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  واستعماالتها في القرآن الكريم
  

  كرم محمد زرندح. د
  قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب 

   فلسطين– غزة –الجامعة اإلسالمية 
 .القرآن الكريم يتناول هذا البحث أحرف الجر الزائدة في اللغة العربية ؛ واستعماالتها في :ملخص

  .الباء ، ومن ، والالم ، والكاف: وهذه األحرف هي 
  .وقام الباحث بدراسة هذه األحرف في اللغة وتطبيق استعمالها في القرآن الكريم

Arabic surplus prepositions and their use in the holy 
an’ Kora  

Abstract: This research investigates the extra prepositions in Arabic and 
their uses in the Holy Qura'n. These prepositions are: Baa, Men, Lam and 
Kaaf. Each appears frequently in certain situations, some of these prepositions 
are regular and others are irregular. 
The research showed where these prepositions  are used in Arabic and applied 
these situations to the Holy Qura'n.  

  :والسالم على رسولنا األمين، وبعدبسم اهللا الرحمن الرحيم ،  والصالة   :مقدمة
     ألن القرآن الكريم حبل اهللا المتين ، وألنه الكتاب العظيم المستبين ، وجب على الباحثين؛ أن                

الجنـة،   وألن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، ولغة أهل .ينهلوا منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيال   
   .وجب على الدارسين والباحثين أن يتفقهوا فيها ليسبروا أغوارها

     وقد اجتمعا في هذا العمل المتواضع الذي يبحث في أحرف الجر الزائـدة فـي العربيـة ،                  
  .الباء ، ومن ، والالم ، والكاف:  وهذه األحرف هي .واستعماالتها في القرآن الكريم
قبل الفاعل ، والمفعول به ، والمبتدأ ، وما أصـله مبتـدأ ،              : همها     وتزاد الباء في مواضع أ    

المفعول به ، والمبتـدأ ،      : مزيدة قبل   " من" وتأتي   .والخبر ، وما أصله خبر ، والحال ، والتوكيد        
المفعول به ، وبين المضاف والمضاف إليه ، وكمـا          :  وتكون الالم مزيدة قبل      .وما أصله المبتدأ  

  . أما الكاف فتزاد بقلة. الضعيفتزاد لتقوية العامل
     وبعد دراسة هذه األحرف بشيء من التفصيل ، قمت بتطبيق هذه الدراسة على القرآن الكريم          

  .واستخالص النتائج المدونة في نهاية البحث
ومما يجدر ذكره أنّه إذا ذكر حرف الجر في القرآن الكريم مرة واحدة أو مرتين ، نذكر اآليـة،                   

ــا إذا وجــد ــة أم ــم اآلي ــسورة ، ورق ــذكر اســم ال ــدها ي ــين عن ــر مــن آيت ــي أكث . ف
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  ف الزائدةحراأل
قال ، أو المقحم ، ومنهم من يسميها أحرف الصلة،  فَ التأكيِدويسميها بعضهم أحر     

 ،] يريد كلمة الزائدة  [ رون ينكرون إطالق هذه العبارة في كتاب اهللاواألكث" )١(:الزركشي
فهذه أسماء مختلفة  ." المقحمهومنهم من يسمي،  لصلةهم من يسميه با، ومن ويسمونه التأكيد

  .ف الزيادةألحر
وزيادة : " )٢(قال ابن جني، وف متعددة، وتأتي على غير قياس ويبدو أن زيادة الحر     

،  زيادة للتوكيد:  علي ضربين الزيادة هذه  إالّ أن."وإن كانت علي غير قياس ، الحروف كثيرة 
زيادة مبطلة للعمل  :وذلك أن الزيادة علي ضربين : ")٣(ل ابن يعيش يقو ،لغير التوكيدوأخري 

  : نحو،ان العمل باقياًـن كوإ، ا أكثر من التأكيد في المعنيراد بهوزيادة ال ي ...مع بقاء المعني
  ."... ما جاءني أحد  :والمراد ،  من أحٍداءنيـجا ـم

 دخل لغير  قولنا زائد ليس المراد أنهنأل " ؛دة هو التأكيد من األحرف الزائإذنفالغرض      
 قوله  عقيب)٥( قال سيبويه، والتأكيد معني صحيح،   لضرب من التأكيد)٤(بل يزيد،  لبتةأمعنى 
ا لم تحدث شيئا لم يكن قبل أن فهو لغو من حيث إنه،  ونظائره؛ )٦()فَِبما نَقِْضِهم ِميثَاقَهم( :تعالى

  . )٧( "... تأكيد الكالمىمعني سوتجئ من ال
ثم يأتي بعدها ،   والالم ، ومن والباء ، وال وما ،إن وأن: هي و، وأهم أحرف الزيادة سبعة      
  ؛ والالم ، ومن والباء ، وال وما،وحروف الزيادة سبعة إن وَأن  " :)٨(ل الزركشيوقي،  الكاف

ثم ليس المراد حصر الزوائد .  الزمة للزيادةنهاال أ، بمعني أنها تأتي في بعض الموارد زائدة
 فقد زادوا أيضا ."  في الزيادة أن تكون بهااألكثر  أنبل المراد،  زادوا الكاف وغيرهافقد ، فيها

  .)٩(الواو والفاء وهل وأم
                                                

 .٨/١٢٨ :المفصل شرح وانظر ، ٣/٧٠ :البرهان 1-
  .٢/٢٨٤ :الخصائص -2
  .٧/١٥٠ :المفصل شرح -3
  ".يزاد " المقصود لعل -4
  .٤/٢٢١ ، ١٨٢-١/١٨٠ :الكتاب في سيبويه كالم انظر -5
  " .١٣: " المائدة -6
  . ٢/٣٨٤ :الكافية شرح وانظر ، ١٢٩ - ٨/١٢٨ :المفصل شرح -7
  .٢/٣٨٤: وانظر أيضا شرح الكافية ، ٨/١٢٨: وشرحه  ، ٣١٢: انظر المفصل، وقد ذكر الزمخشري وابن يعيش ستة منها فقط  ، ٣/٧٥:  البرهان-8
  .بعدها وما ٧٠: عصفور البن الضرائر ذلك في انظر -9
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  أحرف الجر الزائدة
 نتعرض إلى ول.والكاف، والالم ، من و، الباء  :  وهياألربعةحرف األوسأقتصر هنا علي      

  .كل حرف منها منفردا بشيء من التفصيل
   زيادة الباء:أوالً

 : وهي،في مواضع ستةوتُزاد " )١(:ذكرها السيوطي بقوله،  وتُزاد الباء في مواضع ستة     
وغير ،  زيادتها قياسية تكونقد و ."والتوكيد ، والحال ،  والخبر ، والمبتدأ  ، والمفعول،الفاعل
  : على النحو اآلتيوذلك،  ضرورةً  أو ،غالبةً  أو ،اجبةً ووتكون، قياسية 

  :وتأتي على درجات أهمها :زيادة الباء قبل الفاعل -١
  )٢( : قال ابن هشام،  كرم بزيد أ:نحو،   قبل الفاعل في صيغة التعجبلكذو  :تكون واجبةأن  -أ

 ،بمعني صار ذا حسن، دأحسن زي : إن األصل:  أحسن بزيد في قول الجمهور:ة في نحوبفالواج"
  ".  الباء إصالحا للفظوزيدت، ثم غُيرت صيغة الخبر إلي الطلب

  :هما،  في القران الكريم مرتينوباً الباء في الفاعل وج هذهتوزِيد     
  .)٢٦الكهف ( .)َأبِصر ِبِه وَأسِمع( :قوله تعالى 

  .)٣٨مريم . ()اَأسِمع ِبِهم وَأبِصر يوم يْأتُونَنَ( :وقوله
 وما بعدها في موضع رفع  ، زائدةهناهفالباء  " )٣(:وفي اآلية  الثانية هذه قال ابن يعيش      

  . في موضع رفع علي الفاعلية"هم" الضمير فالمقصود أن، " وال ضمير في الفعل  ،بفعله
  :اضرا وقولهكفي بزيد ح:  نحو قولك، وذلك في فاعل كفي،  ةب تكون زيادة الباء غالأن - ب

  )٤(تُ شَاِفولَيس ِلحبها ما ِعش    ِي ِمن َأسماء كَاِفأكَفَي بالنَّ
                                        )٥("كَفَي بِالسالمة داء" :  قال أنه- صلي اهللا عليه وسلم - عن الرسولىومنه ما يرو     

                                                

 .١/١٠٦ :المغني وانظر ، ٢/٢٢ :الهمع -1
  .١/١٠٦ :المغني 2-
 .   ٦/١٤٨ ، ٨/٢٢ :وانظره، ٨/١٣٨ :المفصل شرح -3
 .٣/٢٢ :الكامل في نسبة بال البيت -4
) ص (قولـه  ٥/١٩١ :أحمـد  مسند في وورد ، الستة الصحاح في يرد ولم ، ٣/١٢٨ :الكامل في الحديث انظر -5

 . اًشهيد بك كفى
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 ولكن الباء .المعني كفي اهللا" )٢(: قال الرماني في هذه اآلية)١( )كَفَى ِباِهللا شَِهيدا(: وقوله تعالي
 وهذا التأويل  ، كفي واالكتفاء باهللا :والتقدير،  ليست بزائدة  : وقال ابن السراج.دخلت للتوكيد

وأل، عد لقبح حذف الفاعلفيه ب قال عبد بني الحسحاس،   االستعمال يدل علي خالفهن:  
درةَ ويمتَع تَ غَاِدياع إنزهللمرء ناِهيا    ج المواِإلس ب٣(كَفَي الشَّي( "  

   .ود السماع بغير الباء يدل علي أن الباء زائدة للتوكيدور     ف
 أو ، ال معنى أجزأ ؛ولعل من الواضح لدينا أن المقصود بكفي هنا هو الدال على الكفاية     
،   أغنىأو ،زاد الباء في فاعل كفى التي بمعني أجزأوال ت ")٤(  :قال ابن هشام،  أو وقى  ،أغنى

    .ثم أوضح ذلك بشواهد من الشعر" ى وال التي بمعنى وق
  : وهي ، ستا وعشرين مرة ؛وقد وردت زيادة الباء قبل فاعل كفي في القرآن الكريم     

  )١٧١) (١٦٦) (١٣٢) (٨١) (٧٩) (٧٠) (٥٥) (٥٠) (٤٥) (٤٥) (٦(  :  النساء
  )٢٩(  :  يونس
  )٤٣(  :  الرعد

  )١٩٦) (٦٥) (١٧) (١٤(  :  اإلسراء
  )٤٧(  :  األنبياء
  )٥٨)(٣١(  :  الفرقان

  )٥٢(  :  العنكبوت
  )٤٨) (٣٩) (٣(  :  األحزاب
  )٨(  :  األحقاف

  )٢٨(  :  الفتح

                                                

  " .٢٨  " :الفتح،  " ٩٦ " :اإلسراء،  " ٤٣ " :الرعد،  " ٢٩ ":يونس،  " ١٦٦ ، ٧٩: "النساء -1
 :المفـصل  وشرح ، ٢/١١٩ :القرآن ومعاني ، ٢/١٧٥ ، ٩٢ ، ١/٣٨ :الكتاب وانظر ، ٣٧ :الحروف معاني - 2

  .٣/٨٣  :لبرهانا و ، ٨٥ :اإلعراب قواعد عن واإلعراب  ، ٢/٤٤٠ ، ١/١٠٦: والمغني ، ٨/٢٤
 القـرآن  إعراب في الثاني والشطر ، ٦/١٤٨ ، ٨/٢٤ :المفصل وشرح ، ٢/٢٦ ، ٤/٢٢٥  :الكتاب في البيتو 3-

 :فيـه  والراويـة ) نهى (واللسان ،  ٢/١٠٢ :األدب وخزانة ، ١/١٠٦ :المغني في والبيت ، ٢/٦٦٩ :للزجاج
                                                                                         .٢/١١٩ :القران معاني في آخر بيتا وانظر. "ودع سمية"

  .١/١٠٧ :المغني -4
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  :وذلك في نحو قول الشاعر،  أو ضرورة ، وتكون زيادة الباء مع الفاعل شاذة-ج

  )١( ِزياِدنيِبما لَاقَتْ لَبون ب    ياء تَنْمــك واألنَبـَألَم يأِتي
، ما القت لبون بني زياد:  والمراد ، ةالباء زائد " )٢( :قال ابن يعيش عقيب هذا البيت     

 تكون الباء مزيدة مع فعلي هذا،  والمراد أال هل أتاها األنباء،  يةنل في الويجوز أن يكون الفاع
  ".المفعول

  : قول الشاعر-  عني زيادة الباء مع الفاعل ضرورةأ - د ابن هشامنمن هذا الضرب عو     
ههما ِليهماللّيلةَ م ا ِليم    هأودي بنعلياِليبِسر٣( و(  

  .)٤(ا قال ابن عصفور أيضاًفزيادة الباء هنا ضرورة كم
 وهو ، وعلي وجه االحتمال؛وقد وردت زيادة الباء هذه في القرآن الكريم في موضع واحد      

وقيل الباء  ")٦(:قال البيضاوي في هذه اآلية. )٥()كُلُوا واشْربوا هِنيًئا ِبما كُنْتُم تَعملُون( :ىقوله تعال
   ".لون أي جزاؤهم هناكم ما كنتم تع:ىوالمعن،  وما فاعل هنيئا ،زائدة

  : زيادة الباء قبل المفعول به-٢
 قال  والمعني كما ،)٧()ولَا تُلْقُوا ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة( :وهي الباء التي في نحو قوله تعالى     
:  قوله تعالىعل يتعدى بنفسه بدليلالفألن ،  التهلكةإليوال تلقوا أيديكم : )٨( من العلماءكثير

)اِسيوا رنَا ِفيهَألْقَي٩( )و(.  

                                                

 ، ٢/١٨٨ :القـرآن  ومعاني ، ٣٨ :الحروف معاني في وهو ، العبسي جزيمة نب زهير بن لقيس منسوب البيت 1-
 والـشطر  ، ٢/٣٨٧ ، ١/١٠٨ :والمغني  ،٦٣: والضرائر ، ٨/٢٤ :المفصل وشرح ، ١٩٨ :والحجة ، ٢٢٣
 .٢/١٩٤ :التمييز ذوي بصائر و،  ) نمى ( اللسان في والبيت ، ٤٦٨  :الصاحبي في منه األول

 .١/١٠٨ :والمغني ، ٣٨ :الحروف معاني وانظر ، ٨/٢٤ :المفصل شرح  -2
 .٢/١٩٤ :لتمييزا ذوي بصائر و ، ٦٣ :الضرائر وفي ، ٣٣٢ ، ١/١٠٨ :المغني في نسبة بال البيت - 3
.                                                                       الضرورة هذه ىعل آخرين شاهدين عصفور ابن أورد حيث ٦٤ - ٦٣  :الضرائر انظر  -4
  " .١٩ " :الطور  -5
  .٦٩٤ :البيضاوي تفسير -6
  " .           ١٩٥ " :البقرة -7
 ، ٢/٢٨٢ :والخـصائص  ، ٣٩-٣٨ :الحروف ومعاني ، ٣/١٥٨ ، ١/٣٤٣ :الكشاف المثال سبيل على انظر -8

 .٣/٨٣ :والبرهان ، ١/١٠٨  :والمغني،    ٢٥-٨/٢٤ :المفصل وشرح
  "١٩ " :الحجر -9
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فَلْيمدد ِبـسبٍب  ( : وقوله،)٢()وهزي ِإلَيِك ِبِجذِْع النَّخْلَةِ (:  قوله تعالي  )١(من أمثلة هذا الضرب   و     
  :اعروقول الش، )٤()ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم(  :وقوله أيضا، )٣()ِإلَى السماِء

ـَحاب الفَلـنَحن بنُو ضبةَ أص       جـ
    )٥(نَضِرب ِبالسيِف ونَرجو بِالفَرج  

، لحاداإ ومن يرد فيه  ، السماءىإلفليمدد سببا ،  جذع النخلة إليكوهزي : ا تقدم موالتقدير في     
  . نرجو الفرج: التقديرإذ  ،البيت فالشاهد في الباء الثانيةأما 

 وسألته عن شيء  ، من ربيعةوسمعت أعرابياً ")٦ (: إذ يقول اء أيضاً ما رواه الفرومنه     
  :ب قول نبهان بن عكِّي العبشمي ومما قد يحتمل هذا الضر."يريد أرجو ذلك ، أرجو بذلك  :فقال

  )٧(ذُرا عِقداِت األبريِق المتُقَاوِد    يِقر بعيني أن أرى من مكانه
 يقر  :ويريد،  العباس يِقر بعِينيرواية أبي ")٨( :حسن األخفش في شرح هذا البيت الوقال أب     
  ."وقَرت عينه تَقَر،   ويقال َأقر اهللا عينه يِقرها.وقال لنا هكذا سمعته،  ثم أتي بالباء توكيدا ،عيني
 :والتقدير  ،عرفت بأنك كريم: مثل ،ونحوه وتأتي الباء مزيدة بكثرة في مفعول عرفت     

ت في وقلَّ،  وكثرت زيادتها في مفعول عرفت ونحوه ")٩(: قال ابن هشام،  عرفت أنك كريم
  :قول حسانك اثنين إلىفعول ما يتعدي م

  ")١٠(اِمِجيع ببارٍد بستَسقى الض    تَبلَتْ فَُؤادك في المناِم خريدةٌ
 ىعراب عللموصوف في اإلأتبع الصفة لوالمالحظ أنه هنا ، جيع بارداَ بساما ضوالمعني تسقى ال 

  :نتين وعشرين مرةن الكريم اثآل المفعول به في القرقد جاءت الباء محتملة للزيادة قبو .اللفظ

                                                

 .٨٤ - ٣/٨٣ :والبرهان ، ١/١٠٨ :المغني في وغيرها األمثلة هذه انظر -1
  " .٢٥ " :مريم 2-
  " .      ١٥ " :الحج 3-
  " . ٢٥ ":الحج -4
  .٢/١٩٤ :التمييز ذوي وبصائر ، ١/١٠٨ :والمغني ، ٦٣ :الضرائر في نسبة بال تانالبي -5

                                                                                                       .٢/٢٢٣ :القرآن معاني 6-
 . ١/٥٠ :الكامل في نسبة بال البيت -7

  .المكان نفس في الباء هذه في لألخفش آخر توجيها وانظر ، ١/٥٣ : نفسهالمصدر 8-
  .١/١٠٩ :المغني - 9

 فـي  وهو ، ٢/١٩٤ :التمييز ذوي بصائر في أيضاً البيت وانظر ، تشفي فيه والرواية ، ٢٩ :ديوانه في البيت  -10
   .لحسان منسوب  نفسهالمكان من ٧ هامش



 أحرف الجر الزائدة في العربية

 ٩١١

)                                                                         ١٩٥) (١٩٤) (١٣٧) (٣٣) (٣١( :  البقـرة
)                                                                                                              ٦٤) (٥٩) (٦( :  المـائدة

)                                                                                               ٢٥( :  مريم
  )١٥( :  الحج

  )٢٠( :المؤمنون             
)                                                                                                                                          ٤٣ ( :النـور                                                                                                                                

  )    ٣٣( :  ص
  )١٦( :  ق

  )١( )١( :  الممتحنة
  )٦( :  اإلنسان

  )٢٨( :  المطففين
  )١٤) (١( :  العلـق

  )٥) (٤( :  ياتالعاد
  : أو ما أصله المبتدأ ،المبتدأ زيادة الباء قبل -٣
 وحسب مبتدأ مرفوع بضمة  ، الباء زائدةنإف، بحسبك درهم : وذلك نحو قولك  : قبل المبتدأ-أ

، يقول ابن دأ في اإليجاب إال في هذا الموضع أنها ال تزاد مع المبتوقد ذكر ابن يعيش،  مقدرة
عناه م،  وهو قولهم بحسبك أن تفعل الخير في موضع واحدفتها مع المبتدأ فأما زياد")١(: يعيش
  :وقال الشاعر،   في موضع رفع باالبتداء)٢(فالجار والمجرور،  فعل الخير حسبك

بحسبك في القوم أنِنك فيهم غَبأنَّ    علموا ييِض م٣(ر(  
وال ،  كأنه قال حسبك علمهم،  لموا خبرهوأن يع،  فقوله بحسبك في موضع رفع باالبتداء     

علم مبتدأ دخل عليه حرف جر في إيجاب غير هذا الحرفي... ".  
       

                                                

 .                                                                                                                                         ١٣٩/ ٨ :وأنظره ، ٨/٢٣ :المفصل شرح -1
   .رفع موضع في حسبك يقصد لعله -2

 واللـسان  ، ٨/١٣٩ و ، ٨/٢٣ :المفـصل  شـرح  وفي ، ٣/١٠٦ ، ٢/٢٨٢ :الخصائص في نسبة بدون البيت 3-
 ) .                                                                                                                                    ضرر(



  زرندحكرم. د

 ٩١٢

  :المبتدأ ")١( :يقول، غير أن ابن هشام قد ذكر مواضع ُأخر لزيادة الباء مع المبتدأ في اإليجاب
منه عند و، ذاـ كان كإذا وكيف ِبك  ،وخرجت فــإذا ِبزيد،  وذلك في قوله بحسبك درهم

فَستُبِصر ( ")٣(:ويقول ابن هشام في هذه اآلية في كتاب آخر .")٢( )ِبَأييكُم المفْتُون( هـبويـسي
 ونِصربيو *فْتُونالم يكُمألنّها مبتدأ ؛ اآلية مخفوضة لفظاً مرفوعة محالً وأي في هذه)٤()ِبَأي  ،
  ".أو يبصرون ألنهما تنازعاها  ،نصب بتبصر ةوالجمل، واألصل أيكم المفتون، والباء زائدة

 أو بعد االستفهام  ،ذا الفجائيةإ بعد  : قد تزاد في مواضع ُأخر في اإليجاب منهافالباء إذن     
 ولعل المقصود من قول ابن يعيش السابق أن الباء ال تزاد قياسية مع المبتدأ في .بكيف وغيرها

  . وهو بحسبك،اإليجاب إال في هذا الموضع 
 أم  ،ذكر أن القرآن الكريم يخلو من جميع هذه الزيادات سواء منها التي تلحق حسبيو      

  .)ِبَأييكُم المفْتُون( : فيما عدا ما تقدم من تخريج لقوله تعالي في سورة القلم ،غيرها
  : قبل ما أصله المبتدأ–ب 

ا هقدم الخبر فقد ذكروذلك بشرط ت ،  ليس وهو اسم ؛ما أصله المبتدأ قبل أما عن زيادة الباء     
زيدت فيما أصله ] يريد الباء[ا ومن الغريب أنه ")٥( : يقول ابن هشام، والسيوطي   ،ابن هشام

 لَيس الِبر َأن تُولُّوا(:  كقراءة بعضهم، موضع الخبرى وهو اسم ليس بشرط أن يتأخر إل ؛المبتدأ
  : بنصب البر وقوله)٦( )مغِْرِبوال المشِْرِق وجوهكُم ِقبَل

  ")٧(يصاب ِببعض الذي في يديه    باً بأن الفتىــأليس عِجي
أدخل الباء علي اسم  ")٨( :والبيت ، في اآلية وقال أبو حيان بعد أن أورد قراءة زيادة الباء     
 ،تفيده الهمزة ن ذلك في البيت ذكر العجيب مع التقرير الذي وحس ،وإنما موضعها الخبر ، ليس

   ".ت أليس قائماَ بزيد لم يجزقل ولو ،ي الكالم أعجيب بأن الفتنىوصار مع

                                                

 .  ١/١٠٩ :المغنى -1
  ".٦ " :القلم 2-
 .٢/٤٥٣ :البيان في إعرابها وانظر ، ١٦٧-١٦٦ :الذهب شذور شرح -3
  " .٦ ، ٥:  "القلم -4
 .١/١٢٧ :الهمع وانظر ،١/١١٠ :المغني -5
  " . ١٧٧ " :البقرة -6
 . ٢/٣ :البحر في نسبة وبدون أيضاً البيت وانظر -7
 .٢/٣  :المحيط البحر -8



 أحرف الجر الزائدة في العربية

 ٩١٣

 ت ليس- واهللا أعلم-فهو، أما التقدير في اآلية والبيت، فهذا كما هو واضح شيء غير قياسي     
  .ةً الفتى عجيب إصابةُتوليس،   البرالتوليةُ

     ى سو؛ قرآن الكريم محتمال للزيادة في هذا الموضع من ذلك لم يرد في الشيئاً ويذكر أن 
  .اآلية السابقة من سورة البقرة

   :لباء قبل الخبر أو ما أصله الخبر زيادة ا– ٤
  :  قبل الخبر-أ

 وذلك  ،)١(األخفشأبي الحسن  وتأتي الباء مزيدة قبل الخبر في موضع واحد كما ذكر عن     
 وقد استدل أبو الحسن  ،فإن التقدير جزاء سيئة مثلها، )٢()ٍة ِبِمثِْلهاجزاء سيَئ( :في نحو قوله تعالي

ب ابن يعيش على وقد عقّ. )٣()وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ ِمثْلُها(: علي ذلك بقوله تعالي في موضع آخر
ي ودل على ذلك قوله تعالي ف، جزاء سيئة مثلها:  المعني نزعم أ ")٤( : رأي األخفش هذا بقوله

 ما يدخل على المبتدأ قد يدخل على ألند ذلك عبوال ي. )وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ ِمثْلُها(: موضع آخر
وذلك أن خبر المبتدأ ،  قياساَ من زيادتها في المبتدأ نفسه وزيادة الباء في الخبر أقوى...الخبر

والباء تزاد مع الفاعل ، ستقالً بالفعل كما كان الفاعل م ؛يشبه الفاعل من حيث كان مستقالَ بالمبتدأ
  ". وكذلك يجوز دخولها على الخبر، على ما سنذكر

  :ا منه قول الحماسي وجعلو ")٥(يقول،  من الشعر على ذلكقد أورد ابن هشام شاهداًو     
  ")٦(ومنْعكُها ِبشٍَيء يستَطَاع     فيها-  أبيتَ اللَّعن- فَلَا تَطْمع

  .ر منعكَها شيءوالتقدي     
وفي خبر " )٧(  :السيوطيقال ، مدأال هل زيد بقا: نحو، وقد تزاد في الخبر المسبوق بهل      

  : بعد هل كقوله] أي تزاد الباء[المبتدأ 
  

                                                

 .٣/٨٤ :والبرهان ، ١/١١٠ :والمغني ، ١٣٩ ، ٨/٢٣ :المفصل شرح انظر 1-
  " .٢٧ " :يونس 2-
  " .٤٠ " :الشورى -3
 .٢٤- ٨/٢٣ :المفصل شرح -4
 .١/١١٠ :المغني  -5
 .٥/٢٩٧ :األدب خزانة وفي ، ١١٢ ، ١/١٠٦ :األشموني شرح في أيضاً البيت وانظر -6

 .١/١٢٧ :الهمع 7-



  زرندحكرم. د

 ٩١٤

  ") ١(َأال هْل َأخُو عيش لَِذيٍذ ِبداِئم    ........ .... 
  :رزدقوذلك نحو قول الف ،  لماة  خبراًَوقد تزاد الباء في خبر الجملة الواقع     

  )٢(إذا ما دجا لَيٌل ًأبوه ِبنَاِئم    وما عامري حين يحتَلُم ابنُه
  .والتقدير ما عامري أبو نائم    

  .ن سورة يونس اآلية السابقة مىولم يرد شيء مما تقدم في القرآن الكريم سو    
  :ا أصله خبر  زيادة الباء فيم–ب 

  :  فالقياسية تأتي في ثالثة مواضع .ادة قياسية وغير قياسيةوتكون هذه الزي      
س فزيدت الباء في خبر لي،  ليس زيد بقائم  :وذلك نحو قولك  ، في خبر ليس:الموضع األول 

يريد منزلة من [ بمنزلتها في التوكيد باء اإلضافةوقد تكون  ")٣( :  قال سيبويه ،لتأكيد النفي
أراد أن يكون مؤكدا حيث نفي االنطالق ، ست بذاهبول، منطلقزيد بوذلك قولك ما ] الزائدة

وإذا قلت ليس زيد بقائم فقد نابت  ")٤( : وفي معني الباء الزائدة هذه يقول ابن جني ".والذهاب
  .وهو معنى التأكيد . "وغير ذي شك، لبتة أو،  الباء عن حقاً

  ، )٥( )الموتَى  ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى َأن يحِيي     َألَيس (: قوله تعالي    في خبر ليس  ومن شواهد زيادة الباء     

  :امرئ القيسوقول 
  )٦(اِليس ِبِذي سيِف ولَيس ِبنَبولَ    ِبِذي رمٍح ِليطْعنَِني ِبِهفَلَيس 

  :هيو  ، وعشرين موضعاًبر ليس في أربعٍةوردت الباء زائدة في خوقد      
  )٢٦٧) (١٨٩( :  البقــرة

  )١٨٢( :  مرانآل ع
  )١٢٣( :  النســاء

  )١٢٢) (٨٩) (٦٦) (٥٣) (٣٠( :  اماألنعـ

                                                

  :وصدره  ، ٢/٨٦٣ :ديوانه في  وهوھذا عجز بیت للفرزدق -1
 . " قردتأو عليها اقلولى إذا يقول" 
  .٨١٦ ، ٢/٧٩٨ :ديوانه في البيت انظر -2
  .٣١٧ - ٢/٣١٦ ، ٦٧ ، ١/٦٦ أنظره ، ٤/٢٢٥ :الكتاب -3
 .٢/٢٧٤ :الخصائص -4
  " .٤٠ " :القيامة -5
   .١٩٥/ ٢ :التمييز ذوي بصائر في الثاني والشطر ، ١/١١١ :المغني وفي ، ١١١ :ديوانه في البيت -6



 أحرف الجر الزائدة في العربية

 ٩١٥

  )١٧٢( :  األعراف
  )٥١( :  األنفـال
  )٨١( :  هــود

  )٢٠( :  الحجــر
  )١٠( :  الحـــج
  )١٠( :  العنكبوت
  )٨١( :  يـــس
  )٣٧) (٣٦( :  الزمــر
  )٣٤) (٣٢( :  األحقاف

  )١٠( :  المجادلـة
  )٤٠( :  القيامــة
  )٢٢( :  الغاشــية
  )٨( :  التـــين

قال ،   وما عمرو بقادم ، بذاهبما زيد: وذلك نحو قولك:  في خبر ما:الموضع الثاني
    ومنه قوله،وذلك لتوكيد النفي . "مع حرف النفي كقولك ما زيد بقائموتزاد " )١(:الرماني

  :وقول الشاعر  ،)٢( )وما اُهللا ِبغَاِفٍل عما تَعملُون(  :تعالي
  )٣ ( كُنتَ تَعرف الّذيوما الدهر بالدِهر    وما النَّاس بالناس الذين عِهدتُم

 .وما الدهر الدهر،   وما الناس الناس: وفي البيت ،  وما اُهللا غافالً:في اآلية  والتقدير     
،   في خبر ما التميمية أيضاً تزاد قدبل،  وليست زيادة الباء هنا مقصورة علي خبر ما الحجازية

  ."ال بالباءفال يكاد أهل الحجاز ينطقون إ ")٤( :راءيقول الف،  لهاالحجازيين أكثر استعماالًولكن 
 الكالم موجب وأن الخبر ن دفع توهم أ:يه: - كما قال بعض العلماء- وفائدة هذه الزيادة      

لما بد جاءوا بالباء ليدل علي توكيد النفيع.                                                                

                                                

   .١/١٢٧ :والهمع،  ٨٥ :واإلعراب ، ٤/٢٢٥ :الكتاب وانظر ، ٤٠ :الحروف معاني -1
 " :النمـل ،  " ١٢٣ " :هـود،  " ١٣٢:" األنعام،  " ٩٩ " :عمران آل، " ١٤٩، ١٤٤، ١٤٠، ٥٨ ، ٧٤ " :البقرة -2

٩٣. "   
   .١/٤٩ :ثعلب مجالس في نسبة بال البيت -3
 .٢/٤٢ :القرآن معاني -4



  زرندحكرم. د

 ٩١٦

  :ة وثمانين موضعاً توقد وردت الباء زائدة في خبر ما في القرآن الكريم في س     
  )١٦٧) (١٤٨) (١٤٥) (١٤٤) (١٤٠) (١٠٢) (٩٦) (٨٥) (٧٤) (٨( :  البقـرة

  )٩٩( :  آل عمران
  )٤٣) (٣٧) (٢٨( :  المـائدة 
  )١٣٤) (١٣٢) (١٠٧) (١٠٤) (٢٩( :  األنعـام 
  )  ١٣٢( :  األعراف
  )١٠٨) (٧٨) (٣٥( :  يونـس
  )١٢٣) (٩٧) (٩١) (٨٩) ( ٨٦) (٨٣) (٥٣) (٥٣) (٣٣) (٢٩( :  هـود

  ) ١٠٣) (٤٤) (١٧( :  يوسـف
  )١٤( :  الرعد

  ) ٢٢) (٢٢) (٢٠) (١٧( :  إبراهيـم
  )٤٨) (٢٢( :  الحجــر
  )٧١) (٤٦) (٣٧( :  النحـل 
  )٢( :  جالحــ

  )٣٨) (٣٧( :  المؤمنون
  )٤٧( :  النــور
  )١٣٨) (١١٤( :  الشعـراء
  ) ٩٣) (٨١( :  النمــل
  )٢٢) (١٢( :  العنكبوت
  )٥٣( :  الــروم

  )١٣( :  األحـزاب
  )٣٧) (٣٥( :  سبـأ

  )٢٣) (١٧( :  فاطــر
  )١٦٢) (٥٩) (٥٨( :  الصافات

  ) ٥١) (٤١( :  الزمــر
  )٥٦( :  غافــر

  )٤٦( :  صلــتف
  )٣١) (٦( :  الشورى



 أحرف الجر الزائدة في العربية

 ٩١٧

  )٣٥( :  الدخـان
  )٣٢( :  الجاثية
  )٤٥) (٢٩( :      ق

  )٥٤( :  الذاريات
  )٢٩( :  الطــور

  )  ٦٠( :  الواقعة
  )٢( :  القـلم

  )٤١( :  الحـاقة
  )٤١( :  المعارج

  )٢٥) (٢٤) (٢٢( :  التكويـر
  )١٦( :  االنفطار

  )  ١٤( :  الطـارق
أال  ")١(: لفراء ايقول،  موضعين اثنينى الباء سو بغير في القرآن الكريمه لم يأتويذكر أن     

  . )٣()ما هن ُأمهاِتِهم(  :وقوله، )٢(هذا  إال أن كل ما في القرآن أتي بالباءىتر
،  كان زيد بحاضروما،  بذاهب أكن لم  :وذلك قولنا:  في خبر الناسخ المنفي:الثالث الموضع

أي [وبقلة  ")٤(: قال ابن هشام،  زيادة الباء هنا أقل منها في خبر ليس وما النافيتينر أن غي.وهكذا
  : وجعل منه قول الشاعر."ناسخ منفي وكل ،في خبر ال] تزاد الباء

  )٥(ِبَأعجلِهم إذْ أجشَع القَوِم أعجُل    أليِدي إلي الزاِد لَم أكُن اوإن مدِت
        
  

                                                

 .٢/٤٢ :القران معاني -1
  ".٣١" يوسف، ) بشرا هذا ما (:تعالي قوله يريد -2
  " .٢ " :المجادلة -3
 .١/١٢٧ :والهمع ، ١/٣١٠: عقيل ابن شرح وانظر ، ١/٢٩٤ :المسالك أوضح -4
 وهـو  ، ١/٢٩٥ :المـسالك  أوضح وفي ، ٥٦ :ديوانه في وهو ، المشهورة الميته من ، األزدي للشنفرى البيت -5

ـ  ، ١/٤٦٢ :األشـموني  شرح في وكذا ، أيضاً للشنفرى الشرح في منسوب  ، ١/٣١٠ :عقيـل  ابـن  رحوش
  .وغيرها ١/١٢٧ :والهمع ، ٢/٥٦٠ :والمغني
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 ٩١٨

  :وقول اآلخر

   ....  ...  .....    
  

  )١(فَلَمــا دعاِني لَم يِجدِني ِبقُعـدِد

لم أكن :  والتقدير فيهما  ،وخبر وجد المنفي بلم أيضاً، فزاد الباء في خبر أكن المنفي بلم      
  .قرآن الكريمد شيء من ذلك في الرولم ي .لم يجدني قعدداًو، أعجلهم 

   : فتأتي في مواضع أهمها، قياسية أما الزيادة غير ال 
ل ابن وقي،  ذهوقد وردت زيادة الباء بقلة في خبر ال ه:  مع خبر ال العاملة عمل ليس-أ

  :كقوله، ردت زيادة الباء قليال في خبر الوقد و " :)٢(عقيل
  ")٣( عن سواَِد بِن قَاِرِبِتيالًِبمغٍْن فَ     ذُو شفاعٍة الاً يومفَكُن ِلي شَِفيع

  :ومما يحتَملُه قوُل األخطل، َأي لَا ذُو شَفَاعٍة مغِْنياً     
  )٤(وِر ولَا ِفيها ِبسواِرلَا ِبالحص    ٍح بالكأِس نَادمنِيوشَاِرِب مري

  : واستشهدوا بقول الشاعر )٥(ذكر ذلك بعض العلماء : في خبر لكَن - ب
  كَر المعروفُ فِي النَّاِس واَألجروهْل ينْ     لو فَعلْت ِبهيٍنولَِكن أجراً

   . لو فعلت هينوالتقدير ولكن أجراً     
  : واستدلوا علي ذلك بقول الفرزدق : تَ  في خبر لَي- ت

  )٦(َأال لَيتَ ذَا العيشَ اللَِّذيِذ بدائِم    يقُول إذا اقْلَولَي علَيها وأقْردتْ
  
  
  

                                                

 ، ١/٤٦٤ األشموني شرح في، و    الصمة بن لدريد الشرح في منسوب وهو، ١/٢٩٦ :المسالك أوضح في البيت -1
 . " وبينه بيني والخيل أخي دعاني"   وصدره .١/١٢٧ :الهمع

   .٣١٠-١/٣٠٩ :عقيل ابن شرح  -2
 أوضـح  وفي ،٥٨٢ ،٢/٤١٩: المغني: في أيضاً البيت وانظر الدوسي، قارب بن لسواد -نهايته في كما- البيت -3

 . ١/١٢٧: والهمع ،١/٢٩٤: المسالك
  . ٧٩ :األخطل ديوان -4
  .نسبة بال جميعاً فيها والبيت، ١/١٢٧ :والهمع ، ١/٤٦٩ :األشموني وشرح ، ١/٢٩٨ :المسالك أوضح انظر -5
 ، ١/٤٦٥ :األشموني شرح في وكذا ، "  بدائم لذيذ عيش أخو هل أال " :فيه  والرواية  ، ٨٦٣ :ديوانه في البيت -6

  .١٤:وقد تقدم الكالم عليه ص ١/١٢٧ :والهمع ، ١/٢٩٩ :المسالك أوضح في والبيت
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 ٩١٩

   :لك بقول امرئ القيس  ذى واستدلوا عل:في خبر إن  - ث
  )١( أحدثَتْ باِلمجرِب ممافإنَّك     ِحقْبةً لّا تُالِّقهــا عنهانَْأفأن تّ

وفي خبر أن بعد نفي  ")٢(:قال السيوطي، بعد نفي وغير نفي  ويكون ذلك : في خبر أن  -ج
قَ السماواِت واَألرض ولَم يعي ِبخَلِْقِهن يروا َأن اَهللا الَِّذي خَلََأولَم  (:  تعالى كقوله ،ودونه
 في موضع ؛رودها في قوله تعالي زيادة الباء هنا بعدم وى عل)٤(واستدل بعض العلماء .")٣()ِبقَاِدٍر
قال . )٥()لَهمَأولَم يروا َأن اَهللا الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض قَاِدر علَى َأن يخْلُقَ ِمثْ(: آخر

، قادر:   عليه قراءة عبد اهللا يدل ؛بقادر محله الرفع ألنه خبر أن" )٦(: ةالزمخشري في هذه اآلي
لو قلت ما : وقال الزجاج،  أن وما في حيزهاىنما دخلت الباء الشتمال النفي في أول اآلية علوإ

      ."ظننت أن زيدا بقائم جاز
  . أو ليس اهللا: هو ، أولم يروا أن اهللا :فقد قدرا أن معني )٧(أما ابن هشام واألشموني     
 ما اختلف فيه في ىويالحظ أنه لم يرد شيء من الزيادة غير القياسية في القرآن الكريم سو     

  .اآلية السابقة من سورة األحقاف
   : الباء الزائدة قبل التوكيد-٥

، جاء زيد بنفسه :وذلك كأن تقول ، يد المعنويوتزاد الباء قبل النفس والعين من ألفاظ التوك     
 إال ولكنه لم يمثل له  "الباء الزائدة"   :وقد ذكر ابن هشام هذا النوع في باب، وذهب عمرو بعينه

، التوكيد بالنفس والعين: والسادس ")٩(:يقول،  رأي بعضهم ىعل)٨()يتَربصن ِبَأنْفُِسِهن(:لىبقوله تعا
 حق الضمير المرفوع المتصل إذ، وفيه نظر) يتَربصن ِبَأنْفُِسِهن( :له تعاليعضهم قووجعل منه ب

                                                

 ، ١/٤٦٨ :األشـموني  وشـرح  ، ١/٢٧٩: المسالك وأوضح ، ١٣٧:الصاحبي وفي ، ١٢٧ :ديوانه في البيت -1
 . ١/١٢ :والهمع

 .١/١٢٧  :الهمع -2
  " .٣٣ ":األحقاف - 3
 .٨٥ - ٣/٨٤ :البرهان انظر -4
  " .٩٩ " :اإلسراء -5
  .٥/٢٥٩ :الكشاف - 6
 .١/٢٢٤ :واالشموني ، ١/٣٠٠ :المسالك أوضح انظر -7
  " .٢٣٤ ،٢٢٨ " :البقرة -8
  . ١/١١١ :المغني -9
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فعليه كان الواجب ،  ..." قمتُم أنتُم َأنْفُسكُم:نحو،  أوال بالمنفصليؤكدالمؤكد بالنفس أو بالعين أن 
  .أن يكون يتربصن هن بأنفسهن

جاء القوم " :وأما قولهم ")١(:يقول، بهولكن ابن هشام ذكر هذا النوع في موضع آخر من كتا     
، أفلس ِفلْس و : حد قولكلىوهو جمع لقولك ِجمع ع، )٢(فهو بضم الميم ال بفتحها "بأجمعهم

  :  مثلها في قوله، ولو كان توكيدا لكانت الباء زائدة ، والمعني جاءوا بجماعتهم 
  )٣( كَان ذَاك ولَا أبلَا ُأم ِلي إن    هذَا وجدكُم الصغَار ِبعينِه

  :ويمكن إسقاطها فيكون التقدير،   فالباء في بعينه زائدة لزيادة التوكيد."فكان يصح إسقاطها     
 سوي اآليتين  ؛يء من هذا النوع في القرآن الكريمـ ولم يرد ش.لصغار عينههذا وجدكم ا

  .رةـورة البقـالسابقتين اللتين اختلف فيهما من س
   :الزائدة قبل الحال الباء – ٦

وتأتي الباء مزيدة مع الحال المنفي ،  وهي الحالة األخيرة من حاالت زيادة الباء الست     
الحال المنفي عاملها : الخامس  " )٤(: قال ابن هشام،  ما جاء براكب:  وذلك نحو قولك،  عاملها
  : كقوله

كَابٍة رتْ ِبخَاِئبعجا رفَم    سيبن الم ِكيمحنْتَهاهاِب م  
  :وقوله     

  جج عثْتُ ِبمزءوٍد ولَا وِكلفما انب    جج اء داِهمٍةن دعِيتُ إلي بْأسكاِئ
فما رجعت : ويكون التقدير ، فالباء زائدة فيهما  . " ...)٥( وخالفه أبو حيان،  ذكر ذلك ابن مالك 

  .عثتُ مزءوداًبفما ان، خائبةً ركاب 
  : الباء زيدت قبل الحال وهماكونالقران الكريم يحتمل فيهما أن توقد وردتْ آيتان من 

  .)١١٧ود هـ( )وما كَان ربك ِليهِلك القُرى ِبظُلٍْم( - أ

                                                

 . ٥٩٣ - ٢/٥٩٢ :السابق -1
 . ١٣٢المنطق إصالح وضمها، الميم بفتح ،"وبَأجمعهم بَأجمِعهم القوم وجاء: "السكَّيت ابن قال - 2
 ، ٨٢ :للرمـاني  الحـروف  ومعـاني  ، ٤/٣٧١ :المقتضب وفي ، مذحج من لرجل ٢/٢٩٢ :الكتاب في البيت -3

"  :فيهـا  والرواية أبيات مجموعة مع ٢/٣٨ :األدب وخزانة ، ١٢٢ :الذهب شذور وشرح ، ٢/٥٩٣ :والمغني
  " .لجدكم

 .نسبة بال فيه والبيتان ، ١/١١٠ :المغني  -4
 .١/١٢٧ :الهمع في له حيان أبي ومخالفة ، مالك البن الرأي هذا انظر  -5
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  .)٢٥الحـج () ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم( - ب
  .وقد قام االستفهام في اآلية الثانية مقام النفي     

  زيادة من: نياًثا
وقد ")١(:ل سيبويهوقي،   من أحدتما زر:  وذلك قولك،  دة إلفادة التوكيد أيضائوتأتي من زا     

إالّ ،  ولكنها توكيد بمنزلة ما،  في موضع لو لم تدخل فيه كان الكالم مستقيما] يريد من[تدخل 
لو أخرجت  و.وما رأيت من أحٍد ، ما أتاني من رجٍل:  وذلك قولك،  أنها تَجر ألنها حرف إضافة
  . " ...كد بمنآولكنه  ، من الكالم كان الكالم حسناً

وقد اشترط سيبويه لزيادتها  ")٢( : قال ابن يعيش،  وهناك شروط يجب توفرها لزيادة من     
أن تكون في ) والثالث (.أن تكون عامة) والثاني (.أن تكون مع النكرة) إحداها (:ثالثة شرائط
  ." غير الموجب

 ثم ذكر بعد ذلك .ولكنه ذكر أنها تفيد توكيد العموم،   الشرط الثاني)٣(ر ابن هشامولم يذك     
 . تنكير مجرورها : والثاني. أو استفهام بهل ، أو نهى ، تقدم نفي :أحدها: لزيادتها ثالثة أمور

   .أو مبتدأ،  أو مفعوال به،  كونه فاعال  :والثالث
، ودون كون مجرورها نكرة،   دون تقدم النفي وشبهه"نم"يبدو أن األخفش قد جوز زيادة و     

، )٥()يغِْفر لَكُم ِمن ذُنُوِبكُم(:  وقوله  ،)٤( )ولَقَد جاءك ِمن نَبِإ المرسِلين (:واستدل بقوله تعالي
   . هنا تفيد التبعيض"من" بأن )٦(ورد عليه. وغيرها

 )٧( ورد عليهم."قد كان من مطٍر " :واستدلوا بقولهم، اًن تقدم النفي أيضوولم يشترط الكوفي     
   . )٨(قد كان هو أي كائن من جنس المطر: بأن التقدير

   : على النحو اآلتي"من"مما تقدم يمكن تحديد مواضع زيادة      

                                                

 .٨٥ :واإلعراب ، ١٣٧ ، ١٣-٨/١٢: المفصل شرح وانظر ، ٣١٦ - ٢/٣١٥: وانظره ، ٤/٢٢٥:  الكتاب -1
 .١٣ - ٨/١٢ :المفصل شرح 2-
  .٣٢٣ - ١/٣٢٢ :المغني انظر- 3
  " .٣٤ ":األنعام -4

  . " ٤ " :نوح،  " ٣١: " األحقاف 5 -
  .٣٢٥ - ١/٣٢٤ :والمغني ، ٣/٨٣ :البرهان و ،٨/١٣ :المفصل شرح في عليه والرد األخفش رأى انظر 6-
   .١/٣٢٥ :المغني انظر -7

 ، ١٣٧ ، ٨/١٣ :مفـصل ال شـرح  :المثـال  سبيل علي ذلك في انظر ، من زيادة حول ىأخر خالفات وهناك 8-
  .٤٢٦ – ٤/٣٢١ :والبرھان  ، بعدها وما ١/٣٢٥ :والمغني
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  : قبل الفاعل-١
وذلك مثل  ، امهيرغب  باالستفهام بهل، أو أو ، قبل الفاعل مسبوقة بالنفي بما"من"زاد وتُ     
    وإن جاء من أحٍد،، وهل جاء من أحد ، ما جاء من رجٍل: قولنا

 وإن ، ، وهل جاء أحد ما جاء رجٌل:  والتقدير،)١()وما تَسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها (: ل تعالياق
،إال يعلمها وما تسقط ورقةٌجاء أحد .  

ل في القرآن الكريم مسبوقة بما النافية في خمسة وعشرين  زائدة قبل الفاع"من"وقد وردت      
  : هي ،موضعا

  )١٠٥( :  البقـرة 
  )١٩( :  المــائدة 
  )٥٩) (٤( :  األنعــام
  )٨٠( :  األعـراف
 )١١) (٥( :  الحجــر

  )٦( :  األنبياء 
  )٤٣( :  المؤمنون 

  )٢١( :  النــــور
  )٥( :  الشعـراء 
  )٤٦( :  القصص 
  )٢٨( :  العنكبوت
  )٣( :  السجدة 

  )٤٤) (١١( :  فاطر
  )٤٦) (٣٠( :  يس 

  )٤٧) (٤٧( :  فصلت 
  )٧( :  الزخرف

  )٣٨( :  ق 
  )٥٢( :  الذاريات 

                                                

  " .٥٩ " :األنعام -1
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  )٢٢( :  الحديد 
  )١١( :  التغابن 

  : هو ،وقد وردت من زائدة قبل الفاعل المسبوق بهل في موضع واحد فقط     
   .)١٢٧: التوبة (. )ظَر بعضهم ِإلَى بعٍض هْل يراكُم ِمن َأحٍدسورةٌ نَ وِإذَا ما ُأنِْزلَتْ( 

  :وقد وردت مسبوقة بإن في موضع واحد أيضاً     
  . )٤١: فاطر  ( .)ولَِئن زالَتَا ِإن َأمسكَهما ِمن َأحٍد ِمن بعِدِه( 

  : هو)١(ثالث لف حول زيادتها في موضع وقد اختُ     
  . )٣٤األنعام  ( .)قَد جاءك ِمن نَبِإ المرسِلينولَ(
  :  قبل المفعول به-٢

ما تَرى ِفي خَلِْق (:  ومنه قوله تعالى،   من أحٍد وهل رأيتَ.وذلك كأن تقول ما رأيتُ من أحٍد    
، وهل رأيت اً ما رأيت أحد: ير، والتقد)٢( )الرحمِن ِمن تَفَاوٍت فَارِجِع البصر هْل تَرى ِمن فُطُوٍر

  . فارجع البصر هل تري فطوراًأحداً، وما ترى في خلق الرحمن تفاوتاً
 موضعا ستين المنفي بما في تسعة و ؛ قبل المفعول به الكريم في القرآنوقد وقعت من زائدة    
  :هي

  ) ١٠٦) (١٠٢) (١٠٢( :   البقرة
  )١١٣) (٦٤( :   النساء

  )١٠٣) (٦( :   المائدة  
  )٩١( :   األنعام

  )١٠٢) (٩٤) (٧( :   األعراف
  )٦٠( :   األنفال
  )٦١ ) (٦١( :   يونس
  )١٠١ ) (٢٧( :   هود  

  )١٠٤) (٦٨ ) (٦٧ ) (٥١ ) (٣٨( : يوسف     
  )٤( :  إبراهيم     

                                                

   .زائدة أو حاال كونھا جوز حیث ؛٢/٣٠١ :الكافیة شرح انظر  -1
   " .٣ " :الملك  -2
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  )٤( :   الحجر
  )٦١) (٤٩) (٤٨) (٣٥) (٣٥) (٢٨( : النحل      

  )٣٥( :   مريم
  )٢٥( :   األنبياء  

  )٧٨) (٥٢( :   الحج
  )٩١( :   غافر

  )١٨( :   الفرقان  
  )٢٠٨) (١٨٠) (١٦٤) (١٤٥) (١٢٧) (١٠٩( :   الشعراء
  )٣٨( :   القصص
  )٤٨) (٤٣) (١٢( :   العنكبوت
  )٤( :   األحزاب

  )٤٤) (٤٤) (٣٩) (٣٤( :   سبأ
  )٤٥) (٤٤) (١٣( :   فاطر
  )٢٨) (١٥( :   يس  
  )٨٦( :   ص  

  )٢٩( :   ورىالش
  ) ٤٨) (٢٣( :   الزخرف
  ) ٢٦( :   األحقاف
  )٥٧) (٤٥) (٤٢( :   الذاريات

  )٢١( :   الطور
  )٢٣( :   النجم

  )٦( :   الحشر   
  )٤( :   الممتحنة

  )٩) (٣( :   الملك      
  :  في خمسة مواضع )هل(ـ وهي مسبوقة ب، وقد وردت من زائدة قبل المفعول به      

  )٢١(  :   إبراهيم 
  )٩٨(  :        مريم 

  )٤٠(  :   الروم  
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 ٩٢٥

  )٣(  :   الملك
  )٨ (  :   الحاقة    

ة ع في أرب)كم(ـ وهي مسبوقة ب، وقد وردت من زائدة في القرآن الكريم قبل المفعول به      
  :هيمواضع 

  )٦( :  األنعام
  )٣( :  ص

  )٦( :  الزخرف
   )٣٦( :  ق  

 في ثالثة )ال(ـ وهي مسبوقة ب، في القرآن الكريم قبل المفعول به وقد وردت من زائدة      
  :مواضع هي

  )١٤٨(  :   األنعام
  )٦١(  :   يونس

  )٥٢(  :   األحزاب
  :، هي  زائدة قبل المفعول به على رأي األخفش ثالث عشرة مرة"من"وقد وردت      

  )١٢٥(  :  البقرة
  )٣٧(  :  إبراهيم
  )١٩(  :  الحجر
  )٥٤) (٣١(  :  الكهف
  )١١٣(  :  طــه
  )٥(  :    الحج 
  )٤٣(  :  النور

  )٣(  :  القصص
  )١٩(  :  لقمان  
   )٣٤(  :  يس   
  )٤٩(  :  غافر

  )٣١(  :  األحقاف
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 ٩٢٦

  :، هي  قبل المفعول به في عشرة مواضع"من"وقد اختُلف حول زيادة 
  )٢٥( :  النساء
  )١٠١( :  يوسف
  )٢٩( :  الحجر

  )٨٩) (٦٦( :  اإلسراء  
  )٨( :  مريم   

  )٨( :  العنكبوت
  )٥٢) (٥٢( :  الواقعة  
  )٥( :  اإلنسان

  :نين هما زائدة في القرآن الكريم قبل المفعول به الثاني في موضعين اث"من"وقد وقعت      
  ) ٧٢)(يونس ( .)فَِإن تَولَّيتُم فَما سَألْتُكُم ِمن َأجٍر ِإن َأجِري ِإلَّا علَى اِهللا(
  )٥٧: الفرقان  (.)قُْل ما َأسَألُكُم علَيِه ِمن َأجٍر ِإلَّا من شَاء َأن يتَِّخذَ ِإلَى ربِه سِبيلًا(

  : زائدة في القرآن الكريم قبل نائب الفاعل في موضعين اثنين أيضا "من"وقد وقعت     
  )١٠٥: البقرة (.)تَاِب ولَا المشِْرِكين َأن ينَزَل علَيكُم ِمن خَيٍر ِمن ربكُمما يود الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِك(
 .)١١: فاطر ( .)وما يعمر ِمن معمٍر ولَا ينْقَص ِمن عمِرِه(

  : قبل المبتدأ-٣
هـل  :  ومن ذلك قولك ،ند تزاد قبل المنفي بإـوق ، )هل(ـ  قبل المبتدأ المنفي ب  "من"وتزاد       

 هـْل ِمـن خَـاِلٍق غَيـر اهللاِ        (: ومنه قوله تعالى  ، إن من أحد في البيت      ، من جالس في الحديقة     
قُكُمزر١()ي(.  

  : في القران الكريم سبع مرات هي)هل(ـ  قبل المبتدأ المنفي ب"من"وقد زيدت      
  )١٥٤(  :آل عمران   

  ) ١٤٨(  :  األنعام  
  )٥٣(  :  افاألعر
  )٢٨ (  :  الروم

  )٣(  :  فاطر  

                                                

   " .٣ " :فاطر -1
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 ٩٢٧

  )١١(  :  غافر  
  )٤٤(  :  الشورى

سمع المصلون الخطبة : كقولك ،  مع حذف الخبر)هل(ـ  قبل المبتدأ المنفي ب"من"تزاد قد و     
  :يوع في القرآن في ثمانية مواضع، هوورد هذا الن .فهل من متعظٍّ

  )٣٦) (٣٠(  :  ق
  )٥١) (٤٠) (٣٢) (٢٢) (١٧) (١٥(  :القمر    

  :لنوع في القرآن الكريم ثالث مراتوقد ورد هذا ا،  أيضا قبل المبتدأ المنفي بإن"من"وتزاد      
  )٦٨(  :   يونس

  )٥٨) (٤٤(  :   اإلسراء
  : قبل ما أصله المبتدأ-٤
 فمن زيادتها .، وكان المنفي وما  ،ويكثر ذلك في اسم ليس،  قبل ما أصله المبتدأ "من"وقد تزاد  

ما من رجٍل في : ا هو ومثال زيادتها قبل اسم م.ليس من أحٍد في البيت: قبل اسم ليس قولنا 
  : ومنه قول النابغة، الحديقة 

  )١(عيتْ جواباً وما ِبالربِع ِمن َأحِد    وقَفْتُ ِفيها ُأصيلَاالً ُأساِئلُها
  .عحد بالربأوما ،  في الحديقة ما رجل، والتقدير فيما تقدم ليس أحد في البيت      
ما اتَّخَذَ اُهللا (قال عز قدره ، ما كان من طفل معي : ومثال زيادتها قبل اسم كان المنفي قولنا      

 )ِمن ِإلٍَه وما كَان معه(:   تعالىفي قوله  )٣( وقال ابن هشام. )٢( )ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه

  ."وعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأوناقصة ألن مرف، ن مرفوعها فاعل ولك أن تقدر كان تامة أل"
ويمكن اعتبارها ناقصة فتكون ، فتكون من زائدة قبل الفاعل ، أي أنه يمكن اعتبار كان تامة      

ولعل هذا هو السبب الذي من ، شبيه بالفاعل وهو ، من زائدة قبل اسم كان وهو أصله المبتدأ 
   .أجله زيدت فيه من فيما أصله المبتدأ

  :تسعين مرة هيلقرآن الكريم  في ا)٤( زائدة في اسم ما"من"وقد وردت      

                                                

 :واللـسان ، ٨/١٢ ،٨٠/ ٢ :مفصلال وشرح ، ٩٧ :الحروف ومعاني ،٢/٣٢١: والكتاب ، ١٩:ديوانه في البيت -1
 ). أصل(

  " .٩١ " :المؤمنون 2-
 ١/٣٢٣: المغني 3-
   . ما عمل إلهمالهم  تميم بني عند بما المنفي المبتدأ قبل زائدة من تكون أن هنا المحتمل من 4 -
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 ٩٢٨

  )٢٧٠) (٢٠٠) (١٢٠) (١٧) (١٢( :   البقرة
  )١٩٢) (٩١) (٦٢) (٥٦) (٢٢( :   آل عمران  

  )١٥٧( :   النساء
  )٧٣) (٧٢( :   المائدة

  )٦٩) (٥٢) (٥٢) (٣٨( :   األنعام  
  )١٨٤) (٨٥) (٧٣) (٦٥) (٥٩( :   األعراف

  )٧٢( :   األنفال
  )١١٦ ) (٩١) (٧٤( :   التوبة
  )٢٧) (٣( :   يونس
  )١١٣) (٨٤) (٤٩) (٦١) (٥٦) (٥٠) (٦( :   هود

  )٣٧) (٣٤) (٣٣) (١١( :   الرعد
  )٤٤) (٢٦) (٢١( :   إبراهيم

  )٣٧( :   النحل
  )٢٦) (٥( :   الكهف

  )٧١) (١٨( :   الحج    
  )٣٢) (٢٣( :   المؤمنون

  )٤٣) (٤٠( :   النور
  )١٠٠( :   الشعراء

  )٧٥(  :   النمل
  )٢٥) (٢٢( :   العنكبوت

  )٢٩( :   الروم
  ) ٤( :   السجدة

  )٤٩( :   األحزاب
  )٤٦) (٢٢) (٢٢( :   سبأ
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 ٩٢٩

   )٣٧( :   فاطر
  )٦٥) (٥٤) (١٥( :   ص

  )٣٧) (٣٦) (٢٣( :   مرالز
  )٣٣) (٣٣) (١٨( :   غافر   

  )٤٨) (٤٧( :   فصلت  
  )٤٧) (٤٧) (٤٦) (٤٤) (٤١) (٣١) (٢٠) (٨ ( :   الشورى

  )٢٠( :   الزخرف

  )٣٤) (٢٤( :   الجاثية
  ) ٦( :   ق

  )٨( :   الطور
  )٢٨( :   النجم

  )٤٧( :   الحاقة
  )١٠( :   الطارق

  )١٩( :   الليل   
  :بل اسم كان المنفي في عشرة مواضع زائدة ق"من"د وقعت وق     

  )٣٩( :  األعراف
  )١٩( :  هـــود
  )٩١( :  المؤمنون
  )٨١( :  القصص
  )٣٨( :  األحزاب

  )٢١( :  سبأ
  )٣٠( :  الصافات

  )٦٩( :  ص
  )٢١( :  غافر

  )٤٦( :  الشورى
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 ٩٣٠

ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب (  :الىعوذلك في قوله ت ، زائدة قبل المفعول المطلق "من"وقد وقعت      
      .)١( )ِمن شَيٍء

.. .تفريطا أي المصدر؛ موقع واقع هنا ءوشي  ،زائدة من ")٢(:اآلية هذه في العكبرى قال     
  ".الجر بحرف بل ، بنفسها تتعدى ال فرطنا نأل به مفعوال " يئاش  "يكون أن يجوز وال

  الـالم زيادة: ثالثاً
  : أهمها، ن الالم مزيدة في مواضع ووتك     

  : قبل المفعول بــه- ١
  :وجعلوا منه قول ابن ميادة، عوله وتأتي الالم زائدة بين الفعل المتعدي ومف     

  )٣(اِهِدلْكاً َأجار ِلمسِلِم ومعم    وملكْتَ ما بين الِعراق ويثِْرٍب
  :لشاعرومنه عند ابن عصفور قول ا     

  )٤( لِلكَالَِكل فَارتمينَـــااَأنَخنَ    الًا قَِلينَما أن تَوافَقْفَلَ
  :ومنه عند ابن هشام قول اآلخر    

 )٥(ِليكِْسر عود الدهِر فالدهر كَاِسره  ومن يك ذَا عظٍْم صلَيٍب رجا ِبه
 والفعل  أننأل، سر عود الدهرورجا به ك، كالكلوأنخنا ال، أجار مسلما ومعاهدا: والتقدير فيها

  .وهو في محل نصب، في تأويل مصدر
ولكن زيادتها في الشعر أفضل وأكثر، قال ابن ، وقد تأتي الالم مزيدة في النثر أيضاً     

، )٧( )قُْل عسى َأن يكُون رِدفَ لَكُم(: وقد يجيء ذلك في سعة الكالم نحو قوله تعالي ")٦(: عصفور
  ."سن إال في الشعرم إالّ أن ذلك ال يحفَكُأي رِد

  
  

                                                

  " .٣٨: " األنعام -1
  .١/٤٩٣ :التبيان -2
  .الالم زیادة علي شاھدا ٣/٨٥ :برھانوال ، ١/٢١٥: والمغني ، ٦٧ :الضرائر في البیت -3
 .الجهني الحجاج بن لسلمة أو ، الجهني العزي عبد بن الشارق لعبد ٤ هامش في المحقق نسبه وقد ، ٦٧ :الضرائر في البيت -4
  .١/٢١٥ :المغني في نسبة بال البيت -5
  .٦٧ .:الضرائر -6
  " .٧٢ " :النمل -7
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 ٩٣١

 وقد وافقه - وأقصد زيادة الالم في هذه اآلية - )١(ويبدو أن هذا الرأي ألبي العباس المبـرد     
وابـن ، ) ٣(وابـن االنبـاري ، )٢(الزمـخشـري :بن عصفـور جماعة من العلماء وهـمغير ا

ردف (وليس منه : ")٧(خالفهم ابن هشام حيث يقول و.)٦(وأبو حيان ، )٥(والعكبري ، )٤(يعيـش
  .")٨()اقْتَرب ِللنَّاِس ِحسابهم( اقترب فهو مثل ىبل ضمن رِدفَ معن، من وافقه خالفا للمبرد و) لكم

ويتضح ذلك من قول ، فيما يبدو، ويشارك ابن هشام في هذا الرأي مجموعة من العلماء      
  ." أنه ضمن ردف معني اقتربىعلواألكثرون  ")٩(: الزركشي 

يِريد اُهللا (: واختُلف في الالم من نحو  ")١٠(:يقول ابن هشام ، وقد شمل االختالف آيات ُأخر     
لَكُم نيب١١( )ِلي() الَِمينالع بِلر ِلمنَا ِلنُسُأِمروقول الشاعر، )١٢( )و:  

  )١٣(مثَُّل ِلي لَيلَي ِيكُلِّ سِبيِلتَ    ؛  فَكََأنَّما ِذكْرهاأِريد َألنْسى
  .. "..وقيل للتعليل، فقيل زائدة

 التعليل إال أن ابن هشام قد ىوقد تعطي معن،   قد تكون زائدةةفالالم في هذه الشواهد الثالث     
  .)١٤(صرح بزيادتها في كتاب آخر

      زيادة الالم تكثر قبل أن أفعَل: لكوذلك نحو قو، بشكل خاص ويبدو أن يقول ، أردتُ ألن
وإنما تعرضوا لها في ، ن أفعل لم يذكره أكثر النحويينوزيادتها في أردت أل ")١(: الزركشي

                                                

 .١/٢١٥: والمغني ، ٣/٨٥: والبرهان ، ٢/٣٧: المقتضب وانظر ، االتي كثير ببيت ذلك علي واستشهد ، حويينللن نسبه وقد ٣/٩٧: الكامل انظر -1
 .٤/٢٠٨: والكشاف ، ٢٨٦: المفصل انظر -2
 .٢/٢٢٧: البيان انظر -3
 .٢٦-٨/٢٥: المفصل شرح انظر -4
 . ٢/١٠١٣: التبيان -5
  .٧/٩٥: البحر -6
 .١/٢١٥: المغني -7
  . " ١" : األنبياء -8
   .٣/٨٥ :البرهان -9

  .٨٦-٣/٨٥ :البرهان وانظر ، ١/٢١٦ :المغني 10-
   " .٢٦ " :النساء -11
  " .٧١ " :األنعام -12
  .٣/٩٧: الكامل في وكذا ، ١٠٨ :ديوانه في وهو لكثير البيت -13
  .٣٦٣ :الذهب شذور شرح انظر -14
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 ٩٣٢

، فلعل المقصود هنا أن أكثر النحويين لم يفردوا لزيادة الالم بابا". )يِريد اُهللا ِليبين لَكُم(إعراب 
   .السابقةوإنما ذكروها عند إعرابهم لآلية الكريمة 

 محتملة في خمسة عشر وقد جاءت زيادة الالم قبل المفعول به في القرآن الكريم وهى      
  :هي، موضعاً 

  )٣٠(  :   البقــرة
  )٢٦(  :   النسـاء
  )٧١(  :   األنعام  
  )٢٠٤(  :   األعراف
  ) ٨٧) (٥٧(  :   يونس  
  )٥٦) (٥(  :   يوسف
  )١٢(  :   الكهف

  )١٠٤(  :   األنبياء  
  )٢٦(  :   الحــج
  )٣٦(  :   المؤمنون
  )٧٢(  :   النمــل
  )١٢(  :   الزمـر
  )٨(  :   الصـف

  
  : زيادة الالم بين المتضايفين-٢

أو يا ، يا بْؤس للِجهِل : وذلك في قولهم ، وتأتي الالم مزيدة بين المضاف والمضاف إليه     
ويا بؤس ، ويا بؤس الحرِب ، يا بؤس الجهِل : افإن أصله، أو يا بؤس للمرِض ، بْؤس للحرب 

  :قال ابن جني بعد أن أنشد بيت النابغة ، المرِض 
  )٢(يا بْؤس لِلجهل ضرار ألقواِم    قَالَتْ بنُو عامٍر خَالَوا بِني أسد

ة ، أراد يا بؤس الجهل، فأقحم الم اإلضافة تمكيناً واحتياطاً لمعنى اإلضاف")١(:  ابن جنيقال    
  :وكذلك قول اآلخر

                                                                                                                        

  .٣/٨٦ :البرهان -1
 .٢/١٣٠ :خزانةال في و  ،١٨٤ :ديوانه في البيت -2
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  )٢(وضعتْ َأراِهطَ فَاستراحوا    يا بؤس ِللحرِب الِّتي
  ."أي يا بؤس الحرب

 أن الالم لو لم تجئ لقلتَ ىحملوه عل ")٣(: فقال بعد بيت النابغة ، وهذا ما صرح به سيبويه      
فالالم في مثل هذا ،  " حربإنما يريد يا بؤس ال" )٤(: وقال عقب البيت الثاني، "يا بؤس الجهل

  .التركيب زائدة للتوكيد
وال ، ال أبا لزيد : ونحوه مثل، ال أبا لك: ومن زيادة الالم بين المتضايفين القول المشهور     

  :وقول الشاعر، أخا لعمرو
  )٥( لَا أبا لَك يسَأمثَماِنين حولَاً    سِئمتُ تَكَاِليف الحياِة ومن يِعشْ

وكذلك ال أبا لك الن األلف ال تثبت في األب في النصب إال  ")٦(: وقال المبرد في هذه الالم      
وأنشدني ، كيداً لإلضافة  ثم أقحم الالم تو.ال َأباك: فإنما أراد ، في اإلضافة أو بدال من التنوين

  :المازني
ات مماخٌ واَتَ شَمم قَدودرز    كريم ال أباِك ي وَأيخَلَّد  

       
  :وقال آخر

َأنِّيأِبالم دِت الذّي لّا بِفيِني    والٍَق لَا َأباِك تُخَو٧("م(  
ومن ذلك  ")٨( :قال ابن هشام، وهكذا ، وال أخا لعمرو، وقد استعملت العرب ال أبا لزيد      

إن اسم ال :  علي قول سيبويه، غُلَامي له وال أخا له وال، با لزيد أال : قولهم ] يريد زيادة الالم[
 .وهكذا، وال غُلَاميه، وال أخاه، وال أبا زيد،  والتقدير فيما تقدم ال أباك."مضاف لما بعد الالم 

  .ويذكر أن شيئا من هذا لم يرد في القرآن الكريم
                                                                                                                        

  ٣/١٠٦ :الخصائص -1
 فـي  هـارون  األسـتاذ  وكذا ، البكري مالك بن لسعد ٣ :هامش ، ٣/١٠٦ :الخصائص في النجار األستاذ نسبه -2

   .٢١٦/ ١:   المغني في والبيت،  " ١ " :هامش ٢/٢٠٧ :الكتاب
   .٢/٢٠٧ :الكتاب -3
   . ٢١٨- ٣/٢١٧ :الكامل وانظر ، ٢/٢٠٧ :نفسه -4
 ) .سأم(، ٢٥١ :القرآن غريب في المفردات في نسبة بال لبيتا -5
 . ٣/٢١٨: وأنظره ، ٢/١٤٢ :الكامل -6
   .٣/٢١٨ ، ٢/١٤٢ : الكامل فينسبة بال   البيتان- 7
  .١/٢١٦ :المغني -8
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 ٩٣٤

  
  -:يادة الالم لتقوية العامل الضعيف ز-٣

ويكون العامل ضعيفا لتأخره ، العامل الضعيف  ألنَّها تقوي  ؛ةوتسمي هذه الالم الم التقوي     
  .كونه فرعا في العمللأو ، عن معموله

فنالحظ أن العامل يقرأ ؛ قد تأخر عن ، جاء الذين لكتاب اهللا يقرأون : فمن األول قولك      
وقد  .فلما حدث ذلك زيدت الالم، واألصل جاء الذين يقرأون كتاب اهللا ، معموله كتاب في الرتبة 

،  بآيتين من القرآن الكريم لبيان هذه الالم )١(والزركشي، وابن هشام ،  كل من ابن فارس مثل
ِإن كُنْتُم ِللرْؤيا ( :وقوله سبحانه ، )٢( )هدى ورحمةٌ ِللَِّذين هم ِلربِهم يرهبون (:وهما قوله تعالي

ونرب٣( )تَع(.  
  .وإن كنتم تعبرون الرؤيا،  للذين هم يرهبون ربهم - واهللا أعلم -والتقدير فيهما     
اقْتَرب ِللنَّاِس (: وهي قوله تعالي، وقد وردت في القران الكريم آية ثالثة محتملة لهذا النوع      

مهابوهذه الالم ال تخلو من أن تكون صلة القترب  ")٥( :قال الزمخشري في هذه الالم، )٤( )ِحس ،
  ."األصل أزف رحيل الحي، أزف للحي رحيلهم : كقولك ، ة الحساب إليهم أو تأكيداً إلضاف

قوي : ن العوامل تنقسم إلي فنحن نعرف أ، أما المقصود بكون العامل فرعا في العمل      
، رع نحو المصدروالف، وغيرها .. .،فاألصل نحو الفعل وحرف الجر، أو أصل وفرع ، وضعيف

أو ضرب عمرو ، وذلك نحو قولنا عمرو ضارب لزيد ، غيرها و.. .واسم الفاعل واسم المفعول
 علي العامل الذي هو فرع في العمل ثالث آيات )٦(والزركشي، وقد أورد ابن هشام ، لزيد مؤلم 

 ، )٨( )فَعاٌل ِلما يِريد(:  وقوله ،)٧( )مصدقًا ِلما معهم( :وهي قوله تعالي ، من القرآن الكريم 
  .)٩( )نَزاعةً ِللشَّوى(وقوله 
  .وكل من الثاني والثالث صيغة مبالغة، وهو اسم فاعل ، فالعامل األول مصدق      

                                                

  .١/٢١٦ :والبرهان ، ١/٢١٧ :والمغني ، ١٥٢ :الصاحبي انظر -1
  " . ١٥٤ " :األعراف -2
  " .٤٣: " یوسف -3
 " .١ ":األنبیاء -4
  .٤/٥٣ :الكشاف -5
  .٨٦: /٣ والبرهان ، ١/٢١٧ :المغني انظر -6
  " .٩١ " :البقــرة -7
  " .١٦ " :البروج،  " ١٠٧ " :هــود -8
  " .١٦ ":المعارج -9
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 ٩٣٥

وهذَا ِكتَاب َأنْزلْنَاه مبارك (: ولعل مما يؤيِّد زيادة الالم هنا قوله تعالي في سورة آخري      
   .أو جاءت علي األصل، ت الالم فقد سقط ، )١( )ِمصدقُ الَِّذي بين يديه

  : وثالثين مرةاًتسرد هذا النوع في القرآن الكريم وقد و     
  )١٠١) (٨٩) (٩٧) (٩١) (٤١( :  البقــرة
  )١٢١) (٨١) (٥٠) (٣( :  آل عمران
  )٤٧( :  النســاء

  )٤٨) (٤٦) (٤٦) (٤٣) (٤٢) (٤١) (٤١) (٦( :  المائدة
  )١١٢) (٤٧( :  التوبة

  )١٠٧( :  هــــود
  )١٢١) (٨٩( :  النحــل
  )١١٧ ( :  طـــه
  )٣٦( :  المؤمنون
  )٨٦( :  القصص
  )٥٣( :  األحزاب

  )٣١( :  فاطر
  )٣٠( :  األحقاف
  )٦( :  الصف

  )١٢( :  القلم
  ) ١٦( :  المعارج

  )١٢( :  القلم
  )٣٦) (٢٩( :  المدثر
  )١٦( :  البروج

فالعامل الضعيف هو ، إنّي لنصِحك مستمع : قولك وذلك نحو ، وقد يجتمع التأخير والفرعية      
ع التأخير وفي اجتما .إنّي مستمع نُصحك: واألصل ، وجاء هنا متأخراً ، مستمع ألنه اسم فاعل 

 .")١( )وكُنَّا ِلحكِْمِهم شَاِهِدين(: وقد اجتمع التأخير والفرعية في نحو")٢(: والفرعية يقول الزركشي
                                                

  . "٩٦ ، ٩٥ " :وأنظرها،  " ٩٢ " :األنعام -1
 .١/٢١٧ :المغني وانظر  ، ٨٦/ ٣ :البرهان -2
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 ٩٣٦

وكنا شاهدين : والتقدير، صل له تأخير عن رتبته وهو اسم فاعل وح، شاهد فالعامل الضعيف هنا 
   .حكمهم
  -: القرآن الكريم في سبعة مواضع هيوقد ورد هذا النوع في     

   )٩٨ ( )٧٨( :  األنبياء
  )٧٠) (٩) (٨) (٤(  :  المؤمنون
   )٧٨(  :  الزخرف

  .وللزيادة هذه فائدة بالغية ؛ وهي القصر    
  ــادة الكــاف زي:رابعاً
وتكون الكاف  ")٢( :قال الرماني،   كمثلك ما جأني: قولكومن ذلك ،  تأتي الكاف مزيدة بقله     

  ." مثلك والمعني ما رأيتُ ، كمثلك ما رأيتُ :زائدة نحو قولك
 )٣(: للكاف أربعةًقال ابن هشام بعد أن أحصى معانياً، والزيادة هنا تعطي معني التوكيد أيضاً     

التقدير ليس شيء  :)٥( قال األكثرون)٤( )لَيس كَِمثِْلِه شَيء( :وهي الزائدة نحو،   التوكيد:والخامس"
،  لزم المحال وهو إثبات المثليف،  ر زائدة صار المعني ليس شيء مثل مثلهإذ لو لم تقد،  مثله

  ."انياًألن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ث،  وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل
     فرد ابن هشام  ."مثل"إنما الزائد ،  آلية غير زائدة الكاف في هذه اوقال بعض المفسرين إن

٦(بتتثبل إن زيادة االسم لم ،  زيادة الحرف أولى من زيادة االسم عليهم بأن(.  
ذاته ليس ك،  والتقدير عنده،  هو ذات" مثل " لكاف غير زائدة ومعني ن اأ )٧( الطبريورأى     
 ألن  ،عدبوهذا التأويل فيه  ")٨( ورد الرماني هذا التأويل بقوله.أي ليس مثل ذاته شيء،  شيء

                                                                                                                        

  " . ٧٨ " :ءاألنبيا  -1
  .٤٨ :الحروف معاني - 2
  .١/١٧٩ :المغني -3
 " .١١ " :الشورى -4
 ، ١٤٥ :والـصاحبي  ، ٣٤٩ :اللغـة  وفقـه  ، ٢/٣٤٥ :والبيان ، ٤٨ :الحروف معاني المثال سبيل علي انظر -5

   .٤/٣١٠ :أيضا وأنظره ، وغيرهما والسيرافي جني ابن عن ٢/٢٧٥ :والبرهان
  .ُأخر تأويالت وهناك ، ١٨٠ - ١/١٧٩ :المغني انظر -6
  .٤٩ :الحروف معاني انظر -7
   .٤٩ :الحروف معاني -8
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ألن بعضهم مثل لبعض في بعض ، به عن ذات الشيء في األناسي ىكنألن المثل إنما ي 
  ." تعالي ال مثل لهواهللا،األحوال

كون غير وال يجوز أن ت") ١( : وليقف،  يجيز أن تكون  الكاف غير زائدة البل نجد الرماني      
  : ةاهد الشعرية علي زيادة الكاف قول رؤبومن الشو ."زائدة ألنه يصير كفراً

    )٢(لواحق األقْراِب فيها كَالمقَق  
 أنه يقال في الشيء أال ترى ، والمقق الطول ")٣(قال ابن عصفور بعد أن أورد هذا البيت     
   : ؤبه أيضا قول رها ومن."وال يقال فيه كالطول، طول 

    )٤(فَصيروا ِمثَْل كَعصٍف مأكُول  
ألنها  ر زيادة الكافدقَتُ،  روا مثل عصف مأكوليأي فص"  )٥(:  هذا البيتبقماني عقال الر    

  ." ال تكون لغواًواألسماء ،  وال تقدر زيادة مثل ألنها اسم،  حرف
  :ول الخطام المجاشعيماني قرومن الشواهد التي أوردها ال    

    )٦(ينيَؤثفَما كَوصاليات كَ  
 .وهو عندي أرجح،  هذا من تكرار الحرف )٧( الرضي دعوقد ، يَؤثفَين  كما: والمعني عنده     

فقد ،   السابقةالشورى سورة باستثناء،  أما المواضع التي قد تحتمل زيادة الكاف في القرآن الكريم
  : وهي،  ة عشر موضعاًبلغت ثالث

  )٢٦٥) (٢٦٤) (٢٦١) (١٧١) (١٧( :  البقرة
  )١٦٧) (٥٩( :  آل عمران
  )١٧٦( :  األعراف

                                                

   .٤٨ :نفسه  -1
  .٦٦ :والضرائر ، ٥٠ :الحروف معاني وفي ، ١٠٦ :ديوانه في البيت -2
   .٦٦ :الضرائر -3
  ١ هـامش  في منسوب ٥٠ :الحروف معاني في والبيت ، إليه منسوبه أبيات ضمن ١٨١ :رؤبة ديوان في البيت -4

 فيـه  والرواية، ٢٠٨/ ٥ :الكشاف في والبيت ، األرقط لحميد منسوب ١/٤٠٨ :الكتاب في وهو، أيضاً لرؤبه
  .١/١٥٠ :والهمع ، ٤/٢٧٠ :الخزانة في والبيت، " مثل فأصبحت"

  .٥٠-٤٩:الحروف معاني 5-
 والخزانـة  ، ١/٣٩ :ثعلـب  ومجـالس   ،٤٠٨ ، ١/٣٢ :الكتـاب  في وانظره ، ٥٠: الحروف معاني في البيت -6

  .٤/٥٧٣ و ، ٢/٣٥٣و،  ١/٢٦٧
  . ٣٣٢ – ١/٣٣١ :الكافية شرح انظر  -7



  زرندحكرم. د

 ٩٣٨

  )٤١( :  العنكبوت
  )٢٠( :  الحديد
  )١٦) (١٥( :  الحشر
  )٥( :  الجمعة

  :لبحثنتائج ا 
  .عدم ورود أحرف الجر الزائدة غير القياسية في القرآن الكريم -١
فقد جاء في أكثر من ، " من " قرآن الكريم الحرف أكثر حروف الجر الزائدة ورودا في ال -٢

 .في اسم ما الحجازيةمائتي موضع ؛ أكثرها 

 أغلبها .؛ فقد ورد أكثر من مائة وستين مرة" الباء " وجاء في الترتيب الثاني حرف الجر  -٣
 .في خبر ما الحجازية

ها قبل العامل أغلب ،  ؛ فقد وردت في خمسين موضعاًفي الترتيب الثالث" الالم " وجاءت  -٤
 .الضعيف

 فقد وردت في أربعة  ،وروداً في القرآن الكريمفهي أقل أحرف الجر الزائدة " الكاف " أما  -٥
 .عشر موضعاً

ول ا والجد ،وأربعمائة مرةن ثالثي ما يقرب منف الجر الزائدة في القرآن الكريم وعدد حر -٦
  :بين مواضع هذه الزيادة بالتفصيل ت ةاآلتي
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  حرف الباءيبين مواقع زيادة ) ١(جدول رقم 
في خبر ما   النوع

  الحجازية
  قبل فاعل 

  كفى
  في خبر 
  ليس

  قبل 
   بهالمفعول

قبل صيغة 
   بهأفعل

قبل 
  الحال

  المجموع

   ٨٧  العدد
سبع (

  )وثمانون

٢٦  
ست (

  )وعشرون

٢٤  
أربع (

  )وعشرون

٢٢  
اثنتان (

  )وعشرون

٢  
  )مرتان(

٢  
  )مرتان(

١٦٣  
مائة وثالث (

  )وستون

  "من"حرف ال يبين مواقع زيادة) ٢(م جدول رق
  قبل اسم  عالنو

  ما الحجازية
قبل 

  المفعول به
المسبوق 

  بما

  قبل الفاعل
  المسبوق بما

  قبل اسم
كان 
  المنفي

قبل 
  المفعول

به المنفي 
  بهل

قبل 
الفاعل 
المنفي 
  بهل

قبل 
الفاعل 
المنفي 
بإن  

قبل 
المفعول 
  المطلق

  المجموع

  ٩١  العدد
إحـــدى (

  ) وتسعون

٦٩  
تسع (

  )وستون

٢٥  
خمس (

  )وعشرون

١٠  
  )عشر(

٥  
  )خمس(

١  
  )مرة(

١  
  )مرة(

١  
  )مرة(

٢٠٣  
مائتان (

  )وثالث
  حرف الالم يبين مواقع زيادة) ٣(جدول رقم 

  المجموع  قبل العامل الضعيف  قبل المفعول به  النوع
  )خمسون (٥٠  )خمس وثالثون (٣٥  )خمس عشرة (١٥  العدد

  حرف الكاف
ــ ــرةورد حـــرف الكـــاف فـــي مواضـ ــة أربـــع عـــشرة مـ .)١٤( ع متفرقـ



  زرندحكرم. د

 ٩٤٠

  :مصادر البحث ومراجعه
  

  .هـ١٣٩١ دار المصحف،طبعة القاهرة: لقرآن الكريم *
 . لبنان– بيروت ،نشر وتوزيع دار الثقافة، ديوانه تحقيق إيليا سليم الحاوي : األخطل التغلبي -١

الطبعة ، لحميد بداتحقيق محمد محيي الدين ع، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك : األشموني -٢
 . دار الكتاب العربي ببيروت،م ١٩٥٥هـ ١٣٧٥األولى ، 

اذ بكلية اآلداب الشيخ ابن أبي شنب ، األست: اعتنى بتصحيحه ، ديوانه : امرؤ القيس -٣
 .م ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، بالجزائر 

، الدكتور طه عبدالحميد طه تحقيق ، البيان في غريب إعراب القرآن : ابن األنباري  -٤
 -هـ ١٣٨٩ القاهرة ،طفى السقا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر مراجعة مص

 .م١٩٧٠ –م١٩٦٩، هـ ١٣٩٠

تحقيق وشرح ،  ولب لباب لسان العرب  ، خزانة األدب،عبدالقادر بن عمر : البغدادي -٥
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبدالسالم محمد هارون 

ير البيضاوي المسمى  تفس، بن عمر الشيرازي ناصر الدين أبو الخير عبداهللا: البيضاوي -٦
 .م١٩٨٢، هـ ١٤٠٢ دار الفكر بيروت ، وأسرار التأويلأنوار التنزيل،

راهيم إبو تحقيق وترتيب مصطفى السقا ، ، العربية اللغة وسر فقه :أبو منصور : الثعالبي  -٧
هـ ١٣٩٢الثالثة الطبعة ، ر طبعة البابي الحلبي وشركاه بمص، عبدالحفيظ شلبي و، األبياري
 .م ١٩٧٢

، السالم محمد هارون  شرح وتحقيق عبد، مجالس ثعلب :  بن يحيىأبو العباس أحمد: ثعلب  -٨
 .م١٩٦٩الطبعة الثالثة ، عارف بمصر دار الم

دار الهدى ، تحقيق األستاذ محمد علي النجار ،  الخصائص :أبو الفتح عثمان: ابن جني -٩
  .عة الثانية لبنان الطب،بيروت ، للطباعة والنشر

مكتبة ومطبعة ،  البحر المحيط :أثير الدين أبو عبداهللا محمد بن يوسف بن علي : أبو حيان-١٠
  .الرياض، النصر الحديثة 

تحقيق وشرح دكتور ،  الحجة في القراءات السبع : أبو عبداهللا الحسين بن أحمد: ابن خالويه-١١
 -هـ ١٤٠١طبعة الرابعة  ال، بيروت والقاهرة، دار الشروق ،عبدالعال سالم مكرم 

 .م١٩٨١
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 ٩٤١

اعتنى ، وأبيات مفردات منسوبة إليه ، وهو مشتمل على أشعاره ، ديوانه : رؤبة بن العجاج -١٢
، بيروت ، منشورات دار اآلفاق الجديدة ، وليم بن الورد البروسي: ترتيبه بتصحيحه و

 .م١٩٧٩، الطبعة األولى 

تحقيق ،  المفردات في غريب القرآن :د  أبو القاسم الحسين بن محم:الراغب األصفهاني-١٣
 . لبنان- بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،وضبط محمد سيد كيالني 

 ،دار الكتب العلمية ،  شرح الكافية :اباذي ررضي الدين محمد بن الحسن االست: الرضي-١٤
 .بيروت

 إسماعيلتاح تحقيق الدكتور عبدالف،  معاني الحروف :أبو الحسن علي بن عيسى: الرماني-١٥
 .م١٩٧٣ القاهرة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ، شلبي 

تحقيق ،  إعراب القرآن المنسوب للزجاج : إبراهيم بن محمد السريإسحاقأبو : الزجاج-١٦
 ،دار الكتاب المصري ؛ القاهرة و ، اإلسالمية نشر دار الكتب ،ودراسة إبراهيم األبياري 

 .م١٩٨٢هـ  ١٤٠٢ة الثانية الطبع، ني ببيروت دار الكتاب اللبنا

  تحقيق محمد أبو الفضل  ، البرهان في علوم القرآن:بدر الدين محمد بن عبداهللا : الزركشي-١٧
 . لبنان–بيروت ،  دار المعرفة للطباعة والنشر  ، الطبعة الثانية،إبراهيم 

 تحقيق وتعليق محمد مرسي ، تفسير الكشاف :أبو القاسم محمود بن عمر : الزمخشري-١٨
 شركة مكتبة ،الناشر دار المصحف  ، إسماعيلشعبان محمد . مراجعة الطبع د، مرعا

  .الرحمن محمد ومطبعة عبد

السالم محمد هارون  تحقيق وشرح عبد، الكتاب : أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر : هسيبوي-١٩
  .الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
 دار ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع :ن بن أبي بكرعبدالرحم جالل الدين: السيوطي-٢٠

 . لبنان–بيروت ، المعرفة للطباعة والنشر 

 ،دار األندلس ،  تحقيق السيد إبراهيم محمد ،ر ع ضرائر الش:علي بن مؤمن: ابن عصفور-٢١
  .م ١٩٨٠الطبعة األولى 

، وت  بير، الفكر دار،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:بهاء الدين عبداهللا : ابن عقيل-٢٢
 .م١٩٧٤هـ ١٣٩٤، الطبعة السادسة عشرة 

تحقيق محمد علي البجاوي  ن، التبيان في إعراب القرآ:أبو البقاء عبداهللا بن الحسين: العكبري-٢٣
 . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة،



  زرندحكرم. د

 ٩٤٢

ابي  مطبعة عيسى الب،تحقيق السيد أحمد صقر،  الصاحبي:أبو الحسين أحمد: ابن فارس-٢٤
  .الحلبي وشركاه بالقاهرة

، ومراجعة األستاذ محمد علي النجارتحقيق ،  معاني القرآن:أبو زكريا يحيى بن زياد: الفراء-٢٥
  .الدار المصرية للتأليف والترجمة

، ي بالقاهرة  مطبعة الصاو ،عبداهللا الصاوي:  تصحيح وتعليق وطبع :ديوانه: الفرزدق-٢٦
 .م١٩٣٦ -هـ١٣٥٤الطبعة األولى 

،  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :مجد الدين محمد بن يعقوب: أباديفيروز ال-٢٧
 ، لجنة إحياء التراث ، اإلسالميةللشئون المجلس األعلى ، تحقيق األستاذ محمد علي النجار 

  .هـ١٣٨٥القاهرة 

حمد أبو تحقيق وتعليق م،  الكامل في اللغة واألدب :أبو العباس محمد بن يزيد: المبرد  -٢٨
  . القاهرة-  دار نهضة مصر للطبع والنشر بالفجالة ،الفضل إبراهيم 

  .هـ١٣٨٥ ،القاهرة  ، تحقيق األستاذ محمد عبدالخالق عضيمة: المقتضب -٢٩
بيروت ، دار صعب ، حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي :ديوانه: النابغة الذبياني -٣٠

  م١٩٨٠
 ألنصاريحمد بن عبداهللا ال الدين بن يوسف بن أأبو محمد عبداهللا جما: ابن هشام -٣١

الطبعة ، من العبيدي تقديم وشرح رشيد عبدالرح،  اإلعراب عن قواعد اإلعراب :المصري
 . بيروت دار الفكر،م ١٩٧٠هـ ١٣٩٠األولى 

 ، دار الفكر ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -٣٢
   .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤ السادسة بيروت الطبعة

المكتبة  ،  تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد:في معرفة كالم العرب شرح شذور الذهب  -٣٣
   .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ الطبعة الحادية عشرة ،التجارية الكبرى بمصر 

مطبعة محمد علي ،  تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد :مغني اللبيب عن كتب األعاريب  -٣٤
  .باألزهر، بمصر ، وأوالده صبيح 

  .مكتبة المثنى بغداد، كتب بيروت عالم ال، شرح المفصل ، موفق الدين : ابن يعيش -٣٥


