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صلى اهللا عليـه  ( الم على أشرف املرسلني حممد ، والصالة والساحلمد هللا رب العاملني
عد فقد دفعين للكتابة يف هذا املوضوع الرغبة يف مجع شتاته املتفـرق يف كتـب   وب. ) وسلم 

النحاة، وحماولة جتميع كل ما كتب فيه يف حبث واحد يساعد من يطلع عليه يف القدرة علـى  
أم أـا زائـدة   ، التمييز بني األمساء املنتهية باأللف ، أهي ألف تدل على تأنيث هذا االسـم  

ميكن التمييز بني  ، وكذلك أريد أن أصل إىل وضع ضوابط عن طريقها ري؟لإلحلاق ، أم للتكث
  . التأنيث وألف اإلحلاق ألف 

وهي اليت تكون يف : ألف مقصورة) أ: فمن عالمات تأنيث األمساء األلف ، وهي نوعان
ألـف  ) ب. حبلَى وسـكْرى  : وهي مساعية حمضة ، حنو، آخر االسم املعرب لتدل على تأنيثه

: وهي اليت تكون يف آخر االسم املعرب لتدل على تأنيثه، وهي مساعية حمضـة، حنـو  : دةممدو
وعند سيبويه أن األلف املقصورة أصل للممدودة؛ وذلك ألن املمدود اجتمع . حمراء وغَراء 

   ١. فيه ألفان فقلبت الثانية مهزة 

فىت، وندى، : حنو من أصل الكلمة،: أصلية،أي: األول: واأللف يف آخر االسم نوعان
زائدة للتأنيث، وهـي   -١: أن تكون األلف زائدة، وتأيت على ثالثة أضرب: الثاين. وهوى 

  زائدة إلحلاق االسـم الـذي    -٢. حمراء : حبلَى ، وسكْرى، وممدودة، حنو: مقصورة، حنو
 اللسـان  ابن منظوز يف[وهو خالف الضأن  _ )معزى ( ألف : تتصل به بوزن اسم آخر، حنو

زائدة لغري إحلاق وال  -٣. وبوزن هجرع، وهو األمحق ) درهم ( امللحقة بوزن كلمة  _ ]معز
   ٢.  ]ابن منظور يف اللسان قبعثر[وهو اجلمل   العظيم  تأنيث، كما يف قَبعثَرى

                                      
، ابـن   ٤١١،  ٢/٤١٠: ، ابن السراج يف األصـول  ٢/١٠: سيبويه يف الكتاب وامشه زبد من شرح السريايف)  ١

، ابن عقيل يف شـرح   ٧٥٥،  ٧٥١: ، ابن الناظم يف شرح ألفية ابن مالك ٤/١٧٣٣: مالك يف شرح الكافية الشافية
، الصبان يف ٤/١٧٩: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك ٢/٤٨٧: ، خالد األزهري يف شرح التصريح ٤/٩٥: األلفية
   ٦٦،٧٤: إميل يعقوب يف املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث/، د٤/١٣٣: حاشيته

، رضي الدين االستراباذي يف شرح ٧٥٥: ، ابن الناظم يف شرح األلفية٢/٦٩١: يف سر صناعة اإلعراب ابن جين)  ٢
إميل بدبع يف املعجـم  /، د١٤٥/  ٢: ، اخلضري يف حاشيته٤/١٣٤: ، الصبان يف حاشيته٣/٤٠٠: كافية ابن احلاجب

  ٦٩: املفصل يف املذكر واملؤنث
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   :وفائدته معىن اإلحلاق
لمة ال لغرض   معنوي و حرفني على أصول الكاإلحلاق عند النحاة هو أن تزيد حرفاً أ

الكلمة امللحقة يف  بل لتوازن ا كلمة أخرى يف عدد احلروف وحركاا وسكناا، كي جتري 
وفائـدة  . تصريفها على ما جتري عليه الكلمة امللحق ا، ويكون ذلك يف االسـم والفعـل   

   ١ .سجع هو أنه رمبا يحتاج يف تلك الكلمة إىل مثل ذلك التركيب يف شعر أو : اإلحلاق

  : الفرق بني األلف املزيدة للتأنيث واأللف املزيدة لإلحلاق
، هاء التأنيث) أ: بأمرينيفرق النحاة بني األلف املزيدة للتأنيث واأللف املزيدة لإلحلاق 

التاء املربوطة ، فإن مل جيز تأنيث االسم املختوم باأللف اء التأنيث كانت ألفـه مزيـدة    :أي
 علْقَاةعلْقَى : ، حنو ، وإن جاز تأنيثه اء التأنيث حبلَى وسكْرى وغَضبى: حنو ؛ وذلك للتأنيث

ـ فإن ألف_  ]ابن منظور يف اللسان علق[وعلْقَى نبت _  ) ب. )جعفَـر (ه مزيدة لإلحلاق بـ
حـق  ى فهو ملمعز: ، حنو فاالسم املختوم باأللف إذا نونَ كانت ألفه مزيدة لإلحلاق ،التنوين
ى هدبا يعلُو      قرانَ اَألرضِ و معز   : كما يف قول الشاعر،  أو بوزن هجرع )درهم ( بـ

   ٢سودانا 

بعد  اواحد مبعىن متواترين_ تترى : ، وذلك حنو وإذا مل ينون كانت ألفه مزيدة للتأنيث
يف حالة عدم تنوي_ ] ابن منظور يف اللسان وتر[ واحدا، فتكون ألفه نه، وقد جاء كذلك منون

   ٣. يف هذه احلالة مزيدة لإلحلاق 

                                      
  ٦٩: إميل يعقوب يف املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث/، د١/٥٢:الرضي االستراباذي يف شرح الشافية)  ١
 ) قرن ( ، وابن منظور يف اللسان ٢/١٢: البيت ذكره سيبويه يف الكتاب)  ٢
، ابن جين يف ٢/٤١٠: ، ابن السراج يف األصول٣/٣٣٨، ٢/٢٣١: ، املربد يف املقتضب٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ٣

، ٢/٣٧١: ، ابن عصفور يف شرح مجل الزجـاجي ١/٢٣٠: ، وله يف اخلصائص٦٩٣ -٢/٦٩١: سر صناعة اإلعراب
، املـالقي يف  ٣/٤٠٠: ، الرضي االستراباذي يف شرح الكافيـة ٤/١٧٤٨: ، ابن مالك يف شرح الكافية الشافية٣٧٢

ـ  ٦٤٣، ٢/٦٤١: ، أبوحيان يف االرتشاف١٤: رصف املباين يف شرح حروف املعاين ن ، األمشوين يف شرحه أللفيـة اب
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، وال مزيدة لإلحلاق كذلك،  وقد تكون األلف األخرية يف األمساء ليست مزيدة للتأنيث
ى ليسـت  إن ألف قَبعثَر: لك قول النحاة، ومن ذ )للتكثري ( وإمنا تكون مزيدة لغري اإلحلاق 

 ؛ ألنه ليس لنا أصل سداسي فيلحق قَبعثَرى به، ، وكذلك ليست لإلحلاق نة؛ ألا منو للتأنيث
وشكاعاة واحدة ، ] ابن منظور يف اللسان بقل[الباقالء وهو الفول  ةباقالّة وهي واحد: ومثله

، سـماناة واحـدة   ] ابن منظوريف اللسان شكع[الشكاعى وهو ضرب من النبت يتداوى به 
ونقاواة واحدة النقـاوى وهـو   ] ابن منظور يف اللسان مسن[الطيور السماىن وهو ضرب من 

ألن حلاق اهلاء هلا يدل على أا ليست عندهم، ] نقا ابن منظور يف اللسان[ضرب من النبت 
ليس لنا أصل على هذا النحو فتلحق  ألنه؛  لإلحلاق ، وال هي أيضا عند العرب للتأنيث: أي

هنـاك إحلـاق جيعـل     وليس ل الثالثي رباعيا أو الرباعي مخاسيا، فاإلحلاق جيع هذه األمساء به
      ١. ؛ ألنه ليس يف العربية أصل سداسي اخلماسي سداسيا

، وكذلك هما وتتبع وهذا البحث يهتم بدراسة صيغ ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة
وهي كما لتأنيث املقصورة،دأ أوالً بألف ا، فأب واأللف الزائدة للتكثري األلف الزائدة لإلحلاق ،

  غري        منها املشهور ومنها ، وهلا أوزان كثرية،قلنا مساعية حمضة ال تدخل يف غري الوارد من العرب

وهيااملشهور، فمشهور أوزان ألف التأنيث املقصورة اثناعشر وزن ،:   

يف امسـي  : أُدمىاسم للداهية، شعبى، و: بىأُر: فُعلَى بضم األول وفتح الثاين، حنو -١
  : موضعني، قال جرير

  ٢ أَعبدا حلَّ يف شعبى غَريبا      أَلؤما ال أبا لَك و اغْترابا

                                                                                           
، عباس حسن يف  ٢/١٤٧: ،اخلضري يف حاشيته١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ٤/١٣٣: ، الصبان يف حاشيته٤/١٨٦: مالك

  ٤/٢٥٥: النحو الوايف
: ، ابن يعـيش يف شـرح املفصـل   ٦٩٥، ٢/٦٩٤: ، ابن جين يف سر صناعة اإلعراب٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ١
إميل يعقوب يف املعجم /، د٧٥١: الناظم يف شرح األلفية ، ابن٣/٤٠٠: ، الرضي االستراباذي يف شرح الكافية٥/١٠٧

  ٧١، ٧٠: املفصل يف املذكر واملؤنث
  ٨٦: البيت جلرير يف ديوانه)  ٢
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، و جعبى  ، ويرد عليه أُرنى بالنون حلب يعقد به اللنب و زعم ابن قتيبة أا ال رابع هلا
  ، و حلَكَى اسم  ، و رحبى ملوضع ح واملد، و رواه سيبويه بالفت ، و جنفَى ملوضع لعظام النمل

ابن منظـور يف  [ بهمى لنبت: ، حنو امسا_ بضم األول وسكون الثاين _ فُعلَى  -٢.  لدويبة 
: ، حنـو  ، أو مصـدرا  ، و طُولَى ، و كُبرى حبلَى: ، حنو ، أو صفة ، و رؤيا ]اللسان طرف

ما جاء على فُعلَى فهو أبدا للتأنيث ال يكون هذا البناء : لسراج، و قال ابن ا ، و بشرى رجعى
ابن منظـور يف  [رجل خنثى له ما للذكر و األنثى : يقال: ، وخنثَى أُنثَى: ، ومنه كذلك لغريه

فُعلَى من األوزان اليت : وقال رضي الدين االستراباذي. ، و دنيا صفة كذلك  ]اللسان خنث
 قال إمنا قلنا يف الغالب ملا حكي عن سيبويه أن بعضهم،و للتأنيث يف الغالب ال تكون ألفها إال
   بفـتح األول و _ فَعلَى  -٣  ١ .شاذان بعضهم يف رؤيا رؤياة، ومها و روى ، يف بهمى بهماة

مواضع، قـال   ملَى الثالثة أمساءبردى لنهر بدمشق، و أَجلَى و دفَرى، و ن: امسا، حنو_ الثاين 
          :حسان

  ٢يسقَونَ من ورد البريص عليهِم     بردى يصفِّق بالرحيقِ السلْسلِ 

جمزى، وهو ضرب : سريعة، وكذلك: ناقة بشكَى، أي: بشكَى، يقالُ: ومصدرا، حنو
ابـن منظـور يف   [لسري ، و مرطَى، وهو ضرب من ا] نظور يف اللسان مجزابن م[من السري 
   ٣ بِالرِمالِ ئٍكَأَني ورحلي إِذا رعتها       على جمزى جاز     : ، قال الشاعر] اللسان مرط

: وصف للحيوان الذي حييد عن ظله وحياول الفرار منه، ومثلـه : حيدى: وصفة، حنو
بشرط _ وله و سكون   ثانيه بفتح أ_ فَعلَى  -٤. وثَنى، و زلَجى، ومها صفتان مبعىن سريعة 

                                      
، ابن مالك يف ٥/١٠٦: ، ابن يعيش يف شرح املفصل٢/٤١٠: ، ابن السراج يف األصول ٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ١

، الرضي االستراباذي يف شرح ٧٥٦، ٧٥٥: الناظم يف شرح األلفية ، ابن١٧٤٤، ٤/١٧٤٣: شرح الكافية  الشافية
، ابـن هشـام يف   ٥/١٣٥٦: ، املرادي يف توضيح املقاصد٢/٦٤١: ، أبوحيان يف االرتشاف٤٠١، ٣/٤٠٠: الكافية

، خالد األزهـري يف  ٤/٩٥: ، وله كذلك يف شرح األلفية٣/٣١٥: ، ابن عقيل يف املساعد٤/٢٨٩: أوضح املسالك
، ١٨٣/ ٤: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك ٣٠٤، ٣/٢٩٥: ، السيوطي يف اهلمع٤٩٤، ٢/٤٩٣: تصريحشرح ال
، عباس حسن ٨٧: ، احلمالوي يف شذا   العرف ٢/١٤٦: ، اخلضري يف حاشيته٤/١٣٩: ، الصبان يف حاشيته ١٨٤

  ٦٦: إميل يعقوب يف املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث/، د٤/٦٠٠: يف النحو الوايف
   ١/٧٤: حسان بن ثابت يف ديوانه)  ٢
  البيت ألمية بن أيب عائذ اهلذيل ذكره ابن منظور يف اللسان مجز )  ٣
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قَتلَـى، و جرحـى، أو   و  مرضى، و هلْكَى، و زمنى، و صـرعى،    :أن يكون إما مجعا، حنو
سكْرى، و سيفَى، مؤنثي  شبعى، و كَسلَى، و :دعوى، و نجوى، أو صفةً، حنو: مصدرا، حنو

هو شجر ينبـت  و) أَرطَى ( ن فَعلَى امسا كـيل، فإن كاسكْران و سيفَان، و سيفَان صفة للطو
) للتأنيث أو لإلحلاق ( علْقَى ففي ألفه وجهان ، و]ابن منظور يف اللسان أرط[ه بالرمل يدبغ ب

حبارى اسم لطائر يقع : حنو_ بضم أوله وفتح ثانيه _ فُعالَى  -٥. مبنيان على الصرف وعدمه 
مى اسم للشهر، وقد زعم الزبيديعلى املذكر واملؤنث، و سادمى اسم لطائر، و جأنه جاء : ان

ريح اجلنوب؛ ألا أبـلُّ  : وهو الشديد، و نعامى " مجل عالَدى : " ، وحكى قوهلمامفردصفة 
ابن منظور [طائر على شكل السماىن : ، ولُبادى] اجلوهري يف الصحاح نعم[الرياح وأرطبها 
ابن منظـور يف اللسـان   [وسط القفا : حالَوى القفا، أي: ، وحالَوى، يقال] يف اللسان لبد

: ، و شنارى] ابن منظور يف اللسان رغم[قصبة الرئة : زيادة الكبد، وقيل: و رغَامى ، ]حال
ابـن منظـور يف   [ذنب الطائر : ، و ذُنابى] الزبيدي يف تاج العروس شنر[من أمساء السنور 

سـمهى للباطـل،   : حنو_ بضم أوله وفتح ثانيه مع التشديد _ فُعلَى  -٦  ١] . اللسان ذنب
بكسر أوله وفتح ثانيه _ فعلَّى  -٧] . ابن منظور يف اللسان لبد[مبعىن قوم جمتمعون : ولُبدى

 ختـر مشية فيها تب: ، و سبطْرى] ابن منظور يف اللسان دفق[مشية فيها سرعة : دفَقَّى: حنو_ 
: مشية فيها اختيال، وضبغطَى: ، ودممى اسم موضع، وجِيضى]ابن منظور يف اللسان سبطر[

 فاليت ألفها للتأنيث إمـا  _بكسر أوله وسكون ثانيه _ فعلَى  -٨ . كلمة يفزع ا الصبيان 
ى: حنو ااسم عني مفردزيلتهذيب األزهرى يف ا[وهو خشب يصنع منه اجلفان أو القصاع : ش

اجلوهري يف الصحاح دفل، [وهو مر أو نبت مر : ، ودفْلَى] شيز، وابن منظور يف اللسان شيز
األزهري يف [وهو املوضع الذي يعرق خلف أذن البعري : ، وذفْرى] ابن منظور يف اللسان دفل

لَـى مجعـا   حج: ، حنـو امجع إمافيمن مل يصرفه، و ]التهذيب ذفر، ابن منظور يف اللسان ذفر

                                      
، ١٧٤٥، ١٧٤٤، ٤/١٧٤٣: ، ابن مالك يف شرح الكافية الشافية١٠٩، ٥/١٠٨: ابن يعيش يف شرح املفصل)  ١

، ٢/٦٤١: ، أبوحيان يف االرتشاف٣/٤٠١: لكافية، الرضي االستراباذي يف شرح ا٧٥٦: ابن الناظم يف شرح األلفية
، ولـه كـذلك يف   ٩٦، ٤/٩٥: ، ابن عقيل يف شرح األلفية١٣٥٧، ٥/١٣٥٦: ، املرادي يف توضيح املقاصد٦٤٢
، ٤/١٨٥:، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالـك ٢/٤٩٤: ، خالد األزهري يف شرح التصريح٣١٤، ٣/٣٠٨: املساعد

  ٨٨: حلمالوي يف شذا العرف، ا٤/١٤٠: الصبان يف حاشيته
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امسا للطائر، وظربى مجعا لظَرِبان بفتح أوله وكسر ثانيه امسا لدويبة منتنة الـريح وال  : للحجل
معـزى ،  : واليت ألفها لإلحلاق إما امسا، حنو ذكْرى،: مصدرا، حنوإما و ،ثالث هلما يف اجلموع

_ عزهى و ى، وهو الذي يأكل وحده ، رجل كيص: وذفْرى فيمن صرفه، وإما صفةً، كقوهلم
عن ثعلب وسيبويه مل يثبته صـفة إال  _ ] عزه  الفريوزآبادي يف القاموس [وهو الذي ال يلهو 

، ومن مل ينـون  )درهم ( بـ ةمن نوا جعلها ملحق: وذفْرى فيها لغتان. عزهاة : مع التاء حنو
هذه ذفْرى أسيلة، : ذفْرى فقد اختلفت العرب فقالواا فأم: " قال سيبويه. جعل ألفها للتأنيث 

ذفْرى أسيلة، وذلك أم أرادوا أن جيعلوها ألف تأنيث فأما مـن  : فنونوا وهي أقلهما، وقالوا
اسم : يثَىحثِّ: حنو_ بكسر أوله وثانيه مشددا _ فعيلَى  -٩" . ملحقة جرع  ١ جعلهافنون 

، وخلِّيفَى للخالفـة ،  ] ابن منظور يف اللسان حثث[إذا حض عليه لشيء مصدر، حثَّ على ا
ابـن منظـور يف   [خصيصاء لالختصاص  _باملد _ هو من خصيصاء قومه : وحكى الكسائي
ه وثانيه وتشديدثالثه مع لبضم أو_ فُعلَّى  -١٠. وقياسه القصر وهو شاذ ، ]اللسان خصص

: أي حني يتشقق يكفره،طلع النخل، ومسي بذلك ألنه : أي الطلع، لوعاء:كُفُرى: حنو_ فتحه 
بضم أوله _ فُعيلَى  -١١          .من التبذير : وبذُرى من احلذر،: وحذُرىيستره ويغطيه، 

 -١٢. وهو ضرب من احللواء للناطف،خلَّيطَى لالختالط ، وقُبيطَى : حنو_ وفتح ثانيه مشددا 
شـقَّارى لنبت،وخبـازى لنبت،وخضـارى    : حنـو _ ه مشددا بضم أوله وفتح ثاني_ فُعالَى 
   ٢. هذا دقيق حوارى :بيض ،يقال: حور من الطعام،أيوهو ما : وحوارىلطائر،

  : األوزان النادرة أللف التأنيث املقصورة
، قَربنـى : عنلَى حنـو فَ -١: وهناك أوزان أخرى نادرة أللف التأنيث املقصورة، وهي

مشية فيها تفكك وتبختر : خوزلَى: فَوعلَى حنو -٢ . جلَندى اسم رجل، و بلَنصى اسم طائر 

                                      
 بدون الفاء والصواب أن تكون بالفاء ) جعلها ( ذكرت يف طبعة بوالق )  ١
، ابن يعيش ٢٠٣، ١٥/٢٠٢: ، ابن سيده يف املخصص٢/٢٣١: ، املربد يف املقتضب٩، ٢/٨: سيبويه يف الكتاب)  ٢

ـ ٧٥٦: ، ابن الناظم يف شرح األلفية١١٠، ٥/١٠٩: يف شرح املفصل ، ٦٤٣، ٢/٦٤٢: ان يف االرتشـاف ، أبوحي
، ولـه  ٣١٥، ٣١٤، ٣١١، ٣/٣٠٩: ، ابن عقيل يف املساعد٢٩١، ٤/٢٩٠: ، ابن هشام يف أوضح املسالك٦٤٥

   ٤٩٦، ٤٩٥، ٢/٤٩٤: ، خالد األزهري يف شرح التصريح ٤/٩٦: كذلك يف شرح األلفية
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      .هرنوى لنبت: فَعلَوى حنو -٣  ] . األزهري يف التهذيب خزل، اجلوهري يف الصحاح خزل[
: فُعالَيا حنو -٥      ] .ادي يف القاموس فيضالفريوزآب[فَيضوضى للفوضى : فَيعولَى حنو -٤

: فَعلُوتى حنـو  -٧  . أَربعاوى لضرب من مشي األرنب : أَفْعالَوى حنو -٦. برحايا للعجب 
: فعيلَى حنو -٩. حندقُوقَى لنبت : فَعلَلُولَى حنو -٨. رغَبوتى، و رهبوتى للرهبة، و رحموتى 

يضضـ  [اسم مصدر من احلض وهو احلث على اخلري : ىح ] . ضابن منظور يف اللسـان حض
  .للئـيم  : مكْورى للعظيم األرنبة، وقيل: مفْعلَّى حنو -١١. يهيرى للباطل : يفْعلَّى حنو -١٠
: لَيا حنوفَع -١٣ .يف شق وهربِذَّى ملشية ،نبات يلتوي على الشجر: شفْصلَّى: فعللَّى حنو -١٢

اسـم  بردرايا :فَعلَالَيا حنو -١٤        .برديا اسم موضع : مرحيا وهو لعبة من املرح، ومثله
ـ  : أَفْعلَى حنو -١٦      . حوالَيا اسم ملوضع : فَوعالَى حنو -١٥. ملوضع  رة أَجفَلَـى للكث

: فَعولَلَى حنو -١٨. جحجىب لقبيلة من األنصار : فَعلَلى حنو -١٧. والدعوة العامة إىل الطعام 
 -٢٠.  ، و خيسرى للخاسـر خيزلَى ملشية فيها تفكك: فَيعلَى حنو -١٩  .حبوكَرى للداهية

الرقاد ، و مرقدى للكثري  ]رعز ابن منظور يف اللسان[ اللَّين من الصوف: مرعزى: مفْعلَّى حنو
. ٢١- لعا حنوفا للداهية : يبِيرا حنو -٢٢. ذيلا : فَعكَرِيى حنو -٢٣. زلْنى لنوع : فَعنضرع

 -٢٤. عرضنى : على وزن فعلْنى حنو: عرضنى، وقيل: على وزن فُعلْنى حنو: من السري، وقيل
ى للعادة : يلَى حنوإِفْعجِريالَى حنو -٢٥      . إِهفَع :ى صارلَى حنو -٢٦.  حلعى  : فبـدنه

دودرى : فَوعلَّى حنـو  -٢٨.  أُربعى ضرب من مشي األرنب : أُفْعلَى حنو -٢٧  .اسم بقلة 
 -٣١.  قُصـيرى  : فُعيلَى حنو -٣٠ . اجلارية : هبيخى: فَعيلَى حنو -٢٩.  لعظيم اخلصيتني 

رجـل      :  مندبى: مفْعلَى حنو -٣٢.  ]اجلوهري يف الصحاح قرقر[ملوضع قَرقَرى : فَعلَلَّى حنو
 -٣٣] .  الفريوزآبادي يف القاموس نـدب [ خفيف يف احلاجة سريع لقضائها : مندىب، أي 
قريـة  : صعنبى: فَعنلَى حنو -٣٤] . ابن منظور يف اللسان سدر[شديد : سندرى: فَنعلَى حنو
أهل النظـر إىل النسـاء   : نظَّرى: فَعلَى حنو -٣٥] . صعنبزهري يف التهذيب األ[باليمامة 

: رجل حفَيسـى، أي : حفَيسى: فَعيلَى حنو -٣٦] .  ابن منظور يف اللسان نظر[والتغزل ن 
اسـم  : حدبدبى : فَعلْعلَى حنو -٣٧] . ابن منظور يف اللسان حفس[لئيم : قصري مسني، وقيل

اجلوهري [لعب ضرب من ال: قُرطُبى: علُلَّى حنوفُ -٣٨  ] .ابن منظور يف اللسان حدب[ة لعب
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الزبيدي يف تاج العـروس  [اإلجاص شجر : كُمثْرى: فُعلَّى حنو -٣٩] .  قرطبيف الصحاح 
: قعـول الرجـل، أي  : قَعولَى وهو ضرب من مشي الشيخ، يقال: فَعولَى حنو -٤٠] . كمثر

: ( لقبل فيهما، قال صخر بن عمريية من حيشي التراب بإحدى قدميه على األخرى مشى مش
      . غريه  بادولَى وهو موضع ومل جيئ: وفَاعولَى حن -٤١.   ١) قاربت أمشي القَعولَى والفنجلة 

: رىفَج: فَعلَّى حنو -٤٣. رجل اسم : إِيجلَّى وهو موضع، وقال األصمعي: إِفْعلَّى حنو -٤٢
، ] ابـن منظـور يف اللسـان عـنب     [ضخم اجلسم أو القوي : ىعبن: وعاء الطلع، وحكي 

منونني فيكون هـذا   ]ابن منظور يف اللسان حربك[ الرجلني الطويل الظهر القصري : ىحبركَو
ويه من اإلعراض حكـاه سـيب  : ضى عر: فُعلَّى حنو -٤٤. بني التأنيث وغريه  الوزن مشتركًا

ابـن منظـور يف   [وعاء الطلع وقشره األعلى : ، و كُفَرى]الزبيدي يف تاج العروس عرض[
        .الطـائر   زِمكَّاء ملثبت ذنـب  : زِمكَّى ومنه مع املمدودة: فعلَّى حنو -٤٥.   ]اللسان كفر

: ع املمدودةومنه م] ابن منظور يف اللسان جلند[اسم ملك عمان : جلَندى: فُعنلَى حنو -٤٦
.  اجلـراد  جخادباء لضرب مـن  : جخادبى ، ومنه مع املمدودة: فُعاللَى حنو -٤٧. جلَنداء 
وضع، و دبوقَى لغة للعذرة، و دبوقَاء باملد، و دقُـوقَى لقريـة   حضورى مل: فَعولَى حنو -٤٨

   ٢. قبيلة يف جرهم : بالبحرين، و قَطُورى

قصورة هلا أوزان مشهورة وقد حصرها النحاة يف اثين عشر وزنا، وهلا فألف التأنيث امل
كذلك اوزان أخرى نادرة متفرقة يف كتب اللغة، وقد قمت جبمعها، و وجدت أن عدد هـذه  
األوزان اليت وفقين اهللا يف مجعها قد بلغ مثانية وأربعني وزنا، فيكون جمموع أوزان ألف التأنيث 

بـني  دا من هذه األوزان يأيت مشتركًا   والنادرة ستني وزنا، وإنَّ عداملقصورة املشهورة منها 
  . ما يأيت مشتركًا بني التأنيث واإلحلاق ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة، ومنها أيضا 

                                      
  ذكره ابن منظور يف اللسان نقثل )  ١
، ٤/١٧٤٦: ، ابن مالك يف شرح الكافية الشافية٩، ٨، ٦ -١٦/٣، ٢٠٨، ١٥/٢٠٧: ابن سيده يف املخصص)  ٢

، أبوحيـان يف  ٣/٤٠١: ، الرضي االسترباذي يف شـرح الكافيـة  ٧٥٧، ٧٥٦: ، ابن الناظم يف شرح األلفية١٧٤٧
، ٢٩٩ – ٣/٢٩٦: ، السـيوطي يف اهلمـع  ٣١٤ – ٣/٣٠٩: ، ابن عقيل يف املساعد٦٤٥ – ٢/٦٤٢: االرتشاف
إميل يعقوب يف /، د٤/٦٠٢: ، عباس حسن يف النحو الوايف١٩٢ – ١٩٠، ٤/١٨٨:  شرح ألفية ابن مالكاألمشوين يف

   ٦٨، ٦٧: املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث
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   : األوزان املشتركة بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة
خششاء للعظـم خلـف   : املمدودة حنوأُربى و شعبى، و: فُعلَى ، فاملقصورة حنو -١

كُرمـاء ،  : ناقة عشراء ، وامرأة نفَساء، ويف اجلمع حنو: األذن، و صعداء للتنفس، وصفة حنو
برد : ، و عرواء] فابن منظور اللسان جن[اسم موضع : وفُضالَء، و خلَفَاء، و جنفَى وجنفَاء 

مرطَى، بردى، و حيدى، و: ورة  حنوفَعلَى ، فاملقص -٢] . عراابن منظور يف اللسان [احلُمى 
و جنفَاء ملوضعني، و ابن دأَثَاء وهي األمـة، وال حيفـظ   قَرماء : وو جمزى، ومن املمدودة حن

صحراء، : رضوى، و سلْمى، و جرحى، ومن املمدودة حنو: فَعلَى ، فاملقصورة حنو -٣ .غريها
اء وهي مرتلة من منازلو علَّى، فاملقصورة حنو -٤. القمر، و فيها القصر واملد  وعفَقَّى، و : فد

ضى، جِيممطَى، و دغبى، و ضطْرباء: ى، ومن املمدودة حنوسزمشية يعتمد فيها على أحد : إِو
فُعيلَـى،   -٦  ١. زِمكَّـاء  : وزِمكَّى، ومن املمدودة حن: فعلَّى، فاملقصورة حنو -٥. اجلانبني 

: هو عامل بدخيالَئه، أي: قُبيطَى، و خلَّيطَى، و لُغيزى للغز، ومن املمدودة قوهلم: فاملقصورة حنو
هجريى، و حثِّيثَى، و خلِّيفَى، : فعيلَى، فاملقصورة حنو -٧. بأمره الباطن، ومل يسمع باملد غريه 

خصيصاء، و مكِّيناء للتمكن، وهذه الكلمات الثالثة متد فخرياء للفخر، و: حنو مدودةومن امل
 -٨ . وتقصر وال رابع هلا، وجعل الكسائي هذا الوزن مقيسا، والصحيح قصره على السماع 

صـورة  أَفْعلَى، فاملق -٩.  فَيضوضاء :  فَيضوضى، ومن املمدودة حنو: فَيعولَى، فاملقصورة حنو
.   أَربعاء لليـوم املعـروف  : أَجفَلَى، و أَوجلَى ملوضع، وال ثالث هلما، ومن املمدودة حنو: حنو
ـ حضورى، و: حنوفَعولَى، فاملقصورة  -١٠ : ودبوقَى، و دقُوقَى، و قَطُورى، ومن املمدودة حن

فَيعلَى،  -١٢.  إِهجِرياء : دودة حنوومن املمإِهجِريى، : إِفْعيلَى، فاملقصورة حنو -١١. دبوقَاء 
فُعنلَـى،   -١٣.  عم ديكَساء وهي القطعة من الن: وخيزلَى، ومن املمدودة حن: فاملقصورة حنو
جخادبى، : فُعاللَى، فاملقصورة حنو -١٤ .جلَنداء : من املمدودة حنوجلَندى، و: فاملقصورة حنو

                                      
، ٥/١٣٥٦: ، املرادي يف توضيح املقاصـد ٢/٦٤٣: ، أبوحيان يف االرتشاف١٥/٢٠٠: ابن سيده يف املخصص)  ١

، خالد األزهـري يف شـرح   ٣٢٦، ٣/٣١١: ، ابن عقيل يف املساعد٤/٢٩١: ، ابن هشام يف أوضح املسالك١٣٥٧
، ٤/١٨٤: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك٣٠٤، ٣٠٢، ٣/٣٠١: ، السيوطي يف اهلمع٤٩٦، ٢/٤٩٤: التصريح
: ،احلمالوي يف شذا العرف٢/١٤٧: ، اخلضري يف حاشيته١٤٠، ٤/١٣٩: ، الصبان يف حاشيته١٩٢، ١٩١، ١٨٥
٨٩    
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زكَرِياء : زكَرِيا، ومن املمدودة حنو: فَعليا، فاملقصورة حنو – ١٥ .دباء جخا: حنو ومن املمدودة
طرمساء هندباء، و: ومن املمدودة حنوهربِدى ملشية اهلربدة ، : فعللَى، فاملقصورة حنو -١٦. 

: منها إال امسا حنووعلَى، فاملقصورة ومل يرد فَ -١٧.  للظلمة ، وجِلْحطَاء ألرض ال شجر ا 
      ١. حوصالَء وهي من الطري كاملعدة لإلنسان : ، ومن املمدودة حنو خوزلَى

ويتضح مما سبق أن سبعة عشر وزنا من أوزان ألف التأنيث اليت سبق ذكرهـا يـأيت   
  . مشتركًا بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة 

  : واإلحلاقاألوزان اليت جاءت مشتركةً بني التأنيث 
حجلَى وظربى، وال ثالث هلما يف اجلموع، : ذكْرى، ومجعا حنو: فعلَى، مصدرا حنو -١

ضئْزى وهـي القسـمة   : فإن مل يكن مصدرا وال مجعا ومل ينون يف التنكري فألفه للتأنيث، حنو
، و عزهى، وإن كان ينون رجل كيصى: اجلائرة، وشيزى، و دفْلَى، وإن نون فألفه لإلحلاق حنو

ذفْرى، واألكثر فيه منع : حنو) التأنيث و اإلحلاق ( أخرى ففي ألفه وجهان يف لغة وال ينون يف 
فيهـا  ) ذفْرى ( وعند سيبويه واملربد أن . ى فتكون ألفه لإلحلاق الصرف، ومنهم من نون دفْلً

هذه : لوااختلفت العرب فقا أما ذفْرى فقدف: " فقال سيبويه_ التنوين وعدم التنوين _ لغتان 
فْرنوا وهي أقلهما، وقالوا ىذم أرادوا أن جيعلوها ألـف  : أسيلة، فنوى أسيلة، وذلك أفْرذ

ى فليس فيهـا  وأما معز : "وقال سيبويه أيضا" . ملحقة جرع  ٢ جعلهافتأنيث فأما من نون 
   ٣. درهم ق جرع و ى ملحمعز: اهـ وقال املربد" . ة نكرإال لغة واحدة تنون يف ال

                                      
، ٤/٢٩١: ، ابن هشام يف أوضح املسالك٥/١٣٥٨: ، املرادي يف توضيح املقاصد٢/٦٤٢: أبوحيان يف االرتشاف ) ١

:  ، السـيوطي يف اهلمـع  ٢/٤٩٦: ، خالد األزهري يف شرح التصـريح ٣٢٧، ٣٢٦، ٣/٣٢٥: ابن عقيل يف املساعد
، ٤/١٤١: الصبان يف حاشيته ،١٩٢، ١٩١، ١٨٨ – ٤/١٨٦: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك٣٠٥ – ٣/٣٠٣

   ٨٩: ،احلمالوي يف شذا العرف٢/١٤٨: ، اخلضري يف حاشيته١٤٢
 بدون الفاء والصواب أن تكون بالفاء) جعلها ( ذكرت يف طبعة بوالق )  ٢
، ٥/١٠٩: ، ابن يعيش يف شـرح املفصـل  ٣/٣٣٨، ٢/٢٣١: ، املربد يف املقتضب٩، ٢/٨: سيبويه يف الكتاب)  ٣

: ، الصـبان يف حاشـيته  ٤/١٨٦: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالـك ٥/١٣٥٧: يف توضيح املقاصد، املرادي ١١٠
 ٢/١٤٧: ، اخلضري يف حاشيته١٤١، ٤/١٤٠
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ذكْرى، أو مجعـا  : وكان مصدرا حنو) فعلَى ( ويتضح من ذلك أن ما جاء على وزن  
حجلَى وظربى فإن األلف تكون للتأنيث، وإن كان غري ذلك ففيه التفصيل فإن مل ينون يف : حنو

و  ىكيص: لإلحلاق حنوضئْزى، وإن نون فألفه تكون : كذلك حنو التنكري فألفه تكون للتأنيث
هزفْلَى : التأنيث واإلحلاق، وهي: تانغوهناك كلمات ورد فيها ل. ى عى، و دفْرذ .  

جرحى قَتلَى مجع قتيل ، و: مجعا حنو، أو  دعادعوى مصدر : ى ، مصدرا حنو فَعلَ -٢
كْرى مؤنث سكران، و سيفَى مؤنث سيفان للطويل فألفه للتأنيث، س: مجع جريح، أو صفة حنو

أَرطَى و علْقَى، فمن صرف قدر : التأنيث واإلحلاق، حنو: وإن كان امسا فألفه صاحلة للوجهني
: " أرطاةٌ ، وذلك يف قوهلم: األلف لإلحلاق، ومن منع قدرها للتأنيث، فقد قالوا يف تأنيث أَرطَى

ولو كانت األلف للتأنيث ملا جاز تنوينها وال إحلاق عالمة التأنيث ا، وكذلك " حدةٌ أرطاةٌ وا
وهي مصدر، فمن نوا جعل األلف لإلحلاق، ومن  علْقَاةٌ، وكذلك تترى: إذا أنثوا علْقَى قالوا

مبرتلة  ترتّل أكثر العرب على ترك التنوين،: مل ينوا جعل ألفها للتأنيث؛ وقال الفراء يف تترى
( فكل اسم غري مصدر أو مجع أو صفة جـاء علـى وزن    اهـ . تقوى، ومنهم من نون فيها 

ينظر فيه فإن كان مما يسوغ إدخال تأء التأنيث عليه مل تكن األلف يف آخره للتأنيـث،  ) فَعلَى 
ـ  ا متنـع  وكذلك إن مسع فيه التنوين فليست للتأنيث؛ ألن ألف التأنيث ال يدخلها تنوين أل

الصرف، وال يدخل عليها علم التأنيث إذ علم التأنيث ال يدخل على مثله، وإن امتنعت مـن  
   ١. سلْمى : ذينك فهي للتأنيث، وذلك مثل

جعفر أبـو فقد قرأ . التنوين وعدمه : قرئت بالوجهني} ٤٤:املؤمنون{] تترى[ وكلمة
منونا، ووقفوا باأللف عوضـا مـن   ) ا تتر( وأبوعمرو وابن كثري وقتادة وشيبة وابن حميصن 

التنوين، والباقون قرءوا بغري تنوين، والوقف يف قراءة عاصم ونافع وابن عامر بـاأللف، ويف  

                                      
، ابن جـين يف سـر   ٣/٣٣٨: ، املربد يف املقتضب٢/٢٣٦: ، الفراء يف معاين القرآن٩، ٢/٨: سيبويه يف الكتاب)  ١

: ، ابن مالك يف شرح الكافية الشافية١٠٩، ٥/١٠٨: يف شرح املفصل، ابن يعيش ٦٩٢، ٢/٦٩١: صناعة اإلعراب
، املـرادي يف  ٣/٤٠٢: ، الرضي االستراباذي يف شرح الكافية٧٥٦: ، ابن الناظم يف شرح األلفية١٧٤٥، ٤/١٧٤٤

، خالد األزهري ٣/٣١٦: ، ابن عقيل يف املساعد٤/٢٨٩: ، ابن هشام يف أوضح املسالك٥/١٣٥٧: توضيح املقاصد
    ٢/١٤٧: ، اخلضري يف حاشيته ٢/٤٩٤:  شرح التصريحيف
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): تترى(قراءة محزة والكسائي بالياء، وروى هبرية عن حفص عن عاصم أنه يقف بالياء، ومعىن 
   ومن نون فقد جعل األلف زائدة لإلحلـاق  . متواترين واحدا بعد واحد، من الوتر وهو الفرد 

شـكْوى و  : أَرطَى و علْقَى، ومن مل ينون فقد جعل األلف للتأنيث مثـل : مثل) جعفَر ( بـ
    ١. دعوى، وهذا هو األقيس أال تصرف؛ ألن املصادر تلحق أواخرها ألف التأنيث 

ان مصدرا أو مجعا أو صفةً وك) فَعلَى ( ونستنتج من ذلك أن كل اسم جاء على وزن 
فألفه للتأنيث، وإن كان االسم غري ذلك ففيه التفصيل، فإن كان مما يسوغ إدخال تاء التأنيث 
عليه أو مسع فيه التنوين من كالم العرب فليست ألفه للتأنيث بل هي لإلحلاق، وإن امتنعت من 

يف كالم العرب فهي للتأنيث، ومـن  قبول تاء التأنيث ومل يسمع فيها التنوين أو مل يرد تنوينها 
 -٣       ) .أَرطَى، و علْقَى، و تترى ( التأنيث واإلحلاق : الكلمات اليت ورد فيها الوجهان

ذا الوزن مشتركًا ى، منونني فيكون ه، و حبركًىعبن: طْرى، و جفَرى، وحكيسب: فَعلَّى، حنو
ـ  ى و جفَرى للف يف سبطْرفتكون األ ٢. واإلحلاق بني التأنيث  ـ و ىلتأنيـث، و حبركً نبى ع

  . لإلحلاق؛ ألما منونان 
فإن هذا الوزن خمتص بألف التأنيث املقصورة، ولكن ما ) فُعلَى ( وأما ما جاء على وزن 

وكذلك  دنياةٌ ، :رؤياةٌ ،ويف دنيا: بهماةٌ ، ويف رؤيا: من كالم العرب من قوهلم يف بهمىجاء 
   ٣. صرف دنيا فشاذٌ ، ومن أحلق ذه الكلمات تاء التأنيث فهو أيضا شاذٌ من 

  : الكلمات اليت ذكرها النحاة على أن ألفها زائدة لإلحلاق
١- زعع ( ، وهو ملحق بـىمرجطًى وهو القصري  -٢. واهلجرع هو األمحق ) هنبح

وهو اخلبيث املنكـر   رنى، و عفَوهو الشديد الدفع و دلَنظًىريء، وهو اجل الغليظ، و سرندى
                                      

: ، أبوعمرو الداين يف التيسـري ٤٨٨: ، ابن زجنلة يف حجة القراءات٤٤٦: ابن جماهد يف كتاب السبعة يف القراءات)  ١
، وله يف ٤٧٥: ، ابن اجلزري يف حتبري التيسري١٢/١٢٥: ، القرطيب يف تفسريه٣/١٨٨: ، الزخمشري يف الكشاف١٠٧

  ٢٨٥، ٢/٢٨٤: ، أمحد بن حممد البنا يف اإلحتاف٢/٢٤٦: لنشرا
  ٦٤٣، ٢/٦٤٢: أبوحيان يف االرتشاف)  ٢
، أبوحيان ٤٠١، ٣/٤٠٠: ، الرضي االستراباذي٥/١٠٧: ، ابن يعيش يف شرح املفصل٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ٣

  ٣/٣٠٨: املساعد، ابن عقيل يف ٥/١٣٥٦: ، املرادي يف توضيح املقاصد٢/٦٤١: يف االرتشاف
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 وهو اجلمل املسـن الشـديد    ، و صلَخدىجلايف الكثري الشر وهو الرجل ا ، و جلَعبىالداهي
وهو الطويل ، وكل ذلك ملحق  يء املقدم من كل شيء ، سبندىوهو اجلر الطويل ، و سبنتى

     :األعشىقال ؛ إلحلاق اهلاء فيها ولتنوينها ، ) سفَرجل ( بـ
  ١ بِذات لَوث عفَرناة إِذا عثَرت     فَالتعس أَدىن لَها من أَن أَقولَ لَعا

  ٢ بِكُلِّ سبنتاة إِذا اخلمس ضمها       تقَطِّع أَضغانَ النواجي هبابها  :وقال الكميت
فهذه هي الكلمات اليت اتفق  ٣. باة ، و سرنداة ، و دلَنظَاة صلَخداة ، و جلَع: وقالوا

  . النحاة على أن ألفها مزيدة لإلحلاق، وهي مساعية ال يقاس عليها 

ألنك مل " : فقال سيبويه"  قَبعثَرى : "كلمة : واأللف املزيدة للتكثري تنحصر يف اآليت 
بعثَراةٌ ، وإمنا هي زيادة حلقت بنات اخلمسـة  قَ: تلحق هذه األلف للتأنيث أال ترى أنك تقول

ليست هذه األلف للتأنيث؛ ألا منونة ، : اهـ وقال ابن جين" . كما حلقتها الياء يف دردبِيس 
، ومثله ما حكيناه عنهم من قـول  به لنا أصل سداسي فيلحق قَبعثَرى وال لإلحلاق؛ ألنه ليس

سماناة ، و نقَاواة، ألن حلاق اهلاء هلا يدل على أا ليسـت   باقالّة ، و شكاعاة ، و: بعضهم
اهـ . عندهم للتأنيث، وال لإلحلاق؛ ألنه ليس لنا أصل على هذا النحو فتلحق هذه األمساء به 

، وقـال الرضـي    كَمثـرى : للمفصل كلمة أخرى، وهـي وقد ذكر ابن يعيش يف شرحه 
،  قَبعثَـرى : يلحقها التنوين، حنـو ون إال سادسة، وواأللف اليت للتكثري ال تك: باذيااالستر

   ٤.  ىكَمثرو

                                      
  ١٣: البيت لألعشى يف ديوانه)  ١
  ٨/٨٦: البيت للكميت ذكره حممد بن املبارك بن ميمون يف منتهى الطلب من أشعار العرب)  ٢
، ابـن  ١٤: ، املالقي يف رصف املباين٦٩٣، ٢/٦٩٢: ، ابن جين يف سر صناعة اإلعراب٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ٣

  ٣١٦، ٣/٣١٥: عقيل يف املساعد
: ، ابن يعـيش يف شـرح املفصـل   ٦٩٥، ٢/٦٩٤: ، ابن جين يف سر صناعة اإلعراب٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ٤
: ، ابن عقيل يف املسـاعد ٣/٤٠٠: ، الرضي االستراباذي يف شرح الكافية٧٥٥: ، ابن الناظم يف شرح األلفية٥/١٠٧
  ٧٠، ٦٩: إميل يعقوب يف املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث/، د٣/٣١٦
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ونستنتج مما سبق أن األلف املزيدة للتكثري منحصرة يف هذه الكلمات اليت سبق ذكرها، 
وهي ست كلمات، وهي مساعية ال يقاس عليها، فهي حمصورة يف هذه الكلمات املسموعة من 

  . العرب 

 على األلف املقصورة أثين باحلديث عـن ألـف التأنيـث    وبعد أن انتهيت من الكالم
  :وأشهر أوزاا سبعة عشر وزنا، وهي كاآليت ،املمدودة

 ابن منظور يف[شجر : طَرفَاء:ء، وبيداء،أو مجعا حنوهيجاصحراء، و: فَعالَء امسا حنو -١
شـجر  : ، و قَصـباء   ]اجلوهري يف الصحاح حلف[نبت يف املاء : ، و حلْفَاء]اللسان طرف

سراء ورغْباء مصدر رغب إليه إذا أراد ما عنده، : كشجر الكمثرى، و أَشياء، أو مصدرا حنو
مبعىن املسرة، و ضراء مبعىن املضرة، و نعماء مبعىن النعمة، و بأْساء مبعىن البأس، أو صفة مؤنث 

أو ما ليس كـذلك   بيضاء، و صفْراء، و حسناء،حمراء، و خضراء، و سوداء، و : أفعل حنو
العـرب  : حلة شوكَاء للجديدة، وقـالوا : مطر أهطل، وكذلك: دمية هطْالَء، فال يقال: حنو

أَفْعالء و أَفْعالء و أَفْعالء  -٤و  ٣و  ٢. اخلالصة، وامرأة عجزاء، و داهية دهياء : العرباء، أي
عـاء، و أَربِعـاء، و   أَرب: وضمها حنو قوهلم لليوم الرابع من أيام األسبوعبفتح العني وكسرها 

فََعلَالَء وهو مشترك بـني   -٥ .مجع رماد  أَربعاء ، و أَصدقَاء، و أَولياء، و أَرمداء كثرية فهو
: واملمدودة حنو فَرتنى اسم امرأة، و قَرقَرى اسم موضع،: املقصورة واملمدودة، فاملقصورة حنو

تركَضاء لضرب مـن  و حوصالَء وهي احلوصلة، و عقْرباء و حرمالَء ملكانني، ذكرمها سيبويه،
: فعاالَء، وهو خمتص باملمـدودة حنـو   -٦.  وال يكون هذا الوزن إال امسا مدا وقصرا املشي،

قُرفُصاء : فُعلُالَء حنو -٧         ١. قصاصاء وهو القصاص، حكاه ابن دريد، وال حيفظ غريه 
إال امسا ، وهو قليل ، وحكـى ابـن    ء ، إذا اجتمع يف قعدته ، ومل جيئقعد القُرفُصا: ، يقال

                                      
، ابـن  ١١١، ٥/١١٠: ، ابن يعيش يف شرح املفصل٢/٤١١: ، ابن السراج يف األصول٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ١

، الرضـي  ٧٥٧: ، ابن الناظم يف شرح األلفية١٧٥٥، ١٧٥٣، ١٧٥٢، ٤/١٧٥١: مالك يف شرح الكافية الشافية
، املرادي يف توضيح ٦٤٩، ٦٤٧، ٢/٦٤٦: ، أبوحيان يف االرتشاف ٤٠٤ – ٣/٤٠٢: االستراباذي يف شرح الكافية

، ٣١٨، ٣/٣١٦: ، ابن عقيـل يف املسـاعد  ٤/٢٩١: ، ابن هشام يف أوضح املسالك ١٣٥٩، ٥/١٣٥٨: املقاصد
   ٩٨، ٤/٩٧: ، وله يف شرح األلفية٣٢٣، ٣٢٠
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فعلى هذا يكون مشتركًا بـني ألفـي التأنيـث    _ بالقصر _ قعد القُرفُصى : القطاع أنه يقال
فَاعوالء  -٨. قُرفُصاء قُرفَصاء و: ضم حنوه الفتح والجيوز يف ثالث: املقصورة واملمدودة ، وقيل

للتاسع والعاشر من شهر حمرم ، وهو مشترك بـني ألفـي التأنيـث     عاشوراءاء وتاسوع: حنو
: فَاعالَء حنـو  -٩        .بادوىل وهو اسم موضع : املمدودة ، ومثال املقصورة  املقصورة و

ع وهو حيوان يداه أقصر من رجليه ، ومن أمساء جحـره  ، و نافقَاء ومها جلحر الريبوقَاصعاء 
، و باقالَء وهو نبات عشيب حويل ، وهـذا  غَائباء ، و سابِياء وهو ما خيرج مع الولد : كذلك

ء وهي العظمة ، و كبرِيا: حنوويكون يف االسم  فعلياء  -١٠. الوزن خمتص باأللف املمدودة 
ِسمياء ، إذا كانت مشاالً ، وقيل: صفة كقوهلماء للعالمة، ويف السبِيهي النكباء اليت : ريح جِر

.  جتري بني الشمال والدبور ، وهي ريح تقشع السحاب ، وهذا الوزن خمتص باأللف املمدودة 
: مشيوخاء وهو جلماعة الشيوخ ، و معلُوجـاء  : مفْعوالء ، وهو خمتص باملمدودة حنو -١١

الزبيدي يف تاج [مجع عري :  معيوراء، و] ابن منظور يف اللسان علج[م ار العجاجلماعة من كف
مـا  : براساء مبعىن الناس ، يقـال : فَعاالَء حنو -١٢. ، و مأْتوناء جلماعة األتن ] العروس عري

عن خيلهم  أدري أي البراساء هو ، و براكَاء مبعىن الربوك، والرباكاء أن يربكوا بإبلهم ويرتلوا
  :  وقيلويقاتلوا ، 

   :األسدي  براكَاء كل شيء ، معظمه وشدته ، ومنه قول بشر بن أيب خازم

  ١ براكاُء القتالِ أَوِ الفرار       الّوال ينجي من الغمرات إِ

وقد أثبت ابن رجل طَباقَاء ، وهو الذي ينطبق عليه أمره ، : ومن الصفة طَباقَاء ، يقال
، و خالَفَـى  ، ] ابن منظور يف اللسان خزز[اسم جبل : خزازى: قطاع فَعالَى مقصورا حنوال
ملوضع باحلجاز فيه قرب الزهري العامل ، فيكون هذا الوزن مشتركًا بني ألفي التأنيـث  : أَدامى و

، ) التمـر ( سـرِ  نوعان مـن الب  قَرِيثَاء و كَرِيثَاء: فَعيالَء حنو -١٣  ٢. املقصورة واملمدودة 
                                      

  ٧٩: البيت لبشر بن أيب خازم األسدي يف ديوانه)  ١
، ابـن  ١١٢، ٥/١١١: ، ابن يعيش يف شرح املفصل١٦/٧٥: ملخصص، ابن سيده يف ا٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ٢

، املرادي يف  ٦٤٨ – ٢/٦٤٦: ، أبوحيان يف االرتشاف١٧٥٤، ١٧٥٣، ٤/١٧٥١: مالك يف شرح الكافية الشافية
 – ٣٢٠، ٣١٨، ٣/٣١٧: ، ابن عقيل يف املساعد٤/٢٩١: ، ابن هشام يف أوضح املسالك٥/١٣٥٩: توضيح املقاصد
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وهو مشترك بني ألفي التأنيث املقصـورة واملمـدودة ، فمـن     و ظَليالَء ملوضع ، كَثيراء ،و
متر قَرِيثَـى  : واملد والقصر سمعا يف قَرِيثَاء ، وقال أبواجلراحاسم البزر ، : كَثيرى : املقصورة
و حروراء اسم موضع ، و جلُوالَء ملوضع ، دبوقَاء اسم للعذرة ، : فَعوالَء حنو -١٤. بالقصر 
، وابن مالك يف التسهيل أثبت أن ] ابن منظور يف اللسان برك[ الثياب يف احلرب: و بروكَاء

هب ابن القوطية وابن هذا الوزن خمتص باأللف املمدودة ، وإىل ذلك ذهب ابن عصفور ، وذ
و حضورى ملوضع و دبـوقَى  اسم أو لقب ، :  سنوطَى: ا حنوإثبات فَعولَى مقصورالقطاع إىل 

اسم موضع يف جبال : جرهم ، و تنوفَى لبحرين ، وقَطُورى قبيلة يف عذرة ، و دقُوقَى قرية بالل
ا حلَّقَت بِلَبونِه       عقاب تنوىف ال عقاب كَأَنَّ دثار : طيئ ، وقد جاء يف شعر امرئ القيس 

   ١ القَواعلِ

     .والصحيح أن هذا الوزن مشترك بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة : أبوحيانوقال 
اسم موضع ، و دأَثَاء لألمة ، و قَرماء ملوضع ، و سـحناء مبعـىن   : جنفَاء : حنوفَعالَء  -١٥

. فَىجن: فمن املقصورة  املمدودة واملقصورة كما تقدم ،السحنة ، وهذا الوزن من املشترك بني
: و العنباء لغة يف العنب ، و خيالَء سيراء وهو ثوب خمطط يعمل من القز ، : فعالَء حنو -١٦

عشراء ، و خيالَء ، و: فُعالَء حنو -١٧ .التكرب لغة يف خيالَء ، وهذا الوزن خمتص باملمدودة 
شـعراء ، و  : يف اجلمع كثري حنو نفَساء للمرأة حني تضع محلها ، و خششاء ،و صعداء ،وهو

وهو عرق احلمى مأخوذ من رحض الثوب ، إذا غسله  رحضاء: فرد مثلاملفُقَهاء ، و علَماء ، و
كأن عرق احلمى يغسل احملموم ، وهذا الوزن من املشترك بني املمدودة واملقصورة  كما سبق 

   ٢ .شعبى و أُدمى و أُربى : ذكره ، فمن املقصورة

                                                                                           
: ، السـيوطي يف اهلمـع  ٤٩٨، ٢/٤٩٧: ، خالد األزهري يف شـرح التصـريح  ٤/٩٨: شرح األلفية، وله يف ٣٢٢
، اخلضري ١٤٦، ٤/١٤٥: ، الصبان يف حاشيته١٩٠، ٤/١٨٩: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك٣٠١، ٣/٣٠٠

  ٦٠٤، ٤/٦٠٣: ، عباس حسن يف النحو الوايف٨٩، ٨٨: ، احلمالوي يف شذا العرف٢/١٤٨: يف حاشيته
   ٩٤: البيت المرئ القيس يف ديوانه)  ١
، ٥/١١١: ، ابن يعيش يف شرح املفصـل ١٦/٦٧، ١٥/٢٠٠: ، ابن سيده يف املخصص٢/٩: سيبويه يف الكتاب)  ٢

، املرادي ٦٥١، ٦٤٧، ٢/٦٤٦: ، أبوحيان يف االرتشاف٤٠٤، ٣/٤٠٣: الرضي االستراباذي يف شرح الكافية
: ، ابـن عقيـل يف املسـاعد   ٤/٢٩٢: ابن هشام يف أوضح املسالك ،١٣٦١ – ٥/١٣٥٩: يف توضيح املقاصد
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  :األوزان النادرة أللف التأنيث املمدودة
كـان أو  اسم م: ينابِعاء: اعالَء حنويفَ -٢.  ديكَساء لقطعة من الغنم : فَيعالَء حنو -١

وهو مشترك بني املمدودة ) يفَاعالَء و يفَاعالَء( بلد ، وذكر ابن القطاع يف أوله الضم والفتح 
 -٤           .تركُضاء ملشية املتبختر : تفْعالَء حنو -٣. ينابِعى  :واملقصورة ، فمن املقصورة

 -٦. برنساء مبعنـاه أيضـا   : حنوفَعنالَء  -٥.  برناساء مبعىن براساء وهو الناس : فَعناالَء حنو
: فُنعالَء حنـو  -٧. طرمساء لليلة املظلمة ، و تفْرِجاء وهو الذي ينكشف فرجه : فعلالَء حنو

 -٨. خنفُسـى  : ، وحكى ابن القطاع فيه القصر حنو يلربابصل الخنفُساء ، و عنصالَء وهو 
. عشوراء لغة يف عاشوراء : فَعوالَء حنو -٩. مكْوكَاء و بعكُوكَاء للشر واجللبة : فَعلُوالَء حنو

] . ابن منظور يف اللسان رعـز [اللني من الصوف : عزاء ، و مرمشيِخاء : مفْعالَء حنو -١٠
 -١٣          . وارمة الضرع  :خازباء: فَاعالَء حنو -١٢. إِرمداء للرماد : إِفْعالَء حنو -١١

] ابن منظور يف اللسان سوب[ نبيذ معروف يتخذ من احلنطة : لُوبِياء ، و سوبِياء: فُوعالَء حنو
 .١٤- عا ملا كان فيه معـىن  : الَء حنوفَناء لغة يف عنكبوت إال أنه وصف به وإن كان امسكَبنع

: أَكْشـوثَاء  : أَفْعوالَء حنو -١٥] . ابن منظور يف اللسان عنكب[الصفة من السواد والقصر 
كانـت جاريـة   : يقـال : قَنطُوراء : فَنعوالَء حنو -١٦ . أرض من الثغر الذي يلي السودان 

دابة كـاهلرة  : ظَرِباء : فَعالَء حنو -١٧] . ابن منظور يف اللسان قنطر[راهيم عليه السالم إلب
    ١. تيمياء لنجوم يف اجلوزاء : فَعلياء حنو -١٨] . اجلوهري يف الصحاح ظرب[منتنة الريح 

                                                                                           
: ، السـيوطي يف اهلمـع  ٤٩٩، ٢/٤٩٨: ، خالد األزهري يف شرح التصريح٣٢٥، ٣٢٤، ٣١٩ – ٣/٣١٧
  ٤/٦٠٤: ، عباس حسن يف النحو الوايف٤/١٩٠: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك٣٠١، ٣/٣٠٠

، ابـن  ١/١٨٣: ، عبد اهللا بن عبدالعزيز البكري يف معجم ما استعجم٧٩، ٧٦، ١٦/٧١: ابن سيده يف املخصص)  ١
، ابـن  ٦٥٢، ٦٥٠، ٦٤٨، ٢/٦٤٧: ، أبوحيان يف االرتشـاف ١٧٥٥، ٤/١٧٥٣: مالك يف شرح الكافية الشافية

: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك٣٠١، ٣/٣٠٠: ، السيوطي يف اهلمع٣٢٧، ٣٢٢ – ٣/٣١٨: عقيل يف املساعد
إميل يعقوب يف املعجم املفصل يف /، د٨٩: ، احلمالوي يف شذا العرف١٤٨ – ٤/١٤٦: الصبان يف حاشيته ،٤/١٩١

   ٧٥: املذكر واملؤنث
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وهلا  فألف التأنيث املمدودة هلا أوزان مشهورة وقد حصرها النحاة يف سبعةعشر وزنا ، 
كذلك أوزان أخرى نادرة متفرقة يف كتب اللغة ، وقد قمت جبمعها ووجدت أن هذه األوزان 

ولكـن  . اليت وفقين اهللا يف مجعها قد بلغ مثانيةعشر وزنا ، فيكون جمموعها مخسة وثالثني وزنا 
مـا   ووجدت أن.  من بني هذه األوزان عددا مشتركًا بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة 

تبقى من األوزان املشتركة بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة زيادة على ما سبق أن ذكرت 
  عقْرباء و حرمالَء ملكانني ، ومن املقصورة علـى  : فَعلَالَء حنو -١: أوزان ، وهي كاآليت سبعة
اإلحضـار  : و قَهمـزى  اسم موضـع ،  : و قَرقَرى اسم امرأة ، : فَرتنى: فَعلَلَى حنو: وزن 

قُرفُصاء ، : فُعلُالَء حنو -٢.  ، و قَهقَرى ] الزبيدي يف تاج العروس قهمز[والسرعة والنشاط 
تاسوعاء ، و عاشوراء ، ومن املقصورة : فَاعوالَء حنو -٣. قعد القُرفُصى : ومن املقصورة حنو

، و براكَاء ، وقد أثبت ابن القطاع فَعـالَى بـاأللف    براساء: فَعاالَء حنو -٤. بادولَى : حنو
: قَرِيثَاء و كَرِيثَاء و كَثيراء ، ومن املقصـورة حنـو  : فَعيالَء حنو -٥. خزازى : املقصورة حنو

حكى خنفُساء و عنصالَء ، و: فُنعالَء حنو -٦.  متر قَرِيثَى بالقصر : كَثيرى ، وقال ابن اجلراح 
يفَاعالَء مل يذكره إال ابن القطاع وذكـر يف أولـه    -٧. خنفُسى : ابن القطاع فيه القصر حنو

ينابِعاء و : و الفتح يفَاعالَء وهو مشترك بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة حنوالضم يفَاعالَء 
لفي التأنيث املقصورة واملمدودة وبذلك يكون عدد األوزان اليت تأيت مشتركة بني أ ١. ينابِعى 

  . أربعة وعشرين وزنا 

  : ألف التأنيث املمدودة الزائدة لإلحلاق
لتلحقا بنات  بداواعلم أن األلفني ال تزادان أبدا إال للتأنيث وال تزادان أ: قال سيبويه

ر شيئًا من بنات مصروفة ومل ت) فَعالَء ( وحنوها ، أال ترى أنك مل تر قط ) سرداح ( الثالثة بـ
ابن منظور يف [وهي عصب العنق  _ فإن قلت ما بال علْباءالثالثة فيه ألفان زائدتان مصروفان 

اسم دويبة أكرب من العظاة تستقبل الشمس وتدور معهـا  وهي  _ و حرباء_ ] اللسان علب

                                      
، ابـن عقيـل يف   ٦٥٢، ٦٥١، ٦٤٨، ٢/٦٤٧: ، أبوحيان يف االرتشاف٧١، ١٦/٦: ابن سيدة يف املخصص)  ١

   ٤/١٤٨: ، الصبان يف حاشيته٤/١٩١: بن مالك، األمشوين يف شرح ألفية ا٣٢٧ – ٣٢٥، ٣٢١، ٣/٣١٩: املساعد
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ه اهلمزة اليت فإن هذ _] ابن منظور يف اللسان حرب[حيث دارت ، وتتلون ألوانا حبر الشمس 
بعد األلف إمنا هي بدل من ياء كالياء يف درحاية وأشباهها ، فإمنا جاءت هاتان الزيادتان هنـا  

: واعلم أن من العرب من يقول: ، مث قال) سربال ( و ) سرداح ( لتلحقا علْباء و حرباء بـ
كما ترى ، وذلك _ ] سان قوبابن منظور يف الل[وهو داء يصيب جلد اإلنسان _ هذا قُوباٌء 

 _غَوغَاء ري يدلك على ذلك والصرف ، وأما ألم أرادوا أن يلحقوه ببناء فُسطَاط ، والتذك
وجيوز أن يكـون   اجلراد حني خيف ، لة من الناس واملتسرعني إىل الشرفللطريان مث استعري للس

فمـن  _ ] غوغمنظور يف اللسان  ابن[من الغوغاء الصوت واجللبة لكثرة لغطهم وصياحهم 
العرب من جيعلها مبرتلة عوراء فيؤنث وال  يصرف ، ومنهم من جيعلها مبرتلة قَضقَاضٍ فيـذكر  

   ١. ويصرف 

فإنه مصـروف منـون ؛ ألن   ) فُعالَء ( و ) فعالَء ( أما ما كان على : وقال ابن يعيش
فقار الظهـر ،   وهو حد: و حرباء ، و سيساء  علْباء ،: مهزته ليست للتأنيث ، فاملكسور حنو
التمر الذي مل يشـتد ،  : وهو الشيص ، أي: شيشاء : وذكر األمشوين يف شرح األلفية كذلك
ـ   ألفاظ مـذكرة : قيقَاء و زِيزاء ، وقال: وذكر كذلك ابن السراج يف األصول  تلحـق بـ

ـ  القيقَاء و الز: ، وقال ابن يعيش) سرداح( ( يزاء لألرض الغليظة ، وكل ما سبق ملحـق بـ
ولذلك انصرف كما أن سرداحا منصرف واهلمزة فيه بدل من يـاء ، واألصـل يف   ) سرداح 
سيساي ، فوقعت الياء طرفًا بعد ألف زائدة : حرباي، ويف سيساء: علباي ، ويف حرباء: علْباء

 كساء و رداء خبالف مهزة صحراء و حمراء على فقلبت ألفًا مث قلبت األلف مهزة كما قلنا يف
ما الدليل على أن األصل علباي و : وزن فَعالَء فإن اهلمزة فيه بدل من ألف التأنيث ، فإن قيل

فاجلواب أن العرب ملا أنثت هذا الضرب حرباي بالياء دون أن يكون علباوا و حرباوا بالواو 
 درحاية للضخم القصري ، و دعكاية: ال ياء وذلك حنووأظهرت هذا احلرف املنقلب مل تظهر إ

ابن منظور يف اللسـان  [القصري : الدعكَاية: قصر، وقال ابن بريكثري اللحم طال أو  :أي_ 
فظهور الياء يف املؤنث باهلاء داللة على أن اهلمزة يف حرباء و علْباء منقلبة عن ياء ال _ ] دعك

قُوباء وهو داء معروف ، و حواء وهـو  : حنو) فُعالَء (     األول عن واو ، وكذلك املضموم 
                                      

  ٢/١٠: سيبويه يف الكتاب)  ١
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: نبت يشبه لونه لون الذئب ، واحده حواءة ، و مزاء وهو من أمساء اخلمر ، وقيـل كـذلك  
شبه األنف وهو ) : قُرناس ( خشاء وهو العظم الناتئ وراء األذن ، فكل هذه ألفها لإلحلاق بـ

قُوباء : و قوباء فيه لغتان : وقال ابن يعيش] . قرنس ابن منظور يف اللسان [ يتقدم من اجلبل
رحضاء ، و عرواء ال ينصرف ؛ ان ، فمن فتح العني كان من باب بفتح العني ، و قُوباء باإلسك

ف ألنه ليس يف األبنية فُعالَل بضم الفاء وفتح العني فيلحق به ، فكانت مهزته للتأنيث فلم ينصر
: فهو منصرف لـذلك ، ومثلـه  ) قُرناس ( قُوباء كان ملحقًا بـ: لذلك ، ومن أسكن وقال
اخلُشاء و : ليس يف الكالم فُعالَء بضم الفاء وسكون العني إال حرفان: خشاء، قال ابن السكيت

وتقدم اء خشش: أسلفنا عن القاموس أن أصل خشاء: اهـ  ولكن قال الصبان. القُوباء فاعرفه
فتكون ألف خشاء أيضا للتأنيث ، وهذا خيالف ما ذكره يف الشرح أن ألف خششاء للتأنيث ، 

    ١اهـ  . الشارح فتأمل 

: فمثل) قُرناس ( و) قرطَاس ( ملحقان بـ) فُعالَء ( و) فعالَء ( ومذهب البصريني أن 
، والزيادة إمنا هي لإلحلاق ،وقـد أجـاز    علْباء ، قُوباء مصروف ؛ ألن األلف ليست للتأنيث

] سـيناءَ  وشجرةً تخرج من طُـورِ [ :الكوفيون كون ألف فَعالَء للتأنيث حمتجني بقوله تعاىل
مبنع الصرف ، وخرجه البصريون على أن املنع للعلمية والتأنيث املعنوي ، ال  } ٢٠:املؤمنون{

ابن كثري وأبوعمرو ات القراء يف هذه اآلية ، فقرأ نافع ووقد اختلفت قراء  ٢. للتأنيث باأللف 
: سـيناء    : ، وقال قتادة) سيناء ( ، وقرأ الباقون بالفتح ) سيناء ( السني وأبوجعفر بكسر 

جبل أحد، : هو اسم جبل كما تقول: معناه مبارك ، وقال اجلمهور: معناه احلسن ، وقال جماهد
بقعة ، وحجة مـن قـرأ   : حسن ، وقيل: ثمار فهو سيناء ، أيكل جبل حيمل ال: وقال مقاتل

وقد منع من الصرف للتأنيث الالزم عنـد  } ٢:التني{] وطُورِ سينِني[:بكسر السني قوله تعاىل
مهزة فعالَء تكون للتأنيث ، وعند البصريني ميتنع صـرفه للعلميـة    الكوفيني ألم يثبتون أن

ال تكون للتأنيث بـل لإلحلـاق    املعنوي ألن الف فعالَء عندهموالعجمة أو للعلمية والتأنيث 

                                      
: ، ابن مالك يف شرح الكافيـة الشـافية  ٥/١١٣: ، ابن يعيش يف شرح املفصل٢/٤١١: ابن السراج يف األصول)  ١
  ١٤٩، ٤/١٤٨: ، الصبان يف حاشيته٤/١٩٢: ، األمشوين يف شرح ألفية ابن مالك١٧٥٦، ٤/١٧٥٥
  ٣٢٨، ٣/٣٢٧: عقيل يف املساعد ابن)  ٢
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، وكسر السني لغة كنانة ، ومن قرأ بفتح السني من سيناء وهي لغـة  ) حرباء (و) علْباء (كـ
، و فَعـالَء يف  ) صحراء ( األلف عنده للتأنيث  كـ ألنمجهور العرب فقد منع من الصرف 

الصرف يف املعرفة والنكرة ألن يف آخرها ألف التأنيـث ، وألـف    كالم العرب كثري مينع من
   ١. التأنيث مالزمة ملاهي فيه 

وشجرةً تخرج من [:ومن خالل ما سبق ذكره من اختالف القراء يف قراءة قوله تعاىل
الَء ، وقد على وزن فع) سيناء ( جند أن من قرأ بكسر السني يف } ٢٠:املؤمنون{] طُورِ سيناَء

منعه من الصرف ، ولكن اختلف الكوفيون والبصريون يف سبب املنع فعند الكوفيني أن سبب 
املنع من الصرف هو أن ألفه للتأنيث ، فهم يثبتون أن مهزة فعالَء بكسر الفاء تكون للتأنيث ، 

ث املعنوي ؛ وعند البصريني أن سبب املنع من الصرف هو العلمية والعجمة ، أو العلمية والتأني
ومن قرأ بفتح ) . ء احرب( و ) علْباء ( ألن ألف فعالَء عندهم ال تكون للتأنيث بل لإلحلاق كـ

فهي على وزن فَعالَء فهي أيضا ممنوعة من الصرف ، وسبب منعها أن ألفهـا  ) سيناء (   سني
الزائدة لإلحلاق وهي مساعية  ونستنتج مما سبق أن أوزان ألف التأنيث املمدودة. للتأنيث باتفاق 
 زِيزاء كلها ملحقةاء ، و سيساء ، و قيقَاء، وعلْباء ، و حرب: فعالَء مثل -١: تنحصر فيما يأيت

ا عند الكوفيني فألفها وكذلك سيناء يف لغة من كسر السني عند البصريني ، وأم) سرداح ( بـ
اء يف لغة من ضم األول وسكن الثاين ، خبالف من فتح الثـاين  قُوب: الَء مثلفُع -٢.  للتأنيث
  ). قُرناس( حواء ، و مزاء كلها ألفها مزيدة لإلحلاق بـ: قُوباء فإن ألفه للتأنيث ، و مثل: فقال

                                      
، الزخمشـري يف  ٤٨٤: ، ابن زجنلة يف حجـة القـراءات  ٤٤٥، ٤٤٤: ابن جماهد يف كتاب السبعة يف القراءات)  ١

  ٤٧٤: ، ابن اجلزري يف حتبري التيسري٧/٥٤٤: ، أبوحيان يف البحر١٢/١١٥: ، القرطيب يف تفسريه٣/١٨٠: الكشاف
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  ثــــــــائج البحــــــــنت
أصـل  مـن  : األصلية ، أي: القسم األول: األلف اليت تكون يف آخر األمساء قسمان

أن تكون األلف زائدة ، وتـأيت  : القسم الثاين. فىت ، وهوى ، و عصا : الكلمة ، وذلك مثل
: حبلَى، وممدودة حنو: أن تكون زائدة للتأنيث ، وتكون مقصورة حنو -١: على ثالثة أضرب 

أن  -٣ ) .درهم ( معزى ، فألفه زائدة إلحلاقه بـ: أن تكون زائدة لإلحلاق حنو -٢. حمراء 
قَبعثَرى ، و باقالَّة ، و شكاعاة ، و سماناة ، و نقَاواة ، و كَمثرى ، : تكون زائدة للتكثري حنو

فهذه ست كلمات فقط مسموعة من العرب ، فقد ذكرها النحاة يف كتبهم علـى أن ألفهـا   
 اثين عشر وزنا أوزان ألف التأنيث املقصورة املشهورة حصرها النحاة يف  -٣ .زائدة للتكثري 

وع هذه األوزان سـتني  ، وهلا أوزان أخرى نادرة بلغ عددها مثانية وأربعني وزنا ، فيكون جمم
  . سبق بيان ذلك بالتفصيل يف البحث وزنا ، وقد  

  :   وقد جاء من هذه األوزان ثالثة أوزان مشتركة بني التأنيث واإلحلاق ، وهي -

: را أو مجعا فألفه للتأنيث حنـو الوزن ، وكان مصد فعلَى ، فكل ما جاء على هذا -١
 إن مل ينـون يف التـنكري فألفـه   : ان غري ذلك ففيه التفصيل اآليتذكْرى ، و حجلَى ، وإن ك

ومن الكلمات اليت جاءت علـى  .  عزهى: ضئْزى ، وإن نون فألفه لإلحلاق حنو: للتأنيث حنو
  ) . ذفْرى ، و دفْلَى ( و اإلحلاق التأنيث : هذا الوزن وفيها لغتان 

فَعلَى ، فكل ما جاء على هذا الوزن وكان مصدرا أو مجعا أو صفةً فألفه  للتأنيث،  -٢
ينظر فيه فإن كان مما يسوغ إدخال : وإن كان ما جاء على هذا الوزن امسا ففيه التفصيل اآليت

ين فألفه لإلحلاق ، وإن امتنع من قبول هـاء  عليه أو مسع فيه التنو) تاء التأنيث ( هاء التأنيث 
التأنيث ومل يسمع فيه التنوين فألفه للتأنيث ، ومن الكلمات اليت جاءت على هذا الوزن و ورد 

فَعلَّـى ، وهـو وزن    -٣ ) . أَرطَى ، و علْقَى ، و تترى ( التأنيث واإلحلاق : وجهان فيها ال
  . منونا  حبركًى: اإلحلاق حنوفَرى ، وج: مشترك بني التأنيث حنو
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: هيالكلمات املسموعة اليت جاءت منتهية بألف التأنيث املقصورة املزيدة لإلحلاق  -
، و حبنطَى ، و سرندى ، و دلَنظَى ، و عفَرنـى ، و جلَعبـى ،   ) هجرع ( ملحق بـ معزى

، فهي مساعية وال يقاس ) سفَرجل ( كلها ملحقة بـ وصلَخدى ، و سبنتى ، و سبندى ، وهذه
  . عليها 

أشهر أوزان ألف التأنيث املمدودة سبعةعشر وزنا ، وهلا أوزان أخرى نادرة بلـغ   -
عددها مثانيةعشر وزنا ، فيكون اموع مخسة وثالثني وزنا ، وقد سبق بياـا بالتفصـيل يف   

  . البحث 

  :  تنحصر فيما يأيت دة املزيدة لإلحلاق مساعية وأوزان ألف التأنيث املمدو -

١- عاء يف لغة من : الَء حنوفنياء ، و سزقَاء ، و زِيياء ، و قسياء ، و سبراء ، و حلْبع
و حواء ، ، قُوباء: فُعالَء حنو -٢) . سرداح ( ، فكلها ملحقة بـكسر السني عند البصريني 

  ) . قُرناس ( ا ملحقة بـمزاء ، فكلهو

األوزان اليت جاءت مشتركة بني ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة بلغ عددها أربعة  -
    :وعشرين وزنا ، وهي كاآليت

فعلَّى و فعـالَّء    -٤. فَعلَى و فَعالَء  -٣.    فَعلَى و فَعالَء  -٢. فُعلَى و فُعالَء  -١
      فَيعـوالَء  فَيعـولَى و  -٨. و فعـيالَء  فعيلَى  -٧. فُعيلَى و فُعيالَء  -٦. ء فعلَّى و فعالَّ -٥
 .فَيعلَى وفَيعالَء -١٢. إِفْعيلَى و إِفْعيالَء  -١١. فَعوالَء فَعولَى و  -١٠. أَفْعلَى و أَفْعالَء  -٩
فعللَى  -١٦          .فَعليا و فَعلياء  -١٥. فُعالالَء فُعاللَى و  -١٤. فُعنلَى و فُعنالَء  -١٣

ـ فُعلُلَى و -١٩. و فَعلَالَء  فَعلَلَى -١٨. فَوعلَى و فَوعالَء  -١٧. و فعلالَء  -٢٠. الَء فُعلُ
.  فُنعلَى و فُنعالَء  -٢٣. فَعيلَى و فَعيالَء  -٢٢. فَعالَى و فَعاالَء  -٢١. فَاعولَى و  فَاعوالَء 

  يفَاعلَى و يفَاعالَء بفتح أوله وذكر فيه أيضا الضم يفَاعلَى و يفَاعالَء  -٢٤

  : الضوابط اليت يفرق ا بني ألف التأنيث وألف اإلحلاق

  اء التأنيث فهذا دليل على أن ألفه مزيدة  التأنيثَ -إذا قبل االسم املنتهي باأللف  -١
 -٢. لإلحلاق ، وإن مل يقبل كانت ألفه مزيدة للتأنيث ؛ ألنه ال يدخل علم التأنيث على مثله 
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االسم املنتهي باأللف إذا قبل التنوين كانت ألفه مزيدة لإلحلاق ، وإن مل يقبل التنوين كانـت  
) . اق التأنيث واإلحل(ألفه مزيدة للتأنيث ، ويستثىن من ذلك الكلمات اليت مسع فيها الوجهان 

األمساء املنتهية باأللف إذا وافقت أوزاا أوزان ألفي التأنيث املقصورة واملمدودة املزيـدة   -٣
، وكذلك  )فُعالَء ( أو وزن ) فعالَء(ما جاء على وزن : وهي لإلحلاق املسموعة من العرب ، 

زعى فألفها مزيدة لإلحلاق  ىما جاء على وزن مدنرأو وزن س ، .  

من هذا البحث املتواضع ، واَهللا أسألُ _ عز وجل _ ا أكون قد انتهيت بفضل اهللا وذ
أن ينفع به ، وأن يغفر يل ما وقعت فيه من زلل ، فهو سبحانه الغفور الرحيم ، وآخر دعوانا 

   . أن احلمد هللا رب العاملني 
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  فهرس املصادر
  ١هـ ١١١٧بن حممد البنا ت أمحد * 

شعبان حممد إمساعيـل  /اف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر حققه وقدم له دإحت   -١
  م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧عامل الكتب ط أوىل 

  ) هـ ٣٧٠أبومنصور حممد بن أمحد األزهري ت( األزهري  *
ط  ٢٠٠١ذيب اللغة حتقيق حممد عوض مرعب دار إحياء التراث العريب بـريوت     -٢

  أوىل 

  ) هـ ٩٢٩مد األمشوين ت علي بن حم( األمشوين * 
عبداحلميد السيد حممد عبداحلميد املكتبة /شرح األمشوين على ألفية بن مالك حتقيق د   -٣

  األزهرية للتراث    

  ) هـ ٧األعشى الكبري ميمون بن قيس ت ( األعشى * 
  حممد حسني مكتبة اآلداب باجلماميز /ديوان األعشى شرح وتعليق د   -٤

  ) هـ ٨٠القيس بن حجر بن احلارث الكندي ت امرؤ ( امرؤ القيس * 
  ديوان امرئ القيس حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم دار املعارف ط رابعة    -٥

  إميل بديع يعقوب / د* 
هـ ١٤١٤املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط أوىل  -٦

  م ١٩٩٤

  ق هـ  ٣٢بشر بن أيب خازم األسدي ت * 
عزة حسن مطبوعات مديرية إحياء التراث / ديوان بشر بن أيب خازم األسدي حتقيق د   -٧

  م ١٩٦٠هـ ١٣٧٩القدمي وزارة الثقافة واإلرشاد القومي يف اإلقليم السوري دمشق 

  ) هـ ١١٠جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي ت ( جرير * 
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  يوسف عيد دار اجليل بريوت ط أوىل /ديوان جرير شرح د  -٨

  ) هـ ٨٣٣احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي ت (ن اجلزري اب* 
علي حممد الضباع وخرج آياته الشيخ زكريـا  ) النشر يف القراءات العشر قدم له أ  -٩

  م ١٩٩٨هـ ١٤١٨عمريات دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط أوىل 
اة دار الفرقان األردن أمحد حممد مفلح القض/حتبري التيسري يف القراءات العشر حتقيق د- ١٠

  م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١عمان ط أوىل 

  ) هـ ٣٩٢أبوالفتح عثمان بن جين ت ( ابن جين * 
  بريوت حتقيق حممد علي النجار  الكتباخلصائص عامل  -١١
  م    ١٩٨٥حسن هنداوي دار القلم دمشق ط أوىل /سر صناعة اإلعراب حتقيق د -١٢

  ) هـ ٣٩٣إمساعيل بن محاد اجلوهري ت ( اجلوهري * 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية حتقيق أمحد عبدالغفور عطا دار العلم للماليـني   -١٣

  م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧بريوت ط رابعة 

  هـ ٥٤حسان بن ثابت األنصاري ت * 
  وليد عرفات دار صادر بريوت /ديوان حسان بن ثابت حققه وعلق عليه د -١٤

  ) أمحد احلمالوي  (احلمالوي * 
  العرف يف فن الصرف املكتبة الثقافية بريوت لبنان شذا  -١٥

  ) هـ ٧٤٥حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي ت ( أبوحيان * 
رجب عثمان حممـد ومراجعـة   /ارتشاف الضرب من لسان العرب حتقيق وشرح د -١٦
  م ١٩٩٨هـ ١٤١٨رمضان عبدالتواب مطبعو املدين القاهرة ط أوىل /د

  يط حتقيق صدقي حممد مجيل دار الفكر بريوت البحر احمل -١٧

  ) هـ ٩٠٥خالد بن عبداهللا األزهري ت  ( خالد األزهري * 
شرح التصريح على التوضيح حتقيق حممد باسل عيون السود دار الكتب بـريوت   -١٨

  م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١لبنان ط أوىل 
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  ) هـ ١٢٨٧حممد بن مصطفى بن حسن اخلضري الشافعي ت ( اخلضري * 
  حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك دار الفكر  -١٩

  ) هـ ٦٨٦رضي الدين حممد بن احلسن االستراباذي ت( رضي الدين االسترباذي * 
  شرح كافية ابن احلاجب حتقيق أمحد السيد أمحد املكتبة التوفيقية   -٢٠
ي حققهما حممد نور شرح شافية ابن احلاجب مع شرح شواهده لعبدالقادر البغداد -٢١

   .احلميد دار الكتب العلمية بريوت لبنان عبد الدين احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي

  )هـ ١٢٠٥حممد بن حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين الزبيدي ت ( الزبيدي * 
تاج العروس من جواهر القاموس دارسة وحتقيق علي شريي دار الفكر بريوت لبنان  -٢٢

  م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ط أوىل 

  ) هـ ٥٣٨جار اهللا أبوالقاسم حممود بن عمر الزخمشري ت  (الزخمشري * 
  هـ ١٤٠٧الكشاف دار الكتاب العريب بريوت  -٢٣

  ) هـ ٤٠٣عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة أبو زرعة ت ( ابن زجنلة * 
هــ  ١٤٠٢حجة القراءات حتقيق سعيد األفغاين مؤسسة الرسالة بريوت ط ثانية  -٢٤

  م ١٩٨٢

  ) هـ ٣١٦أبوبكر حممد بن سهل السراج النحوي البغدادي ت ( ابن السراج * 
عبداحلسني الفتلي مؤسسة الرسـالة بـريوت ط ثالثـة    /األصول يف النحو حتقيق د -٢٥

  م ١٩٨٨

  ) هـ ١٨٠بن قنرب ت  أبوبشر عمرو بن عثمان( سيبويه * 
لكربى األمريية ببوالق مصر الكتاب ومعه زبد من شرح السريايف ط أوىل باملطبعة ا -٢٦

  هـ القسم األديب ١٣١٦

  ) هـ ٤٥٨أبواحلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي ت ( ابن سيده * 
  املخصص دار الكتب العلمية بريوت لبنان  -٢٧



٣١ 
 

  ) هـ ٩١١جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ت  (السيوطي  *
ق أمحد مشس الدين دار الكتب العلمية بريوت لبنان مهع اهلوامع وشرح اجلوامع حتقي -٢٨

  م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ط أوىل 

  ) هـ ١٢٠٦حممد بن علي الصبان الشافعي ت  (الصبان * 
حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ضبطه إبراهيم مشس الدين  -٢٩

   م ١٩٩٧هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط أوىل 

   عباس حسن* 
   ةعشر النحو الوايف دار املعارف ط الرابعة -٣٠

  هـ ٤٨٧عبداهللا بن عبدالعزيز البكري األندلسي ت * 
  هـ  ١٤٠٣معجم ما استعجم حتقيق مصطفى السقا عامل الكتب بريوت ط ثانية  -٣١

  ) هـ ٦٦٩علي بن مؤمن ابن عصفور اإلشبيلي ت ( ابن عصفور * 
صاحب أبوجناح اهليئة العامة /الكبري حتقيق د شرح مجل الزجاجي املعروف بالشرح -٣٢

  ملكتبة اإلسكندرية 

  ) هـ ٧٦٩اء الدين عبداهللا بن عقيل ت ( ابن عقيل * 
شرح ألفية ابن مالك حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميـد مكتبـة دار التـراث ط     -٣٣

  م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠العشرون 
  بركات دار الفكر دمشق  حممد كامل/املساعد على تسهيل الفوائد حتقيق د -٣٤

أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سـعيد بـن عمـرو الـداين ت      (أبوعمرو الداين * 
  ) هـ ٤٤٤
  م  ١٩٨٤هـ ١٤٠٤التيسري يف القراءات السبع دار الكتاب العريب بريوت ط ثانية  -٣٥

  ) هـ ٢٠٧أبوزكريا حيىي بن زياد الفراء ت ( الفراء * 



٣٢ 
 

ـ  ، نجارالو حممد علي  حتقيق أمحد يوسف جنايت ١جـ معاين القرآن -٣٦ حتقيـق   ٢جـ
علي / ومراجعة أ  عبدالفتاح إمساعيل شليب /حتقيق د ٣حممد علي النجار ، جـ/ ومراجعة أ

  النجدي ناصف دار السرور 

  ) هـ ٨١٧جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ت ( الفريوزآبادي * 
اث يف مؤسسة الرسالة بإشـراف حممـد نعـيم    القاموس احمليط حتقيق مكتب التر -٣٧

  م ١٩٩٣هـ ١٤١٣العرقوسي مؤسسة الرسالة ط ثالثة 

أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشـس الـدين   ( القرطيب * 
  ) هـ ٦٧١القرطيب ت 

فيش دار حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أط) اجلامع ألحكام القرآن ( تفسري القرطيب  -٣٨
  م ١٩٦٤هـ ١٣٨٤الكتب املصرية القاهرة ط ثانية 

  ) هـ ٧٠٢أمحد بن عبدالنور املالقي ت  (املالقي * 
رصف املباين يف شرح حروف املعاين حتقيق أمحد حممد اخلراط مطبوعات جممع اللغة  -٣٩

  العربية بدمشق

  ) هـ ٦٧٢ئي اجلياين ت مجال الدين أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا بن مالك الطا ( ابن مالك * 
عبداملنعم أمحد هريدي جامعة أم القرى من التـراث  /شرح الكافية الشافية حتقيق د -٤٠

  اإلسالمي مكتب اإلسكندرية 

  ) هـ ٢٨٥أبوالعباس حممد بن يزيد املربد ت ( املربد * 
املقتضب حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة مجهورية مصر العربيـة الـس األعلـى     -٤١
  م ١٩٩٤هـ ١٤١٥ون اإلسالمية جلنة إحياء التراث اإلسالمي القاهرة للشئ

  ) هـ ٣٢٤أبوبكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي ت ( ابن جماهد * 
شوقي ضيف دار املعـارف القـاهرة ط ثانيـة    /كتاب السبعة يف القراءات حتقيق د -٤٢

  هـ ١٤٠٠

  هـ ٥٩٧ون ت حممد بن املبارك بن حممد بن ميم* 



٣٣ 
 

حممـد نبيـل   /منتهى الطلب من أشعار العرب مجع حممد بن املبارك حتقيق وشرح د -٤٤
  م ١٩٩٩طريفي دار صادر بريوت ط أوىل 

  ) هـ ٧٤٩ابن أم قاسم املرادي ت ( املرادي * 
محن علـي  رعبدال/د توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك شرح وحتقيق -٤٥

  م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢لعريب ط أوىل سليمان دار الفكر ا

  ) هـ ٧١١أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ت ( ابن منظور * 
  لسان العرب دار صادر بريوت ط أوىل  -٤٦

  ) هـ٦٨٦مجال الدين حممد بن مالك ت أبوعبداهللا بدر الدين حممد بن اإلمام ( ابن الناظم * 
  د السيد حممد عبداحلميد دار اجليل بريوت عبداحلمي/شرح ألفية ابن مالك حتقيق د -٤٧

أبوحممد عبداهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبداهللا بن هشام األنصاري  ( ابن هشام * 
  ) هـ ٧٦١املصري ت 
إىل حتقيق أوضـح املسـالك   أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ومعه عدة السالك  -٤٨

  ة العصرية صيدا بريوت تأليف حممد حميي الدين عبداحلميد املكتب

  ) هـ ٦٤٣موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ت  (ابن يعيش * 
  شرح املفصل إدارة الطباعة املنريية  -٤٩

   

   

  

   


