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١. تاء القسم

تاء القسم: حرف جرٍّ 

س بالتعجب. تستعمل في القسم المتلبِّ

وتكاد تكون مختصًة بالدخول على لفظ الجاللة )الله( عند العرب 

ي، تربِّ الكعبة( وربما قالوا: )تالرحمن، تربِّ

من شواهدها:	 
ٰى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن ﴾	  ِه َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّ قوله تعالى: ﴿ َقاُلوا َتاللَّ
قول الشاعر:	 

ـن لـي متى أنَت راجـُع فقــالت وعيناهــا تفيضـاِن عبـرًة        بأهلَي بــيِّ

ِه يـدري ُمســـاِفٌر        ِإذا أضـمـرتُه اأَلرُض مـا اللـُه صانُع فقلـُت لهـا َتـاللَّ

معاني حرف التاء

تاء القسم حرف عامل، يجرُّ االسم الذي بعده عمله

 ال محل له من للقسم  جرحرفطريقة إعرابه
اإلعراب الفتح مبني على
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تاء التأنيث: حرف تأنيث، يلحق أواخر األفعال الماضية؛ للداللة على أن فاعلها مؤنث، 

من شواهدها: 	 
ِة ﴾	  ِذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ لَّ ُه َمَثاًل لِّ قوله تعالى:﴿ َوَضَرَب اللَّ
ِميُع اْلَعِليُم  ﴾	  َك َأنَت السَّ ي ِإنَّ ْل ِمنِّ ًرا َفَتَقبَّ ي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ قوله تعالى: ﴿ ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّ

تنبيهان مهمان:

التنبيه األول: األصل في تاء التأنيث الساكنة أن تلحق أواخر األفعال الماضية 	 
وقد أدخلتها العرب على حرفين، هما: -	 

َت(: 	  ( فتقول: )ُثمَّ  )ُثمَّ
كقول جرير: 	 

َت لم ُتِرد     لتجزَي قرضي، والقروُض ودائُع وأقَرضُت ليلى الُودَّ ُثمَّ

َت(:	  ( فتقول )ُربَّ - )ُربَّ
كقول المرقش األكبر: 	 

ها ونساِئها ٍة     َخــــــــــوٍد كـــــريمِة حيِّ َت ُحـــــــرَّ يا َخــــوَل، ما ُيـــدريِك! ُربَّ

التنبيه الثاني: ذكرنا في األسماء أن التاء تكون اسًما، وهي:	 
ضمير الفاعل المتكلم عن نفسه نحو )فهمُت( 	 
وتاء الفاعل المخاطب نحو )فهمَت(	 
وتاء الفاعلة المخاطبة )فهمِت(	 

ك تطابق اللفظين فتخلط بينهما. وذكرنا هنا تاء التأنيث حرًفا حين تقول )فهَمْت هي( والفرق الداللي بينهما واسٌع، فال يغرنَّ
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تاء التأنيث حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

تأنيث  حرفطريقة إعرابه

تأمل ما يأتي:	 
ٍه َغْيِري ﴾	  ْن ِإَلٰ َها اْلَمأََلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّ قال تعالى: ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيُّ
َك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد ﴾	  قال تعالى: ﴿َقاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنَّ
قال عنترة:	 

ني مستهلٌك    مــــالي، وعــرضي وافٌر لم ُيكلِم فإذا شـــــــــربُت فإنَّ

مي ر عن ندى     ولقد علمِت شمائلي وتكرُّ وإذا صحوُت فما ُاقصِّ

ا َأْحَضَرْت ﴾	  قال تعالى: ﴿ َعِلَمْت َنْفٌس مَّ
ُهْم َلُمْحَضُروَن ﴾	  ُة ِإنَّ ِة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْلِجنَّ قال تعالى: ﴿َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجنَّ
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اإلعراب السكون مبني على


