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  :ملخص

تصدى هذا البحث للكشف عن معنى 
فاثبت ، الزيادة في االصطالح النحوي

باألمثلة املتداولة عند النحاة، والشواهد من 
فظ الزائد ن اللأن الكرمي، آالشعر والقر
فبعض األلفاظ . كعدم وجودهليس وجوده 

الزائدة يؤثر في غيره ويتأثر به، لكنه ال 
يضيف إلى التركيب معنى جديدا، وبعضها 

وظيفة نحوية كاملة، لكنه   خر ال يؤدياآل
ن إوعليه ف .يكسب التركيب قوة وتوكيدا

 أناللفظ الزائد ال يخلو من فائدة، و

جرد اصطالح أن تكون م التسمية ال تعدو
لذلك فال حرج في  .صرفي نحوي أو

استعماله، إذ ليس فيه ما يضير العربية وال 
ن الكرمي، بعد أن اتضح بالبحث آالقر

  ).لفظ زائد( :الدقيق  املراد بقول النحاة

 

 

 

 

Abstract 

This study aims at exploring the aspect of 

'addition' in grammatical terminology. It 

has been proved by means of common 

examples from grammarians and 

evidence from poetry and the Holy Koran 

that additive lexemes make a difference. 

Some of the additive lexemes have an 

influence and can be influenced in some 

specific contexts. However, they add 

nothing to the structure. Some of them do 

not fulfill a complete grammatical 

function but they give more strength and 

emphasis. Hence the additive lexeme is 

always significant and is not merely a 

matter of morphological or grammatical 

terminology. Therefore, its use is not that 

important for it harms neither Arabic nor 

the Holy Koran, as evidence of its 

significance has been provided by Arab 

grammarians in their thorough 

investigations. 

***  

سائلني عن ــ  العربيولنحبصفتي مدرسا لــ  توارد كثير من الطالب علىمدة،  منذ ،لفت انتباهي
 يعل يرد بل، استغرابا وجوههمالحظت على ، فإذا أعربت كلمة ما بأنها زائدة، إعراب بعض اجلمل

ما الفائدة من و ملاذا لم حتذف إذا كانت كذلك؟و كانت زائدة؟ إذاما دورها في اجلملة  :بعضهم
ن الزائد في نظرهم ال ، ألللٌج ذندئع مر، فاألقرآنية أيةبكلمة في  األمرما تعلق  إذا أما ذكرها؟
يادة في مبعنى الز جهل كثير منهم إلىلك كله ذمرد و .ن الكرميآفال يجوز القول به في القر، قيمة له

  . ذاك زائد في التركيبو أهذا اللفظ  :وعدم الفهم الصحيح لقول النحويني ،اللغة العربية
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أن هذه املسالة  ــ طويلة 1تداد سننيعلى ام بحكم جتربتي مع الطالب ــعلى أنني الحظت 
لتوضيح  محاولةفي  ، الكلمةبهذه  أن أسهملذلك أحببت ، قد استغلق فهمها على  كثير من الطالب

  .األذهانيكتنفها في  الذيالغموض  إزاحة، ومباحثهموالنحويني  أقوالاملراد مبصطلح الزيادة في 

 ةالستبان، )الزيادة( فظةلة مع هذه القفونقف في البداية  أناملفيد و األحسنلعله من و
تسنى لنا االنتقال إلى الكالم على معناها ، فهمناهولك ذاتضح لنا  إذا حتى، حقيقة معناها اللغوي

  ما  املراد بها في اصطالح النحاة؟، وفما معنى الزيادة في اللغة العربية .لب املوضوع، االصطالحي

  

  الزیادة في لغة :أوال

 ،ال عناء من املعاجم اللغويةوفان اإلجابة تأتينا بال مشقة ، معنى الزيادة في اللغةلنا عن اءإذا تس
الزيادة ، وةُكذلك الزُوادَ، والنمو :الزياَدَةُ" :جاء في لسان العرب .في متناول أيديناوهي متاحة لنا و

 مْهُو، الزيادة :يدالزَو الزيدُو، ادَا أي ازدَدًزيمَوا وزيادً زياَدَةًويدا ًزاد الشيء يَزيدُ زَ "خالف النقصان
املعنى هل تطلب زيادة على ما  ادُ؟دَزْتَهل  :ئاييقال للرجل يعطي ش .......يدٌزَوعلى مائة  زيدٌ
تكلف  إذاكالمه وفي حديثه  زيدُتَيَ نسانٌإ، فيه ةَتكلف الزيادَ :دَايَزَتَوفي كالمه  زيدَتَو ك؟عطيتُأ

  2."الخ.... مجاوزة ما ينبغي

 وهو ،احد للزيادةويدور في مجمله حول معنى  وجدناه منظور هذاكالم ابن  أملنات فإذا
من كل ، القدر املعلوموعليه فما توقف عند احلد املعني و ،قدر معلوم مجاوزة  وأ حد معني يتخط

 ميكن تقريب املسالة من و. لةٌفضْْْ وأ زيادةٌ وما جاوز ذلك فه، واخلالص ارد األصل وشيء فه

حاجته  وضرورات عيشه اليومي فه القتناء إن ما يكفي اإلنسان من املال :بهذا املثال اناألذه
  .داخل في باب الزيادة عن احلاجة ولك فهذاملال وما فضل على  إلىاردة 

جاء في " علي آبي" إلىنسبه و ،ا املعنىذقد شرح معنى الزيادة به "ابن سيدة"كان و
 أنا زدتهو ادَدَازْو دَايَزَتَوزيد تَوا زادًمَوزيادة وا زاد الشيء زيدً "زيد وأب"قال" عليوأب"قال  ":اصص"

  3".زوائد لتزيده في زئيره وذ لألسديقال ، وني طلب مني الزيادةفاستزاد

ن اف ،من فائدة وال تخل ،ا املعنىذالزيادة من الناحية به أن وه ،اجلدير باملالحظة هناو
قف عند احلد و وتوكيدا أكثر مما لو ايزيده رمبا وضوح ،ثالم ،يتزيد في حديثه الذي اإلنسان
  .هكذاو .....أكثر ةكذلك الزائد من املال عن احلاجة يفيد صاحبه توسع، ينبغي له الذي

  

  الزیادة في االصطالح النحوي:ثانیا

 إذا إننا فما املراد بها في اصطالح النحويني؟ ،أي من الناحية اللغوية ،عرفنا مدلول الزيادة في اللغة

 علمأفيما ــ  ن النحوينيأل رمبا لن نحصل عليها ،هدا السؤال عن إجابةطلبنا و وكتب النح إلىعدنا 

. لم يضعوا لها تعريفا خاصا محددا، وبرأسهموضوعا قائما  باعتبارهاالزيادة  إلىلم يتطرقوا  ــ

بزيادة حرف في  األمرلق يتع عندما ،شتى أبوابوفي ، تناولوها في مواضع متفرقة من كتبهم إمناو
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في  أم ،أم في الشعر ،سواء أكان ذلك في النثر ،زيادة كلمات في بعض التراكيب وأ ،بعض الصيغ
  .القران الكرمي

 ــ في نظري ــ مباحثهم يتضحولذلك فان املراد مبصطلح الزيادة في أقوال النحويني 
التراكيب العربية الفصيحة التي ، وأي بتدبر الصيغ الصرفية املزيدة ،بتأمل املسالة في سياقها

له دورًا في بلورة مفهوم  أن وأ ، لك الزائد قد أقحمذكان  إذا لنرى ، عربَ بعض ألفاظها زائداأ
سواء أكان ذلك في اللفظ ــ  نه زائدااحلقيقة أن ما يقال عنه  حتقيق الغرض من الكالم؟، واجلملة
ـ  في اجلملة املركبة أماملفرد  ـ  القول بخالف هذا ليس، وجوده سينيودم عوجوده و ليسـ  في نظريـ

  .سوء فهم ملسالة على جانب من األهمية في اللغة العربيةوإال إدراك خاطئ  ــ

من  األغلبفي األعم ــ فهي ، جودهاوجودها كعدم ون الزيادة في اللغة ليس ذلك أل
فالزائد في اللغة ال يزاد  ،املتكلم إليهامحددة يقصد  غراضأل تأتيــ  احلاالت التي ترد فيها

يكون مجرد  أن وال يعد فاألمرلذلك و ،ليؤدي غرضا معينا يؤتى به في الغالب إمنا، واعتباطا
ـ  جدتوحيثما ــ الزيادة تؤدي حتما أن يعني مطلقا  ال هذا أنغير  4،صرفي وأاصطالح نحوي  ـ

  .صرفية معينة وأوظيفة نحوية 

 وأ  ،ترد فيه الذياللفظ  إلىتضيف  أنلكالم دون ففي حاالت كثيرة ترد الزيادة في ا
الزائد قد يكون  أنمع العلم ، كما سنرى بعد قليل، توكيدهوغير تقوية الكالم ، اجلملة معنى معينا

  .غيره وأحرفا 

بل قد  ،نه مجرد عن كل وظيفةأ) لفظ زائد(نفهم من قول النحويني  أالعلى هذا يجب 
خاص يريده  وتبليغ مفهوم اجلملة مثال على نحو ،رض من الكالميكون له دور معني في حتقيق الغ

مجرد من  ألنه ،لم يكن لها قبل دخوله فيها، فرعيا جديدا ااجلملة معن إلىيضيف  لكنه الو ،املتكلم
، اإلضافةال و النعت الال املفعولية وودي معنى الفاعلية ؤفال ي ،معنى من املعاني النحوية املعروفةأي 
يظهر عليها عندما تكون ، حدهما معجمي لغويأ: فان الكلمة في اللغة لها معنيان ،لكما شابه ذو

 فإنها ،مثال )كتاب(كلمة  ولك نحذو ،في التركيب إدراجهامعنى نحوي تكتسبه بعد  خرآلاو ،منفردة

اب فان كلمة كت، الكتاب قرأتو قلنا إذا أما ،مستقلة ال يفهم منها غير املعنى املعروف إطالقهاعند 
قع عليه فعل والذي  الشيءدلت على  أنها يأ ،املفعولية وهو ،النحوية املعانيمعنى من  أدتهنا 

معنى ذلك ، وظيفته النحوية كاملة فال يؤدي، املعنى الذي يتجرد عنه اللفظ الزائد وها ذه، والقراءة
لكنه ال يضيف  ،عليه أثرهقد يعمل عمله في غيره فيظهر و ،انه قد يبطل عمله فال يوثر في غيره

تحقق في تال يؤدي معنى من املعاني النحوية التي ، واإلى املعنى األصلي للجملة معنى جديد
  .الكلمات األصلية

يحدث ذلك  أناالستغناء عنه دون و حذفهمن هنا ميكن القول بان اللفظ الزائد ميكن 
 بإسقاطهيفوت  ألنه ،تغناء عنهفي حاالت قليلة ال يجوز االس، وفساد معناه وأخلال في بناء التركيب 

 حذفحيث يصح  ،ما في الدار من رجل :فنحو، ما يُسْتَغْنَى عنه أما .به إالمعنى ال يكون للجملة 
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، الذي يعرب مجرورا لفظا، )رجل( رغم عمله اجلر في االسم الذي بعده، االذي يعرب زائد) من(
ولم ينقص من معناه إال التوكيد ، لما في الدار رج :فيصير التركيب بعد احلذف، مرفوعا محال

حيث أعرب ، 5"كفى بالله شهيداو" :وجل مثل هذا من كالم الله عزو ، )من( الذي يفيده احلرف
ـ  فإذا حذفت ،سم بعدهاقد جرت االوزائدة ، مثيالتهاو في هذه اآلية ،النحاة الباء  )من(كما حذفت ـ

ذلك الن الباء لم تكسبها ، ال يتغير معنى اآلية، وليةارتفع لفظ اجلاللة على الفاعــ  في املثال السابق
معنى عدم تعليقها يعني إنهما ال يضيفان و 6،مجرورها متعلقنيوإذ لم تكن هي ، توكيداوإال تقوية 

  ).كفى( يضاف إلى املعنى الذي يدل عليه الفعل امعنى جديد

الكالم  دتوكي أي، التوكيد ذندئعتفيد و ،أن الباء تستعمل زائدة ينغفي امل" ابن هشام"ذكر       
غالبا  وأوجوبا ) كفى( منها زيادتها مع فاعل الفعل ،د في مواضع مختلفةاتز أنهانص على و ،تقويتهو
 ، حدها الفاعلأ ،زيادتها في ستة مواضعو"و فقال ،الكرمية السابقة باآليةلك ذمثل ل، وضرورة وأ
  ........ضرورة، وغالبة، وزيادتها فيهو

  7 ".الله شهيدا كفى"نحو ، في فاعل كفى الغالبةو

فقد ، "الزجاج"فاجلواب عند ، مثيالتهاو اآليةسائل عن سر زيارة الباء في هذه  ألسفان 
، الباء زائدة أنكالما معناه  8،"كفى بالله شهيداواملالئكة يشهدون و"وقال في تفسير قول الله تعالى

اكتفوا بالله شهيدا وا وقال كأنه، )اكتف(معنى ) كفى( تضمن وسوغ ذلك ه الذي أن، ودخلت للتوكيد
  9."املعنى اكتفوا بالله شهيداو ،مؤكدة دخلتالباء و  ،كفى الله شهيداو :معناه" :اآليةقال في تفسير 

 أشار الذيالباء عندما دخلت للسبب  أن األمركل ما في ، و)كفى الله شهيداو(و صل  التركيبأف     

 إلىنسبه و ،من قبل" سيبويهقدمي صرح به  رأيهذا ، وفي االسم بعدهاعملت اجلر " الزجاج" إليه

، الباء عَملَتْ أدخلتلكنك ملا ، وهي كفى اللهَ إمنا" بينكموكفى بالله شهيدا بيني "ا وقال ،اخلليل
  10."هدا قول اخلليل رحمه الله، وفي معنى النصبواملوضعُ نصْب و

   11"الكتَاب أهل لمئَال يَعَْل"و اآليةكما في ، لنافيةا) ال( التقويةومما يزاد رد التوكيد و

في " الكتاب أهللئال يَعْلمَ وكما جاءت:"سيبويهقال ، الكتاب أهل الَنْ يعْلمَ :اللغة أهلفاملعنى عند 
  12 ".مَ أهلُ الكتابمعنى ألَنْ يَعْلَ

تكسب التركيب معنى لم ، ولم تؤد وظيفة نحوية معينة) ال(علمنا أن  ،إذا تأملنا اآلية كاملة
 منواأالذين امنوا اتقوا الله و أيهايا " :على حق فيما صرح به قال تعالى بويهيأن سو  ،غير التوكيد

الله غفور رحيم لئال يعلم ويغفر لكم ويجعل لكم نورا متشون به وكفلني من رحمته  تكمؤيِِبرسوله 
الفضل وذالله ومن يشاء   تيهؤيد الله الفضل بي إنويقدرون على شيء من فضل الله  الأ الكتاب أهل

      13 ".العظيم

 ليه ذهب إو ،إليه سيبويه يدل على صحة ما ذهب اآليةفالسياق الذي وردت فيه 

) ال(و، ليعلم :املعنى نأ فنص على، "لئال يعلم اهل الكتاب" اآليةفي تفسير  أيضا" الزمخشري"

تزايد ) ال( حيث نص على أن، "ابن هشام"تبعهماو 14."مزيدة )ال(و....ليعلم،يعلم لئال" :قال، زائدة
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منه لئال و" :قال، املشار اليها اآليةيات منها آلك بعدة ذاستشهد لو ،توكيدهوفي الكالم رد تقويته 
  :حمل على ذلك قول الشاعرو 15"املعنى ليعلمواو" " الكتاب أهل  ،يعلم

  هْاتلََقَ ال مينع اجلودَ من فتىً ،معَنَ      استعجلت بهو ، البخلَال  هجودُ أبى    

 علي في احلجةوأبقال و" وقال، "أبي علي"نقال عن " الكسائي" إلى، )ال(بزيادة ، القول احيث عز

  16 ".اوًشْحَ"ال"جعلوا و ،لَخْه البُفسرته العرب أبي جودُ :احلسنوقال أبو

 ،ال يتحقق إال بهذلك الذي يفوت بإسقاطه معنى  وفه ،أما الزائد الذي ال يستغني عنهو
ما  :ونح ،النافية املقترنة بالعاطف) ال(مثاله و ،فال يصح حذفه لئال يضيع الغرض من الكالم

ألنها  ، لكنها في احلقيقة غير زائدةو ،زائدة لتوكيد النفي) ال(حيث تعرب و، ال عمروجاءني زيد 
يسمونها زائدة "و "شامهابن "قال . إمنا األمر مجرد اصطالح كما أسلفتو ،مفيدة ملعنى معني

كل  مجيءاحتمل أن املراد نفي  "عمرووأال ترى أنه إذا قيل ما جاءني زيد  ،ليست بزائدة البتةو
بال صار الكالم نصا في  يءفإذا ج ،يءأن يراد نفي اجتماعهما في وقت او ،منهما على حال

  17".املعنى األول

 ،)الَشَيْءمن  غضبتُ(و ،)زاد بالَ جئتُ( :افوض نحوويادتها بني اخلافض زمثل هذا و
  18.فهي عند غير الكوفيني حرف زائد ،في هذا كخروجها منه) ال(فليس دخول 

بطالن عمله في  وأ ، يعرب زائدا ال يعني مطلقا جترده من أي معنىما علم أن نمن كل ما تقدم      
ترك مهمال في التركيب بال الذي ذهب إلى أن اللفظ الزائد ي" عباس حسن"خالفا للدكتور ،اجلملة

فيكون معنى  ،رمبا ال يستغني عنهو"....وقال ،يعمل في غره الو ال يعمل في غيره ،تأثير الوتأثر 
النافية " ال"ومثل مهمال أصله في سواء أكان ،يتأثر بغيره الوتركه مهمال ال يؤثر في غيره  :وزيادته ه
  19 ".ئدةالزا "كان"و أم كان في أصله عامال مثل ،الزائدة

يصح إطالقه حكما عاما على كل لفظ  إذ ال ،فكالمه هذا البد يستوقف الباحث املدقق
دتني ئالزا" كان"و ،النافية" ال"فإذا كان كالمه يصدق على  .عنه في التركيب االستغناءميكن  ،زائد

علما أن  ،محني ترد زائدة في الكال ،ال يصدق مثال على حروف اجلر وفه، ثل بهما لفكرتهاللتني مَ
 ،ال يحذفو ازائدوفهذا النوع من احلروف عندما يرد زائدا  ،زيادتها تطرد في اللغة أكثر من غيرها

 ، يبقى محتفظا بوظيفته النحوية بل ، "عباس" ال يتأثر كما أراد األستاذويؤثر ال  يترك مهمال؛ ال
الناحية املعنوية ال يضيف  إن كان منو ، سم الذي يليه متاما كاحلرف األصلياجلر في االفيعمل 
  . كما سنرى بعد قليل ،شيئا

  :نوعنيفي كالمه حني حصر الزيادة في " ابن يعيش"هذه الفكرة كانت واضحة متاما عند      

ـ  يبقى مع و ،إذا كان في أصله عامال ،الذي يكون له هيبطل عمل أي ، النحويةنوع يزاد فتلغى وظيفته ـ
من هذا  .سأوضح هذا باألمثلة في املوضع املناسبو ،عليه بلفظه ذلك محتفظا باملعنى الذي يدل

 ،كان فاضل زيدً :ونح ،تبقى لها داللتها على الزمن املاضيويبطل عملها  الزائدة التي  "كان" النوع
اكتفت بالداللة على و ،النحوية املشهورة وظيفتهافتجردت عن  ،اخلبرو املبتدأفقد زيدت بني 
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فدلت على أن زيدا قد اتصف بالفضل في الزمن املاضي  ،في الزمن املاضي االنقطاعواملضي 
  . قطعت عنه تلك الصفةنثم ا ،نةاستمر كذلك مدة معيو

فإن  ذئعندو ، بل يبقى له ذلك مع اختالف طفيف  ،ال يلغى عملهو ،يزاد في الكالم ،خرآ نوعوــ 
فينحصر دوره في توكيدها  ،لجملةمعنى زيادته أنه ال يضيف معنى جديدا إلى املعنى األصل ل

  . عالقة بني عناصر اإلسنادلتقوية او

ذلك أن الزيادة على ضربني زيادة مبطلة العمل مع بقاء املعنى على و.. .."و"ابن يعيش .... "وقال       
  ،دما جاءني من أح وإن كان العمل باقيا نحوال يراد بها أكثر من التأكيد في املعنى  ةزيادو ،ما ذكرناه

  20 ".املراد كفى اللهوكفى بالله و... . ما جاءني أحدو املرادو

قد بنى فكرته هذه بعد تتبع ملسألة   ،النحوي اخلبير بدقائق العربية وهو" ابن يعيش"ال شك أن        
كذا و وأقول ،الكرمي القرآن في كذاو  ،نثراوشعرا  ،الزيادة في كثير من التراكيب العربية الفصيحة

 تبنيوقد  أما . ألن كثيرا من الدارسني يتحرجون من ذكر مصطلح الزيادة فيه  ،الكرمي قرآنالفي 

  . في غيره ون أآفي القراملصطلح حرج في استعمال هذا  فال  ،لنا املراد باللفظ الزائد في اللغة

 ،ال سبيل إلى إنكارها ةحقيق ــلى ما تقدم بناء ع ــعلى أن الزيادة في اللغة العربية 
 ــباملفهوم الذي تقدم  ــلذلك وردت في بعض تراكيبه ألفاظ زائدة  ،الكرمي نزل بلغة العرب القرآنو

ال وليس في ذلك ما يضير العربية و ،ما كانت مستعملة في كالم العرب في اجلاهلية وعلى نح
بلسان (العرب الكرمي بلغة  القرآننزل  ).ئدزالفظ (و ما دمنا قد فهمنا املراد بقول النحاة ،القرآن

ينبغي أن نفهم أن ذلك ليس مرده إلى و. بياناًو ةًفصاحو ةًإال أنه فاق لغتهم بالغ 21)عربي مبني
 ،مشترك بني جميع الناطقني بها شيء ووه ،حجر الزاوية وألن ذلك ه  ،أصول اللغة في حد ذاتها

كذا إحكام و ،تراكيبالوقتدار اللطيف على التصرف العجيب في األبنية إمنا مرده إلى ذلك االو
فصاحته على والكرمي  نآالقرمن هنا كان تفوق بالغة  . ة إلفادة املعاني اتلفةنياألساليب املتبا
 وأ ،كانت لغته جارية على أصول غير أصول العربية وأما ل. كان اإلعجازو ،وفصاحتهم بالغة العرب

التي  اآلياتجه تخرج و أيفعلى  ، العربتعرفها ال ــ التراكيب وفي األلفاظ  ــ الستعماالتمتضمنة 
  بلسان العرب؟ ،سلموصلى الله عليه  ،نزل كتابه على نبيه املصطفىأه سبحانه لال أن أكدت

كما نطقت بها العرب على مر   ،فلغة القران الكرمي لم تخرج عن أصول اللغة العربية
باملعنى ــ  كانت العرب تستعملها زائدةالتي  األلفاظن إعليه فو ،أيامهفي و  نآقبل نزول القر  ،األيام

  .ن الكرمي كذلكآردت في القروقد  ــ الذي حددناه سابقا

بل  ، كما قد يتوهم بعض الناس ،الزيادة في اللغة العربية ليست قاصرة على احلروفو
  .سماا وأفعال  وأفقد يكون الزائد حرفا   ،الكلمة الثالثة أقساممتس 

ن آالقروالشواهد من الشعر و باألمثلةفتقدم الكالم عليها  ، احلروفزيادة  أما :زیادة الحرف- 1
ا مَ" :لك قوله تعالىذو، النافية) ال(على زيادة  22"ابن هشام" ما استدل به ،هنا أضيفو .الكرمي

 رأىهذا ، و"دَجُسْتَ أنْ كَعَنَا مَمَ"و األخرى اآليةزائدة بدليل ) ال(حيث جعل  ، "دَجُتسْ أَال  كَعَنَمَ

  ).ما منعك من السجود؟( :عليه فاملعنىو. املضارع مبنزلة مصدرو )أن(حسن الن 
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 23."التهلكة إلىيديكم أوال تلقوا ب" :في قوله تعالى، مثل ذلك زيادة الباء مع املفعول بهو

  :قول الشاعر هذا على هشام  حمل ابنو

  جرَفَوا بالْجُرْنَوف بالسيْ ربُضْنَ         ج لَفَالْ أصحابضبة وبنُ نحنُ                    

    24.زائدة رد توكيد الكالم) الفرجب(حيث جعل الباء في  

مزيدا من  أرادن ا تاركا اال ملذكتفى بهأا ذل، لة يطول الكالم فيهاأزيادة احلروف مسو        
  .انهاظفي م إليهااالطالع ليعود 

، دون غيرهاــ  علمأفيما  ــ )كان( زيادةها فخص النحويون ب ،زيادة الفعل أما :زیادة الفعل- 2
د بني العناصر املتالزمة في اجلملة كالفعل اتز أنهاكروا ذف، فيها تزاد حددوا املواضع التيو
من شواهدهم على ذلك قول و. غير ذلك إلى ، املعطوف عليهواملعطوف ، واخلبرو املبتدأو ،الفاعلو

  :الفرزدق

ـ  في اجلاهلية               رهوُبحُ اكَبَأَ تْرَمَغَجة في لُ                       مالَإلسْاْو ــ انَكَـ

  25.متعاطفنيمعترضة بني  )كان(حيث زيدت

العرب استعملت االسم  أناملراجع من ذكر وفيما بني  يدي من املصادر  أجدلم  :زیادة االسم- 3
وال يزيد على تقوية الكالم  ،اإلعرابالذي ليس له محل من  ، الفصل غير ضمير، زائد في كالمها

قال  ،ال بدال منهوتوكيدا لزيد ، هنا، ال يعرب) هو(فالضمير  ،القائم وظننت زيدا ه :نحو ،توكيدهو
وال بدال   ،بالضمير يؤكدن الظاهر ال أل، ا لزيدديكون توكي أننه ال ميكن أترى  أال ":ابن عصفور"

  26."غته صيغة الضمير املنصوبكان بدال من منصوب كانت صي إذاالن الضمير ، منه

 استشهد" الكسائي"ن أو )من(زيادة  األسماءالكوفيني يجيزون من  أن" بن يعيشا"وذكر 

    27:"عنترة" بقول

  .ليتها لم حترموحرمت علي            من قنص ملن حلت له   ةيا شا  

            . أخرى إعرابية ووجوها  ،الزيادة )من(ورد عليه الشاهد الحتمال 

يالحظ الزيادة على املستوى  أنميكن للدارس ، وهذا على املستوى النحوي التركيبي
تطلعنا في كتب الصرف عشرة حروف اصطلح حيث  ،في باب الفعل املزيد ،ضوحوالصرفي بكل 

اليوم ( أو )سالتمونيها( :اآلتيةعليها علماء الصرف بحروف الزيادة التي جتمعها إحدى الكلمات 
ـ  فتضيف ،هذه احلروف تزاد في الفعل ارد. )السمان هويت( وأ) وس هل منتأا ي( وأ) تنساه ـ
غير  إلى .....الطلب، واملشاركةو ،املطاوعةو ،كالتعدية، معنى ثانويا فرعيا األصليمعناه  إلى ــ غالبا
  .تسمى بالزيادة ملعنىو ، علم واستعلم، وسايرو سارو ، انفتحوفتح و ، خرجأوخروج : مثل، ذلك

معناه  إلىتضيف  أنتدخل حروف الزيادة على الفعل ارد دون  أخرىت في حاالو
الثالثي  إحلاق أي ،لإلحلاقكالزيادة ، بالزيادة لغير معنى عندئذ تسمىو .معنى فرعيا األصلي



 في اصطالح النحاة والمراد باللفظ الزائد ربیةالزیادة في اللغة الع* غرس اهللا  أحمد

 

  

                                                                                              الجزائر * قسنطینة* المدرسة العلیا لألساتذة 

117  

 الياء، ولثالنون في الثاو ، الثانيو األولفي  وفالوا، رطَيْبَو ، سَنَلْوقَ، رَوَهْوجَ، بَورَجَ :نحو، بالرباعي

معناه  إلىيضاف  الم تضف على الفعل معنى جديد، والفعل بالرباعي إلحلاق في الرابع زائدة
  .األصلي

لالستغناء بها عن  دةياملز األفعالكانت في صيغ  إذا، ما تكون الزيادة لغير معنى وأوضح
 ،قَر :نحو ، ردةكانت للداللة على معاني الصيغ ا إذا وأ، وناول، سافر :نحو .الصيغ اردة

  .سَنَتأْواسْ نسَاَو  ، ،اسْتَقَرو

تناولها  ، هي مسالة متشبعة، وللغة العربيةهذه إملامة سريعة مبسالة الزيادة في ا          
، فيها بكل ما قيل ،هنا، أحطت أنيزعم أ وال .في البداية أملعتكما  ،مختلفة أبوابالنحويون في 

 آراءوال تتبع كل ، التي استعملت زائدة في اللغة العربية األلفاظالبحث حصر كل  هدففليس 

اكتفيت بتسليط  إمناو .فان ذلك ال يتسع له هذا اال الضيق .النحاة في كل ما استعمل زائدا
 األوهامرفع اللثام عن هذا املصطلح لدفع ، وعلى مدلول الزيادة في الدرس النحوي األضواءبعض 

  . ذهاناألبكثير من  التي تعلق بخصوصه

فه من نما يكت أزحت وأ ،جوانب املوضوع أنرتا القدر الضئيل قد ذبه أكون أنرجوا أو        
طالب اللغة العربية فكرة واضحة املعالم عن املقصود  أيديقد وضعت بني  أكونن أو، غموض
ة لفظ صادفهم في كتب اللغ إذااالرتباك وكي ال يصابوا باحليرة  ، النحويني في اصطالح بالزيادة
  .ن الكرميآالقر وأالشعر  وأفي النثر  ،ما زائد
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     ھوامشال  

عالمة ومجرورا   ،تنوين الكسر فعلى أساس إعراب غسلني أما. فتح النون وأبتنوين الكسر  .1
ملحق  ألنهجره بالياء نيابة عن الكسرة  أساسفعلى   ،فتح النون أماو . جره الكسرة الظاهرة

  .السالم املذكريجمع 

بيروت . دار صادر . عربلسان ال. الفضل جمال الدين محمد بن مكرم املصريوأب. ابن منظور. 2
  ).زيد( مادة . 3 والد). ت. د( ) ط  . د(

ندلوأب. ابن سيدة .3 . حتقيقو اصص . )ه 458ت( سي احلسن علي ابن اسماعيل النحوي االْ

. د). ( ط  ،د(بيروث   . فاق اجلديدةدار اآل. فاق اجلديدةء التراث العربي في دار اآلنة اِحياجل

  .باب الزيادة . 4الد ). ت

سكندرية. التطبيق الصرفي. انظر عبده الراجحي .4  م1988). ط . د( . دار املعرفة اجلامعية االِ

  .30:ص

  .28/ الفتح    5

 الذيم املعنى مجروره تتمو األصليشبه اجلملة من اجلار  أنكالم النحاة عن التعليق يعني  إن . 6

ن ه : فاِدا قلنا . شبههما يوأيدل عليه الفعل  ار بوقوع بخه اجلملة فيها معنى اإلذسافر زيد فاِ
) البصرة( مجروره و) من( األصليفاجلار . ةسافر زيد من البصر :قلنا ول أما . سفر زيد فقط

حرف  أما . السفر يدالن على نقطة بداْ إنهما ؛)سافر(  معنى الفعل يفيدان معنى جزئيا يتمم
 ثالثة أقسامحروف اجلر و . مجروره ال يتعلقانو وه ألنه  ،اذمن ه شيءاجلر الزائد فليس له 

يتعلق مع مجروره بالفعل  الذي وفه  ،األصليحرف اجلر  أما .شبيه بالزائدو  ،زائدو  ،أصليو
. ره معنى جديداال يتعلق فال يضيف مع مجرو وفه  ،حرف اجلر الزائد أماو. ما تقدم وعلى نح

فرب يدل فالسياق على   ،يدل على معنى لكنه ال يتعلق ورب فه و مثل  ،الشبيه بالزائد أماو
. اجلني الداني في حروف املعاني . احلسن بن قاسم  ،انظر املرادي( . التكثير فقط وأالتقليل 

سنة   .1ط  . بنانل  . بيروت. دار الكتب العلمية . لضمحمد ندمي فاو ،حتقيق فخر الدين قباوة
  ). 440(ص . م1992

مغني اللبيب عن ).هـ761:ت(، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله املصري ،ابن هشام .7
      180ص 1ج 1991سنة .1ط.بيروت. دار اجليل. حتقيق ح الفاخوري :عاريبألكتب ا

  166/النساء .8

حتقيق عبد  .بهاعرإون آمعاني القر )هـ316ت( بن السري بن سهل إبراهيم إسحاق وأب، الزجاج   .9
  .147ص  2:ج)ت.د).(ط.د( بيروت، منشورات املكتبة العصرية، اجلليل عبده شلبي

   عالم .حتقيق عبد السالم محمد هارون :الكتاب)هـ180ت( بن قنبروبشر عمروأب .سيبويه .10

                      96/اإلسراءمن سورة  اآليةو.92ص.1ج.م1983سنة .3ط.الكتب

  29/احلديد .11

  29/احلديد .12

  .28/29/احلديد .13

 يلنزالكشاف عن حقائق الت ).هـ 538 :ت( محمود بن عمر .القاسم جار اللهوأب .الزمخشري  .14

      .68ص.4:ج )ت.د).(ط.د( .التوزيعوالنشر ودار الفكر للطباعة  .عيون األقاويل في وجوه التأويلو

   412ص .1ج .بمغني اللبي .ابن هشام .15

  .413ص .1ج .املصدر نفسه .ابن هشام .16

  .406ص .1ج .املصدر نفسه .ابن هشام .17
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  406ص .1ج .املصدر نفسه .ابن هشام .18

  .66هامش ص .1:ج).ت، د.(10:ط .القاهرة .دار املعارف :الوافيوالنح. عباس حسن .19

، د).(ط، د.(بيروت .عالم الكتب :شرح املفصل )هـ643ت( .يندموفق ال. شابن يعي .20
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