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داءإهــــــــــ  

 

ا   م     ه      ام  ي أي   ف         د  هللا            لحياة، م  اي في هذه     ود     ج                     إلى وال دي  سبب و    

.ه   ر     م     أ  ال    ث     ت       وام       ته      اع     ط  ل           وف ق ه م ا  

د             إلى روح            تعلمت      د     ق   –       رحمة         ده هللا  از  – "البدوي"ي      ج 

ب ل  الحياة   .                             منه كثيرا  من س   

جلست إليهم في حلقات القرآنى مشايخي الذين إل  

ل  م ي  في ق   .رس     الد       ات      اع                     وم ع   

ا   ه     ت      اح     ص        ا وف     ه      ان     ي       ي ب     ق      اش      وع      ة     ي         العرب      ة     غ         ي الل      ب      ح         إلى م    

.د         ا الج ه     ذ          يعا  ه     م       م ج      يه        ي إل     د       أ ه    
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عرفانشكر و   

القائل في  الكبير، وهواالعتراف بفضله و جل ، و        ع ز  يادة من هللا             غبة في الز               من باب الر          
أحمد ؛ (3)چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ: كتابه

ومن قبيل االهتداء بقول الني صلى هللا عليه ه، هللا وأشكره على إحسانه وعظيم عطائه وامتنان
ل انعي الفضتقدم بوافر الشكر والتقدير لص، أ(2)اس"     الن      ر     ك     ش       ي     ال      ن     م      هللا      ر     ك     ش                     وسلم القائل: "ال ي  

مية، المؤسسة العريقة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسال وباسطي المعروف ، وفي مقدمتهم تلك
ل إلى إدارتها من فيضها العذب، وشكري لها مرس    ف     ش     ت         لت أر  التي نهلت من معينها وما ز 

 .ين على أمرهائماتذتها وجميع القاوأس
الدكتور أبو بكر أحمد عيسى الذي أشرف على هذا البحث اذي تري الخالص ألسوشك      

 .هللا                     با  إلى أن  تم  بحمد     و      ص                                                        منذ أن كان فكرة ورعاه بعلمه الغزير ناصحا  ومرشدا  وم  
 لهذا البحث وهما :     ين     ش      اق     ن       الم       ين          الجليل       ين          الكريم       ين        ستاذ  ول إلى األصوشكري مو       

                 مناقشا  خارجيا  / يوسف دفع هللا أحمد  : فضيلة الدكتور
                 (ا               علما  وينفع بهم ايدهم)أسأل هللا أن يز                  مناقشا  داخليا  فضيلةالدكتور/دفع هللا حمد هللا حسين : 

ي اخ ي وزمالئي بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع كردفان.                                                                                        وأخص بالشكر أساتذتي وأش 

 .والثناء                                  ي لطالما سمعت منهم عبارات الحس      ت     ر     س         راد أ  وال أنسى شكر أف 
أم درمان لكريم والعلوم اإلسالمية، وجامعة جامعة القرآن ا    ي     ت        مكتب      ي     ت     ر     س                    وشكري مرسل إلى أ  

 (                             جزاهم هللا عني جميعا  خير الجزاء).اإلسالمية على طيب تعاملهم معي
 

 الباحث       
 
 

 
 
 

                                      
   (.7آلية)اسورة إبراهيم  (3)
 .637، حديث رقم 777، ص3ر األلباني: الناشر مكتبة المعارف)الرياض( جالسلسلة الصحيحة: عمر ناص (2)



 ه

 

ة ـــقدمــم  

رور أنفسنا وسيئات هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهلل من شالحمد      إن      
ل  له ومن يضلل فال هادي  له، وأشهد أن ال إله إال  هللا وحده ال                                                                         أعمالنا، من  يهده هللا فال م ض 

شريك له                                                       ، ج ع ل كتابه الخاتم بلسان عربي م بين، وأكد حفظه بقوله: چ ڳ  ڳ  ڳ ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ چ)3(؛ فنالت اللغة العربية المكانة العلمية والشرف العظيم؛ ألن آيات القرآن بالعربية 

ن واآلخرين، سيدنا والصالة والسالم على سيد األولي   ت                             ليت، وبحفظ هللا لكتابة ح ف ظ             ك تبت  وت  
   ح  ل أفص                                                                          محمد بن عبد هللا الصادق األمين، أ عطي جوامع الكلم بين العالمين، وللعربية ج ع  

 الناطقين.
 ا بعد:    أم  

ر        فإن        غايتهما سامية           وذلك ألن                                  ف من أهم علوم العربية وأجل  ها؛                          معرفة علمي الن حو والص 
                  وكالم العرب عام ة.    ل          هللا عز  وجكالم  في حفظ اللسان من الخطأ واللحن فيسامقة تتمثل 

بغيرها     م     ه     ت     ن     س                من األمم، وأل   العرب بغيرهم            فل ما اختلط، تتأثر بأحوال ناطقيها واللغة ظاهرة إنسانية
 ومازال. جسدها         ي دب  في من األلسن، بدأ التدهور

                                                                     نحن المتحدثين بها المحافظة عليها والعناية بها ولعل  ما ي جرى من بحوث  ومن واجبنا       
التأليف     ن                                                                            ودراسات ي سهم في ذلك، وقد اختلفت اتجاهات التأليف، فكلما تعارف أسالفنا على أ

بق إليه فيخترعه، أو شيء                                                                                            على سبعة أقسام ال يؤلف عالم عاقل إال فيها، وهي: إما شيء  لم ي س 
                                                                             ناقص فيتم ه، أو شيء  مغلق فيشرحه، أو شيء  طويل يختصره من دون أن يخل بشيء  من 

 .(2)لحهفيص أ فيه صاحبهط                                       ق يجمعه، أو شيء  مختلط يرتبه أو شيء  أخ                       معانيه، أو شيء  متفر   
ت  ت  وجمع ما تفرق  والصرف من الزوائد وما  النحو في أبواب                                                      فمن هناك جاءت الفكرة في ل م   ماش 

 .ودالالتها الصرفية والنحوية" دةايلمات أو الجمل، فكان العنوان: "الز الك                   دل ت عليه في أبنية
النحو والصرف، ات والحظ األوفر في الوجود بين موضوعاألعظم  فالزيادة لها النصيب      

مكن القول بأنها شريان يتمدد في                                    اللغة كلها يخلو من الزيادة، لذا ي   عبل ال يكاد فرع من فرو 

                                      
   (.9سورة الحجر اآلية) (3)
تبة كتاب التوجيه النحوي لوجوه القراءات القرآنية المشكلة في كتاب سيبويه ومواقف النحاة والمفسرين منه: تأليف د. سليمان يوسف خاطر، مك انظر (2)

 .13/ 3د نقل ذلك عن حاجي خليفة في كتابه الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، وق37م، ص2009، 3الرشيد، ط



 و

 

تأثير في  -       غالبا   –                                                                     جسم اللغة كلها، علما  بأن أي زيادة في الجملة أو بنية الكلمة يكون لها 
 المعنى واإلعراب

ب ق إلى ذلك السبيل، فأئم          عي أن          وال أد      –               قديما  وحديثا   –ة اللغة والنحو خاصة                                    ي لم أ س 
                                                     ات كتبهم، ولكن كان الكالم مجمال  ومبعثرا  بين طيات تلك هتناولوا موضوعات الزيادة في أم

ت لف فيه، وسبيلي في ذلك الدقة في                                                                                    األسفار، وغايتي في ذلك الوصول إلى الحقيقة فيما اخ 
ذ، والحياد في الحكم، والتجرد في الرأي فيما  .يبدو لي. وأسأل هللا التوفيق واإلعانة                                               األخ 

 أسباب اختيار الموضوع:
 .تزادة من هذا المجالسفي اال الباحث ةالدراسات النحوية والصرفية ورغبمام الباحث بتاه -

الوقوف على حقيقة المقولة المشهورة التي تقول: "إن كل زيادة في المبني تتبعها زيادة  -
 المعنى".

زيادة في النحو والصرف وما يتبع ذلك من فهم للمصطلحات الوجود الكبير لمصطلح ال -
   .الشرعية في الفقه اإلسالمي وأصوله، وعلوم القرآن والحديث

 أهمية الموضوع:
                   تتمثل أهمية هذا الموضوع في الدراسات النحوية والصرفية واستخدام الزوائد كأدوات في  .3

 عالمات اإلعرابية الفرعية وما تدل عليه.الميزان الصرفي واالشتقاق؛ وال
                                نية الكلمة صرفيا ، وما ينعكس من كذلك تأتي أهمية الموضوع من جمعه بين الزيادة في ب. 2

     .                                   هذه الزيادة على بقية الجملة نحويا  
عدم وجود دراسات لهذا الموضوع بهذا الشكل في التناول، والربط بين الموضوعات والتبويب .1 

 افة المزيد من الدراسات المتخصصة.ض                                ل الباحث أن ي سهم بهذا الحديث بإا يحاو لها؛ لهذ
 أهداف البحث:

 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي: 
                                                                           جمع آراء علماء النحو والصرف واللغة عموما  حول الزيادة في مصطلحاتها ووجودها  -3

 واستخداماتها.

 ة األفعال واألسماء.الوقوف على حروف المباني وعالقاتها بأبني -2

مل.ست                                        معرفة حروف المعاني الزائدة، ومعرفة الم   -1                      ع مل منها والم ه 

 دراسة ما كان له وجود متصل بالعوامل أو المعموالت من الزوائد. -6



 ز

 

 :مشكلة البحث
 يمكن عرض مشكلة هذا البحث بطرح األسئلة التالية: 

                                                 ما الزيادة وما حروف المباني والمعاني التي ت زاد؟ -

 ستوعبت صيغة"سألتمونيها" كل حروف الزيادة؟هل ا -

 ال؟ هل هذه الزوائد زيدت لفائدة أم -

ن كان ال يعمل فما فائدته؟ -                                            هل الزائد يعمل وا 

 كيف نعرف الزائد من األصل. -

 ؟ر النحوي لهذه الزوائد كما كان لها وجودها الصرفي في بنية الكلمةما هو األث -

 :وأهم النتائج الدراسات السابقة
يعثر الباحث على دراسة بحثية تناولت هذا الموضوع بالكيفية التي يخطط لها ولكن لم     

 تلك الدراسات: وجدت دراسات لها صلة بهذا الموضوع ومن
 .كريم(عانيها في الربع األول من القرآن المصيغ الزيادة و )      أوال : 

مقدمة لنيل درجة وهذه الدراسة أعدتها الطالبة: عواطف عبد السالم عباس محمد، وهي دراسة 
 م.2007الماجستير في النحو والصرف في جامعة القرآن الكريم في العام 

 ومن النتائج التي توصلت إليها تلك الباحثة:
لقسم وغيرها من الحروف الداخلة على األفعال اإن حروف المضارعة وحروف التوكيد و  -3

 واألسماء التي تأتي في نية االنفصال ال تعد من حروف الزيادة.

 إن كل زيادة في المبني تؤدي إلى زيادة في المعنى-2

 
 )حروف الزيادة في األفعال وأثرها في المعنى واإلعراب(.        ثانيا :

دراسة تطبيقية في العشر األخير من القرآن الكريم وهي دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
م، في معهد البحوث 2002الب: صديق مير في العام لنحو والصرف، وهي دراسة أعدها الطا

 ودراسات العالم اإلسالمي جامعة أم دمان اإلسالمية.
وقد تناول الباحث في هذه الدراسة أبنية األفعال بنوعيها)مجردة ومزيدة( ولكنه أكثر الحديث عن 

، فوقف على الثالثي والرباعي المزيدين بحرف وبحرفين وبثالثة معاني صيغ األبنية الصرفية
 أحرف.



 ح

 

مزة والتضعيف في تعدي األفعال، ت الدراسة أثر الزيادة في اإلعراب، فذكر أثر الهوكذلك تناول
                                                                                   تبع الباحث تلك الدراسة النظرية بدراسة تطبيقية، متخذا  العشر األخير من القرآن الكريم وأ

                                                موضوعا  للدراسة ومن أبرز النتائج التي توصل لها.
                              مزيد أكثر استخداما  من الثالثي توصلت الدراسة إلى أن صيغ الزيادة في الثالثي ال -3

                                                                                    المزيد بثالثة أحرف وأن الثالثي المزيد بالهمزة والسين والتاء"استفعل" أكثر استخداما  من 
 أي صيغة أخرى للثالثي المزيد بثالثة أحرف.

ليسر، وال                                           إن مستخدم اللغة دائما  يجنح إلى السهولة وا ـصاحب هذه الدراسة  ـ ويرى الباحث
  .الفعل حروفلة عدد شك أنهما في ق

ن كل صيغة من صيغ الزيادة قد تعدد معناها، حتى وصل في الدراسة أ كما بينت -2
                                                                          بعضها إلى تسعة عشر معنى، ودائما  يكون لكل صيغة معنى يغلب عليها وتشتهر به، 

 وال تنصرف عنه إال إذا حتم المعنى صروفها عنه.

 رفية على نماذج القرآن الكريم.صوتية صدراسة  ودالالتها الصرفية(                      ثالثا : )أحرف الزيادة 
هذه الدراسة أعدتها الطالبة: إنصاف عبد هللا محمد صالح وهي دراسة مقدمة لنيل درجة 

 .م2006جامعة الخرطوم في العام  –الماجستير في اللغة العربية في كلية التربية 
مت بربط الدراسة وقد قامت الباحثة بدراسة أحرف الزيادة من ناحيتين)صوتية وصرفية( وقا

 بنماذج من القرآن الكريم، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الباحثة:
                                                                                     إن كثيرا  من التغيرات الصرفية الطارئة على األبنية بعد الزيادة ترجع إلى ظاهرة المتشابه  -3

                                                                   وف، وتكون نوعا  مع اختالف في مظهره كما في اخفاء النون وا ظهارها فقد ر بين الح
 .حرف آخر يقارب مخرج الحرف المجاور له)الميم( أو صفته نحو)انبعث( يقلب إلى

إن القرآن الكريم لم يستخدم سوى خمسة أحرف من األحرف المجموعة في  -2
 ، والسين(.( وهي)الهمزة، واأللف، والتاء، والنون صيغة)سألتمونيها

ذلك  لياء، الهاء(ولم يرد في القرآن من األبنية ما زيدت فيه األحرف وهي)الميم، الواو، ا
 .(ه   ي      ان     ط     ل                                                  باستبعاد المواطن التي وردت فيها للسكت والوقف)س  

 حدود البحث:
إن حدود هذه الدراسة تنحصر بين زيادة حروف المباني وزيادة حروف المعاني وما لتلك  

 .الزيادات من دالالت صرفية ونحوية



 ط

 

 منهج البحث:
 .حليلي                نهج الوصفي الت  بع في هذا البحث هو الم   ت                     المنهج العلمي الم  

 هيكل البحث:
قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة فصول تحتوي في مجملها على ثمانية عشرة 

 :                           مبحثا  وهي على النحو التالي
ل:                الفصل األو 

ياَدة ََماَهَيَةَالزََ  َ ََ   َ ََ  ََ  َ  َ َ  ََ
 ويحتوي على خمسة مباحث وهي:

ة  في الل غة  ل: تعريف الز  ياد   واالصطالح.                                          المبحث األو 
ة وكيفية معرفتها.                                                 المبحث الثاني: أنواع الز  ياد 
                                           المبحث الثالث: مواضع زيادة أحرف الز  يادة.

ة  .                               المبحث الرابع: أغراض الز  ياد 
ة  .                                             المبحث الخامس: موقف علماء اللغة من الز  ياد 

 الفصل الثاني:        

َرفيةَوالنحويةالزيادةَفيَأبنيةَاألفعالَوحروفَالمعانيَودالالتهاَالص
 :ويحتوى على ستة مباحث

 .المبحث األول:الفعل الثالتي والرباعي المزيدين
 .المبحث الثاني:زيادة همزتي الوصل والقطع

 .المبحث الثالث :حروف الجر والعطف الزائدة
 .األدوات الحرفية الزائدة غير العطف والجرالمبحث الرابع :

 .لمتعدي المزيدالداللة النحوية للفعل االمبحث الخامس:
 .المبحث السادس :الداللة النحوية للزيادة في األفعال الخمسة

 الفصل الثالث:

َالزيادةَفيَأبنيةَاألسماءَودالالتهاَالصرفيةَوالنحوية
 ويحتوى على سبعة مباحث: 
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 الزيادة للتثنية.المبحث األول: 
 ية والنحوية.الزيادة للجمع السالم والملحق به ودالالتها الصرفالمبحث الثاني: 
 .الزيادة في المشتقات العاملة ودالالتها الصرفية والنحويةالمبحث الثالث: 
 الزيادة لجمع التكسير.المبحث الرابع: 

 .لستة ودالالتها الصرفية والنحويةالزيادة في األسماء االمبحث الخامس: 
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 تمهيد
                                                                             كان الب د  للباحث في هذه الدراسة التي لها عالقة وثيقة بمعظم أبواب النحو والصرف          

حوية والصرفية التي انضوت تحتها الزيادة وما                                 ا أن يقف على بعض المصطلحات الن  متها       وجزئي  
 تعلق بها، ومن هذه الوقفات.

                    بين الن حو والص رف:
ين النحو والصرف؛ بل كان النحو يشمل في داخله ب                          لم يكن في بادئ األمر فصل   

هو انتحاء سمت كالم ))حو بقوله:                     ف صاحب الخصائص الن          وقد عر  ، الصرف واللغة وغيرهما 
فه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع،  والتحقير، والتكسير، واإلضافة، والنسب،               العرب في تصر  

ن لم حق من ليس من أهل الوالتركيب، وغير ذلك، لي                                              لعربية بأهلها من الفصاحة، فينطق بها، وا 
ن شذ  بعضهم عنها ر د  به إليها                                        . وتقول: نحوت نحوا ، كقولك: قصدت قصدا  (1)((                                           يكن منهم، وا 

 به انتحاء هذا القبيل من العلم.    ص          ث م  خ  
هو علم مستخرج بالمقاييس  المستنبطة من استقراء كالم العرب ))وعرفه ابن عصفور:  

 . (2)((صلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي يتألف منها وتبيين أحكامهاالمو 
                                                                                  وبالنظر إلى هذين التعريفين نجد أنه ال تعارض بينهما غير أن ابن جني زاد األمر تفصيال .

                                                          ن وأصبح كل  منهما قائما  بذاته صار مفهوم النحو هو اإلعراب.ا   م     ل                     وبعد أن استقل الع  

                                                                   أو مقد ر  يجلبه العامل في آخر الكلمة، أو"هو تغيير آخر الكلمة لعامل                       واإلعراب هو أثر  ظاهر  
                                                                                     يدخل عليها في الكالم الذي بني فيه لفظا  أو تقديرا  عن الهيئة التي كان عليها قبل دخول 

 (.3)                      العامل إلى هيئة  أخرى"

                                      
جامعة القاهرة،  –هـ، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية العلوم 392يف أبي الفتح عثمان بن جني المتوفي سنة الخصائص،: تأل (1)

 -غازي بيضون، دار المعرفة، بيروت 88، ص1، ج1هـ، ج1332 –م 2003، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، ط
                                                  هـ(، من أصل رومي، كان أبوه مملوكا  لسليمان بن فهد 392 -322وابن جني هو:ابو الفتح عثمان بن جني) .302،ص 11م، ج2001هـ1322لبنان،

ل د في الموصل وتوفي في بغداد. تتلمذ على أبي علي الفارسي. وكان من أحذق أهل األدب وأعرفهم بالنحو والتصريف، له من التآ  ليف ما                                                                                                                           األزدي. و 
  يقارب الخمسين

 -هـ 1391، 1ط -هـ 1391، 1هـ، تحقيق أحمد عبد الستار الجيوري، ط669تأليف علي بن مؤمن المعروف بابي عصفور المتوفي سنة           الم قر ب:  (2)
 .34، ص1م، ج1991

 .39، ص1                      الم قر ب، مرجع سابق، ج (3)
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والنحو حتى                                   اختالطا  ب ي  نا  في بعض كتب اللغة –حو واإلعراب      الن   –وقد اختلط المفهومان .
م  ي النحو   واإلعراب الذي ))في"لسان العرب" قول ابن منظور:                نحوا ، وقد جاء                  إعرابا  واإلعراب                 س 

  (.1)((ة عن المعاني باأللفاظنابهو النحو إنما هو اإل
تكاد تكون  –التي هي تعاقب الحركات في أواخر الكلمات  –وظاهرة اإلعراب هذه  

ة؛ إذ ال يوجد هذا التغيير في حركات أواخر الكلمات بهذه خاصة من خصائص اللغة العربي
 (. 2)الصورة الدقيقة المتبعة في اللغة العربية في غيرها من اللغات

                                                                                    وأما على كم قسم ينقسم النحو؟ فهو ينقسم على خمسة أقسام: فهو نحو  بمعنى"القصد" في مثل 
                          ي مثل قولك:"سرت فرسخا  أو قولهم:"نحوت البيت الحرام" أي: قصدته، ونحو بمعنى"دون" ف

نحوه" أي: دونه، ونحو بمعنى"مثل" في العبارات في مثل قولهم:"االسم ما دخله األلف والالم 
 نحو: الرجل والغالم" وما شاكل ذلك.

                                                   ونحو بمعنى"عند" نحو قولك: "زيد  نحو عمرو" أي عنده.
" وهو هذا العلم الذي اختص بتسميته هذا الفن دون سائر ال   (. 3)فنون                                                             و"نحو 

          الت صريف:
كون، ومنه قوله تعالى:                                                                             التصريف في اللغة إنما هو الذهاب والمجي  والحركة والس 

انما هو تدبيرها والتصرف فيها بأن يهبها مرة من جهة ومرة من جهة (.  3) چڄ  ڄ  چ 
        أ خرى. 

ة أو ومعناه في االصطالح: هو أن تأتي إلى مثال من الحروف األصول فتشتق منه بزياد
                                                                                  بنقص أمثله مختلفة، يدل كل  مثال منهما على معنى ال يدل عليه المثال اآلخر مثال ذلك أن 

ن اشتقتأتي إلى مثال"ضرب" فإن اشت ر ب" وا                 قت منها نهيا  ق                                          قت منهما فعال  ماضيا  قلت: "ض 
" ن اشتق ،             قلت:"ال تضرب                                      ت منه مصدرا  قلت: "ضربا " و"مضربا "ق         وا 

 
                                      

م، 1990هـ 1310، 1دار صادر)بيروت(، طلسان العرب: لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري،  (1)
 . 146، ص6ج
 -هـ 1398انظر الظواهر اللغوية في التراث النحوي: تأليف الدكتور علي أبو المكارم، كلية دار العلوم القاهرة، دار القاهرة الحديثة للطباعة  (2)

 .29، ص1م، ج1968
مد بن علي بن أحمد بن يعيش الصنعاني، دراسة وتحقيق الدكتور فخر صالح انظر كتاب التهذيب الوسيط في النحو: تصنيف سابق الدين مح (3)

 .19 -18م، ص1991 -هـ 1311، 1سليمان قدارة، دار بيروت، ط
 .163سورة البقرة، اآلية  (3)
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   (. 1)تقاتوهكذا في بقية المش 
لب في أنحاء كثيرة ق                                            ب من حالة إلى حالة وهو مصدر صر ف، أي جعله يتيقل                  والتصريف هو: الت  

چ وقوله( .2) چڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ     ڤچ  وجهات مختلفة ومنه قوله تعالى:
أي: جعلناه على أنحاء وجهات متعددة، .( 3) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ   

              ضربا  واحدا . أي: ليس

أما في االصطالح: فهو علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة أو زيادة، وصحة    
                 وا عالل وشبه ذلك.

واألحكام قسمين: قسم يلحقها حالة التركيب، وقسم ، لم النحو يشتمل على أحكام الكلمةوع
 يلحقها حالة اإلفراد.

ل: قسم إعرابي، وقسم غير إعرابي،  م  ي هذان القسمان علم اإلعراب تقليبا  ألحد القسمين                                      فاألو                                                      وس 
                     والثاني أيضا  قسمان:

 " :ضرب" و"ضارب"، و"تضارب" قسم تتغير فيه الصيغ الختالف المعاني، نحو
 وكالتصغير، والتكبير، وبناء اآلالت، وأسماء المصادر، وغير ذلك.،و"اصطرب"

ن كان منه.وهذا ما جرت عادت النحويين بذكره قبل علم التصر                   يف وا 
 .وقسم تتغير فيه الكلمة الختالف المعاني كالنقص، واإلبدال، والقلب والنقل، وغير ذلك 

                                                                                  والتصريف يتعلق باالسم المعرب، والفعل الم تصر  ف فال مدخل له في الحروف، وال في األسماء 
 عال الجامدة، نحو: "عسى" و"ليس" المبنية، وال األف

                                                           د  التصريف هو: تغيير حروف الكلمة االصول بزيادة أو نقصان، أو                          فهذا التقسيم ي ظهر أن ح   
 . ( 3)إبدال للمعاني المطلوبة منها وهذا يتعلق باالشتقاق

                                      
، 1ي مكتبة الرشد الرياض، طهـ، تحقيق الدكتور إبراهيم بن سليمان البعيم332                                                           انظر شرح التصريف: تأليف ع مر بن ثابت الثمانيني المتوفي سنة  (1)

 .211 – 210م، ص1999 -هـ 1319
*ويبدو أن هذا الكتاب"شرح التصريف" هو شرح لكتاب التصريف المملوكي البن جني ذلك الكتاب المختصر المشهور وقد ذكر محقق هذا الكتاب 

ومادته الصرفية، وشواهده هي نفسها ما في التصريف الملوكي                                                                              أن"شرح التصريف" هو شرح "للتصريف الملوكي" مستدال  بعدة أمور منها: ترتيب الكتاب 
 مع العلم بأنه من تالميذ ابن جني.

 .(36 )سورة األنعام اآلية (2)
 (31سراء اآلية) سورة اإل (3)
غون، دار الكتب العلمية انظر الصرف الكافي: تأليف أيمن عبد الغني، مراجعة أ. د. عبده الراجحي، وأ. د. رشدي طعمية، منشورات محمد على بي  (3)
 18م، ص200، 1بيروت، ط –
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 موضوع علم التصريف:
يختص علم الصرف بالمفردات العربية من حيث البحث عن كيفية صياغتها إلفادة  

                    صحة وا عالل ونحوهما. عن أحوالها العارضة لها من البحث المعنى، أو من حيث
 الميزان الصرفي والزيادة:

والكلمة العربية                                                                      اصطلح النحويون أن يزنوا بلفظ الفعل لم ا كان الفعل ي عب  ر به كل فعل. 
ن نواة الكلمة وقد                                      هذه األصوات المادة األساسية التي تكو       ل                                تتألف من سلسلة أصوات، وت شك   

 أكثر دون أن يتغير نسق السلسلة النواة.                                   ي ضاف إليها في تصريفها صوت دخيل أو 
ن كان  :ة األساسية قيل لهابتفإذا كانت الكلمة ال تشتمل إال على أصولها الثا                        كلمة م جر دة، وا 

 فيها زوائد قيل لها: كلمة مزيدة. 
                                                                                      وتنطلق فكرة الميزان الصرفي من قياسية الصيغ اللفظية في اللغة العربية، إذ ال ي وزن إال ما   

 روفة من المكونات.عه شكل محدد، وأصول ثابتة مكان ل
دراك بنيتها الذاتية، وما                                                                                            ومن ه نا كانت فكرة الميزان الصرفي طبيعية لمعرفة صيغة كل كلمة، وا 
                                                                                      فيها من زائد  األحرف وأصولها، وقد اختار اللغويون مادة لفظية طي  عة لهذا الغرض تتألف من 

تكون عليه الكلمة التي يدخلها التصريف ثالثة ؛ألن أقل ما (ف، ع، ل)ثالثة أحرف هي: 
                                                                           أحرف، وألن الكلمة الثالثية هي الغالبة في لغة العرب ثم الر باعية ثم الخماسية.

                                                                                      فجعلوا أحرف الفعل مقابلة ألصول الكلمة، والحرف الزائد منطوقا  به بلفظه، ليمتاز األصلي من 
 الزائد. 

ل":    ج     ر     ف           ل"، و"س     ل     ع          ر" :"ف     ف     ع      "ج  :                    صريين في قال في وزن                                     فإن لم ت غن  األصول كررت الالم عند الب
                                                                          ل ل"؛ ألن الكلمة عندهم تكون ثالثية ور باعية وخ ماسية، وهي مجردة من الزوائد.   ع      "ف  

                                                                             هذا بخالف الحرف الذي زيد لإللحاق، أي: إللحاق كلمة بكلمة أ خرى، فإنك تكرره بلفظه 
 األصلي،

ل بزيادة أم لم ي فص ر من حروف الزيادة أم لم يكن مثال ذلك                              وسواء ف ص  إذا :                                                      ل، أو كان الم كر 
                          ل"، فالنون وا حدى القافين    ف     ن     ح                ل" م لحق ب"ج     ق     ن     ق           ل" ألن"ع     ع     ل     ع      "ف  :ل"؟ قلنا   ق     ن     ق                لنا ما وزن"ع   :قيل

النون بلفظها ألنها زائدة، وجعلت في مقابلة القاف الزائدة العين ولم تزنها  تأبقيو زائدتان، 
 ل بين القافين النون الزائدة.صوقد ف بلفظها،
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" وال    ل     ل     ع            " وزن "ف     ج     ر     ح      "د  ،فـ " فأحد البائين زائدة لإللحاق   ب     ب     ل      "ج  : ومثال ما لم يفصل بينهما زائد
ن كانت زائدة، ومثال كون الحرف المكرر من حروف الزيادة           "عل م" ألن :                                                                              تزن المثال بلفظ"الباء" وا 

ب" ألن القاف    ب     ل          ل" و"ج     ق     ن     ق      "ع  :كونها من غير حروف الزيادةالالم من حروف الزيادة، ومثال 
  (.1)والباء ليسا من جنس حروف الزيادة

ذا كان الموزون تحويل أو حذف أتيت بمثله في الميزان؛ فتقول في: "ناء" "فلع" أل نه من                                                                              وا 
 (.2)" ألنه من الوحدةف                          "نأى"، وفي "الحادي" "عال  

توصل إلى معرفة الزائد من األصلي على سبيل االختصار، فإن وفائدة وزن الكلمة بالفعل هي ال
قولك: وزن استخراج: استفعال، أخصر من أن تقول: األلف، والسين، والتاء، في استخراج 

 زوائد.
ذا ح ذف م ن الكلمة شيء  فلك أن تزنه باعتبار أصله أو باعتبار ما صار إليه.                                                                                وا 

لتي تكون مادة للميزان الصرفي هي زيادة حروف المباني                                   وال ب د  من اإلشارة إلى أن الزيادة ا
المحصورة في قولهم: "سألتمونيها"، أما حروف المعاني كحروف الجر والعطف وغيرها، فتلك 

 (.3)الميزان الصرفيتدخل في                     زيادة من نوع  آخر ال 
حيحها، ونجد أن الزيادة والنقصان في أبنية الكلمات من أهم أوجه الخالف بين القراءات، ص

  (.3)چہ  ہ    ہ   ہ   چ حو قوله تعالى:وشاذها ومنكرها ن

، وحجتهما أن أوصى يكون للقليل والكثير و"وصى" ال يكون "وصىأو " وقدقرأها نافع وابن عامر 
 (4)إال للكثير

 
 

                                      
هـ، تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحسين الفتلي، كلية اآلداب جامعة بغداد، مؤسسة 934انظر النكت الحسان في شرح غابة القرناطي المتوفي سنة  (1) 

 .232 – 231م، ص1988 -هـ 1308، 2الرسالة بيروت، ط

، 3ح المسالك وهو صفوة الكالم على توضيح ابن هشام، تأليف عبد العزيز النجار، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، جراجع ضياء السالك إلى أوض (2) 
 .329ص

 .68راجع المغني الجديد في علم الصرف، مرجع سابق، ص (3) 

ن الجندي، تأليف: أ. د. محمد سالم محسن، المكتبة                                                          راجع الم هذ ب في القراءات العشر وتوجيهها من طيبة النشر الب (132سورة البقرة اآلية)   (3) 
 . 36، ص1األزهرية للتراث)د. ط(، ج

انظر حجة القراءات لإلمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمدبن زنجلة، محقق الكتاب ومعلق حواشيه سعيد األفغاني ، مؤسسة الرسالة،   (4) 
 .114ص
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 األحكام التشريعية:           واستنباط         يادة        الز   
                                   تشريفا ، وكان النبي صلى هللا عليه سلم                                                 ا كان القرآن الكريم أ نزل باللغة العربية فزادها     لم   

                                                                                   أشرف الخلق أفصح الناطقين بها، كان ال ب د  لمن أراد أن يفهم أو يستنبط األحكام ويستنتج 
                                                                                  ر من هذين المصدرين الم قد سين للشريعة واللغة؛ كان ال بد له من معرفة أساليب العربية    ب       الع  

ين من    ع            ألن ذلك ي  ؛                   ئ   زائدة أو أصليةيمتى تجومن أبرزها معرفة حروف المعاني و ، وقواعدها 
كالم هللا عز وجل، وكالم نبيه صلى هللا عليه وسلم، وكالم العرب كثير في  ،              له شأن  في ذلك

نذكر من ذلك اختالف الفقهاء في المقدار الواجب مسحه من على سبيل المثال ، و الفصحاء 
نة، فمنهم من ذهب إلى      كل    وء مع اتفاقهم على أن مسح الرأس   ض                 الرأس عند الو                                      ه مرة واحدة س 

 (.، 1)                                              أن   الواجب مسح جميع الرأس ومن هؤالء اإلمام مالك

                                                                     في أرجح ما روي عنه، واستدل  الجميع على ما ذهبوا إليه بما تحمله"البا"  (.2)وأحمد بن حنبل 
يد وذكروا لزيادتها من معانيها في قوله: "وامسحوا برؤسكم" وقد أجاز النحاة مجيئها زائدة للتأك

ڱ  ڱ  ں  چ  ستة مواضع من بينها زيادتها في المفعول كهذه اآلية وكقوله تعالى:
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ                                  أي: طفق يمسح السوق، وكقوله أيضا :  (.3)"چں 

 (.      3)چمئ  ىئ 
 

                                      
لدسنة:هومالك بن أنس بن مالك اإلمام مالك (1)  هـ، ابوه من رواة الحديث ،انتقل فقهه إلى اهل المدينة ومصر واألندلس،وهو 93                     األصبحي اليمني،و 

هـ)راجع ترجمته في طبقات الفقهاءألبي اسحق الشيرازي ،طبعة دار الرائد 196                                                                م حد  ث في علم الحديث وله يرجع تسمية المذهب المالكي ، ت وفي سنة 
 متحقيق داحسان عباس( 1981نيةالعربي ـ بيروت ـ الطبعة الثا

:هو أبو عبد هللا أحمدبن محمد بن حنبل ،نسبه إلى عدنان، كان أبوه من أبناء الدعوة العباسية،وأمه شيبانية اسمها صفيةبنت ميمون أحمد بن حنبل (2) 
ة مؤلفات من أهمها المسند،الزهد ،و اإليمان توفي سنة                                                                                          الشيباني، من بني عامر كان حافظا  للحديث واعلم الناس بمذاهب التابعين ، م ل م  بالفقه،له عد

هـ، دار الكتب 363هـ للحافظ بن أبي بكرعلي الخطيب البغدادي المتوفى سنة363تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسها سنةهـ)231
 (213،ص3ج العلمية،)بيروت(.

 (.33ص اآلية)  سورة (3) 
 (.24سورة مريم اآلية) (3) 
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ه                                                               عن سيبويه أن العرب تقول: "ح ز  رأسه"، و"ح ز  برأسه" و"مسحت رأس(. 1)ونقل أبو حيان
                                                                                    وبرأسه، ويريدون معنى  واحدا ، فلم ا جاز كون الباء الداخلة على الرؤوس زائدة كان األمر 

                               بالمسح متسلطا  على جميع الرأس.
 (.2)ومع ذلك فيجوز أن يكون هذا الحرف الزائد لغير هذا المعنى منها اإللصاق والتبعيض

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
حيان األندلسي: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين أبو حيان األندلسي الفرناطي، نحوي عصره ولغوية ومفسرة أبو  (1) 

هـ وأخذ القرا ءات والعربية، وتقدم في النحو وله من التصانيف 643ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدبيه، ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة سنة 
 .282- 1/280بحر المحيط" في التفسير و"اتحاف األريب بما في القرآن من الغريب" و"ارتشاف الضرب" انظر بقية الوعاة "ال

ر اثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية: الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي، دار عمار للنش (2) 
 .108 – 109م، ص2000 -هـ 1321، 1(، ط               والتوزيع)ع م ان
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 ل           الفصل األو  
 

ايَدة ََماَهَيَةَالزََ  َ َ   َ ََ َ  َ  َ  َ َ  ََ
َ

 
ة  في الل غة واالصطالح.   ياد  ل: تعريف الز                                                      المبحث األو 
 

ة وكيفية معرفتها. ياد                                                  المبحث الثاني: أنواع الز  
  

يادة.                                            المبحث الثالث: مواضع زيادة أحرف الز  
 
ة  ياد   .                               المبحث الرابع: أغراض الز  
 
ة  ياد   .                                             المبحث الخامس: موقف علماء اللغة من الز  
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لال                 مبحث األو 
 صطالحتعريف الزيادة في اللغة واال

               يادة في اللغة:  ً         أواًل: الز   
وادة                             الز  يـــادة فـــي اللغـــة: الن  مـــو       ة: ))                             جـــاء فـــي تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــ               حكاهـــا    ؛              وكـــذلك الـــز 

  .  ((     ازداد :                                زاد الشيء يزيد زيدا   وزيادة، أي:     تقول             عن البكري    (1 )                يعقوب عن الكسائي
ـــة تقـــول زائـــدة               يـــادة. ويقـــال أفعـــ               والمزيـــد: الز    ـــعر   ،                               ل ذلـــك زيـــادة والعام     فـــي    د        والتزي ـــ     غـــال،  :              وتزي ـــد الس  

                  الحديث: هو الكذب.
                 ذو الزوائـد: يعنـي         .واألسـد                      حيـة عنهـا؛ وجمعهـا زوائد ن ت                            هني ة منها صغيرة إلى جنبهـا م              وزائدة الكبد: 
  .             وزئيره وصولته                أظفاره وأنيابه
          ع؛ والجمـع  سـ            بينهمـا لتت                أم بجلـد ثالـث     ن ت فـ ي   د                    ة: ال تكون إال مـن جلـ    عبيد         قال أبو   ؛     اوية               والمزادة: الر 

  . (2 )               المزاد والمزائد
يــدان ــنآ                                                     وجــاء فــي القــاموس المحــيط: الز  يــادة والمزيــد والز  ــا                              بمعنــى واحــد واألخيــر شــاذ كالش           ن، وأم 

ها  وادة: فقـــد عـــد                                      تصـــحيف مـــن الجـــوهري، وقـــال: إنمـــا هـــي مـــن   (                   صـــاحب القـــاموس المحـــيط )                    الـــز 
ــادا ، وزيــادة                                      بــالراء بــال ذكــر النمــوء، وقــد ســم ت العــرب                  الــزوارة والزيــارة ي  ــدا ، وزيــادا ، وز    ،                                              زيــدا ، وز ي ي 

كا ، ومزيدا   ي ادة، وزويد                                                 ورد فـي تـاج العـروس يكـاد يطـابق مـا ورد فـي القـاموس     ومـا     . (3 )       وزيدال    ،                             وز 
             ين علـى شـذوذ        ا المعجمـ          واتفـق صـاحب      كـاء،  ز                                    ومشتقاته، وكل  ذلك بمعنى النموء وال                عن لفظ الزيادة

نآن، ولذلك قالوا  نآن :                               الز يدان كالش               ال ثالث لهما.                  الل يان والش 
وار    . (3 )                                                    والز  يارة بالراء بال ذكر النموء، وهو ما نسب للجوهري    ة                                وات فقا أيضا  على تصحيف الز 

                                      
ئ ل عن سب(1) ب                                                                                                                              هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي مولى بني أسد، أخذ عنأبي جعفر الرؤاسي، والمراء، وكان  أحد أئمة القراء السبعة، وقد س 

ي طبقات االدباء، ألبي البركات األنباري، هـ ، نزهة األلباء ف182التسمية فقال أحرمت في كساء، لقي الخليل ي أحمد وجلس في حلقته. مات سنة 
 .91م )د. ط(، ص1998هـ/ 1318تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار الفكر العربي) القاهرة(، 

 انظر الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين)بيروت(، (2)
.والجوهري هو اسماعيل بن حماد ، لغوي ولد بفاراب بالتركستان وتوفي بنيسابور، وأحذ عن الفارابي ومن 382- 381، ص2م، ج1983بعة الثالثة ال

 (368كتبه "العروض" و" المقدمة في النحو"و" الصحاح")انظر نزهة األلباءص
 .309، ص1، ج)ت.د  (وز آبادي، دار الجيل، بيروت،انظر القاموس المحيط: تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفير  (3)
انظر شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس: لإلمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسين الواسطي الزبيدي  (3)

 .369- 366، ص2الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر، ج
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كر الحكــيم فــي مواضــع عديــدة منهــا قولــ يــادة فــي آي الــذ   ٺ  ٺ  ٿ  چ           ه تعــالى:                                                                 وقــد ورد لفــظ الز 
ٱ  ٻ  چ   :      وقولـه  .  (2 )چ .. گ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱچ        وقولـه:   . (1 ) چٿ

  . (3 ) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ        وقوله:  (3 )چ    ... ٻ  ٻ  ٻ
     ً                     ثانيًا: الزيادة في االصطالح:

             يــد، وتعنــي فــي                            ل، وتقابــل فــي معناهــا الت جر     ألفعــا                                      إن  الزيــادة ظــاهرة لغويــة تلحــق األســماء وا          
ـــادة ـــبعض الحـــروف.               حقيقتهـــا زي ـــثال      فاألفعـــا                            أصـــول الكلمـــة ب ـــ ث                ل الماضـــية ال ـــادة،  ي                     ة تلحقهـــا الز  ي

                ، أو سداسية.                           فتصبح بها رباعية، أو خماسية
                                                                                  والحــرف الزائــد هــو مــا ســقط فــي بعــض تصــاريف الكلمــة مثــل"الواو" في"قعــود" فقــد ف قــد في"قعــد" 

                                                                         ضارب" ف قد في"ضرب"، وما ثبت فهو أصلي، و"عين" "ق لت" و"بعت" ثابت تقديرا .        و"الف" "
                                                                         واألفعال الرباعية تلحقها الزيادة كذلك فتكون بها خماسية أو سداسية وال تزيد.

      ويصــير    ،                                                  ة فتصــبح بالزيــادة رباعيــة، وخماســية، وسداســية، وســباعية يــ                        أمــا األســماء المجــردة الثالث  
  . (4 )              مجيئه على سبعة      وندر   ،       داسيا             الخماسي س  

              للزيــادة؛ ولكــن      ن      عــي                                 العلمــاء لــم يتفقــوا علــى مصــطلح م            نجــد أن                 فــي هــذا الموضــوع             وباالســتقراء        
                             : "معنـى الزيـادة إلحـاق الكلمـة                          فـي تعريـف الزيـادة حيـث قـال          بن يعـيش ا                     يمكن االعتماد على قول 

    ضـاف                    معنـى الزيـادة أن ي                      التوسـع فـي اللغـة ...                                          ما ليس منها، وذلك إلقامـة معنـى أو لضـرب مـن
         بفـاء، وال                                                                          إلى الحروف األصول ما ليس منها مما قد يسقط في بعض تصاريف الكلمة، وال يقابل

  (6 )                                                                                بعين، وال بالم، وذلك يكون؛ إم ا بتكرار من الكلمة نفسها، أو زيادة حرف من غير جنسها"
                          والز  يادة تكون في شيئين:

                                      
 (.113سورة طه اآلية) (1)
 (.20اآلية) سورة الشورى  (2)
 (.39سورة التوبة اآلية) (3)
 (.30سورة ق اآلية) (3)
م، 1998 -هـ 1319انظر معجم المصطلحات النحوية والصرفية: تأليف د. محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة  (4)

 .100- 99ص
التصريف لإلمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق: إبراهيم مصطفى عبد  المنصف، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب (6)

 .11، ص1م. ج1943 -هـ 1393، الطبعة األولى )القاهرة(هللا أمين، إدارة إحياء التراث القديم وزارة المعارف 



11 

 

ــا زيــاد    "،                                    رب" فقــد زدت حرفــا  علــى األصــل وهو"األلــف   "ضــا :   قلــت                    أو زيــادة حركــة، فــإذا    ،     ة حــرف         إم 
ذا قلـــت"م كرم" فقـــد زدت حرفـــا  ع ذا قلـــت مضـــ                                وا                    روب فقـــد زدت حـــرفين                                 لـــى األصـــل وهـــو"الميم"، وا 

                    وهما"الميم، الواو".   ،        على األصل
ـر                                                       أم ا زيادة الحركة فكـل سـاكن حركتـه فقـد زدت فيـه حركـة لـم تكـ " "نه  ـر    "                                ن فـي أصـله تقـول في"ن ه 

ر       و"ص   ر"     خ  خ      . (1 )          " و"ص 

راسة                                                 يمكن تلخـيص مـا سـبق أن  الز  يـادة عنـد    ن  إذ     . (2 )                                         وزيادة الحركات غير داخلة في هذه الد  
رفيين هي: ما ي ضاف إلى أصول الكلمة من حروف الز  ياد                                 ة؛ لغرض معنـوي   أو  لفظـي   يسـقط                                                        الص 

                    تحقيقا  أو تقديرا .

  .           تاء" "قت ل"  و"   ،              و"همزة" "أكرم"   ،     ستور"                          تحقيقا "الميم والواو" في"م           فمم ا يسقط 
                                          ضنفر" .                                          "نون" "غ   ، و                              ومما يسقط تقديرا "واو" "كوب"

                                                                                وللزيـــادة حـــروف معروفـــة أجمـــع عليهـــا معظـــم العلمـــاء جمعـــت فـــي أقـــوالهم: "ســـألتمونيها، هنـــاء   
  .     "                   وتسليم، أمان وتسهيل

                 أربع مرات فقال :                      ابن مالك في بيت واحد       جمعها     وقد
ليم  ، تال يوم أن سه                نهاية مسئول ، أمان  وتسهيل                                                                            هناء  وتس 
(3) 

                                                    زيــادة خــارج الصــيغة الصــرفية ، وزيــادة داخــل بنيــة الصــيغة                                    والزيــادة التــي تلحــق األبنيــة نوعــان :
          الصرفية .

                      من بنية الصيغة نفسـها،                                                              فالزيادة التي تكون خارج الصيغة الصرفية تكون لالنفصال، والتدخل ض
نمـا تتصــل بهــا سـابقة ل                                                            هــا أو ال حقــة بهـا ، ويكــون ورودهــا للداللـة علــى معنــى وتســمى:"حروف                        وا 

                 المعاني" ومنها :
    " .                                     الحقة ياء النسب المشددة مثل :"هنداوي  - 1
                                                                               الحقتا الجمع السالم للمذكر في في حالتي إعراب الجمع ،نحو : "األكرمون ،والنادرين".- 2
                                              الجمع من ألف وتاء للمؤنث ،نحو:"فتيات ،وعبالت "       الحقتا- 3
                                                                                الحقتا المثنى مذكرا ومؤنثا في حالتي اإلعراب ، نحو:"ولدان، ولدين،فتاتان ، فتاتين" - 3

                                      
 فهما لفتان كل واحد منهما أصل برأسها. يرى العلماء أن األسماء الثالثة المفتوحة الفاء إذا جاء في عينها الفتح والتسكين (1)
هـ، تحقيق د. إبراهيم بن سليمان العيمي، مكتبة الرشيد، الرياض، 332انظر شرح االتصريف، تأليف: عمر بن ثابت الثمانيني المتوفي في سنة  (2)

 .212م، ص1990هـ . 1320الطبعة األولى، 
 .                                     124الحمالوي،حققه وعلق عليه محمدبن فريد،المكتبة التوفيقية ،ص (انظر شذا العرف في فن الصرف،تأليف: أحمد بن أحمد 3)
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  "            ، ونصل                         لتنوين، نحو: "سيف         ال حقة ا- 4
  .                                          ل" التعريف، نحو :"الحرب ، الجواب ، الحسام"        سابقة "ا- 6

          دات صـرفية                                 تـدخل فـي تـر كيـب الصـيغة ، وهـي وحـ           هذا النوع ال           الزيادة من                    ويتضح من ذلك أن  
                                                                                 ، ودورهــا يظهــر علــى مســتوى التركيــب أو الجملــة ، أمــا الزيــادة الداخليــة فهــي التــي تعنينــا       مســتقلة

                                                                                   في بحـث أصـول البنيـة ووزنهـا ، وذلـك أن بنـاء الكلمـة العربيـة إنمـا يـتم عـن طريـق التصـرف فـي 
           عنصرين  : 

     عنصــر   و   ،                              التــي تشــكل مــادة الكلمــة األصــلية (                الحركــات والحــروف         )مجموعــة                عنصــر ثابــت وهــو
                                                                             متغيــر وهو)مجمــوع الحركــات والحــروف التــي تــدخل علــى مــادة الكلمةاألصــلية( وكــل عنصــر مــن 

  .                        متغير ي عد من الزيادة 
ــــى أن مصــــطلح "الزيــــادة " فــــي هــــذا االســــتعمال يختلــــف عــــن االســــتعمال                                                                            وال بــــد مــــن اإلشــــارة إل

ــ          ، إذ لــيس     دة"            لكلمــة "الزيــا         المعجمــي                          ذف لــدلت الكلمــة علــى مادلــت                               المــراد مــن الزائــد هنــا مــا لــو ح 
    . (1 )      الم    وال   ،          وال عين   ،                    بل ما ليس بفاء     ؛             عليه وهو فيها

       الكلمـة      ي             هـو أن تـأت     :         ، واإللغـاء                                       التشابه الكبيـر بـين مصـطح الزيـادة واإللغـاء          الباحث         الحظ      وي        
نها متى أ                                      ال موضع لها من اإلعراب إن كانت مما ت                               سـقطت مـن الكـالم لـم يختـل الكـالم                     عرب ، وا 

نما يأتي مـاي لغى مـن الكـالم تأكيـدا  أو تبيينـا           وقـد عمـل                        تي مؤكـدة ملغـاة أيضـا             جمـل التـى تـأ     ، وال                                                 ،وا 
               أربعة أقسام :     إلى                                                        بعضها في بعض فال موضع لها من اإلعراب ، والتي ت لغى تنقسم 

                              فإنــه الموضــع لــه مــن اإلعــراب ، ولــو                ن الكــالم فصــال        إذا كــا                 وذلــك نحــو : "هــو"        االســم :     :    األول
                                                                                 كــان لــه موضــع لوجــب أن يكــون لــه خبــر إن كــان مبتــدأ ، أو يكــون لــه مبتــدأ إن كــان هــو خبــرا ، 

 قيل :إن "ذلك" زائدة.   . (2 )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ   :  ى           ي قوله تعال      وقيل ف
                   و: " كـان "فـي قولـك:      غـى نحـ                                                     الفعل: واليجوزأن يلغى فعل ينفذ منك إلـى غيـرك، ولكـن المل   :      الثاني

             " كــان " فيمــا                                                                    حســن زيــدا " الكــالم مــا أحســن زيــدا  ، و" كــان" إنمــا جيــئ بهــا لتبــين أن ذلــك         "ماكــان أ
     مضى.

                                      
 .16،ص1راجع شرح شافية ابن الحاجب ،ج (1)

اني وغيرها مما يدخل *وهذا البحث في مجمله تناول نوعين من الزيادة ، وهما:زيادة ما ليس بفاء والعين وال الم على بنية الكلمة ، وزيادة حروف المع
 هذا البحث صفحات                                                                                                               على الجملة العربية ، ويمكن االستغناء عنه إعرابا  ، بحيث يكون دخولها في الجملة كخروجه منها ، وهو ما يتضح من خالل

 (.26سورة األعراف اآلية) (2)



13 

 

  . (1 )چٱ  ٻ  ٻ    چ                                     الحرف : وذلك نحومافي قوله عز وجل :          الثالث :
نمـا جيـئ بهـا زائـدة ـ        لوكان ل     .       للتأكيـد                                                                       "ما " موضع من اإلعراب ماعملت " البـاء" فـي" نقضـهم "، وا 

             في نحو قوله:                                              ومن ذلك " إن " الخفيفة تدخل على " ما " للنفي
 (.2)ا     رين          ولة آخ        ا ود      ان      اي     ن          ن ** م     ك          بن  ول        نا ج     ب     ط         ا إن     م     و  

                                                                       وكذلك " إن " في قولك : لما إن جاء قمت إليه ،المعنى :لما جاء قمت إليه .
      نطلــق"                          فـي نحـو قولـك :" إنمـا زيـد م                                                   وكـذلك " مـا " إذا كانـت كافـة ،فـال موضـع لهـا مــن اإلعـراب  

                               كما منعت "إن" "ما" من اإلعراب .                        كفت "ما" "إن" عن اإلعراب 
  . . (3 )                     ماجاز أن يلي "رب" فعل        ال "ما "ل                                       وكذلك "ربما " تقول : "ربما يقوم زيد"لو 

    . (3 )             قال الشاعر:                ومن ذلك "بعدما"،  
ل           ث ق ام  لكا    ك     س     أ     ر       ان     ن     ف               ا         أ     م   د   ع       د ب          الولي       م     أ      ة     ق     ال     ع     أ       س           الم خ 

  . (4 )          من اإلعراب                     فجميع هذه الموضع لها
                            كـان لهـا أثرهـا النحـوي الواضـح                                      هذه الحروف رغم مجيئها ملغـاة أو زائـدة       أن            الباحث         الحظ      وي          

                                                                      ، فهي غير عاملة في أصلها ، ولكن مجيئها زائـدة فـي بعـض المواضـع انعكـس علـى      ملة      في الج
                                                                 العامل وغيرت حال الجملة ، فجاء بعدها مالم يكن يجيئ قبل دخولها .                    بقية الجملة ، فكفت 

                                                                                وقــد تكــون عاملــة كمــا هــو الحــال فــي حــروف الجــر التــي ذكــروا أنهــا زوائــد رغــم دخولهــا لمعــان 
                                                                 متعددة ، فمن ذلك : ليس زيد  بقائم ، أصل الكالم : ليس زيد  قائما .

          فـي الـدار"                                   دون اإليجـاب ،ومـن ذلـك :"مـامن رجـل            النفي بهـا                                     ودخلت "الباء" لتؤكد النفي ، وخ ص  
    قـول   وي        واحـدا ،           ينفـي رجـال                                            الجنس كله منفي ، وأنه لم يرد القائـل أن          ن أن       بي       لت    "    من   "      دخلت     حيث 

                                                       أن اليكـون عـامال  وال معمـوال  فيـه حتـى ي لغـى مـن الجميـع ، وأن                                  أبوبكر بن السراج :وحـق الم ل غ ـى
                                                       عنى  غير التأكيد ، وهـذه الحـروف التـي خ ـص بهـا دخلـت لمعـان                           يكون دخوله كخروجه الي حدث م

               غير التأكيد . 
                                      

 (.144سورة النساء اآلية) (1)
هـ( تحقيق محمد 1093ـ1030ورد في خزانة االدب ولب لباب لسان العرب :عبد القاهر بن عمر البغدادي ) البيت من الوافر وهو لفروة بن مسيك المرادي والبيت(2)

 .299،ص11م ج1998نبيل طريفي / اميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية للنشر بيروت 
 .248،ص2انظر األصول في النحو ،مرجع سابق ،ج(3)
 .1/116، والكتاب 361يوانه صالبيت من الكامل ،وهوللمدار األسدي في د(3)
 .249،ص2انظر األصول في النحو ،ج(4)
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ــ     "ال"   :       الملغــاة        الحــروف     تلــك    مــن  و  "، و"الــواو" ـ       هوها بــ   ب     ش                                                    "ما" فمــن ذلــك قولــك :"ماقــام زيــد  وال عمــر 
                                                      كيــدا  للنفــي ، وليــزول بهــا اللــبس إذا كــان منفيــا ، ألنــه قــد                                اطفــة ،و"ال" لغــو وهــي إنمــا دخلــت تأ ع

       . (1 ) چژ  ژ  ڑ  ڑ    چ   :                                    ما قامـا معـا "، وقـالوا فـي قولـه تعـالى                          ن تقول : "ماقـام زيـد وعمر        يجوز أ
            ألن يعلـــم أهـــل     :"       إنمـــا هـــو   . (2 )چۉ   ې       ې  ې     چ               قولـــه تعـــالى :  و                    قيـــل: إن "ال" زائـــدة ،

   .   "      الكتاب

"                                           كيـدا  أو تبيينـا  الجملـة ، وذلـك نحـو قولـك :                      وممـا يلغـى مـن الكـالم تأ           الرابع:                    "زيـد  ظننـت منطلـق 
                                           لغيتــه وصــار المعنــى "زيــد  منطلــق  فــي ظنــي" فــإن   وأ                                         بنيــت "منطلقــا "على "زيــد" ولــم تعمــل " ظننــت "

                             قدمت" ظننت" ق ب ح اإللغاء  . 
"، وـ أشهد باهلل  ـ                     لك نحو قولك : "زيد  وذ ،ومن ذلك االعتراضات   ـ فافهم          إن زيدا  "          منطلق 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  :أول قوله عزوجلت   ي   وعلى ذلك ،"           رجل  صدق   ماأقول ـ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    و" ،"أولئك" هو الخبرـف، (3)چ...ڻ   ڻ  ڻ   چ   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

                                                                      اعتراض.  چ  ڱ  ڱ  ں
ـ فافهم         م زيد  قان تقول:اليجوز أ ،               المعطوف بشيء  وبين واليجوز أن يعترض بين "واو" العطف 

ن و" أو" و"ال" أل "وقدأجاز قوم االعتراض في " ثم  عمرو" ،                       ، وال" قام زيد  ـ ووهللا ـ عمرو  ـ 
                                  فيقولون :قام زيد  ـ ثم وهللا ـ محمد. "أو" و"ال" و " ثم "يقمن بأنفسهن،

        :"زيدا  غون القيام كأنهم قالوا      " ي ل       فضربت                                                  اي لغيه الكوفيون واليعرفه البصريون :"زيدا  قمت  موم
 (3).تعلق ما بعدها به         بعد فاء  ه أن يكو                               في اإللغاء؛ ألن ماي لغى ليس حق       يئ     د          وهذا ر   ،بت "ضر 

 
 
 
 
 

                                      
 (.1سورة القيامة اآلية) (1)
 (.29سورة الحديد اآلية) (2)
 (.31()30سورة الكهف اآلية)(3)
 . 261-260،ص2انظر األصول في النحو،مرجع سابق ،ج( 3)
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 المبحث الثاني
يادة وكيفية مع  رفتها                         أنواع الز  

     بــــين،     ضــــر  –                        ســــواء أكانــــت اســــما أم فعــــال    –               فــــي بنيــــة الكلمــــة                      لزيــــادة حــــروف المبــــاني      إن            
  .                                                                  اف إليها زيادة حروف المعاني سواء أكانت حروف جر   أم عطف أم غير ذلك    وي ض

ل مــــن زيـــادة حــــروف المبـــاني: هــــو زيـــادة تكــــو       فالضـــر                          ن بتكريـــر بعــــض حـــروف األصــــل،                                             ب األو 
                       و الغالـــب فـــي الز  يـــادة،                  مـــن أصـــل الكلمـــة، وهـــ   ت                                 ب الثـــاني: هـــو زيـــادة تكـــون بحـــروف ليســـ      والضــر 

           ف الزيادة.  و    حر         مايسمى ب
ل ي          والضــرب             ،                                                                ســمى: الز  يــادة مــن موضــعها والز  يــادة التــي تكــون مــن غيــر أصــل الكلمــة         األو 

                                 يقال لها زائد ليس من أصل الكلمة.
        أقسام:                                           والز  يادة التي تكون من موضعها تنقسم إلى

ــ (1 )       ر العــين          يكــون بتكــرا       األول:     قسممم  ال ــل،  و       ل م"           فقــط نحو"س                    العــين مــرتين، فأمــا    ر           وأكثــر ت كــرا             وزنــه ف ع 
ذ      م: "    قـوله رت العــين فيـه ثــالث مــ       للكثيــر     ب"   ذ     ب ــ     ك  ل ع ل"، فقــد تكــر                    رات، ألن  الــذال هــي                                                  الكــذب وزنـه"ف ع 

    . (2 )                          بين العين الثانية والثالثة    لت        ، فقد فص     الباء                     ررت الالم مرتين، وهي          العين، وتك
ر فيــه الــالم فقــط فيكــون                 القسممم الث مماني:   ل ب ــب       : "فع                             ت تكــر     ،              البــاء هــي: الــالم ف      لبــب"   ج         " و"ي                   ل ــل" نحــو "ج 

ـ   ع                 حقـوه ببنـاء "ج      ا أل    لم ـ                                  رج"، وقالوا في اسم المرأة "مهـدد"   ح                 حقوه ببناء "د    أل           مرتين لما           وقد تكررت    ر"    ف 
".   ج     ر     ف                                     وقد تكررت الالم ثالث مرات قالوا: "س                      ل" وزنه "ف عل ل 
  .          ب" و"جلبب"         نحو: "ضرب                                 وتكرار العين ال يكون إال من جنسها

 .(3)"                              مثل: "الفاء، والر اء" في "جعفر فقد ال يكون من جنس واحد                أم ا تكرار الالم      
م ح"               القسم الثالث: م ح  م ك" (3 )                                     أن تتكرر العين والالم نحو: "ص  م ك    (4 )                            وزنه فعلعل، وكذلك"د 

ل ع" ، ل ع    . (6 )                وكذلك"ج 
                                      

 لتكرير العين صور ثالثة هي:(1)
 دون فاصل بين العينين.الصورة األولى: تتكرر فيها العين  -أ

 الصورة الثانية: تكرر فيها العين مع الفصل بينهما بحرف أصلي بنحو"صمحمح" و "خلعلع". -ب
 .220انظر شرح التصريف،للثمانيني، ص(2)
 .221انظر شرح التصريف، مرجع سابق، ص(3)
 . 392/ 4الصمحح: الشديد المجتمع األلواح، وقيل الغليظ القصير، وقيل األصلع، اللسان (3)
 .313/ 2                                               الدمكمك: القوي الشديد من الرجال واإلبل ،الل سان (4   )  
 .42/ 8                                              جلعلع: الح مل الشديد النفس وقيل القصب، اللسان (6)



16 

 

   ا:                           لـــم يــأت  إال  فـــي حـــرفين قـــالو   و                                   فيــه الفـــاء والعـــين وهــذا أقـــل األقســـام،    ر        أن تتكـــر                القسمممم الرابمممع:
"   ،   (1 )   يس"  ر     "مرمــ رت العــين وحــدها والــالم  ، (2 )          و"مرمريــت  ر الفــاء وحــدها كمــا تكــر                                                             وال يجــوز أن تتكــر 
                                                والذي يعرف به الحرف الز ائد من األصل تسعة أشياء: (3 )     وحدها
ل:                                                                 نزع لفــظ مــن آخــر بشــرط تناســبهما معنــى وتركيبــا ، وتغايرهمــا فــي الصــيغة     وهــو   :         االشــتقاق         األو 

ـت ق   منـه بشـيء  نحو:"ضـارب" أو"مضـروب" يوافـق                  بحـرف أو بحركـة، وأ ـت ق  علـى الم ش                                                                         ن يزيـد الم ش 
ئب" مشـتق مـن سـرحان "سـرحان" وذلـك لفقـد التركيـب          والمعنـى                                                                             ضربا  في جميع ذلك، فال ي قال: "ذ 

         تهـا علـى                             تقاليـب تركيـب الكلمـة كيفمـا قلب        هـو عقـد   :            أصغر، فاألكبر       أكبر و     وهو   ،                    الزائد بين الكلمتين
ل "     نحــو:             معنــى  واحــد ــو  ــرعة (6 ) "     الوقــل " و ،   (4 ) "     الولــق " و   ،   (3 ) "     القلــو " و  ،    "       الق  ــة والس    ،                           ، علــى معنــى الخف 

ة والق ـو ة،     الملـك "   ، و "   لكم ل ا "   ، و "     الكمل "   ، و "     الكلم " و ـد                             ولـم يقـل بهـذا االشـتقاق األكبـر                                 "، علـى معنـى الش  
  . (9 )                          إال  أبو الفتح عثمان بن جني

  ،  "      الحمـرة " و   "       حمـر   ا ":         معناه نحو                    دة يدل عليها، وعلى                                واالشتقاق األصغر: إنشاء مركب من ما        
  ال                                    قـد تشـتق مـن بعـض، وذهـب طائفـة إلـى أنـه                                             وهذا االشتقاق أثبته الجمهور في أن بعـض الكلـم

، بل كل أصل،   . (8 )                                            وذهبت طائفة إلى أن أي كلمة مشتقة من األخرى                                يشتق شيء  من شيء 

                                 جميـــة نحو:"إســـماعيل" ، واألصـــوات نحـــو                                           واليـــدخل االشـــتقاق فـــي ســـبعة أشياءوهي:األســـماء األع
، والحــــروف وماأشــــبهها مــــ                   "مــــن، مــــا"، واللغــــات                                  ن األســــماء المتوغلــــة فــــي البنــــاء مثــــل:                              :"غــــاق " 

                     اسم للنعجة ، واألسـماء         "طوبالة"                                  سود واألبيض، واألسماء النادرة مثل:    لأل                       المتداخلة نحو:"الجون"
       . ( 9 )  ل"   ج     ر     ف      "س                الخماسية مثل: 

                                      
 المرمريس: قيل هو األملس مأخوذ من المرمر وقيل هو الداهية مأخوذ من المراس.(1)
 .2/90المرمريت: الداهية اللسان (2)
              223جع سابق، صانظر شرح التصريف، مر (3)
 .384/ 9القلو: الحمار الخفيف. اللسان(3)
 .303/ 9الولق: ولق يلق إذا أسرع. اللسان (4)
 .9/381                                     الوقل: وقل في الجبل يقل إذا صع د فيه (6)
                                  لموصلي لم يعرف تاريخ ميالده  وكانت                                                                                                هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي وأبوه "كني" كان عبدا روميا مملوكا  لسليمان فهد االزدي ا(9)

 هـ، وأهم كتبه: الخصائص، وسر صناعة اإلعرب، والمنصف وغيرها من المصنفات األدبية والنحوية.392وفاته ببغداد سنة 
قاهرة، الطبعة هـ، تحقيق رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي ال934                                                               انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب: ألبي حي ان األندلسي المتوفي سنة (8)

 .23 -22، ص1م، ج1998 -هـ 1319األولى 
 .134(انظر المقرب ،مرجع سابق ، ص9)
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                                                                 : وهو تغيير صيغة إلى صيغة فيسقط مـن الفـرع ويثبـت فـي األصـل، وهـو شـبيه         الت صريف :       الث اني
                                                                                      باالشتقاق، والفرق بينهما أن  في االشتقاق يسـتدل علـى الز  يـادة، بسـقوطه فـي األصـل، وثبوتـه فـي 

  . "   كتب " و "     كتاب  "   ، و "   عجز " و   "    عجوز "   ، و "    قذ ل " و    "،    قذال   "              ريف بعكسه نحو:       ، والتص     الفرع
ـل " و    "،    أيطـل "          نظيـر نحـو:                 سـقوط الحـرف مـن ال         الثالث:           وهـو مـرادف    "   إطـل "                 ، فسـقوط اليـاء مـن  "    إط 

  .                دليل على زيادتها   "    أيطل "ـ  ل
              فال يكـون دلـيال              فهذا لعل ة   "   عدة "            ه كسقوطه من           ، أو نظير  "   يعد   "                             فلو سقط من فرع كسقوط الواو من

  .           على الزيادة
ــ                          تلــزم فيــه زيادتــه: وهــو الن ــ                                 كــون الحــرف مــع عــدم االشــتقاق فــي موضــع            الرابممع:         كنة غيــر  ا        ون الس 

      فقيل  (2 )               مة نحو: "عجن س"            فإن كانت مدغ   ، (1 )   قس"   ن                 حرفان نحو: "ع ب      عدها                     المدغمة، تقع ثالثة وب
ل ل                   زائدة ووزنه "ف عن            المضع ف،           " من مزيد                          ل" وقيل أصل ووزنه "ف ع 

                   وزنه"فعفلل".                 من مزيد الر باعي          وقيل هو
                                                    ا بالز  يادة لكثرة ما وجدت زائـدة فيمـا ع ـر ف اشـتقاقه          يحكم عليه (3 )                      الكثرة نحو: همزة"أفكل"         الخامس:
  . (3 ) "    أفضل " و    "،    أحمد   "         نحو: همزة
ن طـ "               للز  يادة نحو:                                                 اختصاصه ببنية ال يقع موقع الحرف فيها ما ال يصلح            السادس:    فـال    (4 ) " و أ     ح 

ـ "   :                           يوجد في مثـل هـذا التركيـب مثـل    رف                                             إذ لـم يـأت  فـي مثـل هـذا البنـاء فـي مكـان النـون حـ   " و أ   د     ر     س 
      أصلي.
ابع:       ووزنـه  (6 )        "ت تف ـل"  :                                             دير األصالة في الكلمة التي ذلك الحرف منها نحو ق                  لزوم عدم النظير بت          الس 

  ،                                                          فيــه ضــم التــاء فاحتمــل علــى الزيــادة لثبوتهــا فــي المفتوحــة التــاء          ب"، فســمع                  تفعــل نحــو: "تنــت    
  . (9 )                                             جس" المكسورة لثبوت زيادتها في المفتوحة النون    ر               وكذلك نون"ن  

 
                                      

 .62/ 6                                                          عبنقس: السيئ  الخلق والناعم الطويل من الرجال. انظر اللسان  (1)
 .112/ 6عجنس: الجمل الضخم الصلب الشديد. اللسان  (2)
 811ص03ظراتج العروس ابب )فكل ( جان افكل: الرعدة تعلو االنسان تكون من برد أو خوف. (3)
 .29، ص1انظر ارتشاق الضرب من لسان العرب، مرجع سابق، ج (3)
 .1023/ 2حنطأو: العطيم البطق وقيل القصير، اللسان  (4)
 . 1/336تتفل: الثعلب  اللسان  (6)
 .29، ص 1انظر ارتشاق الضرب من لسان العرب، مرجع سابق، ج  (9)
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      نحـو:    ك                                                                   زوم عـدم النظيـر بتقـدير األصـالة فـي نظيـر الكلمـة التـي ذلـك الحـرف منهـا وذلـ لـ   :      الثامن
ط " ـ                    وهو بنـاء مفقـود، وف        ا عف الا                          ، إذ لو عكسنا لكان وزنه م                                 الميم فيه زائدة، والواو فيه زائدة (1 )         "مل و     ل     و     ع 

د   ـو  س                   ج عـن النظيـر وشـرح                                       ر عـن هـذا وعـن الـذي قبلـه بـالنظير والخـرو          وقـد ع ب ـ (2 ) "                      موجود، نحـو: "ع 
  . (3 )        و"عزويت"   ،               بمسألة"ت ت ف ل"

                                                                      كون الحرف لمعنى، كحروف المضارعة، وألف ضارب، وتاء افتعل ويستغنى عن هـذا            التاسع:
                         بمعرفة االشتقاق والتصريف.

ب ـــل"                               وهــو الـــدخول فــي أوســع البــابين نحو:                 د بعضــهم عاشــرا   ا   وز    ن ه                         علــى تقــدير أصــالة النـــون،  (3 )           "ك 
ل   ــ         قــود، في                وكــال الــوزنين مف                 فوزنــه"ف ن عل ل"  ،    تهــا              علــى تقــدير زياد     ل" و              فوزنــه"ف ع    ن  أ                   ل علــى الزيــادة، إذ    حم 

  . (4 )               لة أبنية المجرد                        ترى كثرة أبنية المزيد وق         صلي، أال             وسع من باب األ            باب المزيد أ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                      
ط : عصا يضرب  (1)  .  3263/ 6                                بها أو سوط مادة"مل ط" في اللسان                  ملو 
: القوى الشديد اللسان  (2) د  و  س   . 2938/ 3                              ع 
زويت: فسره ثعلب بأنه القصير، الجمهرة  (3)  . 3/1233                                       ع 
ن هبل: من أشجار البادية، اللسان   (3)  . 3934/ 4                                  ك 
 .29، ص 1انظر ارتشاق الضرب، مرجع سابق، ج  (4)
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 لثا            المبحث الث  
 مواضع زيادة حروف المباني

                              ائــد واألصــل تتبعهــا معرفــة المعنــى              ألن معرفــة الز      ريف؛  صــ    لت         ث علــم ا    مباحــ           مــن أهــم           يــادة        الز               
                                                                           والصرفي، ووزن الكلمة وبنيتها، وهذا ينبني عليه معرفة عربية الكلمة من عدمها.         اللغوي 
             يهـا حكـم عليـه                يرها، فـإن وقـع ف غ                   يها وال يتعداها إلى  ف                                حرف من حروف الز  يادة مواضع يقع          ولكل   

          ة فـي بنيـة  ي  صـل                            صـيغت فـي عبارة)سـألتمونيها(  أ     التـي              روف الزيـادة   ع حـ                            بالز  يادة، وهذا ال يمنع وقو 
                                                                 فسها قد تقع زائدة أو أصلية                                                       الكلمة، فالحروف ن

  :                  مواضع زيادة الهمزة
لهـا          الهمزة ت                  أم ـا                              ، أو فـي حشـوها، أو فـي آخراهـا.                                           زاد في مواضع من الكلمة، فقد تكون فـي أو 
                             د واللـين، وهـي: األلـف، والـواو،         حروف المـ             ألصل أن تزاد ا                بداية المضارع؛ ف                يادة الهمزة في     عن ز 

ـاكن   با                                األلـف ال تكـون إال  سـاكنة واالبتـداء      ألن       ال ؛                                            والياء، إال أن  األلف لمـا لـم يمكـن زيادتهـا أو          لس 
مـا                               حال، أبد لوا منها الهمزة لقرب   م       وعـن    ، (1 )        صـى الحلـق                    هوائيـان يخرجـان مـن أق                  مخرجيهمـا، ألنه 

ل بنات الثالثـة،                                           يقول ابن جني: "اعلم أن  مواضع زيادة الهمز                     مواضع زيادة الهمزة                               ة أن تقع في أو 
لها همزة                      فمتى رأيت ثالثة أحرف   ،  "   صـفر ا " و    "،   حمـر ا   "    نحـو:                     ، فـاقض بزيـاة الهمـزة                       أصوال ، وفي أو 

لها، فاقض بأن                                ك أربعة أحرف أصول والهمزة في أ           فإن حصلت مع        اللفظـة       اجعـل             الهمـزة أصـل و                    و 
                  إذا جـاءت وسـطا  أو              فـإن  الهمـزة  "        إبراهيم " و   " ،      إبريسم " و   ل"، ب        نحو:"إصط                        بها من بنات الخمسة وذلك 

    بــألز  " :             األصــل نحــو قولــك                                     تقــوم الداللــة علــى كونهــا زائــدة، فــالهمزة                            آخــرا  فــاقض بأنهــا أصــل، حتــى
              ، ومازيـدت فيـه        ية كـذلك   أصـل              نية في اطمأن                                  فالهمزة في بألزأصلية والهمزة الثا   "       اطمأن   "  و  (2 ) "      الر جل

ل حـرف      ل،                 ووزنهـا فأعـل وفعـأ       شـمأل"   و "   ،  ل" م أ    : "شـ          محفوظـة وهـي              وردفـي كلمـات                        الهمزة غيـر أو 
  . (3 )     قديم"   "   أي:   "  أم           بالهمز، و"قد     يح،                 لقولهم شملت الر  

  :)3 )     القيس                   ومن ذلك قول امرئ 

                                      
 . 33م، ص1994عربية، تصنيف اإلمام أبي البركات األنباري، تحقيق د. فخر صالح قدارة، دار الجيل بيروت، الطبعة األولى انظر كتاب أسرار ال (1)
. تاج العروس  (2)  باب )بلز(  14/34                            بألز الرجل: ف ر 
 121، ص1م دار القلم دمشق، ج1984سر صناعة اإلعراب، تأليف أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق د. حسن هنجاوي، الطبعة األولى  (3)
-122. 
راجع: شرح القصائد السبع الطوال، ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري، تحقيق عبد السالم هارون  البيت من الطويل، وهوالمرئ القيس في ديوانه ، (3)

 . 20الطبعة الخامسة، دار المعارف القاهرة، ص
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                                                       أل     م      وش        وب     ن     ج       ن       ا م     ه     ت     ج     س       ا ن     م     ل                   ا   ه     م     س        ف  ر     ع     ي       م     ل        اة     ر     ق       الم     ف       ح      وض     ت     ف     
ــاهد فيــه قولــه: " ل ال                               حيــث جــاءت الهمــزة فيــه زائــدة فــي غيــ   "    شــمأل                   الش     "    شــأمل   " :      ومثلهــا   ،    كلمــة         ر أو 

مال.     وهي                     لغات في الش  
ل حـــرف فـــي االســـم الثالثـــي فتكـــون هـــي                 ويـــرى ســـيبويه أن             ـــزاد إذا كانـــت أو        رابعـــة                                                       الهمـــزة ت

  . (1 ) "    اضرب " و    "،   ابن "             وفي الوصل في    ، "    اذهب " و   ،   "    افكل "                        فصاعدا ، والفعل في نحو: 
        فـــي نحـــو:                                                          قياســـية فـــي آخـــر األســـماء كمـــا فـــي الهمـــزة التـــي هـــي عالمـــة التأنيـــث        الهمـــزة        وزيـــادة

  . "     حمراء " و    "،      أنبياء " و    "،     شعراء "
                   مواضع زيادة التاء:

                                     و يظهــر تــارة علــى طريقــة اللصــق فــي آخــر     ، فهــ                       زيادتــه فــي اللغــة العربيــة   ر   تكثــ          التــاء حــرف           
   "                   اللصــق فــي أولهــا مثــل:                       ، وتــارة يظهــر علــى طريقــة  "    طلحــة " و    "، ة         "، و"حمــز       مســلمات "            الكلمــة مثــل: 

  . "     تنادي "   ، و "    تجبر "   و ، "    تكتب
   ء                                                     ها زيادة قياسي ة، سواء أكان عن طريق اللصق أم كان لبنـا                               وتقع حينا  في وسط الكلمة، وكل            

رفية   . (2 )               الصيغة الص 
ل الكلمــــــة       فقــــــد ز يــــــ    (3 )   لــــــب"                           ا، فمثــــــال زيادتهــــــا أو ال : "تأ      ورابعهــــــ   ،       وثالثهــــــا ، ا      وثانيه   ،                       دت التــــــاء فــــــي أو 

              ، وزيـدت أيضـا   "      اقتنـاع " و   ، "      افتقـار "                            ومثال زيادتهـا ثانيـة فـي نحـو:    ، (4 )        و"تعضوض"   ، (3 )         و"ت جفاف" ،
   "      ترنمـوت " و   ، "      عنكبوت    :"                                        وهي القطعة من الزمان، وزيدت سادسة في نحو   "     سنبتة    :"            رابعة في مثل

  .               صوت ترن م القوس   :   وهو
ل الفعــل الماضــي إلضــفاء المطاوعــة إلــى المضــي نحــو            شــمل هــذا دخــو   وي ــ :                                                         ل التــاء فــي أو     ته   ر     كس 

ر                                                                             وتقع التاء في آخر الكلمة في المؤنث المفرد مربوطة، والجمع المؤنث مفتوحة نحو: (6 )      فتكس 
  . (9 ) "    طلحة " و   ،   "       منطلقات "

                                      
م، دار الجيل للطباعة 1982بن قنبر، المعروف ب)سيبويه(، تحقيق عبد السالم هارون، الطبعة الثانية، انظر الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان  (1)
 . 234، ص3، ج)مصر(
 . 66انظر المغني الجديد في الصرف، تأليف محمد خير حلواني دار الشرق العربي بيروت، د. ت، د. ط، ص (2)
 التألب: الشديد الغليظ  (3)
 لفرس من آلة تقيه السالح. تجفاف: ماجلل به ا (3)
 18/336التعضوض: تمر أسود حلوومعدنه هجر،انظر تاج العروس باب )عضض( (4)
 .169، ص1انظر سر صناعة اإلعراب، ج (6)
 .239، ص3انظر الكتاب لسيبويه، مرجع سابق، ج (9)
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   "      رهبــوت  " و  ،    "     جبــروت " و   ، "     ملكــوت   "                  وب القســم ومــاورد فــي  ســل                             وتــدخل الت ــاء فــي أول االســم فــي أ
  . (1 )                              فهي زيادة سماعية ال تخضع للقياس

   فـي           وجوازا                ما  في مواضع،   و                 تأنيث فاعله، لز              ل، داللة على                               ا تاء التأنيث فهي حرف يلحق الفع     وأم  
         ير فاعلـه      م تـذك                                صر  فا  وغير متصر  ف، ما لم يلـز                                 ، وال تلحق إال  الماضي، وتقل به مت     أخرى        مواضع

  . (2 )                                االستثناء، وحكم هذه التاء السكون    في                                   كأفعل في التعجب، وخال، وعدا، وحاشا 
                                                يـادة بحرف)الـواو(، ولكـن لمـا لـم يكـن زيادتهـا أوال ،                                زيادة تـاء المضـارعة أن تكـون الز           واألصل في

   "  اه جــ         األصــل "و    و       خمــة"    "ت   و   "    تجــاه  "  و   "   راث   ت ــ    :"  هم                                                  أبــدلوا منهــا التــاء، ألن هــا تبــدل منهــا كثيــرا  ومنــه قــول
     . (3 ) "   خمة   و   " و   "    وراث " و

            ت علــى أربعــة                                                               وممــا ســبق يتضــح أن التــاء مختصــة باألســماء واألفعــال فقــط، غيــر أنهــا دخلــ          
  . (3 )  ت"              ت، والت، ولعل     م                     أحرف وهي: "ر ب ت، ث
                   مواضع زيادة السين:

ـــ                   ومثلهـــا:                ومـــا تصـــرف منـــه،   "      اســـتفعل    :"                          يـــادة قياســـية مضـــط ردة فـــي نحـــو                ا الســـين فتـــزاد ز     أم 
  . " ي    قص     ت     س     م   " و   "      استقصى " و   "      مستخرج " و   "      استخرج "

ـــا قـــول العـــرب                                                             طاع يطيـــع" فـــذهب ســـيبويه إلـــى أن أصـــله أطـــاع يطيـــع وأن  الســـين زيـــدت    "اســـ :               وأم 
                                              أصله"أط و ع" فنقلت فتحة الـواو إلـى الطـاء، فصـار                                        عوضا  من سكون عين الفعل، وذلك أن أطاع

     . (4 )                                  حركها في األصل وانفتاح ما قبلها اآلن                                      التقدير"أط و ع" فانقلبت الواو ألفا  لت
                                                                                     وتــزاد الســين وقفــا  علــى لغــة قبيلــة بكــر، فهــم يزيــدون ســينا بعــد كــاف المؤنثــة فــي الوقــف، لبيــان   

"                   حركــة الكــاف، بنحــو: ل ــيك س  ــا فــي حالــة الوصــل فت             "ع                                  حــذف هــذه الســين، فبــذا نجــدها نظيــرة                       وأم 
     . (6 ) "   بكر      كسكسة     :"                          السكت، وهذه لغة قليلة تسمى   " ء  ها "ـ  ل

                  مواضع زيادة الالم:
                           زيادة الالم تكون على ضربين:           

                                      
 . 63انظر المغني الجديد في الصرف، مرجع سابق، ص (1)
 . 49، ص)بيروت (المعاني: الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، أ. محمد نديم، دار الكتب العلمية انظر الجنى الداني في حروف (2)
 .33انظر أسرار العربية، األنباري، مرجع سابق ص  (3)
 .49انظر الجنى الداني، مرجع سابق، ص(3)
 .199، ص1انظر سر صناعة اإلعراب، ج(4)
 .61رف المعاني، ص( انظر الجني الداني في ح6)
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ل: أن تزاد في الكلمة مبنية معها غير مفارقة لها                                      واآلخر: أن تزاد فيها لمعنى وال تكـون مـن    ،                                                  األو 
  .           صيغة الكلمة

ب ـدل، وزيـدل، وفشـيلة. ل من هذين: وذلـك قـولهم: ذلـك، وأولئـك، وهنالـك، وع                فالذي يـدل علـى                                                                         فاألو 
    يــدل   "                       ولئــك، وقــولهم: " هنــاك             ومعنــى أوالك؛ أ                                           زيــادة الــالم فــي ذلــك قــولهم فــي معــاني ذلــك: ذاك، 

  . (1 ) " ك ل   هنا   "  في                على زيادة الالم
                                                                          الالم في أسماء اإلشارة زيادة غير قياسـية وكـذلك فـي بعـض األسـماء، فـالالم تضـيف إلـى        وزيادة 

            كلمـة واحـدة،                         الـالم مع"هـاء" التنبيـه فـي                                           معنى  فرعيا ، هو البعد، ولذلك ال تجتمع هـذه             اسم اإلشارة
  ا  مــ                                                                                   ألن الهــاء تفيــد التقريــب والــالم تفيــد البعــد ممــا يحــدث تناقضــا  واحــدا ، وممــا ورد مــن اجتماعه

  . (2 )                  فنادر ال ي حمل عليه

ل" كمعنى " ب ـد"، ومعنـى                                ونجد أن  معنى"ع ب د  ل   "              "ع  ي ـد  ي ـد   "     كمعنـى   "       ز                            ، ونظيـر هـذا كثيـر فـي قـولهم  "     ز 
  . (4 )                          فالالم في هذا زائدة ال محالة  ،  "    فحجل " (3 )               وقالوا: "لألفحج" . (3 )  ل"         و"ه ي ق   ،        "ه ي ق"            نحو قولهم: 

                   مواضع زيادة الميم:
ــا زيــادة ال           ل الكلمــة  مــ                                                   وفــي مواضــع زيــادة المــيم يقــول ابــن جنــي: "وأم       وحــال  ،                       يم فموضــعها أو 

لهـا      أحـرف أ   ة                                          الميم في ذلك حال الهمزة، متـى اجتمـع معـك ثالثـ                  مـيم، فـاقض بزيـادة                 صـول وفـي أو 
     ؛ ألن  "     مقيـــاس "   ، و "    مضــرب "   ، و "    مشــهد   "                         علــى كونهــا أصــال ، وذلــك نحــو:                       المــيم حتــى تقــوم الداللــة

                                          ول وقبلهن  ميم فاقض بكونهـا مـن األصـل، كفعلـك                       كانت معك أربعة أحرف أص       فإن     ،          األلف زائده
ف وط م ه   بال ر    (6 ) "                        زة، وذلك نحو:"ع ض 
ط     (9 ) "      ر ج وش          بوزن"م ز     "      فعللول   "     ووزنه          ميمه فاء       فإن     . (8 )    يمة"                               بوس" بمعنى الن اقة الشديدة العظ         و"ق ر 

                                      
 232، ص1( انظر سر صناعة اإلعراب، مرجع سابق، ج1)
 .66( انظر المغني الجديد في الصرف، مرجع سابق، ص2)
 .9/183( االهيف والهيقل: الظليم. والمفرط الطول اللسان 3)
 ( األفحج: الذي في رجلية اعوجاج.4)
 .233، ص1ج مرجع سابق،( انظر سر صناعة اإلعراب،5)
 .4/300عضرفوط: ذكر الغطاء اللسان ال (6)
 اللسان. 8/244المزرجوش: نبت وهو أعجمي معرب  (9)
 .326، ص2انظر سر صناعة اإلعراب، ج (8)
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                                             في آخر الكلم، ولعله أغفل ذلك لقلـة ورود زيـادة                                      الحظ أن  ابن جني لم يذكر زيادة الميم      والم            
                                                                                  المــيم فـــي آخــر الكلـــم، وقـــد وردت زيــادة المـــيم فـــي آخــر الكلمـــة فــي لفـــظ الجاللـــة، وهــو مـــا ذكـــره 

  . (          عوض من"يا"   "     اللهم    :"                      والميم الزائدة في قولك      وله: )            في اللباب بق        العكبري 
                                                     وقال الكوفيون أصله:"ياهلل أم نا بخير". وهو غلط لوجهين:

اما   ــا لــم يــأت                                    أن ــه لــو كــان كــذلك لكثــر الجمــع بينهمــا   :       أحممد  لــم أنهــا                   ، ولم  ــرورة ع                                ذلــك اال  فــي الض 
                                عوض، فلم يجمع بينه وبين المعوض.

، وأن "ر لي   ف      اغ           الل هم   "( وما أشبهه، كقولك:ير   خ          م نا ب                  بعد هذا االسم)أ   ح أن يقعأن يصالثاني:  
 .(1)وما أشبهه"      النا                 الل هم العن ف   "                        ه ضد  هذا المعنى، كقولك:ديقع بع

ن مــن الهمـــزة والن ــ                  وتـ ـزاد المــيم فـــي اال                                         ن، اللـــذان للمــتكلم و"التـــاء" التــي للخطـــاب،   و                                  ســم"أنت" الم كـــو 
                                                               وتكســر للمؤنـث، فـإذا جــاوزت الواحـد جئــت بـالميم بعـد التــاء لتـدل  علــى    ،      للمـذكر                وتفـتح هـذه التــاء 

               ذا أردت االثنـين     ، فـإ              التـي هـي حـرف مـد                                                لواحد، وكانت الميم أولـى بالزيـادة لشـبهها بـالواو ا       مجاوزة 
ن أردت جمــع المــذكر زدت عليهــا"واوا " واســتوت                   زدت عليهــا ألفــا ؛                                                                       ألنهــا تشــبه األلــف في"قامــا"، وا 

ة متحــــ   ؛              ؤنــــث نحو"أنتمــــا"                   لمــــيم فــــي المــــذكر والم       زيــــادة ا ــــد                         والكلمــــة ال تحتمــــل عالمتــــين  ،   دة                ألن  الع 
     .   (2 )  ين ي    لمعن

                كانـت مشـتق ة فهـي    ا                                                                         ومم ا سبق يتضح أن  الميم ال تزاد في أوائل األسماء الر باعية المجر دة، إال إذ
ـوش" فــالميم                      ، فهـذه األســماء مشـتقة،  "     مطمــئن "   ، و "     معسـكر " و   " ،     مــدحرج   "             زائـدة فــي مثـل: ر ج  ــا: "م ز                            أم 

                                                ألنه ليس بمشتق، بل هو أعجمي معرب، ووزنه فعللول.    ؛        فيه أصلي
         ، فـالميم  "         أسـد هرمـاس "   ، و "        درع دالمـص   " :                                                      وكذلك ال تزاد الميم حشوا  وال آخرا  إال شـذوذا ، فقـد قـالوا

  .                                                               زائدة إذ يدل  االشتقاق على أن  األولى من الدلص والثانية من الهر س
           ه م قالوا:                                                               في آخر الكلمة شذوذا  أكثر من ألفاظ الز  يادة حشوا ، من ذلك أيف يمميادة الوألفاظ ز 

: للواسع "م     وف سح": للشديد السواد، "     ح لكم": لألزرق، و"ذرقم :"                                  "الل هم" وقد ذكرناها آنفا ، وقالوا
لقم"                                                             : للناقة المسن ة، التي اندلق لعابها ولسانها، وقالوا: ابنم في ابن)3(.                الفسيح ،"      ود 

 

                                      
هـ، تحقيق د.غازي مختار طليمات، دار الفكر)دمشق(، 616- 438اللباب في علل البناء واإلعراب: أبو البقاء عبد هللا بن الحسين العكبري،  (1)

 .338، ص1ولى جالطبعة األ
 .  399 -396، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، جانظر  (2)
 . 62المغني الجديد في علم الصرف، مرجع سابق، صانظر  (3)
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مواضع زيادة الهاء:     

                                 في مواضع كثيرة تفصيلها كما يأتي:      تزاد                  أم ا الهاء فإنها           
     . (1 )                   وفيها يقول المبر  د                               بهاء السكت ألن ها ي سكن عليها،                                     فهي تزاد في نهاية الكلمة فيما يسم ى

    :           وقوله تعالى   ،                      ركة فنحو قولك: ارم ه                               ، ولخفاء األلف. فأم ا بيان الح    حركة                     "والهاء تزاد لبيان ال
ــــــا  (3 )چ    ... . ۇئ  ۆئ    ... .چ       تعــــــالى:        وقولــــــه       (2 ) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ            بعــــــد األلــــــف      وأم 

  . (3 )                               فقوله: "يا صاحباه" و"يا حسرتاه"

      حـق بـه    ل                             لـى جمـع المـذكر السـالم والم   ع              عـنهم حـين وقـف          اء وشـذ                                وخالف يعقوب البصري بقية القـر  
                                                    أن كـــل القـــراء يقفـــون بالســـكون ألنـــه األصـــل فـــي الوقـــف ،فقـــرأ                             بزيـــادة هـــاء الســـكت ، فـــي حـــين

                                                                                         )العالمينه ( و)المفلحونه( بهاء السكت ، اما لبيان حركة الحرف الموقـوف عليـه ،او طلبـا للراحـة 
    . . (4             في حالة الوقف

                   يـة ال يوقـف فيهـا علـى                 ومعـروف أن  العرب  –                                               وعلة زيادة هذه الهاء هـو الوقـوف علـى حركـة البنـاء 
        هـاء بعـد  ل                                علـى الهـاء، وال يجـوز أن تـزاد هـذه ا                               هذه الهاء لتسـلم الحركـة وي سـكت     زيدت     لذا          متحر  ك

ـــا لـــم تتعـــي ن حركـــة إعـــراب لـــم يلـــزم                                                                                       حركـــة إعـــراب، ألن  اإلعـــراب يكـــون رفعـــا ، ونصـــبا ، وجـــرا ، فلم 
ــا تعي نــت حركــة البنــاء ولزمــت طريقــة واحــدة، لزمــوا المحافظــة     هــا،        علــى لفظ                                                                            المحافظــة عليهــا، ولم 

                                                                فألحقوا الهاء بعد حركة البناء، فقالوا: "كيف ة، وأين ه، واسع ه".
ذا كــان الفعــل الثالثــي معتــل  الــالم والفــاء لزمتــه هــاء الســكت           ــه "، و"ل ــه "،                                                           وا  ــه "، و"ش                                    فقــالوا: "ق 
ه" " و"وعيت          و"ع  " و"وشيت  ".                           من"وقيت  ل يت                " و"و 

" فمــــنهم مــــن ي                                               فــــإذا دخــــل حــــرف المضــــارعة علــــى هــــذا الفعــــل كقــــولهم:           لحــــق الهــــاء                           "إن  تــــق  أق 
                                                                   أق ه "، ومنهم من يقول: قد قوى الفعل بحرف المضارعة فليس تلزمه الهاء               فتقول:"إن  تق  

ذا دخل حرف الجر على"ما" االستفهامية فاألفصح أن تحذف منها  ألفها، للفصل بين ما                                                           وا 
 ،                                  ، و"عالم ه "، و"إلى م ه "، و"يم ه "                                                          االستفهامية والخبرية التي بمعنى الذي والتي فقالوا"حتى م ه "

                                      
اقشة، قرأ الكتاب                                            هـ،  نشأ بالبصرة وكان بارعا  في الجدل والمن210هو محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد، لد سنة  (1)

 على الجمري وختمه عند المازني. 
 (. 10سورة القارعة اآلية) (2)
 (. 90سورة األنعام اآلية) (3)
 ، د ط.1993المقتضب: للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، االستاذ بجامعة  األزهر،  (3)
 .31،ص1سابق ،ج انظر المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر،مرجع(4)
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يئ    ...چ  وقوله تعالى: (2)چی  جئ  حئ   مئ چ    قوله تعالى:و (1)چٱ  ٻ   چ  وجاء في التنزيل:
كما ألحقوها  في حالة الوقف، ، وقد ألحق بعض القراء هذه الهاء لهذه الميم(3)چجب  حب

ڻ  ڻ      *ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    چ : ياء المتكلم في مثل قوله تعالى لحركة

لحقوها ياء الضمير في قوله: وقد أ   (4) چېئ  ىئ  ىئ  *  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ (3)چۀ  ۀ   ہ 
لهات فع ووزنه ات زائدههموقالوا: إن الهاء في أ ، ألن"هي" اسم مضمر(6)  چ....ڌ  ڎ  ....چ 

ف الزيادة، تزاد لبيان الحركة من حرو                                                       ومنهم المبرد حيث قال: "فأم ا أمهات فالهاء زائدة، ألنها
                                                                               فهي غير هذا الموضع فزيدت، ولو قلت أم ات لكان هذا على األصل، ولكن أكثر ما تستعمل 

 . (9)رى لجازوضع كل واحدة في موضع األخ                                         أم ات في البهائم، فكأنها زيدت للفرق، ولو
 .(8)ومنه قول الشاعر

ن م ن  يلقد آ         الر باع          ت  أ م ات                                 ليت أغدر في جداع      وا 
  ي              وزيـدت الهـاء فـ                                                                            والشاهد فيه قوله: "أم ات" ألن الشاعراستخدمها بدون الهـاء الزائـدة لغيـر العاقـل

ــــولهم: "إهــــراق يهــــرق" وأصــــله: "أ ــــاء" أو"الــــواو"   و   ر                              ق ــــي هي"الي ــــق" فنقلــــوا فتحــــة العــــين الت                                                       ق أو"أري
                         فتحـــة الفـــاء فانقلبـــت ألفـــا     ة               تبعـــوا عـــين الكلمـــ                               لعين" ألن"الـــراء" فـــاء الكلمـــة ثـــم أ       ك  نت"ا              إلى"الـــر اء" وســـ

                       الهـاء قبـل الفـاء، عوضـا                                                                       لتحر كها في األصل وانفتاح ما قبلهـا اآلن فقـالوا: "أراق يريـق" ثـم أدخلـوا
  . (9 )          أهرق يهرق"   "       فقالوا:                             عن نقل حركة العين إلى الفاء

      اليــة"                         لمــة للبيــان كمــا قــال فــي" م                               انهــا تلحــق فــي الوقــف بعــد تمــام الك      وقــال :   ،                    وأنكــر المبــرد زيادتهــا
                                         فهــي عنــده كــالتنوين ، والصــحيح أنهــا مــن حــروف           "  و"قــه"  عــه "   :                   ،ولالمكان كمــا فــي نحــو        و"زيــداه"

                                : "أمـات" ووزنـه "فعلهات"؛ألنـه جمـع                                                         الزيادة،وان كانت زيادتهـا قليلـة ،والـدليل علـى ذلـك قـولهم فـي
                                      

 (.1سورة النباء اآلية) (3)
 (.  33سورة النازعات اآلية) (3)
 (..  34سورة النمل اآلية) (4)
 (.  20- 19سورة الحاقة اآليتان) (6)
 (.29- 28سورة الحاقة من اآليتان) (9)
 (.10سورة القارعة: من اآلية) (8)
 .169، ص3المقتضب، مرجع سابق، ج (7)
هـ، حققه عبد السالم محمد هارون، الدار المصرية للتأليف 282- 290بن أحمد األزهري هذيب اللغة، ألبي منصور محمد ي تالبيت ورد ف (8)

 والبيت ألبي حنبل الطائي. 336، ص1م، د ط، ج1963 -هـ 1383والترجمة 
  .193، ص1انظر المتقضب، مرجع سابق، ج(9)
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ــــب                       "أم" وقــــد قالوا:"أمــــات" ــــي الغال ــــل ،و                   والهــــاء ف ــــي                           اســــقاطها فيمااليعقــــل ، وقــــالو               فــــي مــــن يعق      ا ف
                                            كـــاه صـــاحب كتـــاب العـــين مـــن قـــولهم: "تامهـــت أمـــا "                 ،ويقوي قولـــه ماح                         "أم":"أمهـــة"ووزنها "فعلهـــة"

     أصـــالن       مهـــة" أ                               زنـــه "فـــع" فـــان ثبـــت هـــذا فـــان "أم"و"   وو     "أم"                    ثـــم حـــذفت الهـــاء فبقـــي               بمعنـــى "اتحـــذت"
  . (1 )       مختلفان

                  مواضع زيادة األلف:
                     كثيرة، وهي كما يأتي:                                                 األلف من األحرف التي وردت زيادتها كثيرا  في مواضع           

  ،                                            بخالف "يــدعو" و"يغزو"فرقابينهــا وبــين واو العطــف                                      تــزاد األلــف بعــد واو الجماعــة نحــو: "جلســوا"
                                                     يصل بالفعل ضمير آخر، فإذا اتصل لم تزد نحو: "ادرسوه".             وذلك إذا لم

ن غيـر المنتهـي بتـاء التأنيـث المربوطـة، وال بـاأل     لف،                                                                                 وتزاد كذلك فـي آخـر االسـم المنصـوب المنـو 
                                                                  وال همزة على األلف، وال بهمزة قبلها ألف نحو: "اشتريت قلما  ودفترا ".

بــة نحــو: "أ                                وتــزاد جــوازا  فــي كلمة"مائــة"، مفــر             وذلــك للفــرق  ، (2 )           ة وخمســمائة"      ربعمائــ                         دة كانــت أو مرك 
                                                                           ة" وكانــت الز  يــادة ألفــا  ألنهــا مــن حــروف العلــة، واأللــف تشــبه الهمــزة، والفتحــة مــن    ن ــ               بينهمــا وبين"م  

                                                                            واأللف التكون أصال  في اسـم وال فعـل إن مـا تكـون زائـدة  أو بـدال ، وال تكـون إال سـاكنة،   ،  (3 )    نسها ج
                                                                                      وال يكـــون ماقبلهـــا أبـــدا  إال منهـــا، أي: إال  مفتوحـــا ؛ ألن  الفتحـــة مـــن األلـــف، والضـــم ة مـــن الـــواو، 

                  ألنهــا ســاكنة ال يمكــن                                                   ومــا دام األمــر كــذلك فــإن األلــف لــم تــرد زيادتهــا أو ال      .                 والكســرة مــن اليــاء
         الكلمة.                        أن ترد في بقية مواضع                     االبتداء بها، ويمكن

                  : "ضـــارب" و"طـــابق"                                            ، ورابعـــة، وخامســـة، وسادســـة، فزيادتهـــا ثانيـــة نحـــو                      فهـــي تـــزاد ثانيـــة، وثالثـــة
  . "                                    وزيادتها ثالثة نحو: "اشهاب  واحمار  

   .      بال"             و"زلزال" و"بل   (4 )        و"درياق"   (3 )                          وزيادتها رابعة نحو: "حمالق"
 

                                      
 .396،ص3م،ج1999-ه 1319شافعي ،دار الكتب العلمية) بيروت( ،الطبعة األولى انظرحاشية الصبان :تأليف محمدبن علي الصبان ال(1)
  .  28                        م ،دار الجيل) بيروت( ، ص    1994- ه    1314                                                                         (انظر موسوعة الحروف في اللغة العربية:اعداداميل بديع يعقوب،الطبعة الثانية،2 )
                  هــ تحقيـق أحمـد شـمس    911                                   بن أبي بكر السيوطي، المتوفي في سنة                                                                       انظر همع الهومع في شرح جمع الجوامع، تأليف اإلمام جالل الدين عبد الرحمن (3 )

    394   ، ص 3    م، ج    1998    هـ،     1318                                               الدين، دار الكتب العلمية) بيروت(، الطبعة األولى 
 .606/ 2                                                   ح مالق العين: مايسوده الكحل من باطن أجفانها اللسان،  (3)
 .330/ 3ترياق، اللسان درياق: فارسي معرب وهو رئيس القرية أو االقليم وقيل منحرف من  (4)
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   (3 ) "                            وزيادتهــــــــا سادســــــــة نحــــــــو: "قبعثــــــــرى    . (2 ) "         و"دلنظــــــــى     (1 ) "                            وزيادتهــــــــا خامســــــــة نحــــــــو: "حبركــــــــى  
   . (4 )        وغير ذلك (3 ) "   رى   نظ ب   و"ض

                                                                                     وتــزاد األلــف إطالقــا  للقــوافي المقيــدة، ويكــون مــا قبلهــا مفتوحــا ، فكأنمــا تطلــق الحــرف مــن عقــال 
  .        ي الفتحة                                    التقييد وهو السكون إلى حال الحركة وه

                 تلحــق مــا يجــوز فيــه                                                   قــوافي فــي أنهــا تلحــق المعــرب أم المبنــي، واألشــهد أنهــا            تلــف أصــحاب ال   واخ
                                                  سواء كان معربا أم مبنيا ، اسما  أو فعال  أو حرفا .  ،             السكون لوالها

   : )9 )        قول جرير   . (6 )                                       ومن زيادة األلف لإلطالق في القوافي المقيدة

 ا    اب     ص     أ      د     ق     ل      ت     ب     ص     أ         ي إن      ول     ق     و          ا    اب     ت     ع      ال     و      ل      اذ     ع      م      لو        ي ال      ل      ق     أ  
نما فعلوا                                                                                   وهناك ما يسمى ألف الخروج وهو: "الذي ال يكون إال في رؤوس اآلي، وا 

چ                                 ومثلـه قولــه تعــالى: (8 ) چگ  گ  گ     ...چ   :                                    ذلـك؛ لبعــد الصـوت، ومــن ذلــك قولـه تعــالى
 ڎ   ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ   *ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  

           . (9 )  چڎ  ڈ 
 –والعرب تجري األسجاع                   ها  لها بالقوافي،                                       أن هم جعلوا هذه األلف في رؤوس اآليات تشبي ويبدو

 كقوله عليه الصالة والسالم  مجري القوافي – معين وهي األلفاظ الملتزم في آخرها حرف

 .(10)"    يت     ق       ا ل     م      هللا       يل     ب       ي س      وف       يت     م     د      ع     ب     ص  إ     إال      ت      أن      ل        : "ه  حين دميت إصبعه  
                                      

 .293/ 3حبركي: الطويل الطهر قصير الرجلين اللسان  (1)
 .303/ 3دلنظي: الصلب الشديد واأللف لإللحاق بسفرجل اللسان  (2)
 .229/ 9قبعثري: الجل الضخم العظيم اللسان  (3)
 .360/ 4ضبنظري: الرجل الشديد واالحمقاللسان  (3)
 .690، ص2جع سابق، جانظر سر صناعة اإلعراب، مر  (4)
هـ، تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع 902انظر رصف المعاني في شرح حروف المعاني: لإلمام أحمد بن عبد النورالمالقي المتوفي سنة (6)

  28اللغة العربية دمشق)د،ت()د،ط( ص
، 2.نعمان محمد أمين طه، دار المعارف )القاهرة(، د ت، د ط، جالبيت من الوافر، وهو لجرير، انظر ديوان جرير: بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د(9)

 .813ص
 (.10سورة األحزاب اآلية) (8)
 (.69- 66سورة األحزاب اآليتان) (9)
                                                                   .والحديث في الجامع الصحيح الم سمى صحيح مسلم ،تأليف  مسلم بن الحجاج  .30انظر رصف المباني  في حروف المعاني، مرجع سابق، ص (10)

 ، باب ما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم من قومه.3343، حديث رقم 299، ص 9هـ( ج261وري )المتوفى : ن القشيري النيسابأبو الحس
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ـل                                              فكما يلحقونها في آخر القافية، فكذلك يلحقونها    ،                                           األسجاع كما في سورة عم ، واالحـزاب، والمز م  
  .                                                  ، ألنه نزل على بي ن كالمهم ولم يستطيعوا اإلتيان بمثله                        ولهذا كان القرآن معجزا  

  :                   مواضع زيادة الن ون 
                                  عنه وعـن غيـره؛ كقولـك: نحـن نـذهب، أو           ر لمتكلم    خب                             ن فتلحق في أول األفعال إذا           وأم ا النو           

      رابعــة         ، وتلحــق  (1 ) "       و"دلنظــى   "  ظــى             ثالثــة فــي "حبن       وتلحــق   .                  : "منجنيــف، و"جنــدب"              تلحــق ثانيــة مثــل
                   مع الضيف. وتـزاد مـع                   ن إنما هو الجائي                        ألن رعشن من االرتعاش، وضيف   ؛                في"رعشن" و"ضيفن"

         وذلــك إذا                     صــق، تبــدو فيهــا الحقــة ل    ة ال                                              األلــف في"غضــبان" و"ســكران" وتطــرد زيادتهــا علــى طريقــ
ـــواو، واأللـــف، فـــي التثنيـــة والجمـــع ـــون إلحاقـــا  لليـــاء، والـــواو،  (2 )                                                 وقعـــت مـــع اليـــاءات، وال                                      وزيـــادة الن 

  .                                                           واأللف فيما يسمى باإلعراب بالن  يابة، أو عالمات اإلعراب الفرعية
رف أو الت نوين، الذي هو عبـارة عـن نـون سـا                       كنة تلحـق أواخـر األسـماء                                                                ويتبع ذلك ما يسم ى بالص 

  .                                    المنصرفة، نحو: هذا عمر  ورأيت بكرا  
ــيوطي                               : "وجماعــة مــن الجهــال بالعربي ــة  (3 )                                                  والتنــوين حــرف ذو مخــرج، وهــو نــون ســاكنة، وقــال الس 

نـــه حـــرف معنـــى وال مبنـــى، ألنهـــم ال يجـــدون لـــه صـــورة فـــي الخـــط ـــم  ي تنوينـــ                                                        الي ع د  نمـــا س         ا  ألنـــه                      ، وا 
                        مـة، كمـا أن  النفـل زيـادة                                           يل من أبنية األحداث والتنـوين زيـادة علـى الكل   تفع                      حادث بفعل المتكلم، وال

  . (3 )   رض"       على الف

                                                                                      والتنوين أقسامه عشرة: تنوين الت مكين، وتنوين الت نكير، وتنوين المقابلـة، وتنـوين العـوض،               
ـــ  منـــ                                         وتنـــوين التـــرنم، والتنـــوين الغـــالي، وتنـــوين ال           ينصـــرف عنـــد                 رار، وتنـــوين مـــاال  ط              ادى عنـــد االض  

ــ ــطراد، والتنــوين الش                                نــوين الحكايــة مثــل أن تســمى رجــال                  "هــؤالء  قومــك"، وت   :          كقــول بعضــهم    اذ                         االض  
ي اللفظ المسمى به   "             عاقلة لبيبة   "   . (4 )                          فإنك تحك 

                                      
 .303/ 3: العظيم البطن، الدلنظي: الغليظ الشديد اللسان الحبنظى(1)
 .199، ص1انظر المقتضب، مرجع سابق، ج (2)
كر بن محمد سابق الدين ابن الفخر عثمان بن ناظر الدين، جده الشيخ همام الدين الهمام الخفيري هو أبو الفضل عبد الرحمن الكمال بن أبي ب (3)

هـ، حفظ القرآن دون الثامنة، ترك ثروة مصرفية كبيرة، إذ 839                                                                                األسيوطي. كان أبوه عالما  وله كتب في النحو، توفي والسيوطي صغير، ولد بالقاهرة سنة 
قه، وقيل انها اربت على الستمائة من كتاب ورسالة، منها جمع الجوامع وقد شرحه بكتاب سماه همع سالهوامع واألشباه لم يترك بابا من العلوم االوطر 
 م ودفن بالقرافة بالقاهرة.1404هـ المواف 911والنظائر وغيرها. توفي سنة 

 .109، ص2هـ ج1303م، 1983ة الثالثة، األشباه والنظائر في النحو، السيوطي، دار الحديث للطباعة والنشر) بيروت(، الطبع (3)
 .129انظر المرجع السابق، ص (4)
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، فنجدها تزاد مـع حـروف اللـين فـي مثـل:                                                                                        ولم ا أشبهت النون حروف المد واللين زيدت بدال  عنهن 
       يدين".                       "الزيدان، الزيدون، الز 

  . (1 )چڻ  ڻ  چ                                                                   وتزاد الن ون خفيفة وثقيلة في المضارع واألمر للت وكيد، كقوله تعالى: 
                   مواضع زيادة الواو:

                                                                         الــواو مــن األحــرف التــي كثــرت زيادتهــا فــي مواضــع الكلمــة، فقــد زيــدت ثانيــة فــي نحــو:                     
ل ــــور"             وزيــــدت رابعــــة فــــ  ،  (2 )         " و"قســــور"                                    "كــــوثر" و"جــــوهر" وثالثــــة فــــي نحــــو: "جــــدو  ن ه     (3 )                 ي نحــــو: "ك 

"   (4 )                       ، وخامســـــــــة فـــــــــي نحـــــــــو: "قنـــــــــأو" (3 )        و"بلهـــــــــور" أو     (8 )         و"منجنـــــــــون"   (9 )         و"عضـــــــــرفوط"   (6 )          و"ســـــــــند 
  . (10 )   ذلك   ر   وغي    .  (9 )         و"حيزبون"

             زاد ســاكنة أو    ت ــ  ن             لــم تخــل  مــن أ                                         زاد أوال  البتــة، وذلــك أنهــا لــو زيــدت أوال     ت ــ                والــواو كــاألف فــال          
ن زيـدت             الساكن ال ي      ألن   ؛                     وال يجوز أن تزاد ساكنة   ،      متحركة                      متحركـة فـال يخلـو مـن أن                    بتدأ بـه، وا 

                                                                     ة، أو مفتوحة، أومكسورة، فلو زيدت مضمومة اضطرد فيها الهمـز علـى حـد وقتـت           تكون مضموم
ســادة، ووشــاح ن كــان األول أكثــر،                                                          وأقتــت، وكــذلك لــو كانــت مكســورة علــى حــد وســادة وا  شــاح وا                             وا 

                              ســم أو الفعــل وكالهمــا يتعــرض أولـــه         اد فــي اال                       ق إليهــا الهمــز، ألنهـــا تــز                      ولــو زيــدت مفتوحــة لتطــر 
ذا ضــم أولــه تطــرق إليــه الهمــز حينئــذ                                  للضــم فــي تصــغير اإلســم وبنــاء الفعــل    مــع  (11 )                                              للمجهــول، وا 
  .          ، وهو قليل "    وناة "   ، و "    أناة "   ، و "   وحد "   ، و "   أحد   "                                    أن هم قد همزوا الواو المفتوحة في نحو

                                      
 (.6سورة التكاثر اآلية) (1)
 .344/ 9قسور: األسد، اللسان،  (2)
 .938/ 0كنهور: السحاب المتراكم اللسان  (3)
 بلهور: كل عظيم من ملوك الهند. (3)
 .404/ 9قندأو: الجمل السريع والرجل الخفيف اللسان  (4)
 .906/ 3سندأو: الخفيف وقيل خرقه تحت العمامة من الهن اللسان  (6)
 عضرفوط: ذكر العظاء. (9)
 .391/ 8                                  م نجنون: الدوالب يستقي عليه اللسان  (8)
 حيزبون: العجوز من النساء. (9)
 .493، ص1انظر سر صناعة اإلعراب، مرجع سابق، ج (10)
هـ، حققه أحمد السيد أحمد، راجعه اسماعيل عبد الجواد، المكتبة 633النحوي المتوفي سنة  انظر شرح المفصل: موفق الدين بن علي بن يعيش (11)

 .309، ص2التوفيقية، )القاهرة(، ج
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ــا كــان                                            رب مــا أوقــع لبســا  وأحــدث شــكا  فــي أن  الهمــزة             مــزة وقلبهــا                              زيادتهــا أو ال  تــؤدي إلــى قلبهــا ه          فلم 
ـــا لـــم يســـلم لفظـــه لـــم يحصـــل                                                      أصـــل أو منقلبـــة، مـــع زيـــادة الحـــرف إنمـــا المطلـــوب منـــه نفســـه                            فلم 

  . (1 )   غرض  ال
                                                                  قحام داخل هذا الباب ألن  الواو تقحـم وتـدخل فـي الكـالم حشـوا  ومنـه قولـه                وما يسمى واو اإل          

                                معنـــــاه آتينـــــا موســـــى وهـــــرون الفرقـــــان (2 ) چ   ...ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ        تعـــــالى: 
ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  چ                   ومثلــه قولــه تعــالى:                    إن مــا أدخلــت حشــوا .            للــواو هنــا   ع ضــ      فــال مو         ضـياء  

  . (3 ) چ   ...ٺ  ٺ  ٺ  
  : (3 )                    ومثله قول أمرئ القيس

    ل     ق     ن     ق     ع        اف     ف       ي ق     ذ       ت     ب     خ       ن     ط     ب     ا   ن     ب               ى   ح     ت      ان     و        ي      ح      ال       ة      اح       ا س     ن     ز     ج       ا أ     م     ل     ف   
       فرقا          واوا                 وزادوافي "عمرو"   ،       قحاما                      دخل الواو حشوا  وا   أ                                  معناه لما أجزنا ساحة الحي انتحى، ف

  . (4 )                  لم يزيدوه في النصب     م                                  بينه وبين"ع مر"مع الكثرة ومن ث  

  :                 مواضع زيادة الياء
ل الكلمة فيصير الـوزن يفعـل مثـل: "يحمـد" و"يرفـع" وفـي "يربـوع"، وتـزاد             تزاد الياء               بعـد                                                                        في أو 

ثي ـر"      " وتـزا                                      األول فتكون ثانية في مثـل: "حيـدر" و"بيطـر              . وهـو الغبـار                                 د ثالثـة فـي مثـل: "سـعيد" و"ع 
ه ل ير     ي                            وتزاد رابعة في مثل: "ق ن د ليل وتزاد في النسبة فتقول: "ل ب ناني" و"تميمي".   "               ل" و"د                                                          وزن ف ع 

   .        محل جر         متصال  في                  " فتكون ضميرا                  "معلمي" و"مدرستي        في مثل              وتزاد لإلضافة
                      فـي محـل نصـب مفعـول بـه                          ، فتكـون ضـميرا  متصـال                   "ضـربني" و"سـاعدني"  :    مثـل         في الفعـل        وتزاد  

ـــــين" و"رفقـــــت                                                        ، وتكـــــون عالمـــــة الن صـــــب والجـــــر فـــــي المثنـــــى والجمـــــع، فـــــي مثـــــل: "ر                          أيـــــت المعل  م 
  . (6 )   ين"       بالمذنب

مير في الفعل المضارع نحو: أنت  تقوم ين، ت ق ع   ين، وتتطلعين.                                                                       وتزاد علما للتأنيث والض                  د 
                                      

 .310، ص3انظر المرجع نفسه ، ج (1)
 (.38سورة األنبياء اآلية) (2)
 (.24سورة الحج اآلية) (3)
 .43شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لألنباري، ص، و 14البيت من الطويل ، وهو المرئ القيس في ديوانه ص (3)
 .329،ص3.وشرح الشافية:ج306 – 304انظر الجمل في النحو، مرجع سابق، ص(4)
، 1م، ج1992 -هـ 1313عزيزة فوال بابتي، دار الكتب العلمية) بيروت(، الطبعة األولى  الدكتورةانظر المعجم المفصل في النحو العربي، إعداد (6)

 .381 – 380ص
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    (1 )   :                                              وتزاد أيضا  إشباعا  للكسرة وذلك نحو قول الشاعر
ر       ي     ف     ن                   ة     ر      اج     ه        ل      ك       ي       ى ف     ص     ح        ا ال     ه    ا    د       ي ي     ف     ن     ت                  ف   ي    ار     ي       الص        اد     ق     ن     ت       م   ي    اه         الد 

        هم" فهـو   ر  د                               اء. فأما الدراهيم فـإن كانـت جمـع"                     راء، فتولدت بعدها الي                             يريد "الصي ارف" فأشبع كسرة ال
يارف " ك ن كان جمع"دراهم" فال ضرورة فيه "        الص      (2 )   .                                  ، وا 

        )...، ، علي                                                             وت زاد الباء في بعض حروف الجر مثل :)لي، بي، في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .1/29البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في األنصاف (1)
 969، ص2انظر سر صناعة اإلعراب، مرجع سابق، ج(2)
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               المبحث الر ابع                                       
يادة                 أغراض الز  

         كمـا يبـدو   –           كثيـرة، فهـي    ا              متعـددة، وأسـباب   ا     أغراضـ   ة                                   لزيادة الحروف المباني فـي بنيـة الكلمـ    إن        
                                     عت ألغراض يمكن الوقوف عليها كما يأتي:              غيرفائدة بل وض         لم توضع ل  –

    وف:  ً                           أواًل: الزيادة للتعويض عن المحذ
                             لكلمــة ويعــوض عنــه حــرف آخــر، وقــد                 قــد يحــذف حــرف مــن ا                          مــن مميــزات لغــة العــرب أنهــا          
  .        حذوف أوال                              بالحرف العوض في مكان الحرف الم  ي     ي ؤت

  .   سـم                في أصل اشتقاق اال                                                               ومن ذلك ما ورد في مسائل الخالف المشهورة بين البصريين والكوفيين
                                          ألن الوســم فــي اللغــة هــو العالمــة واالســم وســم علــى    ؛                ســم مشــتق مــن الوســم              الكــوفيين أن اال        فــرأي  

                ء التـي هـي الـواو              حـذفت منـه الفـا   ه                             واألصل في"اسـم" "وسـم"، إال  أن ـ                             المسم ى وعالمة له ي ع رف به،
له عوضا  عن المح                                وف، ووزنه إعل؛ لحذف الفاء منه. ذ                                               في وسم، وز ي د ت  الهمزة في أو 

"، وا ـــو  ل " وهو"الع  ـــم و   ـــى وزن ف عـــل                                                          ويـــرى البصـــريون أن االســـم مشـــتق من"الس  " عل و  ـــم                               ألصـــل فيه"س 
   "    فـع              ها، ووزنـه "ا           زة عوضا  عن م                                                        سر الفاء وسكون العين، فحذفت الالم التي هي الواو وجعلت اله  بك

       . (1 )             لحذف الالم منه
لـ      ويرد                         ه همـزة تعـويض،                                                                    ابن األنباري على الكوفيين بقوله: "أن ا أجمعنا على أن  الهمـزة فـي أو 

ــويض                                                                      إن مــا تقــع تعويضــا  عــن حــذف الــالم، ال عــن حــذف الفــاء". واســتدل  ابــن األنبــاري                وهمــزة التع 
لــه فقــالوا: "ابــن"                  حــذفوا الــالم التــي هــ   ا             بــأن  العــرب لمــ                                                          ي الــواو من"بنــو" عوضــوا عنهــا الهمــزة فــي أو 

ن مــا "، وا  ضــوا عنهــا الهمــزة فــي أولــه فلــم يقولوا"اعــد                                                                                                  ولمــا حــذفوا الفــاء التــي هــي واو من"وعــد" لــم يعو  
ـدة" ألن  القيـاس فيمـا حـذف منـه المـه أن                  ي عـو ض بـالهمزة                                                                            عوضوا عنها الهمزة في آخره فقـالوا: "ع 

له وف ـحة ذلـك أن ـه ال يوجـد            في أو                                                                            يما حذف منـه فـاءه أن ي عـوض بالهـاء فـي آخـره، والـذي يؤكـد ص 
له.                                                      من كالم العرب ماح ذ ف فاء ه وع و  ض بالهمزة في أو 

ل اســم همــزة  ــا وجــد فــي أو  ــو  ض بالهــاء فــي آخــره، فلم                                                                                    كمــا ال يوجــد فــي كالمهــم مــا حــذف المــه وع 
ل م  أن ه محذوف الالم، ال ل ـه                                     التعو  يض، ع  م  له علـى مالـه نظيـر أولـى مـن ح  م                                                         محذوف الفاء؛ ألن ح 

                                      
ن أبي انظر اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف: الشيخ اإلمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد ب(1)

 .8 -9، ص1م، د. ط، ج1998 -هـ  1319هـ المكتبة العصرية للطباعة والنشر ) بيروت(، 499 – 413ي، سعد األنباري النحو 
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ــمو      "                        ، فــدل  علــى أن ــه مشــتق  مــن                  علــى مــا لــيس لــه نظيــر                   . وبــالنظر إلــى هــذه  (1 ) "     الوســم   "    ال مــن   "         الس 
                                                                        الخالفيــة المشــهورة بــين أهــل البصــرة والكوفــة، نجــد أنــه ال خــالف فــي حــذف الحــرف، وال    لة      المســأ

  .    الالم                                   مزة، سواء أكانت عوضا  عن الفاء أم               عوض الذي هو اله                        خالف أيضا  في مجيء حرف ال
                      في"زنادقــة" فإن هــا عـــوض                        وف كمــا فــي تــاء التأنيــث                          الز  يــادة للعــوض عــن حــرف محــذ      وتــأتي           

ــ     ذفت                                                                                  عن"يــاء" "زنــديق" ولــذا ال يجتمعــان، وكــذلك تــاء التأنيــث في"مقــة" مصــدر "ومــق ومقــا " إذ ح 
  .                      المربوطة في آخر الكلمة   " ء    التا                       " فاء الفعل وعوض منها "     الواو "

يادة لمعنى:      ً                   ثانيًا: الز  
                           فـي إثـراء العربيـة بـالمفردات      ا       كبيـر      ا                                    أغراض الز  يادة؛ وذلك ألن  لهـا دور                         الزيادة لمعنى من أهم            

                                                             فصاحا ، فعبرها تتحول المعاني وتنتقل مـن الفعـل إلـى اسـم الفاعـل،                                   التي تزيد اللغة العربية ثراء  وا  
ـــفة المشـــبهة، وغيرهـــا مـــن المشـــتق ات، فكلهـــا زيـــادة ب ن يويـــة ذات أثـــر واضـــح             واســـم المفعـــول                                                                            ، والص  

        ومعلوم.
طي فـي همـع الهوامـع: "ومنهـا زيــادة حـروف المضـارعة وهـي: الهمـزة، والنـون، والتــاء،  ـيو                                                                                         أورد الس 

  . (2 ) "                                    غاير وتغاير المعنى يقتضي تغاير اللفظ      ناها م              والياء، ألن  مع
    لكــن                         و بــاب واســع، وبحــر عميــق،                               بنيــة الكلمــة إلضــفاء معــان  جديــدة هــ                      وبــاب زيــادة الحــروف فــي

                                                                                 يمكن الوقوف على بعض صـيغ األبنيـة الصـرفية المزيـدة ومـدلول تلـك الزيـادة مـن حيـث المعنـى، 
              وهي كما يأتي:

يـــة، نحـــو: "    أفعـــل   "                        مـــن معـــاني زيـــادة الهمـــزة فـــي - 1 ل ـــس   "                          : أنهـــا تكـــون للتعد       ، أو  "    أقعـــد "   ، و "          أج 
  ،  "           ألبنــت الشـــاه   "                                           لفاعـــل قــد صــار صـــاحب مــا اشـــت ق  منــه الفاعــل نحـــو:                للداللــة علــى أن  ا

ص      ، أو ل "            أثمر البستان " و اللة على الحينونة نحو:" أح  رع                               لد                          ، أو غيرها من المعاني. "         د  الز 
لـت ح  :"                                                          ومن معاني زيادة التضـعيف فـي الكلمـة الد اللـة علـى التكثيـر، نحـو - 2   ،  "      وطو عـت "    "،    و 

       "        البعير           قر دت     "                          ، أو للداللة على السلب نحو:        "فر حته" و    "،  ته                     أو للتعدية نحو :"خر ج

ــرت   الة علــى الت   "    هــة       الفاك           و"قش  ــر  ب " و    "،      شــر  ق    "           خــذ مــن الفعــل     ا أ   مــ         وجــه نحــو                      ، أو للــد      أو  ،   "      غ 
ب  ح "   و ، "     هل  ل  و"  ،  "    كب ر   "                  الختصار المركب نحو:   . (3 ) "      س 

                                      
 .809، ص1انظر االنصاف في مسائل الخالف، مرجع سابق، ج(1)
 .290، ص3انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ج(2)
نحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة التراث انظر شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك ومعه كتاب م(3)

 .212، ص3)القاهرة(، ج
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    علـى               ، أو للد اللـة "          عليـا  توبـه   ت بـ   جاذ "      نحـو:      اعلـة           ة علـى الم ف ل ال             في فاعل للد                 وزيادة الهمزة - 3
ــر  المجتهــد   "    نحــو:         التكثيــر اللــة "                   ضــاعفت أج    ،  "             تابعــت القــراءة   "    نحــو:    الة ا         علــى المــو               ، أو للد 

                        أو لغير ذلك من المعاني.

                      ، وأكثرمـا تكـون مطاوعـة                        فعـل للدالـة علـى المطاوعـة                                    وتأتي زيادة الهمـزة والنـون فـي بنـاء ان - 3
ـرته فانكسـر    :"   نحـو   ؛                             البناء للثالثي المتعـد  ي لواحـد     هذا س  تـه فانقـاد " و    "،              ك              أو لغيـر ذلـك     "،             ق د 

   .            من المعاني

                                       يف من األفعال الدالة على لون أوعيب بقصـد                     بزيادة الهمزة والتضع  - "   ل     افع "            ويجيء بناء - 4
ظهار قوتها نحو:                 الداللة على المبال   . "      اصفر   " و    "،      احمر     "                          غة فيها وا 

ــل   "          ويجــيء بنــاء - 6 ــل     هــو يطــ                      للداللــة علــى المطاوعــة و    "     تفع  بتــه فتهــذ ب "       ، نحــو:         اوع فع    ،  "               هذ   
ع " و    "،     تكـر م   "                            ، أو للد اللة على التكلف نحـو: "              عل مته فت عل م " و                        ، أو للداللـة علـى الطلـب "     تشـج 

ــــــيق ن " و    "، م          نحــــــو:"تعظ   ــــــك مــــــن               يكــــــون عظيمــــــا                  ، أي: طلــــــب أن   "     ت ــــــر ذل                         وذا يقــــــين أو لغي
       . (1 )       المعاني

   "      تخاصــــما   "                     لــــة علــــى المشــــاركة، نحــــو:    للدال    اء    والتــــ             بزيــــادة األلــــف   "     تفاعــــل   "          ويجــــيء بنــــاء - 9
اللــة علـــى التكل ــف، نحـــو: تجاهــل وتكاســـل وتغــابى   "    اركــا  تع " و ،                  ، وهـــو يطــاوع فاعـــل                                                 أو للد 

     .                                  نحو: باعدته فتباعد، وتابعته فتتابع

            ، أو للداللــة  "                   اســتفقدت هللا واسـتوهبته   "                     للداللــة علـى الطلــب نحـو:     "      اسـتفعل "    ء          ويجـيء بنــا - 8
ل من حال         ، أو                "استنسر البغاث"   ، و "     الجمل       استنوق  "            إلى حال نحو:                      على التحو 

     . (2 ) "      استرجع "                        ختصار حكاية المركب نحو:  ال

    هــذا       ر فــي            فهــذا نــذر يســي                                                             ومــاذ كر فــي هــذا البحــث مــن معــاني دالالت الز  يــادة فــي بنيــة الكلمــة
                  دها؛ بل هي مطلقة.    وال ع    ها                     ا الزيادة ال يمكن حصر   ته                               لخضم العميق، فالمعاني التي أورث ا

يادة لل    :    لحاق    ً                ثالثًا: الز  
           ه البنيويـة                           فوقـه وأكثـر منـه فـي عـدد حروفـ                   لحـاق وزن بـوزن آخـر إ                  من دواعـي الزيـادة        إن            
ي وطي      أشار     وقد                             منهـا: اإللحـاق مـا جعـل بـه ثالثـي                   يكون لسـبعة أشـياء            بأن الزائد         إلى ذلك           الس 

    لحق     فـــأ              مـــن االرتعـــاش    نـــه أل                           "رعشـــن" نونـــه زائـــدة لإللحـــاق،                   ازنـــا  لمـــا فوقـــه مثل:            أو ربـــاعي مو 
                                      

 .213، ص3انظر المرجع نفسه، ج(1)
 .213المرجع السابق، ص (2)
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          ه زائــــدتان  نــــ          همزتــــه ونو  (2 )        و"انقحــــل" (1 )  ل"    جردحــــ "ـ       لحــــاق بــــ  لإل                      و"فــــردوس" وواوه زائــــدة   . "    جعفــــر "ـ  بــــ
ــــأ   ــــة الموافقــــة فــــي الحركــــات، ـ      لحف بــــ                          لإللحــــاق ألنــــه من"القحــــل"، ف                                                 "جردحل". والمــــراد بالموازن
            يوزن كوزنه.                            والسكنات، وعدد الحروف، ألنه

                        ، فلـو قيـل: ابـن مـن الضـرب                مـن حـروف الزيـادة            ام الثابتـة    األحكـ                  ة  في حكمـه: ثبـوت  ا          وبالمساو 
ب        : "ض         ر" يقال   ف     ع         مثل"ج   ث       ر  ب ن"                 ب" أو مثل"ب ر  ر      . (3 )                  ن" يقال: "ض 

    علـى               ير بعـده دالـة                                اق قد تكون غير دالة على معنى فتص  لح                         والمالحظ أن  الكلمة قبل اإل          
       لحــاق ال   لإل          والزيــادة        لواو".               لحاقهــا بزيــادة"ا إ   يــر  غ     ب مــن                       : "كوكــب" إذ ال معنــى لككــ        معنــى مثــل

        والجـذر                                           يبقـى المعنـى كمـا هـو مثـل:"كوثر" بمعنى"كثيـر"،    بـل    ؛                           تضيف معنـا  جديـدا  للملحـق بـه
نمــا      الــواو    ة               والواقـــع أن زيــاد                        اللغــوي لهــا هــو"ك، ث، ر"    ر"    ث     و          لحـــاق"ك      هــي إل                      لــم تـــأت بجديــد، وا 

            ر" مثال .   ف     ع       ب"ج  
ل الكل        لإللحــاق    رف   الحــ         والي ــزاد                    وها مثــل:  شــ                      كــان فيهــا حــرف زائــد فــي ح     إذا      إال      مــة            فــي أو 
                           النون فيها زائدة في حشوها.                             حاق"الندد" ب :"سفرجل"، ألن   ل إ                   ، فالهمزة زائدة ال ك (3 )       "ألندد"

       . (6 )                                                     فليست الهمزة زائدة لإللحاق لخلوها من حرف زائد في الحشو (4 )          أم ا"أثمد"
                 ، إضــافة إلــى مــافي                 مــة فــي شــعر أو ســجع                                      لحــاق أنــه رب مــا ي حتــاج إليــه فــي تلــك الكل         وفائــدة اإل  

                                              ســـتخدام اللغـــوي. واإللحـــاق يكـــون مقيســـا فـــي الـــالم كمـــا                   جـــاد أوزان جديـــدة لال ي           اإللحـــاق مـــن إ
  . (8 )       و"مهدد"   . (9 )        في"قعدد"

يادة          :     الصوت       لمد      ً             رابعًا: الز  
                   اء، واأللــف" وذلــك فــي                                ف المــد الثالثــة وهــي: "الــواو، واليــ                              إن  العــرب تحتــاج إلــى زيــادة حــرو       
                      لحاجتهم إلى االتسـاع فـي   و  ،                         محذوف، أو للين الصوت فيه     عن                           لمد في الكالم ليكون عوضا   ا

ة   ا خ        كالمهم و                                              والشعراء في أمـس الحاجـة إلـى هـذه الزيـادات لكـي       الكالم،                   في القوافي وتكثير       ص 
                                      

 الجردل: الوادي، والضخم من اإلبل للذكر واألنثى. (1)
 والهموم. انقحل: رجل انقحل وامرأة انقحلة مخلقان من الكبر (2)
 .319، ص  3انظر همع الهومع في شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ج (3)
                                             ألندد: من الدد يقال عدو لدود إذا كان عنيدا . (3)
                                        إثمد: حجر ي تخذ من الكحل وقيل هو الكحل. (4)
 .94- 93انظر المغني الجديد في علم الصرف، مرجع سابق، ص (6)
 بىء إلى الجد األكبرقعدد:رجل قعدد اذا كان قريب اآل (9)
 مهدد: من اسماء النساء  (8)
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        واليــــاء ،         و"كاتــــب"   ،          فــــي " ســــراج"       واأللــــف   ،       و"عمــــود"   ،         فــــي "عجــــوز"   و    الوا فــــ                 يســــتطيعوا الــــنظم،
                           حروف مد زائدة لتلك األغراض.      كلها (1 )       في"فيل"

  .                   عن التاء في"زنادقة"                                               زيد عوضا  عن حرف محذوف مثل"زناديق" فالياء عوض      نها ما  وم
يادة لبيان الحركة:      ً                          خامسًا: الز  

                          سـتغاثة، وزيـادة الهـاء التـي          اء" فـي اال                                  لبيان الحركة مثل زيادة"األلف" و"اله                وتكون الز  يادة           
ــــ ــــد الوقــــف كمــــا ف ــــه تعــــالى:                           تلحــــق األســــماء عن    . (2 )چېئ  ىئ  ىئ   *   ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ               ي قول

                            واالستغاثة نحو: "وامعتصماه".
اكن: يادة للن طق بالس       ً                             سادسًا: الز  

ــ                  وتكــون الزيــادة للتســ                وائــل     فــي أ         زة الوصــل  مــ             اكن، كزيــادة ه                           هيل أو التمكــين مــن نطــق الس 
         ن القـارئ          نه أن يعـي                              فالزيـادة هنـا اسـتحداث صـوت مـن شـأ          " "اذهـب"    اكتـب "                 أفعال األمـر، مثـل: 

  . (3 )                             بقاء حرفها األول ساكنا كما كان                       على نطق هذه الكلمة مع إ
يادة للتكثير   :    ً                    سابعًا: الز  

      فإنهــا                              " للجمــل العظــيم الكثيــر الــوبر                         حــروف الكلمــة نحــو: "قبعثــرى                         وتكــون الز  يــادة لتكثيــر          
         يلحــق بـــه،              ســـي األصــول مــا  ما                 حــاق، إذ لــيس فــوق خ       ، وال لإل                            ليســت للتأنيــث لــوروده منصـــرفا  

ب ــ                وضــمها، فقــد ورد            فــتح البــاء ب   " ل                                                        فتعــين أن تكــون الزيــادة لتكثيــر الحــروف ال غيــر، ونون"كن ه 
  (4 )       للتكثير (3 )                                                         محذوف النون مع اتحاد المعنى فدل  على أن  النون في"كنهب ل"

 
 
 

 
 

 المبحث الخامس
                                      

 .96انظر المغني الجديد في علم الصرف، مرجع سابق ص (1)
 (. 29- 28سورة الحاقة األيتان) (2)
 .43انظر المغني الجديد في علم الصرف، مرجع سابق، ص (3)
 .69هـ ص1309رس في كلية اللغة العربية باألزهر، الطبعة الثانية، انظر تصريف األفعال ومقدمة الصرف، تأليف الشيخ عبد الحميد عنتر المد (3)
 كنهبل: من أشجار البادية. (4)
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يادة موقف علماء                    اللغة من الز  
ــا                       صــيغة" ســألتمونيها             واســتوعبتها            هــا العلمــاء        تــي أقر    ال  –                          شــك فيــه أن  أحــرف الز  يــادة   ال     مم 

م ع على مجيئها زائدة كما تجيئ      يمكـن            فيه هو هـل         المختلف                     في بنية الكلمة، ولكن       أصلية                                   م ج 
  ؟        العشرة                غير هذه الحروف       زائدة        حروف         تأت        أن  

يوطي عن وهو ة بعض الحروفبعض علماء اللغة أنكر زياد             والواضح أن    ـ المبرد                     ما نقله الس 
ألنها                                                 الهاء تزاد في الوقف إال أن  المبرد أنكر زيادتها،                 بقوله: "ومع أن  الذي أنكر زيادة الهاء ـ 

ن م         لم تأت                     ان: والصحيح أن ها ا تلحق لبيان الحركة، وقال أبو حي                               في كلمة مبنية على الهاء، وا 
ن  كانت زيادتها : " ع   ل  وهب" ،                 : وهي لغة في األ م"ة   ه     م     أ   "قليلة ومن ذلك قولهم:                                   من حروف الزيادة وا 

                            وممن خالف الم جمع عليه وزاد  .(1): المرتجة األرداف""ة    ول     ك     ر     ه  "وهو األكول العظيم اللقم، و
                       في هذا الباب وعد ها من             دخال حروف  قام بإ يذال(2)أحمد بن فارس أحرف الزيادة المعهودة

فحروف الزيادة  ،ماء  في حروف الزيادةالعل حروف الزيادة، وهو بذلك يخالف ما أجمع عليه
 يأتي: ماالعشرة وتأتي حروف أخرى تفصيلها تتعدى تلك   (بن فارسا )عند

يادة:                            "الباء" من حروف الز  
                    لخ ر ص: الحلقة، وقد                                                                   يها يقول ابن فارس: "وأم ا قولهم للقرط "خر بصيص" فالباء زائدة، ألن اوف

 قال في الخربصيص:
ل    ع   (3)    يال     م         ها  ج     ج     و       ان     ز      د     ق        مان     ج      ن     م               يصا     ص            ا خ ر  ب     ه     ت  ا   ر     خ        في أ      ت         ج 

 .                                                         ويقولون: "خلبص" الرجل إذا فر  والباء فيه زائدة وهو من خلص 
ر ن بق": الساكتومن ز   نم                                  يادة الباء"الم خ  هو من الخرق وهو خرق  ا                                 ، فالن ون والباء زائدتان، وا 

 .(3)"                   ن  الساكت خرق  خائف                               الغزال)ولذوقه( باألرض خوفا ، فكأ
                                      

 .313، ص3انظر همع الهوامع بشرح جع الجوامع، مرجع سابق، ج (1)
ل د بقزوين ونشأ في همذان، كان شافعيي ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن محمد بن حبيب الراز   (2) ل إلى المالكي. المذه                                        ، و                             ب ولكنه تحو 

تتلمذ عليه  الشعر، واشتهر بالجود والكرم. لتأليف في فروعها، وكان يحسن صنعة                                           . عرف علوما  كثيرة وأتقن العربية وأكثر من ا                   ومذهبه النحوي ك وفي
هـ. )انظر 394المجمل في اللغة. توفي سنة  للغة، اختالف النحويين،ي في فقه ابن عباد ومن أشهر مؤلفاته: الصاحبوالصاحب  بديع الزمان الهمذاني
 (.342ص 1، جبغية الوعاة: السيوطي

 ( األخرات: جمع خرت بالضم والفتح وهو الثقب في األذن وفي األصل: "أخراسها" محرف3)

 .241، ص2ة )إيران(، جهـ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الكتب العلمي394( معجم مقاييس اللغة: ألبن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت3)
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 من حروف الزيادة: "الراء" 
              اشـتقاق"الخطم"                             ، واألصل فيه الخطـم، ومـن ذلـك                            أن"الراء" في "الخرطوم" زائدة              ذكر ابن فارس

  . (1 ) "                                              و"الخطام"، ومن الباب تسمية سادة القوم"الخراطيم
      " نما   ،                       إذا دخل في الشيء واستتر                  ويقال: "ادرم ج              هو من"دمج".                          والراء فيه زائدة، وا 

                                  فيـه زائـدة، ألن"الشـجوب" أعمـدة البيـت                                                     ومن زيـادة الـراء أيضـا : "الشـرجب" وهـو الطويـل فـالر اء
  . (2 )                       مشبه بذلك العمود الطويل         فالطويل

                         "القاف" من حروف الزيادة:      
               شبرا  شبرا                                                        شبرقت اللحم" إذا قطعته، فالقاف منه زائدة، كأنك قطعته  "                ومن ذلك قولهم:     
                    ف" من حروف الزيادة:     "الكا     

ــــدت  ــــب راك" وهــــو الرجــــل الضــــخم، وهــــذا ممــــا زي ــــبارك" و"الض   ــــه الكــــاف زائدة"الض                                                                                   وممــــا وردت في
  .                                      فيه"الكاف". وأصله من الضبر وأصله الجمع

لصلة" و"اإللغاء" هي نتاج لزيادة مثل :"الحشو" واويظهر للباحث مصطلحات تتفق مع ا      
 فة حول هذا المصطلح ووجوده في القرآن الكريم بصورة خاصة. المتعددة والمختل آلراء العلماء 

          ب الم عــرب                   :)وينبغي أن يتجن ــ                عــز  وجــل  حيــث قــال                   الم عربين لكتــاب هللا  ر                       فــابن هشــام األنصــاري حــذ  
                                                    :"إنه زائد" ألنه يسـبق إلـى األذهـان أن الزائـد هـو الـذي ال                                أن يقول في حرف في كتاب هللا تعالى 

ت  بـــه إال                   عـــز وجـــل منـــزه عـــن ذلك         ، وكـــالم هللا         معنـــى لـــه                                               ...والزائـــد عنـــد النحـــويين الـــذي لـــم ي ـــؤ 
                                                                                       لمجردالتقويــة والتوكيــد ال المهمــل، وكثيــر مــن المتقــدمين يســمون الزائــد "صــلة" وبعضــهم ي ســم  يه" 

  (3 ) . (                               ناب هذه العبارة في التنزيل واجب                                        مؤك دا "، وبعضهم ي سميه "لغوا "؛ لكن اجت
                               المتــــزمتين ومتجاوبـــا مـــع اللغــــويين                               لقـــرآن الكـــريم متحــــررا  مـــن مـــذهب                         الفـــر اء أجـــاز الزيـــادة فــــي ا  و 

                       الكـريم إال أسـلوب  عربـي                                                                  المعتزلة من جهة ، ومع االساليب اللغوية من جهـة أ خـرى ، فمـا القـرآن 
             وهـي فـي قـراءة     .  (3 ) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ                              ن قال فـي تفسـير قولـه تعـالى :           مبين  إلى أ

                                      
 .241، ص2( انظرمعجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج1)

 .292، ص3( انظر المرجع نفسه، ج2)

هـ، تحقيق وتقديم الدكتور علي فودة نبيل استاذ مشارك قسم اللغة العربية جامعة 961اإلعراب في قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري ت   )3   
 .118م،ص1981هـ1411 و ن المكتبات جامعة الرياض ، الطبعة االولىالرياض،  الناشر عمادة شؤ 

 (.1( سورة الماعون اآلية)3)
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               دة "ال" فـي قولـه                        وفـي مـواطن أ خـرى يـرى زيـا               المعنـى واحـد .                                  أخرى "أرأيتك الذي "  والكاف صلة و 
                                                   وأورد لها نظائر كثيرة من اآليات التي فيها الزيادة .  ( 1 ) چ   ...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ...چ :     تعالى

      عــــز   _                                              الزيــــادة فــــي القــــرآن رفضــــا  باتــــا  تنزيهــــا  لكتــــاب هللا      ون                         علــــى أن بعــــض اللغــــويين يرفضــــ
                                               آليــات تكلفــا  ال يتفــق مــع روح العربيــة التــي نــزل بهــا           فــي تخــريج ا     ون                ي نظــره ، ويتكلفــ فــ   _       وجــل    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ                               حيث يقول في تفسـير قولـه تعـالى:     برد"                         من أولئك "أبو العباس الم               القرآن الكريم .
                                                                  :إن  فــي الكــالم محــذوفا  قــد كفــى دليــل الظــاهر منــه ، وهومعنــاه مامنعــك مــن  (2 ) چ ٻ  پ  پ

   ( 3 )   .                         استغناءا  بمعرفة السامعين                               فأحوجك أال تسجد فترك ذكر أحوجك        السجود
                           يــــادة والحشــــو فــــي إعــــراب قــــول هللا                                                 والصــــلة مصــــطلح عنــــد الفــــراء لمــــا يســــميه البصــــريون بالز 

                النكـــرة والمعرفـــة                               ،يقـــول الفـــر اء تجعـــل مـــا صـــلة فـــي (3 )چ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ       عزوجـــل:
   ء                              لمعنى:فبنقضـــــهم ميثـــــاقهم ، فـــــالفرا  وا (4 )چۀ   ہ  ہ  چ                      ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى: ،

    (6 )                   يسمي ذلك كله صلة.
      عبــارة            إطــالق هــذه ال                          غيــر المبــرد كثيــر ممــن أنكــر                                    قــد ذكــر صــاحب "البرهــان فــي علــوم القرآن"  و 

  ،                                                      كيـــد ، ومــنهم مـــن يســـميه بالصـــلة ، ومــنهم مـــن يســـميه الم قحـــم                        فــي كتـــاب هللا، ويســـمونه التأ
         القــــرآن ،           صــــلة فــــي                     زعــــم المبــــرد وثعلــــب أال                                           وذكــــر "الطرطوســــي " فــــي كتابــــه "العمــــدة"قائال:

               لة في القرآن.                                     من العلماء والفقهاء على إثبات الص         هماء      والد  
        يمكــن أن              ، وأفضــل مــذهب                            كــل هــذه المصــطلحات بمعنــى واحــد                        والــذي يظهــر للباحــث أن        
ـلة   ذ     ي         " علـى                                                                             هب إليـه هـو ماذهـب إليـه الفـر اء ،وي حمـد  لـه ذلـك المـذهب، حـين أطلـق كلمـة "الص  

بــا  منــه وتورعــا   ـ                          الزيــادة فــي القــرآن الكــريم                                        مــن أن ينســب الزيــادة إلــى كتــاب هللا عزوجــل ـ     ـ                      تاد 
                                      

 (.94(سورة ص اآلية)1)

 (12(سورة األعراف اآلية)2)

لوم االجتماعية القاهرة                                                                                                                  ظر أبوزكريا الفر اء ومذهبه في النحو واللغة :تأليف الدكتور أحمد مكي األنصاري ،المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلدابوالع(ان3)
 .363،364م ،ص1963هـ 1383

 (.149سورة آل عمران اآلية)(3)

 (13سورة المائدة اآلية)(4)

 .133ص’1انظر معاني القرآن للفراء ،مرجع سابق ،ج(6)
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لة ت                                   ألن مفهوم الزيادة أن يكون دخولهـا   ؛  (1 )  ـ                              طلق على مابعد األسماء الموصولة                    علما بأن الص  
  .       كخروجها

                                                                                وقـد نســب ابــن يعـيش الصــلة والحشــو إلـى الكــوفيين كمانســب الزيـادة واإللغــاء إلــى البصــريين، 
                                                                      نسب اصـطالحات الزائـد والصـلة واللغووالمؤكـدإلى المتقـدمين دون تحديـد، ونسـبة            وابن هشام ي

                                                                              مصـــطلح الزيـــادة واللغـــو إلـــى البصـــريين ثابتـــة الغ بـــار عليهـــا ، والنصـــوص تؤيـــدها ،كمـــا أن 
  (2 )                                                   النصوص النحوية تنطق بنسبة مصطلح الحشو إلى سيبويه.

                 ففي قول الشاعر :                                والكوفيون يجعلون الزائد عازال  
  (3 )                                                      غدانة ماإن أنتم ذهبا        وال صريفا  ولكن أنتم الخذف     بني 

                                                                         )فـ"إن" في هذا البيت نافية عازلة عند الكوفيين وزائدة عند البصريين ، وعلـى  )                قال ابن الحاجب: 
  (3 )   ( (                                                            هذا فإن اصطالح الزيادة ي طلق على حرف الجر وعلى غيره من الحروف

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                      
 .332راجع ابو زكريا الفراء ومذهبه ،ص(1)

 .128، ص8شرح المفصل ،مرجع سابق، جانظر (2)

 سبق تحقيقه (3)

 .269،ص1ح الكافية جانظر شر (3)
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َالفصل الثاني
َ

ََأبنيةَاَلفعالَوحروفَاملعاينَودالالهتاَالرصفيةَوالنحويةالزايدةَيفَ ََ َ ََََ ََ َََ َََََ َ َ ََ ََ ََ َََ َ ََ َ َ ََ ََ  ََ ََ َ ََ  َََ
 

 نول:الفعل الثالتي والرباعي المزيداالمبحث األ 
 

 المبحث الثاني:زيادة امزتي الوصل والقطع
 

 المبحث الثالث :حروف الجر والعطف الزائدة
 

 المبحث الرابع :األدوات الحرفية الزائدة غير العطف والجر
 

 اللة النحوية للفعل المتعدي المزيدالمبحث الخامس:الد
 

 المبحث السادس : الداللة النحوية للزيادة في األفعال الخمسة
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 المبحث األول                                                
باعي المزيداالفعل الثالثي وا  ن               لر 

، فاألسماء من حيث ف عن األسماء في أصولها   ل     ت     خ     ت             أن  األفعال  ذكر ابن الحاجب 
ولم يأت                           ؛ فأصالن: ث الثي  ور باعي  ة، أو رباعية، أو خماسية. وأما أصول األفعاليل ثالثو صاأل

 وذلك لوجهين: –كما أتى في األسماء  –منها خماسي 
                                                                     كثرة تصرفها والزيادة عليها، فلو كانت خمسة يصير الفعل ثقيال  بما يلحقه : أحدهما      

وعالمة اسم الفاعل، واسم المفعول، والضمائر المرفوعة التي  ،ضارعة                  مطردا  من حروف الم
" وثالثة مثل: نقطعامثل:"                                  ثي الفعل واحد  مثل:"أخرج"، واثنان                             هي كجزء الكلمة وي زاد على ثال

 .(1)"نجم"، واثنان مثل: "احر تدحرج                            "، وعلى ر باعيه واحد  مثل :"ستخرج"ا
نقص عنه لمكان الفرعية وأكثر ما يصير الفعل بالزيادة                                  والثاني: أن الفعل فرع  على االسم ف    
صول األسماء حرفين، ففعلوا مثل ذلك في الفعل فلو أحرف، وذلك أنهم زادوا على أكثر أستة 

زادوا ثالثة لكان الفعل أوسع من االسم، وهم قد منعوا الفعل من أن يساوي االسم في األصول 
 .(2)فكذا في الزيادة

األفعال هو مازيد على أحرفه األصلية حرف أو أكثر لغرض من األغراض  إذن المزيد من    
 وتفصيلها كما يأتي: ،ومزيد رباعي، وهو نوعان: مزيد ثالثي 

 :فيه                              ال : أبنية الفعل الثالثي المزيدأو
                                         وزيدت عليها أحرف أخرى إم ا إلفادة معنى من  ،هو ما كانت أحرفه األصلية ثالثة      

 المجرد، أو المزيد. حاق بالرباعيالمعاني، أو لإلل
 .                                                                             فما كانت زيادته لمعنى من المعاني يكون إما مزيدا  بحرف أو بحرفين أو بثالثة أحرف

هي ما زادت على ثالثة أحرف أصول ، و                                    عقد لها بابا  سم اه األفعال المنشعبة (3)(الجرجاني)و
 ى المزيد فيها.   م     س      وي  

                                      
 .9، ص1( انظر شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج1)

 .211، ص2( انظر اللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج2)

ــد فــي ج                                الجرجــانى، علــى بــن محمــد الحســيني،  ( 3 )     لــوم        درس الع   ـ . هــ   816                     ، وتــوفي فــي شــيراز ســنة ـ  هــ     930         رجــان ســنة                                  مــتك لم بــارز ومتصــوف مشــهور ول
      هـى بـه  ت   وان                               المنطـق. وقـد بـدأ حياتـه متكلمـا                                    لية من لغة وحديث وفقـه، ضـالعا  فـي                                          . وكان إلى جانب إلمامه الواسع بالعلوم النق                         لية على قطب الدين الرازي     العق

ـل فـي                                  األمر إلى التصـوف، وقـد بلغـت مصـنفاته         لبنـان،   -     بيـروت  ،                             ديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة                      اللغـويين العـرب: إميـل بـ                                 الخمسـين )انظـر المعجـم المفص 
  .   388     م، ص     1999  -  هـ    1318
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                                             ناء  كما أوردها الجرجاني وغيره وهي على األتي:                                  وأبنية الثالثي المزيد ثمانية ع شر ب

 الثالثي المزيد بحرف واحد وهو على ثالثة أنواع:
له وبناء ه"أفعل" "ي فعل" والقياس فيه أن تثبت الهمزة في"ي فعل"  :األول                                                                                    ما زيدت الهمزة في أو 

                                                        وأخواتها كما ثبتت التاء في"يتفع ل" و"يتفاعل" في كل حال.
ف   أخواتها                                                                        ع ل" لكن الهمزة ثق لت عليهم عند اجتماعها بهمزة المتكلم، فح زفت وأ جريت                    فيقال فيها:"ي ؤ 

و الصيروة إلى الشيء نحو: منها: التعدية، أ                                      تي هذا البناء للد اللة على معاني كثيرة عليها، ويأ
    (1)فطر"                              مطاوعة"فع ل" نحو: "فط رته" "فأ                                "أخرج" "ي خرج" و"أدخل" ي دخل" و 

                                                                         لبناء للتعريض لألمر نحو: "أباع الجارية" أي: عرضها للبيع، وقد ينتقل الشيء  ويكون هذا ا
 ، " و"أعرض" يقال: "كب ه"، أي: ألقاه على وجهه فأكب                                                                                        إلى"أفعل" فيصير الزما ، وذلك نحو"أكب 

       فالنا " ت ته: مثل"أحمدالصيغة لوجود الشيئ على صفوتأتي هذه ،                       وعر ضه أي: أظهره فأعرض
 . (2)                                              و"أجبنته" أي وجدته متصفا  بالحمد والبخل والجبنو"أبخلته" 

                             إذ ليس لنا أن نقول في"ظر ف":        طردا ،                         دة"الهمزة" ليست قياسا  م                  ويرى الر ضي أن زيا
"                               ا  لألخفش الذي يقيس الهمزة في"أظ"أظرف" وفي"نصر" "أنصر" خالف و"أحسب" و"أخال" على     ن 

نما يجب السماع في استعما  .(3)عانيهامالتها و                                           "أعلم" و"أرى"، وا 

 .(3)                                                                             وهذا البناء واألبنية التي تليه في هذا الباب يعتبر من الثالثي غير موازن للر باعي

ع  فت فيه العين وبناؤه"ف ع ل" "ي فع  ل" ويدل على معاني كثيرة منها التعدية نحو"أد بت  الثاني:                                                                                          ما ض 
بي"، والتك دت البعير"،أي: أزلت      "قر  والسلب نحو: ت الغنم"،                         ر نحو"فت حت األبواب" و"ذبحيث              الص 

ر" واخ               "شر ق" و"غر ب"نحو:والتوجه  قراده، ف"، و"ب ص                                  تصار الحكاية نحو:"أم ن" و"هل ل"                      و"كو 
ر"                            ك"ق د ر" بمعنى"ق د ر" و"بش   ين                             و"سو ف"، وبمعنى فعل مخف ف الع  .(4)                ر" بمعنى "ب ش 

                                              ل" "ي ف اعل"، ويأتي هذا البناء للداللة على عدة              وبناؤه"ف اع   ،مازيدت األلف بعد فائه الثالث:
                                  والمفعولية نحو: "ضارب زيد  عمرا "  معاني منها المشاركة في الفعل، أو االشتراك في الفاعلية

                                      
فه عبد القاهر.1) رف: ص  م له الدكتور على توفيق الحمد كلية 391الجرجاني المتوفي سنة                                                 ( انظر كتاب المفتاح في الص                                                           هـ، رحمه  هللا، حق قه وقد 

 .33ص م،1989 -هـ 1309                                                              اآلداب جامعة اليرموك عم ان، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األولى، 

شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم  مكرم، دار  التفتازاي،                                                                   ( انظر شرح مختصر التصريف العز  ي في الصرف: لمسعود بن عمر سعد الدين 2)
 .36م، ص1983السالسل للطباعة والنشر، الطبعة األولى،) الكويت( 

 .83، ص1( انظر شرح شافية ابن الحاجب، ج3)

ل في صنعة3)  .390اإلعراب ص                       ( راجع المفص 

 .266، ص3( انظر همع الهوامع في شرح الجوامع، مرجع سابق ج4)
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 بصاحبه مافعل ، إذ فعل كل منهمافاعل ومفعول                                  فإن كال  من زيد وعمر من جهة المعنى 
                           زته ، وواعدت زيدا  ووعدته.    وج                                           باآلخر، ويأتي بمعنى"ف ع ل" كجاوزت الشيء  

وبمعنى أفعل  (1)"ويأتي للمبالغة وتكثير الفعل نحو: "ضاعفت" "أضاعف" و"ناعمت" "أناعم
 .(2)افل" و"تجاهل" و"تمارض" و"تطارش""تغ                                  كباعدت الشيء  وأبعدته والتجهيل: ك 

 الثالثي المزيد بحرفين:
  بنية:ويكون هذا النوع على خمسة أ

له، وبناؤه"ان ف ع ل" "ي نف ع ل" وقيل إنه ال ي بنى من غير ما يدل ما زيدت اله األول:                                                                                 مزة والنون في أو 
مع"، رف" وال"جهلته" "فانجهل" وال"سمعته" "فانسقال: "عرفته" "فانع                       على عالج من"فعل"، فال ي  

 ملته" "فانكمل"،حكمته" "فانحكم" وال"أكقال"أ                                      لودل  على معالجته ولم يكن ثالثيا  ال ي  وكذا 
ذ الذي ( 3)(ألبي على الفارسي)                                                           "أفحمته" "فانفحم" و"أدخلته" "فاندخل" وال ي بنى من الزم خالفا      وش 

" ويأتي للداللة على مطاوعة"فعل" نحو"كسرته" "فانكسر" "ينكسر"  (.3)                                                                        استدل ب"منف و 

     دال  وقد رأى مجمع اللغة العربية قياسية هذا البناء في المطاوعة، فقرر أن كل فعل ثالثي متعد 
           أو "نونا "                                                                               على معالجة حسية، فمطاوعة القياسي"انفعل" ما لم تكن"فاء" الفعل "واوا " أو"الما " 

سي ويظهر للباحث أن األمر كذلك وما زعمه الفار   .(4)"يجمعهما قولك: "ولمبر                   أو"ميما  أو"راء" و 
 .(6)ه وأغويته                                       منفو" فإنه قدخ ر  ج على أنه مطاوع أهويت"و في مجيئه من الالزم نحو: "منهو"

له و"التاء" بعد "فائه"، وبناؤه "افتعل" "يفتعل" نحو: "احتقر"  الثاني:                                                                                   مازيدت "الهمزة" في أو 
نحو: "أنصفته" "فانتصف" "وأشعلت النار فاشتعلت" والتخيير  "يحتقر" ويأتي هذا البناء للمطاوعة

: "اقتتلوا" كة في الفعل نحو"تفاعل" "كاشتروا وتشاورا" والمشار " وبمعنىنحو: "انتخب" "و"اصطفى
 .و"اضطربوا" "يضطربون""يقتتلون" 

                                      
 .269، ص3، وهمع الهوامع في شرح الجوامع ج392( انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص1)

ن ت2)                                                    عد ى دونها لواحد لزم معها كضارب زيد  عمرا ، وتضارب                                                                                          ( فإن تعد ى"تفاعل" دون التاء إلى اثنين فمعها أي التاء يتعد ى لواحد كنازعته الحديث، وا 
.             زيد  وعمر 

ــراج. و                    هـــ(، أسـتاذ ابــن جن ـي   399         سـليمان)ت                                                 الفارسـي، الحســن بـن أحمــد بــن عبـد الغفــار بـن محمــد بــن           هـو أبــوعلي    (3 ) ـاح وعــن ابـن الس     لــه                                     . أخــذ عــن الزح 
ـة(، )المسـائل الجليـة(، )المقصـور           التصـريف(،                                                  تصانيف قيمة منهـا: )اإليضـاح فـي النحـو(، )التكملـة فـي                              انظرر غيةرا اعاةر،  ، عوطرةا  ،     .         والممـدود(                                       )الح ج 

  .   496   ، ص 1 ج
 . 393(انظر ابنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص3)

 .394نقال عن المرجع السبق ص 223و 222و 36،ص1( مجلة مجمع اللغة العربية، ج4)

 .269، ص3( راجع همع الهوامع، مرجع سابق، ج6)
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                                                         أصول الفعل نحو: "اختبز يختبز" أي: اتخذ خبزا  وغير ذلك من  واتخاذ فاعله ما تدل عليه
قياسية هذا البناء في مطاوعة  وهذا البناء يشبه سابقه وقد رأى مجمع اللغة العربية المعاني.

                                                                      معاني حسية إذا كانت"فاؤه" "واو" أو"الما " أو"نونا " أو"ميما " أو"راء".                           الثالثي المتعد  ي الدال على 
ما زيدت"التاء" في أوله، و"األلف" بعد"فائه" وبناؤه "تفاعل" "يتفاعل" ويأتي للداللة على  الثالث:

كة نحو: مطاوعة"فاعل" نحو: "ناولته فتناول" يتناول، و"ناقشته" "فتاقش" يتناقش، والمشار 
 ".تضارب يتضاربعاطى" و "تعاطى يت

ل" الذي أريد به وصف     اع                                   بصدد هذا البناء القرار اآلتي: "ف   صدر مجمع اللغة العربيةأوقد 
 .(1)قياس مطاوعته"تفاعل" نحو"تباعد"مفعوله بأصل مصدره مثل"باعدته" يكون 

ى ويدل عل                                                               ما زيدت"التاء" في أوله مع تضعيف"العين"، وبناؤه"تفع ل" "يتفع ل"  الرابع:
" أي: أكثرنا            ينا نتعطى                                   ر" يتكسر، وتكسير الفعل نحو: تعط                                    مطاوعة"ف ع ل" نحو: "كسر ته" فتكس  

                و"تحلم يتحلم ".                                        من التعاطي، والتكلف نحو: "تشج ع يتشج ع" 
"                ماز يدت الهمزة الخامس: " "ي ف ع ل  له مع تضعيف "الالم" وبناؤه "اف ع ل  ويأتي للداللة على                                                      في أو 

"، ويأتي في المبا                                                                                   لغة في الفعل، واالستعاضة به عن"ف ع ل" وهو مرتجل نحو: "اقطر  النبت يقطر 
"األلوان والعيوب نحو: " " "يعور  " و"اعور  " "يخضر   .                               اخضر 

 .(2)ى"                                أل م ى" وهو األسمر الشفتين"أل م                                           وال ينبني من مضاعف"العين" فال ي قال في"رجل

 ف:حرالفعل الثالثي المزيد بثالثة أ
 ويكون هذا النوع على أربعة ابنية وهي:

له وبناؤه"استفعل: ما زيدت"الهمزة" و"السين" األول " يستفعل" ويأتي للداللة على                                و"التاء" في أو 
                  إذا وجدته كريما ، ، و"استكرمته" "أستكرمه"                    إذا صادقته جي  دا  المصادفة مثل"استجدته" "أستجيده" 

أي: طلبت العطاء، و"استقهمت استفهم" طلبت الفهم "استعطيت" "استعطي" والطلب نحو:
" أي: أقر، والتحول أو االنتقال من حال  إلى حال "و:                وبمعنى"ف ع ل" نح " "يستقر                                                               استقر 

نحو:"استنوف الجمل " و"استتيست الشاة" والتكلف نحو: "استعظم يستعظم" و"استكبر يستكبر" 
                                      

               نقال  عن المرجع  224 – 223، 36، ص1ومجلة مجمع اللغة العربية ج – 399 – 396( انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه مرجع سابق ص1)
 السابق.

 .269، ص3، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج399 – 396( انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص2)
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والوجود       يرا "                            : "استعيد عيدا " و"استأجر أجنحو ستيقن" واالتخاذواالستثبات نحو: "استيقن ي
                                                               مته" أي وجدته عظيما ، وبمعنى"افتعل" نحو:"استحصد الزرع واحتصد".نحو"استعظ

 "" وزيادة"واو" بين العينين، وبناؤه"افعوعلالعين"ما زيدت"الهمزة" في أوله مع تضعيف الثاني:
 شونته.         كث رت خ   هفمعنا ب"يفعوعل" ويأتي للبمالغة وتوكيد الفعل نحو: "اعشوشب يعشوش

الجسم والهالل" صار كل منهما أحقف                                  حلولى الشيء " صار حلوا  و"احقوقفوالصيرورة نحو"ا
 .(1)منحني

ل" وهو فة بعد عينه و زيدت الهمزة في أوله والواو المضعوهو ما الثالث:  ل" و"يفعو                              بناؤه"افعو 
ذ" إذا  تجل ابنية نوادرمر  ي                 نحو"احل و  ط البعير" إذا تعلق بعنقر و"             أسرع في الس  ج"            ه، و"اعثو                              اعلو 

 البعير، و"اهيبخ الرجل" تكبر.
"                           تضعيف"المه" وباءه"افع ال  لف" بعد عينه مع ما زيدت الهمزة في أوله مع"األ: الرابع         يفعال 
" و"اويأتي  "                               مرتجال  نحو: "اقطار يقطار  لى               وذلك إذا دل  ع أو يستغنى به عن"فعل"،              بهار  يبهار 

" وقد يأتي للداللة على العيب لون نحو: ا " و"احمار  " وهذه هي أ                                           زراق  بنية                               نحو:"اعوار  يعو ار 
 .(2)المزيد من الثالثي كما ذكرها سيبويه وغيره من النحاة

صول المجرد أو المزيد من الثالثي األ                                                  وما عدا هذه األبنية سالفة الذكر فهو ملحق بالر باعي    
                                                                    ق بالر باعي المجرد بزيادة حرف في الثالثي يجيئ  على ثمانية أبنية، ذكر والثالثي الملح

 الجرجاني منها ستة وهي: 
، نحو:"شمل ل  "، وف و عل نحو:"حوقل"، وفيعل نحو:"بيطر"، وفعول نحو:"جهور"، وفعنل  ل ل                                                                                         ف ع 

يلنحو:"قلنس"، وفعلى نحو:"قلسي                                                 " بمعنى فاضي اإلناء أوأكثر من شرب النبيذ وف ع 
ر يف" و"فنع ل  نحو:"س   "   ن                                نحو:"ش    (.3)    بل 

.يوهذه األبنية سماها الجرجان                                           : أبنية المنشعبة من الثالثي الملحق بفعلل 
                                                                                     وقد زيدت على هذه األبنية أبنية أ خرى وهي: ي ف عل نحو"يرنأ"، وت ف عل نحو:"ترمس"، ونفعل 

ن بس" بمعنى و:نح نحو:"نرجس الدواء"، وهعفل نحو"هلقم" إذا كبر اللقم، وسفعل ومفعل  "نبس"               "س 
                                                                               نحو:"م ر حب"، وفهمل نحو:"دهبل" وهبل اللقمة أي عظمها، وفهمل نحو:"غلمص" أي: غلص، 

                                      
 .290 -269، ص3، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج399كتاب سيبويه، مرجع سابق ص ( انظر أبنية الصرف في1)

 .300 -399(انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص2)

 .303(انظرالمفتاح في الصرف للجرجاني، مرجع سابق، ص3)
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نحو:"زهزق"  فلوفعوفعلم نحوك"غلصم" وفعلن نحو:"قطرن"، وفعلس نحو:"خلبس" أي خلب 
 (.1)بمعنى"زهق

قة ب"دحرج" تسمى أبنية موازنة بنية الثالثة الملحقة بالرباعية المجردة، أي: الملحفهذه األ 
 (.2)                      ر باعي على سبيل اإللحاقلل

باعي المزيد:                                       الفعل الثالثي الملحق بالر 
                                                                             وهو كل فعل ثالثي زيد فيه حرفان أو أكثر بغرض اإللحاق بأبنية المزيد الر باعي وهو  
 نوعان:
 بنيته كما يلي:بالرباعي المزيد فيه حرف واحد وأ الملحق :األول
".تفعلل نح-1 " و"تشمل ل  يتشمل ل  ب ب  ل ب ب  ي ت ج                                                 و:"ت ج 

 ".تمفعل نحو:"تمسكن يتمسكن" و"تمدرع يتمدرع-2

 تفعلي نحو:"تجعبي يتعجبي" و"تقلسي يتقلسي".-3

 تفوعل نحو:"تخوقل يتخوقل" و"تجورب يتجورب".-4

 تسهوك يتسهوك" و"ترهوك يترهوك".تفعول نحو:"-5

 تفعيل نحو:"تشيطن يتشيطن".-6

ب  اعي المزيد بحرفين واو على نوعين:              والملحق بالر 
لل" نحو:"اقعنسس يقعنسس" و"اعفنجج ملحق ب"افعنلل" وأبنيته هي:"افعنلل" "يفعناألول: 
 يعفنجج".

فتعلي وقد زاد بعضهم بناء ا  (.3)ي"يحرنب لى" نحو:"اسلنقى يسلنقى" و"احرنبىنوالثاني:"افعنلى يفع
                          ن الفعل"لق ي" وليس لإللحاق عل" م"استلقى" "استفلل" ونرى أن وزن نحو:"استلقى" لإللحاق ب"افعن

                                                               ي محمد الدين عبد الحميد ألن من شروط اإللحاق بالمزيد أن ي زاد على ب"افعنلل" وهذا رأ
 (3)                                           الم لحق األحرف التي زيدت على الملحق به نفسها

باعي المزيد فيه:      ً                                   ثانيا : أبنية الفعل الر 
                                      

 ¼.والمضعف  31ص، 2والمزهر ج 303 -303( انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص1)

 .390( شرح المفصل ص2)

 .303(انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص3)

 .86(انظر دروس في التصريف، مرجع سابق، ص3)
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" نحو:"دحر ج"،        ء  واحد                             الفعل الر باعي المجرد له بنا                             والفعل الر باعي المزيد فيه                         وهو"فعل ل 
                                                                              هو: ما كانت حروفه األصلية أربعة وزيدت عليها زيادات أ خرى وهو نوعان: مزيد بحرف، 

 ومزيد بحرفين وتفصيلهما كما يأتي:
                                 بناء الفعل الر باعي المزيد بحرف: األول:
له، وبناؤه"تفعلل" "يتفعلل  " ويأتي للداللة على مطاوعة"فعلل"                                                  وهو ما زيدت التاء في أو 

                                                                             سواء  أكان من المضع ف نحو:"قلقلته فتقلقل" و"زلزلته فتزلزل" أم من غير المضع ف 
 .(1)نحو:"دحرجته فتدحرج" و"بعثرته فتبعثر"

                        مع اللغة العربية قياسا                                    " المجرد المتعد  ي، وهو ما جعله مجوهذا البناء مطاوع ل"فعلل
 " " وما ألحق به قياس المطاوعة فيه تفعلل" نحو" "دحرجته        فنص                  لمطاوعة"فعل ل  ل ل  "ف ع                                                                      على أن 

 .(2)فتدحرج" و"جلببته فتجلبب"
                                    أبنية الفعل الر باعي المزيد بحرفين:والثاني: 

 ويكون هذا النوع على بناءين:
له والنون بعد عينه وبناؤه"افعنلل يفعنما زيدت الهمزة في أ األول: جم" نحر لل" نحو"احرنجم ي                                       و 

 و"افرنقع يفرنقع".
" ويأتي لبناء والثاني:  له مع تضعيف الالم الثانية، وبناؤه"افعلل  يفعلل                                                                                   ما زيدت الهمزة في أو 

".فعل عليه نحو:"اال " و"اطمأن  يطمئن  " أو للمبالغة نحو:"اقشعر  يقشعر                                                                  شماز  يشمئز 
                            الر باعي المزيد بناءان هما:                                                  وقد أنكره قوم  وقالوا: هو ملحق ب"احرنجم" وزيد على 
                               افعل ل: نحو:"اخرم ش" و"اجرمش". -1

  (.3)لنجع" وهو فعل شاذل: نحو قولهم:"جفعلف -2

" في الثالثي قال                                 وكال بنائي المزيد فيه غير متعد                                                          ، وهما في الر باعي نظير"انفعل" "افعال 
                          الثة، زادوا نونا  وألف وصل سيبويه: وليس في الكالم"احرنجمته" ألنه نظير"انفعلت" في بناء الث

م"افعللته"، وال"افعاللته"، وذلك نحو:"احمررت" الكال، وقال: ليس في "هذاا زادوهما في "كم
 (3)و"اشهابيت" ونظير ذلك من بنات األربعة"اطمأننت" و"اشمأززت"

                                      
 .32، ص2(المزهر ج1)

 .161، ص2(الهمع ج2)

 .304(انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص 3)

 .282جع سابق، ص (انظر المفصل في صنعة اإلعراب، مر 3)
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 المبحث الثاني                                                  
 لقطعزيادة امزتي الوصل وا

 امزة الوصل:زيادة    ً  أوال " 
ل الكالم، وت كتب  وال ت قرأ  إن  وقعت                                                                                        هي همزة ابتدائية ت كتب وي نطق بها إذا وقعت في أو 

 (.1)في وسطه، أي: إذا كانت مسبوقة بحرف أو بكلمة، نحو همزة"استولى" وهمزة"ال" في"القائد"

ل الكلمة، موجودة في اال)) :هيإذن  والتكون في                          بتداء مفقودة في الد ر ج،                                       همزة سابقة في أو 
                                                                                         مضارع مطلقا ، سواء كان ثالثيا  أم رباعيا ، مجردا ، أو مزيدا  فيه؛ ألن  المضارع مبدوء بأحرف 

 (.2)((لهمزة الوصل                                     المضارعة، وهي متحركة أبدا  فلم ي حتج

متكلم ما يت بذلك ألنها تسقط، فيصل ال     م                                              واخت لف في سبب تسميتها، فقال الكوفيون:"س   
 قبلها بما بعدها".

اكن.                  وقال البصريون: س                                                       م  يت  وصال  ألن  المتكلم يصل بها إلى النطق بالس 
م  ي ت  بذلك لسقوطها عند وصل الكلمة بما قبلها لميذه                  وقال الشلوبين وت           وسم اها .                                                             ابن الضائع: س 
ل م اللسان  .(.  3)                   الخليل س 

                      بالقلب والحذف، وم وضع                                ز يد ت  أوال  ألنها الئقة للتعبير                              وأم ا عن زيادتها أو ال : فقيل:  
ا مبتدأة، وقيل: أصلها األلف؛ ألنها من حروف الزيادة، وهذا ن                             االبتداء م ع ر ض لذلك، فكانت ه

 (.3)                                                                        موضع زيادة؛ لكن قلبت همزة لضرورة التحرك، إذ الي بتدأ بساكن، ويلزم التسلسل
له وما كان  ...چ                                                       هذه األلف الزائدة فاستئنافه أيضا  مفهوم نحو قوله تعالى:                        على ف ع ل مم ا في أو 

 .(6)                                              ؛ ألن أول الفعل أبدا  مضموم والثالث أيضا  مضموم(4) چ ...ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

 
 
 

                                      
 .218، ص1( انظر المقتضب، مرجع سابق، ج1)

 .36( موسوعة الحروف في اللغة العربية مرجع سابق ص2)

 .218، ص1( انظر المقتضب، مرجع سابق، ج3)

 .160، ص2( انظر األشباه والنظائر، مرجع سابق، ج3)

 (26( سورة إبراهيم اآلية)4)

 .140، ص1بق، ج( انظر معاني القرآن لألخفش، مرجع سا6)



51 

 

 :ضابط حركة امزة الوصل
لف القطع، ا في مقابلة أه    ألن  ؛ ، فقيل: أصلها الكسرفي حركة همزة الوصل لنحويون ااختلف 

صل على أصل التقاء الساكنين وهذا األيل: حركتها في األصل الكسر، وهي مفتوحة، وق
 .(1)                                     يستصحبها إال إذا كان الساكن بعدها ضم ة

" اضرب"                             همزة الوصل مكسورة أبدا  نحو:  نيعضد ذلك بأ (اللمع)جني في  وما ذكره ابن 
                                                 ؛ إال أن ينضم ثالثها ضم ا  الزما  فت ضم هي فتقول: "     ا بن"، "     ا ذهب،"
 .(2)"       ا غزوي "فضموا ألن األصل "               ا غزي يا امراة  :"، وقالوا"طلق بزيد   ن  ا"، "      ا خر ج"، "دخل   ا  "

                                                  الحرف الثالث من"يفعل" فإن كان مضموما  ابتدأت  بها  ه                          ون الحظ أن الضابط في ذلك كل
ال أنه يلحق الضم الكالم؛ إ مضمومة؛ وذلك لكراهيتهم الضم بعد الكسر، حتى أنه ال يوجد في

ذ "، فكراهة أن يلتقي حرف مكسور وحرف مضموم ال حاجز بينهما إال نحو قولك: "        إعرابا                                                                   ف نح 
د و"، وعند االستئناف الحرف الساكن، وذلك نحو قولك:  " و"عدا، ي ع                                              "ركض، يركض 

  .(3)؛ ألن العلة واحدة"      ا قتلي"، وكذلك للمرأة تقول: "     ا قتل"، "           ا عد يا فتى"، "                 تقول:"ا ركض برجلك
مت هقال من كسر إفلثقل االنت إذا كان ذلك ال                                 ذه األلف إذا كان الثالث مضموما ؛            لى ضم ض 

 غير المعنى.   ي  
" فهم"م ن ت ن" فكسروا الميم   ن ما هي من"أ ن ت ن  " وا                                                                                                 وقالوا في بعض الكالم في"الم نت ن": "م ن ت ن 

 (.3)ن"  لضمة الميم              ء، فقال"م نت               م  بعضهم التا                    لكسرة التاء، وقد ض  

                                                                        خول همزة الوصل في الفعل هو أن تجد الياء في"ي ف عل" مفتوحة، فما كان كذلك وعالمة د
 فلحقته األلف، فهي ألف وصل، وذلك قولك:"يضرب، يذهب، ينطلق، يستخرج".

زيد استخرج" فهي بذلك ال تكون في حرف غير"ال" "يا، و"زيد انطلقيا"، و"اضرب              فتقول:"يازيد  
              ؛ فج علت معها                     م" منفصلة عم ا بعدهاالألن"ال ة على"الالم"هذه الهمز  وقد زيدت (، 4)عند سيبويه

  (.6)                       اسما  واحدا  بمنزلة"قد"

                                      
 .160، ص2( انظر األشباه والنظائر، مرجع سابق، ج1)

 .93(انظر اللمع في العربية: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق حامد المؤمن )عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية( "د. ت" "د، ط" ص2)

 .220، ص1(انظر المقتضب، مرجع سابق، ج3)

 .139، ص1مرجع سابق، ج (انظر معاني القرآن لألخفش،3)

 .683، ص2(انظر شرح التصريح على التوضيح، مرجع سابق، ج4)

 . 288(انظر كتاب اللمع في العربية، مرجع سابق، ص6)
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           يفا  لكثرة فج معاملة الوصل تخ                                                       ولكن  الخليل بن أحمد يرى أنها همزة قطع عوملت في الد ر  
وبقية الحروف همزاتها في الحالتين للتخفيف  "وشر"خير،ت الهمزة من          كما ح ذف   االستعمال

 (.1)                         قطع، نحو: "أم ، وأو، وأن" همزات

                                                    في فعل  ثالثي مجرد نحو:"أم ر، أخذ " وال رباعي في العد وال تكون همزة الوصل  
                                               نحو!"أكرم  وأعطي" والهمزة في ذلك كله همزة قطع.

 والسداسي وهو نوعان ،بل تكون في الفعل الخماسي، وهو ما فيه زيادتان نجو:"انطلق، واقتدر"
 (.2)                                                             الث زوائد نحو:"استخرج" والر باعي الذي فيه زيادتان نحو:"احرنجم"الذي فيه ثالسداسي 

فمن ذلك يمكن القول بأن همزة الوصل تدخل على الماضي إذا تجاوزت عدته أربعة أحرف، 
له همزة، فهي همزة وصل كما في األمثلة السابقة)  (. 3                                                   وفي أو 

سكن فيه ما بعد حرف المضارعة، وتدخل همزة الوصل على أمثلة األمر من الفعل الذي ي    
خل"نحو: ال ي بتدأ بساكن، وخالصة ذلك أن كل فعل كان حرف "اسمع"، و"اضرب"، و"     اد                                                     ، لئ   

اضرب" و"انطلق" نحو:" (.3)                                                          المضارعة منه مفتوحا ، فاأللف التي تدخل عليه من أوله ألف وصل
رب" و"ي ن طلق" و":"ك تقولتطع" ألنو"اق ك  ن ما بعده." فتفتح حرف المضتطعيق                     ي ض                          ارعة وت س 

                                                                                 وأم ا األسماء فألفات الوصل تلحق من األسماء أسماء  بعينها، فهي أسماء محصورة ومحفوظة 
، امرأة، ا ثنان،                                                                               تسمى ب"األسماء العشرة" وهي أسماء من غير المصادر وهي:"ابن، ابنة، امرؤ 

 من هللا".اثنتان، اسم، است، ابنم، اي
ل على األسماء كما لم يكن حق األفعال أن تعرب  ولم يكن من حق األلف أن تدخ 

األسماء فمن ذلك"ابن، وابنة"،                                                       ولكن أعرب منها ما ضارع األسماء، وأ دخلت هذه الهمزة على
             ي، وب ني ة".ن           ، تقول:"ب  "واو "أو "يا "منقوص قد سقط منه حرف، وذلك الحرفاسم ألنه 

ذا صغرت قلت: وكذلك تقول في"اسم" بدأ با م ي                       سم هللا وا   (.4)"        "س 

و"اثنان" كذلك لو كان يفرد لكان يجب أن يكون في الواحد"اثن" ولكنه ال يفرد في العدد فبطل 
ومن ذلك"است" إنما هي على ثالثه أحرف فالسين موضع الفاء، والتاء موضع ، اه...نمع

                                      
 .332(انظر قطر الندى وبل الصدى، مرجع سابق، ص1)

 .683، ص2(انظر شرح التصريح على التوضيح، مرجع سابق، ج2)

 .91سابق، ص(انظر اللمع في العربية: مرجغ 3)

 .333(انظر أسرار العربية، مرجع سابق، ص3)

 .91، ص1(انظر المقتصب،  مرجع سابق، ج4)
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تيهة" وفي                                                                                العين، والهاء في موضع الالم؛ وهي الساقطة، يدلك على ذلك قولك في التصغير:"س 
هذا اليوجد في غير ما يعتل من تباع عينه لالمه و رؤ" واعتالله اومنها"امالجمع"استاه".

نما هي"ابن" والميم زائدة                    سماء.ومن ذلك"ابن م"األ  (.1)                           وا 
" على ألف الوصل في األسماء بسقوطها         وي ستدل  م ى                                     في التصغير، وذلك نحو قولك:"س 

". وي ستدل على ألف او                               خي" و"أ ميمة" فتعلم أن ها ألف                        ها في التصغير كقولك"أ  لوصل بثبوت                           "ب ن ي 
ألفعالها في نوع همزاتها فإن كان الفعل همزته موصولة، كانت في  والمصادر تتبع .(2)قطع

 .(3)"        انطالقا                                يازيد استخرج استخراجا  وانطلق "المصدر موصولة، تقول:
معت فإن         فإذا ج   أو تثنيتها،دها،إفراما دامت على  سماء العشرة تظل همزة وصلمزة في األواله

  (.3)چ...ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ  ومنه قوله تعالى:الهمزة تصير همزة قطع، 
ع حيث جاءت األسماء على صيغة الجم (.4)چ ...ى  ائ  ائ    ەئ ...چ  وقوله تعالى:

     (.6)همزات قطع                                   واست بدلت همزاتها من همزات وصل إلى 

 دخل على الكلم الثالث: اسم، وفعل، وحرف.يمكن القول بأن همزة الوصل ت ذنإ 
                                        العشرة التي ذ كرت، وهي من غير المصادر،  ففي األسماء وجدناها في األسماء

له همزة،  ماء المصادر فهي في كل مصدر ماضيه متجاوزأما األس                             ألربعة أحرف، وفي أو 
 (. 9)                                                                وذلك نحو:"استخراج"؛ ألن  ماضيه متجاوزألربعة وفي أول ه همزة"استخرج"

فحذفت زيد عندك؟                                 بغيرها، تقول في االستفهام: أبن  عنها  االستغناء                       وهمزة الوصل ت حذ ف عند 
 عنها بهمزة االستفهام.                     همزة الوصل استغناء  

 :(8)                         قال عبد هللا بن قيس الر قيات

  ا   ه     ب     ج     ع     ي      ب     ي       الش      ض     ع     ب            ا      و     ذ      س     ي     ق      ن     ب  : أ   ت      ال     ق     ف  
                                      

 .92، ص1(انظر المقتصب،  مرجع سابق، ج1)

في  ود                                                                                                                    (انظر شرح جمل الزج اجي: تأليف االمام أبي محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري المصري، المول2)
 .334، ص1986هـ، دراسة وتحقيق علي محمد عيسى، عالم الكتب) بيروت(، الطبعة الثانية 961هـ والمتوفي 908القاهرة سنة 

 .219، ص1(انظر المقتصب،  مرجع سابق، ج3)

 (.23( سورة النجم اآلية )3)

 (.61( سورة آل عمران اآلية)4)

 .368( راجع قطر الندى وبل الصدى، مرجع سابق، ص6)

 .91(انظر اللمع في العربية: مرجغ سابق، ص9)

 .121البيت من مجزوء الوافر ،وهوللرقيات في ديوانه ص(8)
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                                               همزة الوصل ح ذفت لالستغناء عنها بهمزة االستفهام. والشاهد في هذا البيت أن
                                                                          هام: اشتريت  لزيد  ثوبا  فإن كانت الهمزة التي مع"الم" التعريف لم تحذفها مع وتقول في  االستف

 ."الغالم ذهب بك؟" "الرجل قال ذاك؟ :"                                               همزة االستفهام، لئ ال يلتبس الخبر باالستفهام، تقول
 چڀ  ڀ  چ قال تعالى: 

فوها ألنها صارت فلم يحذ  آهلل أذن لكم"له تعالى:"و وق(. 1)
 –هناك  –ألن االلف والالم اغفر لي، فأثبتوها ياهلل                                       عوضا  من واو القسم، وقالوا في النداء: 

 (.2)بدل من همزة"إاله"

ن اء  " :، والتي تلزم الالم مثل"سأل"و "،زأر "و"سفأو""،رأس"والتي تلزم العين مثل:   "        ح 
 ."رأ يقرأق"، و"      قثاء  "و

                                                        في ثبوتها لفظا ، وخطا ، ووصال ، وابتداء ، والفرق بينهما، عرفتها فحكمها حكم ألف القطع  فإذا
المستقبل، والمصدر، والفاعل، والمفعول، والظرف، صل تثبت في الماضي والحال، و ف األأن أل

، ول مأكول                              أكل سيأكل أكال ، فهو آكل،والمفعالنهي، وتسقط في األمر مثل: "أكل يواآللة، و 
            "ك ل، خ ذ "                                                                         والظرف مأكل، واآلله مئ كلة، والنهي ال تأكل،فإذا صرت إلى األمر أسقطتها فقلت: 

 (.3) چٱ  ٻ  ٻ  چ ومثله قوله تعالى: 

القطع تثبت في الماضي، واألمر، والمصدر، وتسقط في سائر ما  وألف (.3)الهمزة         فأسقطت  
                          بوزن أفع ل وأفع ل فهي تقع  "                      وأكرم يا زيد  إكراما   "،   "  يدأكرم ز "ذكرناه ألنها زائدة في الوزن فنقول: 

رم ، وظرف                                                                               قبل الفاء زائدة، ثم تقول: ي كرم، وسيكرم، وهو م كرم ، والمفعول م ك 
 (4)                                               مكرم أيضا ، واآللة مكرمة القوم، والنهي: ال ت كر م والمكان        الزمان  

 ثانيا: زيادة همزة القطع

ل الكلمة                                 وحكم ها أن ت كتب  وت لفظ  ،                                "أكرم  وأكرم  وأ كر م  وا  كرام"              زائدة ، كهمزة                         هي همزة  في أو 
، سواء  ق رئت ابتداء ، مثل  "أكرم  ضيوفك"، أم بعد كلمة قبلها                        ، مثل  "يا علي  أكر م                                                                         حيثما وقعت 

يوفك"      ف س  أن                                                وهي تكون  في أوائل  بعض الجموع كأحمال  وأوالد  و ،                             وهمزة  الفصل همزة  قياسي ة  ،        ض 
                                      

 (.133( سورة األنعام اآلية)1)

 .49(انظر اللمع في العربية: مرجع سابق، ص2)

 (.211( سورة البقرة اآلية)3)

هـ، دراسة وتحقيق د. هادي عطية مطر الهاللي االستاذ بجامعة بغداد، دار 499(انظر كشف المشكل في النحو: لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني ت 3)
 . 421م، ص2002 -هـ 1323عمار للنشر والتوزيع)عمان(،الطبعة األولى، 

                                                                                                           . 422(انظر المرجع سابق، ص4)
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                                                                    وتكون أيضا  في الماضي الر باعي   وأمره  ومصدره، مثل  أ حسن  وأ حسن   ،                         وأرب ع  واتقياء  وأفاضل  
"، وفي  "، وفي المضارع الم سند إلى الواحد المتكلم مثل  "أ كتب  وأ كرم  وأ نطلق  وأ ستغف ر                                                                                                   وا حسان 

"، الذي هو للت فضيل، مثلث "أفضل  وأسمى"، أو صفة   "م                                                            وزن "أفعل  ،                            شب هة ، مثل  "أحمر  وأعور 
                                                                                  وهي مفتوحة  دائما ، إال في المضارع من الفعل الرباعي ومصدره، فإنها في األول مضمومة ، 

." ن  وأ عطي"، وفي اآلخر مكسورة، مثل "إحسان  وا عطاء   (1)                                                           مثل احس 
         و "عينا                                                 الزائدة هي كل همزة ليست من أصول الكلمة "فاء " أهمزة القطع                   فمن ذلك يتضح أن      

وألف التأنيث الممدودة نحو ة "، نحو :"أقوم "،                                    " أو "الما  "، وذلك مثل :"ألف المضارع
"، ماء   ل     ع  "                      لهمزة في "ف ع الء"نحو: وانحو:" أصدقاء "،  ونحو الهمزتين في " أفعالء ":"صحراء"،
م "، والهمزة في :" إسال ال " نحو:"أكواب"، و" أنساب " ،والهمزة في " أفع،           و"ع ظ ماء"
 ( 2).و"إعالم"

                                      همزة القطع  أنها تثبت وصال  وابتداء . يميز وما
فنجد ألف األصل تكون  –همزة القطع  –ونالحظ التشابه الكبير بين ألف األصل وألف القطع 

                                                                              في األسماء واألفعال، وال تكون في الحروف؛ ألنها ال تعرف إال بالوزن، والحروف ال ت وزن، 
                                                                    مة أو عينا  أو الما ، فالتي تلزم الفاء مثل:" أر ض"، و"أم د"، و"أخذ"،                     نما تقع فاء  في الكل   ا  و 
ذ"، و"أكل"و د"، و"أخ  والتي تلزم العين مثل:"رأس"،و"فأس"و" زأر"، و"سأل"، والتي ،                               "أكل"، و"أح 

"، و"قرأ يقر تلزم الالم مثل: " " و"قثاء  ن اء   أ"                             ح 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .                                                                                                       31،ص2( جامع الدروس العربية ، مرجع سابق ،ج1) 

تاذ اللغة العربية وآدابها،دار السالم للطباعة (انظر علم كتابة اللغة العربية واإلمالء األصول والقواعدوالطرق،تأليف أ.د.حسني عبد الجليل يوسف أس2)
                                                                                                          118م ،ص2006هـ1329الطبعة األولى والنشروالتوزيع والترجمة) القاهرة( ، 
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 المبحث الثالث
 حروف الجر والعطف الزائدة

؛ أما حروف المباني فهي                                                     حروف في اللغة العربية قسمان: حروف مبان  وحروف معان  ال 
                              ، وقد ذ كرت زيادتها تفصيال  في بنفسها في الكتابة                                  ن منها الكلمات العربية وال تستقل  التي تتكو 

 بداية هذا البحث.
جملة، وقد                                                     فهي ما كان لها معنى  ال يظهر إال إذا انتظم الحرف في ال                   وأم ا حروف المعاني

صب،                                               صل بالكلمة، ومن حروف المعاني حروف الجر، والن         أو يت  بنفسه في الكتابة،         يستقل  
 والجزم، واالستفهام وغيرها.

 أو ثالثية مثل:"في" قد تكون ثنائية ، ومثل:"الباء"                              وحروف المعاني قد تكون أ حادية 
ر معناها إال في نظم الجملة إال                                     ال تؤدي معنى  مستقال  في ذاتها، وال يظه ، ومع أنهامثل:"على"

دى إال بها، فأنت تقول:"أكلت من    ؤ                                                     ت عد  في كثير من األحيان ركن المعنى حيث ال يتم وال ي  أنها 
                                        "من"، فلو قلت:"أكلت الطعام" لكان محتمال       إال  ب          الجزئية      ر     ه     ظ           ه، وال ت     أ     ز                        الطعام"، وأنت تريد ج  

رئيسية في الكالم، فمن تمكن من استخدامها في           ي وظائف  د   ؤ                      ه، وحروف المعاني ت                أنك أكلته كل  
   (.1)                                 ا  وافرا  من بالغة التعبير وفصاحته        وتي حظ                        مكانها المناسب فقد أ  

                                               زائدا ، ومجيئ  بعضها زائدا  ال يعني أنه خال  من تأتي أصلية وبعضها قد يأتي  وهي في مجملها
ن    ه،    ي      د      ؤ     ت   ن                                   ل في تأدية المعنى الذي أ ريد لها أها زائدة على األص               ما المقصود أن                 الفائدة؛ وا 

     إم ا                                                  أن  فائدة الحرف الزائد في كالم العرب إم ا لفظية و (شرح الكافية)               وذكر الر ضي في     
اء في خبر"ليس" و"ما" فإن قيل: فيجب أن ال تكون لمعنوية تأكيد المعنى، كما في البمعنوية فا

م  يت زائدة ألنه ال يتغير بها أصل المعنى، بل ال يزيد زائدة إذا أفادت فائدة معنوي                                                                  ة، قيل: إنما س 
                                                      ا لم تفد شيئا  ل م ا لم تغاير فائدتها العارضة الفائدة هبسببها إال توكيد المعنى الثابت وتقويته، فكأن

 .(.2)الحاصلة قبلها
" و"الم االبتداء" وألفاظ التوكيد  زوائد ولم –ال          كانت أو  أسماء  –                                                           ويلزمهم أن يعدوا على هذا"إن 

 .(3)چ...پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ نحو قوله تعالى:  يقولوا به، وبعض الزوائد يعمل وبعضها ال يعمل
                                      

ر اب، دار المعارف للتراث ،الطبعة األولى،  (انظر معجم الشوارد النحوية والفوائد1)  .334م، ص1990-هـ 1313                                                                 اللغوية: تأليف محمد حس ش 

 .361، ص3(انظر شرح الكافية للرضي، مرجع سابق، ج2)

 (.149( سورة آل عمران اآلية)3)
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تها أفصح، أو كون الكلمة أو الكالم بسببها دوالفائدة اللفظية هي: تزيين اللفظ وكون زيا 
 ية.تهيأ ال ستقامة وزن الشعر أو لحسن السجع أو غير ذلك من الفوائد اللفظ

ال، ل                           ثا ، وال يجوز ذلك في كالم    ب     ع      ت     د     ع                                                            وال يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معا ، وا 
 مته عليهم الصالة والسالم.وأنبيائه، وأئ      وجل                                      الفصحاء وال سي ما في كالم الباري عز  

نما سم يت هذه الحروف                                                                        وال يمنع من اجتماع الفائدتين شيء، وقد تنفرد إحداهما على األخرى، وا 
                                                                                  زوائ د، ألنها قد تقع زائدة، بل وقوعها غير زائدة أكثر، وسميت أيضا  حروف الصلة، ألنها 

تفصيل تلك و   (1).                                                                ي توصل بها إلى زيادة الفصاحة، أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك
 الحروف ما يأتي:

   ً                     أوال : حروف الجر الزائدة:
، ألنها     ي ست                    نى عنها إعرابا ، وال              هي: التي ي ستغ حروف الجر الزائدة                          غنى عنها  معنى 

نحو:"ما جاءنا من أحد" و"ليس  بها لتزيد في توكيد المعنى، وال تحتاج إلى تعليق، إنما جيئ
وزيادة هذه                                                 التي ت زاد هي:"من، والالم، والكاف، والياء، وعلى" حروف الجر و بمسافر". علي

تى الحروف إنما هي في اإلعراب، فال تعمل ال                                                 جر كبقية حروف الجر العاملة؛ ولكنها إن ما ي ؤ 
  بها لتوكيد المعنى وتقويته.

يمكن أن تأتي أصلية، فيكون                        ال تكون زائدة دائما  بل                                        ويجب التنبيه إلى أن  حروف الجر الزائدة 
 رابي في معمولها.علها معناها، وأثرها اإل

 معنوي؛ها من متعلق، وهو االرتباط ال                                  الثابتة في حروف الجر أنها ال ب د  ل ومن األحكام 
                      فأ عينت على ذلك بحروف  –ل إلى األسماء وهي الالزمة و ألن األفعال قصرت عن الوص

                                                                                        الجر، وهذا الحكم تخرج منه حروف الجر الزائدة، التي لم تدخل في الكالم إال  لتقويته وتوكيده، 
 وذكرها فيما يأتي:، (2)ولم تدخل للربط

  اء""البزيادة: 
                                                                      اء" من أكثر حروف الجر زيادة؛ فهي ت زاد في النفي واإلثبات؛لمجرد التوكيد ر"البعتب   ت   

                                       وتقوية المعني، فهي ت زاد في ستة مواضع:
                                      

 .363- 362، ص3( انظر شرح الكافية للرضي، مرجع سابق، ج1)

هـ، تحقيق محمد محي الدين  عبد الحميد، المكتبة العصرية 961ب؛ تأليف االمام ابن هاشم األنصاري ( انظر مغني اللبيب عن كتب األعاري2)
 .209، ص2م، ج1991 -هـ 1311)بيروت(، 
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 :زيادتها في الفاعل -1

 اء في الفاعل واجبة، وغالبة، وضرورة. زيادة الب
" و فالواجبة: ال      ث م   ن   س     ح                              األصل:"أحسن زيد "، أي صار ذا                                  تي في التعجب مثل: "أحسن بزيد 

                                                فظ، وذلك أنه ل م ا غ ي  ر للطلب صار:"أحسن زيد"،                                  إلى الطلب وزيدت"الباء" اصطالحا  لل        غ ي  رت
ا" ليكون زيد صورته صورة ب"الب     تي                          فعل األمر رفع للظاهر فأ       أن   –بحسب الصورة  –فيلزم 
 .ةفضل

                . قال الز ج اج:  (1) چجخ   جح  مح چ                                                       والزيادة الغالبة: فهي فاعل كفى، نحو:"وكفى باهلل شهيدا "
حيم عبد بني                                                                              كفى بمعنى اكتفى والذي يدلك على أنها مزيدة في اآلية السابقة قول س 

             :(2)الحساس
     يا      اه        ء  ن     ر     م     ل     ل      م     ال     س      اإل        ب  و     ي         ى الش     ف     ك             يا      اد     غ      ت     ز     ه     ج     ت       إن         د  ع     و      ة     ر     ي       ع م   

". ووجه ذلك أنه لم يستعمل"كفى"                   هنا بمعنى"اكتف 
 اء" في فاعل كفى التي بمعنى"اجتزأ" و"أغنى" وال التي بمعنى"وقي".             وال ت ز اد"الب

 :(3)واألولى متعدية لواحد كقول الشاعر

ل ك ن   ل     ق         ف ين ي و       يل     ل     ق      ه     ل       ال     ق       ي     ال      ك      يل     ل     ق                                            يل  م ن ك  ي ك 
 (3)چ ... ڇ  ڍ  ڍ  ڌ...چ  والثانية متعدية الثنين كما في اآلية:

 المفعول به:زيادتها في -2
( 4)چ ... ۀ  ہ  ہ      ہ        ۀ...چ  اء في المفعول به زيادة سماعية نحو قوله تعالى:وزيادة الب

 (9) چ...خت  مت  ىت    يت  ...چ  وقوله: (6)چ...ی  ی  ی  ی  چ  وقوله تعالى:
 .(8)الجعدي ومثله قول النابغة

                                      
 ".99( سورة النساءاآلية"1)

 .1/269والخزانة  1/168( البيت من الطويل وهو في االنصاف 2)

 .1/109ي الميكالي  وبال نسبة في المغني ( البيت من الوافر ، وهو ألبي النصر أحمد بن عل3)

 (.24( سورة االحزاب اآلية)3)

 (.194( سورة البقرة اآلية)4)

 (.24( سورة مريم اآلية)6)

 (.14( سورة الحج اآلية)9)

 .214ص ( ديوانه 8)
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 ج   ر     ف      ال  ب او    ج     ر     ن     و      ف     ي       الس     ب      ب     ر     ض     ن          ج   ل     ف      ال       اب     ح     ص     أ   –    ة     ب     ض   ي   ن     ب   -     ن     ح     ن  
 .(1)يات السالفة الذكراء في االبوالباء زائدة، ومثله الب نرجو الفرجالمراد: 

                                ث رت زيادة الباء في مفعول"عرفت" لتي وردت في البيت فلالستعانة. وك                     وأم ا الباء الثانية ا 
 :(2)                                  في مفعول ما بتعد ى إلى اثنين كقوله            ونحوه وقل ت 

ة          ن     م        ي ال     ف      ك      اد     ؤ     ف      ت     ل     ب     ت            ام      د       ب ار    ب       يع     ج         ي الض     ق     س     ت                         ام  خ ر يد            ب س 
       د  ث     ح     ي          ما  أن         ء  إث     ر     م      ال       ى ب     ف                                                                 وقد زيد ت  في مفعول"كفى" المتقدمة لواحد، ومنه الحيث الشريف:"ك  

 .(3)(3)"ع   م       ا س     م       ل      ك     ب  
 المبتدأ:زيادتها في -3

زيادة الباء في المبتدأ فيقول المالقي:"إن الباء تكون زائدة في المبتدأ إذا كان"حسب"،      أم ا
 (:4)أي: حسبك وقال الشاعركقولك:"بحسبك أن تقوم"،

ل م وا               م     و     ق      ال      ف ي     ك     ب     س     ح     ب   ر      ي     ن       م غ      يه     ف      ك     ن     أ     ب                            أ ن  ي ع          م ض 
  .(6)هملمك عأي: حسب

وردت زيادة الباء في المبتدأ في غير لفظ"حسب" مثل قولك:"خرجت فإذا بزيد" و"كيف بك  وقد
فالباءات في كل ما سبق زائدة في غير  (.9) چ   ڻ  ۀچ إذا كان كذا" ومثله قوله تعالى:

                                لفظ حسب خالفا  لما ذكره المالقي.
نعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجر غير ولكن هذا الرأي مردود عليه بقول ابن يعيش:"وال  

هذا الحرف" وقال المرادي:"جعل بعض المتأخرين الباء في قولهم: كيف بك، وكيف بنا زائدة مع 
 ؟(8) المبتدأ، واألصل كيف أنت وكيف نحن

 
                                      

 .84 -83(اللباب في النحو، ص1)

 فيه دخول الياء على المفعول الثاني. والشاهد 213( البيت من الكامل ، وهو  لحسان بن ثابت افي الديوان 2)

تاني )المتوفى : ( سنن أبي داؤد : 3) ج س  ، 3330حيث رقم  هـ(294                                                                                           أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس    
 باب في التشديد في الكذب.

 .118(انظر مغني اللبيب ص3)

 .2/282والخصائص  1/143يان، وهو في سر الصناعة (البيت من المتقارب، وهو لألشعر الرق4)

 .43(انظر رصف المباني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص6)

 (.6( سورة القلم اآلية)9)

 .43( راجع الجنى الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص8)
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 الخبر:زيادتها في -4

وليس "،    "  قائما          ليس زيد   "، أي:"              ليس زيد  بقائم "                         في خبر ليس مؤكدا ، فتقول: زاد الباء          الخبر فت   ا    أم  
ما "لغة أهل الحجاز فيقولون:                        ، وت شبه"ما" ب"ليس" في    "  منطلقا           "ليس محمد  ، أي: "            محمد  بمنطلق

، وأما بنو تميم فيجر جالسا        ماعمر  "و "            زيد  قائما    ."بل"، و"هل"ونها مجرى                        " 
وفي خبر"ما" ء فيها و"ليس" المعنية هنا هي"ليس" غير االستثنائية فتزاد البا .(1)وال يعملونها 

ل الكالم، هذا على مذهب البصريين.لرفع توهم اإل                                                               ثبات، فإن السامع قد ال يسمع أو 
ڌ  ڌ  ڎ   چ  "الباء" عندهم لتأكيد النفي وذلك مثل قوله تعالى: "ي                   وأم ا الكوفيون فتأت 

 چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ چ  وقوله تعالى:، (2)چ ... ڎ
وال خالف على ذلك بين  (.3)

 وهذا هو الخبر غير الموجب الذي ينقاس عليه. (.3)لكوفيينواالبصريين 
                     بل ت ز اد بعدها وبعد  -كما في اآلية –والواضح أن زيادة"الباء" ال تختص ب"ما" الحجازية فقط 
 :(4)                                                     التميمية أيضا ، ومن ذلك قول المتنخل اله ذلي يرثي أباه

         ق و اه       يف     ع     ض       ب     ال         اه  و     و     ب             ك      ال     م  و     أب         ا إن     م      ك     ر       ع م     ل     
  (:6)ومن هنا جاز العطف على توهم وجودالباء، كقول زهير بن أبي سلمى

ر      ت     س           أن  ي ل   ي     ا ل     د     ب           يا      ائ     ج       ان       ا ك          ئا  إذ     ي     ش      ق      اب     س     ال     و           ى   ض       ا م     م      ك         م د 
" ثم عطف    .(9)عليها "سابق"                                               فتوهم وجود الباء، كأنه قال:"لست بمدرك 

والضرب الثاني  ،                                                األمر أن الجر سماعي إذا كان بالتوهم وال ي قاس عليه والمشهور في هذا
                                                                                  للخبر الذي ت ز اد فيه الباء هو الخبر الموجب، فيتوقف على السماع، ومنه قول عبيدة بن 

     اع     ط     ت     س     ي       يء     ش       ا ب     ه     ك     ع     ن     م     و   ا          يه     ف   –    ن     ع       الل      ت     ي     ب     أ   –    ع     م     ط       ت     ال     ف   (:8)ربيعة

                                      
فتح بن جني، دراسة وتحقيق أ. د. فايز زكي محمد دياب، دار المة أحمد بن الحسين بن الخباز، شرح كتاب اللمع ألبي الللع ( انظر توجيه اللمع:1)

 .33م، ص2002 – 1323السالم للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

 (.36( سورة الزمر اآلية) 2)

 (.130( سورة البقرة اآلية) 3)

م، 2002صالح، دار عربي للطباعة والنشر )القاهرة( ( راجع موقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري؛ تأليف د. شعبان 3)
 .323ص

 .1296/ 3(البيت من المتقارب ، وهو للمتنخل الهذلي في  ديوانه ضمن شرح أشعار الهذلين 4)

 .1/291، و االشباه والنظائر 1/11،واالنصاف  289(  البيت من الطويل وو لنهير في ديوانه ص6)

 .89ابق، ص( انظر اللباب في النحو ومرجع س9)

 .1/110( البيت من الوافر وهو لعبيدة بن ربيعة في المغني 8)
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 بالنفس والعين: وكيدلتزيادتها ل -5

ڃ  چ  بعضهم قوله تعالى: ين، وجعل منه                                         ت زاد الباء في لفظي النفس والعين المؤكد  
 .(1)چ ... ڃ     چ  چ  چ

                                 أو بالعين أن يؤكد أوال  بالمنفصل: بالنفس                                  حق الضمير المرفوع المتصل المؤك د وفيه نظر إذ 
                              بالتربص ال يذهب الوهم إلى أن   تالمأمورا وألن التوكيد هنا ضائع، إذا ؛نحو"قمتم أنتم أنفسكم"

نما  ذكر  هنا لزيادة البعث على  نفساأل                                                           المأمور غيرهن، بخالف قولك:"زارني الخليفة نفسه"  وا 
 .(2)طموح أنفسن إلى الرجال من  كفن منهشعاره بما يستنالتربص؛ إل

 عاملها: الحال المنفيزيادتها في  -6

 (.3):قيلي"         حيف الع                     ها في نحو قول"الق  باء في الحال المنفي عامل        ت زاد ال
ائ ب ة  ر ك اب             ا    اه     ه     ت     ن     م      ب     ي     س           بن  الم       يم     ك     ح                                            ف م ا ر ج ع ت  ب خ 

 (3)بالباء الزائدة بعد النفي، واألصل"خائبة" –هنا  –                دائما ، وقد جرت  وذلك أن الحال منصوبة

  الكاف":يادة ز" 
معت زيادتها في خبر"ليس" كقوله          ، وقد س          سماعية                  زيادتها زيادة                            قل  مجيء "الكاف" زائدة، و    

 ، وزيادتها سماعية.           مثله شيئا  أي: ليس ( 4)چ ... ٺ  ٿ        ٿ ...چ تعالى:
                                                                               ويعلق المرادي على ذلك بقوله:"ألن جعلها غير زائدة ي فضي إلى المحال، إذ يصير معنى 

 المثل".الكالم: ليس مثل مثله شيء، وذلك يستلزم إثبات 
 چڦ     ڦ  ڦ*ڤ  ڤ  چ                               ومن زيادتها أيضا  قوله تعالى:

أمثال اللؤلؤ  أي:، (6)
 (.8)فيما سبق زائدة للتوكيد، ومثله قول الراجز: فالكاف (9)المكنون 

 * لواحق األقراب فيها كالمقق*               
                                      

 (.228( سورة البقرة اآلية)1)

 .120 – 119، ص 1( انظر مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، مرجع سابق، ج2)

 .1/110و مغني اللبيب 139/ 10( االبيت من الوافر وهو للقحيف في خزانة األدب 3)

 .88لنحو، ص( انظر اللباب في ا3)

 (.11( سورة الشورى اآلية)4)

 (. 23 -22( سورة الواقعة اآليتان)6)

 . 89( راجع الجني الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص9)

 .336/ 10. والمقق: الطول عامة ، اللسان 106( الرحز لرؤية في ديوانه، ص8)
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 .شاهد فيه قوله:"كالمقق" حيث وردت الكاف زائدة، تقديره:"فيها المقق"ال 
  زيادة:"          "م ن 

ڍ  ڍ   ڌ   ...چ زاد"من" عند سيبويه في النفي خاصة لتأكيده  وعمومه وذلك نحو قوله تعالى:   ت  
  (.1)چ... ڌ  ڎ  ڎ

تأتي"من" زائدة ف (.2) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی چ : ، قال تعالىكالنفي هامواالستف
سيبويه وجمهور  ها شرطان عندللتنصيص على العموم، أو تأكيد التنصيص عليه، وهي بذلك ل

فهام، وأن يكون مجرورها نكرة، وال الستو شبهه وهو النهي واالبصريين، وذلك بأن يسبقها نفي أ
                                                      لباغ من مفر" أو فاعال  نحو:"اليقم من أحد" أو مفعوال  نحو  تكون هذه النكرة إال مبتدأ نحو:"ما

 (3).(3)چڃ  ڃ  چ  چ      ...چ  قوله تعالى:

تص بالنفي، والتي لتأكيده هي التي صيص العموم هي التي مع نكرة ال تخوالتي لتن
،وذهب الكوفيتختص با ، وديار  ون إلى عدم اشتراط النفي وشبهه، وجعلوها زائدة في                                لنفي، كأحد 

 نحو قولهم:"قد كان من مطر".
                                                                            وذهب األخفش إلى عدم اشتراط الشرطين معا  فأجاز زيادتها في اإليجاب جارة لمعرفة، 

  (.6)بذلك لها حالتان فهي (.4)چ  ... ڱ  ڱ  ں  ںچ  وجعل من ذلك قوله تعالى:
تغراق، وهي ساألولى: أن يكون دخولهما في الكالم كخروجهما وتسمى الزائدة لتوكيد اال   

"نللعموم، وهي كل نكرة مختصة بال الداخلة على األسماء الموضوعة                          في، نحو:"ما قام من أحد 
ي ان في إو"ما قام أحد" فهم  (.9)فهام العموم دون احتمال             ا س 

لتفيد التنصيص على العموم وتسمى الزائدة الستغراق الجنس، وهي                           والثانية: أن تكون زائدة  
على  الداخلة على نكرة ال تختص بالنفي نحو:"ما في الدار من رجل" فهذه تفيد التنصيص

                                      
 (.19( سورة المائدة اآلية)1)

 (.30سورة ق اآلية) (2)

 (.3ة الملك اآلية)( سور 3)

 .89( انظر اللباب في النحو ص3)

 (.3سورة نوح اآلية) (4)

مية                                                                                                                            ( انظر شرح األشموني على ألفية ابن مالك؛ ق د م له ووضع هوامشه وفهارسه حسن محمد، اشراف الدكتور اميل بديع يعقوب، دار الكتب العل6)
 . 91، ص2م، ج1998 -هـ 1319)بيروت(، الطبعة األولى، 

 .316انظر الجنى الدني في حروف المعاني مرجع سابق، ص( 9)
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لنفي واحد من و على سبيل العموم، "ما في الدار من رجل" محتمل لنفي الجنس      ألن   ؛العموم
                           قال:"ما قام  رجل بل رجالن".   ي                                       ، دون ما فوق الواحد، ولذلك يجوز أن  هذا الجنس
 فيه احتمال.                                "من" صار نصا  في العموم ولم يبقفلما زيدت

إنما أدخلت"من" : إنها في نحو:"ما جاءني من أحد" ألنك إذا قلت:"ما جاءني من رجل" فوقيل
  (.1)                                            ، فصار"رجل" لم ا أردت به االستغراق مثل:"أحد"رادة االستغراقد إعلى النكرة، عن

                        ستدال  بقراءة بعضهم قوله           يادتها م  ز  .ء                                          ومن معاني"من" التوكيد وهي التي أثبت الفر ا 
                     ر  جت على تضمين تهوى      ، خ  بفتح الواو (2) چ...گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ...چ  تعالى:

"      فا  بالكسر، فقلبت الكسرة فتحة، والياء ألصل تهوى معنى تميل، أو أن األ ى                       كما ي قال في:"رض 
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ...چ ومن أمثلة زيادة"من" في الفاعل قوله تعالى:(، 3)       :"ر ضا"

 والمراد هنا: ما تسقط ورقة.، (3)چ...

"وزيادتها في نائب الفاعل كقولك:" به                                     أي: ما قيل شيء  وزيادتها في المفعول                ما قيل من شيء 
  (6) چڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  :وقوله تعالى (4) چ  ...ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ...چ  قوله تعالى:

 .                        والمراد: أحدا ، وفطورا  
 هل خالق،  أي:(9)چ  ...ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ...چ  قال تعالى: وزيادتها في المبتدأ مثل

 (:8)لمى          بن أبي س   هير             ومثله قول ز  
ن     و              ة      يق     ل     خ      ن        ئ  م     ر      ام      د     ن     ع      ن     ك       ا ت     م     ه      وم   ل م       اس         ى الن     ل       ى ع     ف     خ       ا ت     ه      ال     خ       ا            ت ع 

ما سعى "                                              كقولك:"ما سعى خالد  من سعي  ي حمد عليه" واألصل  ها في المفعول المطلق        وزيادت  
  .(9)چ  ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ...چ ومنه قوله تعالى: "                سعيا  ي حمد عليه

                                      
 319(انظر الجنى الدني في حروف المعاني مرجع سابق، ص1)

 (.39( سورة إبراهيم اآلية)2)

 .89، ص2(انظر مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، مرجع سابق، ج3)

 (.49( سورة األنعام اآلية)3)

 (.98(سورة مريم  اآلية)4)

 (.3آلية)( سورة الملك ا6)

 (.3( سورة فاطراآلية)9)

لمى في ديوانه ص8)  .612والجنى الداني ص 32                                                    ( البيت من الطويل وهو لنهير بن أبي س 

                                                                                                               (. أي: تفريطا  وذلك مثل:"ال يضركم كيدهم شيئا " أي: ضرا ، وال يمكن أن يكون الجار والمجرور مفعوال  به ألنه فر ط إنما 38( سورة األنعام اآلية)9)
 إليه يقي وهي هنا"في الكتاب".  يتعدى 
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پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  چ  في المنصوب والمرفوع في آية وهي قوله تعالى:اجتمعت زيادتها  وقد
  (1)چ   ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ن قد رتها ناقصة فمرفوعها أصله مبتدأ  .(2)                                                                           فإذا قد رت"كان" تامة، فمرفوعها فاعل، وا 

                                                    ري زيادة حرف الجر"من" قائال  بأن االصل في الحروف أنها     كب                          وقد منع أبو البقاء الع   
                                                                                    ضعت للمعاني اختصارا  من التصريح باالسم أو الفعل الدال على ذلك المعنى، كالهمزة، فإنها    و  

ستفهم" وأخذت من المال، أي:                                 لت: أزيد  عندك؟ أغنت الهمزة عن"اتدل على استفهام فإذا ق
جاز  نما                               زائدا ؛ ألن ذ لك عكس الغرض، وا                                            بعضه، وما ق صد به االختصار ال يمكن أن يجيئ  

من تأكيد ونحوه، وال يصح ذلك المعنى هنا، أال ترى أنك لو قلت:"ضربت           ع لمعنى  في مواض
 .(3)                                شيئا  بخالف قولك:"ما ضربت من رجل" "من"                        من رجل"، لم تكن مفيدا  ب

 چ... ڦ   ڦ  ڄ  ڄ ...چ                                    ري على من استدل  واحتج بقوله تعالى:    كب       الع      د        وي ر  
 چ ...ڇ    ڇ  ڇ   ڍ   ...چ  وقوله تعالى:، (3)

بأن"من" هنا للتبعيض، أي:            ر د  عليهم   ي  (4)
يئات.ء الصدقبعض سيئاتكم؛ ألن إخفا                        ة ال ي محص كل الس 

ى عليه ذنب، وهو مظالم العباد                                أيضا  ألن الكافر إذا أسلم قد يبقوأما قوله"من ذنوبكم" فللتبعيض 
  (.6)الدنيوية، أو تكون"من" هنا لبيان الجنس

  على":زيادة"    
                                                                           "على" مع الفعل المتعد ي، وقد يكون الفعل ممايتعد ى بنفسه وال يحتاج إلى واصل،      ت زاد 

                                                                                 زاد"على" فتخلع على النظم من معانيها ما ي حقق أغراضه وي ب رز مقاصده، ومن ذلك قوله       ثم ت  
ة، وقد أذاه على لسان رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم، في خطاب زيد بن حارث تعالى

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ                      بنت جحش وهم  بطالقها:"       زينب   امرأته         استعالء  
  (.9) چ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

                                      
 (.91( سورة المؤمنون اآلية)1)

 .80 – 99( راجع اللباب في النحو، مرجع سابق، ص2)

 .344، ص1( انظر اللباب في علل البناء واإلعراب، مرحع سابق، ج3)

 (.291( سورة البقرة اآلية)3)

 (.31( سورة األحقاف اآلية)4)

 .346، ص1عراب، مرحع سابق، ج(انظر اللباب في علل البناء واال6)

 (.39( سورة األحزاب اآلية)9)
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                          لى" مطالبة"زيد" بمزيد  من لتجيء"ع "أمسك زوجك"                                       فلم يكتف  الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله:
                                                                             ل والصبر على أذى زوجته، مفصحة عما ي عانيه من وطأة التعالي عليه، وما أصعب ذلكالتحم
                                                                               نفس زيد، ولو ح ذف هذا الحرف لما كان للنظم هذا المذاق، ولما شعرت معه بما يعانيه على 

  (.1)بهزيد ويحس 

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  چ                                                    فيه الفعل ب"على" وأصله أن يتعد ى بنفسه قوله تعالى:           ومما ع د  
قوله                                              وكثيرا  ما تجد هذا الفعل يتعدى بنفسه وذلك في  (.2)چگ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  

  (.3) چ...ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ...چ  وقوله:  (.3)چی  ی    ی چ  تعالى:
                                                                                    ونجد أن  الفعل"أتى" حين يتعد ى بنفسه يدل على معنى الوصول إلى المأتي، أما حين ي عد ى 
بالحرف"على" فإنه يكتسب منه الداللة عى شدة وطأة اآلتي، وما يصحبه من إيقاع بما أتى 

بادتهر به يصل إلى حد إفنائا           عليه وا ضر   ، ومنه"أتى عليهم الدهر" أي: أفناهم.          ه وا 
عالم النمل، كس حرف الجر"على" في آية النمل آثار الذعر الذي أصاب        وقد ع   

واألضرار التي لحقت بواديه، وشدة وطأة جند سليمان عليه وهم يضربون األرض بأقدامهم، مما 
م، ولعلك تلمس آثار من طريقهم واإليواء إلى مساكنه جعل رائدة النمل تصدر أمرها باالنسحاب

 .(4)وجنوده"قول النملة:"ال يحطمنكم سليمان الحرف"على" فت

 :(6)"على" زائدة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله من الرجزوتأتي 

 ل   ك     ت     ي      ن       ى م     ل        ا  ع     م     و     ي      د     ج     ي      م     ل       إن                ل     م     ت     ع     ي       يك     ب     أ     و       يم     ر     ك      ال       إن            
                                                             إن لم يجد يوما  على من يتكل" حيث وردت"على" زائدة على رأي بعض  الشاهد فيه قوله: "

ذي يتكل عليه"، ومنهم من                             وتقديره :"إن لم يجد يوما  ال ،معتبرين"من"اسم موصول النحاة
                                                                                     جعل"على" حرف جر، "ومن" اسم استفهام، والتقدير: إن لم يجد يوما  شيئا ، ثم استأنف وقال:

  .(9)تكليعلى من 

                                      
الطبعة  ( راجع من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: تأليف الدكتور محمد األمين الحضري، كلية اللغة العربية األزهر، مكتبة وهبة )القاهرة(،1)

 .110م، ص1989هـ 1309األولى 

 (.18( سورة النمل اآلية)2)

 (.89مل اآلية)( سورة الن3)

 (.99( سورة الكهف اآلية)3)

 .111( انظر من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم، مرجع سابق، ص4)

 .398والجنى الداني ص 1/292( ورد بال نسبة في األشباه والنظائر 6)

 .92، ص2( انظر شرح األشموني على ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج9)
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                   :(1)زيادة"على" قول حميد بن ثور ومن
                        وق     ر     ت       اة     ض     ع      ال       ان     ن     ف     أ       ل        ى ك     ل     ع             ك      ال     م      ة     ح     ر     س      ن       أ      إال        ى هللا     ب     أ   

       الشيء  يقال: راقني  ألن الفعل"راق" ال يحتاج في تعديه إلى حرف جر.فنان؛ أراد تروق كل أ
 ويروقني. وتكون "على" زائدة للتعويض كقول الراجز:

 ل   ك     ت     ي      ن       ى م     ل         ما  ع     و     ي      د     ج     ي      م     ل       إن            ل   م     ت     ع     ي       يك     ب     أ     و       يم     ر       الك       إن            
                                                                        ي: أراد من يتكل عليه، فحذف عليه وزاد"على" قبل"من" عوضا ، ويحتمل أن يكون     ن         بن ج  اقال 

 (.2)                                                         "إن لم يجد يوما " ثم قال: على من يتكل وتكون"من" استفهاميةالكالم تم عند قوله

  الالم":يادة ز" 
 قد تدخل"الالم" على المفعول به وتكون جارة زائدة ال تتعلق بشيء وذلك لمجرد التوكيد 

                      ؛ ألنها تقوي عامال  ضعف                                                               فتقول:"لزيد  ضربت"؛ وتسمى الم التقوية، أي: تقوية معنى المفعولية
واألصل: إن كنتم ، (3) چىئ    ی           ی   ی  ...چ على المعمول نحو قوله تعالى: يرهإما بتأخ

والضعف على هذا ف عمله فقوي بالالم،                   وق دم معموله، ضع                                   تعبرون الرؤيا؛ فلما أ خر الفعل  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ...چ  :قوله تعالى                       وليس الزما  حقيقة، ونحو يجعل المتعدي في حكم الالزم، 

                                                                         و لكونه فرعا  في العمل، كالمصدر، واسمي الفاعل والمفعول، وأمثلة المبالغة، أ (3)چۇ  ۆ 
ڱ   ...چ  " قوله:و ( 6) چ   ڦ  ڦچ : وقوله (4)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ...چ  نحو: قوله تعالى:

 (:8)ومثله قول المتنبئ ،(9)چ  ڱ  ں
    م      از     ه       رك       لش      ل       يد      وح         ك الت     ن     ك     ل     و          ه     يك     ل     م         ما  ل      از        ا  ه      يك     ل     م      ت     س     ل     و            

                                      
 ، سرحة مالك: امرأته، وأصل السرحة شجرة من العضاة.428، ادب الكاتب ص31في ديوانه ص( البيت من الطويل وهولحميد 1)

 .39- 398( انظر الجنى الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص2)

 (.33( سورة يوسف اآلية)3)

 (.143( سورة االعراف اآلية)3)

 (.109( سورة هوداآلية)4)

 (.16( سورة المعارج اآلية)6)

 (.91بقرة اآلية)( سورة ال9)

 ..3/93( ديوان المتنبئ 8)
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سم الفاعل"هازم" لذا جاز فيما عطف على أنها مفعول به ال                                فالشرك مجرورة لفظا  منصوبة محال  
 :( 1)                           صل ومثله قول المتنبئ أيضا  : الجر على الوضع، والنصب على األعليها الوجهان

     ما     ز       ا ح      لئ        ذي م         در ال        والص      ك     س     أ     ر     ل             ال      ب      ق         ب   م     ل       أ      أال       فا     س       ا أ     و     ف             
ڻ  ڻ   ... چ فان في قوله تعالى:الالس –أخير والفرعية         أي الت   –هذا وقد اجتمع األمران 

وفيها من الفرعية اسم  التأخير ألن األصل: شاهدين حكمهم،ففيها ( 2) چۀ    
 طرد.أحدهما مطرد واآلخر غير م: وزيادة الالم ضربان (3)الفاعل"شاهد"
                          نفا ، والبد فيها من شرطين:كرت آ                 ل به وهي التي ذ  زاد مع المفعو                 طردة هي التي ت  فالزيادة الم

                                 أن يكون العامل متعديا  إلى واحد. األول: 
ېئ   چ بفرعيته نحو: أوچىئ    ی   ی   ی  ...چ ف بتأخيره نحو:               أن يكون قد ضع   الثاني:

 نها مقوية للعامل.أل        مقيسة                          فزيادتها في ذلك زيادة   چېئ  ىئ     
 :(3)في غير ما تقدم كقول الشاعرطردة ادة غير الموالزي

    د      اه     ع     م     و      م     ل     س     م     ل       ار     ج        ا  أ     ك     ل     م             ب     ر     ث     ي     و       اق     ر     ع      ال      ن     ي       ا ب     م      ت     ك     ل     م     و  
ه                           ، ألن ردف بمعنى تبع، وأول  ردفكم :أي (4) چ...ۅ  ۅ  ...چ  من ذلك قوله تعالى:           وجعل قوم  

تت هنا زائدة لمجرد التوكيد، حيث جاءت بين الفعل المتعدي فالالم ألى التضمي، هم ع     بعض  
 :(6)وقد زيدت الالم مقحمة بين المضاف والمضاف إليه في قوله ومفعوله.
 وا    اح     ر     ت      اس     ف      ط      اه     ر     أ      ت     ع     ض     و             ي    ت      ال      ب     ر     ح     ل     ل       ؤس       ا ب     ي         

ومن ذلك قولهم:"ال أبا لزيد" على مذهب سيبويه، فإن  فالالم في ذلك مقحمة لتوكيد التخصيص،
  بهما أم باإلضافة؟ما بعد هذا الالم، أ               بأي شيء انجر  قلت: 

   (.9)علق عن العمل                    ، وألن حرف الجر ال ي  وفيه قوالن: والمختار أنه بالالم، لمباشرتها
                                      

ن  .106/ 3(ديوان المتنبئ 1)                                                                                                     وتروى الصدر    بالجر على الموضع وبالنصب على األصل ألنه مفعول به "والذي" على الموضع وأصلها"الذين" وا 
                            قلت:"اللذا فعلى األصل أيضا .

 (.98( سورة األنبياء اآلية)2)

 .82 – 81ابق، ص( انظر اللباب في النحو، مرجع س3)

 2/11( البيت من الكامل وهو البن ميادةوقد ورد في شرح التصريح على التوضيح 3)

 (.92( سورة النمل اآلية)4)

 .243/ 3والمقتضب  2/209( سعد بن مالك،الكتاب 6)

 . 109 – 106، والجنى الداني، ص98 -99، ص2( انظر شرح األشموني على ألفية بن مالك، مرجع سابق، ج9)
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 الزائدة:     ً             ثانيا : حروف العطف
                                   مثل حروف الجر   تأتي أصلية وزائدة،  روف العطف من حروف المعاني وهي في ذلك   ح  

                                                          المعنى ال يتغير بها بل يزداد توكيدا ، فكأنها لم تفد شيئا ،  يعني أن أصل  كلومجيئها زائدة ذ
 الفائدة الحاصلة قبلها، ومنه أكثر حروف العطف زيادة الواو:                             ألن فائدتها العارضة لم ت غاير

  واو"ال"زيادة: 
إلى  شتراك فال تتعداه                           ألنها ال تد ل  على أكثر من اال ؛عتبر الواو أصل حروف العطف   ت   

زائدة،  شتراك وعلى معانالتي تدل على اال                                            معاني أ خرى كما هو الحال في بقية حروف العطف 
                                                              ل على زيادة معنى ليس في الواو صارت الواو بمنزلة الشيء  المفرد                           فلم ا كانت هذه الحروف تد  

 .(1)مفرد أصل المركبوباقي الحروف بمنزلة المركب، وال

                                                                         جيئ  عند األخفش زائدة، والبصريون يؤلون فيما يقبل التأويل، صيانة للحروف من والواو ت
قال البصريون: جواب (، 2)چ...پ  *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  الزيادة، ومن ذلك قول هللا تعالى:

    (3):وأما قوله           لم ا محذوف.
    ر     د     غ      ال      ن     ع       اه     خ         اه  أ     ن      ال     و       يد     ش     ر          م    يه     ف      س     ي     ل       أن      ن     م     ح         ى الر     أ       ا ر     م     ل     و  
    ر     ك         ة الب     ي        ر اغ      ل     ث     م      م     ه     ي     ل        وا ع      ان     ك     ف             ل      ائ     و       ة     ن      اب      ب     ل     غ     ت      م     ه     ي     ل        ب  ع     ص     و  

ب  بحذف المعطوف عليه  (.3)                                         فالمعنى غضب عليهم وص 

ڀ  ڀ         ٺ  ٺ    ڀچ  حام" وهي عنده في مثل قوله تعالى:يسميها"واو االقت والخليل
ڇ  ڍ  ڍ  چ  :قوله تعالى حام ومثلهه: يصدون والواو فيه واو إقعنام، (4)چ...  ٺ  ٺ  

                                                      فال موضع للواو هاهنا إال أنها دخلت حشوا ، ومنه قول امرئ  (.6)چ...   ڌ  ڌ  ڎ  
 :(9)القيس

    ل     ق     ن     ق         اف  ع     ف       ي ق        ت  ذ     ب     خ      ن     ط       ا ب     ن     ب                     ت ح ى    ان         ي   و     ح      ال      ة      اح       ا س     ن     ز     ج         م ا أ     ل     ف               
                                      

 .269( انظر أسرار العربية، مرجع سابق، ص1)

 (.103 -103( سورة الصافات اآليتان)2)

 والرشيد: خالف الضال الراغية: بمعنى الرغاء وهو صوت اإلبل، البكر الصبي من الغبل. 33( البيتان لألخفش في ديوانه ص3)

 .319، ص3( اظر شرح كافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج3)

 (.24ة)( سورة الحج اآلي4)

 . 38( سورة األنبياء اآلية6)

 .14( انظر شرح القصائد العشرة، مرجع سابق، ص9)
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:قت                    فأدخل الواو حشوا  وا                                 : لم ا أجزنا ساحة الحي   انتحى ، همعنا   چ                              حاما ، ومثله قوله عز  وج ل 
عناه: ناديناه، والواو حشو م (1) چ ...ڀ   ڀ  ڀ*پ  پ  پ     *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 .(2)على ماذكره سيبويه

حام" وهذه من عبارات البصريين تقخدام الخليل لعبارتي"حشو، وااستالحظ الباحث     وي   
   وهما بمعنى الزيادة. 

ٿ  ٿ  چ  ، واحتجوا بقوله تعالى:واز زيادة الواو العاطفة لغير معنىوالكوفيون يرون ج  
ۈ  ٴۇ  ...چ  وجعلوا منه قوله تعالى:(3)چٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

                                             صريون إلى أنها ليست زائدة في شيء  من ذلك، وال البوذهب  ،(3)چ...ۋ  ۋ  ۅ  
الحروف وضعت للمعاني، فذكرها بدون معناها اقتضى مخالفة الوضع  تجوز زيادتها، ألن

، وبزيادتها ينتقص "        أستفهم  "ختصار نائبه عن فإن الحروف وضعت لال                   ورث اللبس، وأيضا      وي  
                                    قد ر يتم به الكالم، تقديره لنبصره أو ج البصريون اآلية األولى على محذوف م     فخر   هذا المعنى

 نلنرشده ونحو ذلك، ثم عطف عليه"وليكون من الموقنين" وتقديره: عرفنا صبره وانقياده"وناديناه أ
                    عرفوا صحة ما و عدوا  تقديره چ...ۋ  ۅ   ...چ  في قوله تعالى: وكذلك قيل إبراهيم"، يا

 .(4)ليةأن تكون الواو حا واالقوى  چ...ۋ  ۅ   ...چ  به "
وقد ذكر صاحب المفصل  –هو أن تجيئ الواو زائدة و  -ن على ذلكويبدو أن البغداديي

ين قد أجازوا في الواو أن تكون زائدة، واحتجوا بأنها قد جاءت في يقوله:"واعلم أن البغدادذلك ب
ڀ   ڀ  *پ  پ  پ     *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قوله تعالى:مواضع كذلك، منها 

 : ناديناه أن يا إبراهيم، والواو زائدة.قالوا: معناه چ ...ڀ
                                      

 (. 103،104، 103( سورة الصافات اآليتان)1)

 .34( راجع كتاب الجمل في النحو للخليل، مرجع سابق، ص2)

 (.94( سورة األنعام اآلية)3)

 (.93( سورة الزمر اآلية)3)

م، تحقيق د. 1990                                                                                        لواو المزيدة: تأليف صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي، دار البشير )عم ان(،الطبعة األولى، ( انظر الفصول المفيدة في ا4)
 . 138حسن موسى الشاعر، ص
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 :(1)                         واحتجوا أيضا  بقول الشاعر
     ب وا   ش      م     ك      اء     ن     ب     أ      م     ت     ي     أ      ور                                  ت أل ت  ب ط ون ك م           م  ا ا      ى إذ     ت     ح     

    ب       الخ      ش      اح       الف       ور     د     غ      ال       إن                    ن   ل ن ا         ج     م      ال      ر     ه     ظ  و    م     ت     ب     ل     ق     و      
                                                وأم ا أصحابنا فال يرون زيادة هذه الواو، ويتأولون ،        ن   لنام ظهر المجقالوا: معناه قلبت 

ٱ  چ  مثله بأن أجوبتها محذوفة لمكان العلم بها، والمراد في قوله تعالى: نكر وما كا           جميع ما ذ  
مراد أدرك ثوابنا ونال المنزلة ال چ ...ڀ   ڀ  ڀ*پ  پ  پ     *ٻ  ٻ  ٻ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ...چ  لى:وكذلك قوله تعا الرفيعة لدينا
الذي وعدوه ونحوه وكذلك قول الشاعر حتى  تقديره: صادفوا(2)چې  ې  ې  ى  

ونحو ذلك مما يصلح أن  ،بطونكم وكان كذا وكذا تحقق منكم القدر واستحققتم اللوم إذا امتألت
 (.3)            يكون جوابا  

ين واألخفش يين والكوفيه جمع البغدادما ذهب إلي خالل ما سبق يذهب الباحث إلىومن       
وي عن الخليل من تسميته لهذه الوا في               ل  البغداديين                   و"صلة، وحشوا "، ولع                                                   من البصريين، وما ر 

ين في هذه القضية رغم انحيازهم للمدرسة البصرية، فبذلك تبين المدرس اتجويزهم لذلك وازنو 
بما فيه          ي  معتبراعاة رأي البصريين فهو رأأن تكون الواو زائدة، مع مر  يجوز يمكننا القول بأنه

 وتأويل. من اجتهاد

  ث م ":زيادة"        
                                                                                   وأم ا"ث م" فزعم األخفش والكوفيون أنها تقع زائدة فال تكون عاطفة البتة، وحملوا على ذلك  

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ...چ  قوله تعالى:
                                  هو الجواب، و"ث م " زائدة، وال مانع  تاب عليهم فجعلوا(. 3)چ ... ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

                                      
ا" زائدة ، انشدهما ابن يعيش على أن الكوفيين زعموا أن الواو في قوله"وقلبتم ظهر المجن لن330( البيتان من الطويل وهما لالخطل في ديوانه ص1)

وقد والفعل بعدها جواب"إذا" التي في البيت األول وذلك عد البصريين غيرصحيح والواو عندهم عاطفة كأصلها والمعطوف عليه محذوف وهو الجواب 
 قدره الشارح.

 (.93( سورة الزمر اآلية)2)

 .    93، ص3(انظر شرح المفصل البن يعيش، مرجع سابق، ج3)

 (.118(سورة التوبة اآلية)3)
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ولك ما جاء من مثله،                              لهمهم اإلنابة ث م  تاب عليهم، ن ارتكاب حذف المعطوف عليه، أي: أم
 .(1)فليحكم بزيادة الحرف ال                        عتذار عنه فهو أولى؛ وا  فإن أمكن اال

 :(2)ومنه قول زهير:"من الطويل"
      يا      اد     غ       يت     س      أم       يت     س        ا أم            فث م  إذ            وى       ا ه     ذ      ت     ح     ب     ص     أ      ت     ح     ب     ص       ا أ        ي إذ      ان     ر     أ     

 حيث  لفاء"والشاهد فيه قوله:"فثم"اآلية على تقدير الجواب، والبيت على زيادة"ا         وخ ر  جت 
 (.3)                                                                           دة بعد"فاء" العطف، وقيل: إن"الفاء" هي الزائدة و"ث م " عاطفة تفيد التشريك فيئا            اءت"ث م " ز ج

 الفاء"ادة زي" 
                    :من الطويل(. 3)                                                       وأم ا حرف العطف"الفاء" فتأتي زائدة ومنه زيادتها في قوله

     يا      اد     غ      ت     ح     ب     ص     أ       حت     ب        ا أص            فث م  إذ               وى       ى ه     ل     ع           ت  ب ت       ا ب       ا م        ي إذ      ان     ر     أ  
                                  :"زيد  فوجد" و"زيد  فقائم" قياسا                                             ، وقيل: بل"ث م " لحرمة التقدير، وأجاز األخفشقيل:"الفاء" زائدة

 (:4)                                  على زيادة الفاء مستدال  بقول الشاعر

 ا   ي       ا ه     م     ك     و     ل     خ      ن     ي     ي     ح      ال      ة      وم     ر     ك     أ     و              م     ه      ات     ت     ف      ح     ك      ان     ف      ن     ال     و         لة  خ      ائ     ق     و  
 (: 6)والفاء في قوله:"من البسيط

   ع     ب       الض      م     ه     ل     ك     أ     ت      م       ي ل     م     و     ق      ن     إ     ف                ف ر       ا ن     ذ      ت     ن       ا أ     م     أ      ة      اش     ر       ا خ     ب     أ        
 

                                                                                      فالفاء زائدة عند البصريين دون الكوفيين وقال األخفش: قد ز يدت"الفاء" في مواضع منها قوله 
الفاء تكون في خبر الذي  ألن (9)چ ... ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىچ  تعالى:

  :(8)قول الشاعرومنه هنا للموت وليس فيه معنى الشرط. ر زائدة، والخبرغي
 
 

                                      
 .318، ص3(انظر كافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج1)

 .8/390وخزانة األدب  1/111(البيت لزهير بن أبي سلمى في األشياه والنظائر 2)

 .369- 366، ص2(انظر شرح األشموني على ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج3)

 .1/111(البيت لزهير بن أبي سلمى في األشباه والنظائر 3)

 ، خوالن:اسم قبيلة واالكرومة فعل الكرم.2/163يل ،وورد بال نسبة في الجنى الداني واوضح المسالك(البيت من الطو 4)

، وأبو خراشة كنية الشاعر خفاش بن ندبة، النفر: 2/113، واالشباه والنظائر 128( البيت البيت من البسيط وهو لعباس بن مرادس في ديوانه ص6)
 ضبع: حيوان معروف وهنا السنوات المجدبة.جماعة من الناس وهنا تعني الكثرة، ال

 (.8( سورة الجمعة اآلية) 9)

  ،.92(البيت من الكامل ، وهوللنمر بن تولب في ديوانه ص8)
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 ي   ع     ز      اج     ف      ك     ل     ذ      د     ن     ع        ت  ف     ك     ل       ا ه     ذ     إ     ف           ه   ت     ك     ل     ه         سا  أ     ف     ن     م         ي إن     ع     ز     ج       ت     ال      
    (1).فالفاء األولى زائدة وقيل الثانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .322، ص1(انظر اللباب في علل البناء واالعراب للعكبري، ج1)
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 رابعالمبحث ال                                      
 العطف والجراألدوات الحرفية الزائدة غير 

                                                            عن حروف الجر التي ت ز اد في الكالم، وحروف العطف كذلك، وهنالك                 سبق أن تحد ثت   
أدوات حرفية متعددة األغراض والمهام، ومع ذلك تأتي زائدة، فيكون دخولها في الكالم 

ويمكننا فهي في المعنى لتاكيده وتقويته ،كخروجها منه من حيث اإلعراب ال من حيث المعنى، 
                           قوف عليها تفصيال  كما يأتي:الو 

" المكسورة الم    ة:خفف                         زيادة"إن 

" الخفيفة مع"ما" النافية كقولرد زيادة"إ  ا   تط      (.1) :امرئ القيس                                ن 
ل ف ة   ل ف ت  ل ه ا ب اهلل   ح   .    ال ي     ص     ال         يث  و     د     ح      ن       ا إ     م     ف  وا     ام     ن     ل            ر         ج     ف ا                                ح 

                                                    تأكيدا  للن في، فهو بمنزلة تكرارها، فهو عند الفر اء  أي: فما حديث، فجمعوا بينها وبين"ما" النافية
 من التأكيد اللفظي، وعند سيبويه من التأكيد المعنوي.

زائدة، وقيل نافية،  إنها (.2)چ...ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   چ  قوله تعالى: وقيل في
 (.3) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    چ  :قوله تعالى واألصل"في الذي مكناهم فيه" بدليل

" بعد"ما" النافية إذا دخلت على  وأكثر (.3)وكأنه عدل عن"ما" لئال تتكرر فيثقل اللفظ                                            ما ز يدت"إن 
 جملة فعلية.

 :(4)فمن زيادتها في الجملة الفعلية قول الشاعر

   ه     ه     ر     ك     ت      ت     ن        ء  أ     ي     ش        ت  ب     ي     ت           ا إن  أ     م  
   ي     د            ي إلى  ي     ط     و     س      ت     ع     ف       ر     ال     ف      ن     ذ     إ            

 

 ( 6)                                    زاد أيضا  في الجملة االسمية ومنه قوله    وت  
 ا    ين     ر      آخ        ة        د ول     و     منايانا           ن     ك     ل        ن  و     ب       ا ج       ب ن           ا إن  ط     م     و  

 عمل"ما" الحجازية. وهي في هذه الحالة تكف
                                      

 .134،والجنى الداني ص 32( البيت من الطويل وهو ال مرئ القيس في ديوانه  ص1)

 (.26ورة األحقاف اآلية)( س2)

 (.6( سورة األنعام اآلية)3)

 .94، ص2( انظر البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج3)

 1/24، ومغني اللبيب24( البيت من البسيط ،وهو للنابغة الذبياني"زياد بن معاوية" في االعتذار للنعملن وهو في ديوانه ص4)

 .329الطب: العادة، في الجنى الداني ص( البيت من الوافر وهولفروة بن مسيك ،و 6)
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 :(1)قوله      وأم ا  

    ف     ز     خ      ال      م     ت     ن     أ      ن     ك     ل          يفا  و     ر       ص     ال              با       و     ه     ذ      م     ت     ن     أ      ن       ا إ     م      ة      ان     د     غ   ي    ن     ب         
                                                                  في رواية من نصب ذهبا  وصريفا  فخ ر  ج على أنها نافية موكدة ل"ما".

 (:2)                                       وقد ت زاد بعد"ما" الموصولة االسمية كقوله

     وب     ط       الخ       اه     ن      أد       ون     د      ض     ر     ع     ت                اه         و     ر       ي           ا إن  ال        ء  م     ر          ى  الم     ج     ر     ي         
  (:3)وبعد"ما" المصدرية كقولك

ن      ل             ه       ع     ت      أي     ر         ا إن     م       ير     خ     ل       ى ل     ت       الف       ج      ر     و              يد     ز     ي       ال     ز       ي         را  ال     ي     خ              ى الس  

  (:3)وتزاد بعد"أال" االستفهامية كقوله
وب     غ       ى ب           ى الن و     أ     ن        ن  ت     أ      ر      اذ       أ ح             ا    يب     ئ        ت  ك     ب       ي ف     ل     ي       ى ل     ر           إن  س     ال     أ          ا      ض 

" زائدة   .(4)أال" االستفتاحية"دبعللتأكيد                     حيث جاءت"إن 

" ضربان: كافة وغير كافة فالكافة: التي  العرض ذاهفب  "ل"إن  جاءت بعد ما                                                      يت ضح أن 
ة ل"ما" عن العمل، وذهب الكوفيون إلى " في ذلك كاف                  زيد  قائم " ف"إن                         الحجازية، نحو:"ما إن  

 ، وهو فاسد. افيةنأنها 
 .(6)ة: وهي التي تأتي في بقية المواضعوغير الكاف

 خففة:م                       يادة"أ ن  " المفتوحة الز 
" المفتوحة فت   نما (9) چ...ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  زاد بعد ما الظرفية كقوله تعالى:                         وأم ا"أ ن         وا 

"لم ا" ظرف زمان؛ ومعناها وجود الشيء لوجود غيره وظروف الز مان غير                                                                                      حكموا بزيادتها؛ ألن 
" المفتوح اف إلى المفرد، و"أن  ة تجعل الفعل بعدها  في تأويل المفرد؛ فلم                                             المتمكنة ال ت ض 

                                      
ريف: الفضة، وهو في الخزانة 1)  ، ورواية الجمهور بالرفع على االهمال.3/330واالشباه والنظائر   2/123                                                                  (البيت من البسيط   وهومجهول القائل الص 

 .3/469( البيت من الوافر وهولجابر بن رأالن الطائي، أو إلياس بن االرث وهو في الخزانة 2)

 . 2/306( البيت من الطويل وهو للمعلوط القريعي على السن: أي مع تقدم السن ، وهو في سيبوية 3)
 ، وغضوب: اسم امراة لذا لم يصرف.210( البيت  من الطويل . وهو مجهول القائل ورد في الجنى الداني ص3)

 .39 -36، ص1( انظر مغني اللبيب عن كتب االعاريب، مرجع سابق، ج4)

 .210ظر الجنى الداني في حروف المعاني، ص( ان6)

 (.33( سورة العنكبوت اآلية)9)
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چ  حكموا بزيادتها وجعل األخفش من زيادتها قوله تعالى:لما" مضافة إلى الجمل؛ فلذلك تبق"
 (.1)چ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

: بل هي مصدرية؛ واألصل وما وقيل .(2) چ  ...ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ...چوقوله تعالى:
 .(3)ائدة ألنها عملت النصب في المضارعكذا فليست ز  ،نفعل لنا أال

" بعد لم ا التوقيتية هو الموقوع"      إذا    طرد واألكثر، ولها ثالثة مواضع أخرى:                              أن 
ل: أن تقع بعد لو وفعل القسم مذكورا  كقوله    :(3)                                             األو 

ر   م ظ ل م  ال    ن        م  م     و     ي      م     ك     ل       ان     ك     ل    م            ت      أن       ا و     ن     ي     ق     ت      ال      و         أن  ل      م     س     ق     أ     ف                         ش 
 

 :(4)                                      أو تقع بعد لو وفعل القسم متروكا  كقوله
    ق  ي   ت         الع     ال     و      ت     ن     أ           الح ر        ا ب     م     و             ا       ح ر      ت     ن     ك      و     ل      هللا       ا و       أ م          

" بين الكاف ومخ         وهو أن         وشاذ                      والثاني: وهو نادر    :(6)فوضها كقوله                      تقع"أن 

ل م    ق      ار       ى و        و إل     ط     ع     ت      ة     ي     ب         أن  ظ     ك           م    قس     م      ه     ج     و       ا ب      ين      اف     و     ت       وم     ي     ف                   الس 
" شيئا  وفائدة زيادتها التوكيد كبقية األدوات الزائدة.                                                                                          في رواية من ج ر  الظبية، وال تعمل"أن 

    :(9)والثالث: وقوعها بعد"إذا" كقوله
أ     ذ       ى إ     ت     ح      ه     ل     ه     م    أ    ف                ام ر     غ       اء     م      ال      ة     ج       ي ل     ف     د       ي ي      اط     ع     م             ه     ن             ا أن  ك 

" الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد، و  عم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى ز                                                     وال معنى ل"أن 
 (.8)چ...ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  آخر فقال في قوله تعالى:

                                      
 (.12( سورة إبراهيم اآلية)1)

 (.236( سورة البقرة آلية)2)

 .96، ص3( انظر البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج3)

 .3/134. والخزانة 344/ 1                                شاهد فيه حينئذ  وهو في سيبويه                                                                               ( البت من الطويل وهو للمسيب واسمه"زهير بن علس" وي روى وأ سم لو أنا التقينا، وال3)

في االنصاف                                                                                                                              ( البيت من الوافر ،ولم ي عرف قائله والعتيق: هو الكريم، وجواب لو محذوف، اي"لقاومتك" وفي البيت شاهد على تقديم خبر"لما" وقد ورد 4)
 .222والجنى الداني ص 1/200

م: الجميل، تعطو: تتناول ا6)  .363/ 3والخزانة  1/281                                                                طراف الشجر والبيت لياغث أوعليا  أو وأرقم البشكرى، وهو في سيبويه                                  ( المقس 

يد في البيت الذي قبل هذا .91(البت من الطويل ألوس بن حجر في ديوانه ص9)                                                                                . وصواب القافية غارف، والضمير في أمهله يعود إلى الص 

 (. 33( سورة العنكبوت اآلية) 8)
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" في هذه القصة، ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى: ڭ  ڭ  ۇ  چ                                                                  أ دخلت"أن 
                                                     تنبيها  وتأكيدا  على أن اإلساءة كانت تعقب المجيئ، فهي (.1)چ ... ۆ    ۈ  ۇ  ۆ

ل.                                                                                     مؤكدة في قصة لوط لالتصال واللزوم، وال كذلك في قصة إبراهيم إذا ليس الجواب فيها كاألو 

                               عطي" أي: لإلعطاء، أفادت هنا أن  أن أ                              : لم ا كانت أن  للسبب في"جئت(2)نوقال الشلوبي
" أكدت أن  وكذ وتعقبه، ألجل اعمجةئ، ك،نت اإلس،ء  ما                                                لك في قولهم:"أما وهللا لو فعلت  لفعلت 

 (.3)ي الجوابفبعد لو هو السبب 
 زيادة"ال":

                                  وأم ا"ال" الزائدة فلها ثالثة اقسام:
"، و"ال" ، األول: أن تكون زائدة من جهة اللفظ فقط " و"غضبت من ال شيء                                               كقولهم:"جئت بال زاد 

من جهة المعنى، ن جهة اللفظ؛ لوصول عمل قبلها إلى ما بعدها، وليست زائدة في ذلك زائدة م
 ألنها تفيد النفي.

                                                                             وشذ  إعمالها عن بعض العرب كقولهم:"جئت بال شيء "، بالفتح على تركيب االسم مع"ال"، 
  (.3)وجعلها عاملة، وهو نادر لما فيه من تعليق حرف الجر عن العمل

ژ  ژ  ڑ   چ  ي كقوله تعالى:لواو بعد النف                       وكيد النفي، فت زاد مع الت الثاني: أن تكون زائدة
: ال تليق بفاعل واحد نحو: التي تطلب اسمين؛ أي الاستوى من األفع ؛ ألن(4)چ...ڑ   ک
يئة، وال "اختص يئة لت حقق أنه ال تساوي الحسنة الس  "ال" زائدة، وقيل: دخلت في الس                                                                                     م" فع لم أن 

يئة الحسنة  .(6)              الس 

                            لتوكيد النفي، قالوا: وتعي ن  ف"ال" زائدة (.9) چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   چ ومثله قوله تعالى:
  (.8)                                                       دخولها في هذه اآلية لئال  ي توهم عطف"الضالين" على" الذين"

                                      
 (. 69ة) ( سورة هوداآلي1)

هـ(مولده ووفاته بإشبيلية كان من كبارالعلماء بالنحو واللغة، من 634ـ462(هو عمربن محمدبن عمربن عبد هللا األزدي، أبو علي الشلوبين )2)
 ( 2/232                                                                                                                      مؤلفاته)القوانين(و)شرح المقدمة الجزولية(و)حواش  على كتاب المفصل للزمخشري(انظر ترجمته في )انباه الرواة على أنباه النحاة

 . 39- 36، ص1(انظر مغني اللبيب عن كتب االعاريب، مرجع سابق، ج3)

 .303(انظر الجنى الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص3)

 (.33(سورة  فصلت اآلية)4)

 .98، ص3( انظر البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج6)

 (.9( سورة الفاتحة اآلية)9)

 .303روف المعاني، مرجع سابق، ص( انظر الجنى الداني في ح8)
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 (:1)                                                                               الثالث: أن  تكون زائدة، دخولها كخروجها وهذا م م ا ال ي قاس عليه، ومنه قول الشاعر

      ط ع     ق     ت       ي     ال      ب     ل     ق      ال       ير     م     ض       اد     ك     و                   اب ة       ب       ي ص     ن     ت     ر     ت      اع       ى ف     ل     ي     ل      ت     ر     ك     ذ     ت        
ليعلم نص على ذلك أي: ( 2) چ  ...ۉ   ې       ې  ې چ  ومن زيادة"ال" قوله تعالى:

چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   چ  األئمة، وجعل كثير منهم"ال" زائدة في قوله تعالى:
 (.3) چڇ  

" المصدرية في قوله تعالى: ية األولىاآلففي  ولوال تقدير چ   ...ۉ   ې       چ  "                                        زيدت"ال" بعد"أن 
 وكيد النفي.ال عكس المعنى، فزيدت"ال" لت الزيادة

                   متفق عليه؛ وقد نص   الى:"لئال يعلم أهل الكتاب" فشيءقال الشلوبين: وأما زيادة"ال" في قوله تع
على زيادة"ال" فيها ألن ما قبله من كالم وما بعده                                       عليه سيبويه، وال يمكن أن ت حمل اآلية إال 

 يقتضيه.
بن ا"ليعلم أهل الكتاب"، وقرأة                                           على ذلك قراءة ابن عب اس وعاصم لقوله تعالى        ويدل   
ن القراءتان تفسير لزيادتها؛ وسبب النزول يدل على ذلك تاابير:"لكي يعلم" وه        وابن ج  مسعود 

، وكفروا مع ذلك بهم، فأنزل هللا ان: إن األنبياء من                                   أيضا ؛ وهو أن المشركين كانوا يقولو 
ما منعك من ، وليس المعنى (3)چ...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ...چ ومنه:                             تعالى:"لئ ال يعلم أهل الكتاب" 

زيادتها بعد حرف العطف مسبوقة  وليست (.4)ترك، فال يستقيم التوبيخ عليهالسجود؟ فانه ترك 
ولى قول              ثبات فمن األ  العطف وهي مسبوقة باإلها بعد حرف بالنفي فقط؛ بل وردت زيادت

 (:6)الشاعر

    ل     ج       ى أ     ل     إ   ى    اخ     ر     ت      د     ع     ب        ر  و     ج     ه              فا     غ       ي ش     ن      اد     ز      ل     ب      ك     ت     ر     ج       ا ه     م     و          
 (:9)والثانية كقول اآلخر

 ول     أ ف      و     أ      ة     ف     س     ك      س     م      لش     ل      ض     ق     ي            م     ل     و     ل      س     م       الش      ل       ، ب       ، ال     ر     د     ب      ال      ك     ه     ج     و         
                                      

 ،الصبابة: حرارة الشوق 302( البيت من الطويل وهوبال نسبة في الجنى الداني ص1)

 (.29( سورة الحديد اآلية)2)

 (.94( سورة األنبياءاآلية)3)

 (.94( سورة ص اآلية)3)

 .99- 98، ص3(انظر البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج 4)

 .1/13، والمغني 2/329وهو بال نسبة في شرح األشموني  (البيت من البسيط6)

 .2/136، وهمع الهوامع2/328(البيت من الخفيف وهوبال نسبة  في شرح األشموني 9)
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 .(1)واإلثبات في الثاني دة في البيتين وهي مسبوقة بالنفي في البيت األول،ئحيث جاءت"ال" زا

 زيادة"ما" الحرفية":
 "ما" الزائدة فلها أربعة أقسام:     وأم ا 

ل: أن تكون زائدة لمجرد التوكيد، وهي التي دخولها في الكالم كخروجها، نحو قوله تعالى:                                                                                       األو 
 .(3)چىئ  ی    ی   ی     ...چ، وقوله تعالى: (2)چ ...ڀ   ڀ  ڀ  ٺپ  ڀ  چ 

" وأخواتها، وهي حينئذ  تزيل اختصاصها باألسماء، ة وهي التي تقع بعد"الثاني: أن تكون كاف                                                  إن 
                                 وبعد ر ب  وكاف التشبيه في األكثر. ، (3) چ ڃ  ڃ  چ       چچ  :قوله تعالىوذلك نحو 

                                  كافة تارة، وغير كافية تارة أ خرى،  الجر"من" و"عن" و"الباء"ضاف إلى ذلك من حروف     وي  
" قوله تعالى: ں    چ                                                                             فالكافة تكف عن عمل الرفع والنصب، فمن مجيئها كافة في أخوات:"إن 

 . (4) چ...ڻ  ڻ   ڻ   
        لغو  في                         الزج اج في هذه اآلية:"ما يقول (6)چ ...ٱ  ٻ  ٻ  چ  ومثلها في قوله تعالى: 

 .(9)لت للتوكيد                                 حقا " لتوكيد األمر، فكذلك"ما" دخ  فكما أن"، قهم"االمعنى: فبنقضهم ميث إذ اللفظ،
تكون موصولة  حتمل أن   ي  و  (8)چ... ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ...چ  جعلوا منها:و 

طلقت"ما" على جماعة العقالء، كما                         عائد مستتر في"يخشى" وأ  بمعنى"الذي" و"العلماء" خبر، وال
  .( 9)چ ڱ  ڱ ڳ  ڱ چ  في قوله تعالى:

م ا أن تكون عن عمل الجر كقوله تعالى: وقيل: بل (، 10)چ... ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ ...چ                                        وا 
 موصولة؛ أي:"كانت لهم آلهة".
                                      

 .189( انظر جامع الدروس العربية، مرجع سابق، ص1)

 (.109( سورة آل عمران اآلية)2)

 (.30( سورة المؤمنون اآلية)3)

 (.191( سورة النساء اآلية)3)

 (.6( سورة األنفاال اآلية)4)

 (144(سورة النساء اآلية )6)

هـ 1308هـ، شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة األولى ، 311                                                                      ( معاني القرآن وا عرابه: الزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السري المتوفي سنة 9)
 .129، ص2م"عالم الكتب بيروت" ج1988-

 (.28( سورة فاطر اآلية)8)

 (.3سورة النساء اآلية)( 9)

 (.138( سورة األعراف اآلية)10)
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                                                                                 بن مالك أنها قد تكون الباء، وت حدث فيها معنى التقليل. وقد جاءت"ما" الكافية أيضا  اوذكر 
 ما يقول ذلك أحد".                              " إذارأريد به النفي، نحو:"فل          بعد"قل  

                                                                               الثالث: أن تكون زيادتها عوضا  وهي ضربان: عوضا  من فعل، وعوضا  من إضافة، فاألول: 
                                                                               كقولهم:"أما أنت منطلقا  انطلقت" واألصل: ألن كنت منطلقا  انطلقت، فحذفت الم التعليل 

يئ  ب"ما" عوضا  من"كان"  .                                                                          وحذفت كان، فانفصل الضمير المتصل بها لحذف عامله، وج 
زم بهما ج                                                                              والثاني كقولهم:"حيثما" و"إنما"، و"إذما" و"ما" فيها عوض من اإلضافة، ألنها ق صد ال

:(1)                                                                         قطعا  عن اإلضافة، وجيئ  ب"ما" عوضا  منها، وجعل بعضهم"ما" في قول امرئ القيس

    ل     ج     ل       ة ج      ار     د         ما  ب     و       ا ي     م     ي       س     ال     و          ح        ال     ص      ن     ه     ن     م      ك        م  ل     و            ر ب  ي     ال     أ   
 (:2)                                       عوضا  من اإلضافة ونصب"يوما " على التمييز "ما"حيث جيئ ب

والتهويل: كقول  قسام: قسم للتعظيمد منبهة على وصف الئق وهي ثالثة أ    ت زا : أنالرابع
 (:3)الشاعر

ب اح            ل ى إق ام ة  ذ ي ص  د     س         م ا ي      ر     م      أل                                             ع ز م ت  ع       ود     س     ي      ن     م        و 
                                                               كقولك لمن سمعته يف خ ر بما أعطاه: وهل أ عطيت إالعطية ما؟ وقسم ال                      وقسم ي راد به التحقير 

                                                                                    ي راد به تعظيم وال تحقير، ولكن ي راد به التنويع، كقولك: ضربته ضربا  ما، أي: نوعا  من 
 .الضرب

 دة قسمين آخرين:ئاقسام الز وزيد في أ
" إذا       أحد هما  وليها الفعل، نحو قوله تعالى:                                                       : أن تكون مهيئة، وهي الكافة إلن  وأخواتها، ول"ر ب 

 .(4) چ...پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ،(3)چ... ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ...چ 
ها هيأت هذه األلفاظ لدخولها على الفعل، ولم تكن قبل ذلك صالحة       ة ألن  ف"ما" هنا مهيئ

 .(6)للدخول عليه، ألنها من خواص األسماء

 ل مهيئة كافة ال العكس.وبالرجوع إلى المهيئة نجدها نوع من أنواع الكافة، فك
                                      

 .333،والجنى الداني 10( البيت من الطويل وهوالمرئ القيس في ديوانه ص1)

 .332، والجنى الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص96، ص3( راجع البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج 2)

 .3/81دركة ، وهوفي الحيوان ( البيت من الوافر ، وهو ألنس بن م3)

 (.28( سورة فاطر اآلية)3)

 (.2( سورة الحجر اآلية)4)

 .334(الجنى الداني، ص6)
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                                                                                     والقسم اآلخر: أن تكون مسل  طة، وهي ضد الكافة، وهي التي تلحق"حيث" و"إذا" فيجب لها بهما 
م  يت مسل  طة.                                                                                       العمل. و"ما" في"حيث" و"إذا" عوضا  من اإلضافة وشرطا  في الجزم بهما لذا س 

" كافة وغير كافة، فمثالها غير كافية ق  (1)ول الشاعر                                                           وقد ت زاد"ما" بعد"ر ب 

، ص     ي     س       ، ب     ة     ب     ر       ا ض         ر ب م        ء     ال     ج     ن      ة     ن     ع     ط       ى و     ر       ب ص      ن     ي     ب                يل     ق         ف 
 :(2)ة قول الشاعرومن الكاف

     ار     ه       الم      ن     ه     ن     ي     ب        يج      ان     ن       الع     و          م     يه     ف   ل          الم ؤ ب       ل      ام     ج      ال    ا     ب م     ر         
" عن عملها بعد حروف الجر"الباء، ومن، وعن" يختلف  خول"ما"ود (.3)                               فجاءت"ما" كافة ل"ر ب 

صاصها ها عن العمل واليزيل اخت                                " فمجيئها بعد هذه الحروف ال يكف                     عن دخولها على"ر ب  
    ۋچ قوله تعالى: ومثله، (3)چ ...پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  باألسماء، مثل قوله تعالى:

 .(4)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
( 6)چ  ...ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ  مة مثل قوله تعالى:زاد كذلك بعد أدوات الشرط الجاز     وت  

 أصلها إن ما. ،(9)چ ...ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ چ  :وقوله تعالى

                                                                              زاد بعد الحروف الناسخة"إن  وأخواتها" فتكفها عن العمل، وتزيل اختصاصها باألسماء.    وت  
" وم زاد بعد اسم الفعل"شتان" فال تكفه عن العمل، تقول:"    وت   ن الخطأ                       شتان ما زيد  وعمر 

 (:8)القول

 ل":يادة"از 
 تكون على ثالثة أوجه: ل" فهيأما"ا 

 ،الزائدة نوعان: الزمة وغير الزمة ريف، وتكون زائدة، و، وتكون حرف تع                  تكون اسما  موصوال   
فاألولى: كالتي في األسماء الموصولة، على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالواقعة في األعالم، 

                                      
 .2/38                                                 (البيتمن الخفيف هو  لعدي بن الر عالء ورد في الهمع 1)

                                      رعاتها، والمؤبل: المعد للقنية، ي قال:  ،والجامع :القطيع من اإلبل مع 8/29(البيت من الخفيف وهو ألبي داوود اإلبادي،وقد ورد في شرح المفصل 2)
 ابله مؤبلة: إذا كانت للقنية، والضانيج: جياد الخيل، والمهار: جمع مهر.

 ..346 -344( انظر الجنى الداني، مرجع سابق، ص3)

 (.149( سورة آل عمران اآلية)3)

 ( 24( سورة نوح اآلية )4)

 (.98( سورة النساء اآلية)6)

 (.48ية)( سورة األنفال اآل9)

 .338- 334( انظر معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية،مرجع سابق، ص8)



81 

 

أل، أو لغلبتها                                ، والع ز ى، أو الرتجالها كالسمو ا، كالنصر، والنعمان، والالتنتها لنقلهر بشرط مقا
والنجم للثريا، وهذه في  صل، كالبيت للكعبة، وطيبة للمدينةهي له في األ    ن             على بعض م  

 األصل لتعريف العهد.
 والثانية نوعان: كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها.

جرد صالح لها ملموح أصله، نحو:"حارث" و"عباس" فاألولى: الداخلة على علم منقول من م
توقف هذا النوع على السماع، أال ترى                                                     و"ضحاك"، فتقول فيه"الحارث" و"العباس" و"الضحاك"، وي  
  (1)أنه ال يقال مثل ذلك في نحو"محمد" و"معروف" و"أحمد".

 زيادة الالم المفتوحة واي"الم االبتدائية":
" من  زيادة الالم    المسائل المشهورة التي اختلف فيها البصريون والكوفيون،              خبر"لكن 

 "                                                                                    وقد منع البصريون ذلك، وأجازه الكوفيون، محتجين على ذلك بجواز زيادة الالم في خبر"إن 
قل والقياس على صحة قولهم، أما النقل ن                                 عمرا  لقائم، واستدل  الكوفيون بال                       نحو: ما قام زيد  لكن  

  (2) :قال الشاعرلالم على خبرها، عن العرب إدخال ا فقد جاء
ل ك ن ن ي  م ن   ح ب  ها  ل ع م يد                                  ن ي ف ي ح ب   ل ي ل ى ع و اذ             ي ل وم ون                                                           ل ي         و 

" زيدت عليها"ال" و"الكاف"؛ فصارتا جميعا  حرفا  واحدا                      وأم ا القياس: فألن   " "إن                                                                          األصل في"لكن 
 :(3)ي قول الشاعروالهاء ف كما زيدت عليها الالم

 ها    ول     ق              كاذب  من ي        وات     ن         على ه             سيمة     و     ل      ة     ي     س     ب     ع      ن     م      ك     ن     ه     ل     
" فكذلك هاهنا: زاد عليها له                                                  فزاد الالم والهاء على"إن                                       ال والكاف، فإن الحرف قد يوصل في أو 

له نحو"هذا وهذاك  "                                      وآخره، فما وصلت في أو 
 
 
 
 

                                      
 .62، ص2( انظر مغني اللبيب عن كتب األعاريب، مرجع سابق، ج1)

 .3/38البيت من الطويل وهو بال نسبة في األشباه والنظائر (2)

 .12/634( البيت من الطويل وقدورد بال نسبة في اللسان 3)
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 المبحث الخامس                                     
                                      الداللة النحوية للفعل المتعد  ي المزيد

                                              د   والزم ؛ فالمتعد  ي: هو الذي يصل إلى مفعوله عتنقسم إلى متاألفعال من جهة العمل 
إال  هوهو: مااليصل إلى مفعول الزم: ما ليس كذلك؛             ت زيدا "، والبغير حرف جر، نحو:"ضرب

 .عول له نحو:"قام زيد""مررت بزيد" أو ال مفنحو: بحرف جر

ما ليس كذلك يسمى                                 متعديا ، وواقعا ، وم تجاوزا ، و                                       وي سم ى ما يصل إلى مفعول بنفسه: فعال  
، ويسمى متعديا  بحرف  جر.                                              الزما  وقاصرا  وغير متعد  

تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به،        "هاء "                                  وعالمة الفعل المتعد  ي أن تت صل به 
 المصدر؛ فإنها تتصل بالمتعدي "هاء"غير المصدر من  ء"ها" غلقته". واحترز بنحو:"الباب أ 

                                                                               "الضرب ضربته زيدا " أي ضربت الضرب زيدا ، ومثال المتصلة بالالزم"القيام قمته" أي: مثل 
 (.1)قمت القيام

غير      حل  شرح المفصل بقوله:"فالمتعدي ما يفتقر وجوده إلى م يعيش في           وعر فه ابن 
ه، أي: أن الفعل تجاوز الفاعل إلى الفاعل، وا                                                                                  لتعد  ي: التجاوز، ي قال: عدا طوره، أي: تجاوز حد 

 "بمن فعلت؟ "محل غيره، وذلك المحل هو المفعول به، وهو الذي يحسن أن يقع في جواب
ي  ز غير الفاعل، فهو م ، نحو: ع                                                                          في قال:"فعلت  بفالن"، فكل ما أنبأ لفظه عن حلوله في ح             تد  

ذلك                                                                    أالترى أن الضرب، والقتل يقتضيان مضروبا  ومقتوال  ومالم ي نبئ لفظه عنضرب، وقتل 
، أال ترى أن القيام ال يتجاوز الفاعل وكذلك الذهاب، "         قام  وذهب"فهو الزم غير متعد نحو:

 .(2)"                                ولذلك ال ي قال هذا الذهاب بمن وقع
                          الفاعل قد يفتقر إلى محل                                                            واألصل في هذه المسالة نسبة الفعل إلى الفاعل، ث م  إن  فعل 

يره بحيث                                 عمرا ، وقد ي حدث الفاعل الفعل لغ                                        مخصوص يباشره مقصورا  عليه مثل: ضرب زيد  
يقاع الضرب ، أي: مكنته من إ                   أضربت زيدا  عمرا  : ك                                   يصير المحدث له الفعل، فاعال  به كقول

        ه حاصل  ن"الممكن مبه، فأنت فاعل التمكين من الضرب، و"زيد" مفعول هذا التمكين، و"الضرب
 من زيد في عمرو، ف"زيد" فاعله، و"عمرو" مفعول به.

                                      
 .433- 433، ص1شرح ابن عقيل على ألفية اب مالك، مرجع سابق، ج( انظر 1)

 .63، 9( شرح المفصل البن يعيش، مرحع سابق، ج2)
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إلعطاء                                                                                 وقد يكون فعل الفاعل متعلقا  بشيئين ال يتحقق بدونهما كقولك: أعطيت زيدا  درهما ، فا
مفعول اإلعطاء، وفاعل األخذ،                                 ذ والمأخوذ، إال  أن  أحد الشيئينمن الفاعل اليتم إال باآلخ

 .(1)غيرواآلخر مفعول ال

ذا أ شياء الثالثة: مفعول كان ذلك بزيادة أحد هذه األ                                    أن ت عد  ي ما كا الزما  غير متعد إلى  ردت       وا 
 .وهي: الهمزة، وتضعيف العين، وحرف الجر

له، فنحو  چ  ، قال تعالى:"خرج وأخرجته"، و"ذهب وأذهبته:"                                         أم ا األول وهو زيادة الهمزة في أو 
  .(3) چک  ک  گ  گ     کچ  وقوله: (2) چ ...ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی ...

 .(3)             د  لم يكن قبلأال ترى أنه حدث بدخول الهمزة تع
يات الفعل الالمطي و ي             وقد عد  الس   معظمها داخلة في  في  وهي ،                          زم بسبعة فزاد األمر تفصيال                   عد  
 وهي على النحو التالي: ،باب الزيادة

           هبت زيدا .                              داها: همزة أفعل كذهب زيد ، وأذ   إ ح
                                             لثاني: ألف المفاعلة كجلس زيد ، وجالست زيدا .ا

 .الثالث: صوغه على استفعل للطلب والنسبة للشيء كاستخرجت المال، واستقبحت الظلم
 .(4)      زيدا   حت                                   الرابع: تضعيف العين كفرح زيد  وفر  

 تفصيل ألسباب التعدية بالزيادة: وفيما يأتي 
ل الفعل  :                                       أوال : التعدية بزيادة همزة في أو 

قل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير الفاعل بها نتسمى هذه الهمزة همزة النقل، وهي ت     
                                                                                         مفعوال ، وهي قياسية في الفعل الالزم والمتعدي إلى واحد، وقد قرر مجمع اللغة العربية أن تعدية 

 (.6)الفعل الثالثي الالزم بالهمزة قياسية
 

                                      
 .244، ص1( انظر اللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج1)

 (.20( سورة األحقاف اآلية)2)

 (          29( سورة االعراف اآلية )3)

 .64، ص2يعيش، مرجع سابق، ج( انظر شرح المفصل  البن 3)

 .84، ص2( انظر األشباه والنظائر، مرجع سابق، ج4)

 .396، ص1( انظر تكميل شرح ابن عقيل، مرع سابق، ج6)
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الفعل  قل       فقد ن  ، (1)چڑ     ڑ  ک  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ  ومن ذلك قوله تعالى:
له: "أذهب ي ذهب".                       واألكثر في التعدية أن                                                                   ذهب من اللزوم إلى التعد  ي بأن زيدت همزة في أو 

                                                                                            تكون بهذه الهمزة التي تكون للنقل والتعدية معا ، وذلك إذا كان الفعل في أصله ثالثيا  ال يتعد ى، 
يا  إلى اثنين، ويكون                                       فيصير بالهمزة رباعيا  يتعد ى، ويكون مت يا  إلى واحد، فيصير متعد   إلى                                                   عد 

                                                                                             اثنين فيصير إلى ثالثة، وذلك نحو:"قام زيد ، وأقمت زيدا ، وك رم زيد وأكرمته، ولمت زيدا  مطلقا ، 
 (3)واألصل: ترفوا. (2) چگ  گ  گ  گ     چ                                         وأعلمت زيدا  وعمرا  منطلقا ، قال تعالى:

مزة"أفعل" مزيدة لغير اإللحاق، ولكنها غير محصورة في التعدية ه             بيه إلى أن  ني التوينبغ 
 :                               لحاق كانت عبثا ، فإذا قيل مثال  خرى، فهي إن لم تكن كذلك أو لإلأ                            فقط؛ وانما قد ت زاد لمعان  

باء في ال"    إن                                 العبارة، وذلك على نحو ما ي قال:، فذلك منهم تسامح في "قال"بمعنى  "أقال"    إن  
ما من  (4)چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  قوله تعالى:ومن في (3)چجئ  حئ   مئ  ی  چ قوله تعالى:

                                                                                         " زائدتان، لم ا لم تفيدا فائدة زائدة في الكالم سوى تقدير المعنى الحاصل وتأكيده، فكذا ال بد هالإ
 .(6)في الهمزة في"أقالني" من التأكيد والمبالغة

                                احد؛ بل تجيء  لمعان  على البدل،                                                    واألغلب في هذه األبواب أن  ال تنحصر الزيادة في معنى و 
                            ذا كذا، وكذا"ف ع ل" وغيرها.                                  د النقل، والتعريض، وضرورة الشيء                       كالهمزة في"أفعل" ت في

                                                      ردا ، فليس لك أن تقول مثال  في"ظ ر ف": "أظرف" وفي"نصر"    ط          قياسا  موليست هذه الزيادات 
" و"أحسب" و"    صر       "أن   أخال" على "أعلم" و"أرى"، وكذا                                                "، ولهذا ر د على األخفش في قياس"أظن 

سماع استعمال اللفظ المعين وكذا                                              في غير ذلك من األبواب بل ي حتاج في كل باب إلى 
                             استعماله في المعنى الم عي ن.

" و"أدخل" ي حتاج فيه إلى السماع، فكذا معناه الذي هو النقل مثال ،                                                                                     فكما أن  لفظ"أذهب 
                                  لذهاب أو عر ض للذهاب، أو نحو ذلك. فليس لك أن تستعمل"أذهب: بمعى"أزال"

                                      
 (.33(سورة األحزاب اآلية)1)

 (.33ن اآلية)( سورة المؤمنو 2)

 .40( انظر رصف المباني في حروف المعاني، مرجع سابق ،ص3)

 (96(سورة اإلسراء اآلية )3)

 (62( سورة آل عمران اآلية)4)

 .83، ص1( انظر شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج6)



84 

 

ذلك مما لم يأت منه           وقد تجئ                                                  واألغلب أن تجيء  هذه األبواب مماجاء منه فعل ثالثي، 
 (1)نحو:"ألجم"و"أسحم" ونحو ذلك

                                       ثانيا  : التعدية بزيادة حرف بالتضعيف:   
 ون همزة،رط في هذا الحرف أن ال يك                 ي من الفعل، وي شتنويكون ذلك بتضعيف الحرف الثا 

فالفعل"يسير" الزم في أصله، ولكن ، (2)چ ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :تعالى ومن ذلك قوله
يا ، فنصب الضمير"كم"، ومثله قوله تعالى: ي  ر" فأصبح متعد  ع  ف حرفه الثاني فقيل"ي س  ائ  چ                                                                                      ض 

 .(3)                                      فالتضعيف جعل الفعلين السابقين متعد يين ،(3)چ... ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ
زعم أن   چ. ..ڤ  ڤ  ڤ  چ  التضعيف في قوله تعالى:  أنالفارسي  عليزعم أبو و 

 :(4)دية لقوله:"سرت زيدا" وقولهعالتضعيف هنا للمبالغة ال للت
 ها    ير     س     ي      ن     م      ة     ن         اض  س     ر      ل     و     أ     ف      ا   ه     ت     ر     س      ت         ة  أن      ير     س      ن     م      ن     ع     ز     ج       ت     ال     ف      

"سرته" قليل، و"سيرته" كثي نه في البيت على  ،سرته"ر بل قيل: إنه ال يجوز"                                      وفيه نظر؛ ألن                     وا 
ڀ  ڀ  ڀ     چ  بالباء والتضعيف في قوله تعالى:                                       إسقاط الباء توسعا ، وقد اجتمعت التعدية
 (.6)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                                                أن  بين التعديتين فرقا ؛ فقال: لما ن ز  ل القرآن منجما  والكتاب جملة واحدة جيئ   وزعم الزمخشري 
لب" أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء                                                  نز ل" في األول، و"أنزل" في الثاني ألنه أراد باألو 

الدنيا في ليلة القدر، وأراد بالثاني تنزيله من السماء الدنيا إلى رسوله صلى هللا عليه وسلم 
 .ي ثالثة وعشرين سنةف       منجما  
                  و:"عل مته الحساب" ، نحوالنقل بالتضعيف سماعي في القاصر، وفي المتعدي لواحد 

 إلى اثنين. مع في المتعدي             لة" ولم ي س  و"فهمته المسأ
                                      

 .84 – 83، ص1( انظر المرجع سابق، ج1)

 (.22( سورة يونس اآلية)2)

 (.69( سورة يس اآلية)3)

 .298، ص1، ج2006الطبعة الثانية ،  ( انظر الكفاف: كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية تأليف، يوسف الصيداوي، دار الفكر) دمشق(،3)

 .2/399( البيت لزهير أبي سلمى في األشباه والنظائر 4)

 (.3( سورة آل عمران اآلية)6)
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                            أن ي نقل بالتضعيف إلى ثالثة،  نين" المتعدية إلى اثم             يجوز في"عل   أنهالنحويون بعض م عوز     
                                                                              شهد له سماع  وال قياس، وظاهر كالم سيبويه أنه سماعي مطلقا  وقيل: قياسي في القاصر       وال ي  

 .(1)واحدي إلى والمتعد
                                                للتكثير، نحو:"غلقت األبواب" و"وذب حت الغنم"، ومع                               ف في"فع ل" الغالبة فيه أن يأتضعيوالت

ومعنى التعدية هنا كما كانت في"أفعل"، وهذا ال يتعدى إلى ثالثة كما للتعدية،                 ذلك تأتي"ف ع ل" 
ب ر" ويجيئ  "ف    .(2)                  ع ل" لمعان  أ خرى                                                             في"أفعل" إال محموال  على"أفعل" نحو:"حد ث" و"خ 

     ً                               ثالثا : التعدية بزيادة ألف المفاعلة:
                                                                          ألف المفاعلة من األمور التي يتعد ى بها الفعل القاصر، تقول في"جلس زيد  ومشى  
" بزيادة األلف القتسام الفاعلية    ل           يغة"فاع  فص."                              جالست زيدا ، وما شيته، وسايرته" وسار":

، ولموافقة "أفيها م                           والمفعولية لفظا ، واالشتراك   :ذي التعدية، ومثال االقتسام واالشتراك "فعل                 عنى 
هما                                           في الفاعلية والفعولية، واالشتراك يجعل أحد   نشريكا "          زيد  وعمرو" ، ف"              ضارب زيد  عمرا"

تبع منصوبهما                                اآلخر بالرفع، وال بالنصب، ولو أ                د هما أولى منح                          فاعال  واآلخر مفعوال ، وليس أ
 .صوب لجازنبمرفوع أو مرفوعهما بم

ه    ت     ب           " و"ناص  الحديثه    ت         "نازع  : مثل اء إلى اثنين            ل" دون الت      اع     ف                    وقد تتعدى صيغة"ت   
                              وكذلك األمر في"ف ع ل" بالتضعيف  "تناصبنا البغضاء"و "تنازعنا الحديث"، فتقول: "البغضاء

      تجن ب "و "م الرماية     تعل  " :،"           جن بته الشر"، و"علمته الرماية"في                                زيادة التاء تصير"ت فع ل" فتقولفب
            "ضارب زيد                                                              " أو"ف ع ل" يتعد ى دون التاء إلى واحدصار بالتاء الزما ، نحو:    ل                 ، فإن كان"فاع  "      الشر  
 ."ي           وتأد ب الصب              أد بت الصبي  "، ونحو: "               تضارب زيد  وعمر"، و"      عمرا  

وكذلك والمتعدية،  مة                                                                      إذا  من خالل ما سبق يمكننا القول بأن للزيادة أثر  في إعمال األفعال الالز 
وهو ما ذكرناه في زيادة التاء على  ،                                              لها أثر  في سلب ما منحته لألفعال من دواع اإلعمال

                                                                                        صيغتي"ف ع ل" و"ف ع ل" و"فاعل"، فجعلت المتعدي الزما ، والمتعدي إلى أكثر متعديا  إلى أفعل.
 :صوغ الفعل على"استفعل"    ً            رابعا : التعدية ب

                                   و"استحسنت زيدا " و"استقبحت الظلم". "استخرجت المال"ـك   ئ  يشال أوالنسبة إلىللطلب  
                                      

 .231- 230، ص2( انظر مغنى اللبيب، مرجع سابق، ج1)

 .93، ص1(انظر شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج2)
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نما                                الكتاب" و"استغفرت هللا الذنب" وا  نحو:"استكبته  نى اثنيذو المفعول الواحد إل          وقد ي نقل
ى"استتبت"؛ ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك نه معنجاز"استغفرت هللا من الذنب" لتضم

     .(1)أكثرهم أن: استغفر من باب اختار فمردود ابن عصفور، وأما قولوهذا قول 
 والفعل المتعدي الذي ينصب مفعولين أحكامه في ثالث مسائل: واجب، جائز، وممتع.

 ،                                                                              فالواجب: نصب المفعولين جميعا  مع تأخرهما بهذه األفعال، وما اشتق منها من ماض 
                                             ومستقبل، وحال  واسم فاعل، واسم مفعول، ومصدر.

صوصية للفعل المتعدي عن غيره، في نيابة المشتقات العاملة          أنه ال خ   الحظ هنا    ون   
                                               عمله عنه في العمل رفعا  للفاعل ونصبا  للمفعول.

                                                                                      والحكم الجائز: أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل فيجوز رفعهما ونصبهما جميعا ، نحو:زيد  
                           ميعا  حسن الرفع وجاز النصب                                                          ظننت عالم ، وزيدا  ظننت عالما ، والنصب أجود، فإن تقد ما ج

                                                                                    على ضعف نحو: زيد  عالم  ظننت، وزيدا  عالما  ظننت، ويجوز في المفعول الثاني ما جاز في 
                                                                                  خبر المبتدأ من حرف، وظرف، وجملة، وفعل، مثال ذلك ظننت زيدا  في الدار، أو أمامك، أو 

                            أبوه قائم ، أو قام أو يقوم  
(2.) 

وهي أدوات : (3)                                        المفعولين جميعا  إذا وليها أحد ستة أشياءال والممتنع أن تنصب هذه األفع     
، وأن  مشددتين ومخففتي ن  ن   لتين، والم االبتداء، و"ما" ا                                     اإلستفهام، وا  خفيفة بمعناها               للنفي، وا 

چ                   وأن  قوله تعالى:     إن   ومثال (.3) چ   ...ہ  ھ  ھ...چ  تعالى:                           أيضا ، ومثال االستفهام قوله
 چ... ڱ     ڱ     ڳ  ڱ    ...

نت لتي للنفي"ظناله ما اومث، (6) چ ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻچ  :وقوله (.4)
ن  ا               ظننت لزيد  قائم مثال الم االبتداء:"                 مازيد  بقائم"، و  هب فهذه                               لتي للنفي: ظننت إن  زيد  االذا           "، وا 

ملة التي                                                        عال كفتها عن العمل، وهو التعدي إلى مفعول  واحد  وهو الجالستة متى وليت هذه األف
                                           يتعد ى إلى مفعول تعد ى إلى اسم فاعله، واسم ن                               واعلم أن  الفعل المتعدي إذا كا (9)تقع بعد الفعل

                                      
 .230 - 239، ص2ابق، ج(انظر مغنى اللبيب، عن كتب األعاريب، مرجع س1)

 .39(انظر كتاب التهذيب الوسيط في النحو،مرجع سابق، ص2)

                                                                                                       ( وهذا ما يسمى بالتعليق وهوابطال العمل لفظا  ال محال   لمجئ ماله صدر الكالم بعده، ويكون في أفعال القلوب. 3)

 (.12( سورة الكهف اآلية)3)

 (.1( سورة  المنافقون اآلية)4)

 (.9اآلية) ( سورة المجادلة 6)

 ( المرجع السابق، الصفحة نفسها.9)
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                         ين وثالثة، ولكن ي شترط في ني إلى اثعد                                 ه إلى مفعول واحد، وهكذا في الت   مفعوله، واسم مصدر 
 .(1)                    ين أو مقد رين بالحالا مستقلناسم الفاعل، واسم المفعول أن يكو 

أو التضعيف، والمتعدي إلى واحد إلى                                          وكما يتعدى الالزم إلى مفعول واحد  بالهمزة 
 بهما، والمجمع عليه من هذا النوع هومفعولين بهما، يتعدى المتعدي إلى اثنين إلى ثالثة 

 ن                                               نافعا ، والمفعول األول فاعل  في باب علم، واألخيرا        النحو            التلميذ               نحو: أعلمت   "أرى "، و"أعلم"
 ا ما لهما هناك.نوالن فلهما همفع

                                             "حد ث"، والفر اء"خب ر" و"أخبر" ويجوز حذف هذه الكوفيون                                    وزاد سيبويه"نب أ" وابن هشام"أنبأ"و 
                                                      وأم ا بدونه ففيه خالف، واألكثرون على جواز حذف األول بشرط  ،أونصفها لدليل كلها المفاعيل

ل.                                       بقاء األخرين، واألخرين بشرط بقاء األو 
                       ثالثة مفاعيل نحو:أريت   –بواسطة همزة التعدية  –من المفعول به ا يتعدى إليه الفعل وأقصى م

                    عمرا  زيدا  كريما .
 .    ما                 زيدا  عمرا  قائ                  لمن قال: أأعلمت   ويجوز حذف المفاعيل الثالثة أو بعضها لدليل، كقولك

 .             تقول: أعلمت  
ورجحه ابن مالك يجوز حذف                                                        وأم ا: الحذف لغير دليل ففيه مذاهب أحدها وعليه األكثرون،

ل، كقولك: ياألول بشرط ذكر األخ                    زيدا ، بحذف الثاني          أعلمت                                         رين، أو األخيرين بشرط ذكر األو 
ل م في الصورة  ل م به في الصورة األولى، والم ع                                                                                              والثالث، إذ لم يخل الكالم من الفائدة بذكر الم ع 

 الثانية.
ل، ثة؛ ألن                         ف األخرين بل البد  من الثال   ذ      وح   صار عليهوال االقت                           والثاني: ال يجوز حذف األو 

وهو  :والثالث (.2)عصفورابن                                                       األول كالفاعل، فال ي حذف، واآلخرين كهما في باب ظن  ورجحه 
خرين دون األول، وال فقط مع ذكر األخرين، وال يجوز حذف األ                          الوجه الذي ي جوز حذف األول 

ل وا . والمذهب الرابع: ين، وال حذف أحد األخرين فقطحد األخر                            حذف الثالث، وال حذف األو 
ل ألنه في حكم ف األخرين فقط    ذ     ح                                                        ألنهما في حكم مفعولي ظن، وال يجوز حذف األو 

     (.3)الفاعل
                                      

 .38( انظر كتاب التهذيب الوسيط في النحو، مرجع سابق، ص1)

هـ، والمواهب 911( انظر الفرائد الجديدة: تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة وكالهما للشيخ عبد الرحمن األسيوطي المتوفي سنة 2)
 .311 – 310، ص1المدرس، )د، ط( )د،ت( ج الحميدة للشيخ عبد الكريم

 .312، ص1( انظر كتاب التهذيب الوسيط في النحو، ج3)
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يا  وهكذا                                     ي إلى أن  المألوف هو نقل الفعل الالزم ابن جنوذهب          ، ولكن                               بالهمزة فيكون متعد  
"                                 القضية تكون معكوسة فنجد أحيانا   يا ، و"أف ع ل"غير متعد ، وضرب على ذلك أمثلة            أن"ف ع ل                                                    متعد  

لته" و" و"أنزف البئر" إذا ذهب سه و"شنقته" أشنق البعير" إذا رفع رأ                               منها:"أجفل الظليم" و"جف 
وعلل ابن جني ، ها و"نزفتها"و "أقشع الضيم" و"قشعته الريح" و"أنسل ريش الطائر" و"نسلته"      ماؤ  

 " كالعوض لفعلت من غلبةأفعلت"وجمود " فعلت  "عندي أنه جعل تعدى ذلك ة                 لذلك بقوله:"وعل  
                                                                                        أفعلت لها على التعد  ي نحو:"جلس وأجلسته...كما جعل قلب الياء واو في التقوى والرعوى" وهذا 

ة عن جفل ليم كناي                          ا انعكاس لفعل، فاجفل الظ                                                   التعليل الي عد تعليال  لغويا  ويفسر لزوم"أفعل" بأنه
 (.1)نفسه ليم     الظ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                      
 .93 – 93( انظر أبنية الفعل دالالتها وعالقاتها: أبو أوس ابراهيم الشمسان االستاذ بجامعة الملك سعود، )د. ط(، ص1)



89 

 

 سادسالمبحث ال
 نحوية للزيادة في األفعال الخمسةالداللة ال

ة بحديث عام عن الفعل المضارع بصور       ي سبق                           فعال الخمسة الب د  له أن  الحديث عن األ      
ن، أو جماعة، أو ضمير اثني سة هي المضارع نفسه، ولكن فاعله                      عام ة ألن األفعال الخم  

                                                                          اطب مؤنث لحقته معه في حالة الرفع نون مكسورة بع د األلف، مفتوحة بعد أختيها، مخ
وجعل في حال كقولك:"هما يفعالن" و"أنتما تفعالن" و"هم يفعلون" و"أنتم تفعلون" و"أنت تفعلين" 
 (.1)النصب كغير المتحرك فقيل:"لن يفعال" و"لن يفعلوا" كما قيل:"لم يفعال" و"لم يفعلوا"

                                                                             ضي في شرح الكافية:"بأن المضارع هو الفعل الذي أشبه االسم، ألنه لم ي سم  مضارعا  قال الر و 
رع"، كأن  هين ارتضعا يال الشبك                                                                 إال لهذا؛ ومعنى المضارعة في اللغة المشابهة، مشتقة من"الض 

ل الماضي مع تغيير بعض "نأيت"                                       ضرع واحد فهما أخوان رضاعا  وزيادة حروفمن                               على أو 
ل لجهة مشابهة المضارع لالسم"حركاته سبب    (.2)                               محص 

                                                   حكام التي اكتسبها المضارع بأن صار معربا  مميزا  عن األ نويستنتج الباحث من ذلك أ    
                  فصار مشابها  لالسم  يت"،                               أن صار مزيدا  بأحرف المضارعة"نأ الماضي، ما اكتسبها إال بعد

  بهذه األحرف*
والتاء، والياء ، الهمزة، والنون  رهماتعتقب في  صد                            ي مكن القول بأن المضارع هو: فبذا      

فعل"، وللمتكلم"أفعل" وله إذا كان معه غير                   فعل"، وللغائب:"ي                   ، أو الغائبة:"ت  وذلك قولك للمخاطب
بع ويشترك فيها الحاضر والمستقبل ودخول الالم األر  وائدفعل" وتسمى الز             و جماعة:"ي  أ واحد

لالستقبال، وبدخولهما عليه قد ضارع االسم السين وسوف ليفعل" مخلصة للحال ك عليه كما في"
  (.3)ر                                       فأ عرب بالرفع، والن صب، والجزم مكان الج

                                      
 .313( انظر المفصل في صنعة اإلعراب، مرجع سابق، ص1)

 .11، ص3افية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج( شرح ك2)
ذه الالم الداخلة                                                                                                                          *قيل إن المضارع يشبه االسم بدخول الم االبتداء نحو:"إن  زيدا  ليخرج" كما تقول:"إن  زيدا  لخارج"، وال يق ال:"إن  زيدا  لخرج" فه

على االسم أو على ما أشبه االسم، مراعاة ألصلها، وهو المبتدأ،                                                                             في"حي  ز"إن"أصلها أن تدخل في المبتدأ ثم تأخرت عن االبتداء لدخول"إن" فهي تدخل 
 إلى اعرابهورأي الكوفيين أن المضارع رفع أصالة ال مشابهة ذلك أنه قد تتوارد عليه المعاني المشتركة بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه، فيحتاج 

" رفعه مخلص لكون"ال" للنفي دو النهي وجزمه دليل كونها للهي، وقولك:"ال تأكل                                                            المشترك، في عين المضارع تبعا  لتعينه، وذلك نحو قولك:"ال تضرب
 السمك وتشرب اللبن" فنصب"تشرب" دليل على كو الواو للعطف.)راجع المرجع السابق الصفحة نفسها(

 .313(انظر المفصل في صنعة اإلعراب، مرجع سابق، ص3)
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  " ال، ففي أول"أكر مت                                                                                وحروف المضارعة هذه ال تكون بالمضارع إال باعتبار معانيها، وا 
                      الفعل بسببها مضارعا . ن همزة وليست للمتكلم لثبوتها مع الغائب والمخاطب فال يكو 

ت الهمزة بالمتكلم لوجين:ال فالهمزة للمتكلم                                                              وحد مذكرا  كان أو مؤنثا ، وخ ص 
ل الحروف مخرجا ، فج علت دليال  على المتكلم إذا كان مبدءا .                                                                            أحد هما: أنها أو 

                                       فج ع ل عالمة الواحد المتكلم الهمزة التي  الواحد مقابل للجمع، وعالمة الجمع الواو، ني: أنوالثا
ومخرج الواو آخر وما بينها وسط، كما أن الواحد  ،ل        جها أو  مخر مقابل لمخرج الواو، فمخرجها 

ل والجمع آخر والتثنية وسط.                               أو 
                              أو مختل ف ين، وكذا يصلح للجمع                                                     والنون للمتكلم مع غيره سواء كانا مذك رين أو مؤ نثين    

م:"نفعل" و"فعلنا" ف هم                                                         باالعتبارات الثالثة ويقول الواحد المعظ   م كالجماعة                هو مجاز لعد    (1)                 المعظ  
                           وج علت النون للجمع لوجهين:

 أنها تشبه الواو، والواو عالمة الجمع. أحداما:
"        أنها ج ع الثاني: رب ن                          فلذلك زيدت أو ال  للجمع.                                    لت ضميرا  لجمع المؤنث نحو:"ض 
وللمؤنث الغائب،                                                               للمخاطب، مذكرا  كان أو مؤنثا  مفردا  كان أو مثنى، أو مجموعا ، والتاء 

" وفي                                                                                          وللمؤنثين، ف ج ع ل المخاطب مختصا  بالتاء، كما ج علت التاء ضميرا  له في قولك:"ضربت 
 ا                       علت أوال  من المضارع لهذ      " فج  المؤنث نجد أن التاء عالمة تأنيث الفاعل، نحو:"قامت

   (.2)المعنى
ولجمع المؤنث. وزيادة المذكر ومثناه، وجمعه، والياء تكون زيادة في المضارع الواحد  

خاصة دون غيرها للغائب لما فيها من الخفاء المناسب لحال الغائب، ولذلك لم يكن للغائب 
                                          د قام" وزيدت هذه األحرف األربعة أوال  ألمرين:يالواحد ضمير ملفوظ في الفعل، نحو:"ز 

ى المنقول إليه                                                                  : أنها ناقلة للفعل من معنى إلى معنى آخر فكونها أوال  يدل على المعنأحداما
 بأول نظر.

ل  (.3)                                                                          والثاني: أن  اآلخر موضوع االعراب، والحشو موضع اختالف األبنية فلم يبق سوى األو 

                                      
 .23، ص2للباب في علل البناء واإلعراب، ج، وا12، ص3( راجع شرح الكافية، مرجع سابق، ج1)

 .23، ص2. واللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج13، ص3(انظر شرح الكافية، مرجع سابق، ج2)

 .23، ص2( انظراللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج3)
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أن هذه األحرف ال تتوقف معرفة المضارع بها؛ ألنها تدخل على  ن هنا نالحظمو       
       رنأت                   فيه نرجسا ، و"ي         جعلت  " إذ          الد واء              " و"نرجست           المسألة                   زيدا " و"تعلمت                      الماضي نحو:"أكرمت  

نما العمدة في تعريف المضارع دخول"لم" عليهء                                   " إذا خضبته بالي ر ن اء، وهو الحن ا       الشيب                                                  ؛ وا 
 (1)،نحولم يضرب.

 االعاملة في المضارع الرفع؛ ألنه يجعل حروف المضارعة هي                           ومع ذلك ك ل  ه فإن الكسائي
ما و أصل المضارع إما الماضي دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثها إذ  المصدر، ولم      ا 

فيهما هذا الرفع، بل حدث مع حدوث هذه الحروف، فإحالته عليها أولى من إحالته على  يكن
 وقعع مم المضارع ارتفع بوقعهالمعنوي الخفي، كما هو مذهب البصريين الذين يرون أن 

أو منصوب،  رب، أو مجرور" أي: ضا                                                 االسم، سواء وقع موقع اسم مرفوع كما في:"زيد  يضرب  
 .                     نحو:"مررت برجل  يضرب"

نما ارتفع بوقوعه موقع اال              و"رأيت رجال  يض                 سم، فأ عطي أسبق ه يكون إذن كاالسم، ألن                                رب"، وا 
                                   يرى أن عليه رفع المضارع تعر  ية عن  الذي،                                                إعراب االسم وأقواه، وهو الرفع ومثله مذهب الف راء

 (.2)الناصب والجازم

األنباري ابن  عم              ـ على حد   ز                  قول  مردود  عليه -المضارع يرتفع بالزائد      بأن   –ا وقول الكسائي هذ
 وهو فاسد من وجوه ذكرها صاحب اإلنصاف: ـ

ب والجزم ال                                                                                   أحدها: أنه كان ينبغي أن ال تدخل عليه عوامل النصب والجزم؛ ألن عوامل النص 
 العوامل.تدخل على 

ب بدخول النواصب وال                           مازعم لكان ينبغي أن ال ي نص ر علىكان األمإن أنه والوجه الثاني: 
 .                                                انجزم بدخول الجوازم دل  ذلك على فساد ما ذهب إليه     لم ا ينجزم بدخول الجوازم؛ و 

فظ بل هي من تمام معناه فلو ه في لل ال تنفصل منبعض الفع والوجه الثالث: أن هذه الزوائد
                           ل الشيء  في نفسه  وذلك محال                 ى ذلك إلى أن  يعم                           قلنا:"أنها هي العاملة" ألد  

(3.)  
                                      

 .33                                             ( راجع شرح قطر الندى وبل الصد ى، مرجع سابق، ص1)

 .24، ص3الكافية، مرجع سابق، ج( انظر شرح 2)

 .433، ص2( انظراإلنصاف في مسائل الخالف، مرجع سابق، ج3)
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ومردود عليه بما  لة قول مرجوحالكسائي في هذه المسأما ذهب إليه          وضح أن   فبذلك
ذكره صاحب اإلنصاف، فاألفعال لها حروف تعمل فيها، وليست تلك الحروف الداخلة في بنية 

  (.1)والخليلسيبويه  وهذا ما ذهب إليه ،المضارع
له ع باعتبار أ                    وأم ا عن حكم المضار              ضم  أحيانا                   فحرف المضارعة ي   –أحرف المضارعة  –     و 

 م"   ر        "ي ك  ـأو فيه زائدة ك ج"   ر     ح        "ي د  ـ                                         في ضم  في الرباعي سواء كانت حروفه أصلية ك ،فتح تارة أخرى     وي  
 .ع"       "يقط                  أصله"ي ؤ كرم" وو 

"            ألول نحو"ض  ل اعتب                                                 وي فتح إن  كان الماضي أقل  من األربعة أو أكثر منه  رب  ، ي ض                 ر ب 
 (.2)ج"   ر     خ     ت     س                 ق" و"استخرج ي     ل         ي ن ط      ق     ل     ط                       ب" والثاني: نحو:"ان     ه     ذ       ، ي     ب     ه       و"ذ  

الفتح      ألن   ؛بفتح حروف المضارعة في الثالثي –ثالثيها ورباعيها  –                     ولكن  األصل في األفعال 
مل األثقل الذي هو                                                                  لخفته وهو األصل، فكان بالثالثي األصل أولى، أو ألن  الر باعي أقل  فاحت

عليها؛ وكسر حروف المضارعة لياء من حروف المضارعة يسثقل                         الضم وتركوا الكسر، ألن  ا
                                                                                    إال الياء لغة غير الحجازيين، إذا كان الماضي مكسور العين فلم ا ضموا في الرباعي األصلية 

على أصل الفتح ي غير الرباعي           ي فعل" وبق                           باعي المزيد في ك"ي فاعل" و"ر                    حروفه، ح مل عليه ال
 (.3)لخفته

                                                                            بالنسبة إلعراب المضارع، فهو ي عرب  بحركات ظاهرة إذا كان مجردا  عن ضمير بارز،      أم ا    
ذلك الضمير الذي يكون في المضارع إال في المثنى والمجموع، والمخاطب المؤنث، 

: األفعال ا احترز عن هذه األمثلة الخمسة، أي   ن                                    "يضربان"، و"يضربون" و"تضربين" وا  نحو:
مة والفتحة والسكون، بل بالنون وحذفها.                                                               الخمسة ألنها ال تكون بالض 

ون، نذلك الضمير البارز المرفوع، وهو األلف، والواو، والياء، يرتفع بالصل بتوالمضارع الم
            وح مل النصب  (.3)چ...ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  وينتصب، وينجزم بحذفها، نحو قوله تعالى:

                                                         م ل على الجر في المثنى والجمع وهذا مذهب الجمهور وقيل: إن                      هنا على الجزم كما ح  
االعراب باأللف، والواو، والياء كما أنها في الجمع السالم كذلك، ورد بعضهم بأنه لو كانت 

                                                     ة.وقيل: اإلعراب بحركات مقد رة قبل الثالثة، والنون دليل ثكذلك لثبتت النون في األحوال الثال
                                      

 .4، ص3( انظر الكتاب لسيبويه، مرجع سابق، ج1)

 .34، ص3                                             ( راجع شرح قطر الندى وبل  الصدى، مرجع سابق، ج2)

 .13، ص3( انظر شرح الكافية، مرجع سابق، ج3)

 (.23( سورة البقرة اآلية)3)
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ه ابن مالك بعدم الحاجة إلى ذلك مع ،(1)لسهيليوا ،عليها، وعليه األخفش صالحية النون                                       ورد 
ال جائز أن يكون حرف  ألنه؛ ي                                     م عربة وال حرف إعراب فيها وعليه الفارس وقيل: إنها (2)له

اإلعراب النون لسقوطها للعامل وهي حرف صحيح، وال الضمير ألنه فاعل، وألنه ليس في 
لمالزمتها لحركة ما بعدها من الضمائر من ضم، وفتح،  ما قبله من الالماتآخرالكلمة وال 

فلم يبق إال أن تكون معربة، وال حرف إعراب فيها. وورد  وكسر، وحرف اإلعراب ال يلزم الحركة
وجاء (.3) چ...ۓ  ۓ  ڭ   ...چمن ذلك قوله تعالى: حذف هذه النون في النثر والنظم و 

 .(3)وا"    اب     ح       ى ت     ت        وا ح     ن     م     ؤ       ت     ال        وا و     ن     م     ؤ       ى ت      حت      ة     ن          وا الج     ل     خ     د     ت     ال   في الصحيح قوله صلى هللا عليه وسلم:"
 (.4):الشاعر وقال

 ي       الذ ك      ك     س       الم     و      ر     ب     ن       الع     ب      ك     ه     ج     و            ي   ك     ل     د     ت   ي    يت     ب     ت     و   ي    ر     س     أ       يت     ب     أ        
 يكما قال:"تبيت       شذوذا   فعال الخمسة يندر حذفها للضرورة أو                           والشاهد فيه أن  النون من األ

 وتدلكي".
الرفع  ال  لكونه عالمة الرفع، وكذا في النصب؛ ألن عالمة             الجزم ظاهر  وسقوط النون في 

الفتح  عهفي موض تكون في حالة النصب، إال أن الرفع  في الواحد ما زال مع الناصب وجاء
 وفي األفعال الخمسة زال الرفع إلى األبد.

ع نوني التوكيد، أما عند من قال: الفعل معها مبني مكن حذف هذه النونات الخمس م    وي  
            ا م قد را ، هجتماع النونات، فيكون اإلعراب مععند من قال بإعراب الفعل معها فال             فظاهر، وأم ا 

" وتكسر النون بعد األلف غالبا ، ألن الساكن إذا ح ر  ك فالكسر أولى، وقرئ في  اكم                                                                                 في"قاض 
  (.6)                                     واو والياء حمال  على نون الجمع في االسم                               الشواذ"أتعدان ني" وت فتح بعد ال

                                      
هـ، 481هـ بمدينة مالقة باألندلس وتوفي بمراكش سنة 480هوأبو القاسم وابوزيدعبدالرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد هللا بن الخطيب ولد سنة( 1)

 (21صفكر وذكرانه فقد بصره منذ السابعة عشرة من عمره، ومن مؤلفاته نتائج الفكر ،وتفسير سورة يوسف ، وأمالي السهيلي)راجع ترجمته في نتائج ال

 .191، ص1، وهمع الهوامع بشرح الجوامع، مرجع سابق، ج13، ص3( انظرشرح الكافية، مرجع سابق، ج2)

 (.38ية)لقصص االا ( سورة3)

، م1999هـ ، 1320مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تأليف: أحمد بن حنبل ، تحقيق : شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانية (3)
 باب مسند أبي هريرة.، 10180م حديث رق

 .339/ 8. وخزانة األدب 1/82( البيت بال نسبة في األشباه والنظائر، 4)

. االرنؤط وآخرون، مؤسسة  192، ص1وهمع الهوامع بشرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ج  18، ص3الكافية، مرجع سابق، جشرح  ( انظر6)
 .33، ص3م، ج1999-هـ1330، 2طالرسالة، 
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                                                 ي هذه النون السكون وما خالف ذلك فال ي قاس عليه في ن األصل فأفيظهر من ذلك  
نما أ عر                                            ع األلف، وفتحها بعد الواو والياء طلبا  للخفةيار من كسرها ماالخت المضارع  ب              . وا 

ة لتناسب الياء، لمكن دوران اإلعراب                                تقل محل اإلعراب وهو الالم بالضم                     بالنون؛ ألنه لم ا اس
                                                                                         علي، ولم يكن فيه علة البناء حتى يمتنع اإلعراب بالكلية، فج عل النون بدل الرفع، لمشابهته في 

نما خص هذا اإلال غيره نحو: بدال في الفعل الالحق به الواو، واأللف، واليا، دون                            غنة للواو، وا 
ع من كونها معربة  ليكون ن                  جميعها مقد را  لماكان اإلعراب في  اذيدعو، ويرمي، والقاضي إ

االسم الالحق به ذلك الضمير كاالسم المثنى والمجموع بالواو والنون، وذلك لكون ألف"يضربان" 
كان بينهما فرق من حيث  ن                                                             مشابها  أللف"ضاربان"، وواو"يضربون" مشابها  لواو "ضاربون"، وا  

" على أخويه األلف والواو في لحاق النون بهما، حق لالسم حرف. وحمل الياء في"تفعلينأن الال
 والياء واأللف. مة رفع الفعل وجاءت بعد الفاعل والواووتأخر عال

ألن الضمير المرفوع المتصل كالجزء، وخاصة إذا كان على حرف، وال سيما إذا كانت 
  (.1)"منصور" و"مسكين"ـ                                         تلك الحروف حروف مد   ولين، فالكلمة معها ك

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .          18 -19، ص3شرح الكافية، مرجع سابق، ج(انظر 1)
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 الفصل الثالث
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 .الزيادة للتثنية المبحث األول:
    الزيادة للجمع السالم والملحق به ودالالتها الصرفية  : المبحث الثاني

 والنحوية.
 ية.الزيادة في المشتقات العاملة ودالالتها الصرفية والنحوالمبحث الثالث: 

 الزيادة لجمع التكسير. المبحث الرابع:
 الزيادة في األسماء الستة ودالالتها الصرفية والنحوية.المبحث الخامس: 
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 لمبحث األولا

 ثنية           يادة للت        الز   
                                       خره صالح للتجريد عنها ، وعطف مثلـه عليـه                  اثنين بزيادة في آ                 : هو  ما دل على      المثنى   
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ چ   :                          جــر باليــاء نحــو قولــه  تعــالى       صــب وي   ن      ، وي           رفــع  بــاألف          ، فإنــه ي  

  . ( 1 )چ     ...
                       ، تقــول : قــام الزيــدان ،                          االثنــين وأصــل التثنيــة العطــف            للداللــة علــى                     فالتثنيــة صــيغة مبنيــة

                 نهـــم حـــذفوا أحـــدهما                        ، وذهـــب  عمـــرو وعمـــرو إال أ   د   يـــ  ز   و       يـــد                      ، واألصـــل فيـــه : قـــام ز            ذهـــب العمـــران  و 
ـــى اآلخـــر زيـــادة دالـــة علـــى    وزاد    أن                   ، والـــذي يـــدل  علـــى             يجـــاز واالختصـــار               لتثنيـــة طلبـــا  لال ا                            وا عل

ـ          ، أنهم             األصل هو العطف                                  ، ويعـدلون عنهـا الـي التكـرار كقولـه                          ون التثنيـة فـي حـال االضـطرار     يفك 
( 2 ) :  

    ( 3 )      ك        ي س       ت ف     ح     ب         مسك ذ       ة     ر     أ     ف                        ك        الف       ا و     ه      ك      ف       ن     ي     ب       ن     أ     ك           
    تـوح       ياء مف                                 ما لحقت أخره زياداتان :  ألف أو   هو    ) )     له :     بقو        المثنى    ري       الزمخش        وقد عرف 

              عوضــا  ممــا منــع       خــرى             واحــد ، واأل       إلــى        واحــد                علمــا  لضــم                                       مــا قبلهــا ، ونــون مكســورة لتكــون األولــى
  .   ( 3 ) ( (                                      من الحركة والتنوين الثابتين في الواحد 

       هـي ألـف       واحد                                                     الزيادة التي تلحق االسم لتكون علما  على ضم واحد  إلى         ح  أن     ض      يت       إذن
        الواحـد،                                    نع  من الحركة والتنـوين الثـابتين فـي                                        وح ما قبلها ، ونون مكسورة عوضا  مما م            أو ياء مفت

  ( 4 )  "      ر     ك     ب     ا   ب     و           " و " ث         ا زيد       ال م                 افة مثل : " غ                         وتسقط هذه النون عند اإلض
                             الجمـع ، فـالمفرد فيهـا مـادل                               ة نجدها تنطلق مـن المفـرد إلـى      الحي                          وبالنظر في أكثر اللغات

        واحــدة ،                  أكثــر مــن واحــد أو     علــى                               األشــخاص وغيــرهم ، والجمــع مــادل     مــن                واحــد أو واحــدة  ى   علــ
ـــ           ، لهــذا عــد                              فلــيس فــي هــذه اللغــات م ث ن ـــى                            تفــردت بهــا اللغــة العربيــة مـــع      ة      يغ                    ة بعــض البــاحثين ص 
                                                        صــيغة المثنــى فــي العربيــة فضــيلة مــن فضــائلها ؛ ألنهــا تــدل علــى                            صــعوبتها ، وحقيقــة األمــر أن  

      العـدد            طـر السـتخدام  ت                  ل،فاللغات األخـرى    خ                             شياء ، وعن اإليجاز غير الم                       قتها في التعبير عن األ د
                                      

 (.23سورة المائدة اآلية)( 1)

 2/338دي كما في اللسان يا                             هذا الرجز لمنظور بن مرثد األ  ( 2)

 .63نظر أسرار العربية ، مرجع سابق ، صا( 3)

 .223اإلعراب ، مرجع سابق ، ص المفصل في صنعة( 3)

 ها .انظر المرجع السابق، الصفحة نفس( 4)
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         : " األلـف                                 ين تستخدم العربية هذه الزائـدة  ح                        تمييزا  له عن الجمع في                            " اثنين "للداللة على المثنى
  .   ( 1 )                                              والنون  والياء والنون " للداللة عليه بدقة ووضوح

          قالـه  أبـو     مـا                                                راد منه المفرد ، ورد ذلك في القرآن الكـريم ، وهو     وي     ،                 طلق  اللفظ مثنى       وقد ي  
ـــــه تعـــــالي :           الفارســـــي      علـــــي    إن  ( 2 )   چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ                 فـــــي قول

                       كــن أن يكــون منهمــا دل   م   م ي                                ن مــن مكــة والطــائف جميعــا  ، ولمــا لــ                         ظــاهر اللفــظ يقتضــي  أن يكــو 
ڍ  ڍ  ڌ      ...چ  :                  ومثلـه قولــه تعــالى .       ين عظــيم      القـريت                  ر : "رجــل مـن أحــدى    تقـدي           المعنـى علــى 

نمـــا  المتخـــذ  آلهـــة  عيســـى   ( 3 )چ    ... ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ                    ن  مـــريم وعليـــه  حمـــل    دو                               وا 
  : ( 3 )                 ه قول امرئ القيس              ابن جني وغير 

  ي   ل     م     و     ح     ف        ول     خ       الد        ين     ب      ى    و        الل        ط     ق     س     ب              ل     ز     ن     م     و        يب     ب     ح      ى    ر     ك     ذ       ن     م       ك     ب       ا ن     ف     ق  
  ن          فإنــه وا     ( 4 ) چ          ... چ  ڇ    ڇ          ڇ     چ   :                             راد بــه الجمــع ، كقولــه تعــالى                    طلــق لفــظ التثنيــة وي ــ       وقــد ي  
  . ( 6 )             سر إال بالجمع           البصر ال يح      ألن                                          فظه لفظ التثنية فهو جمع  والمعنى كر ات     كان ل

      رد مـــن   و                      طلـــق  علـــى المثنـــى ، ومـــا                                 األصـــل فـــي إطـــالق  لفـــظ  التثنيـــه أن ي                   الحـــظ الباحـــث أن      وي  
                              ل  الفــــرقتين أو الجمــــاعتين كقــــول  يــــ    تأو                                              إطــــالق لفــــظ التثنيــــة علــــى الجمــــع  فهــــو  محمــــول  علــــى

   :    ( 9 )      الشاعر
    وا    ب     ك     ن     ت       م ف     ت     ئ       ا ش     م        ي  ه     أ       ن     ع     ف               م    ت     م     ل          ا ما ع     م      يه       ن ف     ال        ا إب     ن     ل             

ـ   ن       الغ        ين     ب       ة     ر      ائ          اة الع       الش     ك         ق      اف     ن       الم         ل     ث         : " م                         وورد في الحديث الشريف لـى       ين     م  ـر ة وا                           تعيـر إلـى هـذه م 
ه م ر ة    ين  تـ                            أربعـة ألفـاظ " اثنـين" و " اثن              ل على المثنـى   م      وح              يهما تتبع (                   )وفي رواية التدري أ   ( 8 ) "             ه ذ 

                                      
 .101م ، ص 1998-هـ1319يف د.محمد أحمد قاسم ، الطبعة األولي راجع النحو الجامع : تأل( 1)

 (.31سورة الزخرف اآلية )( 2)

 (.116سورة المائدة اآلية )( 3)

  .11/19من الطويل وهو المرئ القيس وهو في خزانة االدب  البيت( 3)

 (.3سورة الملك اآلية )( 4)

 .9-3، ص 3علوم القرآن ، مرجع سابق ، ج انظر البرهان في( 6)

 .461البيت لشعبة بن قمير في شرح شواهد  اإليضاح ص ( 9)

هـ(، تحقيق : عبد 606(جامع األصول في أحاديث الرسول:المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير )المتوفى : 8)
   اعنف،ق.غ،ب ف 9188، حديث رقم القادر األرنؤوط
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ـ    وي     ( 1 )                 ظاهر لزمتهما األلـف          ضيفا إلى                         ا" مضافين لمضمر ؛ فإن أ                   ، و " كال " و" كلت         " مطلقا      رط    ت     ش 
              ثمانية شروط :          اد تثنيته    ر               في كل اسم ي  

                   وهـو مـا ذكرتـه آنفـا    -     حـده                                                        أن يكون مفردا ، فال يجوز تثنية المثنى وال المجموع  على   :       أحداما 
         الجموع .                                           نظير له في اآلحاد وهو ماكان على صيغة منتهى               الجمع  الذي ال                وال يجوز  تثنية  –

    مــــن    "     هاتــــان " و   " ن    هــــاذا "                                                    أن يكــــون معربــــا ، فــــال يجــــوز أن تثنــــي االســــم المبنــــي ، وأمــــا          الثمممماني :
       ل األمـر            ضـعت مـن أو                                  فـي األسـماء الموصـولة فهـي كلمـات و     "      اللتـان " و   " ن      "اللذا و   ،             أسماء اإلشارة 

             هذه الصورة .     على
                                        المركـب المزجـي ، وال المركـب اإلسـنادي ، أمـا                                  يكون مركبـا  ، فـال يجـوز أن تثنـي    أن ال       الث :     الث  

      هللا " .   ا              فتقول :  " عبد      عجزه                  ي صدره وتضيفه إلى     ن      ث     ت       ن            ضافي فلك أ         المركب اإل
           ولـــــــذلك تـــــــدخل                    ن تقدر فيه السياغ                               ال يجوز أن تثني العلم إال بعد  أ     را  ف   ك     ن          يكون م        أن              الرابع :

                                    األلف والالم ، فنقول :  " الزيدان "                  عليه بعد التثنية
           م ، وقـولهم               ريـد بـه األب واأل             : " األبـوان" ت                              ثنـان متفقـي اللفـظ ، وأمـا قـولهم        يكون اال   أن           الخامس :

                       ،  فهو من باب التغليب.-            رضي هللا عنهما   -    وعمر              ريد أبابكر                   : " العمران " ت  
                           رك  وال الحقيقة مع المجاز . ت ش     ى الم   ن     ث           ،  فال ي                          أن  يكونا متفقي المعنى          السادس :
       غيره .               ى  عنه بتثنية   ن     غ     ت     س       ال ي        أن             السابع : 
                              أن ال يكون له ثان  في الوجود .         الثامن : 

                ثالثة أقســام :                    التثنية تنقسم على  و  
  .        شبه ذلك       "وما أ            ين والعمرين        الزيد   "   :           ، وهي مثل                      تثنية في اللفظ والمعنى - 1
                   الثـاني ، وهـي ألفـاظ          هما علـى       ب أحـد      ل  ـ                                  لفظ دون المعني وهي فـي كـل اسـمين غ   ل    في ا       تثنية - 2

ـــــ   ر       الف   "                                              محصـــــورة وهـــــي قـــــولهم " العمـــــران" فـــــي أبـــــي بكـــــر وعمـــــر، و   ،    قمـــــر        لشـــــمس وال ا         ان " فـــــي   د     ق 
ـــ                   و"الحســـنان" فـــي الح   ـــ        ن والح     س             محصـــور علـــى                        وهـــذا النـــوع  مـــن التثنيـــة                    ين ، ومـــا شـــاكل ذلـــك.   س 

     اع . م س  ال
                                      

 نظر أوضح المسالك الي ألفية ابن مالك : تأليف  اإلمام أبي محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري ا( 1)
محي الدين  عبد  هـ، ومعه  كتاب عرة السالك الي تحقيق أوضح  المسالك وهو الشرح الكبير من ثالثة شروح تأأليف محمد 961المصري المتوفي سنة 

 .40، ص  1م  ، ج1999هـ ، 1399الحميد ،دار  الجيل بيروت /الطبعة الخامسة 
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                                                                                  وتثنية في المعنى دون اللفظ وهي في كل اسم لفظه لفظ جمع  وهو مضاف  إلى ضـمير التثنيـة 
ـــــــــــه تعـــــــــــالى ں  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳچ   :                 نحـــــــــــو قول

                          همـــا إال قلبـــان ، وكـــذلك قولـــه                    فقـــال قلوبكمـــا ولـــيس ل (1 ) چڻ   ۀ  ۀ  ہ    ڻڻ  ڻ
               وما شاكل ذلك . (2 )  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ   :        تعالى

  . (3 )     أفصح                                   ديهما وقلبيهما ولكن اللغة األ ولى                               ويجوز أن تقول في غير القرآن : ي
 -             ضح لنا اآلتي :    يت                            وبالنظر إلى شروط التثنية

           ذلك قال :                               د جاءت مثناة في الشعر وال يقاس            في الكالم وق   ى   ن     ث     ت                 أسماء العدد ال  ( 1
  م    ائ     د        ين     ع     ب     س       ق    و    ف        ال     ع         د     ن     ع               ا    ن       ا ل     س       ي ر     ذ         وا ال      يل     ز     ت           وا أن      يع     ط     ت     س     ت       ن     ل     ف            
            قاس عليها .                                 ، إال أن ذلك من الضرائر التي ال ي                                    د سبع سماوات ، وسبع أرضين ، فثنى   يري
ن كــان مع          واســم الشــر   ( 2           لمــن قــال :    "     أيــان   :"     قولــك          لحكايــة  ك             ربــا  إال فــي  ا                          ط واالســتفهام  ، وا 
  .                       لمن قال :  أشتريت ثوبين   "    أيين "    ،  و   "          عندي ثوبان "
     مثـال       را   ه                                           والصفة المشبهة ، فجميعها ال ي ثنى إذا رفع ظـا                          سماء الفاعلين والمفعولين        وأما أ            

  ،    "            ل كـريم أبــواه         "مـررت برجـ   ، و "         روب أبـواه     جـل مضـ         "مـررت بر    ، و   "                    مـررت برجـل قـائم أبـواه  "       ذلـك : 
               " إال فــي لغــة مــن         ين أبــواه      كــريم     "   ،وال   "        ين أبــواه       مضــروب   "   وال     "         ين أبــواه                مــررت برجــل قــائم   "          وال تقــول : 

  .                                     قال : "  أكلوني البراغيث" وهي ضعيفة
ــــ ــــ   "            المحــــذوف فــــي :     د     ر      وي  ــــك : "أبــــوان ، أخــــوا   ، "      ، وفــــم      ن                      أخ ، وأب ، وحــــم، وه  ــــي ذل    ن،                            تقــــول ف

                                    اء" فإنـك تثبتهـا ، وتلحـق  العالمتـين ،    ر                                                       وحموان، فموان، هنوان".فـإن كـان فيـه همـزة أصـلية كــ " ق ـ
  . (3 ) " ن ا   او               " قراءان ،وقر                                      ويجوز قلبها واوا  وهو ضعيف ، فتقول : 

ن                                   فنعلم  أن التثنية لألسماء دون  األف   ؛              فإذا عرفنا ذلك   ه             الحروف، ألن ـ     ن     ث          ا لم ت     م                      عال والحروف ، وا 
                  القليل والكثير ،                              األفعال ، فهي بلفظها تدل على     ن     ث                    في نفسها ، ولم ت              س لها معنى  لي

                                     عن تثنيتها وجمعها  وذلك لخمسة أوجه :     ي     ن     غ        فاست  
                                      

 .3سورة التحريم اآلية  (1)

 .38سورة المائدة اآلية  (2)

ح سليمان ذيب الوسيط في النحو : تصنيف  سابق الدين محمد بن علي بن أحمد بن يعيش الصنعاني ، دراسة وتحقيق ، د.فخر صالانظر الته (3)
 .303من  ،  ص 1991 -هـ 1311قدارة ، دار الجيل بيروت ، الطبعة األولي 

م  الناشر 2008يف علي بن مؤمن بن عصفور ، تحقيق د.جميل عبد اغلله عويضه ، الطبعة األولي اب  إيضاح المشكل من المقرب: تألراجع كت (3)
 .242-241أمان عثمان األردن ،  ص 
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    يات          د المســم       تعــد        ثنيــة                                                        أن لفــظ الفعــل جــنس يقــع بلفظــه علــى كــل أنواعــه،والغرض مــن الت     :     أحممداا
        د فيه .               والجنس ال تتعد   ،

ضـع دلـيال  علـى   الف      أن         اني :    والث ـ             مـان ، فلـو ث              الحـدث والز                     عل و                     حـدثين وزمـانين وهـذا    ى  علـ       لـدل       ي      ن  
  .      ال     ح     م  

ي ــة                        لــه مـــن فاعــل فيكــون جملــة      د            الفعــل الب ــ      أن     :   الممث     الث   ـــ     الج                  ، وت ث ن          مثـــل        ى                 حــال، ولهــذا ال ي ثنــ     ل م     م 
را "  "   :                 ت أب ط  ش 
                                                     واحد  قام مرتين أو مرارا  : " قاما زيد أو قاموا زيـد"              تقول في رجل      لكنت     ي      ن               الفعل لو ث        أن     :   ابع      والر  

     حال.        وهذا م  
ـ   ف                                فيهـا بـالحروف عـن المعطـوف ، في       ي     ن     غ                            التثنية عطف فـي األصـل ،اسـت        أن     :       والخامس       ي ذلـك    ض 

                                       وذلـك الفعـل دال علـى حـدث وزمـان ، ولـيس فـي                                   حرف التثنية مقام الفعل والفاعـل ،        يقوم        أن       إلى
                 أكثر من الكمية .     على                   حرف الت ثنية داللة
             لثالثة أوجه :                                  شأنها شأن األفعال فإنها ال ت ث ن ى                والحروف في ذلك

  .                                 ر ذلك في األصل ، ففي النائب أولى        ذا تعذ                             أنها نائبة عن األفعال ، وا     :     أحداا
     .                     الحرف جنس واحد كالفعل      أن     :   اني      والث  
                  مـا معنـاه فيـه وذلــك             لـه معنيـين في     ت     ب ـ   ث         الحــرف أل     ت   يـ   ن                         الحـرف فـي غيـره ، فلـو ث        معنـى      أن     :   المث      والث  

ت ن ع ألن معنى   . ( 1 )               الحرف غير متعدد                   م م 
ـيغ                                    تكرار المفرد بحسب زيادة كل عدد ب       ل      ثق            ولما است           ا كانـا            تان ، ولم ـ                          ني للت ثنية والجمـع  ص 

ـ               فرعي الواحـد ج      هـا                                                                      ل إعرابهمـا فـرع إعـراب الواحـد، وفـرع الحركـات الثالثـة حـروف المـد واللـين فإن   ع 
        باعها.  ش            تتولد من إ  

ــ              ســـه فـــي حصـــول                 فــع  واســـتقالله بنف                                               حالتـــا رفعيهمـــا بحـــرف مــن غيـــر اشـــتراك فيـــه لقـــوة الر       ص      وخ 
                      إليـــه فـــي تحصـــيل الكـــالم ،             صـــب محتاجـــان      والن           والجـــر     ، "       منطلـــق             : " زيـــد                     الكـــالم بـــه وحـــده كقولـــك

        وتقلـيال    ،                     الجمع تكثيرا  للخفيـف                  بالتثنية ،والواو ب        األلف         ص              شتراك ، وخ             ناسب عدم اال            واالستقالل ي  
ــ         يــل ، وج         للث ق   ــ                ت  الكســرة ، وح                         كــل واحــد منهمــا لكونهــا أخــ                   ل اليــاء عالمــة جــر     ع              النصــب فيهمــا      ل     م 
ــ    وك   ،                    مــا قبــل يـاء التثنيــة     ح     ت                                   الجــر لمناســبتهما فــي الفضـلية ، وف ــ     علـى                        مــا قبـل يــاء الجمــع للفــرق      ر     س 

                             ن الكـــائنتين فـــي الواحـــد، ودليـــل             حركـــة والتنـــوي                  آخرهمـــا عوضـــا  عـــن ال    فـــي          يد نـــون        ص،وز          والت خصـــي
                                      

  . 61، ص ، مرجع  سابق عربية (  انظر اللمع في ال1)
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                                          وعن الحركة ثباتها مع الالم ،وقد يكون عوضـا   . (1 )    ضافة                                  تعويضهما من التنوين سقوطهما عند اإل
ــ ،                                  عوضــا  مــن الحركــة فحســب كـــ " أحمــدان"              حــت فــي الجمــع    ت                                 ك نونهمــا اللتقــاء الســاكنين ، وف      ر       وح 

ــ    وك                                            جمــع  تخــرج مــن الضــمة أو الكســرة إليهــا، وهــذه                   عتــدال ، فإنــك فــي ال      بــا  لال   ل     ط                ت فــي التثنيــة   ر     س 
  . (2 )    وجمع                               اب ، ودالالت إعراب وعالمات تثنية                      الحروف فيهما حروف إعر 

                 ال ما يأتي وهو :  إ     ن ى   ث          سماء ت       كل األ      أن         ظهر      وي    
                  ـ أي التـي لـم تعـرب                            واألسماء المتوغلة فـي البنـاء      ،   ا ف                         اء العدد ماعدا مائة وأل        ، وأسم      وبعض      كل ،

ن كــان معربــا  اال فــي الحكايــة ، وأج                 م الشــرط واســم اال        قــط ـ واســ ــ                                              ســتفهام ، وا  ــ   م         ع  وج     م    ،  ع   ت ــ       ، وأك    اء   ع 
اء،  ع  ع، وأب ت ع ، وب ص  اء، وأب ص  ت ع                      اء عند من يؤكد بها.   ع     ت      وب                                           وك 

ـــ                           واألســـماء المحكيـــة التـــي هـــي ج        علـــى                        ماء الجـــنس  مـــا دامـــت تـــدل    وأســـ             ل فـــي األصـــل ،   م 
ــ   ل     ع     ب   "  :                    واألســماء المركبــة نحــو   ،      لجنســية ا        األمثلــة   و     ين،               لين والمفعــول                  ، وأســماء الفــاع     يــه"   و     ر      عم   "   ، و   " ك   ب 

ـ                 التي تعمل عمل الف                          ذا رفـع ظـاهرا   إال فـي لغـة                                        ة المشـبهة بهـا ، فجميعهـا  ال ي ث ن ـى إال إ ف          عل والص  
               وهي لغة ضعيفة.   "  يث    اغ     ر         ي الب      ون     ل      أك    :"       من قال 
           فــي ضــرورة     إال     ى   ن ــ   ث                               المة ، وأمــا جمــع التكســير فــال ي             وال جمــع  الســ            ى الت ثنيــة   ن ــ   ث             وكــذلك ال ت   

    : (3 )                        و نادر كالم ومن ذلك قوله  أ
    ين     ال     م        اء ج     ج     ي          في اله       ق     ر   ف     الت       د     ن   ع   وا   د     ج     ي       م     ل          ادا  و     ب      أو       م      قو      ال       ح     ب     ص     أل   
  .   ين"    ال     م     ج    :"     فقال    "    اال     م     ج     "      الشاعر           ، فقد ثنى   ر   س     ك                             ففي البيت تثنية الجمع الم   
  : (3 )                   كل حال ومن ذلك قوله                ثنية باأللف على                     العرب من يستعمل الت      ومن 

   ا    ه   ا   ت      اي     غ       د     ج     م        ي ال     ف    ا    غ     ل     ب       د     ق      ا     اه     ب       ا أ     ب     أ       ا و      اه      أب        إن    
  . (4 )             رفعا  ونصبا                           حيث جاءت األلف في المثنى

جمــاال  فــإن ماتنــك              العطــف،            أصــل المثنــى           ه ، ألن           ت تثنيت ــ             فــت نكرتــه صــح                    رت معرفتــه أو تعر                        وا 
ذا اســتوى                                 تين ،ولهــذا يــدخل األلــف والــالم علــى                                          لفــظ االســمين وقــع االشــتراك بينهمــا، فصــارا نكــر               وا 

                                      
 .96، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري ، مرجع  سابق ، جنظر (1)

هـ، تحقيق يحيى مراد، دار الحديث 694تأليف محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي شمس الدين تـ :(انظر اإلرشاد إلي علم اإلعراب2)
 .98 – 99ص مرجع  سابق  ( 2003ـ 1324القاهرة)

 .3/333هو عمرو بن العداء الكلبي ،والوجد شدة العيش وسوء الحالن اللسان (3)

 هو رؤية بن الحجاج ، وقيل : ابو النجم الفضل بن قدامه(3)

 .36-30، ص 2انظر المقرب البن عصفور ، مرجع سابق ، ج(4)
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ن         المثنى      ه ال            صـناعية ألن ـ        بتثنيـة     فلـيس  "           ا " اللـذان               يـدان " ، فأم ـ            نحـو: " الز                     كان معرفة قبـل ذلـك        وا 
نمـ                          يتم إال بالصلة ، والتثنية             للداللـة علـى          ا هـي صـيغة                                         الصناعية ال تكون إال بعـد تمـام االسـم ، وا 

ــم                             ثنيــة، وكــذلك " هــذان " ألن       الت   ــ         ر، والم                       هــذا يقــرب مــن الم ض  ــاغ منــه لفــظ     ن ــ   ث         ر ال ي     م     ض                        ى  بــل ي ص 
                                            " أنـــت"  فـــي اللفـــظ ومـــن هنـــا بقـــي علـــى تعريفـــه بعـــد                                        يـــدل  علـــى االثنـــين . ولـــيس " أنتمـــا" تثنيـــة

  . (1 )       التثنية
            قــــام الزيــــدان  "                         ونونــــا  ، تقــــول فـــي الرفــــع :                                  االســــم المرفـــوع زدت فــــي آخــــره ألفـــا             فـــإذا ثنيــــت 

             مـــا اختلـــف فيـــه  م       ـ وهـــذا              وعالمـــة الرفـــع                     اب وهـــي عالمـــة التثنيـــة                ، فـــاأللف حـــرف إعـــر  "         والعمـــران 
ــ    وك    ـ   ن                    الكوفيــون مــع البصــريي ــ   س     ت       ت أونصــب  ر                              ها وســكون األلــف قبلهــا ، فــإن جــر     ون     ك               رت النــون لس 

                                             جعلت مكان األلف  ياء  مفتوحا  ما قبلها تقول :
" و "        بالزيد       ت         " مرر                ، وعالمـة الجـر                                  ياء حـرف إعـراب ،وهـي عالمـة التثنيـة     " فال    ين      يد       الز       ت       ضرب            ين 
  . (2 )                                  صب ، والنون مكسورة كحالها في الرفع      والن  

   رض         زيــدتا لغــ-            عالمتــي االعــراب  –            االلــف واليــاء            باحــث أن                       مــن خــالل مــا ســبق يتضــح لل  و  
                        لـي واحـد ، وال فـرق فـي ذلـك           لضم واحـد إ                                             دوج، وهو نيابة عن حركات اإلعراب األصلية، وعلم   مز 

ـ     ه م         مر كل ـ    ن األ أ          يظهر كذلك   و    ،                  بين المذكر والمؤنث                                     ل  بـين العلمـاء  ، فـابن هشـام األنصـاري    ك     ش 
                         ل عليه وردها كلها وهي :    م         وما ح     ى    ثن            عراب الم                       ذكر معظم آراءهم في إ 

ـ    د      ق ـ   ذا         اإلعـراب إ        ة أن      رد                    إعرابهـا بـالحروف ويـ                  وهو المشهور أن           أحداا :         بالكلمـة                قوطه لـم يخـل       ر س 
               اإلعــراب ، ألن         ل علـى   د        فـال ت ــ                     هـا دالــة علـى التثنيــة                                        وهـذه الحـروف إذا ســقطت اختلـت الكلمــة، وألن  

                  معنيين غير معهود.                            داللة الحرف في وقت واحد على
ــ          مقــدرة فــي        بحركــات       اني :     الث مم ــ   ه أ   د     ر             الحــروف وي            تكــون قبلــه                  حــرف العلــة إال أن                ه يلــزم منــه علــى   ن 
                                           هذا قبلها ألفا  لتحركها وانفتاح ما قبلها.                     كة مجانسه،ويلزم على   حر 

                                   الرفع بغير عالمة وهو قـول منسـوب إلـى         نقالب وفي                         جرا  ونصبا  بالتغيير واإل        نه معرب  أ          الثالث :
ــ   ج                 وجــوه اإلعــراب ف                         ظــائر وبــأن الرفــع أقــوى               بمخالفتــه الن         د                          ســيبويه وابــن عصــفور ، ور   ــ     ل     ع    ه        عالمات 

      لذلك.              عدميه مناف  
                                      

 .98-99، ص1لباب في علل البناء واالعراب للعكبري، مرجع سابق ، ج(انظر ال1)

 .61انظر اللمع في العريبة ، مرجع سابق ، ص(2)
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      الحــرف       أن     ب ــ     د             عليــه ، ور         دال                                 رة  فــي الم المفــرد وحــرف التثنيــة     مقــد            بحركــات         عــرب       ه م     ن ــ أ         ابممع :      والر  
ــــ ــــ     ال ي                      اد فــــي الكلمــــة لمعنــــى   ز       الم  ــــى     ل     خ  ــــه يــــاء الن             مــــا قبلــــه ،             بــــاإلعراب عل ــــد في ــــ                     كالمزي ــــاء    س         ب وت

  . (1 )       التأنيث
              ل دالة عليه .                 ليست حروف إعراب ب   :                              وقال األخفش، والمازني ، والمبرد

         ثـار هـذه     وقد أ               هي نفس اإلعراب ، :   اء    ر      والف   (3 )                            نقالبها هو اإلعراب ، وقال قطرب إ   (2 )           وقال الجرمي
                                               " ، ذاكـرا  أقـوال العلمـاء فـي هـذه األلـف هـل هـي حـرف                " علـل التثنيـة                          المسألة ابن جني في كتابه

ــ   ،                                       اإلعــراب ؟ أم هــي اإلعــراب نفســه ؟ أم غيــر ذلــك ــ         ح ابــن          وقــد رج           ذي قــال :            ســيبويه ال ــ      أي      ي ر      جن  
                             صــب والجــر فــي قولــك : " مــررت                اليــاء فــي الن                    ة اإلعــراب ، وأن     ي ــ                          هــي حــرف إعــراب ولــيس فيهــا ن  

ــ     الز                " و " رأيــت      ين      يــد        بالز   ــ   ج         ابــن                                                 " حــرف إعــراب أيضــا وال تقــدير إعــراب فيــه .واســتدل      ين     د     ي         ي علــى    ن  
                             فيها على ما ذهب اليه غيـره فـي           ن األمر                            األلف حرف إعراب دون أن يكو                      صحة قول سيبويه أن  

                         ل " و " فــرس" هــو موجــود فــي                                                     أن الــذي أوجــب للواحــد المــتمكن حــرف اإلعــراب فــي نحــو : " رجــ
    عــرب                     الواحــد المــتمكن الم                                                           فــي نحــو قولــك : " رجــالن" و " فرســان " وهــو الــتمكن .فكمــا أن           التثنيــة

           حــرف إعــراب،                نــا  احتــاج إلــى     تمك         بــا  م      عر            ذا كــان م     ى إ    ثن ــ                          حــرف إعــراب فكــذلك االســم الم             يحتــاج إلــى
ــ     " ر    :        وقولنـا  ــ             ن " ونحـوه م     ال     ج                                                      مـتمكن محتــاج إلــى مـن احتــاج إليـه الواحــد المـتمكن مــن حــرف      ب     ر     ع 

       عراب .  اإل
  و                   يكــون مــا قبــل األلــف أ      أن          " مــن     ن     ال     ج            "و " الــر        ان      يــد         " الز     :             عــراب فــي قولنــا      حــرف اإل         وال يخلــو        
ــ   ف           فالــذي ي                 وهــو " النــون" ،                  ف أو مــا بعــد األلــف    األلــ          " هــي حــرف     ان      يــد                            د أن تكــون الــدال مــن " الز     س 

     مــررت  "   ، و "   ا          رأيــت زيــد "   ، و   "         هــذا زيــد     "                                     هــا قــد كانــت فــي الواحــد حــرف اإلعــراب نحــو :           اإلعــراب أن  
                                      

 .280-299م ،)د.ت( )د،ط(ص1993للمحه البدرية البن هشام ، رسالة . دكتوراة مقدمه من الطالب هادي نور لجامعة القاهرة .(انظر شرح ا1)

يلقب بالكلب ، وبالنباح لصياحه حال مناظرة أبي زيد .  صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري  مولى جرم بن زبان ؛ من قبائل اليمن ؛ وكان  (2)
، واللغة عن                                                                                                                             قال الخطيب : كان فقيها عالما بالنحو واللغة ، دي نا ورعا حسن المذهب ، صحيح االعتقاد . قدم بغداد ، وأخذ  النحو  عن األخفش ويونس

ومات سنة خمس                                                       ار ، وناظر الفر اء . وانتهى إليه علم النحو في زمانه .األصمعي وأبي عبيدة ، وحدث عنه المبرد . وكان جليال في الحديث واألخب
ويه ، وعشرين ومائتين .  وله من التصانيف : التنبيه ، وكتاب السير ؛ عجيب ، وكتاب األبنية ، وكتاب العروض ، ومختصر في النحو ، وغريب سيب

 (2/8)بغية الوعاة وغير ذلك

!       ليل   قطرب إال أنت ما:  له فقال ، بابه على رآه خرج فإذا ، إليه يدلج وكان ، سيبويه الزم  بقطرب المعروف وي النح علي أبو المستنير بن محمد(3)
صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري  مولى جرم بن زبان ؛ من قبائل اليمن النظا المعتزلة رأي يرى  وكان ، عمر بن عيسى عن وأخذ.   به فلقب

                                                                                                                  ، وبالنباح لصياحه حال مناظرة أبي زيد .  قال الخطيب : كان فقيها عالما بالنحو واللغة ، دي نا ورعا حسن المذهب ، صحيح ؛ وكان يلقب بالكلب 
واألخبار ،  االعتقاد . قدم بغداد ، وأخذ ] النحو [ عن األخفش ويونس ، واللغة عن األصمعي وأبي عبيدة ، وحدث عنه المبرد . وكان جليال في الحديث

 (1/232بغية الوعاة ( و في زمانه                               الفر اء . وانتهى إليه علم النح وناظر
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ــ   ن     ث       الت                هــو األ صــل إلــى                           وقــد انتقلــت عــن الواحــد الــذي    " ،       بزيــد                                التــي هــي الفــرع ،كمــا انتقلــت عــن    ة   ي 
ـ                        ذي هو الفرع في قولـك : "         ؤنث ال       الم                    الذي هو األصل إلى  ر    ك     ذ       الم            المـيم فـي                مـة "فكمـا أن      ائ     ق       ي     ه 

ن                     عــراب، فكــذلك ينبغــي                               التأنيــث فــي " قائمــة " هــو حــرف اإل        مــا علــم                             قائمــة ليســت  حــرف إعــراب، وا 
                هو حرف اإلعراب .   "                الزيدان والعمران   : "        في قولك            التثنية         علم          يكون        أن  

                                           نه ليس في لفظها  إعراب فكذلك ال تقدير إلعـراب                         أن األلف في التثنية كما أ            وسيبويه يري             
                       ذلك مذهبـه قولـه : ودخلـت      على             عراب ويدل                                  األسماء المقصورة المعربة ن ي ة اإل     ر في    د     ق       ا ي     م          فيها،ك  

    ركـة                   فـي األلـف عنـده نيـة ح          فلـو كانـت                             ع  االسم من الحركة والتنوين    ن                          النون كأنها عوض  عما م  
ــ     لمــا ــى     عــو                        منهــا  النــون كمــا ال ت       ض     و     ع  ل  ب  ــ   ب     ح               "و " رأيــت                            ض فــي قولــك: " هــذه ح                 "  و " مــررت   ى   ل 
          " النون .   ى   ل     ب     ح     ب  

            حـرف اإلعـراب   فـي       ه لـيس                         ة ما قالـه سـيبويه مـن أن ـ   ح     ص       على     ل          سي ويد     ار                قال أبو علي الف 
                       للفـظ صـحة اليـاء فـي الجـر                                 كما أن ذلك ليس موجودا  فيها في ا                     تقدير حركة في المعن            من التثنية

  . (1 )    ين "       ت رجل     رأي         ين" و "                              والنصب في نحو : " مررت برجل  
ــــ   ط                 الــــراجح الــــذي ت               الباحــــث أن         ويــــرى      حــــه                           هــــو رأي ســــيبويه ، وهــــو مارج      نفس          إليــــه ال ــــ     ن     ئ     م 

               من خمسة أوجه :  –               نها حروف إعراب     من أ  –                  ا ذهب إليه سيبويه    م     ل       ل      ل      ع     ي           ي، إذ     ر     ب     ك       الع  
                                    الكلمـة ، وهـذه الحـروف كـذلك، ولـو كانـت            ل بـه معنـى                       حرف  اإلعراب أذا سـقط يختـ      أن          حداا : أ

                               إعرابا  لم يختل معناها بسقوطه.
           أنيـــث وألفـــه                                                         هـــذه الحـــروف مزيـــدة فـــي آخـــر االســـم فكانـــت حـــروف إعـــراب كتـــاء الت        أن         اني :      والث ممم

  .   سب            وحروف الن  
                              منـه  األلـف والنـون، والنـون ليسـت           ه حـذفت     ت ـ   م     خ     ر       م                     ال بــ " مسـلمان " ثـ     رج        يت      سم        ك لو    أن        الث:      والث  

    .                                                 حرف إعراب عند الجميع  فكانت األلف كالثاء في" حارث"
ــ       أن         ابع :      والر     "      :                 ا قبــل التأنيــث نحــو                            ان"  فصــححوا الــواو  كمــا صــححوه   و     ر     ذ                    العــرب قــالوا: " م 
                     ف إعراب لم تكن كذلك.                ة" ولو أن ها حر     اي     ب           " و " ع       ة    او     ق     ش  
                                                              هذه األسماء معربة واألصل في كل معرب أن يكون  له حرف إعراب ، ألن       أن          لخامس:  وا
 

                                      
وما 41القاهرة ، الطبعة األولي ، ص –: ألابي الفتح عثمان بن جني، تحقيق د.صبحي التميمي، الناشر مكتبة الثقافة الدينيه  (انظر علل التثنية1)

 بعدها
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  . (1 )                 محل ، والحرف محله   ى ل    اج إ   ت     ح       الم       ض     ر               اإلعراب كالع  
  :                                لحروف عن الحركات في إعراب المثنى       نيابة ا
                   كـان إعـراب التثنيـة     م                       والجمع ،فان قيل : ل ـ                                  لحروف عن الحركات في إعراب المثنى      تنوب ا 

ـــــ     الم         ع علـــــى          والجمـــــع فـــــر          التثنيـــــة        : ألن        يـــــل                               لجمـــــع بـــــالحروف دون الحركـــــات ،ق    وا             د ، واإلعـــــراب    ر     ف 
                         صـل بالحركـات التـي هـي األصـل             الـذي هـو األ            المفرد       ب      عر                    الحركات ، فكما أ                    بالحروف فرع  على

ـ                 والجمع اللذان ه           التثنية     ب      عر             ، فكذلك أ        ،كمـا      فرع    ال            طي الفـرع                           بـالحروف التـي هـي فـرع، فـأ ع         ا فـرع     م 
                          والجمــع أولــي مــن غيرهــا ألنهــا                                  نــت األلــف واليــاء والــواو فــي المثنــى     ، وكا      األصــل          األصــل         عطــي     أ  

ــ   خ       م                                       أشــبه الحــروف بالحركــات ، فــإن قيــل : فل ــ                                  فــي حــال الرفــع بــاأللف والجمــع الســالم             وا التثنيــة   ص 
           صب والجر ؟                               بالواو وأشركوا بينهما  في الن  

ــ      مــا خ        : إن        يــل     ق           هــا تــدخل                    أكثــر مــن الجمــع؛ ألن           التثنيــة                                بــاأللف والجمــع الســالم بــالواوألن              وا التثنيــة   ص 
           بــات ، بخــالف                             غيــر الحيــوان مــن الجمــاد والن                    علــى الحيــوان وعلــى                      مــا يعقــل ومــاال يعقــل ، و      علــى

ـ           ي العلـم خ      ول ـ             ه فـي األصـل أل                    الجمع السالم فإن                              يـة أكثـر والجمـع أقـل ، جعلـوا             ا كانـت التثن        ة، فلم ـ    اص 
                لجمــع ألن التثنيــة                  وا بــين التثنيــة وا   ل       عــاد                                          أللــف لألكثــر ، واألثقــل وهــو الــواو لألقــل ، لي       وهــو ا      األخــف

    (2                                           أحوال وليس إال ثالثة أحرف فوقعت الشركة ضرورة                  والجمع لهما ستة
                              وجهــين لزيــادة الحــرف دون الحركــة    (                  علــل البنــاء واإلعــراب          اللبــاب)في       ري فــي    ب ــ   ك            وذكــر الع   
       وهما :
              التثنية دليل.                                  د إعرابا ، فلو أبقوها لم يكن على                 كانت في آخر الواح       الحركة       أن     :      أحداما
                كـــان الـــدليل عليـــه           األول حـــرف                          للمعطـــوف عليـــه ، فكمـــا أن                       االســـم المعطـــوف مســـاو        أن     :      الثممماني
  . (3      حرفا  

                                                                       القــائم بــين " ألــف األثنــين" و" ألــف التثنيــة " .     س        اللــب                  لنــا مــن إزالــة         د       ال ب ــ  ه                يــرى الباحــث أن ــ  و           
                   عالمـة للرفـع بـدال  مـن  .                                                      هي حرف ي ز اد على االسم المعرب المفرد إذا أ ريـد تثنيتـه                 فـ"ألف االثنين " 

ـــ   ة      الضـــم   ـــ   د     ن     ه       الم        ام                                             ؛ مفتـــوح مـــا قبلهـــا مكســـور مـــا بعـــدها نحـــو : " ق    "                         نـــاء المدرســـة " فــــ   ب     ب        ان     س 
  "                     ،أمـا " ألـف التثنيـة             لضـمة ألنـه مثنى                 ه األلـف نيابـة عـن ا                                 المهندسان" : فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـ

                                      
 .103-103، ص  1جانظر اللباب في علل البناء واإلعراب ، مرجع  سابق ، (1)

 64-63انظر أسرار العربية ، مرجع سابق ، ص (2)

 .96،ص1انظر اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري ،مرجع سابق ،ج( 3)
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                                      السكون في محل رفع فاعـل أو نائـب فاعـل ،                                     تتصل بالفعل وهي ضمير متصل مبني على     فهي
   "              همـا كتبـا الـدرس "                أو للغائـب نحـو :  "           كتبـا الـدرس                                  لفعل الناسخ تكـون للمخاطـب نحـو : "ا        أو اسم ل

ذا ات ،                           "، أمــا فعــل األمــر فيبنــي علــى          : "كتبــا          الفــتح نحــو                                   صــلت بالفعــل الماضــي بقــي مبنيــا  علــى        وا 
  .   "    كتبا                  حذف النون نحو : "ا

ــــ                         وت النــــون نحــــو: "الجنــــديان    ب ــــ        رفــــع بث                              ه يصــــبح مــــن األفعــــال الخمســــة، ي                 ا المضــــارع فإن ــــ    أم 
     (1 ) "                  ا الوطن ولم ينهزما    ون      يخ        لن        ان     ي                           جزم بحزفها نحو: " الجند          نصب وي        " وي         الوطن        عن        ان         يدافع  
  .                                                   ضح لنا جليا  الفرق بين " ألف التثنية" و"ألف األثنين"        العرض يت              ا سبق من هذا   م      فم  

           العربــي نجــد                                 ر فــي معرفــة األصــل والفــرع فــي النحــو           للزيــادة أثــ                 الحــظ الباحــث أن             ومــن هنــا ي              
              والجمـع، ألن     ى               فرد أصـل للمثن ـ     الم               حاة في أن                            ، والجمع، فال خالف بين الن                       ذلك في المفرد والمثنى
                                 د فـــي األصـــل، علـــى حـــين يفتقـــر المثنـــى                         عالمـــة خطيـــة للداللـــة علـــى العـــد                    المفـــرد ال يحتـــاج إلـــى

ــ   ى    ثن ــ                              مــارات دالــة علــى العــدد ففــي الم       إلــى أ               والجمــع بأنواعــه               ليــاء ونتبعهــا  ا                بــالمفرد األلــف أو      ق       نلص 
                                      الواو أو الياء بالمفرد ونتبعها بـالنون      ق                                     اإلضافة، وفي جمع المذكر السالم نلص       ت     م     د     ع               بالنون إن  

  . (2 )                                                  اإلضافة، وفي الجمع المزيد بألف وتاء تزيد ألفا  وتاء     ت     م     د     ع        إن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .19نظر المعجم الوافي في النحو العربي: صنفه د. على توفيق الحمد، يوسف جميل الزعبي دار الجيل )بيروت(،) د، ط( )د.ت(ص ( ا1)
م، دار الشروق للنشر 2001تاب نظرية األصل والفرع في النحو العربي الدكتور حسن خليفة الملخ، الطبعة العربية األولي، اإلصدار راجع ك( 2)

 89والتوزيع ، ص 
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     ثاني         المبحث ال                                                                        
 ة     حوي          ة والن       رفي                              الم والملحق به وداللتها الص       الس  يادة للجمع       الز   

ــ             أكثــر منــه لن       إلــى   ء ي     ك الشــ                 نعنــي بــالجمع  ضــم    ــ           طلبــا  للخ         احــد                      ر عــن الجميــع  بلفــظ و      عب     ة    ف 
           واالختصار .
ـ          والجمع صنف                          فيـه نظـم الواحـد  وبنـاؤه ،      ح                                               ان : جمع تصحيح ، وجمع تكسـير ، فالتصـحيح مـا ص 

                                         أي : ترتيب حروفه وترتيب حركاته وسكناته .
       ذكر فـي               ،وهذا سوف  ي ـ   "  ال   ج     ر   " و   " د   س     أ     "                             ر فيه أحدهما أو كالهما كقولك :   س              كسير ما تك             وجمع  الت  
          إن شاء هللا      ( 1 )               خر من هذا البحث      مكان آ
ــ                             جمــع  التصــحيح عــدة أســماء ، في       علــى       ق     ل ــ   ط      وي                       لم ، وذكــر ابــن هشــام  ا                  قــال لــه الجمــع الس 

                           النون والياء والنونن وكـذلك            ين الواو و     ائ     ج           اد باله     ر          ين، وي      ائ     ج     ه                       ي :  الجمع الذي على   م     س         أنه ي       يضا   أ
ـ       ألنه أ     ى   ن     ث       الم        د      ح                              ي ق ال له : الجمع الذي على ـ     ب     ر     ع  ـ     م     ل               بحـرفين ، وس        ون      بن ـ     م     ت                        فيـه بنـاء الواحـد ، وخ 

     .           وذلك للمذكر   ،   ( 2 )    ضافة    لإل       ف      حذ           زائدة ت  
جماال  يمكننا القول بأن       ين  تـ     و اثن                أكثـر مـن اثنـين ،أ     على     ل         اسم د       ل     ك                     الجمع السالم هو :                             وا 

  .   .                                مع سالمة لفظ مفرده بزيادة في آخره
                   م بـالواو، مثـل قولـك               الجمع  المسـل       ع     ف      ور         ي : )    اج     ج              حد قول الز         م على   ل     س         ع الم     م     ج    ال       ي      م       وس   
ـــــــــــــ           ون ، والع      يـــــــــــــد           : " الز                                                                           ون " ونصـــــــــــــبهم وخفضـــــــــــــهم باليـــــــــــــاء ، نحـــــــــــــو قولـــــــــــــك : " الزيـــــــــــــدين   ر     م 

  . ( 3 )     " (       العمرين  و 
                العطـف كالتثنيـة         األصـل فيـه          االثنـين و                                                والجمع صيغة مبنية للداللـة علـى العـدد الزائـد علـى 
           في الجمع .                                              كرار في التثنية طلبا  لإلختصار ، كان ذلك أولى                 هم عدلوا عن الت         إال أن  

 
 
 

                                      
 .64مرجع سابق ، ص  راجع  اإلرشاد الي علم اإلعراب ،( 1)

 .193، ص 3انظر ضياء السالك ، مرجع  سابق / ج( 2)

 .64ي ويل الصدي، مرجع  سابق ،  ص (انظر شرح قطر الند3)

  . 9كتاب الجمل في النحو للزجاجي ، مرجع سابق ، ص ( 3)
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           لي قسمين :                     والجمع السالم ينقسم إ
   ً                       أواًل : جمع المذكر السالم :

  م                                      ، لكونـه أشـرف مـن المكسـر مـن حيـث أنـك تفهـ  ور                 ولي العلم من الـذك                   يختص هذا النوع بأ   
ـــه           األشـــرف، في                     واحـــده منـــه ، فـــاختص ب ـــى      قـــال ل ـــ   ه                :  الجمـــع عل ـــة    ائ     ج  ـــى حـــد التثني                            ين والجمـــع  عل

                                                      والجمع  بالحروف دون الحركـات ، قيـل : ألن التثنيـة والجمـع                    كان إعراب التثنية     م       : ل         فإن قيل . ( 1 )
ـ                                                         فرع علـى المفـرد، واإلعـراب بـالحروف فـرع علـى الحركـات، فكمـا أ                       المفـرد الـذي هـو األصـل      ب     ر     ع 

         الفـرع                               ان هما فرع بالحروف، فأعطي                     التثنية والجمع اللذ     ب      عر                األصل فكذلك أ                   بالحركات التي هي 
         هــا أشــبه             مــن غيرهــا ألن                                   وكانــت األلــف، والــواو، واليــاء أولــى  ،       األصــل          األصــل                ، كمــا أعطــي         الفــرع  

     ( 2 )                الحروف بالحركات.
                                                            لســـالم تســـلم فيـــه صـــيغة المفـــرد فيبقـــى علـــى حالـــه بعـــد الجمـــع، ال يـــدخل              وجمـــع المـــذكر ا

   و                طفون"                             ا، إال عنـد اإلعـالل، نحـو: " المصـ                                   تغيير في نوعها، أو عـددها، أو حركاتهـ       حروفه
             " القاضون". 
     ويـون                                                                     جمع المذكر السالم على أكثر من اثنين، أمـر اصـطلح النحـاة عليـه، أمـا اللغ       وداللة

     ق     ل ـ   ط       ا ي         ثنـين كمـ          طلـق علـى اال          صطالحهم ي                                      كلمة الجمع على المثنى، ألن الجمع في ا   ون      طلق         فقد ي  
ـــه تعـــالى:                علـــى مـــازاد علـــى اال ـــد ذلـــك شـــواهد كثيـــرة فصـــيحة. فمـــن ذلـــك قول ـــين، ويؤي ڳ  چ                                                        ثن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ( 3 )چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ            ، وقول
     . ( 3 )چ   ... ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳچ        تعالى: 

    علــى   –          فــي الغالــب   –  ن    ال     د                                             أن جمــع المــذكر الســالم وجمــع المؤنــث الســالم ي ــ        ســيبويه      وزعــم
                                                                                عــدد قليــل ال يــنقص عــن ثالثــة، وال يزيــد علــى عشــرة، فهمــا كجمــوع القلــة التــي للتكثيــر، ينحصــر 

ــ                                ة وعشــرة ومــا بينهمــا، وقــال آخــرون إ              مــدلولها فــي ثالثــ                     ن، مــا لــم توجــد قرينــة    ي     ر                   نهمــا صــالحان لألم 
                                      

 .64انظر اإلرشاد الي علم االعراب ، مرجع  سابق ، ( 1)

 (.64نظر أسرار العربية، مرجع سابق، ص) ( 2)

 (. 89سورة األنبياء اآلية:)( 3)

 (. 3سورة التحريم اآلية)( 3)
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چ    ... ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ                  ة فــي قولـه تعــالى:         ن القل ـ     عــي                          ن أحـد األمــرين، كـالتي ت       عـي      ت  
                                  األيام هنا أيام التشريق وهي قلة.         فالمراد ب  .  (1 )

   . (2 )چۅ  ۉ  ۉ  ې        ...چ                                      ن الزيـــادة فـــي قولـــه تعـــالى عـــن الصـــالحين:     عـــي             وكـــالتي ت  
                                    ة مـــن الثالثـــة إلـــى العشـــر، وكمـــا فـــي قولـــه    ن ـــ             التـــي فـــي الج    -    كلهـــا  -                      فـــال يجـــوز أن تكـــون الغـــرف 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ         تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ھ  ھ

                                   فداللة الجمع السالم فـي هـذه اآليـة علـى    . (3 )چ   ...ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
                 الكثرة ال القلة. 

        حون الـي                                                 المفـرد أغنـت عـن التكـرار الـذي فيـه تقـل ألنهـم قـد يحتـا        ت  علـى    يد               يادة التي ز         والز   
                                        ر ذلك بزيادة " واو ونون أو ياء ونون " .   ص     ت       فاخ                          عطف عشرة أفراد أو أكثر

                                                                   الحــروف نفســها تنــوب عــن الحركــات اإلعرابيــة ، وقــد ذكــر الســيوطي جمــع المــذكر    ه  هــذ  و 
           جر بالياء.         نصب  وي                   رفع بالواو ، وي              يابة فهو ي                               السالم في باب ما يعرب بالن   

                     ، ويزيد بشرطين هما : (3 )                     فق لشروط التثنية كلها               وهذا الجمع  موا
  و (4 )  چوئ  وئ  ۇئ       ...چ   :        لــه تعــالي   قو                    ين أو مشــبه بــه نحــو    يــد                      أن يكــون لعاقــل كالز     :     أحممداا

                 لهـا مـا هـو مـن شـأن      ت     ب ـ      ا أث      لم ـ                               جمع صفة الكواكب والسماء واألرض  ،  (6 )چوئ  وئ  ۇئ     ...چ
                                      

 (.203آلية )سورة البقرة ا (1)

 (.39اآلية )سبأسورة  (2)

 .34سورة األحزاب اآلية:  (3)

 تي :اآل يشترط كل اسم يراد جمعه (3)
                                                        أن يكون مفردا  فال يجمع  المثني ولوا جمع  المذكر السالم -1
                                 أن يكون معرببا  فال يجمع  المبني  -2
 عدم التركيب فال يجمع المركب اإلسنادي  وال المركب المزجي  -3
 أن يكون له ثالث في الوجود  -3
 أن يكون منكراص فال يجمع  العلم إال اذا نكر -4
 أن تتفق األلفاظ  -6
 أن يتفق معني كل واحد من هذه األسماء المجموعة  -9
 اال يستغني عنه بجمع غيره -8

 .(3سورة يوسف اآلية  ) (4)

 .(11سورة فصلت اآلية ) (6)
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ـ     " و   :                     مع بالواو والنون مثل    ج                                   جود والخطاب، فإن خال من ذلك لم ي                 العقالء من الس      لـب        " علـم ك   ق      اش 
             ق" صفة فرس .    اب          ، و" س  

ـ   ح                                                   ن تاء التأنيث سواء لـم يوضـع لمؤنـث أصـال  مثـل : " أ          خاليا  م        يكون        أن            الثاني : ـ          ر" و " ع     م    ر    م 
    ر .   ك     ذ          ي به م      م      س                       " أم وضع لمؤنث ثم  

ــ   ن ــ   ي                       : فلــو ســميت رجــال  " ز              قــال أبــو حيــان ــ      "  ج     ى   م     ل              ب " أو " س          عتبــارا                              ع بــالواو والنــون بإجمــاع  ، إ    م 
                بمسمياتها اآلن .

           أعالم رجال.       ان"     م     ل     س           " و " م   ة   ح     ل             ت " و " ط     خ         ل " أ           ع  بها مث   م     ج             منها لم ي                فإن لم يخل   
  ن     مـا أ             نـه ال يخلـو ، إ   ر أ   ك               العلة لما ذ       م       ر ث     ك                            أنيث دون هائه ليشمل ما ذ              ر بتاء الت      ب            ولذلك ع   

            األول اإلخــالل     ى                                     الثــاني الجمــع بــين عالمتــين متضــادتين، وعلــ                               تحــذف لــه التــاء أوال ، ويلــزم علــى
         زاد فيـه                                                          صارت بالعملية الزمه للكلمة ألن العلمية تحصـر االسـم مـن أن ي ـ                   ألنها حروف معني فقد 

     نقص.      أو ي  
                                                  وا جمـع  ذي التـاء بـالواو والنـون مطلقـا  ، فقـالوا فـي    ز                       ون في هذا الشرط فجو                وخالف الكوفي   

      ون" .   ر     ي     ب             ون" و " ج     ز     م             ون" و " ح     ح     ل       " ط         ة " :   ر     ي     ب             ة " و " ج     ز     م           ه" و" ح     ح     ل       " ط   :
ن                                   أن يكون علما  كزيد وعمرو أو مصغ        لث :    الثا ـ   ي     ح     أ   " و   "   لـيم   غ   "  ،و   "   جيـل   ر      ـ: "              لم يكن علما  كـ            را  وا     " ر   م 

ــد                                  ، أو صــفة تقبــل تــاء التأنيــث إن   ــ  :           معنــاه مثــل          ق ص  ــ    ار       " ض  ــ   ر             ن " و " أ     م     ؤ           ب" و "م       جمــع           ل" فــال ي     م 
      م " . ال                      ل" و " ف ت ى " و " غ     ج                                            هذا الجمع  ماليس واحدا  من الثالثة كـ " ر  

ــــ   ح                                     وال صــــفة ال تقبــــل تــــاء التأنيــــث مثــــل " أ    ــــ   م  ــــ   ر     ك           ر" و" س  ــــ    ان              ان " و " ع          ور" و "    ب            س" و " ص 
  .   (1 )    يح "   ر     ج  

 الملحق بجمع المذكر السالم :
                                 جمــع  جمعــا  أصــيال ، ففــي هــذه الحالــة                هــل االســم بــان ي     ؤ                 الشــروط التــي ت           ت بعــض           ذا اختل ــ إ 

                                              تلـــك األســـباب ويمكـــن تقســـيم األســـماء الملحقـــة بجمـــع                                 ق هـــذا النـــوع بجمـــع  المـــذكر الســـالم ل حـــ ل   ي  
             ست مجموعات :                   المذكر السالم إلى

                                      
 114-113، ص  انظر النحو الجامع ، مرجع سابق(1)
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       ود" مــن    ق ــ                  و" و " ألفــاظ الع      ول ــ                                    مــا لــيس لــه واحــد مــن لفظــه ، وهــي : " أ     :     ولممى             المجموعممة األ     أ(
                           ماهــدون وعــالمون ، ووارثــون ،    :"       ، مثــل                                عين ، ومــا جــاء مــن صــفات هللا تعــالى  تســ           عشــرين إلــى

  .   "        وقادرون 
                                 ا " عشـرون " وأخواتهـا فليسـت بجمـع       وأم ـ ،                                         ا " أولـو" فمفردهـا " ذو" وهـو لـيس مـن لفظهـا     أم   
        ثالثــة أو                                    علــى عــدد ثابــت ، والجمــع  قــد يــدل علــى     ل         هــا تــد      إن       م                       هــا لــيس لهــا مفــرد ، ث ــ   ن   أل   ؛    صــريح

                أربعة ، الخ ...
        أن داللــة      ذلــك                                                      ه ال يــدل علــى عــدد محــدد ، ألن ذلــك لــيس بداللــة صــرفية ، ومعنــى       ولكن ــ 

                                                            ألفاظ العقود داللة عرفية ذاتية ال صرفية وبهذا تختلف عن الجمع.
ـــ  وأ                        جماعـــة ، فلـــيس لـــه أمثـــال                                           ات هللا عـــز  و جـــل   فإنهـــا تـــدل علـــى واحـــد ال علـــى    ا صـــف   م 

                                                               نحمـل عليهـا عبـارات التضـخيم أو عبـارات التقـديبر فـي عصـرنا الحاضـر ،           مكـن أن               متعددون، وي  
                  ، والمتحدث واحد .   "               عون هذه المسألة         ونحن متاب "           مثل قوله : 

           سـمين همـا :                           وال تزيـد هـذه المجموعـة علـى ا                   ما ليس بوصـف وال علـم                    المجموعة الثانية :    ب(
                                             " عالم " وكل منهما لم يستوف شـروط هـذا الجمـع ،                           " ، فاألول جمع أهل والثاني               أهلون وعالمون  "

    (1 )     التاء        ن تلحقه                                لم لمذكر عاقل وال بوصف له يمكن أ              ألنه ليس باسم ع
     ســماء         ا  مــن األ                                            مــا لــيس بمــذكر وال عاقــل وتضــم هــذه المجموعــة كثيــر                     المجموعممة الثالثممة :   ج(
ن   "   :   مثل ون ، وس  ـ            وهي جمـع أر   "   ون    ب           ون ، وظ     ز          ون ،وع     ئ          ون، وم     ل           ون ، وق     ب           ون ، وث                   أ ر ض      ة ،    ن         ض، وس 
  .   (2 )              ة ، وغير ذلك   ب         ة ، ظ     ز          ة ، وع     ل          ة ، وق     ب      وث  

                        ون ، فهـــي ألفـــاظ ســـماعية ال                                  ا لـــم يكـــن حقهـــا أن تجمـــع بـــالواو والنـــ                 فتلـــك األســـماء وغيرهـــ 
                                                                             لي القياس. ومنها ما يكون الجمع بالواو والنون عوضـا  ممـا حـذف  المـه مـن ذلـك قـولهم        تتعدي إ

ــ (3 )     ون "    ر            " بــرة وب ــ : ــ   ن           . و " س                               ون " كــل ذلــك إنمــا جمــع  بــالواو    ئ ــ           ة " و " م      ائ ــ             ون "  و " م     ن             ة " و " س 
ـــ               والنـــون عوضـــا  ممـــ ـــ   ذ       ا ح  ـــ :                مـــا كســـروا فقـــالوا         ه، ورب        ف الم  ـــ            ون " و " ث     ن       " س  ـــ       و " ق   .   (3 )    ون "   ب     (4 )    ون"    ل 

                                      
 . 386 -384انظر المغني الجديد في الصرف، مرجع سابق ، ص (1)

 .389(انظر المرجع السابق ص2)

 البرة : الخلخال. (3)

أن ثبون : من ثبة الحوض وهي وسطه من ثاب الماء إليها وأن الكلمة محذوفة العين والصواب أن يكون المحذوف فيه الالم ويكون من ثبيت وذلك ( 3)
 الماء وسطه .  مجتمع

 لخشبة الصغيرة يلعب بها الصبيان وهي قيد زراع  وأصلها قلوة.( القلة :  ا4)
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ــ   خ     د     ي                  هم أرادوا أن       كــأن   ،        مــا ذلــك                              ه لــيس مصــححا  مــن كــل وجــه ، إن          علم أن ــ               مــن التكســير لــي           ه ضــرب     ل 
   ه                                        او والنــون لضــرب مــن التعــويض أنهــم إذا جمعــو               هــم جمعــوه بــالو                والــذي يؤكــد أن       فيــه،        عــرض       ألمر  

                ون" وهذا ظاهر .   ن                                 ات "  و اذا حذفوا قالوا : " س     و     ن     س     "             منه، وقالوا :     ف     ذ           وا ما ح             بالتاء رد  
ـــ  وأ  ـــ   ر            ض" و " أ     ر         ا " أ     م  ـــ   ض  ن            ون " فإن  ـــه شـــ          ه وا  ـــم يكـــن منتقصـــا  من ـــالواو  ي                    ل                     ئ فيكـــون جمعـــه ب

        التأنيـث                                                                                والنون عوضا  منه فإن " أرضا "  اسم مؤنث ، والقياس في كل اسم مؤنث أن يدخله علـم
                                                                             للفرق بينه وبين المذكر : نحو :  " قائم " و " قائمة " و " ظريف" و " ظريفة " .

   و                  ده                                     قـة بداللـة بـاقي الكـالم عليـه قبلـه أو بعـ         ة والث                        كت منه العالمة فللخف     ر          ا ما ت     م    وأ 
ـ   ر                                    فكـان فيهـا " هـاء" وكـان التقـدير" أ                " أرض" مؤنثة ـ   ض                   التـي كـان التقـدير            فت "الهـاء"    ذ                ه " ، فلمـا ح 

                    ون" ففتحوا " الـراء"    ض        " أر     :                                   ضوا منها الجمع بالواو والنون فقالوا           الفرق، عو       م     ل        ها ع        ستحق          ها  وي       وجب     ي  
       البتــــة                   يوفــــوه لفــــظ التصــــحيح      أن        مــــن        شــــا      تيحا              مــــن التغييــــر  اس                             فــــي الجمــــع ليــــدخل الكلمــــة ضــــرب  

ــ                   ض" ممــا ســبيله لــو ج     ر                         ،وليعلمــوا أيضــا أن " أ   ــ   ر             قــال : " أ            راء ه في       فــتح      أن ي            ع بالتــاء،    م         " ألن "     ات   ض 
                          مـع بـالفتح أبـدا  نحـو قــولهم         ك فـي الج    حـر                                         اسـما  وجمـع   بـاأللف والتـاء، فـإن عينــة ي               ة " إذا كـان   ل ـ   ع     ف  

   .  (1 )                    قا  بين االسم والصفة        ات" فر    ع     ص           " : " ق     ة   ع     ص               ات" وفي " ق     ن     ف        :" ج      ة "    ن     ف          في " ج  
                                               التمييـز بـين هـذه األسـماء التـي جيـئ  بـالواو والنـون          بيـه إلـى             ه البـد مـن التن         باحث أن         ويري ال 
                         هـــا الـــواو والنـــون ، واليـــاء       يـــدت في                                       مـــن حـــرف محـــذوف ، وبـــين تلـــك األســـماء التـــي ز       ا   ضـــ ي   عو  ت     فيهـــا 

                                     الجمع وداللة الرفع أو النصب أو الجر .                   والنون للداللة على
                            فإن مـن العـرب مـن يجعـل إعرابـه   -         لنقص لحقه     ا   ض ي   عو  ت                ع بالواو والنون    م       ماج    –             ا النوع األول      فأم  

  . "   ون    ب           ون ، وث     ل         ون وق     ن     س   "    ك :  ل                 في النون نحو قلو 
ـ   ف        في م                         وقد أطلق الزمخشري ذلك        والحـق  ) )             شـيخه قـائال :                          ه ، واسـتدرك ابـن يعـيش علـى   ل     ص 

                                                          ه ويلـــــــــــــــزم فيـــــــــــــــه اليـــــــــــــــاء فتقـــــــــــــــول : " هـــــــــــــــذه ســـــــــــــــنين " و" رأيـــــــــــــــت ســـــــــــــــنينا " و          مـــــــــــــــا ذكرت ـــــــــــــــ
  .   ( (              " مررت بسنين "

ن                             لنــون فيــه قامــت مقــام الحــرف                                        إعــراب النــون فــي هــذا الضــرب مــن الجمــع  ألن ا       مــا جــاز       وا 
نمــــا ألزمــــوه اليــــاء ليصــــير نظيــــر "غ         الــــذاهب، ــــ                                                              فجعلوها مثــــل" الم الكلمــــة " ، وا                ين " ونحــــوه مــــن    ل     س 

                                      
 4،ص 4راجع شرح المفصل البن يعيش ، مرجع سابق، ج( 1)
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ــ   غ    و"               األســماء المفــردة                                بــو العبــاس المبــرد التــزام الــواو                            ين " مــن " الغســالة " وأجــاز أ   ل ــ   ع              ين " هــي "ف     ل     س 
  . (1 )    ون "   ت     ي       " ز   :           فيكون مثل

   ان                   اكتمــال  شــروطه مــا كــ                                  مــا ألحــق بجمــع  المــذكر الســالم لعــدم  وم                      المجموعممة الرابعممة :   د(
     . ة      الجن                    " : وهو اسم ألعلى   ون    ي      ل      ع                              علما  لغير مذكر عاقل مثل : "

ـ                              مـالم يسـلم مفـرده فـي الجمـع ، ي              وتشتمل على                     المجموعة الخامسة :         (   ام   ه         ذلـك أن ـ        اف إلـى   ض 
ـ                ون " جمـع : " أ     ب ـ             ن " ، و " أ                  ون " جمـع  " اب ـ   ن ـ             ق مثـل : " ب          م وال مشـت       ليس بعل         ون" جمـع             ب" و " أ خ 

  .     و     ن      وب       و       وأخ         و     ب                    ول هذه الكلمات أ     ص         خ" فأ       " أ  
    اء،           ثـان بالت ـ                                    سمين ليسا بوصفين لمذكر عاقل،وال يؤن              وتشتمل على ا                    المجموعة السادسة :   و(

         ب بـالنون                              وجاز جمع الشـمس والقمـر والكواكـ ، (2 ) ل                ون" جمع " و اب     ل             " و " واب                 و" جمع " ذو     و       " ذ   :    هما 
ـ   و     هـم          ولكـن ألن     ؛      واإلنـس               كـران الجـن             في جمع ذ                        والياء مع أن ذلك يكون       ين ،       دمي  ـ              فوا بأفاعيـل اآل   ص 

ــــ          أالتــــرى أن      فعــــال            فعلهــــم علــــى              ين ، فــــأخرج                                            الســــجود والركــــوع ال يكــــون إال مــــن  أفاعيــــل اآلدمي  
   (.3 ) (3 )چەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ      ...چ  :       ه تعالى                  اآلدميين من ذلك قول

ــ   ل ــ   ع     ف                 والــواو فــي " ي         ون"                  ون" و " المســلم      يــد                                       للــواو فــي جمــع المــذكر الســالم فــي " الز       ل           ون " أص 
ن              فعال كانت              ذا كانت في األ                              أصال  لما هو في األسماء، ألن ها إ                  ل ما هو في األفعال    ع        ما ج        وا 

      وعالمـة                                 حرفـا  عالمـة جمـع ، ومـا يكـون اسـما          سـماء كانـت              ذا كانت في األ                      اسما  وعالمة جمع ، وا  
  . (4 )                             ع آخر ، إذا كان اللفظ واحدا                  كون حرفا  في موض                    في حال هو األصل لما ي

ن     ـ                             ت للجمـع لقوتهـا وخروجهـا مـن ع     ل     ع                  ت هذه الواو وج      ير          ما اخت        وا        ت علـى        هـا دل ـ          ين ، وأن     و     ض 
ضـ ـ   ،                  هـا فـي العطـف الجمـع              وا"  وأن معنا    ام                  مار  نحـو : " ق ـ              الجمع  في اإل     هـا               بهـا الرفـع ألن       ص      وخ 
                             بها الجر ألنها من جنس الكسرة.     ص                 وأما الياء فخ     ة             من جنس الضم  

         لحق به :           وتاء والم          بألف         ع     م      ً          ثانيًا : ما ج  
                                      

 .12، ص 4انظر شرح المفصل البن يعيش ، مرجع  سابق  ، ج(1)

 .389-386انظر المغني الجديد في الصرف، مرجع سابق ، ص(2)

 (3سف اآلية )سورة يو (3)

        العربيــة                                                                                                                               انظــر دروس فــي المــذاهب النحويــة : تــأليف الــدكتور : عبــده الراجحــي اســتاذ العلــوم اللغويــة جــامعتي االســكندرية وبيــروت العربيــة ،دار النهضــة (3 )
  .   100     م .ص     1980                               والنشر ، بيروت ، الطبعة  األولي          للطباعة

هـ، حققه وعلق عليه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 480عبد هللا السهيلي المتوفي سنة  نظر نتائج الفكر في النحو: ألبي القاسم عبد الرحمن(ا4)
 .82م، ص 1992-هـ1312لبنان(الطبعة األولي -الشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية )بيروت
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    حـاة      الن       ن                                  المؤنـث السـالم عنـد المحـدثين غيـر أ                                    شاعت تسمية هـذا النـوع مـن الجمـوع بجمـع  
                                                              قــة فـي هــذا المصـطلح فــأطلقوا عليـه مــا جمـع بــألف وتـاء وهــو األصـح، وقــد                  دامي كــانوا أكثـر د     الق ـ

                                                                                    أورد ابن هشام ذلك في ذكره لعالمات اإلعراب قال: "ما جمع بـألف وتـاء مزيـدتين كــ" هنـدات" و 
                                الهنـدات والزينبـات" قـال هللا تعـالى:        رأيت                                      نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول "                   " زينبات" فإنه ي  

 چ .  ..ۓ  ۓ      ...چ
ــــه تعــــالي (1 )                        ف"الســــماوات " و"البنــــات"  . (2 )چ   ...ی  ی  چ   :           وقول

                                منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة.
" فترفعــه                                                     فأمــا فــي الرفــع والجــر فإنــه علــى األصــل ، تقــول : "جــاءت اله                 بالضــمة و" مــررت                  نــدات 

  . (3 )                " فتجره بالكسرة         ندات      باله
ه ال                                  ن التعبير بجمع المؤنث السالم ألن  ر الجمع بألف وتاء أحسن م   ك      وذ  ) ):        يوطي            وقال الس  

ه          لم كما ذ  ا            ت " ، والس     ال     ب     ط                 والمذكر كـ"اص  ، ات "    د     ن          ث كـ"ه     ن     ؤ               فرق بين الم                           كر والمغير  نظم  واحد 
اةلي التقييد ات "، وال حاجة إ   ف     ر               م ر ات" و"غ     ث   ":مثل " ، ألن ات   ي     ب      وأ                              بمزيدتين ليخرج نحو :"ق ض 

وذلك ألن ما جمع .(3) ((ه باأللف والتاء والمذكوران ليسا كذلك    ت     ي     ع     م     ج                     المقصود ما دل  على
يقي، وليس هذا                              ات " مثال  ليست جمعا  لمؤنث حق   ي      او     ع                                          بألف وتاء ليس مختصا  بالمؤنث فقط، فـ"م  

تاء                                              ما  بعد الجمع  كما في جمع المذكر ، فالمختوم ب     سال      ق     ب     ي         ه لم     د     ر     ف     م      ن                      الجمع سالما  بمعنى أ
فقد حذفت  تاء "  رات"   س        ة وح     ر     س             ات" و " ح     ر     ي     ج         ة ،وش     ر     ج       " ش  : ه عند الجمع  نحو         حذف تاؤ           تأنيث ت  

كما لو كان  عند الجمع  ، فالسكون انقلبت فتحةشجرة " وغيرت حركة السين في " حسرة " 
 .(4)جمع تكسير

                 األصل الذي هـو جمـع      ة      ير      وت      لى           اء  للفرع ع    إجر               تابع للجر        وتاء            ع  بألف     م           فيما  ج       ب     ص        والن   
ــ                                             المــذكر الســالم فــإن النصــب فيــه تــابع للجــر كمــا ذ                    ومــررت بمســلمات                   جــاءتني مســلمات      :"     ر مثــل   ك 

  . (6 ) "              ورأيت مسلمات  
                                      

 .(61سورة العنكبوت اآليه )(1)

 .(143سورة الصافات اآليه )(2)

 68جع سابق ، ص شرح قطر الندي وبل الصدي ، مر (3)

 .99، ص  1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، مرجع سابق ، ج(3)

 .118انظر النحو الجامع ،مرجع سابق ى، ص (4)

هـ، دراسة وتحقيق د. أسامة طه الرفاعي، مطبعة 898ابن الحاجب : نور الدين عبد الرحمن الجامي المتوفي سنة  (انظر الفوائد الضيائية شرح كافية6)
 199م ، ص 1983 -هـ 1303)العراق(  –األوقاف والشئون الدينية  وزارة
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ــ                       مــع بــألف وتــاء مــن مؤنــث                الزمخشــري مــا ج     (     لمفصــل )       ي شــرحه       يعــيش فــ       ل ابــن        وقــد فص 
                       لهنـدات" و " المسـلمات "  ا               والتـاء نحـو : "            الم باأللف                    ا المؤنث فجمعه الس     م      وأ             ث قا ل: ) ي       وغيره ح

ــ            وكــذلك مــا أ   ــ    ؤن ــ      بالم       ق      لح  ــ     " ج     :               ا ال يعقــل مــن نحــو      ث مم  ــ         " و " ج            راســيات        ال     ب  ــ    ائ     ق        ال     م          "  فهــذا       ات     م 
                                                                                   الضرب من الجمع  إذا زدت في آخره األلف والتاء كجمع  المذكر السالم في سالمة واحده، وقد 

                                                         ال بعـض المتقـدمين التـاء للجمـع والتأنيـث ، ودخلـت األلـف فارقـة                              اختلفوا في هذه األلف والتاء فقـ
                             أنيث  من غير تفصيل والذي يـدل                                                            بين الجمع والواحد، وقال قوم التاء للتأنيث واأللف للجمع  والت

            ذلك أمران :     على
                                                           التـي كانـت فـي الواحـد فـي قولـك : " مسـلمات " فلـوال داللـة الثانيـة                    إسـقاط التـاء األولـى          أحداما :

                                 لئال يجمـع فـي كلمـة واحـدة بـين عالمتـي                                                التأنيث كداللتها على الجمع لم تسقط التاء األولى    لى ع
        تأنيث .

                                         م من الحـرف الثـاني مـا يفهـم مـن مجموعهمـا مـن    ه     ف                             أنك لو أسقطت  أحدهما لم ي                  واألمر الثاني :
  . (1 )              الجمع والتأنيث

                      : إنمــا زادوا حــرفين ألن                                                          فــإن قيــل ولــم كانــت الزيــادة حــرفين؟ وهــال كانــت حرفــا واحــدا ، قيــل 
                                                                                 جمـــع المؤنـــث الســـالم فـــرع علـــى جمـــع المـــذكر الســـالم، فكمـــا أن المزيـــد فـــي جمـــع المـــذكر الســـالم 

              ان فـي التثنيـة                                                                      حرفان كذلك كان مثله في جمع المؤنـت، وكـان الزائـد األول حـرف مـد ولـين كمـا كـ
نما اختي   .     أنيث               ل الجمع والت     ق                                      رت األلف دون الواو والياء لخفتها وث                     والجمع، وا 

في التأنيث حرفان ألن فيه معنيين: التأنيث والجمع وهما فرعان، فاحتاجا إلى     ت      يد      وز  
 زيادتين، وليس كذلك التثنية والجمع ألنه معنى واحد.

نما اختيرت األلف دون الواو لخفتها وثقل التأنيث والجمع ووقوع ذلك فيمن يع قل وال                                                                          وا 
ء تدل على التأنيث بخالف من قال والتا ،على الجمع قل والذي عليه الجمهور أن األلف تدليع

الحرفين دال على كال المعنيين من غير تفريع والصحيح هو رأي الجمهور وذلك إن كال 
 لوجهين:

                                                                      أنك لو حذفت األلف لم تدل التاء على الجمع وال على التأنيث مقترنا  بالجمع          أحد اما: 
 وكذلك لو حذفت التاء.

                                      
 .6، ص 4نظر شرح المفصل البن يعيش، مرجع سابق، ج(ا1)
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الجمع زيادتان متلبستان متعلقتان فكان الدال عليهما حرفين أن التأنيث و  والثاني:
                                                                                  متلبسين من غير تفريع، أال ترى أن عالمة الن سب حرفان، وهو معنى واحد، فكون العالمة هنا 

 (.  1)حرفين أولى

 :واختيرت التاء دون غيرها ألمرين
                   ة" و"ت خمة" والواو كثيرة في"تكأ                                            أنها تشبه الواو، ولذلك أ بدلت منها في مواضع  :       أحد اما 

 خت األلف.أ
                                                                       : أنها تدل  على التأنيث فر ك  بت مع األلف ليدال على الجمع والتأنيث، وهذه والوجه الثاني

التاء هي حرف اإلعراب في هذا الجمع ألنها حرف صيغت الكلمة عليه لمعنى الجمع، فكانت 
  (.2)الياء في"الزيدين"الواو والياء في الجمع المذكر السالم، والتاء والكسرة بمنزلة 

                                        أ خرى من غير المؤنث فقط بل يتعداه ليشمل  أسماء –                كما ذكرنا آنفا   –وهذا الجمع 
                                                 ولعل  تسميته لدى المتأخرين بجمع المؤنث السالم من                             أ خرى من غير المؤنث السالم،         أسماء  

 باب التقليب ألن الغالب في هذا الباب أن يكون الجمع للمؤنث السالم.
                                                                     هذا الجمع أسماء  كثيرة تفوق في كثرتها ما ي جمع جمع مذكر سالم، وهي مع وتجمع 

 :                                         ما كان اسما  جامدا  وما كان اسما  مشتقا  ، وهي ذلك تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين
 االسم الجامد ويشمل عدة أنواع: -1

                                                                وهي أعالم اإلناث مثل: "زينب" "زينبات" و"كوثر" و"كوثرات"، وي ستثنى األعالم: -أ

ز ام".ما ك " مثل"قطام" و"حز                                            ان على وزن"فع ا ل 

                                                                             وكذلك ت جمع هذا الجمع أعالم الذكور المنتهية بتاء التأنيث مثل: "طلحة"، "طلحات" 
 و"حمزة"، "حمزات".

ومن ذلك أعالم ما ال يعقل مثل: "ابن آوى" و"بنات آوى" و"ذو الحجة" و"ذوات الحجة" وتلحق 
يمات"بها أسماء الحروف الهجائية، نقول"أل  (.3)                          فات، باءات، تاءات، ج 

                                                                 وتجمع هذا الجمع أيضا  مصادر األفعال إذا كانت منتهية بتاء التأنيث،  المصادر: -ب   
 مثل"بطولة"، "بطوالت" و"صعوبة"، "صعوبات"، "صناعة"، "صناعات"

                                      
 .        119- 116، ص1(انظر اللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج1)

 .        6، ص4(انظرشرح المفصل البن يعيش، مرجع سابق، ج2)

 .        98ديد في الصرف، مرجع سابق، ص(انظر المغني الج3)
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ذا كانت فوق الثالثية وال ي راد منها التوكيد مثل"استثناءات" و"اعتمادات" و"تعليمات"                                                                                      وا 
            و"تصر فات".

ذا كان اسم الذات من أسماء الذوات: -ج                ج مع هذا الجمع  ،                               هيا  بتاء التأنيث أو تاء الوحدةت                      وا 
فنات" و"صفحة: صفحات" و"دجاجة: دجاجات:" وكذلك          مثل: "ع                                                                        مارة: عمارات" و"حفنة: ح 

يه مثل:                                                                               ي جمع اسم الذات هذا الجمع إذا زادت أحرفه على أربعة ولم يكن له جمع آخر ي جمع عل
رادقات"، و"حم ام: حمامات"، و"اصطبل: اصطبالت". رادق: س                                                          "س 

                                                                      ولكن"دار" ال ي جمع على"دارات" ألنها غير منتهية بتاء وأقل  من خمسة أحرف.
ن                                                                                      وكذلك"طريق" و"شارع" و"جامع" و أما"عندليب" و"سفرجل" و"فرزدق" فال ت جمع هذا الجمع وا 

                                                     خر ت جمع عليه وهو جمع التكسير تقول: "عنادل" و"سفارج"                                 كانت فوق الرباعي، ألن لها جمعا  آ
 و"فرازد".

                                                                                   ويلحق بهذا الضرب من األسماء ما كان أجنبيا  مثل:"مهرجانات" و"تلفزيونات" و"تليفونات".
ذا  األسماء الممدودة: -د              حاق ج مع هذا أنيث أواإلل                                       كان االسم المفرد منتهيا  بألف ممدودة للت      وا 

و"بيداوات" و"أربعاوات" و"حرباوات" وشذ من ذلك: "شماالت"  الجمع مثل: "صحروات"
 و"سجالت" 

  (.1)                            و"رجاالت" و"جراحات" و"ج ماالت"
ا  أن ن مي  ز بين هذا الجمع وما يشبهه في الصورة اللفظية من المفردات أو الجموع  د                                                                                                ومن المهم ج 

مات مفرد ال جمع، والتاء فيه                                                             األخرى مثل: "ر فات"، و"ف تات"، و"ح تات"، فكل كلمة من هذه الكل
وع تكسير على وزن"أفعال" والتاء أصلية ال زائدة، وكذلك"أصوات" و"أبيات" و"أموات" انها جم

                       صلية ووزنها"ف ع لة" أي                                و"ب ناة" هي جموع تكسير وألفها أ                                    صلية ال زائدة، وكذلك"غزاة" و"ر ماة"،أ
 (. 2)ولها"غزوة" و"رمية" و"بنية"   ص     أ       أن  

                                                                                ذا الجمع مايسلم في التثنية فنقول في جمع"ه ن د" :"ه ن دان" كما تقول في تثنيتهما: في ه ويسلم
" إال ما خ تم بتاء التأنيث؛ فإن تاءه ت ح ذ ف في الجمع وتسلم في التثنية، تقول                                                                                       "ه ن دان 
بليات"                                                                                       في"مسلمة": "مسلمات" وفي تثنيتها:"مسلمات" ويتغير فيه ما تغير في التثنية تقول"ح 

                                                       وات" بالواو كما تقول في تثنيتهما: "ح بليات" و"صحروات".و"صحر 
                                      

 .        390 – 389(انظر المغني الجديد في الصرف، مرجع سابق، ص1)

 .389(انظر المغني الجديد في الصرف، مرجع سابق، ص2)
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ذا كان ما قبل التاء حرف علة أجريت عليه بعد حذف التاء ما يستحقه لو كان آخرا  في أصل                                                                                        وا 
وات"، بسالمة الواو والياء وفي نحو:                                                                                          الوضع، فتقول في نحو: "ظبية" و"غزوة": "ظ ب ي ات" و:غ ز 

ڍ   ڌ   ...چ    و"فتيات"، بقلب األلف ياء، قال هللا تعالى:  "مصطفاة" و"فتاة" :"مصطفيات"
ذا كان المجموع باأللف والتاء: (.1)چ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ                           اسما  ثالثيا  ساكن العين                                 وا 

ة"؛ تقول                                                          غير معتلها وال مدغمها، فإن كانت فاء ه مفتوحة لزم فتح عينه، دة" و"د ع د  ج  :                               نحو: "س 
ج دت" و"د ع دات" قا     (.2)چ  ...ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ...چ     ى:ل تعال                      "س 

ن كان مفهو  رة" و"ه ن د" جاز لك في                        م الفاء نحو: "خ ط وة".              وا                                                        علم امرأة، أو مكسورها نحو:"ك س 
مية" و"ز ب ية"، وال                                                                                               عينه الفتح، واإلسكان مطلقا ، واالتباع، إن لم تكن الفاء مضمومة والالم"يا" كـ  

                               ذ روة" و"ر شوة" وشذ : "جروات".مكسورة والالم"واو" كـ"
                                وي متنع التغ يير في خمسة أنواع:

ع ادات"؛ ألنه         أحد اما:  .ثالثيان             ا ر باعيان الم                              "ز ي ن  ي ات" و"س 
مان" و"ع ب الت"الثاني:  خ                                                    ألنهما وصفان ال اسمان وشذ "ك ه الت" بالفتح وال ينقاس. ؛                   "ص 

م رات" و"ن مرات"لثالث: ا ج رات" و"س  ألنهن متحركات الوسط، ومع ذلك يجوز اإلسكان ؛                                    نحو: "ش 
م رات" و"ن مرات" كما كان جائزا  في المفرد؛ ألن ذلك حكم تجدد حالة الجمع.                                                                                  في نحو""س 

زات" و"ب ي ضات" العتالل العين، قال هللا تعالى: الرابع:  ۈئ  ۈئ  ېئ ...چ                                                    نحو: "ج و 

روضها وال تشترط الصحة عين المعتل لعألنها تستثقل فتحة ؛                   يل ت حر  ك نحو ذلك      وه ذ  ، (3)چ...
 (.    3)چ ... ائ  ائ  ەئ...چ في قوله تعالى:  سم، وعليه قراءة بعضهمفي عين اال

شاذ هي اإلبل التي تحمل"الميرة" وهو                                              جميع العرب على الفتح في"ع ي رات" جمع "عير" و  واتفق
                                               في القياس؛ ألنه ك"ب ي عة" و"بيعات" فحقه اإلسكان.

                                                                            "ح ج ات" و"ح ج ات" و"ح ج ات" إلدغام عينه، فلو ح ر  ك انفك إدغامه، فكان يثقل، نحو:  الخامس:
 (.4)فتفوت فائدة اإلدغام

                                      
 (.33سورة النور اآلية) (1)

 (.169( سورة البقرة اآلية)2)

 (.22( سورة الشورى اآلية)3)

 (48سورة النور اآلية) (3)

 . 199- 193، ص3( انظر ضياء السالك، مرجع سابق ج4)
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نما  على المجرور لوجهين: –هنا  –             ح مل المنصوب        وا 
                                                                     أنه جمع تصحيح فح مل النصب فيه على الجر كجمع المذكر ألن المؤنث فرع على          أحد اما: 

                                                      ى األصول، فلو ج عل النصب أصال  لكان الفرع أوسع من أصله،                          المذك ر، والفروع ت حمل عل
                                         وهذا استحسان من العرب ال أن النصب متعذ ر.

ؤه" "هاء" في الوقف، وال يمكن ذلك في اأن المؤنث بالتاء في الواجد تقلب"ت والوجه الثاني:
                   ن تغييرا  والتغيير كا                                                                      الجمع فكما غ ي  ر في الواحد غ ي  ر في الجمع فح مل النصب على غيره، إذا 

 .يريؤنس بالتغي

 :التنوين في ما جمع بألف وتاء
                                                                               كر النحاة أن التنوين الذي يلحق لما جمع بألف وتاء ي ؤتى به لي قابل النون في جمع ذ    

وذلك أنهم يرون أن النون التي تأتي في آخر جمع المذكر السالم تكون نائبة  المذكر السالم.
                                                             المفرد، وذلك ألن التنوين الذي يكون في المفرد ي وحى بتمام اإلسم عن التنوين الذي يكون في 

  (.1)وتمكنه في باب األسمية
تى بها فقط في جمع المذكر السالم، دون المؤنث، وكالهما جمع                                                                                   ولم ا كانت هذه النون ي ؤ 

                                           أن ي زاد التنوين في الثاني، ليكون م قابال   –في رأي النحويين  –سالمة كان  من اإلنصاف 
للنون في جمع المذكر السالم ويتم به التعادل بين االثنين في هذه الناحية ومن أجل ذلك 

  (.2)                       ي سمونه تنوين الم قابلة
،                         وي حمل النصب على الجر                                 ء  المؤنث يدخلها الرفع والجر  اوت                                      تبعا  للم ذك ر في قال: هؤالء مسلمات 

، قالوا: التنوين فيه  (.3)نون ساكنة بازاء النون في مسلمين                                                 ومررت بمسلمات  ورأيت مسلمات 

 

 

 

 

 

                                      
 . 119، ص1( انظر اللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج1)

م، الناشر مكتبة الخانجي)القاهرة، دار 1982 -هـ 1303، 1( راجع ظاهرة التنوين في اللغة العربية: تأليف الدكتور عوض المرسي جهاوي، ط2)
 .96ص                   الر فاعي"الرياض"(،

 .98(اإلرشاد إلى علم اإلعراب، مرجع سابق، ص3)
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 المبحث الثالث
 املة ودالالتها الصرفية والنحويةالزيادة في المشتقات الع

تمهيد هذا البحث عن االشتقاق، وأنه نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما سبق أن تحدثت في     
مشتق على المشتق منه                                                               معنى  وتركيبا ، وتغايرهما في الصيغة بحرف أو بحركة، وأن يزيد ال

، فعندما نجيئ  إلى"الض  يبش "    ر                            ئ  ر ب                                                            ب" الذي هو المصدر ثم نشتق م نه فنقول في المضارع"ي ض 
" واسم الفاعل"ض   ر ب  و ب" وهكذا في بقية المشتقات   ب      ار                                 والماضي"ض  ر   (.1)                                                " واسم المفعول"م ض 

 علماء الصرف االشتقاق إلى ثالثة أقسام: وقد قسم
ل م".االشتقاق الصغ -1 ل م" من "الع                                                                        ير: وهو ما اتحدت فيه الكلمات حروفا  وترتيبا  نحو"ع 
 " و"جبذه". جذبه                       ت حروفا  الترتيبا  نحو:"ايه الكلماالشتقاق الكبير: وهو مااتحدت ف -2

 االشتقاق األكبر: وهو ما اتحدت فيه الكلمتان في أكثر الحروف مع تناسب في الباقي. -3

                                                    التي تعمل عمل الفعل نصبا  وجرا  ورفعا  فهي داخله في  ةوما يسمى بالمشتقات العامل    
النوع األول والغالب في اشتقاق هذا النوع أن يتم بواسطة أحرف الزيادة، وقد يكون اإلشتقاق 

م"ن غير دخول هذه األحرف كما في اشتم                                   قاق الفعل"ف ه م " من المصدر"ف ه 
(2.) 

                               صيغة من صيغة أ خرى مع اتفاقهما  أخذ)): ( أن الصرف المزهر)في  السيوطي وقد ذكر
معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب ليدل بالثانية على معنى األصل، بزيادة مفيدة ألجلها 

ذ ر             حروفا  أو هاختلفا    (.3)((   ر     ذ        من ح                             يئة كضارب من ضرب، وح 
 ، وأبوفقال سيبويه، والخليل وقد اختلف العلماء في هذا النوع من االشتقاق)األصغر(؛     

، واألصمعي، وأبو زيد وطائفة: بعض الكلم مشتق، وبعضه (3)الخطاب، وعيسى بن عمر
غير مشتق وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين" كل الكلم مشتق؛ ونسب ذلك إلى سيبويه 

 والزجاج.
                                      

ل (اختلف البصريون والكوفيون في أصل االشتقاق، فالبصريون يرون أن المصدر هو األصل والفعل مشتق منه، والكوفيون يرون أن الفعل هو االص1)
 والمصدر مشتق منه، واستددل كل فريق بما يؤيد ذلك.

 ..49م، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص1969، 2والصرف: الدكتور عبد العزيز عتيق، ط(انظر المدخل إلى علم النحو 2)

  .299، ص1(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرحع سابق، ج3)
شهور ، أخذ عن أبي عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر  مولى خالد بن الوليد ، نزل في ثقيف ، فنسب إليهم . إمام في النحو والعربية والقراءة ، م(3)

                                                                                                                        عمرو بن العالء وعبد هللا بن أبي إسحاق ، وروى عن الحسن البصري والعجاج بن رؤبة وجماعة ، وعنه األصمعي وغيره .  وصن ف في النحو : 
 (237، ص2)انظر األةالم عوزركو  ج ومائة - خمس سنة وقيل - وأربعين تسع سنة مات ،اإلكمال ، والجامع
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                                   يط ال ي عد قوال ؛ ألنه لو كان كل منها الكلم كله أصل، والقول االوسط تخلوقالت طائفة: 
                                                           ل، وكلهما محال؛ بل يلزم الدور عينا ؛ ألنه يثبت لكل منها أنه    س     ل     س     ت       أو       ار     د       ر ل           فرعا  لآلخ

                                                                               فرع، وبعض ما هو فرع الب د أنه أصل؛ ضرورة أن المشتق كله راجع إليه أيضا ، ال يقال: 
، والمادة وهيئة التركيب؛ مع أن كال منها                                   ع بوجهين؛ ألن الشرط اتحاد الم ب ن ىهو أصل وفر 

   (.1)فرع عن اآلخر بذلك المعنى        حينئذ  م
 بنية اسم الفاعل:  ً              أوال  الزيادة في أ

                                                                                   تفاوت العلماء في تعريف اسم الفاعل وتحديد داللته، فعر فه الزمخشري بقوله: "هو ما يجري     
ا رب"، و"م كر م"، و"منطل ق" ويعمل عمل الـله، كع                 على"ي ف ع ل" من ف عل في التقديم والتأخير ف                                           "ض 

 (.2)اإلضمار"واإلظهار و 
                                                 بقوله: "هو ما دل  على الحدث والحدوث وفاعله، فخرج اسم الفاعل ابن هشام األنصاري  ف     وعر  

                                                                               بالحدوث نحو: "أفضل"، و"حسن" فإنهما إنما يد الن على الثبوت، وخرج بذكر فاعله نحو: 
 (.        3)"مضروب" و"قام"

                                 ل قائال : اعلم أن اسم الفاعل الذي                                             وجاء ابن يعيش فزاد األمر تفصيال  في شرحه للمفص    
                            أما اللفظ فألنه جار  عليه في  ؛يعمل عمل الفعل هو الجاري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى

ارب" و"م كر م"، فإذا أ ريد به ما أنت فيه وهو الحال أو ركاته ح                                                                                  وسكناته، ويطرد فيه نحو: "ض 
                                ه وح م ل عليه في العمل كما ح مل فجرى مجرا  ، صار مثله من جهة اللفظ والمعنى،االستقبال

فعل المضارع على االسم في اإلعراب لما بينهما من المشاكلة، فاسم الفاعل إذا أريد به الحال 
ألن التنوين مانع من  ؛                        منونا  أو فيه األلف والالم االستقبال يعمل عمل الفعل إذا كانأو 

           دا ، فزيد:          ه عمرا  غ                  ن: زيد  ضارب غالم  اإلضافة، واأللف والالم تعاقب اإلضافة، فنقول مع التنوي
                                                         : مرتفع به ارتفاع الفاعل، وعمرا  منصوب على أنه مفعول، ألن                         مبتدأ، وضارب: خبر وغ المه

ضميريرجع إلى  ب                                                             جار  مجرى يضرب غالمه عمرا  ونقول: هذا الضارب زيدا ، ففي الضار 
د يحذف التنوين من اسم والالم؛ ألنها تدل على الذي ولذلك كانت موصولة وق مدلول األلف
 .(.3)              الفاعل تخيفا  

                                      
 .299، ص1اللغة وأنواعها، مرحع سابق ، جالمزهر في علوم  (1)

 .299(المفصل في صنعة اإلعراب، مرجع سابق، ص2)

 .216، ص3( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج3)

 .68، ص6(انظر شرح المفصل البن يعيش، مرجع سابق، ج3)
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ميع "ال" تجعل اسم الفاعل يعمل في ج –أداة التعريف  –إذن دخول سابقة التعريف         
ن لم يكونا فيه بأن تجرد منهما لم يعمل إال ماضيا ، ال                                                                                         األحوال، ماضيا ، ومستقبال ، وحاال ، وا 

؛ بل يجب إضافت   (. 1)                    ه، فتقول: ضارب زيد                                            تقول: جاءني ضارب  زيدا  أمس 
م  ي به  ل" ولهذا س                                                                                      وصيغة اسم الفاعل من الثالثي سواء كان صحيحا  أو معتال  على وزن"ف اع 

ل" غالبا ، وقد يجيئ على وز  "رحيم" نحو: ن"فعيل" و"فعول"                                                            لكثرة الثالثي، ومجيئه على وزن"فاع 
                          ل، وزيادة األلف فرقا  بينه واسم الفاعل مأخوذ من المضارع بحذف عالمة االستقباغفور"، و"

وبين الماضي واختير األلف بين حروف العلة لخفتها، إال أن األلف زيدت بين الفاء والعين، إذا 
ل المتنع االبتداء بها ألنها ساكنة، ولو ح رك  ت ليتأثر االبتداء بها لصارت                                                                                      لو زيدت في األو 

 ون.                                                 همزة ويخرج  عن وضعه األصلي، إذا و ضع األلف على السك
م   ل إذ لو ض                                                                                       أو ألنه لو ح ر  ك فال يخلو إما أن، ي ضم أو ي فتح أو ي كسر، ال سبيل إلى األو 
اللتبس باألمر من"ينصر" ونحوه، وال سبيل إلى الثالث إذا لو كسر اللتبس باألمر من المضارع 

رب" ولو زيد األلف لبناء اسم الفاعل في اآلخر يلزم االلتباس بينه زبي ن تثنية                                                                         نجو: "اض 
                                                                               الماضي نحو"ضرب" فلما لم يكن زيادة األلف في األول وفي اآلخر ت عي ن زيادتها بينهما.

ر عين المضارع في اسم الفاعل وهو الصاد في"ينصر" بعد زيادة األلف ببناء اسم                                                                                    وك س 
م  يلزم ال ر" ولو ض  ثقل، ألن                                                                                الفاعل؛ ألنه لو ف تح اللتبس بالماضي من باب المفاعلة نحو: "ناص 

 (.2)الضمة جزء الواو والواو ثقيل، وجزء الثقيل ثقيل

شكال مختلفة، فباإلضافة إلى أب –صيغة اسم الفاعل  –ئ هذه الصيغة وال مانع من مجي      
ل( فقد ترد هذه الصيغة نفسه ر اب زيد         ا مكس                                                     هذه الصيغة المعروفة)ف اع                                   رة، ومثال ذلك: "هؤالء ض 

                  عا  باأللف والتاء،                                                يادة األلف والتضعيف ذلك للتكثير، وقد يجيء  مجمو أحس"، فكانت الصيغة بز 
 (.3)ء ضاربات زيد أمس"مثاله: "هؤال

                                                                          بعض النحاة أن اسم الفاعل مع كونه على وزن فعله الم ضارع المبني للفاعل نحو:  ويرى     
فقط لتجتمع ال أو االستقبال                                              م " يكون متعديا  ويعمل عمل مضارعه إذا كان للح"فاعل" و"مكر 

                                      
 –ستاذ الدكتور هادي نصر، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع"االردن ( راحع شرح اللمحة البدرية في علم العربية البن هشام األنصاري: اال1)

 . 99، ص2عمان" "د. ط" "د. ت" ج

 .188 – 189(انظر المفراح في شر مراح األرواح في  التصريف، مرجع سابق، ص2)

هـ، درسه وحققه د. تركي بن سهو بن 643 – 462ن (انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير: لألستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر األزدي الشلوبي3)
 .891، ص2م ج1993 -هـ 1313، 1نزال العتيبي االستاذ المشارك مكتبة الرشيد"الرياض"، ط
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ٹ  چ                                                                                   المناسبة اللفظية والمعنوية بينهما، وعن الكوفية إعماله ماضيا  مستدلين بقوله تعالى:
 (.  1)چ  ...ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

(. 2)چ... ڳ   ڳ  ڳ  ڱ...چ ، وقوله تعالى:نصب المعطوف على الليل بجاعل

 ببساط وهما ماضيان. نصب ذراعيه
".والجواب عن األول: أنه منص                               وب بفعل مضمر يدل عليه"جاعل 

                                                                                     وعن الثاني: أنه حكاية حال  ماضيه. وقد يخرج اسم الفاعل عن زنة الفعل الرادة المبالغة فال 
                                                                                 يبطل عمله نظرا  إلى األصل خالفا  لبعض الكوفية، كما أ عمل مثنى، ومجموعا ، ومنصوبا ، 

                 ومصححا  ومكسرا .
                                                    ن يكون معتمدا  على ما قبله متقويا بأن يقع خبرا ، أو                                   ويشترط في اسم الفاعل ليكون عامال  أ    

                                                         صلة، أو صفة، أو حاال ، أو معتمدا  على حرف نفي أو استفهام.
                                                                                   وي ضاف اسم الفاعل إلى المفعول، في قال: هذا ضارب  زيد ، والي ضاف إلى الفاعل كالمصدر، 

                                      قالوا لئ ال يلزم إضافة الشيء إلى نفسه.
                                                                اليوم  وغدا  عمرا ، كان قبيحا ، جررت عمرا  حمال  على لفظ زيد، أو ولو قلت: "هذا ضارب زيد 

                                                                                 نصيبه حمال  على محله، ألن الواو فرع السم الفاعل وهو فرع الفعل، فال يقوى على العمل مع 
 الفعيل.

حظ أن اسم الفاعل من المسائل التي ال      والم  (. 3)                       ل ونائبه يعمل مع ق بح  اعوقيل الفعل يعمل مع الف
(. 3)                                                                       لنحاة حولها وأ جريت المناظرات في ذلك، ومنها المناظرة التي كانت بين ثعلباختلف ا

خول التنوين عليه، فإن كان                                                           ، وأصل المسألة أن الفر اء كان يقول: قائم : فعل وهو اسم، لد         والمبر  د
ن كان اسما  فال ينبغي أن تسميه فعال ،            ائم  فعل  فقال ثعلب: "الفراء يقول: ق                                                          فعال  لم يكن اسما ، وا 

                                                                                  دائم، لفظه لفظ األسماء لدخول دالئل األسماء عليه، ومعناه معنى الفعل؛ ألنه ينصب في قال: 
                                      

 (.96( سورة  األنعام اآلية)1)

 (.18( سورة الكهف اآلية) 2)

 .198 -199(انظر اإلرشاد إلى علم اإلعراب، مرجع سابق، ص3)

الشيباني موالهم البغدادي اإلمام أبو العباس ثعلب  إمام الكوفيين في النحو واللغة . ولد سنة مائتين ، وابتدأ النظر في يسار  ( هو أحمد بن يحى بن3)
لمعاني العربية والشعر واللغة سنة ست عشرة ، وحفظ كتب الفراء فلم يشذ منها حرف ، وعني بالنحو أكثر من غيره ، فلما أتقنه أكب على الشعر وا

ريب . والزم ابن األعرابي بضع عشرة سنة ، وسمع من محمد بن سالم الجمحي وعلي بن المغيرة األثرم ، وسلمة بن عاصم وعبيد هللا بن عمر والغ
س أهل القواريري وخلق ، وروى عنه محمد بن العباس اليزيدي واألخفش األصغر ونفطويه وأبو عمر الزاهد وجمع ، قال بعضهم : إنما فضل أبو العبا

 (1/396)بغية الوعاة  عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور
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                                                                                         قائم قياما ، وضارب  زيدا ، فالجهة التي هو فيها اسم ليس هو فيها فعال ، والجهة التي هو فيها 
                                                       فعل ليس هو فيها اسما ، فأنت ل م  نصبت به وهو عندك اسم؟

                                                                  فعل فعارضته بقول العرب: جاءني آكل طعامك، ولقيت آخذا  حقك، وقلت له فقال لمضارعته ب
 قد نصبوا بآكل وآخذ وبفعل ال يضارعهما إذا كان ال يقع موقع الفاعل والمفعول.

فقال بأي: ثعلب: مضارعته قد حصلت له في أصل بنيته فألزمته تقدم الصلة وفاعل غير 
 وحقك.متصرف، وطالبته أن يجيز طعامك جاءني آكل 

                                                                                 والكوفيون يطلقون عليه الفعل الدائم إذا كان عامال  فهو عندهم ثالث أقسام الفعل، إذا     
ى طلح الفعل الدائم محله ففي المنادمص ا                                               رفضوا فعل األمر وجعلوه مقتطعا  من المضارع وأخلو 

ال تسقط يا غالم أقبل، نسقط الباء منه، و"يا ضارب أقبل" مضاف إلى ياء المتكلم قال ثعلب: ال
الياء منه، وذلك فرق بين االسم والفعل، إذا كان الفعل يدوم فالماضي والمستقبل واحد فاالسم: 
غالم، والفعل الدائم عنده هو"ضارب" وهي تصلح للماضي والحال واالستقبال وهذه مسالة 

 خالفية طال فيها جدل العلماء.
ز كبير، فللفعل عالمات ال تنطبق عليه،                      فعال  دائما  فيها تجو                          تسمية اسم الفاعل فعال  أوو     

                                                                                         وعندئذ  يخرج من دائرة األفعال، أما كونه دائما ، فاختلف النحويون في عمله إذا كان ماضيا  أو
ذا كان يعمل عمل الفعل فذلك ال يخرجه من دائرة األسماء، كان بمعنى الحال واالستقبال                                                          ، وا 

  (. 1)             ا ضافة وغيرهاالنطباق عالمات األسماء عليه من تعريف وتنوين و 
يرفض  –وهو الدكتور محمد آدم الزاكي  –الخالف القائم جعل أحد الباحثين  وهذا     

واقترح تسمية أخرى بين الفعل واالسم والحرف، وأطلق  –اسم الفاعل والفعل الدائم  –التسميتين 
                    ال تكون اسما  محضا ،                                                                      عليه"القرين" معلال لذلك بأن هذه المادة تقترن أحيانا  بعالمات األسماء، و 

 (.2)                                                                     كما تقترن بضمائر سياقية على نحو ما يقترن الفعل بضمائره، وال تكون فعال  

سام ق                                                                        الباحث أن هذا االختالف في اسم الفاعل ليس مبررا  كافيا  إليجاد قسم جديد من أ ويرى 
، وحرف، وقرين" فصار أربعة بعد أن ك  ان ثالثة.                                                                           الكلم الذي صار بعد هذا التقسيم"اسم، وفعل 

                                      
، 1(انظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض أحمد القوزي، الناشر عمادة شؤون المكتبات)جامعة الرياض، ط1)

 .186 – 184م، ص1986 -هـ 1301

 -هـ 1303ء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس الهجري: عرض ونقد الدكتور محمد آدم الزاكي (انظر النحو والصرف في مناظرات العلما2)
 .169م، المكتبة الفيصلية)مكة المكرمة(، ص1983
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، وأن يكون معنى                                                                  ويجب أن يتحقق في صيغة"فاعل" أمران؛ أن يكون ماضيها الثالثي متصرفا  
ألن الماضي الجامد مثل: "نعم، وبئس، وليس" ال يكون له مصدر وال اسم  مصدره غير دائم؛

فاعل، وال شيء من المشتقات األخرى، وألن المصدر الدال على معنى دائم أو شبه دائم ال 
                                                                            ق منه ما يدل نصا  على الحدوث، وعدم الدوام وهو اسم الفاعل، إنما يشتق من  ذلك يشت

 (.1)                                                       المصدر شيء  آخر يدل على الدوام أو شبهه "كالصفة المشبهة"

 أن اسم الفاعل من حيث التجرد والزيادة في صيغته يأتي على ثالثة صور: ويالحظ الباحث 
                                            جردا  من أحرف الزيادة، ويكون اختالف صيغته عن يأتي اسم الفاعل من فعله فيكون م األولى:

".علها باالختالف في الحركات والسكنف ر  " و"ب ط  ر  ر" و"ن ض                                            ات، وذلك مثل:"ن ض 
بحرف أو حرفين، فمن الصيغ                                                  أن يكون الفعل مجردا  وتأتي صيغة اسم الفاعل مزيدة الثانية:

زيادة حرفين صيغة"فعالن" ت بزيادة حرف واحد"فاعل" ومن الصيغ التي صيغت بالتي صيغ
 مثل"عطشان".

وتكون صيغة اسم الفاعل على صورة واحدة في  أن يأتي اسم الفاعل من الثالثي المزيد الثالثة:
                         بدال حرف المضارعة"ميما " ضارع المبني للمعلوم بعد إمجميع  األفعال، وهي صورة ال

م الفاعل من األبنية المزيدة                                                  وكسر ما قبل آخره إن كان مفتوحا ، وعلى هذا يكون اسمضمومة، 
 على النحو التالي:

ل" نحو: "قاتل" فهو  رم" "م ف ع  ل" نحو: "ج ر ب" فهو "م ج ر  ب" "م ف اع                                                                                                        م ف ع ل" نحو: "أك ر م" فهو "م ك 
 (.2)               "م قات ل" وهكذا

نما هناك صيغ أن صيغة"فاعل" ليست هي الصيغة الوحيدة لبناء اسم الفاعفبذلك يتضح لنا                    ل وا 
                                                                 صيغ اسم الفاعل مجردة من أحرف الزيادة، ولكن الغالب أن  تتضمن حروف  ى، وقد تأتيأخر 

 الزيادة.
 الزيادة في أبنية صيغ المبالغة:

صيغة فاعل التي تحدثنا عنها يجوز تحويلها من اسم الفاعل إلى صيغة أخرى تفيد من الكثرة 
 حة في معنى فعلها الثالثي االصلي. والمبالغة الصري

                                      
 .231، ص3انظرالنحو الوافي، مرجع سابق، ج (1)

 .266 – 264راجع ابنية الصرف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص (2)
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ا      فأن                                                                              المبالغة محولة عن اسم الفاعل، على نحو ما حكاه سيبويه من قولهم: "أما العسل  وأمثلة 
                                             اب" فهذا الوزن"ف ع ال" بزيادة التضعيف واأللف.   ر     ش  

                                                                             ومنها أيضا "ف ع ول" بزيادة الواو مثل قولهم: "أنت غيوظ ما علمت  أكباد الرجال.
منحار بوائكها" أي" ينحر سمان لعرب: "إنه لال" بزيادة الميم واأللف كقول بعض ا   ع     ف           ومنها"م  

 بل ، يريد المبالغة في الوصيفة بالجود.اإل
ميع  د عاء من  يل" بزيادة الياء، كقول بعض العرب إن هللا س                                                                                           وربما عمل اسم الفاعل محوال  إلى"ف ع 

 دعاه.
ر". ذ                                                     ومن أمثلة المبالغة"ف ع ل" بال زيادة حرف نحو"ح 

ذ ر"المبالغة: "والكوفيون يمنعون أمثلة  ، قالوا لزيادتها بالمبالغة على                               ف ع ل: بال زيادة حرف نحو"ح 
                                                                                     الفعل، إذ ال مبالغة فيه، أي: الفعل، وزعموا أن ما جاء منصوبا  معها على إظهار فعل يفسره 

 (.1)                                                                                     المثال مثل: تغيظ أكباد الرجال، وكذا الباقي والصحيح قول سيبويه في جواز إعمالها جميعا  
يل"     ا  هنالك أوزان     أن   ويبدو                                                                 أخرى سماعية غير هذه األوزان مثل: "فاعول" نحو: "فاروق" و"ف ع  
 ير".   ط     ع         يل: م     ع     ف           يق" و"م      د       :ص  

 الزيادة في أبنية اسم المفعول:
                                                                                    اسم المفعول هو: األسم المشتق الذي يدل  على الحدث، وعلى ما وقع عليه الفعل مثل: "الطفل  

                                                        ة محفوظ تدل  على الحفظ، وعلى الطفل الذي وقع عليه الحدث.محفوظ برعاية هللا"، فكلم
                                                                             وي صاغ اسم المفعول من الثالثي على وزن مفعول مثل: "ضرب" تقول: "مضروب" و"سرق" : 

 والواو قبل آخره، أي قبل الالم. "مسروق" فيكون بذلك قد صيغ بزيادة الميم في أوله
               المضارعة ميما  ي للمجهول بإبدال حرف                                           وي صاغ من فوق الثالثي على وزن المضارع المبن

ا                      " في الماضي" و"ي سار                   مضمومة، مثل"سار ع   (.2)ع" اسم المفعول   ر                        ع " في المضارع و"م س 
                                                              الفعل بالطريقة والشروط التي تقدمت في اسم الفاعل أيضا ، غير أن واسم المفعول يعمل عمل 

 :ب فاعل كما ترى في األمثلة اآلتيةما بعده يكون نائ
 (.3)                             صوت  الحق" "ما محترم  الكذاب"      موع  "أمس

                                      
 .192، ص2يل الفوائد، مرجع سابق، ج(انظر المساعد على تسه1)

 .130ن، ص1992 -هـ1313، 1                                                                                                   (انظر المعجم المفصل في النحو العربي: إعداد الدكتورة عزيزة ف و ال بابتي، دار الكتب العلمية)بيروت(، ط2)

س زهران، دار الفكر العربي)القاهرة( (انظر النحو األساسي: الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، الدكتور أحمد مختار عمر، الدكتور مصطفى النحا3)
 .311م، ص2004
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م  فاعله، ويتعدى إلى ما  واختص اسم                                                                             المفعول بأنه ال يكون من الالزم وال يعمل عمل فعل لم ي س 
                                                                                   يتعدى إليه الفعل الذي اشتق من مصدره، فمتعد  إلى واحد ومتعد  إلى اثنين يجوز االقتصار 

                                   تعد  بحرف جر يجوز حذفه، ويجوز جر ال                                          على أحدهما أو ال يجوز، ومتعد  إلى ثالثة، وم
 يجوز حذفه.
                                        وهما اسمان وأصل األسماء أنها معمول  فيها  "اسم الفاعل"و "اسم المفعولعمل"    م          وأما ل  

نما عمال ألجل مشابهت ،ال عاملة أال ترى أن ؛ هما الفعل المضارع، وشابههما من حيث شابهاه                     وا 
لمضارعته الفعل، كذلك اسم المفعول استحق الفعل المضارع استحق اإلعراب وأصله البناء 

 العمل لمضارعته الفعل.
                                                                           ويتعدى إلى ما يتعدى الفعل من مفعول به كما مثلنا وظرف زمان، وظرف مكان وحال  

                                     ولم ا كان اسم المفعول مشتق من"ي ضرب" المعموالت،  من(. 1)ومفعول من أجله وغير ذلك
                                              حيث أنهما يسندان إلى مفعول ما لم ي سم  فاعله،  بالبناء للمفعول لحصول المناسبة بينهما من

ر ب"                                                                                   فأدخل الميم مكان حرف المضارعة لتعذر زيادة حرف العلة في هذا المقام، فصار"م ض 
ال لتبس     ة     م                      ألنه لو أ بقى على ض  ؛                  قام  حرف المضارعة                   الميم الذي قام  م      ح     ت                   بضم الميم، ثم ف  

م  الراءباسم المفعول من باب اإلفعال، ففتح ل ر ب" بفتح الميم والر اء، ث م  ض  ألنه  ؛                                                      لخفة فصار"م ض 
                                                                                   لو لم ي ضم فال يخلو إما أن يبقى على الفتح أو ي كسر، ال سبيل إلى شيء  منهما، أم ا إلى 
ر  يلزم االلتباس بالموضوع ألن                                                                                 األول فلئال يلتبس بالموضع الذي من الثالثي فألنه لو ك س 

ر ب" بضم الر اء، ثم أشبع ضمته، لئال                      الموضع منه على وزن"م                                                                    ف ع ل" بكسر العين، فصار" "م ض 
  (.2)همميلزم وقوع ما ليس بواقع في كال

 يل:الزيادة في بناء أفعل التفض
فقولنا: )ما اشتق من فعل( ق من فعل لموصوف بزيادة على غيره، يل هو: ما اشتاسم التفض

مان والمكان؛ ألنهما الموصوف( يخرج اسمي الز شامل لغيره من المشتقات من الفعل وقولنا: )
                               والمفعول والصفة المشبهة ألن كل   وقولنا: )بزيادة على غيره( يخرج اسم الفاعلليسا لموصوف، 

 ليس لموصوف بزيادة على غيره. ذلك
                                      

 .292(انظر كشف المشكل في النحو، مرجع سابق، ص1)

 .211- 210(انظر المفراح في شرح مراح األرواح في التصريف، مرجع سابق، ص2)
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                          ، وال يجيء  من المزيد؛ ألنه غير مزيد فيه مما ليس بلون والعيبواسم التفعيل يجئ من ثالثي 
                                                                              ن المزيد نحو:"استخراج" فال يخلو إما أن  ي حذف منه الزوائد أو ال ي حذف فإن ح ذفت لو بني م

،                                                                                      منه الزوائد، فقلت : "هو أخرج" لم ي علم منه أن المراد منه كثير الخروج أو كثير االستخراج
ن لم يحذف لم يكن بناء "أف ع ل    (.1)" التفضيل                                  وا 

 معان:يدل على معنى من ثالثة  واشتقاق اسم التفضيل
                                                                            أن شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحد هما على اآلخر فيها نحو: محمد أكبر سنا   أحداما:

 من أخيه وأكثر تجربة منه.
نما زاد أحد هما في صفة على اآلخر في صفته،  الثاني:                                                                              أن شيئين لم يشتركا في صفة واحدة، وا 

                            أن العسل في حالوته زائد  على                                                       نحو: "العسل  أحلى من الخل، والصيف أحر  من الشتاء"؛ أي 
                                                          الخل في حموضته وأن الصيف زائد في حر ه على الشتاء في برده.

إلى تفضيل، كقولهم الناقص واألشج هما أن الوصف ثابت للموصوف من غير نظر  الثالث:
  (.2)بني مروان أي: ليس من بني مروان عادل غيرها الأعد

 ا مع بناء صيغة التعجب وهي: ولبناء صيغة اسم التفضيل شروط يشترك فيه
أن يشتق اسم التفضيل من فعل، وما ورد خالف ذلك فشاذ نحو قولهم هذا العير أحنك  -1

 اإلبل.
                                                                                  أن يكون الفعل ثالثيا  مجردا ، وقد شذ بناء  مما زاد على الثالثة نحو: "هذا الكالم أفسر  -2

 من غيره".

                                  صرفا  فال يشتق من نحو: "نعم وبئس".أن يكون الفعل مت -3

                                                        أن يكون معناه قابال  للتفاوت، فال يبنى من نحو: مات، وفنى. -3

                                                                أن يكون الفعل تاما  فال يصاغ من األسماء الناقصة مثل كان وأخواتها. -4

ج بالدواء"  أي:                               اء كان مالزما  لنفي نحو: "ما عا                                    أن يكون مثبتا  فال ي بنى من منفي، سو  -6
"، وذلك لئال يلتبس المنفي نتفع به، أم غير مالزم للنفي نحو: "مارجع الغائباما

 بالمثبت.

                                      
 .339، ص2                                                                              (انظر الكامل في النحو والصرف واإلعراب: تأليف أحمد قب س دار الجيل بيروت لبنان، ط1)

 ..99(انظر المدخل إلى علم النحو، مرجع سابق، ص2)
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أن ال يكون الوصف على أفعل فعالء، ولهذا ال يشتق أفعل التفضيل من نحو: عرج  -9
.               وغ يد وه يف 

وألن القياس أن يكون التفضيل  ؛                                             يكون مبنيا  للمجهول لئال يلتبس بالمبني للمعلومال أن  -8
 على الفاعل ال المفعول.

ذا لم يستوف االسم الشروط الس                                             ابقة بذكر مصدره منصوبا  بعد صيغة مناسبة على                               وا 
 (.1)وزن"أفعل" نحو"أشد" أو :أعظم"

ذا تساءلنا ما العمل الذي يعمله اسم التفضيل؟ نجده يعمل الرفع في الضمائر المستترة كما       وا 
 في قولنا العلم أشرف من المال، والسكوت أفضل من الكالم.

ويعمل النصب م التفضيل)أفضل( أو )أشرف(، بعد اس                                حيث نالحظ أن هناك ضميرا  مستترا  
على التمييز كما في قولنا: "صالة الفجر أعظم بركة من غيرها" ويعمل الجر في المفضول إذا 
                                                                                     كان مضافا  إليه سوا كان نكرة أم معرفة، نحو: "الصالة أفضل عبادة في اإلسالم، والقرآن أكبر 

  (.2)"حب"و "شر"و "خيرهي: " حذفت همزة أفعل من ثالث كلماتو سماوية، الكتب ال
 باسم الفاعل: المشبهة يادة في صيغ أبنية الصفة الز 
من الالزم للداللة على الثبوت والدوام مثل:  وغالمشبهة باسم الفاعل: "هي اسم مصالصفة     

 (.3)"شجاع" و"جبان" و"طاهر" و"شريف"

علين، وتذكر وتؤنث، ويدخلها                                    الفاعلين هي أسماء ي نعت بأسماء الفا بهة بأسماءالمش والصفات
 سم الفاعل وأفعل التفضيل(.                              والالم، وت جمع بالواو والنون)كا األلف

فإذا اجتمع في النعت هذه األشياء شبهوه بأسماء الفاعلين وذلك مثل: "حسن" و"شديد" وما 
ث،         ر   وتؤن                                                                           أشبهه، تقول: "مررت برجل حسن وجهه، وشديد أبوه، ألنك تقول: شديد  وشديدة ف ت ذك

فتدخل األلف والالم، وتقول: "حسنون" كما تقول: ضارب، ومضاربه، وتقول الحسن والشديد، 
  (.3)                                                             وضاربون، والضارب والضاربة، فحسن يشبه يضارب، وضارب ي شبه بيضرب

                                      
 .101 -100انظر المدخل إلى علم النحو، مرجع سابق، ص (1)

 . 313انظرالنحو األساسي، مرجع سابق، ص (2)

 . 33، ص1توضيح الصرف؛ عبد العزيز محمد فاخر، المكتبة األزهرية للتراث مطبعة السعادة، ج (3)

 .103، ص1ع سابق، ج( انظر األصول في النحو، مرج3)
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أما عن عمل الصفة المشبهة بأسم الفاعل فيقول السيوطي: ))وتعمل كأسم الفاعل بشرط  
، أو صاحب نعت، أوخبر؛ ألنها فرع؛ فهي أحوج إلى االعتماد االعتماد على نفي أو استفاهم

  (.1)منه((
                                                                           وأوزان الصفة المشبهة قد ت صاغ بال زيادة حروف؛ بل بتغيير في البنية بالحركات.

ويبدو أن الصفة المشبهة اختصت باستحسان جر عاملها بها وهذا مااليجوز في غيرها من 
                                           حسن الوجه " و"منطلق اللسان" و"طاهر القلب"،  الصفات فتقول في الصفة المشبهة: "فالن

انه  وطاهر قلب ه" أما في غير الصفة المشبهة فال تقول زيد                                                                                        واألصل: "حسن وجه ه، ومنطلق لس 
ا ، واسم المفعول تجوز                                                                                       ضارب األب عمرا ، تريد: ضارب أبوه عمرا  وال تقول:زيد  قائم األب غد 

   (.2)                                    الصفة المشبهة تقول: "زيد  مضروب األب"                             مرفوعة وهو حينئذ  جار  مجرى إضافة إلى 
وكان حق الصفة المشبهة أن ال تعمل عمل فعلها التجري على المضارع، إال أنها عملت 

 شابهة اسم الفاعل من أوجه:ملمشابهتها اسم الفاعل، و 
 أنها تدل على حدث ومن قام به.         أحد اما:
                  ها ت ذك ر وت ؤنث.    أن   الثاني:

 .ثنى وتجمع      ها ت      أن  ث: للثاا
                                           ومع ذلك فإن بينهما وبين اسم الفاعل فروقا :

                                                                         الصفة المشبهة ال تكون إال من فعل الزم بخالف اسم الفاعل فإنه ي صاغ من المتعدي  األول:
 والالزم.

ها ال تكون للماضي المنقطع وال لما يقع، وال توجد إال للحاضر، وهو األصل في باب     أن   لثاني:ا
إلفادة الحروف بل لنسبة الحدث إلى الموصوف به على جهة الثبوت الوصف، ألنها لم توضع 

 بخالف اسم الفاعل.
 ها غير جارية على المضارع بخالف اسم الفاعل.    أن   الثالث:
                                                          م عليها لضعفها بخالف اسم الفاعل؛ فال نقول: "زيد  الوجه حسن" معمولها ال يتقد     أن   الرابع:

                            كما نقول:" زيد  عمرا  ضارب"
                                      

 .203، ص2(الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج1)

 . 109، ص3شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج (انظر2)
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 بيببي واألجن                                                         معمولها ال يكون إال سببيا  بخالف اسم الفاعل فإنه يعمل في الس     أن   الخامس:
                                                                                      فتقول:" زيد  حسن  وجهه وال تعمل في أجنبي فال تقول:"زيد  حسن عمرا "، واسم الفاعل يعمل في 

وما دام عمل الصفة المشبهة ، (1)                                                 السببي واألجنبي نحو:"زيد  ضارب غالمه، وضارب  عمرا "
ل" أو مجردة "اـببي فإنها تعمل فيه الرفع والنصب والجر سواء أكانت مقرونة ب           مختصا  بالس

 منها.

عنهما نحو "حسن" وعلى كل  وتكون الصفة المشبهة باأللف والالم نحو: "الحسن" أو مجردة
 وال ستة:حعمول من أمالتقديرين ال يخلو ال

 (.2)"ل" نحو:"الحسن الوجه" و"حسن الوجهأن يكون المعمول ب"ا األول:
                                                             يكون مضافا  لما فيه"أل" نحو: "الحسن وجه األب" و"حسن وجه األب". أن الثاني:
                                                                 يكون مضافا  إلى ضمير الموصوف نحو: "مررت بالرجل الحسن وجه " وبرجل  نأ الثالث:

           حسن وجه ".
ن وجه س                                                           يكون مضافا  إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: "مررت بالرجل الح نأ الرابع:

                     رجل حسن وجه غ الم ه .           غ الم ه ، وب
"  الخامس: ، وحسن وجها                                                                             أن يكون المعمول مجردا  من"أل" واإلضافة نحو: "الحسن وجها   

 (3)                                                          فالمعمول في جميع هذه الحاالت إما أن ي رفع أو ي نصب أو ي ج ر

 
 
 
 
 

 
 
 

                                      
 . 899 – 898(انظرتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، مرجع سابق، 1)

 . 113 -112، ص3مرجع سابق، ج (انظرشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،2)

 . 113.ـ113، ص3(انظرالمرجع السابق، ج3)
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 المبحث الرابع 
يادة لجمع التكسير                        الز  

ختصار واإليجاز ألنه              ب ر بالجمع لال      وي ع                                   ع هو: ضم شيء  إلى شيئين فصاعدا ،إن الجم
                              أخف من اإلتيان بأسماء  متعددة.

ل م   والجمع على ضربين: جمع سالم صحيح، وجمع تكسير. فجمع التصحيح أو السالم واحده           ماس 
أما جمع التكسير فال يسلم مفرده من التغيير على اإلطالق وله عالمات تميزه عن من التغيير،

 الجمع السالم وهي: 
                                                                    اإلعراب يجري على آخره كجريانه على اإلسم المفرد في حرفه األخير، إعرابا  إن  -1

 بعالمات اإلعراب األصلية.
إنه يصلح لمن يعقل ولما ال يعقل وذلك خالف ما في الجمع السالم الذي يختص  -2

 (.1)                                    بالع قالء فقط وي عرب بالعالمات الفرعية

دخل عليها الزيادة عدا الذي تغير جمعه عن الجموع بنوعيها ت                        هنا ي مكن نا القول أن  ومن     
 مفرده بالنقص أو تغيير الحركات.

م  ي هذا الجمع مكس ر، ألن     ؛  را                     وس                                                                 ألن بناء الواحد فيه قد تغي ر عم ا كان عليه، فكأنه قد ك س  
 ي من األسماء والرباعي.ثال                                                    كسر كل شيء  تغييره عما كان عليه، والتكسير يلحق الث  

روه حذفوا منه وردوه إلى األربعة،                                        رون اسما  خماسيا  ال زائد فيه، فمتى كس      س      ك               وال يكادون ي  
 (.2)الزيادة أربعة أحرف فاكثر من ذلك ألنه يسوغ لهم حذف الزائدة منهبويكسرون ما يبلغ 

شرح )وقد جاء في  ،                                                             الب د  في جمع التكسير من تغيير يطرأ  على بناء الواحد حين ي جمعو     
                                ا بزيادة ليست ع وضا  من شيء  من                                             جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء  الواحد إم  ))(: التصريح

نو" للمفرد و"صنوان" لجمعه، أو تغيير بنقص من غير تبديل شكل                                                                               غير تبديل شكل كـ"ص 
د" بفتح الهمزة       كـ"ت   م" لجمعه، أو بتبديل شكل من غير زيادة وال نقص كـ"أ س                                                                                      خمة" للمفرد و"ت خ 

ل" والسين للمف د" بضم الهمزة وسكون السين لجمعه، أو بزيادة وتبديل شكل كـ:"ر س                                                                             رد، و"أ س 
 (.3)((                                                          و"رسول"، أو بالنقص والزيادة وتبديل الشكل كـ"غلمان" و"غ الم"

                                      
 .126 – 124، ص2(انظراألشباه والنظائر، مرجع سابق، ج1)

 . 329، ص2(راجع األصول في النحو، مرجع سابق، ج2)

 .419، ص2(انظرشرح التصريح على التوضيح، مرجع سابق، ج3)
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ض أحرف الزيادة، واألحرف المشهورة ولهذ الجمع أبنية كثيرة، وهي في معظمها مزيدة ببع
 : "متى وأين"، واألبنية المزيدة تنقسم إلى نوعين:عبارة بالزيادة في أبنية التكسير مجموعة في

 أبنية القلة أي للدال لة على العدد القليل المحصور بين الثالثة والعشرة.  
    عن العشرة.وأبنية الكثرة وهي تدل على العدد الزائد

     تداخل أبنية الكثرة:
القلة عن الكثرة أو العكس، والضابط في ذلك                                  القلة مع الكثرة، في عب  ر بأبنية  قد تتداخل أبنية     

                                                                                 هو القرينة، فقد ي ستغنى عن بعض أبنية القلة وضعا  أو استعماال  اتكاال  على القرينة.
ل" و"أعناق": جمع"ع نق" و"أفئدة": جمع"فؤاد"، قال هللا تعالى: چ                                                                                        فاألول: نحو: "أرجل" جمع"ر ج 

تعالى:  وقوله(. 2)چ... ڱ   ڱ  ڱ  ... چ وقوله: ، (1)چ... ٺ  ٺ  ٺ...
                                             ببناء القلة على بناء الكثرة، ألنها لم ي ستعمل  ياتفاستغنى في هذه اآل ،(3)چپ   ڀ ...چ 

 لها بناء كثرة.
والمقام مبالغة ( 3)چ...ېئ  ېئ  ىئ  ...چ والثاني: نحو: "أقالم" جمع قلم، قال هللا تعالى: 
                          سمع له وزن كثرة وهو ق الم"                                              وتكثير قطعا ، وقد استعمل فيه وزن القلة مع أنه

ة نحو:"رجال" جمع" نيعلى القر        تكاال                                  ية الكثرة عن أبنية القلة وضعا  إبن                   ومما است غني فيه بأ    
                                                                                 رج ل بضم الجيم وق لوب" جمع: قلب تقول: خمسة رجال بخمسة قلوب، في ستغنى بجمع الكثرة 

 (.4)عن جمع القلة لعدم وضعه

 :الحكم اإلعرابي لجمع التكسير 
            صب، والجر            فع، والن                                                              الحكم اإلعرابي لهذا الجمع كإعراب الواحد في اعتقاب حركات الر       

عليه، وفي جمع التكسير ما يوجد في آخره ألف وتاء فيتوهم المبتدئ أنه من قبيل جمع المؤنث 
ات؛ ه منه، ومنعه من فتح التاء في النصب، وذلك مثل: أبيات، وأقوات، وأمو                   السالم ورب ما عد  

                                      
 (.6(سورة المائدة اآلية)1)

 (.12فال اآلية)(سورة األن2)

 (.33(سورة إبراهيم اآلية)3)

 (.29(سورة لقمان اآلية)3)

 .421، ص2(انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل، ج4)
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                                     صب،؛ فتقول: "أنشدت أبياتا  من الشعر"                                                     فهذه الجموع الثالثة من نوع التكسير ويدخل تاء ها الن  
                                                   و"جمعت أقواتا  للشتاء" و"شاهدت  أمواتا  من البرد".

الذي هو: بيت، وقوت، وميت؛ لم يسلم في  ،لفظ واحدها                             اللة على أنها جمع تكسير؛ أن        والد  
  .هذا الجمع

                                                              ع سابق من هذا المبحث أن  الفتحة تنوب عن الكسرة في جمع التكسير وكما ذكرنا في موض
 .(1)الممنوع من الصرف وهو صيغة منتهى الجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                      
 .119( انظر شرح ملحة اإلعراب، مرجع سابق، ص1)



135 

 

 المبحث الخامس
 الستة ودالالتها الصرفية والنحوية سماءالزيادة في األ

، واألسما ، بالنيابة الستة في باب المعرباتمن ذكر األسماء اء لم     الع          أك ثر                         ء الستة هي:"أب 
م ، وف                                                   سماء ت رفع بالواو نحو: "جاء أبو زيد" وت نصب باأللف األ " فهذه      ،وهن  وه، وذومال               وأخ ، وح 
"، والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة بيه                                أباه" وت جر بالياء نحو: "مررت بأنحو: "رأيت 

 لياء نائبة  عن الكسرة.                                    عن الضم ة، واأللف نائبة عن الفتحة، وا
                                                                              وي ضاف إلى هذا المذهب المشهور مذهب  آخر صحيح، وهو أن  هذه األسماء معربة بحركات 
                                                                                          مقدرة على الواو واأللف والياء، فالرفع بضمة مقد رة على الواو والياء، والجر بكسرة مقد رة على 

ن( 1)                                                     الياء وعلى هذا المذهب لم ين ب شيء عن شيء مما سبق ذكره                      ما أ عربت هذه األسماء     وا 
ت اج  في قياس التثنية والجمع إليها، إذا كانت التثنية والجمع معربة  ؛حرفبأ                                                                                  ألنها مفردة ت ح 

                                                                             بالحروف ضرورة وهي فروع واألسماء المفردة أصول، فجعلوا ضربا  من المفردات معربا  
نما اختاروا من المفردات هذه ا ألسماء ألنها تلزمها                                                                     بالحروف؛ ليؤنس ذلك بالتثنية والجمع، وا 

 هها بالتثنية، إذ          لها يشب   في المعنى، إذ ال أب إال وله ابن، وكذلك باقيها،ولزوم اإلضافة اإلضافة 
 كان كل واحد منهما اكثر من اسم واحد.
                             (.3)في األصل والمها واو( 3)هنا(، 2)والالم محذوفة في كل من"أب، أخ، حم

                          ألنهم لو أب قوها لتحركت في  ا؛ممي                            اء اعتباطا  وأ بدل من الواو                         فأصله"فوه"، فح ذفت اله   وأما"فوك"
.                                                                        اإلعراب فانقلبت ألفا ، وح ذفت بالتنوين وبقي االسم الم عرب على حرف واحد 

تستعمل ال الالم و                                 ه رددت الواو، وأم ا"ذو" فمحذوفةتمل الحركة، فإذا أضفته الواو، وتحوالميم تشب
                                                                       ضافة إلى جنس، ألن  الغرض منها التوصل إلى الوصف باألجناس، إذا كان ي تعذ ر إال م

                                                                                  الوصف بها بدون"ذو"؛ أال ترى أنك ال تقول: "زيد  مال" وال"طول" حتى تقول: "ذو مال" و"ذو 
مر ألن ليس بجنس، وما جاء من ذلك فشاذ أو من                                من هنا لم يجز إضافتها إلى الم ضطول"، و 

                                      
 .33، ص1( انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج1)

 .94، ص1عراب للعكبري، ج( انظر اللباب في علل البناء واإل2)

 ( الحمو: أقارب زوج المرأة كابيه وعمه وابن عمه وربما أطلق على أقارب المرأة.3)

" غير مضاف كان باإل3) ذا استعمل الهن  جماع                                                                                                                              ( الهن: قيل اسم ي كنى به عن أسماء األجناس، وقيل عما يستقبح التصريح به وقيل عن الفرج خاصة  وا 
 .(33، ص1                                                                 معربا  بالحركات كسائر أخوانه.) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج                      منقوصا  أي محذوف الالم
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ن كان بمعناها، ألن  صاحبا  ت ضاف إلى كالم المحدثين،  نما عدلوا عن"صاحب" إلى"ذو" وا                                                                       وا 
صوا)ذو( باإلضافة إلى الجنس لما ذ كرالجنس والعلم غير ذلك  (.1)                                        ، فخص 

نما أ عربت هذ            سماء ح ذفت ا أألنه –على الرأي المشور  –بالحروف دون الحركات  اءاألسمه                 وا 
لعوض من حذف اإلضافة، فجعل إعرابها بالحروف كالماتها في حال إفرادها وتضمنت معنى ا

،" وشبهها مما ح ذفت المه.اتهال م ، ودم ، وغد  ز من ذلك عن مثل: "يد                                                                      ا، واحت ر 
                                                                             وقال قوم: إنما أ عربت هذه األسماء بالحروف توطئة إلعراب التثنية والجمع بالحروف،       

علوا بعض المفردات بالحروف حتى ال وذلك أنهم لما اعتزموا إعراب التثنية والجمع بالحروف ج
ف، ونظير التوطئة هاهنا قول أبي                                                   ي ستوحش من اإلعراب في التثنية والجمع السالم بالحرو 

سحق: أن الالم األولى في نحو قولهم: "وهللا لئن زرتني ألكرمتك" إنما دخلت زائدة مؤذنة إ
 (.2)جواب القسمتي هي بالالم الثانية ال

لب عليه غيرها ألن هذه األسماء منها ما تغالستة أولى بالتوطئة من  وكانت األسماء       
 اإلضافة، ومنها ما تلزمه اإلضافة.

 فالصنف األول يشمل: أبوك، أخوك، حموك، وهنوك.
 والصنف الثاني يشمل: فوك، وذو مال.

هما من                                                                                واإلضافة فرع على اإلفراد كما أن التثنية والجمع فرع المفرد فلما و جدت المشابهة بين
 هذا الوجه، كانت أولى من غيرها.

سماء الستة لمشابهتها المثنى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد ولوجود ا هذه األواختارو 
حرف صالح لإلعراب في أواخرها، بخالف غيرها من األسماء المحذوفة األعجاز مثل: "يد" 

 (.3)ذوف عند اإلعراب                                                  و"دم" فإنه لم ي سمع فيها عن العرب إعادة الحرف المح

                                                                          اختلفوا في هذه الحروف فذهب سيبويه إلى أنها حروف إعراب؛ واإلعراب فيها مقد ر  وقد
                                         ب والجر للد اللة على اإلعراب الم قد ر فيها                 ما ق لبت في النص   ن                   ماء المقصورة وا                   كما ي قد ر في األس

واخر هذه األسماء توطئة للتثنية وال يلزم مثل ذلك في األسماء المقصورة، ألنهم أرادوا اختالف أ
 (.3)والجمع على ما ذكرنا فلم يلزم في غيرها مما كان في معناها

                                      
 ..89، ص1( انظر اللباب في علل البناء واإلعراب، مرجع سابق، ج1)

 ..42، ص1( انظر شرح المفصل البن يعيش، مرجع سابق، ج2)

 .123( انظر انموزج الزمخشري، مرجع سابق، ص3)

 .42، ص1يعيش، مرجع سابق، ج انظر شرح المفصل البن (3)



137 

 

ألن منها ما يلزم  ؛ها أشبهت المثنى والمجموع وذلك    ألن  ؛                      : إنها أ عربت بالحروف وقيل
اإلضافة مثل"فوك" و"ذو مال" ومنها ما تغلب عليه اإلضافة وهو باقيها واإلضافة فرع على 

نما أعربت بحروف العلة ألنها مشابهة للحركات، اإل                                                                                      فراد كما أن التثنية والجمع فرعان عليه. وا 
 (. 1)فالواو كالضمة، واأللف كالفتحة، والياء كالكسرة

إعراب المثنى والجمع السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا      ج عل                       يمكننا القول بأنه لم افمن هنا    
نما اختارو بعض اآلحاد كذلك إلزالة الوح  ا                                                              شة والمنافرة فجعلوا األسماء الستة معربة بالحروف، وا 

نما الثة فجعلوا في مقابلة كل إعراب اأسماء ستة ألن إعراب كل من المثنى والمجموع ث             سما، وا 
اختاروا هذه األسماء لمشابهتها المثنى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد ولوجود حرف 

 (.       2)هاصالح لإلعراب في أواخر 

تة بالحروف غير مطلق؛ بل يكون فيها حال كونها مكبرة إذ مصغراتها                   وا عراب األسماء الس
                                        ك" و"مررت بأخي  ك"، وم وح دة، إذ المثنى    ي     أ خ رأيت        خي ك" و"                             معربة بالحركات نحو: جاءني أ  

رة      ث       ك          كانت م  ألنها إذا  ؛                                                           والمجموع منها معرب بإعراب التثنية والجمع، والب د  من إضافتها
                           " و"رأيت أخا " و"مررت بأخ"                                عرابها بالحركات نحو:"جاءني أخ                              وموحدة ولم تكن مضافة أصال  فإ

فينبغي أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء المتكلم، ألنها إذا كانت مضافة  إلى غير ياء 
 (.     3)المتكلم فحالها كسائر األسماء المضافة إليها

نية                                                          اة أ عربت باأللف رفعا  وبالياء جر ا  ونصبا  كما تعرب كل تث     مثن   ألسماءافإن كانت هذه 
 بوين" و"مررت بأبوين" فهي بذلك ال تخرج من باب الزيادة.تقول: "جاءني أبوان" و"رأيت أ

ن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت با                                      حركات على األصل كقولك: "جاءني آباء ك" ل                                   وا 
ك"                               و"رأيت آباءك" و"مررت بآباء 

ن                                                                               كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا ، وبالياء جر ا  ونصبا ، تقول: "جاءني      وا 
                                                                              أب ون" و"رأيت أبين" و"مررت بأبين" ولم ي جمع منها هذا الجمع إال األب واألخ والحم.

                                      
 .89(  توجيه اللمع، شرح كتاب اللمع، ص1)

                                                  هـ دراسة وتحقيق د. أسامة طه الر فاعي، مطبعة وزارة 898( الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب: نور الدين عبد الرحمن الجامي المتوفي سنة 2)
 .201 -200، ص1، ج1983 – 1302األفاق والشؤون الدينية 

 .201(انظرالمرجع السابق، ص3)
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ن كان المضاف إليه ياء المتكلم فإنها ت عرب بالحركات لكنها تكون مقد رة تقول: "هذا أبي"                                                                                          وا 
                                                                              ي" و"مررت بأبي"؛ فيكون آخرها مكسورا  في األحوال الثالثة، والحركات مقدرة فيه كما و"رأيت أب

   (.1)                                                                         ت قد ر في جميع األسماء المضافة إلى الياء، نحو: "أبي، وأخي، وحم ي، وغ الم ي"
ذا اختل  شرط إعراب"فو" بالحروف بأن جاءت الميم المحذوفة فصار"فم" فحينها ي عرب                                                                                  وا 

 رة على الميم.بالحركات الظاه
                                                                                واختلف فريقا البصرة والكوفة في إعراب هذه األسماء الستة، ولعل  المسبب لهذا االختالف    

الحروف التي لحقت هذه األسماء عند إضافتها، فالكوفيون يرون أن هذه االسماء عند إضافتها، 
 فالكوفيون يرون أن هذه األسماء المعتلة معربة من مكانين. 

لياء هي حروف اإلعراب                                                 ن إلى أنها معربة من مكان واحد  والواو، واأللف، واوذهب البصريو ))
ليه ذهب أ ها ليست بحروف                                             في أحد القولين وذهب في القول الثاني إلى أن   بو الحسن األخفش            وا 

 التثنية والجمع وليست بالم الفعل،إعراب ولكنها دالئل اإلعراب كالواو واأللف والياء في 
ما الواو واأللف والياء أن الباء في"أب" هي حرف اإلعراب وان إلى ن المازنيوذهب أبو عثما...،

 .(2)((شباع الحركاتنشأت عن إ
والفتحة مة هذه الحركات التي هي الض                أجمعنا على أن  ))مع الكوفيون بأن قالوا: جوأ   

             أيت أبا  لك"                                                سماء في حال اإلفراد، نحو قولك: "هذا أب  لك" و"ر                             والكسرة تكون إعرابا  لهذه األ
" فاستثأما و"مررت بأب لك"، و  وقعوه على فأقلوا اإلعراب على الواو                                شبه ذلك، واألصل فيه"أب و 
عالمة للنصب والكسرة عالمة للجر،                                 فكانت الضم ة عالمة للرفع والفتحةالباء وأسقطوا الواو، 

في الجر"مررت فإذا قلت في اإلضافة في حالة الرفع: "هذا أبوك" وفي النصب"رأيت أباك" و 
بأبيك"، واإلضافة طارئة على اإلفراد، كانت الضمة والفتحة والكسرة باقية على ما كانت عليه 

                                                                  ؛ ألن الحركة التي تكون إعرابا  للمفرد في حال اإلفراد هي بعينها تكون (3)((في حال اإلفراد
                  ا " و"مررت بغالم"،                                                                   إعرابا  له في حال اإلضافة، أال ترى أنك تقول: "هذا غالم  " و"رايت غ الم

                                                                            فإذا أضفته قلت: "هذا غالم ك" و"رأيت غالمك" و"مررت بغالمك"، فتكون الضمة والفتحة 
                                                                                     والكسرة التي كانت إعرابا  له في حال اإلفراد هي بعينها إعرابا  له في حال اإلضافة، فكذلك 

                                      
 .38 -36(انظر شرح قطر الندى وبل الصدى، مرجع سابق، ص1)

 .18- 19، ص1(اإلنصاف في مسائل الخالف، المسالة الثانية، ج2)

 .20-10، ص1(المرجع السابق، ج3)
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في حال الرفع                                                                        هاهنا، والذي يدل  على صحة هذا تغير الحركات على الباء في: "أبوك" ونحوها
 والنصب والجر.

                                                                                  وكذلك" الواو" و"األلف" و"الياء" بعد هذه الحركات تجرى مجرى الحركات في كونها إعرابا  
                                                                                بدليل أنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر فدل  على أن الضمة والواو عالمة  للرفع 

 أنه معرب من مكاني.                                                           والفتحة واأللف عالمة للنصب والكسرة والياء عالمة للجر فد ل على 
                                                                                      ومنهم من تمسك بأن قال: إنما أ عربت هذه األسماء الستة من مكانين لقلة حروفها تكثيرا  لها 

   (.1)وليزيدوا باإلعراب في اإليضاح والبيان فوجب أن تكون معربة من مكانين
ن كان مردود عليها من ق بل البصريين  –ين هذه يحث أن أقوال الكوفاويرى الب      فهي   –                                      وا 

                                                                             برا  في النحو العربي، فكونهم يزعمون أن"األلف"، والواو، والياء" دالئل إعراب كما ت          ل رأيا  مع     مث      ت  
نها في سماء الستة كشأفي األ اشأنه افي المثنى والجمع وليست بالم في تلك األسماء، فجعلو 

ة على ل                   ناء عن العطف والد الغزيدت لإلثنى والجمع حروف المثنى والجمع، وهي في الم
 اإلعراب.

وذهاب المازني إلى أن الباء في"أب" حرف إعراب و"الواو واأللف والياء" نشأت عن إشباع 
                                                                                الحركات"الضمة، والفتحة، والكسرة"، فهي بذلك تكون حروفا  زائدة نشأت عن هذا االشباع 

                                  لغرض ما ولعل ة تكثير حروف الكلمة.
                                               هذه األسماء الستة من مكانين لقلة حروفها تكثيرا                                            ومن الكوفيين من تمسك بأن قال: إنما أ عربت 

 لها وليزيدوا باإلعراب في اإليضاح والبيان فوجب أن تكون معربة من مكانين.
جماال  ال يمكننا القول في هذه المسألة أن من زعم أن هذه األحرف زوائد هم الكوفيون، أما                                                                                       وا 

      في هذه المسألة.                                                   البصريون فدحضوا تلك الح جج وانتصر لهم صاحب اإلنصاف
      

 
 
 
 

                                      
 . 23-20، ص1(انظر اإلنصاف في مسائل الخالف، المألة الثانية ، ج1)
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 الخاتمة                                               
       وثيقا         تصاال  اا علم الصرف وموضوعاته؛ بل تتصل قضية أحرف الزيادة من أهم قضاي      

ب يدور حول مسألة العامل النحوي وتأثيراته، فتدخل الزيادة من هذا البا بمفهوم علم النحو الذي
                                                                                          فقد يكون الحرف الزائد عامال  نحويا  أو مهمال  ال عمل له، وقد ت سهم الزيادة في إعمال الم هم ل 

التعدية(، وقد  )همزةة لزيادة، ونجد ذلك في زيادا كان عليه قبل ا                            فيعمل أو يزداد أثر عمله عم  
ع السالم في زيادة الحروف في الجم تكون الزيادة عالمة إعرابية لما نتج عن العامل كما

 وملحقاته ومايعرف باإلعراب النيابي .
                                                                               واألحرف التي عليها اإلجماع وأ ثبتت باستقراء كال م العرب عشرة أحرف استوعبتها عبارة 

من زاد هذه األحرف                                                                    )سألتمونيها( وهي المطردة في األسماء المتمكنة واألفعال الم تصرفة، وشذ
على شمولية  التناول لهذا المصطلح "الزيادة"                            فا  أخرى، وحرصا  من الباحث و حر وأضاف إليها 

فقدأورد زيادة أحرف المعاني ودالالتها في األبنية والجملة، وقد دارت هذه الدراسة في مجملها 
ور ين  .ونتج عن تلك الدراسة عدد من النتائج والتوصيات                     حول هذين الم ح 

 النتائج:
 ث وهي:بدت للباحث من خالل هذا البح النتائجهنالك عدد من و 
عض بتها عبارة "سألتمونيها"؛ ولكن ب                                              أحرف الزيادة المشهورة الم تفق عليها عشرة استوع -1

زادها عن هذا الحد، ويبدو أنهم اعتمدوا في زعمهم هذا على نظرية الثنائية التي العلماء مثل أحم
وف،                                                                              تقول بأن الكلم و ضعت أول أمرها على حرفين متحرك وساكن ثم زيدت عليها بقية الحر 

 وهذا يناقض الصرفيين أن حد التصريف ثالثة أحرف فأكثر.
مثل: الصلة، والحشو، والمقحم، والتأكيد، واللغو، بمعنى الزيادة هنالك مصطلحات كثيرة -2

       علما  ها على ألفاظ القرآن الكريم، إطالقالخالف حول نشأ بسبب  لمصطلحاتاهذه  بعضو 
 بأن الزائد ال يخلو من الفائدة.

ل األفعال المشهورة  بـ)همزة التعدية( التكون دائما  كذلك ـ  أي أن ال تبين-3                                                                                   همزة التي ت زاد في أو 
نما قد تكون أصلية في ا ر ى                                     للتعدية ـ  وا   .ى"   ف         "و"أو                                    لفعل ولغة من لغاته كما في "أس 

اتضح الماضية ي تأتي في أوائل األفعال في عبارة "نأيت" الت           تي ج م ع تأحرف المضارعة ال-4
 .                                         من حروف المعاني التي تأتي بمعنى الم ضارعة           فهي أيضا   ،زائدة أنها حروف
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بين األبنية الخاصة باألسماء،وعلى سبيل المثال نجد أن     ا  كبير                      وضح أن هنالك تداخال  -5
 المتعددة اللهجات.ة اللغة العربية    ع                                                                 البناءين :"الي ر ن أ "و" الي ر نأ " بمعنى واحد، ولعل ذلك من س  

والمثنى  واضحة فهي رغم زيادتها للداللة على الجمع لها داللة نحوية لجمعالزائدة لاألحرف -6
العوامل الداخلة على                                  والتاء( فهي ت عتبرنتيجة لتأثيرات  ،والواو، والنون  ، والياء،مثل:)األلف

 تلك األسماء.
                                                               في اإلعراب، فبعض األسماء والصفات م نعت من التنوين بسبب زيادة بعض  الزيادة تؤثر-9

ف على أبنيتها، وبعض العوامل خاصة المشتقات عملت ألنها تغيرت أبنيتها بدخول األحر 
 أحرف الزيادة عليها.

، وبذلك احتج بعض                                                           الزيادة ي حتاج إليها في معرفة األصل والفرع في النحو العربي -10
 ه، والمفردأصل للمثنى؛ ألنه الزيادة في بنائ                                       النحويين بأن الماضي هو األصل لألفعال ألن  

 اإلفراد ال يحتاج إلى زيادة حرف،والتثنية تحتاج إلى ذلك.
لها دور كبير تسهم به في  ية األسماء أو األفعالبنالزيادة في أ      بأن   القول يمكن    ا  وأخير  -11

                                                                        فضال  عن الداللة الصرفية والنحوية التي تتضافر في مجملها لت وصل إلى المعنى  ،أداء المعنى
 ائية ألي لغة إنسانية.العام الذي هو الغاية النه

 التوصيات:
يمكن تناول موضوع الزيادة بطرق أخرى غير هذه الطريقة ،ذلك بربط فروع اللغة التي ال -1

               غية وي قرن ذلك                                                                        تنفك عن بعضها أصال، في جمع بين الزيادة من نواحيها الصوتية والصرفية والبال
اء.                                           من كالم هللا عزوجل وكال م رسوله وكالم العرب الف  بنصوص  ح          ص 

تجاهات البالغية المرتبطة باالهنالك بعض الباحثين يريدون ربط النواحي الصرفية والنحوية -2
و رموضوعاتهم التي يدرسونها؛ ولكن تقف اللوائح الخاصة بكليات الدراسات                                             بها حتى تكتمل ص 

وعات                                                                              العليا ؛ فأرجو من القائمين على ذلك م راعاة تلك األمورولو بصورة جزئية حسب الموض
 اسة.المقدمة للدر 
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 القرآن الكريم -1

أبنية الفعل دالالتها وعالقاتها: أبو أوس ابراهيم الشمسان االستاذ بجامعة الملك  -2
 سعود، )د. ط(.

الحديثي منشورات مكتبة الصرف في كتاب سيبويه: تأليف د. خديجة أبنية  -3
 هـ.1384 –م 1964النهضة)بغداد( الطبعة األولى، 

                                                                        أبوزكريا الفر اء ومذهبه في النحو واللغة :تأليف الدكتور أحمد مكي األنصاري   -3
  م1963هـ 1383،المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلدابوالعلوم االجتماعية القاهرة 

اط األحكام من آيات القرآن التشريعية: أثر الداللة النحوية واللغوية في استنب -4
الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي دار عمار للنشر والتوزيع)عثمان(، 

 م.2000 -هـ 1312الطبعة األولى، 

 –إحياء النحو: إلبراهيم مصطفى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر   -6
 القاهرة)د. ط(

هـ، 934ن األندلسي المتوفي سنة                                     ارتشاف الضرب من لسان العرب: ألبي حي ا -9
 -هـ 1319تحقيق رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي )القاهرة(، الطبعة األولى 

 م.1998

اإلرشاد إلي علم اإلعراب:تأليف محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي  -8
 ( 2003ـ 1324هـ، تحقيق يحيى مراد، دار الحديث القاهرة)694شمس الدين تـ

يين في تراجم النحاة واللغويين، تأليف عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني إشارة التع -9
هـ، تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب، الطبعة األولى، النشر مركز 933 – 680

 الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

األشباه والنظائر في النحو، السيوطي، دار الحديث للطباعة والنشر) بيروت(،  -10
 هـ.1303م، 1983الثالثة،  الطبعة

األصول في النحو: ألبي بكر بن سهل بن السراج النحوي البغدادي المتوفي سنة  -11
هـ، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة)بيروت(، الطبعة 316

 م.1996 -هـ 1319الثالثة 
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هـ، تحقيق وتقديم 961اإلعراب في قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري ت  -12
لدكتور علي فودة نبيل استاذ مشارك قسم اللغة العربية جامعة الرياض،  الناشر ا

  .م1981هـ1301الطبعة االولى  عمادة شؤو ن المكتبات جامعة الرياض ،

 األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -13

ر كلي دار العلم للمال ، 19يين بيروت، ط                                                      والمستشرقين، تأليف: خير الدين الز 
 . م2009أغسطس  

أبي الحسن على بن  الوزير جمال الدينإنباه الرواة على أنباه النحاة: تأليف  -13
هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 623يوسف القطبي المتوفي سنة 

 -هـ 1306العربي)القاهرة(، مؤسسة الكتب الثقافية)بيروت( الطبعة األولى 
 م.1986

في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف: الشيخ  االنصاف -14
اإلمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعد األنباري 

هـ  1319هـ المكتبة العصرية للطباعة والنشر ) بيروت(، 499 – 413النحوي، 
 م، )د. ط(.1998 -

المعروف ب)سيبويه(، تحقيق عبد  الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، -16
 .)مصر(م، دار الجيل للطباعة 1982السالم هارون، الطبعة الثانية، 

بي بكرعلي أبن  للحافظهـ 363أو مدينة السالم منذ تأسيسها سنة تاريخ بغداد -19
 (.بيروت،)دار الكتب العلمية هـ،363المتوفى سنة الخطيب البغدادي

ية محمد إبراهيم حسن، استاذ اللغويات أنموذج الزمخشري: شرح ودراسة د.يسر  -18
 م.1994 -هـ 1316المساعد جامعة األزهر، 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: تأليف اإلمام أبي محمد عبد هللا جمال الدين  -19
بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري المصري المتوفي سنة 

المسالك وهو الشرح الكبير من هـ، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح 961
. شرح المفصل، دار 94ثالثة شروح، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد 

 م.1999 -هـ 1399الجيل)بيروت( الطبعة الخامسة 
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البرهان في علوم القرآن:لإلمام بدر الدين محمدبن عبد هللا الزركشي، تحقيق  -20
 بيروت. محمد أبو الفضل إبراهيم،دار المعرفة للطباعة والنشر

بقية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل  -21
 إبراهيم، المكتبة العصرية)بيروت(.

تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد  -22
 م.1983عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين)بيروت(، البعة الثالثة 

 

ال ومقدمة الصرف، تأليف الشيخ عبد الحميد عنتر المدرس في تصريف األفع -23
 هـ.1309كلية اللغة العربية باألزهر، الطبعة الثانية، 

 تكميل شرح ابن عقيل -23

هـ، حققه عبد 282- 290بن أحمد األزهري تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد  -24
 .، د طم1963 -هـ 1383السالم محمد هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة 

التهذيب الوسيط في النحو: سايق الدين محمد بن علي بن أحمد بن يعيش  -26
الصنعانب، دراسة وتحقيق الدكتور فخر صالح سليمان قدارة، دار الجيل)بيروت( 

 م.1991 -هـ 1311الطبعة األولى 

المة أحمد بن الحسين بن الخباز، شرح كتاب اللمع ألبي الفتح للع توجيه اللمع: -29
سة وتحقيق أ. د. فايز زكي محمد دياب، دار السالم للطباعة والنشر، بن جني، درا

 م.2002 – 1323الطبعة األولى، 

توضيح الصرف؛ عبد العزيز محمد فاخر، المكتبة األزهرية للتراث مطبعة  -28
 السعادة،

:تأليف محمد عبد العزيزالنجار المفتش العام  التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: -29
 .،دار الفكر العربيبية والشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم للغة العر  السابق

جامع األصول في أحاديث الرسول:المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك  -30
 هـ(، تحقيق : عبد القادر األرنؤوط606بن محمد الجزري ابن األثير )المتوفى : 

 ،لطبعة : األولى، البيان مكتبة دار -مطبعة المالح  -الناشر : مكتبة الحلواني ،
 كر.دار الف ،م 1969هـ ،  1389
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جامع الدروس العربية: موسوعة في ثالثثة أجزا: تأليف الشيخ مصطفى الغاليين  -31
هـ، ضبطه وخرج آياته وشواهده الشعرية الدكتور عبد المنعم 1363 – 1303

لبنان(،  –ون، دار الكتب العلمية)بيروت شورات  محمد على بيضخليل إبراهيم، من
 م.200 -هـ 1321الطبعة األولى 

                                                                 الجامع الصحيح الم سمى صحيح مسلم ،تأليف  مسلم بن الحجاج أبو الحسن   -32
  هـ(261القشيري النيسابوري )المتوفى : 

اجي: تأليف االمام أبي محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن   -33                                                                جمل الزج 
هـ 908لود في القاهرة سنة أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري المصري، المو 

هـ، دراسة وتحقيق علي محمد عيسى، عالم الكتب) بيروت(، الطبعة 961والمتوفي 
 .1986الثانية 

الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق د. فخر  -33
 .)بيروت (الدين قباوة، أ. محمد نديم، دار الكتب العلمية

علي الصبان الشافعي ،دار الكتب العلمية  تأليف محمدبن :حاشية الصبان -34
 .م1999-ه 1319بيروت( ،الطبعة األولى )

حروف المعاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي، الناشر: دار  -36
 .م1986، 2الرسالة)بيروت(، طاالمل)األردن(، مؤسسة 

عبد القاهر بن عمر البغدادي ولب لباب لسان العرب:دب خزانة األ  -39
هـ( تحقيق محمد نبيل طريفي / اميل بديع يعقوب ، دار الكتب 1093ـ1030)
 .م1998علمية للنشر بيروت ال

، تحقيق 392الخصائص: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني المتوفي سنة  -38
الدكتور عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، منشورات 

 –م 2003روت( الطبعة الثانية محمد على بيغون)دار الكتب العلمية، بي
 هـ.1332

دروس في التصريف: تأليف محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة  -39
 العصرية)بيروت(.
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دروس في المذاهب النحوية : تأليف الدكتور : عبده الراجحي استاذ العلوم   -30
اللغوية جامعتي االسكندرية وبيروت العربية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

 م .1980بيروت ، الطبعة  األولي  ،

ديوان جرير: شرح محمد بن حبيب، تحقيق د.نعمان محمد أمين طه، دار  -31
 المعارف )القاهرة(، د ت، د ط.

رصف المعاني في شرح حروف المعاني: لإلمام أحمد بن عبد النور المالقي  -32
ة هـ، تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربي902المتوفي سنة 

 دمشق، د. ت، د. ط.

سر صناعة اإلعراب، تأليف أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق د. حسن  -33
 م دار القلم دمشق.1984هنجاوي، الطبعة األولى 

  األلباني: الناشر مكتبة المعارف)الرياض( الدين الصحيحة: عمر ناصر السلسلة -33

ن عثمان الذهبي سيرأعالم النبالء:تصنيف اإلمام شمس الدينمحمدبن احمد ب -34
                                            م، أشرف على تحقيق الكتاب وخر ج أحاديثه شعيب  1393هـ 983المتوفى سنة 

األرنؤوط، حقق هذا الجزءعلي أبوزيد، مؤسسة الرسالة )بيروت( الطبعة 
 . م1990هـ1310السابعة

الشامل لجموع التصحيح والتكسير: تأليف دكتور عبد المنعم سيد عبد العال،  -36
 ألولى)د. ت(.مكتبة عزيب، الطبعة ا

شذ العرف في فن الصرف، تأليف: أحمد بن أحمد الحمالوي،حققه وعلق عليه  -39
 محمدبن فريد، المكتبة التوفيقية.

شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن  -38
 عقيل، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة التراث )القاهرة(.

                                                    على ألفية ابن مالك ق د م له ووضع هوامشه وفهارسه حسن شرح األشموني  -39
محمد، اشراف الدكتور اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية )بيروت(، الطبعة 

 م.1998 -هـ 1319األولى، 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، وهو  -40
هـ على أوضح المسالك 904نة شرح للشيخ خالد بن عبد هللا األزهري المتوفي س
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إلى ألفية ابن مالك تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية)بيروت(، 
 هـ.1329 –م 2006الطبعة الثانية 

هـ، تحقيق 332شرح التصريف، تأليف عمر بن ثابت الثمانيني المتوفي في سنة  -41
 م.1990 -هـ 1320، 1د. إبراهيم بن سليمان الصيمي، مكتبة الرشيد)الرياض ط

شرح ألفية ابن مالك الناظم أبي عبد هللا بدر الدين محمد، ابن اإلمام العالمة  -42
حجة العرب جمال الدين محمد بن مالك صاحب األلفية)رحمهما هللا تعالى" حققه 
وضبط وشرح شواهده ووضع فهارسه الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، 

 أسيوط ، دار الجيل بيروت،جامعة  –المدرس بكلية اآلداب 

شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس: لإلمام محب الدين أبي  -43
فيض السيد محمد مرتضى الحسين الواسطي الزبيدي الحنفي، دار الفكر للطباعة 

 والنشر.

شرح القصائد السبع الطوال، ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري، تحقيق عبد  -43
 لطبعة الخامسة، دار المعارف القاهرة.السالم هارون ا

هـ، 633شرح المفصل: موفق الدين بن علي بن يعيش النحوي المتوفي سنة  -44
 حققه أحمد السيد أحمد، راجعه اسماعيل عبد الجواد، المكتبة التوفيقية، )القاهرة(.

شرح المقدمة الجزولية الكبير: لألستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر   -46
هـ، درسه وحققه د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي 643 – 462ين األزدي الشلوب

 م.1993 -هـ 1313، 1االستاذ المشارك مكتبة الرشيد"الرياض"، ط

                                                            شرح مختصر التصريف العز  ي في الصرف: لمسعود بن عمر سعد الدين  -49
شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم  مكرم، دار السالسل للطباعة  التفتازاي،
 م.1983الطبعة األولى،) الكويت( والنشر، 

الصرف الكافي: تأليف أيمن أمين عبد الغني، مراجعة أ. د عبده الراجحي، أ. د  -48
رشدي طعيمة، منشورات محمد علي بيعنون، دار الكتب العلمية )بيروت( الطبعة 

 .م2000األولي 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكالم على توضيح ابن هشام:    -49
 ليف محمد عبد العزيز النجار الناشر)مكتبة ابن تيمية القاهرة(.تأ
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ة طبقات الفقهاءألبي اسحق الشيرازي ،طبعة دار الرائد العربي ـ بيروت ـ الطبع  -60
  .احسان عباس.متحقيق د1981الثانية

، 1ظاهرة التنوين في اللغة العربية: تأليف الدكتور عوض المرسي جهاوي، ط -61
                                               ر مكتبة الخانجي)القاهرة، دار الر فاعي الرياض(.م، الناش1982 -هـ 1303

الظواهر اللغوية في التراث النحوي: تأليف الدكتور علي أبو المكارم، كلية دار  -62
 م.1990 -هـ 1389العلوم)القاهرة( دار القاهرة الحديثة للطباعة 

: ألابي الفتح عثمان بن جني، تحقيق د.صبحي التميمي، الناشر علل التثنيه  -63
 ى.القاهرة ، الطبعة األول –الثقافة الدينيه  مكتبة

الفصول المفيدة في الواو المزيدة: تأليف صالح الدين أبو سعيد خليل بن  -63
م، تحقيق د. حسن موسى 1990                                         كيكلدي، دار البشير )عم ان(،الطبعة األولى، 

 الشاعر.

للشيخ  الفوائد الجديدة: تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة وكالهما -64
هـ، والمواهب الحميدة للشيخ عبد الكريم 911عبد الرحمن األسيوطي المتوفي سنة 

 المدرس، )د، ط( )د،ت(.

الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب: نور الدين عبد الرحمن الجامعي  -66
هـ دراسة وتحقيق د. اسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة األوقاف 898المتوفي سنة 
 م.1983 -هـ1302ة والشؤون الديني

                                                                   فيض نشر االنشراح تأليف اإلمام اللغوي المد  ث أبي عبد هللا محمد بن الطيب  -69
هـ وفي أعاله االقتراح في أصول النحو وجدله تأليف عبد 1190 – 1160الفاسي 

هـ، تحقيق وشرح االستاذ الدكتور 911الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة 
حياء التراث  محمد يوسف سعود اإلسالمية،  –                                              دار البحوث للد  راسات واإلسالمية وا 

 م.2000 -هـ 1321اإلمارات العربية المتحدة)دبي( الطبعة األولى 

القاموس المحيط: تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار  -68
 الجيل، بيروت.
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قطر الندى وبل الصدى، تصنيف ابن هاشم األنصاري ومعه كتاب سبيل  -69
بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات الصدى 

 المكتبة العصرية)بيروت(.

                                                                       الكامل في النحو والصرف واإلعراب: تأليف أحمد قب س دار الجيل بيروت لبنان،  -90
 الطبعة الثانية.

كتاب  إيضاح المشكل من المقرب: تأأليف علي بن مؤمن بن عصفور ، تحقيق  -91
 مان األردن ، م  الناشر أمان ع2008بعة األولي ه عويضه ، الطد.جميل عبد اغلل

كتاب أسرار العربية، تصنيف اإلمام أبي البركات األنباري، تحقيق د. فخر  -92
 م.1994صالح قدارة، دار الجيل بيروت، الطبعة األولى 

كتاب التوجيه النحوي لوجوه القراءات القرآنية المشكلة في كتاب سيبويه ومواقف   -93
 1ة والمفسرين منه: تأليف د. سليمان يوسف خاطر، مكتبة الرشيد، طالنحا

كتاب الجمل في النحو: تصنيف الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق فخر الدين  -93
 م.1994 -هـ 1316قباوة، الطبعة الخامسة 

هـ، 391كتاب المفتاح في الصرف صفه عبد القاهر الجرجاني المتوفي سنة  -94
م له الدكتور على توفيق الحمد كلية اآلداب جامعة اليرموك                     رحمه  هللا، حق قه وقد  

 م.1989 -هـ 1309                                          عم ان، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األولى، 

كتاب نظرية األصل والفرع في النحو العربي الدكتور حسن خليفة الملخ، الطبعة  -96
 م، دار الشروق للنشر والتوزيع 2001العربية األولي، اإلصدار 

ة العربية واإلمالء األصول والقواعد والطرق: تأليف أ.د.حسني عبد كتابة اللغ -99
الجليل يوسف أستاذ اللغة العربية وآدابها، دار السالم للطباعة والنشروالتوزيع 

 م.2006هـ1329والترجمة) القاهرة( ، الطبعة األولى 

هـ، دراسة 499كشف المشكل في النحو: لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني ت  -98
ق د. هادي عطية مطر الهاللي االستاذ بجامعة بغداد، دار عمار للنشر وتحقي

 م.2002 -هـ 1323والتوزيع)عمان(،الطبعة األولى، 

الكفاف: كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية تأليف، يوسف الصيداوي، دار  -99
 .2006الفكر) دمشق(، الطبعة الثانية ، 
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 438عبد هللا بن الحسين العكبري،  اللباب في علل البناء واإلعراب: أبو البقاء -80
 هـ، تحقيق د.غازي مختار طليمات، دار الفكر)دمشق(، الطبعة األولى.616-

لسان العرب: لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  -81
 م.1990 -هـ 1310األفريقي المصري، دار صادر)بيروت( الطبعة األولى 

لعربية البن هشام األنصاري: االستاذ الدكتور هادي اللمحة البدرية في علم ا -82
 عمان(، )د. ط( )د. ت(. –نصر، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع )االردن 

اللمع في العربية: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق حامد المؤمن )عالم  -83
 الكتب، مكتبة النهضة العربية( )د. ت( )د، ط(.

م، دار 1969، 2حو والصرف: الدكتور عبد العزيز عتيق، طالمدخل إلى علم الن -83
 النهضة العربية للطباعة والنشر.

م، 1969، 2المدخل إلى علم النحو والصرف: الدكتور عبد العزيز عتيق، ط  -84
 دار النهضة العربية للطباعة والنشر،

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للعالمة السيوطي، شرح وتعليق محمد أبو   -86
ل إبراهيم، عمر جاد المولى، علي محمد البيجاوي المكتبة العصرية، حير الفض

 م.2009 -هـ 1328بيروت لبنان 

المساعد على تسهيل الفوائد: شرح منقح مصفى لإلمام بهاء الدين بن عقيل على  -89
م. دار 1980 -هـ 1300كتاب الشهيل البن مالك، تحقيق د. محمد كامل بركات 

 الفكر)دمشق(.

ق : شعيب األرنؤوط يحق، ت : أحمد بن حنبلتأليف، م أحمد بن حنبلسند اإلمام -88
 م1999هـ ، 1320الطبعة : الثانية ، مؤسسة الرسالة، وآخرون 

المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض أحمد  -89
 -هـ 1301، 1القوزي، الناشر عمادة شؤون المكتبات)جامعة الرياض، ط

 م.1986

سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، دراسة وتحقيقد.عبد  ي القرآن لألخفش:معان -90
 .1984هـ1304األميرمحمد أمين الورد، عالم الكتب )بيروت( اطبعة األولى، 
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هـ، 311                                                                    معاني القرآن وا عرابه: الزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السرى المتوقي سنة  -91
م. عالم 1988 -هـ 1308شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة األولى 

 الكتب بيروت.

ر اب، دار المعارف  -92                                                                          معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: تأليف محمد حس ش 
 م.1990-هـ 1313للتراث ،الطبعة األولى، 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية: تأليف د. محمد سمير نجيب اللبدي،  -93
 م.1998 -هـ 1319مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 

                                                                            المعجم المفصل في النحو العربي: إعداد الدكتورة عزيزة ف و ال بابتي، دار الكتب  -93
  م.1992 -هـ1313، 1العلمية)بيروت(، ط

عزيزة فوال بابتي، دار الكتب  الدكتورةالمعجم المفصل في النحو العربي، إعداد  -94
 م.1992 -هـ 1313العلمية) بيروت(، الطبعة األولى 

ي النحو العربي: صنفه د. على توفيق الحمد، يوسف جميل المعجم الوافي ف -96
  الزعبي دار الجيل )بيروت(،) د، ط( )د.ت(

هـ، تحقيق 394معجم مقاييس اللغة: ألبن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت  -99
 عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية )إيران(.

شرق العربي المغني الجديد في الصرف، تأليف محمد خير حلواني دار ال -98
 بيروت، )د. ت(، )د. ط(.

هـ، 961مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ تأليف االمام ابن هاشم األنصاري  -99
 -هـ 1311تحقيق محمد محي الدين  عبد الحميد، المكتبة العصرية )بيروت(، 

 م.1991

المفراح في شرح مراح األرواح في التصريف تأليف حسن باشا بن عالء  -100
، تحقيق ودراسة الدكتور شريف عبد الكريم النجار، عمار 829الدين األسود ت 

 م.2006 -هـ 1329                                                     للنشر والتوزيع، الطببعة األولى )عم ان(، الطبعة األولى، 

ل في صنعة اإلعراب: تأليف أبي القاسم جار هللا محمود بن عمر  -101                                                             المفص 
بديع                                            هـ، قدم له ووضع له هوامشه وفهارسه  د. اميل 438الزمخشري المتوفي سنة 
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يعقوب، منشورات محمد علي يبغون، دار الكتب العلمية)بيروت(، الطبعة األولى، 
 م.1992-هـ 1320

المقتضب: للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، االستاذ بجامعة   -102
 .1993األزهر، 

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: تأليف الدكتور محمد األمين  -103
األزهر، مكتبة وهبة )القاهرة(، الطبعة األولى  الحضري، كلية اللغة العربية

 م.1989هـ 1309

المنصف، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب  -103
التصريف لإلمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق: إبراهيم مصطفى 

األولى ، الطبعة )القاهرة(عبد هللا أمين، إدارة إحياء التراث القديم وزارة المعارف 
 م.1943 -هـ 1393

المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر البن  -104
 محمد سالم محسن المكتبة األزهري للتراث)د، ط(. الحذري، تأليف، أ. د

عقوب،الطبعة موسوعة الحروف في اللغة العربية:اعداداميل بديع ي -106
 .دار الجيل) بيروت( ،م1994-ه1314الثانية،

من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري؛ تأليف  موقف النحاة -109
 م.2002د. شعبان صالح، دار عربي للطباعة والنشر )القاهرة( 

نتائج الفكر في النحو: ألبي القاسم عبد الرحمن عبد هللا السهيلي المتوفي   -108
هـ، حققه وعلق عليه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ على محمد 480سنة 

 .199-هـ1312بنان(الطبعة األولي ل-معوض، دار الكتب العلمية )بيروت

 

النحو األساسي: الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف الدكتور أحمد مختار  -109
 م.2004عمر، الدكتور مصطفى النحاس زهران، دار الفكر العربي)القاهرة( 

-هـ1319النحو الجامع : تأأليف د.محمد أحمد قاسم ، الطبعة األولي   -110
 م ، 1998
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النحو الوافي : مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة الغوية المتجددة،  -111
تاليف عباس حسن االستاذبكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، الطبعة الحادية عشرة 

 دار المعارف.

النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن  -112
م، 1983 -هـ 1303حمد آدم الزاكي الخامس الهحري: عرض ونقد الدكتور م

 المكتبة الفيصلية)مكة المكرمة(.

نزهة األلباء في طبقات األدباء، ألبي البركات األنباري، تحقيق محمد أبو  -113
 م )د. ط(.1998هـ/ 1318الفضل ابراهيم دار الفكر العربي) القاهرة(، 

ي النكت الحسان في شرح غابة اإلحسان: للشيخ الكبير أبي حيان النحو  -113
هـ، تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحسين 934األندلسي القناطي المتوفي سنى 

هـ 1308لية اآلداب جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة)بيروت( الطبعة الثانية الفتلي، ك
- 1988. 

النكت الحسان في شرح غاية اإلحساس: للشيخ الكبير أبي حيان النحوي  -114
حقيق ودراسة الدكتور عبد الحسين هـ ، ت934األندلسي الغرناطي المتوفي سنة 

   .م1984 -هـ 1304، 1رسالة، طالفتيلي: كلية اآلداب جامعة بغداد مؤسسة ال

همع الهومع في شرح جمع الجوامع، تأليف اإلمام جالل الدين عبد  -116
هـ تحقيق أحمد شمس الدين، 911الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفي في سنة 

 دار الكتب 

 .م1998هـ، 1318، الطبعة األولى العلمية) بيروت(
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 فهرست الموضوعات                                        

 ا استهالل

 ب إهداء

 ج شكر والعرفان

 د ـ ي  مقدمة

 0ـ1 تمهيد

ياد ة                     اه ي ة  الز   ل: م   07ـ9                                  الفصل األو 

ة  في الل غة  ل: تعريف الز  ياد   10ـ9  واالصطالح.                                          المبحث األو 

 11ـ11  وكيفية معرفتهاأنواع الزيادة المبحث الثاني: 

 11ـ19                                            المبحث الثالث: مواضع زيادة أحرف الز  يادة.

ة.المبحث الرابع:   13ـ13                   أغراض الز  ياد 

ةالمبحث الخامس:   07ـ10                                موقف علماء اللغة من الز  ياد 

نية األفعال وحروف المعاني ودالالتها الزيادة في أب ي:الفصل الثان             
 الصرفية والنحوية

 11ـ03

 01ـ03 الفعل الثالتي والرباعي المزيدين المبحث األول:

 10ـ09  زيادة همزتي الوصل والقطعالمبحث الثاني:

 01ـ11 زائدةحروف الجر والعطف ال المبحث الثالث :

 17ـ03 ف والجر: األدوات الحرفية الزائدة غير العطالمبحث الرابع 
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 11ـ11 الداللة النحوية للفعل المتعدي المزيد :المبحث الخامس

 90ـ19 المبحث السادس: الداللة النحوية للزيادة في األفعال الخمسة

 119ـ93 الزيادة في أبنية األسماء ودالالتها الصرفية والنحوية الفصل الثالث:            

 173ـ93 .يةلتثنالزيادة ل المبحث األول.

 119ـ170 .الزيادة للجمع السالم والملحق به ودالالتها الصرفية والنحوية المبحث الثاني:

 111ـ137 الزيادة في المشتقات العاملة ودالالتها الصرفية والنحوية. المبحث الثالث:

 110ـ113 .يرالزيادة لجمع التكس: لرابعالمبحث ا

 119ـ111 ودالالتها الصرفية والنحوية. الزيادة في األسماء الستة المبحث الخامس:

 101ـ107 الخاتمة

 101 النتائج والتوصيات

 111ـ103 فهرست اآليات القرآنية

 113 فهرست األحايث النبوية

 110ـ111 فهرست األشعار

 111 فهرست األعالم

 101ـ137 فهرست المصادر والمراجع

 101ـ103 فهرست الموضوعات

 
 
 




