػف ايػػر  مىزى رىة، كجى اتنفصػػاؿ، ن ػػك:  ىػػجى
ػػػزىل، كبى ىػػػكى ، كمىرىطىػػػ ؛ ألف ألػػػؼ التأنيػػػث ليسػػػت صػػػي تقػػػدير  مى عػػػارض، ن ػػػك: جى

 كاب عف علؾ بأنها ساكنةػؿ اإلعراب؛ صالجػركة تقديرنا؛ ألنها م ػاؿ، كهي مت ػاتنفص
                                           

 .ُّْٖ/ّينظر  رح الكاصية ال اصية   ُ)
 .ّّٓ/ْ، كاأل مكني َُُٓ/ّينظر: تكضيح المقاصد   ِ)
 .ُٔٔ/ِينظر التصريح عم  التكضيح   ّ)
 ػػرح التسػػهيؿ ألبػػي  يػػاف ، كالتػػعييؿ كالتمكيػػؿ صػػي ُِٓ/ُينظػػر  ػػرح التسػػهيؿ تبػػف مالػػؾ   ْ)

 .ِْٔ، ُْٔ/ُ، ك رح التسهيؿ لناظر الجيش ُْٓ/ِ
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 . ُ)صي المفظ 
كلكف ييرد عم  علؾ بتكالي أرب  مت ركات م  لزـك التاء كت ر كها، مثؿ: بىرىكىة، 

ًعدىة.  كليمىزىة، كمى
كلعمػػه ااتيًفػػر تػػكالي األربػػ  المت ركػػات مػػ  التػػاء  اصػػة؛ ألف األصػػؿ كالغالػػب 

 صيها تقدير اتنفصاؿ. 
 : أف تػػػاء التأنيػػػث تػػػزاد بعػػػد ألػػػؼ اإلل ػػػاؽ، كمػػػ  علػػػؾ ت ت رجهػػػا عػػػفث لًثااا 

اإلل اؽ، كقكلهـ صي أىٍرطن : أىٍرطاة، صاأللؼ صي أىٍرطاة لإلل ػاؽ، مػ  أنهػا صػي الظػاهر 
ليست آ ر الكممة، لكف لما كانت التاء صػي تقػدير اتنفصػاؿ، صكػأف آ ػر الكممػة هػك 
األلؼ، ككأف التاء كممة أ رل، صمكت تقػدير انفصػاؿ التػاء مػا كانػت األلػؼ لإلل ػاؽ؛ 

 .   ِ)صي آ ر الكممةألف اإلل اؽ إنما يككف 
أف تاء التأنيث تي عىؼ مف جم  المؤنث السالـ، كقكلهـ صي جم  قائمة:  زابًع :

قائمات، ب عؼ التاء مف الجم ؛ لتقدير انفصػالها؛ لعركضػها صػي المفػرد، إع األصػؿ 
ػػا لػػئال ييجمػ  بػػيف تػػاءم تأنيػػث صػي كممػػة كا ػػدة، كمػا سػػيأتي صػػي مب ػػث  قػائـ، كأيضن

 .جم  المؤنث السالـ
أف تػػاء التأنيػػث ت ييعتىػػٌد بهػا صػػي التصػػغير، صػػال تي ػػعىؼ؛ ألنهػػا ت تيً ػػٌؿ  :خ مًشاا 

ببنية التصغير؛ كعلؾ بسبب تقػدير انفصػالها، صتيعامىػؿ معاممػة عجػز المركػب، صنقػكؿ 
ٍيرة، دكف  ػػعؼ التػػاء، كمػػا نقػػكؿ صػػي بىٍعمىبىػػؾ: بيعىٍيمبػػؾ، دكف  صػػي تصػػغير  ػػجرة:  يػػجى

،  ّ)قػػدير اتنفصػػاؿ صػػي كػػؿ مػػف التػػاء كعجػػز المركػػب ػػعؼ العجػػز )بػػؾ ؛ كعلػػؾ لت
 كسيأتي ال ديث عف علؾ بالتفصيؿ صي مب ث التصغير. 

                                           
 .َُّ، ََّ/ٖينظر المقاصد ال اصية   ُ)
 .ٖٗٔ/ِينظر المسائؿ البصريات   ِ)
 .ُّٖ/ٕينظر المقاصد ال اصية   ّ)
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كمػػ  تقػػدير اتنفصػػاؿ صػػي التػػاء كبقائهػػا صػػي المصػػغر، إت أنهػػا تي ػػعىؼ مػػف 
التكسير ب الؼ التصػغير؛ ألف التكسػير لػـ يجيػزكا صيػه زيػادة عمػ  أبنيتػه؛ ألف لهػـ 

الجمػػ  بػػاأللؼ كالتػػاء، ب ػػالؼ أبنيػػة التصػػغير صهػػي  مندك ػػة عػػف علػػؾ، عػػف طريػػؽ
ًعصت التاء مف المصغر صات الغرض مف التأنيث، أما الجم  صزعا أرادكا  م ددة، صزعا  ي

 .  ُ)البقاء عم  تأنيث التاء جمعكا باأللؼ كالتاء
ػػًعؼ أ ػػد  :س دًساا  أف تػػاء التأنيػػث ت تكفػػي صػػي إتمػػاـ بنيػػة التصػػغير صيمػػا  ي

ثالثػػة أ ػرؼ ثالثهػػا تػاء التأنيػػث، صػال ييعتىػػٌد بالتػاء، بػػؿ يجػػب رد  أصػكله، كبقػػي عمػ 
ٍيػدة، بػرٌد الم ػعكؼ،  ـٌ بنية التصغير، صنقكؿ صػي تصػغير ن ػك ًعػدىة: كيعى الم عكؼ لتت
كلػـ تكػػؼ التػػاء صػػي إتمػاـ بنيػػة التصػػغير مػػ  أف الكممػة بالتػػاء تصػػير ثالثػػة أ ػػرؼ؛ 

 . ِ)كعلؾ لتقدير انفصالها
أنيث لتقدير انفصػالها ت ت ػرج مػا قبمهػا عػف التطػرؼ، كمػف أف تاء الت :س بًع 

ـٌ ت تمنػػ  ال ػػعؼ صػػي اليػػاء المتطرصػػة عنػػد تػػكالي ثػػالث يػػاءات صػػي الطػػرؼ، صػػزعا  ثػػ
ػًعصت هػعال  تطرصت الياء بعد ياء مكسكرة م ددة، صي ايػر صعػؿ كت اسػـ جػار عميػه  ي

، بث ًعصت الياء الياء، كقكلهـ صي تصغير عىطاء: عيطىٌي، كاألصؿ عيطىيِّيه الث ياءات، ص ي
المتطرصة تستثقاؿ اجتماع ثالث ياءات صي الطرؼ، صزعا زيدت تاء التأنيث بعد اليػاء 
ػا؛ ألف هػعال اليػاء صػي  كػـ المتطرصػة، كتػاء التأنيػث لػـ  ًعصت هعال اليػاء أيضن الثالثة  ي
ٌيػػة، كاألصػػ ؿ: ت رجهػػا عػػف التطػػرؼ لتقػػدير انفصػػالها، كقػػكلهـ صػػي تصػػغير ًإدىاكىة: أيدى

 . ّ)أيدىيِّية
 تاء التأنيث لتقدير انفصالها ت تؤثر صي إعالؿ  رؼ العمة بالقمب همزة ث مًي :

                                           
 .ُّْٖ/ّينظر  رح الكاصية ال اصية   ُ)
 ُِٖ/ُينظر  رح ال اصية لمرضي   ِ)
 .ُِٓعريؼ صي عمـ التصريؼ ينظر إيجاز الت  ّ)
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ػٌداكة، صػي  ػٌداءة، كاألصػؿ: بىٌنايػة، كعى كػؿو  إعا تطرؼ بعػد ألػؼ زائػدة، ن ػك: بىٌنػاءة، كعى
قيًمبػػت اليػػاء كالػػكاك لتطرصهمػػا بعػػد ألػػؼ زائػػدة، كلػػـ تي ػػًرج التػػاء هػػعيف ال ػػرصيف عػػف 

ٌداء.التط  رؼ؛ لتقدير انفصالها؛ بدليؿ قكلنا صي المعكر: بىٌناء، كعى
ب الؼ التاء صي ن ك:  ىقىاكىة، كًهدىاية، صمتقدير اتصػالها كجػب التصػ يح صػي  

الكاك كالياء؛ ألنهمػا  رجتػا عػف التطػرؼ بسػبب لػزـك تػاء التأنيػث هنػا؛ ألنهػا بنيػت 
 عميها الكممة، صال يصح  عصها.

بىػػاءىة،  ك ػٌع اإلعػػالؿ بالقمػب ءىة، كعى ػػالى مػػ  لػزـك التػػاء كتقػدير اتصػػالها صػي: صى
بىايىة، كعىظىايىة.  يىة، كعى الى  كعىظىاءىة، كقد سيم  صيها التص يح عم  القياس: صى

ءة  كانػت التػاء عنػدال عارضػة؛  ػالى ػٌؿ )صى كعهب بعض الن كييف إل  أف مػف أعى
ء ، كمػف صػ ػالى ءة  عمػ  اسػـ الجػنس )صى الى ية؛ ألنه بن  الكا دة )صى ػالى ٌ ح صقػاؿ: صى

ء الى ية كا دة مف اسـ الجنس صى الى  .  ُ)كانت التاء عندال تزمة؛ ألنه لـ يقصد أف صى
ا:

ً
أف تاء التأنيث لتقػدير انفصػالها ت تػؤثر صػي قمػب الػكاك المتطرصػة بعػد  جاسع

ف كػػاف  اًديىػػة، صقيمبػت الػػكاك لتطرصهػا كا  اًزيىػػة، ك ىػًجيىة، ك ى كسػرة يػاء، مثػػؿ: دىاًعيىػة، كاى
بعػػدها تػػاء التأنيػػث؛ لتقػػدير انفصػػالها، صتيقمىػػب مػػ  المؤنػػث بالتػػاء، كمػػا تيقمىػػب مػػ  

 . ِ)المعكر
كتيقمىب هنا الكاك ياء، سكاء أكانػت التػاء بعػدها عارضػة صػي تقػدير اتنفصػاؿ، 
ٍيًقيػة، تصػغيرم:  ٍيًقيػة، كتيرى مثؿ: اىاًزيىة، أـ كانت تزمة بيًنيىٍت عميها الكممػة، مثػؿ: عيرى

ٍرقيكة غػي عػدـ قمػب الػكاك يػاء مػ  لػزـك التػاء، صميسػت الػكاك صػي ب، كتىٍرقيكة. ككاف ينعى
ًيًقيىة متطرصة، كت يترتب عم  تصػ يح الػكاك كجػكد اسػـ معػرب آ ػرال كاك مضػمـك  عيرى

                                           
 .ِٖٗ/ِينظر  رح ال اصية لركف الديف اإلستراباعم   ُ)
 .ْٖٔ/ِ، كالتصريح ُّٖٓ، ُِٖٓ/ّينظر تكضيح المقاصد   ِ)
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. كلعؿ التاء هنا أيٍجريت  ُ)ما قبمها؛ ألف التاء لمزكمها هنا أ رجت الكاك عف التطرؼ
التصػػغير، كالتػػاء صػػي التصػػغير صػػي تقػػدير  أيٍجريػػت ميجػػرل التػػاء العارضػػة ألنهػػا صػػي

 اتنفصاؿ، كت ييعتىٌد بها، كما سيأتي صي مب ث التصغير.
ػا تسػـ بعػد ع طًسا : أف التاء لتقدير انفصالها تمن  قمب الياء كاكنا إعا كانػت تمن

ضمة، مثؿ: تىكىانى  تىكىاًنية، صصٌ ت الياء كما صٌ ت صي: تىكانى  تىكاًنينػا؛ لػئال يمػـز مػف 
القمب عدـ النظير، كهك كجكد اسـ معرب آ رال كاك مضػمكـ مػا قبمهػا، كالتػاء هنػا ت 
ت ًرج الكاك عف التطرؼ؛ ألنها زائدة عارضة، صهي صي تقػدير اتنفصػاؿ، ب ػالؼ مػا 
إعا كانت التاء تزمة بيًنيىٍت عميها الكممة، صزنها تي ًرج الكاك مف التطرؼ؛ ألنها  ينئع 

ؿ؛ كلهعا قيمبت الياء كاكنا صي: مىرميكة، مف: رىمى ، عم  مثاؿ: ليست صي تقدير اتنفصا
ٍقديرة مى
(ِ . 

تاء التأنيث ت تمنػ  قمػب الػكاك كاليػاء ألفػيف إعا ت ركتػا كانفػتح مػا  :ة دٖ عظس
قبمهما، مثؿ: دىارىة، كتىارىة، كمف  ػركط هػعا القمػب أت تكػكف الػكاك أك اليػاء عيننػا لمػا 

، كمػػ  علػػؾ لػػـ تمنػػ  تػػاء التأنيػػث هػػعا القمػػب لتقػػدير آ ػػرال زيػػادة م تصػػة باألسػػماء
 انفصالها.

تػػاء التأنيػػث لتقػػدير انفصػػالها ت تمنػػ  اإلعػػالؿ بالنقػػؿ صػػي ن ػػك:  :ثاا ىٕ عظااس
ميًصػػيبىة، كمىًعي ىػػة، صكجػػب اإلعػػالؿ صيهمػػا؛ ألف اتسػػـ ي ػػبه المضػػارع صػػي الػػكزف، 

؛ ألنهػا صػي تقػدير كي الفه صػي الزيػادة، كلػـ ت رجػه التػاء عػف الم ػابهة صػي الػكزف
 اتنفصاؿ، كلكت علؾ تمتن  اإلعالؿ بالنقؿ.

تػػاء التأنيػػث لككنهػػا صػػي  كػػـ تقػػدير اتنفصػػاؿ كجػػب التصػػ يح،  :ث لااث عظااس 
كامتن  اإلعالؿ بالنقؿ صي ن ك: أىٍ ًكنة، كأىٍجًكبة، كأىٍصًكنة، صاتسػـ هنػا م ػابه لمفعػؿ 

                                           
 .َُٕ/ِينظر التصريح   ُ)
 .ِٕٔ، ِٕٓ/ِ، كالتصريح عم  التكضيح ُُّ/ْينظر المساعد عم  تسهيؿ الفكائد   ِ)
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؛ لككنهػا صػي تقػدير اتنفصػاؿ، قػاؿ صي الكزف كالزيػادة، كت عبػرة بالتػاء صػي المباينػة
ف صػػيرال التػػاء مبايننػػ ،كأٍصػػًكنة ،أٍ ًكنىػػة :نقػػؿ صػػي ن ػػكإنمػػا لػػـ يي الرضػػي: )) ا لمفعػػؿ كا 

، صهػ   ؛كالميـ صي األكؿ ف كانت ههنا تزمػة صكضػعها عمػ  عػدـ المػزـك ألف التاء كا 
دىة تأنيث أى   .   ُ)  د صي ال ية، صكأف التاء معدـككى سٍ ههنا كما صي أٍسكى

أصؿ كضعها عدـ المػزـك لػـ ييعتػد بهػا، صكأنهػا  فصالتاء هنا تزمة، لكف لما كا
هنػػا صػػي تقػػدير اتنفصػػاؿ، صصػػار اتسػػـ بػػعلؾ م ػػبهنا لممضػػارع صػػي الػػكزف كالزيػػادة 

 صاست ؽ التص يح.
أف تاء التأنيث لتقدير انفصالها ت تمن  اإلمالة صي األلؼ صي ن ػك:  زابع عظس:

ػا لتقػدير انفصػاؿ التػاء، صمػـ ت ػرج األلػؼ عػف صىتىاة، كقىنىػاة؛ ألف ا أللػؼ متطرصػة  كمن
 . ِ)التطرؼ

 تكدٓس االتص ل يف ت ٛ الحأىٔث:

كقد ت رج التاء عف أصمها، كهك ككنها صي تقدير اتنفصاؿ، صتككف صي تقدير 
اتتصاؿ، كعلؾ إعا لـ تكف زائدة عم  المعكر لمتأنيث، بػؿ كانػت الكممػة مبنيػة عميهػا 

 ر، كمف مظاهر تقدير اتصالها: مف أكؿ األم
أف تاء التأنيث لتقدير اتصالها تمن  قمػب الػكاك يػاء إعا كانػت الػكاك طرصنػا  :أّاًل

ٍرقيكىة، كتىٍرقيكىة، صػالكاك هنػا  تسـ معرب مضمكمنا ما قبمها، ن ك: قىمىٍنسيكىة، كقىمىٍ ديكىة، كعى
قػدير اتصػالها، صمػػك ت تيقمػب يػاء؛ ألنهػا  رجػػت عػف التطػرؼ؛ بسػبب لػػزـك التػاء، كت

 اؿ:ػػػير، صكاف يقػػدـ النظػػمب الكاك ياء لعػب قػاؿ لكجػػدير اتنفصػػاء صي تقػػكانت الت
                                           

كيرل ال اطبي أف التاء هنا لـ ييعتػد بهػا كمػا قػاؿ الرضػي، لكػف . ُْٓ/ّينظر  رح ال اصية   ُ)
ليس ألف التاء صي  كـ تقدير اتنفصاؿ كما قػاؿ الرضػي، بػؿ ألف التػاء زيػدت آ ػرنا، صػال ييعتػد 
بهػػػا كزيػػػادة المػػػيـ أكتن، صصػػػار اتسػػػـ معهػػػا م ػػػبهنا لممضػػػارع صػػػي الػػػكزف كالزيػػػادة، صكجػػػب 

 .ُّٕ/ٗالتص يح. ينظر المقاصد ال اصية 
 .َْٔ/ِينظر التصريح عم  التكضيح   ِ)
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ٍرًقية، كتىٍرًقية  قىمىٍنًسية، كقىمىٍ ًدية، كعى
(ُ . 

 تيبُٔ:

قد تككف التاء صػي تقػدير اتتصػاؿ، أم بينيػت عميهػا الكممػة، كمػ  علػؾ تعامػؿ 
تقدير اتنفصاؿ، كعلؾ صػي قمػب الػكاك يػاء إعا تطرصػت بعػد معاممة التاء العارضة صي 

ٍيًقية.  كسرة كبعدها تاء التأنيث عارضة، مثؿ: دىاًعية، أك تزمة، مثؿ: عيرى
كلعؿ التػاء هنػا أيجريػت ميجػرل التػاء العارضػة ألنهػا صػي التصػغير، كالتػاء صػي 

 تصغير.التصغير صي تقدير اتنفصاؿ، كت ييعتد بها، كما سيأتي صي مب ث ال
ًٔاا  ػػا  :ث ى أف تػػاء التأنيػػث لتقػػدير اتصػػالها ت تمنػػ  قمػػب اليػػاء كاكنا إعا كانػػت تمن

ٍرميػكة، كاألصػؿ:  ٍقػديرة، صنقػكؿ: مى تسـ بعد ضمة، كػأف تبنػي مػف الٌرٍمػي عمػ  مثػاؿ: مى
مىٍرميية، ثـ قيمبت الياء كاكنا. صتاء التأنيث هنا صي تقدير اتتصاؿ، كلك كانت صي تقدير 

لصػػٌ ت اليػػاء، كلمػػا قيمبػػت كاكنا؛ ألنػػه يترتػػب عمػػ  القمػػب كاكنا مػػ  تقػػدير  اتنفصػػاؿ
 اتنفصاؿ صي التاء كجكد اسـ معرب آ رال كاك مضمـك ماقبمها، كهعا ت نظير له.

صقمب الياء كاكنا مػ  كجػكد التػاء دليػؿ عمػ  أف التػاء صػي تقػدير اتتصػاؿ، كأف 
 الكاك  رجت بعلؾ عف التطرؼ.

نما تمن  التاء  مف قمب اليػاء كاكنا إعا كانػت عارضػة، كمػا صػي: تىكىاًنيػة، صمػـ  كا 
يقكلكا: تىكىانيكىة؛ ألف التاء صي تقدير اتنفصاؿ، كلـ تيػٍبفى عميهػا الكممػة؛ بػدليؿ قػكلهـ: 
تىكىاًنينا، صمك قيمبت الياء كاكنا لكانت الكاك آ ر اسػـ معػرب مضػمكمنا مػا قبمهػا، كهػعا ت 

 . ِ)نظير له
 
 

                                           
، ك ا ػية الصػباف ِِٔ، ُِٔ/ِ، كسر صناعة اإلعػراب َٕٖ/ِينظر: المسائؿ البصريات   ُ)

 .ُُّ/ُعم  األ مكني 
 .ِٕٔ، ِٕٓ/ِ، كالتصريح عم  التكضيح ُُّ/ْينظر: المساعد عم  تسهيؿ الفكائد   ِ)
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ًٔ : ةكه  : تكدٓس االىاص ل يف ألف الحأىٔث اتكصْزٗ ث ى

، ب ػالؼ تػاء التأنيػث، كهػي أبعػد  ُ)ألؼ التأنيث المقصكرة ت تكػكف إت تزمػة
عف تقدير اتنفصاؿ مػف ألػؼ التأنيػث الممػدكدة؛ كعلػؾ لعػدـ إمكػاف اسػتقالؿ النطػؽ 

 . ِ)بها؛ ألنها  رؼ كا د ساكف
 : أتّٕمً مظ ٍس لزّمَ  ّعدو تكدٓس اىاص هل  م  ٓ

أنهػػػا تعامػػػؿ صػػػي التصػػػغير  امسػػػة معاممػػػة ال ػػػامس األصػػػمي، صت ػػػعؼ  :أّاًل
إل اللها ببنية التصغير؛ ألف بقاءهػا ي ػؿ ببنيػة صيعىٍيًعػؿ كصيعىٍيًعيػؿ، صيقػاؿ صػي تصػغير 
ٍيًقر، ب عؼ ألؼ التأنيث المقصكرة ال امسة، كما ي عؼ ال امس األصػمي  قىٍرقىرل: قيرى

ؿ، صيقاؿ: بىػارل؛  صي ن ك: سىفىٍرجى عا كانت  امسة كثالثها مدة زائدة ن ك:  ي سيفىٍيًرج. كا 
بىيِّر، ب عؼ ألؼ التأنيث المقصكرة،  جاز  عصها، كجاز  عؼ المدة الثالثة، صنقكؿ:  ي

بىٍيرىل، ببقائها م   عؼ المدة الثالثة أك  ي
(ّ   . 

 ًٔ عنػد -أف ألؼ التأنيث المقصكرة لككنها تزمة صي تقدير اتتصاؿ تمن   :ث ى
رم  -الجمهػػكر ػػكى قمػػب الػػكاك أك اليػػاء ألفنػػا لت ركهػػا كانفتػػاح مػػا قبمهػػا صػػي ن ػػك: صى

يىدل، صالجمهكر عم  أف األلؼ هنا تمن  اإلعالؿ، كتكجب التصػ يح؛ ألف األلػؼ  ك ى
 زيادة تزمة م تصة باألسماء، صتيبًعد اتسـ عف م ابهة الفعؿ.

الؿ هنا؛ ألف اتسػـ معهػا ك الؼ األ فش، صعهب إل  أف األلؼ ت تمن  اإلع 
 صي صكرة الفعؿ المسند إل  ألؼ اتثنيف، ن ك: قاما.

كريٌد عميػه بػػأف ألػؼ اتثنػػيف ليسػت جػػزءنا مػف الفعػػؿ، كليسػت تزمػػة، ب ػػالؼ  
  يحػػصالتص ميهػػاؿ، كعػػدير اتتصػة صي تقػػكرة، صهي زيادة تزمػػأنيث المقصػؼ التػأل

                                           
 .ُّْٖ/ّينظر  رح الكاصية ال اصية   ُ)
 .َُّْ/ّ، كتكضيح المقاصد ِٔٓنظر:  رح األلفية تبف الناظـ ي  ِ)
، كتكضػيح المقاصػد ِٔٓ، ك رح األلفيػة تبػف النػاظـ ُّْٖ/ّينظر:  رح الكاصية ال اصية   ّ)

ّ/َُّْ. 
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يىدل مقيس ع  رل، ك ى كى  .  ُ)ند الجمهكر، ك اع عند األ فشصي ن ك: صى
ضعيؼ صي القياس، كت يعضدال سماع، بؿ القياس  -كما نرل-كقكؿ األ فش 

كالسػػماع مػػ  الجمهػػكر، صمػػـ يػػأت السػػماع بمػػا اٌدعػػاال األ فػػش مػػف القمػػب، بػػؿ جػػاء 
 بالتص يح مؤيدنا لمعهب الجمهكر.

، كقػػد أكرد الن كيػػكف مكضػػعنا ت ػػرج صيػػه ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة عػػف  المػػزـك
صتكػػكف صػػي تقػػدير اتنفصػػاؿ، كعلػػؾ إعا تطرصػػت الػػكاك بعػػد كسػػرة، كجػػاء بعػػدها ألػػؼ 
التأنيػث المقصػػكرة، صػزف الػػكاك تقمػب يػػاء، كقمبهػػا يػاء يعنػػي أف األلػؼ المقصػػكرة لػػـ 
ت رج الكاك عف التطرؼ؛ مما يدؿ عم  أنها صي تقدير اتنفصاؿ، كضربكا لعلؾ مثاتن 

ا، صتقػكؿ: ًاٍزًكيػا، كاألصػؿ: ًاػٍزًككا، يٍزك عمػ  مثػاؿ: ًهٍنػدمصنكعنا، كأف تبني مف الغى 
ثـ قمبت الكاك الثانية يػاء لتطرصهػا بعػد كسػرة، كعميػه صػاأللؼ بعػدها لػـ ت رجهػا عػف 

 . ِ)التطرؼ؛ ألنها صي تقدير اتنفصاؿ
 -أ ياننا-كأرل أف هعا المثاؿ المصنكع ت يصمح دليالن عم  أف األلؼ تستعمؿ 

صػػاؿ، صمػػـ نىػػرى العػػرب اسػػتعممت األلػػؼ صػػي مثػػؿ هػػعا المكضػػ   تػػ  صػػي تقػػدير اتنف
نعرؼ: هػؿ قمبػت الػكاك يػاء، صتكػكف األلػؼ صػي تقػدير اتنفصػاؿ، أـ صػٌ  ت الػكاك، 

 صتككف األلؼ صي تقدير اتتصاؿ، كتككف م رجة لمكاك عف التطرؼ.

 : ث لًث : ةكه تكدٓس االىاص ل يف ألف الحأىٔث اتندّدٗ

))ألؼ التأنيث المقصكرة أبعػد عػف تقػدير اتنفصػاؿ مػف ألػؼ قاؿ ابف الناظـ: 
 . ّ)التأنيث الممدكدة؛ لعدـ إمكاف استقالؿ النطؽ بها  

                                           
، كالتصػػػريح عمػػػ  ِّٕ، ِِٕ/ٗ، كالمقاصػػػد ال ػػػاصية َُِٔ/ّينظػػػر: تكضػػػيح المقاصػػػد   ُ)

 .ّٕٓ/ِالتكضيح 
 .ُُٕ/ِ  التكضيح ينظر التصريح عم  ِ)
 .َُّْ/ّ، كينظر تكضيح المقاصد ِٔٓ رح األلفية تبف الناظـ   ّ)
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صػػألؼ التأنيػػث الممػػدكدة ت ػػارؾ ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة صػػي البعػػد عػػف تقػػدير 
اتنفصاؿ؛ كعلؾ ألنها مثمها صي ككنها زيادة تزمػة لبنيػة الكممػة، بىٍيػد أف المقصػكرة 

د منها عف تقدير اتنفصػاؿ؛ ألنهػا  ػرؼ كا ػد سػاكف، ب ػالؼ األلػؼ الممػدكدة، أبع
ر ؾ، كيمـز قبمها ألؼ، صكأنها  رصاف.  صتيٍقمىب همزة كتي ى

كعمػػ  هػػعا صالغالػػب صػػي ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة أف تكػػكف تزمػػة صػػي تقػػدير 
ا مػا ػهػر اتصالػاتتصاؿ، كقد تككف صي تقدير اتنفصػاؿ، كمػف مظػاهر لزكمهػا كتقديػ

 يأتي:
: ألؼ التأنيث الممدكدة لمزكمها تمنػ  قمػب الػكاك أك اليػاء ألفنػا إعا ت ركػت أوالً 

كانفػػتح مػػا قبمهػػا؛ ألنهػػا زيػػادة تزمػػة م تصػػة باتسػػـ، صتي ػػًرج اتسػػـ عػػف م ػػابهة 
الفعػػؿ، كمثػػاؿ علػػؾ: أف تبنػػي مػػف القىػػٍكؿ، كالبىٍيػػ  عمػػ  مثػػاؿ: قىرىمػػاء، صتقػػكؿ: قىػػكىتء، 

تص يح؛ ألف ألؼ التأنيث الممدكدة أ رجت هعا اتسـ عف م ابهة الفعؿ؛ كبىيىعاء بال
 بسبب لزكمها، كعدـ تقدير انفصالها.

ف كػػاف مصػػنكعنا لكػػف يقكيػػه  مػػؿ ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة عمػػ   كهػعا المثػػاؿ كا 
بػداؿ النػكف مػف الهمػزة  األلؼ كالنكف؛ لمم ابهة بينهما صي: التركيػب مػف  ػرصيف، كا 

ػػٍنعىاًنٌي كبىٍهرىاًنػػٌي، كاأللػػؼ كالنػػكف تكجبػػاف التصػػ يح، كمػػا صػػي: صػػي النسػػب، مثػػؿ:  صى
كىتف، كالط يىػراف؛ لعػدـ م ػابهة الفعػؿ؛ بسػبب لزكمهمػا، كعػدـ تقػدير انفصػالهما،  الجى
صكعلؾ ألؼ التأنيث الممدكدة صي هعا المثاؿ المصنكع تكػكف تزمػة، مقػدرة اتتصػاؿ، 

 . ُ)كتمن  القمب
ا
ً
تمنػ   -عمػ  الػراجح-لممػدكدة لمزكمهػا كتقػدير اتصػالها : ألػؼ التأنيػث اثاني

 اإلعالؿ بالنقؿ، كتكجب التص يح صي ن ك: أىٍهًكناء، كأىٍبًيناء.

                                           
 .ِّٕ/ ٗينظر المقاصد ال اصية   ُ)
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َُٕٗ 

، كالرضػػي إلػػ  أف ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكد صػػي: أىٍهًكنػػاء،  ُ)صقػػد عهػػب الفارسػػي 
كأىٍبًينػػػاء تزمػػػة صػػػي تقػػػدير اتتصػػػاؿ، صأ رجػػػت اتسػػػـ عػػػف مكازنػػػة الفعػػػؿ، صكجػػػب 

 ح.التص ي
لػػػؼ التأنيػػػث أف أل  ؛نػػػاءيً بٍ كأى  ،نػػػاءٍهكً أى  :نقػػػؿ صػػػي ن ػػػككلػػػـ يي قػػػاؿ الرضػػػي: )) 
 :كز راج األلؼ صػي ،كككنه كجزء الكممة أ رجها عف مكازنة الفعؿ المعككر ،المزكمه
رىل كى يىدىل، كاأللؼ كالنكف صي ،الص   .  ِ)  تفكى كالجى  ،رافيى لطٌ : اكاٍل ى

ألػؼ التأنيػث الممػدكدة صػي: أٍهًكنػاء،  إلػ  أف  ّ)كعهب السػيراصي، كابػف يعػيش
كأٍبًيناء ت ييعتد بها؛ ألنها صي تقدير اتنفصاؿ، كعميه صاتسـ قبؿ ألؼ التأنيث م به 

 لممضارع صي الكزف كالزيادة، صاست ؽ بعلؾ التص يح.
نما صػحٌ  ،ناءيً كأبٍ  ،ناءكً أهٍ  :كمما صح كلـ يعتؿقاؿ السيراصي: )) ألف صػدرال  ؛كا 

أت تػرل  ؛كألػؼ التأنيػث صيهمػا ايػر معتػد بهػا ،فيً ٍبػكأى  ،فكً هٍ أى  :كهك ،عم  مثاؿ الفعؿ
قكلػؾ  ،ا صيه ألؼ التأنيث لصغرت الصػدر كجئػت بػاأللؼ مػف بعػدأنؾ لك صغرت  يئن 

 . ْ)ء  فسايٍ نى راء، ك ي يٍ مى  ي  :اءسى في نٍ ك ي  ،اءرى مٍ صي تصغير  ى 
مػػة عنػػػد صػػالقكتف متفقػػػاف عمػػ  التصػػػ يح، لكنهمػػا م تمفػػػاف صػػي عمتػػػه، صالع

الفارسػػي، كالرضػػي هػػي: م الفػػة اتسػػـ لممضػػارع صػػي الػػكزف كالزيػػادة، كعميػػه صػػألؼ 
 التأنيث الممدكدة معتبرة، صهي صي تقدير اتتصاؿ.

كالعمػة عنػد السػيراصي، كابػف يعػيش هػي: م ػابهة اتسػـ لممضػارع صػي الػكزف 
 كالزيادة، كعميه صألؼ التأنيث اير معتد بها، صهي صي تقدير اتنفصاؿ.

                                           
 .ُّٗ/ٗينظر المقاصد ال اصية   ُ)
 .ُْٔ، ُْٓ/ّ رح ال اصية   ِ)
 .ْٔٔ/ٓينظر  رح المفصؿ تبف يعيش   ّ)
 .ِٔٓ/ٓ رح  الكتاب لمسيراصي   ْ)
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ُُٕٗ 

كاألكلػ  بػالقبكؿ مػا عهػب إليػه الفارسػي، كالرضػي، كهػك أف األلػؼ تزمػة صػػي 
تقػػدير اتتصػػاؿ، كيترتػػب عمػػ  علػػؾ  ػػركج اتسػػـ عػػف م ػػابهة المضػػارع، كبػػعلؾ 
است ؽ التص يح، كيعضػد علػؾ أف السػيراصي، كابػف يعػيش اعتػدا بػاأللؼ الممػدكدة، 

م  بػاإلعالؿ، كعلػػؾ صأ رجػا اتسػـ عػػف م ػابهة المضػارع صػػي هػعا المكضػ  صيمػػا سيػ
 صي: أًبيناء.

اء بػصيمقي كسػرة اليػاء عمػ  ال ،يناءأبً  :كمف العرب مف يقكؿقاؿ السيراصي: )) 
صألقاهػػا عمػػ   ،ه صزنمػػا اسػػتثقؿ الكسػػرةكمػػف أعمٌػػ ،لمػػا عكرنػػاال كالقيػػاس أت يعػػؿٌ  ،ؿٌ ًعػػصيي 

 . ُ)  ؿ علؾ أف بناء الفعؿ قد زاؿ باتصاؿ ألؼ التأنيثكسهٌ  ،الساكف العم قبمها

صهػػعا صػػريح صػػي كػػكف ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة سػػببنا صػػي  ػػركج اتسػػـ عػػف 
عا كانت كػعلؾ  م ابهة الفعؿ؛ مما يدؿ عم  أنها معتبرة، كأنها صي تقدير اتتصاؿ، كا 
ت لـز التناقض.   صي أىًبيناء كهي معٌمة، صيجب أف تككف كعلؾ صيها كهي ص ي ة، كا 

 :تكدٓس االىاص ل يف ألف الحأىٔث اتندّدٗ

كقػػػد ت ػػػرج ألػػػؼ التأنيػػػث الممػػػدكدة عػػػف الغالػػػب صيهػػػا، صتكػػػكف صػػػي تقػػػدير 
 اتنفصاؿ، كمف مظاهر علؾ:

: تقدر ألؼ التأنيث منفصمة صي التصغير، صال يعتد بهػا، كت تي ػعؼ؛ ألنهػا أوالً 
ٍيراء، كمػػػا سػػػيأتي صػػػي مب ػػػث  ػػػ ى ػػػٍ راء: صي ت ت ػػػؿ ببنيػػػة التصػػػغير، صنقػػػكؿ صػػػي صى

 التصغير.
اااا

ً
اك يػػػاء إعا تطرصػػػت بعػػػد كسػػػرة، ككػػػاف بعػػػدها ألػػػؼ التأنيػػػث : تقمػػػب الػػػك ثاني

الممدكدة، كأف تبني مف الغىٍزك عم  مثاؿ: أٍرًبعػاء، صتقػكؿ: أٍاًزيػاء، بقمػب الػكاك يػاء 

                                           
 .ْٔٔ/ٓ، كينظر  رح المفصؿ تبف يعيش ِٕٓ/ٓمسيراصي  رح الكتاب ل  ُ)
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ُِٕٗ 

لتطرصها بعد كسرة، كألؼ التأنيث الممدكدة بعدها لـ ت رجها عف التطػرؼ؛ ألنهػا صػي 
 . ُ)تقدير اتنفصاؿ

نكع، كلـ يرد مثمه عف العرب، صال يصمح دليالن كلعمنا نال ظ أف المثاؿ هنا مص
عم  أف األلؼ صي تقدير اتنفصػاؿ؛ ألف العػرب لػـ تسػتعممه  تػ  نعػرؼ: هػؿ قمبػت 
الكاك ياء لتقدير اتنفصاؿ صػي األلػؼ، أـ صػٌ  ت الػكاك؛ ألف األلػؼ بعػدها لمزكمهػا 

 أ رجتها عف التطرؼ.
ـ يفرقػكا بػيف كػكف مػا بعػدها صزف قيؿ: إف الكاك تيقمىب صي هعا المكض  ياء، كل

صي تقدير اتنفصاؿ أك صي تقدير اتتصاؿ؛ بدليؿ أنهـ قمبكا م  لزـك التاء صي ن ػك: 
ٍيًقيىة؛ قمت: ت يصح  مؿ األلؼ عم  التاء؛ ألف أصؿ التاء عم  تقدير اتنفصػاؿ  عيرى

، ب الؼ األلؼ.  كعدـ المزـك
 وخالصة القول: 

تقػػدير اتنفصػػاؿ، بعكػػس ألػػؼ التأنيػػث األصػػؿ صػػي تػػاء التأنيػػث أف تكػػكف صػػي 
المقصكرة التي تككف تزمة صي تقدير اتتصػاؿ، أمػا ألػؼ التأنيػث الممػدكدة صالغالػب 

 صيها أف تككف صي تقدير اتتصاؿ، كقد تككف صي تقدير اتنفصاؿ.
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .ُُٕ/ِينظر التصريح عم  التكضيح   ُ)
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ُّٕٗ 

 املبحث الثالث
و يف الحثنية

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

-ثالث صػي التثنيػة، مػف جهػة ثبكتهػا كعػدـ  ػعصها ت ترؾ عالمات التأنيث الػ
 فاظنػا عمػ  عالمػة التثنيػة، لكنهػا ت تمػؼ مػف جهػة قمبهػا أك عػدـ  -عم  الصػ يح

قمبها، صتاء التأنيث تثبت كما هي صي التثنية، أما ألؼ التأنيث المقصكرة صتيقمب ياء، 
 كأما ألؼ التأنيث الممدكدة صتيقمب كاكنا، كعلؾ عم  الن ك اآلتي:

 :  أّال: ةكه ت ٛ الحأىٔث يف الحثئ٘
عند تثنية ما آ رال تاء تأنيث تثبت هعال التاء، ثـ تم ؽ عالمة التثنية، صنقػكؿ 
صػػي تثنيػػة صاطمػػة: صاطمتػػاف رصعنػػا، كصػػاطمتىيف نصػػبنا كجػػرًّا، كت تي ػػعؼ هػػعال التػػاء كمػػا 

 ت عؼ صي  التي الجم  كالنسب. 
م  ٓأتٕ - أىَ  ةظْمع  -ّالشس يف بك ٛ ٍرِ الح ٛ يف اتثيٙ 

(1)

: 

ػػعصت صقمنػػا  :أّاًل صػػي  -مػػثالن -أف التػػاء صػػي المثنػػ  هػػي عالمػػة التأنيػػث، صمػػك  ي
تثنية ميٍسػًممة: ميٍسػًمماف؛ تلتػبس مثنػ  المؤنػث بمثنػ  المػعكر، إع نقػكؿ صيػه أيضػا: 

 ميٍسًمماف. 
 ًٔ أف المثن  تسمـ صيه صػيغة المفػرد، صػال ي ػعؼ منػه  ػيء؛ ألف التثنيػة  :ث ى

  لعطؼ، صكما ت يتغير اتسـ إعا عطؼ عميه؛ صكعلؾ ت يتغير عند التثنية.كا
كقد ااتيفر بقاء التاء صي المثن  م  كقكعها   ػكنا؛ صػرارنا مػف المػبس، ب ػالؼ 
النسب إل  ما صيه تاء، صتي ػعىؼ منػه التػاء لػئال تقػ    ػكنا، كت لػبس  ينئػع، صنقػكؿ 

نسػػكب مؤنثنػػا ل قػػت تػػاء التأنيػػث بعػػد يػػاء صػػي النسػػب إلػػ  مكػػة: مىكِّػػٌي، صػػزف كػػاف الم
 النسب دتلة عم  المؤنث، صنقكؿ: مكٌية.

                                           
 .ُّْ/ْينظر  رح المفصؿ تبف يعيش   ُ)
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ُْٕٗ 

ككعلؾ صي جم  المؤنث السالـ ت عؼ تاء التأنيث لئال تقػ    ػكنا، كت ي  ػ  
 المبس بالمعكر لكجكد التاء صي آ ر الجم .

ٍصػػياف مثنػػ   كقػػد  ػػٌع  ػػعؼ التػػاء صػػي كممتػػيف، همػػا: أىٍليػػاف مثنػػ  أىٍليػػة، ك ي
 ية، كقد استيعمال عم  القياس بالتاء صي قكؿ عنترة: يص

كىاًنؼي أىٍليىتىٍيؾى كتيٍستىطىارىا  -ُ مىتى  مىا تىٍمقىًني صىٍردىٍيف تىٍرجيٍؼ     رى
(ُ  

ٍصػيتاف  ٍصػي، ك ي ٍصػياف مثنػ   ي كقيؿ: أىٍلياف مثن  أىٍلي، كأىٍليتاف مثن  أىٍليػة، ك ي
ٍصية  . ِ)مثن   ي

 صػػاعمـ. ي،ٍصػػ:  ي قػػكلهـبنػػكال عمػػ   صزنمػػاياف ٍصػػصأمػػا قػػكلهـ:  ي قػػاؿ المبػػرد: ))
 يصػ يٍلػكأى  ،يػةلٍ : أى ككػعلؾ يقكلػكف ،يتافٍصػ:  ي إتية لـ يقؿ صٍ :  ي قكلهـ  عم  كمف ثنٌ 
 . ّ)  يافلٍ : أى قاؿ يلٍ : أى قاؿتاف، كمف يى لٍ : أى قاؿلية : أى صمف قاؿ ،معن 

ٍصيىٍيف؛  ألف كالًّ منهما  كعم  هعا صال صي  عكع صي  عؼ التاء صي: أىٍليىٍيف، ك ي
مثن  لمعكر، كأيًّا ما كاف األمر صالمعٌكؿ عميه هنا هك القياس، كهك عدـ  عؼ التاء 

 مف المثن ، كما  ٌع ي فظ كت يقاس عميه.   

ًٔ : ةكه ألف الحأىٔث اتكصْزٗ يف الحثئ٘  : ث ى

عند تثنية الم تـك بألؼ التأنيث المقصكرة ت تثبت هعال األلػؼ كمػا ثبتػت تػاء 
ٍبمىيػيف نصػبنا ا ٍبميػاف رصعنػا، ك ي ٍبمػ :  ي لتأنيث، بؿ تقمب ألؼ التأنيث يػاء، صنقػكؿ صػي  ي

 كجرًّا.
 ـك بألؼ ػة الم تػػد تثنيػػنػاء أنه عػكرة يػػأنيث المقصػؼ التػمب ألػر صي قػػكالس

                                           

، كينظػػػر البيػػت صػػػي:  ػػرح الكاصيػػػة ال ػػػاصية ّٕالبيػػت مػػػف ب ػػر الػػػكاصر، لعنتػػرة صػػػي ديكانػػه   ُ)
، كالتػػػعييؿ َُّ/ّرضػػػي ، ك ػػػرح ال ػػػاصية لمَٗ/ُ، ك ػػػرح التسػػػهيؿ تبػػػف مالػػػؾ ُٖٕٓ/ْ

 .ُُّٗ/ّ، كالمقاصد الن كية صي  رح  كاهد األلفية ٖٕ/ِكالتكميؿ صي  رح التسهيؿ 
 .ُٖ/ِينظر التعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ   ِ)
 .ُْ/ّالمقتضب   ّ)
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ُٕٗٓ 

 
المقصكرة يمتقػي سػاكناف: ألػؼ التأنيػث، كألػؼ التثنيػة، صيجػب الػت مص مػف التقػاء  

مػا بقمػب ألػؼ التأنيػث إلػ   ػرؼ الساكنيف بأ  د أمريف: إما ب عؼ إ دل األلفيف، كا 
 يقبؿ ال ركة.

 ّال ٓصح ةرف إةدٚ األلاني ت  ٓأتٕ: 

 أف كالًّ منهما عالمة، صاألكل  عالمة التأنيث، كالثانية عالمة التثنية. أوالً:
ا
ً
مػك : صػرارنا مػف المػبس بػيف المثنػ  كالمفػرد عنػد  ػعؼ المثنػ  لإلضػاصة، صثاني

ٍبمىػػ  مفػػرد أـ  ، صػػال ييػػٍدرىل أى ي ٍبمىػػ  القػػـك ، صقمنػػا:  ي ٍبمىيىػػا القػػـك  ػػعصت األلػػؼ صػػي ن ػػك:  ي
 . ُ)مثن 

صمـ يىٍبؽى إت قمب ألؼ التأنيػث إلػ   ػرؼ يقبػؿ ال ركػة، صقيمبػت يػاء، كلػـ تيٍقمىػب 
 كاكنا كما صي النسب لما يأتي:

بهػا ثقيػؿ بكثػرة  ركصػه، : أف ألؼ التأنيث تككف رابعة صصػاعدنا، صػالم تـك أوالً 
  اصة م  إضاصة عالمة التثنية، صكاف القمب ياء أنسب؛ ألف الياء أ ؼ مف الكاك.

ا
ً
: أف ألؼ التأنيث المقصكرة ت تكػكف إت رابعػة صصػاعدنا، كالػكاك إعا كانػت ثاني

، صقيًمبػت األلػؼ يػاء مػف أكؿ األمػر؛  متطرصة رابعة صصػاعدنا قيًمبػت يػاء، مثػؿ: أىٍعطىٍيػتي
 . ِ)ها لك قيًمبت كاكنا  مالن عم  النسب لقيًمبت ياء لتطرصها رابعة صصاعدناألن

ا
ً
أف ألؼ التأنيث المقصكرة صي  كـ المنقمبة عف الياء؛ بدليؿ أنها تيكتب  :ثالث

 . ّ)عم  صكرة الياء، كتجكز صيها اإلمالة

                                           
 .ِّْ/ٔ، كالمقاصد ال اصية ُْٕ/ْينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ُ)
، ِّ/ِ، كالتػػعييؿ كالتكميػػؿ صػػي  ػػرح التسػػهيؿ ُْٗ/ْينظػػر:  ػػرح المفصػػؿ تبػػف يعػػيش   ِ)

 .ِّْ/ٔكالمقاصد ال اصية 
 .ُْٗ/ْينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ّ)
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ا
ً
؛ لكارابع ف بالياء، : أننا لك ا تققنا مف الم تـك بألؼ التأنيث المقصكرة ًصٍعالن

ٍيت ٍبرى ٍبمىٍيت، ك ى بىارل:  ى ٍبم ، ك ي صنقكؿ صي:  ي
(ُ  . 

كقمػػب ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة يػػاء صػػي المثنػػ  متفػػؽ عميػػه إعا كانػػت األلػػؼ 
ٍبم ، كلىٍيم .  رابعة، مثؿ:  ي

مػادل صزنهػا تقمػب يػاء  بارل، كجي لكف إعا كانت األلؼ  امسة صصاعدنا، مثؿ:  ي
، ك ػػٌع مػػف علػػؾ كممػػات ثنيػػت ب ػػعؼ ألػػؼ التأنيػػث كػػاأللؼ الرابعػػة عنػػد البصػػرييف

ػػٍكزتف، كت يقػػاس عمػػ  مثػػؿ علػػؾ  الصنػػا  ػػٍكزل :  ى المقصػػكرة صػػت فظ، كقػػكلهـ صػػي  ى
لمككصييف، صأجازكا  عؼ األلؼ  امسة صصاعدنا قياسنا عم  مػا سػم ، كت فيفنػا لكثػرة 

بػارا ِ) ركؼ الكممة، ك مالن عم   عصها صي النسب مػاداف ، صيقكلػكف قياسنػا:  ي ف، كجي
مادل. بارل، كجي  صي:  ي

كالراجح أف ما كرد ب عؼ األلؼ  امسػة صصػاعدنا مػف قبيػؿ ال ػاع، كت يقػاس 
 .  ّ)عميه لقمة ما كرد

كما أنه ت يصح القياس عم  النسب؛ ألنه لك مػؿ المثنػ  عمػ  النسػب لقػالكا 
ٍبالف، ب عؼ األلؼ كما ت عؼ صي النسب ٍبم :  ي  . ْ)صي  ي

ؼ  امسػة صصػاعدنا تلتػبس المفػرد بػالمثن  عنػد  ػعؼ النػكف كلك  عصت األلػ
بارل مفرد أـ مثن . بارل م مد، صال ندرم:  ي  لإلضاصة، ن ك:  ي

 قط األلؼ المقصكرة صيما كثرتػرب تسػكف: إف العػاؿ الككصيػقيراصي: ))ػاؿ السػق

                                           
 .ُْٗ/ْ، ك رح المفصؿ تبف يعيش َّٗ/ّينظر: الكتاب   ُ)
، ك ػػرح ُِْ/ُ، ك ػػرح الجمػػؿ تبػػف عصػػفكر ُْٗ/ْينظػػر:  ػػرح المفصػػؿ تبػػف يعػػيش   ِ)

، ِِ/ِ، كالتػػػػعييؿ كالتكميػػػػؿ صػػػػي  ػػػػرح التسػػػػهيؿ ُٕسػػػػهيؿ ، كالتّْٓ/ّالكاصيػػػػة لمرضػػػػي 
 .ِّْ/ٔ، كالمقاصد ال اصية ُّٗٔ/ٓ، كتكضيح المقاصد ْٔٓ/ِكارت اؼ الضرب 

 .ْٔ/ُ، كالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد ْٗ/ُينظر:  رح التسهيؿ تبف مالؾ   ّ)
 .ِِ/ِينظر التعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ   ْ)
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ػػػ :ا، صيقكلػػػكف صػػػيكٍ  ركصػػػه إعا ثن ػػػ  ػػػهٍ كقى  ،زل كٍ  ى زتف، كٍ قػػػرل، كمػػػا كػػػاف ن كهمػػػا:  ى
 :ت  ركصه أك كثػرت، كرأيػت صػي  ػعر العػربقراف، كلـ يفرؽ أص ابنا بيف ما قمٌ هٍ كقى 
 يد:بً ا  عؼ الياء. قاؿ لى أ دن  رى صرأيتهـ قد أثبتكا الياء صيها، كلـ أى   ،مادييفجي 

ـي  فً يٍ يى مادى بعد جي  ؿٌ هى أى كى     ا دن امً  ى  ٌفتى كى ه  ٌت  تى آكيتي  -ِ  را
(ُ  

 . ِ)  دكا عم  علؾ ب يءالككصييف است ه رى كلـ أى ... 
كقاؿ ال اطبي: ))كل كؼ المػبس بػيف المفػرد كالمثنػ  يبطػؿ قػكؿ أهػؿ الككصػة 
ػػادل،  مى صػػي إجػػازة  ػػعؼ األلػػؼ صػػي التثنيػػة ممػػا كثػػرت  ركصػػه، ن ػػك: قىبىٍعثىػػرل، كجي
مىاداف، ككػأنهـ ي كػكف علػؾ عػف العػرب، كلػـ يػعكركا  كن كهما، صيقكلكف: قىبىٍعثراف كجي

ال كاية. قػاؿ السػيراصي: لػـ أىرى الكػكصييف است ػهدكا عمػ   ػيء مػف  اهدنا عم  تمؾ 
ػػٍكا عػػف العػػرب، كالػػعم ي فظػػه البصػػريكف صػػي السػػماع مكاصقػػة  علػػؾ، يعنػػي ممػػا اٌدعى

 . ّ) القاعدة مف عدـ ال عؼ  
صكػػالـ السػػيراصي، كال ػػاطبي عمػػ  أف  ػػعؼ األلػػؼ مػػف المثنػػ  لػػـ يثبػػت عػػف 

ػػػػكزتف، العػػػرب البتػػػػة، كهػػػػعا ايػػػػر صػػػػ يح؛ بػػػػدليؿ  كركد بعػػػػض الكممػػػػات مثػػػػؿ:  ى
ٍغطراف، كايرهما مما ركاال الن اة ، كمف  فظ  جة عم  مػف لػـ ي فػظ، كلكػف  ْ)كضى

 ما سم  مف علؾ قميؿ، صيي فظ كت يقاس عميه؛ لضعفه مف جهة القياس كما سبؽ. 
كلعؿ ال اطبي تاب  السيراصي صي كالمػه، لكػف الظػاهر مػف كػالـ السػيراصي أنػه 

مادياف بالقمب، كلـ يرد عف العرب اص بتثنية جي   مادل، صالثابت صيها عف العرب جي

                                           
، كينظػػر البيػػت صػػي: اإلنصػػاؼ صػػي َُٓؿ، لمبيػػد بػػف ربيعػػة صػػي ديكانػػه البيػػت مػػف ب ػػر الكامػػ  ُ)

 .ِّٔ/ِمسائؿ ال الؼ 
 .َُْ، ُّٗ/ْ رح الكتاب لمسيراصي   ِ)
 .ِّْ/ٔينظر المقاصد ال اصية   ّ)
، كتكضػيح ٔٗ/ُ، ك ػرح التسػهيؿ تبػف مالػؾ ُِٔ/ِينظر: اإلنصػاؼ صػي مسػائؿ ال ػالؼ   ْ)

 .ُّٗٔ/ّالمقاصد 
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ماداف بال عؼ.  جي
كعمػػ  كػػؿو صػػالراجح صػػي ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة عنػػد التثنيػػة القمػػب يػػاء رابعػػة 
كانت أك أكثر مف رابعة، كهي بعلؾ ت ػالؼ تػاء التأنيػث التػي تثبػت صػي المثنػ ، صػال 

 تي عؼ، كت تيقمب.
 :الحأىٔث اتندّدٗ يف الحثئ٘ ث لًث : ةكه ألف

المقصكد بألؼ التأنيث الممدكدة تمؾ الهمزة بعد األلؼ الزائدة، صالهمزة منقمبػة 
 عف ألؼ التأنيث المقصكرة، كما سبؽ صي المب ث األكؿ.

كعند تثنية ما آ رال ألؼ تأنيث ممدكدة صزف همزته المنقمبػة عػف ألػؼ التأنيػث 
ػٍ راء، ت تي عؼ؛  فاظنا عم  عالمة التأ نيث، كلكنها تيقمب كاكنا، صنقكؿ صػي تثنيػة: صى

ٍمػراكاف، صػال تثبػت كتػاء التأنيػث، كت تيقمػب يػاء كػألؼ التأنيػث  ٍ راكاف، ك ى ٍمراء: صى ك ى
 المقصكرة.

ًّا يف الحثئ٘، ّمل تثبت علٙ لاظَ  لآلتٕ:  ّإمن  قلبت اهلنزٗ ّا

ٍمراكاف، كمػا ال مؿ عم  الجم  باأللؼ كالتاء، كعم  النسب، ص :أّاًل يقكلكف:  ى
ٍمػػراكٌم، كاألبػػكاب الثالثػػة تجتمػػ  صػػي سػػالمة المفػػرد، مػػ  زيػػادة  ٍمػػراكات، ك ى قػػالكا:  ى
عالمة التثنية، كالجم ، كالنسب. كقد قيمبت كاكنا صي النسب صرارنا مف اجتماع عالمتػي 
ي تأنيث إعا كاف المنسكب إليه مؤنثنػا، كمػا سػيأتي صػي مب ػث النسػب، كقيمبػت كاكنا صػ

 .  ُ)الجم  باأللؼ كالتاء صرارنا مف الجم  بيف عالمتي تأنيث
 ًٔ أف الهمزة زيادة م ضة، صهي ليست أصمية، بؿ منقمبػة عػف  ػرؼ زائػد  :ث ى

 . ِ)صكانت أكل  باإلبداؿ العم هك أ ؼ -ألؼ التأنيث المقصكرة-
ًٛ ت  ٓأتٕ: ًّا ال ٓ   ُّقلبت اهلنزٗ ّا

   باأللؼ كالتاء، صقيمبت كاكنا صي التثنية كما ػػمػالجب، ك ػػم  النسػػؿ عػػال م أّاًل:
                                           

 .َُٓ/ْمفصؿ تبف يعيش ينظر  رح ال  ُ)
 .  ّْٓ/ّينظر  رح الكاصية لمرضي   ِ)
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ٍمراكمٌ  ٍمراكات، ك ى ٍمراكاف، ك ى  . ُ)قمبت كاكنا صي هعيف البابيف، صقالكا:  ى
 ًٔ ، صػألؼ  ِ)لمفرؽ بيف ألػؼ التأنيػث الممػدكدة، كألػؼ التأنيػث المقصػكرة  :ث ى

لقمػب صػي المقصػكرة التأنيث المقصكرة تيقمب ياء، كهعا هك األصؿ؛ ألف الغرض مف ا
كالممػػدكدة هػػك ت فيػػؼ الكممػػة لكثػػرة  ركصهػػا، صكػػاف القمػػب صػػي المقصػػكرة إلػػ  اليػػاء 
أكل ؛ ألنها أ ػؼ مػف الػكاك، صناسػبت اليػاء المثنػ  الثقيػؿ بكثػرة  ركصػه مػ  عالمػة 

قيصػػد  -كالهمػػزة صيػػه صػػرع عػػف المقصػػكرة-التثنيػػة، صممػػا جػػيء إلػػ  تثنيػػة الممػػدكد 
كهػػي أصػػؿ -إلػػ  الػػكاك، صجعمػػكا اليػػاء  -كهػػك القمػػب يػػاء-الفػػرؽ، ص ػػالفكا األصػػؿ 

هنػػػا لممقصػػػكرة ألنهػػػا األصػػػؿ، كجعمػػػكا الػػػكاك لمممػػػدكدة ألنهػػػا صػػػرع عػػػف  -القمػػػب
 المقصكرة، مف باب جعؿ األصؿ لألصؿ، كالفرع لمفرع.

أف الهمزة بدؿ مف ألؼ التأنيث المقصكرة، صىكيرال بقاؤها صػي التثنيػة؛ ألف  :ث لًث 
ًلفىٍيف كتكالي ثالث ألفات، صفركا مف علؾ بقمبها إل   رؼ مناسب، كهػك كقكعها بيف أى 

إمػػا كاك، أك يػػاء، صكانػػت الػػكاك أكلػػ ؛ ألنهػػا أبعػػد  ػػبهنا مػػف األلػػؼ، كتركػػت الهمػػزة 
 . ّ)كالياء لقربهما مف األلؼ

ًكػي صيهػا أكجػه ايػر القمػب  كقمب الهمزة كاكنا مجمػ  عميػه عنػد كػؿ العػرب، ك ي
 اجح قميمة. كاكنا، كهي عم  الر 

ٍمراكاف، ك ك  م مد بػف  قاؿ الفارسي: )) قاؿ أبك عمرك: ككؿ العرب تقكؿ:  ى
ٍمراياف    . ْ) يزيد عف أبي عثماف:  ى

 اؽػػؿ اتفػػؿ؛ بدليػػثن  هك األصػي المػدكدة كاكنا صػػأنيث الممػػؼ التػب ألػمػقػإعف ص
                                           

 .ُّٗ/ّينظر كتاب سيبكيه   ُ)
 .ّْٓ/ّ، ك رح الكاصية لمرضي َُٓ/ْينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ِ)
، كالمقاصػد ال ػاصية ّٗ/ُ، ك ػرح التسػهيؿ تبػف مالػؾ ّْٓ/ّينظر:  رح الكاصيػة لمرضػي   ّ)

ٔ/ّْْ. 
 .ُُٓ/ْنظر  رح المفصؿ تبف يعيش ، كيِِْالتكممة   ْ)
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أكجػه أللػؼ التأنيػث جمي  العرب عميه، ك رج عف هػعا األصػؿ المتفػؽ عميػه ثالثػة  
 الممدكدة صي التثنية:

ٍمرايػػاف، كهػػك لغػػة الْجااُ األّل : قمػػب ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة يػػاء، صيقػػاؿ:  ى
،  ْ)، كالفػػراء ّ)، كأجػػازال الكسػػائي ِ)ك كػػ  المبػػرد هػػعا الكجػػه عػػف المػػازني ، ُ)لفػػزارة

 .  ٓ)كنسبه الن اس، كال اطبي إل  الككصييف
يعنيػػاف همػػزة -أجػػاز الفػػراء، كالمػػازني قمبهػػا قػػاؿ أبػػك  يػػاف: ))كصػػي البسػػيط: 

 . ٔ)ياء. قات كهي لغة، قاؿ المازني: ردئة   - مراء
ـٍ  يػاء صػي قكلػه  كىػعًلؾى ك ﴿: -تعػال -قاؿ الفراء صي تكجيه قمب همػزة ) يػرىكىاًئًه

ـٍ  ـٍ  يػػرىكاؤيهي ي ػػفى ًلكىًثيػػرو ًمػػفى اٍلميٍ ػػًرًكيفى قىٍتػػؿى أىٍكتًدًهػػ زى
 ؼ أهػػؿ ي بعػػض مصػػا: ))كصػػ ٕ)

صمست أعرؼ جهتها إت أف يككنكا صيها آ عيف بمغػة قػـك ...  ال اـ ) ركايهـ  بالياء
 . ٖ)   رايافمٍ  ى  تثنية ال مراء: ييقكلكف ص ثـ ،ايقكلكف: أتيتها ًع اين 

 قياسنا عم  لغة صزراة.  َُ)،كابف عقيؿ ٗ)كأجاز هعا الكجه أبك  ياف
                                           

، كتكضػيح ِٔٓ/ِ، كارت ػاؼ الضػرب ِٖ، ِْ/ِينظر: التعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ   ُ)
 .َٔ/ُ، كالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد ُّٗٔ/ٓالمقاصد 

 .ّْٓ/ّ، ك رح الكاصية لمرضي ُُٓ/ْينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ِ)
، ك ػػرح المفصػػؿ تبػػف َّْ/ْ، كالم صػػص ُِْ، ُُْ/ْينظػػر:  ػػرح الكتػػاب لمسػػيراصي  ّ)

 .َٔ/ُ، كالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد ُُٓ/ْيعيش 
 .ِٖ/ِينظر التعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ   ْ)
، كالمقاصػػد ُّٗٔ/ٓ، كتكضػيح المقاصػػد ِْ/ِينظػر: التػػعييؿ كالتكميػػؿ صػي  ػػرح التسػػهيؿ   ٓ)

 .َْٓ/ٔال اصية 
 .ِٖ/ِي  رح التسهيؿ ينظر التعييؿ كالتكميؿ ص  ٔ)
 .ُّٕسكرة األنعاـ مف اآلية   ٕ)
 .ّٕٓ/ُمعاني القرآف لمفراء   ٖ)
 .ِٖ/ِينظر التعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ   ٗ)
 .َٔ/ُينظر المساعد عم  تسهيؿ الفكائد   َُ)



 

  

 

 
 الفركؽ التصريفية بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه

 

ُُٖٗ 

ٍمر الْجُ الث ىٕ اءاف، كسيًم  عف العػرب: زىكىٌريػاءاف، : تص يح الهمزة، صيقاؿ:  ى
 .  ِ)، ك كاال الن اس عف الككصييف ُ)كزكرٌياكاف، كأجازال الكسائي م  القمب كاكنا كياء

قاؿ أبك  اتـ: ))كقاؿ كثير مف العرب: ًعٍمباكاف، كًاطىاكاف،  بهكا هعا ال ػرؼ 
مػف هػؤتء مػف بالمؤنث، كقاؿ قميؿ مف العرب: زعمكا ًكًسػاكاف، كًاًطػاكاف. كقػاؿ أقػؿ 

ٍمراءاف، كنيفىسىاءاف    .  ّ)العرب:  ى
ك ص بعضهـ الهمزة بالتص يح إعا كاف قبؿ األلؼ الزائدة كاك م ػددة، مثػؿ: 
ٍكاء، صيجكز م  القمػب كاكنا التصػ يح؛ كراهػة اجتمػاع   ٌكاء، أك اير م ددة، مثؿ: ألى

ت، إعا اك كاكيػػف بينهمػػا األلػػؼ كهػػي  ػػاجز ايػػر  صػػيف، أك كراهػػة اجتمػػاع ثػػالث كا
 .  ْ)كانت الكاك م ددة قبؿ األلؼ، كأجاز الككصيكف هعا الكجه م  القمب كاكنا

 ػعؼ ألػؼ التأنيػث كاأللػؼ التػي قبمهػا صيمػا طالػت  ركصػه، إعا  :الْجُ الث لاث 
ٍنفيسػاف صػي  كانتا بعد أربعة أ رؼ صصاعدنا، ن ك: عىا يكراف، كقىاًصػعاف، كبىػاًقالف، ك ي

ٍنفيساء، كأجازال الككصيكفعىا يكراء، كقىاًصعاء، ك   . ٓ)بىاًقالء، ك ي
كمػػعهب البصػػرييف هػػك القمػػب كاكنا ت ايػػر، كمػػا عػػداال  ػػاع عنػػدهـ ت يقػػاس 

 ، كهك قكؿ أكثر الن كييف. ٔ)عميه

                                           
، ك ػػرح المفصػػؿ تبػػف َّْ/ْ، كالم صػػص ُِْ، ُُْ/ْينظػػر:  ػػرح الكتػػاب لمسػػيراصي   ُ)

 .ْْٗ/ٔ، كالمقاصد ال اصية ِٔٓ/ِكارت اؼ الضرب ، ُُٓ/ْيعيش 
 .ِٔٓ/ِينظر ارت اؼ الضرب   ِ)
 .ّٕالمعكر كالمؤنث ألبي  اتـ السجستاني   ّ)
، كالتػػعييؿ كالتكميػػؿ صػػي  ػػرح َّْ/ْ، كالم صػػص ُِْ/ ْينظػػر:  ػػرح الكتػػاب لمسػػيراصي   ْ)

 .َْٓ/ٔ، كالمقاصد ال اصية ِٔٓ/ِ، كارت اؼ الضرب ِٓ/ِالتسهيؿ 
ف يعػيش ػؿ تبػػرح المفصػػ، ك ػَّْ/ْص ػ، كالم صػُِْ/ ْرح الكتاب لمسػيراصي ػينظر:    ٓ)

، كتكضػػػيح المقاصػػػد ِٔٓ/ِ، كارت ػػػاؼ الضػػػرب ّٓٓ/ّ، ك ػػػرح الكاصيػػػة لمرضػػػي ُُٓ/ْ
 . َْٓ/ٔ، كالمقاصد ال اصية ْٔ، ّٔ/ُ، كالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد ُّٗٔ/ٓ

 .ِْْ/ٔالمقاصد ال اصية   ٔ)
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ُِٖٗ 

: ))ككؿ هعا إف كيجد صي كالـ العرب مف -بعد عكر هعال األكجه-قاؿ ال اطبي 
 .  ُ)عميه   قبيؿ المقصكر عم  النقؿ لندكرال، صالصكاب أت ييبن 

كأرل أف الراجح صي اتسػتعماؿ هكقمػب الهمػزة كاكنا، صهػك اسػتعماؿ كػؿ العػرب، 
كما كرد ب الؼ علؾ: إف كاف قميالن صزنه يي فظ كت يقػاس عميػه، كتصػ يح الهمػزة أك 

  عؼ األلؼ كالهمزة، صال يقاس عم  ما كرد بهعيف الكجهيف لقمة ما كرد منهما.
ف كاف المسمكع الم الؼ   لما اتفقت عميه العرب لغةن لبعض العرب كالقمب  كا 

ياء صيجكز القياس عميه، إت أف اتستعماؿ المكاصؽ لجمي  العرب أكل ، كما قاؿ ابف 
ف كاف اير  ،مصيب اير م طئ صالناطؽ عم  قياس لغة مف لغات العربجني: )) كا 

 . ِ)  ما جاء به  يرنا منه
 ّخالص٘ الكْل: 

ثنيػػػة، صػػػال تي ػػػعؼ، كت تيقمػػػب، أمػػػا ألػػػؼ التأنيػػػث تػػػاء التأنيػػػث تثبػػػت صػػػي الت
المقصػػكرة صتيقمػػب يػػاء رابعػػة أك أكثػػر مػػف رابعػػة، كت تي ػػعؼ  امسػػة صصػػاعدنا عمػػ  

 الراجح، كأما ألؼ التأنيث الممدكدة صالراجح صيها القمب كاكنا.
 
 

                                           
 .َْٓ/ٔال اصية المقاصد   ُ)
 .ُِ/ِال صائص   ِ)
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ُّٖٗ 

 املبحث الزابع
و يف مجع املذكز السامل

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

ما ييجم  جم  معكر سالما أف يككف معكرنا، صػال ييجمػ  مػا آ ػرال ألػؼ يي ترط صي
ػا لمػعكر،  تأنيث مقصكرة، أك ألؼ تأنيػث ممػدكدة جمػ  مػعكر سػالما إت إعا كػاف عممن
أما الم تـك بتاء التأنيث عممنا لمعكر صقد ا تيمؼ صي جكاز جمعه جم  معكر سػالما، 

السػالـ، صمنهػا مػا يي ػعؼ كتػاء  كعم  كػؿو ت تمػؼ عالمػات التأنيػث صػي جمػ  المػعكر
التأنيػػث عنػػد المجيػػزيف، كمنهػػا مػػا يي ػػعؼ عمػػ   ػػالؼ صػػي  ركػػة مػػا قبمػػه، كػػألؼ 
التأنيث المقصػكرة، كمنهػا مػا ييقمػب كاكنا كػألؼ التأنيػث الممػدكدة، كعلػؾ عمػ  الن ػك 

 اآلتي:
 أّاًل: ت ٛ الحأىٔث يف مجع اتركس الش مل

اء التأنيػث جمػ  مػعكر سػالما؛ لعػدـ ت يجكز عند البصػرييف جمػ  الم تػـك بتػ
السماع، كصرارنا مف الجم  بيف عالمة التأنيث كعالمة التعكير، صال يجػكز عنػدهـ صػي 
ػػػكف، بػػػؿ يجمػػػ  بػػػاأللؼ كالتػػػاء، صيقكلػػػكف: طىمى ػػػات، كبػػػعلؾ كرد  ن ػػػك طىٍم ػػػة: طىٍم ي

 السماع، قاؿ ال اعر:
اًت طىمٍ  ًبًسًجٍستىافى      أىٍعظيمنا دىصىنيكها  اهللي  نىٌضر -ّ ةى الٌطمى ى   ُ) ى

                                           
، كيػػركل )نصػػر اهلل ، َِالبيػػت مػػف ب ػػر ال فيػػؼ، لعبيػػد اهلل بػػف قػػيس الرقيػػات صػػي ديكانػػه   ُ)

، ّٓ/ُ، كاإلنصػػاؼ صػػي مسػػائؿ ال ػػالؼ ُٖٔ/ِكر ػػـ اهلل ، ينظػػر البيػػت صػػي: المقتضػػب 
لتكميػػؿ صػػي ، كالتػػعييؿ كإِّ/ّ، ك ػػرح الكاصيػػة لمرضػػي ُِٕ/ّك ػػرح التسػػهيؿ تبػػف مالػػؾ 

 .ُِٖ/ُ رح التسهيؿ 
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ُْٖٗ 

 املبحث اخلامس
و يف مجع املؤنث السامل

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

ي تمؼ استعماؿ عالمػات التأنيػث صػي جمػ  المؤنػث السػالـ، صمنهػا مػا يي ػعؼ 
اتفاقنا، كمنها ما ييقمب ياء عم  الراجح، كمنها ما ييقمب كاكنا عم  الراجح، كعلؾ عمػ  

 الن ك اآلتي:
 : ت ٛ الحأىٔث يف مجع اتؤىث الش ملأّاًل

عند جم  الم تـك بتاء التأنيػث جمػ  مؤنػث سػالما تي ػعؼ منػه التػاء، صنقػكؿ 
 صي صاطمة، كميسممة: صاطمات، كميسممات.

كالعمة صي علؾ هي الفرار مف الجم  بيف عالمتي تأنيػث، كلمتعػكيض عػف تػاء 
   كنا. ، كأيضا صرارنا مف كقكع العالمة ُ)المفرد بتاء الجم 

ًٔ : ألف الحأىٔث اتكصْزٗ يف مجع اتؤىث الش مل  ث ى

عنػػد جمػػ  الم تػػـك بػػألؼ التأنيػػث المقصػػكرة جمػػ  مؤنػػث سػػالما تيقمػػب األلػػؼ 
: لىٍيمىيىػات، كصػي  ياء، كما قيمبت صي التثنية، عممنا كاف اتسـ أك صفة، صنقكؿ صي لىٍيمػ

ٍبمىيىات، كما قيؿ صي التثنية: لىٍيمىيىا ٍبم :  ي ٍبمىيىاف. ي  ف ك ي
 . ِ)كهعال األلؼ تيقمب ياء مطمقنا رابعة أك أكثر، ت صرؽ صي علؾ عند البصرييف

 ك الؼ الككصيكف صي ألؼ التأنيث المقصكرة  امسة صصاعدنا، صأجازكا  عصها،
؛ قياسنا عم  ما سػم  صػي هىػراكات جمعنػا لهىػراكل جمػ   ّ)صيقكلكف صي باقٌم : باقاٌلت 

 ال اعر: ًهراكة، كعلؾ صي قكؿ

                                           
 .َْٔ/ٔينظر المقاصد ال اصية   ُ)
 .ْٕٓ/ٔينظر المقاصد ال اصية   ِ)
 .ّٓ/ِ، كالتعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ ٔٗ/ُ، ك رح التسهيؿ تبف مالؾ َِينظر: التسهيؿ   ّ)
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ُٖٗٓ 

مى  اٍلمىاًء قىٍكـه ًباٍلهىرىاكىاًت هيكجي  -ْ ك حى ًصي عيػًمِّي ةو كأعىانىهي    عى تىرى
(ُ  

كأرل أف  ػػعؼ ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة أكثػػر مػػف رابعػػة قياسنػػا عمػػ  هىػػرىاكات 
 ضعيؼ ألمريف:

أف مػا سيػػم  ب ػعؼ األلػػؼ المقصػكرة أكثػػر مػف رابعػػة قميػؿ، صػػيي فظ كت  األّل:
 . ِ)يقاس عميه

ت يصػػمح اتسػػتدتؿ بكممػػة هىػػرىاكات عمػػ  جػػكزا  ػػعؼ ألػػؼ التأنيػػث  الثاا ىٕ:
المقصكرة صي جم  المؤنث السالـ؛ ألف األلػؼ الم عكصػة صػي هىػرىاكات لػـ ييتفػؽ عمػ  
ككنها لمتأنيث، صزف كانت عند الككصييف لمتأنيث، كهىراكىل عندهـ عم  صىعىالى ؛ إت أنهػا 

، صاأللؼ صي هىراكل عندهـ بػدؿ مػف الػكاك التػي هػي تـ  ّ)عند البصرييف عم  صىعىاًئؿ
الكممة صي المفرد ًهراكة، كعم  هعا صألؼ هىراكل التي  عصت صي هىػراكات ت تمػؿ ايػر 

 التأنيث، كالدليؿ إعا تطرؽ إليه ات تماؿ سقط به اتستدتؿ.
كبنػػاء عمػػ  مػػا سػػبؽ صػػالراجح صػػي ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة صػػي جمػػ  المؤنػػث 

 لقمب ياء رابعة أك اير رابعة كصقنا لمعهب البصرييف.السالـ ا
عا كاف الم ت   ػػمػال ييجػم  صىٍعم  أنث  صىٍعالف صػكرة عػػـك بألؼ التأنيث المقصػػكا 

                                           
ًكبر، كيرل )كأااثه ، ينظر البيت مف ب ر الطكيؿ، كلـ أعثر عم  قائمه، ترٌكح: راح، عٌمٌية: ضالؿ أك   ُ)

، كالتعييؿ كالتكميؿ صي  ػرح ٔٗ/ُ، ك رح التسهيؿ تبف مالؾ ُٖ/ِالبيت صي: معاني القرآف لمفراء 
 .ّٖٔ/ُ، كتمهيد القكاعد ب رح تسهيؿ الفكائد لناظر الجيش ّٔ/ِالتسهيؿ 

 .ْٕٓ/ٔ، كالمقاصد ال اصية ٔٗ/ُينظر:  رح التسهيؿ تبف مالؾ   ِ)
، كاأل ػػػمكني ُٕٓٓ/ّ، كتكضػػػيح المقاصػػػد ْٔٔ، ّٔٔ/ِإلنصػػػاؼ صػػػي مسػػػائؿ ال ػػػالؼ ينظػػػر: ا  ّ)

. يػرل البصػريكف أف األلػؼ صػي هىػراكل ليسػت لمتأنيػػث، بػؿ هػي بػدؿ مػف تـ الكممػة، صػػالمفرد َْٗ/ْ
ًهراكة كًرسالة، صالـ الكممة كاك، ثػـ قمبػت صػي الجمػ  ألفنػا، كاألصػؿ هىػرااك بػألفيف: األكلػ  ألػؼ الجمػ ، 

نية ألؼ المفرد الثالثة الزائدة، صقمبت األلؼ الثانيػة همػزة، صصػارت: هىراًئػك عمػ  صىعاًئػؿ، كمػا قمبػت كالثا
صي رىساًئؿ، ثـ قمبت الكاك المتطرصة تـ الكممة ياء لكسر مػا قبمهػا، صصػارت: هىراًئػي، ثػـ صت ػت الهمػزة 

ٌففت الهمزة بقمبها كاكنا، صصارت: هىراكىل  عم  صىعاًئؿ، كقمبت كاكنا ت ياء لمم اكمة صقمبت الياء ألفنا، ثـ  ي
 بيف الجم  كالمفرد؛ ألف المفرد ًهراكة بالكاك رابعة بعد ألؼ.         
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ُٖٗٔ 

يات؛   باأللؼ كالتاء؛ كما لـ ييجمػ  مػعكرال بػالكاك كالنػكف، صػال يقػاؿ صػي سىػٍكرل: سىػٍكرى
 .  ُ)كما لـ ييقؿ صي جم  سىٍكراف: سىٍكرانكف

يىات؛  مػػالن عمػػ  إجازتػػه جمػ  مػػعكرال )سىػػٍكراف  جمعنػػا  كأجػاز ابػػف كيسػػاف: سىػٍكرى
 . ِ)سالما: سىٍكرانكف

 قاؿ الرضي: ))كأجاز ابف كيساف: أ مركف، كسىٍكرانكف، كاستدؿ بقكله :
ًديفى كىأىٍ مىًرينىا -ٓ ًئؿى أىٍسكى الى دىٍت بىنىاتي بىًني نزىارو      ى جى صىمىا كى

(ّ  
ٍمػػراكات، كسىػػٍكريات، بنػػاء عمػػ  تصػػ يح  ػػا:  ى كهػػك عنػػد ايػػرال  ػػاع، كأجػػاز أيضن

 . ْ)جم  المعكر، كاألصؿ ممنكع ؛ صكعا الفرع  

 فنرٍب ابً كٔش ٌ مسدّد ألمسًٓ :

 أف ما است هد به  اع، ص قه أف يي فظ كت يقاس عميه. األّل:
ًديف  ت أف البيت كرد بالجم  المعكر صػي مػعكر صىٍعػالء )أى ٍ  :الث ىٕ ػًريف، كأىٍسػكى مى

 صي معكر صىٍعم .
 كلعمه  مؿ صىٍعم  عم  صىٍعالء، صيبق  الرد عميه مف جهة ندرة السماع.  

 دـ جمعها باأللؼ كالتاء، لكف إعا سيٌمي ػكعميه صالراجح صي صىٍعم  أنث  صىٍعالف ع

                                           
، كالتػػػعييؿ كالتكميػػػؿ صػػػي  ػػػرح ُُّ/ُ، ك ػػػرح التسػػػهيؿ تبػػػف مالػػػؾ َِينظػػػر: التسػػػهيؿ   ُ)

 . ٓٗ/ِالتسهيؿ 
 . ّٖٗ، ّٕٔ/ّينظر  رح الكاصية لمرضي   ِ)
، كيػركل )نسػاء بنػي تمػيـ ، ّْٕر الكاصر، لمكميت بف زيد األسدم، صي ديكانػه البيت مف ب   ّ)

، كمنسػكب َٓ/ِ، كالمقػرب ُْٖ/ُكالبيت منسكب لمكميت صي:  ػرح الجمػؿ تبػف عصػفكر 
، ك ػرح  ػكاهد ال ػاصية  ُٕٗ،  ُٖٕ/ُل كيـ األعكر بف عيػاش الكمبػي صػي:  زانػة األدب 

، ُُٕ/ِ، ك ػرح ال ػػاصية لمرضػػي َٔ/ٓعػػيش ، كبػال نسػػبة صػي:  ػػرح المفصػػؿ تبػف يُّْ
 .ُِٓ/ُ، كهم  الهكام  ُْٕ/ ُكاأل مكني 

 .ُٔ،  َٔ/ٓ، كينظر  رح المفصؿ تبف يعيش ّٕٔ/ّ رح الكاصية لمرضي   ْ)
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ػػا تمػػرأ ة: بفىٍعمػػ  جػػاز جمعهػػا؛ ألنهػػا  ينئػػع عمػػـ ت صػػفة، صنقػػكؿ صػػي سىػػٍكرل عممن
 . ُ)سىٍكريات بقمب ألؼ التأنيث المقصكرة ياء

 ث لًث : ألف الحأىٔث اتندّدٗ يف مجع اتؤىث الش مل

تيقمب ألؼ التأنيث الممدكدة كاكنا صي جم  المؤنث السػالـ عمػ   ػد قمبهػا صػي  
ٍ راكاف. ٍ راكات ،كما قيؿ صي المثن : صى ٍ راء: صى  التثنية، صنقكؿ صي جم  صى

ٍنفيسىػػاء، كقىاًصػػعىاء: كأجػػاز الككصيػػكف  ػػع صها  امسػػة صصػػاعدنا، صيقكلػػكف صػػي  ي
ٍنفيسات، كقىاًصعات  .  ِ) ي

 . ّ)كهك قكؿ ضعيؼ؛ ألف ما سم  مف علؾ قميؿ، صيي فظ كت يقاس عميه
عا كػػاف الم تػػـك بػػألؼ التأنيػػث الممػػدكدة عمػػ  صىٍعػػالء أنثػػ  أىٍصعىػػؿ صػػال يجػػكز  كا 

أٍصعىؿ بالكاك كالنكف، صال ييقاؿ صي جمػ  جمعه جم  مؤنث سالما؛ كما لـ ييجم  معكرال 
ٍمراكات؛ كما لـ ييجم  معكرال أىٍ مر عم  أىٍ مركف كأىٍ مريف، بؿ ييجمػ  جمػ   ٍمراء:  ى  ى

ٍمر  . ْ)تكسير، صييقاؿ صي جم  المعكر كالمؤنث:  ي
ٍمػػراكات؛   ٕ)، كالككصيػػكف ٔ)، كابػػف كيسػػاف ٓ)كأجػػاز الفػػراء ٍمػػراء عمػػ   ى جمػػ   ى
كف، كا تجػكا بالبيػت قياسنا عمػ  تجػكي ٍمػراكي زهـ جمػ  المػعكر أىٍ مػر بػالكاك كالنػكف:  ى

 السابؽ: 
                                           

 . ٖٖٓ/ِ، كارت اؼ الضرب ُْٖ/ُينظر:  رح الجمؿ تبف عصفكر   ُ)
 . َِينظر التسهيؿ   ِ)
 . ْٔ/ُ  تسهيؿ الفكائد ، كالمساعد عمُٕينظر: التسهيؿ   ّ)
، كالتػػػعييؿ كالتكميػػػؿ صػػػي  ػػػرح ُُّ/ُ، ك ػػػرح التسػػػهيؿ تبػػػف مالػػػؾ َِينظػػػر: التسػػػهيؿ   ْ)

 . ٓٗ/ِالتسهيؿ 
 . َٖ/ُ، كالهم   ٕٖٓ/ِينظر اترت اؼ   ٓ)
 .  ّٖٗ، ّٕٔ/ّينظر:  رح الكاصية لمرضي   ٔ)
، كالهمػػػ  ٔٗ، ٓٗ/ِ، كالتػػػعييؿ كالتكميػػػؿ صػػػي  ػػػرح التسػػػهيؿ  ٕٖٓ/ِينظػػػر: اترت ػػػاؼ   ٕ)

ُ/َٖ  . 
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ًديفى كىأىٍ مىًرينىا ًئؿى أىٍسكى الى دىٍت بىنىاتي بىًني نزىارو      ى جى صىمىا كى
(ُ  

كلكنػػه بيػػت  ػػاع، صػػيي فظ كت ييقػػاس عميػػه، بنػػاء عمػػ  علػػؾ صػػالراجح أف صىٍعػػالء 
 اء.أنث  أىٍصعىؿ ت تيجم  باأللؼ كالت

معػت بػاأللؼ كالتػاء، كقيمبػت الهمػزة كاكنا، صيقػاؿ  صزعا سيٌمي بفىٍعالء أنث  أىٍصعىؿ جي
ٍمراء عممنا ألنث :  مراكات صي  ى
: }لػيس صػي -صم  اهلل عميه كسمـ-، كمنه قكله  ِ)

ٍضراكات صدقة{  . ّ)ال ى
عا كػػاف الم تػػـك بػػألؼ التأنيػػث الممػػدكدة عمػػ  صىٍعػػالء التػػي لػػيس لهػػا مػػعكر،  كا 

ٍجػػزاء، كًديمػػة هىٍطػػالء؛ جػػاز عنػػد ابػػف مالػػؾ جمعػػه بػػاأللؼ كالتػػاء مػػ  قمػػب كػػام راة عى
ٍجػػزاكات؛ ألف منػػ  الجمػػ  بػػاأللؼ كالتػػاء صيمػػا لػػه  الهمػػزة كاكنا، صيقػػكؿ: هىٍطػػالكات، كعى
معكر عم  أصعؿ تاب  لمن  جم  معكرال بالكاك كالنكف، كالمعكر هنا مفقكد، كيدؿ عم  

ٍيفػاء، كهػي الناقػة جكاز الجم  ما سيػم  مػف قػكلهـ ٍيفػاكات، كدىٌكػاكات صػي جمػ   ى :  ى
التي ً يفت، أم اتس  جمد ضرعها، كجم  دىٌكاء، كهي األكمة المنبسطة، كهما مثؿ: 

 . ْ)امراة عىٍجزاء، كًديمة هىطالء، صال معكر لهما
ك الفه أبك  ياف، صعهب إلػ  أف المؤنػث عمػ  صىٍعػالء الػعم ت مػعكر لػه يجػب 

ما له معكر، صييمن  مف الجم  األلؼ بالتاء؛ بدليؿ أف أصعؿ المعكر  أف يعامؿ معاممة
العم ت صىٍعالء له لـ ييجم  بالكاك كالنكف، مثؿ: رجؿ أىٍكمىر
:  صمػـ يقكلػكا: أىٍكمػركف،  ٓ)

                                           
 سبؽ ت ريجه صي الصف ة السابقة.  ُ)
، َِ، كالتسػهيؿ ّٖٗ/ّ، ك ػرح الكاصيػة لمرضػي ُْٖ/ُينظر:  رح الجمػؿ تبػف عصػفكر   ِ)

 .ٖٖٓ/ِكاترت اؼ 
، كالسػػنف ْٕٔ/ِ، كسػػنف الػػدارقطني ِّٕ/ِينظػػر ال ػػديث صػػي: مصػػنؼ ابػػف أبػػي  ػػيبة   ّ)

 .ُِٖ/ْالكبرل لمبيهقي
 .  ُُّ/ُ رح التسهيؿ  ينظر  ْ)
 رجؿ أكمر: عظيـ الكمرة، أم: رأس العكر.    ٓ)
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، صمػػـ يقكلػػكا: آدركف؛ ألنػػه ت مؤنػػث لهمػػا، صكػػعلؾ المؤنػػث عمػػ  صىٍعػػالء  ُ)كرجػػؿ آدىر
لؼ كالتاء؛ كمػا لػـ ييجمػ  بػالكاك كالنػكف أىٍصعىػؿ الػعم ت العم ت معكر له ت ييجم  باأل 

 مؤنث له. 
جػػراء  ٍيفػػاء كدىٌكػػاء ص ػػاع، كا  كأمػػا مػػا سيػػم  مػػف الجمػػ  بػػاأللؼ كالتػػاء صػػي  ى

عىمىػػػهي دىك ػػػاءى  ﴿لمكصػػػؼ مجػػػرل اتسػػػـ؛ بػػػدليؿ قػػػراءة  بىػػػًؿ جى ب ػػػهي ًلٍمجى م ػػػ  رى ػػػٍا تىجى   ِ) صىمىم 
ٍضػراكات -صم  اهلل عميه كسمـ-قكلهصاستعمؿ دٌكاء اسمنا لممعكر، كك : }ليس صي ال ى

 . ْ)، صهي هنا اسـ لمبقكؿ ّ)صدقة{
كت ي ف  قكة القيػاس عنػد أبػي  يػاف، مػ  قمػة المسػمكع الػعم ا ػتج بػه ابػف 

 مالؾ.
 ّخالص٘ الكْل:

تاء التأنيث صي جم  المؤنث السالـ تي عؼ اتفاقنا، أما ألؼ التأنيػث المقصػكرة 
ح أنهػػا ت تي ػػعؼ  امسػػة صصػػاعدنا، كأمػػا ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة صتيقمػػب يػػاء، كالػػراج

 صتيقمب كاكنا، كالراجح أنها ت تي عؼ  امسة صصاعدا.
 
 
 
 

                                           
 رجؿ آدر: منتفخ ال صية.    ُ)
، قرأ  مزة كالكسائي )دٌكاءى ، كقرأ باقي السبعة ) دكًّػا ، ينظػر: ُّْسكرة األعراؼ، مف اآلية   ِ)

مػػرك الػػداني ، كالتيسػػير صػػي القػػراءات السػػب  ألبػػي عِّٗالسػػبعة صػػي القػػراءات تبػػف مجاهػػد 
َّٔ . 

 سبؽ ت ريجه صي الصف ة السابقة.  ّ)
 . ٕٗ، ٔٗ/ِينظر التعييؿ كالتكميؿ صي  رح التسهيؿ   ْ)
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 ملبحث السادسا
و يف الحصغري

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

ت تمؼ عالمات التأنيث صي التصغير مف جهة اتعتداد بها، صمنها ما ييعتد به 
عؼ إل الله ببنية التصغير، كمنها ما ت ييعتد به، صػال يي ػعؼ ألنػه صي التصغير، صيي 

 ت ي ؿ ببنية التصغير، كعلؾ عم  الن ك اآلتي:
 أّاًل: ت ٛ الحأىٔث يف الحصغري

صهػي زيػادة  اتنفصػاؿ،ر يتقػدي صػألنهػا  تاء التأنيث ت ييعتد بها صي التصػغير؛
أم المػعكر مثػؿ: -ؿ تػاـ الفائػدة لـ تيبفى عميها الكممة؛ ألنها تد ؿ عم  اسػـ مسػتعم

زلػة نبم كعلؾ إل ػداث معنػ  آ ػر هػك التأنيػث، صنقػكؿ: ضػاربة، صهػي بػعلؾ -ضارب
نمػا كانػت التػاء بهػعال المنزلػة ألنهػا تي  قػاؿ سػيبكيه: ،إل  اسـ آ ػر ـٌ اسـ ضي  ػ))كا   ـٌ ضى

 . ُ) ؿعٍ ؾ  إل  )بى ر  ، ك)بى ضٍ ت  إل  ) ى كٍ )مى  ـٌ ضى كما يي ،إل  اتسـ 
ألف بقاءهػػا ت ي ػػؿ  ؛ ػػعؼكمػػف ثػػـ ت تي  بتػػاء التأنيػػث صػػي التصػػغير، صػػال ينعتػػد
، صالتصػػغير يقػػ  صيمػػا قبػػؿ التػػاء، ثػػـ تم ػػؽ التػػاء، كمػػا ييصػػغر صػػدر ببنيػػة التصػػغير

المركبيف، ثـ يم ؽ اتسـ الثاني، صنقػكؿ صػي تصػغير طم ػة: طيمىٍي ػة ،كمػا نقػكؿ صػي 
ٍيرمكت. ٍضرمكت:  يضى  تصغير  ى

ييعتد بها صي التصغير صزنهػا تثبػت مػ   ػعؼ  ػرؼ أصػمي  كألف تاء التأنيث ت
إلقامة بنية التصػغير، كقػكلهـ صػي تصػغير سىػفىٍرجمة: سيػفىٍيًرجة، صي ػعصكف الػالـ كهػي 

  رؼ أصمي، كيبقكف تاء التأنيث؛ ألنها ت ييعتد بها؛ لككنها صي تقدير اتنفصاؿ.
 

                                           
، ك ػػرح ال ػػاصية لمرضػػي ُِٕ، َٗ/ٓ، كينظػػر:  ػػرح المفصػػؿ تبػػف يعػػيش ُْٗ/ّالكتػػاب   ُ)

، كمجمكعػػػػػة ال ػػػػػاصية صػػػػػي ّّٗ،  ِٖٗ/ٕ، كالمقاصػػػػػد ال ػػػػػاصية ِْٕ،  ِْٔ، ُْٗ/ُ
 . ِّّ/ُالتصريؼ 
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ًٔ : ألف الحأىٔث اتكصْزٗ يف الحصغري  ث ى

، ب ػالؼ الكممة ركؼ مف  اعتد بها صي التصغير  رصن يي  المقصكرة ألؼ التأنيث
تاء التأنيث، كألؼ التأنيث الممدكدة، صال ييعتد بهما صي التصغير؛ لككنهما صػي تقػدير 

ألنهػا  ػرؼ  اتنفصاؿ، أما ألؼ التأنيث المقصػكرة صػال تيقػدر منفصػمة صػي التصػغير؛
ة التػي قكيػت دؿ كػاأللؼ الممػدك صمـ تقػك أف تكػكف صػي تقػدير اتنفصػا ،ساكف  فيؼ

قػر صػي يٍ رى قي  :مثػؿ ، عؼ األلؼ المقصكرة إعا أ مت ببنية التصغيركمف ثـ تي  ،بال ركة
 .  ُ)قرلرٍ تصغير قى 

صزعا لـ ت ٌؿ ألؼ التأنيث المقصكرة ببنية التصغير لػـ تي ػعؼ، كعلػؾ إعا كانػت 
بىٍيم ، صزعا كانت األلؼ  ٍبم ، صنقكؿ:  ي صػكؽ الرابعػة أ مػت ببنيػة األلؼ رابعة، مثؿ:  ي

ٍيقر صي قىٍرقرل، إت إعا كانت األلػؼ  امسػة كثالػث  التصغير، صتي عؼ كجكبنا، ن ك: قيرى
بػػارل، صيجػػكز  ػػعؼ المػػدة الثالثػػة، صتصػػير ألػػؼ التأنيػػث  الكممػػة مػػدة زائػػدة، ن ػػك:  ي
بىٍيػػرىل، كيجػػكز بقػػاء المػػدة الثالثػػة، صتصػػير ألػػؼ  المقصػػكرة رابعػػة صتبقػػ ، صنقػػكؿ:  ي

بىيِّر. ال   تأنيث المقصكرة  امسة صتي عؼ، صنقكؿ:  ي

 ث لًث : ألف الحأىٔث اتندّدٗ يف الحصغري

مثػؿ   ػعؼكمػف ثػـ ت تي  ،عتد بها صي التصػغيركأما ألؼ التأنيث الممدكدة صال يي 
ٍيراء.راءمٍ  ى  صنقكؿ صي تصغير ،ألف بقاءها ت ي ؿ ببنية التصغير تاء التأنيث؛ مى  :  ي

نما عكممت ألؼ التأنيث الممدكدة صي التصغير معاممة تاء التأنيث صمػـ ييعتػد  كا 
ألنها لمػا صػارت مت ركػة بعػد أف  بها؛ لككنها مثؿ التاء صي تقدير اتنفصاؿ؛ كعلؾ 

  يف،صصارت كثاني المركب ،ارت كأنها  رصافػص ؛رؼ المد قبمهاػكلـز   ،اكنةػكانت س

                                           
، ّّٗ، ُّْ/ٕ، كالمقاصػػػد ال ػػػاصية ِْٕ/ُ، ك ػػػرح ال ػػػاصية ِٗٓ/ِينظػػػر: المقتضػػػب   ُ)

 .ِّّ/ُكمجمكعة ال اصية صي التصريؼ 
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 .  ُ)، صكعلؾ ألؼ التأنيث الممدكدة عؼكالتاء ت تي  ،كما أنها أ بهت ب ركتها التاء
كيرل سيبكيه أف األلؼ الممدكدة ت ت به التاء صي عدـ اتعتداد بهػا مػف كػؿ 
مىػػٍيالء، لكنػػه ت  كجػػه؛ بػػدليؿ أنػػه صػػي ن ػػك جمػػكتء ي ػػعؼ المػػدة الثالثػػة، صيقػػكؿ: جي

ٌيقة، بالت ديد بغير  عؼ كقة: صيرى ي عصها م  التاء، صيقكؿ صي صىري
(ِ . 

ند سيبكيه أف ألؼ التأنيػث الممػدكدة لهػا  ػبه بالتػاء، كلهػا  ػبه كعمة علؾ ع
باأللؼ المقصكرة، صهي ت به التاء صي قكتها بال ركة، كت به األلػؼ المقصػكرة صػي 
ككنهػا زيػادة بيًنيػت عميهػػا الكممػة مػف أكؿ األمػػر، ب ػالؼ التػاء، صهػػي زيػادة لػـ تيػػبف 

يػػدت التػػاء لمتأنيػػث، صضػػارب بنػػاء عميهػػا الكممػػة، بػػؿ بيًنيػػت الكممػػة كاسػػتيعممت، ثػػـ ز 
ٍمػراء صقػد ل قتػا  ٍبمػ  ك ى مستعمؿ لممعكر، ثـ ل قػت التػاء لمتأنيػث، أمػا األلفػاف صػي  ي

 هاتيف الكممتيف مف أكؿ األمر. 
ككاف لهعا ال ػبه بالتػاء مػف جهػة كال ػبه بػاأللؼ المقصػكرة مػف جهػة أ ػرل 

لػؼ تأنيػث ممػدكدة كثالثػه أثرال صي ال الؼ بيف سيبكيه كالمبرد صي تصغير ما آ ػرال أ
ميكتء، كبىرىاكاء، كقىًريثاء.   مدة زائدة، ن ك: جى

صسػػيبكيه يػػػرل  ػػػعؼ المػػدة الثالثػػػة مػػػ  أف بقاءهػػا ت ي ػػػؿ ببنيػػػة التصػػػغير، 
مٍيالء، كبيرٍيكاء كقيرٍيثاء؛ كعلؾ مراعاة ل به األلؼ الممدكدة بكػؿ مػف التػاء  صيقكؿ: جي

 كاأللؼ المقصكرة. 
لممدكدة كالتػاء يقضػي لأللػؼ الممػدكدة ب كػـ التػاء، كهػك صال به بيف األلؼ ا

 البقاء كعدـ ال عؼ لتقدير انفصالها. 
 دة ػدة الثالثة الزائػعؼ المػكرة صي  ػكـ المقصػدكدة ب ػبه بيف األلفيف يقضي لممػكال 

                                           
 ِْٔ/ُ، ك رح ال اصية لمرضي ُِٗ/ٓ، ك رح المفصؿ تبف يعيش ِّْ/ّينظر: الكتاب   ُ)

، َُْ/ُ، ك ػػػػرح ال ػػػاصية لم ضػػػر اليػػػػزدم ّّٗ،  ُّْ/ٕ، كالمقاصػػػد ال ػػػاصية  ِْٕ، 
 .ِّّ/ُكمجمكعة ال اصية صي التصريؼ 

 . ُِْٗ/ٓينظر تكضيح المقاصد   ِ)
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عند بقاء المقصكرة، صكما يجب  عؼ المدة الثالثة صي  ػاؿ ثبػكت األلػؼ المقصػكرة 
بىا بىٍيرل؛ صكعلؾ يجب  عؼ المدة الثالثة م  األلؼ الممػدكدة صي ن ك:  ي رل، صنقكؿ  ي

لتعىػي ف بقائهػا، كمػا أنػه يترتػب عمػ  تعىػي ف بقػاء األلػؼ الممػدكدة أنهػا صػارت بمنزلػة 
ال امس األصمي كالكاؼ صي ميبىارؾ، كصي مثؿ هعا يجب  عؼ المدة الثالثة، صنقػكؿ: 

ميكتء .ميبىٍيًرؾ، ككعلؾ يجب  عؼ المدة الثا  لثة صي ن ك: جى
 صمراعاة ال بهيف عند سيبكيه أكل  مف مراعاة أ دهما دكف اآل ر.

عا  قرت بى  قاؿ سيبكيه: ألنػؾ ت  ؛الءيٍ مىػكجي  ،كاءيٍ رى بي  :مكتء قمتأك جى  ،رككاء))كا 
، كهي زائدة مف نفػس ال ػرؼ كػألؼ التأنيػث، ألنها بمنزلة الهاء ؛ت عؼ هعال الزكائد
ككانػت مػف ، كالهػاء صػي أت ت ػعؼ  امسػةن  ألنهػا - إل   ػعصها صمما لـ يجدكا سبيالن 

 . ُ)ر   اصً عى كراء عي  ،ارؾبى صارت بمنزلة كاؼ مي  -نفس ال رؼ
ككاصػػػؽ سػػػيبكيه كثيػػػره مػػػف الن ػػػكييف كػػػابف السػػػراج
، كابػػػف  ّ)، كابػػػف كتد ِ)

 . ٓ)، كابف مالؾ ْ)عصفكر
بزثبات الكاك الثالثػة مػ   ،الءميٌ جي  :قكؿيص كيرل المبرد عدـ  عؼ المدة الثالثة،

داامهػػا صػػي يػػاء التصػػغير لعػػدـ اتعتػػداد بػػاأللؼ الممػػدكدة، مػػ  عػػدـ  ؛قمبهػػا يػػاء كا 
 إ الؿ المدة الثالثة ببنية التصغير.

  :سافار ك ي  ،اءاكر كبى  ،رككاءبى  :))كاعمـ أف سيبكيه يقكؿ صي ت قير :اؿ المبردػق
                                           

، ِْٖ/ُ، ك ػػػرح ال ػػػاصية لمرضػػػػي ٗٗ، ٖٗ/ِ، كينظػػػر: المقػػػػرب ُّْ، َّْ/ّالكتػػػاب   ُ)
، كالمسػػاعد عمػػ  َُّْ،  ُِْٗ/ٓ، كتكضػػيح المقاصػػد َُُٗ/ْك ػػرح الكاصيػػة ال ػػاصية 

،  ّْٓ/ّ، كالهمػػػ  ْٖٓٔ/َُر الجػػػيش ، ك ػػػرح التسػػػهيؿ لنػػػاظَٕٓ/ّتسػػػهيؿ الفكائػػػد 
 .َِّ،  ِِٗ/ْ، ك ا ية الصباف َِّ،  ِِٗ/ْكاأل مكني 

 . ْٖ/ّينظر األصكؿ صي الن ك   ِ)
 .   َِِينظر اتنتصار لسيبكيه عم  المبرد   ّ)
 .  ٖٗ/ِينظر المقرب   ْ)
 .  ِٖٔينظر التسهيؿ   ٓ)
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كمػػا ي ػػعؼ ألػػؼ  ،رككػػاءككاك بى  ،راسػػاف األكلػػ صي ػػعؼ ألػػؼ  ي  ،سػػافيٍ رى كػػاء ك ي يٍ رى بي 
ألنؾ لست تجعػؿ  ؛اإنما القياس أت ي عؼ  يئن  ،كت قياس كليس هعا بصكاب ،ارؾبى مي 
 . ُ)النكف بمنزلة ما هك صي اتسـ   ك كت األلؼ  ،التأنيث يفى لً أى 

ميػػكتء؛ ألف بقاءهػػا ت ي ػػؿ  كأرل عػػدـ كجػػكب  ػػعؼ المػػدة الثالثػػة صػػي ن ػػك: جى
 ت  م  بقائها بناء صيعىٍيًعؿ.ببنية التصغير؛  يث يتأ

 ؛كػػاف األمػػر صػػألؼ التأنيػػث الممػػدكدة صػػي المػػعهبيف ت يجػػكز  ػػعصها مػػا اكأيًّػػ
 .، صال ييعتد بهالككنها صي تقدير اتنفصاؿ

عمػػ  عػػدـ  ػػعؼ  ابػػف األنبػػارم اإلجمػػاعر مػػف الن ػػكييف م الفػػة يػػنقػػؿ كث كقػػد
يػث الممػدكدة  امسػة نأ ػعؼ ألػؼ الت -ك ػدال دكف مكاصػؽ-صأجاز  األلؼ الممدكدة،

بىيِّػػرة، ا عمػػ  المقصػػكرةقياسنػػ ؛أك سادسػػة مػػ  التعػػكيض عنهػػا بالتػػاء ، كمػػا صػػي:  ي
 ،كت يجػكز علػؾ عنػد ايػرال ،مةقً يٍ كى كبي  ،سةنً يٍ رى بي  :ءاقالى كبى  ،ساءنى رٍ بى  :صيقكؿ صي كليغىٍيًغيزة،
 .  ِ)الءقً يٍ كى كبي  ،ساءنً يٍ رى بي  :بؿ يجب

كالمؤنث عم  بقاء األلؼ الممػدكدة، صصػٌرح لكف كالـ ابف األنبارم صي المعكر 
ٍيًقمػػػة عنػػػدال صتصػػػغير البػػػاقٌم  بػػػاأللؼ  ٍيًقالء، أمػػػا البيكى ء تصػػػغر عمػػػ  البيػػػكى أف البىػػػاًقالى

 المقصكرة.
ٍيًقمىػػة،  ٍيًعػػزىة، كبيكى عا صػػغرت البػػاقٌم ، كالًمٍرًعػػٌزل قمػػت: ميرى قػػاؿ ابػػف األنبػػارم: ))كا 

ٍيًثػػرة، كمػػف قػػاؿ صػػي تصػػغير الكيم ثػػراة: عمػػ  قػػكؿ مػػف قػػاؿ صػػي تصػػغير الكيم ثػػراة: كي  مى
ٍيًمث ٍيعً ػػٍرعً ػً اقٌم  كالمػاؿ صي تصغير البػرية قػكيمى ٍيًقٌمة، كميرى  اٌلءػالباق كمف مدٌ  ... ٌزةػٌزل: بيكى

                                           
 .ُِٔ، َِٔ/ِالمقتضب   ُ)
، ك ػػرح ُّٖ/ُ، كارت ػػاؼ الضػػرب ِْْ/ُح ال ػػاصية لمرضػػي ، ك ػػر ِٕٖينظػػر: التسػػهيؿ   ِ)

، كالهمػػػػ  ُٔٓ/ّ، كالمسػػػػاعد عمػػػػ  تسػػػػهيؿ الفكائػػػػد ْٕٖٔ/َُالتسػػػػهيؿ لنػػػػاظر الجػػػػيش 
 .ِّْ/ْ، كاأل مكني ّْٖ/ّ
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يٍ  :التصغير قاؿ صي   .  ُ)  ءًقالى البيكى
كعم  هعا صػابف األبنػارم لػـ ي ػالؼ اإلجمػاع صػي بقػاء ألػؼ التأنيػث الممػدكدة 

 التصغير. صي
 ّخالص٘ الكْل: 

ت تمػػؼ عالمػػات التأنيػػث صػػي التصػػغير مػػف جهػػة اتعتػػداد بهػػا كعدمػػه، صتػػاء 
التأنيػػث كألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة ت ييعتػػد بهمػػا لككنهمػػا صػػي تقػػدير اتنفصػػاؿ، صػػال 
تي ػػعصاف لعػػدـ إ اللهمػػا ببنيػػة التصػػغير، ب ػػالؼ ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة، صييعتػػد بهػػا 

 دير اتنفصاؿ، صتي عؼ إل اللها ببنية التصغير.ألنها ليست صي تق
 

                                           
 .ِّّ، ِِّ/ِالمعكر كالمؤنث تبف األنبارم   ُ)
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 املبحث السابع
و يف النسب

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

ت تمػػؼ تػػاء التأنيػػث كألفػػاال صػػي النسػػب، صمنهػػا مػػا يي ػػعؼ، كمنهػػا ييقمػػب كاكنا، 
 كمنها ما يدكر بيف ال عؼ كالقمب، كعلؾ عم  الن ك اآلتي:

 أّاًل: ت ٛ الحأىٔث يف اليشب 

عند النسب إل  ما صي آ رال تػاء تأنيػث تي ػعؼ هػعال التػاء، صنقػكؿ صػي النسػب 
ل  ككصة: ككًصٌي.  إل  مكة: مكٌِّي، كا 

 ّعلل اليحٌْْٓ حلرف ٍرِ الح ٛ ب لعلل اآلتٔ٘:

: أف تػػاء التأنيػػث لػػك بقيػػت صػػي النسػػب لكقعػػت   ػػكنا صػػي الكممػػة، صكنػػا األّىل
، ككػػكصًتٌي، كتػػاء التأنيػػث ت تقػػ  نقػػكؿ صػػي نسػػب المػػعكر إلػػ  مكػػة، كككصػػة: مكًتػػيٌ 

 . ُ)  كنا
: أف تاء التأنيػث لػك بقيػت صػي النسػب لترتػب عمػ  علػؾ اجتمػاع تػاءم الث ىٔ٘

تأنيث صي كممة كا دة، كعلؾ عند نسػب المؤنػث إلػ  ن ػك: مكة،كككصػة، صكنػا نقػكؿ: 
 . ِ)مكتية، كككصتية
بينهمػػا مػػف  الفػػرار مػػف الجمػػ  بػػيف تػػاء التأنيػػث كيػػاء النسػػب؛ لمػػا :الث لثاا٘

 المتمثؿ صي اآلتي:  ّ)ال به

                                           
 .َُْ/ُ، كمجمكعة  رح ال اصية ُْْ/ٓينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ُ)
، كتكضػيح المقاصػد ٔ/ِ، ك ػرح ال ػاصية لمرضػي ُْْ/ٓينظر:  رح المفصػؿ تبػف يعػيش   ِ)

 .َُْ/ُ، كمجمكعة  رح ال اصية  ّْٗ/ٕ، كالمقاصد ال اصية ُْْْ/ٓ
 .ُْْ/ٓينظر  رح المفصؿ تبف يعيش   ّ)
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ا عف ياء النسب صي جم  المنسكب، صنقكؿ: مهمًبػٌي  أّال: أف التاء تأتي عكضن
كمىهىاًلبة، كبىٍربًرٌم كبىرىاًبرة 
(ُ . 

 ًٔ كؿ مف التاء كالياء ييمزج بما يد ؿ عميه  ت  يصير كجزء منه، كينتقؿ  :ث ى
 . ِ)ما د ؿ صيهإليه اإلعراب، صكؿ منهما  رؼ إعراب ل

كػؿ منهمػا ييفػٌرؽ بػه بػيف الجػنس ككا ػدال، صػالتفريؽ باليػاء ن ػك: زنػج  :ث لًث 
 .  ّ)كزنجٌي، كيهكد كيهكدٌم، كالتفريؽ بالتاء ن ك: تمر كتمرة، ك جر ك جرة

 صمـ ييجم  بيف تاء التأنيث كياء النسب كما لـ ييجم  بيف عالمتي نسب.
ضػعيفة؛ ألنػه لػك  -يف الياء كتاء التأنيثأم عمة ال به ب-كهعال العمة الثالثة 

امتن  اجتماع التاء م  الياء لما بينهما مف ال به تمتن  ن ك: ككصٌية، كبصرٌية صػي 
 .  ْ)نسب المؤنث إل  الككصة، كالبصرة؛  لما صي علؾ مف الجم  بينهما

ًٔ : ألف الحأىٔث اتكصْزٗ يف اليشب  ث ى

ػػا عنػد النسػب إلػ  مػا صػي آ ػرال ألػػؼ تأنيػث م قصػكرة صػزف األلػؼ ت تأ ػع  كمن
كا دنا كتاء التأنيث، بؿ ي تمؼ  كمها ب سب رتبتها صي كممتها، كب سب ال ركػة أك 
السككف صي ال رؼ الثاني مف الكممة، صألؼ التأنيث المقصكرة إما أف تككف  امسػة 
ا صصػػاعدنا، أك رابعػػة كالثػػاني سػػاكننا، أك رابعػػة كالثػػاني مت ركنػػا، كبنػػاء عمػػ  علػػؾ صمهػػ

 ثالث  اتت:
بػارل  احل ل٘ األّىل: أف تككف ألؼ التأنيث المقصكرة  امسة صصػاعدنا، ن ػك:  ي

ٍكًضٌي.  كصىٍكضيكضى ، صيجب  عؼ األلؼ، صنقكؿ:  باًرٌم، كصىٍكضي
 ا هي الفػػػرار مف التقػػاء السػػاكنيف:دن ػاعػػة صصػعؼ األلؼ  امسػػي  ػمة صػػكالع

                                           
 .ّْٖ/ٕينظر المقاصد ال اصية   ُ)
 .ّْٖ/ٕة ، كالمقاصد ال اصيُِْ/ٓينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ِ)
 .ّْٖ/ٕينظر المقاصد ال اصية   ّ)
 .ٔ/ِينظر  رح ال اصية لمرضي   ْ)
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ُٖٗٗ 

 كأكل  ياءم النسب.األلؼ 
ا  عا كانػت األلػؼ قػد كأيضن ػعصت األلػؼ ت فيفنػا لطػكؿ اتسػـ ككثػرة  ركصػه، كا   ي

ٍبمٌي  عصت صيما قىٌمت  ركصه، ن ك  ي  . ُ)صال عؼ صيما كثر أكل  كألـز -كما سيأتي- ي
نما ألزمكا ما كاف عم   مسػة أ ػرؼ صصػاعدنا ال ػعؼ؛ ألنػه  قاؿ سيبكيه: ))كا 

ل عؼ صيه جٌيدنا، كجاز ال ػعؼ صيمػا  يف كاف رابعنا صي اتسـ بزنة ما ألفه منه كاف ا
ػػا؛ إع كػػاف مػػف كالمهػػـ أف  كانػػت ألفػػه مػػف نفسػػه، صممػػا كثػػر العػػدد كػػاف ال ػػعؼ تزمن

عا زاد اتسـ ثقالن  كاف ال عؼ ألـز    . ِ) ي عصكال صي المنزلة األكل ، كا 
أف تكػكف ألػؼ التأنيػث المقصػكرة رابعػة كالثػاني مت ركنػا، مثػؿ:  :احل ل٘ الث ىٔ٘

ًزٌم. بى ىكى ، مى ا، صنقكؿ: بى ىًكٌي، كجى مىزىل، صتي عؼ األلؼ أيضن  كجى
كالعمة صي  عؼ األلؼ هنا أنها صػي  كػـ ال امسػة؛ ألف  ركػة ال ػرؼ الثػاني 
بمنزلة ال رؼ، كال ركة قػد تنػزؿ منزلػة ال ػرؼ؛ بػدليؿ أف العمػـ المؤنػث الثالثػي إعا 

عا ت رؾ ثانيػه ن ػك: سىػقىر، كقىػدىـ  كاف ساكف الثاني جاز صرصه، ن ك: هٍند، كدٍعد، كا 
مين  مف الصرؼ؛ ألف ال ركة صيهما جعمتهما بمنزلة الرباعي زينب، كسعاد
(ّ  . 

  ٘ : أف تكػكف ألػؼ التأنيػث المقصػكرة رابعػة كالثػاني سػاكننا، مثػػؿ: احل لا٘ الث لثا
ٍبم ، كسىٍكرل، صيجكز صي األلؼ ثالثة أكجه  : ْ) ي

                                           
، كالمقاصػد ال ػاصية َْ/ِ، ك رح ال اصية لمرضػي َُٓ/ٓينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ُ)

ٕ/ُْْ. 
 .ّٓٓ/ّالكتاب   ِ)
، ك ػػػػرح ّٖٓ، كعمػػػػؿ الن ػػػك لمػػػكراؽ ُْٗ، ُْٖ/ّ، كالمقتضػػػب ّْٓ/ّينظػػػر: الكتػػػاب   ّ)

، كالمقاصػػػد ال ػػػاصية َْ، ّٗ/ِ، ك ػػػرح ال ػػػاصية لمرضػػػي َُٓ/ٓؿ تبػػػف يعػػػيش المفصػػػ
ٕ/ِْْ. 

، ُْٗ/ٓ، ك رح المفصؿ تبف يعيش ِٕٓ، كالتكممة ّٕٓ، ّٔٓينظر: عمؿ الن ك لمكراؽ   ْ)
، كالمقاصػػػد ال ػػػاصية ُْْْ/ٓ، كتكضػػػيح المقاصػػػد ّٗ/ِ، ك ػػػرح ال ػػػاصية لمرضػػػي َُٓ
ٕ/ّْْ. 
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ُٗٗٗ 

ٍبًمٌي، كسىػ :الْجُ األّل ٍكًرٌم؛ ت ػبيهنا لهػا بتػاء التأنيػث؛ ألنهػا  عصها، صنقكؿ:  ي
 زائدة مثمها، كصي معناها.

ٍمهىػ ،  ٍبمى ، كاأللؼ األصمية، ن ك: مى ا لمتفريؽ بيف األلؼ الزائدة، ن ك:  ي كأيضن
 أك المم قة بأصؿ، ن ك: أىٍرطن ، صجعمكا ال عؼ لمزائد ألنه أكل  به.

ٍبمى ، كًدٍصمى : ))صأ سف القكؿ صيه أف تقػكؿ:  قاؿ سيبكيه صي النسب إل  ن ك:  ي
ٍبًمػػٌي، كًدٍصًمػػٌي؛ ألنهػػا زائػػدة لػػـ تجػػئ لتم ػػؽ بنػػات الثالثػػة ببنػػات األربعػػة، صكرهػػكا أف   ي

 .  ُ) يجعمكها بمنزلة ما هك مف نفس ال رؼ، كما أ به ما هك مف نفس ال رؼ  
 ٕ ٍبمػػًكٌم، كسىػػٍكرًكٌم؛ ت ػػبيهنا لهػػا بػػاأل الْجااُ الثاا ى لؼ : قمبهػػا كاكنا، صنقػػكؿ:  ي

 المنقمبة عف أصؿ، ن ك: مىٍمهًكٌم صي النسب إل  مىٍمه . 
نما أ بهت ألػؼ التأنيػث األلػؼ األصػمية صػي ن ػك مىٍمهػ ؛ ألف ألػؼ التأنيػث  كا 
ف كانت زائػدة إت أنهػا زيػادة تزمػة؛ ألنهػا بينيػت عميهػا الكممػة، كتتنفػؾ  المقصكرة كا 

ني ت به ن ك مىٍمهػ  صػي عنها، أضؼ إل  علؾ أف الكممة صي  اؿ سككف ال رؼ الثا
 عدد ال ركؼ، كصي ال ركة كالسككف . 

ٍبمػًكٌم، صيجعمهػا بمنزلػة مػا هػك مػف نفػس  قاؿ سػيبكيه: ))كمػنهـ مػف يقػكؿ:  ي
ال رؼ؛ كعلؾ أنهـ رأكها زائػدة ييبنػ  عميهػا ال ػرؼ، كرأكا ال ػرؼ صػي العػدة كال ركػة 

 . ِ) كالسككف كمىٍمه ، ص بهكها بها  
ػٍبالًكٌم، كسىػٍكراًكٌم؛  قمبها :الْجُ الث لث كاكنا م  زيادة ألؼ قبؿ الكاك، صنقكؿ:  ي

كا بينهمػػا صػػي  ػػٍ راًكٌم، كمػػا أنهػػـ سػػك  ت ػػبيهنا لهػػا بػػألؼ التأنيػػث الممػػدكدة، ن ػػك: صى
بالى ، كما قالكا صي جم  ص راء: صى ارىل. ٍبمى :  ى  الجم ، صقالكا صي جم   ي

                                           
 .ِّٓ/ّالكتاب   ُ)
 .ّّٓ/ّب الكتا  ِ)
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َََِ 

كنا مػ  الفصػؿ بػألؼ، ثػـ القمػب كأجكد هعال األكجػه ال ػعؼ اتفاقنػا، ثػـ القمػب كا
 .  ِ)، كالمبرد ُ)كاكنا بال صصؿ، كهعا الترتيب قاؿ به: سيبكيه

  ػػػب مػػػكعهب بعض الن ػكييف إلػ  أف القمػب بػال صصػؿ بػألؼ أ سػف مػف القم
 .  ٔ)، كأبك  ياف ٓ)، كالرضي ْ)، كابف مالؾ ّ)ؿ، كممف قاؿ بعلؾ: ابف عصفكرػالفص

كيه، كهػك أف القمػب مػ  الفصػؿ أجػكد مػف القمػب كأرل أف الراجح ما عكػرال سػيب
بال صصؿ؛ ألف القمب م  الفصؿ يكػكف بال مػؿ عمػ  ألػؼ التأنيػث الممػدكدة، كالقمػب 
بػػال صصػػؿ يكػػكف بال مػػؿ عمػػ  األلػػؼ المنقمبػػة عػػف أصػػؿ، كت  ػػؾ أف ألػػؼ التأنيػػث 

دة، المقصكرة أقرب إل  الممدكدة منها إل  األصػمية؛ ألنهػا مثػؿ الممػدكدة صػي: الزيػا
  كالدتلة عم  التأنيث.

 ث لًث : ألف الحأىٔث اتندّدٗ يف اليشب

ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة صػػي النسػػب ت ي تمػػؼ  كمهػػا بػػا تالؼ عػػدد  ػػركؼ 
الكممة كما هك ال أف صي ألؼ التأنيث المقصكرة، صألؼ التأنيث الممدكدة تيقمػب كاكنا، 

ٍعييػػػكرا ٍنفيسػػػاء، كمى ء، أـ قمٌػػػت  ركصهػػػا، ن ػػػك: سػػػكاء كثػػػرت  ػػػركؼ الكممػػػة، مثػػػؿ:  ي
نفسػاًكٌم، كمعيػكراًكٌم،  ٍمراء، صال تي عؼ الهمػزة، بػؿ تيقمػب كاكنا، صنقػكؿ:  ي ٍ راء، ك ى صى

 كص راًكٌم، ك مراًكٌم. 
ٍنع ميكتء، كصى مكًلٌي، كصنعانٌي صي النسب إل : جى  اء .ػك ٌع  مراًئي، كما  ٌع جى

 ةػػالمػت عػػعػها لك بقيت لكقػػأن عصهاػػائها أك  ػا كاكنا دكف بقػهػمبػكالعمة صي ق
                                           

 .ّّٓ، ِّٓ/ّينظر الكتاب   ُ)
 .ُْٖ، ُْٕ/ّينظر المقتضب   ِ)
 .ْٔ، ّٔ/ِينظر المقرب   ّ)
 .ُُْٗ/ْ، ك رح الكاصية ال اصية ِِٔ، ُِٔينظر: التسهيؿ  ْ)
 .َْ، ّٗ/ّينظر  رح ال اصية   ٓ)
 .ُْٖ، ُْٕ/ّينظر المقتضب   ٔ)
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ََُِ 

التأنيث   كنا، إع كنا نقكؿ: ص راًئٌي، ك مراًئٌي، كلـ يجز  عؼ الهمزة ألنهػا زيػادة  
تزمػػة بينيػػت عميهػػا الكممػػة، كهػػي مػػ  علػػؾ مت ركػػة كليسػػت سػػاكنة كػػألؼ التأنيػػث 
ا المقصكرة، صقكيت بال ركة عم  ال عؼ، صمما لػـ يجػز بقاؤهػا كت  ػعصها كجػب قمبهػ

 . ُ)كاكنا
كما أنها قيمبت كاكنا كلـ ت عؼ بال مػؿ عمػ  المثنػ  كالجمػ ، صقػالكا: صػ راًكٌم 

 . ِ)،كما قالكا: ص راكاف، كص راكات
ػػا لمتفريػػؽ بػػيف الهمػػزة األصػػمية التػػي تثبػػت صػػي النسػػب، مثػػؿ:  كقيمبػػت كاكنا أيضن

 صقالكا:   ، ةػكا األصميػقرٌاًئٌي، كبيف الهمزة الزائدة الم ضة، مثؿ:  مراء، صأثبت
 . ّ)قرٌاًئٌي، كقمبكا الزائدة؛ ألنها أكل  بالتغيير، صقالكا:  مراًكمٌ 

نما قيمبت كاكنا ت ياء صػرارنا مػف اجتمػاع ثػالث يػاءات، كلػـ تيقمػب ألفنػا؛ ألف مػا  كا 
 قبؿ ياء النسب مت رؾ، كاأللؼ ت تقبؿ ال ركة.

 ّخالص٘ الكْل:

 مػف تػاء التأنيػث كألػؼ التأنيػث تفػارؽ ألػؼ التأنيػث الممػدكدة صػي النسػب كػالًّ 
المقصكرة، صالتاء تي عؼ، كألؼ التأنيث المقصػكرة تي ػعؼ  امسػة صصػاعدنا أك رابعػة 
م  ت رؾ ثاني الكممة، كتدكر بيف ال عؼ كالقمب كاكنا م  الفصؿ بألؼ، أك مف ايػر 

 صصؿ إعا كانت رابعة كالثاني ساكننا، أما ألؼ التأنيث الممدكدة صتيقمب كاكنا.

                                           
، كتكضػػػػيخ ُٔٓ، ُٓٓ/ٓيش ، ك ػػػػرح المفصػػػػؿ تبػػػػف يعػػػػّٔٓ، ّٓٓ/ّينظػػػػر: الكتػػػػاب   ُ)

 .َٗٓ، َٖٓ/ٕالمقاصد 
 .ِٓٔينظر التكممة   ِ)
 .ٓٓ/ِينظر  رح ال اصية لمرضي   ّ)
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ََِِ 

 املبحث الثامن
و يف الوقف

ْ
ي
َ
 الفزق بني جاء الحأنيث وَألِف

ت تمؼ عالمات التأنيث الػثالث صػي الكقػؼ، صمنهػا مػا ييبػدؿ هػاء، كيجػكز صػي 
لغة الكقؼ عميه بال إبػداؿ، كمنهػا مػا يبقػ  دكف قمػب، كيجػكز مػ  تصػ ي ه إبدالػه 

 ك اآلتي:ياء أك كاكنا أك همزة، كمنها ما يبق  بال تغيير، كعلؾ عم  الن 

 أّاًل: ت ٛ الحأىٔث يف الْقف

عنػػد الكقػػؼ عمػػ  اتسػػـ الم ػػرؾ اآل ػػر يجػػكز صيػػه  مسػػة أكجػػه: السػػككف، 
، كاإل ماـ، كالتضعيؼ، كالنقؿ   .  ُ)كالرـك

كيستثن  مف الم رؾ اآل ر الم تـك بتاء التأنيث، مثؿ: صاطمة، صيجب الكقؼ 
، كت إ ػماـ،  عميها بالسككف صقط؛ ألنها تيبػدؿ صػي الكقػؼ هػاء، صػال يجػكز صيهػا رـك

 .  ِ)كت ايرهما؛ ألف علؾ يككف لبياف ال ركة، كالعم يت رؾ إنما هك التاء ت الهاء
 ،كالعمة صػي قمػب تػاء التأنيػث هػاء صػي الكقػؼ هػي التفريػؽ بػيف تأنيػث اتسػـ

ا بيف التاء اتسمية التي ا، كالتفريؽ أيضن  ككقفن كتأنيث الفعؿ العم يككف بالتاء كصالن 
 .  ّ)كبكتنٍ كعى  ،يترً فٍ عً  :مثؿ ،كالتي تككف لغير التأنيث ،يةرً فٍ عً  :مثؿ ،متأنيثل

نما قي   ؛مبت التاء صي الكقؼ هاء صي اتسـ دكف الفعؿ ألصػالة التػاء اتسػميةكا 
 ؿ دتلة ػقت الفعػصزنها ل  ،اء الفعميةػالؼ التػب  ،ة تأنيثهػقة بما هي عالمػألنها ت 
 

                                           

 . ِْٗ/ْ، كاأل مكني ّٔ/ٖ، كالمقاصد ال اصية ٕٔ/ٗينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ُ)
، كتكضػيح المقاصػد ُٖٖٗ/ْ، ك ػرح الكاصيػة ال ػاصية ِٕٕ/ِينظر:  رح ال اصية لمرضػي   ِ)

، كاأل ػمكني ّٖ/ٖ، كالمقاصد ال اصية ُّٕ/ْ، ك رح ألفية ابف مالؾ تبف عقيؿ ُْٕٕ/ّ
ْ/ِٗٓ. 

 .ِٖٖ/ِ رح ال اصية لمرضي ، ك ُٖ/ٗ، ك رح المفصؿ تبف يعيش ُٔٔ/ْينظر: الكتاب   ّ)
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ََِّ 

 . ُ)غيير صي األصؿ أكل  لتمكنهكالت ،عم  تأنيث صاعمه
بداؿ التاء عند الكقؼ هاء لغة جمهكر العرب، كمف العرب مف يقؼ بالتػاء،  كا 

ٍمزت.  صيقكؿ: صاطمت، كطىٍم ت، ك ى
 :ا مػػف العػػرب يقكلػػكف صػػي الكقػػؼ))كزعػػـ أبػػك ال طػػاب أف ناسنػػ قػػاؿ سػػيبكيه:

 .   ِ)ت   ى مٍ طى 
يكف يقفكف عم  كؿ تاء لممؤنث األنبارم :))قاؿ الفراء: كالطائ بف قاؿ أبك بكر

 . ّ)ت    مى عال أى ػت، كهزى مٍ ت، كهعا  ى  ى مٍ بالتاء، كت يقفكف بالهاء، صيقكلكف: هعا طى 
ٍمػزىت،  :صيقكلػكف ،لغة يمنية قاؿ ابف  ركؼ: هيقاؿ ال اطبي: )) ػت، ك ى طىٍم ى

رىت  سػكرة كأنهـ تنادىكا يـك اليمامة: )يػا أهػؿى  ،كالقراء ي ككف هعا لغةن لطيء... ك ىجى
 . ْ)   ت صقاؿ طائي منهـ: )ما معي منها آيى  ،رىٍت قى البى 

كعمػػ  لغػػة مػػف يقػػؼ عمػػ  تػػاء التأنيػػث بالتػػاء، صػػأكثر أهػػؿ هػػعال المغػػة يقفػػكف 
 ، بالسػػػككف صقػػػط، كبعضػػػهـ يعاممهػػػا معاممػػػة سػػػائر ال ػػػركؼ، صيجػػػٌكز صيهػػػا: الػػػرـك

بػداؿ التنػكيف مػف المنصػكب ألفنػا، صيقػكؿ:  صػي رأيػت قائمػةن: كاإل ماـ، كالتضعيؼ، كا 
 رأيت قائمتا، كت يككف صيها النقؿ. 

 .  ٓ)لكف أكثر أهؿ هعال المغة يسكنها ت اير
 ةػم  لغػؼ عم  التاء بالهاء م  تسكينها قياسنا عػبؽ صاألكل  الكقػم  ما سػكع

                                           

 . ِٖٗ/ِ رح ال اصية لمرضي ينظر   ُ)
 .ُٕٔ/ْالكتاب   ِ)
، كنيسػبت هػعال المغػة أيضػا إلػ   ميػر، ينظػر ََِ/ُ  المعكر كالمؤنػث ألبػي بكػر بػف األنبػارم ّ)

 . ْْٔ/ِالمصباح المنير )هكل  
 .ٕٖ/ٖينظر المقاصد ال اصية   ْ)
، َُْٕ، ُْٗٔ/ّ، كتكضػػيح المقاصػػد ََٖ/ِ، كارت ػػاؼ الضػػرب ِْ/ِينظػػر: المقػػرب   ٓ)

 .ِٖٖ/ْ، األ مكني ِّّ/ْكالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد 



 

  

 

 
 الفركؽ التصريفية بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه

 

ََِْ 

ا الكقؼ بالتاء مػ  تسػكينها قياسنػا عمػ  لغػة مػف كقػؼ   جمهكر العرب، كيجكز أيضن
 دكف األكل . بالتاء، كلكف علؾ 

ًٔ : ألف الحأىٔث اتكصْزٗ يف الْقف  ث ى

الم هكر صػي الكقػؼ عمػ  الم تػـك بػألؼ التأنيػث المقصػكرة بقػاء األلػؼ مػف 
، كت إ ػماـ، كت تضػعيؼ، كت  ُ)اير تغيير ػا سػاكنة، صمػيس صيهػا: رـك ، كاأللػؼ دائمن

 نقؿ؛ ألف كؿ علؾ إنما يككف صي المت رؾ، كاأللؼ ت تقبؿ ال ركة.
ا هػك الم ػهكر عنػد العػرب، كقػد كردت لغػات أ ػرل صػي الكقػؼ عمػ  ألػؼ هع

التأنيػػث المقصػػكرة، تيقمػػب صيهػػا ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة صػػي الكقػػؼ يػػاء، أك كاكنا، أك 
 همزة، كعلؾ عم  الن ك اآلتي:

قمب ألؼ التأنيػث المقصػكرة صػي الكقػؼ يػاء، كعلػؾ لغػة لفػزارة، صيقكلػكف  :أّاًل
ٍبمى  ٍبمىيٍ صي الكقؼ عم   ي  . ّ)كطيئ تبدلها ياء صي الكصؿ كالكقؼ ، ِ):  ي

ًقػؼ عميهػا كانػت صػي اايػة  كالعمة صي قمب األلؼ يػاء أف األلػؼ  فيػة، صػزعا كي
ال فاء ككأنها معدكمػة؛ لػعلؾ يقػاؿ: يػا ربػاال، بهػاء السػكت بعػد األلػؼ لبيانهػا، صممػا 

ؼ يػػاء لقصػػد كانػػت اليػػاء أبػػيف مػػف األلػػؼ، كت ػػبهها صػػي سػػعة الم ػػرج؛ قيمبػػت األلػػ
 . ْ)البياف

 ا تممكا ثقؿ الياء التي هي أثقؿ مف األلؼ صي  الة الكقؼ التي  قها أف  كقد
 اء، صزنهػؿ اليػح ما قبػٌهؿ علؾ صتػؿ البياف، كسى ػف أجػمؿ ػالة الكصػؼ مف  ػكف أ ػػتك

                                           
 .ّٔ/ٖ، كالمقاصد ال اصية ُِٖٗ/ْينظر:  رح الكاصية ال اصية   ُ)
، ك ػرح ال ػاصية ٕٕ/ٗ، ك ػرح المفصػؿ تبػف يعػيش ََِ، كالتكممػة ُُٖ/ْينظر: الكتاب   ِ)

، َّٓ/ْ، كالمسػاعد عمػ  تسػهيؿ الفكائػد ُْٖٗ/ْ، ك رح الكاصية ال اصية ِٖٔ/ِلمرضي 
 .ّٖٗ/ّ، كالهم  ُِٗٓ/َُك رح التسهيؿ لناظر الجيش 

 .ِٖٔ/ِ، ك رح ال اصية لمرضي ٕٕ/ٗبف يعيش ينظر:  رح المفصؿ ت  ّ)
 .ِٖٔ/ِ، ك رح ال اصية لمرضي ٕٕ/ٗينظر  رح المفصؿ تبف يعيش   ْ)



 

  

 

 
 الفركؽ التصريفية بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه

 

ََِٓ 

 . ُ)ي فؼ مف ثقمها 
ًٔاا  ض طيػػئ، : قمػػب ألػؼ التأنيػػث المقصػػكرة كاكنا صػي الكقػػؼ، كهػػي لغػة لػػبعث ى

ٍبمىػٍك يػا  كيبدلكنها صي الكصؿ أيضا كاكنا كالكقؼ، صيقكلكف صي الكقؼ كالكصؿ: هػعال  ي
 .  ِ)صت 

قػػػاؿ الرضػػػي: ))كالػػػعيف يقمبكنهػػػا كاكنا يػػػدىعيكف الػػػكاك صػػػي الكصػػػؿ ب الهػػػا صػػػي 
 . ّ)الكقؼ  

كالعمة صي قمب األلؼ كاكنا هي قصد البياف، صالكاك أبيف مف األلؼ كمف الياء؛ 
 ،كبعػدال اليػاء لككنػه مػف كسػط المسػاف ،ؼ أد ػؿ صػي الفػـ لككنػه مػف ال مػؽألف األل

نمػػا قي ، كبعػػدال الػػكاك لككنػػه مػػف ال ػػفتيف  ا أك يػػاء لت ػػابه الثالثػػة صػػي المػػدٌ مبػػت كاكن كا 
 . ْ) كسىعة الم رج

: قمب األلؼ المقصكرة صي الكقؼ همزة، كهي لغػة لػبعض طيػئ يبػدلكنها ث لًث 
 . ٓ)همزة

ؼ همػػزة هػػي قصػػد البيػػاف، صػػاأللؼ أ فػػ  مػػف الهمػػزة، كالعمػػة صػػي قمػػب األلػػ
 . ٔ)كالهمزة إعا كاف ما قبمها مت ركنا كانت أبيف مف األلؼ

 ،صػزعا كقفػت عميػه ،كصيػه المػد البػال  ،م ػرج األلػؼ متسػ  أضؼ إل  علػؾ أف
 صيهكم الصكت  ت  ينقط  آ رال صي ،كلـ تضمه ب فة كت لساف كت  مؽ كضـ ايرال

                                           
 . ِٖٔ/ِينظر:  رح ال اصية لمرضي   ُ)
، ك ػػػرح الكاصيػػػة ِٖٔ/ِ، ك ػػػرح ال ػػػاصية لمرضػػػي ََِ، كالتكممػػػة ُُٖ/ْينظػػػر: الكتػػػاب   ِ)

 . َّٖ/ْأل مكني ، كاَُْٗ/ّ، كتكضيح المقاصد ََُِ/ْال اصية 
 . ِٖٔ/ِينظر  رح ال اصية لمرضي   ّ)
 .ِٖٔ/ِ، ك رح ال اصية لمرضي ٕٕ/ٗينظر:  رح المفصؿ تبف يعيش   ْ)
، كالمسػاعد عمػ  ُْٖٗ/ْ، ك ػرح الكاصيػة ال ػاصية ٕٕ/ٗينظر:  رح المفصؿ تبػف يعػيش   ٓ)

 .ّٖٗ/ّ، كالهم  ُِٗٓ/َُ، ك رح التسهيؿ لناظر الجيش َّٔ/ْتسهيؿ الفكائد 
 . ٕٕ/ٗينظر  رح المفصؿ تبف يعيش   ٔ)



 

  

 

 
 الفركؽ التصريفية بيف تاء التأنيث كأىًلفىٍيه

 

ََِٔ 

 . ُ)ا مد ينتهي آ رال إل  م رج الهمزةالكاك كالياء أيضن كصي  ،مكض  الهمزة 
التي هي أثقؿ مف األلؼ صػي  الػة الكقػؼ التػي  قهػا  الهمزةا تممكا ثقؿ  كقد

فٌػػؼ ثقػػؿ الهمػػزة صػػتح مػػا  ،البيػػاف مػػف أجػػؿ ؛أف تكػػكف أ ػػؼ مػػف  الػػة الكصػػؿ ك ى
 . ِ)قبمها

األلؼ بػال كاألكل  صي الكقػؼ عمػ  ألػؼ التأنيػث المقصػكرة أف يكقػؼ عميهػا بػ
ا الكقؼ عميها بالقمب؛ قياسنا عمػ   قمب؛ قياسنا عم  لغة جمهكر العرب، كيجكز أيضن

 المغات األ رل، لكنه م الؼ لألكل .

 ث لًث : ألف الحأىٔث اتندّدٗ يف الْقف

الم تـك بألؼ التأنيث الممدكدة م رؾ اآل ر بػال تنػكيف، صيجػكز الكقػؼ عميػه 
، كباإل ماـ.   بالسككف، كبالرـك

كت يجكز صيه الكقؼ بالتضػعيؼ؛ ألف مػف  ػركط التضػعيؼ أت يكػكف ال ػرؼ 
 . ّ)المكقكؼ عميه همزة لثقؿ اجتماع همزتيف

كما أف مف  ركط التضعيؼ أف يككف مػا قبػؿ اآل ػر م ركنػا، صػزف كػاف سػاكننا 
 . ْ)امتن  التضعيؼ؛ ألنه ت يمكف الجم  بيف ثالثة سكاكف

ا آ رال ألؼ تأنيث ممػدكدة بالتضػعيؼ؛ ألف كعم  هعا صال يجكز الكقؼ عم  م
 آ رال همزة، كألف ما قبمه ساكف. 

 م  ما آ رال ألؼ تأنيث ممدكدة بالنقؿ؛ ألف مف  ركط ػكز الكقؼ عػػا ت يجػػكم
                                           

 . ِٖٓ/ِ، ك رح ال اصية لمرضي ُٕٕ، ُٕٔ/ ْينظر: الكتاب   ُ)
 . ِٖٔ/ِينظر  رح ال اصية لمرضي   ِ)
، ك ػػرح الكاصيػػة ُّٓ/ِ، ك ػػرح ال ػػاصية لمرضػػي ٖٔ/ٗينظػػر:  ػػرح المفصػػؿ تبػػف يعػػيش   ّ)

 .ٕٓ/ٖ، كالمقاصد ال اصية ُٖٗٗ/ْال اصية 
، كالمقاصػػػد ُٖٗٗ/ْ، ك ػػػرح الكاصيػػػة ال ػػػاصية ٖٔ/ٗظػػػر:  ػػػرح المفصػػػؿ تبػػػف يعػػػيش ين  ْ)

 .ٖٓ/ٖال اصية 
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ََِٕ 

، كما قبؿ اآل ػر هنػا ألػؼ سػاكنة  ُ)النقؿ أف يككف ما قبؿ اآل ر ساكننا قابال لم ركة
ي الكقػػؼ عمػػ  ألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة إت ت تقبػػؿ ال ركػػة، كعمػػ  هػػعا صػػال يجػػكز صػػ

، كاإل ماـ.  السككف، كالرـك

 ّخالص٘ الكْل:

الراجح صي الكقؼ عم  عالمػات التأنيػث أف يكقػؼ عمػ  التػاء بالهػاء سػاكنة، 
كأف يكقػػؼ عمػػ  ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة بػػاأللؼ سػػاكنة، كيجػػكز صػػي ألػػؼ التأنيػػث 

، كاإل ماـ.  الممدكدة: التسكيف، كالرـك

                                           
 .ْٔ/ٖ، كالمقاصد ال اصية ُٖٗٗ/ْ، ك رح الكاصية ال اصية ُُٕ/ْينظر: الكتاب   ُ)
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ََِٖ 

 ةاخلامت
ال مػػد هلل عػػدد نعمػػه كآتئػػه، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػ  أصضػػؿ أنبيائػػه كأكليائػػه، 

 كبعد:
صهعال أبرز النتائج التي تكصمت إليها مف  الؿ ب ث الفركؽ التصريفية بػيف  

 تاء التأنيث كأىًلفىٍيه: 
مػػا ألػػؼ أ أنهػػا أصػػؿ، كالهػػاء بػػدؿ منهػػا صػػي الكقػػؼ،تػػاء التأنيػػث الػػراجح صػػي  -ُ

صػالراجح  دكدةمػنيػث المأكأمػا ألػؼ الت ،صػمية دكف  ػالؼأصالتأنيث المقصكرة 
  صيها أنها منقمبة عف ألؼ التأنيث المقصكرة.

األصػؿ صػػي تػاء التأنيػػث أف تكػكف صػػي تقػدير اتنفصػػاؿ، بعكػس ألػػؼ التأنيػػث  -ِ
المقصكرة التي تككف تزمػة صػي تقػدير اتتصػاؿ، أمػا ألػؼ التأنيػث الممػدكدة 

 اتتصاؿ، كقد تككف صي تقدير اتنفصاؿ. صالغالب صيها أف تككف صي تقدير
تػػػاء التأنيػػػث تثبػػػت صػػػي التثنيػػػة، صػػػال تي ػػػعؼ، كت تيقمػػػب، أمػػػا ألػػػؼ التأنيػػػث  -ّ

المقصػػكرة صتيقمػػب يػػاء رابعػػة أك أكثػػر مػػف رابعػػة، كت تي ػػعؼ  امسػػة صصػػاعدنا 
 عم  الراجح، كأما ألؼ التأنيث الممدكدة صالراجح صيها القمب كاكنا.

ث الػثالث صػي جمػ  المػعكر السػالـ، صالتػاء تي ػعؼ عنػد ت تمؼ عالمات التأنيػ -ْ
مف أجاز جم  ما هي صيه جم  معكر سالما، كاأللػؼ المقصػكرة تي ػعؼ عمػ  
 ػػالؼ صػػي  ركػػة مػػا قبمهػػا، كالػػراجح صػػتح مػػا قبمهػػا، كألػػؼ التأنيػػث الممػػدكدة 

 تيقمب كاكنا ك الها صي التثنية.
ؼ التأنيػػث المقصػػكرة تػػاء التأنيػػث صػػي جمػػ  المؤنػػث السػػالـ تي ػػعؼ، أمػػا ألػػ -ٓ

صتيقمػػػب يػػػاء، كالػػػراجح أنهػػػا ت تي ػػػعؼ  امسػػػة صصػػػاعدنا، كأمػػػا ألػػػؼ التأنيػػػث 
 الممدكدة صتيقمب كاكنا، كالراجح أنها ت تي عؼ  امسة صصاعدنا.
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ََِٗ 

ت تمػػؼ عالمػػات التأنيػػث صػػي التصػػغير مػػف جهػػة اتعتػػداد بهػػا كعدمػػه، صتػػاء  -ٔ
نهما صي تقدير اتنفصاؿ، صال التأنيث كألؼ التأنيث الممدكدة ت ييعتد بهما لكك 

تي عصاف لعدـ إ اللهما ببنية التصغير، ب الؼ ألؼ التأنيث المقصػكرة، صييعتػد 
 بها ألنها ليست صي تقدير اتنفصاؿ، صتي عؼ إل اللها ببنية التصغير.

تفارؽ ألؼ التأنيث الممػدكدة صػي النسػب كػالًّ مػف تػاء التأنيػث كألػؼ التأنيػث  -ٕ
ؼ، كألؼ التأنيث المقصكرة تي عؼ  امسة صصػاعدنا أك المقصكرة، صالتاء تي ع

رابعػػة مػػ  ت ػػرؾ ثػػاني الكممػػة، كتػػدكر بػػيف ال ػػعؼ كالقمػػب كاكنا مػػ  الفصػػؿ 
بػػألؼ، أك مػػف ايػػر صصػػؿ إعا كانػػت رابعػػة كالثػػاني سػػاكننا، أمػػا ألػػؼ التأنيػػث 

 الممدكدة صتيقمب كاكنا.
بالهػاء سػاكنة، الراجح صي الكقؼ عم  عالمات التأنيث أف يكقػؼ عمػ  التػاء  -ٖ

كأف يكقػػؼ عمػػ  ألػػؼ التأنيػػث المقصػػكرة بػػاأللؼ سػػاكنة، كيجػػكز صػػي ألػػؼ 
، كاإل ماـ.  التأنيث الممدكدة: التسكيف، كالرـك

 الحوصيات:
يكصػػػي البا ػػػث بمزيػػػد مػػػف الدراسػػػات المقارنػػػة بػػػيف األ ػػػباال كالنظػػػائر الن كيػػػة 

 كالتصريفية؛ لما صيها مف صكائد مهمة لمدارسيف كالبا ثيف.
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