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إثباُت هاِء التأنيِث وحذُفها 
دراسٌة في أبنيِة المؤّنِث المصّغرِ 

الدكتور محدي اجلبايل
Hamdi Al-Jabali

جامعة النجاح الوطنية
"قسم اللغة العربية" كلية اآلداب 

:الملخص 
تُعاجلُ هذه الدراسُة مسائَل يف جزئّيٍة من باٍب من أبـواِب العربيّـِة ، شـّكَل جمموُعهـا قـراءًة اسـتوعبْت ، أو كـادْت، 

.أنظاَر اللغوّيَني والنحوّيَني يف إثباِت عالمِة التأنيِث اهلاِء وحذِفها عنَد تصغِري األمساِء املؤنّثِة 
يِة الشكلّيِة الرتكيبيّـِة ألبنيـِة األمسـاِء املؤنّثـِة عنـَد تصـغريِها مـن حيـُث إثبـاُت اهلـاِء أو وقد كشَفِت الدراسُة عن الناح

ُفـوا حذُفها ، وبيّـَنْت أنَّ وراَء ذلَك مقاصَد للعرِب وِعلًال ، حاوَل النحويّوَن ، مّتفقَني أحيانًا وخمتلفَني أحيانًا أخرى ، أْن يقِ 
ِت الدراسُة أنَّ إلحلاِق هذه العالمِة يف ُمصّغِر األمساِء املؤنّثِة قيمًة كبريًة لدى النُّحاِة ؛ ذلكَ عليها، وأْن يتلّمُسوها ، كما بّين

.وا على ذلَك مجلًة من أحكاِمهم اللغويِّة نَ 
.زَم ذلَك اولُت ، ما أمكّنِين ، تَتبَُّع تلكُم املسائِل ، وتنسيَقها ، واستقصاَء اآلراِء فيها ، وشرَحها ما لحوقد 

Insertion and Deletion of Feminine "Ha"
A Study in Deminutive Feminine Structures

This study approaches partial issues of one of the Arabic categories.
The entirity of these issues nearly originated a reading that almost attracted
the attention of the Linguists and grammarians towards the insertion and
deletion of the feminine marker "ha" in deminutive feminine nouns.

The study has detected the forms and shapes of the structures of the
feminine nouns when they are deminutivated in terms of inserting and/or
deleting the "ha". The study has also found out that Arabs have certain
purposes and reasons for doing that. The grammarians, united and
sometime in variance, tried to comprehend and search  for these purposes.
Moreover, the study has proved that inserting "ha" into deminutive
feminine nouns has benefited the grammarians  a lot in creating a number
of linguistic principles.

I have tried, as much as possible, to trace and coordinate those
issues, search for relevant viewpoints concerning them and explain them as
far it is necessary.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

التأنيِث وحذُفها *إثباُت هاءِ 
دراسٌة في أبنيِة المؤّنِث المصّغرِ 

: مدخل 
لقد أوىل علمـاُء العربيّـِة قـدميًا وحـديثًا مسـألَة التأنيـِث يف اللغـِة العربيّـِة عنـايَتهم ، وبسـُطوا القـوَل فيهـا ، وناقُشـوها 

، ومنهم َمـن َبسـَط 1من جوانَب شّىت ؛ فمنهم من حبَثها حب
فكثــريٌة تلــَك . القــوَل يف املســألِة مــن جانــٍب حنــويٍّ ، أو جانــٍب صــريفٍّ ، وهــذا نلمُســُه مــن خــالِل مظــانِّ النحــِو والصــرِف 

، وأثـَر املوضوعاُت اليت جنُدها مبثوثًة يف هذه الكتِب ، واليت تُناقُش عالقَة الفعِل مبا ُأسِنَد إليِه من مؤنّـٍث حقيقـيٍّ أو لفظـيٍّ
ِر وعالماِت ذلَك ، وكيفّيَة تأكيِد الفعِل املسنِد إىل مؤّنِث ، وحنـِو ذلـَك ممّـا التأنيِث يف إعراِب الكلمِة ، وكيفّيَة تأنيِث املذكّ 

.لُه صلٌة بالدرِس النحويِّ أو الصريفِّ 
اعتَىن من املعاصريَن مبسألِة التأنيِث يف العربّيَة على حنٍو ُمستقًصى يف جانبيها الصريفِّ والنحـويِّ إبـراهيم وكاَن ّممن

، غـَري أنَّ اجلانـَب الصـريفَّ مـن دراسـِتِه خـال أو كـاَد مـن مناقشـِة أثـِر ) التأنيـُث يف اللغـِة العربيّـِة ( بركات يف كتاٍب لـُه عنوانُـُه 
، وحصـَر مـا وتأسيًسـا علـى . نيـِة االسـِم مصـّغرًا هذِه الظاهرِة يف بِ 

.تتعّلُق بأثِر هاِء التأنيِث يف بنيِة االسِم ُمصّغرًا ذلَك يف زاويٍة ُحمّددةٍ 
اٍن ترتدُّ مجلُتهـا إىل الـنفِس ، وتتـدّخُل فيهـا وممّا ال ريَب فيِه أنَّ التصغَري تغيٌري خمصوٌص يف بِنيِة االسِم ؛ لتأديِة مع

كمـا نّصــْت علـى أحكــاِم التصــغِري . وقـد نّصــْت كتـُب النحــِو والصـرِف علــى هـذه املعــاين ، وحبثـْت فيهــا . احلـاُل الوجدانيّــُة 
.وقوانيِنهِ 

اللفـِظ ، ُخمتلِـَف الصـيِغ ، بعضـُه فيـِه وملّا كاَن االسـُم يف العربيّـِة ينقسـُم إىل املـذّكِر واملؤنّـِث ، وكـاَن املؤنّـُث متعـّددَ 
اهلاُء ، وبعُضه خيلو منها ، بعُضه ثالثيٌّ ، وبعُضـه ربـاعيٌّ أو أكثـُر ، بعُضـه خمتلَـٌف يف تأنيثِـه ، وبعُضـه مّتفـٌق فيـِه ، إىل غـريِ 

ًدا يف أجوبِة  أهِل العربّيِة يف دخوِل اهلاِء يف املُصغَِّر ، ذلَك ممّا يّتصُل باملؤّنِث من مسائَل وقضايا ، أفرزْت مجلُتها اتفاقًا وتعدُّ

.

شــرح : ابــن يعــيش : ينظــر . البصــرّيَني التــاءُ عنــدَ ، و ؛ هــو اهلــاءُ عنــَد الكــوفّينيَ مســلمةٌ : ، إذا قلــتَ مســلمٍ : حنــوَ الــيت تلحــقُ فأصــُل العالمــةِ . وُتســّمى أيًضــا تــاَء التأنيــِث *
.5/89املفصل 

التــذكري والتأنيــث يف اللغــة مــع حتقيــق رســالة أيب موســى : عبــد التــواب : ينظــر . عربّيــِة يف املــذكِر واملؤنّــِث أشــاَر غــُري واحــٍد مــن البــاحثَني احملــدثَني إىل قائمــِة مؤّلفــاِت علمــاِء ال1
: ، وابــن التســرتي31ـ 23خمتصــر املــذكر واملؤنــث : ،  وابــن ســلمة19ـ 15احلــامض يف املــذكر واملؤنــث ص 

.7ـ 6التأنيث يف اللغة العربية ص : ، وبركات 36ـ 32هريدي 
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قـراءًة اسـتوعبْت ، أو كـادْت ، أنظـاَر النحـوّيَني  يف أحكـاِم هـاِء وقد ابتَـَىن البحُث من مسـائَل ، شـّكَل جمموُعهـا 
وَمقِصـُدنا هنـا أْن نسـوَقها . التأنيِث حذفًا وإثباتًا يف أوزاِن التصغِري القياسّيِة ، وبّينْت أثَر ذلَك ، وحبثـْت عـن أسـرارِِه وعللِـِه 

. يها ونُرتـَِّبها على حنٍو يُؤّدي بالقارِئ إىل متثِّلها والوقوِف عل
ومجلُة هذه املسائِل يتعّلُق بتصغِري املؤّنِث الثالثيِّ الذي فيِه اهلاُء ، والذي خيلو منها ، وتصغِري املؤّنِث الزائِد علـى 

. اهلاِء ، وإعراِب املؤّنِث مصّغرًا تصغِري الرتخيِم ، وحركِة ما قبلَ ثالثِة أحرٍف ، و 
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: ُث الذي فيِه الهاُء أّوًال ـ المؤنّ 
مـن األمـوِر الثابتـِة املُقـّرَرِة عنـَد أهـِل العربيّـِة أنَّ األمسـاَء الـيت تكـوُن فيهـا هـاُء التأنيـِث ظـاهرًة ، سـواٌء أكانـْت مؤنّثــةً 

، وُتصّغُر كما ُيصّغُر أبًدا، تثبُت يف ُمصّغرِها اهلاءُ 
زلِة امسـِني ـ. 2ما ليَس فيِه عالمٌة ، فُترتُك علـى مـا كانـْت عليـِه يف التكبـريِ 

قاَل سـيبويِه . ِه بعَد تصغِري الصدِر ُضمَّ أحُدمها إىل اآلَخِر ، فُيصغِّروَن اجلزَء األّوَل ، ويُبُقوَن اآلخَر ، وهو اهلاُء ، على حالِ 
،  . ُسَلْيَمُة : طَُلْيَحُة ، ويف َسَلَمَة : َك يف طلحَة وذلك قولُ : " 

فإنَّ آخَره حيٌّ كحياِة اهلـاِء ) مثل ُخنـُْفساء ( ُد  فأّما املمدو : " وقاَل أيًضا . 3"كما ُيضمُّ َمْوَت إىل َحْضَر ، وَبكَّ إىل بـَْعلَ 
اســٍم ُضــمَّ إىل 4، وهــو يف املعــىن مثــُل مــا فيــِه اهلــاُء ، فلّمــا اجتمــَع فيــِه األمــراِن ُجعــَل مبنـــزلِة مــا فيــِه اهلــاُء ، واهلــاُء مبنـــزلِة اســمٍ 

وقـاَل املـربُّد يف بـاِب تصـغِري مـا كـاَن علـى أربعـِة . 5"ٍم ُمضـاٍف ِخُر ال ُحيـذُف أبـًدا ؛ ألنـَّه مبنــزلِة اسـفُجِعال امسًا واحًدا ، فـاآل
: " أحرٍف ممّـا آخـرُه حـرُف تأنيـٍث 

: هِ مـا جيـُب يف ِمثلِـاَن علـى فإّمنا الباُب فيها أْن ُيصّغَر االسُم من أيِّ باٍب ك. بناءُه 
.6" ُمحَْيَدة 

.7"دخلْت ملعًىن ، فال ينبِغي أْن ُحتذَف ؛ لئالّ يبطَل معناها" 
ُه ملّا كاَن حرفًا ُمقّدرًا انفصاُلُه ، يُنـّزُل منـزلَة كلمٍة مسـتقّلٍة ، مل يكـْن إًذا ، فهاُء التأنيِث حرٌف جيُب إقرارُه ، ولكنّ 

عـدُّ لُه أيُّ أثٍر يف الوزِن الصريفِّ الذي ُيصّغُر عليِه االسُم ، شأنُه يف ذلَك شأُن عدٍد آخَر من األحرِف يُقّدُر انفصـاُهلا، وال تُ 
، ويــاِء النســِب، واأللــِف والنــوِن 8ُم بِنيــِة التصــغِري قبَلهــا ؛ كــألِف التأنيــِث املمــدودةِ مــن بنــاِء الكلمــِة يف التصــغِري، ويُقــّدُر متــا

( فَــ . فـَُعْيـٌل، وفـَُعْيعِـٌل ، وفـَُعْيِعيـٌل : 11وأوزاُن التصـغِري القياسـّيُة وأبنيتُـُه ثالثـةٌ . 10واجلمـِع السـاملِ 9الزائدتِني ، وعالمِة التثنيـةِ 
لتصــغِري االســِم ا) فـَُعْيــٌل 

ّلــٍة  املزيــِد حبــرٍف كُجَعيِفــٍر وُجمَــيلٍس تصــغَري جعفــٍر وَجملــٍس ، وفـَُعْيِعيــٌل لتصــغِري االســِم اخلماســيِّ ، واحلــرُف الرابــُع فيــِه حــرُف ع
وقــّرَر الصــرفّيوَن أنَّ هــذِه األوزاَن تعتمــُد علــى عــدِد أحــرِف االســِم قبــَل تصــغريِِه ، فــإْن كــاَن يف .  ٍري تصــغَري ُعصــُفوٍر كُعَصــْيفِ 

، وابـن جـين 1/176ارتشـاف الضـرب : ، وأبـو حيـان 711املذكر واملؤنـث ص : ، وأبو بكر األنباري 1022، و 3/1019شرح املقدمة اجلزولية الكبري : الشلوبني 2
.2/86املقرب : ، وابن عصفور 244ص املفصل يف علم اللغة: ، والزخمشري 276اللمع يف العربية ص : 
.3/419الكتاب : سيبويه 3
والتنـويَن والَم ويـاَء النسـبةِ وحـروَف املضـارعةِ وألفيـهِ التأنيـثِ وا أّن تـاءَ م اختلُفـوالثالـثُ … ) : " 68ـ 67شـرح لـب األلبـاب يف علـم اإلعـراب ص ( وقـال الِربِْكلـيُّ يف 4

" ظلمـٍة  " ، وإالّ كــ فكلمـةٌ كمـا يف الصـفاتِ الكلمـةِ بقـاءِ عَ انتزاُعهـا َمـجـازَ مطّـردًة بـأنْ كانـتْ إنْ التأنيـثِ فتـاءُ … ؛ كلماٌت أو أبعاُضـها وحركاتِهِ وحروَف اإلعرابِ التعريفِ 
.2/164شرح الكافية : االسرتاباذي : وينظر . ؛ ألنَّ التاَء يف ظلمٍة الزمٌة " فجزءٌ 

.127، و 5/90شرح املفصل : ابن يعيش : وينظر . 3/423الكتاب : سيبويه 5
.711املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري : وينظر . 260ـ 2/259املقتضب : املربد 6
.2/161اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي 7
.2/470شرح األمشوين : األمشوين : ينظر . َد سيبويِه 8
.101ـ 2/100املقرب : ابن عصفور :ينظر . ُدَجيَِّجتاِن : َدجاجتاِن فإنّه ال يُعتدُّ بالعالمتِني عنَد التصغِري ، فتقوُل : وكذلك إذا كاَن يف املثّىن تاءُ التأنيِث ، حنو 9

شــذا العــرف يف فـــن : ، واحلمـــالوي 2/469شــرح األمشــوين : األمشــوين : ينظـــر . االســِم املرّكــِب تركيًبـــا إضــافّيا ، أو تركيبًــا مزجيّــا أضــاَف بعــُض الصــرفّيَني إىل هـــذا عجــزَ 10
.98، وص 93ص " قسم الصرف  " الواضح يف النحو والصرف : ، واحللواين 92الصرف ص 

.89شذا العرف يف فن الصرف ص : ، واحلمالوي 2/317شرح التصريح :، واألزهري 3/36األصول يف النحو : ابن السراج : ينظر 11
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االعتداِد بأيِّ حرٍف من من غِري بنائِِه بعُض ما سبَق ممّا ال يُعتدُّ بِه من األحرِف ، فال قيمَة لُه يف التصغِري ، فيصّغُر االسُم 
.ذلَك 

:ثانًيا ـ المؤّنُث الثالثيُّ الذي ليَس فيِه الهاُء 
ـ يوجــُب النحــاُة عنــَد تصــغِري املؤنّــِث الثالثــيِّ ، الــذي لــيَس فيــِه عالمــُة التأنيــِث اهلــاُء ظــاهرًة أْن تُــزاَد لــه هــذه 1

اعلـْم أنـَّه مـا كـاَن مـن ذلـَك . أحرٍف هذا باُب ما كاَن من املؤّنِث على ثالثةِ : " قاَل املُربُّد . 13، إْن أَِمَن الّلبسُ 12العالمةُ 
يَُديٌّة ، ويف تصغِري : ، فتقوُل يف تصغِري يٍد 14"ال عالمَة فيِه فإّنَك إذا صّغرَته أحلْقَته هاَء التأنيِث ، اليت هَي يف الوصِل تاٌء 

.16ُدَعْيَدةُ : ، ويف تصغِري َدْعَد◌ٍ 15ُعَضْيَدةٌ : ُقَدْميٌَة ، ويف تصغِري َعُضٍد : َقَدٍم 
فالواقُع أنَّ هـذا هـو القيـاُس ، والقاعـدُة العاّمـُة عنـَد مجهـوِر النحـاِة لتصـغِري املؤنّـِث الثالثـيِّ الـذي خيلـو مـن عالمـٍة 
للتأنيــِث ، إذ جيــُب إحلــاُق اهلــاِء بــِه ، وال جيــوُز غــُري ذلــَك ، إالّ أْن يُــذهَب بــاللفِظ مــذهًبا آخــَر يُبعــُدُه مــن معــىن التأنيــِث ، 

) بـَـْرٍقَ◌ َوُمجْـٍلَ◌ َوِرٍميَ◌ ( فنحـُو . مـن معـىن التـذكِري ويقرّبُهُ 
ويعـين . 17الكسائيِّ ـ باهلاِء وبغِري اهلاِء ، ويـرى الكسـائيُّ أنَّ َمـْن صـّغَر بغـِري اهلـاِء فقـد ذهـَب باالسـِم إىل أصـِلِه وهـو الفعـل

. ، فمن هنا جاَز أْن ُيصّغَر بغِري هاٍء 19، واملصدُر من حيُث املعىن ـ يف ُعرِف النحاِة ـ مذّكرٌ 18ائيُّ بالفعِل املصدرَ الكس
فقـد ذكـَر أنَّ العـرَب ُتصـّغُر مـا  . وقد فّرَق الكسائيُّ هنا بَني األمساِء الـيت لألناسـيِّ واألمسـاِء الـيت ليسـْت لألناسـيِّ 

اعلــْم أّن : " قــاَل . اِء باهلــاِء وبغــِري اهلــاِء ، وأّمــا مــا كــاَن لــيَس لإلنســاِن فــأكثُر مــا ُتصــّغرُُه العــرُب باهلــاِء كــاَن مــن أمســاِء النســ
وبغـِري هـاٍء [ بـَْرق ، وَهلْو ، وَخود ، وُمجْل ، وِرْمي باهلـاِء ، : العرَب ُتصّغُر ما كاَن من أمساِء النساِء على ثالثِة أحرٍف ، مثل 

ــِر، باهلــاِء ، فَمــن صــّغَر  ن صــّغَر بغــِري اهلــاِء أراَد الفعــَل أرى أّن َمــ: وقــاَل . وَأجــَرى مل ُجيــِر 20]وَمــن صــّغَر بغــِري هــاٍء ، مل ُجيْ
ومـن مل يُـدخِل . هِ الفعـُل ُمسـَِّي بـمؤنّـٌث، وأصـُلهُ اهلاُء ؛ ألنّـهُ تدخُلهُ ، وهذا القياُس يف كلِّ مؤّنٍث أنّهُ 21فُيجرِي ، وال ُجيرِي

جـاءْت باهلـاِء ، وأّمـا األمسـاُء الـيت ليسـْت لألناسـيِّ فـأكثُر مـا: قـاَل . ىن بناَء الفعِل ، وال ُجيرِي ، للّتعلُِّق علـى املؤنّـثِ بَ اهلاَء 
.22"وقـََعْت ثاتٍ 

: ، وابـن عصـفور 133شـرح لـب األلبـاب يف علـم اإلعـراب ص : ، والربكلـي 3/1022شـرح املقدمـة اجلزوليـة الكبـري : ، والشلوبني 3/481الكتاب : سيبويه : ينظر 12
.244املفصل يف علم اللغة ص : خمشري ، والز 108تقريب املقرب ص : ، وأبو حيان 2/85املقرب 

وإذا مل يـؤمِن اللـبُس ُصـّغَر املؤنــُث . 107معجـم النحـو ص : ، والـدقر 94شـذا العـرف يف فــن الصـرف ص : ، واحلمـالوي 2/323شـرح التصـريح : األزهـري : ينظـر 13
شـجٍر وبقـٍر : على معـدوٍد مؤنّـٍث ، لـئالّ تلتـبَس بأمسـاِء العـدِد الدالـِة علـى معـدوٍد مـذكٍر ، ويف حنـِو من أمساِء العدِد الدالةِ العشرِ بال هاٍء ، وذلَك يف البضِع والعشِر ، وما دونَ 

. ؛ لئالّ تلتبَس باملفرِد 
.2/240املقتضب : املربد 14
.وما بعدها 292املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري : ينظر . وتأنيثهِ يف تذكريهِ وكذا ما اخُتلفَ . بغِري اهلاءِ يصغرونهُ ، ومن يذّكرونهُ هذا عنَد من يؤنّثون العضدَ 15
شــذا : ، واحلمــالوي 89ـ 88املــذكر واملؤنــث ص : ، وابــن التســرتي 284اللمــع يف العربيــة ص : ، ابــن جــين 702املــذكر واملؤنــث ص : أبــو بكــر األنبــاري : ينظــر 16

.94ـ 93العرف يف فن الصرف ص 
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 17
أّن املصـدَر مشـتقٌّ مــن الفعـِل وفـرٌع عليــه ، وإذا كـاَن مـأخوًذا مــن ؛ إّمــا لَِلمِحهـم فيـهِ أحيانًـا فعـالً املصــدرَ سـّمي الكوفيـونَ يُ 18

.42يف مصطلح النحو الكويف ص : اجلبايل : ينظر . مطلًقا ال أقَل من أْن حيتفَظ بشيٍء من مساِت الفعِل كالداللِة على احلدِث والزماِن ، وإْن كاَن زماُن املصدرِ الفعِل ف
.2/162شرح الكافية : االسرتاباذي : ينظر 19
.1/181ما بَني املعقوفِني تكملٌة من ارتشاف الضرب أليب حيان 20
.90يف مصطلح النحو الكويف ص : اجلبايل : ينظر . الكوفّيوَن باب ما َجيري وما ال ُجيري عنَد البصريَني ُيسّميهِ باُب ما ينصرُف وما ال ينصرفُ 21
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 22
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يِق بَني املذّكِر واملؤّنِث فاهلاُء دخلْت عنَد اخلليِل للتفر . وقد اختلَف النُّحاُة يف عّلِة إدخاِل اهلاِء يف ُمصّغِر الثالثيِّ 
أي لــئالّ ُيســاوي املؤنـّـُث املــذّكَر يف . 23"ِر واملؤنـّـِث : " قــاَل ســيبويِه . 

.24حاِل التكبِري والتصغريِ بغريِها فُيشبَه املذّكَر يفحاِل التكبِري والتصغِري يف كلِّ حاٍل ، وكرُِهوا أْن ُيصّغُروهُ 
ويرى الكسائيُّ أنَّ اهلاَء دخلْت يف ُمصّغِر املؤّنِث ؛ ألنّه اسٌم مؤّنٌث ، وقياُس كلِّ األمساِء املؤنّثِة أْن تدخَلها اهلاُء 

. 25، وإذا مل تدخِل اهلاُء ، فليَس االسُم مبؤّنٍث ، وإّمنا ُذِهَب به إىل أصِله ، وهو الفعلُ 
ُقَديـَْرٍة : : " ذا ذهَب الُعْكَربيُّ ، قاَل وإىل مثِل ه

؛ ألنـَّه ُوِضـَع علــى التأنيـِث ، ومل يكـْن يف املُكـّربِ عالمــٌة لـُه ، فلـو مل تُـردَّ يف التصــغِري مل يبـَق مـن أحكـاِم التأنيــِث يف ْيَسـةٍ مشَُ و 
.26"ِظ شيٌء اللف

الثالثيِّ ، داّلٌة على تأنيِثِه ، وأنَّ األصـَل أْن تظهـَر ، ثِ وذهَب الفرّاُء إىل أنَّ العّلَة يف ذلَك أنَّ اهلاَء منويٌّة يف املؤنَّ 
إّمنـا أدخلُـوا : " قـالَ . ُدَمـيٍّ تصـغَري َدٍم : ولكّن العـرَب أسـقطْتها ، فلّمـا َصـغَُّروا االسـَم َأظهُروهـا ، كمـا يظهـُر الـالُم يف حنـِو 

وقعـْت هـي 
، فلّمـا صـغَُّروا َأظهـُروا منه اهلـاءَ ًة ، ولكّنهم أسقُطواقد كاَن ينبغي أْن تكوَن رِجَلًة وَفِخذَ : واألمساُء َمًعا ، فلّما َصغَُّروا قاُلوا 

.27"ُدَميٌّ : يف دٍم : اهلاَء ، كما قاُلوا
: " وقاَل ابـُن التَّْسـَرتِيِّ 

يف ِشقِِّه األّوِل إىل مذهِب الفرّاِء يف أنَّ اهلاَء منويّـٌة يف املؤنـثِّ الثالثـيِّ ، واألصـُل ومعىن كالِم ابِن التَّْسَرتِيِّ يرتدُّ . 28"مجِعهِ 
: قلـَت : وأّمـا كالُمـُه يف ِشـّقِه الثـاين فيعـين أنـََّك إذا . أْن تظهـَر ، ولكّنهـا ُحـِذفْت ، وملّـا َصـغََّر االسـَم عـادْت إليـِه وظهـرْت 

اِء ، ومعلوٌم أنَّ العدَد من ثالثٍة إىل َعَشَرٍة خيالُف املعدوَد تذكريًا وتأنيثًا ، فُخّلُو أربٍع من اهلاِء أربُع أرجٍل ، جتّرَد العدُد من اهل
.جًال اليت مجُِعْت على أرجٍل مؤنّثٌة دليٌل على أنَّ رِ 

مـريِن؛ األّوِل أنَّ أصـَل وذكَر ابـُن يعـيَش أّن العـرَب يُلحُقـوَن اهلـاَء يف تصـغِري املؤنّـِث إذا كـاَن علـى ثالثـِة أحـرٍف أل
خّفــُة بنــاِء الثالثــيِّ ، فلّمــا اجتمــَع ا ســبَق ، واألمــِر الثــاين التأنيــِث أْن يكــوَن بعالمــِة ، وهــو مــذهُب الفــرّاِء وابــِن التُّســرتيِّ كمــ

.29هذاِن األمراِن ، وكاَن التصغُري يردُّ األشياَء إىل أصوِهلا ، فأظهُروا العالمَة املقّدرةَ 
أنَّ العلّــَة يف إدخــاِل اهلــاِء طُــُروُء معــىن الوصــِف يف اجلامــِد املُصــّغِر ، إْذ إنَّ التصــغَري يُــورُد فيــه معــىن ويــرى الرضــيُّ 

قـَدٌم صـغريٌة ، بإحلـاِق التـاِء يف : مبنـزلِة املوصوِف َمَع ِصفِته ، فكما أّنَك تُقـوُل " وتفسُري ذلَك أنَّ االسَم املُصّغَر . الوصِف 
وتعليُل الرضيِّ هذا تفسٌري لقوِل . 30"ُقَدْميٌة ، بإحلاِق التاِء يف آخِر االسِم الذي هو كآخِر الوصِف : لَت آخِر الوصِف ، ق

.3/4891الكتاب : سيبويه 23
.702املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 24
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 25
.2/170اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي 26
.704ـ 703املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 27
.89ملذكر واملؤنث ص ا: ابن التسرتي 28
.1/100األشباه والنظائر : السيوطي : وينظر . 5/127شرح املفصل : ابن يعيش 29
.1/237شرح الشافية : االسرتاباذي 30
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ِقْدٌر صغريٌة : َقَدٌم صغريٌة ، وُقَديـَْرٌة ؛ ألّنَك تقوُل : ُقَدْميٌَة ؛ ألّنَك تقوُل : َقَدٍم وِقْدٍر ، تقوُل : ُث حنو واملؤنّ : " ابِن الّسرّاج 
"31.

وىل التصـغُري، ؛ األ32وذكَر األزهريُّ أنَّ املؤّنَث الثالثيَّ حلقتُه هاُء التأنيِث عنَد التصغِري ؛ لئالّ جيتمَع فيِه فرعّيتـانِ 
.التأنيِث ، ومعلوٌم أنَّ املُقدََّر فرُع الظاهِر لثانيُة التقديُر ، تقديُر عالمةِ التكبِري ، وافرعُ ذلَك أنَّ التصغريَ 

ـ إْن كـاَن ال بـدَّ مـن البحـِث عـن علّـٍة ـ أنَّ العـرَب زادْت هـاَء التأنيـِث يف املؤنّـِث الثالثـيِّ لتأكيـِد معــىن ويف ظـّين 
.التأنيِث يف  الكلمِة ، ليَس غُري ، حرًصا على اإلبانِة والتوضيِح 

وذكَر مجاعٌة من النحـوّيَني أنَّ إظهـاَر عالمـِة التأنيـِث يف التصـغِري خيضـُع لشـروٍط ، هـ
وأمثاِهلــا ، وأالّ يُوقــَع إحلــاُق عالمــِة التأنيــِث بــاللَّبِس ، كتصــغِري ) رأٍس ( ُمشــرتَك الّداللــِة بــني التــذكِري والتأنيــِث كـــ وأالّ يكــونَ 

.33مخٍس الّدالِة على معدوٍد مؤّنثٍ 
ُمصّغرًا مـن غـِري عالمـِة التأنيـِث ، كقـوِهلم يف تصـغِري النـاِب ، وجاَء عِن العرِب 34وأّما ما شذَّ من األمساِء الثالثّيةِ 

ِعُ◌ريْـٌس، ويف : قـَُويٌس ، ويف تصغِري الـُعِ◌رسِ : ُحَرْيٌب ، ويف تصغِري َقوِس الرمِي : نـُيَـْيٌب ، ويف تصغِري احلرِب : من اإلبِل 
ُدَرْيٌع ، ويف تصغِري : ُضَحّيا ، ويف تصغِري الّدرِع : الضُّحى ُشَوْيٌل ، ويف تصغِري : ُذَوْيٌد ، ويف تصغِري الّشْوِل : تصغِري الذوِد 

، كمـا أنَّ النحـاَة 35نـَُعْيٌل ؛ فقد ذكَر ابُن جّين أنَّ اجليَد أْن ُتصّغَر هذه األمساُء باهلـاءِ : فـَُرْيٌس ، ويف تصغِري النعِل : الفرِس 
.قد اختلُفوا يف تعليِل تصغريِها بال هاٍء 

فمــذهُب اخلليــِل أ
.37زلِة ، كأنّه مصدٌر مذّكٌر كالعدلِ ـبتلَك املن36وزعَم أَن احلربَ . فصاَر امسًا غالًبا 

فإّمنـــا . نـُيَـْيـــٌب : ّمـــا قـــوُهلم يف النّـــاِب مـــن اإلبـــِل فأ: " قـــاَل . ومـــذهُب املـــربِّد يف نـُيَـْيـــٍب وُحريـــٍب كمـــذهِب اخلليـــِل 
وكــذا . مــا أنــِت إالّ ُرَجيــٌل ؛ ألنـّـَك لســَت تقصــُد إىل تصــغِري الرجــِل : 

فلو مسّينـا امـرأًة حربًـا أو نابًـا ، مل َجيُـْز يف . ْربًا حربْتُه حَ : ُحريٌب ، إّمنا املقصوُد املصدُر من قولَك : قوُهلم يف تصغِري احلرِب 
.38"تصغريِها إالّ ُحَريْبٌة ، ونـُيَـْيَبٌة 

فقد ذهَب إىل أّن الناَب واحلرَب والقوَس والُعرَس والضُّحى يف األصـِل أمسـاٌء مـذّكرٌة ُمسّـَي . وهو رأُي الفرّاُء أيًضا 

وذكـَر ِلَما ُمسّيْت بِه ، واستثىن كلمَة الضُّحى إْذ ال يصحُّ إدخاُل اهلاِء فيها ؛ ألنّه مل ُيسـمْع ، فتصـغريُها بغـِري هـاٍء ُضـَحّيا ، 
.39تصغَري َضْحَوةٍ ُضحّيٌة كراهُتهم وِفراُرهم من أْن ُتشِبهَ : اَل اهلاِء يف تصغريِها ، وأْن يقوُلوا الفرّاُء أنَّ ما منَعهم إدخ

.3/37األصول يف النحو : ابن السراج 31
.2/323شرح التصريح : األزهري 32
.99ـ 98ص " قسم الصرف " النحو والصرف الواضح يف : ، واحللواين 6/143مهع اهلوامع : السيوطي 33
.2/324شرح التصريح : ينظر . ذكَر األزهريُّ أنَّ املتأّخريَن مجُعوا من ذلَك عشريَن لفظًا 34
.2/87املقرب : ابن عصفور : وينظر . 284اللمع يف العربية ص : ابن جين 35
املــذكر واملؤنــث ص : أبــو بكــر األنبــاري : وينظــر . احلــرُف  ، وال وجــه لــذلَك  ، والصــواُب مــا أُثبــَت ، 3/704، وهــارون 2/137يف املطبــوع  ، مــن نســخيت بــوالق 36

704.
.704املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري : وينظر . 3/483الكتاب : سيبويه 37
.2/240املقتضب : املربد 38
.91املذكر واملؤنث ص : ، وابن التسرتي 706ـ 705املذكر واملؤنث ص : ر األنباري أبو بك: وينظر . 100، و 88املذكر واملؤنث ص : الفراء 39
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، ويف موضـعِني آخـريِن ذكـَر أنَّ 40والعّلُة يف تصغِري الذوِد واحلرِب بغِري هاٍء عنـَد ابـِن التسـرتّي شـبَـُههما باملصـادرِ 
.41"شبَه تصغريُه تصغَري َحْربٍَة لئالّ يُ " اهلاَء سقطْت يف تصغِري احلرِب  

وذكَر أبو حّياَن أنَّ العرَب مل ُتدخِل اهلاَء يف تصغِري االسِم الثالثيِّ املؤّنِث إْن كاَن مصدرًا يف األصِل كحرٍب، أو 
: من الشاذِّ ، وذلَك حنو اهلاُء ، وهو ثالثيٌّ يُعدُّ اسَم جنٍس مذّكَر األصِل كناٍب للمسنِّ من اإلبِل ، وذكَر أنَّ ما مل تدخْلهُ 

، وذُكـَر أنَّ بعـَض العـرِب 42الذوِد والشْوِل والناِب واحلرِب والفرِس ودرِع احلديِد والّنْحِل والُعرِس والضـّحى والنْعـِل والنََّصـفِ 
.44، والدرعِ 43يُذّكُر احلرَب والدرَع والفرَس فال يكوَن من هذا الباِب ، وأّن منهم من أدخَل اهلاَء يف الُعرِس والَقوسِ 

َربيُّ أنَّ فرًسا ُصّغَر من غِري هاٍء مذهوبًا بِه إىل معىن املركوِب ، وأّن حربًا مل تدخْلها اهلاويرى الُعكْ 
أي . 45الُعـودِ معىن القتالِ 

.أّن هذه األمساَء ُمحلْت على معىن التذكِري ، ومل ُحتمْل على معىن التأنيِث 
عّلتـِني يف ومهما يكْن من أمٍر ، فما سبَق من أقواٍل يف تصغِري ما شذَّ من املؤّنِث بغِري اهلاِء ميكُن إمجاُله وحصـرُُه 

ِث واملُذّكِر ، وَمـن صـّغر بغـِري هـاٍء فقـد غلّـَب معـىن املـذّكِر ، والثانيـِة أنَّ بعًضـا نتِني ؛ األوىل أنَّ هذه األشياَء تقُع على املؤنّ ثِ 
فاهلاُء يف ُحَريٍب سقطْت لئالّ ُيشبَه تصغريُُه تصغَري َحْربٍة، ويف . لئالّ ُيشبَه تصغريُُه تصغَري ما فيِه هاٌء ؛منها ُصغَِّر بغِري هاءٍ 

.تصغَري َضحَوٍة ُضَحيٍّ سقطْت لئالّ ُيشبَه تصغريُهُ 
اءٌ ُأخرى وا على وجوِب تصغِري املؤّنِث الثالثيِّ بأْن يُزاَد لُه اهلاُء ، فقد كانْت هلم آر وإذا كاَن مجهوُر النحاِة قد أحلُّ 

.ا وحذفًا تبًعا للمعىن املراِد من االسِم يف هذه العالمِة إثباتً 
أصـُلُه اسـُم اجلـنِس ،  َي امـرأًة حبـرٍب ، أواملصـدُر كـأْن ُتسـمّ ٍث ثالثـيٍّ ، أصـُلهُ ـ فقد ذكُروا أنُّه إذا َمسّيـَت مؤنـّثًـا باسـٍم مؤنّـ1

، وقد سبقِت اإلشارُة قبَل قليٍل إىل 46ُحريبٌة ونويبةٌ : امرأًة بناٍب ، فإّن تصغريَه جيُب أْن يكوَن باهلاٍء ، فتقوُل يَ كأْن ُتسمّ 
.أنَّ العرَب صّغرْتُه بال هاٍء قبَل التسميِة 

.ـ وأّما إذا مسّيَت املؤّنَث باسٍم مذّكِر ، أصُله املصدُر ، كَلْهٍو وبَرٍق وطََلٍل وَطَرٍب ففي ذلَك خالٌف بيَنهم 2
، وذلَك إْن نويَت أنّـَك مسيـَت املؤنّـَث جبـزٍء مـن األّوُل إدخاُل اهلاِء وعدُمهُ : فالفرّاُء ُجييُز يف تصغِري ذلَك وجهِني 

األنبـاريُّ قاَل أبو بكـرٍ . ى الكثِري عدُم إدخاِهلا وذلَك إْن نويَت أْن ُتسّمَي املؤّنَث باللهِو الذي يقُع علاللهِو قليٍل ، والثاين
هذه َهلٌْو وبـَْرٌق ، وكذلَك طََلٌل وَطَرٌب ، وما أشـبَهُهنَّ ، فلـَك يف : َك إذا مسّيَت امرأًة باسٍم مذّكٍر ، كقولِ : وقاَل الفرّاُء : " 

. هـذه ُهلَيَّـٌة قـد جـاءْت ، وهـذه بـَُريقـةٌ : : تصغريِه وجهانِ 
مذّكرًا ، مثَّ مسّيَت به مؤنـّثًا ؛ ألنَّه إذا كاَن بعًضا من اللهِو يف النّيِة ، فكأنّه قد كانَ وإّمنا أدخلَت اهلاَء يف اللهِو ، وقد عرفَتهُ 

وإْن شـئَت . نظـرٌة وضـربٌة : ينبغي له أْن يكوَن باهلاِء ، أال ترى أنَّ قليَل الضرِب أو الّنظِر ، إّمنـا يُقلِّـُل يف الواحـدِة ، فُيقـاُل 
الـذي ولـو نويـَت أْن ُتسـمَيها بـاللهِو . علـى أصـِلهِ هذه ُهلَيٌّ قد جاءْت ، بغِري اهلاِء ؛ ألنّه مذّكٌر يف األصِل فصـّغرَتهُ : قلَت 

.77املذكر واملؤنث ص : ابن التسرتي 40
.89، و 71املذكر واملؤنث ص : ابن التسرتي 41
.السنِّ متوسطةُ : امرأة َنَصٌف 42
.243ـ 1/240الشافية شرح : االسرتاباذي : وينظر . 1/179ارتشاف الضرب : أبو حيان 43
.75املذكر واملؤنث ص : ابن التسرتي 44
.2/170اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي 45
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 2/240املقتضب : املربد 46



10

فيـِه فـَْعلَـًة ، فكـاَن 47يقُع على الكثِري ، مل يكْن تصغريُه إالّ بطرِح اهلاِء ، أال ترى أنّه مذّكٌر ، وإْن مل تنِو فيِه تقلـيًال ، تنـوي
ـــُد قـــد جـــاءْت ، ال غـــُري : زلِة امـــرأٍة مسّيَتهـــا بزيـــد ، فقلـــَت ـمبنـــ وقـــد نســـَب أبـــو حيـــاَن هـــذا الـــرأَي أليب بكـــٍر . 48"هـــذه زُيـَْي

.49ألنباريِّ ا
ونقــَل أبــو حيّــاَن أّن العلــَم املؤنّــَث املنقــوَل مــن املــذّكِر تصــغريُه باهلــاِء عنــَد اجلمهــوِر ؛ ألنَّ معنــاُه التأنيــُث ، وهــو 

َرةٌ : قلُت فما باُل املرأِة إذا ُمسّيْت ِحبََجٍر قلَت : " قاَل سيبويِه . مذهُب اخلليِل  ا هلـا ألّن َحَجـَر قـد صـاَر امسًـ: ؟ قـاَل ُحَجيـْ
وأّمـا أبـو . 50"علًما ، وصار خالًصا ، وليَس بصفٍة وال امسًا شاركْت فيِه مذّكرًا على معًىن واحٍد ، ومل تُـرْد أْن ُحتّقـَر اَحلَجـَر 

مـح اسـم امـرأٍة فـََوْفَق املذهِب األّوِل تقوُل يف رُ . بكٍر األنباريُّ فيعتُرب أصَله الذي نُقَل منه، وهو التذكُري ، وُيصّغرُه بغِري هاٍء 
.51رميح: ُرَمْيَحُة ، وَوْفَق مذهِب أيب بكٍر األنباريِّ تقوُل : 
ـ وذكــَر النحــاُة أنَّــه إذا كانَــْت تســميُة املؤنّــِث باســٍم مــذّكٍر مــن أمســاِء الرجــاِل علــى ثالثــِة أحــرٍف كَحَســن وَزيْــد وَعْمــرو، 3

أْن " زيـد" واحتجَّـا بأنّـَك نويـَت بــ  " هـذه ُحَسـُني وزُيـَْيـُد وُعَمـُري ،  : ُل فمذهُب الفرّاِء وثعلٍب أْن ُيصّغَر بغِري  اهلاِء ، فتقـو 
املصـدَر ، فـذلَك الـذي منـَع مـن مـن أمسـاِء الرجـاِل ، ومل تتـوّهمِ إىل امرأٍة ، وأنَت تنوي امسًـايكوَن يف معىن فالٍن ، مثَّ نقلَتهُ 

:  " قـاَل . صدِر فقد أجاَز الفرّاُء تصغريَه باهلاِء ؛ ألنّه مبنـزلِة َهلْـٍو يف القلّـِة وأّما إْن نويَت أْن ُتسّمَيها بامل. 52"إدخاِل اهلاِء 
زيدا ، فههنـا يسـتقيُم زِْدتُهُ : نعْم ، إذا مسّيَتها باملصدِر ، كقولَك : ؟ قلُت زُيـَْيَدُة على وجهٍ : أَفـَُتِجيُز أْن تقوَل : فإْن قلَت 

.53"، ألنّه مبنـزلِة َهلٍْو يف القّلِة والنّيِة دخوُل اهلاِء وخروُجها يف تصغريِهِ 
امــرأٌة عــدٌل ، فقــد نقــَل ســيبويِه عــن اخلليــِل أنّــه يُعتــُرب األصــُل ، وهــو : ِر ، حنــو ـ وإذا ُوصــَف املؤنـّـُث باســِم اجلــنِس الــذّكَ 4

، فلـم تغلـْب عليـِه ٍر  ، وشاركِت املـذّكَر يف صـفِتهِ " امرأٌة ُعَدْيٌل ؛  : املصدُر ، وال تُزاُد فيِه اهلاُء ، تقوُل 
.55امرأٌة ُنَصيٌف يف تصغِري امرأٍة َنَصفٍ : قوُلَك ومثُلهُ . 54"
. ِملحفـٌة ُخَليـٌق ، يف تصـغِري ملحفـٍة َخلَـقٍ : ـ وكـذلَك ُيصـغَُّر مـا كـاَن نعتًـا ملؤنّـٍث ليسـْت فيـِه اهلـاُء ، بغـِري اهلـاِء ، كقولِـَك 5

عنـَد الفـرّاِء أنَّ َخَلًقـا نعـٌت ملؤنّـٍث ليسـْت فيـِه فيـِه املؤنّـُث ، ووجُهـهُ سيبويِه أنّه مـذّكٌر يُوصـُف بـه املـذّكُر فشـارَكهُ ووجُهُه عندَ 
. 56اهلاءُ 
وُنَس إدخـاُل ـ وإذا مسّيَت املذّكَر باسٍم مؤّنٍث ثالثيٍّ ليَس فيِه اهلاُء ، كأْن ُتسّمَي رجًال بُأُذٍن أو َعْنيٍ أو ناٍر ، فمذهُب ي6

عـروُة بــُن أَُذيـْنَــَة ، ومالـُك بــُن نـُــَوْيرَة ، وُعيَـْينـُة بــُن حصــٍن ، فهـذه أمســاُء مــذّكريَن : ، وحيــتجُّ بقــوِهلم اهلـاِء فيــِه ، اعتبــارًا بأصـِلهِ 
، وقــاَل 57"إىل املــذّكِر هُ ألنّــَك قــد نقلتَــ" بغــِري اهلــاِء ومــذهُب ســيبويِه واملــربدِّ تصــغريُهُ . أعــالٌم دخلْتهــا اهلــاُء وأصــُلها املؤنّــثُ 

" .يف العربيةِ ، وهو سائغٌ عليهِ " مل  " بدخولِ إىل املضيِّ ا يف املعَىن مقلوبً الشرطِ ؛ لكونِ الشرطِ جوابُ مل جيزمْ : " يف حاشيتهِ قُ احملقّ قالَ 47
.708املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 48
.1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان 49
.3/483الكتاب : سيبويه 50
.2/478شرح األمشوين : األمشوين : وينظر . 1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان 51
.708املذكر واملؤنث ص : اري أبو بكر األنب52
.1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 708املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 53
.1/239شرح الشافية : االسرتاباذي : وينظر . 3/482الكتاب : سيبويه 54
.خلق 10/89لسان العرب : ابن منظور : وينظر . 3/482الكتاب : سيبويه 55
.2/293املقتضب : املربد : وينظر . 707املذكر واملؤنث ص : بكر األنباري أبو 56
.2/478شرح األمشوين : األمشوين : وينظر . 2/242املقتضب : املربد 57
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ويُـونُس . بغِري هاٍء ، وتدُع اهلاَء ههنا كما أدخلَتهـا يف َحَجـٍر اسـم امـرأةٍ وإذا مسّيَت رجًال بَعْنيٍ أو أُُذٍن فتحقريُهُ :  " سيبويِه 
. 58"يُدخُل اهلاَء ، وحيتجُّ بُأذينَة ، وإّمنا ُمسَّي مبُحّقٍر 

وهـو مـردوٌد . ْينَة ونـَُوْيرَة فتفسريُهُ وأّما احتجاُج يونَس بأذينَة وُعيَـ 
59.

الرجـَل إذا ُمسّـَي مبؤنّـٍث ثالثـيٍّ أو أزيـَد فتصـغريُه بغـِري هـاٍء ، مثَّ عـاَد ونقَل أبـو بكـٍر األنبـاريُّ عـن الفـرّاِء وثعلـٍب أنَّ 
وكــذلَك إذا : " وهــذا كالُمــهُ . وذكــَر أنَّ مــذهَب يُــونَس كمــذهِب الفــرّاِء ، يف أنَّ املــذكَر إذا ُعلِّــَق علــى مؤنّــٍث ُصــّغَر باهلــاِء 

هــذا : بغــِري هــاٍء، فــإذا مسّيــَت رجــًال بَعــْنيٍ وَفِخــٍذ قلــَت يف التصــغِري هُ مسّيــَت الرجــَل مبؤنـّـٍث علــى ثالثــِة أحــرٍف أو أكثــَر صــّغرتَ 
يذهُب يف هذا إىل مثِل ما ذهـَب إليـِه الفـرّاُء ، واحـتجَّ وكاَن يُونسُ …ا مذهُب الفرّاِء وأيب العباسِ هذ. ُعيَـْنيٌ وهذا ُفَخْيٌذ 

َنُة بُن ِحصٍن ، أدخُلوا اهلاَء يف تصـغريِهِ : تقوُل العرُب . ُصغَِّر باهلاِء يف أنَّ املذكَر إذا ُعّلَق على مؤّنثٍ " الفرّاُء ويُونُس   ُعيَـيـْ
.60"ُعروُة بُن أَُذينَة ، فأدخُلوا اهلاَء يف تصغِري اُألُذِن ، وهي اسٌم ملذّكٍر : : ، وهي اسٌم ملذّكٍر ، وكذلَك قاُلوا 

فالعّلُة عنَد من . ذو الثَُّديِّة : ِري املذّكِر محالً على معىن املؤّنِث ، كقوِهلم ـ وذكَر النحاُة أنَّ العرَب قد تدخِل اهلاَء يف تصغ7
ذو : : قاَل 

.61دخلِت اهلاُء على إرادِة القطعِة من الثدِي ، فيكوُن تأنيُثها على التأويلِ إّمنا : وقيَل . الُيَديِّة وذو الثَُّديِة 
8

ـ جتري َجمرى الواحِد ، فُتصّغُر على 63﴾ُمَك وْ ِه قَـ ّذَب بِ كَ َو ﴿: و قوِلهِ 62﴾وحٍ ُم نُ وْ ْت قَـ بَ ذَّ كَ ﴿: وتؤنََّث ، كقوِلِه تعاىل 
مجاعـٌة ، فإّمنـا هـو اسـٌم مفـرٌد ، وإْن كـاَن : " ؛ 64لفِظها

.لتأنيَث غُري الزٍم هلا ، وإّمنا يلحُق التأنيُث أفعاَهلا ، وال تدخُلها اهلاُء ؛ ألنَّ ا65"املُسّمى بِه مجًعا 
: وأّمــا إذا كــاَن اســُم اجلمــِع امسًــا لغــِري اآلدميّــَني مل يكــْن إالّ مؤنـّثًــا ، فُيصــغَُّر باهلــاِء ، كاإلبــِل واخليــِل ؛ تقــوُل فيهمــا

وأجـاَز أبـو بكـٍر األنبـاريُّ أْن ُتصـّغَر اإلبـُل بغـِري . رًا أم مؤنـّثًا ُمذكّ ، سواٌء أكاَن واحُدهُ 66وُخيَـْيلٌة؛ ألنَّ التأنيَث الزٌم هلاأُبَيلةٌ 
.68وذكَر أنَّ الكسائيَّ أجاَز يف الغنِم أْن ُتصّغَر باهلاِء ، وبغِري هاءٍ 67هاءٍ 
حبـذِف اهلــاِء ،  عِـهِ ُيصـّغُر علـى مجفقـد ذكـَر النحـاُة أنّـهُ ، وبــَني واحـِده اهلـاُء ـ وأّمـا اسـُم اجلـنِس اجلمعـيُّ الـذي يفـرُق بينَـهُ 9

بتصـغِري الواحـدِة ، فـال يُفـَرُق ـ لـو أدخلـَت اهلـاَء ـ بـَني كُنَخْيـٍل يف خنـٍل ، وُحنَْيـٍل يف حنـٍل ، وُمتَـْريٍ يف متـٍر ؛ لـئالّ يشـتبَه تصـغريُهُ 

. 3/484الكتاب : سيبويه 58
2/478شـرح األمشـوين : ، واألمشـوين 1/180رتشـاف الضـرب ا: وأبـو حيـان . 1/240شرح الشافية : ، واالسرتاباذي 710املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 59

.6/144مهع اهلوامع : ، والسيوطي 
.710ـ 709املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 60
.ثدي 14/109لسان العرب : ابن منظور 61
.105الشعراء اآلية 62
.66األنعام اآلية 63
.5/133املفصل شرح: ، وابن يعيش 3/494الكتاب : سيبويه 64
.3/347: وينظر . 2/292املقتضب : املربد 65
، 555، و 552املـذكر واملؤنــث ص : ، وأبـو بكـر األنبـاري 3/347و 292، و 2/186املقتضـب : املــربد : وينظـر . قـوم 12/505لسـان العـرب: ابـن منظـور 66

.5/133شرح املفصل : وابن يعيش 
.556املؤنث ص املذكر و : أبو بكر األنباري 67
.1/184ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 68
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، وذلـَك عنـَد َمـن عـدَّ اسـَم 69الواحِد واجلمـِع ، فيقـُع لَـبٌس بيَنهمـا ، فهـَي تثبـُت يف تصـغِري املفـرٍد ، وتطـرُح يف مصـّغِر مجعِـهِ 
وذكـَر الفـرّاُء أنّـه إذا أُريـَد بـِه القلّـُة وتصـغُري مـا بـَني الـثالِث إىل . 70فـال إشـكالَ ، اجلمِع مؤنـّثًـا ، وأّمـا مـن جعلَـُه مـن املـذّكِر 

وبــَني واحــِده اهلــاُء فصــّغْرُه علــى هُ كــلُّ مجــٍع بينَــ:  " قــاَل . بــاأللِف والتــاِء ، مثَّ مجعِــهِ يكــوُن بتصــغِري لفِظــهِ العْشــِر ، فتصــغريُهُ 
ُسَديراٌت : ِسْدٌر وُسَدْيرٌة ، وخنٌل وُخنَْيلٌة ، فإْن أردَت القّلَة وتصغَري ما بَني الثالِث إىل العشِر قلتَ : بطرِح اهلاِء ، فقْل مجِعهِ 

.71"وُخنَيالٌت 
علـى 72فقد أوجَب ا، ـ وأّما أمساُء البلداِن ممّا كاَن على ثالثِة أحرٍف 10

.ثالثِة أحرٍف ، كُحَمْيَصَة يف ِمحَص ، وُحَلْيَبَة يف َحَلَب ، وفـُيَـْيَدَة يف فـَْيَد 
، 73ردُّ احملـذوفِ ِعـَدٍة وِصـلٍة وزِنـٍة وجـبَ : ِعَوٌض من الفـاِء ، حنـو ـ وَنصَّ النحويُّوَن على أّنَك إذا صّغرَت ما اهلاُء فيهِ 11

غِري وزُن فـَُعْيٍل ، واحملافظُة على اهلاِء ؛ ألنَّ هذه اهلاَء حرٌف ال يُعتدُّ بِه ، وال يُتمُِّم بِنيَة تصغِري الثالثيِّ ، ألنَّ أقلَّ أوزاِن التص
ــَدٌة وُوَصــْيلٌة وُوَزيْنــ: وهــذا الــوزُن ال يــتمُّ إالّ بثالثــِة أحــرٍف ، فتقــوُل يف تصــغريِها اعلــم أنَّ كــلَّ اســٍم : " قــاَل الّرضــيُّ . 74ةٌ ُوَعْي

تقـوُل يف … وجـَب يف التصـغِري ردُّهـا ؛ ألنَّ أقـلَّ أوزاِن التصـغِري فـَُعيـٌل ، وال يـتمُّ إالّ بثالثـِة أحـرٍف … ثالثيٍّ ُحِذَف فـاُؤهُ 
مل وصلٍة ووعدٍة ، لكّنهُ : جامعاِن ، حنو وهذه التاُء ، وإْن كانْت كالِعَوِض من الفاِء ، ولذلَك ال يت. ُوَعيدٌة : دٍة تصغِري عِ 

.75"بَلهاقَح ما إىل كلمٍة ، فلهذا فُتِ أصَلها أْن تكوَن كلمًة مضمومةً 
، كمــا ناقَشــهُ 76هــاءٍ بــردِّ احملــذوِف بــالوعــّوَض عنهــا باهلــاِء، فصــّغَرهُ ونــاقَش الســيوطيُّ تصــغَري مــا ُحــذَفْت فــاُؤهُ 

جــيَء بــِه للتعــويِض ، فيكــوُن تصــغُري َف حــرِف العِــَوِض ؛ ألنـّـهُ ذْ احملــدثوَن ، فــأوجُبوا ردَّ احملــذوِف ؛ ألنـّـه حــرٌف أصــليٌّ ، وَحــ
.77ِعدٍة وِصلٍة وزِنٍة ُوَعيًدا وُوَصْيًال وُوَزيـًْنا

ا كما يف َشفٍة ، فقد أوجَب النحاُة أْن يُردُّ احملذوُف ، وتبقى اهلاُء هاُء التأنيِث مقاَمهوأّما ما ُحِذفْت الُمُه ، وقامتْ ـ 12
، فقـد أوجـَب ســيبويِه يف 79، وأّمـا إذا قامـْت تــاُء التأنيـِث مقـاَم الـالِم احملذوفـِة ، كمــا يف بنـٍت وُأخـتٍ 78ُشـَفيهةٌ : ، فتقـوُل 
، فتقـــوُل يف ؛ ألنَّ اهلـــاَء العالمـــُة الـــيت تلـــزُم لـــو كـــاَن علـــى أصـــِلهِ ذْ ردَّ احملـــذوِف وَحـــتصـــغريِهِ 

.106، و 89املذكر واملؤنث ص : ابن التسرتي 69
.94شذا العرف يف فن الصرف ص : احلمالوي : ينظر 70
.557املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 71
ثِ ر واملؤنّــاملــذكّ بــنيَ فاصــلةٌ عالمــةٌ فيــهِ تكــونَ ا أنْ إّمــمنــهُ املؤنّــثَ ، وأنَّ التأنيــثُ البلــدانِ علــى أمســاءِ أّن الغالــبَ ) 464املــذكر واملؤنــث ص ( يف األنبــاريُّ أبــو بكــرٍ ذكــرَ 72

املـذكر واملؤنـث ( الفـراءُ يف وذكـرَ . ، كِحمـَص وفَيـَد ودمشـقَ فيـهِ معـىن التأنيـثِ بقيـامِ ا عـن العالمـةِ ُمسـتغنيً املدينةِ يكوَن اسمُ ، وإّما أنْ وطربيّةَ والرصافةِ واجلزيرةِ يف مكةَ كاهلاءِ 
.إىل البلدةِ يُقصُد بهِ ّنثَ أُ ، فإنْ كخراساَن وُجرجاَن فهو مذكرٌ ونونٌ ألفٌ يف آخرهُ البلدانِ من أمساءِ أّن كّل اسمٍ ) 105ص 

.2/164يف علل البناء واإلعراب اللباب : العكربي : وينظر . 2/240املقتضب : املربد 73
، واألمشـوين 3/54األصـول يف النحـو : ، وابـن السـراج 5/118شـرح املفصـل : ، وابن يعـيش 79الفصول يف العربية ص : ، وابن الدهان 3/449الكتاب : سيبويه 74
.2/474شرح األمشوين : 
.1/175ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 218ـ 1/217شرح الشافية : االسرتاباذي 75
.136ـ 6/135مهع اهلوامع : السيوطي 76
.97ص " قسم الصرف  " الواضح يف النحو والصرف  : احللواين 77
.137ـ 6/136مهع اهلوامع : السيوطي 78
، كلمــاتٍ إال سـبعَ عليهـا تـاءً ا ، ويوقـفُ هــا سـاكنً مـا قبلَ فيكـونُ اءٌ تـهِ مـن الِمـبـدلَ مــا أُ مـن الكلمـاتِ مل جيـئْ هُ أنّـ) 221ـ 1/220شـرح الشـافية (يف االسـرتاباذيُّ ذكـرَ 79

إالّ ) علـى تأنيـِث احملكـّي ا للداللـةِ وقًفـالتـاءُ فيـهِ وهـي مـن زيـدتْ (َمْنـَت : م ، وقوهلُ سيبويهِ لتا ، عندَ وكِ : وأضافَ . ، وَهْنٌت ، وَكيٌت ، وَذْيٌت ، وثِْنَتان ، وبنتٌ أختٌ : هي 
.ا وضعً " من " لـ  ال المَ ، إذْ من الالمِ بدالً ليستْ تَ نْ مَ يفالتاءَ أنّ 
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ومـذهُب اُألمشُـوينِّ كمـذهِب سـيبويِه يف . 80بـُنَـيٌَّة وُأَخّيٌة ؛ ألنَّ التاَء فيهما ُأحلقْت للتأنيِث ، وليسْت ببـدٍل الزمٍ : تصغريِمها 
. 81تُلحَ 

وأوجَب الفرّاُء وأبو بكٍر األنباريُّ ما أوجَبهُ 
لبقيتَـا 82ِن التـاُء فيهمـا للتأنيـثِ زلِة محزَة وطلحَة ، وأضاَف أنّه لو مل تكــاألصِل هاًء ُجعلْت تاًء لسكوِن ما قبَلها ، فهي مبن

. 83ُعَفْريِيتٌ : ثابتتِني يف تصغريِمها ، كما تَثُبُت تاُء ِعفريٍت ؛ ألنَّ الِعفريَت تقوُل يف تصغريِه 

:أحرفٍ على ثالثةِ الزائدُ ثالثًا ـ المؤّنثُ 
وقاَل ابـُن التَّسـَرتِيِّ . 84اهلاُء ُصغَِّر بغِري هاءٍ وليَس يف مكّربِهِ ـ يذكُر أهُل العربّيِة أنّه إذا ُصّغَر املؤّنُث ممّا زاَد على الثالثِة ،1

. 85"بغِري اهلاِء وكّلما جاَء وزٌن من املؤّنِث على أكثَر من ثالثِة أحرٍف فتصغريُُه بغِري هاٍء ، كما أنَّ مجَعهُ : " 
الـيت 86؛ وذلـَك ألنَّ احلـرَف الرابـَع يقـوُم َمقـاَم اهلـاءِ والعّلُة يف عدِم زيادِة اهلاِء ، عنَد اخلليِل ، ثقُل اهلـاِء يف اللفـظِ 

: سيبويِه وقالَ . تدخُل يف تصغِري املؤنثِّ الثالثيِّ ، فال ُجيمُع بَني احلرِف الرابِع واهلاِء ، ِلَما يف اجلمِع بيَنهما من االستثقاِل 
اسـتثقُلوا اهلـاَء حـَني كثـُـَر : ؟ قـاَل فمـا بـاُل َعنَـاقٍ : قلـُت . واملـذّكِر " 

. 87"وكذلَك مجيُع ما كاَن على أربعِة أحرٍف فصاعًدا. العدُد ، فصارْت فـَُعْيلًة يف العدِد والزّنِة، فاستثقُلوا اهلاَء 
، فرأيا أنَّ اهلاَء مل تـَُردَّ يف الرُّباعيِّ ؛ لُطوِل االسِم إىل مثِل ما ذهَب إليِه اخلليُل 89، والُعْكَربيُّ 88وذهَب ابُن جّين 

.باحلرِف الرابِع حّىت صاَر هذا احلرُف ِعَوًضا من تاِء التأنيِث 
ملّـا قصـُدوا فيـِه " 

بلفٍظ واحـٍد توّخـوا مـن االختصـاِر مـا ميكـُن ، أال تـرى إىل حـذِفهم فيـِه كـلَّ مـا زاَد علـى أربعـٍة مـن صوِف مَع صفِتهِ ذكَر املو 
مل يــَروا زيــادَة حــرٍف علــى عــدِد حــروٍف لــو زاَد عليهــا أصــليٌّ … فلّمــا وصــُلوا إىل الربــاعيِّ ومــا فوَقــهُ … الزائــِد واألصــليِّ 

90"ُعَقيِّـٌب وُعَقـْريٌِب : ا احلرَف األخَري كالتاِء ، إذ هَي حمتاٌج إليها لكوِن االسِم وصًفا ، فقـاُلوا يف التصغِري ، فقّدُرو طرُحوهُ 

.
لــو ُصــّغَر، وأّمــا مــا كــاَن حمًضــا فاهلــاُء ال تلحُقــهُ أنَّ املؤنـّـَث الربــاعيَّ إْن كــاَن تأنيثُــهُ ولكــنَّ للفــرّاِء رأيـًـا آخــَر حاِصــُلهُ 

ُر بلغـِة ، لئال تلتبَس لغُة من يُذكّ ، وجيوُز إدخاُهلا عنَد من يؤنـّثُهُ ، فال جيوُز إدخاُل اهلاِء فيِه عنَد من يذّكرُهُ ُخمتَلًفا فيهِ تأنيثُهُ 

، 143املســـائل العضـــديات ص : ، والفارســـي 3/56األصـــول يف النحـــو : ، وابـــن الســـراج 6/145مهـــع اهلوامـــع : الســـيوطي : وينظـــر . 3/455الكتـــاب : ســـيبويه 80
.244غة ص املفصل يف علم الل: ، والزخمشري 325واملسائل احللبيات ص 

.2/474وينظر . 479ـ 2/478شرح األمشوين : األمشوين 81
" .رِ املذكّ دونَ باملؤّنثِ اإلبدالِ الختصاصِ التأنيثِ ا فيها من رائحةِ مَ لِ يف البنيةِ بالتاءِ وإّمنا مل يعتدَّ ) :  " 1/220شرح الكافية ( يف االسرتاباذيُّ وقالَ 82
.3/443الكتاب : سيبويه : ينظر 83
.108تقريب املقرب ص : ، وأبو حيان 3/1022شرح املقدمة اجلزولية الكبري : الشلوبني 84
.89املذكر واملؤنث ص : ابن التسرتي 85
.2/324شرح التصريح : ، واألزهري 1/227الفوائد الضيائية : ، واجلامي 133شرح لب األلباب يف علم اإلعراب ص : الربكلي : وينظر 86
شـرح املفصـل : ، وابـن يعـيش 76الفصـول يف العربيـة ص : ، وابـن الـدهان 703ـ 702املـذكر واملؤنـث ص : أبو بكر األنبـاري : وينظر . 3/481الكتاب : ويه سيب87
5/128.
.284اللمع يف العربية ص : ابن جين 88
.2/171اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي 89
.1/238شافية شرح ال: االسرتاباذي 90
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كيَف ُتصّغُر الّذراَع : فإْن قاَل قائٌل :  " قاَل أبو بكٍر األنباريُّ . وهذا أيًضا مذهُب ثعلٍب وأيب بكٍر األنباريِّ . من يُؤّنُث 
ومـن ذّكَرمهـا . ُكَريِّعـٌة وُذَريِّعـٌة : مها يُذّكراِن ويُؤنّثاِن، واألكثُر فيهما التـذكُري ، فمـن أنّـَث قـاَل يف تصـغريِمها : َع ، فقْل والُكرا 

ا مـن املؤنّـِث ن أنّثهـا ، ومهـكيـَف جـاَز أْن ُيصـغَِّر الـّذراَع والُكـراَع باهلـاِء َمـ: فـإْن قـاَل قائـٌل . ُكَريّـٌع وُذَريّـٌع : قاَل يف التصغِري 
: ؟ قيَل لُه الرباعيِّ ، والرباعيُّ ال تدخُله اهلاءُ 

هـذا مـذهُب الفــرّاِء وأيب . وَن الـذيَن يُؤنـّثُـوَن ، والـذيَن يُـذّكرُ 
صـغِري لو كاَن الّذراُع والُكراُع مؤنـّثًا حمًضا مل يُقـْل يف تصـغريِمها إالّ ُكَريّـٌع وُذَريّـٌع ، كمـا مل خيتلُفـوا يف ت: وقاَل الفرّاُء . العباِس 

.91"األتاِن والَعناِق واإلصبعِ 
، ومـا ورَد منـُه باهلـاِء فهـو 92بالربـاعيِّ مؤنـّثًـا كـاَن أو مـذّكرًاوهذا خالُف مذهِب البصرّيَني يف مـنِعهم إحلـاَق اهلـاِء 

. 94، وُوَريِّئٍة يف وراء ، ، وُقَديدمٍة أو قديدميٍة يف قّدام ، وأَُميِّمٍة يف أمام93شاذٌّ عنَدهم نادٌر ، حنو ُذَريّعٍة يف ذراعٍ 
والعّلُة يف إدخاِهلم اهلاَء يف تصـغِري وراء وقـّدام عنـَد املـربّدَ 

فلو مل يُلحُقومها اهلاَء مل يكْن على تأنيِث واحٍد منهمـا " ، 95ليسْت فيها عالمُة التأنيِث على التذكِري ، إالّ هذيِن الظرفنيِ 
قوَل املربِّد هذا من غِري أْن ُيشريَا إليِه ، فأومهَا أنّه 98يشَ وِمن بعِدِه ابُن يع97ونقَل الُعكَربيُّ . 96"دليٌل 
.هلُما 

 "
أي أنَّ . 99"بييًنا لتأنيِثهما، وهذه العقرُب ، فأُنّثا تَ لسعِت العقرُب ، وعقرٌب السعةٌ : تأنيُثهما بشيٍء من ذلك ،كما تقوُل 

ر وراء وقّدام ُصغّ 
.، وإّمنا بالتصغِري فقْط 

" ؛ ) وراء ( صـــّغَر ويــرى ابـــُن ُعصــفوٍر أنَّ اهلـــاَء مل تلحــْق مُ 
.100"لُتوهَِّم أنَّ االسَم مذكٌر 

وذكَر الفرّاُء أنَّ املواضَع كلَّها اليت ُتسّمى عنَد النحوّيِني ظروفًا وصفاٍت وحمالَّ ُمذّكرٌة ، إالّ ما فيِه شيٌء يدل على 
َئُة احلائِط ، فيدخُلوَن يف حتقريِها اهلاَء وهو دليٌل على فالنٌة ُوَريـِّ : وقدام ، فيقولوَن أمام ووراء : ثوَن 

.102مةٌ ٌم وأُميِّ أَُميِّ : ويف حتقِري أمامٍ … دٌمي ُقَدْيِدْميٌة ، وُقَديْ : 101تأنيِثها

.1/184ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 706املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 91
.1/184ارتشاف الضرب : أبو حيان 92
.ذرع 8/93لسان العرب : ، وابن منظور 76املذكر واملؤنث ص : ابن التسرتي 93
لســـان العـــرب : ، وابـــن منظـــور 5/128شـــرح املفصـــل : ، وابـــن يعـــيش 3/1023ح املقدمـــة اجلزوليـــة الكبـــري شـــر : ، والشـــلوبني 1/243شـــرح الشـــافية : االســـرتاباذي 94

.94شذا العرف يف فن الصرف ص : ، واحلمالوي 2/479شرح األمشوين : وري ، واألمشوين 15/390
.2/324شرح التصريح : ، واألزهري 328شرح مجل الزجاجي ص : ابن هشام : ينظر 95
.2/272املقتضب : ربد امل96
.2/171اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي 97
.5/128شرح املفصل : ابن يعيش 98
.244ـ 1/243شرح الشافية : االسرتاباذي 99

.2/90املقرب : ابن عصفور 100
.5/128ينظر شرح املفصل . وهو مذهب ابن يعيش أيضا 101
.60املذكر واملؤنث ص: ، وابن التسرتي 377املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري : وينظر . 109املذكر واملؤنث ص : الفراء 102
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ـ وأّما إذا كاَن يف اال2
ُمسَيّـٍة يف تصـغِري مسـاٍء ، : النحاُة زيادَة اهلاِء فيِه ؛ ألنّـُه صـاَر ثالثـيَّ احلـروِف ، كتصـغِري مـا انتهـى مبـّدٍة قبـَل الٍم معتلّـٍة ، حنـو 

يــاُء التصــغِري ، ويــاٌء مبدلــٌة مــن األلــِف الزائــدِة ، ويــاٌء تكــوَن بــدًال مــن ؛ءاٌت ثــالٌث يــِه عنــَد التصــغِري يــاوذلــَك ألنَّــه جيتمــُع ف
لتوايل األمثاِل استثقاًال لذلَك ، وطلًبا للخّفِة ، فيصُري تصغريُها كتصـغِري مـا كـاَن علـى 103اهلمزِة بعَد األلِف ، فَتحِذُف ياءً 

ِملَ صـّغُروها باهلـاِء وهـَي علـى : ُمسَيّـٌة ، فـإْن قـاَل قائـٌل : ويُقاُل يف تصـغِري السـماِء :  " األنباريُّ قاَل أبو بكٍر . ثالثِة أحرفٍ 
َعْقرٌب وُعَقْريٌِب ، وزينـُب وزُيـَْينـُب : أربعِة أحرٍف ، واملؤّنُث إذا كاَن على أربعِة أحرٍف مل تدخِل اهلاُء يف تصغريِه ، كقولَك 

: يــَل لــُه ، وســعاُد وُســَعيُِّد ؟ ق
يت هَي أحرٍف ، فصّغُروه كما ُيصّغُروَن ذواِت الثالثِة ، إذ صاَر على ثالثِة أحرٍف ، والياءاُت أّوُهلّن ياُء التصغِري ، مثَّ الياُء ال

الياُء اليت هَي الُم الفعِل ، فلّما اجتمعْت ثالُث ياءاٍت ، ُحـِذفْت إحـداُهّن، فبقيـْت يـاءاِن ، مثَّ أحلُقـوا بدٌل من األلِف ، مثَّ 
. 104"اهلاَء هلذا املعَىن 

ملطِر وجعَل الُعكَربيُّ السماَء ممّا مل يُردَّ إليِه اهلاُء ُشذوًذا ، خارًجا على أصِلِه ، لئالّ يشتبَه تصغريُها بتصغِري مساِء ا
.105، فإنُّه ُمذّكرٌ 

.106ُمسيٌّ ؛ لتذكِري ُمسّماهُ : لو َمسّيَت به ُمذّكرًا لكاَن تصغريُُه بال هاٍء ، فتقوُل ) مساًء ( وذكَر النحاُة أنَّ 
هاٍء وإْن كاَن قـد أَُرْيُس بغريِ وأّما أَُرُس اسُم امرأٍة ُخمّفًفا من أَْرُؤٍس حبذِف اهلمزِة ونقِل حركِتها إىل الرّاِء ، فتصغريُهُ 

وإذا صـّغرَت أرس علًمـا ملؤنّـٍث بعـَد : " قاَل أبو حيـاَن . رباعيٌّ مل يَنقْص منه شيٌء مقّدٌر ، وكأنّهُ 
.107"التاُء التاُء ، وَجيٌل عنَدنا من َجيأٍل ، كذلَك ال تلحُقهُ أَرؤٌس ، مل تلحْقهُ حذِف مهزتِه ، إذ أصُلهُ 

تصغريَُه ـ وإذا كاَن الرباعيُّ ممّا جيوُز فيِه التذكُري والتأنيُث ، ويصلُح لفظُُه للمعنيِني مجيًعا ، فقد ذكَر أبو بكٍر األنباريُّ أنَّ 3
رأيـُت : ألنثـى فتصـغُري املـذكِر بغـِري هـاءٍ ، إالّ إذا امنـاَز الـذكُر مـن ا) عقرٍب ( يكوُن بال هاٍء ، كـ 

.108رأيُت ُعَقْريِبًا على ُعَقْريِبةٍ : عقربًا على عقربٍة ، قلَت يف التصغريِ 
فصاعًدا ألـُف التأنيـِث املقصـورُة الـيت قبَلهـا حـرُف مـدٍّ ، َكُحبَـاَرى ، فمـذهُب أيب عمـرِو ـ وإذا صّغْرَت امسًا مؤنـّثًا خامُسهُ 4

َرةٌ : هاُء التأنيِث ، فيقوُل بِن العالِء أْن ُحتذَف األلُف ، وأْن يعّوَض منها ؛ وذلَك لتكـوَن يف االسـِم عالمـُة تأنيـٍث 109ُحبَـيـْ
:  وقاَل سيبويِه . 110

ةٌ : عِن الذيَن قاُلوا يف ُحبارى وسألُتهُ "  ملّا كانْت فيِه عالمُة التأنيِث ثابتًة أراُدوا أالّ يُفارَقها ذلَك يف التحقِري، : ، فقاَل ُحبَـريِّ

( يف انَ أبــو حّيــوذكــرَ . 49املســائل العضــديات ص : ينظــر . وهــو مــا ذهــَب إليــِه الفارســيُّ . اليــاءُ األخــريُة حتــذفُ ) : 1/239شــرح الشــافية  ( يف االســرتاباذيُّ قــالَ 103
إىل حـذِف واحـدٍة مـن هـذه اليـاءاِت ، ولكنّـُه مل ) 5/128شـرح املفصـل ( وأشاَر ابُن يعـيَش يف . ياَء التصغِري ياءاِن ُحِذَف أوالمها ِيلَ أنّه إذا وَ ) 1/171ب ارتشاف الضر 

.وُحتذُف إحدى الياءيِن األخريتنيِ أنَّ ياَء التصغِري تثبتُ ) 2/477شرحه ( وذكَر اُألمشوينُّ يف . يُعيّـْنها 
،وابـن عصـفور 49املسـائل العضـديات ص : ، والفارسـي 482ـ 3/481الكتـاب : ، وسـيبويه 706ص : ، وينظـر 369املـذكر واملؤنـث ص : أبـو بكـر األنبـاري 104
.2/323شرح التصريح : ، األزهري 2/102املقرب : 

.2/171اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي 105
.94شذا العرف يف فن الصرف ص : ، واحلمالوي 2/321ريح شرح التص: األزهري 106
.2/243األشباه والنظائر يف النحو : السيوطي : وينظر . 181ـ 1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان 107
.706املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 108
.2/321شرح التصريح : ، واألزهري 3/47األصول يف النحو : ابن السراج 109
.163ـ 2/162اللباب يف علل البناء واإلعراب : العكربي : وينظر. 2/262املقتضب : املربد 110
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111"حذْفنا الياَء والبقّيُة على أربعِة أحرٍف ، فكأنّا حّقرنا ُحباٌر : وأّما الذيَن ترُكوا اهلاَء فقاُلوا . 

.
َض منها باهلاِء مجاعٌة من النحويَني ، وأجاُزوا إّما حذَف األلِف األوىل ، وإّمـا حـذَف ومنَع حذَف األلِف والتعوي

ــَرى: ، فقــاُلوا 112"مهــا وعــدِم مزيــِة ِإحــَدامها علــى اُألخــَرى لتكاُفؤ " التأنيــِث املتطرّفــِة ؛ ألــِف  ــٌر، أو ُحبَـيـْ وأّمــا ابــُن . 113ُحبَـيّـ
. 114عصفوٍر فقد أجاَز األوجَه الثالثَة ، واختاَر أ

ــَزى ، فمــذهُب أيب عمــرٍو جــواُز حــذِف األلــِف مــن غــِري تعــويٍض ،  وإذا مل يكــْن قبــَل األلــِف حــرُف مــدٍّ حنــو ُلغَّيـْ
. 116يوجُب حذفها115يزٌة ، وغريُهُلَغْيغِ : ُلَغْيِغيٌز ، أو يُعّوُض منها هاُء التأنيِث ، فتقوُل : فتقوُل 

بـَُوْيِقالُء ، وبـَُريِْنساُء : ، فقلَت رَت على لفِظهِ غّ فصاعًدا ألُف تأنيٍث ممدودٌة كباقالء وبرنساء صَ ّغْرَت ما خامُسهُ ـ وإذا صَ 5
ويُعـوََّض منهـا اهلـاُء ، وأجاَز أبو بكٍر األنبـاريُّ وحـَده أْن ُحتـذَف األلـفُ . 117هذا مذهُب اجلمهورِ . ، فال حذَف وال هاَء 

.118بـَُوْيِقلٌة ، وبـَُريِْنسةٌ : ، فتقوُل قياًسا على املقصورةِ 
وهـَي فاعـُل ، وَفعيـٌل ، . ِث ـ وللمؤّنِث نعوٌت أصُلها املذّكُر  ، ال تدخُل اهلـاُء ُمكبّـَرهـا ، فيسـتوي فيهـا لفـُظ املـذّكِر واملؤنّـ6
.هذا بياُن . عوٌل ، وُمفِعٌل ، وِمفعاٌل وفَ 
: إذا َصغَّرَت فاعالً نعًتا مذّكرًا يف األصِل تنفرُد به األنثى ، كطالٍق وطامٍث وحائٍض ، َصغَّرَته بغِري اهلاِء ، فتقوُل : فاعلٌ أ ـ 

وأّما إذا كاَن النعُت املـذّكُر . 119"شيٌء من غريِهِ إّمنا ُفِعَل ذلَك ألنّه ال ُيشاكُلهُ : " قاَل الفرّاُء . ُطَويِْلٌق وُطَوميٌِْث وُحَويٌِّض 
.120ناقٌة بـَُوْيزِلٌ : بغِري اهلاِء، تقوُل يف تصغِري ناقٍة بازٍل نعًتا للمذّكِر واملؤّنِث ، فهو أيًضا يف مؤنِّثهِ 

فإذا كاَن صفًة . ، أو ُمفرًدا أو ُمضافًا ّغْرَت َفِعيالً مبعىن مفعوٍل ، فال خيُلو أْن يكوَن صفًة ملؤّنٍث ظاهرٍ وإذا صَ : َفِعيلٌ ب ـ 
ٌ ٌب وعـٌني ُكَحيِّـكـفٌّ ُخَضـيِّ : ، تقـوُل ُمكـّربِهِ بطرِح اهلـاِء ، كمـا تطرُحهـا يفملؤّنٍث ظاهٍر َصغَّْرَتهُ  ، وإذا كـاَن ٌل ، وحليـٌة ُدهـنيِّ

ذلـَك أنَّ اهلـاَء ملّـا ثبتَـْت يف " لُة بـين فـالٍن ، وهذه قـُتَـيّ لٍة ،مررُت بُقتَـيّ : ، فتقوُل ُمفرًدا أو ُمضافًا ، أدخلَت اهلاِء يف تصغريِهِ 
.121"التكبِري ثبَتْت يف التصغِري 

كـاَن صـفًة ملؤنّـٍث ظـاهٍر صـّغرَتهُ فـإذا  . ّغرَت فـَُعوًال ، فال خيُلو أْن يكوَن صـفًة ملؤنّـٍث ظـاهٍر ، أو مفـرًدا وإذا صَ :فـَُعولٌ ج ـ 
وَغُضوٍب وظَلُـوٍم ، وإذا كـاَن ُمفـرًدا صـّغرَتهُ يـٌِّر وُغَضيٌِّب وظَُليٌِّم ، يف تصغِري امرأٍة َصُبورٍ امرأٌة ُصبَـ : بغِري هاِء ، فتقوُل 

.حبارًا : كذا ورد ، والوجه " ا حباٌر  رنَ كأنّا حقّ :  " هُ وقولُ . 3/482الكتاب : سيبويه 111
.2/321شرح التصريح : األزهري 112
لســان العــرب ( يف منظــورٍ ابــنُ ونقــلَ . 326شــرح مجــل الزجــاجي ص : ، وابــن هشــام 282اللمــع يف العربيــة ص :وابــن جــين : وينظــر . 3/436الكتــاب : ســيبويه 113
.ةِ اإلوزّ على شكلِ معروفٌ واحلبارى طائرٌ . كيسانَ عن ابنِ هذا املذهبَ ) خنفس 6/74

.2/95املقرب : ابن عصفور 114
املـربد : وينظـر " . رابعـةً ال تكـونُ التحقـريِ ؛ ألّن يـاءَ ُلغَّيـزى ليسـْت يـاَء التحقـريِ أّن يـاءَ واعلـمْ ) :  " 3/440(سـيبويهِ وقـالَ . 482، و 3/439الكتـاب : سيبويه 115
.2/262املقتضب : 

.2/479وين مششرح األ: ، واألمشوين 1/181ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 1/244شرح الشافية : االسرتاباذي 116
.1/181ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 1/244لشافية شرح ا: االسرتاباذي 117
.اسُ النّ : والربنساء . 6/144مهع اهلوامع : السيوطي : وينظر . 719املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 118
.707ـ 706املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 119
.707املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 120
.1/181ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر .453املذكر واملؤنث ص : األنباري أبو بكر 121
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ألنَّ املرأَة كانْت تدلُّ على التأنيِث ، فلّما ُأسِقطْت مل يكْن يف النعِت دليٌل على أنّه " ُصبَـّريٌة ، وُغَضيِّبٌة وظَُليِّمٌة ؛ : فقلَت 
.122"مررُت بُقتَـيٍِّل وظَُليٍِّم مل يذهِب الوهُم إالّ إىل ُمذّكٍر ، فثبَت اهلاُء هلذا املعىن : ، أال ترى أّنَك لو قلَت ملؤّنٍث 

رجـلٌ : ، كقولـَك يذكُر أهُل العربّيِة أنَّ اهلاَء تدخُل مكبّــَر ُمْفعِـٍل نعتًـا للمؤنّـِث ، إذا اشـرتَك املـذّكُر واملؤنّـُث فيـهِ : ُمْفِعلٌ د ـ 
. ُحمَْيِسٌن وُحمَْيِسنٌة يف تصغِري ُحمسٍن وُحمسنٍة : يف التصغِري ُجمراُه يف التكبِري ، فتقوُل أجريَتهُ ُحمْسٌن وامرأٌة ُحمسنٌة ، فإذا صّغرَتهُ 

. نــزلِة حـائٍض وطـالٍق ، وكـاَن مبومصـّغَرهِ إذا  وأّما 
كلبــٌة :يت مَعهــا ِجراؤهــا لّلــ، وذكــَر األنبــاريُّ أّن مــا كــاَن مــن ذواِت الــواِو واليــاِء ُيصــّغُر باهلــاِء ، فتقــوُل يف تصــغِري كلبــٌة ُجمْــٍر 

، وهو ُمؤّنٌث على ثالثِة أحرٍف ، زاُدوا وذلَك أنّه ملّا ُصّغرَ " امرأٌة ُمَصْيِبَيٌة ، : يت مَعها الّصبياُن للّ ، ُجمَْريِيٌَة، ويف امرأٍة ُمصٍب 
.123"ُعيَـْينُة وأَُذيْنةُ : ، كما زاُدوا يف العِني واُألذِن حَني ُصّغرتا ، فقاُلوا اهلاءَ يف تصغريِهِ 

، وأجاَز بعُضـهم إدخـاَل امرأٌة ُمَعْيِطٌري ، ودميٌة ُمَدْيرِيرٌ : ّغرَت ِمْفَعاًال صفًة ملؤّنٍث طرحَت اهلاَء ، فقلَت وإذا صَ : ِمْفَعالٌ هـ ـ 
امــرأٌة ُمَعْيِطــيٌّ : وإذا كــاَن ِمْفعــاٌل مــن ذواِت الــواِو واليــاِء طرحــَت اهلــاَء أيًضــا ، فقلــَت . 124امــرأٌة ُمَعْيِطــرةٌ : اهلــاِء ، فتقــوُل 

ِري ما كاَن من ذواِت الواِو وذكَر أبو بكٍر األنباريُّ أّنَك إذا حذفَت إحَدى الياءيِن يف تصغ. بتشديِد الياِء ، يف امرأٍة ِمْعطاٍء 
َع وحذُف إحدى اليـاءيِن َمـ: " ، مثّ قاَل أبو بكٍر 125أبو حياَن عن الفرّاءِ امرأٌة ُمَعْيطَيٌة ، ونقَلهُ : والياِء زدَت اهلاَء ، فقلتَ 

.126"َع غريِها إثباِت اهلاِء أكثُر من إثباِت الياءيِن مَ 
فمـذهُب اخلليـِل وسـيبويِه تصـغُري الصـدِر . ـ ويف تصغِري األمساِء املرّكبِة مـن جـزأينِ 8

ـــزلِة املُضــاِف واآلِخــِر مبنـــزلِة املضــاِف إليــه  َرموُت يف حضــَرموَت ، وبـَُعيلبــكُّ يف : تقــوُل . بغــِري هــاٍء؛ لكــوِن الصــدِر مبن ُحَضــيـْ
، وُمخيسَة عشَر يف مخسَة عشرَ  .128زلِة هاِء التأنيثِ ـنلصدَر ؛ ألنَّ اجلزَء الثاَين مبوذكرَ . 127بعَلبكَّ

 .
أعجبتـين بعَلبـكٌّ إذ : األّوُل : فذكَر أّوًال أنَّ يف بعَلبكَّ ثالثـَة أوجـٍه 

أعجبتين بعَلبكَّ إْذ دخلُتها ، والثالُث إعراُب اجلزِء األولِّ وإضافُته : على الفتِح ، فتقوُل دخلُتها ، والثاين بناُء آخِر اجلزأينِ 
. 130"وحضرموُت مبنـزلِة بعَلبكَّ : " األنباريُّ أبو بكٍر قاَل ، مثَّ 129أعجبتين بعُلبكٍّ : إىل الثاين ، فتقوُل 

هـذه بـَُعْيلِـٌب ، بغـِري اهلـاٍء ، ونقـَل عـِن الفـرّاِء أنّـه : وذكَر أنـََّك إذا صـّغرَت بعَلبـكَّ وأنـت جتعُلهـا امسـا واحـًدا قلـَت 
زِء األّوِل وإدخاَل اهلاِء علـى اجلـزِء الثـاين ، فتقـوُل أجاَز حذَف اجلزِء الثاين ، وإدخاَل اهلاِء على اجلزِء األّوِل ، أو حذَف اجل

هــذه بعــُل بــكَّ ، أْن يُثبــَت : مــن الصــرِف ، فقــاَل ) بــكَّ ( هــذه بـَُعْيلــُة ، أو ُبَكيَكــُة ، وأجــاَز أيًضــا ِلَمــْن منــَع : يف بعلبــكَّ 
هــذه بعــُل بــكٌّ ، أْن يـُْثبــَت : هــذه بعــُل ُبَكيَكــُة ، وِلَمــْن : اجلــزأيِن ، ويــدخَل اهلــاَء علــى الثــاين ، فيقــوُل 

.490ـ 489املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 122
.1/181ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 514املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 123
.1/181ارتشاف الضرب : أبو حيان 124
.184، 1/181تشاف الضرب ار : أبو حيان 125
.529ـ 528املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 126
، 137ـ 5/136، وشــرح املفصـل 246املفصــل يف علــم اللغـة ص : ، والزخمشـري 3/60األصـول يف النحــو : ابــن الســراج : وينظـر . 3/475الكتــاب : سـيبويه 127

.83ـ 2/82املقرب : وابن عصفور 
.2/325رح التصريح ش: األزهري 128
.ها خفض الكاِف وتنوينُ : والصحيُح " . بـَْعلَُبكَّ  )  " 465املذكر واملؤنث ص ( يف منتِ ضبطتْ 129
.465املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 130
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َلُة بكٍّ ، أو يُثبَتهما بغِري اهلاِء ، فيقوُل : اجلزأيِن ويُدخَل اهلاَء على الصدِر ، فيقوُل  131بعُل ُبَكيٍك ، جبعِل بكٍّ مذّكرًا: بـَُعيـْ

.
َضْريُة أو ُمَويَتُة يف هذِه حضُرموُت ، وُحَضريموَت األنباريِّ فهُو ُحَضْريٌِم أو حُ وأّما تصغُري حضَرموَت عنَد أيب بكرٍ 

َرُة موٍت، وَحْضَرُمَويـَْتٍة يف َحْضَرَموتٍ  : أْن تقـوَل أحـبُّ إيلَّ مـن ذلـكَ : " ونقَل عن الفرّاِء قولَـُه . يف هذِه حضَرموَت، وُحَضيـْ
.132"هو االسمُ وِم جعُلوا اآلِخَر كأنّهُ ألنَّ العرَب إذا أضافْت مؤنـّثًا إىل مذّكٍر ليَس باملعلَحْضُرُمَويـَْتُة ؛
اجلـزَء الثـاَين الصـدَر منهمـا ُيصـّغُر بغـِري هـاٍء ، وأنَّ أنَّ تصـغَري حضـَرموَت وبعَلبـكَّ ، فـذكَر ياقوٌت احلمويُّ ناقَش و 

َلَبكَّ ، وُحَضريَموَت ،  : فتقوُل يقوُم مقاَم التاِء ،  .133طَُلْيحةُ : كما تقوُل يف طلحَة بـَُعيـْ
ْيِسٍط وأمساُء البلداِن الزائدُة على ثالثِة أحرٍف ، ُتصّغُر بال هاٍء ، سواٌء أكانْت مؤنّثًة كُفَوْيِرَس يف فَارَس ، أم مذّكرًة كُووَ ـ 9

.وأّما تصغُري حضَرموَت وبعَلبكَّ ، فقد سبق نقاُش تصغريِمها يف املرّكِب . 134يف َواِسطٍ 

:رابًعا ـ تصغيُر الترخيمِ 
بقى إالّ األصـوُل ، سـواٌء أكانـتِ من حروِفِه الزائدِة ، حبيُث ال يرتخيِم يعين أْن جترَِّد االسَم املُراَد تصغريُهُ تصغُري ال

ا ، ِلَمــ" 
.فـَُعيٌل للثالثيِّ األصوِل ، وفـَُعْيعٌل للرباعيِّ األصوِل : وله وزناِن . 135"سِم من الثقِل بزيادِة أداِة التحقِري حيدُث يف اال

فإذا صّغرَت تصغَري ترخيٍم علًما مؤنـّثًا عاريًا من اهلاِء وجَب إحلاُق اهلاِء ، حنـو زُنَيبَـَة يف زينـَب، وُسـَعْيدَة يف ُسـعاَد 
َقٍة يف عَ  لَـٍة يف ُحبلَـى ، وُسـَوْيَدُة يف َسـوداءَ ، وُعنَـيـْ لَـٍة َوُسـَوْيَدَة ِعَوًضـا مـن عالمـِة : ، وتكـوُن اهلـاُء يف حنـو 136نَـاٍق، وُحبَـيـْ ُحبَـيـْ

ُحبلــى وســوداَء غـَري تصــغِري الرتخــيِم ، فـال تلحُقهمــا اهلــاُء ؛ : تأنيِثهمـا ؛ األلــِف املقصــورِة واملمـدودِة ، وأّمــا إذا صــّغرَت حنـَو 
. ُجيمُع بَني عالميت تأنيٍث ألنّه ال 

مذّكٌر وُجعَل وصًفا ُخمّتًصا باملؤّنِث ؛ فُيصّغُر بغِري اهلاِء وإذا صّغرَت صفاِت املؤّنِث ، حنو حائِض وطالٍق ممّا لفظُهُ 
.137ُحيَـْيٌض وطَُلْيقٌ : يف األصِل مذّكرًا خالًيا من اهلاِء ، فتقوُل ؛ لكونِهِ 

:التأنيِث خامًسا ـ حركُة ما قبَل هاءِ 
واوالكسـرِة ، كُجَعْيِفـٍر ، واسـتثنَ للمناسبِة بَني الياِء 138قّرَر الّنحاُة أنَّ ما بعَد ياِء التصغِري جيُب أْن يكوَن مكسورًا

صـغِري،  وقّرُروا أيًضا وجوَب سكوِن كلِّ ياٍء بعـَد كسـرِة الت. 140، كطَُلْيَحةَ يُفتحُ هُ ، 139أشياءَ 

.1/182ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 716ـ 715املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 131
.1/182ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 716ـ 715املذكر واملؤنث ص : ر األنباري أبو بك132
.حضرموت270ـ 2/269، و بعلبك454ـ 1/453معجم البلدان : احلموي 133
إىل بــهِ ا يــذهبُ فإّمنــأحــدٌ أنّثــهُ ، فــإنْ دابــقٍ مثــلُ رٌ مــذكّ واســطٌ )  :  " 109املــذكر واملؤنــث ص ( يف التســرتيّ ابــنُ وقــالَ . 715املــذكر واملؤنــث ص : أبــو بكــر األنبــاري 134

" .ال جييُز تأنيثهُ والفراءُ . املدينةِ 
.5/137شرح املفصل : ابن يعيش 135
3/60حـو األصـول يف الن: ، وابـن السـراج 191، و 1/181ارتشـاف الضـرب : ، وأبـو حيـان 1/239شـرح الشـافية : ، واالسرتاباذي 2/293املقتضب : املربد 136

.94شذا العرف يف فن الصرف ص : ، واحلمالوي 
، 2/476شــرح األمشـــوين : ، و األمشـــوين1/191ارتشـــاف الضــرب : ، وأبــو حيــان 240ـ 1/239شــرح الشـــافية : ، واالســـرتاباذي 3/483الكتــاب : ســيبويه 137

.94شذا العرف يف فن الصرف ص : واحلمالوي 
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ُحهـا ،  كُمَشْريِْيٍف وُمَفْيِتْيٍح ، إذا مل تكْن حرَف إعراٍب ، واستثَنوا أشياَء ، أحُدها الياُء اليت بعَدها هـاُء التأنيـِث إذ جيـُب فت
إعراٍب كما رَف وجيُب سكوُن كلِّ ياٍء بعَد كسرِة التصغِري إذا مل تكْن ح:  " قاَل الرضّي . تـَُرْيِقَيةٌ : كقوِلَك يف تصغِري تـَْرقـَُوٍة 

َة يف بقــاِء مــا بعــَد يــاِء التصــغِري ويــرى النحــاُة أنَّ العلّــ. 142"…كتُـَرْيِقيَــٍة 141ها تــاُء التأنيــثِ إالّ إذا كــاَن بعــدَ يف رأيــُت أَُرْيِطيًــا
.143على فـَْتِحِه هي اخلّفةُ 

قــدِمها وجوُدهــا يف ماضــي الفعــِل َع الفتحــِة قبَلهــا عــادٌة يف العربيّــِة ، ســامّيُة األصــِل ، يــدلُّ علــىووجــوُد اهلــاِء َمــ
فــاٍظ ُحـذفْت منهـا الفتحــُة قبـَل تــاِء يْ لَ فـََعلَـْت ، وقـد حافظــْت عليهـا العربيّـُة إالّ يف أُ : تــاُء التأنيـِث السـاكنُة ، حنــو املّتصـِل بـهِ 

.144بْنٍت ، وثْنَتِني ، وِكْلتا: التأنيِث ، حنو

:في التصغيِر سادًسا ـ األحكاُم المبنّيُة على إلحاِق الهاِء 
وا على ذلَك مجلًة مـن األحكـاِم الصـرفّيِة لقد كاَن إلحلاِق اهلاِء يف التصغِري قيمٌة كبريةٌ 

.والنحويِّة 
كلمـٌة قائمـٌة قائمـٍة وجالسـٍة ومسـلمةٍ : ـ فقـد اسـتدلَّ مجاعـٌة مـنهم بإحلاِقهـا بصـيغِة املُصـغَِّر علـى أنَّ هـاَء التأنيـِث يف حنـو 1

مثـل ( فأّما املمـدوُد  : " قاَل سيبويِه . برأِسها ، ومنفصلٌة عّما ُأحلقْت بِه من اسٍم ، وليسْت بعًضا منه وال جزًءا من بنائِِه 
نـزلِة ما فيِه اهلاُء ، حيٌّ كحياِة اهلاِء ، وهو يف املعىن مثُل ما فيِه اهلاُء ، فلّما اجتمَع فيِه األمراِن ُجعَل مبفإنَّ آخَرهُ ) ُخنـُْفساء 

وقـاَل املـربُّد يف . 145"واهلاُء مبنـزلِة اسٍم ُضمَّ إىل اسٍم فُجِعال امسًا واحـًدا ، فـاآلِخُر ال ُحيـذُف أبـًدا ؛ ألنـَّه مبنــزلِة اسـٍم ُمضـافٍ 
: " حـرُف تأنيـٍث باِب تصغِري ما كاَن على أربعِة أحـرٍف ممّـا آخـرُهُ 

، ُمثَّ تـأَيت هِ ِمثلِـفإّمنا الباُب فيها أْن ُيصّغَر االسُم مـن أيِّ بـاٍب كـاَن علـى مـا جيـُب يف . تدخُل على املذّكِر ، فال تُغيـُِّر بناءُه 
. 146" ُمحَْيَدة : 

فإظهـاُر اهلـاِء املقـّدرِة ودخوُهلـا يف ُمصـغَِّر . يِث ما مل تظهْر عالمُتُه ، وكاَن خالًيا منها 2
ــٌة لعــودِة اهلــاِء يف ) قــدٌر ( كــلِّ ثالثــيٍّ دليــٌل علــى تأنيــِث االســِم ؛ ألنَّ التصــغَري يــردُّ األشــياَء إىل أصــوِهلا ، فـــ  ــ مــثًال ـ مؤنّث ـ

اهلاُء يف ُمصّغرِِه لقياِم احلرِف الرابـِع مقامهـا، مل تظهرِ اعيُّ اخلايل منها ، فهو مثُل الثالثيِّ ، ولكنْ وأّما الرب. ُمصّغرِها ُقَديـَْرٍة 

: إذا مل يكـْن حـرَف إعـراٍب ، كمـا ُكِسـَر مـا بعـَد عالمـِة التكثـِري يف حنـِو ال بـدَّ مـن كسـِر مـا بعـَد عالمـِة التصـغريِ ) : " 90لفكـر يف النحـو ص نتائج ا( قاَل السُّهيليُّ يف 138
علـى وزِن ) َرِوَي ( ، و ) َجِهـلَ ( علـى وزِن ) َعلِـَم ( أال تـرى أنَّ وكثريًا مـا تفعـُل العـرَب ذلـَك ، تُـوازُِن مـا بـَني اللفظـِني إذا كـاَن معناُمهـا ُمتضـاّديِن ؛ . َمفاِعل ؛ لِيتقابَل املعنياِن 

" .وهذا أكثُر يف كالِمهم من أْن ُحيَصى . ريٌف على وزِن َوُضَع فهو َوضيٌع ، وَشُرَف فهو شَ ) َعِطَش ( 
.2/320شرح التصريح : األزهري : املستثنياتِ ينظر يف هذهِ 139
شــرح األمشـــوين : ، واألمشــوين 6/135مهــع اهلوامــع : ، والســـيوطي 324شــرح مجــل الزجــاجي ص : ، وابـــن هشــام 40، و 3/36األصــول يف النحــو: ابــن الســراج 140
.90شذا العرف يف فن الصرف ص : ، واحلمالوي 2/466

.1/454معجم البلدان : احلموي : ينظر . كاأللِف يف قطاٍة ونواٍة زيَل الفتحِة ،  ـأنَّ آِخَر حرٍف قبَل تاِء التأنيِث مفتوٌح أبًدا ، ومنـّزٌل تنيذكُر أهُل العربّيةِ 141
.يف أعلى الصدرِ م احللقِ مقدّ : والرتقوة . 251ـ 1/250شرح الشافية : االسرتاباذي 142
.90شذا العرف يف فن الصرف ص : احلمالوي 143
.من املؤنث الثالثي 13تراجع الفقرة رقم . األمساءِ شارُة إىل هذهِ اإلوقد سبقتِ . 115التطور النحوي للغة العربية ص : برجشرتاسر : ينظر 144
.127، و 5/90شرح املفصل : ، وابن يعيش 419، و 3/220وينظر . 3/423الكتاب : سيبويه 145
شـرح لـب ( قـاَل الِربِْكلِـيُّ يف . التأنيـِث بعـُض كلمـٍة ويـرى آخـروَن أنَّ هـاَء . 711املـذكر واملؤنـث ص : أبـو بكـر األنبـاري : وينظـر . 260ـ 2/259املقتضـب : املـربد 146

حركاتِـه ؛  ) : " 68ـ 67األلباب يف علم اإلعـراب ص 
" .فجزءٌ " ظلمٍة  " تأنيِث إْن كانْت مطّردًة بأْن جاَز انتزاُعها َمَع بقاِء الكلمِة كَما يف الصفاِت فكلمٌة، وإالّ كـ فتاءُ ال… كلماٌت أو أبعاُضها 
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: " قــاَل ابــُن احلاجــِب . وهــو املــانُع مــن ذلــك 
، كلِّ ُمصغٍَّر ثالثيٍّ 

: " وقاَل السيوطيُّ . 147"، وإّمنا منَع منُه مانٌع ، وهو زيادُة احلرِف الرابعِ هُ ثيِّ ُعِلَم أنَّ الرباعيَّ مثلُ مل يكْن ، وملّا ثبَت يف الثال
الكتِـُف أكلُتهـا، واإلشـارِة ، كهـذه جهـّنُم ، والـردِّ يف التصـغِري ،  : وقد تُقّدُر التاُء يف أمساٍء فتعرُف بالضمِري يعوُد إليها، حنو 

.148"كُهَنيَدَة 
ها ُســَوْيقٌة وتأنيُثهــا واضــٌح ألنَّ تصــغريَ … ورّمبــا ذُّكـرْت . الـيت يُبــاُع فيهــا مؤنّثــٌة : السُّــوُق :  " التســرتّي وقـاَل ابــنً 

"149.
.150"قَديـَْرٍة : … ويُعلُم تأنيُث ما مل تظهْر عالمُتهُ : " وقاَل الرضيُّ 

فيـِه هـا يف التصـغِري ، علـى أنّـه ال يقـدُر مـن مجلـِة عالمـاِت التأنيـِث يف كـلِّ مؤنّـٍث عالمـُة التأنيـثِ ـ واسـتدلُّوا أيًضـا بإحلاقِ 3
وال يُقّدُر من : " قاَل الرضيُّ . ٌة ُهنَـْيَدُة ، ونـَُويـَْرٌة ، وُدَويـْرَ : هنٍدَ◌، وناٍر ، وداٍر ، فيقاُل يف تصغريِها : مقّدرٌة إالّ هي ، حنو 

ْيــَدَة ، وقُــَديـَْرٍة ُهنَـ : لــِف رجوُعهــا يف التصــغِري يف حنــو يــُل كــوِن التــاِء مقــّدرًة دوَن األودل… مجلــِة عالمــاِت التأنيــِث إالّ التــاَء 
"151.
ـ واستدلَّ الفرّاُء وابُن األنباريِّ على حتّوِل تاِء بِْنٍت وُأْخٍت يف التصغِري إىل هاٍء بأنَّ التاَء فيهمـا للتأنيـِث ، فـإذا ُمسـ4ِّ

بويِه يف َصـْرِفهما ؛ ألنَّ التـاَء فيهمـا وهـو خـالُف مـذهِب سـي. املذكُر مل ُتصرفَا يف املعرفِة ؛ ِلِعّليت التعريِف والتأنيـِث اللفظـيِّ 
وإذا : " قــاَل ابــُن األنبــاريِّ . 152عنــَده ليســْت للتأنيــِث ، بــل هــي زائــدٌة لإلحلــاِق مثــل تــاِء عفريــٍت ، لكــوِن مــا قبَلهــا ســاكًنا

تـِني اللتـِني ُتوجبـاِن الثقـَل ، راَء للعلّ ا منْعَتهما اإلجمسّيَت رجًال بِبْنت وُأْخت مل ُجترِمها يف املعرفِة ، وأجريَتهما يف النكرِة ، وإمنّ 
. يف ُأْخت وبِْنت هي هاٌء ُجِعلْت تاًء لسكوِن ما قبَلها ، فهما مبنـزلِة محزَة وطلحَة ، وذلَك أّن التاءَ ومها التعريُف والتأنيثُ 

بِْنٌت وُأْخٌت خماِلفتاِن : وقاَل الفرّاُء . : وقاَل سيبويِه 
بـُنَـّيٌة وُأَخّيٌة ، فتجُد التاَء : ، وتقوُل يف اُألخِت والبنِت ُعَفْريِيٌت ، فتجُد التاَء ثابتًة يف تصغريِهِ : لعفريٍت ، تقوُل يف تصغريِهِ 

. 153"تصُري هاًء يف التصغِري ، فهذا يدلَُّك على فرِق ما بيَنهما 
. ـ وحل5

، إذا ُصغَِّر ودخلْته اهلاُء فإنّه يتعّنيُ منُعه ) ِهْنَدٍ◌ ( فبعُض األعالِم املؤنّثِة الثالثّيِة ممّا جيوُز فيِه الصرُف واملنُع ، كـ 
.154َك جائزًا، بعَد أْن كاَن ذل

باهلـاِء وبغـِري اهلـاِء ، وذكـَر أنَّ مـن صـّغَر ا سـاكَن الوسـِط ُيُصـّغرُ وذكَر الكسائيُّ أنَّ 
ِء النساِء اعلْم أّن العرَب ُتصّغُر ما كاَن من أمسا: " قاَل . باهلاِء مل يصرِف ، وأنَّ من صغَر بغِري اهلاِء جاَز لُه املنُع والصرُف 

.380شرح لب األلباب يف علم اإلعراب ص : الربكلي : وينظر. 1/555اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب 147
.6/61مهع اهلوامع : السيوطي 148
.106، و 100، و 99، و 95، و 92وينظر ص . 85املذكر واملؤنث ص : لتسرتي ابن ا149
.2/162شرح الكافية : االسرتاباذي 150
.2/161شرح الكافية : االسرتاباذي 151
.5/121شرح املفصل : ابن يعيش : وينظر . 3/221الكتاب : سيبويه 152
.1/218شرح الشافية : االسرتاباذي : وينظر . 131ـ 130املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 153
.1/118مهع اهلوامع : السيوطي 154
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وَمـن صـّغَر مل ُجيْـِر، وبغِري هاٍء ، فَمن صّغَر باهلـاِء [ ود ، وُمجْل ، وِرْمي باهلاِء ، بـَْرق ، وَهلْو ، وخَ : على ثالثِة أحرٍف ، مثل 
وهـذا القيـاُس يف  أرى أّن من صـّغَر بغـِري اهلـاِء أراَد الفعـَل فُيجـرِي ، وال ُجيـرِي ، : وقاَل . مل ُجيِْر ، وَأجَرى 155]بغِري هاٍء ، 

بناَء الفعـِل ، وال ُجيـرِي ، للّتعلُّـِق َىن ن مل يُدخِل اهلاَء بَـ ومَ . الفعُل ُمسَِّي بهِ اهلاُء ؛ ألنّه مؤّنٌث، وأصُلهُ تدخُلهُ كلِّ مؤّنٍث أنّهُ 
.156"على املؤّنِث 

. اَحلجَّـاِم ) ُموَسـى ( اِء أو بغـِري اهلـاِء ، كــ ـ وقد يتعاكُس األمُر فيكوُن صرُف الكلمـِة ومنُعهـا هـو املوِجـَب لتصـغريِها باهلـ6
هــذه ُمِوْيِســَيٌة صــغريٌة ، ومــن مل : 

.157ُحبلىهذه ُمَوْيَسى صغريٌة ، مثل ُحبَـيـَْلى يف: ُجيرِها صّغَرها بغري اهلاِء ، فقاَل 

:خاتمةٌ 
وانِبها ، وتعدُِّد مسائِِلها نشعاِب جَ ُمشَرعًة أبوابُُه ومنافُذُه ، الإنَّ قضّيَة التأنيِث يف العربّيِة ما يزاُل باُب القوِل فيها 
ْن َتكوَن ُمسِعفًة علـى ولعلَّ بعَض ما يُرَجتى من هذه الدراسِة أ. 

.إلقاِء الضوِء على شيٍء من ذلَك 
الدراســـَة قـــد كشـــَفِت الناحيـــَة الشـــكلّيَة الرتكيبيّـــَة لكيفيّـــِة تصـــغِري األمســـاِء املؤنّثـــِة علـــى فمّمـــا ال شـــكَّ فيـــِه أنَّ هـــذهِ 

ــْت أنَّ وراَء ذلــَك مقاصــَد للعــرِب وِعلــًال يّـ اخــتالِف أبنيِتهــا ، ملحقــًة بأواخرِهــا عالمــُة التأنيــِث اهلــاُء ، أو خاليــًة منهــا ، وبَـ  َن
حــاوَل النحويـّـوَن أْن يِقُفــوا عليهــا، وأْن يتلّمُســوها ، فتعــّددْت آراُؤهــم ، واختلفــْت أجــوبُتهم يف العديــِد مــن اجلزئيّــاِت ، كمــا 

وا علـى ذلـَك مجلـًة مـن أحكـاِمهم نَـم بَـ بّينِت الدراسُة أنَّ إلحلاِق هذه العالمِة يف التصغِري قيمًة كبريًة لدى
.الصرفّيِة والّنحويِّة 

وإذا كاَن ضبُط إحلاِق عالمِة التأنيِث أو عدِمه بالِبَىن املصّغرِة لألمساِء املؤنّثِة اليت ختلو من هـذه العالمـِة علـى حنـٍو 
رًا ، فـإنَّين أرى أنَّ زيـادَة هـذه العالمـِة لــيَس بـا ُيصـاَن ، وُحيـافَظ علــى أْن ألمِر النفـيِس الـذي ال بـدَّ مـن مطّـرٍد ُمنقـاٍس ؛ ُمتعـذِّ

يف ُوُجوِدِه ، فإذا ُكنَّـا نعـرُف ونفـرُق بـَني املـذّكِر واملؤنّـِث الـذي ليسـْت فيـِه عالمـٌة للتأنيـِث ، ومهـا مكـّرباِن ، فلـن نعـَدَم ذلـكَ 
وأنَّ التغيَري الذي طرأَ على البناءيِن تغيٌري واحٌد؛ فكما ُضـمَّ حاِل تصغريِمها ، إذا تذّكرنَا أنَّ بناَء كلٍّ منهما ثابٌت مل يتغيّـْر ،

كذلَك أّوُل هذا ُضمَّ أّوُل ذاَك ، وكما فُِتَح ثاين هذا فُِتَح ثاين ذاَك ، وزيَدْت ياٌء ساكنٌة يف بناِء هذا وذاَك ، فإذا كاَن األمرُ 
ْن نَغُفَل عن هذه الزيادِة عنَد تصغِري املؤّنِث الذي خيلو من عالمِة فما هو الداعي إىل إحلاِق مثِل هذه العالمِة ؟ وما املانُع أ

التأنيِث اليت ال تضيُف إىل بناِء االسِم املؤّنِث ُمصّغرًا أيَّ إضافٍة ذاِت قيمٍة سوى تأكيِد معىن التأنيِث ، حرًصا على اإلبانةِ 
؟قبَل تصغريِِه و معًىن ُمستفاٌد من بناِء االسمِ والتوضيِح ، وه

.1/181ما بَني املعقوفِني تكملٌة من ارتشاف الضرب أليب حيان 155
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري 156
.105املذكر واملؤنث ص : ، وابن التسرتي 328املذكر واملؤنث ص : أبو بكر األنباري : وينظر . 89صاملذكر واملؤنث : الفراء 157
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