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 الممخص
 

من أن  حاولُت في ىذا البحث أن أجمع الخصائص المختمفة ألحد الضمائر المتحركة في المغة العربية, وىو نون النسوة, وذلك لما لمستو
 ىذا الضمير ُيَعدُّ أكثر الضمائر اختصاًصا وانفراًدا ببعض األحكام المغوية.

وتكمن الخصائص المختمفة لنون النسوة في تعدد تسمياتو عند المغويين, وفي ما ينشأ من تغييرات في بنية الفعل عند اتصالو بو, وفي 
 المة ما ُيسَند إليو من الحذف.التشابو بينو وبين غيره في حال إسناد األفعال إليو, وفي س

ومن خصائص نون النسوة ما ىو عام, أي ال يكون في غيره من الضمائر مطمًقا, ومنيا ما ىو خاص أي ال يكون في غيره مما يمتقي 
معو في مجموعة واحدة؛ كأن يختص من دون ضمائر الرفع المتحركة _وىو جزء منيا_ ببعض الخصائص التي يشترك فييا مع ضمائر 

   الرفع الساكنة.
 

 المقدمة:
لنون النسوة خصائص نحوية وصرفية ال توجد في 
غيره من الضمائر, وقد جاء ىذا البحث لمكشف عن 

الخصائص ودراستيا دراسة موضوعية تبيّْن ما  ىذه
 والذي عند العرب.ليذا الضمير من قيمة لغوية 

النسوة في ىذا البحث ثالثة نون محديث عن لدعاني 
 أمور:

أن ىناك من ينادي بحذف نون النسوة من المغة  -1
ألجل  واستعمال واو الجماعة بداًل منيا؛ العربية

االستعمال المغوي, المساواة بين الرجل والمرأة في 
لمغات األخرى التي ال تفرق ا تقميد دفيم من ذلكوى

ن ما بين المذكر والمؤنث في األفعال وال في الصفات وا 
 .(1)تفرق بينيما في الضمائر

المغة عمى ذلك بالقوانين المغوية في  لويمكن أن أمثّْ 
اإلنجميزية؛ ألنيا أكثر المغات انتشاًرا في ىذا العصر, 
 وأوازن بينيا وبين المغة العربية في استعمال الضمائر:

وفي المغة (, (I wentففي المغة اإلنجميزية يقال: 

  يقال:وفي المغة اإلنجميزية , (أنا ذىبتُ )العربية يقال: 
You went) ,) :أنَت )وفي المغة العربية يقال

, وفي المغة (مأنتم ذىبتُ ), أو (أنِت ذىبتِ ), أو (ذىبتَ 
وفي المغة العربية  ,(We went)اإلنجميزية يقال: 

 They(, وفي المغة اإلنجميزية يقال:نحن ذىْبنا)يقال: 
went) ),  :أو(ىم ذىبوا)وفي المغة العربية يقال , 

ولعمك الحظَت أن  أو )ىما ذىبا(, ,(ذىْبنَ ىنَّ )
توجد بصور مختمفة في  ة بالفعلالمتصم ضمائر الرفع

 العربية وال يوجد ما يقابميا في اإلنجميزية.
أنني وجدُت عزوًفا عن استعمال نون النسوة في  -2

ستبدل يفإن كثيًرا منَّا في أثناء حديثو , المعاصرةلغتنا 
 , فيقول عمى سبيل المثال: الجماعة بنون النسوة واوَ 
, (داألوال البنات ضربواو), (سألوا المعممةالطالبات )
, يقول محمود إسماعيل: (النساء عرفوا الحقيقةو)
المغة  في استعماالت التذكير والتأنيث فيوالمتأمل ))

اب, وبعض المعاصرة, كما تبدو في كتابات الكتَّ 
لغة  والرسائل العممية, والدراسات, وفيالبحوث 

الصحافة, ونشرات األخبار, وفي الخطب والمقاالت, 
*

  حضرموت.جامعة   -  كمية اآلداب –المغة العربية بقسم   مساعدأستاذ  
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يجد بعض الخمط واالضطراب  000وأحاديث الناس 
قررتيا العربية, لغير  يذي يخرج عن القواعد التال

ىذا صور  منثم ذكر  .(2) ((أو أدبيّ  ىدف بالغيّ 
استعمال ضمير جمع المذكر الخمط واالضطراب 

مكان ضمير جمع المؤنث؛ نحو: الممرضات لبسوا 
مالبسيم, وأحضروا أدواتيم, والصواب: لبسَن 

 .وأحضرَن أدواتينَّ  ,مالبسينَّ 
ىذا الضمير لو من الخصائص ما ليس لغيره  أنَّ  -3

أكشف عمَّا بحث أن في ىذا ال من الضمائر, فأردتُ 
 يتمتع بو منيا, وذلك من خالل المباحث اآلتية:

 التسمية: األول:المبحث 
يت بيا ىذه مّْ بالطريقة التي سُ ضمير  لم ُيَسمَّ أيُّ 

يت باسم الجمع الذي تدل عميو, وىو مّْ سُ  قدالنون, ف
 مّْيت بذلك من باب التغميب؛ فيي تدلُّ وسُ  ,)النسوة(

عمى غير النسوة أيًضا, ولم ُيسمَّ غيرىا من الضمائر 
مثاًل بواو واو الجماعة  سمَّ فمم يُ بالطريقة نفسيا, 

الرجال أكثر  فيمع أنَّ استعمال واو الجماعة  ,الرجال
ولم ُتَسمَّ ياء النسوة,  النون في وأظير من استعمال

عمى المرأة تدل  , مع أن ىذه الياءلمرأةالمخاطبة بياء ا
 النسوة. عمى كما تدل النون

نَّ الناظر في تسمية الضمائر في المغة العربية ليرى  وا 
نما ُسمّْيت  أنَّ تسميتيا لم تنطمق من اعتبار واحد, وا 

عمى اعتبارات مختمفة؛ كالحال في تسمية  بناءً 
عمى الداللة  األفعال؛ إذ ُسمّْي الفعل الماضي بناءً 

اضي, وُسمّْي عمى الزمن الم , فإنو يدلُّ الزمنية
في  تو ومضارعتو لالسمعمى مشابي المضارع بناءً 

مّْي فعل األمر بناء عمى , وسُ الحركات والسكنات
 الداللة المعنوية, فإنو يدل عمى طمب حصول الفعل.

ع بااو لقااب )الماضااي( اعتبااار زمنااي, ِضاافاالعتبااار الااذي وُ 
ع بو لقاب )المضاارع( اعتباار شاكمي, ضِ واالعتبار الذي وُ 

   .(3)معنوياعتبار واالعتبار الذي ُوِضع بو لقب )األمر( 

عمى الموقع اإلعرابي  مّْي بعضيا بناءً الضمائر سُ و 
؛ نحو تسمية )التاء( في الجممة الضمير الذي يحتمو

في قولك: )خرجُت( با)تاء( الفاعل, وتسمية )نا( في 
قولك: )خرجنا( با)نا( الفاعمين, فمو ُسمّْيت نون النسوة 

 االعتبار لكان اسميا نون الفاعالت.بيذا 
عمى العدد؛ نحو تسمية  مّْيت بعض الضمائر بناءً وسُ 

األلف في قولك: )خرجا( بألف االثنين, وتسمية الواو في 
مّْيت ىذه النون بواو الجماعة, ولو سُ قولك: )خرجوا( 

كنا نحتاج لبيذا االعتبار لكان اسميا نون الجماعة, و 
او( )الو  عن بأن ُيقال واو والنونلمتمييز بين ال بعد ذلك

يا نون جماعة )النون( بأن بأنيا واو جماعة الذكور, وعن
او( بأنيا واو جماعة الرجال, )الو  اإلناث, أو يقال عن

 .)النون( بأنيا نون جماعة النساء أو النسوة وعن
مّْيت بعض الضمائر بناء عمى الداللة؛ نحو تسمية وسُ 
في  (ياءال)و ,في قولك: اخرجي بياء المخاطبة (الياء)

مّْيت النون  بيذا بياء المتكمم, ولو سُ  (أخي)قولك: 
االعتبار لكان اسميا نون الغائبات في نحو قولك: 

 أنتنَّ )قولك:  , ونون المخاطبات في نحو(نَ جْ خرُ يَ ىنَّ )
  .(نَ جْ خرُ تَ 

محلَّ اتفاق بين النحويين, فقد وليست تسمية ىذه النون 
النساء, وُيسمّْي الفعل المسند  نونَ يا كان سيبويو ُيسمّْي

عند حديثو عن  من ذلك قولوجميع النساء,  فعلَ  إلييا
إدخال نون التوكيد الثقيمة في الفعل المسند إلى ىذه 

ذا أدخمتَ  النون: قمت:  فعل جميع النساءالثقيمة في  ))وا 
, فإنما رِ ضْ تَ بنانّْ ولِ رِ ضْ سوة, وىل تَ انّْ يا ننَ بْ رِ اضْ  بنانّْ

نون ولم يحذفوا ...  ىذه األلف كراىية النونات ألحقتَ 
  .(4) كراىية أن يمتبس فعُمين وفعُل الواحد(( النساء
الفراء ليستعمل مصطمح )النّْسوة( بداًل من  أتىثم 

إذ سمَّاه فعل  ,في تسميتو لمفعل المتصل بيا )النساء(
َفِنْصُف َما قولو تعالى: لتفسيره  فيجاء ذلك  النسوة,

َفَرْضُتْم ِإالَّ َأْن َيْعُفونَ 
نما قال , قال الفراء: ))(5) ِإالَّ )وا 
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, وفعل النسوة فعل النسوةبالنون ألنو  (َأْن َيْعُفونَ 
, نَ , ولم يضربْ نَ يضربْ  نَّ يقال: ىُ  ؛كل حال فيبالنون 

الالم في ))آخر:  وقال في موضعٍ  .(6)((نَ ولن يضربْ 
 .(7) ((نَ مْ عَ فْ ويَ  نَ مْ عَ فَ  فيساكنة  النسوة

 مااان سااايبويو فيسااامّْييافاااي تساااميتو لمناااون  المبااارد يقتاااربو 
نااااون جماعااااة النساااااء, قااااال فااااي حديثااااو عاااان ساااابب فااااك 

( عنااد )ياارُ  المجاازوم تضااعيف الفعاال المضااعَّف دُّ( و)يِفاارُّ
؛ , ولااام يْفاااِرْرنَ ))وتقاااول: لااام يااارُدْدنَ : اتصاااالو بياااذه الناااون

 .  (8)ال يكون ِإال ساكًنا(( نون جماعة النساءأَلنَّ ما قبل 
 وأما ابن السرَّاج فمم يستقرَّ فييا عمى اسم واحد, بل

ى, من معنً  ىذه النون ر عنيا لغويِّا بما تفيدهعبّْ يُ  كان
ضمير ومرة يسمييا , ضمير الجماعةفمرة يسمييا 

ومرة  ضمير جماعة المؤنثيسمييا , ومرة الفاعالت
 .(9)النساء ضميريسمييا 

يختمف الجرجاني كثيًرا في تسميتو ليذه النون  لمو 
جاء ضمير جماعة النساء,  يسمييان قبمو, فيو عمَّ 
حذف النون مع واو الجماعة وألف  حديثو عن في

المنصوبة  االثنين وياء المخاطبة في األفعال الخمسة
النون عالمة لمنصب والجزم,  وحذفُ )): والمجزومة
 .(10) ((النساءة ضمير جماعالنون  ِإالَّ كما رأيت, 

ذكر , نون جماعة المؤنثيسمّْييا الزمخشري كان و 
إذا : ))في حديثو عن الفعل المضارع إذ قال ذلك
, فمم تعمل رجع مبنًيا نون جماعة المؤنثصمت بو اتَّ 

يعيش في  , وتبعو في ذلك ابن(11) ((فيو العوامل لفظاً 
   .(12)ممفصلشرحو ل

عدل ابن مالك عن ىذه التسميات كميا ليأتي  ثم
 بتسمية أخرى, وىي تمك التسمية التي ذكرىا في ألفيتو
عند حديثو عن أحكام األفعال من حيث البناء 

 :(13)واإلعراب, فقال
 َوِفاْعاُل َأْماااااااااااٍر َوُماِضاااايٍّ ُبِنَيااااا         

 َوأْعااااَرُبوا ُمَضاااِرعًا إْن َعاااِرَيا                          

 ِمْن ُنوِن َتْوِكيٍد ُمَباِشٍر َوِمْن          
 َن َمْن ُفِتنْ ااَكَيُرعْ  اثٍ ااوِن إنَ اانُ                           

ألنيا في  تسمية جديدة؛ ليست وىذه التسمية في الواقع
معنى نون جماعة المؤنث التي سبق فييا ابَن مالك 
كلّّ من ابن السراج والزمخشري وابن يعيش, غير أن 

إيجازىا واختصارىا في كممة  في البن مالك الفضل
واحدة وىي )اإلناث( بداًل من كممتين وىما )جماعة 

 .واالختصار المؤنث( والعرب تحب اإليجاز
ناث مية ىذه النون بنون اإلنة بين تسوقد جرت المواز 

 نةواز وتسميتيا بنون النسوة, وممن أجرى ىذه الم
نون )ولى من أَ قولو: )نوُن ِإَناٍث( الخضري, إذ قال: ))

, ومثل  (14)((ألن ىذه ال تشمل غير العاقل (؛النسوة
: ناثالفوزان في تعميقو عن التعبير بنون اإلذلك قول 

ألن ىذه ال  ؛النسوة(ىذا أحسن من التعبير با )نون ))و 
فإضافة  ,(15)((ولى أعمّ فاألُ  ,يدخل فييا إال العاقل

من  مفي ىذه التسمية أحسن عندى إلى اإلناث ونالن
وأشمل من  النسوة؛ ألن اإلناث أعمُّ إضافتيا إلى 

إال العاقل, أما اإلناث  االنسوة, إذ النسوة ال يدخل فيي
 ابن مالك؛ وليذا لو قال ل العاقل, وغير العاقلفتشم

: نون النسوة لكانت َأْضَيق, فمم في البيت السابق
 تشمل غير العاقل.

في اختيار ىذا االسم _وىو نون مالك  وتبع ابنَ 
ن أتى بعده, وعمى من النحويين ممَّ  كثيرٌ  اإلناث_

رأسيم ولده بدر الدين, فقد جاء في شرحو لأللفية 
ُبِني عمى  نون اإلناث: ))إذا اتصل بالمضارع قولو

))والمضارع  وكذلك أبو حيان, قال: ,( 16)السكون((
, ومنيم  (17)((نون اإلناثمعرب, إال إن اتصمت بو 

))وتنفرد النون الثقيمة,  قال: فقد, المراديأيًضا 
نون بوقوعيا بعد ألف االثنين, واأللف الفاصمة إثر 

ابن ىشام, فقد جاء في  ومن ىؤالء,  (18)((اإلناث
 والمعرُب: المضارُع نحو))أوضح المسالك قولو: 
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,  (19)((نون اإلناثوُم( لكن بشرط سالمتو من َيقُ )
 فإنو قال في شرحو: ابن عقيل كذلك يضاف إلييمو 

اليندات  :نون اإلناث))ومثال ما اتصمت بو 
في  , قالناظر الجيشمنيم أيًضا و  , (20)((نَ يضربْ 

: فالمتصل بيا مبني, نون اإلناث))وأما  تمييده:
 .(21)وبناؤه عمى السكون((

نما  وىذه التسمية أدقُّ وأوجز من التسميات السابقة, وا 
ألنيا تشمل كل مؤنث سواء أعاقاًل كان أم  قمت أدقُّ 

العاقل ال يكون من النسوة؛ وذلك  غيرُ و  غير عاقل,
السَّيَّْئاتِ  ُيْذِىْبنَ ِإنَّ اْلَحَسَناِت نحو قولو تعالى: 

(22) ,
فيذه النون المتصمة بالفعل المضارع )ُيْذِىب( ىي في 

     سوة؛ ألنو األصل نون الحسنات وليست نون الن
 ر لنسوة في اآلية.كْ ال ذِ 

 وقل مثل ذلك في قولو تعالى عمى لسان إبراىيم:
 ََّأْضَمْمنَ َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصَناَم. َربّْ ِإنَُّين 

َكِثيًرا ِمَن النَّاسِ 
َفُكُموا ِممَّا وقولو تعالى:  ,(23)

َعَمْيُكمْ  َأْمَسْكنَ 
ثُمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك  , وقولو:(24)

َما َقدَّْمُتْم َلُينَّ  َيْأُكْمنَ َسْبٌع ِشَداٌد 
َتَكاُد  , وقولو:(25)

ِمْنوُ  َيَتَفطَّْرنَ السََّماَواُت 
ْرَنا  وقولو:, (26) ِإنَّا َسخَّ

ُيَسبّْْحنَ اْلِجَباَل َمَعُو 
ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن  , وقولو:(27)

يَح  َرَواِكَد َعَمى َظْيِرهِ  َفَيْظَمْمنَ الرّْ
َأَوَلْم  وقولو:, (28)

َيْقِبْضنَ َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر َفْوَقُيْم َصافَّاٍت وَ 
 , وقولو: (29)

 َِبِو َجْمًعا َوَسْطنَ فَ  .ِبِو َنْقًعا َأَثْرنَ ف
(30). 

فالنون المسندة إلى األفعال المضارعة في اآليات 
شداد,  وسبعٍ  ,وكالبٍ  ,أصنامٍ تعود إلى السابقة 
, وال تعود وخيولٍ  ,وطيورٍ  ,سفنٍ و  ,وجبالٍ  ,وسمواتٍ 

إلى نسوة ومع ذلك يقال في إعرابيا نون النسوة, 
ناث, ألنيا كميا تشترك في اإلواألدق أن يقال: نون 

 كونيا مؤنثات.
الذي استقرَّت عميو الدراسات  مع كلّْ ىذا نجد أنَّ و 

, النحوية الحديثة ىو تسمية ىذا الضمير بنون النسوة

ل ستعمَ تاء التأنيث تُ ))من ذلك قول فاضل السامرائي: 
لممفرد والمثنى والجمع بنوعيو المذكر والمؤنث في 

. (31)((إال لجماعة اإلناث نسوةنون الحين ال تستعمل 
ى فعل األمر عمى السكون إذا بنَ يُ )) وقول نديم حسين:

كان صحيح اآلخر ولم يتصل بو شيء أو إذا اتصمت 
 نون النسوة)) وقول البياتي: .(32)((نون النسوةبو 

ضمير متصل, يتصل بالفعل الماضي والمضارع 
 .(33)((واألمر, ليدل عمى أن الفاعل جمع من النساء

ثين إلى تفضيل تسمية ىذا ما دعا المحدولعلَّ 
ن اإلناث نونَ تسميتو النسوة عمى  نونَ الضمير  , وا 
كما ذكرُت  - األولى أدقَّ من التسمية الثانيةكانت 

 يعود إلى سببين: في ظنيىو  - آنًفا
أكثر ما ُيستعمل ىذا  أنو من باب التغميب, فإنَّ  -1

 الضمير في النسوة.
نساء عموًما, وال أنو من باب التشريف والتكريم لم -2

ورة في ذلك إذ قد ُسمّْيت سورة في القرآن بس غروَ 
 .ر الطوالالنساء, وىي من السو 

في تسمية وأما تفضيل استعماليم النسوة عمى النساء 
إلى أن  - في تصوري -فإنو يعود ىذا الضمير, 

عمى وزن  فيو, عمى القمة يدلُّ اسم جمع النسوة 
, يدلُّ عمى الكثرة جمعاسم فإنو  , وأما النساء)ِفْعمة(

والغالب في حديث الناس أنيم يتحدثون عن قمة من 
النساء, فناسب أن ُيسمَّى ىذا الضمير بما يجري غالًبا 
في كالم الناس, وليذا ورد في سورة يوسف قولو 

َوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنةِ تعالى: 
 : أبو حيانقال  ,(34)
, وكنَّ عمى ما ))ونسوة كما ذكرنا جمع قمة

 .(35)((خمًسا لقِ نُ 
نسمّْي ىذا الضمير نون ورأيي في ىذه المسألة أن 

ون اإلناث إذا لم النسوة إذا دلَّ عمى نسوة, ونسميو ن
النسوة في إعرابات ال  يدلَّ عمى نسوة حتى ال نقحم

( في اآلية تصمح أن ُيذكرَن فييا, مثل إعراب )أضممنَ 
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إنو التي مضت والتي تعود فييا النون إلى األصنام, ف
نون النسوة, وىي نون األصنام في يقال في إعرابيا 

الحقيقة, وكذلك الشأن في إعراب )أمسكَن( في اآلية 
يقال في إنو التي تعود فييا النون إلى الكالب, ف

 بين. ال يميقوذلك  ,نون النسوة إعرابيا
  :االمتَّصل به الفعل المضارع اءبنالمبحث الثاني: 

معو الفعل ى بنَ الضمير الوحيد الذي يُ  عدُّ نون النسوةت
َواْلَواِلَداُت ؛ نحو قولو تعالى: ااتَّصل بيالمضارع إذا 

َأْواَلَدُىنَّ  ُيْرِضْعنَ 
ِإالَّ َأْن  َيْخُرْجنَ َوال  وقولو: ,(36)

ِبفاِحَشٍة ُمَبيَّْنةٍ  َيْأِتينَ 
فالفعل  عمى السكون,وبناؤه  ,(37)

 المضارع:
لتجرده  )ُيْرِضْعَن( مبني عمى السكون في محل رفع -

 . من الناصب والجازم
؛ ( مبني عمى السكون في محل جزمَيْخُرْجنَ ) -

 لوقوعو بعد )ال( الناىية.
؛ ( مبني عمى السكون في محل نصبَيْأِتينَ ) -

 .(38)لوقوعو بعد )أن( الناصبة
مع بقية الضمائر الداخمة عميو ويكون الفعل المضارع 

ولكنيا ليست  ,ُيبنى أيًضا مع نون التوكيد معرًبا, وىو
نما ختص والذي تمن الحروف,  حرفٌ  ىي ضميًرا وا 

بو نون النسوة عن نون التوكيد ىو أن نون النسوة 
بو دائًما, فيو  اصاليتباشر الفعل المضارع في اتّْ 

يد معيا مبني مطمًقا من غير شرط, أما نون التوك
بأن  ال تباشره أو فإنيا قد تباشر الفعل المضارع,

 وأُيفَصل بينو وبينيا بضمير الفاعل )واو الجماعة, 
فإذا ُفِصل بينو وبينيا , ياء المخاطبة( وأألف االثنين, 

نحو: ىل  ؛بل يكون معرًبا ,( 39)فإنو ال ُيبَنى معيا
, وىل تفعِمنَّ  , وىل تْفَعُمنَّ ي , وليذا اشترطوا فتفعالنّْ

 .بنائيا لمفعل المضارع المباشرة
وفي سبب بناء الفعل المضارع المتصل بو نون النسوة 

 :(40)أقوال

: فيقال ,الماضي المتصل بياالفعل عمى  الحملُ  -1
ما قبل النون في المضارع,  بإسكان, ْجنَ رُ خْ ويَ , ْمنَ خُ دْ يَ 

, بإسكان ما قبميا في ْجنَ رَ وخَ , ْمنَ خَ دَ : لُيقاكما 
))النوُن إذ قال:  وىذا ما ذىب إليو سيبويو, الماضي

وُفِعل بالم  ,ىينا في )َيفَعْمَن( بمنزلتيا في )َفَعْمَن(
 .(41)َيْفَعُل ما ُفِعل بالم َفَعَل((

النسوة عميو؛ عند دخول نون باالسم  وِ شبيِ  نقصانُ  -2
فيي ال تمحق  ,من خصائص األفعال إذ إن ىذه النون

ذا كان الفعل المضارع ُأعرب؛ ألنو أشبو األسماء, و  ا 
خاص,  بوجوٍ  الفاعلعام أو أشبو اسم  بوجوٍ سم اال

فإن ىذه النون لمَّا اتصمت بو أبعدتو عن ىذا الشبو 
 .في الفعل األصلىو إلى البناء الذي  فرجع

صحة ىذا التعميل, ألنو لو كان البناء ولسُت أرى 
 لكانحاصاًل بسبب أن النون من خصائص األفعال, 

ل المضارع المتصل بمم ولمَّا ولن وكي والسين الفع
أيًضا, من خصائص الفعل  ىذه ألن مبنيِّا؛ وسوف

وىي أمكن في االختصاص من نون النسوة؛ ألن نون 
إال تدخل وىذه ال , النسوة تدخل عمى األفعال الثالثة

 . عمى الفعل المضارع
قال  ,الفاعل كالجزء من فعمو ألنَّ  ؛معيا وُ يبترك_ 3

صل بنون اإلناث إنما ُبِني المتَّ  :ابن مالك: ))وقيل
لتركيبو معيا, ألن الفعل والفاعل كالشيء الواحد 
معًنى وحكًما, فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقِّا 

د امتزاجو وجعمو صال لكونو عمى حرف واحد تأكَّ لالتّْ 
 .(42)صل بو شيًئا واحًدا((مع ما اتَّ 

ثم اعترض عمى ىذا الرأي بأنو إذا كان ىذا ىو 
بو  تصمإذا اتَّ  أيًضا بناؤهالسبب في بنائو, فإنو يمزم 

ألن لمخاطبة؛ ا أو ياء الجماعة, أو واو االثنين, ألف
ثم أدحض  ,مثل نون النسوة كالجزء من الفعل عدُّ ىذه تُ 

ألف االثنين, أو واو الجماعة, أو ىذا االعتراض بأنَّ 
وذلك  ؛لم ُيْبَن معيا الفعل المضارع ياء المخاطبة
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لشبيو معيا باالسم المثنى والمجموع, وشبَّو ذلك 
ن معنى ( التي لم تُْبَن مع ما فييا من تضمُّ با)أيّ 

 .(43)معًنى واستعمااًل  الحرف؛ لشبييا ببعض وكلّ 
لساُت أرى صااحة ىاذا التعمياال أيًضااا, واعتاراض اباان مالااك و 

و العتراضاو ُضاادحإوجياٌو جاًدا, وأماا  - فاي نظاري -عميو 
فإنااو لاام يكاان ليصاال إلااى الحااد الااذي ُيتااَرك فيااو االعتااراض؛ 

صاال بااواو الجماعااة منا أن الفعاال المضااارع المتَّ ألننااا لااو ساامَّ 
     ا أو ألاااااف االثناااااين يشااااابيان االسااااام المثناااااى والمجماااااوع فإننااااا

 و أحدىما.   شبِ صل بياء المخاطبة يُ ال ُنسمّْم أن المتَّ 
الضمائر تنقسم عمى  المسألة ىو أنَّ ىذه ورأيي في 

قسمين: ضمائر تعيد الكممة إلى أصميا, وضمائر ال 
تعيد الكممة إلى أصميا, ونون النسوة من النوع األول 

عند إسنادىا إلى الفعل الماضي من الضمائر, وليذا 
, نَ وْ عَ تتحول األلف في مثل )دعا( إلى واو؛ فيقال: دَ 

فيقال:  إلى ياء؛ ل األلف في مثل )سعى(وتتحوَّ 
األصل  في الفعل البناء, وأنَّ  ا كان األصلَن, ولمَّ يْ عَ سَ 

نون النسوة الفعل إلى المبني السكون, أعادت في 
الفعل الماضي إلى البناء عمى  أصمو, فأعادت

لفعل الماضي مبني من قبل ولكْن ا؛ ألنَّ السكون فقط
 فمكونوأما الفعل المضارع و , ليس بناؤه عمى السكون

إلى البناء عمى السكون, ثم إلى البناء ُمعَرًبا أعادتو 
ولكون فعل األمر مبنًيا عمى السكون لم تفعل فيو 

  شيًئا؛ ألن فعل األمر جاء عمى األصل.
يعيد جمع فنون النسوة تعيد الكممة إلى أصميا مثمما 

المؤنث السالم الكممة إلى أصميا؛ فيقال: الفتيات 
 والدعوات.

وليس كلُّ النحويين يرون أن الفعل المضارع المتصل 
بنون النسوة مبني, فيناك من يزعم أنو معرب, ولكن 
بحركة مقدرة منع من ظيورىا السكون العارض 

حروف  ةص من الثقل الناشئ من توالي أربعلمتخمُّ 
, ومن ىؤالء كممتين, ىما أشبو بكممة واحدةمتحركة في 

ذلك ))وأما فعل جماعة النساء فكفإنو قال: ( 44)السييمي
ر مقدَّ ر قبل عالمة اإلضمار كما ىو و مقدَّ أيضًا إعرابُ 

من  اإلضمار منعت فعالمةُ  قبل الياء في غالمي,
صاليا بالفعل وأنيا كبعض حروفو, فال يمكن ظيوره التّْ 

 .(45) عمى الم الفعل معيا((الحركات ب تعاقُ 
وعدم التقدير في رأيي أولى من التقدير لما فيو من 

ما يكون بَّ ف الذي رُ التيسير؛ إذ ال داعي ليذا التكمُّ 
الغرض منو اإلبقاء عمى القاعدة العامة في إعراب 

 الفعل المضارع.
 :الفعل المسند إليها : توكيدثالثالمبحث ال

المضارع المسند  الفعلُ  كانإذا  تختصُّ نون النسوة
من  كلّْ ما يتَّصل بيا سالمةب مؤكًَّدا بنون التوكيد إلييا

(, في حين أنل -تذَىْبَن لفيقال في )الحذف,   تذَىْبَنانّْ
 ُأكّْدإذا ء المخاطبة وألف االثنين واو الجماعة ويا

ال بدَّ أن فبنون التوكيد المسند إليينَّ   المضارع الفعل
 فاألفعال المضارعة المسندةشيٌء من الحذف, يحدث 

إلى واو الجماعة, أو ياء المخاطبة, ُتحَذف منيا نون 
حذف واو الجماعة, وياء الرفع لتوالي األمثال, وتُ 

 عمى المخاطبة اللتقاء الساكنين, وتبقى الضمة دلياًل 
, (َىُبنَّ ذْ تَ لَ )نحو:  الواو, والكسرة دلياًل عمى الياء؛

َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن , ومنو قولو تعالى: (نَّ َىبِ ذْ تَ لَ و)
َطَبقٍ 

 :(47)بن أبي ربيعة وقول عمر, (46)
      ًة  فَ طَ اَل ليا مُ  بٍ رْ لتِ قالت 

 رِ مَ في عُ  وافَ الطَّ  نَّ دِ فسِ لتُ                             
المسندة إلى ألف االثنين المضارعة وأما األفعال 

لتوالي األمثال, وتثبت األلف,  ف منيا نون الرفعحذَ فتُ 
 بنون الرفع؛ ليا تشبيًيا ك نون التوكيد بالكسرحرَّ ثم تُ 

, ومنو قولو تعالى: (انّْ بَ ىَ ذْ يَ لَ )لوقوعيا بعد األلف, نحو: 
 ََفاْسَتِقيَما َواَل َتتَِّبَعانّْ َسِبيَل الَِّذيَن اَل َيْعَمُمون

(48). 
واألمر اآلخر الذي تختصُّ بو نون النسوة إذا ُأكّْد 

ىو زيادة األلف الفارقة الفعل المضارع المسند إلييا 
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ل بين نون النسوة ونون التوكيد الثقيمة وذلك فصِ التي تَ 
 ,(انّْ يكتبنَ )من أجل التخمص من توالي األمثال؛ نحو: 

في قال العكبري: ))إنَّما زيدت األلُف قبَل نوِن التوكيد 
فعِل جماعة النسوة لئاّل تتوالى ثالُث ُنوناٍت زوائد عمى 

وبذلك يصير , ( 49)الفعل, فُفصل باأللف بينيما((
الفعل المسند إلييا ُمشبًيا الفعل المسند إلى ألف 

ن كمييما ينتيي من حيث إ ,(يكتبانّْ )االثنين؛ نحو: 
 بألف قبل نون التوكيد الثقيمة المكسور آخرىا.

 ونالحظ ىنا أن نون النسوة قد بقيت؛ ألنو ال مشكمة 
 

معيا عند اتصاليا بنون التوكيد الثقيمة سوى توالي 
, وليس ىناك , وقد ُتُخمّْص منو بغير الحذفاألمثال

التقاٌء لمساكنين يؤدي إلى حذفيا كما ىو الحال مع 
وألف االثنين, غير أن واو الجماعة, وياء المخاطبة, 
 فة االلتباس بصيغةمخاالمغة أبقت عمى ألف االثنين 

        لمفرد.اتأكيد 
ويمكن معرفة ما حدث لمفعل المضارع المسند إلى 

عن طريق  بنون التوكيد الثقيمة توكيده بعدنون النسوة 
 الكتابة الصوتية:

 

 
 
 نشأ عن ذلاكفتحة نون النسوة ُمِطمت و  ا ما حدث ىو أنَّ إذً 

 , وأُبِدلِت الفتحُة كسرة.( 50)مقفل بصامت طويلمقطع 
 :بغيرها كثرة الشبه في الصورة المفظية :المبحث الرابع

كثرة تختص نون النسوة عند إسنادىا إلى األفعال ب
من التركيبات  مع فعميا بغيرىافي تركيبيا شبييا 

واختالفيا عنيا في , في الصورة المفظيةاألخرى 
 من ذلك: الوزن الصرفي, النوع أو وأالصيغة 

 المسند إلىبالواو  اآلخر الفعل المضارع المعتل -1
؛ فإنو يشبو في الصورة (ونَ فُ عْ يَ )نون النسوة؛ نحو: 

واو الجماعة؛ وليذا فرَّق  المفظية ىذا الفعل مسنًدا إلى
, في َيْعُفوَن(الرّْجاُل ), وَيْعُفوَن(النّْساُء ): النحويون بين
 :(51)األمور اآلتية

فعل مضارع  ( في التركيب األولَيْعُفونَ الفعل ) -أ
اتصمت بو نون النسوة, فيو مبني عمى السكون 

فعل  ( في التركيب الثانيَيْعُفونَ , و)التصاليا بو
مضارع اتصمت بو واو الجماعة, فيو معرب ويعدُّ من 
األفعال الخمسة التي ُترَفع بثبوت النون وتُنصب 

 وُتجزم بحذفيا.

مع مجيء حرف  النون من آخر الفعل ثََبَتتِ وليذا 
َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإالَّ في قولو تعالى:  نصب قبموال

َيْعُفونَ َأْن 
فت من لكنيا ُحذِ , ؛ ألنيا نون النسوة( 52)

َوَأْن آخر الفعل في اآلية نفسيا عند قولو تعالى: 
, ألن ىذه نون الفعل, فُحِذفت َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َتْعُفوا

  .)أن( حرُف النصبعندما َسَبَق الفعَل المتَّصَل بيا 
حرف من حروف الواو في التركيب األول  أنَّ  -ب

, والواو في التركيب )يعفو( , فيي الُم الفعلالفعل
 .ضمير متصل في محل رفع فاعل الثاني
اسم, وىو ضمير  التركيب األولالنون في  أنَّ  ج_

 والنون في التركيب الثاني ,متصل في محل رفع فاعل
 .الفعل المضارع مرفوعأن حرف يدل ثبوتو عمى 

 التركيب األولفي  (ونَ فُ عْ يَ الصرفي لا)وزن ال أنَّ  -د
 (َيْفُعلُ )إنَّ الفعل )َيْعُفُو( الذي عمى وزن أي  ,)يْفُعْمَن(
ىذا , فُبني الفعل عمى السكونبو نون النسوة,  اتصمت

, ويمكن الفعلبناء ىذا ىو تفسير القدماء لما حدث في 
تفسير ما حدث عن طريق التحميل الصوتي الحديث 
لمقاطع ىذا الفعل بعد دخول نون النسوة عميو:

 

 يَ_ع/فُ_ ُ_/ن_َ         ُ_/نَ_        Øيَ_ع/فُ_/    يَ_ع/فُ_/وُ_/نَ_        
 

 ن_َ  /ت_ُب/ ي_َك

 قبل التوكيد 

 _َن/ ن_ِ  ن_َ ت_ُب// ي_َك

 بعد التوكيد 
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من فت ذِ حُ )َيْعُفو(  الفعل واو فالذي حدث ىو أنَّ 
الفعل ُبني عمى  ال أنَّ  المقطع القصير المفتوح,

فت من آخر الفعل )يعفُو( ذِ الضمة حُ  أنَّ  السكون, وال
 . أو بعد دخوليا عميوقبل دخول نون النسوة 

فوزنو الصرفي  التركيب الثانيفي أما )َيْعُفوَن( 
( عمى وزن )َيْفُعُل(, ثم )َيْفُعوَن(؛ ألن أصمو )َيْعُفوُ 

الجماعة, ولكراىية توالي واوين ُحِذفت  اتصمت بو واو
ىو تفسير  ىذاو  ,واو الفعل وبقيت واو الجماعة

ليذا الفعل, ويمكن تفسير ما حدث  القدماء لما حدث
عن طريق التحميل الصوتي الحديث لمقاطع ىذا 

 الفعل بعد دخول واو الجماعة عميو:

  
 يَ_ع/فُ_ ُ_/نَ    ُ_/َن        ØØيَ_ع/فُ_/ /َن        يَ_ع/فُ_/وُ_ _ُ 

 

و واو الفعل مع ومن ىذا يتضح أن الذي ُحِذف ى
 من المقطع الطويل المفتوح. الضمة التالية لو

في القرآن الكريم عن األفعال المعتمة بالواو  وقد بحثتُ 
 , ىي:يا في ثالث آيات, فوجدتُ نون النسوةالمسندة إلى 

ْن َطمَّْقُتُموُىنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّوُىنَّ قولو تعالى:  - َواِ 
َوَقْد َفَرْضُتْم َلُينَّ َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإالَّ َأْن 

َيْعُفونَ 
(53). 

َقاَل َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا قولو تعالى: و  -
ِإَلْيوِ  َيْدُعوَنِني

(54). 
ِتي اَل قولو تعالى: و  -  َيْرُجونَ َواْلَقَواِعُد ِمَن النَّْساِء الالَّ

ِنَكاًحا َفَمْيَس َعَمْيِينَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ِثَياَبُينَّ َغْيَر 
ُمَتَبرَّْجاٍت ِبِزيَنةٍ 

(55). 
 :(56)ال الكالبيتَّ وجاء منو في الشعر العربي قول القَ 
 أمَّا اإلماُء فال َيْدعوَنِني َوَلدًا       

 ِإَذا َتراَمى َبُنو اإِلْمواِن بالعارِ                          
تشبو في صورتيا المفظية  سابقةوىذه األفعال ال

 فعال المعتمة بالواو المسندة إلى واو الجماعة.األ
 لفاألاآلخر بالياء أو الفعل المضارع المعتل  -2

؛ (نَ يْ عَ سْ تَ ), و(َتْمِشينَ )المسند إلى نون النسوة؛ نحو: 
ياء فإنو يشبو في الصورة المفظية ىذا الفعل مسنًدا إلى 

, (أنِت َتْمِشينَ )؛ وليذا فرَّق النحويون بين: المخاطبة
 (أنُتنَّ َتْسَعْينَ )و ,(أنِت َتْسَعْينَ ), وبين: (أنُتنَّ َتْمِشينَ )و

نون النسوة, لى إن( المسندة بنحو ما فرقوا بين )يعفو 
  .(57)و)يعفون( المسندة إلى واو الجماعة

األجوف الواوي أو اليائي إذا كان فعاًل الفعل  -3
, (ِبْعنَ )و, (ُقْمنَ )ماضًيا مسنًدا إلى نون النسوة؛ نحو: 

فإنو يشبو في الصورة المفظية ىذا الفعل إذا كان فعَل 
بين ىذه  وُيفرَّقأمٍر مسنًدا إلى نون النسوة أيًضا, 

نا أن )ُقْمَن( في قولو فْ رَ األفعال بالقرائن, وليذا عَ 
ا َرَأْيَنُو َأْكَبْرَنُو َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُينَّ وَ  تعالى: َحاَش  ُقْمنَ َفَممَّ

ِلمَّوِ 
)ُقْمَن( في قولو  بخالفىو فعل ماٍض,  ,(58)

النَّْساِء ِإِن  َيا ِنَساَء النَِّبيّْ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ تعالى: 
اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو 

َقْواًل َمْعُروًفا ُقْمنَ َمَرٌض وَ 
 فعل أمر. فإنو (59)

مين يظير الفرق بينيما, وبالنظر إلى أصل ىذين الفع
-أصل الفعل فييا  المتصمة بالفعل الماضي فاأُلولى

عميو نون النسوة, فُحِذَفت  خمتْ )َقُوَل( د_  حسب رأيي
بعد فتحة ُحِذفت الواو, وُحِذفت الو  ,القاف بعد فتحةال

عمى النحو المبيَّن في الكتابة الصوتية  , وذلكالالم
 اآلتية:

 

 ن_َ /قُ_ل           /نَ_ Øُ_/لØ/Øق           قَ_/وُ_/لَ_/ن_َ          َقُوَل + َن  
دخمت عميو نون النسوة,  أصميا )َبِيَع(,مثميا )ِبْعَن( و 

فتحة ال , وُحِذفتالياء, وُحِذفت الباءبعد فتحة الفُحِذَفت 
 .العينبعد 

وقد ذىب الصرفيون القدماء إلى أن أصل َقاَل )َقَوَل(, 
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, عندىم مفتوح حرف العمةأصل وأصل َباَع )َبَيَع(, ف
ولو كان األمر كذلك لكان الفعالن بعد إسنادىما إلى 

في  الفاءنون النسوة )َقْمَن, وَبْعَن(؛ ولن يكون لضمة 
ن ما آل يبيّْ  واضحٌ  تفسيرٌ في )ِبْعَن(  وكسرتيا )ُقْمَن(,

بعد اإلسناد إال إذا تكمَّف متكمّْف فقال:  إليو الفعالن
لوا عند اتصال ضمير الفاعل )َفَعَل(, من ))وقد حوَّ 

الواو إلى )َفُعَل(, ومن الياء إلى )َفِعَل(, ثم ُنِقمْت 
الضمة أو الكسرة إلى الفاء, فقيل: ُقْمُت وُقْمَن, وِبْعُت 

  .(60) وِبْعَن((
فأصل الفعل  فعل األمرالمتصمة ب األخرى( نَ مْ وأما )قُ 

)َيُقْمَن( وىو فعل مضارع ُحِذفْت منو ياء  فييا
ل لمداللة عمى األمر. المضارعة مع فتحتيا فتحوَّ

 

 قُ_ل/ن_َ             ن_َ قُ_ل//ØØ          يَ_/قُ_ل/ن_َ 
 
( بَ ىَ المثال )وَ الفعل الماضي األمر من فعل  -4

 فعلالنسوة يشبو في صورتو المفظية  المسند إلى نون
األجوف )ىاب( المسند إلييا  األمر من الفعل الماضي

: إلييما بعد اإلسنادفيقال في ىذين الفعمين أيًضا, 
أيتيا النساء )ا بالقرائن, فإذا قيل: مز بينيميَّ , ويُ (نَ َىبْ )

زنو وو  , كان الفعل مأخوًذا من )َوَىَب((كتاًبالي  َىْبنَ 
ذا قيل: )َعْمَن(  كان, (خالًدا َىْبنَ أيتيا النساء ), وا 

 .ووزنو )َفْمَن( الفعل مأخوًذا من )َىاَب(
ومثل ذلك الفعل المضارع ليذين الفعمين؛ فمثال األول 

وال تيْبَن أِخي مثمو,  مااًل قولك: أيتيا النساء؛ أتيبنني 
َأْي ))لنساء من ُقَريش:  ومثال الثاني: قول عمر 

   .(61) ((َعُدوَّاِت َأْنُفِسِينَّ َأَتَيْبَنِني َواَل َتَيْبَن َرُسوَل اهلِل?
فالشبو في األمثمة السابقة بين ما دخمت عميو نون 

وقد يكون الشبو في , تامّّ النسوة وما دخل عميو غيرىا 
 مثال عمى ذلك الشبوُ  وأقربُ الصورة المفظية ناقًصا, 

بين الفعل المسند إلى نون النسوة والفعل المسند إلى 
, (62)ألف االثنين وذلك إذا ُأكّْدا بنون التوكيد الثقيمة

؛ وفي الثاني: لَ نَ بْ تُ كْ تَ لَ فيقال في األول:  , وبقميل انّْ بَ تُ كْ تَ انّْ
من التأمل نجد أن نون التوكيد الثقيمة قد ُكِسرت في 

 كمييما تشبيًيا بنون المثنى؛ ألنيما جاءتا بعد ألف. 
ومن الشبو الناقص أيًضا الشبو بين ناون النساوة الداخماة 

المتحركاااة ضااامائر الرفاااع  وساااائرعماااى الفعااال الماضاااي 
الدالة  (نا)الفاعل, و (تاء)المتصمة الداخمة عميو, وىي: 

تتشاابو تشاابًيا ناقًصاا عمى الفاعمين؛ فاإن ىاذه الضامائر 

فااااي فااااك تضااااعيف الفعاااال الماضااااي المضااااعَّف؛ فيقااااال: 
, وأمااااا ضاااامائر الرفااااع مااااَدْدَن كمااااا ُيقااااال: َمااااَدْدُت وَمااااَدْدَنا

الساااااااكنة الداخمااااااة عمااااااى الفعاااااال الماضااااااي, وىااااااي: واو 
إذ الجماعااة, وألااف االثنااين, فإنيااا ال تشاابييما فااي ذلااك, 

نما ُيقال: َمدُّوا, وَمدَّا.ال   يقال: َمَدُدوا, وال: َمَدَدا, وا 
 :الفعل إليها إسناد: لخامسالمبحث ا

 ختص نون النسوة من بين ضمائر الرفع المتحركةت
المضارع, واألمر؛  الفعمين:عمى بالدخول  األخرى

)تاء( بقية ىذه الضمائر, وىي و نحو: َيْكُتْبَن, اْكتُْبَن, 
نما تدخل عمييما الفاعمين, ال تدخلالفاعل, و)نا(  , وا 

؛ نحو: َكَتْبُت, وَكَتْبَنا,  (63)وحده عمى الفعل الماضي
؛ أيًضا ونون النسوة تشترك معيما في الدخول عميو

 نحو: َكَتْبَن.
ىو الضمير الوحيد من ضمائر الرفع إًذا فنون النسوة 

الذي يشترك مع ضمائر الرفع الساكنة )واو  المتحركة
في الدخول  الجماعة, وألف االثنين, وياء المخاطبة(

أيًضا وىو يختص  عمى الفعل المضارع, وفعل األمر,
 :(64)من بينيا عند إسناده إلى ىذين الفعمين باآلتي

ون بعدىا عند إسنادىا لمفعل عدم زيادة ن -1
َيْكُتْبَنَن, فتكون النون فال يقال: النساء  ,المضارع

 الضمائر وأما األولى نون النسوة, والثانية نون الرفع,
نون  فتزاد بعدىالمفعل المضارع  األخرى المسندة

ن مع الفعل كوّْ تُ , لِ في آخر الفعل أو مكسورة مفتوحة
 .المضارع األفعال الخمسة
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ء سوا تضعيف الفعل المضعَّف إذا ُأسند إلييا فكّ  -2
 ؛ نحو: َيْمُدْدَن,أمر مضارًعا كان أم فعلَ أفعاًل 
عند إسناده إلى واو الجماعة, أو  وال ُيفكُّ  واْمُدْدَن,

ألف االثنين, أو ياء المخاطبة, بل يبقى التضعيف, 
, َتُمدّْيَن مع الفعل المضارع, فيقال: َيمدُّوَن, َيُمدَّانِ 

     وُمدُّوا, وُمدَّا, وُمدّْي مع فعل األمر.

لمتخمص من  الواوي واليائي ألجوفن ا_ حذف عي3
فمثالو مع الفعل المضارع: َيُقْمَن,  التقاء الساكنين؛

وَيِبْعَن, ومثالو مع فعل األمر: ُقْمَن, وِبْعَن, أما عند 
؛ إسناده إلى غير نون النسوة فإنيا تعود عين األجوف

  )قولوا, قوال, قولي(.ونحو: )يقولون, يقوالن, تقولين( 
توضيح ما حدث لمفعل المضارع بعد إسناده  ويمكن

 إلى نون النسوة بالكتابة الصوتية:
 

 يَ_/قُ_ل/ن_َ              ل/ن_َ Øيَ_/ق_ُ        يَ_/قُ_ ُ_ل/نَ_     
 

أن المقطع الطويل المقفل بصامت  فالذي حدث ىو
ر فصار   اقصيرً  امقطعً بعد إسناد الفعل إلييا ُقصّْ

عن الفعل المضارع في , وال يختمف فعل األمر مقفاًل 

ىذا اإلجراء, لذلك اكتفيُت بالتمثيل ىنا عمى الفعل 
 المضارع وحده.
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 :الهوامش
 المؤتمر وفي  ,106_105 العربية في والتأنيث التذكير: ينظر (1)

 المؤتمر حضرن الالتي النساء تقدمت م1944 سنة العربي النسائي
 بأن العربية العممية والمجامع القاىرة في المغوي المجمع إلى بطمب
 الحجاب عودة: ينظر. العربية المغة من النسوة نون ُتحَذف

1/113_114. 
 .130 العربية في والتأنيث التذكير (2)
 .61 العربية لمبنية الصوتي المنيج: ينظر (3)
 .526/ 3 سيبويو كتاب (4)
 .237 البقرة سورة (5)
 .2/342 لمفراء القرآن معاني (6)
 .330/ 2 السابق المصدر (7)
 .183/ 1 المقتضب (8)
 .238/ 3 ,204 ,201/ 2 ,49/ 1 النحو في األصول: ينظر (9)
 .68 الصرف في المفتاح (10)
 . 321 اإلعراب صنعة في المفصل (11)
 .335/ 5 ,212 ,205/ 4 المفصل شرح: ينظر (12)
 . 6 مالك ابن ألفية (13)
 .1/48 الخضري حاشية (14)
 .1/49 مالك ابن ألفية إلى السالك دليل (15)
 ,445: وينظر ,15 مالك ابن ألفية عمى الناظم ابن شرح (16)

447, 473. 
 .674/ 2 العرب لسان من الضرب ارتشاف (17)
 .143 المعاني حروف في الداني الجنى  (18)
 .1/37 المسالك أوضح (19)
 .1/39 عقيل ابن شرح (20)
 .1/235 الفوائد تسييل بشرح القواعد تمييد (21)
 .114 ىود سورة (22)
 .36 ,35 إبراىيم سورة (23)
 .4 المائدة سورة (24)
 .48 يوسف سورة (25)
 .90 مريم سورة (26)
 .18 ص سورة (27)
 .33 الشورى سورة (28)
 .19 الممك سورة (29)
 .5_4 العاديات سورة (30)
 .47/ 1 النحو معاني (31)
 .138 العربية المغة في التطبيقية القواعد (32)
 .248 اإلعراب أدوات (33)
  .30: يوسف سورة (34)
 .266/ 6 المحيط البحر (35)
 .233 البقرة سورة (36)

 .19 النساء سورة (37)
عراب ,190/ 1 الكريم القرآن إعراب: ينظر (38)  وبيانو القرآن وا 

10 /119. 
 نون مع مبني أنو إلى األخفش وذىب الجميور, مذىب ىو وىذا (39)

/ 1 عقيل ابن شرح: ينظر. ُيفَصل لم أم وبينيا بينو أُفِصل سواء التوكيد,
 .25/ 1 األشموني وشرح ,39
 وىمع ,235/ 1 القواعد وتمييد ,1/37 التسييل شرح: ينظر (40)

 . 73/ 1 اليوامع
 .20/ 1 سيبويو كتاب (41)
 .1/37 التسييل شرح (42)
 .السابق المصدر: ينظر (43)
/ 1 القواعد تمييد: ينظر. طمحة وابن درستويو, ابن أيًضا ومنيم (44)

 . 25/ 1 األشموني وشرح ,235
 . 86 الفكر نتائج (45)
 .19 االنشقاق سورة (46)
 . 2/116 والكامل ,160 ديوانو: في لو البيت (47)
 .89 يونس سورة (48)
 .70/ 2 واإلعراب البناء عمل المباب (49)
 بصامت, المقفل المديد المقطع شاىين الصبور عبد ويسميو (50)

 المقطع الحق إنعام ويسميو ,40 العربية لمبنية الصوتي يجالمن: ينظر
 الكالم في وأىميتو الصوتي المقطع: ينظر بصامت, المغمق الطويل
 .218 العربي

 ,43/ 1 األشموني وشرح ,2/536 المحيط البحر: ينظر (51)
 .  1/184 الصرف عمم في ودروس

 .237 البقرة سورة (52)
 237 البقرة سورة (53)
 .33 يوسف سورة  (54)
 .60 النور سورة (55)
 والبحر ,402/ 3 سيبويو وكتاب ,55 ديوانو: في لو البيت (56)

 .401/ 2 المحيط
 .  1/184 الصرف عمم في دروس: ينظر (57)
 .31 يوسف سورة (58)
 .32 األحزاب سورة (59)
 .526 اإلعراب صنعة في المفصل (60)
 مسمم وصحيح ,3294 الحديث رقم ,4/126 البخاري صحيح (61)
 .22 الحديث رقم ,1863/ 4
 ذلك وأجاز البصريين, عند الخفيفة التوكيد بنون ُيؤكَّدان ال وىما (62)

 .143 الداني الجنى: ينظر. والكوفيون يونس
 ُيْعِجُبناااا: )نحاااو فاااي المضاااارع الفعااال عماااى الاااداخل( ناااا) الضااامير وأماااا (63)

نماا الرفاع, ضامائر مان ليس فإنو ,(اْسَمْعنا: )نحو في األمر وفعل ,(َنَجاُحكَ   وا 
 .  الفاعمين( نا) وليس المفعولين,( نا) لو يقال وليذا النصب, ضمائر من ىو
 .1/183 الصرف عمم في دروس: ينظر (64)
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The Linguistic Features of the Female Marker 

-) n) (Noon Al-Niswah) in Arabic 
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Abstract 

 

In this study, the researcher tried collecting all the features of  the female marker –n 

Noon Al-Niswah in Arabic. Through his teaching of syntax and morphology, the 

researcher found out that this marker has monopoly of most of the linguistic rules. The 

linguistic features of this marker lie in the various names given to it by linguists, the 

changes that take place in the verb form when it is attached to them and in the absence 

of deletion in words attached to it. 

Some features of Noon Al-Nniswah are general (never found in any other pronoun) and 

some features are specific (not found in the pronouns which belong to its category) for 

examples it has features that are not found in the nominative pronouns which belong to 

the same category. 


