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 ومواضعه في الدرس النحوي أحكامهالحرف الزائد 
 سعد حسن عميويأ.م.د. 

 جامعة بابل-األساسيةكمية التربية 
 المقدمة

، ومنو قوليم: حرف الجبل: أي طرفهو، فهالحرف طهرف فهي الكهام  قهال تعهال : )ومهن (ٔ)الحرف في المغة ىو الطرف
( فيو راجع ال  ىذا المعن  ))الن الشاك كأنو عمه  طهرف مهن االعت،هاد، وناحيهة ٔٔمن يعبد اهلل عم  حرف( )الحج/ الناس

  والحههرف قههد يههأتي حشههوًا ال طرفههًا نحههو )مههررت بزيههد( فالبهها  ليسههت طرفههًا  (ٕ)منههو، والهه  ذلههك ترجههع معههاني الحههروف كميهها((
  غايههة البحههث الوقههوف عمهه  الحههرف الزا ههد (ٖ)ة، وان كههان وسههطاً ف،صههد بههالطرف انههو طههرف فههي المعنهه ، النههو اليكههون عمههد

لمعرفة احكامو ومواضعو وكان دليمي في ذلك كتاب ابن جنهي )سهر صهناعة االعهراب( الن ابهن جنهي درس الحهروف دراسهة 
 متخصصههة لههم يسههبا الييهها، فضههًا عههن ذلههك انههي وقيههت عمهه  الكتههب التههي تنههادت الحههروف بالدراسههة لمعرفههة اغههراض الحههرف
الزا د من خال الصور التي جا  عمييا النو جا  عم  صورتين: االول  انو جا  زا دًا ضمن الكممة فصهار جهز ًا مهن بنا يها 
وحهروف ىهذا البهاب عشهرة جمعتيها كممهة )اليهوم تنسهاه( جها ت ىهذه الحهروف الغهراض سهنعرفيا الح،هًا  اللانيهة الحهروف التههي 

وىههذه الحههروف سههتة ىههي )إْن، أْن، مهها، ال، ِمههن، البهها ( سههميت بحههروف  جهها ت ضههمن سههياا الجممههة الدا  اغههراض معينههة
 الصمة 

اسهتبعد البحههث مهن الدراسههة الكممههات الميجهورة التههي حصههمت فييها زيههادة، والتههي اصهبحت فههي ذمههة التهاري  المغههوي ل،مههة 
 ة كتابو العزيز تداوليا  كذلك استبعد الحروف المختمف عم  زيادتيا  نسأل اهلل التوفيا والسداد في خدمة لغ

 الباب االول
 زيادة الحرف في الكممة

معن  الزيادة أن يضاف ال  الحروف االصول ما ليس منيا مما قد يس،ط في بعض تصاريف الكممهة والزيهادة امها ان 
تكون بزيادة حرف من جنس الكممة نحو )البا ( في كممة )جمبب( او زيادة حرف مهن غيهر جهنس الكممهة مهن حهروف الزيهادة 

و )الواو( في كممة )كولر(  والغرض من ذلك اما زيادة معن  لم يكن ساب،ًا، واما الحاا بنا  بينا آخر، واما لغرض تكلير نح
 ، ىذا ماذىب اليو النحاة وسيرى البحث ان اغراض زيادة الحرف تعدت ذلك (ٗ)بنا  الكممة الغير

 الحروف بالزيادة أولى
جا  من  اوسع الحروف مخرجًا  وكل ما وألنيا)األلف، الواو، اليا ( لخيتيا الحروف بالزيادة حروف المد وىي:  أول 

حههروف الزيههادة فيههو امهها محمههول عمهه  قههرب مخرجههو مههن حههروف المههد كههاليمزة والمههيم والنههون، او انههو ميمههوس فناسههب ىمسههو 
 (٘)لنهون ولهذلك ادغهم فيهو النهونحروف المد كالتا  واليها  والسهين  امها الهام فأنهو وان كهان مجيهورًا اال انهو ي،هرب مهن مخهرج ا

فضًا عن ذلك ان الزيادة في اول الكممة التتمكن تمكنيا في وسطيا وآخرىا  والزيادة في الوسط اكلهر تمكنهًا مهن الزيهادة فهي 
 االطراف، ألن االطراف عرضة لمتغيير 

 الكشف عن الحرف الزائد
 ىناك طري،تان لمكشف عن زيادة الحرف:

ان كممة ما مشت،ة من كممة أخرى، فالحروف التي تس،ط النا  االشت،اا زا هدة نحهو )كاتهب( فهااللف االشت،اا: اذا لبت  -ٔ
 زا دة النيا غير موجودة في )كتب( 
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عههدم النظيههر: وي،صههد بعههدم النظيههر ان الكممههة لههم تههأت عمهه   اوزان النظههام الصههرفي فههي  -ٕ
)معههّد( فمههو عههدت المههيم كههام العههرب او انيهها جهها ت عمهه  وزن نههادر جههدًا  ملههال ذلههك كممههة 

اصمية في الكممة لصار وزنيا عم  )فعّل( وىهذا وزن غريهب فهي العربيهة فهاذن البهد ان نعهد 
   (ٙ)ىذه الميم زا دة ويكون ميزان الكممة عم  )ِميعل( وىو وزن شا ع

 األلف:زيادة 
، وان ماقبميها اليهأتي (ٚ)ابدًا اال ساكنةفي اسم، والفي فعل وانما تكون زا دة، او بداًل  والتكون  تأتي االلف اصًا ال ال

اال ميتوحًا، الن اليتحة من االلهف وااللهف التهزداد اواًل، النيها سهاكنة واليبتهدأ بسهاكن  وانمها تهزاد لانيهة فمها فهوا فزيادتيها لانيهة 
ة نحو )حبم ( نحو )ضارب( و )كاتب( النيما من )ضرب( و )كتب(  وزيادتيا لاللة نحو )ذىاب( و )جمال(  وزيادتيا رابع

لمتأنيههث النيهها مههن )الَحَبههل( والههدليل عمهه  تأنيليهها انيهها التنههون فههي حههال تنكيرىهها  وامهها االلههف فههي )معههزى( فيههي لالحههاا أي 
الح،تيهها بصههيغة )درىههم( ف،ههوليم )معههز( دليههل عمهه  زيههادة االلههف فههي )معههزى(  وامهها االلههف فههي )كملههرى( فيههي زا ههدة كمهها تههزاد 

، ومههن مواضههع زيههادة االلههف اخههرًا انيهها تههزاد (ٛ)تكههون مههع لالههة احههرف اصههول فصههاعدًا اال زا ههدةااللههف حشههوًا، الن االلههف ال
، نحهو )بينها زيهد قها م اقبهل عمهرو( فاالصهل )بهين( وانمها زيهدت االلهف فهي االخهر اشهباعًا لميتحهة  وعميهو فهان (ٜ)اشباعًا لميتحة

شباع اليتحة  وتزاد االلهف رابعهة فهي )سهكران( و )عطشهانن( ومهن زيادة االلف اخرًا اما لالحاا، او لمتأنيث او لمزيادة او ال
اغراض زيادة  االلف انيا تزاد عامة لمتلنية والضمير في اليعل نحو )اخواك قاما( وتأتي زا دة لمتهذكر نحهو )الزيهدان ذىبهاا( 

انسهوة(  وتهزاد االلهف عنهد تصهغير اذا ارادوا )ذىبها أمهس( وكهذلك تهزاد فصهًا بهين نهون التوكيهد ونهون االنهاث نحهو )اضهربتان  ي
نحهو )اكرمتيها( و )مهررت بيها(  ويهرى ابهن الهوراا ان  (ٓٔ))الذي( و )التي( في،ال )المذيا( و )المتيا(  كهذلك تهزاد عممهًا لمتأنيهث

م  ذلك االلف في الضمير )انا( زا دة الن )انا( ليس اسمًا كمو قال: ))االسم )أن( وااللف زيدت لبيان حركة النون والدليل ع
  (ٔٔ) أنك اذا وصمت الكام قمت أن فس،طت االلف ك،ولك: أن فيمت ولو كانت االلف من نيس الكممة لم تس،ط((

كذلك تزاد االلف في )الندبهة( فانيها تمحها المنهدوب لمهد الصهوت نحهو )وازيهداه( وتهأتي لاطهاا ك،ولهو تعهال  )يظنهون 
 ( وذلك التساا رؤوس اآليات ٘ٔيرا( )االنسان/( وقولو تعال : )كانت قوار ٓٔالظنونا( )االحزاب/ 

 زيادة الياء
سههوا  كانههت اواًل نحههو )يضههرب( او لانيههة نحههو )بيطههر( مههن   (ٕٔ)اذا جهها ت اليهها  مههع لالههة احههرف اصههول فيههي زا ههدة

ال،وية الولي،هة )بيطر الدابة( اذا عالجيا او لاللة نحو )سعيد( او رابعة نحو )قنديل( وتزاد خامسة نحو )عنتريس( وىي الناقة 
( و )قيسههّي( فيههي زادة ايضههًا  وتههأتي زا ههدة اذا كانههت عامههة  الخمهها واذا جهها ت مضههعية فههي نيايههة الكممههة كمهها فههي )تميمههي 
لمنصههب والجههر فههي التلنيههة والجمههع )مسههممين( و )مسههممين( وتههزاد عامههة لمتأنيههث نحههو )انههت ت،ههومين(   وكههذلك تههزاد عامههة 

ضههًا عامههة لاضههافة الهه   نيسههك نحههو )غامههي( واليهها  ىنهها اسههم وتههزاد لغههرض اشههباع الكسههرة لمتصههغير ملههل )كتيههب( وتههزاد اي
 ك،ول الشاعر:

 تنيي يداىا الحص  في كل ىاجرة
 (ٖٔ)نيي الدراىيم تن،اد الصياريف

 يريد )الصياريف( فأشبع الكسرة فتولدت بعدىا )اليا  وتزاد لغرض اطاا حرف الروي ك،ول امرئ ال،يس:
 لميل الطويل آال انجميأال أييا ا

 (ٗٔ)بصبح وما اإلصباح منك بإملل
 فزيدت )اليا ( في )املل( الشباع حركة الروي 
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تزاد كذلك لغرض التذكر وغالبًا مايحصهل ذلهك بعهد )الم المعرفهة( في،هال )قهام الهي( أي 
ع الغام  او االنسان او نحو ذلك، الن المتحدث ينس  احيانًا االسم في،ف مسهتذكرًا فاي،طه

عم  الام، النيها ليسهت الغايهة فهي كامهو وانمها الغايهة مايريهد قولهو بعهد الهام  فبهذلك تكهون 
  ىهذه (٘ٔ)اليا  حرفهًا مسهاعدًا لمتهذكر  ويهرى الرضهي ان حهرف التهذكر اليهأتي فهي كهام فصهيح

 ىي اغمب زيادات اليا  
 :زيادة الواو

ن سهاكنة والسهاكن اليبتهدأ بهو، او تكهون متحركهة بضهم، او كسهر، او الواو ال تزاد اواًل، النيها اذا زيهدت اواًل امها ان تكهو 
فههتح، فههاذا زيههدت مضههمومة ألطههرد قمبيهها الهه  ىمههزة ك،ولههو تعههال : )أقتههت( )المرسههات( واذا زيههدت مكسههورة فيكلههر كههذلك قمبيهها 

سهم او فعهل فتحصهل عنهد ىمزة )وفادة( و )إفادة( بمعن  ال،دوم عم  المموك  وان زيهدت ميتوحهة، فيهي امها أن تهزاد فهي اول ا
تصههغير االسههم )وجههو( فيصههير )وجيههو( فمههن قمبيهها ىمههزة في،ههول )أجيههو(  ولههو كانههت اول فعههل وبنيتههو لممجيههول ولههم تسههم فاعمههو 

  قهال ابهن يعهيش: ))فممها كانهت زيادتيها (ٙٔ)وجب ان تضميا  واذا ضممتيا جاز ىمزىا  وليهذه العمهل لهم تهزد الهواو اواًل مطم،هاً 
مبيا ىمزة، وقمبيا ىمزة ربما اوقع لبسهًا واحهدث شهكًا فهي ان اليمهزة اصهل او من،مبهة مهع ان زيهادة الحهرف انمها اواًل تؤدي ال  ق

  واذا لم تزد )الواو( اواًل فيي تهزاد لانيهة نحهو )كهولر( ولاللهة (ٚٔ) المطموب منو نيسو، فاذا لم يسمم ليظو لم يحصل الغرض((
و )قمنسههوة(  وتههأتي زيههادة لتكههون عامههة عمهه  جمههع الههذكور نحههو )مسههممون(  نحههو )عجههوز( ورابعههة نحههو )ترقههوه( وخامسههة نحهه

والتسههاؤل ىنههها اذا حصهههمت زيادتيههها فهههي الكممهههة فيهههل تحصهههل فههي سهههياا الكهههامل الكوفيهههون واالخيهههش وتهههبعيم ابهههن مالهههك قهههالوا 
وتمهههو لمجبهههين ونادينهههاه(    وىنهههاك مهههن اسهههتدل عمههه  زيادتيههها بليهههات مهههن الهههذكر الحكهههيم ك،ولهههو تعهههال : )فممههها اسهههمما(ٛٔ)بزيادتيههها

( اما مهذىب جميهور البصهريين فهان الهواو التهزاد ٔٚ( وقولو تعال  )حت  اذا جاؤوىا وفتحت ابوابيا( )الزمر/ٖٓٔ)الصافات/
فيي عنهدىم عاطيهة  والسهؤال اذا كانهت )الهواو( زا هدة فهي اآليتهين الكهريمتين المهذكورتين  (ٜٔ)عندىم في ىذه المواقع اال المبرد

فهي اآليهة الكريمهة  (ٕٓ)فييما لمتوكيدل اذ لم يعيد مجيؤىا كذلك فضًا عن ذلك ان المبرد لم ي،ل بأن )الواو( زا هدة فيل جا ت
 )اذا جاؤوىا وفتحت ابوابيا( 

 :زيادة الهمزة
تأتي اليمزة زا دة اذا جا ت بعد لالة احرف اصول سوا  ذلك في االسما ، او االفعال نحهو )أصهير( و )أحمهر( فهي 

وىهي الهريح التهي  (ٕٕ)   التزاد اليمزة في وسط الكممة او آخرىا اال في )شمأل((ٕٔ)ما  و )أذىب( و )أجمس( في االفعالاالس
الن االصهل فييهها )شهمل(  تههزاد اليمهزة قبههل اليعهل وتسههم  بيمهزة الوصههل، توصهًا لمنطهها بالسهاكن نحههو  (ٖٕ)تيهب مهن الشههمال

اول فعمههو الماضههي ىمههزة الوصههل نحههو: )اقتههدر( )اقتههدار( و )اشههتغل(  )اضههرب( و )اذىههب( وكههذلك تههزاد اول كههل مصههدر فههي
)اشتغال( وتزاد ىمزة الوصل في اسما  عشرة معروفة ىي: )ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، النان، النتان، اسم، است )الدبر( وابهنم 

يام )أزيد عندكل( او لمتسوية نحو )ما بمعن  )ابن( وايمن في ال،سم  وقد تزاد اليمزة لمعن  الندا  نحو )ازيد اقبل( او االستي
 فضًا عن ذلك ان اليمزة تزاد في جموع التكسير نحو )افمس( و )احمال(   (ٕٗ) ابالي اقام زيٌد ام قعد(

 :زيادة الميم
مواضع زيادة الميم االسما  وليس االفعال وىي كاليمزة اذ تعد زا دة اذا جا ت قبهل لالهة احهرف اصهول ملهل )م،تهل( 

( فيههي غالبههًا تكههون زا ههدة فيمهها اشههتا مههن اليعههل مههن اسههما  اليههاعمين والميعههولين واسههمي الزمههان والمكههان والمصههدر و )ممعههب
( فاالسهمان )مهدخل ومخهرج( ٓٛالميمي، فيي قولو تعال : )وقل رب ادخمني مدخل صدا واخرجني مخرج صدا( )االسهرا /

زة قال ابن يعيش: ))والجهامع بينيمها ان اليمهزة مهن اول مخهارج الحمها اسما مكان والميم فييما زا دة  وزيادة الميم كزيادة اليم
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مما يمي الصدر والميم من الشيتين وىو اول المخارج من الطرف االخهر، فجعمهت زيادتيها اواًل 
  (ٕ٘) ليناسب مخرجيما موضع زيادتيما((

اال  األفعههالتههزاد حشههوًا فههي  وال( ٕٙ) زيههدت المههيم حشههوًا فههي ليظههة )دالمههص( بمعنهه  )البههّراا(
عامهههة لمتأنيهههث والجمهههع نحهههو  (ٕٛ)، ملهههل )تمهههدرع( و )تمسهههكن( وتهههزاد )المهههيم( آخهههراً (ٕٚ)شهههذوذاً 

 )انتما، انتم، وقمتما وقمتم، وضربكما وضربكم( وكذلك تزاد آخرًا بداًل مهن )يها النهدا ( فهي )الميهم(

  (ٖٓ)ياحظ ان زيادة الميم اواًل اكلر من زيادة اليمزة اوالً  وما (ٜٕ)
 :زيادة النون

تههزاد النههون فههي اول المضههارع اذا اخبههر المههتكمم عنههو وعههن غيههره ملههل )نحههن نههدرس( كلههرت زيههادة النههون آخههرًا بعههد الههف 
زا دة، السيما ماكان مؤنلو عم  وزن )فعم ( نحو )سهكران، عطشهان( قهال ابهن يعهيش: ))الن الصهيات بالزيهادة اوله  لشهبييا 

  مههن الماحههظ ان المبههرد يجعههل )نههون( الصههرف و)نههون( (ٖٔ) ة مههن االسههما  لتصههرفيا((باالفعههال، واالفعههال اقصههد فههي الزيههاد
  وىهذا مها اكهده ابهن جنهي قهال: ))واعمهم ان النهون قهد زيهدت عامهة لمصهرف وىهي (ٕٖ)التوكيد بنوعييا الل،يمهة والخيييهة زا هدتين

 رت برجهل وغهاٍم، وىهذا التنهوين ىهو نهون خيييهة((المسماة تنوينًا وذلك نحو قولك ىذا رجل وغام، ورأيت رجهًا وغامهًا، ومهر 

  وقال ابن جني ايضًا: ))وتزاد لمتوكيد في االفعال خييية ول،يمة في نحهو )لت،هومن ولت،عهدن( و )لتهركبن طب،هًا عهن طبها( (ٖٖ)
  فضهًا عههن (ٖ٘)  بينمها يراىمها البصهريون أي نههوني التوكيهد اصهمين(ٖٗ)(((ٛٔ( و )لنسهعين بالناصهية( )العمهها/ٚٔ)االنشه،اا/

ذلك ان ابن جني يذىب ال  زيادة نون الوقاية قال: ))وانما زيدت ىذه النون في ضربني ويضربني ليسهمم اليعهل مهن الكسهر، 
  ولهم ي،هل بزيادتيها غيههره  وىهذه النهون جهي  بيهها لرفهع المهبس فيهي ترفههع المهبس فهي االمهر نحههو (ٖٙ) وت،هع الكسهرة عمه  النههون((
  وكذلك ىذه النون تمحا بعض االسما  والحروف  وعميو فأن الحرف (ٖٚ)امر المذكر بأمر المؤنلة)اكرمني( فموالىا اللتبس 

الزا د من اغراض زيادتو ان يرفع المبس  وفي ت،هديري ان ابهن جنهي درس الحهروف دراسهة متخصصهة  فهالحرف عنهده اذا لهم 
ن( انيهها تههزاد عامههة لمتلنيههة والجمههع نحههو )مسههمّمين يكههن زا ههدًا الي،ههول )يههزاد( وانمهها ي،ههول )يمحهها(  ومههن مواضههع زيههادة )النههو 

  (ٖٛ)ومسمِمين(  وتزاد كذلك لممطاوعة نحو )انكسر( الن النون حرف فيو سيولة وامتداد فوافا المطاوعة
 :زيادة التاء

تياعهل( التا  ليا موضعان من الزيادة فيي تزاد اواًل وآخهرًا  فهاالول ت،هع فهي المصهادر نحهو )تيعيهل، وتيعهال، وتيعهل، و 
(  وامهها )التيعههال( فنحههو: التههرداد، التسههيار امهها )التيعههل( ٗٙٔفالتيعيههل نحههو قولههو تعههال : )وكمههم اهلل موسهه  تكميمههًا( )النسهها /

  وتزاد التا  لانيهًة نحهو (ٜٖ)فنحو: )التكرم، التصدا( واما التياعل فنحو )الت،اتل، التصافح( وزيادتيا في ىذه المواضع مّطردة
طههاع( مههن افت،ههر واقتطههع  وتطههرد زيادتيهها آخههرًا لمتأنيههث والجمههع نحههو )حمههزة، طمحههة( و )ضههاربات وجينههات(  )افت،ههار( و )اقت

،  (ٓٗ)كهذلك زيههدت آخههرًا فهي )ممكههوت وجبههروت( بمعنه  الممههك والتجبههر  وكههذلك زيهدت فههي عنكبههوت  وتهزداد فههي اوا ههل االفعههال
ومين( ولممؤنلههة الغا بههة )ىههي ت،ههوم وت،عههد( كههذلك تههزاد مههع لمداللههة عمهه  المخاطههب لممههذكر والمؤنههث نحههو )انههت ت،ههوم وانههت ت،هه

 السين نحو: )مستخرج( و )مستدرك( 
 زيادة السين

  (ٔٗ)تزاد السين في موضع واحد وىو )استيعل( وما تصرف منو نحو: است،ص ، يست،صي فيو مست،صٍ 
 :زيادة الالم

اليو، الن الام ابعهد حهروف الزيهادة شهبيًا بحهروف موضع زيادة الام انيا تسبا اسما  االشارة لتدل عم  بعد المشار 
  وابههو حيههان يههرد عمهه  مههن قههال بزيادتيهها فههي (ٕٗ)المههد والمههين فيههي تههزاد فههي )ذلههك( النيههم ي،ولههون )ذا( و )ذاك( مههن غيههر الم

، (ٗٗ)ت لمعنه   امها ابهن جنهي فيهرى ان زيهادة الهام التهي جها (ٖٗ)اسما  االشارة بانو لهيس جيهدًا، النيها ليسهت فهي بنيهة الكممهة
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فأنيها زيهدت فهي االسهم، واليعهل، والحهرف  فأمها التهي تمحها االسهم فيهي الم الممهك نحهو )المهال 
لزيد(  وكذلك الم التعريف والم االبتهدا   والهام التهي تهزاد لتأكيهد االضهافة نحهو )ال ابهًا لهك( 

ي الم االمهر و )ال يدي لك بالظمم( أي )ال ابهاك( و )اليهديك(  وامها التهي تمحها االفعهال فيه
( والم ال،سهههم ك،ولهههو تعهههال : )تهههاهلل ل،هههد الهههرك اهلل عمينههها( ٘ٔك،ولهههو تعهههال : )لهههم ْلي،طهههع( )الحهههج/

(  ٜٔ(  والام الواقعة في جواب )لوال( ك،ولهو تعهال : )ولهوال رىطهك لرجمنهاك( )ىهود/ٜٔ)يوسف/
- دة مؤكدة، واستدل عم  ذلك بجواز س،وطياقال ابن جني: ))وكان ابو عمي قد قال لي قديمًا: ان الام في جواب )لوال( زا

  كهذلك الهام الداخمهة عمه  )إْن( الشهرطية  ك،ولهو (٘ٗ) وكذلك مذىبو في )لو( عم  ىذا ال،ياس لجواز خول جوابيا من الهام(
التوكيههد (  والههام الداخمههة عمهه  اليعههل المضههارع الههذي لههزم نههون ٙٛتعههال : )ولههِ ن شهه نا لنههذىبن بالههذي اوحينهها اليههك( )االسههرا /

وىذه الام جا ت لمداللة عم  ال،سم  امها الهام التهي لح،هت الحهروف فتهزاد  (ٛٛك،ولو تعال : )ولتعممن نبأه بعد حين( )ص/
في موضعين االول لمتوكيد نحو )لعل( واالصل )عل( والام زا دة  واللاني الام الداخمة عم  حروف المعجهم  وزيهدت الهام 

  (ٙٗ)ىنا م،يسة ( وزيادتياٛٓٔباطراد لتعدية اليعل الضعيف ك،ولو تعال : )فّعال انما يريد( )ىود/
 :زيادة الهاء

، كمهها فههي )اميههو( و )أميههات( واجههاز ابههن السههراج ان تكههون اليهها  فههي (ٚٗ)تههزاد اليهها  وزيادتيهها نههادرة فتههزاد فههي االسههم
، وىذا الخاف يأتي من خال المعن  فمن جعميا زا دة ذىبت ال  انيا بمعن   الام ومن جعميا اصهمية (ٛٗ))أميات( اصمية
فههي )ىركولههة( وىههي المههرأة التههي  (ٜٗ)جهها ت مههن قههوليم )تأميههت امهها( أي اصههبحت أمههًا  والخميههل يؤكههد زيادتيهها ذىبههت الهه  انيهها

تركههل فههي مشههيتيا  امهها زيادتيهها فههي اليعههل فتههأتي زا ههدة فههي اليعمههين )اىههراا( و )اىههراح( فههاالول بمعنهه  )اراا( واللههاني بمعنهه  
، (ٔ٘)لح،ي،ة وىي ان النحاة يذىبون ال  ان المبرد لهم ي،هل بزيهادة اليها   وىنا مسألة يجب الوقوف عندىا الظيار ا(ٓ٘) )اراح(

وبعههد التح،هها وجههد البحههث ان االمههر خههاف ذلههك  قههال المبههرد فههي معرفههة الزوا ههد ومواضههعيا: ))وىههي عشههرة: االلههف، واليهها ، 
لزيادة وقال ايضًا : ))واليا  تهزاد لبيهان   فعد اليا  ضمن حروف ا(ٕ٘) والواو، واليمزة، والتا ، والنون، واليا ، والام، والميم(

( و )فبيههههداىم اقتههههده( ٓٔٔالحركهههة، ولخيهههها  االلههههف فامهههها بيهههان الحركههههة فنحههههو قولههههك )ارمههههو( و )مههها ادراك ماىيههههة( )ال،ارعههههة/
  فضههًا عههن ذلههك ان ابههن جنههي جعههل المبههرد ل،ولههو (ٖ٘)( وامهها بعههد االلههف ف،ولههك : )ياصههاحباه( و )ياحسههرتاه(((ٜٓٔ)االنعههام/

،  وىذا خاف ما البتناه وعميو فأن زيادة اليا  نادرة وجا ت في اليهاظ ميجهورة  وىنهاك ىها  (ٗ٘)عدم زيادتيا مخاليًا لمجماعةب
من االول  الوقوف عندىا تسم  بيا  السكت  وىي ىها  زا هدة فهي آخهر الكممهة الموقهوف عمييها، ودخوليها عمه  ماكهان آخهره 

 كان قبل آخره متحركًا  لكي اليجتمع ساكنان فيما لو اسكن اآلخر  ساكنًا اقوى واكلر من دخوليا عم  ما
فاذا كانت الكممة من الكممات التي حذف آخرىا لمجهزم، او الوقهف فهأن ب،يهت عمه  حهرف واحهد فالحاقيها بيها  السهكت 

انهت الكممهة عمه  اكلهر واجب نحو: )َره( و )ِقو( و )ِفو( وذلهك السهتحالة الوقهوف عمه  المتحهرك واالبتهدا  بالسهاكن  امها اذا ك
الم،  مههن حههرف نحههو )اغههزه( و )أرمههو( فيهها  السههكت ىنهها غيههر واجبههة  ويههرى الرضههي أن ))الحههاا اليهها  فههي نحههو: عههاَم، وا 

فينا يحصل اجحاف في الكممهة فيمها لهو حهذف منيها  (٘٘) وحتام، وبم، وفيم، وعم، اجود من حذفيا، النو حذف منيا االلف((
قههال الرضههي ايضههًا: ))وتحههذف ىهها  السههكت عنههد الوقههوف، فههي الههدرج كيمههزة الوصههل، اال ان حرفههان االلههف وىهها  السههكت  و 

  (ٚ٘( )ٙ٘) يجري الوصل مجرى الوقف، ك،ولو تعال : )ىمك عني سمطانية خذوه((
ويههرى ابههن يعههيش انههو لمهها دخههل حههرف الجههر عمهه  )مهها( االسههتييامية كمهها فههي )فههيَم( و )َعههم ( حههذفت االلههف لميههرا بههين 

واالسههتخبار فب،يههت اليتحههة دالههة عمهه  االلههف المحذوفههة، وكرىههوا ان ي،يههوا بالسههكون فيههزول الههدليل والمههدلول عميههو فههأتوا االخبههار 
  (ٛ٘)باليا  لي،ع الوقف عمييا بالسكون، ومن لم تسمم اليتحة التي ىي دليل عم  المحذوف
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( التههي مههن الماحههظ ان )اليهها ( تههزاد زيههادة الزمههة أي اليجههوز حههذفيا بعههد ليظتههي )أي
لممذكر و )اية( التي لممؤنث، اذا جي  بيما لندا  مافيو )ال( في،ال )يها أييها الرجهل( و )يها 
ايتيهها المههرأة( فههه )اليهها ( زا ههدة لمتنبيههو وزيادتيهها الزمههة لههه )أي( و )ايههة( عوضههًا عههن المضههاف 

  (ٜ٘)اليو
 الباب الثاني: زيادة الحرف ضمن السياق

)إْن، أْن، مها، ال، ِمهن، البها ( وسهميت ىهذه الحهروف زا هدة ال ألنيها الت،هع غيهر  الحروف التهي تهزاد ضهمن السهياا ىهي
زا دة، وانما وقوعيا غير زا دة اكلر قمنا في الم،دمة ان الزيادة وااللغها  مهن عبهارات البصهريين، والصهمة والحشهو مهن عبهارات 

،  قهال الرضهي: ))فا هدة الحهرف (ٓٙ)معنه  الكوفيين والحرف الزا د من ىهذه الحهروف يكهون دخولهو كخروجهو مهن غيهر احهداث
الزا د في كهام العهرب امها معنويهة وامها ليظيهة  فالمعنويهة تأكيهد المعنه  كمها فهي )َمهن( االسهتييامية والبها  فهي خبهر )لهيس( و 

ت،امة وزن )مهها(    وأّمهها اليا ههدة الميظيههة فيههي تههزيين الميههظ وكونههو بزيادتيهها افصههح او كههون الكممههة او الكههام بسههببيا مييههأ السهه
  (ٔٙ) الشعر او لحسن السجع او غير ذلك من اليوا د الميظية((

 زيادة )إْن(
 تزاد )إْن( مكسورة اليمزة لمتوكيد في اربعة مواضع:

تههزاد فههي الغالههب بعههد )مهها( نحههو )مهها إْن رأيههت زيههدًا( فههالمعن  )مهها رأيههت( وزيههدت )إن( لغههوًا النيهها لههم تحههدث فههي النهها   -ٔ
 قبل دخوليا كذلك في قول الشاعر: دخوليا معن  لم يكن

 (ٕٙ)منايانا ودولة آخرينا  ما إْن طبنا جبن ولكن
 فيي في البيت تسم  )إْن( الزا دة الكافة عن عمل )ما( عمل ليس 

  (ٖٙ)تزاد بعد )ما( المصدرية نحو )انتظرني ما إْن جمس زيد( وزيادتيا ىنا قميمة -ٕ
 ( ٕٙول،د مكناىم فيما إْن مكناكم فيو(  )االح،اف/تزاد مع )ما( االسمية ك،ولو تعال : ) -ٖ
 ك،ول الشاعر: (ٗٙ)تزاد بعد )أال( االستيتاحية -ٗ

 (٘ٙ)أحاذر ان تنأى النوى بغضوبا  أال إْن سرى ليمي فبت ك يباً 
 :زيادة )ّأْن(

 : (ٙٙ)تزاد )ّأْن( في اربعة مواضع
 ( والتييد غير التوكيد ٜٙا  البشير( )يوسف/( تزاد باطراد وبعد )ّلما( ك،ولو تعال : )فّمما ّأْن جٔ)
  (ٚٙ)( تزاد بعد ال،سم الذي يميو )لو( نحو )واهلل أن لو فعمت( وىذا مذىب سيبويوٕ)
  (ٛٙ)( تزاد بعد )حت ( نحو )قد كان ذلك حت  ان كان كذا( وزيادتيا بعد حت  ذكرىا ابو حيان االندلسيٖ)
ف جهر ظهاىر نحهو )كتبهت اليهو بهأن قهم( او )بهأال ت،هم( أي بهأن ال ت،هم فأصهل ( كذلك تأتي )أْن( زا هدة اذا سهب،ت بحهر ٗ)

الكام: كتبت اليو )ب،م( او با )ت،م( فينا جي  به )أْن( لتمنع صورة غيهر م،بولهة وىهي دخهول حهرف الجهر عمه  
   فيمكن ان نسمي )أْن( ىنا به )أن( الواقية (ٜٙ)اليعل

  :زيادة )ما(
 ومواضع زيادتيا ىي: (ٓٚ)غير كافةتزاد )ما( عم  ضربين كافة و 

( وكههذلك تههزاد بعههد ٔٚٔ( تههزاد كافههة لمحههروف المشههبية باليعههل عنههد العمههل ك،ولههو تعههال : )انمهها اهلل الههو واحههد( )النسهها ،ٔ)
النيهها ىيههأت )رب( لمههدخول عمهه   (ٔٚ)( فسههميت بههه )مهها( الميي ههةٕ)ُرَب( قههال تعههال : )ربمهها يههود الههذين كيههروا( )الحجههر/

 ( فه )ما( ىيأت )إْن( لمدخول عم  اليعل ٕٛولو تعال  )إنما يخش  اهلل من عباده العمما ( )فاطر/اليعل كذلك ق
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( تهههزاد بعهههد االسهههما  فتهههدخل عمههه  )بعهههد، بهههين، حيهههث، اذ، سهههّي( وىهههذه االسهههما  ح،يههها ان ٕ)
 : (ٕٚ)تضاف ال  مابعدىا فمما دخمت عمييا )ما( كيتيا عن االضافة قال امرؤ ال،يس

 والسيما يوما بداره جمجل   لك منين صالح  اال رب  يوم
  (ٖٚ) قال الرضي: ))وكذا قيل في: السيما زيٍد بالجر    و)ما( في ىذه الميظة الزمة((

( تزاد بعهد االفعهال )قممها، كلرمها، طالمها( فتجعميها تهدخل عمه  االفعهال نحهو: )قممها سهرت( ولهم ٖ)
فه )قل( فعل كان ح،و ان يميو االسم، ألنو فعل، فمما دخمت عميو يكن اليعل قبل دخوليا يمي اليعل قال ابن يعيش: ))

  (ٗٚ) )ما( كيتو عن اقتضا و الياعل والح،تو بالحروف، وىيأتو لمدخول عم  اليعل((
(  أي )فبرحمههٍة( فممهها دخمههت ٜ٘ٔ( تههزاد )مهها( مؤكههدة الغيههر ك،ولههو تعههال : )فبمهها رحمههة مههن اهلل لنههت ليههم( )آل عمههران/ٗ)

   (٘ٚ))البا ( لم تؤلر في عممو وانما جي  بيا مؤكدةعم  حرف الجر 
( تزاد )ما( زيادة الزمة لمتعويض عن )كان( كما في ال،ول: )أما أنت منطم،ًا انطم،ت معك( قهال ابهن يعهيش: ))واصهل ٘)

وف )أمها( ىاىنهها )أْن( وىههي المصهدرية ضههمت الييهها )مها( زا ههدة مؤكههدة  ولزمهت الزيههادة ىاىنهها عوضهًا مههن اليعههل المحههذ
  (ٙٚ) والمعن : ألن كنت منطم،ًا انطم،ت معك((

( فهه )لهو( قبهل دخهول )مها( عمييها كانهت ٚ( تأتي )ما( زا دة لتغيير المعن  ك،ولو تعال  )لو ما تأتينا الما كة( )الحجهر/ٙ)
م تكهن  وعميهو فهأن زيهادة )مها( له(ٚٚ)تدل عمه  امتنهاع الشهي  المتنهاع غيهره وبعهد دخوليها ن،مهت معناىها اله  التحضهيض
 لمتأكيد حسب وانما تزاد لمكف عن العمل وتكون ميي ة ومعوضة، ومغيرة، لممعن  

 :زيادة )ال(
 تأتي زيادة )ال( لاغراض اآلتية:

تزاد لرفع االحتمال وتكون زيادتيا مع الواو نحو )ماقام زيد والعمرو( النك اذا قمت ماقام زيد وعمهرو يحتمهل انيمها  -ٔ
  (ٛٚ)نيردين فاذا زدت )ال( زال ىذا االحتمال  وتأكد بانيما لم ي،وما البتةلم ي،وما معًا، ولكن قاما م

( قهال ابهن يعهيش: ))وذلهك قهال الميسهرون ٔزيدت كذلك قبل )اقسم( ك،ولو تعهال : )ال أقسهم بيهوم ال،يامهة( )ال،يامهة/ -ٕ
عضهيم زيهادة )ال( ىنها وانكهر : اقسهم وقهد اسهتبعد ب-واهلل اعمهم–إن )ال( زا دة مؤكدة والمهراد  -االية–في قولو تعال  

ان ي،ههع الحههرف مزيههدًا لمتأكيههد اواًل، واسههت،بحو، قههال الن حكههم التأكيههد ينبغههي ان يكههون بعههد المؤكههد    والمعنهه  عمهه  
  (ٜٚ) زيادتيا، واما كونيا اوال فألن ال،رآن كالجممة الواحدة نزل دفعة واحدة ال  السما  الدنيا((

ط اليصهههال عمهههل ماقبميههها الههه  مابعهههدىا نحهههو )ج هههت بههها زاٍد( و )غضهههبت مهههن تهههأتي )ال( زا هههدة مهههن جيهههة الميهههظ ف،ههه -ٖ
  (ٓٛ)الشي ( فيي زا دة من جية الميظ ال من جية المعن  ، النيا تييد النيي

فههاالول ك،ههول   (ٔٛ)تههزاد )ال( قبههل )بههل( لتأكيههد االضههراب بعههد االيجههاب وكههذلك تههزاد لتأكيههد ت،ريههر ماقبميهها بعههد النيههي -ٗ
 الشاعر:

 ي،ض لمشمس كسية او افول  ر ال بل الشمس لو لموجيك البد

 واللاني قول الشاعر:

 ىجر وبعد تراخي ال ال  آجل  وما ىجرتك ال بل زادني شغياً 

 :زيادة من
( او سهياا االسهتييام ٜ٘اشترط في زيادة )من( ان ت،ع في سياا النيي ك،ولو تعال  )مالكم من الو غيره ( )االعهراف/

( واشترط في زيادتيا ايضًا ان يكون مدخوليا نكهرة  قهال ابهن يعهيش: ))فأمها ٖلا غير اهلل( )فاطر/ك،ولو تعال : )ىل من خا
ال  ان )من( تكون فيو زا دة مؤكدة  قهال: )اال تهرى أنهك اذا اخرجهت )مهن( كهان  (ٕٛ)قولك ماجا ني من رجل، فذىب سيبويو
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نهو لهم يههأت بعهض الرجههال  الكهام حسهنًا، ولكنههو اكهد بههه )مهن( الن ىهذا موضههع تبعهيض، فههاراد ا
وقد رد ذلك ابو العباس ف،ال: )اذا قمنا )ماجا ني رجل( احتمل ان يكهون واحهدًا، وان يكهون 
الجههنس، فههاذا دخمههت )مههن( صههارت لمجههنس الغيههر  وىههذا اليمههزم ، النههو اذا قههال )ماجهها ني 

)من( لم رجل( جاز ان ينيي الجنس بيذا الميظ كما ينيي في قولك )ماجا ني أحد( فاذا ادخل 
وىذا ال،ول يؤكد بهان )مهن( ليسهت لمتوكيهد فحسهب وانمها  (ٖٛ)تحدث مالم يكن، وانما تأتي توكيدًا((

( ٜ٘جي  بيا لرفع االحتمال  ولزيادة )من( مواضع منيا انيا تسبا المبتهدأ ك،ولهو تعهال : )مهالكم مهن الهو غيهره( )االعهراف/ 
( والميعهول بهو نحهو )ومها ارسهمنا مهن رسهول اال بمسهان قومهو( ٕ/نبيها األوالياعل نحو )ما يأتييم مهن ذكهر مهن ربيهم محهدث( )

 ( ٗ)ابراىيم/
 :زيادة الياء

 اليا  ليا مواطن عدة تأتي فييا زا دة منيا:
  (ٗٛ)تزاد قياسًا في ميعول عممت وعرفت وجيمت وسمعت وتي،نت واحسست نحو )سمعت بزيد( و)عممت بو( -ٔ
(  ٜٚ)اكرم بزيد( وفاعل )كي ( ك،ولو تعال : )وكي  باهلل شييدًا( )النسها /تزاد قياسًا كذلك في فاعل التعجب نحو  -ٕ

واكلر مايكون ذلك في التعجب نحهو: )كيه  بهو فارسهًا( قهال اليهرا : ))وانمها يجهوز دخهول اليها  فهي المرفهوع اذا كهان 
ولهو لهم يكهن مهدحًا او  يمدح بو صاحبو اال ترى أنك ت،ول: كياك بو، ونياك بو، واكرم بو رجًا، وب س بهو رجهًا   

ذمههًا لههم يجههز دخوليهها، أال تههرى أن الههذي ي،ههول: قههام اخههوك او قعههد اخههوك اليجههوز لههو ان ي،ههول: قههام بأخيههك وال قعههد 
  (٘ٛ) بأخيك إال ان يريد قام بو غيره وقعد بو((

المبتههدأ  تههزاد فههي المبتههدأ نحههو )بحسههبك االدب( و )ناىيههك بمحمههد( جهها  فههي حاشههية التصههريح ))قههال الدنوشههري: مههن -ٖ
الم،رون بالحرف الزا د قوليم )ناىيك بزيد( فزيد مبتدأ مؤخر، وناىيك خبر م،دم، والمعن  أن زيدًا ناىيك عهن غيهره 

  (ٙٛ) لما فيو من الكياية((

 ( فتييد توكيد النيي ٖٙتزاد في الخبر ك،ولو تعال : )أليس اهلل بكاف عبده( )الزمر/ -ٗ

 ( ٜ٘ٔتم،وا بأيدكم ال  التيمكة( )الب،رة/تزاد في الميعول بو ك،ولو تعال  )وال -٘

نحو )أقبل زيهٌد بنيسهو( قهال باحهث محهدث: ))ف،ولهك )اقبهل الرجهل بنيسهو( معنهاه   (ٚٛ)تزاد في التوكيد بالنيس والعين -ٙ
ن كان في الداللة عم  انو ىو الذي جها  –انو ىو الذي جا  وليس غيره، وأما قولك )اقبل الرجل بنيسو( فيو  –وا 

آخر وىو انو لم ينب احدًا عنو وقد كان متوقعًا ان ينيهب عنهو احهد غممانهو مهلًا، فييهو معنه  االىتمهام يحمل معن  
  (ٛٛ) والتعظيم لمرجل((

( قههال الرمههاني: ٔٙتههزاد البهها  فههي الحههال كههذلك نحههو قولههو تعههال : )وقههد دخمههوا بههالكير وىههم قههد خرجههوا بههو( )الما ههدة/ -ٚ
  (ٜٛ) جوا يحممونو، وانما يريد انيم دخموا كافرين وخرجوا كافرين(())اليريد انيم دخموا يحممون شي ًا، وخر 

-والماحظ ان ىناك من يجعل البا  فضًا عهن زيادتيها يجعميها رابطهة قهال: ))ومهن الهروابط بهين المبتهدأ والخبهر البها 
تهدأ نحهو كيهف بهو، أي ( وقهد تمحها المبٙٗوىي تمحا بالخبر واكلر ذلك عند النيهي، نحهو )ومها ربهك بظهام لمعبيهد( )فصهمت/

وىذا غرض من اغراض الحرف الزا د انو يأتي رابطًا في الجممهة  فضهًا عهن ذلهك ىنهاك رأي لمرضهي فيمها   (ٜٓ) كيف ىو((
يخص الحروف الزا دة ي،ول فيو: ))والعجب، انيم اليرون تألير الحروف معنويًا، كالتأكيد في البا ، ورفع االحتمهال فهي )ال( 

  (ٜٔ) ستغراقية مانعًا من كون الحروف زا دة، ويرون تأليرىا تأليرًا ليظيهًا ككونيها كافهة، مانعهًا مهن زيادتيها((ىذه، وفي )من( اال
فالرضي ىنا يرجح عهدم زيهادة حهروف الصهمة السهتة التهي ذكهرت النيها لهم تهأت الغهراض ليظيهة حسهب وانمها جها ت لهدالالت 
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ضهافة )الهام( الييها ال بهل اضهاف با  (ٕٜ)معنوية واضحة  وىو عنهده ان حهروف الصهمة سهبعة
فصههار عههددىا لمانيهههة، ولكنههو درس )الههام(، و )الكههاف(، عنههد دراسهههتو   (ٖٜ)الييهها )الكههاف(
 لحروف الجر 
 :زيادة الكاف

( ٔٔيحكم عم  زيادتيها اذا دخمهت عمه  )ملهل( ك،ولهو تعهال : )لهيس كملمهو شهي ( )الشهورى/
د مهن زيهادة احهدى اداتهي التشهبيو وزيهادة مهاىو عمه  حهرف اوله ، والسهيما قال الرضي: ))اذ الغرض انو اليشبو بالمشهبو فابه

  (ٜٗ) اذا كان من قسم الحروف في االغمب والحكم بزيادة الحروف اول ((
وقههال الرمههاني: ))والمعنهه  لههيس ملمههو شههي ، واليجههوز ان تكههون غيههر زا ههدة، النههو يصههير كيههرًا  وذلههك انههو يكههون البههات 

ويهرى ابهن عطيهة بهأن الكهاف مؤكهد لمتشهبيو  (ٜ٘)الملل ويصير كأنو قال: )ليس ملهل ملمهو شهي ( ملل، ونيي التشبيو عن ذلك
فنيههي )التشههبيو أوكههد مههايكون وذلههك انههك ت،ههول: زيههٌد كعمههرو، وزيههد ملههل عمههرو  فههاذا اردت المبالغههة التامههة قمههت: زيههد كملههل 

  (ٖ٘) عمرو((
 الخاتمة ونتائج البحث

روف الزا دة ب،سمييا مازيد في بنا  الكممة وما جها  زا هدًا فهي سهياا الجممهة  ومهن من خال ىذا البحث وقينا عند الح
 خال ذلك توصل البحث ال  النتا ج اآلتية:

 إن  اول  الحروف بالزيادة حروف المد لخيتيا، وألنيا اوسع الحروف مخرجًا  -ٔ
ة فهي الوسهط اكبهر تمكنهًا مهن الزيهادة فهي إن  الزيادة في اول الكممة التتمكن تمكنيا في وسطيا، او آخرىها، والزيهاد -ٕ

 االطراف، الن االطراف عرضة لمتغيير 

لزيههادة الحههرف فوا ههد ليظيههة السههيما الزيههادة التههي ت،ههع ضههمن السههياا، فيههي تههأتي السههت،امة وزن الشههعر، او لحسههن  -ٖ
عمهه  السهجع، او لغهرض الكهف عهن العمهل، او لغهرض التييهأة  او لمنهع صهورة غيهر م،بولهة كهدخول حهرف الجهر 

 اليعل، او لربط الخبر بالمبتدأ، او لممبالغة 

كههذلك يههزاد الحههرف عوضههًا عههن فعههل كمهها فههي قههوليم )أّمهها أنههت منطم،ههًا انطم،ههت معههك( فههه )مهها( الزا ههدة عههوض عههن  -ٗ
 )كان المحذوفة( 

ارت يأتي الحرف الزا د لتغيير المعن  نحو )ما( التي تزاد بعد )لهو( فبعهدما كانهت )لهو( حهرف امتنهاع المتنهاع صه -٘
 لمتحضيض بعد دخول )ما( عمييا 

يزاد الحرف لرفع االحتمال نحو )ماقام زيد والعمرو( فموال دخول )ال( الحتمل المعن  انيمها لهم ي،ومها معهًا، ولكهن  -ٙ
 قاما منيردين  فبدخول )ال( زال ىذا االحتمال، وتأكد انيما لم ي،وما البتة 

 الىا اللتبس امر المذكر بأمر المؤنث يزاد الحرف لرفع المبس كما في )نون( الوقاية فمو  -ٚ

 يزاد الحرف اخيرًا اما لمتأنيث، او لاشباع، او الظيار الحركة  -ٛ

يههزاد الحههرف اليصههال عمههل ماقبمههو الهه  مابعههده كمهها فههي )ج ههت بهها زاد( فههه )ال( ىنهها موصههولة لمعمههل الغيههر مههع  -ٜ
 توفيا والسداد انو سميع مجيب افادتيا النيي  ىذا وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين نسألو ال
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 :الهوامش
 مادة )حرف(  ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٖينظر: المسان:  -ٔ
  ٕ٘-ٖٕالجن  الداني/  -ٕ

  ٕٗنيسو/ -ٖ

  ٙ٘ٔ/ٗينظر: شرح الميصل:  -ٗ

  ٖٚٔ-ٖ٘ٔ/٘نيسو:  -٘

  ٕ٘ٔ/ٔينظر: المحيط في العربية:  -ٙ

  ٕٕٖ/٘  وشرح الميصل: ٕٖ٘/ٕ  وسر الصناعة: ٜٙ/ٔينظر: الم،تضب:  -ٚ

  ٕٖٗ/٘: ينظر: شرح الميصل -ٛ

  ٖٔ٘/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٜ

  ٖٚ٘-ٖٓ٘/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٓٔ

  ٛ٘٘عمل النحو/  -ٔٔ

  ٕٖٚ-ٕٖٗ/٘وشرح الميصل:  ٖٓٗ-ٜٖٔ/ٕ، وسر الصناعة: ٜٚ/ٔينظر الم،تضب:  -ٕٔ

 مادة )صرف(  ٜٔ/ٜينظر: المسان:  -ٖٔ

  ٛٔينظر ديوانو/ -ٗٔ

  ٕ٘ٛ/ٙينظر: شرح الكافية:  -٘ٔ

  ٕٕٗ/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٙٔ

  ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔواالرتشاف:  ٕٖٛ-ٕٖٚ/٘شرح الميصل:  -ٚٔ

  ٙٙٔ-٘ٙٔينظر: الجن  الداني/  -ٛٔ

( والبحههههر ٗٙمسههههألة ) ٕٙٗ-ٙ٘ٗ/ ٕ، واالنصههههاف فههههي مسهههها ل الخههههاف: ٖٙينظههههر: معههههاني الحههههروف لمرمههههاني/  -ٜٔ
  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٚالمحيط: 

  ٚ٘/ٔينظر: الم،تضب:  -ٕٓ

  ٖٛٔ/٘ينظر: شرح الميصل:  -ٕٔ

  ٕٔٔ/ٔوسر الصناعة:  ٜٛ/ٔينظر: الم،تضب:  -ٕٕ

 مادة )شمل(  ٖ٘ٙ/ٔٔر: المسان: ينظ -ٖٕ

  ٖٔ/ٔينظر: سر الصناعة:  -ٕٗ

  ٜٕٖ-ٕٖٛ/٘شرح الميصل:  -ٕ٘

 مادة )دلص(  ٖٚ/ٚينظر: المسان:  -ٕٙ

  ٕٕٗ/ٔينظر: الممتع في التصريف:  -ٕٚ

  ٜٜٔ/ٔينظر: االرتشاف:  -ٕٛ

  ٖٓٔ/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٜٕ

  ٜٕٖ/٘ينظر: شرح الميصل:  -ٖٓ

  ٖٖٗ/٘نيسو:  -ٖٔ

  ٜٜ-ٜٛ/ٔينظر: الم،تضب:  -ٕٖ
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  ٕ٘ٔ/ٕناعة/ سر الص -ٖٖ

  ٚٔٔنيسو/  -ٖٗ

  ٔٗٔينظر: الجن  الداني/ -ٖ٘

  ٕٔٓ/ٕسر الصناعة:  -ٖٙ

  ٔ٘ٔينظر: الجن  الداني/ -ٖٚ

  ٖٖ٘/٘ينظر: شرح الميصل:  -ٖٛ

  ٖٖٙ/٘نيسو:  -ٜٖ

  ٜٜ/ٔينظر: الم،تضب:  -ٓٗ

  ٖٗٗ/٘، وشرح الميصل: ٕٔٔ/ٔنيسو وكذلك سر الصناعة:  -ٔٗ

  ٚ-٘/ٕ: ، وسر الصناعةٓٓٔ/ٔوالم،تضب:  ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/٘ينظر: شرح الميصل:  -ٕٗ

  ٕٕٔ/ٔينظر: االرتشاف:  -ٖٗ

  ٘ٛ، ٗٛ، ٕٛ، ٖٚ، ٕٚ، ٔٚ، ٓٚ، ٖٙ، ٘ٔ، ٗٔ، ٜ/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٗٗ

  ٖٚ/ٕنيسو:  -٘ٗ

  ٙٓٔ-٘ٓٔينظر: الجن  الداني/  -ٙٗ

  ٕٛٔ/ٔينظر االرتشاف:  -ٚٗ

  ٕٙٔ/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٛٗ

  ٕٛٔ/ٔينظر: االرتشاف:  -ٜٗ

  ٕٕٓ/ٔينظر: الممتع في التصريف:  -ٓ٘

  ٖٔٗ/ٖ، واليمع: ٕٛٔ/ٔ، واالرتشاف: ٕ٘ٔ/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٔ٘

  ٜٙ/ٔالم،تضب:  -ٕ٘

  ٓٓٔ/ٔنيسو:  -ٖ٘

  ٕ٘ٔ/ٕينظر: سر الصناعة:  -ٗ٘

  ٕٓٛ/ٙشرح الكافية:  -٘٘

  ٖٓ، ٜٕالحاقة:  -ٙ٘

  ٕٓٛ/ٙشرح الكافية:  -ٚ٘

  ٗٚٔ/٘ينظر: شرح الميصل:  -ٛ٘

  ٗٗ/ٗ، والنحو الوافي: ٕٕٛ/ٕينظر: شرح الميصل:  -ٜ٘

  ٛ٘ٔ/ٕينظر: االشباه والنظا ر:  -ٓٙ

  ٕٗٓ/ٙلكافية: شرح ا -ٔٙ

  ٛٓٔ/ٖينظر: الخصا ص:  -ٕٙ

  ٕ٘ٓ/ٙينظر: شرح الكافية:  -ٖٙ

  ٕٔٔينظر: الجن  الداني/ -ٗٙ

  ٜٖٙ/ٔينظر: اليمع:  -٘ٙ

  ٜٔٙٔ/ٗ، واالرتشاف: ٖٕٕ-ٕٕٕوالجن  الداني/ ٖٚينظر: معاني الحروف لمرماني/ -ٙٙ

  ٕ٘ٔ/ٖينظر: الكتاب:  -ٚٙ
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  ٜٔٙٔ/ٗينظر: االرتشاف:  -ٛٙ

 (( ٔ))ىامش  ٖٓٚ/ٔينظر: النحو الوافي:  -ٜٙ

  ٗٚ-ٚٙ/٘ينظر: شرح الميصل:  -ٓٚ

  ٖٖ٘ينظر: الجن  الداني/ -ٔٚ

  ٖٚٗوالمغني:  ٓٔينظر: ديوانو/ -ٕٚ

  ٕٚٓ/ٙشرح الكافية:  -ٖٚ

  ٜٙ/٘شرح الميصل:  -ٗٚ

  ٕٚٓ/ٙينظر: شرح الكافية:  -٘ٚ

  ٜٛ/ٕشرح الميصل:  -ٙٚ

  ٜٔينظر: معاني الحروف لمرماني/  -ٚٚ

  ٕٛٓ/ٙوشرح الكافية:  ٗٛنيسو/ -ٛٚ

  ٘ٚ/٘شرح الميصل:  -ٜٚ

  ٖٓٓجن  الداني/ ينظر: ال -ٓٛ

  ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٖواليمع:  ٛٚٔ/ٕينظر: شرح التصريح:  -ٔٛ

  ٕٕ٘/ٗينظر: الكتاب:  -ٕٛ

  ٚٚ-ٙٚ/٘شرح الميصل:  -ٖٛ

  ٕٚ/ٙينظر: شرح الكافية:  -ٗٛ

  ٕٓٔ-ٜٔٔ/ٕمعاني ال،رآن:  -٘ٛ

  ٙ٘ٔ/ٔحاشية التصريح:  -ٙٛ

  ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٔينظر: مغني المبيب:  -ٚٛ

  ٕٚ-ٕٙ/ٖمعاني النحو:  -ٛٛ

  ٜٖمعاني الحروف/  -ٜٛ

  ٕٛوي/ التطور النح -ٜٓ

  ٕٛٓ/ٙشرح الكافية:  -ٜٔ

  ٖٕٓنيسو/  -ٕٜ

  ٜٕٓنيسو/  -ٖٜ

  ٔٛنيسو/  -ٜٗ

  ٛٗمعاني الحروف/  -ٜ٘

  ٛٛالجن  الداني/  -ٜٙ
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 المصادر
 القرآن الكريم 

ىه( االنصاف في مسا ل الخاف ومعو االنتصاف من ٚٚ٘ابن االنباري )ت  ٔ
، ٗاالنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار احيا  التراث العربي، مصر، ط

ٜٔٙٔ  
 م ٜٜٚٔ-ىهٜٜٖٔىه(، الممتع في التصريف، تح،يا، فخر الدين قباوة، ٜٙٙابن عصيور، )ت  ٕ
ىهههه(، مغنهههي المبيهههب عهههن كتهههب االعاريهههب، قهههدم لهههو حسهههن حمهههد، دار الكتهههب العمميهههة، بيهههروت، ٔٙٚابهههن ىشهههام )ت  ٖ

 م ٜٜٛٔ-ىهٛٔٗٔ
ر الكتههب العمميههة، بيههروت، ىههه(، شههرح الميصههل، قههدم لههو ووضههع حواشههيو د  اميههل بههديع يع،ههوب، داٖٗٙابههن يعههيش )  ٗ

 م ٕٔٓٓ-ىهٕٕٗٔ
ىهه(، شهرح التصهريح عمه  التوضهيح بمضهمون التوضهيح، تح،يها: محمهد باسهل عيهون ٜ٘ٓاالزىري، الشي  خالد )ت  ٘

 م ٕٓٓٓ-ىهٕٔٗٔالسود، دار الكتب العممية، بيروت، 
خهانجي، ال،ههاىرة، ىهه( ارتشههاف الضهرب مهن لسههان العهرب، تح،يها: د  رجههب علمهان محمهد، مكتبههة ال٘ٗٚاالندلسهي )  ٙ

 م ٜٜٛٔ-ىهٛٔٗٔ
 م ٕٔٓٓ-ىهٕٕٗٔىه(، البحر المحيط، اعداد ابراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت، ٘ٗٚاالندلسي )  ٚ
 م ٕٜٚٔ-ىهٕٜٖٔاالنطاكي، محمد، المحيط في اصوات العربية ونحوىا وصرفيا، مكتبة دار الشرا، بيروت،   ٛ
 م ٜٕٜٔ، مطبعة السماح، طبعيا محمد حمدي البكري، برجراستر، التطور النحوي لمغة العربية  ٜ

 ، طبعة طيران، د ت ٖحسن، عباس، النحو الوافي، ط  ٓٔ

 الحمصي، لشي  يس بن زين الدين العممي ، حاشية عم  شرح التصريح، طبعت مع شرح التصريح   ٔٔ
ب، ال،هههاىرة، ىهههه( شهههرح كافيهههة ابهههن الحاجهههب، شهههرح وتح،يههها: د عبهههد العهههال سهههالم مكهههرم، عهههالم الكتهههٙٛٙالرضهههي )ت  ٕٔ

 م ٕٓٓٓ-ىهٕٔٗٔ
ىهههه(، معهههاني الحهههروف، تح،يههها د  عبهههد اليتهههاح اسهههماعيل شهههمبي، مكتبهههة الطالهههب الجهههامعي، مكهههة ٖٗٛالّرمهههاني )ت  ٖٔ

 م ٜٙٛٔ-ىهٚٓٗٔ، ٕالمكرمة، ط
 ىه ٖٕٗٔ-مٖٕٓٓ، ٕالسامرا ي، د  فاضل صالح، معاني النحو، دار اليكر، االردن، ط  ٗٔ
، ٖعبههههد السههههام محمههههد ىههههارون وشههههرحو، بيههههروت، عههههالم الكتههههب، ط ىههههه(، كتههههاب سههههيبويو، تح،يههههآٛٔسههههيبويو )ت  ٘ٔ

 ىه ٖٙٔٔم، طبعة المطبعة االميرية، بوالا، ٖٜٛٔ-ىهٖٓٗٔ
ىهههه(، االشهههباه والنظههها ر فهههي النحهههو، تح،يههها د  عبهههد العهههال سهههالم مكهههرم، عهههالم الكتهههب، ال،ههههاىرة، ٜٔٔالسهههيوطي )ت  ٙٔ

  ٖٕٓٓ-ىهٖٕٗٔ
لجوامهههع، تح،يههها احمهههد شهههمس الهههدين، دار الكتهههب العمميهههة، ىهههه(، ىمهههع اليوامهههع فهههي شهههرح جمهههع أٜٔالسهههيوطي )ت  ٚٔ

 ىه ٕٗٗٔ-مٖٕٓٓ، ٕبيروت، ط
-ىههٖٕٗٔىه(، معاني ال،رآن، قدم لو وعما عميو ابراىيم شهمس الهدين، دار الكتهب العمميهة، بيهروت، ٕٚٓاليرا  )ت  ٛٔ

ٕٕٓٓ  
  ٕٜٜٔ-ىهٖٔٗٔت، قباوة، فخر الدين ومحمد نديم فاضل، الجن  الداني في حروف المعاني لممرادي، بيرو   ٜٔ
 م ٜٜٜٔ-ىهٕٓٗٔىه(، الم،تضب، تح،يا حسن حمد، دار الكتب العممية، بيروت، ٕ٘ٛالمبرد )ت  ٕٓ


