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 عود إلى التذكير والتأنيث ولوازمه

 براهيم السامرائيإ 

 جامعة صنعاء –كلية اآلداب 

حاجة إلى الرجوو   في  التاريخية غير مرة وما زلت أجد  عرضت لهذه المادة

إليهوواإ إا المووذكر والممنووث موول المسووائا الليويووة التاريخيووة التووي  وويلت  سوو ا  غيوور 

ميلإ وموول أجووا حلوو  حبلووت كتوو  البهووار  يسووير موول اهتموواو الليوووييل الن وواة ا  وود

القديمة بتصانيف أولئ  ا ئمة في مادة "المذكر والممنوث" فقود  ويا بواب "الموذكر 

 والممنث" أو "التذكير والتأنيث" مكانا  كبيرا  في "كشف الظنوا" مثال إ

ويعنووي هووذا أا المشووكلة واضوو ة وضوووحا  كافيووا  فووي أحهوواا أولئوو  المعلموويل 

ها  يئا  ينبيي الكشف عنه وتوضي ه وتثبيتهإ ولوذل  عمودوا إلوى موا في العلماء، وأا

يعمد إليه المعلم الذي يريد إيصال المعرفوة إلوى بالبوه، فقود صونبوا الممنثوا  فكواا 

مل حل  "الممنثا  السماعية" فكتبوا فيها رسائا موا زلنوا نقراهوا فوي أيامنواإ وكواا 

 المذكر والممنث"إمل حل  ما أ اروا إليه في باب "ما يستوي فيه 

ولقد ظبر  العربيوة بموادة علميوة مبيودة حويل  وارو الن ويووا الليووييل فوي 

ضبط هذه المسألةإ ومل أجا حل  فقد عرفنا عل هذه المسألة فوي العربيوة أكثور مموا 

 نعرفه عنها في سائر الليا  الساميةإ

 لقووود بووورز  مشوووكلة الموووذكر والممنوووث فوووي العربيوووة بشوووكا واضووو  علوووى 

 كثيووووورا  مووووول المسوووووائا بخوووووالل موووووا تكووووووا عليوووووه هوووووذه المشوووووكلة  ن وووووو يثيووووور

 ا العربيوووووة أفوووووي الليوووووا  السوووووامية ا  ووووورذإ ولعوووووا السوووووب  فوووووي كوووووا حلووووو  

 ليووووووووة كتبووووووووت لهوووووووووا ال يوووووووواة وظلووووووووت  ائموووووووووة بوووووووووال العصووووووووور حي وووووووووة

، ولم ي دث  يء مل هذا لتل  الليا  السوامية  وقيقا  العربيوة، فقود انود ر ةمت ور
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 ويء يسوير  ليوا السوتعمال، وحلو   ا  إل  منها ولم يبق  أغلبها وعبا عليه الزماا،

 هذه العربية البصي ة  د بيت على تل  الليا إ

 لت: إا هذه المشكلة تثير كثيرا  مل المسائا وحلو   نهوا تبورز  ويئا  مول التواري  

 (Gènss)كول "النون " يالليويإ كأا العربية القديمة كانت  د مور   بمرحلوة تاريخيوة لوم 

واض ا  تماو الوضوح بقسوميه الموذكر والممنوثإ وسونعرا لموا يودل نا علوى وجوود فيها 

 بيل حل إتهذه المرحلة كما ل نعدو النظر في الليا  السامية لن

و"ف عُووول" ممووا  (1)حكوور الن ويوووا ا  وودموا أا الصووبا  علووى بنوواء "ف عيووا"

ر، ن ووو: جديوود، وجووري ، وبريوود، وكووذوب، وصووبو يسووتوي فيووه المووذكر والممنووث

ت ورهووا  ووالل العصووور احتاجووت  وويئا  موول التمييووز بوويل  يوعوود وإ غيوور أا الليووة فوو

المووذكر والممنووث، فظهوور حلوو  فووي هوواتيل الصووييتيل كمووا توودل  علووى حلوو  الشووواهد 

ة و تيلة  ،  ال المتنبي:(2)الكثيرة فكاا لنا مل حل : صديقة، وعدو 

ْصمــاغير ُمْل ِ   تيلِة  وقٍ  مل مبنوعٍة ب بيبهــالِ  الله   قها و 

وإحا كوواا المعربوووا  وود وجوودوا أا ال اجووة توودعو إلووى التمييووز، ول بوود موول 

ا الليووة ماضووية فووي هووذا أالتبريووق بوويل المووذكر والممنووث بالعالمووة، فوو ا  هووذا يعنووي 

ال ريق مل الت ور ال تميإ ومل أمثلة حل  كلمة "عرو "، وهي نعت يستوي فيه 

قووال: رجووا يا جوواء فوي معنمووا  العربيوة فوالموورأة موا دامووا فوي إعراسووها كموالرجوا 

مرأة عرو  في نسوة عرائ إ وكأا التمييز اعرو  في رجال أعرا  وُعُر ، و

  د حصا في جمعي المذكر والممنث لهذه الكلمةإ

                                                           

ذكروا أن "فعيل" بمعنى "مفعول" مما يستوي فيه المذذكر والمننذ و والذذي  لل ه يذه امسذتعمال أن "فعيذل" ( 1) 
 لباب، قال الشاهر الق يم:بمعنى فاهل ي خل في هذا ا

 بعي  وأشياهي ل يِك ق يل ف يتك أه ائي كثير وشقلتذذي
 سورة األهرافو 65ومنه قول تعالى: "إن رحمة ال ه قريب من المحسنين" 

 و هرًا توللى يابثين يعو    أيام الصفاء ج ي  ومنه قول جميل: "أم ليت  
جذو"" فقذالوا "هجذو"ة" كمذا ور ت كذذلك فذي كتذب األ ب وق   رج المعاصرون ه ى إلحذا  التذاء فذي "ه ( 7) 

ليذذذه: أن "العجذذذو"" و"العجذذذو"ة" خذذذان بذذذالمرأة  ون الرجذذذل فذذذي هاميذذذة إالمتذذذةخرةو ومذذذا ينبنذذذي أن نشذذذير 
 بعض الب  ان العربية ومنها العرا و
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إ (3)وفي المثا: "كاد  العرو  يكوا أميرا "إ وفي ال وديث "فأصوب  عروسوا "

قاء اللب ، وهذا ما نسمعه في عودد غير أا المعاصريل  تموها بالتاء في الممنث ات  

مل بالد العرب في عصرنا، كما نقراه في صو ف لبنواا وسوورية ومصور، فيقوال: 

تو يوووا  للتأنيوووثإ و ووود دفعهوووم ال ووورن علوووى التمييوووز أنهوووم ابتووودعو  (4)"عروسوووة"

"العووري " علووى "فعيووا"  للرجووا، وكووأنهم بهووذا أمنوووا اللووب إ وهووذه ا  يوورة هووي 

بلووداا الخلويعإ علووى أا هوذا موول العوامي الوودار  وإا اجتوورأ "ِعوري  " فووي العوراق و

 في كتاباتهمإ هالمعاصروا فاستعملو

وفي العربية جمهرة مل الصوبا  مموا ينوري للممنوث والموذكر علوى السوواء 

 دوا أا يختم الممنث بعالمة التأنيثإ

: مووا كوواا علووى "ِمْبعووال" فوو ا كووالو العوورب والمنموو  عليووه (5) ووال الل يوواني

أحرفوا  جواء  نووادر  يوا فيهوا بالهواء ن وو: رجوا  الموذكر والممنوث إل  فوي  بييرها،

 ِمْع اء، وامرأة ِمْع اءإ

 ومل حل : نا ة ِمْر ال أي  ديدة العدو، ونا ة ِمْرسال أي سهلة السيرإ

ا ِمْر ال وِمرسالإ م   وينري هذا على المذكر فيقال: ج 

ح أي نشوي ة، كموا يقوال: ومل حلو  أياوا   وولهم: فور  ِمْموراح، ونا وة ِمْمورا

ح روحإ (6)فر  ِممر   وم 

                                                           

 انظر: لسان العرب )هرس(و ( 3) 
ننذذ ، ومذذن ذلذذك "العذذروب" وهذذي الحسذذناء عذذول" فذذي ةائفذذة مذذن المذذوا  يكذذون مذذن صذذفات المإن بنذذاء "ف   ( 4) 

 سورة الواقعةو 32المتحببة إلى بع ها، ومن ذلك قوله تعالى: "ُهُربًا أترابًا" 
ومنه "الكسول" وهي التي م تكا  تبرح مج سها، وهو م ح لها هن هم، وكذلك "الِمكسذال" أي "الك ِسذ ة، 

ذلذذك أيًذًا قذذولهم: "هذي نذذنوم الًذذحى"،  وأمذا "الكسذذ"نة" فقذ  سذذمعت، وقيذل: إنهذذا لنذة بنذذي أسذذ و ومذن
 وكذلك "ال َّقوح" و"ال بون" من صفات الناقةو

ه ى أن الع"مة ق  ألحقت ببناء "فعول" فق  قالوا: "ناقة ح  وب" أي ذات لبن، فإذا صيَّرتها اسمًا ق ت: 
كوبذة" والرَّكذوب لمذا هذه "الح  وبة" لف"نو وق  يخرجون الهاء من "الح وبة" وهذم يعنونهذاو ومثذل هذذا "الرَّ 

 ُيركب من ال وابو
 لسان العرب )هةر(و ( 6) 
ذذر ح"  ( 5)  ذذراح" والتوسذذل بفتحذذة الذذراء ق ذذيً" يفًذذي إلذذى المذذ ، وهذذذا يعنذذي أن بنذذاء "ممر ذذر ح" مثذذل "ِممر قذولهم: "ِممر

ذراح" فذذي المبالنذة، ومثذل ذلذذك مذا كذان مذن أبنيذذة اثلذة كقولنذا: ِمثرق ذذب وِمثقذاب، و  لعذل هذذذا مثذل بنذاء "ِممر
 شيء من اخت"ف ال هجات، ومعنى ذلك أن "مفع ل" لنة قوم، و"مفعال" لنة قوم آخرينو
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 ويقال: سيف ِمئْناث، أي حديدته لينة، وسيول ِمئْنا ةإ

أ ول: هذا  يء مل جملة ألباظ أ رذ  تم فيها بنواء "ِمبعوال" بالعالموة، فقود 

 ورد أياا : رجا ِمْع ار، وامرأة ِمْع ار وِمْع ارةإ

 

 تعليق:

ا لباظ  د ل قت السوم فوي حقبوة لحقوة،  كأني ألم  أا عالمة التأنيث في هذ

وكأا ا صا هو بناء المذكرإ وهذا ما لم ه الن اة حيل حهبوا إلى أا الممنوث فور  

 على المذكرإ

نا أبنيووة الصووبا  التووي ل تل قهووا عالمووة التأنيووث وجوودناها كثيوورة، يوإحا اسوتقر

ال الوذي يركو  مول الرجو فمل حل  ما كواا علوى "ِمْبع وا" ن وو: ِميش وم، و"الميش وم"

ا يري  د ويهوذ مل  ناعته،  ال أبو كبير:رأسه ل يثنيه  يء عم 

ـا ــمٍ الو بِميش  ـى الظـولقد سريُت عل ْلـٍد مل البتيـاا غيِر ُمثقـ   ج 

وما كاا على "ُمبِعا" مل صبا  الممنث ن و "ُم ِبا" وهي حا  ال با مل 

 كقول امرئ القي : (7)النساء، ومنه "ُمييا"

يتُهـا عل حي تمائـم  ُميياِ هفأل ى  د بر ُت وُمرضــ ٍ بلـفمثل  حُ 
(8) 

و"الُم با" مل اإلبا ما كاا معهوا أولدهوا، والنمو  "م افوا" و"م افيوا"إ 

 إ(9)وجاء كذل  "م بلة" بالعالمة

ا العالموة ل " بالعالمة  ليلوة الوورود، وحلو   أ ول: وأكبر الظل أا "ُم بلة

ل  علووى  صوصووية  اصووة، والصووبا  الخاصووة بووا نثى ، كمووا أنهووا ل توودتبيوود  وويئا  

والمرأة غير م تاجة للعالمة مثا حاما وبالق ونا ز وغيرها، وإحا ورد  يء مل 

ياووا  أوموول حلوو  إ(10)فووي ليووة الشووعر مفووذاو فووي ا غلوو  ا عوو حلوو  مقترنووا  بالعالمووة

                                                           

ذذل و"الُمنيذذل" بكسذذر اليذذاء وكذذذلك ( 2)  ولذذ ها "الن يذذل"، و"النيذذل" هذذو ال ذذبن  "ُمنيذذل" مثذذل "مفيذذ ": المذذرأة تًر
عه المرأة ول ها وهي تنتى، أو وهي حاملو  تًر

 ة "قفا نبك"ومن مةولة الشاهر المشهور  ( 2) 
 لسان العرب )ةفل(وانظر  ( 2) 
 "لسان العرب" )ة  ( و يوان األهشىو ووووووقال األهشى: أيا جارتا بيتي فإنلِك ةالقهر  ( 13) 
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"مرض " كما في بيت امرئ القي ، وهي التي ترضو  ولودها، وكأنهوا تختلوف عول 

مرضعة" التي تنصرل إلى ا و م لقا  كموا فوي ليوة التنزيوا: "يووو ترونهوا توذها "

ا أرضعت" منا عليوه المراضو " ، و وله تعالى:(11)كا مرضعٍة عم  وهوذه  (12)"وحر 

 إ(13)جم  مرضعة

ومل حلو   وولهم: امورأة ُم يوا، ونا وةل م يوال وُم وِول، وهوي مول النسواء مول 

 إ ر غالوإ على ةغالما  على إ ر جارية، أو جاري ولد 

 ةإعنا ة ُمبِلم وِمبالو، وهي التي ل ترغو مل  دة الابويقال: 

وْت ولودها لييور تمواو، فو ا كواا حلو  عوادة  م  ويقال: امرأة ُمْمِلص وهي التي ر 

 إ(14)فيها يقال: "ِمْمالن"إ وكذا يقال: نا ة ُمْمِلص في المعنى نبسه

 ل عمر بل أبي ربيعة:اها،  اويقال: جارية ُمْعِصر، وهي التي دنا حي

ل ات قيُهــمُ  ـي دوا  م  نـ    الث  خوٍن كاعبـاا وُمعِصرُ  وكـاا  ِمن 

د، والذكر وا نثوىرِ  والهم: ما بالدار مل ع ري  وُمعومل أ  سوواء، ب، أي أح 

 ول يقال في غير النبيإ

 إ(15)دما  و ويقولوا: نا ة ُمْمِر ، إحا ألقت ولدها بعد ما صار غرسا  

ة الخاصة بالممنث بناء "فاِعا"، والستقراء يدل  على هوذا، وهوذا ومل ا بني

 في أحرل  ليلة كما سنتبيل حل إ البناء عاٍر مل عالمة التأنيث إل  

 

                                                           

 سورة الحجو 7 ( 11) 
 سورة القصنو 17 ( 17) 
أقذذذول: لعذذذل هذذذذا خيذذذر شذذذاه  فذذذي مجذذذيء جمذذذل "ُمفِع ذذذة" مثذذذل "ُمشذذذك ة" ه ذذذى مفاهذذذل، وذلذذذك أن أهذذذل  ( 13) 

التصحيح ال نوي ذهبوا إلى خةة قولنا "مشاكل" جمعًا لذ"مشك ة"، وقالوا: إن "ُمفع ة" وهي اسم فاهل م 
لوا "مصائب" وذهبوا إلى قول سيبويه أنهذا شذاذة، والوجذه أن يقذال   "م صاِوب"ويجيء جمعها ه ى "مفاهل"، وق  تةول

 الجملوأقول أيًًا: وفاتهم مجيء "مراًل" في اثية التي تحكم بصواب 
أقول: قوله في "المم"ن": "إن كان ذلك ها ة فيها" ي ل ه ى أنها من أبنية الكثرة أي المبالنة، وهي  ( 14) 

 أكثر من "ُممر ن"و
 أقول: ما "ال هذا معروفًا في بعض األلسن ال ارجةو

 أقول: كان ه ى المعنيين بالمصة ح الفني أن يفي وا من هذه السعة في العربيةو ( 16) 
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، (16)فموووول صووووبا  الموووورأة حامووووا، وكاعوووو ، وبووووالق، ونا ووووز، وعووووان 

 مادة أوس  مل هذا الموجزإ ، والستقراء يدل على(17)وعاتق

 ول ِ  وغير حل ، كما يقال: نخلة حائاإ حائِا، ومل صبا  النا ة:

 ومل صبا  البر : سابق، ولحق، وهما للذكر وا نثىإ

وا يسوتوذ فيهوا  نورذ النعوو  وا سوماء، وهوي مم  ذ م  وفي العربية أبنية تُنر 

 ما جاء على "ف عال" ن و: المذكر والممنث، فمل حل 

 مرأة كذل إ"ح صاا" للعبيف مل الرجال والنساء، و"و  اح" للرجا وال

رأة، وكوذل  نسواء ومل حلو  أياوا  لبوق "  ود و" لمول يتقودو، وهوي للرجوا والمو

 إ(18)و  د  

ة فيهوا "  د موه" أي الوذيل   ود مهم مول  وجاء في ال ديث: "حتى يا  ربُّ العوز 

 إ(19)، كما أا ا  يار   د مه إلى الننةرا  رار، فهم   د و الله للنا

 إ(20)منثوكذل   ولهم "ببا" للمذكر والم

ولعا بناء "ِمبعيا" أكثر ما يتصورل للموذكر ن وو: مع يور، ومن يوق، علوى 

 إ(21)أا "ِمسكيل" للمذكر، و"ِمسكينة" للممنث

                                                           

سب  لنا أن أشرنا إلى هذا البناء الخان بالمنن ، ولكن ق  سمل شيء من هذا في الرجل فقالوا ه ى   (15) 
النذذ ور: رجذذل هذذانس، إذ ةذذال مكثذذه ولذذم يتذذ"وج، واألصذذل فذذي المننذذ و كمذذا قذذالوا "أرم ذذة" ل مذذرأة مذذات 

النذذذوا ر  "وجهذذذا، بالع"مذذذة مذذذل اختصاصذذذها بذذذالمرأة، وقذذذ  سذذذمل ه ذذذى النذذذ ور: رجذذذل "أرمذذذل"، وهذذذذا مذذذن
 مبتعا هما هن بناء "أفع ل وف عر"ء"و 

 جوأبويهاو ولم يقل ه يها اسم ال"ول  وهي التي في بيت ( 12) 
سذذذورة يذذذونسو  7هنذذذ  ربهذذذم"  وبشِّذذذر الذذذذين آمنذذذوا أنل لهذذذم ق ذذذ  م  ِصذذذ ر   أقذذذول: ولذذذيس منذذذه قولذذذه تعذذذالى: " ( 12) 

 و7/322والمعنى: سابقة فًل سابقةو معجم ألفاظ القرآن الكريم 
 انظر "النهاية في غريب الح ي  واألثر" مبن األثير )ق م(و ( 12) 
وقذذ  تذذ ل ك مذذة "الةفذذل" ه ذذى الجمذذل كمذذا فذذي قولذذه تعذذالى: "أو الةفذذل الذذذين لذذم يظه ذذروا ه ذذى هذذورات  ( 73) 

 6"ثم نخرجكم ةفً""  :سورة النورو وهي هنا من أسماء الجمل، وق  يكون منه قوله تعالى 31النساء" 
لحج، وهي بمعنى "أةفال" الجمل الصريح الذي ور  في لنة التن"يل أيًًاو ولنا أن ن ح  "الول " سورة ا

بهامه كما في قوله تعالى: "م  الذي  ل ه ى المفر  والمثنى والجمل في أغ ب آيات امحكام لعمومه وا 
ارل وال ة بول ها، وم مولو  له بول ه"   سورة البقرةو 733تًُ

 ينة" فشبلهوها بذ"فقيرة" ف حقتها الع"مة، انظر "ال سان" )سكن(وقولهم: "مسك ( 71) 
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 ،(22)وعلى العك  مل حلو  ننود "ا  توراب" فوي  ولوه تعوالى: "ُعُربوا  أترابوا "

فتنصرل "ا تراب"، وهي جم  "تِوْرب" إلوى الممنوث أكثور منهوا إلوى الموذكرإ فقود 

 يا: تِْرُب الرجا الذي ُوِلد  معهإ 

ئْور" للعاببوة علوى غيور  ولودها المرضوعة لوه مول النوا  واإلبوا، وكذل  "الظ ِ

 و الوا أياا : الذكر وا نثى فيها سواءإ

ويبدو مل هذا العرا لهذه ا مثلة أا الممنث ل يمي ز عل المذكر تمييزا  تاما  

لبواظ يسويرة مول هوذه ا بنيوة التوي أم في سبالعالمةإ وليست العالمة إل  يئا  ل ق ال

ة لحقوة لل الوة ا ولوى بوأ رنا إليهاإ وأغل  الظول أا هوذا الل واق  ود حصوا فوي حق

 التي لم تكل فيها هذه ا بنية  د عرفت العالمةإ

ولعا هذا يتا  مل الب ث في المسائا الليوية التاريخية، فمل حل : أنهوم  ود 

و " المرأة بعلها، و"زو " الرجا امرأتوه، و ود أ بوت الليويووا هوذا،  حكروا أا "ز 

و ال به ا صمعي وأنكر "زوجة" بالهاءإ وزعم الكسائي عل القاسوم بول معول: أنوه 

سم  مل "أزد  نوءة" هذه الكلمة بالهواء وبييور هواء، واحوتع ا صومعي لقولوه بوأا 

سوُكل أنوت آدُو ا يواالكلمة ورد  بيير هاء في لية التنزيوا، كموا فوي  ولوه تعوالى: "و

"(23)وزوُج  النن ة" ، وفي  وله تعالى: "أمِسْ  علي   زوج   
تعوالى: ، وفي  وله (24)

إ و الوا: هوي بالهواء ليوة بنوي تمويم وبهوذا (25)"مكاا زو ٍ  "وإْا أردتُم استبدال زو ٍ 

  ال البرزدق:

 وإا الذي يسع ى ليُبسد زوجتـي

 (26)كسا ٍ إلى أُْسد الش ـرذ يستبيلُهــا 

 رمة:و ال حو ال

                                                           

"الُعُرب" جمل "ه روب"، وهي المتحببلة ل"وجهاو ومن المفي  أن نشذير إلذى أن جمذل "ف عذول" هذو ""ُفُعذل"  ( 77) 
ف ذور" "غُ  ر"و ول مننذ  "ك سذول" فُذل مذكر والمننذ ، فجمذل "صذبور" ل مذذكر هذو "ُصذُبر"، وكذذلك جمذل "غ 

 معها "ُكُسل" و"كواسل" أصالة في التةني ووج
 سورة األهرافو 13 ( 73) 
 سورة النساءو 73 ( 74) 
 سورة األح"ابو 32 ( 76) 
 لسان العرب )"وج( و يوان الفر"  و ( 75) 
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 أحو زوجة بالِمْصِر أو حو  صومةٍ 

 (27)أراو  لهـا بالبصرة اليوو  اويـــا 

 ول بد مل العود إلى عالمة التأنيث لنتبيل أصالتها وا تصاصها بالتأنيثإ 

لقد حكر ا  دموا مول الليووييل والن ووييل أا عالموة التأنيوث: الهواء وا لوف 

 المقصورة وا لف الممدودةإ

للتأنيوث، وأنهوا تصوب   "الهاء" يشير إلى أنهوا العالموة ا ولوى أ ول: و ولهم:

"توواء" فووي در  الكووالوإ ومثووا هووذا موجووود فووي العبرانيووة مووثال  فوو ا الكلمووة " ووانا" 

"سوونة" فووي العربيووة كلمووة ممنثووة مختومووة بالهوواء حتووى إحا  تعنووي            العبرانيووة 

ون ت"إ والهوواء فووي  العربيووة والعبرانيووة ترسووم و عوت فووي در  الكووالو ت ول ووت إلووى "  

 إلفادة التأنيث ولكنها ل تظهر في الن قإ

وعالما  التأنيث في العربية كعالمة التأنيث في الليا  السامية تقاي أا يكووا 

إحا صووار  توواء  فووي در  الكووالو، فوو ا   حووا إ وإح كانووت الهوواء ل تن ووق إل  مووا  بلهووا مبتو

النوا  ي البت  في آ ور السومإ وإحا علمنوا أا العالمة التي تنم  بيل العالما  الثالث ه

له أو حشوه، ف ننا نسوت ي  أا نقوول: إا  يتباوتوا في م ا البت  في آ ر السم أو في أو 

تتولوود موول م ووا البت ووة ا  يوورة إلووى  وودر معوويل فتتولوود ا لووف  (28)ا لووف المقصووورة

  المعورب فوي المقصورة، وحيث اكتسبت هذا القدر مول الم وا ُرسومت ألبوا ، و ود يوذه

 الم وووا  ووودرا  أبووووول مموووا كوووواا فوووي ا لوووف المقصووووورة فيصوووار منهووووا إلوووى ا لووووف

                                                           

 المص ر الساب ، و يوان ذي الرمةو ( 72) 
فذي المننثذات كافذة، يسذتثنى تظهر الفتحة في آخر امسم المنن  قبل ه"مة التةني ، وهذا أمذر ثابذت  ( 72) 

 من ذلك ما كان ثنائيًا، أحا ي المقةل نحو: بنت وأخت، والنون والخاء ساكنانو
أقول: وليس لي أن أقبل ما قاله ال نويون األق مون من أن التاء هذه ليست ل تةني  ألنهذا متكذون هذاًء 

تين الك متذذين بقيذذة ثنائيذذة فذذي الوقذذف، بذذل هذذي هذذوض هذذن الذذواو المحذوفذذةو أقذذول: إنهذذم لذذم يذذروا فذذي هذذا
تجاو"تهذذا الك مذذذة العربيذذذة فذذي تةورهذذذا، وأمذذذا الذذذواو التذذي نذذذذيل بهذذذا هذذذاتين الك متذذين وتظهذذذر فذذذي الجمذذذل 
والنسب وغيرهما، فهذي صذوت ثالذ  يتحذول بذه الثنذائي إلذى ث"ثذي ليكذون مذا ة مفيذ ة يحسذن التصذرف 

ت وأخذت إلذى "هذاء" فذي الموقذف فذذاك بها في وجوه ه ة من القولو أمذا قولنذا فذي هذ م تحذول "تذاء" بنذ
 تهماويمتةتل من مشك ة ثنائ

   (שנה)
   т т    
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 إ (29)وليست الهمزة إل صوتا  يمتى به للوصول بالم ا إلى حد معيلالممدودة، 

غير أا ا لف المقصورة للتأنيث ل تكوا في الوصف إل في ممنث "أفعوا" 

وى و ُصووذ، و ود أميوت مبيدة التبايا ن و: أفاا وفُاول ى، وأعل وى وع ليوا، وأ ص 

ور وأُ ورذ، ولوي  فوي بو نوا أا نلمو  أصوالة هوذه  ل وأول وى، وآ   التبايا ن و: أو 

 ا لف للتأنيث، أو  ا ا تصاصها بهإ

ل  ماء كثيورةولي  لنا أا نعد ا تصان هذه ا لف بالتأنيوث حلو  أنهوا تورد فوي أسو

ووْلوذ، وُسوو ذ، وس  وودْو  ، وهووي ليسووت (30)ذ، وِضوويزذوأ  يمكوول حملهووا علووى التأنيووث ن ووو: ع 

للتأنيث في آ ر جمو  التكسير، وإا كاا النم  يشير إلى التأنيث وسونأتي إلوى هوذا، فهوي 

 أبنية التكسيرإ في: م ْرض ى وسُك ارذ وي تام ى وغيرها  يء مل تماو 

وإا ا لف الممدودة ل يمكل اعتبارها مقصورة على التأنيث، فهي ترد فوي آ ور 

 ا  مما ل يمكل أا ينصرل إلى التأنيوث، وحلو  فوي بنواء "فُع والء" وبنواءكثير مل الكلم

"أفِعالء" مل أبنية جمو  التكسير، وإا كانت أبنية التكسوير ممنثوا  فوي ا غلو  ا عوم 

إ و ود يوأتي المبورد (31)بسب  مل بنائها على هذا النم  ولي  بسب  هذه ا لف الممودودة

اء" مول  وولهم: جواءوا  (32)وباء"، وُ ش شاء"المذكر مختوما  بهذه ا لف ن و: " ُ  و"النم 

اء اليبير، ومنه "الِ ْرباء" للمذكر والممنث م  الن 
 إ(33)

                                                           

فة من ألفاظ العربية يتر   فيها الفتح ئن رج في هذا نج  ةاصورة تتول  من مةل الفتحة، ومما يق ت: إن األلف المق ( 72) 
وغير هذا كثيرو وأو   ر وتيار )جمل تارة(يوالمةل فيكون بذلك ل ك مة صورتان نحو: ي م ن ويمان، و" م ن و"مان، وت  

حًا ل ى  ذا كان كذلك فينبني أن يكون ذلك وًا أن أشير إلى أن مصة ح )األلف المقصورة( مصة ح صوتي، وا 
أهل العربية أن األمر م يتصل بالرسم، أترسم هذه األلف، وهي صوت، ياًء أو ألفًا نحو: ر م ى و  ه ا، ونحو ذلك 

ذذةرب فيذذه مذذن األفعذذال واألسذذماء ذلذذك أن األلذذف فذذي  ذذًا ًا ذذا" مقصذذورة، ولذذيس الرسذذم إم أمذذرًا هاًر ذذى" و"  ه  "ر م 
ةرابهم في مسيرتنا التربويةو  المتق مون، ونحن نحتمل في هصرنا نتيجة ًا

 إن األلف المقصورة في "لي ى" من أه"م اإلنا  ق  تول ت من مةل الفتحة في "لي ة"، ذلك ان إة"  ( 33) 
 ل" و"لي ة" ه ى التشبيهوالع م مستفا  من األصل وهو "لي

ثم إن هذه الك مة ق  يمةل فيها الفتح فتتحول إلى الممذ و  "لذي"ء" وهذي صذفة، ولذيس لهذا "ألري ذل" ه ذى 
ذذ ذذى والن عرمذذاءو وقذذ  "ل"أفع  و وقذذ  يكذذون مفيذذ ًا أن نتذذذكر: البذذنس، والُبنس ذذى والبةسذذاء، وكذذذلك: الذذُنعرم والُنعرم 

حة"و يكون من هذا ما ذهب فيه المعربون في حاء"، وهو خةة شائل، والفصيح "سمر  "س مر
لقذذ  حمذذل النحذذاة جمذذور التكسذذير ه ذذى "ُفع ذذ"ء" و"أفِعذذ"ء" فذذي هذذ م تنوينهذذا ه ذذى أن األلذذف فيهذذا ألذذف  ( 31) 

 مم و ة، وهذه ه لة هن همو
 ذنوهظم بار" خ ف األو"الُخش شاء" الُقوباء"  اء يصيب الج   فيتقولب أي يتق لل، و"الخشلاء" "و ( 37) 
باءة"، والذي أراه أن "التاء" تفي  الواح ة كالتاء في شجرة واح ة الشجرو ( 33)  باء" ه ى "ِحرر  ور  تةنيثه "الِحرر
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وأريد أا أ لوص مموا  ود مت إلوى أا العالموة، ول سوي ما التواء، غيور مختصوة 

بالممنووثإ وهووذا يعنووي أنهووا ليسووت حا  أصووالة فووي التأنيووث وحلوو  بسووب  موول أدائهووا 

 أنيثإمعاني تتناوز الت

ينوا فكورة التأنيوث إننا نلم  هذه التاء في بائبة كبيرة مل ا سماء فوال يخ ور ف

 إإإ ية والداهية والعالمة والبهامة ون و حل واكالتاء في: الر

 ؟(34)لست أدري ألي أا أ ول: إنها لزيادة المعنى تو يا  للمبالية

ة" أي ا هذه التاء تكوا في بائبوة مول أبنيوة جموو  التكسوير ن وو "إ م  الموار 

وا"، و"السي ارة" كما فوي  ولوه تعوالى: "يلتق وه بعوُس السوي ارة" ، والتواء (35)"المار 

في "نسوة" و"صبية" و"باعة"إ إنها ل بد أا تكوا في ا صا تاء التأنيث، غير أا 

العربيووة عوود  هووذه النمووو  ممنثووا ، وموول هنووا صووار  التوواء موول تموواو ا بنيووة 

 إ(36)وتناوز  وظيبتها في ا صا

                                                           

 مذة" و"الفهامذة"، وقذ  يكذون شذيء مذن هذذا فذي "الع"ل ذهب ال نويون إلى أن ال"يا ة مة قًا تقذولي المعنذى ( 34) 
 ويذذذذة"االنذذذة، ثذذذذم "يذذذ ت التذذذاء، ولكذذذذن مذذذا القذذذذول فذذذي "الر م" و"الفهلذذذام" مفيذذذذ  ل مبألن األصذذذل وهذذذو "العذذذذ"ل 

ن أو"ال اهية" أأحم ها ه ى ال"يا ة والمبالنة أم ه ى ما ذهب إليذه جماهذة مذن أهذل الع ذم األهذاجم مذن 
كًا في "ال اهية" التي  هالم اإلنا  هالم انساقت إليه األساةير ل ى الشعوب الق يمة، وق  يكون هذا م ر 

لعربيذذذة هذذذي شذذذيء مذذذن هذذذالم خفذذذي محفذذذوف بالمخذذذاوف والرهبذذذة، أم تذذذرى أن ا م تعذذذرف حقيقتهذذذا بذذذل
لفاظ ل  اهية، وأن قسمًا كبيذرًا منهذا مختذوم بهذذه التذاءدد وقذ  يكذون لنذا أن احتفظت بمئات من نوا ر األ

نحسب "التاء" التي قالوا: إنها ل عجمة كمذا فذي "م"ئكذة" وجهابذذة وجذ"و"ة وغيرهذا مذن هذذه التذي تشذير 
 الخفاء والنموضددإلى 

وقالوا في التاء في المناربة والمشارقة والبنا  ة: إنها تاء هوض هن ياء النسذب ألنهذا جمذل المنسذوب 
و  وهو منربيل ومشرقيل وبن ا يل

 سورة يوسفو 13 ( 36) 
ق ذذذت: "المذذذارلة" مذذذن أبنيذذذة التكسذذذير، وهذذذو مذذذن الجمذذذور الق يمذذذة، ومذذذا "ال شذذذيء منذذذه شذذذائعًا فذذذي األلسذذذن  ( 35) 

ن كانوا م يشيرون إلى المفر  ال  ارجة، ومن ذلك استعمال العراقيين "العملالة" ل عمال في بناء ال ور، وا 
 وهو "العامل"و

ق ذذت: إنذذه جمذذل قذذ يم، وقذذ  ور  منذذه كمذذا أشذذرنا "السذذيلارة" فذذي اثيذذة الكريمذذة، وكةنذذه فشذذا اسذذتعماله فذذي 
ذذذارة" ل عذذذام ين فذذذي الحجذذذارة، ومنذذذه األلسذذذن ال ارجذذذة، ومذذذن المسذذذمور: "السذذذملاكة" لباهذذذة السذذذمك،  و"الحجل

انة" ألهل الخيل، و"الجملالة" ألهل الجمال، وغير هذا كثيرو  "الحصل
ومذذذن هذذذذه الجمذذذور مذذذا كذذذان ه ذذذى "ف ع  ذذذة" مذذذن األصذذذول الحذذذرف نحذذذو: "الصذذذاغة" و"الباهذذذة" و"الراًذذذة" 

 وغيرها وهي جمل صائغ وبائل ورائضو
ا تجذذيء فيمذذا كذذان مفذذر ه بع"مذذة التةنيذذ ، وتعذذر ى هذذن ولعذذل مذذن خ ذذون أبنيذذة التكسذذير ل مننذذ  أنهذذ

 الع"مة في الجمل نحو: الساح والسار والراح والهام وغيرها، والمفر  هو: ساحة وساهة وراحة وهامةو
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والتاء في جم  الممنث ن و " نرا " ون و حل  تومئ إلوى أنهوا كانوت للتأنيوث 

، ومل أجا حل  و ف عليها بالهاء في بعس ليوا  العورب، فقود سوم  مول (37)في المبرد

واهْ، و الوا: دفل الب  (38)إإإ مل المكرماهْ  هْ انكالمهم: كيف اإل وة وا    

وحلوو  فووي ا سووماء المصووي رة و وود تووومئ التوواء إلووى معنووى القل ووة والصووير، 

أبلق على بائبوٍة منهوا "الممنثوا   للممنثا  التي ل تل قها العالمة وهي مكب رة مما

يقة" مصوووير "سووواق" السوووماعية"إ ومووول حلووو  يقوووال: "ُسوووو 
 ، و"ُعي ينوووة" مصوووي ر(39)

ا هذه التاء التي ل قت المصي ر تشير إو"أُح ينة" مصي ر "أحا" ون و حل إ  ،"عيل"

المووواد تبيوود القلووة  صووا ممنووث وإا عووري موول العالمووة، وهووي فووي بعووسإلووى أا ا 

 ارة إلى التأنيث، وهي هنا كذل   ا التأنيوث معورول فوي "عويل" والصير م  اإل

 إ(40)و"أحا" فل اق الهاء بها في المصي ر يقوي معنى الصير

وكنوت  وود  ودمت فووي هووذا الب وث مووا يوومئ إلووى  وودو الموذكر وسووبقه، والمووراد 

يعرذ السم مل العالمة، وكأا حاجة المعربيل دفعتهم إلوى بيواا البورق  اأبالمذكر 

فلزمت العالمة لتقر  للممنث حقيقته، فالتأنيث بالعالموة بوارئ فوي العربيوة كموا هوي 

ال ال في الليا  السامية كما سنرذإ وعلى هذا نست ي  فهم كثيور مول أبنيوتهم التوي 

 الممنث:عريت عل العالمة، ومل حل  ما جاء مل نعو  

دوح، داحة ور  داح ور   وهي الثقيلة العنيزةإ امرأة ر 

، كوا، ونا ة ُمراوح، وهي التي تبرو وراء اإلبا، ونا ة ُمشمِعا   و و  ر 

                                                           

وجمل المنن  بذاأللف والتذاء قذ  يكذون لمفذر  مذذكر غيذر العاقذل نحذو: مع ذوم ومع ومذات، ومذا كذان مذن جمذل  (  32) 
ه"نات ومث ه فتوحات ون"اهات، وما كان مذن الخماسذي ا  ه إلى امسمية نحو: إه"ن و المص ر الذي ذهب ب

ن التذاء فذي هذذه المذوا  تفيذ  التةنيذ و أالذي لم يسمل فه جمل تكسير نحذو: حملذام وحملامذاتو ومذن غيذر شذك 
 من تمام البناء الجمعيوو فهي ل تةني  أقرب من كونها شيئاً وه ى هذا 

 لهاء هنا ينك  قيمة الع"مة و ملتها ه ى الجملوأقول: والوقف با ( 32) 
أقذذول: و"سذذويقة" أيًذذًا تصذذنير "سذذو "، وفذذي معجذذم الب ذذ ان ليذذاقوت مواًذذل هذذ ة صذذ رت بذذذ"سويقة"،  ( 32) 

 أخت الرشي ( وغيرهماو)ومنها: "سويقة خال " بباب الشملاسية ببن ا ، وسويقة العباسة 
يذذة تظهذذر فذذي لحذذا  الهذذاء بالمصذذنر فةهذذل العذذرا  يصذذنرون وقذذ  ن مذذح إفذذا ة الصذذنر فذذي ك مذذات هام ( 43) 

 اة التصذنير هذي الذواو والنذون كمذذا فذي فصذيح العربيذة نحذذو أ"الذ رب" ه ذى "  ربونذه"، ومذن المع ذذوم أن 
حمذذ ون و"يذذ ون وغيرهمذذا، فةمذذا مجذذيء الهذذاء بعذذ  أ اة التصذذنير فوفذذا ة الصذذنر، ويقولذذون: "شذذويلونه" 

 ا ة الق ةوتصنير "شيء" والهاء فيها إلف
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 ا هذه ا  يرة حاد ة وليست  ديمةإ أكما  الوا: مشمعل ةإ وأكبر الظل ي سريعة، أ

بة  اصووة و ووالوا: نا ووة  ووائا، وهووي التووي تشووول بووذنبها للب ووا، وهووذه الصوو

 بالنا ة، فلي  مل حاجة للعالمةإ

 و د رأينا أا كثيرا  مل نعو  النا ة  د عري مل العالمةإ

* * * 

 

 قول:نتاء التأنيث بسب  فاعله الممنث فا نعرا لتصال البعا بأومل المبيد 

ذ، والعالموة ليسوت  ورأإا اتصال البعا بالتاء ين  في أحووال وينووز فوي 

وض   يئا  مل الت ور التاريخي في تقرير هذه المادة الليويوةإ ا حل  يإ يئا  لزما إ 

 ولنقرأ  وله تعالى: ،ولنتخذ مل لية التنزيا مادة في هذه المسألة

 سورة يوسفإ 30"و ال نسوة في المدينة" 

 سورة الممت نةإ 13 "المممنا ُ حا جاءو إ"يا أيها الن بي 

 سورة آل عمرااإ 43"لقد جاءو رسا ربنا بال ق" 

 سورة آل عمرااإ 183 ا  د جاءكم رسا مل  بلي بالبينا " "

 إسورة المائدة 32"ولقد جاءتهم رسلنا بالبي نا " 

 سورة البقرةإ 209"ف ْا زللتم مل بعد ما جاءتكم البي نا " 

 سورة آل عمرااإ 86"وجاءهم البي نا " 

 سورة آل عمرااإ 72"و ال بائبة مل أها الكتاب" 

 سورة النساءإ 81ب ي ت  بائبة منهم"  حا برزوا مل عندو "ف

تخوذ منهوا أمثلوة علوى عودو لوزوو هوذه جتزئ بهذا القودر مول اآليوا   وإني  

التاء لبياا التأنيث لزوما  م لقوا  م  وردا ، وفوي هوذا دليوا علوى حودوث هوذه الظواهرة 

 الليوية وعدو أصالتهاإ

ا فوي وصوف موا ورد روا موا اسوتقروه فوي العربيوة وجهودوا الن وييل  ود  ور  أغير 

 مثبتيل مالحظاتهم في  واعد مقررة في وجوب ل اق التأنيث بالبعا وجواز حل إ 

ولنعرا ل ائبة مول الكلوم فوي العربيوة القديموة لنقوف علوى التأنيوث والتوذكير 
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 فيها ناظريل في حل  ما وسعنا ا مر في الليا  الساميةإ

 ولنعرا  جنا  ال يواا فنقول:

والممنووث فيووه النا ووة، ولتيليوو  العوورب للمووذكر جعلوووا "النمووا" وهووو مووذكر، 

وجمعا   ىما" مذكرا  وممنثا  مبردا  ومثن  "النما" اسما  عاما  يصدق على عموو "الن

  أنه في حل   أا "الولد" كما رأيناإ

 إ(41)و د ُسم  مل  ولهم: "لبل جملي"

ر والممنث وكذل  يدل  على المذك                    Gamla" في السريانية و"النما

إ ومثا "النما" مرادفه "البعير" مما ينصرل إلى المذكر والممنث، Gaial في العبرانية

وهو فوي العبرانيوة )بْعيور( موذكر، و"بْعيورا" فوي السوريانية ويوراد بوه فيهموا عاموة الودواب  

 العاملةإ

عول  صا بالنا ة مول صوبا  ون وو حلو  عوارٍ ا جمي  ما يتأ :ول بد أا يشار إلى

ما "الب ور  " في لوق أغل  ا عمإ و"ال صاا": وهو مذكر في العربية، و لعالمة في اا

 على الذكر وا نثىإ وحكر سيبويه: أنه يقال في العدد " ال ة أفرا "إ

 نها أكثر ما تنصرل إلى الممنثإإو ال ابل سيده: 

 "SOUS"موووذكر، ومثلوووه "ُسوووو "  "Parash"و"البووور " فوووي العبرانيوووة 

وممنثووه  ال صوواا، وممنثووه "ُسوسووا"، وهووو فووي السووريانية "ُسوسووا" للدللووة علووى

 "ُسوستا"إ

"ِكْبشوا" فوي السوريانية و"الكبش" مذكر، وهو كذل  في العبرانيوة "ِكوبِش"، و

، و د حهو  احتموال العلمواء ياا إ وفي السريانية كلمة أ رذ هي "نِْقيا"أوهو مذكر 

أ رة مو  لووازو أ ورذ تشوير إلوى فيها إلى أنها مل اآل ورية لوجودها في نقوش مت

 هذا ا صاإ

وننود فوي العبرانيوة "راحيوا" للنعنووة، ولعلهوا تقابوا فوي العربيوة "ِرْ ووا" أو 

                                                           

 لسان العرب )جمل(و ( 41) 

 ַ(ל ט גַ  )
     T  : 
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ْ ا" لألنثى مل أولد الاأا، و د عريت عول العالموة فوي العبرانيوة، غيور أنهوا  "ر 

ْ لة"إ  في العربية  د ل قتها على الندور فقيا: "ِرْ لة" و"ر 

 والممنث "أتاا"، وجمعه "أُتُل"إ"وال مار" مذكر، 

 وا"إ وفي السريانية "ْحموارا"تُ لعبرانية " مور" مذكر، وممنثه "أ  اوهو في 

مارا" هذه  د تنصرل إلوى الموذكر والممنوثإ ا "حْ أللمذكر، و"أتانا" للممنثإ على 

وهذا حادث بالنسبة إلى ما على أا  د جد  في السريانية "حمارتا" بالعالمة للممنث، 

 في ا صول القديمةإ ورد

 ا "ال مووار" فووي العربيووة مووذكر وممنووث لعمووووإا نقووول: أو وود يكوووا لنووا 

النووون ،  وووم  ي وووده السوووتعمالإ ونسوووتدل علوووى موووا حهبنوووا إليوووه مووول  وووولهم: "حموووارل 

ذ"ج   ووز  م 
الممنووث، كمووا  ووالوا: حمووارل أي سووريعة، وهووذه الصووبة أ وورب إلووى أبنيووة  (42)

ي د ذ "ِحموارة" بالعالموة،  لنشوابهإ ولكونهم  والوا أياوا  ، أي أنه ي يد عل ظله (43)"ح 

 ولعلها حاد ة بالنسبة إلى ما ورد مل  ولنا فيه، كما  الوا: "أ تانة" للممنثإ

ا ل اق العالمة بالسم بعد  يوعه و ود عوري منهوا كواا فوي عصوور إأ ول: 

 متأ رة بالنسبة إلى السابق منها، ولعا حل   د جرذ  مل اللب إ

بُ "  "الاب " إ و د صرفوا (44)ممنث في العربية، والمذكر "ِضْبعاا"و"الا 

 ياا  للمذكر والممنثإأ

ووبُو " للمووذكر والممنووث، وأمووا فووي السوورياني فهووو  ةوهووو فووي العبرانيووة "ص 

يقابلووه "أفع ووى" فووي  "P"ع ووى" وهووو ممنووثإ أ ووول: والووذي فووي السووريانية ب وورل پْ "أ

ا العربيوة أل بُووءة"، علوى كر، والممنث "بُ " مذالعربية وهو دال على ال ي ةإ و"الس  

صوا صوبا  لألسود عرفت "ا سد" وبائبة أ رذ مل أسمائه، ولعوا أغلبهوا فوي ا 

                                                           

 لسان العرب )جم"(و ( 47) 
و ( 43)   المص ر الساب  )حي (و قال األصمعي: م أسمل "ف ع  ى" في المنن  إم في الهذليل

م "ى جا"ئ    ذا ُرهُتهذذاإكةني ور حر ي   بالرمال ه ى ج 
ذِ"ى م  فيذهو وجذاء أيًذًا ممذا جذاء ه ذى " صذفة ل جمذل منيذ ًا قذول األصذمعي وخةلة الكسائي استعمال "ج 

ى، وم ر ة ى، وك ها من صفات الناقة م الجمل )لسان العرب )جم"((و ل ج  ب ش ك ى، و"  م " ى، و   هذا: ج 
في العربية ةائفذة مذن هذذه املفذاظ المختومذة بذاأللف والنذون، وهذي مذن أسذماء الحيذوان، وك هذا مذذكرة،  ( 44) 

 ومنها: ثع بان وأفعوان وغيرهماو
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ود ة"  و هرة لهإ و"ا سد" في العربية موذكر وممنوث، ولكننوا ل نعودو مول  وولهم "أس 

 ح لم ترد في نص  ديمإإولعا هذه مل صن  الليوييل، 

 ْبأة"إنث "ل  ة مذكر، والممو"الليث" هو ا سد في العربي

 ننوا ننودأو"السب " معرول في العبرانية "  يب  "، ومثله في السريانيةإ على 

 "ليش" في العبرانية، وهو مذكر وممنثه "لْبي أ"إ

نسوواا" لنتبويل بائبووة مول المووذكر  لوق اإلا نعوورا لموا دُعووي "أومول المبيود 

 عنا حل :والممنث ناظريل في حل  إلى الليا  السامية ما وس

ورد  وذوحا ، فأموا "الي د" ممنثة في العربية، وهوي كوذل  فوي العبرانيوة إل موا 

 وممنثإ فهي مذكر ننيليةفي اآلرامية اإل

ْجا" ممنثة في العربية، وهي كذل  في سائر الليا  السامية  إو"الر ِ

" فووي ك تْپووا"" وهووي پتِوـونيووة "ك  او"الك تِووف" ممنثووه فووي العربيووة وكووذل  فووي العبر

 سريانيةإال

 ، وأما في السريانية "حراعا" فهي مذكرإو"الِذرا " ممنثة في العربية والعبرانية

 "وا ُحُا" ممنثة في العربية وهي كذل  في سائر الليا  الساميةإ

ووْل" ممنثووة فووي العربيووة والسووريانية، فأمووا فووي العبرانيووة فهووي تتووردد بوويل  "الس ِ

 المذكر والممنثإ

 فائدة:

عربيووة وغيرهووا موول إلووى عامووة المووذكر والممنووث فووي ال ان وود نبيوود موول عرضوو

ا التوذكير والتأنيووث مووادة ل تخاو  إلووى كثيوور مول الاووبط، ولووي  أالليوا  السووامية 

ا نقورر علوى أائبة كبيرة مل ا لباظإ ونسوت ي  العالمة واض ة كا الوضوح في ب

 هذا ما كنا أ رنا إليه فنقول:

  هوذه العالموة بوه بعود أا مور   قاإا الممنث  د اكتس  صورته ا  يورة بل و

 ا تكوا العالمة فر ا  بيل المذكر والممنثإأالمواد بمسيرة ت ورية  ات 

ولنوا أا نعور  علوى  وول الن ووييل وضوواب هم فوي هوذه المسوألةإ لقوود أرادوا 

حصر ما اسوتقروه مول كوالو العورب فوي  واعود أ وذ  مول ا غلو  ا عوم، فأموا موا 
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 لشذوح أو الارورة إا كاا ا مر متعلقا  بالشعرإ ر  عل حل  فقد حملوه على ا

  الوا: إا كواا الباعوا ممنثوا  أُن وث فعلوه بتواء سواكنة فوي آ ور الماضوي، وبتواء

 وين  حل  في مسألتيل: (45)الماارعة في أول الماار ،

وْت" أو "تقووُو"أإحداهما:   إإإ ا يكوا الباعا ضوميرا  متصوال  ن وو: "هنود  ام 

إ وينوووز تركهووا فووي الشووعر إا كوواا (46)ل هووي"إ"مووا  وواو بخووالل المنبصووا ن ووو: 

 التأنيث منازي ا  كقول عامر بل جويل ال ائي:

ْد    د   ْت و  ا  إبقـول أرا  أب هـــاـفـال مزنـةل و   ال هـــاـقـ 

 وكقول ا عشى:

يْ ـف م    (47)وادث أود ذ بهــاـ ا  ال ـف ةل ـم  ـي لِ ـي ولـنـا ت ر 

ا متصووال  حقيقووي التأنيووث ن ووو: " الووت فابمووةُ" أو ا يكوووا الباعووأوالثانيووة: 

 إ(48)وزعموا الشذوح في  ولهم: " ال فالنة" "تقول فابمةُ"إ

 وينوز الوجهاا في مسألتيل: إحداهما: المنبصا، كقول جرير: 

ي ا  أوُّ سوءٍ   إإإإإإإإإإإ لقد ول د  ا ُ  

ر  القاضي  اليووو  امورأةل" ا  و والوا فوي هوذا  ومل حل  ما صنعوا مل مثال: "ح 

" فالتأنيوث ممتنو ، و ود ورد أنيث أكثرإ ف ا كواا البصوا بوـ"إل  المثال ال ريف: والت

 في الشعر كقول الراجز:

ْت مـل ريبـٍة وح و ِ  ـم ِ  فـي حربنـا إل   مـا ب ِرئـ   بنـاُ  العـ 

لووه وكقو (49)صووي ةل"إ نثوور كقووراءة موول  وورأ: "إا كانووت إل  وجوووزوه  فووي ال

ذ إل  تعالى: "فأصب و  إ(50)مساكنُهم" ا ل تُر 

                                                           

ن الفعذذذل مننذذذ  إن يقذذذال: أذ م يصذذذح ووو" مذذذن بذذذاب التوسذذذل، إ ن قذذذول النحذذذويين: "أنِّذذذ  فع ذذذهإقذذذول: أ ( 46) 
 بسبب من التاء الساكنةو

 لعل هذا من أمث تهم المصنوهة، ولم ير  مثل ذلك في فصيح ك"م العربدد ( 45) 
ون له في شعره ما م يكن يةتي غير س ي  وذلك ألن الشاهر مًةر أ ن اتخاذ الشعر شواه ،إأقول:  ( 42) 

 ن في الشعر سعةوأن يةتي به في ك"مه، ذلك أ
 ين وج  هذا الذي "هموادم أ ري أ ( 42) 
 سورة يسو 72 ( 42) 
 حقافوسورة األ 76 ( 63) 
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والثانية: المنازي التأنيث، وأدرجوا فوي هوذا موا كواا اسوم جون  واسوم جمو  

 تعالى: همعا  ن و  ولجو

و ولوه  (52)، و ولوه تعوالى: " الوت ا عوراب"(51)"المرسوليل  وُو نوح "كذ بتْ 

حا إ، و ولوه تعوالى: "(54)و ولوه تعوالى: "و وال نسووة" (53) "موكذب بوه  وو" تعالى:

 إ(55)جاءو المممنا "

بوه  الذي آمن وتْ  ننا نند مل برائف العربية ما ورد في  وله تعالى: "إل  أغير 

 إ(56)سرائيا"إبنو 

مول بواب موا سومي  إ وكلموة "بنووا"سورائيا"إأ ول: والباعوا فوي اآليوة "بنوو 

" هنوا سورائياإلم ن و: سنوا وعال موا وعاوا ون وهاإ و"بنوو اسمل قا  بالنم  ال

في الباعا الذي ين  فيه أل يل ق فعلوه العالموة، ولكول الليووييل والمبسوريل  دا لة

فناء  التاء في سرائيا أريد بها بائبة وجماعة إتأولوه على التاميل، و الوا: بنو 

 البعاإ 

على أا جهد الن وييل القدماء لم يتناوز الوصف للنصوون التوي اسوتقروها 

 إ(57)هذا البابفأ بتوا حل  في القواعد المعروفة في 

                                                           

 سورة الشعراءو 136 ( 61) 
 سورة الحجراتو 14 ( 67) 
 نعاموسورة األ 55 ( 63) 
 سورة يوسفو 33 ( 64) 
 سورة الممتحنةو 17 ( 66) 

 م"حظة: هذه الفوائ  النحوية موجو ة في جميل الكتب النحوية الق يمة موج"ة ومةولةو
 سورة يونسو 23 ( 65) 
ن المًذاف يكتسذب التةنيذ  مذن المًذاف إليذه، واستشذه وا ه ذى وذكر النحويون فذي بذاب اإلًذافة: أ ( 62) 

ن أا: كذذذان ه ذذذيهم ذلذذذك بمثذذذال مصذذذنور وهذذذو قذذذولهم: "ُقِةع ذذذت بعذذذض أصذذذابعه"، أقذذذول جريذذذًا ه ذذذى هذذذذ
 سورة ) (و 71يستشه وا بقوله تعالى: "وجاءت كلل نفس  معها سائ  وشهي " 

ن المًذاف لذذم يكتسذذب التةنيذ  ولكذذن سذذ يقة المعذذربين رى قذذول النحذذويين هذذا وجيهذذًا ذلذذك أتع يذ : وم أ
الحقيقذي  ه تهم إلى النظذر إلذى المعنذى فالفاهذل الحقيقذي هذو "نفذس" م "كذل" فذي اثيذة، ونائذب الفاهذل

 =صابل" التي منها "البعض"وهو "األ
ن إن المًاف يكتسب التذكير من المًاف إليه، وجع وا منذه قولذه تعذالى: "أوذكروا في هذا أيًًا: =

 سورة امهرافو 65رحمة ربك قريب من المنمنين" 
 تع ي :
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ا التأنيووث أالعربيووة "بالعالمووة" غيوور م  وورد، وو وود أسوولبت أا التأنيووث فووي 

والتووذكير فووي بائبووة موول المووواد موضوو   ووالل بوويل الليوووييل، وهووي كووذل  بوويل 

المعربيلإ ونست ي  أا نختم هذا بما عرل عند الليووييل بالممنثوا  السوماعية التوي 

 نها، فقد  الوا:لم يتبق أها العلم على تأنيث الكثير م

"النب " ممنثة على  در اللبق، ومذكرة على  در الرجال، فيقال  الث أنبو  

 و ال ة أنب إ

موويل جبريووا: والووروح ا  –علووى مووذه  الوونب  يمنووث و"الووروح": مووذكر، و

 إ: مذكر-عليه السالو –، والروح بمعنى عيسى -مذكر

 و"العنق": يذكر ويمنث، والتذكير أغل إ

 ر ويمنث، والنم  على التذكير "ألسنة"، وعلى التأنيث "ألُسل"إو"اللساا": يذك  

 و"الذرا ": يذكر ويمنثإ

 و"المتل": يذك ر ويمنثإ

 و"القف": يذكر ويمنثإ

 و"الار "، مذكر، ورب ما أن ثوه على معنى السلإ

 و"ا ض ى": يمنث ويذكر )وهو جم  ا ض اة بمعنى الا ية أو ا ض ية(إ

 ال: " مرة"، و د تذك رإو"الخمر": ممنثة، ويق

 و"السل اا" يذكر ويمنثإ

 و"السبيا وال ريق": كالهما يذكر ويمنثإ

 و"الشاء": مذكر، والهمزة بدل، و د يمنث على مذه  الينمإ

 و"القلي ": يذكر ويمنث، وجمعه أ لبة و ُلُ إ

                                                                                                                                              

يذ خل فذي بذاب  لم تكتسب التذكير من المًاف إليه "ربك" والوجذه فذي هذذا ،ن "الرحمة"، وهي منن إ
ى المفر  والجملو وليس ل نحويين اإلخبار بذ"فعيل" الذي يستوي فيه التةني  والتذكير وق  يتجاو" هذا إل

ن "قريذب" أن امستقراء يه ينا ى "مفعول" نحو: جريح وقتيل، ذلك أن يكون بمعنأن يقي وا "فعيل" هذا أ
سورة التحريم، و"ظهير"  4ئكة بع  ذلك ظهير" في اثية بمعنى "فاهل"، ويني  هذا قوله تعالى: "والم"

ن نجري مل ال نويين في النظر إلى الشذاه  لم يجيء "ظهيرون"و وق  يكون لنا أليس بمعنى مفعول، و 
 ن كان شعرًا، وهو قول الشاهر: ا  الق يم و 

 ذا الةير مرَِّت إ مقالة  ِلهبي      ف" تُك م نياً خبير بنو ِلهب      
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 الذنوب": يذكر ويمنث، والنم  أحنبةإو"

 و"ال ال": ممنثة، وتذكر، ويقال أياا : "حالة"إ

 و"الدر ": ممنثة، وتذكرإ

 و"البردو " مذكر، ف ا  صد  الننة أنثتإ

 و"السوق": ممنثة وتذكرإ

 و"الصا ": يذكر ويمنثإ

و"السك يل": مذكر، و ود يمنوث، فأموا "السوك ينة" فنديود مولود، وهوو مول بواب 

 ل  يتبيل بالعالمةإه على التذكير، وحيبإظهار التأنيث وتيل

 و"السلم": مذكر، وبعس العرب يمنثإ

ا نقوول: إنوه اسوم جمو ، وواحدتوه أو"السم ": مذكر، و د يمنوثإ وربموا لنوا 

 سمكة مثا الشنر والواحدة  نرةإ

 ": يذكر ويمنث، وكذل  "ال انو "إو"ال اغو 

 و"البل ": واحد وجم  ومذكر وممنث والشواهد في لية التنزيا كثيرةإ

يميل" مل ال لف ممنثة، ومل اليد والرجا ممنثة أياا ، وكوذل  مول كوا و"ال

  يءإ

 و"النوذ" مل النية ممنثة، و"النوذ" مل التمر ون وه مذكرإ

 و"المنوا": ممنثة و د تذكرإ

 حك روهإ و"الخرنق": ولد ا رن  ممنثة وربما

 و"السماء": ممنثة، ورب ما حكروا وأرادوا السقفإ

 و د تذك رإ و"العنكبو ": ممنثة

 و"حراء": اسم جبا بمكة يذكر ويمنث، والتذكير أكثرإ

 و"اليوغاء": يمنث ويذكرإ

 و"القُوباء": ممنثة، وبعاهم يذك رإ

جتزئ بهذا القدر مل هذه ا لباظ   ير إلى عدو استقرار هذه ال قيقوة أ ول: أ
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ود كانت فوي بريقهوا الليوية في العصور التاريخية القديمةإ وكأا العربية  إلوى التوح 

 ا كانت الليا  الخاصة سائدة فيها، و د تم حل  بسب  لية التنزيا العزيزإأبعد 
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 التأنيث والتذكير

 واإلفراد والجمع

 

لي  في العربية القديمة نظاو  ابت في حيز التأنيث والتذكير وعال تهما ببناء 

البهووم، وأنووت  العربيووة إفوورادا  وجمعووا ، فأنووت ل بوود أا توودرو المووراد بمووا أوتيووت موول

م تووا  إلووى سووعي  لتصووا فووي كثيوور موول اآليووا  إلووى المووراد موول غيوور أا تبيوود فووي 

الوصول إلى حل  لعال ا  اللباظ بعاها ببعسإ إن  تقرأ مثال   وله تعالى: "ومول 

، فتنود (58)أراد اآل رة وسعى لها سعيها وهو موممل فأولئو  كواا سوعيُهم مشوكورا "

النوواب ُصورل إلوى النمو  المبرد المذكر ولكل  أا أسلوب الشرب بـ"مل" والمراد

 ارة "أولئ "، وأنوت هنوا تودرو أا الوذي أراد اآل ورة وسوعى إليهوا فهوو في اسم اإل

إا النواب ينبيوي أا يناسو  الشورب ممل كاا سعيهم مشكورا إ ولي  ل  أا تقول: 

 فرادا   وجمعا إإ

نبيسة ل بد أا يبيد أ ول: إا هذه العربية تختزا نوادر، وهذه النوادر أعالق 

 منها الدار  في معرفة هذه اللية في ت ورهاإ

مل غرائ  هذه اللية أنها احتبظت بأصول هي جمو  في الوض  ولوي  لهوا 

موول مبوورد سووبقها فووي الوضوو  أو أنووه وضوو  هووو والنموو  فووي حقبووة واحوودة، حتووى إحا 

ل مول نووال احتيع إلى المبرد صن  منه با أ ذ منه ب ريقة ماإ أل ترذ أا "اإلنو 

، و ود (59)أسماء النم ،  ال تعالى: "يا معشور النول واإلنو  ألوم يوأتكم رسوا مونكم"

اإلنو  والنول فصون  ب ريقوة النسو  إلوى ا صوا  احتاجت العربية إلوى الواحود مول

،  ال تعالى: "إنوي نوذر  للورحمل صووما  فلول أكل وم اليووو  فكاا اإلنسي  وكاا النني 

" مل المنو إإ ومثا هذا "اليهو(60)إنسي ا " " مل اليهود، و"المنوسي   دي 

 

                                                           

 سراءوسورة اإل 12 ( 62) 
 نعاموسورة األ 133 ( 62) 
 سورة مريمو 72 ( 53) 
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وأنووت توورذ أا مووادة النموو  غاماووة، فهووي جموو  فووي المعنووى وهووي جموو  

معاملووة المبوورد فتوصووف بووهإ  باحتسوواب عال تهووا بالبعووا والصووبة، ولكنهووا  وود تعامووا

 ولننظر إلى "الس اب" في اآليا  الكريمة:

ر بوويل السووم اء وا را  ووال تعووالى: "وتصووريف الريوواح والسوو اب المسووخ 

، و د وصف "الس اب" بقوله: "المسوخر" وهوو مبورد، فوي (61)آليا  لقوو يعقلوا"

، وفووي هووذا (62)حوويل وصووف بووـ"الثقال" فووي  ولووه تعووالى: "وينشووئ السوو اب الثقووال"

 يكوا "الس اب" جمعا  ممنثا ، وهو اليال  الكثيرإ

 أ رذإ فأنت ترذ أا "الس اب" يكوا جمعا  ويكوا مبردا ، وهو كذل  في آيا 

، (63)ومثووا "السوو اب" "النبووال"  ووال تعووالى: "وتوورذ النبووال ت سووبها جاموودة"

ل" برد ، فالنبوووال وصوووبت بوووالم(64)و ولوووه تعوووالى: "وسوووخرنا مووو  داود النبوووال يسوووب  

ْصُف جموو  التكسوير بوالمبرد الممنوث كثيور،  وم وصوبت بالبعوا مسوندا   و  والممنث، و 

غ في حل  أا ال  نبال جعا منها ما يُنعا مل العا اإإلى نوا اإلناث، وكأا المسو 

 إ(66)كما نقرأ: "وإحا النبال ُسي ِر " (65)ونقرأ  وله تعالى: "وُسي ِر  النبال"

ونأتي إلى "السماوا " ونقرأ  ولوه تعوالى: " وم اسوتوذ إلوى السوماء فسوواُهل  

اُهل" يعود على "السماء"، وهي مبورد يمنوث (67)سب  سموا " ، والامير في "سو 

 ي هذا إدراو أا المراد بها "سماوا "إويذكر، وف

 وهوي هنوا ممنثوة للنمو  (68)إإإ" تعالى: "تكاد السوموا  يتب  ورا منوه ونقرأ  وله

 و د استوفى معها البعا العالمة والاميرإ

                                                           

 سورة البقرةو 154 ( 51) 
ذا كان "السحاب" ق  وصف بذ"الثقال" فهو جمل منن ، ولكننا نفاجذة ببذ يل العربيذة  17 ( 57)  سورة الره و )وا 

ل أبنيتها، فق  جاء قوله تعالى: "حتى  ( 62"و اثيذة )ذا أق لذت سذحابًا ثقذاًم سذقناه إلذى ب ذ  م يرذتإفي ًو
 و لق  ها  الًمير المفر  المذكر ه ى "السحاب" وهو اسم جمل الموصوف بالجملوفهراسورة األ

 سورة النملو 22 ( 53) 
 سورة األنبياءو 22 ( 54) 
 سورة النبةو 73 ( 56) 
 سورة التكويرو 3 ( 55) 
 سورة البقرةو 72 ( 52) 
 سورة مريمو 23 ( 52) 
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ونأتي إلى "ال ير" في لية التنزيا فنقرأ  وله تعالى: "فخذ أربعة مول ال يور 

 وود علووم صووالته  "وال يوور صوواف ا  كووا   ولووه تعووالى:  ، كمووا نقوورأ(69)ليوو "إفُصوورهل 

سماء النمو   ود ا تورا بعودها البعوا باومير النمو  أفنند ال ير مل  ،(70)وتسبي ه"

 للممنث، و د وصبت بـ"صافا " في اآلية الثانيةإ

ياا  "البلو "، وهوو معورول، وهوو فوي ليوة التنزيوا يومدي فوائود أومثا هذا 

 إليوية ن وية حا   يمة  اصة في ت ور العربية

 إ(71)إ ال تعالى: "والبل  التي تنري في الب ر بما ينب  النا "

يل  بهمإو ال تعالى: "حتى  ر   (72)إإإإ" حا كنتم في البل  وج 

 (73)إ"المش وا و ال تعالى: "فأننيناه ومل معه في البل 

 (74)إإإإ" و ال تعالى: "وترذ البل  فيه موا ر

ا "البلوو " أالبعووا بعووده يشووعر  وفوي هووذه اآليووا  "البلوو " هوو هووو نبسووه فيهووا ولكول

جم  ممنث ويثبت فيه النم  الممنث بوضووح فوي  ولوه "وجوريل"، ولكنو  تقورأ وصوف 

"المش وا"إ فكووأا الموصووول مبوورد مووذكر، والوجووه فيهووا  ا البلوو  كووال ير أ"البلوو " بوـو

 والس اب ون وها يراعى معناها فتكوا جمعا ،  م يراعى لبظها فتكوا مبردا  مذكرا إ

 حاور في لية التنزيا مبيد يذكرنا بـ"البل "،  ال تعالى: و"للنخا"

 (75)إكماو""والنخا حا  ا 

 (76)إ""والنخا باسقا  لها بل  نايد

 (77)إ"كأنهم أعناز نخا منقعر"

فووراد نخووا مووا لحظنوواه فووي "البلوو " فووي اإلا نالحووق فووي الأو وود يكوووا لنووا 

                                                           

 سورة البقرةو 753 ( 52) 
 سورة النورو 41 ( 23) 
 سورة البقرةو 154 ( 21) 
 سورة يونسو 77 ( 27) 
 سورة الشعراءو 112 ( 23) 
 سورة فاةرو 17 ( 24) 
 سورة الرحمنو 11 ( 26) 
 سورة ) (و 13 ( 25) 
 سورة القمرو 73 ( 22) 
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 والتذكير أو التأنيث  م في اعتبارها جمعا  ممنثا إ

ا نعرا "لألنعاو" فوي ليوة التنزيوا لنقوف علوى إفرادهوا وتأنيثهوا أ بد لنا ول

 كما في  وله تعالى:

 (78)إ"وأنعاو حرمت ظهورها"

 (79)إنعاو إل ما يتلى عليكم""أُِحل ت لكم ا 

ة أ ول هذه مواد مبيدة و بنوا عليهوا فوي ليوة التنزيوا، وتوأتي إفادتهوا مول حقيقو

فوراد، ودللتهوا التوي تبورز معنوى النمو ، ول نودري بنائها التي ربما أوموأ  إلوى اإل

 فراد النم  أو العك ؟كيف نقول: أسبق اإل

وهووذه  مووذكرا  غريبووا ، ا المبوورد المووذكر  وود ينموو  جمعووا  أوموول غرائوو  العربيووة 

ومل هذا: ابول آوذ، وابول عور ، وجمعهوا جمعوا   ليهاإإالمعاكسة ل ندري كيف نظر 

ْمو  تأنيوث، ل أر ، واليريو  فيهوا ا  آوذ وبنوا  عوممنثا  على: بن ا "ابول" ُجِمو   ج 

إلوى غيور العا وا؟ حلو  اا "ابول" تكثور فوي  أدري أكاا هذا الت وول ت وول  مول العا وا

مما كواا مول جمو  الممنوث السوالم فينتمو  فيوه  العا ا، وأما التأنيث فقد عم غيرالعا ا

 ا أ ول حل ؟أغيره، وكذل  جمو  التكسير!! ألي العا ا و

قابا هذا النموو  القديموة بوالواو والنووا واليواء والنووا وأكثرهوا لمبوردا  وي

وهذا النمو   وان بالعا وا، ولكول  وعاة ومئة وغير حل إ ة نائية ممنثة ن و: سن

هذه مخلبا   ديمة ا تات الن اة أا يعود وها "مل قوة" بهوذا النمو   نهوا  البوت موا 

 يشترب في النم  في ا غل  ا عمإ

ا "سونة" ل تنمو  فيهوا إل أمل هذا  ويء فوي العبرانيوة أل تورذ  وُربما كاا

جم  مذكر فهي " انيم" والياء والميم نظير الياء والنوا في العربية، ولي  فيها ما 

 (80)إيقابا "سنوا " في العربية
                                                           

 سورة األنعامو 132 ( 22) 
 سورة المائ ةو 1 ( 22) 
 =ن نفيذذ  مذذن لنذذة التن"يذذل، قذذالأالتذذاء ينصذذرف إلذذى الق لذذة كثيذذرًاو ولنذذا لعذذل مذذن المفيذذ  أن أشذذير أن الجمذذل بذذاأللف و  ( 23) 

 
 

سذذورة يوسذذف،  43إنذذي أرى سذذبل بقذرات سذذمان يذذةك هن سذبل هجذذاف وسذذبل سذنب"ت خًذذر" "تعذالى: =
ن أحمل ه ى هذا "سنوات" مفي ة الق ة و"سنون" هذا م ب ملة الع   "سبل"، ولي ألمح الق ة في أوكةني 
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 خاتمــة:

ا كثيرا  مما انتهى فيه الت ور الليوي في موادة التوذكير والتأنيوث  ود اكتسو  إ

ابتة في العربية ال ديثة، ولو  البت هذه الصوورة المشوهورة المتعوارلإ صورته الث

ا "الب ل" مل أعااء النسم  ود ت ولوت إلوى التأنيوث   وأ  و وا  الخ وأ أ أل ترذ

حتى عادل الصواب، ولوم يبلو  التنبيوه علوى هوذا الخ وأ لنريانوه فوي كتابوا  النوا  

يل، و ود  وا  هوذا حتوى وكالمهمإ ومثا هذا "الرأ " فهوو ممنوث فوي ليوة المصوري

صوار  وويئا  موول أدبيواتهمإ وكووأا هووذا الخ ووأ  وديم لووديهم فقوود رأيتوه فووي كتوو  التووراجم 

حوودهم فووي ترجمووة  حوود الرجووال: أنووه  تووا متووأ رة لمووملبيل مصوورييل، فقوود حكوور أال

 (81)إونقلت )كذا( رأسه

ا: السووق والوذرا  والبوا  أولي  عنيبا  اا يميا المعربوا في عصرنا إلى 

ا العربيووة البصووي ة تنووري أر موول المووذكر ويقتصووروا علووى هوذا التووذكير موو  والبئو

علووى تأنيثهووا أكثوور موول تووذكيرها ول سوويما السوووق والووذرا ، فأمووا فووي البووا  والبئوور 

 فالتأنيث هو الوجهإ

حساسوا  كافيوا  ف نو  لتنود فوي بواب إحسا  المعوربيل بالعربيوة لوم يكول إوكأا 

ل علووى الخ ووأ والتنوواوز:  ال ووة جبووال، وأربعووة  ل ووا  عنيبووا  فيقووا العوودد والمعوودود

موضوعا  مثال ، والقائا ينظر إلى النم  في سبه ممنثا  وينري العدد عليه، وفاتوه 

 ا يقول  الث جبال، وأرب  موضوعا إأا النظر إلى المبرد، وعليه أ

أهوا العلوم  نقسمير العربية مل الليا  اليربية للو أا   يئا  مل هذا كاا في غ

يل: فريق يميد النديد المول ود، ول يقوول بخ ئوه، وفريوق آ ور يورذ أنوه تنواوز فريق

                                                                                                                                              

 751يعتذذرض معتذذرض فيقذذول: ور  فذذي قولذذه تعذذالى: "كمثذذل حبلذذة  أنبتذذت سذذبل سذذنابل" بنذذاء كثذذرةو وقذذ  
 ن "سنابل" بناء كثرة، فإذا أري  صرفها ل ق ة جيء بالع  وسورة البقرة، والجواب هن هذا أ

 ومثل "رأس" في لنة أهل مصر، استعمالهم لذ"ب  " ه ى أنها منن ، وكةنهم م يعرفون "ب  ة"و ( 21) 
 سورة البقرةو 175"ربِّ اجعل هذا ب  ًا آمنًا"  قال تعالى:

 سورة سبةو 16وقال تعالى: "ب  ة ةيبة ورب غفور" 
ومن المفي  أن أشذير إلذى المولذ  الج يذ  فذي العربيذة المعاصذرة، ومذن هذذا اسذتعمالهم "ال وحذة" واألصذل 

رج فذذذي بعذذذض الب ذذذ ان "ال ذذذوح" م غيذذذر، ومثذذذل هذذذذا اسذذذتعارة المعاصذذذرين لك مذذذة "الت لذذذة" مذذذن ال سذذذان الذذذ ا
" م غيرو  العربية، واألصل "التلل
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 و  أإ

 أما ن ل فقد ضللنا السبيا، أسأل الله لنا العبو والعافيةإ


