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  :مقدمـة
تبصـرة ألويل   ﴾عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، قيمـا ذي أنزل على مد هللا الّاحل﴿        

لعجاب، وجعله أجلَّ الكتب قدرا، وأغزرهـا  ب اجكم العفنون العلوم واحل وأودعه من ،األلباب
 )1( ﴾قُرآناً عربِياً غَيـر ذي عـوجٍ  ﴿، أَعذَبـها نظْما، وأَبلَغها في اخلطابو وأعظمها نفْعا ،علْما

  .بلسان عريب مبني
م النالم على أشرف املرسلني، وخاتالة والسني واملرسلني، وعلـى آلـه الطّـاهرين،    والصبي

  :    وبعد. وأصحابه التابعني، ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين
فإنّ القرآن الكرمي هو املصدر األول للتشريع اإلسالمي، وهو الضمان الرباين للحفاظ على      

بِها فقد أثّر فيها تأثريا عجيبـا،  اللّغة العربية ونشرها، وتعدد أغراضها، ومعانيها، وألفاظها، وأسالي
وصاا من كلّ ما يشوب نقاءها، أو يشوه خلْقَها فأصبحت اللّغة احلية اخلالدة بني اللّغات القدمية  

  .هاآثاراليت انطمست أو كادت تنطمس 
   ونذي ينهل من مورده اللّالّ ه املنبع األساسوألنحاة والبالغيون والنهم غويرجعـون  ، يوغري

، وأغزرها علما، وأعذا نظما، وأبلغهـا يف  اللّغات قدرا جعلها أشرف،إليه يف كلّ زمان ومكان 
  .اخلطاب، فصيرها حبرا يف أحشائه الدر كامن

لذا كان خري ما ينفق فيه اإلنسانُ العمر واملال حفظا ودراسة؛ ومهما قُدمت فيه البحـوث     
  .وال تنفَد؛ ذلك ملا يتميز به من خصوصيات إعجازية وأسرار بيانيةوالدراسات فإنها ال تنتهي 

وألنّ اللّغة تعد حمور التواصل يف العالقات االجتماعية، وركيزةَ التفاعل يف العطاء احلضاري     
ية تعقيدا وهي مبظهرها املعتاد يف حياتنا اليومية تبدو ظاهرة عادية، إالّ أا أكثر الظّواهر االجتماع

ماهيةً ومفهوما، وذلك الرتباطها باإلنسان مباشرة، وهذا االرتباط صيرها جديرة قبـل غريهـا   
  .بالدراسة والبحث

ويف اللّغة العربية كما يف غريها من اللّغات، ظواهر لغوية عديدة شغلت اللّغـويني قـدميا        
لها حمطَّ نظر، وجمالَ تفكريٍ وحبـث ومـن هـذه    وحديثا، إالّ أنّ هلا يف العربية طابعا خاصا جع

اليت تعد من أهم الظّواهر اللّغوية اجلديرة بالدراسة، ومهما أقيم -ظاهرةُ التذكري والتأنيث-الظّواهر
  .فيها من حبوث ومؤلّفات فإنها ستظلّ حقال خصبا للدارسني خاصة يف طائفة من ألفاظها
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دراسة ما ال يكون إالّ مذكّرا وما ال يكون إالّ مؤنثا وإنما أعين ما وال أعين بالتذكري والتأنيث  
يكون منها تارة مذكّرا وتارة مؤنثا، وهذه األلفاظ إما أنْ تكون مساعية أو قياسية مبا فيهـا مـن   

  .األلفاظ املبهمة
فرعيـة  إىل احلديث عن مبدأ األصالة وال-ظاهرة التذكري والتأنيث-كما سيقودين احلديث عن

فيها، فالبد من وجود أصل وفرع، وطبيعي أنّ الفرع يرد إىل األصل، وقد يتفرع األصل، وهـذا  
بدوره سيقودنا إىل ظاهرة محل اللّفظ على املعىن تذكريا وهو الغالب يف اللّغة العربيـة، ويف لغـة   

ـ  ب املؤنـث وال  القرآن الكرمي، أو العكس وهو نادر ألنه ليس بقياس، وقد يكون من باب تغلي
  .يكون هذا إلّا بشروط كما سيأيت ذكره

والظّاهرة أصيلة يف العربية إذْ أنّ تذكري اللّفظ تارة وتأنيثَه تارة محـال علـى املعـىن مـن        
وخري دليل على ذلك وروده يف  )2(".وليس احلمل على املعىن ببعيد، بل هو وجه جيد"خصائصها،

  .القرآن الكرمي  بكثرة
ما كان للظّاهرة طَابعها الـمميز يف استعماالتها ودالالتـها أردت إخضـاعها للـدرس   ولَ  

    ة، مفردةً أم مجعا،  فاخترت القـرآنَ الكـرميةً أم قياسيجبميع أنواع ألفاظها سواء أكانت مساعي
  .    ليكون ميدانا الستعماهلا وإبراز خصائصها

ألنها تقع يف  يف القرآن الكرمي اللّغوي من جماالت البحث -أنيثالتذكري والت-ظاهرة ألنّ و   
صلب الدراسات النحوية، لذا وجدت يف نفسي رغبة وميال شديدين لدراسـة هـذه الظّـاهرة    
والوقوف على ما فيها من خبايا وأسرار لغوية وحنوية والبحث يف أسباا وشروطها وكلّ ما يتعلّق 

ا وال عجب يف ذلك فالن  ص وقـدمياعنه لباحث يتناول هذا الن حو سبيل لفهم القرآن، وال غىن
  ): ه189-119(قال الكسائي 

                        فَعتنرٍ ييفِ كُلِّ أَم بِهو          عبّتي قيَِاس وحا النمّإِن  
اجها يف صورة مقبولة، حيث زمنٍ طويل من إعمال الفكرة وحماولة إخر تاجنِوهذا البحث    

كان أولُ عهدي بفكرة هذا البحث ما كان من ورودها على اخلاطر منذُ أن عرفـت مبـادئ يف   
الدرس النحوي، فكنت حني أقرأ القرآن أجد بعض األلفاظ بالتذكري مثّ ما ألبث حىت أجـدها يف  

رية والدهشة ألني مل أجد  سـاعتها  مواضع أُخر بالتأنيث، فكانت تشد انتباهي إليها وكانت احل
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تفسريا لذلك، مثّ ملّا أدركت الدرس اللّغوي أكثر فأكثر عرفت أنّ هناك ألفاظا يف العربية تـذكّر  
  .   وتؤنث والقرآن جاء بلغة العرب

وبقيت الفكرة تراودين إىل أن سنحت الفرصة حني كنت طالبة يف دراسات ما بعد التدرج    
مع بقية زمالئي الطلّبة ) املشرف على البحث( وقتها أستاذي الدكتور السعيد هادف حني كلّفين

األلفاظ الواردة بالتـذكري والتأنيـث يف    -بتقدمي عروض، وحني وزعت العناوين كان من بينها
القرآن الكرمي، فقلت يف نفسي وجدت ضالّيت املنشودة، وعندما أيقنت أنّ املوضوع أصبح مـن  

دت اهللا، وشددت عليه بيدي وعضضت عليـه بنواجـذي وكـان ذلـك يف بدايـة      نصييب مح
التسعينيات، فاخترت هذه الظّاهرة بلهفة و شوق متزايدين، وكتبت فيها ومل أتوصل وقتـها إىل  
مجع الكثري من األلفاظ التي تذكّر وتؤنث، وكان كلّ ما جمع ال يتعدى بضعا وعشـرين لفظـة   

هـذا  . اذي لفت نظره وشجعين على أن يكون موضوع حبثي يف املاجستريوحني عرضته على أست
  .باإلضافة إىل ميويل جتاة الدراسات اللّغوية بصفة عامة والنحوية بصفة خاصة

كلّ هذا وذاك دفعين إىل أنْ أتجه يف حبثي  صوب القرآن وأالزمه وأقبلَ عليه بكلّ جـوارحي  "
  )3(".بية يف أعلى مستوياافهو نص لغوي ميثّل اللّغة العر

لكن، عوائق أخرت الشروع يف العمل سنني مثّ اجنلت فعكفت على العمل فيه مبشـيئة اهللا      
  .، إىل أنْ أوصلته إىل الصورة الّيت هو عليها اآلنوفضله
 والبحث عموما، ويف كتاب اهللا خصوصا ال خيلو من صعوبات مجة كان أشدها على النفس     

اخلوف من اخلطأ يف التأويل أو التجاوز يف التعليل، فأقول على اهللا شططا وتأخذين العزة بـالرأي  
خاصة حني يتعلّق األمر بالتفسري،  أو بتعدد أوجه اإلعراب نتيجة تعـدد   )4(.فأكونَ من اجلاهلني

ختتلف فيما بينها، ويصغر  القراءات القرآنية، وقد تتضاعف الصعاب بقدر ما يف األحكام من آراء
ما هنالك من صعوبات كافتقار بعض املراجع املهمة وندرة البعض اآلخر، خاصة منـها كتـب   
التفسري، كأسرار التكرار للكرماين، ومالك التأويل البن الزبري، وكشف املعاين البن مجاعة، ونقص 

ذكري والتأنيث الواقعة يف القـرآن الكـرمي   التي تعتمد النظرة اجلمالية يف تفسري ظاهرة التاملراجع 
انطالقا من السياقات التي ترد فيها، إضافةً إىل تناثر املادة يف بطون الكتب اللّغوية والنحوية تناثرا 
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واحلقيقةُ أنّ البحـث بصـفة   , يصعب مجعه، وغري ذلك مما ميكن تالفيه بشيئ من اجلَهد والنشاط
  .صفة خاصة؛ صعب، ولكنه  ممتع ومفيدعامة، ويف القرآن الكرمي ب

وهنا تنبغي اإلشارة إىل أني قبل الشروع يف كتابة البحث اطّلعت على جمموعـة مـن          
دراسـات ألسـلوب   (حممد عبد اخلالق عضيمة املوسومة : الدراسات القرآنية كموسوعة األستاذ

يبِ القرآن الكرمي إنْ مل تكن كلّها، ومـن  مع العلم أنها دراسةٌ شاملة ملعظم أسال) القرآن الكرمي
  . بينها أسلوب التذكري والتأنيث الّذي خصه جبزء مهم من بني األساليب األخرى

من بديع لغة القـرآن  : (واطّلعت أيضا على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي حتت عنوان    
واطّلعت كذلك علـى  . ذكري والتأنيثخصصها موعة من األساليب، ومنها ظاهرة الت) الكرمي

الدكتور حممد إبـراهيم  : دراسة: دراسات قرآنية  أخرى مل تتعرض لظاهرة التذكري والتأنيث منها
التضاد (ودراسة حممد نور الدين املنجد حتت عنوان ) أمساء اجلموع يف القرآن الكرمي(عبادة املعنونة 

: بلقاسم سـاعي املوسـومة  : ورسالة املاجستري للدكتور). التطبيقيف القرآن الكرمي بني النظرية و
  .  أسلوب االستثناء يف القرآن الكرمي

وقد أفدت منها مجيعا يف موضوع حبثي، غري أنه جاء بكيفية ختالف تلك الدراسات شكال       
  .      ومضمونا
مع طبيعة موضوع الدراسـة وميكـن   أما املراجع املعتمدة يف البحث فهي متنوعة متاشيا       

  :تصنيفها إىل جمموعتني
كتاب : تتمثّل يف كتب لغوية عامة ركّزت عليها يف اجلانب النظري أكثر، أذكر منها :األوىل 

سيبويه، واملقتضب للمربد، وكتاب اجلمل يف النحو للزجاجي، واألصول يف النحو البن السـراج  
كتـاب  : وية، وكتب متخصصة يف دراسة املذكّر واملؤنث، أذكر منـها وغريها من املؤلفات النح

املذكّر واملؤنث للفراء، وللمربد، وأليب بكر األنباري، وكتاب التـذكري والتأنيـث أليب حـامت    
للدكتور التأنيث يف اللّغة العربية، كتاب : إضافة إىل كتب احملدثني منها خاصة. السجستاين وغريها

عصـام   :للدكتور"املذكّر واملؤنث احلقيقيان"ومصطلح التذكري والتأنيث م إبراهيم بركات،إبراهي
  .وبعض  الدوريات وهي قليلة  نور الدين

معـاين  : اليت عولت عليها أكثر يف اجلانب التطبيقي تتمثّل  يف كتب التفسري، ومنها :انيةالثّو  
ل آي القرآن للطّربي، والكشاف للزخمشري، واجلامع ألحكام القرآن للفراء، وجامع البيان يف تأوي



  M

إمالء ما من : القرآن للقرطيب، وتفسري التحرير والتنوير البن عاشور؛ وكتب أعاريب القرآن ومنها
به الرمحن للعكربي، والفريد يف إعراب القرآن ايد، للمنتجب اهلمداين وغريها، وكتب القراءات 

رأسها كتاب معاين القراءات لألزهري،  واملعاجم العامة واملتخصصـة كمعجـم    القرآنية، وعلى
ألفاظ القرآن الكرمي، والكتب البالغية وغريها من الكتب النحوية بأنواعها القدمية واحلديثة، العامة 

  . واملتخصصة،  وقد سبقت اإلشارة إىل بعضها
إضـافة إىل اسـتعمال    فص عن عاصم الكويفّ،واعتمدت يف الدراسة القرآنية على رواية ح   

قرص مضغوط ألجل تفادي األخطاء يف كتابة النصوص القرآنية من جهة، وضبط أرقام اآليـات  
بدقّة من جهة أخرى، وكم وددت؛ لو أني اعتمدت على رواية ورش عن نافع املدين، ألنّ ا يقرأ 

العريب، ولكن جتري الرياح مبا ال تشتهي السـفن،  أهلُ بالدي، كما أنها السائدةُ يف بالد املغرب 
وذلك ألني مل أستطع احلصول على قرص مضغوط ذه القراءة جيعلين يف مأمن مـن الوقـوع يف   

  .اخلطأ

 )األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي( :وأما موضوع البحث فهو     
ص ذي اقتضاه السياق يف النقرآن هو وضع اللّفظ يف موضعه الّ، وتأنيث املذكّر يف الوتذكري املؤنث

ميتـاز بـالتعبري عـن قضـايا،     "ذات خصوصية واضحة فهو داءاأل يف القرآن ألنّ طريقةَ القرآين
ومدلوالت ضخمة، يستحيل على البشر أن يعبروا عن مثل هذه األغراض وذلك بأوسع مـدلول  

وال عجب يف ذلك ألنّ القرآنَ الكـرمي  )5(." العبارة واملدلولوأدق تعبري مع التناسق العجيب بني
ولَم وال ولَن يأتوا مبثله  فعجزواكالم رب العاملني الّذي حتدى به اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله 

  .  ولو كان بعضهم لبعض ظهريا
ع األلفاظ الواردة بالتذكري وكان املنهج العلمي املتبع يف الدراسة قائما على استقصاء مجي      

والتأنيث مثّ تصنيفها وترتيبِها ووصفها وتعليلها حنويا ودالليا كلّما اسـتطعت إىل ذلـك سـبيال     
  .التحليلي للمنهج الوصفيواملوازنة بينها وبني أشباهها يف القرآن إن وجدت وفقا 

ي الذي اختذ من ألفاظ القرآن الكرمي وأمهّيته تكمن يف اجلانب التطبيق هذا البحث ولعلّ ميزةَ  
وأسلوبه احلكيم أساسا له وغاية وهذه األمهية من شأا أن تدفع في روح البحث والكشف عـن  

  .هذه األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث
   .واقتضت طبيعةُ البحث أن ينعقد يف مقدمة ومخسة فصول، وخامتة   
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و  

من خالل مـا   ظاهرة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية: يالتنظري األول الفصلدرست يف 
تناولـت يف  : تعرض له النحاة منذ الرعيل األول إىل العصر احلاضر وقد جاء يف مبحثني أساسيني

املبحث األول القواعد األساسية اليت ال غىن عنها ملن يدرس الظّاهرة،  استهلّت بعنصـر تشـويق   
ةُ ظاهرة التذكري والتأنيث مثّ حتدثت فيها عن املذكّر واملؤنث بـني املصـطلح   أمهي:  حتت عنوان

والوظيفة، مثّ عرضت للتذكري والتأنيث بني األصالة والفرعية، واملسائل التي يغلّب فيها املؤنث على 
أيضا عالماته  املذكّر، وعن عالمات التأنيث واختالف العلماء يف عددها، وخلُصت إىل أنّ للمذكّر

أو باألحرى مميزاته، مثّ حددت أهم الصيغ اليت يشترك فيها املذكّر واملؤنث معا، مثّ بينت ما يذكّر 
  .ويؤنث من أقسام الكالم، مثّ أقسام االسم من حيثُ التذكري والتأنيث

السم، يف ثالثـة  ٱجنس  فتناولت -فلسفةَ التذكري والتأنيث يف العربية: املبحث الثّاينوعاجل    
  : مطالب أساسية هي على التوايل

. التي تذكّر وتؤنث مع اإلشارة إىل ماهية السماع لغـة واصـطالحا  : األلفاظ السماعية  -أ
ذكرت جمموعةً من األلفاظ التي تذكّر وتؤنث يف العربية مشريةً إىل أنّ منها ما جـاء يف القـرآن   

ث، والعكس صحيح، ومنها ما جاء بالتذكري والتأنيث معا وهـو موضـوع   بالتذكري دون التأني
  .البحث
عرضت فيها هي األخرى ملاهية القياس لغة واصطالحا وقواعد تأنيثَ  :األلفاظ القياسية  -ب

  .السم وتذكريه حقيقيا كان أو جمازيا،  مفردا أو مجعا مع التمثيل والشرح لكلّ نوعٱ
قياسية كانت  -ما يذكّر ويؤنث من األلفاظ املبهمة  -الث حتت عنوانالثّ املطلبجاء و -ج

مـع  ذكرت طائفة من ألفاظها التي تذكّر وتؤنث  مثّ -املبهم-عن مدلول فيها  حتدثت ،أو مساعية
   طبيقيةراسة التما جاء منها بذلك يف القرآن الكرمي ستتكفّل به الد أنّ إىل اإلشارة

العمود الفقري مبرتلة  حقّا هيّ راسة النظرية اليتالدم القسم األول من البحث وهو ختتٱو  ذا 
  .ة الحقاراسة التطبيقيعليه الد ذي ستبىنالّ

، فهو القسم التطبيقي الذي جاء يف أربعة فصول مجعت يف كلّ أما القسم الثّاين من البحث   
  .فصل ألفاظا من نوع  خاص 

يف ترتيب البحث بصفة عامة، درست فيه كلَّ األلفاظ السماعية : الثّاين تطبيقيالفصل األول ال
التي متكّنت من الوصول إليها الواردة يف القرآن الكرمي تارة بالتذكري وتارة بالتأنيث، أو قرئت ما 



ز  

ترتـب هـذه   أَوِ استوى فيها التذكري والتأنيث يف اللّفظ يف نفس املوضع واستدعت الضرورة أن 
  . األلفاظُ حسب حروف املعجم وكذلك فعلت يف بقّية الفصول

فانربى على نوع آخر من األلفاظ تعرف باملؤنثات اللّفظية اازية وهـي  : الثالفصل الثّأما 
ألفاظٌ قياسية إذا ما نظر إىل الفرق بينها وبني ألفاظ الفصل الّذي تقدمها، وهنا حاولت أن أصنفها 

عالمة التأنيث فكان حظّ الفصل مبحثني، خصص األول منهما لأللفاظ املختومة بالتاء، و  حسب
  . تفرد املبحث الثّاين باأللفاظ املختومة باأللف مدت أو قُصرت

  أنواع عتأنيث بصيغة اجلمع، وألنّ اجلمالواردة بالتذكري وال أللفاظَعاجل ا :الفصل الرابع 
ـ   املبحث األول مجع التمباحث، تناولت يف جاء يف ثالثة فقد  ذكري كسري وما جـاء منـه بالت

منهما ألمساء العاقـل، وجـاء   : لاألو خصص: قسمني ، وقد جاء يفوالتأنيث يف القرآن الكرمي
  .يتضمن أمساء غري العاقل: اينالثّالقسم 

، واسم اجلمـع  نس اجلمعي والتأنيث من اسم اجلما جاء بالتذكري :ايناملبحث الثّوتناول      
   .يف مطلبٍ مستقلٍّ بـه منهما كلٌّاء وج

هـو اآلخـر يف    وجـاء واألخري من هذا الفصل للجمع السامل  :املبحث الثّالث وخصص   
رح على  يف الطّ وقدم، التأنيث من مجع املؤنث الساملما ورد بالتذكري و :لاألو، تناولت يف مطلبني

ر السامل الّذي ميثّله املطلب الثّاين، ألنّ ورود هذا األخري يف القرآن قليل جدا امللحق  بـجمع املذكّ
 ، أما فيما يتعلّق جبمع املذكّر السـامل إذا ما قيس باجلموع األخرى التي ذُكّرت وأُنّثت يف القرآن

  .ألنه أشرف اجلموع على اإلطالق قطّمل يؤنث  وأنه, فقد تعرضت إىل مفهومه بإجياز
جسد أمناطا أخرى من األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث غري ما مر  :الفصل اخلامس واألخري  

هـذا   ولذلك تنوعت مطالـب املبهم  يف الفصول السابقة، منها السماعي ومنها القياسي، ومنها
، واملبهم ر الذي اكتسب التأنيث عن طريق اإلضافة والعكس من الصريحالفصل فكان منها املذكّ

السماعيه معاملة اجلمع املذكّر العاقل، وتغليب املـذكّر علـى    ظباإلضافة إىل معاملة بعض األلفا
  .املؤنث وغريها

  . وألقت اخلامتة نظرة ملا توصلت إليه من نتائج هذه الدراسة النظرية والتطبيقية معا 
ملدروسة، وشـواهده القرآنيـة،   وقد ذيل البحث بفهارس تتناول الفهرس اإلحصائي لآليات ا

  .وشواهده من األحاديث النبوية، والشعرية، واملصادر واملراجع، واختتم بفهرس املوضوعات



ح  

هذه نظرة تكاد تكون شاملة عن تفاصيل البحث ،وحسيب أني اجتهدت فإن أخطأت فلي أجر 
عله يف ميزان حسنايت وإليه واحد وإن أصبت فلي أجران ، ألني أبتغي بذلك وجه اهللا عسى أن جي

  –صلّى اهللا عليه وسلّم -أبتغي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة،وإىل روح سيدنا حممد 
راجية من املوىل عز وجلّ أن حيشرين ، وأمة حممد صلّى اهللا عليه وسلّم معـه ومـع النبـيني    

، وما تـوفيقي إالّ بـاهللا العلـي    والصديقني والشهداء ومن اتبعه بإحسان ، وحسن أولئك رفيقا
  .العظيم
                                      43: ف األعرا﴾...لْحمد للّه الَّذي هدانا لهـذَا وما كُنا لنهتدي لَوال أَنْ هدانا اللّها...﴿و
إىل  التقـدير، و الحتراماأتوجه بالشكر اجلزيل، و أن إالّ ، ال يسعين يف هذا املقام ،تاماخلويف   

دائمني كان هلما ه منه من تشجيع وتوجيه تعلى ما ملس السعيد هادف: أستاذي املشرف الدكتور
  .األثر الفعال يف دعم عزمي للوصول بالبحث إىل ما وصل إليه

البحث إضافة إىل أستاذي املشـرف   ي إىل كلّ من حبب إيلّرِكْش ين أنْ أزجيال يفوتكما   
ذلك فترة ليست بالقصرية، أخـص بالـذّكر    وشجعين على إمتامه بعد أن كنت قد انقطعت عن

  .العزيز رشيد:  شقيقي
عارين كتابا أو وجهين إىل و أأعلّمين كلمة بل حرفا،  كلّ من كما أتوجه بالشكر أيضا إىل     
عرفانا باجلميل، أذكـر    هذا العمل املتواضعسببا يف إخراج فكان العون  مد يل يدو يوجد حيثُ

  . منهم الدكتور عبد الكرمي عويف، والدكتور احممد بن نربي، والدكتور السعيد بن إبراهيم
ىل كلّ أعضاء الطّاقم العامل مبكتبة كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة العقيد احلـاج  إ     

  .حسان يعيش: فطيمة الوناس، والسيد: الذّكر اآلنسةأخص ب بباتنة ، خلضر
وردة  :اآلنسـة العلوم اإلسالمية جبامعة باتنة وعلى رأسهم  ةكلّيوكذلك القائمني على مكتبة  

القائمني علـى  ال أنسى كلّ كما مبكتبة البلدية،  -صليحة بكوش-األخت وال أنسى  سوكحال،
  .أو الواليات األخرى واليةالسائر املكتبات التي زرا يف 

   . مبناقشة رساليتكما يطيب يل أن أتقدم بالشكر إىل أساتذيت الكرام الّذين سيتفضلون      
وآداا وعلى رأسهم السيد عميـد   وال يفوتين ذا الصدد أن أشكر أسرة كلّية اللّغة العربية  
  .الكلّية

     .وهلم من اهللا تعاىل غاية األجر واإلحسانالشكر والعرفان،  كلّ هؤالء وأولئك جزيلُفإىل 

ــريا                                                            ــد هللا أوال وأخــ .واحلمــ



  
  



 ظاهرة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية                                             نظرية الفصل األول دراسة  

 1

  ظاهرة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية:  الفصل األول      
  :املبحث األول �

 :اللغة العربية التذكري والتأنيث يف معارف عامة ختص دراسة
  التذكري والتأنيثأمهية معرفة : املطلب األول  

  ) مدلوله يف اللّغة واالصطالح(املذكّر واملؤنث بني املصطلح والوظيفة: املطلب الثّاين
  التذكري والتأنيث بني األصالة والفرعية: املطلب الثّالث
  تغليب املذكّر على املؤنث: املطلب الرابع

  عالمـات التأنيث عددها دالالا أحكامها: خلامساملطلب ا
  عالمات التـذكري أو مميزاته: املطلب السادس
  التذكري والتأنيثاألوزان اليت يستوي فيها : املطلب السابع
  أقسام الكالم من حيث التذكري والتأنيث: املطلب الثّامن
  يثأقسام االسم من حيث التذكري والتأن: املطلب التاسع
  أو غري منقاس ااالسم املؤنث من حيث كونه منقاس: املطلب العاشر

  :املبحث الثّانـي �
  :فلسفة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية 

  األلفاظ السماعية اليت تذكّر وتؤنث يف العربية: املطلب األول
  األلفاظ القياسية اليت تذكّر وتؤنث يف العربية: املطلب الثّاين

   أحكام تذكري الفعل وتأنيثه مع الفاعل املفرد
  :أحكام تذكري الفعل وتأنيثه مع اجلمع

  : أقسام اجلمع من حيث التذكري والتأنيث
  مجع التكسري-أ

  اسم اجلنس اجلمعي -ب
  اسم اجلمع-ج
  .مجع املؤنث السامل، امللحق جبمع املذكّر السامل-د
  يف العربية ي تذكّر وتؤنثاألمساء املبهمة الت: املطلب الثّالث  
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تتعلّق بكلّ ما من شأنه أن يرفع الغموض عن دراسة ظاهرة   تضمن مبادئ :الفصل األول
قد قسم إىل مبحثني وفهم بقية الفصول ل  قاعدة أساسية مبرتلة هيالتذكري والتأنيث، وهذه األمور 

  : أساسني
ر واملؤنث من حيث اللّغة واالصطالح وما اشتمل على معارف عامة ختص دراسة املذكّ: األول

   .يتعلّق ذا املعىن من قريب أو بعيد وقد احتوى عدة مطالب وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك
وهي دراسة تنظريية  أساسية للدراسة  - فلسفة التذكري والتأنيث يف العربية- درِست فيه  :الثّاينو

  . كما سبق بيانه أيضا دة مطالبهو اآلخر على عاشتمل وقد  التطبيقية
  :معرفة املذكّر واملؤنث أمهية: املطلب األول: املبحث األول �

وهي تندرج اآلن حتت , راسة النحويةتقع يف صلب الد" ـأنيثدراسة التذكري و الـت"مبا أنّ 
  )grammatical catégories ".)1" ة يسمى بالفصائل أو األقسام النحوي ما

فالنوع والعدد  *ئل النحوية املعاين اليت يعبر عنها بواسطة دوال النسبةمبصطلح الفصا يراد"و    
من واحلالة الفعلية والتخص والزسبة ...بعيةوالشال النوى دعاخل كلّها فصائل حنوية يف اللّغات تس

، ملةرية يف تركيب اجلياء كثة يف النحو إذ يتوقف عليها أشراسة مهموهذه الد إىل التعبري عنها 
  )2(".اجلنس اللّغوي جيري على منطق خاص ذلك أنّ

ية معرفة اإلعراب بل قد غويون ملعرفة املذكّر واملؤنث أمهية تضارع أمهّجعل النحاة واللّلذا   
  .واحملدثون على حد سواء  اءالقدموقد فطن إىل ذلك  تفوقها 

 والتأنيث ملن الفصاحة مبكانري معرفة التذك يرى أنّ) ه255( فهذا أبو حامت السجستاين  
قياسا  عت،والن ، واألفعال، معرفة التأنيث والتذكري يف األمساء نّ أول الفصاحةإ":يقول حيث

لعرب اجتمعت اغري أنّ  اإلعراب وكلتامها الزمة، ألزم من معرفة وحكاية ومعرفة التأنيث والتذكري
وأما  ،واألفعال املضارعة لألمساء ل بنات الياء والواو يف األمساء،على ترك كثري من اإلعراب يف مث

  )3(".يعرب ومن ال ،برِععند من ي العجمث فمن ؤنملا  تأنيث املذكّر وتذكري
 بل إنّ من متام معرفة النحو" :كتابه يف صدر )ه 328ت(يراألنبا كذلك نص أبو بكرو

 هـرا كان العيب الزما له كلزومذكّر مؤنثا أو أنث مذكّألنّ من .واملؤنث واإلعراب معرفة املذكّر
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�ت ا	���ّ), 2  ا	%�اءات ا	%�:5ّ),، ص BY4ّ	187: ا.  
�� ا	%�7[* ا!�5[� ر    ) 3( ��ّ�� �)�  �! d5ّe�	وا �ّآf�	ي�%ّ��, ا  �]�� ،:      ,](ّ�� ، آ4ّ)[, ا	ّ$��]=B	رق ا�]i رC$[ّ�آ	دار   –ا ،j]TC�	ا ,]���A

  .  58: ص )م1986-ه1406(،2ا	ّ�ا�k ا	��� ، ط
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لتمييز بني ألنّ اخلطأ يف عدم ا...و )1(".خمفوضا رفوعا أو خفض منصوبا أو نصبـمن نصب م
  . غويني احملدثنيحاة واللّومل يغب ذلك عن الن)2(".املذكّر واملؤنث قبيح جدا

وحسب بل هي أيضا دراسة  ا دراسة حنويةال تتوقّف عند كو ودراسة املذكّر واملؤنث  
خاصةً حني يتعلّق األمر بالنصوص القرآنية ومن الّذين أشاروا إىل ذلك الدكتور إبراهيم  بالغية

ائي وهو بصدد احلديث عن دراسة الظّاهرة حيث قال وامرك خط بالغي يف القرآن هنا" :الس
   )3(".الكرمي

  :بني املصطلح و الوظيفةث املذكّر واملؤن: املطلب الثّاين
 :عند القدامى مفهوم املذكّر لغة واصطالحا: أوال

  .دد معىن التذكري والتأنيث لغة و اصطالحاأن أح احاول هنأ
: فالْمذْكر...الذّال والكاف والراء أصالن )ه395ت(يقول أمحد بن فارس: مفهومه يف اللّغة- ًا

قال الفراء يقال كم الذِّكرة من ولدك؟ أي ...كْرانَ عادةالّيت تلد الذُّ: واملذكار.اليت ولدت ذكرا
   )4(".وذُكْرٍ، أي صارم.ذو ماء : وسيف مذكَّر.الذّكور
 كران وولد ذكر وذكور و ذُ":قوله )ه538ت(وقد جاء يف أساس البالغة للزخمشري    

  )5(".ذكراوولدت أذكرت ، و قد رامرأة مذ كاو .احلُصن ذكورة اخليل وذكارا
كر خالف والذّ. ذكري خالف التأنيثالت" :)ه711ت(ويف املعىن نفسه يقول ابن منظور  

و امرأة ذَكرةٌ و مذَكَّرةٌ و , ار و ذكارة و ذُكران و ذكَرةٌاألنثى و اجلمع ذكور و ذكورة و ذك
ّذَكتةٌمر :ذَكّرة متشبهة بالذُّكور و ناقة ملق و ا هة باجلمل يفمتشبذَكَّراخلإذا : خلُلق و يوم م

ولدت ذكرا : عب و امرأة مذْكرخموف ص: وبة و كثرة القتل وطريق مذَّكَروصف بالشدة و الصع
ا ذْكَار و رجل ذَكَر إذا كان قويوكذلك الرجل أيضا م, ن كان ذلك هلا عادة فهي مذْكَارفإ

  )6(".شجاعا آنفا أبيا
      وقد تقاربت معانيه اللّغوية) ذ، ك ،ر(اللّغة أُخذَ من اجلذر الثّالثي ومما سبق يتعين أنّ املذكّر يف

ي نإِ بر تالَى قَثَنا أُهتعضا وملَفَ: (واألنثى  يف قوله تعاىل كرالذّ يلفظمجع القرآن الكرمي بني وقد 
وضعتثَى اهأُن ,أَ اُهللاولَعبِ مما وضعت لَويكَالذَّ سأُالْكَ ر7()ىثَن(   

                                                 
)1 (   ،d5ّe�	وا �ّآf�	ا�)� C�  .1/107،يا	%�7* ا!�5� ر �� ��ّ�� أ
)2 ( ،l6E5 1A��	1/107ا.  
)3 (  ،d��	ص .م ، د17/5/2004ح4%, ا ، kا�ّ��  .1: إ��اه)* ا	6ّ
)4  ( B��4ّ	ا ^(��2�رس،* �% ��  ).ذآ�(��ّدة. 2/358)د،ت(+�� ا	p6ّم ��ّ�� ه�رون ا	�o�n�: ,  ;,، ا
)5  ( ,rp�	س ا��+, وا	ّ=3� وا	$Cز�1 ،ا	ّ��-3�ي: �t	s(  ،أ7�o4	 �)E	دار ا،  u	ا!و ,��oّ	205: ص  )م2006- ه1427-1426( ا.  
�در، ،	6�ن ا	��ب )  6(T ر، دارC<=� ��  .4/309، )ذآ�(ة، ّد �� )ت.د(ا
  . 36: :ل +��ان  ) 7(
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   )1()ما في بطُون هذه اَألنعامِ خالصة لذُكُورنَِا( :يف قوله تعاىل) ذكور(يغة اجلمع صكما جيء ب
                                                           )2(".ن فإنّ ذلك خمتص بالعلم العاقلومجعه بالواو والن زال جيو"اللّفظ و

املذكّر خالف " :)ه816ت( ريف اجلر جاينر يف اإلنسان و احليوان معروف يقول الشواملذكّ
  .بهخاصة لية تناسمادامت له أعضاء  )4(".كر من األنثى باملعاينةويعرف شخص الذّ)3(".املؤنث
اعلم :"يف كتابه البلغة بقوله ييعرفه أبو الربكات بن األنبا ر: مفهومه يف االصطالح -ب    

أحدمها  :يث لفظا و تقديرا و هو على ضربنيهو ما خال من عالمة التأنو: أن املذكّر أصل للمؤنث
  . حقيقي و اآلخر غري حقيقي

فأمفما كان له فَ ا احلقيقيكر حنج الذّرا غري احلقيقي فما مل يكن له  .جل و اجلملو الروأم
من أهم ما خص النحاة به مذكّر األمساء ظاهرة تغليبه على "و )5(".، حنو اجلدار و العملذلك

  .)6(".املؤنث يف صدر احلديث عنهما حتى ولو كان املؤنث فيهما أخف لفظا منه
وبعد أن تناولت معىن التذكري أود أن  :دامىعند الق ة واصطالحاـمفهوم املؤنث لغ :ثانيا
  .لغة و اصطالحامدلول التأنيث أوضح 

مستندا إىل   )ه377ت(قوال أليب علي الفارسي )ه458ت(يذكر ابن سيده: ةـمدلوله يف اللّغ -أ 
عضائه احلقيقي مبعىن أنه حيوان مثل الذّكر إال أنه خيالفه يف أمعناه أحد مصادره مبينا مدلول املؤنث يف 

ا فهذ. رحيوان له فرج خالف املذكّاملؤنث :" ةقال الفارسي يف كتابه احلجو :"حيث يقولالتناسلية 
باملعاينة كما مر بنا  يعرف كر من األنثى يعرف شخص الذّ كماو )7(".املؤنث يف املعىن على احلقيقة

  . شخص األنثى أيضا من الذّكر باملعاينة
امرأة مئناث، وقد أنثت، " :يقول الزخمشري. املذكّر ةري داللولفظ املؤنث حيمل دالالت غ  

ح يف كتابه ويوض )8(".، كما يقال رجل ذكر للكامله  امرأة أنثى للكاملة من النساءهذو

                                                 
  .139:  ا!5��م   ) 1(
)2  (r  2 �(=�	ح ا��a�	ا �ا2�ّ	، ا�(�)	ح ا�3ّّّّ	ا "��،  ,�pّ�	ا s(	t� :        ، �C](ّE	ي ا�%[�	4[  ا+ �]� �]�ّ�� �]��)[�وت دار ا	($["    أح�[� 

  .1/209 )ذآ�(، ��ّدةا	��4ّ),
�تE���آ$�ب ا	ّ$)   3(، 	 5�A�B4، �  4+ l7ر�Y2 1ووض l	 و@ّ�م l%%ّ4 ، ح+ ���ري، دار ا	��[�ن ،   : � ��ّ�� ](�: ص  ) ت.د(إ�[�اه)* ا!

265 .  
)4  ( d5ّe�	وا �ّآf�	ب ا��� ا	ّ$6$�ي ا	(��"�%ّ��, آ$Q، l(4+ �4ّ+و l	 و@ّ�م l%%ّ: ح  	[�ي  �أح�[� +�[� ا��ه �](B ،  �]ش��($�[, ا	-[�B5    : ا	ّ=

�ض ط��ّ	�� u+��ه�ة، دار ا	�2%	��  . 26:  ص) م1)1403-1983
�      . ، د �n[ ، ا!�5[�ري  �[�  وا	�d5ّe، أ�C ا	��آ[�ت ا	�4;, 2   ا	E�ق  �)� ا	�fّآ�  ) 5(  B5��ه�ة، ر�#[�ن +�[� ا	ّ$[Cاب ا	=�ش[� �($�[, ا	-[]%	�  

,(ّ5�wّ	ا ,��o	65: ص  )م 1996-1417(ا  
�4�ت ا	ّ=�Cّ�, وا	aّ�2ّ),، د ) 6(oa�	ا *B��.� ،��4ّي	ا "(B5 �(�7 ��ّ��ن، ط�@�E	دار ا ,	�  .85: ص )م67ّe2)1406-1986, ا	ّ�7
)7  (xaّ-�	وف ،ا���	6  ا	ي ا!�5C;َ4	ي اC�=ّ	ا j(+�7)�� �t	s( أ�  ا	��6 ا�� إ�7 ���M،  وت�](�) ت .د(	�=[�ن -دار ا	)$" ا	�(ّ�4,، 

z�5  ،�E6ّ	16/79ا  .  
)8  (,rp�	س ا��ّدة  ، ا	ّ��-3�ي،أ7�)d5ّ10: ص ) أ .  
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لقد  )1(".البةكورة من باب الشدة والصأنّ األنوثة من باب اللّني والرخاوة كما أنّ الذّ:" الكشاف
نا مفهوم غة داللة التأنيث لدى املرأة وداللة التذكري لدى الرجل مبيحدد صاحب أساس البال

ة وبأس وما يف الذّكورة من قو.يف األنوثة من انعطاف ورخاوةالكمال وموضحا كذلك ما 
  .ورجولة وشهامة وإباء

 املؤنث :"قولحوي يعن أيب علي الن تعريفه للمعىن الذي نقله ابن سيدهبعيدا يف  وال يذهب اجلر جاين    
ق بالوضع و ، بل يتعلّما مل يكن كذلك يناقة و غري احلقيقبازائه ذكر من احليوان كامرأة و ما احلقيقي

  )2(".لمة و األرض و غريمهاكالظّ.االصطالح
 وما هلى ما هو حقيقي من إنسان و حيوان، وع عديدة تدلّ حيمل معاين إنّ كالم اجلر جاين   

   .االصطالحي معاغوي وص يوحي باملعىن اللّفإنّ هذا الن وعليه. لة غري حقيقيةيعطي دال أيضا قد ازيجم
ثت أن: جليقال للرو. اإلناث: قال للموات الّذي هو خالف احليوانيو" شيء كر من كلّاألنثى خالف الذّو  
 تصذلك خم ألنّ"بألف وتاء وال جيمع  )4("تـثنيتها أنثيان واجلمع إناث...واألنثى )3(" تتشددأي لنت له، ومل تأنيثا

  )5(."عليه سمن ذلك فمسموع ال يقا وما شذّ .لذي جيمع مؤنثه باأل لف والتاءوالوصف ا لعاقللعلم ابا
احلرّ باحلر والعبد ( :كثر من موضع منها قوله تعاىلاألنثى يف القرآن الكرمي يف أ ةلفظ توقد جاء 

  .)6()بالعبد واألنثى باألنثى
: يف قوله تعاىل) ذكور(كما جاء بصيغة اجلمع ) إناث( قرآن الكرمي بصيغة اجلمع و قد جاء ال   

)يهب  نمليإِ اُءشاثًنا و يهب ملن يكُالذُّ اُءش7(.)ور(   
:" حي للمؤنث مقابلة باملذكّر بقولهو يشرح الزخمشري املعىن االصطال :مدلوله يف االصطالح -ب
يف حنو غرفة و أرض و حبلى و محراء و  -التاء و األلف و الياء-الثعالمات الثّر ما خال من الاملذكّ

ة )ه646ت(ابن احلاجبكذلك يذكر و  )8(".هذي و املؤنث ما وجدت فيه إحداهنيف الكافي 

                                                 
)1  ((6E� �  ي�ّ��-3	م ا��{	 ،jو�t$ّ	ا MCA2  و jو��دار : �n و�1 ��ّ�� ��7  +[���، ا	ّ=�ش[�  ، ا	(3ّ�ف +� ح%��k ا	ّ$tو�j و+)Cن ا!@

  . 4/130 ا	�s�a، ش�آ, �($�, و��o�, +�� ا	�ح�� ��ّ��، ا	%�ه�ة
�تآ$�ب ا	ّ$ ) 2(E���، ، 5�A�B	303: ص  ا  .  
�ّدة  .2/112، 6�نا	4ّ )  3(�)d5ّأ(.  
�ن +[�د �[ّ�ات ورود اّ	E4[|، و�Cاض[1     )  4((�� و�3�وح, و(ّk�Bّ��, ه�* ���(	:ن ا�%	ظ ا�E	1 أ(�A j�3� ،,(ّ5:�%	م اp+!ظ وا�E	!ا *B��

 s(	t�  ,(ّ2ا�;B	ر�-ّ), وا��!+pم ا	ّ$� s���� 1� ت��Fر واC6ّ	2  ا lTCa� :   �]$4�  5), �=ّ%�[, و���[�ة�wّ	ا ,��oّ	اه)*، ا��م إ�7�+)j إ
,+��o4	 �a=ّ	دار ا ، �  . 48: ص -ا	%�ه�ة-ا	1�oّ وا	ّ=3�، دار ا	E(� ا	��

�ح ا	�=) �=>�  ) 5(�a�	،ا�،  �(�)	ح ا�3ّ	ا "��r  21/209 .  
  . 178: ا	�%�ة  )   6(
  .49: ا	C3ّرى )  7(
)8  ( j]]]aّE�	اب ا�ا�+[[[ ,�=]]]T  ]]]2،  s(	t]]]� : �]]]�+ �]]]��ر ا� ���[[[Cد ]]]A *]]]7�دار ا	($[[[" )م1999-1920( 1،طا	ّ��-3[[[�ي أ�[[[  ا	%

�[� ��[)\   �=>[� ش[�ح ا	�j]aّE   .  243: ص  	�=[�ن، -ا	��4ّ),،�)�وتQ،           �]�  ]4+ �]� 1ط  : ��[)\ �[t	2C� s([� ا	[ّ��� أ�[C ا	�%[�ء ��[)\ 
�ن،-دار ا	($" ا	��4ّ), ،�)�وت)1422-2001(=�	3/352 .  
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ث هو ما حيتاج إىل فجعل املؤن )1(."لفظا أو تقديرا و املذكّر خبالفه ث ما فيه عالمة تأنيثاملؤن:" فيقول
,  عنها وعلى هذا األساسمة من عالمات التأنيث وجدت أو قدرت وأما املذكّر فهو الذي يستغىنعال

  . لغة القرآن الكرمي ما يثبت ذلكو يف, غة العربيةفإنّ للتذكري والتأنيث دالالت مهمة يف اللّ
   :مفهوم التذكري و التأنيث عند احملدثني :ثانيا

السابقة ملفهوم املذكّر واملؤنث ما ذهب إليه  االصطالحيةلّغوية وات الريفعبعيد عن التبليس و
  . احملدثون

فالذّكر ما :" قال) هذا(ذّي يشار إليه باسم اإلشارة املذّكر بأنه هو اليعرف  مصطفى الغالييينفهذا   
من  كّرأنّ املذ هيفهم من كالمو )2(."كرجل و حصان و قمر و كتاب) هذا( :أن تشري إليه بقولك يصح

، وهذا يعين أنّ باملذكّر ي خيتصالذّ) هذا(ِب إليه شارةمن اإلنسان و احليوان و اجلماد من عالماته اإل
  .للمذكّر عالماته أو مميزاته اخلاصة به مثله يف ذلك مثل املؤنث

هو الذي يلد،  ":احلقيقي فيقول بأسلوب علمي املؤنث يف تعريفه  اس حسناألستاذ عبيذهب و  
اسل، ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ، وال بد يف املؤنث احلقيقي من عالمة تأنيث ظاهرة ويتن

    )3(".سعدى، هند، عصفورة، عقَاب-والّدة: أو مقدرة مثل
نّ داللة املذّكر و املؤنث يف اللّغة العربية تشري إىل شيئني متقارنني أو ويتبين من خالل ما تقدم أ  

 :والثّاين .جاعة و األنفة و اإلباء و الكمالأصل و يدلّ على القوة و الش :األول أو نقيضني و متضاربني
ـه آتته مبعىن أنه رمز اللّني و اليسر فرع مبعىن أنل و داللته معروفة يف امسيهولة واخلصب و من األوالس

   .مرينهذا هو األصل وقد يوجد ما يشذّ عن هذا املعىن يف األ .و اإلنبات
  
  
  
  

  :التذكري والتأنيث بني األصالة والفرعية: املطلب الثّالث

                                                 
)1  ( ,(ّ2��رl7، درض  ا	ّ��� ��ّ�� �� ا	��6 ا!7$: ا�� ا	��t� ،"A	s(  ش�ح آY2و l(اشCووض1 ح l	 ذي @ّ�م������ 1�C]%ب  : �ا j(�إ
�ن، -�=C3رات ��ّ�� +4  �)#Cن، دار ا	($" ا	��4ّ),،�)�وت) م1998(1ط=�	 390/ 3 .  
)2  ( ,]](���1 ا	[[ّ�روس ا	��]]A ]]ثp2[[  ث ,+C]]7C� ،    )�ا]]T ،,��]]a�	($�[[, ا�	ا ، ]]=(�p;	ا uEo]]a� ،اء�]]Aوت–, أ�]](�ا	�o�[[, ا	6ّ�د7[[,   ،

  .  98: ص )  2000-1420(وا	pwّثCن 
  . 4/543) ت.د(+ّ��س حt� :، �6	s(  ،ا	ّ=�C ا	Cا2   ) 3(
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األصالة والفرعية فقالوا التذكري أصل والتأنيث فرع عليه و علّلوا  ةاتفق النحاة واللّغويون يف مسأل 
 النطق ألنه املذكّر أخف يف :ثانيهما. أنّ االسم معناه شيء و الشيء مذكّر :أحدها: لذلك بثالثة أمور

  .املذكر يغلّب على املؤنث ألنه أصل املخلوقات :ثالثها. باق على أصالته ومل تلحقه العالمة
, بعد األشياء أصلها التذكري مث ختتص:" يف مسألة أنّ املذكّر أصله الشيء) ه180ت(يقول سيبويه  

من كرة هي أشد متكّنا ما أن النك. متكنا فالتذكري أول وهو أشد, يء يذّكروالش, فكل مؤنث شيء
فاألول هو أشد . م، و هو أشد متكّنا عندهفالتذكري قبل. ون نكرة مث تعرفألنّ األشياء إنما تك, املعرفة

   )1(."متكّنا عندهم
, وهو أشد متكّنا, ر أولألنّ املذكّ, ر أخف عليهم من املؤنثاملذكّ:" ويعلّل للمسألة الثّانية بقوله 

   )2("ذكريإنما خيرج التأنيث من التو
ربع نسوة أسة إذا كن خامس مخ: ل ذلك قولكثْمو. املذكّر يغلب املؤنث"ويقول يف مسألة التغليب 

بالتذكري؛ ألنه إذا اجتمع مذكّر ومؤنث جعل  ةسفقلت مخ )3(."كأنك قلت هو متام مخسة,فيهن رجل
  )4(".الكالم على التذكري؛ ألنه األصل

 ةُثالث: كأنك قلت فإنما جتيء كأنك لفظت باملذكّر مث وصفته" ومل جيعل الصفة تقوى قوة االسم 
وإنما هي من دببت، . ة عندهم صفةرجال نسابات وتقول ثالثة دواب إذا أردت املذكّر ألن أصل الداب

كما أنّ أبطح صفة و استعمل  م ا إال كما يتكلم باألمساءفأجروها على األصل وإن كان ال يتكلّ
   )5("استعمال األلفاظ

وإذا أقحمنا :" إبراهيم بركات تعليال آخر فيقول يضيف الدكتورالتعليالت السابقة وإضافة إىل  
أنفسنا يف هذه الفكرة ميكن لنا أن نضيف إىل تعليالت النحاة مربرا آخر يساير منهجهم يف تأصيل 

املخلوقات  ث منه ونستقي هذه الفكرة من العودة بأفكارنا إىل أصلاملؤن ر أي كونه أصال وتفرعاملذكّ
  مث خيلق سبحانه وتعاىل األنثى ) عليه السالم(را، وهو آدم ، فنجده يف اإلنسان مذكّوبداية املخلوق منها

  مكُقَلَي خذم الّكُوا ربقُات اسالن اهيا أَي(: ويفهم ذلك من قوله تعاىل )6(".وهي حواء عليها السالم
  
من سٍفْن واحد7( )ة(        

                                                 
�ن �� @=��، ��� وش�ح l�C�(7  آ$�ب)  1(�w+ ���3� َ+��و ِ  �   .3/241 )ت.د(،1�)�وت، ط -+�� ا	p6ّم ��ّ�� ه�رون، دار ا	j(B: أ
  .3/241،ا	($�ب )  2(
  .3/561، ا	($�ب ) 3(
   .2/182ا	��ّ�د ،  ا	�%$#"، �=>� ) 4(
  .  3/563 ،ا	($�ب)  5(
2�ء، ا	�=Caرة، �a�، ط ،��آ�تإ��اه)* إ��اه)*  .دا	���),، ا	$d(5t 2  ا	4ّ;,  ) 6(C	35: ص ) م1988(1دار ا.  
  .1: ا	ّ=6�ء )   7(
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  :ع التأنيث منه بأمرين اثننيمث يتفر, كري هو األصل يف اللّسان العريبالتذّ كون  النحاة العرب ويعللّ 
   )1(."ءيث وهو شر واملؤنجميئهم باسم مذكّر يعم املذكّ" :إحدامها

 عالمة كالنكرة ملّا كانت أصال مل ولو كان أصال مل يفتقر إىل أنّ املؤنث يفتقر إىل عالمة: اينالثّ
ة مل ولذلك إذا انضم إىل التأنيث العلمي, ا كانت فرعا افتقرت إىل العالمةتفتقر إىل عالمة واملعرفة ملّ

ر ماخال و إذا انضم إىل النكرة انصرف حنو جفنه وقصعة فإذًا صار املذكّ, ينصرف حنو زينب وطلحة
           )2(".مات التأنيث واملؤنث ما وجدت فيه إحداهنمن عال
, أصل األمساء التذكري" أنّ  على لسان أيب علي الفارسي بن سيدهالاملخصص قد جاء يف و   

عريف مل ينصرف حنو امرأة مسيت بقدم أو عالم التم إىل التأنيث يف األوالتأنيث ثان له فمن مث إذا انض
إىل زينب وإذا انضم3(."ذكري انصرف رجل مسي حبجر أو جعفر الت(    

: ذكري لوجهنياألصل يف األمساء التذكري والتأنيث فرع على الت:" )ه643ت(ويقول ابن يعيش    
, بلفظ مذكّر حنو شيء وحيوان وإنسانأحدمها أنّ األمساء قبل اإلطالع على تأنيثها وتذكريها يعبر عنها 

4(".أنّ املؤنث له عالمة فكان فرعا :الثاين. يها العالمةلم تأنيثها ركّبت علفإذا ع(   
 .كون الشيء يعم املذكّر و املؤنث:األول: أنّ التأنيث فرع على التذكري لسببنيمما سبق  ستخلصو ي
  .افتقار املؤنث إىل العالمة وعدم صرفه جيعله فرعا: الثّاين

فحقّه . كلّ ماال يعرف أمذكّر هو أم مؤنث:"تقول قاعدة أوىلاملسلّمة األوىل واستنتجوا من هذه    
أنّ االسم الذي ال يكون فيه عالمة التأنيث إنْْ كان حقيقي التذكري : ومعناه )5(."أن يكون مذكّرا

 ويذكّر إن, فإن امتاز يؤنث إن أردت املؤنث, ر من املؤنث أو ال ميتازوالتأنيث فإما أن ميتاز فيه املذكّ
  ر سواء ز فيه املذكر من املؤنث فإنّ االسم إذ ذاك مذكّوإن مل ميي, لك حنو هند وزيدأردت املذكّر وذ

  ما استحق التذكري والتأنيث بالوضع "وكذلك كلّ )6(".ملؤنث أم املذكر وذلك حنو برغوثأردت به ا
  

     )7(".أو االصطالح لعدم وجود أعضاء تذكري وتأنيث به كاجلمادات واملعاين
                                                 

  . l�C�(7  ،3/241ا	($�ب، )  1(
)2   (l�C�(7 ،ب�  .  242، 3/241 ،ا	($
)3   (aّ-�	7)�ا ���ن -ر ا	($" ا	��4ّ),، �)�وتدا ،xM، ا=�	 16/79.  
 )4   (\(�� ���(� p]Aل ا	[ّ���   �lE أ�C ا	j#E +�� ا	أّ	، 2  ا	ّ=�C �=>� ا!ش��M وا	ّ=>�k�.  352/ 3،ش�ح ا	�jaّE، ا C�ح�� �� ا	(��ل أ

2��� ��ح)=  .د :راA�l و@ّ�م 	iC( l ا	6ّ ، �  .2/148) م1996-1417( 3ط ،�)�وت -اش� دار ا	($�ب ا	���  ا	ّ=
م 1989)�2�ا�[� (ش[��ط   1��ّ�[� أح�[� @�7[*، دار ا	� *]4	�p�4[)�، ط     .��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ;, ا	���ّ),، �A�l و�6ّ5 ��ّد�[l، د )   5(

  .10: ص 
�دي ،ا	ّ=�ش� �($�, pTح ا	ّ��: د ر�#�ن +�� ا	ّ$Cاب،د: ���  ،دا	��ّ��t	s( أ�  ا	�ّ��س ��ّ�� �� ����  ،وا	�d5ّe ا	�fّآ� آ$�ب)  6(Y	ا �

  .10: ص ) م1996-1417(2ا	-�B5  ا	%�ه�ة، ط
)7   (  ،"]���� ا	ّ$6$�ي  ا	(Q ،d5ّe�	وا �ّآf�	ا     l](4+ �]4ّ+و l]	 و@[ّ�م l]%%ّ.د: ح   	[�  �أح�[� +�[� ا��ه �](Bة، دار     ،ى�ه�]%	��  B5��($�[, ا	-[

�ض، ط��ّ	��  +�  .26: ص  )1983-1403(1ا	ّ�2
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, اعلم أنّ املذكّر واملؤنث إذا اجتمعا:"بقوله يرفيلخصها أبو بكر األنبا: ة الثّانيةالقاعدأما 
وال جيوز قامتا وقعدتا ، قاما وقعدا وجلسا ةأواملرالرجل : تقول من ذلك. املذكّر على املؤنثلّب غُ

    )1(".وجلستا ألن املذكّر يغلب املؤنث ألنه هو األصل واملؤنث مزيد عليه
  كّر ومل ينص فيهإذا جاء اخلطاب بلفظ مذ:" ب ابن فارس إىل موقف مشابه عندما قالوذه 

   )2(".فإنّ ذلك اخلطاب شامل للذّكران و اإلناث, على ذكر الرجال
واجتمع املذكّر واملؤنث فإن سبق املذكّر ذكّرت وإن سبق املؤنث "أما إذا تقدم الفعل  

  )3(".ت هند وزيد فقد اعترب السابق فبين عليهكقوهلم قام زيد وهند، وقام...أنثت
وا آتو ةَالَوا الصيمقأَو( :وقوله تعاىل )4( )وا اتقُوا اَهللانآم ينذَالَّ اهيا أَي(من القرآن بقوله جلّ ثناؤه  ومثّله

اةَكَالز وكَارعوا مع الراكعصيغة مجع املذكّر تغليبا للمذكّر على ففي اآليتني املذكورتني جاء اخلطاب ب )5( )ني
  )6( .خطاب عام يشمل الذّكور واإلناثاملؤنث وهو يف احلقيقة 

  :رتغليب املؤنث على املذكّ: املطلب الرابع  
وهذا متفق عليه كما سبقت اإلشارة إليه،  األصل يف الكالم أن يغلّب املذكّر على املؤنث   

لفالن مخسةُ بنني : املذكّر فقلتغَلَّبت اجتمع مذكّر ومؤنث  إذا): "ه361ت(يقول ابن التستري
ا وإناثًا، وجاءين فالنٌ وفالنةٌ ابنا فالن7(".يعين ذكُور(   

وإطالق احلكم  ،و ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر، أيء حكم غريهإعطاء الش :التغليب هوواملراد ب 
   ،األمعلى األب و" األبوين"إطالقهم  ذلك مثلتفقني، واملختلفني مـجرى امل عليهما جمازا إلجراء

  
  
  

  . )8(.على القمر والشمس" القمرين"واألب واخلالة و

                                                 
  . 2/297 وا	�d5ّe، ا	�fّآ�)   1(
�رس زآ�ّ�[� �[� 	;[Cّي ا	%[�ن        )   2(]2 �]�� �t	s( ا���م ا	�pّ�, أ�  ا	��6 أح�� Y�pب 2  آ��	و7=� ا �Y4k��ح�  l%2  2 ا	4;, و�6aّ	ا

�ن، -ا	ّ�ا�[[1 ا	BY[[�ي، +l]](4+ �]]4ّ ووض[[1 حCاش[[)l، أح�[[� ح6[[� �C]]3=� ،z]]6رات ��ّ�[[� +4[[  �)#[[Cن، دار ا	($[[" ا	��4ّ)[[,، �)[[�وت ]]=�	
7[ّ)� ا	�B)4[ ، ا	ّ=�ش[�    .د: �=>� ا�ح(�م 2  أCTل ا!ح(�م، �t	s( ا���م +4  �� ��ّ�� اF�[�ي، �[n    . 188: ص ) 1997-1418(1ط

z� ، �  .286/ 1،2دار ا	($�ب ا	��
�ح ا	�=)� r  2��" ا	3ّ�ح ا	(�)�،  )  3(�a�	ا �C(ّE	ي ا�%�	1/209،ا.  
  . 278:ا	�%�ة  )  4(
  .  43: ا	�%�ة  )  5(
�	� ، �=C3رات دار �($�, ا	�)�ة، �)�وت،: 	4ّ;, وأ7�ار ا	���ّ),، �t	l%2 s( ا)  6(�w	220: ص) د،ت(ا.  
  . 69: ا	�fّآ� وا	�d5ّe ، ص )   7(
)8   ( ,]](ّ��ن ، ا!�[[ـ)� أ�[[)� :ل 5�T[ـ� ا	[[ـ��� ، +=[[  ���ا@�[[ـ, أTـC	[ـMf]](�4� l  ا	�pّ�[[ـ, ا!�)[[� 5[ـ��* :ل 5�T[[� ا	[[ـّ���، �($�[[, 	�     ،��B[* د@[[��k ا	��]]=

�ري، حّ%%[l و+l](4+ �]4ّ               .  49: ص  )م1997( 1ط ،5�ش�ون]a5!م ا��ل ا	[ّ��� ا�[� ه3[]�B	 ،"]ر��: �=>[� �;=[  ا	�4)["، +[� آ$[" ا!+
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مسألتني غلّبوا فيهما ، ذكري أصل و التأنيث خيرج منه أو فرع عليهالت مة أنّإالّ أنهم استثنوا من مسلّ  
يف التأريخ  :و الثّانية.حىت ال جتتمع الزوائد) ضبعان(ريف تثنية لفظ املذكّ :األوىل، التأنيث على التذكّري

   .رث على املذكّاملؤنفقدموا 
نث غلّب حكم املذكّر ر واملؤإنه مىت اجتمع املذكّ" ):ه516ت(بن علي احلريرييقول القاسم      

  :واملؤنث فرع عليه إال يف موضعني ألنه هو األصل, على املؤنث
  ثنية على لفظ فأجريت الت ,ضبعان: باع قلتكر و األنثى من الضثنية الذَّك مىت أردت تأن :أحدمها 

      )1(".-ضبعان-ال على لفظ املذكّر الّذي هو- ضبع-املؤنث الذي هو
ا كان جيتمع من الزل ذلك فرارا ممما فُععلى لفظ املذكّروإن ث " )2(".وائد لو ثُنـيفغلّبوا لفظ املؤن

   )3()".ضبعانان(قولوا للخفّة ومل ي
يت هي ام الّثة دون األييايل اليت هي مؤنأنهم يف باب التأريخ أرخوا باللّ: ـايناملوضع الثّو
  رة مذكّ

  ومن كالمهم سرنا عشرا. هر ليلتهوإنما فعلوا ذلك مراعاة لألسبق واألسبق من الش: "عقّب قائالو
   )4(."من بني يوم وليلة

والعرب يف بعض استعماالم ": ويضيف إليه قائال األستاذ عباس حسن املعىنوقد أكّد هذا      
مون التأنيث على التون املؤنثيقدعلى املذكّر يف بعض حاالت قليلة ذكري فيغلب ,صل فيها مبوضوع يت

وكوا , لثالث حمصورة بني كوا أياما أي. (يوم وليلة نيب رجعت من السفر لثالث: وهلم مثالالعدد ق
وع من االستعماالت أن يوجد عددث ييزهمت ليايل وضابط هذا النومها  ,وكالمها ال يعقل, مذكّر ومؤن

ذكري ومن تلك على الت التأنيثفهم يغلّبون يف املثال السابق وأشباهه "بني"الن من العدد بكلمة مفصو
... امرأةقابلت تسعا بني رجل وبأن يكون معه مذكّر ليس له األمهية و التغليب حنو , احلاالت
  )5(".وهكذا

                                                                                                                                                         
�+[, وا	ّ=3[� وا	ّ$Cز�[1       �oّ	وا �])E	5  ، دار ا��)[�وت  –ا	ّ�آ$Cر ��زن ا	���رك، ���� +4  ح�� ا�، راA�l 7[�)� ا!2;[–   ,]��oّ	ن، ا�]=�	

 u	ا.  644: ص)  ه1426-1425(ا!و  iC(6	ّ��� ا	ل اpA ،C�=ّ	2  ا  M�  .169/ 1!ش�
�[� +4[  ا	���[�ي و�E� �]�4� l](4[�دات أوه[�م ا	-[Cاص ��[� و��4)[� ِ+�2[�ن               ،دّرة ا	;Cّاص 2[  أوه[�م ا	-[Cاصّ   )   1( *]7�	4�pّ�[, ا	%

�2ّ)[[, ط%wّ	($[[" ا	67ّ[[, اe� ، ]]A�o+)14182[[  +  . 66: ص  )م1998-ه �ه[[��	ا �]]<=�  ، iC(]]6ّ	[[��� ا	ل اp]]A �]]Y+اC54ّ;[[, وأ	م اC]]4
 l(اشCو+�4ّ ح l��+CضC� نC=+و l��ّTو loوض� lح�اه)*،     :ش�]��وي، ��ّ�[� أ�[C ا	j]#E إB�	4  ��ّ�� ا+،u	C�	د ا�A أح�� ��ّ��

�)�وت  ،j(B	ز�1 ، -دار اC$ّ	وا �ّ=3	وا ,+��oّ4	 �)E	ن، ودار ا�  .2/87) ت.د(	�=
  66: �ي، ص دّرة ا	;Cّاص، ا	���)   2(
)3   (�(7 ��  .M ،16/109ا	�-xaّ، ا
)4   (l6E5 اصCّ;	66: ص  ،دّرة ا.  
  .4/502ا	ّ=�C ا	Cا2 ، +ّ��س ح�6، )   5(
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ة ر يف مسألـة التأريخ بشموليسبب تغليب العرب املؤنث على املذكّ )ه340(ويشرح الزجاجي  
فلومحل . هر ليلـةٌ، ألنّ أول الشيايل دون األيامالتأريخ حممول على اللّ]علم أنّ ا[  :فيقولووضوح 

ام لسقطت من الشاةهر ليلـعلى األيث التفتقول ،ريخ ملا ذكرت لـك، فتؤن: )لَكتبت خلمسٍ خنو  
هرمن الشهر ، ولستألنّ األهـلة فيها[دون األيام، يايل فيقع التاريخ على اللّ) خلون من الش [

فذلك بالنسبة إىل ) شرعا(وإن تأخرت ليلة عرفة عن يومها  )1(".ليلـة يومـا مع كلّ نّوقـد علم أ
  )2(".روعية الوقوف يف هذا الوقت املخصصاحلكم وهو مش

نث على املذكـر سوى هـذين أنـه ال يوجد يف العربية مـوضع يغلّب فيه املؤ وذكر احلريري   
املوضعني، واحلقيقة أنّ هناك مواضع أُخر يغلّب فيها املؤنث على املذكّر مل يشر إليها احلريري، قد 

حاة  يغلّب فيها املؤنث على املذكّر وإنْ كانت متناثرة يف كتبهم وقد حاولت مجعها على قدر ذكرها الن
   :ما أسعفتين املصادر املتوفّرة لدي والذي توصلت إليه هو

املضاف املذكّر من املؤنث املضاف إليه التأنيث، بشرط أن يكون املضاف صاحلا "جواز اكتساب   
فصح تأنيث -قُطعت بعض أصابعه- :ذلك املعىن، حنوللحذف وإقامة املضاف إليه مقامه، ويفهم منه 

   )3(".قُطعت أصابعه:"بعض إلضافته إىل أصابع وهو مؤنث، لصحة االستغناء بأصابع عنه، فتقول
                )6( :ومن تأنيث املذكّر يف أشعارهم قول الشاعر )5()تلْتقطُه بعض السيارة()4(".قراءة بعضهم"وعليه 

تفَّهست احرِم تزتا اهكَم نيشمِ     ماسواحِ النيالر را مهـيالأَع  
  )7(".أعاليها الرياح* ، فكأنه قال رماح تسفّهت)الرياح(إذْ كان من ) الْمر(فأنث 

يقول يف ذلك عباس حسن  .ث احلكمير باملؤنوقد أُطلق على هذا النوع من تأنيث املذكّ   
وهو ما كانت صيغته مذكّرة : ومنه املؤنث احلكمي:" وهو بصدد احلديث عن أنواع املؤنثات

وجاَءت كُلُّّ نفْسٍ : (ولكنها أضيفت إىل مؤنث فاكتسبت التأنيث، بسبب اإلضافة؛ كقوله تعاىل
   ))8(معها سائق وشهيد

                                                 
�A  ، حّ%%l و@ّ�م 	l ا	ّ�آ$Cر +2C�  4)� ا	���، �67ّe, ا	ّ�7�	,، ا	)  1(A�ّ	ق ا�   .145:ص ) م�oّ,6�)1417 -1996�, ا	-�ا	j�B 2  ا	ّ=�lE=ّT C أ�C ا	%�7* +�� ا	ّ�ح�� �� إ�7
وش[�ح +�[� ا	�[�ل 7[�	* �([�م دار ا	��[Cث ا	��4ّ)[,،        : 2  ش�ح 1�A ا	CBا�[1، 	}�[�م p]Aل ا	[ّ��� ا	iC(]6ّ ، ��[�        1ه�1 ا	CYا �)   2(

  .5/319) م1975-1395(ا	(��C،ط
)3  ( �)E	)�، دار ا��	ّ��� +�� ا	ا  �� s(	t�  �	�� ��  .  50، 3/49) م1979-1399(وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1  �=>� ش�ح ا�� +%)u4+ j أ	Eّ), ا
)4   (l=+ ي رضّ  ا��a�	�6 ا�	ا Cه.  
)5   ( s7C� :10 .  

، وl]](2 271: ص ) م1415-1995(1	�=[[�ن ط-د�[[Cان ذي ا	ّ�ّ�[[, ، @[[ّ�م 	[[l وش[[�حl أح�[[� حz�]]7 �]]6، دار ا	($[[" ا	��4ّ)[[,، �)[[�وت   )  6(
�+� 2[  ا	ّ#[�ورة، !�[  +�[� ا� ��ّ�[� �[� A�E[� ا	%[ّ�از ا	%)�وا5[ّ ، ��%)[�            �=>[� آ$[�ب �[� �C]Bز     ).  �3)�(C�  2ض1 ) رو��ا(]3ّ4	

  .�4/225=>� ا	-�ا5,،. 70: و�%��*، ا	�ْ=B  ا	ِ(ْ��  ، ا	ّ�ار ا	ّ$65Cّ), 	4ّ=3�، ص 
 *  �YEّ]6� : �]	��ء، C]%(2ل   :  وا	��=[[u . ا	��[[�ح ا	$[  ��[[ّ� �#[�s  : ا	ّ��[[�ح ا	=Cا7[*  . أ�]]65 s]a� : ز�]$Y� �ّ]]Y5ّح   إ�ن Y$(]3�  ]]2ّ� آ��[[

l5اCد� ،��رة أخ[�ى    271: ص  ض�)E, هّ�ت ر��ح����           :  و]Y(4+ ت��2[ّ ��]a5 ح�إذا �3[)� اه$[�زن Y(]3�  ]2ّ� و�Y5ّt])2 �(]=ّwّ� ر�[
  . 70: ا	ّ���ح  2�ه$ّ�ت ، آ$�ب �� �CBز 	3ّ4�+� 2  ا	ّ#�ورة، ا	%ّ�از ا	%)�وا5 ،  ص 

  . l6E5 :70، ص آ$�ب �� �CBز 	3ّ4�+� 2  ا	ّ#�ورة )   7(
  . 21: ~ ق)   8(
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 أصلها، ولكنها يف اآلية اكتسبت التأنيث من املضاف إليه املؤنث، وهو مذكّرة يف) كلّ(فكلمة 
   )1( )".نفس(

  ):                  672ت(ويف هذا التأنيث املكتسب يقول ابن مالك
  *وربما أَكْسب ثان أوالَ       تأْنِيثًا إِنْ كَانَ حلَذْف موهالَ                       

قد يفيد األول التأنيث؛ إن كان األول صاحلا للحذف واالستغناء -نّ الثّاين وهو املضاف إليهيريد أ 
    )2("عنه بالثّاين

  .   وهناك مسألة أخرى يغلّب فيها املؤنث على املذكّر لضرب من التأويل
من  ومنه أن يكون االسم مذكّرا فيحكم له حبكم املؤنث بدال):"669ت(قال ابن عصفور      

  :)4(ومن شواهده قول رويشد )3(".محال على املعىن...تذكريه
  )5(سائلُ بـين أَسد ما هذه الصوت      مطيتـه* يا أيهـا الرجـلُ  الْمزجِـي        

)6(".فأنث الصوت ألنه مبعىن الصرخة واالستغاثة
   

  
  

  :كامهاعالمـات التأنيث عددها دالالا أح: املطلب اخلامس
  "عددها"عالمات التأنيث : أوال

                                                 
�	�، �t	s( . 4/545ا	ّ=�C ا	Cا2 ، )   1(� ���ل  : �=>� ش�ح ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا]�A م��ل ا�� +�� ا�، ��ر ا	ّ��� �� ا���A *��ا�� ا	ّ=

 n� ،�	�� ���C(+ j7ن ا	C6ّد، �=C]3رات  : ا	ّ��� ��ّ�� ��ن ط -��4ّ)[,، �)[�وت  ��ّ�[� +4[  �)#[Cن، دار ا	($[" ا	    : ��ّ�� ]=�	1420(1-
  .276: ص ) م2000

*   ��5  وه[C ا	�#[wّ	أّن ا ���� ، n	�T أي pهe� u=����ء Y	ا n$E� pَهC�ُ    d](5t$ّ	ا!ول ا �](E� �]@ ،l](	ف إ  	�]T ن ا!ّول� n	f]�4ف  ، إن آ[
 5�wّ	�� l=+ ء�=;$7Qا2 ،  ،واC	ا C�=ّ	4/545ا.  

  .���3/49، ��  ا	ّ��� +�� ا	��)�  ،�� +%)jو�=>� ش�ح ا. 4/545ا	ّ=�C ا	Cا2 ، )   2(
�5ّ),، ا	6ّ)� إ��اه)* ��ّ��، ا	oّ :� ، ��، ا�� +CEaر اQش�)4 �	3ّ�ض�اk� ا)   3(wّ	, ا�271:  ص) م1982-ه1402(�.  
)4   (�(wآ ���ه4  �� ا	3ّ��اء اّ	 ��f	 ^(	Y* ذآ� 2  ا	3ّ[��، وش[��7ّC$� M[� 2[  ا	�o%[,      هC رو��3 اA  k�oّ	. ا �ا  �=>[ �kا�ض[ �3ّ[	� ،

�a$-� ، k� �� ش�ح ا	�pّ�, ا	$����ي، +l(4+ �4ّ وراA�l]  .   272: ص oّ	أوس ا ��ّ��م ح�)" �  �! ،,7���ّ�[� +�[�   : د�Cان ا	��
�!زه���uA، ا	��ّرس E* خ�=�	م1965-1374(ا (،MدQوأو n)�T  4+ ��ّ�� ,��o�4" �� �($�, وo�1/77 .  

*  A��	3ّ[ ءُ  : ا	ا �]Aل ز�%�        l$ww�$]7إذا ا ، l]$�ْ�ّAو ��ًء، وأزl]$(ْA أ5[]Aا وزCً]Aْز  C]A�� .       u]=��	وا ،M�]Y� u]4+ "]آ��ُ �]� ,](ّo�	وا :
�ل، �t6	l أن ���4ّ �=  أi �+ l=+ �ٍ7��ِ� ا	x�E وا$]7Q�pم  B+�� l$(ّo�	 �َk��i" ا	ّ�اآ" ا	6ّ-� :       *ٌ]ُّ)Yَ� مp]ا آf]�4[, ؟ وهB	ا Mf]ه �]�

� اش(�ه*و-7���l5ّ! ، , هC اّ	fي أ� *Y(4+ "4Aو ،l	 اCA�� اه$� *Y(4+ ر��[�      ".ث �]�ّ�� �]��  +4  أح�[� ! ,7��=>� ش�ح د�Cان ا	��
 M�35 ، @زو��	6)� ا�	وت،ط:ا�(� j(B	رون، دار ا�    . 1/166) م1991-1411(1أح�� أ�)�،+�� ا	p6ّم ه

ّ��م ،)   5(�  �! ,7���وا�, . 1/166زو@  l6E5، �=>� ش�ح د�Cان ا	���7,، ا	�� .1/77د�Cان ا	�� l)2اآ[" (و�ّ	ا �Y�ّأ�� (  �]� Q�]� )  �]�
jA�ّ	ا �Y�ّأ.(  

  . �1/167=>� ش�ح د�Cان ا	���7,، ا	��زو@ ، . 272:ض�اk� ا	3ّ��، ص  ) 6(
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غري أنه وقبل ذلك تنبغي اإلشارة إىل ذكر مصطلحاا واالختالف الواقع فيها بني البصريني       
ى ال حيدث لَبس أو يني حتفهم أنّ هناك خلطاوالكوفي.  

صل العالمة اليت ن يف أواختلف البصريون والكوفي :) بني كوا تاء أو هاء( ":العالمة األوىل 
يقول سيبوبه وهو من ) تاء أم هاء ؟(اتلحق آخر االسم املفرد للتمييز بني املذكّر واملؤنث بني كو

االسم يف الوقف،كقولك هذه  وأمـا اهلاء فتكون بدال من التاء التي يؤنث ا" :البصريني
    )1(".طلحة
، إالّ يف الوقف وهو رأي البصرينين واء ال تكويفهم من قول سيبوبه هذا أنّ الـتاء أصل، واهل 

هذا :" لكتاب أكثر من مرة ومن ذلك قولهواحلقيقة أن سيبوبه أثبت أيضا مصطلح اهلـاء يف ا
هذا باب ما حلقته ":أكثر من موضع، يقول كرر مصطلح اهلاء يفوي )2(".باب هاءات التـأنيث

فموقف سيبوبه يف هذه .نيثالتأنيث ومل يقل تاء التأفقال هاء  )3(".هاُء التأْنيث عوضا ملا ذهب
   . املسألة يتراوح بني املذهبني كما يلحظ من خالل ما تقدم

 وزعم أبو اخلطاب أنّ:"يف الوصل والوقف فيقول) تاء(ها ذكر أنّ من العرب من جيعلمثّ    
ا يف الوقف واحدطلحت كما قالوا يف تاء اجلميع قوال  :أناسا من العرب يقولون يف الوقف

ه ليجعلها تاء حتى والقول يعضد مذهب البصريني يف أنّ الـتاء أصل بل ويزيد علي )4(".والوصل
وهو  وا نطق الفراء يف كتابه املذكّر واملؤنث-اهلاء- أما الكوفيون فريون أصلية. يف حال الوقف

    ):206(وأنشد قطرب )5(.عن عالمات التأنيث ديثهبصدد ح
                   تمدعبا ومدعما وبدعب نت     مملسبكفّي م اكجاُهللا ن  

        تملْصالغ دنالقومِ ع نفوس صارت  *  تى أَمعدةُ أَنْ تاحلُر ت6(وكاد(  
               )7(.فواحلق األول ألنّ التاء يف الوصل واهلاء يف الوقف، واألصل هو الوصل، ال الوق

  حتديد عالماا  حاة يفالن اختلف مصطلحهااختلف البصريون والكوفيون يف  كماو     

                                                 
)1   ( l�C�(7 ،ب�  4/238، ا	($
)2   ( ،l�C�(7 ب�  . 3/127ا	($
  .4/83ا	($�ب،)   3(
)4  (l�C�(7 ،ب�  .3/353ا�� ��)\، ح ا	�jaّE، ، �=>� ش�4/167، ا	($
  .57: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ص )   5(
�د �C@  2 l	C6=�3/353 . lب 2  ش�ح ا	�r ،jaّE)� ا	�)�  )  6(Y3$7Qوأ��: ( وا ،��aَ4;َ	��46، وا� (.  
* ,ُ�aَ4ْ;َ	وت: َ وا�(� ،1(�B4	 *4�	)�، دار ا��	س اC���ة وا	�4�Cم، أو أjT ا	64ّ�ن، ا	%Y4	ا u%$4�-	 ،ن�=�4/157  .  
)7   ( jaّE�	ح ا�ش �ض ،  .�3/353=>�ّ	ا ،"A�  .�3/391=>� ش�ح آ�2ّ), ا�� ا	�
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ذهب إىل ومنهم من  ،ن فقطها عالمتا، ومنهم من ذهب إىل أنعالمات جعلها ثالثَفمنهم من 
يف مثاينّ  دثني من حصرهاومن احمل, نهم من رفعها إىل مخس عشرة عالمةو م, أنها أربع عالمات

   .عالمات
ه مل يفرد هلا بابا مستقال وذكرها متفرقة يف أبواب أا ثالث عالمات غري أن  ذهب سيبوبه   
فذكر  )1( "هذا باب هاءات التأنيث:" ، فقال مثال يف باب املمنوع من الصرفمن الكتابخمتلفة 

يف باب ما ال ينصرف الذي ومسه  وذكر العالمة الثّانية-مبصطلح الكوفيني) اهلاء(وىلالعالمة األ
هذا باب ما حلقته األلف يف آخره فمنعه ذلك من االنصراف، جاء فيه أما ما ال ينصرف : بقوله

حلقته ألف التأنيث  هذا باب ما :وعقد للعالمة الثّالثة بابا جاء فيه )2(".حبلى وحبارى: فيهما فنحو
   )3(".ألف بعد

:" أصحابه فقالوذكرها مبصطلح ، للتأنيث ثالث عالمات أنّيف  )ه207ت(اءالفر تبعهو  
وقائم , مثل فالن وفالنة ,تكون فرقا بني املؤنث واملذكّر منها اهلاء، اليت"للمؤنث عالمات ثالثة 

  .هذين املثالنيكما يف  فاتيف األمساء والص تكون فرقا بينهما )4(."وقائمة
    )5(."وما أشبه ذلك) الصفراء(و) اءاحلمر(و) راءالض(املدة الزائدة اليت تراها يف  ومنها
   )6(."دة والياء فال يقعان ملذكر أبداا املفأَم. اليت تراها يف حبلى وسكرى و صغرىالياء،  ومنها

واملؤنث  رفرقة بني املذكّكر العالمات التي تدخل على األمساء والصفات، للتفقد خص بالذّ  
  .  وحصرها يف ثالث عالمات

و ذكرها مبذهب اء واأللف الت: ومها عالمتان )ه316ت(وهي يف مذهب ابن السراج  
تبدل -التاء-فظينيفأحد اللّ: فعالمة التأنيث يف األمساء تكون على لفظني" :البصريني حيث يقول

   )7(."واآلخر األلف يف الواحدة،) هاء(منها يف الوقف 
            : بقولهابن مالك هو ما ذهب إليه و   

           
           أْنِيثـَةُ الت    )1( ي أَسامٍ قَدروا التّاَء كَالْكَتففوأَو أَلف      اٌء ـت: عالَم

                                                 
)1   (l�C�(7 ،ب��	*          : �=>� ش�ح ش�2ّ), ا�� ا	��t]� ،"]A	s(    . 3/220 ،ا	($]�4	 Mاه�C]ح ش�ي، �[1 ش[C]�=ّ	ذي ا�]�رض[ّ  ا	[ّ��� ا!7[$�ر 

�ح" خ�ا5, ا!دب، حّ%T ;�ادي�	در ا��، ا!7��fة، ��ّ�� C5ر ا	��6، ��ّ�� ا	ّ�@[�اق، ��ّ�[� ��[     ا	j(4B +�� ا	%�Y�Y�� ح�وش ، ��Y%
�ن، -دار ا	($" ا	��4ّ),، �)�وت) م1982-1402(ا	ّ��� +�� ا	��)�، ط=�	2/199.  

  . 210 ،ا	($�ب)   2(
  . 3/213 ،ا	($�ب)   3(
)4   (،d5ّe�	وا �ّآf�	57:ص  ا .  
)5   (،l6E5 d5ّe�	وا �ّآf�	57:ص   ا .  
)6   (،l6E5 d5ّe�	وا �ّآf�	57:ص  ا .  
)7   (،C]]�=ّ	ل 2[[  اC]]T!;[[�ادي، ��[[�  ا�	ي اC]]�=ّ	اج ا�6ّ[[	ا  jY]]7 �]]� �]]�ّ�� �]])�  ]]� 2ط  +�[[� ا	�6[[)� ا	67ّe�  ]]4$E[[, ا	ّ�7[[�	,،. د: !
  .2/407) م 1408-1988(
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مقدرة وإىل ذلك أشار اء تكون ظاهرة كفاطمة وقصعة والت إنّ أنيث عالمتني مثّللت"أنّ  رفذكَ
 أنّ بعض األمساء ال تكون تاؤه ظاهرة بل مقدرة يعين) روا التاء كالكتفويف أسام قد: (بقوله

واأللف تكون مقصورة أو ممدودة  )2(."ن يعقل كهند أو ملن ال يعقل ككتفوسواء كان مل
  .، خضراء صحرا ء مثل: مثل ليلى وسلمى وسكرى وصغرى واملمدودة :قصورةفامل

هذه الصيغة بكاملها : أن يقول واَألولَى" ذي"الياء أيضا عالمة تأنيث يف حنو )3(وقال جار اهللا 
وأشار ابن يعيش يف شرحه إىل  )4(".وليس يف اسم اإلشارة ما هو على حرف واحد"نا"َ كللمؤنث 

ت5( ".عالمة رابعة وهي الكسرة يف حنو أن(  
 :"اء قالهان كما جاء يف كتاب الغرة عن الفريف ما حكاه عن ابن الد )911(السيوطي نقلو  

ث مخاقال الفريف األمساء, س عشرة عالمةء للمؤن وأربع يف األفعال وثالث يف األدوات, مثان.  
واخلامسة , ابعة تاء اجلمع يف اهلنداتاهلاء واأللف املمدودة واملقصورة والر : مثان يف األمساء -ًا 

ت6(الكسرة يف أَن( ,والسوهن نتادسة النون يف أَن ,ابعة التاء يف أُوالسوبِت خامنة الياء يف ت والثّن
    .هذي

لكسرة يف قمت والنون يف وا )7(والياء يف تفعلني, اكنة يف قامتاء السيت يف األفعال التوالّ -ب 
ي تلحق األفعال ثابتة ال تنقلب يف الوقف حنو. فعلْناكنة التاء السقامت هند وهند قامت، : والت

وقد  )8(".دل منها اهلاء يف الوقف فتقول قائمه، وقاعدةوإذا حلقت االسم حنو قائمة وقاعدة أب
  .  سبقت اإلشارة إىل هذا

  واهلاء يف هيهات واهلاء واأللف يف  - ربت، وثَـمت، والت-والّيت يف األدوات التاء يف- ج
هان وهذا حنكيه وإن , ها هند قائمةقولك إن9(."مل نعتقده مذهبا ألنفسناقال ابن الد(  

ح أنّ ابن الدهان قد ذهب يف حصر عالمات التأنيث يف مخس عشرة عالمة وهو ومن الواض  
  .اجتهاد منه حيث نسب ذلك إىل الفراء

                                                                                                                                                         
)1   (،C�=ّ	ل 2  اCT!2/407ا.  *���	��=>�  ش�ح ا�� ا	ّ=� ��وا	�BY, ا	��ضّ), 2[  ش[�ح، ا!	t]� ،,](ّE	s(      . 534: ص ، +u4 أ	Eّ), ا

                u]	ا!و ,]��oّ	2ّ)[,، ا�%wّ	($[" ا	67ّ[, اe� ، ]4+ �]�ّ�� *(اه�]�أ�  ا	pA j#Eل ا	ّ��� +�[� ا	[ّ�ح�� ا	iC(]6ّ ، حّ%%[l و+l](4+ �]4ّ أح�[� إ
  . 429: ص) 1421-2000(
  . 312 :ص �)�وت،  -ا	�($�, ا	�a�T ،,�ّ)�ا) م2001-1422(1+�� ا	��)� ه=�اوي، ط: �u4+،  n ا!	Eّ),  ش�ح ا	�(Cدي)   2(
)3  ( ،jaّE�	ح ا�3/243ش .  
)4 (  ،,(ّ2�  .  3/391 ، ض ا	ّ�ش�ح ا	(
)5 (  ،\(�� ��  . 3/353ش�ح ا	�jaّE، ا
�5     . �=>� ا	�4ّ�ب، j4+  2 ا	�=�ء وا�+�اب !�[  ا	�%[�ء +�[� ا� �[� ا	�6[)� ا	�(��ي،ا	B[�ء ا!ّول �$�[�، د        ) 6(]wّ	ت، وا�]�(4i زي�]r

 ��$��ن، دار ا	E(� ا	���T�ة �)�وت: Y�5 l	ا� ��+- u	ا!و ,��oّ	رّ�,، اC7 �3�د �)E	ن، دار ا�  . 1/476) م1416-1995(	�=
)7 (  ،l6E5 اب�ء وا�+�  . 1/476ا	�4ّ�ب j4+  2 ا	�=
)8  ( ،jaّE�	ح ا�3/353ش.  
�k�ا!ش��M وا	ّ=)   9(< C�=ّ	ّ� ،2  ا	ل اpA، iC(6ّ	��1/150 ا. �d5ّe�	وا �ّآf�	ا �ري، ، أ=>��(� ا!�5 C���B* ا	�fآ�  . 1/206 ،207

،d5ّe�	د وا ،,(ّ�  .15: ص ��ّ�� أح�� @�7*،.2  ا	4;, ا	��
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التاء يف األدوات تشبه التأنيث وليست بتأنيث حقيقي ومثل ذلك التاء يف "واجلمهور على أنّ   
   )1(.ه إىل الفراءونسب يقاله أبو بكر األنبار والت حني مناصهيهات ويف قوهلم 

  .وكما اختلف القدماء يف حتديد عدد عالمات التأنيث اختلف احملدثون يف ذلك أيضا  
أنيث وألف التة، اء املربوطالت: أنيث ثالث عالماتللت:"يقول الشيخ مصطفى الغالييين 

        )2(."، وألفه املمدودة،كفاطمة وسلمى وحسناءاملقصورة
اعلم أنّ عالمات التأنيث :" ام نور الدين، إىل أنها مثاينّ عالمات يقولوذهب الدكتور عص    

وهي تاء التأنيث املربوطة، وتاء التأنيث املفتوحة، واأللف املقصورة، واأللف املمدودة، ...مثانية
   )3(".واأللف والتاء يف اجلمع، والنون، والكسرة، والياء

للّفظ فهو عالمة للتأنيث أو مميز له، وأنّ اللّفظ حيدد تذكريه إنّ كلّ ما يؤنث به ا: يف تصوريو
أو تأنيثه السياق الّذي يرد فيه فإن كان يف السياق ما يشري إىل تأنيثه فهو مؤنث، وإن وجد فيه ما 

  .يشري إىل تذكريه فهو مذكّر
   .)أي عالمات التأنيث اليت تلحق آخر االسم أو الصفة(: هاتعريف :ثانيا  

على "حاة وهيذكرها الن "اءالت"غة العربية من عالمات التأنيث يف اللّ: الـتـاء: العالمة األوىل
 كة وختتصباألفعال كقامت،اءباألمسقسمني متحر وسيأيت ذكرها )4(".كقائمة، وساكنة وختتص

  .  الحقا
   ا النفأمباألمساء فهو الّ وع الذي خيتصحو بالتو اء املربوطةذي يعرف يف كتب الناء الت
ويعرفها  )5(".هي اليت تلحق األمساء وصفاا وهذه التاء للتّّّأنيث كثريا وغري التأنيث قليال:"ةاملربوط

  .)7(فالتاء إذا وسيلة من وسائل التأنيث )6(."اء التأنيث هو املوقوف عليها هاءت:" بقوله اجلر جاين
  له غري واضحة يف هذه املسألة اب وقد جاءت أقواالكتمن  ة مواضعيف عدذكرها سيبويه   

 ها يف موضع آخرركُذْوي )1(".تهذه طلحة ورمحة وبنت وأخ:"وتؤنث ا الواحدةُ حنو:"يقول
ؤكد ذلك بقوله وبنني بناء ما وي, وكلتا ألنهن حلقن التأنيث ت وثنتنيت وبنوكذلك تاء أخ:"قائال

  هنه : يف الوصل ومنت تريد* توكذلك تاء هن:"وعقّب قائال)2(."فيه من الثّالثة زيادةال 
                                                 

)1  (،d5ّe�	وا �ّآf�	1/210ا .�<=�  ،M�(7 ��  .16/116ا	�-xaّ، ا
)2   (,(ّ���1 ا	ّ�روس ا	��A،1/99 .  
)3   ((�o$	ّ=دروس 2  ا	ي� اC�1،  ،C�=ّ	ت ا�(7��م C5ر ا	ّ���. دأ7a+، وت ط�(�  5�  . 68: م ص 1993، 1دار ا	E(� ا	�4=
��l3  )� أح�� ز�= ،ا	6ّش�ح �$� ا!	E  ،,(ّE),،دحpن أ	)   4(Y�	4�p]A ,]�pّل ا	[ّ��� ا	iC(]6ّ ،     "ا	�BY, ا	��ض[ّ), 2[  ش[�ح ا!	Eّ)[,     " و

�  .166: ص  )ت.د(�  ا	��4  وش�آ�M، ا	%�ه�ةدار إح)�ء ا	($" ا	���ّ),، +)u6 ا	�
�	* ا	($"، ص ) م1999(ا	6ّ��ّ�اk  إ��اه)*�t	s(  ،�=>� رح4, 2  ا	��B* ا	ّ$�ر�- )   5(+ :241 .     �]��=>� أوضn ا	�6[�	� إ	[u أ	Eّ)[, ا

�ري، a5!م ا��	�، ا�� ه3�4/269.  
�ت)   6(E���$ّ	ب ا��5 ،  ،آ$A�B	71 :ص ا.  
)7 (  d(5t$ّ	ا �ص�=>،,(ّ�  .2:59  ا	4;, ا	��
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   )3(".ومنه
ا ليس يف ة ممهذا باب ما ينصرف يف املذكّر البت "يعود سيبوبه إىل القول حتت عنوان مثّ    

ك بنيت ألن, صرفتهيت رجال ببنت أو أخت وإن مس :"يضيف قائالو )4(".آخره حرف التأنيث
اء ملا ، ولو كانت كاهلحلقوا سنبته ببناء األربعةالثة كما أه التاء وأحلقتها ببناء الثّاالسم على هذ

ولو كألف التأنيث مل ينصرف يف  ،إمنا هذه التاء فيها كتاء عفْرِيت، فأسكنوا احلرف الذي قبلها
رف يف املعرفة ولو ما هذه زيادة يف االسم بين عليها وانصوإن لك تركَوليست كاهلاء ملا ذَ. النكرة

   )5(."اهلاء يف دجاجة انصرف يف املعرفة أنّ
والذي يفهم من كالمه أنه جعل التاء يف بنت وأخت وغريها من األلفاظ التي ذكرها يف    

، "أخت"، و"بنت"تاء "النص مرة للتأنيث ومرة لغري التأنيث، يف حني أنّ اجلمهور يرى يف 
أنها ليست حملض التأنيث، بل هي بدل من الالّم يف حال " منتان"، و"نثنتا"، و"كلتا"، و"هنت"و

  )6(".التأنيث ولذا سكّن ما قبلها
  :أو معانيهاغوية دالالا اللّ: ثالثا

  ى أيأنيث أن تكون امسا على مسمأن تدخل للفرق بني جنس املذكّر : األصل يف تاء الت
 ،وامرأة ، وامرؤطفل وطفلةغالم وغالمة، ":ن أمثلة ذلكاملؤنث احلقيقي الذي ألنثاه ذكر، ومو

   )7(".ومرء، ومرأة، ويقولون رجل ولألنثى رجلة
فالتاء  .ئمة، حمسن حمسنة، مجيل مجيلةقا قائم :" وتدخل أيضا على الصفات لنفس الغرض حنو  

  )8( .ليس إالّ للتأنيثوالصفات   هذه األمساء كلّ يف
  ،كمسلم ومسلمة وضخم ز املؤنث من املذكّر يف الصفاتجياء ا لتميي اء أناألكثر يف الت"و     

الغالب يف التاء أن :"وقد أشار ابن هشام لذلك بقوله )9(".ويندر جميئها يف األمساء وضخمة
وقد جتيء التاء ملعان أخرى تدخل )10(".وقائم" قائمة"َكتكون لفصل صفة املؤنث من صفة املذكّر 

       : منها )11(ء على األمساء لغري التأنيثفيها التا
                                                                                                                                                         

)1   (l�C�(7 ،ب�  .4/236 ،1ط ،ا	($
  .l�C�(7 4/317، ،ا	($�ب)   2(

  .  1،3/407ه��\ ا	($�ب، l�ْC�(7، ط ) َه=�ت(ا7* رjA و�A�l ) َهْ=� * (
  . l�C�(74/317، ،ا	($�ب)   3(
)4   (l6E5 1A��	3/220 ،ا.  
)5   (l6E5 1A��	3/221 ،ا .  
)6  (�  .A3/ 392"، ش�ح ا	ّ�ض ، آ�2ّ), ا�� ا	�
  407:  ، ص�C، ا�� ا	6ّ�اجا!CTل 2  ا	ّ=)   7(
  .  407: ، ص l6E5 C� ا!CTل 2  ا	ّ=��=>)   8(
)9   ( ،"A�  . 394، 3/393،  ضّ ا	ّ��=>� ش�ح آ�2ّ), ا�� ا	�

10)  ( �  .150، �2/149=>� ا!ش��M وا	ّ=>�k� 2  ا	ّ=�C، ا	iC(6ّ ،  . 4/269، � ه3�مأوضn ا	�6�	�، ا
)11  ( z� ،M�(7 ��  .5،16/97ا	�-xaّ، ا



 ظاهرة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية                                             نظرية الفصل األول دراسة  

 18

شعرية فليست  ،مترة ،بطة، جرادة ،لتاء يف حنو قولك بقرة، محامةامتييز املفرد من اجلمع ك-أ
، واحلمامة تشمل ورللتأنيث ألنّ كلّ لفظ من هذه األلفاظ يشمل الذّكر واألنثى فالبقرة تشمل الثّ

، أو  ذكر احلمام تقول هذه محامة ذكرذا أردت أن تشري إىلويف هذه األلفاظ إ...ذكر احلمام إخل
نس من هذه بقر، ومحام، وجراد، ومتر، وشعري فالتاء هنا للوحدة تقول هذه محامة أنثى واسم اجل

  )1(.وليست للتأنيث
: قيل. وقد جتيء يف لفظ خمصوص باملؤنث لتأكيد تأنيثه كنعجة، وناقة، وهذه التاء الزمة-ب

فإنّ عجوز موضوع للمؤنث، والتاء " عجوزة"و" عجوز"كيد التأنيث يف الصفة، كوقد جاءت لتأ
  )2(".فيه غري الزمة

والتاء يف حنو قولك رجل عالّمة ونسابة، وراوية، وفروقة وملولة، ليست أيضا للتأنيث  -ج
الفَرق واخلوف، وإنما هي دالّة على املبالغة فهو كثري العلم، بارع يف األنساب والرواية، وكثري 

  . وكثري امللل
كاملهالبة نسبة إىل املهلّب واملناذرة نسبة إىل :ومن معانيها أيضا أن تكون للنسب وذلك -د

  .املنذر، والغساسنة نسبة إىل غسان
وهو املعتدل  -رجل ربعة-وقد تكون التاء الزمة فيما يستوي فيه املذكّر واملؤنث كقولك -ه

إىل آخر ما هنالك من املعاين التي خترج . وهي املعتدلة من النساء-امرأة ربعة-من الرجال ومثله 
    )3( .إليها التاء وقد عدها بعضهم أربعة عشر معىن

تلحقها  إىل معىن القلّة والصغر، وذلك يف األمساء املصغرة للمؤنثات التي ال  تومىء وقد -و
رة العالمة وهير  *"سويقة:"يقال  ومن ذلك...مكبر عني" عيينة"و"ساق "مصغأذينة"و ،مصغ"  

   )4(."ذلك وحنو" أذن" مصغر
ومما سبق يستنتج أنّ هذه العالمة ليست دائما دالّة على التأنيث ألننا جندها يف أمساء       

جاءت  مذكّرة أيضا حنو محزة وطلحة ورجل ربعة باإلضافة إىل بقية املعاين املذكورة من قبل والتي
  .فيها التاء لغري التأنيث 

  .تبىن عليه كما سيأيت ف منفصل عن الكلمة، وقَلَّماحرالغالب تاء التأنيث يف : أحكامها: رابعا

                                                 
  . 3/394�ح آ�2ّ), ا�� ا	��A"، ش.  69: ا	�fّآ� وا	�d5ّe،ا	E�اء، ص  �=>� )   1(
)2   ( ،"A�  . 3/397ش�ح آ�2ّ), ا�� ا	�
)3  ( �<=�  l6E5 1A��	3/393 ،ا  u	397إ.  
�ء  -ا	6ّ��ّ�اk ، آ4ّّ), اFداب  دراC=+ ��� ,7ان ا	ّ$fآ)� وا	ّ$d(5t و	Cاز�l، إ��اه)*)   4(�=T ,���A)27:ص ) ت.د .  
* �(;a� �  . 27: ص  �=>� ا	��C7 "،l6E5 1Aق "و�C7%, أ�#
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يرى النحاة أنّ التاء امللحقة باالسم للفصل بني املذكّر واملؤنث يف حكم املنفصلة عن هذا  
ويؤكّد هذا املعىن ويعضده  )1(".ت مع كلمة أخرىاالسم صيغيا، حيث جيعلوا مبثابة كلمة ركّب

اهلاء ليست عندهم يف االسم، وإنما هي مبرتلة اسم ضم إىل اسم فجعال امسا واحدا :" سيبويه بقوله
ويستثْنِي الزخمشري من ذلك كلمات تبىن عليها الكلمة ومن ذلك عباية  )2(".حضرموت: حنو

ل النحاة على انفصالية التاء عما أحلقت به من اسم للداللة على ويدلّ )3(".وعظاية وعالوة وشقاية
  : بأحد أمرين )4(".التأنيث
صغري هلماأووال يف قرقرة إالّ قريقرة  ،دجيجة وال يقولون يف دجاجة إالّ" :يقول سيبويه: الت

ر كما يقولون يف حضر موت حي5(".موت ويف مخسة عشر مخيسة عشرض( اء يف يعين أنّ الت
معاملة هذا  بإزاء موت من حضر موت فيعاملُها"االسم عليها ألنها  دجاجة ويف قرقرة مل ينب

   )6(."االسم األخري من هذين االمسني املركّبني فيجريه جمراه
إنك إذا صغرت ما يف آخره تاء  :"يؤكد ما ذهب إليه سيبويه بقولهل ويأيت ابن يعيش     

ر الصك تصغأنيث فإندر من التر الصاء حنو طلحة وطليحة ومترة ومترية كما تصغدر مثّ تأيت بالت
   )7(".االمسني املركّبني مثّ تأيت باآلخر حنو حضري موت

ومما يدلّ على أنّ تاء التأنيث يف األصل منفصلة عن االسم إسقاطها يف : ثانيهما التكسري
  .التكسري
نك أ عليها نبت وأنّ الكلمة لَم ،مما يدلّ على انفصاهلا:" و يف ذات املعىن يقول ابن يعيش    

   )8(". تكسري جفْنة جِفان ويف قَصعة قصاعحتذفها يف التكسري فتقول يف
 لإلحلاق بأيوال تأيت أيضا  ،يف الكلمة ليست أصال يف األمساء ويفهم من هذا أنّ تاء التأنيث   

  . األلف، وإنما ذلك من خصائص شكل من األشكال
ألنها  ،وال األربعة باخلمسة الثة ببنات األربعة قط،إنها مل تلحق بنات الثّ:" يقول سيبويه   
ر، وال يبىن عليها االسم تلحق بناء املذكّا وإنم ،حضر موت وكرب يف معدي كَرِب :مبرتلة

   )9(".كاأللف
                                                 

  .101: ص  ،إ��اه)* ��آ�ت ،;, ا	���),ا	ّ$d(5t 2  ا	4ّ)   1(
  . 247، 1،1/246ش�2ّ), ا�� ا	��A"، ق �=>� ش�ح. l�C�(7، 3/220 ،ا	($�ب)   2(
  .  3/391 ، ض ا	ّ��=>� ش�ح ا	(�2ّ),، . 245: ّ��-3�ي، ص ا	�jaّE، ا	 ) 3(
  .102: ص إ��اه)* ��آ�ت، ، ;, ا	���ّ),ا	ّ$d(5t 2  ا	4ّ)   4(
)5   (l6E5 ب�  .  249، 1/248، �1=>� ش�2ّ), ا�� ا	��A"، ق .3/220 ،ا	($
  . 84: ا	�-xaّ، ا�� M�(7، ص )  6(
)7   (jaّE�	ح ا�ش، \(�� ��  . 5/90، ا
)8 ( 5 1A��	اl6E ،5/90 .   
  .3/220، ا	($�ب)   9(
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ألف التأنيث املقصورة وألف  يف رأي بعضهم، فهي نوعان أما األلف :األلف: العالمة الثّانية
   :ابن مالك بقولهوهو ما ذهب إليه التأنيث املمدودة 
                وذات أْنِيثالت فرِّقصرٍ        أَلثى الغحنو أُن مد 1(وذات(   

وهو ترتيب منطقي ألنّ األصل األلف املقصورة كما سيتبين  ، مث املمدودةفذَكَر املقصورة أوال
   االحق
، ليس معها ألف معىن قولنا مقصورة أن تكون مفردةو:"يقول ابن يعيش :ملقصورةاأللف – 1

، ال فال يدخلها شيء من اإلعراب.لوقفأخرى فتمد، وإنما هي ألف واحدة ساكنة يف الوصل وا
   )2(."إلعراب كـلّه من القصر وهو احلبسرت عن اصرفع والنصب وال جر،كأنها قُ

سم لتمنحه داللة من ثالث تزاد آخر اال ةأللف املقصورا  ):معانيها(غوية دالالا اللّ 
ويذهب ابن يعيش إىل أنّ إحلاق : داللة اإلحلاق -ب )3(."داللة التأنيث-أ :يدالالت وه

ويفيد واإلحلاق معىن مقصود :"مد للداللة على التكثري حيث يقولاأللف املقصورة باالسم متع
ه اإلحلاق، ألنّ كلّ إحلاق تكثري، وليس كلّ تكثري ومل يرد بـ ،كثريفائدة ما هو مزيد للت

ه صوتيا يف التركيب نتزيد عإحلاق االسم بصيغ أخرى : أي ،قداللـة اإلحلا"و)4(".إحلاقا
ومعزى ملحق بدرهم ملن  ،وهي ملحقة جبعفر ،أرطى: ي كإحلاق الثّالثي بالرباعي، حنوالبنيو

       )5(".قدر األلف لإلحلاق
حنو قبعثرى وكمثرى فهذه األلف ليست للتأنيث، ألنها مونثة وال " :رد التكثري إحلاقها -ج

   )6(".إلحلاق، ألنه ال يوجد أصل سداسي فيلحق قبعثرى به فكان زائدا لتكثري الكلمة
مثل ليلى، وسلمى فهي أيضا ليست مقصورة على  األلف املقصورةومما سبق يتبين أنّ     

وقد  أَسرى، ومرضى، وسكارى،: لتأنيث ألنها أيضا توجد يف أمساء كثرية ليست مؤنثة مثلا
وإنما تأنيث هذه األلفاظ مقتصر على اللّفظ فقط، أما معناها . خيطئ من يؤنثها بسبب العالمة

  . 169: فصل اجلمع،ص ) األسرى(فمذكّر،كما سيتضح ذلك من خالل الدراسة التطبيقية للفظة 
  :األلف املمدودة-  2

                                                 
)1 ( ���	�، ص ش�ح ا�� ا	ّ=� ��  . 431: �=>� ا	�BY, ا	��ضّ), 2  ش�ح ا!	Eّ),، ا	iC(6ّ ، ص . u4+ * :536 أ	Eّ), ا
  .أي ا	;ّ�اء* 
)2   (jaE�	ح ا�ش، \(�� ��  .5/107، ا
)3   (l6E5 1A��	5/107، ا.  
)4   ( 1A��	ا ،l6E55/109.  
  .109: ، ص )*  ��آ�تا	ّ$d(5t 2  ا	4ّ;, ا	���ّ),، إ��اه)* إ��اه  ) 5(
)6   (jaّE�	ح ا�5/107، ش.   



 ظاهرة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية                                             نظرية الفصل األول دراسة  

 21

هذا باب ما حلقته ألف التأنيث فمنعه ذلك :"فقد عقد هلا سيبويه بابا حتت عنوان: فأما املمدودة      
  خضراء وصحراء وطرفاء محراء وصفراء و, وذلك حنو:" فيقول )1(."يف النكرة و املعرفة من االنصراف

   )2(."يثءت يف هذه األبنية كلّها للتأنفقد جا...ونفساء
فإذا مل يكن قبلها ألف سكّنت حنو حبلى، وإن " األلفني ما مها إالّ ألف واحدة"تعليق واحلقيقة أنّ 

وقعت بعد ألف املد حنو محراء حركت، فانقلبت مهزة، وإنما حركت لئالّ جيتمع ساكنان، وحذْف 
لثّانية بطلت عالمة التأنيث، وإِنْ إحدامها ال جيوز، ألنك إنْ حذفت األوىل بطل املد، وإن حذفت ا

والفرق بينهما يف الكم واملقدار ونشأة اهلمزة بعد )3(".حركت األوىل بطل املد أيضا، فتعين حتريك الثّانية
     )4(".ألف التأنيث ظاهرة صوتية حمضة

    :قال ابن مالك :دودةإذا كانت مم أبنية األلف 
  مثلّث العني وفَعلََالُء     عالء أَفْعَُـالء   فَـملدها                         

وفاعالء فعليا مفْعوال                                                       االَ فُـعلُال فاعوال  ثُم فع                        
    )5(أُخذَا  مطْلَق فاِء فَعالُء      لَق الْعينِ فَعاال وكَذَاومطْ                      

ليه أما فمنها ما نبه عليه يف هذه األبيات ومنها ما مل ينبه ع: لف التأنيث املمدودة أوزان كثريةأل
كحمراء ) أفعل(وصفة , و مجعا يف املعىن كطَرفَاء. كرغْباء ومصدرا ،امسا كصحراء )فعالء(األول فوزن 

ةولغريه كدمالَء(ووزن  ,هطالء* يالَء وأفْعابع من أيام األسبوعكقوهل) أفْععاء: م لليوم الرباء وأَرعبأَر ,
عاء أيضا مجع ربيعوأَربِعاء واألرب ,وهو النعاءهر الصلَالء(هو عمود اخليمة ووزن  غري و األربفَع (

. كعاشوراء) فَاعوالَء(صاء ووزن فُكقُر) فُعلُالَء(للقصاص و:اء اصصكق)فعاالَء(و. ملكان: كعقرباء
إىل آخر ما  )6(.*كمشيوخاء) مفْعوالء(ووزن. ربياءكك) ياءفعل(ووزن *. كقَاصعاء) فَاعالء(ووزن 

                .هنالك من األوزان اليت نص عليها ومامل ينص عليها

                                                 
  . 3/213 ،ا	($�ب)   1(
  . 3/213،214ا	($�ب، )   2(
  .   j4+  21/510،511 ا	�=�ء وا�+�اب،ا	�(��ي،  ا	�4ّ�ب)   3(
��C   1386(2  شY� ��ّ�م �Y�1,=7ي ا	�-�و� ، ط.د:�t� ،d	)s ا	ّ=�C ا	���  @Cا+� و�u4+ �(�o ا	�=zY ا	��4  ا	�� 2  ) 4(]� �Y]ش

��a�، ص ) م71966=, MدQ�4  وأو�	ا  ��  .  32: ش�آ, �($�, و��o�uEoa� , ا	�
�	�، ص  ) 5(� ��  .n� 2/433 ،434، +�� ا	��)� ��  ا	ّ���، ،%)�j=>� ش�ح ا�� َ+.  539: ش�ح ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا
��ق : ا	����, *  Qر+� و l(2 ^(	 �o� . joY	وا :�o�	1 ا��$�   
�ء*�T�  .أح� �A�ة ا	)��Cع: ا	%
� ل و��=�M اخ$pط ا!��   :ا	�C(3خ�ء* @ ،,4�Y�	ء ا��	�� �	�� ���=>� ه��\ ش�ح ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا�� .ا	C(3ّخ ، وض�lo ا

�	�، ص � :539.              
             .405، 3/404ا	ّ�ض ،  .�=>� ش�ح ا	(�2ّ),  .539: ش�ح ا�� ا	ّ=��*، ص  ) 6(
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يث فهي ترد يف آخر كثري من ال ميكن اعتبارها هي األخرى مقصورة على التأن واأللف املمدودة  
وقد . زكرياء: الكلمات ال ينصرف إليها التأنيث البتة، فقد يأيت املفرد املذكّر خمتوما ذه األلف مثل

  )1(".تأيت يف اسم دالّ على املذكّر واملؤنث معا مثل احلرباء
يف كلّ األحوال، وليست  إنّ عالمات التأنيث ال متيز املؤنث من املذكّر: ومما سبق ميكن القول   

العالمة إالّ شيئا حلق االسم يف ألفاظ قليلة إذا ما قورنت باأللفاظ التي تعامل معاملة املؤنث ومل تلحق ا 
  .والتي اصطلح عليها باملؤنثات السماعية حنو العني، األذن ، القَدم، الرجل، الشمس. إحدى عالماته

  .فاظ املؤنثة التي خلت من عالمات التأنيث بأمور ستذكر الحقاويستدلّ على حتديد جنس األل   
  :عالمات التـذكري أو مميزاته: املطلب السادس

ضمائر للمؤنث وأخرى ...أوجدت "وكما أوجدت العربية عالمات للمؤنث فقد  
قت بينهما يف أمساء املوصول وأمساء اإلشارة واألعداد ويف األفعال والصفات للمذكّر وفر

وقد أثبت سيبويه مصطلح عالمات التذكري يف الكتاب جاء ذلك حتت  )2(".واحلركات
املذكّر الذي هو - هاء- هذا باب الساكن الذي حتركه يف الوقف إذا كان بعده" عنوان

ضربته، وأضرِبه، : عالمة اإلضمار ليكون أبين هلا كما أردت ذلك يف اهلمزة وذلك قولك
نه، وماوقديابكوا لتا عليه حركة اهلاء حيث حرمسعنا ذلك من العرب، ألقَو هوعن ،3(".ه( 

   :)4(ومن شواهده على ذلك قول زياد األعجم
             هبجع ريكَث رهالدو تجِبع        هرِبأَض َنِي لَمبس زِينع نم  

بين عدي يقولون قد ضربته وأَخذَتِِه، كَسروا حيث ومسعنا بين متيم من : مثّ أردف قائال
واألصل يف االسم  )5(".أرادوا أن حيركوها لبيان الذي بعدها ال إلعراب يحدثه شيء قبلها

كما سبقت  ترد يف سياق الكالم ها تلحق الفعل أوولكن ,املذكّر أن ال تلحق آخره عالمة
يلحق الفعل وما أشبهه  المعناه أنْ  اصطالح النحاة تذكري االسم يف"ألنّ  .اإلشارة إليه

  )6(".أنيثتالعالمة 
   :األوزان اليت يستوي فيها املذكّر واملؤنث: املطلب السابع

                                                 
�(� ا!�5�ري،)   1( C�  .1/221ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
)2   ( *B��4ّ	2  ا d5e�	وا �آf�	ا,(�  ،    10: ��ّ�� أح�� @�7* ، ص . ، د;, ا	��
)3   ( ،l�C�(7 ،ب�  .4/179ا	($
*=+ Cن وهC=ّ	)� وا�	ا n$E�  . 4/179ه��\ ا	($�ب، . �ة �� أ�7 �� ر�)�,ا	�=�ي �=C6ب إ	u +=�ة، 
  . �5/214=>� ش�ح ا	�jaّE، . 4/179ا	($�ب،)   4(
  .4/180ا	($�ب ، )   5(
�ح ا	�=)�،)   6(�a�	1/209ا .  



 ظاهرة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية                                             نظرية الفصل األول دراسة  

 23

كري والتأنيث يف ذصح التيف العربية أوزان عدة قد يستوي فيها املذكّر واملؤنث، و  
  : اخلمسة اآلتية األوزان

رجل صبور وشكور وضروب : حنو"يستوي فيه املذكّر واملؤنث  مبعىن فاعل: فعول-أ
وامرأة  صبور وشكور وضروب، مبعىن صابر وصابرة،وشاكر وشاكرة، وضارب 

  - فاعل - مبعىن" فعول"كأم أرادوا بسقوط التاء من املؤنث هاهنا الفرق بني )1(".وضاربة
ومحولة ةلُوبا:(ومنه قوله تعاىل)2( ".وبينه إذا كان مبعىن مفعول حنو ح4( ).)3( ومل أك بغي(  

وأما فعيل إذا "رجل جريح وامرأة جريح  يقول سيبويه : مبعىن مفعول حنو :فَعيل - ب
أما إن كان فعيل  )5(".كان يف معىن مفعول فهو يف املؤنث واملذكّر سواء وهو مبرتلة فعول

   )6(".رته غري مقيسوهو على كث" رحيمة وظريفة: "مبعىن فاعل حلقته التاء حنو
  )7( ".حنو ميخار ومعطاء ومئناث ومذكار وشذّ ميقانة مبعىن سريعة التصديق: مفعال - ج

رجل معطري وامرأة معطري وشذّ امرأة مسكينة ومسع مسكني . حنو معطري: لفعيم -د
   )8(".على القياس

فْعلم: حنو مغاء يف هذه األوزان ال تدخل فارقة بني )9(."*مشث والتاملذكّر واملؤن .
  :يقول ابن مالك
             

              
  

             لَوا تفَ ةًـقَارِي فَـلأَ       والَـعفْ الًصلَا الْموالَع فْو10(عيالالْم(  
  :أقسام الكالم من حيث التذكري والتأنيث: املطلب الثّامن

  .معاناء، وأفعال وحروف أمس: ف أنّ الكالم ثالثة أقساممعرو           

                                                 
)1   (jaّE�	ح ا�ش، ،\(�� ��  . 2/245 ا
)2  (l6E5 1A��	2/245 ،ا .   
)3 (   *���: 20.   
  . 4/261، 3ق )د،ت(دار ا	���d، ا	%�ه�ة ،+#)�, ��ّ�� +�� ا	-�	�: �t	s( ،�*=>� درا7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��)   4(
)5   ( ،l�C�(7 ،ب�  .647/ 3ا	($
)6  (  �<=� ,(ّ2�  .3/401 ا	ّ�ض ،، ش�ح ا	(
  .� :17�B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4;, ا	���ّ),، ��ّ�� أح�� @�7*، ص )   7(
�ّ),، ص ��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4;, ا	��)   8( :17.  
�	�ش�ح )   9(� ��  .535: ص  ،ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا
���=[u أl]5ّ ذو A[�أة    : ( ا	�;3*  * ،l$+�B]ش �� MاCYو� M���� ��ّ+  Y$=� Q يf	) ا  �ا�=>[ ��]%	C    وت�](� ،1](�B4	 *]4�	[)�، دار ا��	س ا-

�ن، =�	4/156.  
، ا	6ّ[ّ)� أح�[�   دح[pن أ	Eّ)[,  .  4/92��ّ�� ��  ا	ّ��� +�� ا	��)�،: ، �n ش�ح ا�� +%)j �=>� . 536، 534: ص  ،ا�� ا	ّ=��*ش�ح )   10(

  . 166: ز�=  دحpن، ص 
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  داللة على تأنيث الفاعل حنو قولكفأما األفعال فمذكّرة كلّها وإنما تلحقها عالمةُ التأنيث 
  ): ه7القرن(قال النيلي  )1(".فاطمة"وخرجت  ،"قامت هند"

               رغَي دعد تقُولُ قاَملِ       تلْفَاعل أْنِيـثُها تـمإِنلِو2(فَاص(  
أصل الفعل التذكري وإنما تأنيثه للفاعل، ":"الدرة"قال ابن القواس يف شرح : قال السيوطي

  أنه عبارة عن : والثّاين. أنّ مدلوله املصدر وهو مذكّر ألنه جنس: أحدمهاوالتذكري ألمرين، 
         )3(".معنويا انتساب احلدث إىل فاعله يف الزمن املعين، وال معىن للتأنيث فيه لكونه

  وهذا "ياء "، وهذه "ألف"ل هذه، تقووأما احلروفُ فتذكّر وتؤنث   
  :       يف التذكري )5(اعرقال الش  )4(".ياء"وهذا"ألف"

     وميمين وسينا طَاسما كافًا                             
)7(وقال آخر)6( "مسةاط:"ومل يقل"طامساً: قولهوالشاهد 

  : يف التأنيث  
                   )8(كما بيِّنت كَاف تلُوح وميمها                             

وإنما املقصود بالتذكري والتأنيث األمساء، فأصل األمساء التذكري، والتأنيث داخل عليها 
ذاهب "و"م وقائمةقائ"أال ترى أنّ الشيء مذكّر؟ وقد يقع على كلّ ما أخرب عنه فتقول

هو  األمساء : وهذا النوع من أقسام الكالم، أي  )9(".فتدخل التأنيث على التذكري" وذاهبة
   .موضوع هذا البحث

  
  :أقسام االسم من حيث التذكري والتأنيث: املطلب التاسع

ومؤنث ، مذكّر لفظا ومعىن كزيد: ذكريها وتأنيثها أربعة أقسام وهياء من حيث تاألمس   
   .عىن كفاطمة وخمتلفان كزينب وطلحةلفظا وم

                                                 
�A ،  ص)   1(A�ّ	ا ،C�=ّ	2  ا j�B	ب ا�  .290:  آ$
)2   (aّ	ا,(ّE	!ّ�رة ا	ح ا�2  ش ,(ّEa	ة اCE ، 4(=ّ	1/395 ،2ق، ا.  
)3   (�k�ا	CE]aّة ا	E]aّ), 2[  ش[�ح ا	[ّ�رة       .2/245ش�ح ا	�j]aّE، ا�[� ��[)\،     �=>� .2/151: 2  ا	ّ=�C، ا	iC(6ّ ، ص  ا!ش��M وا	ّ=>

,(ّE	!ّ=)4 ، ا	1/394، 2ق، ا.  
)3 ( C�=ّ	2  ا j�B	ب ا��A  ،آ$A�ّ	291 :ص  ،ا.  
  .290: ا	j�B 2  ا	ّ=�C، ص )   4(
  .290: �=>� ا	j�B 2  ا	ّ=�C، ص  .ا	3ّ�+� �CYBل)   5(
)6   (C�=ّ	2  ا j�B	ب ا��A ،  صآ$A�ّ	290: ، ا.  
)7  (�+�.  2/223ق)م1416-1995(1�)[�وت، ط  -واض[n ا	aّ[�� دار ا	j](B   . د: ا	ّ=�)�ي ، ش�ح  هC ا	ّ�ا+ ، �=>� د�Cان ا	ّ�ا+  ا	3ّ

 Mر�Tو):�Yَ�ُ��ِ@َ َن��َ��ٌت َأَ: �َ$ْ@َ��A ، ص ) َأَشA�ّ	ا j�A  2وا�,  290: و��)�$A�� ا	) أهY(4+  $	ّا �$@�  .  ��CانC�  2ض1 أش
�A ،  صا	j�B 2  ا	ّ=�)   8(A�ّ	ا ،C :290.  
)9   ( ، A�A�ّ	ا ،C�=ّ	2  ا j�B	291:صا.  
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وهو ما يدلّ  على ذكر من الناس أو احليوان، حنو رجل، صيب، : حقيقي - أ: واملذكّر قسمان
جمازي وهو ما يعامل معاملة الذّكر من الناس أو احليوان، وليس منها، حنو حجر،  -ب . أسد

  :وهي )1(جاء يف كتب النحو كما أما املؤنث فعدة أنواع. ثوب،  باب
  .هند، فاطمة عصفورة، عقاب: وهو الذي يلد ويتناسل، حنو: املؤنث احلقيقي -أ

  .ورقة،مشس، دار: وهو الذي ال يلد وال يتناسل، حنو" غري احلقيقي:"املؤنث اازي -ب
محزة ، "ووهو الذي ينتهي بعالمة تأنيث ظاهرة ومدلوله مذكّر، حن :فقط فظياملؤنث اللّ -ج

   .زكرياء
وهو ما كانت صيغته مشتملة على عالمة تأنيث ظاهرة ومدلوله : فظي املعنوياملؤنث اللّ -د

  .حنو فاطمة، سعدى، عليا، شجرة: مؤنث
وهو ما كان لفظه خاليا من عالمة تأنيث ظاهرة، سواء أكان : املؤنث املعنوي فقط -ه

  .عنيحقيقيا أم جمازيا حنو هند سعاد، بئر، 
لسبب بالغي تأويلها - ، ولكن يرادمذكّرة يف أصلهاوهو ما كانت صيغته  :املؤنث التأويلي-و

حيث أنث الفعل مريدا "أتتين كتابك فسررت ا: "بكلمة مؤنثة تؤدي معناها، حنو قول العرب
  . الرسالة" الكتاب"ِب

إىل مؤنث، فاكتسبت وهو ما كانت صيغته مذكّرة، ولكنها أضيفت  :املؤنث احلكمي-ي
  حيث اكتسبت  )2( )وجاَءت كُلُّ نفْسٍ معها سائق وشهِيد:(التأنيث بسبب اإلضافة، حنو اآلية

   )3( .املؤنثة" نفس"التأنيث، وهي مذكّرة يف األصل إلضافتها إىل كلمة ) كلّ(كلمة 
:" املؤنث قسمان :قاسكونه منقاسا أو غري من االسم املؤنث من حيث: املطلب العاشر

وهو  )4(".فما كان فيه عالمة التأنيث لفظا: فأما املقيسغري مقيس،  اآلخرمقيس و: أحدمها
  .املؤنث اللّفظي، واملؤنث اللّفظي املعنوي كما سبقت اإلشارة إليها

 ويشمل) 5(".فما مل يكن فيه عالمة التأنيث لفظا، وإن كانت فيه تقديرا :غري املقيسوأما 
   )6(".وقد جاء ذلك يف كالمهم كثريا"األنواع الثّالثة األخرية من أنواع املؤنث

  :فلسفة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية: املبحث الثاين �
                                                 

  .4/544ا	ّ=�C ا	Cا2 ، +��ّّس ح�6، )   1(
  21:ق )  2( 
   . 4/545 ،ا	ّ=�C ا	Cا2 ، +��س ح�6)   3(
  . 65:  ، صا!�5�ري  أ�C ا	��آ�ت ا�� ،, 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�4d5ّe;ا	ُ�)   4(
  .65: ص  ، 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�d5ّe ,ا	�4;)   5(
  . 65: ص  l6E5، ,ا	�4;)   6(
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يف النحو عن أهم اخلصائص اليت الحظها النحاة العرب  )1(".ديثةكشفت الدراسات احل
  ة؛ إذْ فرقوا بني املفرد وما فوقه من مثنى أو مجع، مثّ يف التطابق اجلزئي وهي الناحية الكمي

  والناحية النوعية هي موضوع البحث  )2(".الناحية النوعية؛ فقد فرقوا بني املذكّر واملؤنث
كما سيتضح من خالل دراسة خاصة،  ميكن فصلها عن الناحية الكمية وإن كان ال

  .وتطبيقيااأللفاظ ووصفها وحتليلها نظريا 
ولكن النحاة حلظوا يف الوقت نفسه أنّ نصوصا كثرية وردت مل تلتزم ذه           

: ا أسلوبان، وكان أهم أساليب تأويلهم هلصوص، فلجأوا إىل تأويل هذه النواعدالق
ورد الفرع إىل األصل يف . الفرع إىل األصل رد :والثّايناحلمل على املعىن،  :أحدمها

اين ميكن أن يرد إىل األسلوب األول من احلمل على املعىن أي أنّ األسلوب الثّ جوهره نوع
وقد جاء احلمل على املعىن تذكريا وتأنيثا كثريا  )3(".على املعىن من قبيل احلمل"واألسلوبان 

  . يف العربية ويف القرآن الكرمي
، ربية بعيدغور من الع* هذا الشرجاعلم أنّ " :)ه392(يقول يف ذلك ابن جني 

رآن وفصيح الكالم منثورا ومنظوما؛كتأنيث املذكّر نازح فسيح قد ورد به الق ومذهب
 اينالثّويف محل , يف الواحد ة، واجلماعوتذكري املؤنث، وتصور معىن الواحد يف اجلماعة

   )4(".وغري ذلك ، أصال كان ذلك اللّفظ أو فرعا،لاألوعلى لفظ قد يكون عليه 
، وأنّ األمساء املؤنثة قد تذكّر وقد ينظر لالسم فيها من األمساء املذكّرة قد تؤنثمبعىن أنّ   

ه وسواء كانت هذنث، والعكس صحيح، حيث اللّفظ  فيذكّر وقد ينظر إليه من حيث املعىن فيؤ
  .األلفاظ بصورة املفرد أو اجلمع

ستعمل للمفرد نت بعض ألفاظه توإن كا. باملفرد هنا ما كان لفظه ليس مبثنى وال مجعا املرادو  
  .كما سيتبين من خالل بعض األلفاظ كما سيأيت بيانهيغة صالواجلمع بنفس 

قياسية وهي كثرية حبيث ال ميكن و ةمساعي :واأللفاظ اليت تذكّر وتؤنث يف العربية نوعان  
 كلّ نوعلتوضيح أراها كافية  منهاحصرها يف خمتصر كهذا، وألنها كذلك فسأكتفي بذكر طائفة 

حماولة التركيز على ما جاء من تلك األلفاظ يف القرآن الكرمي مشرية إىل أنّ ما جاء منها بالتذكري 
  .والتأنيث ستتكفّل به الدراسة التطبيقية

                                                 
)1   (، =ّA ���xk، اa-	�4), : ��%)� ا�	($�, ا�	ر، ا�B=ّ	297،  1/295) د،ت(���� +4  ا .  
�+, وا	ّ=3� وا	ّ$ ،+4  أ�C ا	�(�رم. أCTل ا	ّ$E()� ا	ّ=�Cي، د)   2(�oّ4	 ،"��r ز�1دارC-ة�ه�  .  302: ص  )2007(��ر�O ا	ّ=3� -ا	%
  .302: أCTل ا	ّ$E()� ا	ّ=�Cي l6E5 ، ص )   3(
2�رس،  .ا	ّ=Cع : ا	3ّ�ج *  ����)^ ا	4;,، ا%� *B�� ،jّ$�اخ	ط واp$خQ3/268،269وا .  
)4   (xk�a-	ا ، =ّA ��  .2/411، ا
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  : اليت تذكّر وتؤنث يف العربيةاأللفاظ السماعية : املطلب األول
وأما "فاظ البد من أن أعرف مبصطلح السماع فأقولوقبل التطرق إىل هذا النوع من األل  

السماعي يف اللّغة فهو ما نسب إىل السماع، أي يعمل فيه على الرواية ويرجع يف أمره إىل 
   )1(".احلكاية

  ماال " وبعبارة أخرى)2(".هو مامل  تذكر فيه قاعدة كلّية مشتملة على جزئياته" ويف االصطالح
   )3(".قاعدة له يعرف ا

 باملؤنثاتواأللفاظ السماعية هي ألفاظ بال عالمة تذكّر وتؤنث وفيها طائفة اصطلح عليها   
واأللفاظ السماعية بأنواعها ظلّت حمور اختالف يف معاملتها حيث ورد فيها التذكري " السماعية

  .لعريبواملؤنث بغري عالمة جيوز تذكريه وتأنيثه يف فلسفة ا)4(".والتأنيث معا
  :ويستدلّ على حتديد جنس األلفاظ التي خلت من عالمات التأنيث بأمور منها

: رأيت دارا هي أوسع دار، وبإحلاق عالمة التأنيث يف فعله حنو: عود الضمري عليها مؤنثا حنو   
حنو : غريهرأيت الدار واسعةً أو بتص: حنو دار واسعة، أو باحلال منه كقولك: اتسعت الدار، أو بوصفه

الدار واسعة، أو بتعرية عدده من تاء التأنيث فيما دون العشرة حنو ثالث : دويرة، ومشيسة، أو باخلرب حنو
وإنّ كالبا هذه عشر : أدءور، أو ما عري عدده من اهلاء وإن كان مذكّرا محال على معناه حنو قوله

           )5(".أبطُنٍ
ذوات الثّالثة فتعرفه بتصغريه، وذلك أنّه ليس بشيء من ...كان منأما ما ): ه285ت(قال املربد    

يف نعل نعيلة ...ذوات الثّالثة كان مؤنثا، إالّ وتصغريه يرد اهلاء فيه؛ ألنها أصل املؤنث، وذلك كقولك
    )6(".وهكذا كلّ مامل نسمه من هذا الباب" سويقة، ويف عني، عيينة: ويف سوق
أو ألفاظا ثالثية مساعية  شذّت عن هذه القاعدة، إما لكوا يف األصل مصدرا، غري أنّ هناك     

  . ألنها وضعت يف األصل للمذكّر واملؤنث لذلك مل تلحقها العالمة يف التصغري
، فإنّ "فُريس": ، ويف فرس"حريب":"حرب"فأما قوهلم يف:" وعقّب املربد على املعىن ذاته فقال 

ولَوْ مسيت به شيئا، فنقلته إىل " .حريب:"نما هو يف األصل مصدر مسي به؛ فلذلك قيلإ" حربا"
                                                 

)1   (e�	وا �آf�	ا pw� �<=ي��ّ$6$	ا ��   56: ، ص d5ّ، ا
)2   ( 5�A�B	ت، ا�E���$	ب ا�  . 160: ، ص آ$
)3   (B�� ت��4�ت وا	E[�وق ا	C;4ّ�[,،     ا	(4ّ)o]a�	2[  ا *! ]��u]4+ l]4 65[-, 2=ّ)[, ووض[1        ا	(C]Eي،  أّ�[Cب �[� �u]7C ا	�6[)�      ا	�%[�ء   �@

l7ر�Y2 :ط      . د ,	��س ح6[�   ،ا2 �=>[� ا	ّ=�[C ا	[C    . 497: ص )م1413-1993(2+[�5�ن درو�[\، ��ّ�[� ا	�a[�ي، �67ّe[, ا	ّ�7[]�ّ+ ،
3/340.  
�+, وا	ّ$Cز�1، ا	%�ه�ة، ��ر�O ا	ّ= أ�C ا	�(�رم ، +4 .د، �Cي�%�C* ا	E(� ا	ّ=  )4(�oّ4	 "��r دار�202،203 :ص )م2005( 3.  
)5( �B	%ّ��, ا�	ح ا�)ش	ذ  ,و��)�، : ا	(�)�، 	�$7C43ّ	ا!زدي  ا ��+ �� ،��ّ�� �� ��+  4+  ��[�  . د درl]7 وحّ%%[l ،  ) ه654-562(أ

,(ّ5�wّ	ا ,��o	ا ,	��� �5ال ا	�$)� ، �67ّe, ا	ّ�7 CY7)14143/1055) م1994-ه.   
  .87: ا	�fّآ� وا	�d5ّe ، ص   )6(
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فاسم يقع للمذكّر واملؤنث، فإن أردت األنثى خاصة،مل تقل "وأما فرس". املعرفة، مل تقل إالّ حريبة
  )1(".إالّ فُريسة

  :وهي ةؤنث يف العربيطائفة من األلفاظ السماعية اليت تذكّر وت
هي اإلجنيل : بعضهم يقول"َف :-اإلجنيل–لفظة   :ماويةيذكّر ويؤنث من أمساء الكتب السما 

   )2(".وبعضهم يقول هو اإلجنيل

   3(دةومن ألفاظ الوح( ـمالفـظة  :دأو مبعىن عدم وجود القرين أو الضم يذكّر  :ألياألي
، وامرأة أيم إذا مات عنها زوجها قال الراغب ويؤنث، فيقال امرأة أيم إذا كانت بكرا مل تزوج

املرأة التي ال زوج هلا، وقد قيل للرجل الّذي ال زوج له، وذلك عن طريق التشبيه باملرأة "األيم 
وقد وردت اللّفظة يف القرآن ) 5(".واجلمع أيا مي وأيامى )4(".فيمن ال غناء عنه، ال على التحقيق

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصاحلِِِِني : (يث بصيغة اجلمع املكسر يف قوله تعاىلالكرمي بالتذكري والتأن
كُمائإِمو كُمادبع ن6( .)م(  

تقع على املذكّر  :اءبرلفـظة  :أللفاظ الدالة على الفطرة السليمةايذكّر ويؤنث من ا م
أة إني براء، وقد وردت اللّفظة يف القرآن الكرمي بالتذكري واملؤنث يقول الرجل إني براء وتقول املر

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه : (ويفهم ذلك من السياق ألنّ القائل هو إبراهيم عليه السالم قال تعاىل
   )7( )وقَومه إِنينِ براٌء ممَّا تعبدونَ

  املؤنث والواحد واالثنان واجلميع من ،راء واخلالحنن منك الب :العرب تقول" :قال الفراء  
أي نقي ) براء: (وقوله تعاىل على لسان خليله إني)8(".؛ ألنه مصدرواملذكّر يقال فيه براء

   ) 9(".خالص

                                                 
��، ص   )1(�  .87: ا	��1A ا	6ّ
�ش� ، درا7, و��%)� ، د )2(B�	4�َ-  ا	ة ا��6� �� �(�7 \Eخ�	:ن �%	5  ا�ا	�oّ�,  +�� ا!�)� ��ّ�� أ�)� ا	Cرد،+�	* ا	($"،.��

 u	1/36) م1985-  ه1405(ا!و.  
��)^ ا	4;[[,)   3(]]%� *]]B��، 4/509.     C]]�5 �]]�Y(2 l]](4و� ,]](ّ<Eّ4	ه  ا��[[� +�[[� ا� �Cز5[[�، دار  ) 	]]<=� ) :1500|]]E� ��B[[* ا	�=[[ �]])� *]]4%�

  .416: ا	��4(, ا	���), ا	6ّ�Cدّ�,، ص ) م1996-1417(،3ا	���T, 	4ّ=3� وا	ّ$Cز�1، ط
)4  ( *B�� دات�E�ظ اأ�E	*��)	ن  ا:�%	، "rا�ّ	.41:ص  ، ا  �=>� �6)E:ن��%	ا "��r،  *46� ���� @$)�[,  أ�  ��ّ�� +�� ا�   ]�$� ،�  ،

%T 6ّ)� أح��	ا�وت  ،�(��رس، . 304: ص  )م1398-1978	�=�ن –دار ا	)$" ا	�(ّ�4, ، ]2 ����)^ ا	4;,، ا%� *B��1/166   ّدة� ) أ�[* (�[
،n(aE	ر ا�E7وي، وإ�Y	1/517ا.   

  ).أ�*(��دة  12/39، 6�ن�=>� ا	4ّ)   5(
  . 32: ا	ّ=Cر )   6(
  26: ا	ّ�خ�ف )   7(
  .3/30، 2ط ���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،)  8(
�ظ ا	%[[�:ن ا	([[��*)   9(]]E	أ *]]B�� ,]]�ّ��ت وإح)[[�ء ا	ّ$[[�اث،  ، CY�Aرّ�[[, �a[[� ا	���ّ)[[,، ��B[[1 ا	4ّ;[[, ا	���ّ)[[,، ا�دارة ا	�]]�B��4	)1410-

  .1/126) م1999
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ـُنب :عد والقربالبومن ألفاظ  واجلُنب بضمتني يستوي فيه الذّكر واألنثى يطلق  :لفظة اجل
غريب وجنب بعيد " جنب:"جستاينقال الس .قيل يطلق على القريب أيضاعلى البعيد والغريب، و 

          )1(".وجتنب من اجلنابة...أصابته جنابة يقال جنب الرجل الّذي: وجنب
 ومن أصابته جنابة اصطالحا ،ب البعيد والقريب لغةناجلُ"يف معجم املذكّر واملؤنثجاء و  

الَّ با إِنج والَ: (قوله تعاىل بالتذكري يف فظة وردت يف القرآنواللّ )2(".يطلق على الذّكر واألنثى
رِابِعِسلُواي ستغى تتيشمل الذّكور واإلناث فقد غلّب فيه املذكّر  )3()بِيلٍ ح وألنّ اخلطاب عام

 وصف ملن أصابته اجلنابة، وهي يف األصل البعد، وقيل لذي احلدث) "جنبا(و. على املؤنث
 )4(".ألنه أجنب أي تباعد عن مواضع الصالة وحنوها وهو وصف للواحد وغريه) جنبا(األكرب

وكونه يستوي فيه املذكّر واملؤنث واملثنّى واجلمع، ألنه اسم جرى جمرى املصدر الّذي هو 
   )5(".اإلجناب، وهذا هو املشهور والفصيح

 قال الكرمي لتأنيث أكثر وبه ورد يف القرآنيذكّر ويؤنث وا :العنكبوت: من ألفاظ احلشراتو
  )7()".)6(كَمثَلِ العنكَبوت اتخذَت بيتا( :تعاىل

عنيكب وعنيكيب، ويقال يف : ويقال يف تصغري العنكبوت )8(".وقد يذكّرها بعض العرب
  )9(".وعكابيت عناكب وعناكيب، وعنكبوتات وعناك: مجعها
  
  

  :شكل من األشكال بأيأو باملصاهرة  ومن ألفاظ القرابة
اخلدن يقال للذّكر واألنثى، وهو الصديق والصاحب، وإىل مثل ذلك ذهب ابن : اخلدن ةلفظ 

هو املصاحبة فاخلدن الصاحب، يقال , خدنَ اخلاء والدال والنون أصل واحد:" فارس حيث قال
. خادنت الرجل صادقته): "ه321ت(ل أبو زيدخادنت الرجل خمادنة وخدن اجلارية حمدثُها، قا

                                                 
�=�ه[[, ا	C]]4%ب  (	�u�ّ]]6  ا r��[[" ا	%[[�:ن  )   1( (    ]]��م أ]]�{	    �]]��+ �]]� �]]�ّ�� �]])�  ، 5�$]]6B6ّ	وت    ا�]](� ، ]]��ن،  -دار ا	ّ�اk[[� ا	��]]=�	 
  . 69: ص  )م1982(3ط
)2   (،,(ّ��5  ا	%�:ن ا!خE\، �.  47، 46: ص  ��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4;, ا	���� �<=247، 1/246 .  
  . 43 :ا	ّ=6�ء )  3(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ  ) 4(E	أ *B��،,(ّ��ت وإح)�ء ا	ّ$�اث، CY�Aرّ�, �a� ا	���ّ)[,   ;, ا	���B��4	 ,�ّ� )1990-1410(ا�دارة ا	�
1/243 ،244 .  
)5   (،l5�(�E��[�  �=>[� ا	 . z]�2 ،5/221   )م1483-1403(2دار ا	ّ�ش)� ط ��  ا	ّ��� ا	ّ�رو�\، ا!$7�ذ: �t	s(  إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و

"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�ا5 ، �� 2  إ+��Y	ّ� ا�	ا  �   .19، 2/18، ��ّ�� ح6)� ا	ّ=��.د :  �ح6)� �� أ
  . 41: ا	�=(�Cت )   6(
�(� ا!�5�ري،  )  7( C��� ا!�5�ري،  ص ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C ا	��آ�ت  �=>� ا	4�ُ;,  2  ا	E�ق �)�  .�1/395=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ :

  .141: ��ّ�� أح�� @�7* ،ص . ��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe، 2  ا	4ّ;, ا	���ّ),، د.   69
  .102:  ص ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء،  )و	* �fآ� ا	Eّ�اء َ�ْ� ِ�َ� ا	��ب �fّآ�. (� :141�B* ا	�fّآ� وا	�l6E5 d5ّe ، ص   ) 8(
�(� ا!�5�ري، )  9( C�  .1/397ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
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إنّ اخلدن الصاحب الواحد واخلدن على ذلك هو الذي :" وقيل )1(".ورجل خدنة كثري األخدان
الزواج  )3(واخلدن من األلفاظ الواصفة ألشكال )2(".خيادنك فيكون معك يف كلّ أمر ظاهر وباطن

ن تزين بواحد ذو خدن، وذات خدن، فالرجل ملن يزين بواحدة أومل: غري املشروع حيث يقال
  .بصيغة املفرد -اخلدن–ومل ينطق القرآن الكرمي بلفظ .خدن املرأة واملرأة خدن الرجل

وبه نطق القرآن حيث وردت الكلمة  ذه الصيغة مرتني مرة بالتذكري،  -أخدان-ومجعه   
طبيقيراسة التأنيث وهو ما سنعرفه يف الدثواألخرى بالتة الحقا مع ألفاظ اجلمع اليت تذكّر وتؤن.  

تقع على الذّكر واألنثى يف لغة احلجاز فيقال فالن زوج فالنة، وفالنة زوج فالن    :الزوج ةلفظ
  . وأهل جند يقولون فالنة زوجة فالن وهو أكثر من زوج واألول أفصح

أَمِسك (جاز؛ قال اهللا عز وجلّ الزوج يقع على املرأة والرجل هذا قول أهل احل:" قال الفراء  
كجوز كلَيل أفصح عند العلماء)4( )عوأهل جند يقولون زوجة وهو أكثر من زوج واألو  

  :        )5(قال الفرزدق 
   )6(وإنّ الّذي يمشي يحرش زوجتي     كماشٍ إىل أُسد الشرى يستثريها         

  قال يف اجلمع زوجات- زوجة-؛ فمن قال)7("إىل أسد الشرى يستبيلها:" روى أبو عبد اهللا
  قال أنشدين  )8( )قل ألزواجك وبناتك: (قال يف اجلمع أزواج قال اهللا عز وجلّ-زوج-ومن قال

        )9( :أبو اجلراح
  )10(ت عرى الذَّنب أنْ ليس وصلٌ إذا احنَلَّّ   يا صاحِ بلَِّغْ ذَوِي الزوجات كُلِّهِمِ         

  )11(".باهلاء - زوجة- )ه216ت(وأنكر األصمعي
                                                 

��)^ ا	4;,��)   1(%� *B،  ،رس�2 ��  .2/163ا
  .) خ�ن(��ّدة  13/129 ،6�نا	4ّ)   2(
�2[,  ا	4ّ)   3(%wّ	وا ,];          ,](ّ��2[, ا	��%wّ	2[  ا ,]��ت ا	%�ا]@p+ظ و�]]E	! ,]�ّC;	 و�]w5[ّ���    .د ،درا7[, أ	م ا��+[[,  آ[[��* زآ[  ح6[�oّ4	 "]��r دار ،

  . 295،  294: ص  ،)م2001(��ر�O ا	ّ=3� -ا	%�ه�ة–وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1 
  37: ا!ح�اب )   4(
أح�[� ��ّ�[� ش[�آ�، +�[� ا	p]6ّم ��ّ�[�       : ش[�ح و��%)[�   �[� ا	Q  ،�()]6ّ إp]Tح ا	�=o[�   �=>[� .  95: ص  ،ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء)  5(

  .  331: ص ، 3ه�رون، دار ا	���رف ��a�، ط
)6 (    l]	 و@ّ�م loوض� lح�زدق، ش�E	ان اCآ,    .د: د��ع ش[�]�oّ	روق ا��+[, وا	ّ=3[� وا	ّ$Cز�[]�+         ،1� 2[�o	ا!ر@[* ، ا  ]�دار ا!ر@[* �[� أ

��وا�,. 466: ص ) م1418-1997(1	�=�ن ط-�)�وت ) : $Aزو "�ّ-� u�6� ًأ�زدق، ) �2ّن ا��E	ان اCح د��وا�, ورد 2  ش�ّ	ا MfY�و
 �Y4وأآ� lوح�وش l(5��)�وت: إ�4)� ا	��وي : ض�� �� ، 5��ن، ا	�o�, -دار ا	($�ب ا	�4ّ==�	  u	2/177) م1983(ا!و.  

7) ( ,(ّ�Q ة�(a%	�4ّ), !ّن اr!ا l(4+اب وCaّ	ا Cاء، ص  وه�ّE	ا ،d5ّe�	وا �ّآf�	ا \��� . 95: ، �=>� هY4(�$6(2  l(4+و:  M�(� fخt� أي
�، و2  روا�, Y	C�) Aش زو�ّ�� u�6� (،l5اC�6 :و�-ّ�" . 466: ص  د�E� : u=��	وا  :��@ l(4+ �6E� �� ّ�دY$ل�C%و� l$= : آ�� l5ّإ

lُ)َ4ِYْ�ُو l(4+ �ّ%=�  Y2 �Y	C�  .2/177ه��\ ش�ح د�CاC5�� . ،l6E5 l5 �� ا!C7د 	)tخfوا 
   . 59 :ا!ح�اب )   8(
  
  
  
)9   ( ، �  .652/325" 2  خ�ا5, ا!دب !�  ا	;��" ا!+�ا
)10 ( d5ّe�	وا �ّآf�	اء،ا�ّE	95، ا .�o=�	ح اpTإ �331:، ص �=>  .،xaّ-�	ا M�(7 ��Q،  z�5 ،17/ 23.   

  .  92: ، ص ّ(� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ;, ا	���),��B* ا	ّ� ) (11
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والواو واجليم أصل يدلّ على  ءالزا"زوج "مقاييس اللّغة البن فارس مادة جاء يف معجم وقد    
فالزوج ذا املفهوم يطلق  )1(".ة واملرأة زوج بعلهاج املرأوج زولشيء من ذلك الز  شيء مقارنة

الزوج خالف : "ويف اللّسان. ال يستطيع االستغناء عنه.قرين، أو مثيل أو ضدعلى كلّ من له 
   )3(".األصل يف الزوج الصنف والنوع من كلّ شيء"و )2(".الفرد
اثنني ال يستغين أحدمها عن عندي زوجان من احلمام تعين ذكرا وأنثى، وكذلك كلّ : تقول  

والعامة تغلط يف هذا فتسمي االثنني  .فّّني والنعلنيحنو اخل ،فكلّ واحد منهما زوج اآلخر ،صاحبه
والزوجان لالثنني، فالرجل زوج املرأة، واملرأة زوج  ،لزوج للواحدزوجا، والواحد فردا، وإنما ا

  قُلْنا احملْ فيها من: (قال اهللا تعاىل. الرجل، وكلّ اثنني مقترنني زوجان، وكلّ واحد منهما زوج
ونِكُلِّ زينِ اثْنيأَ( :وقال )4()جكجوز كلَيع ِسك5()م( وج أزواج وزِوجةومجع الز.")6(     

وال يقال لالثنني زوج ال من طري وال من شيء من األشياء ولكن كلّ ذكر وأنثى زوجان     
قال اهللا يقال زوجا محام لالثنني وال يقال زوج محام لالثنني هذا من كالم اجلهال بكالم العرب 

وكذلك كلّ شيء من اإلناث والذّكور ) 7()فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر واُألنثَى: (تبارك وتعاىل
   )8(ويقال زوجا خفاف وزوجا نعال وزوجا وسائد وقالوا للذّكر فرد،كما قالوا لألنثى فردة 

  
  
  

  :         قال الطِّرماح
           يَاثْن نقَعةً نِ ودفَرنِ ويتاثْنو      ت رادبتغلاهيس9(*ِنا مشَاَلَ املَْد(   

                                                 
2�رس)   1( ����)^ ا	4ّ;,، ا%� ،35//3 .  
  . 2/292: ا	64�ن )   2(

�5 ،  ض�lo وl��ّT وخّ�ج :���l وشC اr"ا	ّ�: �t	<=�،  s(� ��E�  *B�دات ا	%�:ن ا	(��*.  2/292:  ا	64�ن  ) (3YET!ا Mاه� :
 .   241:  ص )م1998- 1418(1ط- 	�=�ن- إ��اه)* ش�^ ا	ّ���، �=C3رات ��ّ�� +4  �)#Cن، دار ا	($" ا	��4ّ),،�)�وت

  .40: هCد )   4(
  . 37: ا!ح�اب )   5(
�ر ا	n(aE  آ$�ب ) 6(E7إ، l�=T :ي، درا7, و���، دC�=ّ	وي  ا�Y	ا  ��ّ�� ��  4+ �� ��ّ�� jYْ7َ C�3ّ�ش أح�� �� 7�)� . أ@ ��ّ�� ��

u	ا!و ,��o	2/877 )ه1420( ا .  
)7   ( ,��  . 39: ا	%)
)8   (xaّ-�	7)� ،ا ��  . Mz� ، 5 ،17/23ا
)9  ( oّ	ان اCحد���2[,، د�3[�     :  ، ��� .�ّ�%wّ	ح        1968+[ّ�ة ح6[�، وزارة ا�وش[ �]�� ،,]�($@ �]�Q ،اء��3ّ[	وا ��3ّ[	ا �أح�[�  :  م،  �=>[

��وا�, .1/398)م1967-1387(��ّ�� ش�آ�  l)2ل: (و��، وا	E[�دة  : واث=$)� @C	l اث=$)� و* ).ش��لC�)ض�7 ( 1Y(4Aور �Y($ا@1 رآ�C�
:  ��ر ضCء ا	aّورود ا	��ء أّو:  وا	ّ$;C� .^(4ض1 ا	(�آ�ة �� �TرهBE5ل ا j(4ّ	ا �خ: C;4^ وه	ا �� n� .6ّ	1 7[�4, وه[     وا]�A j�
(ّ%�  .1/398د�Cاl5،  .ا	=ّّ%�ة 2  ا	j�B: وه   ، وا	��اه� 1�A ��ه�،�, ا	��ء 2  ا	�Cض وا	;��
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الزوج من األضداد، يقال :" ليس من ألفاظ األضداد كما زعم قطرب حني قال: وعليه فالزوج
  )1(".زوج لالثنني وزوج للواحد

-قه التاء للتوكيد فيقاليقال للمذكّر واملؤنث وهو الفصيح، و تلح-الزوج- ويتبين مما سبق أنّ
  .كما يف لغة أهل جند-زوجة

من أمساء النار ذكّرها الفراء "وهي :لفظة اجلحيم :ومما يذكّر ويؤنث من ألفاظ العذاب
أرى أنّ الفراء أراد بقوله يف اجلحيم أّا ذكر، أنه مصدر : قال أبو عبد اهللا. )2(وابن التستري

أخربنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء، وحدثنا : يف رواية لألنباريو )3(".جحمته جحيما: كقوله
اجلحيم مذكّر فإذا رأيتها يف شعر مؤنثا فإنما أُنث ألنهم نووا به : حدثنا يعقوب قاال: عبد اهللا قال
واجلحيم من .جهنم مؤنثه وأمساؤها مؤنثة:"وأنثها السجستاين حيث قال )4(".النار بعينها

  )5(".أمسائها
  .     ويف تصوري أنّ اجلحيم يذكّر ويؤنث والدليل اختالف العلماء يف ذلك

اليت ال تعرف داللتها إالّ باألخبار الصادقة اليت أخرب ا "واجلحيم من ألفاظ الغيبيات       
ود الرسول صلّّى اهللا عليه وسلّم وليس للعقل قدرة على إدراكها، أو للخيال قوة الصع

وقال يف )7( )وإِذَا الْجحيم سعرت: (وقد وردت اللّفظة يف القرآن بالتأنيث قال اهللا تعاىل)6(".إليها
  .فظة حملّ دراسة ألنها قرئت بالتذكري والتأنيثواللّ) 8( ).فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى(موضع آخر

لفظا  ؤنثوتذكّر ت: الرسوللفظة  :عول أو فعيلالتي على وزن ف لفاظاألومما يذكّر ويؤنث من 
يقال فالن رسولك وهند ...والرسول يكون مذكّرا ومؤنثا": يومعىن قال أبو بكر األنبار

  )9( ".رسولك

والرسول يف الشعر مؤنث  )10(".رسوالن ورسل ورسولة: وجيوز أن يثنى وجيمع ويؤنث، فيقال 
  :)11(وخري دليل على ذلك قول الشاعر

                                                 
  .112: ص ) م1984( 1حّ=� حّ�اد، دار ا	�C4م، ا	ّ���ض، ط.د: ���  @o�ب، ��ّ�� �� ا	�6$=)�،  ض�ادا!  ) 1(
)2   (d5ّe�	وا �ّآf�	67: ص  ،ا   
)3   (d5ّe�	وا �ّآf�	 ي ، ص . 93: ، ص�ّ$6$	ا ��  . 67: �=>� ا	�fآ� وا	�d5ّe ، ا
)4 (  �)� C�  . 44: ، ص ، �=>� ��B* ا	�fّآ� وا	�1/325d5ّeاا!�5�ري، ،أ
  . � :44�B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ;, ا	���ّ),، ��ّ�� أح�� @�7*، ص )   5(
)6   (p7Qت ا�   . 2/71)  م1996-ه1417(، 1+�� ا	��ل 7�	* �)�م ،ط.د: �t	s( �ّ), 2  ا	�%j ا	%�:5 ،ا	(�4
)7   ( ��C)$ّ	12: ا  .  
  . 39: ا	ّ=�ز+�ت )   8(
)9  ( ،d5ّe�	وا �ّآf�	1/291ا.  

10)  (  ،l6E5 1A��	1/291ا.  
11)  (  	fY	ا �آ�) C��ّدة 11/284ا	64ّ�ن، .  أ� ،)j7ر . (l(2 ء�Aو)���ل ) ُحّ�)j#2.(  ح�وا�, وش�� ،�((ّ	fY	ان اCد� �أح�� : �=>

2�ء، قC	ا C���وا�, .  2/99ا	ّ���، ���Cد أ l)2(: و �Y4ِw�ِ)^ آ	ب �� َأْر4ِ7ُ + و4Aَ)4ِ, ا!65َY$ْ�َوى �ّ�� ُ�َ�$�1ُ) �ّ�� َ�َ�$1َُّ َ@ْ� َأ�و�.  
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  لَو كَانَ يفِ قَلْبِي كَقَدرِ قُالمةٍ      فضلٌ لغيرِك قَد أَتاها أرسلي               
  من الرجل إىل املرأة إنما  سولالرألنّ  )1(".فَجمع الرسول على أفْعل وهو من عالمات التأنيث

  )3(."الّذي هو الصديق: يمواحلم عدوال وكذلك)2(".يكون امرأة فجمعه على التأنيث هلذه العلّة
باتفاق وكالمها  يذكّر ويؤنث :السبيل :طرقها اختلفت وإنْ ريقألفاظ الطّومما يذكّر ويؤنث من 

  وهو من ألفاظ الطّريق، ومثله يف ذلك الطّريق، )4(".السبيل يذكّر ويؤنث:"فصيح، قال اخلليل
  )5(".األعظم، والطّريق العظمى الطّريق:"والسبيل والطّريق يذكّران ويؤنثان، يقال

والسبيل، يقال يف مجعه   )6(".تقول هو الطّريق وهي الطّريق وهو السبيل وهي السبيل".قال املربد
  وقد جاء القرآن )7(".وإذا كانت مؤنثة، مجعت السبول،كما قالوا العنوق: قال. أَسبلُ وسبلٌ
  .بيقيةوهو ما سيعرف يف الدراسة التط بالوجهني

 ): 215ت(قال األخفش، واحلقيقة أنّ فيه لغتني)8(يذكّر ويؤنث والغالب عليه التذكري: والصراط
كالء وبنو متيم بيل والسوق والريق والزقاق والسثون الطّنكما يؤ-صراطال- أهل احلجاز يؤنثون

راط والطّريق والسبيل ألنّ الس...وقيل يذكّر ويؤنث كالطّريق والسبيل )9(".يذكّرون هذا كلّه
والصراط من سرِط وال يصح من سرط بالفتح ومجعه يف القلّة أصرطة، ويف  )10(".نظائر يف اللّغة
وحيثما ورد ...وهو يف اللّغة الطريق، مثّ استعمل يف القرآن مبعىن الطّريقة الدينية )11(".الكثرة سرط

حلسي املنصوب على منت جهنم ليمر املؤمنون عليه، يف القرآن فمعناه الطّريق املوصل إىل الصراط ا
   )12(".أرق من الشعر، وأحد من السيف

   )14( ".والسكنياع والص )13( الحالس: ومما يذكّر ويؤنث من ألفاظ اآلالت بأنواعها

                                                 
�(� ا!�5� ر )  (1 C� .�17/30=>� ا	�-xaّ، ا�� M�(7، .  1/293،يا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
2)  (d5ّe�	وا �ّآf�	ا ،l6E511/284 . 
)3  (�<=�  ،M�(7 ��  . 17/33ا	�-xaّ، ا
�  +�� ا	ّ�ح��  ،آ$�ب ا	�)�)   4(!j(4-	اه)�ي، ا�E	أح�� ا ���k ، دار إح)[�ء           ]�E	!)[" ا��4$	 ��i���A ,][�ة a� ,](ّ=ّ2[ّ��, و��ّ��[, و%2[

�)�وت ، �: ص   ،ا�[� ا	ّ$6[$�ي   ،ا	�[fّآ� وا	�d]5ّe  .   87: ص ، � وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء=>� ا	�fّآ�. 408 : ص) د،ت(	�=�ن -ا	ّ$�اث ا	��
  .   69: ، ص 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C ا	��آ�ت ا�� ا!�5�ري ,ا	�;4 . 81

  . 361: إpTح ا	�=�o،ا�� ا	6ّ()�، ص )   5(
)6   (d5ّe�	وا �ّآf�	104: ، ص ا .  
)7   (d5ّe�	وا �ّآf�	،ا �	ا C�  . 2/423، (� ا!�5�ريأ
�(� ا!�5�ري،)   8( C�. 302/  3،4ت !C4]7ب ا	%[�:ن ا	([��*، ��ّ�[� +�[� ا	-[�	� +#[)�,، ق       درا7�   .�1/421=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ

�)[�وت،ط  . د:�n 1وا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، �s(=a ا���م أ�  حّ)�ن ا!�5	6 ، j])B	، دار ا��ا!7 �1)  م1995-1416(1+�  /
  . 113: ��ّ�� أح�� @�7*، ص : ��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4;, ا	���ّ),، د .  35

)9   (، \E:ن، ا!خ�%	5  ا���1/176.  
)10   (،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	1/172ا.  
  .1/423ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا�� ا!�5�ري، )   11(
)12   ( ، iC(6ّ	ّ��� ا	ل اpA ،ان�ك ا!@�$�2/580�.  
  . 99: ، ص ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء)   13(
  .  ،2/224	C4+  2 iC(6م ا	pA ،,;4ل ا	ّ��� ا ا	��ه�)   14(
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تذكريه أفصح عند العلماء وقد يقال له صواع، ويؤنث ويذكّر وتذكريه "فَ: فأما الصاع  
ويؤنثه أهل احلجاز، وجتمعه ثالث أصوعِ مثل أكلب وأشهر والكثرية الصيعان وأَسد  )1(".أجود

)2( .وأهل جند يذكّرونه وجيمعونه ثالثة أصواع، وربما أنثه بعض بين أسد
   

 اعوص دقفْن( :قال تعاىل-الصواع-ومل يرد اللّفظ يف القرآن ذه الصيغة وإنما جاء بلفظة
لالْمك ونمل بِ اَءجه ملُح ب3( )ريٍع(   

الواحد واجلمع واملذكّر : واحلَرض *القَرح: يذكّر ويؤنث من ألفاظ األمل واهلالك يف العربية ومما
رجل حرض ال يرجى و رجل حرض وقَوم حرض وامرأة حرض، :يقال سواء، هماواملؤنث في

   )5(".عليال هزيال مشرفا على املوت: ضاوقيل حر )4(".خريه، وال خياف شره
قَاُلوا تاِهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا أَو : (وذا املعىن ورد يف القرآن الكرمي، قال تعاىل

نيكالالْه نكُونً م6()ت(.  
 :زيد فكان يقول لنا كثريا ما أبووأ":قال السجستاين :ومما يذكّر ويؤنث من أمساء أعضاء احليوان

  )7(".راع والقفا والعنق واللّساناء تؤنث وتذكّر الذّيف اجلسد أربعة أشي
ومن أنث اللّسان قال ألسن سواء عين ...يذكّر ويؤنث والدليل قوهلم فمن ذكّر مجعه ألسنةً :اللّسان

  )8(به العضو أو الرسالة 

   )9(اللّسان الرسالة أو القصيدةوهو عند الفراء مذكّر إالّ إذا قصدوا ب 
                             :)10(، قال الشاعر)577ت(يوكذلك هو عند أيب الربكات بن األنبا ر

  أَتتنِي لسانُ بنِي عامرٍ        أَحاديثُها بعد قَولٍ نكُر                           
  :         وذكّرها احلطييئة، فقال

     )11(فلَيت بأنه يف جوف عكْمِ      ندمت علَى لسان كَانَ مني                     

                                                 
)1   (d5ّe�	وا �ّآf�	اء، ،ا�ّE	96:  ص ا    
)2 ( �<=� d5ّe�	وا �ّآf�	اء، ،ا�ّE	96: ص ا  .  
)3 (  s7C� :72.  

  * �� l�4@  ََح�وَ@ِ n��@ ٌح�ْ%َ	 l5ّل إ ��، وا	%�ح وا	ُ%�ح 	;$�ن 2  +ّ� ا	p6ّح  و�� �B�ح 2  ا	�6B و�%�� �ا	B�ح أو ا	��ن أو ه�
  .�1/795=>� ش�ح د�Cان ا	���7,، ا	��زو@ ، . "ا	ُ�ْ�ن

  .53: ��ّ�� أح�� @�7*،ص . ��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe، د �=>�   ) 4(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*،)   5(E	أ *B��1/279. ،ري��(� ا!�5 C�  .�1/76=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
)6   ( s7C� :85 .  
)7  ( ، 5�$6B6ّ	ا *�����, ا	�jTC، . د: درا7,  آ$�ب ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C حA اد�;�� ، آ4ّ), �=B	ن اC+ ��+ رق�i)196: ص) ت.د   
)8  ( l6E5 1A��	17/12،  ا.  
)9   (d5ّe�	وا �ّآf�	74: ، ص  ا. z�، @زو��	7,، ا�  .3/1060، �2=>� ش�ح د�Cان ا	��
3�ر ا!�5�ري، . ا	��@�\ ا!آ��  )  10(� �� *7��ت، !�  ��ّ�� ا	%(4#ّE�	ح ا�ش  �]��:   j]�Q  بC]%�� سC	ر�: ص ) م1920(�)[�وت   –آ[

482  .  
)11   ( �(%�� ،l5اCد� :li �(�ن أ�  .347: ص )م1958(ا	%�ه�ة  -5��
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فهذا ال يراد به العضو؛ ألنّ الندم ال يقع على األعيان، وإنما يقع على : قال أبو الربكات
كما وردت بصيغة  )2( )بلسان عريب: (ونطق القرآن ا مذكّرة مفردة يف قوله تعاىل )1( ".الكالم

   )3(.)يوم تشهد علَيهِم أَلِْسنتهم: (اجلمع يف قوله تعاىل
يكون للذّكر  :الضيفالطّفل و :ةواحدبصيغة لفاظ التي تكون للمفرد واجلمع األومن 

وضيفك هند وكذلك يف املثنى واجلمع وقد ...واألنثى واجلمع بلفظ واحد، يقال ضيفك حممد
   )5()".)4(هؤالء ضيفي فال تفضحون: (فظة يف القرآن الكرمي قال تعاىلوردت اللّ

    )6( ".لطان واحلالومنها العرس والس :أمساء املعاين مبختلف دالالا
: السلطان عند العرب:" قال الفراء )7(".أنثى وذكر، والتأنيث عند الفصحاء أكثر :السلطان

  ان ذهب به إىل معىن الرجل  ومن أنث ذهب به إىل معىن احلجة يذكّر ويؤنث فمن ذكّر السلط
من ذكّر السلطان ذهب به إىل معىن الواحد ومن أنثه ذهب به إىل : احلجة وقال حممد ابن يزيد

  ) 8(".وهو مجع واحده سليط ، فسليط وسلطان مثل قفيز وقُفزان وبعري وبعران:معىن اجلمع ، قال
فإذا ] امللك والقهر[يذكّر ويؤنث، والسلطان " ىل أنّ السلطانإ) ه276ت(وذهب ابن قتيبة  

ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان : (مل يكن ملك وقهر فهو مبعىن حجة وبرهان، كقوله تعاىل
  )9( )مبِنيٍ
  

قرآن يراد به احلجة فمذكّر فأما كلّ ما جاء منه يف ال  )11()".)10(أَم لَكُم سلْطَانٌ مبِني: (وكقوله
    )13()".)12(أو لَيأْتيني بِسلطَان مبِني:(كقوله تعاىل

  كنية اإلنسان وهو ما كان عليه من خري أو شر، يذكّر ويؤنث وأهل احلجاز يذكّروا  :احلال
  .)2(مذكّروأما احلال من كلّ شيء ف )1(".واجلمع أحوال وأَحوِلَة...وربما قالوا حالة باهلاء،

                                                 
  .83 :، ص أ�C ا	��آ�ت �� ا!�5�ري ،2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�d5ّe ا	�4;,)   1(
  .  195: ا	3ّ��اء ) 2(
   .  24: ا	ّ=Cر)  3(
)4  (  �B�	68: ا.  
�(� ا!�5�ري،�= )  5( C�  .1/294 >� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
)6   (�(7 ��   .M ،16/100ا	�-xa، ا
�(� ا!�5� ري،  . 82: ، ص ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء)   7( C�  . �1/381=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
  .100،101 : ص ��ّ�� أح�� @�7*،. د ،� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ;, ا	���ّ),��B* ا	�fّآ)   8(
  . 96: هCد   ) 9(
2�ت )   10(�aّ	156: ا .  
)11  (�(6E� �%	ا "��r46*  ،:ن� ���$� أ�  ��ّ�� +�� ا�  ،,�($@ ���   %]T �]6ّ[)� أح�	، ا�وت     ،�](��ن  –دار ا	)$[" ا	�(ّ�4[,، ]=�	1398-

   . 33: ص  )م1978
)12  (   j�=ّ	21: ا.  
)13 (  M�(7 ��  .z�5 ،17/15  ،ا	�-xaّ، ا
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 .من أنث ذهب به إىل معىن املنية، وفمن ذكّر ذهب به إىل معىن الدهر...يذكّر ويؤنث: املنونو
  )3(".، واملنون الدهراملنون املنية :قال األصمعي: )ه171(قال الرستمي

مث من كلّ شيءوملم :ا يذكّر ويؤنلْم مب :السلح :واحد وهو عىنوالسث الصيذكر ويؤن ،
   :بدليل أنه ذكّر وأنث يف الشعر قال زهري يف تذكريها 

  )4(مبالٍ ومعروف من القَول نسلَمِ     وقَد قُلْتما إنْ ندرِك السلم واسعاً          
  :            وقال آخر يف تأنيثها 

  )5( ا وعثٌ وال ضيقليس  ملْساَء      فَالَ تضيقَن إنّ السلم آمنةٌ            
  )7()".)6( وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح هلَاَ: (وأنثها الفراء مستدالّ بقوله تعاىل

 ونَعمتسي ملَّس مهلَُ مأَ: (قال اهللا تعاىل وبه نطق القرآن يذكّر ويؤنث والتذكري أكثر: والسلَّم
ف9( ".))8(يه(

   
قال أبو عبيدة ):" ه671(يذكّر ويؤنث على رأي األغلبية، قال القرطيب الطّاغوت: الطّاغوت
  قال أبو عبيدة وإنما ذكّر وأنث ألنهم كانوا يسمون الكاهن . الطّاغوت يذكّر ويؤنث: والكسائي

  
  وأما الطّاغوت فهو اسم واحد مؤنث يقع : "وأنثه  سيبويه حيث قال  )10(" طاغوتا"والكاهنة 
وت أَنْ اغُوا الطَّبنتاج ذينوالّ( :ودليله على ذلك قوله تعاىل )11(".كهيئة الواحد يععلى اجلم
   )12( )يعبدوها

   )13(".الطّاغوت أنثى وربما ذهب به إىل اجلمع:" وتبعه يف ذلك الفراء حني قال
   ) 14(".وهي مثل الفلك تذكّر وتؤنث ويذهب ا إىل اجلمع:" مثّ عدل عن ذلك حيث قال

                                                                                                                                                         
�([� ا!�5[�ري،    fّآ� وا	�d]5ّe، �=>[� ا	�[  .  50: ;[, ا	���ّ)[,، ص   	�d5ّe 2  ا	�4ّ�B* ا	�fآّّ� وا)   1( C]� ،Mا�[� 7[)�   ا	�-x]aّ، . 1/378أ

17/14 .  
  . � :50�B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ص   �=>� ) 2(
)3   (d5ّe�	وا �ّآf�	ري، ،ا��(� ا!�5 C�  . 279 ،1/278أ
)4   (  s(	t]]� ،ب�[[�	ر ا��ب ا	%�ش[[ ، دار ا	�6[[)�ة، �)[[�وت  أ�[[  ز�[[� ��ّ�[[� �[[ :  Y�A[[�ة أش[[�]]oّ-	49: ص )1978م-1398(� ا . �]]<=�

l5اCد�l	 و@ّ�م lح�ش ،، C+ُ��ن-�)�وت، ، دار ا	($" ا	��4ّ),را!$7�ذ +2َ  4=�	w	ا ,��o	ا ،,w	�  . 106 :ص  )ه 1424-م 2002 (
إّن ا	6ّ[4*  "، وf1/444   l](2ّآ� وا	�d5ّe، ا�� ا!�5[�ري، وآf	� 2  ا	�. 85: ا	�)� 2  ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء، ص  @�CYB� l4kل و )  5(

  ".وا7�,
�ل )   6(E5!61: ا .  
)7   (d5ّe�	وا �ّآf�	84: ، ص ا .  
  . 38: ا	Coّر    ) 8(
)9  ( �<=�    z]� ،M�َ(]7 �]��([� ا!�5[� ر      .  17/14، 5ا	�-xaّ، ا C]�ا	$[    واح[� ا	p]6ّ	)*  : وا	�6[�4*  . (1/386،ي�=>[� ا	�[fّآ� وا	�d]5ّe، أ

 �Y(4+ u%���.(د ،,(ّ�  .102: ��ّ�� أح�� @�7*، ص . ��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ;, ا	��
)10  ( ���1 !ح(B	:ن ا�%[	ري        م ا�]a5!أح�[� ا �]��[  +�[� ا� ��ّ�[� !   ]�i�%	وت      ،ا�](�  ]�/ z]�3،5 ) 1965(دار إح)[�ء ا	ّ$[�اث ا	��
)11   ( l�C�(7 ب�  . 3/240 :ا	($
  . 17: � ا	ّ��)   12(
)13   (d5e�	وا �ّآf�	98: ، ص ا  
)14   (،l6E5 1A��	98: ص  ا  . xaّ-�	ا �7)� ،�=> ��  . Mz� ،4 ،13/104ا
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وجيوز أن يكون من الواو، ألنه يقول فيه "والطّاغوت من مصطلحات القرآن، مشتق من الطّغيان   
طغيوتا أو طغووتا، "يطغو أيضا، والياء أكثر، وعليه جاء الطّغيان مثّ قُدّّمت الالّم فَجعلت قبل ألفني فصار

، وهو مصدر يف األصل مثل امللكوت فلما حترك احلرف وانفتح ما قبله قلب ألفا، فوزنه اآلن فلعوت
  . واملصادر تذكّر وتؤنث يف الغالب ) 1(".والرهبوت

وقد جاء بذلك يف . الصيغة يقع على الواحد واجلمع بنفسو أنّ الطّاغوت يذكر ويؤنث :ورأيي  
  .القرآن  الكرمي 

 « :رها يف كالم واحد فقالوقد أنثها رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وذكّ :يذكّر ويؤنث: واملال 
    )3(".»)2(هحلوة خضرة ونِعم العونُ هو لصاحب املال
... قال أبو حامت اهلدى مذكّر يف مجيع اللّغات إالّ أنّ بعض بين أسد يؤنث ويؤنث يذكّر :واهلدى  

   )4(".فأما إذا كان اهلدى الّذي هو النهار فمذكّر
  ، ومجعها أَرضون، بفتحةالعلماء ألنّ  تصغريها أريضمؤنثة عند  :األرض: ومن ألفاظ الكون

قال  ) 5(".األلف والراء وقد تذكّر، فإن رأيتها مذكّرة يف الشعر فإنما يعين ا البساط ال األرض
  :                    يف تذكريها )6(الشاعر

   )7(أَرض أَبقَلَ إِبقالَهاوالَ       فال مزنةٌ ودقَت ودقَها                         
   )8( )والْأَرضِ وما طَحاها: (والقرآن الكرمي جاء بتأنيثها قال تعاىل

: مؤنثة يف العربية بدليل أنها تصغر بالتاء فتقول مشيسه وأنثها القرآن وذكّرها قال تعاىل: الشمسو
هو من باب : وقيل )10()وجمع الشمس والْقَمر: (ية أخرىوقال يف آ)9()والشمس تجرِي لمستقَر هلَاَ(

  . التغليب
                                                 

)1   (�ّ� ��l ا	ّ�ح�� إ�pء �،  s(	t�: ا� ��+ ��B5)[" ا	��A[�ي، ا	�($�[,    : راA�l] و+4+ �]4ّ)[l     ،(��يا	ُ�أ�  ا	�%�ء +�� ا� �� ا	�6)� 
�ش[Cر ا	[ّ�ار      : �[t	]<=�،  s(� �6E[)� ا	ّ$���[� وا	$=[�C�    . 100: ص )م2002-ه1422(1وت،ط�)� -ا	�a�T ،,�ّ)�ا+ �]��ه� ]oّ	ا �]�ّ��
 �3=ّ4	 ,(ّ65C$	29،  3/28، 1972ا.  f�	ا *B��,(ّ�  . 120:  ، صّآ� وا	�d5ّe 2   ا	4;, ا	��

�[� إ�[[�اه)* �[� ا	�       ،n(�]T ا	�-[�ري   )   2( j(+��[ْ�َد زََ�[l ا	�-[[�ري ا	ْBَ�Eِ[ّ      ا��[�م أ�[[  +�[� ا� ��ّ�[� �[[� إ7[�َ �]]��د   (;)[�ة ]]YB	ب ا�آ$[
، z� ،ا� j(�7  2 ,%E=ّ	ا j#2 ب��وإّن ا	�[�ل خ#[�ة حC]4ة و5�[*     "و2[  روا�[,   ). ت.د(دار ا	($" ا	��4ّ)[, �)[�وت    .)2/290 وا	6ّ)�، 

��ّ%B2 l�j(�7  2 l4 ا� Mfأخ ��	46* �	ح" ا�T "،l6E5 ري�  . n(�T2/290 ا	�-
  . xaّ-�5 ،17/19، ا�� z� ،M�(7ا	)   3(
)4   ( ،xaّ-�	ري،. 17/17ا��(� ا!�5 C�  . �1/398=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
)5   (،d5ّe�	وا �ّآf�	ي، ا�ّ$6َ$	ا ���(� ا!�5�ري،.  61، 60:ص  ا C�، 5ا	�-xaّ، ا�[� z]� ،M�(]7    .  �1/238=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ

16/185 .  
)6 ( Cه :��CA �� ����k ا +oّ	،  ���3	ا �kا�ض �<=، CEa+ ��   .275: ، ص را
�xk.  46/ 2:  وا	�)� �� شCاه� :81  . 2 l�C�(7	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء ، ص ا )  7(a-	ا �(%�$�  =ّA ���ر، : ، اB=ّ	4  ا+ ��ّ��

 ,�ّ�a�	($" ا	�4ّ),، دار ا�	($�, ا�	.2/411)  د،ت(ا  �	وا �ّآf�	ا �(��5  ا	%�:ن، ا!خd5ّe :66 .  \E، ص ا	�4;, 2  ا	E�ق ��  ،
2/519،520  .  
  . 6: ا	�3ّ^  ) 8(
  .38: �ـ^  )   9( 
)10   ( ,��  .9: ا	%)
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يستوي فيه الواحد واجلمع واملذكّر واملؤنث عند  :لفظة هلم: ومما يذكّر ويؤنث من أمساء فعل األمر
   )1(."جازيني وبنو متيم تؤنث وجتمعاحل

فعل أمر ويلحقون ا الضمائر،  وعند أهل جند...عند احلجازيني من أمساء األفعالوهي 
  ويف املؤنث هلمي ويف مجع املذكّر هلموا وللنساء هلْممن، واألول أفصح " هلما"فيقولون يف املثىن 

كلمة يراد ا الدعاء إىل الشيء فتكون الزمة  وهي )3(".))2(مكُاَءدهش ملُه لْقُ(الترتيل وبه جاء 
  )4(."أحضروهم: أي) ماَءكُدهش ملُه: (وتستعمل متعدية حن وقد

تيلفظة ه :لَك تيأو ه تأو هي... لُمث، وهي اسم فعل أمر مبعىن هيستوي فيه املذكّر واملؤن
: على لسان زوجة العزيز ، قال تعاىلبالتذكري وقد وردت اللّفظة يف القرآن الكرمي )5( .وتعالَ

)لَك تيه قَالَت6()و(  
  : ومما سبق نلحظ أنّ األلفاظ السماعية اليت تذكّر وتؤنث يف العربية تنحصر يف أربعة أنواع      
يذكّر  :والنوع الثاين. يذكّر ويؤنث والغالب عليه التذكري كالصراط والصاع وحنومها: األولالنوع 

يستوي فيه التذكري والتأنيث ومن  :الثالثّو. ويؤنث واخلالف فيه كثري ومن أمثلته الفردوس واجلحيم
مؤنث وقد يذكّر كاألرض، والشمس،  :والرابع. أمثلته السبيل والطّريق والْجنب وغريها كما مر بنا

  .والنفس وغريها
أَنْ ليس ثَمة قاعدة مطّردة وال سياق واحد يف تذكري وتأنيث األلفاظ "ونلحظ مما تقدم  

مذكّرا عند قوم يكون مؤنثا عند آخرين وما جاز فيه وجها التذكري والتأنيث السماعية فما جنده 
عند لغوي بناء على السعة واملرونة، أنكر لغوي آخر أحدمها وارتضى الثّاين، ويف هذا كلّه دليل 

   )7(".على أنّ اللّغة جتري على رِسلها وفق منطقها هي ال منطق اللّغويني
   :لفاظ القياسية اليت تذكّر وتؤنث يف العربيةاأل: املطلب الثّاين 

 )8(".عرفنا أنّ السماع هو السند الوحيد الذي جيب أن يبدأ منه التقنني وأنْ متتد منه القواعد

قدره  هواقتاس )1(".قاسه يقيسه بغريه وعليه، يقيسه قيسا وقياسا"وأما القياس يف اللّغة فمصدر الفعل
   )2(".على مثاله فانقاس

                                                 
  . 1/409، �=>� ا	$�)�ن، ا	�(��ي.  93 /2، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي)   1(
  . 150: ا!5��م )   2(
)3  ( *]]B��   ، ط�[[ّ�@	;=[[  ا	ا �]]�+ ،C]]�=ّ	1ا 	اف أح�[[� +�)[[�، ا�ش[[�� ، ,]](ّ5�wّ	ا ,]]��o)142-1982423: ص ) م  .   C]]�=ّ	ا ,+C]]7C� �]]<=�

aّ	ابوا�ف وا�+�وت. د: إ+�اد  ،�(�،�(�p�4	 *4�	ب ، دار اC%�� 1��� j(�ن، ط -إ�  .565:  ص ) م1986"(�2�ا��"، ش��ط 1	�=
)4   ( ،l6E5 C�=ّ	ا *B�� 565: ص .  
)5   (aّ	وا C�=ّ	ا ,+C7C�اب�ف وا�+��1 ���� j(�ب، ص ، إC% :568.  
)6   (  s7C� :23 .  
$6�5 ، درا7,  )  7(B�6	ا *��� ، ص : ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C ح�=B	ن اC+ رق�i :209  .  
  .�C%� :132* ا	E(� ا	ّ=�Cي، +4  أ�C ا	�(�رم، ص  ) 8(
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    )3(".قاس النعل إذا قدره: التقدير، يقال:" ويفهم من هذا التعريف أنّ القياس لغة
هو املضبوط بضوابط وقواعد :"أي )4(".هو ماله ضابط كلّي يحكم به: ويف االصطالح   

  هو محل جمهول على "أو مبعىن آخر )5(".حمددة، وال تكاد ختتلف يف استعماله أقدار املتكلّمني
  )6(".لوم ومحل مامل يسمع على أساليب كانت قد عرِفت أو سمعتمع

  .مفرد ومجع: واأللفاظ القياسية قسمان
اعلم أنّ الواحد أشد متكّنا من اجلميع :"، قال سيبويهباحلديث عن املفرد ألنه األصل وسأستهلّها

  )8(".مسبوق بالواحد فأما اجلمع ففرع: وقال العكربي يف نفس املعىن)7(".ألنّ الواحد أول
        "املفرد"تذكري الفعل وتأنيثه مع الفاعل املؤنث : القسم األول

واملراد باملفرد املقيس كلّ ما حلقته عالمة التأنيث لفظا أو تقديرا سواء كان تأنيثه حقيقيا أو غري 
وقد ذُكرت أقسامه  .حقيقي واملؤنث احلقيقي، إما أن يكون بعالمة كفاطمة أو بغري عالمة كمرمي

  .  من قبلُ
 ث بالعالمة كطلحة، أو غري حقيقيا وأنا أن يكون مذكّرا حقيقيأنيث، إمالت وغري احلقيقي

ازيث اة وهذا األخري هو ما يطلق عليه املؤنث كبلدة، وشفاعة، وأسوة، وأموأن.  
ي التأنيث أم غري حقيقيه جيوز سواء أكان حقيق: أحكام تذكري الفعل وتأنيثه مع الفاعل املفرد

  : يف أربعة مواضع وهي
حنو طلعت الشمس وطلع الشمس ) أي ليس بضمري(أن يكون الفاعل مؤنثا جمازيا ظاهرا  :أوال 

وقد يكون التأنيث أفصح يف حالة عدم اجلمع بينه وبني مذكّر، أما إذا ) 9(".وقيل التأنيث أفصح
   )11()".)10(ومجع الشمس والقمر: (عدم إحلاق العالمة كقوله تعاىل مجع بينهما يف الكالم فيحسن

                                                                                                                                                         
2�رس�=>� ). @)^(��ّدة  6/187ا	64ّ�ن، )  1( ����)^ ا	4;,، ا%� *B�� ،5/40.   
�دي، ،ا	��)�ا	%��Cس )   2(���6[� +�[� ا	��)[�، دار ا�[�     . د: �%[��*  ) د،ت(�67ّe, ا	��4[  وش[�آ�M 	4ّ=3[� وا	ّ$Cز�1،ا	%[�ه�ة      ا	E)�وز أ

��)^ ا	4;[,،     �=>�.  2/244) م2001-1422(،1ا	��م،ط]%� *]B��5/40  .     �]E	ت وا��4o]a�	ا *]B�� ت�وق ا	C;4ّ�[,، أ�[C ا	�%[�ء    ا	(4ّ)[
  .713: ، ص ا	(CEي

)3   (���)^ ا	4;,،  .413 :ص ، أ�C ا	�%�ء ا	(CEي، تا	(4ّ)%� *B�� �<=�5/40 .  
   .l6E5497،  ا	(4ّ)�ت)   4(
�ت.  C�=ّ3/340 ا	Cا2  +ّ��س ح�6، ا	)   5(E���$ّ	ب ا��5  ،�=>� آ$A�B	233: ص  ،ا .  
�+, وا	ّ=3� وا	ّ$Cز ) 6(�o4	 "��r ي، دار�BY	1 ا��xk ا	$tّ	s( ا	ّ=�Cي، 2  ا	%�ن ا	ّ�اaخ u]	ا!و ,��oّ	ص ) م2005-1425(�1، ا   :

324 .  
)7   (l�C�(7 ،ب�  . 1/22، ا	($
  .1/503ا	�4ّ�ب، ا	�(��ي، )   8(
��1 ا	ّ�)   9(A، =(�p;	ا uEoa� ،,(ّ��ري، و��[l          .  242، 2/241 روس ا	��]a5!م ا��[� ه3[Q ،ى�]aّ	ا jّ]��=>� ش[�ح @o[� ا	ّ=[�ى و

 ه1425(�)[�وت، ط   -��ّ�[� ��[  ا	[ّ��� +�[� ا	��)[�، ا	�($�[, ا	�]a�T ،,�ّ[)�ا        : ى �[t	s( آ$�ب j(�]7 ا	Y[�ى �$�%)[� ش[�ح @o[� ا	ّ=[�      
  . 206: ص ) م2004

)10   ( ,��  . 9: ا	%)
  .3،1/482درا7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��*، ��ّ�� +�� ا	-�	� +#)�,، ق �=>�  ) 11(
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حنو حضر القاضي " إالّ"أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصوال بينه وبني فعله بفاصل غري :ثانيا
   )1( .امرأة

ان اعلم أنّ أفعال املؤنث إذا الصقتها كان االختيار إثبات التاء، وك: "يقال أبو بكر األنبار   
قامت هند وفاطمة، وعائشة الختالفهما، فإذا فصلت بني املؤنث وبينه : حذفها قبيحا،كقولك

   )2(".بشيء اعتدل التذكري والتأنيث
أن يكون الفاعل ضمريا منفصال ملؤنث، حنو إنما حضر أو حضرت هي، ومثل ما قام وما  :ثالثا

  )3( .قامت إالّ هي واألحسن التذكري
التي للذّم حنو نعمت، أو نعم " ساء"أو "بئس"أو"نعم "كون الفاعل مؤنثا ظاهرا، والفعل أن ي :رابعا

)4(".املرأة هند، وهكذا والتأنيث أجود
   

هذا النوع من األلفاظ كثري  :وأكثر ما يذكّر ويؤنث من هذا القسم، املؤنثات اللّفظية اازية  
  . يس جبنس وال له واحد ذكر كامرأة ومرء وال هو وصفيف الكالم وهو مما حلقته تاء التأنيث ول

أسوة، وأمة، وبلدة، ورمحة، وبينة ،وصيحة، وعربة ، وموعظة  جيوز فيه التذكري : وذلك حنو
  والتأنيث، ألنّ تأنيثه غري حقيقي وتذكريه محال على معىن من املعاين التي خيرج إليها اللّفظ املراد 

  
  

وهو ما يكثر تأويله مبذكّر واألمثلة يف ذلك  )5( .نيثه فعلى لفظه وهذا ظاهر فيهفأما تأ. تذكريه
  .كثرية يف العربية ويف القرآن الكرمي 

فإن  )7( )قَد كَانَ لَكُم آيةٌ(و )6( )فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه: (مع الفصل أحسن، حنو"وتذكريه 
واإلثبات أيضا حسن، حنو  )8( )ذَ الَّذين ظَلَموا الصيحةُوأَخ(كثر الفصل ازداد حسنا، حنو 

فجمع بينهما يف سورة هود، وأشار بعضهم إىل ترجيح  )9( )وأَخذَت الّذين ظَلَموا الصيحةُ(
   )10(".احلذف واستدلّ بأنّ اهللا قدمه على اإلثبات حني مجع بينهما

                                                 
�ري، ص )   1(a5!م ا�  .206: �=>� ش�ح @o� ا	ّ=�ى و�jّ ا	�aّى، ا�� ه3
)2   (d5ّe�	وا �ّآf�	2/224، ا  
)3   (،  =(�p;	ا uEoa� ،,(ّ���1 ا	ّ�روس ا	��A2/241 ،242 .  
)4   ( ،l6E5 1A��	242، 2/241ا.  
  .16/102، 5ا	�-xaّ، ا�� z� ،M�(7 . 97: ، ص �=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	��ّ�د ) 5(
  275: ا	�%�ة )   6(
  .13: :ل +��ان )   7(
  .67: هCد )   8(
  . 94: هCد)  9(
�رl7  ،ا	iC(6ّ ا���م pAل ا	ّ��� ، ا��%�ن C4+  2م ا	%�:ن  ) 10(Y2 j�+و l(4+ �4ّ+و l%%ّح :      l]wج أح���5 ، خ[ّ��م 2[�رس ا	��7[$]a+

�)�وت، ط j(B	4)�، دار ا(�T C�  .2/672) م1998-1419(،1��ّ�� أ
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   :جيوز تذكريها مناذج من املؤنثات اللّفظية اازية التي
: أصل األمة"من املؤنثات اللّفظية اازية اليت جيوز تذكريها محال على معىن مذكّر،و: أمةلفظ 

 أمة مجاعة كما تقدم،كقوله عز: وهي على مثانية أوجه، منها )1(".الصنف من الناس، واجلماعة 
رجل جامع للخري : وأمة...باع األنبياء عليهم السالمأت: ، وأمة)2()أُمةً من الناسِ يسقُونَ: (وجلّ

 )5(".أي بعد حني )4( )وادكَر بعد أُمة: (وكقوله)3() إنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً: (يقْتدى به،كقوله تعاىل

  . إىل آخر ما هنالك من املعاين التي خترج إليها اللّفظة
ثة وتذكّر على ا :الةلفظة الصةمؤنازية اثات اللّفظيا من املؤنملعىن أل.  

عبارة عن أركان خمصوصة، وأذكار معلومة : الدعاء، ويف الشريعة: يف اللّغة - الصالة-و    
بشرائط حمصورة يف أوقات مقدرة، والصالة أيضا طلب التعظيم جلانب الرسول صلّى اهللا عليه 

  )6(".وسلّم، يف الدنيا واآلخرة
  :)7(يل على أنها مبعىن الدعاء يف كالم العرب قول األعشىوالدل

  يارب جنب أَبِي اَألوصاب والْوجعا             تقُولُ ابنتي وقد يممت مرتحال            
  عليك مثلُ الّذي صلّيت فاغتمضي     جفْنا فإنّ لجنبِ املرِء مضطَجعا        

  :  )8(دت مبعىن العبادة يف قول األعشىوور
    )9(طَورا سجودا وطَورا جوارا       يراوِح من صلوات الْملِيـــــك    

 ...لف األصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللّغوي الوضعي االبتدائيتخا" :قال القرطيب
ك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة إنما تصرف بالشروط واألحكام، أو هل تل  والشرع

كالوضع االبتدائي من قبل الشرع هنا اختالفهم واألول أصح؛ ألنّ الشريعة ثبتت بالعربية والقرآن 
كالدابة وضعت لكلّ ما يدب مثّ ؛ ولكن للعرب حتكّم يف األمساء، نزل ا بلسان عريب مبني

           ) 10( ."ع حتكّم يف األمساءخصصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف الشر

                                                 
�� أح�� ا	E�اه)�ي)  1( j(4-	)�، ا�	ب ا�  . 39:  ص ،آ$
)2   (a%	ا x :23.  
)3   ( j�=ّ	120: ا.  
)4   ( s7C� :45..  
$6�r5��" ا	%�:ن )   5(B6ّ	27:  ، ص ، ا .  
�5 ، ص )   6(A�B	ت ، ا�E���$ّ	ب ا�  . 176، 175: آ$
�+, وا	ّ=3�،  ) 7(�o4	 ،وت�(��در T دار ،u3+!ان اC106، 105: ص ) ت. د(د�.  
�+, وا	ّ=3�  )  8(�o4	 وت�(��در T دار ،l5اCوا�, .  84: ص) م1986-1406(د��� l(2و) :اراCّA 1ضC�  2 اراeA.(  
�+, وا	=3�)  9(�o4	 وت�(�  .84:ص)م1986-01406(د�Cان ا!+u3، دار 
��1 !ح(�م ا	%�:ن،  )   10(B	اz�1 ،1/169.  
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د أنها مشتقّة من هذا كتابتها يؤكومما  )1(".والصالة من صلّى ألفها واو، ومجعها صلوات   
 )2(".بالواو يف املصحف إذ لوال قصد اإلشارة إىل ما اشتقّت منه ما كان وجه لكتابتها بالواو

: ليهودوصلوات ا )3(".رق متصل بالظّهروقيل هي مشتقّة من الصال وهو ع...وزا فعلة"و
واحدها صلُونا وصلوات الرسول دعاؤه للمسلمني وصلوات اهللا رمحته وحسن ثنائه  ،كنائسهم

    )4(".على املؤمنني
تذكّر وتؤنث يف  -جنوى–ومن املؤنثات اللّفظية املختومة باأللف املقصورة لفظة  :لفظة جنوى

السر بني اثنني، وناجيته، وتناجوا، وانتجوا، وهو جني فالن، واجلمع : العربية والنجو والنجوى
وقد وردت اللّفظة يف القرآن الكرمي يف  ) 5(".وناجيته وانتجيته اختصصته مبناجايت: وجنوته ...أجنية

  .لك يف الفصل الثّالثواآلية حملّ دراسة كما سيتبين ذ ) 6( )ما يكُونُ من نجوى ثَالَثَة: (قوله تعاىل
  :تذكري الفعل وتأنيثه مع اجلمع: القسم الثّاين

  . ، فال يؤنث مطلقار الساملاجلموع كلّها تذكّر وتؤنث باستثاء مجع املذكّ
يغلب عليه التذكري  وإنما : اجلمع فأصله التأنيث باستثناء اسم اجلنس اجلمعي فقيلأما بقية 

       .)7(يؤنث على املعىن 
فأما فعل اجلميع، إذا تقدم الفاعل فقد يذكّر ويؤنث ألنّ تأنيث اجلميع :" قال أبو علي النحوي 

  ليس حبقيقة، فمن مثّ أُنثت مجاعة املذكّر فقالوا هي الرجال وهي اجلمال، كما قالوا هي 
اجلمع واجلميع النساء وهي اجلذوع، ألنّ هذه اجلموع كما يعبر عنها باجلماعة، فقد يعبر عنها ب

ويدلّ على أنّ هذا التأنيث ليس حبقيقة، أنك لو مسيت رجال بكالب أو كعاب أو خروق أو 
، ولو )8()وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة: (ولو مسيته بعناق أو أتان مل تصرفه ولذلك جاء. عنوق صرفته

ألنّ تأنيث النساء والنسوة للجمع،  وليس كالنسوة...قال امرأة مل يستقم، ألنّ تأنيثه حقيقة: قلت
  . للجمع: أي )10(".كذلك)9( )قَالَت الْأَعراب(كما أنّ التأنيث يف 

                                                 
� د، �$�[[�   ،;[[,ا	��[[)� 2[[  ا	4ّ )  1(]]�ّ+ �]]� j(+��ح"، إ7[[�]]aّ	ة، ا�]]E)	2  ا��	* ا	)$[[" ، طا	O(]]3ّ ُ��ّ�[[� حt]]� : �]]6	s( آ[[]]+ ،�(]]7� 1:ل �
�l ا	[ّ�ح��، ا	�(�[�ي، ص   . 184:ص ) م1994-ه1414( �ّ� �ا	E��[� 2[  إ+[�اب ا	%[�:ن ا	�B)[�، ا	�=$B[" ا	f]�Yا18  .        ، 5: �=>� �
1/191  .  
�شCر، ط  �6E)� ا	ّ$����)   2(+ ��  .184: �=>� ا	��)� 2  ا	4ّ;,، ص . 1،1/234، ك1972وا	$=�C�، ا
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�د	, )   6(B�	7: ا.  
  .100: �=>� ا	�-xaّ، ا�� M�(7، ص )   7(
)8   ( s7C� :30.  
  . 14: ا	�B�ات )   9(
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  : أحكام تذكري الفعل وتأنيثه مع اجلمع  جيوز يف أمور هي
جاء أو جاءت الطّلحات والتذكري : أن يكون الفاعل مذكّرا جمموعا باأللف والتاء مثل :أوال
  )1( .أحسن

أن يكون الفاعل مجع تكسري ملذكّر أو ملؤنث، حنو جاء أو جاءت الرجال، وجاء أو جاءت  :ثانيا
  .اهلنود، واألفضل التذكري مع املذكّر والتأنيث مع املؤنث

الرجال جاءوا، أو جاءت : أن يكون الفاعل ضمريا يعود إىل مجع تكسري ملذكّر عاقل، حنو :ثالثا
  .العاقل أفصح والتذكري بضمري اجلمع

  .أن يكون الفاعل مجع مؤنث ساملا مفصوال بينه وبني فعله :رابعا
  .أن يكون الفاعل ملحقا جبمع املذكر السامل، أو جبمع املؤنث السامل  :خامسا

وقد وردت لفظة البنون بالتأنيث يف القرآن الكرمي، قال ) جاء أو جاءت البنون: (فاألول حنو
  ).)2(الَ إِلَه إِالَّ الَّذي آمنت بِه بنو إِسرائيلَ آمنت أَنْ: (تعاىل

  :                ومن تذكريه قول عبدة بن الطيب) قامت، أو قام البنات: (والثّاين حنو
  )3(والظَّاعنونَ إِلَي ثُم تصدعوا     فَبكَى بناتي شجوهن وزوجتي             

اء ألنّ الفاعل"فبكى: "اهد قولهوالشامل جيوز " بنات"حبذف التث السمن بنايت ملحق جبمع املؤن
  ورجح النحاة يف هذه املسألة التذكري مع املذكّر . تذكريه وتأنيثه، ولو قال فبكت صح ذلك

  
  )4(.والتأنيث مع املؤنث

لت العرب، أو الروم، أو قال العرب، أو قا: أن يكون الفاعل اسم جنس مجعي حنو :سادسا
آمل غُلبت : (وقوله تعاىل) )5(قَالَت الْأَعراب آمنا: (الفرس، ومن هذا النوع يف القرآن قوله تعاىل

وموع يف القرآن، قال ) )6(الرجرة، وقد وردت ألفاظ عديدة من هذا النوحنو أورق أو أورقت الش
  ) )8(والنخلَ باَسقَات لَها طَلْع نضيد: (وقال )7( )يناإنَّ الْبقَر تشابه علَ: (تعاىل
  )1().)9(كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ: (وقال

                                                 
)1 (  ، =(�p;	ا uEoa� ،,(ّ���1 ا	ّ�روس ا	��A2/242    .�<=�   ب، صC%�� 1��� j(�اب، إ�ف وا�+�aّ	وا C�=ّ	ا ,+C7C� :355 .  
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  .14: ا	�B�ات )   5(
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كَذَّبت : (أن يكون اسم مجع، حنو جاء، أو جاءت النسوة أو القوم، أو الرهط، قال تعاىل :سابعا
نيلسروحٍ الْمن م(وقوله.)2()قَو :ةٌوووهذه األلفاظ حملّ دراسة وسيأيت ذلك الحقا كلّ  )3()قَالَ نِس

  .يف موضعه
إذا كان الفاعل املذكّر : وهناك حالة جيوز فيها تذكري الفعل وتأنيثه مفردا كان أو مجعا وهي 

مر أو مرت علينا كرور األيام، وجاء أو جاءت كلّ الكاتبات، بتذكري :" مضافا إىل مؤنث تقول
مرت : "وتأنيثه، ألنه يصح إسقاط املضاف املذكّر وإقامة املضاف إليه املؤنث مقامه، فيقال الفعل
  :)4(وعليه من املفرد قول الشاعر"جاءت الكاتبات"و" األيام

  )5(كَما شرِقَت صدر الْقَناة من الدمِ                        
  )6(.لكثري، وأنّ تأنيثه يف ذلك ضعيفغري أنّ تذكري الفعل هو الفصيح وا     

أما إذا كان ال يصح إسقاط املضاف املذكور وإقامة املضاف إليه املؤنث مقامه، حبيث خيتلّ 
جاءت غالم سعاد ألنه : فال يصح أبدا أن يقال) جاء غالم سعاد: (أصل املعىن فيجب التذكري، حنو

   )7(".وأنت تعنِي غالمها" جاءت سعاد"يقال  ال يصح إسقاط املضاف هنا كما صح هناك، فال

  
  

  : أقسام اجلمع من حيث التذكري والتأنيث
هو "لتكسريمجع اأمجع أهل اللّغة إالّ من شذّ عنهم أنّ : ، مفهومه، أضربهمجع التكسري: أوال

يكسر اإلناء  ، يكسر فيه كماألنّ لفظ الواحد ؛فيه لفظ الواحد، ومسي مجع التكسري كلّ مجع تغير
  :ثالثة أضرب، والتغيري الذي يقع فيه على غ صيغة أخرىمثّ يصا

؛ كقولك يف بنقصان: اينوالثّ. أثواب :، ويف ثوبأمجال :كقولك يف مجع مجل ؛بزيادة: أحدها
رهن، "كقولك يف مجع والسكون؛ ،غير احلركةبت: والثّالث .وأزر ،كتب:وإزار ،كتابمجع 

   )8(."وأُسد وسقف، رهن، وأَسد وسقف،

                                                                                                                                                         
)1   (،l6E5 ,(ّ���1 ا	ّ�روس ا	��A �<=� 2/243.  
  .105 :ا	3��اء )   2(
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  :             وقد مجع احلريري هذه األنواع الثّالثة يف بيت واحد من النظم جاء فيه     
    )1(كَاُألسد واألبيات والربوعِ        وكُلُّ ما كُسر في اجلُموعِ              

فيه زيادة على الواحد  قسم :قساموأصل هذا التقسيم للجرمي، قال هذا التغيري ثالثة أ     
د وعبكعغف وكفيه نقص  قسماد، وبر حركاتهال زيادة وال نقص فيه،  قسمرغيف وربل تتغي، 

، وليس كذلك ففي كأسد وأُسد وأعترضه األستاذ أبو علي أنّ تغيري احلركات ليس يف األولني
ومجيع هذه  :مثّ تقول ،نقصزيادة فيه وال وقسم ال  :يف الثّالث، وإصالحه أن يقال التقسيم تداخل

  ) 2(".األقسام البد فيه من تغيري احلركات
ع أنه من قبيل مج: فيتوهم املبتدئ-ألف وتاء-يف مجع التكسري، ما يوجد يف آخره"غري أنه

أبيات، وأقوات، وأموات؛ فهذه : وذلك؛ مثل. اؤه يف النصباملؤنث السامل الذي ال تفتح ت
والدليل على أنها مجع تكسري؛ أنّ لفظ واحدها الذي هو ...من نوع التكسري. الثالثةاجلموع 

   .خبالف لو كانت مجعا ساملا )3( ."بيت، وقوت، وميت؛ مل يسلم يف هذا اجلمع
  :ومن ألفاظه اليت تذكّر وتؤنثومجع التكسري منه ما يكون للعاقل ومنه ما يكون لغري العاقل 

  امللَك يكون للواحد"ومفردها ذكّر وتؤنث باتفاق ألنها مجع تكسري لعاقل، ت: لفظة املالئكة
واملالئكة خمتلف يف واحدها )5(".))4(اهائجرى أَلَع كلَالْمو: (قال اهللا تعاىل ،واجلمع بلفظ واحد

أْلَكة واملأْلُكة، ملْأَك باهلمز فترك مهزه ختفيفا وهو مأخوذ من اَأللُوك وامل: حيث قيل امللك. وأَصلها
غري هذا كثري، غري أنّ واحدهم بغري اهلمز أكثر وأشهر يف كالم العرب منه : وهي الرسالة، وقيل
  )6( :باهلمز قال الشاعر

             وبصاِء يمجوِّّ الس نلَ مزنت       لْأَكمل ْنلَكو ِسيإِنل تفَلَس  

قادرة على التشكل خاصة إذا اتصلت بالعامل  ية مساوية جمبولة على اخلريواملالئكة خملوقات نوران
  )7(".األرضي

                                                 
   . 118: ، ص ش�ح ��4, ا�+�اب)   1(
)2   (j(Y6$ّ	ب ا����[, ا��[�م ��ّ�[� �[� ]7�Cد        .د: أّ	lE أ�C حّ)�ن ا!�5	6 ، حّ%%l ا!7[$�ذ   ،ا	ّ$j(�f وا	ّ$(�)j، 2  ش�ح آ$A ح6[� ه=[�اوي

(ّ�p7%4* د��3،ط ا�	1,، دار ا)1/269) م2000-1420.  
���[Cد ��ّ�[� ���[[Cد   : �[[t	s( أ�[  ا	�6[� ��ّ�[� �[[� +�[� ا� ا	[Cّراق، �[[]]<=،       n� j]4+ ا	ّ=�[C  � .119: ا�+[�اب، ص   ش[�ح ��4[,  )   3(

�ر، دار ا	($" ا	��4ّ),، �)�وتaّ5-ن�  . 694 :ص  )م2002-1422(1ط ،	�=
)4  (  ,@ّ�  .17: ا	�
�(� ا!�5�ري،  ا	�fّآ� )  5( C�  .1/319وا	�d5ّe، أ
)6  ( j�E	أو +4%�, ا ،M��+ �� ,�%4ْ+ .    �]�7[4)��ن  �]� s7C� ,�pّ�4	  4ه�B	ا ��3ّ	رات �� ا��ه4ّ))� �-$B	6ّ$, ا	اء ا��3ّ	ر ا��=>� أش�

�!+4* ا	3ّ[[=$��ي، ش[[�ح و��4)[[�    ]]��uA، دار ا	j]](B  . د: +)u]]6 ا!�5	6[[  ا	��[[�وف ]]E* خ�[[=�	وت -��ّ�[[� +�[[� ا�]](�) م1412-1992(
1/148.  
�شCر، ط )  7(+ ��  . 1/397، 2، ك6E�1972)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
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مل يسمع تذكريها :تذكّر وتؤنث غري أنّ ابن التستري قال بتأنيثها وعقّب قائال :لفظة األنعام
والتأنيث وقد وردت اللّفظة بالتذكري  )1(".وهو مذكّر باتفاق وهي اإلبل واملواشي - نعم-ومفردها

   )2(يف القرآن الكرمي وسيأيت ذكرها يف الدراسة التطبيقية مع ألفاظ اجلمع املكسر التي تذكّر وتؤنث
من ألفاظ اجلمع املكسر تذكّر وتؤنث فمن أنث فعلى اللّفظ ومن ذكّر فعلى معىن  :لفظة األيام

   )3(".كّر بإمجاع يقال يوم أيوم ويوِمٌ ويمٍوالغالب عليها التأنيث وأما اليوم فمذ...احلني أو الدهر
  : اجلنس اجلمعي وأقسامه مفهوم اسم: ثانيا

حتت عنوان هذا باب ماكان واحدا يقع بابا  اجلمع منهلذا النوع عقد سيبويه  :مفهومه -أ
   .منه ذكر فيه املقيس والشاذيطول،  للجميع وهو باب

، إالّ أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث ليتبين لفظه نائه منويكون واحده على ب" :وعرفه قائال  
أنّ اسم اجلنس ليس له مذكّر من لفظه ومعىن هذا أنّ : ويفهم من قوله ) 4(."الواحد من اجلميع

  . لفظة بقرة مثال، ليس مذكّرها بقر، وإالّ اللتبس ذلك باجلمع
، واحلصى، فهذا اسم موضوع، فإذا أرادت مثل الشاء والبقر"ويف هذا املعىن يقول الفراء إنّ    

  للذّكر واألنثى،مل ترِد باهلاء هاهنا، التأنيث احملض، إنما أرادوا" شاة :"العرب إفراد واحدة قالوا
وهم يريدون الواحد من اجلراد؛ ألنهم لو فعلوا " عندي جراد: "الواحد، فكرهوا أن يقولوا

   )5(".دليال على الواحد فهذا  قياس مطّردذلك،مل يعرف واحد من مجع، فجعلت اهلاء 
نوع مفرده بالتاء ومجعه  :نوعاناسم جنس مجعي وهو  :اسم اجلنس قسمان: أقسامه - ثانيا

ما تضمن معىن اجلمع :"بطرحها، وهو كما نص عليه سيبويه كما بين من قبل، وبعبارة أخرى هو
: اح وسفرجل وبطّيخ ومتر وحنظل ومفردهاكتفّ...داالّ على اجلنس، وله مفرد مميز عنه بالتاء

   )6(".تفّاحة وسفرجلة وبطّيخة ومترة وحنظلة
فحق هذا إذا أخرجت منه اهلاء، أن جيوز فيه التأنيث والتذكري؛ فتقول هو التمر : "قال املربد    

اس كَأَنهم أَعجاز تنزِع الن: (قال اهللا تعاىل. وهو الرب، وهو العنب، وكذلك كلّ ما كان يف منهاجه
ومن جعلها حممولة على معىن اجلماعة أنث، .فهذا ملن جعل هذه األشياء أجناسا )7( )نخلٍ منقَعر

  كَأَنهم أَعجاز نخلٍ : (قال اهللا عز وجلّ. هي التمر، وهي  الشعري، وكذلك ما كان مثلها: فقال
                                                 

  .107، 57: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ص  �=>� ) 1(
  : ...ا	jaE ا	ّ�ا�1 ، ص  �=>�)  2(
)3   ( ،M�(7 ��  . 27، 17/26ا	�-xaّ، ا
  .l�C�(7، 3 /596،597 ا	($�ب،)   4(
)5   (d5ّe�	وا �آf�	69: ص  ،ا .�C�=ّ	ل 2  اCT!ا �6ّ ،=>	ا ��  . 408، 407:  ص، �اجا
��1 ا	ّ�روس ا	��)  6(A� =(�p;	ا uEoa� ،,(ّ ،2/65  .  
  .20: ا	%�� )   7(
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ةاوِي2(".))1(خ(    
مجع كانت يف واحدته اهلاء فسقطت من مجعه، فاجلمع يذكّر ويؤنث، مثل بقر  كلّ"وهكذا    

   )3(".مجع بقرة وجراد مجع جرادة وحب مجع حبة وخنل مجع خنلة
جراد (و )4( )من الشجرِ الْأَخضرِ نارا: (والقرآن جاء باألمرين مجيعا فمن التذكري قوله تعاىل

فالشجر مجع شجرة واجلراد مجع جرادة والنخل مجع خنلة ومن  )ز نخلٍ منقَعرأَعجا(و )5()منتشر
ومن أمسائه  )7()".)6(وينِشئُ السحاب الثِّقَالَ(: وقوله )أَعجاز نخلٍ خاوِية: "(تعاىل التأنيث قوله

وهذه  ،جم، والنحل، والنملوالن ، والعنب،والسدر والزيتون، ،والتني، والزرعالبنان، : أيضا
وأما أبو حامت فقال "  .واجلمع منها بطرحها ،ألنّ الواحد منها بالتاء ،أجناس األلفاظ كلّها أمساء

وربما أنث أهل : أكثر العرب جيعلون هذا اجلمع مذكّرا وهو الغالب على أكثر كالمهم، قال
لكن يف خواص فيقولون هي البقر احلجاز وغريهم بعض هذا وال يقيسون ذلك يف كلّ شيء و

وما علمنا أحدا يؤنث الرمان وال املوز وال العنب والتذكري هو  : قال...والبقر يف القرآن مذكّر
)8(".الغالب واألكثر يف كلّ شيء

    
  :وهي مناذج منه فسيكتفى بذكروألنّ اسم اجلنس اجلمعي تطّرِد فيه القاعدة 

، أو ثالث ألنّ مفرده "ثالثة من البقر"كّر ويؤنث تقول عنديالبقر اسم جنس، يذ :لفظة البقر
  بالتاء فهو ال يذكّر وال يؤنث بناء عل معىن مفرده، وإنما يذكّر على معىن اجلمع أو اجلنس،

وأهل احلجاز  )9( )إِنَّ الْبقَر تشابه علَينا: (والقرآن ذكّره قال تعاىل. ويؤنث على معىن اجلماعة
  )10(".هي البقر يقولون

   )11(ألا مؤنثه عند العرب كما زعم بعضهم من أمساء اجلنس وإن شذّت عنها :لفظة السماء

                                                 
)1  ( ,@ّ�  . 7 :ا	�
أ�[f�،    Cّآ� وا	�2d5ّe  ا	E�ق �)� ا	 ا	�4;,  .408، 407: ص  ،ّ�اجا�� ا	6ّ ،=>� ا!CTل 2  ا	ّ=��C.  78: ا	�fّآ� وا	�d5ّe ص )   2(

  . 85: ، ص ا	��آ�ت ا�� ا!�5� ري
)3  (d5ّe�	وا �ّآf�	ا، "��  .  69: ، ص ا�� ا	ّ$6$�ي ا	(
  . 80: �ـ^ )   4(
  . 7: ا	%��  )  5(
 * |E	 تt� *	–اد�B	ا- u	��	ّ$fآ)� @�ل ��� j�=ّ	ا |E	 تt� *	 ��	ّ$d(5t، آ��أن اّ�-[fي �[�    �[j وأوحu رّ�[� إ	[u ا	=ّ  : ( 2  ا	%�:ن ا	(��* 

��ًC(ُ��ل ُ�B	ا(  j�=ّ	واردة     .   68: ا �]Y4ّآ �]Y5ّ! ^=]B	ظ ا7[* ا�E	أ ,(ّ%� 1� ،1��%), ا	C3ّاه� ا	%�:5ّ), ا	�fآCرة 62$�رس 2  ا	jaE ا	ّ�ا �أّ�
�	f��	ّ$fآ)� وا	$d(5t أو �%�وءة � .  

  .12: ا	ّ�+� )   6(
)7 (  z� ،M�(7 ��  .16/100،  5ا	�-xaّ، ا
��، �zا	 ) 8(��(� ا!�5� ر. �5 ،16/100�1A ا	6ّ C� .   2/144، ي�=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
  .70: ا	�%�ة )  9(
)10  ( z� ،xaّ-�	ا �16/100، �5=>.  
�=>[[� ��B[[* ا!p]]rط ا	C;4ّ�[[, ا	��a[[�ة، ��[[�	z ا!p]]rط ا	� :102،103 .    ,]]�ّC;4�B[[* ا	�[[fّآ� وا	�d]]5ّe 2[[  ا	4ّ;[[, ا	���ّ)[[,، ص    )  11(

T��ن، �t	s( ا	��=�	 ,�$)� ،,4w�!ح وا�3ّ	1 ا� �Y�  .325: ص ) 1984(1��ّ�� ا	��5�5 ،ط: �ة و��ّ)� CTا
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والتذكري قليل كأنها مجع مساوة ، ثر وتؤنكّتذ األرض السماء الّيت تظلّ" واحلقيقة أنّ 
  و التأنيث،والقرآن الكرمي جييز تذكريها وتأنيثها وإن كان الغالب عليها ه )1(".ومساءة

أمسية  ، وثالثمساء ، أصابتهمالسماء سقف كلّ شيء وكلّ بيت، والسماء املطر اجلائد"و 
يمبعواجلميع سماوات السماوات: أطباق األرضني واجلميع: ، والسماء والس2(".الس(  

نا بالتاء أن يكون اللّفظ الدال على اجلمع مقتر"وقد يأيت هذا النوع من اجلمع بالعكس أي   
   )3(".كمء، وكمأة، وذلك النوع يف العربية قليل جدا:واملفرد خاليا منها عكس الغالب، حنو

  :ومفردها ويهود، ،ورومٍ وترك، عربٍ،:مثل : "مفرده بياء النسبة ومجعه بطرحها أيضا: الثّاينو
ويهودي ورومي وتركي 4(."عريب(   

   )5()ونَبلغيس مهِبِلَغَ دعب نم مهو ضِى األرندأَ يفِ ،لروما تبلغُ ،ملآ: (قال تعاىل
اسم جنس إفرادي؛ وهو ما دلّ على القليل والكثري من جنس واحد بلفظ واحد وذلك و

وقد وردت لفظة الطّني يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث كما . كتراب و خلّ وزيت وطني
فاقسيأيت مع األلفاظ السث، ألنّ اسم اجلنس اإلفرادي ليس مجعا باتي تذكّر وتؤنة التماعي.  

بالتذكري يف القرآن،  ومن ألفاظه ماء و لنب، وعسل، وقد وردت األلفاظ الثّالثة يف آية واحدة 
عمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّة فيها أَنهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّم يتغير طَ( :قال تعاىل

ولكَون هذا النوع ليس مجعا باتفاق فقد أُدرِج ما جاء منه  )6().لِّلشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفى
 . بالتذكري والتأنيث مع األلفاظ السماعية التي تذكّر وتؤنث

الغالب على العسل التذكري، وهو مما :"العربية، وقيلالعسل يذكّر ويؤنث يف  :العسل ةلفظ
  :بن ثابت يف تذكريه حسانقال  )7(".يذكّر ويؤنث

                                                          )8(كأنَّ سبِيئَةً من بيت رأْسٍ       يكُونُ مزاجها عسلٌ وماٌء              
  :ذكريه لغة معروفة، والتأنيث أكثر، وقد جاء يف الشعر أيضا مؤنثا، قال الشماخوقيل ت 

  )1(*كأنَّ عيونَ الناظرين يشوقُها     بِها عسلٌ، طابت يدا من يشورها             
                                                 

��1 !ح(�م ا	%�:ن، ا	%�z�5 ،17/22   .z�، �i: �=>� ا	�-xaّ .  102: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء، ص )  1(B	1،1/216ا.  
�� أح��، آ$�ب ا	�)� )  2( j(4-	اه)�ي،  ا�E	448: ص ا .z�، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	ا �1/216، �1=> .  
�	�أ)   3(� ���ح ا	6ّ�	� إ	u أوضn  ا	�6�	� وضn ا	�6�	� إ	u أ	E)ّ, ا�a� l��ري، و�a5�	دC�ّه s7C� ت���آ ،  ,]+��o4	 �)E	دار ا ،

  .1/35 )م2000-1420(ط، وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1
)4   ( =(�p;	ا uEoa� ،,(ّ���1 ا	�روس ا	��A ،2/65 .  
  .3،  2، 1: ا	ّ�وم )   5(
)6   (��ّ�� : 15.  
)7 (  d5ّe�	وا �ّآf�	ا �ري ،�=> ��(� ا!�5 C�  . 17/19، 5ا	�-xaّ، ا�� z� ،M�(7 .426،  1/425، أ
  .ش�ت ا	�j6 إذا أخl�f : و�%�ل*
)8     (Cا5[[ د�  l]]]	 و@[[ّ�م l]]]3�اCوآ$[[" ه lح�ش[[[ ،l : ذ +�[[[� أ�� �=C]]]3رات ��ّ�[[� +4[[[  �)#[[   . ا!7[[$]]=Y�وت�(�-Cن، دار ا	)$[[[" ا	�(ّ�4[[[,،

  .18: ص ) ه1425-م2004(4	�=�ن،ط
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مادة غذائية فيها  والعسل )2()وأَنهار من عسلٍ مصفَّى: (والقرآن الكرمي جاء بتذكريه قال تعاىل 
أعسال وعسل وعسل وعسول : وحكى أبو حنيفة يف مجعه...لُعاب النحل:"وهو. شفاء للناس

وواضح أنّ العسل يذكّر ويؤنث ألنه اسم جنس، الواحدة منه عسلة واهلاء هنا على  )3(".وعسالَن
  .اجلنس اجلمعي وليس على إرادة الوحدة كما هو يف اسم)4( .إرادة الطّائفة

   :أحكامه مفهومه، اسم اجلمع: ثالثا
، غري اجلمع هو ما تضمن معىنو "اسم اجلمع"مما يذكّر ويؤنث يف اللّغة العربية  :مفهومه: أوال 

وشعب وقبيلة  -جندي :واحده-وذلك كجيشأنه ال واحد له من لفظه وإنما واحده من معناه 
  وقوم 

-وواحدها فرس-وخيل، -امرأة: وواحدها- ساءون-رجل أو امرأة :وواحدها) 5(ثُلَّّةوورهط 
  )6(."شاة للذّكر واألنثى: والواحد -وغنم وضأن-ناقة مجل أو -:والواحد  وإبل ونعم

  اإلنسان ذكرا وأنثى، واحدا ومجعا، وال واحد له من لفظه - البشر-ومن أمساء اجلمع أيضا  
    )8(."ثالثون، وباقي العقودوعشرون و...وناس وأناس )7(".مثل القوم واخللق

اشترك فيها املذكّر  ...فإذا بلغت العشرين:" وألفاظ العقود تذكّر وتؤنث كلّها، قال احلريري       
    )9(.".هذا حكم مجع العقود إىل التسعني؛ وواملؤنث

مثل واحده يفرق ما دلّ على الكثرة معىن ولفظا ومل "هو من تعريفه  واسم اجلمع كما يلحظ
   ) 10(".قوم ورهط ونفر

   )11(".ورد يف بعض املراجع اللّغوية ألمساء اجلموع حكم خاص :حكمه: ثانيا  
فحاله - اخليل-و- الغنم-، واإلبل- َكفبعضه واجب التأنيث  ،عوأما اسم اجلم) ه686(ال الرضيق 

كسري يف الظّاهر والضكبريوبعضه جيوز تذك. مريكحال مجع التفهو كاسم ...ه وتأنيثه كالر

                                                                                                                                                         
)1  ( lح�وش l%%ّ5 ، ح�(�fّ	ار ا�ض ���دي، دار ا	���رف ��a[�، ص  : د�Cان ا	�3ّ�خ Y	ّ��� ا	ح اpT :163 . �]<=�   ،ن�،  1/444ا	64[

�ّدة �)j6+. (  
)2   ( ��ّ��:15.  
�(� ا!�5�ري، �=>� )  3( C�  . �:132�B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4;, ا	���ّ),، ص .  426، 1/425 ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
  .11/444،ا	64ّ�ن�=>� )   4(
)5    ( ,4w	���+, �� ا	=�س (��اد �Aآ�(w�(wآ �(r *=;	1 �� ا(o@ص ) ة، و ،j(4-	)�، ا�	ب ا�  .117: آ$
��1 ا	ّ�)   6(A روس,(�  . uEoa� ،2 /64  ،65 ا	;�p)=  ،ا	��
�l5، ��  ا	��� ا	ّ�رو�\ا	%�:ن ا	(�� إ+�اب)   7((�  . 1/546،* و
  4/506، ا	ّ=�C ا	Cا2 ، +ّ��س ح�6)   8(
   .178/179: ا	����ي ، ص  ،ش�ح ��4, ا�+�اب)   9(
��1 أ7�ار ا	� ,;4ّ�B* د@��k ا	4ّ)   10(Aak�aوخ ,;�Y 11: ، ص.   
   . 4/552، ا	ّ=�C ا	Cا2 ، +��س ح�6 )  11(
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ومنه قول   )1(."الركب مضى، ومضت، ومضوا-مضى الركب، ومضت الركب و: اجلنس حنو
         :الشنفرى

  )2(لُمجف ةَركْب من أُحاض حِبالص عم          ا ثُم مرت كَأَنهغشاش تبغفَ         
ويف الشضح من بيت الشه عاد ،نفرىعر جاء مذكّرا كما يتذكري فإنمري عليه من جمفل بالتالض ،

  )3(".ل جمفلة، وجمفل صفة ثانية لركْبولو أنث لقي
  اسم مجع يدل على اجلماعة دون العشرة من الرجال ليس فيهم "يذكّر ويؤنث ألنه  :والرهط

ه يف العدد قال ابن ومثله النفر إالّ أنه دون  )4(".قومه وعشريته األقربون:امرأة ورهط الرجل 
  فالرهط العصابة من ثالثة إىل .الّراء واهلاء والطّاء أصل يدلّ على جتمع يف الناس وغريهم :" فارس

 ،قال هؤالء عشرة نفر أي عشرة رجالي)5(".مادون السبعة إىل الثالثة نفر: قال اخلليل.عشرة
    .العشرين أكثر من النفر ألنّ) 6(".يقال عشرون نفرا وال

  وهو من األلفاظ التي تطلق "يذكر ويؤنث باتفاق ألنه اسم مجع  ال واحد له من لفظه : والقوم
وقد أنث . وتذكري القوم يف لفظه، وتأنيثه يف معناه. كما سبقت اإلشارة إليه )7(".على اجلماعة

  :)8(يف الشعر يف قوله -القوم-
  تقَلَّّب في بحرٍ ولَا بلَد قفْرِ     يةً فَما تركَت قَومي لقَومك ح           

  .يشملهما معا: والقوم خيتص بالرجال دون النساء وقيل
  : اجلماعة من الرجال دون النساء مستدالّ على ذلك من القرآن بقوله تعاىل" والقوم عند القرطيب

  :             ومن الشعر بقول زهري.)10( )من نِساٍء والَ نِساٌء: (مثّ قال )9( )الَ يسخر قَوم من قَومٍ(
   )11(أَقَوم آلُ حـصنٍ أَم نِساُء ؟      وما أَدرِي وسوف إِخالُ أَدرِي           

                                                 
)1 (  ,(ّ2�  . 281،  4/262، 3،+�� ا	-�	� +#)�, ، ق  =>� درا7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��*� ،412 /3، � ا	��A"ا� ،ش�ح ا	(
)2 (  �(	��aّ	ان اCح ، د��د:    ش .j(B	ت، دار ا���وا�[,   44: ص ) م1413-1992( 1�)�وت، ط -�s7C ش(�ي 2�ح l])2ّ�[�  (، و�2 (

 �3�ش[[� +j]]B+ u]]4 : و��=�ه[[r l]]	C@و ،��3�ش[[� : و@)[[j . ا7[[* @�)4[[, �[[� ح�)[[� :  وأح�ض[[, . ش[[�r : j]]EB�4[[, ، و;��=>[[� .  �6[[�ع : 
 ��ح" ا	�aّ�اء ا!T ى�E=3	اj(4و�� lه�f�و �+����[Cد ح6[�   . و��l]$(ّk 	;[, وأدب وش[��، د    $[ l	p�ّ) ، درا7, 2ّ=), �$=�ول ح)�ة ا	3

، A�5 C��	 ) 2(�=>� 4647, ا	ّ=%�  ا!د�    .117: ص  )د،ت(أ�B	وق اf$ّ	2  ا     u]a@!ح�)[�ة، �($�[, ا C�	p�ّ), ا	��ب، ��ّ�� +4  أ
  .  60: ، ص )م1982-1402(ا!ردن -+ّ��ن 1ط –
)3 (  \��   .412 /3، � ا	��A"، ا�ش�ح ا	(�2ّ),�=>� ه
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),)   4(E	!ا *B��، ،*(اه��  .1/233 ��ّ�� إ�7�+)j إ
��)^ ا	)   5(%� *B��4ّ,; ��   .976: ص ، ا	�)�، ا	-j(4 آ$�ب =>��.  22/450�رس، ، ا
  .976: ص ، ا	-j(4 ا	�)�، آ$�ب)   6(
�ظ أ@�م ��B* 2  ا	���5 ، ا�� ا	6ّ()�، ص آ$)   7(E	!ب ا�  .)@Cم(، ��دة12/505 �=>� ا	64ّ�ن،.  25: 
-�i �]](B[[َ�اد، دار ا	�j]](B=>[[� د�Cاl]]5، َش[[�ح . 1/188) م1970(ش[[�� ا!خj]]o، ��[[�، 2-[[� ا	[[ّ��� @�[[�وة، دار ا!T[[�� ، ح4[["   )  8(

�ء ��وا�, ) م1995-ه1416( 1�)�وت، طA �@حّ), : (و �	 �=���2� ��آ� ح) +   ِ�]�ْ�َ Qاح و�]�: ا	�)[�ت  . 269: ص ) �%4ّ" 2[  أرض َ
�: آ=��, +� ا	E$� وا	;�4, ، ا!رض ا	��اح Y(2 ت��5 Q ,�7اC	ص. ا!رض ا l5اC269: د� .  

  .  11:ا	�B�ات )   9(
  11: تا	�B�ا)   10(
)11 (  s(	t� ،,�ّ�a�	7, ا�) م1403-1983(3�-$[�ر ا	[ّ��� أح�[�، +[�	* ا	($["، ط     : �Tر ا	ّ��� +4ّ  �[� ا	�6[� ا	�a[�ّي، ��[�     : ا	��
2/300  . *B�� �<=�  ،رس�2 ����)^ ا	4;,، ا%�5/43 .  
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    )1(".واختصاص القوم بالرجال صريح يف اآلية ويف قول زهري
إنَِّا : (قال اهللا تعاىل )2(".كلّ نيب رجال ونساءوربما دخل النساء فيه على سبيل التبع ألنّ قوم 

هما إِلَى قَووحا نلْنس3( )أَر(  جال مجيعاساء والرمرسل إىل الن وكذلك كلّ نيب.")هم  )4وا قوما ألنومس
" قياسه أن ال جيمع ألنه ال واحد له من لفظه وواحده امرؤ -القوم-ولفظ )5(".يقومون باألمور

    )6( "أقاوم: قالوا أقوام وجمع مجعه قالوا وشذّ مجعه
  - قوم-وقد وردت لفظة )7("وقوم الرجل أقرباؤه واألدنون والّذين يقيم بينهم على طريقة ااز

: و قال )8( )وكَذَّب بِه قَومك وهو احلق: (يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث قال تعاىل
      .كما سيتبين ذلك يف الدراسة التطبيقية )9( )رسلنيكَذَّّبت قوم نوحٍ املْ(

وم وجاءت جاء الق :أنيث فيقالالتذكري والت اجيوز فيه" -القوم-ةستنج مما سبق أنّ لفظيو  
   )10( ."القوم ويفضل التذكري

كب ضائن وضأن ورا: ، تذكّر وتؤنث ألنها مثلمن أمساء اجلمع من غري اإلنسان: والطّيـر
  )11(.وركب واختلف يف كوا مجع تكسري أو اسم جنس أو اسم مجع، واملرجح أنها اسم مجع

  : فما يلي يذكّر ويؤنث منهما ، أما ماقسمان مجع مذكّر ومجع مؤنث: اجلمع السامل: رابعا
  .ث مثله يف ذلك مثل مجع التكسريمجع املؤنث السامل يذكّر ويؤن- أ

ر السامل جيوز تذكريه وتأنيثه أيضا، وقد سبق أن ذُكرت القاعدة يف امللحق جبمع املذكّ -ب
  .أما مجع املذكّر السامل فال يطرأ عليه التأنيث. ذلك مع التمثيل

    . ومما سبق يتبين أنّ اجلمع الّذي يذكّر ويؤنث، تأنيثه جمازي أي ليس حبقيقة       
  :تذكّر وتؤنث املبهمة التياأللفاظ : املطلب الثّالث
  )13( .هؤالء، وأولئك: "ومما يذكّر منها ،هي أمساء اإلشارة )12(األمساء املبهمة

                                                 
  . 4/367، 3ط  ،ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي)   1(
)2  ( d5ّe�	وا �ّآf�	ا *B��,(ّ�   . 660، 3/659 � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�،=>�.  163: ، ص 2  ا	4;, ا	��
  C5 :1ح )   3(
.)4  (، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	1/400ا .   
�	�  ،�=>� l%2 ا	4;,. 1/102، ��  ا	ّ���  ا	ّ�رو�\، إ+�اب ا	%�:ن ا	(��*)   5(�wّ	220، ا.  
2�رس��)   6( ����)^ ا	4;,، ا%� *B ،5/43.  
)7   (,(ّ�� ،��B* د@��k ا	��Yak�a4;, وخ	ار ا�1 أ7��A 11: ، ص.  
  .66: ا!5��م)   8(
  .105: ا	3ّ��اء )   9(
  .�:11�B* د@��k ا	4;,، ا!�)� أ�)� :ل 5�T� ا	ّ���، ص )   10(
)11  ( �<=�  z� ،M�(7 ��  .16/114، 5ا	�-xaّ، ا
)12 (  ،l�C�(7 ،ب�  .�2/77=>� ا	($
)13  ( <=�C�=ّ	ا ,+C7C� � بC%�� 1��� j(�اب،  إ�ف وا�+�a	44: ، ص وا   
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غة األمساء ؛ وإنما مساها علماء اللّرطوأمساء الش ،اء املوصولة، وأمساء االستفهاماألمس" منهاو
نك أو رأسك بقي إذا قلت هذا ومل تشر بيدك أوعي .لى معىن إال بوسيلةاملبهمة ألنها ال تدلّ ع

، أو قلت بال صلة بقي الّذي مبهما) الّذيجاء (وإذا قلت  ،، فال يعرف املشار إليهاالسم مبهما
رط ومل تذكر فعل الش )مهما(مبهما ولو قلت ) كيف(دون أن تذكر املستفهم عنه بقي ؟ )كيف(

وما  -أحد–ث أيضا لفظة ومن األمساء املبهمة التي تذكّر وتؤن) 1(".مبهما) مهما(وجوابه لبقي 
  )2(".كان يف معناها كديار، وصافر، وكراب، وغريب

، ما عندنا أحد وكراب وصافر بهما كقولككان من األمساء م لّ ماك:قال أبو بكر األنباري
ار وغريب3(".ودي (  ثفلفظه مذكّر ومعناه مؤن.)4( 

الدار أحد، أي ليس فيها ذكر  ما يف: يقع على الذّكر واألنثى، تقول -أحد- و" :لفظة أحد
نكرة غلب استعماهلا يف سياق النفي، ومعناها شخص أو ...وكلمة أحد ) 5(".وال أنثى

إنسان وهو معدود من األمساء اليت تقع يف حيز النفي فيفيد العموم مثل غريب وديار 
مبعىن واحد " وحد "وحنومها وندر وقوعه يف حيز اإلجياب، ومهزته مبدلة من واو وأصله 

            )6(".ويرد وصفا مبعىن واحد
من، وما، وأي، وبعض، وكلّ، :" ومن األمساء  املبهمة املفردة التي تذكّر وتؤنث يف العربية

   )7(".وغري، ومثل، وكلتا
تقول من ذلك من النساء :" قال أبو بكر األنباري  :بني التذكري والتأنيث -ام-و -نم– لفظتا

من النساء من تقوم : ألنّ لفظها واحد مذكّر، وإن شئت قلت" من"ن يقوم، فتذكّر الفعل للفظ م
من النساء من يقومان، ومنهن من : وال جيوز أن تقول...ألنّ معناها معىن التأنيث" من" فأنثْته ملعىن

: قال اهللا تعاىل )8(".أنيثومعناها الت" من"يقومون، ألنك إذا ثنيت ومجعت فقد رجعت إىل معىن 
هلما لفظ " ما"و" من"فَ وعليه )9(".فذكّر وأنث) ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صالحا (

ومعىن فاأللفاظ اجلارية عليهما تكون حممولة على لفظهما ومعنامها فإذا أجريت على لفظهما كان 
م سواء أردت واحدا أو اثنني أو مجاعة من مذكّر ومؤنث وجيوز أن مذكّرا موحدا كقولك من قا

                                                 
  .� :13�B* د@��k ا	���ّ),، ص )   1(
  .70: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء، ص )   2(
)3   (d5ّe�	وا �ّآf�	2/291، ا .  
)4   (l6E5 1A��	ا �291:ص  ،�=> .  
)5  (،d5ّe�	وا �ّآf�	ي ا�ّ$6$	ا ��   .60: ، ص ا
)6   (،��C=$ّ	وا ���ّ$�	3/283 ا.  
�(�  ا!�5� ريا	�fّآ)   7( C�  . 2/282، � وا	�d5ّe، أ
)8   (،d5ّe�	وا �ّآf�	ري ا ��(�  ا!�5 C�  .2/282، أ
)9  (z� ،M�(7 ��   . 17/75، 5ا	�-xaّ ،ا
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حتمل الكالم على معنامها فتقول من قام إذا أردت به شيئا أو شيئني من مذكّر و مؤنث، وجيوز أن 
   )1(".حتمل الكالم على معنامها فتقول من قامت إذا أردت مؤنثا

" ما"ما، ومن النعال ما يعجبين، على أنّ: معىنمن النعال ما تعجبين، على :تقول " ما"وكذلك 
   )2(".يف معىن واحد واثنني ومجع، والفعل مذكّر موحد للفظها

  .ولذلك تذكّر للفظها وتؤنث محال على معىن اجلميع مفرد مذكّر ومعناها مجع :فظة كلّل
كّر اسم جلميع أجزاء الشيء للمذ -كلّ-):"ه1094:ق(وفيها يقول أبو البقاء الكفوي

   )3(".واملؤنث ويقال كلّ رجل وكلّ امرأة

تارة  فظة يف العديد من آيات القرآن الكرميردت اللّقد وو )4(".هو ضدو مبعىن بعضوجتيء 
  .بالتذكري وتارة بالتأنيث

  واملثنى يوصف به املذكّر واملؤنث ":- املثل–ة لفظ: ومما يذكّر ويؤنث من ألفاظ املشاة
  

  )6(".أعم األلفاظ املوضوعة للمشاة"بالكسر وهو)5(".واجلمع
  : املئون "اليت تذكر وتؤنث يف العربية باالضافة إىل ألفاظ العقود ألفاظ العددمن و :ألفاظ العدد

ائة امليلحظ أنّ  )7(."ي ثالمثائة ثوب، ومخسمائة ناقةعند :ترك فيها املذكّر واملؤنث كقولكفيش
  .ستعملت مع الناقة وهو لفظ مؤنث بنفس الصيغةكما ا،استعملت مع الثّوب وهو مذكّر

الثة وث ،وألفا امرأة ،هؤالء ألفا رجل :يشترك املذكّر واملؤنث فيه؛ كقولك... األلوف"ومنها       
وهو ما نبه  ،فظا لذا حذفت التاء من العددواملالحظ أنّ املائة مؤنثة ل )8(."آالف مجل وثالثة آالف ناقة

لذا حلقت التاء  ف مذكّر لفظاواأللْ ؛وحتذف اهلاء من املضاف إليها؛ لكوا مؤنثة" :ري بقولهإليه احلري
   )9(.بالعدد فتثبت اهلاء يف املضاف إليه

التي ال تدلّ على معىن مبفردها : ومما سبق يتبين أنّ يف العربية طائفة من األلفاظ املبهمة، أي
وأخواا ومنها ما هو مذكّر  -أحد–املذكّر واملؤنث كلفظة  تذكّر وتؤنث، منها ما يستوي فيه

                                                 
)1   (z� ،l6E5 1A��	17/75، 5ا .  
)2   (l6E5 1A��	2/285، ا  . �<=�l6E5 1A��	اz� ،5 ،17/75 .  
    .757: ص  ،�C ا	�%�ء ا	(CEيا	(4ّ)�ت، أ)   3(
    .l6E5  :757 ، ص  ا	(4ّ)�ت)  4(
)5   (,(ّ�  . 127: ، ص ��B* د@��k ا	��
  .  851: ، ص ا	(CEي أ�C ا	�%�ء ،ا	(4ّ)�ت)   6(
  106: ص  ، ا	����ي،ا�+�ابش�ح ��4, )   7(
)8 (  ،l6E5 1A��	106: ص ا.   
)9  (  l6E5 1A��	106، 105: ص   ،ا.  
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ومنها املذكّر الّذي إذا أضيف إىل مؤنث  -مهما-و -من-و - ما–ويؤنث محال على املعىن حنو 
  .  أخذ حكمه كلفظة بعض، مثقال، وكلّ، ومثل

ا إما مساعية أو ال خترج ألفاظها عن كو- دراسة التذكري والتأنيث-إنّ: وأخريا ميكن القول
  .قياسية، وأغلب ألفاظها صرحية أو تامة وأما املبهم منها فقليل بالنسبة للنوع األول منها
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  األلفاظ السماعية الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي: الفصل الثّاين  
  :دراسة األلفاظ السماعية اآلتية

  الْجرف لفظة= 1
  حلـلّ ا  // =  2
  الريـح //  =  3
4  =  // وجالز  
  السبِيل //  =  5
  الشمس  //  =  6
  السعري  // =  7
8  =  // راطالص  
9  =   //اعوالص  
  الطّاغوت = // 10
  ـني الطِّ = // 11
12 // = ذابالع  
  الفَرج = // 13
  الفردوس = // 14
  الفُلْك = // 15
  القَرح //  =16
  اللَّبوس //  =17
  الـنفْس // = 18
  .الـنـار = // 19
  اليـد= // 20
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يعـرف  : القسـم األول : جاء يف الفصل التنظريي أنّ األلفاظ اليت تذكّر وتؤنـث قسـمان  
   .يعرف بالقياسي أو املقيس: بالسماعي، والثّاين

فسيكون فاحتة الفصول  )1(".أيضا) النقل(وألنّ السماع هو أصل من أصول النحو، ويسمى     
  . التطبيقية و حمور هذا الفصل

ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته؛ فشمل كالم  اهللا تعاىل، وهو القرآن، "والسماع يشمل    
وكالم نبيه صلّى اهللا عليه وسلّم، وكالم العرب قبل بعثته، ويف زمنـه وبعـده، إىل أن فسـدت    

  .  البحث هو القرآن الكرميوميدان هذا  )2("األلسنة
وقد مر بنا أنّ األلفاظ السماعية اليت تذكّر وتؤنث يف العربية أكثر من أنْ حتصى وأنّ هـذا      

                 )3(".وهو الكلمات احملايدة هو حمور االضطراب الرئيسي يف التذكري والتأنيث" النوع من األلفاظ
لفاظ السماعية التي تذكّر وتؤنث يف القرآن الكرمي فال يعد كـثريا  وأما ماورد من هذه األ    

بالنظر إىل ما عليه يف العربية، لذا حاولت استقصاء كلّ األلفاظ السماعية الواردة يف القرآن الكرمي 
ه ما أو استوى فيه األمران ، أما ما قرئ منها بذلك فهو كثري لذا سأذكر من بالتذكري والتأنيث معا

استطعت إىل ذلك سبيال وستعرف هذه األلفاظ بأنواعها من خالل تتبع النصوص القرآنية الواردة 
  .بذلك
وتذكري وتأنيث اللّفظ الواحد حيدده السياق اللّغوي يف النص، ألنّ اللّفظ الواحد قد جيـيء     

إىل صيغة التأنيث، والعكـس   مرة بصيغة التذكري مثّ ترى األسلوب القرآين يعدل عن هذه الصيغة
  .صحيح

قد حيتمل السياق القـرآين أن  و:" ويف املعىن ذاته يقول الدكتور مصطفى شعبان عبد اللّطيف  
أنيث، فيذكري والتتستعمل فيه بعض األلفاظ على وجهني خمتلفني من حيث التعبري القـرآين  ؤثر الت

اء كذلك حيث قرؤوا  )4(".ياق أو بنيتهأحد الوجهني على اآلخر، التفاقه مع بنية السوقد فعل القر
اللّفظ الواحد مرة بالتذكري ومرة بالتأنيث، كما قرأ بعضهم اللّفظ  بالتذكري بينما قـرأه الـبعض   

وهو مـا   اآلخر بالتأنيث بسب اختالف هلجام، أو ألنّ العربية تقبل الوجهني معا وربما أوجه،
  يف هذا سيعرف 

                                                 
1) ( =�\�� - ���Cد 47)��ن �� @Cت، آ4ّّ), اFداب.@�أM و+l(4+ �4ّ، د.اQ@$�اح 2  +4* أCTل ا	ّ=� ،C	pBل ا	ّ��� ا	iC(6ّ   >� ه

�o=i ,���A -  ،,(ّ���B	2, ا���	ص ) م2006- 1426(دار ا \��  .74: ه
2) (  CTاح 2  +4* أ�$@Qا iC(6ّ	ّ��� ا	ل اpA ،C�=ّ	74: ، ص ل ا  . 
 .  203+4  أ�C ا	�(�رم ، . ، د	E(� ا	ّ=�Cي�%�C* ا ) (3
�)� ا	4ّ ) (4 ,@p�4	 ,(ّ�C47أ ,�ّC;	 ,7:ن درا�%	�7, 2  ا� .uEoa� :173 ش���ن +�� ا	��)�، ص . د ;Cي، E| وا	6ّ)�ق ا	4ّا	�=
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بأنواعها اليت رتبت حسب حروف املعجم ليسهل تناوهلا وهـذه  ع األلفاظ السماعية الفصل م
   :األلفاظ هي 
  :بني التذكري والتأنيث قراءة -فراجلُ–لفظة •

 ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل -اجلرف-من األلفاظ السماعية التي قرئت بالتذكري والتأنيث لفظة    
ع هانينب سأَس نأَفَم فرفَا جش لَىع هانينب سأَس نأَم م ريخ انورِضو اللّه نى مقْولَى ت

والشاهد يف  ﴾]109: التوبة[الْقَوم الظَّالمني هارٍ فَانهار بِه في نارِ جهنم واللّه الَ يهدي 
قال  -للجرف-كّر على األصل ألنّ الضمري يف بهفذ) شفا جرف هار فاار به: (اآلية الكرمية قوله

وهي من القـراءات   )2( )".فاارت به(ويف مصحف أُيب  )1(".فاار به ذلك اجلرف:" الزخمشري
  .الشاذة، والشاذ يستشهد به و ال يرد إذا وافق العربية بوجه من األوجه

، ووافقت أحد املصـاحف  كلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه):"833ت(يقول ابن اجلزري 
العثمانية، ولو احتماال، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي ال جيـوز ردهـا، وال حيـلّ    
إنكارها، بل هي من األحرف السبعة، التي نزل ا القرآن، ووجب على الناس قَبولُهـا، سـواء   

املقبولني، ومىت اختلّ ركن مـن   كانت عن األئمة السبعة أو عن العشرة، أو عن غريهم من األئمة
هذه األركان الثّاللة أُطلق عليها ضعيفة، أو شاذّة، أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هـو  

اختالف األمساء من إفراد : والكالم ال خيرج عن سبعة أوجه يف االختالف، األول )3(".أكرب منهم
ومن   )5( .هو الذي يتنوع فيه اللّفظ أو املعىن وهذا االختالف )4(".وتثنية ومجع، وتذكري وتأنيث

   .هذا التنوع مغايرة اللّفظ الواحد بني التذكري والتأنيث وهو ما قرئ به يف اآلية الكرمية
بضم الراء على األصل وبإسكاـا ختفيفا وقيل ) "جرُف( :حرف الراء يف قـولـه وقرئ   

  ) 6(".مهـا لغتان
  
  

                                                 
 .2/214، ا	ّ��-3�ي ، ا	(3ّ�ف ) (1
2) ( .l6E5 ف� .5/100 ،�=>� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن. .2/214، ا	(3ّ
�� ا	�Bري، أش�ف +l�(�a� u4 و��اA�l$ 	�4ّ�ة : �t	s(  ا	ّ=3� 2  ا	%�اءات ا	�3�، ) (3 �� �(Y3ّ	ا ��ّ�� ��أ�  ا	َ-)� ��ّ�� 

j(4B	ذ ا��ح" ا	E#)4, ا!$7T ة�ة ح#�رئ : ا!خ)�ّ���ر ا	�a�ّ�,: +4  ��ّ�� ا	ّ#ّ��ع ش)C�+ Oم ا	�%	�� 1/9دار ا	($�ب ،)  ت.د(
 .  1/44و

4) (  ، iC(6	:ن، ا�%	م اC4+  2 ن� .1/156ا��%
 . l6E51/156،�=>� ا��%�ن  ) (5

)6( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/513، ا . 
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   ) 1(".أي فاـار وهـو معـه    :بـه هنـا حـال   )" فاـار بـه  ( :تعـاىل  ويعرب قولـه  
  .وهو من احملسنات البديعية) ، فاارهار( :بني قوله-جناس ناقص-ويف اآلية أيضا     
 :بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي ـلّاحل–لفظة  •

اللّفظة  وقد وردت -لّاحل–لفظة يف القرآن الكرمي  ثتنمن األلفاظ السماعية التي ذكّرت وأ  
أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمنات مهـاجِرات  يا﴿ :بالتذكري والتأنيث معا يف قوله تعاىل

ارِ لَا هـن  فَامتحنوهن اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّ
حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَـيكُم أَن تنكحـوهن إِذَا   
ا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا مـا أَنفَقُـو  

 يمكح يملع اللَّهو كُمنيب كُمحي اللَّه كْمح كُمموضع و ﴾]10: متحنةامل[ذَلاهد قولهالش: 
)حلّ هلم وال هم حيلّون هلن ا بفعل احللّ ،اآلية) ال هنال باملصدر وذكّر ثانيث أوال " ألنّ املعىن فأن

   )2(".شركةك، وال حيلّ للمؤمن نكاح املحتلّ املؤمنة للمشر
ولكنه آثر التبديل والتغيري فجاء من الفصاحة ، ال هن حلّ هلم وال هم حلّ هلن: وكأنه قيل    

واحللّ بكسر احلاء يذكّر ويؤنث ألنه مصدر، واملصادر يغلب عليهـا   .لغة القرآنوتلكم  مبكان 
  . التذكري والتأنيث 

ذَلّت الدابة ذال وعز الرجل : الّ كقولكح الشيُء لَّاحللّ مصدر يقال ح :"قال الزخمشري      
اعث...زحلّ هلم( :قال تعاىل ولذلك استوي يف الوصف به املذكّر واملؤن 3( .)"ال هن(   

فيه ما يعرف بأسلوب ) ال هن حلّ هلم وال هم حيلّون هلن: (قوله من ألوان البديع يف اآليةو    
   )4(".جزء مثّ يؤخر عبارة عن أن يتقدم يف الكالموهو " العكس والتبديل–

 
  
 

                                                 
�l ا	ّ�ح�� ) 1(  �� �راA�l  ،ا	�(��يأ�  ا	�%�ء +�� ا� �� ا	�t� : �(6	s(  ،�� وMCA ا�+�اب وا	%�اءات �A  2)1 ا	%�:ن إ�pء �

  .278: ص �)�وت، ا	�o�, ا!و	B5 l( - ،u)" ا	���Aي، ا	�($�, ا	�a�T، ,�ّ)�او+�4ّ +4
2) (  �(7�E$ّ	ة اCET ، O(3ّ	4* ا%�  5C��aّ	ا ،��ّ�� +4  ا�(T ، ,�ّ�a�	ا ,�$)�	وت  - ا�(� .3/1322 )م1426 -2005(
 .1/187ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي،   ) (3
�ت . ���، د Eّ  ا	ّ��� ا	�t� :T،  4ّ	s(  ،و����7 ا	���C4+  2 1م ا	�rp, ش�ح  ا	(�2ّ), ا	����ّ),  ) (4+C�o�	ان اCوي ، د� �35 "(65

,(ّ���B	ا -�kا�B	.145: ص ،  89- 02ا ��6ّ	ا �a$-� �<=� s(	t� ،مC4�	ح ا�$E� ب�� زا5  :ش�ح �x(-4 آ$$E$	ّ��� ا	ا ��7،  ��� :
�م ��ر ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن . 396. 395: ص) م2003- 1423(1�)�وت،ط- +�� ا	��)� ه=�اوي، ا	�($�, ا	�a�T ،,�ّ)�ا.د�� ،

�+, وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1،: ���  ،ا	ّ�رآ3 ا	��� ��ّ�� �� +�� ا�  �o4	 �)E	رة، دار ا�ّ�� ,�%ّ=� ,w	�wّ	ا ,��oّ	اه)*، ا�� ��ّ�� أ�C ا	j#E إ
3/467 . 
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  :بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي -يحالر– ةفظل •

أمـا  ويف موضع واحد  يف القرآن الكرمي بالتذكري السماعية  الواردة  من املؤنثات-ريحال-لفظة
   .يضاقرئت ما أكما  )1(فقد وردت يف أكثر من موضع  التأنيثب

ذكرياللّ ورود :الأوي   ﴿ :قوله تعاىلنفس اآلية وذلك يف  يف: والتأنيث فظة بالتالَّـذ ـوه
ـ  واْ بِهفَرِحو ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو ي الْفُلْكف مى إِذَا كُنتترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسا ي

لْموج من كُلِّ مكَان وظَنواْ أَنهم أُحيطَ بِهِم دعواْ اللّـه  جاءتها رِيح عاصف وجاءهم ا
فأنث أوال  ﴾]22: يونس[ونن من الشاكرِين مخلصني لَه الدين لَئن أَجنَيتنا من هـذه لَنكُ

  ).ريح عاصف: (، مثّ ذكّر ثانيا بقوله) بريح طيبة: (بقوله
والـريح عنـد علمـاء     )2(".بالتذكري ألنّ لفظ الريح مذكّر) عاصف(قال : "القرطيب قال   
: ما عدا اجلحيم، وال يسعين يف هذا املقـام إالّ أن أقـول   )3(".مؤنثة وكذلك مجيع أمسائها"العرب

ليس جيري أمر املذكّر واملؤنث على قياس مطِّرد وال هلما باب حيصرمها كما يدعي " صدق من قال
إالّ بالسماع دون القياس، وإنما يؤخذ من أفواه العـرب  " احملايد"من هذا الباب  )4(".بعض الناس

     )5(".ويؤدى كما حفظ
   )7(".أي جاءت الريح الطّيبة )6(".الضمري للفُلك وقيل للريح) جاءا: (وقوله   

اصفَةً تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْـأَرضِ  ولسلَيمانَ الريح ع﴿ :قوله تعاىلومن تأنيث الريح أيضا 
ا بِكُلِّ شكُنا ويها فكْناري بالَّت نيمالٍء ع81: األنبياء[ي[﴾   

  .كما سيأيت بعد )8(".الغلبة والقوة" والريح كما يف اآليتني معروفة، وقد تكون مبعىن
يح  لفظة: اثانيأنيث قراءةالرذكري والتيف قوله تعاىلبذلك قرئت  :بالت :﴿   ـواْ اللّـهيعأَطو

: األنفـال [ه مع الصابِرِين ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم واصبِرواْ إِنَّ اللّ
   فقد ﴾]46

                                                 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*�=>� ا	��  ) (1E	! س�YE�	ا *B، l�وض �� @� .326: ص  )ت.د(دار ا	($" ا	���e2 ��ّ، ،,wاد +�� ا	�
2) (  �i�%	:ن، ا�%	م ا ���1 !ح(B	ا z� ،4 ،8 /325 . 
 . 70: ، أ�C ا	��آ�ت ، ص وا	�d5e �=>� ا	�4;, 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ�.  55: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا�� ا	ّ$6$�ي، ص  ) (3
 . 47: ص  ،ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا�� ا	ّ$6$�ي ) (4
�� ا	ّ$6$�ي �%ّ��, آ$�ب ) (5Q d5ّe�	وا �ّآf�	29: ، ص ا  . 
دار ا	E(�  ،أ�  ا	�%�ء +�� ا� �� ا	�6)� ا	�(��ي: �t	)s  ،!هّ* وMCA ا	%�اءات و���ب �A)1 :ي ا	%�:ن �)�ن 2  إ+�اب ا	%�:نا	ّ$ ) (6

�+, وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1،�o4	)1425،1426 -20052/7) م . �i�%	ا �<=�z� ،4 ،8/352. 
7) (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/546، ا . 
2�رس ، ) (8 ����)^ ا	4;,، ا%�457 /2 . 
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ويـذهب  )1(."الفعل إنما يتأنث بتأنيث فاعله"ألنّ  بالتاء تأنيثا للفظة الريح) تذهب: (قرئ قوله

   )2(".بالياء )كمويذهب رحي( :، وقرأت البقيةكم بالتاء قراءة اجلمهوروتذهب رحي .بالياء تذكريا هلا
 )وتـذهب رحيكـم  (، وكذلك يف موضع نصب على جواب النهي )فتفشلوا: (ويعرب قوله 

   )3(".ذكريبالت) كمرحي ويذهب(، ولذلك قرئ ا عطفا على النهيجزم) فتفشلوا(وجيوز أن يكون 
:" ز اجلزم أيضا على التذكري فقـال على التأنيث، وجو النصب، )ه745(ورجح أبو حيان   

وجيوز أن ...با للنهي، فهو منصوب لذلك عطف عليه منصوبجوا) فتفشلوا(واألظهر أن يكون 
بالياء  ويذهب، :بن عمرذلك على قراءة عيسى ) ال تنازعواو(جمزوما عطفا على  )فتفشلوا(يكون 

  )4(".وسكون الباء
ه إذا دانت له الدولـة  ، وهبت رحيهذهب ريح فالن إذا ذهب عز: الدولة، يقال: هنا والريح  

  .ودوام احلال من احملال
والريح الدولة شبهت يف نفوذ أمرها ومتشيه بالريح وهبوا فقيل " :قال الزخمشري يف هذا املعىن 

    )5(".أمره دله الدولة ونف إذا دالتهبت رياح فالن 
وتـذهب  (جتبنوا) فتفشلوا(فوا فيما بينكم ختتل) وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا"( :واملعىن   
   )6(".بالنصر والعون) ابرينواصربوا إن اهللا مع الص(تكم ودولتكم قو) رحيكم
: األولذكريها بثالثة أدلّة، وأخلص إىل أنّ الريح ذكّرت وأنثت يف القرآن وتأنيثها أكثر من ت  

ورودها بالتأنيث يف أكثر من موضع، بينما : الثّاينو. تقدمي التأنيث على التذكري يف اآلية الواحدة
  .   قراءة اجلمهور هلا بالتأنيث :الثّالثو.وردت بالتذكري يف موضع واحد

  :بني التذكري والتأنيث -الزوج– ةلفـظ •
 -الزوج–غة العربية باتفاق النحاة واللّغويني لفظ بالتذكري والتأنيث يف اللّمن األلفاظ الواردة    

  .وقد ورد كذلك يف القرآن الكرمي 
   

                                                 
1) (  \(�� �� . 2/245، ش�ح ا	�jaّE، ا
2) (   ،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ف.  2/427ا� . 2/171، ا	ّ��-3�ي ، �=>� ا	(3ّ
�l ا	ّ�ح��، ا	  ) (3 �ّ�  � .265: �(��ي، ص إ�pء �
 )م1995- 1416(+َ�� ا!7��، ا	�o�, ا!و	u . د: ���  ،ا!�5	6  حّ)�ن  أ� ، �s(=a ا���م  ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�  ) (4
3/35 . 

 .2/171، ا	ّ��-3�ي ، ا	(3ّ�ف  ) (5
6) (  �(	pB	ا �(6E�،  u	ا!و ,��oّ	ا)اف ) 1998- 1418�ش�� ,�Aا��	ّ$�@)� وا	ا!: ا،j(B	ار، دار اC7ِ وان�ذ �� .183: ص  $7



  األلفاظ السماعية الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي                      الفصل الثّاين دراسة تطبيقية  
 

 61

وج لفظة :الأوذكري الزلُّ ﴿ :قـولـه تعاىلوردت اللّفظة بذلك يف  :بالتحا فَالَ تفَإِن طَلَّقَه
هرجاً غَيوز حنكت ىتح دعن بم ـا أَن   لَها إِن ظَنعاجرتا أَن يهِملَيع احنا فَالَ جفَإِن طَلَّقَه

هنيبي اللّه وددح لْكتو اللّه وددا حيمقونَ يلَمعمٍ يقَوفقـد وردت   ﴾]230: البقـرة [ا ل
فهم ذلـك مـن   ، ويمرتني بالتذكري ومرة بالتأنيث يف هـذه اآليـة ثالث مرات، -زوج-لفظة

طلّق (أي  )هاطلّق(ستتر يف قوله املمري املرأة ويفهم ذلك من الض-وجز–، واحدة خص ا السياق
أو من يريد الطّالق، ألنّ الطّالق يف األصل يكون مـن طـرف    وج املطلِّقواملقصود به الز)  هو

ـ لّق أيضا،املطإىل الزوج ) لـه( :وأشار الضمري املذّكر يف قولـه الزوج الذّكر، مري كما أشار الض
وأنّ . هنا جـاء بالتــذكري   -وجز–ممـا دلّ على أنّ لفظ -احمللِّل-إىل الزوج) غريه(يف قولـه 

قـرآن  وزوج األنثى يقتضي أن يكون ذكـرا و هـو الـذي عبر عنـه ال. قـةاملرأة هي املطلّ
كر غري أنه يف هذه املرة جاء فالزوج هنا أيضا أطلق على الذّ )تنكح زوجـا غريه حىت(: بقولـه

، )طلّقها( :تعاىل وج األنثى يف اآلية فيفهم من قولهوأما الز .لاحمللِّ -الزوج-بهواملراد  امسا ظاهرا،
  .فاهلاء واأللف عالمة على التأنيث

حىت (ة الثلقة الثّأي بعد الطّ) له من بعد فال حتلّ(الزوج بعد الثنتني ) فإن طلّقها:"(واملعىن      
أي الزوجة ) فال جناح عليهما(وج الثاينأي الز) فإن طلّقها(...ويطأَها) زوجا غريه(ج تتزو) تنكح
والزأن يتراجعا(ل وج األو (كاح بعد انقضاء العدة إىل الن)ْإن د اهللا وتلـك ا أن يقيما حـدو ظن (

  )1(".رونيتدب) حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون( املذكورات

الفاء استئنافيـة أو عـاطفـة وإن ")فإن طلّقهـا  فـال حتلّ لـه: (ب قولـه تعاىلويعر   
وج ، والفاعل مستتر يـعود على الزـرطفعل ماض يف حمل جزم فـعل الش شـرطية وطلّقهـا

فعـل   ، وال نافيـة وتـحلّـرطوالـهاء مفـعول بـه والفـاء رابطـة جلـواب الش، األول
  واجلـار وارور متعلقان بتحلّ مستتر تقـديره هـي أي املطـلّقـة مضارع وفـاعلـه ضمري 

  
رور متعلقـان مبــحذوف   ) من بعـد(رط، واجلمـلة يف حمل جزم جـواب الشاجلار وا

حتى حــرف غــاية   ) وجـا غريهحىت تنكح ز(لقتني االثنتني كـائنة بني الـطّحـال أي 
وتنكـح وجر ،  

                                                 
1) (  l6E5 1A��	ي، .  36: ص  ،ا�ّ��-3	ف، ا� .�1/133=>� ا	(3ّ
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 حـلّ واجلار واـرور متعلّقـان بت   ىـمرة بـعد حـتمض فعل مـضارع منصـوب بأنْ
  )1(".وزوجـا مفعـول بـه وغريه صـفة

قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّـه  ﴿ :قوله تعاىلونظريه    
دلك اتج: (اهد قولهوموضع الش ﴾]1:اادلة[لَّه سميع بصري واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ ال

، وزوج املرأة هو الرجل كما يفهم ذلـك  نث يعود على اادلة وهي امرأةفضمري املؤ )زوجها يف
مذكّر مما الشك فيه ويفهـم ذلـك مـن     أطلق على ظ الزوج يف اآليةففل )يف زوجها( :من قوله
هو أوس وزوجها ) خولة بنت ثعلبة: (هي  كتب التفسرياادلة يف اآلية كما جاء يفألنّ ، السياق

س بـن الصـامت   ووزوجها أَ ،ثعلبةخولة ابنة : نزلت يف امرأة يقال هلا:" بن الصامت قال الفراء
فأتت  ،كظهر أمي من البيت فأنت عليمل أفعل كذا وكذا قبل أن خترجي  قال هلا إن األنصاري،

، مثّ امت تزوجين شـابة غنيـة تـشكو، فقالت إنّ أوس بن الصخولة رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
ي ي فدنا عم«: وسلّم فهل من عذر؟ فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليهقال يل كذا وكذا وقـد ندم 

قد : (وهي يف قراءة عبد اهللا) قد مسع اهللا(قال عز وجلّ ، وأنزل اهللا اآليات فيها، ف)2(»ٌءيش كرِمأَ
   )3(.")يسمع اهللا

حيـث   -التوقع-، ومعناها عند الزخمشريها دخلت على الفعل املاضيقيق ألنحهنا للت )قد(و 
معناه التوقّع ألنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ]قلت) [د مسعق( :ما معىن قد يف قولـه لتقُ فإنْ:" قال

ويرتل يف ذلـك مـا يفـرج     وسلّم واادلة كان يتوقّـعان أن يسمع اهللا جمادلتهما وشكواهـا
ـ   ،أنّ اهللا استجاب دعاءها: مبعىن والسماع هنا )4(."عنها د العلم بشـكواها وحماورر ا و ليس

    )5(.للرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
   )6(".يف شأن زوجها، التي تراجعك وحتاورك ا لقد مسع اهللا قول املرأةحقّ :باختصار واملعىن   

    
يف هـاتني اآليتني ألنـه كان يف  ج يف القرآن الكرمي  مبعىن الذكّر، إالّولزولـم يرد لفـظ ا

الـذّكر  ) الزوج( وباإلضافة إىل ذلـك فقـد أطلق القرآن على، بأغلب األحيان هـو املخاطَ

                                                 
1) ( l5�(��5ّ),  ،��  ا	ّ��� ا	ّ�رو�\ ا!$7�ذ ،إ+�اب ا	%�:ن ا	(��*  وwّ	ا ,��oّ	ش)�، ا�ّ	1/241 )م1983- 1403(دار ا . 
2) (   s(	t� ،,=6ّ	ا l%2 :دار ،�����,  ا	7 �(ّ6� . 2/310.)م1985- ه1405(ا	($�ب ا	��� ، ا	�oّ�, ا	3ّ�+ّ), ا	6ّ
 . 89، �6/88=>� ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي، . 3/132	Eّ�اء، ، ا���5  ا	%�:ن  ) (3
�7)�، . 4/439إ+�اب ا	%�:ن  ا	�B)�، �=>� ا	E��� 2  .  6/88ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي ،  ) (4E$ّ	ة اCET ، 5C��aّ	1294/ 3 ا . 
5) (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�28/8 . �<=�  ةCET�(7 �E$ّ	ص  .3/1294، ا ،��� . l%2 :2/310 ا	6ّ=,، ا	7 �(ّ6
� (7�CETة  ) (6E$ّ	3/1294، ا. 
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 وتارة البعـل  )1(.)هجِوزوِء مرالْ نيِب هبِ ونَقُرِّّفَا يا ممهنم ونَملَّّعتيفَ( :كما يف قوله تعاىل)ءاملر(تارة 
  )2( )ااضرعإِ وا أَوزشا نهلعب نم تافَخ ةٌأَرموإِن ا(: كما يف قوله تعاىل

: أحد عشر موضعا أذكر منها فظة بذلك يف قد وردت اللّف :الزوج بالتأنيث ةورود لفظ :ثانيا
زوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شـئْتما والَ  وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت و﴿: قوله تعاىل

اسـكن  : (وموضع الشاهد قوله ﴾]35 :البقرة[نا من الْظَّالمني تقْربا هـذه الشجرةَ فَتكُو
يف اآلية أطلق على مؤنث ألنّ املقصود بـه حـرم آدم عليـه    -زوج-فلفظ) أنت وزوجك اجلنة

 ،، وهــو أبـو البشـرية   ، وآدم ذكر وهـو املخلوق األولرضي اهللا عنهاحواء أُمّنا م، السال
   .فبينهما طباق  ،والـذكّر نقيضه األنثى

غوي والصيغة واملعـىن  يف اآلية من حيث املعىن اللّ) زوج(لفظ  )م1973ت(وفسر ابن عاشور
 يف حـال  -زوج-بلفـظ ) التاء( حلاقفَذَهب مذْهب األصمعي القائل بعدم جواز ، االصطالحي

بـين حـدود االسـتعمال    ، وبالتاء) زوجة: (دق يف قولهمتبعا يف ذلك مبن حلنوا الفرز، التأنيث
حيث  مقصور على تقرير األحكام عند الفقهاء ملنع اللَّبس، -زوجة-ة، فذكَر أنّ لفظاملسموح بـه

ويظهر أنـه اسم جامـد  . حال ما ، يفثان مع شيء آخر بينهما تقارنوالزوج كلّ شيء :" قال
فكلّ واحد مـن   .كونـه ثاين اثنني أو مماثل غريه ألنّ مجيع تصاريفه يف الكالم مالحظ فيها معىن

أَ( :ى زوجا لآلخر قال تعاىلاثنني مقترنني يف حال ما يسمو يزوجهكْذُ مرانإِا وـ ن أي  )4(".))3(ااثً
ـ سواه من غري صنفهني زوجا له أي  فلجيعل ألحد الطّ ظ ، وقريب من هذا االستعمال استعمال لف

ى الرجـل  ، ويسمرته ثانيايت األنثى القرينة للرجل بنكاحٍ زوجا ألنها اقترنت به وصيومس .شفع
وقد . اء تأنيث ألنـه اسم وليس بوصفيقال للمرأة زوجة  زوجا هلا لذلك بال فرق، فمن مثّ ال

ــرز دق يف  ــوا الفــــــــ ــ حلَنــــــــ :                                                                                                      ـهقولــــــــ
عسي يإِنَّ الَّذي وتجوز فِْسديكَ      ى لتسرى يد الشاعٍ إِلَى أُساس5( بِيلُه(  

  

                                                 
 . 102: ا	�%�ة   ) (1
 .128: ا	ّ=6�ء    ) (2
 . 50: ا	C3ّرى  ) (3
�شCر، ك ) (4+ ��  . 6E�2 ،1/428)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
 .30، م �Cث)� ا	3ّ�ه��%ّ�  )(5
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وتسامح الفقهاء يف إحلاق عالمة التأنيث للزوج إذا أرادوا به امرأة الرجل فقط : مثّ عقب قائال
قـول   ، أو القـول م يف مثل قوهلم القول قول الـزوج لنفي االلتباس يف تقرير األحكام يف كتبه

  )1(".الزوجة
، وهـو األفصـح  ، أة سواء بسواءعلى الرجل واملر -زوج-العرب يطلقون لفظاحلقيقة أنّ و  

األصـمعي وابـن    اوإن رده ةملبالتاء  أيضا مستع-زوجة-ةوهذا ما جاء به القرآن الكرمي، ولفظ
  . عاشور

يستشهد بشـعرهم يقـول ابـن     ، وهو ممنغويون مجيعهم الفرزدقالنحاة واللّخيطّئ ومل      
-كما أنّ استعمال لفظـة .لسابق الذّكرمستدالّ بقول الفرزدق ا )2(."تهوقد يقال زوج" :السكيت

واستعمال اللّفظ ذه الصيغة وارد يف كالم العرب وخري دليل علـى  . معروفة لغة -زوجة بالتاء
فالنة زوجة فالن لغة أهل جند وقد صار أهل احلرمني يتكلّمـون ـا   : " ذلك قول السجستاين

  : رمةمستشهدا على ذلك بقول ذي ال )3(".هذه زوجتك: يقولون
     )4(أَذُو زوجة بِاملِْصرِ أَم يف خصومة       أراك هلا بالبصرة العام ثاويا             

وصـف  ) رغدا(تأكيد للمستكن يف اسكُُن ليصح العطف عليه و) أنت( :"ويعرب قوله تعاىل
وعاملـه  )5(."مكان من اجلنة ن املبهم أي أيللمكا) حيث(للمصدر أي أكالًًَََََََ رغدا واسعا رافها و

ألن اجلنة مفعول  كمه حكمها يف اإلعراب والتقدير،وجتعل ح) اجلنة( د له منولك أن تب) كُالَ(و
   )6(."بـه ال فيـه

 تنأَ نكُساُ ما آدا ينلْقُ(أي بعد أن انقضى ذلك ) قلنا للمالئكة اسجدوا( عطف على"وقد     
وزوجاجلَ كا آدم بعد أن أكرمـه بك و) ةَن رامـة اإلجـالل مـن تلقـاء     هذه تكرمة أكرم اهللا

   )7(."املالئكة
مـن   وهـو  على الضمري املستتر يف اسكن) زوج(جاء لعطف لفظ ) أنت(ري املنفصل والضم  

    )8(."أساليب العرب

                                                 
1) (  �C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �(6E��، ط)429، 1/428، 2ك) م1972.  
  .331:إpTح ا	�=�o، ا�� ا	6ّ()�، ص  ) (2
3) ( "�� . 52: ، ص ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا�� ا	ّ$6$�ي ا	(
  .  289:  ص )م1995- 1415(	�=�ن- l، @ّ�م 	l وش�حl أح�� حz�7 �6، دار ا	($" ا	��4ّ),، �)�وتCا5د� ) (4
 .14/125) ثCا( =>� ا	64ّ�ن ��ّدة �.   289:  صد�Cاl5  . ا	�%)* : �وي wّا	* 
 . <=�2، 1/428 ،429� �6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C� ك . 1/63، ا	ّ��-3�ي، ا	(3ّ�ف  ) (5
6) ( (B�	:ن ا�%	اب ا�2   إ+ ���E	1/273، �ا   . 
 . 2،1/428ك	ّ$���� وا	ّ$=�C�6E� ،)� ا  ) (7
 .�1/114=>� ا	(3ّ�ف،  . 2،1/428 ا	��l6E5 1A،  ك ) (8
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وعيش  أكْل رغد، ):رغدا( :وقوله )1(والسكىن من السكون ألنها نوع من اللّبث واالستقرار   
     )2(".كثري طيب ال تعب فيه :رغد
واختلف يف اجلنة  ،معناه الزم اإلقامة، ولفظه لفظ األمر ومعناه اإلذن )اسكُن( :قولهب األمرو  

هو مذهب أهل السـنة   اخللد أو جنة أخرى؟ واألول،اليت أسكنها آدم عليه السالم، هل هي جنة 
   )3(".واجلماعـة

ـ د تبين يل مما تقدم وق     يض أنّ لفظ الزوج يطلق على الواحد الّذي لـه قرين أو نظري أو نق
على وأنه ال يصلح أن يمثّل له بالشفع، ألنّ الشفع يطلق يف العربية  ،ذكرا كان هذا الزوج أو أنثى

ـ " :تاينقال السجس .، وال بالوتر ألنـه وحيد ليس له نظري أو قريناثنني ال على واحد فع يف الش
   )4(".نان، والوتر واحداث :غةاللّ

الّذي يطلق ويراد به أحـد  ) التوأم(ة لفظ يف تصوري )الزوج(ة وأنّ أقرب مثال لشرح لفظ    
:" كيت يف شرح لفـظ التـوأم  يقول ابن الس-توأمان-وإنما يقال -توأم-يقال لالثننيألنه ال مها 

زوجني زوج، وإنما يقال كذلك ال يقال لل )5(."ذا، وهذه توأمتـهمان وهذا توأم همها توأ: وتقول
  . يقال زوجان

، واأليـم  مـن   ليس له نظري وال قرينألنّ هذا األخري خالف األيم، اعتقادي  الزوج يفو   
، ومل يـرد يف القـرآن   زوج هلا زوج له، ومثله األيم من النساء وهي التي ال الرجال هو الذي ال

رآن على اللّفظ يف حـال  ق القلَوإنما أَطْ ،لفظ الزوج أطلق على اثنني قطّ دلّ على أنّالكرمي ما ي
على اثنني  -زوج-ولو دلّ لفظ )6()فاسلُك فيها من كُلِّ زوجينِ اثْنينِ( :تعاىلقال -زوجني-التثنية

    .فيخرج ذا عن املعىن املراد  من كلّ زوج اثنني: لاثنني لقي

                                                 
�ت 2  آ$�ب ا� ا	����، ا	-o)" . 1/114ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي، ) (1Y���ت ا	�3$�Fن ا�(�  2 ،jو�t$ّ	ة ا�ّrو j��=$ّ	درة ا �<=�

��وا�,   ، 2��ت وO65 ��: ا�7(iCo-� O65 ّ�ة+ u4+ l4��$��ة ا!$7�ذ +�دل C3=� ،�Y�C5رات أ�  ا	Eَ�ج ا!رد$7�l��ّT  ، 5 و@
2�ق ا	���BةFوت،ط - دار ا�(� .11: ص  )م2)1977

�ظ ا	%�:  ) (2E	أ *B��,(ّ� . 1/507، ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
�	� ا	6E�  2 ، O(3)� ا	%�:ن 6�نا	CBاه� ا	� ) (3�wّ	ح�� ا�	ب .د: ���  ،7)�ي +�� ا�$)4	 ,(ّ=iC	67ّ, اe�	ا ، �	�oّ	ا �ه1401(+َ�  -
 . 1/68 )م1981- 

�=�ه, ا	C4%ب ،r��" ا	%�:ن ) (4 uّّ�6�	5 ، ،ا�$6B6ّ	120: ص  ا. 
5) (  �o=�	ح اpT6ّ()�، ص ، إ	ا �� . 312: ا
 . 27: ا	�C=�eن )   (6
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واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ ومـا  ﴿ :بالتأنيث قوله" زوج"ونظري لفظة 
كَفَر سلَيمانُ ولَـكن الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَـينِ  

عا يمو وتارمو وتارابِلَ هبِب    كْفُـرـةٌ فَـالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح نم انلِّم
إِذْن اللّه فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِالَّ بِ

  ويتعلَّمونَ ما 
ينفَعهم ولَقَد علمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس مـا  يضرهم والَ 

 )بني املـرء وزوجـه  : (والشاهد قوله ﴾]102: البقرة[و كَانواْ يعلَمونَ شرواْ بِه أَنفُسهم لَ
       .جاءت بصيغة التأنيث يف اآلية ظة زوج وعليه فإنّ لف .وزوجه هي األنثى ،كرالذّ فاملرء هو الزوج

وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَاراً فَالَ تأْخذُواْ ﴿ :وقـولـه
) مكـان زوج زوج : (اهد قولـه والش ﴾]20: النساء[وإِثْماً مبِيناً منه شيئاً أَتأْخذُونه بهتاناً 

    )1(".باطال بغري وجه حق:"أي) تانا( :واملراد بقوله
  : ذكري والتأنيثالت بني-السبيل–لفظة  •

كما قرئت يف أحد  -بيلالس-ةمن األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث يف لغة القرآن الكرمي لفظ  
  .املواضع بذلك

ذكرياللّ :الأوقوله تعاىلوردت يف  :فظة بالت :﴿ـي  سونَ فركَبتي ينالَّذ ياتآي نع رِفأَص
ذُوهختالَ ي دشبِيلَ الراْ سورإِن يا وواْ بِهنمؤالَّ ي ةاْ كُلَّ آيورإِن يو قرِ الْحيضِ بِغبِيالً اَألرس 

بِأَن كبِيالً ذَلس ذُوهختي يبِيلَ الْغاْ سورإِن يو كَـانا وناتواْ بِآيكَذَّب مه   نيلـا غَـافهنواْ ع
) يتخذوه(  :دليل عود الضمري املذكّر يف قولهب، بيل يف اآليةذُكِّر لفظ الس ﴾]146: األعراف[

 ،رة األوىل أعيد على سبيل الرشـد وإن كان يف امل ,وقد تكرر يف اآلية مرتني) السبيل(ة على لفظ
  .  عيد فيها الضمري على سبيل الغي ثّانية أويف املرة ال

بيل يـذكّر  ألنّ الس للسبيل وكذا ما بعده،) خذوهال يت(يف  والضمري" :)643(قال املنتجب  
   )2(".نّ احلكم للمضاف ال للمضاف إليه، ألالضمري للرشد، والوجه األول :وقيلويؤنث، 

                                                 
1)   ( ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��1/168 . 
2)   ( ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/360ا . 
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وإِن يرواْ سـبِيلَ  ﴿ ويف قراءة أيب: "يث، قال الفراءيف اآلية نفِسها بالتأن-سبيل-وقرئ لفظ   
    )1(".﴾ بالتأنيثالرشد الَ يتخذُوها سبِيالً وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخذُوها سبِيالً

وسبيل الرشاد باأللف واملعىن : ني وبفتحهمايقرأ بضم الراء وسكون الش) سبيل الرشد: (وقوله 
      )2(".واحد
وجناس السـلب يف   )، والغيالرشد: (باق يف قولهالطّ يف اآلية وجودومن األساليب البالغية  

ـ ختال ي شدالر ا سبيلَوري نْإِو( :واملقابلة بني قولـه )ويتخذوها يتخذوه،ال : (قوله  بيالذوه س (
    .وهي كلّها من احملسنات البديعية. )ن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالوإ( :وبني قولـه

غـوى   :يبة يقـال سبيل الضالل واخل: لصالح والْهـدى، وسبيل الغيسبيل ا: وسبيل الرشد 
جل يغوي غَي3(".ا وغواية فهو غاوٍ وغوٍ إذا ضلّالر(            

تبعـا  كري والتأنيـث  فقد وردت اللّفظة بالتذ: التذكري والتأنيث قراءةني السبيل ب ةلفظ  :ثانيا
سـبِيلُ الْمجـرِمني   كَذَلك نفَصلُ اآليات ولتسـتبِني  و﴿ :يف قوله تعاىل للقراءات القرآنية

وبالنصـب   ، وبـالرفع والتأنيـث،  فع والتذكريبالر) سبيلُ( :قرئ قولـهفقد  ﴾]55: األنعام[
      .معا خروجا عن االثنني

ومن أنث السبيل  .ألنّ الفعل له) وليستبني: (بقوله )السبيلُ(ترفع :" املعىنقال الفراء يف هذا    
، يراد ى اهللا عليه وسلّم فتنصب السبيليب صلّجعل الفعل للنوقد ي .)ارمنيولتستبني سبيلُ : (قال
     )4(."يا حممد سبيلَ ارمني ولتستبني: به

بالتاء والياء مع رفع السـبيل   )نيبِتستول(وقرئ :"وإىل مثل ذلك ذهب الزخمشري حيث قال  
   )5(".ألنها تذكّر وتؤنث، والتاء على خطاب الرسول مع نصب السبيل

مؤنثـة أو  ) السـبيل (إنّ : مؤنثة على رأي ابن عاشور حيث قـال يف اآلية  -السبيل-لفظةو   
م رأيه بذكر من قـرأ  ليه وسلّم ويدعللرسول صلّى اهللا ع) لتستبني(و منصوبة على قصد اخلطاب

بيل لغـة  ، بالرغم من أنّ تذكري لفظة السيف هذه اآلية -بيلالس-بذلك، ويلغي داللة تذكري لفظة

                                                 
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء، )   (1��2/327 . 
�l ا	ّ�ح��)   (2 �ّ� �  . 254: ، ا	�(��ي ، ص إ�pء �
3)   (���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�. 22/360  إ+�%	ظ ا�E	أ *B�� �<=� ،,(ّ��ظ ا	%�:ن  .554/ 1:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��

 .2/828، ا	(��*
 . 1/337، ا	Eّ�اء ���5  ا	%�:ن)   (4
�تا	E2/158  .4ّ��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"، �=>� ا	.  2/69 ا	ّ��-3�ي ، ،ا	(3ّ�ف)   (5BY ,(ّ5:�%	اءات ا�%	2  ا ,(ّ� ،ا	��

 �Aا�ّ	ا M��+ 212: ، ص .  
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 -بياء الغائب-وخلف ،سائي، وأبو بكر عن عاصم، والكوقرأه محزة:" ، ويفهم ذلك من قولهمتيم
  ) 1()".تستبني( على أنـه مفعول " الالّم"بفتح  )سبيلَ(مثّ إنّ نافعا وأبا جعفر قرآ

وقرأ ابن عـامر  : "إىل احلجازيني مع ذكر من قرأ بذلك فقال) السبيل(ونسب تأنيث لفظة    
ألنّ . ى أنّ تاء املضارعة تاء املؤنثةعل) سبيل(-عبرف-عن عاصم ،وحفصوأبو عمرو،  وابن كثري،

  السبيل 
ـه مثة يف لغة عرب احلجاز، وعلى أناستبان القاصر مبعىن بـان  مؤن لُ  ) سـبيلُ (فَنفــاع

)بِنيتست(ضح سبيلهم لك وللمـؤمننيأي لتت ،.")2(     
قـرأ بتـاء   ، ومـن  فع يكون الزمافمن قرأ بالر ،يكون الزما ومتعديا) ولتستبني: (وقوله
 عليـه  لرسول اهللا صلّى اهللا، فقيل هو خطاب وسبيلَ بالنصب، فاستبان هنا متعدية" اخلطاب

وخص سبيل ارمني ألنـه يلـزم مـن اسـتبانتها     .لــه ظاهرا واملراد أمته: قيل و ،وسلّم
، التقدير سبيل ارمني عىن عليهاستبانة سبيل املؤمنني أو يكون على حذف معطوف لداللة  امل

   )3(".واملؤمنني
  :وهي ت،ثالث قراءا) ولتستبني سبيل(: تعاىل أنّ يف قولهوحاصل ما تقدم  
مـن اسـتبنت    ،على أنّ تستبني فعل مضارع )سبيل(ونصب الم  ،بتاء اخلطاب"القراءة  :-أ
ى يَءالشد : واملعىن ،مفعول به )سبيلَ(و املعدـذه القـراءة    ولتستوضح يا حممرمني، وسبيل ا

  . ينتفي التذكري والتأنيث يف لفظة السبيل
على أنّ تستبني فعل مضارع من استبان ) سبيل(ورفع الم  ،بتاء التأنيث )ولتستبني(قراءة  :-ب

، فاعـل  )سـبيل (فعل مضارع و) تستبني(، وبناء عليه يكون بح مبعىن ظهرزم حنو استبان الصالالّ
   )4( )ييلبِس هذه لْقُ( :قوله تعاىل وجاز تأنيث الفعل ألنّ الفاعل مؤنث جمازيا، وعليه

كتوجيه قراءة ابن كثري ومن وتوجيهها ) سبيل(، ورفع الم التذكريبياء ) وليستبني: (قراءة :-ج
   )6(".))5(يالًبِس وهذُختي الَ دشالر يلَبِا سوري نْإِو: (، وعليه قوله تعاىلمعه لكن على تذكري الفعل

                                                 
1) ( ��C=$	وا ���$�	ا �6)E�، 7/261 . 
2)  (��C=$	وا ���$�	7/261 ،ا  . ,Bّ�	ا �6ّ �=>	اءات ا�%	م  ،�21  ا��{	 l�C	�+�� ا	��ل 7�	* �(�م، ا!$7�ذ . د: ���  وش�ح  ،ا�� خ

�(4ّ), اFداب  �+����, ا	(��C، دار ا	3ّ�وق، ط –ا	�6A4)1981141: ص  )ه1401- م. 
 . 2/407 ،ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن)   (3
4)    ( s7C�: 108. 
 .  146 :ا!+�اف )   (5
�)�وت �($�, ا	(4ّ)�ت ا!زه�ّ�,.د ،ا	�$Cا��ة   �l(AC ا	%�اءات ا	�3�2   ا	�;=)   (6 ،j(B	�6ِ، دار ا(�� *	ِ�ا	%�ه�ة، - ��ّ�� 7
 . 2/49 )م1993- 1413(3ط
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تور ، يقـول الـدك  يف هذا املوضع بالذّات واختالف القراءات مرده إىل اختالف اللّهجات      
إذ أنّ العربة يف اخـتالف القـراءات إنمـا كانـت الخـتالف      :" عبده الراجحي يف املعىن ذاته

   )2(".متيم وأهل جند يذكّرون السبيل، وأهل احلجاز يؤنثوا" والدليل على ذلك أنّ )1(".اللّهجات
   )3(".عطف على حمذوف أي فعلنا ذلك ليظهر احلقّ ولتستبني) لتستبني( :وقوله تعاىل

قُلْ يـا أَهـلَ   ﴿: بيل بالتأنيث يف قوله تعاىلالس:فقد وردت لفظة  :فظة بالتأنيثاللّ :ثالثا 
الْكتابِ لم تصدونَ عن سبِيلِ اللّه من آمن تبغونها عوجاً وأَنتم شهداء وما اللّه بِغافلٍ 

لم تصدونَ عـن سـبِيلِ اِهللا   : (هد يف اآلية قولهوالشا ﴾]99: آل عمران[نَ عما تعملُو
تبغونها عوا( :اهلاء واأللف اللّتان يف قوله تعاىل"ف) اجهـا   ) تبغوـبيل، وأنعائدتان على الس

       )5(".تبغون السبيل فأنث ضمريه ألنّ السبيل يذكّر ويؤنث: أي )4(".لتأنيث السبيل
ة، وتبغوا فعل مضارع وفاعل ومفعول بـه اجلملة حالي" )بغـوا عوجات: (قـولهويعرب    

ـوجا حال وقع فيها املـصدر مـوقع االسم املشتق أي مـعوج6(".ـةوع(ة على واجلملة احلالي
   )7(".وقيل حال من سبيل اهللا) تصدون (، وذو احلال الضمري يف اباغني هلا عوج :معىن أي

كما جـوز أن يكون عوجا وصـفا "مفعول تبغوا ) عوجا(يكون " بن عاشور أناوجوز    
8(".بيلللس(   

: ويلحظ تنوع األوجه اإلعرابية واختالفها يف اللّفظة الواحدة يف اآلية نفسها كما هو يف قوله   
ومرد ذلك إىل االختالف يف فهم التراكيب وأيضا لالختالف يف تطبيق قواعد النحو على ) عوجا(

والدليل على أنّ القراءات ليسـت  "وليس الختالف اللّهجات.)9(".مقتضيات كلّ مذهب حسب
أنّ عمر  بن اخلطّاب وهشام بن حكيم كالمها قُرشي مـن لغـة   "دائما سببها اختالف اللّهجات 

     )10("واحدة ، وقبيلة واحدة وقد اختلَفَت قراءتـهما

                                                 
�تا	4ّ)   (1BY ,(ّ5:�%	اءات ا�%	2  ا ,(ّ� .  106: ص  +��M ا	ّ�ا�A ، ،ا	��
�2/407�د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن،  ا	ّ=Y� ا	)   (2 . 
3)   (2 ���E	ا"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2/158،   إ+ . 
4)   (oّ	يا��z� ،3، 4/22 .ن� . 529/ 1، �=>� ا	ّ=Y� ا	��د، أ�C حّ)
5)   (��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�،4/26 . 
�l5، ��  ا	ّ��� ا	ّ�رو�\، �zإ+�اب ا	%�:ن ا	(�)   (6(��وي . 4/6، �2* وaّ	ا ,�pّ�	شّ), ا�وه  ح�شّ),  ،6E� u)� ا	pB	)�+4 �=>� ح

� 2#)4, ا	O(3ّ +4  ��ّ�� ا	ّ#��ع، Y�(�a� 1Aة، را�ا!خ) ,��o	وي ، ا�aّ	أح�� ا ,�pّ�4	 ،وت�(� ،j(B	1/159دار ا . 
 . Y،1/529� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�نا	ّ=)   (7
 . 4/26، ّ$���� وا	ّ$=�C��6E)� ا	)   (8
9)  (���E	ا 	اب ا�2  إ+�(B�	:ن ا�1/8، % . 
�!زه�، ص  )  10(� 21: ا!ح�ف ا	�6ّ�, وأCTل ا	%�اءات ، ��ّ�� ���Cد +�� ا� ، ��ّرس +C4م ا	%�:ن 
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وال جيـوز  . أنيث ال يتصور فهمها مبعزل عن اإلعراب والنحوظاهرة التذكري والت"وخباصة أنّ  
  )1(".الفصل على حنو مفتعل بني التذكري والتأنيث واإلعراب

يقال فيمـا يــدرك    "والعوج بكسر العني وفتح الواو )2(."إىل الباطل جتاوز احلق "والبغي   
  بالفكر 

)3(".والبصرية
غـة  ا على سالئقهم يف التصرف ذه اللّمعروف، ولكن العرب فرقوا بينهما جري 

وا املكسور باملعاين، واملفتوح باألعيانالشج بالكسـر   .ريفة، فخصـوويف تقول يف كالمـه ع ،
     )4(".اجلدار عوج بالفتح

يطلبـون هلـا    :"وبعبارة أخرى )5(".تتركون السبيل املعتدلة وتطلبون السبيل املعوجة "واملعىن
6(."لتوافق أهواَءهم اعوجاجا عن احلق(     

بِاآلخرة كَافرونَ الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللّه ويبغونها عوجاً وهم ﴿: ونظريه قوله تعاىل
   .﴾]45: األعراف[

علـى   كما قرئت بـذلك  ذكّرت وأنثت يف القرآن الكرمي-السبيل-ويتبين مما سبق أنّ لفظة  
  .كما هي عليه يف العربيةاواة درجة واحدة من املس

  :بني التذكري والتأنيث -السعـري-لفـظة  •

ة املذكّرةومن األلفاظ السثت يف القرآن الكرمي لفظة و ماعيي أنفظـة  وقد وردت اللّ) سعريا(الت
 ﴾]11:الفرقان[اً بِالساعة سعري بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب﴿  :يف قوله تعـاىل 

وموضع الشاهد قولـه   ﴾]12: الفرقان[تغيظاً وزفرياً  ِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَهاإ
   )7(".فحمله على النار) إذا رأم : ( فذكّر، مث قال) "سعريا: (تعاىل 

    ار مثّ جاء بعده فعل مؤنّعار النعري مذكّر، وهو من سار والعرب تفعل والسها النثة جمازها أن
  :)8(ذلك تظهر مذكّرا من سبب مؤنثة مثّ يؤنثون ما بعد املذكّر على معىن املؤنثة قال املخيس

  إنَّّ تميما خلقَت ملوما                                  
                                                 

�(� ا!�5�ري)   (1 C� . 1/70، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
2)  (  *B�� ،*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� "rا�ّ	66: ، ص ا . 
3)   ( *B�� )	:ن ا�%	ظ ا�E	دات أ�E�،*�� "rا�ّ	392: ، ص ا   . 
4)   ( ، l5�(��=>� ح�شّ), ا	�E :392  . ,�pّ�دات ا	%�:ن ، ا	ّ�اl6E5 "r ، ص �=>� ��B* �.  4/5إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و

�ويaّ	1/159،ا  . 
5) ( l6E5 وي�a	ا ,�pّ�	شّ), ا� .  1/159، ح
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),)   (6E	!ا *B�� j(+��+,  ،ه)*إ��ا، ��ّ�� إ�7�oّ4	 �a=ّ	5ّ), �=ّ%�, و����ة، دار ا�wّ	ا ,��o	ا ، �،  دار ا	E(� ا	��

 . 2/69 ،ا	%�ه�ة
 .3/367، ا	ّ�رآ3  ، ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن ) (7
8) (  l	 ,�A��  u4+ Qو l5اCد� u4+ �w+أ *	.  
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: إىل متيم فذكّر فعله فقـال مثّ رجع -خلقت-:فتميم رجل مثّ ذهب بفعله إىل القبيلة فأنثه فقال
  )1(".ملوما

 
       :بني التذكري والتأنيث يف لغة القرآن-مسالش– ةلفظ •

ري ، وهي من األلفاظ الـواردة بالتـذك  ربمن املؤنثات السماعية عند الع-مسالش-لفظـة   
كري حيث ذكّرت يف مواضع وأنثت يف أخرى واجتمع هلـا التـذ  ، والتأنيث يف آي الذكر احلكيم

  :والتأنيث يف املوضع الواحد كما سيأيت 
قـال  مس بصيغة التذكري يف أكثر من موضع وردت لفظة الش :ورودها بصيغة التذكري: أوال 
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عـدد السـنِني   ﴿ تعاىل

 ابسالْحولُ اآليفَصي قإِالَّ بِالْح كذَل اللّه لَقا خونَ ملَمعمٍ يقَول فذكّر   ﴾]5: يونس[ات
)2( ".أي مضيئة، ومل يؤنث ألنه مصدر؛ أو ذات ضياء) ضياء : (بقوله

     
فـذكّر   ﴾]9: القيامة[الشمس والْقَمر  وجمع﴿ :وممـا ورد بالتذكري أيضا قولـه تعاىل    

ومجع( :تعاىل دليل قولـهمس بلفظ الش (أنيث ومل يقلبإسقاط مميز الت: )الـة ) ومجعتاء الدبالت
أنّ الشمس من املؤنثات السماعية اليت : كري هنـا حيتمل عـدة أسباب منهـا، والتذعلى التأنيث

  .ألا خلت من عالمة التأنيث أن تذكّرجيوز 
، ليس فيهـا هاء تدلّ على التأنيـث مس اسم مؤنث ألنّ الش ":ا املعىنيقول الفراء يف هـذ  

واستدل على ذلك بقول  إذا سقطت منـه عالمـة التـأنيث والعرب ربـما ذكّرت فعل املؤنث
  ) 3( :طفيل الغنوي

  )4(مكحولُ احلاري دمإثْبال والعني       ـةٌلَخاذ بعيأحـوى من الر يهإذْ         
)5(".ليت أنبأتك بـهاومل يقل مكحولـة للعلّـة ا:"قال

 قوله هذا إشـارة إىل أنـه ذكّـر    ويف 
)6(".والعرب جتترئ على تذكري املؤنث"مكحول والعني مؤنثة ألنه ال عالمة تأنيث فيها 

:" وقيـل  
  فذكّر ألنه 

                                                 
�ت،  رضCان �=)6  +�� ا�، .، د" �ةأ�C +�)"2  ضCء +4* ا	4;, ا	���d ، +=� ا	��با	E(� ا	C;4ّي )   (1���B4	 �3=ّ	دار ا

�a�)1428 -2007(  360: ص. 
2)  (  �i�%	:ن ا�%	م ا���1 !ح(B	اz� ،4 ،8/309 . 
 .  81: ا	�fآ� وا	�d5ّe، ص   ) (3
�)�وت1د�Cان j(Ei ا	;=Cي، ��� وش�ح ، ��ّ�� +�� ا	%�در أح��، ط  ) (4 ،���B	ب ا���وا�,، و2 55: ص ) م1968(، دار ا	($ l() : إذ

l�A�  ). ه  أحCى �� ا	ّ���ّ  ح
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  (5��،1/128.  
 . 81: ، ص ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء)  (6
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)1( ."رفأراد الطّ
               )2(".والطّرف باإلمثد مكحول"كأنه قال  

  :)3( ىذلـك أيضـا قول األعشومن شواهد 
  يضم إِلى كَشحيـه كَفا مخضبا       ا يف كَأَنمسأََ مهنم لٍجى رلَإِ               

ب– :اهد يف البيت قولهوالشث -اخمضمؤن ذكري والكفدة   بالت4( ".ويف تذكريه أوجـه متعـد( 
ألنّ الكـف يف  فيكون حمموال على املعىن ؛ " كفّا"، وصفا لقوله " ضباخم"جيوز أن يكون  :"منها

)5(".أو ألنه ذهب بالكف إىل معىن الساعد ،املعىن عضو
وجيوز أالّ يكون حمموال علـى املعـىن    ." 

  .احلمل على املعىن أكثر يف كالمهمو )6(".رجال"لقوله
هـا غـري   ثألنّ تأني"روهـا يف أشعارهم اعية وقـد ذكّفالعني والكف من املؤنثات السم     
حقيقي، ث تأنيثـه غري حقيقيجاز تـذكري فعلـه وتأنيثه وإذا كان املـؤن؛ م عليـه، إذا تقـد

ومــا أشـبه   ) ك واضـطرمت نـارك  حسنت دار(و) اضطرم نارك(و ) حـسن دارك(ـو حن
)7( ".ذلـك

      
تبـارك وتعـاىل   ـه فـأما قول اللّ: "لفراءقال ا: ن يكون قد ذكّر للحمل على املعىنوإما أ   

)وجمع الشمس والقمر (ـه أريد بـه فـإن-ع الضياءان واللـه أعلم، مج". )8(
    

العكربي وعلّله بأكثر  ،)مسع الشموج: (لى املعىن يف قولهين محلوا التذكري أيضا عومن الذّ    
، ألنـه أراد هـذا الكوكب على التذكري )هـذا(: وإنـما قال للشمس:" لقاحيث وجه  من 

وء أو الشخص أو الضأنيث غيء أو الطّـالع أو الش9( ".ري حقيقيأو ألنّ الت(
     

    ذكري يف لفظةومجع  املنتجب أوجه الت-س والقمر: (تعاىل يف قوله -مسالشومجع الشم( .
، الضياءان مجع النوران أو: ألنّ املعىن، ف علم التـأنيث محال على املعىنوإنما حـذ: قيل: "فقال

ـ  : (على إرادة  البني، تعضده قراءة من قرأ أو لتغليب املذكّر على املؤنث أو مس ومجع بـني الش
)10( ".د، أو ألنّ التأنيث غري حقيقي، وهـو ابن مسعو)والقمر

   

                                                 
 .125: ص  �� �CBز 	34�+� 2  ا	ّ#�ورة، آ$�ب  ) (1
�(� ا!�5�ريا	�fّآ )  (2 C� . 1/348، � وا	�d5ّe،  أ
��وا�,. 115: ص ) 1950(�($�, اFداب، �� ، ا	ّ=�CذAّ),، ا	%�ه�ة د�Cاl5، ش�ح و��%)� ��ّ�� ح6)�،)   (3 l)2ل ) �=(*: (و��)*Y=�.( 
4)  ( d5ّe�	وا �ّآf�	ا �<=�، � C�  .1/343،344، (� ا!�5�ريأ
� ،وا	�d5ّe ا	�fّآ� �=>�. 72: ا	�4;, 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�d5ّe،أ�C ا	��آ�ت �� ا!�5�ري، ص )  (5 C�1/349، �5�ري(� ا!أ. 
 .72: ا	�4;, 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�l6E5 d5ّe، ص  )  (6
 .  66: ، ا�� ا!�5�ري ، ص , 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C ا	��آ�تا	�4;  ) (7
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  (8�� ،1/126 . 
�l ا	ّ�ح�� )  (9 �ّ� � . 224: ، ص إ�pء �

 .  574/ 4، �:ن ا	�B)�ا	E��� 2  إ+�اب ا	% )  (10
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ا رأَى الشمس بازِغَةً فَلَم﴿: قولـه تعاىلوقد جاء ذلك يف :التذكريبالتأنيث و ورودها: ثانيا
: ألنعـام ا[قَالَ هـذَا ربي هـذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ 

78[﴾   
ـ "فظة هنا اللّفدلّ ذلـك على تذكري  الشمس،إشارة إىل  )هـذا: (قولـهفذكّر ب مس والش

)1(".العربالعة مؤنثة عند لغوي الطّ
    

فقال سعيد يف هـذه اآلية  ذكريتبال -مسالش-ون والنحاة يف تعليالم لورودغويواختلف اللّ  
فقـد جيوز على هـذا الشيء الطّالع ربي أو على ) يهـذا رب( :وأمـا قـولـه" :بن مسعدة

ا ظهرت الشه لـمب يف كالمهم قال هلم مس وقد كانوا يذكّرون الأنـ هـذا (ر مـا  . )يربوإن
وليــدلّهم   ،ـه ال ينبغي أن يكون مثلـه آهلاهـذا مثلٌ ضربـه هلم ليعرفـوا إذا هـو زال أن

)2( ".، وأنـه ليس مثلـه شيءعلى وحـدانـية اللـه
     

   ذكري:" خمشري لذلـك فقالوعلّل الزيف قـولهفإن قلت مـا وجـه الت ،: )يهـذا رب (
 كقوهلم مـا خلرب لكوما عبارة عن شيء واحـد،جعل املبتدأ مثل ا: ]قلت[مس ؟ شارة للشاإلو

وكان اختيار هــذه  )  ومل تـكن فتنتهم إال أن قالوا(جاءت حـاجتك، ومن كانت أمـك، 
، ومل ) عـالّم ( ، أال تراهم قالوا يف صـفة اهللالصيانـة الرب عن شـبهة التأنيثريقة واجبا الطّ

)3( ".زا من عـالمـة التأنيثالعـالّمـة أبلغ، احتراكان  وإنْ )عـالّمة(يقولوا 
    

   وابقنيزهـذا(وقال :" حني قال اوج القرطيب بني القولني الس (ثة؛ لقولـهوالشمس مـؤن :
رجل نسابــة  : مس لتفخيمها وعـظمها؛  فهـو كقولـهمفقيل إنّ تأنيث الش. )تلَفلما أفَ(

)4(".هـذا الطّالع ربي: على معىن) يهـذا رب(وإنـما قال . وعـالمـة
       

هــذا   أي "هـما أنّ التذكري جاء على معىنوعزا القرطيب إىل الكسائي واألخفش وغري     
بن سليـمان يف قـوله تعـاىل "ـوء الض علـى  )  هــذا ( :كمـا أورد رأي أيب احلسن علي

  " تقـدير
5(".خصأي هـذا الش(

)1(شىمستدالّ على ذلـك بقول األع 
 :  

                                                 
��B* ا	�fّآ� وا	�d5e 2  ا	4ّ;,  . 87: ، ص $�ي ا	(��"، ا�� ا	$6ا	�fّآ� وا	�d5ّe.  96:، ص �=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء ) (1

 .110:��ّ�� أح�� @�7*، ص. ا	���ّ),،  د
2)  ( ،\E:ن، ا!خ�%	5  ا� . 224: ، ا	�(��ي ، ص �ّ�  �l  ا	ّ�ح�� إ�pء ��.   315: �=>� ا	��l6E5 1A، ص .  2/496 ��
 . 2/75، ا	(3ّ�ف ، ا	��-3�ي )  (3
��1 !ح(�م ا	%�:ن، ) (4B	ا z� ،  �i�%	7/27،  4ا  . 
5) (  l6E5 1A��	ا، z�4  ،7/27 . 
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  يا عامر           كدعب ني مل نم       هـرِبِى قَلَه عيكِّبت تامق                   
             تكْرنِتي فرِا غُذَ ارِي الـدبقَ       ـةلَّّذَ ـد ملَ نيلَ سه انصر   

أحد املعاين السابقة، أنّ التذكري على حظ أنّ كلّ التعليالت تصب يف معىن واحـد وهـو ليو
  ). هـذا( :لفت تقديرام يف املعىن املراد من قـولـهتوإن اخ
ـّث عنـد بعضهــم   ـة وقـد تـذكّثمس مـؤنالش وذهب أبـو حيان إىل أنّ    ر وتؤن

يــه عـن   فال يبتعـد ف :أحـدهـماـا فأم: بأمرين اثنني) هـذا ريب: (وعلّل لقولـه تعاىل
غـة على اللّ ،ال على املشهور، وذكّـر يف اإلشـارةفـأنث أو: "الت سـابقيه حيث يقولتعلي

من لغـة التأنيث، وأمــا   لتي هـي أقـلّالقليلة مراعاة ومناسبة للخرب، فرجحت لغة التذكري ا
  .من قبلسيقت اما لألقوال التي فيذهـب فيه مـذهبا خمالفا مت: الثاين األمر

وميكن :"كايـة والتأنيث على األصل فقالأنّ التذكري جيء بـه على سبيل احلحيث يرى     
اإلشــارة بـني املــذكّر    قـون يف الضمـائر وال يف يفر أن يقال إنّ أكثر لغة األعـاجم ال

ذلــك   ســواء يف ] للتـأنيث بل املـذكّر واملــؤنث وال عـالمـة عندهم [ واملـؤنث
وحني ...براهيم ملـا يشار إليه باملـذكّرملؤنث عندما حكى كالم إفلذلـك أشار إىل  ا. عندهم

)2( ".أنث على مقتضى الـعربية) تلَفَأَ(و) بـازغـة( :أخرب تعاىل عنها بقولـه
   

واحلال هنا جاءت مؤنثة مما يدلّ على أنّ لفظة  )3(".هو حال من الشمس) بازغة: (وقوله     
  .وتقدمي تأنيثها على التذكري يقوي تأنيثها الشمس أنثت يف اآلية وذكّرت

  .يف اآليات الثّالثة السابقة الذّكر إالّ الكرمي  يف القرآن بالتذكري -مسالش -ةرد لفظتومل   
: ذكر منهاأحد عشر موضعا يفي ا بذلك فوروده وأمـا :مس بصيغة التأنيثلفظة الش :ثالثا

ذي حآج إِبراهيم في رِبه أَنْ آتاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم أَلَم تر إِلَى الَّ﴿: قـولـه تعاىل
ربي الَّذي يحيِـي ويميت قَالَ أَنا أُحيِـي وأُميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللّه يأْتي بِالشـمسِ  

الْقَـوم الظَّـالمني   فَبهِت الَّذي كَفَر واللّه الَ يهدي  من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ
     .مسعلى الش( ا( :يف قولـهمري الـمؤنث ضعود الدليل فـأنث ب ﴾]258: البقرة[

                                                                                                                                                         
1) (  ،l6E5 1A��	ا z�4 ،7/27  .ب��� +�� رّ�l ا!�5: ا	�%� ا	E���t� ،	s(  و2  آ$ ��ّ�� ��	6 ، دار ا	($�ب ا	��� ، أ�  +�� أح�� 

، )َأَ@ْ�ُ� أََْ�ِْْ()�@ u4+ lِ�M: (، و�Tر ا	�)� ا!ول ��وا�, ا��أة �� ا	��ب إ	u" ا	�)$�ن  5ُ6ِ. 3/259) م1983- 1403(	�=�ن- �)�وت
��وا�,  5�w	ا �(�	ر ا�Tو ) :,ٌَوْح3َ  	ّ�ار 	ْآَ$ِ=  2  ا�َ�َ. (  

 . 2/427، حّ)�نY� ا	��د، �� ا	��� ا	��)�، أ�C ا	ّ= )  (2
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي، ص   ) (3 �ّ� � . 224: إ�pء �
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 :يـس [دير الْعزِيزِ الْعلـيمِ  الشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْو﴿: ونظريه قوله تعاىل
38[﴾ .  
لٌّ في فَلَـك  ا الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلَ﴿ :وقوله 

  .﴾]40: يس[يسبحونَ 
والّذي يتبين مما سبق أنّ الشمس مؤنثة بدليل جميئها يف القرآن بالتأنيث أكثر من التـذكري      

كما سبق بيانه وجاز تذكريها ألن ث غري حقيقيذا جاء القرآن محال على املعىن  تذكّروها ملؤنو
 . الكرمي

  :بني التذكري والتأنيث قراءة -الـصراط-لـفظ  •

   ث يف العربيي تـذكـر وتـؤنراط من األلفاظ التبيل الـصـة مثـله يف ذلـك مثل الس
والتذكري الغالـب  )1(."بيلريق والسث كالـطّيـذكّـر ويـؤن": خمشريريق، قـال الزوالـطّ

  .على الصراط
ر صـاحب إعـراب   كُكذلك يذْو)2(."راط أكثر من تأنيثـهوتـذكري الـص" :حيان أبو قال

   )3(".ر ويـؤنث وتـذكريه أكـثريـذكّ"القرآن الكرمي  وبيانه من أنّ الصراط
منـه  ، ومل يرد بالتذكريني موضعا يف مخسة وأربع عموم القرآنيف -راطالص-لفظوقد ورد    

أنّ نصوص قرآنية لالستدالل ا علـى   كما سيتبين الحقا بعد ذكر وإن قرئ به شيء بالتأنيث،
   .فقط الصراط جاء يف لغة القرآن بالتذكري

الأو: ذكريالصراط بالت: راط يف مجيع آي الذّكر احلكيم ومن األمثلة علـى ذلـك  ذكّر الص 
والعلمـاء   )املستقيم( :فذكّر بقوله ﴾]6: الفاحتة[لصراطَ املُستقيم ا اندهأَ﴿ :قـولـه تعاىل

ويف  )4(".ألنّ النعت يتضمن حقيقة األول وحاال من أحواله"و قالوا باملطابقة بني الصفة واملوصوف
وتـذكريه   ويؤنثيذكّر :" والصراط يقول أبو حيان) الصراط املستقيم أهدنا: (تعليقه على قراءة

   )5(".أكثر
  )6(".سـالمطريق احلق وهـو مـلّّة اإل" واملراد بالصراط ههنا 

                                                 
 . 1/172، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)��=>.  675/ 1ا	ّ��-3�ي ،  ،ا	(3ّ�ف)   (1
�ت. 1/1 ،ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن)   (2BY4	ا �<=�  �Aا�ّ	ا  M��+ ،,(ّ5:�%	اءات ا�%	2  ا ,(ّ� . 212: ، ص ا	��
3)  ( z� ،l5�(�  . 15، 1/14، 1إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
4)  ( ،\(�� ���	��=>� ش�ح .  2/244ش�ح ا	�jaّE، ا� �� .  351: ، ص ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا
5)  ( l6E5 ن� . 1/35ا	ّ=Y� ا	��د، !�  حّ)
 . 1/67، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  (6
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ـراط بالسني وفيه أربع لـغاتوأصـل الصـا كتـب يف   ،ـاد، ولـغـة قريش بالصو
املصحف ، والعـامنيـة تقول بالس.  

صـل ألنـه من سرط ني هـو  األراط بالسوالـس:"يف هذا املعىن) ه616ت(العكربي يقول
ي الطّيء إذا بلـعـهالشيء املبتلع ؛ فمـن  ، ومساس فيـه كجريان الشـريق سـراطا جلريان الن

س الـطاء اد قلب السني صـادا لتجان، بالـص جـاء بـه على األصـل، ومن قرأهقرأ بالسني 
ـاد يف ذلـك الص ، فلما شاركتفري واهلمـسـاد يف الـصوالسني تشـارك الص يف اإلطباق،

نت مقاربتها لـها جمـوزة قلبهـا إليهـا لتجانس الـطاء يف اإلطبـاق،  افـك ،قربت منهـا
اي أشــبه  ، والزـفريوالسني من حروف الص ومـن قرأ بالزاي قلب السـني زايا ، ألنّ الزاي

الــصاد زايـا قــصد أ   هـما جمهورتان بالطاء ألن ن جيعلهــا بـني اجلهــر    ومن أشم
   )1(".اإلطـباقو

اد لــغة قـريش   ، والـصاد أعلى وهي بالـصراطالصراط لـغة يف الـس"احلاصل أنّ و   
لني األواجحة ملوافقتـها رسـم    )2(."ـة الـعرب جتعلهـا سيناوعـاماد هي الروالقراءة بالص

  . كما أشري إىل ذلك آنفا )3(".غة الفصحىاملصحف وكوا اللّ
ـ    صـرط وجيمع يف الكثرة على را، ـذكّ، وقيـاسه يف الـقلّــة أ صــرطة إن كـان م

   )4(".]رعذْراع وأَحنو ذ[وأَصـرط إن كان مـؤنثا 
، أو مفعول بــه ثـان  ) "راط املستقيمالص هدناا: (قـولـه تعاىلراط من ب الصويعر     

ـ ، وتتعـدى إإىل مفعـول واحـد ال تتـعدى إالّمنصوب برتع اخلافض ألنّ هـدى  اين ىل الثّ
ي ـدهتلَ ـكنإِو(: أو بإىل كقولـه تعاىل )5( )مـوقْأَ ـيي هتلَّي لدهي: (م كقولـه تعاىلبالالّ

     )7(."اها بعضهم إىل اثننيساع فعـدب عليهـا االتلَغَ ولكن )6()يمٍقتسم اطـرى صلَإِ
ـدايتك املوصلــة إىل  ، وأرنا طريق ها إليهشـدنراط املستقيم وأرنا على الصدلّ: ىنواملع   

   )8(".نن يف أداء فرائضكباستعمال السأرشـدنا : وقيل املعىن ،أنسك وقـربك

                                                 
�l ا	ّ�ح�� )  (1 �ّ� �  .13: ، ا	�(��ي، ص إ�pء �
 . 97: ، ص ;, ا	���ّ),��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ )  (2
 . 6E�1 ،1/190)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ك )  (3
 . 1/35، أ�C حّ)�ن، �� ا	��� ا	��)�ا	ّ=Y� ا	��د )   (4
 .9: ا�7�اء )  (5
 .52: ا	C3ّرى  ) (6
�l5،إ+�اب ا	 )  (7(� . 1/14،�=>� ا	ّ$�)�ن، ا	�(��ي. z�1،1/15 ا	ّ�رو�\،��  ا	���  %�:ن ا	(��* و
8)  (! 1��B	ا، �i�%	:ن ا�%	م ا� . 1/147ح(
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آل [صراطٌ مسـتقيم   اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هـذَا إِنّ﴿ :ونظريه قـولـه تعــاىل 
: أي) هـذا ( :ولـهق :لهنا شيئان ، األو ليل على تـذكريهوالد الصراط ذكّرف ﴾]51: عمران

اينر، والثّفأشري إليـه باسم اإلشارة املـذكّ ،راطهـذا الـص: فـه باملـذكّر كمــا يف  وص
  ).مستقيم(: اآلية السابقـة وهو قولـه

هدك صراطاً أَأَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي يا﴿ :وقـولـه تعاىل  
   .)سويا( :قولهالوصف أيضا وهو فذكّر ب) صراطا سويا( : اهد قولهوالش ﴾]43: مرمي[سوِياً 
 قُلْ كُلٌّ﴿: يف قولـه تعاىلبالتأنيث  "الـصراط"د قرئ لفظوق :قراءة بالتأنيث ةفظاللّ :ثانيا

ابحأَص نونَ ملَمعتوا فَسصبرفَت صبرتم اطرى  الصدتنِ اهمو وِي135: طـه [الس[﴾  
   .)ـراط السـوىالص( :فـة التالية أيهنا  حيث قرأه بالص-الصراط-فأنث حيي بن يعمر لفظ

، قـال  ر وأنثـه حيي بن يعمـر الـصراط مـذكّ" :يف هذا املعىن ريأبـو بكر األنباقال     
السجكَذَ: تاينسأنّ حيي بن يعمر قـريعقوب  ر عن عصـمة بن عزرة الفقيمي ميرمن ( :أاحلَض

ى ومن اهتدىأصـحاب الـصـوراط الس(الس د الواو وفتحهــا وجعـل   ، فضمني وشـد
أنيث مثل الـعليا والـدى على قراءة ابـن  نياآخـر احلرف حرف التـوفيجوز أن يكون الس ،

السـوأى   ويكون األصـل فيهــا  ،)1( )ِءوالـس ةُرائد مهِيلَع( :من قـولـه) الـفُعلَى(يعمر 
وا اهلـمزة، وأبدلوا فلين )2( )ىوا السوأَؤاسأَ ينـذالَّ ةُبقـاع انَكَ ـمثُ: (قال تعاىل كمـا باهلمز

 ، فـإن صــحت  راطوال نعلم أحـدا من العلـماء باللّـغة حكى تأنيث الـص ،منهـا واوا
ة ء أهـل اللّــغ وهـو من أجـالّ ،ه القراءة عـن ابن يـعمـر، ففيـه أعـظم احلججهـذ

   )3(."والنحـو
  )5( ".منتظرون: منتظر، واجلمع) : متربص: (وعليه يكون قوله)4(".االنتظار: والتربص    

 )ط املستقيمهدنا الصراأ: (والصراط يف األصل الطّريق، وهو هنا مستعار للدين واالعتقاد كقوله
)6(  

وية: والسسويمن الت ى وهو مشتقراط املسو7(".فعيل مبعىن مفعول، أي الص(
   

                                                 
1)  (  n$E	6 :ا . 
 .10: ا	ّ�وم  )  (2
 . 17/17، �5=>� ا	�-xaّ، ا�� d5ّe� ،1/421 ،422 . z� ،M�(7ا	�fّآ� وا	 )  (3
4)  (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�16/348. 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ;, ا	���ّ),، ��B* أ	 )  (5E1/471. 
6)  ( ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	16/348ا . 
7) (   ،l6E5 1A��	16/348ا.  
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  :لفظة الصواع بني التذكري والتأنيث •
ألنّ " الصـواع "الكـرمي لفظـة   الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآنالقرآنية األلفاظ  ومن    

والدليل على ذلك اختالف اللّغويني واملفسرين يف حتديده  .اعال الصو" الصاع"املعروف يف العربية 
  : كما سيأيت

قَالُواْ ﴿: قوله تعاىل أكثر من موضع منها فقد وردت اللّفظة بالتذكري يف: بالتذكري ةفظاللّ :أوال
علُ بمح اء بِهن جملو كلالْم اعوص دفْقن يمعز اْ بِهأَنفذكّر بقوله ﴾]72 :يوسف[ريٍ و :

)واع امللك وملن جاء بهنفقد ص (مري املذكّر يف قولهليل على ذلك الضوالد) :على يعود الذي ) به
  . بالصواع، والتقدير فلمن جاء صواعلفظ ال
أصوع مثل ثالث أَدؤر ومـن  : والصواع يؤنث و يذكّر فمن أنثه قال، ثالث:" يقول الفراء  
  ذكّره

والصـواع  ...والصاع يذكّر ويؤنث:" سانوقد جاء يف اللّ )1(".ثة أصواع مثل أبوابثال: قال
وأسـد وأهـل جنـد    ...أهل احلجاز يؤنثونـه "وتذكري الصاع وتأنيثه لغتان ألنّ  )2(".كالصاع
  )3(".يذكّرونه

واع هو إناء باتلفاق اللّوالصني واملؤورب، أ ني واختلفوا يف كونه إناًءغويللكيل وللش.  
هـو اإلنـاء   : وقيل )4(".هو اإلناء الذّي كان امللك يشرب فيه:"نفسه يف املعىن قال الفراء     

واحلاصل أنه إناء استعمله  )5(".وكذلك قال أهل الـتأويل طّعام،الذي كان يوسف يكيل بـه ال
        )6(".فيهوكان للعباس مثلـه يف اجلاهلية يشرب " ،ربوكان عند العرب للش ،عضهم للكيلب

بغـري  ) صـاع امللـك  (ه قرأ ر عن أيب هريرة أنفذُك:" الصواع ةف القراء يف قراءة لفظواختل
، )امللـك  عصو(وروي عن أيب رجاء أنـه قرأه , به الصاع الذي يكال به الطّعام كأنه عىنواو،

ـه قرأه  ورويك(عن حيي بن يعمر أنغَ امللوص (ـه وجـه مصدر، من بالغني، كأنهـه إىل أن
   )7(".فصواع امللك: قراء األمصار وأما الذي عليه .قوهلم صاغ يصوغ صوغا

                                                 
�5  ا	%�:ن، )  (1�� 51 /2. 
6�نا	4ّ)  (2� . CT (8/215ع:(ة ّد، �
�(� ا!�5�ري ) (3 C� . 1/438، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  (4�� ،51/ 2 . 
��1 ا	�)�ن )  (5Az� ، ي��oّ	رس،  .13/18،  8، ا�2 ����)^ ا	4;,، ا%� *B�� �<=�3/321.  
��1 ا	�)�ن، )  (6Aي��o	اz� ،8  ،13/18. 
��1 ا	�)�ن،)  (7A l6E5z� ،8 ،13/18. 
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وهي القراءة اليت ال استجيز القراءة خبالفها إلمجاع احلجـة  ) ه310ت: (ربيقال الطّ       
   )1(".عليها

 :والشاهد قوله ﴾]74: يوسف[ قَالُواْ فَما جزآؤه إِن كُنتم كَاذبِني﴿: قوله تعاىل ونظريه
  ) 2(".فما جزاء سرقته: فالضمري للصواع أي" )فما جزاؤه(

الُواْ جزآؤه من وجِد في رحله فَهو جزاؤه كَـذَلك نجـزِي الظَّـالمني    قَ﴿: و قوله
   ﴾]75: يوسف[

   )3(".جزاء سرقته أخذ من وجد يف رحله: أي) جزاؤه: (فذكّر بقوله
هـو  يف موضع واحد  تالصواع بالتأنيث فقد ورد ةوأما لفظ :الصواع بالتأنيث ةلفظ :ثانيا

فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاء أَخيه ثُم استخرجها من وِعاء أَخيه كَذَلك كدنا ﴿: قولـه تعاىل
الْملك إِالَّ أَن يشاَء اللّه نرفَع درجات مـن نشـاء    ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ

 يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَودلّتـا  ) استخرجها( :تعاىل فاهلاء واأللف يف قوله ﴾]76: يوسف[و
ـ  . على أنّ لفظة الصواع يف اآلية واردة بالتأنيث، ورمبا كان الضمري للسقاية ـواع والسقاية والص

  .  مسان لشيء واحدا
: واختلف أهل العربية يف اهلاء واأللف اللّتني يف قوله تعاىل" :يف املعىن املتقدم يقول الطّربي      

منهم من ذكّر الصواع ومنهم من  يؤنث : فقال بعض حنوي البصرة) مثّ استخرجها من وعاء أخيه(
مسان لواحد مثل الثّوب وامللحفـة مـذكّر   ومها ا: الصواع، وعىن ههنا السقاية، وهي مؤنثة قال

ذهب إىل ) مثّ استخرجها من وعاء أخيه: (الكوفة يف قوله وقال بعض حنوي. ومؤنث لشيء واحد
وإن : وإن مل يكن الصواع يف معىن الصاع، فلعلّ هذا التأنيث من ذلك، قال: تأنيث السرقة، قال

والصاع يؤنث ويذكّر، فمن أنثه قـال ثـالث    قال والصواع ذكر. شئت جعلته لتأنيث السقاية
إنما أنث الصـواع  : وقال آخر منهم. أصوع مثل ثالث أدؤر ومن ذكّره قال أصواع مثل أبواب

وذلك مثل : حني أنث ألنـه أريدت بـه السقاية وذكّر حني ذكّر، ألنـه أريد به الصواع، قال
مح، وعالييء اليت جيتمع فيه امسانته، اخلوان واملائدة، وسنان الرأحدمها  :وما أشبـه ذلك من الش

   )4(".مذكّر، واآلخر مؤنث

                                                 
��1 ا	�)�ن )  (1Al6E5 1A��	ا ،z� ،8  ،13/18 . 
 . 3/87، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  (2
 .3/87ا	(3ّ�ف،  )  (3
��1 ا	�)�ن +� �tو�j :ي ا	%�:ن )  (4A، ،ي��oّ	ا  z�8  ،13/24  . 
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أنا ال أرى التذكري والتأنيث اجتمعا يف اسـم الصـواع    )209/213ت(قال أبو عبيدة" و   
ولكنهما عندي إنما اجتمعا ألنه سمي بامسني أحدمها مذكّر واآلخر مؤنث فاملـذكّر الصـواع   

قايةواملؤن1(".ث الس( تهمح وعالينان الروان واملائدة وسومثل ذلك اخل.")2(   
وفسر الزخمشري ظاهرة التذكري يف اآليات السابقة مقابلة مع ظاهرة التأنيث يف هذه اآليــة    

 قالوا رجع بالتأنيـث : ؟ قلتمثّ أنـثهكّر ضمري الصواع مرات لم ذَ:" على النحو التايل حيث قال
ر ويؤنث، ولعلّ يوسف كان يسميه سـقاية وعبيـده   أنث الصواع ألنـه يذكّ على السقاية، أو

           )3(".صواعا، فقد وقع فيما يتصل بـه من الكالم سقاية، وفيما يتصل م منـه صواعا
 لُمح هبِ اَءج نملو( :فأنث وقال) مثّ استخرجها من وعاء أخيه: (عز وجلّ قالأنه املرجح و 

ب4()ريٍع( واع والص ه عىن ثَمألن)واعالص ( ثمذكّر، ومنهم من يؤن)واعقاية(وهي هاهنا ) الصالس( 
     ) 5(".مذكّر ومؤنث لشيء واحد) امللحفة (و ) الثّوب(ن لواحد مثل وهي مؤنثة ومها امسا

ـ فقيل الصواع جا...عواختلف الناس يف معىن الصوا        ة كـانوا  م كهيأة املكّوك من فض
هو إناء امللك، وقال عكرمة الصـواع  : أنه قالويروى عن ابن عباس ...يشربون فيه يف اجلاهلية

   )6(".، وقال غريه الصواع املكّوك الفارسي الذي يلتقي طرفاهالطّرجهالة
ي كان يوسف يكيل بـه  ذهو اإلناء الّ" كما يفهم من اآلية الكرميةأنّ الصواع هم وامل      

   )7(".الطّعام، وكذلك قال أهل التأويل
فإنّ الصواع ذكّر وأنث يف لغة القرآن ألنه مبعىن الصاع، والصاع يذكّر : وبناء على ما تقدم

 السقاية ألنها والصواع ويؤنث كما سبقت اإلشارة إىل ذلك وقد يكون التأنيث بناء على معىن
    .مبعىن واحد

  :بني التذكري والتأنيث -الطّاغوت– ةلفظ •

قـد  ف -اغوتالطّ– لفظة فيه القرآنية الواردة بالتذكري والتأنيث )8(املصطلحات لفاظأمن و   
وردت اللّفظة يف القرآن الكرمي يف مثانية مواضع تارة بالتذكري وتارة بالتأنيث، وتارة ال يفهم منـه  

  .هذا وال ذاك
                                                 

�(� ا!�5�ري،)  (1 C�  .  1/440ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
2) ( d5ّe�	وا �ّآf�	ا l6E5، 1/440 .  
 . 3/88، ا	(3ّ�ف )  (3
4)  (  s7C� :72 . 
5)  ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،2/592 .  
6)  (،d5e�	وا �ّآf�	1/440،441ا  . 
��1 ا	�)�ن +� �tو�j :ي ا	%�:ن)  (7Az� ،8 ،13/18  . 
�شCر)   (8+ �� .  6E� ،3/28)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
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ذكريصيغة ب الطّاغوت :الأوا  :التفي موضعني اثـنني بذلك ف فظة لّالد وورأم. قولـه   :لاألو
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ  ﴿ :تعاىل

فُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضـالَالً  أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْ
  .العائد على لفظ الطّاغوت) به(فذكّر بقوله  ﴾]60: النساء[ بعيداً
ه إىل أنّ الطّاغوت مفرد مذكّر يف األصل و يؤنث خالفا ملا قاله سيبويه فقد ذهب ابن سيد    
ه أنثىمن أن، ففيها ما يغـين  نظر لفظة الطّاغوت يف الفصل األول ت ،امفردفق معه يف كونه وإن ات

  .37-36 :ص.عن اإلعادة هنا
ى مـن  ردا علمن القرائن املوجودة يف السياق وقد يدلّ على اجلمع بصيغة املفرد ويفهم ذلك  

د بن يزيد الطّاغوت مجع وليس األمر عنـدي  قال حمم: " هقال ابن سيدمجع -اغوتالطّ-قالوا أنّ
وذلك أنّ الطّاغوت مصدر كالرغبوت فكما أنّ هـذه األشياء الّيت هذا االسم علـى   على ما قال

  وزا آحـاد
وليست جبمع فكذلك هذا االسم مفرد وجيمع واألصل فيه التذكري واستشهد للتذكري بقولـه  

: ويدلّ على أنـه مصدر مفرد قولـه تعـاىل  :" ، وقالاآلية )وقد أمروا أن يكفروا بـه( :تعاىل
   )2(".فأفرد يف موضع اجلمع )1()ولياؤهم الطَّـاغُوتأّ(

إنـه إذا ذكّر الطّاغوت ذهب بـه إىل معىن اإللـه وإذا أنث  ذهب بـه إىل معىن  :لوقد قي  
   )3(."األصنام 

إذا عدا قدره فتجاوز حـده   :طغا فالن يطغو :الطّغووت، من قول القائل: وأصل الطّاغوت  
ر، واحللبوت من احللب وحنو ذلك من األمساء اليت تأيت على تقدير فعلـوت  كاجلربوت من التجب

حوِّلَت عينـه فجعلت اغوت، فجعلت لـه عينا وبزيادة الواو والتاء مثّ نقلت المـه أعين الم الطّ
   )4(."من األمساء اليت على هذا املنوالوما أشبه ذلك  ،مكان المـه

ثـل جـالوت وطـالوت    امسا أعجميا على وزن فاعول م ومن العلماء من جعل الطّاغوت   
   )5(."وهارون، وذكّره

                                                 
 . 257: ا	�%�ة  )  (1
2)  ( �(7 �� .Mz� ،5، 17/28ا	�-xaّ، ا
3)  ( l6E5 1A��	اz� ،5 ،17/28 .��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� �<=�، 23 /364 .  
 .l�C�(1/74، ا	($�ب، 7 )  (4
5)  ( l6E5 ��C=$	وا ���ّ$�	364/ 23، ا. 
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ال ينبغي ألحد أن يقرأ ـذه  "و )1(".مع فقالوا الطّواغيتيف اللّفظ واحد وقد ج" اغوتوالطّ  
  القراءة

والقراءة ال تخالَف ألنها سنة متبعة يأخذها اخللف  )2(".ألنها ختالف املصحف" واغيتأي الطّ"
   )3(.السلفعن 
  )4(".وألنّ الطّاغوت يقع على املفرد واجلمع فيستغىن عن مجعه"

ـ  اغوتبالطّ يف املراد املفسروناختلف و    يطان، وقـال آخـرون  ، فقال بعضهم هـو الش :
  . هو الكاهن: اغوتبل الطّ: الطّاغوت، هو الساحر، وقال آخرون

غيان على اهللا فَعبِد أنه كلّ ذي طُ: لطّاغوتصواب من القول عندي يف اوال" :قال الطّربي       
؛ أو شيطانا، عبده له، إنسانا كان ذلك املعبود، إمـا بقهر منه ملن عبده وإمـا بطاعة ملن من دونه
)5(."أو صنما أو كائنا ما كان من شيءأو وثنا 

   
على ذلك  مستدالّ" هم األصنام"ت يف هذه اآلية وذهب ابن عاشور إىل أنّ املقصود بالطّاغو    

بعظيم اليهود كمـا  فسره بالكاهن أو " ويرى أنّ من) أمروا أن يكفروا بـهوقد ( :بقولـه تعاىل
م املعبود لغلـو قومــه يف   نفهو إطالق جمازي بتشبيـه عظيم الكفر بالص "سبقت اإلشارة إليه

   )6(."ن يترجم عن أقوال الصنم يف زعمـهوإمـا ألنّ الكـاه. تقديسه
قصد به الشيطان وإنمـا  يف اآلية مل ي -الطّاغوت–واملرجح يف نظري قول الطّربي بدليل أنّ    

ي به ، مسأحد طغاة اليهود-كعب بن األشرف-هو:" اسقال ابن عب -عب بن األشرفك-د بهصقُ
المإلفراطـه يف الطّغيان وعداوتـه للره لو كان الطّاغوت مبعىن ا )7(".سول عليه السصنام  ألوألن

  .ل يعامل معاملة املفردة املؤنثةألنّ مجع غري العاق-أن يكفروا ا-)أن يكفروا به: (لكان قوله
ـ إِ رتم لَأَ( :قوله االستفهام املراد به التعجب يف"اليت تضمنتها اآلية ومن األساليب البالغية   ى لَ

   )8(".؟) ونمعزي ذينالّ
آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النـورِ والَّـذين    لي الَّذينللّه وا﴿: ونظريه قوله تعاىل

كَفَرواْ أولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَـئك أَصحاب النـارِ  
                                                 

1)  ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،1/380 . 
�(� ا!�5�ري )  (2 C� . 1/287، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
3)   (�<=� �(B�	:ن ا�%	اب ا�2   إ+ ���E	=ا�	ا ،$"B ،1/80 
)4  (،l6E5 d5ّe�	وا �ّآf�	1/287ا .  

5)  ( jو�t� �+ ن���1 ا	�)A ::ن�%	ي ا ،z�3 ،3/19  .��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� �<=� ،23/364 . 
6)  (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�5 /105. 
7)  (  5C��aّ	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET ،1/241 . 
8)  (  5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET،1/243  . 
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، وإن كان هنا يف املفردظـه بنفس لف-اغوتالطّ-جاء لفظ ﴾]257:البقرة[ هم فيها خالدونَ
فظ جمع اللّدون أن ي) خيرجوم: (، وقوله)أولياؤهم: (م منـه اجلمع وذلك من خالل قولـهيفه

   .واغيتعلى الطّ
وأجري عليه ضمري مجاعة الذّكور يف قوله  ":وشرح ابن عاشور ظاهرة التذكري يف اآلية بقوله   
  عتبار ترتيلها مرتلةبا )خيرجوم من النور إىل الظلماتوالذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت : (تعاىل
  .)1(".ادهاقالء يف زعم عبالع
أو ألنّ ويف تصوري أنه ذُكّر بلفظ اجلمع ألنّ اللّفظ يقع على املفرد واجلمع بنفس الصـيغة     

أنيثالشم األصنام، وإالّ جاء ذلك بالت ه قال.ياطني هنا ليس املرادفجعلهم يف ) ؤهمأوليا: (أو ألن
  .حكم من يعقل وهو ما ذهب إليه ابن عاشور

﴿ : قوله تعـاىل موضع واحد هو  يف بذلك فظةفقد وردت اللّ :لفظة الطّاغوت بالتأنيث :ثانيا
ـ    شالْب ـملَه وا إِلَى اللَّـهابأَنا ووهدبعأَن ي وا الطَّاغُوتبنتاج ينالَّذو   ـادبع ـرشى فَبر

   ﴾]17:لزمرا[
مري املؤنث حيث جيء  بالض) أن يعبدوها( :فأنث لفظ الطّاغوت يف اآلية الكرمية، بدليل قوله

 اغوت يـذكّر وقد يكون مجعا، وأنث ألنّ الطّ والطّاغوت هنا مفرد).الطّاغوت(العائد على لفظ 
           .ويؤنث

صنام وقد أجري عليه ضمري املؤنـث  جـماعة األ:"أنّ املراد بالطّاغوت هنا ابن عاشور وقال  
على قولـه يف أنّ   دليل واحلقيقة أنـه ال )2(".باعتبار أنـه مجع لغري العاقل) أن يعبدوها: (يف قوله
  الضمري

اغوت فقد يكون كذلك وقد يكون للمفرد خاصة وأنّ الطّ . للجمع) أن يعبدوها: (يف قوله
   .يغةويكون للمفرد واجلمع بنفس الص يذكّر ويؤنث

بدل اشتمال  اغوت وهويف موضع نصب على البدل من الطّ) أن يعبدوها: (قوله تعاىلويعرب  
يكون يف جانب غري جانب ذلـك  يء، وهو أن باعد عن الشالت :واالجتناب ،أي اجتنبوا عبادا

   )3(."الشيء

                                                 
1)  ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،5/105  

 . ، 23/364	�C=$ّ�ّ$���� وا�6E)� ا	(2)  
3)  ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا، ،"B$=�	4/187 ا . 
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) اغوتالطّ:" (لهقو )ه982ت(السعود قال أبو، يطانالشاآلية الكرمية  ملقصود بالطّاغوت يفوا 
   )1(".به للمبالغة فصاد به الشيطان، و، واملرمحوت والعظموت، كالرغيانالبالغ أقصى غاية الطّ

   وعبـدوا اهللا وحـده   اغوت ر اهللا املؤمنني الذين تركوا عبادة الطّويف هذه اآلية الكرمية يبش
   .ليت هي نفع هلم يف دينهم ودنياهمفهؤالء هلم البشرى احلسنة ا

يكون للواحد واجلمـع  نث ويؤذكّر وي -الطّاغوت-أنّويتبين من خالل األساليب السابقة    
الّـذي  والسياق هو  .الكرمي يف لغة القرآن -الطّاغوت-ة لفظجاءت  ذا الوصفو ،نفسه اللّفظب

طواغيت-، وال جيمع لفظه علىد ذلكحيد- كما نسـمعها   غري فصيح ي،وإن قيل بذلك فهو عام
  .يوم على ألسنة بعض الناسال

  :بني التذكري والتأنيث-الطّني-لفظة  •
فظة مرتني وقد وردت اللّ-الطّني-لكرمي بالتذكري والتأنيث لفظةمن األلفاظ الواردة يف القرآن ا 

  .يف عموم القرآن مرة بالتذكري ومرة بالتأنيث
ذكريلفظة الطّ :الأووله تعاىلاللّفظة بذلك يف ق وردت :ني بالت: ﴿يلَ وائرنِي إِسوالً إِلَى بسر

ـ  ونُ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُ
بِإِذْن اللّه وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ  طَيراً بِإِذْن اللّه وأُبرِئ األكْمه واَألبرص وأُحيِـي الْموتى

  ﴾]49: آل عمران[ن كُنتم مؤمنِني وما تدخرونَ في بيوتكُم إِنَّ في ذَلك آليةً لَّكُم إِ
وليس املراد هيئـة  ) كهيئة الطّري(بضمري املذكّر العائد على الطّني املشكّل) فَـأَنفُخ فيه: (فقال

وقرئ بالتأنيث أيضـا،   )2(".الضمري للكاف أي يف ذلك الشيء املماثل هليئة الطّري"فيكون . ريالطّ
رب ليلة قـد بـت فيهـا    : وهو مما تقوله العرب"، )في(بغري  )3(".قرأ عبد اهللا فأنفُخها" حيث
)4(".وبتها

   
إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن  ﴿: ا ورودها بذلك ففي قوله تعاىلأم :بالتأنيث الطّني لفظة: ثانيا

  ـدهي الْمف اسالن كَلِّمسِ توحِ الْقُدبِر كدتإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم
لُقخإِذْ تيلَ واِإلجناةَ وروالتةَ وكْمالْحو ابتالْك كتلَّمإِذْ عالً وكَهرِ  والطَّي ئَةيالطِّنيِ كَه نم

                                                 
د ا	�%j ا	46ّ)*، 	%4�ض  أ�  ا	6ّ�Cد ��ّ�� �� ��ّ�� ا	َ����  ا	�=E ، وض1 حCاش)l +�� ا	s(o4 +��  دأو إرش� �Cد،�6E)� أ�  ا	6ّ )  (1

(��7)�  .386، 5/385) م1999- ه1415(1	�=�ن، ط- �وتا	ّ�ح��، �=C3رات ��ّ�� +4  �)#Cن، دار ا	)$" ا	�(ّ�4,، E$ّ	ة اCET �<=�
 :3/1064. 
  . 1/214، ء، ا	Eّ�ا�=>� ���5  ا	%�:ن. 1/175ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،  ) 2(
  . 1/175ا	(3ّ�ف،  ) 3(
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،  ) 4(��1/214 .  
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) فَـتنفُخ فيهـا : (والشاهد قوله ﴾]110: املائدة[...بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيراً بِإِذْنِي
الضمري للكاف ألنها صفة اهليئة التي كان خيلقها عليه السالم وينفُخ فيها وال يرجع إىل "بالتأنيث و

   )1( )".فتكون(إليها ألنها ليست من خلقه وال من نفخه يف شيء وكذلك الضمري يف  اهليئة املضاف
آية آل عمران من كالم املسيح عليه السالم يف ابتداء حتديه باملعجزة املـذكورة، ومل  "ألنّ    

ددا نعمه وآية املائدة من كالم اهللا تعاىل له يوم القيامة مع. تكن صورة بعد فحسن التذكري واإلفراد
عليه بعد ما مضت، وكان قد اتفق ذلك منه مرات، فحسن التأنيث جلماعة ما صوره من ذلـك  

   )2(".ونفَخ فيه
حتتمل وجهني خمـتلفني كغريهـا مـن    -الطّني-وهذه هي اللّمسة البيانية التي جعلت لفظة   

ني على اآلخر مراعاة ملا يتطلّبـه  األلفاظ اليت ذكرت وأنثت ألنّ  التعبري القرآين يؤثر أحد الوجه
  .   السياق شكال وداللة

يكون تذكريها على  اسم جنسفألنها  -الطّني-لفظة  :أما احلكم النحوي يف تذكري وتأنيث   
وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف مضمون املوازنـة بـني    معناه ويكون تأنيثها على معىن اجلماعة

   .اآليتني
 : التأنيث والتذكري قراءةبني -الـعـذاب- ةلـفـظ •

ري ة قليال ما تؤنث ألنّ العرب جتترئ على تذكاملذكّر ، واأللفاظ املفردةةمذكّر -العذاب-ةلفظ
 ترد بالتأنيث يف القـرآن،  مل-العذاب-وكلمة ،ألنه األصلاملذكّر املؤنث وال جتترئ على تأنيث 

   .محال على املعىنولكن قرئت به 
الْعذَاب الْأَليم  لَا يؤمنونَ بِه حتى يروا﴿: قوله تعاىل يف بالتأنيث-ابالعذ-وقد قرئ لفظ  

: ﴾ والشـاهد يف قولـه  ]202: الشعراء[وهم لَا يشعرونَ فَيأْتيهم بغتةً ] 201: الشعراء[
لى معىن العقوبـة  محال على معىن الساعة أو ع )فتأتيهم( :بالياء على األصل، وقرئ قرئ) همفيأتي(

  .معىن العذاباملؤنثة التي تناسب  األلفاظ أو غريها من
ويف احملتسـب   )3(".السـاعة  وقرأ احلسن فتأتيهم بالتاء يعين" :يف هذا املعىنقال الزخمشري     

ا عليها، ولكثرة مـن  ، فأضمرها لداللة العذاب الواقع فيهبغتةً فتأتيهم الساعةُ أي ،الفاعل مضمر
   )1(".إتياا ذكر

                                                 
  .  7/101، 1، ق 1972، ط>� �6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C��=.  2/54ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،  ) 1(
)2 ( �4	 ,(ّ�C47:ن  درا7, أ�%	�7, 2  ا��)� ا	E4ّ| وا	6ّ)�ق ا	C;4ي، دا	�= ,@p .�(��	ن +�� ا� . 174: ، ص �uEoa ش��

3)  ( � .4/184، ف، ا	ّ��-3�ي ا	(3ّ
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لى الساعة فاكتسب منها أنث على العذاب الشتماله ع "): ه454ت(أبو الفضل الرازي وقال
من : أي ،ا أسند إليهمم، وذلك أنّ املذكّر ال يكتسب التأنيث إالّ وابوقد جانبه الص )2(".التأنيث

   .  وهو ما عليه العربية ذي هو منهاملضاف إليه املؤنث الّ
ان ل أيبوقليل والدمضافا إليه، حنو اجتمعت أهـل   وال يكتسب املذكّر تأنيثا إالّ إذا كان:"حي
   )3(".اليمامة
فتـأتيهم   :أي ؛قوبـة ألنه الع" أنث على معناه -العذاب-أنّ لفظ: ا سبقمقد تبين يل مو     

  العقوبة 
 ر غري حقيقـي وألنه مذكّ )4(."قال أليس بصحيفة :فلما سئل، يوم القيامة،كما قال أتته كتايب

ث مسوغ لتذكري املؤنقيقيغ لتأنيث املذكّر غري احلواملسو.  
  :ثالتذكري والتأنيبني  -الفرج–ـظ لف •

   -الفرج–لفظة يف لغة القرآن الكرمي  من األلفاظ املذكّرة يف العربية الواردة بالتذكري والتأنيث
ذكري ةفظاللّ :الأوانَ ﴿ :فظة بذلك يف قوله تعاىلاللّ تدلقد ور :بصيغة الترمع تناب ميرمو

كَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتدصا ونوحن رم يها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّت  ـنم ت
 نياهد قوله ﴾]12: التحرمي[الْقَانِتبضمري املذكّر أي) فنفخنا فيه: (والش : وقـرئ  ، جيف الفـر

   .أيضا بالتأنيث
وعلّة تـذكري   .بالتأنيث )5(".يف الفرج وقرأ ابن مسعود فيها) فيه:" (قوله: قال الزخمشري    

ناسب " فقد )6(".واملعىن فنفخنا يف فرجهافجاء اللّفظ على أصله، " اللّفظ يف اآلية حددها السياق
مريفخ جزاء على إحصان  )7(".رة من صور اإلميانفرجها بوصفه صو إىل إحصان أن يرجع الضوالن

نفخ جربيل يف جيب قميصها، فوصلت النفخـة إىل  "ومل يكن يف فرجها مباشرة حيث )8(".فرجها
والنفخ مستعار لسرعة إبـداع احليـاة يف املكـون يف     )9(".فرجها، فحملت عيسى عليه السالم

      )10(".رمحها
                                                                                                                                                         

 .  2/177، ا�� Aّ=  ، ا	��6$" )  (1
 .3،1/485قC47ب ا	%�:ن درا7�ت ! �=>�.  6/292ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن، )  (2
 . 43،  7/42، ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن )  (3
  .3،1/485ق ،را7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��*د )  (4
 .6/133 ا	��-3�ي، ،ا	(3�ف ) 5(

  .303: دّرة ا	ّ$=��j وrّ�ة ا	ّ$tو�j، ا	-o)" ا�7(�2 ، ص  )  (6
7)  ( �4	 ,(ّ�C47أ ,�ّC;	 ,7:ن، درا�%	�7, 2  ا��)� ا	E4| وا	6ّ)�ق ا	C;4ي، دا	�= ,@p . )� ، ص��	ن +�� ا� .uEoa� :175 ش��
�شCر،  �=>� ) 8(+ �� .6E�28/378)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
�+, وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1، ا	%�ه�ة +�� ا� ش���, �6E)� ا	%�:ن ا	(��*، ) 9(�o4	 "��r ت.د(، دار( z�145955 : ، ص. 
 .�C=28/378�6E� ،)� ا	ّ$���� وا	ّ$ ) 10(
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 اللّ: اثانيا ﴿ :جاءت يف قوله تعاىل :أنيثفظة بصيغة التيها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّتو
) فيهـا  فنفخنـا : (والشاهد قوله ﴾]91: األنبياء[آيةً لِّلْعالَمني من روحنا وجعلْناها وابنها 

   )1(".ناسب أن يرجع الضمري إىل مرمي بوصفها آية من آيات اهللا" حيث بضمري املؤنث
فكأنه قال واليت أحصنت فرجها فصيرها النّّّّّّّفخ حـامال  :" موضحا )ه410(سكايفيقول اإل 

حتى ولدت والعادة جارية أن ال حتمل املرأة إالّ من فحل وال يولد الولد من غري أب، فلما كـان  
لتها، إذْ كان الـنفخ يف  القصد التعجب من حالتها وأنها بالنفخ صارت حامال، رد الضمري إىل مج

فرجها نفخا فيها أوجب القصد إىل وصفها بعد النفخ بصفة ترجع إىل مجلتها دون بعضـها،كان  
   )2()".فنفخنا فيه: (أوىل من قوله) فنفخنا فيها: (قوله

ذكّرت وأنثت يف القرآن والتذكري على اللّفـظ ألنّ  -الفرج-ويستخلص مما تقدم أنّ لفظة    
 .فرج مذكّرة، والتأنيث على معىن مرمي وهي حامللفظة ال

  :بني التذكري والتأنيث -دوسرالف–ةلفظ •
وذلـك يف   -الفردوس– ةلفظ ظ السماعية املذكّرة الواردة يف القرآن بالتأنيث أيضا،من األلفا

 :اهد قولهالشحملّ و ﴾]11:املؤمنون[م فيها خالدونَ الَّذين يرِثُونَ الْفردوس ه ﴿ :قوله تعاىل
 ":وعلّله املنتجب قائال .الضمري املؤنث على الفردوس داللة على تأنيثه يف هذا املوضع دوعفَ )فيها(
    )3(".على تأويل البقعة أو اجلنة نث الفردوسأُ

ـ ن«:ى ذلك قوله صلّى اهللا عليه وسـلّم هم علغة ودليلُمذكّر عند أئمة اللّ سووالفرد    لُأَسك 
مـن  وأمجعوا أيضا على تأنيثه يف هذا املوضـع   "األعلى: "ه بقولهحيث ذكّر )4(»ىلََعأَالْ سودرفالْ

  .القرآن الكرمي
     عجأَرركشيوإىل احلمل على  )هم فيها خالدون: (يف قوله الفردوس أنيثت) ه794ت(الز

   )5(".نةاجلأنث الفردوس وهو مذكّر محال على معىن " املعىن قال
غة الفردوس مذكّر وإنما أنث يف قوله وقال أهل اللّ" :قالف السابق وعبر ابن منظور عن املعىن 
   )6(".ألنه عىن به اجلنة) هم فيها: (تعاىل

                                                 
 . l6E5 :175، ص   ا	�=��7, 2  ا	%�:ن)  (1
    .303: دّرة ا	ّ$=��j وrّ�ة ا	ّ$tو�j، ا	-o)" ا�7(�2 ، ص   ) (2
3) (  ،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	. 3/554 ا�	ا *B�� �<=�4ّ	2  ا d5ّe�	وا �ّآf,(ّ� . 150: ، ص ;, ا	��
�ه��� j(�7  2 ا� ر@* آ$�ب: n(�T ا	�-�ري )   (4B�	ت ا�Aب در���د وا	6ّ)�، YB	1/304، 4ا . l)2( و : MC	t7�إذا t7	$* ا� 2

,=ّB	ا u4+وأ ,=ّB	أو�7 ا l5ّ�2 دوس�E	ا." 
 . 3/365، ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن، ا	ّ�رآ3   ) (5
 ) .2�دس(��ّدة .  163/ 6ا	64ّ�ن ،  )  (6
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 فجا من  -الفردوس-ل تذكريعـ   اجلميع، يف حني أنّ حكما عام  ":ولأبا بكـر األنبـاري يق
داللـة علـى   ) م فيهاه(:"حيث قال حيان أيبفظة مؤنثة يف نظر واللّ )1(".الفردوس يذكّر ويؤنث

لـى ذلـك    ا حكما مطلقا وخري دليل عفظ بالتذكري ليس إذًفاحلكم على اللّ )2(."لفردوساتأنيث 
    .تأنيثه يف القرآن الكرمي

) الذين( حملّ" :هيو: ثالثة أوجه) ذينالّ(في ف) سودرفالْ ونَثُرِي ينذالَّ: (تعاىل عرب قولهيو     
   )3("أو النصب على االختصاص و املدح ،)هم(أو على  ،إما الرفع على الوصف لقوله الوارثون

، ألنّ فيهما لى احلال من الفاعل أومن املفعولحملّ اجلملة النصب ع) فيها خالدون هم( :وقوله 
   )4(".جتعل حاال من أيهما شئتفلذلك جاز لك أن ) هم(ضمري 
   )5(".مرهو البستان الواسع اجلامع ألصناف الثّ"الفردوس و    

، وقال غريه هو بالنبطيـة  ميةقال الكليب هو بالرو "م معربأ ،هل هو عريبواختلفوا يف لفظه 
ة والدليل على صـح   )6(."وهي السعةمن الفردسة "جعله مشتق  من أصل عريب إذْهو وقال الفراء 
قول حسـان يف  على ذلك من شواهده يف أشعارها و الفردوس ب قد ذكَرتأنّ العر قول الفراء 

           :  التأنيث
          )7(دلَّخا ييهف سِودرفالْ نم انٌنجِ       دحوم كلَّ اِهللا وابثَ وإنَّ                  

  )8(".والفردوس يذكّر ويؤنث:"قال ابن سيده    
  محال على املعىنمذكّرة عند العرب والقرآن نطق بتأنيثها  "الفردوس" أنّ لفظة: بقستنج مما سيو
 اختالف العلماء فيها إالّما و وبالتّّّّّّذكري يف احلديث الشريف ،ورودها بالتأنيث يف لغة القرآن وما

   .دليل على تذكريها وتأنيثها
         :بني التذكري والتأنيث -كـلْالفُ- ةلـفظ •

   .)الفلك(يف لغة القرآن الكرمي لفظة الواردة بالتذكري والتأنيث ن األلفاظ م     

                                                 
1)  (  �)� C� .455، 1/454،ا!�5�ريا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
 .4/215، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن )  (2
3)  ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	554/ 3،ا . 
4)  ( l6E5 1A��	555، 3/554،ا . 
 .96 /4، ا	(3ّ�ف)   (5
�(� ا	��f=>� .  4/323، 3درا7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��*،+#)�,، ق)  (6 C��ح  . 455، 1/454ا!�5�ري، ّآ� وا	�d5ّe، أ�a�	ا

 . 467: ا	�=)�، ا	ّ�ا2� ، ص 
�ري، دار إح)�ء ا	ّ$�اث .   339 :ص  )م1971(���، و	)� +�2�ت، 	=�ن، 	Cزاك، C،lا5د� )  (7a5!ا ����=>� ش�ح د�Cان ح6ّ�ن �� ث

�)�وت، n�ّT ا	C��ّان وش�حl ��ّ�� +ّ�ت a5� ا�   � .91: ص) د،ت(ا	��
  . xaّM z� ،5 ،17/23، ا�� 7)�ا	�-  )  (8
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ذاللّ :الأوذكري يف ثالثة مواضع -الفلك-فقد وردت لفظة :كريفظة بالتقولـه تعاىليف بالت :﴿ 
مهتيا ذُرلْنما حأَن مةٌ لَّهآيو  ونحشالْم ي الْفُلْكبدليل ) الفلك( ةلفظ تذكّر ﴾]41:يس[ف

 بِ واملقصـود ، فاملشحون صفة مذكّرة، ومؤنثها مشحونــة  فةبتذكري الص) املشحون( :قولـه
   )1(."جهزت وملئت وقع عليها هذا االسمالسفينة إذا ) "الفلك املشحون(

     )2(."اململوء املوقر) املشحون(وقيل 
وفان وهو هنا مفرد بقرينـة وصـفه   الطّ هو املعهود بني البشر يف قصة" الفلك املشحون"و   

 وهو فلك نوح )3()راخوم يهف كلْفُى الْرتو(: ومل يقل املشحونة كما قال )ملشحونا(باملفرد وهو 
   )4(."فقد اشتهر ذا الوصف يف القرآن

جنـاء  أطلق احلمل على اإل" حيث) امحل( :ومن الفنون البالغية يف اآلية ااز املرسل يف قوله   
از املرسل لعالقة السمن الغرق على وجه ام من الغرق حبملهم يف ببية واملسبيابية، أي أجنينا ذر

      )5(".الفلك حني الطّوفان
وقيل اسم الذّريـة  " كر واألنثى،يشمل الذّ )6(."ية وهي نسل اإلنسانمجع ذُر: ياتذّروال   

   )7(".ع على النساء، ألنهن مزارعهايق
   از العقلي ال خيتصعليق فإنّ احملمـول   وهو جماز عقلي فإنّ ااز يف التباإلسناد بل يكون ا

        )9(".وقيل ألهل مكّة، لقوم نوح) يتهمذر(واهلاء وامليم يف )8(" أصول الذّريات
طريـق  ب أصوهلم حممولـون  ر الذّريات يقتضي أنّكْذ "ب البالغية الكناية حيثمن األساليو   

أصـوهلم ومحلنـاهم   إنا محلنا  :أنفسهم حممولون كذلك كأنه قيل ، وأنّالكناية إجيازا يف الكالم
إذ لوال جناة األصول ما جاءت الذّريات، وكانت احلكمة يف محل األصول بقـاء   ،ومحلنا ذريام

ـ لْمى املـاُء ح غطَ ماا لَإنَِّ(: وهذا كاالمتنان يف قوله .ريات فكانت النعمة شاملة للكلالذّ اكُنيفِ م 
  )11(".))10(ةًركذْت مكُا لَهلَعجنل ، ةيرِاَاجلْ

                                                 
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  (1��، 2/393. 
��1 ا	�)�ن ) (2A، ي��oّ	ا ،z�12، 23 /9. 
3)  (  �i�2 :12 
�شCر )  (4+ �� .6E� ،23/27)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
5)  ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	23/27، ا.  
6)  ( l6E5 1A��	23/27، ا.   
 .5/97، �يا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3  )  (7
  .5/97ا	(3ّ�ف، )  (8
�l ا	�ح��، ا	�(��ي، ص  )  (9 �ّ� � .44: إ�pء �

10)   ( ,@� .  11،12: ا	�
11)  ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،23/ 27 . 
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  .﴾]119: الشعراء[الْفُلْك الْمشحون فَأَجنَيناه ومن معه في  ﴿: قوله نظريهو   
  .﴾]140: الصافات[الْفُلْك الْمشحون إِِذْ أَبق إِلَى ﴿:  وقوله

يه السالم فر يونس عل" ومدلوله يف اآلية . أي هرب من مالكه: أبق العبد: األصل فيه) أَبق(و  
    )1(".ن اهللا لهذَأْ، وركب السفينة قبل أن يمن قومه حني غضب منهم

حتّـى  ﴿: ة آيات أذكر منها قوله تعاىلفقد وردت اللّفظة يف عد :لفظة الفلك بالتأنيث: ثانيا
راَء أَمنِ إِذَا جينِ اثْنيجوكُلِّ ز نا ميهلْ فمحا اقُلْن ورـنالت فَارا و40 :هود[ن[﴾   ـرِدمل ي

 :لفظ الفلك امسا ظاهرا يف هذه اآلية وإنما جاء ما يعود عليه وهو الضمري املؤنث يف قوله تعـاىل 
عينِنا ووحيِنا والَ تخاطبنِي في الَّذين واصنعِ الْفُلْك بِأَ﴿: ألنه سبق ذكره يف قوله تعاىل) فيها(

ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيـه  ﴿: وأيضا يف قوله تعاىل ﴾]37:هود[ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ 
نكُمم رخسا نا فَإِننواْ مرخسقَالَ إِن ت هنواْ مرخس همن قَوٌأل مونَ  مرخسا تهـود [كَم :

فأنث الفلك، واملعىن امحل يف الفلك، وكنى ملَاّ . يف الفلكأي ) فيها: (قولهوحملّ الشاهد  ﴾]38
  .اآلية)واصنع الفلك( :له قوله تعاىلووق )2( )".ويصنع الفلك(: تقدم ذكرها يف قوله
مل تكن إالّ واحدة، وهذا مما يدلّ ه اآلية الكرمية سفينة نوح، وسفينة نوح ذه واملراد بالفلك يف

جاء مفردا مؤنثا،كما جاء مفردا مذكّرا وقد سبقت اإلشارة إىل ) الفلك( داللة قاطعة على أنّ لفظ
ذلك، خالفا ملن قال بتذكريه يف املفرد وتأنيثه يف اجلمع ال غري، مما يدلّ على أنه من األلفاظ الّـيت  

ؤنث ويـذهب  ير وذكّيوالفلك : "قال الفراء .لغة القرآن الكرمي فيها التذكري والتأنيث يف  ىاستو
 مهِين بِرجو كلْفُالْ يفِ متنا كُذَى إِتّح: (واجلمع  قوله تعاىل ومن شواهد التأنيث ).")3ا إىل اجلمع

)4((".)5(
     

                                                 
�ظ ا	%�)  (1E	أ *B��,(ّ� . 1/3، :ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
2)  ( d5ّe�	وا �ّآf�	1/281،ا . 
3)  ( �ّE	:ن، ا�%	5  ا� . 98:  ، ص، ا	Eّ�اء�=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe.  2/393اء، ��
4) (   ^5C� :22. 
�5  ا	%�:ن )  (5�� l6E5 ،2/393 .d5ّe�	وا �ّآf�	ا �اء�=>�ّE	98:  ، ص، ا  . 
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 )1(".والبشر مثلـه  فجعلها مجعا، وهو مبرتلة الطّفل يكن واحدا ومجعا، وضيف:" مثّ عقّب فقال 
  .مبعىن أنه يصلح للمذكّر واملؤنث بلفظ واحد

     ؟ بنفس احلركات أم خيتلف هل يكون يف املفرد واجلمع -الفلك-واختلف النحاة يف لفظ   
الفريق األول القائل بأنّ اجلمع خيتلف عن املفرد وهوا لذي أثار اجلـدل يف  : وانقسموا فريقني

  . هذه املسألة 
ومذهب احملقّقني أنّ ضمة الفاء فيه إذا كان مجعا غري الضمة التـي يف  : "العكربي يقول   

وكُتـب؛   أُسـد، : الواحد، ودليل ذلك أنّ  ضمة اجلمع تكون فيما واحده غري مضموم حنو
  )2(".د، وكتاب سوالواحد أَ

ـ " الفلك" ةوشرح املنتجب الفكرة مبينا أنّ لفظ   يف املفـرد،  " الفلـك " ةيف اجلمع غري لفظ
 :وهذا مجـع فَلْـكٍ  بشـهادة قولـه     )حتى إذا كنتم يف الفلك(: وأما اجلمع فقوله تعاىل:"فقال

، وهـو تكسري للفُلْك الذي هو واحد، كاُألسـد يف مجع أَسد، وذلك أنّ فُعال وفَعال )وجرين(
يف  والرهبِ  فلـذلك اشـتركا  هب والر والعرب والعرب، قد اشتركا كثريا حنو البخل والبخل،

  فكُسِّر كلّ واحد  اجلمع
فكما جاز أن يجمع فَعلٌ على فُعلٍ  فَلَك وفُلْك، كما قيل أَسد وأُسد،: منهما على فُعل فقيل 

غري أنّ  الضمة يف الفلك املفرد خمالفة للضمة اليت يف اجلمع، كما أنّّ  جاز أن جيمع فُعل على فعل 
)3(".اليت يف أُسد خمالفة للفتحة اليت يف أَسد الضمة

  

أي يف أَسـد، وأُسـد    )1(".غري أنّ ذلك االختالف تقديري، وهذا لفظي:" مثّ عقّب فقال
  .وحنوه
مفردها ومجعها سواء يف الوزن، واالستعمال الفصيح يف " -الفُلْك–ويف تصوري أنّ لفظة    

      )2(.، وهذا ما جاء به يف القرآناملفرد واجلمع ضم الفاء وسكون الالّم
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ ﴿ :قولـهنظريه و

حـيم  ناسِ لَرؤوف ربِأَمرِه ويمِسك السماء أَن تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه إِنَّ اللَّه بِال
ال  والفعل املضارع إذا تأخر. فأنث بالتاء) والفلك جتري( :اهد يف قولهوالش ﴾]65: احلج[

                                                 
�5  ا	%�:ن )  (1�� l6E5 ،2/393.  
�l  ا	ّ�ح�� )  (2  �ّ� � .70: ص  ،، ا	�(��يإ�pء �
3)  ( �E	:نا�%	اب ا�2  إ+ ��  ،�(B�	546، 2/545ا . "rا�ّ	:ن، ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� *B�� �<=� 432، 431 :، ص. 
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لذا جاز إثبات التاء، وجيوز حذفها ومثله يوجب تأنيث املسند إليه وإنما ذلك يكون يف املاضي 
   )3(.)فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى: (قوله تعاىل

    ا-ههنا-فليس الفعل": يقول احلريريا فكان جيب إحلـاق   ، فلو كان فعالفعال ماضيماضي
    )4(".؛ بل الفعل مضارعبه"   التاء"

ومن آياته أَن يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمتـه ولتجـرِي   ﴿: وقوله 
هلن فَضوا مغتبتلو رِهبِأَم ونَ  الْفُلْككُرشت لَّكُملَع46: الروم[و[﴾ اهد قولهوحملّ الش :

  .فأنث أيضا بتاء املضارعة) ولتجري الفلك(
فمن ذكّر "ويتبين مما سبق أنّ الفلك يذكّر ويؤنث، وحيمل على املعىن أيضا يف مجيع األحوال   

مجـع ذهـب إىل معـىن    الفلك ذهب إىل معىن املركب، ومن أنث ذهب إىل معىن السفينة، ومن 
  )5(".السفن

  :التذكري والتأنيث قراءة بني -حرالقَ-لفـظ •
يف العربية كما جـاء يف  من األلفاظ السماعية التي يستوي فيها التذكري والتأنيث -حرالقَ-لفظ

 :قوله ما وذلك يفقرئ ما ، وإنالكرمي بالتذكري والتأنيث فظ يف القرآنلّالومل يرد  الفصل األول،
إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك األيام نداوِلُها بـين النـاسِ   ﴿:" تعاىل

: آل عمـران [يحـب الظَّـالمني   وليعلَم اللّه الَّذين آمنواْ ويتخذَ منكُم شهداء واللّه الَ 
140[اهد﴾ والش   
، وقرئ أيضا بالتاء الياء على األصل ألنّ لفظه مذكّرة اجلمهور بقراء) حركم قَسميس إنْ: (قوله

  .على التأنيث لتأويله باجلراحة
، فبالتـاء  متسسكم بالتاء وبالياء وقرئ إنْ :"ال تأنيثه ألنّ التذكري أصل فيهقال أبو حيان معلّ   

     )6( ."رح مبعىن اجلراحةيث القَعلى تأن

                                                                                                                                                         
1)  ( �E	ا�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ �� l6E5 ،2/545 ،546 .  
�شCر، ط )  (2+ ����1 ا	�)�ن، ا	�oّ�ي، .  1،2/81، ك<=�1972� �6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، اA �<=�2/64. 
3)  (  j(4	14 :ا . 
 . 154: ، ص �ح ��4, ا�+�اب، ا	����يش )  (4
�(� ا!�5� ري )  (5 C� . 1/182، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
�5  ا	%�اءات آ$�ب �=>�.  1/563، ، أ�C حّ)�نا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�  )  (6��،  s(=a� : ��ّ�� رCa=�  �ا	O(3ّ ا���م ا	�pّ�, أ

�زي، آ4ّّ), ا	4;, ا	���ّ),. د: أح�� 2��� ا	����ي، @ّ�م 	l و@ّ�ضl  حّ%%l و+l(4+ �4ّ ا	O(3ّ ا!زه�ي،�� أح�� Bح)* ح�ّ	2$�  +�� ا - 
���, ا!زه�A - وت�(� .110: ص  )م1999- 1420(	�=�ن، ط - �=C3رات ��ّ�� +4  �)#Cن، دار ا	)$" ا	�(ّ�4,، 
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اء علـى فـتح   وأكثر القر"بفتح القاف وضمها مع سكون الراء معهما  )حقر( :وقرئ قوله  
ح اجلراح بأعياـا  ، وكأنّ القَرح أمل اجلراحاتوكأنّ القُرح ، وقد قرأ أصحاب عبد اهللا قُرالقاف

." )1(    
ـ (، وووجـدكم  )2()مكُدوج نم متنكَس ثُيح نم نوهنكسأَ( :تعاىل قولهومثله      الَ ينذالّ

جِيونَد هإالّ ج3()همد(
)4()عهاسو الَّا إِسفْن اُهللا فلِّكَال ي(و ،وجهدهم 

)5(".ووسعها 
    

قَرح بفتح القاف والـراء ومهـا   : ح بفتح القاف وضمها مع سكون الراء، وقرئقرُ: وقرئ   
)6(".لغتان كالطّرد والطّرد

د تبين يل مما سبق أنّ لفظة القَرح قرئت بالتذكري والتأنيث، واللّفـظ  وق 
  . يذكّر ويؤنث يف العربية

   :بني التذكري والتأنيث -اللّـباس-لفـظة •
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَـثُ  ﴿: بالتذكري والتأنيث قوله تعاىل ومن األلفاظ القرآنية الواردة

إِلَى نِسنلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم اسبل نه كُم187:البقرة[ ...آئ[﴾ اهد يف قولهوالش: )  هـن
ـ وذكّر اللّ) هن(باس األول ودليله قوله فأنث اللّ )وأنتم لباس) (لباس  :اين ودليلـه قولـه  باس الثّ

  .)وأنتم(
هن لباس لكم وأنتم لباس (: قوله يفالبالغي  فسري يف نوع األسلوبغة والتواختلف علماء اللّ   

دين يف فراش واحد :" فذهب الطّربي إىل الكناية وذلك حني قال) هلنى عن اجتماعهما متجرفكن
منـهما   كناية عن تعانقهما أو احتياج كلّ"وهو ما ذهب إليه اجلالالن حيث قاال هو )7(".باللّباس

)8( ".إىل صاحبه
   

أصل اللّباس يف الثّياب، مثّ سمي امتزاج كلّ واحد من الزوجني "وقال القرطيب هو تشبيه إذْ    
   )9(".بصاحبه لباسا؛ النضمام اجلسد وامتزاجهما وتالزمهما تشبيها بالثّوب

                                                 
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  (1�� ،2/234  . 
2)  ( oّ	ق اp :6 . 
�, $ّّا	 )  (3C :79 . 
 .  286: ا	�%�ة  )  (4
�5  ا	%�:ن )  (5��  ،l6E52/234. 
 .1/563، ، أ�C حّ)�ن �� ا	��� ا	��)� ا	��د Y�ا	ّ= )  (6
��1 ا	�)�ن +� �tو�j :ي ا	%�:ن )  (7Aoّ	ي، ا�2/162 ،�. 
8)  ( �(	pB	ا �6)E� 29: ، ص 
��1 !ح(�م ا	%� )  (9B	ا:z� ، �i�%	1/316، 1ن، ا  . 
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واحد من الزوجني الشتماله على صـاحبه يف العنـاق    استعارة بديعية شبه كلّ" :وقيل هو   
املراد قرب بعضـهم مـن بعـض    :"يف تلخيص البيانقال ، باس املشتمل على البسه، باللّموالض

  واشتمال بعضهم
   )1(".باس  استعارةعلى بعض كما تشتمل املالبس على األجسام فاللّ

  
  

واملرجح يف نظري ما ذهب إليه الطّربي من أنه كناية عن جعل كلّ واحـد منـهما لباسـا    
   )2(.لصاحبه
     :قراءة بني التذكري والتأنيث -بوساللَّّ-لفظة •

وذلك يف قولـه  -اللَّبوس-ةومن األلفاظ السماعية املذكّرة اليت قرئت بالتذكري والتأنيث لفظ    
: األنبيـاء [لْ أَنتم شاكرونَ وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكُم لتحصنكُم من بأْسكُم فَه﴿: تعاىل
80[ـاد وتشـديدها   قرئ بالنون  "فقد )لتحصنكم( :اهد قوله﴾ والشاء وختفيف الصوالياء والت

وفيـه   )3(."بوسفالنون هللا عز وجلّ والتاء للصنعة أو اللّبوس على تأويل الدرع والياء لداود أو اللّ
)4( قراءات أخرى

وقد يكون يف العربية كما  )5(".هجاتصورة الختالف اللّ"واختالف القراءات  
  . هو معلوم

 :وهـي قـراءة قولـه   بظاهرة التـذكري والتأنيـث    هذه القراءات شرح ما يتعلّق منيوس    
)لتحصكمن (نعةأنيث محال على معىن الصرع  ،بالتوأو على معىن الد)ذكري علـى  ) ليحصنكمبالت

  .وس مذكّرب، ألنّ اللَّفظاللّ
اء أنه رده علـى  فاحلجة ملن قرأه بالت...ياء، واليقرأ بالتاء" :)ه370(قال اإلمام ابن خالويه    

رع-بوسألنّ اللّاللّبوس نعة والصثة-الدوهي مؤن .ه على لفظ اللّبوس واحلجه ردة ملن قرأه بالياء أن
   )6(".ال على معناه

  ونأنيث معلّـال بـوجهني    صاحب املغينب سيف توجيه القراءات العشر املتواترة، القراءة بالت
، على أنها مضارع لتحصنكم بالتاء على التأنيث"بو جعفروحفص، وأ ،ابن عامر"قرأ :" حيث قال

                                                 
�CET ، 5Cة  )  (1�aّ	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	.1/104ا �ّ= �=>	ا	ا �Yن�1/262، ��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ) . 
��1 ا	�)�ن)   (2A �<=�، oّ	ي ا��2/162. 
 . 68/ 4ا	ّ��-3�ي ،  ،ا	(3ّ�ف )  (3
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي، ص  )  (4 �ّ� � 3/498، ، ا	�=$B"  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�ا	E��� 2 . 382: �=>� إ�pء �
�تا	4ّ )  (5BY :5ّ),، د�%	اءات ا�%	2  ا ,(ّ� . 106: ، ص +��M ا	ّ�ا�A . ا	��
6)  ( � . 3/498،   إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"�=>� ا	E���  :250 . 2	l�C ، ص ا	�Bّ,، ا�� خ
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ثـة ) مناه صنعة لبوس لكموعلّ: (نعة املفهوم من قوله تعاىلمسند إىل ضمري الصأو إىل . وهي مؤن
، وإسـناد  ثة تأنيثا جمازيـا وهي مؤن ،بالدرع وأنث الفعل لتأنيث اللَّبوس لتأويلها -بوساللّ-ضمري
   )1(".د جمازي من إسناد الفعل إىل سببهأو اللَّبوس إسنا ،نعةإىل الصالفعل 

أن يكون الفعل إذا ذكّر لداود صلّى اهللا عليه وسلّم، ألنّ  ووجهان آخران، وهفيه وجيوز      
كْذروع،رث للدم وجيوز أن يكون الفعل إذا أنروع من بأسكم :أي ه قد تقد2(".لتحصنكم الد(  

   منا،وأن يتعلّق بعلّ جيوز أن يكون وصفا للّبوس،:" ثة أوجه حيثثال) لكم( :ويف إعراب قوله
       )3(".أو بصنعة

كروا هللا على ما شٱ :، أيبه األمريراد "؟ )فهل أنتم شاكرون: (يف قولهالبالغي  واالستفهام    
      )4(".أنعم به عليكم

واملـراد   )5(."حصـن  م وجتعلكم حمصنني كأنكم يفلتصونك ):لتحصنكم: (واملراد بقوله    
   : بالبأس

   )6(".القوة والشدة
           :بني التذكري والتأنيث -الـنفس-ةلفظ •

إالّ أنّ ورودها ، املؤنثات السماعية الواردة يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث والنفس من    
التأنيث فقد جاء مسبوقا ب بالتذكري اءوحتى ما ج ،إذا ما قيس مبا ورد منها بالتأنيثبالتذكري قليل 

كُنـت مـن   بلَى قَد جاءتك آياتي فَكَذَّبت بِها واستكْبرت و﴿: ومن ذلك قولـه تعـاىل 
 رِينتعاىل فقال ﴾]59: الزمر[الْكَاف: )بكاف  اخلطاب للمـذكّر، وكذلك بضـمري  ) جاءتك

  املخاطب يف
تقُـولَ   أَنْ﴿ :يف قولـه تعاىل )نفس(على لسان  تعاىل وذلـك جوابه) فكذّبت(: قـولـه

 ]56: الزمـر [نت لَمن الساخرِين نفْس يا حسرتى علَى ما فَرطت في جنبِ اللَّه وإِن كُ
فـذكّر  ) ينبلَى قَد جاءتك آياتي فَكَذَّبت بِها واستكْبرت وكُنت من الْكَـافرِ : (فأنث مثّ قال ﴾

، وكذلك املـذكّر ذي يشار به للمفرد الّاخلطاب حيث أشار إىل النفس بكاف  )جاءتك( :بقوله

                                                 
3/40 ��ّ�� 7�	* ��)�6ِ،.د ،l(AC�  2 ا	%�اءات ا	�3�  ا	�;= )  (1 . 
 . 4/329،  3، ��ّ�� +�� ا	-�	� +#)�, ، ق!C47ب ا	%�:ن ا	(��* ا7�تدر)   (2
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي، ص )  (3 �ّ� � . 3/498، 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)� ،ا	�=$B"�=>� ا	E��� .  381:إ�pء �
4)   ( 5C��a	ا u4+ ��ّ�� ،�(7�E$ّ	ة اCET ،2/736 . 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*)   (5E	أ *B��4	1 ا�B� ،، ,(ّ� . 1/297 ;, ا	��
�ظ ا	%�:ن ا	(��* �=>� )  (6E	أ *B�� ،1/116 . 
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يف قولــه   )نفـس (وذلـك جوابه تعاىل على لسان ) فكذّبت: (بضمري املخاطب يف قـولـه
    )1(".ال غري مؤنثةفهي -الروح-النفس مىت أريد ا فحمل على املعىن ألنّ  )أَن تقُولَ نفْس( :تعاىل
 حيث ذكّـر ) ى قد جاءتك آيايتلَب( :وأمـا جـوابه على قولـه تعاىل" :قال أبو الربكات   

    )2(".ـفس يف املـعىن إنسـانألنّ الن؛ فحمـله على املعىن
فس عندهم ثالثة أنفس ألنّ الن: وقالوا :"قال سيبويهالنفس تذكّر وتؤنث محال على املعىن  و    

  . نسانإ
إذا أردت ا " هـذا يف تذكري النفس )3(".دخلون اهلاءنفس واحد فال ي: أال ترى أنهم يقولون

    )4(".وإنْ كان لفظه لفظ مؤنث...اإلنسان بعينه
ثالث أعني : ال،كمـا يقثالث أنفس وزعم يونس عن رؤبـة أنـه قال" :وقال يف التأنيث  

 ومن شواهده على ذلك قول النواح )5(".ث أشخص يف النساءثال: ا قالوا، وكمـللعني من الناس
  :)6(الكاليب

              نَّإِو الَكبا هـذه عأَش رنٍطُب       أَونت يٌءرِب مقَ نبائلـا الْهرِ                          عش  
وذلـك   ،العدد قبلهابطن وحـذف الـهاء من تأنيث ال -أبطـن-الشاهـد فيـه عشرو   

   )7(." القبيلـة، بقرينة ذكر القبائلمحال للبطن عل معىن
  : )8(ومن شواهده أيضا على تأنيث املذكّر محال على املعىن قول القتال الكاليب

                    لُقبائنا سبع أَونتثَـالَثَةٌ  م      بوالسع م ُرخيالَثَ نث وأكْثَر  
ث على معىن القبائلعىن البطن  اهـد هنا كسابقـه إذْوالشـه أنومـن شـواهده  ، )9(ولكن 
    :        قول احلطيئـة  تذكّر النفسأنّ على  كذلك 

                 )10(لَقَد جار الزّمانُ علَى عيالي     ثُ ذَودٍٍ ثالثـةُ أَنفُسٍ وثَالَ                   

                                                 
1)   (d5ّe�	وا �ّآf�	1/377، ا . 
�دّ�,  . 67: ا	��آ�ت �� ا!�5�ري ، ص  ، أ�Cا	�4;,)   (2a$@ّ�, ا�4ّ, 2(B� ،,(ّ��+),�=>� درا7�ت +��$Aوتا�(� ,�(4oّ	دار ا ، 
 .  48: ص  .8، 7: ا	��دان  )م1988(

 . 3/562، ا	($�ب)   (3
�(� ا!�5�ري)   (4 C� .1/377، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
5)   (،l6E5 d5ّe�	وا �ّآf�	1/377 ا. 
6)  (،l6E5 d5ّe�	وا �ّآf�	و65" 2   .1/377 ا \���=  آpب 565/ 3، ($�ب، l�C�(7ا	 ه �� jAر u	إ ،.  
7)   ( \���ب، l�C�(7ا	 ه$) l6E5 ،3 /565 . 
8)   (،l5اCوت د��(�،,2�%wّ	س ، دار ا� .50: ص ) م1961- 1381(حّ%%l و@ّ�م 	l إح6�ن +ّ�
9)   ( l	C@ l(2 ه��� +u4 ا	�Coن ، وا	�f� �oّآ� وا	%�)w5ّe� ,4, ،" ثpث, :":وا	3Y	 pح� jk��ء وهC ���� ا	%�$ّ	�� �@ l5ّt)2  1�7 : ل �=4k��@

 �o� . 3/565ا	($�ب، �=>� ه��\" وأ5$* ثpث, أ
10) (  ,�(o�	ان اC5 ، ���  .د��$6B6ّ	ي، وا�6ّ(	6ّ()�، وا	ا ���  ا	��4 ، ا	%�ه�ة: �3�ح ا�- 1378( 1ط 5���ن أ�)� li، ، ا	�

��وا�, .  270: ص ) م1958 l)2ث,: (وpض1 ) و��5 ثC� (^E5ث, أpث . ( ،"�C6ّ()�، درا7, و��	ا ����وا�, وش�ح ا  ،l5اCد� �<=�
 . 165: ص ) ه1424 - م2003(3	�=�ن ط - " ا	��4ّ),، �)�وت �E)� ��ّ�� @�)�,، دار ا	($
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الثة مع أنّ النفس مؤنثة، وذلك ألنه محلها حيث ذكّر الثّ" ثالثة أنفس:" البيت قوله والشاهد يف
1(".خص املذكّرعلى معىن الش(   

الربكات ابن األنباري ومن  وعلى تأويلها مبذكّر أبوهي مؤنثه  - النفس-ين محلوا لفظةومن الذّ
  : شواهده على ذلك مايلي 

   راما عي كدعب نم يلِ نم        هرِبى قَلَع يهكِّبت تامقَ                      
                    

                    تكْريفِ ينِت ا غُذَ ارِالدربقد ذَلَّ       ة ملَ نيلَ سه ناص2(ر(    
3(."عىن إنساناملرأة يف امل ألنَّ) ةذات غربـ(ومل يقل  )ذا غربة(: فقال"اهـدوالش(    

   يكون الكالم ، فالر وتـؤنثتـذكّ) فسالن(وزعم بعض النحويني أنّ 
    )4(".حمموال على املعىن

علـى    التأنيـث مما يدلّ على النفس مؤنثة وقد تذكّر تقدمي و :فظة بالتذكري والتأنيثلّال: ثانيا
هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ ﴿ :ىلآيـة واحـدة وذلـك يف قولـه تعاحني اجتمع يف التذكري 

فَلَم بِه تريفاً فَمفالً خمح لَتما حاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زهنلَ معجو ةداحا و
كُونحاً لَّنالا صنتيآت نا لَئمهبر ا اللّهوعأَثْقَلَت دالش نم نرِينث  ﴾]189: األعراف[اكفأن

واحـدة(: فس بدليل قولـهالن(  
أي آدم ) ليسكن: (مثّ ذكّر بقولـهضمري املؤنث يعود على النفس ف) زوجها( :وأيضا قـولـه

               .لة على أنّ النفس تذكّر وتؤنثعليه السالم وهذا دال
. ثة، فقال واحدة لتأنيث النفس، وهو يعـين آدم ألنّ النفس مؤن )واحدة( قال:" قال الفراء    

بـن أيب   ، وهي قراءة إبراهيميذهب إىل تذكري الرجل ،لكان صوابا) واحدمن نفس (ولو كانت 
ألنها يف األصل  ذكّرت يف اآلية بعدما أنثت -النفس-املالحظ أنّ لفظةو)5(."عبلة،كما يف القرطيب

  . ملذكّر
    ث يف قو) يسكنل( :وقال:" عىنخمشري يف هذا املقال الزلـه واحــدة  فذكّر بعـد ما أن، 

    )6(."فس ليبين أنّ املراد بـها آدمذهابا إىل معىن الن ،منها زوجها
                                                 

1)   ( \�� .3/565ا	($�ب،  �=>� ه
 .�%ّ�م �Cث)� ا	3ّ�ه�)   (2
 .67: ص، ,، ا	�4;, 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا	�d5ّeا	�4;)   (3
 . 67: ص  l6E5، ,ا	�4;)   (4
��1 !ح(�م ا	. 1/252���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء، )   (5B	ا �<=�z� ، �i�%	:ن، ا�5/2، 3% . 
 .2/150ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ، )   (6
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وألنّ "فظ يف اآليـة  عىن وختير اللّامليف  وورود التذكري يف اآلية كان يف موضعه حيث الدقة    
  الذّكر 

  م لغة كُلْت"و )1(".فكان التذكري أحسن طباقا للمعىن، اهـاذي يسكن إىل األنثى ويتغشهـو الّ
      )2(".األداء، وإصابة دقائق املعاين  وإحكام فظ،الترتيل يف ختير اللّ

 ،ماعكناية عن اجل التغشيو") فلما تغشاها: (الكناية يف قوله ،فنون البالغية يف اآليةومن ال     
       )4(".طيفةمن الكنايات اللّ وهو)3(".وكذلك الغشيان واإلتيان

ه لينتقل من املـذكور إىل  يء إىل ما يلزمصريح بذكر الشهي ترك الت" الكنايةمعروف أنّ و     
أنّ املذكور يف اآلية هو التغشي وأنّ ملزومه املتـروك هـو    :ويفهم من هذا التعريف )5(".املتروك

ماعاجل.  
وجعل منها زوجهــا وهـي   ( آدم عليه السالم وهي نفس) من نفس واحـدة"( :واملعىن   

 نم مكُلَ لَعج( :حواء خلقهـا من جسد آدم من ضلع من أضالعـه أو من جنسهـا كقولـه
ليسكن إليها ليطمئن إليهـا ومييل وال ينفر ألنّ اجلنس إىل اجلنس أميـل  ) ()6(ـااجوزأَ مكُِسفُنأَ

ـة أبلغ كمـا يسكن اإلنسان إىل ولـده وبـه آنس وإذا كانت بعضا منـه كان السكون واحملب
         )7(".وحيبـه حمبـة نفسـه لكونـه بضـعة منـه 

قولـه   يف بقية املواضع يف القرآن الكرمي، منـها  )النفس(لفظة أنثت  :التأنيثبلفظة النفس : ثالثا
كُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَ يا﴿ : تعـاىل 

وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّـه كَـانَ   
ألنّ  ذكّــر مل يف األصـل  اللّفظو) من نفس واحدة: (فأنث بقوله ﴾]1:النساء[علَيكُم رقيباً 

فس مـن  والـن ) ةواحـد( :غري أنـه أنث بدليل قولـه تعاىل )8(".املراد بـه آدم عليه السالم"
 :ذكري والتأنيث وأيضا يفهم التأنيث مـن قولــه تعـاىل   ماعية اليت جيوز فيهـا التالساملؤنثات 

  ).منها(

                                                 
 .l6E5 ،2/150ا	(3ّ�ف، )   (1
2)   (j��=$ّ	;, ا	1 ����ن ط  ا	6ّ��ّ�اk ، إ��اه)*. د ،�� @�E	دار ا ،,	����, ا!رد67ّe� ،,(ّ5, ا	ّ�7B	داب اFم1986- 1407( 2آ4ّّ), ا (
 .13:  ص

3)   (l6E5 ،ف� . 2/150، ا	(3ّ
4)   ( ، 5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET1/417 . 
 . 201: ، ص ش�ح ا	(�2ّ), ا	����ّ),، ETّ  ا	ّ��� ا	�4ّ )   (5
6)   ( j�=ّ	72: ا . 
 .2/150، ا	(3ّ�ف)   (7
8)   ( ، 5C��a	ا u4+ ��ّ�� ،�(7�E$ّ	ة اCET2/736. 
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  ثةوالنذا فس عند القرطيب مؤنوقال واحدة علـى  " :فقال )ـدةواح( :علّل قولـه تعاىل و
       )1(."نفس يؤنث وإن عىن بـه مذكّـرتأنيث لفظ النفس ولفظ ال

 ز أيضغري أنذكري محال على املعىنـه جومن نفس واحـد(وجيوز يف الكالم " :حني قال ا الت (
جماهد وقتادة  قال" :لقاري بقراءة ابن أيب عبلة حيث ذكوهـذا على مراعاة املعىن واستدلّ على الت

   )2(".بغري هاء) واحد(ة ابن أيب عبلة وهي قراء
" حيـث  )من نفس واحـدة( :قولـهمذهب أيب حيان أنّ النفس تذكّر وتؤنث ودليله و    

ـ  والن، النفس، وواحـد على التذكري واحـدة على تأنيث: قرئ ث والغالـب  فس تـذكّر وتؤن
   )3(."عليهـا التأنيث

ومما جـاء مـن    )4(".فريع والرجوع إىل أصل واحـدالتنا االختراع بطريق ومعىن اخللق ه   
  :القيس امرئقول الشعر ذا املعىن 
    )5(وهـذَا الْموت يسلبنِي شبابِي      ثَّرى وشجت عروقيإِلَى عرقِ ال             

  ، كما واء أخرجت من آدم من ضلعـهإنّ حـف ،حواء: والزوج. آدم هي :والنفس الواحدة   
   )6( )".منـها( :يقتضيـه ظاهر قولـه

قية الطّينـة  من ب: قيل. خلقت من جزء من آدم اءنّ حوأالتبعيض ومعىن  ،تبعيضيـة) من(و  
ـ وخ( :وعطف قــوله ...فصلت قطعـة من ضلعـه: وقيل. اليت خلق منهـا آدم ـ نم قلَ ا ه

زوج(على ) ـاهكُقَلَخم من سٍفْن واحدة(ةوقولـه. ، فهـو صلـة ثاني: )صلـة ) نهماوبثّ م
، وألنّ يف معاين هـذه الصالت زيادة تقىهذا اخللق العجيب جدير بأن يثالثـة ألن الذي خيلق 

اس بعضهم ببعض إذمن  الّإهم ما حصل قُاحـد، وإن كان خلْمن أصل و الكلّ حتقيق اتصال الن
   )7(".من أصوهلم ينتمي إىل أصل فـوقـه أصلزوجني فكلّ  
بدليل  يف اآلية مؤنثة-النفس-فلفظة ﴾]27:الفجر[س الْمطْمئنةُ أَيتها النفْيا﴿: ونظريه قوله

  .وجود أكثر من شاهد على ذلك يف اآلية

                                                 
1)  ( z� ، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	5/2، 3ا . 
��1 !ح)   (2B	:ن،ا�%	م ا�) z�3 ،5/2 . 
 . 2/6ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)� ، أ�C حّ)�ن ، )  (3
  . l6E5،2/6 ا	ّ=Y� ا	��د)  (4
�ه4ّ))�، �-$�رات . ا�4a�ّ واش$�(� : وش�B +�و@  . @)j هC :دم +l(4 ا	p6ّم: +�ق ا	wّ�ى  *B	6ّ$, ا	اء ا��3ّ	ر ا��=>� ه��\ أش�

�ه4 ،  	�+4* اB	ا ��3ّ	ي، �� ا�3ّ=$�	1/86 . 
�ه4ّ))�، 	�+4* ا	3=$��ي،  ) (5B	6ّ$, ا	اء ا��3ّ	ر ا�  1/86أش�
6)   ( ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�4/215. 
7)   (،��C=$ّ	وا ���ّ$�	4/215ا. 
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حيث التـاء   ـة متعددةوالقرائن الـدالة على التأنيث يف اآلي" :خالويهويف ذلك يقول ابن     
   )1(".)نفيسـة(تصغريهـا فس مـؤنثة، النو، نعت للنفس )املطمئنة(و) يا أيتها(: يف قـولـه

فـظ ال  وإنمـا أنـث للّ  وإن كانت يف املعىن مذكّرة ألنّ املقصود ا آدم عليه السـالم      
    )3(".مريالض"وقيل املقصود ا   )2(."للمعىن

) : فسالن(.ها التنبيـه. ـةُ رفع بياأي. اء ياء حرف نـد:" ة كالتايلوإعراب اآلية الكرمي     
 جر) ربـك(إىل . أمـر) رجعيا( فس؛ ألنّ النفس مـؤنثةت للننع) املطمـئنة.(نعت أليـتـها

نسـق علـى   : خليواد...نصب على احلال أيضا: مرضيـة ،نصب على احلال): راضيـةً(بإىل 
صـب، ألنّ اليـاء تــذهب    وال عالمـة فيهـا للن   ,يت مفعول بـهاجن. وهـو أمر. األول

    )4(".الـعالمـة
، وهي النفس املؤمنـة أو املطمئنـة إىل  ها خوف وال حزناآلمنـة التي ال يستفز) املطمئنة(و

بن كعب: ، ويشهـد للتفسري األولاحلق اليت سكنها ثلج اليقني فال خياجلها شـك قراءة أيب:  
  )5(".فس اآلمـنة املطمئنة ﴾تها النيا أي ﴿ 

ونفْسٍ ومـا سـواها   ﴿ :منها قوله تعاىلوهلذا األسلوب نظائر متعددة يف القرآن الكرمي     
  . ﴾]7:الشمس[

ـ الكرمي  القرآنلغة  يف-فسالن-لفظة ورود يتضح من خالل األساليب املتقدمة أنّو     تكان
بلَى قَـد  : (، حيث مل ترد بالتذكري إالّ يف قولهالتأنيثعليها  الغالبكان  إنْو بالتذكري والتأنيث،

تي فَكَذَّباتآي كاَءتاآلية)ج. 

    :بني التأنيث والتذكري قراءة -الـنار-ةلفظـ •

 :وذلك يف قوله تعـاىل  -النار–ومن املؤنثات السماعية اليت قرئت بالتذكري والتأنيث لفظة    
د زيتها يضيُء ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه مـن يشـاُء   يكَا...﴿

اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضيو  يملٍء عي35: النور[بِكُلِّ ش[﴾ مل ولـو : (اهد قولهوالش
تمسسه نثـة،   "ه ووميسس) متسسه(فقد قرئ ) ارـار مؤناء يف قوله متسسه ألنّ الناجلمهور على الت

                                                 
: ص  4,، ا	�Bاk�،��ّ�� إ��اه)* 47)*، دار ا	�Yى، +)� �4): ا�� خ�	l�ْC ا	ّ=�Cي، ���  ،C7رة �� ا	%�:ن ا	(��* إ+�اب ثpث)�)   (1

102 . 
 . 103: ، ص 	��l6E5 1Aا)   (2
�ظ ا	%�:ن ا	(��*)   (3E	أ *B��،  ،,(ّ� .1�B�2/1117 ا	4ّ;, ا	��
 .102: ص  ،C7رة l6E5إ+�اب ثpث)� )   (4
  . <=� :594� �6E)� ا	pB	)� ، ص .  233/ 6، ا	ّ��-3�ي ا	(3ّ�ف، )  (5
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ومـا  . ويف نظري ألنّ التأنيث غري حقيقي )1(."وقرئ بالياء إما ألنّ التأنيث غري حقيقي أو للفصل
   .الفاصل مع املؤنثات اازية سوى حمسن

  : وهي مؤنثة بقوله-رالنا-بو نواسوقد ذكّر أ     
                       ن الشكمآنُن منلَ هكُكَ     ا نمون يفِ ارِالن حرِج2( ه(  

ثة، وأجابوا بأنّ أبا نـواس  ، ألنّ النار مؤنأن يقول يف حجرهاكان جيب :قال "َ فوخطّأه املربد 
      )3(".ون النار يف حجر الكمونمككُ:أراد

، بغض تأنيثها غري حقيقي ألنّ بذلك تذكّر وقد قرئة وتؤنثم -النار-ورأيي اخلاص أنّ لفظة   
ظر عن التابقالنثا ومل يكن فيه هاء تأنيث جاز تذكريه فعله ألنّ".عليل الس4(".االسم إذا كان مؤن(    

وزيتونة ) يكاد زيتها يضيء: (من زيت شجرة بشهادة قوله: أي) من شجرة: (قولهعرب يو   
ال شـرقية وال  (لشجرة املباركة شجرة الزيتون، أو عطف بيان هلـا،  بدل من شجرة، ألنّ املراد ا

  ) غربية
   )5(."ملة اجلر على أنها نعت لزيتونةاجل حملّ )يكاد زيتها يضيء( :قولهو. صفة لشجرة

يكاد يضيء  :قديروصلية والت) لو(و) زيتها(يف موضع احلال من ) سه نار متسمل ولو: (وقوله   
6(."ى يف حالة مل متسسه فيه ناريف كلّ حال حت(   

ره ومثل ن(: دلّ عليه قوله ،خرب مبتدأ حمذوف )نور(و ،مجلة استئنافية )نور على نور(: وقوله   
   )8( .")لنور(أو هو نور صفة  ،ذلك نور: أي )7(".كمشكاة إىل آخره

اه الرشيق يف خفـةّ  هذا االستعمال البليغ يف معن) مل تمسسه نار يضيء ولويكاد زيتها ( :وقوله
مل حتى وإن ...حتى ولو مل يكن له حاجة، أو...صرةلفظه يشبه إىل حد ما كقولنا يف العربية املعا

   )9(".تكن له حاجة

                                                 
1)  (،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ي.  600، 3/599 ا�ّ��-3	ف، ا� . 4/128، �=>� ا	(3ّ
�3�ح وض�� و�%��*  ) (2 ،l5اCوت: د��(��2ّ), ا	ّ�اء، ص ) م2002- 1423(،3	�=�ن ط  - ا!$7�ذ +4  2�+Cر، دار ا	)$" ا	�(ّ�4,، @ :

256. 
 .7/438خ�ا5, ا!دب، ا	�;�ادي،  )  (3
�ح ا	�=)� ، )  (4�a�	ا  �C(ّE	ي ا�%�	1/25، ا. 
5)  ( ،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	599/ 3ا . 
6)   (��C=$ّ	وا ���$�	ا �6)E� ،رCش�+ �� . 242/ 16، ا
7)  ( ،l6E5 1A��	243، 242//16 ا. 
8) (  ���E	600: ، ص ا. 
9)  ( kا�ّ�� . 237:، ص �� ���1 	;, ا	ّ$=��j، إ��اه)* ا	6ّ
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وقرئت يف اآلية الكرمية بالتذكري داللة على أنّ املؤنثات السماعية جيوز  ،مؤنثة -النار-ولفظة   
أَمـا  فَ ﴿ :قال تعاىل.رمي نطق بتأنيثها يف مجيع آي الذّكر احلكيم القرآن الك تذكريها وتأنيثها و

مارِ لَهي النقُواْ فَفش ينالَّذ  هِيقشو ريفا زيه106: هود[ف[﴾.  
  .﴾]50: إبراهيم[ى وجوههم النار سرابِيلُهم من قَطران وتغش ﴿: وقال أيضا

ومواضـع أخـرى   .﴾]14: الطور[نتم بِها تكَذِّبونَ ار الَّتي كُهذه الن ﴿ :وقال كذلك
  .كثرية

بضمري املؤنث، ويف ) فيها(يف اآلية األوىل : والدليل على تأنيثها يف هذه اآليات الثّالثة قوله تعاىل
عالمـات أو  باسم اإلشارة اخلاص باملؤنث وكلّها ) هذه(بتاء التأنيث، ويف الثّالثة ) تغشى(الثّانية 

  .مميزات للتأنيث
فَذَانِك برهانـان  (: يف قوله تعاىل-اليد–ومن املؤنثات السماعية الّيت ذكّرت يف القرآن لفظة 

 نيقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف كبن راليد "فالربهانان مها ) ]32: القصص[م
: ، وقوله تعاىل )1(".)برهانان(ر املشار به إليهما املبتدأ لتذكري خربه ما ذكّوإن ثانومها مؤنوالعصا 

   )2(".واحدمها برهان وهو البيان)"فذانك برهانان(
إنّ األلفاظ السماعية ليست هلا قاعدة وال ضابط حيكمها مذكّرة كانـت أو  : وخالصة القول 

  . نثت ألفاظ مذكّرة، وذكّرت ألفاظ مؤنثةمؤنثة وهو ما أثبتته الدراسة القرآنية حيث أُ
  
  

                                                 
  6E� :389)� ا	pB	)�، ص  ) (1
�ز  ) (2B� ،ة�(�+ C�  .2/104ا	%�:ن، أ
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  املؤنثات اللّفظية اازية الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي : الفصل الثّالث
� ثات اللّدراسة  :الأوة املختومة بتاملؤنازية اأنيث و اءفظيهيالت:  

  أسوة، أمة، آية، بلدة، بينة، التذكرة 
  احلجة، احلياة،اخلصاصة، اخلافية  اجلنة،

  اخلرية، لدولة، رأفة، رحمة، ساعة، شفاعة
  الصالة، الصيحة، الضاللة ، طائفة، عاقبة
  فتنة، فدية، قارعة، القسمة،كلمة، الغية

  .معذرة، ميتة، مودة، موعظة ، نِعمة، نفْخة
  :باأللف ومةفظية اازية املختاملؤنثات اللّدراسة  :ثانيا �

  :املقصورة ما ختم منها باأللف -1
  .    التقوى، والنجوى: لفظة
  :ما ختم باأللف املمدودة -2
  .البغضاء، والكربياء: لفظة   
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واملفرد املقيس هو االسم الذي حلقته . مفرد ومجع: جاء يف الفصل األول أنّ األلفاظ املقيسة نوعان
ـوع   عالمة من عالمات التاللة على تأنيثه لفظا ال حقيقة كما سيأيت، ويعرف هـذا النأنيث للد

   )1( ).املوات(وقد أطلق القدماء على هذا النوع من األلفاظ".ري احلقيقيةغ"فظية اازية ملؤنثات اللّبا
نقول من رد الشيء إىل نظريه أو قياس غري امل"سبقت اإلشارة إىل أنّ القيا س يف اللّغة هووقد      

   ) 2(".كالم العرب على كالمهم املنقول عنهم
وقد خصص هذا الفصل للتقصي والبحث عن هذا النوع من األلفاظ  الـواردة  يف القـرآن        

أو  ،أو يكون اللّفظ نفسه مستويا فيه التذكري والتأنيث الكرمي بالتأنيث تارة وبالتذكري تارة أخرى،
تفاديا لتكرار اللّفظ الواحـد   ذا التقسيم يث، ومل يصنف عرض هذه األلفاظتذكري والتأنقرئ بال

رتبت هذه األلفاظ ، ولـك حني يكون يف اللّفـظ الواحـدذ ان قد روعيوإن كأكثر من مرة 
يف العربيـة   )3(".تذكري املؤنث واسع جدا؛ ألنه رد فرع إىل أصل"وألنّ  ،حسب حروف املعجم

القـرآن  وألنّ تذكري املؤنث من سنن العرب، و )4(".عىن واسع يف هذه اللّغة جداواحلمل على امل"
التي يكثـر  اللّفظية  جاء بلسان عريب مبني فقد محلت نصوصه القرآنية العديد من املؤنثات الكرمي

إذا . وتذكري الفاعل املؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خطّ يف القرآن الكـرمي  "، تأويلها مبذكّر
األمثلـة يف  و )5(".قُصد باللّفظ املؤنث معىن املذكّر جاز تذكريه وهو ما يعرف باحلمل على املعىن

  . ذلك كثرية كما سيأيت يف هذا الفصل
 : فظية اازية املختومة بالتاء وهياملؤنثات اللّدراسة : املبحث األول �

  :بني  التذكري والتأنيث-أسـوة -لفـظة •
ذكّـرت وأنثـت يف    يف ثـالثة مــواضع يف القرآن الكـرمي  -سـوةأُ-ةلفـظ تردو   

  .موضعني وأنثت فقط يف الثّالث منها
   ذكريب ورودها :الأوأنيث التليف موضعني،  :والتي ﴿: قولـه تعاىل :األوف كَانَ لَكُم لَقَد

كَـر اللَّـه كَـثرياً    لْيـوم الْـآخر وذَ  رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّـه وا 
كان لكم يف رسـول  : (الشاهد قولهويف اآلية الكرمية ) أسوة(فذكّرت لفظة  ﴾]21:األحزاب[

                                                 
  .1،2/38ا	($�ب، l�C�(7، ط  ) (1
���� 1�C%ب .د �+�اب،�C7C+, ا	ّ=�C وا	aّ�ف وا)   2( j(�428: ، ص إ .  

3) (   =ّA ���xk، اa-	2/515، ا .  
4) (  ،l6E5 xk�a-	2/423ا.  
5) (   kا�ّ��  .1: ، ص ح4%, ا	��d، إ��اه)* ا	6ّ
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، وغين عن الذّكر أنّ فاعل الفعل )كان(حيث جاز حذف تاء التأنيث من الفعل ) اهللا أسوة حسنة
فاعله مؤنث جمازي فال تتصل به التاء خاصـة إذا جـاء    املذكّر يطابق املذكّر بينه وبني فاعله ألنّ

ألنه . "اإلسم املؤنث يف معىن اسم آخر مذكّر كما يف لفظ أسوة هنا فحمله على معىن كان قوهلم
ومحـل   )1(."أراد باألسوة احلسنة قوهلم الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتخذوه سنة يستنون ا

  .ذكّر من خصائص العربية وبه جاءت لغة القرآن الكرمياملؤنث اازي على امل
)2(ـر على معىن االئتساءقد يكون ذكّو      

كما حكى األصمعي عن أيب عمرو بن "أو التأسي  
  ؟ " قول جاءتهفالن لغوب جاءته كتايب فاحتقرها فقلت له أت: قال مسعت أعرابيا يقول: العالٌء

          )4(ل الشاعرومنه قو )3( ."فقال أليس بصحيفة
              مّاإنّّ السنموَءةَ ضاملْرةَ واح       ورَا مبرقَب الْ يقِرِى الطَّلَعو5(ِحاض(    

نتااهد قوله والشنا ومل يقل ضمماحة إضمه ذهب بالسخاء وباملروءة إىل الكرم، ألن6(".ىل الس(   
لكم يف رسـول اهللا( :قـص وامسـه واملتمثّل يف قـولـهاكثرة الـفواصل بني الفـعل الن(  ،

ذكريهـو ممـن معـه الته إذا طال ...وكلّما طال الكالم فهو أحسن ،:"قال سيبويه ،ـا حيسألن
)7(".الكالم كان احلذف أمجل

وذكّرت األسوة حني كانت مبعىن العتاب واحلـثّ علـى إتبـاع     
وهذا عتاب من اهللا للمتخلّفني عن رسول اهللا صلّى اهللا عليـه  "الرسول قال الطّربي يف هذا املعىن

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسـوة  : وسلّم وعسكره باملدينة، من املؤمنني به، يقول هلم جلّ ثناؤه
   )8(".حسنة، أن تأتسوا به، وتكونوا معه حيث كان، وال تتخلّفوا عنه

اء يف قـراءة  فت القرختلا":حيث قال بـريالطّ مهارلغتان ذكَ-أسـوة-مهزة ويف قـراءة     
  ن حيي بن وثّاب يقرأ هـذا وكا ،فقرأ ذلـك عـامة قراء األمصـار )أُسـوة: (قـولـه تعاىل

                                                 
  .6/104ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،   ) (1
2) (l6E5 1A��	6/104،  ا.  

�xk.   275 : ص، ض[[�اk� ا	3[[��، ا�[[� +CE]]aر  ) (3]]a-	ا �]]<=�،  ]]=ّA �]]��[[)ا	�p�[[, ا�+�ا�ّ)[[, .  216/ 2، ا ,]]4�B	%[[��*2[[  ا	ا � 
d���	واs(o4	7, +�� ا��+, وا	ّ=3� وا	ّ$Cز�1، ا	%�ه�ة، ��ر�O ا	ّ=3� ، ��ّ�� ح��o4	 "��r 328:ص) م2003(، دار .  

4) (  *B+!د ا�  .ز�
5) (  ،,�($@ ���� ا	%�7* ا	%�	  ا	�;�ادّي : �=>� آ$�ب ذ�j ا!��	 ، وا	ّ=Cادر، �t	s(   . 1/431ا	3ّ�� وا	3ّ��اء، ا j(+�أ�  +4ّ  إ�7

l(4و� :l(	��رس أ��Bّ�, آ�� ,4	�B)1 هMf ا	($"، �= آ$�ب ا	ّ=Cادر، وآ$�ب ا	ّ$=�)u4+ l أوه�م أ�  +4ّ  ا	%�	  2  أ�Y2  4+ ��ّ�� راتC3
�+, إّن : ( يرو ، 276: ، ص ض�اk� ا	3��، ا�� +CEaر و 2 .  9: ص ) ت.د(	�=�ن- �)�وت- �)#Cن، دار ا	($" ا	��4ّ),B3	ا

  .)وا	�6ّ�ح, 
   .277 : ص ا�� +CEaر، ،ض�اk� ا	3�� ) (6
  .393/ 5 ا	��)� ، أ�C حّ)�ن، �=>� ا	���، 38/ 2، 1/235	($�ب، l�C�(7 ،ا  ) (7
8) (  z� ،ي��oّ	:ن، ا�%	ي ا: jو�t� �+ ن���1 ا	�)A11 ،21 /143.  2 ، ص� 481: �=>� دّرة ا	ّ$=��j، وrّ�ة ا	ّ$tو�j، ا	-o)" ا�7(
.  
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ـ  ،اآلية)ةٌـوأُسرسولِ اِهللا  يف مكُلَ انَكَ ـدقَلَ(  :، ويقرأ قـولـه تعاىلبالكسر م ومهـا  بالض
   )1( ".قيسالكسر يف أهل احلجاز والضم يف ...لغتان
)3(".قتـداءلالاسم : اسم للتأسي، والـقدوة: واألسـوة )2(".وأسوة قدوة  

   
 ما يؤتسى بـه، أي يقتـدي بــه،  -ثل القـدوةم-األسـوة:"فمعناهـما واحـد كما قيل

-فـالن بفـالن  تسىن من يتخـذه قـدوة أي مثاال يتبع، وائري على سنقتـداء هـو السواال
   ).")4جـه، من قـول أو عمل أو عقيدةأو ج ، حـذا حـذوه-كاقتـدى
لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّـه والْيـوم   ﴿: تعاىل قولهيف  والثّاين

 وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يمو رالْآخ يدمالْح نِيكان :(ولهفذكّر لفظة أسوة بق ﴾]6: املمتحنة[الْغ
كرر احلثّ على االئتساء بإبراهيم وقومه تقريرا وتأكيدا عليهم، ولذلك جاء به مصـدرا  "حيث 

ومعناها م ائتسوا لتنالوا مثل ثـوام وتنقلبـوا إىل اآلخـرة    " )5(".بالقسم ألنّ الغاية يف التأكيد
   ).حسنة(: وأنث بقوله )6(".كانقالم مبشرين باجلنة غري خائفني من العقوبة

د قَ﴿: فقد وردت اللّفظة بذلك يف موضع واحد هو قـولـه تعاىل :لفظة أسوة بالتأنيث: ثانيا 
 كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا براء مـنكُم وممـا  

رنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً حتى تؤمنـوا  تعبدونَ من دون اللَّه كَفَ
 ٍء رـين شم اللَّه نم لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو ـا  بِاللَّهنب

قد كانت لكـم  : (﴾ والشاهد قوله]4: املمتحنة[وإِلَيك الْمصري لَيك أَنبنا علَيك توكَّلْنا وإِ
املطابقة بني املسـند   بذلك فتحقّقت بالتاء داللة على تأنيث الفاعل، )كانت(: فقوله) أسوة حسنة

 ،جمـازي  أسوة مؤنـث  ةألنّ لفظ). حسـنة(: بقـولـهبالـوصف وأنث أيضا  واملسند إليه ،
وهو قوهلم لكفّار قومهم مـا  " ا هنا جاءت مبعىن العداوة والبغضاء، فإن زالتا انقلبتا إىل حمبةوأل

قالوا، حيث كاشفوهم بالعداوة وقشروا هلم العصا، وأظهروا البغضاء واملقت، وصرحوا بأنّ سبب 
  عداوم وبغضائهم ليس إالّ كفرهم 

                                                 
1) ( z� ،:ن�%	ي ا: jو�t� �+ ن���1 ا	�)A11 ،21 /143 . ،ف�  . 4/514، 3ط ، l6E5 ا	(3ّ�ف . �5/21=>� ا	(3ّ
�ظ ا	%� ) (2E	أ *B��1�B� ،*��)	ن ا: ,(ّ�  .1/52،ا	4;, ا	��
3) ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	37/ 4، ا.  
�T ، دار ا	ّ�ا�k ا	��� ، ط. د ،�C7C+, أخpق ا	%�:ن ) (4�  .5/11)م1981-1401(1أح�� ا	3ّ�
  . 4/514، 3ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ، ط ) (5
  .  481: دّرة ا	ّ$=��j، وrّ�ة ا	ّ$tو�j، ا	-o)" ا�7(�2 ، ص  ) (6
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، حتى إن أزالوه وآمنوا باهللا وحده انقلبت العداوة باهللا؛ وما دام هذا قائما كانت العداوة قائمة
     )2(".فأفصحوا عن حمض اإلخالص )1(مواالة والبغضاء حمبة، واملقت مقَّه

كما ) 3(".بكسر اهلمـزة، وقرأ عاصم بضمها) إسـوة(قرأ اجلمهور " ويف هـذه اآلية أيضا   
  .يف آية األحزاب السالفة الذكر

آلية الكرمية من األلفاظ السماعية التي تقع على املذكّر واملؤنث يف العربيـة  يف ا) براء(ولفظة   
منكم ومما تعبدون من دون ()4(".نقي خالص: ومدلوهلا يف اآلية. وقد جاء ذكرها يف الفصل األول

  .   اآلية) اهللا
 :بني  التذكري والتأنيث -أمـة- لفـظة •

أنيث يف القرآن الكرمي، لفظةذكري والومن األلفاظ الواردة بالتـّة-ت وهي من املؤنثات اللفظية -أم
ويف  )5(".اسم مجع أو اسـم جـنس  "اازية، لفظها مفرد وإن كانت مجعا يف املعىن، قيل ألنها 

  .وقد وردت الكلمة يف اثنني ومخسني موضعا. تصوري أا اسم مجع ألنه ال واحد هلا من لفظها
ة بال: الأوذكريلفظة أمذكري يف  :تقولـه تـعاىلوردت بالت: ﴿ مهنوالً مسر يهِمثْ فعابا ونبر

: البقرة[نت العزِيز احلَكيم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم إِنك أَ
129[﴾ ـذكريوقبل التال طرق إىل شرح ظاهرة التإىل املـراد  : يف اآليـة  تنبغي اإلشـارة أو

ـها مدار احلـديث كلّه، جاء يف كتب التفسـري الّـيت   ألن الكرمية، يف اآليـة) فيهم(:بقولـه
يف  "، أوـة حممـد صلّى اهللا عليه وسلّمأميف : أي )فيهم ( :قولـه، أنّ مدلول لعت عليهـااطّ

ـ (لقـد وردت لفظــة   : تطيع أن نقولهنا نس ، ومنواملعىن واحد )6(".املسلمة األمـة ـةأم (
ألنه محل على املعىن، ولو جاء بالتأنيث  بصيغة املذكر )فيهم: (وجل ـه عزبالتذكري حيث قال اللّ

  .لقيل فيها
فـظ  ، ولو محل على اللّـة املسلمة محال على املعىنيعنـي يف األم )وابعث فيهم: (تعاىل قولهو 

     )7(".لقيل فيها

                                                 
  .4/514، 3ا	(3ّ�ف، ط .��ّ�, : أي ) وا	�%� �ّ%l(@Cل ا	ّ��-3�ي    ) (1
   . 4/514، 3ا	(3ّ�ف ، ط ) (2
�شCر  ) (3+ ��  .6E� ،28/143)� ا	ّ$����، ا
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ)   4( E	أ *B��,(ّ�  . 1/126،;, ا	��

�l5إ+�اب ا	%�:ن ا	(��  ) (5(�  . z� ،2 ، 5 /274* و
  . 1/93، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي)   6( 

7) ( 2 ���E	ا ،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�ح��  .375، 1/374  إ+�	ا l�  �ّ� �  . 63: ، ص ا	�(��ي ،�=>� إ�pء �
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عطف على مـا  ) وابعث(ربنا منادى مضاف " )ربنا وابعث فيهم رسوال منهم: (ويعرب قوله 
يتلو) (رسـوال(ِلصـفة ) منهم(مفعول بـه ) رسوال(قان بابعث متعلّ) فيهم( متقد (ـا اجلملة إم

1()".منهم( :بقولـه ـا حال ألنّ  رسـوال وصفصفـة وإم(
    

ـ  املـراد  ) عليهم(، والتالوة معروفة) آياتكيتلو عليهم : (ومعىن قـولـه تعاىل  ـا األم ـة
        ) 2(".ذي توحيه إليه كتابك الّ" بآياتك يف هـذه اآليـة: املرادواملسلمـة    

   )4(."في نفوسهم من احلوبات واآلثامويص"  )3(".ويصلحهم رهميطه": )يهميزكّ: (ومعىن قولـه
وهـذه دعـوة إبراهيم وإمساعيـل  :" بقـولـه هاستهلّربي اآلية الكرميـة فيفسر الطّوي     

نا حمـمد صلى اللـه عليه وسلّم خـاصلنبينا صلّى اهللا عليـه  عـوة الّيت كان نبة ، وهي الـدي
نا وابعث فيهم رسـوال رب: (و قـولـه تعاىل. نا دعـوة إبراهيم، وبشرى عيسىأ: وسلّم يقول

ـوال من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه ، خيرجهم مـن  ، فبعث فيهم رسعل اهللا ذلـكففَ) منهم
           )5(".ويهديهم إىل صراط الـعزيز احلميد، لمات إىل النورالظّ

قولـه يف  )ـــةأم(وقد اجتمع التأنيث والتذكري للفظة  :معا والتذكريبالتأنيث  اللّفظة: ثانيا 
والـدليل   -أمة-ةفأنث لفظ﴾ ]5: احلجر[ا يستأْخرونَ ا ومما تسبِق من أُمة أَجلَه﴿ :تعاىل
مث ذكّـر  .العـائد على األمــة ) أجلهـا: (مري يف قـولـه، وكذلك الضبالتاء) تسبق: (قوله

  .)وما يستأخرون: (بقـولـه
ـ أن" )ـة أَجلَهـان أمم ـقبِسـا توم: (وقد أشار الزخمشري إىل ذلك فقال    ـة ـث األم

  )6(".ـفظ واملعىنذكّـرها آخـرا محـال على اللّ وال ثـمأ
 ما( :تعاىل وقوله )7(".ألنـه معلوم) عـنه(حبـذف ) "نوما يستأخرو( :قـولـه تعاىلويف   

   )8(".مزيدة) نم(وأمة، : أي )تسبق من أمة أجلها
خيـرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروف    ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْ﴿: ونظريه قـولـه تعاىل

م قـدفأنث وذكّر و ﴾]104: آل عمران[مفْلحونَ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْ
                                                 

1) (  ،l5�(�  . 375، 1/374، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"�=>. 187، 1/186 إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
��1 ا	�)  ) (2Aي��oّ	:ن، ا�%	ي ا: jو�t� �+ ن�،1/556 .  
3) (  *B��،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*،  �1�B ا	4;, ا	��E	1/529 أ .  
4) (  ،l5�(�  . 1/93، ا	ّ��-3�ي ،�=>� ا	(3ّ�ف.  1/186إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
5) ( jو�t� �+ ن���1 ا	�)A  ، ي��o	:ن، ا�%	ي.   1/556:ي ا�ّ��-3	ف، ا�  . 1/93، �=>� ا	(3ّ
  .3/187، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)��=>.  128/ 3ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،   ) (6
  .3/128ا	(3ّ�ف،   ) (7
8) (  ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�23/187  إ+.  
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جـاءت  ) تـكن ( يف اآليـة السابقة فتاء الـمضارعـة  يف الفعلالتأنيث على التذكري كمـا 
: تعـاىل   قولـه وذا علّل األخفش . ) يدعـون ( :ولـهأمة ، مث ذكّـر بق ةهنا مطابقة للـفظ

 )".يدعون(فظ واحد ويف املعىن مجع فلذلك قال يف اللّ) أمة(و: فقال ،)ولتكن منكم أمة يدعون(

  .أو اجلماعة والتذكري على معىن اجلمع  ،فظوعليه فالتأنيث على اللّ )1(
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً  ﴿:وذلك يف قوله تعاىل :فيها التذكري والتأنيث لفظة أمة مستوي :ثالثا

 ﴾]143 :البقـرة ...[وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً
ألنّ وسطا صفة باالسم الذي هو وسط الشيء ولذلك استوى فيـه  ) أمة وسطا( : قولهوالشاهد 

أي خيـارا   )3(".معتدلة فاضـلة ) أمة وسطا: (واملراد بقوله )2(".واملذكّر واملؤنث الواحد واجلمع
ىل األطراف وتبقى عدوال مزكّني بالعلم والعمل، وإنما كان اخليار وسطا ألنّ اخللل إنما يتسرب إ

  . األوساط حممية
ك أُمـةٌ  لْت﴿ :تعاىل قـولـه فقد وردت يف مواضع عديدة أذكر منها :لفظة أمة بالتأنيث: رابعا

مأَلُونَ عسالَ تو متبا كَسلَكُم مو تبا كَسا ملَه لَتخ لُـونَ   قَدمعوا يالبقـر [ا كَـان :
 ةالـمؤنثاليت يشار ا للمفردة ، -تلك-:فأنث بقوله) تلك أمة: (وموضع الشاهد قوله﴾ ]134

جائزة -أمة-املؤنث و ذا التعليل تبدو لفظة مريالضب) لـها(: قـولـهويفهم التأنيث أيضا من 
 -أمـة -ن لفظةاملتـأخرين عن الفاعل جيعال) كسبت(و ) خلت(التذكري والتأنيث إالّ أنّ الفعلني 

، ألنّ املؤنث إذا أسند إىل فعله وجب إحلاق عالمة التأنيث بالفعل، وأما إذا لتأنيثيف اآلية واجبة ا
يف هـذا  وقـد سبقت اإلشـارة إىل  إىل ظاهر فيجوز إحلاق العالمة وجيوز تركها، أسند الفعل 

دت إيراد هذا املثال ألوضح الفرق بني جواز تذكري الفاعل وتأنيثه، الـدـة، وتعمراسـة النظري
  .وبني وجوب التأنيث من جهة أخرى، واألول عليه موضوع حبثنا

 وصارت إىل اخلالء وهي األرض التي ال أنيس ا ،أي انقضت ) تلك أمة قد خلت: (وقوله   
   )1(".إشارة إىل إبراهيم ويعقوب وبنيه) تلك(و

                                                 
1) ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،1/416 .  
  . 1/97ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،   ) (2
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4  ) (3E	أ *B�� ،,(ّ�  . �1/97=>� ا	(3ّ�ف l6E5، .2/1178;, ا	��
  . Y ،1/209� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�نا	ّ= ) (1
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انَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنـذرِين  كَ﴿: ونظريه قـولـه تـعاىل
ب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو ينإِالَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن ني

يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهدفَه مهنيياً بغب اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم وهأُوت  ـنم 
شن يي مدهي اللّهو بِإِذْنِه قيمٍ اُء إِلَالْحقتسم اطرث بالوصـف   ﴾]213: البقرة[ى صفأن

مراعاة للّفظ وهي أنّ املطابقـة بـني املؤنـث    ) واحدة(ِبويف وصف األمة )."واحدة:(وهو قوله 
  )2(".وقد روعي الشكل يف هذا البناء النحوي )1(".موصوفا واملؤنّث صفة

 :بني  التذكري والتأنيث -آيــة-لـفـظة •

، جـاء منـها  مثـانني مـوضـعايف القرآن الـكرمي يف أربـعة و-آيـة-ةلـفظوردت      
التأنيث يف عدد أكثرة مـواضعـذكري يف سـتأنيث يف موضع منها وجاء التواستوى فيها الت ، . 
ذكريلفظة آية  :الأوذكري فمنها  :بالتا ورود اللّفظة بالتكَانَ لَكُ﴿ :قـولـه تعـاىلأم ةٌ قَدآي م

واللّـه  في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللّه وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ 
والشـاهد  ﴾ ]13: آل عمـران [أُولي اَألبصارِ يؤيد بِنصرِه من يشاُء إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لَّ

وإن كان أ سـند إىل مـؤنث ألنـه   ) كان(مل تلحق التاء "فذكّر حيث )قد كان لكم آية: (قوله
ث جمازي، وازداد حسنا بالفـصلمؤنث احلق، وإذا كان الفصل حمسفهـو أوىل ن يف املـؤن يقي

    )3(".يف املؤنث اازي
، فعل ماض نـاقص  )نكا(و ،حرف حتقيق) قـد: (اآليـة يكون على النحو التايل وإعراب   

يف ( :وقولـه ؛تعلّقان مبحذوف خرب كان املـقدم، وآية امسهـا املـؤخـرم رولكم جار وجمرو
، والتاء صفـة للفئتني) التقتا(ـة ومجلة اجلار وارور متعلّقان مبحذوف صـفة آلي) فئتني التقتا

أنيث السي هي فاعلـاكنة وحركت بالفتحـة ملناسبة ألف االثننيفيهـا تاء الت4(." الت(     
  .للمؤمنني) ان لكمقـد ك: (ـه اخلطاب يف قولـهجو"وقـد 

در وهـي غلبـة   العالمـة التي قـد ظهرت يف وقـعـة ب "يف النص القرآين-يةآ-ومعىن    
     )1(".رجـع: اجلماعـة من فـاء يفيء أي :والفئـة...املـؤمنني الـكافرين

                                                 
1) (  kا�ّ��  . 321: ، ص رح4, 2  ا	��B* ا	ّ$�ر�- ، إ��اه)* ا	6ّ
2) (   1A��	اl6E5،  322: ص .  
3) ( d	�wّ	%6* ا	*، +#)�,، ا��(	:ن ا�%	ب اC47! ت�  . 1/481،درا7
4) ( l5�(�  . 1/439، >� ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)��= .3/365ا!$7�ذ ��  ا	ّ���  ا	ّ�رو�\، ،إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
�C حّ)�ن، أا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�  ) (1 ،1/439 .  
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والَ نزلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللّه قَادر علَى أَن ينزلٍ آيـةً  َقَالُواْ لَ﴿و: ونظريه قـولــه 
، بال عـالمـة تأنيث) لَزِّنُ( :قـولـهفذكّر ب﴾ ]37:األنعام[رهم الَ يعلَمونَ ولَـكن أَكْثَ
  .عـل كما هـو هنانائب الفـا أو ،دليل على تـذكري الفـاعلمن العالمة وجتريد الفعل 

غري حقيقي وحسن ) آيـة(يث ، ألنّ تأنفاعل مـؤنثذكّـر الفعل والـ ":قال الزخمشري   
مؤنث جمازي، وليس  -أمة-يفهم من قول الزخمشري أنّ جواز التذكري لكون لفظة    )1(".للفصل

  .لوجود الفصل، وإنما الفصل حمسن
من عالمة التأنيـث  ) نزل(وجـرد :" ات التذكريبقولهوعد ابن عاشور أنّ الفصل من مسوغ  

؛ فإذا وقـع بني جتريد فعلـه من عـالمة التأنيث ألنّ املـؤنث الّـذي تأنيثه لفظي حبت جيـوز
، فإنّ الــفصل  تجريد الفعل من عـالمـة التأنيثالفعل ومرفـوعه فـاصل اجتمع مسوغان ل

  )2(".ـالمـةسوغ لتجريد الفعل من العلوحـده م
ما ذهب إليه الزخمشري من أنّ الفصل حمسن وليس مسوغا، وقـد ذكـر   : والصواب يف نظري

     )3(".واإلثبات أيضا حسن"ثات ازية،يف املؤن الفصل حيسنمع  احلذف العلماء أن
حيتمل أن )ومن ربـه...(مبعىن هـالّ،) لـوال) (لوال نزل عليه آيـة من ربـه: (وقـولـه  

، فيكـون متعلّـق   )آليــة (ة ـفـوأن يكون يف موضع الص )زلن(: قا بقـولـهيكون  متعلّ
   )4(".مبحـذوف

ويقُولُونَ لَوالَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه فَقُلْ إِنما الْغيب للّه فَانتظرواْ ﴿: قولـه تعاىلنظريه و
عي مإِنرِينظنتالْم ن20: يونس[ كُم م[﴾.  
ولكُلِّ قَومٍ هاد  ويقُولُ الَّذين كَفَرواْ لَوال أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه إِنما أَنت منذر﴿: وقوله

تذكري نائـب   داللة علىتاء التأنيث جمرد من  )أُنـزِلَ(: ﴾ والشاهد يف اآليتني قوله]7:الرعد[
   .كما مر قبل قليللوجود الفصل املوضعني يف ن التذكري حسو، فاعله
وقَالَ ﴿: أذكر منهـا قوله تعاىل عشر مـوضـعاحوايل مثانية  يف تورد :بالتأنيث فظةلّال: ثانيا

لَ قَـولهِم  الَّذين الَ يعلَمونَ لَوالَ يكَلِّمنا اللّه أَو تأْتينا آيةٌ كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْ
                                                 

  . 2/144، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"�=> . 2/65ا	��-3�ي ،  ،ا	(3ّ�ف  ) (1
2) ( E� *6%	ا ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �7/209 ،61) .  
  .2/672ا	iC(6 ،  ،ا��%�ن C4+  2م ا	%�:ن ) (3
4) ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/144، ا.  
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ا اآلينيب قَد مهقُلُوب تهابشونَ تنوقمٍ يقَول اهد قوله ﴾]118: البقرة[اتتأتينا آية: (والش (
إن كان مؤنثا أُنث فعله بتاء ساكنة يف آخر املاضي، وبتاء املضارعة يف ". بتاء املضارعة ألنّ الفاعل

    )1(".أول املضارع
أَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن بِها قُلْ إِنما اآليات و﴿: ونظريه قوله

: وحملّ الشاهد قولـه  ﴾]109: األنعام[جاءت الَ يؤمنونَ عند اللّه وما يشعركُم أَنها إِذَا 
  . )لئن جاءم آيةٌ(

ءتهم آيةٌ قَالُواْ لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللّه اللّه أَعلَـم  وإِذَا جا﴿: وقوله
حيثُ يجعلُ رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرمواْ صغار عند اللّه وعذَاب شديد بِمـا كَـانواْ   

مونَ ي124: األنعام[كُر[﴾   
ألنه مؤنث  -آية-تقدم  أنه من حيث احلكم النحوي جيوز تذكري وتأنيث الفاعلومن خالل ما 

 أنيث و"غري حقيقيذكري والتالبياين هلذا الت ه عندما تكون كلمـة ] هو[لكن يبقى السرآيـة -أن- 
  مبعىن 

اآلية القرآنية الدليل والربهان تكون مبعىن مذكّر فيأيت الفعل بالتذكري وإذا كانت كلمة اآلية مبعىن 
   )2( .أنث الفعل داللة على تأنيث فاعله

 :بني التذكري والتأنيث-بلــدة- ةلـفـظ •

غري احلقيقية الواردة بالتذكري والتأنيـث يف القـرآن   فظيـة من املؤنثات اللّ -بلـدة-لـفظة 
  .                 الكرمي
لنحيِي بِه  ﴿ :قولـه تعاىلوهي  ثالثة مواضع فقد وردت لفظة بلدة يف :فظة بالتذكرياللّ :أوال

 دةلـذكّرت لفـظة ب ﴾]49: الفرقان[وأَناسي كَثرياً  بلْدةً ميتاً ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاماً
ـ ") بلـدة ميتا: (قـولـهيف اآلية بدليل  ـك لنحـي بــه   ومل يقل ميتـة ألنـه أريد بـذل

         )2( ".أو ألنّ البلـدة يف معىن البلـد )1(."ميتا موضـعا ومـكانا

                                                 
1) (  �	�  . 1/241، ا�� ه3�م ، أوضn ا	�6
) 2(  ،pw� �<=�,%4ح d��	د17/5/2004 ا ، . kا�ّ��  .1: ص   ،إ��اه)* ا	6ّ

1) ( �Aي��o	ن، ا�  . 21/ 19، �1 ا	�)
2) ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/633، ا.  
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 والَّذي نزلَ من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتـاً كَـذَلك  ﴿: ونظريه قـولــه  
  .كما يف اآلية السابقة) ميـتا( :ـاهـد قـولـهفـذكّر والش﴾ ]11: الزخرف[تخرجونَ 

شبه األرض قبـل نـزول املطـر    : "استعارة تبعية حيث) ه بلدةً ميتافأنشرنا بـ: (ولـهويف ق 
      )1( ".باإلنسان امليتُ مثّ أنشرها اهللا أي أحياها باملطر

ـ [تاً كَذَلك الْخـروج  زقاً لِّلْعباد وأَحيينا بِه بلْدةً ميرِ﴿: ونظريه أيضا قـولـه    : قـ
إِنما أُمرت ﴿ :قـولـه تعـاىل موضعني ومها  يفوردت اللّفظة  :بالتأنيث فظةاللّ: ياثان﴾  ]11

ونَ مـن الْمسـلمني   أَنْ أَعبد رب هذه الْبلْدة الَّذي حرمها ولَه كُلُّ شيٍء وأُمرت أَنْ أَكُ
اإلشارة الدال على املفردة املؤنثة، حيث اسم  )هذه( :قـولـهاهـد ﴾ أنث والش]91:النمل[
  .مطابقة مع اللّفظ وهو القياس )فيهـا(مري املؤنث يف قـوله الضكذلك و

     )2( ".التي على الصفة للبلدة:وقرئ . هو صفة لرب) الذي حرمها: (وقوله تعاىل    
ا، واجلمـع  و خاليكلّ مـوضـع من األرض عامرا كان أ:" واحـد وهي وبلـد وبلدة مبعىن 

      )3( ."بالد وبلـدان
ـه تعاىل اختصـها من بني سائر الـبالد  مـكّـة حرسهـا اللّ"واملقصـود بالبلدة هنـا    

       )4( ".ـه وأكرمـها عليـه وأعظمها عنـدهبإضـافـة امسـه إليهـا ألنهـا أحب بالده إلي
آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُوا مـن   لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم﴿ :تعاىل وقـولـه

بلـدةٌ   : (وحملّ الشاهد قوله ﴾]15: سبأ[طَيبةٌ ورب غَفُور  رزقِ ربكُم واشكُروا لَه بلْدةٌ
   ).   طيبـة: (قـولـه املؤنث وهو الـوصفبفـأنث  )طيبة

اخلرب حمـذوف، ، ورفعهـا باالبتداء وعلى رفعهـااجلمهـور  )بلـدةٌ طيبـةٌ(: وقولـه     
ـ : ، أيهـذه بلـدة طيبـة ورب غفـور : أي ،أي لكم بلـدة طيبـة، وبالعكس ـه أَو واللّ

، أو علـى  نصب إمـا على املـدحبال) بلـدةً طيبـةً وربا غفـورا(رئ وق .وربكم رب غفور
كنوا أو اع1( ".بـدوااس(  

 :  التأنيث والتذكريبني -بـيـنـة -لـفظة •
                                                 

1) (  5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET ،3/1143.  
  .2/286 ،ا	$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن ) (2
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ) ) (3E	!ا *B��*(اه��  . 1/78، ,، ��ّ�� إ�7�+)j إ
  . 4/213، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) (4
)1 ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/93 ،ا .  
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-بينـة -من املؤنثات اللّفظية اازية الواردة يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيـث لفظـة       
وباإلضافة إىل ورودها بالتذكري يف مواضع وبالتأنيث يف أخرى، فقد قرئت أيضـا بالتـذكري يف   

 . موضع آخر من آي الذّكر احلكيم

 نة با: الأوذكريلفظة بيـا  ﴿: ـولـه تعاىلفقد وردت اللّفظة بذلك  يف ق :لتأَن قُولُواْ لَوت أَو
   ـنـةٌ فَممحرى ودهو كُمبن رةٌ منياءكُم بج فَقَد مهنى مدا أَهلَكُن ابتا الْكنلَيأُنزِلَ ع

سنجزِي الَّذين يصدفُونَ عن آياتنـا سـوَء    أَظْلَم ممن كَذَّب بِآيات اللّه وصدف عنها
ذَابِ بِمفُونَ الْعدصواْ ياهد قوله ﴾]157:األنعام[ا كَاننة: (والشذكري، ) جاءكم بيبالتليل والد

بالتاء  -جاءت-مة ألنـه لو كان قصـد التأنيث لكانمن العال) جاء( :جتريد الفعل يف قـولـه
رفذكّ ،اكنـةالس ة ألفاظ الفصل،  نة مـؤنث غري حقيقيألنّ لفظ البيأنّ باإلضافــة إىل  كبقي

والبينــة والبيـان   : " البينة والبيان مبعىن واحـد وذا الوجه األخري علّل القرطيب حـني قـال  
  ).جاءكم(يف قوله ) كم(وحسن التذكري لوجود الفصل وهو  )1(".واحـد

   نـة الـداللـة الواضـحوالبيالش ة كانت أو حمسوسـة ومسينــة   ـة عقلياهــدان بي
لى املُ «:الملقـولـه عليـه السـةُ عنيكـرالبأَن على من عي واليمنيقولــه مدلول و )2(»د :

)ـنةقـد جاءكم بي (نا حممـد عليه الصنبيالمالة والس.   
مساه سبحانـه بيـنة . عليه وسلّمواملـراد حممـد صلّى " :ال اإلمام القرطيب يف نفس املعىنق 

")3(                                                                                                   
     )4(".يعرضون ومييلون: ويصدفُون...أعرض عنه ومال:" وصدف عن الشيء   

  )5(".هللا عليـه وسلّمجيء حممـد صلّى اأي قـد زال الـعـذر مب :"واملعىن 
لْ إِني علَى بينة من ربي وكَذَّبتم بِه ما عندي ما تستعجِلُونَ بِه إِن قُ ﴿ :قوله تعاىل ونظريه

وهو قالْح قُصي لّهإِالَّ ل كْمالْح  نيلالْفَاص ريـ حمـلّ  و ﴾]57:األنعام[خ اهد قولـه الش: 
  .القرآن البينة بالبيان أورأي من أول ، على مري وهو للبينةفذكّر الض) وكذّبتم به(

                                                 
1) (   �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	ا z� ،4 ،7/144 .  
�+, وا	ّ=3�  ) (2�oّ4	 �)E	دار ا  iC(6ّ	ح�� ا�ّ	ا ��+  iC(6ّ	ّ��� ا	ل اpA م���1 ا	aّ;)� 2  أح�د�d ا	�3)� ا	ّ=�f�t� ،	s( ا��B	ا

  . 1/496) م1981- 1411(1وا	ّ$Cز�1 �)�وت ط
3) (   z� ، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	7/144، 4ا.  
4) ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/664 .  
��1 !ح(�م ا	%�:ن  ) (5B	اz� ،4 ،7/144.  
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الضـمري يف  :" وقيل )1( .ذكّر على تأويل البيان أو القرآن:" وهو ما عليه الزخمشري حيث قال 
يان حيتمل أن يكون للرب تعاىل، وأن يكون للبينة وإنما ذكّر محال على املعىن؛ ألنّ البينة والب)  به(

    )2(".مبعىن، كما أنّ الصيحة والصوت كذلك
أنّ  :"أحدمهاوجهني ) به: (قوله:" ويسنِد هذا الرأي ويقويه ما ذهب إليه العكربي من أنّ يف   

جيوز أن تعود على معىن البينة؛ ألنها يف معـىن الربهـان   " :والثّاين )3(".اهلاء يف به تعود على ربي
   )4(".والدليل

فَمن كَانَ علَى بينة من ربه ويتلُوه شاهد منه ومن قَبله كتاب موسـى  أَ﴿: قولهظريه نو   
إَماماً ورحمةً أُولَـئك يؤمنونَ بِه ومن يكْفُر بِه من اَألحزابِ فَالنار موعده فَالَ تك فـي  

-فذكّر لفـظ  ﴾]17:هود[الناسِ الَ يؤمنونَ  نه الْحق من ربك ولَـكن أَكْثَرمرية منه إِ
كان على  وتذكريه )5("يتلوه عـائد على البينـة مري يفالض: "خمشريقال الز. )يتلوه( :بقوله-بينة

لى برهان من اهللا وبيان أنّ دين ع أي ") على بينة من ربه: (قولهألنّ املراد ب .تأويل البينة بالربهان
6(".وهو دليل العقل اإلسالم حق(    

 -القرآن-)شاهد( :قولهبللبينة إذا كان املراد ) يتلوه(: مري يف قولهأنّ الضوذهب املنتجب إىل     
علـى  ) يتلوه(مري يف اهد القرآن فالضوقيل الش" :حيث قال ختلف يف مدلول لفظة الشاهد،األنه 
     )7(".لبينةهذا ل
فيه ما معـا فقـولــه    تقرئأما املوضع الذي  :قراءة بالتذكري والتأنيث بينـةلفظة : ثانيا

: طـه [ما في الصحف الْـأُولَى  قَالُوا لَولَا يأْتينا بِآية من ربه أَولَم تأْتهِم بينةُ ﴿: تـعاىل
  وحملّ  ﴾]133

والتذكري على تأويل البينـة بالبيان ألنهما اللفظ قرئ بالتأنيث على فقد ) م بينةأومل تأ(الشاهد 
  .مبعىن واحـد

                                                 
  .  70/ 2، ا	ّ��-3�ي ، ا	(3�ف ) (1
2) ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/159، ا.  
  . 2/70، ا	ّ��-3�ي ، �=>� ا	(3�ف. 1/373ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي ،  ) (3
  .l6E5 1/373 ا	ّ$�)�ن ) (4
  .3/33ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ،  ) (5
  .3/33ا	(3ّ�ف،  ) (6
7) (  ،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/613ا .  
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    قال اإلمام أبو زنـةُ(قرأ نافع وأبو عمرو وحفص  ")ه264ت( :ـةعرم بيأومل تأ( اء بالت
وقـرأ  )1()هِم الْبينــةُ حتى تـأْت : (ء يف قـولـهوحجتهم إمجاع اجلميع على التالتأنيث البينة، 

، نــة يف معـىن البيـان   ، والبيبالياء، ألنّ تأنيث البينة غري حقيقي )أومل يأم بينـةُ: (الباقـون
قَ: (تهم قـولـهوحجـد كُاَءجم بينـةٌ من ركُبم وهـدى ورح2( )ةٌم(   
 )4(."نـة ومل يقـل ـا  أي بالبي )3( )به ي وكـذّبتمنـة من ربقل إين على بي: (وقـولـه    

     )5(".وأصل اإلسناد التذكري ألنّ التذكري ليس عالمة ولكنه األصل يف الكالم
، ومحـزة، والكسـائي   ،ابن كثري، وابن عامـر، وشــعبة :" ونسبت القراء ة بالتذكري إىل   

بتـاء  ) متأ(وقرأ الباقـون  .ذكريبياء الـت) يأتيهم(الـعاشر وابن وردان خبلف عنـه  وخلف
  ،التأنيث

    )6( .")البن وردان(هـو الوجـه الثّاين و
ويتضح من خالل دراسة النصوص القرآنية السابقة أنّ لفظة بينة ذكّرت وأنثت يف القرآن، أما    

  . تأنيثها فعلى لفظها، وأما تذكريها فألنـها مـؤنث غري حقيقي أو لتأويلها بالبيان
مرفوعـة ) بينةٌ(وحكى الكسائي بتنوين ) ما(واجلمهـور على إضـافـة بينـة إىل          
، أو خرب مبتدأ حمذوف، أي هي مـا يف الصحـف )نةبي(على قـولـه بـدل من ) مـا(و

، وال جيـوز أن يكون حاال من املنوي يف )مـا(على احلال من ) بينة(األوىل، وأجيز نصب 
يف : رفع على الفاعلية، وقرئ) مـا(، ألنّ العامل معىن، و)الصحـف( الظّـرف، وهـو يف

    )7( ".الصحف باإلسكان ختفيفا
فقد وردت يف مواضع عديـدة أذكـر منـها    أنيث تالباللّفظة وأما : بالتأنيث نةبي لفظة: ثالثا 

دواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعب﴿: قـولـه تعاىل
                                                 

  . 4: ا	�ّ)=,  ) (1
  .157 :ا!5��م  ) (2
�م ا!5� ) (3 :57.  
4) ( ،,4B5ز �� ��ّ�� ��7�)� ا!2;�67ّe� ، 5, ا	ّ�7�	,، ا	�oّ�, : ���  حBّ, ا	%�اءات 	}��م ا	j(4B أ�  زر+l +�� ا	ّ�ح�� 

,6��ّ��ر ا	��Yوي، ��� ودرا7, .  465: ص ) م1997- 1418(ا	-+ ��ّ��س أح�� +  �: �=>�  l(AC�  2 ا	%�اءات ش�ح ا	�Yا�,، !
�6E)� .   3/443ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، .   2/423) م1995- 1416(1)�ر، �($�, ا	ّ�ش�، ا	���ض طح�زم 7�)� ح.د 

 ،��C=$ّ	وا ���$�	16/345ا.  
�شCر، )  5( + ��  . 6E�16/345)� ا	ّ$���� وا	$=�C�، ا

� وMCA ا	%�اءات ا	1�6ّ ا	(s3 +�  آ$�ب �=>� . 36 ،3/35،��)�6 . ات ا	�3� ا	�$Cا��ة، د ا	�;=  2  ا	%�اء ) (6YBBوح �Y44+و
lE	ّe�	 : ��� ، ّ6(%	ا "	�i  �ص  )م1997- 1418(5��  ا	ّ��� ر�#�ن، �67ّe, ا	ّ�7�	, ط ،ا	ّ�آ$Cر: أ�  ��ّ�� �ّ(  ا	��5  �� أ

 :108 .  
7) ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/443، ا .  
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قَد جاءتكُم بينةٌ من ربكُم هـذه ناقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ فـي أَرضِ اللّـه والَ   
أْخٍء فَيوا بِسوهسمت يمأَل ذَابع ث بقولـه]73: األعراف[ذَكُمـاء   )مجاءتك: (﴾  فأنبالت

  .فـظمطابقـة مع اللّ
إِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَــه  و﴿: ونظريه قوله تعاىل  

واْ النسخبالَ تانَ ويزالْملَ وفُواْ الْكَيفَأَو كُمبن رةٌ منيكُم باءتج قَد هرالَ  غَيو ماءهـيأَش اس
﴾ ]85: األعـراف [نتم مؤمنِني تفِْسدواْ في اَألرضِ بعد إِصالَحها ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُ

: ومدلول قولـه . فأنث على القياس كما يف اآلية قبلها) قد جاءتكم بينة: (وموضع الشاهد قوله
     )1( ".تنقصوا: أي) تبخسوا(

  ﴾ ]4: البينة[هم الْبينةُ وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاءت﴿  :قـولـهو
لغة القرآن،كما قرئـت بـذلك أيضـا    ذكّرت وأنثت يف  -بينة-أنّ لفظة: يفهم مما تقدمو   

فظ وهو الغالب، إذ مل يرد بالتـذكري  ، وتأنيثها على اللّمحال على معىن الربهان أو البيانوتذكريها 
  . الثة املذكورةإال املواضع الثّ -البينة-من لفظة
  :مستوي فيها التذكري والتأنيث -اجلنة–لفظة 

لفظة اجلنة وقد وردت بذلك يف  فظية اازية التي استوى فيها التذكري والتأنيثمن املؤنثات اللّ  
ألنه على ) "بعيد: (فذكّر بقوله ﴾]31: قـ[لْمتقني غَير بعيد الْجنةُ ل وأُزلفَت﴿ :قوله تعاىل

واملصادر يستوي يف الوصف ا املذكّر واملؤنث، أو على حـذف  : زنة املصدر،كالزئري والصليل
ان مبعىن ألنّ اجلنة والبست" أو محال على املعىن  )2(".املوصوف، أي شيئا غري بعيد، وعزيز غري ذليل

   )3(".كما أنّ املوعظة والوعظ كذلك
مـن   )4("مكانا غري بعيد، أو على احلـال : نصب على الظّرف، أي) غري بعيد: (وقوله تعاىل  
  )5(".اجلنة
 :بني التذكري والتأنيث -حـجة-لفـظة •

                                                 
1) ( B��(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ;, ا	��E	1/119، ,* أ  
  . 6/29، ا	ّ��-3�ي، ا	(3ّ�ف ) (2
3) ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/355 ،ا  .  
  .6/29 ،ا	(3�ف  ) (4
5) ( ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+"B$=�	4/355 ،ا .  
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لغة القرآن الكرمي فظية اازية الواردة بالتذكري والتأنيث يف من املؤنثات اللّ-حجة–لفظة        
. 

ذكريلّال :الأوذكري يف ثالثة مواضع هي:فظة بالتة بالتقـولـه تعاىل: جاءت لفظة حج :﴿ نمو
   كُمـوهجلُّـواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح

اسِ علنكُونَ لئَالَّ يل هطْرنِي  شـوشاخو مهوشخفَالَ ت مهنواْ مظَلَم ينةٌ إِالَّ الَّذجح كُملَي
لَّكُملَعو كُملَيي عتمنِع مُألتونَ  ودتهلفظة ﴾ فذكّرت ]150: البقرة[ت)ـةحبشهادة) ـج 

جـاز  حقيقـي،   مؤنث غـري ) ةـجح( ة، وألنّ لفظعالمة التـذكريبالياء ) يكونَ( :قـولـه
) يكونَ: (،كما أنّ وجود الفصل بني الفعل الناقص يف قـولـهفظاللّ ها محال على معىن تـذكري

) علـيكم (و) للناس(ثلـة يف قـولـه وبني امسـه املفصـول بينـه بعـدد من احلواجز واملتم
   .سوغ التذكري أيضا وحسنه

: م متعلّقـة بقـولــه الالّ") كم حـجـةٌعلي للنـاسِ لئالّ يكونَ( :قـولـه تعاىلعرب وي  
 ،يف مـوضع نصب علـى احلـال   )عليكم(و ،اخلرب)للناس(اسم كان، و) حجـةٌ(و...،)فولّوا(

ـة(مـه على املوصـوف وهـو لتقدج1( ".)ح(      
إن جعلت : م، قلت، كما زعـم بعضـهحبـجة)عليكم (جيـوز أن يتعلّق  فإن قلت هل    

 ألنّ مـا هنا احملـاجة واادلـة فـال، ـة ا وهـو الوجـه ألنّ املراد باحلجاحلجـة مـصدر
  كان 

   )2(".س، وإن جعلتـهما امسا فال بأم عليهيتقـد يف صـلة املصـدر ال
       )3( ."ـةلـم يكن حج ـة وإنْـجلمـوا مستثىن مـن احلُين ظَذفجعل ما حيتج بـها الّ   

  يمـه سوجيـوز أنما حيتجوالَّ: (ـة كقولـهـون به حجـذين يحاللَّ يفِ ـونَاجـ  ـه من 
بـعد ما استهِمبر ـدنـةٌ عضاحد مهتجح لَه 4()جِيب( ى الـدفسماحضـة حـةج." )5(  

                                                 
1) ( ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�21/392  إ+.  
2) ( ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�21/392  إ+.  
3) ( 1A��	ا l6E5 ،1/392.  
  .16 :ا	C3رى  ) (4
  .121: ، ص ��E�  *B�دات ا	%�:ن ا	(��* ) (5
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ة ـذي يقتضي صـحاحلـجـة الـداللـة املبينة للمحجـة أي املـقـصد املستقيم وال"و 
احلجــة  : "وقيل .)ـةحج( ةلفظيت شرح هـذه اآليـة يف تأنيث وسيأ )1( ".أحـد النقيضني

    )2(".مـناظره غلبـه باحلـجـة والربهـان ج، وحالربهـان
ـ  ﴿ : تعاىل قولهونظريه  عـةٌ بجح لَى اللّهاسِ علنكُونَ لئَالَّ يل رِيننذمو رِينشبالً مسر د

   ﴾ ]165: النساء[للّه عزِيزاً حكيماً الرسلِ وكَانَ ا
إِن كُنـتم  وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلَّا أَن قَالُوا ائْتوا بِآبائنا ﴿ :وقوله

 نيقاد25: اجلاثية[ص[﴾  
: قـولــه تعـاىل  حجة بذلك يف ثالثة مواضع أيضا، يف وردت لفظة  :اللّفظة بالتأنيث :ثانيا

﴿واء إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آتنتجح لْكت  ـيملع يمكح كب
ـ ) تلـك : (فأنثت لفظة احلجة بدليل قوله) وتلك حجتنا: (والشاهد قوله ﴾]83: األنعام[ ي الت

  .يشار ا للمفردة املؤنثة كما هو هنا، أو جلمع غري العاقل
وحمـلّ   ﴾]149: األنعـام [لْ فَللّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَجمعني قُ﴿ : وقوله

 احلجة مبتـدأ "فأنث بالوصف داللة على تأنيث املوصوف بدليل أنّ ) احلجة البالغة: (الشاهد قوله
    )3(".واجلملة مقول القول...مؤخر والبالغة صفة

والَّذين يحاجونَ في اللَّه من بعد ما استجِيب لَه حجتهم داحضةٌ عنـد ربهِـم   ﴿: وقوله
و بغَض هِملَيعو يددش ذَابع مث  ﴾]16: الشورى[لَهمطابقة  )داحضـة( :قـولـهبفأن

باطلـة  :أي) داحضـة( :قوله ومعىن  )4(".حجتهم مبتدأ ،وداحضة خرب حجتهم"بتدأ ألنّمع امل
    )5(."دحضت فالنا يف حجتـه فَدحضزائلـة، يقال أ

 :بني التذكري والتأنيث -احلـياة-ة لـفـظ •

رغم من كوـا  وبال )الدنيا(ِبوأكّد تأنيثها بوصفها  -احلياة– لفظة ومن املؤنثات اازية اللفظية
  . كذلك إالّ أنها ذكّرت يف القرآن والسر يف ذلك هو ما سنعرفه يف حتليل أمنوذج التذكري

                                                 
  . 121:  ص ، ا�"r�E�  *B�دات ا	%�:ن ا	(��* ، ا	ّ� ) (1
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ), ) (2E	!ا *B��، ،*(اه��  .124، 1/123 ��ّ�� إ�7�+)j إ
  . 1/311، %�:ن ا	(��*، ��  ا	ّ��� ا	ّ�رو�\إ+�اب ا	 ) (3
  . l6E5،1/311إ+�اب ا	%�:ن   ) (4
5) ( *B�� "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� 186 :، ص .  
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مـوضع واحـد وهـو قـولــه   القرآن يف يف )احلياة(ت لفظة ذكّر :فظة بالتذكرياللّ: أوال
من الَّذين آمنواْ والَّذين اتقَواْ فَـوقَهم  ين للَّذين كَفَرواْ الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ ز﴿ :تعاىل

زري اللّهو ةاميالْق موابٍيسرِ حياُء بِغشن يم اهد قوله﴾ ]212: البقرة[قوالش :) ــنيز( 
بالتاء وهـذا جيوز ) زينت(ل كان اللّفـظ مؤنـثا لقي ولـوحبذف التاء داللة على تذكري الفاعل 

والتذكري على معىن .املسنـد إليه مصدرا والفعل متقدم عليه  غـة الـعربية ماداميف فلسـفـة اللّ
  .البقاء
وذلــك  ) زينـت (ومل يقل ) ياـذين كفروا احلياةُ الدنزين للّ( :وقـولـه: "يقول الفراء   
فمن أنث  ،ـدرنـه مشتق من فعل يف مـذهب مص؛ ألوإنما ذكّر الفعل واالسم مـؤنث، جائز

مستدال علـى ذلـك    )1(".ن ذكّر ذهـب إىل تـذكري املـصدروم ،أخرج الكالم على اللّفظ
بـالرغم مـن أنّ    ألنها مصادر ـة من فعل جاءت بالتذكريبشواهـد قرآنية مصادرهـا مشتقّ

قَــد  (و)2( )ربه فَانتهى فَمن جاَءه موعظَـةٌ من( ومثْلُـه":فقال.                   ألفاظها مؤنثة
بِّـكُمر نم رائـصب اَءكُموأَ( )3( )جالَ ـذَخـذلَظَ ينموا الصيوسيأيت شرح هــذه  .)4( )ـةُح

  .اآليات،كلّ يف مكانـه
 فأما يف األمساء املـوضوعـة فـال تـكاد تـذكّر فعل مــؤنث إالّ يف " :وعقّب قائال    

وقد ذكّرت ألفاظ من هذا النوع يف الشعر، ال لضرورة، ولكن محال على  )5(".هالشعر لضرورتـ
  .    املعىن

. التذكري هنا على املعىن، وألنّ تذكري غري احلقيقي جائز مىت تقدم فعله يأبو بكر األنبا ر وحمل
ومن ذكّـر   ،جيب إحلاق التاء به، ألنه يف هـذه احلـال عكس لـو أسـند الفاعل إىل الفعـلب

ـ   ، واحلياة مـؤنثة)زين(فـذكّر ":فقال. يف مثل هذا فعلى املعىن، والوجه التأنيث : ىنعلـى مع
، أخـر الفعـل بعـد هـذه األشــياء وإذا تـ"لتقدم الفعل  )6(."زيـن للـذين كفروا البقاء

 ، وجيـوز أن عتينضـربتك أَوجعتنِي، وصـيحتـك أفْز: ، وقبح تـذكريه كـقولـكأنـث

                                                 
  . 1/125 ،، ا	Eّ�اء���5  ا	%�:ن  ) (1
  . 275: ا	�%�ة  ) (2
  .  104: ا!5��م  ) (3
  . 67: هCد  ) (4
  .1/125ا	Eّ�اء، ،���5  ا	%�:ن ) (5
6) (  ، d5ّe�	وا �ّآf�	ا.  2/229ا �<=����E	 ، �(B�	:ن ا�%	اب ا�ي.  21/447  إ+��)�	ح�� ا�	ا l� �ّ� �  . 86: ، ص إ�pء �
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وإنمـا  . عين، وصـيحتك أفـز يـذكـر الفعـل محـال على املعىن، فتقول ضربتـك أوجعين
    )1(".صار التأنيث أجـود

لفعـل فقــد علّلـوا    فـظ يف حـال تـقدمـه وتأخـر اين أجـازوا تذكري اللّـذوالّ   
 من االسم، فاسـتحبوا  د االسـم كان فيه مـكينألنّ الفعـل إذا أتى بعـ" :لـذلك بقـوهلم

نــذهب إىل  : أن يضمروا مـذكّرا، وقبلـه مـؤنث، والـذين استجازوا ذلـك، قالــوا 
واملرجح يف نظري ما ذهب إليه أبو بكر  )2(".هـو يف التقدمي والتأخري سـواء، وقالـوا املـعىن

ووجوب إحلاق . لنحاةبن األنباري من أنّ تأخري الفعل يوجب إحلاق العالمة وهو ما عليه مجهور ا
  . العالمة خيرج عن موضوع هذا البحث

  : يف اآلية الكرمية ثالثة أوجه وهي -احلياة-لفظة ذكريوأخلص إىل أنّ يف ت    
ها مصدر :الأوا ،ألنألنّ :ثاني واحـد ألنّ احلياة والعيش والبقاء مبعىن  :ثالثا ،تأنيثها غري حقيقي .

  . وحسن التذكري لوجود الفصل
قرأ ابـن  " يث، حبالتأنيثأيضـا  فيه فقد قرئتوإضافة إىل ورودها بالتذكري يف هذا املوضع   

مبؤنـث أصـيل    -احليـاة -واملالحظ أنّ وصـف )3(".زيـنت بإظهار الـعالمـة: أيب عبلـة
 خمتوم بألف، واأللف أصل يف االسم، مما جعلـها ال  -الدنيا-قَوى التأنيث فيها ألنّ"  الدنيا"وهو

  . خترج إىل التذكري إالّ يف موضع واحد وهلذا السبب قرئت فيه أيضا بالتأنيث
ر على البناء للمفعول يف اجلمهو) نياـذين كفروا احلياةُ الـدزين للّ: (وإعراب قـولـه تعاىل  

         )5(".على البناء للفاعـل )زين( )4(، وقرئزيـن، ورفـع احلياة بـه على الفاعلية
نــه  حس: ين لـه األمـروز ،حسنـه وزخـرفـه: يَء وزينهزان الش"من ) زين(ومعىن    

6(."يطان يعين الوسـوسـة واإلضاللورغّبـه فيه وهـو من الش(    
 :بني  التذكري والتأنيث قراءة -خـافيـة -لـفـظ

وذلـك يف قـولـه ) خافية(ومن األلفاظ القرآنية التي قرئت بالتـذكري والـتأنيث لفظـة    
خفَى منكُم يومئذ تعرضونَ لَا ت ]16: احلاقة[ي يومئذ واهيةٌ وانشقَّت السماء فَهِ﴿ :تعاىل

                                                 
1) (  d5ّe�	وا �ّآf�	ا l6E5 ،2/229 .  
2) ( l6E5 1A��	2/229،ا  .  
  . 2/129، ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن)   ( 3
  . l6E5 ،2/129 ا	��� ا	��)� ) ( 4
  .  B$1/447" ، ، ا	�=ا	%�:ن ا	�B)� ا	E��� 2  إ+�اب  ) (5
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ), ) (6E	!ا *B��، *(اه��  . 1/250، ��ّ�� إ�7�+)j إ
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قـرأ  " فقد )1(".يقرأ بالياء والتاء) نكم خافيةال ختفى م( :اهد قوله﴾ والش]18: احلاقة[ خافيةٌ
  . بتاء التأنيث) ال ختفى(وقرأ الباقون  بياء التـذكري،) ال خيفى(عاشر ، وخلف المحزة، والكسائي

ث الفاعل وهـو خافية غري ، ألنّ تأنيـل، وتأنيثـهوجاز تـذكري الفع" :وعلّله بعضهم بقوله
   )3(."ث قراءة اجلمهوروالتأني )2(".حقيقي
ال (قرأها الناس بعد بالتـاء  ، والياءقرأها حيي بن وثّاب ب:" وز الفراء القراءتني ما فقالوج     

     )5(".وأخذت )4( )ةُحيوا الصملَظَ ينذالَّ ذَخأَو: (وهو مثل قوله ،وكلّ صواب ،)ختفى
ؤنثـة ملوصـوف حمـذوف يقـدر     ، وخافية صفة م)خلافية(صفة ) منكم: (يعرب قولهو     

  )6(."بالفعلة
ألنّ العرض أصله إمرار األشياء على من ) ضونرعت( :يف قولهومن الفنون البالغية يف اآلية الكناية 

يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على املشتري وعرض اجليش على أمريه وأُطلق هنا كناية عـن  
ومن الصور البديعية وجود جناس االشتقاق  )7(".سبة مع جواز إرادة املعىن الصريحالزمه وهو احملا

   .)خافية(و) ىال ختف: (بني قوله
الفعلة مـن  ... ختفى على اهللا وال على مالئكتهال" :أي) ال ختفى منكم خافية( :قوله مدلولو   

 أو يقدر بنفس أي ال ختفى من احلساب نفس أي أحد وال يلتبس كافر مبؤمن وال بار، أفعال العباد
   )8(".بفاجر

بناء على مراعاة اللّفظ ألنها صفة مؤنثـة،   قرئت بالتأنيث) خافية(أنّ لفظة  ويستنتج مما سبق 
  .والفاصل حمسن يف القراءتني، التذكري ألن تأنيثها غري حقيقيقرئت بو

  :ترد بصيغة التذكري -خـصاصـة- ةلفـظ •

وقـد   -خصاصة-لغة القرآن الكرمي، لفظة يفبالتذكري الواردة اازية فظية ومن املؤنثات اللّ    
والَّذين تبوؤوا الدار ﴿: قـولـه تعاىل يفحد يف عموم القرآن، وجاء ذلك وردت يف موضع وا

                                                 
�رف ����3، ا	ّ$�@)� وا	��اA�<=�،  ,� �6E)� ا	pB	)�. 351:ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6، ا�� خ�	l�C، ص  ) (1��4	 ,(ّ��ا	ّ�ار ا	3ّ

�حs 	�ى و  ��ش�اف، a�	ار، ��ّ@� اC7 وان�ذ ��  . 567: ص ) م1998- 1418(1زارة ا!و@�ف ا	C6ّرّ�,، دار ا	j(B، طا!$7
  . 3/315، ;=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ةا	� ) (2
3) (  E� �<=ر�Cش�+ ��  . 29/129، 6)� ا	ّ$���� ا
  . 67: هCد ) (4
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) (5�� ،181/ 3 .  
�شCر ) (6+ ��  . 6E� ،29/129)� ا	ّ$���� وا	$=�C�، ا
7) ( l6E5 ��C=$	وا ���ّ$�	29/128، ا .  
8) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	129/ 29، ا.  
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والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتـوا  
هـم  صةٌ ومن يوق شـح نفِْسـه فَأُولَئـك    ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصا

من عالمة ) كان(الفعل ألنّ جتريد )كان م خصاصة: (اهد قولهوالش ﴾]9: احلشر[الْمفْلحونَ 
خصاصةٌ( أنيث داللة على تذكري امسهالت .(  

 مسـألة  سبق وأن ذكر الرأي اخلاص يف )1(".لفعل حني فرق بينـه وبني االسـمذكّر ا" :وقيل
  .الفصل مع  املؤنثات اللّفظية اازية املفردة

: ألجل تأنيث اخلصاصة ليس حقيقيا، والثّـاين ) كان(تذكري فعل "أنّ  إىل ابن عاشوروذهب    
  .وهو الوجه الذي سبقت اإلشارة إليه )2(."وامسها بارور) كان(فصل بني  ألنه

يف اآلية  ألنّ املراد باخلصاصـة ،ذكّر محال على معىن الفقر ربما وهو أنه: وأُضيف تعليال ثالثا   
   )3(".ن الفقر الـذي مل يسـد باخلصاصةعبر ع ":قالحيث  الراغب وهو ما عليه-الفقر-الكرمية

؛ أي ولو كان ة من االختصاص وهو انفراد باألمر، فاخلصاصة اإلنفراد باحلاجةاخلصاص"وأصل  
    ).")4م فاقة وحاجة

     )5(".يف موضع احلال أي مفروضة خصاصتهم) " ولو كان م خصاصة(ة ومجل
شـبه  فقد ) تبوءوا الدار واإلميان: (طيفة يف قولهاالستعارة اللّ:"ومن الفنون البالغية يف اآلية    

، وهو مبرتل ومستقر لإلنسان نزل فيه، ومتكّن منه حتى صار مرتال له، اإلميان املتمكّن يف نفوسهم
    )6(".لطيف االستعارة من

  .)7(يعين األنصار). بوءوا الدار واإلميان من قبلهموالذين ت: (وقوله      
   :بني التذكري والتأنيث-لْخيرةٱ–لفظة  •

وقد وردت اللّفظة يف  -ةرياخل– ومن املؤنثات اللّفظية الواردة يف القرآن الكرمي بالتذكري كلمة   
  .موضعني األول بالتذكري، والثّاين قرئت فيه بالتذكري والتأنيث عموم القرآن الكرمي يف

                                                 
�5  ا	%�:ن  ) (1��، \E1/26، ا!خ  .  
2) (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،28/94  .  
3)  ( ��"rا�	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ  ا�E	دات أ�E�  *B 167 :، ص  .  
4) (  ، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	ف، �=>18/19ا�  . 6/98 ا	ّ��-3�ي، ،� ا	(3ّ
  .l6E56/98،  ا	(3ّ�ف)   5(  

6) (  �(7�E$ّ	ة اCET ،3/1313  .  
  . 546: ص ، �6E)� ا	pB	<=�6/98 .  �(� �pw ا	(3�ف،  )  7( 
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ذكرياللّ :الأوجاءت يف قوله تعاىل :فظة بالت :﴿  ـما كَانَ لَهم ارتخياُء وشا يم لُقخي كبرو
عتو انَ اللَّهحبةُ سريرِكُونَ الْخشا يماهد يف  ﴾]68: القصص[الَى عما كان هلم : (قولهوالش

من التخير كـالطّرية   :واخلرية )1(".اخلرب) هلم(واخلرية اسم كان و)."ما كان: (فذكّر بقوله) اخلرية
 )2(".من التطير تستعمل مبعىن املصدر وهو التخير ومبعىن املتخير كقوهلم حممد خرية اهللا يف أرضـه 

   )3(."ل ومل يسمع يف هـذا الوزن غريمهاقي
ومـا  ﴿:بذلك يف قوله تعـاىل  -اخليرة–فقد قرئت لفظة  :فظة بالتذكري والتأنيثقراءة اللّ :ثانيا

مو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤمن كَانَ ل
ض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعبِيناً لَّ يلَاالً ماهد قوله﴾ ]36: األحزاب[ضأن يكون :(وموضع الش

   )4(".يقرأ بالياء والتاء) هلم اخلرية
بيـاء التــذكري، ألنّ   ) يكون(لف األمحر ، وخقرأ هشام، وعاصم، ومحزة، والكسائي"قد ف  

حمـل علـى   مـؤنث غري حقيقي، وألنّ اخلرية، واالختيار سـواء، ف) ةُرياخل(الـفاعل وهـو
ـ   )5( ".)هلـم (اعل باجلار وارور وهـو ، والـفاملعىن، وللفـصل بني الفعل ون وقـرأ الباقـ

   )6(."هـو اخلرية، لتأنيث لفـظ الفاعـل وبتاء التأنيث) تـكون(
مؤنثة وذكّرها القرآن، كما قرئت بالتذكري والتأنيث، ألنها  -اخلرية-ويتضح مما سبق أنّ لفظة   

ري حقيقي، وجاز أن حتمل على معىن االختيار ألنهما مبعىن واحد، وما الفصل إالّ حمسـن  ملؤنث غ
  . تذكريا وتأنيثا

 :بني التذكري والتأنيث قراءة-ـةولَد -ةلـفـظ •

وذلك يف قوله هذا ملن قرأ بالرفع -دولَة-لفظة أيضا من األلفاظ اليت قرئت بالتذكري والتأنيثو   
اء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربـى والْيتـامى   ما أَفَ﴿ :تعاىل

 ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو نكُماء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْمو
يف  -دولَـة-لفظـة ﴾]7:احلشر[لَّه شديد الْعقَابِ نتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ الوما نهاكُم عنه فَا

                                                 
1) (  "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/724، ا .  
  .  4/232، ا	(3ّ�ف ) (2
  .3/152، ا	�$Cا��ة2  ا	%�اءات ا	�3�   ا	�;=  ) (3
  .  290: ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ ، ا�� خ�	l�C ، ص  ) (4
  .3/152ا	�;=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة،  ) (5
  .  <=� ، ،22/28� �6E)� ا	ّ$����6E5 ،l3/153 ا	�;=  ) (6
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ألنّ مـن  . عن ذلـك تبعا لتخريج القـراءات القرآنيـة   اآليـة تـذكّر وتـؤنث وقـد خترج
مهـا  ، ومنهم من قرأ بالتـذكري، ومنهم من قـرأ بغري بالتأنيث) يكون: (من قرأ قولـه ،الـقراء

   .وفيهم من قرأ بأوجـه متعددة
أنّ كان تامـة ال حتتـاج إىل  ، على بالّرفع) دولـةٌ(، وقرأ أبو جعفر تـكون بالتأنيث" فقد  

األوىل تأنيث  :أوجـه وقرأ هشام بثالثـة. وأنث الفعل لتأنيث لفـظ دولـة ،خرب، ودولةٌ فاعل
وعليـه النصـب   ) يكون(تـذكري : الثالثالثاين و .مثل قراءة أيب جعفر) دولـة(رفع و) تكون(

ولـةً(ونصب ) يـكون(وقرأ الباقون، بتـذكري). دولـة(فع يف والرعلى أنّ كان ناقصــة  ) د
وكثرة القراءات هذه  )2(".وهي قراءة اجلمهور )1("خرب يكون) دولـةً(و...ضمري الفيء وامسهـا

       .م، وإىل وفرة معاين اللّغة العربيةاللّهجات العربية من جهة كما هو معلو تعود إىل اختالف
   .أنيثتالـذكري وتالباب يخرِج الكلمة من بالنصب ) دولـةً( :و قـولـه

  )3(".، أوملا يتداول يف أيـدي الناساسم ملـا يـدور من اجلـد واحلـظوظ: والـدولـة     
   )4( ).اسِوتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الن: (قال تعاىل

    وـةُلَوالـد وبة يف الغلبـة وامللـك: البفتح الداء املشـهورون  . النولـذلـك أمجع القر
   )5(."تـها يف هـذه اآليـة بضـم الدالعلى قراء

   )6(".ألنهم أغنياء باملغامن واألنفال، وهم الـغزاة باألغنياء الّذين هم مظَـنة الغىنواملراد      
  :ترد بصيغة التذكري -تذكـرة -ة لفـظ •

كَلَّـا  ﴿: وذكّرت يف القرآن الكرمي وذلك يف قوله تعاىل لفـظا ةتـذكرة مـؤنث ةلفـظ      
عود بدليل  )تذكرة(  :قولهفذكّر  ﴾]12: عبس[من شاء ذَكَره فَ ]11:عبس[ إِنها تذْكرةٌ

فمن شـاء ذَ(ا يف اآليـة بعـده امري املـذكّر عليهالضهبناء على التأويل.)كَـر  .  
    خمشريقال الز " :ذكّـر الض1(".ـذكرة يف معىن الــذّكر والـوعــظ  مري ألنّ، الت(           

   )2(".أي كان حـافظـا لـه غري ناس) " هفمن شاء ذكـر( :ومعىن قـولـه
                                                 

�شCر���=>� �6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$=C  . 3/296 ،   2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ةا	�;= ) (1+ ��  .28/86 ،، ا
2)(  C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ��28/86 . :ن�%	5   ا�  . 3/145، ا	Eّ�اء �=>� ��
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ), ، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه ) (3E	!ا *B��،*(1 /195 .:ن�%	5   ا��ظ ا	%�:ن ا	(��*، . 3/145، ا	Eّ�اء �=>� ��E	أ *B��

،,(ّ�  .1�B�1/422 ا	4;, ا	��
  . 140: :ل +��ان   ) (4
  . 3/249، "، ا	�=$B� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�6E�، 28 /86  .<=��(B)� ا	ّ$���� ) (5
  . 86/ 28 ،وا	ّ$=�C� �6E)� ا	ّ$���� ) (6
  . 6/209 ا	ّ��-3�ي، ا	(3ّ�ف، ) (1
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ة جيب ظـأي مـوع) إنهـا تذكـرة(، وعن معاودة مثلـه كـالّ ردع عن املعاقب عليه"و 
   )2(".االتـعاظ والعمـل مبوجبهـا

فَــمن شـاَء ذَكَـره     ]54: املـدثر[كَـالّ إِنـه تذْكرةٌ ﴿: نظريه قـولـهو       
 ةركـذْالتّ نِع ا لَهممفَ(: ذكرة يف قـولهللت) رهكَذَ(و) إنـه(مري يف الض"َف  ﴾]55 :املـدثر[
مرِعض3()ني(  ها يف معىن الذّكر أو القرآنألوإمنا ذكّـرن.")4(   

   اء أنّ الضه تذكرة: (ري يف قولهمومذهب الفره تذكرة( :وقوله:" للقرآن حيث قال) إنيعين ) إن
  هذا 
فمـن  :" وعلّل ذلك بقوله )5(".لكان صوابا، كما قال يف عبس) رةإنها تذك: (، ولو قيلقرآنال
  : قال
ويف تصوري أنّ الضمري للتذكرة، وإنْ أعيد  )6(."أراد القرآن) إنه( :رة، ومن قالوأراد الس) إنها(

  .على السورة أو القرآن فذلك ألنهما أصل التذكرة
  :بني التذكري والتأنيث قراءة-رأفـة–لفظة  •

: وذلك يف قوله تعـاىل  -رأفـة-لفظةفظية اازية التي قرئت بالتذكري والتأنيث من املؤنثات اللّ
لَّه الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ ال﴿ 

 ﴾]2: النـور [ةٌ من الْمؤمنِني إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشهد عذَابهما طَائفَ
  .بالياء، واألغلبية على التاء) وال يأخذكم(بالتاء وقرئ أيضا ) وال تأخذكم: (الشاهد قولهو

بالياء وهو ) وال يأخذكم: (اجتمعت القراء على التاء إالّ أبا عبد الرمحن فإنه قرأ: يقول الفراء  
  )9(".لرمحةوالرأفة أرق أنواع ا )8()".)7(وأخذ الذين ظلموا الصيحة(صواب؛ كما قال 

  :بني التذكري والتأنيث -رحـمـة-ةلفـظ •

  القرآن الكرمي ذكّرت يف أكثر من موضع يف جاءت يف مواضع عديدة  )رحـمة(لفـظة 

                                                                                                                                                         
  .l6E5، 6/209 ا	(3ّ�ف ) (1
  .6/209 ا	(3ّ�ف،  ) (2
  . 49: ا	��ّث�  ) (3
  . 6/184، ا	(3ّ�ف ) (4
�5  ا	%�:ن، ) (5�� 3/206 .  
  .3/206 ،ا	Eّ�اء، ���5  ا	%�:ن ) (6
  .67:هCد  ) (7
  . 2/245 ا	Eّ�اء،  ،���5  ا	%�:ن ) (8
9) ( ،l6E5 :ن�%	5  ا��ظ ا	%� . 2 /245��E	أ *B��  �<=�,(ّ�  . 1/453، :ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��



  يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث فظية اازية الواردةاملؤنثات اللّ              راسة تطبيقيةالفصل الثّالث د
  
 

 127

  : وأنثت يف مواضع كثرية كما سيتبين ذلك مما يلي
رضِ بعـد  والَ تفِْسدواْ في اَأل﴿ :فقد وردت بذلك يف قـولـه تعاىل:ذكريفظة بالتاللّ: أوال 

قَرِيب اللّه تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادا وهالَحإِص  ِسنِنيحالْم ن56: األعراف[م[﴾  
: ، الوصف املـذكّر وهو قولــه  اوالـدليل على تـذكريه يف اآلية -رمحـة-ةلفـظ تذُكّّر

 )1(".خبار الـمؤنث فيقـال قريبــة  ها إ، فقياسـها أن خيرب عنـوالرمحـة مـؤنثة" )قريب(

  . بالتاء
 مـع أنّ موصوفــه مــؤنث   ) قريب(لـوصـف لوعـدم حلاق عـالمـة التأنيث      

، وجلّهـا حيوم حـول تأويل االسم املـؤنث هه علماء الـعربية بـوجوه كثرية، وجـاللّفـظ
      )2(".اسم مـذكّر مبا يراد بـه من

املذكّر واملؤنث إىل أنّ سبب تذكري الصفة واملوصوف مؤنث ألنّ املراد  ذهب الفراء يف كتابه   
 )إنّ رمحـة اهللا قريب مـن احملسـنني  ( :وقال ":قالالقرب والبعد ومها لغتان، حيث ) قريب(ِ ب

قــريبة منـك   : نسـب قـالوا  ، فإذا صـاروا إىل اللغتان مقولتان يف القرب والبعـد ،وقريبة
كان مبعـىن   وتأنيثه جيوز فيما لو) قريب(أنّ تـذكري الوصف هذا القول  يفهم من )3(".وبعيـدة

  . إىل غريه كالنسب خرج  فيما لو ، وال جيوزيف اآلية رف كماظّال
با ألنـه ليس بقرابــة يف  ذكّرت قري" :وقد أكّد ذلـك يف كتابه معاين القرآن حيث قال   

نسب ال خيتلفون فيهـا، فإذا قالوا دارك منـا  ة يف الورأيت العرب تؤنث القريبـ: النسب، قال
وذلـك أنّ القريب يف املعىن . أو فالنـة منك قريب يف القرب والبـعـد ذكّروا وأنثواقريب، 

كما قال فجعل القريب خلفـا من املكان؛ . هي من مكان: مرفوعـا فكأنـه يف تأويلوإن كان 
  )1( )يبرِقَ ـةَاعالس لَّعلَ يكرِدـا يمو( :وقال)  )4(يدعببِ نيمالالظَّ نم يا همو: (اهللا تبارك وتعاىل

ث ذلـك فبىن على بعـدولـو أنبت فهي قريبـة كـان صـوابا   ـمنـك فهي بعيدة وقَ تر
          :التايل )3(بن حزام بقول عروة  مستدالّ )2(".حسـنا

                                                 
�نا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C ح ) (1(ّ ،2/553 .  
2) (  5�wّ	%6* ا	ا ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،8/18 .  
3) ( d5ّe�	وا �ّآf�	123: ، ص ا .  
  . 83: هCد  ) (4
  . 17: ا	C3رى  ) (1
  . 1/381 ،3ط ،���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) (2
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) (3��،  2/412  
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   )1(ـيدعب ـكنم اُءرفْـو وال عنـدتفَ     اُء منـك قريبةٌ عشيّـةَ ال عفر            

ومن قال إنّ عفراء منــك قريبــة أو   . يثنـه ]مل[بالرفع وذكّـر مل جيمع قريبا و ومن قال
  )2(."بعيـدة ثنى ومجع

نـة قريبيت، أي وفـال، قريبون وأقرباء: سب ثُني ومجع وأُنِّّث فقيلإذا كان يف معىن الن"أما و  
  .فال يكون من باب ما يقع على املذكّر واملؤنث )3(".ذات قرابيت

أنّ لفـظ  : لاألو :بثالثـة أمور بالتذكري يف اآلية الكرمية) قريب(جميء لفظة  األخفش وعلّل  
كاملؤنثات السماعية حيـث  جعله : الثالثّمحال على املعىن، و: اينوالثّ. قريب يـذكـر ويؤنث

  فيهـا جيوز 
ذكري كالشـه األصل ،مسالتث، ألنث فرع عليـه تغليبا للمـذكّر على املؤنوقـد  ، واملـؤن

  .  أشري إىل هذا مرات عديدة فيم سبق
وهـي صـفــة   ) قريـب (فــذكّر  ) إنّ رحـمة اهللا قريب من احملسنني: (وقال:" فقال  

)وإن ")4(شاة سـديس "و" ملحفـة جـديد"و" ريح خريف"وذلـك كقول العرب) محـةالر ،
وإن كـان   : (كما قـال .وحنـوه فلذلـك ذكّر هاهنا املطـر) حـمةالر(تفسري : شئت قلت

كّرون فـذكّـر ألنـه أراد الناس، وإن شئت جعلتـه كبعض مـا يـذ  )طـائفة منكم آمنوا
    ))5( :مـن املـؤنث كقول الشاعـر

                 فَالَ مقَزدو قَتدـةَ وا نقَاهلَاَ       ـهقَلَ إِبأَب ضالَ أَر6( و(  
 )رمحـة( ةالـذي اقتضى داللـة تـذكري لفـظ) قريب( وعلّل الزخمشري تذكري الوصف   

ـم أو الترحـم، أو ألنـه ذكّر قريب على تأويل الـرمحة بالرح" :، بأربـعة أشياء فقاليف اآلية
مبعىن مفـعول  و على تشبيهه بفعيل الـذي هـو، أصفـة موصوف حمـذوف، أي شيء قريب

                                                 
�)�وت،طد�Cا1�A ، l5 و��� وش�ح أCo5ان ���6 ا	%Cّا ) (1 ،j)B	وا�, ) م1995- 1416(1ل، دار ا�� l(2اء داٍن : و�E+ Q ,(ّ3+

 ��(� ا!�5� ري، .    24: ص ) ْ$ُ2�uA وE+ Q�اء ن @��"+ ض�اره C��	  E+ Q�اء : (��وا�, 45/ 2وا	�)� 2  ا	�fّآ� وا	�dّّّ5e، أ(	
�xk، ا�� C46$2 (=ّA وE+ Q�اء �=� @��"+ �=� ��)�ة a-	ء  2  ا�A2/412 ، و  )u46$2 . ( 1�   وض��	زن اC	و@� 47* ا

  . اخ$pف ا	�وا��ت 
2) (  ،l6E5 اء�ّE	:ن، ا�%	5  ا���1/380 ،381  .  
3) (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	1/450ا .  
4)  ( ، iC(6ّ	ا ،�Y+اC54;, وأ	م اC4+  2 �ه��	ء 2  ا�A2/218 ،)��+ّ), وذ	� 2  و��)� �7َس، و��7َ^، أ	%u ا	�6ّ ا	ّ$  ��� ا	��

��=,، ا	fّآ� وا!C7 l(2 uw5اءwّ	ا .(  
5) (  Cه : ��CA �� ���+.  
6) ( l%(ثC� ّ�م%�.  
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ـ كما شبـه ذاك بـه، فقيل قتالء وأسراء، أو على أنـه بزنـة املـصـدر ـذي هــو  ، الّ
قيض والضغيبالن *1(".محـة غري حقيقيأو ألنّ الـر(   

املعىن، أو محال على  محـة غري حقيقيألنّ تأنيث الرأنّ لفظة قريب ذكّرت : ويستنتج مما سبق   
وفعيل " فعيل"على وزن ". قريب"كما أنّ صيغة ،مة والغفران والعـفو مبعىن واحـدحـألنّ الر

ا كان أو غري حقيقيث حقيقي2( ".يستوي فيها املذكّر واملؤن(  
فني ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً والَ يزالُونَ مخـتل ﴿: قـولـه تعاىلونظريه 

إِالَّ من رحم ربك ولذَلك خلَقَهم وتمت كَلمةُ ربك َألمألنَّ جهنم من  ]118: هود [
الْجِن نيعماسِ أَجالنو خلقهم(بقوله  فذكّر ﴾]119: هود[ة( ّألن"مري يف الض)عـود  ي )ذلك

  ، وإنما للرمحة
ومل يقل )3()هذَا رحمةٌ من ربِِّي: (محة غري حقيقي كقوله تعاىلالر ألنّ تأنيث-لتلك-مل يقل و  
   )5(."ة تقتضي اإلحـسان إىل الـمرحوممحـة رِقّـوالر )4( ".هذه

محـة معنيان فهيوللر "د عـن  تستعمل تارة يف الردة وتارة يف اإلحسان املـجـرـرقـة ا
د وإذا وص. قـة حنـو رحـم اهللا فالناالرـرف بـه الباري فليس يراد بـه إالّ اإلحـسان ا

  دون 
قـة وعلى هـذا رالـرأفضـال ومـن اآلدمـيني رقّــة     محـة من اهللا إنعام ووي أنّ الـر

   )6(".وتعطـف
فَـإِن  ﴿ :قـولـه تعـاىل وردت اللّفظة يف آيات عدة أذكر منها  :بالتأنيثلفـظة رمحة : ثانيا

بفَقُل ر وكنِ الْكَذَّبع هأْسب درالَ يو ةعاسو ةمحذُو ر كُم نيرِمجمِ الْم147:األنعام[قَو[﴾ 
  .ألنّ الصفة تطابق املوصوف تذكريا وتأنيثا) واسعة: (فأنث بقوله

                                                 
، ا	��-3�ي ،ا	(3ّ�ف ه��\  .CTت ا	��j، وا	ّ#;)" هCT Cت ا!ر5" ، ا	ّ=%)� هCT Cت ا	�%�ب وا	ّ=%)� وا	ّ#;)"* 
2/111.  
 ا	ّ�رآ3 ، ،و ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن . 315،  2/314ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"، � ا	E��� 2  إ+�اب �=>. 2/111،ا	(3ّ�ف  )(1
3/360 .  

  . 3/360، ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن  (2
3) (  sY)	98: ا .  
  . 363/ 3، ا	ّ�رآ3  ، %�:نا	��ه�ن C4+  2م ا	 ) (4
5) ( *B�� "rا�ّ	ا ، *��)	:ن ا�%	دات ا�E� 215: ، ص .  
  . 216 ،215:  ا	��l6E5 1A، ص ) (6



  يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث فظية اازية الواردةاملؤنثات اللّ              راسة تطبيقيةالفصل الثّالث د
  
 

 130

ـ وإِما تعرِضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فَقُل لَّ﴿: ونظريه قـولـه الً  هقَـو م
) ترجوهـا (بعود الضمري املؤنث عليها يف قوله ) رمحة(فأنثت لفظة ﴾ ]28: اإلسراء[ميسوراً 

   )1( )".رمحة (ِ لصفة ) "ترجوها(وألنّ قولَه 
: مصـدر بالوصـف، أي  ) تعرِضن(حال من ضمري) ابتغاَء رمحة من ربك ترجوها: (وقوله     

 )3(".عائد إىل ذي القرىب واملسـكني وابـن السـبيل   ) عنهم(وضمري   )2(."مبتغيا رمحة من ربّك
أي اجلانب، فأعرض مبعـىن أعطـى   -العني بضم-أصله ضد اإلقبال مشتق من العرض: واإلعراض

  .)4()وإِذَا أَنعمنا علَى الْإِنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه(جانبه 
أي إن سـألك   )5(".أو كناية عنه ألنّ اإلمساك يالزمه اإلعراض وهو هنا جماز يف عد م اإليتاء  

وقل هلـم قـوال   : (وقوله تعاىل. أحدهم عطاء فلم جتبه إليه حياء لضيق اليد فقل هلم قوال ميسورا
 )6(".شبه املقبول بامليسور يف قبول النفس إياه ألنّ غري املقبول عسري) " ميسورا

   :أنيثبني التذكري والت-ساعـة- ةلفـظ •
يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية، أنثت يف بعضها وذكّرت يف واحد  -ساعـة-ةلفظجاءت    

  .  منها، وبعضها مل يتأكّد فيه التأنيث وال التذكري، وإن كانت اللّفظة مؤنثة تأنيثا جمازيا
الَّذي أَنزلَ الْكتاب  اللَّه﴿: ردت لفظة ساعة بالتذكري يف قولـه تعاىلو :فظة بالتذكرياللّ :أوال

لَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ةَ قَرِيباعقريب: (ولـه﴾ فذكّر بق]17:الشورى[لَّ الس (
 نم يبرِقَ اِهللا ةَمحر نَّإِ: (هنا كما سبق مع قوله تعاىل )قريب(والقول يف والساعـة لفظ مؤنث، 

حنِِسالْميف قريب مـن  ألنّ  )7( )ني أنيث، وقيل هو ظرف زمان أَيذكري والتفعيال يستوي فيه الت
  الزمان، 

   .)2(، أو ألنّ الساعـة مبعىن البعث )1(".وقيل ذكّر محال على املعىن ألنّ الساعة يف معىن اليوم

                                                 
1) ( �C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�� ،رCش�+ ��  . 15/83، ا
2)  (l6E5 1A��	15/83، ا  .  
3) ( l6E5 1A��	82/ 15، ا.  
  . 83: ا�7�اء  ) (4
5) ( ��C=$ّ	وا ���$�	ا �6)E�، 15/82.  
6) (  l6E5 1A��	15/83، ا .  
  .56: ا!+�اف  ) (7
  . 4/52، ب ا	%�:ن ا	�B)�ا	E��� 2  إ+�ا ) (1
  . 2/641، �، 2��� و�Aيا	�s�a ا	�2/383 . �6E� �pw ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن،�=> ) (2
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: ىلوردت يف واحد وعشرين موضعا أذكر منها قولـه تعافقد  :بالتأنيث الساعـة لفظة: ثانيا 
: الروم[لك كَانوا يؤفَكُونَ ويوم تقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة كَذَ﴿
بتاء املضارعة عالمـة علـى   ) تقوم( :فأنث بدليل قولـه ).تقوم الساعة: (والشاهد قوله﴾ ]55

  . خيرج عنه إىل املعىننيث جاء مطابقة للّفظ وملوعليه فإنّ التأ ،)الساعة(تأنيث الفاعل الذي هو 
ألنّ  املراد بالسـاعة أوال  وهو حمسن بديعي  )وساعة ،الساعةُ(ية جناس تام بني قولـه ويف اآل  

   .، فبينهما جناس كاملالساعة الزمنيه: أي، وبالثانية املدة القيامة
   )1(".ـةأنواع الكذب واألباطيل املختلفواإلفك أخبث        

إِذَا قيلَ إِنَّ وعد اللَّه حق والساعةُ لَا ريب فيها قُلْـتم مـا   و﴿: ومن التأنيث أيضا قولـه
ا نماً وإِلَّا ظَن ظُنةُ إِن ناعا السرِي مدن نِنيقيتسبِم ن32: اجلاثية[ح[﴾.   

   .﴾]42: النازعات[ساها أَيانَ مر يسأَلُونك عنِ الساعة﴿ : وقولـه
 :بني التذكري والتأنيث -شـفاعـة -ةلفـظ •

 ،موضعا تارة بالتذكري، وتارة بالتأنيث ة عشريف القرآن الكرمي يف ثالث شـفاعـةة لفظوردت 
   .وبعضها مل يـؤكّـد فيه التأنيث وال التـذكري

: وذلك يف قولـه تعاىل ة واحـدة بالتذكريمـر ،وردت لفظة شفاعة: ورودها بالتذكري: أوال
 واتقُواْ يوماً الَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً والَ يقْبلُ منها شفَاعةٌ والَ يؤخذُ منها عدلٌ ﴿

كّر فـذ ) وال يقبل منها شفاعة: (وموضع الشاهد قوله تعاىل ﴾]48: البقرة[والَ هم ينصرونَ 
  .محال على املعىن).يقبل( االسم املؤنث بدليل خلو الفعل من عالمة التأنيث وهو قوله 

إنـما ذكّر االسم املـؤنث ألنّ كلّ مؤنث فرقت بينــه وبـني فعــله    : "قال األخفش  
ألنّ  ،ا أشـبههم ممــا يعقـل   إالّ أنّ ذلـك يقبح يف اإلنس ومـ. حسـن أن تـذكّر فـعله

أوهلما أنّ تذكري لفظـة  : ولست متفقة معه ألمرين )2(."أشـد استحقـاقا للفـعل ـذي يعقلال
أنّ تذكري احلقيقي جيـوز مـع   : وثانيهما شفاعة هنا مؤنث جمازي وأما الفصل فليس إالّ حمسن،

إِذَا جـاَءكُم   يا أَيها الَذين آمنوا: (الفصل وليس بقبيح وإالّ ملا جاء القرآن الكرمي بذلك قال تعاىل
اتنمؤةٌ:  (كما قرئ قوله تعاىل )1()الْمباحص لَه كُنت لَم2()و(   

                                                 
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* ) (1E	!ا *B�� ،1/40 .  
�5  ا	%�:ن ) (2�� ، \E1/261، ا!خ .  
  .  10: ا	��$�=,  ) (1
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، واملـوات  ـؤنث و يـذكّر ليفصـل بني معنينيوذلـك أنّ هـذا إنما ي:"وعقّب بقوله    
ـبه يعقل يش فكلّ مـا ال .ليس بينهما معىن كنحـو مابني الرجل واملرأة )اجلـدار( و )األرض(

ملّـا  ) رأيتهم يل سـاجـدين( :، حنـو قـولـهمـا يعقل يشـبه باملرأة والرجل، وباملـوات
وهذا منطقي ألنّ الفرق بني احلقيقي مذكّر كان أو مؤنثـا،   )2(".أطـاعوا صـاروا كمن يعقل

    .  40: وبني اازي خمتلف، ولكلّ منهما أحكام خاصة به وقد ذُكرت يف الفصل األول،ص
   .ذكري أكثربالتأنيث أيضـا غري أنّ القراءة بالت الفعل يف هذا املوضع  وقرئ 

وال يقبل منـها   :بالتـذكري على معىن قرأت الـعوام :"بداللة قول أيب بكر بن األنباري      
ج الفعل مـؤنثا على لفظ بالتأنيث فأخر )وال تـقبل منهـا شفـاعـة(عمرو ، وقرأ أبو شفع

     )3( ".الشفاعـة
.   أنه دلّ ا على تأنيث الشفاعة: فاحلجة ملن قرأ بالتاء"والقراءة بالتاء والياء قراءتان سبعيتان      

أنه ملّا فصل بني الفعل واالسم بفاصل جعله عوضـا مـن    :والهنأُ: وملن قرأ بالياء ثالث حجج
  تأنيث 
 :الثـة والثّ.وال معىن حتته، فتأنيثه وتذكريه سيانأنّ تأنيث الشفاعة ال حقيقة له  :انيةوالثّ.الفعل

   )5(".ألنّ التأنيث فرع التذكري )4(".قول ابن مسعود، إذا اختلفتم يف التاء والياء فاجعلوه بالياء
بالتاء فعلى القياس وهو األكثر، ومن قرأ بالياء فهـو   -شفاعة-إىل أنّ من قرأ لفظة: وأخلص   

وال : (مثّ ذكّر بقوله  )6(".هتأنيث، وحسنه أيضا الفصل بني الفعل ومرفوعأيضا جائز فصيح از ال
     )7(".مجع محال على املعىن"َ ف) هم ينصرون

    )8(".طلب التجاوز عن السيئـة) شفاعـة( :ومدلول قوله               
يد من اآليات أذكر منها أما ورود لفظة شفاعة بالتأنيث فقد جاء يف العد :فظة بالتأنيثاللّ: ثانيا

واتقُواْ يوماً الَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً والَ يقْبلُ منهـا عـدلٌ والَ   ﴿: قـولـه تعاىل

                                                                                                                                                         
  101:ا!5��م  ) (1
�5  ا	%�:ن، ا  ) (2��، \E1/261!خ.  
3) ( ، d5ّe�	وا �ّآf�	:ن.  229، 2/228ا�%	م ا���1 !ح(B	ا �<=�  �i�%	1/380، ا .  
�وي ،=>� ح�شّ),�.  76ات ا	1�6ّ ، ا�� خ�	l�C، ا	�Bّ, 2  ا	%�اء ) (4aّ	1/36 ،ا.  
  .4/267، أوضn ا	�6�	�، ا�� ه3�م�=>� .  1/502� ا	�4ّ�ب ، ا	�(��ي،�=>  ) (5
  . 1/54،%ّ��, 2  ا	%�اءات وأشY� ا	%ّ�اء�=>� ��B* ا	%�اءات ا	%�:5ّ), �1 � .1/190	��)� ، أ�C حّ)�ن،ا	��� ا ) (6
7) ( B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا"B$=�	1/287،)�، ا.  
8) (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��،1/633 .  



  يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث فظية اازية الواردةاملؤنثات اللّ              راسة تطبيقيةالفصل الثّالث د
  
 

 133

) وال تنفعها شفاعة: (وموضع الشاهد قوله﴾ ]123: البقرة[والَ هم ينصرونَ  تنفَعها شفَاعةٌ
   .املسند إليه فأنث بدليل مطابقة املسند

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شـفَاعةً  ﴿و :قـولهنظريه و   
﴾ ويف اآليـتني  ]85: النسـاء [كُلِّ شيٍء مقيتاً  سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى

  .فأنث بالوصف يف كليهما) شفاعةً سيئة: (وقوله) شفاعةً حسنة( :الكرميتني شاهدان مها قوله
على * شهيدا حفيظا وقيل مقتدرا وأقات) مقيتا: (ومدلول قوله )1(".النصيب) بالكفْل: (واملراد 

  )2(".واشتقاقه من القوت ألنه ميسك النفس وحيفظها...الشيء
  :بني التذكري والتأنيث-ـالةالـص- ةلفـظ •
يف العديد من املواضع يف القرآن، ذكّرت يف موضع واحد منها، وأنثت  )الـصالة(ة لفظت جاء 

  .يف حوايل مخسة مواضع، ومل يتأكّد تأنيثها أو تذكريها يف أغلبية املواضع وإن كانت اللّفظة مؤنثة
ـ ﴿  :أما ورودها بالتذكري ففي قولـه تعاىل :اللّفظة بالتذكري :أوال ا كَانَ صمو  نـدع مهالَت

بِم ذَابةً فَذُوقُواْ الْعيدصتكَاء وإِالَّ م تيونَ الْبكْفُرت مفجـاءت   ﴾]35: األنفـال [ا كُنت
محال من عالمة التأنيث  الفعلبتجريد ) ما كان( :قولـهبدليل  ة الصالة يف اآليـة مـذكّرةلـفظ

اه اللّ معنالة هنا جاء يفعلى املعىن ألنّ لفظ الـصلفظوقـد جاء . عـاءـغوي وهـو الـد-
    ): )3ـذا املعىن يف قـول الشاعر -الصالة

  )4( يمٍمذَ ريغَ سالْخم تكْـرا تلَّإِو     نْ تكْسنِي ياربِّ صـلّيت مخَْـسةً إِفَ           
  الة فـذكّر الـصفقال مخسـة " لعـدد ا، ولـذلـك أحلق التاء يفعاءمحال على معىن الـد

  :       ومن الصالة مبعىن الدعاء أيضا قول األعشى )5(".ومل يقل مخسا
   )1(وإِنْ ذُبِحت صلَّى علَيها وزمزما      هلَاَ حارِس الَ يبرح الدهر بيتها                 

  وضعوا املكاء :"...يه الزخمشري بقوله وقد يكون ذكّر على معىن املكاء وهو ما أشار إل     
                                                 

�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) (1E	أ *B�� ،2/976 .  
1/260�ف ا	��-3�ي،ا	(3ّ ) (2 .  
  * \� ��ء 2  هA ف��، 1/260ا	(3ّ�   4� :) �o%7 �  . )وأ@�ت +u4 ا	3 ء ا@$�ر +��%� ، : l(4�Y<� M� أّن ه=

3)   (l4k�@ u	أه$� إ *	 .  

  . 277:، ص �� +CEaر ا!ش�)4 �، اض�اk� ا	3�)  (4
  .277: ض�اk� ا	3ّ��، ص  ) (5
�+, و ،C�lا5د ) (1�oّ4	 وت�(�2  " إَذا"، وl(2 1/104وا	�)� �� شCاه� ا	�o�ي  . 186 :ص  )م1986- ه1406(ا	ّ=3�دار 

� وز���� (: أي " إْن"�Cض1Y(4+ u4ّT ��ِِ�  . )وإذا ُذ
وQ ا	E3, 	(ّ=CT lت ����وl5 2  خ)�ش)�C  *Yا +=� ا!آ$6� Q j��C4ن ا	64�ن��5ّ* ، وز��م ا	�C4ج ، ��اi=: ( ز��م ا	�;=  * 

YE(2 *Y@C4وح ��� �+ *Y#�� *( \��  .186 :، ص ا!+l6E5 u3 د�Cان ه
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  .فذكّروا على املعىن )1(".والتصدية موضع الصالة 

جاء الفعل مع كلمة الصالة مذكّرا ألنّ املراد بالصالة هنا التصفيق والصفري وكالمهـا  : "وقيل  
كلمة الصالة  فجاء الفعل مع...مذكّر والصالة عندهم كانت تفيد الطّواف والطّواف مذكّر أيضا

    )2(".املقصود مبعناها املذكّر جاء مذكّرا
  .ونلحظ اتفاق اآلراء على تذكري لفظة الصالة  يف اآلية الكرمية وإن اختلفوا يف تقدير املعىن املراد

  ) وما كان صالتهم: (وقرأ األعمش)3(".اجلمهور على رفع الصالة ونصب املكاء، وهو ظاهر"و 
       )4(".وهي ضعيفة"خرب كان بالنصب على تقدمي 

   )5(".إطالق الصالة على املكاء والتصدية جماز مرسل"و        
ـجيج الض: حيتمل معنيني) وتصـدية( )7(."ر بفيـهكاًء صـفّا مكَم"و )6("فريالص :)املكاء(و

ل .دوالـصـما تصفيقا: ديـه تصديةمن صدى بي :فاألو مبعىن :والثاين )8("صـفّق " صــد 
ـ املعىن األوو )9("صـرفـه ومنعـه: فالنا عن كـذا ه معتمــد مـن أكثـر    ل أقـوى ألن

      )10(."املفسـرين
: ل األخرية ياء كراهـة التضـعيف،كما قيـل  تصـددة فأبدلت الـدا" وأصل الكلمـة     

)12(".واألصـل دسسها )11( )اـاهدس(   
واستعينواْ بِالصبرِ  ﴿ : العديد من املواضع منها قوله تعاىلأنثت اللّفظة يف: الة بالتأنيثالص: ثانيا

حيـث  ) وإنهـا : (والشاهد قوله ﴾]45: البقرة[علَى الْخاشعني  والصالَة وإِنها لَكَبِريةٌ إِالَّ
استدلّ على تأنيث الصها(ليها بقوله مري العائد عالة بالضوإن"(الةأي الص".)1(   

                                                 
  . 106/ 2، ا	ّ��-3�ي ، ا	(3ّ�ف ) (1
2) (    d��	د17/5/2004ح4%, ا ، . kا�ّ��  . 3، 2: ، ص إ��اه)* ا	6ّ
  .1/461، ا	�(��ي ،ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن  ) (3
  .171: خ�	l�C، ص ا��  ،ات ا	�1�6ّ=>� ا	�Bّ, 2  ا	%�اء  . �1/461=>� ا	ّ$�)�ن  ) (4
5) (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� 9/339، 2، ك  .   
�ظ وا!+pم ا	%�:�,(ّ5�B* ا!  ) (6E	 *(اه��  .2/209،، ��ّ�� إ�7�+)j إ
7) (   ،l6E5 1A��	2/209ا.  
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),  ) (8E	!ا *B��، ،2/8 . *��)	:ن ا�%	ظ ا�E	أ *B�� �<=� ,;4	1 ا�B� ،��	ا،,(ّ��فا	(1/668 . 3ّ ،106/ 2 .

��1 !ح(�م ا	%�:ن،B	وا  ، �i�%	ا z�4 ،7/400 ،401.   
�ظ وا!+pم ا	%�:�,(ّ5�B* ا!	  ) (9E ،2/5 .  

10) (  "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/419، ا.  
�	u ، �� @ 10: ا	�3^  ) (11�� l	C) :�  .)و@� خ�ب �� د7ّ�ه
  .171: ، ص ا	�Bّ,  2  ا	%�اءات ا	1�6.  1/461 ا	%�:ن، 2  إ+�اب ا	ّ$�)�ن ) (12
1) (  �(	pB	ا �6)E� 7: ، ص .  
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قَالُواْ يا شعيب أَصالَتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ في  ﴿ :ه قولـه ونظري
  .﴾]87: هود[نت الْحليم الرشيد أَموالنا ما نشاء إِنك لَأَ

ا تدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنى والَ تجهر قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمـن أَياً م ﴿ :وقوله
  .﴾]110: اإلسراء[لك سبِيالً بِصالَتك والَ تخافت بِها وابتغِ بين ذَ

  :بني التذكري والتأنيث-الصيحـة -ةلفظ •

     ثات اللّيحة من الصازية املؤنوع من األلفاظ جيوز تذكريفظية اه وتأنيثهوهذا الن   كما مـر
  .وردت اللّفظة بذلك يف لغة القرآن الكرمي، وقد معنا
وأَخذَ الَّذين  ﴿ :وردت لفظة الصيحة بذلك مرة واحدة  يف قوله تعاىل: اللّفظة بالتذكري :والأ

يي دواْ فحبةُ فَأَصحيواْ الصظَلَم نيماثج ماهد قول ﴾]67: هود[ارِهوأخذ : (هوموطن الش
  الّذين

ألنّ تأنيثه غري حقيقي ألنـه جاء مـعرى من مميز التأنيث ) أخذ: (فذكّر بقوله) ظلموا الصيحةُ
  . والصيحة مصدر، واملصادر تذكّر محال على املعىن. أو محال على املعىن

     )1( ."يحة مبعىن الصياح، ألنّ الصذكّر الفعل: "معلّال يرقال أبو بكر األنبا     
كِّر الفعل ألنّ الصيحة قال ذُ: عىن ونسبـه إىل  األصمعي فقالوساق صاحب اللّـسان نفس امل

ـ  : وأضاف قائال ولو قيـل  )2(".أريد بـه الصياح مصدر ذين ظلمـوا الصيحــة   أخـذت الّ
   )3(."ئزا يذهب بـه إىل لفظ الصيحـةكان جا،بالتأنيث

، غـري حقيقـي   هـا أنيثأنّ ت: أوهلما: ذُكّرت لوجهني -الصيحة-أنّ لفظة ويتبين مما سبق    
  .وحسنه الفصل، مبعىن واحد الصيحة والصياحمحال على املعىن ألنّ : وثانيهما

بالتأنيث يف بضع آيات أذكر منـها، قـولـــه    يحةالصة لفظوردت : بالتأنيث ةفظاللّ :ثانيا
يباً والَّذين آمنواْ معه بِرحمة منا وأَخذَت الَّذين ظَلَمواْ ولَما جاء أَمرنا نجينا شع﴿ : تعاىل

ـ   ﴾ ]94: هود[في ديارِهم جاثمني الصيحةُ فَأَصبحواْ   ةـفظوالذي دلّ علـى تأنيـث اللّ

                                                 
1) (  d5ّe�	وا �ّآf�	2/272، ا .  
�ّدة62/522�ن، ا	4ّ  ) (2� ،)n(T(.  
�ّدة62/522�ن، ا	4ّ ) (3� ،)n(T ( . ، 3ّ�رآ	:ن، ا�%	م اC4+  2 ن�  .�3/368=>� ا	��ه
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) ـذَأخو(: ـفظ، ولـو محل على املعىن لقيلبتاء التأنيث وهـذا مراعاة للّ )وأخـذت( :قولـه
   )1(".ا جائز ألنّ الصيحة يراد ا الوحدة من املصدر، فيكون التأنيث أحسنبال مميز التأنيث وهـذ

فيهـا  "الصيحة"إمنَّا حذفت منه؛ ألنّ: "وأبدى السهيلي للحذف واإلثبات معىن حسنا فقال      
فقوي التذكري؛ خبالف قصـة  ) ذمن خزيِ يومئ: (مبعىن العذاب واخلزي، إذْ كانت منتظمة بقوله

  )2(".شعيب، فإنه مل يذكر فيها ذلك
والصيحـة املـرة،ة من التوقولـه تعاىل صويت بشـد: )م الصأي صـيحة   :)يحـةفأخذ
الصرخة  :يف اآليةحـة الصيوبناء عليه ف )3(".اعقـة، وهي كلّ شيء أهلك ودمر مثل الصالسماء
  )4(".املهلكة

 :بني التذكري والتأنيث -اللـةالـض -ةلفـظ •

ذكّرت يف واحد منـها،   ، القرآن الـكرمي يف تسـعة مواضعيف )ـاللـةالض( ةلفظ تورد   
   .وأنثت يف آخر، ومل يؤكَّد تأنيثها أو تذكريها يف بقية املواضع

حق علَيهِم الضالَلَةُ فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً ﴿:يف قـولـه تعـاىل  جاءت:ـذكريفظة بالتاللّ :أوال
 ﴾]30: األعراف[أَنهم مهتدونَ  إِنهم اتخذُوا الشياطني أَولياء من دون اللّه ويحسبونَ

  فذكّر لفظ 
 فـذكّر الفعل لـما فصل" من غري عالمة التأنيث، وقيل )ـقح( :دليل قـولـه تعاىلالضاللة ب
  . وقد سبق وأن بينت وجهة نظري يف هذه املسألة )6(".))5(يؤخذُ منكُم فديةٌالَ (كما قال 

عن عالمــة   )حـق(د فعل وجر":إىل القولـاهـرة لظّيف تعليله اوذهـب ابن عـاشور   
: ويضـاف إليـه  . وهذا يف اعتقادي هو الصواب )1(".ألنّ فـعلـه غري حقيقي التأنيث التأنيث

الل، ألنّ املؤنثّات واملذكـر الض ،اللـة اسم مؤنث لفظاالضمحال على املعىن ألنّ  وجيوز تذكريه
  .اللفظية اازية كلّها جيوز محلها على املعىن تذكريا، وقد قُدم لذلك يف بداية الفصل 

                                                 
  .3/368	%�:ن l6E5، �=>� ا	��ه�ن C4+  2م ا ) (1
2) (   ،l6E5 ن�  .3/368ا	��ه
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* ) (3E	!ا *B�� ،2/20 .  
4) ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/689  .  
  .15: ا	����   ) (5
�5  ا	%�:ن  ) (6�� ،2/516 .  
1) ( �C=$ّ	وا ���$�	ا �6)E��، 8/177، 2ق .  
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ـ فَ( :ل تـعاىلاريق املستقيم ويضـاده اهلدايـة قالعـدول عن الطّ" والضاللة والضالل   نِم 
اهتإِى فَـدنـما يهتدي لِسفْنـه ومن ـإِفَ لَّضمنا يـلُّض لَعي2()".)1(اـه(   

، وهـو قـولــه  وردت الضاللة بذلك يف مـوضع واحـد أيضـا :فظة بالتأنيثاللّ :ثانيا
واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنهم من هدى لَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اللّه و﴿ :تعاىل

اللّه ومنهم من حقَّت علَيه الضاللَةُ فَِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ كَيـف كَـانَ عاقبـةُ    
ـ اللة هنا بالتأنيث بعكـس نظري الـض ةلفـظ تورد ﴾36: النحل[ذِّبِني الْمكَ يف اآليـة   ا

مـة املتـقد  
حقّت( :ليل على ذلـك قـولـهوالـد(  اءقولـه رغم وجود الفاصل وهـوبالت) : علـيهم (

ك ملـا ، ولو كان كذلـغا من مسوغات التذكريال يقتصـر على كونـه مسو فالفـاصـل إذا
  .وجـد يف ظـاهـرة التأنيث وإنما هو حمسن يف كليهما

    بني لفظـة موازنة ركشي وقـد عقـد الز)ظـاهرة  يف اآليتني من حيـث  ) اللـةالـض
 بني الكلمــة يف وتعليله أنّ الفرق  ،هذه اآليـة وظاهـرة التأنيث يفالسابقة، التذكري  يف اآلية 

فـإن قلت ما الفـرق بـني قـولــه    :"حيث قال املعىنمرده مرة إىل اللّفظ، ومرة إىل  اآليتني
 :وبني قـولـه .اآلية)ـاللـةالضـه هـدى اهللا ومنهم من حقّت علي فمنهم من(: سبحانـه

الفرق بينهمــا مـن   : قيل:"فقال.اآلية السابقة) ى وفريقا حق عليـه الـضاللـةفريقا هـد(
  لفظي ومـعنوي،: وجـهني

  عليهمـا   (: أنّ الفصل بني الفعـل والفــاعل يف قـولــه   : فـهو: اللّفظيـا أم حـق
حقّت : (منـها يف قـولـه أكثر) اللـةالـضواحلــذف مـع كثـرة    ) اللــة عليه الـض

  .احلـواجز أحـسن
راجـعة ) اللةهم من حـقّت عليه الـضنوم(: يف قـولـه) نم(فـهو إنّ  :املعنويوأمـا   

مث . اآلية )ولقـد بعـثنا يف كلّ أمـة رسـوال(على اجلمـاعـة، وهي مـؤنثة لفـظا؛ بدليل 
، ولـو قال ضلّت لتعينت التــاء  أي من تلك األمم) عليـه الضاللةنهم من حقّت مو(: قـال

ـها ثابتة ، ألنكان إثبات التاء أحسن من تركـهاوالكالمان واحـد وإن كان معنـامها خمتلف ف

                                                 
1) (  ^5C� :108 ،  اء�15 :ا�7 .  
2) ( ��"rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ  ا�E	دات أ�E�  *B 333: ، ص .  
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عليــه   فريقـا هــدى وفريقــا حــق   (ـا وأم .يما هـو من معىن الكالم املتأخـرف
  .  اللة والضالل مبعىن واحدألنّ الض )1(".يف معناه فجاء بغري تاء) ضاللـةالـ

الل، صدر مثل الــض م:" وليست الضاللـة اسم جنس إفرادي كما يعتقد البعض بل هي   
 ألنّ أمسـاء لوحــدة  فظ وليس يف هـذه التاء معىن ا، فالتاء رد تأنيث اللّفتأنيثه لفظي حمض
  أجناس املعاين ال 

فا ملــا يف  ـاللـة خــال لضل )2(اسم اجلمع يس الضالل مبرتلـة، فلتراعى فيها املشخصات
   )3(".الكشاف

  .  من املؤنثات اللّفظية التي ذكّرت وأنثت يف القرآن الكرمي-الضاللة-واحلاصل هو أنّ لفظة   
  :بني التذّكري والتأنيث-طائـفـة -لفـظ •
غري ) طائفة(ة لقرآن الكرمي لفظا لغة بالتذكري والتأنيث يفالواردة  اازية اللّفظية من املؤنـثاتو

  )4(.أنّ ورودها بالتأنيث أكثر من ورودها بالتذكري
ويقُولُونَ ﴿ :قولـه تعاىلجاءت اللّفظة بذلك يف أكثر من موضع  منها :فظة بالتذكرياللّ :أوال 

ي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَآئ تيب كندع نواْ مزرةٌ فَإِذَا بـونَ   طَاعتيبـا يم بكْتي اللّهقُولُ و
كَفَى بِاللّهو لَى اللّهكَّلْ عوتو مهنع رِضيالً  فَأَعكاهد قولـه  ﴾ ]81: النساء[ووموضع الش

فتجريد الفعل من عالمة التأنيث دليل على تذكري الفاعل، وألنّ الفاعل مؤنث ) بيت طائفة: (تعاىل
     .بيتت-ه على املعىن ، ولو روعي لفظه لقيللفظا فيكون تذكري

" وقد يكون )5(."الطّائفـة ألم يف املعىن رجال ر فعلوقال بيت فذكّ:" معلّال األخفش يقول  
، فهـي  ألنّ تأنيث الطّائفة غري حقيقي، إذ هي مبعىن الفريق، والفوج) بيت طائفة(تذكري الفعل يف 

تقادي أنها اسم مفرد وفيه معىن اجلمع حيث ال واحد هلا من ويف اع )1(."اسم جنس اسم مجع أو
  .لفظها

                                                 
  . iC( ،1/673 �=>� ا��%�ن C4+  2م  ا	%�:ن، ا	6ّ.   3/369، ��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن، ا	ّ�رآ3 ا	  ) (1
� ا	#pل  ��	ّ#p	 ,	C4ح�ة�� أّن ��ء ا( �ي و	* أ�A 2  ا	(3�ف �� 65" إ	u ا	ّ��-3  ) (2Y=� ^=B	ة ، وا7* ا�و�� ��� ,	�( .  �<=�

  .1/148ا	(3ّ�ف،
3) ( �C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�� ،192/ 8، 2ق .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ، ��ّ�� e2اد +�� ا	��@  ، ص  ) (4E	! س�YE�	ا *B��	ا �431:�=>   .  
��1 ا	�)�ن، ا	�oّ�ي، �z .  131:زه�ي، ص ا! �=>� ���5  ا	%�اءات.  1/451���5  ا	%�:ن،  ) (5A3 ،5/228   
1) (  l5�(�  . 5/274،  2، ا	ّ�رو�\ ، �zإ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
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) بيت مبيت منهم: (اللّه دويف قراءة عب .ألنهـا على جهة فَعلَ"التاء  وقرئ بيت طائفة بنصب  
بيت طائفة جزمها وقـد جزمها محزة وقرأها . وخالفوا اغيروا ما قالو: ومعناه . غري الّذي تقول

    )1(."سكّنت التاء اندغمت يف الطّاء، فلما ركاتلكثرة احل
فعـل  ، واستقبح ذلك الكسـائي يف ال دغَم الكوفيون التاء والطّاء؛ ألنهما من خمرج واحـدوأَ 

   )2(."وهـو عند البصريني غري قبيح
محزة، وقرأه أبو عمرو، و)  طائفة(من طاء ) بيت(بإظهار تاء ) بيت طائفـة(وقرأ اجلمهور      

    )3(."يف الطّاء ختفيفا لقرب خمرجيهمابإدغام التاء -ويعقوب، وخلف
  . كما ذكر آنفا )4(."الطائفة يف معىن الفريق والفوج؛ ألنّ فعل يف كلتا القراءتنيوذكّر ال   

، وأصـل  أي خرجوا) برزوا( معىن:" ألنّ) برزوا: (ويف اآليـة جماز مرسل يف قولـه تعاىل     
      )5(."إطالقـه على اخلروج جمازا مرسال ، وشاعهورالظّمعىن الربوز 
      )6(."خاص م ياجلماعـة أو الفرقـة من الناس جيمعهم مـذهب أو رأ: والطّائفـة

وجيـوز أن تكـون    ...خرج فالن على البغال: والطّائفة اجلماعـة؛ كقولك:" يقول القرطيب 
   )7(."للمبالغـةئفة إذا أريد ا الواحد طائفا، واهلاء الطّا

والطائفة اسم مفرد ومعناه مجع وال واحد له من لفظه، وإن صح كالم القرطيب بأنّ مفـرد      
فتكون ذه الصفة اسم جنس من النوع الذي جمعه بالتاء ومفرده بغري تاء وقد  -طائف –طائفة 

بالتاء للجمع، أي خبـالف   )8("ةكَمأ"للمفرد و" كَمء"ِب 48: مثّل هلذا النوع يف الفصل األول ص
  .   الشائع الّذي مفرده بالتاء ومجعه بإسقاطها

مجاعـة منهم من قريظـة، والنظري، وقينقاع، دعوا عمار "آليـة الكرمية ائفة يف اواملراد بالطّ   
        )1(."اليمان، إىل الّرجوع إىل الشرك، وحذيفة بن ابن ياسر، ومعاذ بن جبل

إذا فكّر فيـه  : فالن رأيـه بيت: قدر بليل، يقال): بيت:" (معىن بيت يقول السجستاينويف    
   .)3("دبروا ليال) بيت طائفة: (وقيل )2(."ليال

                                                 
  . 1/279 ،، ا	Eّ�اء���5  ا	%�:ن  ) (1
2) ( z� ، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	5/288 ،3ا .  
�شCر، �6E)� ا	ّ$���� ) (3+ ��  . 4/136، ا
4) ( 2 ���E	ابا�:ن ا   إ+�%	ا�(B�	"B$=�	1/767،، ا .  
5) ( ��C=$ّ	وا ���$�	ا �6)E�، 5/136.  
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* ) (6E	!ا *B�� ،2/39 .  
7) (  z� ، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	8/199 ،4ا .  
  . 48: �=>� ا	jaE ا!ّول، ص   ) (8
1) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ����1 ا	�)�ن، ا	�o�ي. 4/136، 3/278+�شCر ،، اA �<=� 308/ 4، 3، ج.  
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عمـل   لم، وكلّ عأمرا غري الّذي أعطوك من الطّاعةأنهم قالوا وقدروا " ومعىن اآليـة بإجياز  
   )3(."ليال فقد بيت

وإِن كَانَ طَآئفَةٌ منكُم آمنواْ بِالَّذي أُرسلْت بِه وطَآئفَةٌ لَّم يؤمنواْ ﴿: ه تعاىلقولـنظريه و
يخ وها وننيب اللّه كُمحى يتواْ حبِرفَاص نيماكالْح ـاهد   ﴾]87: األعراف[روموطن الش

 ، ولو راعى اللّفظ قال فذكّر على املعىن )منواوطائفة مل يؤ: (وقوله) وإن كان طائفة منكم: (قوله
   )4(."كانت

وردت لفظة طائفة بالتأنيث يف العديد من اآليات القرآنية أذكـر منـها    :فظة بالتأنيثاللّ :ثانيا
م ومـا  هودت طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو يضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِالَّ أَنفُس﴿: قولـه تعاىل

بالفعل تاء التأنيث الساكنة بدليل إحلاق  )طائفـة( ةلفظفأنثت ﴾ ]69: آل عمران[يشعرونَ 
  .مراعاة للفظه) ودت: (يف قولـه

تقـدير   ، والتمنـي راد وأحب، ألن ودّ مبعىن متنـىوال يستعمل مع أيستعمل مع ود " لَو" و  
مشتقّة من طاف " ائفـةطّوال )5( ."و لتقدير تعلّق شيء بشيءألنّ ل ،"لو"شيء يف النفس فيليق بـه

  )6(".حولـه بـه إذا دار
توهم ي ، ولذلك عبر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لئالهل الكتاب هنا اليهود خاصـةراد بأوامل  

هم أهل الكتاب الـذين كانت احملاجأنعهم يف اآليات الس7(".ابقةـة م(      
طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنواْ بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنـواْ   قَالَتو﴿: عاىلت نظريه قولهو

: أيضا بدليل قولـه ﴾ فأنثت ]72: آل عمران[وجه النهارِ واكْفُرواْ آخره لَعلَّهم يرجِعونَ 
)الفعل من) قالت درذكري لَجأنيث ولو كان القصد التالة على التالعالمة الد.  

                                                                                                                                                         
$6�r،  5��" ا	%�:ن ) (1B6ّ	40: ، صا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) (2E	أ *B��  ، ,(��ظ وا!+pم ا	%�:<=�,(ّ5�  1�B� ،1/171 . ا	4;, ا	��E	!ا *B��، إ j(+�32/ 2��اه)* ،��ّ�� إ�7 
  . 1/259ا	(3ّ�ف،    . 

�l5، ��  ا	ّ��� ا	�رو�\إ+ ) (3(�  .z� ،2 ،5/272�اب ا	%�ن ا	(��* و
��1 !ح(�م ا	%�:ن ) (4B	ا،  �i�%	اz� ،4 ،7/249.  
�شCر ) (5+ ��  . 6E� ،3/278 ،279)� ا	$���� وا	ّ$=�C�، ا
6) (  ،��C=$ّ	وا ���$�	ا �6)E�3/534.  
7) (  ، l6E5 1A��	:ن . 3/534ا�%	اب ا�ن 2  إ+�  .  218/ 1��)�ي ،، ا	�=>� ا	ّ$�(
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أقوى مـن  تأنيث الفاعل  لحق األفعال للداللـة علىعالمة التأنيث الّتي تواملالحظ هنا أنّ     
 ،ث لفظـا الذي هو مؤن يتأكّد تأنيث الفاعل ىلعالمة التأنيث اليت تلحق األمساء، إذ بوجود األو

   .ون الكلمة مؤنثة لفظامن كغم ربالتتأكّد داللـة التذكري  اوبطرحـه
اسـتئنافية، واجلملـة   الـواو  ) وقالت طائفة مـن أهـل الكتـاب   : (وأعرب قوله تعاىل    

  )1(."رور متعلّقان مبحذوف صفة لطائفةواجلار وا...مستأنفة
زل على الـذين آمنـوا وجهـه    آمنوا بالذي أن( :املقابلة بني قولـه يف اآلية ومن البالغـة   
) آمنـوا (: بـاق بـني قولـه   والطّ .وهي من احملسنات البديعية) واكفروا آخره(وله وبني ق)النهار

  .)واكفروا(
سـلمني يف أول النهـار   مبا أُنزِل علـى امل  نواملعىن أظْهِروا اإلميا:"وفسر الزخمشري اآلية فقال  

لـم إال  بـه يف آخره لعلّهم يشكّون يف دينهم ويقولون ما رجعوا وهم أهل كتاب وع) واكفروا(
تواطأ اثنا عشر من أحبار يهود خيرب وقال بعضـهم   :وقيلمر قد تبين هلم فريجعون برجوعكم، أل

لبعض ادخلوا يف دين حممد أول النهار من غري اعتقاد واكفروا بـه آخر النهار وقولوا إنا نظرنا يف 
وبطالن دينـه فـإذا   ليس بذلك املنعوت وظهر لنا كذبـه ادكتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا حمم

فعلتم ذلك شـك أصحابـه يف دينـهم وقيل هـذا يف شأن القبلة ملّا صرفت إىل الكعبة قـال  
  كعب بن األشرف ألصحابـه آمنوا 

مبا أنزل عليـه من الصالة إىل الكعبـة وصلّوا إليها يف أول النهار مث اكفروا بــه يف آخـره   
   )2(."ـا وقد رجعوا فريجعونأعلم منوصلّوا إىل الصخرة لعلّهم يقولون هم 

 :بني التذكري والتأنيث قراءة-ذرةـمع-ظةـلف •

يوم ﴿ :يف قوله تعاىل وذلك-معذرة-ذكري والتأنيث لفظةفظية التي قرئت بالتمن املؤنثات اللّو   
ـ وموضع  ﴾]52: غافر[ارِ ولَهم سوُء الد لَا ينفَع الظَّالمني معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ اهد الش

  :قوله
بناء علـى  -معذرة-تذكريا للفظة بالياء )ينفع(الفعل  قرئحيث ) هماملني معذرتيوم ال ينفع الظّ(

  . لتأنيثهاالتاء بو معناها،

                                                 
1) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	.  3/534، ا�:ن �=>�%	اب ا�ن 2  إ+�  .  218/ 1، ا	ّ$�)
  .1/180، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي  ) (2
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باليـاء؛ ألنّ  ) ال ينفـع (وقرئ : "يف ذات املعىن معلّال)ه563ت(يقول أبو العالء الكرماينّ    
مثّ عقّـب   )1(".قيقي يف املعذرة، وقد وقع الفصل بني الفاعل وفعله فقوى التذكريالتأنيث ليس حب

ومن قرأ بالياء؛ فألنّ املعذرة يف اآلية مبعىن العذر وهو مذكّر فذكّر الفعل؛ وهذا كقولـه  : "قائال
من قرأ "ا أم )3(".فذكّر الفعل هنا؛ ألنّ املوعظة مبعىن الوعظ )2( )فمن جاءه موعظة من ربه: (تعاىل

  .وأمره ظاهر ألنّ جميئه على القياس وهو األصل )4(".بالتاء فلتأنيث املعذرة
-لياء التحتية ألنّ الفاعل وهـو با"ينفع  ال"نافع وعاصم ومحزة والكسائي وخلف قرأ"وقد     
ية علـى  وقرأ الباقون بالتاء الفوق. له باملفعولغري حقيقي التأنيث وللفصل بني الفعل وفاع-معذرة

   )6(".ابن كثري وأبو عمر وابن عامر" ونسبت القراءة بالتأنيث إىل )5(".فظياعتبار التأنيث اللّ
 محال علـى  بالتذكريواحلاصل أنّ لفظة معذرة قرئت بالتأنيث على مراعاة اللّفظ، وقرئت      

  .  االعتذار :معىن العذر أو
 : بني  التذكري والتأنيث-اقبةـع-ةظـلف •

-لغة القرآن الكرمي  لفظةفظية غري احلقيقية  الواردة بالتذكري والتأنيث يف ومن املؤنثات اللّ     
  .وردت اللّفظة يف اثنني وثالثني موضعا قدو -عـاقبة

 ذكرياللّ :الأوقولـه تعاىلوردت لفظة عاقبة بذلك يف تسعة مواضع أذكر منها  :فظة بالت: ﴿ قَد
لن قَبم لَتخاقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني اَألرواْ ففَِسري ننس كُم   كَـذَّبِنيـةُ الْمآل [ب

ان ومل يقل كانت محال على املعىن؛ ألنّ العاقبة واملصري مبعـىن،  ك:وإنما قيل ﴾]137: عمران
   )1(".؛ وألنّ التأنيث غري حقيقيكما أنّ املوعظة والوعظ كذلك

سـير  : مجع سنة) سنن: (واملراد بقوله )2(".، امسها)عاقبةُ(و) كان(خرب  )كيف:(ويعرب قوله   
   )3(".وطرق

                                                 
�5  2  ا	%�اء ) (1r!ا n(��E� 5��!، ات وا	��   ّ5����6 +�� . د: +�� ا	)���� uEoa� *	z، ���.د: درا7, و��%�( ،ا	�pء  ا	(��

  .60: ص  )م2001- 1422(1ر ا�� ا	��م ،طا	��)�، دا
  . 275: ا	�%�ة  ) (2
3) (  5�r!ا n(��E�،  5ّ ، ص�  .60: ا	(��
4) (  5�r!ا n(��E�  ص ،l6E5 :60.  
�شCر ) (5+ ��  . 6E� ،24/168)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
�	ّ$6E)� ا	(�)�  ،�6E)� ا	E-� ا	ّ�ازي  ) 6( � �Y$3�	اE	;)"، دار ا	ا n(��E�،و�67/ 17 )م1981- 1401(1ط ( .  

1) ( 2 ���E	ا ،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2/231  إ+  .l6E5 1A��	ا �3/751، �=> .  
إ+�اب ا	%�:ن ا	(��*  . 1/631ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"،�=>� ا	E��� 2  إ+�اب .  1/233ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي،  ) (2

�l5، ��  ا	��� ا	ّ�رو�\(�  .z2  ،4/57، �و
3) ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/601 .  
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قد مضت مـن  : من أراد أن يعترب واملعىن رب للمؤمنني والكافرين ولكلّعالكرمية  ويف اآليـة    
ني قوة الظـامل  وهي أنّ ،، هي عادة اهللا يف اخللق، جاريـة على طريقة واحدةقبلكم أحوال لألمم

  .، والعاقبة للمتقني احملقّنيوعتوهم أمر زائل
   ﴾]9: قالطال[ذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسراً فَ﴿: ونظريه قوله تعاىل  

يـا  قُلْ  ﴿ :قولـه تعاىل :أوهلمابذلك يف موضعني -عاقبة-كلمة وردت :فظة بالتأنيثاللّ: ثانيا 
يفْلح واْ علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه الَ قَومِ اعملُ

فأنثت ألنّ لفظها ) من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ: (وحملّ الشاهد قوله﴾ ]135: األنعام[الظَّالمونَ 
  .مؤنث وأضيفت إىل مؤنث

نقط من فوقه لتأنيث لفظ بالتاء ال" )تكون(يف هذه اآلية حيث قرئ  التذكري،بقرئ أيضا قد و    
   )1(."مصدر كالعافية: لفصل، والعاقبة، ولمن حتته ألنّ تأنيثـه غري حقيقي ، وبالياء النقطالعاقبة
آله والعاقبة آخر الشيء وم:" والعاقبة اسم وليست مصدرا على رأي ابن عاشور حيث يقول    

   )2(".عاقبة وعقىب، وهي اسم كالعافية واخلامتة:وما يعقبه من مسبباته، ويقال
وقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى من عنده ومن تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ ﴿: وقوله  

 "بتاء املضارعة وقرئ )تكون (:قوله اهد والش نثفأ ﴾]37: القصص[ا يفْلح الظَّالمونَ إِنه لَ
  ) تكون(

أنثت ألنّ لفظها مؤنث جمازي، وذكّرت على -عاقبة-واحلاصل أنّ لفظة )3(".بالفوقانية والتحتانية
 .كما قرئت ما أيضا سواء أكانت امسا أم مصدرا" باملصري"تأويلها 

  :بني التذكري والتأنيث-فتـنـة -لـفظ •
ـد تأنيثها يف تأكّمنـها و واحـد ذكّرت يف بعة وثالثني مـوضعايف أر -فتنـة-ةلفـظجاءت 

تسـعة مواضع  وقرئت يف واحد منها بالتذكري والتأنيث ، أما بقية املواضع فلم يؤكَّد فيها ال هذا 
  . وال ذاك

الَّذي  وقُوا فتنتكُم هذَاذُ﴿: وردت لفظة فتنة بذلك يف قـولـه تعاىل: فظة بالتذكرياللّ: أوال 
مبا يشار به للمذكر وهو  وأشري إليهـا﴾ فالفتنة مؤنث ]14: الذاريات[بِه تستعجِلُونَ  كُنتم

                                                 
1) ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/231 ،ا.  
  . 6E�1 ،7/149)� ا	ّ$���� وا	$ّ=�C�، ق ) (2
  .6E� :390)� ا	pB	)�، ص   ) (3
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" على املعىن، ألنّ املراد ريذكيكون التف، )ـذي كنتم بـه تستعجلونهـذا الّ(: ما يفهم من قوله
    )1(".ذوقوا عذابكم الّذي كنتم تستعجلون به يف الدنيا

) الـذي (مبتدأ و) هذا(يف حملّ احلال أي مقول هلم هذا القول ) ذوقوا فتنتكم: (قولهويعرب    
خربه أي هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون وجيوز أن يكون هذا بدال من فتنتكم أي ذوقوا 

األول كون تأنيثها : فمرد تذكري هذه الكلمة كما يفهم من خالل ما تقّدم لسببني) 2(".هذا العذاب
  .للحمل على املعىن:ري حقيقي، والثّاينغ

: وقد قرئت لفظة فتنة بالتذكري والتأنيث يف قـولـه تعاىل: بالتذكري والتأنيثراءا ق :ثانيا    
 ﴿ نيرِكشا ما كُنا منبر اللّهإِالَّ أَن قَالُواْ و مهتنتكُن فت لَم وفيــه   ﴾]23: األنعـام [ثُم

لقراءة، أشهرهـا بنصب الفتنـة وـذا الوجـه ال يكون التأنيث للفتنـة ألا اخلرب، أوجـه ل
وقرئ برفع الفتنـة، على إرادة التذكري ومنهم من قرأ على إرادة التأنيث فمن قرأ بالنصب خرج 

 وأنْ) تكن(رببالنصب على أنـها خ) فتنتهم(بالتاء و) مل تكن: "(املعىن واإلعراب على النحو التايل
وما بعـدها يف املعـىن   ر محال على املعىن؛ ألنّ أنْواالسم مـذكّ) تكن(قالوا امسها، وإنما أنث 

  هـو الفتنة فأنث 
يف معىن املقالـة، واملقالـة مؤنثـة، وقرئ كذلـك إالّ أنـه بالياء ) أَنْ قَالُوا(لذلـك، أو ألنّ 

    )3(".مع رفـع الفتنـة النقط حتتـه، وبالتاء النقط من فوقـه
ـ من قرأ بالياء ورفـع الفتنـة"أما     ـة ، فـذكّر الفعـل لكون تأنيث الفتنـة جمازيا والفتن

مث مل تكـن  : ومن قـرأ . غري األعرف االسم واألعرف اخلرب جعل )إال أن قالوا(اسم يكن واخلرب 
: ا قبلـه، ومن قرأاب كإعـراب مواإلعـر ،فأنث لتأنيث الفتنـة ،ةفتنتهم، بالتاء ورفـع الفتن

  مث مل تكن بالتاء،
إالّ ) مث مل تكن فتنـتهم ( :مـؤنثا أي) إالّ أن قالوا(ألحـسن أن يقـدر فا ،فتنتهـم بالنصب

ومن امع عليه أنّ اخلرب يطابق ألنّ اخلرب مؤنث وتأنيثه عالمـة على تأنيث االسم  )1(".مقالـتهم
)2(.تأنيثاملبتدأ يف التذكري وال

   

                                                 
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،  ) (1��3/83.  
  . 4/362، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B">�=.  6/34ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،  ) (2
3) ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/133، ا.  
  . 244/ 243: ، ص �=>� حBّ, ا	%�اءات، أ�C زر+,.  ��2/375� ا	��)�، أ�C حّ)�ن، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	 ) (1
2) (  pw� �<=� �B	%ّ��, ا�	ح ا�) ش	، ,و�(�)	ا �C43ّ	3/1055)�، ا.  
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وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ﴿: ومن أمثلة ذلك قولـه تعاىل: بالتأنيث لفظة فتنة ورود: ثالثا 
والشـاهد   ﴾]193: البقـرة [ علَى الظَّالمني ويكُونَ الدين للّه فَإِن انتهواْ فَالَ عدوانَ إِالَّ

  .مطابقة مع الفاعلبالتاء ) حتى ال تكون: (قوله
ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ ﴿ :ونظريه قـولـه  

مهيداْ أَيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ إِلَييو زِلُوكُمتعي ا فَإِن لَّميِهواْ فسكأُر نِةتإِلَى الْف   مـذُوهفَخ
 ﴾]91: سـاء الن[واقْتلُوهم حيثُ ثقفْتموهم وأُولَـئكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِيناً 

يعود علـى  ) فيها(فالضمري املؤنث يف ) كلّ ما ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها: (وحملّ الشاهد قوله
   )1(".معناه إىل االختبار) ىل الفتنـة إ(وقولـه . الفتنة تأكيدا لتأنيثها

على رأسـه ورد أولــه إىل  يء قلب الش" س وهـوكْمن الـر) واسكرأُ(: ومعىن قولـه   
نكِّسـوا  : أُركسـوا يف الفتنـة  : وقيل )2(".يف أَمـرِه سه فركس وار تكَتسركَ، يقال أَآخـره

   )3(".فيها
سِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته ومن النا﴿ :وقـولـه 

وه كةَ ذَلرالْآخا وينالد ِسرخ هِهجلَى وع ةٌ انقَلَبنتف  بِنيانُ الْمرسالْخ]11: احلج[﴾   
وفيـه فصـل،    )أصـابته : (الساكنة يف قولـه ليل على ذلك تاء التأنيثوالد) فتنة(فأنث لفظ 

ومن الناس من يعبد اهللا : (ومدلول قوله تعاىل .كما حيسن مع التذكري ،والتأنيث حيسن مع الفصل
على غري طمأنينة كأنه على طرف من الدين مل يدخل فيه دخول متمكّن فهـو  : أي) على حرف

ه من شريبصعنه ألدىن ما ي در1(".ي(    
   :بني التذكري والتأنيث قراءة-فـديـة -لفـظ •

ـد فيهما التـذكري  كّؤ، اثنان مل يعموم القرآن يفمواضع  ةيف ثـالث -فـدية-ةلفـظ تورد
فَالْيوم ﴿: قـولـه تعاىلأما املوضع الثّالث فقد قرئ بالتذكري والتأنيث وذلك يف ، ووال التأنيث

ةٌ ويدف نكُمذُ مخؤلَـاكُ لَا يوم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نلَا م   ـريصالْم بِـئْسو م
مـؤنث ) فـدية(ة ألن لفظ"فذكّر) يؤخذ منكم فدية: (وموضع الشاهد قوله﴾ ]15: احلديد[

                                                 
1) (  �	��wّ	ن، ا�  . 1/476 ،ا	CBاه� ا	�6
2) ( *B�� E�دات�ظ   �E	أ"rا�ّ	*، ا��(	:ن ا�%	228: ، ص ا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) (3E	أ *B��,;4	1 ا�B� ، ,(ّ�  . 1/513، ا	��
1) ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��،1/ 279 .  
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زعموا أــم  يقال ذلـك يف اإلنس  )تـؤخـذ(وتقـرأ  ،جمازي، جيوز فيه التذكري والتأنيث
  )1( .")حضر القاضي امـرأةٌ : (يقولون

   ـذكري يف قوهلم: جستاينقال السن التا حسمرأةٌ: ممم  حضر القاضي اأنّ القاضي متقــد ،
فصل بني ـر عن موضـعه يعين  أنّ اليؤخ وقـوله ال )2(".، ال يؤخـر عن موضـعهى املرأةعل

يكن فصـل بينهما لوجب التأنيث ـوغ جـواز التذكري ولـو مل الفعل والفاعل هـو الذي س
. أوىل من جوازه مع العاقلوجواز التذكري مع املؤنث غري العاقل  .مـؤنث حقيقيفيه ألنّ الفاعل 

و حيمل علـى   ،)فدية(وهـو ، لكون  الفاعل مؤنثا جمازيا هنا، وتذكريه جاز تأنيث الفاعلولذا 
فمسـوغ ألنّ  " حضر القاضي امـرأة "ا يف قوهلم والفصل يف اآلية حمسن وأم. معناه وهو االفتداء

والدليل أنّ سيبويه ساق هذا املثال مستشهدا به على جـواز تـذكري   . الفاعل فيه حقيقي التأنيث
)3( .الفعل للمؤنث احلقيقي مع وجود الفصل

   
يؤخــذ   يوم الألنّ املعىن فال) يؤخـذ(قرأت العوام بتذكري "ألغلبية، فقد قراءة ا والتذكري     

، فأنث الفعل للفـظ  )فاليوم ال تـؤخـذ منكم فـدية(وقرأ أبو جعفر املـدين . منكم افتـداء
   )4(".يةالـفـد

 :قولـه تعاىل :مر خالفا ملا ذُكر من قبل حيث قالسند ابن خالويه قراءة التأنيث إىل ابن عاوأَ   
   )5(". ابن عامر فإنه قرأه بالتاءالّ، إأمجع القراء فيه على الياء) ديةال يؤخذ منكم ف( 

) مأواكم النار هي مـوالكم : (تعاىل التهكّم يف قولـهومن اللطائف البالغية يف اآلية أسلوب   
  أي 

وهـو كّـم ـم     -جهـنم  نار-ويلّ لكم وال ناصر ينجيكم إالّ أي ال )1(".أوىل بكم: "هي
  )2(".الذع

    )3(".، أو حنومها من العباداتعام أو صومطَبِ ةقَصد ما يقدم من :املراد بالفديةو       

                                                 
  .  343: ، ص �1، ا�� خ�	6ّl�Cا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	 ) (1
2) (   ،d5ّe�	وا �ّآf�	ري، ا ��(� ا!�5 C�  .2/230أ
  .�2/38=>� ا	($�ب،   ) (3
4) (  d5ّe�	وا �ّآf�	ري ، ا ��(� ا!�5 C�  . 230، 229/ 2، أ
5) (  ،l�C	�  . 286/ 3، 2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة  ;=�=>� ا	�  . 343ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6، ا�� خ
  . 2/442، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن ) (1
2) ( �(7�E$ّ	ة اCET، 3 /1291 .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) (3E	أ *B�� ، ,(�  . 1�B� ،2/843 ا	4;, ا	��
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، يـا معشـر   أي ففي هذا اليوم العصيب، ال يقبل منكم بدل وال عوض: ومعىن اآلية باختصار
  .ومصريكم إىل النار هي أوىل بكم .املنافقني وال من الكافرين اجلاحدين باهللا وآياته

  :بالتذكري والتأنيث قراءة-قارعـة- ةلفـظ
-ةلفظالكرمي  يف لغة القرآن التي قرئت بالتـذكري والتـأنيث املؤنثات اازية اللّفظية، ومن   
ولَو أَنَّ قُرآناً سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه ﴿ :يف قـولـه تعاىلحيث قرئت بذلك -قارعة

اَألم ل لِّلّهى بتوالْم بِه كُلِّم أَو ضاَألر   ـاُء اللّـهشي واْ أَن لَّونآم ينأَسِ الَّذيي يعاً أَفَلَممج ر
لَهدى الناس جميعاً والَ يزالُ الَّذين كَفَرواْ تصيبهم بِما صنعواْ قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيباً مـن  

 إِنَّ اللّه اللّه دعو يأْتى يتح مارِهالَ د اديعالْم فلخاهد قوله﴾ ]31: الرعد[يوموطن الش :
)مارِهد نا ملّ قَريبحنعوا قارعةٌ أو تهم مبا صصيبث وهو ما  فالتأنيث على )تالقياس ألنّ اللّفظ مؤن

مري علـى  بالياء واحتمل أن يكون الض )لّأو يح(قرئ " كري على املعىن حيثوالتذ  املصحفعليه 
كـون الــهاء يف قـارعــة    لقارعـة روعي فيه التـذكري ألنـها مبعىن  الـبالء أو ت معىن ا

   )1(".لرسـول صلّى اهللا عليـه وسـلّممري عائـدا إىل ا، واحتمل أن يكون الضللمبالغـة
  )2(."لى شيء، ومنـه قرعتـه باملقرعـةع ضرب شيء عرالقَ"القَرع "قال الراغب يف مدلول   

: ومنـه أيضا قولـه تعـاىل  )3()ـةعارِقَالْـاد بِعو ـودمثَ تبـذَّكَ: (ه تعاىلومنـه قـولـ
ـ  الـد: القارعـة: "وقيل )4( )ةُعارِقَا الْم ،ـةُعارِقَالْ( ـواهلا، اهية واملصيبة اليت تقرع النـاس بأه

ـ "عليه فمدلول القارعـة يف اآلية الكرميـة  و )1(وهي أيضـا يوم القيامـة ة، أو عقـاب  داهيـ
    )2(."شـديد

كفرهم وسـوء أعماهلم من ) تصيبهم مبا صنعوا(وقـولـه  ":خمشري اآليـة فقالفسر الزو  
ه م من صنوف الباليا واملصـائب يف نفوسهم وأوالدهم اللّ داهية تقرعهم مبا حيلّ) قـارعـة(و

رهـا، ويتعدى اير إليهم شراالقارعـة قريبا منهم فيفزعـون ويضطربون ويتط) أو حتلّ(وأمواهلم 
   )3(".اآلية، وهـو موم، أو القيامـة)اهللاحتى يأيت وعـد (إليهم شـرورهـا

                                                 
�A ، 2  ا	ّ=�C ا	�j�B=>� آ$�ب  . 5/393�ن، أ�C حّ) ا	��� ا	��)� ، ) (1A�ّ	* ، +�� .  499 /2، ا��(	:ن ا�%	ب اC47! ت�درا7
�	� +#)�, ، قا-	486/ 1، 3 .  

2) ( *B�� "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E�484:  ، ص .  
3) (  ,@ّ�  . 4: ا	�
  . 2، 1: ا	%�ر+,  ) (4
�ظ وا!+pم ا	%�:5), ،  ) (1E	!ا *B��2/136 .  
�ظ ا	%� ) (2E	أ *B��,(ّ�  . 894/ 2، :ن ا	(��* ، �1�B ا	4;, ا	��
  . 2/531، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) (3
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    :بني التذكري والتأنيث -القسمـة- ةلفـظ •

وإِذَا ﴿ :يف القرآن وذلك يف قولــه تعـاىل   تلفـظا وذكّـر ةمؤنث -القسمـة- ةلفـظ  
﴾ ]8: النساء[قُربى والْيتامى واملساكني فَارزقُـوهم منـه حضـر اْلقسمـةَ أُولُـوا الْ

" :ر على القسمـة وهي مؤنثـة  د ضمري الـمذكّحيث أعي) منـه(قـولـه  والتذكري يفهم من
    )1(".املرياث و املـال فـذكّر لـذلـك ألنـها يف املعىن 

كقـولـه ؛ إذ هي مبعىن املال واملرياث،الضمري عائـد على معىن القـسمـة":يقول القرطيب   
واع مــذكّر ومنــه   قايـة ألنّ الـصأي الس )2( )يـهخأَ اِءعوِ نـا مهجرختاس مثُّ: (تعاىل

ـالمقـولـه عليـه الس:»وقِات دعةَـو فَ ومِلُظْالْم  ـابجح اللَّــه  نيبو هنيب سلَي ـهإِن«
)3( ،

لسويـد بن طارق اجلعفي حني سـألـه وكـذلـك قولـه  ،ذكّرا عل معىن الـدعاءمفأعاد 
ـِدواٍء ولَـكنّـه داٌء  «عن اخلمـر »إنـه لَيس ب

)4(، راب ومثـله مريفأعاد الضعلى  معىن الش 
   )5(".كثري

) فـارزقوهم منـه  : (مثّ قال) رىبوإذا حضر القسمةَ أُولُو الْقُ: (ويفهم مما تقدم أنّ قوله تعاىل    
  )6(".فألنه حمل على اإلرث يعين املرياث أو ألنّ القسمة املقسوم يف املعىن

ـ تفريقهلغنيمة ا مـةُس، وقيقال قَسمت كـذا قَسمـا وقسمـة ،القَسم إفراز النصيب" و  ا م
   )1(".مـاهِابِبأر على
كلّ منهم نصيبــه   أخـذ: يءالش وقسم القـوم...أعطى كـالّ نصيبـه: لقومم بني اسوقَ 

       )3(."تقسيم التركـة "يف اآلية -القسمـة-بِعليه يكون املراد و )2(".منـه

                                                 
�5  ا	%�:ن ) (1�� ، \E1/434، ا!خ . l6E5 1A��	ا �2/471، �=> .  
2) (   s7C� :76 .  
- 1411(C7C�1+, ا	���d ا	ّ=�Cي ا	3ّ��s، ا	�aّ)n وا	�s(=a� ،�6 ��5* ��+43 ، أ7��, ��+43 ، دار ا	�#�ر�)�و�� ) (3

�ب ا!خpق .)م1991���وا�,554: ، ص ja2 ،439 ا	ّ>2 *4 l)2با:  ( ، و�Bح �Y5دو ^(	 l5ّ�2 ا�2�  ). ّ�%Cا د+Cة ا	�>C4م، وإن آ�ن آ
�ت  ) (4iCo-� ّ�ة+ u4+ ,4���Cري �i���a� ,, و�%��ج �� �46* ا	%3)�ي ا	ّ=)6Bّ�	ا ���م أ�  ا	�46� �(6* �{	 n(�aّ	1 ا��B	ا

2�ق ا	���Bة �)�وت، Fرات دار اC3=� ،ة��$�� O656/89و .  
��1 !ح(�م ا	%�:ن، ) (5B	ا  �i�%	ا،   z�3 ،5/50 .  
6)  (�(7 �� .    . M ،16//81ا	�-xaّ، ا
1) ( "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E�450: ، ص  .  
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ), ) (2E	!ا *B�� ،2/138 .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) (3E	أ *B�� ،2 /898 .  
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فمـن ال يـرث   ) أولـوا القـرىب  (قسمـة التركـة : أي) وإذا حضر القسمـة:"(واملعىن    
وهو املرياث وعلى معناه ذُكّـر   )1(."تـرك الـوالدان واألقربونمري ملـا الض) فارزقوهم منـه(

  .اآلية)منه(الضمري
  :بني  التذكري والتأنيث-كـلمـة- ةلـفـظ •

التأنيث الواردة يف القرآن الكرمي بالتـذكري واازية  املؤنثات اللفظيةمن  )كلمـة(لفظـة      
ت بالتأنيث يف العديـد  ما وردنمل ترد بالتذكري إالّ يف موضعني بيوتأنيثها أكثر من تذكريها حيث 

  .   من املواضع
إِذْ قَالَت الْمآلئكَةُ يا مريم ﴿ :قـولـه تعاىلرودها بذلك ففي وأما  :التذكرياللّفظة ب :أوال  

اآلخا ويني الدجِيهاً فو ميرم نى ابيسع ِسيحالْم هماس هنم ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللّهو ةر نم
 بِنيقَركلمـة(: ﴾ قال]45: آل عمران[الْم (فيهـا قيل :" ثـم)ـذكري للمعىن) امسـهبالت ،

ث كما قال ذريـه)2(."كان صـوابا"ـة طيبـةولـو أنعيسى  ألنـه جعل الكلـمة هي "وألن
مــى بــها   ألنّ املس: قلت ؟كّـر ضمري الكلـمةذُ لم: فإن قلت" )3(".يف املعىن كـذلـك

   )4(."ذكر
حكمــه  : الـة على معـىن، وكلمــة اللّــه   فـظـة الـواحـدة الداللّ: والكلمـة  

ـ ". عيسى عليه السالم: يف هـذه اآلية) ـةملكَبِ(واملقصود  )5(".وإرادتـه ـف عيسـى  ووص
نني أي بـدون األسباب بكلمـة مراد بـه كلمـة خـاصـة خمالـفـة للمعتاد يف تكوين اجل

لالبتداء اازي أي بـدون واسـطـة أسباب النسل املعتـادة   نم) ـهنم(، وقولـه املعتـادة
       )2(".))1(وإِذَا قَضى أَمرا(على ذلـك قـوله  وقـد دلّ

  . ﴾]19 :الزمر[حقّ علَيـه كَلمـةُ الْـعذَابِ منفَأَ﴿ :قولـه تعاىلونظريه    

                                                 
  . 5/50، �3=>� ا	%�z� ، �i  . 1/230�ي، ا	ّ��-3 ،ا	(3ّ�ف ) (1
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) (2��،213/ 1  .oّ	ن  ا���1 ا	�)A �<=�z� ،ي�4/289، �3 .  
  .1/408ا	Eّ�اء، ،���5  ا	%�:ن ) (3
  . 1/430،ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي ) (4
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ), ) (5E	!ا *B��، 2/129  . 5�A�B	ت، ا�E���$ّ	ب ا�  . 238:  ، ص�=>� آ$
  .117: ا	�%�ة )  (1
2) ( �(6E� ��C=$ّ	وا ���$�	3/245، ا .  



  يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث فظية اازية الواردةاملؤنثات اللّ              راسة تطبيقيةالفصل الثّالث د
  
 

 150

ولـهاآلية قـ اهـد يفوالش) :(ومعىن  ،)حقّت(ومل يقل ) حقحتقّق يف الواقع، أي كانت ) حق
كالم وعيـد اهللا إيـاهم يف   : "كلمـة الـعذابو )1(".كلمة العذاب املتوعد ا حقّا غري كذب

   )2(".اآلخرة
ا بالتأنيث يف العديد من اآليات أذكر منـه  يف القرآن وردت لفظة كلمة: أنيثتبالفظة لّال: ثانيا 

أَهلَ الْكتابِ الَ تغلُواْ في دينِكُم والَ تقُولُواْ علَى اللّـه إِالَّ الْحـق إِنمـا     اي﴿: قوله تعاىل
   واْ بِاللّـهنفَـآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللّهسر ميرم نى ابيسع ِسيحالْم

و هلسرو لَّه لَدو كُونَ لَهأَن ي هانحبس داحو إِلَـه ا اللّهمإِن راً لَّكُميواْ خهقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتالَ ت
  كَفَـى بِاللّـهضِ وي اَألرا فمات واومي السا فـيالً   مكو]ـ ]171:سـاء الن ت ﴾ فأنث

العائــد علـى   ) اهلاء واأللف(مري املؤنث لضحيث ا) ألقاها(: لدليل قـولـهوا) كلمـة(لفظة
أو  ،وقد جاء على القياس،حيث حتقّقت مطابقة الفعل للفاعل، والتذكري علـى املعـىن  الكلمـة 

  .القصد جائز كما عرفنا من قبل
 ، وابن مرمي بدل أيضا أوكافّـة ومكفوفـة، واملسيح مبتدأ وعيسى بدل منـهإنما " وإعرابه   

، وال حاليــة ) ألقاها( خرب املبتدأ، وكلمتـه عطف على رسول، ومجلـة صفـة، ورسول اهللا
ن )كلمتـه(معها، والعامل يف احلال معىن -قـد-من تقدير بـدـه مكوألنّ معىن الكلمـة أن ،

   )".)3ا من غري أب
: نـون املؤم[ حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعـون ﴿: تعاىل قولـهونظريه   
علِّي أَعملُ صالحاً فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَـى  ل] 99

ل عائد علـى  مري األوفالض) قائلها(و ،)إنها(: فأنث بقولـه﴾ ]100: وناملؤمن[يومِ يبعثُونَ 
يعـود علـى   ) قائلـها (، وضمري وما قولـه هذا إالّ كلمـة ،)قال رب ارجعون: (قولـه تعاىل

    )1(.")كلمةٌ(: قولـه

                                                 
1) ( ��C=$ّ	وا ���$�	ا �6)E� ،23/369 .  
2) ( l6E5 1A��	23/369، ا .  
�l5، إ+�ا ) (3(��l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي، ص . 6/390ب ا	%�:ن ا	(��* و �ّ� �ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن  . 123: �=>� إ�pء �

،�(B�	1/824ا.  
1) (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�18/124.  
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يف والكلمــة   )1(."هي كلمـة هـذا وصفهـا: أي) كلمة(ِ	 فجمـلة هـو قائلها وصف 
ـدق كلمــة قاهلـا شـاعر    أص: النيب صلى اللـه عليه وسلميف الكالم كقول اللغة تستعمل 

                      :كلمـة لبيد
     )2(لُاطب ـهاللَّ الَا خم ٍءيش لُّا كُلَأَ                                

 3(.هادة وكلمـة اإلسالموكما يف قوهلم كلمـة الش(   
ني الشيئني وقيـل  احلاجز واحلد ب: الربزخ":" برزخ"وعليه قول الراغب مادة  احلائل :والربزخ   

   )5(".مابني املوت والبعث:" يف اآلية أي حائل ومدلوله )4(".أصله برزه فعرب
وجعلَ كَلمـةَ الّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمـةُ اللّـه هي ﴿  :نظريه قولـه تعـاىل و      
مؤنـث  ) العليـا : (مؤنث األسفل، وبقولـه ) السفلى: (فأنث بقوله ﴾]40: التوبـة[الْعلْيا 
   )6(".ا يراد ا الشركوكلمة الذين كفرو.األعلى

 : بني التذكري والتأنيث قراءة-الغـيـة-لـفـظ  •

مع فيها لَّا تس﴿ : من قـوله تعاىل-غيـة ال-ةومما قرئ بالتـذكري والتأنيث لـفـظ       
  .أوجهيقرأ بالتاء والياء وعلى البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول وفيه   ﴾]11: الغاشية[لَاغيةً 

ـ بـه )غيـة ال(،ونصب ئ بفتح التاء على البناء للفاعلقر: " قال املنتجب وز أن ، والتاء جيـ
مر وهي قراءة عاصم وابـن عـا  ...ا وأن تكون للوجـوهعـامتكون للخطاب خاصا كان أو 

  )7(".ومحـزة والكسائي
  . ذا املبحثـصود يف هـوهي ـذه القراءة خترج عن مـوضوع التـذكري والتأنيث املق

فالتاء لتأنيث لفـظ ) ال غـيةٌ(على البناء للمفعول بالتاء والياء ورفـع ) ال تسمـع( :وقرئ 
  .والفصل حمسن )1(".أنيث غري حقيقي، أو ألنّ الالّغية واللّغـو مبعىن ، والياء ألنّ الت)غيةٌال(

                                                 
1) ( l6E5 1A��	18/124،ا .  
�در �)�وت،،	�)� �� ر�)�, ا	����ي د�Cان ) (2T 132: ص  دار  . M�B+و: ) jُkَِزا ,َ	َ��َ�َ Qَ *ٍ(�ِ5َ �jَوُآ( . j�A ت�و2  ��� ا	ّ�وا�

�ن �� �#�Cن  و@�ل 	�4" آjّ 5�)* زاjk "و@C	l . هfا ا	�)� أّول ا	%a)�ة �w+ M: )� رّد	)* ا�5 ، ��fولآ�� Q ,=ّB.  ص ،l5اCد� \��ه
 :132 .  
3) ( C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E���، رCش�+ ��  . 124/ 18، ا
4) ( "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E� 53: ، ص .  
5) ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/129  
6) ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2/983 .  
7) ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	663/ 4، ا .  
1) ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ي. 663/ 4، ا�ّ��-3	ف، ا�  . 6/228، �=>� ا	(3ّ
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ال (وقرأ نافـع : "لّال فقالمع القراءتني اهـر ابن عـاشـورـد الـطّيخ مـحمالشوعزا    
، وقـرأه ابن كثري و رويس عــن  نائب فاعل)غيـة ال(مبثناه فوقيـة مضـمومـة و )تسمع

   )1(."يضـا فأجري الفعل على التـذكريأ) غيـة ال(يعقـوب مبثناه حتتية مضمومـة وبرفع 
الفصـل بني الفعــل   نـه وقـوعالتأنيث وحس ليس حقيقي) ال غية(ألنّ : "مثّ عقّب فقال 

   )2(".وبني املـسنـد إليـه
ماال فائـدة فيه من لغـو القــول  : وال غية...وغريه كـالمما ال يعتد به من : غوواللّ     

فاعل وصـفا للكالم لغـوا فجعل اسم ال :، أي)ال غيةال تسمع فيها : (وقـولـه )3(."وباطلـه
    )5(."احشـةكلمـة ف: غية ال: "وقيل )4(."حنـو كاذبـة

. ـغو مثل الكـاذبــة للــكذب  مصـدر مبعىن اللّ: الـالّ غية: "ويفهم مما تقدم أنّ     
، ـو وصف ملوصـوف مـقدرِ التأنيـث أو ه ،العافية أي ال يسمع فيهـا لـغـوواخلائنـة و

، ووصف الكلمـة بذلـك من أنهـا كلمات) غيـة ال(دلّ عليـه  أي كلـمـة الغـية ملا
   )6(".غي صـاحبهـااز عقلي ألنّ الالّجم

صفـة ثانية للجنــة تـرك عطفــها علـى      )غية ال تسمع فيهـا ال(مجلـة "تعرب  و  
دة جيـوز أ الـصعوت املتعدي قبلهـا ألنّ النن تعطــف وجيــوز أن تفصـل دون    فـة الت

     )7(".عطـف
غيـة مكىن بـه عن انتفاء  مسـاع ال نفي" كنايـة ألنّ ) ال تسمع فيها ال غية( :ويف قولـه  

غـو يف اجلنـة من باب  وال ترى الضب ـا ينجـحر أي ال ضـب ـا إذ الضـب ال اللّ
   )8(."خيلـو من االجنحـار

إالّ باحلـكــمة  "ن من كالم اللّـغـو وال يتكلّمـون  أنّ أهـل اجلنـة معصومو: املعىنو 
   )1(".عيم الـدائملى ما رزقهم من النـه عوحـمـد اللّ

  :بالتذّكري والتأنيث قراءة -ميتـة- ةلفـظ •
                                                 

1) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� رCش�+ ��  . 301/ 30، ا
2) ( l6E5 1A��	ر اCش�+ ��  .363، 3/362;=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة، �=>� ا	� . 301/ 30ا
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* ) (3E	!ا *B��، 2/185.  
4) (  �E�"rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	506: ، ص دات ا .  
5) (  B��*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	2/1013، * أ .  
�شCر،  ) (6+ ��  .6E�30/300)� ا	ّ$���� وا	$=�C�، ا
7) ( ��C=$	وا ���ّ$�	ا �6)E� l6E5 ،30/300.  
  . ،30/300	��l6E5 1Aا ) (8
  . 6/228، ا	ّ��-3�ي ،ا	(3ّ�ف ) (1
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وقَالُواْ ما ﴿ :قـولـه تعاىلوذلك يف  -ميتة-لفظة التـذكري والتأنيثومن األلفاظ التي قرئت ب
يكُن مإِن يا واجِنولَى أَزع مرحما وةٌ لِّذُكُورِنصالامِ خعاَألن هـذه طُوني بفيهف مةً فَهت  

يكَاء سرش يملع يمحك هإِن مفَهصو زِيهِماهد قولـه  ﴾]139: األنعام[جوإن : (وحملّ الش
  .فع والنصببالر )ميتة(ت وأنث وقرئالفعل  ذكّر) يكن ميتةً

ولــك أن  ) ميتــةً ( ا فقلت، وإن شئت نصبتهـعت امليتـةإن شئت رف: "قال الفراء     
   )1(".تكن ويكن بالتاء والياء : تقول
   أنيث إىل أهل مـكة وعلّلخمشري بالقراءتني أيضـا ووقال الزعزا الت  تـة تشـمل   بـأنّ املي

أنيـث، علـى  : قرئو" :، قال سـواء الـذّكر واألنثى على حـدوإن تكـن  : وإن تكن، بالت
فع على كـان التامــة   والر بالتأنيث) وإن تكن ميتـةٌ: (ـةوقرأ أهـل مكّ. األجنـة ميتـة

ـه ألنّ امليتـة لكل ) فهم فيـه شركاء: (مري يف قـولـهوتـذكري الضت ذكر أو أنثى، فكأنمي
   )2(".وإن يكن ميت فهم فيـه شركاء: قيل

؛ أي قرئ بالياء والتاء:"ري والنصب ورد التأنيث معلّال ذلـك بقولـهوقال القرطيب بالتـذك   
ألنّ  )فيه(: وقال. األنعام ميتـةٌ فهم فيـه شركاء، أي الرجال والنساء يف بطـونيكن مـا  إنْ

تقـع أو   بالّرفع مبعـىن ) ميتـةٌ(, املـراد بامليـتة احليوان، وهي تقوي قراءة الياء، ومل يقل فيها
ن وقرأ اب. "خيرج عن موضوع حبثنا )3(."بالنصب؛ أي وإن تكن النسمةُ ميتـةً) وميتة. (حتـدث

ياء وقرأه أبو جعفر بتشديد تة بتخفيف الوقرأ اجلمهور املي" )4("كثري برفع ميتة على أنّ كان تامة 
  .واملعىن واحـد )5(".الياء

مـشددهـا التي أصـاا املوت فمخفّفها و-اتالـذّ-غـةخفيف يف أصل اللّبالت -تـةاملي-و 
ت، ثُمت وامليسـواء كاملي املخفّف مع الت خصـ أنيث بالـد ـصد ذكاتــها إذا  ابـة اليت تق

هـو حقيقة عرفية قبل الشرع وهـو : إنّ هذا من نقل الشرع وقيل: فقيل ،ماتت بـدون ذكاة
    )1(."ـها يف القرآن على هـذا املعىناهـر بدليل إطالقالظّ
  :بني التذكري والتأنيث -نعـمـة -لفـظ •

                                                 
  . 1/358، ا	Eّ�اء ،���5  ا	%�:ن ) (1
  .2/90، ا	(3�ف ) (2
��1 !ح(�م ا	%�:ن ) (3B	ا،  �i�%	اz� ،4  ،7/96  .  
4) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E112، 8/111،  1، ق�  .  
5) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E. 2/115، 1، ك� �،  �=>�3�	اءات ا�%	ا l(AC�  2  =;�	108 ،3/107ا.  
  .6E�1 ،2/115)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ك ) (1
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ذكّرت .ة وثـالثني مـوضـعا أكثر من سـتيف لـغـة الترتيل يف-نِـعمـة-ةلفـظ تورد
  .يف بعضها وأنثت يف بعضها اآلخر

. ذكري يف موضعني اثنني يف القـرآن الكـرمي  لفظة نعمة بالت وردت :اللّفظة بالتذكري: والأ 
﴾ ]49: القلم[موم عراء وهو مذْلَولَا أَن تداركَه نِعمةٌ من ربه لَنبِذَ بِالْ﴿ :قوله تعاىل :أوهلما

تاء  داللـة التـذكري من الفعل الـذي جرد من اظـاملؤنثـة لفْ )نعمـة(استمـدت كلمـة 
 )1()".تداركَه(حسن تذكري الفعل لفصل الضمري يف "التأنيث الساكنـة، ألنّ تأنيثها غري حقيقي، و

لـوال أن  : "ويف قراءة عبـد اهللا   )2(.روقرئت بالتأنيث أيضا ألا مصدر واملصادر كثريا ما تذكّ
يف موضـع آخـر؛ ألنّ    )4("وأخذت")3( )وأَخذَ الّذين ظَلَموا الصيحةُ:(، وذلك مثل قوله"تداركته

   )5(".النعمة اسم مؤنث مشتق من فعل، ولك يف فعله إذا تقدم، التذكري والتأنيث
وقرأ ابن عبـاس وابـن مسـعود    : "ول الزخمشريومما يقوي ما ذهب إليه الفراء ويعضده ق   

تداركته  وقرأ احلسن تداركه أي تتداركه على حكاية احلال املاضية مبعىن لوال أن كان يقال فيـه  
كـان  : كان زيد سيقوم فمنعه فالن أي كان يقال فيه منعه فالن، واملعىن:تتداركه كما كان يقال

   )6(".التوفيق للتوبة وتاب عليهمتوقّعا منه القيام ونعمة ربه أن أنعم ب
إِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنمـا  و﴿: قـولـه تعاىل :وثانيهما

لَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكةٌ ونتف يلْ هلْمٍ بلَى عع هيتاهد قوله وحملّ﴾ ]49: الزمر[ونَ أُوتالش :
ليل علـى تــذكريه   والد )أوتيتـه( :قـولـهفذكّر ب) مثّ إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته(

ث -نعمـة-مري املذكّر العائـد علىالضغم من أنّ اللّفظ مـؤنبالر.  
 عائـد إىل) أُوتيـتـه( :وتركيز ضمري الغائب يف قـولـه:" بن عاشوراحممد الطّاهر قال    

  على تأويل حكاية مقالتهم بأنها صادرة منهم يف حـال حضـور مابني أيديهم من ) نـعمـة(
ـعم فـهـو من عـود الضفال ضمري مبرتلــة اسـم   مري إىل ذات مشاهـدةأنـواع الن ،

    )2(".))1( يملأَ ابـذَا عيهف يحرِ ـهبِ متلْجعتا اسم ـوه لْب( :اإلشارة كقـوله تعاىل
                                                 

  . 6/164، ا	ّ��-3�ي ، ا	(3ّ�ف ) (1
2) ( z� ،M�(7 ��  . 31، 30، 17/92، �5=>� ا	�-xaّ، ا
  . 67: هCد  ) (3
  . 94: هCد  ) (4
  . 3/178، ا	Eّ�اء ،���5  ا	%�:ن ) (5
  . 6/146، �-3�يا	(3ّ�ف، ا	ّ� ) (6
  . 24: ا!ح%�ف  ) (1
2) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،24/35 .  



  يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث فظية اازية الواردةاملؤنثات اللّ              راسة تطبيقيةالفصل الثّالث د
  
 

 155

    )1(".هي ضمري البلوى، أو احلال) :بل هي: (وقوله تعاىل
وقيل إعطـاء مــا   ، ول، وقيل إعطـاء ما يصري لـهـَالتخويل يف األصل إعـطاء اخلَ"و   

  حيتاج أن
ـ  )2(."القيام به ، من قـوهلم فالن خال مال وخايل مال أي حسنيتعـهده له الشيءوخــو: 

   )3(".ه إياهأعـطاه إيـاه متفضـال وملّـكـ
بالتأنيث فقد وردت يف مواضع متعددة أذكر  )نعـمـة(لفظـة  أما: لفظة نعمة بالتأنيث :ثانيا
وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِن تعدواْ نِعمت اللّه الَ تحصوها إِنَّ ﴿ :قـولـه تعاىل منها

اِإلنس كَفَّار اهد قـولـه ﴾]34: إبراهيم[انَ لَظَلُوموا نعمـت اهللا فـال    : (والشـدعوإن ت
  .فأنث، باهلاء واأللف، على األصل) حتصوها

  ﴾ ]22: الشعراء[ت بنِي إِسرائيلَ وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبد﴿: قـولــه نظريه و  
 صاسم اإلشـارة املخـت  فأنث ب ) وتلك نعمة متنها(قوله  دليلتأكّد تأنيث لفظة نعمة يف اآلية ب

) )تمنهـا ( الـمؤنث يف قـولـه مريباإلضـافـة إىل الض ، )تلك(:باملـؤنث وهـو قـولـه
  .والعائد على لفـظ نعمـة 

إشارة إىل النعـمة التي اقتضاهـا ) وتلـك نعـمة( :وقـولـه :"قال الشيخ ابن عاشور    
    )4(".ـةنان ال يـكون إالّ بنعماالمتنان يف كالم فرعـون إذ االمت

ـفـة لنعمـة  يف مـوضع الص) متنها علي(ابتداء وخرب و) وتلـك نعمـة: (قـولـهيعرب و
   ).")5ـا: أي

   م ومعىن متنن  "اهللا عليه م عليهن على فالن أو امنت بة، ومنا، أي أنعم عليه نعمة طي؛ فخر من
وإحسانـه فـهو منـون   ـه تعيريا أو تقريعا فأفسـد إنعامـهمبا صنع وآذى غريه مبا قـدم ل

   )2(."ك بين إسرائيل نعـمة متنهـا عليواملعىن تعبيد )1(".ومنان
   :بني التذكري والتأنيث -نفـخـة -ةلـفـظ •

                                                 
  .2/367 ،ا	�(��ي �)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن،ا	ّ$  ) (1
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، ا	ّ�اE�"r�دات أ	 ) (2E 180:، ص  
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* ) (3E	!ا *B�� ،1/177  . ظ�E	أ *B�� �<=��%	ا,(ّ�  . 1/385،:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
�شCر ) (4+ ��  . 6E� ،18/115)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
5) ( ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�23/653  إ+.  
1) ( E	!ا *B��,(ّ5:�%	م اp+!ظ وا� ،2/211  ،212 .  
  . 4/163، ا	(3ّ�ف ا	ّ��-3�ي ) (2
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قـولـه اجتمع هلا التذكري والتأنيث يف نفس املوضع وذلك يف من األلفاظ التي  -نفخة-لفظة 
، ثـم أنث لتأنيث  فـذكّر أوالّ ﴾]13: احلاقة[ورِ نفْخةٌ واحدةٌ إِذَا نفخ في الصفَ﴿ :تعاىل

جرد الفــعل مـن مميـز     حيث) فختن(ومل يقل ) نفخ(، ودليل التـذكري قـولـه فـظاللّ
ي للتـذكري  خمشروعلّل الزفأنث الوصف للّفـظ،  )واحـدةٌ(: وأما داللة التأنيث فقوله ،التأنيث

   )1(."وحسن تـذكريه للفصـل: " فقال
ألنّ تأنيث النفخة غري حقيقي أو على معىن الصوت، مثّ رد إىل األصـل   ويف تصوري أنه ذكّر  

   . ألنّ لفظه مؤنث، والفصل حمسن) واحدة: (بقوله
  . حيث الفعل واملصدر) نفخ، ونفخة: (ومن الفنون البديعية يف اآلية جناس االشتقاق بني قوله    

بعـث   :ويقال نفخ يف البوق )2()ورِي الصف خفَني موي: (يء، قال تعاىليح يف الشنفخ الر: والنفخ
فيـه الرفخـة ة ليحـدث صـوتا،يح بقـوفخ: والنة من النفخة"و )3(."املـرألنّ  توكيد؛: الن

                             )4(".النفخة ال تكون إالّ واحدة
               :بني التأنيث والتذكري قراءة-مودة-لفظة •

لَـئن  و﴿: قولــه تعـاىل  وذلك يف -مودة-اليت قرئت بالتذكري والتأنيث  لفظة ومن األلفاظ
فُوز كُنت معهم فَأَ أَصابكُم فَضلٌ من اهللا لَيقُولَن كَأَن لَّم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي

) كأن مل تكن بينكم وبينه مـودة : (وموضع الشاهد يف اآلية قوله﴾ ]73: النساء[فَوزاً عظيماً 
دأو محال عل معىن الو ،ث غري حقيقيه مؤنوقرئ اآلية، فقد قرئ الفعل بالياء تذكريا للفاعل ألن ،

  .  أيضا بالتأنيث مطابقة مع لفظـه
أنه أقـام  : يقرأ بالياء والتاء وقد قلنا فيمن قرأه وأشبهه بالياء: "خالويه يف هذا املعىن قال ابن   

وأنّ من قرأه بالتاء . الفصل مقام عالمة التأنيث، أو أنّ تأنيثه ليس حبقيقي، أو أنّ املودة والود مبعىن
   )1(".أتى بالكالم على ما أوجبه له من لفظ التأنيث

                                                 
  .6/149ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي،  ) (1
  .73: ا!5��م  ) (2
�ظ وا!+pم ا	% ) (3E	!ا *B�� ، *(اه���ظ ا	%�:ن ا	(��* . 2/238�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إE	أ *B�� �<=�، ،,(ّ� �1�B ا	4;, ا	��
  .  502: ، ا	ّ�اr"  ص وا	�E�دات r  2��" ا	%�:ن  .2/1113

  . 2/464، ن:ا	ّ$�)�ن C4+  2م ا	%� ) (4
  . 128: ، ص �=>� ���5  ا	%�اءات، ا!زه�ي. 125: ا�� خ�	l�C، ص  1�6ّ،ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	 ) (1
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إىل ابن كثري وحفص واملفضل عن عاصم ويعقوب، "قراءة بالتأنيث يف هذا املوضع ونِسبت ال   
   )1(".وقرأ الباقون مل يكن بالياء.بالتاء لتأنيث املودة) كأن مل تكن(

وهـو طريقة يف  -بياء الغيبـة-)مل يكن: (وقرأ اجلمهور: "ونسب ابن عاشور القراءتني فقال   
إذا كـان  ، وال سـيما  هنا) مودة(غري حقيقي التأنيث، مثل لفظ  لفظـه مؤنثإسناد الفعل ملا 

ـ  -وقرأ ابن كثري، وحفص، ورويس عن يعقوب. الفصل بني الفعل وفاعـله -ـةبالتـاء الفوقي
   )2(."املؤنث اعتبارا بتأنيث لفظ مودةعالمـة املضارع املسنـد إىل 

   ) 3(."ة بني فعل القول ومقُولـهعترضـم) كأن مل يكن بينكم وبينه مودة(ة مجل"وتعرب    
ـا أن يكون  إطالق املـودة على سـبيل االسـتعارة   ، وإمواملودة الـصحبة واحملبـة    
ة إن كان املراد بـه املنافقالصفَـة املؤمننيوريعـا أن تكون حقيقة إنْ أريد ض4(".، وإم(       

خاطبني مـودة حقيقية أو مل تسبق بينه وبني املمن حاهلم يف حني هذا القول حبال  وشبـه      
   )5(."ينهم مـودة من قبل هـذا القول، فاقتضى التشبيه أنـه بينـه وبصورية
      :والتأنيث ذكريالت نيب -مـوعظـة -لفظة •

ت يف وأنث موضع واحد منها، وردت لفظة موعظة يف القرآن الكرمي يف تسعة مواضع ذكّرت يف
  .   يفهم منها التذكري وال التأنيثا البقية فال أم .موضعني

ذكري :الأوذكري فقد وردت لفظة موعظة  :ورودها بالتأْكُلُونَ ا﴿ :يف قولـه تعاىلبالتي ينلَّذ
مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِالَّ كَمقُوما الَ يبـا   الرمقَالُواْ إِن

من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف  فَمن جاءه موعظَةٌالْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا 
  وأَمره إِلَى

ـ [هم فيها خالدونَ  اللّه ومن عاد فَأُولَـئك أَصحاب النارِ ـ الو ﴾]275: رةالبق اهدش 
هذه املؤنثـات   ا جوزه النحاة يفوهـذا مم ،)جاء(فذكّر بقوله ) فمن جاءه موعظة من ربه: (قوله

عىن  ألنّ املوعظة لحمل على املاهر وهو أنّ التأنيث غري حقيقي، ولظ هنا  ومسوغ التذكري.اازية 
  .بني املسند واملسند إليهو ، أوحسنه الفصل بني الفعل وفاعلـه .مبعىن الو عظ

                                                 
  . 128: ا!زه�ي ، ص  ،���5  ا	%�اءات ) (1
�شCر ) (2+ ��  . 6E� ،5/120)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا

)3 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�،5/120.  
4) ( l6E5 1A��	5/120، ا .  
5) ( l6E5 1A��	5/120، ا .  



  يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث فظية اازية الواردةاملؤنثات اللّ              راسة تطبيقيةالفصل الثّالث د
  
 

 158

   اء يف اآلية على أنّ الفاعل من املواتمحلذا : أي ل سيبويه حذف الت ،جـاز  تأنيثه غري حقيقي
 فيه التاء قوله عز حذفت قدمن املوات  يف القرآن جاء ومما:"قالوذلك حني  .إثبات التاء وحذفها

الواحـدة إذا  [يف  وهـو  ،وهذا النحو كثري يف القرآن )فَانتهى هبِّّر نم ةٌظَعوم هاَءج نمفَ: (وجلّ
، من مصـطلحات القـدماء  " من املوات"وقوله )1(".دميني أقلّ منه يف سائر احليواناآل] كانت من

    .عند احملدثني-)2(احملايد– مصطلح ويقابله"غري احلقيقية "اازية  اتاملؤنث: واملراد
ألنّ  ،فـذكّر الفعل:" على املعىن فقالهنا ظاهرة التذكري  يرنبار األأبو بكبينما محل 

                                                                                                   ِ                             :مستدالّ على ذلـك بقول الشاعر )3(."املـوعظـة بتأويل الوعـظ
  )4(قَبرا علَى الـطَّرِيقِ الْواضحواملُروَءةَ ضمّنا      السماحـةَنَّ إِ

 )5(."ةإنّ السماح واملروء: ضمنا، ومل يقل ضمنتا، ألنـه محلـه على معىن:"والشاهـد قولـه
ىن على شيئني فب )6(".مثّ غلّب املذكّر على املؤنث" واملالحظ أنه ذكّر السماحة وترك لفظة املروءة 

     .احلمل على املعىن، مثّ غلّب املذكّر على املؤنث
وهـذا   )7(".، واملوعظـة والوعظ مبعىنإنما مل تثبت الـتاء ألنّ تأنيث املوعظـة غري حقيقي"و

  .    وأما الفاصل أو احلائل فيها فمزين. فظية اازيةهو املرجح يف نظري يف تعليل هذه املؤنثات اللّ
. على األصـل  يف هـذا الـوضع بالتأنيث أيـضا) فمن جاءه موعظـة: (وقرئ قـولـه

   )1(".قاله أبو حيان
وهـو  )" إنما البيع مثل الربا: ( ومن الفنون البالغية يف اآلية وجود التشبيه املقلوب يف قوله     

الربا مثل البيع : اآلية أن يقالواألصل يف ...أعلى مراتب التشبيه، حيث جيعل املشبه مكان املشبه به
ولكنه بلغ من اعتقادهم يف حلّ الربا أن جعلوه أصال يقاس عليه فشبهوا به البيع وهـذا منتـهى   

   )2(".الفجور والعدوان

                                                 
�با	($ ) (1l�C�(7 ،،  2 /39.  
�م C5ر ا	ّ���. دروس 2  ا	$�o)� ا	ّ=�Cي، د �=>�  ) (2a+ رC$ّ�آ	67: ، ص ا  .,(ّ��+ّ),، �درا7�ت +��$Aدّ�, ا�a$@ّ�, ا�4ّ, 2(B ،

��C .ح���ان  - رأّ��.ا	6=, ا	ّ�ا��, وا	�3�ون  7/8ا	��دان �–  C(5C�)198826: ص  )م .  
3) ( d5ّe�	وا �ّآf�	2/228، ا .  
4) ( l%(ثC� ّ�م%�  .  
�(� ا!�5�ري ) (5 C�  . 2/228، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
  .276: ، ص ض�اk� ا	3�� ) (6
�l ا	�ح�� ) (7 �ّ� � .1/520،ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	B)�، ا	�=$B" .1/182، ا	�(��ي �=>� ا	ّ$�)�ن.  10: �(��ي، ص ، ا	إ�pء �

521  .  
  .  1/304، �)�ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	� ) (1
2) ( ، 5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET1/148. �(	pB	ا �6)E� �<=� 47 :، ص .  
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نصحــه وذكّـره   : وعـظــة  وعظـه يعظـه وعـظا"ـة من واملوعظـة مشتقّ     
واملوعظــة   ،والواعظ من ينصح ويذكـر ه بـها،اعـة ووصا، أو مبعىن أمره بالطّبالعواقب

   )1(".مواعظ: من قول أو فعل، واجلمع مـا يوعظ بـه
وعفـا  هونـه بالبيع وقـد حـرمه اهللا ألنهم يشب ،من يحلّونـه واآليـة يف شأن الربا ويف    

  )2( .عمن تعامل بـه قبل حترميـه وتـوعد من عاد إليه
أنيث :اثانياو :لفظة موعظة بالتفقد وردت يف موضعني أيضـا ومهـا   تأنيثالبلفظة موعظة  أم :

أَيها الناس قَد جاءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ وهدى اي﴿: قولـه تعاىل
ـ  مـؤنث جمازي-مـوعظـة-ة﴾ فلفظ]57:يونس[مؤمنِني ورحمةٌ لِّلْ دت داللــة  وتأكّ

مسنده كما يف أسـاليب   ، وقـد جاء مفصوال بينـه وبني)جاءت موعظـة: (يثها بقـولـهتأن
التذكري قبله، وإن كان الفصل هنا أقلّ، والفصل حيسن معه التأنيث كما وجدناه من قبـل مـع   

  . يةلذا فإنّ الفصل أو احلائل يف تصوري حمسن أكثر منه مسوغ مع املؤنثات اللّفظية ااز. التذكري
قـد جاءكم كتـاب جــامع لــهذه     :أي) قـد جاءتكم مـوعظـة: (ومعىن قـولـه

أي دواء ملا يف صدوركم مـن  ) شـفاء(هـو ) و(الـفوائد من موعظـة وتنبيه على التوحيد 
   )3(".العقائد الفاسدة ودعاء إىل احلق 

عظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هـي  ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْمو﴿: وقـوله تعاىل
﴾ ]125: النحـل [علَم بِالْمهتدين أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَ

فة املــؤنثة بعـدها   ليل الصيف هـذه اآلية بالتأنيث كذلك والد-املـوعظة-لفظة  تفقد جاء
ـ على  والتأنيث هنا ،يث الصفة دليل على تأنيث املوصوفتأنو)  سنةاحل( :وهـي قولـه ة امراع

  للّفظ ا
  أو  ـه أو اجلهـاد أو طلب العلم أو احلجدين اللّ:" وقيل )1(".إىل اإلسالم) سبيل ربـكإىل ( و

  )2(."ـه به من اخلريما أمـر اللّ كلّ
   )3(".عظة وعربة :يف اآلية الكرمية باحلكمـة" واملراد

                                                 
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* ،  ) (1E	!ا *B��2/280 . *��)	:ن ا�%	ظ ا�E	أ *B�� �<=� ،,(ّ�، �1�B ا	4;, ا	��
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o ّة املختومة بألف التأنيث :ايناملبحث الثازية اثات اللّفظياملؤن:   
ـ من  -النوع الثاين-سيتناول هذا املبحث        ازيثات اللّفظية اة املختومــة بـألف   املؤن
يف اللّغـة العربيـة إذا مـا قـيس     هو الشأن ، كماوهـو نوع نادر الوجود يف القرآن ،التأنيث

ألنّ التاء  .محال على املعىن التي ذكّرتبالتاء الواردة بالتأنيث والتذكري يف القرآن الكرمي و باملؤنثات
لذا فدورها يف التأنيث ضعيف وإن كانت األكثـر شـيوعا،    ،يست خملوقة يف الكلمة من البدايةل

التـذكري، بينمـا    وسرعان ما يذكّر اللّفظ معها إذا وجِد يف السياق ما يشري إىل ذلك من مميزات
لذا فالتأنيث ا قوي، بدليل أنه مل ترد ألفاظ من هـذا  وهي أحد حروفها  األلف أصل يف الكلمة

  .النوع بالتذكري، وإنما وجدت ألفاظ قليلة قرئت بذلك
     أنيث ":يف هذا املعىن قال احلريريأنيث باهلاء ألنّ التبدليل أنّ الكلمةباأللف أقوى من الت ، 

، كرى ومحراء وخضراء صيغت يف بدئها، وأول وضعها على التأنيثاملؤنثة باأللف حنو حبلى وس
، والتأنيث باهلاء فمنعت الصرف بالواحدة ،ثة ونابت هذه العلة مناب علّتنيفقوي ختصصها باألنو

فلهذا حـطّ   ؛ة وخديج وخدجيةعائش وعائش :د استعماهلا يف املذكّر حنو قولكملتحق بالكلمة بع
  من 

وتواجدها يف النص القـرآين قليـل بالنسـبة     )1(."وصرف يف النكرة...أنث باأللف درجة ما
  : للمؤنثات اازية بالتاء وهذه األلفاظ هي

  :بني التأنيث والتذكري قراءة -قوىالت-ةلفظ •

وذلك يف -التقوى-التذكري لفظةملقصورة املقروءة بة املختومة بتاء التأنيث اظيفاملؤنثات اللّ ومن  
نالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سـخرها  ي لَن﴿: قوله تعاىل

اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتل لَكُم  ِسنِنيحرِ الْمشباهد قولـه  موضع ﴾ و]37: احلج[والش
وتعليله  ،وبالتاء داللة على تأنيثها ،بالياء ليدلّ على تذكري التقوى قرئ )ولكن يناله التقوى( :ىلتعا

، أو ألنّ التأنيـث غـري   أو للفصـل  ،بالياء محال على املعىن، ألنّ التقوى والتقى مبعىن "أنّ قراءته
ها لكون تأنيثها غري حقيقـي  أنّ تذكري: واملرجح يف نظري )2(".قيقي، وبالتاء على لفظ التقوىح

  .فحملت على معىن التقى
                                                                                                                                                         

�ظ ا	%� ) (1E	أ *B��,(ّ�  . 1/312، :ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
  . 85: ، ص اص، ا	����يCَّرة ا	;Cّاص 2  ش�ح أوه�م ا	َ-د ) (1
2) (   2 ���E	ا�	:ن ا�%	اب ا�إ+"B$=�	ا ، �(B ،3/540 . ي�ّ��-3	ف، ا��l ا	�ح��، ا	�(��ي، صإ  . 4/85، �=>� ا	(3 �ّ� � �pء �
  . 2/226، ي، ا	�(��ا	$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن.  389   :
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دون ) التقوى منكم(ابتدائية، وهي ترشيح لالستعارة، وكذلك عبر بلفظ ) منكم: (ومن يف قوله
تقواكم أو التقوى، جمردا مع كون املعدول عنه أوجز ألنّ يف هذا اإلطناب زيـادة معـىن مـن    

  )1(".البالغة
  :التأنيث قراءةبالتذكري و لفظـة جنوى •

ومل ترد  ؤنث غري حقيقيمل، ألنها يف اللّغة العربية من األلفاظ التي تذكّر وتؤنث -جنوى-لفظـة
لَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم مـا  أَ﴿ :ذلك يف قولـه تعاىلقرئت ما و القرآن بالتذكري والتأنيث وإنما يف

ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسة إِلَّا هو في السماوات وما في الْأَرضِ 
  يوم سادسهم ولَا أَدنى من ذَلك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عملُوا

تذكريا ) ما يكون من جنوى: (﴾ والشاهد قوله]7: اادلة[يٍء عليم كُلِّ شالْقيامة إِنَّ اللَّه بِ
  )2(".ما تكون ؛ لتأنيث النجوى: القراء على الياء يف يكون، وقرأها بعضهم"وتأنيثا وأغلبية 

   )3(".ى أنّ النجوى تأنيثها غري حقيقي، والياء علقرئ بالياء والتاء: قال الزخمشري  
ور بيـاء الغائـب ألنّ   وقرأ اجلمه ":قال ابن عاشور يف ذلك معلّال ،راءة اجلمهوروالتذكري ق   

ل بينه وبني ، فيجوز فيه جري فعله على أصل التذكري والسيما وقد فصغري حقيقي) جنوى(تأنيث 
   )1(".املؤنث رعيا لصورة تأنيث لفظه، وقرأه أبو جعفر بتاء الزائدة) من(فاعله حبرف 

أمل تر  :والتقدير. ال يرى وسد املصدر مسد املفعولمن الرؤية العلمية ألنّ علم اهللا ) أمل تر(وقوله 
   )2(".ملا ااهللا ع
زائدة يف النفـي  ) من(التامة، و" كان"مضارع ) يكون(و. نافية) ما) (ما يكون(: يعرب قولهو  

  )3(".يف معىن فاعل يكون " جنوى"لقصد العموم، و
إالّ هـو  : (إىل آخرها بدل البعض من الكل فإنّ معىن قوله) من جنوى ثالثة ما يكون(ومجلة   

، أنه مطّلع على ما يتناجون فيه فكأنـه  )إالّ هو معهم: (وقوله) إالّ هو سادسهم: (وقوله). رابعهم
  تعاىل

     )4(".جني معهم
                                                 

1) ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،17/270 .  
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) (2�� ،3/140  .  
  . 6/90، يا	ّ��-3� ،ا	(3�ف ) (3
1) (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�28/26  .:ن�%	5  ا�  .3/140ا	Eّ�اء،  ،�=>� ��
2) (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	28/26ا .  
3) (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ي. 28/26ا�ّ��-3	ف، ا�  . 2/445، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن.   90/ 6، �=>� ا	(3ّ
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هور التـي عليهـا   راءة اجلمبالنصب على خالف مع ق) مخسةً(و) ثالثةً( :وقرئ قوله تعاىل     
النصب على احلال بإضمار يتناجون؛ ألنّ جنـوى  قرأ ابن أيب عبلة ثالثةً ومخسةً ب"فقد . املصحف
     )2(."ونصبها من املستكن فيه.تناجنيأو على تأويل جنوى مب ،يدلّ عليه

، ثـة الثّال: خفض ال تباعه. موضع أدىن، وأكثر) أدىن من ذلك وال أكثروال (: قولهقال الفراء، 
   )3(".خلمسة، ولو رفعه رافع كان صواباوا

، وجيوز أن بالنصب على أنّ ال لنفي اجلنس"أيضا ) وال أدىن من ذلك وال أكثر: (ويقرأ قوله   
    )4(".مع أدىن) ال(يكون وال أكثر معطوفا على حملّ 

   )5(".ل يكونألا فاع) جنوى(على حملّ ، وهو معطوف بالرفع) وال أكثر: (قرأ يعقوب"وقد 
وهذه القراءات تدلّ على أنّ القراء قد ذهبوا مرة إىل هلجة أهل احلجاز فنصبوا ومرة إىل هلجة بين 

          )6(".متيم فأتبعوا
: وقولـه ) وال أدىن( :الطّباق، بني قوله تعـاىل : بالغية التي تضمنتها اآليةومن األساليب ال      

 فظيةوالطّباق من احملسنات اللّ )1(".فصار الطّباق بينها وبني أكثر -لّقأ-ألنّ معىن أدىن)" وال أكثر(
  البديعية 

   )3(."وتكون يف اخلري والشر )2(".النجوى مصدر جنوت أجنو وهي املسارة بني اثنني فصاعدا"و  
مـن  : م من حذف إ ما من األول تقديره، فإن كان مصدرا فال بـد يف الكالمجع جني :وقيل 

ن كان ، وإإالّ جنوى من أمر :أي أصحاب تناجيهم، أو حذف من اآلخر تقديره: ذوي جنوى أي
اسـتثناء  ، فيكون القوم الذين يتناجون إالّ من أمرال خري يف كثري من : النجوى مجع جنيّ  فاملعىن

   )4(".متصال وال حيتاج إىل حذف
غري  التذكري ألنها مؤنثبوبقة مع اللّفظ مطا قرئت بالتأنيث-جنوى-ويتضح مما سبق أنّ لفظة    

  .من حمسنات التذكري والتأنيث لفصل بينها وبني فعلهاحقيقي وا

                                                                                                                                                         
1) (  �Y6E5 1Aا��	ا: ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ف، . 28/26، ا�  . 2/445، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن.  90/ �6=>� ا	(3ّ
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء.  4/441ا	�=$B"  ،� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)��=>.   90/ 6ا	(3ّ�ف ،  ) (2�� ،3/140 .  
�5  ا	%�:ن ) (3�� l6E5 ،3/140 .  
4) ( ،l6E5 1A��	3/140ا . ���E	ا �:ن �=>�%	اب ا�2  إ+ �(B�	4/441 ا.  
  . 3/291، ;=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ةا	� ) (5
�ت ا	���ّ), 2  ا	%�اءات ا	%�:M��+ ،,(ّ5 ا	ّ�ا�A ، ص   ) (6BY4	224: ا .  
1) (  5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET ،3/1302 .  
  .l6E53/291،  �=>� ا	�;= .  2/130	��د �� ا	��� ا	��)� ، ا	=Y� ا ) (2
3) ( 1��� �� j��=$ّ	;, ا	291: ، ص   .  
�د ا	ّ=Y� ا ) (4�	l6E5 ،2/130  .�<=�   =;�	ا،l6E5 3/291،292  .  
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   :بني التذكري والتأنيث قراءة-البغضاء-لفظة •

أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ اي﴿: قولـه تعاىل بالتذكري والتأنيث يف-البغضاء-فقد قرئت لفظة
طَانةً من دونِكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عنِتم قَد بدت الْبغضاء من أَفْـواههِم ومـا   بِ

﴾ حيث ]118: آل عمران[ن كُنتم تعقلُونَ تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِ
بالتـذكري ألنّ  -بدا-وقرئ ،وهو القياس )البغضاء(، لتأنيث لفظ ثبتاء التأني )بدت(قرئ الفعل 

   .اللّفظ مصدر، واملصادر أغلبها يذكّر ويؤنث
) واههموقد بدا البغضاء من أف(ويف قراءة عبد اهللا :" ذلك  الفراء يف معانيه حيث قال ركَذَوقد   

وأَخذَ الَّـذين  (فعله إذا تقدم، مثلمؤنثا جاز تذكري ، واملصدر إذا كان ذكّر ألنّ البغضاء مصدر" 
   )3(."وأشباه ذلك)2( )َءتكُم بينةٌ من ربكُماج دقَ(و )1( )ظَلَموا الصيحةُ

ـ   ؛وقيل من زائدة .صفة لبطانة )من دونكم: (لهب قوعرِوأُ ل ألنّ املعىن بطانة دونكـم يف العم
ويألوا يتعدى إىل مفعول ) نم(أو حال ملا تعلّقت به  .نةيف موضع نعت لبطا): ال يألونكم(واإلميان 

ال : تقـديره  ،وز أن يكون انتصب حلذف حرف اجلر، وجيمنصوب على التميز) خباال(و .واحد
يكون  مستأنف، وجيوز أن): ودوا(يكون مصدرا يف موضع احلال وجيوز أن . يألونكم يف ختبيلكم

قد بدت البغضاء من ( .مصدرية، أي عنتم) ما(و. ه مرادةعم )وقد(، حاال من الضمري يف يألونكم
 .غايةومن البتداء ال ،مفعول بدت): من أفواههم. (حال أيضا، وجيوز أن يكون مستأنفا) أفواههم

     )1(".اال؛ أي ظهرت خارجةً من أفواههموجيوز أن يكون ح
 ،تبعية لطيفة، ففيه استعارة لبطانةه دخالء الرجل وخواصه باشب )ال تتخذوا بطانة(: ويف قوله   

   )2(".، فكأنهما مالصقون ألجسامهمتي تكون من الداخلال ،تشبيها هلم ببطانة الثّوب
ـ يير دخالء من دون املسلمني،: أي )ال تتخذوا بطانة من دونكم: (واملراد بقوله   م د من غريه

وهو ما نزل بكم من مكـروه  ا عنتكم، ودو: أي ،) ودوا ما عنتم( شرا: أي )ال يألونكم خباال(
3(".وضر(   

                                                 
  . 67: هCد  ) (1
  . 73: ا!+�اف  ) (2
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) (3��،1/231  .  
  . 1/229، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي ) (1
2) (  ، 5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET1/191 .  
3) ( �r,�($@ ��  .  109: ، ص �" ا	%�:ن، ا
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ال : (وعليه يكون معـىن قولـه   )1(".نقصانا وفسادا يورث االضطراب) " خباال: (ومدلول قوله
        )2(".ال يقصرون يف إفسادكم: "أي) يألونكم خباال 

تطْلعوم , دون املؤمننيخذوا الكافرين أولياء من بشرعه، ال تتآمنوا باهللا و ها الذينيا أي :واملعىن
وذلـك  , من شر وهم يفرحون مبا يصيبكم, عن إفساد حالكميتوانون فهؤالء ال , على أسراركم

قد بينا لكم . وما ختفي صدورهم من العداوة لكم أكرب وأعظم, ة البغض يف كالمهمشدظاهر من 
   .مواعظه وأمره ويهإن كنتم تعقلون عن اهللا , ذرواحعظوا وتلتت, الرباهني واحلجج

 :بصيغة التأنيث والتذكري قراءة -الكربياء -لفظة •

وذلك يف قولـه  -الكربياء-ومن املؤنثات اللّفظية باأللف املمدودة  التي قرئت بالتذكري لفظة   
الْكبرِياء في اَألرضِ وما الُواْ أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه آباءنا وتكُونَ لَكُما قَ﴿ :تعاىل
حن نِنيمؤا بِملَكُم حملّ ﴾ و]78: يونس[ناء و) وتكون لكما الكربياء: (اهد قولهالشقرئ "بالت

   )1(".بالياء) ويكون لكما الكربياء(
أو  ،فألنّ التأنيث غـري حقيقـي  بالياء من قرأ ، وألجل تأنيث الكربياء...ى التاءواجلمهور عل   

وإن كان الفصل يف تصوري حمسنا يف ألفاظ هذا الفصل كلّه، وليس مسوغا  )2( .للفصل كما قيل
  .    للتذكري ولو كان كذلك ملا كان حمسنا للتأنيث أيضا، ومن مسوغات التذكري والتأنيث

 اسـم ) الكربياء(عطف على قوله لتلفتنا و) وتكون لكما الكربياء يف األرض: (ويعرب قوله   
حيتمل أن يكون من صلة االسقرار وهو ما تعلّق به لكما وأن ) يف األرض(و .اخلرب) لكما(وتكون، 

   )3(".يكون من صلة الكربياء...وقد) مالك(يكون حاال من املنوي يف 
( :ته عن كذا صرفه عنه قال تعاىليقال لفَ :، قال الراغب يف معىن لفت)لتلفتنا: (واملراد بقوله   

    )4(".أي تصرفنا  )نا لتلفتناقالوا أجئت
        )6(."يطرةالس :ومدلوهلا يف اآلية الكرمية )5(".العظمة والسلطان: بالكربياء املرادو   

                                                 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ ) (1E	أ *B��،,(ّ�  .1/340;, ا	��
2) ( l6E5 1A��	340/، 1ا .    
  . 3/22، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) (1
2) ( <=� ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا �. 2/583�ي،  �=>�ّ��-3	ف، ا�  . 3/21،22ا	(3ّ
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي.  2/583ا	%�:ن ا	�B)�،  ا	E��� 2  إ+�اب  ) (3 �ّ� �  . 286: ، ص �=>� إ�pء �
4) ( "rا�ّ	:ن، ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� 507:، ص .  
5) (  ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��2/946.  
6) ( l6E5 1A��	2/946، ا .  
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, ا وجدنا عليه آباءنا مـن عبـادة غـري اهللا   أجئتنا لتصرفنا عم: قال فرعون وملؤه ملوسى :واملعىن
كمـا  ؟ وما حنن لكما مبقـرين بأن "مصر"ت وهارون العظمة والسلطان يف أرضوتكون لكما أن

  .لنعبد اهللا وحده ال شريك له; رسوالن أُرسلتما إلينا
وجد ألفاظ وقد ت ،املختومة بألف التأنيث املمدودةهذا كلّ ما توصلّت إليه من املؤنثات اازية 

   .أخرى مل أتوصل إليها
للّفظ وهو القياس وهو ظاهر فيهـا،  أنّ ألفاظ هذا الفصل تأنيثها على ا: وخالصة القول      

، وتذكريها يعيـدها إىل  "غري حقيقية"وجاز تذكريها محال على املعىن ألنها مؤنثات لفظية جمازية 
والفصـل فيهـا حمسـن     )1(".ألنّ املؤنث فرع على املذكّر، والفروع حتمل على ألصول"أصلها 

  . للتذكري والتأنيث معا وليس مسوغا هلما

                                                 
1/117، ��ب j4+  2 ا	�=�ء وا�+�اب، ا	�(��يا	4ّ ) (1 .  
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  ألفاظ اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي: الفصل الرابع   
  :جـمـع التـكسـري: املبحث األول �
  .مجع العاقل= 1
  .مجع غري العاقل= 2

  :اسـم اجلـنس اجلمعي واسم اجلمعألفاظ  :املبحث الثّاين  �
  :اسم اجلنس اجلمعي=1
  ما كان مفرده بالتاء  -أ

  ياء النسبما كان مفرده ب -ب
  :اسـم اجلـمع=2
  لعاقلاسم اجلمع ل -أ

  : عاقلاللغري اسم اجلمع   -ب
  :اجلـمع السـامل  :املبحث الثّالث �
  :مجع املؤنث السامل= 1
  :مجع املؤنث السامل احلقيقي-أ
  غري احلقيقي//   //    // -ب 
  مجع املذكّر السامل وما أحلق به =2
  يءالسامل الش//     //     -أ

  امللحق جبمع املذكّر السامل -ب
  
  
  
  
  
  
  
  



 ألفاظ اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي                            الفصل الرابع دراسة تطبيقية

 167

كلّها تذكّر وتؤنث ألنّ تأنيثها غري حقيقي، باسـتثناء   )2(أو اجلموع)1("اجلمع أو اجلميع"ألفاظ 
مجع املذكّر السامل فإّنه ال ميسه التأنيث بأية حال من األحوال ألنـه أشـرف اجلمـوع علـى     

  .إىل الفرع ألنه أصل واألصل ال يرد)3(اإلطالق
تأنيث اجلمع ليس حبقيقي لذلك اتسع فيما أسند إليه إحلاق العالمة وتركها تقول فعل "وألنّ    

   )4(".الرجال واملسلمات واأليام وفعلت
ألنّ اجلمع يكسب االسم تأنيثا ألنه يصري يف معىن اجلماعة وذلك التأنيث ليس حبقيقي ألنـه      

لذلك إذا أسند إليه فعل جاز يف فعله "ملعىن فهو مبرتلة الدار والنعل وحنومها تأنيث االسم ال تأنيث ا
فالتأنيث ملا ذكرناه من إرادة اجلماعة والتذكري على إرادة اجلمـع وال اعتبـار   "التذكري والتأنيث

نّ بتأنيث واحده أو تذكريه أال تراك تقول قامت الرجال وقام النساء فتؤنث فعل الرجـال مـع أ  
وال فرق بـني العقـالء   ...الواحد منه مذكّر، وهو رجل وتذكّر فعل النساء مع أنّ الواحد امرأة

ويطلق علـى مجـع    )5(".وغريهم فالرجال واأليام يف ذلك سواء ألنّ التأنيث لالسم ال للمسمى
  )6(".التكسري أيضا اجلمع العام لعمومه املذكّر واملؤنث

   .كما سنعرف مع بعض أنواع اجلمع)7(".للقلّة والتأنيث للكثرةالتذكري "وقد يكون      
فما كان من اجلمع مكسرا فأنت خمير يف تـذكري فعلـه   ... واجلمع على ضربني مكسر وصحيح

ألنّ لفظ الواحد قد زال بالتكسري وصارت املعاملة لفظ اجلمع فإن قدرته باجلمع ذكّرته ...وتأنيثه
رته باجلماعة أنموع )8(".ثتهوإن قدأنيث غري اذكري والتر يف التاسم اجلنس : ويلحق باجلمع املكس

فهما ليسا جبمع اتفاقا ألنهما ليس هلما واحد مـن  " ونفر" رهط "واسم اجلمع ك" خنل"و" متر"ك
  )9( .لفظهما

ال يؤنث  وهو املذكّر السامل، وهو كما قدمت: وأما اجلمع الصحيح أو السامل فهو إما خاص     
  وإما متوسط وهو مجع املؤنث السامل ألنه إن مل يسلم فيه نظم الواحد وبناؤه فهو مكسر. ألصالته

                                                 
�ز ا	%[[�:ن، أ�[[C +�)[[�ة ) 1(]]B�،1/8 ،9،10 ،2/10،36  .4ّ	ا �]])E	ا �]]<=� C]]ب 2[[  ض�[[�	ي +=[[� اC]]; d��]]�	4;[[, ا	ة( ء +4[[* ا�]](�+ C]]�، )أ

  . 250: ، ص رضCان �=)6  +�� ا�
  . 229: ، ص  ، ا	ّ��-3�يا	�T  2 jaّE=�, ا�+�اب )  2(
  . C4+  2 ،4/22م ا	%�:ن، ا	ّ�رآ3  >� ا	��ه�ن�= .1/136ا	Eaّ), 2  ش�ح ا	ّ�رة ا!	Eّ),، ا	CEaّة  )  3(
)4  ( jaّE�	يا�ّ��-3	246: ، ص  ، ا  .  
)5  ( \(�� ��  . 5/103، ش�ح ا	�jaّE، ا
)6 ( ،  iC(6ّ	ا ،�k�  . 2/156ا!ش��M وا	ّ=>
)7  ( l6E5 1A��	2/156،ا.  
)8  ( l6E5 1A��	2/156، ا .  
)9  ( "A�  . <=� ، 3 /436� �pw ش�ح آ�2ّ), ا�� ا	�
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ويدخل ضمن ما يذكّر ويؤنث من أنواع اجلمع؛ امللحـق   )1(".وإن سلم فهو إما مذكّر أو مؤنث
ني كألفاظ العقود مـن حنـو   جبمع املذكّر السامل، سواء كان مما يعقل كالبنني، أو ما كان للنوع

  .وقد جعلت ألفاظ اجلمع التي تذكّر وتؤنث  يف ثالثة مباحث. عشرين إىل التسعني
أمـا   اشتمل على اسم اجلنس واسم اجلمع، و :اينوالثّخصص جلمع التكسري أو املكسر،  :األول 

 .   فتناول  مجع املؤنث السامل وامللحق جبمع املذكّر :الثّالث

 :اجلمع املكسروالتأنيث يف القرآن بصيغة األلفاظ الواردة بالتذكري : بحث األولامل �

وألنّ القياس يقتضي التفرقة بني  )2(".وهذا اجلمع عام يف العقالء وغريهم، ذكورا كانوا أو إناثا
  :جعل يف مطلبنيقد ف )3(".مجع من يعقل، وبني مجع ماال يعقل

  :كسر للعاقل الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرميألفاظ اجلمع امل: األولاملطلب 
، أو قرئ به، أو استوى فيه أو ما ذكّر من ألفاظ هذا املطلب ما جاء بالتذكري والتأنيث سيتناول

وقد رتبتها حسـب   ،العقالءمع املكسر اخلاص باجل، من أمساء اظ مذكّرة، أو ما أنث من ألفمؤنثة
  : األلفاظ هي حروف املعجم وهذه

 : قراءة التذكري والتأنيثبني  -األسرى–لفـظة  •

ذه الصيغة يف القرآن الكرمي يف موضعني، قرئت بالتذكري والتأنيـث يف   -أسرى-جاءت لفظة
كَانَ لنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في اَألرضِ ترِيدونَ ما﴿: قوله تعاىلأحدمها وهو 

رعةَ وراآلخ رِيدي اللّها وينالد ض يمكح زِيزع ـاهد قولـه  ]67: األنفال[اللّهأن : (﴾ والش
رأه بالتاء واحلجة ملن ق ،رأه بالياء أنه رده إىل املعىنفاحلجة ملن ق ،يقرأ بالياء والتاء") يكون له أسرى

   )5(".، وقرأ الباقون بالياءبالتاء) أن تكون( ضرميقرأ أبو عمرو واحل"قد و  )4(".أنه رده إىل اللّفظ

   ما حيث قالوجو اء القراءةأنيث؛) ن يكونأ( :وقولـه: " ز الفرذكري والتكقولــه بالت :
   )6()".تشهـد(و) يشهـد عليهم ألسنتهم(

                                                 
)1  ( ،�k�  .2/156ا!ش��M وا	ّ=>
)2  (   s(	t]]� ،ف�]]aّ	ف 2[[  2[[ّ� ا�[[�	ا اf]]وي ، ��%)[[�   : شp]]��	أح�[[� ا O(]]3ّ	ذ ا��s]]7C ا	O(]]3ّ ��ّ�[[�، دار ا	($[[�ب ا	���[[ ،   . د: ا!7[[$
  .85: ص  .)م2000-1424(1ط
)3   ( ، \(�� ��  . 3/214ش�ح ا	�jaّE، ا
)4 (C	��[[�   �=>[[� إ+[[�اب ا	%[[�:ن،. 173:ص  ،�[[lا	�Bّ[[, 2[[  ا	%[[�اءات ا	6ّ[[�1، ا�[[� خ �]]�ّ�� �]]��[[t	s( ا��[[�م ا	�pّ�[[, أ�[[  A�E[[� أح�[[� 

�=C]3رات ��ّ�[� +4[  �)#[Cن 	=3[� آ$[" ا	6ّ[=,        +�[� ا	�[=�* خj](4 إ��اه)*،    :وض1 حCاش)l و+l](4+ �4ّ   إ�7�+)j ا	ّ=��س �� ا	ّ=��س،
�+,، دار ا	($" ا	��4ّ),،�)�وت �B	�5–وا�  .2/105) م1)1421-2001	�=

)5(   5�  . 185: ، ص �=>� �6E)� ا	pB	)�.  202: ا	%�اءات ا!زه�ي، ص  ��
�ن ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  6(�� ،1/418 .  
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املعىن إذ  لىحتتـه محال عقط من قرئ بالياء الن) "يكون(فالفعل:" وعلّل املنتجب القراءتني فقال
قط مـن فوقــه   قرئ أن تكون الن "و )1(".، أو على إرادة اجلماعـة واجلمعاملراد م الرجال

   )2(".لتأنيث األسرى
لذا فكان ذا املدلول تكون تامة وكذلك  )3(".ما صح له وما استقام: أي) كانما : (ومعىن قوله

  .اآلية )أن يكون له أسرى: (من قوله) يكون(
ما (:تعاىل ويف هذا تأيت كان يف قوله":يؤكّد هذا املعىن ويعضده قول إبراهيم السامرائي ومما    

لهواملعىن ) كان لنيب ة...وهذا معىن ،وما استقام ،ما صحة باملرفوع نظري ...للفعل جيعلها تاممكتفي
صول والثّبـوت  ومعناها احل) ]أن يكون له أسرى: (وهي قوله[ التي تليها يف اآلية نفسها) يكون(

 )4(".وهي تامة أيضا مكتفية بالفاعل أسرى

يف حمـلّ رفـع   ) كون لــه أسـرى  أن ي: (حيث أعرب قوله ،وهم بعضهم أنها ناقصةو    
  )5(".كان:اسم

   )6(".وكلّـه صـواب، وقـد قرئت أُسارى:" ا قال الفراءأُسارى أيض ،وقرئ لفظ أسرى   
    )7()وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم: (يف قوله تعاىلوقد جاءت اللّفظة ذه الصيغة  
املأخوذ " :واألسري هـو )9(".أُُسارى وأَسرى مجع أسري"و )8(".أُسارى بالضم مجع اجلمع: وقيل 

فَعلى مجع لكلّ ما أصيبوا به يف أبدام أو عقوهلم " وأسرى على وزن  )10(".من األعداء يف احلرب
 )11(".ومرضى وأمحق ومحقى وسكران وسكرىمثل مريض 

   )12(".يبالغ يف قتل األعداء"):ألرضيثْخن يف ا( :ومعىن قولـه تعاىل

                                                 
)1  (  z� ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/447، 3ا.  
)2  (  z� ،l6E5 ���E	2/447، 3ا . )	ح ا�]$E�ز وC��ّ	ح ا���1 	4%[�اءات ا!ر��[, +3[�، ا	%�[      �=>� إ�#]B	ز اC]= ص ، �@� :244  �(]6E�  ،

  .  2/198،ا	�;=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة.  185: ا	pB	)�، ص 
  . 2/176، ا	(3�ف، ا	��-3�ي )  3(
)4  (��  kا�ّ��  . 127: ، ص ���1 	;, ا	$=��j، ا	6ّ
)5 (   *]]B�� ظ�]]E	!اب ا�*، إ+[[�اد و�=6[[)� إ+[[��([[	:ن ا�%[[	2[[  ا j]]�B	ّ�ح[[�اح:وا	رس ا�]]2 C]]�l 2#[[)4, ا��[[�م ا!آ�[[�، ��ّ�[[� 7[[ّ)� @[[ّ�م 	[[ ،أ

            j]�B	اب  ا�1َ إ+[]Aََرا ،,](ّ�+ C]��ظ ا	Y2 �]�ّ�� O(]3ّ[)* أ]E	!اب ا�1 إ+[]A، را�ا!زه[ O(وي ش�o=i :ن،      .د�+4[  +�[� ا	��)[�، �($�[, 	�=[
  . 273:ص  )م1999(51�ش�ون،ط

�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  6(��،1/418 .  
  . 85: ا	�%�ة  )  7(
: ، ص 2  ا	%�اءات ا	1�6 ، ا�[� خ�	l]�C   ا	�B, . 203: �=>� آ$�ب ���5  ا	%�اءات، ا!زه�ي، ص   .)أ7�(، ��دة4/19 ،ا	64ّ�ن   )  8(

  .2/199=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة، ا	�;.  173
د@[��k ا	���ّ)[,،   ��B[*   .2/199	%[�اءات ا	�3[� ا	�$[Cا��ة،    ا	�;=[  2[  ا  . 203: ص  ،  �=>� آ$�ب ���5  ا	%[�اءات، 4/19ا	64ّ�ن،  )  9(

  .  11: ا!�)� ��5* :ل a5� ا�، ص 
)10  ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��،1/50.  
  ) .أ7�( ��ّدة  ،4/19ا	64ّ�ن،  )  11(
)12  (  ،l6E5 1A��	ي.  202/ 1ا�ّ��-3	ا �236، 3/235، �=>  .�(	pB	ا �6)E� 185:، ص .  
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ـداء األسرى يوم بدر أن يقبل ف] أي حملمد صلّى اهللا عليه وسلّم[ ما كان ينبغي لـه" واملعىن   
ا أخذوا الفداء من أسرى ونزل مل )1(".حتى يغلب على كثري من يف األرض):حتى يثخن يف األرض(

   )2(".بدر
يف اآلية الكرمية قرئت بالتذكري بناء على املعىن، وقرئـت   -أسرى-أنّ لفظة :ويتبين مما سبق    

  )3(".فظألا من باب ما مجع على املعىن ال على اللّ.فظبالتأنيث بناء على اللّ

  :التذكري والتأنيث بني -جنود–لفـظة  •
  .كما سيأيت بيانه-جنود-أنيث يف آي الذّكر احلكيم  لفظةدة بالتذكري والتمن األلفاظ الوار 
 ذكري: الأوذكري يف  -جنود-ت لفظةلقد ورد :ورودها بالتـلَ   ﴿: قولـه تعاىلبالتا فَصَفلَم

نم سفَلَي هنم رِبن شرٍ فَمهيكُم بِنلتبم قَالَ إِنَّ اللّه ودنبِالْج طَالُوت هفَإِن همطْعي ن لَّممي و
ن آمنـواْ  مني إِالَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيده فَشرِبواْ منه إِالَّ قَليالً منهم فَلَما جاوزه هو والَّذي

 ينقَالَ الَّذ هنودجو الُوتبِج موا الْيقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن هعم ئَةن فكَم م الَقُو اللّهم مهونَ أَنظُني
-اجلنود-ةلفظ تذكّر ﴾]249: البقرة[لّه مع الصابِرِين قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه وال

لفعل حيث أسند ا )فشربوا منه(وقوله فامليم عالمة التذكري  )مبتليكم: (يف اآلية الكرمية بدليل قوله
، ولـو أراد مراعـاة   فظ، والتذكري هنا على مراعاة اللّإىل واو اجلماعة، وبه أيضا يشار إىل املذكّر

  . ، ألنّ اجلمع املكسر إذا كان لآلدميني يذكّر ويؤنث دون حرج يف ذلكىن ألنثاملع
الطَّيـرِ فَهـم   و وحشر لسلَيمانَ جنـوده مـن الْجِـن والْـإِنسِ    ﴿ :ونظريه قولـه    

ل حشـرت  أي حشراجلنود ولـو أنث لقي) شرح(: فـذكّر بقـولـه ﴾]17:النمل[يوزعونَ
   :     قال ابن مالك. مجع تكسري) جنود(إليه الفعل وهـووكالمها صحيح ألنّ االسم الذي أسند 

         اُءوالـت مع جعٍم سواملِى الس من       كَ رٍكَّّذَماِءالت مإِ عحد4(".ى اللَّبِن(  
لعامل للداللة علـى  تاء التأنيث اليت تزاد يف ا ":ومن شراح  هذا البيت عباس حسن حيث قال

العامل الذي يكـون   ، كحكمها يفناحية وجودها أو االستغناء عنهاحكمها من -تأنيث الفاعل
  أو حيث يقال تكاثر اللّنب -بالنار ومل يدخلهاالذي مل يطبخ مبعىن الطّوب  -اللَّبِن-فاعله هو كلمة
املذكّر السامل ، بزيادة تاء التأنيث أو حبذفها فكذلك الشأن يف كلّ مجع سوى مجع تكاثرت اللّنب

  يبق مجع سوامها إالّ مجع التكسري،، فلم مل املستوىف أيضاع املؤنث الساومجاملستوىف للشروط، 
                                                 

  . 1/418، ا	Eّ�اء ،���ن ا	%�:ن )  1(
�(7�6E� :185  .)� ا	pB	)�، ص  )  2(E$ّ	ة اCET �<=� ،1/439  
  . 27: ، ص !CTل 2  ا	ّ=�C، ا�� ا	6ّّ�اجا  ) 3(
�	�.  79 ،78/ 2ا	ّ=�C ا	Cا2 ،  )  4(� ��   163: ، ص �=>� ش�ح ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا
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، قـام الرجـال  : و؛ حنيف عامله التأنيث ان الفاعل مجع تكسري جازإذا ك: فكأنه يريد أن يقول
   )1(".وقامت الرجال

مل ينص عليه قول ابن مالك  )2(".ومجع املؤنث السامل املستوىف للشروط أيضا" :وقول الشارح   
 ،تأنيـث فيها التذكري والحيث مل يذكر من اجلمع السامل الذي استثناه من بني اجلموع التي جيوز 

من : فأخرج بقوله-اء مع مجع سوى السامل من مذكّروالت-:كّر السامل وذلك بقولهسوى مجع املذ
ألنّ مجع املؤنث السامل جيوز تذكريه وتأنيثـه كمـا    . ملؤنث السامل وإن استوىف شروطها -مذكّر
وخري دليل علـى   .حاةوهو ما أشار إليه أيضا أغلب الن ،من قول ابن مالك السالف الذّكر يفهم

 .  ما سيأيت يف املبحث املخصص لذلككه ذلك أنّ القرآن جاء بتذكري

 ،)جنوده(ال من وأن يكون يف موضع احل) حشر(صلة جيوز أن يكون من  )من اجلن( :وقوله  
  )4(".هم :يف حملّ رفع خرب املبتدأ) يوزعون(وقوله  )3(".كائنني منهم: أي

      )5(".اجلمعاحلشر "ومعىن 
يقال وزعتـه عـن كـذا كففتـه    :  وزع-قال الراغب يف مادة ) يوزعون( :ومدلول قوله   
  حيشر ":أي )7(".يكَفُّـون عن التفرق) يوزعون: (وعليه فمدلول قوله.الكفا إذً :زعفالو )6(."عنه

   )8(".أوهلم على آخرهم
     )9(".ته مسخرة ألمره حني هوأنّ جنوده كانت محضرة يف حضر "باختصار شديد واملعىن    
: اهد قولهوالش ﴾]40: الذاريات[مليم فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم في الْيم وهو ﴿ :وقوله

مما تتحقق معـه املطابقـة   -اجلنود-العائد على لفظة) هم(حيث ضمري الغيبة.بالتذكري) فنبذناهم(
نظريـة  (ِبأو مـا يعـرف   ) إىل الشكلالنظر (ِبذكّر: وقد يقال ،ابقةسمع اللّفظ كما يف اآلية ال

    )10(".الشكل
ذلك يقال نبذته نبذ النعل يء وطرحه لقلّة االعتداد به ولالنبذ إلقاء الش-نبذ-ال الراغب يف معىنق

   )1( )لَينبذَنّ يفَ الْحطَمة: (، قالاخلَلق
                                                 

  . 79 ،78/ 2، ا	ّ=�C ا	Cا2  )  1(
)2  ( l6E5 1A��	79 ،78/ 2 ،ا.  
)3  ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/677، ا.  
�ظ وا	j�B 2  ا	%�:ن ا	(��*، ا	�ح�اح��B* إ+�اب  )  4(E	!496:  ، صا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*.  12/239� وا	ّ$=�C�6E� ،)� ا	ّ$��� )  5(E	أ *B�� �<=� ،,(ّ�  . 1�B� ،1/294 ا	4;, ا	��
  .594: ، ص �"r�E� *B�دات ا	%�:ن ا	(��*، ا	ّ�ا )  6(
�ظ ا	%� )  7(E	أ *B��,(ّ�  .2/1177 ،:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
  . 3/677 � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�،�=>.  4/366، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن )  8(
)9   (��C=$ّ	وا ���$�	.  19/239 ،ا �7)�E$ّ	ة اCET �<=� ،2/851 .  
)10  ( B��	رح4, 2  ا kا�ّ��  .321: ، ص * ا	ّ$�ر�- ، إ��اه)* ا	6ّ
  . 4: ا	��Yة  )  1(
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)مورِهاَء ظُهرو ذُوهب( :لقلّة اعتدادهم به وقال )1( )فَننذَبه مهنم أي طرحوه لقلّة اعتدادهم  )2()فَرِيق
طرحناهم يف البحر، ألنّ اليم : اآلية، أي)فنبذناهم يف اليم: (تعاىل وعليه يكون مدلول قوله )3(".به

  .من أمسائه
ارجِـع إِلَـيهِم   ﴿ :تعاىلمنها قولـه بالتأنيث ف-جنود-لفظةوأما : لفظة جنود بالتأنيث: ثانيا

 ﴾]37:النمـل [فَلَنأْتينهم بِجنود لَّا قبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صـاغرونَ  
مري املؤنث يف قوله تعاىل على لسان سليمان يف هذه اآلية بالتأنيث حيث الض -جنود-وردت لفظة
وبــه خرجـت   . يف اآلية ) نودج(الذي يشار به للمؤنث، العائد على لفظة ) ا(عليه السالم 

وردت بالتذكري والتأنيث يف القرآن  -جنود-اة املعىن، مما يؤكّد أنّ لفظـةفظ إىل مراعمراعاة اللّ
مما يدلّ على أنّ لفظة جنود ذكّـرت  ) وهم صاغرون: (أصله حيث ذكّر بقولهمثّ رد إىل .الكرمي 

  .إىل األصليف القرآن، وكلّما أنثت ردت  توأنث
فواهللا لنأتينهم جبنـود ال  , ارجع إليهم سبأ"الم لرسول أهل وقال سليمان عليه الس :واملعىن    

إن مل ينقـادوا  , ة وهم صاغرون مهانونولنخرجنهم من أرضهم أذلّ, طاقة هلم مبقاومتها ومقابلتها
  . سواهويتركوا عبادة من , لدين اهللا وحده

يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنـود فَأَرسـلْنا   ﴿ :وقولـه 
بِم كَانَ اللَّها وهورت وداً لَّمنجرِحياً و هِملَيرياً عصلُونَ بمعةلفظ تأُنِّّث  ﴾]9: األحزاب[ا ت 

) جنـود (بتاء التأنيث داللة على تأنيث فاعلـه  ) جـاءتكم(:ة بدليل قـولـهيف اآليـ) جنود(
حيـث ضـمري   ) نـهاترو(، ويفهم التأنيث أيضا من قولـه والتأنيث هنا حسن لوجود الفصل

مع أنّ اللّفظ  ث به اجلمع غري احلقيقي أيضا والذي يؤن) جنود(، العائـد على لفظة املفردة املؤنثة
 ،همذكّر حقيقيتكسري مجع وعومل معاملة غري احلقيقي ألن.  

ا ورد بالتأنيث ألنه مجـع  وكالمهاملالئكة،: األحزاب، وبالثانية: األوىل) جنود(واملقصود بلفظة
  . مكسر

من الكفّار متحزبـون  ) ذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنودها الّيا أي: (واملعىن  
بالتاء ) وكان اهللا مبا تعملون(من املالئكة ) نا عليهم رحيا وجنودا مل تروهافأرسل(أيام حفر اخلندق 

   )1()".بصريا(من حفر اخلندق وبالياء من حتزيب املشركني 
                                                 

  . 187: :ل +��ان  )  1(
  .100: ا	�%�ة  )  2(
)3  ( *B��  "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ  ا�E	دات أ�E� 536: ، ص .  
)1  ( �(	pB	ا �6)E�،  .  419: ص�7)�E$ّ	ة اCET �<=�aّ	5 ، اC�� ،2/945 .  
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ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ جنوداً لَّم تروها  ﴿ :وقولـه     
عذَّبو ذَلواْ وكَفَر ينالَّذ رِيناء الْكَافزج ث حيث أشـري 26: التوبة[كإىل لفظـة  ﴾ فأن 

مراعاة ) جنودا(العائد على لفظة ) مل تروها:(لضمري املؤنث يف قولـهيف النص القرآين با) جنودا(
  .ابقأيضا كما يف النص الس املعناه

وردت يف القرآن  بالتذكري والتأنيـث  مثلـها يف    -دجنو-أنّ لفظة: القول سبق ميكن ومما     
، بناء على لفـظ مفردهـا   وتذكريها .ذلك مثل ألفاظ العقالء املكسرة، وهذا من صميم العربية

  .وتأنيثها جاء بناء على معناها
  :التذكري والتأنيثني ب -أخـدان-ة لفـظ •

ملؤنث سواء بسـواء، فقـد وردت   لى املذكّّر واعيف لغة القرآن -أخدان–أطلقت لفـظة      
  .ة بالتأنيثيف القرآن  مرتني فقط، مرة بالتذكري ومر ةاللّفظ

ذكري: الأوا ورود :ورودها بالتذكري ففي قولـه تعاىل -أخـدان-لفظ فأمبالت :﴿   ـن لَّـممو
ن مفَم اتنمؤالْم اتنصحالْم حنكالً أَن يطَو نكُمم عطتسي كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا م

    نـوهآتو هِـنلأَه بِـإِذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإِمي لَمأَع اللّهو اتنمؤالْم
ا أُحصن فَإِنْ أَتين أُجورهن بِالْمعروف محصنات غَير مسافحات والَ متخذَات أَخدان فَإِذَ

  كُمـنم تنالْع يشخ نمل كذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح
و لَّكُم ريواْ خبِرصأَن تو يمحر غَفُور يف هذه  اآلية وارد ) أخدان(﴾ فلفظ]25: النساء[اللّه

  .ومعناه هنا صديق املرأة  -دنخ–ألنّ أخدان مجع  بالتذكري
د جمـيء  وهذا ما ى اهللا عنه عن )1(".اخلدن هو الصديق للمرأة يزين ا سرا: قال ابن عباس    

  .اإلسالم ألنه من الفواحش
ىن هن املتسترات بـالز ) وال متخذات أخدان(:"تعاىل قال أبو حيان يف ره مفسرا ملعىن قولهو   
وهو يلتقي مع تفسري ابن )1(".ة، وعلى هذين النوعني كان زىن اجلاهليديق، واخلدن الصواحد خللّ

  .     على التذكري ةيف هذه اآلية دالّ-أخدان -ةمما يدلّ على أنّ ورود  لفظ.كرعباس السابق الذّ
  حمصنات حال من) ات غري مسافحات وال متخذات أخدانحمصن: (ويعرب قولـه   

  حال ثانية، وال متخذات أخدان عطف) غري مسافحات(و) فانكحوهن( :به يف قولـه املفعول

                                                 
ّ��س، ص  ��  س%���=�C� ا	�  ) 1(+ ���5C .  3/222	��)�، �=>� ا	��� ا.   6E� :89)� ا�aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET،1/229 .  
2/55، ��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�نا	 Y�ا	ّ=  ) 1(.  
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     )1(".على مسافحات
 ،والطّباق) فإذا أحصن...حمصنات:(اجلناس املغاير يف قوله"األساليب البالغية يف اآلية جند ومن  

فكنى بالعنت عـن  ) عنتفمن خشي ال(والكناية يف قوله ).مسافحات(وبني ) حمصنات( :بني قوله
  أنّ.جـاء يف معجـم ألفـاظ القـرآن الكـرمي     حيـث  ، معناهمن خالل ذلك الفجور ويتضح 

فعلـة  :" وفاحشة)3(".غىن وقدرة): طَوال: (ومدلول قولـه )2(".الفجور :واملراداملشقّة، ):العنت(
  . فاحشة الزىن: ناها يف هذه اآليةومع )4(".قبيحة شنيعة

على التأنيث  فقد جـاءت يف قولــه    -أخدان–لفظة فأما داللة  :ن بالتأنيثلفظة أخدا: ثانيا
الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم ﴿ :تعاىل

نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمإِذَا     و كُملـن قَـبم ـابتواْ الْكأُوت ينالَّذ
 فَقَد انبِاِإلمي كْفُرن يمو اندي أَخذختالَ مو نيحافسم رغَي نِنيصحم نهورأُج نوهمتيآت

ري اآلخف وهو لُهمبِطَ عح رِيناسالْخ نم أنيث يف هذه ﴾ وداللة أخد]5: املائدة[ةان على الت
) خدن(هنا مجع )أخدان(فَ -النساء املسافحات-طلق هنا علىاآلية يفهم أيضا من السياق حيث أ

وأصلها )وال متخذي : (ويفهم ذلك من قولـه التذكري وهي صديقة الرجل بعكس ما ورد يف آية
، هن املُتخـذات ) أخدان(جال، وهم الربصيغة مجع املذكّر السامل مما يبين أن املتخذين  )متخذين(

ممـا   ).")5اقة يفجر وال منفردا ببغية قد خادا وخادنته واختذها لنفسه صدي: املعىن: ربيقال الطّ
    .يف العربية أيضا يقع على الذكّر واألنثى-دناخل-وت يف هذه اآلية أنث-أخدان-ةلفظيؤكّد أنّ 

للمذكّر واملؤنـث   تواستعملمرتني،  يف القرآن تورد-أخدان-لفظة ا سبق أنّممويستنتج     
يغة ألنّ مفردهبنفس الص-ذكري وواخلدن -دنخة من األلفاظ اليت يستوي فيها التأنيث يف العربيالت

  )2()".)1(بِلسان عرِبِي مبِنيٍ: (وبلغتهم جاء القرآن الكرمي، قال تعاىل
 :لتأنيثبني التذكري وا -الرسل–لفـظة  •

  وعلى هذا فالتذكري أصيل يف اللّفظة إفرادا " -رسـول-للعقالء  مفرده الرسل مجع مكسر 

                                                 
�l5، ا	ّ�رو�\ )  1((�  . 5/189، إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
)2  (  ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��2/797.  
)3  ( ،l6E5 1A��	)��=. 2/720ا��	ا ���	د �� ا�  . 2/53، أ�C حّ)�ن >� ا	ّ=Y� ا	�
�ظ ا	%� )  4(E	أ *B��,(ّ�  .2/842، :ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
��1 ا	�)�ن )  5(A   z� ،ي��oّ	:ن، ا�%	ي ا: jو�t� �+4 ،6 /108 .*��)	:ن ا�%	ا �6)E� �<=�،,��  . z� ،3  ،6/1038+�� ا� ش�
  .  195: ا	3ّ��اء  )  1(
��1 ا	�)�ن )  2(A،:ن�%	ي ا: jو�t� �+  z� ،ي��oّ	. 6/108،  4ا�6)E� �<=� *��(	:ن ا�%	ا,��  . 3/835 ،، ش�
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 جـاز تــذكريه   يطلق على مؤنث يف غري القرآن، وألنه مجع تكسري وقد )1(".وداللة معنوية
  . وتأنيثـه وقـد جاء كذلـك يف لغـة القرآن الكرمي

فَإِن كََـذَّبوك  ﴿: بالتذكري يف قـولـه تعاىل) الرسل(د وردت لفظة لق :فظة بالتذكريلّال: أوال 
رِ وبالزو اتنيوا بِالْبآؤج كلن قَبلٌ مسر كُذِّب نِريِ فَقَدابِ الْمت184:آل عمران[الْك[ ﴾

  .)رسل(لى تذكري الفاعل وهو قوله من عالمـة التأنيث داللة ع) كذّب(حيث جرد فعل
الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه عهِد إِلَينا أَالَّ نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربـان  ﴿  :تعاىل قولهونظريه  

نـتم  ن كُتأْكُلُه النار قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِ
 نيقاداهد ق]183: آل عمران[صألنّ رسـل مجـع   بالتذكري ) قد جاءكم رسل: (وله﴾ والش

طق جيوز كلّ مجع على مجع التكسري للناس وسائر احليوان النا:" قال ابن التستري الكاتب ،تكسري
ء والواو مل جيز يف فإن مجعته باليا والرسل،واملالئكة  ؛ مثل امللوك والقضاة والرجالتذكريه وتأنيثه

والرسل هنا مجع تكسري ومل جيمع بالواو وال بالياء لذا  )2(".الزيدون قاموا ال غري ؛فعله غري التذكري
  . جاز تذكريه وحسن التذكري لوجود الفصل

رنا فَنجـي  حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذبواْ جاءهم نص﴿ : وقـولـه    
استيأس (: والشاهد يف قوله ﴾]110: يوسف[الْمجرِمني من نشاء والَ يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ 

بطرح عالمة التأنيث من الفعل داللة على تذكري فاعله  والتذكري يف هذه اآليات روعـي  ) الرسل
   . فظ واملعىنفيه اللّ
  )3(".انقطع أمـلـه ":)ستيأسا: (مدلول قوله تعاىلو   
فقـد وردت يف   والتـذكري  بالتأنيث) الرسل(وأمـا لفـظة  :والتذكري ورودها بالتأنيث: ثانيا

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللّه ورفَع بعضـهم  ﴿: قولـه تعاىل
سى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاء اللّه ما اقْتتلَ الَّذين درجات وآتينا عي

 ن كَفَرم مهنمو نآم نم مهنلَفُواْ فَمتنِ اخلَـكو اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم مهدعن بم
) تلـك : (فأنث بقوله ﴾]253: البقرة[ه يفْعلُ ما يرِيد تتلُواْ ولَـكن اللّولَو شاء اللّه ما اقْ

أو  )1(".، واجلمع املكسر كالواحـد املؤنـث مؤنثة لكوا مجاعة )الرسل(ألنّ ) تلك(وإنما قال 

                                                 
  . 331: ، إ��اه)* ا	6ّ��ّ�اk  ، ص رح4, 2  ا	��B* ا	ّ$�ر�-  )  1(
)2  ( d5ّe�	وا �ّآf�	68، ا .  
)3  (  1�B� ،*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	أ *B��,(ّ�  . 2/1213، ا	4;, ا	��
)1  ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	1/492، ا .  
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ر عاقل فقد رد وألنّ الرسل مجع مذكّ )1(".عامل مجع التكسري معاملة الواحدة املؤنثة"بعبارة أخرى
  .وقد سبقت اإلشارة إىل مثل هذا مع لفظة جنود) بعضهم، ومنهم:(إىل أصله بدليل قوله

، تلك يف موضع رفع باالبتداء)"ضتلك الرسل فضلنا بعضهم على بع( :تعاىل وأُعرب قولـه    
   )2(".مع ما اتصل به) فضلنا(، واخلرب ل نعت لتلكوالرس

       )3(".حال من الرسل) لنافض(مبتدأ وخرب و) "ك الرسلتل( :وجيوز أن يعرب قوله
    عت األساليب البالغيقسيم-ة يف اآلية حيثوقد تنوففيه) منهم من كلّم اهللا: (يف قولـه-الت 

والتقسيم هـو أن  ) فمنهم من آمن ومنهم من كفر: (وكذلك يف قولـهتفصيل لذلك التفضيل، 
وهـو مـن  ) كفر(و) آمن( :ويف اآلية أيضا طباق بني قولـه )4(".تذكر شيئا ذا جزأين فصاعدا

 ). ولو شاء اهللا(حيث كرر مجلة ) ولو شاء اهللا ما اقتتلوا( :واإلطناب يف قولـه. احملسنات البديعية

) تلـك الرسـل  : (وقوله:" فقد قيل: حتمل أكثر من معىن) تلك: (بقوله واإلشارة إىل الرسل   
إشارة إىل مجاعة الرسورة أو اليت ثبت علمها عند رسول اهللا صـلى  ل اليت ذكرت قصصها يف الس

   )5(".اهللا عليه وسلّم
اإلشارة :" إنّ: وقيل )6(".للبعد الذي بينه عليه السالم وبينهم يف األزمان) تلك(ِب أشار:" وقيل 

  )7(".لبعد مرتبتهم يف الكمال) تلك(بالبعيد 
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبرواْ علَى ﴿: قـولـهولألسلوب السابق نظائر منها      

بن نم اءكج لَقدو اللّه اتمكَللَ لدبالَ ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُواْ حواْ وا كُذِّبم نيلسرإِ الْم  
ران الفعل بتـاء التأنيـث   حيث اقت) كُذّبت رسل: (شاهد التأنيث يف قولهو﴾ ]34: األنعام[

، مثّ رد إىل األصـل  مجاعة الرسل: أيوهنا روعي فيه املعىن ) رسل(عالمة على تأنيث الفاعل وهو
  .ألنّ تذكري الرسل حقيقي) فصربوا(وهو التذكري بقوله 

ذكّر مثّ  )1(".أنث الفعل على إرادة اجلماعـة:" وعلّل املنتجب التأنيث يف هذا املوضع بقوله     
وهذا النوع من األسلوب الذي يؤنث فيـه  ) حتى أتاهم نصرنا(  :إىل قوله )فصربوا: (هفظ بقولاللّ

                                                 
  .. 2/369، أ�C حّ)�ن ،�د �� ا	��� ا	��)�ا	ّ=Y� ا	� )  1(
)2  (  ،�]](B�	:ن ا�%[[	اب ا�2[[  إ+[[ �]]��E	ي ،.  1/235ا�]]�)�	:ن، ا�%[[	م اC]]4+  ]]2 ن� ا	ّ=Y[[� ا	�[[�د �[[� ا	��[[� ا	��[[)�،.  �1/163=>[[� ا	ّ$�)[[
1/369  .�(	pB	ا �6)E� 42: ، ص .  
)3 (  ،l6E5 ن�  .1/369 ،�=>� ا	ّ=Y� l6E5.  �1/163=>� ا	$�)
  . 189: ، ا	�4ّ  ، ص ح ا	(�2ّ), ا	����ّ),، ET ّ ا	ّ���ش� )  4(
  .1/144، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  5(
  . 2/369،  ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن )  6(
�(7�CETة ا	ّ$ )  7(E ،1/135 .  
)1  (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/142ا .  
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ي أصلها ملذكّر حقيقيرة التاأللفاظ املكس اللفظ مثّ يذكّر يوجد بكثرة يف القرآن الكرمي فيما خيص 
  . روالرسول يف القرآن مفرد مذكّ -رسول-مجع الرسلألنّ  ،كما هو هنا

وهو الْقَاهر فَـوق عبـاده   ﴿: اللّفظة بالتأنيث وقراءا بالتذكري أيضا وذلك يف قوله: ثالثا   
 ا وـلُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىتفَظَةً حكُم حلَيلُ عسريطُـونَ   وفَرالَ ي ـمه

توفّـاه  "وقرأ محزة ...على تأنيث اجلماعة )توفّته رسلنا( :ولهقاهد يف اآلية والش ﴾]61:األنعام[
سل واملقصود بالر )1(".بزيادة تاء والتذكري"تتوفّاه رسلنا "على تذكري اجلمع وقرأه األعمش "رسلنا 

  .ولفظة املالئكة تذكّر وتؤنث كما سيأيت بيانه الحقا )2(".واملراد أعوان ملك املوت"هنا املالئكة 
 ا سبقوقد تبيسل-ةأنّ لفظ" ن يل ممتذكّر-الر تثوأن رتيل على درجة واحـدة مـن   يف لغة الت

يكون على لفظ  ا، وتذكريهاإلنس من األلفاظ الدالة على اكغريهكما قرئت بذلك أيضا  املساواة
  .على معىن مجاعة الرسل األنه مذكّر، وتأنيثه امفرده
  :ترد بصيغة التأنيث -سباطاأل–لفـظة  •
أو ولــد    )3(".أوالد الولـد"على ألنـه يطلق  ر حقيقيمذكّمجع سبط  -أسباط-لفظة    

ولـد الولـد، ويغلب علـى ولــد   : بط بكسر السني، وهواألسباط مجع س: "البنت فقد قيل
فحقّـه التذكري غري أنــه ورد بالتأنيـث يف   . ابل احلفيد الـذي هـو ولـد االبن، مقالبنت

وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً أُمماً وأَوحينـا إِلَـى   ﴿:  قـولـه تعاىلالقرآن، وذلـك يف
  ناً قَـديةَ عرشا عتاثْن هنم تسجفَانب رجالْح اكصعرِب باض أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسم

ظَلَّلْنو مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملـن   عى كُلُـواْ ملْوالسو نالْم هِملَيا علْنأَنزو اممالْغ هِملَيا ع
     ﴾]160: األعـراف [نفُسهم يظْلمونَ طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَـكن كَانواْ أَ

  مقابل القبيلة مناألسباط من اليهود "ألنّ  ،بط مـذكّروالس) اثنيت عشرة(: فأنث بقوله
وإن اختلفوا يف تقـدير   ،)اثنيت عشرة(: نيث األسباط بقولهومل خيتلف العلماء يف تأ )1(".العرب

دت  .ث بناء عليهاملعىن الذي أناألوجه يف ذلكوتعد.  
 ولو ،فذهب التأنيث إىل األمم )أمما(والسبط ذكر ألنّ بعده ) "اثنيت عشرة: (فقال:" الفراءقال   

   )2(".لتذكري السبط كان جائزا)  اثين عشر(كان 

                                                 
)1  (  �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	اz�  ،4 ،7 /7.  
��1 !ح(�م ا	%�:ن،)  2(B	ا z�4 ،7 /7.    
  . 2/141، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  3(
)1  (  z� ،\ّ�رو�	ّ��� ا	ا  �� ،l5�(�  . 6/381، 2إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  2(�� ،1/397  .  
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عندي : "ألنّ املعىن واقع على مجاعات، وعلى هـذا تقول" :هب املربد إىل القول يف تأنيثهوذ   
عندي ثالثـة  : ابات نعت وتقول إذا عنيت املـذكّر، وإنما نسعشرة نسابات؛ ألنك تريد رجاال

كدوابفكأن واب نعتلتق ؛ ألنّ الـد :دواب 1(".ثالثـةُ براذين(   
أراد اثنيت عشرة فرقـة مث أخـرب أنّ  : "وأولـه البصريون على معىن الفرقـة فقالوا ألنـه    

  )2(".الفرق أسباط ومل جيعل الـعدد على األسباط

  :اعرومن ضروب تأويل املذكّر باملؤنث  قول الش)3(".فلذلك أنث العدد     
             أَقُ إنَّو رشريشا كلَّها عنٍطُب       بريٌء وأنت رِمن قبائلش4(ها الع(   

ر؛ كما أنّ األسـباط  ، والبطن مـذكّبيلـة والفصيلـة؛ فلذلـك أنثها، إىل القفذهب بالبطن
   )5("مجع مـذكّر

ـ (مجع القطع ألنّ ، قطعا) وقطّعناهم( :وذهب الطّربي أنّ التأنيث مرده إىل قولـه     ) عةقطـ
ثنيت عشرة أنثـت  والصواب من القول يف ذلـك عنـدي أن اال" :فأنث على معناها،حيث قال

، وغري جائز أن وقطّعناهم قطعا اثنيت عشرة، مثّ ترجم عن القطع باألسباط: لتأنيث القطعـة واملعىن
عشـرين  إىل ال، ألنّ التفسري فـوق العشـر   األسباط مفسرة عن االثنيت عشرة، وهي مجع تكون

عندي اثنتا عشرة امرأة، وال : اط مجع ال واحـد، وذلـك كقولـهم، واألسببالتوحيد ال باجلمع
وإنّ القول يف ذلـك ،  ففي ذلك أنّ األسباط ليست بتفسري الثنيت ،عندي اثنتا عشرة نسوة :يقال

   )1(".ما قلنا 
ماعـدا  فإن قلت مميـز  : "لتايلوعلّله كا–القبيلة -لزخمشري إىل أنه أنث على معىنوذهب ا     

  لو قيل ذلـك مل  اثين عشر سبطا ؟ قلت: العشرة مفرد، فما وجـه جميئه جمموعا؟ وهـالّ قيل
ال سبط فوضع أسـباطا  ، وكلّ قبيلـة أسباط راد وقطّعناهم اثنيت عشرة قبيلةيكن حتقيقا ألنّ امل

، وعلى غة العربيةعلى سعة معاين اللّليل د الختالف يف التأويل ما هو إال اهذا و )2(".موضع قبيلة
  .عبقرية أولئك العلماء األفذاذ

ويف ...أسباطا بدل من اثنيت عشرة ال متييزا ألنه مجع...)اثنيت عشرة أسباطا( :عرب قولهوقد أُ    
هو بدل كلّ من كلّ من اثنيت عشـرة، والتمييـز   ، وأنّ أسباطا ليس متييزا ألنه مجعرأي اآلخرين 

                                                 
  . 99: ا	�fّآ� وا	�d5ّe ، ص  )  1(
  . 1/534، ا!خE\ ا!و�7 ، ���5  ا	%�:ن )  2(
)3  (  z� ،  �i�%	:ن ، ا�%	م ا���1 !ح(B	7/303، 4ا  .  
  .:�%ّ�م �Cث)%l ، ص )  4(
)5  ( �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	اz� ،4  ،7/303 .  
��1 ا	� )  1(Az� ،ي��oّ	:ن،ا�%	ي ا: jو�t� �+ ن�(6 ،9/89 .  
  .2/141، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  2(
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نهـا يف النهايـة   ألذي أرتضيه هو جمموع هذه األقـوال  والّ )1( ."اثنيت عشرة فرقة: ذوف، أيحم
وأنثت يف اآلية الكرميـة  ) اثنيت عشرة(ليست متييزا، بل هي بدل من  خلصت إىل أنّ لفظة أسباط،

  .إحدى املعاين املذكورةبناء على 
مبعىن  -بطس-ذكري أصل فيه ألنه مجع، والتواألسباط من ألفاظ اآلدميني لذا جاز فيه التأنيث    

 .فسر من قبلالولد الذّكر، وتأنيثه يف القرآن محال على معىن من املعاين كما 

  :بني التذكري والتأنيث -الشياطني– ةلفـظ •
   -الشياطني-ةلفظ ،يف لغة القرآن من األلفاظ الواردة بالتذكري و التأنيثو   

والَ تأْكُلُواْ مما لَـم  ﴿: بالتذكري يف قولـه تعاىل ةاللّفظ تفقد ورد :كريورودها بالتذ: أوال 
نْ يذْكَرِ اسم اللّه علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليـآئهِم ليجـادلُوكُم وإِ  

بصيغة مجـع  ) ليوحون(فذكّر والدليل قوله  ﴾]121: األنعام[نكُم لَمشرِكُونَ أَطَعتموهم إِ
  .املذكّر السامل 

ومن الشياطنيِ من يغوصونَ لَه ويعملُـونَ  ﴿: قولـه تعـاىل وهلذا األسلوب نظائر منها     
كُنو كونَ ذَلالً دمع نيظافح م82: األنبياء[ا لَه[ ﴾أيضا كما  ياطني يف اآليةفذكّر لفظ الش

) ويعملون، هلم ،يغوصون:(هنا وذلك بقوله يذكّر اإلنس، وقد تعددت الشواهد الدالة على تذكريه
وجع اللّفظ على مراعاة معىن م)بعكس لو روعي لفظها) نم.  

  هـم مثلـهم يف الطّاعـة   ياطني وليسوا من اإلنس إالّ أنفذكّر الش:" قال األخفش األوسط    
) يعصـون (وإنما مجـع  " يعصين" :وال تقول" ونالشياطني يعص:" ترى أنك تقولأال . واملعصية

   )1(".يف املعىن جلماعة) نم(يف اللّفظ واحد ألنّ ) نم(و
يف رأيي أنه جيوز أن يقال ذلك، ألنّ لفظة الشياطني تذكّر وتؤنث " يعصين: "وال تقول":و قوله
     .ذلك يف آخر املطافهنا وسيتضح يتناول وهو ما 

إما النصب عطفا على الريح على وسخرنا لسليمان من الشياطني من يرتلون ألجله ) نم(وحملّ   
ودون ذلـك صـفة لعمـل    ) ياطنيمن الش(، واخلرب ء، أو الرفع باالبتداأمرهم به يف قعر البئر إذا

   )2(".واإلشارة إىل الغوص

                                                 
)1  (  2 ,E��3	ا ,�ّC�=ّ	ا dد��  .  413: ، ص آ$�ب أوضn ا	�6�	�إ+�اب ا	C3ّاه� ا	%�:5ّ), وا!ح
�5  ا	%�:ن )  1(�� ، \E2/632، ا!خ .  
)2  ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/498، ا .  
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 والشياطني] 36: صـ[رِه رخاء حيثُ أَصاب ريح تجرِي بِأَمفَسخرنا لَه ال﴿: وقولـه 
عطـف علـى    )ياطنيوالش(، )غواص(و)بناء (فذكّر بقوله  ﴾]37:صـ[كُلَّ بناء وغَواصٍ 

اء( ،يحالر(بدل من ) كلَّ بناص منهم ،بدل بعض من كلّ) ياطنيالشأي مـن   ،أي كلّ بناء وغو
  )1(."الشياطني

   )2(".لينة :أو رخي يرخى من رخو يرخو،) خاءر: (وقوله.وغواص صيغتا مبالغة وقوله بناء
قُلْ أَندعو من ﴿: يف قولـه تعاىلبذلك  تقرئحيث  :قراءة بالتذكري والتأنيث الشياطني :ثانيا

ى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اللّه كَالَّـذي اسـتهوته   دون اللّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَ
  ـوه ى اللّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه هونعدي ابحأَص انَ لَهريضِ حي اَألرف نياطيالش

ملسنا لنرأُمو ىدالْه  نيالَمالْع برث لفظ﴾ ]71: األنعام[لياطني يف اآلية أنبقولــه  الش: 
)هتوهتاس ( أنيث داللة على تأنيث فاعله وهوبتاء الت)قدير).ياطنيالشوالت :ياطني إياهاستهوت الش، 

  .وقرئ أيضا استهواه بالتذكري
استهواه الشـياطني علـى   -وته أي هوت به على تأنيث اجلماعة، وقرأ محزةاسته":رطيبقال الق

   )3(".تذكري اجلمع
  بغري صيغة مجعه املألوف فراد يف هذا املوضع أيضا كما قرئ باإلفراد وباإل -الشياطني-وقرئ لفظ

وعن ...يطان، وروي عن احلسن، وهو كذلك يف حرف أيبروى ابن مسعود استهواه الش:"فقد
   )1(".احلسن أيضا استهوته الشياطون

ه حريى كسكران وسكرى وغضـبان  ، ومل ينصرف ألنّ أنثانصب على احلال) "حريان(:و قوله
   )2(".وغضىب

د على أعقابنا بعد رون(: تعاىل يف قولهالتمثيلي  التشبيهيذكر منها ويف هذه اآلية فنون من البالغة 
  .)حريان إذ هدانا اهللا كالذي استهوته الشياطني

لزيادة تقبيح األمـر  ، ابكنى عن الشرك بالرد على األعق) ونرد على أعقابنا(:والكناية يف قوله
   )4( .وهو حمسن بديعي) ينفعنا، يضرنا( :، بني قولهوالطّباق )3(".وتشنيعه

                                                 
)1  (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�32/265  .ف�  .5/144، �=>� ا	(3ّ
)2  ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��،1/486.  
)3  ( B	ا �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح( z� ،4 ،7/18 .  
)1  ( l6E5 1A��	ا z� ،4 ،7/18.  
)2  ( l6E5 1A��	ا  z�4 ،7/18 .  
)3  ( �(7�E$ّ	ة اCET،1/340 .  
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ون زائدة من شاطَ يشـيطُ  وقيل بل الن...ن فيه أصلية وهو من شطن أي تباعدوالشيطان النو   
   )2(".مضطربا ال يدري جهة الصواب:" أي) حريان: (ومعىن قوله )1(".احترق غضبا

: قولـه تعاىل ففي مواضع عديدة يذكر منهابالتأنيث ها ورود أما :ياطني بالتأنيثلفظة الش: ثالثا 
﴿   نياطـيالش نلَــكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُواْ الشتا تواْ معباتو

مو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يلَى كَفَراا أُنزِلَ ع انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلْم
لْمـرِء  من أَحد حتى يقُوالَ إِنما نحن فتنةٌ فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين ا

نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزو  لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه إِالَّ بِإِذْن دأَح
ـ   و كَـانواْ  علمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ماشرواْ بِه أَنفُسـهم لَ

ضارعة الدالة على تأنيـث  حيث تاء امل.)تتلوا : (فأنث بدليل قولـه ﴾]102: البقرة[يعلَمونَ 
وتعليله كما ) .كفروا(:بالتذكري وشاهده قوله) ياطنيالش ولكن(: فظ أيضا بقولهوتكرر اللّالفاعل، 
  . يف اآلية قبله) يغوصون:(يف قوله

ل أن ، وحيتمني من اجلن وهو اإلطالق املشهورشياط حيتمل أن يكونوا" يف اآلية -ياطنيالش-و   
: ياطني كما يف قوله تعاىلق عليهم لفظ الشليراد به ناس متردوا وكفروا وأتوا بالفظائع اخلفية فأط

)ذَكَولك جلْعنلِّكُا ل نالْجِنسِ ونيِ الْإِناطيا شودع ـرى  :وقيل )1()".)3(بِيكلّ خملوق خبيث ال ي
  )2(".يغري بالفساد والشر

أَلَم تر أَنا أَرسـلْنا الشـياطني علَـى    ﴿: منها قولـه تعاىلوب نظائر أذكر وهلذا األسل    
اً الْكَافأَز مهزؤت ث بقولـه ﴾]83: مرمي[رِينفأن: )مهزؤت (الة علـى  حيث تاء املضارعة الد

  . مفعول مطلق) أزاً(و تؤز الشياطني الكافرين، :املؤنث، وتقديره
   )4(".حتركهم إىل الكفر:أي) تؤزهم( :وقوله )3(".سلّطنا ولذلك عداه بالياء"هنا  )أرسلنا( ومعىن 

   )5(".دفعهم بالوسوسةغريهم ويجهم وتت:" وقيل

                                                 
)1 (  *B�� دات�E�  ظ�E	* أ��(	:ن ا�%	ا، "rا�ّ	293 : ص ،ا .  
)2  ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/332 .  
   .   112: ا!5��م )  3(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*� .2،1/627، ك�ّ$���� وا	ّ$=�Cا	 )  1(E	دات أ�E� �<=، "rا�ّ	293 : ص ،ا   .  
�ظ ا	%�: )  2(E	أ *B��،*��)	1/630ن ا .  
  .4/48،ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)� )  3(
  . l6E54/48،  ا	ّ=Y� ا	��د)  4(
�ظ ا	%�:ن ا	(��* )  5(E	أ *B��،1/49 .  
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كُـلِّ  تنزلُ علَى ] 221: الشعراء[نزلُ الشياطني هلْ أُنبئُكُم علَى من ت﴿: وقولـه     
 يمٍ أَفَّاك222: الشعراء[أَث[﴾ ث والشأنيث بيف اآليتني ) ترتل(اهد فأنتاء املضارعة عالمـة الت

، األول) تـرتّل (وفاعل الفعل، وهو فعل مضارع)1(".حبذف إحدى التاءين من األصل" لتترتّ :أي
)أعيد يث ، حالثاين)ترتّل (جاء مضمرا يف الفعل: االسم الظاهر، وفاعل الفعل الثاين: أي )ياطنيالش

مياطني اعلى لفظ الشملتقد .  
مواضع على معىن اجلمع ، ذكّرت يف يف القرآن –الشياطني–وقد تبين يل مما سبق أنّ لفظة      
بناء على  يف موضع واحد بالتذكري والتأنيث ت، وقرئعلى معىن اجلماعة أخرىيف مواضع وأنثت 
  .ما تقدم
  : قراءة أنيثالتذكري والتني ب -األشهاد– ةلفـظ •
ـ  -األشهاد-والتذكري يف لغـة الترتيل لفظةمن األلفاظ اليت قرئت بالتأنيث     ه وذلـك يف قول
﴾ ]51:غافر[وم يقُوم الْأَشهاد إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا وي﴿: تعاىل

  . على تأنيثـه) تقوم(وقرئ ) شهاداأل(اعلـه وهـوعلى تـذكري ف) يقوم(الفعل  قرئقد ف
: " كلّ جائز، وعلّلـه قـائال  ) تقوم(يقوم األشهاد وويوم :"وجوز األخفش القراءتني حيث قال

 )2(".وكذلـك كلّ مجاعـة مـذكّر أو مـؤنث من اإلنس فالتذكري والتأنيث يف فعلـه جـائز 
  . إذا كان مجعا مكسرا

)3(".الدال :اهـدشال: مجع :ألشهادا"و   
وجيوز أن يكون واحد األشهاد شـهيدا كأشـراف    

)2(.)يدهِشبِ ةمأُ لِّّكُ نا منئْا جِذَإَ فيكَفَ( :قال تعاىلوبه جاء القرآن )1(".وشريف وأيتام ويتيم
    

ما ك )ويوم يقوم األشهاد: (يف قوله تعاىل-االقتصاص-ومن األساليب البالغية يف اآلية الكرمية   
  أو االقتناص كما أطلق عليه السيوطي يف املعترك ونسبه البن  ،جاء يف الصاحيب يف فقه اللّغة

   )3(".أن يكون كالم يف سورة مقتصاّ من كالم يف سورة أخرى أويف السورة معها:"  فارس وهو
  )4(".يوم القيامة من ملك ونيب ومؤمنكلّ من يشهد بأعمال العباد " باألشهاد واملراد

  ، وينصر الذين ينصروم نصرة أثرها يف وعد بأنه ينصر األنبياء والرسلأنه تعاىل :" واملعىن     
  

                                                 
)1  ( (	pB	ا �6)E�� 376: ، ص .  
�5  ا	%�:ن )  2(�� ،\E2/679، ا!خ  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* )  3(E	أ *B��،,(ّ�  . 24/168 � ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�1�B� ،1/643  .�<=، ا	4;, ا	��
)1 ( �(6E� �-E	ازي ا�ّ	ا z�14، 27/67 .  
  . 41:ا	ّ=6�ء  )  2(
�ح�  l%2  2 ا	4;, )  3(aّ	رس، ،ا�2 ��  .297 /1 ا	iC(6  ،ا!@�ان =>� ��$�ك� ،181: ص ا
  .24/168، =>� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�� 6E� z� 14 ،27/67  .)� ا	E-� ا	ّ�ازي ، )  4(
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1(".نيا ويف اآلخرةالد(   
  :  قراءة بني التذكري والتأنيث-شهـداء- ةلفـظ •

يف  وذلـك  -شـهداء -ومما قرئ بالتذكري والتأنيث من ألفاظ العقالء املكسرة أيضا لفظة       
والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء إِلَّا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم ﴿: قولـه تعاىل

إِن بِاللَّه اتادهش عبأَر نيقادالص نلَم مذكّر حقيقي يقرأ الفعل ) شهداء( ة﴾ لفظ]6: النور[ه
، ولو دخل فيه النساء أحيانـا  التذكري وهو األصل ألنه مجع ملذكّر عاقلبالياء داللة على ) يكن(

  .بالتاء على تأنيثه) تكن(وقرئ 
  وقرئ ومل :" فقالوعلّل الزخمشري القراءة بالتأنيث ومل يعلّل للتذكري ألنه أصل مطّرد فيه      

هداء مجاعـة أو ألناء ألنّ الش2(".هم يف معىن األنفستكن بالت(  

ـ  ،قط من فوقــه بالتاء الن) ومل تكن: (وقرئ :" وذهب املنتجب إىل القول      هداء ألنّ الش
 )4(".وألنهم يف معىن األنفس اليت هي بدل منهم )3()ابرعأَالْ تالَقَ: (مجاعة كاألعراب يف قولـه

ـ مينيتؤنث ألنها مجع تكسري لآلدذكّر وت) شهداء(ني أنّ لفظة والفرق بني املثال ا لفظـة ، وأم-
اسم جنس مجعي كما سيأيت تفصيله يف مبحث اسـم   األنه ،تذكّر وتؤنث فهي أيضا -األعراب

  .    اجلنس
) همأنفس(، وشهداُء اسم كان وهلم اخلرب:" )مل يكن هلم شهداء إالّ أنفسهمو( :ويعرب قولـه     

إالّ (ونصب امسها ) الّ أنفسهمإ(على خرب كان و) شهداء(وجيوز يف الكالم نصب  ،بدل من شهداء
    )1(".على خرب كان أو على االستثناء )أنفسهم

مبتدأ واخلرب حمذوف، أي فعليهم شهادة  :أحدمهاوجهان، "بالرفع فيه) فشهادةُ أحدهم( :وقوله  
أي أن يشهد أحـدهم أربـع    ،هم، أي فالواجب شهادة أحدحمذوفخرب مبتدأ  :والثّاين.أحدهم
   )2(".مرات

رفعا ) شهادات) أربع(زة والكسائي قرأ حفص ومح"بالرفع والنصب فقد ) أربع(: وقرئ قوله  
   )3(".نصبا) أربع شهادات( وقرأ الباقون

                                                 
)1  ( �(6E� ، اري�ّ	ا �-E	ا z�14 ،27 /67 . ��(	pB	ا �6)E� �<=، 473:  ص.  
  . 4/117 ، ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي )  2(
  . 14 : ا	�B�ات )  3(
)4  ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/589 ،ا .  
)1  ( l6E5 1A��	ف�.  588/ 3 ،ا�  . 4/117، =>� ا	(3ّ
)2  (  ���E	ا،l6E5 3/589 .  
)3  (   5�  . 331: ص ا!زه�ي، ا	%�اءات،��
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فشهادة أحدهم أن تدرأ حد : بالرفع على خرب االبتداء، املعىن) أربع( :قال أبو منصور من قرأ    
ومن نصب . القاذف أربع)أربع (فع: فاملعىنشهادات باهللاليهم أن يشهد أحد هم أربع.")1(  

أصـل  " إذْ ) يرمون أزواجهم( :ومن األساليب البالغية يف اآلية وجود االستعارة يف قولـه    
ه األذى احلسي ففيـه  بِشلّسان ألنه يلشيء صلب، مثّ استعري القذف الرمي القذف باحلجارة أو ب

   )2(".ت العفيفاتأي يقذفون املؤمنا) استعارة لطيفة(
   )4(".شاهد وشهيد"ومفرده)3(".هادةمؤدون للش:أي) ومل يكن هلم شهداء(: ومعىن قولـه     

   )5(".ال شهادة  شاهد ،انمياَأل: هاهناوالشهادة 
 إالّ( عليه) ومل يكن هلم شهداُء( بالزنا) ين يرمون أزواجهمذوالّ( :ومناسبة نزول قوله تعاىل    
همأنفس (حابةوقع ذلك جلماعة من الص.")6(

    
  : بني التذكري والتأنيث -املالئكـة- ةلفـظ •

 تفقــد ورد ) املالئكـة( ملبحث لفظةبالتـذكري والتأنيث يف هـذا ا ةمن األلفاظ الـوارد
، وقرئ يف مواضـع  فظ نفسه يف مواضع وأنث يف أخرىبالتذكري والتأنيث أي ذكّر اللّ ةاللّفـظ

  .استوى فيها  التذكري والتأنيث  ومنه أيضا مواضع ،ذكري والتأنيثلتأخرى با
 ذكرياللّفظ : الأوا :بالتذكري–املالئكة–لفظة أمقـوله تعـاىل  :منهايف مواضع  ردتفقد و بالت :

انَ من الْكَافرِين كَوإِبليس أَبى واستكْبر  وإِذْ قُلْنا للْمالَئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ﴿
-ولـو أنث لقيل ،)فسجدوا( :وقوله) ااسجـدو( :﴾ فـذكّر والشاهـد قولـه]34:البقرة[

  القرآن الكرمي كلِّه كلّ فعل أمر "يفأنّ : واملالحظ -فسجدن-، ويف الثّانيةيف ألوىل -اسجـدن
مسـة  اللّ"وهـذه هـي  كة بالسجود ويف اآلية أمر إىل املالئ)1(".يصدر إىل املالئكة يكون بالتذكري

، جتده يذكّر يف آيات هانفس يغةفظ الواحد وبالص، حيث أنّ اللّظاهرة التذكري والتأنيثيف "البيانية
مجع التكسري يستوي فيـه  " ويؤنث يف أخرى هذ ا باإلضافة إىل احلكم النحوي والذي مفاده أنّ

   )2(".املذكّر واملؤنث وما يعقل وما ال يعقل

                                                 
)1  ( l6E5 1A��	ف،�.  331: ص ،ا�  .3/589 ، ا	�=$B"،ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�  . 4/117 =>� ا	(3ّ
)2  ( �(7�E$ّ	ة اCET،  5C��a	2/787، ��ّ�� +4  ا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، )  3(E	أ *B�� ,(ّ�    . 1�B� ،1/644 ا	4;, ا	��
)4  (   *B��دا�E�ظ  ت�E	* أ��(	:ن ا�%	ا، ،"rا�ّ	301 : ص ا .  
  . 331 : ص ،ا!زه�ي ،���5  ا	%�اءات )  5(
)6  ( ،�(	pB	ا �6)E� 350 : ص .  
)1  (  d��  . 4 : ا	6ّ��ّ�اk  ، ص2�ضj  م،17/5/2004
)2  ( �(7 ��  . M، z�5، 17 /83ا	�-xaّ، ا
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فعل أمر مبين على حـذف  ) دواجاس(جار وجمرور متعلّقان بقلنا  )للمالئكة( :قوله عربوي    
] كما يدلّ عليـه السـياق   اسجدوا أنتم أيها املالئكة بالتذكري: والتقدير أي[ النون والواو فاعل

متصل إن كان  مستثىن بإالّ) إبليس(أداة استثناء ) إالّ(الفاء عاطفة وسجدوا فعل وفاعل ) فسجدوا(
   )1(".وقيل منقطع ألنه ليس منهم ،ئكةإبليس  يف األصل من املال

 كـافرا يف حملّ نصب على احلال أي حال كونه رافضا لألمر مستكربا لـه  ) أبى(واجلملة الفعلية  
  )2(".به

سـجدوا آلدم،  : أي) فسـجدوا : (ومن األساليب البالغية يف اآلية وجود احلذف يف قوله    
   .أىب السجود :حيث حذف مفعوله أي) أبى: (لك يف قولهوكذ
جنس من خلق اهللا تعاىل هلم أجسام لطيفـة نورانية يتشكّلون فيما يشاءون من : واملالئكـة   
3(".ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يـؤمرونور، الص(  

د عبادة ألنّ ذلك ال يكون إالّ ال سجو ،وتعظيم)4(".سجود حتية باالحنناء" واملراد بالسجود هنا 
  .هللا وحده

بلَى إِن تصبِرواْ وتتقُواْ ويأْتوكُم مـن  ﴿: نظائر جندها يف قوله تعـاىل السابق  ألسلوبلو    
الْم نم آالف ةسمكُم بِخبر كُمددمـذَا يه مرِهفَو   نيمـوسم كَـةآل عمـران [آلئ :

لّ وصف امسـي  ك"ألنّ صفة بصيغة مجع املذكّر السامل  )مسومني(: ـد قولـهوالشاه ﴾]125
   )1(".للمالئكة يأيت بالتذكري

   )2(".معلِّمني أنفسهم أو خيوهلم بعالمات): مسومني( واملراد مبالئكة   
كَفَـى  يشهدونَ وآلئكَةُ والْملَّـكنِ اللّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه ﴿: وقولـه 

بياء املضارعة داللـة  ) واملالئكة يشهـدون: (اهـد قولهوالش ﴾]166: النساء[بِاللّه شهِيداً 
   )3(".املالئكة يأيت بالتذكريذكر كلّ فعل يقع بعد :، ألنّعلى تذكري لفظ املالئكة املتقدم على الفعل

                                                 
�l5، ا	�رو�\ )  1((�  . 103 /1أ�C حّ)�ن، >� ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�،=�.  1/85، إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
)2  ( ،l5�(�  1/85، ا	ّ�رو�\ إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
)3  ( B��*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	2/1056 ،* أ  
)4  ( �(	pB	ا �6)E� 6: ، ص .  
)1  (  ،d��17/5/2004  kا�ّ��  . 4: ، ص ،2�ضj ا	6ّ
  . 1/418، ا	Eّ�اء ،���5  ا	%�:ن )  2(
)3  ( d��،17/5/2004 ، kا�ّ��  . 4 :ص  ،2�ضj ا	6ّ
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الَّذين كَفَرواْ الْمآلئكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبـارهم   َلَو ترى إِذْ يتوفَّى﴿و: وقولـه   
) يتوفّى( :اهد قوله، والشفذكّر يف هذا املوضع أيضا ﴾]50: األنفال[واْ عذَاب الْحرِيقِ وذُوقُ
  .بعد لفظ املالئكة) يضربون(الفعل ضارعة ولوقوع بياء امل
قـراءة فقـد   بالتذكري والتأنيث ) املالئكـة( ةلفـظ أما: قراءة نيثوالتأة بالتذكري فظاللّ :ثانيا

   :جاءت يف سـتة مـواضع  هي
فََنادته الْمآلئكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللّه يبشرك بِيحيـى ﴿: قولـه تعاىل=1

   ﴾]39:آل عمران[ن الصالحني وحصوراً ونبِياً ممصدقاً بِكَلمة من اللّه وسيداً 
يف اآلية بالتأنيث والتذكري ألنـه مجع تكسري، وكلّ مجع مثلـه  -املالئكـة-حيث قرئ  لفظ  

  .      يـذكّر ويؤنث والتـذكري على املعىن والتأنيث على اللّفظ، ألنّ لفظه مؤنث
، وكذلـك فعـل  يقرأ بالتذكري والتأنيث):"فنادتـه املالئكة: (قال الفراء يف قـولـه تعاىل   

ـ ي(راء وقرأت القّ:"ومثّله من القرآن فقال ،ا أشبههم من اجلمع يؤنث ويـذكّراملالئكـة وم عرج 
   )1()جرعتو ـةُكَئالْمالَ

)وتتفَّوماه، ويتفَّواهالْ مالَمـذكري ومن فم ،وكلّ صواب )3()".)2(ةُكَئن ذكّر ذهب إىل معىن الت
   )4(".أنث فلتأنيث االسم وأن اجلماعـة من الرجال والنساء يقع عليه التأنيث

، فقرأته عامـة قراء اختلفت القراء يف قراءة ذلـك" :ونسب الطّربي القراءتني معلّال فقال     
مجـع   :على التأنيث بالتاء، يراد ا) املالئكة فنادتـه(أهل املدينة وبعض أهل الكوفـة والبصرة 

وال ـة الـذّكور إذا تقدمت أفعاهلُا، أنثت أفعاهلَـا  ، وكذلـك تفعل العرب يف مجاعاملالئكـة
ـك مجاعـة من ، وقـد قرأ ذللطّلحاتجاءت ا: لّيت يف ألفاظهـا التأنيث كقوهلمسيما األمساء ا

    )1(".كّروه للتأويلفناداه جربيل فـذ: مبعىن ،أهل الكوفـة بالياء
أن  :وحـده، وذلـك جـائز يف العربيــة  ...املالئكـة يف هـذا املوضع جربيل"و          

وإنما خـرج يف  خرج فالن يف السفن، : خيرب عن الواحـد مبذهب اجلمع؛ كما تقول يف الكالم
ت هـذا اخلرب؟ مسع نـدة، وخرج على البغال، وإنما ركب بغال واحـدا، وتقول ممسفينة واح

 اسالن سا مذَإِو(: احـد وقـد قال اهللا تبارك وتعاىلوإنما مسعـه من رجل وفيقول من الناس، 

                                                 
  . 4 :ا	��� رج  )  1(
 )2  (  j�=ّ	32، 28: ا  .  
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  3(�� ،1/210 .  
)4  ( l6E5 1A��	اءات،� .  1/210،ا�%	5  ا�  .101 : ص ا!زه�ي، =>� ��
��1 ا	�)�ن +� �tو�j :ي ا	%�:ن، )  1(A ي��oّ	.  3/249، ا� �1�6ّ،=>	اءات ا�%	2  ا ,Bّ�	ا ،l�C	�  .108: ص ا�� خ
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ضذَإَ(و )1( )ـرا ماِإل سنانَس ضمل لوذلـك جـائز فيمـا  : هللا أعلم واحـدومعنامها وا )2( )ر 
   )3(".يقصـد فيه قصـد واحـد بعينـه

أو من ميتنع عن الزواج زهدا ، من يعصم نفسه عن الشهوات: احلصور) "صوراح(: ومعىن قوله  
)4(".فيه

   

هلْ ينظُرونَ إِالَّ أَن تأْتيهم الْمآلئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يـأْتي بعـض   ﴿ :قولـه تعاىل و=2
نفَعالَ ي كبر اتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي   ـلُ أَون قَبم تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِمين

﴾ فقد قرأ محزة والكسائي ]158: األنعام[اْ إِنا منتظرونَ كَسبت في إِميانِها خيراً قُلِ انتظرو
   )5("بالياء ، والباقون بالتاء : إالّ أن يأتيهم املالئكة "

   )6(".ومن قرأ بالتاء فلتأنيث املالئكة اء فلتقدمي فعل اجلماعة،من قرأ بالي: قال أبو منصور     
الَّذين تتوفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم فَأَلْقَواْ السلَم ما كُنا نعملُ من ﴿: وقولـه تعاىل=3

ما كُنتبِم يملع لَى إِنَّ اللّهوٍء بلُونَ  سمع28: النحل[ت[﴾.   
نةَ بِما كُنتم الَّذين تتوفَّاهم الْمآلئكَةُ طَيبِني يقُولُونَ سالم علَيكُم ادخلُواْ الْج﴿: وقولـه=4

     . يف اآليـتني يقـرأ بالتـاء واليـاء     )تتوفاهم املالئكة: (فيه اهدوالش﴾ ]32: النحل[تعملُونَ
، لـى تـذكري الفعـل   ، عيف املوضعني بالياء التحتية) ماهيتوفّ(،قرأ محزة، وخلف العاشر: حيث

   )1(".وجاز تذكري الفعل على إرادة مجع املالئكة واملالئكة فاعل،
 فعل، واملالئكة فاعل،، على تأنيث اليف املوضعني أيضا، بالتاء الفوقية) تتوفّاهم(وقرأ الباقون     

   )2(".الئكة، واملراد مجاعة املمؤنث )املالئكة(ألنّ لفظ 
هلْ ينظُرونَ إِالَّ أَن تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي أَمر ربك كَذَلك فَعلَ الَّـذين  ﴿ :وقولـه=5

: والشاهد قوله﴾ ]33: النحل[فُسهم يظْلمونَ من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللّه ولـكن كَانواْ أَن
باليـاء  )...يهمقرأ محزة والكسائي وخلف العاشر يأت" حيث)3(".يقرأ بالتاء والياء) أن تأتيهمإالّ (

الفعل، وتأنيثـه،   ، وجاز تذكريبالتاء على تأنيث الفعل)...تأتيهم(وقرأ الباقون  .على تذكري الفعل

                                                 
  33: ا	ّ�وم  )  1(
  .  8: ا	ّ���  )  2(
  .210/ 1 ،ا	Eّ�اء ،���5  ا	%�:ن )  3(
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ), )  4(E	!ا *B��،1/136 .  
  .174 :ص  ،���5  ا	%�اءات، ا!زه�ي )  5(
)6 (   1A��	اl6E5،  174: ص.  
  . C ،2/321ا��ةاءات ا	�3� ا	�$2  ا	%� ا	�;=  )  1(
  . l6E5 ،2/321 ا	�;=  ) 2(
)3  ( l�C	�  210:، ص ا	�B, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا�� خ
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، وإذا كان الفاعل مجع تكسري جـاز يف فعلـه التـذكري    مجع تكسري) املالئكة(ألنّ الفاعل وهو 
   )1(".والتأنيث

ـ   ﴿: وقولـه=6 داره خمِسـني أَلْـف   تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه في يـومٍ كَـانَ مقْ
ةن2(".بالتاء والياء) تعرج(: "قرئ﴾ ]4 :املعارج[س(

   
عـن   ، قال وذكر بعض املشيخة عن زهريعرج فالقراء جمتمعون على التاءوأما ي: قال الفراء     

وقال األعمش ما مسعت أحـدا يقرؤهـا إالّ    ،بالياء) يعرج(قرأ عبد اهللا : قالأيب اسحق اهلمداين 
   )3(".وكلّ صواب.بالتاء

يف هذا املوضع بالياء ، سواء قرئ فعله كة يذكّر ويؤنثأنّ لفظ املالئ :يفهم من قول الفراء     
  .أم مل يقرأ

بالنسبة إىل الكافر ملـا  ) كان مقداره مخسني ألف سنة( :لهوقو )4(".تصعد: تعرج: قولهومعىن   
يلقى فيه من الشنيا كما جـاء  دائد وأممن صالة مكتوبة يصلّيها يف الد ا املؤمن فيكون عليه أخف

  )5(".يف احلديث
فَقَـد   تتوبا إِلَى اللَّه نْإِ﴿ :وذلك يف قوله:لفظة املالئكة مستوي فيها التذكري والتأنيث: ثالثا

لَائالْمو نِنيمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لَاهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِن تا وكُمقُلُوب تغكَةُ ص
  كري والتأنيـث ذيغ اليت يستوي فيها التألنّ صيغة فعيل من الص﴾ ]4: التحرمي[لك ظَهِري بعد ذَ

         )1(".نصري ومعني :ظهري: واملراد بقوله
بالتأنيث فقد جاء ت يف مواضع متعـددة   )املالئكـة( ةفأما لفظ: بالتأنيث املالئكة ةلفظ: رابعا

وقَالَ لَهم نِبِيهم إِنَّ آيةَ ملْكه أَن يأْتيكُم التابوت فيه سكينةٌ من ربكُم ﴿: منها قولـه تعاىل
مما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنَّ في ذَلك آليةً لَّكُم إِن كُنـتم  وبقيةٌ 

 نِنيمؤأنيث يف اآلية  ﴾]248: البقرة[ماء داللة على تأنيث  )حتمله املالئكة(قوله وشاهد التبالت
 .فاعله

                                                 
  .210: صا�� خ�	l�C،  ،�=>� ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	l6E52/115. 1�6ّ، ;=  ا	ُ� )  1(
)2  ( �(	pB	ا �6)E� 568: ، ص  
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  3(�� ،3/184.  
)4 (  ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� 2/55.  
  .3/184،   ا	%�:ن، ا	Eّ�اء�=>� ���6E� :568  .5)� ا	pB	)�، ص )  5(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*،  )  1(E	أ *B��2/734.  
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نِسـاء   مريم إِنَّ اللّه اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَى وإِذْ قَالَت الْمالَئكَةُ يا﴿: وقولـه
 نيالَمث لفظ املالئكة بقولـه]42: آل عمران[الْعحيث حلقت الفعـل تـاء   ) قالت: (﴾ فأن
  ).املالئكة(اللة على تأنيث فاعله التأنيث د

مي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنـتم قَـالُواْ كُنـا    ِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالإ﴿: وقـولـه
 ماهأْوم كلَـئا فَأُويهواْ فاجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي اَألرف نيفعضتسم

هرياً جصم اءتسو ماهد قوله]97:النساء[نتورد) اهم املالئكةإنّ الذين توفّ( :﴾ وحملّ الش 
، وقد يراد به غري -ملك املوت-ظ أصله مذكّر ألنّ املقصود بـهاملالئكة بالتأنيث مع أن اللّف ةلفظ

ويصح أن يكون ماضيا ومل يؤت فيه بعالمـة التأنيث ألنّ التأنيث فيه جمازي ويصـح أن  . ذلك
  .يكون مضارعا

وألنه مؤنـث جمـازي   .ـه جاء بصيغة مجع التكسريث ألنوأن" :قال الزخمشري يف هذا املعىن   
  )1(".ومضارعا ،كقراءة من قرأ توفّتهم جيوز أن يكون ماضيا) توفَّاهم الْمآلئكَةُ(وقوله 

وحذفت منه إحدى التاءين كراهية اجتماع املثْلَني يف صدر الكلمة واألصل تتوفّاهم والـدليل   
  :على ذلك قول ابن مالك يف ألفيته 

                 وا بِماَءتنِي ابتقَ يدد قْيتصر         فيه لَعا كَى تتبين العب2(ر(  
إن كان بصيغة املاضي وقصد به ) [توفَّاهم الْمآلئكَةُ(: إطالق اجلمع على الواحـد يف قوله"و  

   )3(".وتعظيما لشأنهة اجلمع تفخيما له وذُكر بصيغ] عزرائيل عليه السالم
    )1(".معدودون يف الضعفاء: أو مستذلّون،: أي) مستضعفني(: و قوله

هلم ) قالوا(باملقام مع الكفار وترك اهلجرة ) اهم املالئكة ظاملي أنفسهمذين توفّالّ إنّ: (واملعىن    
خني موب)كنتم فيم(؟ شيء كنتم يف أمر دينكم  أي)(معتذرين ) قالواعاجزين عن ) عفنيا مستضكن

أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيهـا (هلم توبيخا ) قالوا(ة أرض مكّ) يف األرض(ين إقامة الد (
فأولئك مأواهم جهـنم وسـاءت   ( :من أرض الكفر إىل بلد آخر كما فعل غريكم قال اهللا تعاىل

)2(".هي) مصريا
   

  .واء بسواء، تذكّر وتؤنث سللعاقل يأن ألفاظ اجلمع املكسر اليت ه: املبحث وخالصة هذا    
                                                 

  . 266/ 1،ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  1(
�	� 2  ا	ّ=�C وا	aّ�ف، ص أ	 )  2(� ���	�، ���ا �=>� ش�ح ا��.  E :70ّ), ا� ���C(+ j7ن ا	C6ّد،  ص ��:  	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا� ��ّ :

619 �(	pB	ا �6)E� u4+ وي�a	شّ), ا�  . 1/226، ح
)3  ( ،l6E5 1A��	.  1/266ا�7)�E$ّ	ة اCET �<=� ،1/256 .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* )  1(E	أ *B��1 ا�B� ،,(ّ�  . 1/697، 	4;, ا	��
)2  ( �(	pB	ا �6)E� 94: ، ص .  
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   :الكرمي الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآناقل غري العاجلمع املكسر ل ألـفاظ :املطلب الثّاين
هذا املطلب أللفاظ اجلمع املكسر لغري العقالء وقد اشتمل على ألفاظ متنوعه  مـن   خصص    

كمـا يف املطلـب   حسب حروف املعجم وقد رتب  اجلماد واحليوان وأعضاء اإلنسان وغريها،
  : هيوهذه األلفاظ  ،األول
  :بني التذكري والتأنيث -األمساء–لفظة •
وقد اجتمع هلا ذلك يف موضـع  ، أنيث والتذكري يف القرآن الكرميبالت -األمساء-ةلفظ تورد   

هم علَى الْمالَئكَة فَقَـالَ أَنبِئُـونِي   وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرض﴿: واحد، قال تعاىل
، مث ذكّـر  )كلّهـا : (﴾ فأنث األمساء بقوله]31:البقرة[إِن كُنتم صادقني  بِأَسماء هـؤالء

، بالتذكري) عرضهم( :، واختلف النحويون واملفسرون يف ورود الضمري يف قوله)عرضهم: (بقولـه
  .سميات ال األمساء، واختلوا يف جنس املسمياتنّ املعروض املواتفقوا على أ

" ذهب الزخمشري إىل أنّ املعروض يشمل كلّ املوجودات وذكّر بسبب التغليب حيث قال      
والقرآن جاء )2(".وتلك سنة من سنن العرب يف كالمهم)1(".ذكّر ألنّ يف املسميات العقالء فغلّبهم

  .بلسام
: ضمري املذكّر العاقـل علـى املسـميات قولـه    " :إعادةب القول إىل ابن عاشور ذهبو      

ألنّ أشرف املعروضات ذوات العقالء وصفام على أنّ ورود مثله باأللفاظ -للتغليب-)عرضهم(
  عنه الْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ و رصبالْو عمالس نَّّإِ(: طريقة عربية حنو قولـه تعاىل التي أصلها للعقالء

إشارة يكون للمذكّر واملؤنـث   اسم -أولئك-وتنبغي اإلشارة هنا إىل أنّ لفظة)2(".))1(مسئُوالً
      . معا

ات، ال األمساء لذلك ذكّـر   املسمي) عرضهم: (بأنّ املقصود بالعرض يف قوله: "مثّ عقّب قائال   
  يضلّ فهم السامع قبل مساع مساء حتى ال علم ابتداء أنّ املعروض غري األي والداعي إىل هذا أنْ":فقال

   )4(".وقرأ أيب عرضها ،عبد اهللا عرضهنوقرأ " )3()".أنبئوين بأمساء هؤالء:( قرينة
غريهـا مـن أمسـاء    ، أمساء الذّرية واملالئكـة دون  بأنّ املقصود باألمساءورجح الطّربي       

وأشبهها مبا دلّ على صحته ظاهر الـتالوة   ىل هذه األقوال بالصوابوأَو" :املخلوقات حيث قال

                                                 
  . 1/268، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)��=>.  2،1/62، طا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي )  1(
)2  ( l5�(�  . 1/81، ا	�رو�\، إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
  . 36: ا�7�اء  )  1(
�شCر )  2(+ ��  . 1/412،  2ك، ا	ّ$���� وا	$=�C�، ا
  . 2،1/412ا	��l6E5 1A، ك )  3(
)4  (  ،l6E5 ف�  . 1/62ا	(3ّ
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، دون أمساء سائر ها أمساء ذريته وأمساء املالئكةإن )اوعلّم آدم األمساء كلّه( :قول من قال يف قولـه
يعين بذلك أعيان املسمني باألمساء اليت ) مثّ عرضهم على املالئكة: (أجناس اخللق وذلك أنّ اهللا قال

وأما إذا كانت عن  .إال عن أمساء بين آدم واملالئكة عرب تكىن باهلاء وامليموال تكاد ال.ها آدمعلّم
ا تكنى عنها باهلاء واأللف أو باهلـاء والنـون،   فإنه ،لبهائم وسائر اخللق سوى من وصفناأمساء ا

على األصل ألنه ) عرضهم( :ربي أنه ذكّر بقولهويفهم من قول الطّ )1(".فقالت عرضهن أو عرضها
  .بذلك العقالء أراد
يريد أمساء ما خلـق  :" قال ابن قتيبه .أمساء كلّ شيء على الراجح) األمساء كلّها: (و قولـه    

   )2(".يف األرض
؟ إذا كـان  )هـا كلَّ( :الضمري املؤنث يف قولهيعلَّل وإالّ فكيف أي أمساء املخلوقات كلّها،     

   .وتغليب املذكّر على املؤنث من سنن العرب. زعمهعلى حد .املقصود  أمساء الذّرية واملالئكة فقط
ذهب املفسرون إىل هذا التأويل بسـبب الضـمري   :" السامرائي على هذه املسألة فقالوعلّق    

 -ءهـا -ري العائد عليها هـو ، واألمساء حقّها أن يكون الضمالذي يعود إىل مجاعة العاقلني) مه(
   )3(".-عرضها-التأنيث فيكون الفعل

لعلّ هذا االختصاص يف الضمائر يف االستعمال مل يكن واضحا وضوحا كافيا : وعقّب بقوله    
     )4(".يف احلقب البعيدة من تاريخ العربية

متيز بالفصـاحة  ،كما ن العرب األوائل هم فطاحل اللّغة، والقرآن نزل بلغتهمإذا كا: وأقول     
؟ .ضمائر غري واضح لديهم يف تلك احلقب حسب زعمه، فكيف يكون استعمال الوالبالغة والبيان

  .خاصة وأنه يتكلّم بشأن لغة القرآن
يم عالمـة اجلمـع  هو من باب التغليب ألنّ امل) مثّ عرضهم( :تعاىل قولـه تصوري أنّ يفو    

ادة وقد يكـون التـذكري علـى إر   ، أو عرضهن -ولو مل يغلّب لقيل مثّ عرضها ،للعقالء الذّكور
   .، والتأنيث على إرادة األمساءسميات ألنّ فيها العقالءامل

   )1(".على مامل يسم فاعله) وعلّم آدم: (وقرئ
فقد خرج عن حقيقتـه إىل التعجيـز   ) أنبئونِي: (األمر يف قولـه تعاىلأسلوب ومن البالغة    

  .كما يفهم من تفسري اآلية.والتبكيت
                                                 

��1 ا )  1(A ،ي��o	:ن، ا�%	ي ا: jو�t� �+ ن�(�	1/216.  
$6�r، ، 5��" ا	%�:ن )  2(B6ّ	45: ص  ا  .  
)3  ( ،j��=$ّ	;, ا	1 ���  .  16 :ص  ،ا	6ّ��ّ�اk إ��اه)*  �� 
)4  (،l6E5  1A��	17، 16 :ص  ا.  
  . 1/45، ا	�(��ي 2  إ+�اب ا	%�:ن،  ا	ّ$�)�ن )  1(
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مث (بأن ألقـى يف قلبـه علْمهـا    ) كلّها(ياتأمساء املسم أي) اءوعلّم آدم األمس: (املعىنألنّ     
أخـربوين  ) أنبئـونِي (هلم تبكيتا ) الئكة فقالعلى امل(أي املسميات وفيه تغليب العقالء ) عرضهم

ال أخلـق أعلـم مـنكم أو أنكـم أحـق       يف أني) إن كنتم صادقني(سميات امل) بأمساء هؤالء(
   )1(".باخلالفة

ـ  )السم(مجع مكسر  -األمساء-أنّ كلمة: مما سبق ستنتجيو      ر يـذكّر ويؤنث ، ومجع املكس
تأنيث غري العاقل أكثر من ، وتأنيثهغري أنّ تذكري العاقل أكثر من  ،سواء أكان لعاقل أم لغري عاقل

الضمري وتذكري  ،بالتذكري) عرضهم: (تأنيث مث قالبال) كلّها(: وهنا تساوى األمران فقال ،تذكريه
يات ألنّ املسم ،ب ال خيلو أيضا من معىن التغليب، واألسلوعلى مفرد األمساء) عرضهم: (يف قوله

  .على معىن مجاعة األمساء، والتأنيث تشمل العقالء وغري العقالء
 :بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي -أبصـار-لفـظة •

ْ يخرجونَ من اَألجــداث  ﴿ :قولـه تعاىليف : ورودها بالتذكري :أوال مهارصا أَبعشخ
رشتنُم ادرهم جعا( :تعاىل قولهجاء ﴾ ]7:القمر[كأَنشـث    ) خذكري مع كون الفاعـل مؤنبالت

، أو ألنّ تأنيثه غري حقيقي وعليه العكربي أو ذُكّر مراعـاة  وعليه الفراء ألنّ اجلمع أصله التأنيث
ذه األوجه الثّالث ،وعليه املنتجبرده ظ مففْلَلون تذكري لفظةعلّل ا ةورون واللّغويأبصار–ملفس- 

  :كما سيأيتيف هذا املوضع 
ه أو قبل مجـع  ، وهو لـإذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث" :لفراء أنـهجاء يف معاين القرآن ل   

وقـد أتـى    ،وتذكريه ومجعــه از تأنيث الفعل ج-األبصار، واألعمار وما أشبهها: مؤنث مثل
 )2(".الفاعل تأنيث اجلمع وليس حبقيقـي  مل يؤنث ألنّ تأنيث"لذا  )1(".بذلـك يف هـذا احلرف

، ألنّ األبصـار  ختشع أبصارهم: كما يذكَّر الفعل يف قولك".فذكّر على معىن خيشع بصره باإلفراد
   )3(".اإلفرادمع املكسر حكمـه حكم ، واجلواجلمع لكونـه مجعا مكسرا مجع،
لك يف أمساء الفاعلني إذا  :قال الزجاج" :أي الزجاج يف هذه املسألة فقالونقل ابن عاشور ر   

ولك التوحيد والتأنيث حنـو  . حيد والتذكري حنو خاشعا أبصارهمتقـدمت على اجلماعـة التو
   )4( ".ةاآلي )خشعا أبصارهم(: ولك اجلمع حنوبصارهم، قراءة ابن مسعود خاشعة أ

                                                 
)1  ( �(	pB	ا �6)E� 6 :، ص .  
  .2،3/105، ط���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء )  1(
�l ا	ّ�ح�� )  2( �ّ� �  . 492، ا	�(��ي ،إ�pء �
)3  (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ف.  4/393ا�  . 6/55، �=>� ا	(3ّ
�شCر  )  4(+ ��ا	E��[� 2[     ،6/55	ّ��-3[�ي،  ا ،ا	(3[�ف . 3/105 =>� ���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،�.  178 ،177/ 27ا	$����  وا	ّ$=�C�، ا

�(B�	ان ا�%	اب ا�ري،  . 4/393، إ+�B	ا ��  . 2/380ا	ّ=3� 2  ا	%�اءات ا	�3�، ا
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:" قال العكربي ز إعرابه مفعوال ألجلهوجهان، وجا حال ويف عامله )خشعا( :ويعرب قوله    
، وصـاحب احلـال   اعي، أي يدعوهم الديدعو :أحـدمهاهان، ، ويف العامل وجخشعا هو حال

عا) أبصارهم(وف، ومري احملذالضر ،مرفوع خبشه مكسالعامل  :والثّاين، وجاز أن يعمل اجلمع ألن
خاشعا بيدعو على أنه مفعول  ، وجيوز أن ينتصبوقرئ خاشعا، والتقدير فريقا خاشعا) خيرجون(

   )1(".، وكأنهم حال من الضمري يف خيرجونا احلال من أصحاب األبصار، وخيرجون على هذلـه
ـ   ليلخشوع األبصار كناية عن الـذّلة واالخنذال ألنّ ذلّـة الذّ"و   ران يف وعزة العزيـز تظه

   )2(".عيوما
   .حيث شبههم باجلراد املنتشر يف االكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شـدة"ويف اآلية تشبيه  
  

   )3(".اخلوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك
راد وهـذا التشبيه متثيلي ألنـه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمني يئة خروج اجل   

الدبى وهو فراخ اجلراد :" صغاره وهي :هناواملقصود باجلراد املنتشر  )1(.متعاضال يسري غري ساكن
   )3(".ثد، واحدها جالقبور :األجداث"و )2(".قبل أن تظهر لـه األجنحة

تدرِكُـه   الَّ﴿  :فقد جاء يف قولــه تعـاىل   أما ورودها بذلك :لفظة األبصار بالتأنيث :ثانيا
وهو ارصاَألب رِكدي وهو ارصاَألب  بِريالْخ يفاهد قوله]103: األنعام[اللَّطوموضع الش ﴾: 

  .حيث تاء املضارعة الدالة على تأنيث الفاعل) ال تدركه األبصار(
﴾ ]15: احلجـر [م مسحورونَ قَالُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَو﴿: ونظريه قوله 

اكنة داللة على تأنيث املسند إليه )سكّرت أبصارنا(: اهد قولهوموضع الشأنيث السبتاء الت.  
اقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في و﴿ :وقوله

ذَا به نم ا ظَغَفْلَةلْ كُن نيم97:األنبياء[ال[فـإذا هـي شاخصـة    ( :اهد قوله﴾ وحملّ الش
أنيث داللة على تأنيث األبصـار ) ...أبصارخـربه  مبتـدأ و "ألنّ األبصـار  ،فقوله شاخصة بالت 

                                                 
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي، ص )  1( �� �  .471:  ص ،، ا!زه�ي�=>� ���5  ا	%�اءات.  492:إ�pء �
  .177/ �27=>� ا	$���� وا	ّ$=�C�،.  6/55، 2ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي، ط )  2(
)3  ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	177/ 27،ا .  
)1  ( l6E5 1A��	179/ 27 ،ا     .  
)2  (  �(6E���C=$ّ	وا ���$�	27/179،ا  .  
�ظ وا!+pم ا	%�:5),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)* )  3(E	!ا *B�� ،1/217 .  



 ألفاظ اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي                            الفصل الرابع دراسة تطبيقية

 194

غة العربية أن اخلرب يطابق املبتـدأ  ومعروف يف اللّ )1(."شاخصة والتقدير فإذا األبصار...)شاخصة(
  ). األبصار(يث، واخلرب هنا مؤنث فدلّ على تأنيث املبتدأ الذي هو والتأن يف التذكري

: والتقدير ،إجياز باحلذف) يا ويلنا( :ويف قوله .وشخوص األبصار كناية عن اخلوف والفزع    
   )2(".انزعاجا فرِطْمفتوحة العيون ال ت ):شاخصة أبصارهم( :واملراد بقوله .يقولون يا ويلنا

كري فيه قليل بالنظر ذكّرت وأنثت يف لغة القرآن والتذ-أبصار– سبق  أنّ لفظةستخلص مما يو    
)3(.كرالذّ ابقالس وضعامل إالّ يف ري، حيث مل يرد بالتذكإىل تأنيثه

   

  :ترد بصيغة التذكري -بصـائر-لفـظة •
مـا ال يعقـل   ومجع  من األلفاظ الواردة بالتـذكري يف لغة القرآن وحقّها التأنيث ألا مجع،   

  .مؤنث لفظي-بصرية-مؤنث كما مر معنا، وألنّ مفرده
قَد جاءكُم بصآئر مـن  ﴿: بالتذكري يف قـولـه تعاىل توردكوا كذلك إالّ أنها ومع     

 يظفكُم بِحلَياْ عا أَنما وهلَيفَع يمع نمو فِْسهنفَل رصأَب نفَم كُمبفما ﴾ ]104: اماألنع[ر
ألنـه  مل يؤنث الفعل للفصـل و ومل يقل جاءتكم فـذكّر و) جاءكم( :قال تعاىل السر يف ذلك؟

ث غري حقيقيذا علّل العكربي حيث قال .ملؤنأنيث للفصل بني املفعـول، وألنّ  : "ومل يلحق الت
1(".تأنيث الفعل غري حقيقي(    

ألنّ الفعل املسنــد إىل  ...جمرد عن عالمـة التأنيث )اءج(لو الفعلخ"ومما تقدم يستنتج أنّ   
وهو ما عليه هذا الفصل كلّـه   )2(".جيوز اقترانـه بتاء التأنيث وخلوه منها... مجع تكسري مطلقا

   .باإلضافة إىل كونه مؤنثا غري حقيقي والفصل حمسن ال غري
نعـت  ا جباءكم وأن يكون يف مـوضع حيتمل أن يكون متعلّق) مكُبن رم( :يف قولـه )نم(و  

    )3(".للبصائر فيكون متعلقا مبحذوف
حها ابن عاشور راستعارة ش) قـد جاءكم بصائر( :ومن الفنون البيانية يف اآلية الكرمية قولـه  
  ، بـه مبجيء شيء كان غائبا، شلبصائر استعارة للحصول يف عقوهلموإسناد ايء إىل ا" :فقال

   اَءج: (ما حصل عنـدهم بأنـه كالشيء الغائب املتوقّع جميئـه كقولـه تعاىلتنويها بشأن 
  

                                                 
)1 (   2 ���E	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�3/505إ+   .  ]���)	:5ّ)[, ا�%	اه� اC3	اب ا�إ+ �<=�   ,E��]3	ا ,]�ّC�=ّ	ا d]د��، 2[  آ$[�ب أوض[n    , وا!ح

t� ، م��� ه3Q �	�  .  57: ص   ��ّ�� أح�� @�7*،. د: 	)s ا	�6
�ظ ا	%�:ن ا	(��* )  2(E	أ *B�� ،1/619 .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، ��ّ�� e2اد +�� ا	��@ ، ص ا	�� �=>� )  3(E	! س�YE�	ا *B :122 ،123.  
�l ا	�ح�� )  1( �ّ� �  . 2/213، ا	�(��ي ،�=>� ا	ّ$�)�ن.  383: ، ص إ�pء �
�5 ا	 )  2(wّ	%6* ا	ا ،��C=$ّ	وا ���7/418، ّ$�     .  
)3  (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ي.  2/207ا��)�	ء اp�إ �229:، ص �=>  
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     )2()".)1(اطلُبالْ قهزو قحالْ
 و جناس االشتقاق بـني لفظـيت  ، )أبصر وعمي(قوله وجود الطّباق يف  :ومن الفنون البديعية  

  ). وأبصر ،بصائر(
   )3(".راكقوة اإلد: ومعناها مجع بصرية: بصائر"و   
هـا فـآمن   ) من ربكم فمن أبصـر (حجج ) قد جاءكم بصائر: (د هلمقل يا حمم: " واملعىن  

  وما أنا عليكم (وبالُ إضالله ) فعليها( لَّضعنها فَ) ومن عمي(ثواب إبصاره له  أبصر ألنّ) فلنفسه(
  )4(".رقيب ألعمالكم إنما أنا نذير) فيظحب

  :تأنيثبني  التذكري وال-أبـواب-لفـظ  •
-لفظة توقـد ورد-أبواب-ةومن األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي لفظ   

  بالتأنيث  ت، وجاءمرة واحـدة بالتأنيث والتذكريأيضا  ت، وقرئمرة واحـدة بالتذكري -أبواب
   )1(.يف أربعـة مواضع

ذكري أبواب: الأوا ورودها: بصيغة التذكري أمابٍ لِّكُلِّ ﴿ :ففي قولـه تعـاىل  بالتوةُ أَبعبا سلَه
ابٍ مب ومقْسٌء مزج مهاهـد قولـه ﴾]44: احلجر[نبتأنيث العـدد  ) سبعـة: (فذكّر والش

، وهي أنّ العدد حوية معروفة يف هذا، والقاعـدة الن)أبواب(: داللة على تذكري املعدود وهو قوله
  . من ثالثة إىل عشرةر مع املؤنث يؤنث مع املذكّر ويذكّ

، وال جيوز أن يكون خربا ثانيا، وأن يكون مسـتأنفا ) هلا سبعة أبواب: (وإعراب قوله تعاىل    
، وهـو  حال من الضمري الكائن يف الظّـرف يف موضع ) منهم(...جيوز أن يكون حاال من جهنم 

؛ وال جيـوز أن  فة له ثانية قدمت عليههو ص )جزٌء( منوجيوز أن يكون حاال ) لكلّ باب(: قوله
مقسوم(مري يف يكون حاال من الض (؛ وال يكـون  تعمل يف املوصوف، وال فيما قبله فة الألنّ الص

    )2(".صفة لباب ألنّ الباب ليس من الناس
لكلّ بابٍ من أتباع إبليس قسم ونصيب , باب أسفل من اآلخر هلا سبعة أبواب كلّ: واملعىن   

    )3(.أعماهلم حبسب

                                                 
  .    81: ا�7�اء )  1(
)2  ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	5  ،ا�wّ	%6* ا	7/418، ا.  
�ظ� )  3(E	أ *B� *��)	:ن ا�%	ا ,(ّ�  .1�B� ، .1/137 ا	4;, ا	��
)4  ( pB	ا �6)E��(	،  141: ص .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*�=>� ا	�� )  1(E	! س�YE�	ا *B 140،  139: ، ص  .  
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي )  2( �ّ� �  .326 : ص  ،إ�pء �
�7)� .133، 3/132ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،  )  3(E$ّ	ة اCET �<=� ،2/601 ،602 .  
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أما لفظة أبواب بالتأنيث فقد قرئت يف مواضع واحد كما : فظة بالتذكري والتأنيث قراءةاللّ: ثانيا
إِنَّ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا واستكْبرواْ عنها الَ تفَتح لَهم ﴿: قـولـه تعاىلأشرت من قبل وهو 

دالَ ياء ومالس ابوأَب  ككَـذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجـزِي  خجن
 نيرِمجاهـد قولـه]40: األعراف[الْمماء: (﴾ وموضع الشح هلم أبواب السحيـث ) ال تفت 

  . تذكريها على )ال يفتح(، وقرئ على تأنيث أبواب) ال تفتح(قرئ 
، وقرأ بالياء مضمومـة على تـذكري اجلمع )ال يفتح(محزة والكسائي  وقرأ:" قال القرطيب       

   )1(."فأنث) هلم األبوابمفتحـة :(؛ كما قالـةالباقون بالتاء على تأنيث اجلماع
ـ إنّ الّذين (يف موضع رفع خرب ) لسماءال تفتح هلم أبواب ا: (عرب قولـه تعاىلوي    ـذّبوا ك

   )2( )".بآياتنا واستكربوا عنها
   .ورده عليهمناية عن عدم قبول دعائهم وعملهم ك) ال تفتح هلم أبواب السماء: (وقولـه   
    )3(".ال يقبل دعاؤهم وال عملهم: راد، واملال يزال إغالقها) : ال تفتح: (ألنّ معىن قوله  
قَالَ يا و﴿: ه تعاىلقولـفقد وردت اللّفظة يف أربعة مواضع منها : التأنيثصيغة اللّفظة ب: ثالثا 

بنِي الَ تدخلُواْ من بابٍ واحد وادخلُواْ من أَبوابٍ متفَرقَة وما أُغْنِي عنكُم من اللّه مـن  
تفَلْي هلَيعو كَّلْتوت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح ٍء إِنيكِّلُونَ شوتكَّلِ الْم67:يوسف[و[﴾.   

  .نيث األبوابعلى تأ) قةمتفر(فة املؤنثةفدلّت الص )متفرقة: (ولـهوشاهد التأنيث ق
) اب متفرقةال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبو: (ومن البالغة وجود اإلطناب يف قوله    
ة ما ات البديعي، وفيه أيضا من احملسنوفائدته متكني املعىن من النفس ،زيادة اللّفظ على املعىن"حيث 
  ) .ال تدخلوا، وادخلوا(:وذلك بني قوله )1(".طباق السلب-يسمى
ولكن , فال تدخلوا من باب واحد" مصر"يا أبنائي إذا دخلتم أرض: وقال هلم أبوهم"واملعىن     

ي, حىت ال تصيبكم العني, قةادخلوها من أبواب متفرذا ال أدفع عنكم شيئًا قضاه إذْ وإن أوصيكم 
)2(."وعليه وحده يعتمد املؤمنون, تقْثوعليه اعتمدت و, فما احلكم إال هللا وحده, اهللا عليكم

   
جنات عدن مفَتحةً لَّهم ]49: صـ[لْمتقني لَحسن مآبٍ هذَا ذكْر وإِنَّ ل﴿ :وقولـه  

 ابواهد قوله]50: صـ[الْأَبوموضع الش ﴾) :حةًفَمهل تم األبواب (ث بقولهفأن) :حةعلى  )مفت

                                                 
)1  ( z�، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	7/206، 4ا  .<=��(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا �2/299،  .  
)2  ( l6E5 ���E	2/299، ا.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* )  3(E	أ *B�� ،2/836 .  
)1  ( �(7�E$ّ	ة اCET،  5C��aّ	1/558، ا .  
  .6E� :243)� ا	pB	)�، ص  )  2(
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، فحـذف كمـا   مفتحة هلم األبواب منها: أي ،وف، والعائد حمذرأي من قال هو فاعل مفتحة
   )2(".أي هلم )1( )إِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى: (ذف يف قولهح

غري أجنيب عنها اب ، وهو ضمري اجلنات، واألبوحةبدل من الضمري يف مفت)"األبواب(إنّ : قيلو  
   )4()".)3(وفُتحت السماُء فَكَانت أَبواباً(،ومنه اجلنة وأنت تريد أبواا تحتقول فت ،ألنها من اجلنة

  كناية عن التمكني من االنتفاع بنعيمها )هلم األبواب مفتحةً( :قولهمن الفنون البيانية يف اآلية و   
  م اإلذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بني الداخل وبني االنتفاع مبا ألنّ تفتيح األبواب يستلز

    )5(".وراء األبواب
وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاؤوها فُتحت أَبوابها ﴿: ونظريه قولـه  

لٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهقَـاء   ول كُمونرنـذيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي نكُم
  ﴾ ]71:الزمر[ابِ علَى الْكَافرِين يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّت كَلمةُ الْعذَ

 فُ(: اهد يف قولهوالشاتحت أبوا (اء مع الفعل داللة على تأنيث الفاعلحيث ثبوت الت)هاأبواب   .(  
وقرأ عاصم ومحزة والكسائي بتخفيـف   ،بتشديد التاء مبالغة يف الفتح) حتتفُ(وقرأ اجلمهور   

    )1(".التاء على أصل الفعل
 :خزنـة جهـنم  "ِباملراد و )2(".الفوج واجلماعة من الناس: زمرةمجع ) مراز( :ومعىن قولـه   

  )3(".حفظتها
ذكّرت وأنثت يف القرآن الكرمي، ألا مجع تكسري لغري -أبواب-ةأن لفظ: ذي أخلص إليهوالّ     
وألنّ مفرده مذكّر غري حقيقي، وتأنيثها على معىن اجلماعة كما قرئت أيضا بذلك وتأنيثها  ،العاقل

  .يف القرآن أكثر من تذكريها
  :التذكري والتأنيثني ب -احلجارة–لفظة •

: وذلك يف قوله تعاىل-احلجارة-ا التذكري والتأنيث لفظةومن ألفاظ اجلمع املكسر التي يستوي فيه
﴿ ا حهلَيا عنطَرأَما ولَهافا سهيالا علْنعا جنراء أَما جفَلَمودنضيلٍ مجن سةً مارهود[ ج :
82[م يا همو كبر ندةً عموسم يدعبِب نيمالظَّال ن]ثـت لفظـة     ﴾]83 :هودحيـث أن

                                                 
  .  39 :ا	ّ=�ز+�ت  )  1(
�l ا	�ح�� )  2( �ّ� �  .    455: ا	�(��ي، ص ،إ�pء �
)3  (  t�=ّ	19: ا .  
�l ا	ّ� )  4( �ّ� �  . 456: ، ص �=>� �6E)� ا	pB	)�. ح�� l6E5إ�pء �
�شCر،  )  5(+ ��  . 23/282ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
  . �C= ،24/69� l6E5ا	ّ$���� وا	ّ$ )  1(
�ظ ا	%�:ن ا	 )  2(E	أ *B��;4	1 ا�B� ،*��),(ّ�  . 1/531، , ا	��
)3  ( ، l6E5 *��)	:ن ا�%	ظ ا�E	أ *B��1/350 .  
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لكوا صفة يستوي ) ببعيد: (مثّ ذكرت وأنثت بقوله) وما هي: (وقوله) مسومة: (احلجارة بقوله
حمـذوف  ) مكان(ِلنعت : ألنّ بعيد: وقيل. ألا على وزن فعيل يف الوصف ا املذكّر واملؤنث،

ا العقـاب بعيـدا مـن    وجيوز أن يكون خرب هي، ومل تؤنث ألنّ العقوبة والعقاب مبعىن؛ أي وم
  )1(".الظّاملني
  )2(".واملسومة صفة للحجارة ومعناها املعلّمة       
بالتذكري والتأنيث يف قولـه  - خطايا-قرئت لفظة:بني التذكري والتأنيث قراءة- خطايا-لفـظ

رغَداً وادخلُواْ الْباب سجداً  وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هـذه الْقَريةَ فَكُلُواْ منها حيثُ شئْتم﴿: تعاىل
 ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُواْ حنغفر(لفـظة  ﴾]58: البقرة[و (

على البناء ) يغفَر لكم(قرئ :" قال الزخمشري.بالنون، قرئت أيضا بالياء والتاء على البناء للمجهول
     )1(".والتاء للمفعول بالياء

لك ، وباليـاء كـذ   يسم فاعلـهبالتاء على مامل) تغفر لكم(رأ ويق: "وعلّل العكربي ذلك فقال
  )2(".، وألنّ تأنيث اخلطايا غري حقيقيألنـه فصل بني الفعل والفاعل

ألنها  ؛ء أنـه أنث لتأنيث لفظ اخلطاياـه من قرأ بالتاجوو" :هفي القول وذهب القرطيب إىل    
   )3(".ملا حال بني املؤنث وبني فعلهووجـه القراءة بالياء أنه ذكّر . مجع خطيئة على التكسري

قراءة نافع بالياء مـع  " :ونسب القرطيب قراءيت التذكري والتأنيث مرجحا القراءة بغريمها فقال    
هاضماء مع ضمون مع نصـبها  البا وقرأ"أيضا ، ".ها، وهي قراءة جماهـد، وابن عامر بالتقون بالن

وقلنا : لتقدير؛ واعلى اإلخبار عن اهللا تعاىل) فرنغ(فجرى ) لنا ادخلُواق وإذْ(وهي أبينها؛ ألنّ قبلها 
سرتيد(دا نغفر وألنّ بعده ادخلوا الباب سج (ونبالن".)4(  

وحسن الياء ":لّل لذلك فقالبل حسنهما معا، وعومل يرد القرطيب القراءة بالتذكري والتأنيث     
ألنـه قـد علـم أنّ ذنـوب   ) وإذ قلنا: (ـه إخبار عن اهللا تعاىل يف قولـهوالتاء وإن كان قبل

   )5("رد الفعل إىل اخلطايا املغفورةاخلاطئني ال يغفرهـا إالّ اهللا تعاىل فاستغىن عن النون و

                                                 
  . 2/39ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي،  )  1(
)2  ( z� ،ازي�ّ	ا �-E	ا �6)E�9 .12/40  . ،ف�  . �3/49=>� ا	(3ّ
�ح ا	(=Cز �=.   1/70، ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي  ) 1($E�ز وC�ّّ�	ح ا���1 	4%�اءات ا!ر��, +3�t� ،	s( >� إ�#B	ا :   ]��� أ j(4خ �� ��ّ��

�@� ، درا7, و��� �%	�� �(Y3ّ	ا� ا ��+ �����ّ), . د: �(� ش�^ ا	ّ��� B	ت ا�+C�o�	ان اCش، د��  .162: ص ) م1995-5(2�ح�ت +ّ)
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي)  2( �ّ� �   40: ، ص إ�pء �
��1 !ح(�م ا	%�:ن، ا	% )  3(B	ا  �i�،1/414 .  
)4  (  l6E5 1A��	1/414،ا  .  
)5  ( l6E5 1A��	1/414،ا .  
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)1(."ر لنانا أن حتطّ عنا ذنوبنا وأوزارنا وتغفأي نسألـك يا رب):" وقولوا حطّة( :ومعىن قوله   
  

        )2(".ـدوهي الذّنب املقصود املتعم: مفردها خطيئة: كموخطايا
بالرمحـة خطاياكم د لكم نتغم) نغفر لكم( :يعين بقولـه" :فقال ربي معىن اآليةوفسر الطّ     

، فكل ساتر شـيئا  ترالتغطية والس: ، فال نفضحكم بالعقوبـة عليها وأصل الغفرونسترها عليكم
  )3(".فهـو غافره

يف اآلية الكرمية قرئت بالتذكري والتأنيث ألنها مجـع   )خطايا(أنّ لفظة : مما سبق خلصيستو    
ذكري .تكسري، وألنّ تأنيثها غري حقيقيأنيث والتن لكلّ من التوالفصل فيها حمس.  

  : بصيغة التذكري-أشراط–لفظة  •
من ألفاظ اجلمع املكسر الواردة بالتذكري يف القرآن وحقّها التأنيث ألنها مجع لغري -شراطأ-لفظة

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَن تأْتيهم بغتةً فَقَد جاء ﴿: قوله تعـاىل يف  قد جاءت كذلكالعاقل و
  فقد جاء : (﴾ وموضع الشاهد قوله]18: حممد[ا جاءتهم ذكْراهم أَشراطُها فَأَنى لَهم إِذَ

ألنه مجع واجلمـوع جيـوز يف فعلـها    "من غري عالمة التأنيث فذكّر بدليل قوله جاء ) أشراطها
  .)1(".التذكري والتأنيث

  :بني التذكري والتأنيث -أشـهر-لفـظة •
أنيثها كما ها أكثر من تلقرآن، غري أنّ تذكريمن األلفاظ التي ذكّرت وأنثت يف ا-أشهر-لفظة  

  .   سيتجلّى ذلك من خالل دراسة اللّفظ يف آي الذّكر احلكيم
فقد وردت اللّفظة بالتذكري يف العديد من آيات الذّكر احلكـيم   :ورودها بصيغة التذكري: أوال 

ني حيثُ وجـدتموهم  فَإِذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشرِك﴿: قوله تعاىلأذكر منها  
وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَـاةَ  

 من عالمة التأنيـث ) انسلخ(فعلفتجريد ال ﴾]5: التوبة[اللّه غَفُور رحيم فَخلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ 
 ،ع التكسري جيوز تـذكريه وتأنيثـه  ،ومجوهو مجع تكسري لشهر )األشهر(لة على تذكري فاعله دال

  .وتأنيثها على معىن اجلمع ،فظ ألنّ لفظها مذكّروتذكري األشهر على اللّ
  شبه مضي األشهر "حيث  ،استعارة مبنية على التشبيه) فإذا انسلخ األشهر احلرم(: ويف قوله    
  

                                                 
)1  (  ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��1 /300 ،301 .  
)2  (  ،l6E5 1A��	1/359ا.  
��1 ا	�)�ن، ا	�oّ�ي )  3(A ،1/302 . 2 ، ص�  .16، 15، 14: �=>� دّرة ا	ّ$=��j وrّ�ة ا	ّ$tو�j، ا	-o)" ا�7(
�(� ا!�5�ري ) 1( C�  . 2/230، ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ
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   )1(".نسالخ الواقع بني احليوان وجلده على سبيل االستعارة املكنيةوانقضائها باال
لِّلَّذين يؤلُونَ من نسآئهِم تربص أَربعة أَشهرٍ  ﴿ :قرآين نظائر منها قولهوهلذا األسلوب ال    

بتأنيث ) أربعة أشهر: (له﴾وموطن الشاهد قو]226: البقرة[اللّه غَفُور رحيم فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ 
  .العدد عالمة على تذكري املعدود

والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً ﴿ :وقوله   
أَنفُِسهِن بِالْمعروف واللّه بِما تعملُونَ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَالَ جناح علَيكُم فيما فَعلْن في 

 بِري234: البقرة[خ[﴾ اء داللة على تذكري املعدود ألنّ ) أربعةَ: (هد قوله أيضااوحملّ الشبالت"  
الثة إىل العشرة دالّ على التاء تثبت يف عدد املذكّر وتسقط يف عدد املؤنث، وألنّ العدد من الثّ

   )1(".اجلمع
لْحج ا﴿ :فقد ورد يف موضع واحد وهو قوله-أشهر-تأنيث لفظةفأما  :بالتأنيث أشهر ةلفظ :ثانيا

أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِدالَ في الْحج ومـا  
وزتو اللّه هلَمعرٍ ييخ نلُواْ مفْعتي قُوناتى وقْوالت ادالز ريواْ فَإِنَّ خابِ دي اَأللْبلالبقرة[ا أُو :

وجمع الصفة بألف وتاء داللة على تأنيث املوصوف وهو قوله ) معلومات(﴾  فأنث بقوله ]197
 مثل هـذا مبـا فيـه   ، وسيأيت شرح يف القرآن إالّ يف هذا املوضع-هرأش-ومل تؤنث لفظة )أشهر(

) احلج أشهر معلومات: (يعرب قولهو )2( )أيام معدودات: (يف قوله تعاىل -أيام-الكفاية مع لفظة
   )3(".صفة ألشهر) معلومات(مبتدأ وخرب و

    )4(".حش يف القولالفُ: لرفث يف احلجكلّ ما ال حيسن إتيانه من قول أو فعل وا: و الرفث   
، وذو احلجة وهو ما عليـه  وذو القعدة ،الهي شو ،رأشهثالثة :" قيل) أشهر معلومات( :وقوله

   )5( .شهران وعشرة أيام من ذي احلجة: املذهب املالكي، وقيل

                                                 
�ز ا	�rp  2  ا ) 1(B+ا�,(ّ�2�ق ا	��Fدار ا ،,�p7 )�6*، ��ّ�� ح��(	:ن ا�%	116 :ص ) 2002( 1ط ، .  
)1  ( d5ّe�	وا �ّآf�	ر ،ا ��(� ا!�5 C��A .  234، 2/233،  يأA�ّ	ا j�A ح�ش �<=�، a+ ��Q �(�)	ح ا�3ّ	ا   �]�$�: CEر ا!ش�)4 ، 
�ح، +�	* ا	($"، �)�وت. د=A C��ح" أT-ن، ط�  .  2/30 )م1)1419-1999	�=
  . 203:ا	�%�ة  ) 2(
�l5، ا	ّ�رو�\، ) 3((��l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي�=>� إ.  1/292إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و �ّ� �  82: ، ص �pء �
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 4(E	أ *B�� ،1/507 ،508  
  . 31: ، ص �6E)� ا	pB	)�.  1/277ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن، .  1/118، 	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي �=>� ا ) 5(
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  :بالتذكري والتأنيث قراءة -ظالل-لفظة •
لَم يرواْ إِلَى مـا  ََو أ ﴿ :وذلك يف قولـه تعاىل -ظالل-ةبالتذكري والتأنيث لفظ ومما قرئ    

اللّه لَقداً  خجلِ سآئمالْشنيِ ومنِ الْيع الَلُهأُ ظفَيتٍء يين شونَ مراخد مهو لّهالنحـل [ل :
48[ ﴾  
   )1(."بالياء والتاء) يتفيأ(رئ الفعل يف اآلية وأُنث حيث ق) ظالل(كّر لفظ ذُ

لتاء فعلـى أنّ  قرأ باومن قرأ بالياء فعلى تقدمي فعل اجلمع، من "):ه370ت(قال أبو منصور   
   )2(".اجلماعـة مـؤنثة

أنه مجـع  : ة ملن قرأ بالتاء، فاحلجيقرأ بالياء والتاء:" القراءة بالياء والتاء فقال ابن خالويه وجهو
  ليله قوله عز وجلّ ود .و مؤنث، وإن كان واحـده مذكّرا، وكلّ مجع خالف اآلدميني، فه)ظلّ(

  
وإن كان أنه  :واحلجة ملن قرأه بالياء" )4(".فأنث ملكان اجلمع )3()هن أَضلَلْنرب إِن( :يف األصنام

، ألنـه  حد، ولذلك ناسب مجع التكسريِ الوامجعا فلفظـه لفظ الواحـد،كقولك جدار، وعذار
           )5(".معرب باحلركات مثلـه

) من شـيء تتفيـؤاْ ظاللُـه   (مبهم بيانه وصولـة خبلق اهللا وهو ما م: "تعرب اآلية كالتايلو     
حال من الضمري يف ظاللـه ألنـه يف معىن اجلمـع  ) وهم داخرون( حال من الظّالل) سجدا(و

نّ يف مجلة وهو ما خلق اهللا من كلّ شيء له ظلّ ومجع بالواو ألنّ الـدخور من أوصاف العقالء أل
  )6(".ذلك من يعقل فغلّب

أومل يروا إىل ما : استعارة مكنية وتفسريها) مائلأُ ظاللـه عن اليمني والشيتفَي: (ويف قولـه    
خلق اهللا من األجرام اليت هلا ظالل متفيئة عن أمياا ومشائلها أي على جانيب كلّ واحــد منـها   
وشقّيه استعارة من ميني اإلنسان ومشالـه جلانيب الشيء أي ترجع الظالل من جانب إىل جانـب  

   )7(". غري ممتـنعة عليه فيما سخرها لـه من التفيؤمنقادة هللا
  ) .عن اليمني والشمائل( :ومن احملسنات البديعية يف اآلية الطّباق يف قوله     

                                                 
  .3/150 ، ا	��-3�ي ،ا	(3ّ�ف ) 1(
  . 247: ، ص ���5  ا	%�اءات ا!زه�ي ) 2(
  . 36: إ��اه)*  ) 3(
)4 ( l�C	�  . 211: ، ص ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا�� خ
  . 211: ص  l6E5  1A،ا	�� ) 5(
  . 3/150،  ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي ) 6(
)7 (   1A��	اl6E5، 3/150 .   
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 رِمأَ ىلَيَء إِفت ىتح: (قال ،والفيئة الرجوع إىل حالة حممودة والفيء: "الراغبيقول ويف معىن الفيء 
وقيل للغنيمة التي ال ) يتفيأ ظاللـه: (قال ،اجع منـهء ال يقال إالّ للريوالفَ. الظلّومنه فاء )1( )اِهللا

)2(".يلحق فيها مشقّة يفء
   

)4(".منقادون طائعون أذالّء:)داخرون(: وقولـه)3(".يتقَلَّب: ظاللـه يتفيأ" :وعليه يكون معىن  
   

  :بني التذكري والتأنيث–القرون -لفـظة  •
    .القرون–ة مع املكسر الواردة بالتذكري والتأنيث يف آي الذّكر احلكيم ، لفظمن ألفاظ اجل

ذكرياللّ :الأوقولـه تعاىلوردت لفظة القرون بذلك يف مواضع عديدة، حنو  :فظة بالت: ﴿ لَقَدو
يم بِالْبلُهسر مهاءتجواْ وا ظَلَملَم كُملن قَبونَ ما الْقُرلَكْنأَه كواْ كَذَلنمؤيواْ لا كَانمو اتن

ملّا ظلمـوا  ( مجلة -القرون-ليل على تذكري لفظةوالد ﴾]13: يونس[الْقَوم الْمجرِمني  نجزِي
ر ، وامليم عالمة اجلمـع املـذكّ  اعة التي هي جلمع املذكر العاقلحيث واو اجلم )وجاءم رسلهم

  .   )ورسلهم( ،)جاءم: (العاقل أيضا يف قوله
  وداللة القرن على الزمان مشهورة وحده عشر سنني أو عشرون أو)5(".والقرون مجع قرن   

سبعون أو مثانون أو مائة وعشرون، والغالب هو مائة  ثالثون أو أربعون أو مخسون أو ستون أو
ت أخـرى يف  الالسواه، ولكن للقرن د )7(".وهذا األخري هو املعروف يف عصرنا وليس )6(".سنة

ق يف اآلية موضـع  وهذا متحقّ ،الناس هلكت، ومل يبق منها أحد، فهو األمة من لغة القرآن الكرمي
   )8(".أهل زمان واحد :، حيث أنّ املراد بالقرنحبثنا
، وعلى قدر من السنني يف الوقت نفسه مـرده عالقـة   ولعلّ سبب إطالق القرن على األمة    

   :ق يف آيات أخرى منهاكما أنّ هذا املعىن متحقّ )9(."االتصال واملالبسةأحدمها باآلخر بنوع من 
لَوالَ كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينهونَ عنِ الْفَسـاد فـي   فََ﴿ :قولـه تعاىل  

الَّذ عباتو مهنا منأَجنَي نميالً مضِ إِالَّ قَلرِفُواَألرا أُتواْ مظَلَم يننيرِمجواْ مكَانو يههود[اْ ف :

                                                 
  9: ا	�B�ات  ) 1(
)2 ( "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E� *B��،  435: ص  
)3 ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ;, ا	��E	أ *B�� ،2/869 .  
)4 ( l6E5 1A��	395/ 1،ا .  
�ظ ا	%�:ن ) 5(E	أ *B�� ،,(ّ�  . 2/895 ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
)6  (  kا�ّ��  . 74: ، ص �� ���1 	;, ا	ّ$=��j، ا	6ّ
)7  ( l6E5 1A��	74: ، ص ا.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  )  8(E	أ *B�� ،2/894  
)9  (  j��=$ّ	;, ا	1 ���  . 75: إ��اه)* ا	6ّ��ّ�اk  ، ص . ، د�� 
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هذه  يف )القرون(فظ ألنّ معىن فذكّر على اللّ) كان من القرونلو : (وحملّ الشاهد قوله ﴾]116
  )1(".قوم نوح وعاد ومثود: اآلية

  :" وجهانوقيل فيه  )2(".للتحضيض -لوال-)ان من القرونفلوال ك: (ويعرب قوله تعاىل    
  .كما سبق ذكره )4(".مبعىن هالّ: اينوالثّ  )3(مل يكن قوم-مبعىن النفي يعضده قول الفراء : أحدمها

باب العيش أي ما نعموا فيه من حب الرئاسة والثّروة وطلب أس) ما اترفوا فيه: (ومدلول قوله   
5(".ورفضوا ما فيه صالح دينهم اهلنِي(  
 ﴾ ]31: يس[عونَ وا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون أَنهم إِلَيهِم الَ يرجِأَلَم ير﴿ :قولهو   

: طه[بالُ الْقُرون الْأُولَى  قَالَ فَما ﴿ :ففي قوله تعاىلبذلك  هاورودأما  :اللّفظة بالتأنيث: ثانيا
  .وفيها أيضا داللة اجلمع ولتأنيث األ) األوىل( :بدليل قوله) القرون(﴾ فأنث لفظ ]51

ولَقَد آتينا موسى الْكتاب من بعد ما أَهلَكْنا الْقُرونَ الْأُولَى بصـائر  ﴿ :ونظريه قوله    
  .﴾]43: القصص[علَّهم يتذَكَّرونَ للناسِ وهدى ورحمةً لَّ

كُما أَتعدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَت الْقُرونُ من قَبلـي  والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَّ﴿: وقوله
سـاطري الْـأَولني   وهما يستغيثَان اللَّه ويلَك آمن إِنَّ وعد اللَّه حق فَيقُولُ ما هذَا إِلَّـا أَ 

   .﴾]17:األحقاف[
  أنثت يف القرآن الكرمي، وتذكريها أكثر من تأنيثهاذكّرت و -القرون-ويتضح مما سبق أنّ لفظة  
، والقرن أهـل  املذكورة من قبل ألنّ مفرده قرن بالتأنيث إالّ اآليات الثّالثة احيث مل يرد منه 

  .عومل معاملة ألفاظ العاقل لذا غَلَب فيه التذكري التأنيث وألنه مبعىن األمم ،زمن واحد
   :تأنيثبني التذكري وال -قـلوب-ةلفـظ •

أكثر بكثري من ورودها بالتأنيث ، غري أنّ يف القرآن بالتذكري والتأنيث) قلوب( ةلفظ تورد    
   .فـظ بالتذكريعـدد املرات اليت جاء فيها اللّ

ذكري لفظة قلوب: الأواهللا لََ﴿ :قولـه تعاىلوردت يف موضعني اثنني يذكر منهما  :بالت ابقَد ت
بِيلَى النزِيـغُ   عي ا كَادم دعن بم ةرسالْع ةاعي سف وهعبات ينارِ الَّذاَألنصو اجِرِينهالْمو

 هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م قُلُوب يمحر وفؤر فذكّر بقولـه  ﴾]117: التوبة[بِهِم :
                                                 

)1  (  �  .C265 حّ)�ن، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ
)2  (  l6E5 1A��	3/265، ا .  
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء  )  3(��، 2/30 .  
)4  (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/676، ا  .  
  . 3/265، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن  )  5(
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ائز ألنّ القلوب مجع تكسري ومجع التكسري يذكّر وهو ج-كادت تزيغ-ولو أنث لكان) كاد يزيغ(
  . رئ يف هذا املوضع بالتأنيث أيضاويؤنث، وقد ق

وبإدغام الـدال يف   .يقرأ بالتاء والياء) من بعد ما كاد يزيغ: (قال ابن خالويه يف قوله تعاىل    
تـاء علـى   ل الفعل فـدلّ بال تقدمي القلوب قب: أنه أراد :ـة ملن قرأه بالتاءفاحلج .التاء وإظهارها

أنـه محله على تذكري كاد أو ألنه مجع ليس لتأنيثه : ـة ملن قرأه بالياءواحلج .التأنيث، ألنه مجع
   )1(".حقيقة
  الزيغ امليل عن االستقامة والتزايغ التمايل ورجل زائغ وقوم زاغة وزائغون " من) يزيغ: (وقوله    

م، أزاغه أماله"و )2(".مس وزاغ البصروزاغت الشالجتـاههم  : وأزاغ اهللا قلو صرفها عن احلق
  )3(".إىل الضالل

 :قولـه تعاىل: يف أربعـة عشر موضـعا يذكر منهاأُنث اللّفـظ : بالتأنيث-قلوب-لفظة: ثانيا
  وإِنَّ من الْحجارة لَما  ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً ﴿

نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهاَألن هنم رفَجتي   ةـيشخ
 :وقولــه  ،لتـاء با) قست: (﴾ والشاهد قوله]74: البقرة[فلٍ عما تعملُونَ اللّه وما اللّه بِغا

كّـر  ولـو ذُ .الذي يكون جلمع غري العاقل أيضاوبضمري املفردة املؤنثة الغائبة ، أي القلوب) فهي(
 .لكان هـو

للتراخي واستبعاد القسوة من بعد ما ذكر مـن  مثّ حرف عطف )"  قستمثّ( :ويعرب قوله    
ذوفة اللتقـاء  على األلف احمل فعل ماض مبين على الفتح املقدر) قست(يونة للقلوب، موجبات اللّ

  )4(".الفاء عاطفة ) فهي(فاعل ) قلوبكم( والتاء تاء التأنيث الساكنةالساكنني 
الكاف هنا حيتمل أن تكون حرف جر، وأن تكون ، وابتداء وخرب) فهي كاحلجارة: (وقوله    

ة قسـوة مسـتقر  قلـوم يف ال  أي ،، وإالّ فالجعلته حرف جر كان متعلقا مبحذوف، فإن امسا
حرف عطف للتخيري أو لإلـام أو  ) أو"(و )1(".، أو مثل احلجارة أو أشد قسوة منهاكاحلجارة

                                                 
)1  (  l�C	�  . 178: ، ص ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا�� خ
�ظ  ا	%�:ن ا	(��*، ا	ّ�ا� "r�E� *B�دات  )  2(E	244: ، ص أ.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  )  3(E	أ *B��،,(ّ�  .1�B� 1/538 ا	4;, ا	��
  .1/127، إ+�اب ا	%�:ن ا	(��*، ا	ّ�رو�\  )  4(
)1  (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	1/316، ا .  
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1(".وزيعللت( و"ك فقيل هي مبعىن الواوال يصح أن تكون هنا للش.")2(مبعـىن :" اويوقال الص فأَو :
  )3( )".بل(

:" قالحيث اوي اإلمام الصى رأي علة تبعية استعارة تصرحيي )كممث قست قلوب(: يف قولـهو   
شبه عدم اإلذعان بالقسوة جبامع عدم قبول التأثري يف كلّ واستعري اسم املشبه به للمشبه واشتق من 

   )4(".مبعىن مل تذعن فلم تقبل املواعظ ومل تؤثّر) قست( القساوة
، يه القلـوب باحلجـارة  فيه تشب) مثّ قست قلوبكم: (ه تعاىل، فقولوقيل استعارة مكنية تبعية   
ه به وقولهوحه به احملذوف علـى سـبيل االسـتعارة املكنيـة     ) قست(: ذف املشبرمز به للمشب

   )5(".التبعية
، ووجه به مذكورة وهي الكافألنّ أداة الش) كاحلجارةفهي : (املرسل ظاهر يف قوله شبيهالتو   
الشالبة والقسوةبه حمذوف وهـو الص .     

أنّ من عرف حاهلا شبهها باحلجارة أو جبوهر أقسى منـها  " :فسر الزخمشري على ما واملعىن   
   )6(".جارة أو قال هي أقسى من احلجارةفها شبهها باحلاحلديد مثال أو من عر وهو

   )7(".مل يشبههم باحلديد لوجود اللّني فيه:لوقي
حلديد أيضا ال يلني إالّ بصهره، غـري أنّ  ا قسوة من اآلخر وأنّ أنّ كالّ منهما أشد: واحلقيقة   

، من احلديد والقرآن نزل بلغتـهم هنا أنسب شيء وأظهر وأوضح يف كالم العرب لفظ احلجارة 
  .اخلطاب هلمو

تطْمـئن   الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِـذكْرِ اللّـه  ﴿ :قـولـهنظريه و  
 ر﴾ ]28: الرعد[الْقُلُوبر ةلفظ توقد تكرأنيث وهو قولـه   امعـه القلوب وتكرشاهد الت

)تطمئن(.      
 يف اآليـة  ) قلـوب (ت لفظـة  ﴾ أنث]8: النازعات[يومئذ واجِفَةٌ  قُلُوب ﴿ :وقولـه    

  )8(".خافقة مضطربة: ومعناها). واجِفةٌ: (والشاهد الصفة املؤنثة قوله
 

                                                 
  .  .1/127،إ+�اب ا	%�:ن ا	(��*  )  1(
)2  (  �wّ	ن، ا��	� ا	CBاه� ا	�6 ،1/101.  
)3  (   ،�(	pB	ا �6)E� u4+ وي�aّ	ا ,�pّ�	شّ), ا�  . 1/36ح
)4  ( ،l6E5 1A��	1/36 ا .  
)5  (  l5�(�  .1/128، \، ��  ا	��� ا	ّ�رو�إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
  .1/76ا	(3ّ�ف،   )  6(
�وي +6E� u4)� ا	pB	)�،ح�شّ), ا	�  )  7(a	ا ,�pّ1/36 .  
�ظ ا  )  8(E	أ *B���%	,(ّ�  2/1163، :ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ;, ا	��
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  :بني التذكري والتأنيث قراءة -حلـوم- ةلفـظ •
ينالَ  نلَ﴿: وذلك يف قوله تعاىل-حلوم-ث لفظةومن ألفاظ اجلمع املكسر املقروءة بالتذكري والتأني 

ى اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّه علَ
والتاء داللة على  ،بالياء )لن ينال: (فقد قرئ قوله ﴾]37: احلج[لْمحِسنِني ما هداكُم وبشرِ ا

  .والتذكري قراءة اجلمهور) حلومها( :وتأنيث الفاعل وهو حلوم من قولهتذكري 
، ري حقيقـي حوم والدماء مجع تكسري، فتأنيثه غ، ألنّ اللّاجلمهور على الياء:" قال العكْربي    

   )2( )"لن تنالَ اهللا حلومها(قرأ يعقوب وحده " فقد  )1(".، ويقرأ بالتاءفصل بينهما حاصلوال
بالياء علـى إرادة  ) ناللن ي: (قرئ:" فقد) هالن ينال اهللا حلوم( :والقول يف قراءة قوله تعاىل    

يار إن ت باخلدم فعل اجلماعة فأنتق" مىتوكالمهما جائز ألنه  ،اجلمع، وبالتاء على إرادة اجلماعة
   )3(".شئت أنثت وإنْ شئت ذكّرت

كانوا "ال يتأتى إالّ بذكر سبب نزوله حيث) هاها وال دماؤحلوم اَهللا ينالَ لن( :هم معىن قولهوفَ  
فأنزل  ،ا البدن نضحوا دماءها حول الكعبة؛ فأراد املسلمون أن يصنعوا ذلكإذا حنرو :يف اجلاهلية

   ).ينال اهللا حلومها وال دماؤهالن : ( تبارك وتعاىلاهللا
   :بني التذكري والتأنيث قراءة -ألسـنـة- ةلفـظ •

إِِنَّ الَّـذين يرمـونَ   ﴿: وذلك يف قولـه تعاىل-ألسنـة-فظومما قرئ بالتذكري والتأنيث أيضا ل
ي الدوا فنلُع اتنمؤالْم لَاتافالْغ اتنصحالْمع ملَهو ةرالْآخا وين يمظع 23: النور[ذَاب [

: فقولـه ﴾]24: النور[ما كَانوا يعملُونَ يوم تشهد علَيهِم أَلِْسنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِ
  تأنيثالتاء ل) يشهد(وقرأ حيي بن وثّاب وأصحاب عبد اهللا ...القراء على التاء) شهـديوم ت(

    )5(".إذا تقدم كان كأنه لواحد اجلمع  )4(األلسنة والياء لتذكري اللّسان وألنّ الفعل
سـان  اللّ: ملن قرأه بالياء قالـة فاحلج. بالتاء والياء: "فقال يقرأ القراءتني ابن خالويه وجهو   

أنه أتى بـه علـى لفـظ     :جال، واحلجة ملن قرأ بالتاءيقوم الر: مذكّر، فذكّرت الفعل كما أقول

                                                 
�l ا	ّ�ح��  )  1( �ّ� �  . 389: ، صا	�(��ي ،إ�pء �
  .317: ا!زه�ي،  ص  ،���5  ا	%�اءات  )  2(
  .   <=� ،17 /269� �6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�  .317: ص  ،���5  ا	%�اءات )  3(
)4 (   k��ء ، واخ$[[�رM: @[[�أ ح�[[�ة وا	(6[[]](	�� �Y]]3� ]]��@  ا	6[[��,، واخ$[[�رM أ�[[C ح[[��*  أ]]��ء @[[�أ ]]$	���=>[[� ا	s]]3) +[[� و(�+ C . MC]]A[[�ة و

�YBBوح �Y44+1�6ّ و	اءات ا�%	%)6 ، ��� ،ا	ا "	�i  ��� أ  )ّ� ��ّ��  � 5��  ا	ّ��� ر�#�ن، �67ّe, ا	ّ�7�	,،  ط  . د:  	�ّe	lE، أ
��1 !ح(�م ا	%�:ن، ا	%��i ا	.   135/ 2) م1418-1997(B z� ،6 ،12/210 .  
�l ا	�ح��، ا	�(��ي، ص .   2/248،���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء  ) 5( ّ�� �،   إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"ا	E��� 2.  400: �=>� إ�pء �
3/594 .  
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والتأنيـث قـراءة   )2(".إىل ضمري مجـع التكسـري  ذلك وجـه يف الفعل املسند و )1(".جلماعـةا
   )4(".تخرب: )تشهد: (قولهمدلول و )3(".األغلبية

 -يوم القيامـة -بسبب ما ارتكبوا من إمث وجرمية ،وهلم عذاب هائل ال يكاد يوصف" :واملعىن   
   )5(".جوارحـهحني تشهد على اإلنسان 

 ،والتذكري بناء على لفظ مفـرده  ،والتأنيثقرئت بالتذكري -ألسنة-أنّ لفظة: تبين مما سبقيو    
  .مع املكسر من غري اآلدمينيللجوهو ، على صيغة اجلمعوالتأنيث 

 :بني التذكري والتأنيث -األنعام– ةلفظ •

   .)األنعام(نيث يف لغـة القرآن الكرمي لفـظة القرآنية الواردة بالتذكري والتأاأللفاظ ومن     
وإِنَّ لَكُم فـي اَألنعـامِ لَعبـرةً    ﴿ :لقد وردت بذلك يف قولـه تعاىل: بالتذكرياألنعام : أوال

   ﴾]66: النحـل [سآئغاً للشارِبِني  نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَّبناً خالصاً
 ). مما يف بطونه(: فذكّر والشاهد الضمري يف قوله

ممـا يف  : (قولـه تعـاىل يف  -األنعام– لفظة اختلف املؤولون من لغويني ومفسرين يف تذكري   
  :حيث ذكّر مع توحيد اهلاء يف البطون ويف ذلك عند أهل العربية أقوال) بطونـه

 )6(ثوب أكياشالواحـد وعـدلـه بقوهلم  يقع على ذهب سيبويـه إىل أنه ذكّر ألنّ األنعام   
  .     هو األنعام: وأما أفعال ففرد يقع للواحد ومن العرب من يقول: "وذلك حني قال

مسـاء املفـردة الـواردة علـى     سيبويه األنعام يف باب ماال ينصرف مـن األ  ركَذَ" و       
  .اإلبل والبقر والغنم: وهينعام مجع واألفأفرد  )7(".وثوب أفواف ،*أكياش ثوب: أفعال،كقوهلم

األنعام تقال لإلبل والبقر والغنم، وال يقال هلا أنعام حتـى يكـون يف مجلتـها    :" قال الراغب 
  )8(".اإلبل

   وقد تعي جاءت مفـردة يف ا " األنعام"ب أن يدرج سيبويه جسـتعماهلم،  مع هذه األمساء الت
  )2()".)1(ونَلُكُأْا تهنمو عافنمو ٌءفا ديهف مكُا لَهقَلَخ امعنأَالْو: (وأنت تقرأ قوله تعاىل

                                                 
  . 3/594، �� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�ا	E�.  �4/120=>� ا	(3ّ�ف،.  261: ص ، ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ ) 1(
�شCرا	ّ$ ) 2(+ ��  . 18/192 ،���� وا	ّ$=�C�، ا
)3 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	18/192 ،ا .�(	pB	ا �6)E� �<=� 336: ، ص .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 4(E	أ *B��,(ّ�  .1�B� ، ،1/641 ا	4;, ا	��
)5 (   ، 5C��aّ	،ا�7)�E$ّ	ة اCET2 /789.  
�	�Cّح، و�%�ض�ب �� ��ود ا	)��:  ا!آ)�ش ) 6(��5  ا	%[�:ن    .  l�C�(73/230 ، �=>� ح�شّ), ا	($�ب ،  . �ة، وأآ�اشل أ�#� أآ��ش ]��

\E2/702، ا!خ.  
���1 	;, ا	ّ$=��j، د ) 7( �� . kا�ّ��  .  192: ، ص إ��اه)*  ا	6ّ
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، ا	ّ�اr"، ص ��E� *B�دا ) 8(E	ي.  555: ت أ����	اص، اCّ;	دّرة ا �240، �=>  .  
)1 (  j�=	5: ا .  
)2 ( j��=$ّ	;, ا	1 ���  . 193،  192: ، ص �� 
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 مفـردة،  " األنعـام "د محلهم على جعل ، يف اآلية ق"مما يف بطونه" :مري يف قولهوإذا كان الض
 ةًربعلَ مِاعنأَي الْف مكُلَ نَّإِو: (، وجبة أسناد وغريها فماذا يقولون يف قولهوإدراجها مع ثوب أكياش

نسيكُقم ما يفِم ونِطُبهكُلَا وأْكُلُونَ ما تهنمةٌ وريكَث عافنا ميه2()".)1(ف(   
على معىن مفـرده   )مما يف بطونه: (أنّ سيبويه أراد أن يقول أنّ التذكري يف قوله يف اعتقاديو   
يف هـذا املوضع علـى  ذهب إىل أنّ التذكري  حيث.ولعلّ اإلجابة جتدها عند الفراء  -النعم-وهو

ومل يقـل  ) ونــه نسقيكم مما يف بط( :يف قولـه" :مبعىن واحـد فقال، ألا واألنعام إرادة النعم
 ، وإنما جاز أن تـذهب بــه نـه ذهب إىل النعم والنعم ذكر؛ ألألنعام هي مـؤنثةوا) بطوا(

        )3( :؛ كما قال الشاعرمععىن على معىن اجلإىل واحـدهـا ألنّ الواحـد يأيت يف امل
               ما من اَألأجنُ إذا رأيتسد        َجبهتوالكَ *أو اخلرات *هتد *  

   درفبَ احِقَاللِّ انُبلْأَ وطاب        دسفَفَ*الفضيخيف *لٌيهس بالَ             
)4(".أللبانأال ترى أنّ اللّنب مجع يكفي من ا

   
  ألنه ذهب  إىل ذكّر اهلاء " :بالتذكري فقال) مما يف بطونه: (وذهب أبو عبيدة يف جميء قوله تعاىل  

  )5(."لنب، ألنه ليس لكلّها لنبنسقيكم من بطون أيها كان ذا : البعض،كأنـه قال
، وأن يكون جبلأن يكون تكثري نعم كأجبال يف : م وجهان، أحـدمهاوجيوز أن يقال يف األنعا 
 يـذكّر النعم يف قول قـيس بـن اخلطـيم   ، فإذا ذكّر فكما ا مفردا مقتضيا ملعىن اجلمع كنعمامس

  : احلارثي
                ـه  يف كلِّ عام نوونحت مع     لْقيحه وت مـهْ قوونج1(نت(   

                                                 
  . 21: ا	�C=�eن  ) 1(
)2 ( j��=$ّ	;, ا	1 ���  . 193: ، ص �� 
�نوا	�)$.  (r1/129� �C6=ب 2  ���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،  ) 3(   ��d5ّe�	وا �ّآf�	2   ا ���1 ا	�)�ن  �.  108: ص  ،شCاه�M  أ�#A �<=

 z� ي��o	ن. 132، 14/131، 8ا�  ).خ�ت(، ��ّدة  2/29 :ا	64
�ل ا	CBه�ي * @ : l	 ل�� ا	%��، ا	64�ن، : ا	Y�B, ا	ّ=B* ا	fي �%Y	�=� *B5أ ,���ّدة Y�A13/484, ا!�7، وه  أر� ،)l�A.(  
�دي ،    : وا	َ-َ�ا��ن*]��ن وه�� ُزْ��ة ا!�7، ا	%[��Cس ا	��[)�، ا	E)[�وز أ�B51/147 .  ن��     : و ا	-ّ�ا�[Y��]اآ[" ا!7[� واحCاة -�[� آ�خ[- ،

  ).خ�ت: (، ��ّدة 2/92ا	64�ن، 
� ا� ���	u، ا	%��Cس ا	��)�،: وا	($� *�Y7�ح ,)ّ�� j�A و *B5 ،,َ�آ�ن . 1/332ُ�َ���ل  .B5[*  : وا	($[� ). آ$[� (، �[�ّدة  3/377و2  ا	64ّ]@

�:أ�35 ث�4" �B5إذا رأ�� أ... O	د. إC$د وآ�  . وا	1�B أآ$
�	��اق،  و@�ل ا�� آ=�7, آCآ" Q ��ى �: وj(Y7 آCآ" ���ٍن، ا!زه�ي *��ز و�A  ]2)[1 أرض     :"-�ا7�ن و��ى ]B�	��j(Y7 ُ�[�ى 

�دة 11/350ا	64ّ�ن،".  ا	��ب وQ ��ى �tرض أر�)=ّ), � ،) :jY7.(  
* O(#E	4;, ،: وا	ا ^(��%� *B�� ،f�=�ُ�3خ و� "iُ4/509ُر . u=��	ل: "واC%� :     ل �]� l]5ّt)2 ،"]iوأر �6[�	ذه" ز�� ا j(Y7 14i ��ّ	

 l(2 ،اء�ّE	5  ا���1/129.  
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،  ) ) 4(��1/129  . ،l6E5 1A��	ا �ي، .  �2/108=>�]�o	:ن ا�%	ي ا: jو�t� �+ ن���1 ا	�)A   z]�8 ،14/131،132 
  .  3/364، ا	ّ�رآ3  ،ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن.
)5 (  d5e�	وا �ّآf�	ر ،ا ��(� ا!�5 C�  . 3/615 ،ا	(3�ف.   3/394%�:ن، ا	ّ�رآ3 ، ا	�=>� ا	��ه�ن C4+  2م ،  1/427 يأ
�� ���� ا	��رث 1/129ا	Eّ�اء،  ،���5  ا	%�:ن 2  65" ) 1( �(a�	ا �� ^(@ u	ن   . ،  إ���1 ا	�)[]A �]<=�،  ي�]�oّ	ا  z]� ،8 ،14/131 ،

�(� ا!�5� روا	�)� 2   ا	�fّآ� وا	�d5ّe. 108 .2/153،154ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي، .  132 C��م : ( ��وا�,   ،1/426ي، أ+ jّل ) أآ��
�م ( + jّ2  آ.(  
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   )1(".اجلمعوأنـه يف معىن ) نعم(سري أنـه تك: وجهان وإذا أنث ففيه
والَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم مـن  ﴿ :وقد يكون من تذكري األنعام قوله تعاىل    

لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم  ]12: الزخرف[نعامِ ما تركَبونَ الْفُلْك والْأَ
ع متيوتإِذَا اس قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخي سحانَ الَّذبقُولُوا ستو هالزخـرف  [لَي :

غري أنّ التذكري هاهنا قد ال يكون لألنعـام وقـد   ) لتستووا على ظهوره( :والشاهد قوله ﴾]13
  .يكون هلا

:" و مذكّر كما تقوله)  ما(و) ما تركبون(تذكريه جيوز على "  :األخفش يف نفس املعىنقال  
ـ مّم(: وقد قال يف موضعوتؤنث -األنعام-ندي من النساء ما يوافقك ويسرك، وقد تذكّرع ي ا ف
ونِطُب2(ه(

     )4(".))3(اهونِطُي با فممَّ(وقال يف موضع آخر  )
: ر منهات يف أحـد عشر موضعا،أذكفقد ورد -األنعام-وأما تأنيث لفظة :األنعام بالتأنيث :ثانيا

قَالُواْ هـذه أَنعام وحرثٌ حجر الَّ يطْعمها إِالَّ من نشـاء بِـزعمهِم   و﴿: قـولـه تعاىل
 هلَياء عرا افْتهلَيع اللّه مونَ اسذْكُرالَّ ي امعأَنا وهورتْ  ظُهمرح امعأَنـ  )9(و زِيهِم بِمجيا س

ثـالث مـرات،   ﴾ فقد تكرر ورود لفظ األنعام يف هذه اآلية ]138: األنعام[ترونَ كَانواْ يفْ
) ههـذ ( :تعاىل أشري إليها مرة بقولـهد الدالة على تأنيثها، وتنوعت حيث وتكررت معها الشواه

ـ .العقالء املؤنث، كما هو هنا ، ويشار به أيضا جلمع غريالّذي يشار به للمفردة املؤنثة ري كما أش
لفظ  فالضمري فيها مجيعا  يعود على ) ال يطعمها، ظهورها، عليها(: إليها بالضمري املؤنث يف قولـه

 . األنعام داللة على تأنيثها

ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَّه عند ربه وأُحلَّت لَكُم الْأَنعام ﴿:نظريه قولهو    
 ﴾]30: احلـج [تنِبوا قَولَ الـزورِ  ما يتلَى علَيكُم فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واج إِلَّا

أنيث دليال على ) لكم األنعام أحلّت( :اهد فيها قولـهوالشتأنيث فاعلـه وهو لفظ الفعل بتاء الت
  ).لكم(الذي فُصل بينه وبني فاعله بقوله ) األنعام(

                                                 
  .2/153،154، ا	(3ّ�ف ) 1(
)2 (  j�=ّ	66: ا .  
  .  21: ا	�C=�eن  ) 3(
)4 ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،1/688 .  
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وإِنَّ لَكُم في األَْنعامِ لَعبرةً نُسقيكُم  مما يف بطُـونِـها ولَكُم فيها منافع ﴿ :هوقولـ  
والتأنيـث هــو   ) مما يف بطوا: (﴾ فأنث بقولـه]21: كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ املـؤمنون

    .ألنّ معناه اجلمع"و )1(".املعروف يف األنعام
فلذلك مل تعطـف  ) وإنّ لكم يف األنعام لعربة(بيان جلملـة ) ا يف بطوانسقيكم مم(ومجلـة  

    )2(". موقع املعطوف عطف البيانألنها يف
  ال عليه والعربة حاصلة من تكوين ما يف بطوا من األلبان الد )3(".عظـة : عربة"ومعىن 

         )4(".)نسقيكم(
   )5(".ق ومتام القـدرة وسعـة العلملْى انفراد اهللا تعاىل باخلَإنّ يف األنعام دليال عل: واملعىن

ألنها أنّ األنعام مؤنثة وتـذكّر بناء على مفردها، وتأنيثها على معىن اجلماعة : ويتضح مما سبق
  .وذا جاءت يف القرآن الكرمي ،العاقلوتأنيثها أكثر من تـذكريها، ألا لغري مجع، 
   :ذكري والتأنيثبني الت -األار–لفظ •
فـظ بالتذكري يف ، جاء اللّن الكرمي يف سبعـة وأربعني موضعايف القرآ-األار-لفـظة تورد

ا بقية ، وأمالتأنيث يف واحـد وثالثني موضعا، وجاء وقرئ فيه أيضا بالتأنيثموضع واحـد منها 
  . يفهم منها التذكري وال التأنيثاملواضع األخرى فال 

ثُم قَست قُلُوبكُم من  ﴿ :يف قولـه تعاىلوردت الكلمة بالتذكري  :بالتذكريظة األار لف: أوال
نَّ بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَجر منه اَألنهـار وإِ 

 جرخفَي قَّقشا يا لَمهنـا  مملٍ عافبِغ ا اللّهمو اللّه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماء والْم هنم
علُونَ تذكري قولـه]74: البقرة[مر( :﴾ وشاهـد التـار  ) يتفجذكري واألبالياء عالمـة الت

ري يف هـذا املوضع وهـذا أيضا مما يقوي  التذك) منه(فاعل مفصول بينـه وبني فعلـه بقولـه 
بتأنيـث  ) يتفجـر منـها  (وقرأ أيب والضـحاك   ،)6(".بالتأنيث)تتفجر(قرأ أبو حامت "و.وحيسنه
تسـاوى يف هـذا    ،وتأنيثه-األار-أنّ تذكري: وهذا يقوي التأنيث وعليه ميكن القول)7(".الضمري
  .، وهو مذكّرمجع ر فألنّ أصله مذكّر ألنه أو يكاد وإن قرأ اجلمهور بالتذكري ،املوضع

                                                 
)1 (  z� ،M�(7 ��  . 17/17، 5ا	�-xaّ، ا
)2 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	18/39، ا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 3(E	أ *B�� ،2/740 .  
)4 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	18/39، ا .  
)5 ( 1A��	ا  ،l6E518/39 .  
���[, ا	(�C[� ،    : +�� ا	��ل 7�	* �(�م، و د: ��B* ا	%�اءات ا	%�:5ّ), �1 �%ّ��, 2  ا	%�اءات وأشY� ا	%ّ�اء ، د ) 6(A ،�]�+ُ ر�أح�� �-$
  .1/74) م1982-1402(1ط
)7 ( l6E5 1A��	1/74،ا.  
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والعرب ، أي ماء األار) ملا يتفجر منه األار: (ااز املرسل يف قوله ومن األساليب البالغية،    
   )1(".حلاليه كاملاء، والقرينة ظاهرة، ألنّ التفجر إنما يكون للماء، على ايطلقون اسم احملل كالنهر

    )2(".عيون فهو من عطف العام على اخلاصو غريها كالأي أارا أ )فيخرج منه املاء: (وقوله
    )3(".تفجر التفتح بالسعة والكثرةوال

 )4(".أنّ احلجارة تلني وختشع، وقلوبكم يا معشر اليهود ال تتأثّر وال تلني: "واملعىن باختصار      
 ﴿ :ها قـولـه تعـاىل وأمـا ورودها بذلك ففي مواضع عديدة من :لفظة األار بالتأنيث :ثانيا

ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم اَألنهار وقَالُواْ الْحمد للّه الَّذي هدانا 
أَن تلْكُم  لهـذَا وما كُنا لنهتدي لَوال أَنْ هدانا اللّه لَقَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحق ونودواْ

حيث تاء املضارعة ) جتري(فأنث الفعل ﴾]4: األعراف[الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ 
  ).األار(داللة على تأنيث الفاعل وهو 

    )5(".د كامنعداوة وحقْ" :أي) ونزعنا ما يف صدورهم من غلّ: (واملراد بقوله تعاىل   
: عــد الر[لْأََنهـار الُ الْجنة  الَّتي وعـد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها ثَم﴿ :ونظريه قولـه

35[﴾.   
ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي ﴿: وقولـه

حن تونَ مرصبي أَفَلَا ت51:الزخرف[ت[﴾ ث أيضا والشل ن،شـاهدا اهد هنا فأنقولـه   :األو
ا مجع غري العاقل كمـا  ، أو يؤنث الّيت  يشار ا للمفردة املؤنثة) هذه(: تعاىل على لسان فرعون

يف اآليـة  ويف اآليـات   -األار-بتاء املضارعة داللة على تأنيث )جتري( :بقوله :اينوالثّ، هو هنا
  .قبلها

 :التذكري والتأنيثبني  -اماألي–لفظة •

-أيـام -والتأنيث يف القرآن الكرمي لفظةالواردة بالتذكري  اجلمع املكسر لغري العاقل لفاظومن أ
  .ومفردها يوم

ذكري :الأوام بالتة آيات أذكر منها  جاءت بذلك :األيقَ﴿ :قوله تعـاىل يف عد ل لِّيعاج بالَ ر
عشـي  م الناس ثَالَثَةَ أَيامٍ إِالَّ رمزاً واذْكُر ربك كَـثرياً وسـبح بِالْ  آيةً قَالَ آيتك أَالَّ تكَلِّ

                                                 
)1 ( �(7�E$ّ	ة اCET ،1/58 .  
)2 ( �(	pB	ا �6)E� u4+ وي�a	ا ،,�pّ�	شّ), ا�  . 1/36، ح
  .1/76ا	ّ��-3�ي،  ) 3(
)4 ( �(7�E$ّ	ة اCET ،1/57 .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 5(E	أ *B�� ،2/823 .  
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وتأنيث العدد داللة علـى   بالتأنيث )ثالثةَ(: اهد قوله﴾ فذكّر والش]41:آل عمران[واِإلبكَارِ 
  .كما سبق القول فيه تذكري املعدود

أداة استثناء منقطع  وإالّظرف زمان متعلّق بتكلّم : ثالثة أيام )ثالثة أيام إالّ رمزا: (وإعراب قوله 
  ن ولك أن تعتربه من جنس الكالم فتكو )1(".من جنس الكالمواجب النصب، ألنّ الرمز ليس 

 )2(".العجيب ، وهذه األوجه متساوية الرجحان يف هذا التركيبحاال أو مفعوال مطلقا)...رمزا(
ر عن ذلك أبو حيإالّ رمزا( :ان فقالوقد عب( ه استثناء منقطعصل ،ظاهره أنوقيل مت.")3(    

  أو اإلمياء دون صوت مع حتريك  ،الرمز الغمز باحلاجب والعني) " رمزا( :واملراد بقوله 
   )4(".الشفتني

رةَ للّه فَإِنْ وأَتمواْ الْحج والْعم﴿: تعاىل وهلذا األسلوب نظائر يف لغة القرآن أذكر منها قوله    
أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ والَ تحلقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَانَ 

 نـتفَإِذَا أَم كسن أَو قَةدص امٍ أَوين صةٌ ميدفَف هأْسن رأَذًى م بِه رِيضاً أَونكُم مـن  مفَم م
حج تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَالثَة أَيامٍ في الْ

ـ  الْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه كُني ن لَّممل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبسامِ ور
: اهد يف اآلية قوله﴾ وموضع الش]196: البقرة[لّه شديد الْعقَابِ واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ ال

  .)ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم(
   )5(".من عدو أو مرضمن دخول مكّة للحج بعذر منعتم  :)أحصرمت: (واملراد بقوله

: هـود [ك وعد غَير مكْذُوبٍ الَ تمتعواْ في دارِكُم ثَالَثَةَ أَيامٍ ذَلعقَروها فَقَفَ ﴿: وقوله
  .أيضا داللة على تذكري املعدود بتأنيث العدد) مثالثة أيا: (﴾ والشاهد قوله]65

أَيـامٍ  واذْكُرواْ اللّه في ﴿: منها قوله تعـاىل يف سبعة مواضع وردت  :بالتأنيث أيام لفظة: ثانيا 
اتقَى ونِ اتمل هلَيع فَال إِثْم رأَخن تمو هلَيع نِ فَالَ إِثْميموي يلَ فجعن تفَم اتوددعقُـواْ  م

مل .)أيام معدودات: (ضع الشاهد قوله﴾ ومو]203:البقرة[م إِلَيه تحشرونَ اللّه واعلَموا أَنكُ
يف هذا املوضع ونظائره يف التأنيث ألنها وصـفت   -امأي-ون والنحاة يف تأنيث لفظةاللّغويخيتلف 

                                                 
)1 ( z� ،l5�(�  . 3/506، 1إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
)2 ( z� ،l6E5 1A��	3/506، 1ا . .  
  . 477/ 1، �)�، أ�C حّ)�نا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	� ) 3(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، ) 4(E	أ *B��1/514 ،515  .	ا �Y=ّ	ا �ن�=>�477/ 1،��د �� ا	��� ا	��)� ، أ�C حّ) .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 5(E	أ *B��(ّ�  . 1�B� ،, ،1/297 ا	4;, ا	��
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وحقّها أن تفـرد هلـا الصـفة فيقـال     -بألف وتاء-صفة مؤنثة مجعتوهي ) معدودات( :بقوله
  . مجع تكسري-أيام -ألنّ ) معدودة(

يوم، واملعدودات واحدها  قيل األيام واحدها" :قالف -معدودات-التأنيث بلفظةوعلّل العكربي  
أيـام  -، وإنما الوجه أن يقـال ذكّر؛ واليوم ال يوصف ألنّ الصفة هنا مؤنثة واملوصوف ممعدودة
  أنه أجرى معدودات على لفظ أيام، وقابل اجلمع باجلمع فتصف اجلمع باملؤنث واجلواب -معدودة
إنّ األيام : وقد قيل)1(.)ةًوددعا ماميأَ الَّإِ ارنا النسمت نلَ( :تعاىل ، واألصل معدودة كما قالجمازا

    )2(".األيام تشتمل على الساعات والساعة مؤنثة فجاز اجلمع على معىن ساعات
  ، وال لكوا مجعا فقوبل اجلمع باجلمع ؛صفة أليام على لفظها )معدودات(يفهم مما سبق أنّ و  

    )3(".دوداتنظر إىل واحد األيام وال املع
  ) أياما معدودة: (قوله تعاىليف  -املعدودة-ويف صفةيف اآلية -املعدودات-فوا يف صفةواختل

ن لـثالث خلـو  : وكذلك تقول عدوداتاملعدودة أكثر من األيام امل -اماألي-قال النحويون"فَ
، قلت العددهر، وكذلك ألربع خلون، ومخس مضني، إىل العشر، فإذا كثر ني من الشومضين وبق

" م هو مبرتلة قوهل: ، مسعت أبا العباس يقول، وخلت إىل تسع وعشرينإلحدى عشرة ليلة مضت
  :وأنشد الفراء  ،اهلندات قمن، واهلنود قامت

               تبيف يومِ س ابتطّ ذا لْكانَ      خضمر ننَ ملَوخ ثَالَث4(ل(     
    ث على املذكّر ألنّ فيه معىن و قد يفهم مما سبق أنأريخه من باب تغليب املؤنوالعـرب  الت ،

لعلّ هلـذا    -ليلة-يايل مؤنثة ألا مجعواللّهار، ، باعتبار أن اللّيل يسبق النيايل ال باأليامتؤرخ باللّ
  .ب التغليبفأنث من با -األيام بلياليها-على قصد )يف أيام معدودات: (قال اهللا تعاىل

وقَالُواْ لَن تمسنا النار إِالَّ أَياماً معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللّه عهداً فَلَن ﴿ : قولهظريه ون  
فأنث أياما مبعـدودة   ﴾]80 :البقرة[ه ما الَ تعلَمونَ يخلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللّ

مراعى فيه تأويل اجلمع باجلماعة وهي طريقة عربية مشهورة  -أياما-وتأنيث معدودة وهو صفة"
ا بصيغة اإلفرادولذلك كثر يف صفة اجلمع إذا أن 1(".ثوها أن يأتوا(    

                                                 
  80: ا	�%�ة  ) 1(
�l ا	ّ�ح�� ) 2( �ّ� �  . 84: ، ص ا	�(��ي ،إ�pء �
)3 ( E	ا�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���438/ 1،  .  
)4 ( d5ّe�	وا �ّآf�	ا �)� C�  . 302 ،2/302 ،يا!�5� ر، أ
  . 1،1/80ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ق ) 1(
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فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً صرصراً في أَيامٍ نحسات لِّنذيقَهم عذَاب الْخزيِ فـي  ﴿ :وقوله   
اةيالْح أَخ ةرالْآخ ذَابلَعا وينونَ الدرنصلَا ي مهى و16: فصلت[ز[﴾ ام ( :اهد قولهوالشأي  

لربد شديدة ا) حنسات(وهي مجع مؤنث سامل ومعىن  )بنحسات(بوصفها  -أيام-فأنث )نحسات
  )1(".مشئومات: وقيل

يف ثالثة عشر جاء وتذكريها  ،لغة القرآنأنثت وذكّرت يف -أيام-ونستنج مما تقدم أنّ لفظة     
يف مواضع أخرى ال يفهم منـها   -أيام-مواضع، وقد وردت لفظةفي سبعة فموضعا، أما تأنيثها 
  .التذكري وال التأنيث

مل يبين فيها العدد ألنه معلوم، بينما كلّ "يامأ"  واملالحظ أنّ كلّ اآليات الواردة بتأنيث لفظة
  . د فيه العدددحبالتذكري إالّ و -اميأ-ما ورد من لفظة

   والتأنيث يف التذكري الواردة باجلمع واسم  ألفاظ اسم اجلنس اجلمعي :املبحث الثّاين �

  يف القرآن الكرمي                                   
  :الواردة بالتذكري والتأنيث اجلمعي ألفاظ اسم اجلنس :املطلب األول

الزيتـون،  :، منها مثاليف الفصل األول الكرمي أمساء أجناس كثرية ذُكر معظمها  رآنوردت يف الق
  : والسدر، والسمك، والدرك، والروم، واليهود، وهي كما مر بنا نوعان

ما كان مفرده بياء النسب واجلمع بطرحها  :والثّاينما كان مفرده بالتاء ومجعه بطرحها،  :األول
  .أيضا
وهو اسم اجلنس اجلمعي الذي يكون مفرده بالتاء وال يكون له مذكّر مـن   :األول النوع-أ

لفظه، واجلمع تسقط منه التاء دون تغيري يذكر يف بقية حروفه أو حركاته، وهذا النوع أكثر أمساء 
 .اجلنس ورودا يف القرآن سواء ما جاء منه بالتذكري والتأنيث أو ما جـاء بأحـدها دون اآلخـر   

  :ف البحث تتبع ما جاء منها بالتذكري والتأنيث وهذه األلفاظ هيوهد
  :بني التذكري والتأنيث -أمـم-لـفـظة •

اسم جنس وقيل اسم مجع ويف تصوري أنها اسم جنس ألنّ هلا : خمتلف فيها فقيل -أمم-لفـظة
لتــذكري  با وإن كان معناه يدلّ على اجلمع وقـد وردت اللّفظـة  ) أمة(مفردا من لفظها وهو 

  .والتأنيث يف القرآن الكرمي

                                                 
  . l(AC� ،3/217 ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة، ��ّ�� 7�	* ��)�6 ا	�;=  2  ) 1(
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ولَقَد أَرسلنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخـذْناهم  ﴿: قولـه تعاىلوردت يف  :أمم بالتذكري: أوال
اء لَعرالضاء وأْسونَ بِالْبعرضتي ممري فذكّر بدليل ﴾ ]42: األنعام[لَّهيف قولــه ) هم(الض: 

  كلّ أمساء "أو اجلنس ألنّ  فذكّر على معىن اجلمع) يتضرعون(و) لعلّهم(: وكذلك يف) مأخـذناه(
ألنّ هذا اجلمع ليس  )2(".اجلمع على معىن"أو )1(".األجناس جيوز فيها التذكري محال على اجلنس

  .مذكّر من لفظه مفرد له
  ة شد) فأخذناهم بالبأساء(بوهم رسال فكذّ) كقبلِ(زائدة ) نولقد أرسلنا إىل أمم م( :واملعىن   

)3(".لون فيؤمنوايتذلّ) عونهم يتضرلعلّ(املرض ) راءوالض(الفقر
                         

قيلَ يا نوح اهبِطْ بِسالَمٍ منا وبركَات علَيك وعلَى أُممٍ ممن معك ﴿: قولـهونظريه    
ثُم مهعتمنس مأُمو هسمي يمأَل ذَابا عن48: هود[م م[ ﴾ذكري، الضمن ) هم(مريوشاهد الت

  . وأمم اسم جنس، وأمساء األجناس تذكّر وتؤنث، )همميس( :و قولـه) همسنمتع( :قولـه
الَّّ الْبالَغُ وإِنْ تكَذِّبوا فَقَـد كَـذَّب أُمم من قَبلكُم وما علَى الرسولِ إِ﴿ :وقـولـه 

بِنياهد قوله]18: العنكبوت[الْمومل يقل ) كذَّب: (فـذكّر بقولـه )ب أممذَّّكَ: (﴾ وحملّ الش
مجـع أمــة   ) أمم: (ألنّ )4("ملعىنعلى ماجاء عليه يشري إىل مراعاة اوأنّ جميء الفعل "كـذّبت 

   )5(."مجاعة جيمعها أمر ما"واألمة
وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمـانِهِم لَـئن   ﴿: قولـه تعاىلوردت يف  :ثبالتأنيلفـظة أمم : ثانيا

ا زم يرذن ماءها جمِ فَلَمى الْأُمدإِح نى مدأَه نكُونلَّي يرذن ماءهفُوراًجإِلَّا ن مهفاطر[اد :
  .فأنث على معىن اجلماعة) إحدى: (﴾ وحملّ الشاهد قوله]42
التأنيث علـى  :" تذكري وتأنيث هذا النوع من اجلمع فقال) ه377ت(وعلّل أبو علي النحوي 

، ومؤنث هذا الباب ال يكون له مذكّر من لفظه ملاَ كـان  جلماعة والتذكري على معىن اجلمعمعىن ا
: ذكّر قـالوا ادوا املفإذا أر: قال أبو عمرو عن يونس، من التباس املذكّر للواحد باجلمعيؤدي إليه 

   )1(".، وهذا بطّة ذكروهذا محامة ذكر، هذا شاة ذكر

                                                 
)1 ( B�� ت��4�ت وا	E�وق ا	C;4ّ�,، أ�C ا	ا	(4ّ)oa�	ي* 2  اCE)	ء ا�  . 331: ، ص �%
)2 ( M�(7 ��  . z� ،5، 16/100 ا	�-xaّ، ا
)3 ( �(	pB	ا �6)E�،  132: ص .  
  . 321: ، ص إ��اه)* ا	6ّ��ّ�اk  ،رح4, 2  ا	��B* ا	ّ$�ر�-  ) 4(
)5 ( ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��1/80 .  
  . 366: ، ص ا	ّ$(�4,، أ�C +4ّ  ا	ّ=�Cي ) 1(
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، ويف إحدى األمم وجهـان " )1(".فجعلها إحدى ألنها أمـة) .من إحدى األمم( :قوله: وقيل
األمـة  من  :والثّاين، األمم من اليهود والنصارى وغريهممن بعض األمم ومن واحدة من  :أحدمها

)2(".على غريها يف اهلدى واالستقامـة تفضيال هلااليت يقال هلا إحـدى األمم 
   

  . ةبالناقص وهو من احملسنات البديعي ويعرف)3(. أهدى وإحدى اجلناس احملرفوبني
   وأمأنيث فليس هذا موضوعهاة األلفاظ الوا بقيأنيث فيها واجب لتأخر الفعل  ،اردة بالتألنّ الت

هم الْقَولُ في أُممٍ قَد خلَت يلَع قحو: (ثل قولـه تعاىلاعل قبلـه وذلك موعود الضمري على الف
هِملقَب ن5( )".أمم(بعد لفظة ) خلت(واجبة تتحقق يف جميء الفعل فظ هناحيث مراعاة اللّ)4()م(   

ذكّرت وأنثت يف القرآن ألنها اسم جنس وأمساء  -أمة-مجع -أمم-أنّ لفظة :مما سبق يتضحو   
، ألنّ اسم اجلنس ال يكون له مذكّر اجلمعاجلنس أو  س تذكّر وتؤنث، وتذكريها على معىناألجنا

 . وهي يف املعىن أيضا مجع" أمة"أو على لفظة مفردها وتأنيثها على معىن اجلماعة من لفظه،

 :بني التذكري والتأنيث قراءة-البقر–لفـظة •

قرئـت يف موضـع منـها    يف ثالثة مواضع  يف القرآن الكرمي  ذه الصيغة -البقر-جاءت لفظة
قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما هي إِنَّ البقَـر  ﴿: يف قـولـه تعاىل وذلك بالتذكري والتأنيث

 إنّ البقر تشـابه : (وحملّ الشاهد قوله﴾ ]70: البقرة[ء اللَّه لَمهتدونَ تشابه علَينا وإِنا إِن شا
وقرءوا هـذا احلـرف علـى   : "دقرئ تشابه بالتـذكري وتشابـه بالتأنيث قال املربفقد ) علينا

هي البقر، على : هـو البقر، ومن قال: فهـذا قـول من قال) إنّ البقر تشابـه علينا: (وجهني
 البقـر لغـتني   ويفهم من قول املربد هذا أن يف)6(.")تشابه علينا أي تتشابـه( ، قالمعىن مجاعـة

أنيثالتذكري والت .  
   على لفـظ املاضي فجعل لـفـظه مـذكّرا  ) إنّ البقر تشابـه علينا: (وقال:"اغبقال الر
ويف التذكري  -لُتفْع- التأنيث معناهفهـو يف." والتأنيث )1(".بـه أي تتشابـه على اإلدغاموتشا

هي تتشابه وكذلك "َ ف "-ردت التأنيث ألنك تريد تشاتوالتاء حمذوفـة إذا أ...-فَعلَ–معناه 
ويف قوله هذا إشـارة إىل أنّ   )2(".إالّ اهلاء] فيه[نه واجلماعـة من حنو البقر ليس بي] ما كان[كل 

                                                 
)1 ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،1/666 .  
  . 5/87، ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي ) 2(
  . �C= ،22/332�ا	ّ$���� وا	ّ$ ) 3(
)4 (  �4a2 :25 .  
)5 (  ، kا�ّ��  . 321: ص رح4, 2  ا	��B* ا	ّ$�ر�- ، إ��اه)* ا	6ّ
�5  ا	%�:ن، ا!خE\. 79، 87: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ص ) 6(�� �<=� ،1/280 .  
)1 ( B��:ن�%	ظ ا�E	دات أ�E� * 285: ، ص .  
��1 ا	�)�ن، �=>�.  280 : ، ا!خE\، ص���5  ا	%�:ن ) 2(A oّ	ي ،ا��1/350 .  
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وهذا النوع من أمسـاء   .اجلمعي الّذي يكون بينه وبني واحده إالّ التاء يذكّر ويؤنث اسم اجلنس
  .القرآن الكرمي اجلنس أكثر ورودا يف

     اء وإدغامها يف الشمبعىن تتشابه بطرح الت ابهة ومتشابـه وقرأ نيوقرئ تشت ومتشاوتشا 
حممشديدامـة إنّ الـد ذو الشابه بالياء والتش1(".باقَر ي(   
 القراءات رجع معىنولذلك توالبيقور والبقري لغات مبعىن، والعرب تـذكّره وتؤنثه  البقر والباقرو
   )2( ".)تشابـه(يف 

     شابـهقال الرحقيقتـها يف املماثلــة مـن    " :اغب يف معىن الت بِيهوالش هـبـه والشبالش
، والشبهـةُ هـو أن ال يتميز أحـد الشيئني لمجهـة الكيفية كاللّون والطّعم وكالعدالـة والظّ

   )3(".ان أو معىنمن اآلخر ملا بينهما من التشابـه عينا ك
مل يقولوا إنّ البقر تشات إيذاناً بأنّ النعوت املعدودة ليست مشخصة للمأمور ـا بـل   ولذلك 

  )4(".صادقة على سائر أفراد اجلنس

  )5(".متاثل حىت ال يستطيع التمييز بينـه" أي) إنّ البقر تشابه علينا: (وعليـه يكون معىن قولـه

)6(".ملوصوف بالتلوين والصفرة كثري فاشتبه علينا أيها نذبحإنّ البقر ا: "واملعىن  
  

؛ ومنـه حديث حذيفة بن اليمان عن النيب صلّى اهللا عليه وسـلّم  ألنّ وجوه البقر تتشابه: وقيل
»ها يشبه بعضها بعضا )7(»را كقطع اللّيل تأيت كوجوه البقفتنووجوه البقر تتشابــه،  . يريد أن

   )8(".إنّ البقر تشابه علينا: ائيلرولذلك قالت بنو إس
إنّ البقر تشابـه : (؛ قال اهللا تعاىلالتـذكري والـتأنيث: ويتضح مما سبق أنّ يف البقر لغتني     

، ألنه اسم وتذكريه على معىن اجلنس أو اجلمع، وتأنيثه على معىن اجلماعةوقرئ تشات، ) علينا
 .مجعي جنس

  :والتأنيث بني التذكري-الذّهب-لفـظة  •
وذلك يف  قولــه   "الذّهب" الواردة يف القرآن بالتأنيث لفظةاليت تذكّر وتؤنث،  ومن األلفاظ

أَيها الَّذين آمنواْ إِنَّ كَثرياً من اَألحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطـلِ  يا﴿: تعاىل

                                                 
  . �،1/70�B* ا	%�اءات ا	%�:<=�1/145  .,(ّ5� �6E)� أ�  ا	6ّ�Cد، .1/74ا	(3ّ�ف،  ) 1(
)2 ( ���1 !ح(B	ا،  �i�%	:ن، ا�%	د.   452، 1/451م اC�6	ا  �  . 6E�،1/145)� أ
�ظ ا	%�:ن ) 3(E	دات أ�E� *B�� ص ، "rا�ّ	285: ، ا .  
  .6E�،1/145)� أ�  ا	6ّ�Cد ) 4(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 5(E	أ *B�� ،1/616 .  
 . 1/74ا	(3ّ�ف، ) 6(
)7 ( ،s��3ّ	ا d���	ظ ا�E	! س�YE�	ا *B��	ا �ّدة  �1/205=>��)�%�(  
)8 ( 1��B	:ن ا�%	م ا�  . �i ،1/452 ، ا	%�!ح(
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اللّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ ينفقُونها في سـبِيلِ اللّـه    ويصدونَ عن سبِيلِ
شيمٍ فَبذَابٍ أَلم بِعه34: التوبة[ر[ـا ( :قولهاهد ﴾ وموضع الشفقـد اختلـف   ) وال ينفقو

  ).ينفقوا: (لضمري املؤنث من قولهاللّغويون واملفسرون يف ا

يـذكّر   -ذهبـة –نّ مفردهخلليل إىل أنّ الذّهب اسم جنس مجعي كالشجر وحنوه ألذهب ا    
جر، وهذه هذه الش: يقولون وأهل احلجاز:" وبذلك علّل حيث قال ،ويؤنث والتأنيث لغة احلجاز

والذين يكرتون (، ألنّ القطعة منه ذهبة وبلغتهم نزل وهي الذّهب] وهي التمر[الرب، وهي الشعري،
ألنّ املذكّر غالب للمؤنث  -اآلية ولذلك مل يقل ينفقونه) لفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللاوا الذّهب

ـ )1(".فإذا اجتمعا فالذّهب مـذكّر والفضة مؤنثة ـث يف قولـه   يعين أنّ اخلليل علّل الضمري املؤن
 .ينفقونهن، كّر لكاولو نزل بلغة من يذ. لغة من يؤنثيف  -الذّهب-فظلَمراعاة ل) ينفقوا(

فيه مراعاة للمعىن وليس ألنّ ) ينفقوا( :وذهب الزخمشري إىل أنّ الضمري املؤنث يف قوله    
إىل املعىن ذهب بالضمري  ، وقد ذكر شيئان ؟ قلت)ينفقوا(قال  لم : "هب يذكّر ويؤنث فقالالذّ

 نْإِو(: فهو كقوله ،انري ودراهمفية وعدة كثرية ودنواحد منهما مجلة واألنّ كلّ : دون اللّفظ
)2(.)اقْتتلُوا نينِمؤالْم نم انتفَائطَ

  

ـ : ، والتقدير، ألنها أقربةوقيل للفض)3(".إىل األموال: وقيل وقيل ذهب به إىل الكنوز، ذين والّ
زا ، فاستغىن بذكر أحدمها عـن اآلخـر إجيـا   هب وال ينفقونه، والفضة وال ينفقوايكرتون الذّ

  )4(".والذّهب قد يؤنث ،هب ألا أسبقوقيل للذّ...واختصارا

   )5(".الدال على املكنوزات الدال عليها الذّهب والفضة )وال ينفقوا(مري يف الض: "وقيل
، فأنث ألنّ الذّهب يذكّر ات هي الذّهب والفضة أومها منهاأنّ املكنوز: يفهم من هذا القول   

ختاره وتنطق وهو ما أ )ينفقونه( :قيللّب على املؤنث ولكان مذكّرا فحسب لغويؤنث، وألنه لو
 .املفسرين والنحاة به كتب أكثر

   مبتدأ اسم موصول ضمن معىن اسم الشرط فلذلك دخلت الفاء يف) والذّين( :"قولهويعرب     
   يف املكروه جماز" ناواستعماهلا ه ،يف األصل للخريوالبشارة  )1()".فبشرهم: (خربه يف قوله

   )2(".وتشبيه
                                                 

  .  464: ص  ا	-j(4، ،آ$�ب ا	�)� ) 1(
 . 9: ا	�B�ات  ) 2(
3/265، 3�فا	( ) 3( .  
)4 ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/463، ا.  
  .  292: ، ص �=>� �6E)� ا	pB	)�.  3/79 ،�)�ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	� ) 5(
)1 (  �Y=ّ	د، ا�  .3/79ا	�
)2 ( l6E5 ���E	2/463، ا .  
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  :بصيغة التذكري والتأنيث قراءة-الزرع -ةلفـظ •
إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماء أَنزلْناه مـن السـماِء   ﴿ :من قولـه تعاىل) نغت(قرئ الفعل 

اَألنو اسأْكُلُ النا يمضِ ماَألر اتبن لَطَ بِهتـا   فَاخفَهرخز ضاَألر ـذَتإِذَا أَخ ىتح امع
اً كَـأَن  وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيالً أَو نهاراً فَجعلْناها حصيد

اتلُ اآليفَصن كسِ كَذَلبِاَألم نغت لَّم فَكَّرتمٍ يقَواهد كمـا   ﴾]24: يونس[ونَ لوحملّ الش
  .والياء بالتاء ) مل تغن(حيث قرئ الفعل) كأن مل تغن: (أشري إليه يف البداية قوله تعاىل

    كأن مل يغن زرعها أي مل ينبت على حذف " :خمشريقال الز املضاف يف هذه املواضع البد
 للمضاف احملذوف الذي على أن الضمريياء منه وإالّ مل يستقم املعىن، وقرأ احلسن كأن مل يغن بال

  )1(".كأن مل تتغن باألمس:هو الزرع، وعن مروان أنه قرأ على املنرب
 ما يكون خمالفا: الشاذ"و .)2(اذةيف حمتسبه ضمن القراءات الش ذكرها ابن جين وهي قراءة شاذّة

   )3(".وكثرتهمن غري نظر إىل قلّة وجوده للقياس، 
 حيث)أخذت األرض زخرفها( :االستعارة يف قوله الكرمية، ة يف اآليةيالبالغليب األسا ومن    

واستعري لتلك التي تتزين باحللي والثّياب  ، بالعروسحينما تتزين بالنبات واألزهار األرض تشبه
ظارة لفظ الز4(.وهذا من بديع االستعارة خرفالبهجة والن(   

   )5(".األمر ههنا كناية عن العذاب والدمار" حيث) أمرناأتاها : (يف قولهومنها الكناية 
مل "أي) كأن مل تغن باألمس:(وقوله)1(".القطع واالستئصال:" يف اآلية) يداحص( :ومعىن قوله   

   )2(".تكن عامرة بزروعها
      :بني التذكري والتأنيث -لسحابا–لـفـظة 

  ، ات، جاء منها التذكري يف مخس آياتيف القرآن الكرمي يف تسع آي -بالسحا-وردت لـفظة
أنيث يفواجتمع الـتأنيث يف آية واحـدة، وكان وروآيـة واحـدة ـذكري والتدها بالت.   

ذكري اوروده :الأوضِ ﴿ :يف قـولـه تعاىلوردت بذلك  :بالتاَألرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف
لْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مـن  واختالَف اللَّيلِ والنهارِ والْفُ

                                                 
  .10 ،3/9، ا	(3ّ�ف ) 1(
)2 (  =ّA ��  . 1/432، ا	��$6"، ا
)3 (  5�A�B	ت، ا�E���$ّ	ب ا�  .  164: ، ص آ$
)4 ( �(7�E$ّ	ة اCET �<=�،1/499  .2  ا  rp�	ز ا�B+ا� �<=� ،,�p7 �(6ح ��ّ�� ، *��)	:ن ا�%	125: ص  .  
)5 ( �(7�E$ّ	ة اCET، 1/499.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 1(E	أ *B��،1/296 .  
)2 (  ،l6E5 1A��	2/825ا .  
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السماِء من ماء فَأَحيا بِه األرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبة وتصـرِيف الريـاحِ   
﴾  ذكّـر ]164: البقرة[لِّقَومٍ يعقلُونَ  آلياتوالسحابِ الْمسخرِ بين السماء واَألرضِ 

فـذكّـر يف لـغــة مـن   ) املسخـر(لفظ السحاب يف اآليـة ويفهم ذلـك من قـولـه 
والسحاب يـذكر ويؤنث وكـذا كلّ مجع بينـه وبني "ولو أنث لقال املسخـرة  )1(".يـذكر

  )2(".واحدته هاء

  .والتأنيث واجلمع لغة احلجازيني ،أهل متيمتذكري لغة التوحيد وال-ويف السحاب لغتان
(  :، يدلّ على ذلـك قـولـه تعاىل ذكــره ويف السحاب مجع سحابـة: "ربيقال الطّ    

ومجع وأنث ) السحاب املسخـر( :يف قـولـه فـوحـد وذكّـر) ـقالوينشئ السحاب الثِّ
    )3(".ـذكري لتميموالت والتأنيث للحجاز) قالثّالسحاب ال(يف قولـه 

لتفخيم أي آيات عظيمة دالـة علـى   ل )آيات( :كري يف قولهنالبالغية أسلوب التالنكات ومن   
   )4(".قدرة قاهرة وحكمة باهرة

  وسحاب سحابا مبعضـه ب "ي الس اه من قـول القائلجلرفالن جير : عضـا وسحبـه إي مر
   )5(".يعين يسحبـه: ذيلـه
  )6(".وقـد يكون مباء وبعـذاب.وتسخريه بعثـه من مكان إىل آخـر املـذلّل؛: سخروامل
اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثري سحاباً فَيبسطُه في السماء كَيف ﴿ :قـولـه تعاىلونظريه   

لَالخ نم جرخي قدى الْورفاً فَتسك لُهعجياُء وشإِي هادبع ناُء مشن يم بِه ابفَإِذَا أَص ذَا ه
ـ ) خاللهمن ( :وموضع الشاهد قوله تعاىل﴾ ]48: الروم[هم يستبشرونَ  مري املـذكّر  فالض

  )1(".املطر :واملراد بالودق يف اآلية الكرمية.للسحاب
 ﴾]44: الطور[ولُوا سحاب مركُوم قُوإِن يروا كسفاً من السماِء ساقطاً ي﴿: وقـولـه

. بداللة على تذكري السـحا ) مركوم: (فذكّر بقوله) سحاب مركوم: (وحملّ الشاهد قوله تعاىل
  )2(".ملقى بعضه على بعض: أي) مركوم: (واملراد بقوله

                                                 
)1 ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا���،1/281 .  
��1 !ح(�م ا	%�:ن ) 2(B	اz� ،4  ،7/229 .  
��1 ا	�)�ن، ا	�o�ي،  ) 3(A2 /65 .�<=� *، ق��(	:ن ا�%	ب اC47! ت�  . 261/ 4، 3: درا7
)4 ( ،�(7�E$ّ	ة اCET1/94 .  
��1 ا	�)�ن ) 5(A، 2 /65  .�%	م ا���1 !ح(B	ا �<=�z� ، �i�%	200/ 1،2:ن، ا.  
��1 !ح(�م ا	%�:ن ) 6(B	اz� ،1،2/200 .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 1(E	أ *B�� ،2/1170.  
)2 ( l6E5 1A��	1/514،ا .  
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الَّذي  هوو﴿ :قـولـه تعاىل يفوردت  :يف آن واحد التذكري والتأنيثب لفظة السحاب: ثانيا
نزلْنا يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحاباً ثقَاالً سقْناه لبلَد ميت فَأَ

: عرافاأل[ بِه الْماء فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
-ثقـيال -وجيوز فيه )ثقاال(: بـدليل قـولـه -مجع-على املعىن ألنه) حابالس( فأنث ﴾]57

علـى  العائد حيث ضمري املـذكّر ) سقناه(: مراعاة للفظه، مثّ ذكّر ويفهم ذلـك من قـولـه
   )1( .السحاب

 :تعـاىل  ذا قالواسم اجلنس يغلب عليه التذكري ل"والسحاب يذكّر ويؤنث ألنه اسم جنس    
  )2(".فرده إىل أصل التذكري) سقناه لبلد ميت: (مثّ قال ،فأنث) حتى إذا أقلّت سحابا(

قـال  الضمري للسحاب على اللّـفظ ولـو محل على املعـىن كَالثِّ ) سقناه:"(قال الزخمشري    
   )3(".،كما لـو محل الوصف على اللّـفظ لقيل ثقيالألنث
   ذكري والتـه  اسم جنس مجعيأنيث يف مثل الوالتحاب جائز ألنلسحـابـة فلـذلـك " س

أنيثذكري نظرا لتجاز إجراؤه على الـتد لـفظـه عن عـالمـة التأنيـث  جروجاز اعتبار الت ،
   )4(".فيـه نظرا لـكونـه يف معىن اجلمع

علـى  : وقيل".حاباتس"ىن فجمع على املـعىن ألنّ املعىن مع) وينشئُ السحاب الثّقالَ: (وقال  
ولـذلـك وصــفت بـاجلمع    مجع  )سحابا(و، ثقاال باملاء مجع سحابـة "سـحائب"معىن 

  )1( .وأنثت على معناه
حيث –مكنيةاستعارة  -وصف البلد باملوت) "سقناه لبلد ميت( :واهر البالغية يف قولهومن الظّ  

سان وذكر ما يشري إليه وهو ميِّـت  فهـو   اإلنسان فحذف اإلن، بوصف البلد جلدبه وعدم نباته
    )3(".من حيث عدم االنتفاع به )2(".وح فيهجسد ال ر

شـي ومسـيره   حقيقة السوق أنـه تسيري مـا مي":ألنّ استعارة متثيلية، )سقناه( :ويف قولـه   
، اللّــه  ، وهـو هنا مستعار لتسيري السحاب بأسبابـه التي جعلهــا وراءه يزجيـه وحيثّـه

                                                 
  .8/182، �2=>� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ق ) 1(
�l%2 ا	4ّ;, ) 2(�wّ	، ا �	255:، ص  .  
  . 2/111، ا	(3ّ�ف ) 3(
)4 ( �C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�،� 182/  8، 2ق .  
�فا	(�3=>�  ) 1( ،2/57 .  
�ز ا	�rp  2  ا	%�:ن ا	(��*، ��ّ�� ح6)� p7�,، ص ا ) 2(B+� :103  .�(7�E$ّ	ة اCET �<=�،1/387.  
�ز ا	�rp  2  ا	%�:ن ا	(��*،ا ) 3(B+�  103: ص .  
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، سقناه بتلـك الـريح إىل بلــد  : أي) أقلّت سحابا: (وقـد جيعل متثيال إذا روعي قـولـه
   )1(".فيكون متثيال حلالة دفـع الريح السحاب حبالـة سـوق السائق الـدابـة

، يقال أقـلّ فـالن الشيء يح، أي محلت سحابا ثقاال باملاءيعين الر) "أقلّـت( :وقـولـه   
واشتقاق اإلقالل من القـلّة  )2(".، وفـالن ال يستقل حبمـلهومحلـهذا أطـاقـه إ :واستقلّ به

ى الّألنّ الرر3(".ـذي يرفـعه قليالافع املطيق ي(   
تقول امرأة كرميـة  قال كماحاب ثتقول سحابـة ثقيلـة وس: والثّقال مجع ثقيلـة ألنك   

  )4(."ونساء كرام
هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً ﴿ :وردت يف قـوله تعاىل :بالتأنيثلفظة السحاب  :ثالثا

شنيالثِّقَالَ و ابح12: الرعد[ئُ الس[ ﴾حاب يف اآليـة مـؤنـه وصف باجلمع فالسث ألن
ا فإنــه مجـع،   السحاب وإن كان لفظـه واحـد:" قال الفراء) الثّـقال: (وهـو قـولـه
ـ ى رلَع نيئكتم: (، جعل نعتـه على اجلمع كقولـهةواحدته سحابـ ـ خ فرفْ رٍض وعـ ب  يرِقَ

حسولـم يقل أخضر)5( )انحاب، وال حسـو أتى بشيء من ذلـك كان ، ولن وال الثّقيل للس
   )6(".صوابا

 رجـاء ) "طمعـا : (قولـه  ألنّ معـىن ) عافا وطمخو: (بني قوله-باقالطّ-ومن البديع يف اآلية
  )7(".ورغبة

   )8(".رجاء ورغبة :أي )خوفا وطمعا( :قولهمدلول و 
مل  إذْ ،يف لغة القـرآن  -السحاب-لى لفظأنّ التذكري هو الغالب ع: وقد تبين يل مما سبق     

ث إالّ يف  موضع واحد، وقرئ يف آخرأنيث أيضا وذكّر يف يؤنةبالتوتذكريه لكونه اسـم  .  البقي
  .تأنيثه على معىن اجلماعة كبقية أمساء اجلنس اجلمعيو ،اجلمعجنس أو على معىن 

     :بني التذكري والتأنيث-السـماء-لفـظة •
-الـواردة بالتـذكري والتأنيث يف لغـة القرآن الكرمي  لفظـة  اسم اجلنس اجلمعي ألفاظومن 

  .47:ص ولكما أشري إليه يف الفصل األإذا سلّمنا أنّ مفردها مساءة أو مساوة -اءالسم

                                                 
  .8/183، 2ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ق ) 1(
)2 ( ��r u�ّ6�	:ن ا�%	ا ")%	ه, ا�=�$6�5 ، ا	C4(6ّبB 10: ، ص .  
  . 2/57 ،3ط ،ا	(3ّ�ف ) 3(
  . z� ،2 ،3/317� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)��=>.  2/101، 3ا	(3ّ�ف، ط ) 4(
  . 76: ا	�ح��  ) 5(
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) 6(��، 2/60 .   
)7 ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2/713.  
)8 ( 6E5 1A��	اl،2/713.  
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ماء  :الأوذكريالساء  ﴿: فقد وردت بذلك يف موضعني ومها قولـه تعـاىل  :بالتـما السلْنعجو
 نع مهفُوظاً وحقْفاً مونَ سرِضعا مهاتاهد قوله :وموضع﴾ ]32: األنبياء[آيماَء: ( الشالس 

قْسفا مفوظاح(.  
ـ (فـذكّر  ﴾]18: املزمل[وعده مفْعوالً  بِه كَانَ السماء منفَطر﴿ :وقولـه تعاىل ماءالس (

  .حاة ذلك بأوجه متعددةغويون والن، وعلّل اللّبقوله منفطر، ومل يقل منفطرة
ذا املوضع فوجـدها مخسة حيث يف ه-السحاب-الزركشي أوجـه التذكري يف لفظة وعدد   
فجاء منفطـر   ،أنّ السماء تذكّر وتؤنث للفراء ، :هاأحد: ففي تذكري السماء مخسة أقوال ":قال

بني واحـده أليب علي الفارسي أنـه من باب اسم اجلنس الذي بينه و :والثّاين )1(."على التذكري
للكسائي أنـه  :الثوالثّ ).أعجاز خنل خاوية(كّر ويؤنث حنو ؛ واسم اجلنس يذ ، مفرده مساءالتاء

ابع.قفذكّر محال على معىن السسب؛ أي ذات انفطار :والر؛ كقوهلم أليب علي أيضا على معىن الن
، أي شـيء  خمشري أنه صفة خلرب حمذوف مـذكّر للز :واخلامس . مرضع أي ذات رضاع امرأة

   )2(".منفطر
على تأويل السماء بالسقف أو على ...")منفطر( :والسماء يغلب عليها التأنيث وذكّرت بقوله   

   )3(".ء منفطرالسماء شي
يف الباء  :"معنيني حيث قال) لسماء منفطر بها: (ومحل املنتجب إعراب الباء يف قولـه تعاىل    

السبب أي منفطـر   مبعىن :والثّاين. منشق فيه، أي يف ذلك اليوم: أي" يف: مبعىن :أحدمهاوجهان، 
، فحـذف  طر باهللا أي بـأمره فمن: أي هللا جلّ و عز) بـه(الضمري يف :وقيل . بسبب ذلك اليوم

   )1(".املضاف
   )2(".، واملعىن ذات انفطاروقرئ منفطر ومتفطّر

  و ، يقال فطر فالن كذا فطرا وأَفْطَر هأصل الفطر الشق طوال:" يف معىن منفطر :قال الراغب    

                                                 
�.  102: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ص  ) 1(Y��1 ا	3ّ�ح  �=>� ��B* ا!prط ا	C;4ّّ�, ا	���T�ة ���	z ا!prط ا	C;4ّّ�, ا	���T�ة و��ّ)� CTا

s(	t� ،ن�=�	 ,�$)� ,4w�!5 :  وا�  .325: ص) م1984(ا	�o�, ا!و	u  ،��ّ�� ا	��5

�l ا	ّ�ح�� ،صإ . 174/ 6، .3�ف، ا	��-3�ي=>� ا	(�.  3/262ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن، ) 2( �ّ� ��� 2  إ+[�اب  ا	E�p� :519  .ء �
 �(B�	:ن ا�%	ا . 4/556ا *B�� ص  d5ّe�	وا �ّآf�	 :102  ،103  . ،ي�Aو ���، ��ّ�� 2�6ّE�	ا s�a�	774، 2ا.  

�l . 6/174ا	(3�ف،  ) 3( ّ�� �  . 519: ، ص ا	ّ�ح��  �=>� إ�pء �
  . 4/556، �اب ا	%�:ن ا	�B)�ا	E��� 2  إ+ ) 1(
  .6/174 ،ا	(3ّ�ف ) 2(
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وذلك قد يكون  أي اختالل ووهي فيه. )1()هلْ ترى من فُطُورٍ( :قال ،فُـطورا وانفطر انفطارا
وعليـه  )2(".اآليـة )السماء منفطر بـه:(على سبيل الفساد وقـد يكون على سبيل الصالح قال 

  )3(".منشق :)منفطر(يكون معىن قولـه 

السماء  وأنّ،...وصف لليوم بالشـدة":قال) السماء منفطر به( :وفسر الزخمشري معىن قوله    
   )4(".فما ظنك بغريها من اخلالئق فيه، على عظمها وإحكامها تنفطر

يستوي فيـه  ألا وصفت بوصف ،يف آن واحـد :التذكري والتأنيثالسماء مستوي فيها : ثانيا
  :هيوقد وردت بذلك يف أربعة مواضع و ،ذلك
 في اَألرضِ ما لَـم   أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم﴿: قـولـه تعاىل=1

اهلَكْنفَأَه هِمتحن ترِي مجت ارها اَألنلْنعجاراً وردهِم ملَياء عما السلْنسأَرو كِّن لَّكُممم ن
دعن با مأْنشأَنو وبِهِمبِذُن رِينناً آخقَر مـّذك﴾ ]6: األنعام[ه ري فالسماء هنا جيوز فيـها الت

ي فيها التـذكري والتأنيث ، واملـدرار من الصفات التي يستوالتأنيث ألنـها وصفت باملـدرارو
  ).مفْعال(ألا على وزن 

مثـل منحـار لكـثري النحـر      ،واملدرار صيغة مبالغة:" يف هذا املعىن قال الشيخ ابن عاشور   
ناقة ودر الضرع إذا مسـح ضـرعها   ، من درت الكار ملن كان يولد لـه الذّكور، ومذلألضياف

وهـذه  . اللّنب الدر، ووصف املطر باملدرار جماز عقلي، وإنما املدرار سحابة ، ولذلك مسينبباللّ
ـ صح رت الصيغ اليت وقد ذُك)5(".الصيغة يستوي فيها املذكّر واملؤنث أنيـث يف  فيها التذكري والت

  .23: الفصل األول، ص
  :ومعىن قولـه تعاىل)1(".جماز مرسل عن املطر) وأرسلنا السماء عليهم مدرارا: (ويف قوله تعاىل

     )2(".أنزلنا منها املطر غزيرا :أرسلنا السماء عليهم مدرارا
يا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيـه يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم و﴿: قولهو=2
  .﴾] 52: هود[والَ تتولَّوا مجرِمنيوةً إِلَى قُوتكُم قُ
  .﴾]10: نوح[م إِنه كَانَ غَفَّاراً قُلْت استغفروا ربكُفَ﴿: وقـولـه=3

                                                 
  . 3: ا	��4   ) 1(
)2 ( "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E� *B�� 458: ، ص .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 3(E	أ *B��، ،,(ّ�  . 1�B� 2/569 ا	4;, ا	��
  .6/174 ا	(3ّ�ف، ) 4(
  .7/139، 1ا	$���� وا	ّ$=�C�، ق  ) 5(
)1 ( �B+2ا�  rp�	ز ا,�p7 �(6:ن، ��ّ�� ح�%	94: ، ص   ا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 2(E	أ *B��،,(ّ��(7�� 1�B� ، 1/401 . ا	4;, ا	��E$ّ	ة اCET �<=، 1/350 .  



 ألفاظ اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي                            الفصل الرابع دراسة تطبيقية

 225

  .﴾]11: نوح[ماء علَيكُم مدراراً يرسلِ الس ﴿ :وقوله=4
حوايل عشرين موضعا أذكـر   يفوردت  بالتأنيث فقد -ءالسما-ةفأما لفظ :فظة بالتأنيثاللّ :ثالثا
رض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُضـي  وقيلَ يا أََ﴿: قـولـه تعـاىل  منها

ممِ الظَّالداً لِّلْقَوعيلَ بقو يودلَى الْجع توتاسو راَألم 44: هود[ني[﴾.   
  ﴾ ]25: الفرقان[لَائكَةُ ترتِيالً ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْم﴿ :ـهقـولنظريه و

 ﴾ ]29: الدخان[ما كَانوا منظَرِين فَما بكَت علَيهِم السماُء والْأَرض و﴿: وقـولـه

 فمثال يف اآلية األخرية الشاهد فيها بالتأنيث،الثّالثة السابقة  يف اآليات -السماء-وردت لفظة   
مع وجود الفصل، والفصل حيسن مع التأنيث  الفاعل، داللة على تأنيث بتاء التأنيث )بكت( :قوله

   .قليال أو كثريا -الفاصل-وسواء كان، حيسن مع التذكريكما وجدناه قبل 
ث شبه السـماء واألرض  حي ،استعارة مكنيه )فما بكت عليهم السماء واألرض( :ويف قوله    

  ).       بكت:(مبن يبكي واملشبه به حمذوف والذي دلّ عليه قولـه
   )1(".مؤخرون ممهلون: أي) منظرين(: قولـه القصد منو           

       )2(".والسماء أطلقت يف القرآن على معان متعددة، واألكثر أن يراد ا العوامل العليا غري األرضية  
فما كان هالكهم إالّ كهالك غريهم وال أنظروا بتأخري هالكهم بـل عجـل هلـم     :عىنوامل   

   )3(".االستئصال
   ن أنّ وممماء-لفظةا سبق يتبيها اسم جنس مجعـي  -السثت يف القرآن الكرمي ألنذكّرت وأن، 

الغالـب عليهـا   إذ عليه ألفاظ هذا النوع من األمساء  خبالف ما غري أنّ تأنيثها أكثر من تذكريها
   .التذكري ألنه األصل فيها

  :بني التذكري والتأنيث -الشـجر-لـفظة  •
) الشـجــر (لـفظ كري والـتأنيث يف لـغـة القرآن ومن أمساء اجلنس الـواردة بالتـذ 

  .حيث ذكّرت وأنث وقرئت ما معا
و الَّذي أَنزلَ من السماِء ه﴿: قـولـه تعاىلجاءت يف موضعني ومها  :فظة بالتذكريلّال: أوال

هنمو ابرش هناًء لَّكُم مونَ  مِسيمت يهف رجفــذكّر ومل يقـل   "ل فيهقي ﴾]10: النحل[ش
    ،فيهـا

                                                 
�ظ ا	%� ) 1(E	أ *B��،,(ّ�  . 2/1108 :ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
�شCر، ق�ّ$=6E��C)� ا	ّ$���� وا	)   2(+ ���� .8/162،  1، ا%� *B�� �<=� ،رس�2 ��  . 3/98)^ ا	4;,، ا
)3 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	25/304، ا .  
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: يـس [الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقـدونَ  ﴿: هلنظريه قوو
وأهل جند ...خلأهل احلجاز يؤنثون الن" فويف تأنيث الشجر وتذكريه لغتان  )1(."فذكّر .﴾]80

   )2(."يذكّرون
طبعا  ،ف بقية اجلموع فأصلها التأنيثفمن ذكّر فألنّ اسم اجلنس اجلمعي أصله التذكري خبال    
  .فهو ال حييد عن أصله.مجع املذكّر السامل ءباستثنا

، إالّ ما بينـه وبـني واحـده    اعلم أنّ اجلمع كلّه مؤنث:" ري يف هذا املعىنقال أبو بكر األنبا
  )3(".اهلاء
بات على سـاق،  ما قام من الن"وبعبارة أخرى الشجر  )4(".والشجر من النبات ما لـه ساق   

     ))5(".شجرة :واحـدتـه
كّب مـن الــذّهاب   السوم أصلـه الـذّهاب يف ابتغاء الشيء فهـو لفظ ملعىن مــر و    

ويقال سمت اإلبل  )6(".واالبتغاء وأجري جمرى الـذّهاب يف قـوهلم سامت اإلبل فهي سائمـة
ترسلون ماشـيتكم  : أي) ونتسيم: (وذا املعىن جاء قولـه تعاىل)7(".يف املرعى وأمستها وسومتها

  )8(".للرعي
﴾ فــذكّر  ]6: الرمحن[جدان لشجر يسوالنجم وا﴿ :ومما ورد بالتذكري أيضا قـولـه  

  .و النجم يذكّر ويؤنث ألنه اسم جنس مجعي مثله يف ذلك مثل الشجر ).يسجدان(بقولـه 
ومنـه شبـه بــه طلـوع   ...جم الكوكب الطّالع ومجعـه جنوم،أصل الن": قال الراغب    

نُ: ي، فقيلبات والرأالنبت والقرالن ـوما، وجنم يل جنَمجنا ومجن 1(".رأي(  
  ". )2(باتما ال ساق له من الن: "هوواملقصـود بالنجم يف اآليـة 

الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ﴿: يف قـولــه : قراءة والتأنيث بالتذكريفظة اللّ :ثانيا
يز موأهل احلجاز يؤنثون اجلنس امل) ضراءاخل(قرئ "﴾ و]80: يس[ا أَنتم منه توقدونَ ناراً فَإِذَ

                                                 
  . 382/ 2 ،، ا	Eّ�اء���5  ا	%�:ن ) 1(
�دة  11/652،ا	64ّ�ن ) 2(�)�Bش(.  
)3 (  ،d5ّe�	وا �ّآf�	2/158ا.  
)4 ( �"rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� *B� 287: ، ص .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 5(E	أ *B��،1  /618 .  
)6 ( "rا�ّ	:ن، ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� *B�� 281: ،  ص.  
)7 ( ،"rا�ّ	دات، ا�E�	281: ص  ا.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، ) 8(E	أ *B��1/611 .  
)1 ( "rا�ّ	دات، ا�E�	537 : ، صا.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 2(E	أ *B��، 2/1078.  
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والتذكري  .قت اإلشارة من قبلُ إىل اللّغتني، وأهل جنـد يـذكّرون ألفاظا، وقد سبالتاءواحـده ب
  . بالتذكري) فإذا أنتم منه( :األصل فيه استنادا إىل قوله تعاىل

لَآكلُونَ من شجرٍ ﴿: ىلتعا قـولـهوردت يف موضع واحد هو : بالتأنيث الشجر لفظة: ثالثا
: وموطن الشـاهد قولـه   ﴾]53: الواقعة[ونَ منها الْبطُونَ فَمالؤ] 52: ةالواقع[من زقُّومٍ 

وعلّله ابن عاشور مبا يعلّل به . ألنّ الضمري يعود عليه) منها( :فأنث الشجر بقولـه) فمالئون منها(
واسم اجلنس يغلب عليـه   ومل يلتفت إىل كونه اسم جنسلغري العاقل الذي يغلب عليه التأنيث، 

فمـالئون  : (وتأنيث ضمري الشجر يف قولـه" :حيث قال .كذلك التذكري، هذا إذا مل يكن أصله
   )1(".ألنّ ضمائر اجلمع لغري العاقل تأيت مـؤنثـة غالبا) منها البطون

) مـن (و ،قوميؤخذ من شجر الز، أي آكلون أكال ابتدائية) شجر(اخلة علىالد) من"(وتعرب   
   )2(".ة ألنّ الشجر هـو املسمى بالزقومبياني) ومالزق(الثانية الداخلة على 

والزقوم عبارة عن أطعمـة كريهـة يف النار ومنـه استعري زقم فالن وتزقم إذا ابتلع شـيئا     
   )4(".عام أهل النارم، وهي طشجرة مـرة كريهـة يف جهن" وشجرة الزقوم  )3(".كريها
 :التذكريب-قطَـعا-لـفـظة  •

والَّـذين  ﴿: من قـولـه تعـاىل ) قطَعـا(ومما ذكّر من أمساء اجلنس يف القرآن  لفـظة      
  ـمٍ كَأَناصع ـنم اللّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياء سزج ئَاتيواْ السبـا  كَسم

أُغْشيت وجوههم قطَعاً من اللَّيلِ مظْلماً أُولَـئك أَصحاب النارِ هـم فيهـا خالـدونَ    
" لْألنّ اومل يقل مظلمة والقطع اسـم جـنس   ) مظلما( :بقوله) قطعا(﴾ فـذكّر]27: يونس[

  ،ـذكّـرأن يـوصف بامل ، فيجـوز إذ ذاكمجع قطـعـة حنـو سـدرة وسـدر: قطع
  يـكونوجيـوز على هـذا أن  )2()ةيـاوِخ لٍخن(ـووباملـؤنث حن )1()رٍعقَنم لٍخن(حنـو 

   )3()".يلاللّ(حاال من ) مظلما(
وأن يكون من نعت اللّيل،  ،يلأن يكون قطعا من اللّ :أحـدمها: وقيل يف تـذكريه وجهان   

كأنمـا أغشـيت   : طع فيكون معىن الكالم حينئذى الق، واللّيل معرفـة نصب علفلما كان نكرة

                                                 
)1 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	310/ 27 ،ا .  
)2 ( l6E5 1A��	310/ 27 ،ا .        
)3 ( �"rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	دات أ�E�  *B� 328:  ، ص .  
)4 ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1 /528 .  
  .20: ا	%��   ) 1(
)2 (   ,@�  . 7: ا	�
  4/280،  3+#)�, ، قدرا7�ت !C47ب ا	%�:ن،   ) 3(
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، فلمـا صار نكرة وهو من  حـذفت األلف والالّم من املظلم، مثيل املظلموجوههم قطعا من اللّ
قطعا والوجه  ، والكوفيوني أهل البصرة ما كان كذلك حاالنعت اللّيل نصب على القطع ، وتسم

   )1(".اآلخر
     اجلمهورراءة يف ق-ع بفتح الطّاءطَوالق :بن كـثري  اوقرأه ...يءمجع قطعة وهي اجلزء من الش

   رِسأَفَ: (، قال تعاىليل املظلموهو اسم للجزء من زمن اللّ) قطْعا بسكون الطّاء(سائي ويعقوب والك
      )3(".))2(لمن اللّي بقطْعٍ كلهأَبِ
ألنّ األداة  مرسـل جممـل   يهفيـه تشـب  ) يلت وجوههم قطَعا من اللّكأنما أغشي: (وقوله     

  .  به هو احملذوفووجه الش مذكورة،
  :بني التذكري والتأنيث -خنـل -لـفـظة •

  . -خنل-والتأنيث يف لغة القرآن لفـظـةومن أمساء اجلنس الـواردة بالتـذكري       
جـاز  نهم أَعترتِع الناس كَأَ﴿: قولـه تعاىل موضع واحد هو يفجاء  :النخل بالتذكري: أوال

يف اآلية والـدليل وصـفـه مبـذكّر وهـو  )خنل(﴾ ذكّر لفـظ ]20: القمر[نخلٍ منقَعرٍ 
  .ل منقعـرةولـو أراد التأنيث لقي )منقعر(قـولـه 

 ـفظ، ولـو محلهـا عل املعـىن  على اللّ) خنل(ذكّر صفـة : خمشري لـذلـك فقالوعلّل الز
       )5(". ))4(أعجاز خنل خاوية  ( :ألنث، كما قال تعاىل

  نيهِبِشنازعة الناس م :والتقدير) الناس(يف موضع نصب على احلال من  )كأنهم: (ويعرب قوله 
   )1( ".أعجاز النخل

أصــول خنـل   ) از خنل منقعرأعج( ِب :واملراد )2(".تقلعهم عن أماكنهم) رتع الناست( :وقوله
     )3( ".منقلع
كأم األرض أمواتا وهم جثث طـوال عظام،يعين أنهم كانوا يتساقطـون على ": واملعىن    

   )4( ".أعجاز خنل وهي أصوهلا بال فروع

                                                 
)1 ( z� ي��o	ن، ا���1 ا	�)A7 ،11 /110 .ا �<=���C=$ّ	وا ���ّ$�	11/149 ،.  
  . 81:هCد   ) 2(
)3 ( ��C=$ّ	وا ���$�	ا  ،l6E511/149 .�(	pB	ا �6)E� �<=� 212: ، ص.  
)4 (   ,@�  .7: ا	�
  . 4/396،  2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"�=>� ا	E��� .  6/57ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي، ) 5(
)1 (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/396ا.  
  .6/57ا	ّ��-3�ي،  ،ا	(3ّ�ف ) 2(
)3 (  5�$6B6ّ	:ن، ا�%	ا "��r 22: ، ص .  
  .6/57،  ا	(3�ف ) 4(
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     )1(."طع رؤوسهم فتبقى أجسادا بال رؤوس، ألنّ الريح كانت تقشبهـوا بأعجاز النخل: يلوق
سخرها علَيهِم ﴿ :قـولـه تعاىلا أكثر من موضع منه يفت اللّفظة دور :خل بالتأنيثنال :ثانيا

   ـةاوِيـلٍ خخن ازجأَع مهى كَأَنعرا صيهف مى الْقَوروماً فَتسامٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس] 
وكذلك كلّ اسم من أمساء األجناس التـي  " ).خاوية: (﴾ فأنث بالوصف وهو قوله]7: احلاقة

ومثـر   ،وشجر وشجرة ،ومتر ومترة ،خنل وخنلة: فرقا بينه وبني اجلمع؛ حنو  واحدهتدخل التاء يف
   )2(."ه جيوز فيه التذكري والتأنيثفإن ،وشعري وشعرية ،ر وبرة، وبوبقرةوبقر  ،ومثرة
ن وأ ،يف مهابهـا ]: للـريح  [، وأن يكون م واللّيايلجيوز أن يكون لأليا) فيها(الضمري يف "و   
وأن يكون للطّاغية على قول من جعلها امسا  ،مل جير هلا ذكر حلصول العلم ا ، وإنن لبيوميكو

حاضرا يف ذلـك   لو كنت :واملعىن. الرؤية من رؤية العني ألنّ ،قعتهم، وصرعى حال من القوملب
    )3( ".الوقت لرأيت القوم فيها مصروعني

هوا بأعجـاز  شب "حيث)صرعى كأنهم أعجاز خنلالقوم فيها : (ويف اآلية تشبيه ظاهر يف قوله  
انتقوا منه أصوله ألنها أغلظ وأمأل وتركوها على ...النخل ذين يقطعونووجه التشبيه أنّ الّ...خنل

   )4(".األرض حتى تيبس وتزول رطوبتها مثّ جيعلوا عمدا وأساطني
     )5(".كةحنسات حسمت كلّ خري واستأصلت كلّ بر) حسوما: (واملراد بقوله

از خنل أعج(: قوله ومعىن )6(".مجع صريع وهو امللقى على األرض ميتا )صرعى: (مدلول قولهو  
   )7( ".أصول خنل باليـة :أي) خـاوية

وخنـل  : (والشاهد قولـه  ﴾]148: عراءالش[خلٍ طَلْعها هضيم وزروعٍ ون﴿: ونظريه قوله
  . فأنث بالضمري) طلعها

على لغة ) باسقات هلا: (فأنث بقوله ﴾]10: قـ[ات لَّها طَلْع نضيد النخلَ باسقَو﴿: قولهو 
  . من يؤنث وقد سبقت اإلشارة إىل أنّ تأنيث أمساء األجناس لغة احلجاز

  .مجعي ألنه اسم جنس ،القرآن الكرميذكّر وأنث يف لغة -النخل-وقد تبين يل مما سبق أنّ  

                                                 
)1 ( ،l6E5 ف�  .6/57ا	(3ّ
  . 85: ، ص 	�d5ّe، أ�C ا	��آ�تا	�4;, 2  ا	E�ق �)� ا	�fّآ� وا  ) 2(
)3 (  "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/517، ا .  
)4 (  �C=$ّ	وا ���ّ$�	ا�29/118،  .  
  .  148/ 6، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 5(
  .148/ 6ا	(3ّ�ف،  ) 6(
)7 (  5�$6B6ّ	:ن، ا�%	ا "��r 22: ، ص  .  
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مـن   هذا النوع :بياء النسبذي يكون مفرده اجلنس اجلمعي وهو الّ اءأمس من :اينالنوع الثّ-ب
وقـد سـبقت   بالتاء  للنوع الّذي يفرق بينه وبني واحدة منهوروده يف القرآن قليل بالنسبة  اجلمع

، الـروم -بالتذكري والتأنيـث يف القـرآن إالّ لفظتـا    من ألفاظه حيث مل يرد ،اإلشارة إىل ذلك
  .، وأعرايبومفردمها على التوايل روميحبسب ما توصلّت إليه  -األعرابو

  : بصيغة التذكري والتأنيث-الروم -لفظة  •
الكرمي يف موضع واحد أنثت فيه اللّفظة وذكّرت وهو قوله  القرآن عموم يف -الروم-جاءت لفظة 

غَلَـبِهِم  نى الْأَرضِ وهم من بعد أَد يف ]2 :الروم[غُلبت الروم  ]1 :الروم[ ملآ﴿ :تعاىل
والفعل إنمـا يتأنـث   "بدليل ثبوت التاء يف فعله، )لبتغُ( :فأنث بقوله ﴾]3 :الروم[سيغلبونَ 

وهم من بعـد غلبـهم   ( :، مثّ ذكّر على األصل بقولهعلى معىن اجلماعة وتأنيثه )1(".بتأنيث فاعله
 التـذكري  الغالب عليهإليه معظم أئمة اللّغة من أنّ اسم اجلنس وهذا يتوافق مع ما ذهب ) سيغلبون

  .اعةويؤنث على معىن اجلمكذلك  أصلهإن مل يكن 
  :بني التذكري والتأنيث -األعراب–لفـظة  •
ذي يفرق بينه وبني مفرده وهو من النوع الّ "أعرابِي"مجعي مفرده  اسم جنس -األعراب-لفظة

   . وقد وردت اللّفظة يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث".الروم"كلفظة  بياء النسب
 ذكرياللّ: الأوتعـاىل قوله : وردت لفظة األعراب يف مواضع عديدة  أذكر منها :فظة بصيغة الت: 

أَو يسـلمونَ  لِّلْمخلَّفني من الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد تقَاتلُونهم  قُلْ﴿
بكُم عذَاباً أَليمـاً  فَإِن تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً وإِن تتولَّوا كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّ

 .جمرور مجع بالياء والنون ألنهو ،)للمخلّفني: (بدليل قولهت لفظة األعراب ذُكّر ﴾]16: الفتح[
ه مجع مذكّر ساملا يدلّ على أممامل"و ،نفع، ما مجع بزيادة واو و: مجع املذكّر السنون يف حالة الر

: على تذكريه أيضا قوله ومما يدلّ)2(".وياء ونون يف حاليت النصب واجلر) قد أفلح املؤمنون: (مثل
   . اللّفظان كالمها بصيغة مجع املذكّر السامل )تقاتلوم(و ) ستدعون(

    )3(".، أو أخرهم كسلهم ونفاقهم عن اجلهادالذين أُخروا باإلذن هلم :هم) املخلّفني:(ومعىن قوله
  .وليس مجع عرب )4(".ادية واملتنقّلون فيها طلبا للكألسكّان الب"هم: واألعراب   

                                                 
)1 (  ،\(�� ��  .2/245ش�ح ا	�jaّE، ا
)2 (  =(�p;	ا ،,(ّ���1 ا	ّ�روس ا	��A ،2/17.    
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 3(E	أ *B��،1/371      .  
)4 (  l6E5 1A��	2/755، ا.  
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ل لَّم قَالَت الْأَعراب آمنا قُ﴿: ت يف موضع واحد هو قوله تعاىلفقد ورد :بالتأنيث ةفظلّال :ثانيا
تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِميانُ في قُلُوبِكُم وإِن تطيعوا اللَّه ورسـولَه لَـا   

  ) قالـت : (﴾ فأنث بقولـه ]14 :احلجرات[لَّه غَفُور رحيم يلتكُم من أَعمالكُم شيئاً إِنَّ ال
   -أعرايب-نّ األعراب اسم جنس مجعي مفردهألنه محله على معىن اجلماعة، وأل مذكّر) األعراب(و

هو "، وتذكري املؤنث وتأنيث املذكّر وأمساء األجناس تذكّر وتؤنث السيما ما كان منها لآلدميني
   )2( ")انآم ابرعأَالْ تالَقَ:(وقال تعاىل)1( )وقَالَ نِسوةٌ يفِ الْمدينة:(من سنن العرب قال اهللا عز وجلّ

    ا(" :ية جند االستدراك يف قوله تعاىلة يف اآلومن األساليب البالغيقـل مل   قالت األعراب آمن
مل : (لو اقتصر علـى قولـه  "راك ألنهاستد )قولوا أسلمنا( :ففي قوله) تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا

، فأوجبت البالغة ذكر الشهادتني من غري اعتقاد إمياناوا اإلقرار بألنهم ظن ؛لكان منفّرا هلم) تؤمنوا
   )3( ."االستدراك

  :القرآن الكرمي أمساء اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف :املطلب الثّاين
 )4(".ه من لفظه وإنما واحده من معناه، غري أنه ال واحد لتضمن معىن اجلمعهو ما : واسم اجلمع

يف الفصل األول وسأكتفي هنا مبا  معظمها ذكر، يف القرآن الكرميرية كثع وقد وردت أمساء مجو
أنيث وورد منها بالتبتها و أمساء اجلمع للعاقل، وأمساء اجلمع لغري العاقل: هي نوعانـذكري والترت

  حسب حروف املعجم كما سبق مع املباحث املتقدمة، 
  :نيث هيأتالذكري وتالأمساء اجلمع للعاقل الواردة ب :أوال

 :بني التذكري والتأنيث -القوم-لفـظة •

ومل يرد اسم من .باتفاقوهي اسم مجع  -قوم-لفظةع الواردة يف القرآن الـكرمي اجلمومن أمساء 
أمساء اجلمع يف القرآن بالكثرة اليت جاءت ا لفظة قوم، حيث وردت اللّفظة فيما يزيد عن ثالمثائة 

  .  عضها وأنثت يف بعضها، وبعضها مل يتبين فيه ذلكواثنني وثالثني موضعا ذكّرت يف ب
لّال: الأوذكري يف العديد من املواضع أذكر منها  -قوم–فقد وردت لفظة  :ذكريفظة بالتقوله بالت
﴾ والشاهد ]66: األنعام[كُم بِوكيلٍ وكَذَّب بِه قَومك وهو الْحق قُل لَّست علَي﴿ :تعاىل
من عالمة التأنيث دليل على تذكري الفاعل وهـو  ) كذّب(فتجريد الفعل) ب به قومكوكذّ( :قوله

-من قوله -قوم) :كقوم .(  
                                                 

)1 (   s7C� :30 .  
)2 (   �	��wّ	4;,، ا	ا l%2 216: ، ص  .  
)3 (  ، iC(6ّ	ان، ا�ك ا!@�$�296: ص  � .  
)4 (   =(�p;	ا uEoa� ،,(���1 ا	ّ�روس ا	��A ،2/64 .  
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ـ )1(."مجاعـة الرجال والنساء"ةواملقصود بالقوم يف هذه اآليـ       ـا وذكّر ألحـد أمرين إم
ـوع اليت ال واحــد  نّ أمساء اجلمألأو ألنـه اسم مجع   ،ر على املـؤنثعلى تغليب الـمذكّ

 لفظـه  والقـوم  .ـذكّر وتـؤنث مثل رهـط ونفر وقومهلا من لفظهـا إذا كانت لآلدميني ت
   .وهو غري مشتق مـذكّر وتأنيثـه يف معناه

ويكون فيـه معىن تأنيث وهـو مـذكّر  ،د يكون االسم غري خملوق من فعلوقـ:" راءقال الفّ
فظ مرة وعلى املعىن مرة؛ من ذلـك قـولـه عز للّفيجوز فيه تأنيث الفعل وتـذكريه على ا

ولـو قيلت لكان ) كذّبت(ل اآلية، ومل يق) كـذّب بـه قومـك وهـو احلقو(وجلّ 
  ذهب إل تأنيث  )3( )بت قَوم لُوطـذَّكَو( )2( )كَـذَّبت قَـوم نوحٍ(صـوابا، كما قال 

)4(".األمـة
                                 )5(اعريف الشعر العريب ومثّله بقول الش أنّ مثل هـذا كثريمشريا إىل  

  )6(ت الْعاشرةُكاَن وفي وائل      وقَائع يفِ مضرٍ تسـعـةٌ 
ألنّ : تسـع : ، وكان ينبغـي لــه أن يقـول   تسعـة: فقال:" مثّ علّق على الشاهد بقوله    

األيام؛ فيقـال  : ألنّ العرب تقول يف معىن الوقائع؛ يامإىل األولكنـه ذهب الـواقـعـة أنثى، 
  )7(."، يريد وقائعهـامل بأيام العربهـو عا

يف هذه اآلية الكرمية بالتأنيث أيضــا قـال    )وكـذّب بـه قومك: (وقرئ قولـه تعاىل   
   )8(".بالتاء) وكـذّبت(وقرأ ابن أيب عبلة : القرطيب

يقصـد أمساء [فإن صغرت: "غري تاء ألنّ لفظه مذكّر، قال اجلوهريب -قومي -وتصغري القوم   
بغري تاء تأنيث كما تقول يف عصـبة   )9(".فريومي ورهيط ونمل تدخل فيها اهلاء وقلت قُ] اجلموع

قوم " :باهلاء فقالالزخمشري وصـغره وأنثه  )10(".عصيبة، ألنها أمساء مفردة اللّفظ جمموعة املعىن
   )11(".صغريهـا قوميـهمـؤنثة وت

                                                 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*،  ) 1(E	أ *B�� 2/934 .  
  .105:  ءا	3ّ��ا  ) 2(
  .160: ا	3��اء  ) 3(
�5  ا	%�:ن،  ) 4(��1/126.  
)5 ( l4k�@ u	أه$� إ *	.  
� �C]Bز 	34[�+� 2[  ا	#[�ورة، ص      .  276: ض�اk� ا	3ّ��، ص  �=>�. 1/126، ا	Eّ�اء،%�:ن���5  ا	(r� �C6=ب 2    ) 6(]� :126  .

  .16/139ا	64�ن، 
�5  ا	%�:ن،  ) 7(��1/126.    
)8 (  z� ،  �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	7/11، 4ا.  
   .)@Cم(��ّدة  505 /12 6�ن ،ا	4ّ  ) 9(
)10 (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/660، ا .  
)11 (  ،l6E5 ���E	ي.   3/660ا�ّ��-3	ف، ا�  . 4/174، �=>� ا	(3ّ
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مـذهب  وذهـب  ) قوميـه(على ) قـوم(من تصغريه  الزخمشري ما ذهب إليه ورد املنتجب   
ر على لفظـه وال تـدخل فيه التـاء إذا كـان   اسم اجلمع يصغ"اجلوهري كما أسلفت من أنّ 

  .وهو املرجح بل الصواب يف نظري )1(".دمينيلآل
مه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ السيئَات قَالَ يـا  وجاءه قَو﴿ :ونظريه قولـه   

قَومِ هـؤالء بناتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُواْ اللّه والَ تخزون في ضيفي أَلَيس منكُم رجـلٌ  
 يدش78: هود[ر[اهد قوله﴾ والش) :واَءجقَ هومه هيرلَإَ ونَعيذكري جتريد الفعـل  ) هوعالمة الت

  . "قوم"داللة على تذكري لفظة  بالواو والنون) هرعوني(جاء من التاء الدالة على التأنيث، ومجع 
نهم أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً ميا﴿: تعاىل وقـوله    

  ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيراً منهن ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ
كلَئفَأُو بتي ن لَّممو انالْإِمي دعب وقالْفُس مساال ونَ  بِئْسمالظَّال م11:احلجرات[ه[ ﴾

باليـاء  ) يسخر( :قوله :أوالليل على تذكريه والد) من قومقوم  يسخرال : (قولهاآلية  يفوالشاهد 
  .ألنه أخرج النساءفخص القوم بالرجال ) وال نساء من نساء( :قوله: ثانياو عالمة التذكري،

ال مجاعـة الرج" :املقصود بالقوم يف اآليتنيواختصاص القوم بالرجال صريح يف اآلية ألنّ   
)2(".جيمعهم أمـر واحـد

   
فقط وال يشاركهم فيـه -الرجال-فلفظ القوم هنا مـذكّر تـذكريا حمضا ألن املقصـود به   

وربمـا  " .واملعىن معاً فظَالنساء، لذا فالتذكري يف اآليتني السابقتني جاء على األصل حيث طابق اللّ
وذلك ما سيلحظ من خالل  )3(".يب رجال ونساءدخل النساء فيه على سبيل التبع ألنّ قوم كلّ ن

                                                                       .اآليات التالية
ومن ذلك   -كذّب-ودائما مع الفعل ،يف مثانية مواضع ها بذلكرودو :بالتأنيث قوملـفظة : ثانيا

: فأنث والـدليل قولــه   ﴾]105: عراءالش[الْمرسلني ذَّبت قَوم نوحٍ كَ﴿ :لـه تعاىلقو
  .تلحق الفعل داللة على تأنيث الفاعل بالتاء التي) كـذّبت(

وعلى معىن اجلماعة جاء قولـه ":املربدقال  جاء محال على املعىن يف اآلية - قوم-لفظة تأنيثو  
مجاعـة  كذّبت:، فتقديرهمجاعـة كـذّبت؛ ألنهم:فقال )كذّبت قوم نوح املرسلني: (عز وجلّ
ألنّ اجلمع ما ليس تأنيثه يف لفظه، إالّ أنّ كلّ  )4(".ذلـك جيـد ، أو مجاعـة نوح كلّقوم نوح

                                                 
)1 ( ���E	ا �(B�	:ن ا�%	اب ا�3/660، 2  إ+ .   
)2 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2/934 .  
)3 ( d5ّe�	وا �ّآf�	ا *B��  ص ،,(ّ�   . 660، �3/659 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، =>� ا	E���. 163: 2  ا	4;, ا	��
)4 (  d5ّe�	وا �ّآf�	79: ، ص ا  .  
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تقول جاءين القوم فتذكّر على اللّفظ،كما قال ...مجاعة خترب عنها، فلك أن تؤنثها على معىن مجاعة
   )2( .فأنث على املعىن )1()حٍكَذَّبت قَبلَهم قَوم نو: (اهللا تعاىل

عـىن  مب–قوم -الفعل املسند إىل قوم نوح لتأويلوأنّ : "وتبعهم يف ذلك ابن عاشور حيث قال   
بنو عامر وذلك قياس يف كلّ اسم جمع ال واحد  ، وقالتقالت قريش: األمة أو اجلماعة كما يقال

    )3(".لغري اآلدميني فمؤنث ال غري فأما إذا كان -ورهط-نفر-مثلله من لفظه إذا كان لآلدمي 
: حلـج ا[وإِن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعـاد وثَمـود   ﴿: ونظريه قوله تعاىل

42[﴾.  
  .﴾]160: الشعراء[لُوط الْمرسلني  ذَّبت قَومكَ﴿: و قـولـه

، وأمسـاء  ها اسم مجـع أنثت يف لغة القرآن، ألنذكّرت و-قوم-أنّ لفظة: ويستنتج مما سبق    
فـظ   اجلمع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كانت لآلدميني الذّكور جيوز فيها التـذكري علـى اللّ  

مل يأت ، وحلظت أنّ التأنيث القوم يف القرآن أكثر من تأنيثه تذكريو، اجلماعة عىنوالتأنيث على م
  .  هذا ملا أسند فيه إىل الفاعل يؤنث إالّ يف موضع واحدمل فكأنه  ،إالّ مع الفعل كذّب

  :بصيغة التذكري يف القرآن-نسـوة - ةـظلف •
  ثات احلقيقينسوة(ة ة اليت ذكّرت يف القرآن لفـظمن املؤن (  

د شغفَها حباً إِنا وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَ﴿: قال تعاىل
ربِنيٍ لَنالَلٍ مي ضا فرغم كون  -قالت-ومل يقل )قال نسوة(: ﴾ فذكّر بقوله]30: يوسف[اه

  .الفاعل مؤنثا حقيقيا
" كما يقع علـى الرجـال   فذكّر الفعل لقلّـة النسـوة ووقوع هـؤالء عليهن" :قال الفراء   

، وكـلّ  ومل يقـل انسـلخت  " :قال الفـراء  )4( )مرحالْ رهشاَأل خلَسنا اذَإِفَ(: ومثّله بقوله تعاىل
)6()كئولَلُّ أُكُ ادـؤفُالْو رصبالْو عمالس إنّّ( :بقولـه تعاىل كما مثّله أيضا)5(".صواب

لقلتهن ومل  
   )7(".ولو قيلت كان صوابا) تلك(:يقل

                                                 
  .9: ا	%�� )   1(
)2   (�<=�  d5ّe�	وا �ّآf�	د، ،ا�ّ��	113: ص  ا .  
)3 ( ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� 19/ 156 ،157.  
)4 (  ,�C$	5 :ا.  
  . 1/435،�:ن، ا	Eّ�اء���5  ا 	% ) 5(
  .36: ا�7�اء  ) 6(
�5  ا	%�:ن، ا!خE\، .  1/435ا	Eّ�اء، ���5  ا	%�:ن، ) 7(��  �<=�1/263 .  
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والنسوة اسم مفرد جلمع :"بالتذكري فقال) قال نسوة(: وذهب الزخمشري يف تعليل قوله تعاىل   
أنيث املرأة وتأنيثه غري حقيقية ولذلك مل تلحق فعله تاء الت1(".كتأنيث اللّم(  

ال أرى أنّ النسوة اسـم مفـرد   ...":فقالوقد علّق السامرائي على ما ذهب إليه الزخمشري     
         )2(".ة اجلمع نظري نِساء سواء بسواءى أبنيوهو عل ،جلمع املرأة والّذي أراه أنه مجع

يت ورثـت  فهذا يتصل بلغة القرآن الّ ،ألة عدم حلوق تاء التأنيث للفعلوأما مس"وعقّب قائال    
   )3(".خصائص العربية التارخيية أنّ عالمة التأنيث فيها مل تأخذ مكاا الثّابت

أنّ لفظه مفـرد وإن كـان   : يريد به-مفرد جلمع املرأة اسم-قول الزخمشري أنّ ويف تصوري   
  .معناه مجعا ألنه اسم مجع الواحد له من لفظه

   )4(.وتأنيثه غري حقيقي ألنّ تأنيث اجلمع كلّه جمازي ولو كان ملفرد حقيقي:"وال غرابة يف قوله 
قيل هي مابني الثّالثة إىل  :"لُّّمةمجع، قال ابن األثري يف ال: ألنّ لفظها مفرد ومعناهاباللُّمة  مثّلهو 

  )5(".العشرة
، وتذكري املؤنث مسة عربية وملسة بالغية وهي مـن اإلعجـاز   أنّ تأنيث املذكّر: ورأيي اخلاص

شعرا ونثرا وعليه فـإنّ تـذكري   العرب يف لغة  أم، كان سواء أكان ذلك يف لغة القرآنالبالغي مب
بل البد أن  وليس غاية يف حد ذاته ،معىن معين واإلفصاح عنه املؤنث، وتأنيث املذكّر وسيلة لبلوغ

       )6( .وإالّ كان عبثا وفسادا يكون له غاية تطلب ومعىن يراد
، والنسوة اسـم مفـرد   ذكّر الفعل على إرادة اجلمع"فَبالتذكري ) وقال نسوة( :قال املنتجب   

ما قورن بقول الزخمشـري   الصواب والدقة إذاويف تعليله هذا كثري من )7(".واللّفظ جمموع املعىن
  .  السالف الذّكر

  نسوة على)"وقال نسوة يف املدينة( :وقوله: وخالفهم أبو حيان فجعله مجع تكسري حيث قال   
اءـه مجأن8(".قامت اهلنود وقام اهلنود: قولت ؛ إذْع تكسري جيوز أن ال تلحق الت(   

ع التكسري له واحد من ، ومج، ألنه ال مفرد له من نوعهع تكسريأنه اسم مجع ال مج: واحلقيقة   
   .وإنما كسر على اهلنود" هند"فجمع اهلنود مفرده  ،لفظه

                                                 
  . 3/73، ا	ّ��-3�ي ، ا	(3�ف ) 1(
���1 	;, ا ) 2( �� kا�ّ��  .165: ، ص 	$=��j، ا	6ّ
)3 ( ،l6E5 1A��	165: ص  ا.    
  . 7/438خ�ا5, ا!دب، ا	�;�ادي،  ) 4(
�ّدة 12/548، ا	64ّ�ن  ) 5(� ،)*�	(  .  
  . 328: ، ص ��ّ�� ح��7, +�� ا	s(o4. �=>� ا	�p�, ا�+�ا�ّ),، د ) 6(
)7 (   ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	م� . 3/51ا��� ه3Q �	�  .156 :ص  ،=>� إ+�اب ا	C3ّاه� ا	%�:5ّ), 2  آ$�ب أوضn ا	�6
  . 1/3/483درا7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��*، +�� ا	-�	� +#)�,، .  �3/294)�، =>� ا	ّ=Y� ا	��ّد �� ا	��� ا	�� ) 8(
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ألة عدم حلوق تـاء التأنيـث   وأما مس":وعلّق السامرائي على ظاهرة تذكري كلمة نسوة قائال   
بية التارخيية أنّ عالمة التأنيـث فيهـا مل   ت خصائص العرثَيت ورِفهذا يتصل بلغة القرآن الّ ،للفعل

أنّ التذكري أصل يف اللّسـان  : ولست أشاطره الرأي لثالثة أسباب، األول)1(".تأخذ مكاا الثّابت
أنّ القاعدة النحوية مفادها أنّ اسم : أنّ العرب تذكّر ما دلّ على القليل، والثّالث: والثّاين . العريب

  . ويؤنث اجلمع للعاقل يذكّر
جيوز تـذكريها وتأنيثـها، ألنـها اسم مجع ال واحـد لــه   -نسوة-لفـظة :وعليه فإنّ   

 وإنْ"القـوم "مثلـه يف ذلـك مثلث ، وألنـه لآلدميني، يذكّر ويؤنومفرده امرأةمن لفـظـه 
ريه علـى  ، والقوم تذكوتذكريه على معىن اجلمعخالفه يف أنّ تأنيثه على اللّفظ ألنّ لفظه مؤنث 

قـال   .د به قلّة من النسـاء ألنه أري وخرج إىل التذكري أيضا . وتأنيثه على معىن اجلماعةفظ، اللّ
وامرأة صـاحب   ،وامرأة اخلباز ،اقيامرأة الس: وقال مجاعـة من النساء وكن مخسا:" الزخمشري
نسوة، من زوجـات  روي أنهن مخس "و )2(".وامرأة احلاجبجن ، وامرأة صاحب السالـدواب

   )3(".الرؤساء والكرباء
وقـد قرئ )4(".يقال نِسوة ونسوة "فَلغتان الكسر والضم  )نسوة(ويف حرف النون من لفظة    
  ).")5ما
ـ  :وعن الشيء طلبه منه، :اودهيء يرراوده على الش"نم) تراود فتاها( :واملراد بقوله    د يف جه

، يستخدم راودته املرأة عن نفسه يف طلب اجلمـاع مـن املتـأَبِّي    طلبه منه، وفيه معىن املخادعة
   )7(".أصاب قلبها حبب قوي": أي )شغفها حبا( :وقوله )6(".املمتنع
ـ  هِسفْن نع(هادبع) ااهتفَ داوِرت يزِزِالع أةُرام(مدينة مصر) يف املدينة نسوةٌ وقالَ:" (واملعىن    د قَ

شفَغها حًبا (ه شغاف قلبها أي غالفه متييز أي دخل حب)(أي يف خطأ ) ا لنراها يف ضاللٍإنبنيم (
بي8(".ها إياهن حبب(   

                                                 
)1 (  j��=$ّ	;, ا	1 ���  . 165: ، ص �� 
  . 3/294 =>� ا	=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�،� . 3/73ا	(3ّ�ف،   ) 2(
)3 (   5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET  ،2/549  .  
  .116: ، صإpTح ا	�=�o، ا�� ا	6ّ()�  ) 4(
)5 (  �E	ا�(B�	:ن ا�%	اب ا�3/51، �� 2  إ+ .  
)6 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ;, ا	��E	أ *B�� ،1/521  .  
)7 (  l6E5 1A��	1/632، ا  .  
)8 (  �(	pB	ا �6)E�،  5 ، . 238: صC��aّ	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET �<=� 2/549.  
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 ،ر يف القرآن ألنه اسم مجع لعاقـل مؤنث حقيقي وذكّ -نسوة-أنّ لفظة: ويستخلص مما سبق   
وتأنيثه على اللّفظ ألنّ لفظه  ،قلّةألنه أريد به الووأمساء اجلموع إذا كانت لآلدميني تذكّر وتؤنث 

،ث حقيقيأنيث عكس لفظة  مؤنذكري والتقوم"وهو يف الت ."  
  :بني التذكري والتأنيث قراءة -النـساء-لـفـظة  •

  -النساء-ت بالتذكري والتأنيث يف لغة القرآن الكرمي لفظةئومن املؤنثات احلقيقية التي قر     
يحلُّ لَك النساء من بعد ولَا أَن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ ولَـو  لَا  ﴿ :وذلك يف قولـه تعاىل

﴾  ]52:باألحزا[أَعجبك حسنهن إِلَّا ما ملَكَت يمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رقيباً 
  . ، وإن كانت القراءة بالتأنيث نادرةبالتأنيث) ال حتلّ(تذكري وقرئ بال) ال حيلّ(: قرئ قوله

، يريد ال حيلّ لك شيء من روي عن  أيب عمرو من التاء فيه ، إالّ ماإمجاع القراء على الياء" ألنّ
  )1(".النساء

       )2(".لنون عالمة جلمع املؤنث القليلا" ألنّ) ن(: تعاىل ويعضد القراءة بالتذكري قوله
للقلّة، وتـذكري  ) ن( :، ألنّ اهلاء والنون يف قولهواالختيار التذكري:" اريقال أبو بكر األنب   

  : قول النابغةومثّله من الشعر ب)3(".، وإىل هذا كان يذهب الكسائيالفعل يدلّ على القلّة
                 هنظَما فَنهقْدى عذَارذَ الْعأَخ     لُؤِ ملُؤ نـمـتتتابعٍ مدر4(س(   

ث-أخذ-اهدوالشر به عن القلّة ،والعذارى مؤنه عب5(.ألن(   
قرئت بالتذكري والتأنيث ألنها اسم مجع ال واحد له من -النساء-أنّ لفظة :يل مما سبق وقد تبين

  . -نسوة-وتذكريها وتأنيثها كلفظة، وألنها مبعىن القلّة، لفظه
  :الواردة بالتذكري والتأنيث هيأمساء اجلمع لغري العاقل : ثانيا
   : التذكري والتأنيثبني  -الطّـير-لفـظة •

وهو من النوع املشـتق  -الطّري-ةمن أمساء اجلمع الواردة يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث لفظ
  .والفرق بينهما أنهما للعاقل، وهي لغري العاقل )6(.ركب والصحبكال
وإِذْ قَالَ إِبراهيم ﴿: موضع واحـد وذلك يف قولـه تعاىل يفوردت فقد  :ريفظة بالتذكاللّ :أوال

رب أَرِنِي كَيف تحيِـي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي قَالَ فَخذْ 
                                                 

  . 291: ص ، Bّ, ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا�� خ�	l�Cح  ) 1(
�(� ا!�5� را	  ) 2( C�  . 2/302 ،ي�fآ� وا	�d5ّe، أ
)3 (  ،l6E5 1A��	2/302ا  .�(	pB	ا �6)E� �<=� 52: ، ص .  
)4 ( ،���  . 108: ص  د�Cاl5، ش�ح و�%��* +ّ��س +�� ا	6ّ
)5 ( d5ّe�	وا �ّآf�	2/302، ا .  
)6 (  ،M�(7 ��  .�16/114=>� ا	�-xaّ، ا
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علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءاً ثُم ادعهن يأْتينك سعياً  أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ
بالتاء، وهي  )أربعة( :فذكّر لفظ الطّري بقولـه ﴾]260: البقرة[اللّه عزِيز حكيم  واعلَم أَنَّ

تقول  ،عشرال الث إىلالثة إىل العشرة، وتسقط من عدد املؤنث من الثّتثبت يف عدد املذكّر من الثّ
ـ   )1( ."ثالث نسوةعندي : وتقول يف عدد املؤنث...ثة رجالعندي ثال كري ذفخولف ببـاب الت
: ( يف املوضع نفسـه والشـاهد قولــه   -الطّري-مثّ أنث لفظ  )2(".من ثالثة إىل عشرة والتأنيث

منهن ،فصرهن، ادعهن. (  
     )3(."قتها خبذوإن شئت علّ ،صفة ألربعة )ن الطّريم(: يعرب قولهو 

يث فيها يف موضع واحد التّذكري والتأن استوى :ري مستوي فيها التذكري والتأنيثالطّ ةلفظ: ياثان
بصـفة  ) طـريا (﴾ حيث وصف ]3 :الفيل[هِم طَيراً أَبابِيلَ وأَرسلَ علَي﴿: هو قولـه تعاىل

وإن نويت  ،ه إن نويت التذكري فهو مذكّرعليو) أبابيل( :يستوي فيها التذكري والتأنيث وهي قوله
اجلمهور بالتـاء  "بالتاء والياء فقد قرأ ) رميهمت(قراءة الفعل بعده هذا ويدعم  .التأنيث فهو مؤنث

   )4(".بالياء) يرميهم(ة، وابن يعمروالتذكري كقراءة أيب حنيف)...ترميهم(
   )6(".إبالة: وقيل واحده)5(".هوهو مجع ال واحـد لـ ،عات كثريةمجا: ومعىن أبابيل

ن الكرمي، يذكر منها قوله يف بقية املواضع يف القرآة بذلك فظلّال وردت :لفظة الطّري بالتأنيث :ثالثا
ودخلَ معه السجن فَتيانَ قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمراً وقَالَ اآلخر إِنـي  ﴿: تعاىل

ـ أَرانِي  ا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَومأَح   ِسـنِنيحالْم ـنم اكر
  .إثبات التاء على إرادة التأنيثب) تأكل الطّري: (والشاهد قوله ﴾]36: يوسف[

السماء ما يمِسكُهن إِالَّ اللّه إِنَّ في ذَلك أَلَم يرواْ إِلَى الطَّيرِ مسخرات في جو ﴿: وقوله
   .الطّري ةتأكل بتاء املضارعة الدالة على تأنيث لفظ :لفقي ﴾]79: النحل[ت لِّقَومٍ يؤمنونَ لَآيا
    ن يل ممالطّري-لفظةأنّ : ا سبقوقد تبي- ث تذكّر وتؤن ،ال واحد له من لفظهـه اسم مجع ألن ،  
وتذكريه علـى لفظـه وتأنيثـه علـى معـىن       )7(ليس اسم جنس مجعي على رأي ابن هشامو

مل يـرد بالتـذكري إالّ يف    حيثألنه لغري العاقل  ،وتأنيثه يف القرآن أكثر من تذكريه )1(".اجلماعة
                                                 

)1 ( �  . 3/361, ا�� ا	��A"، رضّ  ا	��ّ�، 2ّ)�=>� ش�ح آ
)2 ( �  . 23/361ّ), ا�� ا	��A"، رضّ  ا	��ّ�، �=>� ش�ح آ
  . 1/171، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي ) 3(
  <=�2/833� �6E)� ا	ّ=z� ، ,�(#+ ،3  ،4/281 . ، E6درا7�ت !C47ب ا	%�:ن ا	(��*  ) 4(
�ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا ) 5(E	أ *B��,(ّ�  . 1/4،	4ّ;, ا	��
�5  ا	%�:ن ) 6(��E	اء، ا�3/293، ّ .  
)7 (  �ّC�=ّ	ا dد���ري�=>� إ+�اب ا	C3اه� ا	%�:5ّ), ا	(���, وا!حa5!م ا�  . 406: ، ص , ا	3��E, 2  آ$�ب أوضn ا	�6�	�، ا�� ه3
)1 (  ، E6=ّ	ا �6)E� �<=�2/833.  
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فيه التذكري والتأنيـث يف   ستوىكما تتبعت ذلك من خالل آي الذكّر احلكيم وا ،موضع واحد
  .)ريا أبابيلط(:قوله

    :األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن بصيغة اجلمع السامل: املبحث الثّالث �
ظ مـن هـذا   فقد وردت يف القرآن الكرمي ألفا يتعلّق جبمع املؤنث السامل :املطلب األول      
ت حقيقية، ومؤنثـات  مؤنثا :نوعان وهي والسياق هو ما حيدد ذلك كما سيأيت، بالتذكريالنوع 
  .مساعية 

  :مي بالتذكري ما يليوقد جاء منه يف القرآن الكر :السامل احلقيقيمجع املؤنث  -أ
 : بصيغية التذكري يف القرآن -املـؤمنات-لفـظة  •

وهـي صـفة    -املـؤمنات-ةلفـظ يف آي الذّكر احلكيم من األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث
ث حقيقيذكري يف موضعني من القرآن الكرميور ملؤنها وردت بالتا كذلك إالّ أنغم كو.  والسر

  .     ذلك سيتضح بعد حتليل هذين األمنوذجني يف 
ا املوضع األوفي قـولـه تعاىلف :لأم :﴿    ـاتنمؤالْم ـاءكُمـوا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي

ه أَعلَم بِإِميانِهِن فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعـوهن إِلَـى   مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّ
الْكُفَّارِ لَا هن حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَـا جنـاح علَـيكُم أَن    

هورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهحنكأَلُوا تسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسرِ وافمِ الْكَوصِسكُوا بِعملَا تو ن
﴾ والشـاهد  ]10: املمتحنة[لَّه عليم حكيم ما أَنفَقُوا ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم وال

بالتاء مطابقـة مـع   -تكمجاء-لفعل من عالمة التأنيث ومل يقبتجريد ال) جاءكم املؤمنات: (قوله
  ألنك إذا فصلت بني فعل".)كُم(: ، و ذلك للفصل بني الفعل والفاعل بقولـهاملؤنث الفاعل

 ضرب زيدا هند،وضربت زيدا هند ، فمن :املؤنث وبينه بشيء اعتدل التذكري والتأنيث،كقولك
   .)1(".ؤنث حاجز رجع الفعل إىل أصلهملّا حجز بني الفعل وامل: ، ومن ذكّر قالأنث لزم القياس

حسن  :"قال السجستاين. مبثابة تاء التأنيث احملذوفة ألنهحيسن  والفصل بني املسند واملسند إليه  
: وقال، فصارت كاملثل نتهمألا جرت على ألس] يقصد باملسألة الفصل[،التذكري يف هذه املسألة

وعليه  )2(".عوضا من تاء التأنيث احملذوفة شيء كان احلاجز بينهماصل بني املؤنث وبني فعله بإذا فُ
  )3(".حضر القاضي امرأةّ: "قوهلم

                                                 
)1 (  d5ّe�	وا �ّآf�	ري ،ا��(� ا!�5 C�  224 : ، صأ
)2 (  l6E5 1A��	225:  ص ،ا.  
)3 (  xk�a-	ا ��  . A ،2/414ّ= ، ا
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أم كلثوم بنت عقبة بن أيب -املراد هنا امرأة واحدة وهي إذ )1(وألنّ املراد باملؤمنات يف اآلية قلّة   
أللف والتاء  خيـرج إىل  والتأنيث با حني خرجت مهاجرة كما جاء يف سبب نزول اآلية، -معيط

  .التذكري مع القلّة والعكس صحيح مع الكثرة
 هند واهلندات، :،كقولكاعلم أنّ كلّ اسم مؤنث جيمع باأللف والتاء: "أبو بكر األنباري قال  

وقد جاء هنا للقلّة كمـا   )2(".وربما كان للكثري واأللف والتاء جلمع القليل، ،وزينب والزينبات
  .ب الرتوليفهم من سب

ىل الواحـد  حكم املسـند إ  ،أنّ حكم الفعل املسند إىل مجع غري املذكّر السامل"ضافة إىلهذا إ 
ـ لهم باجلماعة، فالتأنيث على تأويقامت الرجال، وقام الرجال: اازي التأنيث تقول ذكري ، والت
؛ ألنّ تأنيـث  ء وحـذفها ، بثبوت التاقامت اهلندات وقام اهلندات: ، وتقولعلى تأويلهم باجلمع

   )3(".ازي جيوز إخالء فعله من العالمةاجلموع جم
مع عدم وجود تذكري الفعل للفاعل احلقيقي التأنيث ولو  وجوز الكوفيون  وأبو علي النحوي   

قوله :" ما رجحه ابن هشام حيث قال الفاصل، وأما البصريون فال جييزون ذلك إالّ بوجوده وهو
الرغم من كون الفاعـل   حيث خال الفعل جاء من عالمة التأنيث على" )ك املؤمناتءجا( :تعاىل

وقد استدلّ الكوفيون وأبو علي الفارسي على جواز حذف تاء التأنيث من مجعا مؤنثا ) املؤمنات(
ث السه قد فصل بني الفعل . املالفعل املسند إىل مجع املؤنجـاء (ولكن هناك وجه أقوى وهو أن( 

        )4(".فجاز عندئذ تذكري الفعل وتأنيثهفاصل هو الكاف يف جاءك  )املؤمنات(عل االفو
   )5(".رط غري جازمظرف ملا يستقبل من الزمان متضمن معىن الش): إذا: (ويعرب قوله    

      )6()".املؤمنات(نصب على احلال من ) مهاجرات: (وقوله

: وقوله)7(".ذكّره مهاجر وهو من ترك وطنه يف سبيل اهللاوم ،ده مهاجرةواملهاجرات مجع مفر    
)فامتحنوهن (باحللف والن فابتلوهننظر يف األمارات ليغلب على ظنونكم صدق إميا.")8(   

                                                 
�(7� <=� :545  .� �6E)� ا	pB	)� ص   ) 1(E$ّ	ة اCET3/1319 .  
)2 (  ،d5ّe�	وا �ّآf�	2/160ا . d��17/5/2004 kا�ّ��  .      2: ، ص ، 2�ضj ا	6ّ
�	�ش�ح ا  ) 3(� ��  .163: ، ص �� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا
�ري،إ+�اب ا	C3ّاه� ا	%�:5ّ), وا!ح�د�d ا	ّ=�  ) 4(a5!م ا�  . 157 :ص  Cّ�, ا	3ّ��E,، 2  آ$�ب أوضn ا	�6�	�، ا�� ه3

)5 (  ،l6E5 1A��	157 :ص  ا .  
)6 (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/459، ا .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 7(E	أ  *B�� ،2 /1141.  
  *�(E7  ��ب، وه[  أخ[�    وهّ� أّم ا	�(* �=� أ]oّ-	ا �� ��+ ��� �5��=� أ�  أ�ّ), آ ,�i��ض �� شّ�اد ا	YE�ى، و2(+ ��� �5�ن آ

   ]�� +��و �� +�ِ� ُوّد،  وه=� �=� أYA5#4, وزو ���ن، و+��ة �=� +�� ا	�ّ�ى �w+ ��أّم l�47، و���Cع �=� +%�, آ��5 ��� ش��س 
� �5�  .��6/107 +��، ا	(3ّ�ف، jYA آ��5 ��� ه3�م �� ا	��ص، وآCw4م �=� A�ول آ

  .6/107، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 7(
)8 (   l6E5 1A��	6/105، ا .  
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هن حلّ هلم وال هم  ال( :تعاىل قع على  املذكّر واملؤنث قاليف اآلية الكرمية ت -احللّ-لفظةو    
58: رست اللّفظة يف الفصل الثّاين، صد وقد اآلية) حيلّون هلن .      

   )1(".رباط الزوجية: مجع عصمة): "بعصم الكوافر: (قولهمدلول و    
أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّـه  يا﴿: ومثله قولـه تعاىل
و رِقْنسلَا يئاً ويش    يهِنـدأَي نـيب ـهرِينفْتي انتهبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِنيزلَا ي

ـ  ه غَفُـور رحـيم   وأَرجلهِن ولَا يعصينك في معروف فَبايِعهن واستغفر لَهن اللَّه إِنَّ اللَّ
كن ، ألن فذكّر للفصل، والقلّة) إذا جاءك املؤمنات: (شاهد قولهوموطن ال ﴾]12: املمتحنة[

2(."نسوة* ست(   
ينـه بـني أيـديهن    وال يأتني ببهتان يفتر: (الكناية يف قوله: ة يف اآليةيومن األساليب البالغ  

ى بالبهتان املفترى بني يديها ورجليها عن الولد الّ"حيث) وأرجلهنا ذي تلصقه بزوجها كـذب كن
وهي مـن لطـائف   )3(".ذي تلده به بني الرجلنيذي حتمله فيه بني اليدين وفرجها الّألنّ بطنها الّ

   )4(".الكنايات
   )6(".خيتلقنه بالكذب ):يفترينه: (املراد بقوله تعاىلو )5(".يعاهدنك :يبايعنك:" ومدلول قوله  
جلمع املؤنث غري احلقيقي بالتذكري وردت ألفاظ عدة من ا: غري احلقيقيمجع املؤنث السامل  -ب

  : والتأنيث يف القرآن الكرمي أو قرئت ما وهي
  :بني التذكري والتأنيث -آيـات-لـفـظ 

   -آيات-لفـظةكري والتأنيث يف القرآن الكرمي الواردة بالتذاجلمع السامل غري احلقيقي  ألفاظمن 
ذكريورود اللّ :الأوـا   ﴿: تعاىل قولهجاء يف  :فظة بالتناتـي آيونَ فوضخي ينالَّذ تأَيإِذَا رو

   ـدعب ـدقْعطَانُ فَالَ تيالش كننِسيا يإِمو رِهغَي يثدي حواْ فوضخى يتح مهنع رِضفَأَع
وإنما  .ضمري لآلياتوال )غريه(: ﴾ فذكّر بقولـه]68: األنعام[لْقَومِ الظَّالمني الذِّكْرى مع ا
  . فظ ألنثولو قصد اللّ .ذكّر على املعىن

      

                                                 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 1(E	أ *B�� ،2/768.  
  .6/107 ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي، ) 2(
  .107/ 6، ا	(3ّ�ف ) 3(
)4 ( �(7�E$ّ	ة اCET ،3/1322.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 5(E	أ *B��،1/174.  
)6 (  1A��	ا l6E5 ،2 /851 .  
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إنما ذكّر اهلاء ألنه أعادها على معىن اآليـات ألنهـا حـديث    ": قال العكربي يف ذات املعىن
   )1(".وقرآن
   )2(".، وأصلـه اخلوض يف املاءروع فيهاخلوض الـدخول يف الشيء والش"و    

حتـى خيوضـوا يف   (و)3(".تكلّموا على غري هــدى :" يف اآلية الكرمية) خاضوا( :قوله ومدلول
الئل العالمات واملعجزات والـد  :واآليات هي )4(".ث غريهيتفاوضوا يف حدي حتى). حديث غريه

   )5(".مجع اآلية من كتاب اهللا: اها هناومعن...والعرب

ستهزاء ا والطّعن فيها وكانت قريش يف اال) خيوضون يف آياتنا: "(خمشري املعىن فقالفسر الزو  
حتى خيوضـوا يف حــديث   (فال جتالسهم وقم عنهم ) عنهم رضفأع(يف أنديتهم يفعلون ذلك 

   )6(".فال بأس أن جتالسهم حينئذ) غريه
فـذكّر   ﴾]7:يوسف[ه آيات لِّلسائلني لَّقَد كَانَ في يوسف وإِخوت﴿  :قولـه نظريهو   

   ).آيات: (تذكري الفاعل وهو قولهبال عالمـة تأنيث داللة على ) كان( :بقولـه
نا نذير وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيات من ربه قُلْ إِنما الْآيات عند اللَّه وإِنما أَ﴿: وقـولـه

 بِنيبقوله -اآليات-﴾ فذكّر لفظ]50: العنكبوت[م: )أنيثجم) زلأُندا من تاء الته لـو   ،رألن
  .من الفعل دليل على تذكري فاعله، وإسقاط العالمة بالعالمة -أنزلت-لأنث يف هذا املوضع لقي

رآن وكتابٍ طس تلْك آيات الْقُ﴿: ففي قوله تعاىل ها بذلكوأما ورود :اللّفظة بالتأنيث: ثانيا
  ).تلك آيات القرآن: (قوله﴾ وحملّ الشاهد ]1:النمل[مبِنيٍ 

واجلمـع  "البعيدة وآيات مجعت بألف وتـاء  اليت يشار ا للمفردة املؤنثة) تلك( :فأنث بقولـه
   )7(".بالتاء من خصائص التأنيث

  ث غري حقيقيه مؤنلّ .ريه وتأنيثهجيوز تذك وألنأنيث هنا مراعاة لولو ذكّر على معىن.فظوالت- 
  .ذلك كما أشري إليه من قبلجلاز  –دالئل أو براهني

ات مضافة إىل القرآن ألنها منه، والقرآن مضـاف  مبتدأ وخرب وآي) تلك آيات القرآن: (وقوله  
   )8(".، وبالرفع عطفا على آياتروروكتاب باجلر عطفا على اإليها 

                                                 
�l ا	ّ�ح��، ص   ) 1( �ّ� �  .2/167، %�:ن�=>� ا	E��� 2  إ+�اب ا	.  221:إ�pء �
)2 (  ���E	2/167،ا.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 3(E	أ *B��،1 /381 .  
)4 ( l6E5 1A��	381/ 1 ،ا .  
)5 ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/108  .  
  .2/72  ا	ّ��-3�ي، ا	(3ّ�ف، ) 6(
  .  1/122ا	��4�ب j4+  2 ا	�=�ء وا�+�اب، ا	�(��ي،  ) 7(
�l ا	ّ�ح�� ) 8( �ّ� �  . 3/671ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، . 189/ �4=>� ا	(3ّ�ف، .  415:  ص ،إ�pء �
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   )1(".نعت للكتاب) مبني(و
) تلك آيـات القـرآن  ( :القريب يف قوله اإلشارة بالبعيد عن: البالغية يف اآلية اللطائف ومن  

بنيٍ(وقوله  ،رفلإليذان ببعـد مرتلته يف الشتابٍ منك) وكعظيمبالتفخيم والتأي ري داللة على الت ،
         . كتاب عظيم الشأن رفيع القدر

 وأهم ،واختلف املئاولون يف تفسريها )2(".حروف وردت يف مفتتح بعض السور) طس(وقوله   
    )3(".نبيه على إعجاز القرآنقيل فيها أا للت ما

﴾ وموضـع  ]13: النمل[وا هذَا سحر مبِني فَلَما جاءتهم آياتنا مبصرةً قَالُ﴿: ونظريه قوله
فمجيء الفعل بعالمة التأنيث داللة علـى تأنيـث الفاعـل    ) نا مبصرةًجاءم آيات( :الشاهد قوله

   )4( ).مبصرةً(تأنيث احلال  وكذلك )آيات(وهو
وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا ولَّى مستكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيـه وقْـراً   ﴿: وقـوله 

شيمٍ فَبذَابٍ أَلبِع هاهد قوله]7:لقمان[راء داللة على تأنيث الفاعل) تتلى: (﴾ وحملّ الشبالت.  
ا سبق أنّ لفظة يل نوقد تبيذكري محال على املعىنوردت يف لغة ا-آيات-مموبالتأنيث  ،لقرآن بالت

  .امطابقة للفظه
  :بني التذكري والتأنيث -البينات- ةلـفـظ •
موضعا ذكّرت يف بعضها وأنثـت يف   يف القرآن يف اثنني ومخسني) البيـنات(ة لـفـظ تورد

  .البعض اآلخر ومل يؤكّد بعضها
ذكري: الأوقـولـه تعاىلجاء يف  :ورودها بالت :﴿ انِهِمإِمي دعواْ بماً كَفَرقَو ي اللّهدهي فكَي

الظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجو قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو نيآل عمـران [م :
 نه ملؤنث غري حقيقيأل ،الفعل من غري تاء التأنيث) اءهمج( :ذكّر لفظ البينات بدليل قوله ﴾]86

وبعد ما جـاءم  " :قال الزخمشري يف شرح اآلية.مبذكّر من معناها  )البينات(وعلى معىن تأويل 
   )5(".الشواهد من القرآن

بعد ؟ فيه معىن التعجب لبقائهم على الكفر )كيف يهدي اهللا قوما كفروا(: واالستفهام يف قوله  
6(".معرفتهم للحق(   

                                                 
�l ا	ّ�ح��  ) 1( �ّ� �  .415:  ص ،إ�pء �
)2 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2/707 .  
)3 (  5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET ،2/849 .  
)4 (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا ��3/676=> .  
  . 1/192، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي  ) 5(
)6 (  5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اCET ،1/182.  
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تكُونواْ كَالَّذين تفَرقُواْ واختلَفُواْ من بعد ما جـاءهم الْبينـات   والَ ﴿: ونظريه قـولـه
بإسقاط ) جاءهم البينات: (اهد قوله﴾ والش]105: آل عمران[هم عذَاب عظيم وأُولَـئك لَ

  )1(".، وألنها مبعىن الدليل حقيقيتأنيث البينة غري" ع بينة والفعل والبينات مجالتاء من 

قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَما جاءنِي الْبينات من ﴿: وقـولـه 
ملأَنْ أُس ترأُمي وبر  نيالَمالْع بر66: غافر[ل[﴾.   

مبعىن األمر " على التذكري وردت -البينات-ةملالحظ من خالل اآليات السابقة أنّ داللة لفظوا   
وحد اهللا والدين  .ذا املعىن من األمر والنهي يذكّر الفعل -البينات-ةوالنهي وحيثما وردت كلم

وكلمـة  عل مؤنثـا  والفا الفعل مذكّرا يأتي وهناك حكم حنوي مفاده أنه جيوز أنْ)2(".ذكّر الفعل
ثا حقيقينات ليست مؤن3(".ا لذا جيوز تذكريها وتأنيثهاالبي(  

قـولـه : بالتأنيث يف العديد من اآليات أذكر منها -البيات-ةلفظ تدور :فظة بالتأنيثاللّ: ثانيا
: البقـرة [للّه عزِيز حكـيم  ا زلَلْتم من بعد ما جاءتكُم الْبينات فَاعلَمواْ أَنَّفَإِن ﴿ :تعاىل
حيث جميء الفعل بتاء التأنيـث  ) من بعد ما جاءتكم البينات: (وموضع الشاهد قواـه ﴾]209

   .داللة على تأنيث الفاعل
يف الـذّنب، أو   ، ويقصد به الوقوعاحنراف القدم عن موضعها: للأصل الز)" زللتم(: ومعىن قوله

4(".اإلعراض عن احلق(    
كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهـم  ﴿ :ـهوقـول

م وهأُوت ينإِالَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك دعن ب
اءتا جامو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهدفَه مهنيياً بغب اتنيالْب مه للّه

  ﴾]213: البقرة[ى صراط مستقيمٍ يهدي من يشاُء إِلَ
كتاباً من السماِء فَقَد سأَلُواْ موسى أَكْبر  يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَن تنزلَ علَيهِم﴿ :وقـوله

دعن بلَ مجذُواْ الْعخات ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللّهفَقَالُواْ أَرِن كن ذَلا  مم
وسا منيآتو كن ذَلا عنفَوفَع اتنيالْب مهاءتبِيناً ى جلْطَاناً مساء[سث أيضا ]153: النفأن ﴾

                                                 
�l ا	�ح��، ا	�(��يإ�  ) 1(  �ّ� �  . 133: ، ص pء �
)2 (  d��  .2: اk  ، ص 2�ضj ا	6ّ��ّ�.د ،17/5 2004
)3 (  ،l6E5 1A��	2: ص  ،2004/ 17/5ا .  
)4 (  ,(ّ�� ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4ّ;, ا	��E	أ *B�� ،1/531 .  
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بالتأنيث  -البينات-ولفظة .بالتاء داللة على تأنيث فاعله وهو البينات) جاءم(: والشاهد قولـه
   )1(".كانت مبعىن العالمات الدالة على املعجزات"

اآليات تدلّ على النبوءات فأينما إذا كانت "وقد تبين يل من خالل اآليات الثّالثة املتقدمة أنه    
  . )2(".وقعت ذا املعىن يأيت الفعل مؤنثا

على  ا، والتذكري فيهت يف القرآن الكرميوأنث تذكّر-البينات-ةأنّ لفظ: ومما سبق ميكن القول
قرآن يف ال ا، وتأنيثهألنه مجع بألف وتاءعلى اللّفظ  ا، وتأنيثهألنّ تأنيثها جمازي مبذكّر اتأويله

 . ا وهو القياس ألنه األصلأكثر من تذكريه

:                                                                                                                 قراءة التذكري والتأنيثبني  -ثَمرات-لفـظة •
وقَالُوا إِن ﴿: ما يف قولـه تعاىلت قرئ ذكري والتأنيث، وإنمابالت -مثرات– ةرد لفـظمل ت

  اتـرثَم هى إِلَيبجناً يماً آمرح مكِّن لَّهمن لَما أَونضأَر نم طَّفختن كعى مدبِعِ الْهتن
: د قولهاه﴾ وحملّ الش]57:القصص[ثَرهم لَا يعلَمونَ كُلِّ شيٍء رِزقاً من لَّدنا ولَكن أَكْ

ـ ) تجىب(ذكّر"و. بالتاء) جتىب(و ،بالياء )إليه مثراتيجبى ( ه وإن كانت الثّمرات مـؤنثة ألنـ
  )3()".إليه( ببينهما  فرق
جيىب ( ، وقرأ الباقونبالتاء) جتىب إليه(نافع ويعقوب  قرأ"...ونسب األزهري القراءتني فقال      

                  )5( :اعرك بقول الشواستدلّ على جواز ذل )4(."بالياء )إليه
          م هإنّ امرًءا غَرنةٌ  كُنداحو          بعدي وبعدك في الدنيغا لَمرور  

 -بالتذكري، بدل غرته وهو األصل ألنّ الفاعـل مؤنـث وهـو قولـه    -غره-والشاهـد قوله
ومن شواهـده أيضا على جواز )6( .)منكن:(هـو قوله لوجود الفاصل ووجاز التذكري-واحـدةٌ

         :قول جرير يف هجاء األخطل الفصل التذكري مع وجود 
                 لَدو سوٍء لَقَـد لَ أُمطياُألخ      على قعِم  لُبها صتاس*ام7(*وش(  

  وذلك للفصل  هو يقصد ولدت األمولد و :فقالالتأنيث حقيقي،  ألنّ فذكّر بسبب الفصل   
  

                                                 
)1 (  d��17/5/2004 kا���  .  2: ، ص ، 2�ضj ا	6ّ
)2 ( ،l6E5 1A��	2: ص  ،17/5/2004ا.  
  .3/720، ا	%�ن ا	�B)� >� ا	E��� 2  إ+�اب�=  .�2/308=>� ���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء  ) 3(
  . 359: ، ص ،   �=>� �6E)� ا	pB	)�367:ا!زه�ي ، ص ،���5  ا	%�اءات  ) 4(
)5 (  l4k�@ u	أه$� إ *	.  
  . 367: ا!زه�ي ص  ،��5  ا	%�اءات�  ) 6(
)7 (  �E�A  �2� إ	)6E� l)�ات ا	��	* ا	C;4ي أ��وي، �#aّ	ا� ا ��+ j(+��[� ح�)["، دار ا!5[�	^    د�Cا1�A ،l5 و ش�ح ��ّ�� إ�7 ��ّ��

�+, وا	ّ=3� �)�وت، �oّ4	1/515 . u4+ ,وا��� l(2و ) ب�� ( u4+ 1ضC�  2)1�@.(  
  .1/515 �=>� ا	C��ّان 4T 1�A .،l6E5)": وا	1�A . "4ُ�ّa ش��, وه  C7 �%5د 2  ا	6B*: ا	3ّ�م * 
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والفصل يف البيتني مسوغ ألنه مـع   .تصغري األخطل )1(".األخيطل-الفعل وفاعلـه بقولـه بني
وقـد  . احلقيقي أما يف اآلية فهو حمسن ألنّ تأنيث مثرات غري حقيقي فهناك فرق بني املوضـعني 

    .سبقت اإلشارة إىل مثل هذا أكثر من مرة
كـلّ  (اكتسبت التذكري من املضاف إليه وهـو  -مثرات-:أنّألنه يرى  عاشور م ابنوخالفه   
، وقـرأ البـاقون   بالْمثَناة الفوقية) جتىب(وب وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعق" :فقال) شيء

ذكري بالياء الته )2(".فأكسب املضاف تأنيثا )كلّ شيء(حتية مراعاة للمضاف إليه وهوبالتأعتقد أن 
-فسها.واملضاف إليه هو املذكّر ،ألنّ املضاف هو املؤنث فأكسب املضاف تذكريا: أراد أن يقول

  .تأنيثا :وقال
مؤنـث غـري   ) مثرات(ألنّ الفاعل وهو "قرئت بالتذكري -مثرات-إنّ لفظة: يستنتج مما سبق   

  . حقيقي، وقرئت بالتأنيث ألنّ لفظه مؤنث
ويرزق  :ه قيلكأن)جيىب (على املصدر من معىن  :أحدها :ثة أوجهثال) رزقا: (ويف نصب قوله  

 :الـث والثَّ...نه علّة وغرض صحيح للجلب واجلمعأل مفعول له، :والثّاين .مثرات كلّ شيء رزقا
وهو على هذا مبعىن مرزوق تسمية للمفعـول باملصـدر   ...مرات لتخصصها باإلضافةحال من الثّ

  )3(".كخلق اهللا وضرب األمر
أن يكـون اهللا مل   إنكار" إنكاري وفيه معىن التوبيخ، وهـو) كّنأومل من(: االستفهام يف قولـهو

، ووجه اإلنكار أنهم نزلوا مرتلـة من ينفي أنّ ذلـك احلـرم مـن متكـني اهللا     ميكّن هلم حرما
4(".في استفهام إنكارفاستفهموا على هـذا الن(   

  
   )5(".يحمل إليهيجمع و): إليهيجىب (: ومدلول قوله

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه ﴿: قولـه تعاىليف حنو بالتأنيث  ةفظلّال: ثانيا
أَلْو فلتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وهانفاً أَلْولتخم اترثَم ابِيبغَرا وهان  ـودس

   .أي ألوان الثّمرات) ألواا( :تعاىل ودليل التأنيث الضمري املؤنث يف قوله ﴾]27:فاطر[

                                                 
�5  ا	%�اءات، ا!زه�ي،  ) 1(��367  .xk�a-	ا �<=�،  ، =ّA ��  . 278: ا	3ّ��، ص ض�اk� . 2/414ا
  . 20/150، ��� وا	ّ$=�C�ا	$�  ) 2(
)3 (  "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/720، ا .  
)4 (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	20/149، ا.  
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 5(E	أ *B�� ،1/215  .  
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إِلَيه يرد علْم الساعة وما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تحملُ من ﴿ :وقولـه تعاىل
مويو هلْمإِلَّا بِع عضلَا تا أُنثَى وي قَالُوا آذَنكَائرش نأَي يهِمادني     ـهِيدـن شـا منـا مم ك

، بالتاء عالمة التأنيـث ) خترج( :والشاهد قولـه ،يف اآلية-مثرات-ةلفظ ﴾ أنثت]47:فصلت[
  )1(".راجع إىل الثّمرات )أكمامها(ضمري "وكذلك 

 .باجلمع-مثرات-عامر وحفص عن عاصمرأ نافع وابن ق"وقرئت اللّفظة باجلمع واإلفراد حيث    
  من  وما خترج مثرةٌ أي :والقراءة باإلفراد على معىن )2(".واحدة الثّمرات -مثرة-وقرأه الباقون

   )3(".الثّمرات من غالفها ووعائها
طـابق الضـد   "حيـث ) حتمل، وتضـع : (الطّباق بني قولهومن األساليب البالغية يف اآلية    

4(".بالضد(
        

   )5(".أغلفة الثّمار واحلب :كم:مجع :األكمامو
  : ني التذكري والتأنيث قراءةب -جنات–لـفـظة 

فـي اَألرضِ قطَـع   و﴿: من قولــه تعـاىل   -اجلنات-ث أيضا لفظةمما قرئ بالتذكري والتأني
رغَيانٌ وونيلٌ صخنو عرزابٍ ونأَع نم اتنجو اتاوِرجتم   ـداحاء وقَى بِمسي انونص

      ﴾]4: الرعـد [ت لِّقَومٍ يعقلُـونَ  ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في اُألكُلِ إِنَّ في ذَلك لَآيا
ة ملن قرأه واحلج. سقى املذكوري: أنه أراد :الياءفاحلجة ملن قرأه برأ بالياء والتاء يق" فالفعل يسقَى

ه على لفظ :اءبالته ردات(أنجن (ثولفظها مؤن.")6(
  بفوقية اعتبارا جبمع ) تسقى( :قرأ اجلمهور"و 

من القطـع   )7(".بتحتية على تأويل املذكور )يسقى(: وقرأه ابن عامر، وعاصم ويعقوب. جنات
)9(.وهناك قراءات غري اليت ذكرت خترج عن موضوع حبثنا )8(".واجلنات والزرع والنخيل

    
 لقـومٍ  اتآيلَ لكذَ يفِ نَّإِ: (وذلك يف قوله".التذييل"بِجاء من البالغة يف اآلية ما يعرف وقد      

يجتري جمرى املثل، لتأكيـد  . ناهأن يؤتى بعد إمتام الكالم جبملة تشتمل على مع:" وهو )."قلونَع

                                                 
)1 (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	6//25، ا .  
)2 (   ،l6E5 1A��	6//25ا .  
)3 (   ،�(7�E$ّ	ة اCET3/1109.  
  . 72: ، ص ش�ح ا	(�2ّ), ا	����ّ),، ET  ا	ّ��� ا	�4ّ   ) 4(
)5 (  E	أ *B��:ن�%	ظ ا�  . 6E�،6 /25)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�.  493، 492: ا	ّ�اr"، ص  ،�=>� �E�دات.   2/985 ،
/ 4)د،ت(دار ا	E([�،  ،ا	�)[�ن، إ7[��+)j حّ%[  ا	�ُ�وC]7ي     �=>[� �6E[)� روح  .  200: ا	�Bّ, 2[  ا	%[�اءات ا	6ّ[�1، ا�[� خ�	l]�C، ص       ) 6(

341 .  
)7 (  ،��C=$ّ	وا ���$�	;=  2 .  31/88ا�	ا �ة �=>�ا�C$�	ا �3�	اءات ا�%	ا l(AC� ،2/285 .  
  . 6E�،4 /341)� روح ا	�)�ن ) 8(
)9 (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� �<=�،31/88 .  
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ـ كَالْ الَّإِ يازِنج لْهوا ورفَا كَمبِ ماهنيزج كلذَ( :ملتقدم وحتقيقه،كقوله تعاىلالكالم ا )2(؟))1(ورفُ
 

      :وكقول النابغة
           وهلُما الَ تقٍ أَخبتسبِم تلَس          ثعلَى ش؟عذَّبالِ املُْهجالر 3(، أَي(  

)4(".هو التذييل ؟أي الرجال املهذّب" :فقوله
    

  ، يقال مها جرةنو الغصن اخلارجُ عن أصل الشالص: "قال الراغب. وصنوان مجع مفرده صنو
)5(".صنوان وغري صنوان: قال، والتثنية صنوان وفالن صنو أبيهصنوا خنلة 

النخيل املتفرعة : واملراد 
 )6(".من غصن واحد

 :بني التذكري والتأنيث قراءة -السماوات–لفـظة  •

تسـبح لَـه   ﴿ :من قولـه تعـاىل  -السماوات-لتذكري والتأنيث لفظةباومن األلفاظ املقروءة  
السماوات السبع واَألرض ومن فيهِن وإِن من شيٍء إِالَّ يسـبح بِحمـده ولَــكن الَّ    

 بالتاء على التأنيث) بحتس(﴾ قرئ ]44: اإلسراء[انَ حليماً غَفُوراً تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَ
نّ تأنيث السماوات غـري  بالياء على التذكري أل )يسبح (، وقرئ ألنّ السماوات مجع مؤنث سامل

حقيقي.  
ـ   قرئ بالتاء" )تسبح( :قولـه" :قال املنتجب     -واتالسـما -ظالنقط من فوقـه لتأنيث لف

  حقيقي، أو ، ألنّ التأنيث غريمن حتتـهقط وبالياء الن...)سبحت (  :تعضـده قراءة من قرأ
    )7( ".)لـه(للفصل، وهـو

أكثر القراءِ على التاء وهي يف قـراءة  "قال الفراء  ،أكثر وأقوى سندابالتأنيث ) تسبح(وقراءة      
ن اء، ولو قرئت باليـاء لكـا  ذين قرؤوا بالتفهذا يقوي الّ )ماوات السبعله الس حتسب(عبد اهللا 

جتيزها الصنعة النحوية، "وقول الفراء ولو قرئت بالياء كان صوابا يفهم منه أنها قراءة  )8(".صوابا
أو اللّغوية، وليست قراءة قرآنية؛ ألنّ القراءة سنة وإنْ وجدت يف بعض املواطن أنّ هناك من قرأ ا 

من قرأ ا عاش بعد زمن الفـراء، وألنّ   من القراء فمعناها أنها مل تكن مروية عند الفراء، أو ألنّ
                                                 

)1 (   t�7 :17 .  
  . �C،31/88�ا	ّ$���� وا	ّ$= ) 2(
)3 (  5�(�f	ا ,;���ل ا	��4ّ%.  28: ش�ح و�%��* +ّ��س َ+�� ا	6ّ���، ص  ،د�Cان  ا	ّ=Aر �=>� �3[�	ت ا�،       ]=(�p;	ا uEo]a� O(]3ّ	ا s(	t]�

   . 287 : ،ص  278: ص 
   * ��$6� : u%�$7ا ��:  l�C5ذ �+ �E+ .د�6E	ا ،d�3ّ	)["  ا�	ب   . ، اfّ]Y�	ل ا�]A�	أْي(؟  :أّي ا :  ِِ�]�َ    �]�  	�) آ[jّ +)["   ا�65[�ن  ا	-[

،l6E5 ,;��  . 28: ص  د�Cان  ا	ّ=
  .  77: ، ص ا	(� 2ّ), ا	����ّ),، ET  ا	��� ا	�4ّ  ) 4(
)5 (   5�YET!ا "rا�ّ	:ن، ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� *B�� 321:، ص.  
)6 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،1/684 .  
  .3/720، >� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�ن ا	�B)��=.  2/308ا	Eّ�اء ���5  ا	%�:ن،   ) 7(
  2/124 ا	Eّ�اء،���5  ا	%�:ن،   ) 8(
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:" قال الفراء يف نفـس املعـىن   )1(".القراءة سنة متبعة فليس كلّ ما جيوز يف العربية قرأت به القراء
والقراء ال تقرأ بكلّ ما جيوز يف العربية فال يقبحن عندك تشنيع مشنع مما مل يقـرأه القـراء ممـا    

   )2(".جيوز
، وإذا قلّ العدد من املؤنث واملذكّر كانت نت الياء ألنه عدد قليلوإنما حس:" ب فقالمثّ عقّ   

وجلّ يف املؤن اء قال اهللا عزث القليل الياء فيه أحسن من الت)ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسوقال يف )3()و  
   )5(".ذكريفجاء بالت )4()مرحالْ رهشأَالْ خلَسا انذَإَفَ( :املذكّر

، حيمـل   قبل التأنيثوالتذكري ،أنّ اجلمع القليل قبل الكثري: لكوالعلّة يف ذ...والعرب تذكّره   
   )7(".والوجهان جائزان يف مجوع غري العاقل وغري حقيقي التأنيث )6(".على األول* األول
ماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق َتكَاد الس ﴿ :أنيث أيضا قولـه تعاىلتالذكري وتالقرئ ب مماو    

الْجِب رختو ضاً الْأَرد8(".بالتاء والياء) تكاد(﴾ قرئ ]90: مرمي[الُ ه(    
    وقرأهـا  ...اليـاء ب )يكاد(قرأ نافع والكسائي ":القراءتني فقال )ه 437ت(ب القيسيونس

  )9(".الباقون بالتاء
: وقـرئ قولـه تعـاىل   )10(".فظوالتأنيث محال على اللّ ري حقيقي،فيكون التذكري ألنّ التأنيث غ

            )11(".أيضا بالتذكري والتأنيث) يتفطّرن(
   )12(".مهدومة متناثرة: هدا: بقوله املرادو

، ومرد ذكري والتأنيث يف القرآن الكرميبالت تقرئ -السماوات-ةأنّ لفظ: ستخلص مما سبقيو    
 .،حيث مجع بألف وتاء ة، وألنه غري حقيقي التذكري، ومرد التأنيث أنّ لفظه مؤنثكري إىل القلّالتذ

  :بني التذكري والتأنيث-السيئات-لفـظة •
يف القرآن يف حوايل أربعة وثالثني موضعا، ذكّرت يف بعضها وأنثت يف -السيئات-ةلفظجاءت 

  .إن كانت الكلمة مؤنثة لفظاالبعض اآلخر، وبعضها مل يؤكّد فيه ال هذا وال ذاك و
                                                 

�6A$)�، خ��B, أح�� ) 1(� ,	��ح إ7[��+)j ش[�4 ، ا	�)$�[, ا	a(E[4ّ),، ط      .د: إش�اف   ،�ّC�5  ) ا	%ّ�اء ا	2C)ّ�((، ر7]$ّE	1406(1+�[� ا-
  : ....ص) م1985

)2 (   5�  . 1/245، 3اء طا	Eّ� ا	%�:ن،��
)3 (  s7C�  :30 .  
)4 (  ,�C$	5: ا  .  
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء،  ) 5(��124/ 1  . ,Bّ�	ا �<=�l�C	�  .218: ، ص 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا��  خ
  .218: ص  ،ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ   ) 6(
)7 (  ��C=$	وا ���ّ$�	15/115، ا .  
)8 (  �(	pB	ا �6)E� 311: ، ص .  
)9 ( CAو �+ s3)	ب ا��آ$YBBوح �Y44+1�6ّ و	اءات ا�%	ا M،  6(%	2/93، ا .   
)10 (  l6E5 1A��	2/93 ،ا.  
)11 ( l6E5 1A��	2/93، ا   .  
)12 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2 /1142.  
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 ذكرياللّ: الأوقولـه تعاىل يف حنو :فظة بالت: ﴿  قُـولَنلَي هتساء مرض دعاء بمعن اهأَذَقْن نلَئو
نع ئَاتيالس بذَه ورفَخ لَفَرِح هئات بقولـه ]10: هود[ي إِنألنّ  )ذهـب ( :﴾ فذكّر السي

  .مطابقة مع لفظ السيئات) ذهبت: (لقي ولو أنث لقيتأنيثها غري حقي
    اء: (الطّباق بني قوله تعاىلوجود ة يف اآلية ومن األساليب البالغيألنّ املقصـود  ) نعماء، ضر

   )2(".الشدة كالفقر والسقم واألمل :)بضراء(: واملقصود )1(".خري: نعمة): نعماء(ب
) إنه لفـرح (أي املصائب التي ساءتين ) ذهب السيئات عني: (ملعىن بقولهوفسر الزخمشري ا    

   )3(".اه اهللا من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكرعلى الناس مبا أت) فخور(أشر بطر 
  )4(".، ويبطر عند النعمد الشدائدواآلية ذم ملن يقنط عن 

نوا بِـه يسـتهزِئُون   وا وحاق بِهِم ما كَاوبدا لَهم سيئَات ما كَسب﴿: قولـه ونظريه    
بطرح تاء التأنيث داللة على تذكري املسند إليه وهـو  ) بدا( :﴾ فذكّر املسند بقوله]48: الزمر[

  .ألنّ لفظة سيئات تأنيثها غري حقيقي -السيئات-لفظة
موا من هؤلَاء سيصيبهم سيئَات ما فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذين ظَلَ﴿ :وقولــه   

سيصـيبهم  (و) صام سـيئات فأ( :﴾ والشاهد قوله]51: الزمر[وما هم بِمعجِزِين  كَسبوا
   . بالتذكري أيضا) سيئات

وهـي قولـه    فقد جاء يف آية واحـدة ورود لفظ السيئات بالتأنيث  أما :فظة بالتأنيثاللّ: ثانيا
  ها لَغفُور والَّذين عملُواْ السيئَات ثُم تابواْ من بعدها وآمنواْ إِنَّ ربك من بعد﴿: ىلتعا

 يمحث ب ﴾]153: األعراف[رئات داللة على األوىل، ) من بعدها: (قولهفأنيمري للسألنّ الض  
   )5( .تأنيثها

فأنث اجلملة املشار ا إىل )6(".من بعد تلك العظائم" :أي )بعدها تابوا من ثُم: (قال الزخمشري 
  مري املؤنث يف أما الضف. أصلقياس و فظتأنيثها هنا، والتأنيث على اللّ مما يدلّ على) السيئات( ةلفظ

  . )1("وبةللت: للمعاصي، وقيل: قيل" ) إنّ ربك من بعدها( :قوله

                                                 
)1 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2 /1111.  
)2 (   1A��	ا،l6E51 /695.  
  . 3/215 �=>� ا	ّ=Y� ا	��ّد �� ا	��� ا	��)� ، . 3/31 ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،  ) 3(
)4 (   ،�(7�E$ّ	ة اCET2/516 .  
  .6E�:169)� ا	pB	)�، ص  ) 5(
  . 2/137،138ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي،    ) 6(
  .   6E� :169)� ا	pB	)� ، ص  . <=�2/137،138� �pw ا	(3ّ�ف،  ) 1(
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، واخلرب إنّ ربك من بعدها يف موضع رفع باالبتداء) "ا السيئاتوالّذين عملو( :عرب قولهوي    
   )1(".لغفور رحيم

ويتبـين مـن خـالل     بالتذكري أكثر منه بالتأنيث، -اتئالسي-أنّ ورود لفظة: واملالحظ     
داللتها بينما  .يف شأن مقترفيها اية مأساوية بالتذكري-السيئات-األساليب السابقة أنّ داللة لفظة

  .    ية حممودة ألنهم تابوا من بعدهابالتأنيث يف شأن من عملها ا
  :بني التذكري والتأنيث -الطّيبات-ةلفـظ •

وقد ورد ذلك -الطيبات-فظةذكري لالواردة بالت غري احلقيقي -الساملاملؤنث -جلمعومن ألفاظ ا
اذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات ومـا  يسأَلُونك م﴿: قوله تعاىليف  :لاألو، يف موضعني

   كُملَـيع ـكْنسـا أَممفَكُلُواْ م اللّه كُملَّما عمم نهونلِّمعت كَلِّبِنيارِحِ موالْج نم متلَّمع 
 :قوله﴾ وحملّ الشاهد ]4 :املائدة[رِيع الْحسابِه سواذْكُرواْ اسم اللّه علَيه واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّ

وألـا مبعـىن    ،تأنيثه غري حقيقي -البينات-حبذف التاء ألنّ الطّيبات مثل )أحلّ لكم الطّيبات(
  .    من الكسب احلالل الطيب

  يف ) تبالّ لكم الطّيحأُ(، ومجلة استئنافية )لْقُ(: مجلة)" لطيباتأحلّ لكم اقل ( :ويعرب قوله 
   )2(".لطّيبات نائب فاعل ولكم متعلّقان بأحلّ وا ،حملّ نصب مقول القول

هي ما يصيد من الطّري والسـباع  ): اجلوارح(و )3(".الكسب احلالل" يف اآلية )يباتالطّ(ِبواملراد 
   )4(".والكالب

  )5(".ريهمن كلب أو صقر أو فهد أو غ :كلّ ما علّم فصاد: )بنيلِّكَم: (ومدلول قوله     
الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حـلٌّ  ﴿: قوله ففي: اينالثّأما املوضع و

لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّـذين أُوتـواْ   
قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصنِني غَير مسافحني والَ متخذي أَخـدان  الْكتاب من 

ري اآلخف وهو لُهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي كْفُرن يمورِيناسالْخ نم 5 :املائدة[ة[﴾.  
  .ول فيه كما يف اآلية السابقةالقو) يباتحلّ لكم الطّاليوم أُ( :والشاهد قوله

                                                 
)1 (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/366، ا .  
)2 (  z� ،l5�(�  . 6/316، 2إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 3(E	أ *B�� ،2 /721 .  
)4 (  l6E5 1A��	1/219،ا .  
��1 ا	�)�ن +� �tو�j :ي ا	%�:ن، ا	�oّ�ي  ) 5(Az� ،4  ،6/89 .  
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ألنه من األلفاظ السماعية التـي   )1(".، فال يثنى و ال جيمعمصدر مبعىن حالل): "حلٌّ(وقوله    
  .59: ه يف الفصل الثّاين، صوقد ورد ذكرتقع على املذكّر واملؤنث بنفس الصيغة 

  :بني التذكري والتأنيث قراءة -لماتالظّ–لفظـة •

 املا قوممأنيث من ألفاظ اجلمع السذكري والتقُلْ  ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل-لماتالظّ-لفظة ،رئ بالت
  أَنفُِسـهِمكُونَ للماء الَ ييلأَو ونِهن دم مذْتخقُلْ أَفَات ضِ قُلِ اللّهاَألرو اتاومالس بن رم

عمى والْبصري أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُواْ نفْعاً والَ ضراً قُلْ هلْ يستوِي اَأل
واحـد  شيٍء وهـو الْ  لِّّللّه شركَاء خلَقُواْ كَخلْقه فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللّه خالق كُ

 اراهد قوله]16: الرعد[الْقَهذكريل قرئ الفع) تستوي( :﴾ والشكما قرئ بالياء على إرادة الت ،
        .ألنه مسند إىل مؤنث بالتاء أيضا

تسـتوي  ( :قـرأ اجلمهـور  "فقـد  )2(".يقرأ بالتاء والياء) أم هل يستوي" (:قال ابن خالويه   
  كسائي، وأبو بكر عن عاصم،والوقرأ محزة  ،لماتبفوقية يف أوله مراعاة لتأنيث الظّ) لماتالظّ

  )3(".جه يف اجلمع غري املذكّر الساملتحتية يف أوله وذلك وب -وخلف
 نمفَ: (غري حقيقي فجاز تذكري الفعل، مثل قوله تعاىل) لماتالظّ(يث ألن تأن"ووجه تذكريه      
اَءجه مو5(".))4(ةٌظَع(    

  الم فيذكّر أو الظّ ،معىن املصدر فيكون مبعىن اإلظالمإىل ) بالظّلمات(وأيضا فإنه جيوز أن يذهب 
    )6(".الفعل محال على ذلك

، فـذكّر  والعرب تذكّر اجلمع إذا قلّ عـدده ، يراد به القلّة تاءإنّ اجلمع باأللف وال :أيضاوقيل 
    )7(".الفعل محال على ذلك املعىن

  قوله االستعارة يف :ة يف اآليةومن الفنون البالغي: )لْه يسوِتي األعمى والبصري أم لْه تسوي ت
الظّلمات وروالن(ور ل"حيثلكفر واإلميان وكـذلك لفـظ  استعار لفظ الظّلمات والن) األعمـى (

) البصـري (و)األعمى: (الطّباق بني قولهومن البديع  )8(".للمؤمن العاقل) البصري(للمشرك اجلاهل و

                                                 
�l5، ��  ا	  ) 1((�  . z� ،2  ،6/415ّ��� ا	ّ�رو�\إ+�اب ا	%�:ن ا	(��* و
  . 204 : ، صا�� خ�	l�C ،ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6  ) 2(
)3 (  ،��C=$ّ	وا ���$�	ح��  . 13/115ا�ّ	ا l� �ّ� �  .3/129، ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)� .  315:ا	�(��ي ، ص  ،�=>� إ�pء �
  . 275: ا	�%�ة  ) 4(
  . 287، 2/286ا	�$Cا��ة، ا	%�اءات ا	�3�، ا	�;=  2   ) 5(
  .   l6E52/286 ،287،  ا	�;=  ) 6(
  .287، 2/286،ا	�;=  ) 7(
)8 (   ،�(7�E$ّ	ة اCET2/574 .  
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أم هـل  ( ،)األعمى والبصريقل هل يستوي ((املقابلة أيضا بني مجليت و) لمات والنورالظّ(وكذلك 
  ).وروالن لماتتستوي الظّ

  : بني التذكري والتأنيث قراءة -كلمـات-لفـظـة •
فظ بذلك يف حيث قرئ اللّ -كلمات-ومن األلفـاظ املقروءة بالتذكري والتأنيث كذلك، لفـظة

د الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلمات قُلْ لَّو كَانَ الْبحر مداداً لِّكَلمات ربي لَنف ﴿: قـولـه تعاىل
) ينفد(، قرئ )قبل أن تنفد( :﴾ والشاهد يف قوله]109: هفالك[ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مدداً 

  .بالياء على التذكري محال على معىن الكلم، وقرئ تنفد بالتاء مطابقة مع لفظ الكلمات
، ومن قرأ ينفد ذهب إىل معىن الكلم، نّ الكلمات مجاعـة مؤنثةفأل) فدتن(أنّ من قرأ " وتعليله  

    )1(".وتقدم الفعل
،وقرأ الباقـون ...، وخلف العاشرمحزة، والكسائي"بالياء تذكريا إىل )ينفـد( بت قراءةونس  

غـري  ) كلـمات(، وهـو وجاز تـذكري الفعل، وتأنيثـه، ألنّ تأنيث الفاعل )2(".تنـفد بالتاء
حقيقي.  

) ولَو جِئْنا بِمثْله مـددا : (حذف جواب الشرط يف قوله: "ومن البالغة يف اآلية احلذف، أي    
       )3(".أي لنفد

     l	C@و :)Eِ5� ("rا�ّ	ل اC@ l(4+زال و2=ّ  و u=����ء: "=E	د ا�E=ّ	ل...ا��ل: �%@ ،�ُEَ=ْ�َ �َEِ5َ) : ت�@ j	C آ�ن ا	��� ��ادا 	(�4

��ؤM 2=ّ  :وEِ5ََ� اْ	َ�ْ�ُ�)5(".زاُده* وأ2َْ=ُ�وا 2=ّ  )4( ا�F, ) �Eِ ا	��ُ� @�j أن َ�ْ=Eََ� آ�4�ت رّ�  	=رّ�.")6(   

د به الدواة من احلرب وما ميد بـه السراج من السـليط  ماملداد اسم ما ت" والْمدد ما ميد به مثل  
   )7(".ويقال السماد مداد األرض

    )8(".زيادة :مددا:راد بقوله امل وعليه يكون
لنفد (لو كتبت كلمات علم اهللا وحكمته وكان البحر مدادا هلا واملراد بالبحر اجلنس  :واملعىن  

    )9(".مدادا لنفد أيضا والكلمات غري نافدةمبثل البحر ) ولو جئنا(الكلمات ) البحر قبل أن تنفد
                                                 

�5  ا	%�اءات، ا!زه�ي،  ص   ) 1(�� :279  . ,Bّ�	ا �<=�l�C	�  . 233: ، ص 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ ، ا�� خ
 .  3/222 ،ا	(3ّ[[�ف، ا	ّ��-3[[�ي .  233:ص   ،ا�[[� خ�	l]]�C  ،%[[�اءات ا	6[[�1  2[[  ا	 �=>[[� ا	�Bّ[[,  . 279: ص  ��[[�5  ا	%[[�اءات،  ) 2(

  . 2/399، ا	�;=  2  ا	%�اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة
  . 1/251 ،��$�ك ا!@�ان ) 3(
)4 (  *B�� "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	دات أ�E� ،556 : ص.  
)5 ( l6E5 1A��	:ن �=. 566:  ص، ا�%[	ا "��r  2 دات�E�	ا �<،  (	t]�    ��	ّ�s أ�[  ا	%�7[* ا	�6[)� ا	��[�وف  "]rا    l]�A5 ، را�YE]T!ا

  . 523: ص  )د،ت.(�a�-و@ّ�م 	l داjk أح�� +�� ا	ّ�ح��، ا	�($�, ا	ّ$2C)%ّ),، ا	%�ه�ة
�ظ ا	%�:ن ا	(��*  ) 6(E	أ *B��4ّ	1 ا�B� ،,(ّ�  .2/1113 ،;, ا	��
  .3/222، ا	(3�ف ) 7(
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 8(E	أ *B�� ،2/1037 .  
   .3/222 ا	(3�ف، ) 9(
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 : بني التذكري والتأنيث قراءة -نفقات-لفظة •

وما منعهم أَن تقْبلَ منهم ﴿ :يف قوله تعاىلوإنما قرئت بذلك والتأنيث فظة بالتذكري ترد اللّ مل
نفالَ يالَى وكُس مهالَةَ إِالَّ وونَ الصأْتالَ يو هولسبِرو واْ بِاللّهكَفَر مهإِالَّ أَن مهفَقَاتالَّ قُونَ إِن

كَارِه مه54:التوبة[ونَ و[﴾ هم(: هد قولهاوموطن الشتقبل(قرئ الفعل  )أن تقبل منهم نفقات (
   .)نفقام(من قوله  -نفقات-علبالياء على إرادة تذكري الفاعل، والتاء على إرادة تأنيثه والفا

  اء وال:" خمشريقال الزمقرئ أن تقبل بالتاجلمع على  -ونفقتهم-ياء على البناء للمفعول ونفقا  
          .، خيرج من باب اجلموعى التوحيدعل-همونفقت-وقول الزخمشري )1(".والتوحيد

، علـى  بالياء) يقبل(محزة والكسائي، وخلف العاشر : قرأ" :كالتايل ونسبت القراءتان وعلّلتا   
: اجلـار واـرور  بينه وبني الفعل ب، وألنه قد فرق غري حقيقيتأنيثها ) نفقام(تذكري الفعل ألنّ 

، فحمـل علـى   أمواهلموما منعهم أن يقبل منهم  :، فكأنه تعاىل قالنفقات أموالوألنّ ال) منهم(
  فأنث الفعل) نفقات(، وذلك لتأنيث لفظ بالتاء، على التأنيث) تقبل(وقرأ الباقون )2(".املعىن فذكّر
     )3(".فظ املعىنليوافق اللّ

 ،)هم(فاعل منع و) أنهم) (أنهم كفرواا منعهم أن تقبل نفقام إالّ وم(" :ويعرب قوله تعاىل     
وقـد أجـاز أبـو    ...نفقام إالّ كفرهم باهللا ورسوله، أي وما منعهم قبول مفعواله) وأن تقبل(
مفعـوال  ) أنهم كفروا(،ومنع اهللا تعاىلأن يكون فاعل الفعل الذي هو  ،سحاق وجها آخر، وهوإ

واألول أوجه لسالمته من  ،هللا ورسولهنهم كفروا با من قبول نفقام إالّ ألله، أي وما منعهم اهللا
  )4(".هذا اإلضمار واحلذف

   :الواردة بالتذكري والتأنيثمع املذكّر السامل األلفاظ امللحقة جب: الثّاينملطلب ا
ين إىل أرضني وبـنني وعشـر  "خصص هذا املطلب لأللفاظ امللحقة جبمع املذكّر السامل حنو   

وقَد ذُكرت بعض هذه األلفاظ يف القرآن إالّ أنه مل يـرد   )5(."،وكذلك عضني وعزين...التسعني
مذكّرة ووردت بصيغة التأنيث واألخرى قرئت ما : منها بالتذكري والتأنيث إالّ لفظتان؛ إحدامها

  : معا، ومها
  :بالتأنيث يف لغة القرآن -بنو-لفظة •

                                                 
�l ا	ّ�ح�� ، ا	�(��ي، ص�=>� إ�، 2/199 ،ا	(3ّ�ف ) 1( �ّ� �  .176: ا�� خ�	l�C، ص  ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	p :315   .، 1�6ّء �
�ح ا	(=Cز، ا	%��@�  �=>� . 2/207اءات ا	�3� ا	�$Cا��ة ، ا	�;=  l(AC�  2 ا	%� ) 2($E�ز وC��ّ	ح ا�  . 247، إ�#
�ح ا	(=Cز،  �=>�.  2/208 اءات،;=  AC�  2)l ا	%�ا	� ) 3($E�ز وC��ّ	ح ا�.   2/480ا	E��� 2  إ+[�اب ا	%[�:ن ا	�B)[�،   . 252: صإ�#

  . 5/53، أ�C حّ)�ن  ،ا	��� ا	��)�
)4 ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/479 ،ا .  
)5 ( ��A =(�p;	ا ،,(ّ�  .2/18 ،1 ا	�ّّروس ا	��
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وأصـله ملحـق   -ابنة أو بنت-مذكّر، ومؤنثه-ابن-ألنّ مفردها -بنو-لفظة رةمن األلفاظ املذكّ 
-فأما:" جاء يف اللّباب قولهحيث  .، وقيل ساملاألغلبية جبمع املذكّر السامل وهو القول الذي عليه

ليس بسامل لسقوط اهلمزة منـه، وقـال   : رمحه اهللا) ه474أَو  471ت(فقال عبد القاهر -بنون
، وقـد اسـتغىن   اكن، وإنما سقطت اهلمزة إذْ كانت زائدة توصال إىل النطق بالسهو سامل :غريه
والصواب يف رأيي ما ذهب إليه عبد القاهر وهو أنه ليس بسامل ألنّ مفرده مل يسلم حني  )1(".عنها

  .اجلمع
: يف قولـه تعاىللك إالّ أنه ورد يف القرآن بالتأنيث وذحقيقي  فظ ملذكّراللّأنّ  وبالرغم من     

لْغرق وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده بغياً وعدواً حتى إِذَا أَدركَه ا﴿
 ناْ مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِالَّ الَّذ ـهال إِل هأَن نتقَالَ آم  مـلسالْم يـونس [ني :

إىل تأنيث الفاعل ) آمنت(فقد أشار الفعل ) ت به بنو إسرائيلنآم: (﴾ وموضع الشاهد قوله]90
فيه التـذكري والتأنيـث،   وألنه ملحق جبمع املذكّر السامل جاز ) بنو إسرائيل( :من قولـه )بنو(

    .لتكسريمثله يف ذلك مثل مجع افالتذكري على اللّفظ والتأنيث على املعىن، 
جمرى مجع فيجري  -البنون–وأما : "جاء يف شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك قولهحيث   

، وجـاءت  ول جاء الرجال، كما تققام البنون، وقامت البنون: التكسري، لتغير نظم واحده، تقول
واملسند إليه واملتمثّل  يف اآلية لوجود الفصل بني املسند) بنو(وحسن التأنيث يف لفظة )2(".الرجال
  .)به: (يف قوله
عومل معاملة مجـع  ما : "ر قال البغدادي يف اخلزانة إنّيف الشع -بنو-وقد جاء تأنيث لفظة    

  : )3(نيف العنربيأالتكسري ألنه أشبهه يف وجه من الوجوه قول لقريط بن 
   بنو اللَّقيطَة من ذُهلِ بنِ شيبانا          لَو كُنت من مازِن ملَْ تستبِح إِبِلي           

فجاز تأنيث الفعل املسند  لتغير مفرده يف اجلمع أشبه مجع املكسر -بنون-على أنّ:" وعقّب بقوله
، كما أسند يف البيت مل تستبح بتـاء التأنيـث إىل   يف األبناء الذي هو مجع املكسر ،كما جيوزإليه

   )4( )".بنو(
بالفتح على حذف الباء التي هي صلة اإلميان وإنه بالكسر على االستئناف  )أنه: (قرئ قولهو    

  )1( )".آمنت(بدال من 
                                                 

  . 1/112ي، ا	ّ$�)�ن، ا	�(�� ) 1(
  .163: ش�ح ا�� ا	=��* ، ص  ) 2(
ّ��م، ) 3(�  �! ,7�  .1/17د�Cان ا	��
  .3/410، �2/159=>� ش�ح ا	(�2ّ),، ا�� ا	��A"،  .7/441،ا	�;�ادي ،خ�ا5, ا!دب ) 4(
  . 3/24 ا	ّ��-3�ي، ،ا	(3ّ�ف  ) 1(
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     .)1(ولكلّ حجته 
، وبأيتهما قـرأ القـارئ   أنهما قراءتان متقاربتا املعىن قال أبو جعفر والقول يف ذلك عندي   

   )2(".فمصيب
،كقولـك أجـزت   الباء هنا للتعدية مثل اهلمزة) ئيل البحرإسراوجاوزنا ببين ( :أعرب قولهو   

جالَ البحر3(".الر(   
أي باغيا وعاديا، أو منه  ،صدر يف موضع احلال إما من فرعونكالمها م) بغيا وعدوا( : وقوله   

   )4(".، أو مفعول له، أي للبغي والعدو، أي باغني وعادينومن جنوده
   )5(".ريحاق وانتهاء الساللّ) الغرق هكَردا أَذَحتى إِ( :لهواملراد باإلدراك من قو    
 :بني التذكري والتأنيث قراءة -عشرين –لفـظة  •

: وذلك يف قوله تعـاىل  -عشرين-، لفظة والتأنيث من ألفاظ هذا املطلب ومما قرئ بالتذكري   
﴿ايتلَى الْقع نِنيمؤضِ الْمرح بِيا النهـواْ    أَيبلغونَ يـابِرونَ صـرشع نكُمكُن مالِ إِن ي

 بالتذكري )يكن(قرئ الفعل ) كم عشرونإن يكن من( :وحملّ الشاهد قوله ﴾]65 :األنفال[مئَتينِ
  .ألنّ ألفاظ العقود مذكّرة ،لفظه علىمحال 
ـ "والياءبالتاء ) تكن(وقرئ    م إن يكـن مـنك  ( :هواجلمهور على الياء النقط من حتته يف قول

  .ألنّ املسند إليه مذكّر) عشرون
  كأنه لفرقة، أو اجلماعة،النقط من فوقه على تأويل ا )6(قرئ بالتاء"ومحل على املعىن تأنيثا حيث 

  
وألفاظ العقود تذكّر وتؤنث ألنها  )7(".إن تكن منكم فرقة أو مجاعة صابرة عددها عشرون: قيل

  .تشمل العاقل وغري العاقل
لوقوعـه   فجمع مجع السالمة -التسعني-وإىل -العشرون–وأما :"يف نفس املعىن ال العكربيق   

على التحقيق، ألنّ العشـر   -عشر-على من يعقل ومن ال يعقل، وغُلّب فيه من يعقل وليس جبمع
       )1(".، وإنما هو لفظ مرجتل للعددمن أظماء اإلبل وهذا العدد ال خيص األظماء

                                                 
   . 6ّ ،3/270�Cد�6E)� أ�  ا	 .184 : ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا�� خ�	l�C، ص  ) 1(
��1 ا	�)�ن ) 2(Az����o	11/162، 7،ا.   
   4/76 ،يا	�ُ� و6E� ،C7)� روح ا	�)�ن . 591ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�،  �=>�.  2/21ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي   ) 3(
)4 (  ���E	ا �(B�	:ن ا�%	اب ا�2،591  إ+ .  
)5 (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	11/275،ا .  
)6  (  \��  .2/436+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"، ا	E��� 2  إ@�اءة 5�12،  �=>� ه
)7 ( ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�22/436  إ+  .  
)1 (  �  .1/113ب j4+  2 ا	�=�ء وا�+�اب،ا	�4ّ
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حيتمل أن يكون من ...)منكم(و...فاعله) عشرون(هنا حتتمل أن تكون التامة، وكان "فظة ول  
، وأن تكون الناقصة )عشرون(، وأن يكون حاال على تقدير تقدميه على املوصوف وهو صلة يكن

)1(".خربها) منكم(امسها و) عشرون(و
   

ان معلّقا على روعـة األسـلوب   قال أبو حي -االحتباك-الفنون البالغية يف اآلية أسلوب ومن  
إن يكن منكم عشرون صـابرون يغلبـوا   ( :يف قولهوفصاحة القول يف لغة القرآن الكرمي وذلك 

رب، وحذف ، حيث أثبت يف الشرطية األوىل قيد الصنظر إىل فصاحة هذا الكالما"اآلية، ...)مائتني
كـان الصـرب    وحذفه من األوىل، ولَما ،رةالثانية قيد كوم من الكف ، وأثبت يفنظريه من الثانيّة

ة يف شدة مبالغ) برينواهللا مع الصا( :، مثّ ختمت اآليات بقولهد الطّلب أثبته يف مجلة التخفيفشدي
نظـر  أحلـى فصـاحته وأ  فللّه در الترتيل ما ) االحتباك(، وهذا النوع من البديع يسمى املطلوبية

   )2(".بالغته
   املعىناحلَثّ على القتال، ألنّ  :يضحرواملراد بالت :يا أيبِها النثَّ املؤمنني بك على القتال يح, 

   )3(".يغلبوا مائتني منهم يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو نْإِ
ال " ألنـه  القرآن، وهو ما عليه العربيـة  أنّ اجلمع املذكّر السامل مل يؤنث يف: مما سبقيلحظ و  

   )4(".، ألنّ سالمة نظمه تدلّ على التذكريمسلمني: ار التأنيث يف حنوجيوز اعتب
ا يلحق آخره واو مضموم ما ، ممحنو مسلمون ومسلمني" ومما سبق يستخلص أنّ مجع املذكّر   

قـالء  قياس يف صفات الع] وهذا[...قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة عالمة للجمع،
 )5(".حممدونزيدون و :، ويف أمسائهم األعالم مما ال تاء فيه كنحووضاربون الذّكور حنو مسلمون

  .القرآن الكرمي يف -بنو-لفظة-وقد أنثت ،نيثهوأما ما أحلق به فيجوز تذكريه وتأفال جيوز تأنيثه، 
، وألفـاظ العقـود    التأنيث ألنها من ألفاظ العقودقرئت بالتذكري و -نعشرو -كما أنّ لفظة  
وتأنيثها مراعاة ملعناها وحقّها أن تلحق بأمسـاء اجلمـع    ،وتذكريها مراعاة للفظهار وتؤنث، تذكّ

ر السـامل يف اإلعـراب فقـد    ألنها منها حيث ال مفرد هلا من لفظها، ونظرا للحاقها جبمع املذكّ
   .مبحثهأُدرجت ضمن 

   

                                                 
�l ا	ّ�ح��  .l6E5،1/113ا	�4ّ�ب  ) 1( �ّ� �  . 267: ، ص �=>� إ�pء �
4/511�ن، ، أ�C حّ)�ا	��� ا	��)  ) 2( . ET 5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	ة اC ،1/441 .  
)3 (  �(	pB	ا �6)E� 185: ، ص .  
)4 (    ،�	�� ��  .136ش�ح ا�� ا	ّ=��* +u4 أ	Eّ), ا
�ح ا	�C4م، ا	6ّ(�آ   ) 5($E� 62: ، ص .  
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 أنيث يف القرآن الكرميألفاظ متنوعة واردة بالتذكري والت: الفصل اخلامس       

األلفاظ الصرحية واملبهمة املكتسبة للتأنيث أو التذكري عـن طريـق    :املبحث األول �
  .اإلضافة
  :   األلفاظ الصرحية التي اكتسبت التأنيث أو التذكري بواسطة اإلضافة هي: املطلب األول

  .شفا: ، ولفظةإميان: لفظة 
  :ت التأنيث عن طريق إضافتها إىل مؤنثبليت اكتساأللفاظ املبهمة ا ا :اينالثّاملطلب 

 :وهي أربعة أنواع

 :لفظة واحدة هي: وي فيه التذكري والتأنيثتاملبهم املنفي الذي يس: -1

  .أَحــد :ةلفـظ
  األلفاظ املبهمة املذكّرة املكتسبة للتأنيث عن طريق اإلضافة  -2
  "اأدوات شرطية جيازى "يث واردة بالتذكري والتأنالاأللفاظ املبهمة من  -3
  :ألفاظ العدد يف القرآن الكرمي املبهمة الواردة بالتذكري والتأنيثمن األلفاظ  -4

وزعت على ثالثـة  : يشمل ثالثة أنواع من األلفاظ التي تذكّر وتؤنث :املبحث الثّاين �
  :مطالب هي

  :املطلب األول
  تأنيثا تذكريا و -بصيغة املفرد-احلمل على املعىن  -1
  احلمل على املعىن بصيغة اجلمع تذكريا وتأنيثا  -2

  ها أشبهته ألفاظ ذكّرت كما يذكّر العاقل ألن: املطلب الثّاين
  ، إضافة إىل تأنيث املذكّر املفرد احلقيقيالتغليب يف اجلنس :املطلب الثّالث

   تغليب املذكّر على املؤنث-1
2-تأنيث املذكّر احلقيقي  
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عمج    ـماعيأنيث يف القرآن الكرمي، منها السذكري والتعة واردة بالتهذا الفصل بني ألفاظ متنو
ومنها القياسي، وفيهما الصريح، واملبهم الّذَين اكتسبا الـتأنيث أو التذكري عن طريق اإلضـافة،     

، وما محل فيـه اللّفـظ   ومن هذه األلفاظ ما جاء حبمل اللّفظ الواحد تذكريا وتأنيثا بصيغة املفرد
  الواحد تذكريا وتأنيثا على معىن اجلمع أيضا واملسند إليه يف كليهما حمذوف، ومنها ما هو حقيقي
التذكري أو التأنيث وغُلّب فيهما أحد النوعني على اآلخر، ومنها اازي املذكّر واملؤنث الذي شبه 

  . بالعاقل فأخذ حكمه
األلفاظ عوملت معاملة خاصة من حيث تذكريها وتأنيثها خالفا ملا مر  وكلّ هذه األنواع من    

  . بنا يف الفصول املتقدمة التي جمعت بني تذكري وتأنيث منط واحد من األلفاظ
منها لدراسة الصريح واملبهم الـذي   خصص األولوقد وزعت هذه األلفاظ على مبحثني،     

  .طريق اإلضافة اكتسب التذكري أو التأنيث عن
احلقيقي واازي احملمول على املعىن تذكريا وتأنيثا، وهـو نوعـان،   : املبحث الثّاينوتناول     
املنوي فيه يكون بصيغة اجلمع، هذا إضافة إىل ما عومل  :والثّاين. املنوي فيه يكون مفردا :األول

السامل، أو غلّب فيه املذكّر احلقيقـي   من ألفاظ مساعية مذكّرة كانت أو مؤنثة معاملة مجع املذكّر
  .على املؤنث 
التذكري عن طريـق  ة واملبهمة املكتسبة للتأنيث أو رحيظ الصااأللف: املبحث األول �

  . اإلضافة
  :   ذكري بواسطة اإلضافة هياأللفاظ الصرحية التي اكتسبت التأنيث أو الت :املطلب األول

  :لتأنيث يف القرآن الكرميبني التذكري وا-إميان–لفظة  •
هلْ ﴿ :قولـه تعـاىل يف  أيضا التأنيثبقرئ ، وألنه مذكّر جمازي فقد ةمذكّر -إميان-ةلـفـظ

ـ  عي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوآلئالْم ميهأْتونَ إِالَّ أَن تنظُري ض
 ينفَع نفْساً إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِميانِها خيراً قُـلِ  آيات ربك الَ

قرئ الفعل ) ال ينفع نفسا إمياا( :وحملّ الشاهد قوله ﴾]158: األنعام[اْ إِنا منتظرونَ انتظرو
  .بالتاء أيضا مذكّر وقرئ -إميان-على األصل ألنّ لفظبالياء ) ينفع(

ألنـه  : والثاين ،عىن العقيدةألنّ اإلميان مب: لوجهني، األول، وقرئ بالتاء بالياء قراءة اجلمهورو  
  .والوجه األخري رده بعضهم .د على مؤنث فاكتسب منه التأنيثمضاف إىل العائ
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: ء وفيـه وجهـان  ؛ وقرئ بالتا)ينفع(واجلمهـور على الياء يف " :كربي يف هذا  املعىنقال الع 
ثـل قـوهلم   ، فهـو مـه أنث املـصدر على املعىن، ألنّ اإلميان والعقيدة مبعىنأن :أحـدهـما

أنه حسن التأنيث ألجل اإلضافـة  :اينوالثّأي صحيفيت أو رساليت، : جاءتـه كتايب فاحتقرهـا
  ) 1(."إىل املـؤنث

اء بالت) ال تنفع(وقرئ " :لوجهني فقالوذهب املنتجب مذْهب العكربي وإن خالفه يف ترتيب ا   
ـذي لكون اإلميان مضافا إىل ضمري املـؤنث ال: أحدهـما: النقـط من فـوقـه وفيه وجهان

: عـه، وكقراءة من قرأ، وذلـك كقولك ذهبت بعض أصابهـو بعـضـه إذ هـو من النفس
، كمـا أنّ  ان يف معىن العقيـدةلكون اإلمي :والثّاين )2(".البعض منهما تلتقـطه بعض السيارة  إذْ

يحـةحيفـةالكتاب يف معىن الصـوت يف معىن الص3(."، والـص(    
، والبـاقون  قرأ نافع والكوفيون بالياء على التذكري:" كاد حيثوقد تساوت القراءتان فيه أو ت  

)4(."بالتاء على التأنيث
   

تلتقطه (بالتاء؛ مثل ) يوم تأيت(عمر وابن الزبري  قرأ ابن: "ونسب القرطيب القراءة بالتأنيث قائال  
                    :)6(وعليه قول جرير )5( .وذهبت بعض أصابعه )بعض السيارة

      لَما أََتى خرب الزبري تواضعت       سور املدينة والْجِبالُ اخلُشعِ                 
النصــب  وهـو رأي    :أحـدمهاوجهان ) يومُ يأيت(: من  قـولـه تعاىل )يوم(يف إعراب و

ئـد على اجلملـة ، والعا، وما تعلّق بـه)ال ينفع(واخلرب "الرفع على االبتداء  :والثّايناجلمهور، 
مــوضع   يف) مل تكن آمنت(: وقـولـه. ، أي ال ينفع نفسا إمياـا فيـهحمذوف للعلم بـه
  )7( .")نفسا(: الـصفـة لقولـه

ـ   "وجاز أن تكون )8("مستأنفة) مل تكن(" :عرب قولـهوي    مري يف مـوضع احلـال مـن الض
     ) 9(".، أو على الصـفة لنَِفس وهـو ضعيفارور

                                                 
�l ا	ّ�ح��،إ�pء   ) 1(  �� �  2: ، ص ا	�(��ي �
 )2 (  �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	=$ ،ا�	ا"B، 2/256 .  
 )3 (   ،l6E5 ���E	2/256ا .  
�C]4غ ا!�=ّ)[,، وه[C ش[�ح 2#[)4, ا	t� :         O(]3ّ	d(r  s( ا	=1E 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ) 4( �]a$-� l](46  و�@�Eaّ	ري اC=ّ	ّ��� +4  ا	ّ  ا	و

،,(ّ�i�6�jk ا	3ّ� ���5>* �� u4+،,�ّ�a�	رئ ا�ا	�%�ئ ض�lo وخ[ّ�ج :���[    �]�ّ�� l	O(3ّ4 خs4 ا	�6)=   +4  ��ّ�� ا	ّ#ّ��ع ش)O ا	�%
  .   247 :ص  )م1419-1999(1	�=�C3=�-�5رات ��ّ�� +4  �)#Cن، دار ا	($" ا	��4ّ),، �)Cت ،+�� ا	%�در ش�ه)�

(5  z� ، �i�%	:ن، ا�%	م ا���1 !ح(B	7/148، 4ا . ، =ّA ���xk، اa-	ا ��2/418=> .  
 )6 (  l5اCح د��345: ص : ش.  
  .  2/256، اب ا	%�:ن ا	�B)�ا	E��� 2  إ+� ) 7( 
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي ) 8(   �ّ� �  . 238: ، ص إ�pء �
�l ا	ّ�ح��،  ) 9(  �ّ� �  .  238: ص إ�pء �
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ألنّ أصل ) هاال ينفع نفسا إميان(: يف قوله-اللّف-البالغية يف اآلية وجود أسلوب ومن الصور    
وال نفسـا مل  ) إمياا بعـد (نفسا مل تكن مؤمنة قبلُ ، ال ينفع يوم يأيت بعض آيات ربك" :لكالما

مـا  ، فجعلـهما كال نيإالّ أنه لف الكالم) ري بعداخل(ما تكسبه من ) خريا قبل(تكسب يف إمياا 
   .وقد جاء يف اآلية على اإلمجال) 1(".واحدا بالغة واختصارا وإعجازا

   شر أيضا واللّفى الند عويسمكْر متعدفصيل أو اإلمجال؛ وهو ذـور  ومـن  ) 2(".لى التالص 
  .للتهديد والوعيد فهو )وارظتان لْقُ( :أسلوب األمر يف قوله أيضا ةيالبالغ

اإلذعان والتـصديق املطلق  :واإلميان) 3(."أشراط الساعـة أو عالماا" :تببعض اآليا املرادو   
      )4(".وهـو نقيض الكفر بالقلب واإلقرار باللّسان،

   جاة من العـذابوالنفع يف اآلخـرة، بالننيا بكشـف   فع املنفي هـو النألنّ نفع الــد ،
، كلّ نفـس : ة وال الكافرة، واملراد بالنفسالـعذاب عنـد جميء اآليات ال ينفع النفوس املؤمنـ

     ) 5(".لوقوعـه يف سياق النفي
وأمـا ...ذلـك اليوم أو ضم إىل إميانـه فعل اخلري قبلَ مل يكن آمن ال ينفع إميانُ من: واملعىن  

   ) 6(".من آمن قبلُ فإنـه ينفـعه إميانـه، وكذلـك من أطاع قبلُ نفعتـه طاعتـه
    :بني التذكري والتأنيث يف القرآن -شـفـا-ةلـفـظ •
واسـطة  آن الكـرمي ب ومن األلـفاظ الصرحية التي اكتسبت التذكري أو التأنيث يف لغة القـر    

  -شفا-اإلضافة  لفظة
قـولـه ن املضاف إليه املذكّر وذلك يف فظة التذكري ماكتسبت اللّفقد  :ذكريالتفظة بلّال: أوال
أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللّه ورِضوان خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا ﴿: تعاىل

 ﴾]109: التوبـة [الْقَوم الظَّـالمني  انهار بِه في نارِ جهنم واللّه الَ يهدي جرف هارٍ فَ
مضاف ـذكري ألنـه الت يتعين ، وهنايـذكّر ويـؤنث والشفا) هارٍ فرا جفَش: (والشاهد قوله

ـة يأخــذ  غـة العربيوذلـك ألنّ املضاف يف اللّ) جرف(: إىل اسم مـذكّر وهـو قـولـه
  .حكم املضاف إليـه يف التـذكري والتأنيث

  وجرف الوادي ) 1(".بـه املثل يف القرب من اهلالك شفَا البئر وغريها حرفُـه ويضرب" و
                                                 

�ز ا	�rp  2  ا	%�:ن ا	(��*ا  ) 1( B+� ��ّ�� ، ص ،,�p7 �(6100: ح .  iC(6ّ	ان، ا�ك ا!@�$�� �ة  .1/310،�=>CET و
 5C��aّ	، ا�7)�E$ّ	1/68، ا .  

� زاa$-� ، ، 5� ا	6ّ�� ) 2( $E$	ّ��� ا	ا ��ّ), ، ص  . 7398����	2ّ), ا�  . 76: �=>� ش�ح ا	(
  .  2/96، ا	ّ��-3�ي ،ا	(3ّ�ف ) 3( 
�ظ وا! ) 4( E	!ا *B��,(ّ5:�%	م اp+ ،1/47 . ،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� �<=�1/89 .  
 )5 ( ،��C=$	وا ���ّ$�	187، 186/ 1،8ق  ا .  
 )6 ( l6E5 1A��	8/189 ،1ق،ا .  
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املتصـدع  : واهلاري) 2(".ألنّ السيل جرفـه فبقي واهيا ؛ ـذي ينحفر أصلـه باملاءجانبـه الّ
     ) 3(".وهـو صـفـة جلرف الـذي أشرف على التهـدم والسقوط

 ،بنيان دينه على التقوى واإلخالص، كمن أسسه على الباطل والنفاقهل من أسس : واملعىن    
    ) 4(".و اجلبل الذي شارف على السقوط ؟شبه طرف الوادي أذي يالّ
بلِ اللّه جميعـاً  واعتصمواْ بِح﴿ :يف قـولـه تعاىلفظة اللّ تدور: بالتأنيث شفا لفظة: ثانيا 

نِعمته والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِ
نيبي كا كَذَلهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش لَىع مكُنتاناً وولَ إِخ هاتآي لَكُم اللّه لَّكُمع

بالتأنيث وقـد استمـدت ذلـك مـن   -شفا-جاء ت لفظة ﴾]103: آل عمران[تهتدونَ 
فقـد يعـود ) منهـا( :ـا الضمري يف قـولـه، أم)حـفرة(اللّـفظ املـؤنث بـعـدها وهو

  . روقـد يعـود على احلفرة وقـد يكـون عائدا على النا) الشفا(على 
ار أو الشــفا وإمنـا أُنـث    الضمري للـحفرة أو الن:" خمشري يف هذا املعىنل اإلمام الزاق      

  ) 5(".إلضـافتـه إىل احلفرة وهـو منهـا
  :األعشى أنّ املضاف يأخـذ حكم املضاف إليـه يف التأنيث قـولومن شواهده على 

                          رِقَتا شاكَم رـدمِصالـد نم اة6(لقَن(  
ـأنيث رغم أنّ الـصــدر مـذكّــر،   بالت -شـرقت- :قـولـه يف البيت والشاهـد

 :وشاهده من القرآن قـولـه تعاىل .ـه جزء منـه، كمـا أنوذلـك ألنه أضيف إىل مـؤنث
)ارة تلتقـطـه بعـضيالس" (قـط من فـوقـهعلى قراءة من قاء النـرأ بالت.")7 (   

:" فا فقد نقل عنـه أبو حيان قولــه للش) منها(: هابن عطيـة أنّ الضمري يف قولـ ورأي    
   نفسه حيث ما ذهب إليه أبو حيانوهـو ) 8(."ألنـه ليس لنا لـفظ مـؤنث يعود الضمري عليه

  سناد ألنّ كينونتهم على الشفا هـو أحـد جزأي اإل: ال حيسن إالّ على الشفـا :وأقول ":قال
  

   ) 9(."فالضمري ال يـعود إالّ عليـه
                                                                                                                                                         

 )1 ( "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E�،  296 : ص .  
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ) 2( E	أ *B�� ،1/220  .  
 )3 (.���E	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�21/611  إ+ .  
 )4 ( �(7�E$ّ	ة اCET  4+ ��ّ�� ، 5C��aّ	1/479 ،ا .  
  . 2/191، ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي)  5( 
  . 44: �%ّ�م �Cث)� ا	3ّ�ه�، ص )  6( 
 )7 ( ���E	1/611، ا.  
  .1/533،  ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)� ) 8( 
  .1/533، ا	ّ=Y� ا	��د )  9( 
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ما جاءت على سبيل اإلضافـة وأما ذكر احلفرة فإن" :حيث قال واستبـعد أن يكون للحفرة  
، مل كان زيد غالم جعفر: ـك إذا قلتأال ترى أن: قالفضح ذلـك بأمثلة موضوعـة ، ووإليها

ضرب زيد غالم : ، وكذلـك لـو قلتثا عنـه وليس أحـد جزأي اإلسنادحمـدجعفر يكن 
  ) 1(".جعفرا وهندا خمصصا للمحـدث عنــه   تركَ، وإنما ذَهند، مل حتـدث عن هـند بشيء

وأمـا ذكر النار فإنمـا  :" قائال للنار حني عقّب)  منها( :تعاىل ونفى أن يكون الضمري يف قولـه
  ) 2(]".ي اإلسناد وال حمـدثا عنهاأوليست أيضـا أَحـد جز[جيء ا لتخصيص احلفرة 

، واإلنقاذ ومن النار]ن اإلنقاذ من احلفرةفا أبلغ موأيضـا فاإلنقاذ من الش" :مثّ علّل لذلك فقال 
فا هـو الظّمنهما ال يستلزم اإلنقاذ من الشه على الشـفظ ومن حيث اهر من حيث اللّفا فـرد

   ) 3(".املعىن
 .يف مـوضع النعت حلفـرة ) من النار( :تعاىل وقوله" :ي الزخمشريقال املنتجب مرجحا رأ   

، واهلاء الة والسالم، أو لرسـولـه عليه الصـه تعاىلاملستكن يف أنـقذكم للّ )فأنقـذكم منها(
   )4(".يف منها للحفـرة أو للنار أو للشفا

وكنتم علـى شـفا   : (تعاىل أو احلفرة بدليل قوله.مري يعود على الشفاأن الض: ويف تصوري    
    .احلفرة منه إىل النار وعوده على النار مستبعد ألنّ الشفا أقرب إىل). حفرة
ر مقلوبـة ويف  وشفا احلفرة وشفتها حرفها بالتذكري والتأنيث والمها واو إالّ أا يف الـذّكَ     

       ) 5(."املؤنث حمذوفة
شـبه  " حيث)واعتصموا حببل اهللا(:ة يف قولهعارة التصرحييومن الفنون البالغية يف اآلية االست   

، على سبيل االستعارة التصـرحيية  القرآن باحلبل املتني واستعري اسم املشبه به للمشبه وهو القرآن
   ) 6(".واجلامع بينهما النجاة يف كلّ

ـفا حفرة لى شوكنتم ع( :ويف اآلية تشبيـه متثيلي على رأي الزخمشري وذلك يف قـولـه    
  فأنقـذكم (جهنم لما كنتم عليه من الكفر وكنتم مشفني على أن تقعوا يف نار : "أي )من النار
لـو ماتـوا على ]قلت[يف جعلوا على حرف حفرة من النارك] فإن قلت[ باإلسالم،) منهـا

م اليت يار فمثّلت حياما كانوا عليه وقـعوا يف النتار بالقـعود ع بعـدهـا الـقَّووقوع يف الن  

                                                 
  .1/533،  ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�)   1( 
 )2 ( ،l6E5 د�  .1/533ا	ّ=Y� ا	�
 )3  ( l6E5 1A��	1/533،ا.  
 )4 (  2 ���E	ا �(B�	:ن ا�%	اب ا�1/611، إ+ .  
  .1/191،ا	(3�ف، ا	��-3�ي ) 5( 
 )6 (  5C��aّ	ا u4+ ��ّ�� ،�(7�E$ّ	ة اCET ،1/186 .  
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  ) 1(".على حرفها مشفني على الوقـوع فيها
شرفا هي استعارة متثيلية حيث شبه حاهلم الذي كانوا عليه باجلاهلية حبال من كان م :وقيل    

، الطّرف الثّاين حمذوف بناء على أنّ يف تصوري وهو الصواب) 2(".على حفرة عميقة وهوة سحيقة
  . هي إالّ تشبيه حذف أحد طرفيهواالستعارة ما 

   على الوقوع وشفا كـلّ  أي وكنتم مشرفني :عـواخمشري مشفني على أن تقومعىن قول الز 
  .شيء حرفـه

  :ت التأنيث عن طريق إضافتها إىل مؤنثبيت اكتساأللفاظ املبهمة الّ :اينالثّاملطلب 

 :وهي أربعة أنواع

 :جاءت منه لفظة واحدة هي:ذكري والتأنيثالت وي فيهتاملبهم املنفي الذي يس: األول

  :بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي -أَحــد -ةلفـظ •
ث، مثلـها مثـل األلفـاظ    من األلـفاظ املبهمـة  التي تـذكر وتــؤن  -أحـد-لفظة   

   والتأنيث ، وقـد ورد اللّفظ  يف القرآن الكرمي بالتذكريالسماعية، شرط أن تتضمن النفي العام
ذكري :الأوأَ﴿: قـولـه تعاىل وردت يف :ورود اللّفظة بالت ننكُم ما مفَم  ـاجِزِينح هنع دح
معـىن  -أحـد -ألنّ معىنفذكّر بصيغة اجلمع ) حاجزين( :اهد يف اآلية قولهشوال ﴾]47:احلاقة[

  .في العامألنه يف سياق النمجاعة 
،  اجلماعـة يف وصف أحد ألنه يف معىن:" )حاجزين: (قوله عىنيف نفس امل الزخمشرييقول     

   )3(".وهو اسم يقع يف النفي العام مستويا فيه الواحد واجلمع واملذكّر واملؤنث
، وجر على فجمع على معىن أحد") حاجزين( :تذكّر وتؤنث بدليل قوله تعاىل-أحد-لفظةألنّ و

  يه الواحد واجلمع واملذكّر واملؤنث بشهادة جلّ ألنّ أحدا للعموم يستوي ف  )4(".لفظ أحد
      .)6()اِءسالن نم دحأَكَ نتسلَ( :وقوله بالتذكري )5()هلسر نم دحأَ نيب قرفَن الَ(كره ذ
 :أحدها ،يف هذا املوضع على ثالثة أوجه) ما( تعرب) فما منكم من أحد عنه حاجزين( :ولهوق 

وعليه يبطل ) نحاجزي(على رفع  :والثّالثعلى أنها حجازية،  :اينوالثّ، أنها متيمية أن تعرب على
  .احلجازية) ما(عمل

                                                 
  . 1/191، ا	��-3�ي ،ا	(3ّ�ف ) 1( 
 )2 ( �(7�E$ّ	ة اCET ،1/187  
  .  568: ، ص �=>� �6E)� ا	pB	)�. 6/153ا	(3�ف، ا	��-3�ي،  ) 3( 
  . 2/466، ب ا	%�:ن، ا	�(��يا	$�)�ن 2  إ+�ا ) 4( 
  . 285: ا	�%�ة  ) 5( 
  . 32: ا!ح�اب  ) 6( 
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على ) زينحاج(وخربها ) من أحد(هاهنا جيوز أن تكون حجازية وامسها  )ما(: قال املنتجب    
على موضـعه   ليه حكمصفة ألحد يف األصل لكنه ملّا تقدم ع) ومنكم...(اجلمع ألنّ أحدا للعموم

للرسـول عليـه الصـالة    ) عنه(مري يف والض )حاجزين(من صلة  )عنه(و...بالنصب على احلال
ومن صـلة لتأكيـد    ،يف موضع رفع باالبتداء") من أحد(وتعرب وأن تكون متيمية  )1(."والسالم
  )2(."فظخربه وحاجزين صفة ألحد على اللّ) منكم(النفي، و

وأن يكـون   حجازيـة، ) ما(وال جيوز أن تكون  ،على احمللّ) حاجزون(الم وجيوز يف الك    
    )3( )".ما(، ألنّ خرب املبتدأ إذا تقدم بطل عمل هو اخلرب) ومنكم(

     )4(."مري عائد إىل الرسول الكرميوالض .ال أحد منكم حيجزنا عنه أي ،الدفع واحليلولة :زجواحلَ  
ما منكم أناس يسـتطيعون احلجـز   : وعلى هذا فاملعىن .مبعىن اجلمع  في تكونوأحد يف سياق الن

     )5(".عنه
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُـلٌّ آمـن بِاللّـه    ﴿: قوله تعاىلونظريه  

هلسن رم دأَح نيب قفَرالَ ن هلسرو بِهكُتـا   ومالئكته ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ سو
) هلسر نم دأح بني قال نفر(: والشاهد يف النص القرآين قوله ﴾]285: البقرة[يك الْمصري وإِلَ

إنسان ذكر ، والرسول شرعا ألنّ املقصود به رسل اهللا) رسلهمن : (ودليله قوله -أحد-فذكّر لفظة
  .كون من اجلنسني آدم أما رسل البشر فتمن بين

يا نِساء النبِي لَستن كَأَحد مـن  ﴿ :قـولـه تعاىلوردت يف  :بالتأنيث أحـد لفـظة: ثانيا
عروفـاً  ن قَـوالً م النساء إِن اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْ

، ألنّ أحـدا نفي عام يقـع كـواحـدة ومل يقل) كأحـد(: فذكّر بقوله ﴾]32: األحزاب[
وذهب ابـن جنـى يف اخلصـائص إىل     )6(".على املـذكّـر واملؤنث واجلمع بلفـظ واحـد

ويف تصوري أالّ مكـان   )7(".مل يقل كواحدة ألنّ املوضع موضع عموم فغلّب فيه التذكري:"القول
ليب مع األلفاظ التي يستوي فيها التذكري والتأنيث، مثّ أنّ اخلطاب يف اآلية الكرميـة خـاص   للتغ

                                                 
 )1 (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	523، 4/522ا  .  
 )2 (   ���E	اl6E5 ،4/523.  
 )3 (  ،l6E5 1A��	إ .4/523ا �ي، �=>��)�	ح��، ا�	ا l� �ّ� �  . 568 : ص  ،، �6E)� ا	pB	p�514�(ء �
 )4 (  6E� �(رCش�+ ��  . 29/147، ا	$���� وا	ّ$=�C�، ا
 )5 (  l6E5 1A��	29/147، ا .   
 )6 (   �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/40، ا .  
�+, وا	ّ=3�، �)�وت  ) 7( �o4	 ى�Y	دار ا ، =ّA ���xk، اa-	2،3/336ط) د،ت(ا.  
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بنساء النيب وال يشمل الذّكور، ولو كان من باب التغليب لكان لسنت كأحد من النـاس أو مـن   
  . البشر
فيه املذكّر واملؤنـث  د وهو الواحد مثّ وضع يف النفي العام مستويا حأحد يف األصل مبعىن و"و  

وعليـه   )2(".إذا وقع يف سياق النفي العام دلّ على نفي كلّ واحد من اجلـنس "و )1(".وما وراءه 
لسنت كجماعة واحدة مـن مجاعـة النسـاء أي إذا    : أي )لسنت كأحد من النساء: (يكون قوله

قُتصيمجاعة واحدة ت ت ساء  مجاعة مجاعة مل توجد منهنة النابقةأميف الفضل والس 3(".ساويكن(  
    :األلفاظ املبهمة املذكّرة املكتسبة للتأنيث بواسطة اإلضافة يف القرآن الكرمي:ثانيا

   :بني التذكري والتأنيث-بعض–لفظـة  •
لتذكري والتأنيث يف قولـه  ، وقد قرئت بالفاظ املبهمة التي تذكّر وتؤنثمن األ -بعض-لفظة   

ة إِن آئلٌ منهم الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه في غَيابة الْجب يلْتقطْه بعض السيارقَ قَالَ﴿: تعاىل
 نيلفَاع ماهد قوله ﴾]10: يوسف[كُنتارة: (والشيلتقطه(فقد قرئ الفعل ) يلتقطه بعض السي (

وهي قراءة اجلمهـور، وقـرئ   مذكّرة -ضبع-ألنّ لفظة) بعض(ري مراعاة للفظة بالياء على التذك
  .ألنها يف املعىن مجع مؤنث، بالتاء محال على معناها) تلتقطه(

النقط من حتته محال ) يلتقطه( :اجلمهور على الياء يف قوله" :معلّال يف هذا املعىن قال املنتجب    
يف ".ض السيارة سـيارة عىن، ألنّ بعالنقط من فوقه محال على امل )تلتقطه(قرئ و ،لفظ بعضعلى 
      :    الشاعر وقد مثّل لتأنيث املذكّر بقولاملعىن 

    )4(مِالد نم اةنقَالْ ردص تقَرِما شكَ    وتشرق بالقولِ الّذي قَد أَذَعته             
ألنّ بعـض  "إليه  فأُنث الفعل مطابقة مع املضاف )5(".ذهبت بعض أصابعه-كما مثّله بقوهلم  

   )6(".والْإِصبع مؤنثةاألصابع إِصبع، 
وإنْ ...واحدة األصابع تذكّر وتؤنـث : واُألصبع: غري أنه جاء يف معجم املذكّر واملؤنث قوله   

   )7(".ذكّر اإلصبع جاز ألنها ليس فيها عالمة التأنيث
  ألنه أضافه إىل مؤنث "بالتاء )تلتقطه بعض السيارة( :يف قوله) بعض(والوجه يف تأنيث لفظة    

   )1(".هو منه، ولو مل يكن منه مل يؤنثه
                                                 

  .  5/42، -3�يا	�� ،ا	(3ّ�ف ) 1( 
 )2 ( ��شCر�6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا+ � ،22/7  .  
  .  5/42، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 3( 
 )4 ( l%(ثC� 44، �%ّ�م.  
 )5 (  ���E	ا،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ،"B$=�	ف.  3/33،34 ا�  .2/65، �=>� ا	(3ّ
  . 2/198 ،يا!�5� را	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C ا	��آ�ت  ) 6( 
  . 25:، ص ;, ا	���ّ),��B* ا	�fّآ� وا	�d5ّe 2  ا	4ّ ) 7( 
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ومحل تلتقطه على املعىن يف التأنيث ألنّ لفظ البعض : "وهو ما ذهب إليه ابن سيده حني قال    
: سيارة أال ترى أنه جيوز أن تقـول الذي هو فاعل االلتقاط مذكّر ولكن بعض السيارة يف املعىن 

... املعـىن  نث فعلها علىك حني أُما جاءت حاجت :قطه السيارة وأنت تعين البعض فهذا مثلتلت
   )2(".، ولو مل يكن منه مل يؤنثهوإنما أنث البعض، ألنه أضافه إىل مؤنث هو منه

الذي يضاف اعلم أنّ املذكّر :" قال أبوعلي: واستدلّ على ذلك بقول أيب علي النحوي فقال    
  ، اه بلفظ املؤنث الذي أضيف إليهما تصح العبارة عن معن: حدمهاأاملؤنث على ضربني، إىل 

ما ال تصح العبارة عن معناه بلفظ املؤنث فأما ما يصح بلفظه فكقولك أضرت يب مـر   :والثّاين
ـ    و السنِنيِ وآذتين هبوب الرياح  وذهبت بعض أصابعي واجتمعت أهلُ اليمامة  وذلـك أنـك ل

 -واجتمعت اليمامة نون، وآذتين الرياح، وذهبت أصابعي،أضرت يب الس- :أسقطت املذكّر فقلت
وأما ما ال تصح العبارة عن معناه بلفظ املؤنث فكقولك ذهب عبد أمـك    ،وأنت تريد ذلك جلاز

هب عبـد  كن معناه معىن قولك ذلو قلت ذهبت عبد أمك مل جيز ألنك لو قلت ذهبت أمك مل ي
وتأنيث املذكّر ال جيـوز   )3(".، كما كان معىن اجتمعت اليمامة كمعىن اجتمعت أهل اليمامةأمك

  .، وهي إضافته إىل مؤنث هو منهإالّ يف مسائل حمدودة منها هذه املسألة
ذي ملذكّر املضاف إىل مؤنث الول الذي أجزنا فيه تأنيث فعل اوهذا الباب األ:" مثّ عقّب قائال  
  .جحا التذكري فيه على التأنيثمر )4( ".ح العبارة عن معناه بلفظهاتص

االختيار فيه تذكري الفعل إذا كان املذكّر يف اللّفظ اجتمع أهل اليمامة وذهب بعـض  " و :بقوله
ومن شواهده على تأنيث املذكّر قول  )5(".أصابعه أجود من اجتمعت وذهبت والتأنيث على اجلوار

             :     جرير 
                     
                  رعت نِنيالس ضعإِذَا بفَقْد امتناَ       كَفَى اَألييمِ قَتت6(أَبِى الْي(   

فأنث تعرقتنا والفعل للبعض إذْ كان يصح أن يقول إذا السنون تعرقتنا  -تعرقتنا-:والشاهد قوله 
  )2(".ألنّ البعض ههنا سنون: "قال سيبويه )1(".نيوهو يريد بعض السن

                                                                                                                                                         
 )1 ( l�C�(7 ،ب�  . 1/51، ا	($
 )2 ( �(7 ��  . Mz� ،5 ،17/76،77ا	�-xaّ، ا
 )3 (  l6E5  xaّ-�	17/77ا.  
 )4 (  xaّ-�	اl6E5، 17/77.  
 )5 (  xaّ-�	اl6E5، 17/77 .  
  ).+�ق(، ��دة �10/245=>� ا	64ّ�ن،  . 507: د�Cاl5  ش�ح ) 6( 
� . �Bب ا	: وا	6ّ=, . ��=  ه3�م �� +�� ا	��4  *=$@�ّ�� : �أي آuE  .�* اFآj ا	�>* f(2ه" �� +l(4 �� ا	4ّ قّ���$ذه�� �C�tا	=� آ�

  .l�ْC�(7 ، 1/52،ا	($�ب . أ�)l ا	)$)* %2ُ�
 )1 ( �(7 ��  . Mz� ،5 ،17/76،77ا	�-xaّ، ا
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وهلذا مل ، إذا ما قيس بتذكري املؤنث ةالعربيوهو ما عليه وتأنيث املذكّر املفرد قليل يف القرآن،    
        .وهو بصدد احلديث عن تأنيث املذكّر كره حمقّق كتاب املخصص البن سيدهيذ

  لشارح احملقّق مما وبقي أشياء مل يذكرها ا:" ، فقالهذه املسألة وقد عقّب البغدادي على   
    )2(".، منها تذكري املؤنث عكس ما ذكرهتكسبه اإلضافة

  :)3(تفي بذكر أحدمها وهو قول الشاعروسأك شاهدين كدليل على تذكري املؤنث، وقد أورد
  ب من سكَن الدياراولَكن ح      وما حب الديارِ شغفْن قَلْبِي               

 ، وهـو مؤنـث  الديار وهو مجع دار بإضافته إىل...ملضاف وهو حب اكتسب التأنيثعلى أنّ ا
   . بتاء التأنيث" دويرة"ألنّ تصغريه )4(".مساعيّ 

فألنهـا  : ، أما تذكريهاذكّرت وأنثت يف اآلية الكرمية -بعض-يل مما سبق أنّ لفظةوقد تبين   
أنها أضيفت إىل مؤنث  :وثانيهما ،ألنّ معناها مؤنث: لوجهني، أحدمها، أما تأنيثها فرة لفظامذكّ

  .واألخري هو الوجه السديد يف اعتقادي .فأكسبها تأنيثا
) السـيارة : (وقيل "ين يسريون يف الطّريقبعض األقوام الذّ:"أي) بعض السيارة: (واملراد بقوله  

 )5(".السري يف األرضمجع  سيار وهو الكثري 

  :بني التذّكري والتأنيث -كـلّ-لفظة  •
: د أمـرين لفظها مذكّر وتؤنث ألح -بعض-املالزمة لإلضافة  مثلمن األلفاظ املبهمة  -لّكُ-و

يف ، وقد وردت يف القرآن ذه الصفة كتساا التأنيث من املضاف إليهأو الإما على معىن اجلماعة 
وم تأْتي كُلُّ نفْسٍ تجادلُ عن نفِْسها وتـوفَّى  ي﴿: ذكر منها قوله تعاىل، أالعديد من املواضع

لَتما عفْسٍ مونَ  كُلُّ نظْلَمالَ ي مهاهد قوله ﴾]111:النحل[وكلّ نفس جتـادل ( :والش( 
  . فيه تأنيثه خالف بني علماء اللّغةو)جتادل: (بقوله) كلّ(فأنث 
فأنـث الكـلّ،    ،)جتادل(اختلف أهل العربية يف السبب الذي من أجله قيل : "ييقول الطّرب   
بعض حنوي البصرة قيل ذلك ألنّ معىن كلّ نفس كلّ إنسان وأنـث ألنّ الـنفس تـذكّر    : فقال

  )1(".وتؤنث، يقال ما جاءين واحد وواحدة
                                                                                                                                                         

  . 1/52ا	($�ب ،  ) 1( 
  . 4/227، خ�ا5, ا!دب، ا	�;�ادي ) 2( 
�)�وتش�ح  	)C=B� u4ند�Cان  ) 3(  ، �وا	�)� [،  113: ص  )م2007- ه1427( ، ط	�=�ن- ا	ّ�آ$Cر �s7C 2�ح�ت، دار ا	($�ب ا	��

 l	C@ Cوه l4�@ �(�	�� ����� [: u4(	 ر�أ�ّ�+u4 د��ر 	)u4 وأ@j�ّ هfا : أ@j�ّ ذا ا	�Bار وذا ا	�Bارا ، وا	��=u +  أ�ّ� +u4 ا	ّ���ر د�
� ، ه��\ د�Cاl6E5 l5، ص و	* �4o" @�4  ا	ّ���ر حّ�� . ا	�Bار وذاكY=)7 �� "ّح �� ، وإ�5ّY	 :113  . �<=� ،;�ادي�	خ�ا5, ا!دب، ا

4/227 .  
  .4/227 خ�ا5, ا!دب، ) 4( 
  . 3/280،  ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)� ) 5( 
��1 ا	�)�ن ) 1( A z� ي��o	14/185، 8، ا.  
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ألنّ معىن كلّ نفس ) اهكلّ نفس جتادل عن نفس(:"حني قال"األوسط"به األخفش وهو ما علّل  
وما جـاءين نفـس    نفس واحدة، ما جاءين: يقال. كلّ إنسان، وأنث ألن النفس تؤنث وتذكّر

كلّ إذا أضـيفت إىل  : وكان بعض أهل العربية يرى هذا القول من قائله غلطا ويقول )1(".واحد
وكـلّ امـرأتني    واحدة خرج الفعل على قدر النكرة،كلّ امرأة قائمة، وكلّ رجل قـائم، نكرة 

، فيخرج على عدد النكرة كل نساء قائمات وكلّ رجال قائمون، وقائمتان، وكلّ رجلني قائمان
ها تأخذ حكم املضـاف   )2(".فس وتذكريهاوتأنيثها وتذكريها وال حاجة به إىل تأنيث النيعين أن

  .إليه
هو املستسـاغ   :اينالرأي الثّ ، إالّ أنّر وتؤنثأنه صحيح أنّ النفس تذكّ: واملرجح يف نظري    

  . ال لفظة النفس-كلّ-لتذكري والتأنيث يف اآلية لفظة، ألنّ املقصود باواألكثر صوابا
، وعلـى  ال بـه فيكون مفعو )3(".منصوب برحيم أو بإضمار اذكر: "يوم) يوم تأيت( :وقوله    

  ) 5(".))4(يمحر روفُغا لَهدعب نم كبر إنَّ: (األول يكون ظرفا، لرحيم قبله من قوله تعاىل
ظرف وهو منصوب باذكر على أنه ) يوم:" (ن بني الظّرف، واملفعول به فقالومجع أبو حيا    

  ) 6( ".مفعول به
مفعول ثان ) ما عملت( :وقوله) 7(".يف موضع رفع على النعت لكلّ نفس) جتادل( :تعاىل وقوله

  ) 8( ".الواو للحال) وهم ال يظلمون(، أو عملها ،أي جزاء ما عملته ،)لتويفّ(
    

يوم يأيت كلّ إنسان جيادل عن ذاته ال يهمه شأن غريه كلّ يقـول نفسـي   :" باختصار واملعىن
    ) 9(".نفسي
ما عملت من غري خبسٍ وال  عطى جزاءت أنْ": أي) وتوفّى كلّ نفس ما عملت( :ومعىن قوله    

  .اآلية)وهم ال يظلمون(لك  قوله تعاىل يف آخر اآلية والدليل على ذ) 1(".نقصان

                                                 
 )1 ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،2/608 .  
��1 ا	�)�ن ) 2( A  z� ،l6E58 ،14/185.  
  . 3/164ا	��-3�ي ،  ،ا	(3ّ�ف ) 3( 
 )4 (  j�=ّ	110: ا   
 )5 ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/248، ا .  
  .  3/528ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)� ،  ) 6( 
 )7 ( �Y=ّ	)� ،  ا��	ا ���	د �� ا�  . 3/528ا	�
 )8 ( l6E5 1A��	3/528، ا .  
33/164�ف، ا	��-3�ي، ا	( ) 9( �7)�E$ّ	ة اCET �<=� ، ،2/631 .  
 )1 ( �(7�E$ّ	ة اCET ،2/631  
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واْ الْعـذَاب اَأللـيم   ولَو جاءتهم كُلُّ آية حتى ير﴿: ونظري هذا األسلوب قوله تعـاىل     
ألنه أضافه إىل اآليـة   -كلّ-فأنث فعل) "جاءم كلّ آية: (تعاىل والشاهد قوله ﴾]97:يونس[

  ) 1(."وهي مؤنثة

 :بني التذكري والتأنيث يف القرآن -مثقال– ةفـظل •

وهـي مـذكّرة   من األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث يف لغة القرآن الكرمي  -مثقال-لفظة    
  .جييء عن طريق االسم املؤنث الّذي تضاف إليه التأنيث ااكتسوا
يف موضع واحـد هـو قولــه    فظة بصيغة التذكريوردت اللّ :التذكريفظ بورود اللّ: أوال  

ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئاً وإِن كَانَ مثْقَالَ حبة من ﴿ :تعاىل
 كـان  وإنْ( :وحملّ الشاهد يف اآلية قوله ﴾]47:األنبياء[فَى بِنا حاسبِني خردلٍ أَتينا بِها وكَ

، وذكّر على اللّفـظ فقط يف قراءة يف قراءة النصب ،واملعىن فذُكّر لفظ املثقال على اللّفظ) مثقالَ
و الضاللـة مثقال ء أ، أي وإن كان الشيبالنصب على كان الناقصة) ثقالَم(قرئ " حيث .الرفع

، ألنّ ال على املعـىن  قلت ذَكّر مح. انتك: ، لقيلكان املنوي فيها للضاللـة لو" حبة فإن قلت
ـ  نْإِو( :كقولــه  .مثقالُ بالرفع على كان التامـة: وقرئ . والظّلم مبعىن  الضاللـة و ذُ انَكَ

عسر2( )ة( ـة  أيوإن وقع مثقالُ حب)من خردل (ةفة ملثقال، أو يف موضع الصحب.")3(   
  ان إىل أنّ املنويص )مثقالَ(يف قراءة  وذهب أبو حيه خرب كان وعليه اجلمهوربالنب على أن "  

   )4(".وإن كان الشيء أو وإن كان العمل: أي
، وهو عائد مري يف اوأنث الض" :قال أبو حيان) اأتينا ( :وأما التأنيث فشاهده قوله تعاىل    

    )5(".إلضافته إىل مؤنث) مثقال(هو على مذكّر و
) مثقـالُ (زيد بن علي وأبو جعفر وشيبة ونـافع  " لرفع إىلبا) مثقال(ان قراءة أبو حي عزاو    

  ) 6(".الرفع على الفاعلية وكان تامةب
فقد جاءت أيضا يف موضع واحـد وهـو  -مثقال-أما تأنيث لفظة :بالتأنيث اللّفظ ورود :ثانيا

تكُن فـي صـخرة أَو فـي    بني إِنها إِن تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَ اي﴿: قولـه تعـاىل 
﴾ وحملّ الشاهد ]16: لقمان[اللَّه لَطيف خبِري  السماوات أَو في الْأَرضِ يأْت بِها اللَّه إِنَّ

                                                 
�5  ا	%�:ن ) 1( ��\E2/574، ، ا!خ .  
  . 280: ا	�%�ة  ) 2( 
 )3 ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/490 ،ا .  
  . 6/295، ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن ) 4( 
  . 6/295ا	��� ا	��)� ،  ) 5( 
  .  l6E5 ،6/295 ا	��� ) 6( 
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بالتاء واملثقال مذكّر ألنـه مضـاف إىل مؤنـث    ) تك( :تعاىل فقال) حبةن تك مثقال إِ: (قوله
  ).حبة(وهو
  فألنّ :" كرماين قراءة لفظة املثقال بالتأنيث إىل احلمل على معىن لفظ مؤنث قالورد أبو العالء ال 
وهـو يف   )1(".إن تك حبة من خردلة: راجع إىل معىن خردلة فهو مبرتلة) مثقال حبة من خردل(

  . تصوري تفسري لطيف وإن كان غريبا ألنّ املثقال مضاف إىل احلبة ال إىل اخلردلة
واملعىن للحبة فذهب  ،ثقال ذكر ألنه مضاف إىل احلبـةوامل) تك(تأنيث " سبق أنّونستنج مما    

  :األعشىوقد جاء عليه قول  )2(".إليهاالتأنيث 
  )3(كَما شرِقَت صـدر الْقَناة من الدمِ                      

) قرِش(شرقت ومل يقل فقال  ،حيث أنث الصدر-شرقت صدر القناة-والشاهد يف قول الشاعر
  .-القناة-به التأنيث من املضاف إليه وهـومـذكّر الكتسا -الصدر-و

   )5(".جيوز نصب املثقال ورفعـه" :حيث )4(ويف املثقال هنا أيضا قراءتان   
فهي كناية عن العمل القليـل  ) حبة من خردل: (ومن األساليب البالغية الكناية يف قولـه     

من صيغ املبالغة ومعناه كثري احلمد وكثري ...ألنّ فعيل) لطيف خبري: (ـة يف قولـهوصيغة املبالغ
  وقد سبق شرحها يف آية ، )مثقال حبة من خردل: (الشكر باإلضافـة إىل الكناية يف قولـه

مثقال حبــة مـن    إنها إن تك: (يف قولـه تعاىل -التمثيل-كذلك وجود.التذكري قبيل قليل
، صـغريها وكبريهـا   علم اهللا وإحاطته جبميع األشياء فمثّل بذلك لسعة) صخرةفتكن يف خردل 

تشبيه وجهه غري  -التمثيل-و)6(."أصغر األشياء يف أخفى األمكنة جليلها وحقريها فإنه تعاىل يعلم
  ) 7(".وهو تشبيه حال حبالعدة أمور  حقيقي منتزع من

 :رآنبني التذكري والتأنيث يف الق -أمـثال-لفـظ  •

، غري أنّ ورود مذكّر-ثلم-بصيغة اجلمع ومفردها -أمثال-املذكّرة لفظةومن األلفاظ املبهمة    
من جاء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالهـا  ﴿: جنده بالتأنيث وذلك يف قولـه تعاىل اللّفظ يف القرآن

﴾ والشاهد قولـه  ]160: األنعام[هم الَ يظْلَمونَ وومن جاء بِالسيئَة فَالَ يجزى إِالَّ مثْلَها 

                                                 
 )1 (  5�r!ا n(��E�،  ، 5�  . 60: ص  أ�C ا	�pء ا	(��
  . 4/10،11� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B"، �=>.  2/328ا	Eّ�اء،  ،���5  ا	%�:ن ) 2( 
 )3 (  ،l%(ثC� �44%ّ�م.  
  .47: آ�� C7  2رة ا!�5)�ء  ) 4( 
�5  ا	%�:ن ) 5( ���ّE	ف.  2/328، اء، ا�  . 5/19، �=>� ا	(3ّ
 )6 ( ���E	ا �(B�	:ن ا�%	اب ا�4/10،11،  2  إ+.  
  . 115: ، ص ا	�4ّ  ،ش�ح ا	(�2ّ), ا	����ّ),، ETّ  ا	��� ) 7( 
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، افته إىل األمثال، وواحدها مذكّررد من اهلاء مع إضحيث ج )رعش(فذكّر ") أمثاهلا رعش: (تعاىل
  :وفيه أوجه
ـ أنث إلضافة األمثال إىل مؤنث، وهو ضمري احلسنات"  :أحدها ب أحكـام  ، واملضاف يكتس

رسي كمـا  والوجه عليه أبو علي الفا )2()".)1(ةاريالس ضعب هطُقتلْت: (ولهاملضاف إليه فتكون كق
ان األمثال مضافا كلَما ) عشر أمثاهلا(ن التأنيث يف وقال أبوعلي حس":جاء يف القرطيب حيث قال

   )3(". ، واإلضافة إىل مؤنث إذا كان إياه يف املعىن حيسن فيه ذلكإىل مؤنث
ولـذلك  ...حسنة؛ ألنّ األمثال يف املعىن مؤنثة ألنّ مثل احلسنة هو من باب مراعاة املعىن :والثّاين 

) فله عشر أمثاهلـا ( :تعاىل وعليه املربد حيث علّل قوله )4(".أنث املثل هنا توكيدا لتصوير احلسنة
من شواهده قول عمر و )5(."ألنّ املعىن واقع على احلسنات، وأمثال نعت ملا وقع عليه العدد: "قائال

  :ابن أيب ربيعة
  )6(بان ومعصرثَالَثُ شخوصٍ كَاع       فكان مجني دونَ من كُنت أَتقي          
إذ كان يقصدها  ؛اضطر جعل الشخص بدال من امرأة ملّا"ثالث شخوص ألنه : قوله هوالشاهد في

   )7(". فأبان كاعبان ومعصر،: ولذلك قال ،به
 -حسنات-احملذوف وهو على الصفة ألنها أقامت مقام املوصوف-أمثال-تأنيث :والوجه الثّالث

  )8(."أي عندي عشرة رجال نسابات ،باتعندي عشرة نسا :وهو ما ذهب إليه سيبويه حني قال
املوصوف  و من إضافة الصفة إىلوه) أمثاهلا(إىل ) عشر(هلا بإضافة أمثا رعش: قرأ اجلمهور"وبه   
، على أنها صفة لعشر أي فله عشر حسنات مماثلـة  )أمثاهلُا(ورفع ) عشر(بتنوين -رأه يعقوبوق

    )1(."للحسنة التي جاء ا
جت لفظة املثقال يف هذا املبحث والفصل وهو أن رِد، وعليه أُوالوجه األول هو الذي عول عليه

وهو نفسه الوجه األخري وإن علّله كلّ فريق  ،هد اكتسب التأنيث من املضاف إلييكون املضاف ق
   .مبا يراه

                                                 
 )1 ( ���E	ا �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ l6E5 ،4/10،11.  
  .3/365، 	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن، ا	ّ�رآ3 ا ) 2( 
 )3 ( ���1 !ح(B	:نا�%	م ا، z�4 ،7/150  
  . l6E5 ،3/365 ا	ّ�رآ3  ،ا	��ه�ن C4+  2م ا	%�:ن.) 4( 
 )5 ( d5ّe�	وا �ّآf�	99،  98: ، ص ا.  
  .126: ص ) م1992- 1412(1�)�وت، ط - �s7C ش(�ي 2�ح�ت، دار ا	j(B. د: +�� �� أ�  ر�)�,، ش�ح د�Cان  ) 6( 
*   =ّB� :  7��.   %�ّأي دون أ+�ا: دون �� آ=� أ   k . صC-1 ش-: ش�Axfّ	ا u4+ �4oو� ، uw5!وا �ن.آ��+��u=ّw :  ا	(

 �Yرّ�, 2  أّول إدراآ�B	وه  ا "+��:  ا	��a�. ا	(�  .  ,ا	��أة ا	��	;, ا	3ّ
 )7 ( d5ّe�	وا �ّآf�	د، ،ا�ّ��	98 ا .  
��1 !ح(�م ا	%�  ) 8( B	ا:z� ،ب، .  7/150،  4ن�  . 2/510 ،ا!خE\ ،ن���5  ا	%�: . 563، �3/562=>� ا	($
 )1 ( ��C=$	وا ���ّ$�	ا �6)E�8/196 .(��	ا ���	د �� ا�  . 1/507، أ�C حّ)�ن ��=>� ا	ّ=Y� ا	�
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  ) 1()".فله عشر أمثاهلا(واجلواب  ،وهو شرط ،ابتداء) من جاء باحلسنة: (عرب قوله تعاىلوي 
  .)سيئةال(و) احلسنة(ومن ألوان البديع يف اآلية الطّباق بني 

  
  : ا وهيلتأنيث أدوات شرطية جيازى من األلفاظ املبهمة الواردة بالتذكري وا :الثالنوع الثّ 

 :بني التذكري والتأنيث يف القرآن -مـا-لفظـة  •

:  الّيت هي للجزاء أي-ما-الكرمي بالتذكري والتأنيث لفظةمن األلفاظ املبهمة الواردة يف القرآن    
 .ثة املعىنمؤنوهذه الكلمة مذكّرة اللّفظ، . أن تكون اسم شرط، وهلا جواب

يفْتحِ اللَّه للناسِ من  ام﴿ :األساليب القرآنية الواردة بتأنيثها وتذكريها قـولـه تعاىلومن    
هو هدعن بم لَ لَهسرفَلَا م ِسكما يما ولَه ِسكمفَلَا م ةمحريمكالْح زِيزالْع 2:فاطر[و[ ﴾

وما ميسك فال مرسل له (كر الرمحة من بعده، وقال لذ) ما(فأنث ) "فال ممسك هلا: (والشاهد قوله
، وذكّـر يف  لو أنث يف موضع التذكري للمعىن، وألنّ لفظه لفظ مذكّر) ما(ر للفظ فذكّ) من بعده

ما يدلّ على تأنيثهـا   هموضع التأنيث للّفظ جاز، ولكن األفصح من الكالم التأنيث إذا ظهر بعد
، وذكّر الثاين على لفـظ  أنيث يف األول ألنه فسر برمحةوحسن الت )2(".والتذكري إذا مل يظهر ذلك

  . لعدم تفسريه) ما(
مل أنث الضمري أوال مثّ ذكّر آخرا وهو راجع يف احلالني إىل االسم ] فإن قلت[" :قال الزخمشري

  اخلرية فيهما  مها لغتان احلمل على املعىن وعلى اللّفظ واملتكلِّم على] قلت[املتضمن معىن الشرط 
وألنّ األول فسر بالرمحة  ،لفظ املرجوع إليه ال تأنيث فيه فأنث على معىن الرمحة وذكّر على أنّ

ذكريفحسن اتباع الضر الثاين فترك على أصل التفسري ومل يفس1(".مري الت(   
     يخ ابن عاشور أقوال من سبقوه يف عود الضوضـمري  :"الحني ق )ما(على مريينوأكّد الش

روعي :"حيث )2(".اآلية)ما يفتح اهللا للناس من رمحة ( :من قوله) ما(عائدان إىل ) له(وضمري ) هلا(
، وروعي يف تـذكري  وقد بين ا) رمحة(اسم صادق علىفإنه ) ما(يف تأنيث أحد الضمريين معىن 

ن كثريان يف مثلـه يف فصـيح   ومها اعتبارا. ألنه لفظ ال عالمة تأنيث فيه) ام(الضمري اآلخر لفظ 

                                                 
��1 !ح(�م ا	%�:ن  ) 1( B	اl6E5 z�4  ،7/150 .  
 )2 ( z� ، ي��o	:ن، ا�%	ي ا: jو�t� �+ ن���1 ا	�)A12،22 /115 .  
ا	ّ$=��j وح%��k ا	ّ$tو�j : ا	�6E�  u�ّ6)� ا	=�E6  . 4/82��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، � ا	�E=> .5/76، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 1( 

 E6=ّ	د اC��� ����l وأح�د�lw ا	O(3ّ زآ��� +�)�ات، دار ا	($" ا	��4ّ),، �)�وت ض�lo وخّ�ج ،	}��م +�� ا� �� أح�� �: - 
  .  2/379) م1990- 1415(1	�=�ن،ط

�شCر�6E)� ا	ّ$���� وا	ّ$ ) 2( + ��  . �C= ،22/253�، ا
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وثر بالتأنيث واجلمع بينهما يف هذه اآلية تفنن  وأُ. باخليار بني أي االعتبارين شاء ، فاملتكلّممالكال
   )1(".ألنها مبينة بلفظ مؤنث وهو من رمحة) ما(ضمري 

ي أيضـا  بل ه ،فحسبكوا ظاهرة حنوية  وظاهرة التذكري والتأنيث عموما ال تتوقّف عند   
 فانظر فصاحة الكالم ومدى التفـنن يف  ،اتظاهرة بالغية وخري دليل على ذلك هذا املوضع بالذّ

   .اجلمع بني الظاهرتني يف آن واحد
والفتح متثيلية إلعطاء الرحـمـة إذ : "فقال وأبان ابن عاشور ظاهرة التفنن البالغي يف اآلية   

ي تشبـه املدفائس التهي من النحــمة   خرات املتنافس فيهـا فكانت حالـة إعطـاء اهللا الر
ري إىل هـذا التمثيل بفعل الفتح، وبيانـه بقـولــه  ، فأشفتح اخلزائن للعطاء شبيهـة حبالـة

هنا جماز عن احلبـس واملنع ولـذلــك  واإلمساك  )2(".قرينة االستعارة التمثيلية) رمحـةمن (
   )3(".تحقوبل بـه الف
مـا  (ومثلـها   ،جمزوم بــها ) يفتح(احمللّ بيفتح و ما شرطية منصوبـة) ا يفتحم( :وقـولـه

    )4(".اين لداللة األول عليهوترِك تفسري الثّ) هلا(و) من رمحة(و ،)ميسك
  فال ممسك: (، وقولهة ما ميسك عليهبعد إمساكه فحذف املضاف لدالل :أي) من بعده"( :وقوله

     )5(".شرطوالفاء جواب ال ،ابتداء وخرب )هلا
وجاءت ، )ميسك(و) يفتح(يف اآلية الكرمية الطّباق بني لفظيت ومن األساليب البالغية البديعية     
ة رزق أو مطر أو صحة أو غري من أية رمح: يف اآلية منكّرة لإلشاعة واإلام كأنه قال-رمحة-لفظة
      )1(".ذلك
، والرمحـة من  رمحـة اهللا من كتاب أو رسولا يفعلى كلّ مـا يكون سبب": والرمحة تطلق   

    )2(".ـه هي اإلحسان منـه تعاىلاللّ
، فما يفتح اهللا للناس من خري فال مفاتيح اخلري ومغالقه كلّها بيده" :واملعىن كما فسره الطّربي    

نـهم  غلق من خري ع، وكذلك ما يمره ال يستطيع أمره أحد، ألنّ ذلك أ، وال ممسك عنهممغلق له
   )3(".، فال فاتح له سواه ،ألنّ األمور كلّها إليه ولهفال يبسطه عليهم، وال يفتحه هلم

                                                 
 )1 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،22/253  
 )2 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	اl6E5 ،22/252  . 5C��aّ	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET �<=� ،2/993.  
 )3 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�،22/252.  
 )4 (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	4/82ا.  
 )5 ( l6E5 1A��	4/82،ا. .  
 )1 (  E6�=	ا �6)E� ،2/393 .  
�ظ وا!+pم ا	%�:5ّ),، ��ّ�� إ�7�+)j إ��اه)*، ) 2( E	!ا *B��1/216  .،,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� �<=�1/483.  
��1 ا	�)�ن ) 3( A، ي��o	اz� ،12 ،22/115 .  
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ما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَـم أَنَّ  ﴿ :ونظريه قوله تعاىل  
  .﴾]106: البقرة[ى كُلِّ شيٍء قَدير اللّه علَ

 :بني التذكري والتأنيث يف لغة القرآن -مـن-لفـظة  •

، وتذكريها رطيةالش) من(يف لغة القرآن الكرمي لفظة  توأنث تومن األلفاظ املبهمة التي ذكّر    
  . معىن اجلماعة ، والتأنيث فيها علىفظ ألنّ لفظها مذكّر موحدعلى اللّ

ثنية واجلمـع والتأنيـث   ، وتستعمل يف التموحدة للّفظ) نم(و:" قال العكربي يف هذا املعىن    
ىن وجيمع ويؤنث محال ، وأن يثيها جيوز أن يفرد محال على لفظهامري الراجع عل، والضبلفظ واحد
   )1(".على معناها

فَاحشة مبينة نِساء النبِي من يأْت منكُن بِ اي﴿: وقد اجتمع هلا التذكري والتأنيث يف قوله تعاىل
 ككَانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضِسرياً يي لَى اللَّهاهد يف  ﴾]30: األحزاب[عوالش

ءة اجلمهور، وقرئ والشيُء مذكّر، وهي قرا ،تعين شيء) من(بالتذكري ألنّ ) من يأت(: اآلية قوله
  .معناه مجع، ألنه ملؤنث حقيقي وأيضا بالتأنيث

ـ (بتحتية يف أوله مراعاة ملدلول ) يأت(: قرأ اجلمهور:" ذاتهاملعىن قال ابن عاشور يف       نم (
أنيث ة ألنّ مدلوهلا شيءرطيالشله مراعـاة    ) من تأت(وقرأ يعقوب . فأصلها عدم التة يف أوبفوقي
    )2(".أي إحدى النساء) نم(صدق ملا 

   )1(".نصب على املصدر :)فنيضع: (وقوله          
  ا م شاحوفَي الْبر مرا حمنإِ لْقُ( :املعصية قال تعاىل: وقيل املراد )2(".فعلة قبيحة شنيعة: وفاحشة 
    )4(".))3(نطَا بما وهنم رهظَ

  فهي الزنا  إذا وردت معرفةكلّما وردت الفاحشة يف القرآن نكرة فهي املعصية و"والفرق أنّ     
  .  هنا نكرة لذا فهي مبعىن املعصيةوقد وردت  )5(".وحنوه

ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صـالحاً  ﴿: تعاىل قوله القرآين ونظري هذا األسلوب
أَعنِ ويترا مهرا أَجهتؤقاً كَرِمياًنا رِزا لَهندشـاهدان  اآلية الكرمية ويف ﴾]31:األحزاب[ت، 

                                                 
�l ا	ّ�ح�� ا	�(��ي ) 1(  �ّ� �  . 21: ص  ،إ�pء �
�شCر� ) 2( + ��  . 6E ،21/318)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
 )1 ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا ،"B$=�	4/40، ا.  
 )2 ( ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B�� ،2/2 84  
  . 33 :ا!+�اف  ) 3( 
�شCر ) 4( + ��  .6E�،21/319)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
 )5 (،��C=$ّ	وا ���ّ$�	.21/319ا �6)�	زاد ا �ش   ،�=>�%	زي اCB	ا ��ّ�� ���ل ا	ّ��� +�� ا	�ح�� +4  �A ج�E	ا  ��t	s( ا���م أ

�5C . 6/378 )م1984- 1404(3ا	�;�ادي، ا	�($" ا�p7�  ،ط�aّ	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET ،2/953 .  
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ومن يقنت: (قوله :لاألو (ذكريلـه  ...حيث قرأه اجلمهور بالتـة يف أووقرأه يعقوب بفوقي.")1( 
  ).وتعمل: (قوله تعاىل: والثّاين

ذكّر وأنث ولو ذكّرمها على اللّفظ أو أنثهمـا  ":قالوجوز ابن سيده القراءتني فيهما حيث    
   )2(".على املعىن جاز

بالتـاء واليـاء،   "قرئ قولـه وتعملفقد :" قائال )وتعمل: (تعاىل قولهجه ابن خالويه قراءة وو  
مـن  : "وذلك جائز ألنّ )3(".ألنه مذكّر لفظا) من(فالتاء على املعىن ألنه اسم ملؤنث والياء للَفْظ 

 )4(".هب إىل تأنيثهـا يف موضع تأنيث، فذ) نم(ذكّر رد آخره على أوله، ومن أنث ذهب إىل أنّ 
مـن  : (ألنّ األول مذكّر وهو قولـه ) من يعمل: (ذكّر قوله: رد آخره على أوله أي:"بِ واملراد
تقْني .( "تهمقوله يف  وحج)تعمل (اءمه قوله: بالتهي أنّ الفعل ملاّ تقد) :بلفـظ  ) منكن هورأج

    )5() ".نم(أقرب إليه من لفظ ) منكن(التأنيث ألنّ تأنيث 
حسن التأنيث فيه محال ) منكن(، وهوبعد إتيان ما يدلّ على التأنيث )وتعمل(لـما أتى "ولذا   

    )6( )".نم(وعلى معىن ) منكن(على لفظ 
ومـن  ( ،)من يأت مـنكن : (يف قوله] على الياء[إمجاع اجلميع  :وحجة من قرأ يعمل بالياء    
   جتـوز  فيـه " إمجاع اجلميع على الياء :وقوله )1(".يه إىل ما أمجعوا عليهفردوا ما اختلفوا ف) يقنت

وقرأه يعقـوب بفوقيـة يف   :"ابن عاشور فيه بالتاء حني قال ألنّ هناك من قرأ بالتاء والدليل قول
   )2(".أوله

م على لفـظ  الكال وأما من قرأ بالياء فإنه محل:" وعقّب اإلمام أبو زرعة على القراءتني فقال    
التأنيـث  ) مـن (نّ معـىن  ، ألفـظ ، ومن قرأ بالتاء فإنه محل على املعىن دون اللّدون املعىن) من(

   )3(".واجلمع
فحمال ) نؤا: (ومما يقوي قول من محل على املعىن فأنث اتفاق محزة والكسائي معهم يف قوله  

كان ينبغي أن حيمل )وتعملْ: (فكذلك قوله -نؤته-:أيضا على املعىن، ولو كان على اللّفظ لقالوا

                                                 
�شCر ) 1( + ��  . 6E� ،22/5)� ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
 )2 (  ،xa-�	7)�ا ��  M z� ،5 ،17 /75ا
 )3 ( l�C	�  . 290:، ص ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6، ا�� خ
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) 4( �� ،2/111 .  
- 1418(75�)� ا!2;�67ّe� ، 5, ا	ّ�7�	,، ط ،	}��م ا	j(4B أ�  زر+, +�� ا	ّ�ح�� ��ّ�� �� ز4B5,، ��� حBّ, ا	%�اءات ) 5( 

  .576: ص  )م1997
 )6 ( s3)	ا CAو �+�YBBوح �Y44+1�6ّ و	اءات ا�%	ا M، ، 6(%	2/197 ا .  
  .576: ص  ، أ�C زر+,،حBّ, ا	%�اءات  ) 1( 
 )2 (  ،��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�22/5 .  
  .  2/197 ، ا	%)6 ،�=>� ا	(s3.  576حB, ا	%�اءات، أ�C زر+,، ص  ) 3( 
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، فـال  وهو ضعيف ألنّ التذكري أصل...بالياء ، والثّانيةومنهم من قرأ األوىل بالتاء )1(".على املعىن
   )2(".جيعل تبعا للتأنيث

ألنّ لفظـه  ) نم(لتذكري لفظ "فذكّروا " ، وخلف العاشروالكسائي ،محزة"ومن قراء التذكري  
 3(".مذكر( اءألنّ األكثر عليه واملعىن عليهواالختيار الت ،.")4 (  

وهن نساء النيب صـلّى  ) من(أنيث على إسناد الفعل ملعىن بتاء الت) وتعمل:"(حيث قرأ اجلمهور  
   )5(".اهللا عليه وسلّم

 .يف اآلية قبله) ضعفَينِ(ا كما نصب أيض )6(".نصب على املصدر) مرتني: (وقوله  

  :بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي -مهما– لفظـة •
ـ -امهم-لغة القرآن الكرمي بالتذكري لفظةة يف ومن األلفاظ املبهمه الوارد  ذلك يف وقد جاءت ب

: فاألعرا[ن لَك بِمؤمنِني وقَالُواْ مهما تأْتنا بِه من آية لِّتسحرنا بِها فَما نح﴿: قوله تعاىل
) بـه : (بقوله) مهما(فذكّر ) هما تأتنا به من آية لتسحرنا ام: (﴾ وموضع الشاهد قوله]132

فكـال   )آيـة (: رعاية جلهة املعىن يء مؤنث بعدها وهو قولـه ) ا: (، وأنث بقولهعلى اللّفظ
  .اتفق عليه اللّغويون واملفسرونوهو ما  )مهما(: الضمريين يعودان على قوله

اين والثّ ،إالّ أنّ أحدمها ذكّر على اللّفظالضمريان يف به وا راجعان إىل مهما " :الزخمشريقال  
  :ومن شواهده على ذلك قول زهري)1(".أنث على املعىن ألنه يف معىن اآلية

          نع كُنا يمهمو يقَةلخ نرِئٍ مما لَى ال      دفَى عخاهلَاَ تإِنْ خلَمِ وعاسِ ت2(ن(  
راجعـان إىل  ) ـا (و) به(الضمريان يف :" ويقرب من هذا املعىن ما ذهب إليه املنتجب عندما قال

   )3(".أنث على املعىن، ألنه يف معىن اآلية :اينوالثّ ،ذكّر على اللّفظ: أحدمهاأنّ  إالّ) مهما(
عائـد علـى   ) به(الضمري يف و:" بقوله كما جاء يف رهوعلّله أيضا أبو حيان بنفس املعىن      

ومثّله من القرآن  )4(".ألنّ املراد به أية آية) مهما(عائد أيضا على معىن ) ا(، والضمري يف )مهما(

                                                 
  . 576: حBّ, ا	%�اءات، أ�C زر+,، ص  ) 1( 
�ن C4+  2م ا	%�:ن، ا	�(��يا	ّ$�) ) 2(  ،2/321 .  
 )3 ( s3)	اءات ا�%	ا MCA%)6 ، ،+� و	2/197 ا.  
 )4 (  ،l6E5 s3)	2/197ا.  
3/151،  ، ��ّ�� 7�	* ��)�6�ا	�;=  2  ا	%�اءات ا	�3 ) 5( .  
 )6 ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	ا"B$=�	4/40، ، ا .  
  . 2/139، ا	ّ��-3�ي ،	(3ّ�فا ) 1( 
  . Y�A :51�ة أش��ر ا	��ب، أ�C ز�� ا	%�ش ، ص  ) 2( 
 )3 (  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/348 ا  
  . 2/607، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)�، أ�C حّ)�ن ) 4( 
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ببيت زهري السابق الذّكر، وعقّـب  ومثّله من الشعر  )1()اهِسنن وأَ ةآي نم خسنا نم: (بقوله تعاىل
   )2(".ث على املعىنفأن: "عليه بقوله

وتأنيثها يف هذا املوضع بالذّات ألـا اسـم    -مهما-تفق النحاة واملفسرون يف تذكريوإن ا     
  .عود الضمري عليها يف اآلية شرط والدليل على امسيتها

 بـة  ليست مركّ :بسيطة أي: ، ففريق قال بأنها مركّبة، وفريق قال بأنهافقد اختلفوا يف أصلها 
  )3(".الفريق األول اخلليل ومثّل
بها قوالن مرجحا مركّبة ويف تركي -مهما-ذهب إليه اخلليل من أنّ وذهب الزخمشري إىل ما    

: ملزيدة املؤكِّدة للجزاء يف قولـك ا-هي املضمنة معىن اجلزاء ضمت إليها ما -مهما-:"أوهلما فقال
  ، ومن الناسوهو املذهب السديد البصري )4()تالْمو مكُّكْرِدوا يونكُا تمنيأَ( ،مىت خترج  أخرج

هي الصوت الذي يصوت به الكاف وما للجزاء كأنه قيل كف ما تأتنا به مـن  ) هم(من زعم أنّ 
   )5(".آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني

اسـم   -مه-من كلمة بسيطة وليست مركّبة-مهما-و:" أبو حيان فقالاين الثّ ومثّل الفريق    
   )6(".-مهما-فأُبدلت ألفها هاء فقيل -ماما-، وال أنّ أصلها،-ما-الفعل و

فقد جوز فيهـا الزخمشـري،   ، )مهما تأتنا به من آية: (يف قوله تعاىل-مهما-وتعرب لفظة    
  . عل، والنصب على تقدير فالرفع على أا مبتدأ: وأبو حيان، واملنتجب

الرفع مبعىن أيما شيء تأتنا به ]قلت ) [مهما(ما حملّ ] فإن قلت:" [إعرااقال الزخمشري يف     
  وخالفهم العكربي حيث  )1(".تبيني ملهما) من آية(أو النصب مبعىن أيما شيء حتضرنا تأتنا به وهو 

   )2( )".تأتنا(ِبوموضع االسم على األقوال  كلّها نصب :" قال
                   )3(".الستيفائه ما يقتضيه وهو به) تناتأ( :أن يكون منصوبا بقوله وال جيوز":ورده املنتجب بقوله 
). به( :اكتفاء الفعل باجلار وارور وهو قوله: واب يف رأي اجلماعة، والسببأنّ الص يف تصوريو

  .وهو ما أكّد عليه املنتجب

                                                 
  . 106: ا	�%�ة  ) 1( 
  .4/371 ،، أ�C حّ)�ن ا	��� ا	��)� ) 2( 
  . 2/53، ا	%�:ن�=>� ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب .  l�C�(73/59،  ،ا	($�ب ) 3( 
  . 78: ا	ّ=6�ء  ) 4( 
  2/129، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 5( 
  . 2/607 أ�C حّ)�ن،  ، ا	ّ=Y� ا	��د �� ا	��� ا	��)� ) 6( 
ا	ّ=Y� .  ��4/372� ا	��)� ، أ�C حّ)�ن ا	.  2/348� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، ا	�=$B" ،�=>. 2/129ا	(3ّ�ف،  ) 1( 

  .2/607،ا	��د
�l ا	�ح��، ا	�(��يإ� ) 2(  ّ�ّ� �  . 253: ، ص pء �
 )3 ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	2/348، ا .  
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ومن فَعلَ ذلك فإنه يوردها  -الوقتب-مهما-على أنه ال جيوز أن تفسر كلمة ونبه الزخمشري   
وهذه الكلمة يف عداد الكلمات التي حيرفها ":قالموردها ويلْحد من حيث ال يدري حيث يف غري 

–ويقـول   -مىت ما -:مبعىن -مهما-بية فيضعها يف غري موضعها وحيسبمن البد له يف علم العر
هب فيفسـر  ع العربية يف شيء  مثّ يذوليس من كالم واض جئتين أعطيتك وهذا من وضعه -مهما

   )1(".مبعىن الوقت فيلْحد يف آيات اهللا وهو ال يشعر) مهما تأتنا به من آية(
   )2(".لفظ يراد به العموم وإنما فسرت هنا بآية استهزاء منهم بعيسى عليه السالم) مهما(و     

 :-ألفاظ العدد-لتأنيث من األلفاظ املبهمة الواردة بالتذكري وا: النوع الرابع

-لفظـة : ظتان ال غري ومهـا من ألفاظ العدد الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن لف وجد    
  ، وهذهفظية وإن كانت منها بسبب إامهات أن أحلق املائة باملؤنثات اللّيوأب-مائة-ولفظة-عشرين

فألنها اسـم   -عشرين-، وأما لفظةالقرآن وسيأيت ذكر ذلك بعد قليل األخرية وردت مرتني يف
ضمن امللحق جبمع  ها فحقّها أن تلحق بأمساء اجلموع، غري أنها أُدرِجتواحد هلا من لفظمجع ال 

ذكّر السـامل ألنهـا   تلحق باجلمع امل -العشرين إىل التسعني-املذكّر السامل، ألنّ ألفاظ العقود من
 .   إالّ لفظة مائةهنا  ث يف القرآن من ألفاظ العددولذا مل يبق مما ذكّر وأن .تعرب إعرابه

   :بني التذكري والتأنيث قراءة -مائة–لفظة  •
 كوا عددا، واألعداد مبهمة ما مل متيـز،  وإامها يف ،ية املبهمةمن املؤنثات اللّفظ -مائة-لفظة 

أَيها النبِـي  يا﴿ :ه تعاىلنها قرئت به وذلك يف قولمل ترد يف القرآن بالتذكري والتأنيث ولكوهي 
حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم 

﴾ والشاهد املقصود ]65: األنفال[وم الَّ يفْقَهونَ مئَةٌ يغلبواْ أَلْفاً من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَ
مؤنثة لفظا للفصل، وللحمل -املائة -قرئ الفعل يكن بالياء و) وإن يكن منكم مئة: (يف اآلية قوله
قال  ،نثألنّ لفظها مؤ ،فظوقرئ بالتاء على تأنيث اللّ .نها يف معىن العدد، أو الرجالعلى املعىن أل

  ) 1(".املائة أنثى: "سيبويه
وقرئ الفعل املسند إىل املائة بالتـاء  :" تني ومل يعلّلهما فاكتفى بأن قالي القراءالزخمشر ذَكَرو  

    )2(".والياء

                                                 
  . 2/129 ،ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 1( 
  . 2/139، 3�ي، ا	ّ��-�=>� ا	(3ّ�ف.  4/372� ا	��)�، أ�C حّ)�ن، ا	��  ) 2( 
 )1 ( ،l�C�(7 ،ب�  . 3/562 ا	($
  .3/235 ،ا	(3ّ�ف، ا	��-3�ي ) 2( 
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قط من ء النلنقط من فوقه لتأنيث لفظ املائة، وقرئ بالياقرئ بالتاء ا:" وعلّلهما املنتجب فقال    
بالتاء وهـو  أبـو    -صابرةب-ألنّ املائة رجال يف املعىن، ومن قرأ املوصوف ؛حتته محال على املعىن

   )1(".عمرو فألنّ وصف املائة بصابرة قوى تأنيثها
عمرو، وعاصم، ومحزة، والكسائي، ويعقوب أبو :" وقرئ بالتذكري لوجود الفاصل، فقد قرأ    

  )2(."ألنها امسها) مائة(و) يكن(وذلك للفصل بني  ،بالياء، على تذكري الفعل) يكن(وخلف العاشر 
وقرأ الباقون )3(".العدد"ألنّ املراد به  ،ها مؤنثا إالّ أنّ معناها مذكّركان لفظ وإنْ) مائة( وأيضا فإنّ

   )4()".مائة(، وذلك لتأنيث لفظ بالتاء، على تأنيث الفعل) تكن(
إنْ (مهوروقرأ اجل:" اجلمهور مع تعليل القراءتني فقالونسب ابن عاشور القراءة بالتأنيث إىل    

نافع، وابن كثري، وابن عامر، وأبو جعفر وذلك األصل، ملراعاة تأنيـث  -ء املثناة الفوقيةبالتا) تكن
له االقتران بتاء التأنيث ، فيجوز يف فعلتحتية ألنّ التأنيث غري حقيقيوقرأها الباقون باملثناة ا. )مائة(

عـل علـى صـيغة    ، والفصل مسوغ إلجراء الفما وقد وقع الفصل بني فعله وبينه، السيوعدمه
    )5(".التذكري

آلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ ا﴿: ونظري قوله تعاىل
: األنفـال [رِين ه مع الصـابِ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَلْفَينِ بِإِذْن اللّه واللّ

وقرئ ما معا مثـل نظـريه يف األسـلوب     بالياء وقرئ بالتاء أيضا،) يكن(قرئ الفعل ﴾ ]66
  .السابق

أنه جاء به على : يقرآن بالياء والتاء، فاحلجة ملن قرأمها بالتاء:" يف ذات املعىن  خالويهقال ابن    
. اء والتاء، واحلجة ملن قرأمها باليود، ألنه مذكّره بالياء أتى به على لفظ املعدومن قرأ" مائة"لفظ 

الفعل املسند إىل املائة بالتاء والياء يف :" وأكّد الزخمشري القراءتني حيث قال )1(".أنه أتى باملعنيني
   )2(".املوضعني

   ا سبق أنّ لفظةويتأنيث محال على اللّفـظ، ألنّ   -مائة-ضح مملفظهـا يف اآليتني قرئت بالت 
  .وقرئت باملعنيني معا على معىن العدد، محالمؤنث، وقرئت بالتذكري 

                                                 
 )1 ( �(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/437، ا.  
  . 2/195، ا	�;=  l(AC�  2 ا	%�اءات ا	�3� ) 2( 
�،  �=>� ا	(s3 +� وMCA ا	%�اءات.  2/195، ا	�;=  AC�  2)l ا	%�اءات ا	�3� ) 3( YBBوح �Y44+1�6ّ و	1/494ا  .Bّاءاتح�%	ا ,، 

  .312: ، ص أ�C زر+,
   .312: ص  ،حBّ, ا	%�اءات . l6E53/235،  ف�ا	(3 ) 4( 
 )5 (  ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،10/69 .  
 )1 ( l�C	�  .172: ، ص ا	�Bّ, 2  ا	%�اءات ا	1�6ّ، ا�� خ
  .2/175ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي،   ) 2( 
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  :ويشمل ثالثة أنواع من األلفاظ التي تذكّر وتؤنث :املبحث الثّاين �
وقد جاء احلمـل   :األلفاظ احملمولة على املعىن تذكريا وتأنيثا يف القرآن الكرمي: املطلب األول

  .احلمل على لفظ اجلمعفرد، واحلمل على لفظ امل :ربنيض علىيف ما يراد به هنا  على املعىن 
  :تذكريا وتأنيثا ومنه -بصيغة املفرد-احلمل على املعىن : أوال

ـْأتي-لفـظ  • بني تذكري وتأنيث فاعله -ت:   

، ألنّ املسند إليه حمذوف، والفعـل  حتمل على املعىن تذكريا وتأنيثا هذا النوع من األلفاظ اليت  
يعلَم الَّذين كَفَروا حني لَـا يكُفُّـونَ عـن     ولَ﴿: لياء والتاء كما يف قوله تعاىلفيها يقرأ با

 مورِهن ظُهلَا عو ارالن هِموهجونَ ورنصي ملَا ه39: األنبياء[و[  مهتهبةً فَتتغيهِم بأْتلْ تب  
) ةًتغم بيهِتأْبل ت( :وحملّ الشاهد قوله ﴾]40: األنبياء[ظَرونَ ولَا هم ينفَلَا يستطيعونَ ردها 

بالتاء على أنّ املنوي فيه مؤنث وهو النار أو ما يف معناها، وبالياء على أنّ املنوي  )تأيت(قرئ الفعل 
اجلمهـور   ، واملرجح التأنيث ألنّ عليهالوعد أو احلني أو ما يف معنامهامذكّر على أن يكون مبعىن 

   .والنار من األلفاظ املؤنثة مساعيا) النار(لسبق ما يدلّ عليه وهو 
، عائد علـى النـار  ) تأتيهم(اهر أنّ الضمري يف والظّ:" القراءة بالتأنيث فقال وجه أبو حيانو   

مبعـىن  ولعلّه جعـل النـار   ) 1(".على العقوبة :التي تصيرهم إل العذاب، وقيل على الساعة: قيلو
    )2(".فظالعذاب فذكّر مثّ ردها إىل ظاهر اللّ

يـأتيهم  : (وقـرأ األعمـش  :" معلّالالزخمشري  ، يقولالقراءة بالتذكري إىل األعمش تونسب   
    )3(".على التذكري والضمري للوعد أو للحني) فيبهتهم

الضمري املؤنث يف هذه القـراءة   فإالم يرجع] فإن قلت:" [ل قراءة اجلمهور بالتأنيث قائالوعلّ   
]وها أو على تأويل العدة أو املوعدة ] قلتدعي وار وهي الته يف معىن النار أو إىل الوعد ألنإىل الن

    )4(".أو إىل احلني ألنه يف معىن الساعة أو البغتة
   )5(".وتحيرهم مشهتد ):فتبهتهم( :واملراد بقوله            

 :بني تذكري وتأنيث املنوي فيه-يوقَـد-ـظ لف •

                                                 
  . 6/292، أ�C حّ)�ن ،ا	��� ا	��)� ) 1( 
  .6/292ا	��� ا	��)�،  ) 2( 
  . 4/61، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي  ) 3( 
  . 4/61ا	(3ّ�ف،  ) 4( 
�ظ ا	%� ) 5( E	أ *B��,(ّ�  . 1/168، :ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
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لفظ  ، لعدم وجودعلى معىن مؤنث ، وبالتاء محالبالياء محال على معىن مذكّر -وقدي-قرئ الفعل
اللَّـه نـور السـماوات    ﴿: ، وقد جاء هذا األسلوب يف قوله تعاىلمعين يف الكالم حيمل عليه

  اة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَ
ـ   م دري يوقَد من شجرة مباركَة زيتونِة لَّا شرقية ولَا غَربِية يكَاد زيتها يضيُء ولَـو لَ

لَّه لنورِه من يشاُء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ واللَّـه  تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي ال
يملٍء عياهد يف اآلية قوله ﴾]35: النور[ بِكُلِّ شفيه وهو )يوقد( :والش بالياء تذكريا للمنوي-

  .-الزجاجة-اء تأنيثا للمنوي فيه أيضا وهو، وتوقد بالت-املصباح 
-اء مضمومة وضم الدال وهو مضـارع بالي) يوقد(قرئ " :بقوله املنتجبعنه  وهو ما عبر    
والفعل للزجاجـة يف  ...بالتاء مضمومة ورفع الدال )توقد(واملنوي فيها للمصباح، وقرئ  -أوقد

املضاف وأقيم املضاف إليـه   مصباح الزجاجة فحذف: هو يف احلقيقة للمصباح والتقديراللّفظ و
   )1(".القنديل فأنث على لفظ الزجاجة أن يراد بالزجاجة ، وحيتملمقامه
   )1(".واملراد التأنيث) نتومن يق(: كقوله) نم(بالتذكري حيتمل أن يكون على لفظ ) وقدي(: وقوله

   ومن الفنون البالغية يف اآلية التمثل نوره كمشكاة فيها مصباح( :تعاىل مثيلي يف قولهشبيه الت (
، باملصباح الوهاج يف كوة داخل زجاجة تشبه  الّذي وضعه يف قلب عبده املؤمنور اهللاشبه ن"فقد 

يف الص ريبه منتزع من...فاء واحلسنالكوب الدا ألنّ وجه الشد مسي متثيليوهو من روائع متعد ،
   )2(".التشبيه

ألنّ ذلك هـو مـا   -موإن كان نور اهللا أعظ-وإنما شبه باملشكاة" وظاهر أنه تشبيه معكوس  
3(".اسيدركه الن (  

   )4(".، يوضع فيها املصباحط غري نافذةكوة يف احلائ: واملراد باملشكاة    
  :بني تذكري وتأنيث املنوي فيه-تساقـطْ-لفـظ  •

    ي يومن األساليب الت   حمل فيها اللّفظ على املعىن  تذكريا وتأنيثا كذلك لعـدم وجـود أي
: قوله تعاىل يف وقد جاء ذلك -طْاقتس-ما، لفظما يدلّ عليه فيه القرآين وإن وجد منهما يف النص

:  ﴾ والشـاهد قولـه  ]25: مرمي[باً جنِياً وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَ﴿

                                                 
 )1 (  2 ���E	ا  ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�ف.  599، 3/598إ+�  . 128/ 4، ا	ّ��-3�ي ،�=>� ا	(3ّ
 )1 ( ،l6E5 ���E	;=  2  . 599، 3/598 ا�	ا �ة �=>�ا�C$�	ا �3�	اءات ا�%	ا l(AC� ،3 /80 .  
 )2 (   5C��aّ	، ���� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET ،2/800 .  
�5C  .  4/128، �=>� ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 3( �aّ	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET، 2 /795 .  
�ظ ا	%� ) 4( E	أ *B��،,(ّ�  .4/128، �=>� ا	(3ّ�ف . 1/639:ن ا	(��* ، �1�B ا	4;, ا	��
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نّ املنـوي  بالتاء على أ ، وقرئذكري فاعله على إرادة معىن اجلذعقرئ الفعل بالياء بنية ت) تساقطُ(
  .، وقرئ الفعل بأشكال متعددة تارة بتشديد السني وأُخر بتخفيفهفيه مؤنث وهو النخلة

وتساقَطُ وتسـاقط  ) تساقط عليك(ويقرأ ) يساقط( :وقوله:" قال الفراء يف هذا املعىن معلّال   
وأصحاب عبـد اهللا   ،راء بن عازب بالياءد قرأها الب، وقفمن قرأها يساقط ذهب إىل اجلذع بالتاء

كـان  ) تساقط عليـك (وإن قلت يريدون النخلة فإن شئت شددت وإن شئت خفّفت ) تساقط(
ولو قرأ قارئ تسقط عليك رطبا يذهب إىل النخلة أو قال يسقط عليك رطبا يذهب إىل ...صوابا

   )1(".اجلذع كان صوابا
   )2(".والتخفيف يف املبدوء بالتاء والتشديد يف املبدوء بالياء خاصة والتشديد: "مثّ عقّب قائال   

ساقط يساقط مساقطة وعىن بـه  : )فاَعلَ( جعله ،بضم التاء وكسر القاف) تساقط(قرأ حفص :"و
   )1(".النخلة

   )2(".اءين، أراد تتساقط مثّ حذف التاء الجتماع التبفتح التاء والتخفيف) تساقط(قرأ محزة "و  
   

  واألصل تتلهى وتتصدى، وقرأ الباقون )4( )ىهلَت هنع تنأَفَ( )3()فَأَنت لَه تصدى: (وحجته قوله
   )5(".ا التاء يف السنيدغموتساقط بالتشديد، أ

هو بالتاء والتشديد، واألصل تتساقط، و يقرأ على تسعة أوجه؛" )تساقط: (واحلاصل أنّ قراءة   
تاء بال :الرابعو .فادغمت التاء يف السني ،واألصل يتساقطبالياء والتشديد،  :الثّالثو .أحد األوجه

الثّمرة، لداللـة الكـالم   : لوقي-النخلة-ذه األوجه، والفاعل على هوالتخفيف على حذف الثّانية
نه باليـاء والتخفيـف،   كذلك إالّ أ :السادسو .بالتاء والتخفيف وضم القاف :اخلامسو .عليها

 :الثّـامن و .بتاء مضمومة وباأللف وكسر القاف-)تساقط( :والسابع .والفاعل اجلذع أو الثّمر
و يقـرأ  ...اء مضمومة وكسر القاف من غري ألـف، بت-)تسقط( التاسعو .إالّ أنه بالياءكذلك 

   )6(".كذلك بالياء

                                                 
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) 1( �� ،2/166.  
�5  ا	%�:ن ) 2( �� ،l6E52/166.   ، �(��	ا ���	د �� ا�  . �4/18=>� ا	ّ=Y� ا	�
  . 6/175، أ�C حّ)�ن �ا	��� ا	��) ) 1( 
  . 442: ، ص حBّ, ا	%�اءات، أ�Cزر+, ) 2( 
 )3 (  ^�+ :6 .  
 )4 (  ^�+ :10 .  
  .442: ص  ،حBّ, ا	%�اءات ) 5( 
�ب ا	ّ��� : =>� إ���ف p#2ء ا	3َ�َ� 2  ا	%�اءات ا!ر��, +3�t� ،	s( � . 2/169، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن ) 6( Yش O(3ّ	ا ,�pّ�	ا

�ء، وض1 حCاش)l، ا	Y� O(3�ة، �=C3رات ��ّ�� +4  �)#Cن، دار ا	($" ا	��4ّ ، =ّ�	�� �(Y3ّ	ا  i��� +�� ا	;=  ا	ّ��) ��ّ�� ��أح�� 
  . 377: ص)م1998- 1419(1	�=�ن ط- �)�وت
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: عليه يكون املعـىن و )1(".صفته) اجني(متييز ) طبار عليك(و زائدة  )جبذع: (والباء يف قوله    
كي جذع النروحطْ عليك راقسنِخلة تا جا غَضن ساعتهطبم 2(.ي(   

   )3(".وهزي إليك رطبا جنيا كائنا جبذع النخلة":ي أن تكون الباء حاال على تقديروجوز العكرب 
على نية اجلذع أو  قرئ بالياء تذكريا ):اقطيس( لفظأنّ ويتبين من خالل حتليل هذا األمنوذج      

انية سـينا  أصله بتاءين قلبت الثّ" ، وخلة أو ما يف معناها، وقرئ بالتاء تأنيثا على نية النما يف معناه
    )1(".ني ويف قراءة تركهايف الس وأدغمت

  :رمياحلمل على املعىن بصيغة اجلمع تذكريا وتأنيثا يف القرآن الك: ثانيا
 ة على املفظ الواحد مل القرآن الكرمي اللّكما حعىن بصيغة املفرد تـارة  يف بعض نصوصه القرآني

علـى املعـىن   اللّفظ الواحد يف مواضع أخر من آياته الكرمية ، محل أيضا وتارة بالتأنيث ،بالتذكري
  :  بصيغة اجلمع تذكريا وتأنيثا وخري دليل على ذلك األمثلة التالية

 
  
 
  :بني تذكري وتأنيث املنوي فيه -يخيـل-لفـظ  •

قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنهـا  ﴿: وذلك يف قوله تعاىل
ى تعاهد يف قوله﴾ وا]66: طه[سل إليه: (لشاء والياء" حيث) خيية ملن قـرأه  . يقرأ بالتواحلج
واحلجة ملن قرأه باليـاء أنـه رده علـى    . اء أنه رده على احلبال والعصي، ألنه مجع ماال يعقلالتب

    )2(".السحر
أن يكـو ن مسـندا إىل    ، وجيوزإىل السعيبالياء على أنه مسند ) خييل(وعلّل العكربي قراءة    

   )3(".تقدير خييل املُلْقَىكّر ألنّ التأنيث غري حقيقي أو يكون على ، وذُضمري احلبال
كـان   وقرئ بغـري هـذا وإن  . وقد سبقت اإلشارة إليه-احلبال-ومن قرأ بالتاء فعلى مجع   

  .االختالف يصب يف معىن واحد

                                                 
   . 306: ص  ،	pB	6E��()� ا ) 1( 
�5  ا	%�اءات ا!زه�ي، ص  ) 2( �� �<=� :284.  
�l ا	�ح�� ) 3(  �ّ� �  . 361: ، ص إ�pء �
 )1 ( �(	pB	ا �6)E� 306 :، ص .  
 )2 ( l�C	�  . 244: ، ص ا	�Bّ,، ا�� خ
�l ا	�ح��  ) 3(  �ّ� �  . 371: ص  ،إ�pء �
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 ،حال) خييل(؛ فعلى هذا )إذا(مبتدأ واخلرب ) حباهلم(هي للمفاجأ، و) فإذا: (تعاىل قوله ويعرب   
بدل منه بدل االشتمال وجيوز أن تكون يف موضـع  ) أنها تسعى(و...اخلرب) خييل(وإن شئت كان 
    )1(".نصب على احلال

فألقوا : أي) بل أَلْقُوا فإذا حباهلُم: (هاإلجياز باحلذف يف قول"ومن األساليب البالغية يف اآلية    
   )2(".فإذا حباهلم حذف لداللة املعىن عليه

       )1(".ويصور حتى يظن اخليال حقيقةيشبه له : )خييل إليه: (واملراد بقوله
موسى من  لَفتخي ،ال فألقَوا حباهلم وعصيهمبل ألقُوا أنتم ما معكم أو: قال هلم موسىملعىن وا   

قوهة سحرهم أنات تسعىا حي.  
  :بني التذكري والتأنيث -يغشى–لفظة  •

م أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم ثُ﴿: بالياء والتاء وذلك يف قوله تعاىل -تغشى-قرئت لفظة
وطَآئفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللّه غَير الْحق ظَـن   كُمنم أَمنةً نعاساً يغشى طَآئفَةً

رٍء قُلْ إِنَّ اَألمين شرِ ماَألم نا مل لَّنقُولُونَ هي ةيلاها  الْجي أَنفُِسهِم مفُونَ فخي لَّهل كُلَّه
 كُمـوتيي بف مكُنت ا قُل لَّوناها هلْنا قُتٌء ميرِ شاَألم نا مكَانَ لَن قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبالَ ي 

 يلتبيلو هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بكُت ينالَّذ زرا لَبم صحميلو ورِكُمدي صا فم اللّه
الص بِذَات يملع اللّهو ي قُلُوبِكُمورِفاء فتكون لألمنة؛ وبالياء  ﴾]154: آل عمران[دتقرأ بالت

  )2(".فيكون للنعاس
بالتاء وقرأ الباقون ) تغشى طائفة(قرأ محزة والكسائي :"ونسب األزهري القراءتني حيث قال    

وذهب الّذين قرءوا ذلك بالتذكري إىل أنّ النعاس هو الذي يغشـى   )3(".جائزلّ ذلك وك...الياءب
الطّائفة من املؤمنني دون األمنة، فذكّره بتذكري النعاس، وذهب الّذين قرءوا ذلك بالتأنيث إىل أنّ 

تان معروفتان غري خمتلفـتني  أما قراء:" واحلقيقة )4(".األمنة هي التي تغشاهم فأنثوه لتأنيث األمنة
يف املعىن وال غريه، ألنّ األمنة يف هذا املوضع هي النعاس، والنعاس هو األمنة وسواء ذلك، وبأيهما 

  )6(".يغطّى وحيتوى: أي) يغشى: (ومدلول قوله )5(".قرأ القارئ فهو مصيب احلق يف قراءته
                                                 

�l ا	�ح��  ) 1(  �ّ� �  .447، 3/446ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�،   . 4/38، � ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي�=> .371: ص  ،إ�pء �
 )2 (  5C��a	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET ،2/711 .  
�ظ ا	%� ) 1( E	أ *B�� ،,(ّ�  . 1/390:ن ا	(��* ، �1�B ا	4;, ا	��
�l ا	�ح��  ) 2(  �ّ� �  . 371: ص  ، إ�pء �
  . 111: ، ص   ا!زه�ي ،���5  ا	%�اءات ) 3( 
��1 ا	�)�ن، ا	�o�ي،   ) 4( A4/139 ،140  .  
��1 ا	�)�ن ) 5( A l6E54 ،/139 ،140  .   
 )6 (  ,(ّ��ظ ا	%�:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��E	أ *B��  ،2/814 .  
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 :بني تذكري وتأنيث املنوي فيه -يغـلي-لفـظ  •

] 44 :الـدخان [طَعام الْأَثيمِ ] 43 :الدخان[شجرةَ الزقُّومِ  نَّإِ﴿ :ك يف قوله تعاىلوذل 
حيث قرئ ) غلي يف البطوني( :﴾ وحملّ الشاهد قوله]45:الدخان[يغلي في الْبطُون  الْمهلِكَ

  )1(".هل، ومن ذكّر ذهب إىل املجرةفمن أنث ذهب إىل الش"لياء والتاء الفعل يغلي با
   )2(".قرئ بضم امليم وفتحها) كاملهل( :قولهو) 1(".قرئ بالتاء للشجرة وبالياء للطّعام": وقيل

   )3(".عكَر الزيت أو املذاب من النحاس واحلديد وغريمها): كاملهل:"(واملراد بقوله
  : ومنها ها أشبهته بطريقة أو أخرىألفاظ ذكّرت كما يذكّر العاقل ألن: املطلب الثّاين

  :بني التذكري والتأنيث -األعناق–لفظة  •
 بصيغة مجع املذكّر السـامل    ومن ألفاظ اجلمع املكسر الواردة يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث

نشأْ ننزلْ علَيهِم من  إِن﴿ :وعوملت معاملة العقالء الذّكور وذلك يف قوله تعاىل -أعناق-لفظة
 :﴾ والشاهد يف اآلية قولـه تعـاىل  ]4: الشعراء[ هم لَها خاضعنييةً فَظَلَّت أَعناقُالسماء آ

)أعناقُ فظلّتهم هلا خاضعني( ث بقولهفأن: )ويف تذكريه أوجـه  ) خاضعني: (مثّ ذكّر بقوله) ظلّت
  :متعددة أذكر منها ما يلي

ظلّ رؤسـاؤهم   :على معىن) خاضعني: (قال، فوقال جماهد، أعناقهم رؤساؤهم" :قال الفراء   
  )4(".خاضعني

أنّ الـتّأنيث على معىن اجلماعات والتذكري على معىن القـوم   وذهب أبو بكر األنباري إىل    
 :كأنه قـال : وذكّر خاضعني على معىن القوم ،على لفظ األعناق) ظلّ(فأنث :" وذلك حني قال
وجيوز أن تكون األعناق ...خضعت رقبيت لك :، كقولكألنّ قولك خضعت لك ،فظلّوا خاضعني

   )5(".أي مجاعات ،رأيت عنقَا من الناس :اجلماعات، كما تقول
بصيغة مجع املذكّر واألعناق مجـع   )خاضعني(: تذكري قولهويستنتج من خالل ما تقدم أنّ      
أنه : اينوالثّ، املراد باألعناق عظماؤهم أنّ :أحدها ؛إنما جمع جمع املذكّر ألربعة أوجه"  تكسري

                                                 
  .1/16، 3ط، ���5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) 1( 
  .5/241، ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي ) 1( 
  .5/241 ا	(3ّ�ف، ) 2( 
�ظ ا	%�:ن ا	(��*،   ) 3( E	أ *B��2/1063.  
�5  ا	%�:ن، ا	E�اء ) 4( �� ،2/277 .  
 )5 ( d5ّe�	وا �ّآf�	2/196، ا.  



 لفاظ متنوعة واردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرميأ                           الفصل اخلامس دراسة تطبيقية

 287

اجلماعة، وليس املـراد الرقـاب،    ؛ وهمأنه مجع عنق من الناس :والثّالثأراد أصحاب أعناقهم، 
   )1(".أنه ملّا أضاف األعناق إىل املذكّر وكانت متصلة م يف اخللقة، أجرى عليها حكْمهم :والرابع
  :كّر العاقلبصيغة مجع املذ -قلوب-لفظة  •
وأَنذرهم يوم الْآزِفَـة إِذ  ﴿: معاملة مجع املذكّر السامل يف قوله تعاىل -قلوب-عوملت لفظة   

لَا شيمٍ ومح نم نيملظَّالا لم نيماجِرِ كَاظنى الْحلَد الْقُلُوب طَاعيعٍ ي18: غـافر [ف[ ﴾  
عوملت باجلمع بالياء والنـون معاملـة   "حيث) كاظمني(: اهد قولهوالش) القلوب( ةلفظ تذكّر

     )1(".أصحاا
 )2(".القلوب لدى احلناجر يف هذه احلـال  :كأنه أرادعلى احلال،) كاظمني: (تصاب قولهان"و    

قلوب وإنما الكـاظم  على ااز العقلي بإسناد الكاظم إىل ال )القلوب(وجيوز أن يكون حاال من 
    )3(."أصحاب القلوب

إذ القلوب  :مرفوعة على قولك) كاظمون(ولو كان : "حيث قال) ظمنيكا( وجوز الفراء رفع  
    )4(".، أو على االستئناف كان صوابااحلناجر إذْ هم كاظمون لدى
، عوض عن املضاف إليه، وأصله إذْ قلوم لـدى حنـاجرهم  ) احلناجر(ب ويف القلو) أل(و  

: اة الكوفة، والبصريون يقدرون، بتعريف العهد وهو رأي حنةعوض تعريف اإلضاف) أل(بواسطة ف
نذرهم: مالقلوب منهم واحلناجر منه إذـا قلـوب   واملعىن إذْ قلوب الّذين تيعين املشركني، فأم ،

    )5(".الصاحلني يومئذ فمطمئنة
ملوصوف فاآلزفة صفة  ،ث مشتق من فعل أزف األمر إذا قرباسم فاعل مؤن )اآلزفة(وأصل     

ون إضـافة يـوم إىل اآلزفـة    ، فتكاخةأو القيامة اآلزفة مثل الص ،الساعة اآلزفة :حمذوف تقديره
( فهو اسم زمان منصوب على املفعول به مضـاف إىل مجلـة  ) يوم(بدل من ) ذإِ(و )6(".حقيقية

    )7(".)القلوب لدى احلناجر
 )9("القيامة  :اآلزفة: ومعىن )8(".قبل شفاعتهت) للظّاملني من محيم وال شفيع يطاع ما( :وقوله     

فَزِأَ: (له قوله تعاىلثْوم10(.)ةُفَاآلزِ ت(    
                                                 

  . 2/268، ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي ) 1( 
 )1 ( �(	pB	ا �6)E� 469: ، ص.  
 )2 ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،2/677 .  
�شCر، ) 3( + ��  . 4/207، ا	�B)�، ا	�=$B" �=>� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن .24/114 ا	ّ$���� وا	ّ$=�C�، ا
�5  ا	%�:ن، ا	Eّ�اء ) 4( �� ،3/6.  
 )5 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	24/114، ا.  
 )6 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا  ،l6E524/113 .  
 )7 ( l6E5 1A��	4/113 ،ا.  
 )8 ( l6E5 1A��	4/113،ا   .  
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ري جِرتـه إذا  كَظْما إذا اجترعه وحبسه وكظم الـبع ه ظَم غيكظَ:وأصل الكظم احلبس، يقال   
يف ) كـاظمني : (لهواملراد بقو)1(".ة بالكسر ما خيرجه البعري لإلجرارر، واجلاحتبسه عن أن خيرج

   )2(".منطوين على غم وهم"اآلية الكرمية 
، أنّ القلوب قد صعدت من الصدور، لشدة اخلوف حتى بلغت احلنـاجر ": باختصار واملعىن   

  )3(".، واحلنجرة هي احللقذلك جمازا عبر به عن شدة اخلوفوحيتمل أن يكون 
  :عاقلر الاملذكّ مجع بصيغة -مس والقمرالكواكب والش- لفظة •

ذْ قَـالَ  إِِ﴿ :عوملت هذه األلفاظ السماعية معاملة مجع املذكّر السامل وذلك يف قوله تعـاىل    
مالشكَباً وكَو رشع دأَح تأَيي رإِن ا أَبتي أَبِيهل فوسي ل مهتأَير رالْقَمو س يناجِدي س

فذكّر  )كبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدينأحد عشر كو: (والشاهد قوله ﴾]4: يوسف[
يف غالـب   واجلمع بالواو والنون خيتص) ساجدين(و) رأيتهم: (كور بقولهكما يذكّر العقالء الذّ

وال جيمع مجـع   ،اآلية) ساجدين: (األحوال بذكور من يعقل أو مما وصف بصفام كما يف قوله
   .كان كذلكسالمة إالّ ما 

ذكران اجلن واإلنـس  لنون والواو إنما تكون يف مجع وهذه ا:" راء يف هذا املعىنقال الف         
، فإذا عدوت هذا صـار املؤنـث   دونوما أشبههم فيقال الناس ساجدون واملالئكة واجلن ساج

، وإنما جاز يف ومذبحات وال جيوز مذبحون واملذكّر إىل التأنيث فيقال الكباش قد ذُبِحن وذُبحت
ـجود    الشني أال تـرى أنّ السهم وصفوا بأفعال اآلدمـيون والياء ألنمس والقمر والكواكب بالن

وقَالُوا لجلُودهم لم : (والركوع ال يكون إالّ من اآلدميني فأخرج فعلهم على فعال اآلدميني ومثله
  )5(".أجريته على هذامن غريهم فما أتاك مواقعا لفعل اآلدميني ) 4( )شهِدتم علَيناَ

ل سواء بسواء إذا وصـف  وذهب الزخمشري يف تعليل ظاهرة تذكري ما ال يعقل كمن يعق       
ألنه ملّـا  ] قلت) [رأيتهم يل ساجدين(رى العقالء يف أُجرِيت جم ملفَ] فإن قلت: [فقال .أو شبه به

جود أجرى عليها حكمه وصفها مبا هو خاصها عاقلة وهذا كثري شائع يف بالعقالء وهو السم كأن
  كالمهم أن يالبس الشيُء الشيء من بعض الوجوه فيعطى حكما من أحكامه إظهارا ألثر املالبسة 

                                                                                                                                                         
�ظ ا	%�:ن ا	(��* ، ) 1( E	أ *B�� 1/50  .اء�ّE	:ن، ا�%	5  ا��� �<=� ،3/6 .  
 )2 (  *B=ّ	57: ا .  
 )1 (  �(B�	:ن ا�%	اب  ا�2  إ+ ���E	4/209، ا .  ، "rا�ّ	ا ، *��)	:ن ا�%	دات ا�E�  *B�� �<=�483 .  
�ظ ا	% ) 2( E	أ *B��,(�  . 2/968، �:ن ا	(��*، �1�B ا	4;, ا	��
�CET (7ة ) 3( E$ّ	ا��aّ	5 ، ��ّ�� +4  اC� ،3/1084.  
 )4 (  �4aّ2 :21 .  
  .   35//2، 3، طا	Eّ�اء ،:ن���5  ا	%� ) 5( 
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فإنه ملّا جعلـهم  : "وعرض األخفش األوسط لظاهرة التذكري يف اآلية معلّال فقال )1(".واملقاربة
    )2(".يف تذكريهمكمن يعقل يف السجود والطّواعية جعلهم كاإلنس 

رأيتـهم يل  : (بـه حنـو   اكجمع من يعقل إذا كان  مشـبه جوز السيوطي مجع ماال يعقل و  
   )ساجدين

ما هو من شـأن العقـالء مـن    ، ملّا أثبت هلا مجع صفة الكواكب والسماء واألرض": فقال   
  وسابق صفة ،كواشق علم كلب ، واخلطاب فإن خال من ذلك مل جيمع بالواو والنونالسجود
  .      اآلية حملّ دراسة كما سيأيت بعد قليلو)4()قَالَتا أَتينا طَائعني: (وله تعاىلقومثّله ب)3(".فرس
الَ " )5(."ية العـني حال ألنّ الرؤية من رؤ") ساجدين( :وأغلبية علماء اللّغة على إعراب قوله    

   )6(".أنه مفعول ثان كما زعم بعضهم
ل ولكنهـا  استعارة ألنّ الكواكب والشمس والقمر مما ال يعق) "أحد عشر كوكبا( :ويف قوله   

   )7(."فعل العقالء، جاز أن توصف بصفة من يعقل ألنّ السجود من لَما أُطلق عليها فعل من يعقل
يف موضـع   استخدام اجلمع املذكّر وضـمريه ِ"بأنّ معاملة ما ال يعقل  :ويستخلص مما سبق   

ى لإلملاع إىل معىن ال يتأت" وكان هذا اخلروج ،على جواز عدم املطابقة يف الكالمدليل  )8("املؤنث
وجتدر اإلشارة إىل أنّ عـدم   )10(".ألسباب بالغية وداللية يتطلّبها املقام )9(."إالّ عن هذا الطّريق

ة تطلب ومعىن يـراد  يكون له غاي ، بل البد أنهكذا رغبة يف اخلالف أو املغايرةال يأيت ابقة املط
   .وقد أشري إىل هذا املعىن من قبل )11(."الكرمي، وإالّ كان عبثا وفساداكما يف لغة القرآن 

    : أيضا يف  القرآن بصيغة مجع العاقل -السماء واألرض- •
 ُمثَّ ﴿: وذلـك يف قولـه تعـاىل    -السماء واألرض-ومما عومل معاملة املذكّر العاقل لفظتا    

تا أَتينا طَائعني لَى السماء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَاستوى إِ

                                                 
  . 3/275، �=>� ا	ّ=Y� ا	��د، أ�C حّ)�ن.  3/63 ،، ا	ّ��-3�يا	(3ّ�ف ) 1( 
�5  ا	%�:ن ) 2( �� ،2/587.  
�l ا	ّ�ح��، ا	�(��ي، ص . 1/151ا	6)iC ،  ،ه�1 ا	CYا �1 ) 3(  �ّ� �  .3/28 ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�، . �302=>� إ�pء �
 )4 (  �4a2: 11 .  
 )5 (  ّ�� ���  ا	ّ=Y� ا	��د. 3/28ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�،  . �3/63=>� ا	(3ّ�ف، ا	ّ��-3�ي، .  302�l ا	ّ�ح��، ص إ�pء �

  . 3/274، أ�C حّ)�ن، ا	��� ا	��)�
 )6 ( l6E5 ح���ّ	ا l� �ّ� �  .23/28  إ+�اب ا	%�:ن ا	�  ،�(B	E����=>� ا . إ�pء �
 )7 (   5C��a	، ��ّ�� +4  ا�7)�E$ّ	ة اCET ،2/546 .  
  .  327: ، ص ���� p7�, +�� ا	s(o4ّ. ا	�p�, ا�+�ا�ّ),، د ) 8( 
 )9 ( ,(ّ�  . 327: ص  l6E5، ا	�p�, ا�+�ا
%ّ$3�4�ت 2  ا	ّ��1 ا!ّو ) 10( 	5ّ), ��4��ج ، ص . ل، د	;, ا	%�:ن ا	(��*، درا ,7	6  *7�%4� :339 .  
 )11 ( ،,(ّ�  .327: ص  �=>� ا	�p�, ا�+�ا
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فإنهما مجع بالياء والنون، وليستا مما يعقل، ألنـه ملّـا   ) "طائعني: (فذكّر بقوله ﴾]11:فصلت[
    )1(".ما مجع من يعقل، ليتطابق الكالموصفهما بالقول الّذي ال يصدر إالّ عمن يعقل؛ مجعه

   )2(".كما يذكّر بعض املؤنث"فذكّر 
أو يكون كما قـال  " مذكّر"ألنهما أتتا وما فيهما فتوهم بعضهم ) طائعني: (إنما قال: وقيل   

وأنت تريد أهل املسجد إالّ أنـك  " صلّى املسجد "وهو يريد أهلها، وكما تقول ) واسأل القرية(
   )3(".اجتمعت أهل اليمامة:"الفعل على اآلخر،كما قالواحتمل 

   )4(".لتا خلطاما مرتلتهر العاقل أو نزفيه تغليب املذكّ" بالنون والياء  )طائعني(:"وقوله
:" بصيغة اجلمع املذكّر العاقل فقال) طائعني: (وقد حلّل ابن عاشور ظاهرة التذّكري يف قوله     

إني رأيـت أحـد   : (عقالء فذلك ترشيح للمكنية املتقدمة مثل قوله تعاىلوأما كونه بصيغة مجع ال
   )5(".عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين

ثالثـة  ) " قالتا أتينا طائعني: (أنّ يف استخدام املثنى واجلمع املذكّر يف قوله: ويتضح مما سبق    
أنّ املـراد   :والثّاين. عىن فجاء باحلال على ذلكأنّ السماوات واألرض مجع يف امل :أحدمها: أوجه

   )6()".أهل السماوات واألرض(أنّ املراد  :والثّالثوغلّب املذكّر، ) أتينا ومن فيها طائعني(
) أَتينا طـائعني : (مصدران يف موضع احلال، وقوله) إِئْتيا طوعا أوكرها: (ويعرب قوله تعاىل      

   )7(".نصب على احلال
  تشبيه بليغ، أي"وهو ) وهي دخان: (من الفنون البالغية يف اآلية وجود التشبيه يف قولهو    

   )8(".وهي مثل الدخان
  .وهو من احملسنات البديعية) كرها(و) طوعا: (بني قوله كما يوجد الطّباق كذلك     

      :بصيغة املذكّر العاقل يف القرآن -األصنام-لفظة  •
اعلم أنّ كلّ مجع مؤنثٌ ألنك تريـد  : "ألنها مجع ملا ال يعقل، قال املربدمؤنثة  -األصنام-لفظة

وذُكِّرِت كما يذكّر العاقل وذلك يف قوله  )10(".اجلماعة من غري اإلنس مؤنثة"و )9(".معىن اجلماعة
                                                 

  . 111: ، ص ش�ح ��4, ا�+�اب، ا	����ي  ) 1( 
 )2 ( \E:ن، ا!خ�%	5  ا��� ،2/588 .  
 )3 (  ، l6E5 1A��	ا.  2/588ا�2  إ+ ���E	ا �<=�،"B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	4/225ب ا . �C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E�� ،24/246 ،247 .  
 )4 ( �(	pB	ا �6)E� 477: ، ص .  
 )5 ( ��C=$ّ	وا ���ّ$�	ا �6)E� ،24/248 .  
  .1/113ا	�(��ي،  ،ا	�4ّ�ب ) 6( 
 )7 ( "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	225، 4/224، ا .  
 )8 ( ��C=$	وا ���ّ$�	ا �6)E�، رCش�+ ��  . 24/246، ا
�	����د ا	ّ=�Cي، �67ّe, ا	���رف، �)�وت، ط ، 	4�pّ�, أ�  ا	�ّ��س ��ّ�� ��دب;, وا!ا	(��j 2  ا	4ّ ) 9( �، )م1982(���� ا	���وف 

  .377 : ص
�5  ا	%�:ن، ا!خE\ ا!و�7 ) 10( �� ،2/588  .  
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والشاهد  ﴾]63: بياءاألن[ن كَانوا ينطقُونَ الَ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوهم إِقَ﴿: تعاىل
وهي من املوات ألنها كانت -األصنام-فذكّر) إنْ كانوا ينطقون: (وقوله) فاسألوهم: (قوله تعاىل

   )1(".عندهم ممن يعقل أو ينطق
، "فعلَـه "وقيل الوقف على. وصف، أو بدل): هذا(الفاعل كبريهم، ) بل فعله: (ويعرب قوله   

فع وقيل ضمري  )2(".له؛ وهذا بعيد؛ ألنّ حذف الفاعل ال يسوغوالفاعل حمذوف، أي فعله من  
: ( يا إبراهيم، مثّ ابتدأ فقـال : بل فعله املنادى بقولكم: مسند إىل إبراهيم، أي) فَعلَه(الفاعل يف 
    )3()".كبريهم هذا

إبراهيم على لسان ) فاسألوهم إن كانوا ينطقون: (و يف اآلية إنشاء طليب بصيغة األمر يف قوله    
   )4(".والغرض تبكيتهم وإقامة احلجة عليهم"اخلليل لعبدة األصنام 

   :بصيغة مجع العاقل يف القرآن الكرمي-النمـل-لفظـة  •
لتشبهها به وذلك -النمل-ومما عومل معاملة العاقل بصيغة مجع املذكّر يف القرآن أيضا لفظة     

وادي النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم  حتى إِذَا أَتوا علَى﴿: يف قوله تعاىل
هودنجانُ وملَيس كُمنمطحونَ  لَا يرعشلَا ي مهاهد قوله ﴾]18:النمل[وقالت : (وموضع الش

   )5(".صارت كمن يعقلإذْ تكلّمت منلة ف) منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم
وليس الكالم فحسب، بل صدرت منها أفعال عدة جتاه صديقاا النمالت ال تصدر إالّ مـن     

نصت ) مساكنكم(أمرت، ) ادخلوا(عينت، ) النمل(نبهت، ) أيها(نادت، ) يا(ألنها بلفظة"العقالء 
اعتذرت، فيا هلا ) يشعرونوهم ال (عمت، ) وجنوده(خصت، ) سليمان(حذّرت، ) ال حيطمنكم(

    )6(".من منلة ذكية
أنّ النملة هنا مؤنثة تأنيثا حقيقّا ألنّ هذا النـوع مـن   ) قالت منلة: (وال يفهم من قوله تعاىل  

األلفاظ أو ما يطلق عليه اسم اجلنس الفردي يكون مفرده بالتاء للذّكر واألنثى على حد سـواء،  
راد الكلمة، إذ لو سقطت التاء آللت الكلمة إىل اجلمع، وإنْ أردنا تعيني ألنّ التاء فيه داللة على إف

املذكّر من املؤنث يف أمساء األجناس املفردة يكون بقولك هذه منلة ذكر، وهذه منلة أنثى وقد جيرد 
ل والنم)1(".محاما على محامة"و" جرادا على جرادة"رأيت : كقوهلم.الذّكر من التاء إن أمن اللَّبس 

                                                 
�5  ا	%�:ن، ا!خE\ ا!و�7 ) 1( �� ،2/588  .  
  .  1/23،ب، �l�C�(7=>� ا	($�.  2/208ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن، ا	�(��ي ، ) 2( 
 )3 (  "B$=�	ا ،�(B�	:ن ا�%	اب ا�2  إ+ ���E	3/495، ا .  
 )4 ( �(7�E$ّ	ة اCET u4+ ��ّ�� ،aّ	5 اC�� ،2/735 .�(	pB	ا �6)E� �<=� 327: ، ص .  
�5  ا	%�:ن، ا!خE\ ا!و�7 ) 5( �� ،2/588 .  
 )6 ( (7�E$ّ	ة اCET� 5C��aّ	2/852، ، ��ّ�� +4  ا  .  
  . 69: �=>� ا	�fّآ� وا	�d5ّe، ا	Eّ�اء، ص   ) 1( 
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يا أيها النمـل ادخلـوا مسـاكنكم ال    : (بصيغة اجلمع عومل معاملة مجع العاقلني والشاهد قوله
  ) .حيطمنكُم

إضافة إىل أنه لَما تشبه مبن يعقل صار منـهم،  : يف اآلية-النمل-ويف تصوري أنّ تذكري لفظة    
  .  ويؤنث فقد ذكّر أيضا ألنه اسم جنس مجعي، واسم اجلنس اجلمعي يذكّر

أنه ال جيمع بالواو والنون من األلفاظ السماعية أو غريها مما ال يعقل، : وخالصة هذا املطلب   
إالّ إذا كان يف حكم من يعقل من الذّكور، كَأَنْ تشبه م أو وصف بصفة من صفام، ولـو مل  

ملَت هذه األلفاظ معاملة مجـع  تجر تلك األلفاظ على أوصاف العقالء  يف اآليات السابقة ملَاَ عو
رب إنهن أَضلَلْن كَـثريا  : (املذكّر السامل، والدليل على ذلك جميء األصنام بالتأنيث يف قوله تعاىل

   )2( .مع أنّ واحدها مذكّر )1( )من الناسِ
  
  
  

  ن، وتأنيث املذكّر؟ احلقيقيي تغليب املذكّر على املؤنث  التغليب يف اجلنس :املطلب الثّالث
  : تغليب املذكّر على املؤنث: أوال

وهو أصل مطّرد حيث أمجع  علماء اللّغة عليه وقد جاء القرآن الكرمي بذلك أيضا ومن املؤنثات  
  :   املفردة احلقيقية الواردة بذلك ما يلي

  :ترد بصيغة التذكري –مرمي -لفظة •
تغليبا للمذكّر عليها وقـد ورد  ) مرمي(القرآن الكرمي  لفظة من املؤنثات احلقيقية اليت ذكّرت يف 

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه مـن روحنـا   ﴿ :ذلك يف قوله تعاىل
كَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتدصو نيالْقَانِت نم وا ﴾]12: التحرمي[تمن : (اهد قولهلش

لم ] فإن قلت[" للّفظ أو املعىن جلاء من القانتاتولو محل على ا ،ذكّر الساملبصيغة مجع امل) القانتني
القبـيلني فغلّـب    ألنّ القنوت صفة تشمل من قنت من] قلت[على التذكري ] من القانتني[ :قيل

   )3(".ثهذكوره على إنا

  :أنيث قراءةبني  التذكري والت-صـاحـبة-لفـظ •

                                                 
  . 36: إ��اه)*  ) 1( 
 )2 ( �<=�  2 j��  .378:  ا!دب، ا	��ّ�د، صا	4ّ;, و ا	(
  . 6/133، ا	(3�ف، ا	ّ��-3�ي ) 3( 
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بـديع  ﴿ :التي قرئت بالتـذكري والتأنيث قـولـه تعـاىل  احلقيقية فظيـةومن املؤنثات اللّ 
 وٍء وهيكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص كُن لَّهت لَمو لَدو كُونُ لَهى يضِ أَناَألرو اتاومبِكُـلِّ  الس

 يملٍء عياهد قوله تعاىل وحملّ ﴾]101:األنعام[شفيـه قراءتـان ) ومل تكن له صاحبة: (الش، 
ألجل تأنيـث  النـقط من فوقـه، ) ومل تـكن: (ـولهالتاء يف قباجلمهور وقراءة  ،بالتاء والياء

احبـةالصوفيه أوجه وتـذكريهقـط من حتتـه ، وقرئ بالياء الن:  
: أحدها:ويقرأ بالياء وفيه ثالثة أوجه.حبةيقرأ بالتاء على تأنيث الصا) ومل تكن: (قال العكربي   

أنّ اسم كان ضمري اهللا، واجلملة خـرب  : والثّاين. أنه للصاحبة، ولكن جاز التذكري ملا فصل بينهما
  )1(".أنّ اسم كان ضمري الشأن، واجلملة مفسرة له :والثّالث. عنه؛ أي ومل يكن له صاحبة

أنث مراعاة ) مل تكن: (ث حقيقي وذكّرت، فمن قرأمؤن-خالصة-أنّ لفظة: ويستنج مما سبق  
غلّب فيه املذكّر على املؤنث وألنّ الفــاصل   بالياء ) كنولـم ي: (للّفظ وهو األصل، ومن قرأ

  . مؤنث حقيقي -صاحبة-بني الفعـل والفاعل هنا مسوغ للتذكري ألنّ لفظة 
إنسانا كان أو حيوانـا أو مــكانا أو   ـاحب املـالزم والص: "أنّ الصاحبةاغب الرويرى   

  ـل واألكثر أو بالعنايـة زمـانا وال فرق بني أن تكون مـصاحبتـه بالبـدن وهـو األص
   )3(."ملن كثرت مالزمتـه وال يقال يف العـرف إالّ" )2(".واهلمـة

احب وجتمـع علـى  ـاحبة مـؤنث الـصوالص" )4(."زوجـة): صاحبة:(واملراد بقولـه  
كما قالوا يف النساء هـن صواحبُ  يوسف وقــد جتمــع صــاحبة مجـع     "حبصـوا

   )5(."صـواحبات يوسف:"السـالمـة فيقال
أَجنَيناه وأَهلَه إِالَّ امرأَته فَ﴿: ومن تغليب املذكّر احلقيقي على املؤنث احلقيقي أيضا قوله تعاىل  
كَان ابِرِينالْغ نم ساء يف اآلية الكرمية مثّ غلّب ح﴾ ]83: األعراف[تجال والنيث مجع بني الر

ألنّ صفة النساء مع صفة الرجال تـذكّر  " قال أبو عبيدة).من الغابرين: (املذكّر على املؤنّث بقوله
  )6(".إذا أشرك بينهما

                                                 
ا	%�:ن ت !C47ب درا7�.  22/207  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)� ،ا	�=$B"، �=>� ا	E��� .  1/393ا	�(��ي،  ،ا	ّ$�)�ن 2  إ+�اب ا	%�:ن  ) (1

,�(#+ �	��	d ،ا	(��*  +�� ا	-wّ	%6* ا	1/482، ا .  
2) ( "rا�ّ	ا ،*��)	:ن ا�%	دات ا�E�  *B�� 308 :، ص.  
  .308 :ص  ��E�  *B�دات ا	%�:ن ا	(��*، ) (3
4) (  *B��*��)	:ن ا�%	ظ ا�E	4ّ;,أ	1 ا�B� ، ,(ّ�  . 1/660،ا	��
�ّدة1/519ا	64ّ�ن،  ) (5� ،)"�T(.  
�ز ا	%�:ن، أ�C +�)�ة،   ) (6B�1/219  . d���	4;, ا	ء +4* اCب 2  ض��	ي +=� اC;4	ا �)E	ا �ة(�=>�(�+ C�رضCان �=)6  +�� . ، د)أ

  . 358: ا� ، ص 
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ـ  ﴿ :ومن شواهده أيضا قوله تعاىل ت للنـاسِ  وإِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم أَأَنـت قُل
اتخذُونِي وأُمي إِلَـهينِ من دون اللّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لـي  
 الَّمع أَنت كإِن فِْسكي نا فم لَمالَ أَعفِْسي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت إِن كُنت قبِح

وبِ الْغث مثّ ذكّر بقوله ﴾]116: املائدة[يوهذا من سنن ) إهلني: (حيث مجع بني املذكّر واملؤن  
والتغليـب   )1(".إذا أشركوا فعل ذكر مع فعل أنثى، غلّب فعل الذّكر وذكّرومها" العرب ألنهم

   )2(.كما نلحظ هو محل اللّفظ على معىن آخر مغاير له يف اجلنس
   :تأنيث املذكّر احلقيقي ما يليأنه من  همبعضومما اعتقده  :احلقيقي أنيث املذكّرت: ثانيا

  :بني التذكري والتأنيث-يا أبت-لفظة  •

هل هي للتأنيث أم لغري التأنيث؟ ) يا أبت: (يف قوله -التاء-اختلف اللّغويون والنحاة يف أصل   
وسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحـد  إِذْ قَالَ ي﴿ :واللّفظ ملذكّر حقيقي وذلك يف قوله تعـاىل 

ر رالْقَمو سمالشكَباً وكَو رشع يناجِدي سل مهتاهد قوله ﴾]4 :يوسف[أَيوالش) :يا أبت (
  .بالكسر، فالتاء هاهنا للتأنيث وليست لغريه يف رأي بعضهم

تاء التأنيث وقعت عوضا من ياء اإلضـافة  ] قلت[ما هذه التاء ] فإن قلت:" [قال الزخمشري   
كيف جاز إحلاق تاء التأنيث باملذكّر ] فإن قلت[والدليل على أا تاء التأنيث قَلْبها هاء يف الوقف 

][كما جاز حنو قولك محامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغالم يفعة ] قلتفلم ساغ ] فإن قلت
ألنّ التأنيث واإلضافة يتناسبان يف أنّ كلّ واحد منهما ] قلت[ضافة تعويض تاء التأنيث من ياء اإل

هي الكسرة التي كانـت  ] قلت[فما هذه الكسرة ] فإن قلت[زيادة مضمومة إىل االسم يف آخره 
فإن [قبل الياء يف قولك يا أيب قد زحلقت إىل التاء القتضاء تاء التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحا 

 قلت[ اء ساكنة فمااء وتبقى التبال الكسرة مل تسقط بالفتحة اليت اقتضتها الت]امتنع ذلـك  ] قلت
فيها ألنها اسم واألمساء حقّها التحريك ألصالتها يف اإلعراب وإنما جاز تسكني الياء وأصـلها أن  

فـإن  [حترك ختفيفا ألنها حرف لني وأما التاء فحرف صحيح حنو كاف الضمري فلـزم حتريكهـا  
ها يف حكم الياء ]قلتض منه ألناء وبني هذه الكسرة اجلمع بني العوض واملعويشبه اجلمع بني الت

 ـاء   ] قلت[إذا قلت يا غالمِ فكما ال جيوز يا أبيت ال جيوز يا أبتالياء والكسرة قبلها شـيئان والت
العوض واملعوض منه إالّ  عوض من أحد الشيئني وهو الياء والكسرة غري متعرض هلا فال جيمع بني

إذا مجع بني التاء والياء ال غري أال ترى إىل قوهلم يا أبتا مع كون األلف فيه بدال من الياء كيـف  
                                                 

�ز ا	%�:ن،  ) (1B� l6E51/184 .l6E5 يC;4	ا �)E	ا �359: ص ،�=>  .  
  . 359:  ص ،;Cي +=� ا	��ب pwl6E5 ا	E(� ا	�4ّ=>� � ) (2
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جاز اجلمع بينها وبني التاء ومل يعد ذلك مجعا بني العوض واملعوض منه إالّ إذا مجع بني التاء والياء 
  قد دلّت الكسرة يف يا غالم على اإلضافة ألنها قرينة ف] فإن قلت[ال غري فالكسرة أبعد من ذلك 

] قلـت [الياء ولصيقتها فإن دلّت على مثل ذلك يف يا أبت فالتاء املعوضة لغو وجودها كعدمها 
   )1(".بل حاهلا مع التاء كحاهلا مع الياء إذا قلت يا أيب

ا من فتح فقد حذف األلف أم] قلت[فإن قلت فما وجه من قرأ بفتح التاء وضمها :" وقال    
من يا أبتاه واستبقى الفتحة قبلها كما فعل من حذَف يف يا غالم وجيوز أن يقال حركها حبركـة  
الياء املعوض منها يف قولك يا أيب، وأما من ضم فقد رأى امسا يف آخره تاء التأنيث فأجراه جمـرى  

   )2(".ثبةُ من غري اعتبار لكوا عوضا من ياء اإلضافة األمساء املؤنثة بالتاء فقال يا أبت كما تقول يا
للتأنيث، ورد على من قال بذلك ) يا أبت: (واستبعد إبراهيم السامرائي أن تكون التاء يف قوله   
وتـاء  . إذا كانت التاء للتأنيث فكيف تلزم الكسر؟ وما رأينا تاء للتأنيث تلـزم الكسـر  : "بقوله

يوقف عليها فتكون التاء هاء، فهل وقف على هـذه  ) أبت(ا باهلاء، وقالوا إنّ التأنيث يوقف عليه
   )3(".التاء فصارت هاء ؟ مل يؤثر شيء من ذلك

–محامة ذكر، ورجل ربعة، فالرد عليه أنّ التـاء يف  : مع التاء نظري) أبت(إنّ : "وعلّق قائال   
   )4(".التأنيث احلقيقي هي للتأنيث ولكنها وصفت بذكر إلبعاد-محامة
التـاء صـوت   "ألنّ  -يا أيب-كما أنّ التاء ليست عوضا عن الياء يف قوهلم:" مثّ عقّب بقوله   

يف علم األصوات، بينما الياء صوت مصوت وهو الياء اللّينة املمـدودة   -consonne -ساكن
   )5(".طبيعة هذه ختتلف كلّ االختالف عن طبيعة تلكو

زيادة، وهذه الزيادة قد كانت من إحساس العـريب القـدمي، أنّ   ) يا أبت(لتاء يف ا"ورأيه أنّ   
األمساء الثنائية أمساء ناقصة، فال بد أن تكون ثالثية، أال ترى أنهم يف اجلمع والنسـب والتصـغري   

: قـالوا وأب، وأم، كلمات ثالثية، فجاءوا بالواو تارة، وباهلاء تارة أخرى، ف شفة، وسنة،: جعلوا
سنوات، وسنهات، وسنوي، وسنية، وشفوي، وشفهي، وشفاه، وشفَيهة، وآبـاء، وأمهـات،   

 ويوي، وأم6(".وأب(   

                                                 
  . 192: ، ص ا�� خ�	l�C ،�=>� ا	�Bّ,.  3/62 ا	ّ��-3�ي، ،ا	(3ّ�ف ) 1( 
  .  3/27، ، ا	�=$B"�� ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)�=>.  63، 3/62ا	ّ��-3�ي،  ،ا	(3�ف ) 2( 
���1 	;, ا	ّ$=��j، د ) 3(  �� . kا�ّ��  . 158: ، ص إ��اه)* ا	6ّ
 )4 (  l6E5 1A��	159، 158: ، ص ا .  
 )5 (   ،j��=$ّ	;, ا	1 ���  .158: ص �� 
 )6 (  l6E5 1A��	159: ، ص ا .  
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ليست للتأنيث، وإنما قد تكون لإلحلاق وهـو مـا   -يا أبت-أنّ التاء يف: واملرجح يف نظري   
بالتاء لغة يـراد ـا   ) يا أبت: (قوله أشار إليه إبراهيم السامرائي كما سبق وأن ذُكر، وقد يكون

 -أبـه –مساء هذا املعىن لدى تعليله دخول اهلاء يف ) ه384(وقد رمق الرماين. التعظيم والتفخيم
وهو مذكّر على قياس ما تدخل فيه لتفخيم شأنه مـن حنـو    -أبه–ودخلت اهلاء يف :" حيث قال

     )1(".رجل عالمة ونسابة
   )3( ."ومجهور القراء على كسرها )2(".الثباحلركات الثّ ا أبتوقرئت تاء ي          

  فإنما تكون هذه:" وخص اخلليل استعمال هذا األسلوب بالنداء إىل النفس كما يف اآلية فقال 
   )4( ."التاء يف النداء خاصة إىل نفسك

لسياق مبفرده هو الذّي إنّ األلفاظ الواردة يف هذا الفصل تنوعت وتعددت وا: وخالصة القول  
  .حيدد تذكري اللّفظة الواحدة أو تأنيثها

                                                 
�)�وت ) 1(  �T��زن ا	���رك، دار ا	E(� ا	�� ،l�C�(7 ب�$)	 lح�ء شCي 2  ضC�=ّ	5  ا� C73رّ�,، ط  - 	�=�ن، دار ا	E(� د��3 - ا	ّ��
  . 259: ص ) م1995- 1416(

2) (  kا�ّ��  . 156: ص ، �� ���1 	;, ا	ّ$=��j، إ��اه)* ا	6ّ
  .3/273أ�C حّ)�ن،  ،ا	ّ=Y� ا	��د ) (3
 )4 (   ،l�C�(7 ،ب�  . 3/26، � ا	E��� 2  إ+�اب ا	%�:ن ا	�B)��=>. 1/317ا	($
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وبعد فقد تناول البحث ظاهرة لغوية عامة وهامة، لارتباطها باإلنسان مباشرة، لذا حظيت باهتمام 
العلماء واللّغويني قدميا وحديثا، وهي يف العربية تتميز من غريها يف سـائر اللّغـات ألنّ القـرآن    

أال وهي ظاهرة التـذكري  . اها، فجعلها أوسع اللّغات وأشرفها وأعذا وأحالها على اإلطالقزكّ
   .والتأنيث يف بعض ألفاظ العربية، مثّ األلفاظ الواردة بذلك يف القرآن الكرمي

  :وقد خلص البحث بقسميه النظري والتطبيقي إىل نتائج، تورد يف العناصر التالية
ةمن نتا: الأوظريراسة النئج الد:  
إنّ دراسة التذكري والتأنيث تقع يف صلب الدراسة النحوية وتتوقّف عليها أشياء كـثرية يف  -1

  .    تركيب اجلملة حنويا ودالليا ومجاليا
إنّ ملعرفة املذكّر واملؤنث يف اللّغة أمهّية تفوق معرفة اإلعراب إذْ معرفة ذلك من الفصـاحة  -2

  .عنه أحد من مربزي خطباء العرب وشعرائهم وأدبائهم قدميا وحديثا وال يستغين
من احليوان، أما  إذا كان. املذكّر يف اللّغة قسيم املؤنث ولكلّ منهما عالمات متيزه من اآلخر-3

 من غري احليوان فريجع إىل ما اتفَق فيه الناس عليه، فما اتفقوا عليه مذكّرا فهو كذلك وما اتفقـوا 
  .على تأنيثه فهو مؤنث وخيتلف فيه األمر من قوم إىل آخرين، أومن مجاعة إىل أخرى

اتفق علماء العربية على أنّ املذكّر أصل، واملؤنث فرع عليه وحجتهم يف ذلك أنّ املـذكّر   -4
  .مبعىن شيء والشيء مذكّر، وأنّ املذكّر أخف من املؤنث،كما أنّ املذكّر أصل املخلوقات

     .كون الشيء يعم املذكّر و املؤنث:األول: التأنيث فرع على التذكري لسببنيتفقوا على أنّ ا-5
  .افتقار املؤنث إىل العالمة وعدم صرفه جيعله فرعا: الثّاين
  .املذكّر يف االصطالح ما خال من عالمات التأنيث، واملؤنث ما وجدت فيه إحدى عالماته-6
عالمةً، وهذا االخـتالف   مخس عشرةمات التأنيث من عالمتني إىل اختلف النحاة يف عال-7

يرجع إىل أنّ بعضهم اكتفى بذكر العالمات اليت تلحق االسم فقط، بينما تطرق بعضهم اآلخر إىل 
بعض أوكلّ ما ميكن أنْ يكون عالمة أو مميزا للتأنيث، وهنا تبين أنّ للمذكّر أيضا عالماتـه وإن  

  .ره فهي ترد يف سياق الكالمكانت ال تلحق آخ
املؤنـث  للفرق بني جنس املذكّر واألصل يف تاء التأنيث أن تدخل على األمساء والصفات -8

  .احلقيقي الذي ألنثاه ذكر
ال تصـدق  ) التاء واأللـف (تبين من خالل الدراسة أنّ عالمات التأنيث التي تلحق االسم -9

مذكّرة تلحقها العالمة كحمزة وطلحة وزكرياء، وقد يشـترك   دائما على التأنيث بل هناك أمساًء
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للرجل واملرأة كما أنّ هناك أمساء مؤنثة أو صفات ال  -كربعة-املذكّر واملؤنث يف العالمة الواحدة 
  .وقد جتئ التاء ملعان و دالالت أخرى. تلحقها العالمة كامرأة عجوز، وامرأة حائض

  .أهم مميز للتأنيث هو التاء التي تلحق األمساءدثني إىل أنّ أشار بعض  العلماء احمل -10 
: يف العربية أوزان كثرية يستوي فيها التذكري والتأنيث إالّ أنه صح يف مخسة منها وهـي  -11

  .فَعول، فَعيل، مفْعال، مفْعل، مفْعيل
  كري وأما التأنيث فداخل عليها املقصود بالتذكري والتأنيث األمساء، ألنّ أصلها التذ -12
  الفعل يف العربية مذكّر وإنْ تأنث فداللة على تأنيث فاعله  -13
وقد تلحق بعضها عالمة التأنيث حنو ربت، وثَمت، فتكـون شـبيهة   . احلروف  مذكّرة-14

  . بالتأنيث، أم حروف املعجم فتذكّر وتؤنث على األرجح
، ومؤنث لفظـا  مذكّر لفظا ومعىن كمحمد: هي ؤنث أربعة أقساماألمساء التي تذكّر وت -15

    .عىن كفاطمة وخمتلف كمرمي  ومحزةوم
  . على تأنيث املذكّر  العرب جتترئ على تذكري املؤنث وال جتترئ-16
تذكري املؤنث عندهم أحسن من تأنيث املذكّر، ألنّ التذكري أصلُ التأنيث فـإذا ذُكّـر    -17

  .حق بأصله وإذا أنث املذكّر أُخرج عن أصلهاملؤنث ألُ
قياسـية وهـي كـثرية ومتنوعـة،     و ةمساعي :األلفاظ اليت تذكّر وتؤنث يف العربية نوعان-18 

والسماعي هو املسموع الكثري مما قيل من األلفاظ عن العرب مشافهة أو عـن طريـق الروايـة،    
    .ألفاظ أو كالم غري مسموع علـى مسـموع  ماله قاعدة يعرف ا، وهو قياس  والقياسي وهو

  : األلفاظ السماعية اليت تذكّر وتؤنث يف العربية تكاد تنحصر يف أربعة أنواع-19
 :والنوع الثاين. يذكّر ويؤنث والغالب عليه التذكري كالصراط والصاع وحنومها: األولالنوع 

يستوي فيـه التـذكري    :الثّالثو. وس واجلحيميذكّر ويؤنث واخلالف فيه كثري ومن أمثلته الفرد
مؤنث وقد يـذكّر كـاألرض،     :والرابع. والتأنيث ومن أمثلته السبيل والطّريق والْجنب وغريها

  . والشمس، والنفس وغريها
ليس ثَمة قاعدة مطّردة وال سياق واحد يف تـذكري وتأنيـث   "تبين من خالل الدراسة أنه -20

اعية فما يكون مذكّرا عند قوم يكون مؤنثا عند آخرين وما جاز فيه وجها التـذكري  األلفاظ السم
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والتأنيث عند لغوي بناًء على السعة واملرونة، أنكر لغوي آخر أحدمها وارتضى الثّاين، ويف هـذا  
  )1(".كلِّه دليل على أنّ اللّغة جتري على رِسلها وفق منطقها هي ال منطق اللّغويني

  .أكّد البحث أنّ األلفاظ القياسية نوعان مفرد ومجع ولكلّ منهما أحكامه اخلاصة به -21 
ألنّ تأنيثهـا غـري    :إنّ أكثر ما يذكّر ويؤنث من املفرد املقيس املؤنثات اللّفظية اازية-22

  .حقيقي وتذكريها محل على معىن مذكّر
يغلب عليه : أنيث باستثناء اسم اجلنس اجلمعي فقيلفيذكّر ويؤنث ألنّ أصله الت أما اجلمع-23

مجع املـذكّر   ءوتأنيثُ اجلمع كلِّه جمازي أي ليس حبقيقة باستثنا التذكري  وإنما يؤنث على املعىن 
  .السامل فال يؤنث وال يتأنث ألنه أشرف اجلموع على اإلطالق

توي فيه التذكري والتأنيث كلفظة أحد يف العربية ألفاظ مبهمة تذكّر وتؤنث، منها ما يس -24
  ـنث على املعىن كبعض، وكلّ،وما، ومومنها ما هو مذكّر ويؤن ،في العاما إذا كانت للنوأخوا

  .وهذه األلفاظ ال يستقيم هلا معىن إالّ بوسيلة وضدها األلفاظ الصرحية. ومثل وغريها
   :طبيقية ما يليمن نتائج الدراسة الت: ثانيا
  :األلفاظ السماعيةنتائج -1

اجلُرف، : عشرون لفظا، قرئ منها بالتذكري والتأنيث ستة ألفاظ وهيفقد ورد منها يف القرآن 
والصراط، والعذاب، والقَرح، واللّّبوس، والنار، واملالحظ أنّ هذه األلفاظ منها ما هو مـذكّر يف  

ؤنث والغالب عليه التذكري كالصراط، وفيهـا مـا   األصل كاجلُرف، والعذاب ومنها ما يذكّر وي
   .واللّبوس، وما هو مؤنث أصال كالنار ويذكّر يستوي فيه التذكري والتأنيث كالقرح

  :تسعة ألفاظ هي بالتذكري والتأنيث منها اءوج
وقد تنوعت  لفُلْكا، الفردوس ،الفَرج ،الطّـني، الطّاغوت، واعالص، الزوج، السعريالريـح، 

هذه األلفاظ أيضا بني كون بعضها مؤنثا يف العربية كالريح، وبعضها مذكّرا كالسعري والفرج وما 
  . يغلب عليه التذكري، كالصواع والفردس وما يستوي فيه كلّ ذلك كالزوج والفُلك

  :وأما ما جاء منها بالتذكري والتأنيث وقرئ به أيضا فثالثة ألفاظ هي
مـن   الشمس، وهي من األلفاظ اليت يستوي فيها التذكري والتأنيث أيضا يف العربية، والسبِيل 

الّيت يغلب عليها التأنيـث   الـنفْسولفظة . املؤنثات اللّفظية التي ذكّرها القرآن يف بعض املواضع

                                                 
$6�5 ، درا7,  )  1(B�6	ا *���  ، ص: ا	�fّآ� وا	�d5ّe، أ�C ح�=B	ن اC+ رق�i :209  .  
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رغم -اليد-رآن بتذكري لفظة وقد أكّد القرآن ذلك ألنها مل تذكّر إالّ يف موضع واحد، ونطق الق
  .تأنيثها

القراءات القرآنية ليست دائما صورة الختالف اللّهجات، وإنما قد تكون لوجه أو أوجـه يف  
العربية دليال على مرونتها وسعتها؛ غري أنه ال جيوز أنْ يقرأ بكلّ ما جتيزه الصـنعة النحويـة ألنّ   

  .القراءة سنة متبعة
  :ؤنثات اللّفظية املفردة اازيةنتائج امل: ثانيا

وجد منها يف القرآن أربعون لفظة، درس منها مثانية وثالثون لفظا منها ما ختم بالتاء املربوطة، 
  .ومنها ما ختم باأللف مقصورة أو ممدودة

أما ما ختم منها بالتاء فهو الغالب يف القرآن حيث حصد وحده من بني العدد املذكور، أربعة 
  :موزعة كالتايل: ثني لفظا، وهي بصفة عامة نوعانوثال
   :املفردة املختومة بالتاء ةفظياملؤنثات اللّ-1
أسوة، أمة، آية، بلدة، بينة، تـذكرة،   :لفظا وهي عشر جاء منها بالتذكري والتأنيث تسعةَ =أ

فتنـة، القسـمة،    ة،الصالة، طائفة، عاقب ،شفاعة حجة، احلياة، خصاصة، اخلرية، رمحة، ساعة،
   .خة، موعظةفْعمة، نكلمة، نِ
لفظة اجلنة، وكذلك استوى التـذكري   :األلفاظ التي استوى فيها التذكري والتأنيث هي= ب

  .ضافة إىل ورودها بالتذكري والتأنيثيف موضع واحد إلفظة أمة يف  والتأنيث
نـة،  تاعة، وففَرية، وشخبينة، والْ: قرئ منها بالتذكري والتأنيث إضافة إىل ورودها بذلك= ج

  .فقد قرئ كلّ منها يف موضع واحد بذلك
ة، رأفة، رمحة، معـذرة،  خافية، دولَ :هيعشرةُ ألفاظ  قرئ منها بالتذكري والتأنيث فقط -د

ةفتة، مودة، ميدية، قارعة، الغي.  
عرب، فكثريا ما عدل القرآن عـن  أكّدت الدراسة القرآنية أنّ احلمل على املعىن من أساليب ال 

احلمل على اللّفظ إىل احلمل على املعىن رابطا بينه وبني سياقه اللّغوي دالليا أو نسقيا حبيث يـأيت  
  .اللّفظ يف موضعه، من دون خلل يف املعىن وتنافر يف النسق السياقي

 عالمة للت أنيث أهمراسة أقوال بعض العلماء يف كون تاء التأنيث، بل هـي أضـعف   نفت الد
مميزات التأنيث على اإلطالق ألنّ دورها يزول كلّما وجدت يف اسـم هـو فاعـل لفعـل مل     
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هـذا  : ( ، أو سبقت مبميز للتذكري كقوله تعاىل)وأخذ الّذين ظلموا الصيحةُ(يؤنث،كقوله تعاىل 
  ).رمحة من ربي

ملؤنثات اللّفظية  غري احلقيقية، وليس مسوغا أغلبية العلماء على أنّ الفاصل أو احلائل حمسن مع ا
  .وهو ما أرجحه
  :بأقسـامه نتائج اجلمع

  :أكّدت الدراسة أنّ ألفاظ اجلمع املكسر الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي نوعان
لالنالعاقل ألفاظ: وع األو ايل -تسعة-وقد وردمنها يف القرآن :ختصألفاظ جاءت كالت:  

جنود، أَخدان، الرسـل أو رسـل،   : األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث مخسة ألفاظ وهي= أ
  .والشياطني، ولفظة املالئكة عليهم السالم

  .، واملالئكةالرسل :استوى يف بعض مواضعه التذكري والتأنيث من هذه األلفاظ ما= ب
لشياطني قرئت يف موضع واحد من آي الذّكر احلكيم، لفظة ا: بالتذكري والتأنيث ما قرئ منها= ج

  .وقرئت لفظة املالئكة بذلك يف ستة مواضع منه
أسـرى، واألشـهاد،    :ثالثة ألفاظ هـي  األلفاظ التسعة بالتذكري والتأنيث فقط،من قرئ = د 

  .وشهداء
  .التذكري فيه غم أصالةر-األسباط-فلفظ: بالتأنيث فقطمن األلفاظ التسعة أما ما جاء = ه

لفظـا  -ستة عشر-ورد منها يف القرآن الكرمي بالتذكري والتأنيث :ألفاظ غري العاقل :النوع الثّاين
  :جاءت موزعة كالتايل

ر، هراط، أشاألمساء، أش ،األبصار، األبواب: هيلفظا أحد عشر  جاء منها بالتذكري والتأنيث-أ
  .ألار، واأليامرون، القلوب، األنعام، االقُ ،بصائر
: التذكري والتأنيث ثالثة ألفـاظ هـي  األخرية إضافة إىل ورودها بقرئ من هذه األلفاظ  -ب

  .أبواب، األار، ولفظة قلوب
  .من بني جمموع األلفاظ ارةجلفظة احل: هي فقطيف لفظة واحدة  استوى التذكري والتأنيث -ج
  .حومالل، ولفظة لُألسنة، خطايا، ظ: ة ألفاظ هيأربع: قرئ منها بالتذكري والتأنيث فقط -د

لفظة، إضـافة   25: وعليه يكون جمموع األلفاظ التي ذكّرت وأنثت من اجلمع املكسر بنوعيه
   .التي أشري إليها يف الفصل األول -األيامى–إىل لفظة 

  :الواردة يف القرآن الكرمي واسم اجلمع ألفاظ اسم اجلنس اجلمعي :ثانيا
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  :أكّدت الدراسة التطبيقية أنّ ألفاظ اسم اجلنس اجلمعي التي تذكّر وتؤنث نوعان -1 
الّذي يفرق بينه وبني مفرده بتاء الوحدة وقد ورد منه بالتـذكري والتأنيـث يف    :النوع األول

  :القرآن الكرمي تسعة ألفاظ جاءت موزعة كالتايل
  .أمم، السحاب، السماء، الشجر، قطع، خنل: هيستة ألفاظ  ورد منها بالتذكري والتأنيث-أ

واستوى التذكري والتأنيث يف هذه األلفاظ السبعة، يف لفظة السحاب يف موضع واحد، و  -ب
  .لفظة السماء يف أربعة مواضع

  .قرئ من هذه األلفاظ السبعة بالتذكري والتأنيث لفظة الشجر يف موضع واحد -ج
  .البقر، والزرع: تسعة بالتذكري والتأنيث فقط لفظتان مهاقرئ من األلفاظ ال -د
  .الذّهب وأنثت منها لفظة واحدة هي -ه

من هذا اجلمع وهو الّذي يفرق بينه وبني مفرده بياء النسبة فلم يرد منـه إالّ  : النوع الثّاينأما 
التي غَلَب  -األعراب–ظة التي أنثت مثّ ذكّرت يف نفس املوضع، ولف -الروم–لفظة : لفظتان مها

وعليه يكون جمموع ألفاظ النوعني تسعةَ . عليها التذكري ألنها مل ترد بالتأنيث إالّ يف موضع واحد
  . ألفاظ
اسم مجع لعاقل، وقد ورد منه بالتـذكري  : اسم اجلمع الّذي ذكّر وأنث يف القرآن نوعان -2

وردت األوىل بالتذكري والتأنيث، وذُكِّرت . والنساء لفظة قوم، ونسوة،: والتأنيث ثالثة ألفاظ هي
  .الثّانية بالرغم من أنها ملؤنث، وقرئت الثّالثة بالتذكري والتأنيث

، ذكّـرت يف  -الطّري–أما اسم اجلمع لغري العاقل فلم يرد منه بالتذكري والتأنيث سوى لفظة   
وجمموع مـا ورد  . ءة من آي الذّكر احلكيمموضع واحد، واستوى فيها ذلك يف موضع واحد قرا

وعليه يكون ورود اسم اجلمع بالتذكري والتأنيث قليال يف . من النوعني هلذا اجلمع أربعة ألفاظ فقط
  .القرآن الكرمي

نفت الدراسة القرآنية قول بعض العلماء بأنّ اسم اجلمع لغري العاقل مؤنث ال غري، بدليل تذكري 
  .موضع من القرآن، وقراءا يف موضع آخر منه بالتذكري والتأنيث يف -الطّري–لفظة 

  . ألفاظ اجلمع السامل املؤنث وما أحلق باجلمع السامل املذكّر: ثالثا
  اجلمع السامل املؤنث: أوال

  : وقد جاء منه نوعان
  .-املؤمنات–املؤنث احلقيقي وقد ورد منه لفظ واحد تكرر يف موضعني وهو كلمة -1
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  . املؤنث غري احلقيقي وردت منه تسعة ألفاظ، موزعة كالتايل -2
  .آيات، بينات، السيئات، ولفظة الطّيبات: جاء منها بالتذكري والتأنيث أربعة ألفاظ هي-أ

مثرات، جنات، السماوات،كلمات، ونفقات، جمموع : وقرئ منها بذلك مخسة ألفاظ هي-ب
  .ألفاظ النوعني عشرة ألفاظ

أثبتت الدراسة القرآنية ما ذهب إليه البصريون من أنّ املؤنث احلقيقي جيوز تذكريه وتأنيثـه يف  
  .حالة وجود الفاصل بني املسند واملسند إليه

نفت الدراسة ما ذهب إليه الكوفيون من أنّ املؤنث احلقيقي جيوز تذكريه وتأنيثه حتى يف حالة  
   . عدم وجود الفصل

  
  امللحق جبمع املذكّر السامل :ثانيا

  ."نعشرو"، ولفظة "بنو"مل يرد من هذا النوع يف القرآن الكرمي إالّ لفظتان مها لفظة 
كلّما أُنث يف القرآن الكرمي لفظ ملذكّر حقيقي يف اجلمع بأنواعه وكذلك ما أحلق جبمع املذكّر 

تلك : (فأنث بقوله) ل فضلنا بعضهم على بعضتلك الرس: ( كقوله تعاىل.السامل إالّ ورد إىل أصله
  . ومل يقل بعضها) بعضهم: (مثّ رده إىل أصله بقوله تعاىل) الرسل

أثبتت الدراسة القرآنية أنّ اجلمع املذكّر السامل ال يؤنث وال يتأنث حيث مل  يرد شـيء منـه   
وأنه ال واملؤنث فرع عليه، ، ذكّر أصللعربية القائلة بأنّ املوقد تطابق هذا مع فلسفة اللّغة ا. بذلك

  .يرد الفرع إىل األصل خيرج أصل إىل فرع بينما
  ومن نتائج األلفاظ املتنوعة

: وردت منه لفظتان ومهـا أو التذكري حبسب ما أضيف إليه  الّذي اكتسب التأنيث: الصريح-أ
مؤنـث غـري    -شفا– ةفظ، ولأنث بسبب إضافته إىل مؤنث مذكّر غري حقيقي -اإلميان–لفظة 

  .حقيقي ذكّرت حني أضيفت إىل مذكّر وأنثت حني أضيفت إىل مؤنث
-أحد–واحدة هي لفظةلفظة املبهم املنفي الّذي يستوي فيه التذكري والتأنيث وردت منه  -ب

   .ذكّرت يف مواضع وأنثت يف أخرى
بعض، كلّ : ه أربعة ألفاظ هياملبهم املذكّر الّذي اكتسب التأنيث بواسطة اإلضافة ورد من-ج

  .بالتذكري والتأنيث يف موضع واحد -بعض–مثقال، أمثال، وقرئت لفظة 
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األلفاظ املبهمة املذكّرة التي جيازى ا ورد منها ثالثة ألفاظ، جاءت منـها بالتـذكري يف    -د
اجتمـع  " من" ما، من، مهما، وإضافة إىل ذلك فإنّ لفظة: مواضع والتأنيث يف مواضع أخر، وهي

ث حقيقيا مؤن غم من أنّ املقصودذكري يف أكثر من موضع بالرأنيث والتهلا الت.  
هناك ألفاظ يف القرآن الكرمي قرئت محال على املعىن مرة تذكريا ومرة تأنيثا واحملمـول عليـه   

  :حمذوف وهي نوعان
  .تأْتي، يوقَد، تساقطْ: هياحلمل بصيغة املفرد وقد جاء منها ثالثة ألفاظ دلّت على ذلك -1
جمموع ألفاظ احلمـل  . احلمل بصيغة اجلمع وقد جاء من ذلك أيضا، يخيلُ، تغشى، يغلي -2

  .ستة ألفاظ. على املعىن بنوعيه
ألفاظ مساعية يف القرآن منها ما هو مذكّر وما هو مؤنث عوملت معاملة مجع املذكّر العاقل  -3

  .وغريها) أحد عشر كوكبا: (نها قوله تعاىلألا أشبهته م
أكّدت الدراسة القرآنية بأن تغليب املذكّر على املؤنث من سنن العرب حيث جـاء القـرآن   -4

أَأَنت قُلت للنـاسِ اتخـذُونِي   (: بذلك يف أكثر من موضع من آي الذّكر احلكيم منها قوله تعاىل
  ).وأُمي إِلَـهينِ
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  : األلفاظ السماعيةتذكري وتأنيث ب س اآليات الواردةفهر -1
  .﴾]6:الفاحتة[صراطَ املُستقيم ال أهدنا ﴿

  هــذا هبقْرالَ تا ومئْتثُ شيغَداً حا رهنكُالَ مةَ ونالْج كجوزو أَنت كُناس ما آدا يقُلْنو ﴿
كُونةَ فَترجالْظَّاالش نا م نيم35:البقرة[ل[﴾.  

 واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكن الشياطني كَفَـرواْ ﴿
عا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعي  ـدأَح نم انلِّم

زِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتم حا همو جِهو
الَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينآرا بِضم اهرتنِ اشواْ لَمملع لَقَدو مهنفَع

  .﴾]102: البقرة[لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ 
و لَّكُم اسبل نه كُمآئفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمأُح ﴿  كُـمأَن اللّه ملع نلَّه اسبل مأَنت

 لَكُـم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت 
الْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو اميواْ الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دواَألس طي

 كا كَـذَلوهبقْرفَالَ ت اللّه وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع مأَنتو نوهراشبالَ تلِ وإِلَى الَّلي 
   .﴾]187:البقرة[لَعلَّهم يتقُونَ  يبين اللّه آياته للناسِ

ن فَإِن طَلَّقَها فَالَ تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجاً غَيره فَإِن طَلَّقَها فَالَ جناح علَيهِمـا أَ ﴿
  ﴾ ]230:البقرة[يتراجعا إِن ظَنا أَن يقيما حدود اللّه وتلْك حدود اللّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ 

﴿   واْ أولياؤهم الطَّـاغُوتكَفَر ينالَّذرِ ووإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ينالَّذ يلو اللّه
     ـمـارِ هالن ابـحأَص كلَــئأُو ـاتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخونَ    يـدالـا خيهف

  .﴾]257:البقرة[
﴿ ت ي    أَلَمالَّـذ ـيبر يماهـرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللّه اهأَنْ آت هي رِبف يماهرإِب آجي حإِلَى الَّذ ر

ت يحيِـي ويميت قَالَ أَنا أُحيِـي وأُميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْ
نا مي  بِهدهالَ ي اللّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نيمالظَّال م258:البقرة[الْقَو[﴾.  

  ﴾]51:آل عمران[صراطٌ مستقيم ِإنَّ اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هـذَا  ﴿
﴿  نم بِيلِ اللّهن سونَ عدصت مابِ لتلَ الْكا أَهقُلْ ي ا اللّهماء ودهش مأَنتجاً ووا عهونغبت نآم

  ﴾]99:آل عمران[عما تعملُونَ  بِغافلٍ
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﴿  لَمعـيلاسِ والن نيا باوِلُهدن اماألي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي  اللّـه
واْ ونآم ينالَ الَّذ اللّهاء ودهش نكُمذَ مختي نيمالظَّال بح140:آل عمران[ي[﴾   

ـ ﴿ مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيا ي
ـ  رِجاالً كَثرياً ونِساء واتقُواْ اللّه ا انَ علَـيكُم رقيبـاً   لَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّـه كَ

  ﴾]1:النساء[
﴿ئاً أَتيش هنذُواْ مأْخنطَاراً فَالَ تق ناهدإِح متيآتجٍ ووكَانَ زجٍ موالَ زدبتاس مدتإِنْ أَرو هذُونأْخ

إِثْماً ماناً وته20:النساء[اً بِينب[ ﴾  
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مـن قَبلـك يرِيـدونَ أَن     ﴿

الً بعيـداً  هم ضـالَ يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّ
  ﴾]60:النساء[

﴿ مرِيٌء مي بمِ إِنا قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رـذَا أَكْبي هبـذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا را فَلَم
  ﴾ ]78: ألنعاما[تشرِكُونَ 

﴿ هجاً ووا عهونغبيو بِيلِ اللّهن سونَ عدصي ينونَ الَّذركَاف ةر45: األعراف[م بِاآلخ[﴾   
 بِها ﴿ سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في اَألرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آية الَّ يؤمنواْ

الْغي يتخذُوه سبِيالً ذَلك بِأَنهم كَذَّبواْ وإِن يرواْ سبِيلَ الرشد الَ يتخذُوه سبِيالً وإِن يرواْ سبِيلَ 
 نيلا غَافهنواْ عكَانا ونات146: األعراف[بِآي [﴾  

﴿  لَتما حاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زهنلَ معجو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ وه
الً خمرِي حـاكالش نم نكُونحاً لَّنالا صنتيآت نا لَئمهبر ا اللّهوعا أَثْقَلَت دفَلَم بِه تريفاً فَمف ن

  ﴾]189: األعراف[
﴿واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو   ـابِرِينالص عم
  ﴾]46: األنفال[

﴿   فـرفَا جش لَىع هانينب سأَس نأَم م ريخ انورِضو اللّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس نأَفَم
 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَان109 :التوبة[ه[﴾  

﴿م ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وا ه
  ﴾ ]5: يونس[خلَق اللّه ذَلك إِالَّ بِالْحق يفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ 
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﴿ف كُمريسي يالَّذ وواْ هفَرِحو ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو ي الْفُلْكف مى إِذَا كُنتترِ ححالْبو ري الْب
   اْ اللّـهـوعد يطَ بِهِمأُح مهواْ أَنظَنو كَانن كُلِّ مم جوالْم ماءهجو فاصع ا رِيحهاءتا جبِه

لَئ ينالد لَه نيصلخم رِيناكالش نم نكُونلَن هـذه نا منتأَجنَي 22: يونس[ن[﴾  
   ﴾37:هود[واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا والَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ ﴿
ومه سخرواْ منه قَالَ إِن تسخرواْ منا فَإِنا نسـخر  ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه مٌأل من قَ ﴿

  ﴾]38:هود[منكُم كَما تسخرونَ 
ـ ﴿ ن سإِالَّ م لَكأَهنِ وينِ اثْنيجون كُلٍّ زا ميهلْ فما احقُلْن ورنالت فَارا ونراء أَمى إِذَا جتح قب

الْقَو هلَييلٌ عإِالَّ قَل هعم نا آممو نآم نم40: هود[لُ و[﴾  
﴿  بِنيكَاذ مإِن كُنت هآؤزا ج74:يوسف[قَالُواْ فَم[ ﴾  
﴿  نيمزِي الظَّالجن ككَذَل هاؤزج وفَه هلحي رف جِدن وم هآؤز75:يوسف[قَالُواْ ج[﴾   

 ﴿ هِمتيعأَ بِأَودا كَانَ فَبم فوسيا لندك ككَذَل يهاء أَخن وِعا مهجرختاس ثُم يهاء أَخلَ وِعقَب
لْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَواء وشن نم اتجرد فَعرن اَء اللّهشإِالَّ أَن ي كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيل يمل

  ﴾]76: يوسف[
  ﴾]43: مرمي[ني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً يا أَبت إِ ﴿

: طـه [﴿ قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراط السوِي ومنِ اهتـدى  
135[ ﴾  

ةَ لَبعنص اهنلَّمعونَ ﴿ وراكش ملْ أَنتفَه كُمأْسن بكُم منصحتل 80: األنبياء [وسٍ لَّكُم[﴾   
﴿   نيـالَمةً لِّلْعا آيهنابا واهلْنعجا ونوحن را ميها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّتاألنبيـاء [و :
91[﴾  

م ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمِسك السماء أَن أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُ ﴿
 يمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَع65: احلج[ت[﴾  

  ﴾] 11: املؤمنون[الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ  ﴿
﴿   ـرِبضياُء وشن يم ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يلَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي

 يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم 35: النور[اللَّه[﴾  
ا لندتأَعو ةاعوا بِالسلْ كَذَّبرياً ﴿ بعس ةاعبِالس ن كَذَّب11: الفرقان[م [ كَانن مم مهأَتإِذَا ر

  ﴾ ]12: الفرقان[بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفرياً 
﴿  ونحشالْم ي الْفُلْكف هعن ممو اهن119: الشعراء[فَأَجنَي[﴾  
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فَيأْتيهم بغتةً وهـم لَـا يشـعرونَ    ] 201: الشعراء[اب الْأَليم لَا يؤمنونَ بِه حتى يروا الْعذَ
  ﴾]202: الشعراء [

﴿  نيقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف كبن رم انانهرب 32: القصص[فَذَانِك[﴾  
﴿شبم احيلَ الرسرأَن ي هاتآي نمـوا  وغتبتلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحن ريقَكُم مذيلو اتر

  ﴾]46 :الروم[من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
يمِ ﴿ ولزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذَللَّه قَرتسمرِي لجت سم38 :يس[الش[﴾  

 :يس[فَلَك يسبحونَ ي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في ا الشمس ينبغلَ ﴿ 
40[ ﴾  

﴿  ونحشالْم ي الْفُلْكف مهتيا ذُرلْنما حأَن مةٌ لَّهآي41:يس[و[﴾   
﴿  ونحشالْم إِلَى الْفُلْك ق140:الصافات[إِِذْ أَب[﴾   
﴿       ـادبع ـرشى فَبـرشالْب ـملَه وا إِلَـى اللَّـهابأَنا ووهدبعأَن ي وا الطَّاغُوتبنتاج ينالَّذو
  ﴾]17:الزمر[

    رِينـاخالس ـنلَم إِن كُنـتو نبِ اللَّهي جف طتا فَرى علَى مترسا حي فْسقُولَ نأَن ت ﴿
  ﴾]56:الزمر[

 لَى قَدب ﴿ رِينالْكَاف نم كُنتو تركْبتاسا وبِه تي فَكَذَّباتآي كاءت59:الزمر[ج[﴾  
﴿ فْسٍوكُلُّ ن اءتج  هِيدشو قائا سهع21: قـ[م[﴾  
﴿ مسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوي زف لُكادجي تلَ الَّتقَو اللَّه عمس ـا إِنَّ  قَدكُمراوحت ع

 ريصب يعمس ادلة[اللَّه1: ا[﴾  
﴿  ـانِهِنبِإِمي لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيفَـإِنْ  ي

فَّارِ لَا هن حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّونَ لَهن وآتوهم ما علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُ
 أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصـمِ الْكَـوافرِ  

قُوا ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم واللَّـه علـيم حكـيم    واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَ
  ﴾]10: املمتحنة[

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربهـا   ﴿
 نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُت12: التحرمي[و[﴾  

﴿  رالْقَمو سمالش عمج9: القيامة[و[﴾  
  ﴾]27: الفجر[نفْس الْمطْمئنةُ ﴿ يا أَيتها ال
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  ﴾]7: مسالش[ونفْسٍ وما سواها ﴿ 
  :اللّفظية اازيةالواردة بتذكري وتأنيث املؤنثات فهرس اآليات القرآنية -2

  ﴾]45: البقرة[لصبرِ والصالَة وإِنها لَكَبِريةٌ إِالَّ علَى الْخاشعني واستعينواْ بِا ﴿
 ﴿لٌ ودا عهنذُ مخؤالَ يةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبالَ يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً الَّ توقُواْ ياتالَ و

   ﴾]48: البقرة[هم ينصرونَ 
واْ يوماً الَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً والَ يقْبلُ منها عدلٌ والَ تنفَعها شفَاعةٌ والَ هـم  واتقُ﴿

  ﴾]123: البقرة[ينصرونَ 
 ﴿الْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنوالً مسر يهِمثْ فعابا ونبر  كِّيهِمـزيةَ وكْم

 يماحلَك زِيزالع أَنت ك129: البقرة[إِن[ ﴾  
: البقرة[ك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ لْ﴿ ت
134[ ﴾  

مسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجـوهكُم  ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْ﴿
نِي ووشاخو مهوشخفَالَ ت مهنواْ مظَلَم ينةٌ إِالَّ الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَالَّ يل هطْرش  ـمُألت

وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنـةٌ ويكُـونَ   ﴾ ﴿]150: البقرة[نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 
 نيملَى الظَّالانَ إِالَّ عودواْ فَالَ عهانت فَإِن لّهل ين193: البقرة[الد[﴾  

ز ﴿ات ينالَّذواْ ونآم ينالَّذ نونَ مرخسيا ويناةُ الديواْ الْحكَفَر ينلَّذل ني ةاميالْق موي مقَهقَواْ فَو
  ﴾]212: البقرة[واللّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ

 انَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتـاب بِـالْحق  ﴿كَ
فيما اختلَفُواْ فيه وما اختلَف فيه إِالَّ الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءتهم الْبينات  ليحكُم بين الناسِ

ن يي مدهي اللّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهدفَه مهنيياً بغاُء إِلَـى  بش
ريمٍ صقتسم 213: البقرة [اط[﴾  
نهم لَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَ﴿ا

الر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبما قَالُواْ إِنم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمب
  ﴾]275: البقرة[ُم فيها خالدونَ  للّه ومن عاد فَأُولَـئك أَصحاب النارِ سلَف وأَمره إِلَى

اللّه وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي  قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ﴿
    ﴾ ]13:آل عمران[الْعينِ واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاُء إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لَّأُولي اَألبصارِ 
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﴿مبِكَل كرشبي إِنَّ اللّه ميرا مكَةُ يآلئالْم جِيهاً إِذْ قَالَتو ميرم نى ابيسع ِسيحالْم هماس هنم ة
 بِنيقَرالْم نمو ةراآلخا ويني الد45: آل عمران[ف[﴾  

آل [ودت طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو يضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِالَّ أَنفُسهم ومـا يشـعرونَ   ﴿ 
  ﴾]69: عمران

واْ    قَالَت﴿واكْفُـرـارِ وهالن هجواْ ونآم ينلَى الَّذأُنزِلَ ع يواْ بِالَّذنابِ آمتلِ الْكأَه نفَةٌ مطَّآئ
  ﴾]72: آل عمران[آخره لَعلَّهم يرجِعونَ 

معروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْ﴿ 
   ﴾]104: آل عمران[الْمفْلحونَ 

ي﴿قَد منِتا عواْ مداالً وبخ كُمأْلُونالَ ي ونِكُمن دةً مذُواْ بِطَانختواْ الَ تنآم ينا الَّذهاأَي   تـدب
هِماهأَفْو ناء مضغلُـونَ   الْبقعت مإِن كُنت اتاآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمآل [و

  ﴾]118: عمران
﴿   كَـذَّبِنيـةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني اَألرواْ ففَِسري ننس كُملن قَبم لَتخ آل [قَد

  ﴾]137: عمران
: النسـاء [لقسمـةَ أُولُـوا الْقُربى والْيتامى واملساكني فَارزقُـوهم منـه ﴿وإِذَا حضـر اْ

8[ ﴾  
ـ ﴿ و هعم نِي كُنتا لَيتةٌ يدوم هنيبو كُمنيكُن بت كَأَن لَّم قُولَناهللا لَي نلٌ مفَض كُمابأَص نلَئ م

  ﴾]73: لنساءا[فَأَفُوز فَوزاً عظيماً 
ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزواْ من عندك بيت طَآئفَةٌ منهم غَير الَّذي تقُولُ واللّه يكْتـب مـا   ﴿

  ﴾]81: النساء[يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللّه وكَفَى بِاللّه وكيالً 
عةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منهـا  من يشفَع شفَا﴿

  .﴾]85: النساء[وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتاً 
﴿دا ركُلَّ م مهمواْ قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَن يرِيدي رِينونَ آخجِدتا سيِهواْ فسكأُر نِةتاْ إِلَى الْفو

قثُ ثيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مهيداْ أَيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ إِلَييو زِلُوكُمتعي فَإِن لَّم  مـوهمفْت
  ﴾]91: ساءالن[وأُولَـئكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِيناً 

رسالً مبشرِين ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّـه عزِيـزاً   ﴿ 
  ﴾]165: النساء[حكيماً 
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ا﴿ي إِن قإِالَّ الْح لَى اللّهقُولُواْ عالَ تو ينِكُمي دلُواْ فغابِ الَ تتلَ الْكأَه  ـنى ابيسع ِسيحا الْمم
 ثَالَثَـةٌ  مريم رسولُ اللّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه فَآمنواْ بِاللّه ورسله والَ تقُولُـواْ 

و كُونَ لَهأَن ي هانحبس داحو إِلَـه ا اللّهمإِن راً لَّكُميواْ خهي انتا فمات واومي السا فم لَّه لَد
  ﴾]171: ساءالن[اَألرضِ وكَفَى بِاللّه وكيالً 

 ﴿ نيرِكشا ما كُنا منبر اللّهإِالَّ أَن قَالُواْ و مهتنتكُن فت لَم 23: األنعام[ثُم[﴾  
 َ﴿هبن رةٌ مآي هلَيلَ عزالَ نالَ    قَالُواْ لَو مهأَكْثَـر نلَــكةً ولٍ آيزنلَى أَن يع رقَاد قُلْ إِنَّ اللّه

  ﴾ ]37: األنعام[يعلَمونَ 
ـ قُ ﴿ ص لْ إِني علَى بينة من ربي وكَذَّبتم بِه ما عندي ما تستعجِلُونَ بِه إِن الْحكْم إِالَّ للّه يقُ

هو قالْح نيلالْفَاص ريخ 57: األنعام[و[﴾  
و﴿    ـيملع ـيمكح ـكباء إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آتنتجح لْكت

  ﴾]83: األنعام[
تي رسلُ اللّه اللّه أَعلَم حيثُ يجعـلُ  وإِذَا جاءتهم آيةٌ قَالُواْ لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُو﴿

: األنعـام [رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرمواْ صغار عند اللّه وعذَاب شديد بِما كَانواْ يمكُرونَ 
124[﴾   

مونَ من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه الَ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَ﴿ قُلْ 
  ﴾]135: األنعام[يفْلح الظَّالمونَ 

هم وقَالُواْ ما في بطُون هـذه اَألنعامِ خالصةٌ لِّذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا وإِن يكُن ميتةً فَ﴿
يهف و زِيهِمجيكَاء سرش يملع يمحك هإِن مفَه139: األنعام[ص[﴾  
 ﴿  نيـرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درالَ يو ةعاسو ةمحذُو ر كُمبفَقُل ر وكاألنعـام [فَإِن كَذَّب :

147[﴾  
  ﴾]149: نعاماأل[لْ فَللّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَجمعني ﴿ قُ
 ﴿و كُمبن رةٌ منياءكُم بج فَقَد مهنى مدا أَهلَكُن ابتا الْكنلَيا أُنزِلَ عأَن قُولُواْ لَوت ى  أَوـده

فُونَ عدصي ينزِي الَّذجنا سهنع فدصو اللّه اتبِآي ن كَذَّبمم أَظْلَم نةٌ فَممحرـا  وناتآي ن
  ﴾]157: األنعام[سوَء الْعذَابِ بِما كَانواْ يصدفُونَ 

 ﴿     اللّـه ونـن دـاء ميلأَو نياطـيذُوا الشخات مهالَلَةُ إِنالض هِملَيع قفَرِيقاً حى ودفَرِيقاً ه
  ﴾]30: األعراف[ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ 
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ِسدواْ في اَألرضِ بعد إِصالَحها وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللّه قَرِيب مـن  والَ تفْ﴿ 
 ِسنِنيح56: األعراف[الْم[﴾  

بينـةٌ   وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره قَد جاءتكُم﴿ 
أْخٍء فَيوا بِسوهسمالَ تو ضِ اللّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللّهن هـذه كُمبن رم ذَكُم

 يمأَل ذَاب73: األعراف[ع[﴾  
ا لَكُ﴿ وم واْ اللّهدبمِ اعا قَوباً قَالَ ييعش ماهأَخ نيدن إِلَى مةٌ منيكُم باءتج قَد هرغَي إِلَـه نم م

    ـدعضِ بـي اَألرواْ ففِْسـدالَ تو ماءهيأَش اسواْ النسخبالَ تانَ ويزالْملَ وفُواْ الْكَيفَأَو كُمبر
 نِنيمؤم مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُما ذَلهالَح85: األعراف[إِص[﴾  

﴿ كُمحى يتواْ حبِرواْ فَاصنمؤي فَةٌ لَّمطَآئو بِه لْتسي أُرواْ بِالَّذنآم نكُمفَةٌ مإِن كَانَ طَآئو اللّه
 نيماكالْح ريخ وها ونني87: األعراف[ب[﴾  

ذُوقُواْ الْعذَاب بِمـا كُنـتم تكْفُـرونَ    وما كَانَ صالَتهم عند الْبيت إِالَّ مكَاء وتصديةً فَ﴿ 
  ﴾]35: األنفال[

 ﴿نكُم معي مواْ إِنرظتفَان لّهل بيا الْغمفَقُلْ إِن هبن رةٌ مآي هلَيالَ أُنزِلَ عقُولُونَ لَويو رِينظنتالْم 
  ﴾]20: يونس[

كُم﴿ياءتج قَد اسا النهـةٌ     ا أَيمحرى وـدهورِ وـدي الصا ففَاء لِّمشو كُمبن رظَةٌ معوم
 نِنيمؤ57:يونس[لِّلْم[﴾  

فَمن كَانَ علَى بينة من ربه ويتلُوه شاهد منه ومن قَبله كتاب موسـى إَمامـاً ورحمـةً    ﴿ أَ
ه ومن يكْفُر بِه من اَألحزابِ فَالنار موعده فَالَ تك في مرية منه إِنه الْحق أُولَـئك يؤمنونَ بِ

  ﴾ ]17: هود[من ربك ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يؤمنونَ 
 ﴿ج مارِهيي دواْ فحبةُ فَأَصحيواْ الصظَلَم ينذَ الَّذأَخو نيم67: هود[اث[﴾  
﴿شا نا منالوي أَملَ ففْعأَن ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرتأَن ن كرأْمت كالَتأَص بيعا شقَالُواْ ي كاء إِن

 يدشالر يملالْح 87: هود[لَأَنت[﴾.  
 ﴿الَّذباً ويعا شنيجا ننراء أَما جلَمةُ  وحـيواْ الصظَلَم ينالَّذ ذَتأَخا ونم ةمحبِر هعواْ منآم ين

 نيماثج مارِهيي دواْ فحب94: هود[فَأَص[﴾  
﴿ نيفلتخالُونَ مزالَ يةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج كباء رش لَو118: هود [و [  ـمحن رإِالَّ م
بر  ـنيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهألنَّ جَألم كبةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو هـود [ك :

119[ ﴾  
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 ﴿ ادمٍ هكُلِّ قَولو رنذم ا أَنتمإِن هبن رةٌ مآي هلَيال أُنزِلَ عواْ لَوكَفَر ينقُولُ الَّذيو]عـد الر :
7[ ﴾  
﴿راَألم ل لِّلّهى بتوالْم بِه كُلِّم أَو ضاَألر بِه تقُطِّع الُ أَوالْجِب بِه تريآناً سأَنَّ قُر لَويعاً ومج 

 ينالُ الَّذزالَ ييعاً ومج اسى الندلَه اُء اللّهشي واْ أَن لَّونآم ينأَسِ الَّذيي ا أَفَلَمم بِمهيبصواْ تكَفَر
 اديعالْم فلخالَ ي إِنَّ اللّه اللّه دعو يأْتى يتح مارِهن دلُّ قَرِيباً محت ةٌ أَوواْ قَارِععنالرعد[ص :

31[﴾  
نَّ اِإلنسانَ لَظَلُوم كَفَّـار  وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِن تعدواْ نِعمت اللّه الَ تحصوها إِ﴿ 

  ﴾]34: إبراهيم[
  ﴾]5: احلجر[ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ ﴿ 
و﴿   ى اللّـهـده نم مهنفَم واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَد

هنمو    كَـذِّبِنيـةُ الْمباقكَـانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُري اَألرواْ فاللَةُ فَِسريالض هلَيع قَّتح نم م
  ﴾36: النحل[

﴿ ـوه كبإِنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل عاد 
أَع يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم 125: النحل[لَم[﴾  
  ﴾]28: اإلسراء[وإِما تعرِضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسوراً  ﴿
﴿ أَي ـنمحواْ الرعأَوِ اد واْ اللّهعقُلِ اد  كـالَتبِص رهجالَ تى ونساء الْحماَألس واْ فَلَهعدا تاً م

   .﴾]110: اإلسراء[والَ تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيالً 
  ﴾ :طه[فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى ﴿

  ﴾]133: طه[بِآية من ربه أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الْأُولَى قَالُوا لَولَا يأْتينا ﴿ 
ه نالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّي لَن﴿

  ﴾]37: احلج[لْمحِسنِني علَى ما هداكُم وبشرِ ا
﴿  ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداء أَحى إِذَا جتا ل] 99: املؤمنون[حيمحاً فاللُ صملِّي أَعع

  ﴾]100: املؤمنون[تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ 
لَّه إِن الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ ال﴿ 

 نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت م2: النور[كُنت[﴾  
  ﴾]49: الفرقان[لنحيِي بِه بلْدةً ميتاً ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاماً وأَناسي كَثرياً ﴿ 
  ﴾]22: الشعراء[وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ ﴿
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 نيملسالْم ن91: النمل[م[﴾  
﴿بى روسقَالَ مو  ـحفْللَا ي هارِ إِنةُ الدباقع كُونُ لَهن تمو هندع نى مداء بِالْهن جبِم لَمي أَع

  ﴾]37: القصص[الظَّالمونَ 
﴿ نيقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف كبن رم انانهرب 32: القصص[فَذَانِك[ ﴾   
﴿برـرِكُونَ    وشـا يمـالَى ععتو انَ اللَّهحبةُ سريالْخ ما كَانَ لَهم ارتخياُء وشا يم لُقخي ك
  ﴾ ]68: القصص[

: الـروم [ويوم تقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة كَذَلك كَانوا يؤفَكُـونَ  ﴿
55[﴾  
د كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّـه  لَقَ﴿ 

  ﴾]21: األحزاب[كَثرياً 
:﴿ريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو  مـرِهأَم نةُ م

  ﴾]36: األحزاب[ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مبِيناً 
 ﴿ وا لَهكُراشو كُمبقِ رزن رالٍ كُلُوا ممشنيٍ ومن يع انتنةٌ جآي كَنِهِمسي مإٍ فبسكَانَ ل لَقَد

  ﴾]15: سبأ[ور بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُ
  .﴾]19: الزمر[من حقّ علَيـه كَلمـةُ الْـعذَابِ﴿ أَفَ
هي فتنـةٌ  إِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ ﴿َ 

  ﴾]49: الزمر[ ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
  ﴾]52: غافر[يوم لَا ينفَع الظَّالمني معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ ﴿ 
﴿ بغَض هِملَيعو هِمبر ندةٌ عضاحد مهتجح لَه جِيبتا اسم دعن بم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو

ملَهو  يددش ذَاب16: الشورى[ع[﴾  
 ﴿ ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكي أَنزالَّذ 17: الشورى[اللَّه[﴾  
: الزخـرف [ والَّذي نزلَ من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً كَـذَلك تخرجـونَ  ﴿ 
11[﴾  

دقني وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلَّا أَن قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِن كُنـتم صـا  ﴿
  ﴾ ]25: اجلاثية[
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﴿ ودا نم ما قُلْتيهف بيةُ لَا راعالسو قح اللَّه دعيلَ إِنَّ واً إِذَا قإِلَّا ظَن ظُنةُ إِن ناعا السرِي م
 نِنيقيتسبِم نحا نم32: اجلاثية[و[﴾.  

  ﴾ ]11: قـ[زقاً لِّلْعباد وأَحيينا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلك الْخروج ﴿ رِ
﴿ يدعب رغَي نيقتلْمةُ لنالْج فَتلأُز31: قـ[و[﴾  

   ﴾]14: الذاريات[وا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ وقُ﴿ذُ
ـ ﴿ صالْم بِئْسو لَاكُموم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نلَا مةٌ ويدف نكُمذُ مخؤلَا ي موفَالْي ري
  ﴾]15: احلديد[

ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّـا هـو   لَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ﴿أَ
انوا ثُم رابِعهم ولَا خمسة إِلَّا هو سادسهم ولَا أَدنى من ذَلك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَ

لُوا يما عم بِمئُهبنيمو  يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميادلة[لْق7: ا[﴾  
 ﴿اكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلولِ وسلرلو لَّهى فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهنيِ م

غْنِياء منكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَ
  ﴾]7: احلشر[فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

يجِدونَ في صـدورِهم   والَّذين تبوؤوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا﴿ 
كلَئفَأُو فِْسهن حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِمونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح 

  ﴾]9: احلشر[هم الْمفْلحونَ 
عه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا براء منكُم وممـا  د كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين م﴿ قَ

مؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعت  وا بِاللَّـهن
تلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء رين شم اللَّه نم لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغ

 ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَي4: املمتحنة[و[﴾  
 ﴿تن يمو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يمةٌ لنسةٌ حوأُس يهِمف كَانَ لَكُم لَقَد وه لَّ فَإِنَّ اللَّهو

 يدمالْح نِي6: املمتحنة [الْغ[﴾.  
  ﴾]9: الطالق[ذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسراً ﴿ فَ

﴿ ومذْمم وهاء وربِذَ بِالْعلَن هبن رةٌ ممنِع كَهاردلَا أَن ت49: القلم[لَو[﴾  
 يومئذ تعرضونَ لَا تخفَى منكُم خافيـةٌ  ]16: احلاقة[ت السماء فَهِي يومئذ واهيةٌ وانشقَّ﴿ 

  ﴾ ]18: احلاقة[
  ﴾]55:املـدثر[فَـمن شاَء ذَكَره  ] 54: املـدثر[﴿كَـالّ إِنـه تذْكرةٌ 
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  .﴾]42: نازعاتال[يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها ﴿ 
  ﴾]12: عبس[من شاء ذَكَره فَ ]11: عبس[كَلَّا إِنها تذْكرةٌ ﴿

  ﴾]11: الغاشية[لَّا تسمع فيها لَاغيةً ﴿ 
  ﴾]4: البينة[وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاءتهم الْبينةُ ﴿ 
  : ألفاظ اجلمع بأنواعه الواردة بتذكري وتأنيث نيةفهرس اآليات القرآ-3

مالء إِن كُنتـؤاء همفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس كَةالَئلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس مآد لَّمعو﴿ 
 نيقاد31: البقرة[ص[﴾  

منها حيثُ شئْتم رغَداً وادخلُواْ الْباب سجداً وقُولُـواْ   ﴿وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هـذه الْقَريةَ فَكُلُواْ
 ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ ن58: البقرة[ح[﴾  

نإِنَّ مةً ووقَس دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعن بكُم مقُلُوب تقَس ـا    ﴿ ثُملَم ةـارجالْح
نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهاَألن هنم رفَجتي   اللّـه ةيشخ

  ﴾ ]74: البقرة[وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 
 ﴿ ارا الننسمقَالُواْ لَن تو أَم هدهع اللّه فلخداً فَلَن يهع اللّه ندع مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مإِالَّ أَي

  ﴾]80: البقرة[تقُولُونَ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ 
ولَـكن الشياطني كَفَـرواْ   ﴿واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ

 ـدأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى لْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعي 
فَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتم حا همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِه

واْ لَمملع لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينآرا بِضم اهرتنِ اش
  ﴾]102: البقرة[فُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ماشرواْ بِه أَن

﴿كُموسؤقُواْ رلحالَ تيِ ودالْه نم رسيتا اسفَم مترصفَإِنْ أُح لّهةَ لرمالْعو جواْ الْحمأَتى  وتح
ى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صـدقَة أَو  يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو بِه أَذً

ـ  فَص جِدي ن لَّميِ فَمدالْه نم رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع عتمن تفَم منتفَإِذَا أَم كسن امي
لْكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ـرِي   ثَالثَةاضح لُهأَه كُني ن لَّممل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع

  ﴾]196: البقرة[الْمسجِد الْحرامِ واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد الْعقَابِ 
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والَ جِدالَ في الْحج وما  لْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق﴿ا
: البقـرة [بِ تفْعلُواْ من خيرٍ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي اَأللْبا

197[﴾  
فَالَ إِثْم علَيه ومن تأَخر فَال إِثْم علَيه  واذْكُرواْ اللّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ﴿

  ﴾]203: البقرة[لمنِ اتقَى واتقُواْ اللّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ 
: البقـرة [ور رحـيم  لِّلَّذين يؤلُونَ من نسآئهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُ ﴿

226[﴾  
﴿ راً فَـإِذَا بشعرٍ وهةَ أَشعبأَر بِأَنفُِسهِن نصبرتاجاً يوونَ أَزذَريو نكُمنَ مفَّووتي ينالَّذو  ـنلَغ

اللّهو وفرعبِالْم ي أَنفُِسهِنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنفَالَ ج نلَهأَج  بِريلُونَ خمعا تالبقـرة [بِم :
234[ ﴾  

ةٌ ميقبو كُمبن رةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَن ي هلْكةَ مإِنَّ آي مهنِبِي مقَالَ لَهآلُ  ﴿و كـرا تم
: البقـرة [كُـم إِن كُنـتم مـؤمنِني    موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنَّ في ذَلك آليةً لَّ

248[﴾  
ـ  م ﴿َ فلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن لَّ

هفَإِن همطْعغَ ي فرنِ اغْتي إِالَّ منمواْ مرِبفَش هدفَةً بِير ينالَّذو وه هزاوا جفَلَم مهنيالً مإِالَّ قَل هن
ه كَم من آمنواْ معه قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُو اللّ

ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةف  ابِرِينالص عم اللّهو 249: البقرة[اللّه[﴾  
﴿تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللّه ورفَع بعضهم درجـات وآتينـا   

للّه ما اقْتتلَ الَّذين من بعدهم من بعد عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاء ا
تا اقْتم اء اللّهش لَوو ن كَفَرم مهنمو نآم نم مهنلَفُواْ فَمتنِ اخلَـكو اتنيالْب مهاءتا جلُـواْ  م

 رِيدا يلُ مفْعي اللّه نلَـك253: البقرة[و[﴾  
 هتادفََن﴿ نم ةمقاً بِكَلدصـى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللّهرحي الْملِّي فصي مقَائ وهكَةُ وآلئالْم

 نيحالالص ناً مبِينوراً وصحداً ويسو 39: آل عمران[اللّه[﴾  
الناس ثَالَثَةَ أَيامٍ إِالَّ رمزاً واذْكُر ربـك كَـثرياً    الَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتك أَالَّ تكَلِّم﴿قَ

  ﴾]41: آل عمران[وسبح بِالْعشي واِإلبكَارِ 
   ـنم آالف ـةسمكُم بِخبر كُمددمـذَا يه مرِهن فَووكُم مأْتيقُواْ وتتواْ وبِرصلَى إِن تب﴿

 كَةآلئالْم نيموس125: آل عمران[م[﴾  
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الن أْكُلُهت انبا بِقُرنيأْتي ىتولٍ حسرل نمؤا أَالَّ ننإِلَي هِدع قَالُواْ إِنَّ اللّه ينالَّذ ﴿ اءكُمج قُلْ قَد ار
موهملْتقَت مفَل مي قُلْتبِالَّذو اتنيي بِالْبلن قَبلٌ مسر  نيقادص م183: آل عمران[إِن كُنت[﴾  

آل [﴿فَإِن كََذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جآؤوا بِالْبينات والزبـرِ والْكتـابِ الْمـنِريِ    
  ﴾]184:عمران

من ما ملَكَت أَيمانكُم مـن  ﴿ومن لَّم يستطع منكُم طَوالً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَ
ـ  آتو هِنلأَه بِإِذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإِمي لَمأَع اللّهو اتنمؤالْم كُماتيفَت نوه

اندأَخ ذَاتختالَ مو اتحافسم رغَي اتنصحم وفرعبِالْم نهورأُج   نـيفَإِنْ أَت نصفَإِذَا أُح
بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ ذَلك لمن خشي الْعنت مـنكُم وأَن  

 يمحر غَفُور اللّهو لَّكُم ريواْ خبِرص25: النساء[ت[﴾  
مآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في اَألرضِ ﴿إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْ

قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وسـاءت مصـرياً   
  ﴾]97: النساء[

 نِ اللّهلَّـك﴿ هلْمبِع لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزبِم دهشكَةُ يآلئالْمـهِيداً   وش كَفَى بِاللّـهونَ ودهشي
  ﴾]166: النساء[

     ـمـلُّ لَّهح كُمـامطَعو لٌّ لَّكُـمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْي﴿
نصحالْمو  نـوهمتيإِذَا آت كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم ات

  لُـهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي كْفُرن يمو اندي أَخذختالَ مو نيحافسم رغَي نِنيصحم نهورأُج
ةري اآلخف وهو  رِيناسالْخ ن5: املائدة[م[﴾  

 ـدبالَ ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُواْ حواْ وا كُذِّبلَى مواْ عربفَص كلن قَبلٌ مسر تكُذِّب لَقَدلَ ﴿و
 نيلسرإِ الْمبن نم اءكج لَقدو اللّه اتمكَل34: األنعام[ل[﴾  

رالْقَاه وها   ﴿وـلُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىتفَظَةً حكُم حلَيلُ عسريو هادبع قفَو
  ﴾]61: األنعام[وهم الَ يفَرطُونَ 

ذْ هدانا اللّه كَالَّذي ﴿قُلْ أَندعو من دون اللّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِ
 وه ى اللّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه هونعدي ابحأَص انَ لَهريضِ حي اَألرف نياطياستهوته الش

 نيالَمالْع برل ملسنا لنرأُمو ىد71: األنعام[الْه[﴾  
و ارصاَألب رِكُهدالَّ ت ﴿ بِريالْخ يفاللَّط وهو ارصاَألب رِكدي و103: األنعام[ه[﴾  
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 ـيظفكُم بِحلَياْ عا أَنما وهلَيفَع يمع نمو فِْسهنفَل رصأَب نفَم كُمبن رم رآئصاءكُم بج قَد﴿ 
  ﴾]104: األنعام[

سم اللّه علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَـى أَوليـآئهِم   ﴿والَ تأْكُلُواْ مما لَم يذْكَرِ ا
  ﴾]121: األنعام[ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 

بِزعمهِم وأَنعام حرمتْ  ظُهورها ﴿وقَالُواْ هـذه أَنعام وحرثٌ حجر الَّ يطْعمها إِالَّ من نشاء 
  ﴾]138: األنعام[وأَنعام الَّ يذْكُرونَ اسم اللّه علَيها افْتراء علَيه سيجزِيهِم بِما كَانواْ يفْترونَ 

ي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوآلئالْم ميهأْتونَ إِالَّ أَن تنظُرلْ يه﴿ ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْت
راً قُلِ انتيا خانِهي إِميف تبكَس لُ أَون قَبم تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِمين نفَعالَ ي كبر اتواْ آيرظ

  ﴾]158: األنعام[إِنا منتظرونَ 
اتواْ بِآيكَذَّب ينى ﴿إِنَّ الَّذتةَ حنلُونَ الْجخدالَ ياء ومالس ابوأَب ملَه حفَتا الَ تهنواْ عركْبتاسا ون

 نيرِمجزِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جل40: األعراف[ي[﴾  
أَوماً واطاً أُمبةَ أَسرشع يتاثْن ماهنقَطَّعو﴿ اكصعرِب باض أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسا إِلَى منيح

الْغ هِملَيا عظَلَّلْنو مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنم تسجفَانب رجا الْحلْنأَنزو امم
من طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَـكن كَـانواْ أَنفُسـهم   علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُواْ 

  ﴾]160: األعراف[يظْلمونَ 
   ـذَابذُوقُـواْ عو مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يآلئواْ الْمكَفَر ينفَّى الَّذوتى إِذْ يرت لَوو﴿

  ﴾]50: األنفال[الْحرِيقِ 
ـواْ      ﴿يبلغونَ يـابِرونَ صـرشع ـنكُمكُـن مالِ إِن يتلَى الْقع نِنيمؤضِ الْمرح بِيا النهاأَي

  ﴾]65 :األنفال[مئَتينِ
 اللّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تي اَألرف نثْخى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي بِينما كَانَ ل َ﴿  رِيـدي

 يمكح زِيزع اللّهةَ ور67: األنفال[اآلخ[﴾  
﴿   موهـرصاحو مـذُوهخو موهمدتجثُ ويح نيرِكشلُواْ الْمفَاقْت مرالْح رهاَألش لَخفَإِذَا انس

وآتالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابفَإِن ت دصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو  غَفُـور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الز
 يمح5: التوبة[ر[﴾  

ن ﴿ ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ جنوداً لَّم تروها وعذَّب الَّـذي 
 رِيناء الْكَافزج كذَلواْ و26 :التوبة[كَفَر﴾  
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 دعن بم ةرسالْع ةاعي سف وهعبات ينارِ الَّذاَألنصو اجِرِينهالْمو بِيلَى الناهللا ع ابـا  ﴿لََقَد تم
 يمحر وفؤر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي 117: التوبة[كَاد[﴾  

هلَكْنا الْقُرونَ من قَبلكُم لَما ظَلَمواْ وجاءتهم رسلُهم بِالْبينات وما كَـانواْ ليؤمنـواْ   ﴿ولَقَد أَ
 نيرِمجالْم مزِي الْقَوجن ك13: يونس[كَذَل[﴾  

هودنجنُ ووعرف مهعبفَأَت رحيلَ الْبائرنِي إِسا بِبنزاوجقَالَ  ﴿و قرالْغ كَهرى إِذَا أَدتواً حدعياً وغب
 نيملسالْم  ناْ مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِالَّ الَّذ ـهال إِل هأَن نت90: يونس[آم[ ﴾  

قُضاء والْم يضغي وعاء أَقْلما سيو اءكي ملَعاب ضا أَريلَ يقلَـى    ﴿وع توـتاسو ـراَألم ي
 نيممِ الظَّالداً لِّلْقَوعيلَ بقو يود44: هود[الْج[﴾  

 ﴿ ـودنضيلٍ مجن سةً مارجا حهلَيا عنطَرأَما ولَهافا سهيالا علْنعا جنراء أَما جهـود [ فَلَم :
82[ا همو كبر ندةً عموسم يدعبِب نيمالظَّال نم ي]83:هود[﴾  

ممـن  ﴿فََلَوالَ كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في اَألرضِ إِالَّ قَليالً 
كَانو يهرِفُواْ فا أُتواْ مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منأَجنَينيرِمج116: هود[واْ م[﴾  

 ننكُم ما أُغْنِي عمو قَةفَرتابٍ موأَب نلُواْ مخادو داحابٍ ون بلُواْ مخدالَ ت نِيا بقَالَ يو﴿ اللّه
وتكَّلِ الْموتفَلْي هلَيعو كَّلْتوت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح ٍء إِنين ش67: يوسف[كِّلُونَ م[﴾  

  دـرالَ يـاء وشن نم يجا فَننرصن ماءهواْ جبكُذ قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر أَسيتى إِذَا استح ﴿ 
 نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْس110: يوسف[ب[ ﴾  

  ﴾]28: الرعد[اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه تطْمئن الْقُلُوب  ﴿الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ
  ﴾]35: الرعـد[﴿مثَلُ الْجنة الَّتي وعـد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الْأََنهار

  ﴾]15: احلجر[﴿قَالُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ 
  ﴾]44: احلجر[ها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم ﴿لَ

اللّـه   ﴿الَّذين تتوفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم فَأَلْقَواْ السلَم ما كُنا نعملُ من سوٍء بلَى إِنَّ
  ﴾ ]28: النحل[عليم بِما كُنتم تعملُونَ 

: النحل[نَ﴿الَّذين تتوفَّاهم الْمآلئكَةُ طَيبِني يقُولُونَ سالم علَيكُم ادخلُواْ الْجنةَ بِما كُنتم تعملُو
32[﴾  

م ينلَ الَّذفَع ككَذَل كبر رأَم يأْتي كَةُ أَوالئالْم مهيأْتونَ إِالَّ أَن تنظُرلْ يـا   ﴿همو هِملن قَـب
  ﴾]33: النحل[ظَلَمهم اللّه ولـكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَ 
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لّهداً لجلِ سآئمالْشنيِ ومنِ الْيع الَلُهأُ ظفَيتٍء يين شم اللّه لَقا خاْ إِلَى موري لَم أََو ﴿  ـمهو 
  ﴾]48: النحل[داخرونَ 

لَكُم في اَألنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَّبناً خالصـاً سـآئغاً    ﴿وإِنَّ
 ارِبِنيلش66: النحل[ل[﴾  

  ﴾]83: مرمي[﴿أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطني علَى الْكَافرِين تؤزهم أَزاً 
: األنبيـاء [لشياطنيِ من يغوصونَ لَه ويعملُونَ عمالً دونَ ذَلك وكُنا لَهم حـافظني  ﴿ومن ا
82[﴾  

م ي غَفْلَةا فكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر ينالَّذ ارصةٌ أَبصاخش يفَإِذَا ه قالْح دعالْو براقْتذَا ﴿وه ن
لْ كُنب نيم97: األنبياء[ا ظَال[﴾  

ى علَـيكُم  ﴿ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَّه عند ربه وأُحلَّت لَكُم الْأَنعام إِلَّا ما يتلَ
  ﴾]30: احلج[فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ 

ه ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّ ن﴿لَ
 ِسنِنيحرِ الْمشبو اكُمدا هلَى م37: احلج[ع[ ﴾  

بطُـونِـها ولَكُم فيها منافع كَـثريةٌ ومنهـا    ﴿وإِنَّ لَكُم في األَْنعامِ لَعبرةً نُسقيكُم  مما يف
  ﴾]21: تأْكُلُونَ املـؤمنون

 ادـهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهاء إِلَّا أَنفُسدهش مكُن لَّهي لَمو مهاجوونَ أَزمري ينالَّذو﴿ ات
 نيقادالص نلَم هإِن 6: النور[بِاللَّه[ ﴾  

  ـذَابع ـملَهو ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لَاتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِِنَّ الَّذ﴿ 
 يمظ23: النور[ع [ َلُونمعوا يا كَانم بِملُهجأَرو يهِمدأَيو مهتأَلِْسن هِملَيع دهشت موي]النور :
24[﴾  

  ﴾]25: الفرقان[﴿ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْملَائكَةُ ترتِيالً 
 نياطيلُ الشزنن تلَى مع ئُكُمبلْ أُن221: الشعراء[﴿ه [ ٍيمأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنت] الشـعراء :

222[﴾  
انَ جملَيسل رشحونَ﴿ وعوزي مرِ فَهالطَّيالْإِنسِ وو الْجِن نم هود17: النمل[ن[﴾  

راغص مهلَّةً وا أَذهنم مهنرِجخلَنا وم بِهلَ لَهبلَّا ق ودنبِج مهنيأْتفَلَن هِمإِلَي جِعالنمل[ونَ ﴿ار :
37[﴾  
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م ابتى الْكوسا منيآت لَقَدـةً  ﴿ومحرى ودهاسِ ولنل رائصونَ الْأُولَى با الْقُرلَكْنا أَهم دعن ب
  ﴾]43: القصص[لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ 

نوداً وج ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً
  ﴾]9: األحزاب[لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصرياً 

  ﴾]31: يس[﴿أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون أَنهم إِلَيهِم الَ يرجِعونَ 
ابثُ أَصياء حخر رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخـاء   ] 36: صـ[ ﴿فَسنكُـلَّ ب نياطيالشو

  ﴾]37: صـ[وغَواصٍ 
: صـ[جنات عدن مفَتحةً لَّهم الْأَبواب ]49: صـ[﴿هذَا ذكْر وإِنَّ للْمتقني لَحسن مآبٍ 

50[﴾  
فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم ﴿وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاؤوها 

ـ  لَكلَى وذَا قَالُوا به كُمموقَاء يل كُمونرنذيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي نكُملٌ مسر كُمأْتي ن
 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّت71: الزمر[ح[﴾  

  ﴾]51:غافر[ننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد ﴿إِنا لَ
فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً صرصراً في أَيامٍ نحسات لِّنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحيـاة الـدنيا   ﴿

  ﴾]16: فصلت[خزى وهم لَا ينصرونَ ولَعذَاب الْآخرة أَ
 ]12: الزخـرف [والَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَ ﴿

لُوا سبحانَ الَّذي سخر لَنا لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيه وتقُو
 قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا و13: الزخرف [ه[﴾  

ا ﴿ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي من تحتي أَفَلَ
  ﴾]51: الزخرف[تبصرونَ 

ع كَتا بفَم﴿ نظَرِينوا ما كَانمو ضالْأَراُء ومالس هِم29: الدخان[لَي[﴾  
  :ومن سورة األحقاف

والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَّكُما أَتعدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَت الْقُرونُ مـن قَبلـي وهمـا    ﴿
إِنَّ و نآم لَكيو اللَّه يثَانغتسي  نيلالْـأَو رياطذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي قح اللَّه داألحقـاف [ع :

17[﴾  
﴿ كْـرذ مهاءتإِذَا ج مى لَها فَأَناطُهراء أَشج ةً فَقَدتغم بهيأْتةَ أَن تاعونَ إِلَّا السنظُرلْ يفَه ماه
  ﴾]18: حممد[
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هودنجو اهذْنفَأَخ ﴿  يملم وهو مي الْيف ماهذْنب40: الذاريات[فَن[﴾  
رشتنُم ادرهم جكأَن اثـداَألج نونَ مجرخي ْمهارصا أَبعش7: القمر[﴿خ[﴾  

هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالح تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِن تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه  نْ﴿إِ
 ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِنيمؤ4: التحرمي[الْم[﴾  

ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي وحالركَةُ ولَائالْم جرع4: املعارج[﴿ت[ ﴾  
  ﴾]8: تالنازعا[﴿ قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ 

دتهلَم اء اللَّها إِن شإِنا ونلَيع هابشت قَرإِنَّ الب يا ها من لَّنيبي كبا رلَن عالبقرة[ونَ ﴿قَالُواْ اد :
70[﴾  

ي في الْبحرِ بِما ﴿إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِ
ـ  لِّ ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه من السماِء من ماء فَأَحيا بِه األرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُ

مٍ يلِّقَو اتضِ آلياَألراء ومالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةآبلُونَ دقالبقرة[ع :
164[﴾  

نئطْمن لِّيلَـكلَى ون قَالَ بمؤت لَمى قَالَ أَوتويِـي الْمحت فأَرِنِي كَي بر يماهرإِذْ قَالَ إِبقَلْبِي ﴿و 
لٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرياً قَالَ فَخعس كينأْتي نهعاد ءاً ثُمزج نهن

 يمكح زِيزع أَنَّ اللّه لَماع260: البقرة[و[﴾  
نا السـماء  ﴿أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في اَألرضِ ما لَم  نمكِّن لَّكُم وأَرسلْ

ناً آخرِين م مدراراً وجعلْنا اَألنهار تجرِي من تحتهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَنشأْنا من بعدهم قَرعلَيهِ
  ﴾]6: األنعام[

 ملَّهاء لَعرالضاء وأْسبِالْب ماهذْنفَأَخ كلن قَبمٍ ما إِلَى أُملنسأَر لَقَدونَ ﴿ وعرضت42: األنعام[ي[﴾  
  ﴾]66: األنعام[﴿وكَذَّب بِه قَومك وهو الْحق قُل لَّست علَيكُم بِوكيلٍ 

ـ باً ثقَاالً سقْناه لبلَد ﴿وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحا    يم ت
: األعـراف [فَأَنزلْنا بِه الْماء فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

57[﴾  
باطلِ ويصـدونَ عـن   ﴿ياأَيها الَّذين آمنواْ إِنَّ كَثرياً من اَألحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْ

: التوبة[ليمٍ سبِيلِ اللّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَ
34[﴾  
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طَ بِه نبات اَألرضِ مما يأْكُلُ الناس واَألنعام ﴿إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَ
لَيالً أَو نهـاراً   حتى إِذَا أَخذَت اَألرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا

  ﴾]24: يونس[اَألمسِ كَذَلك نفَصلُ اآليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ فَجعلْناها حصيداً كَأَن لَّم تغن بِ
كَأَنما أُغْشيت  ﴿والَّذين كَسبواْ السيئَات جزاء سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللّه من عاصمٍ

  ﴾]27: يونس[مظْلماً أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  وجوههم قطَعاً من اللَّيلِ
 ثُم مهعتمنس مأُمو كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيع ركَاتبا ونالَمٍ مبِطْ بِساه وحا نيلَ يا ﴿قنم مهسمي

 يمأَل ذَاب48: هود[ع[﴾  
تكُم والَ قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيـه يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُو﴿ويا 

نيرِمجا ملَّووت52: هود[ت [﴾  
يلُونَ السمعواْ يلُ كَانن قَبمو هونَ إِلَيعرهي همقَو اءهجو﴿  ـرأَطْه ني هاتنالء بـؤمِ ها قَوقَالَ ي ئَات

 يدشلٌ رجر نكُمم سي أَلَيفيي ضف ونزخالَ تو قُواْ اللّهفَات 78: هود[لَكُم[﴾  
فَهغش قَد فِْسهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسـالَلٍ  ﴿وي ضا فاهرا لَناً إِنبا ح

  ﴾]30: يوسف[مبِنيٍ 
مانِي أَحي أَرإِن رقَالَ اآلخراً ومخ رصانِي أَعي أَرا إِنمهدانَ قَالَ أَحيفَت نجالس هعلَ مخدو﴿ قلُ فَو

   ﴾]36: يوسف[يله إِنا نراك من الْمحِسنِني رأْسي خبزاً تأْكُلُ الطَّير منه نبئْنا بِتأْوِ
  ﴾]12: الرعد[﴿هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً وينشئُ السحاب الثِّقَالَ 

في ذَلك لَآيـات لِّقَـومٍ    ﴿أَلَم يرواْ إِلَى الطَّيرِ مسخرات في جو السماء ما يمِسكُهن إِالَّ اللّه إِنَّ
   ﴾]79: النحل[يؤمنونَ 

  ﴾]32: األنبياء[﴿وجعلْنا السماء سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضونَ 
 ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِن ي42: احلج[﴿و[﴾.  

   ﴾]105: عراءالش[م نوحٍ الْمرسلني ذَّبت قَو﴿كَ
﴿ يمضا ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو]148: عراءالش[﴾  

  .﴾]160: الشعراء[ذَّبت قَوم لُوط الْمرسلني ﴿كَ
: العنكبـوت [الْمـبِني ﴿وإِنْ تكَذِّبوا فَقَـد كَـذَّب أُمم من قَبلكُم وما علَى الرسولِ إِالَّّ الْبالَغُ 

18[﴾  
ي أَدنى الْأَرضِ وهـم مـن بعـد غَلَـبِهِم سـيغلبونَ      ف] 2:الروم[غُلبت الروم ] 1:الروم[مل آ﴿
  ﴾]3:الروم[
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 لُهعجياُء وشي فاء كَيمي السف طُهسباباً فَيحس ريثفَت احيلُ الرسري يالَّذ اللَّه﴿ قدى الْورفاً فَتسك
   ﴾]48: الروم[يخرج من خلَاله فَإِذَا أَصاب بِه من يشاُء من عباده إِذَا هم يستبشرونَ 

ا مـا ملَكَـت   ﴿لَا يحلُّ لَك النساء من بعد ولَا أَن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ ولَو أَعجبك حسنهن إِلَّ
  ﴾]52:األحزاب[يمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رقيباً 

ءهم نذير ﴿وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءهم نذير لَّيكُونن أَهدى من إِحدى الْأُممِ فَلَما جا
  ﴾]42: طرفا[ما زادهم إِلَّا نفُوراً

  ﴾]80: يس[الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ ﴿
فَإِن تطيعوا ﴿ قُل لِّلْمخلَّفني من الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ 

تؤيماً يذَاباً أَلع كُمذِّبعلُ ين قَبم متلَّيوا تا كَملَّووتإِن تناً وسراً حأَج اللَّه 16: الفتح[كُم[﴾   
ى أَن﴿يأيساء عسن ناء ملَا نِسو مهنراً ميوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسوا لَا ينآم ينها الَّذ 

بِئْس االسم الْفُسوق بعد الْإِميان ومن لَّـم   يكُن خيراً منهن ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ
  ﴾]11:احلجرات[يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

  لِ الْإِميانُ في قُلُوبِكُم وإِنْ كن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخ﴿قَالَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَ
  يمحر غَفُور ئاً إِنَّ اللَّهيش كُمالمأَع نكُم متللَا ي ولَهسرو وا اللَّهيعط14:احلجرات[ت[﴾  

﴿ يدضن ا طَلْعلَّه قَاتاسلَ بخالن10: قـ[و[﴾  
و﴿ كُومرم ابحقُولُوا سطاً ياقاِء سمالس نفاً مسا كور44: الطور[إِن ي[﴾  

  ﴾]20: القمر[﴿ترتِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ 
 اندجسي رجالشو مجالن6: الرمحن[﴿و[﴾  

  ﴾]53: الواقعة[فَمالؤونَ منها الْبطُونَ ] 52 :الواقعة[﴿ لَآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ 
 ازجأَع مهى كَأَنعرا صيهف مى الْقَوروماً فَتسامٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخس﴿ ةاوِيلٍ خخن

  ﴾]7: احلاقة[ 
  ﴾]10: نوح[غَفَّاراً ﴿فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ 

  ﴾]18: املزمل[﴿السماء منفَطر بِه كَانَ وعده مفْعوالً 
  ﴾]3: الفيل[﴿وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ 

 يمكح زِيزع واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءتا جم دعن بم ملَلْت209: البقرة[﴿فَإِن ز[﴾  
حق ليحكُم ﴿كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْ

اءتا جم دعن بم وهأُوت ينإِالَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن نيب مهنيياً بغب اتنيالْب مه
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اطراُء إِلَى صشن يي مدهي اللّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهديمٍ  فَهقـتسم 
  .﴾]213: البقرة[

 انِهِمإِمي دعواْ بماً كَفَرقَو ي اللّهدهي فالَ  ﴿كَي اللّـهو اتنيالْب ماءهجو قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو
 نيمالظَّال مي الْقَوده86: آل عمران[ي[﴾  

 ذَابع ملَه كلَـئأُوو اتنيالْب ماءها جم دعن بلَفُواْ متاخقُواْ وفَرت ينواْ كَالَّذكُونالَ تو﴿  ـيمظع
  ﴾]105: ل عمرانآ[

 كن ذَلم رى أَكْبوسأَلُواْ مس اِء فَقَدمالس ناباً متك هِملَيلَ عزنابِ أَن تتلُ الْكأَه أَلُكسفَقَـالُواْ  ﴿ي
م دعن بلَ مجذُواْ الْعخات ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللّهـا  أَرِننفَوفَع اتنيالْب مهاءتا ج

  ﴾]153: النساء[عن ذَلك وآتينا موسى سلْطَاناً مبِيناً 
مونهن مما يسأَلُونك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتم من الْجوارِحِ مكَلِّبِني تعلِّ﴿
ع الْحسابِ مكُم اللّه فَكُلُواْ مما أَمسكْن علَيكُم واذْكُرواْ اسم اللّه علَيه واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه سرِيعلَّ
  .﴾]4 :املائدة[

﴿امطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْي اتنصحالْمو ملُّ لَّهح كُم
حم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم  ـنِنيص

طَ عملُه وهو فـي اآلخـرة مـن    غَير مسافحني والَ متخذي أَخدان ومن يكْفُر بِاِإلميان فَقَد حبِ
رِيناس5 :املائدة[الْخ[﴾.  

﴿وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ في حديث غَيـرِه وإِمـا   
  ﴾]68: األنعام[ومِ الظَّالمني ينِسينك الشيطَانُ فَالَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَ

 فُورا لَغهدعن بم كبواْ إِنَّ رنآما وهدعن بواْ مابت ثُم ئَاتيلُواْ السمع ينالَّذو﴿ يمحاألعراف[ر :
153[﴾  

ي﴿نكُمكُن مالِ إِن يتلَى الْقع نِنيمؤضِ الْمرح بِيا النهنِ اأَييئَتواْ مبلغونَ يابِرونَ صرشاألنفال[ع: 
65[﴾  

ةَ إِالَّ وهـم  وما منعهم أَن تقْبلَ منهم نفَقَاتهم إِالَّ أَنهم كَفَرواْ بِاللّه وبِرسوله والَ يأْتونَ الصـالَ ﴿
  ﴾]54:التوبة[كُسالَى والَ ينفقُونَ إِالَّ وهم كَارِهونَ 

 كَهرى إِذَا أَدتواً حدعياً وغب هودنجنُ ووعرف مهعبفَأَت رحيلَ الْبائرنِي إِسا بِبنزاوجقَـالَ  ﴿و قرالْغ
 تني آمإِالَّ الَّذ ـهال إِل هأَن نتاْآمأَنيلَ وائرو إِسنب بِه نيملسالْم  ن90: يونس[ م[﴾  
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 كَهرى إِذَا أَدتواً حدعياً وغب هودنجنُ ووعرف مهعبفَأَت رحيلَ الْبائرنِي إِسا بِبنزاوجقَـالَ  ﴿و قرالْغ
 تني آمإِالَّ الَّذ ـهال إِل هأَن نتاْآمأَنيلَ وائرو إِسنب بِه نيملسالْم  ن90: يونس[ م[﴾  

 ورفَخ لَفَرِح هي إِننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساء مرض دعاء بمعن اهأَذَقْن نلَئ10: هود[﴿و[﴾.  
 نيلائلِّلس اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف 7:يوسف[﴿ لَّقَد[﴾  

اوِرجتم طَعضِ قي اَألرفـقَى  ﴿وسي انونص رغَيانٌ وونيلٌ صخنو عرزابٍ ونأَع نم اتنجو ات
  ﴾]4: الرعد[بِماء واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في اُألكُلِ إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ 

اللّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياء الَ يملكُونَ لأَنفُِسـهِم   قُلْ من رب السماوات واَألرضِ قُلِ﴿ 
 لُـواْ لعج أَم ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم ريصالْبى وموِي اَألعتسلْ ياً قُلْ هرالَ ضفْعاً ون  لّـه

 هابشفَت هلْقلَقُواْ كَخكَاء خرشالْقَه داحالْو وهٍء ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللّه هِملَيع لْقالْخالرعـد [ار :
16[﴾  

 ﴿تسبح لَه السماوات السبع واَألرض ومن فيهِن وإِن من شيٍء إِالَّ يسبح بِحمـده ولَــكن الَّ  
 هإِن مهبِيحسونَ تفْقَهيماً غَفُوراً تل44: اإلسراء[كَانَ ح[﴾  

جِئْن لَوي وبر اتمكَل نفَدلَ أَن تقَب رحالْب دفي لَنبر اتماداً لِّكَلدم رحكَانَ الْب قُلْ لَّو ﴿  ـهثْلا بِم
  ﴾]109: الكهف[مدداً 

 قنشتو هننَ مفَطَّرتي اتاومالس اً ﴿َ تكَاددالُ هالْجِب رختو ض90: مرمي[الْأَر[﴾  
  ﴾]1:النمل[﴿طس تلْك آيات الْقُرآن وكتابٍ مبِنيٍ 

 بِنيم رحذَا سةً قَالُوا هرصبا مناتآي مهاءتا ج13: النمل[﴿فَلَم[﴾  
: العنكبـوت [إِنما الْآيات عند اللَّه وإِنما أَنا نذير مبِني ﴿وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيات من ربه قُلْ 

50[﴾  
عـذَابٍ أَلـيمٍ   ﴿وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا ولَّى مستكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْراً فَبشره بِ

  ﴾]7:لقمان[
للَّه أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه ثَمرات مختلفاً أَلْوانها ومن الْجِبالِ جدد بِيض ﴿أَلَم تر أَنَّ ا

 ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخم رمح27:فاطر[و[﴾  
  .﴾]48: الزمر[ه يستهزِئُون نوا بِ﴿وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا وحاق بِهِم ما كَا

﴿فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَاء سيصيبهم سيئَات ما كَسبوا ومـا هـم   
 جِزِينع51: الزمر[بِم[﴾.  
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ما جاءنِي الْبينات من ربي وأُمرت أَنْ أُسلم ﴿قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَ
 نيالَمالْع بر66: غافر[ل[﴾.  

لَّا بِعلْمه ﴿إِلَيه يرد علْم الساعة وما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِ
ني مويو هِيدن شا منا مم اكي قَالُوا آذَنكَائرش نأَي يهِم47:فصلت[اد[﴾  

    ـانِهِنبِإِمي لَـمأَع اللَّـه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذهاأَيفَـإِنْ  ﴿ي
وهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوهمتملـا   عم مـوهآتو نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملٌّ لَّهح نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه ن

 واسأَلُوا أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ
  ﴾]10: املمتحنة[لُوا ما أَنفَقُوا ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم واللَّه عليم حكيم ما أَنفَقْتم ولْيسأَ

رِقْنسلَا يئاً ويش بِاللَّه رِكْنشلَى أَن لَّا يع كنايِعبي اتنمؤالْم اءكإِذَا ج بِيا النهاأَيلَا ﴿يو نِنيزلَا يو 
يي مف كينصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْت  نهـايِعفَب وفرع

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه رفغتاس12: املمتحنة[و[﴾  
  :يف القرآن الكرميواردة بتذكري وتأنيث ألفاظ متنوعة الفهرس اإلحصائي لآليات ال: -4
قَـدير   ما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه علَى كُـلِّ شـيءٍ  ﴿
  .﴾]106: البقرة[

﴿هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم   قفَـرالَ ن هلسرو بِهكُتومالئكته و بِاللّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو
 ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ سو هلسن رم دأَح ني285: البقرة[ب[﴾  

﴿فَرالَ تيعاً ومج لِ اللّهبواْ بِحمصتاعو  نـيب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيع اللّه تمواْ نِعاذْكُرقُواْ و
ا كَذَلهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش لَىع مكُنتاناً ووإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم  اللّـه نيبي ك

   ﴾]103: آل عمران[م تهتدونَ لَكُم آياته لَعلَّكُ
وطَآئفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ  كُمنم م أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاساً يغشى طَآئفَةً﴿ثُ

مرِ من شيٍء قُلْ إِنَّ اَألمر كُلَّه للَّه يخفُونَ في بِاللّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية يقُولُونَ هل لَّنا من اَأل
مكُنت ا قُل لَّوناها هلْنا قُتٌء ميرِ شاَألم نا مكَانَ لَن قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا الَ يأَنفُِسهِم م  كُموتيي بف

إِلَى مضاجِعهِم وليبتلي اللّه ما في صدورِكُم وليمحص مـا فـي    لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ
  ﴾]154: آل عمران[قُلُوبِكُم واللّه عليم بِذَات الصدورِ
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﴿نِ ميإِلَـه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل قُلت أَأَنت ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللّهقَـالَ  و اللّه ونن د
والَ  سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِن كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفِْسي

  ﴾]116: املائدة[أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت عالَّم الْغيوبِ 
َألرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيٍء وهو بِكُـلِّ  بديع السماوات وا﴿

 يملٍء عي101:األنعام[ش[﴾.  
﴿أْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوآلئالْم ميهأْتونَ إِالَّ أَن تنظُرلْ يه  ـضعي ب

راً قُلِ انتيا خانِهي إِميف تبكَس لُ أَون قَبم تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِمين نفَعالَ ي كبر اتا آيواْ إِنرظ
  ﴾]158: األنعام[منتظرونَ 

الَ يجزى إِالَّ مثْلَها وهـم الَ يظْلَمـونَ   من جاء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاء بِالسيئَة فَ﴿
   ﴾]160: األنعام[
  ﴾]83: األعراف[أَجنَيناه وأَهلَه إِالَّ امرأَته كَانت من الْغابِرِين ﴿فَ   

﴿نِنيمؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحسلِّت ةن آيم ا بِهنأْتا تمهقَالُواْ م132: األعراف[ و[﴾  
وإِن يكُن  ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ﴿

  ﴾]65: األنفال[منكُم مئَةٌ يغلبواْ أَلْفاً من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ 
يكُن  آلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن﴿ا

 ابِرِينالص عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَيبلغي أَلْف نكُم66: األنفال[م[﴾.  
﴿نـارٍ   أَفَمه فرفَا جش لَىع هانينب سأَس نأَم م ريخ انورِضو اللّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو منهارِ جي نف بِه اره109: التوبة[ فَان[﴾  
  ﴾]97:يونس[يرواْ الْعذَاب اَألليم  ولَو جاءتهم كُلُّ آية حتى﴿
ين ذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمر رأَيتهم لي سـاجِد ﴿إِِ

  .﴾]4: يوسف[
ابة الْجب يلْتقطْه بعض السيارة إِن كُنتم فَاعلني قَآئلٌ منهم الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه في غَيقَالَ ﴿
  ﴾]10: يوسف[
ـونَ      ﴿يظْلَمالَ ي ـمهو لَـتمـا عفْـسٍ مفَّى كُلُّ نوتا وفِْسهن نلُ عادجفْسٍ تي كُلُّ نأْتت مو

  ﴾]111:النحل[
﴿ست لَةخبِجِذْعِ الن كي إِلَيزهاً ونِيطَباً جر كلَيطْ ع25: مرمي[اق[﴾.  
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  ﴾]66: طه[قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى ﴿
رِهم ولَا هـم ينصـرونَ   يعلَم الَّذين كَفَروا حني لَا يكُفُّونَ عن وجوههِم النار ولَا عن ظُهو و﴿لَ

  ﴾]40:األنبياء[بلْ تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم فَلَا يستطيعونَ ردها ولَا هم ينظَرونَ  ]39:األنبياء[
حبة من خردلٍ أَتينا بِها  ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئاً وإِن كَانَ مثْقَالَ﴿

 بِنياسا حكَفَى بِن47:األنبياء[و[﴾  
  .﴾]63: األنبياء[الَ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ ﴿قَ
﴿بصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتاومالس ورن ـةُ   اللَّهاججالز ـةاججي زف احبصالْم اح

هتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرلَّا ش ونِةتيز كَةاربم ةرجن شم وقَدي يرد كَبا كَوهكَأَن لَم لَويُء وضا ي
م ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يلَى نع ورن ارن هسسمٍء  تـيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياُء وشن ي

 يمل35:النور[ع[﴾  
  .﴾]4: الشعراء[ نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعني ﴿إِن

ت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم لَا يحطمنكُم سلَيمانُ حتى إِذَا أَتوا علَى وادي النملِ قَالَ﴿
  .﴾]18:النمل[وجنوده وهم لَا يشعرونَ 

ي ا﴿يف أَو اتاومي السف أَو ةرخي صكُن فلٍ فَتدرخ نم ةبثْقَالَ حم كا إِن تهإِن ينب  أْتضِ يالْأَر
  ﴾]16:لقمان[اللَّه لَطيف خبِري بِها اللَّه إِنَّ 

لَى ال﴿يع ككَانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضي ةنيبم ةشبِفَاح نكُنم أْتن يم بِياء النانِس  لَّـه
  ﴾]30: األحزاب[يِسرياً 

﴿نكُنم تقْنن يمقـاً        وـا رِزا لَهنـدتأَعنِ ويتـرـا مهرـا أَجهتؤحاً ناللْ صمعتو هولسرو لَّهل
  ﴾]31: األحزاب[كَرِمياً

ـ   ا﴿م  زيفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممِسك لَها وما يمِسك فَلَا مرسلَ لَه من بعده وهـو الْعزِي
يمك2: فاطر[الْح[﴾  

يطَـاع  ﴿وأَنذرهم يوم الْآزِفَة إِذ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظمني ما للظَّالمني من حميمٍ ولَا شفيعٍ 
  .﴾]18: غافر[

وعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينـا طَـائعني   ثُم استوى إِلَى السماء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَ﴿ 
  ﴾]11:فصلت[

  ﴾]45[الْمهلِ يغلي في الْبطُون كَ] 44 :الدخان[طَعام الْأَثيمِ ] 43: الدخان[نَّ شجرةَ الزقُّومِ ﴿إِ
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﴿ن رم يها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحانَ الَّترمع تناب ميرمو  بِـهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتدصا ونوح
 نيالْقَانِت نم تكَانحرمي[و12: الت[﴾  

﴿ اجِزِينح هنع دأَح ننكُم ما م47: احلاقّة[فَم[﴾  
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  227............................................... )لمن اللّي بقطْعٍ كلهأَبِ رِسأَفَ( 81//   
  / /83 )يدعبِب نيمالظَّال نم يا هم127...........)......................................و  
  154-41.........................................)وأَخذَت الّذين ظَلَموا الصيحةُ( 94//   
  35...................................... )رسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍولَقَد أَ( 96 //  
  12: وسفي

   11.................................................... )تلْتقطُه بعض السيارة(10: اآلية   
     //23 )لَك تيه قَالَت38..........................................................)و  

     //30 )ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِس248-230-26-44-43............................)و   
  38.................................................)والشمس تجرِي لمستقَر هلَاَ( 38//    
    //45 )ب كَرادوةأُم د41............................................................ )ع  
  80-34............................)نفْقد صواع الْملك ولمن جاَء بِه حملُ بعريٍ( 72//     
    // 76 )يـهاِء أَخوِع نـا مهجرختاس 148.........................)................ثُّم   
    //85 )نيكالالْه نكُونً مت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتاِهللا ت34...........)قَاُلوا ت   
  68 ..........................................................)ييلبِس هذه لْقُ( 108//     

  13: الرعد
  47..................................................)وينِشئُ السحاب الثِّقَالَ( 12: اآلية   
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   14 :إبراهيم
                                          292-201................................................)رب إِنهن أَضلَلْن( 36: اآلية   

  15 :احلجر
  35...............................................)هؤالَِء ضيفي فَالَ تفْضحونَ( 68: اآلية   

    16: النحل
  207........................)والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأْكُلُونَ( 5: اآلية   
  186........................................)وتتوفَّاهم، ويتوفَّاهم الْمالَئكَةُ(28،32//      
     //66 )طُونِهي با فّم209...........................................................)م  
    //72 )جكُلَ لَعم مأَ نكُِسفُنأَ مزو98............................................)ـااج   
  269..........................................)يمحر روفُغا لَهدعب نم كبر إنَّ(110//     
 41.......)...............................................إنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً( 120//     

    17:ء اإلسرا
   76................................................)مـوقْأَ ـيي هتلَّي لـدهي( 9: اآلية   
  137..)...فَمنِ اهتـدى فَإِنـما يهتدي لنفِْسـه ومن ضلَّ فَـإِنما يضـلُّ علَيـها(15//     
     //36 )الْبو عمئُوالًإِنَّّ السسم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤو ر229-190...............)ص  
  194...)................................................جاَء الْحق وزهق الْباطلُ( 81//    
  130....)............................هوإِذَا أَنعمنا علَى الْإِنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِ( 83//    

  18: الكهف
  129....................................................)هذَا رحمةٌ من ربِِّي( 98: اآلية   

  19 :مرمي
  23............................................................)اغيب كأَ ملَو:( 20: اآلية   
   23 :ملؤمنونا

وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما يفِ بطُونِها ولَكُم فيها منافع كَـثريةٌ ومنهـا   ( 21:اآلية   
  209 -207.....................................................................)تأْكُلُونَ

  65.........................................)لُك فيها من كُلِّ زوجينِ اثْنينِفاس( 27 :اآلية   
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  24 :النور
  35 ................................................)يوم تشهد علَيهِم أَلِْسنتهم( 24: اآلية   
 29)......................الصاحلِِِِني من عبادكُم وإِمائكُموأَنكحوا الْأَيامى منكُم و( 32//      

   26 :الشعراء
  231-51-44.............................. )وكَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني( 105: اآلية     
       //160 )ـذَّكَولُوط مقَو ت231................................................. )ب  

  174-35..................................................... )يبِرع انسلبِ(195 //     
  27:النمل

  36.................................................. )أو لَيأْتيني بِسلطَان مبِني( 21:اآلية    
   28: القصص

  41................................................... )أُمةً من الناسِ يسقُونَ( 23: اآلية    
   29: العنكبوت

  30........)....................................كَمثَلِ العنكَبوت اتخذَت بيتا( 41:آلية ا 
   30: الروم
   44......................................................)آمل ، غُلبت الروم( 2 ،1:اآلية 
  48.......)..آمل، غُلبت الروم، يفِ أَدنى األرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ( 3، 2، 1//      
  77................................ )ىوا السوأَؤاسأَ ينـذالَّ ةُبـاقع انَكَ ـمثُ( 10 //     
    //  33 )ـرض اسالن سإِذَا م186..................................................)و 

   33: األحزاب
   264-259.........................................)اِءسالن نم دحأَكَ نتسلَ( 32 :اآلية    

       //37 ) كلَيع ِسكأَمكجو32................................................... )ز   
     //59 )كجوز كلَيع ِسك30.....................................................)أَم  
      //59 )كاتنبو اجِكوأَز31.................................................... )قُلْ ل   
   34: سبأ
  247.......................)ورفُكَالْ الَّإِ يازِنج لْهوا ورفَا كَمبِ ماهنيزج كلذَ( 17 :اآلية    
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  35: فاطر
  89.................................................)راخوم يهف كلْفُى الْرتو( 12: اآلية    

   36: يـس
   38..............................................)والشمس تجرِي لمستقَر هلَاَ( 38: اآلية    
  47..................................................)من الشجرِ الْأَخضرِ نارا(  80//       

  37:الصافات
   36................................................)...أَم لَكُم سلْطَانٌ مبِني( 156: اآلية    

   39: الزمر
  186....................................................)إَذَا مس اِإلنسانَ ضر( 8: اآلية    

  37....................................... )والّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها( 17//      
  41:فصلت

  289...................................................... )قَالَتا أَتينا طَائعني( 11 :اآلية    
    289.........................................)وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَيناَ( 21//      
     //25 )وحق لَعيهِملقَب نم لَتخ مٍ قَدلُ يفِ أُمالْقَو 215..............................)هِم                                                    

  42: الشورى
        حضـةٌ عنـد والَّـذين يحاجـونَ يفِ اللَّـه من بـعد ما استجِيب لَه حجتهم دا( 16: آليةا   

هِمب118...............................................................................)ر  
                                     127..).............................رِيبقَومـا يدرِيك لَعلَّ الساعـةَ تكُونُ ( 17: اآلية    
     // 49 )اُء الذُّكُورشي نمل بهي اثًا واُء إِنشي نمل به5................................)ي  

  63................................................... )ااثًنإِا وانركْذُ مهجوزي وأَ( 50//     
     //52 )إِونلَ ـكتهلَي إِـدى صـراط مست76.....................................)يمٍق   

   43: الزخرف
   29........................... )إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِنينِ براٌء ممَّا تعبدونَ وإِذْ قَالَ( 26: اآلية 

  46: ألحقافا
  151......................)ما استعجلْتم بِـه رِيح فيها عـذَاب أَليم بلْ هـو( 24: اآلية 
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   47: حممد
 فيها أَنهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّم يتغير طَعمه وأَنهار من خمـرٍ لَّـذَّة  ( 15:اآلية 

هأَنو ارِبِنيىلِّلشفصلٍ مسع نم 49..........).............................................ار  
  48: تحالف

  77....................................................)ِءوالـس ةُرائد مهِيلَع( 6: اآلية  
   49: احلجرات

  201................................................... )حىت تفيَء إِىلَ أَمرِ اِهللا( 9: اآلية    
      //9 )طَ نْإِوفَائتان من الْمؤنِملُوا نيت218...........................................)اقْت   

   52-51.............)...............والَ نِساٌء من نِساٍء(،  )الَ يسخر قَوم من قَومٍ( 11//     
      //14 )ابرالْأَع 183-44.....................................................)قَالَت    

   50: قـ
  44.......)....................................والنخلَ باَسقَات لَها طَلْع نضيد( 5: اآلية    

      //21 )كُلُّ ن اَءتجوهِيدشو قائا سهع25-12.................................)فْسٍ م   
  52 :الطّور

                                   36......)..........................................أَم هلَُم سلَّم يستمعونَ فيه( 38: اآلية    
  53: النجم

  288..........................................................)ةُفَاآلزِ تفَزِأَ( 57 :اآلية    
   54: القمر
  44............................................)والنخلَ باسقَات لَها طَلْع نضيد( 5: اآلية    

  47................................................................)جراد منتشر( 7 //    
  233....................................................)كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ( 9//     
   227-47-44...........................)تنزِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعر( 20 //    

  55: الرمحن
   222..............................)انسح يرِقَبعو رٍضخ فرفْى رلَع نيئكتم( 76 :اآلية    

  57:احلديد
  136...................................................)الَ يؤخذُ منكُم فديةٌ( 15: اآلية    
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  58: اادلة
   42..... ............................................)ى ثَالَثَةما يكُونُ من نجو( 7: اآلية   
  60: ملمتحنةا

  131..)...............................يا أَيها الَذين آمنوا إِذَا جاَءكُم الْمؤمنات( 10: اآلية   
  65: الطّالق

   93 ..................................)مكُدوج نم متنكَس ثُيح نم نوهنكسأَ( 6: اآلية      
  67:امللك
  223......................................................)هلْ ترى من فُطُورٍ( 3 :اآلية      
  69: احلاقّة
  147..................................... )كَـذَّبت ثَمـود وعـاد بِالْقَارِعـة( 4:اآلية      
        //7 )ةاوِيلٍ خخن ازجأَع مه228-227-47................................... )كَأَن  
  89..............)ةًركذْت مكُا لَهلَعجنل ، ةيرِاَاجلْ يفِ ماكُنلْمى املاُء حغطَ ماا لَإنَِّ(12، 11//        
  46 )...................................................والْملَك علَى أَرجائها( 17  //      

  70: املعارج
  186 ............................................. )يعرج الْمالَئكَـةُ وتعرج( 4 :اآلية      

   71: نوح  
  51...................................................)إِلَى قَومه إنَِّا أَرسلْنا نوحا( 1:اآلية   

   74 :املدثّر
  126........................................)فَما لَهم عنِ التّـذْكرة معرِضني( 49: اآلية   

   75: القيامة
   40-38................................................)وجمع الشمس والْقَمر( 9: اآلية   
  31...........................................)فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر واُألنثَى( 39 //   
  78: النبأ
  196.....)......................................وفُتحت السماُء فَكَانت أَبواباً( 19 :اآلية   

   79 :النازعات
  196 -32..............................)...........فَإِنَّّ الْجحيم هي الْمأْوى( 39: اآلية   
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  80: عبس
   284.......................................................)فَأَنت لَه تصدى( 6: اآلية   
  284........................................................)ىهلَت هنع تنأَفَ(10 //     

  81:التكوير
  32.....................................................)وإِذَا الْجحيم سعرت( 12: اآلية   
  191................................................... )إِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى( 39 //   
   91: لشمسا

    38.......................................................)والْأَرضِ وما طَحاها( 6: اآلية   
  134.................................................................)دسـاها(10//     

   92: اللّيل
  92.....................................................)كُم نارا تلَظَّىفَأَنذَرت( 14 :اآلية   

  98: البينة
  116.......................................................)حتى تأْتهِم الْبينـةُ( 4: اآلية   

  101:القارعة
  147..................................................)الْقَارِعـةُ، ما الْقَارِعةُ( 1،2اآلية    

  104 :اهلمزة
 171.......................................................)لَينبذَنّ يفَ الْحطَمة( 4 :اآلية   
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  :الصفحة                 نص احلديث                                                           
                       148................................................»إنَِّـه لَيس بِدواٍء ولَـكـنه داٌء  «  
                                115......................................» دعي والْيمني علَى من أَنكَـرالبينـةُ على املُ« 
                          214............................................... » رِقَبالْ وهجوكَ تيأْت لِياللَّ عِطَقا كَنتفُ «
                37...........................................» هبِاحصل ونُ هوعالْ نِعمو ةٌرضخ ةٌولْح لُاَاملْ «
» ما عندي أَي فرِمك ش62...........................................................» ٌءي  
 » نلُأَسالْ كفردوأَالْ س88..........................................................» ىلَع                
» ابجاِهللا ح نيبو هنيب سلَي هظْلُومِ فَإِنةَ الْموعقِ دات148...................................» و                
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  افية                   الصفحةالبيت                                                            الق
  ) أ(                                                                   

  49....................... كأنَّ سبِيئَةً من بيت رأْسٍ                   يكُونُ مزاجها عسلٌ وماٌء
  51....................أَقَـوم آلُ حـصنٍ أَم نِساُء             وما أَدرِي وسوف إِخالُ أَدرِي 

  ) ب(                                                                   
 هبجع ريكَث رهالدو تجِبع                 هرِبأَض َنِي لَمبس زِينع ن22.......................م   

  31..............يا صاحِ بلَِّغْ ذَوِي الزوجات كُلَّهم        أنْ ليس وصلٌ إذا احنَلَّّت عرى الذَّنب
وبصاِء يمجوِّّ الس نلَ مزنت                لْأَكمل ْنلَكو ِسيإِنل ت46......................فَلَس  

  72..................ضم إِلى كَشحيـه كَفا مخضباي             ا  يف كَأَنمسأَ منهم إىل رجلٍ
  99....................وهـذَا الْموت يسلبنِي شبابِي           ثَّرى وشجت عروقي ى عرقِ الإِلَ
وهلُما الَ تقٍ أَخبتسبِم تلَس                  ثعلَى ش؟عذَّبالِ املُْهجالر 247...............، أَي  

  254................بنو اللَّقيطَة من ذُهلِ بنِ شيبانا              لَو كُنت من مازِن ملَْ تستبِح إِبِلي
)                                                                       ت(                                                                   

  12..............سائلُ بـين أَسـد ما هذه الصوت       يا أيهـا الرجلُ  الْمزجِـي مطيتـه
  231 ......................ت الْعاشرةُوفي وائل كاَن            وقَائع يفِ مضرٍ تسـعـةٌ      
   من بعدما وبعدما وبعدمت            اُهللا نجاك بكفّي مسلمت     

  تملْصالغ دنالقومِ ع نفوس صارت     تى أَمعدةُ أَنْ تاحلُر ت13...................وكاد  
  ) ح(                                                                   

مّاإنّّ السنموَءةَ ضاملْرةَ وو على الطّ                 احرَا مبر158-105.............ريق الواضحقَب                                                                        
  )د(                                                                   

  88....................دلَّخا ييهف سِودرفالْ نم انٌنجِِ                   دحوم كلَّ اِهللا وابثَ وإنَّ
  55....………بعـيد منـك اُءرفْـو وال عنـدتفَ               عشيـةَ ال عفراُء منـك قريبةٌ 

 ما من اَألأجنُ إذا رأيتسد                 َجبهتوالكَ *أو اخلرات *هتد   
   207...………………درفبَ احِقَاللِّ انُبلْأَ وطاب              دسفَفَ*الفضيخيف *لٌيهس بالَ 

 هنظَما فَنهقْدى عذَارذَ الْعأَخ             لُؤِ ملُؤ نـمـتتدرست236.....................ابعٍ م  
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  )     ر(                                                                    
  31....................كماشٍ إىل أسد الشرى يستثريها           وإنّ الذي ميشي حيرش زوجيت 

  35............................ ديثُها بعد قول نكُرأحا             أتتين لسانُ بين عامر          
يـيِلالْم من صلوات اوِحارا            كروا جرا وطَوودجا سر42.........................طَو   

  49.......................كأنَّ عيونَ الناظرين يشوقُها             عسلٌ، طابت يدا من يشورها
  51.........................تقَلَّب في بحرٍ والَ بلَد قَفْرِ              فَما تركَت قَومي لقَومك حيةً 

  ر  امع ياَ كدعب ني مل نم           هـرِبى قَلَع يهـكِّبت ـتامقَ
تكْرنِتي فا غُذَ ارِي الـدربقَ            ـةلَّذَ ـد ملَ نيلَ سه انص97-73....................ر    
نَّإِو باًالَك هـذه عأَش رنٍطُب            أَونت يٌءرِب مقَ نبائلـا الْهرِع178-96..............ش   

  96.......................ث وأكْثَروالسبع خيرُ من ثال           ثَـالَثَةٌ  قبائلنا سبع وأنتم  
      ن الشكمآنُن منلَ هكُكَ          ا نمون يفِ ارِالن حرِج101............................ه  

   174.....................ها العشرِمن قبائل بريٌء وأنت           وإنّ قريشا كلَّها عشر أبطن 
   244.....................وررا لَمغيني الدف كدعبي ودعب               واحدةٌ  ره منكُنإنّ امرًءا غَ

  263......................ولَكن حب من سكَن الديارا           وما حب الديارِ شغفْن قَلْبِي 
تكُن نونَ مي دنجي فكان مقأَت       وصٍ كَاعخثَالَثُ شرصعمو ان272....................ب  

  )ع(                                                                    
  يا رب جنب أَبِي اَألوصاب والْوجعا                تقُولُ ابنتي وقد يممت مرتحال 

  41.....................يك مثلُ الّذي صلّيت فاغتمضي     جفْنا فإنّ لجنبِ املرِء مضطَجعاعل
  43........................والظَّاعـنونَ إِلَي ثُم تصدعوا      فَبكَى بناتي شجوهن وزوجتي    

     بري تواضعتالز ى خربا أََتعِ       لَمالُ اخلُشالْجِبو املدينة ور260........................س        
  )              ق(                                                                   

  36......................ليس ا وعثٌ وال ضيق ملْساَء             فال تضيقن إنّ السلم آمنة  
  )ل(                                                                    

   33........................لَو كَانَ يفِ قَلْبِي كَقَدرِ قُالمةٍ            فضلٌ لغيرِك قَد أَتاها أرسلي
   128-38.......................أَبقَلَ إِبقالَهاوالَ أَرض            فال مزنةٌ ودقَت ودقَها        
 تبفَغاششت كأنهغفل                    ا مثّ مرجاضة مأُح نم كْببح ر50.................مع الص  
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عسي يإِنَّ الَّذي وتجوز فِْسدياكََ         ى لبِيلُهتسرى يد الشاعٍ إِلَى أُس63....................س  
  71....................مكحولُ احلاري دمإثْبال والعني     ـةٌلَخاذ بعيأحـوى من الر يهإذْ 
  96.......................لَقَد جار الزّمانُ علَى عيالي              ثُ ذَودٍٍ ثالثـةُ أَنفُسٍ وثَالَ  

       150.......................................لُاطب ـهاللَّ الَا خم ٍءيش لَّا كُلَأَ                
  )  م(                                                                     

تفَّهست احرِم تزتا اهكَم نيشم         احِ النيالر را مهـيالمِأَعاس11......................و                                             
           36...................وقد قلتما إنْ ندرِك السلم واسعاً          بِمالٍ ومعروف من القَول نسلَمِ

  35.......................فلَيت بأنه يف جوف عكْمِ          ندمت على لسان كان مني      
  24.......................................وميمين وسينا طَاسما كافًا                           
                           24....................................كما بيِّنت كَاف تلُوح وميمها                          

  266-262-266-261-44.......كَما شرِقَت صدر الْقَناة من الدمِ                        
     70.......................................إنَّّ تميما خلقَت ملوما                             

  133................يمٍمذَ ريغَ سالْخم تكْـرا تلَّإِو        نْ تكْسنِي ياربِّ صـلّيت مخَْـسةً إِفَ
                                  133................وإِنْ ذُبِحت صلَّى علَيها وزمزما        هلَاَ حارِس الَ يبرح الدهر بيتها       

  245....................استها صلُب وشام عِمعلى ق              لقد ولد اُألخيطلَ أُم سوٍء    
   268.....................أَبِى الْيتيمِ قَتناَ               كَفَى اَأليتام فَقْدذَا بعض السنِني تعرإِ    

نع كُنا يمهمو يقَةلخ نرِئٍ مما إِنْ        دلَمِوعاسِ تلَى النفَى عخاهلَاَ ت278................خ                                     
  )ن(                                                                   

   32........................ تبادر تغليسا مشَاَلَ املَْدائنِ        وقعن اثْنيِنِ واثْنتينِ وفَردةً          
      ـه يف كلِّ عام نوونحت مع             لْقيحه وت مقوـهنونج207....………………ت   
        تبيف يومِ س ابتانَ         ُّطّ ذا لْكضمر ننَ ملَوخ ثَالَث213.........…………ل  

                255..................بنو اللَّقيطَة من ذُهلِ بنِ شيبانا            لَو كُنت من مازِن ملَْ تستبِح إِبِلي
                                           )ي(                                                                     

 ةصومرِ أم يف خبِاملِْص ةجوثاويا              أَذُو ز العام صرةهلا بالب 64...................... أراك     
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  . برواية حفص عن عاصم الكويف: القرآن الكرمي • 
  حرف اهلمزة                                                                                                   

العالّمة الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، تأليف •
ه الشيخ أنس مهـرة، منشـورات   وضع حواشي)ه1117(الغين الدمياطي الشهري بالبناء املتوفّى سنة

  ). م1998-1419(لبنان الطّبعة األوىل-حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت
اإلمام جالل الـدين السيوطي، حقّقـه وعلّق عليـه وعمل فهارسـه : اإلتقان يف علوم القرآن• 

دار ) م1998- ه1419(وىلعصام فارس احلرستاين، خرج أحاديثـه حممد أبو صعيليك، الطّبعة األ
  . بريوت-اجليل

  .األحرف السبعة وأصول القراءات، حممد حممود عبد اهللا، مدرس علوم القرآن باألزهر• 
ســيد  . اإلحكام يف أصول األحـكام ، تأليف اإلمام علي بن حممـد اآلمــدي ، حتقيـق د  • 

  ).ت.د(اجلميلي الناشر دار الكتاب العريب، 
حقّقه وعلّق حواشيه )276- ه213(أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة : ، تأليفأدب الكاتب• 

  ). م1996- ه1417(ووضع فهارسه حممد الدايل ،مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 
أساس البالغـة، اإلمـام الكبري جـار اللّـه أيب القـاسم حممود بن عـمر الزخمشري املـتوفّى • 

-األسـتاذ عبد الرحيم حممود ، دار املـعرفـة ، بــريوت : جريـة، بتحقيق ه) 538(يف سنة
  ). ت.د(لبنان  

أمساء اجلموع يف القرآن، دكتور حممد إبراهيم عبادة، أستاذ الدراسات اللغويـة املسـاعد هليئـة    • 
  ). ت.د(منشأة املعارف باإلسكندرية جالل حزى وشركاه : جامعة بنها، النشر -اآلداب

شعار الشعراء الستة اجلاهليني خمتارات من الشعر اجلاهلي للعالّمة يوسف بن سليمان بن عيسـى  أ• 
الدكتور حممد عبد املـنعم  : شرح وتعليق) ه476- ه415(األندلسي املعروف باألعلم الشنتمري

  ).م1992-1412(بريوت-خفاجى، األستاذ والعميد جبامعة األزهر، دار اجليل
حتقيق ) ه316(نحو أليب بكر حممد بن سهل السراج النحوي البغدادي املتوفّى سنةاألصول يف ال• 

  ).م1988- ه1408(الدكتور عبد عبد احلسني الفتلي مؤسسة الرسالة ،الطّبعة الثّالثة 
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شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر، عبد السـالم  ) ه244- ه186(إصالح املنطق البن السكيت •  
  .بعة الثّالثة، دار املعارف مبصرحممد هارون الطّ

اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي حممد حسني سـالمة، دار اآلفـاق العربيـة، الطّبعـة األوىل     • 
  ).م2002- ه1423(

إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي، إلمام اللّغة واألدب أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد املعروف • 
. حممد إبراهيم سليم، دار اهلـدى عـني مليلـة   : ، حتقيق)ه373(فَّى سنةبابن خالويه النحوي املتو

  .اجلزائر
إعراب الشواهد القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة يف كتاب أوضح املسالك إىل ألفيـة  • 

بعة بريوت، الطّ-ابن مالك البن هشام األنصاري، تأليف د، حممد أمحد قاسم، املكتبة العصرية، صيدا
  ).م2004- ه1424(األوىل

إعراب القراءات السبع وعللها تأليف أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه النحوي الشـافعي  • 
جامعة أم القرى، -عبد الرمحن بن سليمان العثيمني مكّة املكرمة: حقّقه وقدم له) ه370(املتوفّى سنة

  ) .م1992- ه1413(وىلالناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة الطبعة األ
، )ه338ت(إعراب القرآن، تأليف اإلمام العالّمة أيب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ابن النحاس• 

وضع حواشيه وعلّق عليه، عبد املنعم خليل إبراهيم، منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة 
  ).م2001-ه1421( 1لبنان ط–واجلماعة، دار الكتب العلمية ،بريوت 

) م1983(إعراب القرآن الكرمي وبيانـه، تأليف األستاذ حمي الـدين الدرويش، الطّبعـة الثانية• 
  . دار الرشيد

حممـود  .قرأه وعلّق عليـه، د ) ه911ت(االقتراح يف علم أصول النحو، جلالل الدين السيوطي • 
  ).2006-1426(ةجامعة طنطا، دار املعرفة اجلامعي–سليمان ياقوت كلّية اآلداب 

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف للعالّمة حممد بن عبد اهللا بن مالك األندلسـي املتـوفّى سـنة    • 
  ).  م1985- 1405(الطّبعة األوىل .لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت ) ه672ت(
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أيب البقاء عبد  إمـالء ما من بـه الرمحـن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، تأليف• 
-اهللا بن احلسني العكربي، راجعـه وعلّق عليه، جنيب املاجدي، املـكتبـة العصــرية، صـيدا  

  ). م2002-هجري1423(بريوت، الطّبعة األوىل 
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مـالك، تأليف مجال الـدين عبد اللـه بن يوسف بن أمحد بن عبد • 

للهجرة، ومعه مصباح السالك إىل أوضح املسالك، )ه761(ىف سنةاللـه ابن هشام األنصاري املتو
  بركات يوسف هبود، راجع الكتاب وصححه وصنع فهارسه، يوسف الشيخ  حممد البقاعي : تأليف

-بـريوت ) م2000(إشراف مكتبة البحوث والدراسات، دار الكر للطّباعة والنشر والتوزيع، ط 
  . لبنان

الكنوز اجلامع للقراءات األربعـة عشر، تأليف حممـد بن خليل بن أيب  إيضاح الرمـوز ومفتاح• 
دراسة وحتقيق فرحات عيـاش،  ).ه 849-777(بكر مشس الـدين بن عبد اهللا الشهري بالقباقيب 

  ).م1995-5(ديوان املطبوعات اجلامعية
  حرف الباء

امل العامل شيخ القراء أبـو حفـص   البذور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، تأليف الشيخ الع• 
حتقيق وتعليق ) ه928ت (سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم بن حممد بن علي األنصاري النشار

ودراسة الشيخ علي حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، شارك يف حتقيقه أمحـد عيسـى   
البحوث اإلسـالمية وشـيخ مقـرأة     حسن املعصراوي، نائب رئيس جلنة مراجعة املصاحف مبجمع

  ).م2000 - ه1421(املسجد احلسيين، عامل الكتب الطبعة األوىل 
حممد أبو الفضـل  : الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق• 

  . عإبراهيم، الطّبعة الثّالثة منقّحة حمررة، دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزي
، )ه 577– 513( يالـبلغـة يف الفرق بني املـذكّر والـمؤنث، أليب الربكات بن األنبـا ر • 

  ).م1969- ه1417( 2: الـدكتور رمضان عبـد التواب، ط: حقّقـه وقـدم لـه وعلّق عليه
توفّى سنة البهجة املرضية يف شرح األلفية، تأليف أيب الفضل جالل الدين عبد الرمحن السيوطي امل• 
  ). م2000-ه1421(حقّقه وعلّق عليه أمحد إبراهيم حممد علي، مؤسسة الكتب الثّقافية، )ه911(

  حرف التاء
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  ).م1988(1إبراهيم إبراهيم بركات، دار الوفاء، املنصورة، مصر،ط.التأنيث يف اللّغة العربية، د• 
) ه616-538(أليف أيب البقـاء العكـربي   التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني، ت• 

حتقيق ودراسة الدكتور عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، دار الغـرب اإلسـالمي، الطّبعـة األوىل    
  ).م1406-1986(

عبد العال سـامل مكـرم أسـتاذ    . تدريبات حنوية ولغوية يف ظالل النصوص القرآنية واألدبية، د• 
-ه1412(ية اآلداب جامعة الكويت، مؤسسة الرسـالة، الطّبعـة الثانيـة    الدراسات النحوية، كلّ

  ).م1992
حسـن  . د:التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ألّفه أبو حيان األندلسي حقّقـه األسـتاذ  •  

حسن هنداوي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، دار القلم، دمشق . د:هنداوي حقّقه األستاذ
  ). م2000-ه 1420(بعة األوىلالطّ
مجـال الدين أيب الفـرج  :تأليف) غريب القرآن الكَريـم (تـذكرة األريب، يف تفسري الغريب • 

للهجرة، حتقيق طـارق  )597(عبـد الـرحـمن بن علي بن مـحمد ابن اجلوزي املـتوىف سنة 
  ).م1986-1407(الطبعة األوىل .فتـحي اليـد

رمي بني النظرية والتطبيق، حممد نور الدين املنجد من مواليد دمشـق عـام   التضاد يف القرآن الك• 
سورية -لبنان، دار الفكر دمشق-كلّية اآلداب دار الفكر املعاصر، بريوت-م جامعة الشارقة1963

  ).م1999-1420(الطّبعة األوىل
بن حممـد بـن مصـطفى     تفسري أيب السعود أو إرشاد العقل السليم، للقاضي أيب السعود حممد•  

وضع حواشيه، عبد اللّطيف عبد الرمحن منشورات حممـد  ) ه 982(العمامي احلنفي، املتوفّى سنة 
  ).م1999-ه1415(لبنان الطّبعة األوىل-علي بيضون دار الكتب العلمية بريوت

ووزير شئون  تفسري ابن باديس لإلمام العالّمة عبد احلميد بن باديس، حممد البهمي وزير األوقاف• 
  ) .م1964سبتمر 10 ه1384(مجادى األوىل سنة4األزهر السابق، مصر اجلديدة يف 

دراسـة  )ه745(تفسري البحر احمليط، حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، املتوفّى سنة •  
زكريا .د: قهالشيخ عدل أمحد عبد اود، والشيخ علي حممد معوض، شارك يف حتقي: وحتقيق وتعليق 
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لبنـان، الطّبعـة األوىل   -أمحد النجويل اجلمل، دار الكتب العلمية، بـريوت . عبد ايد النوين ، د
  ).م1413-1993(
الـدار  .مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الطّاهر بن عاشـور  : تفسري التحرير والتنوير، تأليف•  

  )م1984-1972(لكتاب اجلزائر طاملؤسسة الوطنية ل-التونسية للنشر، تونس
تفسري اجلاللني، طبع بإذن خاص من الدار الشامية للمعارف بدمشق، التدقيق واملراجعة بإشـراف  • 

األستاذ مروان سوار، مدقّق املصاحف لدى وزارة األوقاف السورية ، عنيت بطبعه دار اجليل ،الطبعة 
  ). م1998-1418(األوىل 

دار الفكـر  ) ه1137(إمساعيل حقِّي الربوسوي املتوفّى سـنة : لإلمام الشيخ تفسري روح البيان،• 
  ).ت.د.(للطّباعة والنشر والتوزيع 

بتحقيق السيد أمحـد  ) ه276-213(تفسري غريب القرآن، أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة • 
  ).  م1978-ه1398(لبنان ط -صقر، دار الكتب العلمية، بريوت

 الفخر الرازي املشتهِر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب لإلمام محمد الرازي فخر الدين ابن تفسري• 
الطّبعـة  ) ه604-544(العالّمة ضياء الدين عمر املشتهر خبطيب الري نفَع اللـه بـه املسلمني، 

  . دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع) م1981-ه1401(األوىل 
 •خمشـري، ط تفسري الكشأويل لإلمام الزنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت2:اف، عن حقائق الت  

حتقيق وتعليق حممد مرسي املدير العام باملعاهد األزهرية سابقا ، مراجعة الطّبع الدكتور شعبان حممـد  
ر املصـحف، شـركة   إمساعيل املدرس بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامع األزهر، الناشر دا

  مكتبة ومطبعة عبد الرمحن حممد، بالقاهرة
  ).د،ت(عبد اهللا شحاته، دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . تفسري القرآن الكرمي، د• 
الترتيل وحقائق التأويل لإلمام عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي املتوفّى : تفسري النسفي املسمى•  

-، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية بـريوت )ه710(سنة 
  ).م1990 - ه1415(لبنان الطّبعة األوىل

( علي أبو املكارم، دار غريب للطّباعة والتوزيع، القاهرة، تاريخ النشـر . تقومي الفكر النحوي، د• 
2005.(  
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-ه1412(لبنان الطبعـة األوىل -ار الكتب العلمية، بريوتتنوير املقياس من تفسري ابن عباس، د• 
                                ). م1492

  حرف اجليم
) 310(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف أيب جعفر حممد بن جرير الطّربي املتوىف سـنة  • 

العلميـة،  منشورات حممـد علي بيضـون دار الـكتب.دار الفكر) م1984-1405(هجرية ط 
  . للهجرة ) 1425-م2004( 1:لبنان ط-بريوت

اجلـامع ألحكام القرآن، أليب عبد اللّـه حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار إحياء التـراث  •  
  ). م1965- ه1405(العريب، بريوت

ه الشيخ مصطفى الغالييين، راجع هـذ –موسوعة يف ثالثـة أجزاء  -جامع الـدروس الـعربية• 
 –املكتبة العصرية، صـيدا  ) م2000- ه1420(حممد أسعـد النادري،ط.الطبعـة وحقّقهـا د

  .بريوت
اجلامع الصحيح لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشـريي النيسـابوري طبعـة    • 

مصححة ومقابلة على عدة خمطوطات ونسـخ معتمـدة، منشـورات دار اآلفـاق اجلديـدة ـ       
  ). ت.د(بريوت

اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير، تأليف اإلمام جالل الدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر     •
  ).م1981-1401(السيوطي، دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع، بريوت الطّبعة 

، )للهجرة170(مجهرة أشعار العرب، تأليف أيب زيد حممـد بن أيب اخلطاب القرشي، املتوفّى سنة • 
.                                                                                                    بريوت -دار املسرية) ميالدية1978-جريةه1398(طبعة جديدة منقحة ط

ـ   اجلواهر•   : قاحلسان، يف تفسري القرآن، الشيخ سيدي عبد الرمحان الثّعاليب، اجلـزء األول، حتقي
  .الدكتور عمار الطّاليب

  حرف احلاء
ه 1175(حاشية العالّمة الصاوي على تفسري اجلاللني وهي حاشية للعالّمة الشيخ أمحد الصـاوي  • 
بريوت، الطبعة األخرية راجع تصحيحها فضيلة الشيخ علي حممد الضـباع،  -دار اجليل) م1241-

  ).تد،(شيخ القراءات واملقارئ بالديار املصرية 



 فهرس املصادر واملراجع: خامسا

 351

حجـة القراءات، لإلمام اجلليل أيب زرعه عبد الرمحن بن حممـد بن زجنلـة رمحـه اللـه، حتقيق • 
  ).م1997-ه1418(سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطّبعة اخلامسة

احلـجـة يف القراءات السبع، لإلمام ابن خالويـه، حتقيق وشرح الـدكتور عبـد العال سـامل  • 
مؤسسة الرسالة، الطّبعة السادسـة ) ه 1401-م 1981(الشروق، الطّبعـة الرابعة مـكرم، دار 

  ).م1996-ه  1417(
خمتار الدين أمحـد، عـامل   : صدر الدين علي بن احلسن البصري، حتقيق: احلماسة البصرية، تأليف• 

  م1983-1403(الكتب الطبعة الثّالثة
  حرف اخلاء

) ه 1093-ه 1030(عبد القادر بن عمر البغـدادي  : تأليف خزانة األدب ولب لسان العرب،• 
مكتبة اخلاجني للطّبع والنشـر والتوزيـع، الطّبعـة    : حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، الناشر

  . شارع العباسية، القاهرة 18مطبعة املدين، املؤسسة السعودية مبصر ) م1996-ه 1416(الثالثـة 
، بتحقيـق حممــد علـي    )ه392(الفَـتح عـثمان بن جـين املتوىفَّ اخلصائص، صنعـه أيب• 

وطبعة دار اهلـدى  ).  د،ت.(الـنجار، األسـتاذ بكلّيـة اللّـغة العـربيـة، املكتبـة العـلمية
  ). د،ت(للطّباعة والنشر، بريوت

للطباعـة   سعود بن غازي أبوتاكي، دار غريـب .خصائص التأليف النحوي يف القرن اهلجري، د• 
  ).م2005-ه 1425(والنشر والتوزيع، الطّبعة األوىل 

  حرف الدال
: دحـالن ألـفية، شرح منت األلفيـة امللـقّب باأللفيـة امللّقب باألزهـار الزينـية، تـأليف • 

. حضرة العـامل الـعامل الفـاضل الكـامل السيد أمحد زيين دحـالن، رحـمـه الرمحن آمـني 
للـعالّمـة جالل الـدين السيوطي رمحـه اللــه  " هجـة املرضية يف شرح األلفيةالب"وامشـه 

  ).ت.د(دار إحياء الكتب الـعربية، عيسى البايب احلليب وشـركه، القـاهـرة "آمني 
درة الترتيل وغُرّة التأويل يف بيان اآليات املتشاات يف كتاب اهللا العزيز، اخلطيـب اإلسـكايف،   • 

ابن أيب الفرج األردستاين، دار اآلفاق اجلديدة، طبعة مصححة ومقابلة على عدة خمطوطـات  : برواية
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بـريوت، الطّبعـة الثّانيـة    -ونسخ معتمدة، األستاذ عادل نويهض، منشورات دار اآلفاق اجلديدة
  ) م1977(

ملحق : ويليه) ه516-ه  446: (درة الغواص يف أوهام اخلَواص للعالّمة القاسم بن علي احلريري• 
عرفان عطرجي قسم الدراسات العليـا، جلامعـة اللّبنانيـة،    : مفردات أوهام اخلواص حتقيق وتعليق

  ) م1998-ه1418(1مؤسسة الكتب الثّقافية، ط
دروس يف املذاهـب النـحوية الـدكتور عبده الراجحي، دار النهـضة الـعربيـة للــطّباعة  • 

  ). م1988-م1980: (1ط.والنـشر، بريوت
دراسـات ألسـلوب القرآن الـكرمي، تأليف حمـمد عبـد اخلــالق عضيمــة ، األســتاذ    • 

  ت.د(جبـامعـة حممـد بن سـعود اإلسـالمية، دار الـحديث القاهـرة، مـطبعـة حـسان  
احلقل القرآين، دراسات سلسلة يف غريب القرآن الكرمي بني اللّفظ واملعىن، الكلمات اإلسالمية يف • 

  .مؤسسة الرسالة) م1996-ه 1417(تأليف الدكتور عبد العال سامل مكرم ، الطّبعة األوىل 
ديوان احلطيئة، برواية وشرح ابن السكيت، دراسة وتبويب،د مفيد حممد قميحـة،دار الكتـب   • 

  ).1424-م2003(لبنان، ط الثّالثة، -العلمية،بريوت
•د، القاهرةديوان جرير، مجع وشرح حممه 1353(د إمساعيل، مطبعة مصطفى حمم-.....  

شرح ديوان جرير، تأليف حممد إمساعيل عبد هللا الصاوي، مضاف إليه تفسريات العامل اللغـوي أيب  
  )ت.د(بريوت-جعفر حممد بن حبيب، دار األندلس للطباعة والنشر

  :ديوان األعشى• 
  ).م1986-ه1406(دار بريوت للطّباعة والنشر= أ

ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس، شرح وحتقيق حممد حممد حسني، مكتبـة اآلداب، املطبعـة   
  )م1950(النموذجية، القاهرة

  :ديوان حسان بن ثابت• 
مهنا، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب . شرحه وكتب هوامشه وقدم له، األستاذ عبد أ -أ

  ).ه1425-م2004(رابعة الطبعة ال.لبنان-العلمية، بريوت
  )م1971(لندن، لوزاك،  -حتقيق وليد عرفات -ب
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شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، دار إحياء التراث العريب بـريوت، صـحح الـديوان     -ج
  ).د،ت(وشرحه حممد عزت نصر اهللا

القـاهرة        مجع عبد الرمحن الربقوقي، مطبعة الرمحانيـة، -شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري-د
  .)م1347-1929(

  : ديوان احلطيئة• 
القاهرة ،مطبعـة البـايب    -نعمان أمني طه: بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاين، حتقيق -أ

  )م1958(1احلليب، ط
مفيد حممد قميحة دار الكتب . د:دراسة وتبويب) ه246-186(برواية وشرح ابن السكيت  -ب

  )ه1424-م2003(3:لبنان، ط-العلمية، بريوت
ديوان احلماسة أليب متّام حبيب بن أوس الطّائي، خمتصر من شرح العالّمة التربيزي، علّـق عليـه   • 

يطلب من مكتبـة ومطبعـة   ) م1965-ه1374(وراجعه حممد عبد املنعم خفاجى املدرس باألزهر 
  . حممد علي صبيح وأوالده

لبنان، الطّبعـة  -سبج، دار الكتب العلمية، بريوت أمحد حسن: ديوان ذي الرمة، قدم له وشرحه• 
  ) م1995-ه  1415(األوىل

لبنان،  –ديوان زهري بن أيب سلمى شرحه وقدم له األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت• 
  ).ه1424-م 2002(الطّبعة الثالثة

  ....ادي، دار املعارف مبصرصالح الدين اهل: ديوان الشماخ بن ضرار الذّبياين، حقّقه وشرحه• 
أمحد حممد شاكر، عبـد السـالم   : ، املفضليات، حتقيق1ديوان العرب جمموعات من عيون الشعر• 

  ).د،ت(حممد هارون، الطبعة الرابعة، دار املعارف مبصر 
-1422(األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، الطّبعة الثّالثة: ديوان أيب نواس شرحه وقدم له• 

   ).م2002
  :ديوان طفيل الغنوي• 
  ).م1968(حتقيق وشرح حممد عبد القادر أمحد، ط األوىل، دار الكتاب اجلديد، بريوت= أ

  )م1927(لندن -نشر كرنكو= ب
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ديوان عروة بن حزام ، مجع وحتقيق وشرح، أنطوان حمسن القوال، دار اجليل، بريوت، الطّبعـة  •
  ).م1995-1416(األوىل 

: يوسف شكري فرحات، دار اجليل بـريوت الطّبعـة األوىل  . د: عمر بن أيب ربيعة شرحديوان • 
  ).م1412-1992(

عمر فاروق الطّباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، .د: ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له• 
  ).م1997-ه 1418(الطبعة األوىل (لبنان-الطّباعة والنشر والتوزيع، بريوت

  ).م1961-ه1381(القتال الكاليب، حتقيق إحسان عباس، دار الثّقافة، بريوت ديوان • 
ديوان اهلذليني، بتحقيق وشرح أمحد الزين، وحممود أبو الوفاء، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب • 
الناشر الدار القومية للطباعـة والنشـر   )م1950-48-45-ه1369 -67-64يف السنوات (

  ).م1995-1384(القاهرة 
  ).ت.د(ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر بريوت• 
  .ديوان جمنون ليلى• 
  : ديوان النابغة الذّبياين• 

-عباس عبد الساتر، ماجستري يف اللّغة العربية وآداا، دار الكتب العلمية، بريوت: شرح وتقدمي= أ
  ).م1986-ه1406(لبنان، الطّبعة الثانية

  ).م1966(ابغة الذّبياين، عمر الدسوقي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العريب،ديوان الن= ب
  حرف الذّال

كتـاب  :كتاب ذيل األمايل والنوادر، تأليف أيب علي إمساعيل بن القاسم القايل البغـدادي، ويليـه  
جلميع هذه الكتب، النوادر، وكتاب التنبيه على أوهام أيب علي القايل يف أماليه، فهارس أجبدية كاملة 

  ).ت.د(لبنان -منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت
  حرف الراء

بـريوت،  -الشيخ مصطفى الغالييين، املكتبـة العصـرية، صـيدا   : رجال املعلّقات العشر، تأليف
  ).م1998-1418(ط
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-ه1419( 1:مل الكتـب،ط رحلة يف املعجم التارخيي، تأليف إبراهيم السـامرائي، الناشر عـا• 
  ).م1999

الرماين النحوي، يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه، مازن املبارك، رئيس قسم اللغة العربيـة بكلّيـة   •
سـورية دار الفكـر   -الدراسات اإلسالمية والعربية بديب،طبعة جديدة مصححة،دار الفكر ،دمشق

  ).    م1995- ه1416(لبنان، الطّبعة الثّالثة-املعاصر بريوت
  حرف الزاي

زاد املسـري يف علـم التفسري، تأليف اإلمـام أيب الفـرج مجـال الـدين عبـد الرمحـن بـن  • 
 3للهجرة املكتب اإلسـالمي، ط ) 597-508(علي بن حممـد اجلـوزي القـرشي البغـدادي

                                         ).م1984- ه1404(
  حرف السني

     m-lttحممد علي أبو محدة،عضو هيئة تدريس باجلامعة األردنية بعمـان  ) 2(لنقد األديب سلسلة ا• 
-مكتبة األقصـى ) للشنفرى(يف التذوق اجلمايل، لالمية العرب. جامعة أكسفورد باململكة املتحدة  

  ).م1982-1402(األردن -الطّبعة األوىل، عمان
  حرف الشني

توضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، وهو شرح الشيخ خالد بن شرح التصريح على ال• 
على أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك لإلمام العالّمة، مجال ) ه905(عبد اهللا األزهري املتوفّى سنة 

حممد باسـل عيـون السـود،    : الدين أيب حممد بن عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري، حتقيق
-ه  1421(لبنـان، الطّبعـة األوىل  -ت حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بـريوت منشورا
  )م2000

شذور الذّهب يف معرفة كالم العرب تأليف اإلمام أيب حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد • 
) 761ا يف سنةواملتوفّى 708سنة (بن عبد اهللا ابن هشام األنصاري، املصري  املولود يف القاهرة يف 

حممد حمي الدين عبـد  : منتهى األرب، بتحقيق شرح شذور الذّهب، تأليف: من اهلجرة ومعه كتاب
  ). م2002-1423(بريوت ط -احلميد، املكتبة العصرية، صيدا
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صاحب أبـو  .د: بتح) م669-597(شرح مجل الزجاجي، الشرح الكبري، البن عصفور اإلشبيلي• 
  ).م1999-1419(لبنان، الطّبعة األوىل -تجناح،عامل الكتب، بريو

)  502(شرح القصائد العشر الطّوال، لإلمام اخلطيب أيب زكريا حيي بن علي التربيزي املتوفّى سنة• 
هجرية، ضبطه وصححه  األستاذ عبد السالم احلويف، منشورات حممد علي بيضـون، دار الكتـب   

  ). م1997-1418(لبنان، –العلمية، بريوت 
( شرح شافيـة ابن احلاجب، تأليف الشيخ رضي الـدين حممـد بن احلسن االستارباذي النحوي• 

هجري مع شرح شـواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانـة األدب املتوىف ) 686
من اهلجرة حقّقهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتـذة مـحمد نـور  ) 1093(يف عام

دار الكتـب  ) م1982– ه1402:(مد الزقراف، حممـد حمي الدين عبد احلميـد، ط احلسن، حم
  .لبنان–العلمية بريوت 

 686رضي الدين حممد بن احلَسن األستراباذي ، املتوىف سنـة: شرح كافيـة ابن احلاجب، تأليف• 
 ).م1998(1إميـل بـديع يعقـوب ط    رهجري، قدم لـه ووضع حواشيـه وفهارسـه، الدكتو

  .لبنان  -منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلميـة، بريوت 
شـذا العرف يف فـن الـصرف، تأليف األسـتاذ الشيخ أحـمد احلمالوي رحـمه اللــه ،  • 

-1424(1:لبنـان ط –يوسف الشيخ حممـد،الناشـر دار الكتاب العـريب  بـريوت   . د: حتقيق
  ). م2004

د الرمحـن بن علي بن صاحل املكودي، على األلفية يف علمي الصرف شرح املكّودي، أليب زيد عب• 
د ، :والنحو لإلمام مجال الـدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطـائي اجلياين األندلسي املالكي، حتقيق

  .  بريوت-املكتبة العصريـة، صيدا) م2001- ه1422( 1عبد احلميد هنداوي ط
ليف موفّق الـدين بن يعيش بن علي بـن يعـيش النــحوي    شـرح املـفصل، الزخمشري، تأ• 

إميل بـديع يعقـوب،   . هجريـة قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، د) ه643(املوصلي املتوىف سنة
لبنان،الطّبعة –منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة ، دار الكتب العلمية، بريوت 

  ).م2001- ه1422(األوىل 



 فهرس املصادر واملراجع: خامسا

 357

عقيل على ألفية ابن مالك ، دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع ، قاضي القضاة ـاء   شرح ابن• 
من  769واملتوفّى يف سنة  698(الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي، املصري اهلمداين، املولود يف سنة 

( ك، املولـود يف سـنة   أيب عبد اهللا حممد مجال الدين بن مال: اهلجرة، على ألفية اإلمام احلجة الثبت
من اهلجرة، ومعه كتاب منحة اجلليل، بتحقيق شرح ابن عقيل تـأليف  ) 672واملتوىف يف سنة 600

 - ه1399(حممد حمي الدين عبد احلميد غفر اهللا تعاىل له ولوالديه، دار الفكر والنشر والتوزيـع  
  .، الطّبعة السادسة عشر)م1979

 •ـاظم على ألفيين : ـة ابن مالـك، تـأليفشـرح ابن الناظم أيب عبـد اهللا بـدر الـدابن الن
هجريـة، حتقيق حممـد باسل ) 686(ابن اإلمـام مجـال الـدين حممـد بن مـالك، املتوىف سنة 

لبنـان   -حممـد علي بيـضون، دار الـكتب العــلمية، بـريوت  : عيون الـسود، منشـورات
  ).م 2000 - ه1420(1:ط
) ه950شيخ زادةت(، تأليف مصطفى القوجومي )ه761ت(اعد اإلعراب البن هشام شرح قو• 

سـورية  –لبنان، دار الفكر دمشق -إمساعيل إمساعيل مروة دار الفكر املعاصر بريوت: دراسة وحتقيق
  ) م1995- ه1416(الطبعة األوىل 

في الـدين احللّـي،  ص: شرح الـكافية البديعيـة يف علوم البالغـة وحماسن البـديع ، تأليف• 
الـدكتور نسيب نشاوي، : حتقيق) ه750 -677(عبد العزيز بن سـرايا بن علي السنبسي احللّي 

  .89-02:اجلزائر–ديوان املطبوعات اجلامعية 
شرح قطر الندى وبلّ الصدى،تصنيف أيب حممد عبد اهللا مجال الـدين بـن هشـام األنصـاري     • 

حمي الدين عبد :معه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق شرح قطر الندى تأليفمن اهلجرة، و761املتوفّىسنة
  ). م2004-ه 1425(بريوت-احلميد املكتبة العصرية ،صيدا

-562(شرح املقدمة اجلزولية الكبري، لألستاذ أيب علي عمر بن حممد بن عمر األزدي الشـلوبني • 
-ه 1414(الرسالة، الطّبعة الثّانيـة   بن سهو بن نزال العتيـيب، مؤسسة.درسه وحقّقه د) ه654
  ). م1994
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- 464(شرح ملْحة اإلعراب، أليب حممد القاسم بن علـي بـن حممـد احلريـري البصـري      • 
بـريوت،  -بركات يوسف هبود، املكتبة العصرية صيدا: حتقيق وتعليق) م1122- 1054/ه516

  )م1997-1418(الطّبعة األوىل 
–كـارلوس يعقـوب اليـل   : حممد القاسم بن بشار األنبـاري حتقيـق   شرح املفضليات، أليب• 

  ).م1920(بريوت
  )م1966(أمحد حممد شاكر دار املعارف مبصر: الشّعر والشعراء البن قتيبة، حتقيق وشرح• 
الشنفرى شاعر الصحراء األيب، دراسة فنية تتناول حياة الشاعر ومذهبه وحتليل لالّمية وتائيته لغة • 
  ).ت.د(أدب وشعر، الدكتور حممد حسن أبو ناجي، و

  حرف الصاد
الصاحيب يف فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ، تأليف اإلمام العالّمة أيب احلسني • 

أمحد بن فارس بن زكريا من لغوي القرن الرابع اهلجري ، علّق عليه ووضع حواشيه، أمحد حسـن  
- ه 1418( لبنان الطبعة األوىل-حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية، بريوتبسج، منشورات 

  ). م1997
صحيح البخاري ،اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغري بن بردزبـه البخـاري   • 

   ).ت.د(لبنان -اجلعفي دار الكتب العلمية ،بريوت
  ). م1983-1403(ني، الرياض، الطبعة الثالثةصفاء الكلمة، عبد الفتاح الش• 
الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية لتقي الدين إبراهيم بن احلسني املعروف بالنيلي من علمـاء  • 

حمسن بن سامل العمريي، رئيس قسم الدراسات العليـا  : القرن السابع اهلجري، تح األستاذ الدكتور
حو والصة وأستاذ النالقرى العربي ة جامعة أمة اللّغة العربيه1419(رف بكلّي.(  

- ه1426(بـريوت، ط -صفوة التفاسري بقلم الشيخ حممد علي الصابوين املكتبة العصرية،صيدا• 
  ).م2005

  حرف الضاد
( ، 1حنا حداد، دار العلـوم، الريـاض، ط  .د: تح) ه206ت(األضداد، حممد بن املستنري، قطرب

  ).م1984
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السيد إبراهيم حممــد،دار  : حتقيق) ه 669(ئر الشعر، البن عصفور اإلشبيلي املتوىف سنة ضرا• 
  ).  م1972- ه1402(لبنان، الطّبعـة الثانيـة-األندلس للطّباعـة والنشر والتوزيع، بريوت

  حرف الطّاء
أبو : وشرحههجرية قرأه ) ه231-139(طبقات فحول الشعراء، تأليف حممد بن سالّم الْجمحي • 

  ).               ت.د(فهر حممود حممد شاكر دار املدين جبدة
  حرف العني

حممود حممـد  : حتقيق) ه381(علل النحو تأليف أيب احلسن حممد بن عبد اهللا الوراق املتوفّى سنة• 
-وتحممود نصار، منشورات حممد علي بيضون نشر كتب السنة واجلماعة دار الكتب العلمية، بري

  ).م2002- ه1422(لبنان الطبعة األوىل
العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، الدكتور حممد محاسة عبد اللّطيف، األستاذ بكلّية • 

  ).م2001:(تاريخ النشر -القاهرة-دار العلوم، جامعة القاهرة، دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع
  حرف الغني

لألمام أيب بكر حممـد بن عزيـز السجسـتاين، دار   ) بنـزهـة القلوب(ن، املسمىغريب القرآ• 
  ).م1982( 3:ط.لبنان -الرائد العريب، بريوت

ويلّ اهللا علي النوري الصفاقسي ويليه خمتصر بلوغ األمنية، :غيث النفع يف القراءات السبع، تأليف• 
املقارئ املصرية ،على نظم حترير مسائل الشاطبية، وهو شرح فضيلة الشيخ علي حممد الضباع شيخ 

للشيخ خلف احلسيين املقرئ ضبطه وصححه وخرج آياته حممد عبد القادر شاهني، منشورات حممد 
  )م1999-ه1419(لبنان الطبعة األوىل -علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت

  حرف الفاء
غوي أيب هـالل العسكري، حتقيق أيب عمـرو عمـاد زكـي    الفروق اللّغوية لإلمـام األديب اللّ• 

  ) ت.د(الباروى املكتبة التوفيقية، 
إعراب ).ه643(أيب العز اهلمذاين، املتوىف سنة  ناملنتجب حسني ب، الفريد يف إعراب القرآن ايد• 

  .)م1991- ه1411(الدكتور حممـد حسن النم، الطّبعـة األوىل : تفسري، قراءات، حتقيق
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اإلمـام أيب منصـور عبد امللك بن حممد بن امسا عيـل    : فقـه اللّغـة وأسرار الـعربية، تأليف• 
–عليه الرمحـة والرضـوان، منشورات دار مكتبة احلياة ،بـريوت ) ه430(الثعاليب املتوفـى سنة 

  .لبنان
ور رضوان منيسي عبد اهللا الدكت) أبو عبيدة(الفكر اللّغوي عند العرب يف ضوء علم اللّغة احلديث • 

-مصـر –السعودية، دار النشر للجامعات -جاب اهللا أستاذ مساعد جبامعة امللك عبد العزيز جبدة 
  ).م 2007- ه1428:(تاريخ اإلصدار

أيب عباس أمحـد بن عمار الـمهدوي، املتوىف حنـو  : يف تـوجيه القراءات، شرح اهلـداية لإلمام• 
، حتقيق ودراسـة الـدكتور حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشـد، الرياض، رمحـه اهللاه 440سنـة 

  ).م1995-ه 1416(الطّبعـة األوىل
: الــدكتور : يف النـحو الـعريب، قـواعـد وتطبيق على املنهج العلمي احلـديث، تـأليف• 

ـ  ـربية مهـدي املخزومي خريج كـلية اآلداب جبامـعة الـقاهـرة، ورئيس قسم اللّـغـة الع
شــركة مكتبـة   ) م1966 –ه1386سـنة  ( جبامـعة الرياض،الطّبعة األوىل يف شهر احملـرم  

  .ومـطبعـة مـصطفى البابـي احللبـي وأوالده بـمصر
شارع جواد حسين  14القاموس احمليط للفريوز آبادي، مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع، • 
-1422: (د احلميد، دار ابن احلـزم ،الطّبعـة األوىل  تقدمي الدكتور حمسن عب) ت-د(القاهرة –

  )م2001
  حرف الكاف

)   ه340(كتاب اجلمل يف النحو صنفه أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي املتوىف سـنة  • 
-1417(رمحه اهللا، حقّقه وقدم له الدكتور علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، الطّبعة اخلامسـة  

  ). م1996
حتقيـق  )ه285(كتاب املذكّـر واملؤنث، تأليف أيب العباس حممـد بن يزيد املربد املتوىف سـنة   •

الدكتور رمضان عبـد التواب العميد السابق لكلية اآلداب جامـعـة عـني مشـس، والـدكتور    
  . الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة 2:صـالح الـدين الـهادي ط
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حتقيق الـدكتور  )  ه 328ت ( يأليب بكر حمـمد بن القاسم األنبا ر كتاب املـذكّر واملـؤنث•
  ).م1986- ه1406:(لبنان الطّبعة الثانية-طارق اجلنايب، دار الرائـد العريب، بريوت

حتقيق وشـرح، عبـد   ) ه180(كتاب سيبويه أيب بشر عمرو بن عثـمان بن قَنـبر املتوىف سنة •  
  .ار اجليل، بريوتد 1:الـسالم حممـد هـارون، ط

•د عليعريفات للجرجاين، علي بن حممم له ووضـع فهارسـه   ) 816-740(كتاب التحقّقه وقد
  ).ت.د(إبراهيم االبيـاري، دار الريان للتراث 

، طبعــة  )للهجرة175-100(كتاب العني، أليب عـبد الرمحـن اخلليل بن أحـمد الفراهيدي •
–فقا للترتيب األلفبائي، دار إحياء التراث العريب ، بريوت جـديدة فنيـة مصححـة ومرتـبة و

  ). د،ت.(لبنان
حتقيق ودراسـة  ) ه377(كتاب التكملة، أليب احلسن بن أمحد بن عبد الغفّار النحوي املتوفّى سنة •

  ).  م1999-1419(الدكتور كاظم حبر املرجان، علم الكتب، الطّبعة الثّانية
  .م1993، بريوت، دار صادر 2أمساء األشياء، أيب اهلالل العسكري ط كتاب التلخيص يف معرفة•
 (ابن السكيت يعـقوب بـن إسـحاق املتـوفّى   : كتاب األلفاظ، أقـدم معجم يف املعاين، تأليف• 

  .لبنان-بريوت) م1998(الطّبعة األوىل. الدكتور فخـر الـدين قبـاوة: حتقيق) ه244
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية : القاسم األنباري، حتقيقحممد بن : كتاب األضداد، تأليف•

  ). م1991-1411(بريوت-صيدا
أيب سـهل مـحمد بن علي بن حممد اهلــروي النــحوي        : كتاب إسـفار الفصيح، صنـعه•
الـدكتور أمحد بن سعيد بن حممـد قشاش الطّبعـة األوىل  : دراسـة وحتقيق) ه 433-ه 372(
  ). ه1420(
كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ملؤلّفه، أيب حممد مكي بن أيب طالـب  •

 سالة، الطّبعة اخلامسـة  ) ه 437-ه 355(القيسيين رمضان ، مؤسسة الركتور حمي الدحتقيق الد
  ).م1997- ه1418(
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شرحه ) ه 327-246(ربه األندلسي أيب عمر أمحد بن حممد بن عبد: كتاب العقد الفريد، تأليف•
وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه، أمحد أمني، أمحد الزين، إبراهيم األبياري، الناشر 

  ). 1983-1403(دار الكتاب العريب 
كتاب ما جيوز للشاعر يف الضرورة، أليب عبـد اهللا حممـد بن جعفر القزاز القريواين املتوىف حوايل • 

  ).م1971(حتقيق وتـقدمي املنجي الكعيب، الـدار التونسيـة للنشر) ه412(سنة
الشيخ اإلمام العالمـة أيب منصور حممـد بن أمحـد األزهـري : كتاب معاين القراءات، تصنيف• 

حقّقـه وعلّق عليـه الشيخ أمحـد فريد املزيدي، قدم لــه وقرظــه،   ) ه370(املتوىف سنـة 
جامعة األزهـر، منشورات حممــد  -عبد الرحيم حجازي، كلية اللّغـة العربية الـدكتور فتحي

  ).م1999- ه1420(لبنان، ط-علي بيضون، دار الكتب العلمية بريوت
الكلّيات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفَـوي  • 
عدنان درويـش، حممـد   .ية للطّبع ووضع فهارسه دقابله على نسخة خطّ) م1683-ه1094:ق(

  ). م1993-1413(املصري، مؤسسة الرسالة، الطّبعة الثّانية 
 ه 1417(عبد العال سامل مكرم، الطبعـة األوىل . د: الكلمات اإلسالمية يف احلقل القرآين، تأليف• 
  )  م1996-
رس اللّغة العربية يف ثانويات دمشـق، دار  الكامل يف النحو والصرف واإلعراب، أمحد قبش، مد• 

  .بريوت) م1986 -1406(الرشيد الطّبعة السادسة،
  حرف الالم

اجلـزء  ) ه616-ه 538(اللُّباب يف علل البناء واإلعراب أليب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكْبرِي• 
ه نبـهان، دار الفكـر املعاصـرة    األول بتحقيق الدكتور غازي خمتار طليحات، والثّاين بتح عبد اإلل

  ). م1995-ه  1416(دار الفكر دمشق سورية، الطّبعة األوىل  -لبنان-بريوت
لسـان العرب لإلمام العالّمـة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ابـن منظـور اإلفريقـي    • 

  )ت.د.(البصري، دار بريوت للطّباعة والنشر، بريوت
كرمي زكى حسـام  .ة أنثرولغوية أللفاظ وعالقات القرابة يف الثّقافة العربية داللّغة والثّقافة، دراس• 

  ).م2001(الدين دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، تاريخ النشر
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لغة القرآن الكرمي، دراسة لسانية للمشتقّات يف الربع األول، الدكتور بلقاسم بلعرج دار العلـوم  •
  ).ت.د(يع للنشر والتوز

اللّهجات العربية يف القراءات القرآنية، تأليف الدكتور عبده الراجحي، مدرس العلـوم اللغويـة،   • 
جامعة اإلسكندرية، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، لصاحبها سـعد عبـد الـرمحن    -كلّية اآلداب

  . لتوزيع مكتبة املعارف للنشر وا) 1999-ه 1420( الراشد، الطّبعة األوىل 
  حرف امليم

: ، عارضه بأصوله وعلّق عليه210أيب عبيد معمر بن املثنى التيمي املتوفّى سنة: جماز القرآن صنعه• 
  ).ت.د(حممد فؤاد سركني، الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة. د
ي املتوفّى أيب الفتح عثمان بن جن: احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، تأليف• 

دراسة وحتقيق ، حممد عبد القادر عطا، منشورات حممد علي بيضـون، دار الكتـب   ) ه392(سنة
  .دار الكتب العلمية) م1998-ه 1419(لبنان، الطبعة األوىل -العلمية، بريوت

الشيخ : ، بتحقيق)م385-ه326(احمليط يف اللّغة، تأليف كايف الكفاة الصاحب إمساعيل بن عباد، •
  ).م1494-ه1414(حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب،الطّبعة األوىل

احملكم واحمليط األعظم، أيب احلسن علي بن إمساعيل ابن سيده املرسي املعروف بابن سيده املتـوفّى  • 
حتقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي، أستاذ البالغة والنقد األديب واألدب املقارن بكلّية ) ه458(سنة 

  . لبنان-لوم،جامعة القاهرة ، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوتدار الع
  أيب احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف بابن سيده: املخصص، تأليف• 

  ).د،ت(لبنان، -تغمده اهللا برمحته، دار الكتب العلمية، بريوت) ه458(املتوفّى سنة
عبـد  .د: د، شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم تأليف سعد الدين التفتازاين، حتقيـق خمتصر السع• 

  ).م2003-ه  1423( احلميد هنداوي الطبعة األوىل 
للهجرة، حقّقـه وقــدم  ) ه 207– ه144(املـذكّر واملؤنث أليب زكريا حيي بن زياد الفراء • 

شارع اجلمهورية 22اشر مكتبة دار التراث الـدكتور رمضان عبد التـواب، الن: لـه وعلّق عليه
  .م 1975بالقاهرة 
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املـذكّر واملؤنث، البن التستري الـكاتب، حـقّقـه وقـدم لـه وعلّق عليـه، الدكــتور  • 
دار الرفـاعي بالرياض، الطّبعة -مكتبة اخلاجني بالقاهـرة: أحـمد عبد ايد، هـريدى  الناشـر

   ).م1983-ه 1403(األوىل 
املزهـر، يف عـلوم اللّـغـة وأنـواعـها، للعـالّمـة عبـد الرحــمن جـالل الــدين    • 

تـه وعلّق حـواشيه حممـد أمحـد جاد االسيوطي، شـرحـه وضبطـه وحقّـقه وعنون موضوع
  . لبنان –املـوىل، علي حمـمد البجاوي، حمـمد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل بريوت 

 -، الساحة املركزية90- 09حممـد فريد وجـدي ديوان املطبوعات اجلامعية املصحف املفسر، • 
  . اجلزائر  -بن عكنون

مصطلح التذكري والتأنيث، املذكّـر واملؤنـث احلقيقيان، الــدكتور عصـام نـور الــدين     • 
  .دار الكتاب العاملي) م1990(

أمحد بن حممد بن علي املقـري  : ف العامل العالّمةاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي تألي• 
  ).ت.د(دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع ) ه770(الفيومي املتوىف عام 

معجم دقائق الـعربية، األمـري أمني آل ناصـر الـدين، عين مبراقبــة أصـولــه تلميـذه     • 
  ).م1997(شرون،الطّبعة األوىل العالّمـة األمري نـدمي آل ناصر الـدين، مكتبة لبنان، نا

معترك األقران يف إعجاز القرآن، للشيخ اإلمام العالّمة حافظ عصره وحيد دهره أيب الفضل جالل • 
رمحه اهللا، ضـبطه وصححــه   ) 911(الدين عبد الرمحان أيب بكر السيوطي الشافعي املتوىف سنـة

ـ .وكتب فهارسه، أمحد مشس الدين -ه 1408(ريوت لبنـان، الطّبعـة األوىل  دار الكتب العلمية ب
  )م1988

معجم إعراب القرآن، األلفاظ واجلمل يف القرآن الكرمي، إعداد وتنسيق  أبو فَارس الدحـداح،  • 
قـدم لـه فضيلة اإلمام األكرب، الدكتور حممـد سيد طَنطاوي شيخ األزهر، راجع إعراب األلفاظ 

بو عد فَهيم أَبحمبد احلميـد، مكتبـة   الشيخ مبد املنعم علي عكتور عة ، راجع إعراب اجلمل، الدي
  ).م1999(1لبنان ناشرون،ط

معجم األغالط اللّغوية املعاصرة يعاجل األغالط اللّغوية املعاصرة ويبين صواا مع الشرح واألمثلة • 
  ).م1984(حممد العدناين، الطّبعة األوىل : مكتبة لبنان، تأليف
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معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللّـغـة الـعربية اإلدارة الـعامـة للمعجمـات وإحيـاء   •  
  ) .م1989-ه 1409(التراث  مجهورية مصر العربيـة، الطّبعة

معجم األلفاظ واألعالم القرآنيـة، يشمل مجيع ألفاظ القرآن الكرمي مرتبة هجائيـا ومشـروحة   •  
، ومواضع نصوصه يف السور واآليات مع تعريف باألعالم التارخيية وبيان عدد مرات ورود كلّ لفظ

دار الفكر العريب، دار النصر للطباعـة،  ) ت.د(، 2:إبراهيم ط لحممـد إمساعي: واجلغرافية، تأليف
  . القاهرة 

 -1403(املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الـكرمي، وضـعـه حممــد فـؤاد عبـد البـاقي     •  
  ).م1983

م املفهرس أللفاظ احلديث النبوي على الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطّأ مالك ومسند املعج•
ى  ونِْسنك، أسـتاذ العربيـة   .أ: الدكتور: أمحد بن حنبل رتبه ونظّمه لفيف من املستشرقني ونشره

  )م1988(دعوة، استانبولمنِسنج،  حماضر العربية جبامعة ليدن، دار ال. جبامعة لَيْدن والدكتور، ى 
أيب القاسم احلسني بن حممـد بن الفضل املعـروف  : معجم مفردات ألـفاظ الـقرآن، تـأليف• 

ضبطـه وصححـه وخرج آياتــه وشـواهــده،   ) ه503(بالراغب األصـفهاين، املتوىف سنة 
الطّبعة .لبنان-إبراهيم مشس الـدين، منشورات حممـد علي بيضـون، دار الكتب العلمية، بريوت

  ). م1998-ه  1418(األوىل 
معجم مـقاييس اللّـغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، بتحقيق وضبط، عبد السالم حممد • 

  ). م1991-ه 1411(هارون، دار اجليل، الطّبعة األوىل 
العـال سـامل   معجم القراءات القرآنية، مع مقـدمـة يف القراءات وأشهر القراء، الدكتور عبد • 

أمحد خمتار عمر األستاذ : مكرم األستاذ بقسم اللغـة العربيـة وآداا جامعـة الكويت، والدكتور
  ).  م1982-ه 1402(بقسم اللّغـة العربيـة وآداا، جامعـة الكويت، الطّبعـة األوىل 

مؤسسـة الرسـالة،  معجم املصطلحات النحوية والصرفية، الدكتور حممد مسري جنيب اللّـبدي،• 
  ).م1986-ه 1406( 2: دار الفرقان، ط
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عادل نويهض قــدم  : معجم املفسرين من صـدر اإلسـالم حتى الـعصـر احلاضـر، تأليف• 
حسن خــالد، مــؤسسة نـويهض    : لـه سـماحـة مفيت اجلمهـورية اللّـبنانيـة، الشيخ 

  ) . م1984-ه 1404( 1:الـثقافية للتأليف والترجـمة والنشـر،ط
أحـمد عبيـد، الــطّبعة الثانيـة    : معجم النحو، عبد الغين الـدقر، الطّبعـة األوىل بإشراف• 
  ). م 1982-ه  1402(

  ). د، ت(بريوت-املعجم الوسيط، جممع اللّغة بالقاهرة، دار الفكر• 
عـامل  ) للـهجرة  207(أيب زكـريا حيي بن زياد الفـراء املـتوىفّ سنة : مـعاين القرآن، تأليف• 

  )..م1983-1403(،و الثّالثة )م1980(بريوت، الطّبعة الثّانية -الكـتب
: مـعاين القرآن لـألخفش، سعـيد بن مسـعـدة البلخي اَــاشعي، دراســة وحتقيـق   • 

  ) .م1985-ه  1405(الدكتور عبد األمري حمـمد أمني الـورد، عامل الكتب الطبعة األوىل 
مكتبة األجنلـو املصـرية ،   ) م1978(إبراهيم أنيس الطّبعة السادسة .د: غـة تأليفمن أسرار اللّ• 

  .شارع حممد فريد القاهرة 165
 -املغـين يف تـوجيه القراَءات العـشر املـتواتـرة، الدكتور حممد سامل حميِسـن، دار اجليـل  • 

  ). م1993-ه 1413(ة بريوت،مكتبة الكلّيات لألزهرية القاهرة،الطّبعة الثالث
دراسـة وحتقيـق   ) ه563(مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين، أليب العالَء الكَرماينّ املتوفّّّّّّى بعد• 

  ).م2001-ه 1422.(الدكتور عبد الكرمي مصطفى مدجل
املفردات يف غـريب الـقرآن، تأليف أيب القـاسم احلسـني حممــد املعـروف بالراغــب     • 

للهجرة، راجـعه وقـدم لـه دائل أحـمد عبـد الرحــمن،  ) 502(املتوىف سنة  األصـفهاين
  ).د،ت.(مـصر-املكتبة التوفيقية، القاهرة

أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشـري املتـوفّى سـنة    : املفصل يف صنعة اإلعراب، تأليف•
–تب العلمية، بريوت منشورات حممد علي بيضون، دار الك) م1999-ه 1920( 1ط)  ه538(

  . لبنان
) ه 626(مفتاح العلوم، لإلمام أيب يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي املتوفّى سنة • 

  ).ت.د(لبنان،–دار الكتب العلمية، بريوت 
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حممد عبد اخلالق عضـيمة،  : حتقيق) ه285املتوفّى سنة(املقتضب، أليب العباس حممد بن يزيد املربد •
  ).ت.د(بريوت-ألستاذ جبامعة األزهر، عامل الكتبا

اجلامعـة األردنيـة، -من بديع لـغـة التنـزيل، الدكتور إبراهيم السـامرائي، كليـة اآلداب• 
  ).م1986-ه1407(2مـؤسسة الرسالـة، دار الفرقان،ط

-1401(ىل أمحد الشرباصـي، دار الرائـد العـريب، الطبعـة األو    . موسوعة أخالق القرآن، د• 
  ). م1981

موسوعة النحو والصرف واإلعراب، إعداد الدكتور إميل بديع يعقوب، دار العلـم للماليـني،   • 
  ).  م1986" (فرباير"لبنان، الطّبعة األوىل، شباط–بريوت 

  حرف النون
  ). د،ت(النـحـو الوايف، تأليف عباس حسن، دار املعارف مبصر • 
،تأليف احلافظ أيب اخلير حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلـزري،  النشر يف القراءات العشر• 

دار الكتاب العريب،أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة األخـرية حضـرة   ) ه833(املتوىف سنة 
  ).ت.د(بالديار املصرية:علي حمم الضباع شيخ عموم املقارئ : صاحب الفيلة األستاذ اجلليل

فيني رسالة ماجستري، خدجية أمحد مكّي، إشراف الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب حنو القراء الكو• 
  ).م1985-ه 1406(املكتبة الفيصلية الطّبعة األوىل 

 -ه 654(اإلمـام أيب حيان األنـدلسي، املـتوىف سنة: النـهر املـاد من البحر احمليط تصنيف• 
  ) .م1995-1416(بريوت، الطّبعة األوىل  -اجليل حتقيق الـدكتور عمـر األسـعد دار) م745

أستاذ اللّسـانيات   ربلقاسم ليبار ي: النمو اللُّغوي من خالل لسان العرب، دراسة داللية حتليلية، د• 
  ).باتنة 89(مبعهد اآلداب جامعة باتنة، الزيتونة لإلعالم والنشر 

  ء حرف اهلا                                       
( هـمـع اهلوا مع يف شـرح مجع اجلوامع، لإلمـام مجـال الـدين السيوطي، املـتوىف سـنة • 

-1395(الكويـت ط  -حتقيق و شرح عبـد العال سـامل مكرم، دار البحوث العـلمية) 911
  ).م1975
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  24-23:.................................األوزان اليت يستوي فيها املذكّر واملؤنـث  :املطلب السابع
  24:......................................أقسام الكالم من حيث التذكري والتأنيث :املطلب الثّامن
  26-25.:................................أقسام االسم من حيث التذكري والتأنيـث  :املطلب التاسع
  26-25..........................من حيث كونه مقيسا أو غري مقيس ؤنثاالسم امل:املطلب العاشر

  :املبحث الثّاين
   54-26:..........................................فلسفة التذكري والتأنيث يف اللّغة العربية 

 28-27.:............................األلفاظ السماعية اليت تذكّر وتؤنث يف العربيـة  :املطلب األول
ـة طائفة من األلفاظ السث يف العربية اليت تذكّر وتؤن39-28:..................................ماعي      

  28..................................................:سماويةال ما يذكّر ويؤنث من أمساء الكتب
   28..........................................................الوحدةمن ألفاظ ما يذكّر ويؤنث 
  29-28...............................................:الفطرة السليمةمن ألفاظ ما يذكّر ويؤنث 
  29....................................................:ألفاظ البعد والقربمن ما يذكّر ويؤنث 
  29.......................................................:.ألفاظ احلشرات من ما يذكّر ويؤنث

  32-30..................................:ومن ألفاظ القرابة باملصاهرة أو بأي شكل من األشكال
  33-32....................................................:ومما يذكّر ويؤنث من ألفاظ العذاب

ث من األلفاظ التا يذكّر ويؤن33....................................:ي على وزن فعول أو فعيلومم  
   34-33:..................................يق وإن اختلفت طرقهاومما يذكّر ويؤنث من ألفاظ الطّر

  34..................................................:يذكّر ويؤنث من ألفاظ اآلالت بأنواعهاومما 
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  34.............................:..............مما يذكّر ويؤنث من ألفاظ األمل واهلالك يف العربيةو 
  35-34...............................................:ومما يذكّر ويؤنث من أمساء أعضاء احليوان

  35.........................................:ومن األلفاظ التي تكون للمفرد واجلمع بصيغة واحدة
   35......................:..................................أمساء املعاين مبختلف دالالاومن  

  37-36...................................................: ومما يذكّر ويؤنث من كلّ شيء
   38-37...................................................................:ومن ألفاظ الكون

   39-38............................................... :ومما يذكّر ويؤنث من أمساء فعل األمر
األلفاظ  52-39..........................:األلفاظ القياسية اليت تذكّر وتؤنث يف العربية: املطلب الثّاين

   40:.......................................................مفرد ومجع: قسمان القياسية
  40..................................."املفرد"تذكري الفعل وتأنيثه مع الفاعل املؤنث  :القسم األول

مناذج  41-40....:.......................................أحكام تذكري الفعل وتأنيثه مع الفاعل املفرد
  42-41....................................:من املؤنثات اللّفظية اازية التي جيوز تذكريها

  43-42............................................:تذكري الفعل وتأنيثه مع اجلمع :لقسم الثّاينا
  44-43..................................:................أحكام تذكري الفعل وتأنيثه مع اجلمع 

  52-45...............................................: أقسام اجلمع من حيث التذكري والتأنيث
  45..........................................................،أضربهمجع التكسري، مفهومه :أوال

 46-45........................................................................ظـه مناذج من ألفا
  48-46............................................... :وأقسامه مفهوم اسم اجلنس اجلمعي :ياثان

  49-48:.............................................................................مناذج منـه 
   52-49......................................................اسم اجلمع مفهومه، أحكامه: ثاثال

املطلب  52:.....................................وما أحلق جبم املذكّر السامل الساملاملؤنث ع مج: رابعا
   54-53..............:........................األلفاظ املبهمة التي تذكّر وتؤنث :الثّالث

  53...........................................................................مفهوم املبهم-أ
   54-52........................................................مناذج مما يذكّر ويؤنث منها -ب
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   :الفصل الثّاين
  102-55................... كري والتأنيث يف القرآن الكرمياأللفاظ السماعية الواردة بالتذ

  102-56....................................................... دراسة األلفاظ السماعية اآلتية
  58-57..............................................:بني التذكري والتأنيث قراءة -رفاجلُ–لفظة
  58.........................................:بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي-لّـاحل–لفظة
   60- 59.....................................:بني التذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي-يحالر–ةلفظ

   66-60....................................يف القرآن الكرمي بني التذكري والتأنيث-الزوج-ةلفـظ
 70-66....................................:يف القرآن الكـرمي  بني التذكري والتأنيث-السبيل-لفظة

  70....................................................:بني التذكري والتأنيث-السعـري-لفـظة
  75-71:.....................................رآنبني التذكري والتأنيث يف لغة الق-مسالش– ةلفظ

//     77-75......................................... :بني التذكري والتأنيث قراءة-صراطال-لـفظ 
  80-77//    //      //...................................................... -الصُّّّّواغ-

   84-80................................................:لتذكري والتأنيثبني ا-الطّاغوت–لفظة 
   85-84....................................................:بني التذكري والتأنيث-الطّني-لفظة 
  86-85//   //       //.........................................................-العذاب-//  
  87-86...............................................:ثبني التذكري والتأني -الفرج–لفـظ    

   88-87................................................ :بني التذكري والتأنيث-ردوسالف–لفظة
 92-88................................................:بني التذكري والتأنيـث -ـلكالفُ-لـفظة 

 93-92.............................................:بني التذكري والتأنيث قـراءة  -حرالقَ-لفـظ
 94-93...............................................:بني التـذكري والتأنيـث  -ـباساللِّ-لفـظة

 95-94..............................................:قـراءة  بني التذكري والتأنيث-بوساللَّّ-لفظة
 100-95................................................:بني التذكري والتأنيـث -الـنفس-لفظة

   102-100......................................... :بني التأنيث والتذكري قراءة-الـنار-ةلفظـ
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  102..................................................ذكري يف القرآن الكرميبالت -دـالي-//     

  :الفصل الثّالث
   165-102.......... املؤنثات اللّفظية اازية الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي

  160-104.....................:.......املؤنثات اللّفظية اازية املختومة بتاء التأنيث دراسة :أوال
    107-104.............................................:بني  التذكري والتأنيـث -أسـوة-لفـظة

  110-107 .............................................:التذكري والتأنيثبني  -أمـة-فـظة ل
  112-110..........................................:بني  التذكري والتأنيث -آيــة-لـفـظة
  114-112.........................................:بني التذكري والتأنيث -بلــدة-لـفـظة

  117-114...........................................:بني  التأنيث والتذكري -نـةبـي-لـفظة
  117..............................................:والتأنيثمستوي فيها التذكري  -ةـاجلن–لفظة

  119-117.............................................:بني التذكري والتأنيث -حـجة-لفـظة
  121-119...........................................:بني التذكري والتأنيث -حلـياةا-لـفـظة

   122 -121............................... :التذكري والتأنيث قراءةبني  -خـافيـة-ةـفـظل 
  123 -122.......................................: ترد بصيغة التذكري -خـصاصـة-لفـظة 

 124-123...............................................:بني التذكري والتأنيـث -لْخيرةٱ–لفظة 
  125-124..…………………………:بني التذكري والتأنيث قراءة-دولَـة -لـفـظة
  126-125...........................................:ترد بصيغة التذكري -تذكـرة -لفـظة 

  126.................................................:بني التذكري والتأنيث قراءة-رأفـة–ة ظلف
  130-126.....................................................................-رمحة-//   

  131-130............................................:بني التذكري والتأنيث-ساعـة-لفـظة 
  133-131.........................................:بني التذكري والتأنيث -شـفاعـة -لفـظة

  135-133............................................:بني التذكري والتأنيث-ـالةالـص-لفظة
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 136-135............................................:بني التـذكري والتأنيـث  -الصيحـة-لفظة
 138-136.......................................:بني التـذكري والتأنيـث   -الـضاللـة-لفـظة
  141-138..........................................:بني التذّكري والتأنيث-طائـفـة-لفـظة
  142-141.......................................:بني التذكري والتأنيث قراءة-معـذرة-لفـظة
 143 -142.........................................:بـني  التـذكري والتأنيـث   -عـاقبة-لفـظة
   145-143...........................................:بني التذكري والتأنيث-فتـنـة-ةلـفظ

-لفــظة  146-145...............................:قراءة بني التذكري والتأنيث-فـديـة-لفـظة
   147-146.............................................:بالتذكري والتأنيث قراءة-قارعة

 148-147..........................................:بني التـذكري والتأنيـث   -القسمـة-لفـظة
 151-148.......................................:بني  التـذكري والتأنيـث  -كـلمـة-لـفـظة
  152-151........:..........................بني التذكري والتأنيث قراءة-ال غـيـة-ةلـفـظ
  153-152..........................................:بالتذّكري والتأنيث قراءة -ميتـة-لفـظة 
  155-153............................................:بني التذكري والتأنيث-عـمـةنِ-لفـظة

     156-155.......................................:بني التذكري والتأنيث -ـخـةفْن-لـفـظة
     157-156............................................:بني التأنيث والتذكري قراءة-مودة-لفظة

 169-157........................................:بني التـذكري والتأنيـث   -مـوعظـة-لفظة 
   :املبحث الثاين

   165-160.................:....................ملختومة بألف التأنيثاملؤنثات اللّفظية اازية ا
   161-160..........................................:بني التأنيث والتذكري قراءة -التقوى-لفظة

   162-161............................................:بالتذكري والتأنيث قراءة -جنوى-لفظـة
 164-163..........................................:بني التذكري والتأنيث قـراءة -البغضاء-لفظة
   165-164......................................:بصيغة التأنيث والتذكري قراءة -الكربياء -لفظة

  :الفصل الرابع
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  256-166......................ألفاظ اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي 
  :املبحث األول 
 راأللفاظ الواردة بالتأنيث يف القرآن بصيغة اجلمع املكس213-168..................:ذكري والت  

  189-168.........................................:ألفاظ اجلمع املكسر للعاقل: األولاملطلب 
  213-189....................................:املكسر لغري العاقلألـفاظ اجلمع  :املطلب الثّاين
   :املبحث الثّاين

   238-214....الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي اسم اجلنس اجلمعي واسم اجلمعألفاظ 
  230-214..................:ألفاظ اسم اجلنس اجلمعي الواردة بالتذكري والتأنيث :املطلب األول
  238-230................:أمساء اجلمع الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي :املطلب الثّاين

  236-230............................:أمساء اجلمع للعاقل الواردة بالتذكري والتأنيث :أوال
  238-237..........................أمساء اجلمع لغري العاقل الواردة بالتذكري والتأنيث: ثانيا
  
  

  : املبحث الثّالث
   253-238...............:األلفاظ الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن بصيغة اجلمع السامل

   253-238...........................................:مجع املؤنث السامل: املطلب األول
  240-238................................................:يمجع املؤنث السامل احلقيق-أ

  253-240..........................................:مجع املؤنث السامل غري احلقيقي -ب
  257-254.....:األلفاظ امللحقة جبمع املذكّر السامل الواردة بالتذكري والتأنيث: الثّايناملطلب 

  : الفصل اخلامس
  296-258............... متنوعة واردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي ألفاظ

لاملبحث األو:   
  281-259.........األلفاظ الصرحية واملبهمة املكتسبة للتأنيث أو التذكري عن طريق اإلضافة
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  264-259..ةاأللفاظ الصرحية التي اكتسبت التأنيث أو التذكري بواسطة اإلضاف: املطلب األول
 273 -264.......لتأنيث عن طريق إضافتها إىل مؤنثاملكتسبة لاأللفاظ املبهمة  :اينالثّاملطلب 

   266-264..............................:وي فيه التذكري والتأنيثتاملبهم املنفي الذي يس-1
  273-266....................األلفاظ املبهمة املذكّرة املكتسبة للتأنيث عن طريق اإلضافة-2
  279-273........أدوات شرطية جيازى ا"من األلفاظ املبهمة الواردة بالتذكري والتأنيث  -3
  281-279.....:من األلفاظ املبهمة الواردة بالتذكري والتأنيث يف القرآن الكرمي ألفاظ العدد-4

  : املبحث الثّاين
  296-281:.............................ر وتؤنثيشمل ثالثة أنواع من األلفاظ التي تذكّ 

  :املطلب األول
  284-281:...........................تذكريا وتأنيثا -بصيغة املفرد-احلمل على املعىن  -1
  286-284:...............................احلمل على املعىن بصيغة اجلمع تذكريا وتأنيثا -2

  :املطلب الثّاين
   292-286....................................ذكّرت كما يذكّر العاقل ألنها أشبهتهألفاظ  

  
  

   :املطلب الثّالث
غليب يف اجلنس، إضافة إىل تأنيث املذكّر املفرد احلقيقي296-293........................الت  

   294-293...............................................تغليب املذكّر على املؤنث-1
2-296-294...................................................تأنيث املذكّر احلقيقي   

  304-297..................................................................اخلامتـة
  376-305.............................................................الفهارس العامة

  331-305.........................................الفهرس اإلحصائي آليات الدراسة-1
  340-332..................................................فهرس الشواهد القرآنية-2
  341........................................................فهرس األحاديث النبوية-3
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  344-342..................................................فهرس الشواهد الشعرية -4
  368-345........................................فهرس املصادر واملراجع والدوريات-5
  376-369.......................................................فهرس املوضوعات-6
  
  
 
     


